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פעילות . והתוועדויות  שמח  פורים 

שניאורסאהן  מנחם 

תהלים

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

   


‰ÏÈla ה ּמל ׁשנת  נדדה  וצרי1הה ּוא  , ««¿»ְְְִֶֶַַַָָָ

הה ּוא ", "ּבּלילה  א ֹומר ֹו ְְְִַַַָָלהבין,

היּו סתם  "ּבּלילה " א ֹומר  ּכׁשהיה  ּגם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָּדלכא ֹורה ,

המא ֹורע ֹות  היּו ׁשּבּה ה ּלילה  על  ׁשּקאי ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹודעים 

זה  לבאר  ויׁש ׁשּלפניו. ּבּפס ּוקים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָה ּכת ּובים 

ֿ וחמי  מ ֹורי קד ּוׁשת  ּכב ֹוד  ּׁשּמביא  מה  ֿ ּפי ְְְִִִִֵֶַַַָעל 

זה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּבמאמר ֹו ּדאיתא 2אדמ ֹו"ר  , ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מהרי"ל  צרי3ּבמנהגי הה ּוא " ּדמ "ּבּלילה  ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ

ה ּנס . עיקר  ׁשּזה ּו לפי ּבקריאת ֹו ק ֹול ֹו את  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָלהג ּבי ּה

ּב'ּילק ּוט ' ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ּבּמאמר  4ּומבאר  ְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

ע ֹולם ". ׁשל  "מל ּכֹו זה  " ה ּמל ׁשנת  ְְְְֶֶֶֶַַַָָָּד"נדדה 

ׁשינה  נע ׂשה  ׁשינה , ׁשל  ּבמ ּצב  הם  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדכ ׁשיׂשראל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ע ֹולם ". ׁשל  ּב"מל ּכֹו אני 5ּכביכ ֹול  ְְְְֲִִֶֶַָָָ

ּבּזהר  ואיתא  ה ּׁשינה 6יׁשנה , ֿ ידי ּדעל  ּבגל ּותא , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ה ּגל ּות  ּבזמן ׁשינה 7ּדיׂשראל  ּגֹורמים  הם  , ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

למעלה  נדדה 7ּכביכ ֹול  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  וזה ּו . ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָ

זמן  ה ּוא  לילה  נס , ׁשל  עיקר ֹו ה ּוא  " ה ּמל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשנת 

וזה 8ה ּגל ּות  (למעלה ), ׁשינה  ׁשל  זמן ׁשה ּוא  , ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

מל ּכֹו , ה ּמל ׁשנת  נדדה  (ּגל ּות ) הה ּוא  ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָׁש"ּבּלילה 

נס . ׁשל  עיקר ֹו ה ּוא  ע ֹולם " ִֵֶֶָָׁשל 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּלילה" ה ּכת ּוב  ּדּיּוק  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵַַַָָָ

מ ֹורה  נס ּתר  ל ׁשֹון "ה ּוא " ְְִֶַָהה ּוא ",

ו"ה ּוא "), "לילה " הס ּתר , ּפעמים  (ׁשני העלם  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָעל 

על  (לילה )ׁשּנֹוסף  ּדגל ּות  וההס ּתר  ההעלם  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ההעלם  היה  אח ׁשור ֹוׁש, ּבימי אז, ה ּנה  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבכלל ,
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תש"נ. - פורים בקונטרס  לאור ויצא שליט "א אדמו"ר כ"ק  ע "י  הוגה המאמר א.1)*) ו, (נדפס 2)אסתר ה'ש"ת דשנת

השני '. בפעם לארה"ב  בבואו שאמרו הראשון המאמר והוא ואילך). 5 ע ' ה'ש"ת סתר"צ 3)בסה"מ  או"ח  בד"מ  הובא

סקי "ז. שם גם 4)ובמג"א וראה עולם). של מלכו שנת נדדה בתחילתו: ושם לסופו. קרוב  תתנז רמז - א (ו, עה"פ  שמעוני 

עה"פ . ב .5)תרגום ה, 8).6)שה"ש ע ' שם סה"מ  - ס "ד ה'ש"ת דשנת בהמאמר (הובא א צה, דב "אני7)ח "ג להעיר,

וש"אני להקב "ה], כנס "י  מאמר שזהו שם הנ"ל במאמר גם [וכמובא ישראל על זה קאי  פשוטו דלפי  פירושים. שני  ישנה"

א). קה, - תס "ט  (תקו"ז בגלותא שכינתא על קאי  הערה 8)ישנה" ה'תשד"מ  זה בד"ה בהנסמן גם וראה ע "ב . ריש סז, זח "ג

לילה". נק ' שהגלות "ידוע  24 שבהערה האמצעי  דאדמו"ר ובהמאמר פא). ע ' ריש אדר המאמרים ספר - מנחם (תורת 16

    
היהודים: על  המן  גזירת אודות הסיפור  לאחר  אסתר , במגילת נאמר 

CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla1BÓB‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ מדוע , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿
במגילה  ‡ÓBנאמר  ‰È‰Lk Ìb ,‰B‡ÎÏc ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«¿ƒ¿»«¿∆»»≈

Ì˙Òהכתוב  "‰ÏÈla","ההוא "בלילה שמדובר  ולפרט להוסיף מבלי  ««¿»¿»
È‡wL ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ היא שהכוונה »¿ƒ∆»≈

eÈ‰ daL ‰ÏÈl‰ ÏÚ«««¿»∆»»
ÌÈe˙k‰ ˙BÚB‡Ó‰«¿»«¿ƒ

ÂÈÙlL ÌÈ˜eÒta הפרק בסוף «¿ƒ∆¿»»
ולפניו ? הקודם

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
ŒÈBÓ ˙Le„˜ „Bk ‡ÈnM∆≈ƒ¿¿«ƒ

"BÓ„‡ ÈÓÁÂ הריי "צ הרבי  ¿»ƒ«¿
ÏÈÁ˙n‰Œeac BÓ‡Óa הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ

שנת  נדדה ההוא "בלילה זה, בפסוק

Ê2‡˙È‡c‰המלך " מובא , ∆¿ƒ»
Ï"È‰Ó È‚‰Óa3 הלוי יעקב רבי  ¿ƒ¿¬≈«¬ƒ

אשכנז , חכמי  מגדולי  ֿ סגל , מולין 

"‡e‰‰ ‰ÏÈla"Óc מפסוק החל  ¿ƒ««¿»«
אסתר ˆCÈזה  מגילת את הקורא »ƒ

˜BÏBבפורים  ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆
˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ B˙‡È˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«

Òp‰, המן מגזירת היהודים הצלת של  «≈
מפשטות  שמובן  שבגלל כפי  הכתובים

שהיו  השנה קראו נדודי  לאחשורוש

הצלתו  על  הזיכרונות בספר  לפניו 

וזה  היהודי  מרדכי  ידי  על  ותרש מבגתן 

ההצלה  לנס דבר  של  בסופו  הוביל 

המן . הריי "צ ‡Óeמגזירת הרבי  ¿»≈
Ó‡na של הפנימית המשמעות את ««¬»

שנת  נדדה ההוא ש"בלילה זה עניין 

הנס  עיקר  הוא Ó‰המלך " ÈtŒÏÚ«ƒ«
'Ëe˜Ïi'a e˙kM4 ילקוט' מדרש ∆»««¿

‰CÏn"שמעוני ' ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ" ‰Ê, כלומר ∆«¿∆»

'נדודי  של  מצב היה ההוא בלילה

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אצל  למעלה, שינה'

ומבאר . שממשיך  כפי  כביכול ,

ÏL vÓa Ì‰ Ï‡NÈLÎcƒ¿∆ƒ¿»≈≈¿«»∆

,‰ÈL'כ 'שינה מוגדר  ישראל  בני  של  הרוחני  והמצב המעמד  NÚ‰כאשר  ≈»«¬∆
ישראל  בני  של  ה'שינה' ÏLבעקבות BkÏÓ"a ÏBÎÈk ‰ÈL≈»ƒ¿»¿«¿∆

e˙kL BÓÎe ."ÌÏBÚ5 השירים ישראל ‡Èבשיר  LÈ‰,כנסת »¿∆»¬ƒ¿≈»
‡˙È‡Â מובא‰fa6‡˙eÏ‚a,בגלותÏ‡NÈc ‰ÈM‰ È„ÈŒÏÚc ¿ƒ»«…«¿»»¿«¿≈«≈»¿ƒ¿»≈

הרוחני  ‰eÏb˙במובן  ÔÓÊa7Ì‰ , ƒ¿««»≈
ÏBÎÈk ‰ÈL ÌÈÓBb¿ƒ≈»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ7,. להלן שיתבאר  כפי  ¿«¿»
e‰ÊÂ לכך הפנימי  ÏÈla"L‰הטעם ¿∆∆««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰ÏÈÏ ,Ò ÏL B˜ÈÚ ש‡e‰ זמן ƒ»∆≈«¿»

את  מסמל  חושך , ‰eÏb˙של  ÔÓÊ8, ¿««»
‰ÈL ÏL ÔÓÊ ‡e‰L∆¿«∆≈»

(‰ÏÚÓÏ) אור שבלילה כשם כי  ¿«¿»
בזמן  כביכול , כך , נראה, לא היום

ושורר  בעולם אלוקות גילוי  אין  הגלות

והסתר , לכך ÊÂ‰העלם הטעם ¿∆
(˙eÏb) ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»
ÏL BkÏÓ ,CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆«¿∆

Ò ÏL B˜ÈÚ ‡e‰ "ÌÏBÚ כי »ƒ»∆≈
הי  לא ההוא' מ'הלילה הייתה החל  ה

השתנה  והמצב למעלה, 'שינה' עוד 

וגילוי . לאור  והסתר  מהעלם

˜eic ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‰‰e‡"לשון  ‰ÏÈla" e˙k‰«»««¿»«

נאמר  שלא הטעם את בכתוב ולבאר 

סתם, ÔBLÏ"בלילה" "‡e‰"¿
zÒ מלשון בשונה ֿ שלישי , גוף ƒ¿»

ֿ ראשון , גוף 'אתה', ÏÚנוכח, ‰BÓ∆«
,zÒ‰ ÌÈÓÚt ÈL) ÌÏÚ‰∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¿≈

"‡e‰"Â "‰ÏÈÏ" הסתר כלומר , «¿»¿
"לילה" הלשונות, שני  כי  כפול ,

והסתר  העלם מסמלים ),ו "הוא"
zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««∆¿≈¿«∆¿≈

,ÏÏÎa (‰ÏÈÏ) ˙eÏ‚c בני כאשר  ¿»«¿»ƒ¿»
ירוד  רוחני  במצב נמצאים ישראל 

והסתר  העלם גם יש מזה וכתוצאה

כביכול , ‡Ê,למעלה, ‰p‰ בשעה ƒ≈»
המגילה, סיפור  עוסק ≈ÈÓÈaƒשבה
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כללי מפתח  

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

 ג   .............................  , קיט, קיחקיז תהליםמזמורי   )ב

    "ה בלילה ההוא נדדה שנת המלךמאמר ד  )ג

 ה ..........................................  ה'תשכ"ה פורים (מאמר א)

  "ה מגילה נקראת  מאמר ד  )ד

 יז   ..........................................פורים (מאמר ב) ה'תשכ"ה

 כג  ..............................  ה"כה'תש, חג הפוריםשיחת   )ה

 סה  .....  שני ה'תשכ"ה-שיחת שבת פרשת צו, ט"ז אדר  )ו

  , בת הגדולש, ת צופרשבת ש שיחתמ  )ז

 עה  ................................................  אש"נה'ת ניסן ח'

  פו  .............................  זיך כר פרשת צו שיחות -לקוטי  )ח

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

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

 צג  ........................  פרשת צו  –ילקוט גאולה ומשיח   )י

 צד  ....................  פרשת צו  לשבועיומי חומש  ישיעור  )יא

 קיח  .......................  פרשת צו לשבוע שיעורי תהלים   )יב

   (מוגה)פר התניא סשיעורים ב  )יג

 קיט  .............................................  פרשת צו לשבוע  

 הקכ  ....................  פרשת צו לשבוע לוח "היום יום"   )יד

 חקכ  .............................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם  )טו

 שיעורי רמב"ם

 אקל  ....................  פרשת צו לשבוע ג' פרקים ליום  –  )טז

 זעק   ...................  פרשת צו לשבוע פרק אחד ליום  –  )יז

 רב  .........................  פרשת צו לשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

 רג  ...............................................  אפרק  קהלת, יא-יפרק  הרמיי

  אבתרבבא מסכת  –משניות   )כ

 רה  ..........................................................ביאור קהתי

  

 

 ריג  ......................................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כא

  עם ביאורים חוליןמסכת   )כב

 ריד  ....................................................  זטקעד דף  יקמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

 מבר  .........................................................  אדמו"ר הזקן

  תפילין/ציציתת שולחן ערוך הלכו  )כד

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

  הביו ענין משמח חתן וכלהלה ד" תורהקוטי ל  )כה

 מור  ........................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כו

 נגר  ......................................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

 נדר  ................................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 נור  ......................................................  אדמו"ר מוהר"ש

   תער"ב –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

 נזר  .....................................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ה'ש"ת –ם מאמריספר ה  )ל

 נטר  ....................................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תשיחספר ה  )לא

 סדר  ....................................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  אגרות קודש   )לב

 סחר  ...............................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 רע  ..........................................חומש לקריאה בציבור  )לג

 עזר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד

 עחר  ................................ פרשת צו לשבוע לוח זמנים   )לה

 עטר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות   )לו



ו   

וכדאיתא  ּכפ ּול . הס ּתר  יֹותר , ע ֹוד  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָוההס ּתר 

ואנכי 9ּבּגמרא  מ ּנין, ה ּתֹורה  מן הס ּתר 10אס ּתר  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ֿ ט ֹוב ' ֿ ׁשם  ה 'ּבעל  ּתֹורת  ֿ ּפי ועל  11אס ּתיר . ְְִִֵַַַַַַ

ּפעמים ) (ׁשּתי אס ּתיר " "הס ּתר  ְְְְְִִֵֵֵַַָּדפיר ּוׁש

ּגם  ה ּוא  ׁשּכן ל ֹומר , יׁש מ ּוס ּתר , ה ּוא  ְְֵֵֵֶֶֶַַַָׁשההס ּתר 

ה ּוא  ּדגל ּות  ׁשה ּלילה  הה ּוא ", ּד"ּבּלילה  ְְְְֵֶַַַַַַָָָה ּפיר ּוׁש

מר ּגיׁשים  ׁשאין הינּו הס ּתר , - ּד"ה ּוא " ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַּבא ֹופן

ׂשמים  ,וח ׁש לילה  ה ּוא  לא ֹור .12ׁשה ּגל ּות  ח ׁש ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

," ה ּמל ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  מדיק  ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָוה ּכת ּוב 

ות ֹוקף  ּגֹודל  יֹותר  ּדהגם 13להד ּגיׁש ה ּנס . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַ

ּבתכלית  ׁשינה  היתה  אז ּדיׂשראל  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשה ּׁשינה 

אחר  ּבמק ֹום  המבאר   ּדר ֿ ּבין 14[ועל  החיל ּוק  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אינֹו ׁשהחל ֹום  יֹודעים  ׁשה ּיׁשנים  לתר ּדמה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשינה 

ה ּנר ּדמים  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ׁשקר , ׁשה ּוא  חל ֹום  ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָא ּלא 

ּכזֹו ׁשינה  ּגֹורם  ׁשּזה  לאמת ], ה ּׁשקר  את  ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָח ֹוׁשבים 

ׁשנת  "נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  למעלה , ּגם  ְְְְְִִַַַָָָָָָּכביכ ֹול 

סתם , ׁשינה  אפיל ּו ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו -  ְְֲִֵֶֶֶַַָָָה ּמל

ְָָ"נדדה ".

הה ּוא 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב ) ׁש"ּבּלילה  ּדזה  , «¿ƒְְֲֶֶַַַַַָָ

ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  ְְְֶֶֶַַַָָנדדה 

ֿ ידי  על  נע ׂשה  ּדפ ּורים ) ה ּנס  (עיקר  ְְֲִִֵֵַַַַָָע ֹולם "

ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ּדיׂשראל  ֿ נפ ׁש' .16ה 'מסיר ּות  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

רצ ֹונֹו ע ֹוׂשין  ׁשּיׂשראל  ּבזמן הרי להבין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָוצרי

לא  הה ׁשּתל ׁשל ּות ) סדר  (מ ּצד  אזי מק ֹום , 17ׁשל  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ייׁשן  ולא  אז 18ינּום  עמד ּו ׁשּיׂשראל  וכיון , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ
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ב .9) קלט , יח .10)חולין לא, תשנ"ט )11)וילך קה"ת (הוצאת טוב  שם כתר בראשית. ר"פ  יוסף  יעקב  בתולדות הובאה

מב . סי ' כ.12)בהוספות ה, ישעי ' - הכתוב  נס .13)לשון של תוקפו התחלת הוא ההוא דמבלילה א) (יט , מגילה ראה

קעט  ס "ע  תרפ "א סה"מ  - (ה'תש"ח  תרפ "א אינש חייב  מהרי "ל וברד "ה במנהגי  מ "ש עם זה מקשר  (107 ע ' ה'תש "ח  ואילך.

הנס . עיקר 14.7)שזהו ע ' ה'תש"ב  9).15)סה"מ  ע ' שם (סה"מ  ה' סעיף  ה'ש"ת ס "ו 16)דשנת ה'תשד"מ  זה ד"ה ראה

וש"נ. פה). ע ' אדר המאמרים ספר - מנחם ד.17)(תורת קכא, 18.4)תהלים שבהערה יל"ש

    
.ÏeÙk zÒ‰ ,˙BÈ „BÚ zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ ,LBÂLÁ‡¬«¿≈»»«∆¿≈¿«∆¿≈≈∆¿≈»

‡˙È‡„ÎÂכמובא‡Óba9,ÔÈpÓ ‰Bz‰ ÔÓ zÒ‡ מופיעה היכן  ¿ƒ¿ƒ»«¿»»∆¿≈ƒ«»ƒ«ƒ
בפסוק  רמוזה שהיא עונה והגמרא בתורה ‡ÈÎ‡Â10ÈzÒאסתר  zÒ‰ ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ

אסתיר ". "הסתר  כפול , הסתר  היה המלכה, אסתר  בימי  שעה, שבאותה ומכאן 

ŒÌLŒÏÚa'‰ ˙Bz ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««««≈
'BË11zÒ‰" LeÈÙc¿≈«¿≈

(ÌÈÓÚt ÈzL) "ÈzÒ‡«¿ƒ¿≈¿»ƒ
zÒeÓ ‡e‰ zÒ‰‰L, כלומר ∆«∆¿≈¿»

של  במובן  כפול  להסתר  רק הכוונה אין 

אלא  יותר , ו 'עבה' גדול  הסתר 

(וכאשר  ונסתר  נעלם עצמו  שההסתר 

זהו  וניכר  נראה לא עצמו  ההסתר 

כאשר  במיוחד , גדול  והסתר  העלם

לא  שהמצב בעובדה מכירים לא אפילו 

ÈÌbרצוי ) ‡e‰ ÔkL ,ÓBÏ L≈«∆≈«
,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c LeÈt‰«≈¿««¿»«
המלה  (לאחר  'ההוא' המלה שגם

כפול  הסתר  על  מורה ,'בלילה'),
‰ÏÈl‰L וההסתר eÏ‚c˙ההעלם ∆««¿»¿»

עצמו  "‡e‰"c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
eÈ‰ ,zÒ‰ וההסתר שההעלם ∆¿≈«¿

כך  כל  וחמור  ≈∆ÔÈ‡Lגדול 
‰ÏÈÏ ‡e‰ ˙eÏb‰L ÌÈLÈbÓ«¿ƒƒ∆«»«¿»

,CLÁÂ ישעיהו הנביא כלשון  ¿…∆
ÌÈÓN12B‡Ï CLÁ טועים »ƒ…∆¿

אור . הוא שהחושך  לחשוב

‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˜È„Ó e˙k‰Â¿«»¿«≈««¿»«
LÈb„‰Ï ,"CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆¿«¿ƒ

Û˜B˙Â Ï„Bb ˙BÈ13Òp‰ ≈∆¿∆«≈
לעיל  שהובא מהרי "ל  מנהגי  וכלשון 

ככל  כי  נס, של  תוקפו  מתחיל  שמכאן 

היה  ה'שינה' של  וההסתר  שההעלם

נדדה  ה'שינה' כאשר  כך  יותר , גדול 

ויותר  גדול  יותר  ועילוי  חידוש זה היה

ÈM‰L‰מיוחד . Ì‚‰c«¬«∆«≈»
Ê‡ Ï‡NÈc אחשורוש ÈÏÎ˙a˙בימי  ‰ÈL ‰˙È‰ עמוקה שינה ¿ƒ¿»≈»»¿»≈»¿«¿ƒ

מאד  ונחות ירוד  רוחני  מצב היינו  ÌB˜Óaביותר , ‡Ó‰ CcŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿…»¿»
Á‡14 בחסידות˜eÏÈÁ‰ ההבדל,‰Óc˙Ï ‰ÈL ÔÈa «≈«ƒ≈≈»¿«¿≈»

ÌÈLi‰L חלום חולמים הם ‡l‡ובשנתם BÈ‡ ÌBÏÁ‰L ÌÈÚ„BÈ ∆«¿≈ƒ¿ƒ∆«¬≈∆»

ÌBÏÁ יודעים וביום אמיתית, מציאות ˜L,החלום e‰L‡ולא ¬∆∆∆
ÌÈÓcp‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó טועים רגילה משינה יותר  עמוקה שינה הישנים «∆≈≈«ƒ¿»ƒ

שהם  כך  כדי  ÈL‰עד  ÌBb ‰fL ,[˙Ó‡Ï ˜M‰ ˙‡ ÌÈLBÁ¿ƒ∆«∆∆∆¡∆∆∆≈≈»
,‰ÏÚÓÏ Ìb ÏBÎÈk BÊk בני נתונים היו  בה העמוקה הרוחנית השינה »ƒ¿»«¿«¿»

שגם  גרמה שעה באותה ישראל 

השינה  כביכול , ההעלם (היינו למעלה,

ביותר , עמוקה 'שינה' היתה וההסתר ),

˙L ‰„„" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‰„„" ,Ì˙Ò ‰ÈL eÏÈÙ‡¬ƒ≈»¿»»¿»
השינה  מצב נמשך  שלא בלבד  זו  לא

אלא  הכפול , ההסתר  של  העמוקה

ושנת  רגילה. שינה של  המצב גם נפסק

'נדדה'. עולם, של  מלכו  המלך ,

CÈLÓÓe ( הריי "צ הרבי  «¿ƒ
Ó‡na15, הנזכר‰Êc ««¬»¿∆

˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
‰NÚ (ÌÈeÙc Òp‰ ˜ÈÚ)ƒ««≈¿ƒ«¬»
והסתר  ההעלם הפסקת של  זו  פעולה

אחשורוש  בימי  והגילוי  האור  והתחלת

‰'LÙŒ˙eÈÒÓ'נפעלה  È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ∆∆
‰M‰ Ïk CLÓa Ï‡NÈc16 ¿ƒ¿»≈¿∆∆»«»»

שהגזירה  ועד  המן  גזירת שנגזרה מאז 

השנה  כל  ובמשך  שנה חלפה התבטלה

על  נפש במסירות ישראל  בני  עמדו 

רק  היתה הגזירה שהרי  בה' האמונה

היו  ואם היהודים דתם על  את ממירים

כל  אבל  להינצל , יכולים היו  (ח"ו )

חוץ  מחשבת ליבם על  עלתה לא השנה

אור ' ב'תורה (כמבואר  ֿ ושלום חס

הזקן ). לרבנו 

,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ זה ביאור  לפי  ¿»ƒ¿»ƒ
המסירות  בגלל  המלך ' שנת ש'נדדה

ישראל , בני  של  ÔÓÊaנפש È‰¬≈ƒ¿«
„Ò „vÓ) ÈÊ‡ ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈNBÚ Ï‡NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»¬«ƒ«≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ מלמעלה האלוקי  האור  והמשכת ירידת של  הרגיל  הסדר  «ƒ¿«¿¿
כלל  בדרך  העולם  את מנהיג  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כפי  כלומר , Ï‡למטה, (17 …

ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ18, רצונו את ועושים כשורה נוהגים ישראל  בני  כאשר  »¿…ƒ»
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ז     

ה ּנס , מה ּו ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמסיר ּות ֿנפ ׁש

ּתֹוקף  מ ּזה  ׁשנת 19ויתרה  ׁש"ּנדדה  ּבזה  ה ּנס , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הה ּוא  "ּבּלילה  ּדפיר ּוׁש להבין, צרי ּגם  ." ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה ּמל

 ה ּמל על  ׁשּקאי ּפׁשּוט ֹו לפי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנדדה 

"ּבּלילה  ׁשארע ּו ׁשה ּדברים  ה ּוא , - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָאח ׁשור ֹוׁש

" ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ּגרמ ּו הם  ועל 20ֿהה ּוא " . ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

מ ׁשּתל ׁשלים  ּדלמ ּטה  ׁשהענינים  ה ּיד ּוע  ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּפי

למעלה  ּבנֹוגע 21מענינם  ה ּוא  ֿ כן ּדכמ ֹו מ ּובן, , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָלזה 

להיֹות  ׁשּגרם  ה ּוא  הה ּוא " ּד"ּבּלילה  ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשהענין

"לילה  הרי להבין, וצרי ." ה ּמל ׁשנת  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ"נדדה 

ההעלם  על  א ) סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  מ ֹורה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהה ּוא "

הה ּוא " ׁש"ּלילה  הענין  היפ וג ֹודל ֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוההס ּתר 

ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ׁשּיהיה  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמביא 

.22ע ֹולם " ָ

א ֹור 'ÔeÈÂג ) ּב'ת ֹורה  המבאר  ּבהק ּדים  זה  ¿»ְְְְִֶַַָָֹ

ּפּורים  ּבדר ּוׁש23ּבדר ּוׁשי ּובאר ּוּכה  , ְְֲִִִֵָָ

האמצעי  ּוב 'ּלילה '24אדמ ֹו"ר  (ּגיל ּוי) ּדב 'ּיֹום ' , ְְְְְְִִֶַַָָָ

הענינים  ׁשני יׁש מהם , אחד  ּבכל  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ(העלם ),

"יֹום  ּכתיב  ׁשּלפעמים  וזה ּו והעלם . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָּדגיל ּוי

ּגיל ּוי  על  מ ֹורה  ּד"זה " ּכתיב 25ה ּזה ", ולפעמים  , ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

(ּכּנ"ל ). העלם  על  מ ֹורה  ּד"ה ּוא " הה ּוא ", ְְֵֶֶַַַַ"יֹום 

ה ּזה ", "לילה  ּכתיב  לפעמים  ּבּלילה , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָוכן

ה ּבא ּור  ּונק ּודת  הה ּוא ". "לילה  ּכתיב  ְְְְְִִִֵַַַַָָולפעמים 
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א)],19) יד, (מגילה אנן" אחשורוש עבדי  ["אכתי  בגלות היו דפורים הנס  לאחרי  שגם דמזה לומר, יש הנס , לכללות בנוגע 

היתה  במס "נ כשעמדו אצלם שהיתה שהשינה כיון אבל שינה. של במצב  עדיין היו במס "נ שעמדו לאחרי  שגם מוכח ,

נס *. של תוקפו נק ' ולמה כ"כ, פלא אינו המלך שנת דנדדה הנס  בתכלית, שינה ולא סתם עה"פ 20)שינה פירש"י  ראה

גו'". המן את אסתר שזימנה על לבו את "שם ב ) טו, רפ "ג.21)(ממגילה תניא היפך 22)ראה לכאורה שזהו לזה נוסף 

למעלה. כביכול שינה ההשתלשלות) סדר (ע "פ  גורם ההוא דלילה בהמאמר ד).23)המבואר (צד, אסתר ותוסף  ד"ה 24)ד"ה

ואילך). תטו ס "ע  נ"ך - אדהאמ "צ  (מאמרי  תקפ "ו פורים אסתר, ותוסף  מ "ש ענין להבין באצבעו 25)והנה "מראה כמארז"ל

ב . טו, בשלח  עה"פ  פירש"י  גם וראה שם. ובפירש"י  בסופה תענית ספכ"ג. שמו"ר - זה" ואומר

ההוא . דבלילה  הדיוק  א "מ  גם  (*

    
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אזי  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש כפי של  ישן ', ולא ינום 'לא מצידו 

זה  המלך , שנת נדדה ההוא "בלילה זה, פסוק על  שמעוני ' ב'ילקוט שמובא

עצמו  עושה חוטאין  כשישראל  אלא לפניו , יש שינה וכי  עולם. של  מלכו 

יישן ", ולא ינום לא רצונו  וכשעושים ‡Êכישן , e„ÓÚ Ï‡NiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈»¿»
המן  וגזירת אחשורוש בימי 

Ïk CLÓa LÙŒ˙eÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿∆∆»
‰fÓ ‰˙ÈÂ ,Òp‰ e‰Ó ,‰M‰«»»««≈ƒ≈»ƒ∆

Û˜Bz19 וחוזק Êa‰עיקר  ,Òp‰ ∆«≈»∆
"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L זה והרי  ∆»¿»¿««∆∆

ההנהגה  וסדר  ומתבקש מובן  דבר 

לנס? נחשב זה כן  אם ומדוע הרגילה,

LeÈÙc ,ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿≈
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«»¿»¿«
È‡wL BËeLt ÈÙÏ "CÏn‰«∆∆¿ƒ¿∆»≈

היא  ‰CÏnשהכוונה ÏÚ««∆∆
ÌÈc‰L ,‡e‰  LBÂLÁ‡¬«¿≈∆«¿»ƒ
Ì‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈla" eÚ‡L∆≈¿««¿»«≈

"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L eÓb20 »¿∆»¿»¿««∆∆
(והובא  ז "ל  חכמינו  שאמרו  וכפי 

של  ששנתו  הכתוב) על  רש"י  בפירוש

מוטרד  שהיה מכך  נדדה אחשורוש

את בעקבות  זימנה שאסתר  העובדה

למחרת. לעשות שתכננה למשתה המן 

ÌÈÈÚ‰L Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ ‰hÓÏc ונובעים ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ

הזה  לעולם כפי ÌÈÚÓובאים ≈ƒ¿»»
מה ÏÚÓÏ21‰שהוא  וכל  ברוחניות, ¿«¿»

מה  של  השתקפות הוא למטה שקורה

למעלה, ÔÎŒBÓÎcשקורה ,ÔeÓ»ƒ¿≈
˙L ‰„„p"L ‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿∆∆»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿««¿»«

ישראל  בני  של  הרוחני  ‰e‡המצב
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï ÌbL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ÔÈ‰Ï,של  CÈˆÂ הדבר ,. נפעל  ‰Èכיצד  «∆∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈
ÌÏÚ‰‰ ÏÚ (‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) ‰BÓ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ««∆¿≈

BÏ„B‚Â zÒ‰‰Â ג והסתר , העלם של  ביטויים שני  הלשון , "לילה"וכפל  ם ¿«∆¿≈¿¿
של  הירוד  שהמצב לעיל  וכמבואר  ביותר  גדול  שההסתר  מלמדים "הוא" וגם

למעלה, השינה את גרם ישראל  ‰‰e‡"בני  ‰ÏÈl"L ÔÈÚ‰ CÙÈ‰≈∆»ƒ¿»∆«¿»«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰ ˙L ‰„„" ‰È‰iL ‡ÈÓ22 ואם ≈ƒ∆ƒ¿∆»¿»¿««∆∆«¿∆»

שכשם  כאן  באמור  הביאור  מה כן 

גרמו  ההוא הלילה אירועי  שלמטה

המלך  שנת של  נדידה שתהיה

העלם  ואיך  ברוחניות, גם כך  אחשורוש

השינה  להיפך  לגרום יכול  והסתר 

למעלה?

‡Ó‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«¿…»
ÈLe„a 'B‡ ‰B˙'a מאמרי ¿»ƒ¿≈

של  ÌÈet23‰ke‡eהחסידות , ƒ»¬»
ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡ Le„a24, ƒ¿«¿»∆¿»ƒ

) 'ÌBi'c מסמל הוא כלל  שבדרך  ¿¿
(ומבטא  '‰ÏÈl'e (ÈeÏÈb שבדרך ƒ««¿»

ומבטא  מסמל  הוא ≈¿∆‰ÌÏÚ),כלל 
LÈ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎa בעצםÈL ¿»∆»≈∆≈¿≈

ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈ‚c ÌÈÈÚ‰ ובעצם »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿≈
והמושג  'העלם' גם מבטא 'יום' המושג 

'גילוי '. גם מבטא ∆¿e‰ÊÂ'לילה'
,"‰f‰ ÌBÈ" È˙k ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆

ÈeÏÈb ÏÚ ‰BÓ "‰Ê"c25 ¿∆∆«ƒ
ואפשר  בגלוי  ונוכח נמצא כשהדבר 

"זה", עליו  ולומר  עליו  להצביע

,"‡e‰‰ ÌBÈ" È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰ ÏÚ ‰BÓ "‡e‰"c¿∆«∆¿≈

(Ï"pk) ולא גילוי  רק הוא 'יום' ואם ««
מצב  ייתכן  לא ההוא'.העלם 'יום של 

È˙k ÌÈÓÚÙÏ ,‰ÏÈla ÔÎÂ¿≈¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
"‰f‰ ‰ÏÈÏ", גילוי לשון  «¿»«∆

‰ÏÈÏ" È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»
"‡e‰‰ היה לילה ואם העלם, לשון  «

של  מצב יתכן  לא גילוי , ללא העלם רק

הזה'. 'לילה

ÌÈLec‰Ó Ôenk) ‰Êa e‡a‰ ˙„e˜e החסידות מאמרי  ¿««≈»∆«»≈«¿ƒ
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ח   

יֹום  ּבין ּדהחיל ּוק  מה ּדר ּוׁשים ), (ּכּמּובן ְְִִֵֵֶַַַָָּבזה 

ולילה  א ֹור , ה ּוא  ּדיֹום  עצמם , ּבהם  ה ּוא  ְְְְְֶַַַָָָָָולילה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ,ח ׁש לא ֹור 26ה ּוא  אלקים  וּיקרא  ְְֱִִֶֶַָָָֹֹ

ה ּיֹום  ּבא ֹופן חיל ּוק  וע ֹוד  לילה , קרא  ולח ׁש ְְְְִֶֶַַָָָָֹיֹום 

א ֹו ("זה ") ּגיל ּוי ׁשל  ּבא ֹופן הם  אם  ְְְִִֵֶֶֶַַָוה ּלילה ,

ּבנֹוגע  "זה " ּדל ׁשֹון ("ה ּוא "). העלם  ׁשל  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָּבא ֹופן

ּכמ ֹו וה ּלילה  ה ּיֹום  על  מ ֹורה  ולילה , ְְְְְֶַַַַַָָָליֹום 

על  מ ֹורה  "ה ּוא " ול ׁשֹון ּבגיל ּוי, למ ּטה  ְְְְְִִֶֶַַָָׁשּנמ ׁשכ ּו

ׁשּנמ ׁשכ ּו (לפני ּבעצם  ׁשהם  ּכמ ֹו וה ּלילה  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָה ּיֹום 

ּבׁשר ׁשם . ׁשהם  ּכמ ֹו - יֹותר  ּולמעלה  ְְְְְְִֵֵֶַָָָּבגיל ּוי),

ּכתיב  מצרים  ּדיציאת  ׁשּבּגא ּולה  ּבעצם 27וזה ּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ

מצרים , מארץ  הוי' צבא ֹות  ּכל  יצא ּו ה ּזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָה ּיֹום 

עכ ׁשו  ׁשהם  (ּכמ ֹו ּומצ ֹות  ּבת ֹורה  ּכתיב 28וכן (29 ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּוב ּגא ּולה  ג ֹו', מצ ּו אלקי ה ' ה ּזה  ְְְֱֶֶַַַַָֹה ּיֹום 

ּכתיב  ּכי 30העתידה  ג ֹו', הה ּוא  ּבּיֹום  ואמר  ְְֲִִִַַַָָָ

ה ּוא  מצרים  ּדיציאת  ּבּגא ּולה  ׁשהיה  ְְִִִִִֶַַַַָָָה ּגיל ּוי

ה ּזה ", "יֹום  למ ּטה , ׁשּנמ ׁש ּכמ ֹו ּדהא ֹור  ְְְְִִֶֶַַַָָָה ּגיל ּוי

ּכמ ֹו הא ֹור  עצם  ּגיל ּוי יהיה  העתידה  ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָּוב ּגא ּולה 

הה ּוא ". "יֹום  וגיל ּוי, מהמ ׁשכה  למעלה  ְְְְִֵֶַַַָָָׁשה ּוא 

ּבחינת ÊŒCcŒÏÚÂ‰ד ) ל ּלילה , ּבנֹוגע  ה ּוא  ¿«∆∆∆ְְְִֵַַַַָ

מ 'א ֹור ' ׁשּלמעלה  ְְֵֶֶַַָֹהח ׁש

לפני  עצמ ֹו ּדהח ׁש הא ֹור ), מעצם  ּגם  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ(למעלה 

ּבׁשר ׁשֹו) ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ֿ ׁשּכן (ּומ ּכל  ּבגיל ּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשּנמ ׁש

נקרא  למ ּטה  נמ ׁש וכא ׁשר  הה ּוא ", "לילה  ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָנקרא 

"לילה  ללילה , ׁשּבנֹוגע  א ּלא  ה ּזה ". ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ"לילה 

ּדכיון  ה ּזה ". מ "ּלילה  למ ּטה  ה ּוא  ְְְִֵֶַַַַָָָהה ּוא "

ה ּׁשר ׁש ה ּוא  מ 'א ֹור ', ׁשּלמעלה  ּדלילה  ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהח ׁש

לכן  ּכפ ׁשּוט ֹו, ח ׁש נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוה ּסּבה 
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ה.26) א, מא.27)בראשית יב , דע 28)בא שם שהתורה ג"כ ועיין ח . פי "א, (קה"ר משיח  של תורתו לגבי  הבל היא כשיו

ובכ"מ ). ואילך. פי "ז תרל"ז וככה (המשך לע "ל יהי ' רצונך" "כמצות המצוות דקיום שהשלימות במצוות, ועד"ז א). פ "ב ,

טז.29) כו, ט .30)תבוא כה, ישעי '

    
eÏÈÁ‰c˜הנזכרים  ‰e‡ההבדל ), ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaלראש Ì‰aלכל  ¿«ƒ≈»«¿»»∆

e˙kL BÓk ,CLÁ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ,B‡ ‡e‰ ÌBÈc ,ÌÓˆÚ26 «¿»¿¿«¿»…∆¿∆»
הבריאה ÏÈÏ‰במעשה ‡˜ CLÁÏÂ ÌBÈ B‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ»¿«…∆»»»¿»

והעלם, חושך  הוא והלילה וגילוי , אור  הוא היום עצמם מצד  ¿BÚÂ„ואכן 
,‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÙB‡a ˜eÏÈÁƒ¿∆«¿««¿»
פעולתם  את פועלים הם שבה בצורה

Ì‰ Ì‡ ביטוי לידי  ובאים פועלים ƒ≈
B‡ ("‰Ê") ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ∆
ביטוי  לידי  ובאים פועלים שהם

.("‡e‰") ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈
ÌBÈÏ Ú‚Ba "‰Ê" ÔBLÏc¿»∆¿≈«¿

,‰ÏÈÏÂ"הזה ו "הלילה הזה" "היום »«¿»
BÓk ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÏÚ ‰BÓ∆««¿««¿»¿

ÈeÏÈ‚a ‰hÓÏ eÎLÓpL ועניינם ∆ƒ¿¿¿«»¿ƒ
בגלוי ,ופעולתם  וניכרים נראים

ÌBi‰ ÏÚ ‰BÓ "‡e‰" ÔBLÏÂ¿»∆««
ÌˆÚa Ì‰L BÓk ‰ÏÈl‰Â מצד ¿««¿»¿∆≈¿∆∆

מהותם  eÎLÓpLעצם ÈÙÏ) וירדו ƒ¿≈∆ƒ¿¿
למטה  ÏÚÓÏe‰והתגלו  ,(ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«¿»

Ì‰L BÓk  ˙BÈ"יום" המושגים ≈¿∆≈
שירדו ÌLLaו "לילה" לפני  ¿»¿»

מוגדרת. כמציאות ונבראו 

e‰ÊÂ לכך הפנימי  Ïe‡baL‰הטעם ¿∆∆«¿»
È˙k ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc27 כתוב ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ

e‡ˆÈבתורה ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa¿∆∆««∆»¿
ı‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡ˆ Ïk»ƒ¿¬»»≈∆∆

,ÌÈˆÓ ואומר מדייק הכתוב וכאן  ƒ¿»ƒ
גלוי , אור  היינו  הזה", ≈¿ÔÎÂ"היום

Ì‰L BÓk) ˙BˆÓe ‰B˙a¿»ƒ¿¿∆≈
ÂLÎÚ28 הגלות È˙kבזמן  (29 «¿»¿ƒ

EeˆÓ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰««∆¡…∆¿«¿
,'B‚ ואומר מדייק הכתוב כאן  וגם

גלוי , אור  היינו  הזה", "ביום

È˙k ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡be30 «¿»»¬ƒ»¿ƒ
ישעיהו  ‰‰e‡בנבואת ÌBia Ó‡Â¿»«««

'B‚ שלעתיד ואומר  מדייק הכתוב וכאן 

ההוא", "ביום של  התגלות תהיה לבוא

‰Ïe‡ba ‰È‰L ÈeÏÈb‰ Èkƒ«ƒ∆»»«¿»
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc של עניינם וכן  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

הגלות  בזמן  שהוא כפי  והמצוות BÓkהתורה B‡‰c ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»¿
CLÓpLומתגלה בו hÓÏ‰ויורד  נאמר  ולכן  בגלוי , ‰f‰"וניכר  ÌBÈ" ∆ƒ¿»¿«»«∆

וגילוי , אור  BÓkלשון  B‡‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡be«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆ƒ∆∆»¿
ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L מתגלה בלתי  העצם כלל  ובדרך  ∆¿«¿»≈«¿»»¿ƒ

ולכן  עצמו , העצם ולא מהעצם והארה התפשטות רק הוא בגילוי  שבא ומה

הזו  ההתגלות על  ֿ לבואנאמר  לעתיד  ‰‰e‡"שתהיה ÌBÈ" להורות «
מגילוי . למעלה בהעלם, היא עצמה שמצד  כזו  בחינה התגלות על  שמדובר 

,‰ÏÈlÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ אינו „) שלו  הנעלה שבמובן  ¿«∆∆∆¿≈«««¿»
השלילי  במובן  והעלם חושך  מסמל 

את  ‰CLÁאלא ˙ÈÁa¿ƒ««…∆
'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL שלמעלה העלם ∆¿«¿»≈

למעלה (מגילוי  רק לא 'חושך ' והוא

אלא סתם, Ìbמאור  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
B‡‰ ÌˆÚÓ,מתגלה לא הוא שגם ≈∆∆»

עניינו  זאת שבכל  אלא לעיל , כמבואר 

שלמעלה  'לילה' ואילו  האור , עצם הוא

האור ' מ'עצם גם נעלה וגילוי , ),מאור 
CLÓpL ÈÙÏ BÓˆÚ CLÁ‰c¿«…∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

ÈeÏÈ‚a מחשיך הוא שאז  למטה ¿ƒ
e‰L‡ומעלים BÓk ÔkLŒÏkÓe)ƒ»∆≈¿∆

BLLa מתגלה אינו  בוודאי  שאז  ¿»¿
וחושך  לילה "ÏÈÏ‰בתור  ‡˜ (ƒ¿»«¿»

,"‡e‰‰ לא מציאותו  כי  העלם לשון  «
ניכרת, ולא CLÓגלוייה L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿»

‰hÓÏ והעלם כ 'לילה' בגילוי  ובא ¿«»
"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‡˜ גילוי לשון  ƒ¿»«¿»«∆

והתגלה  וירד  שנמשך  לאחר  כעת כי 

וניכרת. ברורה כ 'לילה' מציאותו  למטה

‰ÏÈÏ" ,‰ÏÈÏÏ Ú‚BaL ‡l‡∆»∆¿≈«¿«¿»«¿»
"‡e‰‰ והתגלה ירד  שה'לילה' לאחר  «

והעלם  חושך  של  מציאות ‰e‡בתור 
‰hÓÏ במדריגה"‰f‰ ‰ÏÈl"Ó ¿«»ƒ«¿»«∆

יותר  ומעלים מסתיר  ההוא' ו 'לילה

ומבאר . שממשיך  כפי  הזה', מ'לילה

‰ÏÈÏc CLÁ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…∆¿«¿»
‡e‰ ,'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰aq‰Â LM‰«…∆¿«ƒ»∆«¿≈∆

,BËeLÙk CLÁ ‰NÚ, כלומר «¬∆…∆ƒ¿
למעלה  הוא העלם בתוך  'לילה' אמנם

אין  כי  של מ'אור ' להעלם הכוונה

שלמעלה  להעלם אלא וחושך  הסתר 

לקולטו  יכולים העיניים שאין  מגילוי 

לרדת  בשביל  נעלית מדי  שיותר  (בחינה

העיניים  אין  אך  אור  שהוא שלמרות בשמש המבט ֿ דרך  על  ולהתגלות

והמקור  השורש הוא הזה הנעלה ההעלם זאת עם אבל  בו ) להביט מסוגלות

חושך  יהיה רבות מדריגות זו  בחינה והשתלשלות ירידת שלאחר  לכך  והסיבה

והסתר , העלם של  השלילי  במובן  ‰‰ÌÏÚכפשוטו , ÔÎÏzÒ‰‰Â »≈«∆¿≈¿«∆¿≈
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ט     

על ֿ ׁשּנע ׂשה  ּכפ ׁשּוט ֹו) ח ׁש) וההס ּתר  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹההעלם 

"לילה  (ׁשּלמעלה ), הח ׁש עצם  המ ׁשכת  ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹידי

ּג ח ׁש ה ּוא  ׁשּנע ׂשה הה ּוא ", מהח ׁש יֹותר  ד ֹול  ֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבהמ ׁשכה , ׁשּבא  ּכמ ֹו הח ׁש המ ׁשכת  ֿ ידי ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹעל 

ה ּוא  ׁשה ּלילה  ה ּוא  ה ּזה " ּד"לילה  ה ּזה ". ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָ"לילה 

לגיל ּוי  [ועד  ּבגיל ּוי ׁשּנר ּגׁש ּד"זה ", ְְְְְְִִִֶֶֶַָּבא ֹופן

"זה " ול ֹומר  ּבאצ ּבע  להרא ֹות  ׁשה ּוא 31ׁשאפ ׁשר  [ ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַָ

ּבא ֹופן  ה ּוא  ׁשה ּלילה  ה ּוא  הה ּוא " ו"לילה  ְְְְְֶֶַַַַַָָָלילה ,

לילה . ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ("ה ּוא "), ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּדהס ּתר 

,ÈÚ‰Ïe] הענין מבאר  ה ּנ"ל  ּדב ּדר ּוׁשים  ¿»ƒְְְִִִַַַָָָֹ

הה ּוא " ו"לילה  ה ּזה " ְְְְֶַַַַָָּד"לילה 

רא ּיה  ׁשּיׁשנּה ה ּוא  "יֹום " ּדענין אחר . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּבא ֹופן

ּבאלק ּות  ה ּׂשגה  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  א ֹו מה 32ּֿבאלק ּות  , ֱֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבׁשם  נקרא  אמ ּונה  רק  ּכׁשּיׁשנּה ֿ ּכן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָּׁשאין

היא  ׁשהאמ ּונה  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  וענין ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָ"לילה ".

ּבד ּוגמת  ההתא ּמת ּות , ּובתכלית  ּגד ֹול  ְְְְְְְִִֶַַַַָּבת ֹוקף 

ׁשּכת ּוב  וזה ּו ּדרא ּיה . ליל 33ההתא ּמת ּות  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  ּדה ּגיל ּוי ה ּזה , ה ּלילה  ה ּוא  ג ֹו' ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשימ ּורים 

ח ׁש ׁשּנת ּבּטל  ּבא ֹופן היה  לא  ("זה ") ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאז

ּבגל ּות  היּו עדין ׁשהרי א ּלא 34ה ּלילה , , ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ

ּגמ ּורה , ּבוּדא ּות  היתה  אז ׁשּלהם  ְְְֱֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאמ ּונה 

ׁשה ּגיע ּו ּדזה  ׁשם , [ּומבאר  ּדרא ּיה . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכהוּדאי

עב ֹודתם  ֿ ידי על  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָלבחינת 

ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּובלבנים . ּבח ֹומר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַּבמצרים 

ּבזמן  ׁשּגם  ה ּזה ", "לילה  ׁשּיהיה  ׁשּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעכ ׁשו,

העמל  ֿ ידי על  ה ּוא  "זה ", ּבחינת  יהיה  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּגל ּות 
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(31.25 הערה לעיל השגה 32)נסמן בעלי  היו הבית בזמן כי  לילה, בשם הגלות וזמן יום, בשם נק ' הבית שזמן דזהו

בדוגמת  היא ההשגה וגם באלקות, הראי ' ישנה לא הגלות ובזמן באלקות, הראי ' גם אצלם היתה לרגל ובעלייתם גדולה,

מנחם  תורת ואילך. 186 ס "ע  חמ "ג התוועדויות - מנחם תורת בארוכה כמבואר ג), כט , וישב  (תו"א שבשינה המדמה כח 

וש"נ. ואילך. קפט  ס "ע  ניסן המאמרים ספר שם.33)- האמצעי  אדמו"ר ובמאמר בתו"א הובא - מב . יב , ובפרט 34)בא

ממש. בגלות עדיין כשהיו חצות, קודם שהי ' ח ) שם, (בא הק "פ  אכילת גבי  גם כתיב  הזה" "לילה שלשון

    
CLÁ‰ ÌˆÚ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL (BËeLÙk CLÁ)…∆ƒ¿∆«¬∆«¿≈«¿»«∆∆«…∆

(‰ÏÚÓlL),נקרא לעיל  ‰‰e‡",שכאמור  ‰ÏÈÏ" שנפעל חושך  ∆¿«¿»«¿»«
שלמעלה  החושך  עצם של  למטה והירידה מההמשכה CLÁכתוצאה ‡e‰…∆

CLÁ‰Ó ˙BÈ ÏB„b וההסתרCLÁ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL »≈≈«…∆∆«¬∆«¿≈«¿»««…∆
בעצם  שהוא כפי  ¿BÓkאלא לא

,‰ÎLÓ‰a ‡aL הנקרא החושך ∆»¿«¿»»
."‰f‰ ‰ÏÈÏ" לכך והטעם «¿»«∆

הלילה  הזה', מ'לילה הנמשך  שהחושך 

ומתגלה  יורד  שהוא אינו כפי  למטה,

החושך  כמו  רבה במידה מסתיר 

מ'הלילה  ויורד  שמשתלשל  וההסתר 

כיון  הוא ‰f‰"ההוא', ‰ÏÈÏ"c¿«¿»«∆
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÏÈl‰L ‡e‰∆««¿»¿∆

,"‰Ê"c,וניכרת גלוייה מציאות ¿∆
ÈeÏÈ‚Ï „ÚÂ] ÈeÏÈ‚a LbpL∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
Úaˆ‡a ˙B‡‰Ï LÙ‡L∆∆¿»¿«¿¿∆¿«

"‰Ê" ÓBÏÂ31,‰ÏÈÏ ‡e‰L [ ¿«∆∆«¿»
‰ÏÈl‰L ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«∆««¿»
,("‡e‰") zÒ‰c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿∆¿≈
‰ÏÈÏ ‡e‰L Lb ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆«¿»
נרגשת  לא הלילה מציאות וכאשר 

שהוא  ולחשוב לטעות אפשר  ואפילו 

לאמיתו  זה, הרי  חושך יום, דבר , של 

מתורת  לעיל  שמובא כפי  ביותר , גדול 

כפול  והסתר  שהעלם ֿ טוב ֿ שם הבעל 

שיש  בכך  מכירים לא אפילו  כאשר  הוא

לאור . חושך  ושמים הסתר ,

Ï"p‰ ÌÈLecc ,ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«¿ƒ««
האמצעי  ואדמו "ר  הזקן  אדמו "ר  של 

"‰f‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÈÚ‰ ‡Ó¿…»»ƒ¿»¿«¿»«∆
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â ביניהם וההבדל  ¿«¿»«
הרוחנית  ‡Á.במשמעותו  ÔÙB‡a¿∆«≈

הנזכרים, במאמרים מבואר  »¿ÔÈÚc¿ƒוכך 
"ÌBÈ" וגילוי אור  ‰e‡שעניינו 

dLiLובעולם i‡‰לאדם ∆∆¿»¿ƒ»
˙e˜Ï‡a טובה וקליטה הבנה ∆¡…

מוחשית  ראייה כמו  ÌÈtŒÏkŒÏÚוברורה B‡ הפחות הבנה ‰O‚‰לכל  «»»ƒ«»»
‡e˜Ï‡a32‰eÓ˙שכלית  ˜ dLiLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שהיא , ∆¡…«∆≈≈¿∆∆¿»«¡»

כמו  האדם נפש בפנימיות חודר  ולא למעלה יותר  שנשאר  'מקיף' יותר  כוח

השכלית  וההבנה המוחשית "ÏÈÏ‰"הראייה ÌLa ‡˜.העלם שעניינו  ƒ¿»¿≈«¿»

‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚÂ של והיתרון  המעלה את שמדגיש ביטוי  ¿ƒ¿««¿»«∆
וההשגה  מההבנה פנימי  ופחות נרגש פחות דבר  היותה שעם ומורה האמונה

‰‰˙‡e˙n˙ומורה  ˙ÈÏÎ˙e ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰ ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
והוא  מאוד  חזקה שלו  שהאמונה כזה באופן  בה' מאמין  בטוח והיהודי 

הכי  בצורה האמת שזו  ומאמין 

שום  וללא ספק שום ללא המוחלטת

‰‰˙‡e˙n˙פקפוק, ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ¿«¿
‰i‡c דבר רואה אדם שכאשר  כשם ƒ¿ƒ»

בקיומו  לחלוטין  בטוח הוא עיניו  במו 

כלל . ספק שום ללא

e‰ÊÂ במה הפנימי  הפירוש ¿∆
e˙kL33 ט"ו של  הלילה אודות ∆»

ממצרים, ישראל  בני  יציאת יום ניסן ,

‰ÏÈl‰ ‡e‰ 'B‚ ÌÈeÓÈL ÏÈÏ≈ƒƒ««¿»
,‰f‰ הלילה" ואומר  מדייק והכתוב «∆

להורות ‡Êהזה" ‰È‰L ÈeÏÈb‰c¿«ƒ∆»»»
" נאמר  כמו Ê‰(עליו  גילוי  לשון  ," ∆

זה") ואומר  באצבעו  ‰È‰"מראה ‡Ï…»»
,‰ÏÈl‰ CLÁ Ïha˙pL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«≈…∆««¿»

˙eÏ‚a eÈ‰ ÔÈ„Ú È‰L34 ורק ∆¬≈¬«ƒ»¿»
יצאו  הזה" היום "בעצם למחרת

על  נאמר  זאת ובכל  בפועל , ממצרים

הלשון  'לילה' של  שעה באותה מצבם

Ì‰lL"זה", ‰eÓ‡‰L ‡l‡∆»∆»¡»∆»∆
Ê‡'שימורים 'ליל  הנקרא לילה באותו  »

,‰eÓb ˙e‡cÂa ‰˙È‰»¿»¿«»¿»
‰i‡c È‡cÂ‰k נאמר ולכן  ¿«««ƒ¿ƒ»

אמונה  זו  אחד  מצד  כי  הזה", "הלילה

כלל  ובדרך  והשגה הבנה או  ראייה ולא

היא  הראייה ֿ שכן  וכל  והשגה ההבנה

מאשר  פנימי  ויותר  נעלה יותר  עניין 

האמונה  לילה באותו  אבל  האמונה,

ובוודאות  מאד , וחזקה גדולה היתה

אותו  ולכן  מוחשית ראייה ה'לילה'כמו 

'זה  ÌL'.נקרא ‡Óe] במאמרי ¿…»»
הנזכרים, eÚÈb‰Lהחסידות ‰Êc¿∆∆ƒƒ

הלילה  באותו  במצרים ישראל  ‰e‡בני  "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿»«∆
È„ÈŒÏÚ של וההכנה ÌÈÏeההקדמה ÓBÁa ÌÈˆÓa Ì˙„BÚ «¿≈¬»»¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ

והתעלות. זיכוך  בהם שפעלה ÂLÎÚעבודה ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ בזמן ¿«∆∆∆«¿»
‰eÏb˙הזה, ÔÓÊa ÌbL ,"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‰È‰iL È„ÎaL הנמשל ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«∆∆«ƒ¿««»
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י   

קל ֿ ּדא  - "ּבח ֹומר " ה ּתֹורה , ּבעסק  ְְְְִֵֶֶַַַָָָוה ּיגיעה 

הלכתא  ל ּבּון ּדא  - "ּובלבנים " ועל 35ֿוח ֹומר , , ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּבטרד ֹות  וה ּיגיעה  העמל  ֿ ידי על  ֿ זה   ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּדר

לחם  ּתאכל  א ּפי ּבזעת  "ליל 36ה ּפרנסה  ּוכמ ֹו ה , ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ֿ ידי  על  לזה  ׁשה ּגיע ּו מצרים  ּדיציאת  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַה ּזה "

ּולבנים  ח ֹומר  ּובלבנים , ּבח ֹומר  ְְְֲִִִֵֵֶֶָָעב ֹודתם 

ׁשאמר ּו וזה ּו ע ֹול 37ּכפ ׁשּוטם . עליו המק ּבל  ּכל  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ארץ   ּדר ע ֹול  מ ּמּנּו מעבירין ה ּפֹורק 38ּתֹורה  וכל  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּכי  ארץ ,  ּדר ע ֹול  עליו נֹותנין ּתֹורה  ע ֹול  ְִִִֶֶֶֶֶָָָמ ּמּנּו

"לילה  לבחינת  מ ּגיעים  ארץ   ּדר ע ֹול  ֿ ידי על  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּגם 

ּב"ּלילה  (ׁשּבּדר ּוׁשים ) זה  ּפיר ּוׁש ֿ ּפי ועל  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָה ּזה "].

ׁשחסר  ה ּוא  הה ּוא " ּד"לילה  ל ֹומר , צרי ְְִֵֶֶַַַַָָָה ּזה ",

ּפיר ּוׁש ע ֹוד  ל ֹומר  ויׁש האמ ּונה . ּבוּדא ּות  ְְֱֵֵַַַָָָּגם 

"זה " ׁשה ּלׁשֹון הה ּוא ", ו"לילה  ה ּזה " ְְְְֶֶֶַַַַַָָָּב"ּלילה 

ּבגיל ּוי  ה ּוא  ה ּלילה  אם  ה ּלילה . על  קאי ְְְְִִֵַַַַַָָָו"ה ּוא "

ה ּוא  ׁשה ּלילה  א ֹו לילה , ׁשה ּוא  ׁשּנר ּגׁש ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ("זה ")

לילה ]. ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ("ה ּוא ") ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבהס ּתר 

מק ֹומ ֹות ÔeÈÂה ) ּבכ ּמה  המבאר  ֿ ּפי על  39זה  ¿»ְְְִֶַַַָָֹ

ה ּמאמר  ֿ ס ֹוף 40ּבפיר ּוׁש ֿ אין א ֹור  ְֲֵֵַַָ

אין  עד  מ ּטה  ּולמ ּטה  קץ  אין עד  מעלה  ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָלמעלה 

ההת ּפּׁשט ּות  ענין ה ּוא  כ ּו' מ ּטה  ּדלמ ּטה  ְְְְְִִִִַַַַַַָָּתכלית ,

ּומת ּגּלה  מת ּפּׁשט  ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף , אין ּדא ֹור  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַוה ּגיל ּוי

ענין  ה ּוא  כ ּו' מעלה  ּולמעלה  מ ּטה , למ ּטה  ְְְְְִַַַַַַָָָָעד 

ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף , ֿ אין ׁשּבא ֹור  והעל ּיה  ְְְְֲִִֵֶֶַַָָההתע ּלמ ּות 

ּובעיל ּוי  העלם  אחר  ּבהעלם  ּומתע ּלם  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמתע ּלה 

הענין  ּגם  וה ּנה  מעלה . למעלה  עיל ּוי, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר 

ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּבא ֹור  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו כ ּו' מ ּטה  ְְְִֵֶַַָָּדלמ ּטה 
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ובכ"מ .35) שמות. ר"פ  תו"א א. קנג, ח "ג א. כז, ח "א יט .36)זהר ג, מ "ה.37)בראשית פ "ג "עול 38)אבות שם באבות

ארץ ". דרך "עול רק  הובא הנ"ל ובדרושים ארץ ". דרך ועול (סה"מ 39)מלכות ואילך פי "ג ה'שי "ת לגני  באתי  המשך

ואילך. קפח  ס "ע  תרס "ו המשך עד"ז וראה ואילך). 133 ע ' -40)ה'שי "ת יט  תיקון שם (וראה נז תיקון סוף  תקו"ז ראה

סע "ג. לד, יתרו ז"ח  ב ). מ ,

    
אלוקות  גילוי  בו  שאין  זמן  שהוא כיוון  "Ê‰"ל 'לילה' ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«∆

כמו  ובוודאות בתוקף אמונה תהיה הזה בזמן  וגם ותוקף גילוי  על  המורה

הראייה, של  והוודאות ÒÚa˜התוקף ‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆»»¿«¿ƒ»¿≈∆
,‰Bz‰ הכתוב בלשון  מרומזת התורה בלימוד  שהיגיעה בזוהר  שמובא כפי  «»

עבדו  ישראל  שבני  הפרך  עבודת על 

c‡במצרים  "ÓBÁa" זה ¿∆»
ÓBÁÂŒÏ˜ המידות מי "ג  אחת «»∆

בהם, נדרשת ÌÈÏe"ƒ¿≈ƒ"שהתורה
‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏ ‡c 35 ליבון זה »ƒƒ¿¿»

את  מזככת בתורה הזו  והיגיעה ההלכה

אותו  ומביאה "לילה האדם של  למצב

לעיל , כמבואר  ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰הזה"
‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»¿«¿ƒ»

‰Òt‰ ˙B„Ëa בתורה ככתוב ¿ƒ¿««¿»»
 ֿ הקדוש גזר  הדעת עץ חטא שלאחר 

בני  כל  ועל  הראשון  אדם על  ֿ הוא ברוך 

הבאים בדורות ‡EÈtהאדם ˙ÚÊa¿≈««∆
ÌÁÏ ÏÎ‡z36 צריך להתפרנס וכדי  …«∆∆

זו  ויגיעה עמל  וגם ולהזיע, להתייגע

כלי  אותו  ועושים האדם את מזככים

ולהגיע יו  לאלוקות להתקרב ראוי  תר 

בזמן  ובוודאות בתוקף בה' לאמונה

‰f‰"הגלות, ‰ÏÈÏ" BÓÎe¿«¿»«∆
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc לעיל שכמבואר  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

"זה" לבחינת שהגיעו  משמעותו 

"לילה" של  במצב eÚÈb‰L∆ƒƒבעודם
ÓBÁa Ì˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ¿∆«¿≈¬»»¿∆
ÌÈÏe ÓBÁ ,ÌÈÏeƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ

ÌËeLÙk ידי ֿ על  גם פועלים כך  ƒ¿»
בלימוד  וב'לבנים' ב'חומר ' היגיעה

הפרנסה. בטרדות וכן  ∆¿e‰ÊÂהתורה
eÓ‡L37 ז "ל Ïkחכמינו  ∆»¿»

‰Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰«¿«≈»»»
Cc ÏBÚ epnÓ ÔÈÈÚÓ«¬ƒƒƒ∆∆∆

ı‡38 טרדות את ממנו  מסלקים ∆∆
הזה העולם וענייני  «¿ÏÎÂהפרנסה

epnÓ ˜Bt‰ מעצמו‰Bz ÏBÚ «≈ƒ∆»
Èk ,ı‡ Cc ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»∆∆∆∆ƒ
ı‡ Cc ÏBÚ È„ÈŒÏÚ Ìb, לעיל כמבואר  הפרנסה, טרדות עול  ««¿≈∆∆∆∆

.["‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ««¿»«∆
ÌÈLecaL) ‰Ê LeÈt ÈtŒÏÚÂ לעיל ‰f‰",הנזכרים ‰ÏÈl"a ( ¿«ƒ≈∆∆«¿ƒ¿«¿»«∆

ישראל  לבני  יש אלוקות על  והעלם 'לילה' של  ובמצב בזמן  שגם הוא שעיקרו 

'הזה', בה', וודאית חזקה ‰e‡אמונה "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«¿«¿»«
כזה רוחני  ‰‡eÓ‰מצב ˙e‡cÂa Ìb ÒÁL שהמצב לכך  בנוסף כי  ∆»≈«¿«»»¡»

'הוא' של  במצב אלא ובתוקף בחוזק לא היא האמונה גם והעלם, 'לילה' הוא

לעניין  לעיל  למבואר  (בדומה העלם של  ביטוי  ֿ זה הרי  'הוא' המלה שגם

כפול ). הסתר  אסתיר ', 'הסתר 

LeÈt „BÚ ÓBÏ LÈÂ מלבד ¿≈«≈
הקודמים  «¿»¿ÏÈl"a‰הפירושים

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â "‰f‰«∆¿«¿»«
ביניהם, ההבדל  «»∆ÔBLl‰Lומשמעות

ÏÚ È‡˜ "‡e‰"Â "‰Ê"∆¿»≈«
‰ÏÈl‰ עצמו‡e‰ ‰ÏÈl‰ Ì‡ . ««¿»ƒ««¿»

LbpL ("‰Ê") ÈeÏÈ‚a וניכר ¿ƒ∆∆ƒ¿»
וגלוייה  ברורה ∆e‰L‡בצורה

‡e‰ ‰ÏÈl‰L B‡ ,‰ÏÈÏ«¿»∆««¿»
ÔÈ‡L ("‡e‰") zÒ‰aLb ¿∆¿≈∆≈ƒ¿»

‰ÏÈÏ ‡e‰L לטעות ואפשר  ∆«¿»
והעלם  לילה זה שאין  ].ולחשוב

‰Ê ÔeÈÂ הנזכר ‰) האחרון  הפירוש ¿»∆
שניכר  לילה הוא הזה" ש"לילה לעיל 

הוא  ההוא" ו "לילה לילה, שהוא ונרגש

לילה  שהוא ונרגש ניכר  שלא לילה

‰nÎa ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó39 בחסידותLeÈÙa ¿¿≈
Ó‡n‰40 בזוהר ‡ŒBשמקורו  ««¬»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ מתעלם ≈¿«¿»«¿»
˜ıומתעלה  ÔÈ‡ „Ú עד גבול  אין  «≈≈

ומתעלה  מתעלם הוא «»¿hÓÏe‰היכן 
‰hÓ האינסופי האלוקי  האור  וכן  «»

ומתגלה  למטה ויורד  ‡ÔÈנמשך  „Ú«≈
˙ÈÏÎz הוא היכן  עד  וגבול  סוף ואין  «¿ƒ

ומתגלה, ונמשך  hÓ‰יורד  ‰hÓÏcƒ¿«»«»
˙eËMt˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎƒ¿««ƒ¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ B‡c ÈeÏÈb‰Â שנמשך ¿«ƒ¿≈
ומאיר , ËMt˙Óויורד  ‡e‰L∆ƒ¿«≈

,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ‰lb˙Óeƒ¿«∆«¿«»«»
ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«¿»ƒ¿«
ŒB‡aL ‰iÏÚ‰Â ˙eÓlÚ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¬ƒ»∆¿
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿«∆

ÌlÚ˙Óe עצמו את ומסתיר  ‰ÌÏÚומעלים Á‡ ÌÏÚ‰a לאחר ƒ¿«≈¿∆¿≈««∆¿≈
שוב  ומתעלם חוזר  ÏÚÓ‰שמתעלם, ‰ÏÚÓÏ ,ÈeÏÈÚ Á‡ ÈeÏÈÚe¿ƒ««ƒ¿«¿»«¿»

גבול . וללא סוף אין  עד 

ŒÔÈ‡ŒB‡a ‡e‰L BÓk 'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»«»¿∆¿≈
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יי     

ׁשּלפני  הא ֹור  ּכלל ּות  ׁשהרי העלם . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבחינת 

ּבעצמ ּות ֹו ה ּכל ּול  א ֹור  ה ּוא  וא ֹור 41ה ּצמצ ּום  , ְְְְִַַַָ

מ ּגיל ּוי  למעלה  ה ּוא  ּבּמא ֹור  ׁשה ּוא 42ה ּכל ּול  וזה  . ְְְִִֶֶַַַָָָ

ה ּגיל ּוי  הרי מ ּטה , למ ּטה  עד  ּומת ּגּלה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמת ּפּׁשט 

ה ּקו, (א ֹור  ה ּצמצ ּום  לאחרי מ ּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּנמ ׁש

ה ּוא  ה ּסֹובב ) א ֹור  מהא ֹור ואפיל ּו הארה  רק  ֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדזה  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  אבל  ה ּצמצ ּום . ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּלפני

ּכח  ה ּוא  כ ּו' מ ּטה  למ ּטה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְֵֶַַַָָֹׁשא ֹור 

ּגם  הרי ֿ איןֿס ֹוף , ּדא ֹור  וה ּגיל ּוי ְְְְֲִִֵֵַַַַההת ּפּׁשט ּות 

וכ ּמבאר  ה ּגיל ּוי. ענין ה ּוא  ּבׁשר ׁשֹו, ׁשה ּוא  ְְְְְְִִֶַַַָָֹּכמ ֹו

ההל ּולא ' ה ּוא 43ּב'המ ׁש ּגּופא  ׁשּבעצמ ּות ֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָ

ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  זה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּגיל ּוי. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַּבבחינת 

אינֹו ּבעצמ ּות ֹו ׁשּגם  ה ּוא  כ ּו' מעלה  למעלה  ְְְְְֵֶַַַַָָה ּוא 

הענינים  ּדׁשני ׁשה ּׁשר ׁש ל ֹומר , ויׁש ּגיל ּוי. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבגדר 

ּבענין  ה ּוא  ה ּזה ", ו"יֹום  הה ּוא " "יֹום  ְְְִֶַַָָּד'יֹום ',

(לאחרי  ּבפ ֹועל  ׁשה ּגיל ּוי כ ּו'. מ ּטה  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָּדלמ ּטה 

ה ּגיל ּוי  וכח  ה ּזה ", ּד"יֹום  ה ּׁשר ׁש ה ּוא  ְְְִִֶֶַַַַַֹֹה ּצמצ ּום )

ה ּׁשר ׁש ה ּוא  ה ּצמצ ּום ) (לפני ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְִִֵֵֶַַֹּדא ֹור 

ּגם  (ׁשּלמעלה  ּדלילה  וה ּׁשר ׁש הה ּוא ". ְְְְְְֶֶַַַַַָָֹּד"יֹום 

כ ּו'. מעלה  ּדלמעלה  ּבענין ה ּוא  הה ּוא ") ְְְְִִִַַַָָָָמ "ּיֹום 

זה p‰Â‰ו) ענינים . ׁשני ּדבצמצ ּום  יד ּוע  ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַָָ

[ּובזה  ה ּגיל ּוי ּבׁשביל  ה ּוא  ְְִִִִֶֶַַָׁשה ּצמצ ּום 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ובכ"מ .41) קפ . ע ' תרס "ו הכלול 42)המשך האור גם גילוי , בגדר אינו שהעצם וכיון העצם. כמו הוא בהעצם הכלול דכל 

א). רח , ח "ב  קונטרסים ק . ע ' תרע "ח  (סה"מ  מגילוי  למעלה הוא 151).43)בו ע ' שם (סה"מ  פט "ז

    
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÛBÒ האור של  וההתגלות ההארה עצם כלומר , ¿ƒ«∆¿≈

האינסופי  האור  של  וצמצום העלם של  תוצאה בעצם היא האינסופי  האלוקי 

גבול . eÏÏk˙והבלי  È‰L כללי באופ ‰ÌeˆÓvן  ÈÙlL B‡‰ ∆¬≈¿»»∆ƒ¿≈«ƒ¿
לפני  שהוא כפי  עצמו  האור  את כי  שלו , וההארה ההתפשטות את (המאפשר 

לקבל ) יכולים לא העולמות הצמצום,

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ B‡ ‡e‰Â41 «»¿«¿
במהותו  כלול  שהוא כפי  האור 

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ועצמותו 

והגדרה  ו 'ציור ' מציאות שום לו  ואין 

עצמו , B‡naבפני  ÏeÏk‰ B‡Â¿«»«»
האור  ÏÚÓÏ‰מקור  ‡e‰¿«¿»

ÈeÏÈbÓ42‡e‰L ‰ÊÂ האור . ƒƒ¿∆∆
לגילוי  שייך  אינו  במקורו  שהוא שכפי 

‰lb˙Óe ËMt˙Ó ונמשך ויורד  ƒ¿«≈ƒ¿«∆
ÈeÏÈb‰ È‰ ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»¬≈«ƒ
ÈÁ‡Ï epnÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ∆¿«¬≈

Âw‰ B‡) ÌeˆÓv‰ כמבואר «ƒ¿««
הצמצום  שלאחר  וחסידות בקבלה

'הסתלק' ֿ סוף האין  אור  בו  הראשון 

חזר  גבול , בלי  להאיר  מעצמו  ומנע

ֿ סוף  מהאין  והאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

אור  והוא דק לקו  הנמשל  מצומצם אור 

ֿ סוף  אין  מאור  הארה הוא שאמנם הקו 

בהארה  מדובר  אבל  הצמצום שלפני 

‰Bqמצומצמת, B‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«≈
שם  על  עלמין ' כל  'סובב הנקרא אור 

הוא  כי  בשווה העולמות בכל  שמאיר 

לפי  מצומצם אור  ולא גבול  בלי  אור 

העולמות  ‰‡‰ערך  ˜ ‡e‰ («∆»»
ומצומצמת  ÈÙlLמועטת B‡‰Ó≈»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ עצמו ֿ סוף האין  האור  ולא «ƒ¿
ההמשכה  עניין  גם שלמעשה ונמצא

ֿ סוף של  האין  אור  על  העלם הוא קץ" אין  עד  מטה "למטה ֿ סוף האין  אור 

ֿ גבול . ÌB˜ÓŒÏkÓ,הבלי  Ï‡העלם אכן  שזהו  Êc‰למרות ÔÂÈk ¬»ƒ»»≈»¿∆
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ומאיר ויורד  ‰e‡נמשך  'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏ ∆≈¿«»«»

של  ופעולה ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c,התגלות ÈeÏÈb‰Â ˙eËMt˙‰‰ Ák…««ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
,BLLa ‡e‰L BÓk Ìb È‰ ושרשו במקורו  הוא זה שכוח כפי  ¬≈«¿∆¿»¿

בפועל  שבא כפי  רק ולא ‰ÈeÏÈbהעליון , ÔÈÚ ‡e‰ גם מזו  וכתוצאה ƒ¿««ƒ
גי  של  פעולה היא למטה מצומצם פעולתו  אור  התגלות שכאמור  (למרות לוי 

'העלם'). נחשבת אכן  ֿ גבול  הבלי  ֿ סוף אין  CLÓ‰'aמאור  ‡nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈
בעל  לקראת ,ÏeÏ‰‰43‡'מאמרי  לפרסום מסר  הריי "צ שהרבי  המאמרים «ƒ»

אין  "אור  בעניין  נרחב ביאור  מופיע (שם נסתלק שבו  היום תש"י  שבט יו "ד 

תכלית") אין  עד  מטה ולמטה קץ אין  עד  מעלה למעלה ¿»¿∆B˙eÓˆÚaLסוף

ÈeÏÈb ˙ÈÁa ‡e‰ ‡Ùeb של ומהותו  שבעצמותו  מבואר  שם »ƒ¿ƒ«ƒ
וכוח  ההעלם כוח וגם ההתפשטות כוח גם קיים בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ונמשך  נובע (ומזה גופא בעצמותו  שהוא כפי  הגילוי  עניין  הוא ההתפשטות

ֿ סוף  אין  אור  והתגלות הארת תכלית).עניין  אין  עד  מטה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלמטה
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰Ê Ôk≈∆∆≈

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ קץ אין  עד  ¿«¿»«¿»
‡e‰ כזה B˙eÓˆÚaעניין  ÌbL∆«¿«¿

ÈeÏÈb „‚a BÈ‡ נובעת ומזה ≈¿∆∆ƒ
להתעלות  זה כוח פעולת ונמשכת

ולהתעלם.

ÈLc LM‰L ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«…∆ƒ¿≈
,'ÌBÈ'c ÌÈÈÚ‰ כמבואר שהם, »ƒ¿»ƒ¿

‰‰e‡"לעיל , ÌBÈ" התגלות «
היא  עצמה שמצד  'יום' מבחינת

'הוא',למעלה  נקראת ולכן  מגילוי 

והעלם  נסתר  ‰f‰"לשון  ÌBÈ"Â¿«∆
אור  הוא שעניינה יום בחינת גילוי 

גילוי , לשון  'זה' נקראת ולכן  וגילוי 

'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚa ‡e‰»ƒ¿»ƒ¿«»«»
מושרשות  'יום' של  הבחינות שתי 

נאמר  שעליה ֿ סוף באין  זו  בבחינה

כוח  היינו  תכלית" אין  עד  מטה "למטה

וההתגלות. ÈeÏÈb‰L∆«ƒההתפשטות
האלוקי  האור  (ÈÁ‡Ïשל  ÏÚBÙa¿«¿«¬≈

ÌeˆÓv‰ כמבואר הקו ', 'אור  הארת «ƒ¿
ÌBÈ"cלעיל  LM‰ ‡e‰ («…∆¿

"‰f‰ בפועל וההארה ומההתגלות «∆
"יום (אף  ונמשך  בא מצומצמת) שהיא

וגילוי , אור  ‰ÈeÏÈbהזה", ÁÎÂ¿…««ƒ
ÈÙÏ) ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c¿≈ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ מאיר אינו  שאמנם «ƒ¿
אבל  מגילוי  למעלה הוא כי  בעולמות

וההתפשטות  הגילוי  כוח על  ‰‰e‡מדובר  ÌBÈ"c LM‰ ‡e‰ ממנו ) " «…∆¿«
מגילוי . למעלה הוא עצמו  שמצד  האור  ונמשך  ÏÈÏc‰בא LM‰Â¿«…∆¿«¿»

לגמרי  מגילוי  שלמעלה מבחינה ÌBi"Óהתגלות Ìb ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»«ƒ
"‡e‰‰ בגילוי מלבוא ונעלית הצמצום לפני  שהיא כפי  הגילוי  כוח בחינת «

לנבראים  eÎ'בפועל  ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚa ‡e‰ האלוקי ) הכוח »ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿»
קץ. אין  עד  גבול , ללא ולהתעלם להתעלות

ÌeˆÓˆc Úe„È ‰p‰Â (Â הוא עצמו  שמצד  ֿ סוף האין  האלוקי  האור  ¿ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿
ונבראים  לעולמות ומתגלה נמשך  מלהיות ÌÈÈÚ.למעלה ÈL אחד עניין  ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא  ‰ÈeÏÈbבצמצום ÏÈLa ‡e‰ ÌeˆÓv‰L ‰Ê אמנם כלומר , ∆∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
היא  הצמצום מועטת פעולת להארה מוגבל  הבלתי  הגילוי  והעלם האור  מיעוט

כדי  הגילוי , בשביל  היא הצמצום של  והמטרה הכוונה אבל  ומצומצמת
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יב   

ּדוקא  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ׁשעל  זה  ענינים . ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּגּופא 

ּגם  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּדא ֹור  ה ּגיל ּוי ֿ לבא  לעתיד  ְְִִִֵֶֶַַָָֹיהיה 

ה ּגיל ּוי  יהיה  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ׁשעל  וזה  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבע ֹולמ ֹות ,

ּגם  ׁשּלמעלה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ועצמ ּות  ְְְְְִִִֵֶַַַָּדפנימ ּיּות 

ה ּצמצ ּום ] לפני ׁשהאיר  ׁשּבּצמצ ּום 44מהא ֹור  וזה  , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשאינֹו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּדא ֹור  ה ּׁשלמ ּות  מת ּגּלה  ְְְְִֵֵֵֶַַַָעצמ ֹו

ּכח  ּגם  ל ֹו ויׁש ה ּגיל ּוי ּבענין ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְְִִֵַַַַַָָֹמ ּוג ּבל 

ׁשני  יׁשנם  ׁשּבּצמצ ּום  ּדזה  ל ֹומר , ויׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָההעלם .

ֿ ס ֹוף , ֿ אין ּדא ֹור  ההעלם  ּבכח  ּכי ה ּוא , - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹענינים 

ּכמ ֹו ההעלם  ּכח  מדרגֹות . ׁשּתי ה ּצמצ ּום , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹֹׁשר ׁש

ההעלם  ּבכח  זֹו ּדר ּגא  [ׁשּגם  ה ּגיל ּוי לענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּׁשּי

אבל  ה ּגיל ּוי , מ ּכח  למעלה  היא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְֲִִִֵַַַָָֹּדא ֹור 

ּדה ּצמצ ּום  לגיל ּוי], ׁשּיכת  היא  ֿ מק ֹום  ְְְִִִִֶֶַַָָמ ּכל 

ּכח  ועצם  ה ּגיל ּוי. ּבׁשביל  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּנמ ׁש

(ׁש ׁשּנמ ׁשההעלם  ּדה ּצמצ ּום  מ ּגיל ּוי), ּלמעלה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  א ּלא ) ה ּגיל ּוי, ּבׁשביל  (לא  ה ּוא  זֹו ְְִִִִֶֶַַָָֹמ ּדר ּגא 

ההעלם . ּכח  מת ּגּלה  עצמ ֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּבּצמצ ּום 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשּׁשני ּבזה  ּבא ּור  לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֶֶָ

הה ּוא " ("לילה  ּד'לילה ' ְְְְִִַַַָָָָהענינים 

ּבא ֹופן  הם  למ ּטה , ׁשהם  ּכמ ֹו ה ּזה ") ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָו"לילה 

"לילה  ּדלמעלה  ּבׁשר ׁשם , ׁשהם  מ ּכמ ֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָהפ ּו

ׁשהם  ּוכמ ֹו ה ּזה ", מ "ּלילה  למעלה  ה ּוא  ְְְְִֵֶֶַַַַָָהה ּוא "

ּד"לילה  (לגריע ּותא ) ההס ּתר  למ ּטה , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמ ׁשכים 

ּד"לילה  מההס ּתר  יֹותר  ּגד ֹול  הס ּתר  ה ּוא  ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהה ּוא "

יׁש ׁשּלמעלה , ּד'לילה ' הענינים  ׁשני ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה ּזה ",

ההעלם  ּבכח  ה ּנ"ל  ּדרג ֹות  ׁשּתי ׁשהם  ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹל ֹומר ,

ההעלם  ּכח  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  ֿ ס ֹוף , ֿ אין ְְְֵֵֶֶַַַַָֹּדא ֹור 
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ד.44) ע ' תרס "ו המשך

    
לקבל  יכולים והנבראים שהעולמות כזה גילוי  ויאיר  Ùeb‡שיומשך  ‰Êe]»∆»

הצמצום בעניין  בעקבות שיתאפשר  הגילוי  בשביל  נועד  שהצמצום עצמו  זה

.ÌÈÈÚ ÈL אחד Âc˜‡עניין  ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ידו שעל  ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿≈«ƒ¿«¿»
בעולמות מתאפשרת  ֿ סוף מהאין  אור  והארת ÏŒ„È˙ÚÏ‡התגלות ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…

המשיח  ŒÔÈ‡ŒB‡cבימות ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈
ÛBÒ הצמצום לפני  שהוא כפי  עצמו 

˙BÓÏBÚa Ìb האור הארת כי  «»»
ֿ אי  באור  שמקורו  ֿ סוף המצומצם ן 

של  והכשרה הכנה היא הצמצום שלפני 

תהיה  לבוא שלעתיד  לכך  העולמות

עצמו , ֿ סוף מהאין  התגלות בהם

Â נועד שהצמצום בכך  השני  ¿העניין 
הוא  הגילוי  È„ÈŒÏÚLבשביל  ‰Ê∆∆«¿≈
‰È‰È ÌeˆÓv‰ דבר של  בסופו  «ƒ¿ƒ¿∆

˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿
Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈∆¿«¿»«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ È‡‰L B‡‰Ó≈»∆≈ƒƒ¿≈«ƒ¿
אלוקית, הארה בעולמות שיש לאחר  כי 

דבר  של  בסופו  מצומצמת, כי  אף

שיאיר  כך  כדי  עד  יזדככו  העולמות

אלא  הצמצום שלפני  האור  רק לא בהם

ה'עצמות' אור  44Â]גם השני , ¿העניין 
הוא הצמצום ידי  על  ∆Ê‰שנפעל 

BÓˆÚ ÌeˆÓvaL באור לא ∆«ƒ¿«¿
בעניין  אלא הצמצום ידי  על  שמתגלה

עצמו  וההגבלה ההעלם הצמצום,

ŒÔÈ‡ŒB‡c ˙eÓÏM‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«¿≈¿≈
ÌBÏLÂŒÒÁ Ïa‚eÓ BÈ‡L ÛBÒ∆≈¿»«¿»

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚa שהרי ֿ אין  אור  אם ¿ƒ¿««ƒ
יכול  ואינו  להתגלות רק יכול  סוף

'אין  שאינו  נמצא עצמו , את להגביל 

גבול  בבלי  שמדובר  וכיוון  אמיתי  סוף'

בתכלית  שלם שאינו  ייתכן  לא אמיתי 

הכוחות Ákאלא Âבכל  Ìb BÏ LÈ ¿≈«…«
ÌÏÚ‰‰ את מבטא שהצמצום ונמצא «∆¿≈

ֿ סוף. האין  של  השלימות

ÌeˆÓvaL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«ƒ¿
ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ שהצמצום והשני  הגילוי  בשביל  נועד  שהצמצום האחד  ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ

- ֿ סוף האין  של  השלימות את ומגלה ‰‰ÌÏÚמבטא ÁÎa Èk ,‡e‰ƒ¿…««∆¿≈
,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c מעלה ("למעלה עצמו  את להעלים ֿ סוף האין  של  הכוח ¿≈
שהוא קץ") אין  B‚„Ó˙.פעולת ומקור LLעד  ÈzL ,ÌeˆÓv‰ …∆«ƒ¿¿≈«¿≈

היא אחת [ÌbLדרגה ÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ CiML BÓk ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈¿∆«»¿ƒ¿««ƒ∆«
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa BÊ ‡bc סוף ֿ אין  אור  שבה הדרגה «¿»¿…««∆¿≈¿≈

לגילוי , שייך  אבל  ונבראים) (לעולמות מתגלה לא ÁkÓאכן  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ…«

,ÈeÏÈb‰ זו ודרגה בפועל  הגילוי  ונמשך  נובע שממנו  מהכוח יותר  נעלית «ƒ
מתגלית לא ÈeÏÈ‚Ï],אכן  ˙ÎiL ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»ƒ«∆∆¿ƒ

BÊ ‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c לגילוי ששייך  כפי  ההעלם ‰e‡כוח ¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
ÈeÏÈb‰ ÏÈLa.Â היא יותר  הנעלית ההעלם, בכוח השנייה ÌˆÚהדרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlL) ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈∆¿«¿»
ÈeÏÈbÓ מתגלה שאינו  רק ולא לגמרי  ƒƒ

לגילוי  שייך  אינו  גם אלא ),בפועל 
‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»

(Ï‡נעלית  ‡e‰ BÊ הראשון העניין  …
הוא  שהצמצום זה ÏÈLaƒ¿ƒבצמצום,

(‡l‡ ,ÈeÏÈb‰ השני העניין  «ƒ∆»
BÓˆÚבצמצום  ÌeˆÓvaL ‰Ê∆∆«ƒ¿«¿

ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Ó זה ידי  ועל  ƒ¿«∆…««∆¿≈
ֿ סוף, האין  שלימות ביטוי  לידי  באה

לעיל . כמבואר 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל המבואר  לפי  ¿«ƒ∆
של  הפנימית המשמעות אודות

הזה" ו "לילה ההוא" "לילה המושגים

ביניהם  e‡aוההבדל  ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ≈
'‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰ ÈML ‰Êa»∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰ÏÈÏ"Â "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ")«¿»«¿«¿»

‰hÓÏ Ì‰L BÓk ("‰f‰ כפי «∆¿∆≈¿«»
האלוקית  להתגלות מתייחסים שהם

הוא  הזה" ש"לילה ונבראים בעולמות

ו "לילה  ונרגש שניכר  והסתר  העלם

וחמור  גדול  והסתר  העלם הוא ההוא"

מכירים  שלא כך  כדי  עד  יותר 

והסתר , העלם שהוא ≈‰Ìומרגישים
L BÓkÓ CeÙ‰ ÔÙB‡a שני ¿∆»ƒ¿∆

ב'לילה' אלה ÌLLaמושגים Ì‰≈¿»¿»
באלוקות, למעלה «¿»¿ÏÚÓÏcƒ‰ומקורם

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" העלם בחינת «¿»«
מגילוי  ÏÚÓÏ‰שלמעלה ‡e‰¿«¿»

יותר  ‰f‰"נעלה ‰ÏÈl"Ó בחינת ƒ«¿»«∆
ומתגלה, לגילוי  שייך  שכן  העלם

,‰hÓÏ ÌÈÎLÓ Ì‰L BÓÎe¿∆≈ƒ¿»ƒ¿«»
‡˙eÚÈ‚Ï) zÒ‰‰, כחיסרון «∆¿≈ƒ¿ƒ»

השלילי  ˙BÈבמובן  ÏB„b zÒ‰ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c וחמור ) ¿«¿»«∆¿≈»≈
‰f‰",יותר  ‰ÏÈÏ"c zÒ‰‰Ó להתפלא יש ולכאורה לעיל , כמבואר  ≈«∆¿≈¿«¿»«∆

להיפך  זה הרי  ולמטה הזה', מ'הלילה נעלה ההוא' 'הלילה שלמעלה כך  על 

הוא בזה הביאור  אלא ההוא' מ'הלילה נעלה הזה' ÈLו 'הלילה Èkƒ¿≈
˙B‚c ÈzL Ì‰L ,ÓBÏ LÈ ,‰ÏÚÓlL '‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»∆¿«¿»≈«∆≈¿≈¿»
Ák ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa Ï"p‰««¿…««∆¿≈¿≈«¿»«∆…«

,("‰f‰") ÈeÏÈbÏ CiML ("‰ÏÈÏ") ÌÏÚ‰‰ בסדר שאמנם «∆¿≈«¿»∆«»¿ƒ«∆
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יג     

וכיון  ("ה ּזה "), ל ּגיל ּוי  ׁשּׁשּי ְְְִֵֶֶַַַָָָ("לילה ")

ּבׁשביל  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ׁשּנמ ׁש ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשה ּצמצ ּום 

וההס ּתר  (ההעלם  ה "ּלילה " לכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָה ּגיל ּוי,

ּבגיל ּוי  ׁשּנר ּגׁש ּד"זה ", ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּלמ ּטה )

ה ּוא  לגיל ּוי מביא  ׁשההעלם  זה  ּכי לילה . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשה ּוא 

ה ּצּמא ֹון   ּדר ֿ [ועל  ההעלם  ּכׁשּנר ּגׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדוקא 

יֹותר  ׁשה ּוא  (לילה ) ה ּגל ּות  ׁשּבזמן ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹלאלק ּות 

ה ּבית  ֿ ידי 45מ ּבזמן על  ה ּבא  ה ּגיל ּוי ׁשה ּוא  , ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ההעלם  ׁשּנר ּגׁש ֿ ידי על  ּדוקא  ׁשּזה ּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם ,

ּכח  עצם  ה ּוא  הה ּוא " ו"לילה  ּדה ּגל ּות ]. ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹוההס ּתר 

ּדה ּצמצ ּום  ל ּגיל ּוי, מ ּׁשּיכ ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָההעלם 

ה ּגיל ּוי, ּבׁשביל  (לא  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ְְְִִִִִֶַַָָֹׁשּנמ ׁש

ה "ּלילה " ולכן ההעלם , ּכח  מת ּגּלה  ׁשּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא ּלא )

ה ּוא  ּדה ּצמצ ּום , זה  מענין ה ּנמ ׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמ ּטה 

העלם  ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ּד"ה ּוא ", ְְְְִֵֵֶֶֶֶָּבא ֹופן

ּבעב ֹודת  א ּלה  ענינים  ׁשני ׁשּבין והחיל ּוק  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהס ּתר .

ה ּגל ּות , ח ׁש) ּבּלילה  ׁשהעב ֹודה  ה ּוא , - ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם 

מ ּצד  ה ּזה ) ע ֹולם  ּדכלל ּות  הח ׁש ֿ זה   ּדר ֿ ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹועל 

ה ּתׁשּוקה  היא  ה ּגיל ּוי ׁשּבׁשביל  ְְְִִִִִֶַַַָה ּצמצ ּום 

ּבּלילה  והעב ֹודה  ה ּלילה . מח ׁש לצאת  ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוה ּצּמא ֹון

היא  ההעלם , ּכח  מת ּגּלה  ׁשּבּצמצ ּום  זה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹמ ּצד 

ה ּלילה  ּדח ׁש ּבּׁשר ׁש וכ ּו' עצמ ֹו,ההת ּבֹוננּות  ְְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹ

העצמי. ּבהעלם  ה ּוא  ְְְִֵֶֶַַָָׁשּׁשר ׁשֹו

זה e‰ÊÂז) -  ה ּמל ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ¿∆ְְְֶֶֶַַַַַָָָ

ה ּוא  הה ּוא " ּד"לילה  ע ֹולם ", ׁשל  ְְְֶַַַָָמל ּכֹו

ה ּׁשר ׁש ּכי ," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגרם 

"לילה  מ ּבחינת  ה ּוא  ׁשּלמ ּטה  הה ּוא " ְְְְְִִֶַַַַַָָָּד"לילה 

ּד"יֹום  מההעלם  ׁשּלמעלה  ּדלמעלה , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהה ּוא "

ועל ֿ ה ּזה ". ּד"לילה  מההעלם  ואפיל ּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָהה ּוא ",

ּכל  ּבמ ׁש נפ ׁש ּבמסיר ּות  אז עמד ּו ׁשּיׂשראל  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָידי
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הזה' 'הלילה מבחינת נעלית מגילוי  שלמעלה ההוא' 'לילה בחינת המדריגות

לגילוי  שייכת הזה' 'הלילה בחינת מהותה מצד  ÌeˆÓv‰Lאבל  ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏ ,ÈeÏÈb‰ ÏÈLa ‡e‰ BÊ ‡bcÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»≈««¿»
LbpL ,"‰Ê"c ÔÙB‡a ‡e‰ (‰hÓlL zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰)«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿«»¿∆¿∆∆ƒ¿»

‰Ê Èk .‰ÏÈÏ ‡e‰L ÈeÏÈ‚a¿ƒ∆«¿»ƒ∆
‡ÈÓ ÌÏÚ‰‰L דבר של  בסופו  ∆«∆¿≈≈ƒ

ÈeÏÈ‚Ï הוא העלם שלכאורה למרות ¿ƒ
הגילוי , LbpLkהיפך  ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆ƒ¿»

ÔB‡nv‰ CcŒÏÚÂ] ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆∆«ƒ»
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆ƒ¿««»
ÔÓÊaÓ ˙BÈ ‡e‰L (‰ÏÈÏ)«¿»∆≈ƒƒ¿«

˙Èa‰45,אלוקות גילוי  היה כאשר  ««ƒ
‡e‰L שבא הצימאון והגילוי  עצמו  ∆

ממנו בעקבותיו  ÈeÏÈb‰«ƒוכתוצאה
e‰fL ,ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a‰«»«¿≈«∆¿≈∆∆
ÌÏÚ‰‰ LbpL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆ƒ¿»«∆¿≈

[˙eÏb‰c zÒ‰‰Â לילה' ולכן  ¿«∆¿≈¿«»
ששייך  ההעלם כוח למעלה, הזה'

הזה' 'לילה בחינת את מביא לגילוי ,

מורגש. העלם «¿»¿ÏÈÏ"Â‰למטה,
ÌÏÚ‰‰ Ák ÌˆÚ ‡e‰ "‡e‰‰«∆∆…««∆¿≈
,ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
BÊ ‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
,ÈeÏÈb‰ ÏÈLa ‡Ï) ‡e‰…ƒ¿ƒ«ƒ
Ák ‰lb˙Ó BaL (‡l‡∆»∆ƒ¿«∆…«
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿»≈««¿»
‰Ê ÔÈÚÓ CLÓp‰ ‰hÓlL∆¿«»«ƒ¿»≈ƒ¿»∆

,ÌeˆÓv‰c נועד שלא הצמצום ¿«ƒ¿
כוח  התגלות והוא הגילוי  בשביל 

הוא  המדריגות שבסדר  למרות ההעלם,

הצמצום  מעניין  יותר  נעלה עניין 

שבמהותו  כיוון  אך  הגילוי , שבשביל 

הנמשך  ה'לילה' מגילוי , למעלה הוא

e‰"c‡",ממנו  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
ÌÏÚ‰ ‡e‰L Lb ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆∆¿≈

zÒ‰Â גדול העלם זה הרי  ולמעשה ¿∆¿≈
הזה'. 'לילה של  מההעלם יותר 

ÌÈÈÚ ÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ∆≈¿≈ƒ¿»ƒ
‰l‡ הוא שהצמצום  (האחד  בצמצום ≈∆

מגלה  שהצמצום והשני  הגילוי  בשביל 

השורש  שהם ֿ סוף האין  כוח את

ביטוי  לידי  בא שהוא כפי  ההוא') ו 'לילה הזה' ל 'לילה Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»
‰„BÚ‰L ,‡e‰'ה את עובד  והסתר ÏÈla‰שהיהודי  העלם של  בזמן  ∆»¬»««¿»

אלוקות  ÌÏBÚעל  ˙eÏÏÎc CLÁ‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ CLÁ)…∆«»¿«∆∆∆«…∆ƒ¿»»
‰f‰ הרוחנית האלוקות על  ומסתיר  מעלים הוא גשמי  עולם vÓ„שבתור  ( «∆ƒ«

˙‡ˆÏ ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰ ‡È‰ ÈeÏÈb‰ ÏÈLaL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ«¿»¿«ƒ»»≈
‰ÏÈl‰ CLÁÓ היהודי את מעורר  הגילוי  בשביל  שנועד  הצמצום כי  ≈…∆««¿»

מהחושך  לצאת להשתוקק ה' העובד 

לגילוי . ולבוא «¬«¿BÚ‰Â„‰והצמצום
‰ÏÈla של ומצב במעמד  ה' עבודת ««¿»

והסתר  ÌeˆÓvaLהעלם ‰Ê „vÓƒ«∆∆«ƒ¿
‡È‰ ,ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Óƒ¿«∆…««∆¿≈ƒ

LMa 'eÎÂ ˙eBa˙‰‰ ומקור «ƒ¿¿¿«…∆
BÓˆÚ ‰ÏÈl‰ CLÁc שהוא כפי  ¿…∆««¿»«¿

באלוקות, ‰e‡למעלה BLML∆»¿
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a מגילוי שלמעלה «∆¿≈»«¿ƒ

יותר  נעלית עבודה והיא לגמרי ,

מתחבר  האדם בה כי  לגילוי  מהשאיפה

בחינה  עם התבוננות, ֿ ידי  על  ומתקשר ,

בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אצל  עצמית

e‰ÊÂ (Ê בו הפסוק של  הפנימי  התוכן  ¿∆
המאמר  ‰‰e‡פותח ‰ÏÈla"««¿»«

BkÏÓ ‰Ê  CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆∆«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,"ÌÏBÚ ÏL∆»¿«¿»«
הנקראת  הנעלית האלוקית הבחינה

הם  שהדברים (שכפי  ההוא" "לילה

כפול , הסתר  של  לשון  זה הרי  למטה

בשורש  אבל  לגריעותא, וחושך  לילה

בחינת  על  מדובר  למעלה הדברים

שייך  שאינו  עד  מגילוי  שלמעלה העלם

באריכות) לעיל  כמבואר  ‰e‡לגילוי ,
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï ÌbL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ למעלה 'שינה' תהיה שלא «∆∆
ÏÈÏ"c‰כביכול , LM‰ Èkƒ«…∆¿«¿»

‰hÓlL "‡e‰‰ שהוא כפי  «∆¿«»
מצבם  שהיה כפי  מאוד , ומסתיר  מעלים

אחשורוש, בימי  ישראל  בני  ‰e‡של 
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»«

,‰ÏÚÓÏc והסתר העלם על  שמורה ƒ¿«¿»
ביותר  הנעלה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במובן 

,"‡e‰‰ ÌBÈ"c ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈¿«
‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰‰Ó eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈«∆¿≈¿«¿»

"‰f‰.באריכות לעיל  כמבואר  «∆
Ê‡ e„ÓÚ Ï‡NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈»¿»

השלילי  במובן  ההוא' 'לילה הנחות ומצב המעמד  LÙלמרות ˙eÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆
„vÓ ‰˙È‰ Ì‰lL 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰L ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»∆«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»ƒ«
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יד   

מ ּצד  היתה  ׁשּלהם  נפ ׁש' ׁשה 'מסיר ּות  ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָה ּׁשנה ,

אחר 46ההס ּתר  ּבמק ֹום  המבאר   ּדר ֿ 47[ועל  ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ה ּוא  נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ּכח  ּגיל ּוי ה ּגל ּות  ְְִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּבזמן

ּבחינת  (ּבגיל ּוי) נמ ׁש ה ּבית ], מ ּבזמן ְְְְִִִִִִֵַַַַָיֹותר 

ּדלמ ּטה . הה ּוא " ּב"ּלילה  ּדלמעלה  הה ּוא " ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ"לילה 

הה ּוא  ּב"ּבּלילה  ה ּפיר ּוׁשים  ּדׁשני ה ּקׁשר  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזה ּו

ענין  ּגֹורם  הה ּוא " ׁש"ּלילה  ," ה ּמל ׁשנת  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָנדדה 

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ּׁשּכת ּוב  (ּומה  ְְְֵֶַַַַַַָָָָָה ּׁשינה 

"ּבּלילה  ׁשהיה  ּדהגם  ה ּנס , להד ּגיׁש ה ּוא  " ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה ּמל

וׁש"ּלילה  ( ה ּמל ׁשנת  נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהה ּוא ",

זה  ּכי ," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ּגרם  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהה ּוא "

ּכמ ֹו ה ּוא  ה ּׁשינה  ענין ּגֹורם  הה ּוא " ְְְִֵֵֶַַַַָָׁש"ּלילה 

ּבֹו ׁשּנמ ׁש ֿ ידי על  אבל  עצמ ֹו, מ ּצד  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשה ּוא 

הרי  ּדלמעלה , הה ּוא " "לילה  ּבחינת  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָׁשר ׁשֹו,

." ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ּגֹורם  ה ּוא  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָא ּדר ּבה ,

ה ּוא LÈÂח ) " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְִֶֶַַָָ

הה ּוא " מ "ּלילה  ּגם  יֹותר  ְְְִֵַַַַָָלמעלה 

ּגֹורם  רק  ה ּוא  הה ּוא " [ו"לילה  ְְְְֵֶַַַַָָׁשּלמעלה 

ה ּוא , והענין .[" ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלהמ ׁשכת 

ׁשּבא ֹור ֿ ה ּגיל ּוי וכח  ההעלם  ּכח  ו'לילה ', ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹּד'יֹום '

לאחרי  ּגם  ולכן, ענינים . ׁשני הם  ֿ ס ֹוף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָאין

ּב"ּלילה המ ׁשכ  ּדלמעלה  הה ּוא " "לילה  ּבחינת  ת  ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָ

יֹותר , [וע ֹוד  לילה  נׁשאר  ה ּוא  ּדלמ ּטה , ְְְְִִֵַַַַָָהה ּוא "

ּכח  ה ּוא  ּבֹו ׁשּנמ ׁש זה  ּכי הה ּוא "], ְְִִֶֶַַַָָֹ"לילה 

ּבנֹוגע  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ה ּגיל ּוי. ּכח  ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹההעלם 

ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש נפ ׁש ּבמסיר ּות  ׁשעמד ּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָלזה 

מ ּצד  ּבאה  ׁשּלהם  נפ ׁש' ׁשה 'מסיר ּות  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדכיון

ההס ּתר  ֿ ידי ׁשעל  ז), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההס ּתר 

מ ּגיל ּוי  ׁשּלמעלה  ּדנׁשמה  ההעלם  ל ּכח ֹות 48מתע ֹורר  (ּכ ֿ (ּכל  ׁשּי זה  אין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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קיב .46) ע ' תרפ "ז סה"מ  ואילך),47)ראה קפז ע ' תרמ "ח  (סה"מ  תרמ "ח  בטרוניא בא הקב "ה אין ד"ה בארוכה ראה

תרפ "ד  (סה"מ  ואילך סי "ב  ה'תש"ט ) ישנה אני  (וד"ה תרפ "ד משכני  ד"ה ואילך). רנח  ע ' תרפ "ה (סה"מ  ואילך ס "ב  תרפ "ה

ועוד. בתחלתו. אידיש בסה"מ  בטרוניא בא הקב "ה אין ד"ה ואילך). 119 ע ' ה'תש"ט  ואילך. רצב  בהנסמן 48)ע ' ראה

הקודמת. בהערה

    
zÒ‰‰46 נפש למסירות אותם עורר  עצמו  [CcŒÏÚÂוההסתר  «∆¿≈¿«∆∆

Á‡ ÌB˜Óa ‡Ó‰47˙eÏb‰ ÔÓÊaL גילוי אין  כאשר  דוקא «¿…»¿»«≈∆ƒ¿««»
כך  כל  גבוהות בדרגות איננה באלוקות וההשגה ההבנה וגם ÈeÏÈbƒאלוקות

˙Èa‰ ÔÓÊaÓ ˙BÈ ‡e‰ 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ Ák ראו כאשר כולם …««¿ƒ∆∆≈ƒƒ¿«««ƒ
שבו  בזמן  דווקא כי  בגלוי , אלוקות

חלשים  הם והרגש השכל  כוחות

נפש' ה'מסירות כוח מתעורר  יחסית,

תוקף  נפש'ועל ],ביתר  ה'מסירות ידי 

‰ÏÈÏ" ˙ÈÁa (ÈeÏÈ‚a) CLÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ««¿»
‰ÏÚÓÏc "‡e‰‰ העצמי ההעלם «ƒ¿«¿»

ֿ סוף  האין  ‰‰e‡"של  ‰ÏÈl"a««¿»«
‰hÓÏc. וההסתר ההעלם בתוך  ƒ¿«»

ÌÈLeÈt‰ ÈLc Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"a¿««¿»«»¿»¿«

,"CÏn‰ אחד ÏÈl"L‰פירוש «∆∆∆«¿»
"‡e‰‰ וגדול כפול  והסתר  העלם «

‰ÈM‰ ÔÈÚ ÌBb,למעלה ≈ƒ¿««≈»
"ÏÈla‰כביכול  e˙kM ‰Óe)«∆»««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰È‰L Ì‚‰c ,Òp‰ LÈb„‰Ï¿«¿ƒ«≈«¬«∆»»

"‡e‰‰ ‰ÏÈla" הייתה כן  ואם ««¿»«
למעלה, 'שינה' להיות «ŒÏkÓƒצריכה

(CÏn‰ ˙L ‰„„ ÌB˜Ó»»¿»¿««∆∆
השני  ‰‰e‡"והפירוש ‰ÏÈl"LÂ¿∆«¿»«

˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï Ìb»«ƒ¿»¿»¿«
"CÏn‰ הפירושים שני  שלכאורה «∆∆

המאמר  תוכן  פי  על  אבל  הפכיים, הם

בזה  זה קשורים Ê‰הם Èkƒ∆
ÔÈÚ ÌBb "‡e‰‰ ‰ÏÈl"L∆«¿»«≈ƒ¿«
‡e‰L BÓk ‡e‰ ‰ÈM‰«≈»¿∆

שלמטה  וההעלם »vÓƒ„ה'לילה'
BÓˆÚ, והסתר העלם אכן  שהוא «¿

Ba CLÓpL È„ÈŒÏÚ Ï‡¬»«¿≈∆ƒ¿»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁa ,BLL»¿¿ƒ««¿»«
‡e‰ ,‰ac‡ È‰ ,‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»¬≈«¿«»

העליון  הוא' BÈ‰Ï˙'לילה ÌBb≈ƒ¿
,"CÏn‰ ˙L ‰„„" עניין היפך  »¿»¿««∆∆

השינה.

‰„„"c ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒ¿»¿»

˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "CÏn‰ ˙L, מאד נעלית שהיא באלוקות מדריגה ¿««∆∆¿«¿»≈
ÏÚÓlL‰למעלה  "‡e‰‰ ‰ÏÈl"Ó Ìb לעיל כמבואר  מעלתו  כל  עם «ƒ«¿»«∆¿«¿»

"„„‰באריכות  ˙ÎLÓ‰Ï ÌBb ˜ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â]¿«¿»««≈¿«¿»«»¿»
"CÏn‰ ˙L מהגורם יותר  נעלית התוצאה ].אבל  ¿««∆∆

,'‰ÏÈÏ'Â 'ÌBÈ'c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÌÏÚ‰‰ Ák(לילה)ÈeÏÈb‰ ÁÎÂ …««∆¿≈¿…««ƒ

‰Ì(יום) ,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡aL∆¿≈≈
ÌÈÈÚ ÈL.שוניםÌb ,ÔÎÏÂ ¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈«

˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿»«¿ƒ«
‰ÏÚÓÏc "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«ƒ¿«¿»

,‰hÓÏc "‡e‰‰ ‰ÏÈl"a גם ««¿»«ƒ¿«»
יש  וההסתר  ההעלם שבתוך  לאחר 

כיוון  נעלה, מאד  ממקור  וגילוי  המשכה

סוף  סוף ההעלם, מכוח המשכה שזו 

‡e‰שלמטה ההוא' »¿‡Lƒה'לילה
˙BÈ,בגדר  „BÚÂ] ‰ÏÈÏ שנשאר «¿»¿≈
Ê‰בגדר  Èk ,["‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«ƒ∆

Ba CLÓpL סוף ֿ מהאין  מלמעלה ∆ƒ¿»
Ák ‡ÏÂ ÌÏÚ‰‰ Ák ‡e‰…««∆¿≈¿……«

.ÈeÏÈb‰«ƒ
‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿∆
CLÓa LÙ ˙eÈÒÓa e„ÓÚL∆»¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆

,‰M‰ Ïk עניין זה היה שאמנם »«»»
של  המשכה ופעל  והמשיך  מאוד  נעלה

ההוא' eÈÒÓ'‰L˙'לילה ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿ƒ
„vÓ ‰‡a Ì‰lL 'LÙ∆∆∆»∆»»ƒ«
(Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) zÒ‰‰«∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿ƒ
וחושך , 'לילה' של  מצב מתוך 

הייתה  נפש המסירות של  וההתעוררות

‰‰zÒכיוון  È„ÈŒÏÚL שהיה ∆«¿≈«∆¿≈
אחשורוש  ‰‰ÌÏÚבימי  BÚ˙Óƒ¿≈«∆¿≈

ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLc48 ƒ¿»»∆¿«¿»ƒƒ
מלמעלה  נמשך  (ולכן  רגילים במצבים

העצמי  האלוקי  ההעלם מבחינת

מגילוי ), CiLשלמעלה ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ (CkŒÏk)»««…«¿ƒ
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טו     

לאחרי  (ּגם  היּו ה ּגל ּויים  ל ּכח ֹות  ּובנֹוגע  ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹה ּגל ּויים ,

הה ּוא " ּד"לילה  ּבמ ּצב  ֿ נפ ׁש') ועל 49ֿה 'מסיר ּות  . ְְְְְִֶֶַַַַַָָ

ּבּמאמר  המבאר   אין 50ּדר ה ּׁשינה  ׁשּבעת  ּדזה  ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבד ּוגמת  ה ּוא  זה  על  זה  ה ּכח ֹות  מעלת  ְְֲִֶֶַַַַַָֹניּכר 

ׁשּׁשם  ה ּנפ ׁש, ּבעצם  ּכל ּולים  ׁשהם  ּכמ ֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹה ּכח ֹות 

ׁשּיׁש מ ּובן, ּומ ּזה  ּבה ׁשואה . הם  ה ּכח ֹות  ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל 

ה ּכח ֹות  מתע ּלים  ּדוקא  ׁשאז ּבׁשינה , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹמעלה 

ל ּכח ֹות  ׁשּיכת  אינּה זֹו ׁשּמעלה  א ּלא  ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלמק ֹורם ,

ה ּגל ּויים  ּבּכח ֹות  ואדר ּבה , (ּגיל ּויים ), ְְְְִִִִַַַַַָֹה ּגל ּויים 

נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  וזה  וח ּסר ֹון. ּגרע ֹון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָנע ׂשה 

ענין  ה ּוא  " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ," ה ּמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשנת 

ה ּוא  ֿ איןֿס ֹוף  ׁשא ֹור  מ ּזה  ה ּנמ ׁשכים  ְִִִִִֵֶֶַַָה ּגיל ּויים 

ה ּוא  ה ּגיל ּוי), (קו ּתכלית  אין עד  מ ּטה  ְְִִֵַַַַַַָָלמ ּטה 

ה ּנ"ל  ּבּדר ּוׁש וכ ּמבאר  וגיל ּוי. ּדהעלם  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹהח ּבּור 

נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  ּדזה  האמצעי, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָלאדמ ֹו"ר 

אחת  ׁשעינֹו ה ּצבי ּכמ ׁשל  ה ּוא  " ה ּמל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַׁשנת 

קמ ּוצה  אחת  ועינֹו והעלם 51ּפת ּוחה  ּגיל ּוי , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

ּדׁשני  הח ּבּור  אז ׁשהיה  ּדזה  ׁשם , ּומבאר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּביחד .

ּגיל ּוי  היה  ׁשאז לפי ה ּוא  וגיל ּוי ּדהעלם  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָההפכים 

וה ּגיל ּוי  ההעלם  העצמ ּות , ׁשּלג ּבי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעצמ ּות ,

אחר  ּבמק ֹום  וכ ּמבאר  הפכים . ּדזה 52אינם  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

להאיר , ׁשּלא  ּוביכל ּתֹו להאיר  ּביכל ּתֹו ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשהעצמ ּות 

ׁשּכת ּוב ׁשני  ּדמה  ל ֹומר  ויׁש אחד . ענין הם  הם  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ֿ ידי  על  נע ׂשה  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ּדזה  ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמאמר 

ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש ּדיׂשראל  נפ ׁש' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה 'מסיר ּות 

אז, ׁשהיתה  העצמ ּות  להמ ׁשכת  ּגם  היא  ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָה ּכּונה 
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בשעת 49) שגם בהערות, 818 ע ' ח "ג לקו"ש וראה ובכ"מ ). פי "ח . (תניא קדה"ש על נפשו מוסר שבקלים קל גם שהרי 

שכשבא  (32 (ע ' העבודה בקונטרס  ממ "ש לזה סתירה ואין הוא. שבקלים קל ועדיין מצוה, באיזו יזהר שלא אפשר המס "נ

משא"כ  בכללות, הוא שם המדובר כי  - ממש אחר אדם נעשה כו' מזה ניצל מהשי "ת סיבה ומאיזה בפו"מ  מס "נ לידי 

ד"לילה  בהמצב  ונשאר וחושך, לילה הוא שהגלות ההרגש בו פועל זה שאין ועאכו"כ פרטית. במצוה לזהירות בנוגע 

ועצ "ע . .51 שבהערה תו"א וראה ואילך).50)ההוא". 6 ע ' שם (סה"מ  ג סעיף  ה'ש"ת וראה 51)דשנת ספ "ח . שהש"ר

מאמר  המשך שם בתו"א שמביא מזה ולהעיר בפורים. שהי ' הנס  לענין זה הובא - ד קטז, מג"א ובתו"א א. יד , זח "ב 

שאין "בשעה שם דאין המדרש זה ענין שגם - עכ"פ " אחת בעינו עליהם מביט  הוא הקב "ה, של רצונו עושין ישראל

במס "נ. שעמדו אף  דפורים, הנס  לענין שם מובא רצונו, א.52)עושין שמו, ח "ב  קונטרסים סה"מ  קפח . ע ' תרס "ו המשך

ובכ"מ .

    
בגלוי  היא ופעולתם להם מודע שהאדם והרגש השכל  »≈¿Ú‚Beכוחות

vÓa ('LÙŒ˙eÈÒÓ'‰ ÈÁ‡Ï Ìb) eÈ‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ«…«¿ƒ»«¿«¬≈«¿ƒ∆∆¿«»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c49. כפול והסתר  גלות בתוך  ונשארו  ¿«¿»«

Ó‡na ‡Ó‰ CcŒÏÚÂ50 בלי' ֿ המתחיל  הרבי דיבור  של  ההוא' לה ¿«∆∆«¿…»««¬»
‡ÔÈהריי "צ  ‰ÈM‰ ˙ÚaL ‰Êc¿∆∆¿≈«≈»≈

‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÁk‰ ˙ÏÚÓ kÈƒ»«¬««…∆«∆
שהאדם  בשעה הכוחות ממצב בשונה

והכוחות  מהרגש נעלה שהשכל  ער 

החיצוניים הפנימיים  מהכוחות נעלים

הלאה, Ó‚e„a˙וכן  ‡e‰ של המצב ¿¿«
˙BÁk‰ האדם נפש Ì‰Lשל  BÓk «…¿∆≈

ÌML ,LÙp‰ ÌˆÚa ÌÈÏeÏk¿ƒ¿∆∆«∆∆∆»
‰‡ÂL‰a Ì‰ ˙BÁk‰ Ïk,אחת »«…≈¿«¿»»

על  הנעלים הכוחות של  והיתרון 

כיוון הכוחות  מורגש לא הנחותים

מוגדרים  לא הכוחות הנפש שבעצם

והשוואה fÓe‰עדיין . דימיון  שיש ƒ∆
לכוחות  השינה בעת הנפש כוחות בין 

הנפש  בעצם שהם כפי  «ÔeÓ,הנפש
‰ÈLa ‰ÏÚÓ LiL מצב לעומת ∆≈«¬»¿≈»

ער , אדם השינה Ê‡Lשבו  בעת ∆»
˙BÁk‰ ÌÈlÚ˙Ó ‡˜Âc«¿»ƒ¿«ƒ«…

ÌB˜ÓÏ בשונה) בנפש ושורשם ƒ¿»
ער  האדם כאשר  הכוחות של  מהמצב

יציאה  של  בכיוון  הם הכוחות שאז 

חוץ, כלפי  ÏÚnL‰מהנפש ‡l‡∆»∆«¬»
BÊ השינה בעת הנפש בכוחות שיש

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ˙ÎiL dÈ‡≈»«∆∆«…«¿ƒ
˙BÁka ,‰a„‡Â ,(ÌÈÈeÏÈb)ƒƒ¿«¿«»«…
ÔBqÁÂ ÔBÚb ‰NÚ ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ«¬∆≈»¿ƒ»
שרואים  כמו  לגריעותא, ההוא' 'לילה

הנפש  כוחות השינה שבעת במוחש

פועלים. אינם הגלויים

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L ‰ÊÂ¿∆∆««¿»«»¿»
˙L ‰„„"c ,"CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿»¿»¿«

CÏn‰,עולם של  מלכו  ,"ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ אלקיים אורות של  «∆∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰fÓ ÌÈÎLÓp‰«ƒ¿»ƒƒ∆∆≈¿«»«»«≈

ÌÏÚ‰c eaÁ‰ ‡e‰ ,(ÈeÏÈb‰ Â˜) ˙ÈÏÎz של מצב (שנשאר  «¿ƒ««ƒ«ƒ¿∆¿≈
העלם) ההוא", ה'שינה').ÈeÏÈ‚Â"בלילה ונפסקה "נדדה" זה עם (ויחד  ¿ƒ

Ï"p‰ Leca ‡nÎÂ¿«¿…»«¿««
‰Êc ,ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡Ï¿«¿»∆¿»ƒ¿∆
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«

‡e‰ "CÏn‰ ז "ל חכמינו  כדברי  «∆∆
‰vבמדרש ÏLÓkÈ שאפילו ƒ¿««¿ƒ

את  עוצם הוא אין  ישן  שהוא בשעה

אלא לגמרי  ‡Á˙עיניו  BÈÚL∆≈««
‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚÂ ‰Áe˙t51, ¿»¿≈««¿»

‡Óe .„ÁÈa ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈbƒ¿∆¿≈¿««¿»≈
ÌL, האמצעי È‰L‰אדמו "ר  ‰Êc »¿∆∆»»
Ê‡" המלך שנת ש"נדדה בשעה »

ÌÈÎÙ‰‰ ÈLc eaÁ‰«ƒƒ¿≈«¬»ƒ
Ê‡L ÈÙÏ ‡e‰ ÈeÏÈ‚Â ÌÏÚ‰c¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ∆»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ‰È‰ עצמותו »»ƒ»«¿
בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו 

˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL מכל שנעלה ∆¿«≈»«¿
'גילוי ', או  'העלם' של  הגדרה

ÌÈ‡ ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«ƒ≈»
ÌB˜Óa ‡nÎÂ .ÌÈÎÙ‰¬»ƒ¿«¿…»¿»

Á‡52 בחסידות‰Êc «≈¿∆
È‡‰Ï BzÏÎÈa ˙eÓˆÚ‰L∆»«¿ƒ»¿¿»ƒ
Ì‰ÈL ,È‡‰Ï ‡lL BzÏÎÈeƒ»¿∆…¿»ƒ¿≈∆

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ היכולת עניין  ≈ƒ¿»∆»
כוחות  שני  ולא הכול , של  והשלימות

שונים.

e˙kL ‰Óc ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»
˙L ‰„„p"L ‰Êc Ó‡na««¬»¿∆∆»¿»¿«
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»«¿≈
Ï‡NÈc 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰«¿ƒ∆∆¿ƒ¿»≈
‡È‰ ‰ek‰ ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»««»»ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï Ìb«¿«¿»«»«¿
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טז   

ולכן, ה ּנׁשמה , מעצם  ּבאה  נפ ׁש מסיר ּות  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכי

העצמ ּות . המ ׁשיכ ּו נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ֿ ידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָעל 

ּבּמאמר LÈÂט ) המבאר  עם  זה  ּדעל 53ֿלק ּׁשר  ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ

ח ּבּור  נע ׂשה  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּלמעלה  הא ֹור  ׁשּגם  ה ּפנימי, עם  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָה ּמּקיף 

ּכי  ּבפנימ ּיּות , נמ ׁש (מ ּקיף ) ְְְְְִִִִִִִֵַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

[ּדמ ּקיף  והעלם  ּגיל ּוי ה ּוא  ּופנימי ּדמ ּקיף  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹה ּׁשר ׁש

ֿ ידי  על  ׁשּנמ ׁש וה ּפנימי ה ּגיל ּוי, מ ּצד  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָה ּוא 

המ ׁשכת  ֿ ידי ועל  ההעלם ], מ ּצד  ה ּוא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָצמצ ּום 

נתח ּבר  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  אז, ׁשהיתה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעצמ ּות 

ּדמ ּקיף  הח ּבּור  ּגם  נע ׂשה  וה ּגיל ּוי, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָההעלם 

לכלל  ּכללית  יׁשּועה  נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּופנימי.

יֹותר 54יׂשראל  ׁשּיכ ּות  יׁש ה ּמּקיף  ּדבבחינת  , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

את  המן ׁשע ׂשה  ּדזה ּו מ ּׁשם , לק ּבל  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָל ּקליּפֹות 

א ּמה  חמ ׁשים  ּגב ֹוּה לק ּבל 55העץ  עצמ ֹו ׁשהג ּביּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

(מ ּקיף ), מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  ה ּנּו"ן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָמ ּׁשער 

נע ׂשה  ּבפנימ ּיּות , ה ּמּקיף  ׁשּנמ ׁש ֿ ידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָועל 

ויקר " וׂשׂשֹון וׂשמחה  א ֹורה  היתה  ,56"ל ּיה ּודים  ְְְְְִִִַָָָָָָ

לנּו ּתהיה  .57ּכן ְִֵֶָ
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(53.(10 ע ' ה'ש"ת (סה"מ  ה' המאמר.54)סעיף  וחותם בסיום אדמו"ר מו"ח  כ"ק  יד.55)לשון ה, טז.56)אסתר ח , שם

במוצש"ק .57) היא דפורים שהקביעות (תש"נ) זו לשנה במיוחד ושייך ההבדלה. נוסח 

    
Ê‡ ‰˙È‰L בני עמדו  שבה נפש המסירות ידי  על  ונפעל  נמשך  זה שגם ∆»¿»»

הגזירה, תקופת כל  לאורך  ÌˆÚÓישראל  ‰‡a LÙ ˙eÈÒÓ Èkƒ¿ƒ∆∆»»≈∆∆
˙eÓˆÚ‰ eÎÈLÓ‰ 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿»≈«¿≈«¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¿

לעצם  יתברך .כי  עצמותו  את להמשיך  כוח יש הנשמה

‡Ó‰ ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (Ë¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
Ó‡na53 הריי "צ הרבי  של  הנזכר  ««¬»

˙L ‰„„p"L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆»¿»¿«
ÛÈwn‰ eaÁ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»ƒ««ƒ

ÌÚ,ÈÓÈt‰ בחסידות כמבואר  ƒ«¿ƒƒ
בדרך  ומתגלה נמשך  האלוקי  האור 

ש'סובב' מוגבל  בלתי  אור  'מקיף'

והנבראים, העולמות מעל  ו 'מקיף'

ומצומצם  מוגבל  אור  שהוא ו 'פנימי '

ובנבראים  בעולמות המתלבש

ה'מקיף' האור  כלל  ובדרך  בפנימיותם.

ובנבראים  בעולמות ונמשך  יורד  לא

מיוחדים  ובזמנים בעניינים אבל  בגלוי ,

כך  ועל  בפנימיות, מאיר  ה'מקיף'

המלך " שנת ש"נדדה שבשעה מבואר 

עם  ה'מקיף' של  וייחוד  חיבור  נעשה

ÏÚÓlL‰ה'פנימי ' B‡‰ ÌbL∆«»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó'השתלשלות 'סדר  ≈ƒ¿«¿¿

והמשכת  ירידת של  הרגיל  הסדר  הוא

שהוא  למטה מלמעלה האלוקי  האור 

בדרך  נמשך  זה ובסדר  והדרגה בסדר 

שעה  באותה אבל  פנימי , אור  כלל 

שלמעלה  השתלשלות'האור  מ'סדר 

CLÓ (ÛÈwÓ) והאיר «ƒƒ¿»
LM‰ Èk ,˙eiÓÈÙa העליון ÈeÏÈbוהמקור  ‡e‰ ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ƒ¿ƒƒƒ«…∆¿«ƒ¿ƒƒƒ

ÌÏÚ‰Â לעיל האמורים האלוקיים הכוחות גבול ,[ÛÈwÓcשני  הבלי  הארת ¿∆¿≈¿«ƒ
מעולמות  vÓ„למעלה ‡e‰ כוחÈeÏÈb‰, סוף ֿ הארת ÈÓÈt‰Âשבאין  ƒ««ƒ¿«¿ƒƒ

המוגבל  ˆÌeˆÓהאור  È„ÈŒÏÚ CLÓpL האלוקי האור  ‰e‡ומיעוט ∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿
„vÓכוחÌÏÚ‰‰ סוף ֿ ‰eÓˆÚ˙שבאין  ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ ,[ ƒ««∆¿≈¿«¿≈«¿»«»«¿

Ê‡ ‰˙È‰L,הנס תוקף והתחיל  המלך " שנת "נדדה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאשר  ∆»¿»»∆«¿≈∆
,ÈÓÈÙe ÛÈwÓc eaÁ‰ Ìb ‰NÚ ,ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰ aÁ˙ƒ¿«≈«∆¿≈¿«ƒ«¬»««ƒ¿«ƒ¿ƒƒ

(מקיף). והגילוי  (פנימי ) ההעלם ומקור  שורש

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמותו המשכת והייתה המלך " שנת CLÓש"נדדה ¿«¿≈∆ƒ¿«
Ï‡NÈ ÏÏÎÏ ˙ÈÏÏk ‰ÚeLÈ54ÛÈwn‰ ˙ÈÁc שהיא , כפי  ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«««ƒ

השתלשלות, מסדר  למעלה עצמה, eÎiL˙מצד  LÈ˙BtÈÏwÏ ˙BÈ ≈«»≈«¿ƒ
המעלימים  הקדושה היפך  של  הכוחות

שהקליפה  כשם האלוקות על  ומסתירים

הפרי  על  ÌMÓמסתירה Ïa˜Ï שפע ¿«≈ƒ»
סדר  מה'פנימי ', (בשונה וחיות

השפעה  אין  שממנו  השתלשלות,

‡˙לקליפות), ÔÓ‰ ‰NÚL e‰Êc¿∆∆»»»»∆
ıÚ‰ מרדכי את עליו  לתלות שרצה »≈

‰n‡ ÌÈLÓÁ dBb55 »«¬ƒƒ«»
ÚMÓ Ïa˜Ï BÓˆÚ dÈa‚‰L∆ƒ¿ƒ««¿¿«≈ƒ««
‰ÏÚÓlL Ô"ep‰«∆¿«¿»

,(ÛÈwÓ) ˙eÏLÏzL‰Ó ספירת ≈ƒ¿«¿¿«ƒ
לחמישים  מחולקת העליונה הבינה

'שערים'. המכונות דרגות

שישנם  בגמרא ז "ל  חכמינו  אמרו 

למשה  ניתנו  וכולם בינה שערי  חמישים

'ותחסרהו  שנאמר  אחת, חסר  רבינו 

בפטירתו  שרק ואמרו  מאלוקים' מעט

שנקבר  בכך  כנרמז  הנו "ן  לשער  זכה

ספירת  לגבי  (וגם בו " "נו "ן  נבו , בהר 

שהאדם  נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר 

השער  עד  בעבודתו  להגיע מסוגל 

משפיעים  הנו "ן  שער  ואת המ"ט,

ומבואר  השבועות) בחג  מלמעלה

באלוקות  שלמעלה וחסידות בקבלה

ממנה  ההשפעה שבאמצעותם 'שערים' חמישים העליונה הבינה בספירת יש

נעלה  הכי  שהוא הנו "ן  משער  השפעה אין  כלל  ובדרך  ונמשכת, יורדת

'סדר  פי  על  שזהו  אלא השערים, לקבל מחמישים רצה והמן  השתלשלות'

חיות  לקבל  יכולה שהקליפה וכאמור  השתלשלות, מסדר  מלמעלה השפעה

מהפנימי , מאשר  יותר  ‰ÛÈwnמה'מקיף' CLÓpL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«««ƒ
,˙eiÓÈÙa ואז המן  מחשבת ‰È˙‰התבטלה ÌÈ„e‰iÏ" ‰NÚ ƒ¿ƒƒ«¬»«¿ƒ»¿»

"˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰B‡56eÏ ‰È‰z Ôk ,57. »¿ƒ¿»¿»ƒ»≈ƒ¿∆»
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰ÏÈ‚Ó, ע ׂשר ּבׁשנים  ע ׂשר , ּבאחד  נקראת  ¿ƒ»ְְְִִֵֵַַָָָָ

ּבחמ ׁשה  ע ׂשר , ּבאר ּבעה  ע ׂשר , ְְְֲִִַַָָָָָָָָֹּבׁשל ׁשה 

יֹותר  ולא  ּפח ֹות  לא  אדמ ֹו"ר 1ע ׂשר , כ "ק  ּומבאר  . ְְְֵֵַָָָָֹֹ

אדמ ֹו"ר 2מהר "ׁש כ "ק  ּבמאמר  ה ּוא  (וכן ְְְֲֲֵַַַַַ

תרע "ה  ּבפ ּורים  ֿ עדן נׁשמת ֹו לפני 3מה ֹור ׁש"ּב , ְְְְִִִֵֵֶַָָ

ה 'ּׁשל "ה ' ּדברי יס ֹוד  על  ׁשנה ), ׁש'אחד 4חמ ּׁשים  , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ע ׂשר ' ו'חמ ׁשה  הוי', ּדׁשם  ו"ה  ּבחינת  ה ּוא  ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָע ׂשר '

המגלה , ּבקריאת  העל ּיה  ותכלית  ה ּסּיּום  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ(ׁשּזה ּו

ּדׁשם  י"ה  ּבחינת  ה ּוא  ּכתיב ) יעב ֹור " "ולא  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַֹׁשהרי

י"ב  ּדי"א  ׁשה ּמס ּפר  מה ּיד ּוע  ּגם  (ּולהעיר  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהוי'

ּבגימטר ּיא  ס "ה , ה ּוא  ּביחד  וט "ו י"ד  ְְְְִִַַַָי"ג 

אדנ"י)5אדנ"י  ּבגימטר ּיא  (היכל  ההיכל  ׁשּזה ּו ,ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

נאמר  זה  ועל  הוי', קד ׁשֹו).6ּדׁשם  ּבהיכל  והוי' ְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הינּו, ע ׂשר ", ּבאחד  נקראת  "מגלה  ְְְְְִִֵֶַַַָָָוזה ּו

מעצמ ּה ׁשּנקראת  ּכפי המגלה , קריאת  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהתחלת 

לפי  והינּו ו"ה , מ ּבחינת  היא  הוי', ׁשם  ֿ ידי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָעל 

למעלה , ּדמ ּלמ ּטה  ּבא ֹופן היא  האדם  ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשעב ֹודת 

ה ּׁשמימה " מ ּגיע  "רא ׁשֹו ּכ ֿ ׁשּבא 7ואחר  עד  , ְְִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהענין  וזה ּו ע ׂשר ). (חמ ׁשה  י"ה  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָלבחינת 

אר ּבעה  (לפני כ ּו' ע ׂשר  ּבאחד  נקראת  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּדמגילה 

ׁשהם  ּבּכפרים , רק  ה ּוא  ע ׂשר ) וחמ ׁשה  ְֲִִֵֶַַַָָָָָָע ׂשר 

ח ֹומה  מ ּוקפ ֹות  ׁשאינן ּגד ֹול ֹות  מעיר ֹות  ּגם  ְְֲֵֵֶַַָָָָָלמ ּטה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

מגילה.1) מסכת ואילך).2)ריש פג ע ' תרכ"ט  (סה"מ  תרכ"ט  נקראת מגילה שממאמר 3)ד"ה אמר שליט "א אדמו"ר כ"ק 

ואילך). שיא (ע ' בסופו תער"ב ֿתרע "ו המאמרים בספר לאח "ז נדפסה ההנחה - תחתֿידו. ואינה הנחה, רק  יש שכט ,4)זה

ב . של, שם.5)א. ערכי6)של"ה (שער כג שער פרדס  א. לד, יתרו ז"ח  ב ). לג, א. (לב , תי "ח  תקו"ז וראה כ. ב , חבקוק 

ד. כא, נשא א. ד, פקודי  לקו"ת שם. נתיב  וביאיר יא ה, מאו"א היכל. מערכת פ "ה יב .7)הכינויים) כח , ויצא

    
מגילה: מסכת בתחילת במשנה שנינו 

‰ÏÈ‚Ó בליל אחת (פעם בפורים אותה לקרוא חכמים שתקנו  אסתר  מגילת ¿ƒ»
ובערים  באדר  בי "ד  הפרזות בערי  שחל  פורים ביום נוספת ופעם פורים

באדר ) בט"ו  חומה (המבוארים הרי המוקפות מסויימים ובמצבים במקומות

ובגמרא) בתאריכים ˜‡˙במשנה ƒ¿≈
לפעמים  כלומר  אדר , בחודש הבאים

ימים  מספר  גם הקריאה את מקדימים

המגילה  את וקוראים הפורים ימי  לפני 

NÚ „Á‡a, אדר י "א ביום ¿««»»
NÚ ÌÈLa, אדר י "ב ביום ƒ¿≈»»

NÚ ‰LÏLa, אדר י "ג  ביום ƒ¿…»»»
NÚ ‰Úa‡a, אדר י "ד  ביום ¿«¿»»»»
NÚ ‰LÓÁa ט"ו Ï‡אדר ,ביום «¬ƒ»»»…

˙BÁt לפני הקריאה את מקדימים אין  »
אדר  ˙BÈי "א ‡ÏÂ1 מאחרים ואין ¿…≈

אדר . ט"ו  אחרי  הקריאה את

"BÓ„‡ ˜"Î ‡Óe¿»≈«¿
L"‰Ó2 האדמו "ר שמואל , רבי  «¬«

חב"ד  אדמו "רי  בשושלת ≈¿(ÔÎÂהרביעי 
"BÓ„‡ ˜"Î Ó‡Óa ‡e‰¿«¬««¿

a"LB‰Ó, דובער שלום רבי  בנו  ¿»«
אדמו "רי  בשושלת החמישי  האדמו "ר 

ÌÈeÙaחב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿ƒ
‰"Ú˙3‰L ÌÈMÓÁ ÈÙÏ ,ƒ¿≈¬ƒƒ»»

הרבי  ֿ ידי  על  זה מאמר  אמירת מעת

תשכ "ה), Ècבפורים „BÒÈ ÏÚ«¿ƒ¿≈
'‰"ÏM'‰4, לוחות 'שני  ספר  «¿»

הלוי  ישעיה רבי  (מאת הברית'

‰e‡הורוביץ) 'NÚ „Á‡'L∆««»»
על  הרומז  ÌLcו "הÈÁa˙מספר  ¿ƒ«¿≈

'ÈÂ‰ שם של  האחרונות האותיות שתי  ¬»»
שהם  ה"א) וא"ו , ה"א, (יו "ד , הוי '

עשר , אחד  «LÓÁ'Â«¬ƒ‰בגימטריא
e‰fL) 'NÚ,עשרה חמש המספר  »»∆∆

היום  באדר , ט"ו  יום של  מספרו 

המגילה  את לקרוא אפשר  בו  האחרון 

˙ÈÏÎ˙Â Ìeiq‰ של È‰Lהשיא ,‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜a ‰iÏÚ‰ «ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆¬≈
È˙k "BÚÈ ‡ÏÂ" וקיבלו "קיימו  במגילה נאמר  הפורים ימי  על  ¿…«¬¿ƒ

ומ"ולא  יעבור ..." ולא עליהם הנלווים כל  ועל  זרעם ועל  עליהם היהודים

מט"ו ) יותר  מאוחר  ליום המגילה קריאת את מאחרים שאין  למדו  יעבור "

'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È ˙ÈÁa ‡e‰' הוי שם של  הראשונות האותיות שתי  ¿ƒ«¿≈¬»»
עשרה  חמש בגימטריא Èc"‡שהם tÒn‰L Úe„i‰Ó Ìb ÈÚ‰Ïe)¿»ƒ«≈«»«∆«ƒ¿»¿

„ÁÈa Â"ËÂ „"È ‚"È "È הללו המספרים כל  של  הכולל  הסכום ¿¿««
iËÓÈ‚a‡בגימטריא  ,‡e‰ שם È"„‡5e‰fLשל  זה , ‰‰ÏÎÈשם ¿ƒ«¿ƒ»∆∆«≈»

(È"„‡ ‡iËÓÈ‚a ÏÎÈ‰)≈»¿ƒ«¿ƒ»
,'ÈÂ‰ ÌLc' הוי שם שבו  האמצעי  ¿≈¬»»

שנהוג  וכפי  ומתבטא ומתגלה שוכן 

אדנ "י  בשם הוי ' שם את לבטא למעשה

Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ6ÏÎÈ‰a 'ÈÂ‰Â ¿«∆∆¡««¬»»¿≈«
,BL„˜ שהוא אדנ "י  לשם והכוונה »¿

של  הוי 'ה'היכל ' ).שם
„Á‡a ˙‡˜ ‰Ï‚Ó" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈¿««

˙ÏÁ˙‰L ,eÈ‰ ,"NÚ השלב »»«¿∆«¿»«
של הראשון  »È¿̃ƒ‡˙וההתחלתי 

˙‡˜pL ÈÙk ,‰Ï‚Ó‰«¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈
,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ dÓˆÚÓ≈«¿»«¿≈≈¬»»

,‰"Â ˙ÈÁaÓ ‡È‰ היא ההתחלה ƒƒ¿ƒ«
הוי ' שם של  האחרונות מהאותיות

יחסית  נמוכה בחינה המסמלות

בחינה  המסמלות הראשונות לאותיות

נעלית  BÚL„˙יותר  ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¬«
‰hÓlÓc ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ יותר בדרגות היא ההתחלה ¿«¿»
ועולה CkŒÁ‡Âנמוכות  מטפס ¿««»

של  בכיוון  למדריגה ממדריגה

"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡"7, …«ƒ««»»¿»
‰"È ˙ÈÁÏ ‡aL „Ú«∆»ƒ¿ƒ«

(NÚ ‰LÓÁ) האותיות ¬ƒ»»»
המסמלות  הוי ' שם של  הראשונות

לאותיות  ביחס נעלית מדריגה

תחתונה. מדריגה המסמלות האחרונות

˙‡˜ ‰ÏÈ‚Óc ÔÈÚ‰L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
‰Úa‡ ÈÙÏ) 'eÎ NÚ „Á‡a¿««»»ƒ¿≈«¿»»
˜ ‡e‰ (NÚ ‰LÓÁÂ NÚ»»«¬ƒ»»»«

,ÌÈÙka שבני במשנה כמבואר  «¿»ƒ
המגילה  קריאת את מקדימים הכפרים

והיו  בשבוע קבועים בימים לעיר  ולהיכנס לבוא היה דרכם כי  עשר  לאחד 

להם  אין  כי  לפורים, הסמוך  הכניסה' ל 'יום המגילה קריאת את מקדימים

בכפרים נמצאים כשהם המגילה את לקרוא דרגה Ì‰Lאפשרות הם הכפרים ∆≈
ÓBÁ‰רוחנית  ˙BÙ˜eÓ ÔÈ‡L ˙BÏB„b ˙BÈÚÓ Ìb ‰hÓÏ¿«»«≈¬»¿∆≈»»»
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ּבאר  עיר ׁשּקֹורין  היא  "איזֹו ּכי  ע ׂשר , ּבעה  ְְִִִִֵֶַָָָָ

ּבטלנין" ע ׂשרה  ּבּה ׁשּיׁש ּכל  ׁשּבטלין 8ּגד ֹולה , , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

צ ּבּור 9מ ּמלאכ ּתן  מ ּׁשל  וניזֹונין וע ֹוסקין 10, , ְְְְְִִִִִִֶַָ

צ ּבּור  ּתֹורה 11ּבצרכי ּבתלמ ּוד  ענין 12א ֹו ּוכלל ּות  , ְְְְְְִִֵַַָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּוא  ּומהלל 13ה 'עיר ' הוי' ּגד ֹול  ְְֲִֶָָָָָָֻ

ּגם  ה ּנה  הוי', ֿ ּגד ֹול  ׁש וכיון אלקינּו, ּבעיר  ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹמאד 

לעיר  ועד  ּגד ֹולה , עיר  היא  אלקינּו") ("עיר  ְְְֱִִִִִֵַָָֹהעיר 

אמנם , ּגד ֹול . יּׁשּוב  ּבּה ׁשּיׁש ּבפ ׁשט ּות , ְְְְִֵֶַָָָָָּגד ֹולה 

ּכפר  זה  הרי מ ּכאן ּגם 8ּפח ֹות  ה ּנה  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  . ְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה  ּד"א ֹורה  הענינים  ּכל  יׁשנם  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָּבּכפר 

–14ויקר " נקראת " ּד"מגלה  הענין ּגם  ויׁשנֹו , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבאים  ּכ ֿ ׁשאחר  ועד  ו"ה . ּבחינת  ע ׂשר , ְְְִִֶַַַַַַָָָָּבאחד 

ֿ ע ׂשר  ּדחמ ׁשה  הענין ׁשּזה ּו ה ּׁשלמ ּות , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָל ּתכלית 

(ּבחינת  סיהרא  ּדקימא  ע ּתה ), ע ֹומדים  ְְְְֲִִִֶַַַָָָ(ׁשּבֹו

ּבא ׁשלמ ּותא  ּבׁשם 15ה ּמלכ ּות ) ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

י"ה . ּבבחינת  ׁשּמּגיעים  ּבא ֹופן זה  הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָהוי'

נקראת "p‰Â‰ב ) ּד"מגלה  הענין ּכלל ּות  ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵָָָָ

ל ּתכלית  עד  כ ּו' ע ׂשר  ְְְִַַַַָָ(ּבאחד 

הענין  ּכלל ּות  עם  ק ׁשּור  ע ׂשר , ּבחמ ׁשה  ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָה ּׁשלמ ּות )

ֿ ידי  על  היּו ה ּפּורים  עניני ּכל  ּכי ה ּפּורים , ְְְְִִִִֵֵַַַַָָּדחג 

ּבינה 16יין  ּבחינת  ה ּוא  ויין היא 17, ּבינה  ּובחינת  , ְְְִִִִִִִַַַַָָ

אחר ֹונה  ה ' (ולא  י"ה  ׁשּבבחינת  רא ׁשֹונה  ְְֲִִִֶַַָָֹה '

ֿ י"ה ) (ּד ה ּיּו"ד  ׁשּגם  זאת , וע ֹוד  ו"ה ), ְְְִִֶֶַַַֹׁשּבבחינת 

ה ּבינה . ּבחינת  (רא ׁשֹונה ), ֿ ה ' ּב ּכ ֿ אחר  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמ ׁשכת 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ב .8) ג, שם.9)מגילה א.10)פירש"י  ה, מגילה א.11)פירש"י  פב , ב "ק  מגילה 12)פירש"י  להרמב "ם המשניות פירוש

מ "ג. ואילך.13)פ "א שפח  ע ' ח "ב  תרל"ה סה"מ  א. נו, וארא תו"א א. ה, ח "ג א. רלה, ח "ב  זהר ראה וראה ב . מח , תהלים

ואילך. קעג ע ' טז.14)תרס "א ח , כו.15)אסתר פט "ו, שמו"ר א. רטו, א . פה, זח "ב  ר"ס 16)ראה  או"ח  רבה אלי ' ראה

.315 ע ' חט "ו התוועדויות - מנחם תורת וראה פורים". "דיני  אבודרהם דרושים 17)תרצה. לקו"ת א. קכז, זח "ג ראה

    
ÔÈBwL המגילה את NÚבהם ‰Úa‡a, באדרÈk הערים שבהם לגבי  ∆ƒ¿«¿»»»»ƒ

ז "ל  חכמינו  אמרו  עשר  בארבעה Ïkקוראים ,‰ÏB„b ÈÚ ‡È‰ BÊÈ‡"≈ƒƒ¿»»
‰NÚ da LiL שהם ÔÈÏËa8ÔzÎ‡ÏnÓ"אנשים ÔÈÏËaL ,9, ∆≈»¬»»«¿»ƒ∆¿≈ƒƒ¿«¿»

לפרנסתם שאינם  במלאכה ˆeaעסוקים ÏMÓ ÔÈBÊÈÂ10ÔÈ˜ÒBÚÂ , ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
eaˆ ÈÎˆa11„eÓÏ˙a B‡ ¿»¿≈ƒ¿«¿

‰Bz12'ÈÚ'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe , »¿»ƒ¿«»ƒ
‡e‰ וחשיבות גדולה על  ורומז מורה

נעלה  רוחני  e˙kLלמצב BÓk13 ¿∆»
ÈÚa „‡Ó ÏÏ‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿À»¿…¿ƒ

,eÈ˜Ï‡ וגילוי ביטוי  יש 'עיר ' במלה ¡…≈
ה' גדולת ‰ÈÂ',של  ÏB„bL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¬»»

שמתגלה  היא האלוקות בעיר  ומאירה

וחשיבות  גדולה Ìbבבחינת ‰p‰ƒ≈«
‡È‰ ("eÈ˜Ï‡ ÈÚ") ÈÚ‰»ƒƒ¡…≈ƒ

‰ÏB„b ÈÚ,וחשובהÈÚÏ „ÚÂ ƒ¿»¿«¿ƒ
da LiL ,˙eËLÙa ‰ÏB„b¿»¿«¿∆≈»

ÏB„b eMÈ.רבים אנשים של  ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÁt ,ÌÓ‡ שאין מקום »¿»»ƒ»

חשיבות  לו  ואין  בטלנים' 'עשרה בו 

עיר  של  Ùkוגדולה ‰Ê È‰8 ¬≈∆¿»
עיר  כמו  התושבים במספר  גדול  שאינו 

מהעיר . נעלה פחות רוחני  מצב ומסמל 

Ùka Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈««¿»
לעיר , ביחס הנמוכה דרגתו  למרות

‰B‡"c ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌLÈ∆¿»»»ƒ¿»ƒ¿»
"˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ14, ¿ƒ¿»¿»ƒ»

העניינים  ביטוי  לידי  באים שבהם

כמפורש  הפורים ימי  של  והמעלות

ושמחה  אורה היתה "ליהודים במגילה

דורשים  ז "ל  וחכמינו  ויקר " וששון 

הללו  הדברים את ¿∆¿BLÈÂומפרשים
שאינם  למרות הערים בכפרים, במעלת

Y "˙‡˜ ‰Ï‚Ó"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
היא  המגילה קריאת שבכפרים אלא

‰"Â ˙ÈÁa ,NÚ „Á‡a הולכים זו  ומהתחלה לעיל . כמבואר  ¿««»»¿ƒ«
למעלה  מלמטה ÈÏÎzÏ˙ומתקדמים ÌÈ‡a CkŒÁ‡L „ÚÂ¿«∆««»»ƒ¿«¿ƒ

‰zÚ ÌÈ„ÓBÚ BaL) NÚŒ‰LÓÁc ÔÈÚ‰ e‰fL ,˙eÓÏM‰«¿≈∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ»»»∆¿ƒ«»
לט"ו  באור  היינו  פורים, במוצאי  שהתקיימה בהתוועדות זה מאמר  אמירת בעת

בחודש ),אדר  עשר  היום וחמישה ‰ÈÒ‡הוא ‡ÓÈ˜c הלבנה˙ÈÁa) ¿«¿»ƒ¬»¿ƒ«
˙eÎÏn‰ ועניין תוכן  לה שאין  הספירות מעשר  והאחרונה התחתונה הספירה ««¿

ללבנה  נמשלה ולכן  שמעליה מהספירות והשפעתה אורה את ומקבלת משלה

מהשמש  אורה את ומקבלת משלה אור  לה eÓÏL‡a˙‡שאין  (15 ¿«¿»»
העובדה  השתקפות היא מלא הירח בחודש שבט"ו  והעובדה בשלימותה,

רוחנית  שלימות יש זה Ê‰שביום È‰ 'ÈÂ‰ ÌLa Ìb ‰p‰ ÔÎlL∆»≈ƒ≈«¿≈¬»»¬≈∆
È"‰בשלימות  ˙ÈÁa ÌÈÚÈbnL ÔÙB‡a את המסמלות האותיות ¿∆∆«ƒƒƒ¿ƒ«

הוי ' שם של  והשלימות הנעלית הדרגה

כמבואר  עשר , חמישה בגימטריא והם

לעיל .

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â ( התוכן ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
˜‡˙"הכללי  ‰Ï‚Ó"cƒ¿ƒ»ƒ¿≈

eÎ'שתחילתו ( NÚ „Á‡a ומשם ¿««»»
למדריגה  ממדריגה »Ú„עולים

‰LÓÁa (˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzÏ¿«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÌÚ eL˜ ,NÚ»»»ƒ¿»»ƒ¿»
ÈÈÚ Ïk Èk ,ÌÈet‰ ‚Ác¿««ƒƒ»ƒ¿¿≈

ÔÈÈ È„ÈŒÏÚ eÈ‰ ÌÈet‰16, כפי «ƒ»«¿≈«ƒ
במגילת  ובפרטיות באריכות שמסופר 

‰eאסתר  ÔÈÈÂ‰Èa ˙ÈÁa ‡17 ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»
(וכמובא  וחסידות בקבלה כמבואר 

הנה  "כי  הזקן , לרבנו  תורה' ב'לקוטי 

את  החדלתי  ט') (שופטים כתיב ביין 

ואנשים, אלוקים המשמח תירושי 

היא  הבנים אם דבינה ידוע בהיות

שמחה. הבנים אם שכתוב כמו  השמחה

נמשך  לכן  ההעלם גילוי  היא השמחה כי 

כשמבין  שהוא בינה מבחינת דוקא

בגילוי  שנמשך  חכמה תעלומות ומשיג 

בטוב  אותו  שמשיג  ממש והשגה בהבנה

כשעדיין  כן  שאין  מה השמחה. יהיה אז 

הוא  רק היטב בהשגה הדבר  משיג  אינו 

בגילוי  ואינו  חכמתו  בכח נעלם עדיין 

ושמחה  עונג  יקבל  לא ממש אצלו 

‰'כלל "), ‡È‰ ‰Èa ˙ÈÁe¿ƒ«ƒ»ƒ
‰"È ˙ÈÁaL ‰BL‡ כמבואר ƒ»∆ƒ¿ƒ«

של  האותיות שארבעת וחסידות בקבלה

מידות, – וא"ו  בינה, – ה"א חכמה, – יו "ד  הספירות לעשר  רומזות הוי ' שם

מלכות  – Â"‰ה"א ˙ÈÁaL ‰BÁ‡ '‰ ‡ÏÂ) נחותה מדריגה שהיא ¿…«¬»∆ƒ¿ƒ«
הראשונה  לה"א (Èc"‰)ביחס „"ei‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ בחינת ), ¿…∆««¿

ביותר  והנעלית הספירות ראשית שהיא Œa‰'החכמה CkŒÁ‡ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««»¿
‰Èa‰ ˙ÈÁa ,(‰BL‡) בבחינת הם ובינה שחכמה בחסידות כמבואר  ƒ»¿ƒ««ƒ»

מחכמה  ההשפעה כי  נפרדים), שלא חברים (שני  מתפרשין " דלא רעין  "תרין 
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יט  

ÌÓ‡ ּבחינת ה ּׁשלמ ּות ּגם  ׁשּבּתכלית  ּבינה  »¿»ְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּבחינת  ע ׂשר , ּבחמ ׁשה  נקראת  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּד"מגלה 

והרי  וה ּׂשגה , הבנה  ׁשל  ענין עדין היא  ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָי"ה ,

לבחינת  לבא  היא  ה ּפּורים  ּדחג  ה ּׁשלמ ּות  ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּתכלית 

ידע " ּדלא  ׁשההבנה 18"עד  ה ּוא , הענין  א . ְְֲִֶַַַַָָָָָֹ

המגלה , קריאת  ּבעת  היא  (ּבינה ) ְְְְִִִִֵַַַַָָָָוהה ּׂשגה 

כ ּו' ּבכ ּונה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר 19ׁשּצריכה  אי ּובמילא  , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

לאחרי  אבל  ידע ". ּד"לא  ּומ ּצב  ּבמעמד  ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה 

ּבינה , (ּבחינת  ע ׂשר " ּבחמ ׁשה  נקראת  ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָׁש"ּמגלה 

לבחינת  ּגם  לבא  וצרי יכ ֹול  אזי ֿ י"ה ), ּד ה ' ְְְֲִִִַַַָָָֹא ֹות 

ידע ", ּדלא  "עד  יּו"ד , ׁשל  ק ּוצ ֹו ּגם  ּכֹולל  ְֵֶַַַַָֹה ּיּו"ד ,

וה ּׂשגה . ּדהבנה  וההג ּבלה  מה ּמדידה  ְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָלמעלה 

ה ּׁשלמ ּות p‰Â‰ג ) ל ּתכלית  ׁשּבאים  לאחרי ּגם  ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָ

הרי  ידע ", ּדלא  "עד  ה ּפּורים , ְְֲִֵַַַַָֹּדחג 

ה ּׁשנה  ּבכל  יּומ ׁש זה  ׁשּכל  היא  ה ּתכלית  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָעיקר 

מ ּתכלית  ההמ ׁשכה  להיֹות  ׁשּתּוכל  ּכדי  א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכּול ּה.

על  ה ּנה  הח ֹול , ּבימ ֹות  - ידע " ּדלא  ּד"עד  ְְִִִֵַַַַָָֹהעיל ּוי

ּבזה , והענין ט ֹובים '. ּדה 'ּימים  ה ּממ ּוצע  יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה 

"מקראי  ּבׁשם  נקראים  ט ֹובים ' ה 'ּימים  ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּדה ּנה ,

ּבּזהר 20קד ׁש" ואיתא  זמינין 21, אינּון ּתלתא  ְְְִִִִֶַַָָָֹֹ

ּכי  כ ּו', ר ֹוב 22מקד ׁש ֿ ּפי על  חלים  הם  ה ּמֹועדים  ֲִִִִִֵֶַַָֹ

ּבֹו ּכׁשחל  ּדח ֹול  ה ּיֹום  ואז ּדח ֹול , יֹומין ְְְְְִִֶַָָּבׁשית 

לבחינת  ונזמן נקרא  ׁשה ּוא  הינּו ט ֹוב ', ְְְְְִִִִֶַַָָ'יֹום 

(צו  ּפר ׁשתנּו ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי וכ ּמבאר  )23ה ּקד ׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּכתיב  קד ׁש24ׁשּבׁשּבת  ּכי ה ּׁשּבת  את  ּוׁשמר ּתם  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

העליֹון  קד ׁש ּבחינת  היא  ּבעצמ ּה ׁשהיא  ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹהיא ,

ּבגרמיּה מ ּלה  ט ֹוב '25(קד ׁש 'יֹום  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,( ְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
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א. רסט , א. קטז, דא"ח  עם סידור ד. עט , ב .18)לסוכות ז, ה"ה.19)מגילה פ "ב  מגילה הל' ב .20)רמב "ם כג, אמור

א.21) צד, ג.22)ח "ג א, ויקרא לקו"ת ואילך.23)ראה א יד.24)יב , לא, ב .25)תשא צד, זח "ג

    
˙‡˜ ‰Ï‚Ó"c ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzaL ‰Èa ˙ÈÁa Ìb ÌÓ‡»¿»«¿ƒ«ƒ»∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

,‰"È ˙ÈÁa ,"NÚ ‰LÓÁa דבינה ה"א שבבחינת לעיל  כאמור  «¬ƒ»»»¿ƒ«
י "ה  האותיות בשתי  קשורה הבינה ולכן  דחכמה היו "ד  בחינת גם נמשכת

עשר , חמשה È‰Âבגימטריא ,‰‚O‰Â ‰‰ ÏL ÔÈÚ ÔÈ„Ú ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿»∆¬»»¿«»»«¬≈
ÌÈet‰ ‚Ác ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿≈¿««ƒ
‡Ïc „Ú" ˙ÈÁÏ ‡Ï ‡È‰ƒ»…ƒ¿ƒ««¿…

"Ú„È18 חייב" ז "ל  חכמינו  כמאמר  »«
ידע  דלא עד  בפוריא לבסומי  אדם

המן  ארור  בין  ולהבדיל ) (להבחין 

ידע", ש"לא מרדכי ", למעלה לברוך 

יותר  נעלה עניין  הוא ודעת, מטעם

האמור  את לבאר  ויש והשגה, מהבנה

ב'מגילה  נעלית הכי  שהבחינה לעיל 

הבנה  הבינה, בעניין  קשורה נקראת'

והשגה.

‰‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¬»»
˙Úa ‡È‰ (‰Èa) ‰‚O‰‰Â¿««»»ƒ»ƒ¿≈

,‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ חשיבות שהרי  ¿ƒ««¿ƒ»
בינה, בחינת ט"ו , המספר  ושלימות

נקראת' ל 'מגילה בקשר  היא

'eÎ ‰eÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈvL19, ∆¿ƒ»ƒ¿¿«»»
להלכה, שנפסק ‡ŒÈכפי  ‡ÏÈÓe¿≈»ƒ

‰È‰iL LÙ‡ קריאת בעת האדם ∆¿»∆ƒ¿∆
Ï"c‡המגילה  vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿…

‰Ï‚n"L ÈÁ‡Ï Ï‡ ."Ú„È»«¬»¿«¬≈∆¿ƒ»
"NÚ ‰LÓÁa ˙‡˜ƒ¿≈«¬ƒ»»»
Œc '‰ ˙B‡ ,‰Èa ˙ÈÁa)¿ƒ«ƒ»¿

,(‰"È שלב את עבר  שהאדם לאחר 

וההשגה CÈˆÂההבנה ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»¿»ƒ
,„"ei‰ ˙ÈÁÏ Ìb ‡Ï כפי »…«ƒ¿ƒ««

החכמה  בחינת עצמה, מצד  שהיא

בחינת  של  והשגה מההבנה שלמעלה

ÏLהבינה, Bˆe˜ Ìb ÏÏBk≈«∆
,„"eÈ עצמה ביו "ד  הנעלית הבחינה

‰ÏÚÓÏ ,"Ú„È ‡Ïc „Ú"«¿…»«¿«¿»
‰‰c ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó≈«¿ƒ»¿««¿»»«¬»»

‰‚O‰Â והשגה הבנה שגם כיוון  ¿«»»
כמה  עד  והגבלה, במדידה היא נעלית

מהבנה  למעלה היינו  ידע" דלא ו "עד  להשיג , האדם של  ויכולתו  שבכוחו 

האדם. שכל  של  וההגבלה מהמדידה למעלה והשגה,

,ÌÈet‰ ‚Ác ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzÏ ÌÈ‡aL ÈÁ‡Ï Ìb ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿«¬≈∆»ƒ¿«¿ƒ«¿≈¿««ƒ
,"Ú„È ‡Ïc „Ú" לאחר כאשר  היא פורים של  שהשלמות לעיל  כמבואר  «¿…»«

שלמעלה  ידע" דלא "עד  עשר ', ל 'חמשה מגיעים עשר ' ב'אחד ' ההתחלה

והשגה, ההבנה של  והגבלה ÏkLממדידה ‡È‰ ˙ÈÏÎz‰ ˜ÈÚ È‰¬≈ƒ«««¿ƒƒ∆»
‰Ê בפורים אליהם שהגיעו  והמעלות וישפיע CLÓeÈהמדריגות ויפעל  ∆¿«

‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k C‡ .dÏek ‰M‰ ÏÎa וההשפעה ¿»«»»»«¿≈∆«ƒ¿««¿»»
‡Ïc „Ú"c ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎzÓƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿…

"Ú„È- הפורים בימי  שהוא כפי  »«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa כל של  הרגילים ƒ«

בדרגה  נמצאים לא שבהם כולה השנה

פורים, של  Ê‰הנעלית ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆
ÌÈÓi'‰c ÚˆeÓn‰ BLÈ∆¿«¿»¿«»ƒ

'ÌÈBË שבמהלך והמועדים החגים ƒ
'גשר ' שמהווה 'ממוצע' הם השנה

פורים  של  הנעלים העניינים בין  וחיבור 

דלא  "עד  שלהם, השלמות לתכלית (עד 

כולה, השנה כל  של  החול  לימי  ידע")

ומבאר . שממשיך  כפי 

ÌÈÓi'‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«»ƒ
'ÌÈBË והמועדים ÌÈ‡˜החגים ƒƒ¿»ƒ

˜„L"בתורה  È‡˜Ó" ÌLa20, ¿≈ƒ¿»≈…∆
‡˙È‡Â מובא‰fa21‡˙Ïz ¿ƒ»«…«¿»»

,'eÎ L„˜Ó ÔÈÈÓÊ ÔeÈ‡ƒ¿ƒƒƒ…∆
חג  הרגלים שלושת (היינו  שלושה

הם  הסוכות) וחג  השבועות חג  הפסח,

מקודש  ‰Èk22ÌÈ„ÚBnמזומנים ƒ«¬ƒ
˙ÈLa B ÈtŒÏÚ ÌÈÏÁ Ì‰≈»ƒ«ƒ¿ƒ

,ÏBÁc ÔÈÓBÈ החול ימי  Ê‡Âבששת ƒ¿¿»
ÏBÁc ÌBi‰ אחד חול , יום אותו  «¿

המעשה, ימי  Baמששת ÏÁLk¿∆»
‡e‰L eÈ‰ ,'BË ÌBÈ' יום «¿∆

ÈÁÏ˙החול  ÔÓÊÂ ‡˜ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
L„w‰ מקודש הופך  הוא שהרי  «…∆

Bz‰'לחול , ÈËewÏ'a ‡nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈»
הזקן  (ˆÂלאדמו "ר  e˙Lt23( »»»≈«

È˙k ˙aLaL24˙‡ ÌzÓLe ∆¿«»¿ƒ¿«¿∆∆
‡È‰L ,‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰««»ƒ…∆ƒ∆ƒ

ÈÁa˙השבת  ‡È‰ dÓˆÚa¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ L„˜ יום הוא השבת ויום …∆»∆¿

עצמו  מצד  lÓ‰קדוש L„˜)…∆ƒ»
dÈÓ‚a25 שמתייחסת 'קדוש' מהמילה  בשונה כלומר  עצמה, בפני  מילה ¿«¿≈

המילה  קדושה, עליו  שחלה אלא קדוש בהכרח לא הוא עצמו  שמצד  לדבר 

עצמו  שהדבר  פירושה אחר , משהו  של  מצב כתיאור  לא עצמה, בפני  'קודש'

˜„L",קדוש  ‡˜Ó" ‡˜ 'BË ÌBÈ' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לא ), «∆≈≈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



כ   

מ ּקד ׁש ּבעלמא  הארה  קד ׁש", "מקרא  ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹֹנקרא 

ּוכמ ֹו לחבר ֹו, ׁשּקֹורא  ּכאדם  כ ּו', ְְְֲֵֵֶֶַָָָהעליֹון

רק  ׁשה ּוא  ּבׁשמ ֹו היא  לחבר ֹו ּבאדם  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשה ּקריאה 

ענין  ה ּוא  ּכ ּבלבד , מ ּמּנּו הת ּפּׁשט ּות  והארה  ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָזיו

ונמצא , כ ּו'. הארה  רק  ׁשה ּוא  קד ׁש" ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ"מקרא 

(המ ׁשכת ) הזמנת  ה ּוא  ט ֹובים ' ה 'ּימים  ְְְִִִֶַַַַַַָָָׁשענין

הח ֹול . ּבימ ֹות  הוי' ֿ ׁשם  ּד י"ה  מ ּבחינת  ְְְֲִִִֵַַַָָה ּקד ּוׁשה 

להיֹות  ּתּוכל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ה ּממ ּוצע  זה  הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָולכן

ידע " ּדלא  ּד"עד  העיל ּוי ּבּתכלית  ההמ ׁשכה  ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹּגם 

ה ּׁשנה  ׁשּבכל  הח ֹול  ּבימ ֹות  ה ּפּורים , ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבחג 

ָּכּול ּה.

וה ּׁשּיכ ּות ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד ) ה ּקׁשר  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֶֶַַַָָ

מגלה , מ ּסכת  ְְְִֶֶַַַָָּדהתחלת 

ס ּיּום  עם  ע ׂשר , ּבחמ ׁשה  כ ּו' נקראת  ְְֲִִִִִֵַָָָָמגילה 

יֹום , ׁשל  ּבענינֹו וד ֹור ׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָה ּמּסכת ,

ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ּבפסח , ּפסח  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַהלכ ֹות 

ּדימי  ה ּׁשלמ ּות  ׁשּלאחרי הינּו, ּבחג , החג  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהלכ ֹות 

ע ׂשר ) ּבחמ ׁשה  כ ּו' נקראת  (מגילה  ְְֲִִִִֵַַָָָָה ּפּורים 

ה ּׁשנה  ּדכל  הח ֹול  ּבימ ֹות  ההמ ׁשכה  להיֹות  ְְְְִִִַַַַָָָָָָצריכה 

(הלכ ֹות  ט ֹובים ' ּדה 'ּימים  ה ּממ ּוצע  ֿ ידי על  ְְְְִִִֵַַַָָָּכּול ּה,

החג הלכ ֹות  ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ּבפסח , ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָּפסח 

ה ּקּוין  ג ' הם  ׁשּכלל ּותם  החסד ,26ּבחג ), קו , ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפסח  הלכ ֹות  ענין ה ּוא  אבינּו, אברהם  ְְְֲִִִֶַַַַָָָעב ֹודת 

מ ּתֹו ׁשהיתה  יצחק  עב ֹודת  ה ּגב ּורה , קו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָּבפסח .

ּכי 27ּפחד  ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ענין ׁשּזה ּו , ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַ

ּכתיב  ֿ ּתֹורה  וּיחרד 28ּבמ ּתן מאד  חזק  ׁשֹופר  וק ֹול  ְְְְֱִֶַַַַָָָָֹ

ּבּמדר ׁש וכדאיתא  ג ֹו', העם  ה ּׁשֹופר 29ּכל  ׁשּקֹול  ְְְִִִֶַַָָָָָָ

החג והלכ ֹות  יצחק . ׁשל  איל ֹו ׁשל  מה ּׁשֹופר  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהיה 

) ׁשּבֹוּבחג  ּדיעקב , העב ֹודה  על  קאי ה ּסּוּכֹות ) חג  ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

'ימים 30נאמר  ֿ ידי ועל  ס ּוּכֹות . ע ׂשה  ּולמקנה ּו ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָ

ּבימ ֹות  ׁשּנמ ׁש ּבא ֹופן כ ּו', נקראת " ּד"מגלה  הענין ונס ּתּים  נׁשלם  א ּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָט ֹובים '

ּכּול ּה. ה ּׁשנה  ּדכל  ְַַָָָָהח ֹול 
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אלא  עצמו  ÓÏÚa‡רק קודש ‰‡‰ בלבד,'eÎ ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ ∆»»¿»¿»ƒ…∆»∆¿

BÁÏ ‡BwL Ì„‡k, עצמו האדם איננה BÓÎeשהקריאה ¿»»∆≈«¬≈¿
BÓLa ‡È‰ BÁÏ Ì„‡a ‰‡Èw‰L הנקרא החבר  e‰L‡של  ∆«¿ƒ»»»»«¬≈ƒƒ¿∆

epnÓ ˙eËMt˙‰ ‰‡‰Â ÂÈÊ ˜ המציאות החבר מעצם Ïa„של  «ƒ¿∆»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«
שלו , והמהות העצם לא ‰e‡אך  Ck»

‡e‰L "L„˜ ‡˜Ó" ÔÈÚ לא ƒ¿«ƒ¿»…∆∆
אלא  עצמו  eÎ'.הקודש ‰‡‰ ˜«∆»»

ÌÈÓi'‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»ƒ
'ÌÈBË החגים של  המשמעות ƒ

קודש' 'מקרא ‰ÓÊ˙הנקראים ‡e‰«¿»«
˙ÈÁaÓ ‰Le„w‰ (˙ÎLÓ‰)«¿»««¿»ƒ¿ƒ«

'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È הנעלית הקדושה ¿≈¬»
שם  של  הראשונות באותיות שקשורה

‰ÏBÁהוי ' ˙BÓÈa שמצד ימים ƒ«
קדושה. בהם אין  עצמם

‰Ê È‰ ÔÎÏÂ המועדים ימי  ¿»≈¬≈∆
ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÚˆeÓn‰«¿»∆«¿≈∆«

Ìb ˙BÈ‰Ï אפילו‰ÎLÓ‰‰ ƒ¿«««¿»»
‡Ïc „Ú"c ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎza¿«¿ƒ»ƒ¿«¿…

,ÌÈet‰ ‚ÁaL "Ú„È למרות »«∆¿««ƒ
לעיל ,גודל  כמבואר  BÓÈaƒ˙מעלתה,

dÏek ‰M‰ ÏÎaL ÏBÁ‰«∆¿»«»»»
אין  עצמם קדושה.שמצד  בהם

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈
˙ÏÁ˙‰c ˙eÎiM‰Â Lw‰«∆∆¿««»¿«¿»«

,‰Ï‚Ó ˙ÎqÓ במשנה‰ÏÈ‚Ó «∆∆¿ƒ»¿ƒ»
,NÚ ‰LÓÁa 'eÎ ˙‡˜ƒ¿≈«¬ƒ»»»

המאמר , בתחילת לעיל  ÌÚƒשהובאה
ÔÈÏ‡BL eÈ‰iL ,˙Îqn‰ ÌeiÒƒ««∆∆∆ƒ¿¬ƒ

ÔÈLB„Â מהחגים אחד  כל  לפני  ¿¿ƒ
,ÌBÈ ÏL BÈÚa וילמדו˙BÎÏ‰ ¿ƒ¿»∆ƒ¿

˙ˆÚ ˙BÎÏ‰ ,ÁÒÙa ÁÒt חג ∆«¿∆«ƒ¿¬∆∆
‰Á‚השבועות  ˙BÎÏ‰ ,˙ˆÚa«¬∆∆ƒ¿∆»

הסוכות  ÈÁ‡lLחג  ,eÈ‰ ,‚Áa∆»«¿∆¿«¬≈
ÌÈet‰ ÈÓÈc ˙eÓÏM‰«¿≈ƒ≈«ƒ
הראשון  שהשלב לעיל  (כמבואר 

'באחד  הוא פורים של  וההתחלתי 

עולים  ומזה עד עשר ' לדרגה מדרגה

של  eÎ'לשלמות ˙‡˜ ‰ÏÈ‚Ó¿ƒ»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ (NÚ ‰LÓÁa«¬ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ עד הפורים, ענייני  של  ««¿»»
ידע", דלא "עד  בחינת לתכליתם,

‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«¿»«»»

) 'ÌÈBË ÌÈÓi'‰c ÚˆeÓn‰ È„ÈŒÏÚ ,dÏek בסיום המנויים »«¿≈«¿»¿«»ƒƒ
לימוד  על  ז "ל  חכמינו  בדברי  ‰BÎÏ˙המסכת ,ÁÒÙa ÁÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿∆«¿∆«ƒ¿

Ì˙eÏÏkL ,(‚Áa ‚Á‰ ˙BÎÏ‰ ,˙ˆÚa ˙ˆÚ של הכללי  התוכן  ¬∆∆«¬∆∆ƒ¿∆»∆»∆¿»»
הוא  ‰ÔÈewהחגים '‚ Ì‰26,העליונות המידות מתחלקות שבהם הכלליים ≈««ƒ

Ì‰‡ ˙„BÚ ,„ÒÁ‰ Â«̃«∆∆¬««¿»»
eÈ‡ מאהבה ה' את שעבד  »ƒ

החסד , מקו  ÔÈÚשנמשכת ‡e‰ƒ¿«
a ÁÒt ˙BÎÏ‰ÁÒÙ שבו החג  ƒ¿∆«¿∆«

ישראל  לבני  התקרב ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

BÚ„˙וגאלם. ,‰eb‰ Â«̃«¿»¬«
„Át CBzÓ ‰˙È‰L ˜ÁˆÈ27, ƒ¿»∆»¿»ƒ««

מיראה  ה' את עבד  אבינו  יצחק כי 

הגבורה מקו  ÔÈÚשנמשכת e‰fL∆∆ƒ¿«
,˙ˆÚa ˙ˆÚ ˙BÎÏ‰ חג ƒ¿¬∆∆«¬∆∆

BzŒÔzÓa‰השבועות, Èkƒ¿««»
È˙k28„‡Ó ˜ÊÁ ÙBL ÏB˜Â ¿ƒ¿»»»¿…

,'B‚ ÌÚ‰ Ïk „ÁiÂ והחרדה «∆¡«»»»
ה' יראת כמובא È‡„ÎÂ˙‡היא ¿ƒ¿ƒ»

L„na29ÙBM‰ ÏBwL במתן «ƒ¿»∆«»
‡BÏÈתורה  ÏL ÙBM‰Ó ‰È‰»»≈«»∆≈

˜ÁˆÈ ÏL מיוחד קשר  שיש ונמצא ∆ƒ¿»
זמן  השבועות, לחג  אבינו  יצחק בין 

תורה. Áa‚מתן  ‚Á‰ ˙BÎÏ‰Â¿ƒ¿∆»∆»
È‡˜ (˙Bkeq‰ ‚Á) מכווןÏÚ ««»≈«

Ó‡ BaL ,˜ÚÈc ‰„BÚ‰30 »¬»¿«¬…∆∆¡«
˙BkeÒ ‰NÚ e‰˜ÓÏe הרי ¿ƒ¿≈»»

לחג  במיוחד  קשור  אבינו  שיעקב

ÌÈBË'הסוכות. ÌÈÓÈ' È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»ƒƒ
el‡הרגלים ÌÏLשלושת ≈ƒ¿«

‰Ï‚Ó"c ÔÈÚ‰ ÌizÒÂ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CLÓpL ÔÙB‡a ,'eÎ "˙‡˜ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»
‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«¿»«»»

dÏek ופער הערך  ריחוק יש אמנם כי  »
פורים, של  הנעלית המדריגה בין  גדול 

החול , לימות - ידע" דלא "עד  בחינת

והמועדים  החגים ידי  על  אבל 

ענייני  החול , בימות קדושה שמחדירים

השנה. ימות לכל  נמשכים פורים
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כי  

e‰ÊÂ ּבהלכ ֹות מגלה , מ ּסכת  ס ּיּום  ׁשּלאחרי ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ּבפסח , ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַּפסח 

מגלה ', מ ּסכת   על 'הדרן ה ּנה  ּבחג , החג  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהלכ ֹות 

"מגלה  ה ּמּסכת , להתחלת  ה ּפעם  ע ֹוד  ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשח ֹוזרים 

הח ֹול  ּבימ ֹות  היא  המגלה  ׁשּקריאת  כ ּו', ְְְִִִִִֵֶַַַָנקראת "

לא  ּבׁשּבת  "מגלה  [ׁשהרי ה ּׁשּבת  ּביֹום  לא  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹּדוקא ,

מגלה  ּבקריאת  ח ּיבין ה ּכל  טעמא , מאי ְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹקרינן,

ׁשּמא  ּגזרה  מגלה , ּבמקרא  ּבקיאין ה ּכל  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹואין

ויעביר ּנה  ללמ ֹוד  ה ּבקי אצל   ויל ּביד ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּטלנה 

הר ּבים  ּבר ׁשּות  א ּמֹות  ּבזמן 31אר ּבע  לא  ואפיל ּו ,[ ְְְֲִִִִַַַַַַָֹ

ט ֹובים ' ּב'ימים  ּכמ ֹו קד ׁש", "מקרא  ְְְִִִֶֶָָֹׁשה ּוא 

המגלה  קריאת  א ּלא  מלאכה , ּבע ׂשּית  ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאס ּורים 

מלאכה  ּבע ׂשּית  ׁשּמּוּתר  ּביֹום  ּדוקא  ,32היא  ְְְֲִִֶַַַָָָָ

ּתכלית  ּגם  זה  ּביֹום  ממ ׁשיכים  ֿ ּפיֿכן ֿ על  ְְְְִִִִֵֶַַַַַואף 

ּגם  היא  ּכזה  ּובא ֹופן ידע ". ּדלא  ּד"עד  ְְְִִֶֶַַַָָָֹהעיל ּוי

ּבימ ֹות  ה ּפּורים , מימי ידע " ּדלא  ּד"עד  ְְְִִִֵַַַַַָָָֹההמ ׁשכה 

ה 'ּימים  (ּבאמצע ּות  ּכּול ּה ה ּׁשנה  ּדכל  ְְְִֶַַַָָָָָָהח ֹול 

ה ּקט ּנה  ּבאצ ּבע ֹו ׁשּבעב ֹודת ֹו מצליח ֹו33ט ֹובים '), ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

ּבר ּוחנּיּות  והן ּבג ׁשמ ּיּות  הן ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְִִֵֵַַָָָה ּקד ֹוׁש

יֹודע  ׁשאינֹו עד  וה ּׂשגה , מהבנה  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא ֹופן

זֹו. הצלחה  ל ֹו ּבאה  ְֵַַָָָָּכיצד 

ה ּפּורים LÈÂה ) מימי ההמ ׁשכה  ּבענין לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִִִֵַַַַָָ

ּדכיון  ּכּול ּה, ה ּׁשנה  ּדכל  הח ֹול  ְְִֵַַָָָָָלימ ֹות 

והג ּבלה , מ ּמדידה  למעלה  ה ּוא  ה ּפּורים  ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשענין

נצחי  ּבא ֹופן נמ ׁש זה  הרי לכן ידע ", ּדלא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"עד 

ׁש"ּימי  ׁשּזה ּו ּכּול ּה), ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ּגם  ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(ּכֹולל 

ׁשּנאמר  יּבטל ּו, לא  ה ּיה ּודים 34ה ּפּורים  מ ּתֹו יעבר ּו לא  הא ּלה  ה ּפּורים  וימי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

מ ּזרעם " יס ּוף  לא  ט ֹובים '35וזכרם  ה 'ּימים  ּבאמצע ּות  נע ׂשה  זה  ׁשענין ּגם  וזה ּו . ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

החג הלכ ֹות  ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ּבפסח , ּפסח  הלכ ֹות  ג ), סעיף  לעיל  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ(ּכּנזּכר 

ּבטלין  אינן "הלכ ֹות  ּגם  ׁשהרי ּדיקא , הלכ ֹות  ד ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחג 

מציא ּותם 36לע ֹולם " ּתהיה  ּכּול ּה ה ּׁשנה  ּכל  ׁשּבמ ׁש ּגם  ּפֹועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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ב .31) ד, ב .32)מגילה צט , הפורים שער אורה שערי  א. ק , אסתר מגילת תו"א גם בתחילתו.33)ראה קה"ר אסתר 34)ראה

כח . מגילה.35)ט , הל' סוף  שם.36)רמב "ם רמב "ם

    
e‰ÊÂ לכך הפנימי  Ï‚Ó‰,הטעם ˙ÎqÓ ÌeiÒ ÈÁ‡lL של שתוכנו  ¿∆∆¿«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

הוא  ˆÚa˙,הסיום ˙ˆÚ ˙BÎÏ‰ ,ÁÒÙa ÁÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿∆«¿∆«ƒ¿¬∆∆«¬∆∆
‰p‰ ,‚Áa ‚Á‰ ˙BÎÏ‰ אומריםCÏÚ Ô„‰' עלייך ÎqÓ˙נחזור  ƒ¿∆»∆»ƒ≈«¿»¬»«∆∆

‰Ï‚Ó" ,˙Îqn‰ ˙ÏÁ˙‰Ï ÌÚt‰ „BÚ ÌÈÊBÁL ,'‰Ï‚Ó¿ƒ»∆¿ƒ«««¿«¿»«««∆∆¿ƒ»
˙‡ÈwL ,'eÎ "˙‡˜ƒ¿≈∆¿ƒ«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ‡È‰ ‰Ï‚Ó‰«¿ƒ»ƒƒ«
˙aM‰ ÌBÈa ‡Ï ,‡˜Âc«¿»…¿««»

È‰L] ז "ל חכמינו  "Ï‚Ó‰אמרו  ∆¬≈¿ƒ»
ÔÈ˜ ‡Ï ˙aLa,קוראים אנו  אין  ¿«»…»ƒ»

,‡ÓÚË È‡Ó כי היא ‰Ïkוהסיבה ««¬»«…
ÔÈ‡Â ‰Ï‚Ó ˙‡È˜a ÔÈiÁ«»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿≈
,‰Ï‚Ó ‡˜Óa ÔÈ‡È˜a Ïk‰«…¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÏhÈ ‡nL ‰Êb שאינו מישהו  ¿≈»∆»ƒ¿∆»
בקריאה ‡ˆÏבקי  CÏÈÂ B„Èa¿»¿≈≈≈∆

„BÓÏÏ È˜a‰ לקרוא כיצד  «»ƒƒ¿
˙eLa ˙Bn‡ Úa‡ ‰pÈÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿

ÌÈa‰31, ולכן בשבת, האסור  דבר  »«ƒ
המגילה  את לקרוא שלא חכמים קבעו 

בשבת  Ï‡בפורים eÏÈÙ‡Â ,[«¬ƒ…
ÔÓÊa השבת כמו  נעלה אינו  שאמנם ƒ¿«

הוא  גם אבל  עצמה מצד  קדושה שהיא

נעלה  "˜Ó‡זמן  ‡e‰L∆ƒ¿»
'ÌÈBË ÌÈÓÈ'a BÓk ,"L„…̃∆¿¿»ƒƒ
,‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ÌÈeÒ‡L∆¬ƒ«¬ƒ«¿»»
‡È‰ ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ ‡l‡∆»¿ƒ««¿ƒ»ƒ
˙iNÚa zenL ÌBÈa ‡˜Âc«¿»¿∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ32, לגמרי חול  של  יום ¿»»
ÌÈÎÈLÓÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈«¿ƒƒ

גילוי  לידי  Ìbומביאים ‰Ê ÌBÈa¿∆«
ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎz פורים Ú"c„של  «¿ƒ»ƒ¿«
,"Ú„È ‡Ïc,מהשגה למעלה ¿…»«

כמבואר  והגבלה, ממדידה למעלה

Ìbלעיל . ‡È‰ ‰Êk ÔÙB‡e¿∆»∆ƒ«
"Ú„È ‡Ïc „Ú"c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«¿…»«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ,ÌÈet‰ ÈÓÈÓƒ≈«ƒƒ«
˙eÚˆÓ‡a) dÏek ‰M‰ ÏÎc¿»«»»»¿∆¿»

aL ,('ÌÈBË ÌÈÓi'‰B˙„BÚ «»ƒƒ∆«¬»
‰pËw‰ BÚaˆ‡a33 כאשר גם ¿∆¿»«¿«»

מאד  קטנה פעולה עושה מצידו  האדם

‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ BÁÈÏˆÓ«¿ƒ«»»
˙eiÁea Ô‰Â ˙eiÓL‚a Ô‰≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ
‰‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈¬»»

,‰‚O‰Â והגבלה ממדידה למעלה היא ההצלחה כך Ú„וגם BÈ‡Lכדי  ¿«»»«∆≈
.BÊ ‰ÁÏˆ‰ BÏ ‰‡a „ˆÈk Ú„BÈ≈«≈«»»«¿»»

˙BÓÈÏ ÌÈet‰ ÈÓÈÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿ƒ¿«««¿»»ƒ≈«ƒƒ
,dÏek ‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰,באריכות לעיל  ÔÈÚLהמבואר  ÔÂÈÎc «¿»«»»»¿≈»∆ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈet‰«ƒ¿«¿»
‡Ïc „Ú" ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿…

,"Ú„È, לעיל Ê‰כמבואר  È‰ ÔÎÏ »«»≈¬≈∆
פורים  של  והפעולה «¿CLÓƒההשפעה

CLÓa Ìb ÏÏBk) ÈÁˆ ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ≈«¿∆∆
dÏek ‰M‰ Ïk בחלק רק ולא »«»»»

זה  עניין  כלומר , השנה), מימות

למעלה  היא וההשפעה שההמשכה

בכך  גם ביטוי  לידי  בא מהגבלות

הפסק  לה ואין  נצחית היא שההשפעה

e‰fL ז "ל חכמינו  ÈÓi"Lשאמרו  ∆∆∆¿≈
Ó‡pL ,eÏËaÈ ‡Ï ÌÈet‰34 «ƒ…ƒ»¿∆∆¡«

‡Ï ‰l‡‰ ÌÈet‰ ÈÓÈÂƒ≈«ƒ»≈∆…
ÌÎÊÂ ÌÈ„e‰i‰ CBzÓ eÚÈ««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÌÚfÓ ÛeÒÈ ‡Ï35.לעולם …»ƒ«¿»
‰Ê ÔÈÚL Ìb e‰ÊÂ המשכת של  ¿∆«∆ƒ¿»∆

כל  על  הפורים ימי  של  והמעלה התוכן 

‰'ÌÈÓiהשנה ˙eÚˆÓ‡a ‰NÚ«¬∆¿∆¿»«»ƒ
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) 'ÌÈBËƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ

לגבי ‚), מגילה מסכת בסיום שנזכרו 

ÁÒÙa,לימוד  ÁÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿∆«¿∆«
˙BÎÏ‰ ,˙ˆÚa ˙ˆÚ ˙BÎÏ‰ƒ¿¬∆∆«¬∆∆ƒ¿
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) ‚Áa ‚Á‰∆»∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

,‡˜Èc ˙BÎÏ‰ עניין „), דווקא ¬»«¿»
עניין  זה בהקשר  נזכר  ולא ההלכות

החגים של  Ìbאחר  È‰L∆¬≈«
ÔÈÏËa ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰"¬»≈»¿≈ƒ

"ÌÏBÚÏ36 מתבטא בהלכות וגם ¿»
הנצחיות. עניין 

Ìb ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ«
dÏek ‰M‰ Ïk CLÓaL בכל ∆¿∆∆»«»»»
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כב   

א ּלא  ּבטלים , ׁשאינם  ּבא ֹופן יׂשראל  ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשל 

ׁשליח ּותם  ּוממ ּלאים  נצחי, ּבּתֹוקף  ְְְְְְִִִִִֶַָע ֹומדים 

ּבית  ּבנין את  ׁשּפֹועלים  ועד  ּדין, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבעלמא 

נצחי  ּבנין ה ּׁשליׁשי, ה ּקד ֹוׁש37ֿה ּמק ּדׁש עב ּור  , ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ּדנצח ֿ ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּגל ּות  ּבזמן ׁשּגם  ֿ ה ּוא , ְְְִֶֶֶַַַַָָּבר ּו

הפסק  ל ֹו ׁשאין ֿ ועד  ּבא ֹופן 38סלה  ּבא  זה  וכל  . ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ּגל ּוי  מ ּלׁשֹון המגלה , ענין ּגם  ׁשּזה ּו ּגל ּוי, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָׁשל 

ח ּיים ' עץ  ּב'פרי ה ּיע ּוד 39(ּכדאיתא  ּבק ּיּום  ,(40 ְְְִִִִִִִֵַַָ

הוי' ּפי ּכי יח ּדו ּבׂשר  כל  ורא ּו הוי' ּכב ֹוד  ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָונגלה 

ִֵּדּבר .
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ח .37) תיקון תקו"ז א. רכא, ח "ג א. כח , ח "א זהר א.38)ראה נד, מגילת 39)עירובין בתו"א הובא פ "ה. הפורים שער

א. קיט , ה.40)אסתר מ , ישעי '
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מסויימים  בזמנים רק ולא הזמנים,

ÏLמוגבלים Ì˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ»∆
ÌÈ‡L ÔÙB‡a Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿∆∆≈»

‡l‡ ,ÌÈÏËa ישראל בני  ¿≈ƒ∆»
,ÈÁˆ Û˜Bza ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ

Ì˙eÁÈÏL ÌÈ‡lÓÓe תפקידם ¿«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈc,ומטרתם  ‡ÓÏÚa,הזה בעולם ¿»¿»≈

˙Èa ÔÈa ˙‡ ÌÈÏÚBtL „ÚÂ¿«∆¬ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»

ÈÁˆ37ŒCeaŒLB„w‰ eÚ , ƒ¿ƒ¬«»»
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ,‡e‰ של זמן  ∆«ƒ¿««»

רוחנית ֿ הוא ‰e‡ירידה ֿ ברוך  הקדוש

הנצחי  בתוקף שינוי  בו  חל  לא עצמו 

והוא Œ‰ÏÒŒÁˆcשלו  ÔÙB‡a¿∆¿∆«∆»
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L „ÚÂ38. »∆∆≈∆¿≈

,ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a ‡a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»¿∆∆ƒ
,‰Ï‚Ó‰ ÔÈÚ Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿««¿ƒ»
ÈÙ'a ‡˙È‡„k) ÈeÏb ÔBLlÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

'ÌÈiÁ ıÚ39 האריז "ל ),מכתבי  ≈«ƒ
„eÚi‰ Ìei˜a40„Bk ‰Ï‚Â ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿

Èk ÂcÁÈ Na ÏÎ e‡Â 'ÈÂ‰¬»»¿»»»»«¿»ƒ
ac 'ÈÂ‰ Èt ימות על  יעוד  ƒ¬»»ƒ≈

ענין  יהיה שבהם המדגיש המשיח

הגילוי .
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oileg(ipy meil)

øîzéà Leøéôa,yexita eci lr dxn`p `l ±làøîzéà àììkî à §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©
,dyrnd did jke ,z`f ecnl eixac llkn ±áø éáì òìwéà áøc§©¦§©§¥©

déøa øa àéiç øa éîéLoa `iig xa iniy ax zial oncfd axy ± ¦¦©¦¨©§¥
e ,epaLça`kdéì eãáò ,åéðéòad`etx ly mipnnqn el eyr ± ¨§¥¨¨§¥
àôééLeipir z` da geynl [dgyn-] ±àòöa.dxrwa ±éëä øúa §¨¨§¨¨¨©¨¦

okn xg`l ±dåeâa àìeMa déì eîødxrw dze` jezl eqipkd ± ¨¥¦¨§©¨
,exear liyazàôééLc àîòè déì íéòèz` liyaza ax yibxd ± ¨¦¥©§¨¦§¨¨
,dgynd mrhøîà,mdléàä élek àîòè áéäédpzp dgynd ± ¨©¨¦©§¨¥©

dxrwa gpedy liyaza ybxeny daexn jk lk mrh dxrwa
rlapy mrh dxwn lkay xnel ax zpeeky xaq rneyde .dixg`
`edy it lr s` ,okn xg`l da gpedy liyaza ybxen dxrwa

:`xnbd dgec .ipy mrhàéä àìåixdy ,df dyrnn di`x oi` ± §Ÿ¦
íúä éðàLd`etx ipnnqaéôè døøî Léôðcdaexn mzexixny ± ©¦¨¨¦§¦§¨¨§¥

,okn xg`l mnewna gpeiy liyaza mb ybxen mnrh okle ,xzeia
.dxrwa rlaiy mrh lka oicd `ed jky gikedl oi`e

:df oipra dyrn d`ian `xnbdøîc dén÷ íéà÷ äåä øæòìà éaø©¦¤§¨¨£¨¨¦©¥§©
ìàeîL,dcerqa eynyne l`eny iptl cner did ±dén÷ì ezééà §¥©§§©¥

l`eny iptl e`iad ±eìòL íéâcmigzex mdykäøò÷a,zixya ¨¦¤¨¦§¨¨
ìéëà à÷ål`eny mlk`e ±çzeka.ialgdéì áéäél`eny ozp ± §¨¨¦§¨¨¦¥

,el` mibcn lek`l xfrl` iaxl mb,ìëà àìåecinlz didy iptn §Ÿ¨©
.gzeka mlke`l xq`y ax lydéì øîà,xfrl` iaxl l`eny ¨©¥

ìëàå déì éáéäé Caøì,mdn lk`e ,ax ,jaxl el`k mibc izzp ip` ± §©¨¨¦¦¥§¨©
zìëà àì zàå.jaxn xzei xingne ,lke` jpi` dz`e ±àúà`a ± §©§Ÿ¨§©§¨¨

xfrl` iaxáøc dén÷ì.l`eny ixac z` el xtiqe ,ax iptl ±øîà §©¥§©¨©
déì,ax z` xfrl` iax l`y ±dézòîMî øî déa øãäxfg ike - ¥¨©¥©¦§©§¥

.dxrwa elry mibc gzeka lek`l xizde ,ezrenyn epiax ea
déì øîà,xfrl` iaxl axàaà øa àaàc déòøæì déì ñçdlilg ± ¨©¥©¥§©§¥§©¨©©¨

`a` xa `a` lecbd ciqgd ly epa `edy l`enyl eléì étñéìc§¦§¥¦
éì àøéáñ àìå éãéîxeq` `ed izrcly xac ize` lik`iy ± ¦¦§Ÿ§¦¨¦

mya zxtiqy dyrnde ,izrenyn izxfg `l ip` ixde ,dlik`a
.mlern rxi` `l l`eny

:df oipra sqep dyrn `xnbd d`ianéiç áøå àðeä áøéMà øa à ©¨§©¦¨©©¦
éáúé eåämiayei eid ±àøeñc àøaîc àñéb éàäa ãçmdn cg` ± £¨§¥©§©¦¨§©¨¨§¨

,`xeq len xdpd z` mixaer eay xybd ly df cva didéàäa ãçå§©§©
àøaîc àñéb.xyb eze` ly ipyd ecivn did exiage ±ezééà øîì ¦¨§©¨¨§©©§

déìeiptl e`iad elld minkgdn cg`l ±eìòL íéâcmigzex ¥¨¦¤¨
äøò÷azixyaìëàåmze`,çzeëaedéì ezééà øîìexiag iptle - ¦§¨¨§¨©§¨§©©§¥
e`iadíéáðòå íéðàzdidykCBúa[rvn`a-]ìëàå ,äãeòqä §¥¦©£¨¦§©§¨§¨©

dry dze`a mze`éøa àìåC.mzlik` lr jxia `le ±øîà øî §Ÿ¨¦©¨©
déøáçì déì,exiagl xn` minkgd cg` ±àîúé`la dyer ± ¥§©§¥©§¨

,zrcéëä Caø ãáò,jiyrna zknq dn lre ,jk bdp jax ike ± ¨©©¨¨¦
déøáçì déì øîà øîe,ecbpk xn` exiag s`e ±àîúé`la dyer ± ©¨©¥§©§¥©§¨

,zrcéëä Caø ãáò.jk bdp jax ike ±déøáçì déì øîà øî± ¨©©¨¨¦©¨©¥§©§¥
,exiagl aiyd dxrwa elry mibc gzeka lk`y mkgdàðà£¨

éì àøéáñ ìàeîLk.gzeka mlke`l xizdy l`enyk xaeq ip` ± ¦§¥§¦¨¦
déøáçì déì øîà øîervn`a miapre mip`z lk`y mkgde ± ©¨©¥§©§¥

,exiagl aiyd dkxa `ll dcerqdéì àøéáñ àéiç éaøk àðàip` ± £¨§©¦¦¨§¦¨¦
,jk wqty `iig iaxk xaeqàéiç éaø éðúcdpy `iig iaxy ± §¨¥©¦¦¨

d zkxa ,`ziixaúøèBt útz`éðéî ìkdìëàîoia ,dkxan ©¤¤¨¦¥©£¨
.dpexg` dkxan oiae oefnd iptly dkxanålr jxand okdïéé §©¦

øèBtz` jkaéðéî ìkdïé÷Lî.dkxa aeign ¥¨¦¥©§¦
:mrh ozep xa mrh ozep oica dkldd zrxkdíeMî äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦

àúëìä ,éiaà,dkldd wqt `ed jk ±øzeî äøò÷a eìòL íéâc ©©¥¦§§¨¨¦¤¨¦§¨¨¨
çzeëa ïìëBàìxa mrh ozep `l` epi`y meyne ,l`eny ixack §§¨§¨
la` .mrh ozepda CúçL ïékña BëúçL ïBðöokl mcewøeñà ,øNa §¤£¨§©¦¤¨©¨¨¨¨
çzeëa BìëBàìdpi` xya da ekzgy oikqd minrtly iptn §§§¨

,dnvr xyad zipepnyn xya mrh oepvd rlae ,ahid zgpewn
`x mrh df ixdejezny ,cere .mrh ozep xa mrh ozep epi`e oey

xzei oikqa relad mrhd z` rlea `ed oepv ly ezetixg
wgecde ,zixyad dxrwdn migzex mibc mirleay driladn
.oepva rladle oikqdn hltdl mrhl mxeb oepva oikqd wgecy

éléî éðäåa `l` mixen` mpi` el` mixace ±ïBðö §¨¥¦¥§
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המשך ביאקר למס' חקלין ליקם שני עמ' ב



כג

    
מוגה  בלתי

לפורים ‡. המתאימה  המסכת  הנה  - פרטי מצב  מצד  להתחיל  צריך  הנני שבה  - מסכת  לסיום  בנוגע 
שבאים  הענינים  וגם  סופה , גם  - לקמן שיתבאר  וכפי תחילתה , הן שכן, מגילה . מסכת  כמובן, היא ,

לפורים . ובשייכות  פורים  אודות  בעיקרם  הם  בינתיים ,

. מגילה מסכת  המשנה 1בסיום  דברי את  הגמרא  מביאה  "וידבר 2, בני 3: אל  ה ' מועדי את  משה 
בזמנו".*ישראל  ואחד  אחד  כל  אותן קורין שיהיו מצוותן ,

וכו'- מועדות  בפרשת  קורין "בפסח  ֿ טובים : הימים  בכל  שקורין הפרשיות  כל  נימנו הנ"ל  במשנה 
. .בחנוכה  בפורים  קורין . במנחה  בשבת  ובחמישי "בשני מסיימת : והמשנה  כו'", חדשים  בראשי .

ובשני  במנחה  בשבת  שקראו מה  יחזרו שבת  יום  (כשיגיע  החשבון" מן להם  עולים  ואין כסדרן,
. משה  וידבר  "שנאמר  - ראיה  מביאים  זה  ועל  מתניתין ובחמישי), "אכולה  רש "י: ומפרש  כו'", מצוותן .

המועדות ". מעניני המועד  ביום  לקרות  שמצוה  מכאן ללמוד  קאי,

לומר : יש  - שבת  ומנחת  וחמישי שני אודות  ולא  ה '", "מועדי אודות  מדובר  שבפסוק  [ואף 

הפ  הפירוש  (א ) פירושים : ב ' יש  "מועד " לאותות בתיבת  "והיו מלשון (ב ) טוב ', 'יום  על  שקאי שוט 
ושנים " ולימים  המועד "6ולמועדים  "העביר  הם 7, שבת  ומנחת  וחמישי שני גם  והרי קבוע , זמן דהיינו ,

השבוע . ימות  משאר  שחלוקים  קבועים  זמנים 

לקרות  שמצוה  ֿ טובים , הימים  שהם  המועדים  ענין עיקר  על  קאי ה '" "מועדי שהכתוב  אף  דידן: ובנדון
ומנחת  וחמישי שני בימים  להקריאה  בנוגע  הלימוד  גם  בזה  נכלל  ֿ מקום  מכל  המועד , מעניני המועד  ביום 

מצד  אם  - שבת   מצד או "מועד ", שמזה בתיבת  המועד , ביום  המועד  מעניני הקריאה 
שבת ]. ומנחת  וחמישי בשני להקריאה  בנוגע  גם  אגב , בדרך  למדים 

ב " התורה  קריאת  אודות  המשנה  שבדברי ולהעיר ,  המסכת סיום  בין קישור  גם  יש  ,"
מקדימין ש "הכפרים  נאמר  המסכת  בתחלת  שהרי - לתחילתה  . שני "יום  דהיינו, חמישי ", או .

כו'". ובחמישי בשני בעיירות  יושבין דינין שבתי לפי למשפט , לעיירות  מתכנסין שהכפרים  .8.

היא  שבהם  המשנה  דברי את  להביא  הש "ס  כדרך  - המשנה  דברי את  מביאה  שהגמרא  ולאחרי
ודורשין  שואלין שיהיו לישראל  להם  תיקן משה  רבנן, "תנו הגמרא : מסיימת  - בגמרא  ֿ וטריא  השקלא 
הוצרך  "למה  רש "י: (וכפירוש  בחג " חג  הלכות  בעצרת , עצרת  הלכות  בפסח , פסח  הלכות  יום , של  בענינו
ה ' מועדי את  משה  וידבר  מהו לישראל , משה  אמרן לא  כולן המצוות  כל  וכי משה , וידבר  כאן לכתוב 

כו'"). ומועד  מועד  כל  הלכות  עמהן מדבר  שהי' מלמד  ישראל , בני אל 

פסוקים  לקרוא  צריכים  ֿ טוב  יום  שבכל  לכך  נוסף  כלומר :  גם צריכים  המועד , מעניני
המועד  בעניני לדרוש  ." בחג חג  הלכות  בעצרת , עצרת  הלכות  בפסח , פסח  "הלכות  ,

אל 4להערתו )* כו '"כל שאמרתי רשאי אתה אי שבכתב ד "דברים בהענין  גלאטיקער  א) ישראל : ובפרט 5בני . ַ
ב) שלם. פסוק כשמצטטים
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כד   

סיום ‚. עם  גם  פורים  דעניני השייכות  מודגשת  שבזה  - הפורים  בימי גם  הוא  זה  שדין ולהעיר ,
המסכת :

בגלל  זה  הרי - פורים  אודות  נזכר  לא  יום " של  בענינו ודורשין ש "שואלין הנ"ל  שבברייתא  ֿ פי ֿ על  אף 
שתיקן התקנה  אודות  שסיומה שמדובר  בפרשה  שנזכרו המועדים  רק  היו משה  של  ובזמנו לישראל ,

בנוגע  גם  הוא  זה  דין אבל  (וחנוכה ); דפורים  ֿ טוב  היום  היה  לא  ועדיין גו'", ה ' מועדי את  משה  "וידבר 
לפורים .

בגמרא  להדיא  "מאי 9וכמפורש  ופריך , יום ", של  בענינו ודורשין שואלין בשבת  להיות  שחל  "פורים  :
יום , של  בענינו ודורשין שואלין שיהיו  לישראל  להם  תיקן משה  דתניא  נמי, ֿ טוב  יום  אפילו פורים , אריא 
דתימא  מהו ליה , איצטריכא  "פורים  ומשני, בחג ", חג  והלכות  בעצרת  עצרת  הלכות  בפסח , פסח  הלכות 

לקמן  (דגזר  דרבה  משום  גזרו 10נגזור  כאן אף  הרבים , ברשות  אמות  ארבע  יעבירנה  שמא  מגילה  בקריאת 
לן". משמע  קא  קרייה ) אטו דרשה 

הלכות „. בפסח , פסח  "הלכות  רק  נזכר  יום ", של  בענינו ודורשין שואלין "שיהיו שבתקנה  לדייק , ויש 
הכיפורים  ויום  השנה  ראש  הלכות  אודות  נזכר  ולא  בחג ", חג  הלכות  בעצרת , שבפרשה 11עצרת  אף  -

פרשיות  במשנה  שנימנו וכפי הכיפורים , ויום  השנה  ראש  גם  נימנו גו'" ה ' מועדי את  משה  "וידבר  שסיומה 
מפרשים  ועוד  המהרש "א , שמדייק  (כפי בהם  שקורין ).12התורה 

ושלמי  חגיגה  שלמי ראיה , עולת  מיוחדים : קרבנות  להביא  חיוב  יש  וחג  ועצרת  שבפסח  מתרצים , יש 
כו' ודורשין שואלין ולכן קרבנות 13שמחה , להביא  חיוב  שאין הכיפורים  ויום  השנה  בראש  ֿ כן ֿ שאין מה  ,

אלו.

כי: מספיק , אינו זה  תירוץ  אבל ,

בהם . ולדרוש  לשאול  שצריך  ֿ טוב  יום  בכל  דינים  וכמה  כמה  עוד  ישנם  הקרבנות , מלבד 

שהקרבנות  לאחרי זה  הרי בעצרת , ודורשין שואלין שכאשר  גם  ומה   על ֿ טוב , יום  מערב 
לבית  שמאי  בית  בין פלוגתא  יש  לעצרת  בנוגע  שהרי התשלומין), (בימי ֿ טוב  היום  לאחרי להקריבן מנת 

עצמו  ֿ טוב  ביום  להקריבן אפשר  אם  .14הלל 

הם  הכיפורים  ויום  השנה  לראש  בנוגע  הדינים  חידושי הרי  - היום ֿטוב  לדיני  ובנוגע   מאשר
כו'. ומצה  חמץ  הלכות  בתוספת  בפסח , גם  ישנם  עצרת  דיני שכל  כיון פסח , לגבי בעצרת  הדינים  חידושי 

הכיפורים ? ויום  השנה  לראש  בנוגע  יום " של  בענינו ודורשין ד "שואלין החיוב  נזכר  לא  למה  כן, ואם 

ד "שואלין ‰. הדין שבין החילוק  בביאור  פסח , הלכות  בריש  הזקן רבינו דברי ֿ פי על  זה  לבאר  ויש 
. פסח ודורשין הלכות  . הפסח בהלכות  ד "שואלין להדין ,"   "15:

יוסף ' ה 'בית  שכתב  מה  .16ובהקדים  פסח  כדי ש "דיני יום  שלושים  לפסח  קודם  לעם  להודיעם  צריך  .
בפסח  דאילו חמץ , וביעור  כלים  והגעלת  מצה  ואפיית  החטים  בטחינת  להתעסק  רב  שהות  להם  שיהיה 

דע "ז  דבפ "ק  לומר  יש  ("ועוד  הכי" מקמי כהלכתייהו להו עבדו לא  אי תקנתא  להו דטעמא 17לית  אמרינן
פסח  בהלכות  ששואלין דתניא  "והא  כו'"), ממומין לבודקו כדי הקרבן מפני יום  ל ' לפסח  קודם  דבעינן
בדברים  לדרוש  כן וגם  ההיא , במועד  נצטווינו שבעבורם  בטעמים  לדרוש  היינו בחג , חג  והלכות  בפסח 

. ֿ טוב  ביום  לעשות  ומותר  כו'".שאסור  בהם  ודורשין שואלין לכן קודם  הלכות , שאר  אבל  .
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(11- ופורים חנוכה אודות נזכר לא למה להקשות אין אבל 

כנ"ל . משה, בימי  עדיין היו שלא כיון
כאן.12) למגילה חכמים שפתי 

וש"נ.13) תכט . ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
סתצ"ד 14) או"ח  אדה"ז שו"ע וראה (במשנה). א יז, חגיגה

וש"נ. ואילך . 24 ע' חכ "ח  בלקו"ש בארוכה נתבאר סי "ט .
וש"נ.15) ב. כט , מגילה
ט "ז 16) גם וראה  בתחלתו . סתכ"ט שם.טואו "ח  ומג "א
ב.17) ה,



כה    

ויום  השנה  בראש  גם  ודורשין דשואלין החיוב  מצינו לא  מדוע  השאלה : נשאלת  עדיין ֿ זה  ֿ פי על  אך 
הכיפורים ?

הזקן  רבינו אברהם '18אמנם , ה 'מגן דברי ומבאר  בענינו 19מפרש  לדרוש  מחוייבים  עצמו ֿ טוב  ש "ביום 
. "שיהיה  - מצרים " ביציאת  פסח  כגון יום , .של  דורש  יום . של  בענינו רגל  בכל  .   ,

כבוד ". ענני בהיקף  ובחג  תורה , במתן ובעצרת  מצרים , ביציאת  בפסח  כגון

אין  לכן נס , של  ענין בהם  שאין דכיון - הכיפורים  ויום  השנה  לראש  בנוגע  השאלה  סרה  ֿ זה  ֿ פי ועל 
בהם . ודורשין שואלין

.Â:מובן אינו עדיין אך 

של  בענין לדרוש  מה  אין הכיפורים  ויום  השנה  שבראש  צורך אף  יש  עדיין - ביום  בו הנעשה 
הזקן לדרוש  רבינו שכתב  וכמו שיודיע 18היום . ביום , לבו הצריכות  הלכות  רגל  בכל  לעם  ש "ידרוש 

ֿ פי  ֿ על  אף  בחג , חג  והלכות  בעצרת  עצרת  והלכות  בפסח  פסח  הלכות  ביום , בו והמותר  האסור  להם 
בהם  שאין אף  הכיפורים , ויום  השנה  בראש  גם  כן, ואם  לפניו". יום  שלושים  הרגל  הלכות  להם  שדרש 

ביום "? לבו הצריכות  "הלכות  בהם  ידרשו לא  מדוע  ֿ מקום  מכל  נס , של  ענין

הזקן  רבינו ֿ ערוך  בשולחן הסדר  שגם  (כידוע  ֿ ערוך  בשולחן הזקן רבינו דברי בסדר  הדיוק  ֿ פי על  ויובן
. "שיהיה  - בדיוק ) .הוא  דורש  .. ביום  בו הנעשה  נס  יום , של  בענינו רגל  בכל  .. ידרוש  כן וגם  ..

. ביום  בו והמותר  האסור  להם  שיודיע  ביום , לבו הצריכות  הרגל הלכות  הלכות  להם  שדרש  ֿ פי ֿ על  אף  .
לפניו": יום  שלושים 

ב "הלכות  להדרשה  ביום " בו הנעשה  נס  יום , של  "בענינו הדרשה  שמקדים  הזקן רבינו דברי סדר 
מצד  גם ) אלא  אחד , בדיבור  ענינים  שני לומר  אפשר  שאי בגלל  רק  (לא  הוא  ביום ", לבו הצריכות 

 לשמוע כדי ֿ הכי בלאו מתאספים  כאשר  רק  היא  ביום " לבו הצריכות  ב "הלכות  שהדרשה  היינו, ,
ביום ". בו הנעשה  נס  יום , של  "בענינו הדרשה 

אלו, הלכות  לשמוע  להתאסף  הציבור  את  להטריח  אין ביום ", לבו הצריכות  ה "הלכות  מצד  כלומר :
הצריכות  ההלכות  לימוד  רק  לא  נכלל  (שבזה  לפניו" יום  שלושים  הרגל  "הלכות  להם  דרשו שכבר  כיון
הסדר , בליל  להתנהג  כיצד  ידעו לא  כן, לא  דאם  עצמו, בפסח  הצריכות  ההלכות  גם  אלא  פסח , ערב  עד 
הדרשה  לשמוע  כדי ֿ הכי בלאו מתאספים  כאשר  אבל  הדרשה ); לזמן עד  הצריכות  ההלכות  פרטי וכל 
ה "הלכות  על  גם  הפעם  עוד  לחזור  כדי ההזדמנות  את  מנצלים  אזי ביום ", בו הנעשה  נס  יום , של  "בענינו

מקומות  בכמה  שמצינו ֿ דרך  על  ביום ", לבו ומזרזין 20הצריכות  וחוזרין מעשה  קודם  האדם  את  "שמזרזין
לא  בלבד  אלו הלכות  שבשביל  אף  מעשה ", בשעת  למדום אותו שכבר  כיון הציבור , את  מטריחים  היו

החג . לפני יום  שלושים 

לבו  הצריכות  בהלכות  הכיפורים  ויום  השנה  בראש  ודורשין שואלין שאין הטעם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
הציבור , את  לאסוף  יש  שבשבילו נס ) של  (ענין חדש  ענין אין הכיפורים  ויום  השנה  בראש  שהרי - ביום 
אלו  הלכות  למדו שכבר  כיון הציבור , את  לאסוף  אין בלבד  ביום  לבו הצריכות  ההלכות  בשביל  ואילו

זה . לפני

.Ê צריכה ביום " בו הנעשה  נס  יום , של  "בענינו שהדרשה  הטעם  מהו - נוסף  בביאור  צורך  יש  ועדיין
להיות   :

דציבורא  בטירחא  שמתחשבים  הלכות  בכמה  של 21מצינו "בענינו לדרוש  יכולים  היו הרי שכן, וכיון .
החג , לפני יום  שלושים  - החג  הלכות  ללמוד  כדי מתאספים  שבו זמן באותו ביום " בו הנעשה  נס  יום ,
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שם.19)
הרשב"א 20) בחידושי  הובא כד . יט , יתרו ופרש"י  מכילתא

א. ד , למגילה והריטב"א
ע'21) כ  (כרך  דצבורא טרחא ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך ). תרסב



כו   

להטריחו  ולא  ֿ טוב , היום  את  לחגוג  הציבור  את  שיניחו לכאורה  מוטב  היה  עצמו ֿ טוב  ביום  ואילו
שיוכלו  כדי הדרשה ... של  לסיומה  כבר  ממתין שהציבור  בשעה  בה  ארוכות , דרשות  ולשמוע  להתאסף 

לעיסוקיהם ? לחזור 

האריז"ל  בכתבי המבואר  ֿ פי על  במגילה 22ויובן שכתוב  מה  נזכרים 23בפירוש  האלה  "והימים 
ונעשים ":

האלה  "הימים  שכתוב  מה  המגילה בשלמא  קריאת  ֿ ידי על  זה  הרי  - אחשורוש 24" בימי "ויהי :
ניסא " "פירסומי של  באופן הנס , סיפור  פרטי וכל  וגו'", ההוא  "בלילה  "הימים 25וגו'", ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,
. האלה  "הימים  הפירוש  מהו אבל  הזה "; בזמן ההם  "בימים  נזכרים ", נעשים .האלה  כיצד  - "

ומתנות " מנות  לתת  ֿ טוב  ויום  ושמחה  "משתה  ֿ ידי על  הרי עצמם ? האלה " רק 24"הימים  נעשים  ,
עצמם ? האלה " "הימים  ולא  היום ,

למטה  זכרם  "שבהזכר  האריז"ל , ומבאר  " נזכרים האלה  "הימים  כאשר  כלומר : למעלה ".
אמיתי, זכרון מתוך  בזמנו, וחג  חג  כל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בפורים , הפורים  ימי את  שמזכירים  התורה , הוראת  כפי
. האלה  "הימים  שיהיו לפעול  ישראל  בני של  בכחם  אזי - גידים  ושס "ה  אברים  רמ "ח  ובכל  הלב , .בכל 

 יהיו הראשונה , בפעם  הפורים  בימי שהיו כפי הנס , ענין והגילויים , ההשפעות  שכל  היינו, ,"
כדבעי. האלה  הימים  נזכרים  שבו זמן באותו הפעם  עוד  "נעשים "

ובעצרת  מצרים , ביציאת  בפסח  כגון ביום , בו הנעשה  נס  יום , של  "בענינו שהדרשה  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
להיות  צריכה  כבוד ", ענני בהיקף  ובסוכות  תורה , במתן : החג לפני יום  שלושים  ולא  ,

הפורים , לפני או הפסח , לפני יום  שלושים  תהיה  ביום " בו הנעשה  נס  יום , של  "בענינו הדרשה  אם 
שבכתב , בתורה  הפרשיות  קריאת  ֿ ידי על  שבכתב  התורה  (לימוד  תורה  תלמוד  מצות  קיום  אמנם  בזה  יהיה 
האלה  ד "הימים  הענין בזה  להיות  יוכל  לא  אבל  החג ), בהלכות  ודורשין ששואלין ֿ פה  שבעל  תורה  ולימוד 

ב נזכרים  פורים  שכן , ,", עתה גם  להעשות  יכול  אינו ובמילא  הראשונה , בפעם  גם  היה  לא  אדר ,
הנס ) (זכרון "נזכרים " להיות  צריכים  נעשים ", האלה  "הימים  שיהיו וכדי , באדר בי"ד  - דוקא 

וה  בעצרת , תורה  מתן בפסח , מצרים  דיציאת  להנס  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  צריכה ועל  שלכן בחג , הכבוד  ענני יקף 
שבכתב . בתורה  הפרשיות  קריאת  כמו דוקא , ביום  בו יום , של  בענינו הדרשה  להיות 

גו'" הוא  "ונהפוך  - הראשונה  בפעם  שהיתה  ֿ דרך  על  פורים  שמחת  נעשית  כזה  באופן "ונוח 26ודוקא  ,
בשונאיהם " והרוג  ויקר "27מאויביהם  וששון ושמחה  אורה  היתה  ו"ליהודים  לנו"28, תהיה  "כן -29.

***

.Á המסכת סיום  לקשר  "סיום " בכל  כרגיל  - תחילתה  עם  גם  הקשור  המסכת , בסיום  נוסף  דיוק  ישנו
תחילתה : עם 

מתחילת  להעתיק  הגמרא  מדייקת  בה , לדון כדי מהמשנה  בבא  איזה  מעתיקה  כשהגמרא  כלל , בדרך 
מאמצעיתו. ולא  הענין,

. משה  "וידבר  התיבות  רק  מהמשנה  מעתיקה  שהגמרא  דידן, להבין:ובנדון צריך  - כו'" מצוותן .

"שנאמר  לדבריה : ראיה  בתור  המשנה  שמביאה  בתורה  פסוק  הוא  - ישראל " בני אל  גו' משה  "וידבר 
"שנאמר ". מתיבת  ֿ פנים  ֿ כל  על  להתחיל  הגמרא  צריכה  זה , פסוק  מביאה  הגמרא  כאשר  כן ואם  כו'".
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דוד 22) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ "ז
פכ "ט . (להחיד "א)

כח 23) ט , .אסתר
עה"פ.24) פרש"י 
א.25) יח , ב. ג , מגילה

א.26) ט , אסתר
טז.27) שם,
טז.28) ח , שם
ההבדלה.29) נוסח 



כז    

היא - כו'" מ "שנאמר  ההתחלה  גם  הנה  דבר , של  רק לאמיתו זוהי שהרי לדברי הענין,
הגמרא  היתה  שכן, וכיון המשנה . דברי תוכן שהוא  הענין עיקר  בערך  הטפל  דבר  כמו שזהו כך , המשנה ,

. ה ' מועדי את  משה  וידבר  שנאמר  כו', קורין "בפסח  הענין: מתחילת  להעתיק  שיהיו צריכה  מצוותן .
כו'". קורין

לבאר  היא  הגמרא  שכוונת  כיון מהפסוק , רק  אלא  הענין, מהתחלת  מעתיקים  לא  אם  גם  ֿ פנים , ֿ כל  ועל 
דלא  מידי ("ליכא  בתורה  המקור  באורייתא "את  בענינו 30רמיזא  ודורשין שואלין "שיהיו משה  לתקנת  (

ֿ פנים  ֿ כל  שעל  כך , "שנאמר ", מתיבת  ֿ פנים  ֿ כל  על  להתחיל  יש  - יום " שלם .של  ענין היא 

עצמו, מהפסוק  החל  מהמשנה  הגמרא  מעתיקה  מדוע  מובן: "שנאמר "?ואינו תיבת 

.Ë:" יום של  בענינו ודורשין ש "שואלין בדין ספק  לפתור  יש  זה , דיוק  ֿ פי שעל  לומר , ויש 

בשני  לומר  יש  - וכו'" בפסח  פסח  הלכות  יום , של  בענינו ודורשין שואלין "שיהיו התקנה  בביאור 
בעניני  שבכתב  בתורה  הקריאה  שזוהי ישראל ", בני אל  ה ' מועדי את  משה  ש "וידבר  כיון (א ) אופנים :

שבכתב  בתורה  הקריאה  הנה  - המועד   כשם (ב ) החג . בהלכות  ֿ פה  שבעל  בתורה  הלימוד  גם 
הנה  - עמלק " ויבוא  בפורים  כו' מועדות  בפרשת  קורין ש "בפסח  החג הלכות  ללמוד  צריכים 

שונים , ענינים  שני הם  שבעל ֿפה  בתורה  והלימוד  שבכתב  בתורה  הקריאה  אבל  היום , מצוות  עם  הקשורים 
בזה . זה  תלויים  ואינם 

הש "ס : ובלשון לפועל , מינה ' 'נפקא  להיות  צריך  בתורה  ענין שבכל  כידוע  - ביניהם  מינה ' וה 'נפקא 
שבכתב  בתורה  יום  של  בענינו שהקריאה  באופן היא  הקביעות  כאשר  - בינייהו" ביום "מאי בו

היום : מצוות  שמקיימים 

ואילו  (בשבת ), ביום  בו היא  עמלק " "ויבוא  בפרשת  בתורה  הקריאה  הנה  - בשבת  להיות  שחל  בפורים 
נשואות  עניים  של  שעיניהן "מפני המגילה , לקריאת  ששייך  לאביונים  מתנות  ֿ דרך ֿזה  (ועל  מגילה  מקרא 

מגילה " ראשון 10במקרא  ביום  - פורים  וסעודת  ששי , ליום  מקדימים  ,(31.

הנ"ל : אופנים  בשני תלוי זה  הרי - יום " של  בענינו ודורשין שואלין "שיהיו להתקנה  בנוגע  ואילו
שבכתב , בתורה  הקריאה  אחר  ונגררת  נמשכת  ֿ פה  שבעל  בתורה  החג  בהלכות  ודרישה  שהשאלה  נאמר  אם 
זאת  לדחות  ואין השבת , ביום  עצמו, בפורים  - שבכתב  בתורה  קורין שבו יום  באותו להיות  צריך  זה  הרי
בתורה  הקריאה  עם  (ולא  היום  מצוות  עם  קשורה  החג  בהלכות  ודרישה  השאלה  ואם  ראשון; ליום 

היום . מצוות  מקיימים  שבו יום  באותו להיות  צריך  זה  הרי שבכתב ),

שואלין  שיהיו לישראל  להם  תיקן משה  רבנן, "תנו הגמרא  שדברי בכך  נפתר  זה  שספק  לומר , ויש 
בהמשך  באים  יום ", של  בענינו גו'":ודורשין משה  "וידבר 

בהמשך  באה  היתה  יום " של  בענינו ודורשין ד "שואלין הברייתא  אילו  קורין "בפסח 
ראיה  בתור  המשנה , מדברי חלק  הוא  שהפסוק  היינו, גו'", משה  וידבר  שנאמר  וכו' מועדות  בפרשת 

לכאן; או לכאן לומר  דיש  הנ"ל , ספק  נשאר  היה  אזי - לדבריה 

בהמשך  באה  הברייתא  כאשר  בהשמטת אבל  המשנה  דברי בציטוט  כמודגש  גו'", משה  "וידבר 
הפרשיות  (קריאת  ישראל " בני אל  ה ' מועדי את  משה  ש "וידבר  זמן שבאותו מובן, אזי - "שנאמר " תיבת 

הנה  שבכתב ), בתורה   ויבוא" קורין בשבת  שחל  שבפורים  וכיון יום "; של  בענינו ודורשין "שואלין
השבת  ביום  היא  ֿ פה ) שבעל  (בתורה  יום  של  בענינו הדרשה  גם  אזי השבת , ביום  שבכתב ) (תורה  עמלק "
שואלין  בשבת  להיות  שחל  "פורים  הגמרא : מדברי ג ) (סעיף  לעיל  וכנזכר  ראשון), ליום  לדחותה  (ואין

ביום ). בו אינה  המגילה  שקריאת  (אף  יום " של  בענינו ודורשין
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זח "ג30) ב. לח , יומא ישנים תוס' ובפרש"י . א ט , תענית ראה
א. קה, זו"ח  א. רכא,

ס"ו.31) סתרפ"ח  או"ח  טושו"ע



כח   

.È עם המסכת  סיום  לקשר  שנהוג  לעיל  כנזכר  - המסכת  בהתחלת  נוסף  ענין מתברר  ֿ זה  ֿ פי ועל 
:32תחילתה 

. בט "ו בי"ד  בי"ג  בי"ב  בי"א  נקראת  "מגילה  שנינו: המסכת  מימות בהתחלת  חומה  המוקפין כרכין .
הכניסה , ליום  מקדימין שהכפרים  אלא  בי"ד , קורין גדולות  ועיירות  כפרים  בט "ו, קורין נון בן יהושע 
שיספקו  כדי הכניסה , ליום  מקדימין להיות  הכפרים  על  הקילו ש "חכמים  בגמרא , וכמבואר  וכו'", כיצד 

שבכרכים ". לאחיהם  ומזון מים 

ודורשין  ד "שואלין לענין בנוגע  השאלה  נשאלת  בשבת ) להיות  שחל  לפורים  בנוגע  (כמו כאן וגם 
יום ": של  בענינו

בי"א  הכניסה , בימי בכפרים  המגילה  את  שקורין זמן באותו יום " של  בענינו ודורשין "שואלין האם 
היא  המגילה  קריאת  שרק  כיון או עמלק "; "ויבוא  גם  קורין שבהם  נתפרש  שלא  ֿ פי ֿ על  אף  ובי"ג , בי"ב 
ימים , כמה  לאחרי אחר  באופן זכרון ֿ ידי על  יהיה  ונעשים " ד "נזכרים  הענין כללות  ואילו הכניסה , בימי
בפורים  אלא ) הכניסה , בימי (לא  להיות  צריך  יום " של  בענינו ודורשין ד "שואלין הענין גם  הנה  אדר , בי"ד 

עצמו.

משה  "וידבר  לפסוק  בהמשך  בא  יום " של  בענינו ודורשין ש "שואלין האמור  ֿ פי על  - בזה  והבירור 
"שואלין  אזי ה '") מועדי את  משה  ("וידבר  שבכתב  בתורה  המועדות  פרשת  קורין כאשר  רק  שלכן, גו'",
הכניסה , בימי בכפרים  המגילה  לקריאת  בנוגע  גם  מובן ומזה  ֿ פה , שבעל  בתורה  יום " של  בענינו ודורשין

יום . של  בענינו ודורשין שואלין אין עמלק ", "ויבוא  בתורה  קורין שאין זמן שכל 

.‡È: נוסף לענין באים  ומזה 

בגמרא  מודעא 33איתא  ו"מכאן כו'", כגיגית  ההר  את  עליהם  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  "כפה  תורה  שבמתן ,
שקבלוה  תשובה  להם  יש  עליכם , שקבלתם  מה  קיימתם  לא  למה  לדין יזמינם  (שאם  לאורייתא " רבה 

דכתיב  אחשורוש , בימי קבלוה  הדור  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ו"אף  שקבלו 34באונס ), מה  קיימו היהודים , וקבלו קיימו
כבר ".

בראשונים  ֿ וטריא  שקלא  .35ומצינו ד "כפה  הענין אם  ,. כגיגית  ההר  את  רבה . מודעא  מכאן .
שבכתב . לתורה  בנוגע  גם  או שבעל ֿפה , לתורה  בנוגע  רק  הוא  לאורייתא ",

- פורים  של  ֿ פה ' שבעל  וה 'תורה  פורים , של  שבכתב ' שה 'תורה  לומר , נראה  לעיל , האמור  ֿ פי ועל 
במילואו. תורה ) (במתן כבר  שקבלו מה  על  (בפורים ) הקיום  נעשה  שאז ביחד , באים 

הקריאה  עם  אלא ) המגילה , קריאת  עם  (לא  קשור  יום " של  בענינו ודורשין ש "שואלין מה  גם  יובן ובזה 
תורה  עם  ֿ פה  שבעל  תורה  מקשר  וקבלו" ד "קיימו שהענין מודגש  שבזה  - עמלק " "ויבוא  בפרשת  בתורה 

המצוות . ענין אפילו כולל  לתורה , מחוץ  שהם  ענינים  עם  ולא  שבכתב ,

***

.È אמר" המסכת , בסיום  הקודמת  הבבא  עם  הקישור  - רמז ובדרך  אפשר  בדרך  - ולבאר  להוסיף  ויש 
. ינאי צריך רבי תורה  שהספר  היינו, המטפחת ), (בתוך  תורה " ספר  יגלל  ואל  המטפחת  תיגלל  מוטב  .

המטפחת : את  וכורכים  גוללים  ועליו קביעות , של  באופן עומד  להיות 

עצמו  תורה  שהספר  הוא , תורה , הספר  את  גוללים  שבה  למטפחת  תורה  ספר  שבין החילוק  כללות 
תורה . ספר  כיבוד  מצות  - מצוה  של  ענין הוא  במטפחת  כריכתו ואילו התורה , לימוד  הוא  ענינו
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שנאמר 32) נקראת מגילה ד "ה ראה - החסידות ע"ד  ההדרן
ואילך ). לה ע' (לעיל  ההתוועדות בהמשך 

יתרו 33) פרש"י  ב. ב, ע"ז גם וראה (ובפרש"י ). א פח , שבת
יז. יט ,
כז.34) ט , אסתר

וראה 35) שם. יתרו עה"פ וריב"א מבעה"ת זקנים דעת ראה
שיחת  שם. יתרו לפרש"י  שפ"ח  שם. וע"ז לשבת הע"י  מפרשי  גם
.(208 ע' חל "ו התוועדויות - מנחם (תורת ס"ח  תשכ "ג  פורים

וש"נ.



כט    

"מעשה  או גדול " "תלמוד  אם  - פלוגתא  יש  שבזה  (מצוות ), למעשה  תלמוד  שבין החילוק  כללות  וזהו
.36גדול "

משמע , - תורה  הספר  הוא  שהעיקר  היינו, תורה ", ספר  יגלל  ואל  המטפחת  תיגלל  "מוטב  שנאמר  וממה 
התלמוד . הוא  שהעיקר 

בתורה ; לעסוק  שיושבים  באופן אינו דפורים  הענין שהרי המצוות , ענין יותר  מודגש  בפורים  ולכאורה :
דרוש , של  ענין בשמיעת  הקהל  את  מעייפים  כאן רק  ֿ שחוק :) בבת  אמר  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  (כבוד 

ענין מודגש  שבפורים  הוא  הסדר  כלל  בדרך  אבל  לרקוד ... לרעהו במקום  איש  מנות  "משלוח  :
לאביונים " לברוך 37ומתנות  המן ארור  בין ידע  דלא  עד  בפוריא  לבסומי איניש  "חייב  - כולנה  על  והעולה  ,

(מעשה ),38מרדכי" המטפחת  בתוך  נגלל  להיות  צריך  (תלמוד ) ֿ תורה  שהספר  מזה  להסיק  יש  שכן, וכיון .
להיפך . ולא 

. ישראל  בני אל  ה ' מועדי את  משה  "וידבר  - הדברים  המשך  בא  זה  להם ועל  תיקן משה  רבנן, תנו .
יום ": של  בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל 

הענין  תחילה  להיות  צריך  - ֿ טוב  יום  בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בפורים , ד "נעשים " הענין להיות  שיוכל  כדי
מועדי  את  משה  "וידבר  שבכתב , בתורה  המועד  פרשת  קריאת  ֿ ידי על  הן התורה , לימוד  ֿ ידי על  ד "נזכרים "

ֿ פה , שבעל  בתורה  יום " של  בענינו ודורשין ש "שואלין ֿ זה  ֿ ידי על  והן ישראל ", בני אל  ה '

אמרתך " לשוני ד "תען באופן הוא  התורה  דלימוד  הענין שכללות  לפי הקורא 39והיינו, אחר  כעונה  ,40,
ֿ תורה ' ב 'לקוטי אלא 41וכמבואר  זה  שאין והיינו, כו'", ונדבר  איתמר  "שממילא  "איתמר ", הלשון בפירוש 

מסיני  למשה  נאמר  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  דכל  ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  דברי על  שחוזרים  ולכן,42מה  ,
שמביא  תלמוד  "גדול  בבחינת  המצוות , קיום  ֿ ידי על  "ונעשים " אזי התורה , לימוד  ֿ ידי על  "נזכרים " כאשר 

מעשה " .36לידי

בזה  שיש  המטפחת  גלילת  ענין כללות  כי, - תורה " ספר  יגלל  ואל  המטפחת  תיגלל  ש "מוטב  גם  וזהו
את  לכבד  מצוה  יש  מזה  וכתוצאה  הלימוד , הוא  שעניינו ֿ תורה , הספר  של  החשיבות  בגלל  זה  הרי מצוה ,

המטפחת . גלילת  ֿ ידי על  ֿ תורה , הספר 

תלמוד , ולא  מצוות , הם  היום  עניני של  ככולם  שרובם  ֿ פי ֿ על  אף  לפורים : בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
- זה  ולפני יום ", של  בענינו ודורשין "שואלין - הלימוד  מענין היא  שההתחלה  לידע  צריך  ֿ מקום  מכל 

מגילה  במסכת  בספר 43כדאיתא  זכרון זאת  כתוב  בתורה , כתוב  מקרא  לו מה 44"שמצאו זאת " "כתוב  ,
רק  (לא  במגילה " שכתוב  מה  "בספר " בנביאים , שכתוב  מה  "זכרון" תורה , ובמשנה  כאן שכתוב 

ד "נעשים ". הענין ֿ כך  אחר  בא  ומזה  "רביעים "); גם  אלא  "שלישים ",

ֿ תורה , במתן - כבר " שקבלו מה  "קיימו היהודים ", וקבלו "קיימו הוא  פורים  של  שענינו גם  וזהו

אורה " היתה  "ליהודים  - היא  תורה "28וההתחלה  זו "אורה  "ושמחה 45, גם  ֿ כך  אחר  נמשך  ומהתורה  ,
ויקר " תפילין"28וששון אלו "יקר  לתפילין"45, - התורה  מצוות  - כולה  התורה  כל  "הוקשה  ,46,

פשוטו" מידי יוצא  מקרא  ש "אין גם  יודעים  וששון 47ומהתורה  ושמחה  אורה  היתה  ש "ליהודים  -
לנו" תהיה  "כן כפשוטו, .29ויקר "

***
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ל   

.‚È נשיאנו רבינו סיפר  תש "ה  תק "ה 48בפורים  שנת  פורים  אודות  אדמו"ר , וחמי מורי קדושת  כבוד  ,
וביאר : תורה , ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  אמר  שאז ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  אצל 

"יהוד  במגילה  נזכר  פעמים  ושש  "יהודים ", בשם  ישראל  בני נקראים  -במגילה  יודי"ן) (בשני יים "
("שכל  "יהודים " שהשם  - "ישראל " או ישראל " "בני שנקראים  בנביאים  וגם  שבכתב  בתורה  כרגיל  שלא 

כולה " התורה  בכל  "כמודה  שחשיב  - ֿ זרה  בעבודה  יהודי"49הכופר  נקרא  - להיפך ) ֿ זה  ֿ דרך  על 50(ועל  ,
"יהודיים " שבתיבת  היודי"ן וב ' ישראל , בני אצל  שיש  ֿ נפש  המסירות  ענין עם  קשור  ההודאה ) ענין שם 

הבהמית ; נפש  של  הכחות  ועשר  האלקית  נפש  של  הכחות  עשר  על  קאי

עמוקות ' ב 'מגלה  כדאיתא  התורה , ענין עם  קשור  "ישראל " השם  ֿ תיבות 51ואילו ראשי ש "ישראל "
" ש שים יבוא ותיות." תורה

.„È: יותר ובפרטיות 

של  השם  הוא  - בפשטות  - ."ישראל "

ידוע  ויצחק , אברהם  יעקב , בין העבודה  חילוק  ביתו 52ובענין ואת  בניו את  (ש "יצוה  אברהם  שעבודת 
"אברהם 53אחריו" נקרא  שלכן אהבה , החסד , ענין שזהו חסדים , וגמילות  אורחים  הכנסת  בענין היתה  (
;54אוהבי"

שכתוב  כמו פחד , של  באופן היתה  יצחק  אלקות 55עבודת  "לקח " שיצחק  היינו, לי", היה  יצחק  "ופחד 
להיות  שצריכה  התפילה , ענין כללות  זה  הרי האדם  ובעבודת  הגבורה , קו פחד , של  באופן עבודה  ֿ ידי על 

עומד " אתה  מי לפני ד "דע  ולהיות 56באופן ביותר , גדול  וביטול  בפחד  לעמוד  האדם  אצל  מעורר  שזה  ,
הגמרא  ובלשון לתכליתו, עד  מריה ";57מצומצם  קמיה  "כעבדא  :

אהלים " יושב  תם  "איש  - הוא  יעקב  של  ענינו של 58ואילו ואהלו שם  של  "אהלו רש "י: כפירוש  ,
שעסק  - עבר " .

כל  של  ה "אבות " הם  ויעקב  יצחק  אברהם  שהרי - מישראל  אחד  כל  אצל  בפועל  בעבודה  נמשך  ומזה 
מישראל  השני,59אחד  עמוד  יצחק , של  ענינו חסדים ; גמילות  אברהם , של  ענינו אצלו להיות  שצריך  -

תיקנום " קרבנות  ש "במקום  התפילה  ענין העבודה , התורה 60עמוד  עמוד  השלישי, עמוד  יעקב , של  וענינו ;
עומד " "העולם  שעליהם  דברים  שלשה  האדם "61- זה  קטן "עולם  והן בכללותו, העולם  הן והיינו,62, ,

חיות  מקבל  ידם  ועל  ומתנהג , חי הוא  פיהם  שעל  העמודים  ג ' על  עומד  יהודי כל  של  והעצם  שהמציאות 
המצוות " כל  כנגד  ש "שקולה  צדקה  - המצוות  קיום  התורה , לימוד  החיים ": בשם 63מ "חיי "נקראת  ולכן ,

בתניא  הזקן רבינו שכתוב  (כמו סתם " והן 64מצוה  התורה  הן זקוקים  שלזה  - (תפלה ) העבודה  וענין ,(
ארצה " מוצב  ה "סולם  ֿ ידי על  להתעלות  שצריכים  ֿ ידי 65המצוות , ועל  להתפלל , בעמדו יהודי שמעמיד 

השמימה " מגיע  "ראשו ומתפלל .65תפילתו עומד  שכנגדו "מריה " עם  שמתדבק  ,

"ישראל ", - מהתורה  ובאה  נמשכת  שמציאותו כפי - הוא  ליהודי קוראת  שהתורה  השם  ולכן,
נאמר  זה  ועל  לתורה , אותיות  ריבוא  ששים  יש  ֿ תיבות  התורה )66ראשי על  שקאי סתם , ("ספר " ספר  "זה 

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

גם 48) וראה .(71 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה פורים שיחת
חל "ו  התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשכ "ג  פורים שיחת

וש"נ. ואילך ). 202 ע'
א.49) מ , קידושין
רע"א.50) יג , מגילה
קפו.51) אופן
(בסופו),52) רנ אופן מג "ע (בס"ת). ויצא ר"פ זח "א ראה

ועוד . לך . לך  ר"פ ועה"ת
יט .53) יח , וירא
ח .54) מא, ישעי '
מב.55) לא, ויצא
ב.56) כח , ברכות ראה

יו"ד 57) רע"א.שבת ,
כז.58) כה, תולדות
וארא.59) ר"פ תו"א וראה ב. טז, ברכות
ב.60) כ , זח "ב ֿ ב. א כו, שם ראה
מ "ב.61) פ"א אבות
ועוד .62) ג . פקודי  תנחומא
א.63) ט , ב"ב
ב).64) (מח , פל "ז
שו,65) ח "ג  ע"ב. ריש רסו, ח "א זהר וראה יב. כח , ויצא

א). (פג , תמ "ה תקו"ז ע"ב. ריש
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לי    

אדם " קרויין "אתם  - אדם " "תולדות  נעשה  התורה  ֿ ידי שעל  והיינו, אדם ", מהתורה ;67תולדות  שנולדים  ,
של  החיות  חידוש  נעשה  ידו שעל  האופן גם  הנה  ולכן ישראל , איש  של  נשמה  נעשית  בתורה  אות  מכל 
שהיא  שבתורה , האות  - מקורה  עם  התקשרותה  ֿ ידי על  הוא  א ּפלעבן") זיך  זי קען ("ווא ּו ישראל  ָנשמת 

פעמים  כמה  כאמור  שבתורה , האותיות  ריבוא  ששים  מכל  כדבעי,68פרט  אינה  בתורה  אחת  אות  שכאשר 
כדבעי. אינם  שבתורה  האותיות  ריבוא  ששים  כל  גם  אזי

ּביזנעס "; אן יּור  "מיינד  אומרים : יהדות , עניני אודות  עמהם  מדברים  שכאשר  לאלו המענה  גם  ָ[וזהו
זו  שאין - דעות ? לי לומר  שלי בבעלות  מתערב  אתה  מה  אבל  לבריאות , - ("פרום ") דתי להיות  רצונך 

בנוגע  דעה  שנוגע הבעת  ענין אלא  ,  לאות כראוי מאירה  תהיה  שלי שהאות  כדי ;
הוא  תורה  הספר  שאז כשרות , להיות  צריכות  שבתורה  אותיות  ריבוא  הששים  כל  הנה  כשרה , בספר ֿתורה 
ריבוא  הששים  לכל  נוגע  זה  הרי ֿ ושלום , חס  כדבעי שלא  להיות  רוצה  אחת  אות  וכאשר  ובשלימות , כשר 

בנוגע  דיבור  זה  אין ויהדות , תורה  של  ענין אודות  יהודי עם  מדברים  כאשר  ולכן, שבתורה , ,אותיות 
בנוגע  .אלא 

היהדות  הפצת  בענין נשיאינו רבותינו של  ההשתדלות  לגודל  הטעם  איניש 69וזהו ידע  דלכאורה : -
ולנסוע  לילך  דוקא  נפשו למסור  ֿ כך  כל  הצורך  מהו כן, ואם  לעצמו, בנוגע  לפעול  עדיין שצריך  בנפשיה 
מתעסק  הוא  הרי הזולת , עם  מתעסק  כאשר  דבר , של  לאמיתתו כי, - הזולת ? עם  לפעול  כדי למרחקים 

כדבעי. יהיה  שהזולת  ההשתדלות  גם  נכללת  עצמו עם  בהתעסקות  עצמו; עם 

הלב , מן היוצאים  בדברים  שמדבר  ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא  זה  הרי - הזולת  אצל  הדברים  שיתקבלו כדי אלא ,
וכסיל " זקן ה "מלך  של  הידועה  ה "חכמה 'לע " [כמו ֿ חובתו ידי לצאת  כדי רק  החיוב 70ולא  דין ֿ פי שעל  ,

תוכיח " ערכין 71ד "הוכח  במסכת  הגמרא  (כדברי נזיפה " "עד  שיפגוש 72הוא  בכך  חובה  ידי לצאת  ויכול  ,(
הכוונה  שהרי - לדלת ... מעבר  אותו יזרוק  והלה  ווארט "), שארפן ("א  חריפים  דברים  לו ויאמר  הזולת  ַַָאת 

פלוני]. על  שיפעל  אלא ) לדלת , מעבר  אותו יזרוק  שפלוני (לא  היא 

ענין זה  שאין אווכאמור , האישי, ענינו שזהו לומר  לדחות יכול  שביכלתו לומר  יכול 
שיש  בשעה  בעבודתו שלם  להיות  יכול  שאינו כיון - הוא  בעבודתו  שלם  שיהיה  לאחרי זמן, לאחר  זאת 

שלו]. ֿ תורה  הספר  זהו פעל ; ולא  הזולת  על  לפעול  ביכלתו

.ÂË"לו אין תורה  אפילו כו', תורה  אלא  לו אין האומר  "כל  המביא 73אמנם , לימוד  להיות  צריך  אלא  ,
מעשה  .36לידי

ֿ עשרה , שמונה  ומתפלל  ֿ הכנסת  בבית  כשנמצא  רק  לא  זה  הרי - המעשה  ענין להיות  וצריך  יכול  והיכן
המעשה . ימי לששת  השייכים  העולם  בעניני גם  לפעול  צריך  אלא  תורה , ולומד  בישיבה  כשנמצא  רק  ולא 

נפש , במסירת  צורך  יהיה  שאם  "הנחה " מתוך  לעולם  כשיוצא  דוקא  זה  הרי - העולם  בעניני לפעול  וכדי
נעשה  לאו, ואם  אליו, ויציית  ישמע  שהעולם  בתנאי בעולם  לפעול  יוצא  אם  ֿ כן ֿ שאין מה  נפשו; ימסור 

בעולם . לפעול  יוכל  לא  אזי  - ולישיבה  ֿ הכנסת  לבית  בחזרה  ובורח  "ברוגז",

ימים  "ששת  הדיוק  גם  המשפטים "74וזהו ואלה  פרשת  אור ' ב 'תורה  הזקן  רבינו שמפרש  כפי ,75,
עור  עיבוד  על  פרך  עבודת  של  באופן להתייגע  שצריכים  שכשם  והיינו, עבודין", "עורות  מלשון שזהו
קלף  לעשותו כדי  ֿ כמה ֿוכמה  ֿ אחת  ועל  אדם , למלבוש  ראוי לעשותו כדי ("מ 'הובלעוועט ") בהמה 
אלפי  שית  ימים , בששת  ה "עבודה " להיות  צריכה  כזה  באופן הנה  ומזוזות , תפילין תורה , ספר  לכתיבת 

עלמא  דהוה  .76שנין
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לב   

כו' נסיונות  ללא  חייו, ימי כל  ובישיבה  ֿ כנסת  בבית  לישב  לו מוטב  זה ?! "סדר " איזה  צועק : וכאשר 
אלא  עצמה , את  לתקן בשביל  למטה  ירדה  לא  הנשמה  ֿ הוא ! ֿ ברוך  הקדוש  של  רצונו זהו לו: אומרים  -

הבהמית  ונפש  הגוף  את  לתקן שהעולם 64בשביל  העולם , את  לתקן כדי זה  הרי - כאן נמצא  שאתה  מה  כל  ;
יתברך . לו משכן יהיה 

רז"ל  אמרו זה  על  - מאי "77אלא  "יהודי" בתור  זאת  לעשות  עליך  חי"; מסירת אתה  מתוך  -
נפש !

מספר  במגילה  (שמופיע  יודי"ן בשתי "יהודיים " השם  בפירוש  הנ"ל  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  תוכן וזהו
לעולם  יוצא  שכאשר  - הבהמית  נפש  של  הכחות  ועשר  האלקית  נפש  של  הכחות  עשר  על  שקאי פעמים ),
הכחות  עשר  גם  אלא  ה ', רצון את  מקיימת  האלקית  נפשו רק  לא  אזי התורה , ֿ פי על  נפש  מסירות  מתוך 

מתייהדים " הארץ  מעמי ש "רבים  שפועל  ועד  כ "יהודי", מתנהגים  הבהמית  נפש  שממלא 78של  והיינו, ,
העולם . ובעניני הארץ " ב "עמי גם  לפעול  השליחות  את 

.ÊË הנ"ל בשיחה  אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  כבוד  העיבור ,48וממשיך  שנת  היתה  תק "ה  ששנת  ,
בעיבור . הוא  העולם  עכשיו אז: אמר  ֿ טוב  ֿ שם  והבעל 

כך ,- תק "ה , שנת  אלול  בח "י נולד  הזקן רבינו שהרי בעיבור , הזקן רבינו נשמת  היתה  שנה  באותה 
שמפרש  כפי - ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כוונת  היתה  וזו בעיבור , הזקן רבינו נשמת  היתה  שנה  אותה  של  שבפורים 
שכיון  - כפשוטם  הדברים  את  למדו נסתרים , ענינים  הבינו שלא  שהשומעים  אף  נשיאנו, רבינו ומבאר 

בעיבור . הוא  העולם  אזי העיבור , שנת  שזוהי

אלינו? נוגע  זה  ומה  הענינים , שני קישור  מהו ולכאורה :

.ÊÈ: העיבור ענין כללות  בהקדם  ויובן

הכבוד  כסא  מתחת  חצובה  היא  שהנשמה  -79כיון ֿ ודם  בשר  בגוף  ולהתלבש  לירד  צריכה  ֿ כך  ואחר  ,
הקצה ? אל  הקצה  מן דילוג  כזה  להיות  יכול  כיצד  השאלה : נשאלת 

בספרים  באופן80ומבואר  זה  שאין והיינו, העיבור , ענין ישנו זה  שבגלל  יורדת , הנשמה  שכאשר 
הנה  ישנו מלמעלה  אז וגם  הכלל , מן היוצא  באופן רק  הוא  זה  ענין נשמה ; עם  יחד  גוף  למטה  נולד 

ועד  חדשים , תשעה  או חדשים  שבעה  במשך  עיבור  של  ענין ישנו כלל  בדרך  אבל  למעלה , העיבור  ענין
תוספאה  (כרבא  חדשים  י"ב  של  הגוף 81לעיבור  ציור  מתפתח  הזמן שבמשך  - היא  העיבור  ופעולת  ,(

העיבור  שבימי לנשמה , בנוגע  כן וכמו גידים , ושס "ה  אברים  לרמ "ח  שבאם , ואודם  שבאב  לובן מ "טיפה ",
היא " טהורה  בי שנתת  ש "נשמה  כפי הרוחנית  ממעלתה  הנשמה  סדר 82יורדת  כל  את  ועוברת  ,

הלידה . בעת  ֿ ודם  בשר  בגוף  שבאה  עד  בי", ו"נפחתה  "יצרתה " ד "בראתה " ההשתלשלות 

צריך  כן כמו גשמי, גוף  להחיות  שתוכל  עד  כו' למטה  מלמעלה  לירד  צריכה  שהנשמה  שכשם  ומובן,
העיבור  ימי לאחרי היא  שהנשמה  כפי אפילו שהרי מהנשמה , רוחנית  חיות  לקבל  שיוכל  להתכונן הגוף 

הגוף . גשמיות  לגבי בתכלית  רוחנית  עדיין היא  הרי

ברמ "א  ששומר 83וכדאיתא  במה  לעשות  "שמפליא  - לעשות " "מפליא  השחר : בברכות  הלשון בפירוש 
חיים  שנות  כמה  ולאחרי העיבור , לאחרי שגם  והיינו, גשמי", בדבר  רוחני דבר  וקושר  בקרבו האדם  רוח 
הגוף , עם  הנשמה  את  לקשר  לעשות " ד "מפליא  בכח  צורך  יש  ויום  יום  בכל  הנה  הזה , בעולם 

פנימי. באופן הנשמה  את  לקבל  הגוף  הכשר  שישנו קודם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
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ספ"ד .77) אבות
יז.78) ח , אסתר
א.79) קיג , לזח "א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט , זח "ג 
(80211 ע' תש"ח  סה"מ  ואילך . קנז ע' תרס"ו המשך  ראה
ואילך .

ובפתחי81) סי "ד  ס"ד  אה"ע רמ "א וראה ב. פ, יבמות
פ"ב. כח  שער ע"ח  תשובה.

ב).82) ס, (ברכות נשמה" "אלקי  ברכת
סוס"א.83) ס"ו או"ח 



לג    

לעולם  לירד  צריכה  היתה  שכאשר  מובן, ומזה   הזקן רבינו של  נשמתו לה 84- שהיתה  -
(כפי  ֿ ודעת  ֿ בינה  בחכמה  והשגה  הבנה  של  באופן התורה  פנימיות  של  הגילוי את  בעולם  להחדיר  שליחות 

מקומות  בכמה  נשיאנו רבינו של 85שמבאר  ענין להיות  הוצרך  אזי ,( של העיבור  (א ) ובשתים : ,
 ידי ֿ על  בפנימיות , שיתקבל  באופן התורה , פנימיות  ֿ ידי על  העולם  את  ולהחיות  להאיר  שצריכה  ,

של  העיבור  (ב ) והשגה , עכשיוהבנה  ֿ טוב : ֿ שם  הבעל  אז שאמר  שצריך (כפי בעיבור ), הוא 
אנושי. בשכל  והשגה  הבנה  של  באופן התורה  פנימיות  את  לקבל  ראוי להיות  להתכונן

.ÁÈ:אלינו בנוגע  גם  מובן ומזה 

בפורים  יושב  יהודי שכאשר  ונעשים ", נזכרים  האלה  "והימים  בפירוש  ז) (סעיף  לעיל  האמור  ובהקדם 
מאדך " ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  "בכל  לבו, בכל  הפורים  עניני ומזכיר  שלו לפעול 86בפינה  בכחו אזי ,

הראשון. בפורים  שנמשכו הענינים  כל  את  להמשיך  שביכלתו האריז"ל  שמעיד  כפי ד "נעשים ", הענין

לבבך  "בכל  אצלו יהיה  ד "נזכרים " הענין אם  אפילו הרי ומצבו, מעמדו בידעו מובן: אינו ולכאורה 
בני  כל  עם  יחד  המלכה , ואסתר  היהודי למרדכי להשתוות  ביכלתו יש  האם  - מאדך " ובכל  נפשך  ובכל 

ויום " לילה  ימים  "שלשת  שצמו ולמדו 87ישראל , התפללו וצעקו, שצמו תינוקות  אלף  כ "ב  ואספו ,88,
הפורים ?!... עניני כל  את  פעלו ואז  וועלט "), א  געקערט  ("מ 'האט  העולם  את  ַָוהפכו

אותו  לשאול  מבלי - יהודי לכל  כחות  נותנים  בברוקלין, תשכ "ה , בשנת  שגם  אומרים , ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
שאסתר  מה  כל  ימשיך  התורה , כרצון הפורים  ימי את  שיזכיר  ֿ ידיֿזה  שעל  - הקודמת  בשעה  עמו נעשה  מה 

המשיכ  וכו') וכו' ימים  ג ' במשך  התענית  ֿ ידי (על  ישראל  בני וכל  אז!ומרדכי ו

ומצב  מעמד  לבין הראשונה  בפעם  דרך  לפתוח  שצריך  ומצב  מעמד  בין החילוק  שזהו - בזה  והביאור 
סלולה : דרך  כבר  שיש 

וכו') תעניות  ג ' ֿ ידי (על  פעלו תינוקות , אלף  וכ "ב  מישראל  ריבוא  ששים  ואסתר , שמרדכי לאחרי
בעולם  ויקר " וששון ושמחה  אורה  היתה  "ליהודים  הנה  ֿ נפש , מסירות  מתוך  וקבלו" "קיימו ֿ ידי שעל 

מאמרים  בכמה  בארוכה  כמבואר  אליהו", "פתח  ֿ דרך  (על  הדרך  את  פתחו אזי - דרך 89למטה  שתהיה  (
להתייצב  רק  צריכים  כו'; יגיעה  באותה  צורך  אין - סלולה  דרך  על  נוסעים  וכאשר  ישראל , בני לכל  סלולה 

ֿ ושלום ). חס  הפכי בכיוון (לא  הנכון בכיוון ולנסוע  הנכונה  הדרך  על 

בעולם : התורה  פנימיות  לגלות  חדשה , נשמה  הזקן, רבינו של  לשליחות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

של  ומאמרים  וזכרונות  ברשימות  (כמבואר  וכו' ומאסר  ומלחמות  גזירות  קטרוגים  זה  על  היו בתחילה 
המסירות  בגלל  הנה  נפשו, מסירת  ֿ ידי על  הדרך  את  וסלל  פתח  הזקן שרבינו לאחרי אבל  נשיאנו); רבינו
בו  (שיעסקו ומצוות  תורה  של  ענין בכל  אשר  מעלה , של  ֿ דין בבית  פסקו החסידות , תורת  על  הלזו ֿ נפש 

הידועה  הקודש  באגרת  נשיאנו רבינו שכתב  (כמו העליונה " על  החסידים  "יד  תהיה  ).90כדבעי)

החול , בימות  אפילו הזקן רבינו של  נפש  למסירות  להשתוות  בימינו חסיד  יכול  כיצד  ולכאורה :
אלא  - בפועל ?! נפשות  סכנת  של  במצב  ֿ האסורים  בבית  בשבתו נפש  למסירות  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  וכתורת  הדרך , פתיחת  לאחרי זה  הרי שעכשיו הוא  רז"ל 91שהחילוק  מאמר  92בפירוש 

ניזון העולם  "כל "כל  גם  הנה  ואז כו'", השפע  ושביל  צנור  שפתח  צנור , הוא  "שביל  בני", חנינא 
"ניזון". להיות  יכול  העולם "
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וש"נ.84) .22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה
ועוד .85) .88 ע' ה'ש"ת קייץ סה"ש ראה
ה.86) ו, ואתחנן
טז.87) ד , אסתר
ספ"ט .88) אסת"ר
ע'89) תרע"ח  סה"מ  א). (נה, פנ"ז הק"ש שער אמ "ב ראה

ועוד . קב. ע' תרפ"ח  רפג .
ע'90) לתניא והערות בקיצורים באג "ק נדפסה ולאח "ז קכג .

ואילך . רסד  ס"ע ח "ד  שלו
ס"ה.91) כש"ט 
וש"נ.92) ב. יז, ברכות



לד   

.ËÈ:אלינו ובנוגע 

בה  פלוני, עם  חסידות  וללמוד  לילך  ממנו תובעים  מה  הטוענים : עבודתו ישנם  השלים  שלא  בשעה 
בשלימות  מוכן אינו מעלותיו, כל  עם  הוא , שאפילו גם  ומה  פארטיג "), ניט  זיך  מיט  נאך  איז ("ער  ַָבעצמו
בודאי  הרי למעלתו, מגיע  ואינו ממנו הערך  בריחוק  שהוא  פלוני, ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  חסידות , ללמוד 

החסידות ! ללימוד  שייכות  לו שאין

קלא ּפן") ("דורך  לפתוח  שצריך  הראשון היית  אתה  אילו נכונה  היתה  הנ"ל  טענה  לו: אומרים  זה  ַועל 
של  מלכו המלך , דרך  וטובה , ישרה  סלולה , דרך  וישנה  בשבילך , זאת  עשו שכבר  לאחרי אבל  הדרך ; את 
והשגה , בהבנה  התורה  פנימיות  לקבל  שיוכל  כדי בעיבור  היה  העולם  שכללות  מאז שהתחיל  כפי - עולם 
אמנם  צריך  מאז, הנה  - לעולם  זאת  וליתן לירד  שתוכל  כדי בעיבור  היתה  מלמעלה  חדשה ' ה 'נשמה  וגם 

"ניט  הידוע : ובלשון קלה , שעה  במשך  "עיבור " של  ענין אצלך  גם  אין 93להיות  לא ּפטשעס  מיט  ָש ּפרינגען
"ש ּפארן  צריך  ואינך  ידים , ליטול  לך  מותר  להתכונן; אלא  תורת 94סוכה ", אין גראבקייט  דיין מיט  זיך  ַָ

איינקערן") ("זיך  להתמודד  ותצליח  "צדיק " שתהיה  עד  להמתין צריך  אינו פלוני לאידך , אבל  ַהחסידות "...
תורה  או שבכתב  תורה  ֿ ערוך , שולחן חסידות , מספר  ֿ מה  דבר  לו תמסור  לא  אז ועד  שלך , הרע  היצר  עם 

שלך !... והגסות  מהחומריות  לסבול  מחוייב  אינו פלוני ֿ פה ; שבעל 

הנך  הרי אויס "); ניט  ("מאכט  משנה  זה  אין - בשכל  זאת  מבין אינך  אם  גם  לו: לומר  ַומוסיפים 
"יהודי",

יהודי"- "מיהו בענין ישראל  בארץ  שפסקו כפי ֿ שחוק :) בבת  אמר  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  ,95(כבוד 
דוקא  "יהודי" אלא  "ישראלי", לא  יהודי; הוא  יהודיה  לאם  שנולד  -שמי

הגמרא  פוסקת  ל "יהודי" הכי 50ובנוגע  זרה " ה "עבודה  והרי יהודי", נקרא  ֿ זרה  בעבודה  הכופר  ש "כל 
הגוים " ככל  ש "נהיה  - היא  "איוואן ",,96גדולה  שהוא  יחשבו  אלא  יהודי , שהוא  יכירו  שלא  שרצונו  ַהיינו ,

אם "מייקל " והן בכך  רצונו אם  הן הנה  יהודיה , לאם  שנולד  שכיון היא , האמת  אבל  ֿ ליצלן, רחמנא  גוי -
כולה " התורה  בכל  ו"מודה  ֿ זרה ", בעבודה  "כופר  בעצם  הוא  הרי ובמילא , יהודי, הוא  הרי אלא ,49לאו, ,

אנסו" "יצרו קלה  שלשעה  להיות  וכסיל ",97שיכול  זקן ל "מלך  לציית  שלא  הברירה  בידו אבל  ,

ושמחה  ב "אורה  ומצוות  תורה  של  ויקר " וששון ושמחה  ה "אורה  את  להמשיך  דרכו, לבטח  ילך  - ואז
ושמח . מואר  עולם  שיהיה  והחומרי, הגשמי הזה  שבעולם  ויקר " וששון

***

.Î למה והמן  דאחשורוש  "משל  הם : אומרים  - והמן דאחשורוש  הענין את  לבאר  רוצים  חז"ל  כאשר 
חריץ  בעל  שדהו. בתוך  חריץ  לו היה  ולאחד  שדהו, בתוך  תל  לו היה  לאחד  אדם , בני לשני דומה , הדבר 
זה , אצל  זה  נזדווגו לימים  בדמים . זה  חריץ  לי יתן מי אמר , התל  בעל  בדמים , זה  תל  לי יתן מי אמר ,

והלואי" בחנם  אותה  טול  לו, אמר  תילך , לי מכור  התל , לבעל  חריץ  בעל  לו .98אמר 

כסף " ככר  אלפים  "עשרת  לאחשורוש  הציע  המן כאשר  בנמשל : המלך 99ודוגמתו גנזי על  "לשקול  ,
לאבדם " "הכסף 100ביהודים  אחשורוש  לו אמר  - ה "תל " עבור  כסף  ליתן שרוצה  החריץ  בעל  בדוגמת  ,

בעיניך " כטוב  בו לעשות  והעם  לך  להיפטר 101נתון שרצונו באמרו הכסף , על  שמוותר  התל  בעל  בדוגמת  ,
מה "תל ".
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ֿ ה =93) נעלי  עם הסוכה לתוך  לקפוץ הגסות...לא בית
בתורת=94) שלך והגסות החומריות  עם  עצמך את  לדחוק 

החסידות .
(95- מנחם (תורת סכ "ג  תשי "ט  פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(123 ע' ריש חכ "ה התוועדויות
ח .96) כה, יחזקאל  ע"פ

ספ"ב.97) גירושין הל ' רמב"ם ראה
רע"א.98) יד , מגילה
ט .99) ג , אסתר

ז.100) ד , שם
יא.101) ג , שם



לה    

להבין: צריך  ולכאורה 

קושיא ) יש  כאשר  - הוא  במשל  ועמוק הצורך  פנימי מבט  מקבלים  המשל  ֿ ידי ועל  הדבר , בהבנת 
הדברים  בהבנת  את 102יותר  ומצא  ישראל , לבני להרע  שרצה  המן אודות  כשמדובר  דידן, בנדון אבל  .

ישראל  צוררי בזמנינו שראינו כפי מאליו, המובן דבר  זה  הרי - לכך  שהסכים  שלו, מהסוג  אחשורוש ,
שאומרים  וכפי התנ"ך , ובזמן המשנה  בזמן הגמרא , בזמן היה  וכן לאבדם ", "ביהודים  לשלם  מוכנים  שהיו
- לכלותינו" עלינו עומדים  ודור  דור  שבכל  אלא  לכלותינו, עלינו עמד  בלבד  אחד  "לא  ההגדה : בנוסח 
היה  -"לכלותינו", היא  חיותם  וכל  מזה , מרוצים  הם  אדרבה : אלא  זה , עבור  להם  שמשלמים  בגלל  ולא 

הצורך  מהו כן, ואם  תהיה , .לא  תל  לו היה  לאחד  אדם , בני מ "שני משל  ֿ פי על  היה זאת  ולאחד  .
דור  בכל  ישראל  צוררי וכל  ובלעם , פרעה  הארמי, לבן ביקש  מה  יודעים  שהכל  בשעה  בה  כו'", חריץ  לו

ודור ?!

מחצה ב ) שרק  לומר  שייך  לא  וב "אמת " אמת ", "תורת  היא  שהתורה  כיון הרי - בתורה  שמופיע  משל 
אמת  שייך 103הוא  לא  ואפילו שקר , של  דברים  או בטלים  דברים  טפלים , דברים  אלא  אינו השני והמחצה  ,

כשרוצים  [ולכן, ושקר  אמת  תערובות  ֿ אם  כי לאמיתתו, אמת  זה  אין שאז שקר , ומיעוטו אמת  שרובו לומר 
בטלים " דברים  בלא  לחלום  אפשר  ש "אי מסבירים , אמת , נבואת  שאינו חלום  על  אפשר 104לומר  אי ולכן ,

שאחד  דידן, ובנדון הענין, בכללות  רק  לא  ומכוון מתאים  להיות  המשל  צריך  - "אמת "] בשם  לקרותו
גם  אלא  ממנו, להיפטר  שרצונו כיון בחנם  שיטלהו לו אומר  וחבירו מסויים , דבר  עבור  לשלם  רוצה 

שבו. בפרטים 

לו  שהיו לפי זה  הרי - שדהו" בתוך  תל  לו (ש )היה  "אחד  בדוגמת  הוא  אחשורוש  בשלמא  ולכאורה :
מתבטא  היכן אבל , ל "תל "; אותם  מחשיב  שהיה  ירבו, כן ישראל , מבני וכמה  כמה  היו ובהם  מדינות  קכ "ז
החריץ  יתמלא  היהודים  איבוד  ֿ ידי ועל  שדהו", בתוך  חריץ  לו (ש )היה  "אחד  בדוגמת  הוא  שהמן בנמשל 
מציאות , בו שיש  בדבר  החריץ  את  למלא  צורך  יש  שדה , ליישר  שבשביל  גם  ומה  ישרה ?! השדה  ותהיה 

חריץ ?! למלא  אפשר  אי מציאות "), ("אויס  ישראל  בני של  מציאותם  איבוד  ֿ ידי על  ואילו

.‡Î: תורה ֿ פי על  ֿ יהודים  לאינם  ישראל  בני של  היחס  בכללות  הביאור  בהקדם  ויובן

אסורה  - הגוי גניבת  או הגוי שגזילת  מזהירה  תתן 105התורה  לא  עור  ד "לפני האיסור  ישנו כן וכמו ,
ֿ יהודי 106מכשול " לאינו בנוגע  גם  אלא  ישראל , לאיש  בנוגע  רק  לא 107(לא  הוא  החיוב  מזה : ויתירה  .(

ולסייע  לעזור  בו התלוי כל  לעשות  ישראל  איש  על  חיוב  גם  יש  אלא  תעשה ", ואל  ד "שב  בענינים  רק 
הכרע  "מפני רק  ולא  בהם , שנצטוו המצוות  את  שישמרו הנכונה  הדרך  על  אותם  להעמיד  ֿ יהודים , לאינם 

בתורה " ֿ הוא  הקדוש ֿברוך  בהן שצוה  "מפני אלא  עצמותו 108הדעת ", עם  אותם  מקשרים  ֿ זה  ֿ ידי (שעל 
בנוגע  שבתורה  הענינים  פרטי לכל  בנוגע  שלם  ערוך " "שולחן לכתוב  שיכולים  כך , כדי ועד  יתברך ),
בחיים  הדרך  את  להם  להראות  כיצד  - תקיפה  ישראל  יד  כאשר  הארץ , לעמי ישראל  בני של  היחס  לאופן

ֿ יהודי. אינו של  חיים  אפילו חיים , לשם  הראוי באופן

חטאת " לאומים  ש "חסד  לדעת  שצריכים  התורה  אומרת  זה  עם  מה 109וביחד  כל  לעשות  מחוייב  אתה  :
לאומים  ש "חסד  לך  דע  "חסד ", ממנו שתקבל  חושב  אתה  אם  אבל  ֿ יהודי, לאינו לעזור  כדי שביכלתך 

ֿ בתרא  בבא  במסכת  בזה  שנתבארו הענינים  פרטי ככל  .110חטאת ",

הכתוב  סוס 111ובלשון על  ממצרים ) ולא  מאשור  לא  אדם , עזרת  עוד  נבקש  (לא  יושיענו לא  "אשור  :
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(102- מנחם (תורת ס"י  דאשתקד  פורים שיחת גם ראה
.(143 ע' חל "ט  התוועדויות

(103- מנחם (תורת סכ "ב תש"כ  פורים שיחת גם ראה
.(438 ע' חכ "ז התוועדויות

יו"ד .104) לז, וישב עה"ת בפרש"י  הובא סע"א. נה, ברכות
וגנב 105) גזלה הל ' ריש חו"מ  אדה"ז שו"ע וש"נ.ראה ה.

יד .106) יט , קדושים
ואילך .107) סע"א ו, ע"ז ראה
ספ"ח .108) מלכים הל ' רמב"ם
לד .109) יד , משלי 
ב.110) יו"ד ,
(ובפרש"י ).111) ד  יד , הושע



לו   

לישעיהו  שאמרו כמו סוסים , להם  שולחים  שהיו מצרים  עזרת  היא  (זו נרכב " ננוס 112לא  סוס  על  כי לא 
"משענת  שלהיותם  למצרים , בנוגע  שכתוב  כמו - אדרבה  אלא  ישועה , מהם  תבוא  שלא  בלבד  זו ולא  גו'),

רצוץ "113קנה " עליו 114("קנה  הנשען את  סומך  ואינו רך  שהוא  זה  כקנה  "בהשענם 115), אזי עליך 116,
עליהם ). ולעמוד  מתניהם  את  לחזק  יצטרכו שתשבר  (מאחר  מתנים " כל  להם  והעמדת  תשבר 

והתפללו גו' העיר  שלום  את  "ודרשו אמר  שירמיה  מצינו - לכם ולאידך  יהיה  בשלמה  כי ֹבעדה 
צוה 117שלום " וכן המסים 118, לו וליתן בבל , מלך  נבוכדנצר  - גוי עם  שלום  לעשות  שלוחים  לשלוח 

הכלל  נאמר  עליו וגם  אשור , ממלך  פחותה  היתה  לא  שרשעותו ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, וכו', וכו' שדורש ,
בבל , מלך  נבוכדנצר  ואילו (רצוץ ), קנה " "משענת  יהיה  מצרים  מלך  פרעה  הנה  - חטאת " לאומים  "חסד 

וכו'. וכו' צדקיהו של  ומלכותו המקדש  בית  של  קיומו את  שיבטיח  שלום  שלום , עמו לעשות  צריכים 

במשך  גם  היה  וכך  השני, המקדש  בית  בזמן גם  היה  כך  הראשון, המקדש  בית  בזמן שמצינו ֿ דרך  ועל 
הרבים , של  והן היחיד  של  הן היהודי, שהקיום  האמיתיים , ישראל  גדולי של  היחס  באופן הדורות , כל 
תקוות  שזוהי  כיון חטאת ", לאומים  "חסד  על  לסמוך  שלא  שהזהירו מצינו גיסא  שמחד  - להם  יקר  היה 
שעסקו  מצינו זה  עם  וביחד  תזיק ; שלא  והלואי תועלת , ממנה  תצמח  שלא  האפענונג ") פאלשע  ("א  ַַָכזב 
בני  על  מסים  הטילו זה  שבשביל  ועד  ממון, תשלום  ֿ ידי על  גם  ֿ יהודים  אינם  על  לפעול  בהשתדלות 
ֿ יהודי  אינו על  לפעול  כסף  שיהיה  כדי חכמים , ותלמידי עניים  על  גם  אלא  עשירים , על  רק  לא  ישראל ,

למר  ֿ ישראל , לבני רצוץ ".שיעזור  קנה  "משענת  אלא  ואינם  חטאת ", לאומים  ש "חסד  ות 

.Î: הוא הענין אך 

הגירסאות  (כשתי אריות  שבעים  או זאבים  שבעים  בין נמצאים  ֿ ישראל  שבני אומרת 119כיון והתורה  ,(
הנס " על  סומכין אריות ,120ש "אין או זאבים  השבעים  בין ולמצוא  לחפש  שצריכים  ברורה  הוראה  זו הרי ,

ֿ ישראל . לבני לעזור  עליהם  לפעול  שיכולים  כאלו

בתהלים  שכתוב  כמו - הוא  בזה  הכלל  שומר ":121אבל , שקד  שוא  עיר , ישמר  לא  ה ' "אם 

ש " להבטיח  צריכים  לראש  צריכה לכל  הנס , על  סומכין שאין כיון הנה  כן, ולאחרי עיר ", ישמר 
הפסוק  על  ב 'ספרי' וכדאיתא  שומר . לשכור  - הטבע  בדרך  "אחיזה " בכל 122להיות  אלקיך  ה ' "וברכך 

צריכים  לראש  שלכל  והיינו, תעשה ", אשר  בכל  ֿ לומר  תלמוד  ובטל , יושב  יהא  "יכול  תעשה ", אשר 
צורך  יש  הטבע , בלבושי להיות  צריך  זה  שענין כיון כן, ולאחרי המוכן, מן ה ' ברכת  שתהיה  להבטיח 

ומעין' ב 'קונטרס  בארוכה  (כמבואר  עשיה  של  );123בענין

כזה  שומר  ששוכרים  או עיר ", ישמר  ל "ה ' קשר  ללא  בלבד , שומר " "שקד  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה 
מצד  התערבות  (ללא  הטבע  דרך  מצד  גם  אזי - עיר " ישמר  ש "ה ' שמונעת  הפכית  בדרך  היא  שפעולתו
מצרים  מלך  פרעה  אודות  כשמדובר  הן רצוץ ", קנה  "משענת  חטאת ", לאומים  "חסד  הנה  מהטבע ) למעלה 
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  שרצונו הנבואה  את  ששומעים  קודם  - בבל  מלך  נבוכדנצר  אודות  כשמדובר  והן

שלום . עמו שיעשו

"כגרזן  אלא  שאינו נבוכדנצר , של  בעלותו מתבטלת  אזי - עיר " ישמר  ד "ה ' ההקדמה  ישנה  כאשר 
בו" החוצב  כאשר 124ביד  ֿ כן ֿ שאין מה  הנס "; על  סומכין ש "אין כיון הגרזן, של  במציאותו צורך  יש  והרי ,

בבל , מלך  מנבוכדנצר  יותר  צבא  אנשי להם  יש  ומצרים  שאשור  טבע , ֿ פי שעל  החשבון על  סומכים 
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טז.112) ל , ישעי '
ו.113) כט , יחזקאל 
ג .114) מב, ישעי '
שם.115) יחזקאל  פרש"י 
(ובפרש"י ).116) ז שם, יחזקאל 
ז.117) כט , ירמי '
ואילך .118) יב כז, שם ראה

וש"נ.119) .72 ע' חכ "ד  התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.120) סד , פסחים ראה
א.121) קכז,
יח .122) טו, ראה פ'
פ"א.123) כה מאמר ואילך . יז מאמר
טו.124) יו"ד , ישעי ' ע"פ



לז    

למעמד  דבר  של  בסופו באים  זו הנהגה  ֿ ידי על  הנה  - הנביא  של  הנבואה  בדברי מתחשבים  לא  ובמילא 
הבור  אל  הנביא  את  שמשליכים  !...125ומצב 

.‚Î? הנבואה ופסקה  המקדש  בית  משחרב  זאת  לבחון אפשר  כיצד  לכאורה , אך 

ניתוסף  אם  היום , בסוף  נעשה  מה  כשרואים  - בזה  כיוצא  בענינים  שמצינו כפי - היא  בזה  הבחינה  הנה 
להיפך . או ומצוות , תורה  בעניני אצלו

בה ', בבטחון התחזקות  עם  קשורה  אצלו וההשתדלות  ֿ יהודי האינו עם  הקשר  האם  - לעניננו ובנוגע 
ש "כחי  הרעיון והחלשת  פרטית , בהשגחה  כולו העולם  כל  את  מנהיג  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  הידיעה  חיזוק 

הזה " החיל  את  לי עשה  ידי .126ועוצם 

הזה ", החיל  את  לי עשה  ידי ועוצם  ש "כחי הרעיון שמתחזק  באופן הם  וההשתדלות  הקשרים  כאשר 
וכפי  וכו', המזוזה  את  להסיר  ובמילא  הדלת , של  השני מעבר  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  את  להוציא  יכולים  שלכן
הניח  אלא  אותנו, תשחית  ולא  תעזרנו (לא  תכסוף " ולא  תסעוד  לא  דעלמא  "ריבוניה  ֿ כוכבא : בר  שאמר 

הטבע ) אל  עיר ";127הכל  ישמר  ש "ה ' שמונעת  דרך  שזוהי יודעים  אזי -

מתפלל  הוא  הרי עמו לדבר  שהולך  שלפני באופן היא  הגוי אצל  הההשתדלות  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה 
ורוצה  ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  תודה  רגשי חש  אזי אצלו, בהשתדלות  מצליח  וכאשר  תהלים , קא ּפיטל  ַואומר 
הצלחת  על  - לתודה " "מזמור  אלא  תפלה , של  מזמור  לא  - נוסף  תהלים  קא ּפיטל  באמירת  זאת  ַלהביע 

ההשתדלות .

הגמרא  דברי ֿ דרך  בית 128[ועל  משחרב  (גם  קטנה " נבואה  זו הרי פיו לתוך  פסוק  לו ונפל  "השכים  :
זה  שביום  לקוות  לו יש  תורה , של  ענין לו נופל  היום  בתחילת  שכאשר  והיינו, נבואה ), ופסקה  המקדש 

הנכונה ]. בדרך  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  יוליכנו

.„Î: בזה וההסברה 

אופני  בפרטיות  (כמסופר  חיילותיו של  גבורתם  את  ובחן שבדק  לאחרי טענה : ֿ כוכבא  לבר  יש  לכאורה 
שגם 127הבדיקה  למסקנא , הגיע  ,(  עם להתמודד  יוכל  ֿ הוא , ֿ ברוך  מהקדוש  וסיוע  עזר  ללא  ,

הרשעה . רומי מלכות 

לטבע ; שייכות  לו שיש  עם  אודות  כשמדובר  רק  שייכים  חשבונות  של  ענינים  שכל  - זה  על  המענה  אך 
ממש " ממעל  אלקה  "חלק  בהיותם  לטבע , להם  יש  שייכות  איזו - ֿ ישראל  בני לה '129אבל  אתם  "בנים  ,

לטבע .130אלקיכם " שייכים  אינם  הבנים  גם  כך  לטבע , שייך  אינו ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  שהאב , כשם  ;

מהטבע  חלשים  אינם  בודאי הרי לטבע , שייכים  אינם  ישראל  שבני אף  שכנגד : הצד  טוען עדיין אבל 
בסיוע  בבל , עם  להתמודד  יכולים  הטבע  דרך  ֿ פי על  אם  כן, ואם  מהטבע ); יותר  חזקים  הם  (אדרבה :

ומצרים  אתם 131אשור  ד "בנים  המעלה  גם  ישנה  הטבע  ענין על  נוסף  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הרי -
אלקיכם "?! לה '

לצאת  ביכלתו ויש  הגדיל , שכבר  טוען אתם ") ("בנים  הילד  כאשר  מתחילה  שהצרה  - הוא  הענין אך 
לצדו... יעמוד  שאביו צורך  ללא  לבדו, למלחמה 

רבינו  ומשה  צבא , יוצאי אלף  מאות  שש  שיצאו למרות  מצרים : ביציאת  שאירע  מה  שרואים  וכפי
מצרים " מארץ  ישראל  בני עלו ו"חמושים  בירושלמי 132בראשם , וכדאיתא  מזוינים "מל 133, שהיו מד 

בני  כאשר  הנה  - "עמלק " מאיזה  ולהתיירא  להתפעל  מה  להם  היה  שלא  כך , זיין", מיני (עשר ) בחמשה 
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ואילך .125) ו לח , ירמי ' ראה
יז.126) ח , עקב
(ובקה"ע).127) ה"ה פ"ד  תענית ירושלמי 
ע"ב.128) ריש נז, סע"ב. נה, ברכות
רפ"ב.129) תניא

א.130) יד , ראה פ'
ז.131) לז, ירמי ' ראה
יח .132) יג , בשלח 
ה"ד .133) פ"ו שבת



לח   

אין" אם  בקרבנו ה ' "היש  אמרו עמלק "134ישראל  "ויבוא  מיד  אזי גרם 135, וקטנטן יחיד  עמלק  ואותו ,
ישראל ! בני ריבוא  לששים  צרות 

מנצח  אזי בשכל , והשגה  הבנה  ֿ פי על  היא  המלחמה  שכאשר  - צדדים  שני בין במלחמה  שרואים  וכפי
לכל  שנוגע  דבר  זה  הרי שאצלו היינו, כללים , ללא  לוחם  הצדדים  אחד  כאשר  אבל  החלש ; את  החזק 
הנה  חזק , היותו שעם  החזק , את  לנצח  החלש  יוכל  אזי בלבד , שכל  ֿ פי על  זה  הרי השני ואצל  מציאותו,
חייו. מטרת  כל  את  זה  בנצחון בראותו במלחמה , לנצח  נפשו עצם  בכל  נלחם  החלש  ואילו ינהג , בעצלות 

.‰Î יכול אינו שלכן יהודי, לסבול  יכול  אינו - מהכלל  יוצא  בלי - גוי שכל  לכך , הסיבה  אמנם  מהי
חטאת "?! לאומים  ש "חסד  כאמור , ליהודי, חסד  לעשות 

ֿ מצבים : סוגים  שני יש  הגוים  שאצל  בגלל  - היא  הדבר  סיבת  ובכן,

לוא ) היה  שדהו":"לאחד  בתוך 

אותו  מעניין לא  - שדהו". בתוך  "תל  כמו אצלו היא  בעולם  יהודי של  מציאותו שישנה  העובדה  עצם 
שישנה  ֿ אם  כי עפר , אלא  שאינו או כסף , או זהב  מיוחדת , תכונה  לו יש  אם  ה "תל ", של  מציאותו מהי
מה  - "שדהו" שזוהי וכיון "שדהו", - שלו שהוא  שחושב  בעולם  - והיכן מקום , שתופס  דבר  מציאות 

המדרש  ובלשון יהודי?!... של  מציאותו שם  אתה 136עושה  מה  ליעקב : טוען שעשו ועשו, ליעקב  בנוגע 
נחשבת  היהודי של  מציאותו עצם  בזה ; וכיוצא  יצחק  מברכות  לו איכפת  לא  - הזה ?!... בעולם  עושה 
"שדהו", שזוהי בגלל  ורק  אך  אלא  שלו, לנוחיות  מפריע  שה "תל " בגלל  ולא  בשדהו, "תל " כמו אצלו

זר . דבר  שהוא  "תל " נמצא  ובה 

לו  להיות  ויהפך  רכושו, כל  את  לו ויתן עניניו כל  על  יוותר  היהודי אם  גם  עצה : שום  אין זה  ועל 
היהודי  של  מציאותו עצם  הנה  לאבדם ", "ביהודים  ממציאותו, יתבטל  שלא  זמן כל  הנה  - כנעני" "עבד 

הגוי!... של  אויגן") די אין קריכט  ("עס  עיניו את  מנקרת 

ראשון, ביום  ויסגרנה  בשבת  חנותו את  יפתח  ֿ ליצלן, רחמנא  התפילין את  יסיר  שאם  חושב  יהודי אם  גם 
הגוי יהיה  אזי רשע , אותו של  מסעודתו ויהנה  כמותו, ויתנהג  יתלבש  הגוי, של  בלשונו -ידבר  שלו

רגוע ! להיות  הגוי יכול  לא  היהודי, של  מציאותו שקיימת  זמן כל  כן; האמת  אין

לוב ) היה  שדהו":"ולאחד  בתוך 

חז"ל  ובלשון ריק . חלל  - "חריץ " אצלו שיש  מרגיש  שנאה 137הגוי "שירדה  סיני", ל "הר  בנוגע 
מרגיש  חיים ", "תורת  התורה , את  קיבלו ישראל  שבני מאז תורה "; בו קבלו "שלא  עליו", העולם  לאומות 

ריק . חלל  - "חריץ " יש  שאצלו הגוי

רז"ל  כמאמר  בכך , רצו שלא  אלא  התורה , את  לקבל  אפשרות  להם  היתה  "החזירה 138אמנם 
בנוגע  זה  הרי - רוצים  שאינם  מה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  קבלוה ", ולא  ולשון אומה  כל  על  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 

עכשיו. רוצים  היו - שבזה  הטוב  ואילו שבזה , להגבלות 

הוא " ש "ישראל  כיון יעשה , רק  שיהודי מה  מינה ' 'נפקא  ללא  הנה  שכן, (סעיף 139וכיון לעיל  [וכאמור 
שבתורה , אותיות  ריבוא  הששים  לכל  שייכות  לו יש  ידה  ועל  בתורה , אות  יש  מישראל  אחד  שלכל  י"ד )
מרגיש  הוא  הרי בו, שפוגש  גוי כל  הנה  כולו], ֿ תורה  הספר  של  הכשרות  תלויה  שלו האות  של  ובכשרות 

"חריץ ". - ריק  חלל  אצלו שיש 

שהוא  מכמו יותר  נעלה  ומצב  למעמד  שיתעלה  ֿ זה  ֿ ידי על  - הריקנות  רגש  את  למנוע  דרך  אמנם  לו יש 
"לא  הציווי את  לקיים  רצונו אין בכך ; רצונו שאין כיון זו, דרך  מלכתחילה  שולל  הוא  אבל  תרצח ".עתה ,
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ז.134) יז, בשלח 
ח .135) שם,
תולדות136) ופרש"י קיא) (רמז יל "ש  סדר ראה כב. כה,

ז). שם באבער (ותנחומא ט  תרומה תנחומא פי "ט . זוטא אליהו

ובפרש"י .137) סע"א פט , שבת
סע"ב.138) ב, ע"ז
רע"א.139) מד , סנהדרין



לט    

חרבך  "על  לו אמר  יצחק  שהרי - אב  כיבוד  - אביו בקול  לשמוע  רצונו שכל : ֿ פי על  טעם  גם  לו ויש 
כמסופר 140תחיה " תורה , מתן בשעת  לעולמים  היה  וכבר  - תרצח ". "לא  הציווי את  לקבל  יכול  אינו ולכן ,

חז"ל  מה 141במדרשי שאלו, התורה , את  לקבל  אפשרות  להם  ונתנו ישמעאל  ובני  עשו לבני פנו שכאשר 
לא  - תגנוב " ו"לא  לקבל , השני רוצה  לא  - תנאף " "לא  לקבל , זה  רוצה  לא  - תרצח " "לא  הנה  בה , כתוב 

לקבל . השלישי רוצה 

"גם  הריקנות : רגש  את  למנוע  אחרת  דרך  לו יש  "חריץ ",142ובכן, של  המושג  כל  יהיה "! לא  לך  גם  לי
יאבדו  כאשר  אבל  הדבר ; חסר  אצלו ואילו חיובי, דבר  לו שיש  מישהו ישנו כאשר  רק  שייך  ריק , חלל 
תחזור  שהתורה  כיון בעולם , התורה  ענין של  המציאות  תתבטל  ובמילא  לאבדם ", "ביהודים  היהודים ,
שנשארו  שאף  לתורה ), ראויים  היו לא  ישראל  בני (כאשר  הלוחות  בשבירת  שאירע  ֿ דרך  [על  למקומה 

למעלה  ועלו פרחו האותיות  הנה  יחסר 143הלוחות , לא  אזי - ֿ ליצלן רחמנא  תורה  ללא  ישאר  והעולם  ,[
מיוחד ! דבר  לו אין אחד  שאף  כיון מאומה , לו

לו היה  ("לאחד  הנ"ל  ֿ סוגים  ענינים  לוושני היה  ולאחד  שדהו שייכים בתוך  שדהו") בתוך 
שמרגיש  בגלל  היא  שדהו", בתוך  כ "תל  הגוי בעיני נחשבת  יהודי של  שמציאותו לכך  הסיבה  כי - לזה  זה 

שדהו". בתוך  "חריץ  - ריק  חלל  יש  שאצלו

מצד  אחד : ענין זה  הרי הגו ובאמת  מציאות  לסבול  יכול  שאינו הגוי צועק  כיון - היהודי, של  ף 
" ומצד שזהו שדהו"; .בתוך  סיני הר  על  ה ' "וירד  ולכן, ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  ,.

לאמר " האלה  הדברים  כל  את  אלקים  "144וידבר  ריק , חלל  אצלו נעשה  - הדורות  כל  סוף  עד  ,."

.ÂÎ היה לאחד  אדם , בני לשני דומה , הדבר  למה  והמן דאחשורוש  "משל  - הגמרא  דברי תוכן וזהו
וכו'": שדהו בתוך  חריץ  לו היה  ולאחד  שדהו, בתוך  תל  לו

בגלל  אירע  זה  שכל  לחשוב , יכולים  והמן, דאחשורוש  הדברים  פרשת  ולהבין להתבונן רוצים  כאשר 
ככר  אלפים  ב "עשרת  אחשורוש  את  ("אונטערקויפן") לשחד  רצה  ולכן במרדכי, נתקנא  הרשע  שהמן

היה " טיפש  "מלך  שאחשורוש  וכיון הסבירה 145כסף ", שאסתר  (מה  מעצמו הבין שלא  מפני לכך , הסכים  ,
המלך " בנזק  שוה  הצר  ש "אין ֿ כך ) אחר  ;146לו

עשרת  לא  יותר , גדול  סכום  לאחשורוש  מציע  היה  אחר  מישהו אם  או חכם , היה  אחשורוש  אילו אבל 
משכר  היה  מישהו אם  או ֿ כך , כל  רשע  היה  לא  אילו - להמן בנוגע  וכן אלף ; עשר  אחד  אלא  אלפים 

ישתחוה " ולא  יכרע  לא  ש "מרדכי ללב  יקח  שלא  כדי זה , לפני אחד  יום  למרדכי,147אותו בנוגע  וכן ;
בגמרא  (כהדעה  המן את  מרגיז היה  לא  ואיש 148אילו יהודי (איש  גיסא  לאידך  אמרה  ישראל  "כנסת  :

. יהודי לי עשה  מה  ראו הזה ), הצער  לי גרמו מרדכי ימיני מיניה  דאתיליד  לשמעי דוד  קטליה  דלא  .
הגזירה . כל  באה  היתה  לא  אזי - המן") ביה  דמיקני

ש  ואומרת  זו, סברא  שוללת  הגמרא  אבל ובכן: בטבע , הלבושים  הם  הנ"ל  המאורעות  טעות ; זוהי
לאחד  אדם , בני לשני דומה , הדבר  למה  והמן דאחשורוש  "משל  הנה  - הענין אמיתית  לדעת  כשרוצים 

שדהו": בתוך  חריץ  לו היה  ולאחד  שדהו, בתוך  תל  לו היה 

מלכותו, שתחת  במדינות  שהיו ישראל  בני של  המציאות  שזוהי שדהו", בתוך  תל  לו "היה  - אחשורוש 
מנוח . לו נתנה  לא  מציאותם  שעצם 

העמים  בין ומפורד  מפוזר  אחד  "עם  הם  ישראל  שבני ידע  המן שדהו"; בתוך  חריץ  לו "היה  - והמן
עם ". מכל  שונות  (ש )דתיהם  אצלו 149. ואילו נצחי, שהוא  אחד  מה ' נצחית  תורה  סיני בהר  שקיבלו כיון ,
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מ .140) כז, תולדות
ב.141) קצב, זח "ג  ב. לג , ברכה ספרי  ראה
כו.142) ג , ֿ א מלכים - הכתוב לשון
בסופו.143) ג  פ"ב, דר"נ אבות
א.144) כ , כ . יט , יתרו

א.145) יב, מגילה
ובפרש"י .146) ד  ז, אסתר
ב.147) ג , שם
(ובפרש"י ).148) ואילך  סע"ב שם,
ח .149) שם,



מ   

"חריץ ". ריק , חלל  יש  שאצלו כך  יפקד , ולא  יזכר  לא  - שנים  אלף  שיעברו ולאחרי אלו, ענינים  כל  אין

להניחם " שוה  אין "למלך  אמר , אותך 149ולכן תטריד  שתמיד  כזו מציאות  שתהיה  צריך  אתה  מה  :
ומצב  במעמד  שהוא  מישהו שיש  בגלל  ריקנות  ארגיש  תמיד  ואני באדערן"), אלעמאל  דיר  וועט  ַַָ("עס 

לגמרי. ממני שונה 

מהם  אחד  שכל  דייקא , "בעל " החריץ ", ו"בעל  התל " "בעל  עם  - הגמרא  אומרת  - "עסק " כאן לנו יש 
כדרכו  בעולם  ישראל  בני של  מציאותם  עובדת  את  מקבל  אינו התל " "בעל  ֿ הבית : לבעל  עצמו את  מרגיש 

שהוא  חושב  אלא  עולם , ומפריע של  שמבלבל  ומי ֿ הבית "), בעל  גאנצער  דער  איז ַ("ער 
ע ּפעס  אין איז ("ער  שלו אשמה  איזו כאן שיש  חושב  אינו החריץ " "בעל  כן וכמו ה "תל "; הוא  לבעלותו
שאין  וכיון לדבר ; עצה  למצוא  ועליו "חריץ ", אצלו יש  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  הבית ", "בעל  הוא  שולדיק ");

לאבדם ". "ביהודים  יותר : קלה  עצה  לו יש  - תגנוב " ו"לא  תרצח " "לא  הציווי עצמו על  לקבל  רצונו

.ÊÎ העצה איפוא  היא  מה  - החריץ " ו"בעל  התל " "בעל  כמו הם  והמן שאחשורוש  כיון אמנם ,
?150לזה 

ד "בעל  המשל  נתבאר  עתה  זה  הרי - הגזירה  את  שיבטל  עליו לפעול  ולהשתדל  אחשורוש  אל  ללכת 
אצל  ההשתדלות  תועיל  מה  כן, ואם  ישראל , לבני  להיפטר  רוצה  בעצמו שהוא  לאחשרוש , בנוגע  התל "

אחשורוש ?!

ובכן:

שלמדו  רבן בית  של  תינוקות  אלף  כ "ב  וקיבץ  תענית , גזר  שמרדכי ֿ זה  ֿ ידי על  היה  הגזירה  ביטול 
. בכייתם  קול  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  ושמע  למרום  שועתם  שעלתה  "עד  והתפללו, .תורה  גדול  קול  כגדיים . .

. טיט וטלאים  של  בחותם  חתומות  שהיו עליהם  שגזר  אגרות  אותן ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  נטל  שעה  באותה  .
במדרש  (כמסופר  כו'" );88וקרעם 

מלכות  ללבוש  אסתר  הוצרכה  - תעשה " אשר  "בכל  הטבע , בדרך  בפעולה  צורך  שיש  כיון לזה , ונוסף 
בשרים " קנאתו במלך  "קנאתו ֿ זה  ֿ ידי שעל  משתה , ולערוך  התל "), ("בעל  אחשורוש  עם  לדבר  ,151ולילך 

הטבע . בדרך  גם  הגזירה  שבטלה  ועד 

.ÁÎ אסתר של  ההנהגה  באופן מודגש  זה  :152וענין

לבוא  נקראתי לא  ש "אני שלמרות  כך  אחשורוש , בעיני וחסד  חן לשאת  צריכה  אסתר  כאשר  לכאורה :
יום " שלושים  זה  המלך  ללכת 153אל  צריכה  היתה  ֿ לראש  לכל  הנה  - הזהב  שרביט  את  המלך  לה  יושיט  ,

וחסד , חן לשאת  כדי שצריך  מה  כל  ולעשות  ולהתייפות , להתלבש  ּפארלער "), ("ביוטי יופי" ַל "מכון
הנס ". על  סומכין "אין שהרי

לו: ואמרה  זקן... לרב  לקרוא  שלחה  - אסתר ? עשתה  ומה 

. עלי וצומו היהודים  כל  את  כנוס  "לך  הנה  - הטבע " "בדרך  פעולה  לעשות  שצריך  שלשת כיון .
הילדים ,87ימים " גם  סופם , ועד  מראשם  היהודים , כל  אלא  "קונץ "... לא  זה  - לבדך  תצום  שאתה  די לא  ;

המלך ,ו"ג אל  לכניסתי סמוך  אדאג  לזה  הנה  - אחשורוש  לפני וחסד  חן לשאת  אני שצריכה  - אני" ם 
כן" אצום  ונערותי אני "גם  - היא  בזה  הפעולה  התחלת  ,87אבל 

כדת " לא  אשר  המלך  אל  אבוא  שאצליח ;87"ובכן אני יודעת  ולכן נפש , מסירות  מתוך  אני הולכת  כך  -
בברכת  תלויה  וההצלחה  תורה , ֿ פי על  עליו שמוטל  מה  לעשות  צריך  יהודי כי נוגע , זה  אין - לאו אם  וגם 
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הגוי150) את לשכר ֿ שחוק : בבת  אמר שליט "א  אדמו "ר כ"ק
גם ומה  במקומו ; אחר גוי ימצא  סוכ"ס  הנה  - אנטרינקען") ָ("אים
וכפי דבר, אותו  לעשות  יוכל ֿ הייט") ("שיכור'ער שיכור שבהיותו 
שאינם גוים  רק  לא  חלק נטלו שבהם  רח "ל, ב"פוגרומים " שאירע 

שיכורים ... גוים  גם אלא  ("ניכטערע "), שיכורים 

ב.151) טו, מגילה
(152- מנחם (תורת ס"ה דאשתקד  פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(138 ע' חל "ט  התוועדויות
יא.153) ד , אסתר



מי    

ועוצם  "כחי על  שסומכת  בגלל  זאת  עושה  היא  אם  - המלך  אל  אסתר  להליכת  בנוגע  ה "בחינה " וזוהי
עושה " אסתר  מרדכי מאמר  ש "את  בגלל  או ש "גם 154ידי", באופן היא  המלך  אל  להליכה  ההכנה  כאשר  :

הכלי  את  לעשות  מצליחה  ואז עושה ", אסתר  מרדכי מאמר  ש "את  יודעים  אזי - כן" אצום  ונערותי אני
אלקיך ". ה ' "וברכך  ה ', ברכת  תשרה  שבו - תעשה " אשר  "בכל  -

.ËÎ הגמרא אומרת  זה  את 43ועל  קנאה  לה , שלחו לדורות , קבעוני לחכמים , אסתר  להם  "שלחה  ,
והוסיפה  ופרס ", מדי למלכי הימים  דברי על  אני כתובה  כבר  להם , שלחה  האומות , לבין עלינו מעוררת 

לדורות ": "כתבוני לבקש ,

שנוגע  ענין זהו אלא  אחשורוש "), בימי ("ויהי אחת  פעם  שקרה  מאורע  זה  שאין - היא  אסתר  טענת 
מידם ", מצילנו ֿ הוא  ֿ ברוך  ש "הקדוש  לידע  וצריכים  לכלותינו", עלינו עומדים  ודור  דור  "בכל  כי לדורות ,
לשלוח  צריך  שלכן תעשה ", אשר  "בכל  הטבע , בדרך  בפעולה  צורך  יש  זה , עם  וביחד  אלקיך ", ה ' "וברכך 

וכו'. וכו' המן את  ולהזמין משתה  ולערוך  אחשורוש , עם  לדבר  אסתר  את 

ש "ח  אמת  הן האומות ": לבין עלינו מעוררת  את  "קנאה  - לה  ושולחים  מתייראים  ישראל  חכמי סד אבל 
ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  החריץ ", "בעל  או התל " "בעל  הוא  הרי ֿ יהודי אינו פוגשים  וכאשר  חטאת ", לאומים 

ישראל ?!... שונא  הנך  לו: ולומר  הגוי את  להרגיז צריך  למה 

שאם  בנפשכם  תדמו אל  ופרס ": מדי למלכי הימים  דברי על  אני כתובה  "כבר  אסתר , משיבה  זה  ועל 
שהדברים  כיון זאת , יודעים  הם  אצלם , חידוש  זה  אין יהודים ; ישנאו לא  אזי אלו, דברים  להם  תאמרו לא 

הזכרונות  בספר  נקראים  ויהיו המדינות , כל  מלכי ימי בדברי לא 155כתובים  העולם  אומות  שאצל  כך  ,
ֿ הפחות  שלכל  כדי לדורות ", "כתבוני ולכן עצמם , את  לרמות  שרוצים  יהודים  יש  מאי, אלא  דבר ; ישתנה 
להבטיח  צריכים  לראש  שלכל  - להתנהג  עליהם  דרך  באיזה  ידעו ואז חטאת ", לאומים  ש "חסד  הם  גם  ידעו

העיר . בשמירת  ויצליח  שומר " "שקד  ואז שומר , שוכרים  כן ולאחרי עיר ", ישמר  ש "ה '

כדברי  הפרטים , כל  את  גם  אלא  הענין, כללות  רק  לא  - לדורות " "כתבוני אסתר  שמבקשת  וזהו
.156המשנה  חובתו ידי בה  ויוצא  המגילה  את  אדם  קורא  ":."מהיכן

חידוש , דבר  אינה  - גו'" עלי וצומו היהודים  כל  את  כנוס  "לך  ממרדכי: ביקשה  שאסתר  העובדה 
הרמב "ם  ֿ דין על 157כפסק  תענית  גוזרים  ֿ ליצלן רחמנא  צרה  שבעת  ובתנ"ך ) בחומש  שכתוב  מה  יסוד  (על 

עמה " על  מלפניו ולבקש  לו להתחנן המלך  אל  "לבוא  לאסתר  צוה  שמרדכי - הוא  החידוש  !158הציבור ;

ראש  בהיותך  למרדכי: לטעון יכולה  אסתר  היתה  ישראל 152הסנהדרין לכאורה  בני כל  את  לכנס  עליך  ,
תהלים , לומר  הגזירה , רוע  על  אבל ולזעוק  טאג "; גוטן א  "און הגזירה , תתבטל  ואז ימים , ג ' ַָלהתענות 
הטבע ?! בדרך  לעשות  יש  מה  בשביל 

הכרוכה  פעולה  היותה  עם  הטבע , בדרך  פעולה  לעשות  שצריכים  אמר  שמרדכי כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
קושיות  שואלים  לא  - סנהדרין של  ֿ דין פסק  ישנו כאשר  קושיות ; אסתר  שואלת  לא  - נפשות  סכנת  עם 

שכל ! ֿ פי על  לפעול  שצריכים  הוא  דין' שה 'פסק  ֿ פי ֿ על  אף  תורה , של  ֿ דין פסק  על 

כיון  בחוץ , האמת  את  לספר  להתיירא  שאין ההקדמה  (לאחרי לדורות " "כתבוני אסתר  בקשת  וזוהי
האמיתי  המצב  את  להכיר  ("איינקנעלן") אותם  לשכנע  צריכים  שעדיין והיחידים  כו'", אני כתובה  ש "כבר 

היהודים ): - הם 

דאחשורוש  "משל  חז"ל  דברי את  הפעם  עוד  ותלמדו המגילה , את  הפעם  עוד  תקראו ושנה  שנה  בכל 
כו'", דומה  הדבר  למה  והמן,
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כ .154) ב, שם
א.155) שם,
א.156) יט , שם

תעניות.157) הל ' ריש
ח .158) ד , שם



מב   

שאין - כך  הקצה , אל  הקצה  מן לגמרי שונה  באופן והמן דאחשורוש  הענין כללות  את  שמבאר  משל 
שירה  מתוך  יעקב ", "שושנת  באמירת  מסיימים  קריאתו שלאחרי מעשה "), שיינע  ("א  יפה  סיפור  סתם  ַזה 

כולם  הדורות  כל  על  כללית  הוראה  זוהי אלא  וכו', -וריקוד 

על  לסמוך  ֿ אפשר  שאי כך  החריץ ", ו"בעל  התל " "בעל  ישנו ודור  דור  בכל  יהודים ! שמעו שתוכנו:
שבשמים " אבינו על  אלא  להשען לנו אין "אנו ה '159גויים ; ש "ברכך  שלאחרי אומר , שבשמים  ואבינו ,

הנה  הטבע , בדרך  לפעול  שצריכים  אלו וגם  מרדכי, סנהדרין, הרב , לדברי מצייתים  כאשר  - אלקיך "
הטבע , בדרך  העשיה  על  עליכם  מצוה  הנני - כן" אצום  ונערותי אני ש "גם  באופן היא  פעולתם  התחלת 

הוא " ש "ונהפוך  בטוחים  להיות  יכולים  הנכם  ואז וכו', אחשורוש  עם  אורה 26לדבר  היתה  ו"ליהודים  ,
ויקר " וששון .28ושמחה 

***

.Ï השקפת בכללות  קושיא  מתורצת  ֿ ידו שעל  לדורות "), ("כתבוני אסתר  ממגילת  לימוד  עוד  יש 
העולם : על  ויהדות , יהודים  התורה ,

העמים " מכל  "המעט  הם  ישראל  שבני כיון הרי - חטאת " לאומים  ד "חסד  הענין ללא  ,160גם 
המכריע , רוב  אינם  ואסתר  מרדכי כרצון שמתנהגים  אלו ֿ עתה , לעת  הרי גופא , ֿ ישראל  בני בין ֿ דרך ֿזה  ועל 
של  הייפעלע ") קליינע  ("א  קטנה  קבוצה  בשביל  כזה  גדול  עולם  שמסתובב  יתכן איך  הקושיא : ַנשאלת 

ואסתר ?! מרדכי כרצון שמתנהגים  יהודים 

ריבוי בו שיש  עצום , ֿ חרושת  בית  לניהול  - דומה  הדבר  למה  בשביל משל  כו', רבות  והוצאות  מכונות ,
דינרי  אלפים  אלף  שישקיע  מקום  אין לטעות , שיכול  ֿ ודם  לבשר  בנוגע  שאפילו קטן, דבר  ממנו להפיק 
שלם  שהוא  ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  זהב , דינר  ששוה  חפץ  לקבל  בשביל  זהב ,
המעט  "אתם  בשביל  כזה  גדול  עולם  בניהול  והסברה  הבנה  להיות  שמוכרחת  בודאי הרי מעשיו, בכל 

ומצוות . תורה  ֿ פי על  שחיים  העמים " מכל 

.‡Ï: אסתר למגילת  בנוגע  שמצינו תמוהים  ענינים  לשני בנוגע  הביאור  בהקדים  ויובן

דעות  כמה  יש  - חובתו" ידי בה  ויוצא  המגילה  את  אדם  קורא  "מהיכן - המגילה  לקריאת  :156בנוגע 
מבלילה  אומר  יוחאי בן שמעון ביטול 155"רבי התחלת  - נס " של  "תוקפו מתחיל  ששם  כיון ההוא ",

מאחר  אומר  יוסי "רבי יהודה 161הגזירה ; "רבי הצרות ; התחלת  - המן" של  "תוקפו האלה ", הדברים 
מאיש  מאיר 162אומר  ו"רבי הגאולה ; את  ֿ הוא  הקדוש ֿברוך  הכין כיצד  - מרדכי" של  "תוקפו יהודי",

ההלכה  היא  וכן אחשורוש "), בימי (מ "ויהי  כולה " .163אומר 

מובן: אינו ולכאורה 

מחשבתו" את  וקלקלת  עצתו את  "הפרת  ֿ כך  ואחר  גדולה , צרה  שהיתה  לידע  להתחיל 164כדי די -
רוצים  ואם  גו'", המן את  אחשורוש  המלך  גידל  האלה  הדברים  מ "אחר  - היותר  ולכל  ההוא ", מ "בלילה 
כל  נוגע  מה  אבל  גו'"; הבירה  בשושן היה  יהודי מ "איש  להתחיל  יכולים  - מרדכי של  היחוס  גם  לידע 
שהיתה  הדברים , מסקנת  רק  שנוגעת  בשעה  בה  - פרטיו  בכל  אחשורוש " בימי ד "ויהי הסיפור  אריכות 

הוא ", "ונהפוך  ֿ כך  ואחר  לאבדם ", "ביהודים  קריאת גזירה  מצות  לקיים  שכדי נקבע  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
"כולה "?! לקרותה  יש  המגילה 

הש "ס  כללי היפך  הוא  מאיר , רבי כדעת  כולה , לקרותה  שצריך  שהדין גם  יהודה 165ומה  רבי שהרי -
ובכל  האלה ", הדברים  מ "אחר  או יהודי " מ "איש  להתחיל  שדי וסוברים  מאיר , רבי על  חולקים  יוסי ורבי
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(159- חז"ל  לשון הע"י ).ע"פ (וגירסת בסופה סוטה
(תורת 160) ס"ז דאשתקד  פורים שיחת גם וראה ז. ז, ואתחנן

וש"נ. .(141 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם
א.161) ג , אסתר

ה.162) ב, שם
טושו "ע 163) ה "ג . פ"א מגילה  הל' ס"ג .רמב "ם סתר"צ או"ח 
דפורים.164) הניסים" "ועל  נוסח 
שם.165) למגילה אלקים מתת ספר גם ראה



מג    

יוסי  כרבי הלכה  יוסי ורבי מאיר  רבי יהודה , כרבי הלכה  יהודה  ורבי מאיר  שרבי הכלל  ישנו ;166מקום 
מאיר ! כרבי הלכה  - כאן ואילו

.Ï בשעה בה  אחשורוש ", בימי מ "ויהי כולה , המגילה  את  לקרוא  שצריכים  הגדול  בפלא  די לא  ואם 
רבותינו  מוסיפים  - הוא " "ונהפוך  ֿ כך  ואחר  לאבדם ", "ביהודים  גזירה  שהיתה  המסקנא  רק  שנוגעת 

ֿ לברכה  אסתר 167זכרונם  ממגילת  חוץ  המשיח , לימות  ליבטל  עתידין הנביאים  ספרי "כל  - דבר  עוד 
והלכות ":

גו'" יחדיו בשר  כל  וראו ה ' כבוד  "ונגלה  היעוד  יקויים  שאז המשיח , רוחי 168בביאת  את  ו"אשפוך  ,
ובנותיכם " בניכם  ונבאו בשר  כל  בניכם 169על  גם  שהרי יקר , דבר  יהיה  לא  הנבואה  שענין כיון הנה  -

והיינו  הנביאים , כל  ייבטלו אזי מלמעלה , נבואה  יקבלו מקום 170ובנותיכם  ותפיסת  חשיבות  תהיה  שלא  ,
ייבטלו. לא  והלכות  אסתר  מגילת  אבל  נביא ; יהיה  יהודי ילד  שכל  כיון הנבואה , לענין

שמכל  הסיבה  מהי אבל  להתנהג ; כיצד  לידע  שיצטרכו כיון - ייבטלו לא  הלכות  בשלמא  ולכאורה :
מג דוקא  הנה  הקודש  כתבי וכל  במלוא הנבואות  תישאר  - האמור  ֿ פי ועל  תיבטל , לא  אסתר  ילת 

חשיבותה ?!

להם  תהיה  לא  ֿ לבוא  שלעתיד  הנביאים , ספרי מכל  יותר  אסתר  מגילת  של  חשיבותה  גדולה  במה 
של  ששמו - אסתר  מגילת  ודוקא  ובנותיכם ", בניכם  ונבאו בשר  כל  על  רוחי ש "אשפוך  כיון חשיבות ,

ֿ תיבות  וסופי ֿ תיבות  בראשי ֿ אם  כי אחת , פעם  אפילו בה  נזכר  לא  ֿ הוא  ֿ ברוך  זאת ,171הקדוש  ולעומת  ,
לא  - גופא  ובזה  המשיח , בימות  אפילו חשיבותה  תיבטל  לא  - הפרטים  בכל  מופיע  גוים  אודות  הסיפור 

אחשורוש "?! בימי מ "ויהי גם  אלא  ההוא ", מ "בלילה  רק 

חלקי  שאר  ומכל  הנביאים , ספרי מכל  יותר  נעלה  שהוא  אסתר  במגילת  ענין שיש  לומר , צריך  ֿ כן ועל 
גדול . חידוש  זה  יהיה  המשיח  בימות  גם  הנה  שלכן, התורה ,

.‚Ï בימי מ "ויהי "כולה ", לקרותה  שצריכים  המשנה  בדברי מודגש  אסתר  במגילת  החידוש  ובכן,
אחשורוש ":

. אחשורוש  בימי ד "ויהי שלש הסיפור  "בשנת  מדינה ", ומאה  ועשרים  שבע  כוש  ועד  מהודו המולך  .
מעשה  בשעת  אשר  עצמו, בפני סיפור  זה  הרי - כו' ושתי עם  הסיפור  והמשך  וגו'", משתה  עשה  למלכו
שנגזרה  - עצמו בפני סיפור  אירע  ישראל  לבני בנוגע  ישראל ; לבני שייכות  לו שיש  אחד  אף  הבין לא 

הגזירה . וביטלו הטבע , בדרך  פעולות  גם  ועשו כו', התענו והם  עליהם , גזירה 

- מגלה  אסתר  מגילת  ואילו אסתר ; במגילת  הדברים  שנכתבו לפני רק  זהו אבל ,  הנהיג
על  אחשורוש  ימלוך  לכן מקודם  שנים  שכמה  באופן הדברים  את  וסיבב  העולם  את  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 
לא  שושתי באופן הדברים  את  ומסבבים  משתה , לערוך  עליו מצווים  שנים  שלש  ולאחרי מדינות , קכ "ז

וכו'. לבוא  תרצה 

אשר  הוא  "ונהפוך  להיות  שיוכל  שכדי - לאו אם  ובין זאת  מבינים  אם  בין - לנו מגלים  כלומר :
. אחשורוש  בימי ד "ויהי ההתחלה  להיות  הוצרכה  בשונאיהם ", המה  היהודים  ועד ישלטו מהודו המולך  .

הוא ". "ונהפוך  להיות  יכול  היה  לא  כוש ", ועד  מהודו "המולך  היה  לא  אחשורוש  ואילו כוש ",

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  צריך  - העמים " בין ומפורד  מפוזר  אחד  "עם  אודות  מדובר  כאשר  ולכאורה :
א  "מושל להטריח  אחשורוש  את  לעשות  הטבע , סדרי וכל  ההשתלשלות  סדר  כל  את  השרת , מלאכי ת 
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וש"נ.166) ב. מו, עירובין
ספ"ב.167) שם רמב"ם ה"ה. פ"א מגילה ירושלמי 
ה.168) מ , ישעי '
א.169) ג , יואל 
הרשב"א 170) שו"ת (ראה הרשב"א דברי  נזכרו זה בענין

גם  וראה סתרס"ו. ח "ב הרדב"ז בשו"ת ונת' הובא - סצ"ג ) ח "א
22 ע' חכ "ו בלקו"ש (הובא כח  ט , למג "א משה) (משאת אלשיך 

.(33 הערה
פ"ו.171) הפורים שער פע"ח  ראה



מד   

לפני 172בכיפה " - מלחמות  עם  גם  שכרוך  שנים , וכמה  כמה  במשך  שלם  גלגל  לסובב  צריך  זה  שבשביל  ,
יותר ?! פשוטה  בדרך  זאת  לסדר  אפשר  היה  לכאורה  וכו'; וכו' כורש  עם  כן ולאחרי בבל , עם  כן

המגילה  את  אדם  קורא  "מהיכן הוא : הדין הרי - גדול  פלא  והוא  המובן, דבר  זה  שאין אף  ובכן,
. חובתו ידי בה  ..ויוצא  אחשורוש  בימי ב "ויהי מתחיל  פורים  של  שהענין והיינו, מהודו ", המולך  .

הבירה . בשושן זה , לאחרי שנים  וכמה  כמה  אירע  עצמו שהמאורע  אף  כוש ", ועד 

לבוא  אפשר  אי הוא "; ב "ונהפוך  מתחילה  אינה  המגילה  שקריאת  - אסתר  מגילת  של  החידוש  וזהו
כאשר  כולה ; המגילה  את  קורין ֿ כן ֿ אם  אלא  בשונאיהם " המה  היהודים  ישלטו אשר  הוא  ל "ונהפוך 
חושב  אולי אתה  - הוא ". ל "ונהפוך  סוף  כל  סוף  באים  אזי כוש ", ועד  מהודו "המולך  הוא  אחשורוש 
- ומעיד  ומודיע  יצירתו, את  יודע  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  אבל  שלך , בענינים  טוב  יותר  לעשות  יכול  שהנך 
"כולה ", המגילה  את  כשקורין זה  הרי נס ", של  ל "תקפו לבוא  שכדי - אסתר  במגילת  שכותב  כפי

מתחילתה .

.„Ï:" לדורות "כתבוני אסתר  אומרת  זה  ועל 

זו: שאלה  יהודי שואל  דור  שבכל  לדורות , גם  אלא  הפורים , לימי בנוגע  רק  לא  הוא  הנ"ל  לימוד 

נגד  ללכת  שעליו ליהודי לו אומרים  גדול , עולם  שישנו שלך למרות  המציאות  לו: ואומרים  העולם ,
המציאות  אדרבה : להכעיס ... כדי "בראשית ",אינה  - העולם  מתקיים  ועליך  העיקרית , המציאות  היא  שלך 

ראשית " שנקראת  התורה  "בשביל  - גופא  וישראל  ראשית ", שנקראו ישראל  .173"בשביל 

המשניות  לפירוש  בהקדמתו רז"ל 174הרמב "ם  מאמר  בביאור  אמנם  לא 175מאריך  כולו העולם  "כל 
ויצטרך  מאד , חסר  שהאדם  "מפני יחידותו", ושממון עצבונו "להסיר  שפירושו, לזה ", לצוות  אלא  נברא 

ולאפות  ולטחון ולדוש  והקצירה , החרישה  ללמוד  נצרך  והיה  רבים , ללמוד .לדברים  צריך  יהיה  וכך  .
לתקן  אדם , בני שאר  נמצאו כן על  חכמה , ולקנות  ללמוד  פנאי מוצא  יהיה  ומתי וכו', והאריגה  הטויה 

רק  זוהי אבל , כו'"; מזומן צרכו החכם  שימצא  כדי במדינה , אליהם  הצריכים  המעשים , שמצינו אלו
זה  אין  עדיין אך  בעולם , כן  כדי שלם  עולם  שיסובבו בשכל , מקום  לזה  אין דלכאורה , -

בתורה ! שיעסוק  בכמות  כו') מאלף  (אחד  קטן חלק  שימצא 

לעצמו: בנוגע  שואל  כן וכמו

לשינה , מיועדות  שעות  וכמה  כמה  - היום  סדר  את  ומחשב  שביום , השעות  מספר  את  מחשב  הוא 
העולם , בעניני להעסק  בנוגע  וכן בריאות , ועניני ושתיה  לאכילה  שעות  וכמה  כמה 

עסקינן - ברשיעי שכתוב 176ולא  למה  בהתאם  ֿ ערוך , שולחן ֿ פי על  שמתנהג  יהודי אודות  מדובר  ,122

ויצהרך " ותירושך  דגנך  "ואספת  - תעשה " אשר  בכל  אלקיך  ה ' רז"ל 177"וברכך  וכמאמר  עשו 178, "הרבה 
בידן" עלתה  ולא  יוחאי בר  שמעון כרבי בידן, ועלתה  ישמעאל  -כרבי 

בלבד  זמן שמיעוט  נמצא  - במצוות  שנתחייב  קודם  הילדות , ימי את  גם  ומחשב  מוסיף  כאשר  ובפרט 
טפלים . ענינים  עבור  מנוצל  הזמן רוב  ואילו ומצוות , תורה  לעניני מוקדש 

מוטב  הוא "; מ "ונהפוך  שיתחיל  מוטב  - מתחילתה  המגילה  את  לקרוא  צריך  הוא  למה  שואל : זה  ועל 
ויתן  במסחר , ועסק  ושינה  ושתיה  מאכילה  אותו יפטור  ֿ מצוה , בר  בתור  אותו יברא  ֿ ברוך ֿהוא  שהקדוש 

אפש  תורה ?!לו ֿ פי על  אחרת  בהתעסקות  צורך  ללא  מצוות , ולקיים  תורה  ללמוד  - בכך  ירצה  רק  אם  - רות 

ירידת  קודם  - דוקא ! בגוף  נשמה  של  באופן יהודי שברא  ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  ֿ ידי על  - זה  על  והמענה 
שכתוב  כמו הבורא , בעבודת  אלא  אינו שהעסק  באופן הסדר  אמנם  היה  למטה  .179הנשמה  ה ' אשר "חי  .
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א.172) יא, מגילה
ובכ"מ.173) בראשית . ר"פ  ורמב "ן פרש"י 
אח 174) להסתפק.ד "ה ראה "כ 
וש"נ.175) ב. ו, ברכות

וש"נ.176) א. ו, יומא ראה
יד .177) יא, עקב
ב.178) לה, ברכות
ועוד .179) א. יז, ֿ א מלכים



מה    

תפלה " אלא  עמידה  "ואין לפניו", תורה 175עמדתי ניתנה  "לא  אבל  מלאכים , אצל  עתה  הסדר  הוא  וכן ,
השרת " שהנשמה 180למלאכי באופן ישראל ", "בשביל  אלא  השרת , מלאכי בשביל  נברא  לא  והעולם  ,

דוקא . למטה  תהיה 

היתה  "ליהודים  עם  היא  שלו השייכות  אחשורוש "? בימי ל "ויהי שייכותו מהי שואל : יהודי וכאשר 
ויקר " וששון ושמחה  תפילין"28אורה  אלו ויקר  מילה , זו ששון ֿ טוב , יום  זה  שמחה  תורה , זו "אורה  ,45,

את ולמה  אדם  קורא  "מהיכן לו: אומרים  - אחשורוש "? בימי ל "ויהי שייכות  לו שתהיה  אותו גוררים 
. חובתו ידי בה  ויוצא  הוא "..המגילה  ל "ונהפוך  להגיע  יכולים  אז ורק  ,"

.‰Ï: המשיח לימות  גם  נוגע  זה  וענין

אחד " שכם  לעבדו גו' ברורה  שפה  עמים  אל  "אהפוך  כאשר  המשיח , בימות  יהיה 181אפילו לא  -
ישראל  בני יהיו אז גם  אלא  ֿ הוא , והקדוש ֿברוך  תורה  ישראל , בני של  המציאות  רק  שתישאר  ומצב  מעמד 

צאנכם " ורעו זרים  ו"עמדו העמים ", מכל  .182"המעט 

גם  להיות  תצטרך  ובמילא  ֿ חיים , בעלי להיות  שיצטרכו כך  הקרבנות , ענין יהיה  המשיח  בימות 
תבן" יאכל  כבקר  ש "אריה  כדי - צומח  של  -183המציאות  וזריעה  חרישה  של  המציאות  גם  אז ותהיה  ,

אלומותיו" נושא  ברנה  יבוא  הדומם .184"בוא  סוג  עם  הקשורות  המלאכות , שאר  וכל  ,

מובן: אינו ולכאורה 

המשיח  לביאת  וזכינו הגלות , מחבלי שנפטרנו דערווארט ") קאם  זיך  ("מ 'האט  הזמן הגיע  ֿ סוף  ֿ כל  ַַָסוף 
הרמב "ם  שכתב  כמו הבריאה , תכלית  באופן 185- מפריע , בלי וחכמתה ", בתורה  פנויין "יהיו שאז

מכסים " לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  ה "עמים 186ש "מלאה  כל  של  המציאות  שתהיה  הצורך  מהו כן, ואם  .
שנצטרך  "זרים " של  המציאות  שתהיה  הצורך  מהו לאו, ואם  ישראל , בני להיות  שיהפכו - ברורה " שפה 
ללא  בלבולים , ללא  וללמוד  לשבת  שנוכל  ר ּוה "), צו אונז ("לאזט  לנפשנו אותנו הניחו - עמהם  ָלהתעסק 

וכו'! וכו' ושתיה  אכילה  אלומותיו", "נושא  וזריעה , בחרישה  צורך 

מין  כל  של  המציאות  גם  אלא  המדבר , מין כל  של  המציאות  רק  לא  ֿ לבוא  לעתיד  תהיה  - ולפועל 
מכל  "המעט  ישראל , בני עבור  - לזה " לצוות  אלא  נברא  לא  העולם  ש "כל  ובאופן והדומם , הצומח  החי,

מכסים ". לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  ד "מלאה  באופן בתורה  שיהגו העמים ",

במדרש  וכדאיתא  דיבר ", ה ' פי כי יחדיו בשר  כל  וראו הוי' כבוד  "ונגלה  היעוד  יקויים  187אמנם 

- לדומם  בנוגע  אפילו וכן היום ", שבת  ואומרת  צווחת  היא  בשבת  תאנה  ללקוט  הולך  אדם  כו' "לעתיד 
שנאמר  כו' זועקת  "ועמדו 188"האבן וכמו בלבד , וטפל  משמש  רק  יהיה  הדומם  אבל  תזעק ", מקיר  אבן כי

המציא  תהיה  התכלית  עיקר  ואילו צאנכם ", ורעו וחכמתה .זרים  בתורה  שיעסקו ישראל  בני של  ות 

בני  של  בכמות  קטן שמספר  כדי שלם  עולם  שיסתובב  - בשכל  מקום  לזה  אין שלכאורה  וכאמור ,
תורה . וללמוד  במנוחה  לישב  יוכלו ישראל 

אסתר : מגילת  תיבטל  לא  המשיח  בימות  שגם  אומרים , זה  ועל 

שכתב  וכמו בשר ", כל  על  רוחי ש "אשפוך  בגלל  הנבואות , לכל  חשיבות  תהיה  לא  כאשר  גם 
בזהר 189הרמב "ם  וכדאיתא  והחכמה ", הדעה  בתורה 190ש "תרבה  ידיעה  ריבוי תהיה  דמשיחא  שבעקבתא 

בני  עם  תורה  ילמדו אז שגם  ה '", כבוד  ש "נגלה  לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דעלמא ", "רביי אצל  גם 
המעשה  סיפור  כל  ֿ ידי על  היא  הוא " ל "ונהפוך  לבוא  שהדרך  אסתר , ממגילת  בלימוד  צורך  יהיה  - ישראל 

אחשורוש ". בימי מ "ויהי החל 
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מו   

.ÂÏ: בהוה לעבודתינו בנוגע  הלימוד  - הוא  והעיקר 

מיעוטא  קטן, מיעוט  הוא  ישראל  עם  שכללות  ורואה  חשבון כשעושה  להתיירא  מה  ליהודי אין
הם  בשיטתו, שהולכים  אלו שלו, ה "מפלגה " הנה  גופא  ישראל  בני ואצל  האומות , שאר  לגבי דמיעוטא 
עליהם  ומצוותיה  חיים  תורת  האמת , בשביל  לוחם  שהוא  לטעון יכול  איך  כן, ואם  דמיעוטא , מיעוטא  גם 

כזה 191נאמר  גדול  עולם  ברא  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  לומר  בשכל  מקום  ואין יתכן לא  דלכאורה , בהם ", "וחי
כשר  ואוכלים  שבת  שומרים  ציצית , לובשים  תפילין, שמניחים  יהודים  של  קטנה  קבוצה  -בשביל 

ש "ליהודים  שכדי - לדורות " ד "כתבוני באופן - אחשורוש  של  מזמנו שלמדים  ההוראה  שישנה  מפני
כל  מדינות , קכ "ז על  אחשורוש  של  מלכותו כל  היתה  זה  בשביל  הנה  גו'", ושמחה  אורה  היתה 

וכו'. וכו' ה "פוליטיקא "

כאשר  הנה  ככה , פעמים  כמה  היא  הכמות  כאשר  גם  כי הכמות , מפני להתיירא  אין ודור : דור  בכל  גם  וכך 
החיים , דחיי המקור  עם  שקשור  האיכות  לו והחיים .יש  האמת  לכף  כולו העולם  כל  ומכריע  שוקל  זה  הרי

.ÊÏ באופן קצהו אפס  לגלות  - הגדול  בחסדו - ֿ הוא  הקדוש ֿברוך  רצה  פעמים , כמה  כמדובר  אמנם ,
בשכל . והשגה  הבנה  של 

ולדוגמא :

הוא  המצוות  שענין ֿ פי ֿ על  אף  הנה  - התורה  ענין בכללות   גם ישנם  ֿ מקום  מכל  ,
שכתב  וכמו המצוות , של  פרטים  ופרטי לפרטים  בנוגע  לא  אם  גם  המצוות , כללות  על  ֿ הפחות  לכל  מצוות ,

נבוכים ' ב 'מורה  שבה .192הרמב "ם  הפרטים  על  לא  אבל  המצוה , כללות  על  רק  טעם  ששייך 

אבל  דאורייתא , רזין התורה , סודות  נתגלו אלה  שבדורותינו - התורה  לפנימיות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
קצהו. אפס  רק 

במדרש  שכתוב  מה  משיח ",193ובהקדים  של  תורתו לפני הוא  הבל  הזה  בעולם  למד  שאדם  ש "התורה 
של  תורתו לגבי כ "הבל " היותה  עם  דעכשיו, התורה  ללמוד  צריך  משיח , של  לתורתו להגיע  כדי אבל 
מקצתן, את  ללמוד  צריך  - לעתיד  שיתגלו כפי תורה  טעמי להבין שייכים  להיות  כדי ֿ זה  ֿ דרך  ועל  משיח .

עתה . שנתגלה  קצהו, אפס 

רז"ל  מאמר  ֿ דרך  הזקן 194ועל  רבינו שמבאר  כפי בידו", ותלמודו לכאן שבא  מי שכדי 195"אשרי ,
בעולם  שלמד  מה  בידו שיש  בידו", "תלמודו כאשר  דוקא  זה  הרי אותה , ולהבין ֿ עדן בגן תורה  ללמוד 
ֿ הוא  ֿ בריך  דקודשא  מתיבתא  דרקיע , במתיבתא  ֿ עדן, בגן התורה  לימוד  שבין הערך  ריחוק  למרות  כי הזה ,
להביא  צריך  "לכאן", לבוא  כדי הנה  הזה , בעולם  שלמדים  התורה  לגבי וכו', מהימנא  דרעיא  מתיבתא  או

בידו". "תלמודו עמו

לא  אם  (גם  יראו אזי הוי'", כבוד  "ונגלה  כאשר  לבוא , לעתיד  שגם  לעיל , להאמור  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ומקי  תורה  לומדי של  מיעוט  רק  שיש  זאת ) זרים יבינו "ועמדו בבחינת  הם  השאר  כל  ואילו מצוות , ימי

צאנכם ": ורעו

קטנה  בכמות  שגם  בעולם  גילו - הוי'" כבוד  ד "ונגלה  לזמן שמתקרבים  ככל  - האחרונות  בשנים  דוקא 
ומלואו, עולם  ֿ ליצלן רחמנא  להרוס  יכולים  ידם  שעל  איכות , של  עצומים  כחות  גנוזים  להיות  יכולים 
משתמש  שבה  מהפצצה  ככה  פעמים  (בליון) מיליארד  או מליון בכמות  גדול  ומלואו שהעולם  ֿ על ֿפי אף 

ולהרוס  לפוצץ  .196כדי
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מז    

טובה  מדה  מרובה  - טובה  למדה  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  פורענות , במדת  אמורים  הדברים  197ואם 

שלם  עולם  לבנות  יוכלו ידם  שעל  ונפלאים , עצומים  כחות  איכות , ריבוי להכניס  יכולים  קטנה  שבכמות  -
סופו. ועד  מתחילתו

אמנם - בו אין הנ"ל  גילוי בו יש  אבל  , אם קטנה , כמות  ֿ ידי על  שגם  להאמור ,
מדה  שמרובה  באופן וכאמור , שלם , עולם  לבנות  יכולים  במילואם , בה  שנמצאים  הכחות  את  מנצלים 

ככה  פעמים  מאות  חמש  גבול .198טובה , בלי של  לאופן עד  מזה , יותר  ועוד  ,

שנים  כמה  שלאחרי כדי בכיפה " "מושל  שממנים  לדורות ", "כתבוני בענין להאמור  בנוגע  כן וכמו
ובכמה  ודור  דור  בכל  דוגמתו למצוא  יכול  המתבונן כל  הנה  - ישראל  בני על  גזירה  יבטלו הבירה  בשושן
לפני  שאירע  מסויים  שמאורע  שנים , וכמה  כמה  לאחרי תופסים  שלפעמים  הפרטיים , בחיים  פרטים , וכמה 

גדולה . הצלה  או פורתא  הצלה  אצלו תהיה  שנים  וכמה  כמה  שלאחרי לכך  גרם  שנים , עשרות 

הרמב "ם  שכתב  כמו - ישראל  לכלל  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  מוסיף 199ועל  יהודי שכאשר  בפועל  מציאות  שזוהי
הנה  אחת , .מצוה  זכות  לכף  כולו העולם  כל  ואת  עצמו את  "הכריע  ֿ זה  ֿ ידי ֿ ידי על  על  והצלה ", תשועה  .

את  ולהביא  ולהפוך  לשנות  בכחה  יש  אחד , ברגע  אחד  יהודי של  אחת  שפעולה  והיינו, משיח , ביאת 
וששון  ושמחה  "אורה  והנגלה , הנראה  וחסד  טוב  שמחה , של  באופן טפחים , מעשרה  למטה  המשיח 

ויקר ".

***

.ÁÏ קדושת ֿ כבוד  ֿ ידי על  (הוגה  המלך  שנת  נדדה  ההוא  בלילה  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר  ואמר  לנגן, צוה 
שליט "א ). אדמו"ר 

***

.ËÏ וידבר "שנאמר  מגילה : מסכת  בסיום  המשנה  לדברי בנוגע  ב ) (סעיף  לעיל  להמוזכר  בהמשך 
התורה  קריאת  אודות  גם  נזכר  זה  [ולפני כו'" קורין שיהיו מצוותן ישראל , בני אל  ה ' מועדי את  משה 
- קבוע ] זמן מלשון מועד  ה '", ב "מועדי טפל  בדרך  נכללים  הם  שגם  במנחה ", בשבת  ובחמישי "בשני
בענין  התחלתה  הנ"ל , גו'" משה  "וידבר  בפסוק  שסיומה  שהפרשה  זה ), על  מתעכבים  שלא  (אף  להעיר  יש 

גם 200השבת  במנחה ") בשבת  ובחמישי "בשני הקריאה  על  (נוסף  נכללת  שבזה  מובן, ומזה  ,
השבת . דיום  הקריאה  ֿ וכמה ) ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל 

בשבת " יאכל  שבת  בערב  שטרח  ש "מי כשם  הנה  - השבת  ביום  לקריאה  בנוגע 201ובנוגע  גם  כך  ,
נשיאנו  רבינו תקנת  ֿ פי על  החול , ימי דששת  השיעורים  ששת  שבת ", ב "ערב  שלומד  שמי בתורה , לקריאה 
שבכל  דמשה  אתפשטותא  של  לתקנות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  כו'", לישראל  להם  תיקן ש "משה  הענין [שזהו

הרמב "ם 202דרא  ֿ דין וכפסק  נעשית 203, ממילא  בדרך  אזי דאורייתא ], חיוב  של  גדר  מקבלות  אלו שתקנות 
זו. תקנה  ֿ ושלום  חס  שומר  שאינו מי אצל  מכמו יותר  נעלה  באופן - בשבת " "יאכל  - בשבת  הקריאה 

יו  - הפורים  דימי החומש  שיעור  על  להתעכב  יש  לכך , צו.ובהתאם  דפרשת  ששי ויום  חמישי ם 

.Ó המילואים ימי בשבעת  משה  שהקריב  ובניו אהרן של  הקרבנות  אודות  מסופר  אלו בשיעורים 
ומשח  כהונה  בבגדי אותם  שהלביש  ֿ זה ) שלפני דיום  בשיעור  (המסופר  לאחרי לכהונה ), נתחנכו (שבהם 

המשחה . בשמן אותם 

למנה " היה  למשה  גו' תנופה  ויניפהו החזה  את  משה  "ויקח  הוא : ששי דיום  השיעור  .204וסיום 
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מח   

"ושם  השביעי: דיום  בשיעור  רק  מדובר  - ובניו אהרן ֿ ידי על  הקרבנות  בשר  לאכילת  בנוגע  ואילו
גו'" .205תאכלו

ששי, ויום  חמישי ביום  שבת , בערב  טירחתם  ֿ ידי על  באה  מקרבנותיהם  ובניו אהרן אכילת  כלומר :
וניקף , למקיף  בנוגע  שמצינו ממה  ֿ שכן (במכל  כהונה  בבגדי אותם  להלביש  שיוכל  למשה  וסייעו שהניחו

חייב  הניקף  בנוגע 206שגם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  כדבעי, ההקפה  שתהיה  למקיף  שיסייע  שבהכרח  כיון ,
של  ענין רק  מצדם  היה  בינתיים  אבל  המלובש ), של  הסיוע  ֿ ידי על  רק  להיות  שיכולה  בגדים , ללבישת 

אכילה ; של  ענין לידי באו לא  ועדיין עבודה ,

ההמשכה , ענין ואילו למעלה , מלמטה  עליה  של  ענין שזהו ההקרבה , רק  היתה  - הקרבנות  בענין וגם 
רצוני" ונעשה  שאמרתי לפני רוח  ובניו 207"נחת  אהרן הם  דידן שבנדון הבעלים , לאכילת  שיומשך  ועד  ,

השביעי. דיום  בשיעור  רק  זה  הרי -

למנה "? היה  "למשה  הששי ביום  כבר  הנה  רבינו, משה  שאצל  הטעם  מהו להבין: צריך  ֿ זה  ֿ פי על  אך 

בזה : והביאור 

דמלכא " "שושבינא  בתור  אז שימש  רבינו ו 208משה  ֿ ברוך ֿ, הקדוש  של  שבשליחותו זה  שהוא  היינו,
משה " את  ה ' צוה  ("כאשר  הבגדים 209הוא  הלבשת  ובניו אהרן אצל  למטה  מלמעלה  לפעול  הוצרך  (

הבעלים  לאכילת  קרוב  הששי, ביום  ולכן, האכילה . לענין השביעי ביום  שיבואו עד  הקרבנות , והקרבת 
הענינים . כל  את  שפעל  זה  שהוא  רבינו, משה  אכילת  תחילה  להיות  הוצרכה  - ובניו) (אהרן

דרוש  רמז דפשט  הענינים  כל  לקישור  ועד  כו', רמזים  כמה  יש  שבתורה  וענין ענין שבכל  רואים  וכאן
יחד . גם  וסוד 

.‡Ó בעולם שאפילו פעמים  כמה  האמור  ֿ פי על  למגילה , והשייכות  הקשר  גם  ולבאר  להוסיף  ויש 
פרטית  בהשגחה  הוא  ענין כל  אלא  במקרה , שהם  ענינים  אין ענינים 210בכלל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,

ותורה : ישראל  בני עם  הקשורים 

המגילה : מהתחלת  מתחיל  הוא " ד "ונהפוך  שהענין - הוא  אסתר  במגילת  החידוש  שעיקר  לעיל  נתבאר 
אחשורוש ". בימי "ויהי

חז"ל  במדרשי מסופר  לאחשורוש  בנוגע  המקדש ,145והרי בכלי והשתמש  גדולה , כהונה  בגדי שלבש 
הקרבנות  ואכילת  כהונה  בגדי  לבישת  אודות  בפרשתנו המסופר  ֿ דרך  על  שזהו - לסעודה  בא  כזה  ובאופן

כו'.

.Ó" רשע אותו של  "סעודתו אחשורוש , סעודת  אודות  מדובר  שבמגילה  שאף  כתב 145ולהעיר , הרי -
ֿ צדק ' אור 211ה 'צמח  "במאורי :212.. בהגדה  יש  וראשית . שאחרית  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  זה  אחשורוש  .

כפשוטו. אחשורוש  לובשם  שלמטה  ֿ פי ֿ על  אף  כהונה , בגדי שלובש  זה  שהוא  כך  שלו",

במאמר  לעיל  שנתבאר  מה  ֿ דרך  ההוא "213ועל  "בלילה  הפכיים 214בענין שהם  פירושים  שני בזה  שיש  ,
הקצה : אל  הקצה  מן מזה  זה 

זמן  הוא  כשלעצמו לילה  שהרי ביותר , גדול  והסתר  העלם  על  ההוא " "לילה  מורה  - גיסא  מחד 
ד "לילה  ההעלם  עוד  בזה  ניתוסף  חשוך , הוא  שהלילה  וככל  שכתוב החושך , מה  ֿ דרך  ועל  ."215

כפול . הסתר  שזהו אסתיר ", "הסתר 
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לא.205) שם,
י '206) (כרך  ס"ב הראש הקפת ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך ). תקמב ע'
ועוד .207) ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ 
נג ,208) (ברע"מ ). א כ , ח "ג  ב. מט , ח "ב ב. רסו, ח "א זהר

ב. ערה, ב.
כט .209) כא. ו,

סקע"ט 210) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ. ואילך .

ג .211) ע' מג "א אוה"ת
קפב.212) א,
ואילך ).213) ה ע' (לעיל  ההוא בלילה ד "ה
א.214) ו, אסתר
יח .215) לא, וילך 
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על  מורה  הלילה  שחושך  והיינו, מעלה , למעלה  הטוב  בצד  ההוא " ד "לילה  הענין ישנו - גיסא  ולאידך 
סתרו" חושך  "ישת  על 216בחינת  מורה  ההוא " ו"לילה  זאת ; להכיל  יכול  אינו שהנברא  לפי חושך  שנקרא  ,

זאת . להכיל  יכולה  אינה  סתרו" חושך  "ישת  בחינת  שאפילו יותר  נעלית  בחינה 

היעוד  שיקויים  ֿ פי ֿ על  שאף  משיח , דביאת  לזמן בנוגע  גם  מתורץ  ֿ זה  ֿ פי הוי'",168ועל  כבוד  "ונגלה 
שכתוב  כמו בכיסוי, שישארו ענינים  יהיו אז גם  לים 186הנה  כמים  הוי' את  דעה  הארץ  ","מלאה 

שכתוב  אורה '215וכמו ב 'שערי האמצעי אדמו"ר  שמבאר  כפי ההוא ", ביום  פני אסתיר  הסתר  ,217"ואנכי
ענינים  אז שיהיו המשיח ), בביאת  הוא  האמיתי והעתיד  עתיד , בלשון נאמר  (שהרי ֿ לבוא  לעתיד  על  שקאי
ֿ ידי  על  דוקא  זה  הרי - לזה  לבוא  וכדי אסתיר "; "הסתר  של  באופן רק  אליהם  להגיע  שיוכלו נעלים 

כפשוטו. אסתיר " ד "הסתר  בזמן העבודה 

של  באופן זה  היה  למטה  אחשורוש : של  לסעודתו בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ידעו ועל  שלא  אסתיר ", "הסתר 
ואיש " איש  "כרצון היתה  שהסעודה  דכיון "הסתר ", שזה  ֿ ערוך ,218אפילו שולחן ֿ פי על  כשרה  סעודה  ,

עם  קשור  זה  הרי - גיסא  ולאידך  רשע "; אותו של  "סעודתו היותה  עם  ממנה , ליהנות  שמותר  חשבו
שלו'. וראשית  ש 'אחרית  מי של  סעודתו

לנהורא " חשוכא  ד "אתהפכא  העבודה  ֿ ידי על  נעשה  זה  לו 219וענין נעשו "זדונות  בענין וכמו ,
הרגיל 220כזכיות " דרך  על  "זכיות " ֿ ידי על  מאשר  יותר  ובעומק  למעלה  מגיעים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  באופן 221, ,

בארוכה  המבואר  ֿ דרך  ועל  ישר ". כבבלי 222ד "אור  שהלכה  ירושלמי, תלמוד  על  בבלי תלמוד  ,223במעלת 
הושיבני" ד "במחשכים  באופן הוא  בבלי דתלמוד  שהלימוד  בגלל  ֿ וטריא 224דוקא  השקלא  ריבוי מצד  ,

האמת . לאמיתית  באים  דוקא  ֿ זה  ֿ ידי שעל  כו', ופירכות  בקושיות 

.‚Ó טוט "וואס  ומצבו, מעמדו ורואה  מסתכל  כאשר  - עליו האדם  לב  יפול  שלא  והסבר  ביאור  גם  ָוזהו
זכות ): לימוד  למצוא  עדיין יכול  מסביבו, נעשה  מה  ורואה  שמסתכל  שבשעה  (אף  אליין" אים  מיט  ַזיך 

ידע " דלא  ד "עד  ומצב  במעמד  להיות  ציווי יש  שבפורים  בשעה  ציווי 38ולדוגמא : את  לקיים  כדי הנה  ,
שינה  ֿ ידי על  זאת  לקיים  שאפשר  בדיעה  בוחר  הוא  הרי איד "), ֿ ערוך  שולחן "א  (להיותו ֿ ערוך  ,225השולחן ַ

לישון  זמן לו יש  היום , במשך  ולישון לחטוף  הספיק  שלא  עכשיו...וכיון

מלך " הדרת  עם  ד "ברוב  הענין להיות  צריך  לפורים  שבנוגע  גם  במשך 226ומה  ישן היה  שאילו כך , ,
עתה , ואילו ניסא ", "פירסומי ללא  אבל  ידע ", דלא  ד "עד  הציווי את  מקיים  אמנם  היה  בחדרו, היום 
ד "עד  הענין מקיים  הוא  הרי - הרע  עין בלי גדול , קהל  מלך ", הדרת  עם  ד "ברוב  ומצב  במעמד  ָכשישן

ניסא "!... "פירסומי של  באופן ידע " דלא 

ביותר  שינתו לו תערב  אזי ווארט "), א  זיך  ("ס 'רעדט  אימרה  איזו שאומרים  בשעה  שלו; החיות  ַָזוהי
איז  ("ער  מרומם  רוח  במצב  ונמצא  "לחיים ", שאמר  לאחרי שלאף "), געשמאק 'סטער  דער  איז ַָ("איצטער 

ֿ הייט "). ("אויפגעלייגטער  שלו השינה  גם  היא  כזה  ובאופן אויפגעלייגט "),

הנה  ֿ ערוך , שולחן ֿ פי על  ("אויסגעהאלטן") יסוד  לה  שיש  הנהגה  אמנם  שזוהי שאף  מובן, ַוהרי
הוא  שהרי ידע ", דלא  ב "עד  לא  אפילו אלא  והשגה , בהבנה  מבעי לא  מאומה , אצלו יתוסף  לא  ֿ ידה  על 

אסתיר ". "הסתר  בענין לעיל  כאמור  ישן, שהוא  יודע  לא  אפילו
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יב.216) יח , תהלים
מלכות 217) לבוש יביאו  ד"ה  הפורים ב).שער (נז, פ"י 
סע"א.218) יב, מגילה וראה ח . א, אסתר
ספ"י .219) תניא א. ד , זח "א ראה
ב.220) פו, יומא
מנחםראה 221) וש"נ .תורת רכ. ס "ע  תשרי  סה "מ
פ"ו)222) (תרפ"א תש"ח  דפורים איניש חייב א"ר ד "ה ראה

וש"נ. ואילך )). קצד  ע' (תרפ"א ואילך  121 ע' תש"ח  (סה"מ  פי "א
רנ).223) ע' ט  (כרך  ס"ד  הלכה ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
א.224) כד , סנהדרין וראה ו. ג , איכה
ס"ב.225) סתרצ"ה או"ח  רמ "א ראה
ֿ ג .)226 סק"ב סתרפ"ז שם מג "א גם וראה כח . יד , משלי 

ֿ ה. סקכ "ג  סתר"צ



נ   

שלא  ענין שזהו הקצה , אל  הקצה  מן הוא ", "ונהפוך  - פורים  של  ענינו זהו הרי ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל 
טובים ': 'ימים  בשאר  דוגמתו מצינו

אור ' ב 'תורה  אמנם  .227מבואר  שהרי ש "בחנוכה  מנוחה ", ביום  הנס  ֿ כך  ואחר  מלחמה  תחלה  היה  .
ֿ טוב  שהיום  הפסח , בחג  ֿ כן ֿ שאין מה  כ "ה , ביום  הוא  דחנוכה  ֿ טוב  והיום  כ "ד , ביום  הסתיימה  המלחמה 

אחת  בבת  ורפוא  נגוף  הנס , שנעשה  ביום  בארוכה 228הוא  הזקן רבינו שמבאר  ֿ כן,229(כפי ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ,(
ש "נגוף  באופן זה  היה  הפסח  ;"228ורפוא בחג 

היהודים  ישלטו אשר  הוא  ונהפוך  בהם  לשלוט  היהודים  אויבי שברו אשר  "ביום  הנה  - בפורים  ואילו
בשונאיהם " באויביהם .26המה  שלטו עצמם  הם  הנה  בהם , לשלוט  רצו שאויביהם  יהודים  שאותם  והיינו, ,

מעמד  היה  ֿ זה  שלפני שברגע  למרות  ישראל : של  בעבודתם  היה  שכך  לפי - בעולם  כך  היה  מה  ומפני
להשיב " ש "אין המלך  בטבעת  ונחתם  שנכתב  הנה 230ומצב  - בעבודתו תקוה  לו שאין ֿ ליצלן, רחמנא 

השני. בקצה  ידע " דלא  ד "עד  באופן הקצה , אל  הקצה  מן הוא ", "ונהפוך 

שיש  באופן הוא  הכיפורים  דיום  הגורל  דפורים : לגורל  הכיפורים  דיום  הגורל  בין החילוק  גם  וזהו
השעיר  על  לעזאזל ", אחד  ו"גורל  המקדש , בבית  שמקריבים  השעיר  על  לה '" אחד  "גורל  שעירים , שני

גזירה  לארץ  הנה 231המשתלח  - בפורים  ֿ כן ֿ שאין מה  ; " הגורל הוא  ה "פור  נפל  של 232שעליו
. ש "שמח  כו'"המן, בירח  פור  לי נפל  (ו)אמר  .233" נאמר  עליו ,." הוא ונהפוך  גו' שברו אשר 

למעליותא , ההוא " "בלילה  עושים  לגריעותא  ההוא " "בלילה  שתמורת  - האדם  בעבודת  גם  הוא  וכן
לפנים " אלא  עשו לא  ש "הם  כיון הרי תקוותם , שאבדה  שלמרות  הרמב "ם 145והיינו, שכתב  וכמו ש "יצרו 97,

אתו" באמנה  "היתה  תמיד  נפשו פנימיות  הרי באמת  אבל  שתקפו", אד 234הוא  באותו יום , באותו לכן, ם ,
הגמרא  (כדברי ענין נעשה 220ובאותו מקום ") באותו פרק  באותו אשה  "באותה  אמיתית : לתשובה  בנוגע 

הקצה . אל  הקצה  מן הוא ", ד "ונהפוך  הענין

ומצב  במעמד  להיות  הצורך  אצלו נעשה  שאז לעיל ), (כנזכר  שלו הפרטי לחשבון בנוגע  גם  מובן ומזה 
רישו" וישכח  של 235ש "ישתה  מציאות  שאין באופן השמחה , תכלית  אצלו שנעשה  הוא ", "ונהפוך  הנה  -
בעולם . ועניות  רישות 

לאביונים " ומתנות  לרעהו איש  מנות  ד "משלוח  המצוות  תוכן גם  זהו לא 37והרי הפורים  שבימי -
עניני  הן לו נותנים  לו, אין ומה  לו יש  מה  ומצבו, מעמדו על  הבט  ומבלי חסרון, של  ומצב  מעמד  יהיה 

ושתיה . אכילה  עניני והן ממונות 

על  גם  לכוין צריכים  (שבה  וקיימנו" "שהחיינו בברכת  כמודגש  - שמחה  מתוך  דוקא  נעשה  זה  וכל 
לאביונים  ומתנות  מנות  שמחה 236משלוח  של  ענין על  שחיובה  ,(237.

ושנת  ששון שנת  שמחה , שנת  אורה , שנת  שתהיה  - כולה  השנה  כל  על  ממשיכים  פורים  ומשמחת 
יקר .

***

.„Ó"רבינו "קופת  עבור  מגבית  בפורים  עורכים  - שנים  מכמה  .238כנהוג 

על  להזכירו האם , שם  בצירוף  שמו מציין הרוצה  שכל  - כאן שעורכים  המגביות  כבכל  - בזה  והסדר 
לבו. כנדבת  ונותן הציון,

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

ד ).227) (ל , וישב ס"פ
א.228) לו, זח "ב ב. יג , מגילה כב. יט , ישעי ' ראה
ואילך .229) א טז, צו לקו"ת
ח .230) ח , אסתר
ובפרש"י .231) ח  טז, אחרי 
כד .232) ט , ז. ג , אסתר
שם.233) מגילה

ספכ "ד .234) תניא וראה כ . ב, שם
ז.235) לא, משלי 
רסתרצ"ב.236) או"ח  מג "א ראה
לקו"ש 237) גם וראה רפי "ב. לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה

וש"נ. .12 הערה 372 ע' חי "ט 
סל "ח 238) דאשתקד  פורים שיחת גם -ראה מנחם (תורת

וש"נ. ואילך ). 166 ס"ע חל "ט  התוועדויות
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הוא  הרי ידע ", דלא  ד "עד  באופן להיות  צריך  שאז שכיון - בפורים  יתירה  בנוגע ומעלה  ֿ הבית  בעל 
כנגדו" שה "עזר  עד  ֿ כך  כל  בריבוי ליתן שלו ה "ידע " את  להכריח  המזומן, או ("טשעק ") 239להמחאה 

נעשה  שהדבר  ביותר  הטובה  ההוכחה  תהיה  זו ידע "... דלא  ד "עד  ומצב  במעמד  אז היה  שמסתמא  תאמר 
כדבעי.

וששון  ושמחה  "אורה  של  באופן להיות  שצריכים  פורים  עניני כל  כמו הנתינה  שתהיה  - והעיקר 
התורה  של  וההארה  ההוראה  לפי זאת  לעשות  תורה ", זו ד "אורה  הענין ישנו לראש  שלכל  והיינו, ויקר ",
תפילין", ("אלו "יקר " של  באופן אלא  עליו, שהטילו עול  או חוב  לפרוע  שצריך  מישהו כמו לא  -

לתפילין" כולה  התורה  כל  אותו 46ש "הוקשה  שזיכו כך  על  שמח  והוא  אצלו, יקר  דבר  שזהו היינו, ,(
לצדקה , בנוגע  ובפרט  שלו, מהכחות  למעלה  היה  דעתו שלפי בתורה  ענין ללמוד  או מצוה  לעשות 

המצוות " כל  כנגד  (ובודאי 63ש "שקולה  ידע " דלא  "עד  והגבלה , ממדידה  שלמעלה  באופן ליתן -
אמיתית ...), לנתינה  הבנק  זאת  יחשיב  ֿ זה  שלאחרי

בארוכה  כמבואר  - יקר " מכל  ל "יקר  יגיעו ֿ זה  ֿ ידי שעל  אוהבי 240ובאופן ד "להנחיל  הענין שישנו
עולמות "241יש " "ש "י מ "יש "242, למעלה  (ועד  מ "יש " שלמעלה  ענין גם  יש  אבל  "יקר ", בגימטריא  ,

שכתוב  מה  גם  שזהו "כתר ", בגימטריא  שזהו יקר , פעמים  שני יש , פעמים  שני - ביחד ) "ומרדכי 243ו"אין"
הכתר . ענין גם  כולל  גו'", מלכות  בלבוש  המלך  מלפני יצא 

ומבורכת  גשמי טוב  בכל  מבורכת  יקר , מכל  ויקר  יקר , שנת  שתהיה  כולה , השנה  כל  על  זאת  וימשיכו
רוחני. טוב  בכל 

***

.‰Ó פעם דובר  אסתר :244בקיצור כבר  שם  על  המגילה  קריאת  אודות 

היא  ההתחלה  ואדרבה : היהודי, מרדכי גם  היה  המלכה  אסתר  מלבד  שהרי - ברירות  שתי היו לכאורה 
מרדכי" ושמו הבירה  בשושן היה  יהודי "איש  את 162- לחנך ) (שהוצרך  אומן "ויהי מסופר  ֿ כך  ואחר  ,

דודו" בת  שהיתה ) - שלה  (והיחוס  אסתר  היא  אסתר 245הדסה  מרדכי מאמר  "את  - כולה  המגילה  ובכל  ,
.154עושה " אסתר  "ותאמר  ויחידה : אחת  פעם  .(מלבד  היהודים  כל  את  כנוס  לך  מרדכי אל  ויעבור . .

אסתר " עליו צותה  אשר  ככל  ויעש  אסתר ".246מרדכי "מגילת  המגילה  נקראת  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ;(

אמיתית  הוא  שכן מפני אלא  הסכמי, ענין שאינם  תורה , ֿ פי על  לשמות  בנוגע  פעמים  כמה  וכאמור 
שנקראת  אסתר , למגילת  בנוגע  גם  מובן ומזה  זה , בשם  הנקרא  הדבר  תוכן על  מורה  שהשם  לפי הענין,

ענינה . תוכן על  מורה  זה  ששם  לפי אסתר , שם  על 

.ÂÓ: ובהקדמה

לתורה  בנוגע  רז"ל  מאמר  ֿ דרך  על  שזהו אסתר , שם  על  המגילה  קריאת  טעם  לבאר  אפשר  לכאורה 
שכתוב  כמו רבינו, משה  שם  על  של 247שנקראת  תורתו שהיא  אף  - עבדי" משה  תורת  "זכרו

שמו" על  ש )נקראת  (זכה  עליה  נפשו שמסר  "לפי - ֿ הוא  ֿ ברוך  .248הקדוש 

משתדלת  לדורות ", "כתבוני מהסנהדרין מבקשת  היתה  לא  אסתר  אם  למגילה : בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
עמ  ומתווכחת  הרי אצלם  - הסנהדרין ) חבר  בתור  אלא  מרדכי, בתור  לא  אבל  מרדכי, עם  גם  (כולל  הם 

לדורות  זאת  לכתוב  שאין סבורים  היו עצמם  מצד  אינה 43הסנהדרין שהמגילה  הטעם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
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יח .239) ב, בראשית
וקבל 240) סד "ה הפורים שער אורה ב).שערי  (ק, היהודים
כא.241) ח , משלי 
בסופה.242) עוקצין
טו.243) ח , אסתר
(244) סנ"ז  תשכ"ב  פורים שיחת  -ראה  מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  .(225 ע' חל "ג 
ז.245) ב, שם
ֿ יז.246) טו ד , שם
כב.247) ג , מלאכי 
וש"נ.248) ד . פ"ל , שמו"ר וראה א. טו, בשלח  מכילתא



נב   

כיון  אסתר , שם  על  דוקא  אלא  לדורות , לכתבה  שאין הסנהדרין כמו סבור  שהיה  - מרדכי שם  על  נקראת 
לדורות . הכתיבה  את  ופעלה  שהשתדלה  זו שהיא 

האמת  אבל  מקיף , של  ענין שזהו כבוד , של  ענין רק  היה  השם  ענין אילו מספיק  היה  זה  ביאור  אבל ,
הענין. תוכן על  מורה  שהשם  לעיל  כאמור  הפנימיות , על  (גם ) מורה  שהשם  היא ,

התורה : ענין תוכן על  מורה  זה  ששם  משה ", ל "תורת  בנוגע  וכמו

"מכיך  להיותו - הוא  בזה , וכיוצא  הכרמל  הר  תבור , הר  על  ולא  סיני, הר  על  ניתנה  שהתורה  הטעם 
טוריא " ,249מכל 

חז"ל - במדרשי כמבואר  תורה , ֿ פי על  טענות  אמנם  להם  היו הכרמל  והר  תבור  פעם 250הר  (כמדובר 
בפה "251בארוכה  ד "תובעת  ההנהגה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  דבר 252), אינה  תורה , ֿ פי על  בענין אפילו ,
-הרצוי.

ההנהגה  הוא  לזה  הכלי הרי ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  של  ורצונו חכמתו שלהיותה  התורה , של  ענינה  גם  וזהו
אשכון" וקדוש  "מרום  ששם  רוח ", ושפל  ד "דכא  לוקחים 253באופן ובמה  תורה  לוקח  (מי לתורה  הכלי ;

בארוכה  וכמבואר  הביטול . ענין זה  הרי שלימוד 254תורה ) התורה , לחכמת  חיצוניות  חכמות  שבין החילוק 
ביטול . תוספת  פועל  התורה  חכמת  לימוד  ואילו ישות , תוספת  פועל  חיצוניות  חכמות 

ש " הטעם  גם  מסיני"וזהו תורה  התורה 255קיבל  נמשכה  ידו ועל  אחר ), מישהו ולא  דוקא , (משה 
גו'" האדם  מכל  מאד  "עניו היה  שמשה  כיון - כולם  הדורות  "ונחנו 256לכל  - הביטול  ענין אצלו והיה  ,

.257מה "

זכות  זו אין אבל  שמו, על  נקראת  ולכן התורה  על  נפשו מסר  משה  אמת : הם  הענינים  ששני ונמצא 
מציאותו  כל  שלכן, מה ", ד "ונחנו הביטול  בגלל  היא  התורה  על  נפשו מסר  שמשה  לכך  הסיבה  צדדית ;
מקבל  שהוא  העובדה  התורה , על  נפשו מסירת  - הנ"ל  הענינים  פרטי שכל  כך  התורה , קבלת  ענין הוא 
הענין  מתבטא  שכאן אלא  אחד , כולם  - התורה  לקבל  שביכלתו הביטול  ענין הוא  ומהותו התורה ,

כו'). כבוד  (כמו מקיפים  של  לענין בנוגע  - וכאן בפנימיות ,

שהיא  לפי אסתר  של  שמה  על  להקרא  צריכה  שהמגילה  אמת  הן אסתר : למגילת  בנוגע  גם  מובן ומזה 
שהיא  גופא  זה  אבל  לדורות ", ד "כתבוני הענין אצלם  ולפעול  הסנהדרין עם  להתווכח  נפשה " את  "מסרה 
"אסתר ". של  הענין תוכן הוא  המגילה  של  שתוכנה  בגלל  זה  הרי המגילה  לכתיבת  בנוגע  שהשתדלה  זו

.ÊÓ: בזה והענין

רז"ל  כמאמר  - הוא  אסתר  של  הענין ואנכי 258תוכן מניין, התורה  מן וכן 215"אסתר  אסתיר ". הסתר 
אור ' ב 'תורה  כמבואר  - וחסידות  קבלה  ֿ פי על  "אסתר ":259הוא  בשם  או "רחל " בשם  נקראים  ישראל  שבני

פני". אסתיר  ד "הסתר  ומצב  במעמד  בגלות , כשנמצאים  - ו"אסתר " גילוי, של  ומצב  במעמד  - "רחל "

אסתר ": "מגילת  נקראת  שלכן - המגילה  של  תוכנה  גם  וזהו

הצלת  נס  אודות  מסופר  היתה במגילה  הגזירה  שהרי ישראל , מבני ואחת  אחד  כל  - ישראל  עם  כל 
אחשורוש " מלכות  בכל  אשר  היהודים  "כל  אחד "260על  ביום  ונשים  טף  זקן ועד  "מנער  היתה 261, אילו - .
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תהלים249) ה. ה, שופטים ס' תיב"ע יז.ראה סח ,
שם.250) בובר) (הוצאת תהלים מדרש ראה
התוועדויות ראה 251) - מנחם ואילך.תורת 116 ע ' חי"ד

וש"נ .
הי "ב.252) פכ "ד  אישות הל ' רמב"ם וראה א. סה, כתובות

ס"ד . סקט "ו אה"ע טושו"ע
טו.253) נז, ישעי '
תרפ"ה 254) דפורים יהושע אל  משה ויאמר ד "ה ראה

52 ס"ע תש"ט  ואילך . קצד  ע' תרפ"ה (סה"מ  ואילך  פ"ב ותש"ט 

ועוד . ואילך ).
רפ"א.255) אבות
ג .256) יב, בהעלותך 
ֿ ח .257) ז טז, בשלח 
ב.258) קלט , חולין
ד .259) צד , מג "א
ו.260) ג , אסתר
יג .261) שם,



נג    

לאחרי  ולחזור  שניה  למדינה  לברוח  יכולים  זו, במדינה  היא  הגזירה  כאשר  הנה  שונים , בזמנים  הגזירה 
מפלט  אין אזי עולם , של  מלכו המלך ", מדינות  "בכל  אחד ", "ביום  היתה  הגזירה  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה  כן,
הכי  נס  היא  שההצלה  כך  להיות , שיכול  גדול  הכי הסתר  הוא  זה  ומצב  שמעמד  ומובן, ֿ ושלום . חס 

.262גדול 

היה  שלא  ולומר  ֿ ושלום  חס  לטעות  שיכולים  באופן במגילה  הדברים  סיפור  מופיע  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
להזמנת  עד  ואסתר , ושתי עם  המאורעות  מהשתלשלות  כתוצאה  - בלבד  טבעי ענין אלא  נס , של  ענין כאן

וכו'. המלך  למשתה  המן

נס  על  ולומר  לטעות  שיכולים  - גדול  הכי והסתר  העלם  של  ענין הוא  המגילה  של  שתוכנה  ונמצא ,
אסתיר ". "הסתר  שם  על  אסתר ", "מגילת  נקראת  ולכן לגמרי, טבעי ענין שזהו גדול , הכי

לדורות ": "כתבוני - המגילה  שתכתב  נפשה  מסרה  אסתר  שדוקא  הטעם  וזהו

ומחפשים , שמסתכלים  לאחרי שגם  ומצב  במעמד  נמצאים  כאשר  שגם  - הוא  מהמגילה  הלימוד 
שהכל  לדעת  צריכים  בלבד , טבע  רק  אלא  מהטבע , שלמעלה  ענינים  רואים  לא  כו', ומתבוננים  שומעים 

שלו". וראשית  ש "אחרית  המלכים , מלכי מלך  ֿ ידי על  מתנהל 

לאסתר : במיוחד  ושייך  נוגע  זה  וענין

הסנהדרין  ראש  אז שהיה  הגזירה , בשעת  (הן הסנהדרין בתוך  שישב  הגזירה ,152מרדכי, לאחרי והן ,
אחיו" לרוב  "רצוי העלם 263שנשאר  של  ענין ישנו סנהדרין אצל  שגם  אמת  הן טוב . ומצב  במעמד  היה  - (

הלכתא " ליבון דא  ובלבנים , ֿ וחומר  קל  דא  "בחומר , בבלי, שבתלמוד  הקושיות  מצד  בתורה , ,264והסתר 
בחומר  הגלות , והסתר  מהעלם  למרירות  כלל  מגיע  זה  אין ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  כו', מר  דבר  זה  שגם 
אז  שהיה  אחשורוש , אצל  - גויים  בין בהיותה  אסתר , אצל  שהיה  כפי כפשוטם , פרך  ועבודת  ובלבנים 
- ברצון לילך  צריכה  שהיא  ֿ דין הפסק  שנשאר  ועד  מה "תל ", להיפטר  כיצד  עצות  וחיפש  התל ", "בעל 

ברצון" ועכשיו באונס  עכשיו אבדתי 265"עד  "כאשר  ולכן אנסה ), הרע  שיצרה  לטעון יכולה  (ואינה 
.266אבדתי"

עזבתני" למה  ֿ לי א  ֿ לי "א  שאמרה  ועד  הגלות , את  ביותר  אסתר  הרגישה  הגויים  בין 267בהיותה 

במדרש  מצד 268(כדאיתא  שאפילו מוכח , הרי מהתורה , חלק  שנעשה  וכיון - אסתר ) אמרה  זה  שמזמור 
במאמר  לעיל  שנתבאר  וכמו נס ", של  "תקפו היה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  שאף  אלא  כזה , ומצב  מעמד  אז היה  213קדושה 

ההוא " ד "בלילה  ומצב  מעמד  שהיה  שלמרות  נשיאנו) רבינו מאמר  על  "נדדה 269(מיוסד  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  ,
עולם . של  מלכו המלך ", שנת 

.ÁÓ:אלו לימינו בנוגע  - מזה  והלימוד 

ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  רואים  שבו זמן עבור  עצה  מהווה  אסתר  שם  על  שנקראת  המגילה  של  הסיפור 
דבר ; חסר  ולא  המלכות , בחצר  שנמצאים  ועד  וכו', וכו' טוב  כל  רב , שפע  נותן

בדרך  בהתעסקותו הטבע  מדרך  למעלה  הצלחה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  לו נותן - העולם  לעניני בנוגע 
כך  יהדות , בעניני כרצונו להתנהג  לו שנותנים  במדינה  נמצא  הוא  הרי - יהדות  לעניני ובנוגע  הטבע ,
או  בציבור , מתפלל  הוא  - בתפלה  ולבכות  להאריך  או נוסף , תהלים  קא ּפיטל  לאמירת  זקוק  ַשאינו

ו  מהציבור ... יותר  גדולה  במהירות  ביחידות  הנשיא ,שמתפלל  הרבי צוה  שכך  בגלל  תהלים  שיעור  אומר 
מידי. לא  ותו
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בתחלתה262) תשי"ז  פורים  שיחת  גם -ראה מנחם (תורת
ואילך ). 163 ע' חי "ט  התוועדויות

ואילך .263) סנ"ד  לקמן גם וראה בסופה. אסתר
ב.264) רכט , א. קנג , ח "ג  א. כז, ח "א זהר
א.265) טו, מגילה

שם.266) מגילה טז. ד , אסתר
ב.267) שם, מגילה וראה ב. כב, תהלים
עה"פ.268) ושוח "ט  תהלים מדרש
בתחלתו).269) ה'ש"ת (סה"מ  ה'ש"ת ההוא בלילה ד "ה



נד   

ההוא ": ביום  פני אסתיר  ד "הסתר  ומצב  מעמד  להיות  יכול  כאן דוקא  אך 

ההעלם  כל  מוסתר  להיות  יכול  שכאן לידע  צריך  אבל  ו"ביום ", "פני" של  ומצב  מעמד  אמנם  זהו
החיל  את  לי עשה  ידי ועוצם  ש "כחי לחשוב  - ֿ ושלום  חס  אויסגליטשן") ("זיך  למעוד  ויכולים  וההסתר ,

עד 126הזה " ֿ כך  כל  מוסתר  זה  הרי הטבע , מדרך  למעלה  הצלחה  נותן ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  ֿ פי ֿ על  אף  כי ,
הנסים ", "ברכת  זה  על  לברך  שאסור  - ֿ ערוך  שולחן ֿ פי על  הוא  שכן באמרו, בלבד , טבע  וממשש  שרואה 

טבע . זהו נס ; זה  שאין כיון

ההוא "; "בלילה  של  ומצב  במעמד  ֿ ושלום  חס  בנסיון לעמוד  שיצטרכו רוצה  לא  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 
הפרטים , בכל  ("ליכטיק ") מואר  שיהיה  דוקא , "יום " של  ומצב  מעמד  שיהיה  רוצה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 
תורה "; זו "אורה  - היא  כפשוטו ה "אורה " שסיבת  ידע  שיהודי אבל  כפשוטו, ויקר " וששון ושמחה  "אורה 
בגלל  - היא  כפשוטו ה "ששון" סיבת  ה '; מועדי טוב ", "יום  שזהו כיון - היא  כפשוטו ה "שמחה " סיבת 

עולם " "ברית  לו מגויי 270שיש  ל "יקר " שזוכה  לכך  והסיבה  מילה "); זו ("ששון ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  עם 
ממך " ויראו עליך  נקרא  ה ' שם  כי הארץ  עמי כל  ש "ראו בגלל  - היא  "יקר 271הארץ  - בתפילין (שנאמר 

וגדולה . יקר  לו נותנים  ולכן תפילין"), אלו

.ËÓ ההיא מהמדינה  שיצאו לאלו בפרט  נוגע  זה  פאנאנדער 272וענין מען ("קאן ידיהם  פורשים  ועתה , ,ַַָ
לו  אין - בתפלה  ולבכות  בתפלה  שעה  עוד  להאריך  עתה  ממנו דורשים  מה  ואומרים : הענט "), די פירן

לבכות !... מה  על 

הוציאו  עתה  וזה  ודוחק , במיצר  היה  מכבר  לא  טובה : כפוי יהיה  אזי יבכה , אם  - ואדרבה 
רוצה , היה  אילו אבל  רוצה , לא  הוא  - שרוצה  כמה  להתפלל  שיכול  כך  ודוחק , ממיצר  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש 
היה  אילו אבל  רוצה , לא  הוא  - להתחבא  מבלי קדושה  עניני עבור  צדקה  ליתן ויכול  להתפלל ; יכול  היה 

ֿ הוא !... ֿ ברוך  להקדוש  טענות  לו אין - יבכה ?! למה  כן, ואם  ליתן. יכול  היה  רוצה ,

זה :והמענ  על  ה 

כולו, העולם  בכל  בכיפה  שמושלת  מלכות  אלא  מלכות , סתם  ולא  המלכות , בית  בחצר  נמצאים  כאשר 
לך " וינתן המלכות  חצי "עד  אזי בכך  רצונה  שאם  ומצב  ובמעמד  במלכות ", ה "שניה  (אסתר ) -273והיא 

ברצון. זאת  לוקח  הוא  אם  אבדתי", אבדתי ד "כאשר  ומצב  מעמד  להיות  שיכול  לידע  צריך 

ניט - זיך  ("מ 'ווארפט  לקחת  צריך  נותן, ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  כאשר  כי זאת , לקחת  צריך  אמנם  ַהוא 
מרדכי  מאמר  ש "את  באופן זאת  לוקח  שהוא  לדעת  עליו אבל  גיט "), אויבערשטער  דער  וואס  ענינים  ָמיט 
לה  ומה  המלכות , בית  בחצר  עושה  היא  ומה  לאחשורוש , היא  מגיעה  כיצד  - זאת  ולולי עושה ", אסתר 

הנסיונות ?! ולכל 

צריך  היה  הוא  - ולאמריקא ?! לו מה  אליו: שייכים  אינם  אלו שנסיונות  - דידן בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
בברוקלין?!... עושה  הוא  מה  חסידות ; וללמוד  ברוסיא  כפר  באיזה  לשבת 

כוסות  ג ' פעמים  ג ' או טאיי"), ("דעם  העניבה  את  ("דזשוס "), ֿ התפוזים  מיץ  את  צריך  אמנם  הוא  ַהאם 
("זיין  סבו ולסב  זה , כל  היה  לא  זיידע ") עלטער  ("זיין סבו לאבי זה , כל  היה  לא  שלו לסבא  - חלב ?!
ותמימים !... ישרים  וחסידים  צדיקים  כשרים  אנשים  והיו חיו והם  זה , כל  היה  לא  זיידע ") עלטער  עלטער 

השליחות  היא  מה  אבל  שליחותו, את  כאן וימלא  לברוקלין שיבוא  רוצה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  מאי, אלא 
אלא  ֿ נפש , מסירות  של  שליחות  שזוהי לדעת  עליו עושר ; מתוך  שהיא  אלא  ֿ נפש , מסירות  של  שליחות  -
ויקר  וששון ושמחה  אורה  ומתוך  עושר , מתוך  יהיה  השליחות  שמילוי ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  שרצונו

כפשוטו.
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וש"נ.271) א. ו, ברכות וראה יו"ד . כח , תבוא
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נה    

.: המגילה נקראת  שמה  שעל  אסתר , של  העבודה  קושי מתבטא  זה  ובענין

המלך ", שנת  נדדה  ההוא  "בלילה  נס , של  בתקפו צורך  שהיה  ומצב  המעמד  מצד  (לא  הוא  הקושי
המלך " ביתן גינת  "בחצר  נמצאים  כאשר  אחשורוש ", בימי ד "ויהי ומצב  המעמד  מצד  "חור 274אלא ) ,

וסוחרת " דר  גו' ואיש "275כרפס  איש  כרצון ד "לעשות  ומצב  ובמעמד  כבר 218, שייכים  אלו פסוקים  -
אסתר ". "(מגילת ) בשם  שנקראת  למגילה 

כמו  ֿ דעה  בעל  היה  שמרדכי כיון ואיש ", איש  כרצון "לעשות  טוב ; הכל  הרי מובן: אינו ולכאורה 
וההסתר ? ההעלם  איפוא  הוא  היכן הענינים ; וכל  שבת  שמירת  הכשרות , ענין את  להבטיח  יכול  והיה  המן,

אי  אזי דקדושה , ידי" ועוצם  "כחי של  באופן ֿ אם  כי ֿ נפש , מסירות  ֿ ידי על  שלא  בא  זה  שכל  כיון אלא ,
אותו! ("פארפירן") לדרדר  יכול  זה  לאן לדעת  ַאפשר 

ֿ לברכה  זכרונם  רבותינו שאמרו מה  גם  הפסוק 276וזהו שנאמר 277על  מקום  "כל  אחשורוש ", בימי "ויהי
הסכנה  טמונה  גופא  שבטוב  אלא , - טובים ? ענינים  גם  אז היו הרי ולכאורה , צרה ", אלא  אינו בימי, ויהי

שכתוב  מה  ֿ דרך  ועל  הפכי, ומצב  נותן 278ממעמד  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  כאשר  כי לי", תתן אל  "עושר 
שכחה  לידי לבוא  יכולים  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  הנה  ישורון"279בהרחבה , "וישמן ומצב 280, למעמד  שבאים  ועד  ,

ֿ ליצלן. רחמנא  הפכי

להיות  יכול  זה  מצד  שדוקא  כדבעי, הכל  הטבע  שמצד  לזמן בנוגע  - מהמגילה  בלימוד  הצורך  זה  ועל 
והסתר . העלם 

שרוצים  - החריץ " ו"בעל  התל " ל "בעל  בנוגע  ואילך ) כ  (סעיף  לעיל  להאמור  בנוגע  - ולדוגמא 
ה "חריץ ": עם  ה "תל " את  להשוות 

אלקיו" בשם  איש  ילכו העמים  ש "כל  הוא  היחידי החילוק  - ביניהם ?! חילוק  יהיה  לא ;281למה  ותו ,
עם " מכל  שונות  ש "דתיהם  ישראל ?!...149ומה  בני שונים  במה  אבל  שלו, הדת  את  לו יש  עם  כל  הנה  -

אחד " עם  ש "ישנו - הוא  השינוי זה : על  יתחשב "149והמענה  לא  ש "בגוים  שיודע  חשיבות 282, לו שאין ,
התל "; כ "בעל  הגוי עליו מסתכל  עצמו ומצד  בעיניהם ,

בגלל  רק  זה  הרי - וכו' וכו' לבב  וטוב  שמחה  מתוך  שבעולם  הענינים  כל  את  לו נותנים  מאי, אלא 
זו, מדינה  של  המלך  הוא  שלו", וראשית  שאחרית  "מי לאמיתתו, ש "אחשורוש "

ֿ ברוך ֿ הקדוש  של  ממשלתו תחת  שאתה  לדעת  עליך  - ֿ הוא  ֿ ברוך  מהקדוש  הכל  מקבל  שאתה  וכיון
של  רצונו את  למלא  עליך  ֿ לראש  לכל  הנה  ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  של  ממשלתו תחת  ובהיותך  הוא ,

"דזשוס "... תשתה  ֿ כך  אחר  ורק  ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש 

.‡:בנסיון לעמוד  יותר  נקל  למי - לאסתר  מרדכי בין חילוק  יש  זה  ובענין

אזי  כסף , לו מראים  פתאום  כאשר  הנה  - כספים  בעניני התעסק  ולא  בסנהדרין, ישב  ימיו שכל  מי
בנוגע  תחילה  - פרוטה " "שוה  זה  מה  ללמדו התחילו כן ולאחרי מטבע , צורת  ראה  לא  מימיו מתבלבל ;
ועוד  זהב , של  מנה  אלא  פרוטה , רק  לא  לו נתנו ֿ כך  ואחר  ממש ... בפועל  גם  ֿ כך  ואחר  קידושין, להלכות 

כו'. שיכשל  הסכנה  גדולה  - כזה  במצב  גדולה . הרחבה  - זהב  של  מנה 

לעמוד  יותר  לו נקל  - ֿ ראשונג ") ("איבער  הפתעה  זו אין ואצלו בזה , מנוסה  שכבר  מי ֿ כן ֿ שאין ַמה 
ובסכנה . בנסיון
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ו.275) שם,
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נו   

לבארו. המקום  כאן ואין בארוכה , מקומות  בכמה  הענין כמבואר  לעניננו, בנוגע  גם  מובן ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

.: הדברים מסקנת  - לפועל  ובנוגע 

ש "את  באופן הם  עושה  שאסתר  שהענינים  ֿ פי ֿ על  אף   נקראים ֿ מקום  מכל  עושה ", אסתר 
שאין  כיון אסתר , שם  על  הגומרה "הם  שם  על  "אלא  נקראת  ש "הוא 283המצוה  בפועל , במעשה  ,

.284העיקר "

שהכשר  אמת  הן - העליונה . הכוונה  נשלמת  בפועל  במעשה  הענין בגמר  שדוקא  כיון - הדבר  וטעם 
מצוה  חשיב  ותחלת 285מצוה  שלימות , אבל , יותר ; עוד  - המצוה  ואמצע  למצוה , בודאי חשובה  המצוה 

המשכן  לעשיית  בנוגע  שמצינו כפי בפטיש ", ה "מכה  ישנו כאשר  דוקא  היא  ההכאה 286הכוונה  ֿ ידי שעל  ,
עושים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  בעולם , בפטיש " ל "מכה  בנוגע  גם  מובן ומזה  עמדו, על  ועמד  המשכן נשלם  בפטיש 

יתברך . לו ודירה  משכן ממנו

פני", אסתיר  "הסתר  רק  רואים  ראשונה  בהשקפה  מסתכלים  שכאשר  ֿ פי ֿ על  שאף  הוא , בזה  והסדר 
ספרי  כל  כאשר  אפילו ואדרבה : קודש , ספרי מכ "ד  היא  אסתר " ש "מגילת  לידע  צריך  - "אסתר " של  ענין

בטיהרא " "כשרגא  יהיו תיבטל ,287הנביאים  לא  אסתר  מגילת  הנה  בשר ", כל  על  רוחי ש "אשפוך  כיון ,
. האלו הפורים  מזרעם "ו"ימי יסוף  לא  זכרם  ("שטורעם ").23. והתוקף  החשיבות  בכל  ,

מאמר  ש "את  באופן אמנם  שהיא  הדור , שבאותו הצדקניות  הנשים  פעולת  ֿ ידי על  - בזה  וההתחלה 
המעשה  אבל  רוחניים , ֿ דרך  ומורי רבנים  ֿ ידי על  שנמסרת  ֿ ערוך  השולחן כהוראת  עושה ", אסתר  מרדכי

דוקא , ידן על  נשלם  בפועל 

כדברי  רבן, בית  של  תינוקות  על  ֿ ליצלן רחמנא  גזירה  לבוא  יכולה  המלך  בית  שמחצר  זה  שתמורת  ועד 
פסוקיך " לי פסוק  מהם  לאחד  "שאל  שמרדכי התינוקות " באלו אלא  תחלה  ידי שולח  אני "אין 288המן:

גו'" תירא  "אל  שאמרו כפי הגזירות , כל  מבטלים  אלו רבן בית  של  שתינוקות  הוא ", "ונהפוך  הנה  -289

ואמלט " אסבול  "ואני יבורך "290עד  ישרים  "דור  ומעמידים  ,291,

האמיתית  הגאולה  את  ומביאים  דמשיחא , דעקבתא  שבדרא  הקשים  בנסיונות  עומדים  כזה  ובאופן
ממש . בימינו בקרוב  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה 

***

.‚ ושמחה "אורה  הענינים  פרטי דכל  הסיום  שזהו - ד "יקר " הענין אודות  מ "ד ) (סעיף  לעיל  דובר 
לתפילין", כולה  התורה  כל  ש "הוקשה  תפילין", אלו "ויקר  הגמרא  דרשת  ֿ פי על  ובפרט  ויקר ", וששון
פרטי  כל  שישנם  בכך  די שלא  - וששון" ושמחה  "אורה  על  גם  קאי ש "יקר " נוספת  ראיה  יש  שמזה 
שיהיו  צורך  יש  אלא  תפילין", אלו ויקר  מילה , זו וששון ֿ טוב , יום  זה  ושמחה  תורה , זו ד "אורה  הענינים 
זהו  אדרבה : אלא  אחר , למישהו טובה  עושה  שהוא  באופן זה  שאין והיינו, "יקר ", של  באופן נעשים 
ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  של  ורצונו חכמתו ללמוד  שיוכל  אותו שזיכו - עמו לקרות  יכול  שהיה  גדול  הכי ענין
ֿ תעשה . לא  מצות  או ֿ עשה  מצות  - מצוותו קיום  ֿ ידי על  העולם  והיה  שאמר  למי רוח  נחת  לגרום  ויוכל 

התורה : פנימיות  עם  הקשור  - דלקמן לענין בנוגע  גם  הוא  וכן

ספירת  על  דקאי "יש ", בגימטריא  ש "יקר " לעיל  כמוזכר  ב "יקר ", פירוש  עוד  שיש  - ובהקדים 
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מי "ז.284) פ"א אבות
א.285) קלא, שבת - ר"א לדעת
וש"נ.286) ס"ה. סש"ב או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
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בטלים  המועדים כל  (מארז"ל  תשט "ז דפורים -כו' מנחם תורת
וש"נ.התוועדויות  .(118 ע' סל "ב.חט "ז לעיל  גם וראה

לסופו).288) (קרוב יז פ"ז, אסת"ר
כה.289) ג , משלי 
ד .290) מו, ישעי '
ב.291) קיב, תהלים



נז    

והשגה ,292הבינה  הבנה  של  באופן שבאה  כפי דרזין, ורזין רזין התורה , דפנימיות  הענין כללות  שזהו ,
הלומד . האדם  של  וההשגה  ההבנה  עם  מתאחדת  התורה  שפנימיות  כך  החסידות , תורת  ֿ ידי על 

ֿ צדק ' ה 'צמח  שכתב  כמו תורה ", "לקוטי הספר  ישנו הנדפסות  מה 'תורות ' הנה  - גופא  שבחר 293ובזה  ,
קודמת  בהתוועדות  שנתבאר  (וכמו מאמרים  אלפיים  מתוך  אלו ד "אלפים 294מאמרים  הענין נרמז שבזה 

עולם " של  לברייתו תורה  קדמה  ).295שנה 

רוצים  ולאידך , המשוער , מכפי יותר  היו תורה ' ה 'לקוטי הדפסת  עבור  הכספיות  שהוצאות  כיון ובכן:
דרך  על  היו ההדפסה  הוצאות  אם  אפילו תחילה , ששיערו מכמו יותר  גדול  לקהל  יגיע  תורה ' שה 'לקוטי
בהדפסת  להשתתף  וה "יקר " הזכות  את  להם  ויציעו אנשים  כמה  שימצאו ה "המצאה ", נפלה  - הרגיל 

תורה ' ,296ה 'לקוטי

ענין - מקבלים  הם  אדרבה : אלא  ֿ מה , דבר  מהם  שלוקחים  באופן זה  שאין אצלם  נרגש  שיהיה  והיינו,
. חשוב  ש "באדם  לקידושין, בנוגע  שמצינו ֿ דרך  ועל  ב "יקר ". להיות  שיכול  גדול  דקא הכי הנאה  בההיא  .

נפשה " ליה  ומקניא  גמרה  מינה , מתנה  גדול ,297מקבל  הכי לכבוד  אצלה  נחשבת  ממנה  המתנה  קבלת  כי ,
כסף  ממנו מקבלת  שהיתה  מכמו יותר  -ששוה 

מתנה  של  באופן ולא  בערך , שלא  יותר  גדול  לקהל  תורה ' ה 'לקוטי את  להפיץ  יוכלו ֿ זה  ֿ ידי ועל 
הספר .298("במגן" של  התוכן עם  יתעצם  ֿ כך  ואחר  שלו, שיהיה  הספר  את  יקנה  אחד  שכל  באופן אלא  ,( ַָ

שנדפס  תורה ' ל 'לקוטי בנוגע  - האמור  באופן הדבר  את  שקיבלו אנשים  כמה  מצאו ה ' ובעזר 
את  להדפיס  - הנ"ל  באופן תנאים , ללא  - עצמם  על  שקיבלו אנשים  עשרה  נמצאו וכן ֿ לארץ , בחוץ 
דורנו, נשיא  רבינו של  ובהנהלתו ביסודו חב "ד , בכפר  ובפרט  הקודש , בארץ  גם  תורה ' ה 'לקוטי

אדמו"ר . ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  כבוד 

גו' "אשר  הקודש , בארץ  הן - בכלל  החסידות  לימוד  הפצת  ידו ועל  זה , ספר  הפצת  תהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
שנה " אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' לארץ .299עיני בחוץ  והן ,

ביתם , בני כל  של  וחלק  חלקם  ואשרי

ומדידות , הגבלות  וללא  לבב , וטוב  שמחה  מתוך  "לחיים ", עתה  שיאמרו - גדול  ויושר 

ֿ פי  על  - וגם  לעצמם , תורה ' ה 'לקוטי ללימוד  בנוגע  ומדידות  הגבלות  ללא  גם  יתברך  ה ' להם  ויתן
נשיאנו  רבינו מביאור  בטלית "300המובן אוחזין "שנים  בענין הזקן רבינו של  הדרוש  ֿ פי חלק 301על  -

השתתפותם , ֿ ידי על  לידם  הגיע  זה  שספר  אלו כל  של  תורה ' ה 'לקוטי בלימוד 

להם , נותנים  אלא  הנותנים , שהם  באופן זה  שאין - הוא  זה  לכל  שהיסוד  וכאמור ,

וב "אורה " תורה ", זו ב "אורה  כולה , השנה  כל  במשך  והצלחה  ברכה  שפע  להמשכת  ההתחלה  וזוהי
זו. בפרשה  המנויים  הענינים  ובכל  כפשוטו,

***

.„ שכתוב מה  על  להתעכב  יש  להתחלה , מאשר  - ה '... בעזר  - לסיום  יותר  קרוב  כבר  שעומדים  כיון
טוב  דורש  אחיו לרוב  ורצוי ליהודים  וגדול  אחשורוש  למלך  משנה  היהודי מרדכי "כי המגילה , בסיום 

זרעו": לכל  שלום  ודובר  לעמו
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מלכות 292) לבוש יביאו ד "ה הפורים שער אורה שערי  ראה
א). (עה, פס"ז

פורים 293) שיחת גם וראה א. אדר יד  יום" "היום ראה
.(434 ע' חכ "ז התוועדויות - מנחם (תורת סי "ח  תש"כ 

ס"ח 294) אד "ש מבה"ח  שקלים, פ' ויקהל , ש"פ שיחת
.(309 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת

בתחלתה.295) פי "ט  ויק"ר ד . צ, תהלים מדרש

אד "ש296) ט ' זכור, פ' ויקרא, ש"פ שיחת גם סוס"כ ראה
.(340 ע' שם התוועדויות - מנחם (תורת

א.297) ז, קידושין
א.298) קכח , זח "ב ראה
יב.299) יא, עקב
וש"נ.300) .157 ע' תרפ"ט  סה"מ  ראה
ב"מ .301) מס' ריש



נח   

"וכל  שלפניו: לפסוק  בהמשך  בא  - טעם  נתינת  של  ענין שהוא  "כי", בתיבת  שמתחיל  - זה  פסוק 
ספר  על  כתובים  הם  הלא  המלך  גדלו אשר  מרדכי גדולת  ופרשת  אחשורוש ) (של  וגבורתו תקפו מעשה 
גדולת  אודות  נכתב  ופרס  מדי למלכי הימים  דברי שבספר  הדבר  וטעם  ופרס ", מדי למלכי הימים  דברי

" - אחשורוש ".מרדכי למלך  משנה  היהודי מרדכי

דורש  אחיו לרוב  ורצוי ליהודים  "וגדול  הכתוב  המשך  עם  הענינים  קישור  מובן אינו ֿ זה  ֿ פי על  אבל ,
זרעו": לכל  שלום  ודובר  לעמו טוב 

מספיק  - ופרס " מדי למלכי הימים  דברי ספר  "על  כתובה  מרדכי" גדולת  ש "פרשת  הטעם  לבאר  כדי
שנוגע  ענין זה  הרי שלכן אחשורוש ", למלך  משנה  היהודי מרדכי "כי הפסוק  בהתחלת  שכתוב  מה 

הפסוק  המשך  כאן שייך  מה  אבל  המלוכה ; דורש להנהגת  אחיו לרוב  ורצוי ליהודים  "גדול  הוא  שמרדכי ,
כפירוש  עמו", זרע  ו"לכל  "לעמו" "ליהודים ", שנוגע  ענין שזהו - זרעו" לכל  שלום  ודובר  לעמו טוב 

עמו"? זרע  לכל  עמו, על  "מוסב  זרעו" ש "לכל  רש "י

- שלום " "דובר  נאמר  זרעו" ל "כל  ובנוגע  טוב ", "דורש  נאמר  ל "עמו" בנוגע  מדוע  להבין: צריך  גם 
כן  שמצינו (וכפי טוב  דורש  היה  זרעו" ל "כל  וגם  שלום , דובר  היה  ל "עמו" שגם  לומר , מסתבר  הרי
שלום  ודובר  לעמו טוב  "דורש  זרעו", ל "כל  "עמו" בין הכתוב  מחלק  למה  כן, ואם  המפרשים ), בדברי

זרעו? ולכל  לעמו שלום  ודובר  טוב  דורש  יחד , כוללם  ואינו זרעו", לכל 

.‰ כבר" אמרה  שאסתר  ֿ פי ֿ על  שאף  - אסתר  מגילת  של  לענינה  בנוגע  פעמים  כמה  האמור  ובהקדים 
ופרס " מדי למלכי הימים  דברי על  אני זה 43כתובה  הרי קודש ", ב "כתבי הדברים  שנכתבו לאחרי הנה  ,

שהם  כפי הענינים  את  ומבארת  מספרת  התורה  הנה  מהתורה , חלק  שזהו וכיון מהתורה , חלק  נעשה 
לאמיתתם .

ההוא " ביום  פני אסתיר  ד "הסתר  ומצב  שהמעמד  להראות  - היא  אסתר  מגילת  של  הכוונה  וכללות 
קדרה " כשולי בימיו ישראל  של  פניהם  "שהושחרו כפשוטו, אחשורוש  בגלל  בגלל 172אינו אלא  ,

פני  אסתיר  ד "הסתר  באופן זה  הרי  שבגלוי למרות  - וזאת  שלו", וראשית  ש "אחרית  מי הוא  שאחשורוש 
אמיתית  מתגלה  היה  לא  (אילו זה  נס  על  הנסים  ברכת  לברך  אפשר  אי תורה  ֿ פי על  שלכן, ההוא ", ביום 
זה , לפני ולא  דוקא , המגילה  קריאת  בשעת  הנסים  ברכת  מברכים  שלכן המגילה , קריאת  ֿ ידי על  הענין

בארוכה ). אחר  במקום  הענין כמבואר 

לעניננו: ובנוגע 

נשאלת  - ופרס " מדי למלכי הימים  דברי ספר  "על  נכתבה  מרדכי" גדולת  ש "פרשת  אומרים  כאשר 
אזוי  מרדכי טאקע  איז ("וואס  ֿ כך  כל  מרדכי להוט  אמנם  מדוע  מינה '?! 'נפקא  למאי ַַָהשאלה :

שי  נוגע  ומה  ופרס ", מדי למלכי הימים  דברי ב "ספר  אודותיו שיכתבו בשנת פארקאכט ") עתה , זאת  דעו ַָ
בברוקלין?! תשכ "ה ,

" המגילה : מבארת  זה  אחשורוש ":ועל  למלך  משנה  היהודי מרדכי

ישראל  של  פניהם  "שהושחרו אחשורוש , הוא  בגלוי המלך  הנה  ואז הגלות , בזמן שנמצאים  אמת  הן
ה "פני", נמצא  אסתיר " ב "הסתר  שגם  היא  והאמת  "לפנים ", רק  הוא  זה  כל  אבל  קדרה ", כשולי בימיו
"מרדכי  - הוא  בפועל  הענינים  כל  את  שמנהיג  אחשורוש " למלך  ה "משנה  הנה  הגלות , בזמן גם  ולכן,

היהודי".

ואדרבה : דוקא , לאו - הזה  בעולם  מאטערן") ("זיך  להתייסר  צריך  שיהודי הכוונה  שאין לעיל , ַוכאמור 
- אמורים  דברים  במה  אבל  אחשורוש ", למלך  "משנה  להיות  מרדכי צריך  הגלות  בזמן שגם  הוא  הסדר 

"מרדכי כמו ֿ זרה "כשמתנהג  בעבודה  ש "כופר  כולה "50", בתורה  עליו 49ו"מודה  "מקבל  כאשר  ;
. ממנו "מעבירין אזי תורה " ארץ "עול  דרך  עול  אז 302. שגם  אלא  בקלות , העולם  עניני כל  את  ומקבל  ,

" הוא  המדינה .הרי אותה  של  השר  באמצעות  לעבור  צריכים  הענינים  שכל  כיון אחשורוש ", למלך 
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מ "ה.302) פ"ג  אבות



נט    

רז"ל 303[וכידוע  מאמר  כדי 304בפירוש  אלא  האומות  לבין ישראל  את  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  הגלה  "לא 
יהודי  שכאשר  - ֿ כך  כל  רבים  גרים  יהיו הדורות  כל  שבמשך  מצינו לא  דלכאורה  - גרים " עליהם  שיתוספו
האלקי  הניצוץ  גם  הנה  המדינה , אותה  של  באויר  שנמצא  בגד  לובש  או ומשקה  מאכל  ושותה  אוכל 
ֿ כך  ואחר  ומשקה  המאכל  על  מברך  וכאשר  זו, מדינה  של  השר  תחת  נמצא  הלבוש , או ומשקה  שבמאכל 

ישראל ]. לגבול  ומכניסו העכו"ם , בין שנמצא  הניצוץ  את  "מגייר " הוא  הרי זה , בכח  תורה  לומד 

שהנהגת  כדי - ופרס " מדי למלכי הימים  דברי ב "ספר  להכתב  צריך  זה  שדבר  הטעם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
אחשורוש " למלך  ה "משנה  ֿ פי על  אלא ) כפשוטו, אחשורוש  אצל  שמתקבל  כפי (לא  תהיה  ופרס  מדי

היהודי". "מרדכי שהוא 

.Â בכתוב ממשיך  - אחשורוש " למלך  משנה  היהודי ש "מרדכי שנאמר  ליהודים ":305ולאחרי "וגדול 
ליהודים ". "גדול  שהיה  בגלל  - אחשורוש " למלך  "משנה  היה  דוקא  מרדכי מדוע 

ובהקדמה :

גוים , בין שדרים  כיון שטוענים : הורים  כמה  ישנם 

רצונו - אלא  בגלות , בגשמיות  יתייסרו שיהודים  רוצה  אינו ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  לעיל , וכאמור 
עבודת  של  ענין להיות  שצריך  ומה  הרחבה , מתוך  זאת  ויעשו הניצוצות , בירור  של  השליחות  את  שימלאו

הלכתא " "בליבון יגיעה  ֿ ידי על  זה  יהיה  -264פרך ,

צריך  ובמילא  הגוי, עם  זיך ") רעדן ("צוזאמען להתדבר  אפשרות  שתהיה  צורך  יש  הא , משום  ַהרי
מנהגי  כל  את  לדעת  וצריך  שולחן, באותו עמו לשבת  שירצה  הגוי עם  להיפגש  שיוכל  באופן להתלבש 

בגמרא  שמצינו ועד  כו', לכל 306הגוי הדבר  שאסור  (אף  קומי לספר  לו התירו ראובן בר  ש "אבטולמוס 
למלכות ". קרוב  שהוא  מפני ישראל )

ב " צורך  ויש  ופרס ", מדי "מלכי אחשורוש , יהודי, אינו הוא  שהמלך  בזמן שנמצאים  למלך וכיון
נשיא  כ "סגן לשמש  שיצטרכו אלו הם  כאילו בקטנותם , עוד  ובתו, בנו את  ולחנך  לגדל  עליו - אחשורוש "

ֿ הברית . בארצות  דר  הוא  שהרי הברית "!... ארצות 

גם - להיות  יכול  - אחשורוש " למלך  "משנה  אבל  מוותר , הוא  הרי ה "נשיא ", למשרת  בנוגע  בשלמא 
אש  גם  יכולה  המלכות  דין ֿ פי על  - לא ?! ומדוע  בתו. או דוקא בנו שיהיה  הכרח  אין זה ; תפקיד  למלא  ה 

"מלכה ". גם  להיות  יכולה  "מלך ",

ליהודים ": "גדול  היותו בגלל  אחשורוש " למלך  משנה  היהודי ש "מרדכי אומרים , זה  ועל 

ביותר , גדולים  נסיונות  עם  שכרוכה  עבודה  זוהי דא ; סביל  מוחא  כל  לאו - אחשורוש " למלך  "משנה 
ֿ זרה  בעבודה  כופרים  שהם  אלו שיהודים  והיינו, ליהודים ", "גדול  תחילה  להיות  צריכים  זה  ובשביל 
כזו, עבודה  עצמו על  לקבל  יכול  ואז ליהודים ", "גדול  בתור  יבחרוהו הם  הנה  כולה , התורה  בכל  ומודים 
ויצטרך  אחשורוש , המלך  עם  יחד  להיות  שיצטרך  ֿ פי ֿ על  שאף  - אחשורוש " למלך  "משנה  להיות 
תועלת  מזה  ותהיה  בנסיון, לעמוד  יוכל  מכל ֿמקום  וכו', וכו' המלך " ב "שער  שיכניסוהו  באופן להתלבש 

אחשורוש ". למלך  "משנה  להיות  יכול  אינו - ליהודים " "גדול  אינו אם  אבל  ליהודים .

לדורות : הוראה  של  באופן אסתר  במגילת  הענינים  וקישור  המשך  וזהו

אזי  בכיפה , מולך  הוא  אחשורוש  שכאשר  ופרס ", מדי למלכי הימים  דברי ב "ספר  כתוב  להיות  צריך 
ישראל , לבני טוב  שהוא  באופן שמתנהג היהודי", "מרדכי הוא  אחשורוש " למלך  ה "משנה 
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חיי303) ר"פ תו"ח  לך . לך  ר"פ א. ו, בראשית תו"א ראה
ובכ "מ . ואילך ). סע"ב (קכא, שרה

ב.304) פז, פסחים
זקני 305) אל  פנה שליט "א אדמו"ר היושביםכ "ק החסידים 

ֿ שחוק : בבת  ושאל למלך מאחוריו, "משנה לאחרי  כתוב מה
ליהודים". "וגדול  - אחשורוש"?

א.306) יז, מעילה וראה א. פג , ב"ק



ס   

להיות  שצריך  בלבד  זו לא  הנה  - בפועל  אחשורוש " למלך  "משנה  להיות  שיכול  זה  הוא  מי אבל ,
ליהודים ", "גדול  להיות  עליו גופא  היהודים  בין אלא  היהודי", "מרדכי

בורחת  "גדולה  - אדרבה  אזי הגדולה ", על  "המחזר  כי לבד , ולוקחים  בוחרים  לא  - ו"גדלות "
;307ממנו" " יהודים" ודוקא  רבים , אלא  יחיד  לא  - גופא  ובזה  "גדול ", שהוא  עליו לומר  צריך 

כולה ; התורה  בכל  ומודים  ֿ זרה  בעבודה  שכופרים  ליהודים "), ("גדול 

אחשורוש ". למלך  ד "משנה  בתפקיד  שישנו בנסיון להצליח  יכול  - ואז

.Êרצוי" היה  שמרדכי ואומר  הכתוב  ממשיך  העילויים , כל  לאחרי לכל אמנם , "ולא  אחיו",
מתלמודו" בטל  והיה  למלכות  קרוב  שנעשה  לפי סנהדרין, מקצת  ממנו שפירשו מלמד  :308אחיו,

להבין  צריך  ֿ ערוך 309לכאורה  שולחן ֿ פי על  להיות  וצריכה  שמותרת  הנהגה  זוהי אם  ֿ נפשך : דממה  -
הסנהדרין, רוב  עמו נשארו למה  - רצויה  בלתי הנהגה  זוהי ואם  סנהדרין; מקצת  ממנו פירשו למה  -

בעצמו?! כן התנהג  ולמה 

הגמרא  דברי בהקדם  ורבי 178ויובן ארץ ") דרך  מנהג  בהן ("הנהג  ישמעאל  דרבי ההנהגה  לדרכי בנוגע 
שנאמר  אחרים , ידי על  נעשית  מלאכתן מקום  של  רצונו עושין שישראל  ("בזמן יוחאי בן ועמדו 182שמעון

בידן" עלתה  ולא  יוחאי בן שמעון כרבי בידן, ועלתה  ישמעאל  כרבי עשו "הרבה  וגו'"), צאנכם  ורעו זרים 
ש " הוא  בזה  שהדיוק  -.."בידן "עלתה  "מקצת ", אבל  בידן", עלתה  לא  .

סנהדרין" "מקצת  אבל  ישמעאל , כרבי הוא  שלהם  ההנהגה  סדר  - אחיו" "רוב  הנה  לעניננו, ובנוגע 
יוחאי: בר  שמעון כרבי הוא  שלהם  ההנהגה  סדר  -

אצלם . מקום  תופס  אינו העולם  אבל  בעולם , אמנם  נמצאים  שהם  באופן היא  סנהדרין" "מקצת  הנהגת 
אינו  - במערה  להתחבא  וצריך  לאכול , ובשר  לחם  לו יש  ששם  בביתו, להשאר  יכול  שאינו במצב  וגם 

מים  ומעיין חרוב  לו ממציא  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  כיון וישתה , יאכל  מה  יש 310דואג  - צריך  שהוא  מה  ;
לו.

התורה : ללימוד  בנוגע  מתבטאת  - זו שבהנהגה  והמעלה 

התורה  בלימוד  למעלתו מגיע  זה  אין אבל  "בעולם ", בהיותו גם  תורה  למד  יוחאי  בר  שמעון רבי
בגמרא  כמסופר  במערה , שהיה  של 310לאחרי צערו על  (שהתאונן יאיר  בן פנחס  לרבי אמר  שרשב "י

ש  "אשריך  בכך ") שראיתיך  לי "אוי באמרו, מצאת רשב "י, לא  בכך  ראיתני לא  שאילמלא  בכך , ראיתני
מקשי  הוה  כי לסוף  פירוקי, תריסר  רפב "י ליה  מפרק  הוה  קושיא , רשב "י מקשי הוה  כי דמעיקרא  כך , בי
שלא  באופן העבודה  סדר  שמצד  והיינו, פירוקי", וארבעה  עשרין רשב "י ליה  מפרק  הוה  קושיא , רפב "י

בערך . שלא  בעילוי התורה  בלימוד  נתעלה  העולם , עם  עסק  לו היה 

בגמרא  כמסופר  - אדרבה  - בעולם  פועל  שאינו הדברים  פירוש  המערה ,310ואין מן היציאה  שלאחרי
וראה  לעולם  יצא  יוחאי בר  שמעון רבי שמעון"; רבי מסי הוה  אלעזר , רבי מחי דהוה  היכא  "כל  הנה 

העולם . את  ותיקן זכות  לימד  ֿ כן, ֿ על ֿפי ואף  החסרונות , את 

מעלות , רואים  אינם  - ענין לכל  ובנוגע  "קנאים ", נעשים  ֿ כך  ואחר  מהעולם , שפורשים  כאלו ישנם 
הזכות . היפך  ומלמדים 

ובכן:

נדפסה  (שכבר  הידועה  בשיחה  נשיאנו רבינו אומר  - וההתבודדות  הפרישות  לענין "טובה 311בנוגע  :(
אדם ". בני בתוך  והבדידות  הבריות  עם  הפרישות 
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ב.307) יג , עירובין
סע"ב.308) טז, ממגילה - עה"פ פרש"י 
ואילך .309) 373 ע' חט "ז לקו"ש גם ראה

ב.310) לג , שבת
קמד ,311) ח "א (לקו"ד  בסופה תרצ"ד  הפסח  חג  שיחת

וש"נ. .310 ע' תרצ"ט  סה"ש גם וראה סע"ב).



סי    

כמו  שמים , לשם  קנאות  של  פעולה  שעושה  "קנאי" ראה  רשב "י כאשר  הנה  - הקנאות  לענין ובנוגע 
הן" ובני אני הן שנים  "אם  רשב "י כדברי עליה ", ב "בני ביותר  נעלית  במדריגה  שהיה  בנו, אלעזר  312רבי

"הוה  - לפעול מילתא ", אתקין "איזיל  ואמר  שמעון", רבי   שהיה מקום  לטהר  ולדוגמא : ,
לעניניהם  בהליכתם  דרכו לעבור  יוכלו שהכהנים  כדי טומאה , ספק  .313בו

בערך  שלא  עילוי רשב "י אצל  ניתוסף  - מהעולם  שלמעלה  סדר  שזהו - המערה  ענין ֿ ידי שעל  ונמצא ,
בנו  גם  - כן ולאחרי התורה , התורה בלימוד  להמשכת  .גע 

" עבור  אינו זה  סדר  - מאי "אלא  עבור  רק  סדר  זהו שמרדכי אחיו "; הטעם  וזהו סנהדרין".
"רצוי .היה  אחיו לכל  "ולא  סנהדרין".אחיו", מקצת  ממנו שפירשו .

.Á אחשורוש למלך  "משנה  שהיה  היהודי שמרדכי לספר  המגילה  צריכה  למה  מובן: אינו עדיין אך 
. אחיו לכל  "ולא  אחיו", לרוב  "רצוי היה  ליהודים ", ובלשון וגדול  - סנהדרין" מקצת  ממנו שפירשו .

.314הגמרא  הכתוב  דיבר  לא  טמאה  בהמה  בגנות  "אפשר  הכתוב "?!: דיבר  צדיקים  בגנות  .

בידו: היא  הברירה  כאשר  לבחור , עליו במה  לדעת  כדי זאת , לידע  צריך  שיהודי - בזה  והביאור 

באופן  שלו ה "עבודה " תהיה  זה  ובתפקיד  אחשורוש ", למלך  "משנה  להיות  ברירה  לו יש  - גיסא  מחד 
אבא " בית  לכבוד  ולא  עשיתי לכבודי ישראל ;315ש "לא  להצלת  ציבורית  עסקנות  בעניני יעסוק  אלא  ,

התורה . בלימוד  לעסוק  ברירה  לו יש  - גיסא  ומאידך 

. וכסף  ל "זהב  יש  ערך  איזה  הנה  - בידו היא  הברירה  שאם  לדעת , עליו לגבי ובכן: וסוחרת " ודר  .
הגמרא  וכדברי בתורה , מפנינים 316העסק  היא  "יקרה  ו)נכנס 317: גדולה  כהונה  בגדי ש (לובש  גדול  מכהן ,

מי  אחשורוש , ֿ ידי על  גדולה  כהונה  בגדי  לבישת  אודות  מ "א ) (סעיף  לעיל  האמור  ֿ פי ועל  ולפנים "; לפני
ש  כפי שגם  מובן, שלו", וראשית  ֿ הוא ש "אחרית  ֿ ברוך  להעילוי הקדוש  מגיע  זה  אין כהונה , בלבושי נמצא 

ש  ֿ הוא כפי ֿ ברוך  מוט הקדוש  - בידו היא  הברירה  אם  ולכן, בתורה . ולא נמצא  בתורה , לעסוק  שיבחר  ב 
ישראל . בני הצלת  עבור  זאת  ינצל  אם  אפילו אחשורוש ", למלך  "משנה  להיות  יבחר 

ֿ דין  (כפסק  ותפלה  שמע  קריאת  תורה , מתלמוד  אמנם  פטור  באמונה  ציבור  בצרכי העוסק 
ֿ ערוך  הוצרך 318השולחן זה  ובגלל  בעולם , ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  שליחותו קיום  מצד  הוא  זה  ענין אבל  ,(

"חלק  מהו לדעת  ומתבונן חושב  יהודי כאשר  אך  ברירה ; לו היתה  שלא  כיון זאת , לעשות  מרדכי
לו 319היפה " שנותנים  החלק  שזהו ובאופן חלקו, שזהו להיות  שיכול  (אף  ֿ כך  כל  יפה  שאינו חלק  ומהו

" אלא  אחיו", "לרוב  רק  לא  "רצוי" בהיותו הוא  היפה " "חלק  הנה  - שהיה מלמעלה ) כפי אחיו",
"מקצת מרדכי רק  לא  אים ") פון ("געהאלטן אותו העריכו שאז אחשורוש ", למלך  "משנה  ַשנעשה 

ֿ להו  סבירא  בידן" ועלתה  ישמעאל  כרבי ש "עשו ה "הרבה " גם  שהרי אחיו", "רוב  גם  אלא  סנהדרין",
ההנהגה  סדר  ישראל  בני כל  אצל  יהיה  ֿ לבוא  שלעתיד  ראיה , והא  יותר , ונעלית  טובה  היא  רשב "י שהנהגת 

המכוון. תכלית  שזהו מוכח  ומזה  צאנכם ", ורעו זרים  ד "ועמדו

אחיו" לרוב  "רצוי הוא  אחשורוש " למלך  משנה  (בהיותו) היהודי "מרדכי כאשר  הגלות , בזמן גם  ולכן,
ברירה  לו שיש  מי ֿ כן ֿ שאין מה  זו; שליחות  עצמו על  לקבל  והוכרח  ברירה , לו היתה  שלא  מפני רק  זה  הרי -

כו'.

לעסוק  יכול  אתה  לו: ואומרים  ברירה  למישהו נותנים  שכאשר  שנדע , כדי זאת , לנו מספרים  ולכן
שכאשר  לדעת , עליו - ֿ ישיבה  ראש  ואפילו ציבורי, עסקן להיות  גם  יכול  ואתה  ימיך , כל  התורה  בלימוד 

סנהדרין! מקצת  ממנו יפרשו אזי השניה , באפשרות  בוחר 
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ב.312) מה, סוכה
ע'313) חל "ב לקו"ש גם וראה ובפרש"י . ואילך  שם שבת

.152
א.314) קכג , ב"ב
א.315) ג , מגילה

א.316) יג , הוריות
טו.317) ג , משלי 
וש"נ.318) סוסצ"ג . או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
נצבים.319) ס"פ פרש"י  - חז"ל  לשון



סב   

אבל  - התורה ?! בלימוד  ֿ הארצות " מ "עם  יהודים  מציל  ֿ ישיבה  ראש  הרי היתכן?! לכאורה :
לשמה ! תורה  למד  שאז ֿ ישיבה , ראש  שנעשה  קודם  התורה  לימוד  למעלת  מגיע  זה  אין ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 

פעמים  כמה  המדובר  ֿ פי על  אפרים '320ובפרט  'בית  ותשובות ' ב 'שאלות  שכתוב  דברי 321מה  בפירוש 
מובן 315הגמרא  אינו דלכאורה  - מגילה " מקרא  לשמוע  ובאין תורה  תלמוד  מקרא 322"מבטלין גם  הרי :

עוסק  זה  ובמקום  עמוקה , סוגיא  בלימוד  להתייגע  שביכלתו דכיון - התורה  לימוד  בכלל  הוא  מגילה 
תורה . כביטול  נחשב  זה  הרי בערכו, קל  לימוד  שזהו מגילה , במקרא 

הסוגיא  את  לומד  זה  ובמקום  עמוקה , סוגיא  לעצמו ללמוד  ביכלתו יש  כאשר  דידן: בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
לגבי  מגילה  מקרא  כמו זה  הרי בערכו הנה  - ֿ ישיבה  ראש  בתור  התלמידים  לפני שיעור  לומר  כדי רק 

עמוקה . סוגיא  לימוד 

יקר - ד "תוציא  העילוי בזה  ויש  התורה , מן מצוה  וזוהי התורה , ברכת  זה  על  לברך  צריך  בודאי
העסקנות 323מזולל " קודם  שהיה  כפי התורה  לימוד  למעלת  מגיע  זה  אין אבל , הטובים ; הענינים  וכל  ,

ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  תלמידים ), עם  (הלימוד  גופא  התורה  בלימוד  ציבורית  עסקנות  אפילו - הציבורית 
כפשוטה . ציבורית  עסקנות 

מקומות  בכמה  מצינו זה  דלכאורה :324ומטעם  - ציבורית  בעסקנות  מינוי הצעת  לקבל  שסירבו שהיו
מלימוד  פטור  ציבור  בצרכי העוסק  דין, ֿ פי ועל  כו', עליו לסמוך  אפשר  שהיה  ממי באה  המינוי הצעת  הרי
אפשר  אי הרי שבדבר , הנסיון מפני המורא  מלבד  כי, - המינוי לקבל  סירבו למה  כן, ואם  וכו', התורה 

ועצום " נפלא  ה "יחוד  למעלת  זאת  קיום 325להשוות  ֿ ידי על  לא  אפילו דוקא , התורה  לימוד  ֿ ידי שעל 
בתניא  בארוכה  כמבואר  חסידות 326המצוות , .327ובמאמרי

הי  אחשורוש " למלך  משנה  (הוא ) היהודי ש "מרדכי שהעובדה  - במגילה  הענינים  המשך  רק וזהו א 
שאפילו  אלא  עוד  ולא  לרבים ; דרך  זו ואין דא , סביל  מוחא  כל  לאו כי ליהודים ", "גדול  היותו בגלל 
ממנו  שפירשו אחיו, לכל  "ולא  אחיו", לרוב  "רצוי שהוא  בראותו מזה , מרוצה  היה  לא  בעצמו מרדכי

סנהדרין". מקצת 

"משנה  להיות  יכול  שהילד  חושב  הוא  אם  גם  הרי הילד , חינוך  אודות  כשמדובר  הנה  שכן, וכיון
כל  תורה  וילמד  שישב  אוהל ", "יושב  ממנו לעשות  עליך  והזהר ! הזהר  לו: אומרים  - אחשורוש " למלך 

כולם . ימיו

.Ë גם להתעסק  שהוצרך  אף  הרי אחשורוש ", למלך  "משנה  כבר  נעשה  שמרדכי לאחרי גם  והנה ,
ֿ אם  כי מונח , היה  זה  בענין לא  ֿ מקום  מכל  המדינה , בעניני   ודובר לעמו טוב  "דורש  -

זרעו". לכל  שלום 

יותר : ובפרטיות 

עמהם  לדבר  שצריכים  כאלו יש  כי - שלום " "דובר  נאמר  ולא  טוב ", "דורש  רק  נאמר  ל "עמו" בנוגע 
- אותם  להוכיח  שצריכים  רשע ") אותו של  מסעודתו ש "נהנו אלו (ובפרט  כאלו גם  יש  אבל  "שלום ",

תוכיח " שלום 71"הוכח  "דובר  לומר  אפשר  אי ולכן ,, להוכיחם שצריכים  כאלו יש  שהרי עמו",
שונים . ענינים  שני הם  ו"שלום " ו"תוכחה "

התוכחה אלא , סיבת  הנה  אותם , להוכיח  שצריך  לאלו בנוגע  גם  כי שלום , היא  התוכחה  של 
"דורש  היותו בגלל  - ועבודתו היא  ה ' מתורת  הרחוקים  "שאף  לב , פרק  בתניא  בארוכה  כמבואר  לעמו",
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וש"320) .271 ע' חל "ח  התוועדויות - מנחם תורת נ.ראה
סס"ח .321) חאו"ח 
שם.322) למגילה דוד  ויד  רש"ש ראה
א.323) פה, ב"מ  ראה
ספרי 324) ואילך . סע"א יו"ד , הוריות טז.ראה א, דברים

פ"ה.325) תניא
פכ "ג .326)
קד 327) ע' והערות  (קיצורים לשם הצ"צ הערות ראה
ואילך ).



סג    

"וכולי . שממשיך : כפי בהמקבל , תלויה  בפועל  שהתוצאה  אלא  אהבה ", עבותות  בחבלי למשכן צריכים  .
ריעים ". אהבת  מצות  שכר  הפסיד  לא  לא , "והן ומסיים : ה '", ועבודת  לתורה  לקרבן יוכל  ואולי האי

" גופא  "ובזה  נאמר  שלא  עזרא ' ה 'אבן שמדייק  כפי - לעמו" "טוב  אלא  טוב ",טוב ",
היינו, .ליהודי טובה  לעשות  ואפשרות  הזדמנות  ישנה  היכן

אין  ווא ּו ("ערגעץ  רחוקה  עיירה  לאיזו לנסוע  נשיאנו רבינו מצווה  למה  השאלה : על  המענה  גם  וזהו
להתפלל  שילך  שבשעה  או כו', אליו יבוא  שמישהו עד  ולהמתין בביתו לישב  יכול  הלא  - שטעטל ") ַא 

הידוע  (כהסיפור  לו ויתן הלואה , ממנו שיבקש  מישהו ֿ צדק ').328יפגוש  ה 'צמח  עם 

טוב ", "עושה  רק  (לא  הוא  ציבורי עסקן ציבורי; עסקן של  העבודה  סדר  זהו שלא  - הוא  הענין אך 
" לעיל .אלא ) כנזכר  טוב ",

זרעו": לכל  שלום  "ודובר  - לזה  ונוסף 

גם  ניתוסף  "זרעו"), גם  שכולל  ל "עמו", בנוגע  (כמו טוב " "דורש  היותו מלבד  הנה  - ל "זרעו" בנוגע 
") זרעו" לכל  שלום  ד "דובר  אמרו הענין הרי "תינוק ", אודות  כשמדובר  כי המוסיף ), בוא "ו גו'", דובר 

"שמאל 329רז"ל  כך ) (אחר  ורק  מקרבת ", ד "ימין באופן ההנהגה  להיות  צריכה  ואשה " ל "תינוק  שבנוגע 
לכל 330דוחה " שלום  "דובר  הוא  הרי בחיצוניות  גם  הנה  בפנימיות , טוב " ד "דורש  הענין על  נוסף  ולכן, ,
זרעו".

.Ò: ואחת אחד  לכל  ההוראה  וזוהי

שייכי  אינם  מלכתחילה  הנה  - אומנתם " "תורתם  בתורה , שמונחים  אלו אלו אבל  אחרים ; לענינים  ם 
אם  ענינו: לפי אחד  כל  - אחשורוש " למלך  ד "משנה  הענין גם  אצלם  יש  העולם , בעניני גם  שעוסקים 

רז"ל  וכמאמר  בזה , וכיוצא  אחת , למדינה  בנוגע  או בכיפה , למושל  ולבסוף 331בנוגע  כו' מלך  "בתחילה 
. ירושלים  על  אלא  מלך  ענין לא  - "מקלו" של  אחשורוש " למלך  ה "משנה  שהוא  כך  מקלו", על  אלא  .

דומם . בדרגת  אלא  צומח , בדרגת  אפילו שאינו בעולם , מסויים 

עמדתי - אשר  ישראל  אלקי הוי' ד "חי בהענין אלא ) ב "מקל ", (לא  אמנם  מונחת  האלקית  נפשו
הוראה ,179לפניו" וללא  ממשלה  ללא  כרצונם , שיתנהלו הבהמית  ונפש  הגוף  את  לעזוב  יכול  לא  הוא  אבל  ;

קטן" "עולם  שלו, הקטנה  למלכות  בנוגע  אחשורוש " למלך  "משנה  להיות  עליו .62ולכן

צריך  ובמילא  הבהמית , ונפש  הגוף  עבור  שמקדיש  רגע  לכל  שבנוגע  לידע , שצריך  לו, אומרים  זה  ועל 
ליהודים ", ד "גדול  הענין את  תחילה  להבטיח  צריך  - התורה  מלימוד  זיך ") ("א ּפרייסן עצמו את  ָלנתק 

המדרש " לבית  הכנסת  "מבית  ולומד , מתפלל  הוא  לראש  שלכל  להיות 332היינו, הולך  כן לאחרי ורק  ,
ארץ ". דרך  מנהג  בהן "הנהג  - אחשורוש " למלך  "משנה 

"רצוי הוא  הרי אחיו, לכל  רצוי שאינו אף  הנה  - כזה  תדבר ובאופן הרוב  על  והתורה  ,333אחיו",
בידן". ועלתה  ישמעאל  כרבי עשו ש "הרבה  ההנהגה  אופן שזהו

ֿ דרך  על  זה  הרי (שאז עצמו עם  בעבודתו חובתו ידי יצא  שלא  - הוא  שהעיקר  לו, אומרים  כן ולאחרי
רז"ל  א 73מאמר  תורה  אפילו תורה , אלא  לו אין האומר  ד "דורש "כל  באופן להתנהג  צריך  אלא  לו"), ין

בפרטיות . לעיל  שנתבאר  כמו זרעו", לכל  שלום  ודובר  לעמו טוב 

.‡Ò: חב "ד בכפר  שנמצאים  אלו של  ההשתדלות  עיקר  גם  להיות  צריכה  זה  ובענין
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וש"נ .328) ואילך. 97 ע ' תש"ז  סה "ש תורת ראה גם וראה
וש"נ. .30 ע' חל "ו התוועדויות - מנחם

וש"נ.329) א. מז, סוטה
(330.30 ס"ע חמ "א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.331) כ , סנהדרין
בסופה.332) ברכות
פל "ד .333) ח "ג  מו"נ ראה



סד   

הגמרא  הרי כפרים , יושבי הוא  שענינם  ֿ פי ֿ על  שאף  - כפרים ,334ובהקדים  יושבי אין שעכשיו פוסקת 
חומה . מוקפות  שאינן אף  גדולים , וכרכים  עיירות  ליושבי נחשבים  כולם  אלא 

על  שיושבים  כיון אחיו", לכל  ש "רצוי ומצב  במעמד  שחלקם  - הוא  במיוחד  עבודתם  סדר  ובכן:
"משנה  של  בתפקיד  גם  שמתעסקים  כיון אחיו", לרוב  ש "רצוי ומצב  במעמד  וחלקם  העבודה , ועל  התורה 

זרעו". לכל  שלום  ודובר  לעמו טוב  ד "דורש  באופן אבל  אחשורוש ", למלך 

חז"ל , כדרשת  ויקר " וששון ושמחה  ב "אורה  והצלחה  ברכה  תוספת  להם  ממשיך  זה  וענין

נמצאים  ֿ עתה  שלעת  ישראל  ובנות  בני ולכל  אנ"ש  לכל  גם  ידם  ועל  - להם  ימשיך  ֿ הוא  ֿ ברוך  והקדוש 
שם  שעה  טפחים .335לפי מעשרה  למטה  כפשוטו, ויקר  וששון ושמחה  אורה  -

ה "בינוני"]. ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  [כבוד 

***

.Ò" דחופים יצאו "הרצים  במגילה : מסופר  - הוא " ד "ונהפוך  טובה  לבשורה  ונסעו 336בנוגע  שיצאו ,
המלך . מדינות  בכל  הדברים  את  לפרסם 

את  עמהם  ויביאו "לחיים ", יאמרו - ספורים  ימים  כעבור  שנוסעים  אלו כאן שנמצאים  כיון ובכן:
ֿ תורה ' ה 'לקוטי ללימוד  בנוגע  - ובעיקר  ויקר ", וששון ושמחה  ל "אורה  בנוגע  הטובה  ועיקר 337הבשורה  ,

כפשוטה . אורה  ושנת  תורה ", זו "אורה  של  שנה  שתהיה  - העיקרים  כל 

ישראל  לארץ  שנוסעים  הבחורים  איפה  שאל : שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  שיאמרו 338[כבוד  וצוה  ,
וסיים :]339לחיים  שמח , ניגון וינגנו ,

תובלון" ובשלום  תצאו "בשמחה  הנה  - בפועל  ויסעו לנסוע  שיצטרכו הזמן ,340ובבוא 

נשיאנו  רבינו ושקידה 341וכדברי בהתמדה  שלומדים  ובלבד  ביחד , להיות  ממשיכים  אלא  נפרדים , שלא  ,
ה '. ואהבת  שמים  יראת  מתוך  מעשה , לידי המביא  לימוד  ויהיה  וחסידות , נגלה 

***

.‚Ò:' תורה ֿ ה 'לקוטי ללימוד  בנוגע  ֿ מה  דבר  להוסיף  ברצוני

שני  באדר  הפורים ) עניני (וכל  המגילה  את  קורין העיבור  שבשנת  לכך  הטעמים  שאחד  - ובהקדמה 
לגאולה " גאולה  "מיסמך  משום  עבדי 342הוא  ש "אכתי באופן שהיא  דפורים  הגאולה  את  לסמוך  היינו, ,

אנן" שכתוב 98אחשורוש  כמו ממצרים , הגאולה  כמו שתהיה  השלימה  לגאולה  מארץ 343, צאתך  "כימי
נפלאות ". אראנו מצרים 

שבה  הפרשה  שזוהי ל "ט ) (סעיף  לעיל  (כאמור  צו פרשת  השבוע , דפרשת  ֿ תורה ' ב 'לקוטי גם  ובכן,
רק  לא  נתבאר  ששם  ועד  פסח , דרושי - הגאולה  ענין בארוכה  נתבאר  שבהם  דרושים  ישנם  פורים ), חל 
ימות  בהמשך  שתהיה  ֿ לבוא  דלעתיד  השלימות  תכלית  גם  אלא  המשיח , שבימות  נפלאות " ד "אראנו הענין

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו ד "יום  להענין ועד  מעליות 344המשיח , שלמעלה  מנוחה  -345.
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א.334) ב, מגילה
וש"נ.335) .175 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
טו.336) ג , אסתר
סנ"ג .337) לעיל  ראה
ישנים?!...338) כבר הם האם שחוק: בבת ושאל 
כ "ק 339) אמר ישראל , בארץ שדירתו שאמר המסובים לא'

אבל  שליט "א: "לחיים",אדמו"ר אמור כאן; נמצא אתה עכשיו
ישראל .ותביא לארץ משמחת בשורה עמך 

שהם מירושלים , אורחים  כאן שנמצאים  - שחוק  בבת  - אמר כן

צורירן !... ניט זיי צו  זיך מ'קען  חומה ": ד"מוקף  ומצב  במעמד 
יב.340) נה, ישעי '
ב"היום341) (נעתק רנז ע' ח "ד  שלו אד "ש).אג "ק י  יום"

וש"נ. .220 ע' חי "ט  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
סע"ב.342) ו, מגילה
טו.343) ז, מיכה
בסופה.344) תמיד 
וש"נ.345) .186 ע' חל "ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה



סה       

עד  וסוד  דרוש  של  ענינים  גם  - ובפירוש  ברמז - מתבארים  התורה  שבפנימיות  איך  גם  רואים  ובזה 
כו'. כדבעי לומדים  כאשר  כפשוטו, לפשט 

ושבוע  שבוע  בכל  ("דורכלערנען") ללמוד  יש  ֿ פנים  ֿ כל  ועל  טוב , מה  - בעיון ללמוד  שיכולים  אלו
דלמיגרס , באופן הפרשה  של  הדרושים  את 

בלימוד - שהרי שבכתב , בתורה  דלמיגרס  מהאופן ששונה  ֿ פה , שבעל  בתורה  דלמיגרס  באופן אבל ,
להבין  שצריך  ֿ פה  שבעל  בתורה  ֿ כן ֿ שאין מה  דקאמר , מאי ידע  שלא  מי גם  לברך  יכול  שבכתב  תורה 

שטחי  באופן ֿ הפחות  -346לכל 

השבוע . במשך  לסיים  ואחד  אחד  כל  של  ביכלתו כזה  שבאופן

הסדרה : בתחלת  בפירש "י שהובא  כהנים ' ה 'תורת  וכדברי לבב , וטוב  שמחה  מתוך  זאת  לעשות  ויש 
בהתמדה  התורה  פנימיות  בלימוד  כן יומשך  ולהבא  שמכאן - ולדורות " מיד  זירוז, לשון אלא  צו "אין

ושקידה .

משיח , לקראת  - בראשנו והוא  - דורנו נשיא  נשיאנו, רבינו יוליכנו ממש  שבקרוב  וכלי, הכנה  יהיה  וזה 
נאמר  זה  שעל  דאורייתא , דרזין רזין משיח , של  תורתו ממנו טובים 347ונלמד  כי פיהו מנשיקות  "ישקני

מיין". דודיך 

הזקן]. רבינו של  הניגון ֿ כך  ואחר  הכנה , ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  [כבוד 

***

.„Òֿ דיבור שיחה ) (כעין מאמר  שליט "א  אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  אמר  הכנה , ניגון שניגנו לאחרי
כו'. נקראת  מגילה  המתחיל 

אחת ), פעם  - הד ' (בבא  הבבות  ד ' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  קדושת  [כבוד 
"אני  לנגן צוה  ֿ כך  ואחר  עמך ". את  "הושיעה  לנגן התחיל  ֿ כך  אחר  כלא ּפצי". זשוריצי "ניע  ָוהניגון

תצאו"]. בשמחה  ו"כי מלכנו" "אבינו מאמין",

       
מוגה  בלתי

או ‡. "דבר " ולא  "צו", הלשון נאמר  מדוע  מובן: אינו דלכאורה  - אהרן" את  "צו הפסוק  על 
רבי  אמר  ולדורות , מיד  זירוז, לשון אלא  צו "אין רש "י: מפרש  - בתורה  הרגיל  כלשון "אמור ",

כיס ". חסרון בו שיש  במקום  לזרז הכתוב  צריך  ביותר  שמעון,

להבין: וצריך 

"כאשר א ) - ציווי לשון גם ) אלא  אמירה , או דיבור  רק  (לא  פעמים  כמה  מצינו זה  שלפני בפרשיות 
" משה את  "ואתה 1ה ' וכן ,"2 בפרשיות זאת  לפרש  צריך  רש "י היה  - ציווי בלשון קושי יש  ואם  .

ֿ זה ? שלפני

מובן  ששם  תצוה ") דפרשת  אקרא  לעיל  זה  רש "י פירש  לא  "למה  (לתרץ  חכמים ' ה 'שפתי שכתב  [ומה 
בלא  שיהיה  במכתשת  ולכותשו הזית  בראש  לגרגרו יתירה  אומנות  שצריך  "משום  בזירוז הצורך  מעצמו

לפרש  בא  לא  רש "י שהרי מובן, אינו - בזירוז שמרים " צורך  שבפרשת 3שיש  לומר  אפשר  היה  (שאז

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

וש"נ.346) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
ובפרש"י .347) ב א, שה"ש

ואילך .1) א לט , כב. לח , פקודי 

תצוה.2) ר"פ
מובן3) כאן גם שהרי  נוספת: בזירוז ברשימה הצורך  מעצמו

חסרון בו "שיש בגלל  כיס".-



סו      

אלא  יתירה ), אומנות  שצריך  משום  בא  שהזירוז בפשטות  שמובן כיון הזירוז, טעם  לפרש  צורך  אין תצוה 
גם  .[" תצוה ב "ואתה  זאת  ולפרש  להקדים  צריך  היה  כן, ואם  זירוז", "לשון שהוא  ד "צו"

לכאורה ב ) מתאים  אינו ולדורות ", מיד  זירוז לשון אלא  צו "אין רש "י של  כללו יותר : גדולה  קושיא 
היתה  וכליו המשכן עשיית  שהרי  משה "), את  ה ' צוה  ("כאשר  המשכן במעשה  שנאמר  ציווי  ללשון בנוגע 

לדורות ? ציווי ואינה  אחת , פעם  רק 

אחרים ג ) לפסוקים  גם  ששייכים  כללים  לקבוע  ולא  אתר , על  מקרא  של  פשוטו לפרש  רש "י של  דרכו
כאן, "צו" תיבת  לפרש  רש "י צריך  היה  ֿ זה , ֿ פי ועל  זה ). כתוב  בפירוש  ֿ זה  ֿ ידי על  ניתוסף  ֿ כן ֿ אם  (אלא 

זירוז"? לשון אלא  צו "אין כלל , של  בלשון אומר  ולמה  זירוז", "לשון שהיא 

רש "י ד ) הרי שמעון", רבי "אמר  - המאמר  בעל  של  שמו את  רש "י מזכיר  מדוע  להבין: צריך  גם 
הענינים  את  רש "י משמיט  חז"ל , מדרשי כשמביא  גם  שלכן, הכתובים , לפירוש  שנוגע  מה  רק  מביא 
במקום  לזרז הכתוב  צריך  "ביותר  המאמר  רק  להביא  יכול  היה  כן, ואם  הכתובים , לפשטות  נוגעים  שאינם 

המאמר ? בעל  שם  להזכיר  מבלי כיס ", חסרון בו שיש 

.: בזה והביאור 

בדרך  הוא  ֿ זה  שלפני בפרשיות  שמצינו ציווי "ואתה לשון וכן משה ", את  ה ' צוה  "כאשר  כמו -
אמור  שבפרשת  גו'" שמן אליך  ויקחו גו' "צו הפסוק  על  רש "י שמפרש  כפי מצות 4תצוה ", פרשת  "זו :

משמע , וכן המנורה , צורך  לפרש  המשכן מלאכת  סדר  על  אלא  נאמרה  לא  תצוה  ואתה  ופרשת  הנרות ,
ואתה  ( אלא סיפור , בדרך  (לא  ציווי לשון נאמר  - בפרשתנו ואילו כך "; על  ישראל  בני את 
.בדרך 

נאמר  שבפרשתנו כלל וכיון שבדרך  (אף  הוראה  בדרך  אלא ) סיפור , בדרך  (לא  ציווי לשון
צרי  לכן אמירה ), או דיבור  בלשון התורה  הוראות  מיד באות  זירוז, לשון אלא  צו "אין לפרש : רש "י ך 

ולדורות  מיד  זירוז בו שאין בענין גם  ציווי בלשון הכתוב  משתמש  סיפור  בדרך  ֿ כן ֿ שאין מה  ולדורות ";
לעיל ). כנזכר  המשכן, מעשה  אודות  (כבסיפור 

קידושין  שבמסכת  דכתיב 5ולהעיר , זירוז ולדורות , מיד  זירוז, אלא  אינו צו שנאמר  מקום  "כל  6שנינו

הפסוק  על  ב 'ספרי' הוא  (וכן ואמצהו וחזקהו יהושע  את  דכתיב 6וצו ולדורות  מיד  צוה 7), אשר  היום  מן
בדרך  הם  אלו ופסוקים  לדורותיכם ", והלאה  חלק ה ' על  שבתורה  ההלכה  מחלק  להקשות  אין אבל , .

פעמים  כמה  כמדובר  שבתורה , משלו.8הפשט  כללים  לו יש  בתורה  חלק  שכל 

כפי  (וב 'ספרי'), בקידושין שנזכרו מהפסוקים  לדבריו ראיה  מביא  לא  רש "י מדוע  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
"אין  רש "י כותב  אחר , ממקום  ראיה  אין (וכאשר  בזה  וכיוצא  אומר " הוא  "וכן מקומות  בכמה  שכותב 

במקרא " דמיון הרי 9לו הפשט  דרך  על  רש "י בפירוש  ואילו סיפור , בדרך  נאמרו אלו שפסוקים  כיון - (
סיפור . בדרך  ולא  הוראה , בדרך  בא  ציווי הלשון כאשר  דוקא  זה 

החידוש  את  להדגיש  כדי - כו'" זירוז לשון אלא  צו "אין כלל , של  בלשון פירושו רש "י כותב  ולכן
 ,( דוקא זה  פסוק  לפרש  רש "י צריך  (שלכן ציווי לשון נזכר  שבהם  שלפניֿזה  הפסוקים  לגבי

 למדים סיפור .דוקא  בדרך  ולא  הוראה , בדרך  שנאמר  כיון כו'", זירוז לשון אלא  צו ש "אין

במקום ‚. לזרז הכתוב  צריך  ביותר  שמעון, רבי "אמר  רש "י, כיס ":וממשיך  חסרון בו שיש 

לומר , ולדורות , מיד  זירוז אלא  צו אין קמא , תנא  "אמר  הרמב "ן: כתב  - שמעון רבי מאמר  בביאור 
ובשאר  צו, בהן יאמר  לדורות , הדבר  וינהג  מיד  שיעשה  ולומר  בהם  לזרז הכתוב  שירצה  שהפרשיות 
הלשון  יבוא  שפעמים  ולומר  לחלוק  שמעון רבי ובא  להם . אמור  או ישראל  בני אל  דבר  יאמר  הפרשיות 

כיס ". חסרון בו שיש  בעבור  ולדורות , מיד  שאינו בדבר  ("צו") הזה 
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ב.4) כד ,
א.5) כט ,
כח .6) ג , ואתחנן

כג .7) טו, שלח 
ח ראה8) התוועדויות - מנחם וש"נ תורת .260 ס"ע .מ "ב
ועוד .9) יא. ז, וארא יא. מט , ויחי  פרש"י 



סז       

התמיד ? שבהקרבת  כיס " ה "חסרון מהו - ביאור  צריך  ֿ זה  ֿ פי על  אבל ,

רש "י: במפרשי בזה  ֿ וטריא  שקלא  שמצינו וכפי

בגלל א ) או יום , בכל  פעמים  שתי שהקריבו קרבן שזהו בגלל  הוא  כיס " שה "חסרון מפרשים  יש 
. העצים  התמדת  על  "שהוא  החיים ' ה 'אור  שכתב  (כמו עצים  בריבוי עצים הצורך  אוכלת  האש  שתהיה  .

כו'"). הלילה  כל 

כיס " "חסרון הרי הכהנים , מממון ולא  הציבור , מממון באים  היו והעצים  שהעולה  כיון מובן: ואינו
מחצית  ליתן חייבים  אינם  שכהנים  הדעה  לפי (ובפרט  לכהנים  ולא  לישראלים , בעיקר  נוגע  היה  זה 

בגלל 10השקל  הכהנים  את  לזרז צורך  שיהיה  - בניו" ואת  אהרן את  "צו לומר  מקום  אין כן, ואם  ,(
הישראלים ? של  כיס " ה "חסרון

מפרשים ב ) כיון 11יש  התמיד , מקרבן חלק  קיבלו שלא  בכך  התבטא  הכהנים  של  כיס " שה "חסרון
כליל " "כולה  עולה , קרבן עיגול ).12שהיה  בחצאי רש "י בפירוש  זאת  הכניסו דפוסים  (ובכמה 

העולה  עור  הכהנים  קיבלו עולה  בקרבן שגם  לכך  נוסף  כי: מספיק , אינו זה  תירוץ  ענין 13וגם  הרי -
מוב  - הלכות  וכמה  לכמה  שנוגע  - שביניהם  החילוק  (וגודל  בלבד  הריוח  מניעת  אלא  הפסד , אינו ן זה 

הריוח ? מניעת  על  רק  ולא  הפסד , על  מורה  כיס " "חסרון הלשון ואילו הבריא ), בשכל  גם 

מפרשים  בירושלמי 14יש  שכתוב  ממה  כיס , לחסרון נחשבת  הריוח  מניעת  שגם  ראיה  15שמביאים 

ֿ זה  ֿ ידי שעל  זמן, למשך  ברצונו, שלא  חבירו, של  כספו את  ומחזיק  (שמעכב  חבירו של  כיס  "המבטל 
אבל  תרעומת ". אלא  עליו לו אין זה ) זמן במשך  מכספו להרויח  יכול  היה  שחבירו הריוח  את  מבטל 

" הוא  הירושלמי לשון שהרי - אדרבה  אלא  ראיה , זו שאין בלבד  זו לא  ולא באמת , כיס ",
כיס . לחסרון ולא  כיס , לביטול  רק  נחשבת  הריוח  שמניעת  היינו, כיס ,

זה  אין בודאי הרי כיס ", "חסרון בשם  להקרא  יכולה  הריוח  מניעת  שגם  לומר ' תמצא  'אם  ואפילו
הפסד  גם  אלא  הריוח  מניעת  רק  לא  שמשמעותו כיס ", ד "חסרון הלשון רש "י 16פשטות  שפירוש  וכיון .

להיות  צריך  רש "י לשון גם  הרי מקרא , של  פשוטו שלומד  למקרא  חמש  בן בשביל  הפשט , דרך  על  הוא 
כיס ". "חסרון בלשון זאת  לכתוב  לו היה  לא  - ריוח  למניעת  היא  רש "י כוונת  ואם  הלשון. כפשטות 

ובניו ג ) אהרן קרבן זה  בעבור  לכהנים  כיס  חסרון זה  בצו שיש  שנאמר  "ויתכן כתב : הנמשך 17הרמב "ן
זו". בצוואה 

כיס " ב "חסרון רש "י כוונת  אם  הרי לעיל ), (כנזכר  הפשט  דרך  על  פירושו כתב  שרש "י כיון אבל ,
שכתוב  למה  היתה   חמש שהבן כדי בפירוש , זאת  כותב  היה  בודאי ובניו", אהרן קרבן "זה 

מבוכה . של  במצב  יהיה  לא  המלמד ...), גם  (או למקרא 

בזה :„. הביאור  לומר  ויש 

כגירסת  - אומר " שמעון "רבי ולא  כאן, כהנים ' ה 'תורת  כגירסת  - שמעון" רבי "אמר  הוא  רש "י לשון
שמעון18ה 'ספרי' שרבי מוכח , ומזה  . ("צו") הזה  הלשון יבוא  שפעמים  (וסובר  ֿ קמא  תנא  על 

רק  אלא  הרמב "ן), כפירוש  כיס , חסרון בה  שיש  בעבור  ולדורות , מיד  שאינו והיינו,בדבר  דבריו, על 
בו  שיש  "במקום  שגם  שמוסיף , אלא  ולדורות ", מיד  זירוז, לשון אלא  צו ש "אין סובר  שמעון רבי שגם 

"צו". בלשון לא  כי אם  לזרז", הכתוב  "צריך  ולדורות ") "מיד  שאינו בענין (גם  כיס " חסרון

על  חולק  אינו שמעון (שרבי זו גירסא  בוחר  שרש "י  ֿ קמא והטעם  -תנא  דבריו) על  מוסיף  רק  אלא  ,
" הלשון משמעות  שזוהי כיס ".בגלל  חסרון בו שיש  במקום  לזרז הכתוב  צריך 
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יב.12) יח , יתרו פרש"י 
ח .13) ז, פרשתנו
כאן.14) דוד  דברי  ראה

ה"ג .15) פ"ה ב"מ 
ואילך .16) 134 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה
יג .17) שם, פרשתנו
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סח      

הוא  כיס ", חסרון בו שיש  במקום  לזרז הכתוב  צריך  "ביותר  שמעון רבי שמאמר  ונמצא , 
, הצוואה זו על  אינו שמעון רבי של  ש "מדרשו הרמב "ן שכתב  וכמו ד "צו", לפירוש  שייך  שאינו ,

בה ". המצווים  אהרן לבני כיס  חסרון בו אין כאן כי

"צו" שנאמר  מה  כי התמיד , שבקרבן כיס  החסרון מהו הנ"ל  ֿ וטריא  השקלא  בכל  צורך  אין ֿ זה , ֿ פי ועל 
ולדורות ". מיד  זירוז, "לשון הוא  ש "צו" בגלל  אלא ) כיס , חסרון בגלל  (לא  הוא  תמיד  בקרבן

נוגע ‰. זה  שאין בשעה  בה  שמעון, רבי של  מאמרו רש "י מביא  מדוע  מובן: אינו ֿ זה  ֿ פי על  אך 
כיס ? חסרון בו שיש  מקום  זה  שאין גו'", אהרן את  ד "צו להפירוש 

שזוהי  כיון שמעון, רבי מאמר  מביאים  לכן הלכות , ספרי להיותם  וה 'ספרי', כהנים ' ה 'תורת  בשלמא 
בנוגע  ומחנך  מדריך  וכל  לתלמידיו, בנוגע  מלמד  וכן עדתו, בני עם  להתנהג  כיצד  הרב , עבור  הוראה 

ומחונכ  שמפרש למודרכיו רש "י ֿ כן ֿ שאין מה  ביותר ; זירוז להיות  צריך  כיס  חסרון בו שיש  שבמקום  יו,
שמעון. רבי של  מאמרו להביא  כלל  צריך  היה  לא  מקרא , של  פשוטו

.Â: ובהקדים - אחר  ענין להבהיר  רש "י בא  שמעון, רבי של  מאמרו שבהבאת  לומר , ויש 

חגיגה  סיני 19במסכת  בהר  העשויה  תמיד  "עולת  בסיני 20שנינו: נאמרו מעשיה  אומר , אלעזר  רבי ,
לא  אלעזר  רבי שלדעת  והיינו, וכו'", פסקה  לא  ושוב  קרבה  אומר , עקיבא  רבי קרבה . לא  עצמה  והיא 

במדבר . גם  תמיד  קרבן הקריבו עקיבא  רבי ולדעת  תמיד , קרבן במדבר  הקריבו

מפרשים  אלעזר 21ויש  דרבי בפלוגתא  תלויה  ה 'ספרי') גירסת  (לפי שמעון ורבי ֿ קמא  דתנא  שהפלוגתא  ,
. אלא  צו "אין ֿ ליה  דסבירא  ֿ קמא  תנא  עקיבא : ֿ עקיבא .ורבי כרבי ֿ ליה  סבירא  ֿ כרחך  על  ולדורות ",

חסרון  בו שיש  "במקום  נאמר  "צו" שהלשון ֿ ליה  דסבירא  שמעון רבי ואילו התמיד , הקריבו במדבר  שגם 
התמיד . הקריבו לא  שבמדבר  אלעזר  כרבי גם  לסבור  יכול  ולדורות ", "מיד  אינו אם  גם  כיס "

עלמא . לכולי ואינו במחלוקת , תלוי ולדורות " מיד  זירוז לשון אלא  צו "אין שהפירוש  נמצא  ֿ זה  ֿ פי ועל 

דכולי  אליבא  הוא  ולדורות " מיד  זירוז לשון אלא  צו "אין אהרן" את  ד "צו שהפירוש  להבהיר  וכדי
" רש "י מוסיף  - עלמא    בו שיש  במקום  לזרז הכתוב  צריך  ביותר  אומר ) שמעון רבי (ולא 

דידן, לנדון שייך  שאינו שמעון, רבי של  מאמרו לתוכן (לא  היא  רש "י כוונת  שעיקר  היינו, כיס ", חסרון
מיד  זירוז לשון אלא  צו "אין שהפירוש  ונמצא , תנא ֿקמא , על  פליג  לא  שמעון שרבי להורות  אלא )

בפירוש  כהנים ' ב 'תורת  שנזכרו הדעות  כל  לפי הוא  ולדורות " .

יש  אלא ) רש "י, פירוש  של  ענינו עיקר  שזהו מקרא , של  לפשוטו רק  לא  (נוגע  זה  שענין להוסיף , ויש 
להלכה : מינה ' 'נפקא  גם  בו

מחבירו  עקיבא  כרבי שהלכה  אמנם  הוא  הכלל  עקיבא  ורבי אלעזר  דרבי לפלוגתא  ולדעת 22בנוגע  ,
במדבר ); (גם  מיד  התמיד  הקרבת  היתה  עקיבא  רבי

"צו" שלשון ֿ ליה  וסבירא  ֿ קמא , תנא  על  פליג  שמעון שרבי נאמר  אם  - ה 'ספרי' לדרשת  בנוגע  אבל 
לא  התמיד  שהקרבת  ֿ ליה  שסבירא  לומר  אפשר  (ובמילא  ולדורות " "מיד  שאינו בדבר  גם  להאמר  יכול 
(כמו  מאיר  רבי הוא  ֿ קמא  שתנא  יתכן הרי - במדבר ) התמיד  הקריבו שלא  אלעזר  רבי כדעת  מיד , היתה 

מאיר  רבי משנה  שסתם  שמעון 23במשנה , כרבי הלכה  שמעון ורבי מאיר  ורבי ֿ פי 24), על  ֿ כן ֿ שאין מה  ;
ולדורות ". מיד  זירוז, לשון אלא  צו "אין עלמא  לכולי  הרי ֿ קמא , תנא  על  פליג  לא  שמעון שרבי האמור 

.Ê חלק שיחות ' ב 'לקוטי ונדפסה  שליט "א , אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  ֿ ידי על  שהוגהה  - השיחה  בהמשך 
בציווי  רק  "צו" לשון נאמר  בסיפורים ) ֿ כן ֿ שאין (מה  התורה  שבציוויי הטעם  נתבאר  - ואילך  30 עמוד  ז
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ע"ב.19) ריש ו,
ו.20) כח , פינחס
כאן.21) תמימה תורה גם ראה
וש"נ.22) ב. מו, עירובין

וש"נ.23) ב. צו, שם
סכ"א 24) הלכה  ערך  תלמודית  אנציק ' רצו).ראה  ע' ט  (כרך 

וש"נ.



סט       

התורה  פנימיות  ֿ פי על  ולדורות ", מיד  "זירוז של  באופן רש "י):25שהוא  שבפירוש  תורה " של  ("יינה 

עם  וחיבור  צוותא  הוא  המצוות  ענין ֿ הוא כללות  ֿ ברוך  שבציוויים הקדוש  אלא  ," בלשון "שנאמרו
" ֿ ידיאו שעל  וחיבור  הצוותא  רק  ישנו מוחלטת , בחירה  ליהודי נשארת  שבהם  ,"  אם (גם 

שחטא  ֿ פי  ֿ על  דאף  ֿ פנים , ֿ כל  על  שלילי באופן וחיבור  צוותא  ישאר  אז שגם  בפועל , יקיימם  לא  ֿ ושלום  חס 
"26הוא ישראל  בלשון ֿ כן ֿ שאין מה  ;("27 לקיים מוכרח  שיהיה  ממשלה  (קצת ) למצוה  שיש  שמורה  ,ַ

חיוב , בדרך  וחיבור  צוותא  כבר  נעשה  - .28המצוה בעת הציווי

בלשון  שנאמרו הימין, שבקו מצוות  בין חילוק  יש  - חפשית  בבחירה  הוא  המצוות  כל  שקיום  ואף 
"צו" בלשון שנאמרו למצוות  "דבר ", בלשון שנאמרו השמאל , שבקו ומצוות  בקו *"אמור ", שהם  ,

(תפארת ) הכתר **האמצעי פנימיות  עד  שעולה  היא  האמצעי קו מעלת  כי אל 30, הקצה  מן ומבריח  ,
שיתקיימו  בטוחים  ולכן הנפש , בפנימיות  וגם  הרצון בפנימיות  למעלה  נוגעות  אלו שמצוות  והיינו, הקצה ,
וחודר  נמשך  - בטוב  רק  תמיד  שבוחרת  - הנשמה  דפנימיות  התוקף  הנה  האמצעי, קו מצד  כי בפועל ,

הגלויים . בכחות  גם 

ההמשכה  לאופן בנוגע  - זירוז" לשון אלא  צו ד "אין  הענין  תוכן  וזהו  , בפועל למעשה  עד 
ולדורות ".וגם  "מיד  -

קשור  הצדקה  ענין  כי  - כיס " חסרון  שיש  במקום  לזרז צריך מאדך "ו"ביותר  "בכל  הצדקה 31עם  ֿ ידי על  ;
שבמעות  דכיון החיונית , נפשו כללות  ("חסרון עולה  לה ' נפשו חיי נותן הרי נפשו חיי לקנות  יכול  היה  אלו

וגם  ("במקום ")כיס "), בעולם  ביותר .32חלקו (זירוז) הנשמה  מפנימיות  להיות  צריך  זה  הרי ולכן ,

קטירא  ד "בחד  באופן ההתקשרות  תכלית  היתה  שאצלו כיון - דוקא  שמעון לרבי והשייכות 
ומטה .33אתקטרנא " מעלה  חיבור  בעולם , זאת  והמשיך  ,

ואמרת")* גו' "צו כמו לשונות, בב ' שנאמרו מצוות שיש ע "ס 29ומה יש בזה) וכיוצא בת"ת (וכן האמצעי  בקו הרי  -

וכו'.

א )** שב "צו מדוברואף  כאן הרי  - (גבורה) העבודה קו קרבנות, אודות מדובר אהרן" כית בכלל, העבודה במדרגת

וכו'. מלכות - פסח  תפארת, - ששלמים דפשיטא וכמו מסויים, בקרבן אם
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בין 25) החילוק טעם מהו לשאול  אין הפשט  שבדרך  ולהעיר,
שכן כיון לסיפור, אבל ציווי  הקודש; בלשון  הסגנון ע"פ  הוא 

והסבר.בפנימיות ביאור שדורשת שאלה זו הרי  הענינים
החלקים  שד ' שאף (8 בהערה בהנסמן (ראה כמ "פ וכמדובר
יש  ֿ מקום, מכל  זמ "ז, נשתלשלו שבתורה וסוד  דרוש רמז פשט 
רק  לשאול  שיכולים ענינים שיש וכשם שלו. הכללים חלק לכל 

ו  הדרוש, בחלק ולא הפשט , על בחלק משיבין "אין כמאמר
שאינם  ענינים גם יש כך  ועוד ), יד . א, שמות (שעה"פ הדרוש"

התורה. חלקי  בשאר אם כי  הפשט , בחלק שאלה
לבוא  צריך  ענין שכל  חב"ד , חסידות שיטת ע"פ ובפרט 

גם מובן שיהי ' ועד  לבאר בהשגה, צורך  יש בודאי  - אנושי  בשכל 
"צו".החילוק ללשון בנוגע לסיפור ציווי  בין
שהאדם26) (פכ "ד ) בתניא שמבואר יותרואף גרוע  החוטא 

חיים  ו)בעלי  העולם  קדמך ,מ (אומות  יתוש שאפילו ועד  הטמאים,
שמרה ית' ופקודתו תפקידם משנים אינם ואילו "שכולם רוחם",

הרצון היפך  עושה החוטא שהוא האדם שאומרים גופא בזה הרי  -
היפך  שייכות עושה לו שיש ישראל , איש מעלת מודגשת הרצון,

הרצון. היפך  לעשות יכול  הוא רק ולכן להרצון,
רש"י27) ובלשון התורה, עניני  כל  נאמרו שבהם הלשונות ג '

ציוויים  ולכל  אמירות ולכל  דברות "לכל  ויקרא: ספר בהתחלת
בתחלתה כו'", ויקרא  ש "פ  (שיחת  בארוכה  מנחם כמשנת "ל  (תורת

ואילך )). 324 ע' חמ "ב התוועדויות -

כי 28) - לסיפור ציווי  בין  החילוק מובן אודות ועפ"ז
באופן להיות יכול  בודאי  ציווי   כמו בפועל , הציווי 

כמו  עתיד , בלשון הוא הסיפור כאשר וגם צוה", כאשר גו' "ויעש
" תצוה", "ואתה  שסוכ "ס כיון הרי  - כך " על  בנ"י  את

הצוותא  ויהי ' בפועל , הציווי  יתקיים ובודאי  נדח , ממנו ידח  לא
בלשון  להאמר הסיפור יכול  עתה כבר לכן חיוב, בדרך  וחיבור

ציווי .
ועוד .29) ב. כח , פינחס
ביקרא 30) ל "אסתכלא הוא תפארת של  שענינה ולהעיר,

והרי א), יג , ח "ג  ב. רמז, ח "ב א. קצט , ח "א זהר (ראה דמלכא"
יותר. המלך  בפנימיות מגיע ההסתכלות ענין

המלך ", את לה"מחבק בנוגע (ספ"ד ) בתניא מהמבואר ולהעיר
במעלת הפרש מחבקו ש"אין  בין במלך  ודביקותו התקרבותו

לבושים ,כשהוא כמה לבוש שהוא  בין אחד לבוש מאחר לבוש
הוא זה שענין - בתוכם" המלך  של שגוף ליחס בנוגע בכללות,

המלך  לגבי  אבל הלבושים כו', ביניהם חילוק שאין עצמו,
למעלה מגיע תפארת, האמצעי , קו הנה יותר, במלך בפרטיות יותר

כמו (לא  הכתר בפנימיות  - רק עצמו  שמגיעים והשמאל  הימין קו
הכתר). בחיצוניות

ה.31) ו, ואתחנן
פל "ז.32) תניא ראה
א.33) רפח , זח "ג 



ע      

.Á זה שלפני בשבתות  להמדובר  זה ,34בהמשך  בשבוע  הנה  - השבועי ֿ תורה ' ה 'לקוטי לימוד  אודות 
על  לקבל  - הפחות  לכל  הפסח ; חג  מאמרי גם  ללמוד  צריכים  השבוע , לפרשת  השייכים  המאמרים  מלבד 

ֿ עדן  נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  (וכדברי הפסח  חג  בימי ללמדם  מקבלים 35עצמם  שכאשר  ,
דכיון  זה , שבוע  במשך  ללמדם  יכולים  אם  - טוב  ומה  בפועל ), לקיימה  יותר  נקל  אזי ברבים , החלטה 

צו  לפרשת  שייכים  הם  שגם  מוכח , צו, בפרשת  אותם  קבע  .36שה 'צמח ֿצדק '

ה 'לק  לימוד  שסיימו אלו הנה  כולם וכרגיל , "לחיים " יאמרו - הבדלה  עד  שיסיימו אלו וכן תורה ', וטי
שבוע . בכל  ֿ תורה ' ה 'לקוטי לימוד  ולסיים  להמשיך  כח  נתינת  גם  זו ותהיה  ביחד ,

***

.Ë.'גו ההוא  בלילה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

.È מגילת על  רש "י פירוש  גם  כולל  זה  הרי - התורה  על  רש "י פירוש  בלימוד  עוסקים  זו שבשנה  כיון
אסתר :

הפסוק  היה 37על  שלא  לפי מהרה , לעשות  אותם  "ממהרים  רש "י: מפרש  מבוהלים ", יצאו גו' "הרצים 
רצים  להקדים  להם  שהיה  פנאי, חז"ל להם  במדרשי שהרי גדול , חידוש  שזהו - להעבירם " 38הראשונים 

אליהם .משמע  התייחסו לא  שמלכתחילה  כיון הראשונות , אגרות  לבטל  צורך  היה  לא  ֿ הכי שבלאו

והדת  ֿ כך ) (ואחר  המלך  בדבר  ודחופים  מבוהלים  יצאו גו' "הרצים  הכתוב : סדר  להבין צריך  עדיין אך 
ידעו  לא  ששם  הרחוקים , למקומות  בנוגע  הוא  "רצים " לשלוח  הצורך  דלכאורה : - הבירה " בשושן ניתנה 
בשושן  ֿ כן ֿ שאין מה  הגזירה ; ביטול  על  להודיע  כדי רצים  לשלוח  הוצרכו ולכן הבירה , בשושן קורה  מה 
"הדת  תחילה  להיפך : להיות  הוצרך  הכתוב  סדר  כן, ואם  הגזירה . ביטול  דבר  על  מיד  נודע  שבה  הבירה ,

. "הרצים  ֿ כך  ואחר  הבירה ", בשושן המלך ?!ניתנה  מדינות  קכ "ז בכל  המלך  דבר  להודיע  יצאו" .

. "הרצים  כאשר  שדוקא  ולימוד , הוראה  יש  זה  שבענין - הוא  הענין ודחופים אך  מבוהלים  יצאו .
עולם  של  מלכו המלך ", ב 39בדבר  ניתנה  ש "הדת  פועלים  אזי הגזירה ., ביטול  אודות  הבירה " שושן

אלף  כ "ב  וקיבוץ  ימים , שלשה  של  תענית  - עולמות " ש "הפכו ואסתר  מרדכי של  העבודה  כל  לאחרי
הרקיעים  כל  את  בקע  גדיא ") ("קול  שקולם  עד  התורה  בלימוד  לעסוק  רבן בית  של  נתבטלה 40תינוקות  -

רק  הגזירה הגזירה  ביטול  ולפעול  להמשיך  וכדי ;. ש "הרצים  ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא  זה  הרי -.
ללא  - ודחופים  מבוהלים  רצים  אלא  עצמם , על  חושבים  שאינם  המלך ", בדבר  ודחופים  מבוהלים  יצאו
צהלה  שושן "והעיר  ואסתר , מרדכי נמצאים  שבה  הבירה  שושן את  לעזוב  - ֿ נפש  מסירות  מתוך  חשבונות ,

פורים ;41ושמחה " שמחת  אודות  ידעו הם  שגם  הרחוקים , במקומות  שנמצאים  נוספים  יהודים  בשביל  ,
הבירה ". בשושן (גם ) ניתנה  "הדת  - אז ודוקא 

שליט "א :) אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  (וסיים 

רחוק  למקום  נסעו הפורים  ימי שלקראת  אלו כאן ולהביא 42נמצאים  לפרסם  - המלך " "דבר  לקיים  כדי ,
אנדערש " ניט  איז ש "אמריקא  נשיאנו רבינו הוראת  את  פועל  יהודי 43לידי שכאשר  הטענה  את  ולבטל  , ַ
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חמ "ב 34) התוועדויות - מנחם (תורת ס"כ  ויקרא, ש"פ שיחת
וש"נ. .(340 ע'

סא.35) ע' תרנ"ט  סה"מ  ראה
(36.(83 ע' (לעיל  סס"ג  פורים שיחת גם ראה
יד .37) ח , אסתר
ובפרש"י .38) ב יב, מגילה ראה

ועוד .39) א. טז, ב. טו, שם ראה
ספ"ט .40) אסת"ר ראה
טו.41) שם,
התמימים42) מתלמידי  לשלשה הפורים הכוונה לימי  שנסעו

וחזרו רחוק, צבאי  (למחנה דפורים ההתוועדות לאחרי  ).רק
וש"נ.43) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה



עי       

אנן" אחשורוש  עבדי ש "אכתי כיון עצמו, על  ֿ הבית  בעל  אינו אזי בצבא  "יצאו 44נמצא  זה  ובשביל  ;
שכליים  חשבונות  ללא  ודחופים ", מקום 45מבוהלים  אודות  שמדובר  חשבונות , עושים  היו אילו שהרי -

היו  לא  אזי כאן, פורים  שמחת  על  לוותר  יצטרכו זה  ובשביל  כלל , אליהם  ושייך  ידוע  אינו שבכלל  רחוק 
נוסעים ...

מקיימים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הבירה ", ב "שושן זיך ") ("ש ּפארן להדחף  דוקא  שצריכים  הטועים  כדעת  ַושלא 
ה "סמעטענע " את  מקבלים  כאן שהנמצאים  וחושבים  העליון, הרצון רק 46את  להם  יש  הנוסעים  ואילו ,

מתוך  המלך ", בדבר  ומבוהלים  דחופים  ש "יצאו לה "רצים " טובה  להכיר  יש  אדרבה : אלא  "שיריים ",
הצדיק  מרדכי נמצא  שבה  הבירה  שושן את  לעזוב  נפש  ש "הדת 47מסירות  שפועלים  אלו הם  שדוקא  ולידע  ,

הבירה ". בשושן ניתנה 

ולהבא . מכאן יעשו וכן יראו ומהם  שמח , ניגון וינגנו "לחיים ", עתה  יאמרו ובכן,

אמר :) ֿ כך  (ואחר 

ב "משתה  שטימונג "), יו"ט 'דיקע  א  ("אין חגיגית  באווירה  פורים  סעודת  ערכו - כאן שנשארו ַאלו
ֿ זה 48ושמחה " ֿ ידי על  ולקיים  לישון, אפשרות  להם  היתה  כן וכמו מצוה ... זוהי שהרי הידור , של  ובאופן ,

ידע "...49המצוה  דלא  ד "עד 

האכילה  וגם  לישון, יכולים  היו לא  - המלך " "דבר  לפרסם  כדי רחוק  למקום  שנסעו אלו ֿ כן ֿ שאין מה 
בצמצום . אצלם  היתה  והשתיה 

כאן... שנשארו אלו עבור  זיך ", שלאפט  שלאפן זיך , עסט  "עסן הניגון עתה  איפוא  ָָינגנו

***

.‡È ימין הטו שלא  שבחן "להגיד  רש "י: מפרש  ובניו", אהרן "ויעש  הפסוק  על  פרשתנו, בסיום 
ושמאל ".

צוה  אשר  הדברים  כל  את  עשו ובניו שאהרן קרא  ֿ לן ֿ משמע  קא  מאי - הוא  זה  בפסוק  הקושי כלומר :
הפשוט ?! דבר  זה  הרי משה , ביד  ה '

הקודש ' ב 'אגרת  המבואר  ֿ דרך  לערך 50ועל  גדול  לנסיון ֿ כך  כל  נחשבה  ש "אינה  העקדה , לענין בנוגע 
. בו דבר  ה ' כי בשגם  ֿ השלום , עליו אבינו אברהם  על מעלת  נפשם  שמסרו קדושים  וכמה  כמה  והרי .

נפש , מסירות  עם  הכרוך  ענין אודות  מדובר  לא  דידן שבנידון ובפרט  בם ". ה ' דיבר  לא  כי גם  ה ' קדושת 
על  הציווי שהרי  בכתוב החידוש  מהו כן, ואם  לקיימו. מסכימה  הבהמית  נפש  שגם  ענין הוא 

הפסוק . בפירוש  צורך  יש  זה  קושי ובגלל  - גו'"? ובניו אהרן  "ויעש 

ימין  הטו שלא  שבחן "להגיד  פירושו ֿ ידי על  זו קושיא  רש "י מתרץ  כיצד  מובן: אינו עדיין אבל ,
כו'"?! הטו "שלא  ובניו אהרן של  השבח  מהו קושיא : אותה  נשארת  עדיין הרי - ושמאל "

רש "י  כלשון - שינו" "שלא  ולא  ושמאל ", ימין הטו "שלא  רש "י לשון דיוק  מהו להבין: צריך  גם 
בהעלותך  שינה "?51בפרשת  שלא  אהרן של  שבחו "להגיד 
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וש"נ.44) א. יד , מגילה
על 45) יטפחו שלא זמן שכל  אלו כמו ולא נוספת: ברשימה

לתורה  לעלות להם יקראו ב"מזרח ", אותם יושיבו שכמם,
השליחות ל "ששי ", ומקום זמן אודות  בפרטיות  להם  (שאז ויורו

אליהם  הכוונה שאין יטענו - להשתמט ...) יוכלו לא ֿ ברירה בלית
מען")!... מיינט  אים ("ניט 

לאמירת  כוונתו שאין ואמר, הוסיף שליט "א אדמו"ר כ "ק
שכבר  שלאחרי  ובפרט  עולם", דעם מאטערן "סתם מוסר, ַדברי 
אבל  כמקודם... ה"הצלחה" תהי ' מסתמא הנה פעמים, ריבוי  דובר

ואולי "... האי  "כולי  אעפ"כ ,

שמנת.=46)
היכן 47) יודעים לא - דבר של  ולאמיתו נוספת: ברשימה

הצדיק... מרדכי  באמת נמצא
שמקבל 48) סברא שיש מנות", ל "משלוח  בנוגע וכן

שמצוה  בודאי  הרי  - ביום בו לשתותם או לאכלם חייב ה"מנות"
השולח ... את ח "ו להכשיל  שלא כדי  ולשתות, לאכול 

ס"ב.49) סתרצ"ה או"ח  רמ "א ראה
סכ "א.50)
ג .51) ח ,



עב      

קשיא ": "קלאץ  - לזה  ָונוסף 

לפרש  צריך  רש "י היה  גו'", ד "ויעש  החידוש  מהו לבאר  צורך  יש  זה אם  לפני "ויעש 52זאת  בפסוק  -
פקודי  שבפרשת  גו'" זה 53משה  לפני כבר  נאמר  בפרשתנו וכן גו'"?54, משה  "ויעש 

גו'" ד "ויעש  החידוש  מהו הקושיא  למשה , שבנוגע  ובפרט  ( א) כי: - לאהרן בנוגע  מאשר 
ואהרן  שמשה  אף  (ב ) בעצמו, ֿ הוא  ֿ ברוך  מהקדוש  הציווי שמע  משה  ואילו ממשה , הציווי שמע  אהרן

שקולים  ֿ ברוך 55ֿהם  מהקדוש  הראשון המקבל  להיותו משה , מעלת  יותר  גדלה  התורה  קבלת  בענין הרי ,
כו'. לאהרן מסר  ֿ כך  ואחר  הוא 

.È: בזה הביאור  לומר  ויש 

צורך בפרשת  שיש  כיון - גו'" משה  "ויעש  נאמר  מדוע  לפרש  רש "י צריך  לא  בפרשתנו, ולעיל  פקודי
בשביל  בזה   למשה ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  ציווי אודות  מספרת  התורה  כאשר  - פקודי בפרשת  :56

ֿ כך  ואחר  הענינים , פרטי שאר  וכל  וגו", העדות  ארון את  שם  "ושמת  מועד ", אוהל  משכן את  "תקים 
יחסר  שלא  כדי גו'", ה ' צוה  אשר  ככל  משה  "ויעש  באמצע  להוסיף  צריך  - המשכן" ש "הוקם  מסופר 

למשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  ציווי אודות  מספרת  התורה  כאשר  - בפרשתנו ֿ זה  ֿ דרך  ועל  הענין. 57בהמשך 

להוסיף  צריך  הענין המשך  בשביל  הנה  - גו'" העדה  "ותקהל  מסופר  ֿ כך  ואחר  גו'", הקהל  העדה  כל  "ואת 
אותו". ה ' צוה  כאשר  משה  "ויעש  באמצע 

המשך  לצורך  אינו - משה " ביד  ה ' צוה  אשר  הדברים  כל  את  ובניו אהרן "ויעש  הפסוק  ֿ כן ֿ שאין מה 
ועל  וגו'", השמיני ביום  "ויהי חדש : ענין מתחיל  ֿ זה  ולאחרי הפרשה , בסיום  הוא  זה  פסוק  שהרי הענין,

הוא  זה  בפסוק  שהמכוון לומר , צריך  כן  58.

.‚È:" ושמאל ימין הטו שלא  שבחן "להגיד  - רש "י מפרש  זה  ועל 

כמובן  - הכהונה  לעבודת  ובניו אהרן נתחנכו שבהם  המילואים  ימי שבעת  אודות  מדובר  זו בפרשה 
ימים . שבעת  במשך  בחינוך  צורך  יש  שבה  הפרטים  וריבוי העבודה  קושי שמצד  בפשטות 

" התיבות  את  גם  מהפסוק  רש "י מעתיק  (שלכן בניו והן אהרן הן - ובניו אהרן של  שבחן וזהו
 שנת לפני עוד  הראשון, ביום  שמיד  - גו'") "ויעש  רק  ולא  הנה ", המילואים , ימי  שבעת  במשך  רגלו

ה '" משמרת  את  ושמרתם  וגו' הבשר  את  "בשלו ענינים , וכמה  כמה  להם  אמר  משה  בלבד 59כאשר  זו לא  ,
בידם שהיו שעלה  זאת , עוד  אלא  ֿ לן), ֿ משמע  קא  (דמאי הדיוק  בתכלית  ה ' ציווי לקיים 

" - ללא רק  לא  - משה " ביד  ה ' צוה  אשר  הדברים  כל  את  ובניו בעבודה אהרן שפוסל  ,
קונה  שינוי שלכן אחר , ענין נעשה  זה  הרי השינוי ֿ ידי שעל  הפרטים ,60(כיון בכל  הדיוק  בתכלית  אלא  ,(

שלא ללא  היינו, נעלה , היותר  באופן לשבח  לדרוש  יש  צדיקים , אודות  שמדובר  [דכיון ושמאל  ימין
תגרע  בל  או תוסיף  בל  - ושמאל "] ימין הטו "שלא  זאת  עוד  אלא  שינו, שלא  בלבד  בנוגע 61זו אפילו -

מעכב  שאינו קל  .62לדקדוק 

.„È: בזה וההסברה 

בשוגג63כתיב  חטא  של  בענין נכשל  אינו שצדיק  בלבד  זו שלא  והיינו, און", כל  לצדיק  יאונה  "לא 
הבהמית " נפש  מהתגברות  הן "השגגות  שהרי בינוני, אצל  אפילו מושלל  להיות  צריך  זה  שענין -64-
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"אין52) פרשתנו  ריש  בפרש"י השאלה זירוז ע "ד לשון אלא צו
שנזכר  ציווי  ללשון בנוגע זאת לפרש צריך  הי ' שלכאורה - כו'"

ס"א). (כנ"ל  שלפנ"ז בפרשיות כבר
טז.53) מ ,
ד .54) ח ,
כו.55) ו, וארא פרש"י 
ואילך .56) ב מ ,
ואילך .57) ג  ח ,
(58- בהעלותך  שבפ' אהרן" כן "ויעש בפסוק ועד "ז

גו'", המנורה מעשה "וזה הענין, המשך  שבשביל   שאהרן
נרותי '". "העלה

ואילך .59) לא שם,
וש"נ.60) ס"ו. וגנבה גזלה הל ' חו"מ  אדה"ז שו"ע ראה
א.61) יג , ראה ב. ד , ואתחנן
סברא62) שיש גם ומה נוספת: ימיברשימה שבשבעת לומר

אפילו מעכב הי ' לה).המילואים כט , תצוה פרש"י  (ראה קל  דקדוק
כא.63) יב, משלי 
סוסכ "ח .64) אגה"ק תניא



עג       

כלל  "און" של  ענין אצלו יארע  שלא  זאת , עוד  ממילא .*אלא  בדרך  "מתעסק ", של  באופן לא  אפילו ,

למודים  מטא  דכד  לרישיה  טיבותא  "מחזיקנא  - חיובי באופן ֿ זה  ֿ דרך  שסיפר 66כרע "ועל  וכפי ,
אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  אדמו"ר 67כבוד  ֿ קדושת  כבוד  אביו, שלקראת אודות  ֿ עדן, נשמתו (מהורש "ב )

ֿ ערוך . השולחן הוראת  ֿ פי על  ממילא  בדרך  יתנהג  הגשמי שגופו עצמו על  פעל  ֿ מצוה  הבר 

המרכבה " הן ש "הן האבות , אצל  שמצינו כפי - מזה  שלא 68ויתירה  עד  כולה  התורה  כל  שקיימו ,
שהיו 69ניתנה  כיון ֿ מקום  מכל  למעלה , אפילו אלא  למטה , רק  לא  התורה , ניתנה  לא  שעדיין שאף  והיינו, ,

הציווי. לפני עוד  העליון, לרצון המתאים  באופן הנהגתם  היתה  ממילא  בדרך  הנה  העליון, לרצון מרכבה 

הידוע  הסיפור  ֿ דרך  שינה 70[ועל  זמן שזהו בגלל  ערב , לפנות  שבת  בערב  נרדם  היה  הזקן שרבינו
ממילא 71למעלה  בדרך  הנהגתו היתה  "מרכבה ", בבחינת  שלהיותו אלא  כו', ציווי עליו שאין ענין שזהו -

למעלה ]. ההנהגה  אופן כפי

בעבודה  שנתרגלו לפני עוד  הראשון, ביום  שתיכף  ובניו, אהרן של  לשבחן בנוגע  הביאור  גם  וזהו
הדיוק ,במשך  בתכלית  משה  ביד  ה ' צוה  אשר  הדברים  כל  את  לעשות  בידם  עלה  המילואים , ימי שבעת 

העליון. מרצון ושמאל " ימין הטו "שלא  באופן

.ÂË:בעבודתינו הוראה  גם  מהווה  זה  וענין

פתיחת  בו נפעלה  שכבר  לענין הראשונה , בפעם  להיעשות  שצריך  ענין בין חילוק  שיש  - ובהקדים 
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  (כתורת  רז"ל 72הצינור  מאמר  ניזון73בפירוש  העולם  ש "שביל "כל  בני", חנינא 

כו'. הסלולה  בדרך  לילך  כולם  יכולים  שאז השפע "), ושביל  צינור  שפתח  צינור , הוא 

מות , יסורי עם  כרוך  הדבר  היה  שבתחילה  - החסידות  תורת  התגלות  לכללות  בנוגע  שמצינו וכפי
של  ורשימות  שיחות  במכתבים , בפרטיות  (כמסופר  בהם  לעמוד  הוצרך  הזקן שרבינו כו', ותפיסה  מסירה 

אדמו"ר  וחמי מורי קדושת  כו'.74כבוד  ֿ זה  שלאחרי בדורות  ֿ כן ֿ שאין מה  ,(

ובניו  אהרן הנהגת  שלאחרי - ושמאל " ימין הטו "שלא  ובניו אהרן של  ל "שבחן" בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
כהנים " "ממלכת  שנקראים  - ישראל  כל  גם  יכולים  ישראל , כל  של  שלוחים  שהם  כהנים  לבוא 75בתור  -

העבודה . בתחילת  תיכף  אצלם  להיות  יכולה  זו שהנהגה  אלא  עוד  ולא  זו, להנהגה 

יותר : ובפרטיות 

"מודה  אמירת  לאחרי מיד  - יום  בכל  ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  העבודה  בהתחלת  נמצאים  שכאשר  הטוענים , ישנם 
דקדוקים  אודות  גם  לחשוב  יכולים  ֿ כך  אחר  ורק  העיקריים , הענינים  את  לראש  לכל  להבטיח  יש  אני"),

סופרים . דברי של  קל  לדקדוק  עד  כו',

שכתוב  כמו מדאורייתא , ציווי של  תוקף  להם  יש  שמדרבנן הציוויים  שגם  אמנם  יודע  "לא 76הוא 
לך " במותר  עצמך  ל "קדש  בנוגע  שאפילו ועד  גו'", הזקן 77תסור  רבינו אבל 78אומר  מדאורייתא ", "שהוא 

הענינים ?! בכל  מיד  להתחיל  ההכרח  מהו - הוא  טוען - ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף 

הקודש)* אגרת להםÒעיין יארע  "שלא כו: ÓÂËÂ‡‰ו"ס  ÏÂÒÙ"'כו יאונה לא כי  .65ואיסור
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השאלה 65) על שליט"א אדמו "ר כ"ק  (ד "ה מענה בתוס' ממ "ש
דוקא הוא גו'" יאונה ש"לא ב) יב, שבת - נתן רבי  ,

) דגנאי  ).מידי 
הובא66) סה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי  קיח ,ראה שבת בתוס'

ועוד . סע"ב.
תורת 67) גם וראה וש"נ. ואילך . 91 ס"ע תרפ"ה סה"ש ראה

וש"נ. .234 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם
ועוד .68) ו. פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר
וש"נ.69) ב. כח , יומא
(70.13 ע' שלום תורת סה"ש

(71.10 בהערה שם הנסמן ראה
ס"ה.72) כש"ט 
וש"נ.73) ב. יז, ברכות
פכ "ה 74) ח "ג  תשמ "ו) (כפ"ח  אדה"ז התולדות ספר ראה

וש"נ. ואילך .
ו.75) יט , יתרו
ממרים.76) הל ' ריש רמב"ם וראה יא. יז, שופטים פ'
א.77) כ , יבמות
הגהות78) ב"מ "מ , וראה ספ"ל . לתניא תניא קצרות והערות

ואילך ). קסז (ס"ע וש"נ.ספכ "ז



עד      

בהיותם  עוד  העבודה , בהתחלת  שמיד  - גו'" ובניו אהרן "ויעש  שכתוב  ממה  ההוראה  באה  זה  ועל 
ושמאל ". ימין הטו "לא  חינוך , של  ומצב  במעמד 

שביכולת  ועד  מישראל , ואחד  אחד  לכל  גם  שייך  זה  הרי כן, עשו ובניו שאהרן שלאחרי לעיל , וכאמור 
כללות  תהיה  ממילא  ובדרך  און", כל  לצדיק  יאונה  ש "לא  ומצב  במעמד  להיות  מישראל  ואחד  אחד  כל 
שאינו  נשיאינו, רבותינו הוראות  לקיום  בנוגע  גם  כולל  העליון, לרצון ומתאים  המכוון באופן הנהגתו

כו' העבודה  פרטי כל  לו ויורו בפרטיות  לו שיקראו עד  כו'.79ממתין מעצמו שמכוין באופן אלא  ,

יאונה  ("לא  צדיק  של  העבודה  לאופן ששייכת  הנהגה  שזוהי שניתן ואף  ענין שזהו און"), כל 
גו'", "ויעש  בו, התלוי כל  מצדו ועושה  צדיק , של  בציור  עצמו את  מעמיד  יהודי כאשר  הנה  - מלמעלה 

כו' מלמעלה  לו נותנים  .80אזי

.ÊË: ועוד זאת 

ש "אין  "צו", בשם  נקראת  - ובניו" אהרן "ויעש  הפרשה : סיום  גם  כולל  - כולה  הפרשה  שכל  כיון
ושמאל ", ימין הטו "שלא  ובניו", אהרן ד "ויעש  הענין שגם  מובן, הרי ולדורות ", מיד  זירוז, לשון אלא  צו

ולדורות ". מיד  "זירוז, של  באופן להיות  צריך 

כשיבוא  שנה , ארבעים  לאחרי לדחותו שאפשר  ענין או הילדים , לחינוך  רק  שנוגע  ענין זה  שאין והיינו,
ישראל  "לדורות ".81לארץ  גם  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  מיד ", "זירוז של  באופן להיות  שצריך  ענין אלא  ,

דלעתיד  ומצב  המעמד  עם  הקשור  ענין שזהו השמיני", ביום  "ויהי - ֿ זה  שלאחרי לפרשה  באים  ומזה 
נימין  שמונה  של  כינור  יהיה  שאז לארצנו,82לבוא , קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא  צדקנו, משיח  בביאת  ,

ממש . בקרוב  טפחים , מעשרה  למטה 
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ר"א.81) דעת - ס"ו לעיל  ראה
ב.82) יג , ערכין

      

בהיותם  עוד  העבודה , בהתחלת  שמיד  - גו'" ובניו אהרן "ויעש  שכתוב  ממה  ההוראה  באה  זה  ועל 
ושמאל ". ימין הטו "לא  חינוך , של  ומצב  במעמד 

שביכולת  ועד  מישראל , ואחד  אחד  לכל  גם  שייך  זה  הרי כן, עשו ובניו שאהרן שלאחרי לעיל , וכאמור 
כללות  תהיה  ממילא  ובדרך  און", כל  לצדיק  יאונה  ש "לא  ומצב  במעמד  להיות  מישראל  ואחד  אחד  כל 
שאינו  נשיאינו, רבותינו הוראות  לקיום  בנוגע  גם  כולל  העליון, לרצון ומתאים  המכוון באופן הנהגתו

כו' העבודה  פרטי כל  לו ויורו בפרטיות  לו שיקראו עד  כו'.79ממתין מעצמו שמכוין באופן אלא  ,

יאונה  ("לא  צדיק  של  העבודה  לאופן ששייכת  הנהגה  שזוהי שניתן ואף  ענין שזהו און"), כל 
גו'", "ויעש  בו, התלוי כל  מצדו ועושה  צדיק , של  בציור  עצמו את  מעמיד  יהודי כאשר  הנה  - מלמעלה 

כו' מלמעלה  לו נותנים  .80אזי

.ÊË: ועוד זאת 

ש "אין  "צו", בשם  נקראת  - ובניו" אהרן "ויעש  הפרשה : סיום  גם  כולל  - כולה  הפרשה  שכל  כיון
ושמאל ", ימין הטו "שלא  ובניו", אהרן ד "ויעש  הענין שגם  מובן, הרי ולדורות ", מיד  זירוז, לשון אלא  צו

ולדורות ". מיד  "זירוז, של  באופן להיות  צריך 

כשיבוא  שנה , ארבעים  לאחרי לדחותו שאפשר  ענין או הילדים , לחינוך  רק  שנוגע  ענין זה  שאין והיינו,
ישראל  "לדורות ".81לארץ  גם  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  מיד ", "זירוז של  באופן להיות  שצריך  ענין אלא  ,

דלעתיד  ומצב  המעמד  עם  הקשור  ענין שזהו השמיני", ביום  "ויהי - ֿ זה  שלאחרי לפרשה  באים  ומזה 
נימין  שמונה  של  כינור  יהיה  שאז לארצנו,82לבוא , קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא  צדקנו, משיח  בביאת  ,

ממש . בקרוב  טפחים , מעשרה  למטה 
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עה

.`"ypz'd oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y zgiyn .c"qa
הגאולה"‡ "חודש ניסן, חודש של תוכנו .1–

"זמן  הפסח, חג המרכזי, ענינו שם על כך שנקרא
פסח:2חירותנו" שלפני בשבת במיוחד מודגש –

נס  מלשון הוא שני 3ניסן (עם ניסן יותר: ועוד ,
נסים" "נסי על מראה ונפלאות 4נוני"ן) הנסים –

בהוציאם  זה בחודש בנ"י עם עשה שהקב"ה
הנסית  ההנהגה את במיוחד, שמסמלים ממצרים,
עוד  מודגש נסים) נסי (של והענין זה. חודש של
מתברך  (מיני') (שממנו פסח שלפני בשבת 5יותר

הפסח  שנעשה 6חג "לפי הגדול" "שבת הנקרא ,(
lecbבו qp"7"בבכוריהם מצרים "למכה של הנס ,8

שלו  בשו"ע אדה"ז שמבאר זה 9(כפי נס "וקבעו ,(
ועוד  הגדול". שבת וקראוהו בשבת לדורות לזכרון

היתה הגדול "בשבת dle`bdיותר: zlgzd
miqpde"10 בשבת אומרים (שלכן מצרים יציאת של

וכו'" היינו "עבדים ).11זה

להבין  "למכה 12וצריך של הנס דוקא למה :
"נס (א) נקרא בבכוריהם" (יותר lecbמצרים "

שזה  ועד הנס? גדלות מתבטא במה הנסים); משאר
" דלכאורה zlgzd(ב) דיצי"מ, והנסים" הגאולה

רק במצרים.cerה"ז שקרו הנסים כל בין נס

יום  עם זה נס של בשייכות הסברה גם צריך
zaydלדורות לזכרון זה נס ש"קבעו zayaדוקא,

על  סיבה שיש דאע"פ הגדול", שבת וקראוהו
לומר 13כך  צריך מ"מ הדיוק 14, גודל הידוע (ע"פ

תורה) ע"פ הימים וקביעות בתורה דבר כל של
כדי  עד השבת, תוכן עם פנימית שייכות לזה שיש

ש  הגדול".zayכך "שבת נקראת זו

הגאולה  ד"(התחלת) שהשייכות ולהוסיף,
עם יתירה zayוהנסים" בהדגשה הוא (הגדול)

היתה  (שאז פסח של הראשון שיום זו, בשנה
ביום חל בפועל) ממצרים והיציאה .zayd15הגאולה

מצרים · בגאולת העיקריים מהענינים אחד .
ע"י היתה שהגאולה – הוא בתורה dynהמודגש

epiax מספרת שהתורה כפי ישראל, של גואלם ,
במשה 16ובארוכה  דוקא בחר שהקב"ה 17איך

בקש  כשמשה שאפילו עד ישראל. הגואל להיות
תשלח" ביד נא "שלח הקב"ה 18מהקב"ה קבל לא ,

יהי' משה שדוקא רצה הקב"ה כי בקשתו, את
בנ"י. את לגאול השליח

עמוקה  שייכות יש שלמשה מובן, מזה
בנ"י.19לגאולה  את לגאול בכחו יש ולכן ,

גואל  "הוא משה על אומרים שחז"ל וכפי
אחרון" גואל הוא "גואל 20ראשון נקרא משה .

והשלימה  האמיתית לגאולה בנוגע אפילו אחרון"
שעלי' צדקנו), משיח ע"י (שיהי' זה אחרון מגלות

נפלאות",21נאמר  אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
כידוע  ושורש 22ובפרט ראש הוא מצרים שגאולת
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א.1) פט"ו, שמו"ר
(271 ע' חי"ז לקו"ש וראה דחה"פ. והקידוש התפלה נוסח
ואילך.
נעשו 3) שבו ניסן ב: יב, בא עה"פ טוב לקח מדרש ראה

לישראל. נסים
שם.4) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות ראה
א.5) פח, ב. סג, זח"ב
ביום6) זו) (בשנה חל הפסח דחג ראשון שיום ,zaydדאף

בה  שיש להברכה (נוסף ברכה (תוספת) מקבלת שבת גם הרי
יום  גם יומין, כולהו מתברך שמיני' זה, שלפני משבת מצ"ע)
כולהו  מתברך שמיני' שם, בזהר הענין מתוכן כמובן השביעי,
משנה" "לחם כולל הששי יום על הברכה והרי המן, בברכת יומין
בא  ש"פ שיחת גם וראה כב). ה. טז, (בשלח השבת יום על גם

תשד"מ. שלאח"ז) (והתוועדויות
זקנים 7) דעת (ראה מדרש בשם ב פז, שבת – ואותו תוד"ה

תל. ר"ס פסח הל' או"ח אדה"ז ושו"ע טור ג). יב, בא מבעה"ת
שם.8) ומצו"ד רש"י שם. תהלים מדרש וראה י. קלו, תהלים
וראה 9) באו"א. הנס תוכן מבאר ובטור – שם. בתוס' וכ"ה שם.

בהערות. ואילך 33 ע' חי"ב לקו"ש
ס"ב.10) שם אדה"ז שו"ע
ס"א.11) שם מרמ"א שם,
(12.57 ע' חי"ז שם. חי"ב לקו"ש גם ראה

סק"א.13) שם ממג"א ס"א, שם אדה"ז שו"ע
(14.58 ע' שם לקו"ש גם ראה
טו).15) כג, (אמור בכתוב שבת נקרא שפסח ולהעיר
ואילך.16) א ג, שמות
(אבל 17) לפה" לך ש"יהי' – פרעה אל משה עם הלך ואהרן

"לא  משה לטענת במענה טז)) ד, (שמות לאלקים" לו תהי' "אתה
י), (שם, אנכי" לשון וכבד פה כבד כי גו' אנכי דברים איש
(וכמובן  המדבר אהרן הי' לא משה, טענת שלולא משמע ולכאורה
פה  שם "מי הנ"ל) משה טענת (על ה' ענה שבתחלה מזה גם
שאמר  לאחרי ורק יאֿיב), (שם, גו'" פיך עם אהי' ואנכי גו' לאדם

המדבר). יהי' שאהרן ה' אמר תשלח", ביד נא "שלח משה
יג.18) שם,
מתחלת 19) לגאולה, מתוקן הי' משה ד: פ"ב, שמו"ר ראה

לכך. נתקן ברייתו
ר"פ 20) תו"א ויחי. פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ראה

ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש בארוכה וראה משפטים.
טו.21) ז, מיכה
(22.(164 (ע' פי"ב ה'תש"ח צאתך כימי ד"ה



ypz'd"`עו oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y zgiyn

– לבוא העתידה הגאולה גם כולל הגאולות, לכל
בכח דוקא באה גאולה) (כל שגאולה .dynכיון

בזה:‚ הביאור נקודת .

אתכם  "ולקחתי – היא מצרים דגאולת התכלית
ה' אני כי וידעתם לאלקים לכם והייתי לעם לי

מצרים" סבלות מתחת אתכם המוציא ,23אלקיכם
מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' .24ו"אנכי

היא, מצרים בגאולת למטה אלקות שהגילוי ז.א.
ויכירו  זאת יראו בעולם, שנמצאים כפי שבנ"י, כדי
במתן  (אח"כ עצמם על ויקבלו הקב"ה, את וידעו

הקב"ה  של והמצוות התורה את וע"י 25תורה) ,
במשכן dcearה  שנפעל כפי אלקות לגלות – שלהם

"ועשו  – ומ"ת) יצי"מ ושכנתי 26(תכלית מקדש לי
ב 27בתוכם" – בקביעות ויותר ,zia ראשון) המקדש

המק  בבית שתהי' השלימות ובתכלית דש ושני),
ידיך" כוננו אד' "מקדש נצחי 28השלישי, בית ,29,

לגלות  גם – ועי"ז והשלימה, האמיתית בגאולה
לע"ל, בזה לשלימות עד כזה, באופן בעולם אלקות
אלקות  ויראו יכירו שבו האנשים וכל העולם כשכל

וראו הוי' כבוד "ונגלה ובשלימות, xyaבגלוי lk
דיבר" ה' פי כי .30יחדיו

ע"י  דוקא באה מצרים שגאולת הטעם גם זהו
נס  ע"י שדוקא כיון – (גלויים) ונפלאות נסים

הטבע, מדרך בשר)dlbznשלמעלה (לעיני בגלוי
איך  בגלוי שיכירו הקב"ה, של מוגבל הבלתי הכח
בו  יש ולכן העולם, טבע על הבע"ב הוא שהקב"ה

לעשות את הכח שמשנה) נס (או שלמעלה נס
העלם  (מלשון העולם של הטבעית ההנהגה

בים"31והסתר  "טובעו (מלשון שטבע מכסה 32), (
בו, הנמצא הקב"ה של הפועל כח על

הנסים  את (שראו לבנ"י הכח את ונותן נתן וזה
מהמיצרים  חירות – גאולה תהי' שאצלם גלויים),
ומה"שעבוד" העולם של והגבלות) (מדידות
ה(מצרים  למיני ומה"עבדות" העולם להנחות

וגלות 33מלשון  בכלל עולם של וגבולים מיצרים (
"זמן  נעשה שזה – מצרים מגלות החל בפרט,

מ  אמיתית חירות כולל lkחירותנו", ההגבלות,
מהנסים  (גם הטבע לבושי של ההגבלות

פורים  נס כמו בטבע, ).34המלובשים

האמיתית  בגאולה בשלימות שיהי ' כפי
מצרים 35והשלימה  מארץ צאתך "כימי יהי' שאז ,

מדרך  למעלה לגמרי נפלאות נפלאות", אראנו
– יותר ועוד יצי"מ), של הנסים (כמו הטבע

של לנסים בערך אפילו מצרים;נפלאות יציאת
" של להם,`ep`xובאופן מראה בעצמו הקב"ה ,"

מתגלה וגם lkdשאז (נגלה), לגילוי השייך גם ,
של  והפנימיות האמת נראה (נסתר); המכוסה
גם  עד נסית, דהנהגה השלימות הטבעית, ההנהגה

"נפלא". לגמרי שהוא זה

למטה) אלקות (גילוי לבנ"י גאולה להביא זה וכח
ע"י דוקא בא הנ"ל epiaxבאופן dyn של גואלם ,

כדלקמן. ישראל,

והחידוש „ הענין תוכן ביאור ע"י זה ויובן .
הגאולה,dynד  ענין של החידוש בדוגמת (שהוא

כפי  – משה) ע"י דוקא הגאולה באה ולכן
(שמתחילים  צדי"ק מזמור תהלים בספר שמתבטא

אלו  בימים איש 36לומר למשה "תפלה שמתחיל ,(
עלינו  אלקינו ה' נועם "ויהי ומסיים האלקים",

כוננהו". ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

נאמר  שהוא בחידוש, במיוחד בולט זה מזמור
מבין  הראשון למשה"); ("תפלה רבינו משה ע"י

עד  מכאן כו' מזמורים עשר מזמור 37"אחד לדוד
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62 ז.23) ו, וארא
ג.24) פכ"ט, שמו"ר שם. ופרש"י מכילתא וראה ב. כ, יתרו
ממצרים 25) העם את "בהוציאך יב) ג, (שמות וכמ"ש

הזה". ההר על האלקים את תעבדון
ח.26) כה, תרומה
(בארץ)27) עלי' שכינה שרתה "ואימת רפ"ה: שהש"ר וראה

ובכ"מ. נז. ע' ח"ג מלוקט סה"מ וראה המשכן". שהוקם מיום
ועוד.28) ובפרש"י. יז טו, בשלח
ת"ח.29) תקו"ז א. רכא, ח"ג א. כח, זח"א
א).30) (מו, פל"ו תניא וראה ה. מ, הי'ישעי' וכבר ושם:

כו'. מ"ת בשעת זה מעין לעולמים
ע'31) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת ראה

וש"נ. .63 הערה תשמ"ז שופטים לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג.
כסלו 32) י"ט קונטרס וראה ד. טו, בשלח – הכתוב לשון

וש"נ. ואילך. ס"ו זו שנה

עא,33) יתרו אֿב. סד, בשלח ואילך. ב נז, וארא תו"א ראה
ובכ"מ. ואילך. ג

ק,34) שם ואילך. סע"ג צג, מג"א תו"א ג. נט, להה"מ או"ת
נסמנו  – ובכ"מ שני'). (נוסחא ואילך שע ע' ח"א תקס"ה סה"מ א.

כידוע. ד"ה הערה זו שנה אדר כ"ה במכתב
זו.35) שנה ניסן ה' מכתב ראה – לקמן .p"yeבהבא
המתאים 36) תהלים הקאפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ

מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות
ח"א  שלו אגרותֿקודש .(214 (ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס
– שמא) ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע'

שבתהלים. צדי"ק מזמור אמירת זו שנה ניסן בי"א מתחילים
השיר):37) (ד"ה ב טו, שבועות רש"י וראה בכלל. עד ולא
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אמרם" משה זה 38(ש) שמזמור מובן, שמזה –
(ע"י  משה ופעולת עבודת של התוכן את מבטא

ובעולם  בבנ"י פעולתו – כולל .39תפלתו),

חז"ל  שאומרים אלקינו 40וכמו ה' נועם ש"ויהי ,
(ותפלה) הברכה הוא זה) מזמור (סיום גו'" עלינו
"אמר  במשכן: השכינה השראת עם בקשר משה של
ויהי  ידיכם, במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם
משה  תפלת שדוקא ז.א. וגו'". עלינו אלקינו ה' נועם

במשכן  השכינה השראת את של 41פעלה ובאופן ,
"dppek ב – xecעלינו" xecl ,zeriaw'יהי שזה כפי [עד

חז"ל  כדברי השלישי, המקדש בבית 42בשלימות

בית  על מכוון כוננהו" ידינו ש"ומעשה עה"פ
לבא  לעתיד הקב"ה: אומר שעליו השלישי, המקדש
חרב  ואינו בתוכו שכינתי ומשרה אותו אבנה אני

לעולם].

הלשון ‰ בכפל דיוק ובהקדים – בזה הביאור .
ובסיומו  המזמור בתחילת הטעם 43(וענין) מהו :

– תוארו ואח"כ ל)משה", "(תפלה של בכפילות
נועם  "ויהי המזמור: בסיום ועד"ז האלקים". "איש
(ואח"כ  עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה'

כוננהו" ידינו ומעשה פעם) עוד –44.

בזה: הביאורים אחד לומר ויש

למטה  אלקות וגילוי המשכת לפעול בכדי
של של zeriawבאופן באופן בתוכם" ("ושכנתי

קצוות, שני ענינים, שני נדרשים עלינו") "כוננה
מההנהגה  נעלה שהוא כח (א) יחד: וחיבורם
הכח  בו שיש העולם, של טבעית הנהגה הרגילה,

בעולם `zewlלהכניס ielib בעולם בגילוי (שאינו
xzqde(מלשון mlrd ל ועד מצ"ע), (zepy את

– ובפרט אלקות. לגילוי "כלי" שיהי' העולם,
כח  נדרש שלכך – ונצחיות קביעות של באופן
שמתבטא  – העולם גדר שמצד כיון מיוחד,

– (זמן) הנבראים mipzynבשינויים בהמשך 45כל
נפסד" הוה ש"כל עד לרדת 46הזמן, צריך הכח (ב) ,

שיהי' עד [כידוע jxraולהתלבש העולם 47לגדרי

שדוקא  המתברר], בלבושי להתלבש צריך שהמברר
(מהמתברר) מזה לעשות בכח לו יש מקום ilkאז ,

reawלקבלzeinipta הגילוי אם (משא"כ הגילוי את
בקביעות, שם ישאר לא למקבל, בערך שלא הוא
יכול  הזמן שבמשך עד וכיו"ב, מקיף באופן רק

להסתלק).

Â הענינים שני שאלו וי"ל – אלו ענינים שני .
היו  – צדי"ק מזמור וסיום שבתחילת בכפילות

ה  שהוא – רבינו משה אצל ובגלוי rvennבשלימות
xagnd'ה בין עומד "אנכי ובנ"י, הקב"ה בין

הענינים 48וביניכם" שני בו להיות צריך וממוצע ,
מחבר  :49שהוא

חז"ל  אומרים האלקים" "איש אלקים 50על "אם
ולמטה  מחציו כו', אלקים למה איש ואם איש למה
שני  אצלו ובהיות האלקים". ולמעלה מחציו איש
משה  בכח יש – (ו)האלקים" "איש – אלו ענינים
במשכן  בגלוי שהי' (כפי העולם עם אלקות לחבר

משה).

אלו  קצוות ששני י"ל – יותר ובפרטיות
ו"איש  "משה" של הענינים שני הם בממוצע

המזמור): שבתחילת (הכפל האלקים"
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עד  למשה מתפלה תהלים בספר משה שאמר מזמורים עשר אחד
לתודה. מזמור סוף

ועוד.38) מג. לט, פקודי פרש"י עה"פ. ופרש"י תהלים מדרש
בקונטרס 39) (נדפס תשכ"ט למשה תפלה ד"ה בארוכה ראה

(קה"ת, הצדי"ק" שנת – ניסן י"א "קובץ זו. שנה ניסן י"א
כא). אות תנש"א)

פרש"י 40) גם וראה ט. פי"ב, מבמדב"ר שם, פקודי פרש"י
(וראה  וש"נ לד). (אות שם פקודי עה"פ תו"ש עה"פ. תהלים

.(12 הערה הנ"ל ניסן י"א לקובץ ב"פתיחה"
שם.41) ה"פתיחה" בארוכה ראה
הערה 42) הנ"ל במכתב הנסמן וראה עה"פ. תהלים מדרש

לעתיד. ד"ה
וסיומו)43) תחלתו (שבין המזמור כל שתוכן מובן שמזה

פסוקי  בהמשך שגם ולהעיר ס"ו. לקמן ראה כפל, של ענין הוא
א). (פסוק דור" "בדור כפולים: לשונות כמה יש המזמור
שובו  ותאמר דכא עד אנוש "תשב ב). (פסוק עולם" עד "ומעולם

ג), (פסוק אדם" תהלים cereבני מזמורי בכו"כ נהוג שכן ואף .
הם  בתורה ענינים כל הרי מזמור), של (כסגנון לשונו לכפול
החידוש  זה שבמזמור ובפרט הבאה), הערה (וראה הדיוק בתכלית

רוב  (לגבי בתחלת הוא הן (ענין) לשון כפל שיש המזמורים)
בסיומו. והן המזמור

כפול.44) לשון שהוא הרד"ק פירוש ששולל שם ראב"ע ראה

(ראה 45) להתייבש מתחיל משנולד התינוק הידוע: וכמאמר
כח). א, בראשית בחיי

(46.428 ע' חט"ו בהערות. 98 ע' ח"ה לקו"ש בכ"ז ראה
וש"נ.

וש"נ.47) קפז. ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה
ה.48) ה, ואחתנן
תרנ"ט.49) בפנים פנים ד"ה בארוכה ראה
רק 50) הובא שלפנינו תהלים (במדרש עה"פ תהלים מדרש

במדרש  אבל איש". נקרא ולמטה "ממחציתו הראשונה בבא
"קובץ  וראה ד. פי"א, דב"ר המאמר). כל הובא באבער תהלים

וש"נ. ב. אות הנ"ל ניסן" י"א
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שני  של חיבור הוא האלקים" ש"איש אע"פ
אחד  באדם שהם כפי ו"האלקים") ("איש" קצוות

בגימטריא 51(משה) אלקים שם הרי אבל –
rahd52'ומחי "שמתלבשת" באלקות הדרגא זוהי ,

"איש נאמר ולכן העולם. טבע כיון miwl`dאת ,"
כפי  משה, של ולמטה") ("מחציו "איש" שבחי'
עם  (רק) מתאחד עולם, עם קשור שהוא

הבריאה) שבערך (אלקות לא 53ה"האלקים" אבל ,
העצם  (שם הוי' שלמעלה 54עם האלקות גילוי כו'),

ברא  בראשית אלקים, בשם (שנברא מהעולם
).55אלקים 

" האלקים")dynלאידך, "איש לפני (שנאמר  "
משיתיהו" המים מן "כי שם על משם 56הוא –

מה 57מ"ה  שם58(ונחנו ,('ied59 מ"איש (למעלה

miwl`d"60 וידוע מהבריאה. שלמעלה אלקות ,(
בזה  מדרגא 61הפירוש הוא משה נשמת ששרש ,

דאתכסיא  (עלמא מים בחי' מאד, ),62גבוהה
ומשם  האדם), מושב (מקום ויבשה מארץ שלמעלה
ב(עלמא  בגלוי משיתיהו" – המים "מן –
שבהיותו  באופן הגשמי. הזה ב)עולם עד דאתגליא,
המים", "מן בגלוי הוא הרי למטה פה בגוף נשמה
שתמיד  הים דגי (ע"ד למעלה למקורו בגלוי דבוק

הים  מי – חיותם למקור בגלוי ).63קשורים

שני  על מרמז האלקים" איש ש"משה נמצא
התקשרותו  – "משה" משה: אצל הנ"ל הענינים
(שנותן  מהבריאה שלמעלה אלקות עם למטה) (פה

העולם,zelblכח את ולהפך למטה אלקות
ו(ב) למטה), – גבול הבלי כח נצחיות, ולהמשיך
אלקות  עם (כאיש) התקשרותו – האלקים" "איש
אלקות  להמשיך כח נותן וזה הבריאה, שבערך
באופן  בעולם, בגופים נשמות ל(בנ"י) בערך
ובאופן  הם) ענינם (מצד כלים להעשות שיכולים

עד zeriawשל הבריאה, שבערך אלקות לגילוי ,
שלמעלה izpkyeל" אלקות גילוי – בתוכם"

מהבריאה.

Ê– המזמור בסיום הכפל גם יובן עפ"ז .
כוננהו": ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו "ומעשה

שני  היו המחבר) (ממוצע משה שאצל כיון
אצל  יש שלכן – האלקים") ו"איש ("משה הענינים

למטה (כח משה וקביעות הנצחיות ענין את
המזמור  בהמשך [כמרומז בגלוי "מעון 64הבל"ג) :

לנו היית xeceאתה xeca'גו ילדו הרים בטרם ,
mler cr mlerne בעיניך שנים אלף כי גו', אֿל אתה

גם  בזמן הנצחיות נמשכת וכך – גו'" אתמול כיום
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ענינים 51) ב' היו שמבשה משמע, הלשון שמפשטות דאף
("מחציו  ו"האלקים" ולמטה"), ("מחציו "איש" נפרדים,
"מחציו  "האלקים" שהוא הוא, במשה והחידוש ולמעלה"),
מחציו  גם איש, בבחי' כולו הם אדם בני שאר (משא"כ ולמעלה"
האלקים") איש ("משה הכתוב לשון מפשטות הרי, – ולמעלה)
מובן  ומזה אחד, בגוף נשמה אחד, איש הוא שמשה שהיות מובן,

האלקים" "איש בפנים מציאותו*lkaשהוא פנים ד"ה (ראה
הנ"ל  ניסן" י"א "קובץ וראה בסופו. ורחל לאה שער מע"ח הנ"ל,
גשמיים) בענינים (בעסקו ולמטה" "מחציו שגם וש"נ), ב, אות
(בעסקו  ולמעלה" "מחציו וגם האלקים", מ"(איש) חלק הוא
בשאר  (משא"כ (האלקים)" מ"איש חלק הוא רוחניים) בענינים
"חלק  היא נשמה וגוף, נשמה – חלקים ב' להם שיש אף אדם, בני

גשמי). נברא הוא וגוף ממש", ממעל אלוקה "חלק עמו", הוי'
האהבה 52) שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ד"ה  ספ"א האהבה שער שם וראה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו
(ומרומז  א קפט, בזהר); (דאיתא א פט, של"ה ד). (נב, להבין וכדי

סי"ח  צבי חכם ב. שח, רפ"ו.בזהר); שעהיוה"א .
"איש53) שזהו מכיון לומר: יש גיסא (אלקות miwl`dולאידך "

לגמרי  מתאחד לא ולמטה") ("מחציו "איש" הרי הבריאה), שבערך
למטה  האלקות נמשך לא וגם ולמעלה"), ("מחציו "האלקים" עם
עם  משה התאחדות ע"י משא"כ וכיו"ב); אנוש (בבחי' איש מבחי'
"איש  לאחד בכחו למשה", ד"תפלה התוכן שזהו ית', עצמותו
כדלקמן  כו', איש מבחי' למטה אלקות להמשיך וגם ו"האלקים"

בפנים.
ד')54) בן שם (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' כס"מ

פכ"ח. ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ פ"א.
א.55) א, בראשית
י.56) ב, שמות
א'תרכג.57) ע' א'תרה. ע' תצוה אוה"ת א. קטז, שמות תו"ח

ובכ"מ. ג. צט, מג"א ע"ב. ריש סח, יתרו תו"א גם וראה
ח.58) ז. טז, בשלח
ובכ"מ.59) רג. ע' וארא אוה"ת קלז. ע' תקס"ב סה"מ ראה

(*`"xctd t"r df l"fg`n yxtny ,my x"acl e"fxdn 'it d`x
cnry wlgl `xewe ,minya eleke xda zecner eilbx 'id dyn (`"nt)

miwl` minyay wlgle yi` ux`a.

עקב 60) אוה"ת א. ג, ואתחנן לקו"ת שם. יתרו תו"א ראה
ובכ"מ. תקצט. ע'

ובכ"מ.61) .57 שבהערה ואוה"ת תו"ח ראה
ובכ"מ.62) אֿב. סב, בשלח תו"א
מיד 63) ליבשה שעולין כיון שבים דגים מה ב: ג, ע"ז וראה

וראה  כו'. המצוות ומן מד"ת שפורשין כיון אדם בני אף מתים,
ב. סא, ברכות

ה'64) ברוך פט): (מזמור זה שלפני מזמור מסיום ולהעיר
הנצחון  (גמר הדבר קיום על מורה בכלל שאמן ואמן, אמן לעולם
והתוקף  הקיום על מורה בכפליים ואמן בסופה), נזיר ראה –

נמשך זה וענין נצחי. (ראה mlerlבאופן וזמן מקום בפירושו
המשך  (ראה נצחיות בפירושו וגם ובכ"מ), .160 ע' תש"ח סה"מ
השייכות  תשכד ע' אור יהל וראה ואילך). פנ"ז תרל"ו רבים מים

בפנים). (דלקמן כפול דשבתא עיסקא עם ד"אמן"
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איש "משה לאלקות],miwl`d"65אצל בטל בהיותו
מת" לא ש"משה עצמו, במשה (ובכל 66נצחיות

דמשה  אתפשטותא ישנו ודור בחי'67דור על נוסף ,
מישראל  א' שבכל והפרטים 68משה בכחותיו וכן ,(

שעשה 69שלו  (משכן משה ידי "מעשי שגם עד ,
–miigvp"70משה)

את  להמשיך משה של בכחו דוקא הי' לכן
למטה  "יהי 71השכינה גו'", נועם "ויהי תפלתו ע"י

באופן  ידיכם", במעשה שכינה שתשרה רצון
ב dppekד" – שבזה zeriawעלינו" (עד דור לדור ,

ה  מרומזת כוננהו") ידינו דבית zeigvp("ומעשה
חרב שאינו השלישי, כנ"ל).mlerlהמקדש ,

ענינים  שני ישנם עצמו משה שאצל וכשם
ענינים  שני ישנם כך האלקים"), ו"איש ("משה"
גו'") נועם ("ויהי משה ותפלת בברכת (כפל) אלו
שלמעלה  אלקות במשכן, השכינה המשכת (א) –
שלמטה  בפנימיות מתלבש שזה באופן (ב) מעולם,
(א) הלשון בכפל מרומזים שהם לומר ויש –

כוננה ידינו מקיף epilr"ומעשה של באופן – "
ותכלית" גבול בלי "להיותו (ב)72מלמעלה, ,

"מעשה  את מחזק שהוא כוננהו", ידינו "ומעשה
גם mnvrידינו" בפנימיות חודר שה"כוננהו" ז.א. ,

ד"כוננה באופן רק (ולא ידינו" .epilr("73ב"מעשה

קיום  על מורה בכלל שכפל בזה ויומתק –
לתושי' כפליים – נצחי באופן לא 74הדבר (שהוא

אלא שנים, פי ובתוקף).רק באיכות מזה יתירה
הגאולה  עם גם קשור נצחית 75וכפל גאולה –76.

רש"י  ביאור ע"פ – יותר זה:77ובפרטיות בכפל
מלאכת  על א' כוננהו, ידינו ומעשה פעמים "ושני
שכינה  שתשרה והתפלל לישראל שבירכן המשכן
במעשה  ברכה שתהא וא' במשכן, ידיהם במעשה
כפולה  ברכה על מרמז זה שכפל י"ל, ועפ"ז ידיהם".
"מעשה  הן – נצחיים יהיו ידינו" ש"מעשה משה של
והן  המשכן), מעשה (בדוגמת קדושה בעניני ידינו"

"מעשיך" וחול, רשות בעניני ידינו" 78ב"מעשה

הנהגת 79ו"דרכיך" עם הקשורים מעשים שאלו הגם ,
"ומעשה  – הנצחיות כח את משה בהם מכניס העולם,

".edppekידינו

שבת. מתפלת חלק הוא למשה" "תפלה ולהוסיף:
עם  מיוחדת שייכות יש זו שלתפילה מובן, ועפ"ז

שיר80שבת  ש"מזמור ובפרט .zayd meil"81 הוא
משה), שאמר המזמורים (מי"א משה מתפלת חלק

ש"בא  ליום 82עד שיר מזמור שמו על וחדשו משה
למשה)" (ר"ת .83השבת

ליום  שיר "מזמור עה"פ השייכות: לומר ויש
חז"ל  אומרים דשבתא84השבת" "letk"עיסקא

בכ"מ  (שתי 85ומבואר הדרגות שתי הוא שהכפל ,
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("כל 65) האדם זמן בקוצר מדבר המזמור שבהמשך ומה
הוא  – גו'") שנה שבעים בהם שנותינו ימי גו' בעברתך פנו ימינו

שנה "זרמתם כאשר מהעונש גו'".eidiחלק עונותינו שתה גו'
לקו"ש 66) בארוכה וראה סע"ב. לג, זח"א סע"ב. יג, סוטה

ואילך. 6 ע' חכ"ו
א).67) (סג, פמ"ד תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג

ועוד.
רפמ"ב.68) תניא ראה
וניכרת 69) כשנמשכת דוקא היא הנצחיות ענין שלימות כי

"חלישות" על מורה ה"ז נצחי אינו א' פרט דבאם הפרטים, בכל
להיפך  ואפשריות מקום נתינת יש כי נצחיים, שהם בהענינים גם

הנצחיות.
ובהנסמן 70) ,465 ע' חט"ז לקו"ש וראה סע"א. ט, סוטה

שם. חכ"ו לקו"ש שם.
לארץ 71) (השכינה) והורידה משה עמד רפ"ה: שהש"ר ראה

המשך . וראה .(27 הערה (כדלעיל כו' שכינה שרתה ואימת .
ה'שי"ת. לגני באתי ההילולא

סכ"ג.72) אגה"ק תניא
עה"פ.73) האלשיך פי' גם וראה
ו.74) יא, איוב – הכתוב לשון

גו'75) ויאמר ד"ה וראה סד). (רמז לך לך ר"פ יל"ש ראה
בסד"ה  הובא – תר"ל תרכ"ז. א. תרעד, לך לך באוה"ת לך לך

עת"ר. נחמו
(76– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ועוד. ב. קטז, פסחים
כאן.77) תהלים עה"פ
טושו"ע 78) ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח
שם.79) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
התפלה 80) עבודת היא דשבת העבודה שעיקר בזה ויומתק

הובא  שיט. אות לר"י היראה ספר ה"ג. פט"ו שבת ירושלמי (ראה
ד. רצז, דא"ח עם סידור ד. יא, צו לקו"ת א. קיג, בתו"א ונתבאר
(וזהו  בשבת אורות האלף אליו שחוזרין – משה תפלת ובפרט ועוד).
שער  פע"ח במקומו. האריז"ל (סידור חלקו" במתנת משה "ישמח
שבת  לתפלת למשה דתפלה השייכות בכ"מ ומבואר פ"ח)). השבת

ועוד. תר"ס. למשה תפלה ד"ה תתמב. ע' ויצא אוה"ת ראה –
צב.81) מזמור תהלים
שם.82) ובמ"כ ספכ"ב ב"ר
השבת 83) ליום שיר מזמור וכשתאמר שם: פע"ח וראה

למשה. שהם בר"ת תכוין
כי 84) ראו כט) טז, (בשלח עה"פ יל"ש שם. תהלים מדרש

רסא). (רמז השבת לכם נתן ה'
שם 85) תרכט. ע' ריש אור יהל ג. ב, בשלח לקו"ת

ובכ"מ. תר"ל. תרכ"ז. לך לך ד"ה ואילך. תשכד ע' בהשמטות
ד  זו.וראה שנה נח תולדות אלה "ה
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ויומא 86שבתות  שבתא מעלי – שבת בכל (
בעצם 87דשבתא  ומנוחה ליגיעה, בערך מנוחה ,88,

הבריאה) בערך (אלקות אלקים שם בין החילוק ע"ד
ובשבת  מהבריאה); שלמעלה (אלקות הוי' ושם
הכפל  ע"ד שזהו וי"ל כפול. יחדיו, שניהם באים
ו"איש  (הוי') ל)משה" "(תפלה – המזמור בתחלת
אלקינו  ה' נועם "ויהי – המזמור ובסיום האלקים",

דשבת  הדרגא היא שנועם ענין 89עלינו", (וע"ד
המשכן  עלינו",89עשיית כוננה ידינו "ומעשה – (

ליגיעה  בערך מנוחה הן כוננהו", ידינו "ומעשה
ובכללות  (עלינו). בעצם מנוחה והן ידינו, דמעשה
("ששת  החול דימי ידינו" ב"מעשה כוננהו יותר:

מלאכתך" כל ועשית תעבוד ידינו 90ימים "ומעשה ,(
כש"כל epilrכוננה השבת, ביום מלאכתך 91"

.92עשוי'"

ענין  עם קשורה – משה בדוגמת – ושבת
כידוע  דה"יום 93הנצחיות, מעין ישנו שבת שבכל

ומנוחה שבת minlerdשכולו iigl"94'כשתהי ,
נצחית. מנוחה בעצם, דמנוחה הגילוי שלימות
ש"משמרין  עי"ז באה נגאלין") ("מיד והגאולה

כהלכתן" שבתות בכל 95שתי הנ"ל הדרגות (שתי
כפול).86שבת  שעיסקא ,

Á זו שתפלה לכך הטעם לומר יש הנ"ל ע"פ .
מזמו  היא – האלקים איש משה תפלת w"icvר–

האות  מצד והן (תשעים), המספר מצד הן בתהלים,
(צ'):

miryz:

`zlza חזקה הוה ה 96זימני ענין .dwfg מלשון)

פעמים  ד)שלש חזרה או שב(המשכיות הוא, חוזק)
וכך  ("כוננה") מתחזק הוא קבוע, הדבר נעשה

לעד. ישאר

(פעמים) דשלשה בחזקה המלאה השלימות
– היא שלשים,miryzגופא פעמים שלש שהוא ,

דכל  השלימות עשר: פעמים שלש פעמים שלש
שעשר  כיון מעשר, כלול הוא כאשר הוא מספר

המספר  שלימות הענין 97הוא שלימות על שמורה ,
– נצחית גאולה – העתידה גאולה תהי' [ולכן

עשור" "עלי עשרה: מספר עם ].99וכו'98קשורה
שלימות  הוא שלש) פעמים (עשר שלשים – ועפ"ז
וכיו"ב); תשע שש, משלש, יותר (שלימות בחזקה
השלימות  הוא שלשים) פעמים (שלש ותשעים

d`lnd.בחזקה

'v:

זו  אות וכו' חז"ל כותבים שבו הרגיל האופן
" – הוא ובכמה i"cv"100(במילוי) בסוף). ק' (ללא

"צדי"ק" כותבים את 101מקומות לצד"י (מצרפים
ק' – זה שלאחרי קשור 102האות שזה עם 103),
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וש"נ.86) בתחלתו. הנ"ל גו' תולדות אלה ד"ה ראה
א.87) קלח, ח"ב ב. ה, (בהקדמה) זח"א
תר"ס.88) למשה תפלה ד"ה ואילך. ב נז, נח אוה"ת ראה

ועוד.
ואילך.89) ת ע' תצוה אדהאמ"צ מאמרי ראה
ט.90) כ, יתרו
סש"ו 91) או"ח טושו"ע שם. ממכילתא שם, יתרו פרש"י

סכ"א. שם אדה"ז שו"ע ס"ח.
לתקן 92) – עלינו כוננה "טעם עה"פ: הראב"ע מפי' ולהעיר

וטעם  מעשיהם, בכל ועמל להם טורח יהי' שלא ועלילות סבות
קכז, (תהלים בית" יבנה לא ה' אם ע"ד שלם, שיהיו – כוננהו

א).
ח"ב 93) תער"ב המשך תקמב). (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה

ועוד. א'קכז. ע'
בסופה.94) תמיד
ב.95) קיח, שבת
וש"נ.96) ע"ב. ריש קו, ב"מ

ב.97) שער פרדס
וש"נ.98) ב. יג, ערכין ד. צב, תהלים
העשירית).99) (שירה וש"נ א. טו, בשלח מכילתא ראה

פרה  הל' רמב"ם העשירי). (מנין ועוד ח. תשא (באבער) תנחומא
ועוד. העשירית). (פרה ספ"ג אדומה

(100. יכתוב שלא ב: קג, שבת גמין.ראה צדיק צדיק, גמין .
פשוטה. וצד"י כפופה צד"י א: קד, .cereושם

צדי 101) צדי (הקב"ה) לה אמר (בהקדמה): ב ב, זח"א ראה
אנת* וצדיק א).אנת (לד, עה סי' מלך הדרת בספר (נתבאר

צדי  א"ל גריס: הלבנה ובאור ואילך). ב תתקכ, ע' נ"ך אוה"ת
האותיות) (שער כז שער ובפרדס את. אתקרי וצדיק אנת צדיק
אלא  צדיק נקרא לא וכן תתקכא): ס"ע שם באוה"ת (הובא פכ"א
אל  צד"י: אות דר"ע באותיות מפורש וכן בצדק. מתייחד בהיותו

.103 הערה וראה צדיק. וי"ג: צדק. אלא צד"י תקרי
הבאה.102) הערה ראה
נבאר 103) כאשר ביסוד מורה צ' אות שם: דוד מגן ראה

האות  קריאת אין שהרי וא"ת (105 בהערה הנסמן (וראה בע"ה
(100 הערה (דלעיל בברייתא תניא דהכי ק', בלא צד"י אלא צדיק

לאחרי*. הק' שהרי קשיא לא אצל *. מחברה אתה וכאילו הצ'
מלמדין  ספרד של תינוקות ומלמדי צדיק, קריאת ומשלים הצ'

בק'. צדיק

(*(b"qwz ,urx`w) lt`w i"xd laewndl ocr ob ixry 'qa mb d`x
oke .w"icve i"cv zepeyl 'a (xdfa) xn`y ixd :(` gzt) i"cv ze`
zaya `zi`c `dl ezpeekc l"i dxe`kle .'ek eply `xnba `vnp `ed
la` ."heyt wicv setk wicv dheyt i"cve dtetk i"cv" :my

ze` mzdc" ,dfn 'i`x `iadl oi` dxe`kl`ziinwobn) "yixc `w
.my 'nba yixcc zeize`d x`yn gkenck ,(i"cv ze` f"acxdl cec

(**c"dh `ed dxe`kle .iptl :my qtcpa.
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כמ"ש  יסוד בחינת דצדיק, יסוד 104הדרגא "צדיק
.105עולם"

בספרים  בכל 106ואיתא הדיוק בגודל הידוע (ע"פ
אות  שלכל האותיות, קדושת ובפרט התורה, עניני
ולפ"ז  צד, מלשון הוא ש"צד"י" פירוש) יש במילוי

שלי. צד פירושו ש"צדי" מובן

Ë:('ה (בעבודת בזה הענין לומר ויש .

שישנם  באופן והעולם האדם את ברא הקב"ה
זה" לעומת ("זה צדדים הקדושה 107שני צד :(

הימני  חלל ימין, (בצד הטוב יצר שכנגד, )108והצד
שמאל  (בצד הרע לנו 108ויצר צוה ש"תורה כיון .(

יעקב" קהלת מורשה מובן 109משה יהודי, לכל
תורה  הוא – דבנ"י) (הצד שלי הצד – ש"צדי"
להתנהג  יהודי צריך איך התורה דיני פסקי ומצוות,
אליו, שייכות שום אין שכנגד לצד (משא"כ בעולם

שלו). הצד זה שאין ועאכו"כ

רק "צדי", נקרא זה הרי גיסא לאידך cvאבל
הרי  שהקב"ה כיון – וכיו"ב) מציאותי, (ולא שלי
עצמו  בפני כ"צד" אלקים) (בשם העולם את ברא

עשה זה לעומת המעלים miwl`107(זה עולם ,(
שאין  "תחתון עד תחתונים, אלקות, על ומסתיר

ית'" אורו הסתר בענין ממנו למטה ולא 110תחתון ,
להוראות  להשמע שצריכים (מצ"ע) בו נרגש
ח"ו. התורה היפך שיתנהגו שיתכן עד התורה,
שגם  העולם, את שיהפכו – היא בזה והכוונה

מצד דעולם ed`ה"צד" epipr להוראות "יסכים"
בפנימיות  נקבע זה הרי אז (ודוקא התורה ופס"ד

בתחתונים).

בנוגע  (אפילו השאלה להתעורר יכולה ועפ"ז
כיצד  שכנגד): הצד לא אפילו רשות, של לדבר
ד)עולם  ה(חפצא את ולהפוך לצאת יהודי יכול
יתנהגו  – הם ענינם מצד – שהם בעולם, והאנשים

באי  כל את "לכוף (עד התורה ופס"ד הוראות ע"פ
נח" בני שנצטוו מצוות לקבל הרי 111עולם הוא – (

שתורה כיון בזה, בדבר" l`xyia"נוגע 'ielz וניתנה
l`xyi liaya ישראל של מחשבתן קדמה (ולכן

בני 112לתורה  את "צו בתורה שכתוב כמו ,(
של  והחיות (וכיו"ב), בנ"י" אל "דבר ישראל",

ימינו  ואורך חיינו (היא בתורה תלוי' –113יהודי (
יכול כיצד בדבר", "נוגע בהיותו ed`והשאלה:

ית' לו דירה ולעשות mipezgza114,cvnלפעול
md mpipr!?

למטה  בא שהוא (כפי שיהודי הקב"ה עשה  לכן
בגלוי עומד בגוף) כנשמה cvdבעולם on eli`k,

אינה ומצוות לתורה ואינה dgixknששייכותו אותו
אלא  כך, שיתנהג (בגלוי) שהיא כל לנטי' גורמת

ש  החפשית, לבחירתו נמסר xgaiהדבר `ed ובחרת"
"נוגע 115בחיים" הוא אין ובמילא דתומ"צ, בצד

אחד  באופן להתנהג מוכרח הוא שאין כיון בדבר",
וזה  ו"זה שכנגד, צד והן טוב צד הן לו יש דוקא,

"מושלים"116שופטן" נפשו 117(לא לא גם ,
האלקית);

בזה  שהכוונה כיון ל"צד", יו"ד מוסיפים אבל
יהי' ימין שצד שיבחר בחיים", "ובחרת – היא

שלו  הצד לציית 118"צדי", בוחר כשהוא – [ואז
עוזרו" "הקב"ה הרי – האלקית "כי 119לנפש ,
נפש  משופטי להושיע אביון לימין ].120ו"יעמוד

ו"איש  "משה – במשה הענינים שני ע"ד וזהו
יהודי]: דכל וגוף הנשמה – זה [ומעין האלקים"
(למעלה  משיתיהו המים מן ע"ש "משה" בהיותו
עם  אלקות, עם רק בגלוי קשור הוא הרי מעולם)

תורה" אלא מים משה 121"אין תורת ("זכרו
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כה.104) י, משלי
צד"י)105) אות ג (תמונה התמונה בס' פירש שם: פרדס ראה

נ"ך  אוה"ת צ'. מערכת בקה"י וכ"ה עולם. יסוד בצדיק רמוזה כי
ז. ע' וכו' לתנ"ך לוי"צ לקוטי שם.

הארון 106) מצד כמו צד מלשון הוא צד"י שם: דוד מגן ראה
אליעזר) ב"ר שמשון (לרבינו שאמר ברוך גם וראה המשכן. ולצדי
לצד  השוה האמצעי מקו שינטה ("הצדקות א כח, – צד"י אות

ימיני"). ראש
רפ"ו.107) תניא וראה יד. ז, קהלת
רפ"ט.108) תניא
ד.109) לג, ברכה
ב).110) (מה, פל"ו תניא

ה"י.111) פ"ח מלכים הל' רמב"ם
ד.112) פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר ראה
לשון 113) ע"פ – ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

ימיך". ואורך חייך הוא "כי כ) ל, (נצבים הכתוב
פי"ג,114) במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

שם. תניא ו.
יט.115) ל, נצבים
ב.116) סא, ברכות
רפי"ג.117) תניא
(118– פירושו י', צד ש"צד"י", שם, שאמר ברוך ס' וראה

צ'. באות הנ' של ימין שבצד היו"ד ע"ש ימין, צד
ב.119) ל, קידושין ב. נב, סוכה וראה שם. תניא
לא.120) קט, תהלים
א.121) יז, ב"ק
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העולם,122עבדי" על בעה"ב היא שתורה ,(
ישראל  ובשביל התורה בשביל ,123"בראשית",

שם  ולהמשיך העולם את להפוך הוא יכול זה ובכח
" בהיותו אלקות; ולמטה")`yiגילוי ("מחציו "

אוה"ע" לגופי בחומריותו "נדמה הוא ולכן 124הרי ,
והוא הצד, מן עומד כאילו הוא "ובחרת xgeaהרי ,

הוא  נעשה כ"איש" נמצא שהוא שכפי בחיים",
"צדי". – האלקים" "איש

הצד  הם (שתומ"צ ש"צד"י" שכיון מובן, עפ"ז
בחירתו, ע"י אלא) בדבר", כ"נוגע (לא בא שלו)
גשמי  בגוף נשמה "איש", (בחיצוניות) בהיותו
ותושבי  העולם את להפוך בכחו יש – בעולם
להוראות  לציית "יסכימו", הם שגם העולם,
בפנימיות, אצלם נקבע שזה כזה באופן התורה,
יכולה  שעי"ז באופן כנ"ל. בערכם, שזה כיון
של  באופן העולם, בכל ולהתגלות להמשך אלקות

zeriaw.

È אודות לעיל האמור להבין: צריך ועדיין .
בחלק אלקות להמשיך ד"צד"י", zeyxdהעבודה

(שאמנם rahaשבעולם, אלקים שמשם העולם
שהעבודה  היות – מנגד) אינו אך אלקות, על מעלים
"איש  בבחי' התלבשות ע"י היא העולם דבירור
אבל  העולם; בגדרי גם מתקבל זה הרי האלקים",

ש  אומרים לו lkכאשר דירה להעשות צריך העולם
דירת בתחתונים, יכולה rawיתברך שלא מובן ,

(כיון  ח"ו לאלקות שמנגדת בעולם "פינה" להשאר
כיצד  א"כ הדירה). דכל ונצחיות בקביעות חסר שאז

בכחנו  ב"צדיש גם כבר cbpkyלפעול שבו "מקום" ,"
ר"ל? התורה היפך מכשול הי'

איש  למשה "תפלה שע"י לומר, וצריך
של  באופן אלקות להמשכת כח (שנותן האלקים"
למטה  תחתון שאין בתחתון גם מגיע ה"ז קביעות),
מרומז  זה שענין לומר ויש אותו. גם ומהפך ממנו,
המלה  את שעושה ל"צד"י", ק' שמוסיפים בכך

השורה  מן למטה יורד וק' – וכדלקמן.125"צדיק" ,

‡È מן" ע"ש שמשה (ס"ה) הנ"ל הפירוש על .
שלמעלה  הוי', שם גילוי על מרמז משיתיהו" המים
לכאורה  נשאלת – דאתכסיא עלמא העולם, מן

את  "משיתיהו" (שמהם ה"מים" פשוטה: קושיא
שפת  על בסוף "ותשם – הנילוס מי היו משה)

בסמיכות 126היאור" dxfל 127, dcear 128דמצרים!
דוקא drxtוגם: za הארץ (ערות מצרים )129מלך

על  משה לו וקראה המים, מן משה את הוציאה
המים "מן הוא שם זה שם על ודוקא משיתיהו",

לו  היו שמות שי' (אע"פ זה 130נקרא מתאים כיצד – (
תכלית  דאתכסיא, עלמא שזהו בחסידות, הפירוש עם

וכו'?! פרעה מע"ז ההיפך

הגבוה  כל הנותנת: שהיא הוא, בזה והביאור
ביותר  מטה למטה נופל ביותר בכדי 131גבוה .

צריכים  הבריאה, מגדר שלמעלה לאלקות להגיע
 ֿ "בתי בשמה [וכמרומז פרעה לבת דוקא להגיע

מי"ה 132ה" (מקבלת) בת מלשון שלמעלה 133, ,
של  ממקום משה את תוציא שהיא הוי'], משם
ד"מן  הגילוי נעשה ועי"ז נילוס), (מי זרה עבודה

דמ  הגילוי משיתיהו", דאתכסיא המים מעלמא שה
דאתגליא. בעלמא

"בסוף  בתיבה הי' שמשה שזה לומר, יש ועפ"ז
יותר  (למטה ע"ז למקום בסמיכות היאור", שפת על
מוגן  שהי' באופן אבל ולמטה"), "מחציו מ"איש"
פתוחה  התיבה היתה ובפשטות התיבה, ע"י

גלוי 134מלמעלה  הי' בתיבה בהיותו שמשה ז.א. ,
בהיותה  (אפילו "ראתה שם ובהיותו שמיא, כלפי

עמו פרעה) בת המים dpiky"135עדיין "מן ולאח"ז ,
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כב.122) ג, מלאכי
ובכ"מ.123) בראשית. ר"פ פרש"י
פמ"ט.124) תניא
קו"ף.125) – אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר .p"yeראה

ג.126) ב, שמות
עובדים 127) היו שהם דכיון עה"פ, עה"ת צפע"נ ראה

"ותשם  ולכן היאור, בתוך להשימו אסורה יוכבד היתה לנילוס,
על על ztyבסוף לרחוץ פרעה בת ש"ותרד ולאחרי היאור";

הרי אבי'", מגילולי לרחוץ "שירדה הע"ז,dlhiaהיאור", בזה
.13 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה היאור". בתוך התיבה באתה "ושוב

ז,128) וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה
יז.

יב.129) מב, מקץ
ועוד.130) ג. פ"א, ויק"ר
פל"ב 131) ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

ובכ"מ. ואילך.
א.132) יג, מגילה
הגלגולים 133) ספר ב. קכא, ישעי' להאריז"ל ל"ת ראה

עיי"ש. פס"ז.
כן,134) ואם אויר, לכניסת בהתיבה נקבים היו בודאי שהרי

לעשות הטרחא שנענוע dnizqלמה להבטיח כשדי נקבים, ובה
התיבה. גג רוב סתימת ע"י התיבה מתוך יפילוהו לא הגלים

") הכתוב שרצתה gztzeוכפשט ו) ב, שמות – גו'" ותראהו
הראי'. שמנע התיבה חלק ופתחה לראותו

ב.135) ו, שמות פרש"י
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פרעה  בבית גדל והוא דוקא, פרעה בת משיתיהו"
מצרים  שיוכל 136מלך למשה, כח נתן זה הרי –

את  ולהציל דמצרים, וע"ז הקליפה את אח"כ לשבור
משם. בנ"י

האלקים" איש למשה "תפלה שבפסוק נמצא
ד"איש  העבודה על (נוסף שלישי ענין גם כלול
ו"משה" הבריאה), בערך אלקות (גילוי האלקים"
העבודה  הבריאה)) מן שלמעלה הוי' שם (גילוי
וי"ל  ממנו. למטה תחתון שאין התחתון דבירור

ד" בענין מרומז זה כמבואר 137למשה"dltzשענין ,
עם 138בחסידות  הקשורה עשיר, תפלת שזוהי

וממלא) (סובב ואלקים מהוי' שלמעלה ית', עצמותו
(שלמעלה  העצמות שבכח יחד, שניהם והמחבר
העולם) מציאות ומשלילת העולם ממציאות לגמרי
עד  שבו, הדרגות ובכל העולם בכל אלקות נמשך

ממנו. למטה תחתון שאין בתחתון

האמיתית  בגאולה בשלימות שיהי' וכפי
מן  אעביר הטומאה רוח "ואת כאשר והשלימה,

יהי'139הארץ" ולא כו', מלחמה לא שם יהי' ו"לא ,
בלבד" ה' את לדעת אלא העולם כל –140עסק

דאתי  עלמא עלינו", אלקינו ה' נועם ד"ויהי הגילוי
נועם  העצמי 141איקרי תענוג שנמשך 142, (עד

כוננהו", ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ב)"ומעשה
המזמור  .143כסיום

·È צדי"ק במזמור הרמז לומר יש עפ"ז .
צד"י): אחרי ק' (בהוספת

הפירוש  העולם 144ידוע נברא ב"בה"א
שלשה 145הזה" לה שיש בה"א, נברא שהעולם ,

יצירה  בריאה – בעולם הדרגות ג' כנגד קוים,
ימיני  ורגל הגג ומעשה: דיבור מחשבה עשי',
והרגל  ודיבור, מחשבה כנגד הם (המחוברים)
"אף  נאמר שעלי' עשי', כנגד הוא הנפסק השמאלי

המפסיק.146עשיתיו" אף ,

נברא" מילואו על ש"עולם מובן 147כיון ,
לפני  הפסק שישנו בה"א, נברא שעוה"ז שאע"פ
על  המעלים והסתר העלם (ז.א. העשי' עולם
הרי  אעפ"כ – יותר) הגבוהים העולמות עם חיבורו
אותו  ברא שהקב"ה כפי באופן מילואו, על זה
אלקות. על המעלים עולם שישנו אלקים, בשם

ב"צד"י" היא בעולם לבחור 148והעבודה –
כנ"ל. דבנ"י, הצד יהיו שתומ"צ

– (דקדושה) דק' העבודה ישנה לאח"ז
שמאות  החטא), ע"י (שנעשית במקום גם שמגיעים
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י.136) שם,
הוי',137) שם גילוי (א) ענינים: ב' משה שבבחי' היינו

כפי  (הוי') "משה" (ב) מעולם. שלמעלה אלקות דאתכסיא, עלמא
ית'. לעצמותו ומחובר תפל מלשון למשה", "תפלה בדרגת שהוא

בחי' (א) בהוי': דרגות הב' ע"ד שזהו י"ל (ב)myואולי הוי',
הליקוטים  ס' (ראה שם של ענין מכל למעלה שהוא כפי

וש"נ). בתחלתו. הוי' ערך דא"חֿצ"צ
תשכ"ט.138) תר"ס. למשה תפלה ד"ה
ב.139) יג, זכרי'
ספרו.140) וחותם בסיום רמב"ם
ב.141) קצז, זח"א
נדחך 142) יהי' אם ד"ה שע"ת תיא. ע' תצוה אדה"ז מאמרי

פכ"א.
(143– למשה" "תפלה דמזמור התוכן שע"ד לומר ויש

הרמב"ם* בספר גם הוא – וסיומו וידוע תחלתו משה, (ששמו
כמ  קם לא משה ועד ממשה "יסוד הפתגם – ספרו בתחלת שה):
הוי'* ר"ת החכמות" ועמוד הנגיד eckp(כמ"ש*היסודות דוד ר' (

(*(fkwzz `"c c"dq) gqt axra `ed ely zcled meiy xirdle.
(**,"ceq(i)" daizd jynp ('ied myc c"eid cbpk) "ceqi"c c"eidne

'iga) oipad ini zray ,mlerd xexia cbpk ,miray `ixhniba
dlrnly) mezq 'igac zewl` milbne mikiynn my mbe ,(miwl`

"פירוש" גם וראה רמב"ם. מע' להחיד"א שה"ג שם. סה"ד –
"ואמת אח"כ ממשיך (וגם יסוה"ת) הל' לעולם"),ied'לריש

ית'). (עצמותו המצאות" "אמיתת ראשון", מצוי שם שיש "לידע
(עלמא  ד"נועם" הגילוי עם הקשור משיח, בהל' – ספרו ובסיום
כ"א  הטבע שינוי יהי' שלא תקופות: ב' – גופא בזה דאתי),
הטבע), בגימטריא אלקים (גילוי בלבד מלכיות שעבוד ביטול
"כמים  הספר בסיום כנרמז – מטבע למעלה נסים שני' ובתקופה
ש"פ  (משיחת הרמב"ם על (הדרן במ"א כמבואר מכסים". לים

זו). שנה שרה) חיי
צה,144) מג"א תו"א ואילך). א (סז, בלק ר"פ לקו"ת ראה

ה'שי"ת  ריב. ע' תרנ"ח ואילך. רעט ע' תר"ן סה"מ ואילך. סע"ב
ואילך. א רמא, ח"א קונטרסים סה"מ .122 ע'

ב.145) כט, מנחות
יז.146) מג, ישעי'
ג.147) פי"ג, ז. פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר ראה
שהוא 148) ה', אות כנגד הם "צד"י") (מתיבת ש"ד"י" וי"ל

(כפופה) נ' שהוא צ' אות לאחרי בא וזה השמאלי). (רגל י' עם ד'
ר"ת  שנ' דאף ורשות, בקדושה העבודה על שמרמז בימינו, וי'
וזהו  השורה), מן למטה יורדת (שאינה כפופה נ' ה"ז נפילה,
לגילוי  עד נשיא, ר"ת נ' לבחי' עלי' וצורך אלקים, בשם הירידה
ציד" לי וצודה מלשון "הוא ש"צדי" בזה גם ומרומז הנ'. שער

הזה. דעולם (המותר) ה"ציד" בירור שם), דוד (מגן
פשוטה), ן' (ע"ד ק' באות השורה, מן למטה נוספת הירידה וע"י
משיתיהו", המים (ש"מן משה ע"ד בערך, שלא עלי' נעשית

השורה. מן למטה גם לברר שבכחו ע"ז), של ממקום

ielibd edfy ,"ceq `vi (miray `ixhniba) oii qpkp" i"r ,(d`ixadn
xtqc mipey`xd miwxta Ð dakxn dyrn c"re) dxezd zeiniptc

.(m"anxd
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יורד השמאלי שרגלה ק', אות יעשה מן dhnlה'
את  הקב"ה ברא שבו מהמקום למטה השורה,
ברא  "אשר – היא בזה והכוונה לכתחילה. העולם

לתקן" לעשות, להקב"ה 149אלקים "שותף להיות ,
בראשית" כפי 150במעשה זה, מקום גם ולברר ,

העבודה  שלימות תוכן שזהו – (כנ"ל) משה שפעל
הוא w"icvד" (שתומ"צ מ"צד"י" ממשיך שהוא ,"

בק' גם שלו) השורה 151הצד מן .152למטה

‚È הוא משה דוקא מדוע מובן הנ"ל כל ע"פ .
מצ  בגאולת ישראל, של ראשון גואלם וגואל רים,

"תפלה  בדרגת שבהיותו כיון – אחרון גואל הוא
–למשה גאולה  להמשיך בכחו יש האלקים" איש

בנ"י  את ולגאול בעולם, – גבול הבלי כח גילוי
של  וע"ז דקליפת גם עד וגבולים, המיצרים מכל
האמיתית  הגאולה גם – זה ובכח מצרים,
אראנו  מצרים מארץ צאתך ש"כימי והשלימה,
(אלקים), בטבע המלובשים נסים רק לא נפלאות",
לגמרי, הטבע מדרך שלמעלה גלויים נסים גם אלא

נפלאות, ועד

שכל  באופן גלות, אחרי' שאין גאולה זו ותהי'
ונצחי, קבע דירת יתברך, לו דירה יהי' כולו העולם

עולמים. ולעולמי לעד

„È"גדול ה"נס תוכן את לבאר גם ניתן בזה .
דוקא: שבת עם והקשר הגדול, בשבת

בבכוריהם", מצרים ד"למכה הנס ע"י דוקא
את  מכה מצרים) (בכורי עצמו דלעו"ז שהתוקף

גילולים  מלאה ארץ דק'153מצרים, הבירור –
נעלה  הכי גילוי ע"י נפעל – השורה) מן (למטה
(או  עצמם לבנ"י שקרו מהנסים למעלה דאלקות,

ש  את d"awdהנסים יותר עוד מגלה שזה עד עשה).
אפילו  שמגיע דאלקות, גבול הבלי וכח הנצחי הכח

זה. במקום

"נס זה דוקא נקרא נעשה lecbולכן זה ודוקא ,"
מצרים. דגאולת ונסים" גאולה ה"התחלת

קשור  ששבת כיון בשבת, דוקא נקבע זה וענין
ומנוחה  שבת שכולו יום – הנצחית הגאולה עם
כפול, דשבתא ועסקא ס"ז), (כנ"ל עולמים לחיי
שבה  בשבת ולכן, גאולה; עם הוא גם קשור שכפל
– בבכוריהם" מצרים ד"למכה גדול" ה"נס קרה

"שבת שנעשה השבת, כל את מהפך ".lecbdה"ז
כנ"ל  הפסח, חג את לברך זו שבת בכח יש [ולכן

ס"א].

חל  שנים) (ובכמה זו שנה שבקביעות ולהוסיף,
זירוז  לשון אלא צו "אין צו, פ' בשבת הגדול שבת

zexecle cin"154 ענין גילוי את יותר עוד שמדגיש ,
למשה  מצוה שהקב"ה זה בכח – למטה הנצחיות
מגיע  זה הרי אהרן וע"י אהרן", את "צו רבינו:
ורודף  שלום אוהב הוא שאהרן (כיון יהודי לכל

לתורה  ומקרבן הבריות את אוהב שיש 155שלום ,(
הן  מהקב"ה, מוגבלת בלתי כח ונתינת ציווי לו

(לדורות): בעתיד והן (מיד) בהווה

עיכוב  אפילו או הפרעה שום לו אין – "מיד"
הציווי את בזה cinמלפעול מלובש שהוא כיון ,

תוכו; תוך חדור חייו, שזהו עד –zexecleלגמרי,
ב  גם זריזות, – אופן ובאותו נמשך, זה zexecענין

דשלשה  חזקה ישנה וכאשר רבים; ל' – הבאים
ענין נעשה ה"ז דורות), שני ועוד (שלו igvpדורות

באופן  תהי' עושה שהוא פעולה שכל הדורות, לכל
כוננהו" ידינו .156ד"מעשה

ÂË בהמצאנו יתירה בהדגשה הוא לעיל האמור .
נפלאות  שנת תהא "הי' זו דשנה ניסן בחודש
אודות  כלליים) במכתבים (גם וכמדובר אראנו",
לחג  (בסמיכות זו בשנה שקרו ונפלאות הנסים
שהשונא  לכך, הביא שהנצחון עד הפורים),
וכו', משבוייֿהמלחמה חלק טוב, באופן ישחרר,

לפנ"ז. בפרטיות כמדובר

ונפלאות, נסים להראות הקב"ה ימשיך ובודאי
האמיתית  בגאולה נפלאות" "אראנו – ועיקר – עד

והשלימה,
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ג.149) ב, בראשית
ב.150) קיט, שבת – חז"ל ל'
לדוד"151) "תהלה בפסוקי פ"א לגבי בצדי"ק ההוספה וע"ד

צדיק  רצון, חי לכל ומשביע ידיך את "פותח – הא"ב) סדר (שע"פ
גו'" ב"פותח שגם אף מעשיו": בכל וחסיד דרכיו בכל ה'
שזהו"ע  ה'), באות (ע"ד בעוה"ז וההשפעה הפעולה מודגשת
אור  יהל (ראה ימין ביד היא ההשפעה הרי – חי" לכל "משביע
למטה  שמאל, ביד גם ההשפעה מרומזת גו'" וב"צדיק תקנה); ע'

השורה. מן
לקו"ת 152) (ראה בתיובתא צדיקיא לאתבא אתא משיח וע"ד

ב). נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ
כט.153) ט, וארא פרש"י

עה"פ).154) בפרש"י (הובא תו"כ
מי"ב.155) פ"א אבות
וש"נ.156) זו. שנה ניסן ה' מכתב ראה
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("מלך  בעולם חלק באותו הם אלו שמלחמות
באה  שבקרוב מהסימנים הן ארם") "מלך עם פרס"
בילקוט  כדאיתא צדקנו, משיח ע"י הגאולה

.157שמעוני  תתיראו אל ש"בני ובלשונו, הגיע , .
ביהמ"ק  גג על עומד המשיח ו"מלך גאולתכם", זמן
זמן  הגיע ענוים ואומר, לישראל להם משמיע והוא

גאולתכם"!

ÊË בעבודת הוראה יהודי לכל יש הנ"ל מכל .
עצמו:

– גופא ובזה אראנו, נפלאות בשנת בעמדנו
זמן  הפסח, דחג השבוע ובתוך ניסן, בחודש
– האחרונים והנסים המאורעות ולאור חירותנו,

– העמים כל לעיני בשר, לעיני שגלויים

רצון הרי  יותר עוד יהודי אצל לעורר צריך זה
נסים  נסי עד דנס, באופן עבודתו את לעשות וכחות
עכשיו  שעד ממצבו שיתעלה מספיק זה אין –
שצריך  אלא בהידור, המצוות וקיום התורה בלימוד
אל  מחיל "ילכו מעלה, מעלה בזה להתעלות

הקשור 158חיל" האמיתי גדול" ל"נס שמגיע עד ,
מאד" ומהולל הוי' "גדול .159עם

צדי"ק, ממזמור מיוחדת כח נתינת ע"ז וישנה
ה' נועם "ויהי האלקים", איש למשה "תפלה
ומעשה  עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו

ידיו", במעשה שכינה ש"תשרה – כוננהו" ידינו

בחי' ע"י בפרט – יהודי לכל כח נותן ומשה
– בפועל) עבודתו על (המשפיעה שבו dlbiyמשה

כולם  "ועמך שבו, ה"צדיק" את בעצמו
בכל 160צדיקים" ה' "צדיק עם קשור שהוא כפי ,

עבודתו 161דרכיו" את בשלימות לעשות – ועי"ז ,
תורה, של זה לצד כולו כל להתמסר "צד"י", של
שום  שאין (באופן לגמרי "צדי" נעשה שזה באופן
והן  לעצמו, בנוגע הן נוסף), צד של לקס"ד מקום
התורה  בהפצת אחרים, יהודים על להשפעה בנוגע

להשפיע  – וגם חוצה, המעינות והפצת והיהדות
שלהם  המצוות לשבע בנוגע אוה"ע על –111גם ,

בעבודת  להוספה נוסף מאורע לנצל באים ובזה
השם:

אלו  בימים לאור יצאה פרטית, בהשגחה
גימטריא – 104 מספר מבית i"cv162החלטה –

המדינה  של (באיֿהכח זו מדינה של הנבחרים
דינא  דמלכותא דדינא הכח להם שיש –163כולה),

יום  עשר עשתי יום לקביעת ניסן 164בקשר לחודש
הטוב  חינוך לחיזוק במיוחד מיועד כיום זו דשנה
תושבי  כל עבור העולם בישוב יסודות – וכיו"ב.

– העולם תושבי וכל המדינה

בחוצה  להגיע ד"צדיק", באופן עד זאת ולעשות
ממנה. חוצה שאין

גרמא  שהזמן בענין מיוחדת סיפוק 165והדגשה :
הסדר  צרכי – לזה הנצרכים לאלו החג צרכי כל
(בגדי  בכלל טוב יום וצרכי וכו'), כוסות ד' (מצות,

וכיו"ב. טוב), יום ומאכלי טוב, יום

זה: עם בקשר נוסף ענין אודות לעורר ויש
– וכלליים ציבוריים סדרים שעורכים במקומות
רק  לערוך הכנות עשו שבהם מקומות כמה ישנם
וכדאי  ונחוץ וכיו"ב). כסף חסרון (בגלל אחד סדר
הסדרים, שני את לעשות ביותר שישתדלו ביותר,
הלילות, לשני ההוצאות את לחלק פנים, כל על
שהקב"ה  כיון לזה, להגיע יצטרכו לא – ובודאי
המצטרך, כל את בזה לעוסקים ויספק יברך ודאי

מזה. ויותר

דמשה  התפלה שלימות תקויים שכבר רצון ויהי
איש  למשה "תפלה – מישראל שבכאו"א ודמשה
"תשרה  עלינו", אלקינו ה' נועם "ויהי – האלקים"
במשך  ועבודתינו במעשינו ידיכם", במעשה שכינה
בבית  – העיקר ממש ומיד ותיכף הגלות, זמן

ידיך". כוננו אד' "מקדש השלישי, המקדש
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תצט.157) רמז ישעי'
ח.158) פד, תהלים – הכתוב לשון
ב.159) מח, תהלים
כא.160) ס, ישעי'
יז.161) קמה, תהלים

מהנהגת 162) ולהעיר – פרטית. בהשגחה הוא דבר כל והרי
נוסע! הי' שבה הרכבת ממספר אפילו הוראה לומד שהי' א ' גדול

וש"נ.163) ב. י, גיטין
עב.164) ז, נשא – הכתוב לשון
ס"ה.165) סתכ"ט פסח הל' ריש או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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חמשה  על מדובר פרשתנו של הראשונה בחלקה
ושלמים,1סוגי  אשם חטאת, מנחה, עולה, קרבנות:

הכתוב  מקדים מהם אחד ה...".2ולכל תורת "(ו)זאת

התורה  "זוהי הוא תורת" "זאת של הפשוט פירושו
הללו  הקרבנות של שדיניהם ולמרות של...", (ההלכות)
לומר  מתאים זאת בכל ויקרא, בפרשת נאמרו כבר

"zxez z`f נוספים זו, בפרשה כאן, כי בפרשתנו, "
דינים הקודמת ly`פרטי בפרשה .3נאמרו

כהנים" בש"ס 4ב"תורת לכך ובדומה לומדים 5, ,
שאם  העולים לכל אחת ש"תורה העולה", תורת מ"זאת
עולה  סוג לרבות באה "תורת" המילה ירדו". לא 6עלו

עליו  שחל יודעים היינו לא זה ריבוי שללא (פסולין),
המזבח" על ("העולה... עולה של ).7דין

מנחה, האחרים הסוגים בארבעת לכך ובדומה
אחד  בכל תורת" "(זאת) המילה ושלמים. אשם חטאת,
הוא  זה ריבוי שבלעדי בקרבן, מין לרבות באה מהם

קרבן  אותו של האחרים המינים בין נכלל היה ,8לא
ב"תורת  מפורש וכך מסוים. לדין בקשר לפחות

:9כהנים"

שיהו  המנחות לכל אחת תורה המנחה, "תורת
שיריהם  שאין "מנחות שגם – ולבונה שמן טעונות

כהנים.10נאכלין  ולבונה";(כמנחת שמן טעונות (..
דמם  שיהא חטאות לכל אחת תורה החטאת, "תורת
(ש"אינן  הפנימיות "חטאות שאפילו כיבוס", טעון

תורה 11נאכלות" האשם, "תורת כיבוס"; טעון דמם ...(
דמו  גם – למטה" ניתן דמם שיהא אשמות לכל אחת

שלגבי  (למרות למטה" "ניתן – מצורע" "אשם של
כתוב  מצורע ודם 12אשם הוא", האשם "כחטאת

– השלמים זבח ומ"תורת למעלה"); "ניתן החטאת

השלמים" לכל אחת זמן 13תורה "לעשות לומדים –
ב"במה" (שגם מועד" אהל בזמן הדין 14בבמה קיים

ופיגול). נותר של

.·
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בפירושו  הנ"ל הלשונות בהסבר רש"י של בשיטתו
פלא: דבר מוצאים התורה, על

תורת" "זאת כתוב שבהן הראשונות הפעמים בשתי
ש"תורת" רש"י מפרש – מנחה ולגבי עולה לגבי –

ומביא  (לכולן)...", לכל אחת "תורה – לרבות באה
ואילו  מכאן. הנלמדים הפרטים את כהנים" מ"תורת

החטאת", תורת "זאת – האחרונות הפעמים בשלוש

– השלמים" זבח תורת "וזאת האשם", תורת "וזאת
כלום. מפרש רש"י אין

ש"תורת" סובר רש"י אם ממהֿנפשך: מאד, ותמוה
של  הריבוי מהו להסביר עליו היה ריבוי, מהווה

– האחרונות הפעמים בשלוש גם תורת" "זאת המילים

הפשט  שבדרך סובר רש"י ואם ושלמים; אשם חטאת,
הוא, ופירושו דברֿמה, לרבות בא "תורת" הביטוי אין

שלגבי  מפרש הוא מדוע – כפשוטו לעיל), (כמוזכר

ריבוי? זה ביטוי מהווה ומנחה עולה
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כי 1) "מינים", ובכ"מ) בתחלתו מעה"ק (הל' בספרו הרמב"ם ל'
יותר  מפרטים שלאחריו חז"ל בס' אבל וכו', והתנ"ך המשנה לשון לשונו
ההגיון  מלות ביאור בס' (ראה "סוג" – מינים כמה הכולל למין וקוראים
וגם  "מין" קאפח) (העתקת קדשים לס' פיה"מ הקדמת וראה וכיו"ב).

"סוג".
שם,2) המנחה"; תורת "וזאת – ז שם, העולה"; תורת "זאת – ב ו,

– יא שם, האשם"; תורת "וזאת – א ז, החטאת"; תורת "זאת – יח
השלמים". זבח תורת "וזאת

פרשתנו.3) ריש רשב"ם ראה
עה"פ.4)
וש"נ.5) סע"א. פד, זבחים
פרשתנו.6) ריש רש"י ומפרש"י מרמב"ן להעיר
ב.7) ו, פרשתנו

מכלל"8) יצאו מנין "וכי ואשם) חטאת מנחה (גבי התו"כ כלשון
(וכיו"ב).

רפי"א)9) זבחים (משנה חטאת גבי בש"ס ועד"ז במקומו. אחד בכל
בסופה). (זבחים ושלמים

והנותרת 10) לבונה עלי' ונתן שמן עלי' ויצק אֿג) ב, (ויקרא ו"נאמר
כאן). (תו"כ ולבניו" לאהרן המנחה מן

יזה 11) ואשר יאכלנה אותה המחטא הכהן יטֿכ) ו, (פרשתנו ו"נאמר
.22 והערה ד' סעיף בפנים לקמן ראה אבל כאן). (תו"כ תכבס" מדמה

יג.12) יד, מצורע
הלימוד,13) טעם זהו אבל אלו. תיבות הועתקו לא וש"ס בתו"כ

שם. לתו"כ אהרן קרבן שם. זבחים ברש"י כמפורש
לרבותו.14) שהוצרך הטעם שם וזבחים תו"כ ראה
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הכלל  את אמנם, נוקט, רש"י לתרץ: ניתן לכאורה
על  בפירושו מדגיש שהוא כפי ריבוי, מהווה ש"תורת"

העולה" תורת "6"זאת :lky,בא הוא לרבות תורה

לכל..." אחת תורה צריך 15לומר הוא אין ולפיכך ,
זה  ביטוי בא ושלמים אשם חטאת, לגבי שגם להסביר

התל  על סומך והוא יחפש 16מיד "לרבות", אשר ,

של  והריבוי החידוש מתבטא במה וימצא בעצמו
הקרבנות. מסוגי אחד בכל "תורת" הביטוי

המנחה" תורת "וזאת לגבי על `oiרק סומך רש"י
לכולן  אחת "תורה – הריבוי את מסביר והוא התלמיד,

לי  אין שיכול בענין, האמורין ולבונה שמן להטעינן

נקמצת, שהיא ישראל מנחת אלא ולבונה שמן טעונות
וזאת  – תורת" ת"ל מנין, כליל שהיא כהנים מנחת

"תורת" שהמילה לטעות מקום יש מנחה שלגבי מפני
כדלהלן: אחר, דין לרבות באה

תורה 17בגמרא  – המנחה תורת מ"זאת לומדים
(שלא  כתיבא" "דלא מנחות שגם המנחות", לכל אחת

לכהנים, נאכלין ששיריהן הדין במפורש לגביהן כתוב

לכהנים" "שיריהן – חוטא) מנחת .18כדוגמת

מרבה  הפשט שבדרך המחשבה, את למנוע וכדי

"שיריהן  של הדין את (המנחה)" "תורת הביטוי
מצטט  הגמרא), (כדברי חוטא מנחת לגבי לכהנים"

כפי  כהנים", "תורת של הדרשה את בפירושו רש"י

כבר רש"י okשפירש iptl19 שהובא הנ"ל, שהדין ,

נלמד, נאכלין", "שיריה – חוטא מנחת שגם בגמרא,
"eheyt itl"20 הקודמת (בפרשה הפסוק מן "והיתה 21, (

כמנחה". לכהן

.„
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הבאות: הסיבות מפני מספיק איננו זה תירוץ

שהדין  בפירושו, לפניֿכן אמר שרש"י כיוון א)
הפסוק  מן נלמד נאכלין. חוטא מנחת של ששיריה
זהו  שלא להסביר, הכרח אין כבר הרי – ויקרא בפרשת

שבא המנחה".zeaxlהדין "תורת הביטוי

חמש xwireב) ש"בן ההגיון, לפי מסתבר, זה אין :
הנלמדים  הריבויים מהם בעצמו ויבין יידע למקרא"
אשם  חטאת, לגבי כהנים", ב"תורת והכתובים כאן,

ושלמים:

למקרא, חמש בן יבין מאין – החטאת" תורת "זאת
כיבוס" טעון דמם הפנימיות... ש"חטאות הדין שעל

מיוחד  בלימוד צורך נראה 22יש לכאורה, והלא, ?
טעון  "דמם – החיצוניות החטאות אם ההיפך: בדיוק
החטאות  לגבי גם הדין שזהו קלֿוחומר, הרי כיבוס",

?!23הפנימיות 

החטאות  לגבי שאולי האפשרות על [המחשבה
כהנים" ב"תורת נלמדת בכיבוס, צורך אין הפנימיות
קדשי  אם "ומה מקדשיֿקדשים: קלֿוחומר עלֿידי
ושטיפה, למריקה החיצוניות לחטאות ששוו קדשים
למריקה  שוו שלא הפנימיות חטאות לכיבוס, שוו לא

לכיבוס". להם ישוו שלא דין אינו – ושטיפה
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מה 15) על הכתוב יאמר וכאילו מפרש: פרשתנו ריש באברבנאל
תורה  היא שעבר בדיבור לעיל זכרנו שכבר זאת ויקרא.. בסדר שנזכר

העולות. לכל כוללת
הוא ש"תורת" שפירש"י כמו ieaixומה מין עוד לרבות שבא [היינו
הריבוי שלולי – וכו' –l`"פסולים" בכלל* שהוא אומרים היינו

" שנאמר שמכיון לומר, יש – כהנים] לפרש z`fכבתורת קשה גו'", תורת
ז'). סעיף בפנים לקמן (וראה ויקרא" בסדר שנזכר מה "על דקאי

כל 16) (שמתרץ בפרש"י "חסר" שאין שכשם פעמים, כמה כמדובר
כל  – ולכן בפירושו, "יתר" אין כך מקרא), של בפשוטו שישנה קושיא
או  הכתובים מפשטות (אם מעצמו להבין יוכל למקרא חמש שבן ענין

התלמיד. על וסומך כותבו רש"י אין למד), שכבר רש"י מפירוש
שם.17) וברש"י ב עב, מנחות
ל 18) בכלל ieaixוהוצרך שאי"ז הו"א הריבוי לולי כי – ד"תורת"**

חוטא מנחת שהרי וראהz`hgמנחה, יב. ה, (ויקרא פרשתנו i"yxהיא
ב). ב, מנחות א. יא, זבחים עה"פ. (מתו"כ יו"ד ו,

יג.19) שם, ויקרא

במנחת 20) כמנחה" לכהן "והיתה  הפסוק קאי דרשו" "רבותינו ולפי
טז) ו, (פרשתנו תאכל" לא תהי' ב"כליל שהיא וללמד כהן של חוטא

כהן. נדבת כמנחת
נלמד  כי מיוחד, קרא כלל אי"צ זה דין פשוטו" ש"לפי לומר, ויש

" שם) (פרשתנו שם lkeממש"נ שפירש"י [ומה גו'" תהי' כליל כהן מנחת
של כהן מנחת כל "וכן תהי dacp(טו) ש כליל היינו, – "'mb נדבה "של ,

שם)]. רש"י מפרשי (ראה חובה של וכ"ש תהי'", כליל
שם.21) ויקרא
יאכלנה"22) אותה המחטא ל"הכהן בהמשך נאמר זה שדין אף כי

דוקא  הוא כיבוס טעון דדמם שהדין לומר טעם אין – (11 הערה (כנ"ל
הנאכלות. חטאות גבי

בפנימיות 23) איירי דכיבוס דהכתוב רבה), לדעת – ב (צב, בזבחים
גם  מרבה ו"תורת" מדבר"), הכתוב (בניזאות) בהזאות יזה ("אשר

zelk`pdע"ד אבל – כהפנימיות) כ"כ קדושה בהן כל hytd(שאין ,
בנאכלות. קאי הפרשה

m`" aezk 'id m` mb mircei epiid - (o`k m"ialn d`x) a"eike dlerd ipin lkl miillk md dyxtd ipicy df ik (*"epaxw dlerz`f" l"led `le - a"eike (mzq)
.[`xwie 'ta exn`p zepaxwd ipic aexy oeikn] o`k mi`zn epi` heytd eyexity "zxez

."zxez"c ieaixd f"r jixv oi`y xnel yi - (jli`e a"rq ,ap zegpn) "dvn ze`a" dvn eda aezk `lc zegpn mbc "'eb dgpnd zxez z`f"n cnlpy df k"`yn (**
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על  סומך שרש"י לומר לחלוטין, מסתבר, אין אך
זה  קלֿוחומר בדעתו יעלה עצמו שהתלמיד כך
הושוו  לא הפנימיות שחטאות הדין, כאשר (ובמיוחד

ושטיפה  רש"י 24למריקה בפירוש כלל מוזכר איננו ,
)].25בחומש 

רק  מסופר מצורע אשם על האשם": תורת "וזאת
xzei xge`n מצורע בפרשת יתכן 26, כיצד כך, ואם ,

שכבר הריבוי o`kלומר, את בעצמו התלמיד ילמד
מצורע  אשם של דמו (שגם כהנים" ב"תורת הכתוב

למטה") ?27"ניתן

מעצמו  להבין מסוגל איננו חמש שבן הוא וודאי
במה  קרבנות לרבות בא השלמים" זבח תורת ש"וזאת

כהנים") ב"תורת אלו 28(כנלמד דינים על ועיקר: ועוד ,
ראה  בפרשת רק ילמד .29הוא

.‰

ÍÎ ÏÚ ¯·Ò‰‰

הוא: ההסבר אך

תורה "כל שהכלל מובן, הפשט דרך zeaxlלפי
מיותרת, היא "תורה" המילה כאשר רק חל בא" הוא
לפסוק. מתאימה איננה היא כאשר כן, על יתר או,

" אצל zxezלדוגמא: z`f של דיניה רוב אשר העולה"
מתאים  כיצד תמוה, ויקרא, בפרשת אמורים כבר עולה

שפירושו: העולה", תורת "זאת הביטוי –`elלכאן

העולה"?micceadהדינים "תורת הם – כאן שנוספים
לומר  בא, הוא לרבות – ש"תורה לומר הכרחי לכן

העולין" לכל אחת –30תורה

תורת  "זאת לגבי גם לומר יש לכך [ובדומה
דיניהם  רוב אשר – החטאת" תורת ו"זאת המנחה"
מספר  רק נוספו ובפרשתנו ויקרא, בפרשת נאמרו כבר

דינים].

קרבן  דיני האשם": תורת "וזאת לגבי כן לא אך
שם  – ויקרא בפרשת כתובים אינם רק 31אשם נאמר

עצמו, הקרבן דיני לא אך אשם, קרבן להביא צריך מי
"זאת  הביטוי משמעות הפשט, שבדרך יוצא, ולפיכך

אשם" של (הדינים) התורה "זוהי היא האשם" .32תורת

המכוון  השלמים", זבח תורת "וזאת לגבי גם וכך
תודה  תודה 33לקרבן על "אם הפסוקים של כהמשכם ,

פעם 34יקריבנו..." אף מוזכר אינו תודה וקרבן –
זבח  תורת "זאת הביטוי ולפיכך ויקרא, בפרשת
כפי  כפשוטו, הוא פירושו אלא ריבוי, איננו השלמים"

לעיל. שהוסבר

.Â

ÈÎ Y "˙‡ËÁ‰ ˙¯Â˙ ˙‡Ê" ˙‡ ˘¯ÙÓ ÂÈ‡ È"˘¯
ËÂ˘Ù ‡Â‰ Ô‡Î ÈÂ·È¯‰

רש"י  אין מדוע מובן לא עדיין לעיל, האמור לפי
החטאת  תורת "זאת על כלום עליהמפרש אשר ,"i`

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

להם 24) די הכלי על מרוטבן נפל ש"אם לתו"כ הראב"ד פי' ראה
ושטיפה  ממריקה ממעטה שהכתוב הפסולה כחטאת שהן מפני געלה כדי
דחטאת  זה דין הביא לא רש"י והרי – כאֿכב) פסוק לקמן (תו"כ כו'"

ושטיפה. ממריקה נתמעטה פסולה
אינן  הפנימיות שחטאות דמה שם, לתו"כ וק"א הלל רבינו בפי'
ע"ז  אי"צ (וא"כ לבישול ולא קיימי דלשריפה מפני הוא ושטיפה במריקה
דמה  אחר כלל ק"ו אינו זה "ק"ו זה) ד(לפי שם, ק"א ראה אבל – קרא)
אלא  השווי מהעדר אינו ושטיפה במריקה החיצוניות לחטאות  הושוו שלא

כו'". בישול בהם דא"א מפני
דוקא  דההיא ושטיפה מריקה ה"ק): (ד"ה שם זבחים מרש"י ולהעיר

xkfבנאכלות  lk 'il jinqcdze` lk`i mipdka.
גבי 25) רק קדשים" לכל הדין "והוא רש"י שכתב דמזה ולהעיר,

כא) (ו, ישבר חרש דכלי [דלא le`הדין (שם) ושוטף" ד"מורק הדין גבי
וראב"ד  רמב"ם וראה ב). צו, במשנה. ב (צה, וזבחים כב) (שם, כבתו"כ
ע"ד  ושוטף" ד"מורק שהדין משמע – הי"ד] פ"ח הקרבנות מעשה הל'

hytd.36 ע' חכ"ז בלקו"ש כמשנ"ת קדשים, בשאר ולא בחטאת רק הוא
הרי 26) – יט) ה, (ויקרא בפרש"י נזכר כבר מצורע שאשם אף כי

בפנים  כנ"ל יג), (יד, דמצורע הקרא מצד הוא ד"תורת" בריבוי הצורך
א'. סעיף

תורה 27) האשם תורת מ"זאת יליף ב) (כב, וכריתות א) (מח, בזבחים

שקלים") ("כסף סלעים ב' של הוא תלוי אשם דגם האשמות" לכל אחת
אבל –i"yxl מתו"כ וברש"י. יח ה, (ויקרא "בערכך" ממש"נ זה נלמד

שם). וכריתות זבחים – רבנן עה"פ.
זבחים  שטמ"ק וראה רע"ק. לדעת רק זהו – ההלכה ע"ד וגם
שהדרשה  – (39 הערה לקמן שצויינו במקומות גם (וראה שם וכריתות
בזה  יש (שלכן המקומות משאר שונה הוא בנדו"ז כו'" לכל אחת "תורת

`zbelt סעיף בפנים לקמן וראה כו'")*. לכל אחת "תורת בזה אמרינן אי
ז'.

(תו"כ 28) כו' ק"ו מצד רק הוא בבמה זמן שאין שההו"א לזה נוסף
חמש). (לבן פשוט שאינו ,(9 הערה לעיל שצויינו וזבחים

יא).29) ג. א, (ויקרא ברש"י נזכר שכבר אף – שם. וברש"י ח יב,
כאן.30) מלבי"ם ראה
ואילך.31) יד ה,
כמו:32) – (וכיו"ב) תורת" "זאת שנאמר מקומות כמה בעוד ועד"ז

כלום, פרש"י ולא – ועוד נט. יג, ז. יב, תזריע מו. יא, שמיני לז. ז, לקמן
כפשוטו. פירושו אלו במקומות כי

" רש"י לשון בא".lkyוצע"ק הוא לרבות תורה
ואילך.33) 21 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
נדר34) שם: רש"י וראה יב. הללו.minlyז,

zeny` x`ya ilin ipd zeny` lkl zg` dxez `pin` ik `"ed"c iptn 'ek zg` dxezn my`c l"pd oic opitli `lc (my zezixk) opaxl l"qy `dc ,xnel yie (*
dyxcd zegcl yi f"ecpa ik - (`"q mipta l"pk) llka epi`y `"ed yiy beq zeaxl d`a "'ek zg` zxez"c dyxcd ,n"ka mby s` - "'ek ielz my` la` oi`ce

.dxrdd miptak ,zenewnd x`yl dnec dpi`y oeikn
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xyt` דיני רוב שהרי הביטוי, של כפשוטו לפרש
בא  שהוא וברור ויקרא, בפרשת כתובים חטאת

הפשט, דרך שלפי לומר, אפוא, הכרח, "לרבות".

כך, כדי עד פשוט הוא החטאת" "תורת של הריבוי
כדלהלן: בפירוש, לכותבו לנכון מוצא איננו שרש"י

אשר  "במקום כתוב החטאת" "תורת לאחר מיד
החטאת" תשחט העולה כל 35תשחט של שחיטתן ,

כהן  חטאת של ואפילו סתם), – ("חטאת" החטאות

מציין  הפסוק אין לגביהן אשר הקהל, וחטאת המשיח
תשחט  אשר (במקום בצפון היא בפירוש, כך

.36העולה)

לחשוב  היה ניתן חטאת בקרבן אחד מין לגבי רק

"תשחט `dppiששחיטתו שכתוב (למרות בצפון

התלוי  ויורד, עולה קרבן וזהו – סתם) החטאת"
מביא  הוא אמצעים בעל הוא אם האדם: ביכולת

לא  "ואם עזים"; שעירת או כשבה הצאן מן "נקבה
בני  שני או תורים שתי והביא... שה די ידו תגיע

עשירית  והביא... ידו... תשיג לא "ואם עוף; – יונה..."

לחטאת..." סולת .37האיפה

קרבן  שיביאו ייתכן חטאת של זה שבמין וכיוון

במקום  מליקה לא ואפילו שחיטה, כלל בו שאין
גם  מוצאים זה דבר ואשר העוף, (כבחטאת שחיטה

"38בעולה  אלא (zleq לומר מסתבר – לחטאת"

אין  ולפיכך זו, בכפרה עיקרי ענין איננה שהשחיטה
תשחט  אשר "במקום להתבצע צריכה השחיטה

שה, מביאים כאשר אפילו (בצפון), ה'" לפני העולה...

בשחיטה. צורך ויש

החטאת", תורת "זאת הריבוי לשון בא כך על

עולה  קרבן שגם וכיוון – החטאות" לכל אחת ש"תורה
ורש"י  בצפון, ששחיטתו ברור הרי חטאת, הוא ויורד

הענין  שזהו מפני בפירושו, כלום לומר צריך איננו
ודיני  החטאת", תורת "זאת לאחר מיד הכתוב הראשון

ויקרא. בפרשת נלמדו כבר החטאת

.Ê

Ï˘ ÈÂ·È¯‰ ˙‡ ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ È"˘¯˘ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰
"‰ÁÓ‰ ˙¯Â˙"

הה  רש"י לפי צריך מדוע להבין קשה דלעיל, סבר
להטעינן  לכולן אחת תורה המנחה, תורת "וזאת לפרש
כליל", שהיא כהנים "מנחת לגבי גם ולבונה" שמן
כמו  בדיוק מעצמו, יובן שהריבוי כך על סומך ואינו

החטאת"? תורת "זאת לגבי

הוא: לכך וההסבר

דרך לרבות hytdלפי בא תורת" ש"(זאת) מסתבר
לדינים  בקשר דברֿמה דוקא לכל...") אחת ("תורה
"זאת  ההקדמה לאחר עצמה, זו בפרשה הכתובים

הדין39תורת..." כלומר, .cin aezkdjkÎxg` על חל
לא  שלכאורה מינים על גם זה, קרבן של המינים כל
המינים  עם זה) לדין (בקשר אותם כוללים היינו

האחרים.

הנלמד  שהריבוי מנחה, קרבן של זה במקרה אבל
שמן  "טעונות של לדין בקשר הוא מ"תורת"
בפרשת  אלא בפרשתנו, כתוב שאיננו ולבונה",

כתוב 40ויקרא  "41(כאן מסולת...mixdeרק ממנו...
שטעונות  הדין, עצם לא אך המנחה...", על אשר

ולבונה). שמן

דין  מרבה איננו תורת" ש"זאת חושבים היינו לכן
כאן  הכתובים הדינים לאחד הקשור ריבוי אלא זה,
לדין  מתכוון שהריבוי רש"י מסביר ולפיכך בפרשתנו,

.42זה 

סוברים, היינו לא שבגללה נוספת סיבה ישנה
דין  לרבות בא המנחה" ש"תורת רש"י, פירוש בלעדי

והיא: ולבונה, שמן טעונה כהנים שמנחת זה,

של  הפרשה לאחר הכתובים כהנים מנחת דיני
– מיוחד בדיבור מתחילים המנחה", תורת "וזאת

וגו'" ובניו אהרן קרבן זה לאמר משה אל ה' .43"וידבר
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יח.35) ו,
ויקרא 36) תו"כ וראה כו'. חטאות כל לרבות עה"פ: תו"כ גם ראה

ב. נה, מנחות ע"ב. ריש מח, זבחים כד. ד,
וֿיא.37) ה, ויקרא
ואילך.38) יד א, ויקרא
(39– ב ג, (מנחות לר"ש אֿב), ח, (זבחים הילכך תוד"ה עד"ז ראה

ב. ט, זבחים איתבי' תוד"ה [ועייג"כ א מח, זבחים שטמ"ק כו'"). "ועוד

ואכ"מ]. ב. כב, כריתות שטמ"ק
א.40) ב,
ח.41) ו,
ולבונה)42) שמן "(להטעינן רש"י לשון יומתק בפנים המבואר ע"פ

oipra oixen`d אפ"ל בענין", "אמורין הם שסו"ס שמכיון מבאר, שבזה – "
זה. לדין בנוגע הוא ד"תורת" שהריבוי

ואילך.43) יב ו,
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עלֿידי גם הפסקה ביניהם שיש xeaicוכיוון
cgein אשר נפרדת, פרשה של הפסקה רק ולא ,

בין הפסקות  להתבונן למשה ריוח "ליתן הן הפרשיות
לענין" ענין ובין לפרשה שב"וזאת 44פרשה לומר קשה ,

את  לרבות מתכוונים לכולן" אחת תורה המנחה, תורת
כל  של הדינים עליה שחלים (ולומר כהנים מנחת
דבר  עצמו, בפני דיבור עלֿידי נפרדת שהיא המנחות),

שלמנחה ומיוחד.efהמוכיח חדש ענין יש

קרבנות  סוגי שאפילו מזה זה דבר נראה [ובמיוחד
ושלמים  אשם מנחה, – נפרדים 45שונים אינם –

של  הפסק רק ביניהם ויש עצמו, בפני דיבור עלֿידי
חדשה]. פרשה

.Á

˙˘¯Ù Ï˘ ˙Â·¯˜‰ ÏÚ Â˙˘¯Ù· ˙ÂÙÒÂ˙‰
ÌÈ‚ÂÒ È˘· ‡È‰ ‡¯˜ÈÂ

בפרשת  שההוספה לומר, ניתן הנ"ל כל לפי
היא  ויקרא פרשת של הקרבנות על בפרשתנו הקרבנות
חדשים  דינים פרטי של תוספת (א) סוגים: בשני
קרבנות  הוספת (ב) וחטאת. מנחה עולה, בקרבנות
כלל  כתובים אינם שדיניהם – ותודה אשם – נוספים
הריבוי  קיים הראשונים בשלושת גם וכך קודםֿלכן.

עוד לרבות שבא תורת", "(זאת) זה oinשל קרבן של
אחת וכו').lkl(תורת מנחות העולין

בקרבן  התוספת סוגי שני את רש"י מפרט וכך
בא  הזה הענין "הרי העולה": תורת "זאת – הראשון
כל  כשר שיהא ואברים חלבים הקטר על (א) ללמד
"על  בפסוק מכן לאחר מיד הכתוב דין – הלילה"
על  "וללמד (ב) הבוקר". עד הלילה כל המזבח
ירד, לא עלה אם ואיזה ירד, עלה אם איזה הפסולין

ירדו". לא עלו שאם לרבות... תורה שכל

בין  ההבדל הוא התוספת סוגי שני בין ההבדל
הוספה  היא הראשון הסוג מן התוספת לאיכות: כמות

zeki`a קרבן באותו חדשים דינים פרטי – הקרבן
הוא  השני התוספת וסוג הקרבן, של איכותו את משנים

בכמות zenkaהוספה תוספת או קרבן, של נוסף מין –

דין. אותו להם שיש הקרבנות

(הוספת ו  בלבד איכותית איננה שההוספה מזה

ישנה  קרבן), של (תוספת כמותית גם אלא דינים), פרטי
ה': בעבודת הוראה

– ו"רוחניות" ב"כמות", ברובה נמדדת "גשמיות"

שהוספה  היא, דלעיל הענין מן ההוראה ב"איכות".
עלֿידי  דוקא לפעמים נעשית וברוחניות באיכות

הדרך  גשמיות. ועם "כמות" עם בעבודה תוספת
איננה  הרוחנית בעבודה האמיתית ההתעלות להשגת

zexbzqdeעלֿידי zewgxzd והתעסקות העולם, מעניני

ענינים  הפיכת באמצעות אלא רוחניים, בענינים רק
miinyb.'לה לקרבן

על  "צורה הגברת של זה אופן עלֿידי דוקא
כמות 46החומר" הפיכת לצורה, החומר הפיכת ,

בעבודתה 47לאיכות  ביותר גבוהה התעלות מתהווה ,

הנשמה. של הרוחנית

.Ë

˙ÂÓÎ· ‰ÙÒÂ‰ Y ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈ„Â‰È ·Â¯È˜
˙ÂÎÈ‡·Â

במובנה  היא, בכמות הוספה של מסוג העבודה
של  היותר ככל גדולה כמות בקירוב התעסקות הרחב,

יהודים  שאפילו כך כדי עד ומצוות, לתורה יהודים

("פסולין" למזבח ראויים שאינם נראה שבחיצוניותם
של  באופן המזבח על יעלה הוא אותם גם – ר"ל)

עלו) ecxi"(אם `l."

ה'" שניהם עיני "מאיר הרי זאת בו 48ובאמצעות –

האישית, לעבודתו באיןֿערוך גדול, אור יתווסף עצמו

עבודה  של לחלוטין שונה איכות אצלו שנוצרת עד
הוא קשור, נשאר הוא ה"מזבח",dlerרוחנית, על

שהיא  עליה העצמית, מציאותו את ומבטל הזובח
דרך  הבוקר", עד הלילה "כל – והגבלה ממדידה נעלית

אור  של לבוקר עד הגלות העלם של הלילה כל

.49הגאולה 
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(44i"yx.ויקרא ר"פ
בדיני 45) שהפסיק מפני רק הוא חדש דיבור יש שבחטאת דמה וי"ל,

כהנים. מנחת
פי"אֿיב.46) החסידות תורת קונטרס ראה
ל"איכות"47) "כמות" להפיכת לגבי dkldaדוגמא מישראל עשרה –

מכשיעור  פחות אוכלין המוציא י"ל: גם – רבים. ועוד מעשרה. פחות
רמב"ם  סע"ב. צג, שבת (משנה לו טפילה שהכלי הכלי על אף פטור בכלי

וכמות  שיעור לו יש הכלי שגשם שאף היינו, – ספי"ח) שבת הל'
הכלי  "כוונת" האוכלין, בשביל הכלי מוציא כאשר הנה עלי', להתחייב
שהאוכלין  ומכיון מציאותה; כל נעשית – האוכלין בשביל שהיא זה –

גם מכשיעור, פחות מכשיעור.ilkdהן פחות – הוא
בהקדמה.48) תניא א. טז, תמורה יג. כט, משלי
עה"פ.49) הק' האוה"ח כפי'



צי

בראשית לז, ז – והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך 
השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה 

אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי

כ

ביאור, דיוסף בחי' יסוד ויש ג' בחינות: א( "מאלמים 
אלומים בתוך השדה" – בריאה, ב( "והנה קמה אלומתי" 

– באצילות בחי' יסוד, ג( "וגם נצבה" – תפארת

יוסף בחי' יסוד1, הוא בחי'2 גבורות.

אך הגבורות שביסוד הוא שם3 שד"י, שפירוש שד"י 

הוא שאמר4 לעולמו די, הנה די הוא מצד הגבורות שהם 

די,  מלשון  שדי  שזהו  דבר,  לכל  וגבול  מדה  הנותנין 

שיהי' די, דהיינו בגבול ומדה.

והנה בבחי' די דשדי5 יש ב' בחי'6:

1( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". וראה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים 

בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון 

בראשית  ספר  על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי' 

הוא המדה  כי  הוי'  ו' פעמים  יסוד מספרו  בחי'  רפד "שיוסף  עמוד 

השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ 

בלק עמוד 15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, 

שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה 

ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן 

ד הערה 3(. אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ד עמוד קז ואילך. ע"ש".

דבהטפה  המרובה,  את  המחזיק  מועט  הוא  "יסוד"  ומדת  דבחי'   )2

נמצא כל העצמות ומהות של כל האברים, שנתצמצם )גבורה( הכל 

בנקודה – בטפה – אחת. לעיל סימן ח הערה 7 בסופו.

3( ראה לקמן סימן קסג. 

4( ראה חגיגה יב, א. זהר חלק ג דף יא, ב. רש"י מקץ מג, יד. ועיין 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רמג ואילך.

5( מבאר כאן שיש באבר היסוד ג' ענינים, וכמו בגשמיות, ראה גמ' 

בכורות )מד, ב(, דיש שני שבילים באבר היסוד, א' למי רגלים שהוא 

הפסולת, וב' כדי להזריע לכוונת פרו ורבו.

נמצא דיש בפועל ג' ענינים:

א( יש בחי' אבר מת, והוא בדוגמת עולם ה"בריאה" דממנו מתחיל 

לברר  וצריכים  )היינו פסולת(,  נפרד  ודבר  יש  בריאת העולם בבחי' 

העולם )ראה תורה אור יז, ב(.

ב( האבר היסוד לפרו ורבו )להזריע(, אבל הוא השפעת "יסוד" עצמו 

בלי החיות המדות.

עם  ביחד  שבמדות  החיות  שיש  ל"תפארת",  מחובר  כש"יסוד"  ג( 

ההשפעה בפועל.

וזהו שמבאר, הג' בחי':

א( הבחי' הא' שיש עולם הבריאה וצריכים לבררו, זהו מ"ש "מאלמים 

אלומים בתוך השדה" היינו בירור העולם, מקום שנראה ל"בר".

ב( הדרגא שיש בחי' יסוד עצמו הוא נק' "קמת הברית" שיש האבר 

היסוד בבחי' קישוי "קמה" )ראה לקמן סימן ע(.

ג( וכשיש גם החיות שבמדות בלב "הגדלת הז"א", אז זה נקרא "וגם 

וזהו  היסוד,  "ברית"  עם  )המדות(  תפארת  התחברות  שיש  נצבה" 

א', כשיסוד הוא בבחי' אבר חי, הקמת ברית, והוא 
בחי' יסוד כמו שהוא באצי'6.

ם שדי ישנו בבריאה ג"כ7, והוא כשיסוד הוא  ב', ׁשֵ
בבחי'8 אבר מת שאינו בהקמה ובקשוי. ושם בבריאה, 

יסוד הוא מאלם אלומים בשדה, ששדה הוא בבריאה9 

כנ"ל.

מצד  הוא  שדי  אך  שדי.  מלשון  ג"כ  הוא  ושדה10 

י'  הוא  בשדי  הנוקבא,  מצד11  הוא  ושדה  הדכורא, 

ובשדה ה', כמו12 י' באיש וה' באשה.

שם  הוא  כי  עדיין,  הקמה  בסוד  אינו  בבריאה  ושם 

אלומתי  קמה  והנה  אח"כ  אלא  מת,  אבר  בבחי' 

וגם נצבה, שנעשה בסוד הקמת ברית, שעולה באצי' 
ונעשה אבר חי.

קמה13, הוא בבחי' יסוד התחתון.
נצבה, הוא בבחי' יסוד העליון שבחזה. ועיין במה 

החיבור דיוסף )יסוד( ויעקב )תפארת( וד"ל.

6( ראה גם לקמן סימן כד.

7( "כידוע בענין אל שד"י אל הוי' אל אד' שהם בג' עולמות בי"ע, 

ועיין באד"ר דף קל"ב ע"א ובביאור קול ברמה שם" )לקוטי לוי יצחק 

כאן(. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן ב.

8( ראה גם לקמן סימן כד.

וז"ל:  9( בלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קמט כתב 

בבריאה היא לחוץ מאצילות, ובריאה כמו נפק תנא לברא, וכן בריאה 

מלשון ברא חוץ, לא כמו אצילות שהוא אצלו, והוא בחי' שדה. עיין 

בתורה אור בד"ה* ויצא יצחק לשוח בשדה, עכ"ל.

*( בתורה אור בד"ה ויצא יצחק לשוח בשדה: מובא גם בילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק א' סימן קמח הערה 74.

10( מבאר, דתיבת "שדה" ותיבת "שדי" הם שווים, רק ש"שדה" היא 

ם "שדי" הוא מצד הזכר )המשפיע(,  באות ה', ו"שדי" באות י', דׁשֵ

ותיבת "שדה" מצד הנקבה )המקבל(.

ומצינו בחז"ל "שדה" נמשלה לאשה – נקבה, וכמארז"ל )תענית ו, 

ב( "מיטרא בעלה דארעא הוא", וכן )סנהדרין עד, ב( "אסתר קרקע 

מקבל  האשה  כן  מצמיח,  ועי"ז  הגשם  מקבל  הארץ  דכמו  עולם", 

"מלכות"  בחי'  והחסידות,  הקבלה  ובלשון  מוליד,  ועי"ז  מהזכר 

בירורי  לברר  כדי  העליונות,  מספירות  שמקבלת   – לשדה  נמשלה 

ניצוצות דעולמות בי"ע.

רסא  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  תורת  גם  ראה   )11

)מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סוף סימן קנה( וז"ל אשה עם 

ג' אותיות גי' שדה, איש עם ג' אותיות בגי' שד"י ע"ש.

וראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד מז )מובא 

שמאלית,  בש'  ושדה  ימנים,  בש'  הוא  שד"י  וז"ל  יח(  סימן  לעיל 

ובשדי הוא י' ובשדה ה', כי דכורא הוא בחי' ימין חסדים היינו ש' 

ימנית, ומל' נוקבא היא בחי' גבורה היינו ש' שמאלית, ובדכורא הוא 

י' כמו איש, ובנוקבא הוא ה' כמו ה' דאשה עכ"ל.

12( ראה סוטה יז, א.

"הקמת  עצמו  היסוד  כשיש  הוא  "קמה"  בחי'   ,5 בהערה  כנ"ל   )13

ברית", ובחי' "נצבה" יסוד העליון – שהוא בחי' תפארת. ראה לעיל 

סימן יח.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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שנרשם14 בס"ד לעיל דף קס"ח ע"א על המאמר יעקב 

הוה לי' לאתקיימא בעלמא כיומי דאברהם, בענין מה 

14( מובא לקמן סימן קעא.

שיוסף חי ק"י שנים והוה לי' לאתקיימא קמ"ז.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנא

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc oileg(iriax meil)

,eicgiíeMîyygyLéøôcmc hltpy ±éàäîef dkizgn ±òìáe ¦§¨¦¥©¨©
éàäok m` ,dipyd dkizga rlape ±énð ãçzg` dkizga mb ± ©©©¦

`ny yeygiLéøtmc hltp ±àñéb éàäîdkizgd ly df cvn ± ¨¦¥©¦¨
àñéb éàä òìáeoi` i`ce df yygle .ipyd dciva rlape ± ¨©©¦¨

ok m`e ,dgilna xya xizdl zexyt` oi` ok `l m`y ,miyyeg
:`xnbd dwiqn .cgia zekizg izy gelnl zyy ax yyg recn

àðL àì àlàdnk zgilnl zg` dkizg zgiln oia welig oi` ± ¤¨Ÿ§¨
dcexhy dryay iptn ,zxzen zg`y myke ,cgia zekizg

.cgia zekizg dnk mb gelnl xzen jk ,zrlea dpi` heltl
mc zrila oiprl jiiyy ,l`eny mya sqep oic d`ian `xnbd

:xyaa,àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàavwøáBMäz`dz÷øôî± ¨©§¥¦©¦¦¨©¥©§©§¨
x`evd mvräîäa ìL,dzhigy xg`léøä ,dLôð àözL íãB÷ ¤§¥¨¤¤¥¥©§¨£¥

øNaä úà ãéaëî äæiptn ,cak didi dndad xyay mxeb `ed ± ¤©§¦¤©¨¨
z`vl mcl znxeb ef dgp`e ,dzhigy xg`l zgp`p dnda lky
,dhigyd xg`l dzwxtn z` xaeyyk j` ,dhigyd zia jxc
rlap `l` `vei dnc oi`e gp`zdl gk dl oi` dxrv jezn

.mciakne mixa`aå`ed ok lr,úBiøaä úà ìæBâmdl xkenyk §¥¤©§¦
zngn `ed xyad ly ecaeky iptn ,lwyna xyad z` jk xg`

.xya xigna mc mdl xkny `vnpe ,ea rlapy mcdòéìáîe`ed ©§¦©
d z`íéøáàa íc.zwxtnd zxiay ici lr ¨¨¥¨¦

:`iig iax ixac xe`iaa zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàewtzqd ± ¦©§¨§
,daiyid ipaøîà÷ éëéäm`d ,xnel `iig iax oeekzd cvik ± ¥¦¨¨©

y cg` xeqi` `l` xaer epi`y ezpeekìæBâå øNaä úà ãéaëîjka ©§¦¤©¨¨§¥
,úBiøaä úà`ed lfb xeqi` dfa yiy mrhdeòéìáîc íeMîici lr ¤©§¦¦§©§¦©

d z` zwxtnd zxiay.íéøáàa ícrnyn didi ,ezpeek jk m`e ¨¨¥¨¦
cdéãéãì àä,envra elke` `l` xyad z` xken epi` m` ±øétL ¨§¦¥©¦

,éîc.xaca xeqi` oi`eàîìc Bàxnel `iig iax zpeek `ny e` ± ¨¥¦§¨
ciakny iptn lfb xeqi` ,mixeqi` ipy zwxtnd zxiaya xaery
epi` aeye mixa`a mcd z` rilany meyn mc xeqi`e ,xyad z`

,df yexit itle .dgiln ici lr `veidéãéãìz` lek`l dvxi m` ± §¦¥
,envra dndadénðok mb ±øeñàmcew dzwxtn z` xeayl el ©¦¨

zniiqn .mc zlik` xeqi` lr xeari `ly ick ,dytp `vzy
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

äðùî
:cg` ogley lr dpiabe ser dlrnd oic z` zx`an dpynd

,ïçìMä ìò äðéábä íò óBòä úà äìònäminkg ixac lr xary s` ©©£¤¤¨¦©§¦¨©©ª§¨
(:bw lirl)mewn lkn ,cg`k ogleyd lr mzelrdl `ly exfbyBðéà¥

äNòú àìa øáBò'FO` algA icB lXaz `l' ly(`k `i mixac)oi`y , ¥§Ÿ©£Ÿ§©¥§¦©£¥¦
i`.d`pde leyia ,dlik`a wx dxezdn xeq

àøîâ
iax zrcle ,dxezdn exeqi` minkg zrcl ,alga ser xya

epizpynn dywn `xnbd .(oldl dpyn) opaxcn exeqi` `aiwr
lr dpiabe ser dlrndy rnyn epizpynn :`aiwr iax lr

,dyrz `la xaer epi`y `ed ogleydBìëBà àälke`d la` - ¨§
dpiabe ser.äNòú àìa øáBò:`xnbd zl`eydpéî òîLike ± ¥§Ÿ©£¤§©¦¨

y o`kn cnlpáìça óBò øNan exeqi`,àúééøBàciax zrck `ly §©§¨¨§©§¨
.`aiwr

on ok wiicl oi` :`aiwr iax zhiyk dpynd z` `xnbd zayiin
wx ,dpyndàîéày xnel dpynd zpeeky yxte xen` ±äìònä ¥¨©©£¤

ïçìeMä ìò äðéábä íò óBòä úàmlerl,äNòú àì éãéì àa Bðéà ¤¨¦©§¦¨©©§¨¥¨¦¥Ÿ©£¤
xeari `l cg`k dpiabd mr serd z` lk`ie gkyi m` mby oeik

.`aiwr iax zrcke ,dyrz `l lr

äðùî
,alga elyal dxezd on xeq` xya oin dfi` zx`an dpynd

:opaxcn wx xeq` edfi`eäøBäè äîäa øNasere dig xya oke §©§¥¨§¨
øeñà ,äøBäè äîäa áìçadxezd onìMáì,eicgiålyazd m` ©£¥§¥¨§¨¨§©¥§

,äàðäa øeñàla` .dlik`a xeq`y oky lkeäøBäè äîäa øNa ¨©£¨¨§©§¥¨§¨
,äàîè äîäa áìçaoke,äøBäè äîäa áìça äàîè äîäa øNa ©£¥§¥¨§¥¨§©§¥¨§¥¨©£¥§¥¨§¨

jkle ,alga xya xeqi`a mixeq` mpi`øzeîe ìMáì øzeî¨§©¥¨
.äàðäa©£¨¨

àáé÷ò éaøe minkg lr wlegíðéà óBòå äiç ,øîBàmixeq`ïî ©¦£¦¨¥©¨§¥¨¦
äøBzä,opaxcn `l`øîàpL(hi bk zeny),'Bnà áìça éãb ìMáú àì' ©¨¤¤¡©Ÿ§©¥§¦©£¥¦

ltkpe .xg` xac `le xeq` icb `weecy cnll d`a 'icb' zaize
dxeza df weqtìLíéîòt L,hrnl,äiçì èøtxya oiprly ¨Ÿ§¨¦§¨§©¨

,dnda llka dpi` dig algaehxtóBòì,'icb' llka epi`yehxt §
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צג מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת צו

זאת  לאמר  בניו  ואת  אהרן  את  צו   – ב  ו, 
תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח 

כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו

וגו'  ציון  את  ברצונך  הטיבה  מפ'  הוכחה  מביא 
לשיטת הרמב"ן דטעם הקרבנות לשבור לב האדם 
לע"ל  והרי  מע"ז,  להרחיקם  הרמב"ם  דלטעם  וכו', 
הארץ,  מן  אעביר  הטומאה  רוח  דאת  ע"ז  יהיו  לא 
יהודה  מנחת  לה'  "וערבה  המדרש  בזה  ומבאר 
וירושלים כימי עולם )כימי נח(, וכשנים קדמוניות 

)כימי הבל("

כימי  עולם  כימי  וכו'  יהודה  מנחת  לה'  וערבה  במדרש 
נח וכשנים קדמוניות כימי הבל. רבנן אמרי כימי עולם כימי 

משה וכשנים קדמוניות כימי נח.
ונלענ"ד דהנה הרמב"ם ז"ל כתב בטעם הקרבנות משום 
שהיו רגילין בעבודה זו דהיינו להקריב לע"ז וע"ז הי' בעת 
בקר  ה'  לפני  שיקריבו  הקב"ה  צוה  לכך  וצאן  בקר  ההוא 

וצאן, ובאמת שכן מבואר בספרי.
לשבור  הקרבן  בטעם  וכתב  זה  דבר  דחה  ורמב"ן 
והקרב  נזרק  והדם  לפניו  שחוט  שור  שרואה  האדם  לב 
והקב"ה  לזה  ראוי  שהוא  בלבו  ויחשוב  נשרפין  והכרעיים 

ברוב רחמיו מקבל קרבן הבהמה בשביל גוף הבהמה.
והנה באמת כי דברי רמב"ן נכונים דהרי לעתיד כשיעבור 
כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  ויהפך  הטומאה  רוח 
בשם המיוחד ועבודה-זרה יבוטל ואעפ"כ יביאו קרבן לה' 

והיינו משום לשבור לב האדם כשיטת הרמב"ן.
עוד הביא הרמב"ן ראי' מקרבן נח שאחר המבול לא הי' 
בעולם רק הוא ובניו ולא הי' שום ע"א בעולם וכמו כן בימי 
האפקורסות  צץ  אנוש  בימי  דהרי  ע"ז  הי'  לא  בודאי  הבל 

לקרוא בשם ע"ז ואעפ"כ הביאו קרבן.
רוח  אלקים  זבחי  הכתוב  מאמר  פירשתי  בזה  והנה 
נשברה דהיינו כשיטת הרמב"ן והראי' היטיבה ברצונך את 
ציון כו' אז תחפוץ זבחי צדק וכו' והיינו משום שבירת הלב.

ביאת  בזמן  דהיינו  וכו'  לה'  וערבה  המדרש  ביאור  וזה 
וכימי הבל דהיינו רק  נח  יהיו הקרבנות כימי  משיח צדקנו 

לב נשבר.
ישועות יעקב

"הליל"  הבוקר",  עד  הלילה  "כל  במ"ש  רמז 
יקריבו  לע"ל  דגם  הגאולה,   – "הבוקר"  הגלות,   –
קרבנות, אף שבטל הטעמים, א( לשלול אמונת ע"ז, 
ב( דלע"ל אינם נרדפים מינים אלו וכו', עכ"ז יקריבו 

קרבנות בבנין העתיד וכו'

הקשו  הבוקר.  עד  הלילה  כל  כו'  העולה  תורת  זאת 

המפרשים ז"ל מה אצטריך לומר עד הבוקר, דבכמה דוכתי 
כתיב לילה ולא כתיב עד הבוקר. וי"ל עד הבוקר לע"ל ועד 
בכלל שאז ג"כ יקריבו קרבנות אע"ג דלא שייך אז הטעם 

דשייך השתא דהיינו לשלול אמונות ע"ז כמ"ש למעלה.
א"נ כמ"ש בס' ויקרא ע"פ וערבה לה' דאף שלע"ל אינם 
קדמוניות  בשנים  כלשעבר  הוו  עכ"ז  המינים  אלו  נרדפים 

שהיו נרדפים.
מ"ש הריב"ה ז"ל דזאת תורת העולה היא העולה ר"ל כל 
יפורש  העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה קשה איך 
דברים  כמה  צריך  שהקרבן  לפי  ונ"ל  הנמשך.  כל  זה  לפי 
ומצינו דכולהו איתנהו בעוסק בתורה, דאמרינן בסוף מגילה 
בא"י  שיקבעו  וב"מ  ב"ה  עתידין  אומר  הקפר  ר"א  )כט.( 
שנאמר כי כחבר בהרים כו' ב"כ וב"מ שקורין בהם ומרביצין 

כל התורה בהם עאכ"ו א"כ הרי שנעשה כאילו הוא בא"י.
אלו  אר"י  ישראל  על  זאת  לעולם  אמר  מנחות  ובסוף 
מקדש  נבנה  כאילו  ומע"ה  עבודה  בהל'  העוסקים  ת"ח 
בימיהם, הרי כאן א"י ומקדש, ובפ' הי' קורא ארחב"א אר"י 
ומתפלל  ק"ש  וקורא  תפילין  ומניח  ידיו  ונוטל  הנפנה  כל 
לא  רבה  א"ל  קרבן,  עליו  והקריב  מזבח  בנה  כאילו  מע"ה 
ס"ל מר כאילו טבל, א"ל שפיר קאמרת דכתיב ארחץ ולא 
כתיב ארחיץ כו', א"כ הרי א"י ומקדש ומזבח וטבילה וקרבן.

ועוד שם אמר רחב"א אר"י כל הקורא ק"ש בלא תפילין 
כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים פרש"י כאילו 
הקריב עולה שחייבו הכתוב להקריב עמה מנחת נסכים אף 
זה הקורא אינו מקיים ואינו גומר את המצוה ולישנא דקרא 
עולה  למימר  דמצי  וה"ה  ונסכים  זבח  ומנחה  עולה  נקט 
נמי טעונה נסכים, א"כ הרי  ונסכים דהא עולה  בלא מנחה 
א"י ומקדש ומזבח וקרבן וטבילה ומנחה ונסכים, וז"ש על 

מוקדה על המזבח ר"ל ככל משפטי העולה.
מעט  למקדש  להם  ואהי'  מגילה  בסוף  מ"ש  יובן  ובזה 
ב"כ  אלו  יצחק  בר  שמואל  א"ר  שם  באו  אשר  בארצות 
וב"מ שבבבל, ר"ל שהוא כא"י שהוא הקדושה היותר קטנה 
היא  דהראשונה  דכלים  בפ"ק  שמונה  קדושות  שבעשר 
וגדולה ממנה עיירות המוקפות חומה מימות  קדושת א"י 
אמר  לכך  הקדשים,  קדש  עד  ואזיל  ומפ'  נון  בן  יהושע 
מקדש מעט סתם ולא פי' כמה מעט לפי שהוא כא"י שהיא 

היותר קטנה מכל העשר.
ידוקדק מ"ש בפ' בתרא דתעניות שאמר הקב"ה  ובזה 
בזמן  קרבנות,  סדר  לישראל  להם  תקנתי  כבר  לאברהם 
שקורין בהם לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני, 
דקשה לפני לפני למ"ל אלא ר"ל שקורין בהם בב"כ ובב"מ 
שהוא לפני הקב"ה מצוי בב"כ שהוא כא"י מעלה אני כאילו 

הקריבום לפני דהיינו ע"ג המזבח.
צמח דוד
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:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aä-ãò©©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ) זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְֵֵֶַָ

הּכתּוב  צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. ְְְִִִִֵַַַָָָָמּיד
ּכיס  חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ‰ÏÚ‰.לזרז ˙¯Bz ˙‡Ê ְְְִֵֵֶֶָָ…«»…»

'B‚Â∑ חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ¿ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּפסּולין, על ּוללּמד הּלילה, ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואיברים
ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאיזה

לכל  אחת ּתֹורה לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ְְֶַַַַָָָָָׁשּכל
ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו ‰Â‡.העֹולים, ְְֲִִִִֵֶַָָֹƒ

‰ÏÚ‰∑,ּבהן וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט »…»ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לעזרה. ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא

ד) ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין .(ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
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אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על צרי(ו, "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּכיס". חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז ְְִִֵֵֶַָָָָהּכתּוב

לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּמזּבח,

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמצֹות
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאין
ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹו

רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות הּוא ְֲֶַַָָָיכֹול
ּובכסּפי  צּבּור, מּכסּפי ׁשהּוא הקּדׁש לממֹון ּכׁשּמּגיע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל

לטעֹון  האדם יכֹול ואם־ּכן ּביֹותר, להּזהר צרי ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָצּבּור
נחּוצים  הכי הּדברים הם לּמערכה ׁשעצים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלאו־ּדוקא

ואּול  צריכים עכׁשו, ולכן יֹותר, הּנחּוצים ּדברים יׁש י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
אחרים. לדברים הּצּבּור ּבכסּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָלהׁשּתּמׁש

הּכתּוב  צרי ׁשם צּבּור, ּבכסּפי ּכׁשּמדּבר ּכאן ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻולכן
מקֹום  אין מּׁשהּו, לעׂשֹות מצּוה ׁשּכׁשהּקּב"ה ּולזרז ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהזהיר
עצים  ׁשּצרי מצּוה ּוכׁשהּקּב"ה ּבני־אדם. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחׁשּבֹונֹות
עם  לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ׁשּזהּו הּדבר וּדאי ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלּמערכה,

ֶֶַהּכסף.
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אהרן" את "צו לּפסּוק ב)ּבקׁשר ּפירּוׁשים (ו, ׁשני יׁשנם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מּלׁשֹון  ב. ציּוּוי. מּלׁשֹון א. "מצוה": ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵַַָהּקׁשּורים

וחּבּור" ועֹוד)"צותא ג. מה, ּבחקֹותי ּתֹורה' הּמצֹות ('לקּוטי ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ
ׁשּׁשני  לֹומר ויׁש להּקּב"ה. יׂשראל את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמחּבר
יכֹול  יהּודי ּדהּנה הּׁשני: את אחד מבארים אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּפירּוׁשים
הּיקר  ּבׂשכלֹו מבין ּכי א. טעמים: מּׁשני מצֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקּים

מקּים  ולכן הּקּב"ה צּוה ּכ ּכי ב. הּמצֹות. ּבקּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּמעלה
הּמעלה  ּבׂשכלֹו ׁשּמבין מּצד ולא עֹול', ּב'קּבלת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמצֹותיו
להּקּב"ה  וחיּבּור" ה"צותא ׁשעּקר אֹומרים זה ועל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבזה.
להּקּב"ה, עצמֹו את ּכׁשּמבּטל הּוא הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעל־ידי
מּפני  רק אּלא ּבׂשכלֹו ּכ ׁשּמבין מּצד לא מצֹותיו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומקּים

הּקּב"ה. צּוה ׁשּכ ִִֶַַָָָָה"ציּוּוי",

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„‡ב  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈
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צה ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1254 'nr ,a jxk b"nyz mgpn zxez .b"nyz ev zyxt ycewÎzay zecreezdn)

אהרן ב)את (ו, ֲֶַֹ
ּולדֹורֹות מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא 'צו' (רש"י)אין ְְִֵֵֶַַָ

זרּוז" לׁשֹון אּלא 'צו' האדם "אין ׁשל עבֹודתֹו ּכללּות - ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ
והּתׁשּוקה  הּׂשמחה ּבגלל זריזּות, מּתֹו להיֹות צריכה ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָלקֹונֹו

הּבֹורא. רצֹון את ְְֵֵֶַַלקּים
לקּימּה"מּיד" יׁש אּלא ּתחמיצּנה, אל ליד הּבאה מצוה - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּדחּיֹות. ללא ְְִִַֹמּיד,
ּכל "ּולדֹורֹות" סֹוף עד נמׁש אּלא חד־ּפעמי, אינֹו הּקּיּום - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּופירי־  ּפירֹות זֹו לפעּלה יׁש א) מּובנים: ּובׁשני ְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻהּדֹורֹות.
ּתמידית, היא עצמה הּפעּלה ב) הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ְְְִִִֵַַַַָָָֻּפירֹות

נמׁשכת'. 'ּפעּלה - הּידּוע ְְִֶֶַַַָָָֻּובּלׁשֹון

ã ycew zegiyn zecewp ã(950 'nr b jxk zegiyÎihewl)

ב) (ו, העֹולה ּתֹורת ַָָֹזאת
הּלילה  ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואברים חלבים הקטר על ללּמד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבא

(רש"י)

עב)ּבּגמרא ּבּיֹום,(מנחות הּוא חלבים הקטר ׁשעּקר אמרּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּלילה. ּגם להקטירם ׁשאפׁשר ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָאּלא

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת להסּביר ְְְְֲִֵַַַָָָֹויׁש
ּכּכתּוב"יֹום" וגּלּוי, לאֹור רֹומז א)- אלקים "וּיקרא(בראשית ְְְֱִִִֵַַָָֹ

ה' אֹור את המגּלה והּמצֹות הּתֹורה עסק ׁשּזהּו יֹום", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלאֹור
ָָּבעֹולם.
הרׁשּות "לילה" ּבדברי העסק ׁשּזהּו ּולהעלם, לחׁש רֹומז - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעֹולמֹו. האדם ׁשל האמּתית חּייו ּתכלית על ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּמעלימים

החלבים הקטרת ׁשל הּפנימית היא ּבּיֹום הּמׁשמעּות ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
לתענּוג), רֹומז (חלב הּבֹורא ׁשּבעבֹודת הּתענּוג ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ'הקטרת'
העליֹון, הרצֹון את לקּים ּכדי ורק א ה' את לעבד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכלֹומר:

זֹו. ׁשּבעבֹודה הּתענּוג מּׁשּום ֲֲִֶַַַָֹלא
החלבים הקטר 'להקטיר'ּבּלילה ואילּו ׁשּיׁש - מׁשמעּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,הּצר ּכפי רק ּבהם לעסק הרׁשּות, ׁשּבדברי הּתענּוג את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּגם
ׁשמים. ְִֵַָלׁשם

הּוא החלבים הקטר עּקר הּצרּבּיֹום אּולם ׁשּכן ּדוקא, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
חּדּוׁש מּׁשּום ּבֹו אין - הרׁשּות ׁשּבדברי הּתענּוג את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָלבּטל
את  ּגם "להקטיר" אדם ׁשחּיב הּוא החּדּוׁש עּקר ;ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּכל־ּכ

והּמצֹות. הּתֹורה ׁשּבעסק ְְְֲִֵֶֶַַַַָהּתענּוג

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
åäìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøä §¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈

:çaænä ìöà BîNå çaænä-ìò©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑:לֹומר ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; היא ƒ«ְִֶַַַַֹֻ

ּכמּדתֹו ׁשּתהא ּדבר ∑B¯NaŒÏÚ."מּדֹו"? יהא ׁשּלא ְְִִֵֶָ«¿»ְֵֶָָֹ
ּבינּתים ג)חֹוצץ ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ היה ְִֵֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ָָ

ונֹותנן  הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻחֹותה
ּכבׁש ׁשל כד)ּבמזרחֹו ‰‡L.(תמיד ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰ ְְִֶֶֶָ«∆∆¬∆…«»≈

‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ירים ועׂשאּת ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, ּה ∆»…»ֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
‰ÁaÊn.ּתרּומה  Ïˆ‡ BÓNÂ∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ מצא ְָ¿»≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈«ָָ

הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹאיברים
הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל ּגחלים ׁשחתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלאחר

יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤̧¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג אּלא (יומא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ֵֶָָ
ׁשהּוא  ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדרֿארץ,
לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמׁשּמׁש
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹאל

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח הּצבּור (תמיד ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ַָ
מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבּתּפּוח,
חֹובה  הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה ואין ְְְֲִֵֶַָָָָָָמּׁשם.

יֹום  .ּבכל ְָ
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evצו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 431 cenr dk wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

'd z` cFarl - dk`ln§¨¨©£¤

לּמחנה" מחּוץ אל הּדׁשן את "והֹוציא הּמּלים ד)על (ו, ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַ
מקֹום  ואין רּבה ּכׁשהּוא ּבתּפּוח, הּצבּור הּדׁשן רׁש"י, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפרׁש

מּׁשם". מֹוציאֹו - ֲִִַַָָָלּמערכה
הּתניא טו)ּבספר סימן הקדׁש' (ּדׁשן)('אגרת ׁשה'אפר' מבאר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

למּטה  הּיֹורד ׁשּבֹו "העפר יסֹוד הּוא הּנׂשרף' מ'עץ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנׁשאר
נחּות  הכי הּדבר הּוא ׁשהאפר והינּו, ּבֹו". ׁשֹולטת האׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואין
ּבאׁש וליׂשרף להּכלל יכֹול ׁשאינֹו עד הּנׂשרף, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּדבר

מּמּנּו. ְְִֶֶַָׁשּלמעלה
על  הּדׁשן ענין מרּמז לקֹונֹו, האדם ׁשּבעבֹודת לֹומר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָויׁש
מּצד־עצמם, קדּוׁשה ּבהם ׁשאין ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעסק

ׁשּלמעלה. ּב"אׁש" נׂשרפים ְְְְִִֵֵֶַָָָָואינם
אין  ּכי לּמחנה", מחּוץ "אל הּדׁשן את ׁשּמֹוציאים ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַוזהּו
"אצל  - הּקדּוׁשה ּבתחּום נכלל ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהעסק
"מחּוץ  הּוא זה עסק אּלא הּמזּבח, על לא וכל־ׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמזּבח"

הּקדּוׁשה. של ְֲֶֶַַַָלּמחנה"
- לּמחנה" "מחּוץ - הּדׁשן" ׁש"הֹוצאת רׁש"י אֹומר זה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָועל
"אין  ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת לתֹועלת זה ּכאׁשר ּדוקא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
מקֹום  העֹוׂשה היא הּדׁשן" ו"הֹוצאת לּמערכה", ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
אין  - לּמערכה מקֹום יׁש ּכאׁשר אבל חדׁשה, ְֲֲֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמערכה

זאת. ֲָֹעבֹודה
העסק  ּכאׁשר ׁשרק לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּדר־זה
הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת ּתֹועלת יביא ּגׁשמּיים ּובדברים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּב"ּדׁשן"
ּבעניני  העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה עבֹודת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּוּתר  אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעֹולם־הּזה
ּגם  לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". "הֹוצאת ֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעבֹודת
להּׁשאר  האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבלי

האמיּתי  ּולהתעּסק ּבמקֹומֹו והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
ה'. ֲַַּבעבֹודת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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את־הּדׁשן  והֹוציא אחרים ּבגדים ולבׁש את־ּבגדיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשט
לּמחנה  ֲִֶֶַַאל־מחּוץ

ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּופׁשט
ּבגדים  ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהֹוצאת
ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשל

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ְְֲִִִֵֵֶָּבגדים
"ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּברמּב"ן

ּובּמפרׁשים  ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבגדים
ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ּבזה ְִִֵֶַַָָָָמצינּו

ּגּופא  מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָויׁש
נצטּוה  לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבפרׁשת
הֹוצאת  עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹמׁשה
אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּדׁשן.
ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ׁשּלא ּדר־ארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹורק

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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את־הּדׁשן  והֹוציא אחרים ּבגדים ולבׁש את־ּבגדיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשט
גו'

ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדים
רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
ו"הּמֹוזג  קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלכאֹורה
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּכֹוס"
נעׂשית  מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָעל
ּכהנים  ׁשני על־ידי ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"הֹוצאת

ִׁשֹונים?
הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש

סּוגי  ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכלל
זה  אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָאנׁשים,

ל  ּכבֹודֹו הּבֹורא,לפי ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
לעבֹוד  לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָֹאין

עבֹודה. סּוג ֲָָּכל
יֹוׁשב  ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל רּבֹותינּו ְְֲֵֵֵַַַַַּוכמאמר
וחמּורה  . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשֹוקל

ׁשוין". הן הרי . . ֲֲִֵֵֶַָׁשּבחמּורֹות
מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָּדהרי

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלת
רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכאׁשר
אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָיתּבר
ּבאיזה  לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי קדירה", ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"ּביׁשּול
ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאֹופן

רׁש"י. ְְִִֵַּכדברי

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈
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¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«
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i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑ יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְִִָָ

ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על ְְְְִֵֵֵַַַַַָהרּבה:
ּתּוקד  ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח ְְִִֵֵֵַַַַַָָ"והאׁש

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן כח)עלֿהּמזּבח". ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשם  ׁשהיּו הּמערכֹות ּבמנין ÈÏÚ‰.רּבֹותינּו C¯ÚÂ ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»

‰ÏÚ‰∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת ּברׁש"י (.(פסחים »…»ְְִִִִַַַָ

לתמיד  הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיׁשן:
ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? .)ׁשל ְִֶַַַַָָָָֹ

ÌÈÓÏM‰ È·ÏÁ∑ורּבֹותינּו ׁשלמים. ׁשם יביאּו אם ∆¿≈«¿»ƒְְִִִֵַָָָ
הׁשלם (שם) הּבקר עֹולת על "עליה", מּכאן: ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלמדּו

לתמיד  מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻֻּכל
הערּבים  ּבין .ׁשל ְִֵֶַַָ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«
i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד "ּתמיד",(יומא ּבּה ׁשּנאמר אׁש ≈»ƒֱִֵֶֶַָָ

ּבּה ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין כז היא (שמות ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
הּמזּבח"יג) "מעל היא אף ּתמיד". נר "להעלת :ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹ

"ּתּוקד" ˙aÎ‰.החיצֹון ‡Ï∑ על אׁש המכּבה ִַַ…ƒ¿∆ְֵֶַַַ
לאוין  ּבׁשני עֹובר .המזּבח, ְְִִִֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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תכּבה: לא על־הּמזּבח ּתּוקד ּתמיד ו)אׁש (ו, ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֽ
ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – (בירושלמי ּתמיד ְְְֲֲִִִִַָָָָ

ו) הלכה ד פרק יומא

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה'אׁש
לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהּקּב"ה.

חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל
עלּול  ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַַַָָָוהּנה
עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹהאדם
את  ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַוהתּבֹוננּות,

ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָרגׁשי
ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאדם

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה ְְִֵַַָָָרגׁשי
ו"טמא"ּומאידך  הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין ְְְֲִֵֶֶַָָָהּוא,
ׁשגם  ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, אל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהתקרב
ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא – ּתמיד" ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשה"אׁש

הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב ְְְֲִִִֵַַַַלבעֹור
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ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא ו)אף ו, (יומא ּבּגמרא(רש"י ְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ב) ּבראׁשֹומה, אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאמרּו

צריכה  (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל
להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלהּדלק

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). ּתהא צריכים ("לא (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהדליק
("אף  הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות צריכה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָהיא
הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהיא"),

אחרת. ֵֵֶֶַמאׁש
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תכּבה לא ּתּוקד... ו)ּתמיד ה'צמח־צדק':(ו, הרּבי מפרׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
'אׁש את ּומעֹורר חברֹו עם הּלֹומד זה - ּתמיד" ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ"אׁש

ׁשּבנפׁשֹו, האלקית ְְֱִִֶַַָָֹהּתמיד'
לעד. לֹו ּתעמד זֹו זכּות - תכּבה" ְְֲִֶַַָֹֹ"לא

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈
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ּתמיד ו)אׁש (ו, ִֵָ
אף  הּנרֹות... את ּבּה ׁשּמדליקין היא ּתמיד, ּבּה ׁשּנאמר ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁש

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל (רש"י)היא ְִִִֵֵַַַַ
הּנמצא  זּולתֹו, עם האדם לעבֹודת רֹומז - החיצֹון" ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ"מזּבח

ַּב'חּוץ'.
ּכּנאמר הּתֹורה, ללּמּוד רֹומזת - הּמנֹורה" ו)"הדלקת ,(משלי ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹור". ְָ"ותֹורה
הּמנֹורה  נרֹות ׁשהדלקת העבּדה נפלא: רמז טמּון ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכאן
מלּמדת  החיצֹון, מזּבח ׁשעל־ּגּבי מאׁש ּדוקא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנעׂשתה
ּדוקא  היא הּמנֹורה) (הדלקת הּתֹורה לאֹור לזּכֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
אּלא  עצמֹו עם ּבעבֹודתֹו מסּתּפק אינֹו האדם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

- הּזּולת ּבטֹובת ּגם החיצֹון".מתעּסק "מזּבח ְְְִִִֵֵַַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"kyz'd ,ev zyxt zay zgiyn

עׂשר  הּזקן רּבנּו לפני ׁשאמרּה הּמּגיד, הרב ּתֹורת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָידּועה
ׁשּצריכים  - נפׁשֹו ּכחֹות ּבעׂשר לחקקּה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפעמים,
"לא  זֹו ואׁש "מּכם", אׁשר והּקרּבן הּמזּבח על אׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהבעיר
הּוא, הּפׁשּוט [=הּפרּוׁש ה"לא" את מכּבה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹתכּבה",
יאמרּו הם וגם "לא", ׁשאֹומרים הּמנּגדים ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּיתּבּטלּו
("לא") ה"זדֹונֹות" הפיכת הּוא הּפנימי והּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵַַַַֹ"הן";

שני) אדר (כ' יֹום' ּב'הּיֹום ּכּמּובא ("הן")], ְְְֵַַָֻל"זכּיֹות"
ׁשּלאחרי־זה שני)ּובּפסקא אדר  ענין (כא ּפֹועלים ׁשּכאׁשר , ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

לעד. תכּבה" "לא זּו זכּותֹו אׁשר אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹזה,
ּבתמידּיּות, אהל יֹוׁשב אצל הּתֹורה ואֹור אׁש ׁשּידלק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּכדי
יהּודי  ׁשל נׁשמתֹו ׁשּתאיר ּתחּלה לֹו נֹוגע להיֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

ּבחּוץ. ְִֶַָׁשּנמצא

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְִַַַָָָֻ
טעּונֹות  לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָׁשמן
מנחת  נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא .ּכהנים ְֲִִִִִֶַַַַָֹ

d˙‡ מערבית ∑‰˜¯· ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה .היא «¿≈…»ְְֲִִִֶֶַַָָָ
'‰ ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, ‡Ï.הּוא ƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆

ÁaÊn‰ Èt∑,מזּבח ׁשל ּפניו ׁשהּוא הּדרֹום, הּוא ¿≈«ƒ¿≈«ְִֵֶֶַַָָָ
הרּוח  לאֹותֹו נתּון .ׁשהּכבׁש ְֶֶֶַַָָ

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְִֵֵֵֶַָָָֻ

יׁשן  ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ∑BˆÓ˜a.)ּבבת ְְְְִִִַַַַַָָָ¿À¿
יעׂש לּקמץׁשּלא מּדה מו)ה ‰Án‰.(יומא ˙ÏqÓ ֲִֶֶֶַַָֹֹƒ…∆«ƒ¿»
dÓMÓe∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ מּכאן, ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

יד) ּבאחרת∑‰Án‰.(סוטה מערבת ּתהא .(ת"כ)ׁשּלא «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ

¯ÈË˜‰Â ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ּולפי  ּומקטירֹו; קמיצה לאחר לבֹונתּה את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמלּקט
ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּכמׁשּפטן  הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות ְְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֻהצר

.(ת"כ)
(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ

:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨
i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

mixehd lra

)(h.øöça:`IxhnibA.äøæòä Bæ(i.í÷ìç õîç äôàú:zFaiY itFqävî.dSn `N` dt`Y `NW .`i dxez ©£©§¦©§¦¨¨£¨¨¥¨¤¨¥¤§¨¥¥©¨¤Ÿ¥¨¤¤¨©¨



צט ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ אסּורים הּׁשירים אף …≈»∆»≈∆¿»ְֲִִַַָ

ÌL‡ÎÂ.ּבחמץ  ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת ְֵָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ
ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכחּטאת. ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹהיא

ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹמנחת
ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑ אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל אפּלּו »»»ֱֲִִֶַַַָָ
אמּור ּכבר הרי כב)לאכילה, כא אלהיו (ויקרא "לחם : ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָֹ

מּומין  ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" הּקדׁשים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָמּקדׁשי
קב)למחלקת B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ קּלים קדׁשים ְֲֶַֹ…¬∆ƒ«¿ִִַָָ

מּמּנה ויבלעּו ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין ∑Lc˜È.(ת"כ)אֹו ְְְְִִִִֶֶָָֻƒ¿»
יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו. ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָלהיֹות

הּמנחה .(ת"כ)ּכחמר ְְִֶַָֹ

ß 'a xc` `"i ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח ההדיֹוטֹות (מנחות אף ∆»¿««¬…»»ְֶַַ

מתחּנכין  ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמקריבין
"מנחה  ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן אבל ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹלעבֹודה,

חּקתֿעֹולם  מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֻּתמיד
.וגֹו'" ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã)700 'nr ,a jxk e"nyz mgpn zxez .e"nyz xzq`Îziprz zgiyn(

ּבערב  ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה ּובניו... אהרן קרּבן ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹזה
יג) (ו,

עם־יׂשראל. ׁשל הּכללית' ה'יחידה הּוא הּגדֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּכהן
ּכהן  (חביּתי ּובניו" אהרן "קרּבן ׁשל הרּוחנית ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּמׁשמעּות
ה'יחידה' עצמת החּדרת היא, האדם ּבעבֹודת ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָּגדֹול)

"ּבּבקר  הּמעת־לעת, ּבמׁש העבֹודה ּפרטי לתֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש
ֶֶָּובערב".

מנחת  ּפרׁשת לאחר ׁשּמּיד ,ּבכ ּביטּוי לידי ּבא ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּדבר
-חביּתין הּפרטּיים הּקרּבנֹות ּדיני ּבאים ה'יחידה') (ענין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ּוׁשלמים. אׁשם ְִַָָָָחּטאת,

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין .(ת"כ)חלּוטה À¿∆∆ְְְֲִָָָָ
ÈÈÙz∑אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הרּבה, אפּיֹות אפּויה Àƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבּמחבת  ּומטּגנּה וחֹוזר ÌÈzt.ּבּתּנּור ˙ÁÓ∑ מלּמד ְְְֲֵַַַַַַָƒ¿«ƒƒְֵַ
ּפתיתה. מּמׁש(ׁשּטעּונה ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי ּופרּורין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבציעין
ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלׁשנים,

וכ  מפרׁשמבּדיל. ּכהנים' ּב'תֹורת לאּׁשים, מקטיר ן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
.)לּה ָ

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

mixehd lra

)(bi.åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ:`IxhnibA ¤¨§©©£Ÿ¨¨§¦©§¦¨
åéðáì äöçîe ïøäàì äöçî eäæ. ¤¤¡¨§©£Ÿ¤¡¨§¨¨

.úéøéNò:`IxhnibA.íìL ïøOò £¦¦§¦©§¦¨¦¨Ÿ¨¥
,EdvFge mlW oFxVr `ian didW¤¨¨¥¦¦¨¨¥§¥

.axrA dvgnE xwAA dvgn `ianE¥¦¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¨¤¤
.dúéöçî:`IxhnibAäöçî ©£¦¨§¦©§¦¨¤¡¨

íìMî.ci dxez ¦¨¥

)(ci.äðàéáz úëaøeî:`IxhnibA §¤¤§¦¤¨§¦©§¦¨
ïéçúølM oigzFxA DzF` oihlFgW . Ÿ§¦¤§¦¨§§¦¨
.DMxveh dxez ¨§¨



evק zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ ּתחּתיו מּבניו, .הּמׁשיח «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ
¯Ë˜z ÏÈÏk∑,נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת אין »ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ

ּכליל  נדבה, ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ּכליל. ּכּלּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
.ּתהיה  ְִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

ּכּלּה . . ּכליל ּכּלּה אּלא נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻאין
לגבֹוּה טו־טז)ׁשוה ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכהן. למנחת חביּתין מנחת ּתקטרּבין חביּתין –ּכליל מנחת ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
לאכילה, הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָנקמצת,

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתהיה אּלא ּכליל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל  ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת -ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבֹוּהההקרבה ׁשוה ּבּהּכּלּה אין – ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
ּבׁשוה. מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהפרדה

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתהיה ּכליל ּכהן מנחת טז)וכל (ו, ְְְִִִֵֶַָָֹ
אין  אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמנחה,

ּבמנחת כּו'). לעֹולם,יׂשראלקמח הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את רק ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמקריבים

הארץ  "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה על־ידי ורק ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּומלֹואּה"

הּקמח ּכהןּבמנחת ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ּכליל. ְִִָָנׂשרף

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−
èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³

:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה העֹובד «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַָָ
עלֿידֹו pÏÎ‡È‰.חּטאת d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים ַַָָ«¿«≈…»…¿∆»

ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהראּוי

ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹחֹולק
למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאכילתּה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים ."ּכלֿזכר ֲִַַָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז אכל (שם ּדבר ּכל …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְֶַָֹ
מּמּנה  ויבלע יּגע אם ∑Lc˜È.אׁשר ּכמֹוה: להיֹות ְְֲִִִֶֶַַָƒ¿»ְִִָָ

ּכחמר  ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, – ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפסּולה
Ú.ׁשּבּה dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּזה ואם ֶָ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִָֻ

הּבגד על ּדם(ת"כ)מּדמּה מקֹום אֹותֹו יּזה (, אׁשר הּבגד ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

העזרה )עליה  ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, יהא ְְֲֵֶַָָָָָ¬∆ƒ∆ְְִֵֶ
כט) טו נטּוי (איוב יהא מנלם", לארץ יּטה "ולא :. ְְְִִֵֶֶָָָָֹ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»



קי ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£¯·MÈ∑,נֹותר נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה לפי ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

הּקדׁשים  לכל "ּתמרּוקי ∑Óe¯˜.והּואֿהּדין לׁשֹון ְְֳִִַַָָ…«ְְֵַ
יב)הּנׁשים" ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑ ְִַַַָ…«¿À«

הּכתּוב  לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹלפלט
לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא ׁשאינֹו .ּכאן, ְְִֵֵֵֶָָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑ ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה" ׁש"המחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא .הּכהנים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבה הּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְִַָָֹ
חּטאת  אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, ְְְְֲִֵַָָָָָָָָָָֻאמּורין

"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ּכבר –.‰ÈÏ‡‰ ˙‡∑ ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»

וכבׂש ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלפי
ּבאליה  .נתרּבּו ְְְִַַָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈
:àeä«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָאׁשם

הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ׁשעֹומד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאם

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

mixehd lra
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evקב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy
לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ללּמד ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ׁשאׁשם  לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ְְְְִֶֶַַָָָָָּכמֹו
הקטרת  לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ּבֹו: נאמר ְְֱֶֶַַַַַָָָָֹלא

ּכׁשר  – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֶַָָֹֻאמּורין.
ברש"י) ועיי"ש ד. דף .(זבחים

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑?לבּדֹו לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְַָ
לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֻּתלמּוד

לביתֿאב  ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן לֹומר: ְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹּתלמּוד
אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו .(ת"כ)ׁשל ְִִֶֶַָ

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß 'a xc` a"i iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

mixehd lra
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קג ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְִַַָָ

מדּברּיֹות  והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָעל
צריכין  ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוחבּוׁשי

ּבהן ׁשּכתּוב כאֿכב)להֹודֹות, קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְֶֶַַָָ
לבנ  על ונפלאֹותיו אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ

הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאחת
ליֹום  אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּוטעּונֹות

ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו Á·ÊŒÏÚ.ולילה, ·È¯˜‰Â ְְְֶַָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆«
‰„Bz‰∑ ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ארּבעה «»ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה –ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין מין וכל ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹוגֹו'",

נז) ׁשׁש(דף ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
עּׂשרֹון  עׂשרים חלּוט ∑Îa¯Ó˙.מדּברּיֹות, לחם ְְִִִִֶָָÀ¿∆∆ֶֶָ

צרּכֹו ּכל .ּברֹותחין ְְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריבּנּו ּתֹודה על יב)אם (ז, ְִִֶַַָ
יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן ְְְִִִִֶַַַַָָָָה'ּטּור'

נרמזּומדּבר ,ים ,יּסּורים ,(חֹולה סלה" מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשל הּסּכנה סּכנתמּצבים ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה חּיים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

והתגּברּומגּבירהׁשחלפה אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ערעּור  עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה ועל־ּדר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה.
ׁשהערעּור  (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּבבית־ּדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוהתקּים

הּׁשטר).מחּזק את ְְֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai jxk zegiy ihewl)

האסּורים  ּבית וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָיֹורדי
ׁשּנתרּפא יב)וחֹולה ז, ּדֹור (רש"י לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי נאמר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמדּבר,
סּוף.ים ים קריעת ּבּמדּבר.מדּבר– הליכתם –חבּוׁש– ְְְֲִִִִַַַָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם ׁשּנגזרה נס חֹולההּגזרה – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּנּסים  ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ארעּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהראׁשֹונים

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑,ומין מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ִִִֶֶֶָָָ
נאכל  והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹיּטל
ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ּובׂשרּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּבעלים

ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
"ׁשלמים" קרּויה .והּתֹודה ְְְִַָָָ

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©Àµ¤©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. ּכאן ם יׁש ¿«∆««¿»»ֵָ
וחגיגת  נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָרּבּויין

ולילה  לי ֹום נאכלין ׁשּיהיּו ÏÎ‡È.י"ד, Ba¯˜ ÌBÈa∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈

לחמּה זמן – ּבׂשרּה Œ„Ú.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«
¯˜a∑אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל אבל …∆ְְֲִֵֵַַָָָָָָ

העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? ברכות)'עד .(ריש ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

(æè)øãð-íàå|äáãð BàBáéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ §¦¤´¤´§¨À̈µ¤©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ֱִֶַָָָֹ
ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑ ּבראׁשֹון ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ִָ

יאכל'(יאכל מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ואּיה  צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכמֹוה

כד)וענה" לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְֲִֵֶַָָָָֹ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈
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(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְִִִֵַָ
מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלאכלֹו
"הּמקריב  לֹומר: ּתלמּוד למפרע? יּפסל ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָּבּׁשליׁשי,
ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹאתֹו

ּתעלה  לא הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ּבּׁשליׁשי. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנפסל
יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, LÙp‰Â.זאת ְְְֲִִִִֵֶַָָֹ¿«∆∆

epnÓ ˙ÏÎ‡‰∑ ּתּׂשא עֹונּה - הּזמן ּבתֹו .אפּלּו »…∆∆ƒ∆ְְֲֲִִַַָָ

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑,ּבכלֿטמא יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש ׁשל ¿«»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
יאכל  מקצתֹו,∑Na‰Â¯.לא ׁשּיצא אבר לרּבֹות ֵֵָֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ

מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט מה (פסחים ְִִֶַָֻ»»…«»»ַ
ׁשּנאמר לפי לֹומר? כז)ּתלמּוד יב זבחי(דברים "ודם : ְְְְֱִֶֶֶַַַַָ

ׁשלמים  יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' ְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹֹיּׁשפ
ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? .אּלא ְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹ

¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑ מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְַַָ
לּקלעים  חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּׁשאסרּתי
יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, –ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ְְֲִֵֶַָָָָָָֹּבבׂשר

העיר  ּבכל .)אפּלּו ְֲִִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, הּגּוף (זבחים ּבטמאת ¿À¿»»»ְְַַֻ
אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב
ּבכלֿטמא  אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה אּלא ּכרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָענּוׁש
מפרׁשת  אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹו'".

ׁשוה'. ּב'גזרה למדּוה חכמים אּלא ׁשלׁש)(ת"כ ּבּתֹורה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָֹ

הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ְְְְְֲִֵֵַַָָֻּכרתֹות
ר  ּב'ׁשבּועֹות'ּודרׁשּוה ו)ּבֹותינּו ואחת (דף לכלל, אחת ְְְְִִֵַַַַַָָָ

נאמר  ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלפרט
וקדׁשיו  מקּדׁש טמאת על .אּלא ְְְִֶַַָָָָָֻ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

mixehd lra
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קה ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤
:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«

(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®
:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, על (פסחים ולּמד ּבא ≈»∆¿»¿»»ְִֵַָ
נבלֹות  טמאת מטּמא ׁשאינֹו Ï‡.החלב, ÏÎ‡Â ְְְֵֵֵֵֶֶַַַֻ¿»……

e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד  פרק אּסּור (חולין יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְִָָָָ

אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָנבלה
אּסּור  אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על אף ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיתחּיב

אּסּור  על .חל ִַָ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦ µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים (שם ּדגים לדם .ּפרט »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ
ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ

קּדּוׁשין  ּובמּסכת מֹוׁשבֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָחֹובת
א' לז)ּבפרק לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְֵֶֶַַָָָֻ

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©
éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א הּבעלים (מנחות יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְִֵֶַַָ
מּלמּטה  ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמלמעלה

‰'.ּומניפן  ÈM‡ "אתֿהחלב ∑‡˙ האּׁשים? הן ּומה ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶַַָ
הּמטּבחים ∑ep‡È·È.עלֿהחזה" מּבית ּכׁשּמביאֹו ֶֶַָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ

הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹנֹותן

האמּור  וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנמצא
אחר י)ּבמקֹום הּתנּופה (לקמן וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק : ְְְֲֵֵַַַַָָָ

הּתנּופה  ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָעל
וזהּונֹות  למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

כ)ׁשּנאמר ט עלֿהחזֹות (שם אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»
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evקו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy
ּכהנים  ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹוּיקטר

ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ לּה; סב)זקּוקין ‡˙ÏÁ‰Œ·.(דף ְְְִִָָָָֹ∆«≈∆
ep‡È·È ‰ÊÁ‰ŒÏÚ∑ להניף מביא? לּמה החזה ואת «∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

לפי  האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא ְְְִִִִִֵֵֶָֹאֹותֹו

יכֹול  החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
החזה  "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

וגֹו'" .להניף ְְִָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו .ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»



קז ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«

ß 'a xc` b"i iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆«¬…ְְִִֶֶַָָָָָ

ּבּתֹורה  ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת .קדם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ּומׁשכהּו ּבדברים t¯.קחּנּו ˙‡Â «∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«

'B‚Â ˙‡hÁ‰∑ ּבענין האמּורים הּמּלּואים אּלּו צּואת ««»¿ְְֲִִִִֵַַַַָָ
ּתצּוה" כז)ּב"ואּתה לּמּלּואים (שמות ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ; ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

מעׂשה  ּבׁשעת וזרזֹו .חזר ְְְֲִֵֶַַַָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬
:úBNòì ýåýé§Ÿ̈−©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָ
ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני –ְְֲִִַַַָָָֹ

הּזה  הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי ולכבֹוד ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָלכבֹודי
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים .(שם)ּדפרׁשת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים התורה חצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

וּיׂשם  . . האפד ּבחׁשב אֹותֹו וּיחּגר האפד את עליו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוּיּתן
החׁשן את ז־ח)עליו הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּוא
ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּולהרמּב"ן
ולכן  ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן להרמּב"ן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:

א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹובׁשים
וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ּבגדר הם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלהרמּב"ם
וחֹוגרים  אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמאחֹוריו,

ׁשניהם. לביׁשת ּגמר -ְְְִֵֶַַ

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈



evקח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ, הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי יא)לא הרמּב"ן (ח, ּכתב ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה' ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָ"ּוכבר
ולפעמים  ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאל
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהּבּתֹורה. ּבצּוּוי ּבענין מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה ּבפרׁשת ואיל)ה' א ׁשל ּבפרטּיּות(כט, העבֹודה סדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקּדׁשֹו אֹותֹו יב)וּימׁשח ׁשּמׁשיחת (ח, לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכנגד  הּוא מׁשה מׁשה: על־ידי ּדוקא היתה לּכהּנה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻאהרן

ּכנגד ּתֹורה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

צריכה ּתפּלה  והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָ
הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, מּכח  ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבֹוא

ּבּה". ּדכֹוּלא ּבּה והפ ְֲַָָָָָּבּה

(âé)øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³Ÿ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà íúàŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆



קט

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§¦¬−̈¤

eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½
:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàåçék §¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´

àìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ
:ýåýé íàð éëøc íëéëøãèeäáâ-ék ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬

íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL̈©−¦¥¨®¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½
:íëéúáLçnî éúáLçîeéøLàk ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´

änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ
õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì́Ÿ¨½¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤
òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå§¦¨−§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©

:ìëàì íçìåàéäNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk §¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ
:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úàáéïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøääâéõeöòpä úçz ¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©©«©£Æ
ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé:úøké àì íìBò úBàì íL ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«

àéú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−
:úBìbäìáøîLå Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà §¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨−©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬

:òø-ìk úBNòî Bãéâéðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦

mixn zxhrmixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çíëéúBáLçî éúBáLçî àì ékéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

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«§¥¨©

àlà ,øúéå úBçôa ìcáäékBîk ¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«§

eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ̈§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³
áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½

íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦¨®©¤©

õøàì ìònîíçìå òøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤
:ìëàìàéã äéäé ïkøLà éøá ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´

ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
ézöôç øLà-úà äNò-íà¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

åézçìL øLà çéìöäåéúçèáä íi÷úz éàcåaL:áéäçèáää éäBæå §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïîïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíéøää ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨§¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´
äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå,ìLî Cøcóë-eàçîé äãOä éöò-ìëå §©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«

äöéìî ïéðò äæ íb ,çBîNì íäétëa eké:âéúçzíB÷îaõeöòpäíéòLøä ©§©¥¤¦§©©¤¦§©§¦¨©³©¦§©«©£Æ¨§¨¦

LBøá äìòéíé÷écö eìLîéúçúå ©£¤´§½¦§§©¦¦§©¬©
ãtøqäíéöB÷ éðéî íä õeöòðåäìòé ©¦§−̈§©£¥¦¥¦©£¤´

äéäå ñãääfä øácäýåýéì £©®§¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ
ìíLäøeábúBàìãòàì íìBò §¥½§¨§¬©−̈¬Ÿ

:úøkéàúeìbä éðáì øîàäk ¦¨¥«¨©¦§¥©¨µŸ
ètLî eøîL ýåýé øîàíãà ïéa ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈¥¨¨

Bøéáçìä÷ãö eNòåíãà ïéa ©£¥©£´§¨®̈¥¨¨

,íB÷nìàBáì éúòeLé äáBø÷-ék ©¨¦«§¨³§«¨¦Æ¨½
äæ éãé ìòúBìbäì éú÷ãöå÷øå ©§¥¤§¦§¨¦−§¦¨«§©

çéLnä úàéa úákòî äáeLzä: ©§¨§©¤¤¦©©¨¦©

áúàf-äNòé LBðà éøLàúà ©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤

ähîì øeîàäda ÷éæçé íãà-ïáe ¨¨§©¨¤¨−̈©£¦´®̈
Bìlçî úaL øîLBìlçlîøîLå Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬

:òø-ìk úBNòî Bãéâ-ìàå ¨−¥£¬¨¨«§©
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàéŸ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

Ba ïéîàäìéðìécáé ìcáä øîàì §©£¦¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦
Bnò ìòî ýåýéäáBhä eìa÷é úòa §Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§©¨

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬



קי

ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬
:Láé õò éðàãýåýé øîà | äë-ék £¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈

éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½
:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáeäíäì ézúðå ¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹

íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ
:úøké àì øLà Bì-ïzàåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeíL-úà äáäàìe BúøL ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýéæíéúBàéáäå §Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º
ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìàék éçaæî-ì ¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéáçãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²
:åéöa÷ðì åéìò õa÷à£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
Láéékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì éîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå:ãäë-ék ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦§¦¨§©¨£©¥©§¦¦´Ÿ

øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà |¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´
íé÷éæçîe ézöôçíéæçBàéúéøáaéúøBúa:äéúéáa íäì ézúðå ¨®̈§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³

ìëéäaéúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéçáLe äìòî íB÷îíLå ©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨§¨¨¥½
øác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèøúBé ¤¦§§¨§¨¨−¥

àaä ïBøkfîíL úBðaîe íéðaî ¦¦¨©¨¦¨¦´¦¨®¥³
ãò äáBèìàì øLà Bì-ïzà íìBò §¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ
úøkéBîL ïBøëæ:åøëpä éðáeéðáe ¦¨¥«¦§§§¥´©¥À̈§¥

íénòäýåýé-ìò íéåìpä'ä ìà ¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤

ìýåýé íL-úà äáäàìe BúøL §¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½
ìk íéãáòì Bì úBéäìíäá éî ¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤

øLàBìlçî úaL øîL £¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

éúéøáa íé÷éæçîeéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåíéNBòä úà ©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤¨¦

älà ìkéLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNàúéáa ¨¥¤¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥§¥´
éúlôz,éðôì íL ìltúäì ïëenä úéaaíäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäé §¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦

àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøìïëeî äéäé:íénòä-ìëì §¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨¨©¦«
çõa÷î ýåýé éðãà íàðõa÷îä §ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥

õa÷à ãBò ìàøNé éçãðíéøb ¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¥¦

åéìòíéôñBð úBéäì ìàøNé ìò ¨−̈©¦§¨¥¦§¨¦

åéöa÷ðììàøNiî: §¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö ýåýé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ



קיי ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i iying meil inei xeriy

ß 'a xc` c"i iying mei ß

(ãé)åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החּטאת ּפר את יד)וּיּגׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, ׁשרּבי (שבת ְִֵֶֶַַַַַַַַָָ
לכׁשּיּב . . ּפנקסֹו על "ּכתב אביא יׁשמעאל הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכֹותב  חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּטאת

חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפׁשיטּות,
אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹראיה

(åè)úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸
-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤
:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵַָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»
הּכּפרֹות  ּכל .מעּתה ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡®̈

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«



evקיב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` e"h iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«

(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

mixehd lra

ç(ak.íéàlnä.dbEzl mdl KRdp iM ,aizM xqgbk dxez ©¦ª¦¨¥§¦¦¤§©¨¤§¨



קיג ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑'ּב'מנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש ולא ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבחה כח)וּיקטר לבן(ח, ּבחלּוק . . ׁשּמׁש (רש"י מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
כח) "ּבחינת ח, ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלבן

לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעצמּיּות

. . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגונים, ׁשאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמה־ּׁשאין־ּכן
על  הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . . ְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּצבע
צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצם

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבן ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, ׁשל (רש"י ּתפקידֹו עּקר ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמקרים  מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבּכהּנה

לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻֻֻמסּימים,
ּבבגדים  צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻמיחדים

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם ְְְִִִֵֶַָָָָֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` f"h ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈



evקיד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְִִֵַַַָָ
ּפרה, מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָזכרֹונםֿלברכה
ׁשּכהן  ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"לכּפר"

ימים, ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ְְִִִִִֶַַָָָָֹּגדֹול
הּפרה  את הּׂשֹורף הּכהן .וכן ְֵֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימים ׁשבעת ולילה יֹומם ּתׁשבּו מֹועד אהל (ח,ּופתח ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּובּלילה,לה) ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל ְְֳֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹוׁשב

הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ּובחמיׁשי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשני
וליׁשן  לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻּבׁשּבת

נאמר זה על הּנה – ּתׁשבּווכּדֹומה מֹועד אהל מי ּופתח - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹוכל
הּוא  מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה האכילה ּבעת ּגם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמצּוי

ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד ְְְִִֵֵֵֶַַַָ'עֹומד

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, לו)להּגיד ח, מּטרתם (רש"י ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּובניו  אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּבתחּלת ּבעבֹודת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה,

ׁשּלא ּבלבד זֹו ולא לא טעּוּכראּוי. אף אּלא מהּותי), (ּבדבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
נצטּוּו,הּטּו ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), (סטּיה ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנצטּוּו.לׂשמאלולא ּדבר החסרת – ְְְְִִֶַַַָָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

åòø ¯ äøò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

mixehd lra

)(clàîBéc àn÷ ÷øt ïðéøîàc ,å"éå øñç .úNòì(` ,a)`le ,mini dXW lM eilr oiGn EidW ,"dxt dUrn Ff - zFUrl" ©£Ÿ¨¥¨§¨§¦©¤¤©¨§¨©£©£¥¨¨¤¨©¦¨¨Ÿ¦¨¨¦§Ÿ
.zAWA eilr oiGn Eiddl dxez ¨©¦¨¨§©¨

         §¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦
         ©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

            −§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬¦©®§¦¹ÀŸ
        ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹©À§¦§©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬

           ¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À
          ¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨¥«

             −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦
            ¦´¦§¨®©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦

        ¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´
          −©§¦¦¨®©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬

          ¦¦«¦¨©¬§¦§¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈
          ¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®

          ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´
           −§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«−¦¥¨©´§¦

           §¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨¨®¦¹̈©À§¦
          ¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬

          ¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
         §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
           §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦

           ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®
           «¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«

            ¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®
          ¹̈¥À¦§¦§¨¤«¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

            ¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
            ¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬©§¥«¦−

            ¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´
             Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³

           ¡ÄŸ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«
           ¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤



קטו

         §¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦
         ©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

            −§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬¦©®§¦¹ÀŸ
        ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹©À§¦§©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬

           ¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À
          ¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨¥«

             −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦
            ¦´¦§¨®©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦

        ¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´
          −©§¦¦¨®©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬

          ¦¦«¦¨©¬§¦§¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈
          ¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®

          ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´
           −§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«−¦¥¨©´§¦

           §¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨¨®¦¹̈©À§¦
          ¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬

          ¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
         §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
           §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦

           ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®
           «¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«

            ¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®
          ¹̈¥À¦§¦§¨¤«¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

            ¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
            ¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬©§¥«¦−

            ¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´
             Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³

           ¡ÄŸ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«
           ¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤

תהלים
המשך מזמקר ויט מעמקד ג



קטז

           ¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈¦¦¨«¦§¦¨´©§§´
          §©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦

          £¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ¥«
          ¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬§«©«£¥«¦¦−¨¦¦

           §´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´¦§¨«¨«¦´¥¦´
           ¦®£¹¤À´Ÿ§«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦À

           Ÿ¨©¬§¦¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
            −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§©«£ª¨®

            ¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
           ¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´§«Ÿ

          ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«
          ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

          −¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ¨®§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦
            ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À

         ¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´
             −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

           ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À
          §¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦

         «¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦
         §¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨

         ¨¦§¥¨®¤¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®«¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´
          ¨¤®¤©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬

        ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«−¥
            ©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³¨¦´¥´Ÿ¦¨®§¦

            ¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦§¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«
          ¦−¨©§¦¨«¤§¨®¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦§¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´

         §¦§¨¤®§«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®§¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®
           §¹©§¥À¦¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬«¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈

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

תהלים

           ¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®
         §«¨«§¬¡¤«©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«

         ¨¨´¦§¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬«¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦
        −©¤¤¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®

           §¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
           ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´

            −¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®
           §«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦«Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À

         ´Ÿ¨¨«−§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬
          ¦§¤«−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«

           ¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨´−¨
          §«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®

            ¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬
          £¦¥«¦¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−§©§¥´¦ª¤«©´©

          −§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦¨©´§¦¦«¨«§´
          §Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®

    ¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦



קיז

           ¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈¦¦¨«¦§¦¨´©§§´
          §©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦

          £¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ¥«
          ¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬§«©«£¥«¦¦−¨¦¦

           §´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´¦§¨«¨«¦´¥¦´
           ¦®£¹¤À´Ÿ§«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦À

           Ÿ¨©¬§¦¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
            −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§©«£ª¨®

            ¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
           ¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´§«Ÿ

          ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«
          ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

          −¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ¨®§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦
            ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À

         ¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´
             −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

           ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À
          §¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦

         «¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦
         §¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨

         ¨¦§¥¨®¤¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®«¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´
          ¨¤®¤©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬

        ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«−¥
            ©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³¨¦´¥´Ÿ¦¨®§¦

            ¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦§¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«
          ¦−¨©§¦¨«¤§¨®¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦§¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´

         §¦§¨¤®§«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®§¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®
           §¹©§¥À¦¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬«¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈

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

           ¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®
         §«¨«§¬¡¤«©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«

         ¨¨´¦§¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬«¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦
        −©¤¤¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®

           §¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
           ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´

            −¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®
           §«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦«Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À

         ´Ÿ¨¨«−§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬
          ¦§¤«−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«

           ¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨´−¨
          §«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®

            ¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬
          £¦¥«¦¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−§©§¥´¦ª¤«©´©

          −§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦¨©´§¦¦«¨«§´
          §Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®

    ¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר ב', תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז אד"ר עם המצורף אליו,

ובודאי עומד בקישור עם שאר הארגונים והמוסדות המתעסקים בנוגע לענין הכשרות באה"ק 

ת"ו ולכל לראש עם הרבנים אשר זה צ"ל מתפקידם הראשי, ואף שכאן אין ידועים פרטי החוקים בזה 

אבל כנראה שתוקף רשמי לדרישת הרבנים בהאמור והחלטותיהם.

ומינייהו  מני'  אשר  רצון  ויהי  למותר,  אך  בהאמור  האריכות  בודאי  אתר,  על  שנמצא  וכיון 

יתקלס שם עילאה ויערה רוח ממרום לטהר הלבבות והמוחות )אשר לענין הכשרות גורם חשוב בזה 

וכידוע דברי הראשונים כמלאכים בנדון( שכאו"א מעמנו אשר גוי אחד הוא ודתיהם שונות מכל עם 

ודתי הארץ אינם עושים, ודוקא זהו יסוד וסוד קיומם הנצחי בכל מקום ובכל זמן, עאכו"כ בתקופתנו 

דדרא דעקבתא דמשיחא ובאה"ק אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קיח

יום ראשון - י' אדר ב'
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג אדר ב'
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א אדר ב'
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד אדר ב'
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב אדר ב'
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו אדר ב'
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז אדר ב'
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת צו תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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lre ,dbep ztilwn ezeig
ly devnl ezkitd ici
xtq e` ,dfefn e` ,oilitz
,slw eze`a jynp ,dxez
jynpd seqÎoi` xe` ielib
ixd - .devnd ici lr
dyrp ea xacdy igxkd
xzene xedh didi ,devnd

-eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ1àì : ¦§¨¦§¨¨Ÿ

íéîL úëàìîì øLëä- ª§©¦§¤¤¨©¦
,devn ea dyriiy xacl
íéøzîe íéøBäè àlà¤¨§¦ª¨¦

éôa,E,dlik`l icedi ly eita -,äìøò BðéàL âBøúà ïëå- §¦§¥¤§¤¥¨§¨
,devn dyrp bexz`d oi` recn ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda

:dlxr zepya oiicr `ed m`ìMî àéä äìøòäL) ääâä *L ¤¨¨§¨¦¦¨Ÿ
,íìBòì äiìò íäì ïéàL éøîâì úBàîhä úBtìwdlxr - §¦©§¥§©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨

lk mb jke .dyecwl ,mrt s` ,zelrzdl dleki dppi`
mpi` ,ze`nhd zetilwd yelyn mzeig milawnd mixac mze`

,devn mda miyeryk mb ,dyecwl zelrzdl milekiBîk§
íBìLå-ñç äøáòa äàaä äåöî ìk ïëå ,'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦§¥¨¦§¨©¨¨©£¥¨©§¨
ze`nhd zetilwd yelyn dzeig zlawn ixd ,dxiard ik -

:(dyecwl zelrzdl dleki `id oi` okle ,ixnbl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éòìñä éôéòñáå íéøåöä úø÷ðá àåáì áéúëå 'åâå åéãçé
ïåàâ øãäá òôåäå ù"îëå 'åâå åðåàâ øãäå 'ä ãçô éðôî

:'åâå êöøà ìáú éáùåé ìë ìò êæåò

äðäå æì ÷øôúåîé ìù äæä úåîéìùä úéìëú
àåäù íéúîä úééçúå çéùîä
åðéùòîá éåìú éîùâä æä"åòá ä"á ñ"à øåà éåìéâ
äåöîä øëù íøåâä éë úåìâä êùî ïîæ ìë åðúãåáòå
éåìéâ íãàä êéùîî äúééùòá éë äîöòá äåöîä àéä
úåéîùâá ùáìúäì äèîì äìòîìî ä"á ñ"à øåà
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú

íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò
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כא.18. ב, השנה.19.שם, ראש של התפילה א.1.בנוסח קה, שבת ראה

'a xc` b"i iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ג רביעי יום
,92 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenä÷ãöä úåòîå...,fn 'nr cr:äìôúä åà

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`
ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mda devnd,mxa .oeilrd oevxd
`ed mda mixacdyk
mixac md ,devn miiwn
dfe ,mixedhe mixzen
dxiar ici lr `ly dyrp
mze`a devnd zlret -
zgz f` cr eidy ,mixac
,dbep ztilw zlynn
mr cg`zdle zelrzdl
,`edÎjexa seqÎoi` xe`

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaLslway zeigd - ¤¨¤
e` ,bexz`d e` ,oilitzd

,dwcvd incäìBò¤
øBàa ììëðå ìhaúîe¦§©¥§¦§¨§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
Cøaúé BðBöø àeäL¤§¦§¨¥

,íäa Laìîäitk - ©§ª¨¨¤
miwxta epcnly
ly epevxy ,mincewd
,devna yaeln d"awd
icediy dvex d"awdy

;devn dze` dyriììk íéðt øzñä úðéça íL ïéàL øçàî¥©©¤¥¨§¦©¤§¥¨¦§¨
.Cøaúé BøBà øézñäìdl` mixac ly zeigd zllkp okl - §©§¦¦§¨¥

mixac mze` ly zeigd zece` epcnl o`k cr .oeilrd oevxa
ly zeigd e` ,oilitzd ly slwd zeigk ,devnd ziyrp mday
gekl xywa mb xacd jky ,cnlp oldl .dnecke ,bexz`d
ztilwn `id mby ,sebd z` dignd zindad zipeigd ytpd
gek mb llkp ,devn meiwl ef ytp geka yeniyd ici lre - dbep

.oeilrd oevxd `idy devnd zyecwa dfLôð çk ïëå§¥Ÿ©¤¤
¯ äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk-íâ Laìúî àeäzgz - ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn

,dtilw ly ytp `idyBðBöø àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìèáe ,Cøaúéytpd geky ,ixd - ¦§¨¥¨¥§¥¨

.devn ziiyr ici lr dyecwa dlrzn ,dbep ztilwny zindad
zeevn ziiyr ici lr `wec e`ly ,xaqei dzrzeiyrnllkp

,dxez cenilk zeevn mb `l` ,dyecwa zipeigd ytpd gek
,cala xeaica oze` miniiwny zeevn - dlitze rnyÎz`ixw

oneiwa mb - dyrnd geka `leodlyytpd geka miynzyn

d zipeigdgek eze` llkp okle ,dbep ztilwny zinda
.dyecwaälôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz úåöîa íâå§©§¦§©©§¨§¦©§©§¦¨

,ïäa àöBiëåxe`a zindad zipeigd ytpd gek oci lr llkp - §©¥¨¤
,`edÎjexa seqÎoi`Lnî úéîLb äiNòa ïðéàL óàs` - ©¤¥¨©£¦¨©§¦©¨

eniiew `l el` zeevny
zinyb diyr zervn`a

,ziynnúìLîî úçzL¤©©¤§¤¤
dâð útìwÎlr `l` - §¦©Ÿ©

.cala xeaic ici-ìkî¦¨
ïì-àîé÷ àä íB÷î- ¨¨©§¨¨

,epilr laewn ixd
øeaãk åàì øeäøä"c§¦§¨§¦

,"éîc"xedxd"y - ¨¦
,xeaic enk epi` (daygn)
BúáBç éãé àöBé Bðéàå- §¥¥§¥¨

yiy zeevn oze`a
,xeaica oda ynzydlãò©

,åéúôNa àéöBiLony - ¤¦¦§¨¨
- zeevn oze`ay gxkdd

,xeaic didiïì-àîé÷å- §©§¨¨
,epilr laewneúîé÷ò"c©£¦©

åéúôNzxin` zrya - §¨¨
,milndéåä,`ed - £¥
,"äNòîdfk dyrn mb - ©£¤

zipeigd ytpl jiiy
zlynn zgzy zindad
xacdy myk ,dbep ztilw

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna`"hily x"enc` w"k.ék¦
ìå äôe íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôà éàïBL ¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦¤§¨

,íéiîLbä íépLåicil mi`a mkxc "dtd ze`ven" mdy - §¦©¦©©§¦¦
,dtÎlray dtya zeize`d ibeq lk ,zeinyba iehiaíà-ék¦¦

óebä éøáàa úLaìnä úéîäaä úéðeiçä Lôð éãé-ìò©§¥¤¤©¦¦©¤¡¦©§ª¤¤§¤§¥©
,Lnî,dyrna devn ziiyrl xywa d"l wxta epcnly itk - ©¨

inyb `ed sebd eli`e zipgex dlek `id ziwl`d ytpde zeidy
sebd z` xxerle lertl ziwl`d ytpl zexyt`d oi` -

gd ytpd zervn`a wx ,devn ly zinyb diyrldignd zipei
- inybd sebl ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `ide ,sebd z`
ziwl`d ytpd zlert z` d`iand `id `id zipeigd ytpd
dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb xacd jke .seba
`vnp - miinybd xeaicd ixa` zlrtd ici lr `a dlitze
ytpd iciÎlr `l` z`f rval dleki ziwl`d ytpd oi`y

- zipeigdøúBé ìBãb çëa øaãnM äî ìëå`edy lkk - §¨©¤§©¥§Ÿ©¨¥
,dlitzde dxezd ixeaica gek xzei riwynñéðëî àeä©§¦

.elà íéøeaãa úéðeiçä Lôpî úBçk øúBé Léaìîe- ©§¦¥Ÿ¦¤¤©¦¦§¦¦¥
mzeig milawnd xzei miax zegek dyecwa milvepn `linne
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íéøîà éèå÷éì
*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
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a'קכב xc` c"i iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ד חמישי יום
,fn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå úàæ,94 'nr cr.éøîåçäå éîùâä

æì÷øô

.dbep ztilwnáeúkä øîàL eäæå2äðøîàz éúBîöò ìk" : §¤¤¨©©¨¨©§©Ÿ©§¨
."'Bâåzekixv dlitzde dxezd zeaiz :xnelk - "jenk in 'd - §

ax gk oda riwydl ,"dpxn`z izenvr lk" ly ote`a xn`idl
.sebd ly xyt`d lkk xzei-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨

äëøáì3íà" :,dxezd - ¦§¨¨¦
äëeøò,dxecg -ìëa £¨§¨

¯ íéøáà ç"îø§©¥¨¦
,úønzLîly epexkfa - ¦§©¤¤

,dxez cneld mc`díàå§¦
,"úønzLî dðéà ¯ åàì©¥¨¦§©¤¤

,gkyidl dlelre -ék¦
äçëMäipipr ly - ©¦§¨
,dxezàéä,dxewn - ¦

dâð útìwî ïäL ,úéîäaä úéðeiçä Lôðå óebä útìwî¦§¦©©§¤¤©¦¦©¤¡¦¤¥¦§¦©Ÿ©
,äMã÷a íéîòôì úììëpäzllkp dbep ztilwyk ,f`e - ©¦§¤¤¦§¨¦©§ª¨

;dgkyl daiq lk oi` ,dyecwaïçk LéznLk eðéäåly - §©§§¤©¦Ÿ¨
,zipeigd ytpde sebdBà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨

:älôzäidef - ©§¦¨
dkexr" ly zernynd
`ed - "mixa` g"nx lka
zxceg `idy ote`a cnel
f` - ,eixa` g"nx lk z`
`id ,"zxnzyn" `id
jka ik ,epexkfa zxnyp
d`iand daiqd z` xiqd

.dgkyl

ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk ,dbep
llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp oldl .dyecwa
zipefip mdny milk`nd lk mb `l` ;devn ici lr dyecwa

zlawne zipeigd ytpd
milk`n mb - mdn dzeig
zlynn zgz eid dl`
mzeig elaiwe dbep ztilw
ytpdyk ixd - dpnn
devn zniiwn zipeigd
dlaiwy gekd zervn`a
zllkp ,dl` milk`nn
mb devnd zyecwa f`
.milk`n mze` ly zeigd
,owfd epax xiaqi mb jka
lk ly zeigdy ji`
dzr zkiiyd ,dfd mlerd
jtdiz ,dbep ztilwl
:`ealÎcizrl dyecwl

lr xearln xnyidl - zeevn b"ixz miiwz dnyp lky ici lr
icib (365) d"qy cbpk ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy
mcdy xenyl `ed mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d
d"qy zexney mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l
mewnl jyniz `l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn
zeevn (248) g"nx miiwz dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y
xa` lky myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd
jk ,ytpd on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed
.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk
zeig dpa`yz `l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke
l`xyi llk ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn

mlerd ly zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy ixd -
zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp lk - dfd

.ynn lreta
úàædxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd caln - Ÿ

ytpd ly gekd dlrzn
,dyecwa zipeigdãBòå§

,úøçàdlrn jka yi - ©¤¤
:ztqepLôð çkL¤Ÿ©¤¤

úLaìúnä úéðeiçä©¦¦©¦§©¤¤
øeacä úBiúBàa§¦©¦
Bà äøBz ãeîìúa§©§¨
Bà ,ïäa àöBiëå älôz§¦¨§©¥¨¤
meiwa yalznd gekd -
ìk éøä ¯ úBiNòî úBöî¦§©£¦£¥¨

Búeiçå Bìecb- ¦§©
gek ly eneiwe ezegztzd

,mi`a dfàeäL ,ícäî- ¥©¨¤
,mcd,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨

ïé÷Lîe ïéìëà ìk ïäL¤¥¨¢¨¦©§¦
eéäL ,íc eNòðå äúLå ìëàL,ok iptl -,dzìLîî úçz ¤¨©§¨¨§©£¨¤¨©©¤§©§¨

,dbep ztilw ly -,äpnî íúeiç e÷ðéå,dbep dtilwn -äzòå §¨§©¨¦¤¨§©¨
,ziyrn devn eziiyr e` ezlitz ,dxez ecenil zrya -àéä¦

,dbep ztilw -,äMãwa úììëðå áBèì òøî úëtäúî¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤©§ª¨
LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé-ìò- ©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥

,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàaly - §¦¥
,dlitze dxez,Bæ äiNòa Bà,devn dze` ly -ïä ïä øLà ©£¦¨£¤¥¥

,devnd dyrne dlitze dxezd zeize` -BðBöø úeiîéðt§¦¦§
øBàa ïk-íb ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä íeL éìa ,Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§©¨¦§¨©¥§
ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé BðBöø àeäL àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤§¦§¨¥§©¨¦§¨

.úéðeiçä Lôð çk ïk-íb äìBòådler dfÎiciÎlr dpd - §¤©¥Ÿ©¤¤©¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá

ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ
ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå
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קכג 'a xc` c"i iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ד חמישי יום
,fn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå úàæ,94 'nr cr.éøîåçäå éîùâä

æì÷øô

.dbep ztilwnáeúkä øîàL eäæå2äðøîàz éúBîöò ìk" : §¤¤¨©©¨¨©§©Ÿ©§¨
."'Bâåzekixv dlitzde dxezd zeaiz :xnelk - "jenk in 'd - §

ax gk oda riwydl ,"dpxn`z izenvr lk" ly ote`a xn`idl
.sebd ly xyt`d lkk xzei-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨

äëøáì3íà" :,dxezd - ¦§¨¨¦
äëeøò,dxecg -ìëa £¨§¨

¯ íéøáà ç"îø§©¥¨¦
,úønzLîly epexkfa - ¦§©¤¤

,dxez cneld mc`díàå§¦
,"úønzLî dðéà ¯ åàì©¥¨¦§©¤¤

,gkyidl dlelre -ék¦
äçëMäipipr ly - ©¦§¨
,dxezàéä,dxewn - ¦

dâð útìwî ïäL ,úéîäaä úéðeiçä Lôðå óebä útìwî¦§¦©©§¤¤©¦¦©¤¡¦¤¥¦§¦©Ÿ©
,äMã÷a íéîòôì úììëpäzllkp dbep ztilwyk ,f`e - ©¦§¤¤¦§¨¦©§ª¨

;dgkyl daiq lk oi` ,dyecwaïçk LéznLk eðéäåly - §©§§¤©¦Ÿ¨
,zipeigd ytpde sebdBà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨

:älôzäidef - ©§¦¨
dkexr" ly zernynd
`ed - "mixa` g"nx lka
zxceg `idy ote`a cnel
f` - ,eixa` g"nx lk z`
`id ,"zxnzyn" `id
jka ik ,epexkfa zxnyp
d`iand daiqd z` xiqd

.dgkyl

ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk ,dbep
llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp oldl .dyecwa
zipefip mdny milk`nd lk mb `l` ;devn ici lr dyecwa

zlawne zipeigd ytpd
milk`n mb - mdn dzeig
zlynn zgz eid dl`
mzeig elaiwe dbep ztilw
ytpdyk ixd - dpnn
devn zniiwn zipeigd
dlaiwy gekd zervn`a
zllkp ,dl` milk`nn
mb devnd zyecwa f`
.milk`n mze` ly zeigd
,owfd epax xiaqi mb jka
lk ly zeigdy ji`
dzr zkiiyd ,dfd mlerd
jtdiz ,dbep ztilwl
:`ealÎcizrl dyecwl

lr xearln xnyidl - zeevn b"ixz miiwz dnyp lky ici lr
icib (365) d"qy cbpk ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy
mcdy xenyl `ed mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d
d"qy zexney mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l
mewnl jyniz `l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn
zeevn (248) g"nx miiwz dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y
xa` lky myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd
jk ,ytpd on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed
.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk
zeig dpa`yz `l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke
l`xyi llk ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn

mlerd ly zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy ixd -
zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp lk - dfd

.ynn lreta
úàædxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd caln - Ÿ

ytpd ly gekd dlrzn
,dyecwa zipeigdãBòå§

,úøçàdlrn jka yi - ©¤¤
:ztqepLôð çkL¤Ÿ©¤¤

úLaìúnä úéðeiçä©¦¦©¦§©¤¤
øeacä úBiúBàa§¦©¦
Bà äøBz ãeîìúa§©§¨
Bà ,ïäa àöBiëå älôz§¦¨§©¥¨¤
meiwa yalznd gekd -
ìk éøä ¯ úBiNòî úBöî¦§©£¦£¥¨

Búeiçå Bìecb- ¦§©
gek ly eneiwe ezegztzd

,mi`a dfàeäL ,ícäî- ¥©¨¤
,mcd,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨

ïé÷Lîe ïéìëà ìk ïäL¤¥¨¢¨¦©§¦
eéäL ,íc eNòðå äúLå ìëàL,ok iptl -,dzìLîî úçz ¤¨©§¨¨§©£¨¤¨©©¤§©§¨

,dbep ztilw ly -,äpnî íúeiç e÷ðéå,dbep dtilwn -äzòå §¨§©¨¦¤¨§©¨
,ziyrn devn eziiyr e` ezlitz ,dxez ecenil zrya -àéä¦

,dbep ztilw -,äMãwa úììëðå áBèì òøî úëtäúî¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤©§ª¨
LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé-ìò- ©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥

,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàaly - §¦¥
,dlitze dxez,Bæ äiNòa Bà,devn dze` ly -ïä ïä øLà ©£¦¨£¤¥¥

,devnd dyrne dlitze dxezd zeize` -BðBöø úeiîéðt§¦¦§
øBàa ïk-íb ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä íeL éìa ,Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§©¨¦§¨©¥§
ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé BðBöø àeäL àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤§¦§¨¥§©¨¦§¨

.úéðeiçä Lôð çk ïk-íb äìBòådler dfÎiciÎlr dpd - §¤©¥Ÿ©¤¤©¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá

ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ
ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין

'a xc` e"h iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ו שישי יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùðä ìë øùàë,94 'nr cr.úåáàä åîë

mci lrye ,dzye lk`y mixacd lk ly zeigd mb dyecwl
,dxezd z` cenll e` devnd z` miiwl gekd z` laiw

àéäL ,dâð útì÷ úeììk ïk-íb äìòz äæ-éãé-ìòåztilw - §©§¥¤©£¤©¥§¨§¦©Ÿ©¤¦
,dbep.éøîçäå éîLbä äfä íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨©¤©©§¦§©¨§¦

k zllkp izne -?dyecwa - inybd dfd mlerd ly zeigd l
úéäìàä Lôðå äîLpä ìk øLàk4,ìàøNé ìëaL ©£¤¨©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥

ì úeèøôa ú÷lçúnä,àBaø íéML`ed sl` ze`n yy - ©¦§©¤¤¦§¨§¦¦¦
xtqn lrny zenypd .l`xyi llk zenyp ly illkd xtqnd
lk xy`ke ,onwlck - sl`d ze`n yyn zevevipe mihxt od ,df

miyy" ,sl` ze`n yy
zenypd ,"`eaxìk íi÷z§©¥¨

â"éøz ìk úéèøt Lôð¤¤§¨¦¨©§©
ä"ñL :äøBzä úBöî¦§©¨§¨

äNòú-àìxnyidl - Ÿ©£¤
ick ,odilr xearl `ly
ìL íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤
úéðeiçä Lôð íc©¤¤©¦¦
e÷ðéé àlL ,óebaL¤©¤Ÿ¦§
Bæ äøáòa úeiç eìa÷éå¦©§©©£¥¨

ìMî úçàîúBtì÷ L ¥©©¦¨Ÿ§¦
ïänL ,éøîâì úBàîhä©§¥§©§¥¤¥¤
zetilwd ylyn -

,ixnbl ze`nhdíéòtLð¦§¨¦
äNòú-àì ä"ñùŸ©£¤

àúéøBàcÎ`ld wx `le - §©§¨
mb `l` dxezay dyrz
,ïðaøcî ïäL ïäéôðòå- §©§¥¤¤¥¦§©¨¨

mby 'f wxta epcnly itke
zetilw ylyn mzeig milawn ,opaxcny dl` "mitpr"
ylyn mzrtyd milawnd mixacd lk .ixnbl ze`nhd
;dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd
ly mcd cib f` lawn ,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke
ezeig z` (dxiar dze`l zekiiy el yiy cib eze`) mc`d

,ixnbl ze`nhd zetilwd ylynLôð ìëeú àì áeLå§Ÿ©¤¤
ìMä úàîèa äàîèð íà ,'ä ìà úBìòì úéðeiçäúBtì÷ L ©¦¦©£¤¦¦§§¨§ª§©©¨Ÿ§¦

äøáòäå ìeha íà-ék íìBòì äiìò ïäì ïéàL ,úBàîhä©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨¦¦¦§©£¨¨

,éøîâìoi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd zetilwd yly - §©§¥
.ixnbl olhal `l` dyecwl ozelrdl zexyt`áeúkL Bîk5: §¤¨

;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå"mixacdy xg`ne - §¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
mzexyt`a oi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mirtypd
zeevn d"qyn zg` lr mc` xeari m`e ,dyecwl zelrzdl
"oditpr" e` dyrzÎ`ld
zelrzdl leki `l -

dyecwlhxt eze`ly
tpdynzydy zipeigd y

ixd ;dxiar dze`a ea
ezexnyid iciÎlry oaen

lr xearlnlkd"qy
`ed ,dyrzÎ`ld zeevn

y gihanlkzipeigd eytp
,dyecwl zelrzdl lkez

äNò-úBöî ç"îøez` - §©¦§£¥
lk miiwz 'dyr'd zeevn
ick ,icedi ly zihxt ytp

éLîäìóBñ-ïéà øBà C §©§¦¥
,ähîì àeä-Ceøä§©¨

Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨
ç"îøaL úéðeiçä Lôpä©¤¤©¦¦¤¦§©
øeîb ãeçéa ,óebä éøáà¤§¥©§¦¨
mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevn meiw iciÎlry -

,d"awd,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -äìòL Bîk ¦§©£¨¦©¨§¤¨¨
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúé BðBöøaixa` - ¦§¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥

miyrp ,mday zipeigd ytpd ly zeigde mc`dBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîìlky ,d"awdl "dakxn" eidy - §¤§¨¨§¨¨

epcnly itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa`
,d"awdl "dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta

.zeevnd oipr iciÎlr
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íéøîà éèå÷éì
äîùðä ìë øùàë
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - ברוךֿהוא איןֿסוף ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'



a'קכד xc` f"h ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ז קודש שבת יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.ïäéðéá úòöåîîä

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨©¤

,åLëò dâð útì÷ àéäLly zeigd ,giynd z`ia iptl - ¤¦§¦©Ÿ©©§¨
,dbep ztilwn `id dfd mlerdæà àözly dlek zeigd - ¥¥¨

,dfd mlerddúàîhî¦ª§¨¨
,dúàìçå"dz`neh" - §¤§¨¨

,dbep ztilway rxd epiid
aehd epiid "dz`lg"e
epi` df aeh mby ,dbepay
,dtilwn `l` ,dyecwn
úBéäì äMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨¦§

,'äì äákøîcizrl - ¤§¨¨©
,`eal,BãBák úBlbúäa§¦§©§

,'d ceak -øNa ìk eàøå"§¨¨¨¨
,"åécçémc`d ipa lk - ©§¨

,zewl` e`xiòéôBéå§¦©
,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§
,äøBz ïzîák ïéòa ïéò,ziyep`d oird ,"dhnly oir"d - ©¦§©¦¦§©©¨
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לה.6. ד, דברים

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

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 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 
ראשון

יום
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קכו

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 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

יום 
רביעי

יום 
חמישי



קכז 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  ְוׁשַ חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעֹוְבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ַהֲחִסידּות,  תֹוַרת  ּדְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּוא  חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ַהֲחִסיִדים:  ל  ּכָ ֲעבּור  בּו  ְוִנְכּתְ ים,  ָלִלּיִ ּכְ ֵהם  ׁשֶ אֹוָרה 

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אֹוָרה – ַאֶלף־ּבֵ ְוׁשַ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ָהֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ֵעֶסק:  ַעל  ּבַ ֵמֲעבֹוַדת 
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אשר עד עתה לא הצליח בעבודה ושענינים שניסה לעסוק בהם, ושואל 

דרך בזה.

חול  יום  בכל  אשר  להאמור,  בהנוגע  היעוצות  מהעצות  חיים  תורת  בתורתנו  המבואר  וע"פ 

בבקר קודם הנחת התפילין, יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ולאחרי כן יתפלל בלב שלם לבורא עולם 

יוצר האדם ומנהיגו.

כמובן הכוונה שיהי' זה בתוככי כללות הנהגה מתאימה בחיי היום יומי, כפי הוראות תורתנו 

תורת חיים, ולאחרי החלטה להתנהג כאמור והתחלה בזה, תקותי חזקה שישתנה מזלו לטובה אף 

זה תלוי בתוקף אמונתו  וגם  זמן קצר,  או לאחר משך  זה תומ"י  יהי'  עד מה, אם  יודע  שאין אתנו 

ובטחונו אשר השי"ת הוא הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים כנוסח הברכה שתקנו לנו 

אנשי כנסת הגולה, וככל שיוסיף בבטחונו תוקדם הברכה ויתוסף בה.

אלא שמתחלה צריך לבדוק התפילין שלו ולדעת ברור אשר כשרות הן.

ואחכה לבשורות טובות בהאמור והרי נמצאים אנו בחדש אדר, חדש הצלחה ליהודים בכל 

עניניהם וכמה שכתוב ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ועיין פירוש כתוב זה במסכת מגילה 

דף ט"ז ע"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשע''ט  ב' אדר י' ראשון יום לבית  מבית טומאה התפשטות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úéa ïéaL ïBlç©¤¥©¦
,òaøî çôè ìò çôè Ba Lé íà ¯ äiìòì úéa ïéaL Bà ,úéáì§©¦¤¥©¦©£¦¨¦¥¤©©¤©§ª¨

.àîè éðMä úéaä ¯ ïäî ãçàa äàîè äúéäå§¨§¨ª§¨§¤¨¥¤©©¦©¥¦¨¥
הש "ך  סק"ב)כתב  שעב סי' לבית(יו"ד מבית  העוברת  טומאה  :

אלא אינה  טפח , על  טפח  בו  שיש  חלון  דרך לעליה מבית  או

מדרבנן.

אברהם ' סק"ב)וה 'מגן שמג סי' מדברי(א"ח עליו  תמה 

אבל  בהלכות  ה"ג)הרמב "ם  שנכנסה(פ"ג טמא לאהל נכנס  "אם 

בבית טומאה  של שעצמה  פי על  אף לוקה , – הטומאה  אליו

ה 'חתם כתב  וכן התורה . מן  היא  זו  שטומאה  הרי  אחר".

שמ)סופר ' סי' יו"ד הנמשכת(שו"ת טומאה  ראשונים  כמה  שלדעת 

התורה . מן היא  החלון  דרך לבית  מבית 

האהל ' א)וב 'פתח סי' ב אהל (כלל שבין  בחלון הסתפק 

שני את  מחבר הוא האם הטומאה , את המעביר  לאהל

האהל  אל הנכנס  וכהן  אחד , כאהל  ונחשבים  האהלים 

אהל  אל כנכנס  הוא  הרי  החלון דרך אליו נכנסה  שהטומאה

לא מת  נפשות  כל  "ועל הלאו  על אף ויעבור בתוכו  שהמת

יבא "?

אפרים ' ה 'שער  צג)ולדעת  ביניהם(סי' שחלון  בתים  שני

שהטומאה לבית  כהן יכנס  ואם  אחד" לאהל הכל  "נחשב 

יבא '. 'לא  משום ילקה  החלון , דרך  לתוכו נכנסה 

סופר' ה 'חתם  מגמרא (שם)אך א)מוכיח מג, שחלון(נזיר

הבתים שני  את  מחשיב  אינו לבית  מבית  טומאה  המעביר

הבית אל נכנס  אם  רק  יבא ' 'לא על ועובר  אחד, ל'אהל '

נפרץ הבתים  שני  שבין הכותל אם  אמנם, בתוכו , שהמת

כ'אהל' נחשבים  הם הרי  העומד , על מרובה  שהפרוץ  באופן

אחד.

האהל ' ההלכה(שם)וה 'פתח את  זה  לפי ה"ח)ביאר  פ"ד (לעיל

האהל  - הבית  לתוך והכניסן שנחלקו  באהל המטמאין  "כל

זיתים חצאי שני הכניס  אם  כלומר , באהל". ומטמאין מצרפן

מצרף הבית כי  שבבית מה  כל נטמא  הבית, לתוך  המת  מן

הזיתים חצאי  שני  אם אך אחד , לשיעור  הזיתים  חצאי  שני  את 

אינם ביניהם , פתוח חלון אם  אף  בתים, בשני מונחים 

אחד. כבית  נחשבים  אינם  כי מצטרפים 

ה'תשע''ט  ב' אדר י"א שני יום הטומאה? בפני חוצצת החלון סתימת מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïBlçä íúñ̈©©©
éøöå ...õöBç äæ éøä ...Nøç éìëañeàî äæ Nøç éìk úBéäì C ¦§¦¤¤£¥¤¥§¨¦¦§§¦¤¤¤¨

.BúBpôì Bzòc äéäz àlL éãk ...áe÷ðå§¨§¥¤Ÿ¦§¤©§§©
ביניהם יש  אם  מת , נמצא  מהם  ובאחד  סמוכים  בתים שני

אם אך  השני , לבית  עוברת  הטומאה  – טפח על טפח חלון

ואינו הטומאה  כלפי  גבו (כאשר  חרס בכלי החלון  את  סתם

הטומאה . בפני חוצץ  הוא  הרי טומאה ) מקבל

התוספות  היא)וכתבו  ד"ה א כ, את (ב"ב סתם  oelgdשאם  lk
עתיד  אלא  הכלי , את  שם  מבטל  אינו אם גם  חוצץ  הוא הרי  –

מבטלו, אם  רק  חוצץ שהכלי הגמרא דברי ומשמעות לפנותו .

את  סותם אינו  הכלי כאשר  oelgdהיינו  lk רק ehrnnאלא 
טפח בה"ב)(וכן משיעור  כאן הראב"ד .דעת

במשנה  מהמסופר  היא  ה'תוספות ' א)והוכחת  קנז, (שבת

בפני לחצוץ  כדי  חרס  של בפך  הבית חלון  את שסתמו 

בחלון הפך את  הניחו  וודאי והרי לבית, תיכנס  שלא  הטומאה

את לבטל דעתו ואם בשבת , היה  הדבר  כי  לפנותו , מנת  על 

כל  שבסתימת  מכאן  אלא  בונה , משום  חייב  בחלון  הכלי 

- לפנותו עתיד אם וגם  הכלי את  לבטל צורך אין  החלון

חוצץ .

טוב ' יום  ב'תוספות  ואם)והקשה  ד"ה מ"ב פ"ו :(אהלות

את סתם  אם  גם כאן , הרמב "ם  oelgdלדברי lk צריך

מאוס... זה  כלי  להיות  "צריך כתב  שהרי  הכלי את  שם שיבטל

ezrcכדי  didz `ly את שסתם ומדובר oelgdלפנותו ", lk,

מיעטו " או החלון  "סתם  א ' בהלכה  מלשונו שמשמע (ראה כפי 

משנה) לפנותכסף בדעתו יהא  שלא  צריך  מדוע  לתמוה : ויש  .

את סתם  שאם מהמשנה  הוכיחו ה 'תוספות ' והרי הכלי, את 

את מבטל אינו אם  גם  הטומאה , בפני הוא חוצץ  החלון כל 

הסתימה ?

לדוד' ה 'שושנים  שם)ותירץ  :(אהלות

לממעט, כולו  החלון סותם  בין הבדל אין הרמב "ם לדעת

המובא שהמעשה אלא  הסתימה , את  שיבטל צריך  ותמיד 

בפני לחצוץ  כדי חרס  בכלי  החלון את  שסתמו  במשנה 

ואף משם . לפנותו  חשבו  שלא  באופן היה  אכן הטומאה,

להשאירו בדעתו אין  כי  גמור בנין זה  אין בשבת , זה  שהיה 

מדרבנן, אסור  מיד , לפנותו  דעתו  שאין כיוון אך לעולם , שם 

שהתירו כמו  מותר  הלכה להורות  כדי או  מצוה  (שבת ולצורך

מדרבנן.שם) רק  אסורים אם  מצוה לצורך  וקשירה  מדידה 

ה'תשע''ט  ב' אדר י"ב שלישי יום לכהן  אברים השתלת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéìévî ¯ ïéòeìaä©§¦©¦¦
àöz àlL äàîhä úà ïéòðBîe ,eànèúé àlL ïéøBähä ìò©©§¦¤Ÿ¦§©§§¦¤©ª§¨¤Ÿ¥¥

.ànèúe§©¥

בתוך  'בלוע ' טמא  דבר  שכאשר  מבואר הרמב "ם  מדברי 

בפני וחציצה  הגנה  מהווה  הטהור הדבר – טהור דבר 

בהלכה שמפרט כפי  אחרים , ותטמא  תצא שלא  הטומאה
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טהור". הבית  – לבית ונכנס המת בשר  שאכל "כלב  הבאה :

טמא דבר  כאשר  אחר : באופן זה דין  שפירשו  יש  אך

חלק להיות ונהפך  אליו בטל הוא  הרי  אחר  גוף  בתוך 'בלוע '

אלא  החוצה  בוקעת  אינה  שהטומאה  רק  ולא  envrממנו , `ed
xdhp.

הראב "ן  מדברי ללמוד יש  ח)וכן  עוברים(סי' שאין שכתב 

זה הרי  כי בקדירות , הבלוע  חמץ  על יראה  בל  איסור על

הבלוע שהדבר מכך  ומבואר מטמאה . שאינה  בלועה  כטומאה

כך  מטמאה, אינה  הבלועה שהטומאה  וכשם ממציאותו , בטל 

כחמץ . נחשב  אינו  הבלוע  החמץ

הר"ש  מדברי עולה מקוואות)וכן מסכת זה(סוף מדין  שלמד

מטמאת , אינה  בלועה  שטומאה  כשם  בטבילה: חציצה  לדין

כחציצה נחשב  אינו האדם  בשר בתוך שנבלע חיצוני גוף  כך 

ומבואר מהגוף. כחלק  נחשב עצמו  הוא  כי לגוף , המים בין 

בטל  הבלוע  שהדבר  הוא  בלועה ' 'טומאה  דין  שיסוד  מכך ,

בלוע  הוא שבתוכו רל)לגוף  סי' א, יו"ד משה .(אגרות

פיינשטיין הגר"מ התיר  זה  פי  שם)ועל  משה להשתיל (אגרות

כי לכהן , טומאה  איסור משום בכך  ואין ממת, אבר  לכהן 

מהגוף כחלק  להיות  ייהפך הוא  בגופו  יושתל  שהאבר לאחר 

מטומאתו. וייטהר 

ואינו חוץ  כלפי גלוי מהאבר  מקצת  אם אפילו כי והוסיף ,

שבטל  משום  מטמא שאינו  ההסבר  פי  על הרי בגוף , מכוסה 

שם שיישאר  כוונה  מתוך בגוף  מניחו  שאם  יתכן לגוף,

בטל  הוא  הרי  לגמרי.בקביעות , בו  בלוע  אינו אם  אף  לגוף

ה'תשע''ט  ב' אדר י"ג רביעי יום שניקב  פתיל צמיד בכלי מטומאה הצלה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìévî Nøç éìk§¦¤¤©¦
úçtiL ãò ,ìBãâáe ; ïBnø àéöBîa á÷piL ãò ,ìéút ãéîöa§¨¦¨¦©¤¦¨¥§¦¦§¨©¤¦¨¥

.Baøª
הטומאה ? בפני מציל  אינו מתי פתיל , בצמיד  חרס  כלי

רש "י ולדעת  הרמב "ם ברברבי)לדעת  ד"ה א צו, גדול (שבת כלי

נפחת אבל ברובו , נפחת  אם רק  הטומאה  מפני  מציל אינו

עדיין רימון ' 'במוציא  הוא  הנקב  אם אפילו הכלי , מרוב פחות 

מציל, אינו  רימון ' 'במוציא ניקב  אם  קטן כלי  ואילו מציל.

הכלי רוב  הוא הנקב אם  גם רימון ' מ'מוציא  פחות  אבל 

מציל. קטן), הכלי (שהרי

)והתוספות המהרש"א הסבר לפי ברברבי, הא ד"ה על (שם הקשו 

ברוב נקב  גדול בכלי  אם  קטן : לכלי  גדול  כלי בין זו חלוקה 

קטן כלי  יפסל  לא  מדוע  מטומאה, מציל  ואינו פוסל הכלי 

נשאר ברובו, שנפחת  גדול כלי  אדרבה, והרי ברובו? שנפחת 

קטן כלי  כן  ואם  נפסל , זאת  ועם  קטן בכלי מאשר  יותר בו

'במוציא נפחת  לא אם  אף  ברובו כשנפחת  שיפסל ֿ שכן כל 

רימון'?

רימון' 'במוציא  שניקב  גדול כלי  ה 'תוספות ' לדעת  ולכן 

ורוב הכלי  מרוב  פחות  שהנקב  אף מטומאה  מציל ואינו  נפסל

פחות ניקב  אפילו  רובו , שנפחת  קטן כלי ואילו  שלם , הכלי 

מטומאה . מציל  ואינו נפסל רימון' מ'במוציא 

אחרונה ' א)וה 'משנה  יז, רש "י(כלים שיטת  את  מבאר 

והרמב "ם :

מרימון, גדולים  לדברים  מיועד ששימושו היינו  גדול, כלי

ואינו תשמישו את  מבטל אינו  עדיין  רימון ' 'במוציא  נקב  ולכן

ברובו נפחת  אם  ורק הטומאה , בפני ומציל כלי, מתורת  בטל 

קטן כלי  ואילו מציל. ואינו נפסל לתשמישו, ראוי  ואינו 

'במוציא ניקב  כאשר הרי  מרימון , קטנים לדברים  המיועד

ובטל  לתשמישו  ראוי אינו ברובו) שלם  שהוא (אף רימון '

ביותר קטן  וכלי  מטומאה, מציל אינו  ולכן  כלי, מתורת 

מתורת בטל רימון, ממוציא  קטן שהנקב  אף  ברובו, שנפחת 

מטומאה . מציל  ואינו כלי 

ה'תשע''ט  ב' אדר י"ד חמישי יום לצדדים? מתפשטת רצוצה' 'טומאה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó‰ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àeäL ãenò©¤
úò÷Ba äàîè ¯ åézçz äöeöø äàîèå ,úéaä CBúa ãîBò¥§©©¦§ª§¨§¨©§¨ª§¨©©
¯ çøtä úçz íéìëå ,äæ ãenòî àöBé çøt äéä íàå ...äìBòå§¨§¦¨¨¤©¥¥©¤§¥¦©©©¤©

.ãáìa äàîhä ãâðk àlà ànèî BðéàL ,íéøBäè íéìkä©¥¦§¦¤¥§©¥¤¨§¤¤©ª§¨¦§©
יו "ט' ה 'תוספות  וואלף והקשה  הר"ר בשם מ"ז, פ"ז (אהלות

:ורמייזא)

ה"ז)לעיל רצוצה(פ"ז שהיא  "טומאה  - הרמב"ם  כתב 

הכותל  נעשה  שהרי טמאה  הסוכה  לכותל, סוכה  וסמך בכותל 

בתוכו". הטומאה  שהרי טמא כולו  האהל האהל... מצדי צד

שהטומאה אומרים  אין  מהעמוד היוצא בפרח מדוע  כן, ואם 

על  ומאהילה  הפרח לעבר  מתפשטת  מהעמוד ועולה  הבוקעת 

תחתיו ? הנמצאים  הכלים 

רוקח': ה 'מעשה  ותירץ 

עליו והכותל להאהיל , כדי  מלכתחילה  עשויה  הסוכה 

ולכן האהל", מצדי  "צד ממנה , חלק  נעשה הסוכה  נסמכת 

הפרח  ֿ שאין ֿכן מה האוהל. כל  בתוך מתפשטת  הטומאה

עשוי אינו אוהל שיעור בו יש  אם  אף הרי  העמוד, מן היוצא 

ממנו. חלק הטומאה  אין ולכן וכדומה , לנוי אלא  להאהיל

טהורים ' ג)וב'מים  חרד"נ שם, אחר :(אהלות באופן חילק 

בפירוש הרמב "ם  פירש  לכותל, הסוכה  סמיכת  לגבי

שם)המשניות ש "שם(אהלות באופן  המשקוףeilrשהיא 

שה הכותל כלומר, מגולהלסוכה ". אינו בו רצוצה טומאה

הטומאה ולכן  עליו, מונח הסוכה  שמשקוף  כיון לאוויר,

מונח  אינו  הפרח כאן , ואילו  הסוכה. לכל lrמתפשטת 
רק ועולה  בוקעת  שבתוכו והטומאה  בצידו , אלא  העמוד

לצדדים . מתפשטת  אינה  אבל למעלה



v"ndqeקל ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע''ט  ב' אדר ט"ו שישי יום האדומה? הפרה שריפת מקום היכן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰úà ïéôøBN ïéà¥§¦¤
õeçî ìà dúà àéöBäå" :øîàpL ,úéaä øäì õeç àlà äøtä©¨¨¤¨§©©©¦¤¤¡©§¦Ÿ¨¤¦

.dúBà ïéôøBN eéä äçLnä øäáe ;"äðçnì©©£¤§©©¦§¨¨§¦¨
משנה ': ה 'כסף וכתב 

שנאמר אדומה  פרה  ששריפת אמרו  ב ) קה , (זבחים  בגמרא 

ל  מחוץ היתה  למחנה" מחוץ אל  אותה "והוציא  ylyבה 
zepgn לירושלים חוץ  היינו ,– הבית הר שכינה, מחנה – המקדש (בית

הי"א) פ"ז הבחירה בית הל' ראה ישראל. מחנה – ירושלים שאר לויה, .מחנה

במשנה  מפורש  מ"ו)וכן  פ"ג בהר(פרה הפרה  את  ששרפו

שכתב מה  כן ואם  ירושלים. של ממזרחה  שהוא המשחה 

הפרה  את  ששורפים  ziadהרמב"ם  xdl ueg(לויה למחנה (מחוץ

והכוונה  דוקא, לאו  milyexilהוא ueg(מחנות לשלש .(מחוץ

אמת ' ה 'שפת שם)אך מבאר :(זבחים

הגמרא שריפת(שם)משמעות  שמעון  רבי לדעת שרק היא 

שוה ' מ'גזירה  לומד  הוא  כי מחנות , לשלש  מחוץ היא  הפרה 

של  ושעיר פר  שריפת  לדין  שווה  אדומה  פרה  שריפת  שדין 

חכמים לדעת  אבל מחנות , לשלש  מחוץ שהיא  הכפורים  יום 

לשלש חוץ  היא  הפרה  ששריפת  שוה ' מ'גזירה  ללמוד אין 

מחוץ אינה  הפרה  ששריפת  הרמב "ם פסק  וכן מחנות.

מחנות)לירושלים  לשלש הבית (חוץ להר חוץ  לויה)אלא .(מחנה

אם לכאורה , והוסיף : המשנה ', ה 'מרכבת  ביאר  זה  וכעין

לשלש חוץ  היא  הפרה  ששריפת  שוה ' מ'גזירה למדים  אין 

למחנה ' מחוץ  אל אותה 'והוציא  שהנאמר  לנו מנין  מחנות,

ziadמשמעו  xdl ueg(לויה dxfrlולא (מחנה ueg(שכינה ,(מחנה

הבית ? בהר  היינו

חוץ ' 'שחוטי  מאיסור ללמוד יש  מחוץ אלא  קרבנות (שחיטת

למחנה "למקדש) מחוץ  ישחט "אשר בו ג)שנאמר  יז, (ויקרא

לויה  למחנה  ב).והכוונה  קז, שהיא(זבחים הפרה  שריפת  ואף 

הרמב"ם  כדברי  לויה , למחנה  הכוונה  למחנה " בית "מחוץ  (הל'

שם) לויה".הבחירה כמחנה  העזרה ... פתח עד הבית  הר  "מפתח

אמת ': ה 'שפת  ומוסיף 

הר ואם  אותה". שורפין  היו המשחה  "בהר  הרמב "ם  כתב 

לירושלים  מחוץ  הוא ד)המשחה  יד, זכריה שאף(ראה לומר  יש 

בירושלים , אף  לשורפה  היה  אפשר הדין מעיקר  כך, עשו אם 

הבית . להר  מחוץ 

ה'תשע''ט  ב' אדר ט"ז קודש שבת נקוב  בכלי ידיים נטילת

‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯ÙáwpL éìk§¦¤¦©
ìebò ìò ïðéà BaL íénäL ;ìeñt ¯ ïéèeèøîña Bîúñe ,ähîlî¦§©¨§¨¦§©§¦¨¤©©¦¤¥¨©¦
øLk äæ éøä ¯ B÷÷ôe ,ãvä ïî áe÷ð äéä .÷÷tä ìò àlà ,éìkä©§¦¤¨©©§¨¨¨¨¦©©§¨£¥¤¨¥

.epnî úBfäìe Lc÷ìe úàlîì§©Ÿ§©¥§©¦¤
ידים  נטילת  ס"א)בהלכות  קנט סי' או"ח נקוב(שו"ע שכלי נפסק 

משקה ' 'כונס  של הנקב)בשיעור דרך מים לתוכו נפסל (שנכנסים

המים כמות  את  להכיל יכול  הוא  אם  אפילו  ידים , לנטילת 

מאבד  הוא הנקב ידי  על כי ולמטה , הנקב  מן לנטילה  הנצרכת 

לגמרי. ונפסל ככלי חשיבותו  את 

הט "ז סק"א)והקשה  היה(שם שאם  מבואר  זו  בהלכה  הרי :

ומבואר חטאת , למי כשר  הוא הרי  וסתמו, הצד מן נקוב הכלי 

מדוע ֿ כן  ואם  כלי . מתורת  מבטלו אינו הכלי מצד שנקב מכך 

ידיים ? לנטילת  נפסל

כלי אך הנקב , את  שסתם  באופן  מדובר  שכאן פי על ואף 

ניקב אם  שהרי ככלי , להחשיבו הסתימה  בכוח  אין  שנפסל

מהצד  שהנקב  מוכח  ֿ כן  ואם  לו, מועילה  הסתימה  אין  למטה 

ככלי. מלהיחשב פוסלו  אינו 

ליישב : ויש 

"שהמים הרמב "ם  כותב מלמטה, כשניקב הפסול בטעם 

כי מכך  ומבואר הפקק". על אלא  הכלי עיגול  על אינן שבו

אינם שהמים  משום  אלא  הנקב , עצם  מחמת  אינו הפסול 

ידי על  גם  אלא  בלבד  הכלי  קרקעית  ידי  על מוחזקים 

הסתימה .

משקה ' 'כונס  של משיעור קטן  בנקב  מדובר כלומר :

הכלי היה  אותו, סותמים  היו  לא  ואם הכלי את  פוסל שאינו

אין שכעת  משום  נפסל הוא  הסתימה  מחמת  ודווקא כשר.

הוא זה  פסול ולכן  הסתימה . על אלא  הכלי  על מונחים  המים 

המים הצד  מן בנקב כי  הצד, מן ולא  הכלי  בתחתית  בנקב רק

הסתימה . על ולא  הכלי  קרקעית  על  מונחים 

אך  הכלי , את  פוסל אינו עצמו שמצד  קטן בנקב  זה  וכל 

בצדו, כשהוא  גם  הכלי את פוסל  משקה ' 'כונס בשיעור נקב 

ידיים . לנטילת  נפסל ולכן

(dl 'nr mici zlihp 'ld eixt ozp .anw c"ei z"ecdn dcedia rcep)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc oileg(iyiy meil)

,jextl xyt` ,cnla oi`y cnlna `xneg e` `lew yi m` wx
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dn' jextl oi` ,mi`lkn wx micnel ep`y zrk okle ,`xneg
.`xneg jka oi`y meyn ,'rwxw ilecib oky mi`lkl

:iy` ax dywdeäleëì CBøôéìåcenild lr jextp ok m` - §¦§§§
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oi`e ,rwxw ilecib mdy meyn ,d`pda mixeq` mi`lke unge
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.`xneg e` `lew mpi`y mixacn mb eilr
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המשך ביאקר למס' חקלין ליקם שישי עמ' ב



קלי zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriy'a xc` f"hÎ'i -h"ryz

ה'תשע"ט  ב' אדר י' ראשון יום

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨

וחוצץ 1) טומאה מביא טפח ברום טפח על שטפח יבאר
חוצץ, אם אוהל שהם כלים או אדם אוהל, וקרוי בפניה
פי  על נתון שהוא נסר חדש, תנור פי על נתון שהוא ונסר
והאהיל  כלי שנשא אדם ישן, תנור פי על או תנורים שני
המת  בהם שמניחים עץ של ארונות הטומאה, על האחד צדו
לכותל  מכותל נתונה שהיא קורה טפח, חלל בהם ויש
עמוד  באויר, צדה על מוטה שהיא וסאה תחתיה, וטומאה

הארץ. על ומונח לאויר מוטל שהוא עגול

.‡Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË2ÁÙË Ìe¯ ÏÚ3˙‡ ‡È·Ó ∆««∆«¿À»«∆«≈ƒ∆
Èe¯˜ ÔÈ‡L .‰¯Bz ÔÈc ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»∆≈»
.‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË ‡l‡ Ï‰‡…∆∆»∆««∆«¿∆«»≈«∆

k ?„ˆÈk¯ÈÂ‡Ï ÁpÓ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊ4ÔB‚k ,ÌÈÏk Bcˆ·e ≈«¿«ƒƒ«≈À»»¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿
˙B¯BpˆÂ ÔÈËÁÓ5,‰‡Óha ÌÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿≈»¿ƒ«À¿»

‰È‰Â ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ƒ∆¡ƒ¬≈∆…∆∆≈∆««∆«¿»»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆∆«¬≈∆≈ƒ∆«À¿»
‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk eÈ‰ .ÔÈ‡ÓËe ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¬≈ƒ««≈…∆∆
ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL∆≈∆««∆«¬≈≈¿ƒƒ¿≈
,z„ÓÏ ‰p‰ .‰‡Óh‰ ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ Ï‰‡‰L∆»…∆≈≈»≈«À¿»ƒ≈»«¿»
Ïk ÏÈvÓ ,ÂÈzÁzL Ïk ‡nËÓ Ï‰‡‰L ÌLkL∆¿≈∆»…∆¿«≈…∆«¿»«ƒ…
ÏÚL ÌÈÏk ÔÈ·e ‰‡Óh‰ ÔÈa ıˆBÁÂ ,BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈≈«À¿»≈≈ƒ∆«
ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÂÈab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈab«»¿≈ƒ»¿»«À¿»««»¿≈ƒ«¿»
‰È‰ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰ -«≈ƒ¿ƒ∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»»»
ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁt B‡ ,ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt Ï‰‡‰»…∆»≈∆«»ƒ∆««∆«
„ˆaL ÌÈÏk‰ - ÌÈÁÙË ‰nk dB·‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««»¿»ƒ«≈ƒ∆¿«

ÌÈ¯B‰Ë ‰‡Óh‰6Ïk - ‰Ê Ï‰‡Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÏÎÂ ; «À¿»¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿»≈…∆∆…
‰‡Óh‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚kL∆¿∆∆«À¿»»≈ƒ¿≈∆∆¡ƒ««À¿»
‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁÏ Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»…∆»…ƒ¿≈«À¿»¿≈ƒ»¿»
„‚kL Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈…∆∆¿≈ƒ«¿»…∆¿∆∆
Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰«À¿»»≈∆¬≈∆¡ƒ»¬≈∆¿≈»…∆
‰ÚÈ‚k ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt ÏkL .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁiL∆»…ƒ¿≈«À¿»∆»»≈∆«ƒ¿ƒ»

·eLÁ ‡e‰7,‡È‰ ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ÂÈzÁzL ‰‡ÓËÂ , »¿À¿»∆«¿»À¿»¿»ƒ
‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»
eOÚpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï·‡ ;ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï‰‡‰»…∆»»≈ƒ¬»»»≈ƒ∆«¬
eÈ‰L ÔÈa Ï‰‡ ÔÓˆÚ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡…∆««À¿»≈∆»≈«¿»…∆≈∆»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk eÈ‰ elÙ‡ ,Ï‰‡‰ È„enÚ«≈»…∆¬ƒ»≈ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»

¯wÚ Ïk8ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - »ƒ»¬≈≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L ÁeÏ ?„ˆÈk .‰‡Óh‰ ÈÙa ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ¿≈«À¿»≈««∆»»À»«
elÙ‡ ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Èab ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰Úa¯‡ Èab«≈«¿»»¿≈»»««≈«¿»»≈ƒ¬ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÓÏ ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ»À¿»

ÔÈ„etL ‰Úa¯‡ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»À»««¿»»«ƒ
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË ÔÈ‰B·bL ÌÈ˜ ‰Úa¯‡ B‡«¿»»»ƒ∆¿ƒ∆«¿»¿»À¿»

ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ9ÏÚ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ«
‡ÓË - ‰‡Óh‰ „‚k ‡lL elÙ‡ ,ÂÈabÌÈ10Ì‡Â . «»¬ƒ∆…¿∆∆«À¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈÏk Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÁeÏ Èab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««≈«¿≈ƒ«¿»»≈ƒ
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Áel‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Áel‰ ˙ÁzL∆««««¿≈ƒ¬»ƒ««»»À»«

‰iÁÂ ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ÌÈ·‡ Úa¯‡ Èab11‰˙È‰Â , «≈«¿«¬»ƒ««≈¿≈»¿«»¿»¿»
.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÀ¿»«¿»¬≈«≈ƒ∆««»¿ƒ

מצד 2) ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
מטפח  יותר הוא שהשני פי על אף מטפח פחות הוא אחד

אוהל. אינו החסר, את גבי 3)ומשלים על פנוי אוויר
קבור.4)הטומאה. מפני 5)לא עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח שהמדובר
המת.6) באוהל היו לא וגם בה נגעו לא כאילו 7)שהרי

כלל. אוהל ואין התחתון בשטח העליון השטח נוגע
אדמה.8) וכלי גללים כלי אבנים, הלוח 9)כלי שהרי

ועליהם. המת על כי 10)האהיל הלוח, תחת היו כאילו
חוצץ. אינו וכלים אדם על מונח חיות.11)הלוח

.·ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ Ïk È¯‰ - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««»¬≈»«≈ƒ∆«¿»
ÈÏÎe .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿≈∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»¿≈

‰cÓa ÌÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ÌÈÏÏ‚12- ¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»
ÌÈˆˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ÌÈ‡Â ÌÈÏ‰‡k Ì‰ È¯‰¬≈≈¿…»ƒ¿≈»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡Óh‰ ÈÙa13. ƒ¿≈«À¿»

למקום.12) ממקום מיטלטלים ואינם והוא 13)גדולים
במידה. הבאים עץ לכלי הדין

.‚¯Ò14L„Á ¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L15ÏkÓ Û„BÚÂ ∆∆∆»«ƒ«»»¿≈ƒ»
ÂÈ„„ˆ16- ¯Òp‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ :ÁÙË Á˙BÙa ¿»»¿≈«∆«»¿»À¿»«««∆∆

ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ
ÌÈÏÎk BÈ‡ L„Á ¯epzL ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒƒ¿≈∆«»»≈¿≈ƒ

‰Ê ÔÈÚÏ17ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â .18‡ÓË Ïk‰ -19. ¿ƒ¿»∆¿ƒ»»»»«…»≈

סיר 15)קרש.14) בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול.

סביב.16) סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש
חוצץ.17) הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין שהוסק
למעלה 19) כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

מכל  הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה
שהתנור  מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו

.„,ÌÈLÈ elÙ‡ ,ÌÈ¯epz ÈL Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò∆∆∆»«ƒ¿≈«ƒ¬ƒ¿»ƒ
Û„BÚÂ20‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓ21,‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓe ¿≈ƒ»¿«∆ƒ»¿«∆

Ô‰ÈÈa - ÌÈ¯epz‰ ÈL ÔÈa ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿»≈¿≈««ƒ≈≈∆
‰ˆeÁL ˙BÂˆw‰ ÈzL ˙ÁzL ÌÈÏk Ï·‡ ;‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈¬»≈ƒ∆««¿≈«¿»∆»

ÌÈÏ‰‡ ÈLk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ¯epzÏ22„ˆa ‰Ê ««ƒ¿ƒ∆¬≈≈ƒ¿≈…»ƒ∆¿«
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znקלב z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÔLÈ elÙ‡ ,¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈∆∆∆»«ƒ«¬ƒ»»
,ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ÁÙË ‰fÓe ÁÙË ‰fÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆∆«ƒ∆∆«¬»…ƒ«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL ÌÈÏk - ‰Ê „ˆa ‰‡ÓËÂ23. ¿À¿»¿«∆≈ƒ∆«««≈ƒ¿ƒ

הצדדים.21)טפח.20) מן לא אבל שאינם 22)בקצוות,
האוהלים.23)מחוברים. בין מפסיק שהתנור מפני

.‰,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙Úc¯Ó ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24·Á¯ ‡l‡ BaÁ¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -26‡È·Óe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ e¯ÊbL ,Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁ¯a LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ∆≈¿»¿∆«¬»≈≈ƒ∆

ÏÈ‰‡iL Ì„‡ ¯‡LÏÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏÎÏ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ∆«¿»¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ
.ÁÙË ·Á¯ Ba ‰È‰iL „Ú ‰‡Óh‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««À¿»«∆ƒ¿∆…«∆«

הכלי.24) המקובל 25)של החשבון לכלל בהתאם
שלושה  בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם:
המספרים  את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל (אין טפחים"
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים

ביום 26) פרה מי הזאת וטעון ימים שבעה אוהל טומאת
השביעי. וביום טומאת 27)השלישי שטימאוהו שהשומע

ויאמרו  ויטעו אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב
טומאת  טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל
נשאוהו  ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה.
אינו  מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא

כלל. באוהל מטמא

.ÂÔÈ‡ - ˙n‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ıÚ ÏL ˙BB¯‡¬∆≈∆«ƒƒ»∆∆«≈≈»
¯·˜k28˙n‰Â ÔB¯‡‰ Èeqk ÔÈa LÈ Ì‡ (‡l‡) [Ï·‡] , ¿∆∆¬»∆»ƒ≈≈ƒ»»¿«≈

ÔÓ ¯B‰Ë ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ‰Â ,ıˆBÁ - ÁÙË d·b…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB¯‡ ·¯L Èt ÏÚ Û‡Â .‰¯Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ e¯Êb - ÁÙË ÏÏÁ ÌL ÔÈ‡L LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆≈»»»∆«»¿«»
Èab ÏÚ Cl‰Ó‰ ‰È‰iLÂ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L ˙BB¯‡‰»¬∆≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«≈««≈

¯·˜a B‡ ˙Óa Ú‚Bk ÔB¯‡‰29. »»¿≈«¿≈¿∆∆

על 28) המאהיל דבר ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
אלעזר 29)הטומאה. ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

לקראת  מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר'
למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו
מן  המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, למד ומזה

התורה.

.Ê:‰ÈzÁz ‰‡Óh‰Â Ï˙ÎÏ Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰L ‰¯B˜»∆ƒ¿»ƒ…∆¿…∆¿«À¿»«¿∆»
ÁÙË Á˙Bt da LÈ Ì‡30˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ƒ≈»≈«∆«¿ƒ»∆«À¿»««

ÏÚ Û‡ .ÌÈ‡ÓË ‰ÈzÁzL Ì„‡ B‡ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,dlkÀ»¿»«≈ƒ»»∆«¿∆»¿≈ƒ««
ÁÙhÓ ‰˙eÁt d˙ˆ˜e ‰ÂL dlk ÔÈ‡L Èt31ÈtÓ , ƒ∆≈À»»»¿»»¿»ƒ∆«ƒ¿≈

ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ Ï‰‡ ˙ˆ˜Ó d˙ˆwL∆¿»»ƒ¿»…∆¿ƒ≈»≈«∆«
BÓk ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿

dÙw‰a ‰È‰È ‰nk .e¯‡aL32Á˙Bt da ‰È‰ÈÂ ∆≈«¿«»ƒ¿∆¿∆≈»¿ƒ¿∆»≈«

ÔÓÊ·e ,ÌÈÁÙË ‰LÏL - dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ˙Úa¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ

טפח.30) רחבה במקום 31)הקורה הנמצאים הכלים וגם
את  מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו שאין
תחת  מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה
אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, בו שאין במקום הקורה

הקורה.32) עובי כל את החוגר חוט אורך

.Ádcˆ ÏÚ ‰hÓ ‡È‰L ‰‡Ò33¯ÈÂ‡a34dÈ‡ - ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«À¿»««À»«∆ƒ¿∆¿∆≈»
d·‚ ‰È‰iL È„k ,·e¯˜a ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¡»¿≈¿≈∆ƒ¿∆…«

ÔBÈÏÚ‰ „v‰35ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ÁÙË ««»∆¿∆«∆¡»¿ƒ¿∆«∆««∆«
ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·b ‰pnÓ36‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ∆»»¿≈«»»∆∆«¿ƒ»ƒ»¿»

ÁÙË ÈˆÁ ı¯‡‰ ÏÚÓ ‰‰B·‚37dÙw‰a ‰È‰Â ¿»≈«»»∆¬ƒ∆«¿»»¿∆≈»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡È·Ó BÈ‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓe ¯ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈ¯OÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»
‰Ê .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈ¯wÚ‰ ÏÚ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ eÎÈ¯ˆ‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ«»ƒ»ƒ

ÔBaLÁa ÌÈÓÎÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBqL:ÌÈËtLn‰ Ïk ∆¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿∆¿»«ƒ¿»ƒ
ÏÎÂ ,ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ - ‰LÏL BÙw‰a LiL ÏkL∆…∆≈¿∆≈¿»≈…«∆«¿»
ÈLe ÁÙË BBÒÎÏ‡a LÈ - Úea¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈ¯OÚ „enÚ‰ Ûw‰a ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈLÓÁ√»ƒ¿ƒ»ƒ»»¿∆≈»«∆¿ƒ
Ìe¯ ÏÚ ÁÙË BÙc Ïk ˙Áz ‡ˆÓ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿»««»»¿∆««
.Ô‰ ·e¯˜a el‡ ˙BBaLÁL ,ËÚÓ ¯˙ÈÂ Úa¯Ó ÁÙË∆«¿À»¿»≈¿«∆∆¿≈¿≈≈

ולא 33) העגול צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. גלוי.34)על הגבוהה 35)במקום הנקודה

הקרקע. פני מעל במקום 36)ביותר הסאה את תחתוך אם
החתך  בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
ארבעה  בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח
של  רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם וחצי טפחים
ואם  אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול
שרחבו  עגול שטח תקבל גבהה באמצע הסאה את תחתוך
להגיע  וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש
ומתוך  אצבע עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום
רוחב  ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך
טפח  על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן

משנה). הכסף (עלֿפי טפח באוויר 37)ברום תלוייה
מהקרקע. טפח חצי השטח 38)ומרוחקת זה במקרה

מדופנה  טפח חצי גבוה טפח, על טפח שהוא ביותר, הרחב
לך  יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון
המדובר  האלה הדינים [בשני טפח. ברום טפח על טפח
בכיוון  לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה,

פיתחה]. בכיוון ולא -39)שוליה ז. י"ב פרק שם משנה
בה  וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל
את  ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור
היא  שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,

כשה  אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה עמוד טומאה
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,ÔLÈ elÙ‡ ,¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈∆∆∆»«ƒ«¬ƒ»»
,ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ÁÙË ‰fÓe ÁÙË ‰fÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆∆«ƒ∆∆«¬»…ƒ«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL ÌÈÏk - ‰Ê „ˆa ‰‡ÓËÂ23. ¿À¿»¿«∆≈ƒ∆«««≈ƒ¿ƒ

הצדדים.21)טפח.20) מן לא אבל שאינם 22)בקצוות,
האוהלים.23)מחוברים. בין מפסיק שהתנור מפני

.‰,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙Úc¯Ó ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24·Á¯ ‡l‡ BaÁ¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -26‡È·Óe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ e¯ÊbL ,Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁ¯a LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ∆≈¿»¿∆«¬»≈≈ƒ∆

ÏÈ‰‡iL Ì„‡ ¯‡LÏÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏÎÏ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ∆«¿»¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ
.ÁÙË ·Á¯ Ba ‰È‰iL „Ú ‰‡Óh‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««À¿»«∆ƒ¿∆…«∆«

הכלי.24) המקובל 25)של החשבון לכלל בהתאם
שלושה  בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם:
המספרים  את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל (אין טפחים"
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים

ביום 26) פרה מי הזאת וטעון ימים שבעה אוהל טומאת
השביעי. וביום טומאת 27)השלישי שטימאוהו שהשומע

ויאמרו  ויטעו אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב
טומאת  טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל
נשאוהו  ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה.
אינו  מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא

כלל. באוהל מטמא

.ÂÔÈ‡ - ˙n‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ıÚ ÏL ˙BB¯‡¬∆≈∆«ƒƒ»∆∆«≈≈»
¯·˜k28˙n‰Â ÔB¯‡‰ Èeqk ÔÈa LÈ Ì‡ (‡l‡) [Ï·‡] , ¿∆∆¬»∆»ƒ≈≈ƒ»»¿«≈

ÔÓ ¯B‰Ë ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ‰Â ,ıˆBÁ - ÁÙË d·b…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB¯‡ ·¯L Èt ÏÚ Û‡Â .‰¯Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ e¯Êb - ÁÙË ÏÏÁ ÌL ÔÈ‡L LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆≈»»»∆«»¿«»
Èab ÏÚ Cl‰Ó‰ ‰È‰iLÂ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L ˙BB¯‡‰»¬∆≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«≈««≈

¯·˜a B‡ ˙Óa Ú‚Bk ÔB¯‡‰29. »»¿≈«¿≈¿∆∆

על 28) המאהיל דבר ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
אלעזר 29)הטומאה. ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

לקראת  מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר'
למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו
מן  המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, למד ומזה

התורה.

.Ê:‰ÈzÁz ‰‡Óh‰Â Ï˙ÎÏ Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰L ‰¯B˜»∆ƒ¿»ƒ…∆¿…∆¿«À¿»«¿∆»
ÁÙË Á˙Bt da LÈ Ì‡30˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ƒ≈»≈«∆«¿ƒ»∆«À¿»««

ÏÚ Û‡ .ÌÈ‡ÓË ‰ÈzÁzL Ì„‡ B‡ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,dlkÀ»¿»«≈ƒ»»∆«¿∆»¿≈ƒ««
ÁÙhÓ ‰˙eÁt d˙ˆ˜e ‰ÂL dlk ÔÈ‡L Èt31ÈtÓ , ƒ∆≈À»»»¿»»¿»ƒ∆«ƒ¿≈

ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ Ï‰‡ ˙ˆ˜Ó d˙ˆwL∆¿»»ƒ¿»…∆¿ƒ≈»≈«∆«
BÓk ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿

dÙw‰a ‰È‰È ‰nk .e¯‡aL32Á˙Bt da ‰È‰ÈÂ ∆≈«¿«»ƒ¿∆¿∆≈»¿ƒ¿∆»≈«

ÔÓÊ·e ,ÌÈÁÙË ‰LÏL - dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ˙Úa¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ

טפח.30) רחבה במקום 31)הקורה הנמצאים הכלים וגם
את  מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו שאין
תחת  מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה
אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, בו שאין במקום הקורה

הקורה.32) עובי כל את החוגר חוט אורך

.Ádcˆ ÏÚ ‰hÓ ‡È‰L ‰‡Ò33¯ÈÂ‡a34dÈ‡ - ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«À¿»««À»«∆ƒ¿∆¿∆≈»
d·‚ ‰È‰iL È„k ,·e¯˜a ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¡»¿≈¿≈∆ƒ¿∆…«

ÔBÈÏÚ‰ „v‰35ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ÁÙË ««»∆¿∆«∆¡»¿ƒ¿∆«∆««∆«
ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·b ‰pnÓ36‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ∆»»¿≈«»»∆∆«¿ƒ»ƒ»¿»

ÁÙË ÈˆÁ ı¯‡‰ ÏÚÓ ‰‰B·‚37dÙw‰a ‰È‰Â ¿»≈«»»∆¬ƒ∆«¿»»¿∆≈»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡È·Ó BÈ‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓe ¯ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈ¯OÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»
‰Ê .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈ¯wÚ‰ ÏÚ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ eÎÈ¯ˆ‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ«»ƒ»ƒ

ÔBaLÁa ÌÈÓÎÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBqL:ÌÈËtLn‰ Ïk ∆¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿∆¿»«ƒ¿»ƒ
ÏÎÂ ,ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ - ‰LÏL BÙw‰a LiL ÏkL∆…∆≈¿∆≈¿»≈…«∆«¿»
ÈLe ÁÙË BBÒÎÏ‡a LÈ - Úea¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈ¯OÚ „enÚ‰ Ûw‰a ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈLÓÁ√»ƒ¿ƒ»ƒ»»¿∆≈»«∆¿ƒ
Ìe¯ ÏÚ ÁÙË BÙc Ïk ˙Áz ‡ˆÓ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿»««»»¿∆««
.Ô‰ ·e¯˜a el‡ ˙BBaLÁL ,ËÚÓ ¯˙ÈÂ Úa¯Ó ÁÙË∆«¿À»¿»≈¿«∆∆¿≈¿≈≈

ולא 33) העגול צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. גלוי.34)על הגבוהה 35)במקום הנקודה

הקרקע. פני מעל במקום 36)ביותר הסאה את תחתוך אם
החתך  בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
ארבעה  בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח
של  רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם וחצי טפחים
ואם  אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול
שרחבו  עגול שטח תקבל גבהה באמצע הסאה את תחתוך
להגיע  וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש
ומתוך  אצבע עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום
רוחב  ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך
טפח  על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן

משנה). הכסף (עלֿפי טפח באוויר 37)ברום תלוייה
מהקרקע. טפח חצי השטח 38)ומרוחקת זה במקרה

מדופנה  טפח חצי גבוה טפח, על טפח שהוא ביותר, הרחב
לך  יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון
המדובר  האלה הדינים [בשני טפח. ברום טפח על טפח
בכיוון  לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה,

פיתחה]. בכיוון ולא -39)שוליה ז. י"ב פרק שם משנה
בה  וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל
את  ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור
היא  שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,

כשה  אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה עמוד טומאה
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עיגולו  תחת פנוי מקום יש לארכו הארץ על מונח העגול
כאוהל  דינו טפח ברום טפח על טפח זה במקום יש ואם
מן  גבוהים שאינם למקומות אפילו הטומאה את ומביא
ומצאו, חכמים חשבו ז). הלכה למעלה (ראה טפח הקרקע
טפחים  וארבעה עשרים הוא העמוד של היקפו שאם
ברום  טפח על טפח זה פנוי במקום לרבע אפשר ולמעלה
שני  בידך נקוט כיצד? מזה. פחות בהיקף כן שאין מה טפח,
פי  הוא עיגול של שהיקפו שלמעלה, הכלל א. כללים:
המרובע  שבצלע טפח כל ב. (בקוטרו); ברחבו שלושה
של  באלכסונו טפח חומשי ושני טפח נותן שווהֿהצלעות
רוחב  טפחים 24 הוא ההיקף שאם מזה, ויוצא המרובע.
על  8 של מרובע תצייר וכאשר טפחים. שמונה הוא העיגול
זה  מרובע של אלכסונו יהיה מבחוץ הזה העיגול פני על 8
רוחב  את מכסים השמונה חומשים, 16 ועוד טפחים 8
מכאן  8 הרוחב על עודפים החומשים עשרה ושש העיגול
יהיה  שהעודף קטן מרובע תצייר ועכשיו מכאן. ו-8
טפח, על מטפח יותר קצת בו יהיה זה קטן מרובע אלכסונו.
יש  וכאן טפח חומשי שבעה של אלכסון נותן הטפח שהרי
באלכסון, אחד חומש של קטן עודף ונשאר חומשים 8 לך
הלכה  רבינו שסיים וזהו במרובע. חומש שלישי כשני שהוא
אגב, הם". בקירוב אלו שחשבונות מעט, "ויתר בכתבו: זו
יותר  בהיקף יש הדיוק. בתכלית אינם עצמם הכללים שני גם
משבע  קימעא גדול והאלכסון (3,1415) ברוחב שלושה מפי
חשבונות  לחשב האדם על חכמים הטילו ולא חמישיות,

כך. כל מדוייקים הנדסיים

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
המביאים 1) רעוע, ואוהל אדם בידי עשוי שאינו אוהל יבאר

חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה
מביאים. ולא

.‡BÓk ,Ï‰‡ Èe¯˜ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ïk»∆««∆«¿∆«»…∆¿
e¯‡aL2.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ , ∆≈«¿¿≈ƒ¿≈«À¿»≈ƒ∆«À¿»

elÙ‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚpL ÔÈa ÏÈ‰‡‰Ï e‰‡OÚL ÔÈa≈∆¬»»¿«¬ƒ≈∆«¬»≈≈»¬ƒ
?„ˆÈk .ıˆBÁÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰È‰»»∆…ƒ≈»»¬≈∆≈ƒ¿≈≈«

ÌÈÓ e‰e¯¯ÁL ¯BÁ „Á‡3ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ∆»∆¬»«ƒ¿»ƒ∆¬»«
˙ÁÏÓ4ÏÏÁ Ô‰a ‰OÚÂ ˙B¯B˜ B‡ ÌÈ·‡ ¯·vL B‡ , ¿««∆»«¬»ƒ¿«¬»»∆»»

.ıˆBÁÂ ‡È·Óe Ï‰‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÙË∆«¬≈∆…∆≈ƒ¿≈

שם.2) ראה ה"א. פי"ב מ"ז.3)למעלה פ"ג אהלות
והיא 4) מלחה", "ארץ ו): יז, (ירמיה הכתוב מלשון

מאליה. מתבקעת

.·;‡È¯·e ˜ÊÁ Ï‰‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»…∆»»»ƒ
ÚeÚ¯ Ï‰‡ Ï·‡5ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ ¬»…∆»«≈≈ƒ∆«À¿»¿≈≈

‡È·Ó ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡Óh‰ ÈÙaƒ¿≈«À¿»ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ È‚È¯O ?„ˆÈk .ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡6 ∆«À¿»¿≈≈≈«»ƒ≈»ƒ»
ÌÈ·‡Â ,˙BÎÎÒ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÎÎBq‰«¿ƒ«»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ

˙B‡ˆBi‰7¯„b‰ ÔÓ8Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ˙BÎÎBq‰ «¿ƒ«»≈«¿«»»∆¿≈
˙BÚ¯t ÔÈ‡¯˜p‰9‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :10 «ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒ»

˙ÈBÈa11ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Â ≈ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ¿¿ƒ
,˙ÈBÈa ‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈«¬ƒ»≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÏÙB Ô‰ ‡l‡12ÔÈ‡Â ∆»≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒƒƒ¿≈∆¿≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿≈…«≈»∆

להפילו.5) או ממקומו להזיזו אפשר ענפי 6)שבקלות
לחוץ.7)העצים. אבנים.8)בולטות מלשון 9)של

ראשו. שער פרע גדל ה): ו, (במדבר שכבת 10)הכתוב
התקרה. קרשי על שנותנים ויעמדו 11)טיט, חזקים שהם

ולהפילו. להתכופף או להשבר מבלי שכזה, משא לחץ בפני
(ראה  רבינו פירוש ולפי ב, פ"ח, שם במשנה כחכמים

ולד). לג יכין שם, ישראל ב 12)תפארת סח, נדה במס'
הם  (חכמים דגזרו הוא רבנן וכו' ופרעות "סככות אמרו:
והפרעות  שהסככות למשנתנו בניגוד זה ולכאורה שגזרו)",
ממש, כאוהל הם התורה שמן ומשמע וחוצצים, מביאים
ולפיכך  התורה, מן טמא שהוא דבר יטהרו לא חכמים שהרי
מן  דינם בינונית מעזיבה לקבל יכולים שאם רבינו, מפרש
המדובר  שם נדה ובגמרא וחוצצים, ומביאים כאוהל התורה
אוהל, אינם התורה ומן כזו, מעזיבה לקבל יכולים כשאינם
הקילו  לא אבל הטומאה, את שיביאו להחמיר רבנן וגזרו

(כסףֿמשנה). חציצה לענין

.‚el‡13‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó14ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»¿≈
.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe15˙ÏˆÁÓe16 ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»«¿∆∆
ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ Ô‰L17e .˙B‡ÓË ÔÈa ,˙BiÁ B‡ ˙BÓ‰· ∆≈¬ƒ…»ƒ¿≈«≈¿≈

eÈ‰Â BÊ ÈÏ‚¯ ÔÈa BÊ L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙B¯B‰Ë ÔÈa≈¿¿∆ƒ¿∆…≈«¿≈¿»
ÔÎML ÛBÚ‰Â .˙B˜e·c Ôlk18ÌÈÏaLa ËËBÁ‰Â . À»¿¿»∆»«¿«≈¿ƒ√ƒ

ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡Â .LÓM‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï ÔË˜Ï ÌB˜Ó»¿»»¿«ƒƒ«∆∆»√»ƒ∆≈»
e‡nhÈ ‡lL È„k ,ÔÈ¯LÎÓ19ÔÈÓi˜˙n‰ ˙B˜¯È . À¿»ƒ¿≈∆…ƒ«¿¿»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈ‡È·Óe ˙BÏÈ‡k Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ»¿ƒƒ
Òe¯‡‰ :Ô‰ el‡Â .ÔÈˆˆBÁÂ20ÒBÒÈw‰Â21˙B˜¯ÈÂ ¿¿ƒ¿≈≈»≈¿«ƒ¿«¿

¯BÓÁ22˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÎÂ .˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e23ÔÈÊÈf‰Â ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿«ƒƒ
˙B¯eÊb‰Â24ÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎ·BM‰Â25ÌÈÚÏq‰Â26 ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

ÌÈ¯ÈÁp‰Â27ÔÈM‰Â28.ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ¿¿ƒ

א.13) משנה פי"ב 14)שם למעלה ראה וכבדים. גדולים
שם. וביארנו מגמי.15)ה"ב עשוי עשויה 16)שטיח

קש. או זה 17)מקנים (תנאי נטוי ממש אוהל שעשאום
עור). כלי מפשוטי החל זו, בבבא האמור כל אל נמשך
אינו  טומאה המקבל דבר וכל טומאה, מקבלים שהם ואע"פ
כלי  מתורת בטלו נטוי, ממש אוהל שעשאום מכיוון חוצץ,

למשנתנו). בפירושו לכותל 18)(רבינו או לעץ וקשור
שם). במשנה לקבל 19)(רבינו המוכשרים אוכלין אבל

ה"ד). (לקמן חוצצים אינם מין 21)איריס.20)טומאה
להאהיל. בו ומשתמשים ולרחבו, לגבהו המתפשט עשב

שם).22) במשנה (רבינו "אלתקם" בערבית קישואים, מין
ב).23) (הלכה למעלה דינם עץ 24)נתבאר או אבן

כלפי  כשהתוספת תוספת. ובסופו הבית, מכותל הבולט
(רבינו  גזורה נקראת - מטה כלפי היא ואם זיז, נקרא מעלה

א). פי"ד, שם משנה ראה כאן. למשנה רבינו 25)בפירושו
בליטות  כנראה ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה

גבהם. [ויש 26)באמצע (שם), הכותל מן יוצאת אבן
שנעשו  וגזורה לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים:
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בכוונה. אדם "והגהרים",27)בידי גורס במשנה רבינו
תוספת  ופירושו: מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון

הקרקע. כלפי המשתפעת בראש 28)הכותל הסלע שיני
שם). (רבינו ההר

.„el‡Â29Ì„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó30ıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„·Ïa31‰Ó‰·e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂ32¯·cL .ÔÈ¯LÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË33„È ÏL ÌÈÁ¯Â .ıˆBÁ BÈ‡34ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ ÈÏk35.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿≈¬»ƒ»≈¿ƒƒ¿≈»¿ƒ

מ"ג.29) פ"ח ה"א.30)שם פ"ו פרושים 31)שם
כתלים. בלי כגג והואֿהדין 3)2מלמעלה מטמאה. ונבילה

מהלכות  בפ"ב (רבינו בשחיטה הוכשרו שהרי כשנשחטו,
הבא). באות וראה ה"ז, הטומאות המוכשר 33)אבות וכן

שם). במשנה (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34) כבדים במידה.35)שאינם באים שאינם

.‰el‡Â36ÌÈÚ¯f‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï37 ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜¯È‰Â38Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰39Úa¯‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„¯a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜¯È40¯BÙk‰Â ‚ÏM‰Â41 ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â42‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â43,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â44˙ÈlËÂ ,Á¯Bt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ
˙ÙÙpn‰45Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»

eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ
Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ -46. ≈…∆«ƒ¿«≈

ה.36) משנה הנאכלים.37)שם גרעינים שבתוכם צמחים
נאכלים.38) עצמם אינם 39)שהם קיום להם שאין מפני

ואם  האוכלין.כאוהל, ככל דינם תלושים בגודל 40)הם
שקפאו.41)טפח. הטל רגל 43)קרח.42)טיפות

שני. בצד והשנייה הטומאה, של זה מצד בשתי 44)אחת
ביחד. על 45)רגליו מאהילה והיא אותה מגביהה הרוח

מקום. לשום מחוברת אינה אבל אינו 46)הטומאה,
הטומאה  את שמביא רעוע, מאוהל גרוע והוא כלל מתקיים

ב). הלכה (למעלה מדבריהם

.Â¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô·‡a ˙Èlh‰ Ûk L·k49˙‡ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »«¿«««ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ»∆

.‰‡Óh‰«À¿»

שקשרה 48)שם.47) (בתנאי) "והוא ב קא, בשבת
חזק  חבל וגם דוקא, לאו שברזל מובן ברזל". בשלשלת

כברזל. דינו הספינה את אבן 49)המעמיד כנפה על הניח
מתנופפת  והטלית הכנף, את מזיזה אינה והרוח כבידה,

ומאהילה.

.Ê¯Ò50Bcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈ¯B‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È¯‰ - „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡È·Ó dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e¯‡a ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ"ט אהלות תוספתא

.Áel‡51ÔÈˆˆBÁ52˙ÎqÓ :ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ53,‰Òe¯t ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈ·ÁÂ54˙BÏtLn‰Â ,55˙B‚È¯q‰Â ,56 «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙È·a ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

¯ÈÂ‡57˙È·Ï ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚È¯Òa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt Ï·ÁÏ Ï·Á ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»
¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz - ÁÙË Á˙Bt ÌL58. »≈«∆«ƒ»≈«À¿»¿∆ƒ¿»≈

ד.51) משנה של 52)שם ארובה על מונחים שהיו כגון
או  גביהם על טהורים וכלים בתוכו שטומאה הבית

לבית. בית שבין חלון (רבינו 53)שסותמים מחצלת
ישראל, ותפארת ברטנורא ר"ש, ראה שם. בפירושו

שתי). חוטי אותם 54)שפירשו: שמניחים סרוגים חבלים
מפסיק  ואויר והכסתות, הכרים את לקבל כדי המיטה על

לחבל. חבל את 55)בין בהם שמוציאים קלועים סלים
ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה

וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ממנו 1) יוצאת ולא לאוהל נכנסת טומאה שאין יבאר

הנעשה  וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות
לגומרו, הספיק ולא לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא
וחלון  שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון
להניח  בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין

מסמר. בו

.‡˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡2epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆
˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁÙa¿»ƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ
ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL B‡ ˙È·Ï¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

Úa¯Ó3ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa ÔÈ‡ ;‡ÓË»≈≈««≈«∆«≈«À¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ
LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡4; ¬ƒ¿«∆»»»»»¿«¿ƒ
ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡¬»«∆»»»»»¿»¿≈∆ƒ»≈

epnÓ5ÔBÈ„eÙk B¯eÚL - ¯B‡‰6‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â , ƒ∆»ƒ¿¿¿¿«À¿»¿»
CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓƒ∆≈«»¿»À¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«
ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡ ¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ¿«∆∆»∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ
,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË - Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ»»…∆¿««…∆ƒ¿»…∆»…∆
‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«∆»¿»

LÓMÏ ‡e‰ ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L7. ∆≈»»ƒ¿»∆»»«∆∆

מ"א.2) פי"ג אבל 3)אהלות ברוחב, וטפח באורך טפח
אינו  ברוחב, קצת יותר ואפילו טפח, וחצי באורך טפחיים
ה"א). פי"ב למעלה (ראה הטומאה את ומוציא מכניס

וכדומה.4) חפצים שם מטבע 6)דרכו.5)להניח
כזה  שחור מפני דבר, של וטעמו בדינר. עשר משנים עתיקה,
כתוב: שם במשנה הבית. את קצת להאיר מספיק אור מכניס
כפונדיון  שזהו פירשו - א לז, ובבכורות מקדח", "כמלוא
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בכוונה. אדם "והגהרים",27)בידי גורס במשנה רבינו
תוספת  ופירושו: מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון

הקרקע. כלפי המשתפעת בראש 28)הכותל הסלע שיני
שם). (רבינו ההר

.„el‡Â29Ì„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó30ıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„·Ïa31‰Ó‰·e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂ32¯·cL .ÔÈ¯LÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË33„È ÏL ÌÈÁ¯Â .ıˆBÁ BÈ‡34ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ ÈÏk35.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿≈¬»ƒ»≈¿ƒƒ¿≈»¿ƒ

מ"ג.29) פ"ח ה"א.30)שם פ"ו פרושים 31)שם
כתלים. בלי כגג והואֿהדין 3)2מלמעלה מטמאה. ונבילה

מהלכות  בפ"ב (רבינו בשחיטה הוכשרו שהרי כשנשחטו,
הבא). באות וראה ה"ז, הטומאות המוכשר 33)אבות וכן

שם). במשנה (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34) כבדים במידה.35)שאינם באים שאינם

.‰el‡Â36ÌÈÚ¯f‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï37 ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜¯È‰Â38Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰39Úa¯‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„¯a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜¯È40¯BÙk‰Â ‚ÏM‰Â41 ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â42‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â43,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â44˙ÈlËÂ ,Á¯Bt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ
˙ÙÙpn‰45Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»

eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ
Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ -46. ≈…∆«ƒ¿«≈

ה.36) משנה הנאכלים.37)שם גרעינים שבתוכם צמחים
נאכלים.38) עצמם אינם 39)שהם קיום להם שאין מפני

ואם  האוכלין.כאוהל, ככל דינם תלושים בגודל 40)הם
שקפאו.41)טפח. הטל רגל 43)קרח.42)טיפות

שני. בצד והשנייה הטומאה, של זה מצד בשתי 44)אחת
ביחד. על 45)רגליו מאהילה והיא אותה מגביהה הרוח

מקום. לשום מחוברת אינה אבל אינו 46)הטומאה,
הטומאה  את שמביא רעוע, מאוהל גרוע והוא כלל מתקיים

ב). הלכה (למעלה מדבריהם

.Â¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô·‡a ˙Èlh‰ Ûk L·k49˙‡ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »«¿«««ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ»∆

.‰‡Óh‰«À¿»

שקשרה 48)שם.47) (בתנאי) "והוא ב קא, בשבת
חזק  חבל וגם דוקא, לאו שברזל מובן ברזל". בשלשלת

כברזל. דינו הספינה את אבן 49)המעמיד כנפה על הניח
מתנופפת  והטלית הכנף, את מזיזה אינה והרוח כבידה,

ומאהילה.

.Ê¯Ò50Bcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈ¯B‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È¯‰ - „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡È·Ó dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e¯‡a ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ"ט אהלות תוספתא

.Áel‡51ÔÈˆˆBÁ52˙ÎqÓ :ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ53,‰Òe¯t ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈ·ÁÂ54˙BÏtLn‰Â ,55˙B‚È¯q‰Â ,56 «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙È·a ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

¯ÈÂ‡57˙È·Ï ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚È¯Òa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt Ï·ÁÏ Ï·Á ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»
¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz - ÁÙË Á˙Bt ÌL58. »≈«∆«ƒ»≈«À¿»¿∆ƒ¿»≈

ד.51) משנה של 52)שם ארובה על מונחים שהיו כגון
או  גביהם על טהורים וכלים בתוכו שטומאה הבית

לבית. בית שבין חלון (רבינו 53)שסותמים מחצלת
ישראל, ותפארת ברטנורא ר"ש, ראה שם. בפירושו

שתי). חוטי אותם 54)שפירשו: שמניחים סרוגים חבלים
מפסיק  ואויר והכסתות, הכרים את לקבל כדי המיטה על

לחבל. חבל את 55)בין בהם שמוציאים קלועים סלים
ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה

וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ממנו 1) יוצאת ולא לאוהל נכנסת טומאה שאין יבאר

הנעשה  וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות
לגומרו, הספיק ולא לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא
וחלון  שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון
להניח  בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין

מסמר. בו

.‡˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡2epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆
˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁÙa¿»ƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ
ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL B‡ ˙È·Ï¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

Úa¯Ó3ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa ÔÈ‡ ;‡ÓË»≈≈««≈«∆«≈«À¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ
LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡4; ¬ƒ¿«∆»»»»»¿«¿ƒ
ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡¬»«∆»»»»»¿»¿≈∆ƒ»≈

epnÓ5ÔBÈ„eÙk B¯eÚL - ¯B‡‰6‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â , ƒ∆»ƒ¿¿¿¿«À¿»¿»
CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓƒ∆≈«»¿»À¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«
ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡ ¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ¿«∆∆»∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ
,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË - Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ»»…∆¿««…∆ƒ¿»…∆»…∆
‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«∆»¿»

LÓMÏ ‡e‰ ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L7. ∆≈»»ƒ¿»∆»»«∆∆

מ"א.2) פי"ג אבל 3)אהלות ברוחב, וטפח באורך טפח
אינו  ברוחב, קצת יותר ואפילו טפח, וחצי באורך טפחיים
ה"א). פי"ב למעלה (ראה הטומאה את ומוציא מכניס

וכדומה.4) חפצים שם מטבע 6)דרכו.5)להניח
כזה  שחור מפני דבר, של וטעמו בדינר. עשר משנים עתיקה,
כתוב: שם במשנה הבית. את קצת להאיר מספיק אור מכניס
כפונדיון  שזהו פירשו - א לז, ובבכורות מקדח", "כמלוא
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"חלון 7)האיטלקי. במשנה: שנאמר מה רבינו מפרש כך
לאויר". שהיה

.·ÔBlÁ8e‰e¯¯ÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ «««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ÌÈÓ9ÔBlÁ ‰È‰L B‡ , «ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«

˜e˜t10‰¯aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ »¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ B¯eÚL -11.Ì„‡ ÏL ÏB„b L‡¯k ‡e‰Â , ƒ¿…∆¿¿¿…»∆»»

·LÁ Ì‡ Ï·‡ ;LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»«»»¿«¿ƒ¬»ƒ»«
ÂÈÏÚ ·LÁ .ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL - LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒƒ¿≈«∆«»«»»
Ô‡k ‰·LÁn‰L .ÔBÈ„eÙa B¯eÚL - ¯B‡ÓÏ¿»ƒ¿¿¿∆««¬»»»

‰OÚÓk12. ¿«¬∆

שם.8) ה"א.9)אהלות, פי"ג בפקק.10)ראה סתום
בן 11) של אגרופו "זהו שנינו: מי"ב, פי"ז כלים במסכת

גדול  כראש ואגרופו כענק, גדול בזמנם ידוע אדם בטיח",
בינוני. אדם לשם 12)של החלון את בתחילה עשה כאילו

כך.

.‚¯B‡Ó13BÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L14,B¯Ó‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ »∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿
B‡ B¯·Á B‡¯wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ∆¿»¬≈

ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ,˙aL ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL15¯‡L Ì‡ : ∆»¿»≈≈«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«
˙‡ ‡È·Ó - Ï„eb‰ ·Á¯ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯ epnÓƒ∆∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆

Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡Óh‰16. «À¿»»ƒ»¬≈¿»

לאורה.13) העשוי מאור".14)חלון "שירי שם: אהלות,
הסתימה.15) את לגמור להשאירו 16)ובדעתו רוצה ואם

הללו  השיעורים כל בה"ב. כמו קובעת מחשבתו שהוא, כמו
הן. מקובלות הלכות

.„ÏB„b ÔBlÁ17‰Î·O da ‰È‰Â ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ «»∆»¿»¿»»»¿»»
‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»
;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÔBÈ„eÙk¿¿¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»
- ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰Î·O‰ È·˜ eÈ‰»ƒ¿≈«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿

‰Óe˙Òk BÊ È¯‰18LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ .19 ¬≈ƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ
˙BÎ·Ò d·e20˙BÙÙ¯e21ÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ : »¿»¿»ƒ≈¿»∆»∆«

È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡È·Ó - Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ«∆«¿À»≈ƒƒ¿ƒ»¬≈
.‰Óe˙Òk ‡È‰ƒƒ¿»

מצטרפים.18)שם.17) הנקבים שאין שם, כביתֿהלל
טפח.19) – הטומאה את ולהוציא להביא ושיעורו
סבכות.20) זה מסגר 21)צ"ל: מונחים דקים נסרים ובה ת

אויר  להכניס כדי מזה, זה קצת ומרוחקים בשיפוע זה על
ישראל'). ('תפארת לחדר

.‰‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÔBlÁ22,ÔBÈ„eÙk d¯eÚL - ¯ÈÂ‡Ï «∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓ23. ƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿
‰¯˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa ‰a24 »»«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»
Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚL - ÌÈza ÈL ÔÈa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«

ÔBzÁz‰ - ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰¯˜z‰ ˙‡25˙ÁzL ∆«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆««
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL ‰¯˜z‰«ƒ¿»ƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ
¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk B¯eÚL ‰¯˜z‰26. «ƒ¿»ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

מ"ב.22) הקדמה 23)שם כעין זו, בבא כפל ה"א. למעלה

שלאחריה. החלון 24)לבבא מן למעלה שהתקרה כגון
עליו. החלון.25)וסומכת של התחתון כמו 26)החלק

התקרה. את שבנה לפני שהיה

.Â¯BÁ‰27˙ÏcaL28L¯Á‰ da ¯iML B‡ ,29ÌB˜Ó «∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»
‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ Áe˙t30˙Ïc‰ ˙‡ ÛÈ‚‰L B‡ , »«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆≈ƒ∆«∆∆

B‡ ,˙B˙Ïc‰ ÈzL ÔÈa ¯ÈÂ‡ ¯‡LÂ d˜c‰Ï ¯Ó‚ ‡ÏÂ¿…»«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ≈¿≈«¿»
‰È‰ Ì‡ :el‡ ÏÎa ,Áe¯‰ BÁ˙Ùe ˙Ïc‰ ¯‚qL∆»««∆∆¿»»«¿»≈ƒ»»

ÛB¯‚‡k Á˙Bt‰31dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ - «≈«¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»
È¯‰ - ÛB¯‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t ÌB˜Óa¿»»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

Ìe˙Òk ‡e‰32. ¿»

מ"ג.27) בו,28)שם להשתמש בכוונה שלא שנעשה
לסותמו. ושכח עבודתו בשעת לו צריך היה הנגר אלא

מקום 30)הנגר.29) ונשאר השער, מפתח קצרה הדלת
למטה. או למעלה בידי 31)פנוי שלא שנעשה חלון כדין

ב. בהלכה שם.32)אדם, עקיבא, כרבי

.Ê‰OBÚ‰33¯ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa ¯BÁ »∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
ÏB„b34¯a„Ï B‡ ,ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰ epnÓ ˙B‡¯Ï B‡ , »ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚLÂ35. ¿ƒ»¿≈«∆«

מ"ד.33) הדלת.34)שם את בו כביתֿהלל 35)לפתוח
עם  ולדבר ממנו לראות האחרונים, הדינים [בשני שם.
 ֿ וכסף ראב"ד ראה לביתֿהלל. ביתֿשמאי מודים חבירו,

משנה).

ה'תשע"ט  ב' אדר י"א שני יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
בה 1) שנשאר עד או כולה שסתמה תשמיש חלון דין יבאר

או  מוכשרים שאינם באוכלין סתמו אם מטפח, פחות
מליאה  שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים
כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

.‡„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«
ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם
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znקלו z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.·˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ

‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈
‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…

ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««
ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈

el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»
˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«

LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ
¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»

ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»
È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈

Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿
˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈

Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆
B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿

·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.‚,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈

˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו

גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,
זה. במקום להשאירם דעתו

.„È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ ‰Ê∆≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆

.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.‰Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆
¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»

ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»
e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»

B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ
LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»

.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר

מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
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קלז zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.·˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ

‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈
‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…

ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««
ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈

el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»
˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«

LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ
¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»

ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»
È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈

Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿
˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈

Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆
B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿

·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.‚,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈

˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו

גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,
זה. במקום להשאירם דעתו

.„È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ ‰Ê∆≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆

.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.‰Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆
¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»

ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»
e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»

B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ
LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»

.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר

מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וקדרה  הבת תקרת שבתוך ארובה שבבית, לארובה מכוונת
קורות  תחתיה, וטומאה הארובה כנגד הארץ על מונחת
וטומאה  מכוונות והן מעזיבה עליהן שאין והעלייה הבית
שנסדקה, ואכסדרה וכותלו, גגו שנסדק בית מהן, אחת תחת

הסדק. תחת הארץ על מוטל אדם היה אם

.‡‰a¯‡2da LiL ÔÈa ,˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‡È‰L ¬À»∆ƒ¿∆¿«ƒ¿«««ƒ≈∆≈»
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»≈«∆«¿»¿»À¿»

‰a¯‡ „‚k - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz3¯B‰Ë4‡e‰ È¯‰L , ««ƒ¿«««ƒ¿∆∆¬À»»∆¬≈
„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË ˙Èa‰ ¯‡Le ,¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚»»¬ƒ¿»««ƒ»≈»¿»À¿»¿∆∆

¯B‰Ë ˙Èa‰ Ïk - „·Ïa ‰a¯‡5˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ . ¬À»ƒ¿«»««ƒ»»¿»ƒ¿»
‰a¯‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óe ‰¯˜z‰ ˙Áz ‰‡Óh‰6Ì‡ : «À¿»«««ƒ¿»ƒ¿»»««¬À»ƒ
‡ÓË Blk ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰7„‚Îe , »»»¬À»≈«∆«««ƒÀ»≈¿∆∆

‡ÓË ‰a¯‡‰ Ïk8Ë Á˙Bt da ÔÈ‡ ;LÈ Ì‡ :ÁÙ »»¬À»»≈≈»≈«∆«ƒ≈
‰¯˜z‰ ˙Áz ¯eÚMÎ ‡ˆnÈÂ ˜lÁ˙zL È„k ‰‡Óha«À¿»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈«ƒ«««ƒ¿»

‰a¯‡‰ ˙Áz ¯eÚMÎÂ9- Â‡Ï Ì‡Â ;‡ÓË Ïk‰ - ¿«ƒ««»¬À»«…»≈¿ƒ»
‡ÓË ˙Èa‰10¯B‰Ë ‰a¯‡‰ „‚Îe ,11‰a¯‡a ‰È‰ . ««ƒ»≈¿∆∆»¬À»»»»»¬À»

‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ì„‡ Ô˙Â ÁÙË Á˙Bt12‰a¯‡‰ ÏÚ ≈«∆«¿»«»»«¿ƒ¿«¿»«»¬À»
„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ ‰OÚ -13‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈ·e , «¬»«……∆∆»≈∆»¿»«À¿»

Ïk‰ - „·Ïa ‰a¯‡‰ ˙Áz B‡ „·Ïa ‰¯˜z‰ ˙Áz«««ƒ¿»ƒ¿«««»¬À»ƒ¿««…
˙‡ ·¯ÚL Ì„‡‰Â .‰a¯‡ „‚kM ‰Óe ˙Èa‰ ,‡ÓË»≈««ƒ«∆¿∆∆¬À»¿»»»∆≈≈∆
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ ‰OÚpL ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰14. «À¿»»≈ƒ¿≈∆«¬»…∆««À¿»

˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ÔÈ‡≈»¬À»≈«∆«¿»¿»«À¿»««
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ô˙pL ‰Ê - ‰¯˜z‰«ƒ¿»∆∆»««¿ƒ¿«¿»»∆≈

ÁÙhÓ ˙BÁÙa BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË15‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . À¿»≈¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
‰a¯‡‰ ˙Áz16‡ÓË - BÏ‚¯ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰‡ÓË Ì‡ :17, ««»¬À»ƒÀ¿»»¿»∆«¿»≈

‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L18˙‡ ‰Ó„˜ BÏ‚¯ Ì‡ ; ∆¬≈∆¡ƒ««À¿»ƒ«¿»¿»∆
¯B‰Ë - ‰‡Óh‰19ÔÈ‡Â Ï‰‡‰ ˙ˆ˜Ó BÏ‚¯ È¯‰L , «À¿»»∆¬≈«¿ƒ¿»»…∆¿≈

BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË20. À¿»≈

ג.2) ב, א, פ"י, כנגד 3)אהלות בבית המונחים הכלים
מלמעלה. הפתוחה (למעלה 4)הארובה אמרנו אמנם

מפותח  בפחות ויוצאת נכנסת טומאה שאין ה"א) פי"ד
מה  לטמא לגמרי כסתום זה קטן פתח דין אין אבל טפח,

כנגד 5)שתחתיו. בין בבית, המונחים הכלים פירוש,
אינה  שהטומאה מפני טהורים, הארובה כנגד בין התקרה
טמא. - הטומאה על המאהיל אבל באוהל, נמצאת

מצומצם.6) מכשיעור יותר ביחד אין מפני 7)ואפילו
התקרה. שתחת לחלק מצטרף הארובה תחת הנמצא שהחלק

(8 ֿ (כסף טמא" - הטומאה "וכנגד וצ"ל: טעותֿסופר,
חלק  על המאהיל כל פירוש, שם. במשנה כתוב וכן משנה),
הנמצא  שהחלק מפני טמא, - הארובה תחת המונח הטומאה

לכשיעור. עמו מצטרף התקרה שבחלק 9)תחת פירוש,
בחלק  גם וכן מלא, שיעור יש לבדו הארובה תחת המונח
שני  שבין בגבול הטומאה את תחתוך ואם התקרה, שתחת
כך  טומאה. כשיעור מהם אחד בכל יימצא האלה השטחים
בטומאה, יש "אם יוסי: ר' דברי את במשנתנו רבינו מפרש
- הטומאה כנגד ותטמא הבית את ותטמא שתחלק כדי
ובהתאם  טהור", הטומאה כנגד טמא, הבית לאו ואם טמא,
תחת  כשיעור "ויימצא בפירוש: כאן כתב זה, לפירושו

מדבריו  משמע הארובה". ותחת בחלק התקרה אין שאם ,
שני  יש שביחד אףֿעלֿפי כשיעור, הארובה שתחת
שתחת  החלק אין ולמה מכשיעור. כפחות דינו שיעורים,
שטומאה  מפני הארובה? שתחת החלק עם מצטרף התקרה
[והרא"ש  טפח. פותח בו שאין למקום מתפשטת אינה
הארובה, נגד זית וחצי בבית וחצי בכזית שהמדובר מפרש,

שם]. ישראל בתפארת פירש תחת 10)וכן אם אפילו
שכנגד  הטומאה שחלק מפני מכשיעור, פחות התקרה

עמו. מצטרף שם,11)הארובה נכנסת אינה הבית טומאת
טפח. פותח בה שאין הארובה.12)מפני פי את וסתם

א.13) משנה מהאוהל.14)שם חלק רגלו שהרי
לא 15) ואםֿכן כלל, לארובה מתפשטת אינה הטומאה

עליה. בכלל פיה.16)האהיל את ברגלו וסתם
הבית.17) שבכל הכלים וגם שהניח 18)האדם בשעה

שנסתם. לפני הארובה פי על כל 19)רגלו אבל האדם,
טמא. - בבית טומאה 20)הנמצא שאין שאמרנו, כמו

חוצץ  אינו שאדם ואףֿעלֿפי טפח. מפותח בפחות יוצאת
חוצצת. רגלו כאן - ה"א) פי"ב, (למעלה הטומאה בפני
אלא  הטומאה, בפני החוצץ הוא האדם שלא מפני והטעם,

טו). יכין ישראל (תפארת הסתום הגג

.··¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰21Èab ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â »»¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈¿∆¡ƒ««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‡ ¯ÈÂ‡a ˙ÈÊk ‡ˆÓpL „Ú ‰a¯‡¬À»«∆ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ¬À»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L22. ∆≈»≈«∆«««ƒ»≈

הי"א.21) פי"א אהלות טמא,22)תוספתא שבבית מה כל
שבהלכה  ארובה תחת לטומאה דומה זה ואין שם. כחכמים
פותח  ארובה בפי כשאין יוצאת הטומאה שאין הקודמת,
הטומאה  כאן אבל הטומאה, על כלל אוהל אין שם כי טפח,

(כסףֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.‚˙Èa23ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‰a¯‡Â «ƒ«¬À»¿∆¿«ƒ¿«««ƒ«¬ƒ»«
,‰iÏÚ‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a LÈ ˙¯Á‡ ‰a¯‡Â ,ÂÈab«»«¬À»«∆∆≈¿∆¿«ƒ¿«»¬ƒ»
˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ ˙Ba¯‡‰Â¿»¬À¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À
‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»

˙Èaa24˙Ba¯‡‰ „‚k -25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26. ««ƒ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈
Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰27.¯B‰Ë »¿»À¿»¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»

˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a eÈ‰»»¬À≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«
Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡ „‚k ÔÈa ˙Èa‰««ƒ≈¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈
˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓËÀ¿»≈¿«¿»≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«

‰iÏÚ‰28‡ÓË Ïk‰ -29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30. »¬ƒ»«…»≈∆≈»»»≈≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙31- ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ »«»»∆≈¿«≈À¿»«¬À«««ƒ
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰32˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«
ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰33‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , »¬ƒ»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»

¯B‰Ë ÌÈÓMÏÂ34‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . ¿«»«ƒ»≈»¬À≈«∆«¿«À¿»
‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z ˙ÁzÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ««ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈

ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈
ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ«¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈
‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓËÀ¿»≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡ „‚k¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ35È¯‰L , ¿«¿»≈¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈
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znקלח z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú≈≈∆«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ36el‡ ÏÎÂ . ¿«¿»≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈

‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa - ÔÈÈc‰«ƒƒ¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»
e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó37. ≈≈∆»ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק
מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.„˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿
O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»

Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
 ֿ הכסף של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,

בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה
במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.‰‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««
‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈
‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»
Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈

B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»
‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים

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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú≈≈∆«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ36el‡ ÏÎÂ . ¿«¿»≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈

‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa - ÔÈÈc‰«ƒƒ¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»
e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó37. ≈≈∆»ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק
מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.„˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿
O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»

Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
 ֿ הכסף של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,

בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה
במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.‰‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««
‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈
‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»
Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈

B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»
‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים
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לטהר). לא אבל לטמא, אוהל נעשה כלי מפני 53)שהרי
לחוץ  פתוחה ארובה שהרי הטומאה, על אוהל כאן שאין

פי"א. אהלות תוספתא טפח. אהלות 54)בפותח משנה
ז. מטה,55)פ"י, כלפי ומתרחב צר שפיו בכלי המדובר

טפח  פותח בו יש והבטן למשקוף, מחוץ נשאר הכלי ופי
וגם  המשנה. את הראב"ד פירש (כך המשקוף תחת ונמצא
מבפנים, הכלי פי אם אבל כך). מפרש כנראה, רבינו,

הכלי. לתוך הבית מן נכנסת מן 56)הטומאה וגבוהה
טפח. רבינו,57)הארץ ופירש "מודבקת". כתוב במשנה

שאוהל  ומשמיענו למשקוף. מודבקת תהיה תעלה שאם
קבע. לאוהל מצטרף אינו טפח, בו שאין (הקדירה) ארעי
הבית  המשקוף שבצד להשמיענו צריך היה לא [לכאורה
טפח. בפותח נוגעת אינה מדין הוא, כלֿשכן שהרי טהור,
שמודבקת  ולומר לטעות שאפשר מפרש, מרוטנבורג והר"מ
עמו). אחד כגוף נראית תעלה שאם מפני למשקוף, מצטרפת

.Â˙Èa‰ ˙B¯B˜58‰·ÈÊÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰iÏÚ‰Â59 ««ƒ¿»¬ƒ»∆≈¬≈∆«¬ƒ»
‰¯B˜ „‚k ‰¯B˜ ˙BeÎÓ Ô‰Â60,¯ÈÂ‡ „‚k ¯ÈÂ‡Â ¿≈¿À»»¿∆∆»«¬ƒ¿∆∆¬ƒ

Á˙Bt ¯ÈÂ‡ Ô‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ‰¯B˜ ÏÎ·e¿»»≈∆≈«∆«≈≈∆¬ƒ≈«
ÁÙË61Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,62„·Ïa ‰ÈzÁz - ∆«¿À¿»««««≈∆«¿∆»ƒ¿«
‡ÓË63ÔÈa - ‰BÈÏÚÏ ‰BzÁz‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . »≈»¿»«À¿»≈««¿»»∆¿»≈

‡ÓË „·Ïa Ô‰ÈzL64Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿≈∆ƒ¿«»≈»¿»«À¿»««≈
˙B¯Bw‰ eÈ‰ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿∆¿«»»ƒ«»≈»«
˙B¯Bw‰ ÔÈaL ¯ÈÂ‡‰ „‚k ˙BeÎÓ ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿À»¿∆∆»¬ƒ∆≈«

˙BBzÁz‰65Ìlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ««¿¿À¿»««««≈∆««À»
‡ÓË66‰BÈÏÚ‰ ‰¯B˜ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .67- »≈»¿»«À¿»««≈»»∆¿»

Á˙Bt ˙B¯Bwa ÔÈ‡ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈«≈«
ÁÙË68Ú BÊ ˙BeÎÓ eÈ‰L ÔÈa ,eÈ‰L ÔÈ·e BÊ Èab Ï ∆«≈∆»¿À»««≈≈∆»

‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,˙BBzÁz‰ ¯ÈÂ‡ „‚k ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿∆∆¬ƒ««¿¿»¿»«À¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ Ô‰ÈzÁz«¿≈∆≈≈∆««≈∆À¿»««
dc‚k ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆¿≈»¿«¿»∆»¿∆¿»

„·Ïa69ÁÙË Á˙Bt ˙Áz dÈ‡L ‰‡ÓË ÏkL ÈÙÏ ; ƒ¿«¿ƒ∆»À¿»∆≈»««≈«∆«
ÁÙË Ìe¯a70‰ˆeˆ¯k ‡È‰ È¯‰ -71˜cÒpL ˙Èa .72 ¿∆«¬≈ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏ˙Îe Bbb73‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL ‰OÚÂ «¿»»¿«¬»¿≈¬»ƒ¿»¿»«À¿»

ÈÓÈt‰ BÈˆÁaL ÌÈÏk‰ - Ba Á˙t‰L ÔBˆÈÁ‰ BÈˆÁa¿∆¿«ƒ∆«∆««≈ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ìlk74Ì‡ :ÈÓÈt‰ BÈˆÁa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . À»¿ƒ»¿»À¿»¿∆¿«¿ƒƒƒ

˙Ï˜Ln‰ ËeÁk ˜„q‰ ·Á¯ ‰È‰75BÈˆÁaL ÌÈÏk - »»…««∆∆¿«ƒ¿…∆≈ƒ∆¿∆¿
ÔÈ¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰76Ô‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «ƒ¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»¬≈≈

ÔÈ‡ÓË77. ¿≈ƒ

מ"ה.58) פי"ב את 59)שם הממלאים נסרים או טיט
לקורה. קורה שבין עליה,60)האויר קורת כנגד בית קורת

שווה. רחבן לקורות 61)וגם הבית קורות בין פירוש,
מטפח  פחות אפילו שבצידה, לזו קורה בין אבל העליה.

(כסףֿמשנה). עוברת הטומאה ואין אחת 62)מפסיק תחת
הבית. חוצצת.63)מקורות שהטומאה 64)שהקורה

פותח  עליה כשיש הקורות דרך עולה ואינה יורדת אינה
האויר.65)טפח. רוחב כל את הוא 66)וממלאות כלל

קא, שבת מחיצתא" אסיק וגוד מחיצתא, אחית "גוד בידינו:
את  והעלה ומשוך המחיצה, את והורד משוך (בעברית: א

עד  מגיעה שאינה מחיצה לפניך יש אם פירוש, המחיצה).
מעלים  וכן לקרקע. עד נמשכה כאילו בה לדון יש לקרקע,
העליונה, הקורה את רואים שלפנינו, ובנידון נמוכה. מחיצה
שבין  ההפסק את וסותמת לתחתונה עד מגיעה היא כאילו

מושלם. אוהל ונעשה כשטומאה 67)הקורות והואֿהדין
למעלה. כנגדה כלום אין שהרי (ראב"ד), התחתונה על

הי"ג.68) פי"א אהלות אין 69)תוספתא מטפח שבפחות
"חבוט  אמרינן לא א: כה, (סוכה אחית" "גוד אומרים

טפח 70)רמי"). עליה המאהיל הדבר לבין בינה שאין
טפח. על טפח ה"ד 71)ברוחב פ"ז למעלה דינה שנתבאר

א.72)וה"ה. פי"א שם כתוב 73)משנה שם במשנה
כאן, שכתב כמו במשנה מפרש ורבינו שנסדק". "בית סתם:
אם  אחד כאוהל דינו הכתלים, נסדקו לא שאם מזה, ומשמע

טפח. פותח בסדק מפסיק,74)אין שהסדק מפני
הוא  טפחים משלשה שפחות הכלל את אמרו לא ובטומאה

והבנאים 75)כלבוד. בסופו, עופרת ומשקל חוט
ג. כט, כלים ראה הכתלים. את ליישר כדי בו משתמשים
ביתֿהלל  דברי כך פירשו ה"א פי"ב שם [בתוספתא

שם.76)במשנתנו]. במשנה מפני 77)כביתֿהלל
הצריכו  החיצון החלק דרך לצאת הטומאה של שסופה
בצד  וכלים בו שהפתח בחלק כשטומאה אבל זה, שיעור
הטומאה  דרך "שאין מפני מפסיק, כלשהו סדק הפנימי,

להיכנס".

.Ê‰¯„ÒÎ‡78„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpL79ÌÈÏk‰ - «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL80‰Ê ÌÈÏ‰‡ ÈL ‡È‰ È¯‰L ; ∆«««≈ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿≈…»ƒ∆

Ô˙ .‰¯˜z‰ ÏÎa ˜„q‰ È¯‰L ,Ô‰ÈÈa ¯ÈÂ‡Â ‰Ê „ˆa¿«∆«¬ƒ≈≈∆∆¬≈«∆∆¿»«ƒ¿»»«
˜„q‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰˜ B‡ BÏ‚¯81˙‡ ·¯Ú - «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰82elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı¯‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ BÈ‡ - ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB·‚83Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Áz84ı¯‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ - ˜„q‰ ˙Áz85ÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»

d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין ֿ 88)שם.87)כביתֿהלל אף
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העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב
על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.‡ÊÈÊ2Ó ‡ˆBÈ ‡e‰L˙Èa‰ Á˙t3‰hÓÏ ÂÈÙe4, ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»
ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚ ‰È‰Â5˙BÁt B‡ ¿»»»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓ6‡e‰L ÏÎa7. ƒ»¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â8ÔÎÂ . ¿»»»∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a ‡ˆBik Ïk…«≈«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆«
¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡ - ‡È¯a‰«»ƒ≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈

‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈMÓ9ÔÎÂ , ƒ¿≈»»∆«∆»»»¿«¿»¿≈
ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰10ÔÈ‡ - »¬»¿«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ .ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆»¿≈«∆«¿≈ƒ∆««≈«∆«
ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰11„ˆa ‰˜ ‰È‰ elÙ‡Â , «≈ƒ««¿«¬ƒ»»»∆¿«

ÛB˜Ln‰12Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ««¿¿…««∆«≈≈ƒ∆»ƒ≈
ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰13. »»≈«∆«

מ"א.2) פי"ד הפתח 3)אהלות ממזוזת יוצא פירוש,
ו  איש', ו'חזון טהרות' ('סדרי חללו לתוך משמע ונכנס כן

שם). למשנה, בפירושו רבינו לאותו 4)מלשון תוספת יש
ה"ב. ובפ"ח שם, פיה"מ .! כך וצורתו מטה, כלפי זיז

טפח".5) יב וכו' הפתח מן גבוה שהוא "בזיז כתוב: במשנה
יש  לארץ עד בפתח הזיז ממקום שהכוונה מפרש, ורבינו

טהרות'). ('סדרי טפח מונחת 6)שניםֿעשר טומאה אם
טמאים  שתחתיו כלים וכן טמא, הבית – הזיז תחת

בבית. מן 7)כשטומאה טפח בולט שאינו אףֿעלֿפי
"ואלו 8)המזוזה. רבינו: כתב למשנה, בפירושו

כאן. בו שחזר ברור מסיני", למשה הלכה כולם השיעורים
(9.!_____ כזה מעלה, כלפי היתה כעין 10)התוספת

את  לפאר הבנין באבני המפותחים וכדומה, ופרחים עלים
מפני 11)הבית. רבינו, מנמק למשנתנו בפירושו

ואולי  הארץ. מן טפחים משניםֿעשר יותר גבוה שהמשקוף
ההלכה  סגנון את ליישב קשה אבל לכך, התכוון כאן גם
כאן  בו חזר שרבינו כתב, טהרות' וב'סדרי הזה. הנימוק ע"פ

הפתח".12)מפירושו. גבי שעל "קנה שנינו: מ"ג, שם
שהוא  אלא שלפנינו, הגירסא את מקיים שרבינו ונראה
ואינו  המשקוף מצד הוא כשהקנה שמדובר ואומר, מוסיף

ולמטה. מתחתיו נגד 13)יוצא נורי, בן יוחנן כרבי פסק
רבי  של תלמידו היה יהושע שרבי מפני יהושע, רבי דעת
שהלך  מעשה ב: יא, בעירובין שאמרו כמו נורי, בן יוחנן

חגיז, (הר"י גורי בן יוחנן רבי אצל תורה ללמוד יהושע רבי
כאן). טהרות' ב'סדרי מובא

.·ÊÈÊ14˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L15Á˙ta ÏÎB‡Â ƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÁÙË16˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ . ∆«≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»

ÁÙhÓ17ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ18; ƒ∆«¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒ
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz ‰‡ÓË19ÔÎÂ . À¿»«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈

‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L ¯ˆÁa20. ¿»≈∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

מ"ד.14) טפח.15)שם ברחבו אם 16)ויש בין
לקמן  (ראה להיפך ובין הזיז, תחת וכלים בבית הטומאה

ה"ג). וסובר 17)סוף אצבעות", "שלוש כתוב במשנה
– מטפח פחות כל אלא אצבעות שלוש דווקא שלאו רבינו
ומדובר  כך. דינו – מזה פחות ובין שלוש על יתר בין
(כסףֿמשנה). טפחים משניםֿעשר למעלה כשהזיז

רואים 18) זה, פתח דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני
שהזיז  ומפני מהפתח, חלק הוא כאילו שבפתח הזיז את אנו
הזיז. לכל גם הטומאה מתפשטת - הבית כל את סובב
שמחוץ  בזיז יש אם רק נאמר שזה כתב, ישראל' (וב'תפארת

לא). – מטפח בפחות אבל טפח, פותח לרבי 19)לפתח
רק  מועיל לצאת" הטומאה של "סופה הנימוק יהושע,
לא  אבל בבית, כשהטומאה הזיז, שתחת הכלים את לטמא

מקורה.20)להיפך. היא ואכסדרה למעלה, מגולה החצר
את  מביאה – הבית בפתח טפח תופסת זו אכסדרה אם
כל  שתחת כלים בבית, וטומאה מטפח פחות ואם הטומאה.
בבית, וטומאה מטפח פחות ואם טמאים, האכסדרה גג
הטומאה  שסוף מפני טמאים האכסדרה גג כל שתחת כלים
בפותח  עליו מאהיל האכסדרה שגג הבית, פתח דרך לצאת
אינה  האכסדרה, גג תחת מונחת הטומאה ואם טפח.

בבית. הנמצאים הכלים את מטמאה

.‚ÔBlÁ21LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰22Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰23˙‡ ‡È·Ó - ««¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆

Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰‡Óh‰«À¿»¿∆ƒ¿∆»«≈«««
BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ .˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ»»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈
ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ

¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL24˙‡ ‡È·Ó - ∆««≈««»¬»¿»≈ƒ∆
‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰25ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â , «À¿»¿»∆«¬ƒ»«»∆ƒ¿»
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰26‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L «≈ƒ¿≈««∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL27ÊÈÊ Ba ‰È‰ .28 ∆«¿ƒ≈≈ƒ∆«À¿»»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡ el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ -29‡È·Ó ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ

?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó „ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»¿≈«¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»
Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»««∆»≈∆««ƒ«…

ÊÈf‰ ˙Áz ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË30. »≈≈««ƒ≈«««ƒ

מ"ב.21) וכדומה.22)שם חפצים שם בולט 23)להניח
שביד). העבה האצבע – (אגודל אגודל כרוחב לחוץ

ה"ז. שם ברוחב 24)תוספתא, הטומאה את המביא
ה"א). פי"ד (למעלה שהוא,25)פונדיון גובה כל פירוש,

המשנה). בפירוש (רבינו, אצבעות משתי למעלה אפילו
ה"ג)26) פי"ב (אהלות ששנינו מה רבינו, מפרש כך

הטומאה. את מביא אינו תחת 27)"הבטח" כשהיא
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העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב
על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.‡ÊÈÊ2Ó ‡ˆBÈ ‡e‰L˙Èa‰ Á˙t3‰hÓÏ ÂÈÙe4, ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»
ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚ ‰È‰Â5˙BÁt B‡ ¿»»»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓ6‡e‰L ÏÎa7. ƒ»¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â8ÔÎÂ . ¿»»»∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a ‡ˆBik Ïk…«≈«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆«
¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡ - ‡È¯a‰«»ƒ≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈

‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈMÓ9ÔÎÂ , ƒ¿≈»»∆«∆»»»¿«¿»¿≈
ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰10ÔÈ‡ - »¬»¿«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ .ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆»¿≈«∆«¿≈ƒ∆««≈«∆«
ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰11„ˆa ‰˜ ‰È‰ elÙ‡Â , «≈ƒ««¿«¬ƒ»»»∆¿«

ÛB˜Ln‰12Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ««¿¿…««∆«≈≈ƒ∆»ƒ≈
ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰13. »»≈«∆«

מ"א.2) פי"ד הפתח 3)אהלות ממזוזת יוצא פירוש,
ו  איש', ו'חזון טהרות' ('סדרי חללו לתוך משמע ונכנס כן

שם). למשנה, בפירושו רבינו לאותו 4)מלשון תוספת יש
ה"ב. ובפ"ח שם, פיה"מ .! כך וצורתו מטה, כלפי זיז

טפח".5) יב וכו' הפתח מן גבוה שהוא "בזיז כתוב: במשנה
יש  לארץ עד בפתח הזיז ממקום שהכוונה מפרש, ורבינו

טהרות'). ('סדרי טפח מונחת 6)שניםֿעשר טומאה אם
טמאים  שתחתיו כלים וכן טמא, הבית – הזיז תחת

בבית. מן 7)כשטומאה טפח בולט שאינו אףֿעלֿפי
"ואלו 8)המזוזה. רבינו: כתב למשנה, בפירושו

כאן. בו שחזר ברור מסיני", למשה הלכה כולם השיעורים
(9.!_____ כזה מעלה, כלפי היתה כעין 10)התוספת

את  לפאר הבנין באבני המפותחים וכדומה, ופרחים עלים
מפני 11)הבית. רבינו, מנמק למשנתנו בפירושו

ואולי  הארץ. מן טפחים משניםֿעשר יותר גבוה שהמשקוף
ההלכה  סגנון את ליישב קשה אבל לכך, התכוון כאן גם
כאן  בו חזר שרבינו כתב, טהרות' וב'סדרי הזה. הנימוק ע"פ

הפתח".12)מפירושו. גבי שעל "קנה שנינו: מ"ג, שם
שהוא  אלא שלפנינו, הגירסא את מקיים שרבינו ונראה
ואינו  המשקוף מצד הוא כשהקנה שמדובר ואומר, מוסיף

ולמטה. מתחתיו נגד 13)יוצא נורי, בן יוחנן כרבי פסק
רבי  של תלמידו היה יהושע שרבי מפני יהושע, רבי דעת
שהלך  מעשה ב: יא, בעירובין שאמרו כמו נורי, בן יוחנן

חגיז, (הר"י גורי בן יוחנן רבי אצל תורה ללמוד יהושע רבי
כאן). טהרות' ב'סדרי מובא

.·ÊÈÊ14˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L15Á˙ta ÏÎB‡Â ƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÁÙË16˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ . ∆«≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»

ÁÙhÓ17ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ18; ƒ∆«¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒ
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz ‰‡ÓË19ÔÎÂ . À¿»«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈

‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L ¯ˆÁa20. ¿»≈∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

מ"ד.14) טפח.15)שם ברחבו אם 16)ויש בין
לקמן  (ראה להיפך ובין הזיז, תחת וכלים בבית הטומאה

ה"ג). וסובר 17)סוף אצבעות", "שלוש כתוב במשנה
– מטפח פחות כל אלא אצבעות שלוש דווקא שלאו רבינו
ומדובר  כך. דינו – מזה פחות ובין שלוש על יתר בין
(כסףֿמשנה). טפחים משניםֿעשר למעלה כשהזיז

רואים 18) זה, פתח דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני
שהזיז  ומפני מהפתח, חלק הוא כאילו שבפתח הזיז את אנו
הזיז. לכל גם הטומאה מתפשטת - הבית כל את סובב
שמחוץ  בזיז יש אם רק נאמר שזה כתב, ישראל' (וב'תפארת

לא). – מטפח בפחות אבל טפח, פותח לרבי 19)לפתח
רק  מועיל לצאת" הטומאה של "סופה הנימוק יהושע,
לא  אבל בבית, כשהטומאה הזיז, שתחת הכלים את לטמא

מקורה.20)להיפך. היא ואכסדרה למעלה, מגולה החצר
את  מביאה – הבית בפתח טפח תופסת זו אכסדרה אם
כל  שתחת כלים בבית, וטומאה מטפח פחות ואם הטומאה.
בבית, וטומאה מטפח פחות ואם טמאים, האכסדרה גג
הטומאה  שסוף מפני טמאים האכסדרה גג כל שתחת כלים
בפותח  עליו מאהיל האכסדרה שגג הבית, פתח דרך לצאת
אינה  האכסדרה, גג תחת מונחת הטומאה ואם טפח.

בבית. הנמצאים הכלים את מטמאה

.‚ÔBlÁ21LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰22Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰23˙‡ ‡È·Ó - ««¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆

Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰‡Óh‰«À¿»¿∆ƒ¿∆»«≈«««
BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ .˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ»»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈
ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ

¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL24˙‡ ‡È·Ó - ∆««≈««»¬»¿»≈ƒ∆
‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰25ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â , «À¿»¿»∆«¬ƒ»«»∆ƒ¿»
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰26‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L «≈ƒ¿≈««∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL27ÊÈÊ Ba ‰È‰ .28 ∆«¿ƒ≈≈ƒ∆«À¿»»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡ el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ -29‡È·Ó ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ

?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó „ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»¿≈«¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»
Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»««∆»≈∆««ƒ«…

ÊÈf‰ ˙Áz ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË30. »≈≈««ƒ≈«««ƒ

מ"ב.21) וכדומה.22)שם חפצים שם בולט 23)להניח
שביד). העבה האצבע – (אגודל אגודל כרוחב לחוץ

ה"ז. שם ברוחב 24)תוספתא, הטומאה את המביא
ה"א). פי"ד (למעלה שהוא,25)פונדיון גובה כל פירוש,

המשנה). בפירוש (רבינו, אצבעות משתי למעלה אפילו
ה"ג)26) פי"ב (אהלות ששנינו מה רבינו, מפרש כך

הטומאה. את מביא אינו תחת 27)"הבטח" כשהיא
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תיכנס  שלא הטומאה בפני חוצץ שהוא מפני הטעם, הבטח.
הבטח.28)לחלון. תחת והטומאה החלון לתוך בולט

הטומאה.29) על ומאהיל באויר תלוי כאילו שהוא
את 30) מביא שהזיז למעלה שאמרנו מקום כל פירוש,

מביא  הוא הזיז תחת טומאה שאם היא, הכוונה הטומאה,
שהכלים  מאליו, ומובן להיפך. גם וכן לבית, הטומאה את
רבינו  מצא טמאים. – עצמו הטומאה במקום הנמצאים
הביטוי  את לפרש יטעו שלא כדי זאת, להדגיש לנכון
שהוא  היינו מצומצמת, במשמעות הטומאה" את "מביא
הטומאה  את מביא הבית אין אבל לבית, הטומאה את מביא

אליו.

.„ÔÈÊÈÊ ÈL31‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê32Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈÂ , ¿≈ƒƒ∆««∆¿≈¿»∆»≈∆
˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈≈∆≈«∆«¿À¿»««

a ÂÈzÁz - ÔBzÁz‰‡ÓË „·Ï33Ô‰ÈÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««¿«¿»ƒ¿«»≈»¿»À¿»≈≈∆
‡ÓË „·Ïa Ì‰ÈÈa -34Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . ≈≈∆ƒ¿«»≈»¿»««»∆¿¿∆¿

‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „Ú35ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . «»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«««¿
- Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË Á˙Bt≈«∆«¿À¿»««««¿≈≈∆

‡ÓË Ô‰ÈÈ·e Ô‰ÈzÁz36- ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . «¿≈∆≈≈∆»≈»¿»««»∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „ÚÂ Bc‚k37ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . ¿∆¿¿«»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«

Ì‰ÈzÁz - Ì‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙhÓ ˙BÁt ÔBzÁz‰««¿»ƒ∆«¿À¿»«¿≈∆«¿≈∆
‡ÓË Ô‰ÈÈ·e38˙Áz B‡ Ì‰ÈÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ≈≈∆»≈»¿»«À¿»≈≈∆««

¯˙Bn‰39‡ÓË ¯˙Bn‰ ˙Á˙Â Ô‰ÈÈa -40˙Áz Ï·‡ , «»≈≈∆¿«««»»≈¬»««
¯B‰Ë ÔBzÁz‰41„Á‡ ÏÎa LÈ .42ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ««¿»≈¿»∆»≈∆≈«∆«

ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â43- ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ¿≈≈≈∆≈«∆«¿À¿»««««¿
‡ÓË „·Ïa ÂÈzÁz44Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ . «¿»ƒ¿«»≈»¿»≈≈∆««≈

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k - ÔBÈÏÚ‰45Ô‰a ÔÈ‡ . »∆¿¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈»∆
ÔÈ‡L ÔÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa LiL ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈≈≈∆≈«∆«≈∆≈

‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa˙Áz ‰ ≈≈∆≈«∆«≈∆»¿»«À¿»««
‰‡ÓË - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰««¿≈≈∆««»∆¿À¿»
‰ˆeˆ¯ ‡È‰ È¯‰L ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba46. ««¿»««¿∆∆∆¬≈ƒ¿»

ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰L ˙BÚÈ¯È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆≈«∆«
ÌÈ„‚a B‡ ÌÈÏk .BÊ Èab ÏÚ BÊ47ıÚ ÏL ˙BÁeÏ B‡ ««≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

,Ô‰ÈÈa ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ Ô‰L∆≈À»ƒ∆««≈∆¿À¿»¿»≈≈∆
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡48È¯‰ - ƒ»¿»«À¿»¿»ƒ»»∆∆«¬≈

ÁÙh‰ ÏÏÁ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚL ÈÏk‰«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿»«¬ƒ«¬««∆«
eÈ‰ .ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿»«≈ƒ∆«¿»»
ÛÏ‡ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ elÙ‡ ,LÈL ÏL ˙BÈÏ·Ë«¿ƒ∆«ƒ¬ƒ¿ƒ»»∆∆∆

‰n‡49ÈtÓ ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - «»À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈
Ú˜¯˜k Ô‰L50. ∆≈¿«¿«

מ"ה.31) שווה.32)שם ורחבם ומה 33)מכוונים
הטומאה. בפני חוצץ שהוא מפני טהור, מהתחתון שלמעלה

אלה 34) על והעליון שתחתיו, הכלים על מציל התחתון
ממנו. פשוט.35)שלמעלה זה טהור. ממנו שלמטה ומה

נעשה 36) והכול הטומאה, את מערב טפח בו שיש העודף
אחד. חוצץ.37)אוהל הוא שהרי טהור, שתחתיו ומה

פחות 38) הוא אם אפילו העודף, כנגד מתפשטת שהטומאה
פוגעת מפותח היא עלייתה ובדרך למעלה ועולה טפח,

למשנה  בפירושו (הרא"ש ומטמאה ונכנסת שביניהם באויר

רבא'). ב'אליהו פירש וכן העליון.39)שם, של העודף
עליהם.40) מאהיל שם.41)שהעליון יהושע, כרבי

אינה  אבל ועולה מתפשטת טומאה מטפח, שבפחות והטעם,
שם). (רא"ש מ"ו.42)יורדת מן 43)שם גבוה והתחתון

במשנתנו) ורא"ש ר"ש (ראה טפח ביניהם 44)הארץ אבל
חוצץ. שהתחתון מפני טהורים, הטומאה 45)ועליון

אין  שהרי ועולה, ובוקעת רצוצה טומאה היא שביניהם
מפני  ויורדת בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן טפח, פותח ביניהם

חוצץ. – טפח מהארץ הגבוה אףֿעלֿפי 46)שהתחתון
חדש  ביאור כאן משמיענו רבינו טפח. חלול גבה על שיש
עליו  מונחת שהיא שהמקום היינו רצוצה", "טומאה למושג
פתוח  שהמקום ואףֿעלֿפי טפח, על מטפח פחות הוא
טפח. ממנו גבוה עליה המאהיל הדבר וגם רוחותיו, מארבע
השגת  ראה אחר. מקום בכל שמענוהו שלא הוא וחידוש

ה"א.47)הראב"ד. פט"ו הכלי 48)שם פירוש,
(כסףֿמשנה). טפח הארץ מן גבוה הוא תחתיו, שהטומאה

שם.49) ומתחבר 50)תוספתא, הוא, אדמה מין ששיש
עץ  של לוחות אבל אחד, גוש כולם ונעשים הקרקע עם
והלוחות  אוהל הוא העליון ולפיכך קרקע, לגבי בטלים אינם
אמרו: שם [בתוספתא באוהל. הנמצאים כלים הם שתחתיו
חלקות  אינן שאם ומשמע חלקות", שיש של "טבלאות

אחד]. כגוש אינן הטבלאות בין מפסיק ואויר

.‰˙BÁeÏ51Ô‰L ıÚ ÏL52BÊa BÊ ˙BÚ‚B ∆≈∆≈¿»
Ô‰È˙B¯˜a53‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰Â ¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»

ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa dz¯·Áa ˙Ú‚B dÈ‡L54ÁeÏa Ú‚Bp‰Â . ∆≈»«««¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿«

˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk - ‰iM‰ BÊ55Ï·‡ . «¿ƒ»¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»
ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·nL e¯Ó‡L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚL ÌÈÏk Ïk - ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË ÂÈab56Â ,ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË «»¿≈ƒ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ
˙n‰ ÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰57ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â , ««¬ƒƒ««≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»

‰‡Óh‰ „‚k58ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË ¿∆∆«À¿»¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ
˙n‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L59. ∆∆¡ƒ««≈

מ"ב.51) שהן 52)שם שולחן של בטבלאות מדובר
ב). בועז שם, ישראל' ('תפארת טומאה כזה 53)מקבלות

זה. בצד זה ומונחים לטמא 54)00 ממש, כאוהל דינו אין
שתחתיו. מה טומאת 55)גם "טמא כתוב: במשנה

שהרי  למשנתנו, מנוגדים כאן רבינו דברי ולכאורה שבעה",
ערב", טומאת טמא "והשלישי ה"ד) (פ"ה למעלה כתב
משנה' ב'כסף שלישי. הוא באוהל שנגעו בכלים והנוגע
שנגעו  בכלים לנוגע התכוון שרבינו ופירש, זה על עמד
גם  בחיבורים ובטומאה המת. על מאהיל בעודו המת באוהל
כשנגעו  מדובר ה"ד בפ"ה ולמעלה שבעה, טמא השלישי
ברור  עצמו, ולדין השלמות. ראה המת. מן פרישה לאחר
והנוגע  האוהל, מן כחלק שבעה טומאת טמא השני שהלוח
מפני  טהורים, שתחתיו כלים ואעפ"כ באוהל כנוגע בו
למשנתנו). פירושו (ראה טפח בפותח בראשון נוגע שאינו
שם  מצאנו אחרים, לטומאת עצמו טומאת בין כזה והבדל
ועל  וכו' הטומאה את מביאין המטלטלין "כל א: פט"ז
(ראה  טפח" בפותח וכלים אדם שאר ועל שהן, בכל עצמן
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למשנתנו). רבא' ה"ד.56)'אליהו פי"ג למעלה
דברים 57) במה שבעה. טומאת ואדם כלים ומטמאים

עצמה. הטומאה נגד שהם בכלים כגון 58)אמורים?
עומדים  והכלים הטומאה, לצידי ומתפשט רחב שהאוהל

ומטמאים 59)שם. שבעה טומאת טמאים עצמם והם
המת  מן שפירשו אחר בהם כשנגעו ערב, טומאת אחרים

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה

.Â˙È·Á60‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L61¯ÈÂ‡a62˙ÈÊÎe , »ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒ
‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ63- d¯ÈÂ‡ „‚k ƒ«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË64˙È·Á‰Â , À¿»««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ
‰‡ÓË65‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L ,66˙‡ÓËÂ ¿≈»∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈

dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .d¯ÈÂ‡67‰‡ÓË - ¬ƒ»»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»
˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba68.‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â , ««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»

˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ ‰ÓÏÂ¿»»∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»««
‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡ d¯ÈÂ‡a«¬ƒ»∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»
dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ .B¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óeƒ¿»»««¬ƒ»À¿»««¿»««

ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca ‰È‰ .˙„¯BÈÂ69lk -‰‡ÓË d70, ¿∆∆»»«¿»≈«∆«À»¿≈»
¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe71˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L , ¿∆∆ƒ»»∆¬≈«À¿»»¿»«¿»

‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa72Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡73B‡ ƒ»¿»¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ74B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â , ¿À»¿»«ƒ»¿»¿»À¿»«¿∆»
Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a¿»««»«…»≈¿»«≈«»À

˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË75ÏÈ˙t „ÈÓˆ76Èab ÏÚ ‰e˙e »≈»¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»««≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰77, «≈»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â78˙B·LBÈ Ô‰L ˙Bi·Á .79 ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ∆≈¿
˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ«≈∆«ƒ≈∆»¬ƒ¿≈¿
- Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ»¿≈«∆«¿À¿»««««≈∆

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË80‡È‰L ÈtÓ , À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯81Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëa ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»ƒ

˙B‡ÓË eÈ‰82ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡83 »¿≈¿ƒ»»∆≈«∆«
Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË Ôlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««≈∆««À»»≈∆¬≈«…

„Á‡ Ï‰‡84. …∆∆»

מט"ז.60) פ"ט חרס.61)שם של בחבית מדובר
לאויר.62) מגולה במקום בין 63)כלומר, טפח ואין

לקרקע. בפני 64)שוליה חוצץ אינו שכלי כבר, נתבאר
היא  כאילו הכלי, שבתוך הטומאה דין ולפיכך הטומאה,
מה  כל ומטמאה ויורדת ובוקעת ועולה ובוקעת הכלי תחת

מגבו.65)שכנגדה. מיטמא אינו חרס שכלי אףֿעלֿפי
כנגד 66) שלא ואפילו וטימאתו. החבית לתוך ונכנסה

שאר ה  עם מתערב הטמא שהאויר מפני טמא, – טומאה
התוך.67)האויר. כנגד שכנגד 68)שלא מה וכל

טמא. – כי 69)הטומאה כפשוטם, הדברים לקבל קשה
ב'סדרי  ופירש טפח, דפנו שעובי כלי הדעת על להעלות אין
עובי  עם והשפה כזה, למעלה, שפה לכלי שיש כגון טהרות'

טפח. רחבם כנגד 70)הדופן בין בחבית, שיגע מה כל
שהטומאה  מפני השפה, תחת וכן כנגדה שלא בין הטומאה
הכלי. סביבות כל האוהל תחת ומתפשטת ועולה בוקעת

וכן 71) טהרות'). ('סדרי שתחתיה הזית מקצת כנגד ואפילו
פשטה  הטומאה "שהרי שכתב: רבינו, לשון משמעות
כבר  שהטומאה "לפי רבינו: מנמק ובמשנה, לבד". בדפנות
פירש  טהרות' וב'סדרי וכו'" פעולתה והראה(?) התפשטה
הדופןֿהאוהל, ע"י הטומאה שנתפשטה כיוון רבינו, כוונת
פחות  ונשאר הדופן, שתחת הזית חצי של רציצותו נפסקה
שאם  יוצא, זה ומפירוש מטמא. ואינו אוירו תחת מכשיעור
גם  – מלא שיעור החבית אויר שתחת הטומאה בחלק יש

טמא. פיה דופנה 72)כנגד תחת מקצתה לדין נמשך זה
שאמרנו  טפח, פותח בדופן ויש אוירה, תחת ומקצתה
דווקא  שזה ואומר, כאן רבינו ומתנה טהור. פיה שכנגד
בין  לטמא בין גמור אוהל הוא שמדאורייתא טהור, בכלי
מדאורייתא, לטהר אוהל נעשה אינו טמא כלי אבל לטהר,
של  תוכה את ומטמאת ועולה ובוקעת רצוצה כולה ונשארה

טהרות'). ('סדרי על 73)החבית מאהילה כולה והרי
צדדיו 74)הטומאה. מכל שמטמא סתום כקבר היא והרי

פותח  באוירה יש חבית סתם למשנתנו). בפירושו (רבינו
סתום. קבר דין לה אין - טפח פותח בה אין ואם טפח,

ה"ח.75) פ"י אהלות יפה.76)תוספתא, מהודק כיסוי
יפה 77) ומהודק מכוסה חרס שכלי שבתוכה, חרס כלי וכל

שבתוכו.מציל  מה כל ועל עצמו שהם 78)על מפני
למעלה  (ראה חוצצת אינה החבית שהרי המת, על מאהילים

ה"א). מ"ג.79)פי"ב פט"ו בין 80)שם הבדל ויש
ביושבות, הצד. מן ופיהן מוטות ובין שוליהן, על יושבות
מפני  טמא, – תחתיה שהטומאה החבית שבתוך מה כל גם
בחבית  למעלה שביארנו וכמו לתוכה בקעה שהטומאה
על  ומצילים חוצצים הדפנות הצד מן כשפיהן אבל אחת,
שאמרנו  עץ ולוחות ובגדים לכלים זה בין ומה הכלי. תוך
הם  שתחתיו ואלה מאהיל שהעליון ד, בהלכה למעלה
טומאה, המקבלים בדברים מדובר שם באוהל? כמונחים
ולפיכך  מגבן, טומאה מקבלות אינן חרס של חביות אבל
מה  את מצילות אין ואףֿעלֿפיֿכן שבתוכן, מה מצילות

ממש. הטומאה כנגד החביות, גבי נמשך 81)שעל זה
צידיהן. על מוטות כזה 82)לדין באופן אפילו טמא וכלי

שהטומאה  החבית לתוך הטומאה ונכנסה חוצץ, אינו
נעשו  טפח, בפותח בזו זו נוגעות שהחביות ומפני תחתיה,
הטומאה  את ומביא אחד כאוהל העליונים הדפנות כל
במשנה). ישראל' ה'תפארת פירוש (עלֿפי לכולם

טהורות.83) שהן מפני 84)אע"פ מצרפן, נגיעתן מקום
טפח. פותח בו שיש

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ב שלישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¤¤§¨¨¨
האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר

הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם
בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה

עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו הבית

.‡ÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿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



קמג zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למשנתנו). רבא' ה"ד.56)'אליהו פי"ג למעלה
דברים 57) במה שבעה. טומאת ואדם כלים ומטמאים

עצמה. הטומאה נגד שהם בכלים כגון 58)אמורים?
עומדים  והכלים הטומאה, לצידי ומתפשט רחב שהאוהל

ומטמאים 59)שם. שבעה טומאת טמאים עצמם והם
המת  מן שפירשו אחר בהם כשנגעו ערב, טומאת אחרים

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה

.Â˙È·Á60‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L61¯ÈÂ‡a62˙ÈÊÎe , »ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒ
‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ63- d¯ÈÂ‡ „‚k ƒ«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË64˙È·Á‰Â , À¿»««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ
‰‡ÓË65‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L ,66˙‡ÓËÂ ¿≈»∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈

dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .d¯ÈÂ‡67‰‡ÓË - ¬ƒ»»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»
˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba68.‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â , ««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»

˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ ‰ÓÏÂ¿»»∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»««
‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡ d¯ÈÂ‡a«¬ƒ»∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»
dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ .B¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óeƒ¿»»««¬ƒ»À¿»««¿»««

ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca ‰È‰ .˙„¯BÈÂ69lk -‰‡ÓË d70, ¿∆∆»»«¿»≈«∆«À»¿≈»
¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe71˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L , ¿∆∆ƒ»»∆¬≈«À¿»»¿»«¿»

‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa72Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡73B‡ ƒ»¿»¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ74B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â , ¿À»¿»«ƒ»¿»¿»À¿»«¿∆»
Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a¿»««»«…»≈¿»«≈«»À

˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË75ÏÈ˙t „ÈÓˆ76Èab ÏÚ ‰e˙e »≈»¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»««≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰77, «≈»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â78˙B·LBÈ Ô‰L ˙Bi·Á .79 ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ∆≈¿
˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ«≈∆«ƒ≈∆»¬ƒ¿≈¿
- Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ»¿≈«∆«¿À¿»««««≈∆

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË80‡È‰L ÈtÓ , À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯81Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëa ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»ƒ

˙B‡ÓË eÈ‰82ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡83 »¿≈¿ƒ»»∆≈«∆«
Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË Ôlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««≈∆««À»»≈∆¬≈«…

„Á‡ Ï‰‡84. …∆∆»

מט"ז.60) פ"ט חרס.61)שם של בחבית מדובר
לאויר.62) מגולה במקום בין 63)כלומר, טפח ואין

לקרקע. בפני 64)שוליה חוצץ אינו שכלי כבר, נתבאר
היא  כאילו הכלי, שבתוך הטומאה דין ולפיכך הטומאה,
מה  כל ומטמאה ויורדת ובוקעת ועולה ובוקעת הכלי תחת

מגבו.65)שכנגדה. מיטמא אינו חרס שכלי אףֿעלֿפי
כנגד 66) שלא ואפילו וטימאתו. החבית לתוך ונכנסה

שאר ה  עם מתערב הטמא שהאויר מפני טמא, – טומאה
התוך.67)האויר. כנגד שכנגד 68)שלא מה וכל

טמא. – כי 69)הטומאה כפשוטם, הדברים לקבל קשה
ב'סדרי  ופירש טפח, דפנו שעובי כלי הדעת על להעלות אין
עובי  עם והשפה כזה, למעלה, שפה לכלי שיש כגון טהרות'

טפח. רחבם כנגד 70)הדופן בין בחבית, שיגע מה כל
שהטומאה  מפני השפה, תחת וכן כנגדה שלא בין הטומאה
הכלי. סביבות כל האוהל תחת ומתפשטת ועולה בוקעת

וכן 71) טהרות'). ('סדרי שתחתיה הזית מקצת כנגד ואפילו
פשטה  הטומאה "שהרי שכתב: רבינו, לשון משמעות
כבר  שהטומאה "לפי רבינו: מנמק ובמשנה, לבד". בדפנות
פירש  טהרות' וב'סדרי וכו'" פעולתה והראה(?) התפשטה
הדופןֿהאוהל, ע"י הטומאה שנתפשטה כיוון רבינו, כוונת
פחות  ונשאר הדופן, שתחת הזית חצי של רציצותו נפסקה
שאם  יוצא, זה ומפירוש מטמא. ואינו אוירו תחת מכשיעור
גם  – מלא שיעור החבית אויר שתחת הטומאה בחלק יש

טמא. פיה דופנה 72)כנגד תחת מקצתה לדין נמשך זה
שאמרנו  טפח, פותח בדופן ויש אוירה, תחת ומקצתה
דווקא  שזה ואומר, כאן רבינו ומתנה טהור. פיה שכנגד
בין  לטמא בין גמור אוהל הוא שמדאורייתא טהור, בכלי
מדאורייתא, לטהר אוהל נעשה אינו טמא כלי אבל לטהר,
של  תוכה את ומטמאת ועולה ובוקעת רצוצה כולה ונשארה

טהרות'). ('סדרי על 73)החבית מאהילה כולה והרי
צדדיו 74)הטומאה. מכל שמטמא סתום כקבר היא והרי

פותח  באוירה יש חבית סתם למשנתנו). בפירושו (רבינו
סתום. קבר דין לה אין - טפח פותח בה אין ואם טפח,

ה"ח.75) פ"י אהלות יפה.76)תוספתא, מהודק כיסוי
יפה 77) ומהודק מכוסה חרס שכלי שבתוכה, חרס כלי וכל

שבתוכו.מציל  מה כל ועל עצמו שהם 78)על מפני
למעלה  (ראה חוצצת אינה החבית שהרי המת, על מאהילים

ה"א). מ"ג.79)פי"ב פט"ו בין 80)שם הבדל ויש
ביושבות, הצד. מן ופיהן מוטות ובין שוליהן, על יושבות
מפני  טמא, – תחתיה שהטומאה החבית שבתוך מה כל גם
בחבית  למעלה שביארנו וכמו לתוכה בקעה שהטומאה
על  ומצילים חוצצים הדפנות הצד מן כשפיהן אבל אחת,
שאמרנו  עץ ולוחות ובגדים לכלים זה בין ומה הכלי. תוך
הם  שתחתיו ואלה מאהיל שהעליון ד, בהלכה למעלה
טומאה, המקבלים בדברים מדובר שם באוהל? כמונחים
ולפיכך  מגבן, טומאה מקבלות אינן חרס של חביות אבל
מה  את מצילות אין ואףֿעלֿפיֿכן שבתוכן, מה מצילות

ממש. הטומאה כנגד החביות, גבי נמשך 81)שעל זה
צידיהן. על מוטות כזה 82)לדין באופן אפילו טמא וכלי

שהטומאה  החבית לתוך הטומאה ונכנסה חוצץ, אינו
נעשו  טפח, בפותח בזו זו נוגעות שהחביות ומפני תחתיה,
הטומאה  את ומביא אחד כאוהל העליונים הדפנות כל
במשנה). ישראל' ה'תפארת פירוש (עלֿפי לכולם

טהורות.83) שהן מפני 84)אע"פ מצרפן, נגיעתן מקום
טפח. פותח בו שיש

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ב שלישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¤¤§¨¨¨
האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר

הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם
בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה

עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו הבית

.‡ÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿ƒ»««≈ƒ∆»««≈¿∆¡ƒ«
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰·e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙È·Ï B„È ËLÙe , ≈ƒ»«»¿«ƒ∆¿»«¿ƒ»««ƒ«≈ƒ
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡7‰OÚÂ ƒ≈¿»≈«∆«≈≈∆«À¿»¿«¬»

ÌÈza‰Â ‡e‰ ‡ÓËÂ ,„Á‡ Ï‰‡k Ïk‰8- Â‡Ï Ì‡Â ; «…¿…∆∆»¿ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ»
.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆«À¿»

המת.2) על מאהיל במת.3)בעודו נוגעת ידו בעוד
הכלים.4) ועל המת על מאהיל והוא אוהל נעשה שהאדם
הכלים 5) - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל אם וכן

מטמא  שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים,
במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת אלא באוהל

באוהל. מטמא בחיבורים ושיעורו 6)אבל המת, מבשר
כזית. - שלם.7)לטמא כזית על מאהיל הוא שהרי

הבתים.8) בשני הנמצאים אדם ובני הכלים כלומר,

.·‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ÔBlÁ‰ „Úa ÛÈ˜L‰L Ì„‡9 »»∆ƒ¿ƒ¿«««¿∆¡ƒ««À¿»
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -10‰È‰ .˙Èa‰ Ïk ‡ÓËÂ ≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿ƒ¿»»««ƒ»»

ÏhÓ11B˙ˆ˜Óe ˙Èa‰ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ À»«»«¿À»ƒ¿»¿««ƒƒ¿»
˙Èa‰ - ıeÁaL B˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰Â ,ıeÁa«¿∆¡ƒ»À¿»«ƒ¿»∆«««ƒ

ÁÙË d·‚ Ba LÈÂ ÏeÏÁ Ì„‡‰L ÈtÓ .‡ÓË12ÔÂÈÎÂ , »≈ƒ¿≈∆»»»»¿≈…«∆«¿≈»
‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡Ók ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»À¿»»»¬≈∆¿«¬ƒ»∆»
˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ¯B‰Ë eÏÈ‰‡‰Â13el‡ È¯‰ - ıeÁaL ¿∆¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«¬≈≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË14Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡Ók ¿≈ƒƒ¿≈∆¿«¬ƒ««À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‡È·Ó≈ƒ¿≈≈¿∆≈«¿

את 9) כפף והמשקיף הבית, לכותל סמוך בחוץ שהייתה
החלון. דרך לחוץ נשען 10)גופו שהמשקיף פי על אף

לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על
וכו'". חלול שהאדם "מפני למטה: מבואר והטעם

חי.11) אוהל.12)אדם החי 13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח על המוטל האדם

.‚Ba e¯·ÚL ˙n‰ È‡OB15‰¯„ÒÎ‡‰ ˙Áz16, ¿≈«≈∆»¿««»«¿«¿»
ÛÈ‚‰Â17ÁzÙÓa BÎÓÒe ˙Ïc‰ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡18È„k ¿≈ƒ∆»≈∆∆«∆∆¿»¿«¿≈«¿≈

ÌÈÙaÓ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,˙Èa‰ ‡ÓËÈ ‡lL19B‡ ∆…ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ
ÈÙa „ÓÚÏ ˙Ïc‰ ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ïc‰ CÓBÒ ıeÁaÓƒ«≈«∆∆ƒ»«∆∆«¬…ƒ¿≈

BÓˆÚ20ÈÙÏ ;‡ÓË ˙Èa‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - «¿««ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆÁL ‡e‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»»»∆»«ƒ¿≈«À¿»¿»»»
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿

עימו.15) הבית 16)כלומר, חזית לפני מקורה שטח
ויש  למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף

האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת סגר 17)מפרשים,
האכסדרה. גג תחת המת שנכנס לפני הדלת כדי 18)את

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח שלא
מאליה.20)בבית.19) תיפתח ולא

.„BÈÚÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L ¯epz21‰¯eÓ˜ «∆≈¿««ƒ¿≈¿»
ıeÁÏ22- ‰¯eÓw‰ BÈÚ ÏÚ ˙n‰ È‡OB eÏÈ‰‡‰Â , «¿∆¡ƒ¿≈«≈«≈«¿»

‡ÓË ¯epz‰23¯B‰Ë ˙Èa‰Â24dB·b ¯epz‰ ÔÈ‡ È¯‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«

ı¯‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡È·iL È„k ≈«»»∆¿≈∆»ƒÀ¿»««ƒƒ¿»«»
‰cÓa26Á˙t‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L27ıeÁÏ ÁzÙÂ28: ¿ƒ»∆≈¿«∆«¿ƒ¿««

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË29‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË , À¿»¿««ƒ»À¿»««ƒ«
‡ÓË BÎB˙aM30Á˙t‰ CB˙a Áe˙t ‡e‰ È¯‰L ;31, ∆¿»≈∆¬≈»«¿«∆«

‰˙È‰ .Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»
ÈÎeÓ32ÂÈ¯BÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆
˙B¯Bw‰37,‰‡ˆBÈ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - «««ƒ»∆««ƒ∆ƒ¿»

˙ËÓL dÈ‡38ÁÙË ˙‡ˆBÈ dÈ‡Â39‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»ƒ¿∆∆¿≈»≈∆«¿∆ƒ¿∆
da40ÁÙË41ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÏÁ ÁÙË Ìe¯ ÏÚ »∆««∆«»¬»ƒ≈

˙Èa‰ CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÏÁ ÈÎena«¿ƒ»»∆«¬≈«À¿»¿»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ Ïc‚n‰ ‰È‰ .‡ÓË ˙Èa‰Â42 ¿««ƒ»≈»»«ƒ¿»≈¿««ƒ

BlL ‰·z‰ CB˙a B‡ BÎB˙a ‰‡Óh‰Â43Èt ÏÚ Û‡ , ¿«À¿»¿¿«≈»∆««ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡L44‰‡ÓË . ∆≈ƒƒ»≈«∆«««ƒ»≈À¿»

¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa45˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,

בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך
כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו

כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה רחבו.27)מקבל כל וממלא
המגדל.28) אין 29)דלת לבית בולט שהמגדל פי על ואף

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה
את 30) בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

שהמגדל  הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה
אותו. שם.31)ממלא תצא המגדל 32)שהטומאה בסיס

גלגלים. על המגדל.33)העומד חלל 34)לאחורי לתוך
רבינו 35)הבית. ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה

(טפח  מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע הבסיס 36)=

למגדל. הבית.37)מחובר לתקרת מגולה במקום
חוצצת.38) ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
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המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק

העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל
הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה

הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני
לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח

הבית. מן

.‰ı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום
וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר

כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,
שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.Ê‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆
„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆

ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««
ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו

זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר

היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא לפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת
בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

‡2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»
ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
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המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק

העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל
הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה

הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני
לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח

הבית. מן

.‰ı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום
וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר

כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,
שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.Ê‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆
„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆

ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««
ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו

זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר

היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא לפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת
בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

‡2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»
ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
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˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰14Ï·‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»
dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏk15ÌÈ¯B‰Ë16. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ

dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰17ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…
dÎB˙aL18„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰19ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË20;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aL Ïk Ï·‡21‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆
‰‡Óh‰ „‚k22,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿∆∆«À¿»»¿»«À¿»¿»«…»≈

ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk…∆¿»¿…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆«
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ eOÚpL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰L .dab«»∆«≈ƒ»»»∆«¬…∆««À¿»
‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó - Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁ23e¯‡aL BÓk ,24ÌÈ¯·c ‰na .?ÌÈ¯eÓ‡25 ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa26˙ÏÁÏÁÓe27‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁt28dÈ‡ È¯‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏk29ÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa30‰˙È‰ .31ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË32da‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

¯B‰Ë33ıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,34‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙· ‰‡ÓË35ÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab36ÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı¯‡‰37‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe38- »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k39dab ÏÚ ‰È‰ .40„Ú Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜¯‰41‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„·Ïa ˙Èa‰42‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - dÎB˙· ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz43. »

הכוונה 2) "טמא", או "טהור" זה בפרק שנאמר מקום כל
דנים. שבו בשטח הנמצאים מ"א.3)לכלים פ"ט אהלות

טפח.4) הקרקע ובין בינה עצמה.5)ואין הכוורת ומקצת
כשהכוורת 6) והמדובר, תחתיה. או שבחוץ המקצת גב על

שאינה  למשנה), בפירושו (רבינו סאה ארבעים מחזיקה
חוצצת  וגם הטומאה, את מביאה היא אבל טומאה. מקבלת

ה"ג). פי"ג (למעלה הטומאה על 7)בפני כשהטומאה
תחתיה.8)גבה. בוקעת 9)כשהטומאה שטומאה

במידה  הבאים עץ שכלי ואףֿעלֿפי ויורדת. בוקעת ועולה,
מה  להציל רק נאמר זה חוצצים, סאה) 40 (מחזיקים
עם  אוהל רק מציל הטומאה, שכנגד אבל הטומאה. שבצידי

טוב'). יום 'תוספות (ראה בלבד כנגד 10)דפנות שלא
בקעה 11)הטומאה. שהטומאה מכיוון אומרים אנו ואין

אוירה  בכל מתפשטת היא הרי אוהל, שהיא לכוורת ונכנסה
מלא  כאילו הבית שכל הכלל לפי שבתוכה, מה כל ומטמאה
כשעצם  אלא זה כלל אמרו שלא מפני והטעם, טומאה.
כאן, אבל בבית. נמצא המת, מן הכזית היינו הטומאה,
אינה  בלבד, הטומאה של כוחה אלא בכוורת כשאין
הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסףֿמשנה)

רבינו  לדברי אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור
בתוכה 12)כאן]. שיש אףֿעלֿפי מצילה, הכוורת ואין

טפח  פותח בה אין משום שגזרו מפני והטעם, טפח. פותח
גבה  בין הבדל כל אין שלהלכה מזה, יוצא טהרות). (סדרי
מפני  אחת? בבבא רבינו אותם כלל לא ולמה תוכה. ובין
ובדין  טמא, הטומאה שכנגד להדגיש התכוון גבה, שבדין
הטומאה. כנגד שלא מטמאה שאינה הוא החידוש תוכה

רצוצה.13) והיא בחוץ מונחת הטומאה משמע,14)שהרי
הבית, בפנים הכוורת שתחת הכלים אפילו שבבית מה כל

טפח. פותח תחתיה שאין שמחוץ 15)ואףֿעלֿפי בחלק
לשם 16)לבית. שתתפשט סיבה כל אין גבה ועל תחתיה

שבתוך  בחלק אפילו טהורים שבתוכה וכלים הטומאה,
ואףֿעלֿפי  שבתוכה, מה על מצילה שהכוורת מפני הבית,
לטמא  אוהל נעשה כלי שאמרו: ומה טפח. פותח בה שאין
(סדרי  לו שמחוצה לכלים רק הכוונה לטהר, לא אבל

בחלקה 17)טהרות). היא אם אפילו הכוורת, בתוך
לבית. כולה 18)שמחוץ כאילו בתוכה, כשהטומאה

העליון  והדופן ח), הערה למעלה (ראה טומאה מליאה
שבבית  בחלק בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל
בתוך  שאוהל מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין
פי"ח  הערות (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל
שאוהל  מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו),
כלי  אבל לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש
משמש  זה הבדל פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה

הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת נמשך 19)יסוד זה
לבית  שמחוץ כלים רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם
פותח  אוהל כאן שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם
הטומאה, בפני חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח
דרבנן. גזירה טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני

שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים
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מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום
אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי

למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.·˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.„‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



קמז zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום
אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי

למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.·˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.„‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
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‰hÓÏ B‡ dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ „‚kL ÏÎÂ¿…∆¿∆∆«À¿»¿«¿»««»¿«»
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .‰ÈzÁz«¿∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»
dab ÏÚL ÏÎÂ ,‡ÓË ‰ÈzÁzL Ïk - dab ÏÚ B‡««»…∆«¿∆»»≈¿…∆««»
‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ ,¯B‰Ë dÎB˙aL Ïk Ï·‡ ;‡ÓË»≈¬»…∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»»¿»À¿»¿»«…»≈»
;dab ÏÚ ‰ÏÚÓlL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿…∆«¿∆»…∆¿«¿»««»

‰Le¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk72. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙¯ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜Ùe73ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»¿«∆»¿»»»¿ƒ»¿«ƒƒ
dab ÏÚ ;‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k - ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰«≈»«¿∆»¿∆¿««¿»≈««»
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - dÎB˙a ;‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k -¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»≈»≈∆»
‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÁÙË ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .dÎBz»»¿»¿»∆«≈«»»∆¿À¿»
„·Ïa dÎBz - dÎB˙a ;‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈¿»»ƒ¿«
¯·kL .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ ;‡ÓË»≈««»¿∆¿«»»ƒ«»≈∆¿»

e¯‡a74,·eLÁ ‡e‰ Ï‰‡k - ‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏkL , ≈«¿∆¿ƒ≈«»¿ƒ»¿…∆»
.ıˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ‡Ï…¿≈ƒ¿ƒ»≈

יא.68) משנה פחותה.69)שם תחתיה 70)אינה ואין
טפח. הרקיע.71)פותח כיפת  אלה 72)תחת  דינים 

שהרי  זה, פרק של ראשונה בבבא האמורים הדינים עם זהים
משום  כאן ונאמרו המקרים, שני בין לחלק נימוק כל אין

הבאות. שבבבות באה 73)הדינים רבינו משווה כאן
לכמה  סותר וזה במשנתנו. חכמים כדברי לפחותה, במידה
היינו, שביניהם, בהבדל המנומקים למעלה שנאמרו דינים
כלי, מתורת יצאה לא אוהל שהיא אףֿעלֿפי במידה שבאה
שעליה  מה בפני חוצצת ואינה מוגבל, חציצתה כוח ולפיכך
לגמרי, כלי מתורת בטלה אפוצה או פחותה אבל ותחתיה,
עליה  חלו לא וגם ושתחתיה, שעליה מה בפני גם וחוצצת
יישוב  מצאתי ולא אוהל. שהוא כלי על שגזרו גזירות כמה
את  צמצם [בכסףֿמשנה זו. לסתירה הדעת את מניח
באה  שהיתה "או כאן רבינו כתב למה רק ושאל הקושיא,
במידה? בבאה המדובר שלמעלה בדינים גם הלא במידה",
את  ליישב יפה תירוצו כוח אין אבל שתירץ, מה ותירץ

ה"ג.74)הסתירה]. פי"ג למעלה

.‰˙¯ek75‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L76 «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
¯ÈÂ‡Ï77dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,78- »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË79Ì‡ Ï·‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰80‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰81ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk , «…»≈…∆¿»¿…∆«¿∆»¿…∆«

ÏÈ‰‡n‰ ÈÏk‰L ;‰hÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,dab«»ƒ»¿»«À¿»¿«»∆«¿ƒ««¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ82‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa83- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË84‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B·‚85. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈

ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«

Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈzÁzL ÌÈÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿≈ƒ∆«¿∆»¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.˙ˆˆBÁÂ¿∆∆

יג.75) משנה הקרקע.76)שם ובין בינה טפח ואין
(סדרי  טפח על טפח רחב הכוורת כשפי זו, בהלכה המדובר

אוהל.77)טהרות). גבה על תלויה 78)שאין הטומאה
תוכה. באויר לא אבל הכלי, מדפנות למעלה תוכה, נגד

ואינה 79) תלויה שהיא ואע"פ שכנגדה, כל ומטמאה
שכלי  מפני השולים, תחת היא כאילו אותה רואים רצוצה,

חוצץ, הערות אינו (ראה זה פרק בראש לחוץ, בפיה כמו
לכוורת.80)שם). בטיט מחובר אינו והכיסוי

ומביאים 81) הטומאה, על מאהילים שוליה טפח, בגבוהה
מפני  טמא גבה ועל ותוכה שתחתיה, מה לכל הטומאה את
הטומאה  ואם למעלה. כמבואר חוצצים אינם שהשוליים
שוליה, תחת היא כאילו אותה רואים גבה, על או בתוכה
גבוהה  שאינה אףֿעלֿפי ובמכוסה חוצצים. אינם שהרי
בוקעת  שהטומאה מפני טמא הכול כן גם הקרקע, מן טפח
אחד, במקום בו וטומאה סתום כקבר היא והרי לתוכה,
בו  הנוגע כל את ומטמא טומאה, מלא כאילו אותו שרואים
למעלה, אמנם למשנה). בפירושו (רבינו שהוא צד מכל
אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק
בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.ÂÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
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znקמח z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏL2ÔÈÏÈvÓ3˙n‰ Ï‰‡a4„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙t5ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â ,6ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰7‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆz8ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL9 ∆…≈≈¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈
ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ÈÏk Ba LiL∆≈¿ƒÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ
Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰10˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆¿»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa Ôe˙ ˙n‰ ÔÓƒ«≈»¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ
Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰ - ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰11. «ƒ¿≈ƒ

ה"ו.2) פ"ו כלים הטומאה.3)תוספתא, דברים 4)מפני

משלושת  אחד אם מתטמאים אינם המת באוהל הנמצאים
עליהם. מגן למטה המנויים הכתוב 5)הדברים לשון

ומחובר. מהודק כיסוי ופירושו: טו), מט, (במדבר
ב.6) בהלכה באוהל 7)יבואר הנמצאים בלועים טהורים

נטמאו. לא מטמאה.8)המת, אינה בלועה טומאה
וכדומה.9) המת מן כזית בו שיש למעלה 10)בית ראה

כוורת. דינ ופי"ט מגדל, דיני באוהל 11)פי"ח מדובר
או  חוצץ ואינו עור או אריגים כגון טומאה, המקבל פנימי
החיצון  האוהל דרך אלא לחוץ לצאת מקום לטומאה כשאין
תנאים  שני בו כשיש אבל טומאה, מקבל כשאינו אפילו
דרך  לטומאה ויש טומאה מקבל אינו היינו אלה, מועילים
ואינו  רבינו, דברי את כאן מפרש (הראב"ד מציל – אחרת

משיג).

.·˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰12˙È·Ï ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -13ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
˙ÚaË14‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»

‰¯B‰Ë ˙Úah‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË15ÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e ‰Ó‰·e ‰iÁa16ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,

מ"ז. לאוהל 17)פי"א, ונכנסו מעיהם בתוך הם הטהורים
ה"ד.18)המת. לקמן ראה שם.

.‚ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL19Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ20˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ «ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆
.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

נקראים 19) ועופות, חיות בהמות שבצוארי והוושט הגרגרת
א  "סימנים" המשנה ניתרת בלשון בהמה שחיטה. סימני ו

שהוא  ובעוף, הסימנים. שני של רובם חיתוך אחרי לאכילה
מהם. אחד שחיטת מספיקה קכא,20)חלש, חולין אביי,

ב.

.„‰‰Lz ‰nÎÂ21‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk22˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa23, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ¯‡L·eƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ24?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .25˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙a26C¯„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ¯‰ ˙Èa27¯B‰Ë ¯Oa‰ -28Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,29. ≈»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

המת 22)שם.21) בשר ששהה אחר מתו שאם ברור,
כמה  עד שואל ולפיכך מטמא, אינו עיכול כדי במעיהם

מיתתו. אחרי ותטמא החי במעי הטומאה ידעו 23)תשהה
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˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏL2ÔÈÏÈvÓ3˙n‰ Ï‰‡a4„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙t5ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â ,6ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰7‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆz8ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL9 ∆…≈≈¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈
ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ÈÏk Ba LiL∆≈¿ƒÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ
Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰10˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆¿»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa Ôe˙ ˙n‰ ÔÓƒ«≈»¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ
Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰ - ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰11. «ƒ¿≈ƒ

ה"ו.2) פ"ו כלים הטומאה.3)תוספתא, דברים 4)מפני

משלושת  אחד אם מתטמאים אינם המת באוהל הנמצאים
עליהם. מגן למטה המנויים הכתוב 5)הדברים לשון

ומחובר. מהודק כיסוי ופירושו: טו), מט, (במדבר
ב.6) בהלכה באוהל 7)יבואר הנמצאים בלועים טהורים

נטמאו. לא מטמאה.8)המת, אינה בלועה טומאה
וכדומה.9) המת מן כזית בו שיש למעלה 10)בית ראה

כוורת. דינ ופי"ט מגדל, דיני באוהל 11)פי"ח מדובר
או  חוצץ ואינו עור או אריגים כגון טומאה, המקבל פנימי
החיצון  האוהל דרך אלא לחוץ לצאת מקום לטומאה כשאין
תנאים  שני בו כשיש אבל טומאה, מקבל כשאינו אפילו
דרך  לטומאה ויש טומאה מקבל אינו היינו אלה, מועילים
ואינו  רבינו, דברי את כאן מפרש (הראב"ד מציל – אחרת

משיג).

.·˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰12˙È·Ï ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -13ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
˙ÚaË14‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»

‰¯B‰Ë ˙Úah‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË15ÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e ‰Ó‰·e ‰iÁa16ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,

מ"ז. לאוהל 17)פי"א, ונכנסו מעיהם בתוך הם הטהורים
ה"ד.18)המת. לקמן ראה שם.

.‚ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL19Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ20˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ «ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆
.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

נקראים 19) ועופות, חיות בהמות שבצוארי והוושט הגרגרת
א  "סימנים" המשנה ניתרת בלשון בהמה שחיטה. סימני ו

שהוא  ובעוף, הסימנים. שני של רובם חיתוך אחרי לאכילה
מהם. אחד שחיטת מספיקה קכא,20)חלש, חולין אביי,

ב.

.„‰‰Lz ‰nÎÂ21‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk22˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa23, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ¯‡L·eƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ24?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .25˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙a26C¯„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ¯‰ ˙Èa27¯B‰Ë ¯Oa‰ -28Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,29. ≈»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

המת 22)שם.21) בשר ששהה אחר מתו שאם ברור,
כמה  עד שואל ולפיכך מטמא, אינו עיכול כדי במעיהם

מיתתו. אחרי ותטמא החי במעי הטומאה ידעו 23)תשהה
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והמזון  איטי, בקצב פועלים הכלב של העיכול שכלי חז"ל
ימים. שלושה עבור עד מתעכל אינו כרבי 24)שבלע

דין  כלל נאמר לא שלפנינו במשנה שם. בתירה, בן יהודה
סובר  ורבינו ודגים, ועופות כלב דין אלא וחיה בהמה שאר
אחרת  חיה אבל בלבד, בכלב אלא ימים שלושה אמרו שלא
"יודע  ב: קנה, שבת מגמרא זה ולמד כעוף. דינן ובהמות
שוהה  לפיכך מועטים, שמזונותיו בכלב הקדושֿברוךֿהוא
שלושה  אמרו שלא משמע ימים". שלושה במעיו אכילתו

בלבד. בכלב אלא כשיעורים 25)ימים שהה לא שאם
מטמא. – ב.26)הקבועים סט, ומנחות ב. כב, תענית

החלחולת.27) מעת 28)דרך ששהה לפני יצא אפילו
שנתעכל. מוכיחה שיציאתו מפני סט,29)לעת, במנחות

מתעכלות. אינן קשות שהעצמות מפני נימקו, – ב

.‰ÔÈÏv ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ‡30BÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔË·a ‡l‡ ≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
- ÌÈ·‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ

LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡31¯Bpv‰ Ba ‰ÚÏ·pL32ÏL ≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
„ÓÏÓe ,˙ÎzÓ33‰˙È‰L ‰·Ïe ,Ôa¯c‰ Ba ÚÏ·pL «∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»

,e‡ÓË - ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏ·Ó ˙ÚaË«««À¿««¿»¿ƒ¿¿¿…∆«≈ƒ¿¿
ÔÈ‡L ;ÔÈtÁÓ Ô‰ È¯‰Â ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈≈¿Àƒ∆≈

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏÎa ÔÈÚeÏa‰34ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈
¯epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏ·Ó eÈ‰L ˙ÚaË B‡ ËÁÓ35, «««««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««
B¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a ¯epz‰ ‡ÓËÂ36 ¿ƒ¿»««¿…∆«≈∆»«∆∆«¬ƒ
¯epz‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÙh‰ CB˙aL ÌÈÏk‰ e‡ÓË -ƒ¿¿«≈ƒ∆¿«¿≈»¿ƒ»»««
ÌÈÏk‰ Û‡ ,¯B‰Ë ¯epz‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓÀ»»ƒ»ƒƒ¿««»««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha ÔÈÚÏ·n‰37˙È·Á ÔÎÂ .38 «À¿»ƒ«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ
˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰«À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«

˙È·Á‰39dcvÓ40ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -41ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ∆»ƒƒƒ»¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a¿…∆«≈»ƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»

˙È·Á‰ CB˙Ï ÔÈ‡¯42- d¯ÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë43ÔÈ‡ÓË - d¯ÈÂ‡Ï e‡ˆÈ Ì‡Â ,44ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ

,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á∆∆«À»»ƒ»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿
¯‡a˙iL BÓk45Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .46ÌeM‰ ˙tÏ˜k47, ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««

d¯ÈÂ‡ CB˙Ï ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡48el‡ È¯‰ - ««ƒ∆≈¿ƒ¿¬ƒ»¬≈≈
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

מ"ו.30) פ"ט עץ.31)כלים של מעוקמת 32)פלך מחט
העץ. בתוך כולה ונבלעה בפלך, עץ 33)התקועה של

הילוכה. את ידו על ליישר כדי הבהמה צואר על שמשימים
הדרבן. והוא ברזל, של מסמר תקוע שאינו 34)ובמלמד

מדובר  וכאן בלבד, חרס וכלי ומשקין אוכלין על אלא מציל
פתיל  בצמיד ולא כבלועים ניצלים אינם ולפיכך מתכת בכלי
פתיל. בצמיד מציל כיצד יתבאר לקמן נטמאו. ולכן

מ"א.35) שם לחזקו. כדי התנור, על שטחים בטיט
שכלי 36) כבר, נתבאר התנור. בדופני נגע שלא אףֿעלֿפי

נגיעה. בלי מאוירו ומטמא מיטמא מ"א.37)חרס שם
נטמאו  לא מתכת, כלי על מציל אינו פתיל שצמיד ואע"פ
בו  הבלוע כל עם שהטיט מפני והטעם, והטבעת. המחט

שם. בפירושו רבינו מהתנור. חלק חרס.38)נעשה של
והוא 39)שם. החבית פי את בו וסוגרים מטיט, עשוי פקק

מלמעלה. החבית.40)רחב פי כנגד העודף 41)שלא
צריך  אינו שהתנור מפני לתנור, טפל אינו המגופה ברוחב
מציל, אינו בכלים ובלוע מהתנור, כחלק אינו ולפיכך לו,
ניצלים  אינם מתכת שכלי מפני מציל אינו פתיל צמיד וגם

למעלה. כמבואר פתיל שכבה 42)בצמיד עליהם שנשאר

המגופה. טיט של מאד התנור.43)דקה בטפילת כמו
ככלי 44) ודינו לגבה, בטל אינו המגופה מן היוצא הכלי

פתיל. בצמיד חרס בכלי ה"א.45)הנמצא פכ"ג, לקמן
במגופה.46) הבלועות והטבעת המחט שכבה 47)תחת

טיט. של אינן 48)דקה אבל החבית, אויר לתוך בולטות
ה'כסף  של וביאורו הראב"ד, השגות (ראה לאוירה. גלויות

משנה').

.ÂÔÈÚeÏa‰ Ïk49Ô‰ È¯‰ - ˙Èa ÏL B˙ÈÚ˜¯˜a »«¿ƒ¿«¿»ƒ∆«ƒ¬≈≈
„Ú e‰BÓk Ï‰‡‰ Ú˜¯wL ;ÔÈÏv ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ∆«¿«»…∆»«
¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏ˙Îa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÌB‰z‰50. «¿«∆≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈

,B˙ÈÚ˜¯˜a ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡Óh‰ ?„ˆÈk≈««À¿»««ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ .ÌÈ‡ÓË - ‰n‡ ‰‡Ó ˙Áz elÙ‡¬ƒ««≈»«»¿≈ƒƒ≈ƒ¿»
„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz Ô‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË ÏÚ ÁÙË51. ∆««∆«¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»

‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰L ,‰iÏÚa52˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .53 »¬ƒ»∆««ƒ»¿≈ƒ»«««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa54ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿¿»¿»«À¿»≈

‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ¿«¿»ƒ«¿ƒ»
BÓk ,‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ«À¿»¿

e¯‡aL55- ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ»
Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ∆»…∆

ÏÈvÓ56- ÁÙË d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«∆«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ

אשר 49) "וכל שנינו: קכו, פיסקה חוקת, פרשת ב'ספרי'
קרקעו  לעשות יד) יט, (במדבר - ימים שבעת יטמא באוהל

כמוהו. התהום עד בית ה"ג.50)של פכ"א לקמן
אחר.51) בפ"א,52)צ"ל: למעלה שאמרנו אףֿעלֿפי

מפני  חוצץ כאן מלצאת, הטומאה את מונע אינו שאוהל
הגג. דפנות עם ממש אחר כבית פט"ו 53)שהוא אהלות

בין 54)מ"ה. ומפרידה הבית, לרוחב היא המחיצה
טפח, פותח התחתון בחלק כשיש ומדובר והרצפה. התקרה

העליון. בחלק נשאר הבית בדין 55)ופתח ה"א, זה בפרק
שאין  מפני ועליה, לבית דומה זה ואין אוהל. בתוך אוהל
היא  המחיצה וגם הבית, דרך אלא לצאת מקום לטומאה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה עראי הטהורים 56)אוהל על
המקום  דרך לצאת דרכה אין והטומאה הואיל מלטמא,
יוד  הערה (ראה הבית. דרך אלא והמחיצה הרצפה שבין

אוהל). בתוך אוהל בדין א, בהלכה

.Ê·Èa57¯eÓ˜ ‡e‰L58Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ƒ∆»««««ƒ¿≈≈«
,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ ÁÙË∆«¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â59‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa60ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

- BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿
‡ÓË ˙Èa‰61¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;62, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»
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znקנ z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c ÔÈ‡L63ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ . ∆≈«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ
‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k ‡ÓË»≈¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«
,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË BÎB˙aM∆¿»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«

a‰ Ú˜¯˜ÂÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙È64. ¿«¿«««ƒ»««¿

ה"ז.57) פ"ג כעין 58)שם מלמעלה. מכוסה מקורה,
לרשות  הבית כותל מתחת ועובר הבית, ברצפת חפור מרזב
ופתח  לחוץ, השופכים את מוציאים זה מרזב ודרך הרבים,
לבית, רע ריח יכנס שלא כדי סגור, הוא שבפנים המרזב
('סדרי  המזוהמים המים שפיכת בשעת אותו ופותחים

פתח 59)טהרות'). דרך לחוץ יוצאת שהטומאה מפני
שדרך  מכיוון לפנים, מתפשטת ואינה טפח בו שיש היציאה
כשהפתח  אמורים, דברים במה להכנס. ולא לצאת הטומאה
דרכו  מתפשטת הטומאה פתוח, הוא אם אבל סגור. הפנימי
טהרות'). ('סדרי טפח פותח יש בו גם שהרי לבית,

ומפני 60) הביב, דרך ולא הבית פתח דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי הביב שפתח

לפי 61)לביב. לחוץ, לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח שבפחות
תצא  ואז להיפתח סופו שהרי סגור, שפתחו אףֿעלֿפי

לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח
הביב.63) דרך ולא הבית פתח דרך לצאת הטומאה שסוף
מז.64) הערה ראה

.Á˙Bi·Á ÈzL65„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ ¯eÚL66˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;67, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â68˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰69ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L ,70˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««
ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰ - Ô‰Ó71ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈

ÌÈ¯„Á72˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L73˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta74 «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ

‡ÓË75ÔÈ¯B‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,76˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯B‰Ë ÈÓÈt‰ - ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta77, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â78˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ"ו.65) פ"ח כזית.66)שם – לטמא שני 67)ושיעורו
מצטרפים. שצמיד 68)החצאים ה"א, למעלה נתבאר

מלצאת. הטומאה את מונע אינו כלים 69)פתיל כדין
המת. באוהל חרס 70)הנמצאים כלי טיהרה התורה

פכ"א  לקמן (ראה פתיל צמיד מוקף הוא אם המת, שבאוהל
הפתוחה.71)ה"א). החבית לאויר נכנסת הבית טומאת

לבית",72) הפתוחים חדרים שני "וכן הגירסה: במשנה,
ה"י). (פ"ט התוספתא לשון נקט החדר 73)ורבינו

אינם  החדרים ושני הפנימי, ולחדר לבית פתוח האמצעי
לחוץ. הבית.74)פתוחים שדרכו 75)כלומר, מפני

הכזית. כל ואין 76)יעבור שלם, כזית בהם שאין מכיוון
החיצון. פתח דרך לצאת אלא להכנס הטומאה של דרכה
הן  אם אבל נעולות, והאמצעי הפנימי כשדלתות ומדובר

ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות
לפנימי.77) ייכנס לא שבאמצעו כזית החצי 78)חצי

ויצא  שבו הזית חצי עם ויצטרף לאמצעי יצא שבפנימי
טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ג רביעי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר

שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה

.‡:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה,
= כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי
בית  להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק שאוהל

.·e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני

שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
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קני zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c ÔÈ‡L63ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ . ∆≈«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ
‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k ‡ÓË»≈¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«
,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË BÎB˙aM∆¿»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«

a‰ Ú˜¯˜ÂÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙È64. ¿«¿«««ƒ»««¿

ה"ז.57) פ"ג כעין 58)שם מלמעלה. מכוסה מקורה,
לרשות  הבית כותל מתחת ועובר הבית, ברצפת חפור מרזב
ופתח  לחוץ, השופכים את מוציאים זה מרזב ודרך הרבים,
לבית, רע ריח יכנס שלא כדי סגור, הוא שבפנים המרזב
('סדרי  המזוהמים המים שפיכת בשעת אותו ופותחים

פתח 59)טהרות'). דרך לחוץ יוצאת שהטומאה מפני
שדרך  מכיוון לפנים, מתפשטת ואינה טפח בו שיש היציאה
כשהפתח  אמורים, דברים במה להכנס. ולא לצאת הטומאה
דרכו  מתפשטת הטומאה פתוח, הוא אם אבל סגור. הפנימי
טהרות'). ('סדרי טפח פותח יש בו גם שהרי לבית,

ומפני 60) הביב, דרך ולא הבית פתח דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי הביב שפתח

לפי 61)לביב. לחוץ, לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח שבפחות
תצא  ואז להיפתח סופו שהרי סגור, שפתחו אףֿעלֿפי

לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח
הביב.63) דרך ולא הבית פתח דרך לצאת הטומאה שסוף
מז.64) הערה ראה

.Á˙Bi·Á ÈzL65„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ ¯eÚL66˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;67, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â68˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰69ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L ,70˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««
ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰ - Ô‰Ó71ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈

ÌÈ¯„Á72˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L73˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta74 «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ

‡ÓË75ÔÈ¯B‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,76˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯B‰Ë ÈÓÈt‰ - ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta77, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â78˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ"ו.65) פ"ח כזית.66)שם – לטמא שני 67)ושיעורו
מצטרפים. שצמיד 68)החצאים ה"א, למעלה נתבאר

מלצאת. הטומאה את מונע אינו כלים 69)פתיל כדין
המת. באוהל חרס 70)הנמצאים כלי טיהרה התורה

פכ"א  לקמן (ראה פתיל צמיד מוקף הוא אם המת, שבאוהל
הפתוחה.71)ה"א). החבית לאויר נכנסת הבית טומאת

לבית",72) הפתוחים חדרים שני "וכן הגירסה: במשנה,
ה"י). (פ"ט התוספתא לשון נקט החדר 73)ורבינו

אינם  החדרים ושני הפנימי, ולחדר לבית פתוח האמצעי
לחוץ. הבית.74)פתוחים שדרכו 75)כלומר, מפני

הכזית. כל ואין 76)יעבור שלם, כזית בהם שאין מכיוון
החיצון. פתח דרך לצאת אלא להכנס הטומאה של דרכה
הן  אם אבל נעולות, והאמצעי הפנימי כשדלתות ומדובר

ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות
לפנימי.77) ייכנס לא שבאמצעו כזית החצי 78)חצי

ויצא  שבו הזית חצי עם ויצטרף לאמצעי יצא שבפנימי
טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ג רביעי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר

שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה

.‡:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה,
= כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי
בית  להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק שאוהל

.·e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני
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בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי
משנה). (כסף שהוא

.‚Ô‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa Á¯Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,L¯Á ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙È·Á ?„ˆÈk12dÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«
˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁ¯Óe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ -14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»
Á¯Ó ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ .e¯‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜e·c Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ - ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈ¯ˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«

,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס.12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב
בספרי. שנתמעט גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח. בלי מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי שוליו, עד דופנו מראש

מטפח. בין 19)פחות טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
האוהל. לדופן הכלי בכלי.20)שולי או האוהל בדופן

.„ÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È¯‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25- ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26¯ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי
צידו.23)מים. הקרקע.24)על מן טפח ומרוחק
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל
והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני שהכלי

חוצץ.

.‰Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰¯B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰¯„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰¯Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰¯„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰¯Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈ¯B‰Ë ‰¯„waL ÌÈÏk -29ÈeqÎa eÏv‰ È¯‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰¯Bwa ‰qÎÓ ‰¯„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ¯ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰¯„waM ‰Ó Ïk -32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰¯„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי 29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ומה 30)ב. לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני  מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח

.ÂÌ‡ ,¯Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL ¯Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ ¯Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

¯B‰Ë ¯BaaM ‰Ó Ïk È¯‰ - ÁÙË33ÔÈa ¯BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÙË dB·b ÂÈÙÏ ·È·Ò»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È¯‰ - ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
¯Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È¯‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
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znקנב z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני
מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי
בנוי  ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי בין 50)חלק
טפח. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט
הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.È‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
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קנג zn z`neh zekld - dxdh xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני
מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי
בנוי  ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי בין 50)חלק
טפח. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט
הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.È‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
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פתיל  צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב שניקב
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים
מלמעלה  החרס שנתקלף זפותה וחבית שנתחלחלה חבית

עומד. והזפת

.‡ÔÈˆÁn‰ ÈÏeL2ÌÈÏk‰ ˙BÚ˜¯˜ ÈÏeLÂ3 ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ
Ô‰È¯BÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„Â4ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ¯˜ .˙n‰ Ï‰‡a5ÔÙLÂ6ÔÈÏÈvÓ - ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

גדול 2) חרס כלי = מחץ ה"י. פ"ז כלים תוספתא
קערורית  ובקרקעיתו הגת, מן יין לשאוב בו שמשתמשים
מ"ה). פ"ה לפרה בפירושו (רבינו המחץ" "שולי ונקראת

קיבול 3) בית פירוש, תימן. בכת"י הגירסא וכן הכלים, צ"ל:
אלא, ד"ה א, מט, נדה [בתוספות מבחוץ. הכלי שבשולי
וקרקעות  המחצים "שולי וגורסים: זו, תוספתא מובאת

על 4)הכלים"]. בהגהותיו (הגר"א שקערורית שם יש אם
גם  למוחקה ורצוי "מאחוריהן", המלה מוחק התוספתא
מצלת). שבדפנות שקערורית אין בפנים גם שהרי כאן,

אותן.5) החליקן.6)חתך

.·O¯Á ÈÏk7BÏha ‡Ï - BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL8, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי, מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל
ראה  ה"ה). פ"כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו

כסףֿמשנה.

.‚ÈÏkO¯Á9‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBn¯10ÏB„‚·e .11Ba¯ ˙ÁtiL „Ú -12ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚13Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk ·eLÁ BÈ‡L Èt14ÈÏk Ï·‡ .15 ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ ·e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰16 «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË - ·˜p‰17Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰18;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa B¯eÚL - »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰19ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ20‡¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -21·˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ·˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב, צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני שרימון
ב"מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב.
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב"מוציא ומסיימת רימון"
בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי כזיתים, שיעורן

לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב אבל בלבד, הכלי פי על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב ואם פתוח"], "כלי שנאמר מפני שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי אינו
פי  גדול (רימון רימון כמוציא הנקב היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי לקטן, גדול כלי בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב: ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב קטן, חרס בכלי עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף מרובו,12)כלי בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי" הא ברברבי,
רוב, בגדולים רש"י) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב"ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח שאם

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.„¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»
.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»
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מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.ÂBcvÓ ¯epz‰ ·w35ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37- ‰·wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k d¯eÚL38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,
כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.Ê˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆
ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««

.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ֿ 47)מפרש ואף
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙È·Á48dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈ¯ÓL eÓ˙ÒÂ49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50·˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆
BÈˆÁ Ì˙ÒÂ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…

‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ
ÔÈ„„v‰55ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .56ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ

dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ ÔÈ·e ÔÈ„„v‰57¯Ò ÔÎÂ .58ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«
ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה

שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.
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מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.
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Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
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המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,
כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.Ê˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆
ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««

.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ֿ 47)מפרש ואף
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙È·Á48dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈ¯ÓL eÓ˙ÒÂ49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50·˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆
BÈˆÁ Ì˙ÒÂ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…

‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ
ÔÈ„„v‰55ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .56ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ

dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ ÔÈ·e ÔÈ„„v‰57¯Ò ÔÎÂ .58ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«
ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה

שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.
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.Ë˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó69‰ÏÁÏÁ˙pL70dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL71˙ÏvÓ ‰È‡ -72.„ÈÓv‰ ÚÚ¯˙ È¯‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
¯eck‰73˙Ú˜a‰Â74ÈÓb ÏL75˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe76Ïk ÏÚ Á¯ÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ ¯eck‰77ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓa78ÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ d¯LwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa d¯L˜e ¯BÚ ÏL B‡ ¯È79ÔÓ Á¯Ó Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ
ÏÈv‰ - ÔÈ„„v‰80. «¿»ƒƒƒ

מ"ג.69) מפי 71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ"ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ"ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב מין

שבהם.76) הנקבים "מלמעלן 77)מפני כתוב: במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
מחוץ  שבולט מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק.79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.È˙ÓÁ81‚c‰ ¯BÚ ÏL82¯Èp‰ B‡83Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙È·Á‰ ˙‡84d¯¯ˆe85˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ86. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

Á¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯¯ˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz87. «ƒ

ה"ז).81) פ"ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו
ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר

החמת.84) בשולי ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי
החבית. שולי תחת החבית 86)מלמטה לשולי מירחו אם

פי  על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסףֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני
מפני  ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי, פי תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי. פי
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ"י, גם (ואפשר יתפרק שהמירוח מפני
מן  הוא המירוח שהרי פתוח, נשאר הנאד שפי מפני

הצדדים).

.‡È˙È·Á88Ûl˜˙pL ‰˙eÙÊ89‰ÏÚÓÏÓ Ò¯Á‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈ·e Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈
ÒÈ¯en‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Ú˜¯˜90 «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈa Á¯Ó˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈
È¯‰ - ÔÈ˜e·c Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈ·e Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈

ÏÈvÓ ‰Ê91. ∆«ƒ

מ"ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף מדופנה חלק נשבר
במשנה:90) מלוח. דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי  אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי אוהל היה ואם עץ, של

הארובה.

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2ÌÈÏÈvn‰3ÏÚ ÔÈÏÈvÓ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa »«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ

ÛËL ÈÏÎe4,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈ¯Á‡ Ò¯Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿

?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL5ÈtÓ ∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ¯‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ò¯Á∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ

¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ6‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
e¯Ó‡7Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :8, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe9. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏe10Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â11‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :e¯Ó‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈

ÁÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò¯∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı¯‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏ12ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי"ד.2) פ"א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי כגון

אדמה. וכלי גללים משכב 6)כלי מטמאי מהל' פ"י
ה"א. אֿב.7)ומושב, כב, לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני שואל 10)בין חבר שהרי
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ
לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב, בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס בכלי המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים, הם
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מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ שכלי מפני פרה מי הזאת
ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס כלי

אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.·Ì„‡13„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë - ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ
Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ‰fL14, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»

ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»
.Ba e¯Ê‚ ‡Ï…»¿

ãycew zegiyn zecewpã

"xedh lizt cinv ztwene ziagd jeza oezp didy mc`"
.("mc`d lr livi `ly qxg ilk lr exfb `ly iptn")

צמיד  המוקף כלי של השונים לדינים בהמשך בא זה דין
בתוכו  שהיו אחרים חרס וכלי ומשקין אוכלין שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה  החיים עניין ה': בעבודת זו הלכה לבאר ויש
אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם בה' הדביקות הוא רוחנית
מקור  והוא חיים נקרא שהקב"ה כיון היום", כולכם חיים
התורה  קיום על־ידי היא ית' בו הדביקות וממילא החיים,
שעל־  וחיבור' 'צוותא מלשון היא 'מצוה' שהרי והמצוות,

לקב"ה. יהודי בין חיבור נעשה ידה
בה', דביקות של במצב הזה בעולם נמצא יהודי כאשר גם
הקליפות  עולם הגשמי, הזה לעולם ירידתו עצם הרי
הכניסה  בדוגמת היא בו, גוברים הרשעים אשר וסט"א

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס לכלי עצמו את להכניס היא לזה והעצה
"ואנכי  – הביטול עניין ה' בעבודת ועניינו האדמה, מעפר
הופך  - מציאותו כל את מבטל הוא וכאשר ואפר", עפר
עצמו  להקיף צריך ובנוסף קדושה. של למציאות עצמו את
לקבל  יכול המת לאוהל פתח ישנו כאשר כי פתיל, בצמיד
בקודש  הבנויות ש"הלשכות שמצינו על־דרך השפעה,
פתח  אפילו יש שכאשר היינו חול", תוכן לחול, ופתוחות

"תוכן  על הדבר משפיע ולטומאה לסתום לחול צריך ולכן ,"
פתיל. בצמיד החבית

(flw 'iq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה"ח.13) פט"ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי
שלא  יחשוב חרס כלי בתוך שיהיה שעםֿהארץ לחשוש
אינו  טמא וכלי טמאים שכליו מפני נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚Ò¯Á ÈÏk15B‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ"ה.15) פ"ה אהלות

.„‰a¯‡16,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰¯„˜e17‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙18ÒBÎa ‰·e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ19‰‡ÓË ‰¯„w‰ -20‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,21‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

¯B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á22„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒ¯Á È23Ì„‡‰ e‡nËÂ .24,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ25‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰Ú·L ˙‡ÓË26ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,27‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ28ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰ - »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË29. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰L¯t30‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË - B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË -ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÈvÓ35Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â36Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆

e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ37. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"ב.16) חרס.17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב.19) פכ"ב למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב דרך עוברת שהטומאה מפני
אינה  שטומאה ואףֿעלֿפי שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני והטעם, מטפח. בפחות עוברת

מ"ח). פ"י כלים (ראה קטן בנקב גם מפני 21)חודרת
טפח. פותח בנקב שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך

בה"א. כמבואר חרס, שאמרנו 24)וכלי אףֿעלֿפי
האדם. על מציל פתיל שצמיד ב), שאדם 25)(בהלכה

בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב ובהלכה בעליה, יימצא
המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק את מטמאה
אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל

למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה
אדמה.31)הבצק. וכלי גללים כלי אבנים כלי כגון

ה"א.32) פכ"א מ"ב.33)למעלה פ"ז עודף 34)שם
הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב בבית, טומאה יש אם

מפני  טפח, פותח בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה
עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף

ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה
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מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ שכלי מפני פרה מי הזאת
ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס כלי

אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.·Ì„‡13„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë - ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ
Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ‰fL14, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»

ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»
.Ba e¯Ê‚ ‡Ï…»¿

ãycew zegiyn zecewpã

"xedh lizt cinv ztwene ziagd jeza oezp didy mc`"
.("mc`d lr livi `ly qxg ilk lr exfb `ly iptn")

צמיד  המוקף כלי של השונים לדינים בהמשך בא זה דין
בתוכו  שהיו אחרים חרס וכלי ומשקין אוכלין שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה  החיים עניין ה': בעבודת זו הלכה לבאר ויש
אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם בה' הדביקות הוא רוחנית
מקור  והוא חיים נקרא שהקב"ה כיון היום", כולכם חיים
התורה  קיום על־ידי היא ית' בו הדביקות וממילא החיים,
שעל־  וחיבור' 'צוותא מלשון היא 'מצוה' שהרי והמצוות,

לקב"ה. יהודי בין חיבור נעשה ידה
בה', דביקות של במצב הזה בעולם נמצא יהודי כאשר גם
הקליפות  עולם הגשמי, הזה לעולם ירידתו עצם הרי
הכניסה  בדוגמת היא בו, גוברים הרשעים אשר וסט"א

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס לכלי עצמו את להכניס היא לזה והעצה
"ואנכי  – הביטול עניין ה' בעבודת ועניינו האדמה, מעפר
הופך  - מציאותו כל את מבטל הוא וכאשר ואפר", עפר
עצמו  להקיף צריך ובנוסף קדושה. של למציאות עצמו את
לקבל  יכול המת לאוהל פתח ישנו כאשר כי פתיל, בצמיד
בקודש  הבנויות ש"הלשכות שמצינו על־דרך השפעה,
פתח  אפילו יש שכאשר היינו חול", תוכן לחול, ופתוחות

"תוכן  על הדבר משפיע ולטומאה לסתום לחול צריך ולכן ,"
פתיל. בצמיד החבית

(flw 'iq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה"ח.13) פט"ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי
שלא  יחשוב חרס כלי בתוך שיהיה שעםֿהארץ לחשוש
אינו  טמא וכלי טמאים שכליו מפני נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚Ò¯Á ÈÏk15B‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ"ה.15) פ"ה אהלות

.„‰a¯‡16,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰¯„˜e17‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙18ÒBÎa ‰·e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ19‰‡ÓË ‰¯„w‰ -20‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,21‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

¯B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á22„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒ¯Á È23Ì„‡‰ e‡nËÂ .24,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ25‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰Ú·L ˙‡ÓË26ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,27‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ28ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰ - »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË29. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰L¯t30‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË - B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË -ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÈvÓ35Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â36Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆

e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ37. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"ב.16) חרס.17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב.19) פכ"ב למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב דרך עוברת שהטומאה מפני
אינה  שטומאה ואףֿעלֿפי שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני והטעם, מטפח. בפחות עוברת

מ"ח). פ"י כלים (ראה קטן בנקב גם מפני 21)חודרת
טפח. פותח בנקב שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך

בה"א. כמבואר חרס, שאמרנו 24)וכלי אףֿעלֿפי
האדם. על מציל פתיל שצמיד ב), שאדם 25)(בהלכה

בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב ובהלכה בעליה, יימצא
המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק את מטמאה
אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל

למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה
אדמה.31)הבצק. וכלי גללים כלי אבנים כלי כגון

ה"א.32) פכ"א מ"ב.33)למעלה פ"ז עודף 34)שם
הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב בבית, טומאה יש אם

מפני  טפח, פותח בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה
עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף

ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה
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ה'תשע"ט  ב' אדר י"ד חמישי יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר

ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי  שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו
הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים

סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל ודין

.‡ÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B¯B‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«
ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰¯Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ

˙BÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ‰¯‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈
˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈
Ïk‰ È¯‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ - BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…

.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

חרס.2) וכלים 3)של מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. הבית דפנות עם מתוכם 4)טהורים נטמאו שהרי

דפנות. עם אפילו חוצץ אינו טמא לצד 5)וכלי ופיהם
הטהרה.6)הטומאה. הטומאה.7)מצד בצד

.·ÌÈ¯Òa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈ¯Èa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙B¯Bw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»
˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈ·e ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈

ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯Bw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈
˙ÈaaL ÌÈÏk - ˙B¯BwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e¯‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ È·Ú CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e¯‡a ¯·Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי על אף את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ הפתח מפני 13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין

הבית. פתח דרך אלא הרי 14)לעלייה לצאת סופה אם
שיצאה. לפני אף מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה

בעובי  רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני
ואין 17) טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה
בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם

בתוך  וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני  הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.‚Ô·z ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ô·z‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk - Á˙t ÏL B‡BÏÓa Ô·zÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ô·z‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ô·z Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בחלק 20)הנגדי

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני אוהל שהוא מפני
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על
על  שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח פותח הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.„˙Èa - Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ ·B¯w‰28‰¯‰hÏ ·B¯w‰Â ,29¯B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»

:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰¯‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË - ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰·ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë -32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»
:‰·ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
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„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ
,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא
טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,

השני. הכותל.31)הבית עובי תקרה.32)באמצע
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈

Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»

Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ
¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית.

.ÂÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.Ê‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -

.Á˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין
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„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ
,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא
טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,

השני. הכותל.31)הבית עובי תקרה.32)באמצע
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈

Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»

Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ
¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית.

.ÂÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.Ê‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -

.Á˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין
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ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח.54)אותה. על טפח במקומה כשאין המדובר
מפני  רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף המטמא סתום כקבר היא שהרי
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית

טמא. התחתון בתחתונה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר

טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל
ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה

טמאה. טבעת והבולע המיילדת, בו ונגעה מעיה

.‡„enÚ2‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰3 «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»
BÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈzÁz«¿»À¿»««¿»««¿∆∆¿≈
Á¯t ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ4 ¿«≈∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«
ÌÈÏk‰ - Á¯t‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ ‡ˆBÈ≈≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë5‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,6. ¿ƒ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

מ"ו.2) פ"ו פנוי.3)אהלות טפח על טפח במקומה שאין
פרח.4) בתבנית עשוי העמוד מן בולט שם 5)קישוט

את 6)מ"ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי הפרח, של האוהל כשיפוע העמוד

ה"ז). פי"ח למעלה (ראה כאוהלים

.·[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]7ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰ È¯‰ - ÁÙË Ìe¯∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.¯·w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈ·È·Ò¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆

הטומאה 7) ע"י התפוס לשטח מחוץ הפנוי במקום כלומר,
ה"ד). פ"ז למעלה (ראה

.‚Ï˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓË8ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk - ÁÙË Ìe¯∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

¯OÚ9„Ú Ìe˙Ò ¯·˜ Blk Ï˙k‰ È¯‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

¯·w‰ ÏÚ10˙Èa ‰a .11Ô‡kÓ ˙È·e Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡¯ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰·e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È¯‰ - ‰iÏÚ‰ Ú˜¯˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«

dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab12. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ"א.8) פ"ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי  על זו

העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע כשיש זה כל
דינו  טפח, על טפח בו אין ואם טפח. על טפח הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני

.„¯BÁ13ÏB„b14Ì„‡ Èa C¯cL ÌÈÏ˙k‰ È·ÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òc¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË15- ˙B¯e‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
¯B‰Ë ˙Èa‰16B‡ B˙ÈÚ˜¯˜a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk ¯BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰17ÔÈ‡B¯Â ,18‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ
Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙlL Ï˙k‰ È· «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»

‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»
.‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי"א.13) פ"ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח פחות לא
טפח. הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסףֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף מפני והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ, פתוח והפרדיסק טפחים, ששה הכותל עובי
מצד  טפחים שני במרחק הכותל בעובי והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק, של מחללו אחד וטפח הבית,
זה  במקום עוביו שהרי ולחוץ, הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.‰ÔÈ˜Òc¯Ù ÈL19‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê20, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ21˙Èa‰Â ‡e‰ - ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

¯B‰Ë B¯·ÁÂ ,‡ÓË22CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òc¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ23. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ"ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב דין ה"ז פ"כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף

.Â˙ÈÊk24ıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ25- ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
¯B‰Ë ˙Èa‰26ÔBcÈ - ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ¯ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ27ÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .28˙Èa‰ - ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË29. »≈

ה"ח.24) פי"ב משקוף.25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע כר'

מאהיל  שהמשקוף מפני טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
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הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור
ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,

- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת
שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו

הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.Á‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.È‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.‡È‰„ÏiL ÈÓ44:˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰ Ì‡45Ú‚ ‡Ï È¯‰L , ƒ«≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ Ba46- ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰ È¯‰¬≈»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.·È‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה
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הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור
ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,

- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת
שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו

הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.Á‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.È‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.‡È‰„ÏiL ÈÓ44:˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰ Ì‡45Ú‚ ‡Ï È¯‰L , ƒ«≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ Ba46- ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰ È¯‰¬≈»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.·È‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿À¿«≈
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dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰n„‡ ‰¯t.Ô˙¯ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי  בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי
אם  יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על ממנה, נאה אחרת

בה. כשרים

ãycew zegiyn zecewpã

אדומה. פרה הלכות באות מת, טומאת להלכות בהמשך
של  פניו ש"נתכרכמו חז"ל במדרשי המבואר על־דרך
הנטמא  זה של טהרתו תהא במה ידע שלא משה"
פרשת  לו נאמרה ולכן מת, טומאת – חמורה הכי בטומאה
אדומה  פרה הלכות הביא הרמב"ם גם כך אדומה, פרה
אלו  הלכות לסיים מבלי מת, טומאת הלכות לאחר תיכף
תיקון  של עניינים בביאור בספרו מקומות בכמה כדרכו

הדעות.
(c oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡‰¯t ˙ÂˆÓ2‰n„‡3ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL4B‡ ƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ
Úa¯‡ ˙a5‰¯Lk - ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .6ÔÈ‡L ‡l‡ ; ««¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈

¯ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓ7ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â «¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú8- ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :¯Ó‡pL ; ∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt - ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÓ„9.‰¯t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â »ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ10. ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

מ"א.2) פ"א בטבילה 3)פרה נטהרים אינם מת טמאי
אפר  עליהם שנתנו מים הזאת צריכים אלא בלבד, במקווה

לקמן. מפורשים ודיניה אדומה, שלא 4)פרה זמן כל
רבינו  בקר". "עגלת או "עגלה" נקראת זה, לגיל הגיעה
בקר" ו"עגלת שנה, בן הוא סתם שעגל מבאר, שם בפירושו

שתים. בת שם.5)היא שאינה 6)כחכמים, משמע שם.
שנים. מארבע יותר עליה עברו אם אלא זקינה נקראת
הקרבנות, מעשה מהל' בפ"א לדבריו מנוגד זה ולכאורה
מבאר: למלך' וב'משנה זקן. נקרא שלוש מבן למעלה שפר
עבור  אחר זקינה נקראת שלוש, מבת שתחילתה אדומה פרה
מבן  שתחילתו פר וכן ארבע, מבת למעלה ז.א. שנתיים.

שנתיים. עליו כשתעבורנה זקן נקרא של 7)שתים, טבען
ושתי  הגיל, עלות עם לכהה מבהיר גוונן את לשנות שערות

הפרה. את פוסלות שחורות זוטא.8)שערות 'ספרי'
פ"ה 9) בבבאֿמציעא (וכן מחירה את ומשלמים קובעים

הפירות). על פוסקים אין כל 10)מ"ז: מ"ב. פ"ד שקלים
מחצית  לתת מחוייב ולמעלה עשרים מגיל מישראל גבר
לקניית  ובעיקר ביתֿהמקדש לצרכי עתיק) (מטבע השקל

לחדר  שהכניסום הכהנים לידי ניתנו השקלים קרבנות.
הפסח, לפני – בשנה פעמים ושלוש בביתֿהמקדש, (לשכה)
גדולות  קופות שלוש ממלאים – סוכות ולפני שבועות לפני
שבקופות  המטבעות השוטפים. לצרכים השקלים מאתם

הלשכה". "תרומת נקראים

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê11˙ÓÈÓz - '‰ÓÈÓz' ∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ«
˙eÓÈÓ„‡12‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï ,13‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «¿ƒ…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»

‰Òp14‰¯Lk -15ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ¯‡Lk , «»»¿≈»ƒ¿»«√»ƒ»»¿≈
˙B¯ÚO16‡nb CB˙a ˙B¯BÁL B‡ ˙B·Ï17˙Á‡18B‡ , ¿»¿»¿¿À»««

˙BÒBk ÈL CB˙a19.‰ÏeÒt - BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓ Ô‰Â ¿¿≈¿≈À»«¿»

שם.11) ב'ספרי'12)במדבר, אדומות. שערותיה שכל
או  באדמות. תמימה – תמימה דרשו: קכג, פיסקה חוקת,
אומר: כשהוא מום)? בה יהיה (שלא במומים תמימה (אולי)
מה  כן) (אם הא אמורים, מומים הרי מום" בה אין "אשר
באדמות. תמימה שתהא תמימה? תלמודֿלומר

גבוהה.13) קומתה קומה.14)שתהיה פרה 15)נמוכת
לא  אבל ב), מה, (בכורו' באדם הוא מום ננסות, מ"ב. פ"ב,

מ"ה.16)בבהמה. שם יושבים 17)פרה השערות שרשי
"גומות". נקראות והן שבעור, קטנטנות בשקיעות

בראתי 18) ונימא נימא "כל אמרו: - א טז, [בבבאֿבתרא
הבהמה  מעור האדם עור שונה ואולי עצמה". בפני גומא לה

ישראל')). "היו 19)('תפארת שנינו: מ"ה, פ"ב פרה במס'
אחת  גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי בה
בתוך  היו אחד, כוס בתוך אפילו אומר יהודה רבי פוסלות.
שם  ופירש פסולה". – זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי
מן  (הרבה) כלל בו יש הגשם מן עגול הוא "וכוס רבינו:
השערות  פירוש, אחד". בשטח השיער) (צ"ל השיעור
והם  (הגר"א), תלתלים כעין הבהמה גוף על מסודרות

ודעת  רטובות. כשהן ביותר רבי בולטות שנחלקו רבינו
או  גומות משתי יוצאות שערות שתי בדין ותנאֿקמא יהודה
תנאֿקמא  זו. על זו מונחות או בזו זו כרוכות ואינן יותר
פ"ב  פרה בתוספתא בפירוש אמרו (וכן פוסלות שאינן סובר
ואומר  חולק יהודה ורבי כשירה), – גומות שתי בתוך ה"ב:
ואפילו  פסולה, אחת בכוס אפילו אלא אחת בגומא רק שלא
שתי  בתוך "היו במשנה: שאמרו ומה זו. על זו מונחות אינן
הוא. הכל דברי פסולה" - זו את זו מוכיחות והן כוסות
רבי  ומשום תנאֿקמא, לדעת אחת בכוס הדין שכן ומובן
שתי  נקט מוכיחות, אינן אפילו אחת בכוס הפוסל יהודה
כדרכו  המשנה, לשון ונקט כתנאֿקמא, פסק ורבינו כוסות.

רבים. במקומות

.‚da eÈ‰20˙B¯ÚO ÈzL21Ô¯wÚ22ÔL‡¯Â ÌÈc‡Ó »»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»
CÏB‰ Ïk‰ - ÌÈc‡Ó ÔL‡¯Â ¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ,¯ÈÁLÓ«¿ƒƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈

¯wÚ‰ ¯Á‡23ÌÈ¯tÒÓa ÊÊB‚Â .24¯ÈÁLn‰ ÔL‡¯ ˙‡25 ««»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ
ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â26B˙ek ÔÈ‡L , ¿≈≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»

Ê‚Ï27. »…

זו.21)שם.20) על זו ומונחות בשתים או אחת בגומא
צמיחתן.22) שם.23)מקום תוספתא 24)כחכמים,

ה"ד. פ"ב שצריך 25)פרה כותב, למשנה בפירוש רבינו
פסולה. – גזז שלא זמן וכל אמרה 26)לגזוז, התורה
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בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט) טו, (דברים
המזבח. על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח, קדשי גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי שהוקדשו (דברים הבית בדק כקדושת
מעילה  בהל' פוסק ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי"ב) (פי"א

כאן. האמור הנימוק מפני בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ28‚eÊa ÏËpiL È„k29; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL30el‡k ‡È‰ È¯‰ - ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡31B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL32‰¯Lk BÊ È¯‰ -33. ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב) (נב, נידה
כולן  כדברי "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף פסק לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות  ששתי
לבן  ששיער ה"א) (פ"ב צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל
הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף כדי להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי
שיעורי  ומהם מסיני, למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק, אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק אומר, הוי להכשירה? כדי
עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,

ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף אףֿעלֿפי 32)(עלֿפי
שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע

ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰34„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜35ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰36ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰¯Ùa¿»»

מ"ב.34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי שעל  החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰37ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óa38. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי מנמק: הראב"ד יהודה. כרבי
לקוי. שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה

.ÊÔÈÓen‰ Ïk39,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL40B‡ ∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆

¯ÈÁÓ41Ô˙‡ B‡42‰Ù¯Ë B‡43‰Úa¯pL B‡44- ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»
- ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«
˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆
ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰««ƒƒ¿»»«»«»À»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡45dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â »ƒ»≈»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»
BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46‰¯˙È . »≈»ƒ∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»

‰¯t47:¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L ,ÌÈL„w‰ ÏÚ »»««√»ƒ∆»¬»∆∆»∆∆¡«
:¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…»»»∆»…¿∆¿»¬»≈
ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï ¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…À«»¬∆…»¿»¿…»…
ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰»»¿∆¿»»»¿»¬¿…«…
‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰48 »»¿»»ƒ¿…»¿»¬¿…∆»
˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L∆»…≈≈ƒ¿«¬»≈∆…ƒ¿«

‰„B·Ú49˙ÚLa ‡l‡ ˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le , ¬»¿»¬≈¿∆»ƒ¿«
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú¬»≈«»«»∆»»…««ƒ∆…
˙ÏÒÙ dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»ƒ¿∆∆
‰ÈÏÚ ·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú50, «∆»»¿≈…«≈»∆»«»∆»

d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL51Ït˜ ,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»ƒ≈
‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ52‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ , »∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»

‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk53Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ . ¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ
˙„¯BÓ ‰˙È‰54Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe »¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»

.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt -¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«
d· ‰OÚ55‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ »»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰ ÈtÓ56‡e‰L Ïk : ƒ¿≈«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆
dk¯ˆÏ57‰¯Lk -58¯Á‡ C¯ˆÏ ;59Ú .‰ÏeÒt -˙ÈO ¿»¿»¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈

‰ÈÏ‡Ó ‰Î‡ÏÓ da60Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ »¿»»≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒ
Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - BBˆ¯Ïƒ¿¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒ

da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ï da „aÚ61,CÎÈÙÏ . À«»ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»
‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ ÔÎL Ì‡62- ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ; ƒ»«»∆»»¿≈»»»»∆»»»

‰ÏeÒt63.‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ«∆«¿À∆∆¿»
dÒÈÎ‰64‰˜·¯Ï65‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â66;‰¯Lk - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈∆»¿≈»

‰ÏeÒt - Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰67‰OÚ È¯‰L , ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»¿»∆¬≈»»
BBˆ¯Ï68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿≈…«≈»∆

מ"ג.39) אלא 40)שם הרחם, דרך טבעי באופן נולדה לא
והוציאוה. בסכין הבהמה דופן את כלב,41)פתחו נתן

מחירה. פרה בשכרה.42)ולקח פרה שקיבלה זונה
הפנימיים 43) איברים כגון מום, עושה שאינה טריפות

ע"א). יא (חולין וכדומה אדם.44)שניקבו עליה בא
כחכמים.45) ואם 46)שם. מרובים, אדומה פרה דמי

יקנוה. לא - שרבעה גמרא 47)יוודע פ"ב. פרה תוספתא
א. מו, עבודות 48)סוטה ובין עול בין הבדל קיים כלומר,

כל 49)אחרות. בה עשה לא אבל העול, את עליה שנתן
למטה. כמבואר שהיא, ג.50)עבודה פ"ב, פרה משנה,

אחר.51) גוף בחלק בנתלה הקשור 52)הואֿהדין החבל
אבל  פוסלת, אינה וקשירתו "מוסירה" נקרא הבהמה בראש
הרי  - הפרה על והניחו באויר התלוי החלק את קיפל אם
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בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט) טו, (דברים
המזבח. על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח, קדשי גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי שהוקדשו (דברים הבית בדק כקדושת
מעילה  בהל' פוסק ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי"ב) (פי"א

כאן. האמור הנימוק מפני בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ28‚eÊa ÏËpiL È„k29; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL30el‡k ‡È‰ È¯‰ - ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡31B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL32‰¯Lk BÊ È¯‰ -33. ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב) (נב, נידה
כולן  כדברי "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף פסק לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות  ששתי
לבן  ששיער ה"א) (פ"ב צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל
הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף כדי להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי
שיעורי  ומהם מסיני, למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק, אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק אומר, הוי להכשירה? כדי
עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,

ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף אףֿעלֿפי 32)(עלֿפי
שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע

ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰34„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜35ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰36ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰¯Ùa¿»»

מ"ב.34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי שעל  החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰37ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óa38. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי מנמק: הראב"ד יהודה. כרבי
לקוי. שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה

.ÊÔÈÓen‰ Ïk39,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL40B‡ ∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆

¯ÈÁÓ41Ô˙‡ B‡42‰Ù¯Ë B‡43‰Úa¯pL B‡44- ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»
- ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«
˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆
ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰««ƒƒ¿»»«»«»À»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡45dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â »ƒ»≈»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»
BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46‰¯˙È . »≈»ƒ∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»

‰¯t47:¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L ,ÌÈL„w‰ ÏÚ »»««√»ƒ∆»¬»∆∆»∆∆¡«
:¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…»»»∆»…¿∆¿»¬»≈
ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï ¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…À«»¬∆…»¿»¿…»…
ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰»»¿∆¿»»»¿»¬¿…«…
‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰48 »»¿»»ƒ¿…»¿»¬¿…∆»
˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L∆»…≈≈ƒ¿«¬»≈∆…ƒ¿«

‰„B·Ú49˙ÚLa ‡l‡ ˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le , ¬»¿»¬≈¿∆»ƒ¿«
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú¬»≈«»«»∆»»…««ƒ∆…
˙ÏÒÙ dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»ƒ¿∆∆
‰ÈÏÚ ·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú50, «∆»»¿≈…«≈»∆»«»∆»

d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL51Ït˜ ,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»ƒ≈
‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ52‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ , »∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»

‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk53Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ . ¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ
˙„¯BÓ ‰˙È‰54Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe »¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»

.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt -¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«
d· ‰OÚ55‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ »»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰ ÈtÓ56‡e‰L Ïk : ƒ¿≈«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆
dk¯ˆÏ57‰¯Lk -58¯Á‡ C¯ˆÏ ;59Ú .‰ÏeÒt -˙ÈO ¿»¿»¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈

‰ÈÏ‡Ó ‰Î‡ÏÓ da60Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ »¿»»≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒ
Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - BBˆ¯Ïƒ¿¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒ

da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ï da „aÚ61,CÎÈÙÏ . À«»ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»
‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ ÔÎL Ì‡62- ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ; ƒ»«»∆»»¿≈»»»»∆»»»

‰ÏeÒt63.‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ«∆«¿À∆∆¿»
dÒÈÎ‰64‰˜·¯Ï65‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â66;‰¯Lk - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈∆»¿≈»

‰ÏeÒt - Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰67‰OÚ È¯‰L , ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»¿»∆¬≈»»
BBˆ¯Ï68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿≈…«≈»∆

מ"ג.39) אלא 40)שם הרחם, דרך טבעי באופן נולדה לא
והוציאוה. בסכין הבהמה דופן את כלב,41)פתחו נתן

מחירה. פרה בשכרה.42)ולקח פרה שקיבלה זונה
הפנימיים 43) איברים כגון מום, עושה שאינה טריפות

ע"א). יא (חולין וכדומה אדם.44)שניקבו עליה בא
כחכמים.45) ואם 46)שם. מרובים, אדומה פרה דמי

יקנוה. לא - שרבעה גמרא 47)יוודע פ"ב. פרה תוספתא
א. מו, עבודות 48)סוטה ובין עול בין הבדל קיים כלומר,

כל 49)אחרות. בה עשה לא אבל העול, את עליה שנתן
למטה. כמבואר שהיא, ג.50)עבודה פ"ב, פרה משנה,

אחר.51) גוף בחלק בנתלה הקשור 52)הואֿהדין החבל
אבל  פוסלת, אינה וקשירתו "מוסירה" נקרא הבהמה בראש
הרי  - הפרה על והניחו באויר התלוי החלק את קיפל אם
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ונפסלה. משא בנתינה 53)זה אבל משא, לשם כשהתכוון
ישראל'). ('תפארת פוסל עול רק - כוונה ובלי בלבד

א).54) נב, (שבת שתברח לה.55)ואפשר צ"ל:
כלל.57)שם.56) האדם לצורך ולא בלבד, הפרה לצורך
כבד.58) משא גם 59)אפילו הוא שהדבר אףֿעלֿפי

א). ל, (בבאֿמציעא ב:61)שם.60)לצרכה ל, שם,
(עין  עובד קוראים) (אנו וקרינן קמוצה) (עין עבד כתיב
דעבד. (בדומה) דומיא עובד (צריכים) בעינן שרוקה),

הבעלים.62) ברצון שלא בידיעתו,63)שזה שלא אפילו
כשאנו  אמנם, שתלד. כדי לבעליה, הדבר שרצוי מפני

נוח לא הפרה את פי פוסלים בהפסדו שכרו יצא שהרי לו,
ולפיכך  בכך, וירצה העגל דמי ירויח נכשירה אם אבל כמה,

להכשירה. יחד,65)שם.64)אין קשורות פרות צמד
התבואה. שיבלי את בפרסותיהן לא 66)ודשות והוא

כלל. לדישה בבבאֿמציעא 67)נתכוון וכן א. כו, בפסחים
פרה  בתוספתא אולם ערופה, בעגלה זה דין מובא - א ל,

בפרה. נאמר ה"ב לצורך 68)פ"ב גם שהתכוון ואףֿעלֿפי
הפרה.

.Á‰¯t69‰„tz - Ïeqt da „ÏBpL70‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . »»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
d¯BÚ ÈtÓ ‰„tz -71d¯Oa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï·‡ , ƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»

ÌÈ·ÏÎÏ72. ƒ¿»ƒ

ב.69) יא, שבועות להקרב 70)ברייתא, העומדים קדשים
שקדושתה  אדומה פרה אבל פדיון, להם אין המזבח על

פדיון. לה יש – הבית בדק כקדושת שם.71)קלה
לכלבים.72) להאכילם כדי הקדשים את פודים שאין

שהוממו  קדשים בדין הכתוב מן זה דרשו - א טו, בבכורות
(ראה  לכלביך ולא – "ואכלת" טו): יב, (דברים ונפדו
שרבינו  (אףֿעלֿפי משום). ד"ה ב, יא, שבועות 'תוספות'
העמדה  צריכים הבית בדק שקדשי ערכין, מהל' בפ"ה פסק
את  "והעמיד יב): כז, (ויקרא בתורה ככתוב והערכה,
בהמה  להעמיד אפשר ואי והעריך", הכהן... לפני הבהמה
(שבועות, עליהן" מתנה ביתֿדין "לב אדומה פרה – מתה
תנאי  על אותה מקדיש אותה הקונה ביתֿדין פירוש, שם)

לחולין). תצא – לה יצטרכו לא שאם

.Ë‰ËÁL73ÔÈlÁ ÌLÏ74˙¯tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz -75. ƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
dzÎ¯ÚÓ ·b ÏÚ ‰ËÁL76ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ -77 ƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿

.˙ÈÓÏBÚ»ƒ

שם.73) "נשחטה 74)שבועות, סתם: נאמר בברייתא,
חילק  ולא חולין, לשם שנשחטה רבינו ומפרש תפדה".
שלא  או מערכתה) גבי (על במקומה נשחטה בין רבינו
לפדותה. מותר חולין לשם שנשחטה מכיוון במקומה,
עליה  מתנה ביתֿדין שלב מפני הטעם, אמרו שם, (בגמרא
ופירשו  לחולין, תצא תיפסל שאם אותה, שמקדישים בשעה
זה, ביתֿדין תנאי שעלֿידי הכי, אי ד"ה שם ב'תוספות'
שהכול  להקדישה) מומה (שקדם מעיקרו מום כבעל דינה

והערכה). העמדה צריכה שאינה אינה 75)מודים כלומר,
מצאנו  אחרת. פרה להביא וצריכים אפרה, להזאת ראויה
א. כח, קטן מועד במסכת אדומה, בפרה כפרה לשון

פ"ג 76) לקמן (ראה ושריפתה פרה לשחיטת המזומן המקום

להוציאה 77)ה"א). הדבר גנאי מלא, בהכשר כשנשחטה
אם  אבל פיסול, בה כשאין ומדובר שם). (רש"י לחולין
(למעלה  במקומה. נשחטה אם אפילו תיפדה – נפסלה
שלא  ובין במקומה בין חילק ולא רבינו סתם בה"ח
פירושו  אולם אחרת, בדרך פירש איש' (ה'חזון במקומה).

דוחק). נראה

.ÈeÁ˜Ï78BÊ È¯‰ - ‰pnÓ ‰‡ ˙¯Á‡ e‡ˆÓe ‰¯t »¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

שם.78)

.‡ÈËBÈ„‰ Ô‰k Û‡79‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ¯Lk80; «…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»
Ô¯‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .Ìi˜ ‰È‰81˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ »»«»ƒƒ«¿»»¿«¬≈
ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa - ˙B¯t‰ Ïk ¯‡Le ,¯ÊÚÏ‡a¿∆¿»»¿»»«»≈¿…≈»≈

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa¿…≈∆¿

השורה.79) מן "ושלא 80)כהן מ"א): פ"ד (פרה שנינו
של  דרכו אמנם מכשיר". יהודה ורבי פסולה, – גדול בכהן
מפני  כמותו פסק לא כאן אולם כתנאֿקמא, לפסוק רבינו
בימי  שנעשתה (פרה "זאת אמרו: קכג) (חוקת שב'ספרי'
כהן  של סגנו אז שהיה אהרן, (בן באלעזר נעשית משה)
יוסי  רבי מאיר. רבי דברי גדול, בכהן הפרות כל ושאר גדול)
זאת  אומרים: יעקב בן אליעזר ורבי שמעון ורבי יהודה ורבי
בכהן  בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר באלעזר, נעשית
הוא  פרה במסכת שהתנאֿקמא רבינו למד ומכאן הדיוט".
כרבים  ופסק חבריו, ארבעת עליו וחולקים מאיר, רבי

רבינו.81)(כסףֿמשנה). משה עד איש מפי איש

.·Èd˙B‡ ‰OBÚ‰Â82ÌÈÏk ‰Úa¯‡ L·BÏ83Ô‰k ÏL ¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

ÏB„b84. »

שם.82) לובש 83)פרה, הדיוט שכהן לבן בגדי ארבעה
במקדש. עבודתו לובש 84)בשעת אחרות שבעבודות

זה  למדו - קכג פיסקה חוקת, ב'ספרי' בגדים. שמונה
מלשונו  בהן). נדרשת שהתורה המידות (אחת מ'גזירהֿשוה'
שכהן  הבגדים באותם אותה עושה גדול שכהן משמע,
ואףֿעלֿפי  ה"ד, פ"ד שם בתוספתא שנינו וכן עושה, הדיוט
לאבנטו  דומה אינו גדול כהן של אבנטו אחרות שבעבודות
המקדש  כלי מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן הדיוט. כהן של
הדיוט  כהן של אבנט גדול כהן לובש פרה שבעשיית ה"ג,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.‚ÈÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk85aeÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»
ÌBÈ ÈÏe·Ë86Lc˜Ïe ‰¯t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈ¯Lk -87 ¿≈¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈

·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,d¯Ù‡Ó ˙Bf‰Ïe¿«≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒ
- '¯B‰Ë LÈ‡' ‰L¯t‰ ÏÎa ¯Ó‡pL ‰fL .ÔLÓLƒ¿»∆∆∆∆¡«¿»«»»»ƒ»

ÈL ¯OÚÓÏ ¯B‰h‰ ‡e‰88¯B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ; «»¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»
.‰¯ÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙Ïƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

"והזה 85) יט): יט, (במדבר הכתוב מן למדו - ב מג, ביומא
בפרה. כשר יום שטבול הטמא", על טמא 86)הטהור
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`dnecקסד dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל
המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת

ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ"ה פ"א
(שני). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰89‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈL90ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰91 ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰ el‡ È¯·cƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë Ìlk - ‰¯t‰92. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני, בית בימי דתית כת
מ"ז.90) פ"ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא

גבי  הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע"י
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע כרבי שפסק שפופרת,
רבי  שיטת לפי היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי בשרץ,
לחדרו  שרץ להכניס יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ"ד פ"ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰93‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL94¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ - ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â95‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËk96‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰‡f‰97˙B‡¯‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ98. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ"ד): פ"ה
יט, (במדבר הכתוב עלֿפי אדומה, פרה משמעותה זו מסכת
יהושע  רבי מיד, יטביל אומר אליעזר רבי היא), חטאת ט):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני  יום, טבולי שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי אומר ב) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי ולהטבילה כלי) ונעשתה הרך התוך את ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע ורבי לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי
לקודש  שמש הערב צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא
טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש

לדעת  בניגוד בה ומשתמשים אותה ומטבילים דאורייתא
יהושע. כרבי רבינו ופסק יתירה 95)הצדוקים. מעלה שם.

בקודש. שאינה של 96)בפרה שביעי כיום שטומאה מפני
ושביעי. שלישי הזאה שטעון מת, טמא כסתם ולא מת, טמא

שביארנו.97) כמו דאורייתא, לפני 98)טומאה פרה אפר
החמה. שקיעת

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ו שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדומה 1) פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות יבאר

הן. ומה

.‡˙B˜Á¯‰Â ‰n„‡ ‰¯t ˙¯‰Ëa eOÚ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈»¿»√«»»¬À»¿«¿»
ÈtÓ ;‰ÈOÚÓ ÏÎa ˙n‰ ˙‡ÓhÓ e˜ÈÁ¯‰ ˙BÏB„b¿ƒ¿ƒƒÀ¿««≈¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÏÊÏÊÏ e‡B·È ‡nL eLÁ ,ÌBÈ ÈÏe·Ëa ‰¯Lk ‡È‰L∆ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»»¿«¿≈
- d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÔÈLÈ¯ÙnLk ,‰Ê ÈtÓe .da»ƒ¿≈∆¿∆«¿ƒƒ«…≈«≈»

‰¯ÊÚa ˙ÎeÓ ‰kLÏÏ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ2Ô·‡ ˙È·e . «¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆»¬»»≈∆∆
ÔÈ‡L ÌÈ·‡ ÈÏk ‰ÈÏk ÏkL ÈtÓ ,˙‡¯˜ ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆»≈∆»¿≈¬»ƒ∆≈
Ïk LnzLÓ ‰È‰ Ô·‡‰ ÈÏÎ·e .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈»∆∆»»ƒ¿«≈»
ÂÈÁ‡ Ba ÔÈÚ‚B eÈ‰ ‡ÏÂ .‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈««¿»»¿…»¿ƒ∆»

˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈ‰k‰.B˙¯‰Ëa «…¬ƒ¿≈¿«¿¿»√»

ãycew zegiyn zecewpã

zelecb zewgxde ,dnec` dxt zxdha eyr zexizi zelrn"
dxiyk `idy iptn ,diyrn lka znd z`nehn ewigxd

."'ek da lflfl e`eai `ny eyg ,mei ileaha

כשר  הפרה מעשה שאין אומרים היו "הצדוקין וממשיך:
שני  בבית בית־דין היו לפיכך שמש, במעורבי אלא
בו  וכיוצא בשרץ הפרה את השורף הכהן את מטמאין
הזדים  אלו דברי לבטל כדי בה, עוסק ואח"כ וטובל

הקבלה". מן לא רוחם, על מהעולה שמורים
לזלזל  יבואו שמא מאוד נזהרים אחד מצד להבין: וצריך
עשו  גדולות" ו"הרחקות יתרות" ו"מעלות אדומה בפרה
יום  טבול שדווקא כדי הכהן את מטמאין שני ומצד בה,
לזלזול  חוששים ואין הצדוקים, דברי לבטל כדי בה יעסוק
לא  שעדיין הגם בה, יעסוק יום שטבול אדומה בפרה

שמשו. העריב
האמיתית  קדושתו דרגת את קובעים כאשר בזה: והביאור
אין  אחר, מעניין קלה שקדושתו ואומרים מסוים, עניין של
הן  המשתלח, בשעיר השונים הדינים כגון כלל, זלזול בזה
טול  לו ואומרים בשערו "מתלשים שהיו שילוחו באופן
"דוחפו  שהיה לעשייתו בנוגע והן כו'". וצא טול וצא,
קלים  שהן הבית בקדשי או ויורד", מתגלגל והוא לאחוריו
הדינים  אלו כי וכו', לפדותן שאין המזבח מקדשי
יבואו  שמא לחשוש אין ולכן ודבר, דבר לכל המיוחדים
עלול  יום בטבול מותרת אדומה שפרה זה אבל בהם. לזלזל
זריזין  להיות צריכים שאין לומר יבואו כי זלזול, לידי להביא
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אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל
המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת

ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ"ה פ"א
(שני). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰89‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈL90ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰91 ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰ el‡ È¯·cƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë Ìlk - ‰¯t‰92. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני, בית בימי דתית כת
מ"ז.90) פ"ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא

גבי  הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע"י
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע כרבי שפסק שפופרת,
רבי  שיטת לפי היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי בשרץ,
לחדרו  שרץ להכניס יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ"ד פ"ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰93‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL94¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ - ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â95‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËk96‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰‡f‰97˙B‡¯‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ98. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ"ד): פ"ה
יט, (במדבר הכתוב עלֿפי אדומה, פרה משמעותה זו מסכת
יהושע  רבי מיד, יטביל אומר אליעזר רבי היא), חטאת ט):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני  יום, טבולי שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי אומר ב) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי ולהטבילה כלי) ונעשתה הרך התוך את ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע ורבי לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי
לקודש  שמש הערב צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא
טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש

לדעת  בניגוד בה ומשתמשים אותה ומטבילים דאורייתא
יהושע. כרבי רבינו ופסק יתירה 95)הצדוקים. מעלה שם.

בקודש. שאינה של 96)בפרה שביעי כיום שטומאה מפני
ושביעי. שלישי הזאה שטעון מת, טמא כסתם ולא מת, טמא

שביארנו.97) כמו דאורייתא, לפני 98)טומאה פרה אפר
החמה. שקיעת

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ו שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדומה 1) פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות יבאר

הן. ומה

.‡˙B˜Á¯‰Â ‰n„‡ ‰¯t ˙¯‰Ëa eOÚ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈»¿»√«»»¬À»¿«¿»
ÈtÓ ;‰ÈOÚÓ ÏÎa ˙n‰ ˙‡ÓhÓ e˜ÈÁ¯‰ ˙BÏB„b¿ƒ¿ƒƒÀ¿««≈¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÏÊÏÊÏ e‡B·È ‡nL eLÁ ,ÌBÈ ÈÏe·Ëa ‰¯Lk ‡È‰L∆ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»»¿«¿≈
- d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÔÈLÈ¯ÙnLk ,‰Ê ÈtÓe .da»ƒ¿≈∆¿∆«¿ƒƒ«…≈«≈»

‰¯ÊÚa ˙ÎeÓ ‰kLÏÏ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ2Ô·‡ ˙È·e . «¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆»¬»»≈∆∆
ÔÈ‡L ÌÈ·‡ ÈÏk ‰ÈÏk ÏkL ÈtÓ ,˙‡¯˜ ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆»≈∆»¿≈¬»ƒ∆≈
Ïk LnzLÓ ‰È‰ Ô·‡‰ ÈÏÎ·e .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈»∆∆»»ƒ¿«≈»
ÂÈÁ‡ Ba ÔÈÚ‚B eÈ‰ ‡ÏÂ .‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈««¿»»¿…»¿ƒ∆»

˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈ‰k‰.B˙¯‰Ëa «…¬ƒ¿≈¿«¿¿»√»

ãycew zegiyn zecewpã

zelecb zewgxde ,dnec` dxt zxdha eyr zexizi zelrn"
dxiyk `idy iptn ,diyrn lka znd z`nehn ewigxd

."'ek da lflfl e`eai `ny eyg ,mei ileaha

כשר  הפרה מעשה שאין אומרים היו "הצדוקין וממשיך:
שני  בבית בית־דין היו לפיכך שמש, במעורבי אלא
בו  וכיוצא בשרץ הפרה את השורף הכהן את מטמאין
הזדים  אלו דברי לבטל כדי בה, עוסק ואח"כ וטובל

הקבלה". מן לא רוחם, על מהעולה שמורים
לזלזל  יבואו שמא מאוד נזהרים אחד מצד להבין: וצריך
עשו  גדולות" ו"הרחקות יתרות" ו"מעלות אדומה בפרה
יום  טבול שדווקא כדי הכהן את מטמאין שני ומצד בה,
לזלזול  חוששים ואין הצדוקים, דברי לבטל כדי בה יעסוק
לא  שעדיין הגם בה, יעסוק יום שטבול אדומה בפרה

שמשו. העריב
האמיתית  קדושתו דרגת את קובעים כאשר בזה: והביאור
אין  אחר, מעניין קלה שקדושתו ואומרים מסוים, עניין של
הן  המשתלח, בשעיר השונים הדינים כגון כלל, זלזול בזה
טול  לו ואומרים בשערו "מתלשים שהיו שילוחו באופן
"דוחפו  שהיה לעשייתו בנוגע והן כו'". וצא טול וצא,
קלים  שהן הבית בקדשי או ויורד", מתגלגל והוא לאחוריו
הדינים  אלו כי וכו', לפדותן שאין המזבח מקדשי
יבואו  שמא לחשוש אין ולכן ודבר, דבר לכל המיוחדים
עלול  יום בטבול מותרת אדומה שפרה זה אבל בהם. לזלזל
זריזין  להיות צריכים שאין לומר יבואו כי זלזול, לידי להביא
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טבילה  בלא מותר כך יום בטבול שמותר וכשם בטהרתה,
אדומה. לפרה יתירות" "מעלות עשו זה ומשום כלל,

(d oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ביומא 2) יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
רבינו  כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)
נתקדשו  שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן
בכלל  העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה"

.·Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰¯t‰ ˙Ù¯O Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿≈««»»«¿ƒƒ…≈
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙnL ÌLk ,B˙ÈaÓ d˙B‡ Û¯BO‰«≈»ƒ≈¿≈∆«¿ƒƒ…≈»
ea¯ ‰LnÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·ÚÏ3. «¬««ƒƒ¿»»∆«»»ƒ∆«≈
‰È‰ÈÂ ‰c ‡ˆnz ‡nL ,BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÎÂ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË4. »≈ƒ¿«»ƒ

ודעת 3) המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
ממשה  מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו,

המקרא. על והסמיכוהו כנידה".4)רבינו - נידה "בועל

.‚˙ÈBÙˆ ‰Ú·L Ïk da ·LBÈ ‰È‰L ‰kLl‰«ƒ¿»∆»»≈»»ƒ¿»¿ƒ
˙‡hÁk ‡È‰L B¯ÈkÊ‰Ï È„k ,‰˙È‰ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ««»
ıeÁa ˙ËÁL ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔBÙva ˙ËÁLp‰5. «ƒ¿∆∆«»««ƒ∆ƒƒ¿∆∆«

המקדש.5) לבית חוץ

.„ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk6ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ »»ƒƒ¿«¿≈««¿»»«ƒ»»
ıeÁ .Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ˙ÓÏ ‡ÓË ‡nL ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»∆»ƒ¿»¿≈¿…»«
È‡L ÈÙÏ ;‰‡f‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰L¯Ù‰Ï ÈÚÈ·¯ ÌBiÓƒ¿ƒƒ««¿»»∆≈»ƒ«»»¿ƒ∆ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈLÈÏL ‡Ï ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡7ÈÚÈ·L ‡ÏÂ8, ∆¿»∆…ƒ¿∆…¿ƒƒ¿À¿»¿…¿ƒƒ
„Ú ÈÚÈ·L ˙‡f‰ ÌeMÓ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·M· ‰‡f‰ ÔÈ‡L∆≈«»»«¿ƒƒ»ƒ«»«¿ƒƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .‰ÈÙlÓ ÈLÈÏMa ‰fiL∆«∆«¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ«ƒ»»∆≈»ƒ

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‡l‡ ‰‡f‰9ÊÂ ;„·Ïa ‰L¯Ù‰Ï‰ «»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿∆
‰¯t· eOÚ ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈfnL10. ∆«ƒ«««¬∆¿≈»»«»»

פרה 6) מי הזאת צריך במת שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה
צריך  וזה השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל לא 7)הזאה שהרי
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו אפשר 8)נטמא אמנם

כגון  לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר,
דינו  אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי ביום שהופרש
כמו  לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי

רבינו. הקפיד 9)שמבאר שלא מת טמא אלא ככל תורה ה
ההזאה  אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על
כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה,

שאין 10) הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.

בלבד. ושביעי שלישי אלא עליו מזים

.‰ÏeÁiL È„k ,B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ˙aMa ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ««»»«¿ƒƒ¿≈∆»
‰ÁBc dÈ‡ ‰Èf‰‰L ;˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿¿«»∆««»»≈»»

‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÈÚÈ·¯‰Â ,˙aL11. «»¿»¿ƒƒ≈»ƒ«»»

אחר 11) ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר
הזאה. ימי שני נפסיד

.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
¯·k eÙ¯OpL ˙B¯t‰ ÔÓ ‰¯t ¯Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ - „·Ïa ˙Á‡ ‰¯t ¯Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

eilr epnn oifn ,cala zg` dxt xt` `l` my did `l m`e"
."dyyd lk

קיימת". ושלך בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו הנה
עושין  משבע, מצאו "לא המשנה בלשון מדויק זה ועניין
ומי  ומאחת, משתים משלוש, מארבע, מחמש, משש,
של  פרתו שאפר היינו כו'" משה עשה הראשונה עשאן:

לעד. קיים משה
(3 dxrde 127 cenr b"lg y"ewl itÎlr)

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈ¯ˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :¯Ó‡z Ì‡Â .¯B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»

¯B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«
ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ·‡ ÈÏk Ìlk - Û¯BO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ˙B¯ˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡È·Óe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙B¯aÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈ¯ÂL ÔÈ‡È·Ó ,Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆ¯iLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒ¯kL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈ·LBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19¯·˜ ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÔÈ·Ï ÌÈa ÏÈc·Ó ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô·‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„¯BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»

¯a˜Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ÌL»ƒ¿≈∆∆«¿∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…
ÔÈÎÏB‰Â ˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÔÈÏBÚÂ .˙B¯‰aƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ««≈«¿»¿¿ƒ
ÔÈ„¯BÈ ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿«««ƒƒƒ¿«««ƒ¿ƒ
˙B¯ÊÚ‰Â ˙Èa‰ ¯‰ ÏkL ÈtÓ .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ««¿≈∆ƒ¿≈∆»«««ƒ¿»¬»
ÔÈÎl‰Óe .ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ ‰È‰ Ô‰ÈzÁz -«¿≈∆»»»ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿ƒ

‰¯ÊÚ‰ Á˙t „Ú22ÏL Ïl˜ ‰È‰ ‰¯ÊÚ‰ Á˙Ù·e . «∆«»¬»»¿∆«»¬»»»»«»∆
ÔÈfÓe ˙BÒBkaL ÌÈna ÔÈ˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÈÏËB ,¯Ù‡≈∆¿ƒ»≈∆¿¿ƒ««ƒ∆««ƒ
˙B˜BÈz‰ eÈ‰ ÔÈÏÈaËÓe .Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ««…≈«≈«¿ƒƒ»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Û¯BO‰ ÏÚ ÔÈfÓe ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ««≈««ƒ
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`dnecקסו dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»
.˙¯Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

אינו  אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ
על  טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק הוא טפח בגובה טפח

שמונה",16) בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב כותב זו הלכה בסוף
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ המים למלאות כשרים "הכול ב: הלכה ו בפרק
וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני  וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
על  קידוש וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה

קטן. אפר 22)ידי שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï - ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ Ï·hL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»
˙Bf‰Ï Ï·hL ˜BÈ˙Â .Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,¯Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡ - ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï - BÊ ˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL Ì„‡ È·e BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙¯Á‡ ‰¯Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰¯ta ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב
כמה  חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ
¯‰·e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«

‰ÁLn‰3L·ÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙ¯BO eÈ‰4¯‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«
ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»

Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚¯ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«
‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙Ù¯O ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿
ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz - ‰ÁLn‰ ¯‰a eÈ‰L ‰ÏÈ·h‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ Û¯BO‰Â ‰¯t‰Â .ÌB‰z‰ ¯·∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ
Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙Ù¯Oaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈

.‰Ê L·k∆∆∆

שנפסלו 2) קדשים שריפת מקום היה הבית שבהר מפני

"חוץ  כאן כתב ה"ד), הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (רבינו
אלא  הבית שבהר השריפה במקום לא כלומר, הבית". להר
ב, סח, (יומא ירושלים לחומת שמחוץ השריפה במקום
המשחה  ובהר כאן: מסיים עצמו ורבינו ב). קה, וזבחים
מסולקת  (ובזה אותה שורפים היו לחומה) מחוץ (שהוא
לחומת  חוץ נשרפת פרה הלא רבינו, על החזוןֿאיש תמיהת

הבית?). להר חוץ כתב ולמה למזרח 3)ירושלים,
גשר.4)ירושלים. שורות 6)קשתות.5)כעין שתי

על  עמדה עליונה כיפה וכל חבירתה, גבי על אחת עשו,
התחתונה. השורה של כיפות הרגל.7)שתי כנגד שלא

חצירות.8) גבי ה"ז ב בפרק כמבואר

.·„ˆÈk9ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ Ï‡¯OÈ È˜Ê ?d˙B‡ ÔÈÙ¯BO ≈«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»«¿ƒƒ
Ô‰ÎÂ .ÌL ‰È‰ ‰ÏÈ·Ë ˙È·e .‰ÁLn‰ ¯‰Ï Ô‰ÈÏ‚¯a¿«¿≈∆¿««ƒ¿»≈¿ƒ»»»»¿…≈
ÔÈ‡·e L·k‰ ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‰¯t‰Â d˙Ù¯Oa ÔÈ„ÚÒÓ‰Â¿«¿«¬ƒƒ¿≈»»¿«»»¿ƒ««∆∆»ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe .‰ÁLn‰ ¯‰Ï10ÔÈÎÓBÒÂ ,11 ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ∆«…≈¿¿ƒ
Ô‰k‰ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈ˜f‰12Ï·Ë :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â «¿≈ƒ∆¿≈∆««…≈¿¿ƒ¿…

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡13Ô‰k ««¿ƒ»»…≈»¿ƒƒƒ…≈
ÌÈˆÚÂ .‚tzÒÂ ‰ÏÚÂ ,Ï·ËÂ „¯È .˙Á‡ Ï·Ë ,ÏB„b»¿…««»«¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿≈ƒ
ÈˆÚÂ ,ÌÈLB¯·e ÌÈBl‡ ,ÌÈÊ¯‡ :ÌL eÈ‰ ÌÈ¯cÒÓ¿À»ƒ»»¬»ƒ«ƒ¿ƒ«¬≈

‰˜ÏÁ ‰‡z14Ïc‚Ó ÔÈÓk ‰Î¯ÚÓ ÔÈOBÚÂ .15, ¿≈»¬»»¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»
˙BBlÁ da ÔÈÁzÙÓe16˙·aÏÓ ¯e‡‰ ‰È‰zL È„k ,17 ¿«¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿∆»¿«∆∆

‰‡¯Óe .Ô‰a18‰¯t‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÎÂ .·¯ÚÓa ‰Î¯Ún‰ »∆«¿≈««¬»»¿«¬»¿¿ƒ∆«»»
‚‚Ó ÏL Ï·Áa19,‰Î¯Ún‰ Èab ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ¿∆∆∆»»¿¿ƒ»««≈««¬»»

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰ .·¯ÚÓÏ ‰ÈÙe ÌB¯„Ï dL‡…̄»¿»»∆»¿«¬»«…≈≈¿ƒ¿»
BÏ‡ÓOa Ìc‰ Ïa˜Óe BÈÓÈa ËÁBL .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe20. »»¿«¬»≈ƒƒ¿«≈«»ƒ¿…

˙ÈÏ‡ÓO‰ BtÎaL Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a ‰fÓe«∆¿∆¿»«¿»ƒƒ«»∆¿««¿»ƒ
‰‡f‰ Ïk ÏÚ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Èa „‚k ÌÈÓÚt Ú·L∆«¿»ƒ¿∆∆≈»¿≈«√»ƒ«»«»»
ÌÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈLe .Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ«∆¿««»¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ
ÏL dÙe‚a BÚaˆ‡ Áp˜Ó ‰‡f‰ Ïk ÏÚ CÎÈÙÏ ,‰Èf‰Ï¿«»»¿ƒ»«»«»»¿«≈«∆¿»¿»∆

‰¯t21ÂÈ„È ˙‡ Áp˜Ó ,˙Bf‰lÓ ¯Ób .22ÏL dÙe‚a »»»«ƒ¿«¿«≈«∆»»¿»∆
ÌÈˆÚa L‡‰ ˙‡ ˙Èv‰Â .‰Î¯Ún‰ ÔÓ „¯BÈÂ ‰¯t»»¿≈ƒ««¬»»¿ƒƒ∆»≈¿≈ƒ
L‡‰ ÏÈÁ˙‰Â ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ˙Áz ÔÒÈÎ‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¬≈««¬»»¿ƒ¿ƒ»≈
¯e‡‰ ˙viL „Ú dÏ ¯nLÓe ˜BÁ¯a „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,da»¿«…≈≈¿»¿«≈»«∆ƒ«»

da¯a23,·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ ÏËB Ck ¯Á‡Â .dËa Ú¯w˙Â ¿À»¿ƒ»«ƒ¿»¿««»≈≈∆∆¿≈
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡24Ï˜LÓ ˙ÚÏB˙a Úe·ˆ ¯ÓˆÂ , ≈»ƒ∆«¿∆∆»«¿««ƒ¿«

ÌÈÚÏÒ ‰MÓÁ25?‰Ê Ê¯‡ ıÚ :ÌL ÌÈ„ÓBÚÏ ¯ÓB‡Â . ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»≈∆∆∆
·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈

ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰Ú·L ÌÈÊ¯‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚ·BvL LÈ - Ì„‡ Úe·v‰Â ,‰Úa¯‡ ·BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚ·BvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈
ÌÈ¯b¯b‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚ·BvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
BÓk Ô‰Â ,ÌÈ·e¯Á‰ ÈÈÚ¯‚Ï ÌÈÓBc‰ ¯˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó ¯Èb¯b ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆
ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
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‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»
.˙¯Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

אינו  אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ
על  טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק הוא טפח בגובה טפח

שמונה",16) בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב כותב זו הלכה בסוף
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ המים למלאות כשרים "הכול ב: הלכה ו בפרק
וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני  וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
על  קידוש וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה

קטן. אפר 22)ידי שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï - ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ Ï·hL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»
˙Bf‰Ï Ï·hL ˜BÈ˙Â .Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,¯Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡ - ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï - BÊ ˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL Ì„‡ È·e BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙¯Á‡ ‰¯Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰¯ta ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב
כמה  חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ
¯‰·e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«

‰ÁLn‰3L·ÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙ¯BO eÈ‰4¯‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«
ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»

Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚¯ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«
‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙Ù¯O ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿
ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz - ‰ÁLn‰ ¯‰a eÈ‰L ‰ÏÈ·h‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ Û¯BO‰Â ‰¯t‰Â .ÌB‰z‰ ¯·∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ
Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙Ù¯Oaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈

.‰Ê L·k∆∆∆

שנפסלו 2) קדשים שריפת מקום היה הבית שבהר מפני

"חוץ  כאן כתב ה"ד), הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (רבינו
אלא  הבית שבהר השריפה במקום לא כלומר, הבית". להר
ב, סח, (יומא ירושלים לחומת שמחוץ השריפה במקום
המשחה  ובהר כאן: מסיים עצמו ורבינו ב). קה, וזבחים
מסולקת  (ובזה אותה שורפים היו לחומה) מחוץ (שהוא
לחומת  חוץ נשרפת פרה הלא רבינו, על החזוןֿאיש תמיהת

הבית?). להר חוץ כתב ולמה למזרח 3)ירושלים,
גשר.4)ירושלים. שורות 6)קשתות.5)כעין שתי

על  עמדה עליונה כיפה וכל חבירתה, גבי על אחת עשו,
התחתונה. השורה של כיפות הרגל.7)שתי כנגד שלא

חצירות.8) גבי ה"ז ב בפרק כמבואר

.·„ˆÈk9ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ Ï‡¯OÈ È˜Ê ?d˙B‡ ÔÈÙ¯BO ≈«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»«¿ƒƒ
Ô‰ÎÂ .ÌL ‰È‰ ‰ÏÈ·Ë ˙È·e .‰ÁLn‰ ¯‰Ï Ô‰ÈÏ‚¯a¿«¿≈∆¿««ƒ¿»≈¿ƒ»»»»¿…≈
ÔÈ‡·e L·k‰ ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‰¯t‰Â d˙Ù¯Oa ÔÈ„ÚÒÓ‰Â¿«¿«¬ƒƒ¿≈»»¿«»»¿ƒ««∆∆»ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe .‰ÁLn‰ ¯‰Ï10ÔÈÎÓBÒÂ ,11 ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ∆«…≈¿¿ƒ
Ô‰k‰ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈ˜f‰12Ï·Ë :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â «¿≈ƒ∆¿≈∆««…≈¿¿ƒ¿…

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡13Ô‰k ««¿ƒ»»…≈»¿ƒƒƒ…≈
ÌÈˆÚÂ .‚tzÒÂ ‰ÏÚÂ ,Ï·ËÂ „¯È .˙Á‡ Ï·Ë ,ÏB„b»¿…««»«¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿≈ƒ
ÈˆÚÂ ,ÌÈLB¯·e ÌÈBl‡ ,ÌÈÊ¯‡ :ÌL eÈ‰ ÌÈ¯cÒÓ¿À»ƒ»»¬»ƒ«ƒ¿ƒ«¬≈

‰˜ÏÁ ‰‡z14Ïc‚Ó ÔÈÓk ‰Î¯ÚÓ ÔÈOBÚÂ .15, ¿≈»¬»»¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»
˙BBlÁ da ÔÈÁzÙÓe16˙·aÏÓ ¯e‡‰ ‰È‰zL È„k ,17 ¿«¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿∆»¿«∆∆

‰‡¯Óe .Ô‰a18‰¯t‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÎÂ .·¯ÚÓa ‰Î¯Ún‰ »∆«¿≈««¬»»¿«¬»¿¿ƒ∆«»»
‚‚Ó ÏL Ï·Áa19,‰Î¯Ún‰ Èab ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ¿∆∆∆»»¿¿ƒ»««≈««¬»»

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰ .·¯ÚÓÏ ‰ÈÙe ÌB¯„Ï dL‡…̄»¿»»∆»¿«¬»«…≈≈¿ƒ¿»
BÏ‡ÓOa Ìc‰ Ïa˜Óe BÈÓÈa ËÁBL .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe20. »»¿«¬»≈ƒƒ¿«≈«»ƒ¿…

˙ÈÏ‡ÓO‰ BtÎaL Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a ‰fÓe«∆¿∆¿»«¿»ƒƒ«»∆¿««¿»ƒ
‰‡f‰ Ïk ÏÚ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Èa „‚k ÌÈÓÚt Ú·L∆«¿»ƒ¿∆∆≈»¿≈«√»ƒ«»«»»
ÌÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈLe .Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ«∆¿««»¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ
ÏL dÙe‚a BÚaˆ‡ Áp˜Ó ‰‡f‰ Ïk ÏÚ CÎÈÙÏ ,‰Èf‰Ï¿«»»¿ƒ»«»«»»¿«≈«∆¿»¿»∆

‰¯t21ÂÈ„È ˙‡ Áp˜Ó ,˙Bf‰lÓ ¯Ób .22ÏL dÙe‚a »»»«ƒ¿«¿«≈«∆»»¿»∆
ÌÈˆÚa L‡‰ ˙‡ ˙Èv‰Â .‰Î¯Ún‰ ÔÓ „¯BÈÂ ‰¯t»»¿≈ƒ««¬»»¿ƒƒ∆»≈¿≈ƒ
L‡‰ ÏÈÁ˙‰Â ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ˙Áz ÔÒÈÎ‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¬≈««¬»»¿ƒ¿ƒ»≈
¯e‡‰ ˙viL „Ú dÏ ¯nLÓe ˜BÁ¯a „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,da»¿«…≈≈¿»¿«≈»«∆ƒ«»

da¯a23,·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ ÏËB Ck ¯Á‡Â .dËa Ú¯w˙Â ¿À»¿ƒ»«ƒ¿»¿««»≈≈∆∆¿≈
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡24Ï˜LÓ ˙ÚÏB˙a Úe·ˆ ¯ÓˆÂ , ≈»ƒ∆«¿∆∆»«¿««ƒ¿«

ÌÈÚÏÒ ‰MÓÁ25?‰Ê Ê¯‡ ıÚ :ÌL ÌÈ„ÓBÚÏ ¯ÓB‡Â . ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»≈∆∆∆
·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈

ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰Ú·L ÌÈÊ¯‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚ·BvL LÈ - Ì„‡ Úe·v‰Â ,‰Úa¯‡ ·BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚ·BvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈
ÌÈ¯b¯b‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚ·BvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
BÓk Ô‰Â ,ÌÈ·e¯Á‰ ÈÈÚ¯‚Ï ÌÈÓBc‰ ¯˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó ¯Èb¯b ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆
ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
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·BÊ‡‰ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·BÊ‡‰Â .‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»»«»»≈
.˙B¯„w‰ Ba ÔÈÏa˙Óe ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔzLÏL - ˙ÚÏBz‰Â Ê¯‡‰Â ·BÊ‡‰»≈¿»∆∆¿«««¿»¿»¿«¿ƒ∆∆∆
Ï‡ CÈÏLÓe ÈL ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰ ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ¿≈»≈ƒ»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ∆
.‰¯t‰ ˙Ù¯O CBz Ï‡ CÈÏL‰Â :¯Ó‡pL ,dËa CBzƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆¿≈««»»
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ CÈÏLÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ…∆∆ƒ«»¿À»¿…««

¯Ù‡ ‰OÚzL26Ï‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - CÈÏL‰ Ì‡Â , ∆≈»∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆¡«∆
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ ‡Ï - ˙Ù¯O CBz¿≈«……∆∆ƒ«»¿À»¿…««
ÔÈa ˙Á‡k ÔzLÏL CÈÏL‰L ÔÈa .¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆≈∆ƒ¿ƒ¿»¿»¿««≈
B‡ dÙeb CB˙Ï CÈÏL‰L ÔÈa ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê CÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ∆««∆≈∆ƒ¿ƒ¿»
CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ‰ÈÏ‡Ó ‰Ú¯˜pL ÔÈa ,d˙Ù¯O CB˙Ï¿¿≈»»≈∆ƒ¿¿»≈≈∆»¿««»ƒ¿ƒ

‰¯Lk - ÈÏÎa B‡ B„Èa dÚ¯wL ÔÈa27. ≈∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿≈»

פ"ג,9) פרה במשניות מקורם זו, בהלכה האמורים הדינים
לקמן. שיתבארו אחדים פרטים למעלה 10)בתוספת ראה

הי"ד. כשלא 11)פ"ב הכהן, את מטמאים כיצד מבאר
בשרץ. לטמאו אפשרות היו 12)היתה לא והזקנים

לפרה. המעלה.13)טהורים רום לאדם שאין 14)תואר
קשרים. או חורים למעלה.15)בה וצר למטה רחב

פתוחים.16) ומתחזקת.17)מקומות מתלהבת
את 18) בו שמדליקים הצד גמי.19)האש.החזית, מין
מצוותה 20) אמרו: קכג, פיסקה חוקת בספרי בכלי. ולא ביד

רגל. מצוות ולא יד גמר 21)מצוות כתוב: במשנתנו
(בזבחים  אביי ומפרש פרה. של בגופה ידו מקנח מלהזות,
מזרק, בשפת אצבעו מקנח להזאה הזאה שבין ב) צג,
מתפלא  ובכסףֿמשנה פרה. של בגופה ידו מקנח וכשגמר
תירוצו. לעומק ירדתי ולא אביי. מדברי רבינו נטה למה
פיסקא  בספרי נתן כר' סובר שרבינו מתרץ, אברהם ובזרע

גמר. לא ובין גמר בין מחלק שאינו גם 22)קכ"ג,
מנחות  מקובצת' [ב'שיטה הדם. את בה שקיבל השמאלית
מקנח, במאי "בפנים" עתיקים: כת"י לפי גירסא מביא ב, ז,
מזרק, בשפת אביי: ואומר בפנים, הנעשים בקרבנות פירוש,
רבינו]. לעיני היתה זו שגירסא ונראה נמחק. והשאר

קכד.23) פיסקא חוקת בספרי עקיבא, א.24)כר' כו, נדה
[בתקופה 25) זוז" "עשרה משקל אמרו: א, מב, ביומא

מסתמך  כאן ובהגהה משקלות]. המטבעות שימשו העתיקה
שהם  ביהודה, זוז "עשרה מ"ח: פ"י תרומות משנה  על
עצמו  רבינו הקדימו כבר אולם בגליל". סלעים חמשה
משקל  רבינו העדיף למה נתבאר ולא למשנתנו. בפירושו
זוזים. ארבעה היה שהסלע יהודה, משקל על גליל

ה"ז.26) פ"ג פרה שם.27)תוספתא תוספתא

.‚‰¯Ó‚28‡È‰ ,˙BÏ˜Óa d˙B‡ ÔÈË·BÁ - d˙Ù¯O ƒ¿¿»¿≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÎÂ ,Ô‰a ‰Ù¯OpL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÎÂ¿»¬≈««¬»»∆ƒ¿¿»»∆¿¿ƒ∆«…
ÔÈa ,¯Ù‡ ‰È‰ÈÂ L˙kiL ¯LÙ‡L ¯BÁL ÏÎÂ .˙B¯·Îaƒ¿»¿»»∆∆¿»∆ƒ»≈¿ƒ¿∆≈∆≈
‰OÚiL „Ú B˙B‡ ÔÈL˙Bk - ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ÔÈa d¯OaÓƒ¿»»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆≈»∆
¯‡LpL ÌˆÚ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯Ù‡ Ba ÔÈ‡LÂ ;¯Ù‡≈∆¿∆≈≈∆«ƒƒ¿»∆∆∆ƒ¿«
.LzÎ ‰È‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰Ù¯O ‡Ïa ‰ÈÓˆÚÓ≈¬»∆»¿…¿≈»≈»≈»»»ƒ¿»

יא.28) פ"ג, במשנה מקורה זו הלכה כל

.„,‰¯ÊÚa BÁÈp‰Ï d¯Ù‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»

ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :¯Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»
ÏÈÁa Ôz „Á‡ :d¯Ù‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30¯‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«

‰Ê .˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆
˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰ - ˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ

ÔÈfÓ Ï‡¯OÈ eÈ‰ - ‰ÁLn‰ ¯‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:¯Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰¯t Ïk ¯Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙B¯t ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙ¯BOL ‰¯Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ·¯ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
Ú·LÂ ,‡¯ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ̄»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙È¯ÈOÚ‰Â .˙Èa‰ Ôa¯Á „Ú ‡¯ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰¯‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

zcrl dzide xn`py ,rpvene oken did liga ozpy dfe ..."
."zxnynl l`xyi ipa

שקוע  להיות יכול יהודי ה': לעבודת מזה וההוראה
ולשכוח  אחר, יהודי על ובהשפעה ציבורית בעסקנות
שגם  ההוראה באה ועל־כך בעצמו, הרוחניים מענייניו
שלא  ולהשמר לזכור צריך אחר, יהודי "מטהרים" כאשר
להגיע  יצטרך שבגללו עצמו בו מת טומאת של עניין יהיה

אדומה. פרה לאפר
(1060 cenr 'c wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zixiyrde ...ef devna eehvpyn eyrp zenc` zext ryze..."
."dlbi dxdn ,giynd jlnd dyer

שנעשו  הפרות למספר הרמב"ם מציין מדוע להבין וצריך
שיעשה  העשירית לפרה גם ציין ומדוע הדורות, כל במשך

המשיח של מלך והקרבנות העניינים מכל כמובדלת
מלך  שיעשנה והדגיש יחזקאל, שבנבואת "הנשיא"

המשיח.
גו'" פרה אליך "ויקחו המילים על בזה: הביאור לומר ויש
בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו דווקא), למשה (שנאמרו
"אמר  פרה", טעם מגלה אני "לך אמרו ועוד קיימת". ושלך
וביארו  העגל", חטא על ותכפר פרה תבוא הקב"ה
מטומאת  לטהרה העגל חטא בין השייכות את המפרשים
ישראל  בני אצל מיתה היתה לא העגל חטא שלולא מת,
פסקה  תורה במתן שהרי המות", ממלאך "חירות היתה כי
על־ידי  וחזרה המיתה) גורם – הדעת עץ (מחטא זוהמתן

העגל. חטא
יסוד  כי רבינו, למשה אדומה פרה של השייכות תובן עפ"ז
בפועל  הטומאה ביטול רק אינו אדומה פרה של הטהרה
המיתה, ענין היינו מעיקרא, הטומאה סיבת ביטול גם אלא
שהרי  - הנצחיות – רבינו משה של הכח את צריך ולזה
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`dnecקסח dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עומד  להלן מה משה.... מת "לא נצחיים משה מעשי
ופרה  פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש,

רבינו. משה שעשה שבפרה הטהרה לכח צריכה
הפרה  על בכתבו הרמב"ם שמרמז מה גם יובן ובזה
בכלל  אדומה פרה על־ידי הטהרה ששלימות העשירית,
כפרה  שאין המשיח, מלך בידי שתיעשה בפרה רק תהיה

לעתיד־לבוא. עד העגל לחטא גמורה
(128 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף היה המקדש שטח כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח בצד מהסורג שלפנים ושטח סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ"ג שם במשנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי, דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,
לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,

עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙B¯t ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי'

.·‰˙ˆ¯ ‡Ï3dnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏ ‰¯t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰¯ÁL4,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰¯ÁL :e¯Ó‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ"ז.3) פ"ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה
גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים

המסרבת.

.‚‰¯t5dÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpL6ÏawL B‡ ,7B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰L8dÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lL9B‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a ¯qÁÓa10·‰Ê È„‚·a d‡OÚL B‡ ,11È„‚·a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt - ÏÁ12B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰¯Lk - dÓcÓ ˙BzLÏ13ÁÈ¯ da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ14. ƒ«

ה"א.5) פ"ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם

ה"ב.8) פ"ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
שנאמר 12) חטאת, שנקראה מפני פסולה, לשמה שלא

לשמה. שלא פסולה וחטאת היא" "חטאת יט): יט, (במדבר

ב'ספרי' כן גם למדנו חול, ובגדי זהב בגדי בגדים, ומחוסר
למשנה  בפירושו רבינו אולם זה, מפסוק קכד פיסקה שם
הכיפורים. יום מעבודת ב'גזירהֿשוה' למדנו זה שכל כותב

"פסולה".13) שם גורסים ויש מ"ג. כלומר,14)שם
שהרי  רבים, (תמהו מזבח. לגבי קרבים אינם ובשרה שדמה
כזו  מחשבה אין ניחוח" "ריח בהם שנאמר בקרבנות גם
זבחים  במשנה – כמותם שהלכה – חכמים לדעת פוסלת
לפי  גם יפה שכוחו זה נימוק מוסיף שרבינו ונראה א. לה,
פוסלת  כזו שמחשבה שם, במשנה אליעזר רבי דעת

בקרבנות).

.„pL ;‰ÏeÒt - ÈÏÎa dÓc Ïa˜¯ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ :¯Ó‡ ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆¿»»
˙ÂˆÓ ‡ÏÂ „È ˙ÂˆÓ d˙ÂˆÓ - BÚaˆ‡a dÓcÓ Ô‰k‰«…≈ƒ»»¿∆¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿…ƒ¿«

ÈÏk15. ¿ƒ

קכג.15) פיסקה שם, 'ספרי'

.‰ÈÏÎa ‰f‰16.‰ÏeÒt B˙‡f‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ elÙ‡ ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ««≈∆«»»¿»
‰Ú·L ef‰ .‰ÏeÒt - BÏ‡ÓOa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰f‰ƒ»««≈∆ƒ¿…¿»ƒƒ¿»

ÌÈ‰k17„Á‡k Ô˙Èf‰18‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ;‰ÏeÒt Ô˙Èf‰ - …¬ƒ«»»»¿∆»«»»»¿»∆««∆
‰¯Lk -19‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ .20; ¿≈»ƒ»¿…ƒ≈¿∆∆«≈»¿»

„‚k ÔeÎiL „Ú - „ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆…«¿≈…∆≈«∆¿«≈¿∆∆
e‰‡B¯ ‰È‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰21dÙ¯O B‡ dËÁL Ì‡ ÔÎÂ . «≈»¿ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»»¿»»

d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k ‡lL∆…¿∆∆«≈»¿»∆∆¡«¿»«…»
ÂÈÙÏ22. ¿»»

ה"א.16) פ"ד שם אחת.17)תוספתא, הזאה הזה אחד כל
אחת.18) מ"ב.20)שם.19)בבת פ"ד פרה
מזה.21) שהוא בשעה ההיכל את יראה לא 22)הכהן

כנגד  ולשרוף לשחוט שצריך זה ממקרא נלמד כיצד נתבאר
מן  מהיקש אלה דינים למדו - א קיג, זבחים (בגמרא ההיכל

הזאה).

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ËÁL B‡ Û¯O B‡ ‰f‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ»»«»«
ÂÈ¯BÁ‡ ‰È‰L B‡ ÔBÙˆ „‚k B‡ ÌB¯c‰ „‚k¿∆∆«»¿∆∆»∆»»¬»
„‚k ÂÈÙe ·¯ÚÓe Á¯ÊÓ ÔÈa „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;Lc˜nÏ«ƒ¿»¬»ƒ»«≈ƒ¿»«¬»»»¿∆∆
˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿

‰¯Lk -24. ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח, מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ"ד,

.Ê¯qÁ25ÌÈzL Ï·Ë .‰ÏeÒt - ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ Ï·Ë .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â Ï·Ë ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ ·MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙¯Á‡26‰ÏÈ·Ë BÚaˆ‡ Ï·Ë ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈML27¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«

‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙ÈÚÈ·L ‰f‰Â BÚaˆ‡ Ï·ËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»
¯ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈ·L] ˙ÈÚÈ·L ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰¯Lk - ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈ·Ë Ï·ËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…
‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ Ú·M‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ Ï·‡ ;¯Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆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



קסט dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עומד  להלן מה משה.... מת "לא נצחיים משה מעשי
ופרה  פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש,

רבינו. משה שעשה שבפרה הטהרה לכח צריכה
הפרה  על בכתבו הרמב"ם שמרמז מה גם יובן ובזה
בכלל  אדומה פרה על־ידי הטהרה ששלימות העשירית,
כפרה  שאין המשיח, מלך בידי שתיעשה בפרה רק תהיה

לעתיד־לבוא. עד העגל לחטא גמורה
(128 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף היה המקדש שטח כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח בצד מהסורג שלפנים ושטח סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ"ג שם במשנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי, דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,
לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,

עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙B¯t ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי'

.·‰˙ˆ¯ ‡Ï3dnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏ ‰¯t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰¯ÁL4,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰¯ÁL :e¯Ó‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ"ז.3) פ"ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה
גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים

המסרבת.

.‚‰¯t5dÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpL6ÏawL B‡ ,7B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰L8dÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lL9B‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a ¯qÁÓa10·‰Ê È„‚·a d‡OÚL B‡ ,11È„‚·a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt - ÏÁ12B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰¯Lk - dÓcÓ ˙BzLÏ13ÁÈ¯ da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ14. ƒ«

ה"א.5) פ"ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם

ה"ב.8) פ"ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
שנאמר 12) חטאת, שנקראה מפני פסולה, לשמה שלא

לשמה. שלא פסולה וחטאת היא" "חטאת יט): יט, (במדבר

ב'ספרי' כן גם למדנו חול, ובגדי זהב בגדי בגדים, ומחוסר
למשנה  בפירושו רבינו אולם זה, מפסוק קכד פיסקה שם
הכיפורים. יום מעבודת ב'גזירהֿשוה' למדנו זה שכל כותב

"פסולה".13) שם גורסים ויש מ"ג. כלומר,14)שם
שהרי  רבים, (תמהו מזבח. לגבי קרבים אינם ובשרה שדמה
כזו  מחשבה אין ניחוח" "ריח בהם שנאמר בקרבנות גם
זבחים  במשנה – כמותם שהלכה – חכמים לדעת פוסלת
לפי  גם יפה שכוחו זה נימוק מוסיף שרבינו ונראה א. לה,
פוסלת  כזו שמחשבה שם, במשנה אליעזר רבי דעת

בקרבנות).

.„pL ;‰ÏeÒt - ÈÏÎa dÓc Ïa˜¯ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ :¯Ó‡ ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆¿»»
˙ÂˆÓ ‡ÏÂ „È ˙ÂˆÓ d˙ÂˆÓ - BÚaˆ‡a dÓcÓ Ô‰k‰«…≈ƒ»»¿∆¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿…ƒ¿«

ÈÏk15. ¿ƒ

קכג.15) פיסקה שם, 'ספרי'

.‰ÈÏÎa ‰f‰16.‰ÏeÒt B˙‡f‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ elÙ‡ ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ««≈∆«»»¿»
‰Ú·L ef‰ .‰ÏeÒt - BÏ‡ÓOa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰f‰ƒ»««≈∆ƒ¿…¿»ƒƒ¿»

ÌÈ‰k17„Á‡k Ô˙Èf‰18‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ;‰ÏeÒt Ô˙Èf‰ - …¬ƒ«»»»¿∆»«»»»¿»∆««∆
‰¯Lk -19‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ .20; ¿≈»ƒ»¿…ƒ≈¿∆∆«≈»¿»

„‚k ÔeÎiL „Ú - „ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆…«¿≈…∆≈«∆¿«≈¿∆∆
e‰‡B¯ ‰È‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰21dÙ¯O B‡ dËÁL Ì‡ ÔÎÂ . «≈»¿ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»»¿»»

d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k ‡lL∆…¿∆∆«≈»¿»∆∆¡«¿»«…»
ÂÈÙÏ22. ¿»»

ה"א.16) פ"ד שם אחת.17)תוספתא, הזאה הזה אחד כל
אחת.18) מ"ב.20)שם.19)בבת פ"ד פרה
מזה.21) שהוא בשעה ההיכל את יראה לא 22)הכהן

כנגד  ולשרוף לשחוט שצריך זה ממקרא נלמד כיצד נתבאר
מן  מהיקש אלה דינים למדו - א קיג, זבחים (בגמרא ההיכל

הזאה).

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ËÁL B‡ Û¯O B‡ ‰f‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ»»«»«
ÂÈ¯BÁ‡ ‰È‰L B‡ ÔBÙˆ „‚k B‡ ÌB¯c‰ „‚k¿∆∆«»¿∆∆»∆»»¬»
„‚k ÂÈÙe ·¯ÚÓe Á¯ÊÓ ÔÈa „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;Lc˜nÏ«ƒ¿»¬»ƒ»«≈ƒ¿»«¬»»»¿∆∆
˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿

‰¯Lk -24. ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח, מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ"ד,

.Ê¯qÁ25ÌÈzL Ï·Ë .‰ÏeÒt - ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ Ï·Ë .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â Ï·Ë ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ ·MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙¯Á‡26‰ÏÈ·Ë BÚaˆ‡ Ï·Ë ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈML27¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«

‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙ÈÚÈ·L ‰f‰Â BÚaˆ‡ Ï·ËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»
¯ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈ·L] ˙ÈÚÈ·L ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰¯Lk - ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈ·Ë Ï·ËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…
‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ Ú·M‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ Ï·‡ ;¯Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆ƒ…≈«≈¬»«…≈«≈»ƒ
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CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„a ˜qÚ˙pL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÛÈÒB‰ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆≈»ƒ
.d˙Ù¯O ˙ÚLaƒ¿«¿≈»»

זו 25) מעכבות שבפרה הזאות "שבע א: כז, מנחות משנה,
הכתוב  מן למדו קכד, פיסקה חוקת, ב'ספרי' זו". את
מעשיה, מכל אחד שינה שאם היא" "חטאת י) יט, (במדבר
(שם): בפרה שכתוב משום רבא, מנמק שם ובגמרא פסולה.
מעכב. – חוקה לשון בו שנאמר מקום וכל עולם", "חוקת

מנמק,26) להמבי"ט ספר' ב'קרית ה"א. פ"ד, פרה תוספתא,
שתי  ולא הזאה לכל אחת טבילה קבעה שהתורה מפני
הפרה  נפסלה כאן האמורים הדינים שבכל ודעתו, טבילות.
שלא  פעולה שעשה מפני והטעם בלבד, ההזאה אותה ולא

כשירה. הזאה מששית 27)לצורך "הזה שם: במשנה,
את  גם הזה ששית מטבילה רבינו, ומפרש שביעית".
טבילה  אמרה והתורה בינתיים, אצבע טבילת בלי השביעית
אפילו  (פוסל מעכב פרה במעשה שינוי כל הזאה. לכל
רבינו: מפרש במשנתנו כד. הערה למעלה ראה בדיעבד).
והזה  שביעית, טבילה וטבל זה אחר שב שהוא ואףֿעלֿפי
כבר  שהוא לפי יספיק לא זה הנה שביעית, הזאה ממנה

פסלה.

.Á‡ÈˆB‰28‰f‰Â dzÎ¯ÚnÓ ıeÁ Ìc‰ ˙‡29- ƒ∆«»ƒ«¬«¿»¿ƒ»
‰ÏeÒt30. ¿»

ה"ו.28) פ"ג שם למערכתה.29)תוספתא, חוץ
לשטח 30) הדם את יחזיר לא ולכתחילה נפסלה. הפרה

למערכתה  הדם את החזיר אם אבל להזות, מנת על מערכתה
וקשה  גירסאות, כמה ישנן זו (בתוספתא כשירה. – והזה

רבינו). גירסת את לקבוע

.Ë‰f‰31ÌBia ˙BÈf‰ LL ‰f‰ elÙ‡ ,‰ÏÈla dÓcÓ ƒ»ƒ»»««¿»¬ƒƒ»≈«»«
‰ÏeÒt - ‰ÏÈla ˙Á‡Â32. ¿««««¿»¿»

ה"א.31) פ"ד שם שהתורה 32)תוספתא, בקרבנות, כמו
שם). (במדבר, 'חטאת' לפרה קראה

.ÈdËÁL33dËÁL elÙ‡ ,d˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ ¿»»ƒ¿¿≈»»¬ƒ¿»»
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ34.‰ÏeÒt - ƒ¿ƒƒ«»¿»

א.33) קיב, קיג,34)זבחים שם בגמרא ירושלים. חומת
את  הקריב שאם הדעת, על להעלות שאפשר אמרו, - א

כשירה. היא – יותר מקודש למקום הפרה

.‡ÈdÙ¯O35B‡ ,‰ÈÏÚ ‰ËÁLpL ‰Î¯ÚnÓ ıeÁ ¿»»ƒ«¬»»∆ƒ¿¬»»∆»
Û¯OL B‡ ,˙BÎ¯ÚÓ ÈzLa dÙ¯Oe ÌÈLÏ d˜lÁL∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¬»∆»«

‰ÏeÒt - ˙Á‡ ‰Î¯ÚÓa ÌÈzL36˙ÈOÚpL ¯Á‡ Ì‡Â . ¿«ƒ¿«¬»»««¿»¿ƒ««∆«¬≈
dab ÏÚ Û¯BO - ˙¯Á‡ ‡È·Ó ¯Ù‡37.LLBÁ BÈ‡Â ≈∆≈ƒ«∆∆≈««»¿≈≈

ודעת 35) מגיתה". חוץ "שרפה שנינו: שם מ"ב. פ"ד פרה
ובפירושו  (כסףֿמשנה), הך היינו ומערכה שגת רבינו
גת  כעין מסודרים "עצים מפרש: - א קיב, זבחים למשנה
שמדובר  ונראה המשחה". בהר אותה ששוחטים במקום
(שם  יוחנן כרבי ופסק ההיכל, פתח כנגד שלא כששרפה
מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני פסולה, – ההיכל פתח נגד שאפילו

מלשון  רבינו לשון שינוי יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ"ד שם תוספתא, הראשונה. גבי על

.·ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz38- dlk Û¯O Ck ¯Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰¯Lk39dL¯tÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ ¯qÁ Ì‡Â ;40- ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒt41Ú˜t .42,d¯ÚOÓ elÙ‡ ,d¯OaÓ B‡ d¯BÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

¯ÈÊÁÈ - ˙ÈÊk43ıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙ¯BOÂ ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - dzÎ¯ÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - dL¯tÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰È¯wÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï44. ¿«¬ƒ

מ"ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני  נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט, (שם בתורה

ישרוף". ה"ז.42)פרשה פ"ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע שנינו: בתוספתא

זה  הרי ממערכתה חוץ פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע, חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ ונפל פקע ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק הגת בתוך ונפל פקע אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב

כאן. רבינו דברי גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰¯t‰45‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰¯Lk - ¯ÁÓÏ ‰Ù¯OÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ"ד שם תוספתא,

.„ÈdÙ¯O46ÔB‡47‰¯tk ¯qÁÓ B‡48‰¯Lk -49. ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב.46) יז, בפ"ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני אומרים ויש ה"ט). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ"ב אונן. נקרא

מיתתם. על מביאים 48)שאוננים ויולדת וזבה זב מצורע,
הקרבתם  ולפני שמשם, והעריב שטבלו אחרי קרבנות

כיפורים", "מחוסרי פסולים 49)נקראים שהם ואףֿעלֿפי
לפי  והטעם, חטאת. – לפרה קראה והתורה בקרבנות,
יש  הי"ג) פ"א (למעלה בפרה כשר יום טבול תורה שאמרה
כיפורים, ומחוסר אונן להכשיר קלֿוחומר מזה ללמוד
ד"ה  שם ('תוספות' טבולֿיום מטומאת קלה שטומאתם

שרפה).

.ÂËdÙ¯O50Lec˜a ‡lL51,‰ÏeÒt - ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿»»∆…¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿»
‰„B·Ú ÔÈÚk ‰ÈOÚnL ÈtÓ52Lc˜Ó ÔÎÈ‰Â .53ÂÈ„È ƒ¿≈∆«¬∆»¿≈¬»¿≈»¿«≈»»

¯L ÈÏÎa ?ÂÈÏ‚¯Â˙54ÌÈÙa55ıeÁa Lc˜ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈«
‰„È˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ ÈÏkÓe56ÏÈ‡B‰ ,¯Lk - Ò¯Á ÏL ƒ¿ƒ…¬ƒƒ¿ƒ»∆∆∆»≈ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËnLk ÔÎÂ .ıeÁa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«¿≈¿∆«¿ƒƒ∆«…≈
e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ‡nËnL ¯Á‡ Û¯BO‰57BÈ‡ - «≈««∆¿«¿ƒ¿∆≈«¿≈
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`dnecקע dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ58ÈÏe·Ëa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÌBÈ59.

מ"א.50) פ"ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ מחויב כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני

קרבנות.52) ב.53)עבודת ב, שנתקדש 54)זבחים כלי
המקדש. מס'56)בעזרה.55)לצרכי (בסוף קטנה. כוס

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח רבינו: מפרש שבת,
ה"ב.57) פ"ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙ¯O60ÌÈˆÚa ‡lL61ÌÈˆÚ ÏÎa B‡62elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡··‚a B‡ L˜a63d˙ÂˆÓe .‰¯Lk -64ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈ·Á dÏ ‡e‰ ‰a¯Ó Ï·‡ ,dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
·BÊ‡65˙‡ ˙Ba¯‰Ï È„k ‰Ù¯O ÔÓÊa ÔÂÈ ·BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .¯Ù‡‰66„Ú d˙Ù¯Oa ÌÈˆÚ ˙Ba¯‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ ;¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯ÚÓk ‰Ê È¯‰ -67¯Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰¯t‰«»»

מ"ג.60) פ"ד הפרה.61)פרה גוף את הצית אלא
(פ"ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב). רבינו: מפרש פ"ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ"ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ"ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף יהודה, רבי אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני אזוב חבילי אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק אינו יהודה שרבי רבינו ודעת ומרובה".
(כסףֿמשנה). כמותו פסק ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי שנשרפו

.ÊÈ‰¯t‰ ‰OÚÓ Ïk68‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k È¯ÎÊ·e ,ÌBia69da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,70„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL71Òpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla d¯Ù‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙¯Á‡‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙ÒÈk ˙72ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ
Ì„‡ ÏÎa ¯Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡L73L¯ÁÓ ıeÁ Ï‡¯OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈

ÔË˜Â ‰ËBL74¯Ó‡pL ?75.¯B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»
ÏÏkÓ76Ì„‡ :¯Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L77 ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»

˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,¯B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆
?da78d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL79‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»

˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:¯Ó‡Â .dÏÒt - d˙ËÈÁL ˙ÚLa ¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL - ÂÈÈÚÏ ‰¯t‰ ˙‡ Û¯OÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈
‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙Ù¯Oa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .¯Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.¯Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt -¿»»«∆≈»∆≈∆

מ"ד.68) פ"ד כהן,69)שם טעונה שחיטה שגם משמע

שכשירה  בפירוש פסק המוקדשין פסולי מהל' בפ"א אולם
זו. הלכה סוף ראה אז 70)בזר. עשה בה המתעסק אם

פסולה. הפרה – שריפתה לצורך אינה שהיא מלאכה איזו
ה"ו.71) פ"ד שם ומג,72)תוספתא, ב. מב, יומא במסכת

מהמקרא. זה דרשו - אשה.73)א ובין איש בין
מי הת 74) א) מג, (שם חכמים ודרשו "והניח", אמרה ורה

דעת. בהן אין ואלה להניח, דעה בו נימוק 75)שיש
אדם. בכל "כהן",76)להכשיר ולא "איש" שאמר מזה

כשר. כהן) (לא זר שגם ברור מלאכה 77)יוצא עשה שאם
נפסלה. – פרה במעשה עוסק שהיה בשעה אחרת

ופירושה 78) האשה, את מוציאה אינה איש המילה כלומר,
"טהור" הזר, את להכשיר "איש" אמרו: שם בגמרא אדם. –
ט) יט, (במדבר בתורה כתוב פירוש: האשה. את להכשיר
מלמדת  "איש" המילה הפרה", אפר את טהור איש "ואסף
מיותרת, שהיא "טהור" והמילה כהן, צריך אינו שאיסוף
למעשה  פסול וטמא היא" "חטאת יט) (שם, בה נאמר שהרי
אבל  תורה, הקפידה בלבד טהרה שעל ללמד באה חטאת,

המין. על רב,79)לא לדעת זו דרשה נאמרה - א מב, שם
ממקרא  למדו שמואל לדעת אבל כהן, צריכה פרה ששחיטת
מהכתוב  נלמד מלאכה ופסול בזר, כשירה ששחיטתה זה
רבינו  שהרי הדבר, ותמוה לעיניו. הפרה את ושרף ה) (שם,
פרה  ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א פסק
(ונראה  מלאכה? פסול זה ממקרא למד וכיצד בזר, כשרה
מהפסוק  הדרשות שתי לדרוש שאפשר רבינו, בדעת לומר
הפסוק  קטע את רק כאן והביא רבינו דקדק ולפיכך הזה,
"לפניו" ומן מלאכה, פסול לומדים שממנו אותה", "ושחט
לרבינו  לו נראית כשמואל. רואה, ואלעזר שוחט שזר למדנו,
(פסול  הדעת להיסח מיוחד לימוד שצריכים רב, סברת
פסק  להלכה אבל בשריפה, גם וכן בשחיטה מלאכה)
עי' סתירה. כל בכך ואין כשירה, בזר ששחיטה כשמואל

שם). בגמרא

.ÁÈËÁL80dnÚ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ËÁLÂ ‰¯t‰ ˙‡81 »«∆«»»¿ƒ¿¬»¿≈»«∆∆ƒ»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Lk - dnÚ ˙ÚÏ„ ‰ÎzÁ B‡82 ∆¿¿»¿««ƒ»¿≈»∆¬≈…ƒ¿«≈
dnÚ ‰ËÁLpL ‰Ó‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ ;‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»««ƒ∆«¿≈»∆ƒ¿¬»ƒ»

‰ÏÈÎ‡Ï ‰¯Lk83.‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡L , ¿≈»«¬ƒ»∆≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»
˙ÚÏc‰ CzÁÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡84˙ÚLa ‰ÎzÁÂ ¬»ƒƒ¿«≈«¿…«¿««¿∆¿¿»ƒ¿«

.‰Î‡ÏÓ dnÚ ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»∆¬≈»»ƒ»¿»»

א.80) לב, בסכין 81)חולין ששחט כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח מפני פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח בה אין כוונה בלי שמלאכה ומובן הפרה,
שני 83) תלויים שם, רבא בדברי שלפנינו הגירסה לפי

כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט מהדרשה פסולה, הפרה –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף ומתפלא כשירה,
ולא  תרי"), לבי שטרא "מזכי אומר: תלמודי (פתגם שתיהן
רבא. בדברי הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי"ש. בהמה לשחוט נתכוון אם וכלֿשכן
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קעי dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ58ÈÏe·Ëa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÌBÈ59.

מ"א.50) פ"ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ מחויב כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני

קרבנות.52) ב.53)עבודת ב, שנתקדש 54)זבחים כלי
המקדש. מס'56)בעזרה.55)לצרכי (בסוף קטנה. כוס

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח רבינו: מפרש שבת,
ה"ב.57) פ"ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙ¯O60ÌÈˆÚa ‡lL61ÌÈˆÚ ÏÎa B‡62elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡··‚a B‡ L˜a63d˙ÂˆÓe .‰¯Lk -64ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈ·Á dÏ ‡e‰ ‰a¯Ó Ï·‡ ,dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
·BÊ‡65˙‡ ˙Ba¯‰Ï È„k ‰Ù¯O ÔÓÊa ÔÂÈ ·BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .¯Ù‡‰66„Ú d˙Ù¯Oa ÌÈˆÚ ˙Ba¯‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ ;¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯ÚÓk ‰Ê È¯‰ -67¯Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰¯t‰«»»

מ"ג.60) פ"ד הפרה.61)פרה גוף את הצית אלא
(פ"ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב). רבינו: מפרש פ"ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ"ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ"ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף יהודה, רבי אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני אזוב חבילי אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק אינו יהודה שרבי רבינו ודעת ומרובה".
(כסףֿמשנה). כמותו פסק ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי שנשרפו

.ÊÈ‰¯t‰ ‰OÚÓ Ïk68‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k È¯ÎÊ·e ,ÌBia69da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,70„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL71Òpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla d¯Ù‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙¯Á‡‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙ÒÈk ˙72ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ
Ì„‡ ÏÎa ¯Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡L73L¯ÁÓ ıeÁ Ï‡¯OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈

ÔË˜Â ‰ËBL74¯Ó‡pL ?75.¯B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»
ÏÏkÓ76Ì„‡ :¯Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L77 ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»

˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,¯B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆
?da78d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL79‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»

˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:¯Ó‡Â .dÏÒt - d˙ËÈÁL ˙ÚLa ¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL - ÂÈÈÚÏ ‰¯t‰ ˙‡ Û¯OÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈
‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙Ù¯Oa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .¯Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.¯Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt -¿»»«∆≈»∆≈∆

מ"ד.68) פ"ד כהן,69)שם טעונה שחיטה שגם משמע

שכשירה  בפירוש פסק המוקדשין פסולי מהל' בפ"א אולם
זו. הלכה סוף ראה אז 70)בזר. עשה בה המתעסק אם

פסולה. הפרה – שריפתה לצורך אינה שהיא מלאכה איזו
ה"ו.71) פ"ד שם ומג,72)תוספתא, ב. מב, יומא במסכת

מהמקרא. זה דרשו - אשה.73)א ובין איש בין
מי הת 74) א) מג, (שם חכמים ודרשו "והניח", אמרה ורה

דעת. בהן אין ואלה להניח, דעה בו נימוק 75)שיש
אדם. בכל "כהן",76)להכשיר ולא "איש" שאמר מזה

כשר. כהן) (לא זר שגם ברור מלאכה 77)יוצא עשה שאם
נפסלה. – פרה במעשה עוסק שהיה בשעה אחרת

ופירושה 78) האשה, את מוציאה אינה איש המילה כלומר,
"טהור" הזר, את להכשיר "איש" אמרו: שם בגמרא אדם. –
ט) יט, (במדבר בתורה כתוב פירוש: האשה. את להכשיר
מלמדת  "איש" המילה הפרה", אפר את טהור איש "ואסף
מיותרת, שהיא "טהור" והמילה כהן, צריך אינו שאיסוף
למעשה  פסול וטמא היא" "חטאת יט) (שם, בה נאמר שהרי
אבל  תורה, הקפידה בלבד טהרה שעל ללמד באה חטאת,

המין. על רב,79)לא לדעת זו דרשה נאמרה - א מב, שם
ממקרא  למדו שמואל לדעת אבל כהן, צריכה פרה ששחיטת
מהכתוב  נלמד מלאכה ופסול בזר, כשירה ששחיטתה זה
רבינו  שהרי הדבר, ותמוה לעיניו. הפרה את ושרף ה) (שם,
פרה  ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א פסק
(ונראה  מלאכה? פסול זה ממקרא למד וכיצד בזר, כשרה
מהפסוק  הדרשות שתי לדרוש שאפשר רבינו, בדעת לומר
הפסוק  קטע את רק כאן והביא רבינו דקדק ולפיכך הזה,
"לפניו" ומן מלאכה, פסול לומדים שממנו אותה", "ושחט
לרבינו  לו נראית כשמואל. רואה, ואלעזר שוחט שזר למדנו,
(פסול  הדעת להיסח מיוחד לימוד שצריכים רב, סברת
פסק  להלכה אבל בשריפה, גם וכן בשחיטה מלאכה)
עי' סתירה. כל בכך ואין כשירה, בזר ששחיטה כשמואל

שם). בגמרא

.ÁÈËÁL80dnÚ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ËÁLÂ ‰¯t‰ ˙‡81 »«∆«»»¿ƒ¿¬»¿≈»«∆∆ƒ»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Lk - dnÚ ˙ÚÏ„ ‰ÎzÁ B‡82 ∆¿¿»¿««ƒ»¿≈»∆¬≈…ƒ¿«≈
dnÚ ‰ËÁLpL ‰Ó‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ ;‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»««ƒ∆«¿≈»∆ƒ¿¬»ƒ»

‰ÏÈÎ‡Ï ‰¯Lk83.‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡L , ¿≈»«¬ƒ»∆≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»
˙ÚÏc‰ CzÁÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡84˙ÚLa ‰ÎzÁÂ ¬»ƒƒ¿«≈«¿…«¿««¿∆¿¿»ƒ¿«

.‰Î‡ÏÓ dnÚ ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»∆¬≈»»ƒ»¿»»

א.80) לב, בסכין 81)חולין ששחט כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח מפני פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח בה אין כוונה בלי שמלאכה ומובן הפרה,
שני 83) תלויים שם, רבא בדברי שלפנינו הגירסה לפי

כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט מהדרשה פסולה, הפרה –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף ומתפלא כשירה,
ולא  תרי"), לבי שטרא "מזכי אומר: תלמודי (פתגם שתיהן
רבא. בדברי הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי"ש. בהמה לשחוט נתכוון אם וכלֿשכן

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

dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ז ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מטמאים 1) סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר

והפרה  בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים,
כל  אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה, אם עצמה
הוא  מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים
ושעירים  פרים הנושאים בגדים מטמאים מאימתי שורף,

הנשרפים.

.‡ÔÈ‡nËÓ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk»»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿«¿ƒ
ıÚ CÈÏLÓe ËÁBMa ¯Ó‡pL .Ô˙iOÚ ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«¬ƒ»»∆∆¡««≈«¿ƒ≈
:Û¯BOa ¯Ó‡Â ;B¯Oa ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ê¯‡∆∆¿ƒ∆¿»»¿»«¿»¿∆¡««≈
˙‡ ÛÒ‡‰ ÒaÎÂ :¯Ó‡Â ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡ Û¯O‰Â¿«≈…»¿«≈¿»»¿∆¡«¿ƒ∆»…≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ da ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkL ,„nÏÓ .‰¯t‰ ¯Ù‡≈∆«»»¿«≈∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«
LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚËe ÌÈ„‚a ÌÈ‡nËÓ ÛBÒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆
‡nËÓ d˙iOÚ ˙ÚLa d¯nLÓ‰ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈcƒ»¬»«¿«¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿«≈

¯·È‡ da ÊÈÊÈ ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ„‚a2. ¿»ƒƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»ƒ»≈»

ãycew zegiyn zecewpã

onf lk micba oi`nhn seq cre dligzn dxta oiwqerd lk"
."dxez oic yny axrde dliah oiperhe ....oziiyr

את  שמונין העולם אומות בדברי חז"ל בדברי להבין וצריך
את  תטהר אדומה שפרה יתכן איך זו: מצוה על ישראל
הסיפור  על־פי בזה והביאור הטהורים. את ותטמא הטמאין
לתת  שכדי שמסקנתו האמצעי אדמו"ר אצל שהיה הידוע
למצוא  צריך לו, הראויים התשובה וסדר התיקון את לאדם
של  מצבו גם ועוד, דדקות. בדקות דומה עניין בעצמו
הריי"ץ  אדמו"ר פתגם כידוע לו, נוגע שיהיה צריך הזולת
קרהו", אשר כל את מרדכי לו "ויגד מהמגילה הפסוק על

עצמו. לו קרה חברו של העניין כאילו להרגיש שצריך
לו  שתהיה המטהר צריך אדומה, פרה בטהרת גם כך
לטהר  שיוכל כדי הטהרה, היפך של למצב מסוימת שייכות

חברו. את
(g oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

בפרה.2) כעסוק יהיה ודינו שריפתה לצורך

.·ÌB˜Ó Ïk3'ÂÈ„‚a ÒaÎÈ' ˙B‡ÓËa ‰¯Bza ¯Ó‡pL »»∆∆¡««»¿À¿¿«≈¿»»
Ì‰ „·Ïa ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰L e„nÏÏ ‡a ‡Ï -…»¿«¿≈∆«¿»ƒ∆»»ƒ¿«≈
Ba ÚbiL ÈÏk B‡ „‚a ÏkL ,„nÏÏ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆»¿«≈∆»∆∆¿ƒ∆ƒ«
Ô‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËÓa B¯eaÁ ˙ÚLa ‰f‰ ‡Óh‰«»≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿«¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL ¯Á‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»««∆ƒ¿ƒ¿«¿»≈¿«≈
ÂÈÏÚL „‚a „Á‡ - ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰ ?„ˆÈk .ÌÈ„‚a¿»ƒ≈««≈∆«¿≈»∆»∆∆∆»»
Ô‰ È¯‰ d‡OB ‡e‰L ÔÓÊ Ïk Ba ÚbiL ÈÏk B‡¿ƒ∆ƒ«»¿«∆¿»¬≈≈
È¯‰ ‡OBp‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈∆«≈¬≈
- ‰Ï·p‰ ˙‡ CÈÏL‰Â ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÔBL‡¯ ‡e‰ƒ≈≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆«¿≈»

‡Â ,‰È‰L ˙BÓk ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰„‚a B‡ ÈÏÎa ÚbÈ Ì ¬≈ƒ¿∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk ‡nËÓ ‰‡ÓË „ÏÂ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆≈¿«À¿»¿«≈≈ƒ
.‰Ï·a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»

˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚·a Ú‚ Ì‡ ,‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ‰Ù¯O ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,Ï·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡ - ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰¯t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „·Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈ·Ë ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙Ù¯OpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú¯‡ .¯B‰Ë da ˜qÚ˙n‰ - ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú¯‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk - d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt ¯Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא
בלי  לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב טבילה

.„Ôk ¯Á‡ da ˜qÚ˙n‰ - d¯Ù‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ ¯Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯t‰9ÌÈ¯t‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ
˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙ¯BO‰ - ÌÈ¯ÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
¯Ùa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .¯Ù‡ eOÚiL „Ú B˙Ù¯O¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ Û¯O‰Â :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

·‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙ¯Op‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈ¯·c ‰na .¯Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙ¯OÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú¯‡ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙È·a11ÔÈÙ¯O - ‰¯ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .¯B‰Ë ÔÙ¯BOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13¯Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ
Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰Ù¯Oa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?Û¯BO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
‰˙BÁ‰Â L‡a Ct‰Ó‰Â ÌÈˆÚ CÈÏLn‰Â ¯Oaa«»»¿««¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈»≈¿«∆
˙Èvn‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L‡‰ ¯Ú·zL È„k ÌÈÏÁ‚∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»≈¿«≈»∆¬»««ƒ

¯e‡‰15ÈtÓ e„ÓÏ Ck .¯B‰Ë - ‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â »¿«¿«≈∆««¬»»»»»¿ƒƒ
ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ‡OBp‰L ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‡ÓË - ÔÙ¯OÏ ÔLc‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿≈«∆∆¿»¿»»≈¿«≈¿»ƒ
ÔeÚËÂ ,Ô˙ÎÏB‰a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿«∆≈¿»»»¿»
¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ BÓk ;LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿«¿«≈«∆«»ƒ
Ba ÚbiL ÈÏk ÏÎÂ „‚a Ïk ‡nËÓ ‡e‰L ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈∆¿«≈»∆∆¿»¿ƒ∆ƒ«
:¯Ó‡pL ,BÁelLa ˜qÚ˙nL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚL ÌÈÏka«≈ƒ∆»»»¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¡«

.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ«¬»≈¿«≈¿»»

הפרה.8) בעיסוק האחרון המעשה הוא האפר איסוף
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צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר

ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר

ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ לאחר נפסלו אם
הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם,

הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה
פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי

.‰ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡ - e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ16‰ - ‰¯ÊÚÏ‰¯ÊÚa ÔÈ‡OBp17¯B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰¯ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

e¯ÊÁL ¯Á‡Ó ÌMÓ20È¯‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ ז), יט,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.Â¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL ¯Á‡ Ï·‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ„‚··e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף). סלעי הר = (צוק הצוק מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני נגע אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO·e ÌÈ¯Ùa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL ¯Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25¯ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
- B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈ¯B‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

Û¯O‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.¯B‰Ë - Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

שבידינו 25) הספרים גירסת לפי א. קה, זבחים דימי כרב
אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י גורס (וכן
פרים  חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש ורבינו
אלא  אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה הנשרפים
אינם  נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ נגעו אם

מטמאים.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מקום 1) זה מאי פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר

או  המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי אותם, ממלאים
הכשרים  כלים בלילה, כשרים וקידוש מילוי ואם לקדש,
טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע ולקדש, למלאות
המים  בכלי, ממנו ומילא וחזר הגת לתוך המעיין המפנה

התערובת. ומי למלאות הכשרים

.‡ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»»≈∆«»»≈¿«¿ƒ
˙B¯‰p‰ ÔÓ B‡ ˙BÈÚn‰ ÔÓe ,ÈÏÎa ‡l‡ Ô˙B‡»∆»ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ«¿»

ÔÈÎLBn‰2ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;3. «¿ƒ∆∆¡«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ
ÌÈn‰ ÏÚ ‰¯t‰ ¯Ù‡ ˙È˙e4‡¯˜p‰ ‡e‰ e‡lÓ˙pL ¿ƒ«≈∆«»»«««ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»

ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ¯Ù‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔzpL el‡‰ ÌÈn‰Â ,Lecƒ̃¿««ƒ»≈∆ƒ«¬≈∆»≈∆≈«ƒ¿»ƒ
ÈÓ ·e˙k‰ Ô‡¯wL Ì‰Â ,ÔÈLc˜Ó ÌÈÓe ˙‡hÁ ÈÓ≈«»«ƒ¿À»ƒ¿≈∆¿»»«»≈

‰c5. ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` eze` oi`lnn oi` dxtd xt` eilr oipzepy mind"
."ilk l` miig min eilr ozpe xn`py ,ilka

מפני  לא הוא בכלי" אלא אותן ממלאין ש"אין זה
אלא  קיבול, בית לו שיש דבר ללא מים לקחת שאי־אפשר
וההוראה  דווקא. קיבול בית בו שיש בכלי למלאות שצריך
בכלים  שיבוא צריך והמשכה גילוי של עניין שכל מזה,
המשכה  של החשיבות מקומות בכמה כמבואר דווקא,

הטבע. בגדרי
להלן  הרמב"ם וכפירוש "חיים", להיות המים צריכים בנוסף
פעם  אפילו חרבין המים ואם פסולין", המכזבין "מים

פסולין". - שנים בשבע
תמידיות  רצף צריכה היהודי שעבודת היא ההוראה ובזה
של  באופן זה שאין הדבר מורה - כן לא שאם וקביעות,
בעילוי  בעבודתו שתהיה צריך מכך, ויתירה לאמיתו. אמת
בערך  שלא עילוי שהיא האמיתית להליכה עד עילוי אחר
דרגתו  את לגמרי שמבטל כך כדי עד הקודמת, לדרגתו
תעניתא  מאה ש"ישב זירא ברבי שמצינו כפי הקודמת,
של  לעילוי לבוא כדי מיניה" בבלאה גמרא דלישתכח
זו  ששכחה וכמבואר באין־ערוך. שהוא ירושלמי תלמוד
של  הלימוד דרך של אלא ח"ו עצמו הלימוד של אינה

בבלי. התלמוד
(h oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

פסולים.2) שניקוו בורות מי מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי ב. בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני
מושכים. נהרות או מעיינות מי פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב, פ"ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
שהמים  משמע כלי", אל חיים "מים תורה שכתבה מפני
ביניהם. אפר הפסק בלי לכלי, ישר להגיע צריכים

ט.5) יט, במדבר

.·ÌÈ¯Lk Ïk‰6‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆
ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ;8‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈
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קעג dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר

ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר

ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ לאחר נפסלו אם
הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם,

הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה
פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי

.‰ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡ - e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ16‰ - ‰¯ÊÚÏ‰¯ÊÚa ÔÈ‡OBp17¯B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰¯ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

e¯ÊÁL ¯Á‡Ó ÌMÓ20È¯‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ ז), יט,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.Â¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL ¯Á‡ Ï·‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ„‚··e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף). סלעי הר = (צוק הצוק מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני נגע אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO·e ÌÈ¯Ùa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL ¯Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25¯ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
- B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈ¯B‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

Û¯O‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.¯B‰Ë - Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

שבידינו 25) הספרים גירסת לפי א. קה, זבחים דימי כרב
אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י גורס (וכן
פרים  חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש ורבינו
אלא  אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה הנשרפים
אינם  נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ נגעו אם

מטמאים.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מקום 1) זה מאי פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר

או  המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי אותם, ממלאים
הכשרים  כלים בלילה, כשרים וקידוש מילוי ואם לקדש,
טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע ולקדש, למלאות
המים  בכלי, ממנו ומילא וחזר הגת לתוך המעיין המפנה

התערובת. ומי למלאות הכשרים

.‡ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»»≈∆«»»≈¿«¿ƒ
˙B¯‰p‰ ÔÓ B‡ ˙BÈÚn‰ ÔÓe ,ÈÏÎa ‡l‡ Ô˙B‡»∆»ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ«¿»

ÔÈÎLBn‰2ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;3. «¿ƒ∆∆¡«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ
ÌÈn‰ ÏÚ ‰¯t‰ ¯Ù‡ ˙È˙e4‡¯˜p‰ ‡e‰ e‡lÓ˙pL ¿ƒ«≈∆«»»«««ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»

ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ¯Ù‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔzpL el‡‰ ÌÈn‰Â ,Lecƒ̃¿««ƒ»≈∆ƒ«¬≈∆»≈∆≈«ƒ¿»ƒ
ÈÓ ·e˙k‰ Ô‡¯wL Ì‰Â ,ÔÈLc˜Ó ÌÈÓe ˙‡hÁ ÈÓ≈«»«ƒ¿À»ƒ¿≈∆¿»»«»≈

‰c5. ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` eze` oi`lnn oi` dxtd xt` eilr oipzepy mind"
."ilk l` miig min eilr ozpe xn`py ,ilka

מפני  לא הוא בכלי" אלא אותן ממלאין ש"אין זה
אלא  קיבול, בית לו שיש דבר ללא מים לקחת שאי־אפשר
וההוראה  דווקא. קיבול בית בו שיש בכלי למלאות שצריך
בכלים  שיבוא צריך והמשכה גילוי של עניין שכל מזה,
המשכה  של החשיבות מקומות בכמה כמבואר דווקא,

הטבע. בגדרי
להלן  הרמב"ם וכפירוש "חיים", להיות המים צריכים בנוסף
פעם  אפילו חרבין המים ואם פסולין", המכזבין "מים

פסולין". - שנים בשבע
תמידיות  רצף צריכה היהודי שעבודת היא ההוראה ובזה
של  באופן זה שאין הדבר מורה - כן לא שאם וקביעות,
בעילוי  בעבודתו שתהיה צריך מכך, ויתירה לאמיתו. אמת
בערך  שלא עילוי שהיא האמיתית להליכה עד עילוי אחר
דרגתו  את לגמרי שמבטל כך כדי עד הקודמת, לדרגתו
תעניתא  מאה ש"ישב זירא ברבי שמצינו כפי הקודמת,
של  לעילוי לבוא כדי מיניה" בבלאה גמרא דלישתכח
זו  ששכחה וכמבואר באין־ערוך. שהוא ירושלמי תלמוד
של  הלימוד דרך של אלא ח"ו עצמו הלימוד של אינה

בבלי. התלמוד
(h oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

פסולים.2) שניקוו בורות מי מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי ב. בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני
מושכים. נהרות או מעיינות מי פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב, פ"ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
שהמים  משמע כלי", אל חיים "מים תורה שכתבה מפני
ביניהם. אפר הפסק בלי לכלי, ישר להגיע צריכים

ט.5) יט, במדבר

.·ÌÈ¯Lk Ïk‰6‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆
ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ;8‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈
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ÈÏkÓ ‡l‡ ÔÈfÓ10‰ÏÈla ÔÈ¯Lk Lecw‰Â Èeln‰Â .11, «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ««¿»
ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â ÔÈfÓ ÔÈ‡ Ï·‡12ÌBia ‡l‡13ÌBi‰ ÏÎÂ . ¬»≈«ƒ¿≈¿ƒ∆»«¿»«

‰ÏÈ·ËÏÂ ‰‡f‰Ï ¯Lk14. »≈¿«»»¿ƒ¿ƒ»

פ"ד 6) (ראה האפר לאיסוף מילוי מדמה רבינו אשה. אפילו
שם.7)הי"ז). ובהערות ה"ז, פ"ב האפר 8)ראה לתת

המים. כתנאֿקמא.9)על מ"ד, פ"ה, פ"א 10)פרה ידים
ה"ו.11)מ"ב. פ"ד פרה במי 12)תוספתא האזוב את

הטמא. על להזות כדי מי"א.13)חטאת, פי"ב פרה
על  הטהור "והזה יט): (שם, תורה שכתבה מפני והטעם,
בהיקש  למדנו אזוב וטבילת וכו'". השלישי ביום הטמא
בפירושו  (רבינו והזה . . . וטבל שנאמר: משום מהזאה,

שם). במשנה 14)למשנה הדין מקור רושם הכסףֿמשנה
שהרי  "הזאה", במשנה שנאמר למה התכוון לא ב. כ, מגילה
זה  שאמרו: למה אלא קרבנות, דם להזאת הכוונה שם

היום. כל כשר ביום, שמצוותו כל הכלל,

.‚ÔÈLc˜Óe ÔÈfÓe ÔÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏk‰ ÏÎa15elÙ‡ , ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
ÎaÌÈÏÏ‚ ÈÏ16‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe17.‰ÈÙÒ·e ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ Ïk „Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â¿∆»¿≈∆∆¿∆»»«≈ƒ¬»≈¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ÔÈfÓ ‡ÏÂ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â18‡ÏÂ , ¿≈¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»¿«≈ƒ¿…

ıÁn‰ ÈÏeLa19˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ¿≈«««¿…ƒ¿«∆»ƒ¿…
ÂÈÙÁa21˙Ï‚¯z‰ ˙ˆÈ·a ‡ÏÂ ,22˙˜La ‡ÏÂ , ¿»¿»¿…¿≈«««¿¿…∆¿…¿…∆
ÚÏÒaL23ÌÈ¯ˆBi‰ ˙ˆÈa Ï·‡ .24‡È‰L ÈtÓ ,‰¯Lk ∆¿∆«¬»≈««¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ

.‰Ó„‡ ÈÏk¿ƒ¬»»

ורבינו 15) מקדשים". הכלים "בכל שנינו: מ"ה, פ"ה בפרה
לקידוש. והזאה מילוי מיובש.16)מדמה בקר רפש

ככלי.17) דינם אין טומאה שלגבי כלי 18)ואףֿעלֿפי
שבור. בדופן קיבול בית ונשאר חרס 19)שנשבר כלי

קיבול  בית לו יש מבחוץ ובשוליו הגת, מן יין בו לשאוב
בפנים). הכלי בשולי גומא מפרשים, בה 20)(ויש יש אם

אלא  משקין לקבלת משמש אינו זה שחור מפני קיבול, בית
החבית. מן המגופה את ולהוציא אצבע בו לתחוב

היד.21) במשנה.22)בכף שם בית 23)כחכמים שחצב
(רבינו  מעיינות מי בו ונופלים לקרקע, המחובר בסלע קיבול
בין  הבדל אין אולם חפירה". בו יהיה "אם שם: כותב

אדם). בידי חצובה ובין טבעית חרס 24)חפירה כלי יוצרי
קיבול, בית לה ויש מטיט, ביצה תבנית בתחילה גובלים
ביצת  להם. הרצויה התבנית לה נותנים מכאן ולאחר
לקדש  מותר ואףֿעלֿפיֿכן גלמי, חומר איפוא היא היוצרים

ו). משנה (שם כלי כבר שהיא מפני בה

.„ıÚ ÈÏk ÈÏeL25ÔÈ‡ - ÌˆÚ ÈÏÎe ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ≈¿≈≈¿≈¿ƒ¿≈∆∆≈
ÌÈÏk ÌOÚÈÂ Ìw˙ÈÂ Ô˙B‡ ÛeLiL „Ú Ô‰a ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»∆«∆»»ƒ«¿≈¿«¬≈≈ƒ

ÔÓˆÚ ÈÙa26dÈ˜˙‰L ‰Ùe‚Ó ÔÎÂ .27- ÈÏk ˙BÈ‰Ï ƒ¿≈«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e .da ÔÈLc˜Ó28da Lc˜Ï ‰¯Lk29, ¿«¿ƒ»≈«««¬ƒ¿≈»¿«≈»

˙Bf‰Ïe da ˙‡lÓÏ ‰¯LkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆¿≈»¿«…»¿«
‰pnÓ30. ƒ∆»

קיבול 25) בית להם שיש כלים שולי ה"ו. פ"ה שם תוספתא
אין 26)מבחוץ. - למעלה ושוליו הכלי את הפך אם אבל

בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי שם, תוספתא

קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של
כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא

קידוש:30) גבי בתורה נאמר כלי, שצריכים הדין עיקר
למדנו  והזאה ומילוי כלי". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı¯‡a B¯aÁL32B¯aÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó - „ÈÒa33‰¯ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆
ÈÏkÏ ·È·Ò ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿

ÈÏk‰ ÌÚ ‰¯ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰¯ËÚÏ37ÌÈn‰ È¯‰ - »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»

ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰¯ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı¯‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ"ה, שם בראשית.32)משנה מימי לקרקע מחובר
הסלע.33) או האדמה לגבי נתבטל לא שם.34)הכלי
לסלע 35) שחיברו בכלי שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי כל את שהקיף ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי. שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי ובין בינה חלול ונוצר הכלי, מן קצת מרוחקת
הם  הכלי שפת על עוברים וכשהמים הכלי, לשולי מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי לעטרה שהגיעו
הכלי. במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה

תלוש,38) בסלע שהמדובר פירש (הר"ש בסלע קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒ¯Á ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa ·wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41- ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב.39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב. דרך ייכנסו למשקין, המנוקב המקום את

אבל 41) הנקב, דרך יוצא המנוקב הכלי שבתוך המשקה
פחות  הוא זה ששיעור מובן דרכו. נכנסים אינם המשקין
באיזה  פירשו לא שם, רבא וגם כאן [רבינו משקה. מכונס
מוציא  ואינו מים שמוציא נקב שיש ברור אמרו. משקה

למים]. שהכוונה ונראה שמן.

.Ê·wpL ÈÏk42‰hÓlÓ43- ÔÈËeË¯ÓÒa BÓ˙Òe ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ÏebÚ ÏÚ ÔÈ‡ BaL ÌÈn‰L ,ÏeÒt44ÏÚ ‡l‡ »∆««ƒ∆≈»«ƒ«¿ƒ∆»«

˜˜t‰45‰È‰ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˜˜Ùe „v‰ ÔÓ ·e˜46 «¿»»»»ƒ««¿»¬≈∆»≈
.epnÓ ˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ˙‡lÓÏ¿«…¿«≈¿«ƒ∆

מ"ז.42) פ"ה כלים,44)בשוליים.43)פרה סתם
הם. הפקק 45)עגולים ולולא המים, את מחזיק אינו הכלי

נשפכים. ֿ 46)היו והוא הנקב, מן שלמטה החלק פירוש,
הרישא  משום "פקקו", ונקט הנקב. את סתם כשלא הדין
הרא"ש  פירוש (כן פסול - פקקו שאפילו מלמטה, בנקוב

במשנה). והגר"א

.ÁÌÈÓ ÛÏBf‰47ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ÔÈÚn‰ ÔÓ48 «≈«ƒƒ««¿»¿»»¿«¿»
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ÌÈÒ¯Á·e49ÔÈÏeÒt - ˙È·Á‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…
˙È·Á‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ

˙È·ÁÏ e¯·ÚiL È„k ˙B˜¯È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚¯a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈

Ì‡Â .ÔÈÏeÒt - ˙È·ÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È¯‰ - »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ

Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ
.ÌÈ¯Lk - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·„a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב.47) פ"ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב
ברגליים. חרס.49)או כלי רבינו 50)שברי גורס כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ"ד.51)והפנה פ"ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע או באמצעות לחבית שנכנסו מפני

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡·b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt - ˙b‰ B‡ ‡·b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ¯ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈ¯ˆ È¯‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע מפרש, שם רבינו מ"ה. שם
מן  חריץ שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים
את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין

גבים 55)החריץ. "כמשק מלשון עמוק, לא קטן בור
(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק"

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók -58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
˙B¯‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ
ÌÈni‰ ¯‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk -62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ"ח.56) פ"ח ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה
ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י): א, (בראשית שנאמר

ושבים  חוזרים שמימיו אףֿעלֿפי ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב. מים 59)מגזירת של תערובות חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ"ט פרה תוספתא

כך, גורס הוא רבינו בדברי גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ¯‡MÓ64ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏeÒt - ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È¯‰ - ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈

ÌÈ¯LÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי 65)וכלֿשכן כר' לחטאת,

פסולים  שזוחלים מודה יהודה ר' שגם ואפשר שם. במשנה

ימים. בשאר פ"ה 66)גם "הזוחלין מקוואות מ"ה,
כמעיין".

.·ÈÌÈÓ67ÔÈkn‰68ÔÈ·fÎÓ‰Â69Ô‰ el‡Â .ÔÈÏeÒt - «ƒ«Àƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÌÈ¯LBt‰ B‡ ÌÈÁeÏn‰ :ÔÈkn‰70Ì‰ ÌÈ·fÎÓ‰Â . «Àƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈

ÌÈ¯È˜Ó ÌÈÓÚtL ˙BÈÚn‰71.ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·¯Á ÌÈÓÚÙe ««¿»∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ≈ƒ
.ÔÈÏeÒt - ÌÈL Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ÔÈ·¯Á eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¬≈ƒ««««¿∆«»ƒ¿ƒ

˙¯va ÈLa ÔÈ·¯Á eÈ‰ Ì‡ Ï·‡72˙Ba¯ ÌÈLÏ B‡ ¬»ƒ»¬≈ƒƒ¿≈«…∆¿»ƒ«
ÌÈÓÚÙe ÔÈa¯Ó ÌÈÓÚt Ô‰ÈÓÈÓ eÈ‰L B‡ ,Ú·MÓ ¯˙È»≈ƒ∆«∆»≈≈∆¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ
ÔÈÚÓe .ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈ·¯Á ÔÈ‡Â ÔÈËÚeÓ»ƒ¿≈»¬≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ«¿»

‰lÁza ‡ˆBi‰73¯Lk -74‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , «≈«¿ƒ»»≈¿≈»ƒƒ¿…∆»
.·fÎÈ¿«≈

מ"ט.67) פ"ח לגוף.68)פרה מזיקים כלשון 69)שהם
יבואר. לקמן יא). נח, (ישעיה מימיו" יכזבו לא "אשר

הנקראים 70) הם חמים, או מטבעם מלוחים שמימיו מעיין
מימיה"71)"מוכים". בו "כהקיר מלשון: מים, מוציאים

ז). ו, הכלל.72)(ירמיה מן יוצאת גשמים עצירת
לא.73) או יכזב אם יודעים אנו ואין חדש, מעיין
ה"ב.74) פ"ט פרה בתוספתא כחכמים

.‚ÈÌÈva ÈÓ75,ÔÈÏeÒt - CeÓ¯i‰ ÈÓe Ôc¯i‰ ÈÓe ≈ƒƒ≈««¿≈≈««¿¿ƒ
˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰L ÈtÓ76:˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰ el‡Â . ƒ¿≈∆≈≈««¬¿≈≈≈««¬

ÔÈ‡ - ÔÈÏeÒt ÌÈÓa e·¯Ú˙pL Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈL ˙·¯ÚzÓ ÔÈ‡ÏÓÓ¿«¿ƒƒ«¬…∆¿≈∆¬»«ƒ¿≈ƒ
˙BÈÚn‰ ÈzL ÈÓÈÓ ÔB‚k ,ÌÈ¯Lk ÌÈÓa e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿≈««¿»

Ô‰Ó ÔÈ‡ÏÓÓ - eÎLÓÂ e·¯Ú˙pL77. ∆ƒ¿»¿¿ƒ¿¿¿«¿ƒ≈∆

מרעה 75) שמקומות שנמצאים מים פירוש, שם. יוד משנה
רך. טיט בהם פסולים.76)שמעורב מים בהם מעורבים

פסול.77) תערובת משום כשרים תערובת על גזרו ולא
שם. כחכמים

.„ÈÌÈn‰78epzLpL79ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÈepL80- ««ƒ∆ƒ¿«ƒƒ≈¬««¿»
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

מי"א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ. מן דבר מתערובת

.ÂË¯‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒ¯Á dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈ¯eÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ - ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85- ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק עליית על ֿידי
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב.84) פ"ט שם הבאר 85)תוספתא מי מראה ונשתנה

שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת
שצריך  גשמים מי של שטף לתוכה שירד בבאר זה) על

להמתין.
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קעה dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÒ¯Á·e49ÔÈÏeÒt - ˙È·Á‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…
˙È·Á‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ

˙È·ÁÏ e¯·ÚiL È„k ˙B˜¯È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚¯a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈

Ì‡Â .ÔÈÏeÒt - ˙È·ÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È¯‰ - »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ

Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ
.ÌÈ¯Lk - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·„a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב.47) פ"ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב
ברגליים. חרס.49)או כלי רבינו 50)שברי גורס כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ"ד.51)והפנה פ"ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע או באמצעות לחבית שנכנסו מפני

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡·b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt - ˙b‰ B‡ ‡·b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ¯ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈ¯ˆ È¯‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע מפרש, שם רבינו מ"ה. שם
מן  חריץ שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים
את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין

גבים 55)החריץ. "כמשק מלשון עמוק, לא קטן בור
(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק"

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók -58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
˙B¯‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ
ÌÈni‰ ¯‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk -62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ"ח.56) פ"ח ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה
ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י): א, (בראשית שנאמר

ושבים  חוזרים שמימיו אףֿעלֿפי ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב. מים 59)מגזירת של תערובות חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ"ט פרה תוספתא

כך, גורס הוא רבינו בדברי גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ¯‡MÓ64ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏeÒt - ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È¯‰ - ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈

ÌÈ¯LÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי 65)וכלֿשכן כר' לחטאת,

פסולים  שזוחלים מודה יהודה ר' שגם ואפשר שם. במשנה

ימים. בשאר פ"ה 66)גם "הזוחלין מקוואות מ"ה,
כמעיין".

.·ÈÌÈÓ67ÔÈkn‰68ÔÈ·fÎÓ‰Â69Ô‰ el‡Â .ÔÈÏeÒt - «ƒ«Àƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÌÈ¯LBt‰ B‡ ÌÈÁeÏn‰ :ÔÈkn‰70Ì‰ ÌÈ·fÎÓ‰Â . «Àƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈

ÌÈ¯È˜Ó ÌÈÓÚtL ˙BÈÚn‰71.ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·¯Á ÌÈÓÚÙe ««¿»∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ≈ƒ
.ÔÈÏeÒt - ÌÈL Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ÔÈ·¯Á eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¬≈ƒ««««¿∆«»ƒ¿ƒ

˙¯va ÈLa ÔÈ·¯Á eÈ‰ Ì‡ Ï·‡72˙Ba¯ ÌÈLÏ B‡ ¬»ƒ»¬≈ƒƒ¿≈«…∆¿»ƒ«
ÌÈÓÚÙe ÔÈa¯Ó ÌÈÓÚt Ô‰ÈÓÈÓ eÈ‰L B‡ ,Ú·MÓ ¯˙È»≈ƒ∆«∆»≈≈∆¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ
ÔÈÚÓe .ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈ·¯Á ÔÈ‡Â ÔÈËÚeÓ»ƒ¿≈»¬≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ«¿»

‰lÁza ‡ˆBi‰73¯Lk -74‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , «≈«¿ƒ»»≈¿≈»ƒƒ¿…∆»
.·fÎÈ¿«≈

מ"ט.67) פ"ח לגוף.68)פרה מזיקים כלשון 69)שהם
יבואר. לקמן יא). נח, (ישעיה מימיו" יכזבו לא "אשר

הנקראים 70) הם חמים, או מטבעם מלוחים שמימיו מעיין
מימיה"71)"מוכים". בו "כהקיר מלשון: מים, מוציאים

ז). ו, הכלל.72)(ירמיה מן יוצאת גשמים עצירת
לא.73) או יכזב אם יודעים אנו ואין חדש, מעיין
ה"ב.74) פ"ט פרה בתוספתא כחכמים

.‚ÈÌÈva ÈÓ75,ÔÈÏeÒt - CeÓ¯i‰ ÈÓe Ôc¯i‰ ÈÓe ≈ƒƒ≈««¿≈≈««¿¿ƒ
˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰L ÈtÓ76:˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰ el‡Â . ƒ¿≈∆≈≈««¬¿≈≈≈««¬

ÔÈ‡ - ÔÈÏeÒt ÌÈÓa e·¯Ú˙pL Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈL ˙·¯ÚzÓ ÔÈ‡ÏÓÓ¿«¿ƒƒ«¬…∆¿≈∆¬»«ƒ¿≈ƒ
˙BÈÚn‰ ÈzL ÈÓÈÓ ÔB‚k ,ÌÈ¯Lk ÌÈÓa e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿≈««¿»

Ô‰Ó ÔÈ‡ÏÓÓ - eÎLÓÂ e·¯Ú˙pL77. ∆ƒ¿»¿¿ƒ¿¿¿«¿ƒ≈∆

מרעה 75) שמקומות שנמצאים מים פירוש, שם. יוד משנה
רך. טיט בהם פסולים.76)שמעורב מים בהם מעורבים

פסול.77) תערובת משום כשרים תערובת על גזרו ולא
שם. כחכמים

.„ÈÌÈn‰78epzLpL79ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÈepL80- ««ƒ∆ƒ¿«ƒƒ≈¬««¿»
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

מי"א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ. מן דבר מתערובת

.ÂË¯‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒ¯Á dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈ¯eÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ - ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85- ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק עליית על ֿידי
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב.84) פ"ט שם הבאר 85)תוספתא מי מראה ונשתנה

שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת
שצריך  גשמים מי של שטף לתוכה שירד בבאר זה) על

להמתין.
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.ÊË˙n‡87ÌÈn‰88d˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰ ,˜BÁ¯Ó ‰‡a‰ ««««ƒ«»»≈»ƒ¿ƒ»»
‰p¯ÓLiL „·Ï·e .‰pnÓ ˙‡lÓÏ ‰¯Lk - ÔÈÚn‰ ÔÓƒ««¿»¿≈»¿«…ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»

Ì„‡ ‰p˜ÒÙÈ ‡lL89ÌÈn‰ ÔÓ ‡lÓÓ ‡ˆÓÂ , ∆…ƒ¿¿∆»»»¿ƒ¿»¿«≈ƒ««ƒ
.ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÔÈÚn‰ ÔÓ Ô˙lÁz e˜ÒtL∆»¿¿ƒ»»ƒ««¿»∆≈¿ƒ

במשנה.87) מעיין 88)שם ומי בקרקע, עמוק חריץ
בו. תיפסק 89)מושכים אפילו דווקא, לאו "אדם"

מחובר  שאינו האמה בחלק שנשארו המים נפסלו מאליה,
שמירה. שצריכה כתנאֿקמא, פסק למעיין.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר

הממלא  ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית
הדלי  שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰2eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈna3dÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt4?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
a B‡ ,Èeln‰˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL «ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚnL5ÌÏBÚÏ .ÔÏÒt - ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆
ÔÈ‡ - ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ
˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙¯Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ"ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני
קכד 4) פיסקה חוקת, ב'ספרי' רבינו. משה עד איש מפי איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי אין שנינו: -
ט): יט, (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי למשמרת ישראל בני לעדת "והיתה
נדה", "למי תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי הם כבר
"למי  של "ל" ואות פסוק, באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי  נדה, מי לעשותם חושב שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב ואין נדה, מי נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב, של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט, נוטה דרשה ע"י אלא
"דברי  כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב, את כך לדרוש גם
הכתוב). מן ב'ספרי' שנדרשים אףֿעלֿפי קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי מהמעיין, המים את בו ששאב מהכלי
המים. על האפר

.·¯ÎO‰6‰Èf‰·e Lecwa ÏÒBt7ÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
Èelna8B‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï B¯ÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰¯Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Bf‰Ï9¯Ù‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆

‰Ï˜Ó ¯Ù‡k10¯ÎO ‡e‰ ÏËB Ï·‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»
,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe11 «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈
Lw·e ‡Óh‰ ‡·e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
- ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ¯ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO Ô˙BÂ ,¯BÓÁ‰ ÏÚ B·Èk¯Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL12‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰k13ÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙Óe¯z14È¯‰ - Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê15- ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰· B‡ Lecwa ¯kzOpL ¯ÎO ÔÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט, בכורות או 7)משנה, לקדש כדי שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים
משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי  ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰16B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙¯Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ

˙Á‡k17‡ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ Èeln‰L ;ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - ¿««¿≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰OÚ el‡k Ì‰ÈMÓ ÈelÓ Ïk»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»«∆∆
‡lnL ÔÈa ,Èelna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆«¿»»∆∆«ƒ≈∆ƒ≈

.ÌÈ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ¿«¿≈∆ƒ≈«¬≈ƒ

מ"ב.16) פ"ז כמבואר 17)פרה כשרים, זה אחר בזה אבל
בה"ד.

.„‡lÓÓ‰18BÊ ˙Bi·Á ÛÏ‡ ‡lÓ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï «¿«≈«¬≈ƒ¬ƒƒ≈∆∆»ƒ
Ì„‡ Èa ÛÏ‡Ï BÊ ¯Á‡19„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Lk Ôlk - ««¿∆∆¿≈»»À»¿≈ƒ¿»∆»

˙È·Á BÓˆÚÏ ‡lÓ .ÔLc˜Óe BlL ÌÈn‰ ÏËB Ô‰Ó≈∆≈««ƒ∆¿«¿»ƒ≈¿«¿»ƒ
„Á‡ ÈÏÎÏ ˙Bi·Á‰ Ïk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ :˙È·Á ¯Á‡««»ƒƒƒ¿«≈¿«≈»∆»ƒƒ¿ƒ∆»
- „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Óe ¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ CÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ¬≈∆∆»≈∆¿«¿»ƒ∆»

‡e‰ „Á‡ ÈelÓ Ïk‰L ,ÌÈ¯Lk Ôlk20Ì‡ Ï·‡ ; À»¿≈ƒ∆«…ƒ∆»¬»ƒ
Ôlk - dÓˆÚ ÈÙa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk Lc˜Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»À»
˙ÏÒÙ ‰BL‡¯‰L ;‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ»«¬»∆»ƒ»ƒ¿∆∆
,‰iM‰ ÈelÓ ‡e‰Â ,Lc˜iL Ì„˜ ‰OÚL ‰Î‡Ïna«¿»»∆»»…∆∆¿«≈¿ƒ«¿ƒ»
‰¯Lk ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ÈelÓa ˙ÏÒÙ ‰iM‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈»

‰B¯Á‡ ‡l‡21. ∆»«¬»
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`dnecקעו dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התבאר 18) זה שדין כותב שם, למ"א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק ה"ד) לפ"ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי אחר הרי לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני המילוי הרי לקדש כדי לעצמו

המילוי. את ופוסל לקידוש מילוי שאם 19)בין משמע,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי לאחר במילא ה"ה בפ"ח מדבריו משמע

הגדול.20) לכלי המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ22‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜23˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe Ô·¯ÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯Lk Ôlk - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

¯Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙24‡lnL „ÈÁi‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ¯ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔB¯Á‡25ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁza26¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .27EÏ Lc˜ :28el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï·‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»

ÈÏ Lc˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡29ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - el‡ ˙‡30; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ
Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È¯‰L31CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«

ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ32‡e‰ Lc˜ ‡Ï È¯‰ - »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈
¯Á‡ ‡l‡33.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ"א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי בין הפסק היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני
ובין  מילויין בין המפסיק ראשון קידוש עלֿידי נפסלו
כל  ששם מפני שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק. כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע"י הראשונות החביות ארבע נפסלו בפניֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני הרי הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי, במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה לא 31)כמו למה נימוק
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB¯‰34ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
ÂÈÎ¯ˆÏ35Ô¯LB˜Â ,‰lÁz ÂÈÎ¯ˆ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ -36 ƒ¿»»¿«≈∆∆¿»»¿ƒ»¿¿»

,˙‡hÁ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÚBËÂ¿¬»«¬»¿««»¿«≈∆∆«»

‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„k37Èeln‰ ¯Á‡38Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»
ÂÈÙÏ39.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ"ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי
חטאת.38)הפרטיים. מי מי 39)של את נתן ואם

יט, (במדבר תורה שכתבה לפי פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע "למשמרת", ט):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ"י לקמן

.ÊÌÈL40BÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰Â41BÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa42„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ :43- ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰44- BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê45. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי"א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי.42) בעבודת לו מפריע התחוב לערב 43)והקוץ

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני 44)את
האחד. המילוי לצורך היו המלאכות מפני 45)שכל

שלו. המילוי לצורך שלא המילוי בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰46Ï·Á‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ Ï·Á «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆
ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„Èa47Ô˙Â Bk¯„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«
ÔÈ¯Lk - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ï·Á‰ ˙‡ Ô‰Ï48‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙‡ ÏÒt - ÌÈÏÚaÏ Ï·Á‰ CÈÏB‰Ï È„k C¯c‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆
ÌÈn‰49. ««ƒ

מ"ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…
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קעז dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התבאר 18) זה שדין כותב שם, למ"א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק ה"ד) לפ"ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי אחר הרי לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני המילוי הרי לקדש כדי לעצמו

המילוי. את ופוסל לקידוש מילוי שאם 19)בין משמע,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי לאחר במילא ה"ה בפ"ח מדבריו משמע

הגדול.20) לכלי המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ22‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜23˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe Ô·¯ÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯Lk Ôlk - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

¯Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙24‡lnL „ÈÁi‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ¯ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔB¯Á‡25ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁza26¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .27EÏ Lc˜ :28el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï·‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»

ÈÏ Lc˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡29ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - el‡ ˙‡30; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ
Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È¯‰L31CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«

ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ32‡e‰ Lc˜ ‡Ï È¯‰ - »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈
¯Á‡ ‡l‡33.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ"א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי בין הפסק היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני
ובין  מילויין בין המפסיק ראשון קידוש עלֿידי נפסלו
כל  ששם מפני שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק. כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע"י הראשונות החביות ארבע נפסלו בפניֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני הרי הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי, במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה לא 31)כמו למה נימוק
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB¯‰34ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
ÂÈÎ¯ˆÏ35Ô¯LB˜Â ,‰lÁz ÂÈÎ¯ˆ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ -36 ƒ¿»»¿«≈∆∆¿»»¿ƒ»¿¿»

,˙‡hÁ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÚBËÂ¿¬»«¬»¿««»¿«≈∆∆«»

‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„k37Èeln‰ ¯Á‡38Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»
ÂÈÙÏ39.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ"ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי
חטאת.38)הפרטיים. מי מי 39)של את נתן ואם

יט, (במדבר תורה שכתבה לפי פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע "למשמרת", ט):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ"י לקמן

.ÊÌÈL40BÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰Â41BÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa42„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ :43- ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰44- BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê45. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי"א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי.42) בעבודת לו מפריע התחוב לערב 43)והקוץ

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני 44)את
האחד. המילוי לצורך היו המלאכות מפני 45)שכל

שלו. המילוי לצורך שלא המילוי בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰46Ï·Á‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ Ï·Á «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆
ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„Èa47Ô˙Â Bk¯„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«
ÔÈ¯Lk - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ï·Á‰ ˙‡ Ô‰Ï48‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙‡ ÏÒt - ÌÈÏÚaÏ Ï·Á‰ CÈÏB‰Ï È„k C¯c‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆
ÌÈn‰49. ««ƒ

מ"ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…
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gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÒ¯Á‰ eÈ‰È60˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ"ח.53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אףֿעלֿפי שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי זה שם 55)הרי שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי

חטאת. מי לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב או הצניע ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי
המקודשים. המים את להוליך כדי הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰61ÈÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
- ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰¯ÚÓ62·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â63ÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
·bÏ CÈ¯ˆÂ ‰¯ÚÓ - ·MÁ ÌÈnÏ64‡lÓÈ Ck ¯Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ Ba65Ì‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ÂÈÏÚ ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

·bÏ CÈ¯ˆ66ÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .67·MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚ68ÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL69‡lÓ˙pL ¯Á‡Â ,70Ô‰ÈÏÚ ·MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk - Ô˙BzLÏ71, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ

.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב, פ"ה פרה תוספתא

כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך
הדלי  שהורדת מפני חטאת, למי פסולים הם כלומר, ששאב.

חטאת. מי לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני המחשבה
הדלי  את לנגב יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי
(כסףֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי שהגיע אחר המחשבה
שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי ככל זה דלי ודין

למים.65)ניגוב. הדלי נפסק.66)ונפל בלא כמו
שהוציאו.67) ולפני למים, שהגיע אחר ה'כסף 68)נמלך

גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב". "וצריך גורס משנה'
בכת"י  וכן (ר"מ) רומי בדפוס היא וכן לנגב", צריך "ואינו
למים  עד הדלי את הוריד לא שהוא מפני והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע"י מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי  הגעת לפני נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע) ואחר הגיע שלא
ולא  נפסק דיני אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף

שווה). דינם שהרי ד.69)נפסק, פ"ט, שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע כרבי ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח משום הוא שהפסול מפני
כי  דעתו מסיח אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
מים  דין יתבאר הט"ו) (פ"ט לקמן ישתה. ולא יימלך שמא

מקודשים.
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שראוי 1) מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטים שאין יבאר

ראוי. שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול,

.‡ÂÈÈeÓÏ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL . ≈¬ƒ∆«∆«∆»ƒ¿»∆∆¡«
‰O‰ ÏÚ eqÎz3‡e‰Lk ÂÈÏÚ ÌÈpÓ˙nL ,„nÏÓ - »…««∆¿«≈∆ƒ¿«ƒ»»¿∆

ÈÁ4Èa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÁÒt‰ ÏÚ ÌÈpÓ˙n‰ el‡Â . «¿≈«ƒ¿«ƒ««∆«≈«ƒ¿»ƒ¿≈
‰¯e·Á5. ¬»

בני 2) לשם ולא חי, כשהוא עליו שנמנו החבורה בני לשם
עבר  אם ה"ה להלן וראה סא.). (פסחים אחרת חבורה

ותכוסו 3)ושחטו. נפשות", "במכסת (שם) כתוב וגם
"את  כג) כז, (ויקרא שכתוב כמו מנין, לשון הם ובמכסת

שם). פסחים, (רש"י הערכך" במכילתא 4)מכסת למדו כן
דרשב"י: ובמכילתא חי. בשה שמדובר הזה הפסוק מן שם
- להלן האמור שה מה שה. להלן ונאמר שה, כאן "נאמר
ולא  חי שה - כאן האמור שה אף שחוט, שה ולא חי שה

(משור  להלן "ונאמר כת"י: גנים' מעין וב'ילקוט שחוט".
האמור  שה מה יג), כב, (שמות חיים שה עד) חמור עד

קיד). אות שם שלמה' ('תורה וכו'" חי סא,5)להלן שם
מקומות. כמה ובעוד א.

.·‡e‰Â .¯Lk - BÓˆÚÏ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁML „ÈÁÈ»ƒ∆»«∆«∆«¿«¿»≈¿
ÏÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL6Blk ˙‡7‡lL ÔÈÏczLÓe . ∆ƒ¿∆»∆¡…∆Àƒ¿«¿ƒ∆…

„ÈÁÈ ÏÚ ‰lÁzÎÏ ËÁMÈ8B˙‡ eOÚÈ :¯Ó‡pL ,9. ƒ»≈¿«¿ƒ»«»ƒ∆∆¡««¬…

כרבי 6) ופסק יוסי, ורבי יהודה רבי נחלקו - א צא, בפסחים
לאכלו, ויכול ש"יחיד יהודה) רבי נגד כמותו (שהלכה יוסי
לפי  "איש ד): יב, (שמות שנאמר לפי עליו", שוחטין
את  לו לשחוט מותר לאכלו, ויכול שיחיד הרי אכלו",

שוחטין 7)הפסח. - לאכלו ויכול "יחיד שם: בברייתא
עליהן", שוחטין אין - לאכלו יכולין ואין עשרה עליו,
פעמים  אומר, יוסי "רבי ה) טז, (דברים ראה פ' וב'ספרי'
ואין  עשרה שהם ופעמים עליו, אותו ושוחטים אחד שהוא
אין  לאוכלו יכולים ואינן עשרה כו' עליהם אותו שוחטים
הרי  פסול". לידי הפסח את יביאו שלא עליהן, אותו שוחטין
ויכול  "יחיד פירש: שם ורש"י כולו. באכילת שמדובר

כזית". אותו 8)לאכול יעשו האי "ורבנן, א: צה, פסחים
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ליה, עבדי מאי שני) פסח לענין יב ט, בבמדבר (הנאמר
דכמה  היחיד, על הפסח את שוחטין שאין ליה מיבעי
להשתדל  שאפשר מה שכל =) מהדרינן לאהדורי דאפשר
שסוגיא  רבינו וסובר משתדלים)". – היחיד על לשחוט שלא
היחיד, על לשחוט שמתיר יוסי רבי דברי לפי היא זו
לשחוט  שלא שאפשר, כמה עד להשתדל יש ואףֿעלֿפיֿכן
על  שוחטין שאין הסובר יהודה לרבי שאילו היחיד. על
הפסוק  מן כן למד כבר שהרי זה, לפסוק צורך אין היחיד,
"כמה  לומר שייך וגם באחד", הפסח את לזבוח תוכל "לא
ולפי"ז  הדין. מצד זהו שהרי מהדרינן", לאהדורי דאפשר
אין  שני שפסח שכשם שני, מפסח ראשון פסח למדו
כתבו  וכן ראשון, בפסח הדין כן ביחיד, לכתחילה שוחטין
נראה  (וכן בכסףֿמשנה. וראה מיבעי, ד"ה שם ה'תוספות'
על  שוחטין אין ראשון שפסח למאןֿדאמר שאף נא. ביומא
"יעשו  שהפסוק הרי היחיד, על שוחטין שני פסח – היחיד
שאינה  מצוה שזוהי לומר וצריך לכתחילה. אלא אינו אותו"

צה.) שם ראה גופו, זו:9)על בלשון נאמרו פסוקם שני
יעשו  ישראל עדת "כל מז: יב, שמות ראשון, בפסח א',
הפסח  חוקת "ככל יב: ט, במדבר שני, בפסח וב' אותו",
למעלה  שנזכרה א צה, בפסחים הסוגיא ולפי אותו". יעשו
בשם  שכתב מה בכסףֿמשנה ועי' השני, לפסוק הכוונה –

רבינו. של בנו אברהם ר' הרב

.‚Èe‡¯L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»«ƒ∆»
ÏÎ‡Ï10ÔË˜ ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡ ‰È‰ .11B‡ Ô˜Ê B‡ ∆¡…»»∆»ƒ¿≈¬»»»»≈

Êk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰ÏBÁÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙È12Ì‡Â , ∆ƒ»∆¡…¿«ƒ¬ƒ»»¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - Â‡Ï13BÏÎ‡ ÈÙÏ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »≈¬ƒ»»∆∆¡«ƒ¿ƒ»¿

‰‡Ó ÏL ‰¯e·Á elÙ‡ .ÏÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú -«∆ƒ¿∆»∆¡…¬ƒ¬»∆≈»
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈∆»∆¡…¿«ƒ≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ14. ¬≈∆

דלהלן.10) כזית, והיינו: א. סא, פסחים סוכה 11)משנה,
את  עליו שוחטין צלי כזית לאכול (קטן) "יכול ב: מב,
ואףֿעלֿפי  אכלו", לפי איש ד) יב, (שמות שנאמר הפסח,
נפשות" "במכסת בכלל הוא – "איש" בכלל אינו שקטן
בא) פ' (שמות במכילתא גם וראה דרשב"י). (מכילתא

בסמוך. להלן א.12)המובאת צא, פסחים משנה,
יצאו 13) אכלו, לפי איש "ת"ל בא: פ' שמות מכילתא,

שוחטין  שאין כזית, לאכול יכולין שאינן והקטן החולה
יכול  שאינו ולמי לאכול, שיכול למי "שחטו ואם עליהן".

ה"ה). (להלן כשר" וכו' שם.14)לאכול פסחים,
בוודאי  קטנה, החבורה אם פירושו: הוא כן זה, ו"אפילו"
יכול  מהם אחד כל כשאין הפסח, את עליהם שוחטים שאין
אפילו  אלא פסול, לידי הפסח את יביאו שהרי כזית, לאכול
הפסח  את שיביאו חשש שאין אדם, בני מאה בחבורה ישנם
שוחטים  אין זאת בכל – אותו יאכלו שבוודאי פסול, לידי

כזית. לאכול יכול מהם אחד כל שאין כיון עליהם,

.„ÌÈpË˜ B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ¬»»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ
ÌÈ„·ÚÂ15Ô‰ÈÈa L‡¯ ˙el˜ ‰È‰z ‡lL ÈtÓ ,16. «¬»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿∆«…≈≈∆

ÈL ÁÒÙa elÙ‡ ,ÌÈL dlk ‰¯e·Á ÌÈOBÚ Ï·‡17, ¬»ƒ¬»À»»ƒ¬ƒ¿∆«≈ƒ
ÌÈ„·Ú dlk B‡18ÏÏkÓ eÈ‰iL ÌÈpËw‰ ÏÚ ÔÈËÁBLÂ . À»¬»ƒ¿¬ƒ««¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

‰¯e·Á‰ Èa19,ÌÈpË˜ dlk ‰¯e·Á ‰È‰zL ‡Ï , ¿≈«¬»…∆ƒ¿∆¬»À»¿«ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡L20ÔÎÂ .21dlk ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ∆≈»¿≈««¿≈≈ƒ¬»À»

ÌÈB‡ B‡ ÌÈ˜Ê B‡ ÌÈÏBÁ22ÔÈÏBÎÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ
ÏÎ‡Ï23‰ËeÚÓ Ì˙ÏÈÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ;24e¯È‡LÈ ‡nL , ∆¡…ƒ«¬ƒ»»¿»∆»«¿ƒ

ÏÚ eËÁLÂ e¯·Ú Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡È·ÈÂ ÁÒt‰«∆«ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿¿»¬«
¯Lk - BÊ ‰¯e·Á25dlk ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»»≈¿≈≈ƒ¬»À»

ÌÈ¯b26Ba e˜c˜„È ‡nL ,27Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡È·ÈÂ ≈ƒ∆»¿«¿¿ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ
¯Lk - Ô‰ÈÏÚ eËÁL28. »¬¬≈∆»≈

שם.15) וגמ' ערוה 16)משנה לידי מביאה  ראש וקלות
שם: ובגמרא ה"ז). דעות מהל' ופ"ב מי"ג, פ"ג (אבות
ועבדים  קטנים רש"י), (עבירה, תפלות משום ועבדים "נשים

רש"י). זכור, (דמשכב פריצותא" בחול,17)משום שחל
שפסח  עצמן, בפני עליהן שוחטין אין - בשבת חל אם  אבל
ה"ח). פ"ה (להלן השבת את דוחה ואינו רשות להם שני
יוסי: ורבי יהודה רבי נחלקו צא:) (פסחים בברייתא והנה
שוחטין  ראשון) פסח =) בראשון "אשה יהודה רבי לפי
טפילה  אותה עושין שני) פסח =) ובשני עצמה, בפני עליה
בפני  עליה שוחטין בשני "אשה יוסי ולרבי לאחרים".
מדובר  רבינו דעת ולפי בראשון". לומר צריך ואין עצמה,
יהודה  לרבי גם בחול, חל אם אבל בשבת. י"ד כשחל שם
יהודה  כרבי הלכה רבינו ופסק עצמה, בפני עליה שוחטין
ולחםֿמשנה  בכסףֿמשנה וראה פ"ה, להלן ספר' ('קרית
שוחטין  אין בחול שגם סובר יהודה רבי כי גם (ויתכן שם).
שאמר  (שם), אלעזר כרבי פסק ורבינו עצמה, בפני עליה
תלוי  וזה עליה. שוחטין שבחול הרי שבת, דוחה שאינו
שמעון  ורבי יוסי ורבי יהודה רבי בה שנחלקו בפלוגתא
סומכות  אין נשים יהודה רבי שלדעת - א לג, השנה בראש
סומכין  ישראל בני – ישראל בני אל "דבר שנאמר רשות, -
שנאמר  שני, פסח לענין כן וכמו סומכות", ישראל בנות ואין
דברי  שם, (פסחים אשה ולא איש ההוא, האיש ישא חטאו
שנשים  שמעון ורבי יוסי רבי לדעת אבל יהודה), רבי
בפ"ג  רבינו שכתב (כמו כוותייהו והלכה רשות, - סומכות
ד) ס"ק יז סי' לאו"ח הגר"א ביאור וראה ה"ט, ציצית מהל'
עליהן  ושוחטין רשות - שני פסח מקריבות נשים כן כמו –
"בשני  שאמר שם אלעזר רבי כוונת וזוהי עצמן. בפני
"ובראשון  בחול, שני פסח להקריב לה מותר כלומר רשות",
ועי' כנ"ל. דוחה, אינו השני אבל השבת", את ודוחה חובה

שמח'). ֿ 18)'אור (כסף במצוות לאשה שווה שהעבד
ה"ג.19)משנה). למעלה נותר 20)ראה לידי ויביאוהו

מ"ז). פ"ח פסחים משניות על גדול' שם 21)('אור משנה,
א. מ 22)צא, אחד לו שמת ביום מי – הקרובים שבעת

עליו  חלה שכבר חצות, לאחר שמת והוא אונן. הוא המיתה
היום  חצות קודם מת אם אבל האנינות, קודם הפסח חובת
להלן  וראה א. צח, בפסחים כמבואר שני, לפסח נדחה הוא

ה"ט. כזית,23)פ"ו לאכול יכול מהם אחד כל כלומר,
ה"ט). פ"ו (להלן בערב לאכול לו מותר האונן ואף

כן 24) וכמו מועטה. והחולה הזקן של אכילתם כלומר,
בפירוש  (רבינו אבילותו לגודל דבר יאכל לא שמא האונן,

שם). הוא 25)המשניות, וכן כזית. לאכול יכולים שהרי
מלעשות  פטורין פסול, בהן אירע אם "לפיכך שם: במשנה,
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ליה, עבדי מאי שני) פסח לענין יב ט, בבמדבר (הנאמר
דכמה  היחיד, על הפסח את שוחטין שאין ליה מיבעי
להשתדל  שאפשר מה שכל =) מהדרינן לאהדורי דאפשר
שסוגיא  רבינו וסובר משתדלים)". – היחיד על לשחוט שלא
היחיד, על לשחוט שמתיר יוסי רבי דברי לפי היא זו
לשחוט  שלא שאפשר, כמה עד להשתדל יש ואףֿעלֿפיֿכן
על  שוחטין שאין הסובר יהודה לרבי שאילו היחיד. על
הפסוק  מן כן למד כבר שהרי זה, לפסוק צורך אין היחיד,
"כמה  לומר שייך וגם באחד", הפסח את לזבוח תוכל "לא
ולפי"ז  הדין. מצד זהו שהרי מהדרינן", לאהדורי דאפשר
אין  שני שפסח שכשם שני, מפסח ראשון פסח למדו
כתבו  וכן ראשון, בפסח הדין כן ביחיד, לכתחילה שוחטין
נראה  (וכן בכסףֿמשנה. וראה מיבעי, ד"ה שם ה'תוספות'
על  שוחטין אין ראשון שפסח למאןֿדאמר שאף נא. ביומא
"יעשו  שהפסוק הרי היחיד, על שוחטין שני פסח – היחיד
שאינה  מצוה שזוהי לומר וצריך לכתחילה. אלא אינו אותו"

צה.) שם ראה גופו, זו:9)על בלשון נאמרו פסוקם שני
יעשו  ישראל עדת "כל מז: יב, שמות ראשון, בפסח א',
הפסח  חוקת "ככל יב: ט, במדבר שני, בפסח וב' אותו",
למעלה  שנזכרה א צה, בפסחים הסוגיא ולפי אותו". יעשו
בשם  שכתב מה בכסףֿמשנה ועי' השני, לפסוק הכוונה –

רבינו. של בנו אברהם ר' הרב
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דלהלן.10) כזית, והיינו: א. סא, פסחים סוכה 11)משנה,
את  עליו שוחטין צלי כזית לאכול (קטן) "יכול ב: מב,
ואףֿעלֿפי  אכלו", לפי איש ד) יב, (שמות שנאמר הפסח,
נפשות" "במכסת בכלל הוא – "איש" בכלל אינו שקטן
בא) פ' (שמות במכילתא גם וראה דרשב"י). (מכילתא

בסמוך. להלן א.12)המובאת צא, פסחים משנה,
יצאו 13) אכלו, לפי איש "ת"ל בא: פ' שמות מכילתא,

שוחטין  שאין כזית, לאכול יכולין שאינן והקטן החולה
יכול  שאינו ולמי לאכול, שיכול למי "שחטו ואם עליהן".

ה"ה). (להלן כשר" וכו' שם.14)לאכול פסחים,
בוודאי  קטנה, החבורה אם פירושו: הוא כן זה, ו"אפילו"
יכול  מהם אחד כל כשאין הפסח, את עליהם שוחטים שאין
אפילו  אלא פסול, לידי הפסח את יביאו שהרי כזית, לאכול
הפסח  את שיביאו חשש שאין אדם, בני מאה בחבורה ישנם
שוחטים  אין זאת בכל – אותו יאכלו שבוודאי פסול, לידי

כזית. לאכול יכול מהם אחד כל שאין כיון עליהם,
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שם.15) וגמ' ערוה 16)משנה לידי מביאה  ראש וקלות
שם: ובגמרא ה"ז). דעות מהל' ופ"ב מי"ג, פ"ג (אבות
ועבדים  קטנים רש"י), (עבירה, תפלות משום ועבדים "נשים

רש"י). זכור, (דמשכב פריצותא" בחול,17)משום שחל
שפסח  עצמן, בפני עליהן שוחטין אין - בשבת חל אם  אבל
ה"ח). פ"ה (להלן השבת את דוחה ואינו רשות להם שני
יוסי: ורבי יהודה רבי נחלקו צא:) (פסחים בברייתא והנה
שוחטין  ראשון) פסח =) בראשון "אשה יהודה רבי לפי
טפילה  אותה עושין שני) פסח =) ובשני עצמה, בפני עליה
בפני  עליה שוחטין בשני "אשה יוסי ולרבי לאחרים".
מדובר  רבינו דעת ולפי בראשון". לומר צריך ואין עצמה,
יהודה  לרבי גם בחול, חל אם אבל בשבת. י"ד כשחל שם
יהודה  כרבי הלכה רבינו ופסק עצמה, בפני עליה שוחטין
ולחםֿמשנה  בכסףֿמשנה וראה פ"ה, להלן ספר' ('קרית
שוחטין  אין בחול שגם סובר יהודה רבי כי גם (ויתכן שם).
שאמר  (שם), אלעזר כרבי פסק ורבינו עצמה, בפני עליה
תלוי  וזה עליה. שוחטין שבחול הרי שבת, דוחה שאינו
שמעון  ורבי יוסי ורבי יהודה רבי בה שנחלקו בפלוגתא
סומכות  אין נשים יהודה רבי שלדעת - א לג, השנה בראש
סומכין  ישראל בני – ישראל בני אל "דבר שנאמר רשות, -
שנאמר  שני, פסח לענין כן וכמו סומכות", ישראל בנות ואין
דברי  שם, (פסחים אשה ולא איש ההוא, האיש ישא חטאו
שנשים  שמעון ורבי יוסי רבי לדעת אבל יהודה), רבי
בפ"ג  רבינו שכתב (כמו כוותייהו והלכה רשות, - סומכות
ד) ס"ק יז סי' לאו"ח הגר"א ביאור וראה ה"ט, ציצית מהל'
עליהן  ושוחטין רשות - שני פסח מקריבות נשים כן כמו –
"בשני  שאמר שם אלעזר רבי כוונת וזוהי עצמן. בפני
"ובראשון  בחול, שני פסח להקריב לה מותר כלומר רשות",
ועי' כנ"ל. דוחה, אינו השני אבל השבת", את ודוחה חובה

שמח'). ֿ 18)'אור (כסף במצוות לאשה שווה שהעבד
ה"ג.19)משנה). למעלה נותר 20)ראה לידי ויביאוהו

מ"ז). פ"ח פסחים משניות על גדול' שם 21)('אור משנה,
א. מ 22)צא, אחד לו שמת ביום מי – הקרובים שבעת

עליו  חלה שכבר חצות, לאחר שמת והוא אונן. הוא המיתה
היום  חצות קודם מת אם אבל האנינות, קודם הפסח חובת
להלן  וראה א. צח, בפסחים כמבואר שני, לפסח נדחה הוא

ה"ט. כזית,23)פ"ו לאכול יכול מהם אחד כל כלומר,
ה"ט). פ"ו (להלן בערב לאכול לו מותר האונן ואף

כן 24) וכמו מועטה. והחולה הזקן של אכילתם כלומר,
בפירוש  (רבינו אבילותו לגודל דבר יאכל לא שמא האונן,

שם). הוא 25)המשניות, וכן כזית. לאכול יכולים שהרי
מלעשות  פטורין פסול, בהן אירע אם "לפיכך שם: במשנה,
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הדם, עליהם ונזרק פסח שחטו אם לומר, "רוצה שני". פסח
אירע  ואחרֿכך עליהם, לשחוט ראוי אין שלכתחילה ואע"פ
במת, ונטמאו הזקנים או החולים או האוננים באלו פסול
שני, פסח מלעשות הן פטורין בלילה, לאכול יכולים שאינם
ב'אור  וראה פסח". לעשות ראויים והם שחטוהו שהם לפי
חבורה  על גם מוסב זה כי שמפרש שם, משניות על גדול'

יוםֿטוב'. כה'תוספות ודלא קטנים, ב.26)של צא, שם
ויפסלוהו 27) לדקדק עליו יחמירו תורה בני שאינן משום

וכן  ידקדקו", לא "שמא תימן: ובכת"י שם). (רש"י חנם על
ה"ז: פ"ח פסחים ה'ירושלמי' עלֿפי והוא וויניציאה, בדפוס
אין  מקולקלין שהן מתוך גרים, של חבורה עושין "אין
ב'תוספות' ועי' פסול". לידי אותו מביאין והם בו מדקדקין

שמא. ד"ה ('הר 28)שם שלמעלה וזקנים מחולים נלמד
המוריה').
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א.29) סא, פסחים שחטו 30)משנה, יכול שם: ברייתא,
במכסת  ת"ל וכשר, המצוה על כעובר יהא למנוייו, שלא

לעכב. הכתוב עליו שנה אינו 31)תכוסו, שהקרבן כגון
למעלה  (ראה כזית ואחד אחד לכל החבורה בני לכל מספיק
לאכול  יכולים שאינן זקנים או חולים שהיו כגון או ה"ב),
שם: ובגמ' שם. שבמשנה, לאוכליו" "שלא והיינו כזית.
פסול), (שהוא לן מנא לאוכליו שלא למנויו, שלא אשכחן
איתקש  תכוסו" אכלו לפי "איש ד) יב, (מות קרא אמר

למנויין. שאסורים 32)אוכלין נימולו, שלא ישראלים
יאכל  לא ערל "וכל מח) (שם, שנאמר כמו הפסח, לאכול
הפסח  מבשר כזית שאכל שערל ה"ח פ"ט להלן וראה בו".

לוקה. כמו 33)– שני, לפסח ונדחים בפסח שאסורים
לנפש  טמאים היו אשר אנשים "ויהי ו) ט, (במדבר שנאמר

ההוא". ביום הפסח לעשות יכלו ולא משנה,34)אדם,
שנימולו.35)שם. להלן.36)ישראלים וראה שם.
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בברייתא,37) שם שפירש חסדא כרב - ב סא, פסחים
בו", יאכל לא ערל "כל שם) (שמות, בתורה נאמר כדלהלן:
אבל  ערלים), שכולם =) ערלה כולה משמע ערל" "וכל
פסלה, לא – ערלים) וגם מולים גם בהם שיש =) מקצתה
שאין  ללמדנו הפסח", חוקת "זאת מג) (יב, שם נאמר ושוב

גם  פוסלת בזריקה אבל בשחיטה, אלא אמורים הדברים
האחרונים) מן =) בתרא אשי שרב ואףֿעלֿפי ערלה. מקצת
השני  והכתוב ערלה, מקצת אפילו משמע ערל" ש"וכל סובר
בין  ערלה" "כולה שדוקאו ללמד בא הפסח" חוקת "זאת
שכלל  אע"פ אשי, כרב הלכה אין – בזריקה בין בשחיטה
בן  יהודה רבי נחלקו שכבר משום כבתרא", "הלכה הוא
בן  יהודה שרבי זה בכעין - א עח, בסנהדרין ורבנן בתירא
וחכמים  שהוא, כל נפש הוא נפש" ש"כל סובר בתירה
ה"ו) רוצח מהל' (פ"ד רבינו ופסק הנפש", "כל סוברים
 ֿ (לחם ערלה כולה היינו ערל", "וכל כאן כן וכמו כרבנן.

חומריה 38)משנה). "ומאי חסדא: לרב שם, פסחים
לאחר  הקרבן את לאכול (חושב פיגול מקבע דלא דזריקה
פיגול  מקיים שלא רש"י ומפרש בזריקה", אלא אכילתו) זמן
פסול. הרצאת כך כשר, כהרצאת וכו' בזריקה אלא

שיתכפרו.39) לשם 40)עלֿמנת הזריקה בשעת שהחושב
חסדא). כרב (שם, הקרבן את פוסל או 41)ערלים, זקנים

ב'42)חולים. כת"י נוסחת לפי - ב עח, שם ברייתא,
לפני  גם היה וכן בר"ח. הוא וכן שם, סופרים' ב'דקדוקי
הוא  וכן עיי"ש. שחטו, ד"ה - א סא, למעלה ה'תוספות'

ה"ב. דפסחים פ"ה בכת"י 43)ב'ירושלמי' גם הנוסחא כן
(נד  א סא, בפסחים ה'מאירי' הביא וכן רומי. ובדפוס תימן

) רבינו בשם הספר) מדפי אבן',ע"ד 'טורי בהגהות וראה
מפורש: שם שבברייתא ואע"פ איש'). וב'חזון שמח' וב'אור
הנוסחא  היתה רבינו שלפי נראה חובתו", ידי בו יוצא "אדם
שם: הברייתא מלשון נראה וכן וכו'", יוצא אדם "ואין שם
כשר  אם מובן: ואינו וכו'". יוצא ואדם כשר עצמו "הפסח
אלא  להשמיענו? בא ומה בו, שיוצאים בוודאי - הוא
מצינו  זה וכעין וכו'". יוצא אדם "ואין שהנוסחא: עלֿכרחך
ולא  שכשרה חולין, לשם ששחטה בחטאת - ב מו, בזבחים
שנזבחו  הזבחים כל כן וכמו חובה, לשם לבעלים עלתה
(זבחים  חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרים - לשמן שלא

וזקנים"44)ב.). "חולים בשביל הזריקה בשעת החושב
ומפרש  הקרבן. את פוסל זה אין כזית, לאכול יכולים שאינם
תכוסו" אכלו לפי "איש שהפסוק שם) (פסחים, רש"י
כמו  בשחיטה. נאמר פסול) לאוכליו שלא ממנו (שלומדים
הוא, סורסי לשון "תכוסו" אומר, "רבי סא.) (פסחים שאמרו
וראה  זה". טלה לי) (שחוט לי כוס לחבירו שאומר כאדם

א. ד, בזבחים עוד

.ÊÈÓ45˙ÚLa ‰ÏBÁÂ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡È¯a ‡e‰L ƒ∆»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ÏBÁ B‡ ,‰˜È¯Ê46˙ÚLa ‡È¯·e ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿«

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê47ÂÈÏÚ ÔÈ˜¯BÊÂ48‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»≈¬ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ¿∆
‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ ‡È¯a49. »ƒƒ¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ»

ב.45) עח, שם מן 46)ברייתא, כזית לאכול יכול שאינו
פ"ז). פסחים (תוספתא, חולה 47)הפסח היה אם כלומר,

שחיטה. וחולה 48)בשעת שחיטה בשעת בריא היה אם
זריקה. שחיטה 49)בשעת "בשעת שם: בתוספתא,

דם". זריקת ובשעת

.ÁÌ„‡ ËÁBL50È„È ÏÚ51ÌÈpËw‰ Bz·e Ba52ÏÚÂ ≈»»«¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«
ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È53‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ ÔÈa ¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈ƒ«¿»≈∆…

ÔzÚcÓ54Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁBL BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ«¿»¬»≈≈«¿≈¿ƒ
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ÌÈÏB„b‰55ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ56‡ÏÂ «¿ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…
BzL‡ È„È ÏÚ57eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙L Ì‡Â .ÔzÚcÓ ‡l‡ «¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»¿ƒ»¿¿…ƒ

ÔzÚcÓ ‰Ê È¯‰ -58. ¬≈∆ƒ«¿»

א.50) פח, לחנכן 52)בשביל.51)פסחים עליו שמוטל
שם). ימשכו 53)(רש"י כרחם ועל עליו, שסומכין מפני

שם). (רש"י (שמות 54)אחריו שכתוב כמו כרחן. בעל
הבית  שבעל משמע לבית". שה וכו' להם "ויקחו ג) יב,
יכולין  אינם שהרי לדעתם, צריך ואין ביתו בני לכל יקחנו

שם). (פסחים, שולחן 55)למחות על סמוכין אם אפי'
ע"י). ד"ה שם ('תוספות' למחות בידם שיש משום אביהם,

כיֿאם 56) להיות יכולה אינה עברית שפחה כי אף
– גדלות סימני בהבאת לחפשי יוצאת היא שהרי בקטנותה,
לחנכה, עליו שאין כיון מדעתה, אלא בשבילה שוחטין אין

שם). (רש"י למחות יכולה 57)יכולה היא שגם משום
יכ  עז:) (גיטין קיימאֿלן שהרי שתאמר למחות, אשה ולה

שם). (רש"י, לצרכך עושה ואיני ניזונת איני לבעלה
שם.58) פסחים,

.ËBc·Ú È„È ÏÚÂ ÌÈpËw‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«¿≈«¿
- ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ eÎÏ‰Â ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿»¿¿»¬≈¿«¿»

Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ59. ¿ƒ¿∆«»

שם).59) (פסחים, עצמן בשל יוצאין ואין

.ÈÈ„È ÏÚÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e B·e BzL‡ È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ ,ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú60ÔÈ‡ - «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¬≈¿«¿»≈

ÔÓˆÚ ÏLa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,‰fÓ ÏB„b ÈeÁÓ EÏ61. ¿ƒ»ƒ∆¿≈»¿ƒ∆»¿∆«¿»

בפירוש.60) מיחו לא כי שם.61)אף פסחים,

.‡È‰M‡‰62dÏÚa ˙È·a ‡È‰L63‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁL , »ƒ»∆ƒ¿≈«¿»»«»∆»»ƒ»
dÏÚa ‰ÈÏÚ ËÁLÂ64dÏÚa ÏMÓ ÏÎ‡z -65‰˙È‰ . ¿»«»∆»«¿»…«ƒ∆«¿»»¿»

CeÓq‰ ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a ‰È·‡ ˙È·Ï ˙ÎÏÏ ˙ÊtÁ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ»»∆∆»ƒ«»
ËÁLÂ ‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁLÂ ,˙Ba‰ Ïk C¯„k ‰È‡eOÏ¿ƒ∆»¿∆∆»«»¿»«»∆»»ƒ»¿»«

‰È·‡ ÏMÓ ÏÎ‡z - dÏÚa ‰ÈÏÚ66CÏÈ‡Â Ô‡kÓ .67- »∆»«¿»…«ƒ∆»ƒ»ƒ»¿≈≈
‰ˆB¯ ‡È‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡z68ÌB˜Ó dÏ ¯¯·zL ‡e‰Â . …«ƒ»∆ƒ»¿∆ƒ¿…»»
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ˆ¯zL69ÂÈÏÚ eËÁML ÌB˙È ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»∆»¬»»

ÔÈÒtB¯ËBt‡70B¯ ‡e‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡È -‰ˆ71‰na . «¿¿ƒ…«ƒ»∆∆«∆
ÏB„b Ï·‡ ;ÔË˜ ÌB˙Èa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72‰OÚ - ¿»ƒ¬ƒ¿»»»¬»»«¬»

ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ BÓˆÚ ‰pÓÓk73ÏÚ BÓˆÚ ‰Ón‰Â , ¿«¿∆«¿«¿≈¿»ƒ¿««¿∆«¿«
ÌÈÁÒt ÈL74ËÁLp‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿≈¿»ƒ≈≈∆»ƒ«ƒ¿»

ÔBL‡¯75. ƒ

א.62) פז, שם נחפזת 63)משנה, ואינה נשאה שכבר
שם). (גמרא, אביה לבית לעצמה 64)ללכת ביררה ולא

שם, ('תוספות' לאכול רצונה קרבן מאיזה שחיטה בשעת
האשה). לנישואיה,65)ד"ה הסמוך הראשון ברגל אף

ה'מאירי' פירש וכן אביה. לבית ללכת נחפזת שאינה מכיון
בעלה  בבית שהיא בזמן "האשה המשנה דברי את שם
בעלה", משל תאכל בעלה, עליה ושחט אביה עליה ושחט
שאינה  ובאופן לנישואיה, הסמוך הראשון ברגל גם שמדובר
ראשון  רגל "הלכה הסיפא ודברי אביה. לבית ללכת נחפזת

היינו  רוצה", שהיא במקום תאכל וכו' אביה בבית לעשות
הוא  זה ופסח לנישואיה, הסמוך הראשון הרגל עבר שכבר
ללכת  נחפזת שהיא אלא הראשון, הרגל שלאחר הרגלים מן
מקשים  ובגמ' שתרצה, מאיזה תאכל ולפיכך אביה, לבית
בעלה, משל אוכלת הראשון שברגל המשנה של הרישא על
אביה, משל אוכלת הראשון שברגל מפורש ובברייתא

הגמ': (נחפזת)ומתרצת ברדופה (בברייתא) כאן קשיא, לא
כאן  אביה), משל אוכלת כך משום אביה, (לבית לילך
ללכת  נחפזת (אינה רדופה בשאינה המשנה) של (ברישא
בעלה, משל תאכל הראשון ברגל אף כך משום אביה, לבית
ברגלים  הברייתא של הסיפא כמו מיירי המשנה של והסיפא
לבית  ללכת נחפזת והיא לנישואיה, סמוכים שאינם אחרים
דינים: שלשה שיש נמצא שתרצה). מאיזה תאכל לכן אביה,
הראשון  ברגל גם בעלה, בבית תאכל – נחפזת אינה א)
נחפזת  ב) כנ"ל. דמתניתין, רישא והיינו לנישואין. הסמוך
דברייתא. רישא והיינו אביה, משל תאכל – ראשון וברגל
והיינו  שתרצה, מאיזה תאכל – הרגלים ובשאר נחפזת ג)
"שכן  ה'מאירי' שם והוסיף דברייתא. וסיפא דמתניתין סיפא
כל  ולפי הרמב"ם)". =) המחברים גדולי דעת בה לנו נראה
ומסתלקת  המשנה, מן דין שום רבינו השמיט לא הנ"ל,

הכסףֿמשנה. שם.66)קושיית דברייתא, רישא
נחפזת 67) היא אבל לנישואיה, סמוכים שאינם ברגלים

אביה. לבית דברייתא.68)ללכת וסיפא דמתניתין סיפא
שגילתה 69) אע"פ שחיטה, בשעת דעתה גילתה לא ואם

משל  ולא בעלה משל לא אוכלת אינה אחרֿכך, דעתה
שם), (גמרא, תורה של בענין ברירה" ש"אין לפי אביה,

סט. בהערה להלן אחד 70)וראה וכל אפוטרופסין, שני
הוא  אפוטרופוס היתום. בשביל גם פסחו את שחט מהם

('ערוך'). ילדים' 'אבי יוון ובגמרא 71)בלשון שם. משנה,
(כלומר, ברירה?" יש מינה, "שמעת הקשו: - א פח, שם
זירא: רבי ומתרץ שלו), הוא זה שפסח מתברר רצונו ידי על
קטן, הוא שהיתום מאחר "כלומר, מכלֿמקום". לבית "שה
פח.) (שם אמרו וכבר הבית, כבני אפוטרופוס אצל הוא הרי
וכן  ('מאירי'). מדעתן" שלא הקטנים בניו על אדם ששוחט
מדעתו  בין מכלֿמקום, לבית "שה שם ר"ח בפירוש הוא
אבל  מינכן, בכת"י גם (וכן הכי נמי תניא בעלֿכרחו. בין
ובתו  בנו ידי על אדם שוחט רבנן") "תנו שלפנינו: בגמרא
ה'מאירי' והוסיף מדעתן". שלא בין מדעתן בין וכו' הקטנים
שמאחר  שחיטה, בשעת רוצה מאי בזה תירצו "ולא שם:
"יאכל  שאמרו מה ולפי"ז רצון". רצונו אין קטן שהוא
הוברר  שרוצה שעלֿידי משום זה אין רוצה", שהוא במקום

שהר  שלו, הפסח שזהו שאין הדבר ועוד ברירה", "אין י
פסחים  שני על כנמנה הוא הרי אלא רצון, הקטן של רצונו
כדלהלן, הראשון מן אלא אוכל אינו הדין שעלֿפי כאחד,
רוצה  שהוא במקום לאכול לו להתיר בו הקילו ואעפ"כ

קטן. שהוא מדעתו 72)מאחר שלא עליו שוחטים שאין
הוא  הרי לו הודיעו ששניהם וכיון ה"ח). למעלה (ראה

כדלהלן. פסחים שני על פסחים 73)כנמנה 'ירושלמי'
ה"א. משניהם.74)פ"ח שם,75)לאכול 'ירושלמי'

אוכל  כאחת, פסחים שני על הנמנה חייא, ר' "תני וה"ב:
(פסחים  בבבלי שמפורש ומה ראשון". שנשחט מהן זה מאי
עליו  נשחטו ואם כאחד, פסחים שני על נמנין שאין פח:)
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ÌÈÏB„b‰55ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ56‡ÏÂ «¿ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…
BzL‡ È„È ÏÚ57eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙L Ì‡Â .ÔzÚcÓ ‡l‡ «¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»¿ƒ»¿¿…ƒ

ÔzÚcÓ ‰Ê È¯‰ -58. ¬≈∆ƒ«¿»

א.50) פח, לחנכן 52)בשביל.51)פסחים עליו שמוטל
שם). ימשכו 53)(רש"י כרחם ועל עליו, שסומכין מפני

שם). (רש"י (שמות 54)אחריו שכתוב כמו כרחן. בעל
הבית  שבעל משמע לבית". שה וכו' להם "ויקחו ג) יב,
יכולין  אינם שהרי לדעתם, צריך ואין ביתו בני לכל יקחנו

שם). (פסחים, שולחן 55)למחות על סמוכין אם אפי'
ע"י). ד"ה שם ('תוספות' למחות בידם שיש משום אביהם,

כיֿאם 56) להיות יכולה אינה עברית שפחה כי אף
– גדלות סימני בהבאת לחפשי יוצאת היא שהרי בקטנותה,
לחנכה, עליו שאין כיון מדעתה, אלא בשבילה שוחטין אין

שם). (רש"י למחות יכולה 57)יכולה היא שגם משום
יכ  עז:) (גיטין קיימאֿלן שהרי שתאמר למחות, אשה ולה

שם). (רש"י, לצרכך עושה ואיני ניזונת איני לבעלה
שם.58) פסחים,

.ËBc·Ú È„È ÏÚÂ ÌÈpËw‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«¿≈«¿
- ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ eÎÏ‰Â ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿»¿¿»¬≈¿«¿»

Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ59. ¿ƒ¿∆«»

שם).59) (פסחים, עצמן בשל יוצאין ואין

.ÈÈ„È ÏÚÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e B·e BzL‡ È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ ,ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú60ÔÈ‡ - «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¬≈¿«¿»≈

ÔÓˆÚ ÏLa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,‰fÓ ÏB„b ÈeÁÓ EÏ61. ¿ƒ»ƒ∆¿≈»¿ƒ∆»¿∆«¿»

בפירוש.60) מיחו לא כי שם.61)אף פסחים,

.‡È‰M‡‰62dÏÚa ˙È·a ‡È‰L63‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁL , »ƒ»∆ƒ¿≈«¿»»«»∆»»ƒ»
dÏÚa ‰ÈÏÚ ËÁLÂ64dÏÚa ÏMÓ ÏÎ‡z -65‰˙È‰ . ¿»«»∆»«¿»…«ƒ∆«¿»»¿»

CeÓq‰ ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a ‰È·‡ ˙È·Ï ˙ÎÏÏ ˙ÊtÁ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ»»∆∆»ƒ«»
ËÁLÂ ‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁLÂ ,˙Ba‰ Ïk C¯„k ‰È‡eOÏ¿ƒ∆»¿∆∆»«»¿»«»∆»»ƒ»¿»«

‰È·‡ ÏMÓ ÏÎ‡z - dÏÚa ‰ÈÏÚ66CÏÈ‡Â Ô‡kÓ .67- »∆»«¿»…«ƒ∆»ƒ»ƒ»¿≈≈
‰ˆB¯ ‡È‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡z68ÌB˜Ó dÏ ¯¯·zL ‡e‰Â . …«ƒ»∆ƒ»¿∆ƒ¿…»»
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ˆ¯zL69ÂÈÏÚ eËÁML ÌB˙È ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»∆»¬»»

ÔÈÒtB¯ËBt‡70B¯ ‡e‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡È -‰ˆ71‰na . «¿¿ƒ…«ƒ»∆∆«∆
ÏB„b Ï·‡ ;ÔË˜ ÌB˙Èa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72‰OÚ - ¿»ƒ¬ƒ¿»»»¬»»«¬»

ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ BÓˆÚ ‰pÓÓk73ÏÚ BÓˆÚ ‰Ón‰Â , ¿«¿∆«¿«¿≈¿»ƒ¿««¿∆«¿«
ÌÈÁÒt ÈL74ËÁLp‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿≈¿»ƒ≈≈∆»ƒ«ƒ¿»

ÔBL‡¯75. ƒ

א.62) פז, שם נחפזת 63)משנה, ואינה נשאה שכבר
שם). (גמרא, אביה לבית לעצמה 64)ללכת ביררה ולא

שם, ('תוספות' לאכול רצונה קרבן מאיזה שחיטה בשעת
האשה). לנישואיה,65)ד"ה הסמוך הראשון ברגל אף

ה'מאירי' פירש וכן אביה. לבית ללכת נחפזת שאינה מכיון
בעלה  בבית שהיא בזמן "האשה המשנה דברי את שם
בעלה", משל תאכל בעלה, עליה ושחט אביה עליה ושחט
שאינה  ובאופן לנישואיה, הסמוך הראשון ברגל גם שמדובר
ראשון  רגל "הלכה הסיפא ודברי אביה. לבית ללכת נחפזת

היינו  רוצה", שהיא במקום תאכל וכו' אביה בבית לעשות
הוא  זה ופסח לנישואיה, הסמוך הראשון הרגל עבר שכבר
ללכת  נחפזת שהיא אלא הראשון, הרגל שלאחר הרגלים מן
מקשים  ובגמ' שתרצה, מאיזה תאכל ולפיכך אביה, לבית
בעלה, משל אוכלת הראשון שברגל המשנה של הרישא על
אביה, משל אוכלת הראשון שברגל מפורש ובברייתא

הגמ': (נחפזת)ומתרצת ברדופה (בברייתא) כאן קשיא, לא
כאן  אביה), משל אוכלת כך משום אביה, (לבית לילך
ללכת  נחפזת (אינה רדופה בשאינה המשנה) של (ברישא
בעלה, משל תאכל הראשון ברגל אף כך משום אביה, לבית
ברגלים  הברייתא של הסיפא כמו מיירי המשנה של והסיפא
לבית  ללכת נחפזת והיא לנישואיה, סמוכים שאינם אחרים
דינים: שלשה שיש נמצא שתרצה). מאיזה תאכל לכן אביה,
הראשון  ברגל גם בעלה, בבית תאכל – נחפזת אינה א)
נחפזת  ב) כנ"ל. דמתניתין, רישא והיינו לנישואין. הסמוך
דברייתא. רישא והיינו אביה, משל תאכל – ראשון וברגל
והיינו  שתרצה, מאיזה תאכל – הרגלים ובשאר נחפזת ג)
"שכן  ה'מאירי' שם והוסיף דברייתא. וסיפא דמתניתין סיפא
כל  ולפי הרמב"ם)". =) המחברים גדולי דעת בה לנו נראה
ומסתלקת  המשנה, מן דין שום רבינו השמיט לא הנ"ל,

הכסףֿמשנה. שם.66)קושיית דברייתא, רישא
נחפזת 67) היא אבל לנישואיה, סמוכים שאינם ברגלים

אביה. לבית דברייתא.68)ללכת וסיפא דמתניתין סיפא
שגילתה 69) אע"פ שחיטה, בשעת דעתה גילתה לא ואם

משל  ולא בעלה משל לא אוכלת אינה אחרֿכך, דעתה
שם), (גמרא, תורה של בענין ברירה" ש"אין לפי אביה,

סט. בהערה להלן אחד 70)וראה וכל אפוטרופסין, שני
הוא  אפוטרופוס היתום. בשביל גם פסחו את שחט מהם

('ערוך'). ילדים' 'אבי יוון ובגמרא 71)בלשון שם. משנה,
(כלומר, ברירה?" יש מינה, "שמעת הקשו: - א פח, שם
זירא: רבי ומתרץ שלו), הוא זה שפסח מתברר רצונו ידי על
קטן, הוא שהיתום מאחר "כלומר, מכלֿמקום". לבית "שה
פח.) (שם אמרו וכבר הבית, כבני אפוטרופוס אצל הוא הרי
וכן  ('מאירי'). מדעתן" שלא הקטנים בניו על אדם ששוחט
מדעתו  בין מכלֿמקום, לבית "שה שם ר"ח בפירוש הוא
אבל  מינכן, בכת"י גם (וכן הכי נמי תניא בעלֿכרחו. בין
ובתו  בנו ידי על אדם שוחט רבנן") "תנו שלפנינו: בגמרא
ה'מאירי' והוסיף מדעתן". שלא בין מדעתן בין וכו' הקטנים
שמאחר  שחיטה, בשעת רוצה מאי בזה תירצו "ולא שם:
"יאכל  שאמרו מה ולפי"ז רצון". רצונו אין קטן שהוא
הוברר  שרוצה שעלֿידי משום זה אין רוצה", שהוא במקום

שהר  שלו, הפסח שזהו שאין הדבר ועוד ברירה", "אין י
פסחים  שני על כנמנה הוא הרי אלא רצון, הקטן של רצונו
כדלהלן, הראשון מן אלא אוכל אינו הדין שעלֿפי כאחד,
רוצה  שהוא במקום לאכול לו להתיר בו הקילו ואעפ"כ

קטן. שהוא מדעתו 72)מאחר שלא עליו שוחטים שאין
הוא  הרי לו הודיעו ששניהם וכיון ה"ח). למעלה (ראה

כדלהלן. פסחים שני על פסחים 73)כנמנה 'ירושלמי'
ה"א. משניהם.74)פ"ח שם,75)לאכול 'ירושלמי'

אוכל  כאחת, פסחים שני על הנמנה חייא, ר' "תני וה"ב:
(פסחים  בבבלי שמפורש ומה ראשון". שנשחט מהן זה מאי
עליו  נשחטו ואם כאחד, פסחים שני על נמנין שאין פח:)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"א) פ"ג להלן (ראה השני מן ולא הראשון מן לא יאכל לא
מדובר  בבבלי שם כי ה'ירושלמי', לדברי סותר זה אין –
בשעת  שירצה מאיזה מהם, מאחד רק לאכול שמתכוון
ולא  הראשון מן לא יאכל לא ברירה", ש"אין ולפי האכילה,
משניהם  לאכול שבדעתו מדובר ב'ירושלמי' אבל השני, מן
זבול' ('בית הראשון מן רק יאכל ולכן מזה, וגם מזה גם

ג). אות כג סי' ח"א

.·È„·Ú76ÔÈÙzL ÈL ÏL77‰Ê ÔÈ„Èt˜nL ÔÓÊa : ∆∆∆¿≈À»ƒƒ¿«∆«¿ƒƒ∆
ep·‚È ‡lL ‰Ê ÏÚ78Ì‡Â ;Ô‰ÈL ÏMÓ ÏÎ‡È ‡Ï - «∆∆…ƒ¿¿∆……«ƒ∆¿≈∆¿ƒ

ÏÎ‡È ‰ˆ¯iL ÌB˜nÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡79. ≈»«¿ƒƒƒ»∆ƒ¿∆…«

ה"א,76) פ"א (ראה כאשה במצוות חייב שהוא כנעני,
למעלה  ראה מדעתו, שלא עליו שוחט ורבו ה"ד) ולמעלה

בנפרד.77)ה"ח. ואחד אחד כל עליו ישחטו ושניהם
יאכל 78) לא שותפין, שני של "עבד תנן: - א פז, בפסחים

"עבד  דתניא: הברייתא, מן הגמרא ומקשה שניהם". משל
ומתרצת  אוכל", מזה רצה אוכל, מזה רצה שותפין, שני של
ומפרש  זה. על זה הבעלים כשמקפידים הם המשנה שדברי
אוכל  העבד ואם השני, מן אחד להנות רוצים שאינם רש"י
לבעל  השייך העבד שמחצית הרי האלו, הקרבנות מאחד
על  זה שקפדי מפרש, ורבינו הראשון. הבעל מן נהנה השני
משל  יאכל העבד שאם חושש אחד שכל יגנבנו", "שלא זה
(כסףֿמשנה). ויגנבנו העבד לב את עי"ז אליו ימשוך השני
חסרות  ווינציאה, ובדפוס אברבנאל בכת"י תימן, ובכת"י

יגנבנו". "שלא בשעת 79)המלים בירר לא כי אף
ראה  מדעתו, שלא עליו שוחט העבד בעל שהרי שחיטה,

ה"ח. למעלה

.‚ÈÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ80ÏÎ‡È ‡Ï - ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ……«
BÓˆÚ ÏMÓ ‡ÏÂ Ba¯ ÏMÓ ‡Ï81Ôa Blk ‰OÚiL „Ú , …ƒ∆«¿…ƒ∆«¿«∆≈»∆À∆
.ÔÈ¯BÁƒ

או 80) מהם, אחד ושחררו שותפין שני של עבד היה "אם
קצתו  ושחרר דמיו קצת ממנו וקיבל אחד אדון לו היה אם
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום, אינו זה הרי שטר, עלֿידי חציו האדון אותו שחרר
בשטר" וזהו קנה, לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי
ה"ד). עבדים מהל' בפ"ח וראה מא. גיטין בפיה"מ (רבינו

וחציו 81) עבד שחציו "מי תנן: פז.) (פסחים במשנה
מקשה: (פח.) ובגמרא רבו", משל יאכל לא בןֿחורין,
תניא  והא יאכל, עצמו משל אבל יאכל, דלא הוא רבו "משל
"לא  הגמרא: ומתרצת רבו?" משל ולא משלו לא יאכל לא
דתנן: אחרונה, במשנה וכאן ראשונה, במשנה כאן קשיא,
ואת  אחד יום רבו את עובד חורין, בן וחציו עבד שחציו מי
רבו  את תקנתם אומרים: ב"ש ב"ה. דברי אחד, יום עצמו
לא  עצמו ואת רש"י) – לו מהראוי כלום מפסיד (שאינו
(שצד  חורין בן חציו שכבר יכול אינו שפחה לישא תקנתם,
יכול  אינו חורין בת לישא בשפחה), אסור שבעבד החירות
והלא  יבטל? לעבד), אסורה חורין (ובת עבד חציו שעדיין
תיקון  מפני אלא וכו', ורביה לפריה אלא העולם נברא לא
שטר  וכותב חורין, בן אותו ועושה רבו את כופין העולם
שהוא  בה שנראה שהמשנה רבינו, ומפרש דמיו", חצי על

אצל  שעובד שתיקנו ראשונה כמשנה היא עצמו משל אוכל
ידי  שיצא גם תיקנו אחד, יום רבו ואצל אחד יום עצמו
בה  שמפורש והברייתא עצמו. משל שיאכל ע"י פסח חובת
כמשנה  היא עצמו, משל ולא רבו משל לא  אוכל שאינו
שביטלו  ה"ז) עבדים מהל' פ"ח – כמותה (שהלכה אחרונה
גורם  יהיה לא שזה כדי עצמו משל שיאכל התקנה את
כדי  אותו ושחרר מהר לאדון לו שאומרים שחרורו, לעיכוב
בנו  אברהם, רבינו בשם (כסףֿמשנה המצוה מן ימנע שלא
לא  "ואמרו בפיה"מ: בעצמו רבנו כתב זה וכעין רבינו). של
עוד  כי לפי עצמו, משל יאכל לא כן וכמו רבו, משל יאכל
עבד  וחציו חורין בן חציו עבד יניח לא הוא כי לך יתבאר
בשום  ממנו יאכל לא ולפיכך לשחררו), אותו כופין (שהרי
לא  (במשנה) כאן שאמר ומה חורין, בן שיעשה עד פנים
זהו  עצמו, משל אוכל שהוא ממנו שיראה רבו משל יאכל

בןֿחורין". וחציו עבד חציו אדם מניחין האומר דעת

.„ÈÌÈÓ ‰nk „Ú82˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ?ÁÒt‰ ÏÚ ««»ƒ¿ƒ««∆««∆ƒ¿∆¿«ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ83Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÎLBÓe ÂÈÏÚ ÔÈÓÂ . ¿»∆»¿∆»¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆
ËÁMiL „Ú epnÓ84CLÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËÁLpL ÔÂÈk . ƒ∆«∆ƒ»≈≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿…

ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,B„È ˙‡85e¯ÊÁÂ ÂÈÏÚ eÓ . ∆»∆¬≈ƒ¿«»»ƒ¿»»¿»¿
- ˙ÈÊk Ì‰Ï LiL ,ÌÈBL‡¯ :ÂÈÏÚ eÓÂ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ∆≈»∆¿«ƒ
,ÌÈB¯Á‡Â ;ÈL ÁÒt ˙BOÚÓ ÌÈ¯eËÙe ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ≈¬∆«≈ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊk Ba ‡ˆÓ ‡lL „Ú ea¯L∆««∆…ƒ¿»¿«ƒ¿»∆»≈»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÌÈ·iÁÂ ,ÔÈÏÎB‡86. ¿ƒ¿«»ƒ«¬∆«≈ƒ

עליו.82) למנות אפשר אנשים פסחים 83)כמה משנה,
א. ממנו 84)פט, ידיהן את ומושכין "נמנין שם: משנה,

שיזרוק  עד ידיהן) (מושכין אומר שמעון רבי שישחט. עד
כחכמים. ופסק הדם", ממה 85)את כן למדו שם בגמרא

– משה מהיות הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב
מהיות  - ולימשך לימעט באו אם כלומר: דשה". מחיותיה

שם). (רש"י החי השה בעוד יתמעטו ברייתא,86)משה,
אין  - ואחד אחד לכל ואין כאחת נמנו אם אבל ב. עח, שם

פ"ז). פסחים (תוספתא החבורה) בני (כל אוכלין

.ÂË‰Ón‰87Ô‰a eÚ„È ‡ÏÂ B˜ÏÁ ÏÚ BnÚ ÌÈ¯Á‡ ««¿∆¬≈ƒƒ«∆¿¿…»¿»∆
B˜ÏÁ BÏ ÔzÏ ÔÈ‡M¯ ‰¯e·Á‰ Èa È¯‰ - ‰¯e·Á‰ Èa¿≈«¬»¬≈¿≈«¬»«»ƒƒ≈∆¿

‰ÏviL ¯Á‡88‰ÏÈÎ‡‰ ˙Úa89ÔÈÏÎB‡ ‰¯e·Á‰ È·e , ««∆ƒ»∆¿≈»¬ƒ»¿≈«¬»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰nL ÌÈ¯Á‡‰ ÌÚ B˜ÏÁ ÏÎB‡ ‡e‰Â Ô‰lMÓƒ∆»∆¿≈∆¿ƒ»¬≈ƒ∆»»»»

‰iL ‰¯e·Áa90Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰¯e·Á‰ Èa ÔÎÂ . «¬»¿ƒ»¿≈¿≈«¬»∆»»∆»≈∆
Ô¯b¯b91Ô‰Ó B‡ÈˆB‰Ï ÌÈ‡M¯ -92B˜ÏÁ BÏ ÔÈ˙BÂ , «¿¿»«»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ∆¿

B˙¯e·Áa e‰ÏÎ‡ÈÂ93ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÏÏBÊ BÈ‡ Ì‡Â . ¿…¿≈«¬»¿ƒ≈≈≈»«»ƒ
˜ÏÁÏ94. ≈»≈

במשנה.87) - ב פט, שלם 88)שם כשהוא נצלה שהפסח
ולהלן  פ"ה, פסחים (תוספתא אבר חסר כשהוא נצלה ולא

הי"א). אין 89)פ"י אכילה שבשעת אףֿעלֿפי (כלומר,
ה"א  פ"ט להלן ראה לחבורה, מחבורה הפסח בשר מוציאין
לחוד, ואחד אחד כל ולאכול להחלק הם מותרים – ג הערה

להלן). אחד,90)וראה בבית אוכלים כשכולם (מדובר
אסור, – כן לא שאם ביניהם, מפסקת מחיצה שום ואין
וראה  ה"ה). פ"ט (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין
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רוקח'). הרבה.91)ב'מעשה שאוכל פסחים,92)זולל,
למעלה.93)שם. ראה פ"ט 94)לעצמו, להלן ראה שם.
ה"ו.

ה'תשע"ט  ב' אדר י"א שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי קבע

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :Bc·ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba¯ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk¯„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
L¯t ‡Ï È¯‰L ;epnÓ ÏÎ‡È ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË ÂÈÏÚ»»»∆¬≈∆…«ƒ∆∆¬≈…≈≈
È„b ËÁLÂ CÏ‰ .ÈBÏt ÔÈnÓ ÈÏ ËBÁL BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿»«¿ƒ

‰ÏËÂ2˙È·Ï e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰Ù¯O‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â ‰kÏÓ B‡ CÏÓ∆∆«¿»¿»«¿«¿ƒ¿…»»¿»«¿ƒ
˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÏÎ‡È - ‰ÏËÂ4. ¿»∆…«ƒ»ƒƒ¿«¿

שיבחר.2) מהם מאיזה יאכל מאיזה 3)שרבו לאכול כדי
ושמא  ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם
אבל  שם). (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת
מן  אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם

ראשון. מלכות 4)הנשחט שלום שמשום רבינו ומפרש
משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו
אין  - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך
מלכות  שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה

גזרו. לא

.·,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿»«∆«∆«
È¯‰ - Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ÁÎLÂ ,‰ÏË B‡ È„‚ BÏ Ú·˜Â¿»«¿ƒ»∆¿»«»»««¬≈
È„b - ÈÏ ¯Ó‡ È„b Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰ÏËÂ È„b ËÁBL ‰Ê∆≈¿ƒ¿»∆¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
È„‚e BlL ‰ÏË - ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÏË Ì‡Â ,ÈlL ‰ÏËÂ BlL∆¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆»«ƒ»∆∆¿ƒ

ÁÏBM‰ ÁÎL .ÈlL5˙È·Ï e‡ˆÈ Ô‰ÈL - BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰Ù¯O‰6Ìc‰ ˜¯fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7- «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ8Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ÁÎL ;9- «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt10¯ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

Bc·ÚÏ11„·Ú‰ ÁÎLÂ ,BÏ Ú·˜Â ,ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ : ¿«¿≈¿»«¿»«¿»«»∆∆
È„b Ba¯ ÏL ‰ÚB¯ BÏ ÔziL ‡e‰Â .Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó»»««¿∆ƒ≈∆∆«¿ƒ
BÓk ËBÁLzL È„k ,Ô‰ÈL ËBÁL :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‰ÏËÂ¿»∆¿…«¿¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿

a¯ EÏ ¯Ó‡L‡lL ˙Ó ÏÚ ElL Ô‰Ó „Á‡ È¯‰Â ,E ∆»«¿«¿«¬≈∆»≈∆∆¿«¿»∆…
ÌeÏk Ba Ea¯Ï ‰È‰È12¯Á‡ ,Ck ‰ÚB¯‰ ‰OÚ Ì‡ . ƒ¿∆¿«¿¿ƒ»»»∆»««

e¯‡aL BÓk ˙B˙‰Ï „·ÚÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È Ck13. »ƒ¿∆∆¿»»∆∆¿«¿¿∆≈«¿

שנזרק 5) קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
הדם. שנזרק אחר ששכח ובין ידוע 6)הדם אינו שהרי

יכולים  ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה
למנוייו. אלא נאכל הפסח אין כי שבשעת 7)לאכלם,

לאכילה. ראויין שניהם היו לא בגמרא 8)הזריקה שם
דם  איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח אביי: של מימרא
וכחכמים  שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הוה לא

ראוי  הקרבן היה לא (אם שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה

לאכילה.9) ראויים היו הזריקה שם 10)שבשעת משנה
- שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא
חזי  הוה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח
זה  אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה".
לחם  וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא
פסח  מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה

בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם עבד 11)אחר כלומר,
כנעני 12)כנעני. עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם

המועיל  בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה
אתה  שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא

-13)הפסח. לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט
וגדי  שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי

שלי.

.‚˙‡ eÏ ËBÁLe ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆»¿¿∆»≈¿»∆
eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ ¯Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡¯ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk - ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ ÔB¯Á‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף שבסמוך

.„„Á‡Ï e¯Ó‡Â ,dÁÒt „·‡L ‰¯e·Á15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lw·e16eÈÏÚ ËBÁLe17„·‡L ÁÒt ‡ˆÓe CÏ‰ , «≈¿»≈»«»»∆«∆»«

BlL Ì‡ :e‰eËÁLe ¯Á‡ ÁÒt eÁ˜Ï Ì‰Â ,BËÁLe¿»¿≈»¿∆««≈¿»ƒ∆
,BnÚ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁLƒ¿«ƒ≈ƒ∆¿≈¿ƒƒ

Û¯OÈ ÈM‰Â18Ô‰ - ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰lL Ì‡Â ; ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ≈
Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡19BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,20È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ∆≈»«≈

˙Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰Ó ‰Ê21- ∆≈∆ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿««
BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י חבורתם את 16)מבני חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי
שנשחט. הקרבן 20)לפני על איתם נמנה לא הוא שהרי

תחילה.21)השני. נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שאי
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי שמא

השליח  ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח ודין [ובדברי 25)שלהן,

שרק  ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני, פסח מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח אם
או  ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן
ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו
שבני  באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
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רוקח'). הרבה.91)ב'מעשה שאוכל פסחים,92)זולל,
למעלה.93)שם. ראה פ"ט 94)לעצמו, להלן ראה שם.
ה"ו.

ה'תשע"ט  ב' אדר י"א שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי קבע

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :Bc·ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba¯ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk¯„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
L¯t ‡Ï È¯‰L ;epnÓ ÏÎ‡È ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË ÂÈÏÚ»»»∆¬≈∆…«ƒ∆∆¬≈…≈≈
È„b ËÁLÂ CÏ‰ .ÈBÏt ÔÈnÓ ÈÏ ËBÁL BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿»«¿ƒ

‰ÏËÂ2˙È·Ï e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰Ù¯O‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â ‰kÏÓ B‡ CÏÓ∆∆«¿»¿»«¿«¿ƒ¿…»»¿»«¿ƒ
˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÏÎ‡È - ‰ÏËÂ4. ¿»∆…«ƒ»ƒƒ¿«¿

שיבחר.2) מהם מאיזה יאכל מאיזה 3)שרבו לאכול כדי
ושמא  ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם
אבל  שם). (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת
מן  אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם

ראשון. מלכות 4)הנשחט שלום שמשום רבינו ומפרש
משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו
אין  - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך
מלכות  שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה

גזרו. לא

.·,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿»«∆«∆«
È¯‰ - Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ÁÎLÂ ,‰ÏË B‡ È„‚ BÏ Ú·˜Â¿»«¿ƒ»∆¿»«»»««¬≈
È„b - ÈÏ ¯Ó‡ È„b Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰ÏËÂ È„b ËÁBL ‰Ê∆≈¿ƒ¿»∆¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
È„‚e BlL ‰ÏË - ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÏË Ì‡Â ,ÈlL ‰ÏËÂ BlL∆¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆»«ƒ»∆∆¿ƒ

ÁÏBM‰ ÁÎL .ÈlL5˙È·Ï e‡ˆÈ Ô‰ÈL - BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰Ù¯O‰6Ìc‰ ˜¯fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7- «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ8Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ÁÎL ;9- «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt10¯ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

Bc·ÚÏ11„·Ú‰ ÁÎLÂ ,BÏ Ú·˜Â ,ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ : ¿«¿≈¿»«¿»«¿»«»∆∆
È„b Ba¯ ÏL ‰ÚB¯ BÏ ÔziL ‡e‰Â .Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó»»««¿∆ƒ≈∆∆«¿ƒ
BÓk ËBÁLzL È„k ,Ô‰ÈL ËBÁL :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‰ÏËÂ¿»∆¿…«¿¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿

a¯ EÏ ¯Ó‡L‡lL ˙Ó ÏÚ ElL Ô‰Ó „Á‡ È¯‰Â ,E ∆»«¿«¿«¬≈∆»≈∆∆¿«¿»∆…
ÌeÏk Ba Ea¯Ï ‰È‰È12¯Á‡ ,Ck ‰ÚB¯‰ ‰OÚ Ì‡ . ƒ¿∆¿«¿¿ƒ»»»∆»««

e¯‡aL BÓk ˙B˙‰Ï „·ÚÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È Ck13. »ƒ¿∆∆¿»»∆∆¿«¿¿∆≈«¿

שנזרק 5) קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
הדם. שנזרק אחר ששכח ובין ידוע 6)הדם אינו שהרי

יכולים  ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה
למנוייו. אלא נאכל הפסח אין כי שבשעת 7)לאכלם,

לאכילה. ראויין שניהם היו לא בגמרא 8)הזריקה שם
דם  איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח אביי: של מימרא
וכחכמים  שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הוה לא

ראוי  הקרבן היה לא (אם שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה

לאכילה.9) ראויים היו הזריקה שם 10)שבשעת משנה
- שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא
חזי  הוה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח
זה  אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה".
לחם  וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא
פסח  מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה

בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם עבד 11)אחר כלומר,
כנעני 12)כנעני. עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם

המועיל  בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה
אתה  שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא

-13)הפסח. לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט
וגדי  שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי

שלי.

.‚˙‡ eÏ ËBÁLe ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆»¿¿∆»≈¿»∆
eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ ¯Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡¯ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk - ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ ÔB¯Á‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף שבסמוך

.„„Á‡Ï e¯Ó‡Â ,dÁÒt „·‡L ‰¯e·Á15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lw·e16eÈÏÚ ËBÁLe17„·‡L ÁÒt ‡ˆÓe CÏ‰ , «≈¿»≈»«»»∆«∆»«

BlL Ì‡ :e‰eËÁLe ¯Á‡ ÁÒt eÁ˜Ï Ì‰Â ,BËÁLe¿»¿≈»¿∆««≈¿»ƒ∆
,BnÚ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁLƒ¿«ƒ≈ƒ∆¿≈¿ƒƒ

Û¯OÈ ÈM‰Â18Ô‰ - ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰lL Ì‡Â ; ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ≈
Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡19BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,20È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ∆≈»«≈

˙Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰Ó ‰Ê21- ∆≈∆ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿««
BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י חבורתם את 16)מבני חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי
שנשחט. הקרבן 20)לפני על איתם נמנה לא הוא שהרי

תחילה.21)השני. נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שאי
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי שמא

השליח  ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח ודין [ובדברי 25)שלהן,

שרק  ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני, פסח מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח אם
או  ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן
ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו
שבני  באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
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מלעשות  הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת ומכיוון
שני.] פסח

.‰„·‡L ÁÒt Lw·Ï e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL - Èz¯Á‡ Ì‡ : ¿«¬ƒ≈«¿ƒ«¬«∆»«»«

ËÁL Ô‰lL Ì‡ :eËÁLÂ eÁ˜Ï Ì‰Â ,ËÁLÂ ‡ˆÓe»»¿»«¿≈»¿¿»¬ƒ∆»∆ƒ¿«
,Ì‰nÚ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ì‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ì‰ - ÔBL‡ƒ̄≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁL BlL Ì‡Â ;Û¯OÈ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ27Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ƒ∆¿≈¿ƒƒ∆»∆≈»«≈∆≈∆
„Á‡k Ì‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL28Ô‰ - ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿∆»≈

Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡29‡ˆÈ BlLÂ , ¿ƒƒ∆»∆¿≈≈ƒ»∆¿∆≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï30.ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËÙe , ¿≈«¿≈»»ƒ«¬∆«≈ƒ

רק 26) אלא בשבילם שישחוט לו שאמרו את לא שיחפש
אליהם יביאנו וכשימצאנו (כסף הפסח ישחטוהו והם

ונמצא 27)משנה). להם. שישחוט לו אמרו לא שהם
שלו. מהקרבן ידם ואחד 28)שמשכו לצמצם אפשר שאי

תחילה. נשחט ולא 29)מהם ראשון נשחט שלו שמא כי
שלהן. על כלל והוא 30)נמנה ראשון נשחט שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא ושלו עמהם, נמנה

.Âe‡ˆ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BÁÒt BÏ „·‡Â ,ÌÁÒt Ô‰Ï „·‡»«»∆ƒ¿»¿»«ƒ¿¿»«»∆¿
ÈÏÚ eËÁLÂ eLw·e31ËBÁLe Lw·e ‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk - eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32Û¯OÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34- ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙ¯OÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ Lw·Ï Ì‰ eÎÏ‰Â Lw·Ï ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ¯·„e ˙BÊÈÓ¯ ÌL eÈ‰L B‡ ,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«
B¯·Á ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈

ÔÈ‡ - ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ eL¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…≈¿¿…»¿∆»∆¿≈»
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡¯Á‡37. «¬»ƒ∆»∆

בשבילי.31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את חפשו
ידיהם 32) את למשוך אין ומשנשחט עליו, נמנו כולם שהרי

בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח אחד 34)כדין שוודאי
תחילה. נשחט הוא 35)מהם מהם איזה ידוע שלא משום

עליו. אמרו 36)שנמנו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
הדבר  כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו",
משנה). (כסף זאת לנו להשמיע למשנה ואין פשוט

אוכל 37) זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין
משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט שלהן אם אף משלו

שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף

.ÊeËÁMiL Ì„˜ Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ˙B¯e·Á ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ O·k ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰¯e·Á -¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â ,ÈM‰ ÔÈÁ˜BÏ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¬»»

el‡ Ïˆ‡39,‰BL‡¯‰ Ïˆ‡ ‡a ‰iL ÈaÓ „Á‡Â ≈∆≈¿∆»ƒ¿≈¿ƒ»»≈∆»ƒ»
:ÌÏˆ‡ ‡aL „Á‡‰ ‰ÊÏ ˙¯ÓB‡ Ô‰Ó ‰¯e·Á ÏÎÂ¿»¬»≈∆∆∆»∆»∆»∆»∆¿»
ElMÓ ˙BÎeLÓ EÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ elL Ì‡ƒ∆»«∆««∆»∆¿ƒ∆¿
eÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ ElL Ì‡Â ,elL ÏÚ ˙ÈÓÂ¿ƒ¿≈»«∆»¿ƒ∆¿«∆««∆»≈

˙B¯e·Á LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬
‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙B¯e·Á ¯OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆

‰¯e·Á ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ - ‰¯OÚ ‰¯OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»
˙¯Á‡‰ ‰¯e·ÁÏ41ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42¯Á‡Â , «¬»»«∆∆¿»≈«¿ƒ¿¿ƒ¿««

.ÔÈËÁBL Ck»¬ƒ

הפסח.38) מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני והיינו
על  יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון

כדלהלן. עושים לכן נמנו, והוצרך 39)איזה שם. במשנה
משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב משום לכך
והולכין  "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה
שיהיה  ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי

(נשאר)". קיים החבורה מבני שם 40)אחד פסחים בגמרא
חמשה  של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו
חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה
שלו. החבורה מבני אחד אף בלי החמישי הפסח יישאר

וחבורה 41) חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,
אחד  פסח אף יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה הארבעה 42)שלא
ידי  זה פסח הוא שלך אם לחמישי: החדשה שבחבורה
שהם  מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו
הארבעה  וכן לשני ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו

שם). (רש"י וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל

.Á„Á‡ ÁÒt Á˜BÏ ‰Ê - Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ ¯Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡B·È Ck ¯Á‡Â ,˙B¯e·Á ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡B·ÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

¯Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL B¯·Á ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
EÈ„È - ‰Ê ÁÒt ‡e‰ ÈlL Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰iL ‰¯e·ÁÓ≈¬»¿ƒ»¿≈ƒ∆ƒ∆«∆»∆

ÈlL ÏÚ ˙ÈÓÂ ElMÓ ˙BÎeLÓ45- ‡e‰ ElL Ì‡Â , ¿ƒ∆¿¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ∆¿
‡ˆÓÂ .ElL ÏÚ È˙ÈÓÂ ÈlL ÁÒtÓ ‰ÎeLÓ È„È»ƒ¿»ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«∆¿¿ƒ¿»

ÌeÏk e„ÈÒÙ‰ ‡lL46. ∆…ƒ¿ƒ¿

לו 43) ולומר השני עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
כך  ידי על כי משלי ידי מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם
חבירו  של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח  הוא
אפשר, אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו
שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי

כל 44) ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
מן  שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני של לפסח אחד

וידיך 45)השוק. שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל
יכול  אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות
כאחד. פסחים שני על נמנים שאין אחר, פסח על להימנות

השריפה.46) לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד שאף

.Ë‰MÓÁ47˙‡ˆÓÂ Ô‰ÈÁÒt ˙B¯BÚ e·¯Ú˙pL ¬ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿»
˙ÏaÈ48‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈ Ìlk - Ô‰Ó „Á‡ ¯BÚa49. «∆∆¿∆»≈∆À»≈¿¿≈«¿≈»

ÔÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ e·¯Ú˙ Ì‡Â50ÁÒÙa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿»¿…∆¿ƒ«»»«»ƒ¿∆«
ÈL51ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ e·¯Ú˙ ; ≈ƒƒ¿»¿««¿ƒ»¿ƒƒ«¬∆«
ÈL52·¯wL ‰Ê ‡ˆÓ - ÈL ÁÒt e·È¯˜‰ Ì‡L . ≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»∆∆»«
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‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡È·Ó ¯Lk Ôa¯˜ ÔBL‡¯a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿
„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54·iÁÓÏ ‡lL ËÁL ‡ˆÓ -55, À»«∆«∆»ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿À»

ÂÈÈeÓÏ ‡lL ËÁLpL ÈÓk ‰ÊÂ56Ïk ‰˙‰ Ì‡Â . ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«∆…ƒ¿»¿ƒƒ¿»»
Ìc - ÌÈÓÏL ‰È‰È ÁÒt BÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡Â Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«ƒ≈∆«ƒ¿∆¿»ƒ«
ÔÈzp‰Â ,‰˜È¯Êa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜È¯Êa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ∆«≈ƒ

וליותר.47) לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם ברייתא
בקרבן.48) הפוסלים המומין מן אחד אחד 49)היא שכל

הבעלֿמום. הוא שמא בספק, מהם זה וכל 50)ואחד
את  ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו
ששופכים  ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, יסוד על הדם

אותו". מפשיטין היו 51)דמו לא זריקה בשעת שהרי
שכולם  ונמצא מום, בעל ספק מצד לאכילה ראויין הקרבנות

לאכילה 52)פסולים. ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב ואין פסול, הוא אחד ורק הזריקה, בשעת

שנאמר 53) משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
(רש"י  בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים

אחד 54)שם). שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא ואין
הפסח. בקרבן מחוייב בוודאי הדין 55)מהם מן שהרי

פטורים. ש"אין 56)כולם א הלכה ב פרק למעלה וראה
למנוייו". אלא הפסח את שבדיעבד 57)שוחטין פי על אף

יצא.

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ב שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בני 1) על והשוחט השם שינוי במחשבת הנשחט פסח יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה,

.‡ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·k2ÁÒt‰L , ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆«∆«
ËÁL BÈ‡3ÂÈÏÚa ÌLÏe ÁÒt ÌLÏ ‡l‡4Ì‡Â ; ≈ƒ¿»∆»¿≈∆«¿≈¿»»¿ƒ

ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁL5ÏeÒt -6ËÁBM‰ .7˙‡ ¿»¿«¬∆∆ƒ«≈»«≈∆
ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,‰¯e·Á Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«

Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL - ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - Ô‰Ï ÔÓ‡ ‰È‰9- Â‡Ï Ì‡Â , »»∆¡»»∆¿ƒ«¿»»¿ƒ»

ÔÈc‰ ˙¯eL10ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â .ÔÓ‡ BÈ‡LÏÚ ¯ ««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¬ƒ«
BÓˆÚ11ÈL ÁÒt ‡È·ÈÂ ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ -12. «¿¬≈∆¿À»¿»ƒ∆«≈ƒ

יא.2) ג, א, הלכות והולכתו 3)פט"ו הדם קבלת כן וכמו 
שם. ראה את 4)וזריקתו, "שמור א) טז, (דברים שנאמר

פסח, לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח" ועשית האביב חודש
נאמר  ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי הרי
זביחה  שתהא הוא", פסח זבח "ואמרתם כז) יב, (שמות
לשינוי  ענין תנהו קודש, לשינוי ענין אינו אם פסח, לשם

ז:). (זבחים לשם 5)בעלים שלא או פסח לשם שלא
א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ג ראה בעליו,

גֿיא.6) הלכות שם ופט"ו ב. בזבחים תוספתא 7)משנה
ובמאירי  קצת. לשון בשינוי פ"ג, ופסחים פ"ב תרומות
סוף  עד מכאן רבינו, כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין

בפסחים. ברייתא בשם ושם 8)ההלכה, שם בתוספתא

והוא  הברייתא. בלשון שם במאירי הוא כן אבל ליתא,
בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי לדעת
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ט רבינו כתב וכן נאמן. אינו
- נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב "היה טו: הלכה
היה  אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי זבחים נאמן;
מהלכות  בפי"ג שכתב [ומה וכו'" דבריו על סומך לו נאמן
בטהרות, עמו עושה "היה ח: הלכה ומושב משכב מטמאי
שעשיתי  טהרות בו, שפגע בשעה לו ואמר מצאו זמן ולאחר
וכמו  לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי נטמאו, עמך
 ֿ בכסף ועיין שם. המוקדשין פסולי ובהלכות כאן שכתב

שם]. עד 9)משנה לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
לו  ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד:
רבינו  כתב וכן יגרשנה. - לו נאמן הוא אם שמואל מר

שם. המוקדשין פסולי נותן"10)בהלכות הדין "כלומר,
שם). גיטין הדין.11)(רש"י משורת לפנים ולעשות

"אין 12) כתב: והראב"ד שם. במאירי הברייתא בלשון כן
על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח, כאן
ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי
 ֿ והלחם לכתחילה. בשפיכה יתנם אל בזריקה שהניתנין
בדין  שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק מתרץ משנה
שחייב  לאחד לזכות כדי לכתחילה איסור על יעברו שכולם
יעבור  עצמו והוא בספק חייב עצמו הוא כאן אבל בפסח,

פסח. קרבן להקריב כדי לכתחילה איסור על

.·Û‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
Ìc‰ ˙‡ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ¯eÓ‡‰L Èt ÏÚ13; «ƒ∆»≈ƒ¿ƒ…ƒ¿…∆«»

‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ÁÒt‰ ÔÈ‡L14‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â . ∆≈«∆«»∆»«¬ƒ»¿ƒ»«…
‰ˆ¯‰15- Ìc‰ ˜¯ÊpL „Ú BÏ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . À¿»¿ƒ…««∆ƒ¿««»
‰ˆ¯‰16‰v¯Ó ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL ¯Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â18- ÌÈ¯·È‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ Û¯BO19e‡ÓË . ≈∆«¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿¿

ÏÎ‡ ¯Oa‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ÌÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿«»»«»≈∆«»¿«»»∆¡»
·¯ÚÏ20ËÁLpL ¯Á‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .21˜¯ÊÈ ‡Ï - »∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ««∆ƒ¿«…ƒ¿…

‰ˆ¯‰ ‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡L .ÈL ÁÒÙa23 ¿∆«≈ƒ∆≈«ƒ¿«∆«À¿««

ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË Ì‡ ‡l‡24e¯‡aL BÓk , ∆»ƒƒ¿»¿À¿««¿¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי של כחכמים עח: בפסחים משנה
ב. הלכה ג פרק למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק אינו - לאכילה ראוי ואינו וחייב 15)הבשר
שני. פסח שני.16)לעשות פסח מלעשות ופטור

במשנה.17) פ: שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק פסחים בתוספתא

יזרוק. לא לאו, ואם יזרוק. ואחד, אחד לכל כזית יש אם
אם  מדקתני עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע

(כסףֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה
הדם". את זורק קיים, והבשר החלב "נטמא עח:

ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט לפני נטמאו שאם
א. הלכה ופ"ו א, הלכה פ"ה אם 22)להלן אף כלומר,

הדם. שנזרק עד נודע במשנה.23)לא פ: מת 24)שם
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‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡È·Ó ¯Lk Ôa¯˜ ÔBL‡¯a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿
„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54·iÁÓÏ ‡lL ËÁL ‡ˆÓ -55, À»«∆«∆»ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿À»

ÂÈÈeÓÏ ‡lL ËÁLpL ÈÓk ‰ÊÂ56Ïk ‰˙‰ Ì‡Â . ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«∆…ƒ¿»¿ƒƒ¿»»
Ìc - ÌÈÓÏL ‰È‰È ÁÒt BÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡Â Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«ƒ≈∆«ƒ¿∆¿»ƒ«
ÔÈzp‰Â ,‰˜È¯Êa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜È¯Êa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ∆«≈ƒ

וליותר.47) לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם ברייתא
בקרבן.48) הפוסלים המומין מן אחד אחד 49)היא שכל

הבעלֿמום. הוא שמא בספק, מהם זה וכל 50)ואחד
את  ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו
ששופכים  ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, יסוד על הדם

אותו". מפשיטין היו 51)דמו לא זריקה בשעת שהרי
שכולם  ונמצא מום, בעל ספק מצד לאכילה ראויין הקרבנות

לאכילה 52)פסולים. ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב ואין פסול, הוא אחד ורק הזריקה, בשעת

שנאמר 53) משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
(רש"י  בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים

אחד 54)שם). שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא ואין
הפסח. בקרבן מחוייב בוודאי הדין 55)מהם מן שהרי

פטורים. ש"אין 56)כולם א הלכה ב פרק למעלה וראה
למנוייו". אלא הפסח את שבדיעבד 57)שוחטין פי על אף

יצא.

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ב שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בני 1) על והשוחט השם שינוי במחשבת הנשחט פסח יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה,

.‡ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·k2ÁÒt‰L , ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆«∆«
ËÁL BÈ‡3ÂÈÏÚa ÌLÏe ÁÒt ÌLÏ ‡l‡4Ì‡Â ; ≈ƒ¿»∆»¿≈∆«¿≈¿»»¿ƒ

ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁL5ÏeÒt -6ËÁBM‰ .7˙‡ ¿»¿«¬∆∆ƒ«≈»«≈∆
ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,‰¯e·Á Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«

Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL - ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - Ô‰Ï ÔÓ‡ ‰È‰9- Â‡Ï Ì‡Â , »»∆¡»»∆¿ƒ«¿»»¿ƒ»

ÔÈc‰ ˙¯eL10ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â .ÔÓ‡ BÈ‡LÏÚ ¯ ««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¬ƒ«
BÓˆÚ11ÈL ÁÒt ‡È·ÈÂ ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ -12. «¿¬≈∆¿À»¿»ƒ∆«≈ƒ

יא.2) ג, א, הלכות והולכתו 3)פט"ו הדם קבלת כן וכמו 
שם. ראה את 4)וזריקתו, "שמור א) טז, (דברים שנאמר

פסח, לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח" ועשית האביב חודש
נאמר  ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי הרי
זביחה  שתהא הוא", פסח זבח "ואמרתם כז) יב, (שמות
לשינוי  ענין תנהו קודש, לשינוי ענין אינו אם פסח, לשם

ז:). (זבחים לשם 5)בעלים שלא או פסח לשם שלא
א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ג ראה בעליו,

גֿיא.6) הלכות שם ופט"ו ב. בזבחים תוספתא 7)משנה
ובמאירי  קצת. לשון בשינוי פ"ג, ופסחים פ"ב תרומות
סוף  עד מכאן רבינו, כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין

בפסחים. ברייתא בשם ושם 8)ההלכה, שם בתוספתא

והוא  הברייתא. בלשון שם במאירי הוא כן אבל ליתא,
בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי לדעת
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ט רבינו כתב וכן נאמן. אינו
- נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב "היה טו: הלכה
היה  אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי זבחים נאמן;
מהלכות  בפי"ג שכתב [ומה וכו'" דבריו על סומך לו נאמן
בטהרות, עמו עושה "היה ח: הלכה ומושב משכב מטמאי
שעשיתי  טהרות בו, שפגע בשעה לו ואמר מצאו זמן ולאחר
וכמו  לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי נטמאו, עמך
 ֿ בכסף ועיין שם. המוקדשין פסולי ובהלכות כאן שכתב

שם]. עד 9)משנה לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
לו  ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד:
רבינו  כתב וכן יגרשנה. - לו נאמן הוא אם שמואל מר

שם. המוקדשין פסולי נותן"10)בהלכות הדין "כלומר,
שם). גיטין הדין.11)(רש"י משורת לפנים ולעשות

"אין 12) כתב: והראב"ד שם. במאירי הברייתא בלשון כן
על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח, כאן
ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי
 ֿ והלחם לכתחילה. בשפיכה יתנם אל בזריקה שהניתנין
בדין  שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק מתרץ משנה
שחייב  לאחד לזכות כדי לכתחילה איסור על יעברו שכולם
יעבור  עצמו והוא בספק חייב עצמו הוא כאן אבל בפסח,

פסח. קרבן להקריב כדי לכתחילה איסור על

.·Û‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
Ìc‰ ˙‡ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ¯eÓ‡‰L Èt ÏÚ13; «ƒ∆»≈ƒ¿ƒ…ƒ¿…∆«»

‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ÁÒt‰ ÔÈ‡L14‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â . ∆≈«∆«»∆»«¬ƒ»¿ƒ»«…
‰ˆ¯‰15- Ìc‰ ˜¯ÊpL „Ú BÏ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . À¿»¿ƒ…««∆ƒ¿««»
‰ˆ¯‰16‰v¯Ó ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL ¯Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â18- ÌÈ¯·È‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ Û¯BO19e‡ÓË . ≈∆«¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿¿

ÏÎ‡ ¯Oa‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ÌÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿«»»«»≈∆«»¿«»»∆¡»
·¯ÚÏ20ËÁLpL ¯Á‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .21˜¯ÊÈ ‡Ï - »∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ««∆ƒ¿«…ƒ¿…

‰ˆ¯‰ ‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡L .ÈL ÁÒÙa23 ¿∆«≈ƒ∆≈«ƒ¿«∆«À¿««

ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË Ì‡ ‡l‡24e¯‡aL BÓk , ∆»ƒƒ¿»¿À¿««¿¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי של כחכמים עח: בפסחים משנה
ב. הלכה ג פרק למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק אינו - לאכילה ראוי ואינו וחייב 15)הבשר
שני. פסח שני.16)לעשות פסח מלעשות ופטור

במשנה.17) פ: שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק פסחים בתוספתא

יזרוק. לא לאו, ואם יזרוק. ואחד, אחד לכל כזית יש אם
אם  מדקתני עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע

(כסףֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה
הדם". את זורק קיים, והבשר החלב "נטמא עח:

ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט לפני נטמאו שאם
א. הלכה ופ"ו א, הלכה פ"ה אם 22)להלן אף כלומר,

הדם. שנזרק עד נודע במשנה.23)לא פ: מת 24)שם
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מת  שם שיש נודע שנטמא אחר ורק עליו, ידעו שלא
טומאת  "נטמא שם: ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא
שאין  כל התהום? טומאת "ואיזוהי מרצה". הציץ התהום,
התהום  טומאת אמרו ולא העולם, בסוף אפילו מכירה אדם
שהרגו" זה בו יודע שהרי לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא

יח). הלכה נזירות מהלכות ושם 25)(פ"ו ו. הלכה פ"ד
התהום  טומאת טמא שהוא לו נודע אם שאף רבינו כתב

וזרק  הדם, שיזרוק שהציץ קודם הורצה, - הדם את אח"כ
מזיד. שהוא אע"פ התהום טומאת על מרצה

.‚ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÁÒt‰26‰Úa¯‡a ‡ÓËpL B‡ «∆«∆»»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»¿«¿»»
„iÓ Û¯OÈ - ¯OÚ27e˙Ó B‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .28B‡ »»ƒ»≈ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈
Ì‰È„È ˙‡ eÎLÓ29˙˜È¯Ê Ì„˜ e˙Ó B‡ e‡ÓË elÙ‡ , »¿∆¿≈∆¬ƒƒ¿¿≈…∆¿ƒ«

Ìc‰30B˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -31Ck ¯Á‡Â «»«ƒƒ«∆¿À«»¿««»
ÏÏk‰ ‰Ê .Û¯OÈ32BÙe‚a BÏeqtL Ïk :33Û¯OÈ - ƒ»≈∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»≈

„iÓ34ÌÈÏÚaa B‡ Ìca ;35Ck ¯Á‡Â B˙¯eˆ ¯aÚz - ƒ»«»«¿»ƒ¿À«»¿««»
eÎLnL Ú„BpL ¯Á‡ BËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Û¯OÈƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»««∆«∆»¿
ÁÒÙÏ eÁ„Â e‡ÓË B‡ e˙Ó B‡ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿∆«

„iÓ Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL36ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Èa Ïk e‡ÓËpLk ?ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Û¯OiL∆ƒ»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿≈
ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ - Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰¯e·Á‰«¬»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿»»»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË ÏL Ì˜ÏÁa37Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¿»∆¿≈ƒ««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»»
ÏÎ‡Ï eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡38‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯B‰h‰ eÎÊ - ««∆ƒ¿ƒ∆¡…»«¿ƒ∆¬«ƒ…

eÏÈÁ˙‰39‡ .- Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËÂ Ôlk eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï· ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË ÏL Ô˜ÏÁa ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ ‡Ï…»¿ƒ¿∆¿»∆¿≈ƒ∆»«¿ƒ

Û¯OÈ ÌÈ‡Óh‰ ˜ÏÁÂ ,Ì˜ÏÁ ÔÈÏÎB‡40ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿ƒ∆¿»¿≈∆«¿≈ƒƒ»≈¿«ƒ
Ô˙ˆ˜Ó e˙Ó Ì‡41ÌÏL ‡ÓË .42Ba¯ B‡43ÌÈÙ¯BO - ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»»≈À¿ƒ

‰¯Èa‰ ÈÙÏ B˙B‡44„Ú ÔLi·Ï È„k ,Ïk‰ ÈÙa ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈«…¿≈¿«¿»«
Ba e¯‰fiL45‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ B˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ .46È„k , ∆ƒ»¬¿¿ƒ≈¬≈««¬»»¿≈

e·‚ ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ e¯Ó‡ÈÂ Ô˙B‡ e„LÁÈ ‡lL47. ∆…«¿¿»¿…¿≈¬≈««¬»»»¿
ÌÈ˜·e L˜a e‰eÙ¯OÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ48Û¯OÏ eˆ¯Â ¿ƒ»ƒƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…

ÔÈÙ¯BO - ÔÓˆÚ ÏMÓ49BËeÚÓ ‡ÓË .50¯˙Bp‰ ÔÎÂ51 ƒ∆«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈«»
Ô‰È˙B¯ˆÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO -52ÔÓˆÚ ÈˆÚÓ53‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ¿«¿≈∆≈¬≈«¿»¬»…

eÏÚÓÈÂ ÌÏˆ‡ Ô‰Ó e¯‡MÈ ‡lL ,‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ≈¬≈««¬»»∆…ƒ»¬≈∆∆¿»¿ƒ¿¬
Ô‰a54. »∆

ישרף 26) שנטמא או שיצא "הפסח פב. בפסחים משנה
בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ רבנו ומפרש מיד",
שהרי  מירושלים", "שיצא והעתיק כאן רבינו בו וחזר
רבינו: שכתב כמו ארבעהֿעשר, ביום כשיצא המדובר
שאמרו  מזה מוכח וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא
שאין  לשרוף, אסור עשר, חמשה בליל ואילו מיד". "ישרף
המוקדשין  פסולי מהלכות (פי"ט ביוםֿטוב קדשים שורפין
שאילו  מירושלים, שיצא עלֿכרחינו כן, ואם ה). הלכה
כמו  עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה
ועיין  ג. הערה שם ועיין א. הלכה פ"ט להלן מדבריו שנראה

ישראל. ותפארת טוב' יום עיבור 27)'תוספות צריך ואינו
הבשר. בגוף הוא שהפסול משום להלן), (ראה צורה

והמדובר 28) ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה
אלא  זה על נודע שלא שחיטה, לפני מתו או כשנטמאו

להלן. ראה שחיטה, לאחר 29)לאחר שהרי שנשחט, לפני
פ"ב  למעלה ראה ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט
ידיהם  שמשכו שנשחט, לאחר עד נודע שלא אלא יד, הלכה
שמתו  שנטמאו, נודע כשלא אלה וכל השחיטה. לפני

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם פב:30)ושמשכו שם
יוחנן  ר' של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי יוסף כרב
אלא  הגוף פסול זה אין זריקה לפני שאפילו ברוקא, בן

בעלים. או 31)פסול שיסריח, עד הבשר את מניח
לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד לילה משאירו

קדשים. בזיון עג:32)משום שנטמא 33)פסחים כגון
משום 34)הבשר. צורתו, שתעובר עד להניח צריך ואין

קדשים. מבזה זה ואין נפסל או 35)שהבשר הדם שנטמא
הבעלים. הקרבן 36)נטמאו בגוף פסול נחשב שזה

מפורש, נראה עג: שבפסחים ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף שחיטה, לאחר אלא נודע לא אם שאף
משם, שנראה ו, פרק סוף פסחים הירושלמי דברי על רבינו
(אור  הגוף פסול זה אין - שחיטה אחר אלא נודע לא שאם
מהלכות  פ"ב, להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח).

י]. הלכה שם 37)שגגות וירושלמי פ"ז, פסחים תוספתא
ז. פרק לאכול 38)סוף התחילו הטמאים כלומר,

שם). התחילו.39)(ירושלמי לא עדיין הטהורים [כלומר,
הטהורים  התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי
הטמאים. של בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא
התחילו  לא "אם כתב (130 (עמ' פא: שם והמאירי
הטמאים  בחלק הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים
דבריו: לתקן שיש ונראה המערב". בתלמוד היא וכן וכו'
בחלק  [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם
הטהורים  זכו לא - לאכול] התחילו אם אבל הטמאים,
וכן  הטהורים. באכילת תלוי שהכל וכו'", הטמאים בחלק
התחילו  אם "אבל בסמוך: להלן תימן כ"י ברמב"ם הוא
הכל  זה, ולפי חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו
השמיט  שרבינו מזה מוכח וכן כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי
הלא  אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב ולא
להלן]. עוד וראה כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי

(ראה 40) חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו [שכיון
ובפ"ב  כה, הערה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ"ט להלן
יכולים  שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה
כשתי  מעתה הם והרי החבילה, נתפרדה להצטרף, עוד
לפי  הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות,
א), הלכה פ"ט (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל  ש"אינו
של  בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים,
חבורות]. שתי של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם בירושלמי

נטמאו 41) או מקצתן שמתו חבורה "בני שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין השאר כל 42)מקצתן, פירוש,

לפיכך 43)הקרבן. בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב
הבירה. לפני אותו וכל 44)שורפין פא: בפסחים משנה

אנשים. הרבה שם ויש שם), (רש"י בירה נקרא כולו המקדש
כדי 45) חנינא בר יוסי א"ר טעמא, "מאי שם: גמרא

טומאה" לידי יבואו ולא להבא שישמרו "כדי לביישן",
שם). המשניות הקדש,46)(פירוש עצי והם שם. משנה

חכמים  והתירו המזבח, על קרבנות לשריפת שהוקדשו
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את  כשהקדישו מתחילה ב"ד תנאי הוא כן כי כן, לעשות
(תוס' שנטמא פסח שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים,

נטמא). ד"ה "שלא 47)שם שאמר יוסף כרב ולא כרבא,
דבר: של ופירושו פב.) (שם [עצים]" לו שאין מי את לבייש
לו  כשישארו - שלו, בעצים במקדש לשרוף נצריכהו אם
המערכה  שמעצי הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים

למערכה,48)גנב. ראויים "אינם שהרי חשד, בהם שאין
תאנה  של במורביות רגילים היו באלו (כט.) בתמיד  כדתנן
שכתבו  ויש שם). חננאל (רבינו שמן" עץ ושל אגוז ושל
הגמרא  מלשון נראה וכן (מאירי, למערכה פסולים שהם
ועיין  למערכה", חזי דלא וחריותא קני "דאייתי שם בפסחים

שם). של 49)רש"י טעמו (בין בינייהו "מאי בגמרא: שם
קני  דאייתי בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף רב
למערכה". חזי דלא דקל) וענפי קנים (שהביא וחריותא
לבייש  "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם
בושה  יש ובקנים בקש גם שהרי אסור, - לו" שאין מי את
"חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק ורבינו לו, שאין למי

עצמן. של וקנים בקש לשרוף מותר כך של 50)משום
(מאירי). כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן.51)הקרבן, מן

קהל 52) בפני בבירה לשרוף לביישן אין פשעו, שלא כיון
מעצי 53)רב. שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה זה וגם פיישן 54)המערכה. "דילמא פב. שם
ל  בהו ואתי תקלה".מינייהו, ידי

.„ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰55- ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯Èƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡È·È - BÁÒt ·È¯˜‰L „Ú ÌeÓ Ba ÏÙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a56. ¿»»¿»ƒ

בלבד,55) העזים ומן הכבשים מן אלא שוחטין "אין והרי
א). הלכה פ"א (למעלה שנה" בן בפסחים 56)זכר משנה

עד  ירעה שנים, שתי בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז:
ד"ה  ובתוס' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב
שלמים, בדמיה ויביא דקתני דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש,
יביא  הפסח קודם אבל הפסח, אחר בשנשתיירה היינו
בלח"מ  וראה יט. תמורה בברייתא מפורש וכן פסח, בדמיה
פסולי  מהלכות בפ"ג שפסק רבינו על שמקשה כאן
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ו כג, הלכה המקודשין
שבהמה  אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי שאין
גם  שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה
שהופרשה  נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא לקרבן
לא  כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח,
לפסוק  לו הי' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה יקריבו
תיקרב  עצמה שהיא לפסח שהפרישה נקבה לענין כאן
שתירץ  מה וראה שלמים. בדמיו שיביא פוסק ולמה שלמים,
דברי  בביאור מ"ז פ"ט פסחים יו"ט ובתוספות שם,

הרמב"ם.

.‰LÈ¯Ù‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈ¯Á‡ Ba ep‡È·È ‡Ï - ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
ÁÒt‰ ÌLÏ59ÌÈÓÏL ÌLÏ ‡l‡ ,60‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«∆«∆»¿≈¿»ƒ¿ƒ»»¿À∆

ÁÒt ÌLÏ ep‡È·È - ÂÈÏÚ ÂÈ·‡ ÌÚ61ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡62¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙BˆÁ ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙nLk63; ¬ƒ¿∆≈»ƒ««¬«¿»»»»

ÈtÓ ,ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÁ Ì„˜ Ï·‡¬»…∆¬¬≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒƒ¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡È·ÈÂ ,65. ∆≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿∆«≈ƒ

צא.57) בפסחים אחרים 58)משנה מנויים עליו ואין
הלכה 59)זולתו. פ"ב למעלה וראה מנויים. לו אין שהרי

הלכות 60)ה. להלן ראה שלמים, קרב הפסח מותר שכל
"עליה  משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז.
ומוספין  תמידין מהלכות א פרק ראה הקרבנות". כל השלם

שם). (מאירי ג בעלים,61)הלכה עדיין לקרבן יש שהרי
שם). (ברייתא בעליו שמתו פסח זה שיביאנו 62)ואין

עליו. ממונה הוא אם פסח, עליו 63)לשם חלה ולא
חשוב, הוא כיוםֿטוב הפסח שחיטת שמשעת אנינות,
חננאל  (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר
הברייתא. דברי על בגמרא שם הוא זה וכל שם),

ט.64) הלכה פ"ו בעלי 65)להלן למ"ד גם הוא זה ודין
לקרבן  כלל נקבע לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח,

רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה

.Â¯Á‡ ÁÒt LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ·È¯˜È - ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

ÁÒt ÌLÏ66ÌÈÓÏL ·¯˜È ÈM‰Â ,67¯Á‡ B‡ˆÓ . ¿≈∆«¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿»««
ÌÈÓÏL ·¯˜È ‰Ê È¯‰ - BÁÒt ËÁML68Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

‡ˆÓp‰ ‰Êa ¯ÈÓ‰69BÊ ‰¯eÓz È¯‰ - ‰ËÈÁL ¯Á‡ ≈ƒ»∆«ƒ¿»««¿ƒ»¬≈¿»
ÌÈÓÏL ·¯˜z70‰Ê ˙ËÈÁL Ì„˜ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿»…∆¿ƒ«∆

ÁÒt B·È¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡ˆÓp‰ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»»¿«¿ƒ∆«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÏL B·È¯˜‰Ï Èe‡¯Â71¯ÈÓ‰ Ì‡ , ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ≈ƒ

ÂÈzÁz L¯Ùn‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ‰ÊaÔÈa »∆«ƒ¿»≈…∆¿ƒ««À¿»«¿»≈
„Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ‰ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ»≈¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mdipy ixde ,xg` gqt yixtdy xg` e`vne egqt ca`y in"
."'ek dvxiy mdn dfi` aixwi - oicner

פסק  שאבדו, יוהכ"פ של ושעיר בפר מקרה באותו אבל
הראשונים. שיקרבו הט"ז) פ"ה יוהכ"פ (עבודת הרמב"ם
כמו  הוא האם שאבד, באשם הדין יהיה מה להסתפק ויש
שבכגון  ונראה יוהכ"פ. של ושעיר פר כמו או פסח קרבן
אחר  ממקום סימוכין למצוא יש מפורש, נמצא שלא דא
- מתה שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיון חידוש, ולא
שלמים", קרב בפסח - מתה שבחטאת וכל עולה, באשם
כדין  ולא כבפסח, באשם הדין נמצא בשניהם, שווה והדין

יוהכ"פ. של ושעיר פר
(147 cenr f"lg y"ewl itÎlr)

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי כדברי
במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ"ט פסחים בירושלמי ליעזר
עד  ירעה הפסח, שחיטת קודם שנמצא "הפסח צו: פסחים
 ֿ למאן אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב
רבינו, שפסק מה לפי אבל נדחים", חיים "בעלי דאמר
המוקדשין  פסולי מהלכות (פ"ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי
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את  כשהקדישו מתחילה ב"ד תנאי הוא כן כי כן, לעשות
(תוס' שנטמא פסח שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים,

נטמא). ד"ה "שלא 47)שם שאמר יוסף כרב ולא כרבא,
דבר: של ופירושו פב.) (שם [עצים]" לו שאין מי את לבייש
לו  כשישארו - שלו, בעצים במקדש לשרוף נצריכהו אם
המערכה  שמעצי הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים

למערכה,48)גנב. ראויים "אינם שהרי חשד, בהם שאין
תאנה  של במורביות רגילים היו באלו (כט.) בתמיד  כדתנן
שכתבו  ויש שם). חננאל (רבינו שמן" עץ ושל אגוז ושל
הגמרא  מלשון נראה וכן (מאירי, למערכה פסולים שהם
ועיין  למערכה", חזי דלא וחריותא קני "דאייתי שם בפסחים

שם). של 49)רש"י טעמו (בין בינייהו "מאי בגמרא: שם
קני  דאייתי בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף רב
למערכה". חזי דלא דקל) וענפי קנים (שהביא וחריותא
לבייש  "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם
בושה  יש ובקנים בקש גם שהרי אסור, - לו" שאין מי את
"חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק ורבינו לו, שאין למי

עצמן. של וקנים בקש לשרוף מותר כך של 50)משום
(מאירי). כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן.51)הקרבן, מן

קהל 52) בפני בבירה לשרוף לביישן אין פשעו, שלא כיון
מעצי 53)רב. שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה זה וגם פיישן 54)המערכה. "דילמא פב. שם
ל  בהו ואתי תקלה".מינייהו, ידי

.„ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰55- ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯Èƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡È·È - BÁÒt ·È¯˜‰L „Ú ÌeÓ Ba ÏÙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a56. ¿»»¿»ƒ

בלבד,55) העזים ומן הכבשים מן אלא שוחטין "אין והרי
א). הלכה פ"א (למעלה שנה" בן בפסחים 56)זכר משנה

עד  ירעה שנים, שתי בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז:
ד"ה  ובתוס' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב
שלמים, בדמיה ויביא דקתני דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש,
יביא  הפסח קודם אבל הפסח, אחר בשנשתיירה היינו
בלח"מ  וראה יט. תמורה בברייתא מפורש וכן פסח, בדמיה
פסולי  מהלכות בפ"ג שפסק רבינו על שמקשה כאן
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ו כג, הלכה המקודשין
שבהמה  אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי שאין
גם  שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה
שהופרשה  נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא לקרבן
לא  כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח,
לפסוק  לו הי' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה יקריבו
תיקרב  עצמה שהיא לפסח שהפרישה נקבה לענין כאן
שתירץ  מה וראה שלמים. בדמיו שיביא פוסק ולמה שלמים,
דברי  בביאור מ"ז פ"ט פסחים יו"ט ובתוספות שם,

הרמב"ם.

.‰LÈ¯Ù‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈ¯Á‡ Ba ep‡È·È ‡Ï - ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
ÁÒt‰ ÌLÏ59ÌÈÓÏL ÌLÏ ‡l‡ ,60‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«∆«∆»¿≈¿»ƒ¿ƒ»»¿À∆

ÁÒt ÌLÏ ep‡È·È - ÂÈÏÚ ÂÈ·‡ ÌÚ61ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡62¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙BˆÁ ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙nLk63; ¬ƒ¿∆≈»ƒ««¬«¿»»»»

ÈtÓ ,ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÁ Ì„˜ Ï·‡¬»…∆¬¬≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒƒ¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡È·ÈÂ ,65. ∆≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿∆«≈ƒ

צא.57) בפסחים אחרים 58)משנה מנויים עליו ואין
הלכה 59)זולתו. פ"ב למעלה וראה מנויים. לו אין שהרי

הלכות 60)ה. להלן ראה שלמים, קרב הפסח מותר שכל
"עליה  משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז.
ומוספין  תמידין מהלכות א פרק ראה הקרבנות". כל השלם

שם). (מאירי ג בעלים,61)הלכה עדיין לקרבן יש שהרי
שם). (ברייתא בעליו שמתו פסח זה שיביאנו 62)ואין

עליו. ממונה הוא אם פסח, עליו 63)לשם חלה ולא
חשוב, הוא כיוםֿטוב הפסח שחיטת שמשעת אנינות,
חננאל  (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר
הברייתא. דברי על בגמרא שם הוא זה וכל שם),

ט.64) הלכה פ"ו בעלי 65)להלן למ"ד גם הוא זה ודין
לקרבן  כלל נקבע לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח,

רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה

.Â¯Á‡ ÁÒt LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ·È¯˜È - ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

ÁÒt ÌLÏ66ÌÈÓÏL ·¯˜È ÈM‰Â ,67¯Á‡ B‡ˆÓ . ¿≈∆«¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿»««
ÌÈÓÏL ·¯˜È ‰Ê È¯‰ - BÁÒt ËÁML68Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

‡ˆÓp‰ ‰Êa ¯ÈÓ‰69BÊ ‰¯eÓz È¯‰ - ‰ËÈÁL ¯Á‡ ≈ƒ»∆«ƒ¿»««¿ƒ»¬≈¿»
ÌÈÓÏL ·¯˜z70‰Ê ˙ËÈÁL Ì„˜ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿»…∆¿ƒ«∆

ÁÒt B·È¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡ˆÓp‰ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»»¿«¿ƒ∆«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÏL B·È¯˜‰Ï Èe‡¯Â71¯ÈÓ‰ Ì‡ , ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ≈ƒ

ÂÈzÁz L¯Ùn‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ‰ÊaÔÈa »∆«ƒ¿»≈…∆¿ƒ««À¿»«¿»≈
„Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ‰ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ»≈¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mdipy ixde ,xg` gqt yixtdy xg` e`vne egqt ca`y in"
."'ek dvxiy mdn dfi` aixwi - oicner

פסק  שאבדו, יוהכ"פ של ושעיר בפר מקרה באותו אבל
הראשונים. שיקרבו הט"ז) פ"ה יוהכ"פ (עבודת הרמב"ם
כמו  הוא האם שאבד, באשם הדין יהיה מה להסתפק ויש
שבכגון  ונראה יוהכ"פ. של ושעיר פר כמו או פסח קרבן
אחר  ממקום סימוכין למצוא יש מפורש, נמצא שלא דא
- מתה שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיון חידוש, ולא
שלמים", קרב בפסח - מתה שבחטאת וכל עולה, באשם
כדין  ולא כבפסח, באשם הדין נמצא בשניהם, שווה והדין

יוהכ"פ. של ושעיר פר
(147 cenr f"lg y"ewl itÎlr)

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי כדברי
במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ"ט פסחים בירושלמי ליעזר
עד  ירעה הפסח, שחיטת קודם שנמצא "הפסח צו: פסחים
 ֿ למאן אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב
רבינו, שפסק מה לפי אבל נדחים", חיים "בעלי דאמר
המוקדשין  פסולי מהלכות (פ"ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי
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ועיין  (כסףֿמשנה, שלמים קרב עצמו השני - כג), הלכה
נט. והערה ח הלכה למעלה וראה שם 68)ראב"ד).

קרב  הפסח, שחיטת אחר "נמצא צו: פסחים במשנה
שעת  קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים".

דחוי. ואינו פסח בשם זו,69)השחיטה תמורת זו שאמר:
קודש. היא אף שהתמורה הוא במשנה,70)שדין שם

תמורתו". וכן שלמים קרב הפסח, שחיטת "אחר
זו.71) הלכה "אין 72)בהתחלת רבינו שסובר אףֿעלֿפי

בלבד  אחת קדושה לשני שאין כיון - נדחים" חיים בעלי
כח  בו אין שלמים, להקריבו וראוי פסח להקריבו ראוי אלא
שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב לתמורתו להתפיס

שם). עיין (כסףֿמשנה,

.ÊB˙L ‰¯·ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏLk Ì‰ È¯‰ -75ÔÈeÚË : «∆«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ
‰ÎÈÓÒ76ÌÈÎÒe77˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e78Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»«∆≈≈

ÁÒÙa79. ¿∆«

ההקרבה 73) זמן שהגיע ולפני שנתו, בתוך הופרש כלומר,
שוחטין  שאין א, הלכה פ"א למעלה וראה שנה, לו מלאה

להלן. וראה שנה. בן פסח 74)אלא או הפסח תמורת כגון
(רש"י  עשר ארבעה חגיגת או באחר, בעליו שנתכפרו שאבד

צו:). פסח 75)פסחים להפריש דומה זה ואין שם. פסחים
ד) הלכה (למעלה מום בו שיפול עד שירעה שנים שתי בן
ומלאה  שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם -
שם  ועיין ממילא, נדחה אלא בידים, דחוי אינו שנה, לו

הקרבן 76)בלחםֿמשנה. ראש על ידיו לסמוך שצריך
חי. הקרבן.77)כשהוא עם יין "מפריש 78)שיביא

ידי  על ושוק החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק החזה
לפני  הכל ומניף הבעלים ידי תחת ידו מניח וכהן הבעלים,

ו). הלכה מעה"ק מהלכות (פ"ו במזרח" בפ"ג 79)ה' ראה
סמיכה, טעון הפסח שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הלכה  שם ובפ"ט נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ"ב

ושוק. חזה תנופת טעון שאינו כה,

.ÁÌÈÓÏL Ôlk e·¯˜È - ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL ÁÒt80. ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿¿À»¿»ƒ
·¯Ú˙81ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Êa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„·e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL86·¯Ú˙ .87- ˙B¯BÎ·a ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È88ÏÚa ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙B·B¯ÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡È·ÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜ - ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ·¯˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰p·È¯˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב פסח דמותר שנתבאר מה עלֿפי פשוט "זה
וזבחים  פ"ט, פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
הפסח  מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו "שלמים פ"ח:
שמותר  האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו
ואם  פט.), (פסחים ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח
ימים  לשני הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם
דברי  שהשמיט רבינו מדברי אבל הפסול. לבית אחד, ולילה

ליום  אלא נאכל אינו הפסח שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא
ימים  לשני ונאכל כשלמים שדינו שסובר נראה - ולילה
שיקרבו  פסק ולפיכך ע:) לפסחים בצל"ח (ראה אחד ולילה
פסולי  מהלכות פ"ו המלך בשער וראה שלמים. כולם
כאן. שמח" וב"אור המוריה" וב"הר יח הלכה המוקדשין
לאחר  שלמים כולן "ויקרבו צח.): (פסחים המאירי וכתב
סמיכה, טעונין שהשלמים מפני הפסח, בזמן ולא הפסח זמן
עבודה  עובד בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח

צח.81)בקדשים". בפסחים באשם 82)משנה כגון
ולא  אכילה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף ובעולה,

דמים. מתן שוים,83)בענין הבהמות דמי כשאין פירוש,
שמא  היפה, הקרבן שוה שהיה כסף בסכום עולה יביא
בדמי  יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה העולה

יותר. השוה היה הוא שמא הפסח 84)היפה, בשביל זהו
שמא  שלמים, קרב הפסח שמותר שלמים, לשם עתה שקרב

ביותר. החשוב דינר 85)הוא שוה מהם אחד שהיה כגון
דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי שנים השני אחד,

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך שעה,והוא
דינרים. שלשה מפסיד ה.86)ונמצא הלכה ו פרק

שמעון.87) ר' על החולקים רבנן לדעת צח: פסחים
עד 88) אדם לכל נאכל שהפסח לפי יקרבו? לא "ולמה

ואין  לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני והבכור חצות,
(פ"ו  באכילתם" ממעטים ואין הפסול לבית קדשים מביאים

יב). הלכה המוקדשין פסולי פ"א 89)מהלכות ראה
יב. הלכה מזבח איסורי היה 90)מהלכות הפסח שמא

שבהם. פדיון.91)היפה לו יש מום, בו שנפל שהפסח
הלכה  תמורה מהלכות (פ"ג נפדה אינו מום בעל בכור אבל

פסחו 92)ב). קרב לא ואם שלמים, מקריבו הפסח שמותר
פסח. מקריבו -

.ËLÈ¯Ùn‰93¯ib˙ ‡lL „Ú BÁÒt94„Ú ,¯ib˙Â ««¿ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«
¯¯ÁzL ‡lL95ÈzL ‡È·‰ ‡lL „Ú ,¯¯ÁzLÂ ∆…ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿≈«∆…≈ƒ¿≈
‡È·‰Â ˙B¯ÚO96ÁÒt ÌLÏ B·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ -97; ¿»¿≈ƒ¬≈∆«¿ƒ¿≈∆«

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L98ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk , ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒ¿≈
ÔÈLc˜n‰99. «À¿»ƒ

להלן.93) ראה ב, הלכה פ"ל פסחים ירושלמי לפי
ז.94) הלכה פ"ט להלן ראה לפסח, ראוי אינו שאז
לא 95) אוכל שאינו חורין, בן וחצי כנעני עבד חצי כלומר,

חורין  בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל
על  ירושלים" "טוב ובהגהות י"ג), הלכה פ"ב (למעלה

בזה. נדחק שם כדי 96)הירושלמי פסח שהפריש קטן
 ֿ שתים בן כשהיה והמדובר והגדיל. שיגדיל לאחר להקריבו
שנדרו  לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה עשרה
הלכה  פ"ב למעלה בכסףֿמשנה (ראה הקדש והקדשו נדר

מחוייבים,97)ד). היו לא שהפרישו שבשעה אע"פ
אחר, כאדם הוא נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו
אינם  חיים שבעלי משום הזה, הפסח את להקריב יכול
זה  דבר היה ואילו להקרבה. הפסח עכשיו וראוי נדחים,
עליו  הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר
עליו  שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב קטן, כשהיה

ז). הלכה פ"ה (לקמן פס 98)בקטנותו פ"ח בירושלמי חים
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ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב:
שערות  ב' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר שלא עד
רבינו  וסובר אחר", פסח על להמנות צריך שערות, ב' והביא
יוחנן  ור' נדחים, חיים בעלי למאןֿדאמר אלא אינו שזה
רבינו  לדעת אבל שמח). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו
פסח  לשם מקריבו זה הרי נידחין, חיים בעלי שאין

כג.99)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ג

.Èe¯È˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰100¯˙Bn‰ ‡È·È - ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈ¯Á‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È¯‰ -104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈ¯Ù‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈ¯Ù‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ
ÏÚ e‰pÓe ˙BÚn‰ epnÓ Á˜ÏÂ ,BÁÒÙÏ ˙BÚÓ»¿ƒ¿¿»«ƒ∆«»ƒ»«

BÁÒt105eLÈc˜‰ Ôk ˙Ó ÏÚL ;ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«»Àƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÁÒt ˙BÚÓ ˙‡Â Ô˙‚È‚Á ˙‡Â Ô‰ÈÁÒt ˙‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿∆¬ƒ»»¿∆¿ƒ¿≈∆

Ô˙‚È‚ÁÂ106. «¬ƒ»»

פסח,100) לקרבן כבש או שה לקנות כדי כסף סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג

הפסח 101) למותר מנין וכו' נחמן רב "אמר ע: פסחים
לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב
פסח  אין והלא בא, הבקר מן פסח וכי ובקר, צאן אלקיך
יהא  הפסח מותר אלא העזים? ומן הכבשים מן אלא בא
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר

קניית 102) לשם מעות שהפרישו בברייתא. פט: פסחים
נתנו  והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח

חלקו. לפי אחד כל המעות את ארבעה 103)לו חגיגת
שם  [והמאירי (רש"י). המנויים לכל באה היא שאף עשר,
אלא  אינו זה אבל למנויים". אלא נאכלת היתה "שלא כתב:
כפסח, דינה אין חכמים לדעת אבל ע.), (פסחים תימא לבן
ומצה  חמץ מהלכות ובפ"ח יב, הלכה י פרק להלן ראה

ע.]. פסחים ובצל"ח שם, שקדושת 104)ולחםֿמשנה
הטלה  על נתחללה חגיגה) או פסח לשם (שהפרישו המעות

לחולין. יוצאות והמעות עמו, אין 105)שנמנו כלומר,
אם  אבל חולין, של דבר על נתפס כשההקדש אלא חילול
הרי  וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם

המעות. והוקדשו הפסח על 106)הוקדש אחד ימנו שאם
לצרכי  רק ולא שימנו. מי ביד חולין המעות שיהיו פסחו,
לקנות  אפילו אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח,
בפלוגתא  דמיקל וכמאן צ. בפסחים וכרבי לעצמו. בגד
הבית  ימעט "אם מהפסוק גם כן ולמדו זירא. ורבי דרבה
קנה  כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" מהיות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך

.‡È‰vÓ ÔÎÂ .ÁÒtk - ÁÒt‰ ˙iÏˆ ÏL ÌÈˆÚ≈ƒ∆¿ƒ««∆««∆«¿≈«»
.ÁÒtk Ì‰ È¯‰ - ÁÒt‰ È¯ÈLÎÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B¯Óe»ƒ¿≈«¿ƒ≈«∆«¬≈≈«∆«
È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈
ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ ¯B¯Óe ‰ˆÓa BnÚ B˙BpÓÏ¿«ƒ¿«»»ƒ¿≈∆»≈ƒ

ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - Ô‰a ‰ÏBvL107. ∆∆»∆¬≈«»Àƒ

(107- לפסח חבירו שהפריש המעות כשקיבל כאן המדובר
והשמיענו  (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור
חולין, המעות הפסח, עבור המעות מקבל אם רק שלא בזה,

ומרור  מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף אלא
הם  לצלייה והעצים ומרור שהמצה מתחללים, המעות -
מה  מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח
פוסק  (שרבינו דמיקל דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו
אינה  וחכמים רבי של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו,
אבל  הפסח, צרכי שאינם וטלית חלוק במעות לקנות אלא
- לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים
זה  שגם לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח שהם הרי
כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ג רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר

הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם

.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL4‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L B‡ ,5Ò‡ B‡ , ¬ƒ»»∆»»¿∆∆¿»∆¡«

‚‚ML B‡ ,¯Á‡ Ò‡a6È¯‰ - ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt ‡È·Ó ‰Ê7ÔÈa ∆≈ƒ∆«¿«¿»»»»«…∆«≈ƒ≈

ÌÈa¯Ú‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙¯k11. »≈

ב.2) צב, פסחים יֿיא)3)משנה, ט, (במדבר שנאמר
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש

נדות,4)השני". ובועלי ויולדות נדות וזבות זבים כלומר:
בניסן, עשר חמשה בליל הפסח את לאכול יכולים שאינם
זה  הרי ושרץ בנבילה הנוגע שאילו עליהם, שוחטים  שאין
וההבדל  ה"א). פ"ו (להלן שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל

ה"בֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי איש "איש שם)

השני". בחודש (שם)6)לה' הכתוב מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי איש "איש

ה"א). פ"ט ('ירושלמי' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני

צג,9) שם וכרבי, עצמה". "בפני רומי: ובדפוס תימן בכת"י
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני ופסח סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב לא ה' קרבן "כי יג) שם, (במדבר בו
שני  לפסח הכוונה עצמה, בפני מצוה שהיא רבי, ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי שני,
לא  ה' קרבן ו"כי ראשון, פסח עשה שלא היינו ונכרתה",
כרת  שחייב שני פסח עשה שלא היינו במועדו", הקריב
תשלומין  שני "פסח שאמר נתן, לרבי ואילו בשניהם.
במועדו" הקריב ו"לא השני, על כרת חייבין אין – לראשון"

צג:). (שם ראשון היינו
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ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב:
שערות  ב' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר שלא עד
רבינו  וסובר אחר", פסח על להמנות צריך שערות, ב' והביא
יוחנן  ור' נדחים, חיים בעלי למאןֿדאמר אלא אינו שזה
רבינו  לדעת אבל שמח). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו
פסח  לשם מקריבו זה הרי נידחין, חיים בעלי שאין

כג.99)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ג

.Èe¯È˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰100¯˙Bn‰ ‡È·È - ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈ¯Á‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È¯‰ -104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈ¯Ù‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈ¯Ù‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ
ÏÚ e‰pÓe ˙BÚn‰ epnÓ Á˜ÏÂ ,BÁÒÙÏ ˙BÚÓ»¿ƒ¿¿»«ƒ∆«»ƒ»«

BÁÒt105eLÈc˜‰ Ôk ˙Ó ÏÚL ;ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«»Àƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÁÒt ˙BÚÓ ˙‡Â Ô˙‚È‚Á ˙‡Â Ô‰ÈÁÒt ˙‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿∆¬ƒ»»¿∆¿ƒ¿≈∆

Ô˙‚È‚ÁÂ106. «¬ƒ»»

פסח,100) לקרבן כבש או שה לקנות כדי כסף סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג

הפסח 101) למותר מנין וכו' נחמן רב "אמר ע: פסחים
לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב
פסח  אין והלא בא, הבקר מן פסח וכי ובקר, צאן אלקיך
יהא  הפסח מותר אלא העזים? ומן הכבשים מן אלא בא
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר

קניית 102) לשם מעות שהפרישו בברייתא. פט: פסחים
נתנו  והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח

חלקו. לפי אחד כל המעות את ארבעה 103)לו חגיגת
שם  [והמאירי (רש"י). המנויים לכל באה היא שאף עשר,
אלא  אינו זה אבל למנויים". אלא נאכלת היתה "שלא כתב:
כפסח, דינה אין חכמים לדעת אבל ע.), (פסחים תימא לבן
ומצה  חמץ מהלכות ובפ"ח יב, הלכה י פרק להלן ראה

ע.]. פסחים ובצל"ח שם, שקדושת 104)ולחםֿמשנה
הטלה  על נתחללה חגיגה) או פסח לשם (שהפרישו המעות

לחולין. יוצאות והמעות עמו, אין 105)שנמנו כלומר,
אם  אבל חולין, של דבר על נתפס כשההקדש אלא חילול
הרי  וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם

המעות. והוקדשו הפסח על 106)הוקדש אחד ימנו שאם
לצרכי  רק ולא שימנו. מי ביד חולין המעות שיהיו פסחו,
לקנות  אפילו אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח,
בפלוגתא  דמיקל וכמאן צ. בפסחים וכרבי לעצמו. בגד
הבית  ימעט "אם מהפסוק גם כן ולמדו זירא. ורבי דרבה
קנה  כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" מהיות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך

.‡È‰vÓ ÔÎÂ .ÁÒtk - ÁÒt‰ ˙iÏˆ ÏL ÌÈˆÚ≈ƒ∆¿ƒ««∆««∆«¿≈«»
.ÁÒtk Ì‰ È¯‰ - ÁÒt‰ È¯ÈLÎÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B¯Óe»ƒ¿≈«¿ƒ≈«∆«¬≈≈«∆«
È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈
ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ ¯B¯Óe ‰ˆÓa BnÚ B˙BpÓÏ¿«ƒ¿«»»ƒ¿≈∆»≈ƒ

ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - Ô‰a ‰ÏBvL107. ∆∆»∆¬≈«»Àƒ

(107- לפסח חבירו שהפריש המעות כשקיבל כאן המדובר
והשמיענו  (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור
חולין, המעות הפסח, עבור המעות מקבל אם רק שלא בזה,

ומרור  מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף אלא
הם  לצלייה והעצים ומרור שהמצה מתחללים, המעות -
מה  מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח
פוסק  (שרבינו דמיקל דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו
אינה  וחכמים רבי של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו,
אבל  הפסח, צרכי שאינם וטלית חלוק במעות לקנות אלא
- לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים
זה  שגם לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח שהם הרי
כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ג רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר

הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם

.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL4‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L B‡ ,5Ò‡ B‡ , ¬ƒ»»∆»»¿∆∆¿»∆¡«

‚‚ML B‡ ,¯Á‡ Ò‡a6È¯‰ - ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt ‡È·Ó ‰Ê7ÔÈa ∆≈ƒ∆«¿«¿»»»»«…∆«≈ƒ≈

ÌÈa¯Ú‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙¯k11. »≈

ב.2) צב, פסחים יֿיא)3)משנה, ט, (במדבר שנאמר
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש

נדות,4)השני". ובועלי ויולדות נדות וזבות זבים כלומר:
בניסן, עשר חמשה בליל הפסח את לאכול יכולים שאינם
זה  הרי ושרץ בנבילה הנוגע שאילו עליהם, שוחטים  שאין
וההבדל  ה"א). פ"ו (להלן שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל

ה"בֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי איש "איש שם)

השני". בחודש (שם)6)לה' הכתוב מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי איש "איש

ה"א). פ"ט ('ירושלמי' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני

צג,9) שם וכרבי, עצמה". "בפני רומי: ובדפוס תימן בכת"י
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני ופסח סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב לא ה' קרבן "כי יג) שם, (במדבר בו
שני  לפסח הכוונה עצמה, בפני מצוה שהיא רבי, ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי שני,
לא  ה' קרבן ו"כי ראשון, פסח עשה שלא היינו ונכרתה",
כרת  שחייב שני פסח עשה שלא היינו במועדו", הקריב
תשלומין  שני "פסח שאמר נתן, לרבי ואילו בשניהם.
במועדו" הקריב ו"לא השני, על כרת חייבין אין – לראשון"

צג:). (שם ראשון היינו
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¯eËt - ÈMa Û‡ Ò‡ B‡14·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
ÈMa ·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÔBL‡¯a15·È¯˜‰ ‡Ï Ì‡Â ; »ƒ¬≈∆«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ

˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‚‚ML Èt ÏÚ Û‡ ,ÈMa16È¯‰L , «≈ƒ««ƒ∆»«¬≈∆«»»≈∆¬≈
ÈÓ Ï·‡ .„ÈÊÓ ‰È‰Â B„ÚBÓa '‰ Ôa¯˜ ·È¯˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿«¿¬¿»»≈ƒ¬»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰OÚ ‡ÏÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a B‡ ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈¿∆∆¿»¿…»»∆»ƒ
¯·kL ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÈMa „ÈÊ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ≈«»»≈∆¿»

˙¯k‰ ÔÓ ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯ËÙ17. ƒ¿«¿∆«ƒƒ«»≈

בשני.12) הכרת בראשון 13)חיוב "שגג ב: צג, שם
חייב". לרבי בשני, דברי 14)והזיד ובזה, בזה "שגג שם:

פטור". בכלל.15)הכל מזיד שגם בגמרא, שם
שמביא  =) מניין "מזיד אמרו: ה"א) (פ"ט וב'ירושלמי'
המזיד". את לרבות "והאיש" זעירה, רבי אמר שני), פסח

נתן 16) ולרבי לרבי בשני, ושגג בראשון "הזיד ב: צג, שם
שם. שכתבנו ובמה ה"ב פ"א למעלה וראה חייב".

בדרך 17) שהיה או טמא נאמר למה כן, "אם שם: במשנה,
וכתב  בהכרת". חייבין ואלו מהכרת, פטורין שאלו רחוקה,
רחוקה  בדרך ושהיה "שטמא שם: המשניות, בפירוש רבינו
כרת, חייב אינו במזיד, אף השני את עשו ולא ראשון בפסח
ונדחה  כרת, לשון בו שנאמר ראשון מפסח נפטר שכבר
נאנס  או שגג ואם כרת, לשון בו נאמר שלא שני לפסח
התורה  לשון כי כרת, חייב השני את עשה ולא ראשון בפסח
כלל  פסח עשה ולא רחוקה בדרך או טמא היה שלא מי כל
שבגמרא  ואףֿעלֿפי הראב"ד. בהשגת וראה כרת". חייב
ונאנס, אשוגג אילמיא וכו' בהכרת חייבין "ואלו הקשו: שם
הנ"ל, רבינו כדברי פירשו ולא נינהו?" כרת בני ונאנס שוגג
שאין  נתן, רבי לדעת גם המשנה ליישב שרצו משום היינו, -
כרת  חיוב שיש ההלכה לפי אבל שני, בפסח כרת חיוב
כנ"ל  היטב מתפרשת המשנה רבי, וכדעת שני, בפסח

ובהערה. ה"ט להלן וראה (לחםֿמשנה).

.‚ÂÈÏÚ e˜¯ÊÂ eËÁLÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L ÈÓe18˙‡ ƒ∆»»¿∆∆¿»¿»¬¿»¿»»∆
·iÁÂ ,‰ˆ¯‰ ‡Ï - ·¯ÚÏ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰«»««ƒ∆»»∆∆…À¿»¿«»

ÈL ÁÒÙa19. ¿∆«≈ƒ

שזה 19)שלוחיו.18) ששת, רב כדעת ב. צב, פסחים
ולפיכך  טמא, כמו הפסח מן הוא נדחה רחוקה בדרך שהוא
שהיה  מי כי (ויתכן, הורצה לא – עליו וזרקו שחטו אם
בדרך  ואינו אנוס הוא שהרי ברגליו חולה והיה בירושלים
להלן  וראה הורצה, עליו, שחטו אם – ה"ט) (להלן רחוקה

לז). והערה ה"ז

.„ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯‰hÏ ÏBÎiL ‡ÓË20Ï·Ë ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
Ï¯Ú ÔÎÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú B˙‡ÓËa ·LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈
„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú ÏÓ ‡lL∆…»«∆»«¿««»¿»¬≈∆≈ƒ

ÔBL‡¯a22elÙ‡ ÈM‰ ˙‡ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿ƒ»ƒ…»»∆«≈ƒ¬ƒ
˙¯k ·iÁ - ‰‚‚La23. ƒ¿»»«»»≈

טובלים 20) שהם בהן, וכיוצא ושרץ בנבילה הנוגע כגון
וראה  ה"ב). פ"ו (להלן טבילתם אחר עליהם ושוחטים

ג. והערה ה"א ומל 21)למעלה שנתגייר גוי אבל ישראל,
ה"ז. פ"ו להלן ראה עליו, שוחטין אין - הפסח בערב וטבל

אלא 22) כרת ענוש יהא לא "יכול ב: סט, פסחים ברייתא,

ושאר  שרץ וטמא ערל רחוקה, בדרך היה ושלא טהור שהיה
והאיש". תלמודֿלומר מנין? הטמאים הזיד 23)כל כדין

ה"ב. למעלה בראשון,

.‰ÁÒt ˙BOÚlÓ ez·kÚÓ BÓˆÚ ˙ÏÈnL ÌLk24Ck , ¿≈∆ƒ««¿¿«¿«ƒ«¬∆«»
ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ25ÂÈ„·Ú Ïk ˙ÏÈÓe26ÌÈÏB„b ÔÈa , ƒ«»»«¿«ƒƒ«»¬»»≈¿ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa27ÏÎ BÏ ÏBn‰ :¯Ó‡pL ;B˙B‡ ˙·kÚÓ , ≈¿«ƒ¿«∆∆∆∆¡«ƒ»
B˙OÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ28ÏBniL Ì„˜ ËÁL Ì‡Â . »»¿»ƒ¿««¬¿ƒ»«…∆∆ƒ
ÏeÒt ÁÒt‰ - Ì˙B‡29ÌLÏ ÂÈ˙B‰Ó‡ ˙ÏÈ·Ë ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈

ez·kÚÓ ˙e„·Ú30‰ÏÈ·h‰L ,‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â . «¿¿«¿«¿»»∆ƒƒ««»»∆«¿ƒ»
ÌÈ„·ÚÏ ‰ÏÈnk ˙BÁÙLÏ31. ƒ¿»«ƒ»«¬»ƒ

בו".24) יאכל לא ערל "וכל מח): יב, (שמות שנאמר
לא  נכר בן כל שנאמר לפי נאמר, "למה (שם): ובמכילתא
לאכול  כשר יהא אני שומע - ערל ישראל אבל בו, יאכל
הפסח  את שוחטין ואין בו". יאכל לא ערל וכל ת"ל פסח,
ה"ג. פ"ב למעלה ראה לאכול, שראוי מי על אלא

הם 25) שהרי למול, חייב אינו גדולים אבל למולם. שחייב
בפירוש  ועי' ה"ב). מילה מהל' (פ"א עצמם למול חייבים
ב  מצוה חינוך' ב'מנחת וראה מ"ו. פי"ט שבת המשניות,

ב. וגם 27)הכנענים.26)אות הקטנים גם למול שחייב
מגיד 28)הגדולים. זכר, כל לו "המול שם: במכילתא,

דן: אתה הרי מנין, עבדים מילת וכו' מעכבתו זכרים שמילת
מקנת  איש עבד ("וכל "אז" להלן ונאמר "אז", כאן נאמר
עבדים, מילת להלן מה בו"), יאכל אז אותו ומלתה כסף
א. עא, ב. ע, ביבמות וראה עבדים". מילת כאן אף

למה 29) שאלו, – א עא, ביבמות הגמרא מדברי כן למד
הפסח, מאכילת שמעכבתו זכריו למילת מיוחד פסוק הוצרך
פסול  בדיעבד שאף הרי ההקרבה, בשעת עכבוהו כבר והלא

שמח'). "מי 30)('אור פ"ח: פסחים בתוספתא הוא כן
מעכבין  טבלו, שלא ושפחות מלו שלא עבדים לו שהיו
מד) יב, (שמות דרשב"י במכילתא וכן מלאכול". אותו
שלא  עבדים לו היו שאם רבו, זה בו, יאכל אז אותו "ומלתה
וראה  פסח". לאכול אותו מעכבין טבלו, שלא ושפחות מלו
מלעשות. מעכבין כן מלאכול, שמעכבין שכשם להלן

מנלן,31) באמהות טבילה יהושע, "ורבי ב: מו, יבמות ראה
ומכיון  השכינה". כנפי תחת נכנסו במה דא"כ הוא, סברא
בעבדים  שמילה כשם – בעבדים כמילה בשפחות שהטבילה
לעשייתו, וגם ה"ט) פ"ט (להלן לאכילתו גם מעכבת

בשפחות. טבילה כן כמו כאן, כמבואר

.ÂÂÈ˙BÁÙL ˙ÏÈ·Ëe ÂÈ„·Ú ˙ÏÈÓ ÔÈ‡ - ÔËw‰«»»≈ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿»
ÁÒt‰ ÏÚ ˙Bn‰lÓ ez·kÚÓ32„·Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿«ƒ¿ƒ»««∆«∆∆¡«¿»∆∆

LÈ‡33ÔËw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï -34. ƒ¿ƒ∆«»»

ה"ד:32) פ"ב למעלה ראה גדולים. חבורה בני עם
החבורה". בני מכלל שיהיו הקטנים על "ושוחטין

בו".33) יאכל אז אותו ומלתה כסף "מקנת וגו':
יהו 34) קטן עבדי אף "יכול (שם): דרשב"י מכילתא

איש  עבדי איש, עבד ת"ל פסח, לאכול אותו מעכבין
מעכבין  קטן עבדי ואין פסח, לאכול אותו אותו מעכבין

שעבדי  מפורש ישמעאל, דרבי (ובמכילתא פסח" לאכול
דמ'גזירה  רבנו וסובר בכסףֿמשנה), ראה אותו, מעכבין קטן
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gqtקצ oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אין  הפסח את להקריב שגם למדים "אזֿאז" של שוה'
הקטן. של אמהותיו וטבילת עבדיו מילת אותו מעכבין

.ÊÔË˜ ÔÎÂ ,ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁÒt ÈL ÔÈa ÏÈc‚‰L35ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ - ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«

ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37¯eËt - ÔBL‡¯a38. ≈ƒ¿ƒ»¬»»»ƒ»

שני.35) לפסח ראשון פסח א 36)בין צג, בפסחים כרבי,
עצמו, בפני רגל אלא לראשון תשלומין שני פסח שאין -

ה"א. למעלה (כסףֿמשנה).37)ראה הקטן על כלומר,
(38– חיוב בר היה לא הראשון עליו ששחטו בעת כי אף

וממנים  עליו ששוחטין מכיון שני, פסח לעשות הוא פטור
אבות, לבית שה ג) יב, (שמות שנאמר הפסח, על אותו
וכו' הקטנים ובתו בנו ידי על ושוחט מביא שאדם מלמד
 ֿ (כסף שני פסח מלהקריב בכך הוא נפטר פח.) (פסחים
רב  שאמר מה לכך, (ואסמכתא קורקוס). הר"י בשם משנה
מקרבן  שפטור רחוקה בדרך שהיה שמי צב:) (שם נחמן
משום  שני, מפסח ופטור הורצה עליו, וזרקו ושחטו פסח
עליו  תבוא עביד ואי עליו, רחמנא דחס הוא ש"מיחס
ששת, רב כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין (אלא ברכה"
ראה  ונדחה, כטמא הוא הרי רחוקה בדרך שהיה שמי
שהתורה  משום רק פטור שהוא שכל הרי – ה"ג) למעלה
גם  והרי שני, מפסח ופטור הורצה עשה אם – עליו חסה
דחס  הוא "דרחמנא משום אלא מעונש פטור אינו קטן
רחוקה  בדרך שהיה כמו הוא והרי נה:) (סנהדרין עליה"
שני  מפסח ופטור הורצה עליו שחטו שאם נחמן, רב לדעת
ידי  יצא איך להבין יש אבל יח). והערה ה"ג למעלה (וראה
ב'מגן  וראה קטן. כשהיה עליו שהקריבו בפסח חובתו

וצ"ע). ד"ה א, ס"ק רסז סי' אברהם'

.ÁÔÈa ‰‚‚M‰Â Ò‡‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÈMÏ eÁ„pL ÌÈL»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿≈»…∆¿«¿»»≈
Ì‰Ï ÈL ÁÒt È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„Â ‰‡Óh‰ ÈtÓƒ¿≈«À¿»¿∆∆¿»¬≈∆«≈ƒ»∆
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔÈËÁBL ÔÈ‡ eˆ¯ ,ÔÈËÁBL eˆ¯ :˙eL¿̄»¬ƒ»≈¬ƒ¿ƒ»≈

ÈL ÁÒÙa ˙aLa ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL39Ï·‡ . ¬ƒ¬≈∆ƒ¿≈«¿»¿«»¿∆«≈ƒ¬»
¯zÓ - ‰¯e·Á ÈaÓ ˙Á‡ ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡40È‡Â . ƒ»¿»»ƒ»««ƒ¿≈¬»À»¿≈

BÊ41ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ?‰˜BÁ¯ C¯„ ‡È‰42ıeÁ ƒ∆∆¿»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ43. ¿«¿»«ƒ

שני,39) בפסח אפילו עצמן בפני עליהן שוחטין בחול אבל
שם. ובהערות ה"ד, פ"ב למעלה יהודה 40)ראה כרבי

בפני  עליה שוחטין בראשון אשה שאמר: צא:) (פסחים
למעלה  וראה לאחרים". טפילה אותה עושין ובשני עצמה,

וכן 41)שם. חדשה. הלכה כאן מתחילה תימן, בכת"י
בדפוס היא 42)רומי.נראה "איזו ב: צג, פסחים משנה,

דברי  רוח, לכל וכמדתה ולחוץ המודיעים מן רחוקה, דרך
עקיבא  כרבי והלכה וכו'" אומר אליעזר רבי עקיבא. רבי
המודיעים  "מן (שם): עולא ואמר שם). המשנה, (פירוש

מילין". עשר חמשה הדבר 43)לירושלים, תלו (ולא
שיהא  שצריך ירושלים, לחומת אלא לעזרה, מקום בקרבת
במקום  להלן) (ראה השחיטה התחלת בשעת להיות ראוי
"מן  שם: הגמרא לשון מורה וכן הפסח). לאכילת שראוי

לירושלים". המודיעים

.Ë¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈≈¿»«ƒ«¿»»»»
LÓM‰ ˙iÏÚ ÌÚ44È¯‰ - ¯˙È B‡ ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ƒ¬ƒ««∆∆¬ƒ»»»ƒ»≈¬≈

BÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dÈ·e BÈa ‰È‰ .‰˜BÁ¯ C¯„ ‰Ê∆∆∆¿»»»≈≈»»ƒ∆≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtÓ ,‰˜BÁ¯ C¯„·¿∆∆¿»ƒ¿≈∆»¿«ƒ«ƒ»«ƒ

˙BˆÁ ¯Á‡45˙Áa ÂÈÏ‚¯a Cl‰iLk46‡ÏÂ CÏ‰ . ««¬¿∆¿«≈¿«¿»¿««»«¿…
Ì˜Á„a ˙BÓ‰a‰ e‰e·kÚL ÈtÓ ÚÈb‰47‰È‰L B‡ , ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈¿»¿»∆»»

„Ú ‰¯ÊÚÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯a ‰ÏBÁ ‰È‰Â ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¿«¿»¿…ƒƒ«»¬»»«
Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL48C¯„a BÈ‡Â Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿««»¿»¬≈∆»¿≈¿∆∆

‰˜BÁ¯49Le·Á ‰È‰L ÈÓ .50ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ51 ¿»ƒ∆»»»¿«¿»«ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ·¯ÚÏ ˙‡ˆÏ e‰eÁÈË·‰Â52‡ˆiLÎe , ¿ƒ¿ƒ»≈»∆∆¬ƒ»»¿∆≈≈

Le·Á ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÎ‡È - ·¯ÚÏ»∆∆…««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
Ï‡¯OÈ „Èa53È„·BÚ „Èa Le·Á ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ¿»≈¬»ƒ»»»¿«¿≈

ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk54‡ˆiL „Ú55Ì‡Â . »ƒ≈¬ƒ»»«∆≈≈¿ƒ
- ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆÈÂ ÂÈÏÚ eËÁL»¬»»¿»»¬≈∆≈¿ƒ…»»

ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt56ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»¿≈
ÔB‡‰57ÏÎ‡Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰L Ô˜f‰Â ‰ÏBÁ‰Â58 »≈¿«∆¿«»≈∆≈¿ƒ∆¡…

Ô‰ÈÏÚ eËÁML59˙Óa e‡ÓË Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡Â , ∆»¬¬≈∆¿««∆ƒ¿««»ƒ¿¿¿≈
˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈»¿ƒ∆¡…¬≈≈¿ƒƒ«¬

ÈL ÁÒt60. ∆«≈ƒ

מילין,44) עשר חמשה שאמרו שמה שם, בגמרא משמע כן
השחר. מעלות ולא החמה הנץ משעת מפרש 45)הוא כן

ליכנס  יכול שאינו "כל צג:) (שם עולא שאמר מה רבינו,
(וכן  השחיטה. זמן התחלת בשעת דהיינו שחיטה", בשעת
יכול  שאין "כל שאמר: יהודה רבי מדברי בסוגיא, שם נראה
זמן  התחלת בשעת ודאי והיינו אכילה", בשעת ליכנס
עקיבא  כרבי הלכה שהרי ה'תוספות', שכתבו כמו אכילה,
ולמה  הט"ו), פ"ח (להלן התורה מן היום כל נאכל שהפסח
שמדובר  עלֿכרחך אלא מיל? שלשה של מרחק לו נתנו לא
שחיטה" ש"בשעת הואֿהדין כן ואם אכילה, זמן בתחילת
עולא  לדברי שאם ועוד שחיטה. זמן תחילת היינו לעולא,
'תוספות' ועי' יהודה? רב לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף –

יהודה). רב ד"ה אלא 46)שם להגיע יכול אינו אם אבל
צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי ובפרדים, שם 47)בסוסים

ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב, יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני
וראה  בדרך". היה לא הרי היה. לא ובדרך ט) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי ה"ב: פ"ט פסחים ב'ירושלמי'
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי'49)זו שבבבלי הנ"ל הברייתות שתי
זה  את מחייבת בבבלי הברייתא כסותרות: לכאורה נראות
הגמלים, מפני ליכנס יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב'ירושלמי' הברייתא ואילו

בר  (ועי' רעות ורגליו ולפנים וכדי המודעית צד.). שם ש"י
מדברת  בבבלי הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני, שהזיד באופן
ה"ב), למעלה (ראה בשני הזיד אם אף שפטור רחוקה כדרך
הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני, ששגג באופן מדברת ב'ירושלמי'
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קצי gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אין  הפסח את להקריב שגם למדים "אזֿאז" של שוה'
הקטן. של אמהותיו וטבילת עבדיו מילת אותו מעכבין

.ÊÔË˜ ÔÎÂ ,ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁÒt ÈL ÔÈa ÏÈc‚‰L35ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ - ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«

ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37¯eËt - ÔBL‡¯a38. ≈ƒ¿ƒ»¬»»»ƒ»

שני.35) לפסח ראשון פסח א 36)בין צג, בפסחים כרבי,
עצמו, בפני רגל אלא לראשון תשלומין שני פסח שאין -

ה"א. למעלה (כסףֿמשנה).37)ראה הקטן על כלומר,
(38– חיוב בר היה לא הראשון עליו ששחטו בעת כי אף

וממנים  עליו ששוחטין מכיון שני, פסח לעשות הוא פטור
אבות, לבית שה ג) יב, (שמות שנאמר הפסח, על אותו
וכו' הקטנים ובתו בנו ידי על ושוחט מביא שאדם מלמד
 ֿ (כסף שני פסח מלהקריב בכך הוא נפטר פח.) (פסחים
רב  שאמר מה לכך, (ואסמכתא קורקוס). הר"י בשם משנה
מקרבן  שפטור רחוקה בדרך שהיה שמי צב:) (שם נחמן
משום  שני, מפסח ופטור הורצה עליו, וזרקו ושחטו פסח
עליו  תבוא עביד ואי עליו, רחמנא דחס הוא ש"מיחס
ששת, רב כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין (אלא ברכה"
ראה  ונדחה, כטמא הוא הרי רחוקה בדרך שהיה שמי
שהתורה  משום רק פטור שהוא שכל הרי – ה"ג) למעלה
גם  והרי שני, מפסח ופטור הורצה עשה אם – עליו חסה
דחס  הוא "דרחמנא משום אלא מעונש פטור אינו קטן
רחוקה  בדרך שהיה כמו הוא והרי נה:) (סנהדרין עליה"
שני  מפסח ופטור הורצה עליו שחטו שאם נחמן, רב לדעת
ידי  יצא איך להבין יש אבל יח). והערה ה"ג למעלה (וראה
ב'מגן  וראה קטן. כשהיה עליו שהקריבו בפסח חובתו

וצ"ע). ד"ה א, ס"ק רסז סי' אברהם'
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שני,39) בפסח אפילו עצמן בפני עליהן שוחטין בחול אבל
שם. ובהערות ה"ד, פ"ב למעלה יהודה 40)ראה כרבי

בפני  עליה שוחטין בראשון אשה שאמר: צא:) (פסחים
למעלה  וראה לאחרים". טפילה אותה עושין ובשני עצמה,

וכן 41)שם. חדשה. הלכה כאן מתחילה תימן, בכת"י
בדפוס היא 42)רומי.נראה "איזו ב: צג, פסחים משנה,

דברי  רוח, לכל וכמדתה ולחוץ המודיעים מן רחוקה, דרך
עקיבא  כרבי והלכה וכו'" אומר אליעזר רבי עקיבא. רבי
המודיעים  "מן (שם): עולא ואמר שם). המשנה, (פירוש

מילין". עשר חמשה הדבר 43)לירושלים, תלו (ולא
שיהא  שצריך ירושלים, לחומת אלא לעזרה, מקום בקרבת
במקום  להלן) (ראה השחיטה התחלת בשעת להיות ראוי
"מן  שם: הגמרא לשון מורה וכן הפסח). לאכילת שראוי

לירושלים". המודיעים
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ÈL ÁÒt60. ∆«≈ƒ

מילין,44) עשר חמשה שאמרו שמה שם, בגמרא משמע כן
השחר. מעלות ולא החמה הנץ משעת מפרש 45)הוא כן

ליכנס  יכול שאינו "כל צג:) (שם עולא שאמר מה רבינו,
(וכן  השחיטה. זמן התחלת בשעת דהיינו שחיטה", בשעת
יכול  שאין "כל שאמר: יהודה רבי מדברי בסוגיא, שם נראה
זמן  התחלת בשעת ודאי והיינו אכילה", בשעת ליכנס
עקיבא  כרבי הלכה שהרי ה'תוספות', שכתבו כמו אכילה,
ולמה  הט"ו), פ"ח (להלן התורה מן היום כל נאכל שהפסח
שמדובר  עלֿכרחך אלא מיל? שלשה של מרחק לו נתנו לא
שחיטה" ש"בשעת הואֿהדין כן ואם אכילה, זמן בתחילת
עולא  לדברי שאם ועוד שחיטה. זמן תחילת היינו לעולא,
'תוספות' ועי' יהודה? רב לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף –

יהודה). רב ד"ה אלא 46)שם להגיע יכול אינו אם אבל
צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי ובפרדים, שם 47)בסוסים

ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב, יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני
וראה  בדרך". היה לא הרי היה. לא ובדרך ט) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי ה"ב: פ"ט פסחים ב'ירושלמי'
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי'49)זו שבבבלי הנ"ל הברייתות שתי
זה  את מחייבת בבבלי הברייתא כסותרות: לכאורה נראות
הגמלים, מפני ליכנס יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב'ירושלמי' הברייתא ואילו

בר  (ועי' רעות ורגליו ולפנים וכדי המודעית צד.). שם ש"י
מדברת  בבבלי הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני, שהזיד באופן
ה"ב), למעלה (ראה בשני הזיד אם אף שפטור רחוקה כדרך
הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני, ששגג באופן מדברת ב'ירושלמי'
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בראב"ד  וראה בשני, כששגג הכרת מן ופטור אחר כאונס
שהבטיחוהו 50)וכסףֿמשנה. "מי א: צא, פסחים משנה,

עליהן". שוחטין וכו' האסורים מבית שאין 51)להוציאו
הפסח  את להוציא אסור שהרי לשם, הפסח את להביא
אין  לכך ה"ב). פ"ט (להלן פסול יצא ואם מירושלים,
אם  אבל מהמאסר, לצאת הבטיחוהו אם רק עליו שוחטין
לצאת  הבטיחוהו לא אפילו ירושלים חומת בתוך חבוש היה
לשם  הפסח את להכניס אפשר שהרי עליו, שוחטין -
אבל  לירושלים, חוץ "בנתון ה"ו: פ"ח פסחים ('ירושלמי'
שהבטיחו"), כמי הבטיחו לא אפילו ירושלים בתוך בנתון
שהרי  עצמו, בפני עליו שוחטין גויים חבשוהו ואפילו

שם). (פסחים, הפסח את לשם להכניס בפני 52)אפשר
בסמוך. להלן וראה (לחםֿמשנה). לכופו 53)עצמו כדי

כדתניא  נמי, אי ממון. לשלם או פסולה אשה להוציא
שחובשין  מלמד וגו' בחוץ ויתהלך יקום אם לג:) (כתובות
שוחטין  אז – שם) (רש"י עליו תהא מה שנראה עד אותו
יוחנן). רבי של מימרא שם, פסחים (בבלי עצמו בפני עליו

האסורים 54) בית אלא שנו "לא שם: פסחים, עצמו. בפני
שוא  דיבר פיהם אשר ח, קמד, בתהלים (שכתוב דעכו"ם
הבטחתם  יקיימו ולא שם, 'ירושלמי' שקר, ימין וימינם
של  האסורים בית אבל פסול), לידי יבוא והפסח להוציאו
ליה, מפיק – דאבטחינהו כיון עצמו, בפני שוחטין ישראל
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג, (צפניה דכתיב

כזב". (משנה,55)ידברו פסול לידי הפסח את יביאו שמא
מותר  אחרים שעם רבינו העתיק לא למה להבין ויש שם).
(לחםֿמשנה). שם במשנה כמפורש עליו, לשחוט

שם.56) ושכבר 57)משנה, היום חצות אחר מת לו שמת
אין  – חצות קודם מת לו מת אם אבל פסח, בקרבן נתחייב
ה"ט. פ"ו להלן ראה השני, לפסח ידחה אלא עליו, שוחטין

(משנה 58) עצמן בפני ולא אחרים עם עליהם שוחטין כזית,
שמא  מעוטה, ואכילתם "הואיל ה"גֿד) פ"ב ולמעלה שם,
ה"ד). שם (למעלה פסול" לידי ויביאוהו הפסח ישאירו
יכולין  שאינן והזקן והחולה האונן "וכן תימן: ובכת"י
לאכול  יכולין שאינן והיינו רומי. בדפוס וכ"ה לאכול",

עצמן.59)הרבה. אין 60)בפני כולם "על שם: משנה,
לידי  הפסח את יביאו שמא עצמן, בפני עליהם שוחטין
פסח  מלעשות פטורין פסול בהן אירע אם לפיכך פסול,
הודיענו  "וכאשר שם: המשנה, בפירוש רבינו וכתב שני".
אם  ר"ל פסול, בהם אירע אם לפיכך אמר ראויים, שהם
ראוי  אין שלכתחילה ואעפ"י הדם עליהם ונזרק פסח שחטו
או  האוננים באלו פסול אירע ואחרֿכך עליהם לשחוט
לאוכלו  יכולים שאינם במת ונטמאו הזקנים או החולים
שחטוהו  שהם לפי שני, פסח מלעשות הם פטורים בלילה,

פסח". לעשות ראויין והם

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ד חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שביעי 1) שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי יבאר

בשבת. להיות שלו
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זרע 2) שכבת הוא בתורה האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
הזוב  וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא
ולא  תאווה ביציאתו ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה

המוזרת". שלושה 3)ביצה דמה שזב זו זבה? היא זו "אי
נדתה". עת בלא זה אחר זה יהודה 4)ימים כרבי והיא

רשות. שני בפסח נשים כמו 5)האומר כנידות, שהן
ותהי  אותה איש ישכב שכוב "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב
בטומאה  טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה
שם). רש"י - ערב טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה
יום  אינו י"ד ויום י"ד יום לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון

לטומאתם. ואינו 6)האחרון ערב, טומאת רק טמא שהוא
קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים פי 7)מחוסר על ואף

ואינו  מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב עד טהור שאינו
עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה, מעשה מחוסר
אמר  יהודה כרב והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי
יום  טבול על וזורקין "שוחטין צ:): צ. (פסחים שאמר רב

שרץ". טמא על וזורקין שוחטין ואין

.·˙Ó ‡ÓË8‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»
ÂÈÏÚ ‰f‰Â Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ9Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰Â »»««ƒ∆»«¿À»»»«¬≈»

·¯ÚÏ ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï10ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -11‡l‡ , ∆¡…»»ƒ»∆∆≈¬ƒ»»∆»
eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :¯Ó‡pL .ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ƒ¿∆¿∆«≈ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆»
ÌBia ÁÒt‰ ˙BOÚÏ eÏÎÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆∆»»¿…»¿«¬«∆««
‰È‰ Ô‰lL ÈÚÈ·ML ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡e‰‰12, «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒƒ∆»∆»»

eÏ‡L ‰Ê ÏÚÂ13,·¯ÚÏ eÏÎ‡È Ì‰Â Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈ Ì‡ ¿«∆»¬ƒƒ»≈¬≈∆¿≈…¿»∆∆
Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Ô‰Ï L¯Ùe14ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈»∆∆≈¬ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ

Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa ‡ÓËpLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ¿»¿À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«
Ô‰ÈÏÚ15˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬≈∆¬»ƒ»»»≈ƒ¿»À¿ƒ«≈

ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ
ÏÎB‡ BLÓL ·È¯ÚiLÎe ,ÂÈÏÚ ‰fÈÂ ÏaËiL ¯Á‡ BlL∆««∆ƒ¿…¿À∆»»¿∆«¬ƒƒ¿≈

.BÁÒtƒ¿

אדם 8) נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת מי 9)וטמא עליו והוזה במקווה טבל

ביום  הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר כמו חטאת,
בגדיו  וכיבס השביעי ביום וחטאו השביעי וביום השלישי

בערב". וטהר במים "וטהר 10)ורחץ (שם): נאמר שהרי
יום 11)בערב". טבול על וזורקין ששוחטין פי על אף

יותר. חמור זה יום טבול - פרשת 12)אחר במדבר ספרי
היו  לא ההוא, ביום הפסח לעשות יכלו "ולא בהעלותך:
ביום  לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין
הפסח". ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו.

רבינו.13) והוזה 14)למשה טבלו שכבר פי על אף
לאחר  אבל הטבילה, לפני היה שכאן לומר שאין עליהם.
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gqtקצב oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להם  אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין טבילה
עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני, פסח שיעשו משה
ודעת  שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים בתוספות (ראה
ואחר  הטבילה לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד
הזאה  לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר
אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה
"איש  סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
ואין  שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא  יהיה כי איש
טבילה  לפני מדבר הפסוק ואם שני", לפסח נדחה צבור

נ  "איש אמרו איך הלא והזאה, נדחים", צבור ואין דחה
לעשות  אפשר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה
ביאת  מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה
ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש
כשהוא  וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול
לאחרי  שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (ראה

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה שנאמר 15)טבילה
ראש  וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו, (במדבר
אלו  על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו

מגלח. הנזיר הטומאות מן

.‚˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê16ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯ÙÒÂ ,17 »∆»»¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÈÚÈ·Ma Ï·ËÂ18.·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¿»««¿ƒƒ¬ƒ»»¿≈»∆∆
·BÊ ‰‡¯ Ì‡Â19¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ¿ƒ»»««∆ƒ¿««»¬≈∆»

ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ20ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÔÎÂ .21- ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈∆∆¿∆∆
¯enM‰ ÌBÈa ˙Ï·BË22˙B‡È·a e¯‡aL BÓk , ∆∆¿«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ
‰ÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,˙B¯eÒ‡23Ì‡Â .·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡ ‡È‰Â ¬¿¬ƒ»∆»¿ƒ∆∆»∆∆¿ƒ

˙BOÚlÓ ‰¯eËt - ÁÒt‰ Ìc ˜¯ÊpL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡»̄¬»»««∆ƒ¿«««∆«¿»ƒ«¬
ÈL ÁÒt24dlL ÈÚÈ·Ma ‰cp‰ ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â .25, ∆«≈ƒ¿≈¬ƒ««ƒ»«¿ƒƒ∆»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ˙Ï·BË dÈ‡ È¯‰L26‰Èe‡¯ dÈ‡Â , ∆¬≈≈»∆∆«≈¿ƒƒ¿≈»¿»
ÈÚÈLz ÏÈÏ „Ú ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï27. ∆¡…»»ƒ«≈¿ƒƒ

בהם 16) יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה

ניסן.17) בי"ד חל השביעי שטבל,18)ויום לפני לא אבל
יום  טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב
כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין

זוב.19) של שלישית ראייה ראה הראיות שתי בעל הזב
טהור 20) היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים ברייתא

זה. בפסח חובתו ידי שראתה 21)ויצא קטנה זבה היא
אחד  שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם
יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר
טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד
משכמת  בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת
לא  אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת למחר
והרי  הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה

לערב. לבעלה מותרת לחכות 22)היא צריכה ואינה
לערב. שהיא 23)לטבול גדולה זבה אבל שטבלה. אחר

עליה. שוחטין אין בקרבן צריך 24)חייבת שאינו משום
אם  כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה
הדם  את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו,

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה אף 25)הייתה צ: שם

בכל  קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי
כדלהלן. שוחטין, אין טו,26)זאת (ויקרא שנאמר כמו

פסחים  בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת יט)
מחוסרת  עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם

עליה. שוחטין ואין הנ"ל 27)טבילה מהטעם חוץ כלומר,
על  וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש
זו  אבל לערב, לאכול ראוי הוא אם אלא זה אין שרץ, טמא
בגמרא  הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה

שם.

.„ÌÈ¯etk È¯qÁÓ28Ô‰È˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌBÈ ÏÁL ¿À¿≈ƒƒ∆»¬»«»¿¿≈∆
ÔÈ·È¯˜Óe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»¬ƒ¬≈∆«¿ƒƒ
˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆¿«¿»»»»¿ƒ»≈…∆¿ƒ«

B˙ËÈÁL ¯Á‡ ÔÈa ÁÒt‰29Ô‰ÈÁÒt ÔÈÏÎB‡Â , «∆«≈««¿ƒ»¿¿ƒƒ¿≈∆
·¯ÚÏ30e¯ÒÓiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . »∆∆¿≈¬ƒ¬≈∆«∆ƒ¿¿

ÔÈc ˙Èa „Èa Ì‰È˙Ba¯˜31e·È¯˜È ‡ÏÂ eÚLÙÈ ‡nL , »¿¿≈∆¿«≈ƒ∆»ƒ¿¿¿…«¿ƒ
.Ì˙B‡»

זב)28) של ראיות שלוש (=שראה הזב והיולדת, הזבה הן
שא  כפרה, מחוסרי ונקראו שטהרו והמצורע. פי על ף

לאכול  טהרתם גמרה לא שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם
(למחר). קרבנם שיביאו עד שחיטת 29)בקדשים אחר

קרבן  שום לשחוט שאסור פי על שאף ומשמיענו הפסח.
ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
השלמים" חלבי שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר
שחר) של (על עליה "השלמים, נח:) (פסחים חז"ל ודרשו
פסח  הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם
והלכות  נט. (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש
ולא  קרבנותיו יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין
בעשה  עבר והרי כשר, הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש
עד  הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח"
יקריבו  ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
לחשוב  שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם,
כרת  עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון
שהרי  הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי על אף
לאחר  פסול לו (כשאירע מעכבת אינה פסחים אכילת
שחיטת  לפני קרבנותיהם להקריב מותר אבל הזריקה),
ונמצא  הפסח, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו ולא הפסח,
פסח  של עשה שיקיים מבלי "השלמה" של עשה על עבר
בני  בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש
בגמרא  נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי יבואו ולא אדם
בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש

וטובל 30) עליו "שוחטין רבינו: כתב באונן ט) (הלכה להלן
אוכל". כך כהנים 31)ואחר של דין בית אין "חזקה

שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים

.‰BlL ÈÈÓL ÏÁL Ú¯ˆÓ32¯OÚ ‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï ¿…»∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»»»
È¯˜ ‰‡¯Â33˙¯ÊÚÏ ÒÎÂ Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ¿»»∆ƒ«¬≈∆≈¿ƒ¿»¿∆¿«

¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·hL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ÌÈL»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¿»
ÌL Òk‰Ï B¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈»
ÌBÈÂ ,Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
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קצג gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - 'a xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להם  אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין טבילה
עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני, פסח שיעשו משה
ודעת  שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים בתוספות (ראה
ואחר  הטבילה לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד
הזאה  לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר
אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה
"איש  סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
ואין  שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא  יהיה כי איש
טבילה  לפני מדבר הפסוק ואם שני", לפסח נדחה צבור

נ  "איש אמרו איך הלא והזאה, נדחים", צבור ואין דחה
לעשות  אפשר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה
ביאת  מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה
ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש
כשהוא  וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול
לאחרי  שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (ראה

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה שנאמר 15)טבילה
ראש  וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו, (במדבר
אלו  על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו

מגלח. הנזיר הטומאות מן

.‚˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê16ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯ÙÒÂ ,17 »∆»»¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÈÚÈ·Ma Ï·ËÂ18.·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¿»««¿ƒƒ¬ƒ»»¿≈»∆∆
·BÊ ‰‡¯ Ì‡Â19¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ¿ƒ»»««∆ƒ¿««»¬≈∆»

ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ20ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÔÎÂ .21- ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈∆∆¿∆∆
¯enM‰ ÌBÈa ˙Ï·BË22˙B‡È·a e¯‡aL BÓk , ∆∆¿«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ
‰ÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,˙B¯eÒ‡23Ì‡Â .·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡ ‡È‰Â ¬¿¬ƒ»∆»¿ƒ∆∆»∆∆¿ƒ
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בהם 16) יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה

ניסן.17) בי"ד חל השביעי שטבל,18)ויום לפני לא אבל
יום  טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב
כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין

זוב.19) של שלישית ראייה ראה הראיות שתי בעל הזב
טהור 20) היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים ברייתא

זה. בפסח חובתו ידי שראתה 21)ויצא קטנה זבה היא
אחד  שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם
יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר
טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד
משכמת  בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת
לא  אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת למחר
והרי  הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה

לערב. לבעלה מותרת לחכות 22)היא צריכה ואינה
לערב. שהיא 23)לטבול גדולה זבה אבל שטבלה. אחר

עליה. שוחטין אין בקרבן צריך 24)חייבת שאינו משום
אם  כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה
הדם  את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו,

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה אף 25)הייתה צ: שם

בכל  קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי
כדלהלן. שוחטין, אין טו,26)זאת (ויקרא שנאמר כמו

פסחים  בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת יט)
מחוסרת  עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם

עליה. שוחטין ואין הנ"ל 27)טבילה מהטעם חוץ כלומר,
על  וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש
זו  אבל לערב, לאכול ראוי הוא אם אלא זה אין שרץ, טמא
בגמרא  הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה

שם.
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זב)28) של ראיות שלוש (=שראה הזב והיולדת, הזבה הן
שא  כפרה, מחוסרי ונקראו שטהרו והמצורע. פי על ף

לאכול  טהרתם גמרה לא שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם
(למחר). קרבנם שיביאו עד שחיטת 29)בקדשים אחר

קרבן  שום לשחוט שאסור פי על שאף ומשמיענו הפסח.
ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
השלמים" חלבי שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר
שחר) של (על עליה "השלמים, נח:) (פסחים חז"ל ודרשו
פסח  הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם
והלכות  נט. (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש
ולא  קרבנותיו יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין
בעשה  עבר והרי כשר, הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש
עד  הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח"
יקריבו  ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
לחשוב  שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם,
כרת  עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון
שהרי  הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי על אף
לאחר  פסול לו (כשאירע מעכבת אינה פסחים אכילת
שחיטת  לפני קרבנותיהם להקריב מותר אבל הזריקה),
ונמצא  הפסח, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו ולא הפסח,
פסח  של עשה שיקיים מבלי "השלמה" של עשה על עבר
בני  בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש
בגמרא  נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי יבואו ולא אדם
בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש

וטובל 30) עליו "שוחטין רבינו: כתב באונן ט) (הלכה להלן
אוכל". כך כהנים 31)ואחר של דין בית אין "חזקה

שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים
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שנאמר 32) כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין
בשרו  את ורחץ וגו' השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא
כמו  קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר". במים
תמימים  כבשים שני יקח השמיני "וביום י) יד, (שם שנאמר
לפני  ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד וגו'

מועד". אהל פתח לשתי 33)ה' חוץ משתלח שהוא
לוי  מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות:

להקריב 34)היא. נשים לעזרת להיכנס יוכל לא ואם
הפסח. את להקריב יוכל לא הקרבת 35)קרבנותיו, של

נשים.36)הפסח. לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור
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יא)37) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
וצריך  ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו וצריך 38)להזות
ביום. בו עליו וכרבי 39)להזות סה: בפסחים משנה

הרבים  ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם

להזות 40) צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני יום שהוא
פרה  מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום
עליו  הוזה ולא בשלישי עליו שהוזה "מי ב: הלכה אדומה
אחר  שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי
טבילה  קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי
עשירי  בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין
גם  עליו חולק והראב"ד החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין

משנה). (כסף שם וגם סה:41)כאן בפסחים במשנה
מצוה  משום שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב
שהיא  תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות", משום והיא
פסח  ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה,
שפוסק  רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
הפסח  בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה
המשנה  שדברי כרחנו על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין אין
וכן  ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים
שהרי  עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב
הנזיר  שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם
ויזה  שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין - עליה מגלח
דוחה  אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה עליו
זמן  גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע שבת

רבינו, על בהשגתו הראב"ד כוונת שזוהי ונראה הכרת. חיוב
משנה]. כסף  ב,43)הפסח.42)ועיין הלכה למעלה

עליו. שוחטין אין בי"ד שלו שביעי שחל מת שטמא
עשה 44) מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,

ה), הלכה (למעלה במצורע כן שעשו כשם כרת בו שיש
ט). הלכה (להלן ובאונן ח) הלכה (להלן הפרס בבית

ניסן.45) בי"ג שחל השבת למחר 46)יום זמנו שהרי
י"ד. ביום
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מן 47) לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע
בו". יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות שנאמר כמו הפסח,

וכו'48) יוחנן רב אמר חנא בר בר רבה "אמר צב. בפסחים
ותמהו ד  לערב". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי

מקום  בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם בתוספות
ביבמות  המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה
שימול  קודם ושביעי שלישי והזה במת "שנטמא פירש עא:
שאין  - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר
הזאה". אינה ערל כשהוא שנעשית שהזאתו אומרים

שמאי 49) בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה
אומרים  הלל ובית לערב פסחו את ואוכל טובל אומרים
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש

יוחנן 50) רבי אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם
יטמא  שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי, בערל מחלוקת

מ  אשתקד ויאמר: הבאה עכשיו לשנה ואכלתי, טבלתי לא י
קיבל  ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא ואוכל, אטבול נמי

טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו אין 51)טומאה, וכאן
אסור  שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב למה מקום
יום  לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה

בניסן. י"ד שהוא הקרבן, את להקריב הוא 52)שעליו כן
טבל  ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק

ויטבול". שימול עד גר אינו מל ולא טבל או

.ÁÒ¯t‰ ˙È·a ‡aL ÈÓ53CÏB‰Â ÁtÓ ‰Ê È¯‰ -54, ƒ∆»¿≈«¿»¬≈∆¿«≈«¿≈
ÌˆÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â55ÏÎB‡Â ËÁBL - ‡ÓË ‡ÏÂ ¿ƒ…»»∆∆¿…ƒ¿»≈¿≈

BÁÒt56˙Èa ˙‡ÓhL .Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿¿««ƒ∆»«¿≈«¿»∆À¿«≈
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,˙Ó ‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ Ò¯t‰«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈≈
˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58. ¿…∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿

LB„pL Ò¯t‰ ˙Èa ÔÎÂ59ÁÒt ‰OBÚÏ ¯B‰Ë -60. ¿≈≈«¿»∆»»¿≈∆«

שהרי 53) קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית "איזהו
השדה  בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה יקח 54)וגזרו
וינפחהו. עליו שהלך העפר שהוא 55)את שעורה, בגודל

ובמשא. במגע הלכה 56)מטמא י"ח פרק אהלות משנה
פסח". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד
שמואל  אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים

והולך". הפרס בית וכו'57)מנפח רבא "אמר צב. פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן

מצורע.58) לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,
צב:). פסחים (רש"י העבירתן שם,60)הרגליים פסחים

הפרס  בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר'
אפשר  אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור ". שנידש

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם

.ËÔB‡‰61·¯ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡¯62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰È¯·cÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê ¯·„a ˙¯k ÌB˜Óa64Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó L¯ÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66¯Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«≈««
ÁÒt Ôa¯˜a ·iÁ˙ ¯·kL ,˙BˆÁ67BÏ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; ¬∆¿»ƒ¿«≈¿»¿«∆«¬»ƒ≈

˙BˆÁ Ì„˜ ˙n‰68ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -69‰ÁcÈ ‡l‡ , «≈…∆¬≈¬ƒ»»∆»ƒ»∆
ÈMÏ70ÏÎB‡Â Ï·BË - Ìc‰ e˜¯ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
·¯ÚÏ71‰Úa¯‡a B¯·˜e ¯OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‰¯e·˜ ÌBÈa ‡e‰ È¯‰ - ¯OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰È¯·cÓ BÏÈÏ ÒÙBz73Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL CÎÈÙÏ . ≈≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¬ƒ»»¿≈

ÌÈL„w‰ ¯‡La Û‡ ·¯ÚÏ ÏÎB‡Â74‰ÚeÓL ÌBÈÂ .75 ¿≈»∆∆«ƒ¿»«√»ƒ¿¿»
˙BÓˆÚ ËewÏ ÌBÈÂ76‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ -77. ¿ƒ¬»¬≈¿¿»

B˙Ó ˙BÓˆÚ ËwlL ÈÓ ,CÎÈÙÏ78¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80Ï·BËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈

.·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆

"אי 61) רבינו: כתב ט הלכה מקדש ביאת מהלכות ב בפרק
להתאבל  חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן,
כמו  בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא
ממנו". באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים שכתוב

פסחו 62) את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
וכו'63)לערב". הקריבו היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר

ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי
פסח 64) וגבי דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו צא:65)לא שם משנה
לערב". פסחו את ואוכל טובל י"ב 66)"אונן בפרק

מה  "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות מהלכות
שהרי  לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום
ושמא  דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו עתה עד

ידעו". ולא הם אותו 67)נטמאו דוחה אינה והאנינות

מכבר. שנתחייב חיובו עליו 68)מלשלם חל לא שעדיין
פסח. קרבן "וזבחת 69)חיוב ז) כז, (דברים שנאמר ממה

"שלמים  צט:) (זבחים חכמים ודרשו ואכלת" שלמים
כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם לרבות כשהוא ומנין אונן,

בכור  אני מרבה מביאן) אין (שאונן ופסח מעשר בכור
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר

אייר.70) בי"ד שני ק:)71)לפסח (זבחים רבא אמר כן
עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי
ושחטו  עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן

משנה). (כסף כשר - אסי 72)וזרקו "רב צט: בזבחים
לא  קבורה יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר
מדרבנן  גופו קבורת שיום רש"י ופירש מדרבנן". לילו תפיס

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו ט"ו 73)וכו' בליל כלומר,
מדרבנן. אף אונן ואילו 74)אינו שם. אסי דרב כאוקימתא

הפסח, מן חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת
לא  בכרת שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה
בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו

צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שבאה 75)-
בתוך  ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לו

מותו. מיום יום ומוליכן 76)שלושים ואמו אביו של
ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם בקברות לקוברן אחר למקום

אבילות. נוהג זה (רש"י 77)שביום מדרבנן אונן והוא
צא:). את 78)פסחים ללקוט לאחר שציווה פירוש

הרי  בעצמו, לקט אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות
בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא כן 79)הוא כתב

פסח. קרבן גם לכלול על 80)בכדי "השומע שם: משנה
בקדשים". ואוכל טובל עצמות לו והמלקט כדין 81)מתו

שטובל. אונן

.ÈÏ‚a ¯ÙBÁL ÈÓ82˙n‰ ÏÚ Lw·Ï83ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ƒ∆≈¿«¿«≈««≈≈¬ƒ
ÂÈÏÚ84Ïba ˙n‰ ÌL ‡ˆnÈ ‡nL ,85‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â »»∆»ƒ»≈»«≈«««¬≈»≈

‰ËÈÁL ˙ÚLa86ÂÈÏÚ eËÁL .87˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ ƒ¿«¿ƒ»»¬»»¿…ƒ¿»»≈
˜¯ÊpL ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË ‰È‰L È‡cÂa BÏ Ú„B Ì‡ :Ìc‰«»ƒ«¿««∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ï‚Ú Ï‚ ‰È‰L ÔB‚k ,Ìc‰88ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - «»¿∆»»«»…¬≈∆«»¿∆«
¯·c‰ ˜ÙÒ Ì‡Â ;ÈL89ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï ‡nLÂ ≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆»…»»≈«

- ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜È¯Ê ˙Úa ‰‡Óh‰«À¿»¿≈¿ƒ»¿…ƒ¿»∆»««¿ƒ»
ÈL ÁÒtÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰90. ¬≈∆»ƒ∆«≈ƒ

אדם.82) על שנפלו אבנים מת 83)של שם למצוא מחפש
להוציאו. אין 84)כדי אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני

ומותר. - על 85)חשש האהיל שחפר שבעת ונמצא
לפסח 86)הטומאה. נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ואין

ושחטו.87)שני. עברו את 88)כלומר, רק מכסה שהגל
עליו. האהיל שבוודאי יותר, ולא גל 89)המת שהיה כגון

מזה. יותר וגם המת את שמכסה בגמרא:90)ארוך, שם
ארוך  גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר
שחיטה  בשעת היה טהור אימא שני, פסח מלעשות פטור

מספק. להקריב ואין (וזריקה)",

.‡È˙Ó e‡ˆÓe ,C¯ca ¯·ÚL ÈÓ91ÏL daÁ¯Ï ·kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,C¯c92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ
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,˙Ó ‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ Ò¯t‰«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈≈
˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58. ¿…∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿

LB„pL Ò¯t‰ ˙Èa ÔÎÂ59ÁÒt ‰OBÚÏ ¯B‰Ë -60. ¿≈≈«¿»∆»»¿≈∆«

שהרי 53) קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית "איזהו
השדה  בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה יקח 54)וגזרו
וינפחהו. עליו שהלך העפר שהוא 55)את שעורה, בגודל

ובמשא. במגע הלכה 56)מטמא י"ח פרק אהלות משנה
פסח". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד
שמואל  אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים

והולך". הפרס בית וכו'57)מנפח רבא "אמר צב. פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן

מצורע.58) לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,
צב:). פסחים (רש"י העבירתן שם,60)הרגליים פסחים

הפרס  בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר'
אפשר  אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור ". שנידש

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם

.ËÔB‡‰61·¯ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡¯62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰È¯·cÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê ¯·„a ˙¯k ÌB˜Óa64Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó L¯ÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66¯Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«≈««
ÁÒt Ôa¯˜a ·iÁ˙ ¯·kL ,˙BˆÁ67BÏ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; ¬∆¿»ƒ¿«≈¿»¿«∆«¬»ƒ≈

˙BˆÁ Ì„˜ ˙n‰68ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -69‰ÁcÈ ‡l‡ , «≈…∆¬≈¬ƒ»»∆»ƒ»∆
ÈMÏ70ÏÎB‡Â Ï·BË - Ìc‰ e˜¯ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
·¯ÚÏ71‰Úa¯‡a B¯·˜e ¯OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‰¯e·˜ ÌBÈa ‡e‰ È¯‰ - ¯OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰È¯·cÓ BÏÈÏ ÒÙBz73Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL CÎÈÙÏ . ≈≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¬ƒ»»¿≈

ÌÈL„w‰ ¯‡La Û‡ ·¯ÚÏ ÏÎB‡Â74‰ÚeÓL ÌBÈÂ .75 ¿≈»∆∆«ƒ¿»«√»ƒ¿¿»
˙BÓˆÚ ËewÏ ÌBÈÂ76‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ -77. ¿ƒ¬»¬≈¿¿»

B˙Ó ˙BÓˆÚ ËwlL ÈÓ ,CÎÈÙÏ78¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80Ï·BËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈

.·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆

"אי 61) רבינו: כתב ט הלכה מקדש ביאת מהלכות ב בפרק
להתאבל  חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן,
כמו  בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא
ממנו". באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים שכתוב

פסחו 62) את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
וכו'63)לערב". הקריבו היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר

ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי
פסח 64) וגבי דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו צא:65)לא שם משנה
לערב". פסחו את ואוכל טובל י"ב 66)"אונן בפרק

מה  "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות מהלכות
שהרי  לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום
ושמא  דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו עתה עד

ידעו". ולא הם אותו 67)נטמאו דוחה אינה והאנינות

מכבר. שנתחייב חיובו עליו 68)מלשלם חל לא שעדיין
פסח. קרבן "וזבחת 69)חיוב ז) כז, (דברים שנאמר ממה

"שלמים  צט:) (זבחים חכמים ודרשו ואכלת" שלמים
כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם לרבות כשהוא ומנין אונן,

בכור  אני מרבה מביאן) אין (שאונן ופסח מעשר בכור
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר

אייר.70) בי"ד שני ק:)71)לפסח (זבחים רבא אמר כן
עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי
ושחטו  עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן

משנה). (כסף כשר - אסי 72)וזרקו "רב צט: בזבחים
לא  קבורה יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר
מדרבנן  גופו קבורת שיום רש"י ופירש מדרבנן". לילו תפיס

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו ט"ו 73)וכו' בליל כלומר,
מדרבנן. אף אונן ואילו 74)אינו שם. אסי דרב כאוקימתא

הפסח, מן חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת
לא  בכרת שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה
בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו

צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שבאה 75)-
בתוך  ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לו

מותו. מיום יום ומוליכן 76)שלושים ואמו אביו של
ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם בקברות לקוברן אחר למקום

אבילות. נוהג זה (רש"י 77)שביום מדרבנן אונן והוא
צא:). את 78)פסחים ללקוט לאחר שציווה פירוש

הרי  בעצמו, לקט אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות
בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא כן 79)הוא כתב

פסח. קרבן גם לכלול על 80)בכדי "השומע שם: משנה
בקדשים". ואוכל טובל עצמות לו והמלקט כדין 81)מתו

שטובל. אונן

.ÈÏ‚a ¯ÙBÁL ÈÓ82˙n‰ ÏÚ Lw·Ï83ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ƒ∆≈¿«¿«≈««≈≈¬ƒ
ÂÈÏÚ84Ïba ˙n‰ ÌL ‡ˆnÈ ‡nL ,85‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â »»∆»ƒ»≈»«≈«««¬≈»≈

‰ËÈÁL ˙ÚLa86ÂÈÏÚ eËÁL .87˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ ƒ¿«¿ƒ»»¬»»¿…ƒ¿»»≈
˜¯ÊpL ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË ‰È‰L È‡cÂa BÏ Ú„B Ì‡ :Ìc‰«»ƒ«¿««∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ï‚Ú Ï‚ ‰È‰L ÔB‚k ,Ìc‰88ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - «»¿∆»»«»…¬≈∆«»¿∆«
¯·c‰ ˜ÙÒ Ì‡Â ;ÈL89ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï ‡nLÂ ≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆»…»»≈«

- ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜È¯Ê ˙Úa ‰‡Óh‰«À¿»¿≈¿ƒ»¿…ƒ¿»∆»««¿ƒ»
ÈL ÁÒtÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰90. ¬≈∆»ƒ∆«≈ƒ

אדם.82) על שנפלו אבנים מת 83)של שם למצוא מחפש
להוציאו. אין 84)כדי אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני

ומותר. - על 85)חשש האהיל שחפר שבעת ונמצא
לפסח 86)הטומאה. נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ואין

ושחטו.87)שני. עברו את 88)כלומר, רק מכסה שהגל
עליו. האהיל שבוודאי יותר, ולא גל 89)המת שהיה כגון

מזה. יותר וגם המת את שמכסה בגמרא:90)ארוך, שם
ארוך  גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר
שחיטה  בשעת היה טהור אימא שני, פסח מלעשות פטור

מספק. להקריב ואין (וזריקה)",

.‡È˙Ó e‡ˆÓe ,C¯ca ¯·ÚL ÈÓ91ÏL daÁ¯Ï ·kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,C¯c92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ
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‡e‰L93ËÁBLÂ ÁÒÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯zÏ ‡ÓË ∆»≈«¿»¬≈∆»¿∆«¿≈
BÁÒt ÏÎB‡Â94ÏÈ‡B‰ ,Ú‚pL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈ƒ¿¿««ƒ∆∆¿»∆»«ƒ

ÁÒÙÏ ¯B‰Ë - ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰Â95Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒÀ¿««¿»¿∆«¿««ƒ
ÌÏL ˙n‰L96‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â97‰Ê È¯‰ - ∆«≈»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆

‰na .Ba ‡ÓËpL È‡cÂa Ú„iL „Ú ,BÁÒt ‰OBÚ∆ƒ¿«∆≈«¿««∆ƒ¿»«∆
ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c98È¯‰L , ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«≈¿«¿»∆¬≈

ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ«¬»ƒ»»≈»
‡OÓ99˙‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»≈««ƒ∆ƒÀ¿«

ËÈÒÈ ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÌB‰z‰100 «¿¿ƒ∆ƒ∆¿»∆…ƒ«¿∆…»ƒ
˙BÎÏ‰a ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe .ÏÈ‰‡È ‡lLÂ¿∆…«¬ƒ¿»≈«¿À¿««¿¿ƒ¿

.˙e¯ÈÊ¿ƒ

מת.91) שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי
בסוף  אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא כל התהום? טומאת
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם.
תהום  טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'"
בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה

בדרך.93) שעבר (פסחים 94)זה אשי רב של שני כלשון
הציץ  שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם),
קרבן  שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע מרצה,
בשאר  אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח,
ורק  לכתחילה יזרוק לא זריקה קודם לו נודע אם קרבנות,

הורצה. בדיעבד זרק אמרו 95)אם פא: פסחים בגמרא
הלכ  התהום לה.שטומאת גמירא היה 96)תא שאילו

אבל  החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק משובר
ובכל  לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון

פסח. לעניין טהור הוא שם:97)זאת הברייתא לשון
לעבור". מקום לו רבינו 98)"שאין ומפרש שם. ברייתא

של  לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה
לרוחב  מושכב שהמת פי על אף פסח, לעושה שטהור דרך
שזהו  אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך
נגע  ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר ברגליו, במהלך רק
הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא

לתרומה. טהור שהוא משובר כרחו 99)כשמצאו "ועל
(רש"י  צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך

מהלכות 100)שם). א בפרק וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת

.·ÈCk ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÁÒt ‰OÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿∆¿«∆»¿««»
·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B«∆»»»≈¿À¿««¿≈«»

ÈL ÁÒÙa101‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .102Ï·‡ . ¿∆«≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»¬»
ÁÒÙa ·iÁ - ‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B Ì‡ƒ«∆»»»≈¿À¿»¿»«»¿∆«

ÈL103. ≈ƒ

וכו'101) פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא
וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו שם 102)משהביא
(כסף  בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא:

במשנה)103)משנה). (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן
סותר  ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר
פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את

הם  שווים נמי הכי סב.) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא
וחייב  פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם

שני. בפסח

.‚È,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰OÚÂ ,Ú„È ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ¯·˜a ‡ÓË BlL ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ∆ƒ¿»¿∆∆«¿¿…»«¿»»

ÁÒt104‡e‰L BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ∆«¿∆¿«∆»¿««»«∆
ÔÂÈkL ;ÈL ÁÒÙa ·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË»≈¿À¿««¿≈«»¿∆«≈ƒ∆≈»

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ‰˜Òt ÈÚÈ·Ma Ï·hL105Ì‡ Ï·‡ . ∆»««¿ƒƒ»¿»À¿»»ƒ»¬»ƒ
B˙‡ÓËÏ ÈMMa ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË106Ú„È ‡ÏÂ ƒ¿»¿À¿««¿«ƒƒ¿À¿»¿…»«

˙˜ÊÁL ;ÈL ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ‰OÚL „Ú«∆»»«∆«¬≈∆«»¿∆«≈ƒ∆∆¿«
ÌÈÏ‚¯L ,È‡cÂ ¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú ,‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈«∆ƒ¿∆»««∆«¿«ƒ

¯·cÏ107. «»»

שנטמא 104) כרחנו על הפסח, בערב כשהזה המדובר אם
בכל  המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה
ניסן. בי"ג היה שלו שביעי כרחנו על הטומאות,

התהום 105) שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של מימרא
וטומאת  עליו, והוזה שטבל אחרי טהרתו את סותרת אינה
כך  אחר לו נודע אם שני בפסח מחייבתו אינה גופא התהום

טמא. המת 106)שהיה מטומאת נטהר לא שעדיין
לפני  בשביעי התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה.

משנה). (כסף וטבל כיוון 107)שהוזה נטמא, שוודאי
בטומאה. שהוחזק

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ו שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שרת,1) כלי או הכהנים או טמאים הצבור רוב היו אם יבאר

נדחים. אם

.‡eÈ‰ Ì‡ :ÔBL‡¯ ÁÒÙa ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ÌÈa«̄ƒ∆»¿≈≈≈¿∆«ƒƒ»
ÈL ÁÒÙÏ ÔÈÁ„ el‡ È¯‰ - Ï‰w‰ ËeÚÓ2¯‡Lk ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰3˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;4B‡ , «¿≈ƒ¬»ƒ»…«»»¿≈≈≈
ÌÈ‡ÓË ˙¯L ÈÏk B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰L5- ˙Ó ˙‡ÓË ∆»«…¬ƒ¿≈»≈¿≈ƒÀ¿«≈

,‰‡ÓËa ÁÒt‰ ÔlÎ e·È¯˜È ‡l‡ ,ÔÈÁ„ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒÀ»«∆«¿À¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÚ ÌÈ‡Óh‰6¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :¯Ó‡pL . «¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆

ÔÈ‡Â ,ÌÈÁ„ ÌÈ„ÈÁÈ - Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰»¿≈ƒ¿∆∆»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈
‰Á„ ¯eav‰7„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‰Ê ¯·„Â .8BÓk , «ƒƒ¿∆¿»»∆¿À¿««≈ƒ¿«¿

Lc˜Ó‰ ˙‡È·a e¯‡aL9. ∆≈«¿¿ƒ««ƒ¿»

עושין 2) הטהורין הקהל, מיעוט "נטמא עט. בפסחים משנה
השני". את עושין והטמאין הראשון, בטומאה 3)את

אין  שלעולם ונבלה, שרץ וטמאי וזבות זבים כגון אחרת,
בסוף  (להלן שני לפסח נדחים אלא בראשון בטומאה עושין

יב). הלכה מקדש ביאת מהלכות ובפ"ד דוקא 4)ההלכה,
ואינם  נדחים - אחרת בטומאה הטמאים אבל מת, טמאי

להלן. ראה בטומאה, בלא 5)עושים איֿאפשר שהרי
יו"ט). (תוספות שרת כלי ובלא בפסחים 6)כהנים משנה

טהורין  שהם המיעוט גם למה מפרש שם ובגמרא שם.
קרבן  שאין משום - בטומאה הטמאים עם ביחד עושין
אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, חלוק, ציבור
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מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי
שם). בהעלותך.7)(מאירי פרשת במדבר וספרי סז. שם

(8- "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים
אבל  בטומאה, הפסח את הציבור עושין מת בטמא שרק

בטומאה. עושין הציבור אין טומאות הלכה 9)בשאר פ"ד
יב.

.·- ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓe ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»∆¡»¿ƒ∆¡»¿≈≈≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰Â ,ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔlkÀ»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰‡ÓËa ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ‡Óh‰Â ,‰¯‰Ëa10ÔÈÏÎB‡Â ¿»√»¿«¿≈ƒƒ¿«¿»¿À¿»¿¿ƒ
‰‡ÓËa B˙B‡11ÏÚ ÔÈÙ„BÚ ˙n‰ È‡ÓË eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿»¿ƒ»¿≈≈«≈¿ƒ«

‰‡ÓËa Ôlk eOÚÈ - „Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯B‰h‰12. «¿ƒ¬ƒ∆»«¬À»¿À¿»

שלשניהם 10) ומכיון כרוב". "שמחצה רב כדעת פט. שם
נדחה  שאינו רוב כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב דין
כלפי  בטלים ואינם בטהרה עושים והטהורים שני, לפסח

נאכל 11)הטמאים. בטומאה שבא "הפסח עו: שם משנה
להלן  וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה,

ח. ופסק 12)הלכה עט:) (שם בברייתא תנאים מחלוקת
הציבור. את מכריע היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו

.‚ÌÈL‡‰ eÈ‰13,ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
·¯‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰ - ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ…∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈

ËeÚÓ Ô‰L ÈtÓ - ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ14˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; ƒƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆
˙eL¯ ÈMa ÌÈLp‰L ÈtÓ - ÈM‰15e‡ˆÓÂ , «≈ƒƒ¿≈∆«»ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿¿

ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ‰ˆÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ˆÁÓ ÌÈ‡Óh‰16. «¿≈ƒ∆¡»¿≈∆¡»ƒ∆«≈ƒ

פ"א 14)הגברים.13) (למעלה חובה בראשון נשים שהרי
טהורים  רוב להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה
(למעלה  בטומאה עושים אינם קהל ומיעוט עט:), (שם

א). מצטרפות 15)הלכה ואינן ח. הלכה פ"ה למעלה
(שם). רוב הלכה 16)להיות וכל ב. הלכה למעלה ראה

טהורין  מחצה ישראל שהיו "הרי עט: שם ברייתא היא זו
אין  וטמאין הראשון, את עושין טהורין טמאין, ומחצה
רב  דעת ולפי השני". את ולא הראשון את לא עושין
באופן  זו ברייתא שם פירשו למעלה), (ראה כרוב" ש"מחצה
עודפות  והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו

וכנ"ל. הטהורים, על

.„˙Bc ÈÏÚB·e ÌÈÚ¯ˆÓe ÌÈ·Ê Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰17, »…«»»»ƒ¿…»ƒ¬≈ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË ÔËeÚÓeƒ»¿≈≈≈»¿≈≈≈≈»ƒ

ËeÚÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÔBL‡¯a18ÔÈ‡L ,ÈM‰ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ«≈ƒ∆≈
·¯ eOÚL ÔÓÊa ‡l‡ ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒƒ∆«≈ƒ∆»ƒ¿«∆»…
·¯ ‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‡ÎÂ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ Ï‰w‰«»»∆»ƒ¿»ƒ¿…»»…
ÌÈ‡Óh‰ ËeÚn‰ el‡ eOÚÈ ‡Ï - ÔBL‡¯a Ï‰w‰«»»»ƒ…«¬≈«ƒ«¿≈ƒ

ÈM‰ ˙‡ ˙ÓÏ19. ¿≈∆«≈ƒ

מת 17) טומאת שהרי בראשון, בטומאה עושים שאינם
עושים  אינם בשני וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד
אֿג). הלכות למעלה (ראה שני לפסח נדחה הציבור שאין

א.18) הלכה למעלה פ.19)ראה בפסחים רב של מימרא

.‰‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ˙Ó È‡ÓË - Ô‰a20ÔÈ·f‰Â , »∆¿≈≈≈ƒ∆»ƒ¿«»ƒ

.ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»ƒ∆»ƒ¿…∆«≈ƒ
‡l‡ ¯eaˆa ˙ÈÁ„ ÔÈ‡L - ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË21ÔÈ‡L - ÈMa ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; À¿««≈ƒ¿«¿≈»ƒ«≈ƒ∆≈
Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ÔBL‡¯‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ÈL ÁÒt ÔÈOBÚƒ∆«≈ƒ∆»ƒ»»ƒ¿»√»¬»
ÈL ÁÒt ÌL ÔÈ‡ - ‰‡ÓËa ÔBL‡¯ ‰OÚ Ì‡22. ƒ«¬»ƒ¿À¿»≈»∆«≈ƒ

א.20) הלכה למעלה שם.21)כמבואר למעלה כמבואר
שבא 22) לפסח תשלומין שאין הונא, כרב (שם) פסחים

בטומאה.

.Â‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê LÈÏLe ,ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ LÈÏL eÈ‰»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË LÈÏLe ,Ì‰a»∆¿ƒ¿≈≈≈»¿≈≈≈≈ƒ
- ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈»ƒƒ

ÌÈ·f‰ ÌÚ ÌÈ¯B‰Ë Èa‚Ï ÌÈËÚeÓ Ô‰ È¯‰L23ÈM·e ; ∆¬≈≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ«≈ƒ
BÓk ,ÔBL‡¯a eOÚ ËeÚÓ È¯‰L - eOÚÈ ‡Ï…«¬∆¬≈ƒ»»ƒ¿

e¯‡aL24Ï‰w‰ ·¯ Ì‡ Ú„ÈÏ ÁÒt‰ ÌÈ¯ÚLÓ „ˆÈk . ∆≈«¿≈«¿«¬ƒ«∆«≈«ƒ…«»»
,ÔÈÏÎB‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ ?ÌÈ¯B‰Ë B‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ≈¿«¬ƒ¿»»¿ƒ
„Á‡ ÁÒt ÏÚ ÔÈÓ ÌÈ¯OÚ eÈ‰iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆»

Ô‰ÈÏÚ ËÁLÏ „Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓe25‡l‡ , ¿«¿ƒ¿«∆»ƒ¿…¬≈∆∆»
‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ26ıeÁaÓ Ô‰L „ÚÂ . ¿«¬ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»¬»»¿«∆≈ƒ«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ‰BL‡¯‰ ˙k ÒkzL Ì„˜27. …∆∆ƒ»≈«»ƒ»¿«¬ƒ»

נדחין 23) אלא בטומאה עושין אינם מתים טמאי ומיעוט
א. הלכה למעלה ראה שני, ד 24)לפסח הלכה למעלה

הקהל  רוב שעשו בזמן אלא השני את עושין היחידים "שאין
שם בגמרא [והנה הראשון". עבדי,את לא "בשני אמרו:

להו  הוו בראשון, עבדי דלא מתים טמאי עם זבין נצרפו
"דהואיל  ופירש"י: שני". לפסח מדחו לא ורובא רובא,
לפי  אולם לו". צריכין ציבור רוב נמצאו עכשיו, זבין וטהרו
מת  טמאי אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו
מיעוט  אלא היו לא ובראשון הואיל שני, פסח עושים
הרמב"ם). על הגרע"א ובהגהות בצל"ח (וראה הציבור
פ.) (שם כרב סובר אינו פטיש בר מני שר' רבינו וסבור
בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכי ש"כל

דיב  דרב ולפיכך אליבא אבל נטהרו, שהזבים באופן רק ר
לא  אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק שרבינו
המאירי  וכתב כנ"ל]. השני, את טמאיֿמת עושין אין טהרו
מת, טמאי כטעם השני, את עושין אין הזבים "שאף שם:
אינו  מה מפני הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי אלא

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, את ואינם 25)עושה
לעזרה. "לטומאה 26)נכנסים ה"ו: פ"ז פסחים ירושלמי

בבבלי  שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב אחר הילכו
היינו  בעזרה", העומדין רוב אחר הלך "בטמאין צד: פסחים
הרי  לעזרה בחוץ שהעומד הסובר יהודה, ב"ר לר"י דוקא
למעלה  ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא

המוריה). (הר ט הלכה בכל 27)פ"ה "מה בירושלמי: שם
בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת
עצמן". משערין הן מבחוץ שהן עד בון ברבי יוסה רבי אמר
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מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי
שם). בהעלותך.7)(מאירי פרשת במדבר וספרי סז. שם

(8- "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים
אבל  בטומאה, הפסח את הציבור עושין מת בטמא שרק

בטומאה. עושין הציבור אין טומאות הלכה 9)בשאר פ"ד
יב.

.·- ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓe ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»∆¡»¿ƒ∆¡»¿≈≈≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰Â ,ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔlkÀ»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰‡ÓËa ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ‡Óh‰Â ,‰¯‰Ëa10ÔÈÏÎB‡Â ¿»√»¿«¿≈ƒƒ¿«¿»¿À¿»¿¿ƒ
‰‡ÓËa B˙B‡11ÏÚ ÔÈÙ„BÚ ˙n‰ È‡ÓË eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿»¿ƒ»¿≈≈«≈¿ƒ«

‰‡ÓËa Ôlk eOÚÈ - „Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯B‰h‰12. «¿ƒ¬ƒ∆»«¬À»¿À¿»

שלשניהם 10) ומכיון כרוב". "שמחצה רב כדעת פט. שם
נדחה  שאינו רוב כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב דין
כלפי  בטלים ואינם בטהרה עושים והטהורים שני, לפסח

נאכל 11)הטמאים. בטומאה שבא "הפסח עו: שם משנה
להלן  וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה,

ח. ופסק 12)הלכה עט:) (שם בברייתא תנאים מחלוקת
הציבור. את מכריע היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו

.‚ÌÈL‡‰ eÈ‰13,ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
·¯‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰ - ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ…∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈

ËeÚÓ Ô‰L ÈtÓ - ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ14˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; ƒƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆
˙eL¯ ÈMa ÌÈLp‰L ÈtÓ - ÈM‰15e‡ˆÓÂ , «≈ƒƒ¿≈∆«»ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿¿

ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ‰ˆÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ˆÁÓ ÌÈ‡Óh‰16. «¿≈ƒ∆¡»¿≈∆¡»ƒ∆«≈ƒ

פ"א 14)הגברים.13) (למעלה חובה בראשון נשים שהרי
טהורים  רוב להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה
(למעלה  בטומאה עושים אינם קהל ומיעוט עט:), (שם

א). מצטרפות 15)הלכה ואינן ח. הלכה פ"ה למעלה
(שם). רוב הלכה 16)להיות וכל ב. הלכה למעלה ראה

טהורין  מחצה ישראל שהיו "הרי עט: שם ברייתא היא זו
אין  וטמאין הראשון, את עושין טהורין טמאין, ומחצה
רב  דעת ולפי השני". את ולא הראשון את לא עושין
באופן  זו ברייתא שם פירשו למעלה), (ראה כרוב" ש"מחצה
עודפות  והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו

וכנ"ל. הטהורים, על

.„˙Bc ÈÏÚB·e ÌÈÚ¯ˆÓe ÌÈ·Ê Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰17, »…«»»»ƒ¿…»ƒ¬≈ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË ÔËeÚÓeƒ»¿≈≈≈»¿≈≈≈≈»ƒ

ËeÚÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÔBL‡¯a18ÔÈ‡L ,ÈM‰ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ«≈ƒ∆≈
·¯ eOÚL ÔÓÊa ‡l‡ ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒƒ∆«≈ƒ∆»ƒ¿«∆»…
·¯ ‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‡ÎÂ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ Ï‰w‰«»»∆»ƒ¿»ƒ¿…»»…
ÌÈ‡Óh‰ ËeÚn‰ el‡ eOÚÈ ‡Ï - ÔBL‡¯a Ï‰w‰«»»»ƒ…«¬≈«ƒ«¿≈ƒ

ÈM‰ ˙‡ ˙ÓÏ19. ¿≈∆«≈ƒ

מת 17) טומאת שהרי בראשון, בטומאה עושים שאינם
עושים  אינם בשני וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד
אֿג). הלכות למעלה (ראה שני לפסח נדחה הציבור שאין

א.18) הלכה למעלה פ.19)ראה בפסחים רב של מימרא

.‰‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ˙Ó È‡ÓË - Ô‰a20ÔÈ·f‰Â , »∆¿≈≈≈ƒ∆»ƒ¿«»ƒ

.ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»ƒ∆»ƒ¿…∆«≈ƒ
‡l‡ ¯eaˆa ˙ÈÁ„ ÔÈ‡L - ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË21ÔÈ‡L - ÈMa ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; À¿««≈ƒ¿«¿≈»ƒ«≈ƒ∆≈
Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ÔBL‡¯‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ÈL ÁÒt ÔÈOBÚƒ∆«≈ƒ∆»ƒ»»ƒ¿»√»¬»
ÈL ÁÒt ÌL ÔÈ‡ - ‰‡ÓËa ÔBL‡¯ ‰OÚ Ì‡22. ƒ«¬»ƒ¿À¿»≈»∆«≈ƒ

א.20) הלכה למעלה שם.21)כמבואר למעלה כמבואר
שבא 22) לפסח תשלומין שאין הונא, כרב (שם) פסחים

בטומאה.

.Â‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê LÈÏLe ,ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ LÈÏL eÈ‰»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË LÈÏLe ,Ì‰a»∆¿ƒ¿≈≈≈»¿≈≈≈≈ƒ
- ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈»ƒƒ

ÌÈ·f‰ ÌÚ ÌÈ¯B‰Ë Èa‚Ï ÌÈËÚeÓ Ô‰ È¯‰L23ÈM·e ; ∆¬≈≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ«≈ƒ
BÓk ,ÔBL‡¯a eOÚ ËeÚÓ È¯‰L - eOÚÈ ‡Ï…«¬∆¬≈ƒ»»ƒ¿

e¯‡aL24Ï‰w‰ ·¯ Ì‡ Ú„ÈÏ ÁÒt‰ ÌÈ¯ÚLÓ „ˆÈk . ∆≈«¿≈«¿«¬ƒ«∆«≈«ƒ…«»»
,ÔÈÏÎB‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ ?ÌÈ¯B‰Ë B‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ≈¿«¬ƒ¿»»¿ƒ
„Á‡ ÁÒt ÏÚ ÔÈÓ ÌÈ¯OÚ eÈ‰iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆»

Ô‰ÈÏÚ ËÁLÏ „Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓe25‡l‡ , ¿«¿ƒ¿«∆»ƒ¿…¬≈∆∆»
‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ26ıeÁaÓ Ô‰L „ÚÂ . ¿«¬ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»¬»»¿«∆≈ƒ«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ‰BL‡¯‰ ˙k ÒkzL Ì„˜27. …∆∆ƒ»≈«»ƒ»¿«¬ƒ»

נדחין 23) אלא בטומאה עושין אינם מתים טמאי ומיעוט
א. הלכה למעלה ראה שני, ד 24)לפסח הלכה למעלה

הקהל  רוב שעשו בזמן אלא השני את עושין היחידים "שאין
שם בגמרא [והנה הראשון". עבדי,את לא "בשני אמרו:

להו  הוו בראשון, עבדי דלא מתים טמאי עם זבין נצרפו
"דהואיל  ופירש"י: שני". לפסח מדחו לא ורובא רובא,
לפי  אולם לו". צריכין ציבור רוב נמצאו עכשיו, זבין וטהרו
מת  טמאי אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו
מיעוט  אלא היו לא ובראשון הואיל שני, פסח עושים
הרמב"ם). על הגרע"א ובהגהות בצל"ח (וראה הציבור
פ.) (שם כרב סובר אינו פטיש בר מני שר' רבינו וסבור
בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכי ש"כל

דיב  דרב ולפיכך אליבא אבל נטהרו, שהזבים באופן רק ר
לא  אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק שרבינו
המאירי  וכתב כנ"ל]. השני, את טמאיֿמת עושין אין טהרו
מת, טמאי כטעם השני, את עושין אין הזבים "שאף שם:
אינו  מה מפני הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי אלא

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, את ואינם 25)עושה
לעזרה. "לטומאה 26)נכנסים ה"ו: פ"ז פסחים ירושלמי

בבבלי  שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב אחר הילכו
היינו  בעזרה", העומדין רוב אחר הלך "בטמאין צד: פסחים
הרי  לעזרה בחוץ שהעומד הסובר יהודה, ב"ר לר"י דוקא
למעלה  ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא

המוריה). (הר ט הלכה בכל 27)פ"ה "מה בירושלמי: שם
בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת
עצמן". משערין הן מבחוץ שהן עד בון ברבי יוסה רבי אמר
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העומדין  בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני פירוש,
לעזרה. להיכנס כדי בחוץ

.Ê¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa ‡ÓËpL „ÈÁÈ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa28ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‰Ê È¯‰ ,29È‡ÓË ¯‡Lk ƒ¿¬≈∆ƒ»∆¿∆«≈ƒƒ¿»¿≈≈

˙Ó30eOÚÈ - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ¯eaˆÂ . ≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¬
‰‡ÓËa Ôlk31. À»¿À¿»

ברה"י,28) "היתה ח: הלכה הטומאה אבות מהלכות בפט"ו
טמא". ספיקו בה, נגע לא ספק בה נגע כרבי 29)ספק

ח. הלכה פ"ח פסחים בירושלמי רבה, הושעיה
בוודאי.30) שנטמאו 31)שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי

רבי  בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי בפסח, היחיד רשות בספק
הושעיה  כרבי ופסק בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה
שם  שאמרו [ואע"פ (כסףֿמשנה). יוחנן ר' של רבו שהוא
רבי  אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי "אף
אינו  הבבלי שלדעת רבינו סובר - לחומרן" אלא הושעיה
היחיד  ברשות טומאה שספק ג. בנדה אמרו שהרי כן,
הכתוב  עשאה שסוטה כשם סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו
כוודאי. הוא הרי היחיד ברשות טומאה ספק כן כמו כוודאי,

באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין

.ÁÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓËa e‰e·È¯˜‰L ÁÒt∆«∆ƒ¿ƒ¿À¿»¬≈∆∆¡»
‰‡ÓËa32‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ‡Ï B˙lÁznL ,33BÈ‡Â . ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»…»∆»«¬ƒ»¿≈

Ì‰Ï ˙ÈÁ„pL ,˙Ó È‡ÓËÏ ‡l‡ ,‡ÓË ÏÎÏ ÏÎ‡∆¡»¿»»≈∆»ƒ¿≈≈≈∆ƒ¿≈»∆
ÚbÓ È‡ÓhÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÏe ,˙‡f‰ ‰‡Óh‰«À¿»«…¿«≈»∆ƒ¿≈≈««

˙B‡ÓË34ÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ .Ô‰È À¿¬»«¿≈ƒ∆«À¿»¿»¬≈∆
˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚ¯ˆÓe36- eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈ¯eËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈ¯B‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈ¯eËt - BlL ÌÈ¯eÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï - Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י 33)משנה במשנה. שם
יב, (שמות דכתיב נצטוה, לאכילה פסח, עיקר "כשנצטוה
וכו' בטומאה למיתי רחמנא שרייה וכי אכלו", "לפי ד)
ציבור  קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא
באים  שאינם בטומאה, נאכלים ואינם בטומאה הקרבים
הלכה  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק אכילה לצורך בעיקר

עלֿידי 34)יא). המת, מן שאינם טומאות בשאר שנטמא
שבא  "הפסח צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע.
ואמרו  ויולדות". נדות וזבות זבין ממנו יאכלו לא בטומאה,
שהטומאה  אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות
יוצאה  הטומאה שאין טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה
לטמאי  הפסח הקרבת ולענין (כסףֿמשנה). אוכלים - מגופם
יב, הלכה שם מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע

שם. המוריה" "הר אלה 35)ובספר שכל לומר, צריך
אין  הרי השחיטה, לפני נטמאו שאם השחיטה, אחרי נטמאו

אסורין  כן ואם ח), הלכה למעלה (ראה עליהן שוחטין
למנויו", אלא נאכל הפסח "שאין משום הפסח לאכול
אכילת  איסור עצם אולם (צל"ח). נו: בזבחים כמפורש
למעלה  שהרי רבינו, בדברי מפורש אינו למנוייו שלא הפסח
למנוייו", אלא הפסח את שוחטין "אין כתב: א הלכה פ"ב
ז  הלכה פ"ט להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב ולא
אות  כג סימן א חלק זבול בית בשו"ת ועיין בכסףֿמשנה.

בסוף. הוא 36)יא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
לומר  וצריך הנ"ל. המשנה דברי בהבאת לג. בבכורות
לירושלים  ונכנס מחנות, שילוח דין על כשעבר שהמדובר
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח וראה באיסור.

שאינם 37) הצל"ח וכתב מכרת". "פטורין שם: [במשנה
נראה  רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים

ממלקות]. גם ֿ 38)שפטורים יט ז, (ויקרא שנאמר כ)ממה
מזבח  בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים

שם). (גמרא בטהרה.39)מעמיה" שנקרב קרבן
אותו 40) שמקריבין נטמאו, הציבור שרוב פסח קרבן

מה 41)בטומאה. נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן
בהם  יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין

לא. או טמאי 42)כרת דחקו יוסף: רב "בעי שם: בגמרא
מדאישתרי  - מהו בטומאה, הבא פסח אימורי ואכלו מתים
מאי  דילמא או אימורין. טומאת נמי אישתרי בשר, טומאת
רבא, אמר אישתרי. לא אישתרי דלא מאי אישתרי, דאישתרי
דכתיב  בשר, מטומאת איתרבי מהיכא אימורין טומאת מכדי
היכא  כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא
היכא  כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, לטומאת דאיתיה
אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה

אסור 43) מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה נאכל שאז
כאן  שהמדובר למעלה וראה ט.) הלכה (להלן באכילה

זריקה. לפני שחיטה, אחר כשנטמאו

.Ë‰˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ ·¯ e‡ÓËÂ ‰¯‰Ëa e‰eËÁL¿»¿»√»¿ƒ¿¿…«ƒ…∆¿ƒ»
‡nL ‰¯Êb .ÏÎ‡È ‡Ï ÁÒt‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ -≈∆«»¿«∆«…≈»≈¿≈»∆»

‰˜È¯Ê ¯Á‡ e‡ÓËÈe‰eÏÎ‡ÈÂ ˙¯Á‡ ‰La ƒ¿¿««¿ƒ»¿»»«∆∆¿…¿
‰‡ÓËa44ı¯La ÌÈ‡ÓË ˙¯L ÈÏk eÈ‰ .45‡ˆBiÎÂ ¿À¿»»¿≈»≈¿≈ƒ¿∆∆¿«≈

Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ba46BÓk ƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»»»¿
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL47˙‡ ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ∆

Û‡ ÏÎ‡ÈÂ ,ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ e‰eOÚÈ ‡Ï - ¯Oa‰«»»…«¬∆»«¿ƒ¿≈»≈«
‡e‰L Èt ÏÚ48¯Oa ˙‡ÓËa ÏÎ‡iL ·ËeÓ .‡ÓË «ƒ∆»≈»∆≈»≈¿À¿«»»
Â‡Ïa ‡È‰L49Ì‰L Ûeb‰ È‡ÓË e‰eÏÎ‡È ‡ÏÂ , ∆ƒ¿»¿……¿¿≈≈«∆≈
˙¯Îa50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk ,51. ¿»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

נמי 44) השתא ואכלנו, - נטמאנו? לא "אשתקד שיאמרו:
הבעלים  הדם את שזרקו בעת דאשתקד ידעי ולא ניכול".
שנאכל  בטומאה הבא לפסח נחשב וזה טמאים, היו
הדם, זריקת בעת הם טהורין הבעלים השתא אבל בטומאה,
אח"כ  שנטמאו לבעלים ואסור בטומאה, הבא פסח זה ואין
מותר  היה הדין, מצד אבל עח:). (פסחים הפסח את לאכול
למעלה  ראה הדם, זריקת לפני הבעלים נטמאו אם לאכול

ח. שרת 45)הלכה כלי שאם א, הלכה למעלה ראה
בטומאה. הפסח את עושין במת, הכלי 46)נטמאו שהרי
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אוכלין  רק שמטמא הטומאה ולד הכלי הוה בשרץ, נגע אם
אדם. ה"ז.47)ולא פ"ה מת טומאת בהלכות להלן

יגע 49)הבשר.48) אשר "והבשר ט) ז, (ויקרא שכתוב
יאכל". לא טמא אשר 50)בכל "והנפש כ) (שם, שנאמר

ונכרתה  עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל
חייב  טהור בקודש ובין טמא בקודש ובין ההיא". הנפש
זה  וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח כרת

(עט.). בפסחים חסדא רב שם.51)כדברי

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ז ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצותֿעשה,1) עשר חמשה בליל פסח בשר שאכילת יבאר

מעכבין. ומרור מצה ואם

.‡˙ÂˆÓ - ¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿««∆«¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«
ÈÏˆ ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆¿ƒ

.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.·‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈ·kÚÓ ¯B¯Óe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ - ¯B¯Óe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

Bc·Ï2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa ¯B¯Ó Ï·‡ .3:¯Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿…ƒ…¿À

מצה 2) להם אין שאם אומר אתה "מנין בא: פ' במכילתא
יב, (שמות תלמודֿלומר בפסח, חובתן ידי יוצאין הן ומרור
המצוות' ('ספר לבדו" הבשר "כלומר, "יאכלוהו", ח)

נו). קכ,3)מצותֿעשה בפסחים מדרבנן. אלא התורה, מן
וכו' דרבנן ומרור דאורייתא, הזה בזמן מצה רבא, "אמר א:
בזמן  יאכלוהו, ומרורים מצות על יא) ט, (במדבר דכתיב
וכן  מרור". ליכא פסח דליכא ובזמן מרור, יש פסח דאיכא
בלא  מצה אבל הי"ב. ומצה חמץ מהל' בפ"ח רבינו כתב
מצות  על שכתוב, אע"פ היא, עצמה בפני מצוה פסח
"בערב  יח): יב, (שמות וכתב חזר הרי – יאכלוהו" ומרורים
מהל' ופ"ו שם, (פסחים פסח שם הזכיר ולא מצות", תאכלו

ה"א). ומצה חמץ

.‚˙ÏÈÎ‡ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
Ú·O4·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .5a ‰‚È‚Á ÈÓÏL‰Úa¯‡ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿»»

¯Oa ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ô‰Ó ÏÎB‡ - ¯OÚ»»≈≈∆¿ƒ»¿««»≈¿«
epnÓ ÚaOÏ È„k ,ÁÒt‰6˙ÈÊk ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â . «∆«¿≈ƒ¿…«ƒ∆¿ƒ…»«∆»¿«ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ -7ÈÏÈÏa ÈL ÁÒt ¯Oa ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ . »»¿≈»¿≈¬ƒ«¿«∆«≈ƒ¿≈≈
¯OÚ ‰MÓÁ8:Ba ¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯i‡ L„ÁÏ ¬ƒ»»»¿…∆ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«

.e‰eÏÎ‡È ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

ãycew zegiyn zecewpã

oke ,dyrÎzevn xyrÎdyng lila gqtd xya zlik`"
xii` ycegl xyrÎdyng ilila 'ipy gqt' xya zlik`

"ek dyrÎzevn

הוא  שני' 'פסח של שעניינו הריי"צ אדמו"ר פתגם ידוע
הרגע  את רק ולא לתקן, אפשר ותמיד אבוד, מקרה שאין
פסח  שבין החילוק עבר. שכבר הזמן את גם אלא הנוכחי

מלמעלה  מלכתחילה ניתן שהראשון הוא לשני ראשון
ישראל  עם בקשת על־ידי התחדש השני אבל ה', בציווי
לעבודת  הצדיקים עבודת שבין החילוק והוא נגרע", "למה
או  זה באופן מלכתחילה נולדו צדיקים בעלי־תשובה,
בעלי־תשובה  משא"כ בנפשם, טבע נעשתה שעבודתם

עצמם. בכח חידוש בבחינת היא שעבודתם
כי  בבית", עמו ומצה ש"חמץ שני' ב'פסח החידוש גם וזהו
שזדונות  הרי בעלי־תשובה, עבודת על שמדובר כיון

לקדושה. נהפך גופא והחמץ לזכויות, לו נהפכים
היא  שאכילתו קדשים, משאר פסח קרבן שונה בנוסף,
מצוה  שהיא הקרבנות כבשאר ולא מיוחדת מצות־עשה
של  בפנימיותו חודר זה עניין כי קדשים, אכילת של כללית
גדלות  של באופן כבשרו, ובשר דם שביעה, של ובאופן יהודי

דוקא. לבב וטוב שמחה מתוך ובהרחבה המלכים, כדרך
(` oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

(במדבר 4) יאכלוהו ומרורים מצות "על שם: במכילתא,
מצה  ואין שובע, אכילת נאכל הפסח אמרו מכאן שם),
מצה  אכילת אחר "כלומר, שובע". אכילת נאכלים ומרור

(כסףֿמשנה). יאכלוהו" הי"ג,5)ומרור פ"י להלן ראה
"אם  כתב ולכן רשות, אלא אינה עשר ארבעה שחגיגת

עמו 6)הקריב". הבאה "חגיגה א: ע, בפסחים הוא כן
השובע". על נאכל פסח שיהא כדי תחילה, ֿ 7)נאכלת אף

אכילה", סתם של דינה "כך כי השובע, על אכל שלא עלֿפי
מאה  של חבורה ואפילו צא.) (פסחים האשה פרק ובמשנה
בפ' מדאמרינן משמע והכי כזית, לאכול יכולים שאינם
פקע  והלילא בביתא, דפסחא כזיתא פה:) (שם צולין כיצד
ה"ב  פי"ב אחרי, ב'סיפרא' הוא (וכן (כסףֿמשנה). באיגרא"

מכזית). פחותה אכילה -8)שאין ב צה, בפסחים הוא כן
באכילתו, הלל אומרים אין ולפיכך בלילה, נאכל שהוא

לחג. מקודש זה לילה שאין

.„L‡ ÈÏˆ ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ Ô‰ÈLe9Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â . ¿≈∆≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ≈¿»≈≈∆
˙ÈÊk10‡11,‰˜BÏ - ÌÈÁÒt ÈÏÈÏa ÏM·Ó B‡ ¿«ƒ»¿À»¿≈≈¿»ƒ∆

.ÌÈna ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»«»ƒ
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡k ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡»«»¿À»¿««≈∆∆»««¿ƒ

„Á‡ Â‡Ïa ˙BÏÏÎ Ô‰ÈML12B‡ ‡ epnÓ ÏÎ‡ . ∆¿≈∆ƒ¿»¿«∆»»«ƒ∆»
ÈÏˆ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ ÏM·Ó¿À»ƒ¿≈∆∆∆¡«ƒƒ¿ƒ

ÈÏˆ BÏÎ‡Ï ‰ÂˆnL ‰ÚLa ;L‡13˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ - ≈¿»»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»«¬ƒ«
¯eËt - ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‡ ,ÏM·Óe ‡14. »¿À»¬»ƒ¿»

א.9) צה, שם מכזית 10)משנה, פחותה אכילה שאין
שאמרו: - א מא, בפסחים נראה וכן ו). הערה (למעלה
לך  אמרתי ובשל, נא וכו' ת"ל וכו' כזית אכל "יכול

חייב)". כזית ראוי 11)(שהאוכל אינו ועדיין מעט שנצלה
שגם  - ב צה, שם מפורש וכן ה"ו. להלן ראה אדם, לאכילת
נא". ממנו תאכלו "אל של לאו יש שני , בפסח

כלל 12) המצוות' ב'ספר רבינו גירסת (לפי א מא, בפסחים
מבושל  שתים, לוקה נא אכל אביי, "אמר לו) עמ' תשיעי
שסבר  מפני ("וזה שלש לוקה ומבושל נא שתים, לוקה
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אוכלין  רק שמטמא הטומאה ולד הכלי הוה בשרץ, נגע אם
אדם. ה"ז.47)ולא פ"ה מת טומאת בהלכות להלן

יגע 49)הבשר.48) אשר "והבשר ט) ז, (ויקרא שכתוב
יאכל". לא טמא אשר 50)בכל "והנפש כ) (שם, שנאמר

ונכרתה  עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל
חייב  טהור בקודש ובין טמא בקודש ובין ההיא". הנפש
זה  וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח כרת

(עט.). בפסחים חסדא רב שם.51)כדברי

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ז ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצותֿעשה,1) עשר חמשה בליל פסח בשר שאכילת יבאר

מעכבין. ומרור מצה ואם

.‡˙ÂˆÓ - ¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿««∆«¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«
ÈÏˆ ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆¿ƒ

.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.·‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈ·kÚÓ ¯B¯Óe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ - ¯B¯Óe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

Bc·Ï2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa ¯B¯Ó Ï·‡ .3:¯Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿…ƒ…¿À

מצה 2) להם אין שאם אומר אתה "מנין בא: פ' במכילתא
יב, (שמות תלמודֿלומר בפסח, חובתן ידי יוצאין הן ומרור
המצוות' ('ספר לבדו" הבשר "כלומר, "יאכלוהו", ח)

נו). קכ,3)מצותֿעשה בפסחים מדרבנן. אלא התורה, מן
וכו' דרבנן ומרור דאורייתא, הזה בזמן מצה רבא, "אמר א:
בזמן  יאכלוהו, ומרורים מצות על יא) ט, (במדבר דכתיב
וכן  מרור". ליכא פסח דליכא ובזמן מרור, יש פסח דאיכא
בלא  מצה אבל הי"ב. ומצה חמץ מהל' בפ"ח רבינו כתב
מצות  על שכתוב, אע"פ היא, עצמה בפני מצוה פסח
"בערב  יח): יב, (שמות וכתב חזר הרי – יאכלוהו" ומרורים
מהל' ופ"ו שם, (פסחים פסח שם הזכיר ולא מצות", תאכלו

ה"א). ומצה חמץ

.‚˙ÏÈÎ‡ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
Ú·O4·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .5a ‰‚È‚Á ÈÓÏL‰Úa¯‡ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿»»

¯Oa ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ô‰Ó ÏÎB‡ - ¯OÚ»»≈≈∆¿ƒ»¿««»≈¿«
epnÓ ÚaOÏ È„k ,ÁÒt‰6˙ÈÊk ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â . «∆«¿≈ƒ¿…«ƒ∆¿ƒ…»«∆»¿«ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ -7ÈÏÈÏa ÈL ÁÒt ¯Oa ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ . »»¿≈»¿≈¬ƒ«¿«∆«≈ƒ¿≈≈
¯OÚ ‰MÓÁ8:Ba ¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯i‡ L„ÁÏ ¬ƒ»»»¿…∆ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«

.e‰eÏÎ‡È ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

ãycew zegiyn zecewpã

oke ,dyrÎzevn xyrÎdyng lila gqtd xya zlik`"
xii` ycegl xyrÎdyng ilila 'ipy gqt' xya zlik`

"ek dyrÎzevn

הוא  שני' 'פסח של שעניינו הריי"צ אדמו"ר פתגם ידוע
הרגע  את רק ולא לתקן, אפשר ותמיד אבוד, מקרה שאין
פסח  שבין החילוק עבר. שכבר הזמן את גם אלא הנוכחי

מלמעלה  מלכתחילה ניתן שהראשון הוא לשני ראשון
ישראל  עם בקשת על־ידי התחדש השני אבל ה', בציווי
לעבודת  הצדיקים עבודת שבין החילוק והוא נגרע", "למה
או  זה באופן מלכתחילה נולדו צדיקים בעלי־תשובה,
בעלי־תשובה  משא"כ בנפשם, טבע נעשתה שעבודתם

עצמם. בכח חידוש בבחינת היא שעבודתם
כי  בבית", עמו ומצה ש"חמץ שני' ב'פסח החידוש גם וזהו
שזדונות  הרי בעלי־תשובה, עבודת על שמדובר כיון

לקדושה. נהפך גופא והחמץ לזכויות, לו נהפכים
היא  שאכילתו קדשים, משאר פסח קרבן שונה בנוסף,
מצוה  שהיא הקרבנות כבשאר ולא מיוחדת מצות־עשה
של  בפנימיותו חודר זה עניין כי קדשים, אכילת של כללית
גדלות  של באופן כבשרו, ובשר דם שביעה, של ובאופן יהודי

דוקא. לבב וטוב שמחה מתוך ובהרחבה המלכים, כדרך
(` oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

(במדבר 4) יאכלוהו ומרורים מצות "על שם: במכילתא,
מצה  ואין שובע, אכילת נאכל הפסח אמרו מכאן שם),
מצה  אכילת אחר "כלומר, שובע". אכילת נאכלים ומרור

(כסףֿמשנה). יאכלוהו" הי"ג,5)ומרור פ"י להלן ראה
"אם  כתב ולכן רשות, אלא אינה עשר ארבעה שחגיגת

עמו 6)הקריב". הבאה "חגיגה א: ע, בפסחים הוא כן
השובע". על נאכל פסח שיהא כדי תחילה, ֿ 7)נאכלת אף

אכילה", סתם של דינה "כך כי השובע, על אכל שלא עלֿפי
מאה  של חבורה ואפילו צא.) (פסחים האשה פרק ובמשנה
בפ' מדאמרינן משמע והכי כזית, לאכול יכולים שאינם
פקע  והלילא בביתא, דפסחא כזיתא פה:) (שם צולין כיצד
ה"ב  פי"ב אחרי, ב'סיפרא' הוא (וכן (כסףֿמשנה). באיגרא"

מכזית). פחותה אכילה -8)שאין ב צה, בפסחים הוא כן
באכילתו, הלל אומרים אין ולפיכך בלילה, נאכל שהוא

לחג. מקודש זה לילה שאין

.„L‡ ÈÏˆ ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ Ô‰ÈLe9Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â . ¿≈∆≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ≈¿»≈≈∆
˙ÈÊk10‡11,‰˜BÏ - ÌÈÁÒt ÈÏÈÏa ÏM·Ó B‡ ¿«ƒ»¿À»¿≈≈¿»ƒ∆

.ÌÈna ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»«»ƒ
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡k ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡»«»¿À»¿««≈∆∆»««¿ƒ

„Á‡ Â‡Ïa ˙BÏÏÎ Ô‰ÈML12B‡ ‡ epnÓ ÏÎ‡ . ∆¿≈∆ƒ¿»¿«∆»»«ƒ∆»
ÈÏˆ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ ÏM·Ó¿À»ƒ¿≈∆∆∆¡«ƒƒ¿ƒ

ÈÏˆ BÏÎ‡Ï ‰ÂˆnL ‰ÚLa ;L‡13˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ - ≈¿»»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»«¬ƒ«
¯eËt - ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‡ ,ÏM·Óe ‡14. »¿À»¬»ƒ¿»

א.9) צה, שם מכזית 10)משנה, פחותה אכילה שאין
שאמרו: - א מא, בפסחים נראה וכן ו). הערה (למעלה
לך  אמרתי ובשל, נא וכו' ת"ל וכו' כזית אכל "יכול

חייב)". כזית ראוי 11)(שהאוכל אינו ועדיין מעט שנצלה
שגם  - ב צה, שם מפורש וכן ה"ו. להלן ראה אדם, לאכילת
נא". ממנו תאכלו "אל של לאו יש שני , בפסח

כלל 12) המצוות' ב'ספר רבינו גירסת (לפי א מא, בפסחים
מבושל  שתים, לוקה נא אכל אביי, "אמר לו) עמ' תשיעי
שסבר  מפני ("וזה שלש לוקה ומבושל נא שתים, לוקה
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שני  על עבר נא שאכל ובשעה שבכללות, לאו על לוקין
הבא  לאו והשני נא, ממנו תאכלו אל מהן האחד לאוין,
שלא  אכלו והרי צלי, אלא תאכלו אל אמר כאילו מכללא,
על  אחת שלש, לדעתו לוקה ומבושל נא אכל ואם צלי.
אכילתו  על ושלישית מבושל, אכילתו על ושנית נא, אכילתו
על  לוקין אין אמר ורבא שם), המצוות' ב'ספר – צלי" שלא
דאמרי  ואיכא לקי. מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות. לאו
דחסימה". כלאו לאויה מייחד דלא משום לקי, לא נמי חדא

שור "כל  תחסום לא ד) כה, (דברים יתעלה אמרו ומר,
זה  לאו אבל אחד, דבר על המזהיר אחד לאו שהוא בדישו,
וכבר  עליו. לוקין אין ומבושל, נא דברים, שני על המזהיר
לאו  על לוקין אין (סג.) סנהדרין בגמרא שהתבאר ידעת
אחת  לוקה שהוא והנכון, אביי. דברי נדחים ולכן שבכללות,
בלבד  אחת – ומבושל נא או מבושל או נא שאכל בין
עליו). משיג הרמב"ן ובהשגות שם, המצוות' ('ספר לוקה"
שם  גם מפרש שרבינו ה"ג, סנהדרין מהל' בפי"ח גם וראה
לאו  הוא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שהפסוק
רק  כיֿאם שתים והמבושל הנא על לוקין ואין שבכללות,

שם. בפסחים 'מאירי' וראה ראה 13)אחת. בלילה, היינו
ה"ה. ב.14)להלן מא, בפסחים זה כל

.‰˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú - ÌBÈ „BÚaÓ ÈÏˆ ˙ÈÊk epnÓ ÏÎ‡»«ƒ∆¿«ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿«
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‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,ÌBia ‡ÏÂ15. ¿…«¿««»ƒ¿»¬≈¬≈

הוא 15) אם מב.) מא: (שם יהודה ורבי רבנן מחלוקת
'עשה'. שהוא כרבנן ופסק לאו, או 'עשה'

.Â‡16ÏÈÁ˙‰L ¯Oa‰ ‡e‰ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L »∆ƒ¿ƒ»»»»«»»∆ƒ¿ƒ
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¯eËt - BÏÎ‡Â20. «¬»»

ה"ד.16) למעלה נא?17)ראה דמי, "היכי א: מא, שם
('רבינו  מעט שנצלה כגון אברנים". פרסאי כדאמרי רב, אמר

יהא 18)חננאל'). חי כזית אכל יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
ובשל  נא מבושל, ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב,
אש". צלי כיֿאם ת"ל מותר יהא יכול חי, ולא לך אמרתי

כל 20)שנשרף.19) צלאו יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב, יהא צרכו
צרכו. כל שצלאו ולא לך, אמרתי מבושל ובשל נא במים,
רש"י). – (=שרוף חרוכא" דשויא אשי, רב אמר דמי, היכי

.Ê‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L ÏM·Ó21ÏMa˙pL ÔÈa - ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙B¯t ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ¯‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a¯ - ÏM·Ó ÏL·e :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«»≈¿À»ƒ»«…

ה"ד.21) למעלה "אל 22)ראה בתורה: מפורש שאיסורם
שם). (פסחים, במים" מבושל ובשל וגו' "כל 23)תאכלו

כיין  טומאה, לקבל שמכשירה מפירות היוצאת רטיבות
היוצאת  רטיבות וכל משקין, נקרא ה"ח), להלן (ראה ושמן
מכשירה, שאינה פירות ושאר תפוחים או ורמונים מתותים

מ"ח). פ"ב פסחים ישראל' ('תפארת פירות" מי נקרא
לא 24) הפסח את מבשלין "אין ב: מ, פסחים משנה,

רבנן, "תנו (מא.) שם ובגמרא פירות", במי ולא במשקין
אמרת  מנין. משקין שאר במים, אלא לי אין - במים
טעם  נותנין אין =) טעמן מפיגין שאין מים ומה קלֿוחומר,
כלֿשכן. לא טעמן, שמפיגין משקים שאר אסורין, בתבשיל)
מכלֿמקום". מבושל ובשל תלמודֿלומר, וכו' אומר רבי
רבי  גם סובר שכן מפני חכמים, נגד כרבי, רבינו ופסק
כתב  וכן שם. וב'ירושלמי' בא, פרשת במכילתא עקיבא,
בפסח  הש"י "ואמר לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש רבינו
בלשון  הבישול איסור ששינה ולפי במים, מבושל ובשל
במי  בישלו ולאסור לרמוז שבא קיבלנו ובשל), =) מקור

קדר. צלי בדין כה הערה ה"ח להלן וראה פירות".

.ÁCk ¯Á‡Â BÏMaL B‡ ,BÏMa Ck ¯Á‡Â e‰Ï»̂»¿««»ƒ¿∆ƒ¿¿««»
e‰Ïˆ25‰¯„˜ ÈÏˆ e‰OÚL B‡ ,26Ï·‡ .·iÁ - BÏÎ‡Â »»∆»»¿ƒ¿≈»«¬»«»¬»

B˙B‡ CeÒÏ ¯zÓ27L·„e ÔÓLÂ ÔÈÈa28¯‡L·e À»»¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»
ÔÈ˜LÓ29ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t ÈÓe30ÏaËÏ ¯zÓe . «¿ƒ≈≈ƒ««ƒÀ»¿«≈

‰ÏˆpL ¯Á‡ ¯Oa‰31˙B¯t ÈÓ·e ÌÈ˜LÓa32. «»»««∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿≈≈

משקין 25) שאר (שלומדים "ורבנן שם): (פסחים, בגמרא
מאי  מבושל בשל האי הקודמת) בהערה ראה מקלֿוחומר,
או  צלאו, ואח"כ בשלו לכדתניא: ליה מיבעי להו, עבדי
צלאו  ואח"כ בשלו בשלמא חייב, בשלו ואח"כ שצלאו
אש  צלי הא בשלו, ואח"כ צלאו אלא בשליה. דהא חייב,
יוצאין  דתניא: יוסי, רבי מני הא כהנא, רב אמר אמאי. הוא
דבר  נימוח, שלא ובמבושל השרוי ברקיק מצה) (ידיֿחובת
לא  אבל השרוי, ברקיק יוצאין אומר: יוסי רבי מאיר. רבי
אפוי  מתורת יצא שבישלו (כיון נימוח שלא אע"פ במבושל
שבשלו  כיון שצלאו אע"פ הבשר זה כך כמבושל, הוא והרי
בפירושו  ר"ח – כמבושל הוא והרי צלי מתורת יצא אח"כ
דאמר  הכא שאני מאיר, רבי תימא אפילו אמר עולא כאן).
שלכאורה  לתמוה ויש מכלֿמקום". מבושל ובשל קרא
בשלו  או בשלו ואח"כ שצלאו זה שדין הגמ', מדברי משמע
הפסוק  מיתור לי' דדרשי לרבנן רק הוא חייב, צלאו ואח"כ
שמרבה  כרבי, פסק שרבינו ואע"פ מבושל, בשל של
(למעלה  פירות ומי משקין מבושל" "ובשל של מהיתור
על  גם זה מפסוק ללמוד ואין בסמוך) (להלן קדר וצלי ה"ז)
הסובר  מאיר, דרבי אליבא זה אין – בשלו ואחרֿכך צלאו
פסק  שרבינו יוסי לרבי אבל אפיה, מבטל בישול  שאין
אפיה, מבטל שבישול ה"ו), ומצה חמץ מהל' (פ"ו כמותו
מיוחד  לימוד לזה צריך ואין צלי מבטל הוא כן כמו

מים 26)(לחםֿמשנה). בלא בקדירה אותו שמבשלין והוא
(רש"י  משמנו הנפלטין (ב)מים אלא משקה שום ובלא

משקין פ  כמו הוא, אף נלמד קדר" "צלי וחיוב מא.). סחים
(גמרא  דרבי אליבא מבושל" "ובשל הפסוק מן פירות, ומי
שהוא  ממה חוץ ה"ז, למעלה כמותו פוסק שרבינו  שם),
אחר" דבר צלי ולא אש, "צלי של 'עשה' באיסור גם נאסר

איכא. ד"ה שם ב'תוספות' וראה ה"ט. משנה 27)כדלהלן
במי  ולא במשקין לא הפסח את מבשלין "אין מ:) (שם
בשעת  "סכין שם: וברש"י בהן". אותו סכין אבל וכו' פירות
מצינו  שלא (ואףֿעלֿפי ל. הערה להלן וראה צלייתו",
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שסיכה  היא סברא ובוודאי זו, להלכה מקור שום בגמרא
הסוברים  לדעת מקור לזה יש – כבישול אינה צלייתו בשעת
וברמב"ם  ס"א, עו סי' ביו"ד (ראה הדחה צריך אינו שצלי
 ֿ וכסף ובמגידֿמשנה הי"ב, אסורות מאכלות מהל' פ"ו
אינו  צלייתו, בעת דם עליו שנמצא שאע"פ הרי שם), משנה

ליתא.28)כבישול). רומי, ובדפוס תימן בכת"י
הקודמות).29) בהערות למעלה ראה דם, (היינו
במשקין 30) לא הפסח את מבשלין "אין שנו: שם במשנה,

שלא  הרי בהן". אותו ומטבילין סכין אבל פירות, במי ולא
נראה  וכן פירות. ובמי במשקין אלא ולהטביל לסוך התירו
אע"פ  ושמן יין שסכו "פסח פ"ה) (פסחים בתוספתא
מזה  משמע בישול", משום בו אין למטה, ממעלה שמנטף
מבאר  שם דוד' וב'חסדי מים. ולא ושמן יין שדווקא
לבשל  האיסור את שלמד רבי, דעת לפי היא שהתוספתא
"ובשל  הפסוק מיתור משקין, ושאר פירות במי הפסח את
יותר  קרובים שמים לסברא מקום יש זה, ולפי מבושל".
 ֿ מקל שלמדו לרבנן אבל המשקין, יתר מכל בישול לענין
שפסק  ורבינו ממים. גרועים משקין שאר אדרבא וחומר,
במים  לסוך שאסור התוספתא, כדברי כאן פסק כרבי, בה"ז

צלייתו. "אבל 31)בשעת רבינו: כתב המשניות, בפירוש
ש"אחר  ונראה שנצלה". אחר בהן אותו ומטבילין סכין
היינו  "סכין" אבל "מטבילין", על אלא אינו שכתב שנצלה"
כו. הערה למעלה ראה רש"י, שפירש כמו שנצלה בשעה

('מאירי').32) המים מן חוץ

.ËÈÏk B‡ Ô·‡ ÈÏk Èab ÏÚ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«∆«««≈¿ƒ∆∆¿ƒ
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- ¯e‡‰ Ba ËÏLzL È„k ·wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
ÂÈÏÚ ÔÈÏBˆ35˙ÎzÓ ÏL „etLa B˙B‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â .36, ƒ»»¿≈ƒ¿«∆«∆∆

BÓB˜Ó ‰ÏBˆÂ ÌÁ Blk „etM‰ È¯‰L37. ∆¬≈««À«¿∆¿

על 33) לא הפסח את צולין "אין עד.): (פסחים במשנה
שניה  ובמשנה ברזל)". של טס =) האסכלא על ולא השפוד

מק  את יקלוף תנור, של בחרסו "נגע עה:) (להלן (להלן ומו"
מתכת  של תנור ובין אבן של תנור בין ומשמע הי"א),

כאן). בגמרא.34)(כסףֿמשנה - א עד, שם
ולא 35) השפוד על לא הפסח את צולין "אין שם: במשנה,

שאמר  גמליאל ברבן מעשה צדוק, רבי אמר האסכלא. על
ובגמרא  האסכלא". על הפסח את לנו וצלה צא עבדו, לטבי
והכי  מחסרא חסורי – לסתור? "מעשה אמרו: עה.) (שם
"והוא  הראב"ד: וכתב מותר". - מנוקבת אסכלא ואם קתני,
את  יקלוף תנור של בחרסו נגע אמרו שהרי בכלי, יגע שלא
נקט  ורק בכלי, יגע שלא כוונתו רבינו שגם ואפשר מקומו".

אחד). בלשון (כסףֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי 37) כולו, חם מקצתו דחם "איידי שם: בגמרא,

צלי  ולא אש, צלי יב) (שמות אמר ורחמנא השפוד, מחמת
שאין  השפוד של הקצוות כשמתחממים פירוש: אחר". דבר
ונצלה  בבשר, תחוב שהוא החלק גם מתחמם בשר, עליהן
ה"י  להלן וראה האש. מחמת ולא החום מחמת הבשר

עץ. של בשפוד אותו שצולים

.Èe‰Ï˙Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯‚Â ¯epz‰ ˙‡ ˜Èq‰ƒƒ∆««¿»«∆»»≈¿»»
¯epza38e‰ÏˆÂ39ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ««¿»»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ
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ıÚ ÏL „etLa47L‡‰Â ¯epz‰ CB˙Ï e‰ÏB˙Â ¿«∆≈¿≈¿««¿»≈
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‡e‰ ÏeMa ÔÈÓk ‰fL ,BÎB˙a ÌzÈ ‡ÏÂ49„etLÂ . ¿…ƒ¿≈¿∆∆¿ƒƒ¿«
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e‰ÏM·ÈÂ ÂÈÓÈÓ51. ≈»ƒ«¿≈

הפסח,38) את בו וצלה וגרפו שהסיקו "תנור שם: בגמרא,
מפרשו  אתה זה ודבר כתב: שם ה'מאירי' אש". צלי זה אין
הוצרך  לא התנור, בקרקע שהניחו תאמר שאם בשתלאו,
של  בחרסו נגע שאפילו במשנתנו נתבאר שהרי ללמדה,

מקומו. את קולף התנור.39)תנור אלא 40)מחום
ולא  דוקא האש על שיצלוהו הקפידה והתורה אש, תולדות
(שמות  אש" "צלי פעמיים כתבה שהרי האש, תולדות על
אל  כו' אש צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו חֿט): יב,
אש" צלי אם כי במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו

שם). על 41)(בגמרא, שטוח להעמידו לבטנו קורעו
בשנים  חתכו מפרש ורש"י שם). פסחים ('מאירי' הגחלים
הי"א  פ"י להלן וראה צלייתו, למהר מקומות ושלושה
שלם. אותו צולין אלא אותו מחתכין אין שלכתחילה

שם 42) בתוספתא וכן גחלים". גבי על "ונתנו שם: בגמרא
להשמיענ  שבא ואפשר לוחשות פ"ה. גחלים שרק ו

הם  תליה, עלֿידי גם עליהם לצלות שאפשר (=בוערות),
אש". "צלי אינם (ֿכבויות) עמומות גחלים אבל אש", "צלי
"וצלהו". תימן: ובכת"י ב. עה, שם בגמרא נראה וכן

שאין 43) בגמרא, שם ומשמע רבי. בשם שם, ברייתא
של  בגחלים לא אבל עץ, של בגחלים אלא אמורים הדברים

ה'מאירי'. כתב וכן סיד 44)מתכת, מין היא חרסית
בגפסית  רותח "בסיד שם: ובגמרא א). חרס ערך ('ערוך'
כאש. דינם אין מיוחד, ריבוי שבלי מבואר ושם רותח".

חומם 45) ונשתמר לירושלים שהביאום וכגון א. מא, פסחים
סו). עמ' מד כרך ב"סיני" (וראה טל'). שם 46)('אגלי

א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט. למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי 48)בסוף זה אין האש כל את גרף שאם
זו. הלכה בתחילת ראה את 49)אש, "ונותן שם: במשנה,

עקיבא  רבי הגלילי. יוסי רבי דברי לתוכו, מיעיו ובני כרעיו
והלכה  לו". חוצה תולין אלא זה, הוא בישול כמין אומר,

מחבירו. עקיבא שפוד 50)כרבי "מביאין שם: במשנה,
הוא  מדרבנן אלא מדאורייתא, שרי עץ "וכל רימון", של
אחר  עץ הוה אי כמבושל, דמחזי רמון של שיהא דאמר
דאפילו  נראה ז"ל רבינו ומדברי בגמרא, שם כדאיתא
רימון" של בוררין שהיו הוא ולכתחילה עץ, כל שרי מדרבנן
כתב, כאן המשנה על שלמה' וב'מלאכת ספר'). ('קרית
רימון" של שפוד "מביאין המשנה דברי את פירש שרבינו
"אין  המשנה: מדברי נראה שכן המובחר, מן למצוה שהוא
של  שהם האסכלא" על ולא השפוד על לא הפסח את צולין

מותר. עץ כל של שבשפוד משמע שפוד 51)מתכת, כי
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שסיכה  היא סברא ובוודאי זו, להלכה מקור שום בגמרא
הסוברים  לדעת מקור לזה יש – כבישול אינה צלייתו בשעת
וברמב"ם  ס"א, עו סי' ביו"ד (ראה הדחה צריך אינו שצלי
 ֿ וכסף ובמגידֿמשנה הי"ב, אסורות מאכלות מהל' פ"ו
אינו  צלייתו, בעת דם עליו שנמצא שאע"פ הרי שם), משנה

ליתא.28)כבישול). רומי, ובדפוס תימן בכת"י
הקודמות).29) בהערות למעלה ראה דם, (היינו
במשקין 30) לא הפסח את מבשלין "אין שנו: שם במשנה,

שלא  הרי בהן". אותו ומטבילין סכין אבל פירות, במי ולא
נראה  וכן פירות. ובמי במשקין אלא ולהטביל לסוך התירו
אע"פ  ושמן יין שסכו "פסח פ"ה) (פסחים בתוספתא
מזה  משמע בישול", משום בו אין למטה, ממעלה שמנטף
מבאר  שם דוד' וב'חסדי מים. ולא ושמן יין שדווקא
לבשל  האיסור את שלמד רבי, דעת לפי היא שהתוספתא
"ובשל  הפסוק מיתור משקין, ושאר פירות במי הפסח את
יותר  קרובים שמים לסברא מקום יש זה, ולפי מבושל".
 ֿ מקל שלמדו לרבנן אבל המשקין, יתר מכל בישול לענין
שפסק  ורבינו ממים. גרועים משקין שאר אדרבא וחומר,
במים  לסוך שאסור התוספתא, כדברי כאן פסק כרבי, בה"ז

צלייתו. "אבל 31)בשעת רבינו: כתב המשניות, בפירוש
ש"אחר  ונראה שנצלה". אחר בהן אותו ומטבילין סכין
היינו  "סכין" אבל "מטבילין", על אלא אינו שכתב שנצלה"
כו. הערה למעלה ראה רש"י, שפירש כמו שנצלה בשעה

('מאירי').32) המים מן חוץ

.ËÈÏk B‡ Ô·‡ ÈÏk Èab ÏÚ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«∆«««≈¿ƒ∆∆¿ƒ
˙BÎzÓ33¯Á‡ ¯·„ ÈÏˆ ‡Ï - L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ;34. «»∆∆¡«¿ƒ≈…¿ƒ»»«≈

- ¯e‡‰ Ba ËÏLzL È„k ·wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
ÂÈÏÚ ÔÈÏBˆ35˙ÎzÓ ÏL „etLa B˙B‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â .36, ƒ»»¿≈ƒ¿«∆«∆∆

BÓB˜Ó ‰ÏBˆÂ ÌÁ Blk „etM‰ È¯‰L37. ∆¬≈««À«¿∆¿

על 33) לא הפסח את צולין "אין עד.): (פסחים במשנה
שניה  ובמשנה ברזל)". של טס =) האסכלא על ולא השפוד

מק  את יקלוף תנור, של בחרסו "נגע עה:) (להלן (להלן ומו"
מתכת  של תנור ובין אבן של תנור בין ומשמע הי"א),

כאן). בגמרא.34)(כסףֿמשנה - א עד, שם
ולא 35) השפוד על לא הפסח את צולין "אין שם: במשנה,

שאמר  גמליאל ברבן מעשה צדוק, רבי אמר האסכלא. על
ובגמרא  האסכלא". על הפסח את לנו וצלה צא עבדו, לטבי
והכי  מחסרא חסורי – לסתור? "מעשה אמרו: עה.) (שם
"והוא  הראב"ד: וכתב מותר". - מנוקבת אסכלא ואם קתני,
את  יקלוף תנור של בחרסו נגע אמרו שהרי בכלי, יגע שלא
נקט  ורק בכלי, יגע שלא כוונתו רבינו שגם ואפשר מקומו".

אחד). בלשון (כסףֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי 37) כולו, חם מקצתו דחם "איידי שם: בגמרא,

צלי  ולא אש, צלי יב) (שמות אמר ורחמנא השפוד, מחמת
שאין  השפוד של הקצוות כשמתחממים פירוש: אחר". דבר
ונצלה  בבשר, תחוב שהוא החלק גם מתחמם בשר, עליהן
ה"י  להלן וראה האש. מחמת ולא החום מחמת הבשר

עץ. של בשפוד אותו שצולים

.Èe‰Ï˙Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯‚Â ¯epz‰ ˙‡ ˜Èq‰ƒƒ∆««¿»«∆»»≈¿»»
¯epza38e‰ÏˆÂ39ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ««¿»»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ

L‡40BÎ˙Á .41e‰Ï˙Â42ÈÏˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ≈¬»¿»»««≈∆»ƒ¬≈∆¿ƒ
L‡43˙ÈÒ¯Á B‡ „ÈÒ Èab ÏÚ e‰Ïˆ .44ÈnÁ B‡ ≈»»««≈ƒ«¿ƒ«≈

‰È¯·Ë45„ˆÈk .L‡ ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ≈≈«
?B˙B‡ ÔÈÏBˆ46B˙·e˜ ˙Èa „Ú ÂÈt CBzÓ B·ÁBz ƒ¬ƒƒ«≈¿»

ıÚ ÏL „etLa47L‡‰Â ¯epz‰ CB˙Ï e‰ÏB˙Â ¿«∆≈¿≈¿««¿»≈
‰hÓÏ48.BÏ ‰ˆeÁ ¯epza ÂÈÚÓ È·e ÂÈÚ¯k ‰ÏB˙Â . ¿«»¿∆¿»»¿≈≈»««»

‡e‰ ÏeMa ÔÈÓk ‰fL ,BÎB˙a ÌzÈ ‡ÏÂ49„etLÂ . ¿…ƒ¿≈¿∆∆¿ƒƒ¿«
B˙iÏˆÏ ÔÈ¯¯Ba eÈ‰ ÔBn¯ ÏL50˙‡ ˜¯ÊÈ ‡lL È„k , ∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿…∆

e‰ÏM·ÈÂ ÂÈÓÈÓ51. ≈»ƒ«¿≈

הפסח,38) את בו וצלה וגרפו שהסיקו "תנור שם: בגמרא,
מפרשו  אתה זה ודבר כתב: שם ה'מאירי' אש". צלי זה אין
הוצרך  לא התנור, בקרקע שהניחו תאמר שאם בשתלאו,
של  בחרסו נגע שאפילו במשנתנו נתבאר שהרי ללמדה,

מקומו. את קולף התנור.39)תנור אלא 40)מחום
ולא  דוקא האש על שיצלוהו הקפידה והתורה אש, תולדות
(שמות  אש" "צלי פעמיים כתבה שהרי האש, תולדות על
אל  כו' אש צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו חֿט): יב,
אש" צלי אם כי במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו

שם). על 41)(בגמרא, שטוח להעמידו לבטנו קורעו
בשנים  חתכו מפרש ורש"י שם). פסחים ('מאירי' הגחלים
הי"א  פ"י להלן וראה צלייתו, למהר מקומות ושלושה
שלם. אותו צולין אלא אותו מחתכין אין שלכתחילה

שם 42) בתוספתא וכן גחלים". גבי על "ונתנו שם: בגמרא
להשמיענ  שבא ואפשר לוחשות פ"ה. גחלים שרק ו

הם  תליה, עלֿידי גם עליהם לצלות שאפשר (=בוערות),
אש". "צלי אינם (ֿכבויות) עמומות גחלים אבל אש", "צלי
"וצלהו". תימן: ובכת"י ב. עה, שם בגמרא נראה וכן

שאין 43) בגמרא, שם ומשמע רבי. בשם שם, ברייתא
של  בגחלים לא אבל עץ, של בגחלים אלא אמורים הדברים

ה'מאירי'. כתב וכן סיד 44)מתכת, מין היא חרסית
בגפסית  רותח "בסיד שם: ובגמרא א). חרס ערך ('ערוך'
כאש. דינם אין מיוחד, ריבוי שבלי מבואר ושם רותח".

חומם 45) ונשתמר לירושלים שהביאום וכגון א. מא, פסחים
סו). עמ' מד כרך ב"סיני" (וראה טל'). שם 46)('אגלי

א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט. למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי 48)בסוף זה אין האש כל את גרף שאם
זו. הלכה בתחילת ראה את 49)אש, "ונותן שם: במשנה,

עקיבא  רבי הגלילי. יוסי רבי דברי לתוכו, מיעיו ובני כרעיו
והלכה  לו". חוצה תולין אלא זה, הוא בישול כמין אומר,

מחבירו. עקיבא שפוד 50)כרבי "מביאין שם: במשנה,
הוא  מדרבנן אלא מדאורייתא, שרי עץ "וכל רימון", של
אחר  עץ הוה אי כמבושל, דמחזי רמון של שיהא דאמר
דאפילו  נראה ז"ל רבינו ומדברי בגמרא, שם כדאיתא
רימון" של בוררין שהיו הוא ולכתחילה עץ, כל שרי מדרבנן
כתב, כאן המשנה על שלמה' וב'מלאכת ספר'). ('קרית
רימון" של שפוד "מביאין המשנה דברי את פירש שרבינו
"אין  המשנה: מדברי נראה שכן המובחר, מן למצוה שהוא
של  שהם האסכלא" על ולא השפוד על לא הפסח את צולין

מותר. עץ כל של שבשפוד משמע שפוד 51)מתכת, כי
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יוצא  בסכין, וחותכן ענפים מהם שיוצא ידי על אחר מעץ
בו  ואין הוא חלק רימון עץ ואילו החתך, דרך מים מהם
נחתך, ששם מראשו אלא ממנו יוצאים המים ואין ענפים,

שם). (גמרא, הפסח לקרבן חוץ יוצא וראשו

.‡È˙‡ ÛÏ˜È - ¯epz ÏL BÒ¯Áa ¯Oa‰ Ú‚»««»»¿«¿∆«ƒ¿…∆
BÓB˜Ó52Ò¯Á‰ ÈÏˆ ‡e‰L ÈtÓ ,53. ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«∆∆

עה,52) שם (פסחים 53)ב.משנה, הוא אש צלי ולאו
עה.).

.·ÈBaË¯Ó ÛË54Ò¯Á‰ ÏÚ55ÂÈÏÚ ¯ÊÁÂ56ÏhÈ - »«≈»¿««∆∆¿»«»»ƒ…
BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜¯n‰ ÏkL ;58epnÓ L¯ÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆ƒ¿ƒ∆

.ÈÏˆ ¯Oa dÈ‡ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰ÏviLk¿∆ƒ»∆¬»∆¬≈≈»»»»ƒ

שם.54) שם).55)משנה, (גמרא, התנור של רותח חרס
הפסח.56) בשר כאן 57)על להסתפק ואין שם, שנבלע

צריך  אלא הי"א), (למעלה בחרס הבשר כבנגע דקה בקליפה
נבלע  הרוטב של שהשומן אצבע, בעובי יפה יפה נטילה
רומי: ובדפוס תימן ובכת"י שם). (רש"י הרבה בתוכו
שטעותֿסופר  שכתב משנה' 'כסף ועי' מקומו", את "יקלוף
כלפנינו. מקומו" את "יטול מצא: מדוייקת בנוסחא וכי היא,

את 58) למעלה) (ראה "יקלוף רומי: ובדפוס תימן (בכת"י
והחלה  המרק שכל שנטף, החרש צלי שהוא מפני מקומו
וכו' המרק "שכל הזה הקטע שכל נראה זה ולפי וכו'".
הי"ג  להלן אלא לכאן, שייך אינו צלי", בשר אינה שהרי
שנטף". החרש צלי שהוא "מפני אסר כאן שהרי סולת, גבי
וכמבואר  אמורים, הדברים רותחת, שהיא תנור, של ובחרש
הבאה). בהערה להלן וראה שם. בגמרא וכמפורש למעלה

.‚ÈBÓB˜Ó ˙‡ ÛÏ˜È - ˙Ïq‰ ÏÚ BaË¯Ó ÛË»«≈»¿««…∆ƒ¿…∆¿
epÎÈÏLÈÂ59. ¿«¿ƒ∆

המרק 59) "כל יב: שבהלכה הקטע שייך שכאן (כנראה
הקודמת). בהערה (ראה צלי" בשר אינה שהרי כו' והליחה
שם  בגמרא שאמרו וכמו צוננת, בסולת שמדובר ונראה
צוננת  החרס שאם עליו וחזר החרס על מרוטבו נטף בענין
ברש"י  שהובאה הספרים גירסת (לפי בקליפה אלא צורך אין
מפני  קליפה, צריך צונן, שהחרס ואע"פ אקורי) ד"ה שם
הפסח  ואוסר אסור והוא בשר, אינו מהפסח שיצא שהמרק
הסולת  על מרוטבו בנטף כן וכמו שם). ב'תוספות' (וראה
בפירוש  הוא כן ואמנם כנ"ל. קליפה, צריכה – צוננת שהיא
אסור  "כי וז"ל: הסולת, על מרוטבו נטף על שם המשניות
שיזוב  מה אבל בעצמותו, שנשאר מה אלא ממנו לאכול
רבינו  הביא לא למה להבין יש אבל כמרק". הוא הרי ממנו
צריך  רותח שברוטב המשנה, לפירוש הגמרא כמסקנת
מקומו". את "יקמוץ תימן: בכת"י ואמנם מקומו. את לקמוץ
ועי' רותחת, בסולת הגמרא וכמסקנת במשנה כמפורש

כסףֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙¯e·Á Ì‡ :‰Óe¯z ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È -62Ï‡¯OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64- …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65·bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È -68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï - »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«

ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰¯e·Á Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ

˙Á‡k72˙B·B¯Úz‰ ÈtÓ ,73‰ÏËÂ È„‚ elÙ‡ .74. ¿««ƒ¿≈««¬¬ƒ¿ƒ¿»∆

ב.60) עה, שם משנה, הפסח. ה"ח 61)את למעלה ראה
וכו'. ושמן ביין אותו לסוך מותרים 62)שמותר הם שהרי

בתרומה.63)בתרומה. וצונן,64)שאסורים  חי כלומר
תרומה. של בשמן שסכו הצליה לפני דיו 65)ונזכר בצונן

א. עו, שם ראה שלא 66)בהדחה, הבשר, מעל המים
במים. לסוכו שאסור ה"ח למעלה וראה עמהם. יצלה

חם 67) הבשר בעוד הצליה אחר או הצליה בעת שסך
כתבו  ואם, ד"ה (שם) וב'תוספות' עה:) פסחים ('מאירי'
מתוך  בולע, הוא הבשר, נצטנן וכבר הצליה אחר שאפילו

רך. החיצונה.68)שהוא מותר 69)הקליפה שהוא
('מאירי'). בירושלים לפי 70)לישראל - ב עה, שם משנה,

לפי, ד"ה שם שב'תוספות' ספרים" ו"יש שלפנינו, הנוסחא
השמן  את שפודה שמדובר נראה זה ולפי שם, ברש"י וראה

שם. ב'תוספות' ראה המעות, מעשר 71)על מהל' פ"ב
ה"ח. רבעי ונטע ב.72)שני עו, פסחים ברייתא,

שלא 73) נאכלים שהפסחים ונמצא הקרבנות, יתחלפו שמא
כלֿכך.74)למנוייהם. בהם מצוי החילוף שאין

כלומר  הרגל", "מפני הטעם נאמר פ"ה פסחים ובתוספתא
חננאל' 'רבינו פירש וכן כאחד. וגדי גדי לצלות יתרגלו שלא

שם.

.ÂË˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k75ÁÒt‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿«»¿∆≈«∆«
‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ,˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÏÎ‡76, ∆¡»∆»«¬¿≈¿«¿ƒƒ»¬≈»

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk ÏÎ‡iL ‰¯Bz ÔÈ„Â¿ƒ»∆≈»≈»««¿»«∆«¬∆«
¯ÁM‰77‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .78‡e‰L , «««¿»≈«¿¿ƒ¿»≈«»∆

B˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa Ïl‰ ÔeÚË79‰¯e·Á Èa ÔÈ‡LÂ , »«≈ƒ¿«¬ƒ»¿∆≈¿≈¬»
‰La eÓc¯pL ¯Á‡ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ80elÙ‡ , ¿ƒ¿¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈»¬ƒ

.‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»

שם 75) ואף אחד, במקום אלא רבינו בדברי כן נמצא לא
מעשה  מהל' פ"י ראה הקרבנות, בשאר אלא בפסח אינו

ה"ח. עמוד 76)הקרבנות שיעלה אחר לאכול יבוא שלא
פ"ו  וראה א. ב, בברכות רש"י ראה כרת, ויתחייב השחר

שם. ד ובהערה ה"א ומצה חמץ עקיבא,77)מהל' כרבי
משנה  שסתם ועוד). ט. (ברכות עזריה בן אלעזר כרבי ולא
בזבחים  משנה שסתם ואףֿעלֿפי כוותיה. - ב כ, במגילה
לי  מה כראב"ע, היא מקומות ועוד ב קכ, ובפסחים ב נו,
מחבירו  עקיבא כרבי וההלכה סתמא, תרי לי מה סתמא, חד
ומצה  חמץ מהל' פ"ו ומגידֿמשנה ב. קכ, פסחים ('מאירי'

נרדמו.78)שם). לענין הי"ד ושם הלל. לענין ה"י, פ"ח
הלל 79) טעון ראשון שפסח - א צה, פסחים משנה,

הט"ו. פ"י להלן וראה כל 80)באכילתו. נשתקעו כלומר,
קוראים  (שאם נתנמנמו רק אם אבל בשינה, החבורה בני
שנשתקעו  או החבורה בני כל קכ:) פסחים עונים, הם להם
אחר  ואוכלין חוזרין – החבורה מבני מקצת רק בשינה
זו, הלכה ומקור הי"ד). ומצה חמץ מהל' (פ"ח שניעורו
לא  - כולן יאכלו, - מקצתן "ישנו ב: קכ, פסחים במשנה
לא  - נרדמו יאכלו, - נתנמנמו אומר: יוסי רבי יאכלו.
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a'רב xc` f"hÎ'i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואומר  הסיפא על חולק יוסי שרבי רבינו ומפרש יאכלו".
נתנמנמו  אבל יאכלו, לא - בשינה כולן נשתקעו אם שרק
אם  שאף והוא הרישא, על חולק ואינו יאכלו. – כולן

מפרש  ורשב"ם יאכלו, החבורה מבני מקצת בשינה נשתקעו
עמוד  ומצה, חמץ בהל' ועיי"ש הרישא על חולק יוסי שרבי

סא. הערה תמד



zeevnd xtq m"anx ixeriy'a xc` f"hÎ'i -h"ryz

ה'תשע"ט  ב' אדר י' ראשון יום

קז. עשה מצות
― הק"ז להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּמתהּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"א שני יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ב שלישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ג רביעי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ד חמישי יום

קיג. קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
מּס והיא לּה, המיחדת ּפרה.ּבּמּסכת כת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ו שישי יום

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת
יום ראשון ֿ שבת קודש י 'ֿ ט "ז אדר ב '

ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ז ש"ק יום

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת



אגרות קודש

 ב"ה,  ערב פורים, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר משה שי' ארם

שלום וברכה!

על יסוד רושם שיחתנו, שתקותי ששמור גם בזכרונו, הנני לאחל לו פורים שמח, ויחד עם זה 

להביע תקותי שתהיינה תוצאות ממשיות משיחתנו, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע שכאשר 

שני יהודים נפגשים צריך שתצא מזה טובה גם לשלישי.

המשך בעמקד ריד
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i"yx
(Î).éðåàöé:כן אומרת ירושלים ממני, àì(Î‡)יצאו

.åìéëùä יפנה אשר בכל כמו במלכותם הצליחו לא
יז)ישכיל מרעיתם:íúéòøî.:(משלי àì(Î‚)צאן

.åëøã íãàì הדרך מן מטהו בו שבראת הרע יצר כי
כח  אדם כל ביד אין דרכו לאדם לא כי ה' ידעתי ד"א

אויב  ביד כח אין פיך על לא ואם דרכו להצליח
ביתך: èôùîá.(Î„)להחריב êà:ביסורין.èôùîá

חשוך: בדין ברם ת"י במשפט אך בלעז. ìàיושטיצ"א
.êôàá:כלייה תהא בלעז åìëà.(Î‰)פן דוורירו"נט

ואכלוהו: וכן

cec zcevn
(Î).Â˜˙ È¯˙ÈÓ ÏÎÂוהוא ממקומם  נעתקו האוהל  חבלי כל 

ובה "מ : ירושלים  חורבן  על  ÈÂ‡ˆÈ.משל  È·ממני יצאו בני
האוהל : יריעות ומקום  אהלי לנטות  עוד  מי א"כ ואין  ואינם 

(‡Î).ÌÈÚÂ¯‰ Â¯Ú· ÈÎ: נשחטו העם ‰˘ÂÏÈÎ.שרי  ‡Ïלא
בהשכל : דבריו שעושה  נראה  המצליח  כי על ÏÎÂהצליחו

.Ì˙ÈÚ¯Óהלכו העם בני ר "ל  והנה הנה  נפוצו מרעיתם  צאן כל 
במראה ראה  כן  כי נעשה  כבר כאילו דבריו  ואמר בגולה ,

ˆÔÂÙ.(Î·)הנבואה: ı¯‡Ó: בבל ˙ÌÈ.היא  ÔÂÚÓלהיות
שממון : במקום השוכנים  לתנים  ‰'.(Î‚)מדור  È˙Ú„Èזהו

לאדם היה לא כי ידעתי  הן ה ' אתה שיאמרו יהודה  בני מאמר 
בו : להלוך  לו הראוי  הדרך  את יהודה בני  È‡Ï˘.מכל  ‡Ïלא

בדרך  ללכת צעדו את ומכין הולך שהיה  איש בינינו  ימצא
והקרי: ההזדמן כפי  הלכו אבל  ‰'.(Î„)הישר È¯ÒÈ אבל

משפט  בדרך  הייסורין  שיהיו  ר "ל  במשפט  אך ה ' יסרני  עכ"ז
באפך  תייסרני אל אבל למוסר אוזן לגלות הבאים לבד  ייסורין

מתמ  אהיה פן המתנקם ממניכדרך ישאר לא עד  והולך  עט 
נקם:˘ÍÂÙ.(Î‰)מאומה: בהם לעשות חמתך  האומות ÍÂÚ„È.על  ‡Ï בשמך :‡˘¯ ולקרות  אותך  לדעת  רוצים היו ÈÎשלא

.Â‰ÂÏÎ‡Â ·˜ÚÈ ˙‡ ÂÏÎ‡:פעם אחר פעם ‰˘ÂÓ.ר"ל Â‰Â ˙‡Â Â‰ÂÏÎÈÂ: בה "מ זהו  נוהו את  השמו גם אותו  כלו גם 
(·).ÂÚÓ˘והם בתורה  המוזכר הידוע הברית כלומר  הזאת , הברית  דברי את להבין לב תנו ר"ל שמעו הנביאים  ושאר  אתה

וכו' הברית דברי  אלה שם כמ"ש ברית  עליהם כרת  אשר  מואב שבערבות  והקללות כח)הברכות הנביאיםÌ˙¯·„Â.:(דברים אתם
ירושלים: יושבי ואל  יהודה אנשי  אל  הברית דברי ÚÓ˘È.(‚)תדברו ‡Ï לשמוע:‡˘¯ ירצה לא  ‰·¯ÏÊ.(„)אשר ¯ÂÎÓ ר"ל
ברזל : בכור זהב שצורפין  כמו הצרות בצרוף שם ÂÎÂ'.נצרפתם ÂÚÓ˘ ¯Ó‡Ïשמעו לאמר  כולו ההוא  הברית תכלית אשר ר"ל

וכו': אשר ככל  המצות את ועשיתם ÌÚÏ.בקולי ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â:אחרת באומה  אחליפכם ולא

oeiv zcevn
(Î).„„Â˘:עושק לחיםÈ¯˙ÈÓ.ענין יתירים וכן האוהל  חבלי

יז) ממקומם:Â˜˙.:(שופטים הקמה:ÌÈ˜ÓÂ.נעתקו  מלשון
.È˙ÂÚÈ¯È:וילון ושוטה:Â¯Ú·.(Î‡)ענין בער  ‰˘ÂÏÈÎ.מל'

משכיל  דרכיו  לכל  דוד  ויהי וכן הצלחה יח)ענין :(ש"א
.Ì˙ÈÚ¯Ó:מרעיתם צאן ור"ל  מרעה  פיזור:ÂÙˆ‰.מל' ענין
(·Î).˘Ú¯Â:והנדה תנועה נחש:˙ÌÈ.מדור:ÔÂÚÓ.ענין  מין
(‚Î).Â„Úˆצעהו כי ויהי  כמו והילוך  פסיעות ו)ענין :(ש"ב
(„Î).ËÙ˘Ó·וכן למוסר  אוזן לגלות  הראוי במשפט  ר "ל 

למשפט ל)ויסרתיך  Â‰ÏÎ‡Â.(Î‰):(לקמן ,ÂÏÎ‡:אבדון ענין
.Â‰ÏÎÈÂ:כליון נוהוÂ‰Â.מלשון על וזורה כמו מדור ענין

יח) שממון:‰˘ÂÓ.:(איוב מלשון
(·).ÂÚÓ˘: הבנה Â‰È„‰.ענין ˘È‡איש וכן יהודה  אנשי 

ראו יג)ישראל  ÌÈÏ˘Â¯È.:(ש"א È·˘ÂÈ ÏÚÂיושבי ואל 
קללה:‡¯Â¯.(‚)ירושלים: הכליÂÎÓ¯.(„)ענין הוא

לזהב וכור כמו הזהב בו  יז)שצורפין :(משלי



רג 'a xc` f"hÎ'i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואומר  הסיפא על חולק יוסי שרבי רבינו ומפרש יאכלו".
נתנמנמו  אבל יאכלו, לא - בשינה כולן נשתקעו אם שרק
אם  שאף והוא הרישא, על חולק ואינו יאכלו. – כולן

מפרש  ורשב"ם יאכלו, החבורה מבני מקצת בשינה נשתקעו
עמוד  ומצה, חמץ בהל' ועיי"ש הרישא על חולק יוסי שרבי

סא. הערה תמד



zeevnd xtq m"anx ixeriy'a xc` f"hÎ'i -h"ryz

ה'תשע"ט  ב' אדר י' ראשון יום

קז. עשה מצות
― הק"ז להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּמתהּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"א שני יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ב שלישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ג רביעי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ב' אדר י"ד חמישי יום

קיג. קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
מּס והיא לּה, המיחדת ּפרה.ּבּמּסכת כת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ו שישי יום

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת
יום ראשון ֿ שבת קודש י 'ֿ ט "ז אדר ב '

ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ה'תשע"ט  ב' אדר ט"ז ש"ק יום

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת
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i"yx
(Î).éðåàöé:כן אומרת ירושלים ממני, àì(Î‡)יצאו

.åìéëùä יפנה אשר בכל כמו במלכותם הצליחו לא
יז)ישכיל מרעיתם:íúéòøî.:(משלי àì(Î‚)צאן

.åëøã íãàì הדרך מן מטהו בו שבראת הרע יצר כי
כח  אדם כל ביד אין דרכו לאדם לא כי ה' ידעתי ד"א

אויב  ביד כח אין פיך על לא ואם דרכו להצליח
ביתך: èôùîá.(Î„)להחריב êà:ביסורין.èôùîá

חשוך: בדין ברם ת"י במשפט אך בלעז. ìàיושטיצ"א
.êôàá:כלייה תהא בלעז åìëà.(Î‰)פן דוורירו"נט

ואכלוהו: וכן

cec zcevn
(Î).Â˜˙ È¯˙ÈÓ ÏÎÂוהוא ממקומם  נעתקו האוהל  חבלי כל 

ובה "מ : ירושלים  חורבן  על  ÈÂ‡ˆÈ.משל  È·ממני יצאו בני
האוהל : יריעות ומקום  אהלי לנטות  עוד  מי א"כ ואין  ואינם 

(‡Î).ÌÈÚÂ¯‰ Â¯Ú· ÈÎ: נשחטו העם ‰˘ÂÏÈÎ.שרי  ‡Ïלא
בהשכל : דבריו שעושה  נראה  המצליח  כי על ÏÎÂהצליחו

.Ì˙ÈÚ¯Óהלכו העם בני ר "ל  והנה הנה  נפוצו מרעיתם  צאן כל 
במראה ראה  כן  כי נעשה  כבר כאילו דבריו  ואמר בגולה ,

ˆÔÂÙ.(Î·)הנבואה: ı¯‡Ó: בבל ˙ÌÈ.היא  ÔÂÚÓלהיות
שממון : במקום השוכנים  לתנים  ‰'.(Î‚)מדור  È˙Ú„Èזהו

לאדם היה לא כי ידעתי  הן ה ' אתה שיאמרו יהודה  בני מאמר 
בו : להלוך  לו הראוי  הדרך  את יהודה בני  È‡Ï˘.מכל  ‡Ïלא

בדרך  ללכת צעדו את ומכין הולך שהיה  איש בינינו  ימצא
והקרי: ההזדמן כפי  הלכו אבל  ‰'.(Î„)הישר È¯ÒÈ אבל

משפט  בדרך  הייסורין  שיהיו  ר "ל  במשפט  אך ה ' יסרני  עכ"ז
באפך  תייסרני אל אבל למוסר אוזן לגלות הבאים לבד  ייסורין

מתמ  אהיה פן המתנקם ממניכדרך ישאר לא עד  והולך  עט 
נקם:˘ÍÂÙ.(Î‰)מאומה: בהם לעשות חמתך  האומות ÍÂÚ„È.על  ‡Ï בשמך :‡˘¯ ולקרות  אותך  לדעת  רוצים היו ÈÎשלא

.Â‰ÂÏÎ‡Â ·˜ÚÈ ˙‡ ÂÏÎ‡:פעם אחר פעם ‰˘ÂÓ.ר"ל Â‰Â ˙‡Â Â‰ÂÏÎÈÂ: בה "מ זהו  נוהו את  השמו גם אותו  כלו גם 
(·).ÂÚÓ˘והם בתורה  המוזכר הידוע הברית כלומר  הזאת , הברית  דברי את להבין לב תנו ר"ל שמעו הנביאים  ושאר  אתה

וכו' הברית דברי  אלה שם כמ"ש ברית  עליהם כרת  אשר  מואב שבערבות  והקללות כח)הברכות הנביאיםÌ˙¯·„Â.:(דברים אתם
ירושלים: יושבי ואל  יהודה אנשי  אל  הברית דברי ÚÓ˘È.(‚)תדברו ‡Ï לשמוע:‡˘¯ ירצה לא  ‰·¯ÏÊ.(„)אשר ¯ÂÎÓ ר"ל
ברזל : בכור זהב שצורפין  כמו הצרות בצרוף שם ÂÎÂ'.נצרפתם ÂÚÓ˘ ¯Ó‡Ïשמעו לאמר  כולו ההוא  הברית תכלית אשר ר"ל

וכו': אשר ככל  המצות את ועשיתם ÌÚÏ.בקולי ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â:אחרת באומה  אחליפכם ולא

oeiv zcevn
(Î).„„Â˘:עושק לחיםÈ¯˙ÈÓ.ענין יתירים וכן האוהל  חבלי

יז) ממקומם:Â˜˙.:(שופטים הקמה:ÌÈ˜ÓÂ.נעתקו  מלשון
.È˙ÂÚÈ¯È:וילון ושוטה:Â¯Ú·.(Î‡)ענין בער  ‰˘ÂÏÈÎ.מל'

משכיל  דרכיו  לכל  דוד  ויהי וכן הצלחה יח)ענין :(ש"א
.Ì˙ÈÚ¯Ó:מרעיתם צאן ור"ל  מרעה  פיזור:ÂÙˆ‰.מל' ענין
(·Î).˘Ú¯Â:והנדה תנועה נחש:˙ÌÈ.מדור:ÔÂÚÓ.ענין  מין
(‚Î).Â„Úˆצעהו כי ויהי  כמו והילוך  פסיעות ו)ענין :(ש"ב
(„Î).ËÙ˘Ó·וכן למוסר  אוזן לגלות  הראוי במשפט  ר "ל 

למשפט ל)ויסרתיך  Â‰ÏÎ‡Â.(Î‰):(לקמן ,ÂÏÎ‡:אבדון ענין
.Â‰ÏÎÈÂ:כליון נוהוÂ‰Â.מלשון על וזורה כמו מדור ענין

יח) שממון:‰˘ÂÓ.:(איוב מלשון
(·).ÂÚÓ˘: הבנה Â‰È„‰.ענין ˘È‡איש וכן יהודה  אנשי 

ראו יג)ישראל  ÌÈÏ˘Â¯È.:(ש"א È·˘ÂÈ ÏÚÂיושבי ואל 
קללה:‡¯Â¯.(‚)ירושלים: הכליÂÎÓ¯.(„)ענין הוא

לזהב וכור כמו הזהב בו  יז)שצורפין :(משלי
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‚íépè÷e íéìBãb íéða çépä,íéñëpä úà íéìBãbä eçéaLä–òöîàì eçéaLä.eøîà íà:çépäM äî eàø ¦¦©¨¦§¦§©¦¦§¦©§¦¤©§¨¦¦§¦¨¤§©¦¨§§©¤¦¦©
àaà eðì,ïéìëBàå íéNBò eðà éøä–ïîöòì eçéaLä.íéñëpä úà äçéaLäL äMàä ïëå–òöîàì äçéaLä. ¨©¨£¥¨¦§§¦¦§¦§©§¨§¥¨¦¨¤¦§¦¨¤©§¨¦¦§¦¨¨¤§©

äøîà íà:éìòa éì çépäM äî eàø,úìëBàå äNBò éðà éøä–òì äçéaLädîö. ¦¨§¨§©¤¦¦©¦©£¦£¥£¦¨§¤¤¦§¦¨§©§¨
„úeðnàì ïäî ãçà ìôpL ïéôzMä ïéçàä–òöîàì ìôð.àtøúðå äìç–Bîöò ìMî àtøúð.eNòL ïéçàä ¨©¦©ª¨¦¤¨©¤¨¥¤¨ª¨¨©¨¤§©¨¨§¦§©¥¦§©¥¦¤©§¨©¦¤¨

áàä éiça úeðéáLeL ïúö÷î,úeðéáLeL äøæç–òöîàì äøæç,ïéc úéáa úéaâð úeðéáLeMäL;çìBMä ìáà ¦§¨¨§¦§©¥¨¨¨§¨§¦¨§¨¨¤§©¤©§¦¦§¥§¥¦£¨©¥©
ïîL écëå ïéé éck Bøáçì–ïéc úéáa ïéaâð ïðéà,íéãñç úeìéîb ïäL éðtî. ©£¥©¥©¦§©¥¤¤¥¨¦§¦§¥¦¦§¥¤¥§¦£¨¦

bbbb.miqkpd z` milecb egiayd:úéáä úñåôúá ïãåòá.rvn`l egiaydàìà íåìë ïäìùî åàéöåä àìù ,ïîöò íéñëð úîçî íéñëðä åçáùùë éìéî éðäå
:ïîöòì åçéáùä åçéáùäù äî ,ïäìùî åàéöåäå åòèðå åøôç íà ìáà .ïîöò úîçî íéñëðä åçéáùäå íéìòåô åøëù ïäéáà éñëðî.dgiaydy dy`d oke

ïåòîù úá àéäù åúùà úàöîð ,åúåà úåùøåé åéçà ïåòîù úåðáå ,íéðá àìá úîå ,åéçà ïåòîù úá úà ïáåàø àùðù ïåâë .úùøåé äùàá äì ïðéî÷åî àøîâá
'åëå éìòá éì çéðä äî åàø äøîà éë åìéôà ,úçáùîå úèìåùù àì÷ äìò ÷éôðã äàðä àéääáã àðéîà êúòã à÷ìñå ,äéúåéçà øàù íò åúåà úùøåé åéçà

:äîöòì äçéáùäã ïì òîùî÷ ,òöîàì çáùä äéäéù äöåøå äìçî éëä åìéôà
cccc.zepne`l odn cg` ltpy:íéùãç éðù åà ãçà ùãç ñëåîì ãçà íãà øéòä éúá ìëî ãéîòäì êìîä âäðî ïëù .êìîä úãåáòì.rvn`l ltpìë

î .çåéøä:åîöòì çéåøä çéåøäù äî ,êìîä úãåáòì ç÷ìð åúîëçå åúåáéùçå åúåôéøç éðôî ,åîöò úîçî íà ìáà .åì úàá íäéáà úîçîù éðôdlg
.`txzpeåäá áéúëã ,íäá àöåéëå íéçô íéðöî äìç íà ìáà .òöîàä ïî àôøúî ,åîöòá àåä òùô àìù øîåìë ñðåàá äìç íà(á"ë éìùî)åùôð øîåù

:åîöò ìùî àìà àôøúî åðéàã ïéúéðúîá ïðéøîà àäá ,íäî ÷çøé.zepiayeyïë äùåòå øæåç äæå ,åîò ìëåàå äôåçì ïåøåãå äãåòñ ìèåð úåðéáùåù êøã
àéäù éðôî ,òöîàì äøæç ,áàä úîù øçàì êë øçà úåðéáùåùä äøæçå åéðáî ãçà ãé ìò íúñá úåðéáùåù áàä çìù íàå .äùà àùéùë ïë íâ äæì
éðùä éàåùð åéäéù àåäå .åì ïúðù êøãë úåðéáùåù åì ïúéù ïéã úéáá åðîî òåáúìå øåæçì åøéáçì úåðéáùåù êéìåîä ìåëéù ,ïéã úéáá úéáâð éøäù ,äåìîë
àìà êîò äùåò éðéà ,ïåùàøì øîåì éðùä ìåëéù .àòðöá àòðöá íàå ,àéñäøô àéñäøô íàå ,äðîìà äðîìà íàå ,äìåúá äìåúá íà ,ïåùàøä éàåùðë

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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íépè÷e íéìBãb íéða çépä,וקטנים גדולים בנים והניח שמת מי  – ÄÄÇÈÄÀÄÀÇÄ
íéñëpä úà íéìBãbä eçéaLä,שחילקום קודם הירושה, של  – ÄÀÄÇÀÄÆÇÀÈÄ

òöîàì eçéaLä.בשבח שווה חלק ולכולם האחים כל  לשותפות – ÄÀÄÈÆÀÇ
מחמת  הנכסים ששבחו  בכגון  דווקא כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא
שכרו  הירושה מנכסי אלא כלום משלהם הוציאו שלא כלומר הנכסים,

על מחלו שהגדולים אומרים אנו  זה שבכגון  ולזרוע, לנטוע פועלים
עצמם, מחמת השביחו  אם אבל  הקטנים, לגבי  ונטעו טרחתם שחפרו 

לעצמם. השביחו  שהשביחו מה משלהם, פועלים שכרו או בעצמם
eøîà íàעדים בפני  או  הדין , בית בפני הגדולים eàø((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ):):):):– ÄÈÀÀ

ïéìëBàå íéNBò eðà éøä ,àaà eðì çépäM äî השבח את – ÇÆÄÄÇÈÇÈÂÅÈÄÀÀÄ
ïîöòìלעצמנו, eçéaLä,לחלוק הם שמוכנים והזהירו  שהואיל  – ÄÀÄÀÇÀÈ

דין  בית חששו  שלא מאחר הרי  לעצמם, משביחים שמשביחים ומה

לשאר גם תועלת בזה ראו בודאי  להשביח, להם והניחו לאזהרתם
השבח את להם ומחלו ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").אחיהם, """"תפארת תפארת תפארת תפארת  מבארים ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; ויש 

שמשביחים  ומה טרחתם על  מוחלים שאינם דעתם שגילו  לפי הטעם,
לעצמם íéñëpä((((הרמ הרמ הרמ הרמ """"ה ה ה ה ).).).).משביחים úà äçéaLäL äMàä ïëåÀÅÈÄÈÆÄÀÄÈÆÇÀÈÄ

בעלה, מיתת אחר –òöîàì äçéaLä.היורשים כל  לשותפות – ÄÀÄÈÈÆÀÇ
שירשה  באלמנה היינו  יורשת, באשה כאן שמדובר מבואר, בגמרא

בלא  ראובן  ומת אחיו, שמעון בת את ראובן שנשא כגון  בעלה, נכסי 
ראובן; את יורשות שמעון  ובנות קיים, אינו  אחיו שמעון ואף בנים,

אחיותיה; שאר  עם אותו יורשת אחיו, שמעון  בת שהיא אשתו, נמצאת
יורשת, אשה היתה לא אם אבל לאמצע. השביחה השביחה, אם הלכך 

ליתומים. éøäהשבח ,éìòa éì çépäM äî eàø :äøîà íàÄÈÀÈÀÇÆÄÄÇÄÇÂÄÂÅ
dîöòì äçéaLä ,úìëBàå äNBò éðàעל והודיעה שהואיל – ÂÄÈÀÆÆÄÀÄÈÀÇÀÈ

הקודמת. בהלכה שבארנו כמו לעצמה, השבח כך ,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéôzMä ïéçàä,בשותפות הירושה מן המתפרנסים –ãçà ìôpL ÈÇÄÇËÈÄÆÈÇÆÈ
úeðnàì ïäî המלך לעבודת –,(`xnb) למשרה שנתמנה היינו ÅÆÈËÈ

òöîàìממשלתית, ìôð.האחים לכל משותף מקבל  שהוא השכר  – ÈÇÈÆÀÇ
למלכות, קרוב שהיה כגון  אביהם, מחמת המשרה את קיבל  אם ודווקא
למשרה  ראוי  היה ואפילו  האחים, מחמת קיבלה אם לומר צורך ואין

מחמת  כגון עצמו, מחמת שמינוהו  הודיעו אם אבל  מכולם יותר  זו 

לעצמו השכר וחכמתו, בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).חריפותו  àtøúðå((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  äìç– ÈÈÀÄÀÇÅ
ריפויו, על הוצאות והוציא חלה, האחים מן אחד ìMîאם àtøúðÄÀÇÅÄÆ

Bîöò בכגון כאן שמדובר  מבואר, בגמרא הן . משלו ריפויו  הוצאות – ÇÀ
שאמר כמו מחום, או  מקור נזהר  שלא היינו פשיעה, מחמת שחלה

שנאמר  ופחים, מצנים חוץ שמים בידי הכל  חנינא: כבכבכבכב,,,,רבי ((((משלימשלימשלימשלי

חלה ה ה ה ה ):):):): אם אבל  מהם". ירחק נפשו שומר  עקש, בדרך פחים "צנים

השותפות. משל  ריפויו הוצאות ïúö÷îבאונס, eNòL ïéçàäÈÇÄÆÈÄÀÈÈ
áàä éiça úeðéáLeL נשא שאדם שבזמן  בימיהם, היו נוהגים – ÀÄÀÇÅÈÈ

ימי הוצאות לצורך  דורונות לו  שולחים ומיודעיו רעיו  היו  אשה,

ימי בשבעת החתן  עם ושותים אוכלים המשלחים אותם והיו המשתה,
נקראים  אותם והמשלחים "שושבינ ּות", נקראים אלו דורונות המשתה.

לפי הלואה, כעין  אלא גמורה, מתנה אינה השושבינות "שושבינים".
החתן  חברו  שיהא כן  דעת על  אלא דורונות שולח אדם היה שלא

אשה  זה נשא אם לפיכך  אשה. ישא שהוא בזמן  דורונות לו  מחזיר 
ממנו  ומוציא בדין תובעו זה הרי  השושבינות, לו  החזיר  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ולא

א א א א ----בבבב).).).). ז ז ז ז ,,,, ומתנה ומתנה ומתנה ומתנה  זכיהזכיהזכיהזכיה ללמד הל הל הל הל '''' משנתנו  באה dheyt),ומכאן  itl) שאם
דורונות  ששלחו  כלומר  אביהם, בחיי שושבינות עשו האחים מן אחדים

אביהם, מנכסי  úeðéáLeLלחתן  äøæç כשחזר השושבינות – מקבל  ÈÀÈÀÄ
אביהם, מיתת לאחר  נשים שנשאו בזמן  לאחים דורונות äøæçÈÀÈושלח

òöîàì,האחים כל  לשותפות –ïéc úéáa úéaâð úeðéáLeMäL ÈÆÀÇÆÇÀÄÄÀÅÀÅÄ
אביהם, להם שהניח כמילווה היא שהשושבינות לעיל , שבארנו  כמו –

אבל לשולח. בה כיוצא שושבינות להחזיר  חייב השושבינות ומקבל
מבניו , אחד שם על שושבינות האב שלח שאם ברייתא, מובאת בגמרא

שמו  שעל  בן לאותו  חוזרת היא הרי  האב מיתת לאחר  כשחוזרת
משמע, מהברייתא שהרי משנתנו, על  מקשים ומכאן האב, שלחה

שמנכסי פי  על אף השושבינות, את עצמו  הבן שלח אם שכן  שמכל 
מבארים  לפיכך  לבן . חוזרת חוזרת, כשהיא מקום מכל שלחה, האב
סתם  מבניו אחד  שם על האב ששלח בשושבינות משנתנו  את בגמרא

השושבינות  חזרה אם הלכך בכלל, כולם ונמצאו מי, שם על  פירש ולא
לאמצע חזרה האב, מיתת mig`d).לאחר  lkl)הלכה ìáàÂÈ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).וכן

ïîL écëå ïéé éck Bøáçì çìBMä ביום אפילו או חופה, בלא – ÇÅÇÇÂÅÇÅÇÄÀÇÅÆÆ
החתן , עם ולשמוח לאכול הלך שלא אלא úéáaהחופה ïéaâð ïðéàÅÈÄÀÄÀÅ

íéãñç úeìéîb ïäL éðtî ,ïéc אלא שושבינות דין  להם שאין – ÄÄÀÅÆÅÀÄÂÈÄ
החזרתה. את לתבוע יכולים שאין  חסד, וגמילות מתנה דין 
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à:íìLeøéa Cìî ãåc-ïa úìä÷ éøácá:ìáä ìkä íéìáä ìáä úìä÷ øîà íéìáä ìáäâïBøúi-äî ¦§¥ÆŸ¤´¤¤¨¦½¤−¤¦¨¨¦«£¥³£¨¦Æ¨©´Ÿ¤½¤£¥¬£¨¦−©¬Ÿ¨«¤©¦§−
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i"yx
(‡).úìä÷ éøáã דברי אלא אינו דברי שנאמר מקום כל

א)תוכחות, משה,(דברים  דבר אשר הדברים (שםאלה

ישורון,לב) א)וישמן עמוס(עמוס  ד )דברי שמעו (שם 
הבשן, פרות הזה הדבר א)את ירמיהו(ירמיה  (שםדברי

וגו',לו) זכר יולד אם וראו נא כב)שאלו ב אלה (שמואל 
דוד כג)דברי ב  דברי (שמואל  כלהם, מונד כקוץ ובליעל

כינה  הים, אל הולכים הנחלים כל השמש, וזרח קהלת,
שכר, מתנת להם שאין וים ובלבנה בחמה הרשעים את
ברשעים  מדבר שהענין משם ולמדתי בספרי. שנויה כך
ד"א  תוספ' שוקעת, שסופה החמה לתגבורת והמשילם
ע"א  בעובדי ת"ל, מה הים אל הולכים הנחלים כל
ממש  בהם שיש סבורים למים המשתחוים שוטים נאמר
בו  הולכים הנחלים שכל הגדול הים את שרואין לפי
המקום  אל כי להבין יודעין ואינן מלא אינו והוא
הנהרו' שמימי ללכת שבים הם שם הולכים שהנחלים
הם  כבר שהלכו עצמם המים הם הים לתוך ההולכי'
עד  הקרקע מן למעלה והולכים התהום מתחת נובעות
ואין  פוסקים הנהרות אין לפיכך ונובעים וחוזרים הים

ע"כ: ממש בהן שיש מפני ולא מלא על ÷úìä.הים

קוראו אחר במקום וכן הרבה חכמות שקיהל (משלישם

שהיה ל ) וי"א והקיאה החכמה כל שאגר יקא בן אגור
בהקהל: דבריו כל íìùåøéá.אומר êìî:החכמה עיר

(·).úìä÷ øîà íéìáä ìáä ואומר תגר קורא קהלת
של  הבל שהכל [ד*] בראשית ימי שבעת יציר' כל על

הוא: שהוא ìáä.הבלים לפי פתח חטף נקוד הבל
כנגד  הבלים שבעת שבהבלים. הבל כלומר דבוק

בראשית: ימי שבעת ïåøúé.(‚)מעשה äî שכר
ùîùä.ומותר: úçú אור קרויה שהיא התורה תמורת
ו)שנאמר בו (משלי מחליף שהוא עמל כל אור, ותורה

בו: שכר מה התורה עסק àá.(„)את øåãå êìåä øåã
מבלה  אינו ולגזול לעשוק ועמל יגע שהרשע מה כל
מיד  הכל ונוטל בא אחר ודור הולך הדור כי מעשיו את

שנאמר כענין כ )בניו דלים:(איוב ירצו õøàäåבניו
.úãîåò íìåòì'הנמוכי הענוים המתקיימים הם ומי

שנאמר כענין לארץ, עד עצמם לז)המניעין (תהלים

צדיקי  כל אומר תנחומא ומדרש ארץ. ירשו וענוים
שנאמר ארץ, נקראו ג)ישראל לי (מלאכי תהיו ואתם

חפץ: ארץ

cec zcevn
(‡).˙Ï‰˜ È¯·„אלא תשתלם לא  המעולה שהחקירה  ידוע 

בקבוצת כשתהיה העיון מפאת האחת יחד. גם  פנים בשלשה
יכשר. איזהו להבחין זה לעומת  בזה להתבונן מחולפות  דעות
והמעולה וביראה . בחכמה רשום  מאדם הקבלה מפאת  השנית 
הוא רוצה שהאב לפי לבנו, ימסרנה הקבלה  המוסר אם ביותר 
השלישית האמת. על ומעמידו יפה בעין ויסרנה בנו בתקנת 
אם וכל ֿשכן המתהוויים, מהדברים והנסיון המבחן מפאת 

דברי הספר בפתיחת המעתיק אמר לכן שהוא. מה  כפי הענין אמתת  להתבונן המשכילים חכמים  מרבית במקום  הדברים  יתהוו
בחכמה רשום מאדם הקבלה בצירוף מחולפות  דעות  קבוצת קיבוץ ידי על נחקרו  האלה  הדברים  לומר רוצה וגו', קהלת
מלכותו עיר בירושלים המתהווים מהדברים המבחן ובצירוף האמת, שדי  ינק אשר בנו היה והמקבל המלך , דוד  והוא וביראה
מאד  הנה כן בהיות  וכאומר בה, המולך המלך מן נכחד לא דבר  כל והנה הענין , אמיתת המשכילים  לבב  חכמי אנשיה אשר 

הימנו: למעלה שאין  רב בשלימות הדברים  ˜‰Ï˙.(·)נחקרו  ¯Ó‡ ÌÈÏ·‰ Ï·‰אדם לבני קהלת אמר הספר בזה לומר רוצה
לא אופן בשום  אשר הבל  שהכל  מה  ההבלים את הבל  ואמר אמריו ומפרש  וחוזר ההבלים . את  ולהמאיס  לההביל והזהירם 
יען ולהמאיסם , אותם  לההביל מהראוי אין  המועיל תכלית  באחרונה המסבבים ההבלים (אבל  ויקר. ראוי תכלית  מהם יצמח 

ומועיל ): טוב  דבר בהם ÔÂ¯˙È.(‚)נמצא ‰Óבדבר שיעמול  העמל בכל  לאדם הבא הריוח  מהו ואמר שפתח  קהלת  דברי אלה
הרבה הפועלת  שהיא לפי השמש  (וזכר השמים  מערכת ביד  המסור  הקנינים אסיפת עמל והיא השמש, ממשלת תחת  הנתון
מד ), (ירמיה השמים  למלכת לקטר שנאמר וכמו מלוכה מלשון  השמים מלכת תקרא  ולכן  מכולם, היא  וגדולה  בתחתונים
העולם בזה לומר רוצה השמש תחת  או  בידו. מאומה יקח ולא  האוספם ימות למחר הלא  הקנינים באלו התועלת מהו וכאומר

קניני לאסוף בו שיעמול  בהעמל  יש  ריוח  מה השמש זריחת  ‰ÍÏÂ.(„)ם):במקום ¯Â„כשהדור אמנם  אם אף  לומר רוצה 
כי אחריו לבניו להשאיר קנינים  ולאסוף לעמול  לחשוב  מקום אין זה כל עם אחר, דור בא  הנה במקומו למות הולך  הזה 
כולם, הקנינים עם יושביה  כן אם  ויתמו תבלה , כבגד היא גם  הלא עומדת לעולם  עצמה הארץ וכי לומר רוצה וגו' והארץ

לעד : המתקיים דבר זה אין כן אם

oeiv zcevn
(‡).˙Ï‰˜דברים) יעקב קהלת כמו ואסיפה. קיבוץ ענין הוא

הדעות שהקהיל על  כן, נקרא היה  שלמה והמלך ד ), לג 
צודק : מהבלתי הצודק וללבן לצרף ענינו‰·Ï.(·)המנגדות

המוזכר פה  הבל  מלשון מושאל  והוא ממש, בו שאין דבר
ה): ב (ירמיה  ההבל  אחרי וילכו  וכן רז"ל. ÔÂ¯˙È.(‚)בדברי

וריוח : מותר  ‰˘Ó˘.מלשון ˙Á˙:השמש במקום
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‚íépè÷e íéìBãb íéða çépä,íéñëpä úà íéìBãbä eçéaLä–òöîàì eçéaLä.eøîà íà:çépäM äî eàø ¦¦©¨¦§¦§©¦¦§¦©§¦¤©§¨¦¦§¦¨¤§©¦¨§§©¤¦¦©
àaà eðì,ïéìëBàå íéNBò eðà éøä–ïîöòì eçéaLä.íéñëpä úà äçéaLäL äMàä ïëå–òöîàì äçéaLä. ¨©¨£¥¨¦§§¦¦§¦§©§¨§¥¨¦¨¤¦§¦¨¤©§¨¦¦§¦¨¨¤§©

äøîà íà:éìòa éì çépäM äî eàø,úìëBàå äNBò éðà éøä–òì äçéaLädîö. ¦¨§¨§©¤¦¦©¦©£¦£¥£¦¨§¤¤¦§¦¨§©§¨
„úeðnàì ïäî ãçà ìôpL ïéôzMä ïéçàä–òöîàì ìôð.àtøúðå äìç–Bîöò ìMî àtøúð.eNòL ïéçàä ¨©¦©ª¨¦¤¨©¤¨¥¤¨ª¨¨©¨¤§©¨¨§¦§©¥¦§©¥¦¤©§¨©¦¤¨

áàä éiça úeðéáLeL ïúö÷î,úeðéáLeL äøæç–òöîàì äøæç,ïéc úéáa úéaâð úeðéáLeMäL;çìBMä ìáà ¦§¨¨§¦§©¥¨¨¨§¨§¦¨§¨¨¤§©¤©§¦¦§¥§¥¦£¨©¥©
ïîL écëå ïéé éck Bøáçì–ïéc úéáa ïéaâð ïðéà,íéãñç úeìéîb ïäL éðtî. ©£¥©¥©¦§©¥¤¤¥¨¦§¦§¥¦¦§¥¤¥§¦£¨¦

bbbb.miqkpd z` milecb egiayd:úéáä úñåôúá ïãåòá.rvn`l egiaydàìà íåìë ïäìùî åàéöåä àìù ,ïîöò íéñëð úîçî íéñëðä åçáùùë éìéî éðäå
:ïîöòì åçéáùä åçéáùäù äî ,ïäìùî åàéöåäå åòèðå åøôç íà ìáà .ïîöò úîçî íéñëðä åçéáùäå íéìòåô åøëù ïäéáà éñëðî.dgiaydy dy`d oke

ïåòîù úá àéäù åúùà úàöîð ,åúåà úåùøåé åéçà ïåòîù úåðáå ,íéðá àìá úîå ,åéçà ïåòîù úá úà ïáåàø àùðù ïåâë .úùøåé äùàá äì ïðéî÷åî àøîâá
'åëå éìòá éì çéðä äî åàø äøîà éë åìéôà ,úçáùîå úèìåùù àì÷ äìò ÷éôðã äàðä àéääáã àðéîà êúòã à÷ìñå ,äéúåéçà øàù íò åúåà úùøåé åéçà

:äîöòì äçéáùäã ïì òîùî÷ ,òöîàì çáùä äéäéù äöåøå äìçî éëä åìéôà
cccc.zepne`l odn cg` ltpy:íéùãç éðù åà ãçà ùãç ñëåîì ãçà íãà øéòä éúá ìëî ãéîòäì êìîä âäðî ïëù .êìîä úãåáòì.rvn`l ltpìë

î .çåéøä:åîöòì çéåøä çéåøäù äî ,êìîä úãåáòì ç÷ìð åúîëçå åúåáéùçå åúåôéøç éðôî ,åîöò úîçî íà ìáà .åì úàá íäéáà úîçîù éðôdlg
.`txzpeåäá áéúëã ,íäá àöåéëå íéçô íéðöî äìç íà ìáà .òöîàä ïî àôøúî ,åîöòá àåä òùô àìù øîåìë ñðåàá äìç íà(á"ë éìùî)åùôð øîåù

:åîöò ìùî àìà àôøúî åðéàã ïéúéðúîá ïðéøîà àäá ,íäî ÷çøé.zepiayeyïë äùåòå øæåç äæå ,åîò ìëåàå äôåçì ïåøåãå äãåòñ ìèåð úåðéáùåù êøã
àéäù éðôî ,òöîàì äøæç ,áàä úîù øçàì êë øçà úåðéáùåùä äøæçå åéðáî ãçà ãé ìò íúñá úåðéáùåù áàä çìù íàå .äùà àùéùë ïë íâ äæì
éðùä éàåùð åéäéù àåäå .åì ïúðù êøãë úåðéáùåù åì ïúéù ïéã úéáá åðîî òåáúìå øåæçì åøéáçì úåðéáùåù êéìåîä ìåëéù ,ïéã úéáá úéáâð éøäù ,äåìîë
àìà êîò äùåò éðéà ,ïåùàøì øîåì éðùä ìåëéù .àòðöá àòðöá íàå ,àéñäøô àéñäøô íàå ,äðîìà äðîìà íàå ,äìåúá äìåúá íà ,ïåùàøä éàåùðë

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

íépè÷e íéìBãb íéða çépä,וקטנים גדולים בנים והניח שמת מי  – ÄÄÇÈÄÀÄÀÇÄ
íéñëpä úà íéìBãbä eçéaLä,שחילקום קודם הירושה, של  – ÄÀÄÇÀÄÆÇÀÈÄ

òöîàì eçéaLä.בשבח שווה חלק ולכולם האחים כל  לשותפות – ÄÀÄÈÆÀÇ
מחמת  הנכסים ששבחו  בכגון  דווקא כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא
שכרו  הירושה מנכסי אלא כלום משלהם הוציאו שלא כלומר הנכסים,

על מחלו שהגדולים אומרים אנו  זה שבכגון  ולזרוע, לנטוע פועלים
עצמם, מחמת השביחו  אם אבל  הקטנים, לגבי  ונטעו טרחתם שחפרו 

לעצמם. השביחו  שהשביחו מה משלהם, פועלים שכרו או בעצמם
eøîà íàעדים בפני  או  הדין , בית בפני הגדולים eàø((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ):):):):– ÄÈÀÀ

ïéìëBàå íéNBò eðà éøä ,àaà eðì çépäM äî השבח את – ÇÆÄÄÇÈÇÈÂÅÈÄÀÀÄ
ïîöòìלעצמנו, eçéaLä,לחלוק הם שמוכנים והזהירו  שהואיל  – ÄÀÄÀÇÀÈ

דין  בית חששו  שלא מאחר הרי  לעצמם, משביחים שמשביחים ומה

לשאר גם תועלת בזה ראו בודאי  להשביח, להם והניחו לאזהרתם
השבח את להם ומחלו ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").אחיהם, """"תפארת תפארת תפארת תפארת  מבארים ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; ויש 

שמשביחים  ומה טרחתם על  מוחלים שאינם דעתם שגילו  לפי הטעם,
לעצמם íéñëpä((((הרמ הרמ הרמ הרמ """"ה ה ה ה ).).).).משביחים úà äçéaLäL äMàä ïëåÀÅÈÄÈÆÄÀÄÈÆÇÀÈÄ

בעלה, מיתת אחר –òöîàì äçéaLä.היורשים כל  לשותפות – ÄÀÄÈÈÆÀÇ
שירשה  באלמנה היינו  יורשת, באשה כאן שמדובר מבואר, בגמרא

בלא  ראובן  ומת אחיו, שמעון בת את ראובן שנשא כגון  בעלה, נכסי 
ראובן; את יורשות שמעון  ובנות קיים, אינו  אחיו שמעון ואף בנים,

אחיותיה; שאר  עם אותו יורשת אחיו, שמעון  בת שהיא אשתו, נמצאת
יורשת, אשה היתה לא אם אבל לאמצע. השביחה השביחה, אם הלכך 

ליתומים. éøäהשבח ,éìòa éì çépäM äî eàø :äøîà íàÄÈÀÈÀÇÆÄÄÇÄÇÂÄÂÅ
dîöòì äçéaLä ,úìëBàå äNBò éðàעל והודיעה שהואיל – ÂÄÈÀÆÆÄÀÄÈÀÇÀÈ

הקודמת. בהלכה שבארנו כמו לעצמה, השבח כך ,
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ïéôzMä ïéçàä,בשותפות הירושה מן המתפרנסים –ãçà ìôpL ÈÇÄÇËÈÄÆÈÇÆÈ
úeðnàì ïäî המלך לעבודת –,(`xnb) למשרה שנתמנה היינו ÅÆÈËÈ

òöîàìממשלתית, ìôð.האחים לכל משותף מקבל  שהוא השכר  – ÈÇÈÆÀÇ
למלכות, קרוב שהיה כגון  אביהם, מחמת המשרה את קיבל  אם ודווקא
למשרה  ראוי  היה ואפילו  האחים, מחמת קיבלה אם לומר צורך ואין

מחמת  כגון עצמו, מחמת שמינוהו  הודיעו אם אבל  מכולם יותר  זו 

לעצמו השכר וחכמתו, בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).חריפותו  àtøúðå((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  äìç– ÈÈÀÄÀÇÅ
ריפויו, על הוצאות והוציא חלה, האחים מן אחד ìMîאם àtøúðÄÀÇÅÄÆ

Bîöò בכגון כאן שמדובר  מבואר, בגמרא הן . משלו ריפויו  הוצאות – ÇÀ
שאמר כמו מחום, או  מקור נזהר  שלא היינו פשיעה, מחמת שחלה

שנאמר  ופחים, מצנים חוץ שמים בידי הכל  חנינא: כבכבכבכב,,,,רבי ((((משלימשלימשלימשלי

חלה ה ה ה ה ):):):): אם אבל  מהם". ירחק נפשו שומר  עקש, בדרך פחים "צנים

השותפות. משל  ריפויו הוצאות ïúö÷îבאונס, eNòL ïéçàäÈÇÄÆÈÄÀÈÈ
áàä éiça úeðéáLeL נשא שאדם שבזמן  בימיהם, היו נוהגים – ÀÄÀÇÅÈÈ

ימי הוצאות לצורך  דורונות לו  שולחים ומיודעיו רעיו  היו  אשה,

ימי בשבעת החתן  עם ושותים אוכלים המשלחים אותם והיו המשתה,
נקראים  אותם והמשלחים "שושבינ ּות", נקראים אלו דורונות המשתה.

לפי הלואה, כעין  אלא גמורה, מתנה אינה השושבינות "שושבינים".
החתן  חברו  שיהא כן  דעת על  אלא דורונות שולח אדם היה שלא

אשה  זה נשא אם לפיכך  אשה. ישא שהוא בזמן  דורונות לו  מחזיר 
ממנו  ומוציא בדין תובעו זה הרי  השושבינות, לו  החזיר  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ולא

א א א א ----בבבב).).).). ז ז ז ז ,,,, ומתנה ומתנה ומתנה ומתנה  זכיהזכיהזכיהזכיה ללמד הל הל הל הל '''' משנתנו  באה dheyt),ומכאן  itl) שאם
דורונות  ששלחו  כלומר  אביהם, בחיי שושבינות עשו האחים מן אחדים

אביהם, מנכסי  úeðéáLeLלחתן  äøæç כשחזר השושבינות – מקבל  ÈÀÈÀÄ
אביהם, מיתת לאחר  נשים שנשאו בזמן  לאחים דורונות äøæçÈÀÈושלח

òöîàì,האחים כל  לשותפות –ïéc úéáa úéaâð úeðéáLeMäL ÈÆÀÇÆÇÀÄÄÀÅÀÅÄ
אביהם, להם שהניח כמילווה היא שהשושבינות לעיל , שבארנו  כמו –

אבל לשולח. בה כיוצא שושבינות להחזיר  חייב השושבינות ומקבל
מבניו , אחד שם על שושבינות האב שלח שאם ברייתא, מובאת בגמרא

שמו  שעל  בן לאותו  חוזרת היא הרי  האב מיתת לאחר  כשחוזרת
משמע, מהברייתא שהרי משנתנו, על  מקשים ומכאן האב, שלחה

שמנכסי פי  על אף השושבינות, את עצמו  הבן שלח אם שכן  שמכל 
מבארים  לפיכך  לבן . חוזרת חוזרת, כשהיא מקום מכל שלחה, האב
סתם  מבניו אחד  שם על האב ששלח בשושבינות משנתנו  את בגמרא

השושבינות  חזרה אם הלכך בכלל, כולם ונמצאו מי, שם על  פירש ולא
לאמצע חזרה האב, מיתת mig`d).לאחר  lkl)הלכה ìáàÂÈ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).וכן

ïîL écëå ïéé éck Bøáçì çìBMä ביום אפילו או חופה, בלא – ÇÅÇÇÂÅÇÅÇÄÀÇÅÆÆ
החתן , עם ולשמוח לאכול הלך שלא אלא úéáaהחופה ïéaâð ïðéàÅÈÄÀÄÀÅ

íéãñç úeìéîb ïäL éðtî ,ïéc אלא שושבינות דין  להם שאין – ÄÄÀÅÆÅÀÄÂÈÄ
החזרתה. את לתבוע יכולים שאין  חסד, וגמילות מתנה דין 

izdw - zex`ean zeipyn

` wxt zldw - miaezk

à-÷øô úìä÷cÎ`
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i"yx
(‡).úìä÷ éøáã דברי אלא אינו דברי שנאמר מקום כל

א)תוכחות, משה,(דברים  דבר אשר הדברים (שםאלה

ישורון,לב) א)וישמן עמוס(עמוס  ד )דברי שמעו (שם 
הבשן, פרות הזה הדבר א)את ירמיהו(ירמיה  (שםדברי

וגו',לו) זכר יולד אם וראו נא כב)שאלו ב אלה (שמואל 
דוד כג)דברי ב  דברי (שמואל  כלהם, מונד כקוץ ובליעל

כינה  הים, אל הולכים הנחלים כל השמש, וזרח קהלת,
שכר, מתנת להם שאין וים ובלבנה בחמה הרשעים את
ברשעים  מדבר שהענין משם ולמדתי בספרי. שנויה כך
ד"א  תוספ' שוקעת, שסופה החמה לתגבורת והמשילם
ע"א  בעובדי ת"ל, מה הים אל הולכים הנחלים כל
ממש  בהם שיש סבורים למים המשתחוים שוטים נאמר
בו  הולכים הנחלים שכל הגדול הים את שרואין לפי
המקום  אל כי להבין יודעין ואינן מלא אינו והוא
הנהרו' שמימי ללכת שבים הם שם הולכים שהנחלים
הם  כבר שהלכו עצמם המים הם הים לתוך ההולכי'
עד  הקרקע מן למעלה והולכים התהום מתחת נובעות
ואין  פוסקים הנהרות אין לפיכך ונובעים וחוזרים הים

ע"כ: ממש בהן שיש מפני ולא מלא על ÷úìä.הים

קוראו אחר במקום וכן הרבה חכמות שקיהל (משלישם

שהיה ל ) וי"א והקיאה החכמה כל שאגר יקא בן אגור
בהקהל: דבריו כל íìùåøéá.אומר êìî:החכמה עיר

(·).úìä÷ øîà íéìáä ìáä ואומר תגר קורא קהלת
של  הבל שהכל [ד*] בראשית ימי שבעת יציר' כל על

הוא: שהוא ìáä.הבלים לפי פתח חטף נקוד הבל
כנגד  הבלים שבעת שבהבלים. הבל כלומר דבוק

בראשית: ימי שבעת ïåøúé.(‚)מעשה äî שכר
ùîùä.ומותר: úçú אור קרויה שהיא התורה תמורת
ו)שנאמר בו (משלי מחליף שהוא עמל כל אור, ותורה

בו: שכר מה התורה עסק àá.(„)את øåãå êìåä øåã
מבלה  אינו ולגזול לעשוק ועמל יגע שהרשע מה כל
מיד  הכל ונוטל בא אחר ודור הולך הדור כי מעשיו את

שנאמר כענין כ )בניו דלים:(איוב ירצו õøàäåבניו
.úãîåò íìåòì'הנמוכי הענוים המתקיימים הם ומי

שנאמר כענין לארץ, עד עצמם לז)המניעין (תהלים

צדיקי  כל אומר תנחומא ומדרש ארץ. ירשו וענוים
שנאמר ארץ, נקראו ג)ישראל לי (מלאכי תהיו ואתם

חפץ: ארץ

cec zcevn
(‡).˙Ï‰˜ È¯·„אלא תשתלם לא  המעולה שהחקירה  ידוע 

בקבוצת כשתהיה העיון מפאת האחת יחד. גם  פנים בשלשה
יכשר. איזהו להבחין זה לעומת  בזה להתבונן מחולפות  דעות
והמעולה וביראה . בחכמה רשום  מאדם הקבלה מפאת  השנית 
הוא רוצה שהאב לפי לבנו, ימסרנה הקבלה  המוסר אם ביותר 
השלישית האמת. על ומעמידו יפה בעין ויסרנה בנו בתקנת 
אם וכל ֿשכן המתהוויים, מהדברים והנסיון המבחן מפאת 

דברי הספר בפתיחת המעתיק אמר לכן שהוא. מה  כפי הענין אמתת  להתבונן המשכילים חכמים  מרבית במקום  הדברים  יתהוו
בחכמה רשום מאדם הקבלה בצירוף מחולפות  דעות  קבוצת קיבוץ ידי על נחקרו  האלה  הדברים  לומר רוצה וגו', קהלת
מלכותו עיר בירושלים המתהווים מהדברים המבחן ובצירוף האמת, שדי  ינק אשר בנו היה והמקבל המלך , דוד  והוא וביראה
מאד  הנה כן בהיות  וכאומר בה, המולך המלך מן נכחד לא דבר  כל והנה הענין , אמיתת המשכילים  לבב  חכמי אנשיה אשר 

הימנו: למעלה שאין  רב בשלימות הדברים  ˜‰Ï˙.(·)נחקרו  ¯Ó‡ ÌÈÏ·‰ Ï·‰אדם לבני קהלת אמר הספר בזה לומר רוצה
לא אופן בשום  אשר הבל  שהכל  מה  ההבלים את הבל  ואמר אמריו ומפרש  וחוזר ההבלים . את  ולהמאיס  לההביל והזהירם 
יען ולהמאיסם , אותם  לההביל מהראוי אין  המועיל תכלית  באחרונה המסבבים ההבלים (אבל  ויקר. ראוי תכלית  מהם יצמח 

ומועיל ): טוב  דבר בהם ÔÂ¯˙È.(‚)נמצא ‰Óבדבר שיעמול  העמל בכל  לאדם הבא הריוח  מהו ואמר שפתח  קהלת  דברי אלה
הרבה הפועלת  שהיא לפי השמש  (וזכר השמים  מערכת ביד  המסור  הקנינים אסיפת עמל והיא השמש, ממשלת תחת  הנתון
מד ), (ירמיה השמים  למלכת לקטר שנאמר וכמו מלוכה מלשון  השמים מלכת תקרא  ולכן  מכולם, היא  וגדולה  בתחתונים
העולם בזה לומר רוצה השמש תחת  או  בידו. מאומה יקח ולא  האוספם ימות למחר הלא  הקנינים באלו התועלת מהו וכאומר

קניני לאסוף בו שיעמול  בהעמל  יש  ריוח  מה השמש זריחת  ‰ÍÏÂ.(„)ם):במקום ¯Â„כשהדור אמנם  אם אף  לומר רוצה 
כי אחריו לבניו להשאיר קנינים  ולאסוף לעמול  לחשוב  מקום אין זה כל עם אחר, דור בא  הנה במקומו למות הולך  הזה 
כולם, הקנינים עם יושביה  כן אם  ויתמו תבלה , כבגד היא גם  הלא עומדת לעולם  עצמה הארץ וכי לומר רוצה וגו' והארץ

לעד : המתקיים דבר זה אין כן אם

oeiv zcevn
(‡).˙Ï‰˜דברים) יעקב קהלת כמו ואסיפה. קיבוץ ענין הוא

הדעות שהקהיל על  כן, נקרא היה  שלמה והמלך ד ), לג 
צודק : מהבלתי הצודק וללבן לצרף ענינו‰·Ï.(·)המנגדות

המוזכר פה  הבל  מלשון מושאל  והוא ממש, בו שאין דבר
ה): ב (ירמיה  ההבל  אחרי וילכו  וכן רז"ל. ÔÂ¯˙È.(‚)בדברי

וריוח : מותר  ‰˘Ó˘.מלשון ˙Á˙:השמש במקום
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‰åéîç úéáì úBðBìáñ çìBMä,äðî äàî íL çìL,øðéãa elôà ïúç úãeòñ íL ìëàå–ïéaâð ïðéà;àG ©¥©¦§§¥¨¦¨©¨¥¨¨¤§¨©¨§©¨¨£¦§¦¨¥¨¦§¦
ïúç úãeòñ íL ìëà–ïéaâð elà éøä.ïéaøî úBðBìáñ çìL,dìòa úéáì dnò eøæçiL–ïéaâð elà éøä; ¨©¨§©¨¨£¥¥¦§¦¨©¦§§ª¦¤©§§¦¨§¥©£¨£¥¥¦§¦

ïéèòî úBðBìáñ,äéáà úéáa ïäa LnzLzL–ïéaâð ïðéà. ¦§ª¨¦¤¦§©¥¨¤§¥¨¦¨¥¨¦§¦
Âíéøçàì åéñëð ìk áúkL òøî áéëL,àeäL ìk ò÷ø÷ øiLå–úîi÷ Búðzî;àeäL ìk ò÷ø÷ øiL àG– §¦§©¤¨©¨§¨¨©£¥¦§¦¥©§©¨¤©§¨©¤¤¦¥©§©¨¤

úîi÷ Búðzî ïéà.da áúk àG:òøî áéëL,øîBà àeä:äéä òøî áéëL,íéøîBà ïäå:äéä àéøa–éøöC ¥©§¨©¤¤¨©¨§¦§©¥§¦§©¨¨§¥§¦¨¦¨¨¨¦
òøî áéëL äéäL äéàø àéáäì;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä. §¨¦§¨¨¤¨¨§¦§©¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

:éîò úéùòù êøãë.ony icke oii ick exiagl gleyd la`äðéàå ,äðúî àìà úåðéáùåù åæ ïéà ,åîò ìåëàì êìåä åðéàå äôåçá éîð éà åà .äôåç àìá
:ã"áá úéáâð

dddd.zepelaq gleyd:íù ìëåàå ïúçä êìåä íéîòôå ,ïîù éãëå ïéé éãëå úåðãâî éðéîå íéèéùëú äñåøàä úéáì ïéçìåù ïéùåãé÷ä úøçîì íéðúç âäðî
.oiabp opi`äáåâå ìçî àì øðéãî úåçô ìëà ìáà ,øðéãá ìëàù à÷åãå .ìçî äìéëà úçîù úáç úîçîã .äùøâì àáù åà àéä äúî åà àåä úî íà
:úåðåìáñä.miaexn zepelaq glyòá úéáì äîò åàåáéù úðî ìò ùøéô íà ,íéèòåî åìéôàåúåðåìáñä êøãù ,è÷ð àúìîã àçøåàå .ïéáâð åìà éøä äì

:ïéèòåî úåéäì ïëøã äéáà úéáá ïäá èù÷úúù éãë ïéçìåùù ïúåàå ,ïéáåøî úåéäì äìòá úéáì åàåáéù éãë ïéçìåùù
eeee.`edy lk rwxw xiiyeòøî áéëù úðúîã ,äðúî åúåà ìò åãéî åð÷ù àåäå .øæåç åðéà ãîò íàå ,äðúî åúðúî ,ïéìèìèî åîöòì øééù íà ïéãä àåäå

íà ìáà .íééçî äðúîä úåð÷äì àáùë à÷åãå .òøî áéëùä úî åìéôà äðúîä ìá÷î äð÷ àì åãéî åð÷ àì íàå .ãîò àì ïéá ãîò ïéá ïéð÷ éòá úö÷îá
åìéôàå øæåç ,ãîòå íåìë åîöòì øééù àì íà ,íééçî äðúî ïúéì àáù òøî áéëùå .åîöòì øééù åìéôàå ,ïéð÷ êéøö åðéà åúåî øçà êëå êë éðåìôì åðúé øîà
åìéôàå äðúîä ìá÷î äð÷ ,úî íàå .åãéî åð÷ åìéôàå ,øééù àì ïéá øééù ïéá ,øæåç íìåòì ,úééîã äéì éå øîà÷ã äéì àðòîùã äúéî úîçî äåöîå .åãéî åð÷

:ïéð÷ àìá.rxn aiky da azk `l:íåìë øééù àìå .à÷åùá éäåìâø ìò êìä ãë ,àéøá úðúî ïåùì àì óàå .äéñøòá éîøå øéö÷ ãëaiky xne` `ed
.iziid rxn:øåæçú àìå úééä àéøá øîåà äìäå .éá éðøæåçå.rxn aiky didy di`x `iadl jixvàéáäì åéìòå ,àåä àéøá àðãéàäã ,ïðéìæà àúùä øúáã

:äðúîä úòùá òøî áéëù äéäù äéàø.mixne` minkgeàéöåäì àáù äðúîä ìá÷îå ,äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä ïðéøîà àìà àúùä øúá ïðéìæà àì
:íéîëçë äëìäå .äòù äúåàá äéä àéøáù íéãòå äéàø àéáäì åéìò ,÷æçåî àåäù ïúåðä ãéî

`xephxa yexit

מפרש, הרמב"ם אבל  מברטנורא, הרב מפרש וכן  הרשב"ם, לפי  משנתנו  בארנו 
לא  אבל  בלבד במעות אלא נוהג אינו  שושבינות שדין ללמד, באה שמשנתנו 

ושמן יין  eh);בכדי  ,f dpzne diikf 'ld) בכסף הם שושבינות שדיני  מפרשים, ויש
ובמשתה במאכל  לא אבל בהם, וכיוצא בבגדים או  בזהב (d"nxd).או 
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הזכרנו zeaezk),כבר  zkqn zligza)לפני אשה,כי  לישא איש כשעמד בישראל ם
אביה. בבית ומשאירה ארוסתו, אותה ועושה עדים, בפני  תחילה מקדשה היה
גם  היה מכאן  לביתו . כאשתו ומביאה לחופה כונסה היה הנישואין  זמן וכשהגיע
ומיני תכשיטים ארוסתו  לבית הקידושין יום למחרת שולח היה שהחתן  מנהג,
לבית  כך אחר הולך  החתן  שהיה ויש  "סבלונות". נקראות אלו  מתנות מגדנות.
בענין הקודמת במשנה ששנינו  ההלכה אגב והנה – חתן . סעודת שם ואוכל חמיו
נגבים  אם הסבלונות, בענין  ללמד  משנתנו  באה דין , בבית נגבית שהיא השושבינות

מהם. אחד כשמת או  ארוסתו את החתן כשגירש  הם,

åéîç úéáì úBðBìáñ çìBMä יום לאחר  לכלתו החתן מתנות – ÇÅÇÄÀÀÅÈÄ
לעיל , שבארנו  כמו  äðîהקידושין, äàî íL çìLבשווי מתנות – ÈÇÈÅÈÈÆ

זוז , אלפים øðéãaעשרת elôà ïúç úãeòñ íL ìëàåואחר – ÀÈÇÈÀÇÈÈÂÄÀÄÈ
מהם, אחד שמת או אותה גירש  ïéaâðכך ïðéà לתבוע יכולים אין  – ÅÈÄÀÄ

אנו  חתן , סעודת חמיו בבית ואכל שהואיל  הסבלונות, החזרת את

בגמרא  הסבלונות. על מחל  ודאי  הסעודה שמחת שמחמת אומרים,
אם  אבל בדינר, לפחות היתה שאכל הסעודה אם שדווקא מבואר,

הסבלונות. וגובה מחל , לא מדינר, בפחות íLהיתה ìëà àG– ÈÇÈ
– חמיו ïéaâðבבית elà éøä ,ïúç úãeòñ את שלח שלא – ÀÇÈÈÂÅÅÄÀÄ

היא  חייבת אותה כנס שלא וכיון לכנסה, מנת על  אלא הסבלונות

הסבלונות. את לו  dnòלהחזיר eøæçiL ,ïéaøî úBðBìáñ çìLÈÇÄÀÀËÄÆÇÀÀÄÈ
dìòa úéáì,הנישואין לאחר  בעלה לבית עמה שתביאם כדי –éøä ÀÅÇÂÈÂÅ
ïéaâð elà–; חתן סעודת שם אכל  glyאפילו la`úBðBìáñ ÅÄÀÄÄÀ

ïéaâð ïðéà ,äéáà úéáa ïäa LnzLzL ,ïéèòî לא אפילו – ËÈÄÆÄÀÇÅÈÆÀÅÈÄÈÅÈÄÀÄ
סבלונות  בשולח מדובר שברישא מבואר, במפרשים חתן . סעודת אכל
ואילו  אכל", ל "לא חתן " סעודת "אכל  בין הבדל יש  ובאלו סתם,

"מרובים" הסיפא שנקטה שמה כלומר  במפרש , מדובר  בסיפא
פירש, שאם הוא, ההבדל  עיקר  אלא הוא, דווקא לאו ו"מועטים"

מועטים, סבלונות שלח אפילו בעלה, לבית עמה יחזרו שהסבלונות

שתשתמש פירש  ואם חתן; סעודת שם אכל אם אף נגבים, אלו  הרי
אכל לא אם אף נגבים, אינם מרובים, היו אפילו אביה, בבית בהם

שכך מפני  אלא ו "מועטים" "מרובים" המשנה נקטה ולא חתן . סעודת
ששולח  והסבלונות עמה, שיחזרו מתנה הם מרובים שסבלונות הדרך ,

מועטים הם אביה בבית בהם שתשתמש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כדי  ((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;;
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òøî áéëL,מסוכן חולה –íéøçàì åéñëð ìk áúkL והוא – ÀÄÀÇÆÈÇÈÀÈÈÇÂÅÄ
דברי שכן  לפלוני , נכסי כל שאמר: כגון פיו, על נכסיו חילק אם הדין

הם וכמסורים ככתובים מרע ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),שכיב """"תפארתתפארתתפארתתפארת øiLåÀÄÅ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;
àeäL ìk ò÷ø÷מיטלטלים שייר אם הדין  והוא לעצמו, –,(`xnb) ÇÀÇÈÆ

úîi÷ Búðzî, בו לחזור  יכול  אינו מחוליו  עמד שאם כלומר – ÇÀÈÇÆÆ
אפילו  נכסיו  את ליתן  היתה שדעתו  אומרים אנו לעצמו, ושייר שהואיל

מידו , קנו כן אם אלא בנכסים זוכה המקבל  אין ברם, מחוליו . יעמוד 
במקצת מרע שכיב envrl)שמתנת xiiyyk epiid) בין קנין , צריכה

עמד . לא בין  מחוליו àeäLעמד  ìk ò÷ø÷ øiL àG שלא היינו  – ÄÅÇÀÇÈÆ
כלום, לעצמו ÷úîiשייר  Búðzî ïéà מחוליו עמד  שאם כלומר  – ÅÇÀÈÇÆÆ

שלא  אומרים אנו כלום לעצמו שייר ולא שהואיל בו, לחזור  הוא יכול

והרי למות, עומד שהוא היה שסבור משום אלא לאחרים נכסיו  נתן 
גמורה. מרע שכיב מתנת òøîזו  áéëL :da áúk àG כתב לא – ÈÇÈÀÄÀÇ

שהיא  בו פירש  לא וכן  הנתינה, בשעת חולה שהיה המתנה בשטר
כלום, לעצמו  שייר לא ואף בריא, òøîמתנת áéëL :øîBà àeäÅÀÄÀÇ

äéä,בו לחזור הוא יכול  מחוליו שעמד  וכיון –íéøîBà ïäå– ÈÈÀÅÀÄ
אומרים: המתנה את äéäהמקבלים àéøa, בו לחזור יכול  ואינו  – ÈÄÈÈ

Céøö, הנותן –òøî áéëL äéäL äéàø àéáäì– ועכשיו שהואיל  ÈÄÀÈÄÀÈÈÆÈÈÀÄÀÇ
עליו  לפיכך  בריא, היה המתנה בשעת שגם אומרים אנו  בריא הוא

חולה. אז שהיה ראיה øéàîלהביא éaø éøác שהולכים הסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
עכשיו. מצבו åéìòאחר Bøáçî àéöBnä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÄÅÂÅÈÈ

äéàøä,המוחזק שהוא הנותן, מיד להוציא הבא המתנה מקבל – ÈÀÈÈ
שעה. באותה היה שבריא ראיה להביא minkgk.עליו dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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Êåét ìò åéñëð ÷lçîä,øæòéìà éaøøîBà:ïkñî ãçàå àéøa ãçà,úeéøçà ïäì LiL íéñëð–óñëa ïéð÷ð ©§©¥§¨¨©¦©¦¡¦¤¤¥¤¨¨¦§¤¨§ª¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦§¤¤
ä÷æçáe øèLáe;úeéøçà ïäì ïéàLå–àlà ïéð÷ð ïéàäëéLîa.Bì eøîà:éða ìL ïnàa äNòîäúéäL ìëBø ¦§¨©£¨¨§¤¥¨¤©£¨¥¦§¦¤¨¦§¦¨¨§©£¤§¦¨¤§¥¥¤¨§¨

äìBç,äøîàå:ézáì éúðéák eðz,äðî øNò íéðLa àéäå,äúîå,äéøác úà eîi÷å.ïäì øîà:íøa÷z ìëBø éða ¨§¨§¨§§¦¨¦§¦¦§¦¦§¥¨¨¨¤¨¥¨§¦§¤§¨¤¨¨©¨¤§¥¥§©§¥
ínà.íéîëçåíéøîBà:ïéîi÷ åéøác úaMa,áBzëì ìBëé BðéàL éðtî;ìça àG ìáà.òLBäé éaøøîBà:úaMa ¦¨©£¨¦§¦©©¨§¨¨©¨¦¦§¥¤¥¨¦§£¨©Ÿ©¦§ª©¥©©¨
eøîà,ìça øîçå ì÷.Bá àöBik:ïè÷ì ïéëæ,ìBãâì ïéëæ ïéàå.òLBäé éaøøîBà:eøîà ïè÷ì,ìBãâì øîçå ì÷. ¨§©¨Ÿ¤©Ÿ©¥¨¦§¨¨§¥¨¦§¨©¦§ª©¥§¨¨¨§©¨Ÿ¤§¨
Áåéáà ìòå åéìò úéaä ìôð,åéùéøBî ìòå åéìò Bà,áBç ìòáe äMà úaúk åéìò äúéäå,íéøîBà áàä éLøBé: ¨©©©¦¨¨§©¨¦¨¨§©¦¨§¨§¨¨¨§ª©¦¨©©§¥¨¨§¦

ïBLàø úî ïaä,áàä úî Ck øçàå;íéøîBà áBçä éìòa:ïBLàø úî áàä,ïaä úî Ck øçàå–úéa ©¥¥¦§©©¨¥¨¨©£¥©§¦¨¨¥¦§©©¨¥©¥¥

ffff.okeqn cg`e `ixa cg` xne` xfril` 'xïéàã äéì àøéáñ äúéî úîçî äåöî åìéôàå ,åîã ïéøåñîëå ïéáåúëë òøî áéëù éøáã äéì úéì øæòéìà 'ø
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .àéøá úðúîë ,ïéð÷á àìà äðúî åúðúî.izpiak:àúðéáë íéãéãø íåâøú.mn` mxawzíéòùøù íäî äéàø ïéàéáî ïéà øîåìë

:ïéãä ïî äéä àìù ô"òà ,ïîà úðúî úáì íéé÷ì íéðáì ïðáø åñð÷ àñð÷å åéä.lega `l la`:ìåçá åéñëð òøî áéëùä ÷ìéç íà.lega xnege lwïëå
óøèú àìù éãë úáùá ïéá ìåçá ïéá åðîî íéðå÷ ,åãéî åð÷éù ìàù íàå .ïéð÷ êéøö ïéàå ,åîã éøéñîëå éáéúëë òøî áéëù éøáã úáùá ïéá ìåçá ïéáã äëìä

:åéìò åúòã
gggg.oey`x zn oad mixne` a`d iyxei:íìåòî ïáä ïäá äëæ àì éøäù åìà íéñëðî òøôäì ìåëé áåç ìòá ïéàå.oey`x zn a`d mixne` aegd ilrae

:áåç éìòáå äùà úáåúëì íéãáòåùî íäå .ïáä éðôì úçà äòù íéñëðä åìôðå.ewelgi mixne` i`ny ziaéåáâë úåáâì ãîåòä øèù éàîù úéá éøáñ÷ã
:å÷åìçé êëéôì ,ååä íé÷æçåî åäééååøú áåç éìòáå áàä éùøåéå ,éîã.mixne` lld ziaeíãéî àéöåäì àá áåç ìòáå åîã íé÷æçåîëå íéùøåé ú÷æçá íéñëðä

`xephxa yexit

i y i l y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

מביאה  והיא נכסיו , את לחלק המצווה מרע שכיב בדין  ללמד מוסיפה משנתנו
תנאים. מחלוקת בזה

åét ìò åéñëð ÷lçîä מ יש צוואתו; פי  על  שמחלק – פרשים, ÇÀÇÅÀÈÈÇÄ
לבניו בבבב););););נכסיו ידידידיד,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין במחלק ((((רש רש רש רש """"יייי כאן  שמדובר מפרשים, ויש 

לירשו  ראויים לשאינם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),נכסיו רמה רמה רמה רמה ";";";"; øîBà("("("("ידידידיד øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
גורסים: ויש –xne` xfrl` iax:(:(:(:( תוספות תוספות תוספות תוספות ãçàå((((עייןעייןעייןעיין àéøa ãçàÆÈÈÄÀÆÈ

ïkñî מסוכן חולה כשהוא ובין בריא כשהוא מחלק שהוא בין – ÀËÈ
הקנין , מדרכי באחד אלא למקבל  נקנים הנכסים אין מרע), (שכיב

úeéøçàוהיינו: ïäì LiL íéñëð,קרקעות –óñëa ïéð÷ð– ÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈÄÀÄÀÆÆ
על ונתן  הואיל  פרוטה, שווה לו נתן ואפילו למקנה; הקונה שנותן 

קנה; זה הרי  קנין, גמר שכותב øèLáeדעת מתנה בשטר  או – ÄÀÈ
למקבל , כגון ä÷æçáeהנותן  בקרקע, מחזיק שהמקבל בחזקה, או  – ÇÂÈÈ

וכדומה בקרקע חופר או  גודר  או  d);שנועל ,` oiyeciw dpyn oiir)
úeéøçà ïäì ïéàLå,מיטלטלים –äëéLîa àlà ïéð÷ð ïéà ÀÆÅÈÆÇÂÈÅÄÀÄÆÈÄÀÄÈ

לא  אבל ד-ה), א, בקידושין  (כמבואר  במסירה או בהגבהה, או –

שכיב  שדברי  סובר , אינו  אליעזר רבי בחזקה; ולא בשטר ולא בכסף
מרע  שכיב שאפילו  כאן, אומר הוא ולכן  הם, וכמסורים ככתובים מרע

בריא. מתנת כדין  בקנין אלא בהם זוכה המקבל אין  נכסיו , שחילק
.xfril` iaxk dkld oi`eBì eøîà שכיב שדברי הסוברים חכמים, – ÈÀ

הם: וכמסורים ככתובים ìëBøמרע éða ìL ïnàa äNòî שם – ÇÂÆÀÄÈÆÀÅÅ
ézáìאביהם, éúðéák eðz :äøîàå ,äìBç äúéäL–dpiak ÆÈÀÈÈÀÈÀÈÀÀÄÈÄÀÄÄ

רדיד של כגכגכגכג),),),),תרגום ג ג ג ג ,,,, צעיף,((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  מין  øNòוהיינו íéðLa àéäåÀÄÄÀÅÈÈ
äðî, זוז ומאתיים אלף הכבינה של  ושווייה –úà eîi÷å ,äúîå ÈÆÈÅÈÀÄÀÆ

äéøác,אותה הקנתה שלא פי  על אף לבתה, הכבינה את שנתנו – ÀÈÆÈ
קנין. צריכה אינה מרע שכיב שמתנת ïäìומכאן  øîàאליעזר רבי – ÈÇÈÆ

ínàלחכמים: íøa÷z ìëBø éðaמבני ראיה להביא אין  כלומר  – ÀÅÅÀÇÀÅÄÈ
קנסו  רשעים, שהיו  וכיון  אמם! שתקברם והלוואי היו, שרשעים רוכל,

קנין בלא לבתה אמם מתנת לקיים חכמים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אותם ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;

מפני הוא הטעם רשעים, שהיו אליעזר  רבי שאמר שמה מובא, בגמרא
(כלאים  וחכמים אליעזר  רבי בזה נחלקו  ואמנם בכרם; קוצים שקיימו 

ח): yciwה, :xne` xfril` iax ± mxka mivew miiwnd" את (אסר 
בהנאה); yciw".הגידולים `l :mixne` minkge חכמים שלשיטת ומכאן,

שקנסום. לומר אין  ולפיכך  רשעים, היו  íéøîBàלא íéîëçåיש – ÇÂÈÄÀÄ
כאן : `xne:גורסים xfril` iaxúaMa נכסיו חילק מרע שכיב אם – ÇÇÈ

÷ïéîiבשבת, åéøác,קנין בלא –áBzëì ìBëé BðéàL éðtî– ÀÈÈÇÈÄÄÀÅÆÅÈÄÀ
דבריו  שיהו חכמים תיקנו  בשבת, ולקנות לכתוב אפשר  שאי וכיון

עליו, דעתו תיטרף שלא כדי  ìçaקיימים, àG ìáàשיש לפי  – ÂÈÇÙ
ובקנין. בכתיבה eøîàתקנה úaMa :øîBà òLBäé éaø,החכמים – ÇÄÀËÇÅÇÇÈÈÀ

שיכול מתוך  לומר : שאין פי על  אף באמירתו , מקנה מרע ששכיב
קנה, וכתיבה קנין  בלא אף ולכתוב, ìçaלהקנות øîçå ì÷– ÇÈÙÆÇÙ

בנכסים  זוכה שהמקבל  שכן  כל  שטר, ובכתיבת בקנין  שאפשר  שכיון
שאמרו: כמו  וכתיבה, קנין  בלא zakrnאף dlia oi` ,dlial ie`xd lk"

"ea,ד יב, שבמנחות הדברים, ופירוש  ב ; פא, בתרא בבא (גמרא
לפי אחד ", בכלי  ומביא עשרון , ששים של  מנחה אדם "מתנדב שנינו:

עישרון  מששים יותר אבל  בשמן, יפה נבללים סולת עשרון ששים שעד
סולת  עישרון  משישים יותר  יפה לבלול יכולים שאין כלים, שני צריך 

בכלי עישרון  שישים עד שהביא מי מקום ומכל אחד , בכלי בשמן 
בילה  אין לבילה ראויה והיא שהואיל כשרה, המנחה בלל , ולא אחד 

שאין  שכן כל  לכתוב, ראוי  ובחול  הואיל  כאן , ואף בה; מעכבת
מעכבת). Báהכתיבה àöBik בענין התנאים נחלקו לזו  דומה בדרך  – ÇÅ

ïè÷ìאחר: ïéëæיכול הקטן  ואין  הואיל  לקטן , מתנה ליתן  הרוצה – ÈÄÀÈÈ
בשבילו, לזכות אחר  יכול  בעצמו , ìBãâìלזכות ïéëæ ïéàåלפי – ÀÅÈÄÀÈ

בעצמו. לזכות יכול eøîàשהגדול ïè÷ì :øîBà òLBäé éaø– ÇÄÀËÇÅÀÈÈÈÀ
אינו  בעצמו שהוא פי על אף בשבילו , לזכות אחר  שיכול החכמים,

לזכות, ìBãâìיכול  øîçå ì÷, בעצמו לזכות לגדול שאפשר שכיון – ÇÈÙÆÀÈ
בשבילו . לזכות יכול  אחר שגם שכן  כל שליח, לעשות הוא יכול  ואף

.ryedi iaxk dklde

ח ה נ ש מ ר ו א ב
בירושה. בספקות המשניות דנות פרקנו סוף ועד  מכאן 

åéáà ìòå åéìò úéaä ìôð ומתו אביו, יעקב ועל ראובן  על – ÈÇÇÇÄÈÈÀÇÈÄ
åéùéøBîשניהם, ìòå åéìò Bà,במותם יורשם שהוא קרוביו, – ÈÈÀÇÄÈ

ראוי ראובן והיה זרע, הניח שלא אחיו  שמעון ועל  ראובן  על  כגון
åéìòלירשו , äúéäå, ראובן על –áBç ìòáe äMà úaúk ולא – ÀÈÀÈÈÈÀËÇÄÈÇÇ

כתובתה, את ואלמנתו חובו את חוב בעל  מהם שיגבו נכסים, הניח

áàä éLøBé– אביו  ועל  עליו  הבית שנפל בכגון  –ïaä :íéøîBà ÀÅÈÈÀÄÇÅ
áàä úî Ck øçàå ,ïBLàø úî בירושה ראובן  זכה שלא ונמצא – ÅÄÀÇÇÈÅÈÈ

שנפלו  הירושה מנכסי  להיפרע יכולים והאלמנה חוב בעל  ואין  בכלל ,
אביו; מיעקב ïBLàø,להם úî áàä :íéøîBà áBçä éìòaÇÂÅÇÀÄÈÈÅÄ

ïaä úî Ck øçàå בנו ראובן זכה האב מיתת שבשעת ונמצא – ÀÇÇÈÅÇÅ
מחלקו . לגבות לנו ויש e÷Gçéבירושתו , :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰åéîç úéáì úBðBìáñ çìBMä,äðî äàî íL çìL,øðéãa elôà ïúç úãeòñ íL ìëàå–ïéaâð ïðéà;àG ©¥©¦§§¥¨¦¨©¨¥¨¨¤§¨©¨§©¨¨£¦§¦¨¥¨¦§¦
ïúç úãeòñ íL ìëà–ïéaâð elà éøä.ïéaøî úBðBìáñ çìL,dìòa úéáì dnò eøæçiL–ïéaâð elà éøä; ¨©¨§©¨¨£¥¥¦§¦¨©¦§§ª¦¤©§§¦¨§¥©£¨£¥¥¦§¦

ïéèòî úBðBìáñ,äéáà úéáa ïäa LnzLzL–ïéaâð ïðéà. ¦§ª¨¦¤¦§©¥¨¤§¥¨¦¨¥¨¦§¦
Âíéøçàì åéñëð ìk áúkL òøî áéëL,àeäL ìk ò÷ø÷ øiLå–úîi÷ Búðzî;àeäL ìk ò÷ø÷ øiL àG– §¦§©¤¨©¨§¨¨©£¥¦§¦¥©§©¨¤©§¨©¤¤¦¥©§©¨¤

úîi÷ Búðzî ïéà.da áúk àG:òøî áéëL,øîBà àeä:äéä òøî áéëL,íéøîBà ïäå:äéä àéøa–éøöC ¥©§¨©¤¤¨©¨§¦§©¥§¦§©¨¨§¥§¦¨¦¨¨¨¦
òøî áéëL äéäL äéàø àéáäì;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä. §¨¦§¨¨¤¨¨§¦§©¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

:éîò úéùòù êøãë.ony icke oii ick exiagl gleyd la`äðéàå ,äðúî àìà úåðéáùåù åæ ïéà ,åîò ìåëàì êìåä åðéàå äôåçá éîð éà åà .äôåç àìá
:ã"áá úéáâð

dddd.zepelaq gleyd:íù ìëåàå ïúçä êìåä íéîòôå ,ïîù éãëå ïéé éãëå úåðãâî éðéîå íéèéùëú äñåøàä úéáì ïéçìåù ïéùåãé÷ä úøçîì íéðúç âäðî
.oiabp opi`äáåâå ìçî àì øðéãî úåçô ìëà ìáà ,øðéãá ìëàù à÷åãå .ìçî äìéëà úçîù úáç úîçîã .äùøâì àáù åà àéä äúî åà àåä úî íà
:úåðåìáñä.miaexn zepelaq glyòá úéáì äîò åàåáéù úðî ìò ùøéô íà ,íéèòåî åìéôàåúåðåìáñä êøãù ,è÷ð àúìîã àçøåàå .ïéáâð åìà éøä äì

:ïéèòåî úåéäì ïëøã äéáà úéáá ïäá èù÷úúù éãë ïéçìåùù ïúåàå ,ïéáåøî úåéäì äìòá úéáì åàåáéù éãë ïéçìåùù
eeee.`edy lk rwxw xiiyeòøî áéëù úðúîã ,äðúî åúåà ìò åãéî åð÷ù àåäå .øæåç åðéà ãîò íàå ,äðúî åúðúî ,ïéìèìèî åîöòì øééù íà ïéãä àåäå

íà ìáà .íééçî äðúîä úåð÷äì àáùë à÷åãå .òøî áéëùä úî åìéôà äðúîä ìá÷î äð÷ àì åãéî åð÷ àì íàå .ãîò àì ïéá ãîò ïéá ïéð÷ éòá úö÷îá
åìéôàå øæåç ,ãîòå íåìë åîöòì øééù àì íà ,íééçî äðúî ïúéì àáù òøî áéëùå .åîöòì øééù åìéôàå ,ïéð÷ êéøö åðéà åúåî øçà êëå êë éðåìôì åðúé øîà
åìéôàå äðúîä ìá÷î äð÷ ,úî íàå .åãéî åð÷ åìéôàå ,øééù àì ïéá øééù ïéá ,øæåç íìåòì ,úééîã äéì éå øîà÷ã äéì àðòîùã äúéî úîçî äåöîå .åãéî åð÷

:ïéð÷ àìá.rxn aiky da azk `l:íåìë øééù àìå .à÷åùá éäåìâø ìò êìä ãë ,àéøá úðúî ïåùì àì óàå .äéñøòá éîøå øéö÷ ãëaiky xne` `ed
.iziid rxn:øåæçú àìå úééä àéøá øîåà äìäå .éá éðøæåçå.rxn aiky didy di`x `iadl jixvàéáäì åéìòå ,àåä àéøá àðãéàäã ,ïðéìæà àúùä øúáã

:äðúîä úòùá òøî áéëù äéäù äéàø.mixne` minkgeàéöåäì àáù äðúîä ìá÷îå ,äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä ïðéøîà àìà àúùä øúá ïðéìæà àì
:íéîëçë äëìäå .äòù äúåàá äéä àéøáù íéãòå äéàø àéáäì åéìò ,÷æçåî àåäù ïúåðä ãéî

`xephxa yexit

מפרש, הרמב"ם אבל  מברטנורא, הרב מפרש וכן  הרשב"ם, לפי  משנתנו  בארנו 
לא  אבל  בלבד במעות אלא נוהג אינו  שושבינות שדין ללמד, באה שמשנתנו 

ושמן יין  eh);בכדי  ,f dpzne diikf 'ld) בכסף הם שושבינות שדיני  מפרשים, ויש
ובמשתה במאכל  לא אבל בהם, וכיוצא בבגדים או  בזהב (d"nxd).או 
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הזכרנו zeaezk),כבר  zkqn zligza)לפני אשה,כי  לישא איש כשעמד בישראל ם
אביה. בבית ומשאירה ארוסתו, אותה ועושה עדים, בפני  תחילה מקדשה היה
גם  היה מכאן  לביתו . כאשתו ומביאה לחופה כונסה היה הנישואין  זמן וכשהגיע
ומיני תכשיטים ארוסתו  לבית הקידושין יום למחרת שולח היה שהחתן  מנהג,
לבית  כך אחר הולך  החתן  שהיה ויש  "סבלונות". נקראות אלו  מתנות מגדנות.
בענין הקודמת במשנה ששנינו  ההלכה אגב והנה – חתן . סעודת שם ואוכל חמיו
נגבים  אם הסבלונות, בענין  ללמד  משנתנו  באה דין , בבית נגבית שהיא השושבינות

מהם. אחד כשמת או  ארוסתו את החתן כשגירש  הם,

åéîç úéáì úBðBìáñ çìBMä יום לאחר  לכלתו החתן מתנות – ÇÅÇÄÀÀÅÈÄ
לעיל , שבארנו  כמו  äðîהקידושין, äàî íL çìLבשווי מתנות – ÈÇÈÅÈÈÆ

זוז , אלפים øðéãaעשרת elôà ïúç úãeòñ íL ìëàåואחר – ÀÈÇÈÀÇÈÈÂÄÀÄÈ
מהם, אחד שמת או אותה גירש  ïéaâðכך ïðéà לתבוע יכולים אין  – ÅÈÄÀÄ

אנו  חתן , סעודת חמיו בבית ואכל שהואיל  הסבלונות, החזרת את

בגמרא  הסבלונות. על מחל  ודאי  הסעודה שמחת שמחמת אומרים,
אם  אבל בדינר, לפחות היתה שאכל הסעודה אם שדווקא מבואר,

הסבלונות. וגובה מחל , לא מדינר, בפחות íLהיתה ìëà àG– ÈÇÈ
– חמיו ïéaâðבבית elà éøä ,ïúç úãeòñ את שלח שלא – ÀÇÈÈÂÅÅÄÀÄ

היא  חייבת אותה כנס שלא וכיון לכנסה, מנת על  אלא הסבלונות

הסבלונות. את לו  dnòלהחזיר eøæçiL ,ïéaøî úBðBìáñ çìLÈÇÄÀÀËÄÆÇÀÀÄÈ
dìòa úéáì,הנישואין לאחר  בעלה לבית עמה שתביאם כדי –éøä ÀÅÇÂÈÂÅ
ïéaâð elà–; חתן סעודת שם אכל  glyאפילו la`úBðBìáñ ÅÄÀÄÄÀ

ïéaâð ïðéà ,äéáà úéáa ïäa LnzLzL ,ïéèòî לא אפילו – ËÈÄÆÄÀÇÅÈÆÀÅÈÄÈÅÈÄÀÄ
סבלונות  בשולח מדובר שברישא מבואר, במפרשים חתן . סעודת אכל
ואילו  אכל", ל "לא חתן " סעודת "אכל  בין הבדל יש  ובאלו סתם,

"מרובים" הסיפא שנקטה שמה כלומר  במפרש , מדובר  בסיפא
פירש, שאם הוא, ההבדל  עיקר  אלא הוא, דווקא לאו ו"מועטים"

מועטים, סבלונות שלח אפילו בעלה, לבית עמה יחזרו שהסבלונות

שתשתמש פירש  ואם חתן; סעודת שם אכל אם אף נגבים, אלו  הרי
אכל לא אם אף נגבים, אינם מרובים, היו אפילו אביה, בבית בהם

שכך מפני  אלא ו "מועטים" "מרובים" המשנה נקטה ולא חתן . סעודת
ששולח  והסבלונות עמה, שיחזרו מתנה הם מרובים שסבלונות הדרך ,

מועטים הם אביה בבית בהם שתשתמש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כדי  ((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;;
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òøî áéëL,מסוכן חולה –íéøçàì åéñëð ìk áúkL והוא – ÀÄÀÇÆÈÇÈÀÈÈÇÂÅÄ
דברי שכן  לפלוני , נכסי כל שאמר: כגון פיו, על נכסיו חילק אם הדין

הם וכמסורים ככתובים מרע ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),שכיב """"תפארתתפארתתפארתתפארת øiLåÀÄÅ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;
àeäL ìk ò÷ø÷מיטלטלים שייר אם הדין  והוא לעצמו, –,(`xnb) ÇÀÇÈÆ

úîi÷ Búðzî, בו לחזור  יכול  אינו מחוליו  עמד שאם כלומר – ÇÀÈÇÆÆ
אפילו  נכסיו  את ליתן  היתה שדעתו  אומרים אנו לעצמו, ושייר שהואיל

מידו , קנו כן אם אלא בנכסים זוכה המקבל  אין ברם, מחוליו . יעמוד 
במקצת מרע שכיב envrl)שמתנת xiiyyk epiid) בין קנין , צריכה

עמד . לא בין  מחוליו àeäLעמד  ìk ò÷ø÷ øiL àG שלא היינו  – ÄÅÇÀÇÈÆ
כלום, לעצמו ÷úîiשייר  Búðzî ïéà מחוליו עמד  שאם כלומר  – ÅÇÀÈÇÆÆ

שלא  אומרים אנו כלום לעצמו שייר ולא שהואיל בו, לחזור  הוא יכול

והרי למות, עומד שהוא היה שסבור משום אלא לאחרים נכסיו  נתן 
גמורה. מרע שכיב מתנת òøîזו  áéëL :da áúk àG כתב לא – ÈÇÈÀÄÀÇ

שהיא  בו פירש  לא וכן  הנתינה, בשעת חולה שהיה המתנה בשטר
כלום, לעצמו  שייר לא ואף בריא, òøîמתנת áéëL :øîBà àeäÅÀÄÀÇ

äéä,בו לחזור הוא יכול  מחוליו שעמד  וכיון –íéøîBà ïäå– ÈÈÀÅÀÄ
אומרים: המתנה את äéäהמקבלים àéøa, בו לחזור יכול  ואינו  – ÈÄÈÈ

Céøö, הנותן –òøî áéëL äéäL äéàø àéáäì– ועכשיו שהואיל  ÈÄÀÈÄÀÈÈÆÈÈÀÄÀÇ
עליו  לפיכך  בריא, היה המתנה בשעת שגם אומרים אנו  בריא הוא

חולה. אז שהיה ראיה øéàîלהביא éaø éøác שהולכים הסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
עכשיו. מצבו åéìòאחר Bøáçî àéöBnä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÄÅÂÅÈÈ

äéàøä,המוחזק שהוא הנותן, מיד להוציא הבא המתנה מקבל – ÈÀÈÈ
שעה. באותה היה שבריא ראיה להביא minkgk.עליו dklde

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iriyz wxt `xza `aa zkqn

Êåét ìò åéñëð ÷lçîä,øæòéìà éaøøîBà:ïkñî ãçàå àéøa ãçà,úeéøçà ïäì LiL íéñëð–óñëa ïéð÷ð ©§©¥§¨¨©¦©¦¡¦¤¤¥¤¨¨¦§¤¨§ª¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦§¤¤
ä÷æçáe øèLáe;úeéøçà ïäì ïéàLå–àlà ïéð÷ð ïéàäëéLîa.Bì eøîà:éða ìL ïnàa äNòîäúéäL ìëBø ¦§¨©£¨¨§¤¥¨¤©£¨¥¦§¦¤¨¦§¦¨¨§©£¤§¦¨¤§¥¥¤¨§¨

äìBç,äøîàå:ézáì éúðéák eðz,äðî øNò íéðLa àéäå,äúîå,äéøác úà eîi÷å.ïäì øîà:íøa÷z ìëBø éða ¨§¨§¨§§¦¨¦§¦¦§¦¦§¥¨¨¨¤¨¥¨§¦§¤§¨¤¨¨©¨¤§¥¥§©§¥
ínà.íéîëçåíéøîBà:ïéîi÷ åéøác úaMa,áBzëì ìBëé BðéàL éðtî;ìça àG ìáà.òLBäé éaøøîBà:úaMa ¦¨©£¨¦§¦©©¨§¨¨©¨¦¦§¥¤¥¨¦§£¨©Ÿ©¦§ª©¥©©¨
eøîà,ìça øîçå ì÷.Bá àöBik:ïè÷ì ïéëæ,ìBãâì ïéëæ ïéàå.òLBäé éaøøîBà:eøîà ïè÷ì,ìBãâì øîçå ì÷. ¨§©¨Ÿ¤©Ÿ©¥¨¦§¨¨§¥¨¦§¨©¦§ª©¥§¨¨¨§©¨Ÿ¤§¨
Áåéáà ìòå åéìò úéaä ìôð,åéùéøBî ìòå åéìò Bà,áBç ìòáe äMà úaúk åéìò äúéäå,íéøîBà áàä éLøBé: ¨©©©¦¨¨§©¨¦¨¨§©¦¨§¨§¨¨¨§ª©¦¨©©§¥¨¨§¦

ïBLàø úî ïaä,áàä úî Ck øçàå;íéøîBà áBçä éìòa:ïBLàø úî áàä,ïaä úî Ck øçàå–úéa ©¥¥¦§©©¨¥¨¨©£¥©§¦¨¨¥¦§©©¨¥©¥¥

ffff.okeqn cg`e `ixa cg` xne` xfril` 'xïéàã äéì àøéáñ äúéî úîçî äåöî åìéôàå ,åîã ïéøåñîëå ïéáåúëë òøî áéëù éøáã äéì úéì øæòéìà 'ø
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .àéøá úðúîë ,ïéð÷á àìà äðúî åúðúî.izpiak:àúðéáë íéãéãø íåâøú.mn` mxawzíéòùøù íäî äéàø ïéàéáî ïéà øîåìë

:ïéãä ïî äéä àìù ô"òà ,ïîà úðúî úáì íéé÷ì íéðáì ïðáø åñð÷ àñð÷å åéä.lega `l la`:ìåçá åéñëð òøî áéëùä ÷ìéç íà.lega xnege lwïëå
óøèú àìù éãë úáùá ïéá ìåçá ïéá åðîî íéðå÷ ,åãéî åð÷éù ìàù íàå .ïéð÷ êéøö ïéàå ,åîã éøéñîëå éáéúëë òøî áéëù éøáã úáùá ïéá ìåçá ïéáã äëìä

:åéìò åúòã
gggg.oey`x zn oad mixne` a`d iyxei:íìåòî ïáä ïäá äëæ àì éøäù åìà íéñëðî òøôäì ìåëé áåç ìòá ïéàå.oey`x zn a`d mixne` aegd ilrae

:áåç éìòáå äùà úáåúëì íéãáòåùî íäå .ïáä éðôì úçà äòù íéñëðä åìôðå.ewelgi mixne` i`ny ziaéåáâë úåáâì ãîåòä øèù éàîù úéá éøáñ÷ã
:å÷åìçé êëéôì ,ååä íé÷æçåî åäééååøú áåç éìòáå áàä éùøåéå ,éîã.mixne` lld ziaeíãéî àéöåäì àá áåç ìòáå åîã íé÷æçåîëå íéùøåé ú÷æçá íéñëðä

`xephxa yexit
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מביאה  והיא נכסיו , את לחלק המצווה מרע שכיב בדין  ללמד מוסיפה משנתנו
תנאים. מחלוקת בזה

åét ìò åéñëð ÷lçîä מ יש צוואתו; פי  על  שמחלק – פרשים, ÇÀÇÅÀÈÈÇÄ
לבניו בבבב););););נכסיו ידידידיד,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין במחלק ((((רש רש רש רש """"יייי כאן  שמדובר מפרשים, ויש 

לירשו  ראויים לשאינם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),נכסיו רמה רמה רמה רמה ";";";"; øîBà("("("("ידידידיד øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
גורסים: ויש –xne` xfrl` iax:(:(:(:( תוספות תוספות תוספות תוספות ãçàå((((עייןעייןעייןעיין àéøa ãçàÆÈÈÄÀÆÈ

ïkñî מסוכן חולה כשהוא ובין בריא כשהוא מחלק שהוא בין – ÀËÈ
הקנין , מדרכי באחד אלא למקבל  נקנים הנכסים אין מרע), (שכיב

úeéøçàוהיינו: ïäì LiL íéñëð,קרקעות –óñëa ïéð÷ð– ÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈÄÀÄÀÆÆ
על ונתן  הואיל  פרוטה, שווה לו נתן ואפילו למקנה; הקונה שנותן 

קנה; זה הרי  קנין, גמר שכותב øèLáeדעת מתנה בשטר  או – ÄÀÈ
למקבל , כגון ä÷æçáeהנותן  בקרקע, מחזיק שהמקבל בחזקה, או  – ÇÂÈÈ

וכדומה בקרקע חופר או  גודר  או  d);שנועל ,` oiyeciw dpyn oiir)
úeéøçà ïäì ïéàLå,מיטלטלים –äëéLîa àlà ïéð÷ð ïéà ÀÆÅÈÆÇÂÈÅÄÀÄÆÈÄÀÄÈ

לא  אבל ד-ה), א, בקידושין  (כמבואר  במסירה או בהגבהה, או –

שכיב  שדברי  סובר , אינו  אליעזר רבי בחזקה; ולא בשטר ולא בכסף
מרע  שכיב שאפילו  כאן, אומר הוא ולכן  הם, וכמסורים ככתובים מרע

בריא. מתנת כדין  בקנין אלא בהם זוכה המקבל אין  נכסיו , שחילק
.xfril` iaxk dkld oi`eBì eøîà שכיב שדברי הסוברים חכמים, – ÈÀ

הם: וכמסורים ככתובים ìëBøמרע éða ìL ïnàa äNòî שם – ÇÂÆÀÄÈÆÀÅÅ
ézáìאביהם, éúðéák eðz :äøîàå ,äìBç äúéäL–dpiak ÆÈÀÈÈÀÈÀÈÀÀÄÈÄÀÄÄ

רדיד של כגכגכגכג),),),),תרגום ג ג ג ג ,,,, צעיף,((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  מין  øNòוהיינו íéðLa àéäåÀÄÄÀÅÈÈ
äðî, זוז ומאתיים אלף הכבינה של  ושווייה –úà eîi÷å ,äúîå ÈÆÈÅÈÀÄÀÆ

äéøác,אותה הקנתה שלא פי  על אף לבתה, הכבינה את שנתנו – ÀÈÆÈ
קנין. צריכה אינה מרע שכיב שמתנת ïäìומכאן  øîàאליעזר רבי – ÈÇÈÆ

ínàלחכמים: íøa÷z ìëBø éðaמבני ראיה להביא אין  כלומר  – ÀÅÅÀÇÀÅÄÈ
קנסו  רשעים, שהיו  וכיון  אמם! שתקברם והלוואי היו, שרשעים רוכל,

קנין בלא לבתה אמם מתנת לקיים חכמים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אותם ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;

מפני הוא הטעם רשעים, שהיו אליעזר  רבי שאמר שמה מובא, בגמרא
(כלאים  וחכמים אליעזר  רבי בזה נחלקו  ואמנם בכרם; קוצים שקיימו 

ח): yciwה, :xne` xfril` iax ± mxka mivew miiwnd" את (אסר 
בהנאה); yciw".הגידולים `l :mixne` minkge חכמים שלשיטת ומכאן,

שקנסום. לומר אין  ולפיכך  רשעים, היו  íéøîBàלא íéîëçåיש – ÇÂÈÄÀÄ
כאן : `xne:גורסים xfril` iaxúaMa נכסיו חילק מרע שכיב אם – ÇÇÈ

÷ïéîiבשבת, åéøác,קנין בלא –áBzëì ìBëé BðéàL éðtî– ÀÈÈÇÈÄÄÀÅÆÅÈÄÀ
דבריו  שיהו חכמים תיקנו  בשבת, ולקנות לכתוב אפשר  שאי וכיון

עליו, דעתו תיטרף שלא כדי  ìçaקיימים, àG ìáàשיש לפי  – ÂÈÇÙ
ובקנין. בכתיבה eøîàתקנה úaMa :øîBà òLBäé éaø,החכמים – ÇÄÀËÇÅÇÇÈÈÀ

שיכול מתוך  לומר : שאין פי על  אף באמירתו , מקנה מרע ששכיב
קנה, וכתיבה קנין  בלא אף ולכתוב, ìçaלהקנות øîçå ì÷– ÇÈÙÆÇÙ

בנכסים  זוכה שהמקבל  שכן  כל  שטר, ובכתיבת בקנין  שאפשר  שכיון
שאמרו: כמו  וכתיבה, קנין  בלא zakrnאף dlia oi` ,dlial ie`xd lk"

"ea,ד יב, שבמנחות הדברים, ופירוש  ב ; פא, בתרא בבא (גמרא
לפי אחד ", בכלי  ומביא עשרון , ששים של  מנחה אדם "מתנדב שנינו:

עישרון  מששים יותר אבל  בשמן, יפה נבללים סולת עשרון ששים שעד
סולת  עישרון  משישים יותר  יפה לבלול יכולים שאין כלים, שני צריך 

בכלי עישרון  שישים עד שהביא מי מקום ומכל אחד , בכלי בשמן 
בילה  אין לבילה ראויה והיא שהואיל כשרה, המנחה בלל , ולא אחד 

שאין  שכן כל  לכתוב, ראוי  ובחול  הואיל  כאן , ואף בה; מעכבת
מעכבת). Báהכתיבה àöBik בענין התנאים נחלקו לזו  דומה בדרך  – ÇÅ

ïè÷ìאחר: ïéëæיכול הקטן  ואין  הואיל  לקטן , מתנה ליתן  הרוצה – ÈÄÀÈÈ
בשבילו, לזכות אחר  יכול  בעצמו , ìBãâìלזכות ïéëæ ïéàåלפי – ÀÅÈÄÀÈ

בעצמו. לזכות יכול eøîàשהגדול ïè÷ì :øîBà òLBäé éaø– ÇÄÀËÇÅÀÈÈÈÀ
אינו  בעצמו שהוא פי על אף בשבילו , לזכות אחר  שיכול החכמים,

לזכות, ìBãâìיכול  øîçå ì÷, בעצמו לזכות לגדול שאפשר שכיון – ÇÈÙÆÀÈ
בשבילו . לזכות יכול  אחר שגם שכן  כל שליח, לעשות הוא יכול  ואף

.ryedi iaxk dklde

ח ה נ ש מ ר ו א ב
בירושה. בספקות המשניות דנות פרקנו סוף ועד  מכאן 

åéáà ìòå åéìò úéaä ìôð ומתו אביו, יעקב ועל ראובן  על – ÈÇÇÇÄÈÈÀÇÈÄ
åéùéøBîשניהם, ìòå åéìò Bà,במותם יורשם שהוא קרוביו, – ÈÈÀÇÄÈ

ראוי ראובן והיה זרע, הניח שלא אחיו  שמעון ועל  ראובן  על  כגון
åéìòלירשו , äúéäå, ראובן על –áBç ìòáe äMà úaúk ולא – ÀÈÀÈÈÈÀËÇÄÈÇÇ

כתובתה, את ואלמנתו חובו את חוב בעל  מהם שיגבו נכסים, הניח

áàä éLøBé– אביו  ועל  עליו  הבית שנפל בכגון  –ïaä :íéøîBà ÀÅÈÈÀÄÇÅ
áàä úî Ck øçàå ,ïBLàø úî בירושה ראובן  זכה שלא ונמצא – ÅÄÀÇÇÈÅÈÈ

שנפלו  הירושה מנכסי  להיפרע יכולים והאלמנה חוב בעל  ואין  בכלל ,
אביו; מיעקב ïBLàø,להם úî áàä :íéøîBà áBçä éìòaÇÂÅÇÀÄÈÈÅÄ

ïaä úî Ck øçàå בנו ראובן זכה האב מיתת שבשעת ונמצא – ÀÇÇÈÅÇÅ
מחלקו . לגבות לנו ויש e÷Gçéבירושתו , :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn
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éànLíéøîBà:e÷Gçé;ìlä úéáeíéøîBà:ïú÷æça íéñëð. ©©§¦©£¥¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨
ËBzLà ìòå åéìò úéaä ìôð,íéøîBà ìòaä éLøBé:äðBLàø äúî äMàä,ìòaä úî Ck øçàå;éLøBéäMàä ¨©©©¦¨¨§©¦§§¥©©©§¦¨¦¨¥¨¦¨§©©¨¥©©©§¥¨¦¨

íéøîBà:ïBLàø úî ìòaä,äMàä äúî Ck øçàå–éànL úéaíéøîBà:e÷Gçé;ìlä úéáeíéøîBà:íéñëð §¦©©©¥¦§©©¨¥¨¨¦¨¥©©§¦©£¥¦¥§¦§¨¦
–ïú÷æça;äaúk–ìòaä éLøBé ú÷æça,dnò ïéàöBiäå íéñðëpä íéñëð–áàä éLøBé ú÷æça. §¤§¨¨§ª¨§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨§¤§©§¥¨¨
ÈBnà ìòå åéìò úéaä ìôð–e÷GçiL íéãBî elàå elà.øîààáé÷ò éaø:ïú÷æça íéñëpäL äæa éðà äãBî. ¨©©©¦¨¨§©¦¥¨¥¦¤©£¨©©¦£¦¨¤£¦¨¤¤©§¨¦§¤§¨¨

Bì øîàéàfò ïa:ïéøòèöî eðà ïé÷eìçä ìò,ïéåMä úà eðéìò ÷Bìçì úàaL àlà. ¨©¤©©©©£¦¨¦§¨£¦¤¨¤¨¨©£¨¥¤©¨¦

:äìéçú úî áàäù äéàø àéáäì åéìòå
hhhh.dligz dzn dy`d:åúùà úà ùøéå ïåøçà úî ìòáä éøäù ,íåìë äùàä éùøåéì ïéàå.ozwfga miqkpììä úéá åùøéô àìå .ïú÷æçá ìæøá ïàö éñëð

:å÷åìçé ìæøá ïàö éñëð êëìä ,åéìò ïúåéøçàù ìòáä éùøåé ú÷æçá éà ,äìù åéäù äùàä éùøåé ú÷æçá éà.dy` zaezke,úôñåúå íéúàî äðî íäù
éøàùð:ìòáä éùøåé ú÷æçá í.dnr mi`veie miqpkpd miqkpeåúçô íà .äîò íéàöåé úàöåé àéäùëå äîò íéñðëð úñðëð àéäù äòùáù .âåìî éñëð íä

:ìæøá ïàö éñëð éöçå âåìî éñëð ìë íéìèåð äùàä éùøåé åàöîð .äùàä éùøåé ú÷æçá íä åìà .äì åøéúåä åøéúåä íàå äì åúçô
iiiilre eilr ziad ltp.en`úçôùîî äùàä éùøåéå .ïáä íéùøåé åðàå äéñëð ïáä ùøéå äìçú äúî äùàä íéøîåà ïáä éùøåé .äæ àìà øçà ïá äì ïéàå

:äùàä úà íéùøåé åðàå äìçú úî ïáä íéøîåà äéáà úéá.micen el`e el`:ä"áå ù"á.ewelgiy.å÷åìçéå ÷ôñå ÷ôñ éåä äùåøé çëî íéàá íäéðùù ïåéëã
äúéäù ïåéë äùàä ú÷æçá ìëä àëä ìáà ,ú÷æçåî äùàäù ùéå ÷æçåî ìòáäù ùé ,íéñëð éðéî éðù ùé íúäã ,åúùà ìòå åéìò úéáä ìôðì éîã àìå

:å÷åìçé êëìä ,ìëä ùøéì äùåøé çëî íéàá íäéðùå ,äðîìà.dfa ip` dcen,áàä ïî äéùøåé ú÷æçá ,ïú÷æçá íéñëð ïðéøîà éîð àëä ììä úéá éøáãìã
:ò"øë äëìäå .äúåà íéùøåé áàä ïî äéùøåé êëìä .äéáà èáù ú÷æçá äéä äééçá éîð äðåîîå ,úñçéúî àéä äéáà èáù øçà äìòá úîùî äééçá éøäù

.oixrhvn ep` oiwelgd lr÷"ú ìò ÷åìçì úàáå ïé÷åìç äæá íâù øîåà äúàå ,ïúòã ååùä àìù íéøòèöî åðà ä"áå ù"áã ìéòìã ú÷åìçî ìò ,øîåìë
:ïéåù íäù øîåàù

`xephxa yexit

ובגמרא חולקים. בספק המוטל  a)שממון ,gl zenai) שלדעת מבואר ,
אף  החוב שבעלי ונמצא הוא, כגבוי ליגבות העומד שטר  שמאי בית

יחלוקו. לפיכך האב, כיורשי  בנכסים מוחזקים ìläהם úéáeÅÄÅ
ïú÷æça íéñëð :íéøîBàבחזקת הם הנכסים שהרי– האב, יורשי  ÀÄÀÈÄÀÆÀÈÈ

עליהם  היורשים, מיד  להוציאם הבאים החוב, ובעלי  ודאי , יורשים הם
יכולים  אינם ראיה, להם שאין זמן וכל ראשון, מת שהוא ראיה, להביא

הירושה. מנכסי  לגבות

i r i a x m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

BzLà ìòå åéìò úéaä ìôðממנו בנים לה ואין  éLøBé((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),– ÈÇÇÇÄÈÈÀÇÄÀÀÅ
ìòaä– אחרת מאשה בניו או אחיו  או  אביו –äMàä :íéøîBà ÇÇÇÀÄÈÄÈ

ìòaä úî Ck øçàå ,äðBLàø äúî מיתת שבשעת ונמצא – ÅÈÄÈÀÇÇÈÅÇÇÇ
אנו  והרי  אשתו, את יורש  הבעל  שהרי  נכסיה, את הבעל ירש  האשה

כלום. בנכסים האשה ליורשי ואין הכל , את מכוחו éLøBéÀÅיורשים
äMàä– אביה ממשפחת קרוביה –,ïBLàø úî ìòaä :íéøîBà ÈÄÈÀÄÇÇÇÅÄ

äMàä äúî Ck øçàå.האשה נכסי כל  את יורשים אנו  והרי – ÀÇÇÈÅÈÈÄÈ
e÷Gçé :íéøîBà éànL úéa.חולקים בספק המוטל שממון  – ÅÇÇÀÄÇÂ

ïú÷æça íéñëð :íéøîBà ìlä úéáe," ברזל צאן "נכסי  כלומר – ÅÄÅÀÄÀÈÄÀÆÀÈÈ
הם  הרי עליו, אחריותם וקיבל  בנדוניה לו שהכניסה הנכסים היינו 

אלו  בנכסים הלכך  האשה, ויורשי הבעל יורשי  היורשים, שני בחזקת
בכתובה,äaúkיחלוקו , הבעל לה שכתב הכסף סכום –ú÷æça ÀËÈÀÆÀÇ

ìòaä éLøBé, הבעל על  הכתובה אחריות שהרי –íéñðëpä íéñëð ÀÅÇÇÇÀÈÄÇÄÀÈÄ
dnò ïéàöBiäå שלא אביה, מבית שהביאה מלוג" "נכסי היינו – ÀÇÀÄÄÈ

והם  הואיל  פירותיהם, אוכל  שהוא אלא עליו, אחריותם הבעל  קיבל
הם הרי האשה, aáàäבאחריות éLøBé ú÷æçיורשי כלומר – ÀÆÀÇÀÅÈÈ

אביה ממשפחת ab`yהאשה ,my x`eany ,"aeh mei zetqez" oiir)
,("a`d iyxei" ,o`k mb dpynd dhwp b ,c zenaia dpynd gqep נמצאו

ברזל ". צאן "נכסי וחצי מלוג" "נכסי  כל  נוטלים האשה יורשי

י ה נ ש מ ר ו א ב

Bnà ìòå åéìò úéaä ìôð מת מי  ידוע ואין  בנים, לו היו  ולא – ÈÇÇÇÄÈÈÀÇÄ
ראשונה  מתה האם אומרים: מאביו, אחיו כגון  הבן , יורשי ראשון ;
ואנחנו  בנה, אותה ירש האם מיתת שבשעת ונמצא בנה, כך ואחר

אומרים: אביה, ממשפחת קרוביה היינו האם, ויורשי  אותו ; יורשים
כשהוא  אמו  את יורש הבן שאין  אמו, את ירש  ולא ראשון מת הבן

יורשיה; אנחנו  ולפיכך  האב, מן  לאחיו להנחיל  כדי  elàåבקבר elàÅÈÅ
íéãBî,מודים הלל  ובית שמאי בית –e÷GçiL ששניהם לפי  – ÄÆÇÂ

שווה. באופן  מוחזקים ושניהם ירושה, מכוח àáé÷ò:באים éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈ
äæa éðà äãBîבזה גם אני  אומר  כלומר  –" oeyl hwpe)d c e n"ab` ÆÂÄÈÆ

,(`nw `pz ly epeyl בית וסוברים שמאי, בית על  הלל בית שחולקים
ïú÷æçaהלל , íéñëpäL,האם יורשי  בחזקת מבואר ; בגמרא – ÆÇÀÈÄÀÆÀÈÈ

הנחלה  שהוחזקה ונמצא בחזקתה, הנכסים היו  שנתאלמנה משעה שהרי 
אותה. יורשים אביה מבית יורשיה הלכך אביה, בית Bìבשבט øîàÈÇ

ïéøòèöî eðà ïé÷eìçä ìò :éàfò ïa המחלוקות על כלומר  – ÆÇÇÇÇÂÄÈÄÀÈÂÄ
מצטערים, אנו הקודמות שבמשניות הלל  ובית שמאי  בית àlàÆÈשבין 

ïéåMä úà eðéìò ÷Bìçì úàaL מחלוקת להוסיף באת ועוד  – ÆÈÈÇÂÈÅÆÇÈÄ
שוות. שדעותיהם במקום אף aiwr`.ביניהם iaxk dkld mewn lkne

תחת  אמו  עם שמת בן שאותו בכגון  במשנתנו  שמדובר  מפרש, הרשב"ם
אחיו שהוא אחר, מבעל בן  עוד  לה יש אם אבל שלה; יחיד בן הוא המפולת
ואתה  נכסיה חצי אחי  וירש תחילה מתה האם אומר : האב מן והאח האם, מן 
אלא  כי, לא אומר: האם מן והאח אחי; של חלקו את יורש אני והרי  החצי ,
הדין אמי , של  נכסיה כל  יורש אני והרי  אמי, מתה כך  ואחר תחילה מת אחי 
הנכסים, מחצית של  ודאי  יורש שהוא לפי הכל , יורש האם מן שהאח הוא
רוב  מבארים מכאן  ודאי . מיד  מוציא ספק ואין יורש, ספק הוא האב מן  והאח
בעלי אבל  זה. אלא בן  לה שאין הרשב"ם, של  כפירושו המשנה, מפרשי
שהוא  שמפני  טעם, בלא הלכה שזוהי  וכותבים, כך  על חולקים התוספות
הקשו ועוד  הנכסים, בשאר אף כודאי נחשב יהא הנכסים של בחלק ודאי יורש
אפילו נוהגת שבמשנתנו  שההלכה התוספות, בעלי  ומסיקים הגמרא; מסוגיות

אחר  מאיש אחרים בנים לה my).כשיש sqei zia ;tx oniq htyn oyeg xeh oiir)

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

הזכרנו  וכבר שטרות. בדיני עוסק זה oihib),פרק zkqn zligza)גיטי רק שלא
"גט" הלשון  שכן סתם; "גט" בשם במשנה נקראים ממונות שטרי  אף אלא נשים
צורתם, מבחינת מזה זה השונים שטרות, סוגי  בשני דנה משנתנו שטר . משמעו

המשנה: בלשון או  מקושר , ושטר פשוט שטר  xyewn",והם: hb"e "heyt hb"שכן
הרגילה, בצורה מלבד נעשים היו  שטרות, שאר ובין נשים גיטי בין השטרות, כל
מקושר". "גט ונקראים חכמים, שתיקנו  מיוחדת בצורה אף פשוט", "גט ונקראים

מקושר " "גט של  כתיבתו miyxtnd)אופן aex zrcl) כותבים היו  כדלקמן: היה
החלק  על  הכתב את וכופלים השטר, תורף של שורות כמה או אחת שורה בראשו 

izdw - zex`ean zeipyn
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È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡èeLt èb–BëBzî åéãò,øM÷îe–åéøBçàî åéãò.åéøBçàî åéãò eáúkL èeLt,åéãò eáúkL øM÷îe ¥¨¥¨¦§ª¨¥¨¥£¨¨¤¨§¥¨¥£¨§ª¨¤¨§¥¨

BëBzî–íéìeñt íäéðL.ìàéìîb ïa àéððç éaøøîBà:BëBzî åéãò eáúkL øM÷î–øLk,BúBNòì ìBëiL éðtî ¦§¥¤§¦©¦£©§¨¤©§¦¥¥§ª¨¤¨§¥¨¦¨¥¦§¥¤¨©£
èeLt.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äðéãnä âäðîk ìkä. ¨©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦§©©§¦¨
·èeLt èb–íéðLa åéãò,øM÷îe–GLaäL.ãçà ãò Ba áeúkL èeLt,íéãò éðL Ba áeúkL øM÷îe– ¥¨¥¨¦§©¦§ª¨¦§¨¨¤¨¥¤¨§ª¨¤¨§¥¥¦

ïéìeñt íäéðL.Ba áúk:ïéøNò ïéòìñ ïepàc äàî ïéæeæ–ïéøNò àlà Bì ïéà;ïéòìñ ïéúìz ïepàc äàî ïéæeæ §¥¤§¦¨©¦§¨§¦¦§¦¤§¦¥¤¨¤§¦¦§¨§¦§¨¦¦§¦
–äðî àlà Bì ïéà.ïepàc ïéæeæ óñk,÷çîðå–íéðMî úBçt ïéà.ïepàc ïéòìñ óñk,÷çîðå–úBçt ïéà ¥¤¨¨¤§©¦§¦§¦§©¥¨¦§©¦§©¦§¦§¦§¦§©¥¨

i`̀̀̀.heyt hb:èâ éåø÷ øèù ìëå .ïéøùå÷îå íéøåôú ïðéàù åðìù ïéòë ,èåùô øèù.ekezn eicr:íéùåò åðàù ïéòë íéðôáî.eixeg`n xyewnáúåë
éðù ãò íúåçå ,÷ìçä ìò ïëøåëå íéðôáî øúåé åà ïéèéù éðù áúåëå øæåçå ,õåçáî êøëä ìò íúåç ãçà ãòå ,øôåúå ÷ìçä ìò ïëøåëå íéúù åà úçà äèù

êøëä ìò,ïøéæçäì ïéìåëé åéä àìå íéèøçúîå íäéúåùðì íåàúô èâ íéáúåë åéäù íéðãô÷ íéðäë íåùî ,øùå÷î èâ ïðáø åð÷úå .éùéìù ãò ïëå ,õåçáî
:íéîëç å÷ìéç àìù ,úåøèù øàùá åð÷éú êë ,èâá øùå÷î åð÷éúù íùëå .ñééôúé êë êåúá àîù ,äøäî áúëéì çåð åðéàù øùå÷î èâ íäì åðé÷úäåmdipy

.oileqt:íéîëç ïå÷éúë åùòð àìù.heyt ezeyrl lekiy:èåùô äéäé øèùä çúôéå úåøéôúä òø÷é íàù.dpicnd bdpnk lkd xne` b"ayxàúâåìô
÷"ú ,øùå÷î äéì ãáòå èåùô åà ,èåùô äéì ãáòå ìéæàå øùå÷î éì ãáò äéì øîàå øùå÷îáå èåùôá éâéäðã àøúàá ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøå àî÷ àðúã

:÷"úë äëìäå .øùëå ãéô÷ àì ,åäééååøúá äðéãîä âäðîå ìéàåä øáñ ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøå .ìåñôå ãéô÷ ãô÷î øáñ
aaaa.cg` cr ea aezky heyt:àúééøåàãî ìåñô íéãò éðù åá áåúëù øùå÷î êë ,àúééøåàãî ìåñô ãçà ãò åá áåúëù èåùôù íùë ,øîà÷ éëäoi`

.mixyr `l` elïéåù íðéàù íéòåøâ íéæåæ äàî ,àøèùì äéì ïðéùøôî éëäå .äðåúçúä ìò øèùä ìòá ãé ,íä íéòìñ íéøùòå äùîç ,äàî íéæåæã â"òàå
:íéòìñ íéøùò àìà.dpn `l` el oi`äùîçå íéøùò íäù ,íéòåøâå íéì÷ íéòìñ ïéúìú ïåðéàã ïéæåæ äàî ,àøèùì ïðéùøôî éëäã .íéòìñ äùîçå íéøùò

:íéáåèä ïî.wgnpe:åéøçà áúëðù ïéðîä ÷çîðù.miz`n dhnlne:øèùá åéøáã úà ìôåëùë.oezgzd xg` jled lkdäèùá áåúë äéäé àìù ãáìáå

`xephxa yexit

הכתב  את וכופלים שורות, כמה או  שורה וכותבים וחוזרים ותופרים, שתחתיו 
וכן ותופרים, שתחתיו  החלק על פעמים השני  ותופרים, וכופלים וכותבים, חוזרים

השם מכאן  "קשר ", קרוי  וכפל  כפל כל  הכפלים. גמר עד  xyewn".אחדות, hb"
חכמים  שתיקנוהו נשים, בגיטי  היה מקושר" "גט תקנת שעיקר מבואר , בגמרא

וכשהם  נשותיהם, את ומגרשים כעס לידי מהר באים שהיו  קפדנים, כהנים משום

בגרושה, אסור  כהן  שהרי גרושותיהם, להחזיר  יכולים אינם שוב מרוגזם נחים

ינוח  שבינתיים כדי  מהר, לכתבו נוח שאינו  מקושר , גט לעשות תיקנו ולפיכך 

ובין חוב בשטרי בין  שטרות, בשאר  אף התקינו  נשים גיטי  ואגב ויתפייסו. כעסם

שלא  כדי  שירצה, מי  לכל מקושר  שטר לעשות שיכולים וממכר, מקח בשטרי 

לשטרות גיטין בין zetqeze).לחלק m"ayx ;a ,qw `xza `aa) באה משנתנו –

העדים. חתימות בענין אף פשוט מגט שונה מקושר שגט ללמד,

èeLt èb,"מקושר "שטר  שאינו  פשוט, שטר  כל  היינו  –åéãò ÅÈÅÈ
BëBzî, בסופו השטר בגוף היינו  בתוכו , חותמים העדים –øM÷îe ÄÀËÈ

לעיל  שבארנו כמו  מקושר, ושטר –,(epzpynl dncwda)åéãòÅÈ
åéøBçàî לקשר קשר בין מבחוץ, חותמים העדים –`ped ax zrcl) ÅÂÈ

,(`xnba.לכפל כפל בין åéøBçàîהיינו åéãò eáúkL èeLt– ÈÆÈÀÅÈÅÂÈ
מבחוץ, העדים עליו  שחתמו פשוט åéãòשטר eáúkL øM÷îeÀËÈÆÈÀÅÈ

BëBzî,בתוכו העדים שחתמו מקושר  ושטר –íéìeñt íäéðL– ÄÀÅÆÀÄ
חכמים. כתיקון נעשו שלא øîBà:לפי ìàéìîb ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÇÀÄÅÅ

BúBNòì ìBëiL éðtî ,øLk BëBzî åéãò eáúkL øM÷îÀËÈÆÈÀÅÈÄÈÅÄÀÅÆÈÇÂ
èeLtעל ואף פשוט; שטר ויהיה תפריו את להתיר  יכול שהרי  – È

הרבה  סופרים שיש  לפי  חושש , אינו הכתב, שורות בין רווחים שיש  פי 
השורות בין  הרבה רווח ומניחים כתיבתם לסדר אומנים ((((קידושין קידושין קידושין קידושין שאינם

ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות ).).).). רש רש רש רש """"יייי אאאא,,,, היו מט מט מט מט ,,,, מקושר בגט שאף מכאן , למדים יש  ברם,
השורות, בין  חלק של רווח מניחים היו ולא פשוט, בגט כמו  כותבים

כופלים  שהיו  היינו לזו , זו שורות שתי  וקושרים מכוונים היו אלא
ותופרים שורה על שיטה שיטה שיטה שיטה שורה רמברמברמברמב""""ןןןן;;;; ב ב ב ב ;;;; קס קס קס קס ,,,, בתראבתראבתראבתרא בבאבבאבבאבבא ((((תוספותתוספותתוספותתוספות

הרהרהרהר""""ןןןן).).).). בשם בשם בשם בשם  âäðîkמקובצת מקובצת מקובצת מקובצת  ìkä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÙÀÄÀÇ
äðéãnäואמר פשוט, בגט שנוהגים שבמקום מבואר, בגמרא – ÇÀÄÈ

שנוהגים  במקום או  מקושר , לו ועשה והלך  פשוט, לו לעשות לסופר 
פשוט, לו ועשה והלך  מקושר, לו לעשות לסופר  ואמר מקושר , בגט

כמו  דווקא השטר  לו  שיעשה הקפיד שהרי  פסול, הגט הכל  לדברי
במקום  אלא גמליאל  בן שמעון  ורבן חכמים נחלקו לא שנוהגים;

ועשה  פשוט לעשות לסופר ואמר  במקושר , ובין  בפשוט בין שנוהגים
על דווקא מקפיד שאינו  סובר , גמליאל  בן שמעון  שרבן מקושר , לו 

הסופר של  טרחתו  למעט שרוצה לו , הוא מקום מראה אלא פשוט,

לו  נוח מקושר  יעשה אם מקום ומכל  בפשוט, גם לו  שדי ואומר ,
וחכמים  המדינה. כמנהג והכל  בשניהם, המדינה מנהג שהרי  יותר ,

הפשוט. על  דווקא שהקפיד מפני פסול, שהוא minkgk.סוברים, dklde

המקושר שהגט מפרש הרמ"ה אבל  המפרשים, רוב לפי מקושר גט ענין בארנו 
שכותבים  כדרך השטר  את כותבים היו ולדעתו  ברצועות, ממש מקושר היה
חלוקה  ורצועה רצועה וכל  השטר, מראש יוצאות שרצועות אלא הפשוט, את
ארכו, לפי  שלוש או  פעמיים לתחילתו  מסופו  השטר  את וכופלים לשתיים,
וחוזר אותו, קושרים כך  ואחר  הקיצונה, הרצועה חלקי  בשני  אותו וכורכים
ראשון, של  בצדו קשר שנית וקושרו  ההיא הרצועה מחלקי בנשאר וכורכו
כדרך וקושר, וכורך וחוזר  השניה הרצועה חלקי  בשני הגט וכורך וחוזר

ברצועה  ורצועהשעשה רצועה לכל יעשה וכן  dnx").הראשונה, ci")

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéðLa åéãò ,èeLt èb,עדים שני אלא בו להחתים צריכים אין – ÅÈÅÈÄÀÇÄ
GLa ,øM÷îeäL לפחות להחתים צריכים מקושר  בשטר אבל  – ÀËÈÄÀÈ

חכמים תקנו שכך עדים, ãò((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם).).).).שלושה Ba áeúkL èeLtÈÆÈÅ
ïéìeñt íäéðL ,íéãò éðL Ba áeúkL øM÷îe ,ãçàכלומר – ÆÈÀËÈÆÈÀÅÅÄÀÅÆÀÄ

התורה, מן פסול הריהו בלבד אחד עד בו שחתום פשוט שגט כשם
התורה  מן כפסול דינו בלבד עדים שני בו  שחתומים מקושר גט כך

רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).). Ba((((גמראגמראגמראגמרא;;;; áúk,ההלואה בשטר –äàî ïéæeæ שהלווה – ÈÇÄÀÈ
זוזים, מאה ïéøNòלחברו  ïéòìñ ïepàc,סלעים עשרים שהם – ÀÄÄÀÄÆÀÄ

סלעים, וחמש  עשרים הם זוז  מאה ïéøNòוהרי  àlà Bì ïéà– ÅÆÈÆÀÄ
אחר שהולכים לפי  סלע, עשרים אלא למלוה לשלם צריך  הלווה אין 

גרועים  זוזים למאה המלוה שנתכוון אומרים, ואנו  שבלשונות, הפחות
סלע. עשרים אלא שווים ïéòìñשאינם ïéúìz ïepàc äàî ïéæeæÄÀÈÀÄÀÈÄÄÀÄ

שלושים  והרי סלע, שלושים שהם זוזים מאה שהלווהו בשטר , כתב –
זוז , ועשרים מאה הם äðîסלע àlà Bì ïéà שהם זוז  מאה – ÅÆÈÈÆ

הפחות  אחר שהולכים לעיל , שבארנו  מהטעם סלע, וחמש עשרים
מהם  ששלושים גרועים, לסלעים שנתכוון  אומרים ואנו שבלשונות,

זוז. מאה אלא ïepàcאינם ïéæeæ óñk שהלווהו בשטר, כתוב היה – ÀÇÄÀÄ
...mdy mifef sqk÷çîðå,"דאינון" אחרי כתוב שהיה הסכום –ïéà ÀÄÀÇÅ
íéðMî úBçt" זוזין" שמיעוט זוזים, משני  פחות הסכום אין – ÈÄÀÇÄ

ïepàcשניים. ïéòìñ óñkלפלוני שהלווה בשטר  כתוב sqk–היה ÀÇÄÀÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éànLíéøîBà:e÷Gçé;ìlä úéáeíéøîBà:ïú÷æça íéñëð. ©©§¦©£¥¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨
ËBzLà ìòå åéìò úéaä ìôð,íéøîBà ìòaä éLøBé:äðBLàø äúî äMàä,ìòaä úî Ck øçàå;éLøBéäMàä ¨©©©¦¨¨§©¦§§¥©©©§¦¨¦¨¥¨¦¨§©©¨¥©©©§¥¨¦¨

íéøîBà:ïBLàø úî ìòaä,äMàä äúî Ck øçàå–éànL úéaíéøîBà:e÷Gçé;ìlä úéáeíéøîBà:íéñëð §¦©©©¥¦§©©¨¥¨¨¦¨¥©©§¦©£¥¦¥§¦§¨¦
–ïú÷æça;äaúk–ìòaä éLøBé ú÷æça,dnò ïéàöBiäå íéñðëpä íéñëð–áàä éLøBé ú÷æça. §¤§¨¨§ª¨§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨§¤§©§¥¨¨
ÈBnà ìòå åéìò úéaä ìôð–e÷GçiL íéãBî elàå elà.øîààáé÷ò éaø:ïú÷æça íéñëpäL äæa éðà äãBî. ¨©©©¦¨¨§©¦¥¨¥¦¤©£¨©©¦£¦¨¤£¦¨¤¤©§¨¦§¤§¨¨

Bì øîàéàfò ïa:ïéøòèöî eðà ïé÷eìçä ìò,ïéåMä úà eðéìò ÷Bìçì úàaL àlà. ¨©¤©©©©£¦¨¦§¨£¦¤¨¤¨¨©£¨¥¤©¨¦

:äìéçú úî áàäù äéàø àéáäì åéìòå
hhhh.dligz dzn dy`d:åúùà úà ùøéå ïåøçà úî ìòáä éøäù ,íåìë äùàä éùøåéì ïéàå.ozwfga miqkpììä úéá åùøéô àìå .ïú÷æçá ìæøá ïàö éñëð

:å÷åìçé ìæøá ïàö éñëð êëìä ,åéìò ïúåéøçàù ìòáä éùøåé ú÷æçá éà ,äìù åéäù äùàä éùøåé ú÷æçá éà.dy` zaezke,úôñåúå íéúàî äðî íäù
éøàùð:ìòáä éùøåé ú÷æçá í.dnr mi`veie miqpkpd miqkpeåúçô íà .äîò íéàöåé úàöåé àéäùëå äîò íéñðëð úñðëð àéäù äòùáù .âåìî éñëð íä

:ìæøá ïàö éñëð éöçå âåìî éñëð ìë íéìèåð äùàä éùøåé åàöîð .äùàä éùøåé ú÷æçá íä åìà .äì åøéúåä åøéúåä íàå äì åúçô
iiiilre eilr ziad ltp.en`úçôùîî äùàä éùøåéå .ïáä íéùøåé åðàå äéñëð ïáä ùøéå äìçú äúî äùàä íéøîåà ïáä éùøåé .äæ àìà øçà ïá äì ïéàå

:äùàä úà íéùøåé åðàå äìçú úî ïáä íéøîåà äéáà úéá.micen el`e el`:ä"áå ù"á.ewelgiy.å÷åìçéå ÷ôñå ÷ôñ éåä äùåøé çëî íéàá íäéðùù ïåéëã
äúéäù ïåéë äùàä ú÷æçá ìëä àëä ìáà ,ú÷æçåî äùàäù ùéå ÷æçåî ìòáäù ùé ,íéñëð éðéî éðù ùé íúäã ,åúùà ìòå åéìò úéáä ìôðì éîã àìå

:å÷åìçé êëìä ,ìëä ùøéì äùåøé çëî íéàá íäéðùå ,äðîìà.dfa ip` dcen,áàä ïî äéùøåé ú÷æçá ,ïú÷æçá íéñëð ïðéøîà éîð àëä ììä úéá éøáãìã
:ò"øë äëìäå .äúåà íéùøåé áàä ïî äéùøåé êëìä .äéáà èáù ú÷æçá äéä äééçá éîð äðåîîå ,úñçéúî àéä äéáà èáù øçà äìòá úîùî äééçá éøäù

.oixrhvn ep` oiwelgd lr÷"ú ìò ÷åìçì úàáå ïé÷åìç äæá íâù øîåà äúàå ,ïúòã ååùä àìù íéøòèöî åðà ä"áå ù"áã ìéòìã ú÷åìçî ìò ,øîåìë
:ïéåù íäù øîåàù

`xephxa yexit

ובגמרא חולקים. בספק המוטל  a)שממון ,gl zenai) שלדעת מבואר ,
אף  החוב שבעלי ונמצא הוא, כגבוי ליגבות העומד שטר  שמאי בית

יחלוקו. לפיכך האב, כיורשי  בנכסים מוחזקים ìläהם úéáeÅÄÅ
ïú÷æça íéñëð :íéøîBàבחזקת הם הנכסים שהרי– האב, יורשי  ÀÄÀÈÄÀÆÀÈÈ

עליהם  היורשים, מיד  להוציאם הבאים החוב, ובעלי  ודאי , יורשים הם
יכולים  אינם ראיה, להם שאין זמן וכל ראשון, מת שהוא ראיה, להביא

הירושה. מנכסי  לגבות

i r i a x m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

BzLà ìòå åéìò úéaä ìôðממנו בנים לה ואין  éLøBé((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),– ÈÇÇÇÄÈÈÀÇÄÀÀÅ
ìòaä– אחרת מאשה בניו או אחיו  או  אביו –äMàä :íéøîBà ÇÇÇÀÄÈÄÈ

ìòaä úî Ck øçàå ,äðBLàø äúî מיתת שבשעת ונמצא – ÅÈÄÈÀÇÇÈÅÇÇÇ
אנו  והרי  אשתו, את יורש  הבעל  שהרי  נכסיה, את הבעל ירש  האשה

כלום. בנכסים האשה ליורשי ואין הכל , את מכוחו éLøBéÀÅיורשים
äMàä– אביה ממשפחת קרוביה –,ïBLàø úî ìòaä :íéøîBà ÈÄÈÀÄÇÇÇÅÄ

äMàä äúî Ck øçàå.האשה נכסי כל  את יורשים אנו  והרי – ÀÇÇÈÅÈÈÄÈ
e÷Gçé :íéøîBà éànL úéa.חולקים בספק המוטל שממון  – ÅÇÇÀÄÇÂ

ïú÷æça íéñëð :íéøîBà ìlä úéáe," ברזל צאן "נכסי  כלומר – ÅÄÅÀÄÀÈÄÀÆÀÈÈ
הם  הרי עליו, אחריותם וקיבל  בנדוניה לו שהכניסה הנכסים היינו 

אלו  בנכסים הלכך  האשה, ויורשי הבעל יורשי  היורשים, שני בחזקת
בכתובה,äaúkיחלוקו , הבעל לה שכתב הכסף סכום –ú÷æça ÀËÈÀÆÀÇ

ìòaä éLøBé, הבעל על  הכתובה אחריות שהרי –íéñðëpä íéñëð ÀÅÇÇÇÀÈÄÇÄÀÈÄ
dnò ïéàöBiäå שלא אביה, מבית שהביאה מלוג" "נכסי היינו – ÀÇÀÄÄÈ

והם  הואיל  פירותיהם, אוכל  שהוא אלא עליו, אחריותם הבעל  קיבל
הם הרי האשה, aáàäבאחריות éLøBé ú÷æçיורשי כלומר – ÀÆÀÇÀÅÈÈ

אביה ממשפחת ab`yהאשה ,my x`eany ,"aeh mei zetqez" oiir)
,("a`d iyxei" ,o`k mb dpynd dhwp b ,c zenaia dpynd gqep נמצאו

ברזל ". צאן "נכסי וחצי מלוג" "נכסי  כל  נוטלים האשה יורשי

י ה נ ש מ ר ו א ב

Bnà ìòå åéìò úéaä ìôð מת מי  ידוע ואין  בנים, לו היו  ולא – ÈÇÇÇÄÈÈÀÇÄ
ראשונה  מתה האם אומרים: מאביו, אחיו כגון  הבן , יורשי ראשון ;
ואנחנו  בנה, אותה ירש האם מיתת שבשעת ונמצא בנה, כך ואחר

אומרים: אביה, ממשפחת קרוביה היינו האם, ויורשי  אותו ; יורשים
כשהוא  אמו  את יורש הבן שאין  אמו, את ירש  ולא ראשון מת הבן

יורשיה; אנחנו  ולפיכך  האב, מן  לאחיו להנחיל  כדי  elàåבקבר elàÅÈÅ
íéãBî,מודים הלל  ובית שמאי בית –e÷GçiL ששניהם לפי  – ÄÆÇÂ

שווה. באופן  מוחזקים ושניהם ירושה, מכוח àáé÷ò:באים éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈ
äæa éðà äãBîבזה גם אני  אומר  כלומר  –" oeyl hwpe)d c e n"ab` ÆÂÄÈÆ

,(`nw `pz ly epeyl בית וסוברים שמאי, בית על  הלל בית שחולקים
ïú÷æçaהלל , íéñëpäL,האם יורשי  בחזקת מבואר ; בגמרא – ÆÇÀÈÄÀÆÀÈÈ

הנחלה  שהוחזקה ונמצא בחזקתה, הנכסים היו  שנתאלמנה משעה שהרי 
אותה. יורשים אביה מבית יורשיה הלכך אביה, בית Bìבשבט øîàÈÇ

ïéøòèöî eðà ïé÷eìçä ìò :éàfò ïa המחלוקות על כלומר  – ÆÇÇÇÇÂÄÈÄÀÈÂÄ
מצטערים, אנו הקודמות שבמשניות הלל  ובית שמאי  בית àlàÆÈשבין 

ïéåMä úà eðéìò ÷Bìçì úàaL מחלוקת להוסיף באת ועוד  – ÆÈÈÇÂÈÅÆÇÈÄ
שוות. שדעותיהם במקום אף aiwr`.ביניהם iaxk dkld mewn lkne

תחת  אמו  עם שמת בן שאותו בכגון  במשנתנו  שמדובר  מפרש, הרשב"ם
אחיו שהוא אחר, מבעל בן  עוד  לה יש אם אבל שלה; יחיד בן הוא המפולת
ואתה  נכסיה חצי אחי  וירש תחילה מתה האם אומר : האב מן והאח האם, מן 
אלא  כי, לא אומר: האם מן והאח אחי; של חלקו את יורש אני והרי  החצי ,
הדין אמי , של  נכסיה כל  יורש אני והרי  אמי, מתה כך  ואחר תחילה מת אחי 
הנכסים, מחצית של  ודאי  יורש שהוא לפי הכל , יורש האם מן שהאח הוא
רוב  מבארים מכאן  ודאי . מיד  מוציא ספק ואין יורש, ספק הוא האב מן  והאח
בעלי אבל  זה. אלא בן  לה שאין הרשב"ם, של  כפירושו המשנה, מפרשי
שהוא  שמפני  טעם, בלא הלכה שזוהי  וכותבים, כך  על חולקים התוספות
הקשו ועוד  הנכסים, בשאר אף כודאי נחשב יהא הנכסים של בחלק ודאי יורש
אפילו נוהגת שבמשנתנו  שההלכה התוספות, בעלי  ומסיקים הגמרא; מסוגיות

אחר  מאיש אחרים בנים לה my).כשיש sqei zia ;tx oniq htyn oyeg xeh oiir)

i y i n g m e i
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הזכרנו  וכבר שטרות. בדיני עוסק זה oihib),פרק zkqn zligza)גיטי רק שלא
"גט" הלשון  שכן סתם; "גט" בשם במשנה נקראים ממונות שטרי  אף אלא נשים
צורתם, מבחינת מזה זה השונים שטרות, סוגי  בשני דנה משנתנו שטר . משמעו

המשנה: בלשון או  מקושר , ושטר פשוט שטר  xyewn",והם: hb"e "heyt hb"שכן
הרגילה, בצורה מלבד נעשים היו  שטרות, שאר ובין נשים גיטי בין השטרות, כל
מקושר". "גט ונקראים חכמים, שתיקנו  מיוחדת בצורה אף פשוט", "גט ונקראים

מקושר " "גט של  כתיבתו miyxtnd)אופן aex zrcl) כותבים היו  כדלקמן: היה
החלק  על  הכתב את וכופלים השטר, תורף של שורות כמה או אחת שורה בראשו 

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ixiyr wxt `xza `aa zkqn

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡èeLt èb–BëBzî åéãò,øM÷îe–åéøBçàî åéãò.åéøBçàî åéãò eáúkL èeLt,åéãò eáúkL øM÷îe ¥¨¥¨¦§ª¨¥¨¥£¨¨¤¨§¥¨¥£¨§ª¨¤¨§¥¨

BëBzî–íéìeñt íäéðL.ìàéìîb ïa àéððç éaøøîBà:BëBzî åéãò eáúkL øM÷î–øLk,BúBNòì ìBëiL éðtî ¦§¥¤§¦©¦£©§¨¤©§¦¥¥§ª¨¤¨§¥¨¦¨¥¦§¥¤¨©£
èeLt.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äðéãnä âäðîk ìkä. ¨©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦§©©§¦¨
·èeLt èb–íéðLa åéãò,øM÷îe–GLaäL.ãçà ãò Ba áeúkL èeLt,íéãò éðL Ba áeúkL øM÷îe– ¥¨¥¨¦§©¦§ª¨¦§¨¨¤¨¥¤¨§ª¨¤¨§¥¥¦

ïéìeñt íäéðL.Ba áúk:ïéøNò ïéòìñ ïepàc äàî ïéæeæ–ïéøNò àlà Bì ïéà;ïéòìñ ïéúìz ïepàc äàî ïéæeæ §¥¤§¦¨©¦§¨§¦¦§¦¤§¦¥¤¨¤§¦¦§¨§¦§¨¦¦§¦
–äðî àlà Bì ïéà.ïepàc ïéæeæ óñk,÷çîðå–íéðMî úBçt ïéà.ïepàc ïéòìñ óñk,÷çîðå–úBçt ïéà ¥¤¨¨¤§©¦§¦§¦§©¥¨¦§©¦§©¦§¦§¦§¦§©¥¨

i`̀̀̀.heyt hb:èâ éåø÷ øèù ìëå .ïéøùå÷îå íéøåôú ïðéàù åðìù ïéòë ,èåùô øèù.ekezn eicr:íéùåò åðàù ïéòë íéðôáî.eixeg`n xyewnáúåë
éðù ãò íúåçå ,÷ìçä ìò ïëøåëå íéðôáî øúåé åà ïéèéù éðù áúåëå øæåçå ,õåçáî êøëä ìò íúåç ãçà ãòå ,øôåúå ÷ìçä ìò ïëøåëå íéúù åà úçà äèù

êøëä ìò,ïøéæçäì ïéìåëé åéä àìå íéèøçúîå íäéúåùðì íåàúô èâ íéáúåë åéäù íéðãô÷ íéðäë íåùî ,øùå÷î èâ ïðáø åð÷úå .éùéìù ãò ïëå ,õåçáî
:íéîëç å÷ìéç àìù ,úåøèù øàùá åð÷éú êë ,èâá øùå÷î åð÷éúù íùëå .ñééôúé êë êåúá àîù ,äøäî áúëéì çåð åðéàù øùå÷î èâ íäì åðé÷úäåmdipy

.oileqt:íéîëç ïå÷éúë åùòð àìù.heyt ezeyrl lekiy:èåùô äéäé øèùä çúôéå úåøéôúä òø÷é íàù.dpicnd bdpnk lkd xne` b"ayxàúâåìô
÷"ú ,øùå÷î äéì ãáòå èåùô åà ,èåùô äéì ãáòå ìéæàå øùå÷î éì ãáò äéì øîàå øùå÷îáå èåùôá éâéäðã àøúàá ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøå àî÷ àðúã

:÷"úë äëìäå .øùëå ãéô÷ àì ,åäééååøúá äðéãîä âäðîå ìéàåä øáñ ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøå .ìåñôå ãéô÷ ãô÷î øáñ
aaaa.cg` cr ea aezky heyt:àúééøåàãî ìåñô íéãò éðù åá áåúëù øùå÷î êë ,àúééøåàãî ìåñô ãçà ãò åá áåúëù èåùôù íùë ,øîà÷ éëäoi`

.mixyr `l` elïéåù íðéàù íéòåøâ íéæåæ äàî ,àøèùì äéì ïðéùøôî éëäå .äðåúçúä ìò øèùä ìòá ãé ,íä íéòìñ íéøùòå äùîç ,äàî íéæåæã â"òàå
:íéòìñ íéøùò àìà.dpn `l` el oi`äùîçå íéøùò íäù ,íéòåøâå íéì÷ íéòìñ ïéúìú ïåðéàã ïéæåæ äàî ,àøèùì ïðéùøôî éëäã .íéòìñ äùîçå íéøùò

:íéáåèä ïî.wgnpe:åéøçà áúëðù ïéðîä ÷çîðù.miz`n dhnlne:øèùá åéøáã úà ìôåëùë.oezgzd xg` jled lkdäèùá áåúë äéäé àìù ãáìáå

`xephxa yexit

הכתב  את וכופלים שורות, כמה או  שורה וכותבים וחוזרים ותופרים, שתחתיו 
וכן ותופרים, שתחתיו  החלק על פעמים השני  ותופרים, וכופלים וכותבים, חוזרים

השם מכאן  "קשר ", קרוי  וכפל  כפל כל  הכפלים. גמר עד  xyewn".אחדות, hb"
חכמים  שתיקנוהו נשים, בגיטי  היה מקושר" "גט תקנת שעיקר מבואר , בגמרא

וכשהם  נשותיהם, את ומגרשים כעס לידי מהר באים שהיו  קפדנים, כהנים משום

בגרושה, אסור  כהן  שהרי גרושותיהם, להחזיר  יכולים אינם שוב מרוגזם נחים

ינוח  שבינתיים כדי  מהר, לכתבו נוח שאינו  מקושר , גט לעשות תיקנו ולפיכך 

ובין חוב בשטרי בין  שטרות, בשאר  אף התקינו  נשים גיטי  ואגב ויתפייסו. כעסם

שלא  כדי  שירצה, מי  לכל מקושר  שטר לעשות שיכולים וממכר, מקח בשטרי 

לשטרות גיטין בין zetqeze).לחלק m"ayx ;a ,qw `xza `aa) באה משנתנו –

העדים. חתימות בענין אף פשוט מגט שונה מקושר שגט ללמד,

èeLt èb,"מקושר "שטר  שאינו  פשוט, שטר  כל  היינו  –åéãò ÅÈÅÈ
BëBzî, בסופו השטר בגוף היינו  בתוכו , חותמים העדים –øM÷îe ÄÀËÈ

לעיל  שבארנו כמו  מקושר, ושטר –,(epzpynl dncwda)åéãòÅÈ
åéøBçàî לקשר קשר בין מבחוץ, חותמים העדים –`ped ax zrcl) ÅÂÈ

,(`xnba.לכפל כפל בין åéøBçàîהיינו åéãò eáúkL èeLt– ÈÆÈÀÅÈÅÂÈ
מבחוץ, העדים עליו  שחתמו פשוט åéãòשטר eáúkL øM÷îeÀËÈÆÈÀÅÈ

BëBzî,בתוכו העדים שחתמו מקושר  ושטר –íéìeñt íäéðL– ÄÀÅÆÀÄ
חכמים. כתיקון נעשו שלא øîBà:לפי ìàéìîb ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÇÀÄÅÅ

BúBNòì ìBëiL éðtî ,øLk BëBzî åéãò eáúkL øM÷îÀËÈÆÈÀÅÈÄÈÅÄÀÅÆÈÇÂ
èeLtעל ואף פשוט; שטר ויהיה תפריו את להתיר  יכול שהרי  – È

הרבה  סופרים שיש  לפי  חושש , אינו הכתב, שורות בין רווחים שיש  פי 
השורות בין  הרבה רווח ומניחים כתיבתם לסדר אומנים ((((קידושין קידושין קידושין קידושין שאינם

ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות ).).).). רש רש רש רש """"יייי אאאא,,,, היו מט מט מט מט ,,,, מקושר בגט שאף מכאן , למדים יש  ברם,
השורות, בין  חלק של רווח מניחים היו ולא פשוט, בגט כמו  כותבים

כופלים  שהיו  היינו לזו , זו שורות שתי  וקושרים מכוונים היו אלא
ותופרים שורה על שיטה שיטה שיטה שיטה שורה רמברמברמברמב""""ןןןן;;;; ב ב ב ב ;;;; קס קס קס קס ,,,, בתראבתראבתראבתרא בבאבבאבבאבבא ((((תוספותתוספותתוספותתוספות

הרהרהרהר""""ןןןן).).).). בשם בשם בשם בשם  âäðîkמקובצת מקובצת מקובצת מקובצת  ìkä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÙÀÄÀÇ
äðéãnäואמר פשוט, בגט שנוהגים שבמקום מבואר, בגמרא – ÇÀÄÈ

שנוהגים  במקום או  מקושר , לו ועשה והלך  פשוט, לו לעשות לסופר 
פשוט, לו ועשה והלך  מקושר, לו לעשות לסופר  ואמר מקושר , בגט

כמו  דווקא השטר  לו  שיעשה הקפיד שהרי  פסול, הגט הכל  לדברי
במקום  אלא גמליאל  בן שמעון  ורבן חכמים נחלקו לא שנוהגים;

ועשה  פשוט לעשות לסופר ואמר  במקושר , ובין  בפשוט בין שנוהגים
על דווקא מקפיד שאינו  סובר , גמליאל  בן שמעון  שרבן מקושר , לו 

הסופר של  טרחתו  למעט שרוצה לו , הוא מקום מראה אלא פשוט,

לו  נוח מקושר  יעשה אם מקום ומכל  בפשוט, גם לו  שדי ואומר ,
וחכמים  המדינה. כמנהג והכל  בשניהם, המדינה מנהג שהרי  יותר ,

הפשוט. על  דווקא שהקפיד מפני פסול, שהוא minkgk.סוברים, dklde

המקושר שהגט מפרש הרמ"ה אבל  המפרשים, רוב לפי מקושר גט ענין בארנו 
שכותבים  כדרך השטר  את כותבים היו ולדעתו  ברצועות, ממש מקושר היה
חלוקה  ורצועה רצועה וכל  השטר, מראש יוצאות שרצועות אלא הפשוט, את
ארכו, לפי  שלוש או  פעמיים לתחילתו  מסופו  השטר  את וכופלים לשתיים,
וחוזר אותו, קושרים כך  ואחר  הקיצונה, הרצועה חלקי  בשני  אותו וכורכים
ראשון, של  בצדו קשר שנית וקושרו  ההיא הרצועה מחלקי בנשאר וכורכו
כדרך וקושר, וכורך וחוזר  השניה הרצועה חלקי  בשני הגט וכורך וחוזר

ברצועה  ורצועהשעשה רצועה לכל יעשה וכן  dnx").הראשונה, ci")

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéðLa åéãò ,èeLt èb,עדים שני אלא בו להחתים צריכים אין – ÅÈÅÈÄÀÇÄ
GLa ,øM÷îeäL לפחות להחתים צריכים מקושר  בשטר אבל  – ÀËÈÄÀÈ

חכמים תקנו שכך עדים, ãò((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם).).).).שלושה Ba áeúkL èeLtÈÆÈÅ
ïéìeñt íäéðL ,íéãò éðL Ba áeúkL øM÷îe ,ãçàכלומר – ÆÈÀËÈÆÈÀÅÅÄÀÅÆÀÄ

התורה, מן פסול הריהו בלבד אחד עד בו שחתום פשוט שגט כשם
התורה  מן כפסול דינו בלבד עדים שני בו  שחתומים מקושר גט כך

רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).). Ba((((גמראגמראגמראגמרא;;;; áúk,ההלואה בשטר –äàî ïéæeæ שהלווה – ÈÇÄÀÈ
זוזים, מאה ïéøNòלחברו  ïéòìñ ïepàc,סלעים עשרים שהם – ÀÄÄÀÄÆÀÄ

סלעים, וחמש  עשרים הם זוז  מאה ïéøNòוהרי  àlà Bì ïéà– ÅÆÈÆÀÄ
אחר שהולכים לפי  סלע, עשרים אלא למלוה לשלם צריך  הלווה אין 

גרועים  זוזים למאה המלוה שנתכוון אומרים, ואנו  שבלשונות, הפחות
סלע. עשרים אלא שווים ïéòìñשאינם ïéúìz ïepàc äàî ïéæeæÄÀÈÀÄÀÈÄÄÀÄ

שלושים  והרי סלע, שלושים שהם זוזים מאה שהלווהו בשטר , כתב –
זוז , ועשרים מאה הם äðîסלע àlà Bì ïéà שהם זוז  מאה – ÅÆÈÈÆ

הפחות  אחר שהולכים לעיל , שבארנו  מהטעם סלע, וחמש עשרים
מהם  ששלושים גרועים, לסלעים שנתכוון  אומרים ואנו שבלשונות,

זוז. מאה אלא ïepàcאינם ïéæeæ óñk שהלווהו בשטר, כתוב היה – ÀÇÄÀÄ
...mdy mifef sqk÷çîðå,"דאינון" אחרי כתוב שהיה הסכום –ïéà ÀÄÀÇÅ
íéðMî úBçt" זוזין" שמיעוט זוזים, משני  פחות הסכום אין – ÈÄÀÇÄ

ïepàcשניים. ïéòìñ óñkלפלוני שהלווה בשטר  כתוב sqk–היה ÀÇÄÀÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn



cרי dpyn ixiyr wxt `xza `aa zkqn

íéúMî.ïepàc úBðBkøc,÷çîðå–íéðMî úBçt ïéà.äðî äìòîìî Ba áeúkíéúàî ähîlîe,äìòîìî ¦§©¦©§§¦§¦§©¥¨¦§©¦¨¦§©§¨¨¤¦§©¨¨©¦¦§©§¨
äðî ähîlîe íéúàî–ïBzçzä øçà CìBä ìkä;ïk íà,ïBéìòä úà ïéáúBk änì?úçà úBà ÷çnz íàL ¨©¦¦§©¨¨¤©Ÿ¥©©©©§¦¥¨¨§¦¤¨¤§¤¦¦¨¥©©

ïBzçzä ïî,ïBéìòä ïî ãîìé. ¦©©§¦§©¦¨¤§
‚Bnò BzLà ïéàL ét ìò óà Léàì èb ïéáúBk;dnò dìòa ïéàL ét ìò óà äMàì øáBMäå;ãáìáe §¦¥¨¦©©¦¤¥¦§¦§©¨¨¦¨©©¦¤¥©£¨¦¨¦§©

ïøékî àäiL;ìòaäåøëN ïúBð.ét ìò óà äåHì øèL ïéáúBkBnò äåìî ïéàL;äåìnì ïéáúBk ïéàå,ãò ¤§¥©¦¨§©©©¥¨¨§¦§¨©¤©©¦¤¥©§¤¦§¥§¦©©§¤©
Bnò äåG àäiL;øëN ïúBð äåHäå.Bnò ç÷Bì ïéàL ét ìò óà øëBnì øèL ïéáúBk;ç÷Blì ïéáúBk ïéàå,ãò ¤§¥¤¦§©¤¥¨¨§¦§¨©¥©©¦¤¥¥©¦§¥§¦©¥©©

àäiLBnò øëBî;øëN ïúBð ç÷Bläå. ¤§¥¥¦§©¥©¥¨¨
„ïéàeOðå ïéñeøà éøèL ïéáúBk ïéà,íäéðL úòcî àlà;øëN ïúBð ïúçäå.úeðìa÷å úeñéøà éøèL ïéáúBk ïéà, ¥§¦§¨¥¥¦§¦¦¤¨¦©©§¥¤§¤¨¨¥¨¨¥§¦§¨¥£¦§©§¨

:äðåøçà.oeilrd z` oiazek dnl:éìò éúìá÷ êëå êë äæ ïåîî úåéøçàå ,ìôåëå øæåç øèùä óåñáå ìéàåä
bbbb.yi`l hb oiazek:äçøë ìòá úùøâúî àéä éøäù .åîò åúùà ïéàù ô"òàå ,äöøéù éúî ùøâé àåäå ,ïéîúåçå.dy`l xaeyeìò äìòáì äùåò àéäù

:åéðôá àìù íãàì ïéëæå ,äìòáì úåëæå äì àåä áåçã .äúáåúë.oxikn `diy calae.øáåùá ïéá èâá ïéá .äùàäå ùéàä ïéøéëî íéãòäå øôåñä àäéù
:øáåùá ïëå .åá úùøåâî äðéàù äùà èâä åúåà àéöåúå åîùë åîùù øçà ùéà úùà íù ìò èâ áåúëé àîù ,ïøéëî åðéà íàù.xky ozep deldeåìéôàå

:øôåñì øëùä ìë ïúåð àåä à÷ñéòä ìá÷î éëä åìéôà ,ïåã÷ô àâìôå äåìî àâìôã à÷ñò àéä
cccc.zeqix` ixhy:òéáøìå ùéìùì äöçîì äøîùìå äãáòì ò÷ø÷ì ãøåéä.zeplaw:äúùò àì ïéá äúùò ïéá ,äðùì ïéøåë êëå êëá.oixexia ixhyäæ

`xephxa yexit

...mdy mirlq÷çîðå,הסכום–íéúMî úBçt ïéà.סלעים משתי – ÀÄÀÇÅÈÄÀÇÄ
ïepàc úBðBkøc: בשטר כתוב היה –zepekxcשל מטבעות (היינו  ÇÀÀÄ

הסכום,mdy÷çîðå...זהב) –íéðMî úBçt ïéà דרכונות משני – ÀÄÀÇÅÈÄÀÇÄ
;(` ,a milwy oiir) במטבעות בין נוהג זה שדין  ללמד , באה משנתנו 

גדולים במטבעות ובין ישראלישראלישראלישראל").").").").קטנים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

äðî äìòîìî Ba áeúk, זוז מאה שהלווהו כתוב השטר בראש  – ÈÄÀÇÀÈÈÆ
ähîlîe,דבריו על כשחוזר  השטר, בסוף –íéúàî כתוב – ÄÀÇÈÈÇÄ

מפרשים: ויש  זוז ; שהלווהו ,dlrnlnמאתיים הסך את כשמזכיר  –

dhnle ,dpn aezk כתוב הסך, אותו  על  נכסיו  שיעבוד  את כשמזכיר –
מאתיים íéúàî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בו äìòîìîäðî ähîlîe או – ÄÀÇÀÈÈÇÄÄÀÇÈÈÆ

מאה, ובסופו מאתיים כתוב השטר שבראש  øçàלהיפך, CìBä ìkäÇÙÅÇÇ
ïBzçzä שהוא בין  פחות שהוא בין  למטה, הכתוב הסכום אחר  – ÇÇÀ

כאן , אומרים ואין  למעלה. שכתב ממה בו  שחזר אומרים שאנו יותר ,
זה  הם שרחוקים לפי  שבלשונות, הפחות אחר שהולכים ברישא, כמו 

וכך כך  שהם זוזים "מאה בכותב כמו  בחברו  תלוי האחד  ואין  מזה
ידידידיד).).).).סלעים" כז כז כז כז ,,,, ולוה ולוה ולוה ולוה  מלוה מלוה מלוה מלוה  הלהלהלהל'''' úà((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם ïéáúBk änì ,ïk íàÄÅÈÈÀÄÆ
ïBéìòä מה על  סומכים ואין למטה, הדברים על שחוזר  מאחר  – ÈÆÀ

שלמטה? מה על אלא ïîשלמעלה úçà úBà ÷çnz íàLÆÄÄÈÅÇÇÄ
ïBéìòä ïî ãîìé ,ïBzçzä מן אותיות שתי  נמחקו  אם ברם, – ÇÇÀÄÀÇÄÈÆÀ

העליון  מן  אותן לומדים אין (xnb`).התחתון ,

i y y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Bnò BzLà ïéàL ét ìò óà Léàì èb ïéáúBkלסופר מותר  – ÀÄÅÈÄÇÇÄÆÅÄÀÄ
עליו , חותמים ועדים האשה, בנוכחות שלא לאיש גירושין שטר לכתוב

אלא  תלויים הגירושין ואין כורחה, בעל  אף מתגרשת האשה שהרי 
הבעל  של ly`בדעתו  owiz dlebd xe`n meyxb epaxy ,epxkfd xake)

;(dgxek lr ezy` z` yi` yxbiäMàì øáBMäå לאשה וכותבים – ÀÇÈÈÄÈ
כתובתה, שטר שנפרע לראיה לבעלה נותנת שהיא étשובר , ìò óàÇÇÄ

dnò dìòa ïéàL,הוא הבעל של לזכותו השובר שהרי –ãáìáe ÆÅÇÂÈÄÈÄÀÇ
ïøékî àäiL,והאשה האיש את מכירים והסופר העדים שיהיו – ÆÀÅÇÄÈ

ש אחרת אשה שם לכתוב לסופר  יאמר שמא חשש  יש  כן לא שם שאם
תמסור שמא חשש יש  בשובר וכן הגט; את לה ויתן כשמו , בעלה
כשמכירים  אבל  כשמה. אשתו ששם אחר איש  ליד השובר  את האשה

ושמה  כשמו  ששמו זוג עוד בעיר נמצא שמא חוששים אין  שניהם, את
מצוי זה שאין ישראלישראלישראלישראל");");");");כשמה, """"תפארתתפארתתפארתתפארת טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  ויש("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

שמעון  בן  יוסף ששני  היא, שההלכה לפי לכך , חוששים שאין  מבארים
אחת בעיר mieey),הדרים mdizeyp zenye mdizenyy xnelk) אין

זה בפני  זה אלא נשותיהם גגגג).).).).מגרשים בבבב,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

øëN ïúBð ìòaäå כתיבת ושכר  הגט כתיבת שכר היינו לסופר , – ÀÇÇÇÅÈÈ
בגט שנאמר הטעם, מבואר  בגמרא א א א א ):):):):השובר. כד כד כד כד ,,,, dl((((דברים דברים דברים דברים  azke"

לזכותו , שנכתב לפי הוא, הטעם שובר ובשכר  בידה", ונתן כריתות ספר 

תכתוב  שהאשה בגט, תיקנו  חכמים ברם, ממנו. לגבות תחזור  שלא כדי 
הסופר. ביד הבעל ישהנו  שלא כדי כתיבתו, שכר ותשלם ïéáúBkÀÄאותו

Bnò äåìî ïéàL ét ìò óà äåHì øèL הלואה שטר  כותבים – ÀÈÇÆÇÇÄÆÅÇÀÆÄ
לזכותו  שהרי עמו , המלוה שאין  פי על  אף עליו , חותמים ועדים ללווה

הוא, המלוה Bnòשל äåG àäiL ãò ,äåìnì ïéáúBk ïéàå– ÀÅÀÄÇÇÀÆÇÆÀÅÆÄ
בגמרא הלווה. של  לחובתו  א א א א ))))שהשטר  יגיגיגיג,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא במה ((((בבא בבא בבא בבא  מבואר:

נשתעבדו  מידו  שקנו  משעה שהרי  קנין , בו  שיש  בשטר  אמורים? דברים
שיהיה  עד  ללווה אפילו כותבין אין קנין, בו  שאין  שטר  אבל נכסיו ,

יכתוב  שמא שחוששים בפנינו , המלוה ביד  השטר  ויתן  עמו מלוה
טורף  המלוה ונמצא תשרי , עד  ממנו ילוה ולא בניסן ממנו ללוות

עד לידו הגיע שלא מאחר  כדין , שלא מניסן  זה בשטר מהלקוחות
ה ה ה ה ).).).).תשרי  כגכגכגכג,,,, ולוהולוהולוהולוה מלוה מלוה מלוה מלוה  הלהלהלהל'''' øëN((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïúBð äåHäå,לסופר – ÀÇÆÅÈÈ

השטר . כתיבת øëBnìדמי øèL ïéáúBk,הקרקע על מכירה שטר  – ÀÄÀÈÇÅ
Bnò ç÷Bì ïéàL ét ìò óà;ללוקח חובה כל כאן  אין  שהרי  – ÇÇÄÆÅÅÇÄ

בשטר הטעם שבארנו  כמו קנין, בו שיש  בשטר  מדובר כאן  ואף

Bnòהלואה, øëBî àäiL ãò ,ç÷Blì ïéáúBk ïéàåשהרי – ÀÅÀÄÇÅÇÇÆÀÅÅÄ
הוא, ופשוט ברור  זה שדין  פי על ואף המוכר . של  לחובתו השטר

ולווה במלוה למעלה וכן  רישא, משום כאן  נישנה מקום ((((עיין עיין עיין עיין מכל 

חידוש חידוש חידוש חידוש ).).).). של של של של  בדרך בדרך בדרך בדרך  זה זה זה זה  דיןדיןדיןדין שמבאר שמבאר שמבאר שמבאר  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום ïúBð""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ç÷BläåÀÇÅÇÅ
øëN שדה קנה שאפילו מבואר , בגמרא השטר. כתיבת דמי לסופר , – ÈÈ

הנהנה, הוא שהלוקח השטר , כתיבת שכר לשלם הוא חייב גרועה

הבריות: שאומרים כמו מתבזבז , הכסף ואילו הקיים, בדבר כספו  שנותן 
ciae` ± oiaf ,zipw ± zpaf.(הפסדת – מכרת רכשת, – (קנית

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéñeøà éøèL ïéáúBk ïéà בימינו שכותבים ה"תנאים" כעין  – ÅÀÄÀÈÅÅÄ
,("`zwiqt ixhy") לבתו זה וכמה לבנו זה יתן h,כמה oiyeciw `xnb)

,(miyxtnd ;aïéàeOðå,והנדוניה הכתובה שטר  היינו  נישואין , ושטרי  – ÀÄÄ
íäéðL úòcî àlàהכלה ואבי החתן אבי  ïúçäå((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),– ÆÈÄÇÇÀÅÆÀÆÈÈ

øëN ïúBð.האשה את הקונה הוא שהרי השטר, כתיבת דמי לסופר, – ÅÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íäéðL úòcî àlà;øëN ïúBð ìa÷îäå.ïéc úéa äNòî ìëå ïéøeøá éøèL ïéáúBk ïéà,àlàíäéðL úòcî; ¤¨¦©©§¥¤§©§©¥¥¨¨¥§¦§¨¥¥¦§¨©£¥¥¦¤¨¦©©§¥¤
øëN íéðúBð íäéðLe.ïaøìàéìîb ïa ïBòîLøîBà:íéðL ïéáúBk íäéðL,Bîöòì äæìå Bîöòì äæì. §¥¤§¦¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥§¥¤§¦§©¦¨¤§©§§¨¤§©§

‰BøèL úà LéìLäå BáBç úö÷î òøtL éî,Bì øîàå:éðBìt íBé ãòå ïàkî Cì ézúð àG íà,BøèL Bì ïz; ¦¤¨©¦§¨§¦§¦¤§¨§¨©¦¨©¦¨¦¨§©§¦¤§¨
ïúð àGå ïîfä òébä–éñBé éaøøîBà:ïzé;äãeäé éaøøîBà:ïzé àG. ¦¦©©§©§¨©©¦¥¥¦¥©¦§¨¥¦¥

ÂBáBç øèL ÷çîpL éî–íéãò åéìò ïéãéòî,àáeíei÷ Bì ïéNBòå ïéc úéa éðôì:éðBìt ïa éðBìt Léà ¦¤¦§©§©§¦¦¨¨¥¦¨¦§¥¥¦§¦¦¦§¦¤§¦

:íéðòåèå íéøæåç åéäé àìù éãë ,êëå êë åéúåðòèå éðåìô ïééã øøéá éðåìô ,áúëá ïéáúåëå ,ãçà åì øøåá äæå åì ïåãéù ãçà åì øøåá.mipy miazekãçà ìëì
ïééã éðåìô øøéá éðåìôùå ,íéðéã éìòá éðù ìù úåðòè ïéáúåë ãçà øèùá àìà ,â"áùøë äëìä ïéàå .åá íéøåãñ åéúåðòè åéäéù åîöò éðôá øèù íéðéã éìòáî

:åì ïåãéù øçà ïééã éðåìô øøéá éðåìôå åì ïåãéù
dddd.exhy z` yilydeìùä ìò åëîñå øáåù áåúëì íäì äéä çøåèù .ùéìù ãéá øèùä åøñî äåìäå äåìîä:ùé.ozi xne` iqei 'xàúëîñà äéì àøéáñã

àúëîñà äéåø÷ åæ ,íéé÷ì ìåëé åðéà ïîæä òéâäùëå íéé÷ì ìëåéù éàðúä úòùá åáìá êîåñå ãéúòì øáã åì äùòéù úðî ìò øáã åøéáçì çéèáîä .àéð÷
øîàå ,åéúåéàøå åéúåøèù øñîù ã"á åúåàá åéúåéëæ ñéôúäå ,áåùç ã"áá åãéî åð÷ ë"à àìà ,àéð÷ àì àúëîñà ,äëìä ÷ñô ïéðòìå .àéð÷ éñåé 'ø éøáãìå
ìáà .äæ ïéðòì áåùç ïéã úéá íéàø÷ð àúëîñà éðéãá íéòãåéå íéàé÷áù ïéã úéá ìëù íéùøôî éúåáøå .éúåéëæ ïìèáéì íåé íéùìù ãòå ïàëî àðéúà àì éà

:ìàøùé õøàá êåîñä ã"á àìà áåùç ïéã úéá ïéàù øîåà í"áîøä
eeee.eaeg xhy wgnpy in:íéî éãé ìò ùèùèð åà åîöòî ÷çîðùë åàøù íéãò ùéå.micr eilr cinrnïäå ,åá áåúë äéä äîå áúëð éúîéàî íéòãåéù

:øèù åúåàá áåúë äéäù äî ìë åì ïéáúåëå ïéã úéá éðôá íåé÷ åì ïéùåò.silgi:øàùðä ïåáùçä éôë øçà åì åáúëéå øèù åúåà òø÷é.df `vnpäåìä

`xephxa yexit

úeñéøà éøèL ïéáúBk ïéàעל לעבדה מחברו שדה שמקבל  – ÅÀÄÀÈÅÂÄ
עושה, שתהא בתבואה המוסכם, לפי  בעליה, עם להתחלק מנת

úeðìa÷å לבעליה ליתן  מנת על מחברו  שדה שחוכר קבלנות, ושטרי – ÀÇÀÈ
שתעשה  ובין הרבה השדה שתעשה בין  לשנה, תבואה של  קצובה מידה

íäéðLמעט, úòcî àlà השדה בעל  או והאריס, השדה בעל – ÆÈÄÇÇÀÅÆ
החוכר,ìa÷îäåוהחוכר, או  האריס –øëN ïúBðדמי לסופר, – ÀÇÀÇÅÅÈÈ

שנתיים, או שנה השדה את להוביר  שצריך בכגון  ואפילו  השטר, כתיבת

למקבל רווח עכשיו ïéøeøá(xnb`).ואין  éøèL ïéáúBk ïéà– ÅÀÄÀÈÅÅÄ
עליהם  לקבל והתחייבו  ופלוני , פלוני דיינים להם ביררו  הדין  שבעלי 

בשלושה, ממונות "דיני  א): ג, (סנהדרין ששנינו  כמו דינם, פסק את
,cg` el xxea dfe cg` el xxea dfעוד להם בוררים הדיינים ושני

מפרשים ויש היינו (xnba`),אחד ". שבמשנתנו  בירורין" ש "שטרי 
בירורן  לשם הדין  בעלי טענות את בהם שכותבים טענות", "שטרי

וגם  הדיינים ברירת גם הם שכוללים מבארים, ויש הדיינים. ידי  על 
פלוני דיין  לו  בירר פלוני בהם: שכותבים דהיינו הדין, בעלי טענות

וכך, כך וטענותיו פלוני  דיין  לו בירר ופלוני וכך , כך  ìëåÀÈוטענותיו 
ïéc úéa äNòî כגון הדין , בית מידי היוצאת תעודה כל  –xhy" ÇÂÅÅÄ

,"`hlg או חובו , לגביית הלווה נכסי לו שנמסרו  למלוה שכותבים
,"`zkxc` xhy",הלווה אצל  נכסים מצאו  שלא בזמן  למלוה, שכותבים

חובו, יגבה ימצא ואם הלווה, נכסי  על  לחזור  הוא àlàÆÈשרשאי 
íäéðL úòcî,הצדדים שני –øëN íéðúBð íäéðLe,לסופר – ÄÇÇÀÅÆÀÅÆÀÄÈÈ

בירורין בשטרי øîBà:((((רשברשברשברשב""""םםםם).).).).היינו  ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
íäéðL:גורסים ויש  –,mdipyl, הדין בעלי לשני ïéáúBkהיינו ÀÅÆÀÄ
íéðL, בירורין שטרי  שני  –Bîöòì äæìå Bîöòì äæìלכל – ÀÇÄÈÆÀÇÀÀÈÆÀÇÀ

רבן  דברי  מפרשים ויש  עצמו . בפני  שטר  כותבים הדין מבעלי אחד 
הכוללים  בירורין בשטרי או  טענות" ב"שטרי  דווקא גמליאל בן  שמעון

הדין בעלי  טענות את טובטובטובטוב");");");");גם יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות מבואר((((עייןעייןעייןעיין ובגמרא
דינו  ולבעל  לו  שיהא לו  נוח שלא לומר , מהם אחד שיכול  לפי טעמו,

ריבו .(xhy)כתב איש  עם עסק שום לו שיהא רוצה אינו  שכן אחד ,
l`ilnb oa oerny oaxk dkld oi`e.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

y c e w z a y
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BáBç úö÷î òøtL éî, שבידו שטר  על  לחברו  חייב שהיה – ÄÆÈÇÄÀÈ
BøèL úà LéìLäå אדם ביד השטר  את (המלוה) חברו  ומסר  – ÀÄÀÄÆÀÈ

השליש, על  וסמכו ששולם, הסכום על שובר לכתוב רצו  שלא שלישי ,
Bì øîàå: לשליש הלווה –íBé ãòå ïàkî Cì ézúð àG íà ÀÈÇÄÈÇÄÈÄÈÀÇ

éðBìtועד מהיום המלוה בשביל החוב שאר  את לך  אתן לא אם – ÀÄ
פלוני , BøèLתאריך  Bì ïz– את ויגבה למלוה השטר  את החזר ÆÀÈ

שפרעתי ; החלק את ממנו  אנכה שלא ïúðכולו , àGå ïîfä òébäÄÄÇÇÀÇÀÈÇ
המלוה, בשביל  החוב שאר  את לשליש  הלווה –:øîBà éñBé éaøÇÄÅÅ

ïzé; עמו שהתנה כמו השטר, את למלוה השליש –äãeäé éaø ÄÅÇÄÀÈ
ïzé àG :øîBà,המחלוקת טעם מבואר בגמרא למלוה. השטר  את – ÅÄÅ

שכן  "אסמכתא", אלא אינה הלווה של  שהתחייבותו  jלפי  n e q היה

יצטרך ולא בזמנו , השטר את לפרוע התנאי, את לקיים שיוכל בלבו 
השטר  כל  לשלם ההתחייבות, את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););לקיים ויש((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;

כדי  אלא בהתחייבותו  הלווה נתכוון  שלא המלוה jenqiyמפרשים,
שנית  שישלם חשב לא אבל בזמנו , השטר את שיפרע הבטחתו  על 

כזה  ותנאי  תנאו, את יקיים שודאי היה סבור כי שילם, שכבר מה
כדי  אלא jשאינו e n q i yנקרא דבריו  על  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;"`zknq`"חברו

הראהראהראהרא""""ש ש ש ש );););); סובר :תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; יוסי  שרבי  במשנתנו, זה בענין התנאים ונחלקו
,dpew `zknq`כפי למלוה השטר  את להחזיר  השליש צריך הלכך

מקום  מכל יקנה, במה כאן  שאין  פי על  ואף הלווה; של  התחייבותו 
וממילא  מתנה, בתורת יהיו  שפרע המעות שאותן  אמר , כאילו  זה הרי

בקיומו  השטר  איגראיגראיגראיגר););););כל  עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוסתוסתוסתוס'''' סובר :((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; יהודה ורבי 
כן  התנה ולא להקנות, הלווה גמר שלא לפי קונה, אינה אסמכתא

יודע  היה ואילו הפירעון, זמן כשיגיע לשלם שיוכל שחשב לפי  אלא
את  לפייס אלא נתכוון שלא או מתחייב; היה לא לשלם יוכל  שלא
השליש יתן לא הלכך לעיל, שבארנו  כמו דבריו , על  שיסמוך  חברו 

למלוה. השטר dcedi.את iaxk dklde
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BáBç øèL ÷çîpL éî עליו שנפלו  כגון חברו , על  לו  שיש  – ÄÆÄÀÇÀÇ
íéãòמים, åéìò ïéãéòî,בשטר כתוב שהיה מה כל  היודעים – ÀÄÄÈÈÅÄ

פלוני, על  לו שהיה השטר ושזהו נכתב, ïécואימתי  úéa éðôì àáeÈÄÀÅÅÄ
íei÷ Bì ïéNBòå: נוסחו וזהו השטר, אישור –ïa éðBìt Léà ÀÄÄÄÀÄÆ

BøèL ÷çîð éðBìt,וכך כך  סכום על  –epnfy,éðBìt íBéa ÀÄÄÀÇÀÈÀÀÄ
åéãò éðBìôe éðBìôe:במשנתנו גורסים יש  –eaeg xhy wgnpy in ÀÄÀÄÅÈ

c i n r n,micr eilr שרישומו אלא לגמרי השטר  נמחק שלא ומפרשים,
זה  בכגון  לגמרי, יימחק שמא מתיירא השטר  בעל  אבל  עדיין, ניכר

כתוב  מה וידעו  שיקראוהו  עדים, עליו שמעמיד  ללמדנו, המשנה באה
פלוני ביד  שראו ומעידים דין  בית לפני  באים והם עדיו, הם ומי בו

קיום  דין  בית לו ועושים החתימות, והכירו להימחק שהתחיל  שטר
עדותם סמך על  הרהרהרהר""""י י י י ).).).).השטר  בשם בשם בשם בשם  הטורהטורהטורהטור גרשום גרשום גרשום גרשום ;;;; כותב((((רבנורבנורבנורבנו m"anxd:וכן 

izdw - zex`ean zeipyn



ריי c dpyn ixiyr wxt `xza `aa zkqn

íéúMî.ïepàc úBðBkøc,÷çîðå–íéðMî úBçt ïéà.äðî äìòîìî Ba áeúkíéúàî ähîlîe,äìòîìî ¦§©¦©§§¦§¦§©¥¨¦§©¦¨¦§©§¨¨¤¦§©¨¨©¦¦§©§¨
äðî ähîlîe íéúàî–ïBzçzä øçà CìBä ìkä;ïk íà,ïBéìòä úà ïéáúBk änì?úçà úBà ÷çnz íàL ¨©¦¦§©¨¨¤©Ÿ¥©©©©§¦¥¨¨§¦¤¨¤§¤¦¦¨¥©©

ïBzçzä ïî,ïBéìòä ïî ãîìé. ¦©©§¦§©¦¨¤§
‚Bnò BzLà ïéàL ét ìò óà Léàì èb ïéáúBk;dnò dìòa ïéàL ét ìò óà äMàì øáBMäå;ãáìáe §¦¥¨¦©©¦¤¥¦§¦§©¨¨¦¨©©¦¤¥©£¨¦¨¦§©

ïøékî àäiL;ìòaäåøëN ïúBð.ét ìò óà äåHì øèL ïéáúBkBnò äåìî ïéàL;äåìnì ïéáúBk ïéàå,ãò ¤§¥©¦¨§©©©¥¨¨§¦§¨©¤©©¦¤¥©§¤¦§¥§¦©©§¤©
Bnò äåG àäiL;øëN ïúBð äåHäå.Bnò ç÷Bì ïéàL ét ìò óà øëBnì øèL ïéáúBk;ç÷Blì ïéáúBk ïéàå,ãò ¤§¥¤¦§©¤¥¨¨§¦§¨©¥©©¦¤¥¥©¦§¥§¦©¥©©

àäiLBnò øëBî;øëN ïúBð ç÷Bläå. ¤§¥¥¦§©¥©¥¨¨
„ïéàeOðå ïéñeøà éøèL ïéáúBk ïéà,íäéðL úòcî àlà;øëN ïúBð ïúçäå.úeðìa÷å úeñéøà éøèL ïéáúBk ïéà, ¥§¦§¨¥¥¦§¦¦¤¨¦©©§¥¤§¤¨¨¥¨¨¥§¦§¨¥£¦§©§¨

:äðåøçà.oeilrd z` oiazek dnl:éìò éúìá÷ êëå êë äæ ïåîî úåéøçàå ,ìôåëå øæåç øèùä óåñáå ìéàåä
bbbb.yi`l hb oiazek:äçøë ìòá úùøâúî àéä éøäù .åîò åúùà ïéàù ô"òàå ,äöøéù éúî ùøâé àåäå ,ïéîúåçå.dy`l xaeyeìò äìòáì äùåò àéäù

:åéðôá àìù íãàì ïéëæå ,äìòáì úåëæå äì àåä áåçã .äúáåúë.oxikn `diy calae.øáåùá ïéá èâá ïéá .äùàäå ùéàä ïéøéëî íéãòäå øôåñä àäéù
:øáåùá ïëå .åá úùøåâî äðéàù äùà èâä åúåà àéöåúå åîùë åîùù øçà ùéà úùà íù ìò èâ áåúëé àîù ,ïøéëî åðéà íàù.xky ozep deldeåìéôàå

:øôåñì øëùä ìë ïúåð àåä à÷ñéòä ìá÷î éëä åìéôà ,ïåã÷ô àâìôå äåìî àâìôã à÷ñò àéä
cccc.zeqix` ixhy:òéáøìå ùéìùì äöçîì äøîùìå äãáòì ò÷ø÷ì ãøåéä.zeplaw:äúùò àì ïéá äúùò ïéá ,äðùì ïéøåë êëå êëá.oixexia ixhyäæ
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...mdy mirlq÷çîðå,הסכום–íéúMî úBçt ïéà.סלעים משתי – ÀÄÀÇÅÈÄÀÇÄ
ïepàc úBðBkøc: בשטר כתוב היה –zepekxcשל מטבעות (היינו  ÇÀÀÄ

הסכום,mdy÷çîðå...זהב) –íéðMî úBçt ïéà דרכונות משני – ÀÄÀÇÅÈÄÀÇÄ
;(` ,a milwy oiir) במטבעות בין נוהג זה שדין  ללמד , באה משנתנו 

גדולים במטבעות ובין ישראלישראלישראלישראל").").").").קטנים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

äðî äìòîìî Ba áeúk, זוז מאה שהלווהו כתוב השטר בראש  – ÈÄÀÇÀÈÈÆ
ähîlîe,דבריו על כשחוזר  השטר, בסוף –íéúàî כתוב – ÄÀÇÈÈÇÄ

מפרשים: ויש  זוז ; שהלווהו ,dlrnlnמאתיים הסך את כשמזכיר  –

dhnle ,dpn aezk כתוב הסך, אותו  על  נכסיו  שיעבוד  את כשמזכיר –
מאתיים íéúàî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בו äìòîìîäðî ähîlîe או – ÄÀÇÀÈÈÇÄÄÀÇÈÈÆ

מאה, ובסופו מאתיים כתוב השטר שבראש  øçàלהיפך, CìBä ìkäÇÙÅÇÇ
ïBzçzä שהוא בין  פחות שהוא בין  למטה, הכתוב הסכום אחר  – ÇÇÀ

כאן , אומרים ואין  למעלה. שכתב ממה בו  שחזר אומרים שאנו יותר ,
זה  הם שרחוקים לפי  שבלשונות, הפחות אחר שהולכים ברישא, כמו 

וכך כך  שהם זוזים "מאה בכותב כמו  בחברו  תלוי האחד  ואין  מזה
ידידידיד).).).).סלעים" כז כז כז כז ,,,, ולוה ולוה ולוה ולוה  מלוה מלוה מלוה מלוה  הלהלהלהל'''' úà((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם ïéáúBk änì ,ïk íàÄÅÈÈÀÄÆ
ïBéìòä מה על  סומכים ואין למטה, הדברים על שחוזר  מאחר  – ÈÆÀ

שלמטה? מה על אלא ïîשלמעלה úçà úBà ÷çnz íàLÆÄÄÈÅÇÇÄ
ïBéìòä ïî ãîìé ,ïBzçzä מן אותיות שתי  נמחקו  אם ברם, – ÇÇÀÄÀÇÄÈÆÀ

העליון  מן  אותן לומדים אין (xnb`).התחתון ,

i y y m e i
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Bnò BzLà ïéàL ét ìò óà Léàì èb ïéáúBkלסופר מותר  – ÀÄÅÈÄÇÇÄÆÅÄÀÄ
עליו , חותמים ועדים האשה, בנוכחות שלא לאיש גירושין שטר לכתוב

אלא  תלויים הגירושין ואין כורחה, בעל  אף מתגרשת האשה שהרי 
הבעל  של ly`בדעתו  owiz dlebd xe`n meyxb epaxy ,epxkfd xake)

;(dgxek lr ezy` z` yi` yxbiäMàì øáBMäå לאשה וכותבים – ÀÇÈÈÄÈ
כתובתה, שטר שנפרע לראיה לבעלה נותנת שהיא étשובר , ìò óàÇÇÄ

dnò dìòa ïéàL,הוא הבעל של לזכותו השובר שהרי –ãáìáe ÆÅÇÂÈÄÈÄÀÇ
ïøékî àäiL,והאשה האיש את מכירים והסופר העדים שיהיו – ÆÀÅÇÄÈ

ש אחרת אשה שם לכתוב לסופר  יאמר שמא חשש  יש  כן לא שם שאם
תמסור שמא חשש יש  בשובר וכן הגט; את לה ויתן כשמו , בעלה
כשמכירים  אבל  כשמה. אשתו ששם אחר איש  ליד השובר  את האשה

ושמה  כשמו  ששמו זוג עוד בעיר נמצא שמא חוששים אין  שניהם, את
מצוי זה שאין ישראלישראלישראלישראל");");");");כשמה, """"תפארתתפארתתפארתתפארת טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  ויש("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

שמעון  בן  יוסף ששני  היא, שההלכה לפי לכך , חוששים שאין  מבארים
אחת בעיר mieey),הדרים mdizeyp zenye mdizenyy xnelk) אין

זה בפני  זה אלא נשותיהם גגגג).).).).מגרשים בבבב,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

øëN ïúBð ìòaäå כתיבת ושכר  הגט כתיבת שכר היינו לסופר , – ÀÇÇÇÅÈÈ
בגט שנאמר הטעם, מבואר  בגמרא א א א א ):):):):השובר. כד כד כד כד ,,,, dl((((דברים דברים דברים דברים  azke"

לזכותו , שנכתב לפי הוא, הטעם שובר ובשכר  בידה", ונתן כריתות ספר 

תכתוב  שהאשה בגט, תיקנו  חכמים ברם, ממנו. לגבות תחזור  שלא כדי 
הסופר. ביד הבעל ישהנו  שלא כדי כתיבתו, שכר ותשלם ïéáúBkÀÄאותו

Bnò äåìî ïéàL ét ìò óà äåHì øèL הלואה שטר  כותבים – ÀÈÇÆÇÇÄÆÅÇÀÆÄ
לזכותו  שהרי עמו , המלוה שאין  פי על  אף עליו , חותמים ועדים ללווה

הוא, המלוה Bnòשל äåG àäiL ãò ,äåìnì ïéáúBk ïéàå– ÀÅÀÄÇÇÀÆÇÆÀÅÆÄ
בגמרא הלווה. של  לחובתו  א א א א ))))שהשטר  יגיגיגיג,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא במה ((((בבא בבא בבא בבא  מבואר:

נשתעבדו  מידו  שקנו  משעה שהרי  קנין , בו  שיש  בשטר  אמורים? דברים
שיהיה  עד  ללווה אפילו כותבין אין קנין, בו  שאין  שטר  אבל נכסיו ,

יכתוב  שמא שחוששים בפנינו , המלוה ביד  השטר  ויתן  עמו מלוה
טורף  המלוה ונמצא תשרי , עד  ממנו ילוה ולא בניסן ממנו ללוות

עד לידו הגיע שלא מאחר  כדין , שלא מניסן  זה בשטר מהלקוחות
ה ה ה ה ).).).).תשרי  כגכגכגכג,,,, ולוהולוהולוהולוה מלוה מלוה מלוה מלוה  הלהלהלהל'''' øëN((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïúBð äåHäå,לסופר – ÀÇÆÅÈÈ

השטר . כתיבת øëBnìדמי øèL ïéáúBk,הקרקע על מכירה שטר  – ÀÄÀÈÇÅ
Bnò ç÷Bì ïéàL ét ìò óà;ללוקח חובה כל כאן  אין  שהרי  – ÇÇÄÆÅÅÇÄ

בשטר הטעם שבארנו  כמו קנין, בו שיש  בשטר  מדובר כאן  ואף

Bnòהלואה, øëBî àäiL ãò ,ç÷Blì ïéáúBk ïéàåשהרי – ÀÅÀÄÇÅÇÇÆÀÅÅÄ
הוא, ופשוט ברור  זה שדין  פי על ואף המוכר . של  לחובתו השטר

ולווה במלוה למעלה וכן  רישא, משום כאן  נישנה מקום ((((עיין עיין עיין עיין מכל 

חידוש חידוש חידוש חידוש ).).).). של של של של  בדרך בדרך בדרך בדרך  זה זה זה זה  דיןדיןדיןדין שמבאר שמבאר שמבאר שמבאר  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום ïúBð""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ç÷BläåÀÇÅÇÅ
øëN שדה קנה שאפילו מבואר , בגמרא השטר. כתיבת דמי לסופר , – ÈÈ

הנהנה, הוא שהלוקח השטר , כתיבת שכר לשלם הוא חייב גרועה

הבריות: שאומרים כמו מתבזבז , הכסף ואילו הקיים, בדבר כספו  שנותן 
ciae` ± oiaf ,zipw ± zpaf.(הפסדת – מכרת רכשת, – (קנית

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéñeøà éøèL ïéáúBk ïéà בימינו שכותבים ה"תנאים" כעין  – ÅÀÄÀÈÅÅÄ
,("`zwiqt ixhy") לבתו זה וכמה לבנו זה יתן h,כמה oiyeciw `xnb)

,(miyxtnd ;aïéàeOðå,והנדוניה הכתובה שטר  היינו  נישואין , ושטרי  – ÀÄÄ
íäéðL úòcî àlàהכלה ואבי החתן אבי  ïúçäå((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),– ÆÈÄÇÇÀÅÆÀÆÈÈ

øëN ïúBð.האשה את הקונה הוא שהרי השטר, כתיבת דמי לסופר, – ÅÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn ixiyr wxt `xza `aa zkqn

íäéðL úòcî àlà;øëN ïúBð ìa÷îäå.ïéc úéa äNòî ìëå ïéøeøá éøèL ïéáúBk ïéà,àlàíäéðL úòcî; ¤¨¦©©§¥¤§©§©¥¥¨¨¥§¦§¨¥¥¦§¨©£¥¥¦¤¨¦©©§¥¤
øëN íéðúBð íäéðLe.ïaøìàéìîb ïa ïBòîLøîBà:íéðL ïéáúBk íäéðL,Bîöòì äæìå Bîöòì äæì. §¥¤§¦¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥§¥¤§¦§©¦¨¤§©§§¨¤§©§

‰BøèL úà LéìLäå BáBç úö÷î òøtL éî,Bì øîàå:éðBìt íBé ãòå ïàkî Cì ézúð àG íà,BøèL Bì ïz; ¦¤¨©¦§¨§¦§¦¤§¨§¨©¦¨©¦¨¦¨§©§¦¤§¨
ïúð àGå ïîfä òébä–éñBé éaøøîBà:ïzé;äãeäé éaøøîBà:ïzé àG. ¦¦©©§©§¨©©¦¥¥¦¥©¦§¨¥¦¥

ÂBáBç øèL ÷çîpL éî–íéãò åéìò ïéãéòî,àáeíei÷ Bì ïéNBòå ïéc úéa éðôì:éðBìt ïa éðBìt Léà ¦¤¦§©§©§¦¦¨¨¥¦¨¦§¥¥¦§¦¦¦§¦¤§¦

:íéðòåèå íéøæåç åéäé àìù éãë ,êëå êë åéúåðòèå éðåìô ïééã øøéá éðåìô ,áúëá ïéáúåëå ,ãçà åì øøåá äæå åì ïåãéù ãçà åì øøåá.mipy miazekãçà ìëì
ïééã éðåìô øøéá éðåìôùå ,íéðéã éìòá éðù ìù úåðòè ïéáúåë ãçà øèùá àìà ,â"áùøë äëìä ïéàå .åá íéøåãñ åéúåðòè åéäéù åîöò éðôá øèù íéðéã éìòáî

:åì ïåãéù øçà ïééã éðåìô øøéá éðåìôå åì ïåãéù
dddd.exhy z` yilydeìùä ìò åëîñå øáåù áåúëì íäì äéä çøåèù .ùéìù ãéá øèùä åøñî äåìäå äåìîä:ùé.ozi xne` iqei 'xàúëîñà äéì àøéáñã

àúëîñà äéåø÷ åæ ,íéé÷ì ìåëé åðéà ïîæä òéâäùëå íéé÷ì ìëåéù éàðúä úòùá åáìá êîåñå ãéúòì øáã åì äùòéù úðî ìò øáã åøéáçì çéèáîä .àéð÷
øîàå ,åéúåéàøå åéúåøèù øñîù ã"á åúåàá åéúåéëæ ñéôúäå ,áåùç ã"áá åãéî åð÷ ë"à àìà ,àéð÷ àì àúëîñà ,äëìä ÷ñô ïéðòìå .àéð÷ éñåé 'ø éøáãìå
ìáà .äæ ïéðòì áåùç ïéã úéá íéàø÷ð àúëîñà éðéãá íéòãåéå íéàé÷áù ïéã úéá ìëù íéùøôî éúåáøå .éúåéëæ ïìèáéì íåé íéùìù ãòå ïàëî àðéúà àì éà

:ìàøùé õøàá êåîñä ã"á àìà áåùç ïéã úéá ïéàù øîåà í"áîøä
eeee.eaeg xhy wgnpy in:íéî éãé ìò ùèùèð åà åîöòî ÷çîðùë åàøù íéãò ùéå.micr eilr cinrnïäå ,åá áåúë äéä äîå áúëð éúîéàî íéòãåéù

:øèù åúåàá áåúë äéäù äî ìë åì ïéáúåëå ïéã úéá éðôá íåé÷ åì ïéùåò.silgi:øàùðä ïåáùçä éôë øçà åì åáúëéå øèù åúåà òø÷é.df `vnpäåìä

`xephxa yexit

úeñéøà éøèL ïéáúBk ïéàעל לעבדה מחברו שדה שמקבל  – ÅÀÄÀÈÅÂÄ
עושה, שתהא בתבואה המוסכם, לפי  בעליה, עם להתחלק מנת

úeðìa÷å לבעליה ליתן  מנת על מחברו  שדה שחוכר קבלנות, ושטרי – ÀÇÀÈ
שתעשה  ובין הרבה השדה שתעשה בין  לשנה, תבואה של  קצובה מידה

íäéðLמעט, úòcî àlà השדה בעל  או והאריס, השדה בעל – ÆÈÄÇÇÀÅÆ
החוכר,ìa÷îäåוהחוכר, או  האריס –øëN ïúBðדמי לסופר, – ÀÇÀÇÅÅÈÈ

שנתיים, או שנה השדה את להוביר  שצריך בכגון  ואפילו  השטר, כתיבת

למקבל רווח עכשיו ïéøeøá(xnb`).ואין  éøèL ïéáúBk ïéà– ÅÀÄÀÈÅÅÄ
עליהם  לקבל והתחייבו  ופלוני , פלוני דיינים להם ביררו  הדין  שבעלי 

בשלושה, ממונות "דיני  א): ג, (סנהדרין ששנינו  כמו דינם, פסק את
,cg` el xxea dfe cg` el xxea dfעוד להם בוררים הדיינים ושני

מפרשים ויש היינו (xnba`),אחד ". שבמשנתנו  בירורין" ש "שטרי 
בירורן  לשם הדין  בעלי טענות את בהם שכותבים טענות", "שטרי

וגם  הדיינים ברירת גם הם שכוללים מבארים, ויש הדיינים. ידי  על 
פלוני דיין  לו  בירר פלוני בהם: שכותבים דהיינו הדין, בעלי טענות

וכך, כך וטענותיו פלוני  דיין  לו בירר ופלוני וכך , כך  ìëåÀÈוטענותיו 
ïéc úéa äNòî כגון הדין , בית מידי היוצאת תעודה כל  –xhy" ÇÂÅÅÄ

,"`hlg או חובו , לגביית הלווה נכסי לו שנמסרו  למלוה שכותבים
,"`zkxc` xhy",הלווה אצל  נכסים מצאו  שלא בזמן  למלוה, שכותבים

חובו, יגבה ימצא ואם הלווה, נכסי  על  לחזור  הוא àlàÆÈשרשאי 
íäéðL úòcî,הצדדים שני –øëN íéðúBð íäéðLe,לסופר – ÄÇÇÀÅÆÀÅÆÀÄÈÈ

בירורין בשטרי øîBà:((((רשברשברשברשב""""םםםם).).).).היינו  ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
íäéðL:גורסים ויש  –,mdipyl, הדין בעלי לשני ïéáúBkהיינו ÀÅÆÀÄ
íéðL, בירורין שטרי  שני  –Bîöòì äæìå Bîöòì äæìלכל – ÀÇÄÈÆÀÇÀÀÈÆÀÇÀ

רבן  דברי  מפרשים ויש  עצמו . בפני  שטר  כותבים הדין מבעלי אחד 
הכוללים  בירורין בשטרי או  טענות" ב"שטרי  דווקא גמליאל בן  שמעון

הדין בעלי  טענות את טובטובטובטוב");");");");גם יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות מבואר((((עייןעייןעייןעיין ובגמרא
דינו  ולבעל  לו  שיהא לו  נוח שלא לומר , מהם אחד שיכול  לפי טעמו,

ריבו .(xhy)כתב איש  עם עסק שום לו שיהא רוצה אינו  שכן אחד ,
l`ilnb oa oerny oaxk dkld oi`e.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

y c e w z a y
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BáBç úö÷î òøtL éî, שבידו שטר  על  לחברו  חייב שהיה – ÄÆÈÇÄÀÈ
BøèL úà LéìLäå אדם ביד השטר  את (המלוה) חברו  ומסר  – ÀÄÀÄÆÀÈ

השליש, על  וסמכו ששולם, הסכום על שובר לכתוב רצו  שלא שלישי ,
Bì øîàå: לשליש הלווה –íBé ãòå ïàkî Cì ézúð àG íà ÀÈÇÄÈÇÄÈÄÈÀÇ

éðBìtועד מהיום המלוה בשביל החוב שאר  את לך  אתן לא אם – ÀÄ
פלוני , BøèLתאריך  Bì ïz– את ויגבה למלוה השטר  את החזר ÆÀÈ

שפרעתי ; החלק את ממנו  אנכה שלא ïúðכולו , àGå ïîfä òébäÄÄÇÇÀÇÀÈÇ
המלוה, בשביל  החוב שאר  את לשליש  הלווה –:øîBà éñBé éaøÇÄÅÅ

ïzé; עמו שהתנה כמו השטר, את למלוה השליש –äãeäé éaø ÄÅÇÄÀÈ
ïzé àG :øîBà,המחלוקת טעם מבואר בגמרא למלוה. השטר  את – ÅÄÅ

שכן  "אסמכתא", אלא אינה הלווה של  שהתחייבותו  jלפי  n e q היה

יצטרך ולא בזמנו , השטר את לפרוע התנאי, את לקיים שיוכל בלבו 
השטר  כל  לשלם ההתחייבות, את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););לקיים ויש((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;

כדי  אלא בהתחייבותו  הלווה נתכוון  שלא המלוה jenqiyמפרשים,
שנית  שישלם חשב לא אבל בזמנו , השטר את שיפרע הבטחתו  על 

כזה  ותנאי  תנאו, את יקיים שודאי היה סבור כי שילם, שכבר מה
כדי  אלא jשאינו e n q i yנקרא דבריו  על  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;"`zknq`"חברו

הראהראהראהרא""""ש ש ש ש );););); סובר :תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; יוסי  שרבי  במשנתנו, זה בענין התנאים ונחלקו
,dpew `zknq`כפי למלוה השטר  את להחזיר  השליש צריך הלכך

מקום  מכל יקנה, במה כאן  שאין  פי על  ואף הלווה; של  התחייבותו 
וממילא  מתנה, בתורת יהיו  שפרע המעות שאותן  אמר , כאילו  זה הרי

בקיומו  השטר  איגראיגראיגראיגר););););כל  עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוסתוסתוסתוס'''' סובר :((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; יהודה ורבי 
כן  התנה ולא להקנות, הלווה גמר שלא לפי קונה, אינה אסמכתא

יודע  היה ואילו הפירעון, זמן כשיגיע לשלם שיוכל שחשב לפי  אלא
את  לפייס אלא נתכוון שלא או מתחייב; היה לא לשלם יוכל  שלא
השליש יתן לא הלכך לעיל, שבארנו  כמו דבריו , על  שיסמוך  חברו 

למלוה. השטר dcedi.את iaxk dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

BáBç øèL ÷çîpL éî עליו שנפלו  כגון חברו , על  לו  שיש  – ÄÆÄÀÇÀÇ
íéãòמים, åéìò ïéãéòî,בשטר כתוב שהיה מה כל  היודעים – ÀÄÄÈÈÅÄ

פלוני, על  לו שהיה השטר ושזהו נכתב, ïécואימתי  úéa éðôì àáeÈÄÀÅÅÄ
íei÷ Bì ïéNBòå: נוסחו וזהו השטר, אישור –ïa éðBìt Léà ÀÄÄÄÀÄÆ

BøèL ÷çîð éðBìt,וכך כך  סכום על  –epnfy,éðBìt íBéa ÀÄÄÀÇÀÈÀÀÄ
åéãò éðBìôe éðBìôe:במשנתנו גורסים יש  –eaeg xhy wgnpy in ÀÄÀÄÅÈ

c i n r n,micr eilr שרישומו אלא לגמרי השטר  נמחק שלא ומפרשים,
זה  בכגון  לגמרי, יימחק שמא מתיירא השטר  בעל  אבל  עדיין, ניכר

כתוב  מה וידעו  שיקראוהו  עדים, עליו שמעמיד  ללמדנו, המשנה באה
פלוני ביד  שראו ומעידים דין  בית לפני  באים והם עדיו, הם ומי בו

קיום  דין  בית לו ועושים החתימות, והכירו להימחק שהתחיל  שטר
עדותם סמך על  הרהרהרהר""""י י י י ).).).).השטר  בשם בשם בשם בשם  הטורהטורהטורהטור גרשום גרשום גרשום גרשום ;;;; כותב((((רבנורבנורבנורבנו m"anxd:וכן 

izdw - zex`ean zeipyn
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éðBìt íBéa BøèL ÷çîð,åéãò éðBìôe éðBìôe.BáBç úö÷î òøtL éî–äãeäé éaøøîBà:éìçéó;éñBé éaø ¦§©§¨§§¦§¦§¦¥¨¦¤¨©¦§¨©¦§¨¥©£¦©¦¥
øîBà:øáBL ázëé.øîàäãeäé éaø:àöîðéøö äæíéøaëòä ïî BøáBL øîBL úBéäì C;Bì øîàéñBé éaø: ¥¦§Ÿ¨¨©©¦§¨¦§¨¤¨¦¦§¥¨¦¨©§¨¦¨©©¦¥

Bì äôé Ck,äæ ìL Bçk òøeé àGå. ¨¨¤§©Ÿ¤¤

:åáåç ìë úà äåìîä äáâé ãáàé íàù ,íéøáëòä ïî åøáåù øåîùì êéøö.el dti oke iqei iax xn`òåøôì øäîéå åøáåù øåîùì êéøö äåìä àäéù ,äåìîì
éáøë äëìäå .éðùä øèùä ïîæî àìà úåçå÷ì óåøèì ìëåé àìå øçåàî äúò áåùéå íã÷åî åáåç ïîæ äéäù ,øçà øèù áåúëì äåìî ìù åçë òøé àìå ,åì

:øáåù ïéáúåëù éñåé

`xephxa yexit

להימחק, הולך הוא והרי  חובו , שטר שבלה c"מי  i n r n,עדים עליו 

כותבין  זה? שטר  מקיימין  כיצד קיום. לו  עושין והם דין , לבית ובא
פלוני בן  פלוני  הוציא ופלוני, ופלוני  פלוני דין  בית אנחנו  אחר : שטר

עדיו " ופלוני  ופלוני  פלוני , ביום וזמנו  לפנינו, נמחק delnשטר 'ld)
gqep oipra `xnba `ziixa oiire .my "dpyn cibn" oiir ;bi-ai ,bk dele

,(meiwdמה ויש העדים שיודעים כיון לגמרי , נמחק שאפילו מפרשים,
הם  הרי  פלוני, על לו  שהיה השטר ושזהו  נכתב, ומתי בו  כתוב שהיה

באותו  כתוב שהיה מה לו וכותבים דין , בית בפני  קיום לו עושים
בסוף שמותיהם את וחותמים ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).שטר , בעלי((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם ;;;; ברם,

הרשב"ם, כפירוש ולא דין, בית עושים השטר שקיום כותבים, התוספות
אותו  עושים ezrclyשהעדים ,"sqei zia" oiire ;`n oniq xeh oiir)

azkp izni` micrd mircei m` lkd ixacly ,miwleg oi` oicd xwira
" oeyldy `l` ,meiw el miyer oic zia ,ea aezk dnee i l r c i n r n

m i c r`ly oebka dpynd z` yxtl m"anxde y"`xde i"xd z` `iad "
.(elek wgnpBáBç úö÷î òøtL éîשטר על לחברו חייב שהיה – ÄÆÈÇÄÀÈ

במשנה  למעלה (כמו  השטר  את להשליש מסכים המלוה ואין שבידו ,
óéìçéה), :øîBà äãeäé éaø הסכום על אחר בשטר  השטר את – ÇÄÀÈÅÇÂÄ

יקרע. הראשון  השטר ואת החוב, מן ázëéשנשאר  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÀÙ
ללווה, המלוה –øáBL.שנפרע הסכום על קבלה, –éaø øîà ÈÈÇÇÄ

äæ àöîð :äãeäé– הלווה –ïî BøáBL øîBL úBéäì Céøö ÀÈÄÀÈÆÈÄÄÀÅÈÄ
íéøaëòäכל את ממנו המלוה יגבה העכברים, יאכלוהו  שאם – ÈÇÀÈÄ

שבשטרו , éñBéהחוב éaø Bì øîà:יהודה לרבי –Bì äôé Ck ÈÇÇÄÅÈÈÆ
לשלם  שיזדרז  כדי יאבד, שלא שוברו על  לשמור ללווה לו ראוי  כך –

החוב שאר  כך כך כך כך את מפרשיםמפרשיםמפרשיםמפרשים:::: וברטנוראוברטנוראוברטנוראוברטנורא הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם  ברם ברם ברם ברם ,,,, ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

לולולולו ההההיפה יפה יפה יפה  וווו לללל ממממ הרשבהרשבהרשבהרשב""""א א א א ),),),),לללל מחידושימחידושימחידושימחידושי שמביא שמביא שמביא שמביא  מהמהמהמה שלמהשלמהשלמהשלמה"""" """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ועייןועייןועייןועיין ;;;;

äæ ìL Bçk òøeé àGå,אחר שטר כתיבת ידי על  המלוה, של  – ÀÇÙÆÆ
הלקוחות  מן  לטרוף יוכל  ולא חובו , מקצת שפרע מיום יהא שזמנו 
השני. השטר לזמן הראשון  השטר  זמן בין  הלווה מן  נכסים שלקחו

מובא: le`בגמרא dcedi iaxk `l dkld oi` :ax xn` `ped ax xn`
.oey`x onfn xhy el oiazeke xhyd oirxwn oic zia `l` iqei iaxk,ברם

אחר שטר  לו כותבין  יהודה רבי  לדעת שאף מובא, בגמרא בברייתא
לבית  זה בענין זקוקים שאין סובר, יהודה שרבי אלא ראשון, מזמן 

לפיכך אחר , שטר  ויכתבו  הראשון השטר את שיקרעו  בעדים ודי דין,
דין  בית דווקא אלא יהודה, כרבי בזה הלכה שאין  ואמר, רב בא

יוסי: רבי שאמר  ומה אחר . שטר  למלוה lyכותבים egek rxei `le"
"df שבארנו כפי  הראשון, השטר מזמן הלקוחות מן  לגבות המלוה, (של 

כותבים  יהודה רבי שלדעת היה, סבור יוסי  שרבי  משום היינו  לעיל ),

שני. מזמן  האחר השטר  את

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח אדר ב', ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 כבוד הרב הגאון המפורסם חו"ב סוע"ה סדרן ופלפלן

 וו"ח אי"א בעל מדות תרומיות איש אשכולות וכו' וכו' 

מוהררי"ר שליט"א רב ראשי ראשון לציון

שלום וברכה!

בגבעתים,  לרבנות בשכונים  ברוידה, מועמד  שי'  על האברך הרב משה אהרן  באתי להמליץ 

ששמעתי עליו ונוכחתי מפי כתבו - מכתביו רבים שהוא ירא שמים ויד לו בהוראה, בחינוך ובהשפעה 

וראוי לאותה איצטלא. ובודאי גם כהדר"ג שליט"א מכירו.

אני תקוה שכת"ר שליט"א ימצאהו מתאים למשרה הנ"ל, בפרט שיש לו לאברך הנ"ל היכרות 

וידידים בגבעתים, וגם אביו שי' רב שם, ואם יתמנה למשרה הנ"ל התקוה חזקה שיצליח בעבודתו 

בקדש.

בכבוד ובברכה לבשורות משמחות אלו דמרבים בהם בשמחה.



ריג e dpyn ixiyr wxt `xza `aa zkqn

éðBìt íBéa BøèL ÷çîð,åéãò éðBìôe éðBìôe.BáBç úö÷î òøtL éî–äãeäé éaøøîBà:éìçéó;éñBé éaø ¦§©§¨§§¦§¦§¦¥¨¦¤¨©¦§¨©¦§¨¥©£¦©¦¥
øîBà:øáBL ázëé.øîàäãeäé éaø:àöîðéøö äæíéøaëòä ïî BøáBL øîBL úBéäì C;Bì øîàéñBé éaø: ¥¦§Ÿ¨¨©©¦§¨¦§¨¤¨¦¦§¥¨¦¨©§¨¦¨©©¦¥

Bì äôé Ck,äæ ìL Bçk òøeé àGå. ¨¨¤§©Ÿ¤¤

:åáåç ìë úà äåìîä äáâé ãáàé íàù ,íéøáëòä ïî åøáåù øåîùì êéøö.el dti oke iqei iax xn`òåøôì øäîéå åøáåù øåîùì êéøö äåìä àäéù ,äåìîì
éáøë äëìäå .éðùä øèùä ïîæî àìà úåçå÷ì óåøèì ìëåé àìå øçåàî äúò áåùéå íã÷åî åáåç ïîæ äéäù ,øçà øèù áåúëì äåìî ìù åçë òøé àìå ,åì

:øáåù ïéáúåëù éñåé

`xephxa yexit

להימחק, הולך הוא והרי  חובו , שטר שבלה c"מי  i n r n,עדים עליו 

כותבין  זה? שטר  מקיימין  כיצד קיום. לו  עושין והם דין , לבית ובא
פלוני בן  פלוני  הוציא ופלוני, ופלוני  פלוני דין  בית אנחנו  אחר : שטר

עדיו " ופלוני  ופלוני  פלוני , ביום וזמנו  לפנינו, נמחק delnשטר 'ld)
gqep oipra `xnba `ziixa oiire .my "dpyn cibn" oiir ;bi-ai ,bk dele

,(meiwdמה ויש העדים שיודעים כיון לגמרי , נמחק שאפילו מפרשים,
הם  הרי  פלוני, על לו  שהיה השטר ושזהו  נכתב, ומתי בו  כתוב שהיה

באותו  כתוב שהיה מה לו וכותבים דין , בית בפני  קיום לו עושים
בסוף שמותיהם את וחותמים ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).שטר , בעלי((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם ;;;; ברם,

הרשב"ם, כפירוש ולא דין, בית עושים השטר שקיום כותבים, התוספות
אותו  עושים ezrclyשהעדים ,"sqei zia" oiire ;`n oniq xeh oiir)

azkp izni` micrd mircei m` lkd ixacly ,miwleg oi` oicd xwira
" oeyldy `l` ,meiw el miyer oic zia ,ea aezk dnee i l r c i n r n

m i c r`ly oebka dpynd z` yxtl m"anxde y"`xde i"xd z` `iad "
.(elek wgnpBáBç úö÷î òøtL éîשטר על לחברו חייב שהיה – ÄÆÈÇÄÀÈ

במשנה  למעלה (כמו  השטר  את להשליש מסכים המלוה ואין שבידו ,
óéìçéה), :øîBà äãeäé éaø הסכום על אחר בשטר  השטר את – ÇÄÀÈÅÇÂÄ

יקרע. הראשון  השטר ואת החוב, מן ázëéשנשאר  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÀÙ
ללווה, המלוה –øáBL.שנפרע הסכום על קבלה, –éaø øîà ÈÈÇÇÄ

äæ àöîð :äãeäé– הלווה –ïî BøáBL øîBL úBéäì Céøö ÀÈÄÀÈÆÈÄÄÀÅÈÄ
íéøaëòäכל את ממנו המלוה יגבה העכברים, יאכלוהו  שאם – ÈÇÀÈÄ

שבשטרו , éñBéהחוב éaø Bì øîà:יהודה לרבי –Bì äôé Ck ÈÇÇÄÅÈÈÆ
לשלם  שיזדרז  כדי יאבד, שלא שוברו על  לשמור ללווה לו ראוי  כך –

החוב שאר  כך כך כך כך את מפרשיםמפרשיםמפרשיםמפרשים:::: וברטנוראוברטנוראוברטנוראוברטנורא הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם  ברם ברם ברם ברם ,,,, ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

לולולולו ההההיפה יפה יפה יפה  וווו לללל ממממ הרשבהרשבהרשבהרשב""""א א א א ),),),),לללל מחידושימחידושימחידושימחידושי שמביא שמביא שמביא שמביא  מהמהמהמה שלמהשלמהשלמהשלמה"""" """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ועייןועייןועייןועיין ;;;;

äæ ìL Bçk òøeé àGå,אחר שטר כתיבת ידי על  המלוה, של  – ÀÇÙÆÆ
הלקוחות  מן  לטרוף יוכל  ולא חובו , מקצת שפרע מיום יהא שזמנו 
השני. השטר לזמן הראשון  השטר  זמן בין  הלווה מן  נכסים שלקחו

מובא: le`בגמרא dcedi iaxk `l dkld oi` :ax xn` `ped ax xn`
.oey`x onfn xhy el oiazeke xhyd oirxwn oic zia `l` iqei iaxk,ברם

אחר שטר  לו כותבין  יהודה רבי  לדעת שאף מובא, בגמרא בברייתא
לבית  זה בענין זקוקים שאין סובר, יהודה שרבי אלא ראשון, מזמן 

לפיכך אחר , שטר  ויכתבו  הראשון השטר את שיקרעו  בעדים ודי דין,
דין  בית דווקא אלא יהודה, כרבי בזה הלכה שאין  ואמר, רב בא

יוסי: רבי שאמר  ומה אחר . שטר  למלוה lyכותבים egek rxei `le"
"df שבארנו כפי  הראשון, השטר מזמן הלקוחות מן  לגבות המלוה, (של 

כותבים  יהודה רבי שלדעת היה, סבור יוסי  שרבי  משום היינו  לעיל ),

שני. מזמן  האחר השטר  את

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יא אחׁשורֹוׁשדף לּמל המן אחד 'וּיאמר עם ּבכל יׁשנֹו העּמים ּבין ּומפרד מפּזר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשוה  אין ולּמל עׂשים אינם הּמל ּדתי ואת עם מּכל ׁשנֹות ודתיהם מלכּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹמדינֹות

àáø,להּניחם'. øîààLéa àðMéì òãéc àkéì בלשון לדבר שידע מי עוד אין – ְִַָ¨©¨¨¥¨§¨©¦§¨¦¨
תחילהïîäk,רע  אחשורוש. את שריצה עד ישראל נגד טענות הרבה øîàשטען §¨¨¨©

déì,לאחשורוש eäðéìëéðהמן àz.ישראל את נכלה בא -déì øîà,אחשורוש ¥¨¦§¦§¨©¥
àðéôzñîאני חושש -åéäìàî,ישראל éàn÷aשל ãáòãk éa ãéáòéì àìc- ¦§§¦¨¥¡Ÿ¨§Ÿ¤¡¥¦¦§¨©§©¨¦

לי. שקדמו ישראל לצרי שעשה כמו יענישני déìשלא øîà לחשוש לך אין המן, ¨©¥
שישראל משום הם]'BðLé'שיענישך, úBönä,[-יׁשנים ïî אותן מקיימים ואינם ¤§ֵ¦©¦§

יצילם  לא הוא ברוך והקדוש déì.כראוי, øîà מקיימים העם שאין אף אחשורוש, ¨©¥
עדיין כראוי, ïðaøמצוות eäa úéà מאויביהם וינקם יצילם ובזכותם וצדיקים, חכמים -. ¦§©¨¨

déì øîà ש משום החכמים, להם יועילו לא ïäהמן, 'ãçà íò', אין החכמים וגם ¨©¥©¤¨¥
כראוי  לישועה.נוהגים ראויים ואינם

המן, øîàzהוסיף ànLהיהודים הריגת ידי Eúeëìîaשעל äNBò éðà äçø÷- ¤¨Ÿ©¨§¨£¦¤§©§§
שלימה  אחת מלכות ש שתתרוקן מכך, לחשוש אין .,íénòä ïéa íä 'ïéøfeôî' מקצת §¨¦¥¥¨©¦

המן, הוסיף עוד שלימה. מלכות תתרוקן ולא אחרת במלכות ומקצת זו ¨¤ànLבמלכות
eäééðéî äàðä úéà øîàzשהוא כן, הדבר אין לבריות. הם שמועילים -'ãøBôî' Ÿ©¦£¨¨¦©§§¨

Bæ äãéøôk[וחמור סוס מכלאי úBøét[הבאה äNBò dðéàL מולידה אינה כך - , ¦§¥¨¤¥¨¨¥
מועילים. אינם הוסיף,åישראל eäééðéîעוד àzðéãî àkéà øîàz ànL את יחריב וחסרונם קטנה, במדינה דרים שהם - §¤¨Ÿ©¦¨§¦§¨¦©§

מדינה. øîBìאותה ãeîìzשהם אמר לכך -,'Eúeëìî úBðéãî ìëa' מהם שכולה מדינה אף .ואין ©§©§¨§¦©§¤
טען, בתחילה למיתה. הם שראויים חטאו מה לבאר המן הוסיף ישראל, את להרוג שלא סיבה שאין אחשורוש שהסכים אחר

,'íò ìkî úBðL íäéúãå' עמהם להתערב ולא העמים מכל ונפרדים שונים להיות היא דתם ממהכלומר היא כך על והראיה ,àìc §¨¥¤Ÿ¦¨¨§Ÿ
ïpéî éìëà,מאכלינו éáñðאת àìåנשים נושאים ואינם -å ,ïpéîגםéáñðî àìבנותיהם את משיאים אינם -,ïì מקלקלים והם ¨§¥¦¨§Ÿ¨§¥¦¨§Ÿ¦§§¥¨

טען, ועוד הממלכה. אחדות íéNò'את íðéà Cìnä éúc úàå'משום למלך, מס מלשלם הם משתמטים -àleëì é÷ôîc §¤¨¥©¤¤¥¨Ÿ¦§©§¥§¨
àzLהשנה ימי  כל את שמעבירים -é"äô é"äLa במלאכה אסורים ואנו היום' 'פסח היום' 'שבת בטענות לשלם - עלינו אין ולכך , ©¨§

טען, עוד המלוכה. לאוצר נזק שגורמים ונמצא למלך, íçépäì'מס äåL ïéà Cìnìå',לאבדם ראוי עצמה המלכות כבוד מצד -eìëàc §©¤¤¥Ÿ¤§©¦¨§¨§
å ,úeëìîì déì efáîe eúLå ש לדבר, B÷øBæאםeléôàדוגמא ,ïäî ãçà ìL BñBëa áeáæ ìôBðלזבובeäúBLå,ליין §¨§©¥§©§§£¦¥§§¤¤¨¥¤§§¥

å אילוBñBëa òâBð Cìnä éðBãà íà[יין ïäî,[של ãçà ìLהואBèáBç[היין ׁשֹותהּו,ò÷ø÷a[-שופך ואינֹו משוקץ , שהמלך §¦£¦©¤¤¥©§¤¤¨¥¤§§©§©ְֵֵ

מהזבוב. יותר בעיניהם

המן, åהוסיף óñk økk íéôìà úøNòå íãaàì áúké áBè Cìnä ìò íà''åâàéáäì äëàìnä éNò éãé ìò ìB÷Là ¦©©¤¤¦¨¥§©§¨©£¤¤£¨¦¦©¤¤¤§©§¥Ÿ¥©§¨¨§¨¦
.'Cìnä éæðb ìàì ïîä ãéúòL íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb ,Lé÷ì Léø øîàíéì÷L ìB÷LìàøNé ìò ¤¦§¥©¤¤¨©¥¨¦¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤¨¦¨¨¦§§¨¦©¦§¨¥

ו  לאבדם, שיסכים כדי לאחשורוש, íéc÷äוליתנם Cëéôìהוא ברוך לקרבנות ïäéì÷Lהקדוש השקל מחצית שיתנו ישראל, של §¦¨¦§¦¦§¥¤
קודם המן.ìåéì÷Lציבור, מגזירת ניצלו  השקל מחצית ובזכות  המן, ïðúcשל eðééäå(מ"א פ"א ïéòéîLî,(שקלים øãàa ãçàa ¦§¨¨§©§¦§©§¤¨©£¨©§¦¦

דין בית íéì÷Mä[-מכריזין] ìò החדשה מהתרומה הציבור קרבנות להקריב יוכלו בניסן שבאחד כדי השקל, מחצית שיביאו - ©©§¨¦
המן  לשקלי להקדימם כדי פורים  לפני כך על מכריזיםå].[ומכריזים íéàìkäכן ìò הזרעים כלאי גידולי את מהשדות שיעקרו - §©©¦§©¦

ניכר. ורישומן הזרעים צמחו כבר ההוא שבזמן התבואה, שבין

éðéòa áBhk Ba úBNòì íòäå Cì ïeúð óñkä ïîäì Cìnä øîàiå'.'E,המן לו שהציע הכסף על אחשורוש שויתר כלומר, ©Ÿ¤©¤¤§¨¨©¤¤¨¨§¨¨©£©§¥¤
תשלום. ללא היהודים את לאבד לגזור כךøîàוהסכים àaà,על éaø ¨©©¦©¨

,ïîäå LBøåLçàc ìLî,היהודים את להשמיד מעצמו רצה אחשורוש שגם והמן אחשורוש של מהתנהגותם ללמוד יש כלומר, ¨¨©£©§¥§¨¨
ו  תשלום, ללא אף לכך הסכים לגזירה, שיסכים כסף לו לתת המן כשרצה ìשהרי ,äîBc øácä äîì,íãà éða éðL שãçàì §¨©¨¨¤¦§¥§¥¨¨§¤¨

ìz Bì äéä[עפר øç[-ערימת Bì äéä ãçàìe ,eäãN CBúaõé[חפירה-]éì ïzé éî ,øîà õéøç ìòa .eäãN CBúa ¨¨¥§¨¥§¤¨¨¨¨¦§¨¥©©¨¦¨©¦¦¥¦
,íéîãa äæ ìz ו הקרקע. לכל להשוותה שבשדה החפירה את בו íéîãa,שאמלא äæ õéøç éì ïzé éî ,øîà ìzä ìòa ¥¤§¨¦©©©¥¨©¦¦¥¦¨¦¤§¨¦

הקרקע. פני את להשוות התל עפר את לתוכו eâåecæðשאשליך íéîéì[יחד ìòáì[-נזדמנו õéøç ìòa Bì øîà ,äæ ìöà äæ §¨¦¦§©§¤¥¤¤¨©©©¨¦§©©
,Eléz éì øBëî ,ìzä.לעפר צריך Bìשאני øîà,התל ípça,בעל dúBà ìBè,שלי מהשדה התל בסילוק רוצה אני שגם ©¥§¦¦§¨©¨§¦¨

éàåìäå בחינם עבורי זאת לי,שתעשה לשלם צריך אינך אחשורוש, לו והשיב היהודים, את להשמיד כדי לאחשורוש לשלם רצה המן גם כך . §©§©
כך. על לך משלם הייתי כי בחינם, זה דבר עושה שאתה אני ושמח זה, דבר רוצה הייתי אני גם כי
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc oileg(oey`x meil)

,'äøeñà dáìça dìMaLepcnllàì énð ãáòéc eléôàcmby ± ¤¦§¨©£¨¨£¨©£¦¦£©©¦Ÿ
okl ,alga xya oick dlik`a daiwd dxeq` caricaénð àðz± ¨¨©¦

a mb `pzd dpyàLéøoeyld z` lgk oica,'dìMaL'it lr s` ¥¨¤¦§¨
.dligzkl elit` `ed xzidd lgkay

xeq` ealga elyay lgk m`d xxal ick dyrn d`ian `xnbd
:carica÷éìñ ékdlryk ±øæòìà éaø,l`xyi ux`ldéçkLà ¦¨¦©¦¤§¨¨©§§¥

éøéòæì,ixirf `xen`d z` ybt -déì øîà,ixirfl xfrl` iax ¦§¦¦¨©¥
ìçk áøì dééðúàc àðz àkéà,'`pz' l`xyi ux`a o`k yid ± ¦¨¨¨§©§§¥§©§©

lgky ecnile ,lgk ipic z` axl dpyy ,zeziixae zeipyn dpey
.carica xeq` drixw `ll lyazdyøa ÷çöé áøì dééåçà©§§¥§©¦§¨©

éîéãeáàinicea` xa wgvi ax lr mewnd ipa el e`xd ±el exn`e , £¦¦
.lgk oic axl dpy `edydéì øîàiaxl inicea` xa wgvi ax ¨©¥

,xfrl`Bì éúéðL àì éðàa xeqi` axláøå ,øwéò ìk ìçkxq`y £¦Ÿ¨¦¦§©¨¦¨§©
y meyn `ed enrh ,carica alga lyazdy lgkàöî äò÷a'¦§¨¨¨

,'øãb da øãâåxya ipica milflfn laaa mrdy d`x ,xnelk §¨©¨¨¥
on mixzend mixac s` mdl xq` ahenl mxifgdl icke ,alga
,dyrnd did jke .mixeq`d mixaca lflfl e`eai `ly ick ,oicd

òìwéà áøconcfd axy ±ì`xwpy mewnàéääì dòîL ,Leôìèè §©¦§©§©§¨©§¨§©¦
dzøéáçì äøîà÷c àúzéà,dzxagl dxn`y zg` dy` rny ± ¦§¨§¨¨§¨©£¤§¨

éìeMáì éòa àáìç änk àøNác àòáéølyal ick jixv alg dnk ± ¦§¨§¦§¨©¨£¨¨¨¥§©¥
.xya `xhiløîà,axéøéîb àìecnl `l dfd mewnd ipa ±øNác ¨©Ÿ§¦¥§¨¨

ákòéà ,øeñà áìça,my akrzd -éìçk eäì øñà÷åmdl xq`e ± §¨¨¨¦©©§¨¨©§©£¥
ixeqi` xizdl e`eai `ly ick malga elyazdy milgk elit`

.alga xya
:lirl `aedy dyrnl xg` gqep d`ian `xnbdéðúî àðäk áø©©£¨©§¥

éëäxa wgvi axe xfrl` iaxa dyrnd z` dpy `pdk ax ± ¨¦
a`j` ,epxn`y itk iniceéðúî àaà øa éñBé éaødf dyrn dpy ± ©¦¥©©¨©§¥

,xfrl` iaxl inicea` xa wgvi ax xn` jky ,xg` gqepaàðà± £¨
a wx ,ip`ìL ìçkdnda,ä÷éðîdaexn alg dly lgka qepky §©¤§¦¨

Bì éúéðL,carica xeqi` axlìçk déì äðL àéiç éaø ìL Bìetìtîe ¨¦¦¦¦§¤©¦¦¨¨¨¥§©
íúñjezne ,`iig iax lv` mb lgk zekld cnle xfg axy `l` ± §¨

eicinlz mby xaq ,envrn oiane c`n ccegn `iig iax didy
el yxit `l lgk oic axl dpye xfgyk okle ,ezenk miccegn
,mzqa xeqi` el dpye ,dwipn ly lgka wx xn`p lgk xeqi`y
dpi`y dnda ly lgka mb xn`p xeqi`dy xaqe drh axe

.dwipn
:lgk zlik` oipra mi`xen`d zebdpd d`ian `xnbdáøå ïéáø̈¦§©

éáì eòìwéà óñBé øa ÷çöé[zial epncfd±]eäéén÷ì ezééà ,étt áø ¦§¨©¥¦§©§¥©©¦©§§©©§
ìçëc àìéLáz,lgk ly liyaz mdiptl e`iad ±óñBé øa ÷çöé áø ©§¦¨¦§©©¦§¨©¥

ìëàe ,liyazdnàìëz ïéáø ,éiaà øîà .ìëà àì ïéáøoiax ± ¨©¨¦Ÿ¨©¨©©©¥¨¦§¨¨
,eiiga eipa ezny ,lekydéãkî ,ìëà àì éànàixde ±áøc eäúéác ©©Ÿ¨©¦§¦§¦§§©

étt,itt ax ly ezy` ±éàåä àçôð ÷çöé éaøc dézøaeza dzid ± ©¦§©¥§©¦¦§¨©§¨£©
,`gtp wgvi iax lyäåä àãáeòc déøî àçôð ÷çöé éaøådid ± §©¦¦§¨©§¨¨¥§§¨£¨

i`ceae ,miaeh miyrna xidfàLð éaî dì òéîLc åàì éà`l m` ± ¦©¦§¦©¨¦¥¨¨
` ziaa drnyyxzen lgky diaàãáò äåä àìdzid `l ± Ÿ£¨¨§¨

.dyer
:lgk zlik`a laaa ebdp cvik d`ian `xnbdaxiràøeñlaaay ¨¨

éìçk éìëà àìeli`e ,llk lgk lek`l `ly ebdp ±axir Ÿ¨§¥©£¥¨
àúéãaîetlaaayéìçk éìëàdrixw ici lr lgk lek`l ebdp ± §§¦¨¨§¥©£¥

.epizpyna iepyd oicd xwirk
`xen`d :df oipra dyrn `xnbd d`ianàeäc ,éøîz øa éîø± ¨¦©©§¥§

mb `xwpyòìwéà ,àúéãaîetî éìe÷éc øa éîøoncfd ±àøeñì ¨¦©¦¥¥§§¦¨¦§©§¨
éøetëc àîBé éìòîaxird ipa lky drya ,mixetikd mei axra ± §©£¥¨§¦¥

.xya zcerqa miaxnåäðéìçëì àîìò élek eäðé÷tàe`ived - ©§¦§¥¨§¨§©£¦§
,ehgyy zendadn lgkd z` mlekeäðéãL.mekilyde ±eäéà ìæà ¨¦§¨©¦

eäðéìëà eäðéèwð.mlk`e milgka wifgd ,ixnz xa inx jld ± ©§¦§©§¦§
àcñç áøc dén÷ì deúééà,eyiprdl ick `cqg ax iptl ede`iad ± ©§©§©¥§©¦§¨

déì øîà,ixnz xa inxl `cqg axéëä ãéáòz éànàziyr recn ± ¨©¥©©©£¦¨¦
,jkdéì øîàixnz xa inxìéëàc àðà äãeäé áøc àøúàîip` ± ¨©¥¥©§¨§©§¨£¨§¨¦

.lgk lek`l bdpy dcedi ax ly enewn `idy `zicanetnøîà̈©
déì,`cqg axCì úéìåjleddy dpynd ixack xaeq jpi` ike ± ¥§¥¨

mewnl mewnnéøîeçå íMî àöiL íB÷nä éøîeç åéìò ïéðúBð'§¦¨¨§¥©¨¤¨¨¦¨§§¥
ì CìäL íB÷nä'íLzebedpd zexnegd itk eilr mixingn - ©¨¤¨©§¨

`ed eay mewna zebedpd zexnegd itk mbe ,reawd enewna
.epnewn bdpnk zxngd `l recne ,gx`zndéì øîàxa inx ¨©¥

y iptn mkbdpnk xingdl ilr did `l ,ixnzíeçúì õeçxird ¦§
eäðézìëàxird bdpn oi` megzl uegne ,milgkd z` izlk` ± £©§¦§

.aiign
ax siqed :milgkd ziilva xeqi` did `l m` xxia `cqg ax

,le`yl `cqgeäðéúéåè äîáexg`n ,milgkd z` zilv dnae ± §©§¦¦§
.mziilvl mivr my jl eid okidn ,mzlk` megzl uegnyøîà̈©

déìmze` izilv ,ixnz xa inx aiyd ±éðöøeôamiapr ipvxga ± ¥§§¨¥
izilve el` mipvxg izxrady ,miawid cil xirl uegn mi`vnpd

,`cqg ax l`y .mdiab lr milgkdàéåä Cñð ïéiî àîìãå`ny ± §¦§¨¦¥¤¤©§¨
.d`pda xeq`d jqp oiin eid mipvxgddéì øîà,ixnz xa inx ¨©¥

eåä Lãç øNò íéðL øçàìxaky miyai eid el` mipvxg - §©©§¥¨¨Ÿ¤£
py jyna eyaiizd.jqp oii meyn mixeq` mpi`e yceg xyr mi

,le`yl `cqg ax siqedäåä ìæâc àîìãåmilra yi `ny ± §¦§¨§¨¥£¨
.mzlihpa lfb xeqi` yie ,el` mipvxgldéì øîà,ixnz xa inx ¨©¥

äåä íéìòa Leàéizi`x ixdy ,mdn mdilra ey`izd xak ± ¥§¨¦£¨
éôìéç eäa eçã÷ceyrpe eawxpy zngn miayr mdilr egnvy ± §¨§§¦§¥

,melhp `le jk lwlwzdl milrad megipd m` i`ceae ,xtrk
.mdl miyyeg mpi`

:ie`xk zeevna wcwcn epi`y ixnz xa inx z` giked `cqg ax
dééæçixnz xa inx z` `cqg ax d`x ±ïéléôz çpî äåä àìc± ©§¥§Ÿ£¨©©§¦¦

,eilr zegpen oilitz eid `lydéì øîà,`cqg axàì àîòè éàî ¨©¥©©§¨Ÿ
ïéléôz zçpî.oilitz gipn jpi` recn ±déì øîà,ixnz xa inx ©§©§§¦¦¨©¥

àeä ïééòî éìBç,irna dleg ip` ±øeèt ïééòî éìBç' äãeäé áø øîàå ¥¥©¦§¨©©§¨¥¥©¦¨
,'ïéléôzä ïî.ezlgn zngn xicz ovlgl jixvy iptn ¦©§¦¦

dééæçixnz xa inx z` `cqg ax d`x cer ±éîø à÷ äåä àìc ©§¥§Ÿ£¨¨§¦
éèeçcbaa ziviv iheg lihd `ly ±,yaly zetpk rax` lyøîà ¥¨©
déì,`cqg axéèeç Cì úéì àîòè éàî.jcbaa ziviv oi` recn ± ¥©©§¨¥¨¥

déì øîà,ixnz xa inxúélè`l` ,ily dpi` yael ip`y ef ¨©¥©¦
àéä äìeàL,iciaäãeäé áø øîàå §¨¦§¨©©§¨
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oifge` mipy` cenr iw sc ± oey`x wxtzereay
ãáòéãá åìùáù éðú÷ àäåi`c ,"xzen" ipzwcn ,`ed ilva i`ce `de Ð

xzen i`n` Ð dxcwa?!rlape xfge algd `vi `dàðú àëéài`da Ð
.`zkecìçë áøì äééðúàã`la elyay lgk :axl dpyy in o`k yi Ð

dlik`a xeq` Ð drixw?.xfrl` iaxl dil `riny ded axc `xza `pyile
äééåçà.mewnd ipa Ð÷çöé áøìÐ

.el d`py df :xfrl` iaxl el exn`éðà
ø÷éò ìë ìçë åì éúéðù àì,xnelk Ð

lgk oia ,xeqi`l el izipy `l lgk mey
.dwipn dpi`y lgk oiae dwipnáøåÐ

.xeq`y lgk mdl dpyyàöî äò÷áÐ
xya xeqi`a milflfn eidy d`x ,xnelk

.odilr xingde ,algaàòáéø .ùåôìèèì
.`xhil Ðéëä éðúî àðäë áøenk Ð

iaxl wgvi ax eaiyd oky ,epxn`y
.xwir lk el izipy `l :xfrl`dwipn lgk

qepk alg dicca yie ,dwipn dzidy Ð
.daxdàééç éáø ìù åìåôìô êåúîåÐ

xeaqke ,envrn oiane c`n ccegn `edy
d`pye xfgyk .ezenk oiccegn eicinlzy
oiaiy xeaqe ,mzq el dpy ,`iig iax iptl
.oiad `le ,dwipn `l` xeq` oi`y ax

àìëú.eipa z` xaew ,lEkW Ðàøî ¨
àãáåòã.miaeh miyrna xidf Ðàì

éìçë éìëàelit`e ,ilv elit` ,ixnbl Ð
.erxwåäðéúéåè éàîámy jl eed okid Ð
mivréðöøåôá ?lv`y mipvxg Ð

.mizxrade ,miawidøùò íéðù øçàì
äåä ùãçdxf dcear zkqna opze Ð

.oixzen Ð oiyai ,oixeq` Ð migl :(`,cl)

.ycg xyr mipy lk Ð migl md el`e
éôìéç åäá åçã÷ãzngn ,mda elcb Ð

.xtr eyrpe eawxpyéôìéç.y"iihxe` Ð
,myn elhp `le oiawxpe oilwlwzne li`ede

.yyeg epi` :dpin rnyïéìéôúä ïî øåèô
.xicz ovlgl jixvy iptn Ðäåä àìã

éèåç éîø.ezilhl ziviv lihd `l Ð
åäåúôë
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lgkd jez rlape xfege hltpy it lr s`e .mcew didy enk ,lgka cer dpira algd oi`c

drila iptn lgk ly enrh dpzyp `le ,xg` xya my oi`y oeik ,minkg ea exfb `l Ð

ilv oia welig oi`e ,llk erxw `l elit` ixy caricae .alga xya lkinl iz` `le ,ef

lr ltepe algd shep inp ilvac .xzei ilva lwdl mrh mey ea oi`c ,xya `la dxcwl

erleak" jiiy `le .rlape xfege ,uegan lgkd

dltpy alg ztih la` ,mca `l` "ehlet jk

,dlapc zipepnya enk ,`l Ð ilv zkizg lr

.rlay zipepny hlete xfeg epi` ilv elit`c

"ealg z` `ivene erxew lgkd" :eyexit ikde

yxtnck ,lzeka eghe axre izy :yexit Ð

,epiide ,dxcwl xfrl` iax dil iwenc .`xnba

meyn ,ikd dl iwene .ziyixtck ,xya mr

xizdl `ay rnyn Ð ipzw `nzq oizipznc

dyr `l :yexit Ð "erxw `l" .leya oipr lka

,lzeka eghe axre izy erxw `ly ,drixw oic

:ax xn` .eilr xaer epi`" .zvw drixw `l`

,zvw erxwc oeik Ð "xzene ,eilr xaer epi`

Ð xya icda elyae llk erxw `l m` la`

"dypd cib" wxta opixn`ck ,opaxcn xeq`

xeq` dhegy algc ,miyya lgk :(a,fv oileg)

xn`" .i`w oizipzn` Ð "erxew cvik" .opaxcn

:yexit Ð "leki` `p`e il rxw :xfrl` iax dil

`la dxcwa leki` `p`e ,zvw drixw il rxw

"axre izy ira `lc ,ol rnyn `w i`n" .xya

:ongp ax edl xn`" .xya icda dxcwl `l` Ð

`la dxcwa dl elya :yexit Ð "ilgk dl ewief

erxwp `ly :yexit Ð zecepk migetp ilgk xya

ixw mewn lkn ,zvw drixw `l` axre izy

op` `de" .axre izy erxwp `ly itl Ð "ewief"

drixw la` ,axre izy :yexit Ð "erxew :opz

icda :yexit Ð "dxcwl `edd" !ipdn `l zvw

Ð "xzen ealga elyay lgk ipzw `de" .xya

dlgzkl xeq` xya `la dxcwa elit` `nl`

elyay" ipzwcn ,ixiin xya `lac .lyal

edi` `l` `xeqi` `kilc rnync ,"ealga

ivn dede .'ek dlgzkl xizn ongp axe ,diteb

`ticrc `l` ,llk erxw `lya ixiinc :iiepyl

jdn `zriiq iziin ikid :xn`z m`e .ipyn

elit` ixii` ax `de ,axc `nw `pyill `ziixa

`la dxcwa ixii` `ziixae ,xya icda dxcwa

`pyilc meyn :xnel yie ?ziyixtck ,xya

oia xeq`e ,eilr xaer epi` :xn`w axc `xza

`ixy `ziixa jde .xya `la oia xya icda

`xza `pyil` `biltc meyne .xya `la `din

ongp ax `zyde .`nw `pyilk `ipz :xn`w

pyilk`ivene erxew lgkd" inp ipzwc `ziixac `yix ok m` ,`nzq ipzwc meyn xya icda dxcwa inp ixii` oizipznc ziyixtc i`nle .dizeek `zklide ,dizeek `ipzc ,`nw `

z` xqe`e xfege ,dlap xyad dyrp Ð xya icda i`c .xya icda ixii` `lc Ð "eleyia xg`l erxew ,erxw `l .erxew al"c `inec ied `le .xya icda elit` inp ied ,"ealg z`

.mz epiax yexitl ,(a,cr) migqtc `pwqnd itl i`w `l riyc alc mrhc .aldàëéà"dpitqd z` xkend" wxta oke Ð inicea` xa wgvi axl dil diieg` lgk axl diipz`c `pz

(`,b) zenai yixa xn`ck ,`ax ly eax did inicea` xa wgvi ax `dc :l`eny epiax dywde .inicea` xa wgvi ax dil ieg` ?zecin axl diipz`c `pz `ki` :(`,ft `xza `aa)

cr ig didy ,ax ly eax didy inicea` xa wgvi axc okzi ji`e ,'eke "dpd" "dpd" `iz` inicea` xa wgvi ax il xn` :`ax xn` :(`,er oixcdpq) "oitxypd od el`" wxt yixae

,ok xnel jiiy oi` oizrnya `kdc :mz epiaxl dywe ."zecn ax diipz`c `pz `ki`" l`eny epiax mzd qxbe !`ax clep ,ax ly ecinlz didy ,dcedi ax zny meia `lde ?`ax

`l "mzq lgk el dpy `iig iax ly eletlt jezne" xn`wc `d la` ."el jixv eaxe cinlz" (`,bl `rivn `aa) enk ."epnn" enk "el" yxtl yi edine !"el izipy `l ip`" :xn`wc

eze`e .ugxnd zial iax xg` izqpkp zg` mrt ,inicea` xa wgvi ax xn`c :(a,n zay) "dxik" wxt opixn`c ,yecwd epiax inia did cg` ,eid mipyc :mz epiax xne`e .xity iz`

xn` eda` iax xn` dlr xnzi` `d" mzd xfrl` iaxl xn`w ikid ,ax ly eax did "dpitqd z` xkend"c inicea` xa wgvi ax m`c :zvw dywe .ax ly eax didy zeidl leki

.(cp oileg) "zetxh el`"a opixn`ck ,"epiax" axl `xew did eda` iax ly eax didy opgei iax `lde ?"opgei iax

äééðúàãedpd` i`w `lc :d`xpe .xfrl` iaxl dil riny ded axc `xza `pyile ,dlik`a xeq` drixw `la elyay lgk axl dpyy in o`k yi :qxhpewa yexit Ð lgk axl

dinz dide ,drixwa dil `ixy oizipznc ab lr s` ,ilgk ilk` `l `xeqa :jenqa opixn`ck ,axre izy zrixwa elit`e ,lgk xqe` ax didy rny `l` ,lirlc ipyil

dpy `iig iaxe .dwipn dpi`yk Ð oizipzne ,drixwa elit` xeq`c ,el dpy dwipn lgkc xn`w sqei axe .xcb da xcbe `vn drwa axc :inicea` xa wgvi iax el aiyde .xfrl` iax

,ilgk opilk`c op`e .drixwa elit` ,lgk lk xeq`l ,epzpyn lr welgl `a did `ziixa mey gkny xeaq dide .eixaca drhe oiad `le ,envrn ax oiaiy xeaq dide ,mzq "lgk" el

ax lk`e ,ilgkc liyaz ediinw ezii`c sqei xa wgvi axe oiaxc `caer` mbe .dwipn dpi`yl dwipn oia welig oi`e ,`vn drwa axc `pyil` opiknq Ð drixwa dwipn ly elit`

elit`e ,ilgk edlekl edpihwpc ixnz xa inxc `caern mbe ."lk` `l i`n` `lkiz oiax" :iia` xn`cn ,xwir wgvi axe .lek`l oiax dvx `lcn ,did dwipn ly `nzqne ,wgvi
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המשך מעמקד רב

וברוח ימי הפורים האלה, שאז הי' ונהפוך הוא וכל המניעות והעיכובים לא רק שנתבטלו אלא 

אדרבה נהפכו לענינים חיוביים, עד שליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר בכל המובנים, יהי רצון 

שיהי' כן בעניני כל אחד ואחד מאתנו בתוככי כלל ישראל.

וינעם לי להתבשר טוב.

בכבוד ובברכה.
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xzen i`n` Ð dxcwa?!rlape xfge algd `vi `dàðú àëéài`da Ð
.`zkecìçë áøì äééðúàã`la elyay lgk :axl dpyy in o`k yi Ð

dlik`a xeq` Ð drixw?.xfrl` iaxl dil `riny ded axc `xza `pyile
äééåçà.mewnd ipa Ð÷çöé áøìÐ

.el d`py df :xfrl` iaxl el exn`éðà
ø÷éò ìë ìçë åì éúéðù àì,xnelk Ð

lgk oia ,xeqi`l el izipy `l lgk mey
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àãáåòã.miaeh miyrna xidf Ðàì

éìçë éìëàelit`e ,ilv elit` ,ixnbl Ð
.erxwåäðéúéåè éàîámy jl eed okid Ð
mivréðöøåôá ?lv`y mipvxg Ð

.mizxrade ,miawidøùò íéðù øçàì
äåä ùãçdxf dcear zkqna opze Ð

.oixzen Ð oiyai ,oixeq` Ð migl :(`,cl)

.ycg xyr mipy lk Ð migl md el`e
éôìéç åäá åçã÷ãzngn ,mda elcb Ð

.xtr eyrpe eawxpyéôìéç.y"iihxe` Ð
,myn elhp `le oiawxpe oilwlwzne li`ede

.yyeg epi` :dpin rnyïéìéôúä ïî øåèô
.xicz ovlgl jixvy iptn Ðäåä àìã
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lgkd jez rlape xfege hltpy it lr s`e .mcew didy enk ,lgka cer dpira algd oi`c

drila iptn lgk ly enrh dpzyp `le ,xg` xya my oi`y oeik ,minkg ea exfb `l Ð

ilv oia welig oi`e ,llk erxw `l elit` ixy caricae .alga xya lkinl iz` `le ,ef

lr ltepe algd shep inp ilvac .xzei ilva lwdl mrh mey ea oi`c ,xya `la dxcwl

erleak" jiiy `le .rlape xfege ,uegan lgkd

dltpy alg ztih la` ,mca `l` "ehlet jk

,dlapc zipepnya enk ,`l Ð ilv zkizg lr

.rlay zipepny hlete xfeg epi` ilv elit`c

"ealg z` `ivene erxew lgkd" :eyexit ikde

yxtnck ,lzeka eghe axre izy :yexit Ð

,epiide ,dxcwl xfrl` iax dil iwenc .`xnba

meyn ,ikd dl iwene .ziyixtck ,xya mr

xizdl `ay rnyn Ð ipzw `nzq oizipznc

dyr `l :yexit Ð "erxw `l" .leya oipr lka

,lzeka eghe axre izy erxw `ly ,drixw oic

:ax xn` .eilr xaer epi`" .zvw drixw `l`

,zvw erxwc oeik Ð "xzene ,eilr xaer epi`

Ð xya icda elyae llk erxw `l m` la`

"dypd cib" wxta opixn`ck ,opaxcn xeq`

xeq` dhegy algc ,miyya lgk :(a,fv oileg)

xn`" .i`w oizipzn` Ð "erxew cvik" .opaxcn

:yexit Ð "leki` `p`e il rxw :xfrl` iax dil

`la dxcwa leki` `p`e ,zvw drixw il rxw

"axre izy ira `lc ,ol rnyn `w i`n" .xya

:ongp ax edl xn`" .xya icda dxcwl `l` Ð

`la dxcwa dl elya :yexit Ð "ilgk dl ewief

erxwp `ly :yexit Ð zecepk migetp ilgk xya

ixw mewn lkn ,zvw drixw `l` axre izy

op` `de" .axre izy erxwp `ly itl Ð "ewief"

drixw la` ,axre izy :yexit Ð "erxew :opz

icda :yexit Ð "dxcwl `edd" !ipdn `l zvw

Ð "xzen ealga elyay lgk ipzw `de" .xya

dlgzkl xeq` xya `la dxcwa elit` `nl`

elyay" ipzwcn ,ixiin xya `lac .lyal

edi` `l` `xeqi` `kilc rnync ,"ealga

ivn dede .'ek dlgzkl xizn ongp axe ,diteb

`ticrc `l` ,llk erxw `lya ixiinc :iiepyl

jdn `zriiq iziin ikid :xn`z m`e .ipyn

elit` ixii` ax `de ,axc `nw `pyill `ziixa

`la dxcwa ixii` `ziixae ,xya icda dxcwa

`pyilc meyn :xnel yie ?ziyixtck ,xya

oia xeq`e ,eilr xaer epi` :xn`w axc `xza

`ixy `ziixa jde .xya `la oia xya icda

`xza `pyil` `biltc meyne .xya `la `din

ongp ax `zyde .`nw `pyilk `ipz :xn`w

pyilk`ivene erxew lgkd" inp ipzwc `ziixac `yix ok m` ,`nzq ipzwc meyn xya icda dxcwa inp ixii` oizipznc ziyixtc i`nle .dizeek `zklide ,dizeek `ipzc ,`nw `

z` xqe`e xfege ,dlap xyad dyrp Ð xya icda i`c .xya icda ixii` `lc Ð "eleyia xg`l erxew ,erxw `l .erxew al"c `inec ied `le .xya icda elit` inp ied ,"ealg z`

.mz epiax yexitl ,(a,cr) migqtc `pwqnd itl i`w `l riyc alc mrhc .aldàëéà"dpitqd z` xkend" wxta oke Ð inicea` xa wgvi axl dil diieg` lgk axl diipz`c `pz

(`,b) zenai yixa xn`ck ,`ax ly eax did inicea` xa wgvi ax `dc :l`eny epiax dywde .inicea` xa wgvi ax dil ieg` ?zecin axl diipz`c `pz `ki` :(`,ft `xza `aa)

cr ig didy ,ax ly eax didy inicea` xa wgvi axc okzi ji`e ,'eke "dpd" "dpd" `iz` inicea` xa wgvi ax il xn` :`ax xn` :(`,er oixcdpq) "oitxypd od el`" wxt yixae

,ok xnel jiiy oi` oizrnya `kdc :mz epiaxl dywe ."zecn ax diipz`c `pz `ki`" l`eny epiax mzd qxbe !`ax clep ,ax ly ecinlz didy ,dcedi ax zny meia `lde ?`ax

`l "mzq lgk el dpy `iig iax ly eletlt jezne" xn`wc `d la` ."el jixv eaxe cinlz" (`,bl `rivn `aa) enk ."epnn" enk "el" yxtl yi edine !"el izipy `l ip`" :xn`wc

eze`e .ugxnd zial iax xg` izqpkp zg` mrt ,inicea` xa wgvi ax xn`c :(a,n zay) "dxik" wxt opixn`c ,yecwd epiax inia did cg` ,eid mipyc :mz epiax xne`e .xity iz`

xn` eda` iax xn` dlr xnzi` `d" mzd xfrl` iaxl xn`w ikid ,ax ly eax did "dpitqd z` xkend"c inicea` xa wgvi ax m`c :zvw dywe .ax ly eax didy zeidl leki

.(cp oileg) "zetxh el`"a opixn`ck ,"epiax" axl `xew did eda` iax ly eax didy opgei iax `lde ?"opgei iax

äééðúàãedpd` i`w `lc :d`xpe .xfrl` iaxl dil riny ded axc `xza `pyile ,dlik`a xeq` drixw `la elyay lgk axl dpyy in o`k yi :qxhpewa yexit Ð lgk axl

dinz dide ,drixwa dil `ixy oizipznc ab lr s` ,ilgk ilk` `l `xeqa :jenqa opixn`ck ,axre izy zrixwa elit`e ,lgk xqe` ax didy rny `l` ,lirlc ipyil

dpy `iig iaxe .dwipn dpi`yk Ð oizipzne ,drixwa elit` xeq`c ,el dpy dwipn lgkc xn`w sqei axe .xcb da xcbe `vn drwa axc :inicea` xa wgvi iax el aiyde .xfrl` iax

,ilgk opilk`c op`e .drixwa elit` ,lgk lk xeq`l ,epzpyn lr welgl `a did `ziixa mey gkny xeaq dide .eixaca drhe oiad `le ,envrn ax oiaiy xeaq dide ,mzq "lgk" el

ax lk`e ,ilgkc liyaz ediinw ezii`c sqei xa wgvi axe oiaxc `caer` mbe .dwipn dpi`yl dwipn oia welig oi`e ,`vn drwa axc `pyil` opiknq Ð drixwa dwipn ly elit`

elit`e ,ilgk edlekl edpihwpc ixnz xa inxc `caern mbe ."lk` `l i`n` `lkiz oiax" :iia` xn`cn ,xwir wgvi axe .lek`l oiax dvx `lcn ,did dwipn ly `nzqne ,wgvi
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?ìçk áøì dééðúàc àpz àkéà :déì øîà ,éøéòæì¦§¥¦£©¥¦¨©¨§©§¦¥§©§¨
éðà :déì øîà .éîéãeáà øa ÷çöé áøì dééåçà©£¥§©¦§¨©£¦¦£©¥£¦

áøå ,øwéò ìk ìçk Bì éúéðL àì¯àöî äò÷a Ÿ¨¦¦§¨¨¦¨§©¦§¨¨¨
øãâåòì÷éà áøc .øãb daLeôìèèìàéääì dòîL , §¨©¨¨¥§©¦§©§©§§§¨¨§©¦

änk àøNác àòáéø :dzøéáçì äøîà÷c àúzéà¦§¨§¨¨§¨©£¤§¨¦§¨§¦§¨©¨
áìça øNác éøéîb àì :øîà ?éìeMáì éòa àáìç£¨¨¨¥§©¥£©¨§¦¦§¨¨§¨¨
éðúî àðäk áø .éìçk eäì øñà÷å ákòéà !øeñà̈¦©©§¨¨©§¨§¥©¨£¨©§¥
ä÷éðî ìL ìçk àðà :éðúî àaà øa éñBé éaø .éëä̈¦©¦¥©©¨©§¥£¨§¨¤¥¦¨

àéiç áø ìL Bìetìtîe ,Bì éúéðLìçk déì äðL ¨¦¦¦¦§¤©¦¨¨¨¥§¨
.íúñ,étt áø éáì eòì÷éà óñBé øa ÷çöé áøå ïéáø §¨¨¦§©¦§¨©¥¦§§§¥©©¦

àìéLáz eäéén÷ì eúééàóñBé øa ÷çöé áø .ìçëc ©§§©©§©§¦¨¦§¨©¦§¨©¥
¯ïéáø ,ìëà¯,àìëz ïéáø :ééaà øîà .ìëà àì £©¨¦¨£©£©©©¥¨¦¨§¨

étt áøc eäúéác ,éãkî ?ìëà àì éànà¯dézøa ©©¨£©¦§¥§¦§§©©¦§©¥
àçtð ÷çöé éaøå ,éàåä àçtð ÷çöé éaøc¯déøî §©¦¦§¨©¨¨£©§©¦¦§¨©¨¨¨¥

àì ,àLð éaî dì òéîLc åàì éà ,äåä àãáeòc§§¨£¨¦¨¦§¦©¨¦¥¨¨¨
àúéãaîeôa ,éìçk éìëà àì àøeña !àãáò äåä£¨¨§¨§¨¨¨§¦¨§¦§§§¦¨
éìe÷éc øa éîø àeäc ,éøîz øa éîø .éìçk éìëà̈§¦¨§¦¨¦©©§¥§¨¦©¦¥
,éøetëã àîBé éìòîa àøeñì òì÷éà ,àúéãaîetî¦§§¦¨¦§©§¨§©£¥¨§¦¥

àîìò élek eäðé÷tàeäðéìçëì,eäéà ìæà .eäðéãL ©§¦§¥¨§¨¦§¨¦§§¥§£©¦
,eäðéè÷ðøîà .àcñç áøc dén÷ì deúééà .eäðéìëà ¨§¦§£©¦§©§§©¥§©¦§¨£©

:déì øîà ?éëä ãéáòz éànà :déìàøúàîáøc ¥©©©£¥¨¦£©¥¥©§¨§©
åéìò ïéðúBð" Cì úéìå :déì øîà .ìéëàc ,àðà äãeäé§¨£¨§¨¥£©¥§¥¨§¦¨¨
CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiL íB÷nä éøîeç§¥©¨¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©

ìíeçzì õeç :déì øîà ?"íLeäðéúìëà.¯änáe §¨£©¥©§£©§¦§©¤
eäðéúéåè:déì øîà ?éðöøeôa.¯øNò íéðL øçàì :déì øîà ?àéåä Cñð ïéiî àîìãå §¦¦§£©¥§§§¥§¦§¨¦¥¤¤¨§¨£©¥§©©§¥¨¨

.eåä Lãç¯,äåä íéìòa Leàé :déì øîà ?äåä ìæâc àîìãåeçã÷cdééæç .éôìéç eäa Ÿ¤¨§¦§¨§¥¤£¨£©¥¥§¨¦£¨§¨§§¦§¥©§¥
éìBç :déì øîà ?ïéléôz úçpî àì àîòè éàî :déì øîà ,ïéléôz çpî äåä àìcïééòî §¨£¨©©§¦¦£©¥©©£¨¨©©©§¦¦£©¥¥¥©¦

ïééòî éìBç ,äãeäé áø øîàå ,àeä¯,éèeç éîø à÷ äåä àìc dééæç .ïéléôzä ïî øeèt ©£©©§¨¥¥©¦¨¦©§¦¦©§¥§¨£¨¨§¥¥
äãeäé áø øîàå ,àéä äìeàL úélè :déì øîà ?éèeç Cì úéì àîòè éàî :déì øîà£©¥©©£¨¥¨¥£©¥©¦§¨¦©£©©§¨
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`oifgeרטז mipya cenr iw sc ± oey`x wxtzereay
åäåúôëmixen` mixac dna :(`,et zeaezk) `ipzck ,ezewldl cenrd lr Ð

dyr zevn la` .dxiard ziyrp xaky ,dyrz `l zevna Ð `l eze mirax`c
dUr" .dyer epi`e ,"!dkeq dUr" el oixne` oebk .dniiwl dvex epi`e ,eiptly£¥£¥

.eytp `vzy cr eze` oikn Ð dyer epi`e ,"!aleläãöá äøëù ïúîùornl" Ð
ozn yxit jkl .(k zeny) "jini oekix`i
,eyper edf ,dpniiwz `l m` :xnel Ð dxky

.df xky lehz `lyïéâäåð íúà äî àãáë
åáiptn ,xeq` e` dxcwa lyal xzen Ð

mc hlety?elit` ,mc eleky it lr s`e
,mc `ed ixd ,`vie yxity xg`l ikd

.xeq`e÷éìñ éë.`xtq ax Ðäéçëùà
à÷éøæ éáøì.dipin `rae Ðäéì øîàÐ
.`wixf iaxìëàå éîà éáøì é÷ìù àðàÐ
el izlya.elk`e ,cakdàúà éëax Ð

.`xtqäéáâìdn el xtiq ,iia`c Ð
.rnyyäéì øîà.iia` Ðäùôð øñéîì

dkezl xfeg dpnn hltpd mc `diy Ð
.zxqe`eéì àéòáéî àì,il `hiytc Ð

lk `ivedle heltl `id dcexhc oeikc
.drla `l Ð dryøñéîì éì àéòáéî÷ éë

äúøéáçxqe` dpnn `veid mc m` Ð
.enr lyaznd xg` xyaãáëä ïðúã

úøñàð äðéàå [úøñåà]heytcn ,xnelk Ð
`d jl `riny `nl` ,`ixyc dcica jl
`l dzxiag inp xqinl ,ok m` .oizipzn
da opz dteb dpyn jd `dc ,jl iraiz

.`id mirxf xcqae .zxqe`càøåñéàã àãáëá àéää àîìã äéì øîàoebk Ð
.dtxhc
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úéìèxn`wck ,mlerl dxeht `ziixe`cn Ð 'ek mei miyly lk dxeht dle`y

zi`xpy itl `l` .mixg` ly `le Ð "jzeqk" (`,flw oileg) "fbd ziy`x"a

o`kne .mei miylyn xzei l`yil jxc oi`c ,jli`e mei miylyn minkg edeaiig ,elyk

:(a,b) zekna opixn`c .d`eld enk ,mei miyly Ð dl`y mzqc mz epiax wcwcn

eraezl i`yx oi` Ð mzq exiag z` delnd

,dfn di`x oi`c :d`xpe .mei miylyn zegt

:(`,cn zegpn) "zlkzd"a opixn` inp ikdc

mei miyly lk Ð ux`l dvega zia xkeyd

`l zexiky mzqc ab lr s` ,dfefnd on xeht

oi`y d`xp dkxa oiprle .mei miyly `ied

mz epiax xne`y it lr s` .dle`yd lr jxal

,zexehtc ab lr s` ,dkeq` zekxan miypc

sqei ax ogky`cn .dyere deevn dpi` iedc

xn`c dcedi iaxk dkld il xn`c o`n :xn`c

`ah `nei `pciar ,zevnd on xeht `neq

Ð zekxad lk jxal leki did `l m`e .opaxl

zilhl inc `l mewn lkn .xaca gny did `l

epi`y ,aiig did xg` mc` Ð mzdc :dle`y

mc` lk Ð `kd la` .dy` dpi`y e` `neq

`l jxand ,ok it lr s`e .ely epi`yk xeht

oebk ,mi`lk ly `id m`c :miyxtn yie .ciqtd

.`ziixe`cn dxehtc oeik ,dxeq`c ,zlkz

yixa opixn`cn ,yegl oi`c :mz epiax xne`e

meyn da oi` zlkze :(a,n zegpn) "zlkzd"

oebk" :wiqne .dxeht zilha elit`e ,mi`lk

da yiy zilh :yexit Ð "zlhenl lihdy

`ied `lc ol rnyn `we ,"mipey`xd xiqd jk xg`y oebk" xninl ira `le .xak ziviv

,mi`lk meyn da oi` :xninl dil dnl ok m`c Ð "ieyrd on `le dyrz" meyn dleqt

,mi`lk da ixzy`c zilh lk :ol rnyn `w `d `l` .dxyk zlhenl lihd :`nil

"oiwilcn dna" wxta opixn`c `de .mi`lk dia `xy ixnblc .dlila oia meia oia ,ezy`l oia exiagl oia el oia ,eizgz rivdl oia shrzdl oia ,mipipr lka xzen Ð zlkza epiidc

."mzi`xe"n hirni`c ,llk mi`lk da ixzy` `lc ,dlill cgeind zeqk meyn dxifb `l` .dlila da dqkzi `ny :qxhpewa yxity enk `l Ð dlil zeqk meyn dxifb :(a,dk zay)

mi`lk ixzy`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc Ð dil jixhv` mipdkc :yxtne .mil`xyie miel mipdk ,ziviva miaiig lkd :(a,b) oikxr yixa xn`c :el dywd *u"inn xfrl` iaxe

p mzdc :mz epiax xne`e !oipr lka ixzyi`c opixn` `le ,ixzyi` `l Ð dcear ocira `ly ,dcear ocira ixzyi`c idp :ol rnyn `w .eaiigil `l ,ediiab,oipr lka exzyi` in

ikeld `d ,`lc `ed dpiy Ð "dpedk icbaa mipyi eid `l" ,rny `z :"`l e` mda zepdil epzip dpedk icba" iab (`,gq `nei) "el `a" wxta opixn`ck ,dcear ocira `ly elit`

idp" xn`wc `de .dcear zrya `ly oia dcear zrya oia ,xzen Ð ycwnae .ycwd xeqi` meyn :yexit Ð xeq` ,dpicna mda z`vlc :dpedk icba iab ,mzd `ipz cere !ikldn

.dyial jxc `l` exy `lc mzd rnyn edine ."!?mi`lka exzyi` in" ,leg icba :yexit Ð "dcear zrya `ly" .dcear zrya miyaely micba ,xnelk Ð "dcear zrya exzy`c

inp ikde ."mdiy`x cbpk" `ni` `l` ,"mdiy`x zgz" `niz `l :igce ."mdiy`x zgz mze` oigipne miltwne mze` mihyet" ipzwcn ,mda zepdil epzipc mzd wcinl irac

,zilh oia wlgl yiy d`xp edine .eizgz erivdl xeq` did ,dle`y zilha df itle .mi`lk meyn dil wetiz ,mda zepdil epzpc idp Ð "mdiy`x zgz" jzrc `wlq i`c ,`xazqn

.dcear jxevl ozyial xwiry ,dpedk icba oiae .ez`pd jxevl dzyial xwir lkyìë'ebe jci z` gztz gezt" aizkc ,dwcv ixde :xn`z m`e Ð 'ek dxky ozny dyr zevn

"diitk`"c :mz epiax xne`e !dwcvl fef ze`n rax` dipin wit`e ,in` xa ozp axl diitk` `axc (a,g) `xza `aac `nw wxta opixn`e ,(eh mixac) 'ebe "jkxai dfd xacd llba ik

.(eh mixac) "un`z `le uetwz `l" ,e`l `ki` inp dwcvac :cere .lre diitk` :(`,bp) zeaezka "dxrp" wxt ogky`ck ,mixaca epiid Ð

àãáë`vi dgiln ici lry ,xya icda dlyal ixyc `hiyt Ð glna diidye dgiln xza i`c ,glnp `ly caka ixii` `zrny jd dlekc :mz epiax xne` Ð dia oez` dn

gzexk `ed ixd gilnc meyn ,diilv xeriyk iedc zelecb zeklda yxit dgiln xeriyc .dgiln xg` ixyc oicd `ede ,diilv xg` lyal mlerd oibdep jky .mcd lk

ici lr hlete .ilvcx`y mcy it lr s` ,xzen yxity it lr s` cakd mc `nyc ,xya mr lyal ixy i` dil `irain dgiln `la la` .diilv ici lr hlety enk ,dgiln

cakd lk `dc ,ixy `ny cakd mc .awepn ilka `l` xya oiglen oi`c (`,biw) onwl opixn` jkle ,mixa`d mcl ,cg :(a,c) zezixkc `nw wxta opixn`ck ,xeq` yxity mixa`d

aiyg `lcn ,izyxitck ,`ed mc elekc meyn ,yxity it lr s` ,xzen cakd mcc dil `hiyt `ziixe`cnc :d`xpe .`cak ol `xy :(a,hw) lirl xn`ck ,`pngx diixye ,`ed mc

mc opaxcn xeq`p elit`e .dil `iran opaxcn `l` .dyrz `la el` ixd Ð mixa`d mce zeilkd mce ald mce leghd mc :ipzwc .cakd mc (a,`k zezixk) "dhigy mc" wxt

mewn lkn .exxeb Ð xkkd lry ,evven Ð mipiyd oiay :(a,`k my) opixn`c ,mizy ikldn mca opixfbc ikid ik ,mc x`y eh` dxifb ,oira `edy itl ,dgiln ici lr epnn `veid

,xeq`c `hiyt Ð dgiln `lac :xg` oipra xnel yi cere .dgiln `la xg` xya leya eh` cak leya xefbp `le ,xzen `di jkle ,llk mcd xkip epi`y itl ,leyaa dil `irain

,jl iraz `l inp dzxiag xqinl" jenqa xn`wc :zvw dyw edine ?`vei `ny e` ,dgiln ici lr elek `vei epi` `ny ,mc aex caka yiy oeik .dil `iranc `ed dgiln ici lre

`ay xa iab (`,`iw) onwle .xya lyal jxcy enk ,dgiln xg` ixiinc dil rnync :xnel yie .`gip mz epiax yexitle !dglnp `lya inwe`l `ki` `d Ð "zxqe` cakd :opzc

dglnp `ly did rcei Ð ditewa `ipw iaixwc `eddn hiytc inp `de .cakd dglnp `ly did rceic :xnel jixv mz epiax yexitl Ð lk` `le ,`wily `cak dinwl ezii`c

`l` ,eglnp ozyly lk :inp i` .micinlzl dkld ze`xdl ick oiyer eid mixac dnkc :df lr denzl oi`e .eglnp cakd mr eidy alde d`ixd ik xnel jixvy it lr s` ,cakd

dil icarc l`enycn iziine ,"`ed `nlra `pney ,leghl la`" xn`wc inp (my) onwle .jenqa xn`wck ,zgzl dikezge axre izy zrixwa `l` dgiln `ipdn `l caklc

`l Ð `lgh la` ,`cak Ð ilin ipd .axre izy drixw` i`w mzd :inp i` .ixy inp `cak Ð dgilnac ,el oiyer eid dgiln `lac mircei eid Ð dfwdc `neia ilghc `liyaz

.diilv `la dgiln xg` elit` ,cak lyal `ly l`xyi lka bdpny azk qtl` axe .dil icar mly leghnc eid oirceie .'ek l`enyc `d ik ,drixw ira

ïðúãexz zkqna `id dpyn Ð 'ek `idy iptn zxq`p dpi`e zxqe` cakdd`iany enk dpynd el `iad `ly ,xaq i`n `xwirn `xtq ax :dnize .(`i dpyn ixiyr wxt) zen

,l`xyin gkzyzy dxez dcizr" iab (a,glw zay) "oilez" wxta izyxitck ,mdita zexeby eid zexdhce mirxfc elit` zeipync ,rcei did dlgzn mb `nzqac .seqal

m` dwelya wteqn ded iia`y xeaq did la` ,dpynd rcei did dlgza mbc :xnel yie !"dlgz xepzdy iptn dipy ekezay ztd ,xepza `vnpy uxyd `id oizipzn inp `d

dytp xqinlc :iia` el aiyde .lik`e dil ewly iq` iaxe `wixf iaxn di`x el `iad ok lre .dkld j`id wteqn dide ,jenqa i`pz da ibiltc zlyeank ,zxq`p dpi` e` zxq`p

dz`y ,dnvr dpyn dze` jezn jl heyt oi` dnl :el aiyde .zenexzc oizipzn mzqke dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxc `nw `pzk Ð zxq`p dpi`c dil `irainw `l

?dzxiag zxqe` leyiaa elit`y ,dwilya elit` zxq`p dpi`y dpnn cnl
ik
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ìL ìk ,äìeàL úélèíBé íéL¯.úéöévä ïî äøeèt ©¦§¨¨§¦§¨¦©¦¦
deáà ø÷Bî äåä àìc àøáb àeääì deúééà ,éëäcà©§¨¦©§§©©§¨§¨£¨©£
ìk :àéðúc ,eäe÷áL :eäì øîà .eäeúôk ,dénàå§¦¥§¨£©§§©§©§¨¨

äNò úåöîïznLdcöa døëN¯ïéc úéa ïéà ¦§©£¥¤©©§¨¨§¦¨¥¥¦
Cì àðéæç :déì øîà .äéìò ïéøäæeî ähîlLúôéøçc ¤§©¨§¨¦¨¤¨£©¥¨¥¨¨©£¦©

déøúàa úéåä éà :déì øîà !àáeè,äãeäé áøc ¨£©¥¦¨¥§©§¥§©§¨
àðéåçàCìéàôøeç!ék :àøôñ áøì ééaà déì øîà ©£¦¨¨§¨¦£©¥©©¥§©¨§¨¦

ék ?déa ïezà äî àcák ,eäéépéî éòa íúäì ú÷ìñ̈§©§¨¨§©¦©§©§¨¨©¥¦
é÷ìL àðà :déì øîà ,à÷éøæ áøì déçkLà ,÷éìñ§¥©§§¥§©§¦¨£©¥£¨¨§¦
:déì øîà ,déaâì àúà ék .ìëàå ,éîà éaøì déì¥§©¦©¦§¨©¦£¨§©¥£©¥

dLôð øñéîì¯àéòaî÷ ék ,éì àéòaéî à÷ àì §¥©©§¨¨¨¦¨£¨¦¦¨¦¨£¨
éì¯.dzøéáç øñéîì¯dLôð øñéîì àðL éàî ¦§¥©£¥§¨©§¨§¥©©§¨

Eì àéòaéî àìc¯øñéîì ,úøñàð dðéà :ïðúc §¨¦¨£¨§¦§©¥¨¤¡¤¤§¥©
Cì éòaz àì éîð dzøéáç¯ãákä :ïðúc £¥§¨©¦¨¦¨¥¨¦§©©¨¥

dðéàå úèìBt àéäL éðtî ,úøñàð dðéàå úøñBà¤¤§¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¦¤¤§¥¨
íúä àîìéc :déì øîà !úòìBaàcáëa,àøeqéàc ©©£©¥¦§¨¨¨§©§¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc oileg(oey`x meil)

ìL ìk ,äìeàL úélèíBé íéL,mipey`xd.úéöévä ïî äøeètoiicre ©¦§¨¨§Ÿ¦§¨¦©¦¦
.zilhd z` izl`yy zrn mini miyly etlg `l

:xtql `xnbd dkiynnéëäcà,el` mixaca miweqr eidy cera ± ©§¨¦
dénàå deáà ø÷Bî äåä àìc àøáb àeääì deúééàzial e`iad ± ©§©§©©§¨§Ÿ£¨©£©§¦¥

,en`e eia` z` cakn did `ly cg` mc` `cqg ax ly epic
eäezôk.mcakl etekle ezewldl ick cenrd l` eze` exyw ± ©§

eäì øîà,ixnz xa inxeäe÷áL,edeafr ±àéðúc,`ziixaaìk ¨©§¦§§©§¨¨
dcöa døëN ïznL äNò úåöîlr ozpiy xkyd dxeza yxetny ± ¦§©£¥¤©©§¨¨§¦¨

,devnd meiwäéìò ïéøäæeî ähîlL ïéc úéa ïéàmpi` oic zia ± ¥¥¦¤§©¨§¨¦¨¤¨
yxetn dxky ozn m`e a` ceaik zevne .dniiwl zetkl mieevn

xn`py ,dciva(ai k zeny)oEkx`i ornl LO` z`e Lia` z` cAM'©¥¤¨¦§¤¦¤§©©©£¦
.'Kl ozp Lidl` 'd xW` dnc`d lr Linï¤©¨£¨¨£¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨

:ixnz xa inx z` gayn `cqg axdéì øîàxa inxl `cqg ax ¨©¥
,ixnzàáeè úôéøçc Cì àðéæçsixg dz`y jze` ip` d`ex ± £¦¨¨©£¦©¨

.xzeiadéì øîà,`cqg axl ixnz xa inxáøc déøúàa úéåä éà ¨©¥¦£¦§©§¥§©
äãeäédcedi ax ly enewna ziid eli` ±éàôøeç Cì àðéåçà± §¨©§¦¨¨§©

.xeaq dz`y dnn dlecb `idy ,izetixg z` jl d`xn iziid
lr oecl `xnbd zxaer ,dxcwa lgk leyia lr oecipd jezn

:`xnbd zxtqn .dxcwa cak leyiaék ,àøôñ áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©©§¨¦
íúäì z÷ìñ,l`xyi ux`l dlrzyk ±eäéépéî éòaz` l`yz ± ¨§©§§¨¨¨¥¦©§

,l`xyi ux` inkgdéa ïezà äî àãákoica mz` mixaeq dn ± ©§¨¨©¥
mc hlet `edy iptn ,`l e` ,dxcwa elyal xzen m`d ,cakd

.leyiad zrya÷éìñ ék,`xtq ax dlryk ±à÷éøæ áøì déçkLà ¦¨¦©§§¥§©§¦¨
.cakd oica el`ye `wixf ax z` my `vn ±déì øîà,`wixf ax ¨©¥

ìëàå énà éaøì déì é÷ìL àðàxl cak izlya ip` ±.elk`e ,in` ia £¨¨§¦¥§©¦©¦§¨©
déaâì àúà ékz` el xn`e iia` iptl `xtq ax jk xg` `ayk ± ¦¨¨§©¥

,mixacddéì øîà,iia`éì àéòaéî à÷ àì dLôð øñéîìippi` ± ¨©¥§¥©©§¨Ÿ¨¦©§¨¦
,`l e` leyia ici lr xq`p `ed m`d envr cakd oiprl wtzqn
okle ,enc z` heltl eleya zrya cexh cakdy ip` rceiy oeikn

.xq`p epi`e dry dze`a rlea epi`éì àéòaî÷ ékip`y dn ± ¦¨¦©§¨¦
oiprl `ed wteqndzøéáç øñéîì,xnelk ,dzxiag z` xeq`l ± §¥©£¤§¨

xya eze` m`d ,xg` xya mr zg` dxcwa lyazn cak xy`k
.leyiaa cakdn `veid mcd zhiltn xq`p

:iia`l `xtq ax dywdCì àéòaéî àìc dLôð øñéîì àðL éàî± ©§¨§¥©©§¨§Ÿ¦©§¨¨
i`ceae ,xq`p `ed `ny zwtzqd `ly envr cakd oic dpey dn

meyn jnrhïðúczenexz zkqna dpyna(`"in i"t)cakd'dðéà ¦§©¥¨
,'úøñàðoiprl mb ok m`dzøéáç øñéîìxg` xya xeq`l ± ¤¡¤¤§¥©£¤§¨

enr lyazndCì éòaz àì énðmeyn ,wtzqz l` ok mb ±ïðúc ©¦Ÿ¦¨¥¨¦§©
,dnvr dpyn dze`aúøñBà ãákäzelyaznd xya zekizg ©¨¥¤¤

,dnrúøñàð dðéàå,dpnn hltpd mcdnúèìBt àéäL éðtîmc §¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¦¤¤
,leyiad zryaúòìBa dðéàå.heltl dcexh `idy jezn §¥¨©©

déì øîà,`xtq axl iia`íúä àîìéczwqer my dpynd `ny ± ¨©¥¦§¨¨¨
àøeqéàc àãáëadnda ly cak oebk ,dlik`a xeq`d cak oica ± §©§¨§¦¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc oileg(oey`x meil)

ìL ìk ,äìeàL úélèíBé íéL,mipey`xd.úéöévä ïî äøeètoiicre ©¦§¨¨§Ÿ¦§¨¦©¦¦
.zilhd z` izl`yy zrn mini miyly etlg `l

:xtql `xnbd dkiynnéëäcà,el` mixaca miweqr eidy cera ± ©§¨¦
dénàå deáà ø÷Bî äåä àìc àøáb àeääì deúééàzial e`iad ± ©§©§©©§¨§Ÿ£¨©£©§¦¥

,en`e eia` z` cakn did `ly cg` mc` `cqg ax ly epic
eäezôk.mcakl etekle ezewldl ick cenrd l` eze` exyw ± ©§

eäì øîà,ixnz xa inxeäe÷áL,edeafr ±àéðúc,`ziixaaìk ¨©§¦§§©§¨¨
dcöa døëN ïznL äNò úåöîlr ozpiy xkyd dxeza yxetny ± ¦§©£¥¤©©§¨¨§¦¨

,devnd meiwäéìò ïéøäæeî ähîlL ïéc úéa ïéàmpi` oic zia ± ¥¥¦¤§©¨§¨¦¨¤¨
yxetn dxky ozn m`e a` ceaik zevne .dniiwl zetkl mieevn

xn`py ,dciva(ai k zeny)oEkx`i ornl LO` z`e Lia` z` cAM'©¥¤¨¦§¤¦¤§©©©£¦
.'Kl ozp Lidl` 'd xW` dnc`d lr Linï¤©¨£¨¨£¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 לתלמידי המחלקה השישית, 

כולם יעמדו על הברכה

שלום וברכה!

וקראו  בכלל  דבר חסידות חב"ד  על  כותבים שהתוועדו  בו  נתקבל מכתבם,  רב  זמן  באיחור 

שיחה של פרשת השבוע, ומבקשים ברכה לעלי' בלימוד התורה וחיות בקיום המצוות.

הזכרתי כל או"א על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם 

לטובה, והבא לטהר מסייעין אותו.

ומעניינא דיומא בימי אדר אלו, ידוע מדרש רבותינו ז"ל בענין ביטול גזירת המן האגגי, שמרדכי 

הצדיק אסף כ"ב אלף מילדי ישראל ולימד אותם תורה, ודוקא בענין הקשור עם בית-המקדש. והרי 

אין אלו סיפורי דברים בעלמא, אלא תורה מלשון הוראה, וההוראה היא:

כשעומד המן, כפשוטו בגשמיות, ועוד יותר המן ברוחניות הוא היצה"ר, הנה העצה היעוצה 

להפר עצתם היא לחזק החינוך על טהרת-הקודש, לעשות לו ית' משכן ודירה בתחתונים בעולם הזה 

הגשמי; שזה מבטל כל התוקף דלעומת זה, ומביא כסגנון המגילה ליהודים היתה אורה ושמחה וששון 

ויקר, וכמו שפירשו חכמינו ז"ל, אורה זו תורה וכו' שהתורה והמצות הן נר לרגלו ואור לנתיבתו של כל 

אחד ואחד באורח חייו והנהגתו בחיים היום-יומיים, שיהיו חיים הראוים לשמם.

בברכה לבשורות טובות ומשמחות בהתאם לימים אלו דמרבין בשמחה.



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc oileg(ipy meil)

åenr lyaznd xya xqe` `edàúéðeðîL íeMîly oney mrh ± §¦©§¦¨
wtzqdl yi oiicr j` ,zekizgd x`ya rlape epnn hltpd xeqi`

éàî àîc íeMîzekizg mr lyazdy xzid ly cak m`d ± ¦§¨©
.`l e` ,oda rlape epnn hltpd mcd ici lr oze` xqe` zexg`

:xtql `xnbd dkiynn÷éìñ øãä ékdlre `xtq ax xfgyk ± ¦£©¨¦
,l`xyi ux`là÷éøæ éaøì déçkLà,`wixf ax z` my `vn ± ©§§¥§©¦§¦¨

.enr lyaznd xg` xya xqe` cakd m`d el`yedéì øîàiax ¨©¥
,`xtq axl `wixfCì éòaz àì énð éàädidz `l ef dl`y mb ± ©©¦Ÿ¦¨¥¨

,jlv` wtqadéøa äãeäé éáì ïòìwéà énà éaøc déøa éàpéå àðàc©£¨§©©§¥§©¦©¦¦©§¨§¥§¨§¥
éft ïa ïBòîL éaøczial epncfd in` iax ly epa i`pie ip` ixdy ± §©¦¦§¤©¦

,ift oa oerny iax ly epa dcedidéôB÷a àéð÷ ïì eáéø÷åeyibde ± §¨¦¨©§¨§¥
,cakde ald ,d`ixd ,eil` xaegnd lk mr dnda ly dpw epl

,eicgi elyazd mlekeàðìëàådyrnn gkene .df xyan eplk`e ± ©£©§¨
.enr lyazny xg` xya xqe` epi` caky df

:`wixf iax zii`x z` dgec `xnbdé÷úîàîéúéàå ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦§¦¥¨
z`f dywdy mixne` yie ±,àéðé÷eøfî ìàeîL éaøiax rci oipn ©¦§¥¦§¦§¨

,libx ote`a eil` xaegnd lk mr dpwd z` elyiay `wixfàîìãå§¦§¨
äåä äøã÷ì õeç äð÷ étly dpwd gzt leyiad zrya `nye ± ¦¨¤¦§¥¨£¨

ici lr cakdn hltpy mcd lke ,dxicwl uegn gpen did dndad
uegn l` myne ,d`ixd dpwl cakd dpw jxc jtyp leyiad
didy okzi libx leyiaa la` ,xyad xq`p `l okle dxicwl

.xyad z` xqe` cakdénð éàeze`ay sqep ote`a xnel okzie ± ¦©¦
`l` ,libxk lyazd `l cakd dxwndéì èéìç äåä èìçéî¦§©£¨¨¦¥

àøwéòîmina e` unega leyiad mcew helg did cakd ± ¥¦¨¨
ilel la` ,leyiaa hltdl mcd on zrpen dhilgde ,migzex

.xyad z` xqe` cakd didy okzi dhilgd
:dliren dhilgy di`x `xnbd d`iandéì éèìç àðeä áøc àä ék¦¨§©¨¨§¥¥

àlçaunega cakd z` mihleg eid `ped axly epivny df enk ± §©¨
,eleyia mcewïéçúBøa déì éèìç ïîçð áøåeid ongp axle ± §©©§¨¨§¥¥§§¦

.migzex mina cakd z` mihleg
:dhilg ipica oecl dkiynn `xnbdez` ea ehlgy unegd oica

cakdøîéîì àáøc dén÷ àtt áø øáñiptl ayiy zra `tt ax ± ¨©©¨¨©¥§¨¨§¥©
xnel xaq `axøéñà àlçhltpy iptn xeq` envr unegdy ± ©¨£¦

.dhilgd zrya mc hrn ekezldéì øîà,`tt axl `axàlç éà ¨©¥¦©¨
øéñà énð eäéà øéñàenvr cakd mb did ,xq`p unegd did eli` ± £¦¦©¦£¦

,xq`pòìa øãä èéìôc éëéä ékmc hrn hltp did m`y iptn - ¦¥¦§¨¦¨©¨©
xnba mc eze` z` rleae xfeg cakd did ,unegd jezl cakdn
lre ,mc cer heltl cexh epi` xak hlgpy xg`l ixdy ,dhilgd
oi`e ,xzen envr unegd mby i`ce `l` .relal egeka ok

.ekezl mc hltp `ny miyyeg
`xen`d :wely cak zlik` oipra dyrn d`ian `xnbdøa áø©©

ïîçð áø éáì òìwéà àaL,ongp ax zial oncfd ±àãák déì ezééà ©¨¦§©§¥©©§¨©§¥©§¨
à÷éìL,wely cak el e`iad ±ìëà àìåwely caky xaqy iptn §¦¨§Ÿ¨©

.dlik`a xeq`déì eøîà,ongp axlìéëà àì åéâìc áø éa øa± ¨§¥©¥©¦§©Ÿ¨¦
,eiptl ybedy cakdn lke` epi` jzia jeza gx`znd cinlzd

epîe,cinlz eze` edine ±eîàb ,ïîçð áø eäì øîà .àaL øa áø ©©©©¨¨©§©©§¨©
ìàaL,egxk lra `ay ly epal cakd z` ehirlde e`inbd ± §©¨

.xeqi` lk ea oi`y
:mi`pz zwelgna df oic dlez `xnbdéàpúkoic z` zelzl yi ± §©¨¥

,`ziixaa epipy oky ,mi`pz zwelgna welyd cakdøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
úøñBà ãákä ,øîBà,dnr lyaznd xg` xyaúøñàð dðéàå ¥©¨¥¤¤§¥¨¤¡¤¤
,dpnn hltpd mcdnúèìBtL éðtîx`y z` xqe` df mce ,mc ¦§¥¤¤¤

heltl dcexhy iptn zxq`p dpi` cakd la` ,xyaddðéàå§¥¨
Bða ìàòîLé éaø .úòìBaä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìLe wleg,øîBàmyk ©©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥

cakd dzid m`yúìaeúî`id ixd oilazaúøñBàxg` xyaåmb §¤¤¤¤§
úøñàðrelal dl mxebe dze` jkxn oilazdy iptn ,dnvra ¤¡¤¤

dzid m` mb jk ,hltpd mcdnä÷eìL,c`n daxd zlyean ± §¨

úøñBà,xg` xyaúøñàðåonf zkynp dwilydy iptn ,dnvra ¤¤§¤¡¤¤
wely caky ok m` `vnpe .relal diepte heltl zxneb `ide ,ax
epa l`rnyi iax zhiyl xeq`e ,xfril` iax zrcl dlik`a xzen

.dwexa oa opgei iax ly
`vnpd mc ly epic dn xxal icka dyrn d`ian `xnbd

:cakd ipetnqaïîçð áø øa äaø éáì òìwà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¦§©§¥©¨©©©§¨
,zayaéàçh éåàñ úìz dén÷ì ézééàmi`q yly eiptl e`aed ± ©§¥§©¥§¨¨¥©¥

.yace ony dipt lr eghy diwp ztneäì øîà`ped ax xa dax ¨©§
,ongp ax xa dax ly ezia ipalàðéúàc eúéòãé äåä éîike ± ¦£¨¨§¦§¨¦¨

.ef daeyg dcerq oikdl mzgxhy ,meid `ea`y mircei mziid
déì eøîà,`ped ax xa daxlì zôéãò éîdpéî ïdz` aeyg melk ± ¨§¥¦£¦©§¨¦¨

,zaydn xzei epilv`áéúëcda xn`py ±(bi gp diryi)úàø÷å' ¦§¦§¨¨¨
,'âðò úaMì.`eazy mircei epiid `le ,epkd zayd ceakl ©©¨Ÿ¤

:xtql `xnbd dkiynnéëäcàel` mixaca miweqr eidy cera ± ©§¨¦
çkLà`ped ax xa dax `vn ±àðBtîñ da äåäc àãák àeää ©§©©©§¨©£¨¨¦§¨

àîc àòéìác.mca `ln oetnq ea didy cg` cak ±eäì øîàipal ¦§¦¨§¨¨©§
,ongp ax xa dax ly eziaéëä eúéãáò éànà,jk mziyr recn ± ©©¨§¦¨¦

.dlik`a xeq` df mc `lde ,mc mi`ln zepetnqd z` xi`ydl
ãéáòð éëéä àlà ,déì eøîàzepetnqd z` owexl dyrp cvik ± ¨§¥¤¨¥¦©£¦

.mcdneòø÷ ,eäì øîàeziilv mcew cakd z`,áøòå éúL ¨©§¦§§¦§¥¤
úçúì àëezéçåedegipd dilvd zryae ±itlk jezgd cvdyk §¦¨§©©

.dilva z`vle aefl mcd lkeiy ick ,dhn
:`xnbd dtiqenéléî éðäåaxre izy rexwl jixvy ,el` mixace ± §¨¥¦¥

a `l` exn`p `l ,dilvd mcewàãák,[caka-]àìçè ìáàlegh ± ©§¨£¨§¨¨
ea yi eli`k d`xpe mc ly rav el yiy it lr s` ,dnda ly
iptn ,leyiaa elit` xzene ,drixw oerh epi` ,caka enk mc ieaix

yàeä àîìòa àðîeLxzei mc ieaix ea oi`e ,`ed oney mzq ± §¨§¨§¨
.xg` xyanàä ékepivny df enke ±àìéLáz déì éãáò ìàeîLc ¦¨¦§¥¨§¥¥©§¦¨

àúlî ãéáòc àîBéa éìçècly liyaz miyer eid l`enyl ± ¦§¨¥§¨§¨¦¦§¨
,mc ieaixl ea yyg `ly gkene ,mc fiwn didy meia milegh

.dxicwa elyal elit` xizde
:xyad mr cg` cetiya lgk e` cak ziilv ipica dpc `xnbd

øîzà,yxcnd ziaa xn`p ±éøL àøNa éåléò àãákcak dlevd ± ¦§©©§¨¦¨¥¦§¨¨¥
s` ,xyad lrn cetiya uerp cakde ,cg` cetiya xg` xya mr

ixdy ,xzen df ixd xyad lr cakdn af mcdy it lr÷øLî àîc§¨¦§©
÷éøLepi`e ,epnn letile xyad iab lr wilgdl mc ly ekxc ± ¨¦

la` .ea rlapàøNa éåléò àìçkcetiya xya mr lgk dlevd - ©£¨¦¨¥¦§¨
df ixd ,xyad lrn cetiya uerp lgkde ,cg`,àîòè éàî .øeñà̈©©§¨

dy iptnáìçdilv zrya lgkdn shepdéøqî éëeøñCekxc ± ¨¨¨¥¦§¦
.exqe`e ,ea rlaidle xyaa wacidl

àëtà éðúî àòcøäpî éîéc áødreny dpy `rcxdpn inic ax ± ©¦¦¦§©§§¨©§¥¦§¨
,jtdl efàøNa éåléò àìçk,xyad lrn cetiya uerp lgkd m` ± ©£¨¦¨¥¦§¨

éøL,xzen ±,àîòè éàîy iptnäèeçL áìçlgka `vnpy alg ± ¨¥©©§¨£¥§¨
n `l` xeq` epi` dndad zhigy xg`l,ïðaøcxingdl oi` okle §©¨¨

la` .dilvd zrya eizgz gpend xyaa rlap `ny yeygle
àøNa éåléò àãákdf ixd ,xyad lrn cetiya uerpd cak ±,øeñà ©§¨¦¨¥¦§¨¨

y iptnícxeqi`àúééøBàcrlap `ny yeygle xingdl yie ,`ed ¨§©§¨
.eizgzy xyaa epnn

:xya mr lgke cak ziilv ipica dkldd wqtàúëìä ,øîéøî Løc̈©§¥©¦§§¨
y ,`id dkldd zrxkd ±àãák ïéae,àìçk ïéázrya mgipdl ¥©§¨¥©£¨

dilvàøNa éúez,xg` xyal zgzn ±éøLmgipdl j` ,xzen ± ¥¦§¨¨¥
àøNa éåléò,xg` xya lrn ±ïéà ãáòéc`l mgipde xar m` ± ¦¨¥¦§¨¦£©¥

j` ,xyad xq`pàì älçzëì.jk mgipi §©§¦¨Ÿ
:`xnbd zxtqndeîç àaà øa éîø éáì òìwéà éMà áøiy` ax ± ©©¦¦§©§¥¨¦©©¨£©

,`a` xa inx eing zial oncfdàaà øa éîøc déøáì dééæçd`x ± ©§¥¦§¥§¨¦©©¨
`a` xa inx ly epa z` myà÷c§¨
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oifge` mipy` cenr `iw sc ± oey`x wxtzereay
úéðåðîù íåùîå.dtxhd on rleay itl ,dnr lyaznd z` zxqe`c xn`w Ð

itl .zxq`p dpi` ,dtxh mr dlyae ,`id xzid ly m` Ð "zxq`p dpi`e"
dxykc dpin witpc `nc la` .melk zrlea dpi`e ,dry lk heltl dcexhy

`l i` ,ipixg` xiq` i` :il `irain?ixdy ,`ed `xizidc `nc :xninl `ki`c
il `hiyt Ð yxit `ly onf lke .mc dxwir

i`n il `irain Ð yxit ike ,xzencàéð÷ ?
äéôå÷ád`ixd ,el xaegnd lk mr dpwd Ð

.cgi elyazp oleke ,cake aldeéô àîìã
äåä äøã÷ì õåç äð÷cakd ipetniqe Ð

ly lecbd dpw jezl cakd dpw jxc oiktey
.dxcwl ueg ellg jxc mc `veie ,d`ixéà

àø÷éòî äåä èéìç éîðenc lyazpe Ð
mr edlyaiyk cer helti `ly ick ,ekeza
lk ,xzen Ð ekeza rlaend ence .xg`d

.`vi `ly onfàìçá äéì éèìçeznev Ð
aeye .h"piexhy` .eznev unegdy ,unega
mr dil ilyan xcde ,zinler hlet epi`

.xg` xyaøéñà àìçuneg eze` Ð
zvwn `iven :xaqwc ,xeq` Ð ea znvpy

.mcd onòìá øãä èéìôã éëéä éëÐ
epi`e znvpy oeikc ,envr uneg eze`n

.rleae xfeg Ð heltl cexhøá äéì åøîà
ìéëà àì åéâìã áø éáaxl el exn` Ð

dn lke` epi` ,jlv` gx`zpy cinlz :ongp
.eiptl e`iadyàáùì åîàâed`inbd Ð

eia` my lr .egxk lr `ayl edhirlde
.F`xwúìáåúî.dze` oikkxn oilazd Ð §¨

ä÷åìù.c`n daxd Ðúøñàðitl Ð
.zrleae zxfeg dzhilt dxnby xg`ly

éàçè éåàñ úìú,diwp zt oi`q yly Ð
.yace onya oigeh diptäðéî ïì úôéãò éî

.did zayd mei Ðéëä åúéãáò éàîàÐ
edin ,`ed xzid ea rlapd mcy it lr s`

.`ed mc Ð zepetnqa qepkd mcàëåúçå
úçúìxepza edepzpyk ,dhnl ekezg Ð

.`vie mcd aefiy ick ,zelvléìéî éðäåÐ
qepk mcy iptn Ð `caka drixw irac
elit`e ,mc ea oi` Ð `lgh la` ,ekezl

.ixy dxcwlàúìéî ãéáò éë.dfwd Ð
àøùá éåìéò àãáëlk oilev eid xepza Ð

.dhnl ielz cety ly ecege ,odly ilv
Ð xyad jk xg`e ,dlgz oezp cakdyke

.eze` oilezyk oeilr cakd `vnpàîã
÷éøù ÷øùîlr cakd on afy it lr s` Ð

ici lr mcdy itl ,melk jka oi` Ð xyad
.ltepe wilgn `l` ,rlail gep epi` ilv

êéøñ êøñî.rlape wacp Ð'åë àúëìäÐ
itl Ð dlgzkl ixnbl xeq` ocicle
.zeakey `l` oiielz opi` eply micetyy

exag `vnpe ,elityny minrte .oeilr oezgzd `vnpe ,cetyd apf mixny minrte
.xeq` Ð apfd cvl `edy oiae y`xd cvl cakdy oia ,jkld .oeilr
ãéôù
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éëheytze :xn`z m`e Ð oigzexa dil ihlg ongp axe `lga dil ihlg `ped axc `d

,edl `wtqn ded inp edciclc :xnel yie !dihlgnl ikixv eedcn ,xeq`c dpin

la` ,xyad xeq`z `ly ,dil ihlg eed xyad mr lyal `wece .oixingn eid jkle

.zxq`p dpi` Ð dnvr ipta

áødil ezii` ongp ax ial rlwi` `ay xa

:xnel jixv Ð lk` `le `wily `cak

xya did `ly itle ,oigzexa hlgp did `ly

it lr s` .ehlgl ekxved `l Ð enr xg`

eid `l dfn Ð milkde ahexd xqe`e mc hlety

xnel oi`y .xzen envr cakdy oeik ,oiyyeg

la` ,exizn ongp ax did ok ici lre ,hlgpy

xeaq did `ay xae ,exqe` did hlgp `l m`

xity iziin `l ,ok m` Ð zlren dpi` dhilgc

.dfa ewlgp `l mi`pzc ,"i`pzk"

äéëåúçåxg` dxcwa elyal Ð zgzl

i`c .ixii` ezgiln e` eziilv

Ð hlety dnc ?dkezg il dnl Ð ilv elke`l

mc ied Ð hltp `ly dnc ,ltepe wixy

"dhigy mc" wxt ,ixye ,yxit `ly mixa`d

cakd zepetnq mc meyn i`e .(`k zezixk)

it lr s` zxka iedc ,ilvl s` drixw jixv

`ki` i` inp legha ,ok m` Ð yxit `ly

`xaqc :cere ?drixw jxhvi `l dnl ,zepetnq

`a dn ok m`e ,zepetnq legha oi`c `ed

zekldae ?"`l ,`lghc la`" eprinydl

dinelya `cak ilvnc o`n i`d :azk zelecb

`nc lif`c ?`nrh i`n .dikezgl jixv Ð

Ð dirxw `lc `kide .zepetnqa qipkne

qepkd mc `vie ,jzege .eleya xg`l dirxwl

xfg zepetnqd mc `ny opiyiig `le .zepetnqa

"oilev cvik"a opiwqn `dc Ð caka rlape

.ehlet jk erleakc (a,cr migqt)

ìáà,epiid Ð `ed `nlra `pney `lgh

mc la` ,oney `ed leghd seb `wec

mc" wxt `ipzck ,xeq` Ð epnn `veid

.(a,`k zezixk) "dhigy

àãáëxeq` dlgzkl Ð xeq` `xya ielir

ielir `xyac ab lr s` ,`nlr ilekl

cvik" wxta dil zilc o`nl elit` ,ixy `xya

meyn ,ehlet jk erleak (a,cr migqt) "oilev

,mc aex ea yiy ,caka .wixy wxyin mcc

x`ya enk dgiln ici lr z`vl leki epi`y

wixy `l Ð oizrny dilek rnynck xya

Ð i`d ilek `gip `l mz epiax yexitle .xity

m` ik cakd mca wtzqp `l oizrny dlekac

s`e .xingdl `le ,dgiln `la xizdle lwdl

zngn zrlea dpi`y lirl epxacy it lr

xwir mewn lkn ,mlerl heltl dcexhy

rnyn dxe`kle .df xacn dpi` drenyd

yi edine .`xyia ielir `cak xeq`l `a `ed drenyd gka epxacy mrh eze`ny

i`wc :xnella` .mc aex ea yiy ,`cak ilin ipd :`zlin jd inwn opixn`c i`n`

.`ed `nlra `pney Ð `lghàîã?`nrh i`d il dnl :xn`z m`e Ð wixy wxyn

dlgzkl elit` `ixy `ziilenc mzd opiwqnc :dyw izk` Ð ehlet jk erleak (my) "oilev cvik"a dil zilc o`nl elit` xizdl jixhv`c :`niz ike !ehlet jk erleakc dil wetiz

ixd xyad oixiqnyke .xyad lr ltepe ,zhlet oiicr cakde ,dlgz cakd on dhnly xyad dlvp minrtc meyn i`e !`nlr ilekl dlgzkl xeq`c opiwqt `kde ,`nrh i`dn

opixn` `l mc rty ea yiy cakc :xnel yie !cetyd on eze` oixiqne ,mcew dlvp oezgzdyk `nrh i`dn xqzil inp `xya ielr `xya ,ok m` Ð heltl zedy el did `le ,rla

.ald llga enewna yaiizne lyazn ald Ð mc rty ea yiy it lr s` ,ehlet jk erleakc meyn eleyia xg` erxew alc (my) "oilev cvik"a opixn`c `de .ehlet jk erleak

íãÐ dhegy alg la` .`ziixe`c did Ð lyazp `ly cr ,hltpyk dlgz mewn lkn ,eilr xaer epi` elyay mc :(`,`k zegpn) "dax unewd"a xn`c ab lr s` Ð `ziixe`c

.zeilke leghe al icda (a,`k zezixk) "dhigy mc" wxta dil aiyg `lcn ,`ziixe`c e`l Ð yxit elit` cak mcc lirl qxhpewd yxity dn itl :dyw edine .opaxc ezlgz

éúåúa ielir ,ok m` Ð lzeka eghe axre izy erxwa i`e !lgkd lr shep xyad zipepny `lde ?`xya izez xzen j`id lgk :xn`z m`e Ð ixy `xya`dc ,ixzyil inp `xy

:heyt xzid o`kn cenll yie .oira `edy xkipe ,xyad lr lgkd on algd shep oiicr Ð erxwy it lr s`c ,ith rxb `kdc :xnel yie !dxcwa xyad mr elyal xzen

it lr s` ,`xya izez `kd ixy `icda `dc ,dfa eilr wlegy qxhpewa epivn `le ,mz epiax ixack ,dxcwa xya mr elyal xzenc Ð lzeka eghe axre izy erxwc `kidc

ielir elit`e .dhnl lgkdyk ,dlgzkl `kd opixy cg` cetya elit`c ,`ed lad ly bdpn Ð xya ly oikqa gzex lgk jezgl `ly mixdfpy dne .lgkd lr xyad zipepnyy

.ixy carica la` ,ziyixtc mrhn xeq`c `ed dlgzkl Ð `xya
giln
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÷éìñ øãä ék ?éàî àîc íeMî ,àúéðeðîL íeMîe¦©§¦¨¦¨¨©¦£©§¥
éòaz àì éîð éàä :déì øîà .à÷éøæ éaøì déçkLà©§§¥§©¦§¦¨£©¥©©¦¨¦¨¥

àðàc ,Cìéàpéåéîà éaøc déøaïòì÷éàäãeäé éáì ¨©£¨§©©§¥§©¦©¦¦§§©§¥§¨
àéð÷ ïì eáéø÷e ,éæt ïa ïBòîL éaøc déøadéôB÷a¯ §¥§©¦¦§¤¨¦§¦¨©§¨§¥

àðìëàåé÷úî .ìàeîL éaø àîéúéàå ,éLà áø dì ó ©£©§¨©§¦¨©©¦§¦¥¨©¦§¥
àéðé÷Bøfî,éîð éà ?äåä äøãwì õeç äð÷ ét àîìãå : ¦§¦§¨§¦§¨¦¨¤©§¥¨£¨¦©¦

èìçéîäåäèéìçàðeä áøc ,àä ék ?àøwéòî déì¯ ¦§©£¨¨¥¥¥¦¨¨¦¨§©¨
ïîçð áøå ,àìça déì éèìç¯déì éèìçïéçúBøaøáñå . ¨§¦¥§¨¨§©©§¨¨§¦¥§§¦§¨©

:déì øîà ,øéñà àìç :øîéîì àáøc dén÷ àtt áø©©¨©¥§¨¨§¥©¨¨£¦£©¥
øéñà àìç éà¯øãä èéìôc éëéä ék ,øéñà éîð eäéà ¦¨¨£¦¦©¦£¦¦¥¦§¨¥£©

déì eúééà ,ïîçð áø éáì òì÷éà àaL øa áø .òìä©©©©¨¦§©§¥©©§¨©§¥
áø éa øa :déì eøîà ,ìëà àìå à÷éìL àcákåéâìc ©§¨§¦¨§¨£©¨§¥©¥©¦§¨

:ïîçð áø eäì øîà ,àaL øa áø ?epîe !ìéëà àì̈¨¥©©©©¨£©§©©§¨
eîàbìàaLúøñBà ãákä :øîBà øæòéìà éaø ,éàpúk . ¨§©¨§©¨¥©¦¡¦¤¤¥©¨¥¤¤

éðtî ,úøñàð dðéàåúèìBtLéaø .úòìBa dðéàå §¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¤¤§¥¨©©©¦
úìaeúî :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¤¤

¯úøñBàúøñàðåä÷eìL ,¯úøñBàúøñàðåøa äaø . ¤¤§¤¡¤¤§¨¤¤§¤¡¤¤©¨©
,ïîçð áø øa äaø éáì òì÷à àðeä áødén÷ì éúééà ©¨¦§©§¥©¨©©©§¨©§¥§©¥

éåàñ úìz?àðéúàc eúéòãé äåä éî :eäì øîà .éàçè §¨¨¥§©£©§¦£¨¨§¦§¨¥¨
úaMì úàø÷å" áéúëc dpéî ïì zôéãò éî :déì eøîà£©¥¦£¦©§¨¦¨¦§¦§¨¨¨©©¨
àðBtîñ da äåäc àcák àeää çkLà ,éëäcà !?"âðòŸ¤©§¨¦©§©©©§¨©£¨¨¦§¨

àòéìáceøîà ?éëä eúéãáò éànà :eäì øîà .àîc ¦§¦¨¨¨£©§©©¨§¦¨¦£©
:eäì øîà ?ãéáòð éëéä àlà :déìeòø÷áøòå éúL ¥¤¨¥¦©£¥£©§¦§§¦¨¥¤

àëezéçåéléî éðäå .úçúì¯àìçè ìáà ,àcák¯ §¦¨§©©§¨¥¦¥©§¨£¨©§¨
àðîeLdéì éãáò ìàeîLc àä ék .àeä àîìòa ¨¨§¨§¨¦¨¦§¥¨§¦¥

àcák :øîzà .àúìî ãéáòc àîBéa éìçèc àìéLáz©§¦¨§©§¦§¨©£¥¦§¨¦§©©§¨
àøNa éåléò¯àîc ,éøL÷øLî÷éøL.àìçkéåléò ¦¨¥¦§¨¨¥¨¨¦§©¨¥§¨¨¦¨¥

àøNa¯àîòè éàî ,øeñà¯éøñî éëeøñ áìçáø .C ¦§¨¨©©£¨¨¨§¥¦§¦©
:àëtà éðúî àòcøäpî éîécàìçkàøNa éåléò¯ ¦¦¦§©§§¨©§¥¦§¨§¨¨¦¨¥¦§¨

àîòè éàî ,éøL¯éåléò àcák ,ïðaøc äèeçL áìç ¨¥©©£¨£©§¨§©¨©©§¨¦¨¥
àøNa¯:àúëìä ,øîéøî Løc .àúééøBàc íc ,øeñà ¦§¨¨¨§©§¨§©¨¥¨¦§§¨

ïéa àcák ïéaàìçkàøNa éúez ,¯,àøNa éåléò .éøL ¥©§¨¥§¨¨¥¦§¨¨¥¦¨¥¦§¨
ãáòéc¯älçzëì ,ïéà¯éîø éáì òì÷éà éLà áø .àì ¦£©¦§©§¦¨¨©©¦¦§©§¥¨¦

à÷c àaà øa éîøc déøáì dééæç ,deîç àaà øa©©¨£©§¥¦§¥§¨¦©©¨§¨
ãéôù
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc oileg(ipy meil)

åenr lyaznd xya xqe` `edàúéðeðîL íeMîly oney mrh ± §¦©§¦¨
wtzqdl yi oiicr j` ,zekizgd x`ya rlape epnn hltpd xeqi`

éàî àîc íeMîzekizg mr lyazdy xzid ly cak m`d ± ¦§¨©
.`l e` ,oda rlape epnn hltpd mcd ici lr oze` xqe` zexg`

:xtql `xnbd dkiynn÷éìñ øãä ékdlre `xtq ax xfgyk ± ¦£©¨¦
,l`xyi ux`là÷éøæ éaøì déçkLà,`wixf ax z` my `vn ± ©§§¥§©¦§¦¨

.enr lyaznd xg` xya xqe` cakd m`d el`yedéì øîàiax ¨©¥
,`xtq axl `wixfCì éòaz àì énð éàädidz `l ef dl`y mb ± ©©¦Ÿ¦¨¥¨

,jlv` wtqadéøa äãeäé éáì ïòìwéà énà éaøc déøa éàpéå àðàc©£¨§©©§¥§©¦©¦¦©§¨§¥§¨§¥
éft ïa ïBòîL éaøczial epncfd in` iax ly epa i`pie ip` ixdy ± §©¦¦§¤©¦

,ift oa oerny iax ly epa dcedidéôB÷a àéð÷ ïì eáéø÷åeyibde ± §¨¦¨©§¨§¥
,cakde ald ,d`ixd ,eil` xaegnd lk mr dnda ly dpw epl

,eicgi elyazd mlekeàðìëàådyrnn gkene .df xyan eplk`e ± ©£©§¨
.enr lyazny xg` xya xqe` epi` caky df

:`wixf iax zii`x z` dgec `xnbdé÷úîàîéúéàå ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦§¦¥¨
z`f dywdy mixne` yie ±,àéðé÷eøfî ìàeîL éaøiax rci oipn ©¦§¥¦§¦§¨

,libx ote`a eil` xaegnd lk mr dpwd z` elyiay `wixfàîìãå§¦§¨
äåä äøã÷ì õeç äð÷ étly dpwd gzt leyiad zrya `nye ± ¦¨¤¦§¥¨£¨

ici lr cakdn hltpy mcd lke ,dxicwl uegn gpen did dndad
uegn l` myne ,d`ixd dpwl cakd dpw jxc jtyp leyiad
didy okzi libx leyiaa la` ,xyad xq`p `l okle dxicwl

.xyad z` xqe` cakdénð éàeze`ay sqep ote`a xnel okzie ± ¦©¦
`l` ,libxk lyazd `l cakd dxwndéì èéìç äåä èìçéî¦§©£¨¨¦¥

àøwéòîmina e` unega leyiad mcew helg did cakd ± ¥¦¨¨
ilel la` ,leyiaa hltdl mcd on zrpen dhilgde ,migzex

.xyad z` xqe` cakd didy okzi dhilgd
:dliren dhilgy di`x `xnbd d`iandéì éèìç àðeä áøc àä ék¦¨§©¨¨§¥¥

àlçaunega cakd z` mihleg eid `ped axly epivny df enk ± §©¨
,eleyia mcewïéçúBøa déì éèìç ïîçð áøåeid ongp axle ± §©©§¨¨§¥¥§§¦

.migzex mina cakd z` mihleg
:dhilg ipica oecl dkiynn `xnbdez` ea ehlgy unegd oica

cakdøîéîì àáøc dén÷ àtt áø øáñiptl ayiy zra `tt ax ± ¨©©¨¨©¥§¨¨§¥©
xnel xaq `axøéñà àlçhltpy iptn xeq` envr unegdy ± ©¨£¦

.dhilgd zrya mc hrn ekezldéì øîà,`tt axl `axàlç éà ¨©¥¦©¨
øéñà énð eäéà øéñàenvr cakd mb did ,xq`p unegd did eli` ± £¦¦©¦£¦

,xq`pòìa øãä èéìôc éëéä ékmc hrn hltp did m`y iptn - ¦¥¦§¨¦¨©¨©
xnba mc eze` z` rleae xfeg cakd did ,unegd jezl cakdn
lre ,mc cer heltl cexh epi` xak hlgpy xg`l ixdy ,dhilgd
oi`e ,xzen envr unegd mby i`ce `l` .relal egeka ok

.ekezl mc hltp `ny miyyeg
`xen`d :wely cak zlik` oipra dyrn d`ian `xnbdøa áø©©

ïîçð áø éáì òìwéà àaL,ongp ax zial oncfd ±àãák déì ezééà ©¨¦§©§¥©©§¨©§¥©§¨
à÷éìL,wely cak el e`iad ±ìëà àìåwely caky xaqy iptn §¦¨§Ÿ¨©

.dlik`a xeq`déì eøîà,ongp axlìéëà àì åéâìc áø éa øa± ¨§¥©¥©¦§©Ÿ¨¦
,eiptl ybedy cakdn lke` epi` jzia jeza gx`znd cinlzd

epîe,cinlz eze` edine ±eîàb ,ïîçð áø eäì øîà .àaL øa áø ©©©©¨¨©§©©§¨©
ìàaL,egxk lra `ay ly epal cakd z` ehirlde e`inbd ± §©¨

.xeqi` lk ea oi`y
:mi`pz zwelgna df oic dlez `xnbdéàpúkoic z` zelzl yi ± §©¨¥

,`ziixaa epipy oky ,mi`pz zwelgna welyd cakdøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
úøñBà ãákä ,øîBà,dnr lyaznd xg` xyaúøñàð dðéàå ¥©¨¥¤¤§¥¨¤¡¤¤
,dpnn hltpd mcdnúèìBtL éðtîx`y z` xqe` df mce ,mc ¦§¥¤¤¤

heltl dcexhy iptn zxq`p dpi` cakd la` ,xyaddðéàå§¥¨
Bða ìàòîLé éaø .úòìBaä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìLe wleg,øîBàmyk ©©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥

cakd dzid m`yúìaeúî`id ixd oilazaúøñBàxg` xyaåmb §¤¤¤¤§
úøñàðrelal dl mxebe dze` jkxn oilazdy iptn ,dnvra ¤¡¤¤

dzid m` mb jk ,hltpd mcdnä÷eìL,c`n daxd zlyean ± §¨

úøñBà,xg` xyaúøñàðåonf zkynp dwilydy iptn ,dnvra ¤¤§¤¡¤¤
wely caky ok m` `vnpe .relal diepte heltl zxneb `ide ,ax
epa l`rnyi iax zhiyl xeq`e ,xfril` iax zrcl dlik`a xzen

.dwexa oa opgei iax ly
`vnpd mc ly epic dn xxal icka dyrn d`ian `xnbd

:cakd ipetnqaïîçð áø øa äaø éáì òìwà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¦§©§¥©¨©©©§¨
,zayaéàçh éåàñ úìz dén÷ì ézééàmi`q yly eiptl e`aed ± ©§¥§©¥§¨¨¥©¥

.yace ony dipt lr eghy diwp ztneäì øîà`ped ax xa dax ¨©§
,ongp ax xa dax ly ezia ipalàðéúàc eúéòãé äåä éîike ± ¦£¨¨§¦§¨¦¨

.ef daeyg dcerq oikdl mzgxhy ,meid `ea`y mircei mziid
déì eøîà,`ped ax xa daxlì zôéãò éîdpéî ïdz` aeyg melk ± ¨§¥¦£¦©§¨¦¨

,zaydn xzei epilv`áéúëcda xn`py ±(bi gp diryi)úàø÷å' ¦§¦§¨¨¨
,'âðò úaMì.`eazy mircei epiid `le ,epkd zayd ceakl ©©¨Ÿ¤

:xtql `xnbd dkiynnéëäcàel` mixaca miweqr eidy cera ± ©§¨¦
çkLà`ped ax xa dax `vn ±àðBtîñ da äåäc àãák àeää ©§©©©§¨©£¨¨¦§¨

àîc àòéìác.mca `ln oetnq ea didy cg` cak ±eäì øîàipal ¦§¦¨§¨¨©§
,ongp ax xa dax ly eziaéëä eúéãáò éànà,jk mziyr recn ± ©©¨§¦¨¦

.dlik`a xeq` df mc `lde ,mc mi`ln zepetnqd z` xi`ydl
ãéáòð éëéä àlà ,déì eøîàzepetnqd z` owexl dyrp cvik ± ¨§¥¤¨¥¦©£¦

.mcdneòø÷ ,eäì øîàeziilv mcew cakd z`,áøòå éúL ¨©§¦§§¦§¥¤
úçúì àëezéçåedegipd dilvd zryae ±itlk jezgd cvdyk §¦¨§©©

.dilva z`vle aefl mcd lkeiy ick ,dhn
:`xnbd dtiqenéléî éðäåaxre izy rexwl jixvy ,el` mixace ± §¨¥¦¥

a `l` exn`p `l ,dilvd mcewàãák,[caka-]àìçè ìáàlegh ± ©§¨£¨§¨¨
ea yi eli`k d`xpe mc ly rav el yiy it lr s` ,dnda ly
iptn ,leyiaa elit` xzene ,drixw oerh epi` ,caka enk mc ieaix

yàeä àîìòa àðîeLxzei mc ieaix ea oi`e ,`ed oney mzq ± §¨§¨§¨
.xg` xyanàä ékepivny df enke ±àìéLáz déì éãáò ìàeîLc ¦¨¦§¥¨§¥¥©§¦¨

àúlî ãéáòc àîBéa éìçècly liyaz miyer eid l`enyl ± ¦§¨¥§¨§¨¦¦§¨
,mc ieaixl ea yyg `ly gkene ,mc fiwn didy meia milegh

.dxicwa elyal elit` xizde
:xyad mr cg` cetiya lgk e` cak ziilv ipica dpc `xnbd

øîzà,yxcnd ziaa xn`p ±éøL àøNa éåléò àãákcak dlevd ± ¦§©©§¨¦¨¥¦§¨¨¥
s` ,xyad lrn cetiya uerp cakde ,cg` cetiya xg` xya mr

ixdy ,xzen df ixd xyad lr cakdn af mcdy it lr÷øLî àîc§¨¦§©
÷éøLepi`e ,epnn letile xyad iab lr wilgdl mc ly ekxc ± ¨¦

la` .ea rlapàøNa éåléò àìçkcetiya xya mr lgk dlevd - ©£¨¦¨¥¦§¨
df ixd ,xyad lrn cetiya uerp lgkde ,cg`,àîòè éàî .øeñà̈©©§¨

dy iptnáìçdilv zrya lgkdn shepdéøqî éëeøñCekxc ± ¨¨¨¥¦§¦
.exqe`e ,ea rlaidle xyaa wacidl

àëtà éðúî àòcøäpî éîéc áødreny dpy `rcxdpn inic ax ± ©¦¦¦§©§§¨©§¥¦§¨
,jtdl efàøNa éåléò àìçk,xyad lrn cetiya uerp lgkd m` ± ©£¨¦¨¥¦§¨

éøL,xzen ±,àîòè éàîy iptnäèeçL áìçlgka `vnpy alg ± ¨¥©©§¨£¥§¨
n `l` xeq` epi` dndad zhigy xg`l,ïðaøcxingdl oi` okle §©¨¨

la` .dilvd zrya eizgz gpend xyaa rlap `ny yeygle
àøNa éåléò àãákdf ixd ,xyad lrn cetiya uerpd cak ±,øeñà ©§¨¦¨¥¦§¨¨

y iptnícxeqi`àúééøBàcrlap `ny yeygle xingdl yie ,`ed ¨§©§¨
.eizgzy xyaa epnn

:xya mr lgke cak ziilv ipica dkldd wqtàúëìä ,øîéøî Løc̈©§¥©¦§§¨
y ,`id dkldd zrxkd ±àãák ïéae,àìçk ïéázrya mgipdl ¥©§¨¥©£¨

dilvàøNa éúez,xg` xyal zgzn ±éøLmgipdl j` ,xzen ± ¥¦§¨¨¥
àøNa éåléò,xg` xya lrn ±ïéà ãáòéc`l mgipde xar m` ± ¦¨¥¦§¨¦£©¥

j` ,xyad xq`pàì älçzëì.jk mgipi §©§¦¨Ÿ
:`xnbd zxtqndeîç àaà øa éîø éáì òìwéà éMà áøiy` ax ± ©©¦¦§©§¥¨¦©©¨£©

,`a` xa inx eing zial oncfdàaà øa éîøc déøáì dééæçd`x ± ©§¥¦§¥§¨¦©©¨
`a` xa inx ly epa z` myà÷c§¨
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oifge` mipy` cenr `iw sc ± oey`x wxtzereay
úéðåðîù íåùîå.dtxhd on rleay itl ,dnr lyaznd z` zxqe`c xn`w Ð

itl .zxq`p dpi` ,dtxh mr dlyae ,`id xzid ly m` Ð "zxq`p dpi`e"
dxykc dpin witpc `nc la` .melk zrlea dpi`e ,dry lk heltl dcexhy

`l i` ,ipixg` xiq` i` :il `irain?ixdy ,`ed `xizidc `nc :xninl `ki`c
il `hiyt Ð yxit `ly onf lke .mc dxwir

i`n il `irain Ð yxit ike ,xzencàéð÷ ?
äéôå÷ád`ixd ,el xaegnd lk mr dpwd Ð

.cgi elyazp oleke ,cake aldeéô àîìã
äåä äøã÷ì õåç äð÷cakd ipetniqe Ð

ly lecbd dpw jezl cakd dpw jxc oiktey
.dxcwl ueg ellg jxc mc `veie ,d`ixéà

àø÷éòî äåä èéìç éîðenc lyazpe Ð
mr edlyaiyk cer helti `ly ick ,ekeza
lk ,xzen Ð ekeza rlaend ence .xg`d

.`vi `ly onfàìçá äéì éèìçeznev Ð
aeye .h"piexhy` .eznev unegdy ,unega
mr dil ilyan xcde ,zinler hlet epi`

.xg` xyaøéñà àìçuneg eze` Ð
zvwn `iven :xaqwc ,xeq` Ð ea znvpy

.mcd onòìá øãä èéìôã éëéä éëÐ
epi`e znvpy oeikc ,envr uneg eze`n

.rleae xfeg Ð heltl cexhøá äéì åøîà
ìéëà àì åéâìã áø éáaxl el exn` Ð

dn lke` epi` ,jlv` gx`zpy cinlz :ongp
.eiptl e`iadyàáùì åîàâed`inbd Ð

eia` my lr .egxk lr `ayl edhirlde
.F`xwúìáåúî.dze` oikkxn oilazd Ð §¨

ä÷åìù.c`n daxd Ðúøñàðitl Ð
.zrleae zxfeg dzhilt dxnby xg`ly

éàçè éåàñ úìú,diwp zt oi`q yly Ð
.yace onya oigeh diptäðéî ïì úôéãò éî

.did zayd mei Ðéëä åúéãáò éàîàÐ
edin ,`ed xzid ea rlapd mcy it lr s`

.`ed mc Ð zepetnqa qepkd mcàëåúçå
úçúìxepza edepzpyk ,dhnl ekezg Ð

.`vie mcd aefiy ick ,zelvléìéî éðäåÐ
qepk mcy iptn Ð `caka drixw irac
elit`e ,mc ea oi` Ð `lgh la` ,ekezl

.ixy dxcwlàúìéî ãéáò éë.dfwd Ð
àøùá éåìéò àãáëlk oilev eid xepza Ð

.dhnl ielz cety ly ecege ,odly ilv
Ð xyad jk xg`e ,dlgz oezp cakdyke

.eze` oilezyk oeilr cakd `vnpàîã
÷éøù ÷øùîlr cakd on afy it lr s` Ð

ici lr mcdy itl ,melk jka oi` Ð xyad
.ltepe wilgn `l` ,rlail gep epi` ilv

êéøñ êøñî.rlape wacp Ð'åë àúëìäÐ
itl Ð dlgzkl ixnbl xeq` ocicle
.zeakey `l` oiielz opi` eply micetyy

exag `vnpe ,elityny minrte .oeilr oezgzd `vnpe ,cetyd apf mixny minrte
.xeq` Ð apfd cvl `edy oiae y`xd cvl cakdy oia ,jkld .oeilr
ãéôù
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éëheytze :xn`z m`e Ð oigzexa dil ihlg ongp axe `lga dil ihlg `ped axc `d

,edl `wtqn ded inp edciclc :xnel yie !dihlgnl ikixv eedcn ,xeq`c dpin

la` ,xyad xeq`z `ly ,dil ihlg eed xyad mr lyal `wece .oixingn eid jkle

.zxq`p dpi` Ð dnvr ipta

áødil ezii` ongp ax ial rlwi` `ay xa

:xnel jixv Ð lk` `le `wily `cak

xya did `ly itle ,oigzexa hlgp did `ly

it lr s` .ehlgl ekxved `l Ð enr xg`

eid `l dfn Ð milkde ahexd xqe`e mc hlety

xnel oi`y .xzen envr cakdy oeik ,oiyyeg

la` ,exizn ongp ax did ok ici lre ,hlgpy

xeaq did `ay xae ,exqe` did hlgp `l m`

xity iziin `l ,ok m` Ð zlren dpi` dhilgc

.dfa ewlgp `l mi`pzc ,"i`pzk"

äéëåúçåxg` dxcwa elyal Ð zgzl

i`c .ixii` ezgiln e` eziilv

Ð hlety dnc ?dkezg il dnl Ð ilv elke`l

mc ied Ð hltp `ly dnc ,ltepe wixy

"dhigy mc" wxt ,ixye ,yxit `ly mixa`d

cakd zepetnq mc meyn i`e .(`k zezixk)

it lr s` zxka iedc ,ilvl s` drixw jixv

`ki` i` inp legha ,ok m` Ð yxit `ly

`xaqc :cere ?drixw jxhvi `l dnl ,zepetnq

`a dn ok m`e ,zepetnq legha oi`c `ed

zekldae ?"`l ,`lghc la`" eprinydl

dinelya `cak ilvnc o`n i`d :azk zelecb

`nc lif`c ?`nrh i`n .dikezgl jixv Ð

Ð dirxw `lc `kide .zepetnqa qipkne

qepkd mc `vie ,jzege .eleya xg`l dirxwl

xfg zepetnqd mc `ny opiyiig `le .zepetnqa

"oilev cvik"a opiwqn `dc Ð caka rlape

.ehlet jk erleakc (a,cr migqt)

ìáà,epiid Ð `ed `nlra `pney `lgh

mc la` ,oney `ed leghd seb `wec

mc" wxt `ipzck ,xeq` Ð epnn `veid

.(a,`k zezixk) "dhigy

àãáëxeq` dlgzkl Ð xeq` `xya ielir

ielir `xyac ab lr s` ,`nlr ilekl

cvik" wxta dil zilc o`nl elit` ,ixy `xya

meyn ,ehlet jk erleak (a,cr migqt) "oilev

,mc aex ea yiy ,caka .wixy wxyin mcc

x`ya enk dgiln ici lr z`vl leki epi`y

wixy `l Ð oizrny dilek rnynck xya

Ð i`d ilek `gip `l mz epiax yexitle .xity

m` ik cakd mca wtzqp `l oizrny dlekac

s`e .xingdl `le ,dgiln `la xizdle lwdl

zngn zrlea dpi`y lirl epxacy it lr

xwir mewn lkn ,mlerl heltl dcexhy

rnyn dxe`kle .df xacn dpi` drenyd

yi edine .`xyia ielir `cak xeq`l `a `ed drenyd gka epxacy mrh eze`ny

i`wc :xnella` .mc aex ea yiy ,`cak ilin ipd :`zlin jd inwn opixn`c i`n`

.`ed `nlra `pney Ð `lghàîã?`nrh i`d il dnl :xn`z m`e Ð wixy wxyn

dlgzkl elit` `ixy `ziilenc mzd opiwqnc :dyw izk` Ð ehlet jk erleak (my) "oilev cvik"a dil zilc o`nl elit` xizdl jixhv`c :`niz ike !ehlet jk erleakc dil wetiz

ixd xyad oixiqnyke .xyad lr ltepe ,zhlet oiicr cakde ,dlgz cakd on dhnly xyad dlvp minrtc meyn i`e !`nlr ilekl dlgzkl xeq`c opiwqt `kde ,`nrh i`dn

opixn` `l mc rty ea yiy cakc :xnel yie !cetyd on eze` oixiqne ,mcew dlvp oezgzdyk `nrh i`dn xqzil inp `xya ielr `xya ,ok m` Ð heltl zedy el did `le ,rla

.ald llga enewna yaiizne lyazn ald Ð mc rty ea yiy it lr s` ,ehlet jk erleakc meyn eleyia xg` erxew alc (my) "oilev cvik"a opixn`c `de .ehlet jk erleak

íãÐ dhegy alg la` .`ziixe`c did Ð lyazp `ly cr ,hltpyk dlgz mewn lkn ,eilr xaer epi` elyay mc :(`,`k zegpn) "dax unewd"a xn`c ab lr s` Ð `ziixe`c

.zeilke leghe al icda (a,`k zezixk) "dhigy mc" wxta dil aiyg `lcn ,`ziixe`c e`l Ð yxit elit` cak mcc lirl qxhpewd yxity dn itl :dyw edine .opaxc ezlgz

éúåúa ielir ,ok m` Ð lzeka eghe axre izy erxwa i`e !lgkd lr shep xyad zipepny `lde ?`xya izez xzen j`id lgk :xn`z m`e Ð ixy `xya`dc ,ixzyil inp `xy

:heyt xzid o`kn cenll yie .oira `edy xkipe ,xyad lr lgkd on algd shep oiicr Ð erxwy it lr s`c ,ith rxb `kdc :xnel yie !dxcwa xyad mr elyal xzen

it lr s` ,`xya izez `kd ixy `icda `dc ,dfa eilr wlegy qxhpewa epivn `le ,mz epiax ixack ,dxcwa xya mr elyal xzenc Ð lzeka eghe axre izy erxwc `kidc

ielir elit`e .dhnl lgkdyk ,dlgzkl `kd opixy cg` cetya elit`c ,`ed lad ly bdpn Ð xya ly oikqa gzex lgk jezgl `ly mixdfpy dne .lgkd lr xyad zipepnyy

.ixy carica la` ,ziyixtc mrhn xeq`c `ed dlgzkl Ð `xya
giln

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

÷éìñ øãä ék ?éàî àîc íeMî ,àúéðeðîL íeMîe¦©§¦¨¦¨¨©¦£©§¥
éòaz àì éîð éàä :déì øîà .à÷éøæ éaøì déçkLà©§§¥§©¦§¦¨£©¥©©¦¨¦¨¥

àðàc ,Cìéàpéåéîà éaøc déøaïòì÷éàäãeäé éáì ¨©£¨§©©§¥§©¦©¦¦§§©§¥§¨
àéð÷ ïì eáéø÷e ,éæt ïa ïBòîL éaøc déøadéôB÷a¯ §¥§©¦¦§¤¨¦§¦¨©§¨§¥

àðìëàåé÷úî .ìàeîL éaø àîéúéàå ,éLà áø dì ó ©£©§¨©§¦¨©©¦§¦¥¨©¦§¥
àéðé÷Bøfî,éîð éà ?äåä äøãwì õeç äð÷ ét àîìãå : ¦§¦§¨§¦§¨¦¨¤©§¥¨£¨¦©¦

èìçéîäåäèéìçàðeä áøc ,àä ék ?àøwéòî déì¯ ¦§©£¨¨¥¥¥¦¨¨¦¨§©¨
ïîçð áøå ,àìça déì éèìç¯déì éèìçïéçúBøaøáñå . ¨§¦¥§¨¨§©©§¨¨§¦¥§§¦§¨©

:déì øîà ,øéñà àìç :øîéîì àáøc dén÷ àtt áø©©¨©¥§¨¨§¥©¨¨£¦£©¥
øéñà àìç éà¯øãä èéìôc éëéä ék ,øéñà éîð eäéà ¦¨¨£¦¦©¦£¦¦¥¦§¨¥£©

déì eúééà ,ïîçð áø éáì òì÷éà àaL øa áø .òìä©©©©¨¦§©§¥©©§¨©§¥
áø éa øa :déì eøîà ,ìëà àìå à÷éìL àcákåéâìc ©§¨§¦¨§¨£©¨§¥©¥©¦§¨

:ïîçð áø eäì øîà ,àaL øa áø ?epîe !ìéëà àì̈¨¥©©©©¨£©§©©§¨
eîàbìàaLúøñBà ãákä :øîBà øæòéìà éaø ,éàpúk . ¨§©¨§©¨¥©¦¡¦¤¤¥©¨¥¤¤

éðtî ,úøñàð dðéàåúèìBtLéaø .úòìBa dðéàå §¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¤¤§¥¨©©©¦
úìaeúî :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¤¤

¯úøñBàúøñàðåä÷eìL ,¯úøñBàúøñàðåøa äaø . ¤¤§¤¡¤¤§¨¤¤§¤¡¤¤©¨©
,ïîçð áø øa äaø éáì òì÷à àðeä áødén÷ì éúééà ©¨¦§©§¥©¨©©©§¨©§¥§©¥

éåàñ úìz?àðéúàc eúéòãé äåä éî :eäì øîà .éàçè §¨¨¥§©£©§¦£¨¨§¦§¨¥¨
úaMì úàø÷å" áéúëc dpéî ïì zôéãò éî :déì eøîà£©¥¦£¦©§¨¦¨¦§¦§¨¨¨©©¨
àðBtîñ da äåäc àcák àeää çkLà ,éëäcà !?"âðòŸ¤©§¨¦©§©©©§¨©£¨¨¦§¨

àòéìáceøîà ?éëä eúéãáò éànà :eäì øîà .àîc ¦§¦¨¨¨£©§©©¨§¦¨¦£©
:eäì øîà ?ãéáòð éëéä àlà :déìeòø÷áøòå éúL ¥¤¨¥¦©£¥£©§¦§§¦¨¥¤

àëezéçåéléî éðäå .úçúì¯àìçè ìáà ,àcák¯ §¦¨§©©§¨¥¦¥©§¨£¨©§¨
àðîeLdéì éãáò ìàeîLc àä ék .àeä àîìòa ¨¨§¨§¨¦¨¦§¥¨§¦¥

àcák :øîzà .àúìî ãéáòc àîBéa éìçèc àìéLáz©§¦¨§©§¦§¨©£¥¦§¨¦§©©§¨
àøNa éåléò¯àîc ,éøL÷øLî÷éøL.àìçkéåléò ¦¨¥¦§¨¨¥¨¨¦§©¨¥§¨¨¦¨¥

àøNa¯àîòè éàî ,øeñà¯éøñî éëeøñ áìçáø .C ¦§¨¨©©£¨¨¨§¥¦§¦©
:àëtà éðúî àòcøäpî éîécàìçkàøNa éåléò¯ ¦¦¦§©§§¨©§¥¦§¨§¨¨¦¨¥¦§¨

àîòè éàî ,éøL¯éåléò àcák ,ïðaøc äèeçL áìç ¨¥©©£¨£©§¨§©¨©©§¨¦¨¥
àøNa¯:àúëìä ,øîéøî Løc .àúééøBàc íc ,øeñà ¦§¨¨¨§©§¨§©¨¥¨¦§§¨

ïéa àcák ïéaàìçkàøNa éúez ,¯,àøNa éåléò .éøL ¥©§¨¥§¨¨¥¦§¨¨¥¦¨¥¦§¨
ãáòéc¯älçzëì ,ïéà¯éîø éáì òì÷éà éLà áø .àì ¦£©¦§©§¦¨¨©©¦¦§©§¥¨¦

à÷c àaà øa éîøc déøáì dééæç ,deîç àaà øa©©¨£©§¥¦§¥§¨¦©©¨§¨
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רכ
oifge` mipya cenr `iw sc ± oey`x wxtzereay

ãéôù.oeilr didi cakdy dnl yg did `le ,cetya ozep Ðéâåã éáoipzepy Ð
.inx` oeyla "ibec ia" `xwp `ede ,oifee`l oiyer ep`y jxck ,oneyd lawl ilk

øåñà éîð àãáë éåìéò àøùá`vnpe ,ibec iad jezl shep cakd mcy itl Ð
.elke`àøùáã àîãî àðù éàîåmr af ,cak my oi`yk ,xyad mc s` ixde Ð

eze` oilke` ep`e ,oneydàîã éðùîå ?
ïëù àøùáãoneyde ,ilkd ileyl cxei Ð

d`xn ilkd jezl oigipne ,dlrnl sv
.mileyay zinenc`éô÷,dlrnl sv Ð

:opinbxzne ,"lfxad svie" (e a mikln) enk
epcnl xak lgk zeklde .`lfxt `twe
m`e ,axre izy drixw ira Ð ilvl :dlrnl
`dc ,axc `nw `pyilk ,xzen Ð erxw `l
axre izy erxew Ð dxcwle .dizeek `ipz

.lzeka egheäá èçùù ïéëñziac icii` Ð
xeq`e ,mcd on oikqd rlea ,gzex dhigyd

.ea hlete xfegy iptn gzex da jezglïðåö
.opev da jzg m`e Ðäçãä éòá`edd Ð

.opevìåëàì øåñà øùá äá çìîù äøò÷
çúåø øáã äáozepe ,mcd da rlapy itl Ð

.xenb xeqi`k ied oey`x mrhïéáøã àäÐ
.`zil Ð lwin opgei iax :xn`càéääã

ïðéñøâ àëðéôdl oi`y ,qxg ly dxrw Ð
.dlrbda dpwzéáøã ãéîìú éîà éáø éãëî

'åë ïðçåé.dizlinl dil wiqn iia` Ðïåðöå
ïéëñá åëúçùditxeg ab`c ab lr s` Ð

zipepnyn rlea `ed ,frla iy"xbi` ,oepvc
zpizp oepv i`d iede ,eilr yexwd oikqd
iede ynn xeqi` rla ixdy ,oey`x mrh

.xyakåìëàì øúåîgzeka oepv eze`l Ð
:`nrh yxtnck ,`algc iaeiqp ea yiy
.rla `xzidc ,zipepnyd on rlay oeikc

òìá àøåñéà éàäå.mc drla dxrw Ðóåñ
éúà àøåñéà éãéì àøéúéä éàä óåñÐ

.gzeka epzepykéàäel xyt` oepv Ð
i`de ,gzeka eppziy mcew enrehl l`xyil
`le ,dlgza enrhy oebk Ð xn`wc "xzen"

.zipepny mrh ea didéàäå.dxrwd mc Ð
äéîòèîì øùôà àì,`ed xeq`y itl Ð

.xzid zpwz el oi` jkldàìéô÷mezgp Ð
.iebàðéîà÷ éë,gzex da lke`l xeq`c Ð

.`litw `kilcaäøò÷á åìòù íéâãon Ð
dxrwd jezl opzp oigzex eidyk ,ilvd

.xya da elk`yçúåëá ïìëåàì øåñàÐ
.mrh mda ozep xyady itløá íòè ïúåð

àåä íòè ïúåðxya mr milyean eid m` Ð
:inp i` .gzeka olke`l xeq` did ,ynn
gzex alg lek`l xeq`y l`eny dcen
xyak ied oey`x mrh ozepc Ð dxrwa
,xya dpi` dnvr `id ef dxrw la` .xenb

.xyak dpi`e ,mrh ozep ici lr `l`àôééù
.mipnnqn dgiyn Ðàòöá.dxrw Ðåîø

àìåùéá.onf xg`l dxrw dze`a Ðøîà
àîòè áéäé.dxrwa Ðéàä éìåëxfegy Ð

zi`c :xaq rnyc o`ne ,leyiaa mrh ozepe
inp mrh zpizp xa mrh zpizp axl dil

.`nlraàéä àìåyitp mipnnq iabc Ð
.c`n md mixn ,ediixxnäéî÷ íéà÷Ð

.dcerqa eiptl ynynêáøìzcnly ax Ð
.xeq`y epnnàáà øá àáàdea` Ð

.did lecb ciqge ,ded l`enycéì éôñéìã
éì àøéáñ àìã éãéîmixac eid `l Ð

.mlernàøåñã àøáîã àñéâ êäá.owiqtn xdpd didy Ðíéáðòå íéðàúmilibxd xnelk ,dcerq xg`l mi`ad mixac :(a,`n zekxa) ol `niiwe ,oztill ez` `l Ð
.ozxhet ztd oi` ,oztil opi`c oeikc .dcerqd jeza o`iad elit` ,mdixg`l oiae mdiptl oia dkxa oiperh Ð dcerq xg`l `alàîúé.zrc `la Ð
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çéìîepiid Ð xeq` ltz xedhe giln `nhc (`,biw oileg) `ipzc `de Ð gzexk epi`

.ediinxw etxc ,mibcaøîàmeyn xnel dvx `l Ð 'ek rla `xzid i`d iia`

cg dil aiygc ,dinrhl iia`c Ð dxrwa elry mibc enk mrh ozep xa mrh ozep iedc

xn`w `pdk axc `ail` Ð iia` xq` onwlc ab lr s`e .oepvc ditxeg meyn `nrh

.dlàìåÐ dixxn yitpc mzd ip`y `id

yexita `ed la` ,gikedl oi` o`kn ,xnelk

.jenqa gkenck ,dxn`àáàÐ `a` xa

in" wxta opixn`ck ,ded l`enyc dea`

.(a,gi zekxa) "eznyéáøë`a` xa `iig

wxta opiwqtck `l` ,ok dkld oi` Ð il `xiaq

.(a,`n my) "oikxan cvik"

àúëìä,xya ly Ð dxrwa elry mibc

dxrwd m` .gzeka olke`l xzen

`kilc ,weqtl jixhvi` `l Ð mippev mibcde

oiac ,gzex odn cg`dyk `l` .biltc o`n

,ira `din dtilw ,xab d`zz oia xab d`lr

:(`,er migqt) "oilev cvik" wxta opixn`ck

epiax yxit i"yx mya .rla dil xwinc`

la` ,exy Ð elr `wec :epzg ozp oa dcedi

`ae .aiyg `nrh cgkc ,xeq` Ð elyazp

ly dxcwa elyazpy miviaa eiptl dyrn

yie .xya ly `ziilen mdn zeyrl xq`e ,alg

,oikqa ekzgy oepvn eixacl di`x `iadl

ditxeg ab`c meyn gzeka elke`l xeq`c

rxb `l elyazpe ,`nrh cgk aiyge ,ith rla

yxity xg` oeyl yexitl edine .oepvn

yexw oneydy meyn xeq`c `nrhc qxhpewa

Ð oepva oey`x mrh iede ,xkip epi`e oikqd lr

rnyn qxhpewd oeyl jezne .myn di`x oi`

ozep iab lirlc .elyazpl elr oia welg oi`c

eid m`c :qxhpewa yxit mrh ozep xa mrh

dxrwa alg lek`l e` ynn xya mr milyean

.oey`x mrh ozep iedc ,xeq`c l`eny dcen Ð

Ð xya mr milyeanc eyexit jezn rnyn

.ixy Ð dxrwd mr milyean la` ,xeq`c `ed
`de
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ãétLéàä øéäé änk :øîà ,àøNa éåléò àcák ©¦©§¨¦¨¥¦§¨£©©¨¨¦©
ïðaø øeîàc øîéà !ïðaøî¯éî älçzëì ,ãáòéc ¥©¨©¥©©£©¨©¦£©§©§¦¨¦

éa àkéà éàå ?øeîàéâec¯éîð àcák éåléò àøNa £§¦¦¨¥¦¦§¨¦¨¥©§¨©¦
.øéñà¯àðL éàîeàîcîàøNác àîc ?àøNác¯ £¦©§¨¦¨¨§¦§¨¨¨§¦§¨

àcáëc àîc ,ïëL¯:ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîà .éô÷ §©¨¨§©§¨¨¥¨©©©§¨¨©§¥
da èçML ïékñ¯ïðBö .çúBø da CBzçì øeñà¯ ©¦¤¨©¨¨©§¨¥©¥

.äçcä àéòa àì :dì éøîàå ,äçcä àéòa :dì éøîà̈§¦¨¨£¨©¨¨§¨§¦¨¨¨£¨©¨¨
øNa da çìnL äøò÷ :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§¨¨¤¨©¨¨¨

¯øîàc ,déîòèì ìàeîLe .çúBø da ìBëàì øeñà̈¤¡¨¥©§¥§©£¥©£©
çéìî :ìàeîL¯Leáëå ,çúBøk àeä éøä¯àeä éøä §¥¨¦©£¥§¥©§¨£¥

çéìî :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék .ìMeáîk¯Bðéà ¦§¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨¨¦©¥
,çúBøkLeáëå¯ïéáøc àä :ééaà øîà .ìMeáîk Bðéà §¥©§¨¥¦§¨£©©©¥¨§¨¦

éîà éaø éa äåäc àkðét àéääc ,àúéìçìîcdéa ¥¨§©¦¦§¨©£¨¥©¦©¦¦§©¥
àøNa¯déøáúeïðçBé éaøc ãéîìz éîà éaø éãkî . ¦§¨§©¥¦§¦©¦©¦©§¦§©¦¨¨

déì àòéîLc íeMî åàì ?déøáz àîòè éàî ,äåä£¨©©£¨§©¥¨¦¦§¦¨¥
çéìî :øîàc ïðçBé éaøc dépéî¯!çúBøk àeä éøä ¦¥§©¦¨¨©£©¨¦©£¥§¥©

,àðeä áøc dén÷ äãeäé áøc deçà àðäk áø áéúé§¥©¨£¨£§©§¨©¥§©¨
øNa da çìnL äøò÷ :øîà÷å áéúéå¯ìBëàì øeñà ¦¥§¨¨©§¨¨¤¨©¨¨¨¨¤¡

,çúBø daïBðöeBëúçLïékña¯Bìëàì øzeîçúeëa. ¨¥©§¤£¨§©¦¨§¨§§¨
éàä :ééaà øîà ?àîòè éàî¯éàäå ,òìa àøzéä ©©£¨£©©©¥©¤¥¨¨©§©

¯,àøzéä òìa ék :àáø déì øîà .òìa àøeqéà¦¨¨©£©¥¨¨¦¨©¤¥¨
àøeqéà éãéì éúàc àøzéä éàä ,óBñ óBñ !éåä éàî©¨¥©¤¥¨§¨¥¦¥¦¨

éàä :àáø øîà àlà !ìéëà÷ àøeqéàc ,àeä¯øLôà §¦¨¨¨¥¤¨£©¨¨©¤§¨
déîòèîìéàäå ,¯øLôà àìdéîòèîìáø déì øîà . §¦§£¥§©¨¤§¨§¦§£¥£©¥©

:àáøì àttdéîòèéìå,ïðz àì éî ,äàîøà àìéô÷ ©¨§¨¨§¦§£¥§¥¨©§¨¨¦¨§©
äøã÷ìMéaLøNa da¯íàå ,áìç da ìMáé àììMa¯äîeøz da ìMa .íòè ïúBða¯àì §¥¨¤¦¥¨¨¨Ÿ§©¥¨¨¨§¦¦¥§¥©©¦¥¨§¨Ÿ

ìMa íàå ,ïéleç da ìMáé¯äîeøz àîìLa :ïðéøîàå .íòè ïúBða¯øNa àlà ,ïäk dì íéòè §©¥¨¦§¦¦¥§¥©©§¨§¦©¦§¨¨§¨¨¥¨Ÿ¥¤¨¨¨
áìça¯éîð éëä .àìéô÷ déîòèéì ïì øîàå ?dì íéòè ïàî¯!àìéô÷ déîòèéì¯ék ,éîð éëä §¨¨©¨¥¨©£©¨¦§£¥§¥¨¨¦©¦¦§£¥§¥¨¨¦©¦¦

àðéîà÷¯íéâc ,øîúéà .àìéô÷ àkéìceìòLìàeîLe ,çúeëa ïìëàì øeñà :øîà áø ,äøò÷a ¨¨¦¨§¥¨§¥¨¦§©¨¦¤¨¦§¨¨©¨©¨§¨§¨§¨§¥
øeñà øîà áø .çúeëa ïìëàì øzeî :øîà¯øzeî øîà ìàeîLe ,àeä íòè ïúBð¯íòè ïúBð ¨©¨§¨§¨§¨©¨©¨¥©©§¥¨©¨¥©©

áø éáì òì÷éà áøc .øîúéà àììkî àlà øîúéà Leøéôa åàì ,áøc àäå .àeä íòè ïúBð øa©¥©©§¨§©¨§¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©§©¦§©§¥©
déì eãáò ,åéðéòa Lç ,déøa øa àéiç øa éîéLàôééL,dåeâa àìeMa déì eîø éëä øúa .àòöa ¦¦©¦¨©§¥¨§¥¨£©¥¨§¨¦§¨¨©¨¦§¥¦¨§©¨

àîòè déì íéòèàôééLcíúä éðàL ,àéä àìå !éàä élek àîòè áéäé :øîà ,¯Léôðcdøøî §¥¥©£¨§¨§¨£©¨¥©£¨¥©§¨¦¨¦¨¨§¨¥§¨¨
ìéëà à÷å äøò÷a eìòL íéâc dén÷ì eúééà ,ìàeîL øîc dén÷ íéà÷ äåä øæòìà éaø .éôè§¥©¦¤§¨¨£¨¨¥©¥§¨§¥©§§©¥¨¦¤¨¦§¨¨§¨¨¥

déì éáéäé Caøì :déì øîà .ìëà àìå déì áéäé ,çúeëa¯dén÷ì àúà ?zìëà àì zàå ,ìëàå §¨¨¥¥§¨£©£©¥§©¨§¦¥¥§¨©§©§¨¨©§¨£¨§©¥
øî déa øãä :déì øîà ,áøcdéúòîMîàaà øa àaàc déòøæì déì ñç :déì øîà ?éôñéìc §©£©¥£©¥¨¦§©£¥£©¥©¥§©§¥§©¨©©¨§¦§¥

,àøeñc àøáîc àñéb éàäa ãç ,éáúé eåä éLà øa àéiç áøå àðeä áø .éì àøéáñ àìå éãéî éì¦¦¥§¨§¦¨¦©¨§©¦¨©©¦¨¨§¦©§©¦¨§©§¨§¨
déì eúééà øîì ,çúeëa ìëàå äøò÷a eìòL íéâc déì eúééà øîì .àøáîc àñéb éàäa ãçå§©§©¦¨§©§¨§¨©§¥¨¦¤¨¦§¨¨§¨©§¨§¨©§¥

éøa àìå ìëàå äceòqä CBúa íéáðòå íéðàz!?éëä Caø ãáò !àîúé :déøáçì déì øîà øî .C §¥¦©£¨¦§©§¨§¨©§¨§¦¨£©¥§©§¥©§¨£©©¨¨¦
àøéáñ ìàeîLk àðà :déøáçì déì øîà øî !?éëä Caø ãáò !àîúé :déøáçì déì øîà øîe¨£©¥§©§¥©§¨£©©¨¨¦¨£©¥§©§¥£¨¦§¥§¦¨
éðéî ìk úøèBt út :àéiç éaø éðúc .éì àøéáñ àéiç éaøk àðà :déøáçì déì øîà øîe ,éì¦¨£©¥§©§¥£¨§©¦¦¨§¦¨¦§¨¥©¦¦¨©¤¤¨¦¥

äøò÷a eìòL íéâc :àúëìä ,ééaà íeMî äi÷æç øîà .ïé÷Lî éðéî ìk øèBt ïééå ,ìëàî¯øzeî ©£¨§©¦¥¨¦¥©§¦¨©¦§¦¨¦©©¥¦§¨¨¨¦¤¨¦§¨¨¨
øNa da CúçL ïékña BëúçL ïBðö ,çúeëa ïìëBàì¯øeñàBìëBàì,ïBðö éléî éðäå .çúeëa §§¨§¨§¤£¨§©¦¤¨©¨¨¨¨§§§¨§¨¥¦¥§
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oileg(ipy meil)

àøNa éåléò àãák ãéôL.xg` xya lrn cak dlev `edy ±øîà ¨¦©§¨¦¨¥¦§¨¨©
,iy` axøéäé änk[gex qb-]ïðaøî éàä`lde ,df mkg cinlz ± ©¨¨¦©¥©¨¨

øîéàxnel ep` milekiy dn ±ïðaø øeîàcepizeax exn`y ± ¥©§¨©¨¨
a jk dyryk xyad lrn cak ziilva xiykdl,ãáòécla` ¦£©

jk zeyrløeîà éî ,älçzëì.xzeny epizeax exn` ike ± §©§¦¨¦¨
:xya mr cak ziilv ipic x`al `xnbd dkiynnåit lr s` §

mewn lkn ,cakd lrn xya zelvl epxzdyéâec éa àkéà éà± ¦¦¨¥¥
shepd oneyd z` lawl ieyrd ilk cetiyl zgzn yi m`

,xyadnøéñà énð àãák éåléò àøNaxya elit` zelvl xeq` ± ¦§¨¦¨¥©§¨©¦£¦
zl`ey .exqe`e oneyd jezl shep cakd mcy iptn ,cakd lrn

:`xnbdàðL éàîeoneyd z` xqe`y cakd mc dpey dnae ± ©§¨
ilkayàøNác àîcî.oneyd z` xqe` epi`y envr xyad mcn ± ¦§¨§¦§¨

:`xnbd daiynïëL àøNác àîcrewyl ekxc xyad mc ± §¨§¦§¨¨¨
la` ,ea axern epi`e eiab lrn sv oneyde ,ilkd ileya oekyle

éô÷ àãáëc àîc.exqe`e oneya axrzne dlrnl sv cakd mc ± §¨§©§¨¨¥
:mc ici lr exq`py milk ipic zyxtn `xnbdøîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©

da CBzçì øeñà ,da èçML ïékñ ,ìàeîLlk`n,çúBømeyn §¥©¦¤¨©¨¨©§¨¥©
,oikqa dndad mc rlap dgizxd ici lre ,gzex dhigyd ziay
mcd mrh dgizxd ici lr hltp gzex lk`n da jzegyke

lk`n ef oikqa jzg m`e .exqe`e lk`na rlape oikqdn,ïðBö¥
mewn lkne ,opeva hltp epi` mcd mrhäçãä àéòa dì éøîàyi ± ¨§¥¨¨£¨£¨¨

,jzgd mewna mina dgcd oerh lk`ndy mixne`àì dì éøîàå§¨§¥¨Ÿ
äçãä àéòa.dgcd elit` oerh epi`y mixne` yie ± ¨£¨£¨¨

:dgiln ici lr mb mc rlea ilk m`d zyxtn `xnbdáø øîà̈©©
ò÷ ,ìàeîL øîà äãeäéda ìBëàì øeñà ,øNa da çìnL äølk`n §¨¨©§¥§¨¨¤¨©¨¨¨¨¤¡¨

,çúBø`viy mcdn dxrwd drla dgilnd ici lry iptn ¥©
.lk`na mcd mrh rlai gzex lk`n da lk`iyke ,xyadn

:`xnbd zyxtndéîòèì ìàeîLeezhiyl l`eny xn`y dne ± §¥§©§¥
,z`f xn`çéìî ,ìàeîL øîàcgeln xac ±àeä éøämrh hlet §¨©§¥¨¦©£¥

ea rbepy lk`na erilanekmyyçúBølk`na mrh rilan §¥©
,ea rbepyåxacLeák,unegaìMeáîk àeä éøälyazd eli`k ± §¨£¥¦§¨

eli`k xeqi`dn xzidd rla eicgi xzide xeqi` eyak m`e ,oinga
mcl mxeb glnd gk ,gzexk `ed gilny xg`ne .eicgi elyazp

.xyad glnp day dxrwa rladl
:zwleg drc d`ian `xnbdàúà ék`ayk ±ïéáøl`xyi ux`n ¦¨¨¨¦

laaløîàmya.ìMeáîk Bðéà Leáëå çúBøk Bðéà çéìî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¨¦©¥§¥©§¨¥¦§¨
:oiax ixac z` iia` dgecàúéì ïéáøc àä ,éiaà øîàxn`y dn ± ¨©©©¥¨§¨¦¥¨

,oekp epi` opgei iax mya oiaxàkðét àéääczxrw did ixdy ± §©¦¦§¨
zg` qxgénà éaø éa äåäc,in` iax ziaa dzidy ±déa çìîc ©£¨¥©¦©¦§¨©¥

àøNa,xya da glny ±déøáúålry iptn ,dze` xay jk xg`e ± ¦§¨§©§¥
.dlrbda dpwz el oi` qxg ilke ,mc dxrwd drla glnd ici

éãkîixde ±äåä ïðçBé éaøc ãéîìz énà éaøiax ly cinlz did ± ¦§¦©¦©¦©§¦§©¦¨¨£¨
,opgeidéøáz àîòè éàî,ezxrw z` xay recn ±íeMî åàì ©©§¨©§¥©¦

ïðçBé éaøc dépéî déì àòéîLcopgei iaxn rnyy iptn `l m`d ± ¦§¦¨¥¦¥§©¦¨¨
,'çúBøk àeä éøä çéìî' øîàciax ixac z` lawl epl yi i`ceae §¨©¨¦©£¥§¥©

.oiax ixac z` `le ,gzexk gilny ,opgei iax mya in`
xyal mixeqi` x`y oia el` mipica lcad yiy zx`an `xnbd

:algaàðeä áøc dén÷ äãeäé áøc deçà àðäk áø áéúé`pdk ax ± ¨¦©©£¨£©§©§¨©¥§©¨
,`ped ax iptl ayi dcedi ax ly eig`øîà÷å áéúéåayi jke ± §¨¦§¨¨©

,xn`e,çúBø da ìBëàì øeñà ,øNa da çìnL äøò÷iptn §¨¨¤¨©¨¨¨¨¤¡¨¥©
,dgilna mc drla dxrwdyïékña BëúçL ïBðöelr s` ,xya ly §¤£¨§©¦

mrh rlea `ed oepvd ly ezetixg jezny itzipepnyn xya
mewn lkn ,oikqd iab lr mzqd on dyexwd xyadBìëàì øzeî¨§¨§

a`xwpd ialg lk`n,'çzek'.alga xya xeqi` ea oi`e §¨
:`xnbd zxxanàîòè éàî:`xnbd daiyn .xzidd mrh edn ± ©©§¨
éàä ,éiaà øîà,xya ly oikqa jzgpy oepv ±òìa àøzéärla ± ¨©©©¥©¤¥¨¨©

,xeqi` lk oiicr did `l drilad zryae ,xzen xya ly mrh
åeli`éàä,xya da glnpy dxrw ±òìa àøeqéàzrya xak ± §©¦¨¨©

biyd .mc da rlap ixdy ,xeqi` ly mrh drla `id drilad
:eixac lr `axàáø déì øîà,iia`léåä éàî àøzéä òìa ékdn ± ¨©¥¨¨¦¨©¤¥¨©¨¥

ixde ,xzid ly mrh drla oikqdy xn`z xy`k yi zlrezóBñ
àøzéä éàä óBñxzid ,df xzid mrh ±àeä àøeqéà éãéì éúàc± ©¤¥¨§¨¥¦¥¦¨

,xeqi` icil `eal eteqy xzid `edìéëà÷ àøeqéàcixdy ± §¦¨¨¨¦
iptn ,xeq` df mrh didi gzekd jeza oepvd z` lk`iy drya

.alga axern didiy
,àáø øîà àlàly enrhdfd oepvd z` lek`l xizdy `pdk ax ¤¨¨©¨¨

c iptn `ed gzekaéàä,xya ly oikqa jzgpy oepv ±øLôà ©¤§¨
déîòèîìmiaxrny mcewe jzgpy xg`l eze` merhl xzen ± §¦§£¥

`l `pdk axe ,`l e` xya mrh ea yi m` yibxdle gzeka eze`
,xya mrh ea oi`y eyibxde eze` enrh xy`k `l` xizdåeli` §

éàä,xya da glny dxrw ±déîòèîì øLôà àìmerhl xeq` ± ©Ÿ¤§¨§¦§£¥
ixd mc mrh da yi zn`a m`y iptn ,mc mrh da yi m` wecale

.mc zlik` xeqi` lr xeari mrehd
:`ax ly enrh lr dywn `tt ax,àáøì àtt áø déì øîàrecn ¨©¥©¨¨§¨¨

,dnirh ici lr dpwz dxrwl oi`äànøà àìéô÷ déîòèéìåixde ± §¦§£¥§¦¨£©¨¨
xn`i `ede ,da lyaziy liyaz merhl ixkp mezgpl zzl xyt`
mezgp znirh lr mikneqy xacl di`xe .mc mrh ea ybxen m`

oky ,ixkpïðz àì éî`ziixaa epipy `l m`d ±g"t zenexz `ztqez) ¦Ÿ§©
(a"idda ìMáé àì ,øNa da ìMéaL äøã÷okn xg`l,áìçiptn §¥¨¤¦¥¨¨¨Ÿ§©¥¨¨¨

,algd mr lyazn xyad mrhyíàåe xar,ìMaliyazd xq`p §¦¦¥
íòè ïúBðay dxcw oke .xyad mrh ea ybxen m` ±da ìMa §¥©©¦¥¨

da ìMáé àì ,äîeøzly lk`n okn xg`lïéleçelik`dl cizry §¨Ÿ§©¥¨¦
,xfl exqe`e oilega rlap dnexzd mrhy iptn ,xflíàåxar §¦

e,ìMamixfl liyazd xq`píòè ïúBða±mrh ea ybxen m` ¦¥§¥©©
.dnexzdïðéøîàå,efd `ziixad ixac lr epxn`e ±àîìLa± §©§¦¨¦§¨¨

yi `ny `ed yygd xy`k ,`tiqa iepyd oica zpaen `ziixad
mrhäîeøzixdy ,liyazaïäk dì íéòèmerhl odkl xzen ± §¨¨¦¨Ÿ¥

m` s`y iptn ,dnexz mrh ea ybxen m` wecale liyazd z`
,mipdkl zxzen dnexzy ,eznirha xeqi` xar `l ybxen mrhd

àlàmrh liyazl yi `ny `ed yygd xy`k ,`yixaøNa ¤¨¨¨
dì íéòè ïàî ,áìçaea ybxen m` riceie liyazd z` mrhi in ± §¨¨©¨¦¨

.xeq` mrh ea yi ok` `ny enrehl xeq` `lde ,xyad mrh
ïì øîàå,ef dl`y lr epiax epl xn`e ±àìéô÷ déîòèéìmrhiy ± §¨©¨¦§£¥§¦¨

xya mrh da yi m` epl ricei `ede ,ixkp mezgp liyazd z`
ok m`e .algaénð àëä,xya da glny dxrwa ,eppipra mb ± ¨¨©¦

àìéô÷ déîòèéìmc mrh ybxen m` riceie ixkp mezgp mrhiy ± ¦§£¥§¦¨
:`tt axl `ax aiyd .da lyazny liyazaénð àëämb ok` ± ¨¨©¦

didi mc mrh yibxn epi`y xn`ie ixkp mezgp mrhi m` o`k
,gzex da lek`l xzenàðéîà÷ éklek`l xeq`y izxn`y dne ± ¦¨£¦¨

ote`a izxaic ,dpnn merhl xeq`y iptn daàìéô÷ àkéìc± §¥¨§¦¨
.epiptl ixkp mezgp oi`y

`xnbd zxxan ,xeqi` mrha zerelad zexrw lr oecipd jezn
:alg e` xya mrha zerelad zexrw ly opic dnøîzéàxn`p ± ¦§©

,yxcnd ziaaeìòL íéâc,dilvd on migzex mze` e`ivedy ± ¨¦¤¨
mze` egipdeäøò÷a.da rela xyad mrhe ,xya da elk`yáø ¦§¨¨©

çzeëa ïìëàì øeñà ,øîàcgia elld mibcd z` lek`l xeq` ± ¨©¨§¨§¨§¨
ea miaxerny lk`n oin `edy gzek oebk ,alg ly lk`n mr

.algd iaeiqpïìëàì øzeî ,øîà ìàeîLe[mibcd z`-].çzeëa §¥¨©¨§¨§¨§¨
:`xnbd zyxtnøeñà øîà áøxyady iptn ,gzeka olk`l ©¨©¨

dxrwa rela enrhyàeä íòè ïúBðmrh lke`y `vnpe ,mibca ¥©©
.gzekay algd mr xyaøzeî øîà ìàeîLeiptn ,gzeka olk`l §¥¨©¨

xyadyàeä 'íòè ïúBð øa íòè ïúBð'mrh oi` ,xnelk ,mibca ¥©©©¥©©
ybxen `l` ,enr elyazd `l ixdy ,mibca ybxen envr xyad
,xyad mrh z` drlay dxrwd ici lr elaiwy hren mrh mda
.alg mr elke`l xeq` didiy 'xya' aygp epi` dfk yelw mrhe

:`xnbd dtiqenáøc àäå,ax mya dxn`py ef dreny ±åàì §¨§©©
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc oileg(iyily meil)

òìa déôøeç ábàc,xyad mrh z` rlea `ed ezetixg jezny ± §©©§¥¨©
ìáàef oikqa jzg m`úeMé÷epi` ,wezn wxi `edy ,`eyiw - £¨¦

mewn lr zcner xyad zipepny la` ,xyad mrh z` rlea
ok lre ,jzgddé÷ñt éáì øéøbjzgd mewn z` oikqa hrn xexbi ± ¨¦§¥¦§¥

ìéëàå.gzeka elke`l i`yx didi f`e ± §¨¦
xya ly oikqa jzg m`eàzôéìc éçìé÷,ztl ly miglw ±éøL± ¦§¥§¦§¨¨¥

zipepny mrh oi`e wezn ztld mrhy iptn ,gzeka mlk`l xzen
miglw ef oikqa jzg m` la` .ea xkip xyadà÷ìéñc,oicxz ly ± §¦§¨

éøéñàly oikqa dkzgpy oepvk mpice ,gzeka mlk`l xeq` ± £¦¥
.mrh mda zpzep xyad zipepnyy iptn ,xyaeäa Cút éàå§¦¨©§

àzôéìcdkizg jzgy ,oicxzd jezig zrya ztl mb axir m`e ± §¦§¨
,oicxzdn zg` dkizg dixg`e ztldn zg`éîc øétLaeh ± ©¦¨¥

zewizny iptn ,gzeka oicxzd z` s` lek`l xzene ,xacd
mrh ozep epi` aeye ,oikqdn zipepnyd mrh z` zlhan ztld

.oicxza
:gzekdn mipilaz wigxdl jxev yi m`d zxxan `xnbdàòa§¨

dépéîl`y -àck éab àçìîc àck éçepàì eäî ,ïîçð áøî éîéc áø ¦¥©¦¦¥©©§¨©§©¥©¨§¦§¨©¥©¨
àkîëcm`d ,gzek ly ck cil gln ly ck gipdl xzen m`d ± §©§¨

gelnl `eaie ,ezrici ila glnd jezl gzek leti `ny miyyeg
.xya ly dxcw df glnadéì øîà,inic axl ongp ax,øeñàiptn ¨©¥¨

,l`ye inic ax xfg .glnl gzek letiy miyyegyéàî àlçc± §©¨©
dfa mb m`d ,gzek ly ck cil uneg ly ck gipdl oicd dn
liyaza uneg eze`n zzl `eaie gzek ekezl leti `ny miyyeg

.xya lydéì øîà,ongp axéøL,inic ax l`y .xzen ±àðL éàîe ¨©¥¨¥©§¨
ekezl leti `ny miyyeg glna recn ,glnn uneg dpey dnae ±

,zegicaa ongp ax el aiyd .`l unegae gzekdìò ìeëéz éëì'§¦¥£¨
'àçìîc àøBkjl aiy`y xkya gln ly xek il cecnz xy`k ± ¨§¦§¨

,yxtl ongp ax siqede .jl aiy` f` ,ef dl`y lràîòè éàî± ©©§¨
,weligd mrh zn`a ednéàägzekd on ea leti m` ,gln ± ©

,eil` jenqddéðéòa àøeqéà déúéàiptn ,epira xeqi`l epyi ± ¦¥¦¨§¥¥
,lhazn epi`e glna xkipe ,ar `edyåeli`éàäm` s` ,uneg ± §©

,gzekd on ea letidéðéòa àøeqéà déúéì`l` ,epira xeqi`d oi` ± ¥¥¦¨§¥¥
okle ,unega ybxen epi` enrh mbe ,xkip epi`e unega qnp `ed

edjka oi` xya ly liyazl epnn ozi m` s`e ixnbl lha `
.melk

:gzeka xya zaexrz oipra dyrn zxtqn `xnbdøa àeää©©
àìæBbcg` lfeb ly xyaa dyrn ±àkîëc àcëì ìôðcltpy ± §¨§¨©§©¨§©§¨

,ielv e` lyean did `le opev did xyade ,gzek `ln ckl
algd mrhn xyad rlay yeygl yi m`d dl`yd dl`ype

.`l e` ,geln gzekdy iptn gzekaydééøLexizd ±àðpéç áø ©§¥©¦¨¨
î àáøc déøa`xwpd mewnàéðBøLt.dlik`aøîàjk lr,àáø §¥§¨¨¦©§§¨¨©¨¨

àðååb éàä ék éøLéîì íékç ïàî,dfky dxwn xizdl mkg in ±éà ©©¦§¦§¥¦©©§¨¦
åàì`l m` ±àéðBøLtî àáøc déøa àðpéç áølecb mkg `edy ©©¦¨¨§¥§¨¨¦©§§¨

eìàeîL øîà ék øáñ÷y l`eny xn` xy`ky oiade ±éøä çéìî ¨¨©¦¨©§¥¨¦©£¥
éléî éðä ,çúBøk àeä`l` el` mixac xn` `l ±ìëàð Bðéàc àëéä §¥©¨¥¦¥¥¨§¥¤¡¨

Bçìî úîçîaex zngny cr jk lk geln gilndy dxwna ± ¥£©¦§
bitdl mina edegicie edexyiy cr jk lk`dl ie`x epi` egln
jex` onfl eripvdl xya migleny oirk ,ezegiln z` epnn

,glna c`n miaxnyçzek éàä ìáàà,df gzek ±ìëàð éøä £¨©¨¨£¥¤¡¨
Bçìî úîçî,dgcd ila jk lk`p `ed ixd geln `edy it lr s` ± ¥£©¦§

.opeva enrh z` rilane hlet epi` okle
:yxtl `xnbd dtiqenéléî éðäå,xzen xyady ,el` mixace ± §¨¥¦¥

xyad didyk `l` mixen` mpi`,éç,ielv e` lyean epi`yìáà ©£¨
did m`äôéì÷ éòa ,éìörlapy iptn ,aiaq aiaq etlwl jixv ± ¨¦¨¥§¦¨

.dtilw ick cr oevigd ecivn alg mrh hrnéìét déa úéà éàå± §¦¦¥¦¥
,mirwa ea yi mbe ilv `ed m`eøeñà délek`le elek xq`p ± ¥¨

algd hytzd mirwad ici lry iptn ,exizdl dtilw dliren
.elekaåokïéìáúa ìaúî éàlaezn `edyk xyad lyazd m` ± §¦§©¥§©§¦

okle ,relal gep `ed dzrne oilazd ici lr jkxzd ixd ,oilaza
øeñà délekdliren oi`e algd mrhn rela eleky ,elek xq`p ± ¥¨

.exizdl dtilw
`veiy mec`d ldena mibdepd mipicd z` zyxtn `xnbd

:dilvd xg`l xyadnøkk ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàmgl ¨©©©§¨¨©§¥¦¨
øNa äéìò CúçL,ilvd on dlry xg`ldìëàì øeñàzngn ¤¨©¨¤¨¨¨¨§¨§¨

.xkika rlape ,`ed mcy iptn ,xyad on `veid ldendéléî éðäå§¨¥¦¥
÷éîñàc,mec` xyad didyk `l` exn`p `l el` mixace ±éðäå §©§¦§¨¥

déøáàc éléîlk z` mcd xaryk `l` exn`p `l el` mixace ± ¦¥§©§¥
,miccvd ipyn d`xpy cr ipyd cvl df cvn xkikdéléî éðäå§¨¥¦¥

déëîñàcldend eze` didyk `l` exn`p `l el` mixace ± §©§§¥
,dare jinqàzLéì÷ ìáà,lelv ldend did m` ±da ïì úéì± £¨§¦§¨¥¨¨

.mc epi`y iptn ,ezngn xeq`l epl oi`
:xkik dze`a mi`xen`d ebdp cvik xtql `xnbd dkiynn

ìàeîLdilv xg`l xya eilr ekzgy mgl elv` oncfn didyk §¥
déaìëì déì éãLj` .ealkl eze` jilyn did ±déì áéäé àðeä áø ¨¥¥§©§¥©¨¨¦¥

ìdéònL.elke`l eynyl ozep did `l` ,envra elke` did `l ± §©¨¥
:`xnbd zl`eyCLôp äîixdy ,`ed dyw xn`zy dn ±éøL éà ©©§¨¦¨¥

,xzen df mgl m` ±éøL àîìò éleëì,mlekl xzen `ed ixd ± §¥¨§¨¨¥
e ,envra elk` `l recneøeñà éà,xeq` mgld m`e ±àîìò éleëì ¦¨§¥¨§¨

øeñà.elke`l eynyl epzp cvike ,xeq` `ed mlekl ixd ± ¨
:`xnbd zayiinàðeä áø éðàLx`yn `ped ax `ed dpey ± ©¦©¨

,miyp`dézòc àðéðàcxacn zxrhvn eytpe ,qiphqi` `edy ± ©£¦¨©§¥
rpnp ,ef zt zlik`a xeqi` oi` ezrcly it lr s`e ,qe`in ly

n .qe`ind zngn dzlik`n:xtql `xnbd dkiyndéì ìéëà àáø̈¨¨¦¥
,dilvd xg`l xya eilr ekzgy mgld z` envra lke` did ±

øNa øîç déì éø÷åoii' zta rlapy mec`d ldenl `xew dide ± §¨¥¥£©¨¨
.mc epi` df lden ezrcly iptn ,'xyad

zrya xyad zgz ilk gipdl xzen cvik zyxtn `xnbd
:dilvdúçz éìk ïéçéðî ïéà ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàdøNa ¨©©©§¨¨©§¥¥§¦¦§¦©©¨¨

,dilva xyadn afd oneyd z` ea seq`l ick eziilv zryaãò©
äìëiLxyadn,BaL úéîeîãà äàøî ìkz` heltl miiqy ,xnelk ¤¦§¤¨©§¥©§¦¤

dilva `veid mcd axrzi ,okl mcew ilk gipi m`y iptn ,enc lk
.xq`i oneyde ,ilka sq`ziy oneyd mr

:`xnbd zl`eyïðéòãé àðî.mcd lk hltp izn mircei ep` oipn ± §¨©§¦¨
:`xnbd zyxtnäìòzMî ,øîà àtt áøc déîMî àøèeæ øî©§¨¦§¥§©¨¨¨©¦¤©£¤

Búøîézz` heltl miiq xak i`cea oyr dlrn xyady dryn ± ¦§¨
.enc

:`xnbd dywné÷úîéMà áø dì ó,`tt ax ixac lràîìãå± ©§¦¨©©¦§¦§¨
,oyr dlrn xyady drya `nyeàèî àì äàléò ,àèî äàzz± ©¨¨¨¨¦¨¨Ÿ¨¨

lk dlky xeriyl xak ribd milgbl jenqd oezgzd eciv
ribd mxh oeilrd eciv la` ,oyr dlrn `ed okle ,eay zinenc`

.epnn af mc oiicre df xeriyl
:`xnbd dwiqnàzðwz déì úéì ,éMà áø øîà àlàxyal oi` ± ¤¨¨©©©¦¥¥©©§¨

dilv zrya eizgz ilk gipdl elkeiy dpwzdéa àcLî àlà¤¨¦§¨¥
àçìî éììb ézøzgln zekizg izy ea ekilyi m` `l` ±zg` , ©§¥©§¥¦§¨

`edy glnd ly erahe ,eizgzy ilkd jeza dipyde ,xyad lr
,ilkd ileya glnd l` mcd xxbi jke ,eil` mcd z` a`ey

,mcn iwp x`yi oneyde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

oifge` mipy` cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay
úåùé÷mewn lr cnere sv zipepnyd `l` ,dkeza rlap epi`e ,`id dwezn Ð

s` Ð "lik`e" ,oikqa hrn xxeb jzg mewnl Ð "diwqt ial xixb" ,jkld .jzgd
mrh ozep oi`c xn`ck ,gzeka olke`l xzen Ð dxrwa elry mibc ,jkld .gzeka
oneyn dze` oigpwn dxrw mzqc .mrh ozepn `ad mrh ozep `l` ynnd on `ad

,oikql la` .qe`in meyn dilr yexwd
.xkip epi`e ,eilr yexw zipepnydy minrt
on `ad mrh ozep ied Ð oepva jzegyke
ith rla ditxeg meync :cere .ynnd
hilt `pikqc `wgec ab`e ,migzexd mibcn

.oepv rlae `pikqéçì÷.miglw Ðàúôéì
oney mrh oi`e wezn `l` sixg epi` ztl Ð

.ea xkipéøéñà à÷ìéñãmrh ozepy itl Ð
.odaàúôéìã åäá êúô éàåzra oaxr Ð

ly zg`e ztl ly zg` jzgy ,okezg
on zipepnyd mrh lhan ztld Ð oicxz
.epnid mrh oilawn oicxzd oi`e ,oikqd

àëîëon leti `ny opiyiig in .gzek Ð
epnn eglnie rci `l `ede ,glna gzekd

xya zxcwéàî àìçã ?uneg zzl jxc Ð
on leti `ny opiyiig in .liyazd jezl

liyazl epnn ozie xefgie ,unega gzekd?
ìåëéú éëìly xek dilr il cecnzyk" Ð

."xac ly enrh jl xne` ,ixkya glnéàä
iptn ,xkipe d`xp ,glna ltepd gzek Ð
ltepd gzek la` .liha `le ar `edy
aidi `l inp `nrhe ,dipira dizil unega

.unega gzekàððéç áø äééøùit lr s` Ð
.`ed giln gzekdyúîçî ìëàð åðéàã

åçìîcr ,eay gln aexn lk`il gep epi` Ð
zgiln oirk ,mina eze` oigicne oixeyy

.ripvdl xyaàåä åçìî úîçî ìëàðÐ
.`ed eglna lk`p ,xnelkäôéì÷Ð

.aiaq dlrnlnéìéô äéá úéà éàåmirwa Ð
itl ,dtilwa dil `ibq `l Ð ilv `ede

.xeq` eleke ,miawpd jxc rleayìáúî éàå
ïéìáúáoikkxn enr elyazpy oilazd Ð

`nv did gzekl ltpyke ,relal gepe eze`
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.ilvd on jzegäìëàì øåñàmcdy iptn Ð
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.`xeqi`øùá øîç.xyad oii Ðéìë ïéçéðî ïéà.(a,`iw) lirlc "ibec ia" Ðãò

äìëéù.epnn hltp xak enc lk `diy Ðåúøîéú äìòúùîdlrn xyady Ð
pyil .oyropi` ,odilr zzey mcdy onf lky .oyr oilrn milgbd ediy :`pixg` `
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ztd lk ,yh m`e .dil`a xepzd oiyh oi` :(a,l migqt) "dry lk" wxt opixn`c `de

aiyg `lcn ,xeq` lyazpc myn di`x oi` Ð gepwa ibq `le ,xepzd wqeiy cr ,dxeq`

dti gpwzdl xepzl xyt` i`c :mz epiax xne`c .mrh ozep xa mrh ozep gepwa dil

,ixy Ð elyazp elit`c :wcwcl yie .wqeiy cr oira iede ,zipepnyd ea wacpyk

lkc (`,fv migaf) "z`hg mc" wxt opixn`ck

lyal xzene ,exiagl lerib dyrp meie mei

minly da lyay dxcwa `pci`d minly

zlik`a hrnn `wc opixn` `lc .lenz`

lhazpe `ed ipy mrhc meyn ,`pci`dc minly

mzd ip`yc :xnel oi`e !xeqi` icil `aiy mcew

Ð dxcwa min yiy itl ,iyily mrh iedc

elyazpy mixzen miviad inp eidi df mrhn

iziin dlkq`e cety iabc :cere !dxcwa mina

mei lkc `idd (`,er) dxf dcear zkqn seqa

oi` jgxk lr edine .exiagl lerib dyrp meie

ixy Ð z`hg da lya elit` `dc ,myn di`x

zkqn seqa ,minly dxcw dze`a lyal

,dzlik`a hrnn ixde .(my) dxf dcear

zlk`p oi`c ,micarle miyple mixfl ixqznc

mrh iedc ,`veia ilqtn mbe .dpedk ixkfl `l`

meyn `nrh ied mzd jigxk lre .xeqi`a ipy

ycwn ilkae ,aexa lha `ziixe`cn epina oinc

oda oiynzyny zexrwe .`ziixe`c` denwe`

,oey`x ilka alg ly zagna egcedy ,xya

xn`p m` elit` ,xeq`l yi Ð onei ipa mdipye

m` ,elyazp elit` `l` elr `wec e`l

`ly oikqk iedc .zexrwd lr oira zipepnyd

oi` elit`e .xg` oeyll qxhpewa xq`c ,gpwzp

zerbep zexrwdc ,xeq` Ð oira zipepny

ipy mrh iede ,dfl dfn mrh hltpe ,zagna

elry mibcl llk inc `lc :cere .xeqi`a

alg lye xya ly ipy mrhdyk `dc ,dxrwa

oixqe`e oixfege ,mind exq`p cin Ð mina qpkp

f` ,enei oa epi` cg`d m`e .zagnde zexrwd

.xzen enei oa `edy eze`áâàÐ rla ditxeg

milvae oiyixk oiney jezgl `ly xdfil yi

jzgc `kide .`aeh itixgc meyn ,zaleg oikqa

xzen Ð zgzex min d`ln dxcwa opzpe

on hltpe wxia relad mrh lhal ,miyya

wxid dyrp Ð ieb ly oikqa ekzg la` .oikqd

oeir jixve .wxid lhal miyy jixve ,dlap elek

edcic `txeg i` ,enei oa oi`e gpewn oikqd m`
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.liyazd jezl ozie xefgie ekezléðäawri epiax axd Ð egln zngn lk`p epi`c ilin
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"lecb llk" wxt xn`ck ,cear oirk glnp ok m` `l` egln zngn lk`p epi` aiyg

irac :dl iwene ,carn meyn aiig Ð zaya `xyia glnc o`n i`d :(a,dr zay)

lk`p epi` :yxit inp qxhpewae .ur dilkin yipi` ieyn `l Ð `zial la` ,`gxe`l

epiaxl `iywe .ripvdl migleny xya oirk ,mina egicne edxeyy cr ,eay gln aexn
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gzexk `ed ixd gilnc meyn ,diilv xeriyk dgiln xeriyc zelecb zeklda yxitcn ,ogln zngn oilk`p oi` iaiyg Ð dxcwl oiyer ep`y zegiln lkc :mz epiax xne`e ?qxhpewd

epi` Ð eglny mc :dcedi ax xn`c .mc zxezn dil wtp `de ,gln irail mc [`pin` ded] ikd e`l `d ,`xw dihrnc `nrh :xn`wc (`,`k zegpn) "dax unewd"a rnyn oke .ilvc

Ð dxcwl oke :miycw zgiln lr dax mzd xn`we .eilr xaer oi`c mzd opixn`c ,elyay mc enk eglny mc xhtcn ,egln zngn lk`p oi` ied miycw zgiln ,`nl` !eilr xaer

.ogln zngn milk`p edi `ly jixv zexcw zgilnl ,`nl`

éøúon oneyd shepyk cin :opixn` `le .o`k xizdl yi Ð xeq` ehgeql xyt` (a,gw oileg) xn`c o`nl elit`e .mileya glnd lv` xxbp mcdy Ð diityne `glnc illb

.xzend xaca oi`iwa eid jkc .edyn elit`e ,mrh ea x`yp oi` ,ixnbl epnn yxtp mcdy oeikc Ð `glnc illb ixz el lirei `l aeye ,ea axernd mc zngn xq`p ,xyad

ixz hwp `wecc zelecb zeklda yxity dn itl ,`glnc illb ixz ici lr xizdl oi` eiykre .lhazny `l` ixnbl `vei xeqi`d oi` mzdc Ð lirlc ehgeql xyt`l inc `le

.hrnl `lye zeaxdl `ly ,xaca oi`iwa ep` oi`e ,mcd gk wqet Ð gln daxd la` ,illb
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aiyg `lcn ,xeq` lyazpc myn di`x oi` Ð gepwa ibq `le ,xepzd wqeiy cr ,dxeq`

dti gpwzdl xepzl xyt` i`c :mz epiax xne`c .mrh ozep xa mrh ozep gepwa dil

,ixy Ð elyazp elit`c :wcwcl yie .wqeiy cr oira iede ,zipepnyd ea wacpyk

lkc (`,fv migaf) "z`hg mc" wxt opixn`ck

lyal xzene ,exiagl lerib dyrp meie mei

minly da lyay dxcwa `pci`d minly

zlik`a hrnn `wc opixn` `lc .lenz`

lhazpe `ed ipy mrhc meyn ,`pci`dc minly

mzd ip`yc :xnel oi`e !xeqi` icil `aiy mcew

Ð dxcwa min yiy itl ,iyily mrh iedc

elyazpy mixzen miviad inp eidi df mrhn

iziin dlkq`e cety iabc :cere !dxcwa mina

mei lkc `idd (`,er) dxf dcear zkqn seqa

oi` jgxk lr edine .exiagl lerib dyrp meie

ixy Ð z`hg da lya elit` `dc ,myn di`x

zkqn seqa ,minly dxcw dze`a lyal

,dzlik`a hrnn ixde .(my) dxf dcear

zlk`p oi`c ,micarle miyple mixfl ixqznc

mrh iedc ,`veia ilqtn mbe .dpedk ixkfl `l`

meyn `nrh ied mzd jigxk lre .xeqi`a ipy

ycwn ilkae ,aexa lha `ziixe`cn epina oinc

oda oiynzyny zexrwe .`ziixe`c` denwe`

,oey`x ilka alg ly zagna egcedy ,xya

xn`p m` elit` ,xeq`l yi Ð onei ipa mdipye

m` ,elyazp elit` `l` elr `wec e`l

`ly oikqk iedc .zexrwd lr oira zipepnyd

oi` elit`e .xg` oeyll qxhpewa xq`c ,gpwzp

zerbep zexrwdc ,xeq` Ð oira zipepny

ipy mrh iede ,dfl dfn mrh hltpe ,zagna

elry mibcl llk inc `lc :cere .xeqi`a

alg lye xya ly ipy mrhdyk `dc ,dxrwa

oixqe`e oixfege ,mind exq`p cin Ð mina qpkp

f` ,enei oa epi` cg`d m`e .zagnde zexrwd

.xzen enei oa `edy eze`áâàÐ rla ditxeg

milvae oiyixk oiney jezgl `ly xdfil yi

jzgc `kide .`aeh itixgc meyn ,zaleg oikqa

xzen Ð zgzex min d`ln dxcwa opzpe

on hltpe wxia relad mrh lhal ,miyya

wxid dyrp Ð ieb ly oikqa ekzg la` .oikqd

oeir jixve .wxid lhal miyy jixve ,dlap elek

edcic `txeg i` ,enei oa oi`e gpewn oikqd m`

.(`,hl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt zizlg iab xn`ck ,gayl `ilgn

åäîdf mrhn xeq`l oi` Ð xeq` dil xn` `knkc `ck icda `glnc `ck igep`l

leti `ly dti xdfp mzdc Ð alg ly ck lv` xya ly ck zg` daza gipdl

,rci `le ,glna gzekd on leti `ly xdfil ediizrc` iwqn `l Ð `kd la` ,df lr dfn

gzekd on leti `ny opiyiige ,liyaza uneg zzl jxc ik ,`lgc oke .xya epnn glnie

.liyazd jezl ozie xefgie ekezléðäawri epiax axd Ð egln zngn lk`p epi`c ilin

`lc xn`e ,dlap zkizg mr dti dglnpy xya d`ln zibib zg` mrt xizd l`xyi

"lecb llk" wxt xn`ck ,cear oirk glnp ok m` `l` egln zngn lk`p epi` aiyg

irac :dl iwene ,carn meyn aiig Ð zaya `xyia glnc o`n i`d :(a,dr zay)

lk`p epi` :yxit inp qxhpewae .ur dilkin yipi` ieyn `l Ð `zial la` ,`gxe`l

epiaxl `iywe .ripvdl migleny xya oirk ,mina egicne edxeyy cr ,eay gln aexn

dxrw (a,`iw oileg) oke ?`gxe`l eglnp ike ,"gzexk `ed ixd giln" dlr iziinc ,(a,fv oileg) "dypd cib" wxta ,`zelb yix ia `iypc `ciba egilni`c `zdnh` edpd eh`c :mz

yexitk ripvdl e` `gxe`l eed ipd lk eh` Ð jenqa dtxh icda dhegy xya dil glni`c ixn ax oke ,in` iax ia dedc `kpit `idde ,gzex da lek`l xeq` xya da glnpy

gzexk `ed ixd gilnc meyn ,diilv xeriyk dgiln xeriyc zelecb zeklda yxitcn ,ogln zngn oilk`p oi` iaiyg Ð dxcwl oiyer ep`y zegiln lkc :mz epiax xne`e ?qxhpewd

epi` Ð eglny mc :dcedi ax xn`c .mc zxezn dil wtp `de ,gln irail mc [`pin` ded] ikd e`l `d ,`xw dihrnc `nrh :xn`wc (`,`k zegpn) "dax unewd"a rnyn oke .ilvc

Ð dxcwl oke :miycw zgiln lr dax mzd xn`we .eilr xaer oi`c mzd opixn`c ,elyay mc enk eglny mc xhtcn ,egln zngn lk`p oi` ied miycw zgiln ,`nl` !eilr xaer

.ogln zngn milk`p edi `ly jixv zexcw zgilnl ,`nl`

éøúon oneyd shepyk cin :opixn` `le .o`k xizdl yi Ð xeq` ehgeql xyt` (a,gw oileg) xn`c o`nl elit`e .mileya glnd lv` xxbp mcdy Ð diityne `glnc illb

.xzend xaca oi`iwa eid jkc .edyn elit`e ,mrh ea x`yp oi` ,ixnbl epnn yxtp mcdy oeikc Ð `glnc illb ixz el lirei `l aeye ,ea axernd mc zngn xq`p ,xyad

ixz hwp `wecc zelecb zeklda yxity dn itl ,`glnc illb ixz ici lr xizdl oi` eiykre .lhazny `l` ixnbl `vei xeqi`d oi` mzdc Ð lirlc ehgeql xyt`l inc `le

.hrnl `lye zeaxdl `ly ,xaca oi`iwa ep` oi`e ,mcd gk wqet Ð gln daxd la` ,illb
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`oifgeרכד mipya cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay
äééôùîådxri ,xnelk .x"ilew ,exiagl oii dteyd :(`,q `rivn `aa) enk Ð

zeklda izi`xe .ea mcd axrzi `ly ick ,ilk l` ilkn zgpa oeilrd oneyd
,mcd gk wqet daxd gln la` .gln hrn ,xnelk .illb ixz hwp `wecc zelecb

.oneyd mr axrzne xkrp `ede ,mink edyereéëä ìàåîù øîà éîåxg`lc Ð
xzen eay zinenc` d`xn lk dlkiy?

'åë ìàåîù øîàäå.dlvp xak xya i`de Ð
èéìô àðéëñã à÷çåã áâàã íúä éðàùÐ

`vei mcd oi` ezxnz dlrzyk mlerl
.xzene ,`ed zipepnye ,xe`d ici lr epnn
`ed ,oikqd z` eilr yaeke ekzegyk la`
`ede ewgec Ð mc ea x`yp m`e ,ewgec

.`veiúåôåòå íéâã,zeter `weec e`l Ð
xyan dyw `edy itl ,xg` xya oky lkc

.zeterïéøåñàmcdy ,[ocal mibcd] Ð
.mibca rlape xyad on `veiúåôåò åìéôà

éøéñà [éîð] úåôåòåonwl opixn`ck Ð
ilk iab lr `l` xya oiglen oi` :(`,biw)
xfege ,ilka x`yp `veid mcdy itl ,awepn

.xyaa rlape[éîð] íéâãå úåôåò åìéôà
éøùdne ,mibc il dnc .`vei mcd ixdy Ð

,ef ab lr ef zeglnpd zekizg izy x`y il
.awepn ilkd m` oixq`p oi` Ð dpezgzl dpeilrn `vei mcdy ab lr s`yíìåòì

á÷åðî éìëá.oixeq` mibcc `nrh epiide Ðåäééîø÷ åôø íéâãã íåùîmexw Ð
.jx odlyéèìôå éîã÷å.odly xiv heltl oixdnn Ðéèéî÷ úåôåòå,oiznev Ð

pixhy`zeter oiicre ,heltln mibcd egp xake ,heltl oixdnn oi` ,xnelk .h"
df jk ,heltl ddey dfy dnk Ð xyae xya la` .mibc irla ,jkld .oihlet
.rlea epi` ,dhilta cexh oezgzdy onf lke .cgi oihlet mdipye ,heltl ddey

äìáð øùá éãäá äèåçù øùá äéì çìîéàmiglend htynk ,awepn ilkae Ð
oeilr hlt `nlcl opiyiig `l mc iabc ikid ik opixn` in :dil `irainwe .xya
cgi oigp mdipye oirlea opi` ,dhilta micexhy onf lk :opixn`c ,oezgz rlae

`l e` ,`py `l inp ikd .ozhiltníéàîèä äéì øîà ?iabc `xizi `"d Ð
.(`i `xwie) "uxyd lka mkl mi`nhd"äôé÷å ïáèåøå ïøéö øåñàì,`nxit Ð

hegyd xyad xqzin ,xeq` oxivc oeike .dxicwd ileya dtwpd oilaze xya
.mcd on rlail gep `edy ,dtxhd xiv zngn
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íéâã,ok m`c :l`eny epiax dywde .ocal mibcd Ð oixeq` df mr df oglny zetere

rnyn ded ,ok m`c :xnel yie !"oixeq` zeter mr oglny mibc" xninl dil ded

ixiinc ,jenqac `nh bc mr eglny xedh bc enk ,migeln mibcde ltz zeterd elit`

oi`c d`xpe .oixeq` mibcd eid `l df oipra ik ,epi` dfe Ð ltz `nhe giln xedha

eze`l elit` ,exq`py mibcdn mixq`p zeterd

dnvr dkizg opixn` oixeqi` lkay yexit

,hytzne jled envr xeqi`d m` dlap ziyrp

zvwn hltp mibca rlapy mcd on mby xn`pe

dleky it lr s` zetera rlape mibcd xiv mr

xakc oeik ok ici lr oixzen zeidl oihlet oi`

xeq`l `xaq oi` mewn lknc Ð ozhilt exnb

.dilva enk dgilna wixy wxyn mcc ,zeterd

`lc lirl xn`c `ed ,ediinxw etxc ,mibcae

.ediipin zeter mc wixyíéâãåediinxw etx

la` :qxhpewa yxit Ð ihinw zetere ihlte

df jk ,heltl ddey dfy enk ,xyae xya

onf lke .cgi oihlet mdipye ,heltl ddey

ok enke .rlea epi` Ð heltl cexh oezgzy

glnc zyy ax iab (`,biw oileg) jenqa yxit

yxite .`py `l `l` :wiqnc ,`nxb `nxb

micexhy onf lkc .xzene ,`py `l :qxhpewa

zekizg daxd oiglenyk :dniz eyexitle .df gp xak ,df gpyke ,mirlea opi` Ð heltl

dnk yi elit` ,ziriax oke ziyily oke dpey`xd lr dipy oigipne ,ef xg` ef cgi

(inp) "`py `l `l`"c dihyte .dlgz dzhilt zxneb dpey`xdy it lr s` ,zekizg

("`py `l `l`" :mz epiax yxtn oke .envr ipta cg`e cg` lk gelnl xzeny) :rnyn

oezgzd zhilty oeik ?xzen dnle .xq`p epi` Ð dlgz hlet oezgzdy it lr s`y Ð

ikid ike .dilva enk dgilna wixy wxyin mcc meyn :`nrh epiidc d`xpe .zncew

cva dzhilt dlgz dlky it lr s` ,dlgzkl elit` `xya ielr `xya ilva ixyc

.`peeb i`dk ixyc dgilna inp oicd `ed ,wixy wxync meyn y`d cv ly oezgzd

wixy `le ,okeza mcd rlape ikikxc meyn Ð ixiq` ediinxw etxc meyn `wec mibce

dnl :dyw ,wixy ivn `lc ,zepezgz ly oeilr cva zeneb `ki`c `kid edine .ediipin

,xiv ze`ln zepezgzd [zekizga] zeneb oi`veny mei lka miyrnc ?oixzen `di

,mcd zhilt xg` daxd zkyen xiv zhiltc meyn :miyxtn yie .xzid xaca oibdepe

dne .onc zhilt xg` zepeilrd on zerleay dn zehlet ,xivd zhilt jyeny onf lke

ok xnel oi` mibca la` .mc `le ,`ed xiv Ð zeneba `vnpymc zhilty itl Ð

on oirleay dn cer oihlet opi` jkl ,zeterd zhilt zlgzd mcew xnbp mibcd zhilty itl :xne` did y"pilxe`n sqei epiax axde .mibcd xiv zhilt xg` zkyen zeterd

zhilt xnb cr mzqi `l Ð heltl gezte li`edc .znzqp dzhilt jxc oi` Ð oeilrd on dzrila zlgzd mcew oezgz mc zhilt xnbp `ly oeik ,xyae xya la` .zeterd

,heltze rlaz dilr epziy dn lk mlerl oke .dzhilt ziyilyd xenbzy cr zhlet dpezgzd Ð dzhilt xnb mcew zepeilrd lr epzpe ziyily egln m` oke .dilry dkizgd

dkizgl dkizg oiay glna relad mc zngn xeq`p mewn lkn ,dpeilrd dkizg zhilt zngn xeq`l oi` el`d minrhd ipy itlc idp :xn`z m`e .zg` rbx dgp `ly oeik

fefl cer leki epi`e ,glna relad mcd `ed hreny itl Ð dxqe` dilry glnd oi` ,`nlrc dgeln dkizg lka `nlyac .xivde mcd lk zhilt xg` zenebay xiva dgnpy

xnb xg` la` ,dhilt zrya `l` gzexk `ed ixd giln opixn` `l `nye !dtilw ick xeq`l df mcl el did Ð lelv dyrpe `nebay xiva glnd dgnpy o`k la` .llk myn

oze` itle .xyaa qpkiln dfd mcd akrn xyad lry glndy :xnel yi inp i` .mcd mr glnd gk `veie ,xyad z` hiltdy zngn glnd gk wqtc ,gzexk aiyg `l Ð dhilt

cr dpezgzl oizndl jixv Ð zhlete zrlea heltl dgezty onf lk f` ,dly xiv mr zepeilrd mc zhlete zrlea xiv zhlet dpezgzdy onf lkc ,izyxity minrh ipyd

zhilt onfe ,mc rlea oi` Ð xiv heltl cexh xyady onf lkc :xg` mrh xnel yi oiicr edine .dnc icin z`vei dpezgzd oi` dry dze` cry ,dilv xeriy dpeilrd ddyzy

epiide .rleae xivd jeza rewy `edy zngn ,heltl gk my el oi`c Ð df mrhn xizdl oi` ,awepn epi`y ilka oebk ,xivd jezay xya mewn lkne .dxdn jk lk dlk epi` xivd

divge xivd jeza dkizg ly divgc `kide .ziyixtck ,rlea ,enc zhilt xyad xnb `l oiicrc ab lr s`c Ð awepn ilka `l` oiglen oi` :(`,biw) onwl xn`c l`enyc `nrh

myed jk xg`e ,cg` lr dilv xeriyk glna xyad ddyy `kide .ealga e`lvy icb iab (a,ev) "dypd cib" wxta lirl ziyixtck ,xzen uegay dne ,xeq` ekezay dn Ð uega

jk xg`e .dlild lk my ddye zibibamyedy mcew ,xeriy ick glna xyad ddyy xg`nc :aiyde ,i"yx ly eziaa dyrn rxi` .xyad on `viy gilnd on uin `ln ilkd `vnp

it lr s` ,dxcwa elyale egicdl xzen `ed dilv xeriy ddyyk cin ,xzid `ed lgend eze`y rcze .d`xp oke .`nlra lgen `l` ,mc oin ilka mi`vnpd mind oi` Ð ilka

aex ea yiy itl ,lgen eze`a ltepd xya xeq`l ep`a df gkn m`c Ð ekeza dgnpy xyad lry glnd zngn lgend inp xeq`l oi`e .jk xg` `veid lgend epnn hltp `ly

lry glnd dgnpy ,egicdl ilkd jeza eze` oigipnyk ,mleray xyad lk xq`i df mrhn mb ok m` .xyad z` xqe`e gzexk aygil egln zngn lk`p oi`e ,xyad lry gln

jeza dgnpy it lr s` ,enewna cner `l` xyaa rlail gk ea oi`e ,ea yaiizn glnay mcdy :xnel jixv `l` !xzid ly mdipyc oeik ,lgen il dn min il dnc .mina xyad

,gzexk aiyg `le ,xyad hiltdy zngn ,glnd gk wqty mrhn e` .xivd jeza xyad lk il dne xiv d`ln `neb il dnc ,xyaay zeneb oze` iab izyxity enk .lgen eze`

.xeqi` mrd ebdp xaky ,lwdl oi` mewn lkne .lirl ziyixtckíéàîèä"dypd cib" wxta ziyixtck ,mibc iabn ueg ,dndae mivxy iab `id dxenb dyxc Ð oxiv xeq`l

."`ed `nlra drifc ,xiv ip`y" iab (a,hv oileg)

ïáèåøå`l dyxc xwirc :xnel yie !(a,cn migqt) "oixaer el`" wxt `zi`ck ,dxezd lkl oc dz` mync .xwirk mrh ozil "zxyn"n dil wetize :xn`z m`e Ð odly dtiwe

inp jixhvi` :inp i` .eceak itl epi`e owfl `xw xwirc "znlrzde" iab (a,l `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxt xn`ck .`nlra `zknq` eed x`ye ,oxivl `l` jixhvi`

oileg) "ahexde xerd"a `zi` ikde .dia `aizk dlik`c oeik ,aiigin `l dizyac jzrc `wlqc .dlik`k iedc ,ernbe uxyd dgnd m` .ynnk iegnc opirny`e ,dtiwe oahexl

opirny ded `l diteb xivne .md milewyc :xnel yie ?ikdl jixhvi`c oeik ,xeq` oxivc dpin yixc ikid ,ok m` :xn`z m`e ."ernbe algd z` dgnd"` dl iziinc (`,kwiedlc

.elk`e edtwdyk inewe`l opivn iedc ,dlik`k dizyäôé÷åi`n `l` !oilke` z`neh `nhil envr `ed :jixte .`nxit Ð "dtiw" :yxtn (my df mb) "ahexde xerd"a Ð odly

el did `l edine .dxcwd ileya dtwpd oilaze xya Ð "`nxit" :qxhpewa yxit oke .dzlik`k dziizyc opireny`l `z`c ,oilaz oia `nxit oia zeidl leki dide .oilaz ?"dtiw"

."dtwpd" xnel
`nile
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déétLîeáøì à÷éà áøc déøa àçà áø déì øîà . §©§¥£©¥©©¨§¥§©¦¨§©
økë ìàeîL øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe :éLà©¦¦£©§¥¨¦§¨£©§¥¦¨

øNa äéìò CúçL¯!dìëàì øeñà¯,íúä éðàL ¤¨©¨¤¨¨¨¨§¨§¨¨¥¨¨
íéâc :ïîçð áø øîà .èéìt àðékñã à÷çec áâàc©£©£¨§©¦¨¨¥¨©©©§¨¨¦

úBôBòåïçìnLäæ íò äæ¯.ïéøeñà¯éà ?éîc éëéä §¤§¨¨¤¦¤£¦¥¦¨¦¦
áweðî BðéàL éìëa¯!éøéñà éîð úBôBòå úBôBò eléôà ¦§¦¤¥§¨£¦§©¦£¦¦

áweðî éìëa éà¯!éøL éîð úBôBòå íéâc eléôà¯ ¦¦§¦§¨£¦¨¦§©¦¨¥
íìBòì¯íeMî íéâãå ,áweðî éìëaeôøceäééîø÷éîã÷ §¨¦§¦§¨§¨¦¦§¨§¨©§¨§¥
éèìôeúBôBòå ,éèéî÷,íéâc éçéðc øúaéèéìt,úBôBò ¨§¥§§¦¦¨©§©§¦¨¦§¦¦

ìçø øa éøî áø .dépéî éòìa øãäåçìîéàøNa déì ©£©¨§¦¦¥©¨¦©¨¥¦§©¥¨¨
øîà ,àáøc dén÷ì àúà ,äôøè øNa éãäa äèeçL§¨©£¥§©§¥¨£¨§©¥§¨¨£©

"íéàîhä" :déì¯ïøéö øBñàìïáèBøåäôé÷å,ïälL ¥©§¥¦¤¡¦¨§§¨§¦¨¤¨¤
àîéìå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc oileg(iyily meil)

déétLîexg` ilkl zgpa oneyd z` dxri dilvd xnb xg`le ± ¦§§¥
.oey`xd ilka xi`yi mcd z`e

:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©
éëä ìàeîL øîà éîe ,éMà áøì à÷éàxn` l`enyy xyt` m`d ± ¦¨§©©¦¦¨©§¥¨¦

d`xn lk dlkiy cr `l` xyadn mc zaifl miyyeg oi`y ,jk
,eay zinenc`ìàeîL øîàäåy xn` envr l`eny ixde ±økk §¨¨©§¥¦¨

øNa äéìò CúçLdilvd xnb xg`ldìëàì øeñàda rlapy iptn ¤¨©¨¤¨¨¨¨§¨§¨
mb xyad on `veid mcl miyyegy ixd ,xyadn `veid mc
zvxzn .dilvd xg`l elit`e ,zeninc`d d`xn dlky xg`l
xg`l dilvd ici lr mc cer `vi `ny yegl oi` mlerl :`xnbd

e ,zeninc`d d`xn dlkyíúä éðàLjzega ,my xacd dpey ± ©¦¨¨
,xkk iab lr xyaèéìt àðékñc à÷çec ábàcoikqdy jezny ± §©©§¨§©¦¨¨¦

.ea x`ypy mcd z` xyad hlet ,xyaa wgec
:zeter mr eglnpy mibc ly mpic dn zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

äæ íò äæ ïçìnL úBôBòå íéâc ,ïîçðmr mibc cg` ilka glend ± ©§¨¨¦§¤§¨¨¤¦¤
elld mibcd ixd ,mnc z` `ivedl ick zeterïéøeñà,dlik`a £¦

zeterdn hltpy mcdn erlay iptn.
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±éàmglny xaecn m` ± ¥¦¨¥¦

,áweðî BðéàL éìëaok m`eléôàgln m`úBôBòå úBôBòcg` ilka ¦§¦¤¥§¨£¦§
éøéñà énðxfege ilka x`yp mcdy iptn ,mixeq` md ok mb ± ©¦£¦¥

e .zetere mibc ongp ax hwp recne ,mda rlapeéàxaecn m`e ± ¦
mglny,áweðî éìëaok m` ,ilkl uegn `vei mdn hltpd mcdy ¦§¦§¨

eléôàglnykúBôBòå íéâccgiaéøL énð,xizdl ie`x ok mb ± £¦¨¦§©¦¨¥
ax xq` recne ,mdn `veid mcd z` mirleae mixfeg mpi` ixdy

.ongp
:`xnbd zyxtníìBòìmglnyk xaecnå ,áweðî éìëait lr s` §¨¦§¦§¨§

a ongp ax xq` okeäééîø÷ eôøc íeMî íéâãmdly mexwdy iptn ± ¨¦¦§¨§¨©§
e jxéèìôe éîã÷,mnc z` heltl minicwn md ±åeli`úBôBò ¨§¥¨§¥§

éèéî÷okle ,dxdna `vei mnc oi`e miveekne miyw ±éçéðc øúa §¦¥¨©§¨§¥
íéâc,mzhiltn migp mibcdy xg`l ±úBôBò éèéìtmihlet - ¨¦§¦¥

d,mnc z` zeterdépéî éòìa øãäåmirleae mibcd mixfege ± ©£©¨§¥¦¥
zekizg izy glen xy`k ok oi`y dn .zeterdn hltpd mcdn
day dry oi`e ,cgia zehlet odizy ,awepn ilka eicgi xya
lka heltl zecexh ody jezne ,zhlet dzxiage dgp zg`d

.efn ef zerlea opi` dry dze`
:xzen xya mr xeq` xya zgiln oipra dyrn d`ian `xnbd

a dyrnìçø øa éøî áøcdéì çìnéàel glnpy ±øNadnda ©¨¦©¨¥¦§©¥§©
éãäa äèeçLmr cgia ±äôøè øNa,awepn ilkadén÷ì àúà §¨©£¥§©§¥¨¨¨§©¥

àáøce` xzen dhegyd xya m` le`yl `ax iptl ixn ax `a ± §¨¨
`ny e` ,dtixhd on xykd xyad rla glnd ici lr m`d ,`l
xneby xg`le ,rlea epi` enc z` heltl cexh xykdy onf lk
.dhegyd xya xq`p `le heltl xnb dtixhd xya mb heltl

déì øîàmi`nhd mivxyd oica xn`p ,`ax(`l `i `xwie)dN`' ¨©¥¥¤
`"d ze`dny `ziixaa eyxce ,'uxXd lkA mkl mi`nHd©§¥¦¨¤§¨©¨¤

zaiza dxizid'íéàîhä'cenll yiøBñàìz` s` dlik`aïøéö ©§¥¦¤¡¦¨
,dgiln ici lr mixeq` mixacn `veid xivd ±ïaèBøåz`e ± §§¨

,elyazd md eay ahexdïälL äté÷åoilazde xyad z`e ± §¦¨¤¨¤
`veid xivdy xg`ne .elyazd md day dxicwd ileya dtwpy
okl ,mc xy`n xzei xyaa rladl gep xivd ixde ,xeq` mdn
mc rlea epi`y it lr s` dtixhd xya mr glnpy dhegyd xya

.xq`pe rla i`cea xivd z` j` ,dgilnd zrya
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       חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קיב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc oileg(iyily meil)

déétLîexg` ilkl zgpa oneyd z` dxri dilvd xnb xg`le ± ¦§§¥
.oey`xd ilka xi`yi mcd z`e

:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©
éëä ìàeîL øîà éîe ,éMà áøì à÷éàxn` l`enyy xyt` m`d ± ¦¨§©©¦¦¨©§¥¨¦

d`xn lk dlkiy cr `l` xyadn mc zaifl miyyeg oi`y ,jk
,eay zinenc`ìàeîL øîàäåy xn` envr l`eny ixde ±økk §¨¨©§¥¦¨

øNa äéìò CúçLdilvd xnb xg`ldìëàì øeñàda rlapy iptn ¤¨©¨¤¨¨¨¨§¨§¨
mb xyad on `veid mcl miyyegy ixd ,xyadn `veid mc
zvxzn .dilvd xg`l elit`e ,zeninc`d d`xn dlky xg`l
xg`l dilvd ici lr mc cer `vi `ny yegl oi` mlerl :`xnbd

e ,zeninc`d d`xn dlkyíúä éðàLjzega ,my xacd dpey ± ©¦¨¨
,xkk iab lr xyaèéìt àðékñc à÷çec ábàcoikqdy jezny ± §©©§¨§©¦¨¨¦

.ea x`ypy mcd z` xyad hlet ,xyaa wgec
:zeter mr eglnpy mibc ly mpic dn zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

äæ íò äæ ïçìnL úBôBòå íéâc ,ïîçðmr mibc cg` ilka glend ± ©§¨¨¦§¤§¨¨¤¦¤
elld mibcd ixd ,mnc z` `ivedl ick zeterïéøeñà,dlik`a £¦

zeterdn hltpy mcdn erlay iptn.
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±éàmglny xaecn m` ± ¥¦¨¥¦

,áweðî BðéàL éìëaok m`eléôàgln m`úBôBòå úBôBòcg` ilka ¦§¦¤¥§¨£¦§
éøéñà énðxfege ilka x`yp mcdy iptn ,mixeq` md ok mb ± ©¦£¦¥

e .zetere mibc ongp ax hwp recne ,mda rlapeéàxaecn m`e ± ¦
mglny,áweðî éìëaok m` ,ilkl uegn `vei mdn hltpd mcdy ¦§¦§¨

eléôàglnykúBôBòå íéâccgiaéøL énð,xizdl ie`x ok mb ± £¦¨¦§©¦¨¥
ax xq` recne ,mdn `veid mcd z` mirleae mixfeg mpi` ixdy

.ongp
:`xnbd zyxtníìBòìmglnyk xaecnå ,áweðî éìëait lr s` §¨¦§¦§¨§

a ongp ax xq` okeäééîø÷ eôøc íeMî íéâãmdly mexwdy iptn ± ¨¦¦§¨§¨©§
e jxéèìôe éîã÷,mnc z` heltl minicwn md ±åeli`úBôBò ¨§¥¨§¥§

éèéî÷okle ,dxdna `vei mnc oi`e miveekne miyw ±éçéðc øúa §¦¥¨©§¨§¥
íéâc,mzhiltn migp mibcdy xg`l ±úBôBò éèéìtmihlet - ¨¦§¦¥

d,mnc z` zeterdépéî éòìa øãäåmirleae mibcd mixfege ± ©£©¨§¥¦¥
zekizg izy glen xy`k ok oi`y dn .zeterdn hltpd mcdn
day dry oi`e ,cgia zehlet odizy ,awepn ilka eicgi xya
lka heltl zecexh ody jezne ,zhlet dzxiage dgp zg`d

.efn ef zerlea opi` dry dze`
:xzen xya mr xeq` xya zgiln oipra dyrn d`ian `xnbd

a dyrnìçø øa éøî áøcdéì çìnéàel glnpy ±øNadnda ©¨¦©¨¥¦§©¥§©
éãäa äèeçLmr cgia ±äôøè øNa,awepn ilkadén÷ì àúà §¨©£¥§©§¥¨¨¨§©¥

àáøce` xzen dhegyd xya m` le`yl `ax iptl ixn ax `a ± §¨¨
`ny e` ,dtixhd on xykd xyad rla glnd ici lr m`d ,`l
xneby xg`le ,rlea epi` enc z` heltl cexh xykdy onf lk
.dhegyd xya xq`p `le heltl xnb dtixhd xya mb heltl

déì øîàmi`nhd mivxyd oica xn`p ,`ax(`l `i `xwie)dN`' ¨©¥¥¤
`"d ze`dny `ziixaa eyxce ,'uxXd lkA mkl mi`nHd©§¥¦¨¤§¨©¨¤

zaiza dxizid'íéàîhä'cenll yiøBñàìz` s` dlik`aïøéö ©§¥¦¤¡¦¨
,dgiln ici lr mixeq` mixacn `veid xivd ±ïaèBøåz`e ± §§¨

,elyazd md eay ahexdïälL äté÷åoilazde xyad z`e ± §¦¨¤¨¤
`veid xivdy xg`ne .elyazd md day dxicwd ileya dtwpy
okl ,mc xy`n xzei xyaa rladl gep xivd ixde ,xeq` mdn
mc rlea epi`y it lr s` dtixhd xya mr glnpy dhegyd xya

.xq`pe rla i`cea xivd z` j` ,dgilnd zrya
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח אדר ב', ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ 

עוסק בצ"צ צמ"ס וכו' וכו' מוהררש"י שליט"א

שלום וברכה!

מצו"ב העתק מכתבי להרב הראשי נסים שליט"א.

זכות  לו  יש  לבין עצמנו,  ובינינו  ע"ד האברך הנ"ל,  ובודאי שמע כת"ר שליט"א מאנ"ש שי' 

ובחיזוק  בחינוך  פעיל  כח  להיות  ישתדל  וממילא  החסידות  ברוח  הוא  חדור  כי  זו  למשרה  מיוחדת 

היהדות על טהרת הקדש, וה' הוא היודע עד כמה חיוני הוא באה"ק ת"ו לבסס כל עמדה אפשרית 

במקצוע זה ובתקופתנו בפרט.

איני יודע באיזה אופן יוכל כת"ר שליט"א להשפיע בזה, אבל בודאי שיכול לעשות בענין זה. 

ומובן שיכול דבר בשמי אם יביא תועלת.

ובימים אלו דמרבין בשמחה, יה"ר שירבו הענינים המעוררים שמחה אמיתית, בעניני הכלל 

והפרט, לכל אחד ואחד מאתנו בתוככי כלל ישראל.

והוא מסבות שונות  ומה אעשה  עכוב מענותי על מכתביו.  על  לסליחת כת"ר רבא זקוק אני 

וטרדות )ופשיטא שאינן תלויות בו(. ופשוט שבטחוני שלא ימנע הטוב והסליחה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט גם בפרט

מ. שניאורסאהן



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc oileg(iriax meil)

:`ax ixac lr dywn `xnbddéì àîéìå`iadl `ax wwfp recn ± §¥¨¥
hytp ewitqy ixn axl xnel el did ,`ziixad ixac z`

çéìî ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLcî[geln xac±]àeä éøäz` rilan ¦¦§¥§¨©§¥¨¦©£¥
,enrhkmyyçúBø,ea rbepy lk`na mrh rilanLeákåunega §¥©§¨

ìMeáîk àeä éøärla eicgi xzide xeqi` eyak m`y ,oinga £¥¦§¨
dtixhd xya xqe` ,gzexk xqe` gilny oeike .xeqi`dn xzidd
xeq` xya mr lyazpy xyk xyay myk ,dhegyd xya z`

.xq`p
:`xnbd zvxznéàel hyet did m` ±àðéîà äåä ,ìàeîLcî± ¦¦¦§¥£¨£¦¨

,xnel leki iziidéléî éðäoiprl `l` exn`p `l l`eny ixac ± ¨¥¦¥
,ïîcglny oebk ,cg` ilka xykd xyad mr gpen mcdy ote`ae ¨¨

xyaa mcd rlap gzexk gilny jezny ,awepn epi`y ilka
,exqe`eìáàoiprlàì ïaèBøå ïøéöici lr mixqe`y l`eny xn` £¨¦¨§§¨Ÿ

xyaa erlAi m` s`e ,`nlra drif `l` mpi`y xyt`e ,dgiln¨
,edexq`i `l xykdïì òîLî÷ixac z` `ax `iad okl ± ¨©§©¨

xyk xyaa erlapy xeqi` ly ahexe xivy eprinydl ,`ziixad
.edexq`

:`ax ixac lr `ziixan dywn `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥
,daiyid,`ziixaa epipy,øzeî ,àîè âc íò BçìnL øBäè âcoi`e ¨¨¤§¨¦¨¨¥¨

.`nhdn xedhd rla `ny miyyegåàì éàî`ziixad oi` m`d ± ©©
ote`a zwqer,ïéçeìî ïäéðL eéäL,xedhd xq`p `l ok it lr s`e ¤¨§¥¤§¦

zrlea dpi` mc heltl dcexhd dkizgy iptn `ed mrhd i`ceae
iptn dhegyd xya z` xq`y `ax ixac lr dywe ,xiv elit`

.dgiln zrya xiv ea rlapy
:`xnbd zvxzn,àì,migeln mdipy eidy xaecn `l `ziixaa Ÿ

`l`äéäL ïBâkd wxå ,çéìî øBäèdàîèdidìôz,gln `ll - §¤¨¨¨¨¦©§¨¥¨¥
enc z` hlet gelnd wxy iptn ,`nhdn xiv hltp `l llke
eglnpyk la` .gilnd z` xeq`l daiq oi`e ,ltzd `le exive
rladl gep dtixhdn hltpd xivd ,eicgi dhegye dtixh xya

.dxqe`e ,dnc z` heltl dcexh `idy drya elit` dhegya
:dywne `xnbd zxfegàôéñ éðz÷cî àäåepipyy jezn ixde ± §¨¦§¨¨¥¥¨

`ziixad jyndaäéä] (ìôú àîèå çéìî øåäè äéä íà ìáà)¨¨
då çéìî øBäèd,ìôz àîèxedhdììkî ,[øzeî,jkn rnyn ± ¨¨¦©§¨¥¨¥¨¦§¨

àLéøc,'xzen `nh bc mr eglny xedh bc' mzq da epipyy §¥¨
íäéðMLaïðé÷ñò ïéçeìîmibcd ipy eidyk elit` xaecn - §¤§¥¤§¦©§¦¨

dryay iptn ,xedhd z` xqe` `nhd oi` ok it lr s`e ,migeln
xyay xaeqd `ax ixack `le ,rlea epi` dhilta cexh xedhdy

.heltl cexhyk s` xiv rlea
mdipyya zwqer `yixdy `tiqdn wiicz l` :`xnbd zvxzn

`l` ,migelnLøôî à÷ éLeøt,`yixd z` zyxtn `tiqd ± ¨¥¨§¨¥
bc' epipy `yixay,'øzeî àîè âc íò BçìnL øBäèzyxtne ¨¤§¨¦¨¨¥¨

,`tiqdãöékoebk ,xzen xedhdy exn`äéäLdçéìî øBäè ¥©¤¨¨¨¨¦©
åd,ìôz àîèmdipy eid m` la` ,xiv hiltn epi` `nhdy §¨¥¨¥

.`ax ixack ,`nhd xiv zhiltn xedhd xq`p ,migeln
:`ax ixack `ziixad yexity dgiken `xnbdàøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨

,`yixd ly yexit `id `tiqdy ,xazqn mb jk ±à÷ìñ éàc§¦©§¨
Czòcd z` yxtl jzrc lr dler did m`y ±àLéøykíäéðL ©§¨¥¨§¥¤

,íéçeìî,xq`p xedhd oi` ok it lr s`eàzLädenzl yi ± §¦©§¨
dne ,xnege lw mixacd `lde ,`tiqd dzpyp jxev dfi`l ,dzrn

xy`k,íéçeìî íäéðLok it lr s` ,xiv hlet `nhdyéøL± §¥¤§¦¨¥
d xy`k ,xzen xedhd,ìôz àîèå çéìî øBäèhlet epi` `nhdy ¨¨¦©§¨¥¨¥

,xivàéòaéîi`cea `l` .xzen xedhdy rinydl jxev yi ike ± ¦©§¨
la` ,xzen ltz `nhdyk `weecy ,`yixd z` zyxtn `tiqd

.`ax ixack ,`nhd xivn xedhd xq`p migeln mdipyyk
:di`xd z` `xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éà,dgkedd ef m` ± ¦¦¨Ÿ¦§¨

mdipyyk `yixd z` yxtle dzegcl ozipe ,zgxken `id oi`
ok it lr s`e ,migelnàôéñ àðzltz `nhy `tiqa `pzd dpy ± ¨¨¥¨

ick ,xqe` epi`àLéø ééelâì,`yixd ly dyexit z` zelbl ±àìc §©¥¥¨§Ÿ
àîézdy xnel drhz `ly ±àLéød didyk `weec zxacnøBäè ¥¨¥¨¨

ìáà ,ìôz àîèå çéìîeid eli`øeñà ,ïéçeìî íäéðLxivd iptn ¨¦©§¨¥¨¥£¨§¥¤§¦¨
okl ,`nhdn hltpdàôéñ àðzoic z` `tiqa `pzd dpy ±øBäè' ¨¨¥¨¨

ììkî ,'ìôz àîèå çéìîjkn rnyn didiy ±àLéøc`yixdy ± ¨¦©§¨¥¨¥¦§¨§¥¨
eidyk zxacnéøL éëä eléôàå ,ïéçeìî ïäéðLok it lr s`e ± §¥¤§¦©£¦¨¦¨¥

,xiv elit` rlea epi` heltl cexh `edyky iptn ,xzen xedhd
.`ax ixack `lye

:`ziixad jyndn `ax lr dywn `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©
`ax ixack `ly di`xàôéñc àôéqîdze`a `tiqd ly dteqn - ¦¥¨§¥¨

f` ,ltz `nhde giln xedhd xy`k wxy da epipyy ,`ziixa
,xzenäéä íà ìáàd,ìôz øBäèå çéìî àîèxiv hlet `nhdy £¨¦¨¨¨¥¨¦©§¨¨¥

xedhd ,dgilnd ici lr,øeñàz` rlay iptn.`nh ly exiv ¨
a `weec :`xnbd zwiicnøeñàc àeä ìôz øBäèå çéìî àîè̈¥¨¦©§¨¨¥§¨

,`nhd xiv z` rlayk dhilta cexh did `ly iptn ,xedhd
,hlt `le geln did `l xedhd ixdyàäeid m`,ïéçeìî ïäéðL ¨§¥¤§¦

xedhdy rnyn ,exiv z` hlet `nhdyk dhilta cexh xedhdy
,éøLdhilta dweqry dkizg mby xaeqd `ax ixack `lye ¨¥

.xiv zrlea
xq`py `pzd xaeq migeln mdipyyk mb mlerl :`xnbd dgec
`tiqc `tiqa `pzd rinyd `l recne ,`ax ixacke ,xedhd

,migeln mdipyyk xeqi`àLéø àðúc éãéiàdpyy jezn ± ©§¥§¨¨¥¨
eixac zligza'ìôz àîèå çéìî øBäè'xedhdy rinydl ick ¨¨¦©§¨¥¨¥

,xzenàôéñ énð àðzdidy ,dnec ote`a eixac seq z` mb dpy ± ¨¨©¦¥¨
hwp okle ,ltz exiage giln cg`d,'ìôz øBäèå çéìî àîè'oi`e ¨¥¨¦©§¨¨¥

.migeln mdipyya xzid jkn wiicl
(àúe÷ôð çpîc àøNéa ,ïîéñ)¦¨¦§¨§©©©§¨

:ezgcde xyad zgiln ipic z` zyxtn `xnbdïéà ,ìàeîL øîà̈©§¥¥
Bîc éãéî àöBé øNaä,mc xeqi` icin ±,äôé äôé BçìBî ïk íà àlà ©¨¨¥¦¥¨¤¨¦¥§¨¤¨¤

åmbBçéãîmina.äôé äôé §§¦¨¤¨¤
:yxtl `xnbd dtiqen,øîà àðeä áø ,øîzàxya zgiln xcq ¦§©©¨¨©

`ed dligzy `edå ,çìBîjk xg`àðz àúéðúîa .çéãî± ¥©§¥¦©§©§¦¨¨¨
dligzy `ed xyad zgiln xcqy epipy `ziixaaçéãîz` ¥¦©

,ekkxl ick xyadåjk xg`,çìBîxfegeçéãîeepnn xiardl ick §¥©¥¦©
:`xnbd zx`an .dgilnd ici lr `viy mcd zigelgl z`àìå§Ÿ

éâéìt`l` ,`ziixad ixac lr miwleg mpi` `ped ax ixac ±àä §¦¥¨
ote`a exn`p `ped ax ixac ±àçaè éa déìlçcz` evgx xaky ± §©§¥¥©¨¨

e ,dpey`x dgcd oerh epi` okle ,hgeyd ziaa xyadàäixac ± ¨
ote`a exn`p `ziixadàçaè éa déìlç àìcz` evgx `ly ± §Ÿ©§¥¥©¨¨

.dligz egicdl daeg ok lre ,hgeyd ziaa xyad
:dgilnl xyk gln dfi` zx`an `xnbdçìî àòcøäpî éîéc áø©¦¦¦§©§§¨¨©

déìxyad z` gln ±àúéðììb àçìéîa,qb glna ±eglndy jezn ¥§¦§¨§©§¦¨
did ,eil`n qnp epi` qb glne ,mca reladéì õétðîz` xrpn ± §©¥¥

.evtpl jxev oi` ,eil`n qnpy wc gln la` ,xyad lrn glnd
:eglnp `l m` s` mcl miyyeg oi` mixa` el`a zyxtn `xnbd

íééòî éðáa íc ïé÷éæçî ïéà ,àiLøLî áø øîàly miirnd ipa ± ¨©©§©§¦¨¥©£¦¦¨¦§¥¥©¦
mpi` eglnp `l m` s` okle ,mc mda yiy zwfga mpi` dnda

:`xnbd zyxtn .mixeq`àîbøzax ixac z` x`aze cinrz ± ©§§¨
,`iyxynàLkøkà,zleglgd oiprl ±àéiòîe,miirnd oiprle ± ©©§§¨¥©¨

àzðëc àøãäåel` lky ,'`zpk'd z` miaaeqd oiwcd oiprle ± §¨§¨§©§¨
`ide ,llka dpi` dnvr '`zpk' la` .mc mda yiy zwfga mpi`

.mca zwfgen
rlaie mcd xefgi `ly dgilna xdfdl yiy zx`an `xnbd

:xyaaçéìî øNa ïéçépî ïéà ,ìàeîL øîàoezp `edy drya - ¨©§¥¥©¦¦¨¨¨¦©
glna,áweðî éìk éab ìò àlàmiawpd jxc `vei hltpd mcdy ¤¨©©¥§¦§¨

mcd sq`zi awepn epi`y ilka glni m` la` ,ilkl uegn l`
.ea rlaie xefgie ,xyad mr ilka

dkizgn rlape mc hltpy yyg yi m`d zyxtn `xnbd
:dkizgldéì çìî úLL áøxyad z` glen did ±àîøb àîøb± ©¥¤¨©¥©§¨©§¨

dywn .cgia zekizg izy gipd `le ,dnvr ipta dkizg lk
:`xnbdàì àîòè éàî éøzzekizg izy gln `ly mrhd dn ± §¥©©§¨Ÿ
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המשך בעמקד בב

oifge` mipy` cenr biw sc ± oey`x wxtzereay
ïîã éìéî éðähltc xzac ,awepn epi`y ilka oebke ,mc iabl ilin ipd ,xnelk Ð

.rla xcdïøéö ìáàÐ yginl `kil mcl `kde .xqzin `le `ed drif Ð
.inp dxyke dxyk ,ok m`e .`ed awepncïì òîùî à÷xive ,xeq` Ð xivc Ð

.`ed rlail gepíéçåìî íäéðù åàì éàîlk rlain `l inp xiv :dpin rnye Ð
oxiv dpin rnye" ,dhilta miweqry onf

.opiqxb `l "xzenìôú,gln ilan Ð
mdipy la` .icin `nh hilt `l `zydc
oky lke ,xeq` Ð hilt inp `nhc ,migeln

.ltz xedhe giln `nhíéçåìî íäéðù àä
éøù.dhilta micexh mdipyc Ðàðåä áø

àùéøá äçãä éòá àìãia dillgca Ð
.lelig :opinbxzn xyad zvigx lk .`gah

àúéðììâ àçìéî.`"inly ,dqb gln Ð
äéì õéôðîåiptn ,onf xg`l `glinl Ð

jixv oi` dwc gln la` .da rlap mcdy
.dnvrn zkzp `idy ,utplíã ïé÷éæçî ïéà

.eglnp `l m` xq`il mc zwfga opi` Ð
àúðëã àøãä,`zpkd aiaqy oiwc Ð

.l"ixhp`àéòîå.oiwcd x`ye qxke daw Ð
àùëøëåd`ixde ald la` .`iigah Ð

oikixve ,mc oda yi Ð dteb `zpke cakde
.glnilàðù àì àìà,`nrhe .xzene Ð

ligznd xeaic ,a,aiw) lirl opiyxtck
opi` heltl micexhy onf lkc :(zetere

.df gp xak Ð df gpyke ,mirleaäæ éøä
øùáä úà ãéáëîdzhigy zryay itl Ð

dzwxtn xaeyyke ,mc `ivedl dcexh `id
gp`zdl gk da oi` dzxv jezn Ð
mcde ,zhweye dgp `ide .mc `ivedle
lfeb `vnpe .xyad ciakne dixa`a rlap
mcde ,lwyna dxken `edyk ,zeixad z`

.lweyøîà÷ éëéä åäì àéòáéài`d Ð
`xeqi` cg dilek Ð ipzwc "mc rilane"
`vnpe ,xyad z` ciakn :xn`w ikde ,`ed
,mc rilanc meyn ,`ed zeixad z` lfeb
Ð mc zrlade .dlwyn z` ciakny

.dl hwp "zeixad z` lfeb" iyextlàä
äéãéãìÐ dlifb meyn xninl `kilc Ð

.gln ici lr `veie xfeg `edy itl ,ixyåà
øåñà éîð äéãéãì àîìéãixeqi` izxze Ð

,`cge .zeixad z` lfebc ,`cg :aiygw
.mc lke`e ,`vei epi` aeye ,mc rilanc

äðùîäùòú àìá øáåò åðéà`id Ð
e`l d`lrdc ,jixhvi` `l dteb
,jixhvi` dlic `weic `l` .`ziixe`c
,xaer Ð alga ser lke` `d :dpin wcinl
.zeterl hxt :xn`c `aiwr iaxcn iwet`le

àøîâäùòú àì éãéì àá åðéà,xnelk Ð
i`c ,eilr xearie eplk`i `ny yegl oi`

.xar `l Ð dil lik` inpäðùîøúåî
äàðäá øúåîå ìùáìxya meyn ea oi`c Ð

`din dlik`ae .`xnba silick ,alga
.d`nh xeqi` meyn Ð xeq`óåòì èøô

äàîè äîäáå äéçå,serl hxt Ð "icb" Ð
dpi`y ,digl hxt Ð "icb" ;dnda epi`y
Ð dnda llka digc ab lr s`c .dnda
z` `le Ð "icb" .riwtne `xizi `xw `z`
e`lc dxedh dnda la` .d`nh dndad
,i`xwn i`axzi` lgxe dxt oebk ,icb

.`xnba `ziixaa ipzwckåìëàú àì øîàð
øîàðå äìáð ìë.alga xya meyn ea yi ,dlap xeqi` ea bdepy lk :rnync ,"en` alga icb lyaz `l" envr weqt eze`a Ðàøîâéìéî éðäðîdnda lkc Ð

.rnyna
ïàë
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àîéìå`l` ,ibq `l cegl `ziixaa ,`ticr `ziixac ab lr s` Ð l`enycn dil

ded :ipyne .ibq cegl l`enyca la` ,dcda iziinc l`enyc dizlin gkn

.ehlet jk erleak e` wixy wxync meyn ,xeq`l jiiy oi` o`ke ,onc ilin ipd ,`pin`

éàîÐ "xzen oxivc dpin rnye" opiqxb `le .rla `l ,`nl` Ð oigeln mdipy e`l

dxf dcear zkqna `id dnly dpyn `dc

`ziixa jdc `tiqae ,xeq` exiv `nh bcc (dl)

."xeq` Ð ltz xedhe giln `nh" ipzw inp

øåäègiln iab Ð xzen ltz `nhe giln

d`zz `le xab d`lir `l jiiy `l gzexk

opixn`c ab lr s` ,ira `l dtilw elit`e xab

dil xwinc` :d`zze d`lir iab (`,er migqt)

lirbdl jixv oi`c o`kn cenll yie .rla

zepiab mda zeyrl xzene ,miebd zepiab iqetc

giln xedh enk iedc ,okeza oglenle l`xyil

dyrp `le ,ura dgiln jiiy oi`c .ltz `nhe

mei lka miyrne .dgiln ici lr gzex ur

migwel ,xya da oiynzyny dxrwa glnc

eilr `az xingnde .alga epnn zzl epnn

.dkxaïéàxeq`l Ð miirn ipaa mc oiwifgn

,xya x`y mr miirn ipa gelnl df mrhn

lac ,heltl icixh `lc meyn.mibc enk mc ir

,ediinxw etx mibc la` ,wixy wxyn mc `kdc

.(mibce ligznd xeac a,aiw) lirl izyxitck

mc oiktey eid m` dwixy mrhn xizdl oi`e

hltpd mc `wecc Ð dilv zrya xyad lr

,dgiln ici lr e` dilv ici lr xivd mr ltep

iedc `kid la` ,wixyc (`,`iw) lirl xn`ck

.ogky` `l dipira mcd

àìàit lr s` ,oipr lka xzene Ð `py `l

dglnpy dze` lr dipyd gipny

.lirl ziyixtck ,dlgz

øùáÐ 'ek dxedh dnda alga dxedh dnda

on xeq`c opaxl ser xya oicd `ed

sere dig xn`c `ed `aiwr iax `wecc ,dxezd

z` :onwl yixccn ol `wtpe ,dxezd on mpi`

.alga elyal xeq` ,dlap meyn xeq`y
`l`
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רכז
oifge` mipy` cenr biw sc ± oey`x wxtzereay

ïîã éìéî éðähltc xzac ,awepn epi`y ilka oebke ,mc iabl ilin ipd ,xnelk Ð
.rla xcdïøéö ìáàÐ yginl `kil mcl `kde .xqzin `le `ed drif Ð

.inp dxyke dxyk ,ok m`e .`ed awepncïì òîùî à÷xive ,xeq` Ð xivc Ð
.`ed rlail gepíéçåìî íäéðù åàì éàîlk rlain `l inp xiv :dpin rnye Ð

oxiv dpin rnye" ,dhilta miweqry onf
.opiqxb `l "xzenìôú,gln ilan Ð

mdipy la` .icin `nh hilt `l `zydc
oky lke ,xeq` Ð hilt inp `nhc ,migeln

.ltz xedhe giln `nhíéçåìî íäéðù àä
éøù.dhilta micexh mdipyc Ðàðåä áø

àùéøá äçãä éòá àìãia dillgca Ð
.lelig :opinbxzn xyad zvigx lk .`gah

àúéðììâ àçìéî.`"inly ,dqb gln Ð
äéì õéôðîåiptn ,onf xg`l `glinl Ð

jixv oi` dwc gln la` .da rlap mcdy
.dnvrn zkzp `idy ,utplíã ïé÷éæçî ïéà

.eglnp `l m` xq`il mc zwfga opi` Ð
àúðëã àøãä,`zpkd aiaqy oiwc Ð

.l"ixhp`àéòîå.oiwcd x`ye qxke daw Ð
àùëøëåd`ixde ald la` .`iigah Ð

oikixve ,mc oda yi Ð dteb `zpke cakde
.glnilàðù àì àìà,`nrhe .xzene Ð

ligznd xeaic ,a,aiw) lirl opiyxtck
opi` heltl micexhy onf lkc :(zetere

.df gp xak Ð df gpyke ,mirleaäæ éøä
øùáä úà ãéáëîdzhigy zryay itl Ð

dzwxtn xaeyyke ,mc `ivedl dcexh `id
gp`zdl gk da oi` dzxv jezn Ð
mcde ,zhweye dgp `ide .mc `ivedle
lfeb `vnpe .xyad ciakne dixa`a rlap
mcde ,lwyna dxken `edyk ,zeixad z`

.lweyøîà÷ éëéä åäì àéòáéài`d Ð
`xeqi` cg dilek Ð ipzwc "mc rilane"
`vnpe ,xyad z` ciakn :xn`w ikde ,`ed
,mc rilanc meyn ,`ed zeixad z` lfeb
Ð mc zrlade .dlwyn z` ciakny

.dl hwp "zeixad z` lfeb" iyextlàä
äéãéãìÐ dlifb meyn xninl `kilc Ð

.gln ici lr `veie xfeg `edy itl ,ixyåà
øåñà éîð äéãéãì àîìéãixeqi` izxze Ð

,`cge .zeixad z` lfebc ,`cg :aiygw
.mc lke`e ,`vei epi` aeye ,mc rilanc

äðùîäùòú àìá øáåò åðéà`id Ð
e`l d`lrdc ,jixhvi` `l dteb
,jixhvi` dlic `weic `l` .`ziixe`c
,xaer Ð alga ser lke` `d :dpin wcinl
.zeterl hxt :xn`c `aiwr iaxcn iwet`le

àøîâäùòú àì éãéì àá åðéà,xnelk Ð
i`c ,eilr xearie eplk`i `ny yegl oi`

.xar `l Ð dil lik` inpäðùîøúåî
äàðäá øúåîå ìùáìxya meyn ea oi`c Ð

`din dlik`ae .`xnba silick ,alga
.d`nh xeqi` meyn Ð xeq`óåòì èøô

äàîè äîäáå äéçå,serl hxt Ð "icb" Ð
dpi`y ,digl hxt Ð "icb" ;dnda epi`y
Ð dnda llka digc ab lr s`c .dnda
z` `le Ð "icb" .riwtne `xizi `xw `z`
e`lc dxedh dnda la` .d`nh dndad
,i`xwn i`axzi` lgxe dxt oebk ,icb

.`xnba `ziixaa ipzwckåìëàú àì øîàð
øîàðå äìáð ìë.alga xya meyn ea yi ,dlap xeqi` ea bdepy lk :rnync ,"en` alga icb lyaz `l" envr weqt eze`a Ðàøîâéìéî éðäðîdnda lkc Ð

.rnyna
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àîéìå`l` ,ibq `l cegl `ziixaa ,`ticr `ziixac ab lr s` Ð l`enycn dil

ded :ipyne .ibq cegl l`enyca la` ,dcda iziinc l`enyc dizlin gkn

.ehlet jk erleak e` wixy wxync meyn ,xeq`l jiiy oi` o`ke ,onc ilin ipd ,`pin`

éàîÐ "xzen oxivc dpin rnye" opiqxb `le .rla `l ,`nl` Ð oigeln mdipy e`l

dxf dcear zkqna `id dnly dpyn `dc

`ziixa jdc `tiqae ,xeq` exiv `nh bcc (dl)

."xeq` Ð ltz xedhe giln `nh" ipzw inp

øåäègiln iab Ð xzen ltz `nhe giln

d`zz `le xab d`lir `l jiiy `l gzexk

opixn`c ab lr s` ,ira `l dtilw elit`e xab

dil xwinc` :d`zze d`lir iab (`,er migqt)

lirbdl jixv oi`c o`kn cenll yie .rla

zepiab mda zeyrl xzene ,miebd zepiab iqetc

giln xedh enk iedc ,okeza oglenle l`xyil

dyrp `le ,ura dgiln jiiy oi`c .ltz `nhe

mei lka miyrne .dgiln ici lr gzex ur

migwel ,xya da oiynzyny dxrwa glnc

eilr `az xingnde .alga epnn zzl epnn

.dkxaïéàxeq`l Ð miirn ipaa mc oiwifgn

,xya x`y mr miirn ipa gelnl df mrhn

lac ,heltl icixh `lc meyn.mibc enk mc ir

,ediinxw etx mibc la` ,wixy wxyn mc `kdc

.(mibce ligznd xeac a,aiw) lirl izyxitck

mc oiktey eid m` dwixy mrhn xizdl oi`e

hltpd mc `wecc Ð dilv zrya xyad lr

,dgiln ici lr e` dilv ici lr xivd mr ltep

iedc `kid la` ,wixyc (`,`iw) lirl xn`ck

.ogky` `l dipira mcd

àìàit lr s` ,oipr lka xzene Ð `py `l

dglnpy dze` lr dipyd gipny

.lirl ziyixtck ,dlgz

øùáÐ 'ek dxedh dnda alga dxedh dnda

on xeq`c opaxl ser xya oicd `ed

sere dig xn`c `ed `aiwr iax `wecc ,dxezd

z` :onwl yixccn ol `wtpe ,dxezd on mpi`

.alga elyal xeq` ,dlap meyn xeq`y
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`oifgeרכח mipya cenr biw sc ± oey`x wxtzereay
ïàë.did mifrn df icby aezkd jl yxit Ðàärnyna yi ,yxit `l m` Ð

.iyextl dia jixhvi`cn ,dnda x`y s`óìéðå"icb" dn :dipin dey dxifb Ð
`ed mifr Ð alge xyaa xen`d "icb" s` ,mifr Ð o`k xen`déèåòéî éøú ?

éáéúë.`ed `herin cg lka aizkc `"d Ðìàåîù øîà,aizk `xizi `xw Ð
`zlz :jixt onwle .edl opiyxce ,dyxcl

!yixc `ziy l`enye ,iaizk i`xwúåáøì
áìçä úàelk`e ,alga alg lya m`y Ð¥¤¨¨

.alga xya meyne ,alg meyn xaer Ð¥¤
äúîä úà,alga dlap xya lya m`y Ð

lr s`e .alga xya meyn xaer Ð elk`e
o`ke ,xeqi` lr lg xeqi` oi` `nlrac ab
xeqi`l dlap xeqi`e alg xeqi` encw ixd

.edpiaxe `xw `z` Ð alga xyaàéöåäì
äàîèä úàlyay d`nh dnda xya Ð

.dxedh dnda alga elit`øëæ áìçá àìå
m` oebk ,miccd on hren alg el didy Ð

.micc el eide dpzypäèåçù áìçá àìåÐ
`le ,m` zeidl die`xd :rnyn "en`"c

.dhgypynåîà áìçá`ly rnyn Ð
"icb"e ,xya xq`py oinn `l` alg xq`p
`le ,dxedh dnda lk dia i`axzi` `d
,aizk "en`" `dc ,icbk alg jkld .d`nh
.xedh xyad elit` ,d`nh alg hrnn `we

xeqi` lr lg xeqi`qxbc izrny ip` Ð
`le ,xeqi` lr lg xeqi` :eyexit ikde ,dil

.dznl `le algl `l `xw jixhv`ãçî
àø÷ditebl `z`c `xw `eddn ,xnelk Ð

,alga dlap xya e` alg lya m`c iwtp¥¤
opixn`c `d il `iywe .rnyna md s`
meyn ,`aiwr iaxl :(`,fhw) oiwxita onwl
dil ixziin ,xeqi` lr lg xeqi` dil zi`c
alg :opixn`e ,dyxcl "icb" `zlz edlek¥¤
,inp l`enyl `kde .`xw ikixv `l dzne
alg :opixn` ,xeqi` lr lg xeqi` dil zi`c¥¤
edlek ixziin `le ,iwtp `xw cgn dzne
i`dl opiqxb `lc ipira d`xpe !ixz `l`
`l` ,"xeqi` lr lg xeqi` l`eny xaqw"
.'ek "iwtp `xw cgn dzne alg" :opiqxb ikd
dedc dyxcl ixziin "icb" `zlz edlekc
in lk ,"en` alga lyaz `l" azkinl dil
`iadl epiteqc oeik ,dnda m` alg el yiy
.lirl oxn`ck ,dlhe lbr s` "icb" rnyna
algl ,cg :iz` dyxcl "icb" azkcne
lr lg xeqi` `diy opireny`l dzne
icb oin `dc ,ediiexz edl eaxzi`e ,xeqi`

zwtn ediipin ide ,od?cge ,lilyl cge
:opixn` oizrnya inp onwle .d`nh ihernl

xeqi` lr lg xeqi` l`eny xaqe :onwl jixtc `de .`ieaixn dil `wtp "icb"n `kd ,l`enyl xeqi` lr lg xeqi` `nl` ."icb" `pngx iaxc ,`kd ip`y?`iyw `d
.xeqi` lr lg xeqi` `nl` ,dzne alg l`eny iaxcnc :dilàéìùå íã.`xeqi`l iziz `kidne ,edpip "icb" e`l `dc ,edpihernl `xw `ira `l Ðåá åúîåÐ

.'ebe "rxfn yi` yi`" aizk dipin lirl `dc ,aizk eteb z`neha dnexz lke`a'åë åæì èøôliige ,miny icia dzina `edy ,sebd z`neh xeqi` iz` `l `nl` Ð
oilke` xedhe `nh :rnync ,"xedhde `nhd eplk`z jixrya"n :(a,br) "lxrd" wxta zenaia yxtnck ,dyr xeqi`a eilr zcnere dxeq`y ,dnexz z`neh xeqi``
it lr s`e ,`nhd mr lek`l xedhl izxzd dfa ,xnelk .xg`l `le ,dfl "eplk`z" aizke .d`neh xeqi` oda oi`c ,opeict xg`l oiycwend ileqt xya zg` dxrwa
dyr llkn `ad e`le ,dnvr z`neha lek`l jl izxzd `l dnexza la` .onvr z`neha oiae sebd z`neha oia ,oiycwend ileqt lek`l xzeny .`nh xya lke`y
,dnexza dil opinwene ,'ebe "lk`i xg`e xdhe ynyd `ae" dixza aizke ,"lk`i `l miycwa" aizkc ,dyrz `l ea yxetn sebd z`neha dnexz lke` la` .dyr

:opiqxb ikd .(a,cr) zenaiaìç øåñéà ïéà øáñ÷ àîìòá àîéà úéòá éàå åäåììçé éë åá åúîå àðîçø éìâã àëä éðàùå øåñéà ìò ìç øåñéà ìàåîù øáñ àîìòá
éãâ àðîçø éáøã àëä éðàùå øåñéà ìòedpiyxc `de ,xziin ide iax id ,ditebl cgc oeik :il `iyw izrnyy oeyle Ðäéáøã àä ?lirl xn`y ,xfrl` iax Ð

oihib) did oaxega xfrl` iaxc ,einin xfrl` iax z` d`x `l l`enye .eitn exn`y mixg` itn `l` ,eitn rny `l Ð "ipelt meyn" ipzwc `kid lke .enyn l`eny
.iaxc eizepy seqa ,did mipexg`d zexecn l`enye ,i`kf oa opgei oax icinlzn ,(`,epä÷éðä àìùÐ dzcil inil daexw `idyk alg dl yie ,mlern dcli `l Ð

`l e` ,xak en` dzidy ,"en`" opiwiic inä÷åì øîà ãç ?.alga xya meyn ea exzd (mde) ,xn`w dlik``c jzrc `wlq `w Ðøåñéà ìò ìç øåñéà ïéà`le Ð
ernl cge .`ki`c `ed xeqi` cgc ,`z` lily iieaxl cg :xninl `ki`c Ð iieaxl ol zil `xizi `xwe .diteblc ,`xwn witp`yxit dil `xiaq `lc ,`z` `ily ih

edpihernl irac ,exqzilc ol iziz `kidn ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c oeikc Ð jixhvi` `l d`nhe mc ihernl eli`c .ihernl `xw irae ,`edìåùáà éâéìô éë ?Ð
.alga xya xeqi` `l` o`k oi` leya iab ,jkld .alga xya `l` ,lyal exq`p `l oixeqi` x`y lke algd ixdy
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àìàedl aiyg dwaxc edpd lk `l` ,iaizk `aeh Ð 'ek miaezk ipy xn`c o`nl

.cgk dcedic edpd oke ,cgk

íéæòznexz iab (a,fiw) oiwxt seqa onwl oke ,ibq `herin cgac :dniz Ð mifrd

.oycdøáñ÷z`f qxhpewa wgen mpga Ð xeqi` lr lg xeqi` l`eny

xeqi` l`eny xaqwc xn`w ikdlc ,`qxibd

`nlra dil `xiaq ded i`c Ð xeqi` lr lg

sili ded `l` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c

cgn ediiexz dzne alg witn ded `l ,`kdn¥¤

ipync i`nle .incca `xw iwen ded `l` ,`xw

,xeqi` lr lg xeqi` oi` xaqw `nlrac jenqa

:qxhpewa yxitck ,`xw cgn ediiexz iwtp

.md icb oin ediiexzc meyníã`ed icb e`l

`l` hirn` `l mewn lkn :xn`z m`e Ð

`l` aizk ded `l elit`c :xnel yie ?"icb"n

,mc opihrnn ded "en` alga xya lyaz `l"

"dry lk" wxta xn`ck ,xya ixwi` `lc

dalge `id Ð dlap dxzedyk :(a,bk migqt)

,dxzedy xn`w `l dnc la` ,dxzed dcibe

.`id dlap llka e`lcéðàùåiaxc `kd

opitli ded `l "icb" e`l i` Ð icb `pngx

,alg xeqi` lr alga xya xeqi` legiy¥¤

:(`,bw oileg) "dypd cib" wxt seq opixn`cn

xeqi` lr legie dtxh xeqi`e dlap xeqi` `ai

meyn inp dtxhe ,d`nhnc dlap ip`yc .alg

wxt migafa opixn` `peeb i`dkc .miignc

cib" wxta xn`c `de .(`,r) "serd z`hg"

lr lg dtxh xeqi`c (`,bw oileg) "dypd

ab lr s` ,alg xeqi`` dedc icin ,xa` xeqi`

algc oeik mewn lkn Ð `nhn igd on xa`c

on xa`` oky lk ,dilr liig ikd elit`e ,zxka
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ïàk¯íúñ "éãb" øîàpL íB÷î ìk àä ,íéfò éãb¯ ¨§¦¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨
äøt eléôàìçøå.òîLîa¯!dépéî óìéìå¯áéúk £¦¨¨§¨¥§©§©§¥©¦¥§¦

ééãb ïàk ,"íéfòä ééãb úøò úàå" àðéøçà àø÷§¨©£¦¨§¤ŸŸ§¨¥¨¦¦¨§¨¥
íúñ "éãb" øîàpL íB÷î ìk àä ,íéfòä¯eléôà ¨¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨£¦

äøtìçøå.òîLîa¯!dépéî óìéìå¯éðL eäì eåä ¨¨§¨¥§©§©§¥©¦¥¨§§¥
ãçàk íéàaä íéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨

.ïéãnìî ïéà¯àlà ,ïéãnìî ïéà øîàc ïàîì àçéðä ¥§©§¦¨¦¨§©©£©¥§©§¦¤¨
?øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìî øîàc ïàîì¯éøz §©©£©§©§¦©¦¨§¥©§¥

"éãb" :ìàeîL øîà ."íéfòä" "íéfò" éáéúk éèeòéî¦¥§¦¦¦¦¨¦¦¨©§¥§¦
¯"éãb" ,áìçä úà úBaøì¯úà úBaøìäúnä"éãb" , §©¤©¥¥§¦§©¤©¥¨§¦
¯"éãb" ,ìéìMä úà úBaøì¯"éãb" ,ícä úà àéöBäì §©¤©¨¦§¦§¦¤©¨§¦
¯"éãb" ,àéìMä úà àéöBäì¯.äàîhä úà àéöBäì §¦¤©¦§¨§¦§¦¤©§¥¨

"Bnà áìça"¯"Bnà áìça" ,øëæ áìça àìå¯àìå ©£¥¦§Ÿ©£©¨¨©£¥¦§Ÿ
"Bnà áìça" ,äèeçL áìça¯.äàîè áìça àìå¯ ©£©§¨©£¥¦§Ÿ©£©§¥¨

!ïðéLøc àzéL ïðàå ,éáéúk "éãb" àúìz àä¯øáñ÷ ¨§¨¨§¦§¦¦©£©¦¨¨§¦©¨¨©
äúîe áìç øeqéàå ,øeqéà ìò ìç øeqéà :ìàeîL¯ §¥¦¨©¦§¦¥¤¥¨

éîð íc ,é÷ôð àø÷ ãçî¯éîð àéìLå ,àeä éãb åàì ¥©§¨¨§¦¨©¦¨§¦§¦§¨©¦
¯ãç ,éøz eäì eLt .àeä àîìòa àLøét¯úBaøì ¦§¨§¨§¨¨§§¥©§©

ãçå ,ìéìMä úà¯.äàîè äîäa éèeòîì¯øáñå ¤©¨¦§©§©¥§¥¨§¥¨§¨©
íeMî ìàeîL øîàäå ?øeqéà ìò ìç øeqéà ìàeîL§¥¦¨©¦§¨£©§¥¦
äàîè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïépî :øæòìà éaø©¦¤§¨¨¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¥¨

äúéîa BðéàL¯ék Bá eúîe" øîàpLeäìlçé"¯èøt ¤¥§¦¨¤¤¡©¥¦§©§ª§¨
BæìúìleçnL!úãîBòå¯àîìòa :àîéà úéòaéà¯íúä éðàLå ,øeqéà ìò ìç øeqéà¯ §¤§¤¤§¤¤¦¨¥¥¨§¨§¨¦¨©¦§¨¥¨¨

,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà ìàeîL øáñ÷ àîìòa :àîéà úéòaéà ."Ba eúîe" àðîçø èòéîc§¦¥©£¨¨¥¦¨¥¥¨§¨§¨¨¨©§¥¥¦¨©¦
àä :àîéà úéòaéàå ."éãb" àðîçø éaøc àëä éðàLå¯àä ,déãéc¯áø dépéî àòa .déaøc §¨¥¨¨§©¦©£¨¨§¦§¦¨¥¥¨¨¦¥¨§©¥§¨¦¥©

:déì øîà ?eäî ,ä÷éðä àlL éãb áìça ìMáîä :áøî éîà øa éBáãçààëéøèöéàcîììàeîL ©©§©©¦¥©©§©¥©£©§¦¤Ÿ¥¦¨©£©¥¦§¦§§¦¨¦§¥
"Bnà áìça" øîéîì¯àeä øëæ ,øëæ áìça àìå¯àác ïåék éàä ìáà ,íà ììëì éúà àìc §¥©©£¥¦§Ÿ©£©¨¨¨¨§¨¨¥¦§©¥£¨©¥¨§¨

íà ììëì¯áìça áìç ìMáîä ,øîzà .øeñà¯ãçå ,ä÷Bì :øîà ãç ,éñà éaøå éîà éaø ¦§©¥¨¦§©©§©¥¥¤§¨¨©¦©¦§©¦©¦©£©¤§©
ïàîe ,øeqéà ìò ìç øeqéà :øáñ÷ ä÷Bì øîàc ïàîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .ä÷Bì Bðéà :øîà£©¥¤¥¨§¨¨¦©§¦§©©£©¤¨¨©¦¨©¦©

!øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà :øáñ÷ ,ä÷Bì Bðéà øîàc¯ìò ìç øeqéà ïéà àîìò éleëc ,àì ©£©¥¤¨¨©¥¦¨©¦¨§¥¨§¨¥¦¨©
äìéëàà ,øeqéà¯éâéìt ék ,é÷ì àìc éâéìt àì àîìò éleëc¯ä÷Bì øîàc ïàî ,ìeOaà¯ ¦©£¦¨§¥¨§¨¨§¦¦§¨¨¥¦§¦¦©¦©©£©¤

ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe .àeä àøeqéà ãç¯ìa äìéëàì àðîçø d÷tà éëäì,ìeMéa ïBL ©¦¨©©£©¥¤§¨¦©§¨©£¨¨©£¦¨¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc oileg(iriax meil)

yxtl dxezd dkxvedy dnn cenll yieïàkl dzpeekyéãb' ¨§¦
øîàpL íB÷î ìk àä ,'íéfòdxezaíúñ éãboebke ,ok dyxit `le ¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨

,alga xyaa xen`d 'icb lyaz `l'ìçøå äøt eléôàdnda lke £¦¨¨§¨¥
dxedh.òîLîa§©§©

:`xnbd zl`eydépéî óìéìå'mifrd icb'n dey dxifba cnlpe - §¥©¦¥
dfa mby ,alga xyaa xen`d mzq 'icb'l dcedi lv` xen`d

oky ,ok cenll oi` :`xnbd dper .mifr icbl dpeekdàø÷ áéúk§¦§¨
àðéøçà(fh fk ziy`xa),íéfòä ééãb úøò úàå'yie ,'eici lr dWiAld ©£¦¨§¥ŸŸ§¨¥¨¦¦¦§¦¨©¨¨

`weec ,cenll,íúñ éãb øîàpL íB÷î ìk àä ,'íéfòä ééãb' ïàk̈§¨¥¨¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨
.òîLîa ìçøå äøt eléôà£¦¨¨§¨¥§©§©

:`xnbd zl`eydépéî óìéìådf weqtn mb cenll jl yi oiicr ± §¥©¦¥
xg`n :`xnbd dper .`ed 'mifr icb' dxeza 'icb' lky dey dxifba

,zenewn ipya 'mifr icb' dxezd dazkyïéáeúk éðL eäì eåä̈§§¥§¦
ãçàk ïéàaäcg` xac micnln mdipyy miweqt ipy el` ixd ± ©¨¦§¤¨

,[`weec mifr icbl dxezd zpeeky]åy `ed llkdíéáeúk éðL ìë §¨§¥§¦
ïéãnìî ïéà ãçàk íéàaä.dlek dxezd lkl ©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyïéà ¨¦¨§©§¨©¥
øîàc ïàîì àlà ,ïéãnìîcg`k mi`ad miaezk ipyéàî ,ïéãnìî §©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©

øîéîì àkéàdxeza 'icb' lky el` miweqtn cnlp `l recn - ¦¨§¥©
.`ed 'mifr icb'

:`xnbd dperíéfòä íéfò ,éáéúk éèeòéî éøzel` miweqt ipya - §¥¦¥§¦¥¦¦¨¦¦
zpeek el`a `weecy hrnl ,'mifrd icb' zaiza dxizi `"d dazkp

,mifr icbl dxezd.dlek dxezd lkl mdn cenll oi`e
minrt yly dxeza ltkp 'en` alga icb lyaz `l' weqtdzeny)

(`k ci mixac ,ek cl my ,hi bkzaize 'icb' zaiz xezii yxec l`enye ,
:minrt yly 'en` alga',ìàeîL øîàyly 'icb' zaiz xeziin ¨©§¥

,yexcl yi minrt'éãb'cg`,áìçä úà úBaøìe'éãb'ipyúBaøì §¦§©¤©¥¤§¦§©
äúnä úàxaer ,elk`e alga dliap xya e` alg lyandy - ¤©¥¨¥¨

xya xeqi` mb eilr sqepe ,dliap e` alg xeqi` lr ezlik`a¥
'e .alga'éãbiyilyìéìMä úà úBaøì`vnpy xaer lyandy ± ¨§¦§©¤©§¦

,elk`e alga [eziixa dxnbp `l oiicre] dhgypy dnda irna
yexcl yi oke .leyiade dlik`d lr xaere xenb xyak epic

,jk hrnl minrt yly 'icb' zaiz xeziinícä úà àéöBäì 'éãb'§¦§¦¤©¨
oke ,elk`e alga mc lyand ±àéìMä úà àéöBäì 'éãb'lyand ± §¦§¦¤©¦§¨

[en` irna ezeida cled z` sherd yeal oink epiid] dilyd z`
oke ,algaäàîhä úà àéöBäì 'éãb'd`nh dnda xya lyand ± §¦§¦¤©§¥¨

a elit`.alga xya meyn xaer epi` el` lka ,dxedh alg
,jk hrnl yi 'en` alga' zeaiz xeziineáìça àìå 'Bnà áìça'©£¥¦§Ÿ©£¥

øëæoke ,elk`e xkf fr alga xya lyand ±áìça àìå 'Bnà áìça' ¨¨©£¥¦§Ÿ©£¥
äèeçLoke ,elk`e dhgypy dndan e`ivedy alga lyand ± §¨

äàîè áìça àìå 'Bnà áìça'dxedh dnda xya elit` lyand ± ©£¥¦§Ÿ©£¥§¥¨
.alga xya meyn xaer epi` el` lka ,elk`e d`nh dnda alga

:`xnbd dywnéáéúk 'éãb' àúìz àäazkp minrt yly wx ixd ± ¨§¨¨§¦§¦¥
,dxeza 'icb'ïðéLøc àzéL ïðàåyy 'icb'n yxc j`id l`enye ± ©£©¦¨©§¦¨

dyly wx zeyxcdn cnl l`eny ok` :`xnbd zvxzn .zeyxc
c meyn ,dyxc jixv did `l mipicd x`yl eli`e ,mipicøáñ÷̈¨©

øeqéà ìò ìç øeqéà ,ìàeîLcg` xeqi` meyn xeq` didy xac ± §¥¦¨©¦
.sqepd xeqi`d meyn s` xq`p `ed ixd ,sqep xeqi` eilr sqepe
dliap e` alg lke`dy zeaxl cgein weqt jixv oi` `linne¥
lg alga xya xeqi` oky ,mdipy meyn xaer ,alga elyazdy¨

,el` mixeqi` lrejkitlé÷ôð àø÷ ãçî äúîe áìç øeqéàyi ± ¦¥¤¥¨¥©§¨¨§¥
s` mixeq` alga elyazdy dliap e` algy oicd z` cenll
df weqty epiidc ,cg` weqta xn`py 'icb'n alga xya meyn
alg lke`d mb df llkae ,alga xya xeqi` xwir z` eprinyn

xeqi` lr lg xeqi` ixdy ,alga elyazdy dliap e`oke .énð íc̈©¦
ixdy ,cenil jixv oi` mc hrnl mb ±àeä éãb åàìepi` mcd ± ©§¦

.icbdn wlgk aygpåokàeä àîìòa àLøét énð àéìLdyxtd ± §¦§¨©¦¦§¨§¨§¨
.'icb' azkpyk dxq`p `le ,dndadn wlg df oi`e ,`id `nlra
xya xeqi` xwir z` cnll jxvpy cg` weqt calny xg`ne

,cenil mikixv mpi` el` mipic x`y lk ,algaéøz eäì eLt± ¨§§¥
,mixzein miweqt ipy ex`ypãç`a cg` weqt ±úà úBaøì ©§©¤

.äàîè äîäa éèeòîì ãçå ,ìéìMä©§¦§©§©¥§¥¨§¥¨
:`xnbd dywnåok` ikøîàäå ,øeqéà ìò ìç øeqéà ìàeîL øáñ §¨©§¥¦¨©¦§¨¨©

äàîè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïépî ,øæòìà éaø íeMî ìàeîL§¥¦©¦¤§¨¨¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¥¨
a BðéàLaeigäúéîdnexz lke`d `nh odk oick miny icia ¤¥§¦¨
,dxedhøîàpLdxedh dnexz elk`i `ly mipdkl dxezd ieeiva ¤¤¡©

de`nhie sebd z`neha(h ak `xwie),'eäìlçé ék Bá eúîe',wiicl yie ¥¦§©§ª
lr zllgzn dnexzdy df ote`a `weeceyper ,`nhd zlik` ici

,dzinaBæì èøt,d`nh dnexz lke`l ±Ldnexzdúìleçn §¨¨¤§¤¤
úãîBòåx`ean ok m` .dzina eyper oi`y ,dz`neh zngn §¤¤

zlik` xeqi` oi` ixdy ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y l`eny zrcy
xeqi` lr lg dzina eypery sebd z`neha dxedh dnexz
l`eny zrcy `xnbd dcinrd ji`e ,d`nh dnexz zlik`

.xeqi` lr lg xeqi`y
:`xnbd zvxznàîìòa ,àîéà úéòaéàxaeq dlek dxezd lka ± ¦¨¦¥¨§¨§¨

y l`enyíúä éðàLå ,øeqéà ìò ìç øeqéàxeqi`a oicd dpeye ± ¦¨©¦§©¦¨¨
,sebd z`neha d`nh dnexz zlik`Ba eúîe' àðîçø èòéîcik §¦¥©£¨¨¥

,dzin aiig ezlik`a zllgzn dnexzdy ote`a wxy ,'edellgi
uexiz .dz`neh zngn zcnere zllegn dnexzdy ote`a `le

:sqepeìò ìç øeqéà ïéà ìàeîL øáñ÷ àîìòa ,àîéà úéòaéà¦¨¦¥¨§¨§¨¨¨©§¥¥¦¨©
àëä éðàLå ,øeqéà,alga xyaa ±'éãb' àðîçø éaøcepcnly ± ¦§©¦¨¨§©¥©£¨¨§¦

uexiz .dliape alg xeqi` lr lg alga xya xeqi`y 'icb' xeziin
:sqepdéãéc àä ,àîéà úéòaéàåxyaay l`eny xn`y dn ± §¦¨¦¥¨¨¦¥

,ely ezrc `id ef xeqi` lr lg xeqi` algadéaøc àädne ± ¨§©¥
xeqi` lr lg xeqi` oi` sebd z`neha d`nh dnexzay xn`y

.enya l`eny xn`y xfrl` iax zrc idef
:mlern dcli `ly icb alga lyand oica zwtzqn `xnbdàòa§¨

ìMáîä ,áøî énà øa éBáãçà áø dépéîxya,ä÷éðä àlL éãb áìça ¦¥©£©§©©¦¥©©§©¥©£¥§¦¤Ÿ¥¦¨
,mlern dcli `ly epiidc,alg dl yie dcill `id daexw la`

eäîm` xak `idy dnda wxy 'en` alga'n miwiicn m`d ,oicd ©
.`l e` xya mr leyiaa dxezd on xeq` dalgdéì øîà,ax ¨©¥

ì àëéøèöéàcîøîéîì ìàeîL[hrnl±],øëæ áìça àìå Bnà áìça ¦§¦§§¦¨¦§¥§¥©©£¥¦§Ÿ©£¥¨¨
,wiicl yiíà ììëì éúà àìc àeä øëæealga oi` xkf wxy ± ¨¨§Ÿ¨¥¦§©¥

,m` llkl mlerl `eai `l xkfy oeik ,xya mr leyiaa xeqi`
éàä ìáà,dwipd `ly icb ±íà ììëì àác ïåékcizray oeik ± £¨©¥¨§¨¦§©¥

dalg ,m` llkl `id `eazøeñà.xya mr leyiaa ¨
:elk`e alga alg lyand oica zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©

áìça áìç ìMáîämeyn `le alga xya meyn ea exzde ,elk`e ©§©¥¥¤§¨¨¨
df oica ewlgp ,algøîà ãçå ,ä÷Bì øîà ãç .éqà éaøå énà éaø ¥©¦©¦§©¦©¦©¨©¤§©¨©

.ä÷Bì Bðéà¥¤
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ àäa àîéì,ewlgp jkay xn`p m`d ± ¥¨§¨¨¦§§¥

,ä÷Bì øîàc ïàîcc meyn enrh,øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ÷ §©§¨©¤¨¨©¦¨©¦
,mixeqi`d ipy lr xare ,alg xeqi` lr lg alga xya xeqi`e¨¥

.dwele ,jk lr ea exzdy dn lirene,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîeenrh ©§¨©¥¤
c meyn,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà øáñ÷,lg `l alga xya xeqi`e ¨¨©¥¦¨©¦

.dwel epi`e ,jk lr ea exzdy dn liren `le
:`xnbd dgecàì`l` ,dfa ewlgpàîìò éleëcmdipy zrcl ± Ÿ§¥¨§¨

,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéàjkitleéâéìt àì àîìò éleëc äìéëàà ¥¦¨©¦©£¦¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥
é÷ì àìc,dwel epi` mdipy zrcl alga lyazdy alg lke`d ± §Ÿ¨¥¥¨

,alg xeqi` lr lg alga xya xeqi` oi`y oeikìeMaà éâéìt ék¦§¦¥©¦
,xeqi` lr xeqi` df oi`y ,alga alg lyand oiprl wx ewlgpe ±¥¨
xe`iae .alga `le alga xyaa wx leyia xeqi` oi` ixdy¨¥

,`ed jk mzwelgnä÷Bì øîàc ïàîy meyn enrhàeä àøeqéà ãç ©§¨©¤©¦¨
`l` o`k oi`e ,alga xya xeqi` lr wx xaer epi` df leyiaay ±¨

.dwel jkle ,cg` xeqi`ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîemeyn enrh ©§¨©¥¤
yìa äìéëàì àðîçø d÷tà éëäììeMéa ïBLazkp jk meyn ± §¨¦©§¨©£¨¨©£¦¨¦§¦

,'lyaz `l' oeyla alga xya zlik` xeqi` dxeza¨
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       חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קיג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכט oifge` mipya cenr biw sc ± oey`x wxtzereay
ïàë.did mifrn df icby aezkd jl yxit Ðàärnyna yi ,yxit `l m` Ð

.iyextl dia jixhvi`cn ,dnda x`y s`óìéðå"icb" dn :dipin dey dxifb Ð
`ed mifr Ð alge xyaa xen`d "icb" s` ,mifr Ð o`k xen`déèåòéî éøú ?

éáéúë.`ed `herin cg lka aizkc `"d Ðìàåîù øîà,aizk `xizi `xw Ð
`zlz :jixt onwle .edl opiyxce ,dyxcl

!yixc `ziy l`enye ,iaizk i`xwúåáøì
áìçä úàelk`e ,alga alg lya m`y Ð¥¤¨¨

.alga xya meyne ,alg meyn xaer Ð¥¤
äúîä úà,alga dlap xya lya m`y Ð

lr s`e .alga xya meyn xaer Ð elk`e
o`ke ,xeqi` lr lg xeqi` oi` `nlrac ab
xeqi`l dlap xeqi`e alg xeqi` encw ixd

.edpiaxe `xw `z` Ð alga xyaàéöåäì
äàîèä úàlyay d`nh dnda xya Ð

.dxedh dnda alga elit`øëæ áìçá àìå
m` oebk ,miccd on hren alg el didy Ð

.micc el eide dpzypäèåçù áìçá àìåÐ
`le ,m` zeidl die`xd :rnyn "en`"c

.dhgypynåîà áìçá`ly rnyn Ð
"icb"e ,xya xq`py oinn `l` alg xq`p
`le ,dxedh dnda lk dia i`axzi` `d
,aizk "en`" `dc ,icbk alg jkld .d`nh
.xedh xyad elit` ,d`nh alg hrnn `we

xeqi` lr lg xeqi`qxbc izrny ip` Ð
`le ,xeqi` lr lg xeqi` :eyexit ikde ,dil

.dznl `le algl `l `xw jixhv`ãçî
àø÷ditebl `z`c `xw `eddn ,xnelk Ð

,alga dlap xya e` alg lya m`c iwtp¥¤
opixn`c `d il `iywe .rnyna md s`
meyn ,`aiwr iaxl :(`,fhw) oiwxita onwl
dil ixziin ,xeqi` lr lg xeqi` dil zi`c
alg :opixn`e ,dyxcl "icb" `zlz edlek¥¤
,inp l`enyl `kde .`xw ikixv `l dzne
alg :opixn` ,xeqi` lr lg xeqi` dil zi`c¥¤
edlek ixziin `le ,iwtp `xw cgn dzne
i`dl opiqxb `lc ipira d`xpe !ixz `l`
`l` ,"xeqi` lr lg xeqi` l`eny xaqw"
.'ek "iwtp `xw cgn dzne alg" :opiqxb ikd
dedc dyxcl ixziin "icb" `zlz edlekc
in lk ,"en` alga lyaz `l" azkinl dil
`iadl epiteqc oeik ,dnda m` alg el yiy
.lirl oxn`ck ,dlhe lbr s` "icb" rnyna
algl ,cg :iz` dyxcl "icb" azkcne
lr lg xeqi` `diy opireny`l dzne
icb oin `dc ,ediiexz edl eaxzi`e ,xeqi`

zwtn ediipin ide ,od?cge ,lilyl cge
:opixn` oizrnya inp onwle .d`nh ihernl

xeqi` lr lg xeqi` l`eny xaqe :onwl jixtc `de .`ieaixn dil `wtp "icb"n `kd ,l`enyl xeqi` lr lg xeqi` `nl` ."icb" `pngx iaxc ,`kd ip`y?`iyw `d
.xeqi` lr lg xeqi` `nl` ,dzne alg l`eny iaxcnc :dilàéìùå íã.`xeqi`l iziz `kidne ,edpip "icb" e`l `dc ,edpihernl `xw `ira `l Ðåá åúîåÐ

.'ebe "rxfn yi` yi`" aizk dipin lirl `dc ,aizk eteb z`neha dnexz lke`a'åë åæì èøôliige ,miny icia dzina `edy ,sebd z`neh xeqi` iz` `l `nl` Ð
oilke` xedhe `nh :rnync ,"xedhde `nhd eplk`z jixrya"n :(a,br) "lxrd" wxta zenaia yxtnck ,dyr xeqi`a eilr zcnere dxeq`y ,dnexz z`neh xeqi``
it lr s`e ,`nhd mr lek`l xedhl izxzd dfa ,xnelk .xg`l `le ,dfl "eplk`z" aizke .d`neh xeqi` oda oi`c ,opeict xg`l oiycwend ileqt xya zg` dxrwa
dyr llkn `ad e`le ,dnvr z`neha lek`l jl izxzd `l dnexza la` .onvr z`neha oiae sebd z`neha oia ,oiycwend ileqt lek`l xzeny .`nh xya lke`y
,dnexza dil opinwene ,'ebe "lk`i xg`e xdhe ynyd `ae" dixza aizke ,"lk`i `l miycwa" aizkc ,dyrz `l ea yxetn sebd z`neha dnexz lke` la` .dyr

:opiqxb ikd .(a,cr) zenaiaìç øåñéà ïéà øáñ÷ àîìòá àîéà úéòá éàå åäåììçé éë åá åúîå àðîçø éìâã àëä éðàùå øåñéà ìò ìç øåñéà ìàåîù øáñ àîìòá
éãâ àðîçø éáøã àëä éðàùå øåñéà ìòedpiyxc `de ,xziin ide iax id ,ditebl cgc oeik :il `iyw izrnyy oeyle Ðäéáøã àä ?lirl xn`y ,xfrl` iax Ð

oihib) did oaxega xfrl` iaxc ,einin xfrl` iax z` d`x `l l`enye .eitn exn`y mixg` itn `l` ,eitn rny `l Ð "ipelt meyn" ipzwc `kid lke .enyn l`eny
.iaxc eizepy seqa ,did mipexg`d zexecn l`enye ,i`kf oa opgei oax icinlzn ,(`,epä÷éðä àìùÐ dzcil inil daexw `idyk alg dl yie ,mlern dcli `l Ð

`l e` ,xak en` dzidy ,"en`" opiwiic inä÷åì øîà ãç ?.alga xya meyn ea exzd (mde) ,xn`w dlik``c jzrc `wlq `w Ðøåñéà ìò ìç øåñéà ïéà`le Ð
ernl cge .`ki`c `ed xeqi` cgc ,`z` lily iieaxl cg :xninl `ki`c Ð iieaxl ol zil `xizi `xwe .diteblc ,`xwn witp`yxit dil `xiaq `lc ,`z` `ily ih

edpihernl irac ,exqzilc ol iziz `kidn ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c oeikc Ð jixhvi` `l d`nhe mc ihernl eli`c .ihernl `xw irae ,`edìåùáà éâéìô éë ?Ð
.alga xya xeqi` `l` o`k oi` leya iab ,jkld .alga xya `l` ,lyal exq`p `l oixeqi` x`y lke algd ixdy
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àìàedl aiyg dwaxc edpd lk `l` ,iaizk `aeh Ð 'ek miaezk ipy xn`c o`nl

.cgk dcedic edpd oke ,cgk

íéæòznexz iab (a,fiw) oiwxt seqa onwl oke ,ibq `herin cgac :dniz Ð mifrd

.oycdøáñ÷z`f qxhpewa wgen mpga Ð xeqi` lr lg xeqi` l`eny

xeqi` l`eny xaqwc xn`w ikdlc ,`qxibd

`nlra dil `xiaq ded i`c Ð xeqi` lr lg

sili ded `l` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c

cgn ediiexz dzne alg witn ded `l ,`kdn¥¤

ipync i`nle .incca `xw iwen ded `l` ,`xw

,xeqi` lr lg xeqi` oi` xaqw `nlrac jenqa

:qxhpewa yxitck ,`xw cgn ediiexz iwtp

.md icb oin ediiexzc meyníã`ed icb e`l

`l` hirn` `l mewn lkn :xn`z m`e Ð

`l` aizk ded `l elit`c :xnel yie ?"icb"n

,mc opihrnn ded "en` alga xya lyaz `l"

"dry lk" wxta xn`ck ,xya ixwi` `lc

dalge `id Ð dlap dxzedyk :(a,bk migqt)

,dxzedy xn`w `l dnc la` ,dxzed dcibe

.`id dlap llka e`lcéðàùåiaxc `kd

opitli ded `l "icb" e`l i` Ð icb `pngx

,alg xeqi` lr alga xya xeqi` legiy¥¤

:(`,bw oileg) "dypd cib" wxt seq opixn`cn

xeqi` lr legie dtxh xeqi`e dlap xeqi` `ai

meyn inp dtxhe ,d`nhnc dlap ip`yc .alg

wxt migafa opixn` `peeb i`dkc .miignc

cib" wxta xn`c `de .(`,r) "serd z`hg"

lr lg dtxh xeqi`c (`,bw oileg) "dypd

ab lr s` ,alg xeqi`` dedc icin ,xa` xeqi`

algc oeik mewn lkn Ð `nhn igd on xa`c

on xa`` oky lk ,dilr liig ikd elit`e ,zxka

.igd
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ïàk¯íúñ "éãb" øîàpL íB÷î ìk àä ,íéfò éãb¯ ¨§¦¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨
äøt eléôàìçøå.òîLîa¯!dépéî óìéìå¯áéúk £¦¨¨§¨¥§©§©§¥©¦¥§¦

ééãb ïàk ,"íéfòä ééãb úøò úàå" àðéøçà àø÷§¨©£¦¨§¤ŸŸ§¨¥¨¦¦¨§¨¥
íúñ "éãb" øîàpL íB÷î ìk àä ,íéfòä¯eléôà ¨¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨£¦

äøtìçøå.òîLîa¯!dépéî óìéìå¯éðL eäì eåä ¨¨§¨¥§©§©§¥©¦¥¨§§¥
ãçàk íéàaä íéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨

.ïéãnìî ïéà¯àlà ,ïéãnìî ïéà øîàc ïàîì àçéðä ¥§©§¦¨¦¨§©©£©¥§©§¦¤¨
?øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìî øîàc ïàîì¯éøz §©©£©§©§¦©¦¨§¥©§¥

"éãb" :ìàeîL øîà ."íéfòä" "íéfò" éáéúk éèeòéî¦¥§¦¦¦¦¨¦¦¨©§¥§¦
¯"éãb" ,áìçä úà úBaøì¯úà úBaøìäúnä"éãb" , §©¤©¥¥§¦§©¤©¥¨§¦
¯"éãb" ,ìéìMä úà úBaøì¯"éãb" ,ícä úà àéöBäì §©¤©¨¦§¦§¦¤©¨§¦
¯"éãb" ,àéìMä úà àéöBäì¯.äàîhä úà àéöBäì §¦¤©¦§¨§¦§¦¤©§¥¨

"Bnà áìça"¯"Bnà áìça" ,øëæ áìça àìå¯àìå ©£¥¦§Ÿ©£©¨¨©£¥¦§Ÿ
"Bnà áìça" ,äèeçL áìça¯.äàîè áìça àìå¯ ©£©§¨©£¥¦§Ÿ©£©§¥¨

!ïðéLøc àzéL ïðàå ,éáéúk "éãb" àúìz àä¯øáñ÷ ¨§¨¨§¦§¦¦©£©¦¨¨§¦©¨¨©
äúîe áìç øeqéàå ,øeqéà ìò ìç øeqéà :ìàeîL¯ §¥¦¨©¦§¦¥¤¥¨

éîð íc ,é÷ôð àø÷ ãçî¯éîð àéìLå ,àeä éãb åàì ¥©§¨¨§¦¨©¦¨§¦§¦§¨©¦
¯ãç ,éøz eäì eLt .àeä àîìòa àLøét¯úBaøì ¦§¨§¨§¨¨§§¥©§©

ãçå ,ìéìMä úà¯.äàîè äîäa éèeòîì¯øáñå ¤©¨¦§©§©¥§¥¨§¥¨§¨©
íeMî ìàeîL øîàäå ?øeqéà ìò ìç øeqéà ìàeîL§¥¦¨©¦§¨£©§¥¦
äàîè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïépî :øæòìà éaø©¦¤§¨¨¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¥¨

äúéîa BðéàL¯ék Bá eúîe" øîàpLeäìlçé"¯èøt ¤¥§¦¨¤¤¡©¥¦§©§ª§¨
BæìúìleçnL!úãîBòå¯àîìòa :àîéà úéòaéà¯íúä éðàLå ,øeqéà ìò ìç øeqéà¯ §¤§¤¤§¤¤¦¨¥¥¨§¨§¨¦¨©¦§¨¥¨¨

,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà ìàeîL øáñ÷ àîìòa :àîéà úéòaéà ."Ba eúîe" àðîçø èòéîc§¦¥©£¨¨¥¦¨¥¥¨§¨§¨¨¨©§¥¥¦¨©¦
àä :àîéà úéòaéàå ."éãb" àðîçø éaøc àëä éðàLå¯àä ,déãéc¯áø dépéî àòa .déaøc §¨¥¨¨§©¦©£¨¨§¦§¦¨¥¥¨¨¦¥¨§©¥§¨¦¥©

:déì øîà ?eäî ,ä÷éðä àlL éãb áìça ìMáîä :áøî éîà øa éBáãçààëéøèöéàcîììàeîL ©©§©©¦¥©©§©¥©£©§¦¤Ÿ¥¦¨©£©¥¦§¦§§¦¨¦§¥
"Bnà áìça" øîéîì¯àeä øëæ ,øëæ áìça àìå¯àác ïåék éàä ìáà ,íà ììëì éúà àìc §¥©©£¥¦§Ÿ©£©¨¨¨¨§¨¨¥¦§©¥£¨©¥¨§¨

íà ììëì¯áìça áìç ìMáîä ,øîzà .øeñà¯ãçå ,ä÷Bì :øîà ãç ,éñà éaøå éîà éaø ¦§©¥¨¦§©©§©¥¥¤§¨¨©¦©¦§©¦©¦©£©¤§©
ïàîe ,øeqéà ìò ìç øeqéà :øáñ÷ ä÷Bì øîàc ïàîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .ä÷Bì Bðéà :øîà£©¥¤¥¨§¨¨¦©§¦§©©£©¤¨¨©¦¨©¦©

!øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà :øáñ÷ ,ä÷Bì Bðéà øîàc¯ìò ìç øeqéà ïéà àîìò éleëc ,àì ©£©¥¤¨¨©¥¦¨©¦¨§¥¨§¨¥¦¨©
äìéëàà ,øeqéà¯éâéìt ék ,é÷ì àìc éâéìt àì àîìò éleëc¯ä÷Bì øîàc ïàî ,ìeOaà¯ ¦©£¦¨§¥¨§¨¨§¦¦§¨¨¥¦§¦¦©¦©©£©¤

ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe .àeä àøeqéà ãç¯ìa äìéëàì àðîçø d÷tà éëäì,ìeMéa ïBL ©¦¨©©£©¥¤§¨¦©§¨©£¨¨©£¦¨¦§¦
ïåéë
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc oileg(iriax meil)

yxtl dxezd dkxvedy dnn cenll yieïàkl dzpeekyéãb' ¨§¦
øîàpL íB÷î ìk àä ,'íéfòdxezaíúñ éãboebke ,ok dyxit `le ¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨

,alga xyaa xen`d 'icb lyaz `l'ìçøå äøt eléôàdnda lke £¦¨¨§¨¥
dxedh.òîLîa§©§©

:`xnbd zl`eydépéî óìéìå'mifrd icb'n dey dxifba cnlpe - §¥©¦¥
dfa mby ,alga xyaa xen`d mzq 'icb'l dcedi lv` xen`d

oky ,ok cenll oi` :`xnbd dper .mifr icbl dpeekdàø÷ áéúk§¦§¨
àðéøçà(fh fk ziy`xa),íéfòä ééãb úøò úàå'yie ,'eici lr dWiAld ©£¦¨§¥ŸŸ§¨¥¨¦¦¦§¦¨©¨¨

`weec ,cenll,íúñ éãb øîàpL íB÷î ìk àä ,'íéfòä ééãb' ïàk̈§¨¥¨¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨
.òîLîa ìçøå äøt eléôà£¦¨¨§¨¥§©§©

:`xnbd zl`eydépéî óìéìådf weqtn mb cenll jl yi oiicr ± §¥©¦¥
xg`n :`xnbd dper .`ed 'mifr icb' dxeza 'icb' lky dey dxifba

,zenewn ipya 'mifr icb' dxezd dazkyïéáeúk éðL eäì eåä̈§§¥§¦
ãçàk ïéàaäcg` xac micnln mdipyy miweqt ipy el` ixd ± ©¨¦§¤¨

,[`weec mifr icbl dxezd zpeeky]åy `ed llkdíéáeúk éðL ìë §¨§¥§¦
ïéãnìî ïéà ãçàk íéàaä.dlek dxezd lkl ©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyïéà ¨¦¨§©§¨©¥
øîàc ïàîì àlà ,ïéãnìîcg`k mi`ad miaezk ipyéàî ,ïéãnìî §©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©

øîéîì àkéàdxeza 'icb' lky el` miweqtn cnlp `l recn - ¦¨§¥©
.`ed 'mifr icb'

:`xnbd dperíéfòä íéfò ,éáéúk éèeòéî éøzel` miweqt ipya - §¥¦¥§¦¥¦¦¨¦¦
zpeek el`a `weecy hrnl ,'mifrd icb' zaiza dxizi `"d dazkp

,mifr icbl dxezd.dlek dxezd lkl mdn cenll oi`e
minrt yly dxeza ltkp 'en` alga icb lyaz `l' weqtdzeny)

(`k ci mixac ,ek cl my ,hi bkzaize 'icb' zaiz xezii yxec l`enye ,
:minrt yly 'en` alga',ìàeîL øîàyly 'icb' zaiz xeziin ¨©§¥

,yexcl yi minrt'éãb'cg`,áìçä úà úBaøìe'éãb'ipyúBaøì §¦§©¤©¥¤§¦§©
äúnä úàxaer ,elk`e alga dliap xya e` alg lyandy - ¤©¥¨¥¨

xya xeqi` mb eilr sqepe ,dliap e` alg xeqi` lr ezlik`a¥
'e .alga'éãbiyilyìéìMä úà úBaøì`vnpy xaer lyandy ± ¨§¦§©¤©§¦

,elk`e alga [eziixa dxnbp `l oiicre] dhgypy dnda irna
yexcl yi oke .leyiade dlik`d lr xaere xenb xyak epic

,jk hrnl minrt yly 'icb' zaiz xeziinícä úà àéöBäì 'éãb'§¦§¦¤©¨
oke ,elk`e alga mc lyand ±àéìMä úà àéöBäì 'éãb'lyand ± §¦§¦¤©¦§¨

[en` irna ezeida cled z` sherd yeal oink epiid] dilyd z`
oke ,algaäàîhä úà àéöBäì 'éãb'd`nh dnda xya lyand ± §¦§¦¤©§¥¨

a elit`.alga xya meyn xaer epi` el` lka ,dxedh alg
,jk hrnl yi 'en` alga' zeaiz xeziineáìça àìå 'Bnà áìça'©£¥¦§Ÿ©£¥

øëæoke ,elk`e xkf fr alga xya lyand ±áìça àìå 'Bnà áìça' ¨¨©£¥¦§Ÿ©£¥
äèeçLoke ,elk`e dhgypy dndan e`ivedy alga lyand ± §¨

äàîè áìça àìå 'Bnà áìça'dxedh dnda xya elit` lyand ± ©£¥¦§Ÿ©£¥§¥¨
.alga xya meyn xaer epi` el` lka ,elk`e d`nh dnda alga

:`xnbd dywnéáéúk 'éãb' àúìz àäazkp minrt yly wx ixd ± ¨§¨¨§¦§¦¥
,dxeza 'icb'ïðéLøc àzéL ïðàåyy 'icb'n yxc j`id l`enye ± ©£©¦¨©§¦¨

dyly wx zeyxcdn cnl l`eny ok` :`xnbd zvxzn .zeyxc
c meyn ,dyxc jixv did `l mipicd x`yl eli`e ,mipicøáñ÷̈¨©

øeqéà ìò ìç øeqéà ,ìàeîLcg` xeqi` meyn xeq` didy xac ± §¥¦¨©¦
.sqepd xeqi`d meyn s` xq`p `ed ixd ,sqep xeqi` eilr sqepe
dliap e` alg lke`dy zeaxl cgein weqt jixv oi` `linne¥
lg alga xya xeqi` oky ,mdipy meyn xaer ,alga elyazdy¨

,el` mixeqi` lrejkitlé÷ôð àø÷ ãçî äúîe áìç øeqéàyi ± ¦¥¤¥¨¥©§¨¨§¥
s` mixeq` alga elyazdy dliap e` algy oicd z` cenll
df weqty epiidc ,cg` weqta xn`py 'icb'n alga xya meyn
alg lke`d mb df llkae ,alga xya xeqi` xwir z` eprinyn

xeqi` lr lg xeqi` ixdy ,alga elyazdy dliap e`oke .énð íc̈©¦
ixdy ,cenil jixv oi` mc hrnl mb ±àeä éãb åàìepi` mcd ± ©§¦

.icbdn wlgk aygpåokàeä àîìòa àLøét énð àéìLdyxtd ± §¦§¨©¦¦§¨§¨§¨
.'icb' azkpyk dxq`p `le ,dndadn wlg df oi`e ,`id `nlra
xya xeqi` xwir z` cnll jxvpy cg` weqt calny xg`ne

,cenil mikixv mpi` el` mipic x`y lk ,algaéøz eäì eLt± ¨§§¥
,mixzein miweqt ipy ex`ypãç`a cg` weqt ±úà úBaøì ©§©¤

.äàîè äîäa éèeòîì ãçå ,ìéìMä©§¦§©§©¥§¥¨§¥¨
:`xnbd dywnåok` ikøîàäå ,øeqéà ìò ìç øeqéà ìàeîL øáñ §¨©§¥¦¨©¦§¨¨©

äàîè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïépî ,øæòìà éaø íeMî ìàeîL§¥¦©¦¤§¨¨¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¥¨
a BðéàLaeigäúéîdnexz lke`d `nh odk oick miny icia ¤¥§¦¨
,dxedhøîàpLdxedh dnexz elk`i `ly mipdkl dxezd ieeiva ¤¤¡©

de`nhie sebd z`neha(h ak `xwie),'eäìlçé ék Bá eúîe',wiicl yie ¥¦§©§ª
lr zllgzn dnexzdy df ote`a `weeceyper ,`nhd zlik` ici

,dzinaBæì èøt,d`nh dnexz lke`l ±Ldnexzdúìleçn §¨¨¤§¤¤
úãîBòåx`ean ok m` .dzina eyper oi`y ,dz`neh zngn §¤¤

zlik` xeqi` oi` ixdy ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y l`eny zrcy
xeqi` lr lg dzina eypery sebd z`neha dxedh dnexz
l`eny zrcy `xnbd dcinrd ji`e ,d`nh dnexz zlik`

.xeqi` lr lg xeqi`y
:`xnbd zvxznàîìòa ,àîéà úéòaéàxaeq dlek dxezd lka ± ¦¨¦¥¨§¨§¨

y l`enyíúä éðàLå ,øeqéà ìò ìç øeqéàxeqi`a oicd dpeye ± ¦¨©¦§©¦¨¨
,sebd z`neha d`nh dnexz zlik`Ba eúîe' àðîçø èòéîcik §¦¥©£¨¨¥

,dzin aiig ezlik`a zllgzn dnexzdy ote`a wxy ,'edellgi
uexiz .dz`neh zngn zcnere zllegn dnexzdy ote`a `le

:sqepeìò ìç øeqéà ïéà ìàeîL øáñ÷ àîìòa ,àîéà úéòaéà¦¨¦¥¨§¨§¨¨¨©§¥¥¦¨©
àëä éðàLå ,øeqéà,alga xyaa ±'éãb' àðîçø éaøcepcnly ± ¦§©¦¨¨§©¥©£¨¨§¦

uexiz .dliape alg xeqi` lr lg alga xya xeqi`y 'icb' xeziin
:sqepdéãéc àä ,àîéà úéòaéàåxyaay l`eny xn`y dn ± §¦¨¦¥¨¨¦¥

,ely ezrc `id ef xeqi` lr lg xeqi` algadéaøc àädne ± ¨§©¥
xeqi` lr lg xeqi` oi` sebd z`neha d`nh dnexzay xn`y

.enya l`eny xn`y xfrl` iax zrc idef
:mlern dcli `ly icb alga lyand oica zwtzqn `xnbdàòa§¨

ìMáîä ,áøî énà øa éBáãçà áø dépéîxya,ä÷éðä àlL éãb áìça ¦¥©£©§©©¦¥©©§©¥©£¥§¦¤Ÿ¥¦¨
,mlern dcli `ly epiidc,alg dl yie dcill `id daexw la`

eäîm` xak `idy dnda wxy 'en` alga'n miwiicn m`d ,oicd ©
.`l e` xya mr leyiaa dxezd on xeq` dalgdéì øîà,ax ¨©¥

ì àëéøèöéàcîøîéîì ìàeîL[hrnl±],øëæ áìça àìå Bnà áìça ¦§¦§§¦¨¦§¥§¥©©£¥¦§Ÿ©£¥¨¨
,wiicl yiíà ììëì éúà àìc àeä øëæealga oi` xkf wxy ± ¨¨§Ÿ¨¥¦§©¥

,m` llkl mlerl `eai `l xkfy oeik ,xya mr leyiaa xeqi`
éàä ìáà,dwipd `ly icb ±íà ììëì àác ïåékcizray oeik ± £¨©¥¨§¨¦§©¥

dalg ,m` llkl `id `eazøeñà.xya mr leyiaa ¨
:elk`e alga alg lyand oica zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©

áìça áìç ìMáîämeyn `le alga xya meyn ea exzde ,elk`e ©§©¥¥¤§¨¨¨
df oica ewlgp ,algøîà ãçå ,ä÷Bì øîà ãç .éqà éaøå énà éaø ¥©¦©¦§©¦©¦©¨©¤§©¨©

.ä÷Bì Bðéà¥¤
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ àäa àîéì,ewlgp jkay xn`p m`d ± ¥¨§¨¨¦§§¥

,ä÷Bì øîàc ïàîcc meyn enrh,øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ÷ §©§¨©¤¨¨©¦¨©¦
,mixeqi`d ipy lr xare ,alg xeqi` lr lg alga xya xeqi`e¨¥

.dwele ,jk lr ea exzdy dn lirene,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîeenrh ©§¨©¥¤
c meyn,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà øáñ÷,lg `l alga xya xeqi`e ¨¨©¥¦¨©¦

.dwel epi`e ,jk lr ea exzdy dn liren `le
:`xnbd dgecàì`l` ,dfa ewlgpàîìò éleëcmdipy zrcl ± Ÿ§¥¨§¨

,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéàjkitleéâéìt àì àîìò éleëc äìéëàà ¥¦¨©¦©£¦¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥
é÷ì àìc,dwel epi` mdipy zrcl alga lyazdy alg lke`d ± §Ÿ¨¥¥¨

,alg xeqi` lr lg alga xya xeqi` oi`y oeikìeMaà éâéìt ék¦§¦¥©¦
,xeqi` lr xeqi` df oi`y ,alga alg lyand oiprl wx ewlgpe ±¥¨
xe`iae .alga `le alga xyaa wx leyia xeqi` oi` ixdy¨¥

,`ed jk mzwelgnä÷Bì øîàc ïàîy meyn enrhàeä àøeqéà ãç ©§¨©¤©¦¨
`l` o`k oi`e ,alga xya xeqi` lr wx xaer epi` df leyiaay ±¨

.dwel jkle ,cg` xeqi`ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîemeyn enrh ©§¨©¥¤
yìa äìéëàì àðîçø d÷tà éëäììeMéa ïBLazkp jk meyn ± §¨¦©§¨©£¨¨©£¦¨¦§¦

,'lyaz `l' oeyla alga xya zlik` xeqi` dxeza¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc oileg(iying meil)

y epcnllé÷ì àì énð ìeMéaà é÷ì àì äìéëà ìòc ïåékote`ay ± ¥¨§©£¦¨Ÿ¨¦©¦©¦Ÿ¨¦
.leyiad lr s` dwel epi` dlik`d lr dwel epi`y

é÷ìc éâéìt àì àîìò élek ìeMéaà ,éøîàc àkéàåmd ewlgp `l ± §¦¨§¨§¥©¦¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦
,cg` xeqi` `l` dfa oi`y oeik ,dwely alga alg lyand oiprl¥¨

.alga xya meynäìéëàà éâéìt ék,lke`d oiprl wx ewlgpe ± ¦§¦¥©£¦¨
.jk lr dwel m`ä÷Bì Bðéà øîàc ïàî,enrhìç øeqéà ïéà àäc ©§¨©¥¤§¨¥¦¨

øeqéà ìòzlik` xeqi` lr lg alga xya zlik` xeqi` oi`e ± ©¦¨
.algä÷Bì øîàc ïàîec meyn enrhäìéëàì àðîçø d÷tà éëäì ¥©§¨©¤§¨¦©§¨©£¨¨©£¦¨

ìaìeMéa ïBLoeyla dlik` xeqi` z` dxezd dazk jk meyn ± ¦§¦
y epcnll ,'lyaz `l'é÷ì énð äìéëàà é÷ì ìeMéaàc ïåéklkay - ¥¨§©¦¨¦©£¦¨©¦¨¦

alg jkl ,dlik`d lr s` dwel ,leyiad lr dwely ote`¥
.ezlik` lr mb miwel ,eleyia lr miwely alga lyeand¨

àîéà úéòaéàåoi`y mixaeq mdipyy xnel lkez dvxz m`e ± §¦¨¦¥¨
dlik`d lre dwel leyiad lry mixaeq s`e ,xeqi` lr lg xeqi`

wx ,dwel epi`àãç øîà øîe àãç øîà øîxaic mdn cg` lk - ©¨©£¨©¨©£¨
,dwely lyand oiprl z`f xn` dwely xaeqdy ,cxtp xac lr
oiprl z`f xn` dwel epi`y xaeqde ,`ed cg` xeqi`y oeik
oeik ,alga xya zlik` meyn wx ea exzd m` dwel epi`y lke`d

,xeqi` lr lg xeqi` oi`yéâéìt àìå.llk xaca ewlgp `le ± §Ÿ§¦¥
éáéúéîlr lg xeqi` oi`y xaeqd zrc lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy .xeqi`ìMáîäxyaáìç éîamivnznd mina - ©§©¥§¥¨¨
,dpiabd zviaga algd on,øeèt áìça BìMaL íc .øeètitl ¨¨¤¦§§¨¨¨

.dxeza xen`d 'icb' llka epi` mcyíéðøwäå íéãébäå úBîöòä̈£¨§©¦¦§©©§©¦
íéôìhäå,dndad zeqxt ±.øeèt áìça ïìMaLla`ìebtä §©§¨©¦¤¦§¨§¨¨¨©¦

,áéiç áìça ïìMaL àîhäå øúBpäålg alga xya xeqi`y meyn §©¨§©¨¥¤¦§¨§¨¨©¨
dywe .alg xeqi` s` lr lg ok enky rnyne .el` mixeqi` lr¥

.alg xeqi` lr lg epi`y mixaeqd zrcl
lka xeqi` lr lg xeqi` m` mi`pzd ewlgp xak :`xnbd zvxzn

e ,dxezdàpz éàä`ziixaa `pzd ±øáñy drckìò ìç øeqéà ©©¨¨©¦¨©
øeqéà,alga xyaa s`e ,dxezd lkaoi`y drck exaq mde ¦

.alga xyaa s`e ,dxezd lka xeqi` lr lg xeqi`
:`ziixaa epipy.øeèt áìç éîa ìMáîädi`x d`ian `xnbd ©§©¥§¥¨¨¨

ef `ziixa :yiwl yixl `ziixad ixacn,Lé÷ì Léøì déì òéiñî§©©¥§¥¨¦
ïðúcdpyna epipyy ±(d"n e"t oixiykn)mixiyknd miwynd oipra ¦§©

,d`neh zlawl mirxfd z`ìçBnäå ,áìçk ïä éøä áìç éî± ¥¨¨£¥¥§¨¨§©©
mizifd on afd dwynd,ïîLk àeä éøämirxfd z` mixiykne £¥§¤¤

.d`neh zlawleeðL àì ,Lé÷ì Léø øîàiny df oic dpyp `l ± ¨©¥¨¦Ÿ¨
algk md ixd algàlàoiprlïéðòì ìáà ,íéòøfä úà øéLëäì ¤¨§©§¦¤©§¨¦£¨§¦§©

áìçk ïðéà áìç éî ,áìça øNa ìeMéaixace .xeht mlyande ¦¨¨§¨¨¥¨¨¥¨§¨¨
.eixacl miriiqn 'xeht alg ina lyand' `ziixad

s` alga xya xeqi` yiy oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:zexedhd zendad lk ly alga,ïðaø eðzdxeza xn`pbk zeny) ¨©¨¨

(hiicB lXaz `l','Bnà áìça:`ziixad zxxanéì ïéàxeq`l Ÿ§©¥§¦©£¥¦¥¦
icb xya leyia,Bnà áìça àlàmpn` ,fr alga epiidcäøt áìça ¤¨©£¥¦©£¥¨¨

ìçøå,lgxe dxt oebk ,icb ly 'en`' mpi`y zexedh zenda x`y ± §¨¥
ïépî:`ziixad zx`an .mdly alga icb xya lyal xeq`y ¦©¦

,zøîàz`f cenll yiaBnò äøñàð àlL Bnà äîe ,øîBçå ì÷ ¨©§¨©¨¤¨¦¤Ÿ¤¤§¨¦
äòaøäamewn lkn ,dpa mr dnda riaxdl xzeny ±Bnò äøñàð §©§¨¨¤¤§¨¦
BìeMáa,dly alga dpa z` lyal xeq` ±Bnò eøñàpL ìçøå äøt §¦¨¨§¨¥¤¤¤§¦

äòaøäa,icb mr draxda mixeq`y ±Bnò eøñàpL ïéc Bðéà §©§¨¨¥¦¤¤¤§¦
BìeMáa.leyiaa mxqe`l yiy zpzep `xaqd oi` ike ±ãeîìz §¦©§

'Bnà áìça' øîBìyiy epcnll ,'en` alga' dxeza ltkp jkl ± ©©£¥¦
.lgxe dxt alga s` icb xya leyia xeq`l

:`xnbd dywnàø÷ él änì àäåxeziin z`f zeaxl jixv recn ± §¨¨¨¦§¨
,weqtddéì àéúà àäz`f cenll yiy dxn` `ziixad ixde ± ¨¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .xnege lwa,éMà áø øîàzeaxl jixvy mrhd ¨©©©¦
,weqtn df oicàëøét àðéãc àøwéòî øîéîì àkéàc íeMîmeyn ± ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨

ixdy ,epnn cenll oi`e df xnege lwl `kxit yiyà÷ àëéäî¥¥¨¨
dì úézééî,df oic zcnl okidn -,Bnàî,jextl yi `ldeäî ©§¦¨¥¦©

,äèéçLa Bnò äøñàð ïkL Bnàlmeia dpae m` hegyl xeq`y §¦¤¥¤¤§¨¦¦§¦¨
lyal xeq` mb jk ,dhigya enr dxeq`y myky xnel yie ,cg`

ike ,dalga icbdøîàzmb okL äøôae ,icb ly en` dpi`àl Ÿ©§¨¨¤Ÿ

,äèéçLa Bnò äøñàðenr dxeq` dpi`y myky xnel yiy ¤¤§¨¦¦§¦¨
yiy xg`ne .dalga icbd lyal xeqi` oi` mb jk dhigya

df oic epnn cenll oi` ,df xnege lwl `kxitjkitl ,øîBì ãeîìz©§©
aezkd epcnln -,'Bnà áìça'.aezkd xeziin z`f cenll yie ©£¥¦

ly alga s` alga xya xeqi` yiy oipn dpcd ztqep `ziixa
:zexedh zenda x`yCãéà àéðz,éì ïéà ,'Bnà áìça'xeq`l ©§¨¦¨©£¥¦¥¦

icb xya leyiaBnà áìça àlà,icb ly epinn `idy fr ±áìça ¤¨©£¥¦©£¥
ïépî äìBãb BúBçà.dxt alga icb xya lyal xeq`y oipn ± £§¨¦©¦

øOòúäì øéãì Bnò äñðëpL Bnà äîe ,øîBçå ì÷ ,zøîàozip oky ± ¨©§¨©¨¤¨¦¤¦§§¨¦§¦§¦§©¥
mewn lkn ,cgi dpae m`n dnda xyrn xyrlìeMáa Bnò äøñàð ¥¤¤§¨¦§¦

,dly alga dpa xya z` lyal xeq` ±BúBçàdxt -àlL £¤Ÿ
øOòúäì øéãì Bnò äñðëð,icbd mr cgi zxyrzn dpi`y ±Bðéà ¦§§¨¦§¦§¦§©¥¥
ìeMáa Bnò äøñàpL ïécxeq` `diy zpzep `xaqd oi` ike - ¦¤¤¤§¨¦§¦

.dxt alga icb lyal'Bnà áìça' øîBì ãeîìzepcnl jkl ± ©§©©£¥¦
.xeq` dxt alga leyia s`y 'en` alga' xeziin

:`xnbd dywnàø÷ él änì àäåxeziin z`f zeaxl jixv recn ± §¨¨¨¦§¨
,weqtddéì àéúà àädxn` `ziixad ixde ±z`f cenll yiy ¨¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .xnege lwaøîéîì àkéàc íeMî ,éMà áø øîà̈©©©¦¦§¦¨§¥©
ïkL Bnàl äî ,Bnàî ,dì úézééî à÷ àëéäî ,àëøét àðéãc àøwéòî¥¦¨¨§¦¨¦§¨¥¥¨¨©§¦¨¥¦©§¦¤¥

,äèéçLa Bnò äøñàðdhigya enr dxeq` en`y myky xnel yie ¤¤§¨¦¦§¦¨
ike ,leyiaa mb enr dxeq` jkøîàzmb okäìBãb BúBçàa[dxt-] Ÿ©©£§¨

,äèéçLa Bnò äøñàð àlLenr dxeq` dpi`y myky xnel yiy ¤Ÿ¤¤§¨¦¦§¦¨
icbd leyia xeq`l oi`e ,leyiaa enr dxeq` dpi` jk dhigya

,df xnege lwn z`f cenll oi`y `vnpe .dalgaøîBì ãeîìz©§©
'Bnà áìça'jkitl -.aezkd xeziin `ziixad z`f dcnl ©£¥¦

:`xnbd zxxanäìBãb BúBçà ïçkLàweqtd xeziin epyxc ± ©§§¨£§¨
alga leyia xeq`lj` ,dxtïépî äpè÷ BúBçàoinn `idy lgx ± £§©¨¦©¦

alga icb lyal xeq`y oipn ,xyrzdl xicl enr zqpkpe o`v
.dly

:`xnbd zx`anàiðéaî àéúàoian deyd cva z`f cenll yi ± ¨§¨¦¥©¨
.eicgi dlecb ezeg`ne en`n ,xnelk ,mdipyéúéz éäîokidne ± ¥¥¥¥

,z`f cnlpBnàî éúézzxzeny s`y ,en`n xnege lwa cnlp ± ¥¥¥¦
,draxda enr dxeq`y lgx ,leyiaa enr dxeq` ,draxda enr

,jextz m`e .leyiaa enr dxeq` `dzy oic epi`ïkL Bnàl äî©§¦¤¥
øñàð,äèéçLa Bnò äjk dhigya enr dxeq`y myky xnel yie ¤¤§¨¦¦§¦¨

oi` ,dhigya enr dxeq` dpi`y lgx la` ,leyiaa enr dxeq`
,aiydl yi ,dalga icbd lyal xeq`läìBãb BúBçà[dxt±] £§¨

,çéëBzicb lyal xeq` ,dhigya icbd mr dxeq` dpi`y s`y ¦©
m`e .dalga icb lyal xeq` lgx iabl s`y cnlpe ,dly alga

,jextz,øOòúäì øéãì Bnò äñðëð àlL äìBãb BúBçàl äîyie ©©£§¨¤Ÿ¦§§¨¦§¦§¦§©¥
,dly alga elyal xeq` jk enr zxyrzn dpi`y myky xnel
yi ,dalga icbd lyal xeq`l oi` ,enr zxyrzny lgx la`

,aiydl,çéëBz Bnàelyal xeq` mewn lkne enr zxyrzny ¦¦©
.dalga icb lyal xeq` lgx iabl s`y cnlpe ,dalgaïécä øæçå§¨©©¦

ixdy ,z`f cenll ozip aey dzrne ±éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìŸ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦
äæ éàøk äædlecb ezeg` oi`e dlecb ezeg`l dnec en` oi` ± ¤¦§¦¤

ok it lr s`e ,xg` oipra icbn dwelg zg` lk oky ,en`l dnec
ewlgpy dna ielz epi` df xeqi`y gkene ,oalga icb lyal xq`p
dn oky ,odizyn dphw ezeg` cenll yi ok m`e ,xg` xaca icbn

lïäaL äåMä ãväodizyay deyd xacd ±àeäLicbd ±,øNa ©©©¨¤¤¨¤¤¨¨
ìMáì øeñàåeze`áìça,odlyàéáà éðà óà[cnl`-]BúBçà §¨§©¥§¨¨©£¦¨¦£

äpè÷[lgx-]Lmbáìça ìMáì øeñàå ,øNa àeä.epnn `veid §©¨¤¨¨§¨§©¥§¨¨
:`xnbd dywnéëä éàoian deyd cva dphw ezeg` dzaxzpy ¦¨¦

,dlecb ezeg`e en`àiðéaî éúéz énð äìBãb BúBçàxeqi` s` ± £§¨©¦¥¥¦¥©¨
zvxzn .dphw ezeg`e en` oian zeaxl yi dxt alga leyia

:`xnbdénð éëä ïéàen`n deyd cva zcnlp dlecb ezeg` ok` ± ¥¨¦©¦
.lgxe

:`xnbd zl`eyél änì 'Bnà áìça' àlàcenll yiy xg`n ± ¤¨©£¥¦¨¨¦
,'en` alga'n z`f cenll mikixv oi`e ,deyd cva dlecb ezeg`

:`xnbd daiyn .azkp dn myle xzein weqtd `lddéì éòaî± ¦¨¥¥
jxvp df xeziiì,zxg` dyxcàéðúãëweqta xn`p ,`ziixaa §¦§©§¨

éì ïéà ,'Bnà áìça'xeq`làlàicb xya leyia,Bnà áìça ©£¥¦¥¦¤¨©£¥¦
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oifge` mipy` cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay
'åë àãç øîà øîåo`ne .`ed `xeqi` `cgc ,leyia` i`w Ð dwel xn`c o`n Ð

meyn `l` alg zlik` meyn ea exzd `l m`c ,dlik`` i`w Ð dwel oi` xn`c
.alg xeqi`` liige alga xya xeqi` iz` `lc ,dwel epi` Ð alga xyaáìç éîá

.frla `"byin Ðøúåðäå ìåâôäxeqi` iz` ,iniiwe ixiq`c ab lr s` ,`nl` Ð
inp oicd `ede ,ediilr liige alga xya
"icb"c `ieaxn ,`nl` .alga alg lya m`¥¤¨¨

.oixeqi` lk lr liigc ol `wtpàðú éàäÐ
,xeqi` lr lg xeqi`c oixeqi` lka xaq inp
lg xeqi` oi` xn`c o`nk dl ixaq edpi`e

.da ebilti` `aeh i`pze ,xeqi` lréøä
áìçë ïäalge .mirxfd z` xiykdl Ð

gztze" (c mihtey) aizkc ,dwyn `xwp
."edwyze algd c`p z`ìçåîäådwyn Ð

.mizifd on afdïîùë àåä éøäonye Ð
dzyn" (dk ediryi) aizkc ,dwyn ixwi`

."mipnyåîà áìçá àìà éì ïéà,xnelk Ð
.frøîåì ãåîìú.ipy `xwn Ðåîà áìçá

.dxedh dnda alg lk iieaxl xziinc Ð
Ð l`enyckl dil jixvn `l `pz i`dc
cgn d`nh alge dhegy alge xkf algc
`le Ð aizk "en`" `dc .iwtp diteblc `xw
"icb" `dc Ð d`nh `le .xkf `le dhegy
`ivedl :oxn`ck ,irzyn dxedhae ,aizk
.dxedh inp en` jigxk lre .d`nhd z`
jkld .xedh edi` ied `l ,d`nh en` i`c
,`weec icb dil rnyn "icb"e .`z` `l ikdl
`xizi "icb"n Ð zenda x`ye dig xyae
lkd "icb" dil `xiaq i`c .`xeqi`l iwtp
dil dnl Ð dlhe lbr elit` ,rnyna
.aizk "en`" `de ,lgxe dxt alg iieaxl
"icb"c `xezi ol rnync (`,fhw) onwle
ipd Ð sere dig ihernl `aiwr iaxl "icb"
lbr elit`e "icb" dil rnync o`nl ilin
o`nl la` .ihernl `xizi `xw iz` ,dlhe
ixizi i`xw Ð `weec "icb" dil rnync
jixhvi` `l Ð ihernl i`c .ez` iieaxl
jixhvi` `l lilyle ,d`nh ihernl cge
iab `pgky`ck ,dil sili zernynnc ,`xw
.`ilrn icb lily :xn`c onwl `aiwr iax

äéì àéúà àä.xnege lwa xity Ðàø÷éòî
àðéããen` dn" ipzwc ,oicd zlgzn Ð

enr dxq`p ,draxda enr dxq`p `ly
yie .xnege lw ly ezlgz edf Ð "leyaa
hgyil dxq`p oky en`l dn :zeywdl
`picc `xwirn" hwp ikdle .cg` meia enr
seq lr dywn minrtc meyn Ð "`kxit
exq`py lgxe dxt" `tiq ipzwc oebk ,oicd
"leyaa enr exq`py oic epi` ,draxda enr

`id ef Ð 'ek "lgxe dxt lr dnzz l` dz` s` .leyiaa enr dxq`p `le ,draxda enr dxq`py ,gikez d`nh dnda" xne`e dywn did m`e .oicd seq edf Ð
.oicd seq lr `kxitïéðî äìåãâ åúåçà áìç,`ed `pixg` `pze ,yixc diteb `xw i`dne .`ed lecb oin la` ,dzenk dnda oin `idy ,dxt epiidc :izrny ip` Ð

oi`c ,`cge .draxda enr dxq`pc ,`cg :oiwelig ipya icbd on dwelgc Ð dcegl dxt `l` ,`xw cgc `xezin lgxe dxt dil wtp `lc :cere .ipyc `ed dipyile
xq`zy dipin dil `wtp `l Ð rnyna o`v lke ,(fk `xwie) aizk "o`ve xwa xyrn" `dc ,xyrzdl xicl enr zqpkpy ,lgx la` .xyrzdl xicl enr zqpkp

.(`,bp) zexekac `xza wxta ,xyrzdl o`vd mr qpkp epi` xwa .onwlck ,deyd cvda lgx dil `iz` xcde ,dxt `yixa sili jkld .leyiaa enråîà äîåÐ
,dzpy jeza zclei diicbc .xyrzdl xicl enr qpkil die`x `id oiicr Ð dcli xaky it lr s`e ,`id dpin `dc ,xyrn oiprl epnn dwelg dpi`ymr zqpkpe

,xyrzdl xicl zeqpkp olek Ð [yly] yly ecli dizepa lke ,zepa yly dcliy diicb :(a,k) zexekaa `ipzck ,xyrzdl dqpkp `l oiicryk ,xyrzdl xicl dpa
.leyiaa enr dxqe`l epnn aezkd dwlg ikd elit`eäìåãâ åúåçà.'ek zqpkp dpi`y dxt Ðåîà áìçá øîåì ãåîìú`linne ,alg lk iieaxl Ð `xizi `xw Ð

.leyial epnn wlgiz ,xyrn oiprl epnn dwlgpc ogky`c .dxt i`axzi`äðè÷ åúåçà.lgx Ðàéðéáî.dlecb ezeg`ne en`n Ðåîàî éúéúen` dnc Ð
!leyiaa enr dxq`py oic epi` ,draxda enr dxq`py ,dphw ezeg` .leyiaa enr dxq`p ,draxda enr dxq`p `ly'åë åîàì äî.éîð äìåãâ åúåçà éëä éà

àéðéáî éúéúlk `l ,dlecb ezeg` Ð leyaa enr dxq`p ,xicl enr zqpkpy ,en` dn :opipc ikde .eilr aiydl oi` ixdy ,oicd ivgne ,dphw ezeg`ne en`n Ð
`nl` .'ek dqpkp `l oky ,dphw ezeg`l dn :jxtinl `kil eze .gikez dphw ezeg` !dlecb ezeg`a xn`z .dhigya enr dxq`p oky ,en`l dn :zkxt ike !oky

"gikez dphw ezeg`" `nip ikid :il `iywe .izrny jk .ol `wtp `pic ibltn?zifg i`n :jixt ikdc izrny ip`e !`xeqi`l dphw ezeg` ol `niiw `l izk` `d
`ipian dphwe ,`xwn ol `wtp dlecb ezeg`c?,dlecb ezeg`l iax ik `xw `xazqnc ,`cg :il `iywe !`ipian dlecbe ,`xwc `ieaxn dphw ezeg` dil wetiz
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ïåéë,iwl leya`c oeik :jenqa xn`ck ,`kti` `ni` :dniz Ð iwl `l dlik` lrc

.iwl inp dlik``ìùáîägzek `dc ,`ki` `din `xeqi` Ð xeht alg ina

lirl opixn`e ,(`,an migqt) "oixaer el`" yixa xn`ck ,dil icar `algc iaeiqpn

.gzeka xya lek`l xeq`c (a,`iw)áìçá`l` dil jixhvi` `l Ð oipn lgxe dxt

icb e` icb alga dxt oebk ,epin oi`ya zeaxl

opiyxc `d ,dnvr alga dxt la` .dxt alga

elit` Ð "icb" xn`py mewn lk :(a,biw) lirl

.qxhpewa wgc mpgae .rnyna lgxe dxt

äøôm`e Ð draxda dnr exq`py lgxe

gikei sere dig :xn`zser e` ,`aiwr iaxl e

mr draxda exq`pc ,ililbd iqei iaxl dicegl

z` gbpy xey" seqa opixn`ck ,epin epi`y

yie !leyaa exq`p `le (`,dp `nw `aa) "dxtd

.jixt `ticrc :xnel

äî:dniz Ð dhigya enr dxq`p oky en`l

bdep epa z`e eze` oi`c ,gikez dig ,opaxl

.diga

ãåîìúdpin yixc cer Ð en` alga xnel

lr s` .dalga dnvr `id :jenqa

,(a,biw) lirl ediizlnl dil yixc l`enyc ab

.ixziin ediipin ixzc Ð "alga"n yixc `kd

algac `prci `p`e ,"en`a" azknl ivn dedc

`aizk ded ediipin cgac oeik ,xn`w en`

ser hrnnc ililbd iqei iaxe ."en` alga"

.yixc `w "en`"c e"ien Ð m` alg el oi`y
cr

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

é÷ì àì äìéëà ìòc ïåék¯.é÷ì àì éîð ìeMéaà ¥¨§©£¦¨¨¨¥©¦©¦¨¨¥
ìeMéaà :éøîàc àkéàå¯,é÷ìc éâéìt àì àîìò élek §¦¨§¨§¦©¦¥¨§¨¨§¦¦§¨¥

éâéìt ék¯ä÷Bì Bðéà øîàc ïàî .äìéëàà¯àäc ¦§¦¦©£¦¨©©£©¥¤§¨
ä÷Bì øîàc ïàîe .øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà¯éëäì ¥¦¨©¦©©£©¤§¨¦

ìa äìéëàì àðîçø d÷tàïåék ,ìeMéa ïBLìeMéaàc ©§¨©£¨¨©£¦¨¦§¦¥¨§©¦
é÷ì¯øîà øî :àîéà úéòaéàå .é÷ì éîð äìéëàà ¨¥©£¦¨©¦¨¥§¦¨¥¥¨¨£©

ìMáîä :éáéúéî .éâéìt àìå ,àãç øîà øîe àãç£¨¨£©£¨§¨§¦¦¥¦¥©§©¥
áìç éîa¯áìça BìMaL íc ,øeèt¯.øeèt §¥¨¨¨¨¤¦§§¨¨¨

íéôìhäå íéðøwäå íéãébäå úBîöòäïìMaLáìça¯ ¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¤¦§¨§¨¨
ìebtä .øeètáìça ïìMaL àîhäå øúBpäå¯!áéiç ¨©¦§©¨§©¨¥¤¦§¨§¨¨©¨

¯ìMáîä" .øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ àpz éàä©©¨§©¦¨©¦©§©¥
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רלי oifge` mipy` cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay
'åë àãç øîà øîåo`ne .`ed `xeqi` `cgc ,leyia` i`w Ð dwel xn`c o`n Ð

meyn `l` alg zlik` meyn ea exzd `l m`c ,dlik`` i`w Ð dwel oi` xn`c
.alg xeqi`` liige alga xya xeqi` iz` `lc ,dwel epi` Ð alga xyaáìç éîá

.frla `"byin Ðøúåðäå ìåâôäxeqi` iz` ,iniiwe ixiq`c ab lr s` ,`nl` Ð
inp oicd `ede ,ediilr liige alga xya
"icb"c `ieaxn ,`nl` .alga alg lya m`¥¤¨¨

.oixeqi` lk lr liigc ol `wtpàðú éàäÐ
,xeqi` lr lg xeqi`c oixeqi` lka xaq inp
lg xeqi` oi` xn`c o`nk dl ixaq edpi`e

.da ebilti` `aeh i`pze ,xeqi` lréøä
áìçë ïäalge .mirxfd z` xiykdl Ð

gztze" (c mihtey) aizkc ,dwyn `xwp
."edwyze algd c`p z`ìçåîäådwyn Ð

.mizifd on afdïîùë àåä éøäonye Ð
dzyn" (dk ediryi) aizkc ,dwyn ixwi`

."mipnyåîà áìçá àìà éì ïéà,xnelk Ð
.frøîåì ãåîìú.ipy `xwn Ðåîà áìçá

.dxedh dnda alg lk iieaxl xziinc Ð
Ð l`enyckl dil jixvn `l `pz i`dc
cgn d`nh alge dhegy alge xkf algc
`le Ð aizk "en`" `dc .iwtp diteblc `xw
"icb" `dc Ð d`nh `le .xkf `le dhegy
`ivedl :oxn`ck ,irzyn dxedhae ,aizk
.dxedh inp en` jigxk lre .d`nhd z`
jkld .xedh edi` ied `l ,d`nh en` i`c
,`weec icb dil rnyn "icb"e .`z` `l ikdl
`xizi "icb"n Ð zenda x`ye dig xyae
lkd "icb" dil `xiaq i`c .`xeqi`l iwtp
dil dnl Ð dlhe lbr elit` ,rnyna
.aizk "en`" `de ,lgxe dxt alg iieaxl
"icb"c `xezi ol rnync (`,fhw) onwle
ipd Ð sere dig ihernl `aiwr iaxl "icb"
lbr elit`e "icb" dil rnync o`nl ilin
o`nl la` .ihernl `xizi `xw iz` ,dlhe
ixizi i`xw Ð `weec "icb" dil rnync
jixhvi` `l Ð ihernl i`c .ez` iieaxl
jixhvi` `l lilyle ,d`nh ihernl cge
iab `pgky`ck ,dil sili zernynnc ,`xw
.`ilrn icb lily :xn`c onwl `aiwr iax

äéì àéúà àä.xnege lwa xity Ðàø÷éòî
àðéããen` dn" ipzwc ,oicd zlgzn Ð

enr dxq`p ,draxda enr dxq`p `ly
yie .xnege lw ly ezlgz edf Ð "leyaa
hgyil dxq`p oky en`l dn :zeywdl
`picc `xwirn" hwp ikdle .cg` meia enr
seq lr dywn minrtc meyn Ð "`kxit
exq`py lgxe dxt" `tiq ipzwc oebk ,oicd
"leyaa enr exq`py oic epi` ,draxda enr

`id ef Ð 'ek "lgxe dxt lr dnzz l` dz` s` .leyiaa enr dxq`p `le ,draxda enr dxq`py ,gikez d`nh dnda" xne`e dywn did m`e .oicd seq edf Ð
.oicd seq lr `kxitïéðî äìåãâ åúåçà áìç,`ed `pixg` `pze ,yixc diteb `xw i`dne .`ed lecb oin la` ,dzenk dnda oin `idy ,dxt epiidc :izrny ip` Ð

oi`c ,`cge .draxda enr dxq`pc ,`cg :oiwelig ipya icbd on dwelgc Ð dcegl dxt `l` ,`xw cgc `xezin lgxe dxt dil wtp `lc :cere .ipyc `ed dipyile
xq`zy dipin dil `wtp `l Ð rnyna o`v lke ,(fk `xwie) aizk "o`ve xwa xyrn" `dc ,xyrzdl xicl enr zqpkpy ,lgx la` .xyrzdl xicl enr zqpkp

.(`,bp) zexekac `xza wxta ,xyrzdl o`vd mr qpkp epi` xwa .onwlck ,deyd cvda lgx dil `iz` xcde ,dxt `yixa sili jkld .leyiaa enråîà äîåÐ
,dzpy jeza zclei diicbc .xyrzdl xicl enr qpkil die`x `id oiicr Ð dcli xaky it lr s`e ,`id dpin `dc ,xyrn oiprl epnn dwelg dpi`ymr zqpkpe

,xyrzdl xicl zeqpkp olek Ð [yly] yly ecli dizepa lke ,zepa yly dcliy diicb :(a,k) zexekaa `ipzck ,xyrzdl dqpkp `l oiicryk ,xyrzdl xicl dpa
.leyiaa enr dxqe`l epnn aezkd dwlg ikd elit`eäìåãâ åúåçà.'ek zqpkp dpi`y dxt Ðåîà áìçá øîåì ãåîìú`linne ,alg lk iieaxl Ð `xizi `xw Ð

.leyial epnn wlgiz ,xyrn oiprl epnn dwlgpc ogky`c .dxt i`axzi`äðè÷ åúåçà.lgx Ðàéðéáî.dlecb ezeg`ne en`n Ðåîàî éúéúen` dnc Ð
!leyiaa enr dxq`py oic epi` ,draxda enr dxq`py ,dphw ezeg` .leyiaa enr dxq`p ,draxda enr dxq`p `ly'åë åîàì äî.éîð äìåãâ åúåçà éëä éà

àéðéáî éúéúlk `l ,dlecb ezeg` Ð leyaa enr dxq`p ,xicl enr zqpkpy ,en` dn :opipc ikde .eilr aiydl oi` ixdy ,oicd ivgne ,dphw ezeg`ne en`n Ð
`nl` .'ek dqpkp `l oky ,dphw ezeg`l dn :jxtinl `kil eze .gikez dphw ezeg` !dlecb ezeg`a xn`z .dhigya enr dxq`p oky ,en`l dn :zkxt ike !oky

"gikez dphw ezeg`" `nip ikid :il `iywe .izrny jk .ol `wtp `pic ibltn?zifg i`n :jixt ikdc izrny ip`e !`xeqi`l dphw ezeg` ol `niiw `l izk` `d
`ipian dphwe ,`xwn ol `wtp dlecb ezeg`c?,dlecb ezeg`l iax ik `xw `xazqnc ,`cg :il `iywe !`ipian dlecbe ,`xwc `ieaxn dphw ezeg` dil wetiz
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ïåéë,iwl leya`c oeik :jenqa xn`ck ,`kti` `ni` :dniz Ð iwl `l dlik` lrc

.iwl inp dlik``ìùáîägzek `dc ,`ki` `din `xeqi` Ð xeht alg ina

lirl opixn`e ,(`,an migqt) "oixaer el`" yixa xn`ck ,dil icar `algc iaeiqpn

.gzeka xya lek`l xeq`c (a,`iw)áìçá`l` dil jixhvi` `l Ð oipn lgxe dxt

icb e` icb alga dxt oebk ,epin oi`ya zeaxl

opiyxc `d ,dnvr alga dxt la` .dxt alga

elit` Ð "icb" xn`py mewn lk :(a,biw) lirl

.qxhpewa wgc mpgae .rnyna lgxe dxt

äøôm`e Ð draxda dnr exq`py lgxe

gikei sere dig :xn`zser e` ,`aiwr iaxl e

mr draxda exq`pc ,ililbd iqei iaxl dicegl

z` gbpy xey" seqa opixn`ck ,epin epi`y

yie !leyaa exq`p `le (`,dp `nw `aa) "dxtd

.jixt `ticrc :xnel

äî:dniz Ð dhigya enr dxq`p oky en`l

bdep epa z`e eze` oi`c ,gikez dig ,opaxl

.diga

ãåîìúdpin yixc cer Ð en` alga xnel

lr s` .dalga dnvr `id :jenqa

,(a,biw) lirl ediizlnl dil yixc l`enyc ab

.ixziin ediipin ixzc Ð "alga"n yixc `kd

algac `prci `p`e ,"en`a" azknl ivn dedc

`aizk ded ediipin cgac oeik ,xn`w en`

ser hrnnc ililbd iqei iaxe ."en` alga"

.yixc `w "en`"c e"ien Ð m` alg el oi`y
cr
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`oifgeרלב mipya cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay
dinwl aizen `w i`n :cere !`l Ð dphw la` .xyrna enr dxq`py ,iax `xeqi`l

sqei iax ixac z` ip` d`exe !dphw ezeg`l ,jixhvi` `aeh Ð "`z` i`nl en` alga"

Ð "dphw ezeg`"e "dlecb ezeg`"c :eci azk zaeyz izi`xy dkxal epexkf mlr aeh

.dxyrzp xaky ,dpwf `id ef Ð "dlecb"e .ezenk icb oin ody ,xn`w ynn epin`

.oiicr dxyrzp `ly diicb `id ef Ð "dphw"e

dil `iz`c ,lirlc diteb `pz epiid `pz i`de

yixc `w `zyde ,ixizi i`xwn cgn lgxe dxt

dxyrzpy ,dlecb ezeg` :xn`w ikde .jci`l

eteqc meyn Ð dlecb hwp jgxk lre .oipn ,xak

dipin dil `iaxzin `l dphwe .`ieaxn dl sili

,`xeqi`l `xw iax ik `xazqnc meyn Ð

`xwn eli`c .xyrna enr dxq`pc ,iax dlecb

ik :xninl `ki`c Ð iieaxl ivn `l `nw `xizi

oixeq`c ,lgxe dxt `l` iax `l ,`xeqi`l iax

ikdle .`l Ð ezeg` la` ,draxda enr

dphwe ,dlecb ezeg`l `pixg` `xw opirny`

.`ipian `iz`éëä éàdl `iz` dphwc Ð

`ipianéîð äìåãâ åúåçà ?,`xw iraiz `l Ð

,en` dn :ikd yexce ,dxte en`c `ipian izize

.leyaa enr dxq`p Ð xicl enr dqpkpy

oky ,en`l dn !oky lk `l Ð dlecb ezeg`

,dxtl dn .gikez dxt !dhigya enr dxq`p

,gikez en` !xyrnae draxda enr dxq`p oky

,oicd xfge .xyrnae draxda enr zxzeny

`ipian `iz`e .'ek alg mdy :oday deyd cvd

.dphw oiae dlecb ezeg` oiaàìà`xw Ð

`z` i`nl iyily?àðééðú ,äéôåâì Z àî÷
éàîì Z êãéàå ,ìçøå äøôì Zàéä ?

äáìçá äîöò,dig dcera dpnn `viy Ð

ezeg`lc mixacd oi`xp ef dyxcn s`e .'ek oipn

Ð `ipian e` `xwn e` ,`cenlz jixvn ynn

.`cenlz opikxvn dnvr `idl elit` `dc

icb oin lk diteblc `xwn ol `wtp `l `nl`

`ede ,`l Ð dnvr `id la` ,`weec en` `l`

.dphwe dlecb ezeg` oicdéøô íò éøô
äèéçùámeia zg` dxt ipa ipy oihgeyy Ð

.cg`ìåùéáá éøô íò éøô.algd mr icb Ð

'åë éåáãçà áø øîàixn` `l `kd Ð

iywnc meyn ,lirlck "`kxit `picc `xwirn"

.oicd seq lräãøô éçà`iqeqd dzcliy Ð

oa ixd Ð qeqd on xg` oa dl dide ,xengd on

.ezeg` mr xeq`e ,en` mr xzenáà òøæ íúä
íéøâ à÷ixt mr ixt meyn e`l `xeqi`e Ð

,xnelk .ixt epi`y mr ixt meyn `l` ,`ed

alga icb la` .welg `edy odia` cv meyn

elit`e ,aezkd o`xw on` my lr mdipy Ð en`

a`d welg meyn `nrhc rcze .edpixq` ikd

mr ixtc ,`kti` xeqi` iedc oipnif `dc Ð `ed

.xzen Ð ixt mr ixte ,xeq` Ð m`dãøô àäã
àéñåñ ïáig` `ede ,xengd on ezcliy Ð

on zg` za cer ef `iqeql dl dzidy .dcxt

.xengdäçôù ïá ãáò,en` oina xzen Ð

:opikxte .oixeg zaa xeq`eà÷ øåøçù èâ íúä
íéøâ`dc ,`ed ixt mr ixt meyn e`le Ð

.xqzine ,`kti` iedc oipnifíéòøæ éàìëÐ

.df mr df rexfl xeq`y ,oiycr mr oihg

øúåîå.rwxwd mr ,en` mr cg` lk rexfl Ð

øñúéî éî éøô íò éøô íúä ïðéëøôåÐ

lr epiidc ,drixfa `l` ixt mr ixt xq`p melk

m`d iciàãëá éøòùå éèç àä ?gipdy Ð

.my ripvdl ckaêì éúáòéúù ìë.epnn wgxzdle earzl jl izxq`y lk Ðìëàú ìáá àåä éøäoebk ,dxiara `a `ly oiae dxiara `ay oia ,`edy oipipr lka zinler Ð

.cgi mlyal `ly ,eleyan wgxzdl jl eizariz ixd i`de .xeq` Ð jl izarizy xg`n ,ieb ici lr e` ohw ici lrèøôù êøãë äàðäá øúåî àåäù áåúëä êì èåøôéù ãò
äìáðá êì."lk`z `l"n d`pd xeqi` rnyna ied Ð d`pd xzid da jl yxit `ly mewn lk `d .d`pd xzid da yxtl jxved Ð lk`z `l `l` jl azk `ly it lr s`y Ð

òöîàá äðéúðå äøéëî áéúëãî."iebl dpxknze xbl dppzz" ikd azknl dil ded Ð aizk `wec i`c .ieb` oiae xb` oia ,iniiw dpizp cg`e dxikn cg` :dpin rny Ð
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ãòopixn` (a,`k migqt) "dry lk" wxta Ð dlapa jl hxty jxck aezkd jl hextiy

.oazkk mixacl jixhvi` dcedi iaxlc ,xi`n iaxk `l` eda` iaxc `nwezn `lc

dz` i`e ,alkl jilyn dz` eze` Ð "eze` oekilyz alkl"n ol `wtp dcedi iaxle

`l"c dipin sili ikid ,inp xi`n iaxl :xn`z m`e .dxezay oixeqi` lk alkl jilyn

`d ?xzid hxtcn ,d`pd xeqi` rnyn "elk`z

yie !ieb zxiknl xb zpizp micwdl `xw jixhvi`

opirci ded `xw mey `la `xaqnc :xnel

dxikne dpizp aizkc `zyd `l` ,micwdl

aizkc e`l i` Ð d`pd xeqi` `nlra cnll

.mzeeydl `xw `z`c `pin` ded ,micwdl "e`"

e` ,ediipin cg `l` aezkil `le :xn`z m`e

"e`" jxhvi `le ,xbc dpizp e` iebc dxikn

:xnel yie !`xaqn dil ircic oeik ,micwdl

`e .iebc dpizp ihernl `xw iz`c `pin` dedcm

dedc :xnel yie !iebc dpizp aezkie :xn`z

etqil `lc ,xbc dpizp ihernl iz`c `pin`

lek`l `l` eilr law `lc it lr s` ,dil

ux`a dlap `wece .xiibzdl xdniy ick ,zelap

dxkenl `a m`e ,my oiievn mieb oi`y ,l`xyi

xb zpizp ,oihren minca dpzil jixv ,iebl

xeknl mc`l utg yi m`y `hiyt la` .zncew

l`xyil elit` eppziy dnn iebl epxkni mcew Ð

.exagêøãëxbl" qxb `l Ð dlapa jl hxty

qxhpewa yxitck ,"dxikna ieble dpizpa

ixii`c rnyn ded ok m`c Ð (my) migqta

iaxce ,oazkk mixac xn`c ,dcedi iaxc `ail`

.ziyixtck ,xi`n iaxk `l` `nwezn `l eda`

`nlra `xwc `pyilc :yxtl yi Ð dil qxb i`e

hwp :inp i` .oazkk mixac eedlc meyn `le ,hwp

.zncew xbd zpizpc meyn ,ikd

éáøozil xeq`e Ð oazkk mixac xne` dcedi

`nw wxta d`ian df lre .mpg zpzn iebl

opzde :xn`z m`e .(`,k) dxf dcear zkqnc

dypd ciby jxi iebl mc` gley ,(a,bv oileg)

lk" wxtae ,mpga rnyn "gley"e ,dkeza

iaxk elit` `iz`c rnyn (`,ak migqt) "dry

did m` ,`ztqeza `ipzc :xnel yie !dcedi

.el exkenk `edy iptn ,xzen Ð epkyåàdnl

i`c :rnyn Ð oazkk mixacl dpin rny il

"xb"` "xekne dppzz" `pin` ded "e`" e`l

edfi`" yixa opixn` inp ikde ."ixkp"`e lirlc

"sqk"` i`w "ziaxnae" (`,`q n"a) "jyp

`nw wxtac :dnize .dixzac "lke`"`e

dniw iab i`pzc `zbelt `ki` (a,al) oiyecwc

`lc xn`c o`nl `ki`c ,owfe daiyc xecde

mewz daiy iptn" aizkc meyn ,ediiexz` iniiw

oeyl oi`c meyn :xnel yie !"owf ipt zxcde

ltep "ipt" oeyl `le ,"zxcde" lr ltep "iptn"

"el e`ived" wxtac :xn`z m`e ."mewz" lr

miweqt yng :dcedi oa iqi` xn`w (`,ap `nei)

"xex`" "xgn" "z`y" rxkd mdl oi`

lirl` i`w `l i`n`e ,"mw"e "micweyn"

dniwc oiyecwa xaq diteb iqi`c :cere ?zgzle

`kdc :xnel yie !ediiexz` iniiw xecde

oiyecwc `nw wxte (my n"a) "jyp edfi`"ae

,lirl` i`ce cg i`w Ð ilin ixz `ki`c (a,al)

ediiexzc xninl ol zi` ,zgzl` i`ce cge

xninl ol zi` mzd la` .`kde `kd` iniiw

e` lirl` e` ,`zkec cg` i`wc
zgzl`
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íB÷îa äîe :øîBçå ì÷ ,zøîà ?ïépî dáìça dîöò àéä¦©§¨©£¨¨¦©¦¨©§¨©¨¤©§¨
äèéçLa éøt íò éøt øñàð àlL¯íàä íò éøt øñàð ¤Ÿ¤¡©§¦¦§¦¦§¦¨¤¡©§¦¦¨¥

íB÷î .äèéçLaøñàpLïéc Bðéà ,ìeMáa éøt íò éøt ¦§¦¨¨¤¤¡©§¦¦§¦§¦¥¦
."Bnà áìça" øîBì ãeîìz !ìeMáa íàä íò éøt øñàpL¤¤¡©§¦¦¨¥§¦©§©©£¥¦
øa éBáãçà áø øîà !dì àéúà àä ?àø÷ éì änì àä̈¨¨¦§¨¨¨§¨¨£©©©©§©
äcøt éçà àéñeñ ïa ñeñ ,øîéîì àkéàc íeMî :énà©¦¦§¦¨§¥©¤§¨£¦¦§¨

!íàä íò éøt øzeîe ,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBé¯íúä ¦©¤¨§¦¦§¦¨§¦¦¨¥¨¨
äcøt éçà àéñeñ ïa ãøt àäc ,íéøb à÷c àeä áàä òøæ¤©¨¨§¨¨¥§¨¤¤¤§¨£¦¦§¨
àlà .íàä íò éøt øeñàå ,éøt íò éøt øzenL ,çéëBé¦©¤¨§¦¦§¦§¨§¦¦¨¥¤¨
ïa ãáò ,øîéîì àkéàc íeMî :àðéáøc déøa øî øîà£©¨§¥§¨¦¨¦§¦¨§¥©¤¤¤
øzeîe ,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBé úøøçeLî éçà äçôL¦§¨£¦§§¤¤¦©¤¨§¦¦§¦¨

!íàä íò éøt¯àäc ,íéøb à÷c àeä øeøçéL èb íúä §¦¦¨¥¨¨¥¦§§¨¨¥§¨
íò éøt øzenL ,çéëBé äçôL éçà úøøçeLî ïa ãáò¤¤¤§§¤¤£¦¦§¨¦©¤¨§¦¦
:ïéáà øa éãéà áø øîà àlà .íàä íò éøt øeñàå ,éøt§¦§¨§¦¦¨¥¤¨£©©¦¦©¨¦
éøt øeñàL ,eçéëBé íéòøæ éàìk ,øîéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¥©¦§¥§¨¦¦¤¨§¦

!íàä íò éøt øzeîe ,éøt íò¯íò éøt øñàð íeìk ¦§¦¨§¦¦¨¥§¤¡©§¦¦
àìå ,àcëa éøòNå éhéç àäc ,íàä éãé ìò àlà éøt§¦¤¨©§¥¨¥§¨¦¥§©£¥§©¨§¨

eøñzéîäî ,øîéîì àkéàc íeMî :éLà áø øîà àlà . ¦§§¤¨£©©©¦¦§¦¨§¥©©
ïkL íàä íò éøôa øîàz ,íéôeâ éðL ïkL éøt íò éøôl¦§¦¦§¦¤¥§¥¦Ÿ©¦§¦¦¨¥¤¥

éøèöéà éëä íeMî ,ãçà óebïépî :éLà áø øîà .àø÷ C ¤¨¦¨¦¦§§¦§¨¨©©©¦¦©¦
ìk ìëàú àì" øîàpL ?äìéëàa øeñàL áìça øNáì§¨¨§¨¨¤¨©£¦¨¤¤¡©ŸŸ©¨

"äáòBz¯ìkïéàå ."ìëàz ìá"a àeä éøä ,Eì ézáòzL ¥¨¨¤¦£§¦§£¥§©Ÿ©§¥
äìéëàa àlà éìéaø øîàc ,eäaà éaøãk ?ïépî äàðäa , ¦¤¨©£¦¨©£¨¨¦©¦¦§©¦©¨§¨©©¦

,"ìëàé àì" øîàpL íB÷î ìk :øæòìà éaø øîà ,eäaà©¨¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©ŸŸ©
"eìëàú àì" ,"ìëàú àì"¯ãçàå äìéëà øeqéà ãçà ŸŸ©ŸŸ§¤¨¦£¦¨§¤¨

Cøãk áeúkä Eì èBøôiL ãò ,òîLîa äàðä øeqéà¦£¨¨§©§©©¤¦§§©¨§¤¤
èøtLEìäìáða¯äðéúða øbìéBbìå:àéðúc .äøéëîa ¤¥¥§¦§¥¨©¥¦§¦¨§©¦§¦¨§©§¨

éøòLa øLà øbì äìáð ìë eìëàú àì"Eäpðzzdìëàå ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
"éøëðì øëî Bà¯,äøéëîa éBbìå ,äðéúða øbì àlà éì ïéà ¨Ÿ§¨§¦¥¦¤¨©¥¦§¦¨§©¦§¦¨

Bà ...äpðzz ...øbì" øîBì ãeîìz ?ïépî äøéëîa øbì©¥¦§¦¨¦©¦©§©©¥¦§¤¨
Bà ...äpðzz" øîBì ãeîìz ?ïépî äðéúða éBbì ."øëî̈Ÿ©¦§¦¨¦©¦©§©¦§¤¨

éBb ãçàå øb ãçà ,àöîð ."éøëðì øëî¯äøéëîa ïéa ¨Ÿ§¨§¦¦§¨¤¨¥§¤¨¥¦§¦¨
íéøác :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äðéúða ïéa¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¨¦

øbì ,ïáúëk¯éBbìå ,äðéúða¯éaøc àîòè éàî .äøéëîa ¦§¨¨©¥¦§¦¨§©¦§¦¨©©£¨§©¦
áBzëì ,øéàî éaø øîà÷ãk Czòc à÷ìñ éà ?äãeäé§¨¦¨§¨©§¨¦§¨¨©©¦¥¦¦§

éøòLa øLà øbì äìáð ìk eìëàú àì" àðîçøäpðzz E ©£¨¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨
dìëàåøëîeíéøáãì :dpéî òîL ?éì änì "Bà" ," ©£¨¨¨Ÿ¨¨¦§©¦¨¦§¨¦

øbì ,àúàc àeä ïáúëk¯éaøå .äøéëîa éBbìå ,äðéúða ¦§¨¨©£¨©¥¦§¦¨§©¦§¦¨§©¦
"Bà" éàä :Cì øîà øéàî¯äøéëîì øâc äðéúð íéc÷äì ¥¦£©¨©§©§¦§¦¨§¥¦§¦¨

äãeäé éaøå .éBâc¯éBâc äøéëîì øâc äðéúð íéc÷äì §§©¦§¨§©§¦§¦¨§¥¦§¦¨§
éøö àì,BúBéçäì äeeöî äzà äæ :àeä àøáñ ,àø÷ C ¨§¦§¨§¨¨¤©¨§¤§©£

LøBç úaL :ïîéñ) .BúBéçäì äeeöî äzà éà äæå§¤¦©¨§¤§©£¦¨©¨¥
Bðá úàå BúBà íéòøæ éàìëåçeléLåäzòî àlà .(ïwä §¦§¥§¨¦§¤§§¦©©¥¤¨¥©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc oileg(iying meil)

j`ïépî dáìça dîöò àéäm`d xya z` lyal xeq`y oipn ± ¦©§¨©£¨¨¦©¦
.dhgypy mcew dpnn `viy alga dnvräîe ,øîBçå ì÷ ,zøîà̈©§¨©¨¤©

äèéçLa éøt íò éøt øñàð àlL íB÷îa±s` ,dhigy oiprl m` §¨¤Ÿ¤¡©§¦¦§¦¦§¦¨
cg` meia hegyl xq`p `lylkn ,zg` dnda ly mipa ipy

mewnäèéçLa íàä íò éøt øñàð±oad cg` meia hegyl xq`p ¤¡©§¦¦¨¥¦§¦¨
,en` mrìeMáa éøt íò éøt øñàpL íB÷îleyia xeqi` oiprl ± ¨¤¤¡©§¦¦§¦§¦

,en` alg mr icb leyia dxezd dxq`yíò éøt øñàpL ïéc Bðéà¥¦¤¤¡©§¦¦
ìeMáa íàäalgd s` lyal xeq`l yiy zpzep `xaqd oi` ike - ¨¥§¦

.dxya mr dndadn `viy'Bnà áìça' øîBì ãeîìzepcnl jkl - ©§©©£¥¦
.dalga dnda xya leyia xeq`l yiy 'en` alga' xeziin

:`xnbd dywnàø÷ él änì àä,z`f zeaxl weqt jixv recn ± ¨¨¨¦§¨
dì àéúà àä.xnege lwa z`f cenll yiy dxn` `ziixad ixde ± ¨¨§¨¨

:`xnbd zvxzn,øîéîì àkéàc íeMî ,énà øa éBáãçà áø øîà̈©©£©§©©¦¦§¦¨§¥©
àéñeñ ïa ñeñ`ede ,dqeqe qeql oa qeq -,dcøt éçàen`y epiidc ¤§¨£¦¦§¨

,xengd on dcxt dcli dqeqd,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBéixdy ¦©¤¨§¦¦§¦
,dcxtd ezeg` mr draxda xeq` df qeqíàä íò éøt øzeîe± ¨§¦¦¨¥

eze`n mdy ,dqeqd en` mr draxda `ed xzen mewn lkn j`
,dhigyn di`x oi` `linne .oinxq`py draxda ep`vn ixdy

`ziixad z`f dcnl jkle ,m`d mr ixt xq`p `le ixt mr ixt
.weqtn

ixdy ,alga xyal draxdn gikedl oi` :`xnbd dgecíúä± ¨¨
,draxd iablíéøb à÷c àeä áàä òøæyi mdn cg` lkly dn ± ¤©¨¨§¨¨¦

dxezd ,alga xya iabl la` .xeqi`d z` mxeb df xg` oinn a`
,cgi mlyal dxq` ok it lr s`e ,m`d my lr algle icbl d`xw
.eicgi leyiaa mixeq` dalg mr m`d s`y dhigyn cenll yie

,a`d rxf zngn `ed ef draxda xeqi`dy di`xdeïa ãøt àäc§¨¤¤¤
çéëBé dcøt éçà àéñeñxengn clepy cxtn gikedl yi oky ± §¨£¦¦§¨¦©

,xengd on [dcxt-] za cer yi dqeqd en`le ,dqeqeéøt øzenL¤¨§¦
éøt íòmdipyay itl ,dcxtd ezeg` mr cxtd riaxdl xzen ± ¦§¦

,qeqe xFng cv axerníàä íò éøt øeñàåz` riaxdl xeq` j` ± §¨§¦¦¨¥
ok m`e .xg` oinn a` yi cg` lkly itl ,dqeqd en` mr cxtd
`iyewd zxfege ,dhigyn gikedl yi aeye ,draxdn di`x oi`

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad recn
:`xnbd zvxzn,øîéîì àkéàc íeMî ,àðéáøc déøa øî øîà àlà¤¨¨©©§¥§¨¦¨¦§¦¨§¥©

çéëBé úøøçeLî éçà äçôL ïa ãáò,dgty oa carn gikedl yi - ¤¤¤¦§¨£¦§§¤¤¦©
,exxgzyd `l en`e `ede dxxgzyd dgtyd ezeg`yøeñàL¤¨

éøt íò éøtoixeg zad ezeg` z` z`yl xeq` card ±éøt øzeîe §¦¦§¦¨§¦
íàä íòdi`x oi` `linne .en`k dgtyl `ypidl xzene ± ¦¨¥

,dhigynixt xq`p `le ixt mr ixt xq`py cara ep`vn ixdy
.weqtn `ziixad z`f dcnl jkle ,m`d mr

ixdy ,alga xyal dgty oa carn gikedl oi` :`xnbd dgec
øeøçéL èb ,íúäoixeg za d`yre dgtyl ozipyíéøb à÷c àeä ¨¨¥¦§§¨¨¦

,card dig`l `ypidl dxq`l mxebd `ed ±ïa ãáò àäc§¨¤¤¤
çéëBé äçôL éçà úøøçeLîdgty oa carn gikedl yi ixdy ± §§¤¤£¦¦§¨¦©

,exxgzyd `l dgtyd ezeg`e `ede ,dxxgzyd en`yøzenL¤¨
éøt íò éøt,ezeg`k dgtyl `ypidl xzen card ±éøt øeñàå §¦¦§¦§¨§¦

íàä íòdn ok m`e .oixeg zad en`l `ypidl `ed xeq`e ± ¦¨¥
oi`e ,'ixt mr ixt' mdy zngn df oi` `ypidl md mixeq`y
recne ,dhigyn gikedl yi aeye ,leyial carn gikedl

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad
:`xnbd zvxzn,øîéîì àkéàc íeMî ,ïéáà øa éãéà áø øîà àlà¤¨¨©©¦¦©¨¦¦§¦¨§¥©

eçéëBé íéòøæ éàìk,d`eaz ipin ipy zrixf xeqi`n gikedl yi ± ¦§¥§¨¦¦
,zewxi e` zeiphwéøt íò éøt øeñàLdf mipin ipy rexfl xeq` ± ¤¨§¦¦§¦

,df mrøzeîerexflíàä íò éøt`idy rwxwa ecal oin lk ± ¨§¦¦¨¥
,m`d mr ixt mixzen ixt mr ixt mixeq`y s`y gkene ,m`d

.weqtn `ziixad z`f dcnl xnege lwd z` jixtdl yiy oeike
:`xnbd dgecíàä éãé ìò àlà éøt íò éøt øñàð íeìkdn ike ± §¤¡©§¦¦§¦¤¨©§¥¨¥

lk ixde ,rwxwd ici lr epi` ixt mr ixt mirxf i`lka xq`py
zrixf `id ixd ixt mr ixt zrixf s`e ,`id rwxwd ici lr drixf

,m`d mr ixtàcëa éøòNå éhéç àäcmixerye mihig ixdy ± §¨¦¥§©£¥§©¨
cka mgipdymripvdl df cil dfzéî àìåeøñexq`p `l ± §Ÿ¦©§

i`lkn gikedl oi` ok m` .df mr df erxfp `ly oeik ,mi`lka
`l `ziixad recne ,dhigyn gikedl yi aeye ,leyial mirxf

.xnege lwn z`f dcnl
:`xnbd zvxznéøôl äî ,øîéîì àkéàc íeMî ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¦§¦¨§¥©©¦§¦

éøt íò,en` alga icb ±íéôeb éðL ïkLe`vi zg` m`ny ,md ¦§¦¤¥§¥¦
,algde icbd ,'miteb' ipyíàä íò éøôa øîàzdnvr `id ± Ÿ©¦§¦¦¨¥

dalgaïkLly algde dicbdãçà óebeze`n `vi algdy ,md ¤¥¤¨
.ea lyazny sebéëä íeMîe ,dhigyn cenll oi` jkl -éøèöéàC ¦¨¦¦§§¦

àø÷-.'en` alga' xeziin z`f cenll `ziixad dkxvede §¨
:d`pdae dlik`a xeq` alga xyay micnl oipn zyxec `xnbd

,äìéëàa øeñàL áìça øNáì ïépî ,éMà áø øîàxn`p `l `lde ¨©©©¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©£¦¨
,'lyaz `l' wx weqtaøîàpL(b ci mixac),'äáòBz ìk ìëàú àì' ¤¤¡©ŸŸ©¨¥¨

,weqtd zpeekeEì ézáòzL ìk,earzl izieive izxq`y lk ±éøä ¨¤¦©§¦§£¥
ìëàz ìáa àeä.dlik`a xeq` `ed ixd ±alga xya s`e §©Ÿ©

.dlik`a mixeq`e 'darez' md ixd ,leyiaa mixeq`y
éì ïéàåef dyxcn xeq`lïépî äàðäa ,äìéëàa àlà,xeq`y §¥¦¤¨©£¦¨©£¨¨¦©¦

eäaà éaøãk,eda` iax ixacn cnlp df xac ±eäaà éaø øîàc ¦§©¦©¨§¨©©¦©¨
øîàpL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîàoeyla xeqi` dxeza'ìëàé àì' ¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©ŸŸ©

e`'ìëàú àì'e`øeqéà ãçàå äìéëà øeqéà ãçà ,'eìëàú àì' ŸŸ©ŸŸŸ§¤¨¦£¦¨§¤¨¦
òîLîa äàðä,d`pda oiae dlik`a oia xeq`l aezkd zernyn ± £¨¨§©§©

áeúkä Eì èBøôiL ãòd`pdy yxetna aezkd yxtiy cr ± ©¤¦§§©¨
,zxzenäìáða Eì èøtL Cøãkxn`py ,d`pda zxzen `idy §¤¤¤¨©§¦§¥¨

(`k ci mixac)Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl dlap lk Elk`z `l'ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
jxved ,dlik` xeqi` `l` da xn`p `ly s`e ,'ixkpl xkn F`¨Ÿ§¨§¦

xizdl aezkdäðéúða øâì,dpzna xbl dzzl ±íéáëBk ãáBòìe §¥¦§¦¨§¥¨¦
äøéëîadxizd `lnl`y gkene ,miakek caerl dxkenle ± ¦§¦¨

lky cenll yie ,d`pda s` dxeq` `id dzid ,yexita aezkd
jk meyne .d`pda s` xeq` df ixd ,dlik` xeqi` xn`py mewn
s` xeq` ,'darez lk lk`z `l' meyn xeq`y alga xya

.d`pda
:dliapa d`pd xzid ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

àéðúcxn`p ,(my)éøòLa øLà øbì äìáð ìë eìëàú àì'äpðzz E §©§¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨
ðì øëî Bà dìëàåéì ïéà ,'éøëxizdläðéúða øâì àlà`weec ©£¨¨¨Ÿ§¨§¦¥¦¤¨§¥¦§¦¨

äøéëîa íéáëBk ãáBòìe,`weecïépî äøéëîa øâìxzeny oipn - §¥¨¦¦§¦¨§¥¦§¦¨¦©¦
,'dppzz' `l` ea xn`p `l `lde ,xbl dxkenl s`øîBì ãeîìz± ©§©

aezkd epcnln,'øBëî Bà äpðzz øbì's` 'xekn e`' yexcl yie ©¥¦§¤¨¨
.el dxkenl xzeny ,eiptl azkpy xb lräðéúða íéáëBk ãáBòì§¥¨¦¦§¦¨

ïépî`l` ea xn`p `l `lde ,dpzna iebl dzzl s` xzeny oipn - ¦©¦
,'xekn',éøëðì øBëî Bà äpðzz øîBì ãeîìz'dppzz' yexcl yie ©§©¦§¤¨¨§¨§¦

.dpzna el dzzl xzeny ,eixg`l azkpy miakek caer lr s`
ef dyxc itle,àöîðyãçà[oia-]ãçàå øb[oiae-]íéáëBk ãáBò ¦§¨¤¨¥§¤¨¥¨¦

mixzen,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác .äðéúða ïéa äøéëîa ïéa¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
`l` ,weqtd z` ok yexcl oi`ïáúëk íéøácoeylk yxtl yi ± §¨¦¦§¨¨

,`weec aezkdäðéúða øâì`weecäøéëîa íéáëBk ãáBòìe,`weec §¥¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
xeq` la`.xbl minca dxkenle miakek caerl dpzna dzzl

:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîxbl' weqta yexcl oi`y ©©§¨§©¦§¨
:`xnbd daiyn .'ixkpl xekn e` dppzz' oke 'xekn e` dppzzéà¦

øéàî éaø øîà÷ãk Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did m` ± ©§¨©§¨¦§¨¨©©¦¥¦
,xi`n iax zyxckàðîçø áBzëìdxezd aezkzy ±eìëàú àì' ¦§©£¨¨ŸŸ§

éøòLa øLà øbì äìáð ìëøBëîe dìëàå äpðzz Eote`ay ,'ixkpl ¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨
'xekn' daizd z` oiae 'dppzz' daizd z` oia yexcl rnyn df

,ixkp lr mbe xb lr mbél änì 'Bà'e`' dxezd dazk recne ± ¨¨¦
,welig zaiz `idy 'xekndpéî òîLo`kn gikedl jl yi ± §©¦¨
àúàc àeä ïáúëk íéøáãì,azkpy enk weqtd z` yxtl yiy ± ¦§¨¦¦§¨¨§¨¨

äøéëîa íéáëBk ãáBòìe äðéúða øâìs` dxikn yexcl `le ,`weec §¥¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
.ixkp lr s` dpizpe xb lr

:`xnbd zl`eyøéàî éaøådper .'xekn e`' azkp recn x`ai ji` §©¦¥¦
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc oileg(iying meil)

j`ïépî dáìça dîöò àéäm`d xya z` lyal xeq`y oipn ± ¦©§¨©£¨¨¦©¦
.dhgypy mcew dpnn `viy alga dnvräîe ,øîBçå ì÷ ,zøîà̈©§¨©¨¤©

äèéçLa éøt íò éøt øñàð àlL íB÷îa±s` ,dhigy oiprl m` §¨¤Ÿ¤¡©§¦¦§¦¦§¦¨
cg` meia hegyl xq`p `lylkn ,zg` dnda ly mipa ipy

mewnäèéçLa íàä íò éøt øñàð±oad cg` meia hegyl xq`p ¤¡©§¦¦¨¥¦§¦¨
,en` mrìeMáa éøt íò éøt øñàpL íB÷îleyia xeqi` oiprl ± ¨¤¤¡©§¦¦§¦§¦

,en` alg mr icb leyia dxezd dxq`yíò éøt øñàpL ïéc Bðéà¥¦¤¤¡©§¦¦
ìeMáa íàäalgd s` lyal xeq`l yiy zpzep `xaqd oi` ike - ¨¥§¦

.dxya mr dndadn `viy'Bnà áìça' øîBì ãeîìzepcnl jkl - ©§©©£¥¦
.dalga dnda xya leyia xeq`l yiy 'en` alga' xeziin

:`xnbd dywnàø÷ él änì àä,z`f zeaxl weqt jixv recn ± ¨¨¨¦§¨
dì àéúà àä.xnege lwa z`f cenll yiy dxn` `ziixad ixde ± ¨¨§¨¨

:`xnbd zvxzn,øîéîì àkéàc íeMî ,énà øa éBáãçà áø øîà̈©©£©§©©¦¦§¦¨§¥©
àéñeñ ïa ñeñ`ede ,dqeqe qeql oa qeq -,dcøt éçàen`y epiidc ¤§¨£¦¦§¨

,xengd on dcxt dcli dqeqd,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBéixdy ¦©¤¨§¦¦§¦
,dcxtd ezeg` mr draxda xeq` df qeqíàä íò éøt øzeîe± ¨§¦¦¨¥

eze`n mdy ,dqeqd en` mr draxda `ed xzen mewn lkn j`
,dhigyn di`x oi` `linne .oinxq`py draxda ep`vn ixdy

`ziixad z`f dcnl jkle ,m`d mr ixt xq`p `le ixt mr ixt
.weqtn

ixdy ,alga xyal draxdn gikedl oi` :`xnbd dgecíúä± ¨¨
,draxd iablíéøb à÷c àeä áàä òøæyi mdn cg` lkly dn ± ¤©¨¨§¨¨¦

dxezd ,alga xya iabl la` .xeqi`d z` mxeb df xg` oinn a`
,cgi mlyal dxq` ok it lr s`e ,m`d my lr algle icbl d`xw
.eicgi leyiaa mixeq` dalg mr m`d s`y dhigyn cenll yie

,a`d rxf zngn `ed ef draxda xeqi`dy di`xdeïa ãøt àäc§¨¤¤¤
çéëBé dcøt éçà àéñeñxengn clepy cxtn gikedl yi oky ± §¨£¦¦§¨¦©

,xengd on [dcxt-] za cer yi dqeqd en`le ,dqeqeéøt øzenL¤¨§¦
éøt íòmdipyay itl ,dcxtd ezeg` mr cxtd riaxdl xzen ± ¦§¦

,qeqe xFng cv axerníàä íò éøt øeñàåz` riaxdl xeq` j` ± §¨§¦¦¨¥
ok m`e .xg` oinn a` yi cg` lkly itl ,dqeqd en` mr cxtd
`iyewd zxfege ,dhigyn gikedl yi aeye ,draxdn di`x oi`

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad recn
:`xnbd zvxzn,øîéîì àkéàc íeMî ,àðéáøc déøa øî øîà àlà¤¨¨©©§¥§¨¦¨¦§¦¨§¥©

çéëBé úøøçeLî éçà äçôL ïa ãáò,dgty oa carn gikedl yi - ¤¤¤¦§¨£¦§§¤¤¦©
,exxgzyd `l en`e `ede dxxgzyd dgtyd ezeg`yøeñàL¤¨

éøt íò éøtoixeg zad ezeg` z` z`yl xeq` card ±éøt øzeîe §¦¦§¦¨§¦
íàä íòdi`x oi` `linne .en`k dgtyl `ypidl xzene ± ¦¨¥

,dhigynixt xq`p `le ixt mr ixt xq`py cara ep`vn ixdy
.weqtn `ziixad z`f dcnl jkle ,m`d mr

ixdy ,alga xyal dgty oa carn gikedl oi` :`xnbd dgec
øeøçéL èb ,íúäoixeg za d`yre dgtyl ozipyíéøb à÷c àeä ¨¨¥¦§§¨¨¦

,card dig`l `ypidl dxq`l mxebd `ed ±ïa ãáò àäc§¨¤¤¤
çéëBé äçôL éçà úøøçeLîdgty oa carn gikedl yi ixdy ± §§¤¤£¦¦§¨¦©

,exxgzyd `l dgtyd ezeg`e `ede ,dxxgzyd en`yøzenL¤¨
éøt íò éøt,ezeg`k dgtyl `ypidl xzen card ±éøt øeñàå §¦¦§¦§¨§¦

íàä íòdn ok m`e .oixeg zad en`l `ypidl `ed xeq`e ± ¦¨¥
oi`e ,'ixt mr ixt' mdy zngn df oi` `ypidl md mixeq`y
recne ,dhigyn gikedl yi aeye ,leyial carn gikedl

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad
:`xnbd zvxzn,øîéîì àkéàc íeMî ,ïéáà øa éãéà áø øîà àlà¤¨¨©©¦¦©¨¦¦§¦¨§¥©

eçéëBé íéòøæ éàìk,d`eaz ipin ipy zrixf xeqi`n gikedl yi ± ¦§¥§¨¦¦
,zewxi e` zeiphwéøt íò éøt øeñàLdf mipin ipy rexfl xeq` ± ¤¨§¦¦§¦

,df mrøzeîerexflíàä íò éøt`idy rwxwa ecal oin lk ± ¨§¦¦¨¥
,m`d mr ixt mixzen ixt mr ixt mixeq`y s`y gkene ,m`d

.weqtn `ziixad z`f dcnl xnege lwd z` jixtdl yiy oeike
:`xnbd dgecíàä éãé ìò àlà éøt íò éøt øñàð íeìkdn ike ± §¤¡©§¦¦§¦¤¨©§¥¨¥

lk ixde ,rwxwd ici lr epi` ixt mr ixt mirxf i`lka xq`py
zrixf `id ixd ixt mr ixt zrixf s`e ,`id rwxwd ici lr drixf

,m`d mr ixtàcëa éøòNå éhéç àäcmixerye mihig ixdy ± §¨¦¥§©£¥§©¨
cka mgipdymripvdl df cil dfzéî àìåeøñexq`p `l ± §Ÿ¦©§

i`lkn gikedl oi` ok m` .df mr df erxfp `ly oeik ,mi`lka
`l `ziixad recne ,dhigyn gikedl yi aeye ,leyial mirxf

.xnege lwn z`f dcnl
:`xnbd zvxznéøôl äî ,øîéîì àkéàc íeMî ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¦§¦¨§¥©©¦§¦

éøt íò,en` alga icb ±íéôeb éðL ïkLe`vi zg` m`ny ,md ¦§¦¤¥§¥¦
,algde icbd ,'miteb' ipyíàä íò éøôa øîàzdnvr `id ± Ÿ©¦§¦¦¨¥

dalgaïkLly algde dicbdãçà óebeze`n `vi algdy ,md ¤¥¤¨
.ea lyazny sebéëä íeMîe ,dhigyn cenll oi` jkl -éøèöéàC ¦¨¦¦§§¦

àø÷-.'en` alga' xeziin z`f cenll `ziixad dkxvede §¨
:d`pdae dlik`a xeq` alga xyay micnl oipn zyxec `xnbd

,äìéëàa øeñàL áìça øNáì ïépî ,éMà áø øîàxn`p `l `lde ¨©©©¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©£¦¨
,'lyaz `l' wx weqtaøîàpL(b ci mixac),'äáòBz ìk ìëàú àì' ¤¤¡©ŸŸ©¨¥¨

,weqtd zpeekeEì ézáòzL ìk,earzl izieive izxq`y lk ±éøä ¨¤¦©§¦§£¥
ìëàz ìáa àeä.dlik`a xeq` `ed ixd ±alga xya s`e §©Ÿ©

.dlik`a mixeq`e 'darez' md ixd ,leyiaa mixeq`y
éì ïéàåef dyxcn xeq`lïépî äàðäa ,äìéëàa àlà,xeq`y §¥¦¤¨©£¦¨©£¨¨¦©¦

eäaà éaøãk,eda` iax ixacn cnlp df xac ±eäaà éaø øîàc ¦§©¦©¨§¨©©¦©¨
øîàpL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîàoeyla xeqi` dxeza'ìëàé àì' ¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©ŸŸ©

e`'ìëàú àì'e`øeqéà ãçàå äìéëà øeqéà ãçà ,'eìëàú àì' ŸŸ©ŸŸŸ§¤¨¦£¦¨§¤¨¦
òîLîa äàðä,d`pda oiae dlik`a oia xeq`l aezkd zernyn ± £¨¨§©§©

áeúkä Eì èBøôiL ãòd`pdy yxetna aezkd yxtiy cr ± ©¤¦§§©¨
,zxzenäìáða Eì èøtL Cøãkxn`py ,d`pda zxzen `idy §¤¤¤¨©§¦§¥¨

(`k ci mixac)Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl dlap lk Elk`z `l'ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
jxved ,dlik` xeqi` `l` da xn`p `ly s`e ,'ixkpl xkn F`¨Ÿ§¨§¦

xizdl aezkdäðéúða øâì,dpzna xbl dzzl ±íéáëBk ãáBòìe §¥¦§¦¨§¥¨¦
äøéëîadxizd `lnl`y gkene ,miakek caerl dxkenle ± ¦§¦¨

lky cenll yie ,d`pda s` dxeq` `id dzid ,yexita aezkd
jk meyne .d`pda s` xeq` df ixd ,dlik` xeqi` xn`py mewn
s` xeq` ,'darez lk lk`z `l' meyn xeq`y alga xya

.d`pda
:dliapa d`pd xzid ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

àéðúcxn`p ,(my)éøòLa øLà øbì äìáð ìë eìëàú àì'äpðzz E §©§¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨
ðì øëî Bà dìëàåéì ïéà ,'éøëxizdläðéúða øâì àlà`weec ©£¨¨¨Ÿ§¨§¦¥¦¤¨§¥¦§¦¨

äøéëîa íéáëBk ãáBòìe,`weecïépî äøéëîa øâìxzeny oipn - §¥¨¦¦§¦¨§¥¦§¦¨¦©¦
,'dppzz' `l` ea xn`p `l `lde ,xbl dxkenl s`øîBì ãeîìz± ©§©

aezkd epcnln,'øBëî Bà äpðzz øbì's` 'xekn e`' yexcl yie ©¥¦§¤¨¨
.el dxkenl xzeny ,eiptl azkpy xb lräðéúða íéáëBk ãáBòì§¥¨¦¦§¦¨

ïépî`l` ea xn`p `l `lde ,dpzna iebl dzzl s` xzeny oipn - ¦©¦
,'xekn',éøëðì øBëî Bà äpðzz øîBì ãeîìz'dppzz' yexcl yie ©§©¦§¤¨¨§¨§¦

.dpzna el dzzl xzeny ,eixg`l azkpy miakek caer lr s`
ef dyxc itle,àöîðyãçà[oia-]ãçàå øb[oiae-]íéáëBk ãáBò ¦§¨¤¨¥§¤¨¥¨¦

mixzen,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác .äðéúða ïéa äøéëîa ïéa¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
`l` ,weqtd z` ok yexcl oi`ïáúëk íéøácoeylk yxtl yi ± §¨¦¦§¨¨

,`weec aezkdäðéúða øâì`weecäøéëîa íéáëBk ãáBòìe,`weec §¥¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
xeq` la`.xbl minca dxkenle miakek caerl dpzna dzzl

:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîxbl' weqta yexcl oi`y ©©§¨§©¦§¨
:`xnbd daiyn .'ixkpl xekn e` dppzz' oke 'xekn e` dppzzéà¦

øéàî éaø øîà÷ãk Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did m` ± ©§¨©§¨¦§¨¨©©¦¥¦
,xi`n iax zyxckàðîçø áBzëìdxezd aezkzy ±eìëàú àì' ¦§©£¨¨ŸŸ§

éøòLa øLà øbì äìáð ìëøBëîe dìëàå äpðzz Eote`ay ,'ixkpl ¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨
'xekn' daizd z` oiae 'dppzz' daizd z` oia yexcl rnyn df

,ixkp lr mbe xb lr mbél änì 'Bà'e`' dxezd dazk recne ± ¨¨¦
,welig zaiz `idy 'xekndpéî òîLo`kn gikedl jl yi ± §©¦¨
àúàc àeä ïáúëk íéøáãì,azkpy enk weqtd z` yxtl yiy ± ¦§¨¦¦§¨¨§¨¨

äøéëîa íéáëBk ãáBòìe äðéúða øâìs` dxikn yexcl `le ,`weec §¥¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
.ixkp lr s` dpizpe xb lr

:`xnbd zl`eyøéàî éaøådper .'xekn e`' azkp recn x`ai ji` §©¦¥¦
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc oileg(iyiy meil)

úaL äNòîlyazdy lk`n oebke ,zay lelig ea dyrpy lk ± ©£¥©¨
,zayaeøñzéìlk`z `l' meyn d`pdae dlik`a md mb exq`i ± ¦©§

,'darez lkàeä Eì ézáòéz àäcmde xeqi` mda dyrp ixdy ± §¨¦©§¦§
:`xnbd zvxzn .'darez'àø÷ øîà(ci `l zeny)z` mYxnWE' ¨©§¨§©§¤¤

zAXd,'íëì àéä Lã÷ ékyexcl yieLã÷ àéä`id zayd ± ©©¨¦Ÿ¤¦¨¤¦Ÿ¤
,ycewLã÷ äéNòî ïéàåepi` zay lelig ici lr dyrpd la` ± §¥©£¤¨Ÿ¤

.'darez' meyn xeq` epi` zay dyrn jkle ,ycew
e xaerd :cer `xnbd dywnøBîçáe øBLa LøBçoke ,rxefe eicgi ¥§©£

xaerdíñBçå[mzeq-]da Lãå äøt éteznda mr d`eaz ycd ± §¥¦¨¨§¨¨
,dzk`ln zrya dit mqegeeøñzéìe` erxfpy mirxfd exq`i ± ¦©§

lk lk`z `l' meyn ,d`pdae dlik`a xeqi`a ycy d`eazd
,'darez.àeä Eì ézáòéz àäc:`xnbd zvxznàzLäxg` - §¨¦©§¦§©§¨

,xnel yi dzrn ,xzen zay dyrny '`id ycw'n hrnzdyäîe©
àøéîçc úaLmewn lkn xeng dxeqi`y zay m` ±äéNòî ©¨©£¦¨©£¤¨

íéøzeî,d`pdae dlik`a mixzen xeqi`a da eyrpy mixac ±éðä ¨¦¨¥
,xzei lw mxeqi`y eyica xey zniqge xengae xeya dyixg ±

ïkL ìk àìmixzen d`eazde mirxfd eidiy. Ÿ¨¤¥
:cer `xnbd dywníéòøæ éàìkmr df mrxfy mipey mirxf ipin - ¦§¥§¨¦

,dfeøñzéìlk`z `l' meyn d`pdae dlik`a milecibd exq`i ± ¦©§
,'darez lk.àeä Eì ézáòéz àäc:`xnbd zvxznàðîçø élâcî §¨¦©§¦§¦§©¥©£¨¨

dxezd dzliby dnn cenll yi ±íøkä éàìk éabmd mixeq`y ©¥¦§¥©¤¤
xn`py ,d`pda(h ak mixac)mi`lM LnxM rxfz `l'Lc÷z ït Ÿ¦§©©§§¦§¨¦¤¦§©

,'d`lndz`f miyxeceLà ã÷ez ïtdn lk sexyl aiigzz ot - ©§¥¨¤©¥
,d`pda xeq` `edy ,zrxfy rxfd zaexrzn lcby`lde

meyn exq`p `l ok it lr s`e ,xeqi`a erxfp el` milecib
,mzxqe`e zxfeg dxezd dzid `l ,ok m`y ,'darez'éàìëc ììkî¦§¨§¦§¥

eøL íéòøæ,'darez' meyn mixeq` mpi` mi`lky rnyn dfn ± §¨¦¨
[mxkd i`lka enk xeqi` yxtzd `l mday] mirxf i`lk jkle

.mixzen
mirxf i`lky mxkd i`lkn micnl recn :`xnbd zl`ey

,d`pdae dlik`a mixzenàîéàå,xn`p `nye ±íøk éàìk §¥¨¦§¥¤¤
jkl ,d`pd xeqi` yexita mda xn`pyïéøeñàmdäìéëàa ïéa £¦¥©£¦¨

e,äàðäa ïéaeli`eíéòøæ éàìk,d`pd xeqi` mda xn`p `ly ¥©£¨¨¦§¥§¨¦
éøéñà äìéëàa`l' meyn mixeq` eidi dlik`ay mpic didi ± ©£¦¨£¦¥

,'darez lk lk`zeøL äàðäa`di `le ,mixzen eidi d`pdae ± ©£¨¨¨
.d`pda xizdl `l` mxkd i`lkn cenild

meyn ,dlik`a mixeq` mirxf i`lky xnel oi` :`xnbd daiyn
cLe÷zéàeywed mirxf i`lk ±áéúëc ,äîäa éàìëì(hi hi `xwie) ¦§§¦§¥§¥¨¦§¦

,'íéàìk òøæú àì EãN íéàìk òéaøú àì Ezîäa',cenll yieäî §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦©
Ezîäa,mi`lk dze` riaxd m`úøzeî äpnî àöBiädizecle ± §¤§§©¥¦¤¨¤¤

,dlik`a mixzenEãN óà,mi`lk rxefd ±øzeî epnî àöBiä± ©¨§©¥¦¤¨
epcnl df ywidne ,dlik`a mixzen dcyd on mi`veid milecibd

.'darez' meyn mixeq` mpi`y
:`xnbd zl`eyeäééôeb äîäa éàìëåzraxdn eclepy zecled ± §¦§¥§¥¨©§

,dnda i`lkïì àðîdaiyn .dlik`a md mixzeny oipn ± §¨¨
:`xnbddBábì íéàìk àðîçø øñàcîdkxved dxezdy dnn ± ¦§¨©©£¨¨¦§©¦©¨©

oaxwl dnda i`lk aixwdl xeq`lz`f xeq`l yi `linny s`e ,
,'darez' meynéøL èBéãäìc ììkîmixeq` mpi`y rnyn dfn ± ¦§¨¦§¤§¨¥

.dlik`a md mixzen heicdl s` jkle 'darez' meyn
:cer `xnbd dywnBða úàå BúBàmeia dpae dnda hgye xar ± §¤§

,cg`øñzéìehgyp ixdy ,d`pdae dlik`a mdipy exq`i ± ¦§©
:`xnbd zvxzn .'darez' mde xeqi`aïîæ øqeçî àðîçø øñàcî¦§¨©©£¨¨§¨§©

dBábì,deabl onf xqegn zaxwd xeq`l dkxved dxezdy dnn ± ©¨©
ipy hgypy eze`y cg` meia ehgypy dpae m` s` df llkae
meyn z`f xeq`l yi `linny s` ,deabl daxwda xeq`

,'darez'éøL èBéãäìc ììkîmeyn mixeq` mpi`y rnyn dfn ± ¦§¨¦§¤§¨¥
.dlik`a mixzen heicdl s` jkle ,'darez'

:cer `xnbd dywnïwä çeléLlr zvaex dzidy xetiv ± ¦©©¥
lr xare ,envrl owdn dlhpe digext`(e ak mixac)m`d gTz `l'Ÿ¦©¨¥

gNW' miiwl ick glyl edeaiige oic zia iptl `ae ,'mipAd lr©©¨¦©¥©
'm`d z` gNWY(f ak my),øñzéìdlik`a ef xetiv xq`iz - §©©¤¨¥¦§©

.'darez' `ide envrl dlhpyk xeqi` da dyrp ixdy ,d`pdae
:`xnbd zvxznäìwúì çlL äøBz äøîà àìef xetiv m` `ld ± Ÿ¨§¨¨©©§©¨¨

,dxeq`m` ixdy ,dgleyle xefgl devn dxezd dzid `l
dxeq` dpi`y gxkene ,xeqi`a lyki dplk`ie mc` dp`vni

.'darez' meyn
dlik`a xeq` alga xyay ,mitqep zexewn d`ian `xnbd

:d`pdaeøeñàL áìça øNáì ïépî ,Lé÷ì Léø øîà,dlik`aãeîìz ¨©¥¨¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©§
øîBìgqt oaxw iabl xn`pdn cnlp df xac -(h ai zeny),ìà' ©©

àð epnî eìëàz,[ekxv lk ielv epi`yk-]ìMáî ìLáee`-] Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨
[lyean `edyk,'miOA,'lyae' xn`py oeik dxe`kleïéàL ©¨¦¤¥

øîBì ãeîìzxnel jixv did `l -,'ìMeáî'ok m`eãeîìz äî ©§©§¨©©§
,'ìMeáî' øîBìaezkd `ay gxkdae,Eì øîBìyøçà ìeMa Eì Lé ©§¨©§¥§¦©¥

àeäLdlik`a xeq`å ,äæklräæ éà,xaecn leyia.áìça øNa äæ ¤¨¤§¥¤¤¨¨§¨¨
:yiwl yix ixac lr `iyew d`ian `xnbddéì øîàïðçBé éaø ¨©¥©¦¨¨

,yiwl yixl

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

oifge` mipy` cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay
úáù äùòîjizxdfd `dc ,l`xyi lkl dlik`a exqzil ,zaya lyand oebk Ð

mixg` la` ,qpw meyn `ed lk`i `l Ð cifna :opz op`e ,epnn wgxzdle earzl
.(`,eh oileg) `nw wxta ,oilke` Ðåøñúéìjizwgxd `dc ,dyicde mirxfd Ð

.exqzilc xn`w d`pdae dlik`a Ð "exqzil" xn`wc jpd lk .mdnìë àì éðä
ïëùi`d opixn` `l alga xyaa la` Ð

lk lk`z `l :aizk `dc ,xnege lw
Ð `xwc `xeqi`c `xazqne ,jl izarizy
la` .dteb darez lik` `dc ,xn`w dilr
`ad `l` ,dnvr dyixgd lik` `l i`d
dteb dniqg e`l inp ycde mqegde .dpnn
opitlie ,dci lr `ad dyrn `l` ,lik`w

.ycw dgkn `ad oi`c zayníéòøæ éàìë
.exqzile ,darez onvr od ÐíéàìëÐ

e` ayk e` xey" :`ipzc ,deabl ixiq`
"hgeyd"c `xnba ,mi`lkl hxt Ð "fr

.(a,gl oileg)åðá úàå åúåà`l` epi` Ð
.xzen xgne xeq` meidy ,onf xqegn

øñúéì ï÷ä çåìéùm`d z` lhp oebk Ð
,glyl edepaiige epiptl `ae ,mipad lrn
,dwel epi`e glyn :(`,`nw) onwl opzck
da dcarp `dc ,zinler dlik`l xq`z

!dxiaräì÷úì çìù äøåú äøîà àì
mixac) aizkc ,"gly" dxn` ixd o`ke Ð
"glyz gly" xcde "m`d gwz `l" :(ak
m`e .dglye xefg ,dze` zgwl m`c Ð
dpgly jl xne` did `l Ð dxeq` dzid
ivnc oicd `ede .mc` ipa da elykie
`xingc zay dn :ipd lka inp xninl
,ditebn `wexit gkync icin edine .'ek
geliy" :`pixg` `pyil .ipixg`n sili `l
xqzil owd geliy lk Ð "xqzil owd
lk" `dc .dgly elit`e ,mlerl m`d
la"a mlerl jl `ed ixd "jl izarizy
.dry dze`a jl dizxq` ixde ,"lk`z
ax xn`w `l `dc ,xwir il d`xp dfe

,ok m`c Ð xeq` xzen `ed dlgzne dxiar ea dcarpy xac lkc iy`
opikxt `l op`e ,zendad exq`i mqegde mi`lk riaxnde xenge xeya yxegd

.odn `veid on `l` ,icin ediipinäæë àåäù.dfk dlik`a xeq`y Ð
äøåòë
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erav`a z`hgd mcn odkd gwle" iab i`pz ibiltc (`,ck) ipy wxta migafae .zgzl`

iwenc `ki`e .eixg` ly dpizp` `le ,"gwle"` ,eiptly` "rav`" iwenc `ki`c ,"ozpe

,`nrh epiid Ð ediiexz` dl iwenc `ki`e .eiptlc dgiwl` `le ,eixg` ly dpizp` dl

mcn zgwle" `pixg` `zkeca ogky`e .dinwlc dgiwl` ith rnyn `xwc dihytc

iedc "jrav`a gafnd zepxw lr zzpe xtd

iwen cgc :ibilt `zyde .dpizp` "rav`"

dl iwen cge ,`xwc dizernynk Ð dgiwl`

ira `le .yxetnd on mezq silic Ð dpizp`

dgiwl jiiy `lc Ð dgiwl` inewe`l inp

jde .wxfnd ztyl ofe` carca `l` "rav`"`

,`zernyn meyn Ð dgiwl` ediiexz` iwenc

:oeir jixve .yxetnd on inp silic Ð dpizp`e

"eixg`le eiptl yxcp `xwn" xn`c `kid lk

eiptl epyxci dnl :dywi `ly ayiil lkep m`

?rxkd mdl oi`y mze`n xzei ,eixg`le

ìëm`e Ð lk`z laa `ed ixd jl izarizy

elit` ,mili` oilke` ep` j`id :xn`z

:xnel yie ?alga xyan `py i`n ,ieb oqxiq

llkn ,deabl zezke jern `pngx xq`cn

xeka ofe` mxev :xn`z m`e .ixy heicdlc

`pngx ixyc :xnel yie !ieb enxv elit` ,xqzil

xac epi` ok m` ,li`e iavk ennedy miycw

.arezn

àéä:xn`z m`e Ð ycw diyrn oi`e ycw

Ð dlik`a la` ,d`pda ixynl `ni`e

:xnel yie ?mirxf iab jenqa jixtck ,ixiq`

xn`ck ,"mkl"n ol `wtp d`pd xzidc

"zexrp el`"ae (`,`r `nw `aa) "daexn"a

xlcpqd opgei iaxl elit` ,(`,cl zeaezk)

,opgei iaxl :dniz zvwe .zaya lyana xqe`c

,ixiq` zay dyrnc "ycw"n xninl dil dnl

d`pd xzide ,"izarizy lk"n dil wetiz

!"mkl"nùøåçdxt it mqege xenge xeya

yie .xengde xeyd :yexit Ð exqzil da yce

heicdl ,exy deabl `zyd :iqxbc mixtq

mgl z` eaixwz `l xkp oa cine" (bk `xwie) aizkc ?exyc ol `pn deable !?`iran

xwn dz` i` dl` lkn ,"dl` lkn mkidl`la` ,zexke wezpe zezke jern :yexit Ð ai

`xwnc ,exqzil dyicde mirxfd :xn`z m`e .dxiar oda dcarpy miycw aixwn dz`

dyrn lk ,ok m` Ð ilin lk i`c ,miig ilra `l` deabl exzyin `l jgxk lr "dl`"c

meyn `le ,"yexgz `l" oke ,dnda meyn xeq` "meqgz `l"c Ð ,dyicde mirxfd "jl izarizy lkn" jiiy `lc :xnel yie !"ycw `id" il dnle ,"dl`"n dil wetiz inp zay

:xnel yie !"dl`"c `xw i`dn ixy deabl s`c dil wetiz Ð "xqzil owd geliy" jixt oiibeqa jenqae :xn`z m`e .xenge xeya bidpdl xeq` dyixg e`la elit`c ,drixfe dyixg

jixhvi`cn `d ,"dl`"c `xw il dnl :xn`z m`e .dpei ipae mixeza enk dndaa lqet zephwe zelcb oi`c meyn ,iz` `l dndan sere .zetera `le ,aizk dndaa "dl`"c `xwc

on" `z` `lc :`niz ike !"izarizy lk"n ixiq` `l dxiar oda dcarpy miycw x`yc llkn ,raxpde raexd `ivedl Ð "dndad on" (a,gk dxenz) "oixeq`d lk" wxta `xw

!heicdl ixye ,dzinac raxpe raexn xnege lwa dxt it mqege xenge xeya yxeg slip mewn lkn Ð "izarizy lk"n xqzin `le ,ixy heicdlc llkn :opirny`l `l` "dndad

ipd .ycw diyrn oi`e "ycw `id" :zxn` ,`xingc zay dne :iqxbc mixtq zi`e .carp dipin opihrnnc ikid ik ,"xwad on" aizkcn edl opixq` ded ,"dl`" e`l i`c :xnel yie

dyixgd lik` `l ,i`d la` .dteb darez lik` `wc ,opinx dilr "izarizy lk"c `xazqnc Ð `iyew i`d opixn` `l alge xyaac :yxite ,qxhpewa qixb oke !oky lk `l Ð

ly leyia enk ,dteb darez zay ly leyia aygi`l dnlc :dywe .ycew dgkn `ad oi`c ,zayn opitlie .dpnn dci lr `ad `l` ,lik`w dteb dniqg e`l Ð mqeg oke .dnvr

xkipc xnel jixv Ð ediipin dil jixtc owd geliye epa z`e eze`e .zaya dyrpy xkip oi` zay dyrn la` ,xkip leyiad alga xyaac meyn :`nrh epiidc ,d`xpe ?alga xya

.da yce dxt it mqege xenge xeya yxega xkipy dnn xzei xeqi`d mdaïôÐ mirxf i`lk `d ,dtixya ezevnc opireny`l jixhvi` `de :xn`z m`e Ð y` cwez ot ycwz

.ycwk d`pd xeq`l `z`c rnyn "ycwz" aizkcne ,"sxyz ot" aezkil :inp i` .xity jixt ikd e`lac :xnel yie !ixiq` d`pda la` ,dtixya ozevn oi`éàìëdlik`a mirxf

Ð "rxfde" "d`lnd" i`xw ixz aizkcn ,dlik`a ixy Ð siqed `l la` ,miz`n siqeda m` ik xqzin `lc ,"uivr xiarn" iab (`,fhw) onwl :xn`z m`e Ð exy d`pda ixiq`

mxkd i`lke ,dndal yewzi`c ,dlik`a exyc mirxf i`lk ogky`c xg`nc :xnel yie !`kd xninl irack ,"jl izarzy lk"n ixiq` Ð dlik`a la` ,d`pda ilin ipd :`nip

.mirxf i`lka enk dlik`a s` xizdl el yi ,mxkd i`lk lk x`yk ixnbl xqzin `lc oeik .siqed `la `ed `xaq ok m` ,oixeq`øñàãîheicdlc llkn deabl mi`lk `pngx

xg`e dyicwdc `kid deabl xeq`l jixhvi`c ,dtxh iab (`,hk dxenz) "mixeq`d lk" wxt xn`ck ,mi`lk driaxd jk xg`e ,dyicwdl `xw jixhvi` `nlce :xn`z m`e Ð ixy

iab xnel yi oke .dlgz ycwedc ab lr s` ,"jl izarzy lk"n `xiq` deablc oky lk Ð "jl izarzy lk"n heicd ly xqinl opiz` i` `kd mewn lknc :xnel yie !dtxhp jk

.onf xqegne mi`lka oicd `ed ,welig oi`y dtxha jl ilbcn :inp i` .jenqa epa z`e eze`øñàãîlirl xn`c ,"dvxi d`lde ipinyd meine" aizkc Ð deabl onf xqegn `pngx

.dyrl epa z`e eze`c e`ll aezkd ewzp :(`,`t) "epa z`e eze`" wxtaàìoiyecwc ipy wxt seqae ,`xw mey `la `xaq `dn `kd opixyc :dniz Ð dlwzl gly dxez dxn`

gly dxez dxn` `l :`ax ipyne ?`p` jeti`e :jixte .dhegyd zeaxl Ð "elk`z `l xy` z`f"e ,zgleynd zeaxl Ð "elk`z dxedh xetv lk" yixc rxevn ixtv iab (`,fp)

jci`c `pin` ded ,zg`d xeq`l "elk`z `l" aizkc oeik mzdc :xnel yie ?owd geliy `nrh i`dn opixy `kdc ,xizdl "elk`z dxedh xetv lk"c `xw ol dnl ,`zyde .dlwzl

izarzy lk"l inc `le ."elk`z dxedh xetv lk"c `xezi oiicr `ki`c e`l i` "dlwzl gly dxez dxn` `l"c mrhn opixy ded `le ,iccd` mixtv yewz`c meyn ,`xiq` inp

.ipixg` ilina inewe`l `ki` `xaq jdne ,owd gely` `icda aizk `lc ,`kdc "jl

ïéàù.'ek miwyn x`yl e` ,elya jk xg`e e`lv :dpin (`,`n migqt) "dry lk" wxt seqa opiyxcc zeyxc jpd yiwl yixl dil zil Ð lyean xnel cenlz
ipya
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!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì úaL äNòî¯ ©£¥©¨¦©§§¨¥©§¦§
"íëì àéä Lã÷ ék" :àø÷ øîà¯ïéàå ,Lã÷ àéä £©§¨¦Ÿ¤¦¨¤¦Ÿ¤§¥

.Lã÷ äéNòî¯,øBîçáe øBLa LøBçíñBçåét ©£¤¨Ÿ¤¥§©£§¥¦
!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì da Lãå äøô̈¨§¨¨¦©§§¨¥©§¦§

¯äîe ,àzLäúaMàøéîçc¯,íéøzeî äéNòî ¨§¨©©¨©£¦¨©£¤¨¨¦
éðä¯?ïkL ìk àì¯àäc ,eøñzéì íéòøæ éàìk ¨¥Ÿ¨¤¥¦§¥§¨¦¦©§§¨

!àeä "Eì ézáòéz"¯éàìk éab àðîçø élâcî ¥©§¦§¦§©¥©£¨¨©¥¦§¥
ït" :íøkäLc÷z"¯ïtã÷ezììkî ,Làéàìëc ©¤¤¤¦§©¤©¥¦§¨§¦§¥
.eøL íéòøæ¯éàìk :àîéàåíøë¯ïéa ïéøeñà §¨¦¨§¥¨¦§¥¤¤£¦¥

íéòøæ éàìk ,äàðäa ïéa äìéëàa¯,éøéñà äìéëàa ©£¦¨¥©£¨¨¦§¥§¨¦©£¦¨£¦¦
!eøL äàðäa¯áéúëc äîäa éàìëì Le÷úéà ©£¨¨¨¦§§¦§¥§¥¨¦§¦

."íéàìk òøæú àì EãN íéàìk òéaøú àì Ezîäa"§¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦
Ezîäa äî¯EãN óà ,úøzeî äpnî àöBiä¯ ©§¤§§©¥¦¤¨¤¤©¨§

.øzeî epnî àöBiä¯?ïì àðî eäééôeb äîäa éàìëå ©¥¦¤¨§¦§¥§¥¨©§§¨¨
¯øñàcîdBábì íéàìk àðîçø¯ììkîèBéãäìc ¦©£©©£¨¨¦§©¦©¨©¦§¨¦§¤§

.éøL¯!øñúéì Bða úàå BúBà¯àðîçø øñàcî ¨¥§¤§¦§©¦©£©©£¨¨
dBábì ïîæ øqeçî¯.éøL èBéãäìc ììkî¯çeléL §©§©©¨©¦§¨¦§¤§¨¥¦©

!øñúéì ïwä¯.äìwúì çìL äøBz äøîà àì ©¥¦§©Ÿ¨§¨¨§©§©¨¨
øeñàL áìça øNáì ïépî :Lé÷ì Léø øîà¯ ¨©¥¨¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨

àð epnî eìëàz ìà" :øîBì ãeîìzìLáe."ìMáî ©§©©Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨
øîBì ãeîìz äî ,"ìMáî" øîBì ãeîìz ïéàL¤¥©§©§ª¨©©§©

"ìMáî"¯àeäL øçà ìeMa Eì Lé :Eì øîBì §ª¨©§¥§¦©¥¤
äæ éàå ,äæk¯:ïðçBé éaø Bì øîà .áìça øNa äæ ¨¤§¦¤¤¨¨§¨¨¨©©¦¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד נשיא קהלת ברצלונה

שלום וברכה!

מכתבו בו כותב על דבר ביקור הרב מיכאל שליט"א ליפסקר נתקבל באיחור, ומצדי נתעכב 

המענה כי חכיתי על מכתב הרב ליפסקר לדעת הסכויים למלא משאלותם.

לו לעת עתה אברך מתאים מבין תלמידיו שיוכל  ליפסקר, אין  כנראה ממכתב הרב  לצערי, 

למלא כל התנאים הדרושים. אף על פי כן בקשתיו להוסיף להשתדל בזה. ובודאי גם כ' מצדו יעשה 

כל התלוי בו, כיון שחינוך מסורתי הוא הכרח חיוני וקיום הקהלה תלוי בזה. ותקותי שבהשתדלות 

בדרך הטבע ובהחלטה נחושה יעלה בידם להשיג אדם מתאים לאותה איצטלא וחפץ ה' בידם יצליח.

בברכה לבשורות טובות ולחג פורים שמח.



רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc oileg(iyiy meil)

úaL äNòîlyazdy lk`n oebke ,zay lelig ea dyrpy lk ± ©£¥©¨
,zayaeøñzéìlk`z `l' meyn d`pdae dlik`a md mb exq`i ± ¦©§

,'darez lkàeä Eì ézáòéz àäcmde xeqi` mda dyrp ixdy ± §¨¦©§¦§
:`xnbd zvxzn .'darez'àø÷ øîà(ci `l zeny)z` mYxnWE' ¨©§¨§©§¤¤

zAXd,'íëì àéä Lã÷ ékyexcl yieLã÷ àéä`id zayd ± ©©¨¦Ÿ¤¦¨¤¦Ÿ¤
,ycewLã÷ äéNòî ïéàåepi` zay lelig ici lr dyrpd la` ± §¥©£¤¨Ÿ¤

.'darez' meyn xeq` epi` zay dyrn jkle ,ycew
e xaerd :cer `xnbd dywnøBîçáe øBLa LøBçoke ,rxefe eicgi ¥§©£

xaerdíñBçå[mzeq-]da Lãå äøt éteznda mr d`eaz ycd ± §¥¦¨¨§¨¨
,dzk`ln zrya dit mqegeeøñzéìe` erxfpy mirxfd exq`i ± ¦©§

lk lk`z `l' meyn ,d`pdae dlik`a xeqi`a ycy d`eazd
,'darez.àeä Eì ézáòéz àäc:`xnbd zvxznàzLäxg` - §¨¦©§¦§©§¨

,xnel yi dzrn ,xzen zay dyrny '`id ycw'n hrnzdyäîe©
àøéîçc úaLmewn lkn xeng dxeqi`y zay m` ±äéNòî ©¨©£¦¨©£¤¨

íéøzeî,d`pdae dlik`a mixzen xeqi`a da eyrpy mixac ±éðä ¨¦¨¥
,xzei lw mxeqi`y eyica xey zniqge xengae xeya dyixg ±

ïkL ìk àìmixzen d`eazde mirxfd eidiy. Ÿ¨¤¥
:cer `xnbd dywníéòøæ éàìkmr df mrxfy mipey mirxf ipin - ¦§¥§¨¦

,dfeøñzéìlk`z `l' meyn d`pdae dlik`a milecibd exq`i ± ¦©§
,'darez lk.àeä Eì ézáòéz àäc:`xnbd zvxznàðîçø élâcî §¨¦©§¦§¦§©¥©£¨¨

dxezd dzliby dnn cenll yi ±íøkä éàìk éabmd mixeq`y ©¥¦§¥©¤¤
xn`py ,d`pda(h ak mixac)mi`lM LnxM rxfz `l'Lc÷z ït Ÿ¦§©©§§¦§¨¦¤¦§©

,'d`lndz`f miyxeceLà ã÷ez ïtdn lk sexyl aiigzz ot - ©§¥¨¤©¥
,d`pda xeq` `edy ,zrxfy rxfd zaexrzn lcby`lde

meyn exq`p `l ok it lr s`e ,xeqi`a erxfp el` milecib
,mzxqe`e zxfeg dxezd dzid `l ,ok m`y ,'darez'éàìëc ììkî¦§¨§¦§¥

eøL íéòøæ,'darez' meyn mixeq` mpi` mi`lky rnyn dfn ± §¨¦¨
[mxkd i`lka enk xeqi` yxtzd `l mday] mirxf i`lk jkle

.mixzen
mirxf i`lky mxkd i`lkn micnl recn :`xnbd zl`ey

,d`pdae dlik`a mixzenàîéàå,xn`p `nye ±íøk éàìk §¥¨¦§¥¤¤
jkl ,d`pd xeqi` yexita mda xn`pyïéøeñàmdäìéëàa ïéa £¦¥©£¦¨

e,äàðäa ïéaeli`eíéòøæ éàìk,d`pd xeqi` mda xn`p `ly ¥©£¨¨¦§¥§¨¦
éøéñà äìéëàa`l' meyn mixeq` eidi dlik`ay mpic didi ± ©£¦¨£¦¥

,'darez lk lk`zeøL äàðäa`di `le ,mixzen eidi d`pdae ± ©£¨¨¨
.d`pda xizdl `l` mxkd i`lkn cenild

meyn ,dlik`a mixeq` mirxf i`lky xnel oi` :`xnbd daiyn
cLe÷zéàeywed mirxf i`lk ±áéúëc ,äîäa éàìëì(hi hi `xwie) ¦§§¦§¥§¥¨¦§¦

,'íéàìk òøæú àì EãN íéàìk òéaøú àì Ezîäa',cenll yieäî §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦©
Ezîäa,mi`lk dze` riaxd m`úøzeî äpnî àöBiädizecle ± §¤§§©¥¦¤¨¤¤

,dlik`a mixzenEãN óà,mi`lk rxefd ±øzeî epnî àöBiä± ©¨§©¥¦¤¨
epcnl df ywidne ,dlik`a mixzen dcyd on mi`veid milecibd

.'darez' meyn mixeq` mpi`y
:`xnbd zl`eyeäééôeb äîäa éàìëåzraxdn eclepy zecled ± §¦§¥§¥¨©§

,dnda i`lkïì àðîdaiyn .dlik`a md mixzeny oipn ± §¨¨
:`xnbddBábì íéàìk àðîçø øñàcîdkxved dxezdy dnn ± ¦§¨©©£¨¨¦§©¦©¨©

oaxwl dnda i`lk aixwdl xeq`lz`f xeq`l yi `linny s`e ,
,'darez' meynéøL èBéãäìc ììkîmixeq` mpi`y rnyn dfn ± ¦§¨¦§¤§¨¥

.dlik`a md mixzen heicdl s` jkle 'darez' meyn
:cer `xnbd dywnBða úàå BúBàmeia dpae dnda hgye xar ± §¤§

,cg`øñzéìehgyp ixdy ,d`pdae dlik`a mdipy exq`i ± ¦§©
:`xnbd zvxzn .'darez' mde xeqi`aïîæ øqeçî àðîçø øñàcî¦§¨©©£¨¨§¨§©

dBábì,deabl onf xqegn zaxwd xeq`l dkxved dxezdy dnn ± ©¨©
ipy hgypy eze`y cg` meia ehgypy dpae m` s` df llkae
meyn z`f xeq`l yi `linny s` ,deabl daxwda xeq`

,'darez'éøL èBéãäìc ììkîmeyn mixeq` mpi`y rnyn dfn ± ¦§¨¦§¤§¨¥
.dlik`a mixzen heicdl s` jkle ,'darez'

:cer `xnbd dywnïwä çeléLlr zvaex dzidy xetiv ± ¦©©¥
lr xare ,envrl owdn dlhpe digext`(e ak mixac)m`d gTz `l'Ÿ¦©¨¥

gNW' miiwl ick glyl edeaiige oic zia iptl `ae ,'mipAd lr©©¨¦©¥©
'm`d z` gNWY(f ak my),øñzéìdlik`a ef xetiv xq`iz - §©©¤¨¥¦§©

.'darez' `ide envrl dlhpyk xeqi` da dyrp ixdy ,d`pdae
:`xnbd zvxznäìwúì çlL äøBz äøîà àìef xetiv m` `ld ± Ÿ¨§¨¨©©§©¨¨

,dxeq`m` ixdy ,dgleyle xefgl devn dxezd dzid `l
dxeq` dpi`y gxkene ,xeqi`a lyki dplk`ie mc` dp`vni

.'darez' meyn
dlik`a xeq` alga xyay ,mitqep zexewn d`ian `xnbd

:d`pdaeøeñàL áìça øNáì ïépî ,Lé÷ì Léø øîà,dlik`aãeîìz ¨©¥¨¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©§
øîBìgqt oaxw iabl xn`pdn cnlp df xac -(h ai zeny),ìà' ©©

àð epnî eìëàz,[ekxv lk ielv epi`yk-]ìMáî ìLáee`-] Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨
[lyean `edyk,'miOA,'lyae' xn`py oeik dxe`kleïéàL ©¨¦¤¥

øîBì ãeîìzxnel jixv did `l -,'ìMeáî'ok m`eãeîìz äî ©§©§¨©©§
,'ìMeáî' øîBìaezkd `ay gxkdae,Eì øîBìyøçà ìeMa Eì Lé ©§¨©§¥§¦©¥

àeäLdlik`a xeq`å ,äæklräæ éà,xaecn leyia.áìça øNa äæ ¤¨¤§¥¤¤¨¨§¨¨
:yiwl yix ixac lr `iyew d`ian `xnbddéì øîàïðçBé éaø ¨©¥©¦¨¨

,yiwl yixl
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oifge` mipy` cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay
úáù äùòîjizxdfd `dc ,l`xyi lkl dlik`a exqzil ,zaya lyand oebk Ð

mixg` la` ,qpw meyn `ed lk`i `l Ð cifna :opz op`e ,epnn wgxzdle earzl
.(`,eh oileg) `nw wxta ,oilke` Ðåøñúéìjizwgxd `dc ,dyicde mirxfd Ð

.exqzilc xn`w d`pdae dlik`a Ð "exqzil" xn`wc jpd lk .mdnìë àì éðä
ïëùi`d opixn` `l alga xyaa la` Ð

lk lk`z `l :aizk `dc ,xnege lw
Ð `xwc `xeqi`c `xazqne ,jl izarizy
la` .dteb darez lik` `dc ,xn`w dilr
`ad `l` ,dnvr dyixgd lik` `l i`d
dteb dniqg e`l inp ycde mqegde .dpnn
opitlie ,dci lr `ad dyrn `l` ,lik`w

.ycw dgkn `ad oi`c zayníéòøæ éàìë
.exqzile ,darez onvr od ÐíéàìëÐ

e` ayk e` xey" :`ipzc ,deabl ixiq`
"hgeyd"c `xnba ,mi`lkl hxt Ð "fr

.(a,gl oileg)åðá úàå åúåà`l` epi` Ð
.xzen xgne xeq` meidy ,onf xqegn

øñúéì ï÷ä çåìéùm`d z` lhp oebk Ð
,glyl edepaiige epiptl `ae ,mipad lrn
,dwel epi`e glyn :(`,`nw) onwl opzck
da dcarp `dc ,zinler dlik`l xq`z

!dxiaräì÷úì çìù äøåú äøîà àì
mixac) aizkc ,"gly" dxn` ixd o`ke Ð
"glyz gly" xcde "m`d gwz `l" :(ak
m`e .dglye xefg ,dze` zgwl m`c Ð
dpgly jl xne` did `l Ð dxeq` dzid
ivnc oicd `ede .mc` ipa da elykie
`xingc zay dn :ipd lka inp xninl
,ditebn `wexit gkync icin edine .'ek
geliy" :`pixg` `pyil .ipixg`n sili `l
xqzil owd geliy lk Ð "xqzil owd
lk" `dc .dgly elit`e ,mlerl m`d
la"a mlerl jl `ed ixd "jl izarizy
.dry dze`a jl dizxq` ixde ,"lk`z
ax xn`w `l `dc ,xwir il d`xp dfe

,ok m`c Ð xeq` xzen `ed dlgzne dxiar ea dcarpy xac lkc iy`
opikxt `l op`e ,zendad exq`i mqegde mi`lk riaxnde xenge xeya yxegd

.odn `veid on `l` ,icin ediipinäæë àåäù.dfk dlik`a xeq`y Ð
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erav`a z`hgd mcn odkd gwle" iab i`pz ibiltc (`,ck) ipy wxta migafae .zgzl`

iwenc `ki`e .eixg` ly dpizp` `le ,"gwle"` ,eiptly` "rav`" iwenc `ki`c ,"ozpe

,`nrh epiid Ð ediiexz` dl iwenc `ki`e .eiptlc dgiwl` `le ,eixg` ly dpizp` dl

mcn zgwle" `pixg` `zkeca ogky`e .dinwlc dgiwl` ith rnyn `xwc dihytc

iedc "jrav`a gafnd zepxw lr zzpe xtd

iwen cgc :ibilt `zyde .dpizp` "rav`"

dl iwen cge ,`xwc dizernynk Ð dgiwl`

ira `le .yxetnd on mezq silic Ð dpizp`

dgiwl jiiy `lc Ð dgiwl` inewe`l inp

jde .wxfnd ztyl ofe` carca `l` "rav`"`

,`zernyn meyn Ð dgiwl` ediiexz` iwenc

:oeir jixve .yxetnd on inp silic Ð dpizp`e

"eixg`le eiptl yxcp `xwn" xn`c `kid lk

eiptl epyxci dnl :dywi `ly ayiil lkep m`

?rxkd mdl oi`y mze`n xzei ,eixg`le

ìëm`e Ð lk`z laa `ed ixd jl izarizy

elit` ,mili` oilke` ep` j`id :xn`z

:xnel yie ?alga xyan `py i`n ,ieb oqxiq

llkn ,deabl zezke jern `pngx xq`cn

xeka ofe` mxev :xn`z m`e .ixy heicdlc

`pngx ixyc :xnel yie !ieb enxv elit` ,xqzil

xac epi` ok m` ,li`e iavk ennedy miycw

.arezn

àéä:xn`z m`e Ð ycw diyrn oi`e ycw

Ð dlik`a la` ,d`pda ixynl `ni`e

:xnel yie ?mirxf iab jenqa jixtck ,ixiq`

xn`ck ,"mkl"n ol `wtp d`pd xzidc

"zexrp el`"ae (`,`r `nw `aa) "daexn"a

xlcpqd opgei iaxl elit` ,(`,cl zeaezk)

,opgei iaxl :dniz zvwe .zaya lyana xqe`c

,ixiq` zay dyrnc "ycw"n xninl dil dnl

d`pd xzide ,"izarizy lk"n dil wetiz

!"mkl"nùøåçdxt it mqege xenge xeya

yie .xengde xeyd :yexit Ð exqzil da yce

heicdl ,exy deabl `zyd :iqxbc mixtq

mgl z` eaixwz `l xkp oa cine" (bk `xwie) aizkc ?exyc ol `pn deable !?`iran

xwn dz` i` dl` lkn ,"dl` lkn mkidl`la` ,zexke wezpe zezke jern :yexit Ð ai

`xwnc ,exqzil dyicde mirxfd :xn`z m`e .dxiar oda dcarpy miycw aixwn dz`

dyrn lk ,ok m` Ð ilin lk i`c ,miig ilra `l` deabl exzyin `l jgxk lr "dl`"c

meyn `le ,"yexgz `l" oke ,dnda meyn xeq` "meqgz `l"c Ð ,dyicde mirxfd "jl izarizy lkn" jiiy `lc :xnel yie !"ycw `id" il dnle ,"dl`"n dil wetiz inp zay

:xnel yie !"dl`"c `xw i`dn ixy deabl s`c dil wetiz Ð "xqzil owd geliy" jixt oiibeqa jenqae :xn`z m`e .xenge xeya bidpdl xeq` dyixg e`la elit`c ,drixfe dyixg

jixhvi`cn `d ,"dl`"c `xw il dnl :xn`z m`e .dpei ipae mixeza enk dndaa lqet zephwe zelcb oi`c meyn ,iz` `l dndan sere .zetera `le ,aizk dndaa "dl`"c `xwc

on" `z` `lc :`niz ike !"izarizy lk"n ixiq` `l dxiar oda dcarpy miycw x`yc llkn ,raxpde raexd `ivedl Ð "dndad on" (a,gk dxenz) "oixeq`d lk" wxta `xw

!heicdl ixye ,dzinac raxpe raexn xnege lwa dxt it mqege xenge xeya yxeg slip mewn lkn Ð "izarizy lk"n xqzin `le ,ixy heicdlc llkn :opirny`l `l` "dndad

ipd .ycw diyrn oi`e "ycw `id" :zxn` ,`xingc zay dne :iqxbc mixtq zi`e .carp dipin opihrnnc ikid ik ,"xwad on" aizkcn edl opixq` ded ,"dl`" e`l i`c :xnel yie

dyixgd lik` `l ,i`d la` .dteb darez lik` `wc ,opinx dilr "izarizy lk"c `xazqnc Ð `iyew i`d opixn` `l alge xyaac :yxite ,qxhpewa qixb oke !oky lk `l Ð

ly leyia enk ,dteb darez zay ly leyia aygi`l dnlc :dywe .ycew dgkn `ad oi`c ,zayn opitlie .dpnn dci lr `ad `l` ,lik`w dteb dniqg e`l Ð mqeg oke .dnvr

xkipc xnel jixv Ð ediipin dil jixtc owd geliye epa z`e eze`e .zaya dyrpy xkip oi` zay dyrn la` ,xkip leyiad alga xyaac meyn :`nrh epiidc ,d`xpe ?alga xya

.da yce dxt it mqege xenge xeya yxega xkipy dnn xzei xeqi`d mdaïôÐ mirxf i`lk `d ,dtixya ezevnc opireny`l jixhvi` `de :xn`z m`e Ð y` cwez ot ycwz

.ycwk d`pd xeq`l `z`c rnyn "ycwz" aizkcne ,"sxyz ot" aezkil :inp i` .xity jixt ikd e`lac :xnel yie !ixiq` d`pda la` ,dtixya ozevn oi`éàìëdlik`a mirxf

Ð "rxfde" "d`lnd" i`xw ixz aizkcn ,dlik`a ixy Ð siqed `l la` ,miz`n siqeda m` ik xqzin `lc ,"uivr xiarn" iab (`,fhw) onwl :xn`z m`e Ð exy d`pda ixiq`

mxkd i`lke ,dndal yewzi`c ,dlik`a exyc mirxf i`lk ogky`c xg`nc :xnel yie !`kd xninl irack ,"jl izarzy lk"n ixiq` Ð dlik`a la` ,d`pda ilin ipd :`nip

.mirxf i`lka enk dlik`a s` xizdl el yi ,mxkd i`lk lk x`yk ixnbl xqzin `lc oeik .siqed `la `ed `xaq ok m` ,oixeq`øñàãîheicdlc llkn deabl mi`lk `pngx

xg`e dyicwdc `kid deabl xeq`l jixhvi`c ,dtxh iab (`,hk dxenz) "mixeq`d lk" wxt xn`ck ,mi`lk driaxd jk xg`e ,dyicwdl `xw jixhvi` `nlce :xn`z m`e Ð ixy

iab xnel yi oke .dlgz ycwedc ab lr s` ,"jl izarzy lk"n `xiq` deablc oky lk Ð "jl izarzy lk"n heicd ly xqinl opiz` i` `kd mewn lknc :xnel yie !dtxhp jk

.onf xqegne mi`lka oicd `ed ,welig oi`y dtxha jl ilbcn :inp i` .jenqa epa z`e eze`øñàãîlirl xn`c ,"dvxi d`lde ipinyd meine" aizkc Ð deabl onf xqegn `pngx

.dyrl epa z`e eze`c e`ll aezkd ewzp :(`,`t) "epa z`e eze`" wxtaàìoiyecwc ipy wxt seqae ,`xw mey `la `xaq `dn `kd opixyc :dniz Ð dlwzl gly dxez dxn`

gly dxez dxn` `l :`ax ipyne ?`p` jeti`e :jixte .dhegyd zeaxl Ð "elk`z `l xy` z`f"e ,zgleynd zeaxl Ð "elk`z dxedh xetv lk" yixc rxevn ixtv iab (`,fp)

jci`c `pin` ded ,zg`d xeq`l "elk`z `l" aizkc oeik mzdc :xnel yie ?owd geliy `nrh i`dn opixy `kdc ,xizdl "elk`z dxedh xetv lk"c `xw ol dnl ,`zyde .dlwzl

izarzy lk"l inc `le ."elk`z dxedh xetv lk"c `xezi oiicr `ki`c e`l i` "dlwzl gly dxez dxn` `l"c mrhn opixy ded `le ,iccd` mixtv yewz`c meyn ,`xiq` inp

.ipixg` ilina inewe`l `ki` `xaq jdne ,owd gely` `icda aizk `lc ,`kdc "jl

ïéàù.'ek miwyn x`yl e` ,elya jk xg`e e`lv :dpin (`,`n migqt) "dry lk" wxt seqa opiyxcc zeyxc jpd yiwl yixl dil zil Ð lyean xnel cenlz
ipya
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!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì úaL äNòî¯ ©£¥©¨¦©§§¨¥©§¦§
"íëì àéä Lã÷ ék" :àø÷ øîà¯ïéàå ,Lã÷ àéä £©§¨¦Ÿ¤¦¨¤¦Ÿ¤§¥

.Lã÷ äéNòî¯,øBîçáe øBLa LøBçíñBçåét ©£¤¨Ÿ¤¥§©£§¥¦
!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì da Lãå äøô̈¨§¨¨¦©§§¨¥©§¦§

¯äîe ,àzLäúaMàøéîçc¯,íéøzeî äéNòî ¨§¨©©¨©£¦¨©£¤¨¨¦
éðä¯?ïkL ìk àì¯àäc ,eøñzéì íéòøæ éàìk ¨¥Ÿ¨¤¥¦§¥§¨¦¦©§§¨

!àeä "Eì ézáòéz"¯éàìk éab àðîçø élâcî ¥©§¦§¦§©¥©£¨¨©¥¦§¥
ït" :íøkäLc÷z"¯ïtã÷ezììkî ,Làéàìëc ©¤¤¤¦§©¤©¥¦§¨§¦§¥
.eøL íéòøæ¯éàìk :àîéàåíøë¯ïéa ïéøeñà §¨¦¨§¥¨¦§¥¤¤£¦¥

íéòøæ éàìk ,äàðäa ïéa äìéëàa¯,éøéñà äìéëàa ©£¦¨¥©£¨¨¦§¥§¨¦©£¦¨£¦¦
!eøL äàðäa¯áéúëc äîäa éàìëì Le÷úéà ©£¨¨¨¦§§¦§¥§¥¨¦§¦

."íéàìk òøæú àì EãN íéàìk òéaøú àì Ezîäa"§¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦
Ezîäa äî¯EãN óà ,úøzeî äpnî àöBiä¯ ©§¤§§©¥¦¤¨¤¤©¨§

.øzeî epnî àöBiä¯?ïì àðî eäééôeb äîäa éàìëå ©¥¦¤¨§¦§¥§¥¨©§§¨¨
¯øñàcîdBábì íéàìk àðîçø¯ììkîèBéãäìc ¦©£©©£¨¨¦§©¦©¨©¦§¨¦§¤§

.éøL¯!øñúéì Bða úàå BúBà¯àðîçø øñàcî ¨¥§¤§¦§©¦©£©©£¨¨
dBábì ïîæ øqeçî¯.éøL èBéãäìc ììkî¯çeléL §©§©©¨©¦§¨¦§¤§¨¥¦©

!øñúéì ïwä¯.äìwúì çìL äøBz äøîà àì ©¥¦§©Ÿ¨§¨¨§©§©¨¨
øeñàL áìça øNáì ïépî :Lé÷ì Léø øîà¯ ¨©¥¨¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨

àð epnî eìëàz ìà" :øîBì ãeîìzìLáe."ìMáî ©§©©Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨
øîBì ãeîìz äî ,"ìMáî" øîBì ãeîìz ïéàL¤¥©§©§ª¨©©§©

"ìMáî"¯àeäL øçà ìeMa Eì Lé :Eì øîBì §ª¨©§¥§¦©¥¤
äæ éàå ,äæk¯:ïðçBé éaø Bì øîà .áìça øNa äæ ¨¤§¦¤¤¨¨§¨¨¨©©¦¨¨
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`oifgeרלו mipya cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay
éáø äðùù åæ äøåòëiax dpyy ef dpyn jipira `id zxrekn ike ,xnelk Ð

nledfd `xwnn alga xyal dcåðìëàú àì ?"ikp` d`x"a aizkc ,`xizi Ð
xcde ,"mink epktyz ux`d lr eplk`z `l mcd wx" ectpy oiycwend ileqt iab
i`xw iaizk `dc ,jixhvi` `l mcl Ð 'ebe "jl ahii ornl eplk`z `l" aizk

.alga xyal dil iwene ,`aehãîìä øáã
åðéðòîdna ea yxetn oi`y mezq xac Ð

azkpy dyxt ,oiprd on ecnel ied ,xacn¡¥
.ixiin oiprd dna ,daïéðéî éðùáileqt Ð

oixzen :od oipin ipy ectpy oiycwend
dceare dfiba oixeq`e ,oilegk dlik`a
"gafz" :(`,eh) zexekaa xn`ck ,miycwk

.alg `le Ð "xya" ,dfib `le Ðìáà
ïì òîùî à÷ àì äàðäá`xw i`dn Ð

gqt dn :gqt iab dicic dxdf` `aizkc
lkc ,d`pdae dlik`a xeq` Ð lyean
ozxev xaerz dlik`l mie`x mpi`y miycw
xeq` Ð df s` ,dtixyd zial e`vie

.d`pdaäúà ùåã÷ íò éëlyaz `l" Ð
."icbäàðäá ïìäì äîd`pd [dlira] Ð
.`idäìáð ìë åìëàú àì`xwc ditiqa Ð

.alga xya aizkäðìùáú àìFalga Ð£¨
.d`pda dxeq` `nl` ,dpxknzeäãáòðù

äøéáò åá.leyiaa Ðúòù åì äúéä àì
øùåëäla` ,lcb xeqi`a dlxrd ixt Ð

mcew xyekd zry el dzid alga xya
.alga xya ozipyåçéëåé íøëä éàìëÐ

mxkd i`lk il dnl :jixt onwl?:`nip
,`nip :jixt cere !oicd xfge ,gikez dlxr
zry [odl] dzid `l oky mxkd i`lkl dn

!xyekdäåù äøæâ éì äîìxeqi`l Ð
dlik`?d`pd xeqi`l silic ikid ik

!dlik` xeqi`l inp slip ,dlxrníåùî
çéëåé øåîçáå øåùá ùøåç øîéîì àëéàã
la` .dlik`a xzene ,dxiar ea dcarpy Ð
,dey dxfbn dlik` ol `niiwc `zyd
:xninl `kile .xnege lwa d`pd opitli
yxegl dnc Ð gikei xenge xeya yxeg
xyaa xn`z ,dlik`a xzenc xenge xeya

.dlik`a xeq`y algaøîéîì äéì äîìÐ
ixecd`l dil jixhvi`c ,gikei mi`lk lirl
xya :zlzn `cg cnl dil dedc ,mi`lk`

mi`lke unge dlxrn alga?dlxr :`nil
.xity izxzn `cg izize ,gikezøãäéìå

àðéã`l oky ,dlxrl dn :oicd xefgiyke Ð
dn .gikei ung Ð xyekd zry dl dzid
opixnbe .gikez dlxr Ð zxk oky ,ungl
dlxr i`x `l :oebk ,cvd dna dl opiziine
cvd .dlxr i`xk ung i`x `le ,ung i`xk
oixeq`e dlik`a oixeq`y :oday deyd
li`edc ,alga xya `ia` ip` s` Ð d`pda
s` xeq` `di ,dey dxfbn dlik`a xeq`e

.d`pdaùé÷ì ùéøã äéîùî ïðéøîà éëäÐ
lkc Ð daeyz dpi` "gikez dlap" i`d
yi m` .opikxt ditebn ,cvd dna d`ad
.opikxt `l Ð gikei ipelt :oebk ,`nlrn la` .opikxt ,(`id) ef dcna odl deeyed `ly dfa xn`z Ð mda yi jke jk oky ,mdipyay deyd cvdl dn :mdipya aiydl

ò÷ø÷ éìåãâ ïëù.opixn` ikd elit` ,jka oixq`p zeidl xneg oi`c ab lr s` Ðåäã ìë ïðéëøô ãöä äî ìëxac mey aiydl yie ,deyd cvda cnld xac lk Ð
.dil opikxt ,xeng `le lw `l epi`y elit` Ð ea odl dey epi` cnlde ea oiey oicnlndy'åë úøîà íà àìlk opikxt ded Ð cvd dna iz`e `pic xcd ded i` Ð

,`lew cenll oikixv ep` m` Ð "opikxt `xnege `lewc" .daeyz ef oi` Ð "rwxw ilecb oky ,mi`lka zxn` m` `l" aiydl `a dz`e ,mi`lkn iz`c `zyd la` .edc
lirl opixn`c ipd oebk ,"xeng cv ea yi oky ,dfa zxn` m` `l" aiydl dz` jixv ,xneg micnel ep` m`e .xg` lw cv ea yi oky ,dfa zxn` m` `l" aiydl jl yi
e`l Ð "rwxw ilecb oky" i`d ik ,"edc lk" la` ."zxk oky gqta unga zxn` m` `l" epaydy gqta ung oebke ,"xyekd zry dl dzid `l oky dlxrl dn"

.`id `kxit'åë åäìåëì êåøôéìå`wc .`id `xnege `lew e`lc ab lr s`e ,edleka jextil jkld .inc "cvd dn"k Ð zlzn cg `l` ,`id `cgn `cg e`lc oeikc Ð
`cg la` .dcegl dlxrn iiez`l irac `zln yixa oebk ,`cgn `cg `iz`c `kid ilin ipd Ð edc lk dia opikxt `lc "zxn` m` `l"a opixn` ikc :jzrc `wlq

.edc lk `kxit edlekl opikxt ,"oicd xfge" opixn` `lc ab lr s`e ,`inc "cvd dn"k Ð zlzn e` izxzn
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éðùá.miycwk dceare dfiba oixeq`e ,oilegk dlik`a oixzen :qxhpewa yxit Ð oipin

ywzi`c meyn d`xp `l` ."mipin ipy" ixwnc ikd meyn jiiy `lc :d`xp oi`e

iax xn` :(`,ak zekn) "oiweld od el`" wxt xn`ck .oipin ipyk edl aiyg ,"li`e iav"l

xey bidpnd :xn`w inp `irye` iaxe ,dwel Ð oiycwend ileqt xey riaxnd ,wgvi

e`yre ,`ed cg` sebÐ dwel ,oiycwend ileqt

iavk aezkd e`yry :yexit .miteb ipy aezkd

wxta xn`c `d mz epiax ayiin ikdae .li`e

iav" zlz (`,bl zexeka) "oiycwend ileqt lk"

,`irye` iaxe wgvi iaxckl cg Ð iaizk "li`e

.`kid yxtz` `lc qxhpewa my yxite

øîàðå`xw e`l i`e Ð ycw didi `l oldl

z`pdc :`pin` ded ,"eplk`z `l"c

.aezkd xq` dlik` `la sebdäîåÐ dlxr

miz`n jixv oky dlxrl dn :jxtnl `kil

.miz`n jixvc `ed opaxcnc Ð dlhal

äî`l diteb zxke Ð zxk oky gqta ungl

.oicd on oiyper oi`y Ð slinl jiiy

éàìë`cixb mxkd i`lkn Ð egikei mxkd

dil `gip `l` ,epivn dna slinl ivn ded

:zeywdl oi`e .xnege lwa oicd zlgz carnl

,dtixya oky ,mxkd i`lke unge dlxrl dn

:cere .slip dteb `idc (a,bl) dxenza opzck

ung xeria oi` :xn`c ,dcedi iaxl `wec epiidc

.dtixya ung ied `l ,opaxl la` .dtixy `l`

dn :y"piilxe`n awri epiax axd dywd

xyaa xn`z ,ollkn exzed `l oky edlekl

alge d`nh dnda lv` ellkn xzedy alga

:xnel yie !lirl xn`c `aehe ,d`nh dnda

aizkc alg `wecc ,"ellkn xzed" iexw df oi`c

xcde ,digc elit` :rnync "alg lk" (b `xwie)

la` ,"ellkn xzed" aiyg df digc Ð `xy

."lk" aizk `l alga xyaaùøåçxeya

,xnege lw opicar `zyd la` Ð 'ek xenge

.d`pda xeq` dlik`a xeq`y mykc

êåøôéìås`e Ð rwxw ilecb oky edlekl dn

slinl `ki` mxkd i`lknc ab lr

mewn lkn ,edc lk opikxt `le ,epivn dna

.jixt ozylyn xnege lwa silic `d`
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"epìëàz àì" :éaø äðML Bæ äøeòk¯áìça øNáa §¨¤¨¨©¦ŸŸ£¤§¨¨§¨¨
øîBà äzà .øaãî áeúkä¯áeúkä áìça øNáa ©¨§©¥©¨¥§¨¨§¨¨©¨

ìkî ãçàa àlà Bðéà Bà ,øaãîïéøeqéàä?äøBzaL §©¥¥¤¨§¤¨¦¨¨¦¦¤©¨
ìMî ãîìe àö :zøîàäøBzäL úBcî äøNò L ¨©§¨¥§©¦§¤§¥¦¤©¨

øaãî áeúkä äna .Bðéðòî ãîlä øác ,ïäa úLøãð¦§¤¤¨¤¨¨©¨¥¥¦§¨©¤©¨§©¥
¯ïàk óà ,ïéðéî éðLa¯?ïéðéî éðLa¯àéääî éà¯ ¦§¥¦¦©¨¦§¥¦¦¦¥©¦

éléî éðä :àðéîà äåä¯äàðäa ìáà ,äìéëàa¯,àì £¨¨¦¨¨¥¦¥©£¦¨£¨©£¨¨Ÿ
.ïì òîLî÷¯?déì àðî ,äàðäa ,éaøå¯déì à÷ôð ¨©§©¨§©¦©£¨¨§¨¥¨§¨¥

'äì äzà LBã÷ íò ék" :ïàk øîàð ,àëäîøîàðå " ¥¨¨¤¡©¨¦©¨©¨©§¤¡©
ïläl äî ."ìàøNé éðáa Lã÷ äéäé àìå" :ïläì¯ §©¨§Ÿ¦§¤¨¥¦§¥¦§¨¥©§©¨

ïàk óà ,äàðäa¯àì" :àðz øæòéìà éaø éác .äàðäa ©£¨¨©¨©£¨¨§¥©¦¡¦¤¤¨¨Ÿ
äøBz äøîà ['åâå] "äìáð ìë eìëàú¯äpøkîzLk, Ÿ§¨§¥¨§¨§¨¨§¤¦§§¤¨

àìäpìMázäpøkîúåàì" :àðz ìàòîLé éaø éác . Ÿ§©§¤¨§¦§§¤¨§¥©¦¦§¨¥¨¨Ÿ
ìL "Bnà áìça éãb ìMáúãçà ,íéîòt L¯øeqéàì §©¥§¦©£¥¦¨§¨¦¤¨§¦

ãçàå ,äìéëà¯ãçàå ,äàðä øeqéàì¯.ìeMa øeqéàì £¦¨§¤¨§¦£¨¨§¤¨§¦¦
øeñàL áìça øNáì ïépî :øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðz©§¨¦¦¤§¨¥¦©¦§¨¨§¨¨¤¨

¯,"äzà LBã÷ íò ék" :ïàk øîàðïläì øîàðå ¤¡©¨¦©¨©¨§¤¡©§©¨
àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷ éLðàå"§©§¥Ÿ¤¦§¦¨¨©¨¤§¥¨Ÿ

ïàk óà ,øeñà ¯ ïläl äî ."eìëàú¯éì ïéàå .øeñà Ÿ¥©§©¨¨©¨¨§¥¦
äîe ,øîBçå ì÷ :zøîà ?ïépî äàðäa ,äìéëàa àlà¤¨©£¦¨©£¨¨¦©¦¨©§¨©¨¤¤

äøéáò da äãáòð àlL äìøò¯øNa ,äàðäa äøeñà ¨§¨¤Ÿ¤¤§¨¨£¥¨£¨©£¨¨¨¨
äøéáò Ba äãáòpL áìça¯!äàðäa øeñàL ïéc Bðéà §¨¨¤¤¤§¨£¥¨¥¦¤¨©£¨¨

¯äìøòl äî¯.øLBkä úòL dì äúéä àì ïkL¯ ©§¨§¨¤¥Ÿ¨§¨¨§©©¤
çéëBé çñôa õîç¯øeñàå ,øLBkä úòL Bì äúéäL ¨¥§¤©¦©¤¨§¨§©©¤§¨

.äàðäa¯çñôa õnçl äî¯!úøk Leðò ïkL¯éàìk ©£¨¨©§¨¥§¤©¤¥¨¨¥¦§¥
eçéëBé íøkä¯.äàðäa øeñàå ,úøk Leðò ïéàL¯ ©¤¤¦¤¥¨¨¥§¨©£¨¨

øîBçå ì÷a dlek éúééì ?äåL äøéæb éì änìäìøòî, ¨¨¦§¥¨¨¨¥§¥¨§©¨¤¥¨§¨
äøéáò da äãáòð àlL äìøò äîe¯äãáòpL áìça øNa ,äàðäa ïéa äìéëàa ïéa äøeñà ¤¨§¨¤Ÿ¤¤§¨¨£¥¨£¨¥©£¦¨¥©£¨¨¨¨§¨¨¤¤¤§¨

äøéáò Ba¯!äàðäa ïéa äìéëàa ïéa øeñàL ïéc Bðéà¯øBLa LøBç :øîéîì àkéàc íeMî £¥¨¥¦¤¨¥©£¦¨¥©£¨¨¦§¦¨§¥©¥§
äøéáò íäa äãáòpL ,çéëBé da Lãå äøô ét íñBçå ,øBîçáe¯!eøLe¯éàìk øîéîì éì änì ©£§¥¦¨¨§¨¨¦©¤¤¤§¨¨¤£¥¨§¨¨¦§¥©¦§¥

!ãvä äna éúéìå ,àðéc øãäéìå ,çéëBz äìøò :àîéì ,eçéëBé íøkä¯íeMî :éLà áø øîà ©¤¤¦¥¨¨§¨¦©§¦£©¦¨§¥¥©¤©©£©©©¦¦
çéëBz äìáð ,øîéîì àkéàc¯áøì éëcøî áø déì øîà .äàðäa úøzeîe äìéëàa äøeñàL §¦¨§¥©§¥¨¦©¤£¨©£¦¨¤¤©£¨¨£©¥©¨§§©§©

ãvä äî ìk :Lé÷ì Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éLà¯àîìòî ,ïðéëøt Bôebî¯.ïðéëøt àì¯ ©¦¨¦¨§¦©¦§¥¨¥¨¦¨©©©¦¨§¦©¥¨§¨¨¨§¦©
!ãvä äna éúéz ,éëä éà¯ïäaL äåMä ãväl äî :Cøôéîì àkéàc íeMî¯.ò÷ø÷ éìecb ïkL ¦¨¦¥¥©¤©©¦§¦¨§¦§©©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¦¥©§©

¯éëcøî áø déì øîà !ò÷ø÷ éìecb ïkL íøkä éàìël äî :Cøôéîì àkéà éîð àzLä ,éëä éà¦¨¦¨§¨©¦¦¨§¦§©©§¦§¥©¤¤¤¥¦¥©§©£©¥©¨§§©
ãvä äî ìk :Lé÷ì Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éLà áøì¯zøîà íà àl ,eäc ìk ïðéëøt §©©¦¨¦¨§¦©¦§¥¨¥¨¦¨©©©¨§¦©¨§Ÿ¦¨©§¨

àãçî àãç¯.ïðéëøt àì eäc ìk ,ïðéëøt øîBçå ì÷¯CBøôéìåïkL eäleël äî :eäleëì £¨¦£¨©¨¤¨§¦©¨§¨¨§¦©§¦§§§©§§¤¥
:Lé÷ì Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éLà áøì éëcøî áø déì øîà ,àlà !ò÷ø÷ éìecb¦¥©§©¤¨£©¥©¨§§©§©©¦¨¦¨§¦©¦§¥¨¥¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc oileg(iyiy meil)

äøeòk`ziixa jipira zxrekn ike -,éaø äðML Bæz`f dcnly §¨¤¨¨©¦
oiycwend ileqt zyxta xn`py ,xg` xewnn(fh ai mixac)wx'©

xn`p aeye ,'Elk`z `l mCd(dk ai my)epìëàz àì''Ll ahii ornl ©¨ŸŸ¥ŸŸ§¤§©©¦©§
y `ziixad zx`ane ,xzein dxe`kl ipyd weqtde ,'ebeøNáa§¨¨

,øaãî áeúkä áìçazl`ey .alga xya lek`l xeq`y o`kne §¨¨©¨§©¥
oipn :`ziixadøîBà äzàyBà ,øaãî áeúkä áìça øNáa[ile`-] ©¨¥§¨¨§¨¨©¨§©¥

Bðéàxacnïéøeqéàä ìkî ãçàa àlàmixg`d.äøBzaLdaiyn ¥¤¨§¤¨¦¨¨¦¦¤©¨
gxkda :`ziixadzøîàixdy ,alga xyaa xaecnyãîìe àö ¨©§¨¥§©

ìMî,ïäa úLøãð äøBzäL úBcî äøNò L`id odn zg`eøác ¦§Ÿ¤§¥¦¤©¨¦§¤¤¨¤¨¨
Bðéðòî ãîläcenll yi ,xacn `ed dn lr yxetn `ly weqt - ©¨¥¥¦§¨

o`k s`e ,da azkpy dyxtdn z`fïéðéî éðLa ,øaãî áeúkä äna©¤©¨§©¥¦§¥¦¦
mixzeny oeik ,mipin ipyk miaygpy ,ectpy oiycwend ileqta -
,miycw enk mda cearle mze` fefbl xeq`e ,oileg enk dlik`a

ok m`eïàk óàxaecn xzeind weqta,ïéðéî éðLayi okle ©¨¦§¥¦¦
xewn yiy oeike .`ziixad ixac o`k cr .alga xyaa ecinrdl
z`f yexcl zkxved recn ,alga xya zlik` xeqi`l `ziixaa

.xg` weqtn
:yiwl yix aiydàéääî éàiax zyxc wx dzid m` -,àðéîà äåä ¦¥©¦£¨£¦¨
äìéëàa éléî éðä,dlik`a wx xeq` alga xyay -äàðäa ìáà ¨¥¦¥©£¦¨£¨©£¨¨

ïì òîLî à÷ ,àìdaizdn dyxcd(h ai zeny)xyay ,'lyean' Ÿ¨©§©¨
,lyazdy gqt iabl xn`p df weqt ixdy ,d`pda mb xeq` alga

d`pdae dlik`a xeq`y.
:`xnbd zl`eydéì àðî äàðäa éaøåalga xyay iaxl oipn - §©¦©£¨¨§¨¥

:`xnbd daiyn .d`pda mixeq`àëäî déì à÷ôðz`f cnl iax - ©§¨¥¥¨¨
,d`ad dyxcdnïàk øîàðalga xya iabl(`k ci mixac)íò ék' ¤¡©¨¦©

'äì äzà LBã÷,'Lidl`ïläì øîàðå(gi bk mixac)Lã÷ äéäé àìå' ¨©¨©¡Ÿ¤§¤¡©§©¨§Ÿ¦§¤¨¥
[xkf akynl onefn-],'ìàøNé éðáa'yecw' dey dxifba cenll yie ¦§¥¦§¨¥

,'Wcw'ïläl äîxaecn 'ycw didi `l' iabläàðäaïàk óà ,xya ¨¥©§©¨©£¨¨©¨
xeq` alga.äàðäa©£¨¨

:d`pd xeqi`l sqep xewnàðz øæòéìà éaø éácly eyxcn ziaa - §¥©¦¡¦¤¤¨¨
dxeza xn`p ,ef `ziixa epy xfril` iax(`k ci mixac)eìëàú àì'ŸŸ§

äìáð ìëixkpl xkn F` Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl['Bâå] ¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ§¨§¦§
jke ,'FO` algA icB lXaz `läøîàdäpøkîzLk ,äøBz- Ÿ§©¥§¦©£¥¦¨§¨¨§¤¦§§¤¨

l dlapd z` xeknzyk,ixkpäpìMáz àìalga,äpøkîúå Ÿ§©§¤¨§¦§§¤¨
xyay o`kne ,dxkenl lkez `l alga dplyaz m` ,xnelk

.d`pda mixeq` alga
:d`pde dlik` xeqi`l sqep xewnàðz ìàòîLé éaø éácepy - §¥©¦¦§¨¥¨¨

zeaizd ,ef `ziixa'Bnà áìça éãb ìMáú àì'dxeza exn`pìLL Ÿ§©¥§¦©£¥¦¨Ÿ
íéîòt(dk ci mixac ,ek cl ,hi bk zeny)y ,x`al yie ,ãçàazkp mdn §¨¦¤¨

ìcnläìéëà øeqéà,alga xyaaãçàåazkp,äàðä øeqéàìãçàå §¦£¦¨§¤¨§¦£¨¨§¤¨
azkpìeMa øeqéàì.alga xya lyal xeq`y - §¦¦

:sqep xewnàéðz,`ziixaaáìça øNáì ïépî ,øîBà äãeäé ïa éñéà ©§¨¦¦¤§¨¥¦©¦§¨¨§¨¨
øeñàL,dlik`aïàk øîàðalga xya iabl(dk ci mixac)íò ék' ¤¨¤¡©¨¦©

ïläì øîàðå ,'äzà LBã÷(ek cl zeny)øNáe éì ïeéäz Lã÷ éLðàå' ¨©¨§¤¡©§©¨§©§¥Ÿ¤¦§¦¨¨
,'eìëàú àì äôøè äãOa,'ycew' 'yecw' dey dxifba cenll yie ©¨¤§¥¨ŸŸ¥

øeñà ïläl äî,dtixh lek`løeñà ïàk óà.alga xya lek`l ©§©¨¨©¨¨
:`ziixad zl`eyåoiicréì ïéàjkn cenllàlàalga xyay §¥¦¤¨

xeq`,äìéëàaxeq`y.ïépî äàðäa:`ziixad daiynzøîàyiy ©£¦¨©£¨¨¦©¦¨©§¨
n z`f cenlläìøò äîe ,øîBçå ì÷,dlwd,äøéáò da äãáòð àlL ©¨¤¨¨§¨¤Ÿ¤¤§¨¨£¥¨

z`f lka ,dzrihpa xeqi` oi` ixdyáìça øNa ,äàðäa äøeñà£¨©£¨¨¨¨§¨¨
,xengdäøéáò Ba äãáòpLike ,eleyiaaäàðäa øeñàL ïéc Bðéà. ¤¤¤§¨£¥¨¥¦¤¨©£¨¨

:`ziixad dgecïkL äìøòl äîy ,`xneg da yidì äúéä àì ©§¨§¨¤¥Ÿ¨§¨¨
øLBkä úòLxyal jkn cenll oi`e ,zxzen dzidy onf did `l - §©©¤

:`ziixad daiyn .eaxrzpy iptl dlik`a mixzen eidy alga
øLBkä úòL Bì äúéäL ,çéëBé çñta õîç,gqt iptlåok it lr s` ¨¥©¤©¦©¤¨§¨§©©¤§

äàðäa øeñà.alga xyal oicd `ede ,gqta ¨©£¨¨
:`ziixad dgecïkL çñôa õîçl äîelke`dy ,`xneg ea yi ©§¨¥§¤©¤¥

cifna,úøk Leðòemdn lke`dy ,alga xyal jkn cenll oi` ¨¨¥
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äåL,dtixhndlek ézééìd`pd xeqi` mb cenll `ziixal did - ¨¨©§¥¨
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,dey dxifba dlik` xeqi` `ziixad dcnl okle ,alga xyal
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc oileg(iyiy meil)

äøeòk`ziixa jipira zxrekn ike -,éaø äðML Bæz`f dcnly §¨¤¨¨©¦
oiycwend ileqt zyxta xn`py ,xg` xewnn(fh ai mixac)wx'©

xn`p aeye ,'Elk`z `l mCd(dk ai my)epìëàz àì''Ll ahii ornl ©¨ŸŸ¥ŸŸ§¤§©©¦©§
y `ziixad zx`ane ,xzein dxe`kl ipyd weqtde ,'ebeøNáa§¨¨

,øaãî áeúkä áìçazl`ey .alga xya lek`l xeq`y o`kne §¨¨©¨§©¥
oipn :`ziixadøîBà äzàyBà ,øaãî áeúkä áìça øNáa[ile`-] ©¨¥§¨¨§¨¨©¨§©¥

Bðéàxacnïéøeqéàä ìkî ãçàa àlàmixg`d.äøBzaLdaiyn ¥¤¨§¤¨¦¨¨¦¦¤©¨
gxkda :`ziixadzøîàixdy ,alga xyaa xaecnyãîìe àö ¨©§¨¥§©

ìMî,ïäa úLøãð äøBzäL úBcî äøNò L`id odn zg`eøác ¦§Ÿ¤§¥¦¤©¨¦§¤¤¨¤¨¨
Bðéðòî ãîläcenll yi ,xacn `ed dn lr yxetn `ly weqt - ©¨¥¥¦§¨

o`k s`e ,da azkpy dyxtdn z`fïéðéî éðLa ,øaãî áeúkä äna©¤©¨§©¥¦§¥¦¦
mixzeny oeik ,mipin ipyk miaygpy ,ectpy oiycwend ileqta -
,miycw enk mda cearle mze` fefbl xeq`e ,oileg enk dlik`a

ok m`eïàk óàxaecn xzeind weqta,ïéðéî éðLayi okle ©¨¦§¥¦¦
xewn yiy oeike .`ziixad ixac o`k cr .alga xyaa ecinrdl
z`f yexcl zkxved recn ,alga xya zlik` xeqi`l `ziixaa

.xg` weqtn
:yiwl yix aiydàéääî éàiax zyxc wx dzid m` -,àðéîà äåä ¦¥©¦£¨£¦¨
äìéëàa éléî éðä,dlik`a wx xeq` alga xyay -äàðäa ìáà ¨¥¦¥©£¦¨£¨©£¨¨

ïì òîLî à÷ ,àìdaizdn dyxcd(h ai zeny)xyay ,'lyean' Ÿ¨©§©¨
,lyazdy gqt iabl xn`p df weqt ixdy ,d`pda mb xeq` alga

d`pdae dlik`a xeq`y.
:`xnbd zl`eydéì àðî äàðäa éaøåalga xyay iaxl oipn - §©¦©£¨¨§¨¥

:`xnbd daiyn .d`pda mixeq`àëäî déì à÷ôðz`f cnl iax - ©§¨¥¥¨¨
,d`ad dyxcdnïàk øîàðalga xya iabl(`k ci mixac)íò ék' ¤¡©¨¦©

'äì äzà LBã÷,'Lidl`ïläì øîàðå(gi bk mixac)Lã÷ äéäé àìå' ¨©¨©¡Ÿ¤§¤¡©§©¨§Ÿ¦§¤¨¥
[xkf akynl onefn-],'ìàøNé éðáa'yecw' dey dxifba cenll yie ¦§¥¦§¨¥

,'Wcw'ïläl äîxaecn 'ycw didi `l' iabläàðäaïàk óà ,xya ¨¥©§©¨©£¨¨©¨
xeq` alga.äàðäa©£¨¨

:d`pd xeqi`l sqep xewnàðz øæòéìà éaø éácly eyxcn ziaa - §¥©¦¡¦¤¤¨¨
dxeza xn`p ,ef `ziixa epy xfril` iax(`k ci mixac)eìëàú àì'ŸŸ§

äìáð ìëixkpl xkn F` Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl['Bâå] ¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ§¨§¦§
jke ,'FO` algA icB lXaz `läøîàdäpøkîzLk ,äøBz- Ÿ§©¥§¦©£¥¦¨§¨¨§¤¦§§¤¨

l dlapd z` xeknzyk,ixkpäpìMáz àìalga,äpøkîúå Ÿ§©§¤¨§¦§§¤¨
xyay o`kne ,dxkenl lkez `l alga dplyaz m` ,xnelk

.d`pda mixeq` alga
:d`pde dlik` xeqi`l sqep xewnàðz ìàòîLé éaø éácepy - §¥©¦¦§¨¥¨¨

zeaizd ,ef `ziixa'Bnà áìça éãb ìMáú àì'dxeza exn`pìLL Ÿ§©¥§¦©£¥¦¨Ÿ
íéîòt(dk ci mixac ,ek cl ,hi bk zeny)y ,x`al yie ,ãçàazkp mdn §¨¦¤¨

ìcnläìéëà øeqéà,alga xyaaãçàåazkp,äàðä øeqéàìãçàå §¦£¦¨§¤¨§¦£¨¨§¤¨
azkpìeMa øeqéàì.alga xya lyal xeq`y - §¦¦

:sqep xewnàéðz,`ziixaaáìça øNáì ïépî ,øîBà äãeäé ïa éñéà ©§¨¦¦¤§¨¥¦©¦§¨¨§¨¨
øeñàL,dlik`aïàk øîàðalga xya iabl(dk ci mixac)íò ék' ¤¨¤¡©¨¦©

ïläì øîàðå ,'äzà LBã÷(ek cl zeny)øNáe éì ïeéäz Lã÷ éLðàå' ¨©¨§¤¡©§©¨§©§¥Ÿ¤¦§¦¨¨
,'eìëàú àì äôøè äãOa,'ycew' 'yecw' dey dxifba cenll yie ©¨¤§¥¨ŸŸ¥

øeñà ïläl äî,dtixh lek`løeñà ïàk óà.alga xya lek`l ©§©¨¨©¨¨
:`ziixad zl`eyåoiicréì ïéàjkn cenllàlàalga xyay §¥¦¤¨

xeq`,äìéëàaxeq`y.ïépî äàðäa:`ziixad daiynzøîàyiy ©£¦¨©£¨¨¦©¦¨©§¨
n z`f cenlläìøò äîe ,øîBçå ì÷,dlwd,äøéáò da äãáòð àlL ©¨¤¨¨§¨¤Ÿ¤¤§¨¨£¥¨

z`f lka ,dzrihpa xeqi` oi` ixdyáìça øNa ,äàðäa äøeñà£¨©£¨¨¨¨§¨¨
,xengdäøéáò Ba äãáòpLike ,eleyiaaäàðäa øeñàL ïéc Bðéà. ¤¤¤§¨£¥¨¥¦¤¨©£¨¨

:`ziixad dgecïkL äìøòl äîy ,`xneg da yidì äúéä àì ©§¨§¨¤¥Ÿ¨§¨¨
øLBkä úòLxyal jkn cenll oi`e ,zxzen dzidy onf did `l - §©©¤

:`ziixad daiyn .eaxrzpy iptl dlik`a mixzen eidy alga
øLBkä úòL Bì äúéäL ,çéëBé çñta õîç,gqt iptlåok it lr s` ¨¥©¤©¦©¤¨§¨§©©¤§

äàðäa øeñà.alga xyal oicd `ede ,gqta ¨©£¨¨
:`ziixad dgecïkL çñôa õîçl äîelke`dy ,`xneg ea yi ©§¨¥§¤©¤¥

cifna,úøk Leðòemdn lke`dy ,alga xyal jkn cenll oi` ¨¨¥

:`ziixad daiyn .zxk yepr epi`ïéàL ,eçéëBé íøkä éàìk¦§¥©¤¤¦¤¥
mdn lke`då ,úøk Leðòok it lr s`,äàðäa øeñàoicd `ede ¨¨¥§¨©£¨¨

.alga xyal
dey dxifba cnlp alga xya zlik` xeqi`y ,`ziixaa x`azd
:`xnbd dywn .dlxrn xnege lwa cnlp d`pd xeqi`e ,dtixhn

él änìa dlik` xeqi` cenll `ziixad dkxved recn -äøæb ¨¨¦§¥¨
äåL,dtixhndlek ézééìd`pd xeqi` mb cenll `ziixal did - ¨¨©§¥¨
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,jk dyxc `l `ziixad :`xnbd zvxznøîéîì àkéàc íeMî- ¦§¦¨§¥©

y ,xnele jextl xyt`øBîçáe øBLa LøBç,cgiäøt ét íñBçå ¥§©£§¥¦¨¨
lek`lnçéëBé ,da Lãå,egikei el` mipte` -,äøéáò íäa äãáòpL §¨¨¦©¤¤¤§¨¨¤£¥¨

emewn lkneøLdlik`a mixzen dxtde xeyd -oicd `ede , ¨
,dey dxifba dlik` xeqi` `ziixad dcnl okle ,alga xyal
gikedl oi` aeye ,xnege lwn d`pd xeqi` dcnl jk xg` wxe
mb mixzen mdy meyn ,d`pda mixzeny mqegne yxegn

.dlik`a xeq` alga xya eli`e ,dlik`a
,dlxrn xnege lwa d`pda xeq` alga xyay dcnl `ziixad
,gqta ungn dgikede ,xyekd zry did `l dlxrly dzgce
oi`y mxkd i`lkn dgikede ,zxk yepr gqta ungy dzgce

:`xnbd dywn .d`pda mixeq`e zxk mdaøîéîì él änìrecn - ¨¨¦§¥©
xnel `ziixad dkxvedàîéì ,'eçéëBé íøkä éàìk'did - ¦§¥©¤¤¦¥¨

,xnele dlxrn cenlle xefgl `ziixal,çéëBz äìøò'yepr oi`y ¨§¨¦©
,'d`pda xeq`e ,zxkàðéc øcäéìå,envr lr cenild xefgi aeye - §¤§©¦¨

,'gikei ung' uxzpe ,xyekd zry did `l dlxrly dywpy]
,['gikez dlxr' uxzpe ,zxk miaiig ung lry dywpeäîa éúéìå§¥¥§©

ãväit lr s`y ,xn`pe ungae dlxra deyd cvdn cnlpe - ©©
jka minec md ,exiaga oi`y `xneg yi mdn cg` lkay
xyal mdn cnlpe ,d`pda mb mixeq`e dlik`a mixeq` mdipyy
jk xn`p m`e .d`pda mb xeq` dlik`a xeq`y jezny ,alga
`ziixad dkxved recne ,zexewn ipyn wx micnel ep`y `vnp

.iyily xewn edfy ,mxkd i`lkn mb cenll
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà,gqta unge dlxrn cenll oi` ¨©©©¦

øîéîì àkéàc íeMî,xnele jextl yi -äøeñàL ,çéëBz äìáð ¦§¦¨§¥©§¥¨¦©¤£¨
,äàðäa úøzeîe äìéëàa.alga xyal oicd `ede ©£¦¨¤¤©£¨¨

éMà áøì éëcøî áø déì øîà,eixac z` zegcldéîMî ïðéøîà éëä ¨©¥©¨§§©§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥
Lé÷ì Léøc,`ad llkd z` yiwl yix mya mixne` ep` -ìkxac §¥¨¦¨

a cnlpdãvä äî,deyd cva -ïðéëøt Bôebîwx jextl xyt` - ©©©¦©§¦©
la` ,cnlpa `le micnlna bdepd xacnïðéëøt àì àîìòîm` - ¥¨§¨Ÿ©§¦©

oi` ok m`e ,zlawzn ef `kxit oi` ,xg` mewnn dgked wx yi
.'gikez dlap' o`k jextl

:ikcxn axl iy` ax dywdãvä äîa éúéz éëä éàzxfeg ok m` - ¦¨¦¥¥§©©©
dlxrn deyd cva ,alga xyaa d`pd xeqi` cnlpy `iyewd
,gqta unge dlxrn cenll oi` :ikcxn ax aiyd .gqta unge

ïkL ïäaL äåMä ãväì äî ,Cøôéîì àkéàc íeMîmdipyéìecb ¦§¦¨§¦§©©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¦¥
,ò÷ø÷.rwxw ilecib epi`y alga xyal mdn cenll oi`e ©§©

:iy` ax dywdéëä éàef oi`y it lr s` ,jk jextl xyt` m` - ¦¨¦
,`xnegCøôéîì àkéà énð àzLädgiked `ziixady ,dzr mb - ©§¨©¦¦¨§¦§©

,xnele ok jextl yi ,mxkd i`lkn z`fïkL íøkä éàìël äî©§¦§¥©¤¤¤¥
,ò÷ø÷ éìecb.rwxw ilecib epi`y alga xyal mdn cenll oi`e ¦¥©§©

déì øîàaiyd -Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éMà áøì éëcøî áø ¨©¥©¨§§©§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥§¥
ìk ,Lé÷ìa cnlpd xacãvä äî,deydeäc ìk ïðéëøtxyt` - ¨¦¨©©©©§¦©¨§

it lr s` ,cnla oi`e micnlna yiy xac lkn cenild z` jextl
deyd cva micnel epiid m` okle ,`xneg e` `lew jka oi`y
oky oday deyd cvdl dn' jextl mileki epiid unge dlxrn

a la` ,'rwxw ilecib(àãçî àãç) 'zøîà íà àì'micnelyk - Ÿ¦¨©§¨£¨¥£¨
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc oileg(ycew zay meil)

.`àãçî àãçzligza enk ,cg` xewnn oic micnel m` - £¨¥£¨
`ziixad(:ehw lirl),dlxrn wx cenll dzvxyàøîeçå àle÷¨§§¨

ïðéëøtla` ,cnlna yiy `xneg e` `lewn wx jextl xyt` - ©§¦©
ïðéëøt àì eäc ìkoia `vnpy welig lkn jextl xyt` i` - ¨§Ÿ©§¦©

.cnll cnlnd
micnel m`e .aézøzî àãçjynda enk ,zexewn ipyn - £¨¦©§¥

,gqta unge dlxrn dcnly `ziixadïðéëøt eäc ìk eléôà- £¦¨§©§¦©
.cnll micnlnd oia yiy welig lkn jextl xyt`

micnel m`e .búìzî àãç`ziixad seqa enk ,zexewn dylyn - £¨¦§©
yi ,mi`lke unge dlxrn cnlp oicdy `vnpe ,mi`lkn dgikedy

,xaca weligãvä äîa éúàå àðéc øãä éàlr `kxit yi m` - ¦¨©¦¨§¨¥§©©©
micnlndn micnele mixfege ,iyilyd xewndn cenild
lr xfeg cenild jke ,mdn cenild lr mikxet aeye ,mincewd
df ote`a ,deyd cva zexewnd zyelyn micnely cr envr

àì éàå ,eäc ìk ïðéëøtxewndn cenild lr `kxit oi` m`e - ©§¦©¨§§¦Ÿ
da yiy `kxit ,deyd cva cenll jixv `le ,iyilydàle÷¨

,ïðéëøt àøîeçåla``kxit,ïðéëøt àì eäc ìkxac yi m` elit` §§¨©§¦©¨§Ÿ©§¦©
ayein df itle .cnla `le micnlnd zyelya bdepy,`iyewd z

xyal zexewnd zyelyn cenild lr] `ziixad dkxt `l recn
lr `kxit oi` ixdy ,'rwxw ilecib oky edlekl dn' [alga
df ote`ae ,deyd cva cenll jxev oi`y `vnpe ,mi`lkn cenild

.`xneg e` `lew yiyk `l` mikxet `l
.alga xyal ,d`pda mixeq`y mxkd i`lkn dgiked `ziixad

:`xnbd dywnCBøôìå,`ziixad dkxt `l recn -éàìël äî §¦§©§¦§¥
ïkL íøkäy ,`xneg mda yiøLBkä úòL ïäì äúéä àì`l - ©¤¤¤¥Ÿ¨§¨¨¤§©©¤

mixeq` milecibd wx dxe`kl ixdy ,mixzen eidy dry dzid
xyal jkn cenll oi`e ,mzligzn mixeq` milecibde ,rxfd `le

.eaxrzdy iptl mixzen eidy alga
:`xnbd daiynúøîBà úàæ ,äáäà øa àcà áø øîàdfn - ¨©©©¨©©£¨Ÿ¤¤

y ,cenll yi ok dzywd `l `ziixadyøñàð ïøwéò íøkä éàìk¦§¥©¤¤¦¨¨¤¡©
,xeqi`a yxypy dryn xq`p rxfd mb -åy `vnpúòL ïäì äúéä §¨§¨¨¤§©

,äLøLä íãB÷ øLBkäcr mlerl `ayn xzen did rxfd ixdy ©¤¤©§¨¨
`ede ,d`pda xeq` `ed yxypy xg`l ok it lr s`e ,my yxypy

.alga xyal oicd
:`xnbd dywn,àøéòæ øa äéòîL áø áéúîdpyna epipyf"t mi`lk) ¨¦©§©§¨©§¥¨

(g"n,áe÷ð õéöò øéáònämirxf ea milcbyajez,íøkoeike ©©£¦¨¦¨§¤¤
,xie`d jxc mxkd znc`n mirxfd miwpei aewp uivrdyíà¦

éñBäøeñà íéúàî ócr ,mxka exaryk mirxfd elcb m` - ¦¨©¦¨
,mxka lcb cg` wlg ,eiykr mda yiy miwlg miz`n jezny

,mixeq` mirxfdcr ,aexa milha mpi` mxkd i`lky meyn
,xeqi` ly cg` wlg cbpk ,xzid ly miwlg miz`n mda eidiy

uivrd m` `weecy rnyneéñBäómiz`nn cg`ïéàok` `ed - ¦¥
m` la` ,xq`péñBä àìómiz`nn cg`àìwxy x`eane ,xq`p Ÿ¦Ÿ

ax ixacl xzeq dfe ,dligzn didy dn `le ,dxq`p ztqezd
.xq`p rxfd mby `c`

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàmxkd i`lk iabléáéúk éàø÷ éøz- ¨©©©¥§¥§¨¥§¦¥
,mixzeq dxe`kly miaezk ipy exn`páéúk(h ak mixac)Lc÷z ït' §¦¤¦§©

[xq`iz-],'äàìîäxeqi`a sqeezde `lnzdy dn wxy rnyne ©§¥¨
,xq`páéúëe(my),'òøfä',xq`p envr rxfdy rnyneãöék àä §¦©¤©¨¥©

wqer 'rxfd' xn`py dny x`al yie ,miaezkd ipy miayiizn
aBøwéòî òeøædf ote`ay ,mxkd jeza dligzn rxfpy rxfa - ¨©¥¦¨

xq`p envr rxfdäLøLäaxn`py dne ,mxka yxypyk cin - §©§¨¨
a wqer 'd`lnd'àáe òeøæ,mxkl uegn xzida yxypy rxfa - ¨©¨

m` df ote`ay ,mxkl qpkp jk xg`eéñBäó,mxka lecblïéà- ¦¥
m`e ,xq`p ok` `edéñBä àìó,mxka lecblàì.xq`p Ÿ¦Ÿ

zrk ,d`pda xeq` alga xyay dpynd ixac ex`azd o`k cr
:jk lr zwlegd drc d`ian `xnbdïéúéðúîepizpyn -(.biw) ©§¦¦
,d`pda xeq` alga xyay zxne`yàpz éàä ék àìcdpi` - §Ÿ¦©©¨

,`ziixaay df `pz zhiya zkledäãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¤§¨
íeMî øîBà[mya-]øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNa ,ïBòîL éaø ¥¦©¦¦§¨¨§¨¨¨©£¦¨¨

øîàpL ,äàðäaalga xya iabl(dk ci mixac),'äzà LBã÷ íò ék' ©£¨¨¤¤¡©¦©¨©¨
ïläì øîàðådtixh iabl(l ak zeny),'éì ïeéäz Lã÷ éLðàå'yie §¤¡©§©¨§©§¥Ÿ¤¦§¦

,'ycew' 'yecw' dey dxifba cenllïläl äîdtixh xyaøeñà ©§©¨¨
,äàðäa øzeîe äìéëàaea xn`py(my),'Fz` oEklWY alMl'óà ©£¦¨¨©£¨¨©¤¤©§¦Ÿ©

ïàkalga xya.äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà ¨¨©£¦¨¨©£¨¨
:dpyna epipy'eëå óBòå äiç ,øîBà àáé÷ò éaø,dxezd on mpi` ©¦£¦¨¥©¨§§

minrt yly 'FO` algA icB lXaz `l' xn`py,ek cl ,hi bk zeny) Ÿ§©¥§¦©£¥¦
(dk ci mixac:`xnbd dywn .d`nh dndae serle digl hxt ,cvik

ixd ,'icb' zeaizdn sere dig `aiwr iax hrinéðäel` zeaiz - ¨¥
c ,zexzein opi`ìàeîLãëì eäðé÷tà àäz` mdn epcnl ixdy - ¨©§¦§¦§¦§¥

l`eny xn`y mipicd(:biw lirl)dliap e` alg lke`dy .` ,¥¤
dn caln ,alga xya xeqi` lr xaer ,alg mr elyazdy
`vnpd xaer-] lily lke`dy .a .dliape alg xeqi` lr xaery¥¤
.b .alga xya xeqi` lr xaer ,alga lyazdy [dnda irna
iax yxcy itk ,d`nh dnda xyaa bdep epi` alga xya xeqi`y
`vnp ,el` mipicl dcen `aiwr iaxy i`cey oeike .`aiwr

.sere dig odn hrnl el oipne ,zexzein opi` el` zeaizy
:`xnbd zvxzn,àáé÷ò éaø øáñ÷y,øeqéà ìò ìç øeqéàok m`e ¨¨©©¦£¦¨¦¨©¦

àø÷ éëéøö àì äúîe áìçxya xeqi`y cnll weqt jixv `l - ¥¤¥¨Ÿ§¦¥§¨
dy `aiwr iax xaq mbe ,dlape alg xeqi` lr lg algaéãb ìéìL ¥¤§¦§¦

àeä àélòîzernyn mvrn cnlp `ed ,xnelk ,[dlern icb `ed-] §©§¨
ok m`e ,ieaix jixv epi`e ,'icb' daizdeälek eäì eøzéià- ¦©§§§

zexzein 'icb' zeaizd zyely,`aiwr iax mdn cnle ,äiçì èøt§¨§©¨
,äàîè äîäáìå óBòå.alga mixeq` mpi`y §§¦§¥¨§¥¨

:dpyna epipyøîàð ,øîBà éìéìbä éñBé éaø(`k ci mixac)eìëàú àì ©¦¥©§¦¦¥¤¡©ŸŸ§
lk,'dlapxn`pe(my)`l'lXazicBalgAxeq`y z` ,'FO` ¨§¥¨Ÿ§©¥§¦©£¥¦

,'FO` algA' xnel cenlz ,'eke alga lyal xeq` dlap meyn©£¥¦
.m` alg el oi`y ser `vi

:`xnbd zxxanàkéà éàîdkldl weligd dn -éñBé éaø ïéa ©¦¨¥©¦¥
éìéìbä,'en` alga'n ser hrinyàáé÷ò éaøì.'icb'n ser hriny ©§¦¦§©¦£¦¨

:`xnbd daiyneäééðéa àkéàxyaa `ed mdipia weligd -,äiç ¦¨¥©§©¨
,øáñ éìéìbä éñBé éaøxyayäiçn xeq`àúééøBàc,algaixdy ©¦¥©§¦¦¨©©¨§©§¨

xeqi` ea bdep ,m` alg el yie dliap xeqi` ea bdepy lky xn`
,alga xyaøáñ àáé÷ò éaøåxyayäiçn wx xeq`,ïðaøcixdy §©¦£¦¨¨©©¨§©¨¨

.'icb' daizdn `aiwr iax hrin eze` mb
:sqep welig d`ian `xnbdàîéà úéòaéà,xn`z dvxz m` -óBò ¦¨¦¥¨

eäééðéa àkéày ,mdipia welig yi sera mb -øáñ àáé÷ò éaøsery ¦¨¥©§©¦£¦¨¨©
xn` ixdy ,opaxcn alga xeq`,'äøBzä ïî ïðéà óBòå äiç'rnyne ©¨§¥¨¦©¨

,mixeq` mpi` dxezd on wxy ef oeylnéøéñà ïðaøcî àä,alga ¨¦§©¨¨£¦¥
éìéìbä éñBé éaøåef oeyl hwp `ly,øáñxyayïðaøcî eléôà óBò §©¦¥©§¦¦¨©£¦¦§©¨¨

øéñà àì énð.alga xeq` epi` - ©¦Ÿ£¦
iqei iaxly ,ipyd weligk da x`eany `ziixa d`ian `xnbd

:alga ser xyaa opaxcn xeqi` elit` oi` ililbdéëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
,zxne`y `ziixaa ok epipy -,øæòéìà éaø ìL BîB÷îaeidyk ¦§¤©¦¡¦¤¤

,oikq mdl did `le zaya lenl mikixvíéöò ïéúøBk eéäzaya ¨§¦¥¦
úBNòìmdnïéîçtmci lre ,milgb -ìæøa úBNòìly oikq - ©£¤¨¦©£©§¤
,dlinzayd z` dgecy devny ,xaq max xfril` iaxy meyn

e .zayd z` migec dixiykn mb ,dlin enkéñBé éaø ìL BîB÷îa¦§¤©¦¥
óBò øNa ïéìëBà eéä éìéìbälyazdy,áìçamax iqei iaxy meyn ©§¦¦¨§¦§©§¨¨

q.opaxcn elit` alga xzen ser xyay ,xa
`xen`d :z`f gikend dyrn mb d`ian `xnbdéáì òìwéà éåì¥¦¦§©§¥

àaLéø óñBé,zeterd ciiv sqei ziaa gx`zd -àLéø dén÷ì eúéià ¥¦§¨©§§©¥¥¨
àáìça [àñåeèc] (àñåéèã)lyean qeeh y`x eiptl eyibd - §©¨¨©£¨¨

,alga xya xeqi` meyn eze` lk` `l `ede ,algaeäì øîà àìå§Ÿ¨©§
éãéî àìå.melk mdl xn` `l j` -éaøc dén÷ì àúà ékxy`k - §Ÿ¦¦¦¨¨§©¥§©¦

,iax iptl iel ribddéì øîà,iax eze` l`y -eäðéúnLz àì éànà ¨©¥©©Ÿ§©§¦§
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המשך בעמקד ובד

oifge` mipy` cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay
àãçî àãç`lew opikxt ,dcegl dlxrn iiez`l irac ,`zlin yixa oebk Ð

.edc lk `le `xnegeéúøúî àãç"dzid `l oky dlxrl dn" epaydy oebk Ð
elit` opikxt Ð "gikei gqta ung" oebk ,xg` xaca epixac zii`x epzriiqe ,'ek
oky gqta ungl dn" epaydy ,`xnege `lew zaeyz epicia did `l m` ,edc lk

deyd edc lk daeyz epicia dide ,"zxk
s` ,dze` oiaiyn epiid Ð oicnlnd ipya
cvdl ep`a `le ,oicd xfg `ly it lr

.deydúìúî àãç ìáàepxn`y ef oebk Ð
dna iz`e `pic xcd i` ,"egikei mi`lk"
`lew zaeyz epicia did m` Ð cvd
dn" oebk ,mi`lk lr aiydl `xnege
xcdin jixhvilc ,"jke jk oky mi`lkl
lr edc lk opikxt Ð cvd dna iziine `pic
Ð `pic xcd `lc dnk lk la` .cvd dn
jk .edleka miey elit` edc lk opikxt `l

.ipiqn epicia zexeqn zecndäî êåøôìå
úòù íäì äúéä àì ïëù íøëä éàìëì

øùåëädrixfd oi` oizrc `wlq `wc Ð
dzid `l mdle ,milecibd `l` zxq`p

.mlern xyekd zryúøîåà úàæ`lcn Ð
oxwir mxkd i`lk :dpin rny ,ikd jixt
zxq`p dnvr drixfd elit` ,xq`p

.dyxypynïø÷éò.zxq`p ozyxyd Ð
lk xzid zry dl dzid z`fd drixfle

.dyxypy cr mlerl d`ayn ,diniõéöò
áå÷ðoeike ,mxka exiarde ,ea mirxfe Ð

.mxkd on wpei `ed aewpcéñåäíéúàî óÐ
lcby ,miz`nn cg` mxkd jeza siqed
edl eedc .ekeza mirxfd ipirxb e` wxid
wlge ,xzidc dryze miryze d`n
m` oky lke .xeq` Ð xeqi` ied miz`nd
cr ,milha oi` mxkd i`lkc Ð xzei siqed
(miz`ne) cg`de ,xzidc miz`n ea ediy

.xeqi` lyéñåä àìó`l` ,miz`n Ð
,ea miz`n xzida yiy oebke ,edc lk zegt

.xzen Ð miz`ne cg` edi` iedcäàìîä
.eztqeze eielin :rnyn Ðéúëåòøæä áÐ

.dnvr drixf :rnyncåø÷éòî òåøæÐ
.dyxyda cin xq`p Ð mxkd jezaòåøæ

àáåmxkl ueg xzida xak yxyp didy Ð
."d`ln" opira Ðïéúéðúîxya" ipzwc Ð

.`pz i`d ik `lc Ð "d`pda xeq` alga
äàðäá øúåî ïìäì äîdia aizkc Ð
."eze` oekilyz alkl"åäðéùøã àä

ìàåîùãëìzeaxl cge ,dzne algl cg Ð¥¤
.(a,biw oileg) d`nh `ivedl cge ,lily

'åë àáé÷ò éáø øáñ÷Ð "icb" ipd lke Ð
dil dedcn .dyxcl ,edpip ixizi i`xw
azke ,"dnda lyaz `l" edleka azkinl
dndal hxt :dyxcl dpin rny Ð "icb"
Ð dzne alge .serle digle d`nh¥¤
.dzne alg inp rnyn "icb"c dizernynn¥¤
lr lg xeqi` oi`e ,iniiwe ixiq`c meyn i`e
iax xaqw Ð `ieax aizk `l i` ,xeqi`

.lily oke ,`zernynn ez`e ,iieaxl `xw ikixv `l dzne alg ,jklid .xeqi` lr lg xeqi` :`aiwràáé÷ò éáø ïéá àëéà éàîoiae ,serl hxt "icb"n dil `wtpc Ð ¥¤
"en` alga"n dil `wtpc ililbd iqei iaxàúééøåàã äéç øáñ éìéìâä éñåé éáø ?alg el oi`y ,serd on ueg .alga xya ea bdep ,dlap meyn xeq` `edy lkc Ð

.m`åäééðéá àëéà óåò.ixnbl dil ixy Ð `pyil i`d yixt `lc ,ililbd iqei iax la` .el yi opaxcn `d :rnyn Ð dxezd on epi`c yixtc ,`aiwr iax Ðàéðú
éëä éîð.sera dil zil opaxc `xeqi` elit` ililbd iqei iaxlc Ðøæòéìà éáøel oi` m`e ,zayd z` dgecy devna ,zayd z` oigec devn ixiykn dil zi` Ð

.lnf` oiyere oingt zeyrl mivr oizxek Ð zaya elenl lnf`àáùéø."mipeil oiayix oiqxet oi`" oeyl Ð "`ayix" .zeter ciiv Ðàñååè.o"e`et Ðäðùîäá÷
.dawd jezay yexw alg edf Ðäìáð ìùå.`id dlap e`l iebc eh` :jixt `xnba Ðãéîòîä.alg Ðäá÷ä øåòá.xya `edc Ð
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àãç:xn`z m`e .`pic xcd `lc ab lr s` :rnyn Ð opikxt edc lk elit` izxzn

lkei `l aeye !"rwxw ilecb oky" :jextp ,"gikei gqta ung" xn`yk cin ,ok m`

mxkd i`lke gqta ung" xnel leki did dlgznc :xnel yie !"gikei mxkd i`lk" xnel

ike ."gikei dxf dcear zaexwz xya" xninl ivn dedc :cere .`zlz edl eedc ,"egikei

`nhnc `d Ð !`nhn oky zaexwzl dn :`niz

a,bi oileg) `nw wxta ziyixtck ,opaxcn epiid

.("zaexwz" ligznd xeac

ïø÷éòurde miywd s`y :rnyn Ð xq`p

"dry lk" wxta rnyn oke .oixq`p

itilwa edewiqdy xepz :opixn`c (a,ek migqt)

.uzei ,ycg Ð mxkd i`lk ly miywa e` dlxr

"miqkp dl eltpy dy`d" wxtac :dnize

`ivend" iab ,exyc rnyn (`,t zeaezk)

`caer dcedi ax car ,ezy` iqkp lr ze`ved

:xn`c ,dinrhl dcedi ax .zexenf iliaga

Ð "dwfg ef ixd ,mi`lke ziriay dlxr dlk`

yie !zexenf `l` lek`l leki epi` f`c :yexit

Ð mi`lk rxfpy mcew eidy ure oiywc :xnel

ixtdy minrt aexe .miz`n siqeiy cr ,xzen

eidy urde oiywd exq`pe ,miz`n siqed

la` .miz`n etiqei `l aeye oilecb xak mcewn

xeq` Ð mi`lk rxfpy xg` lcby dn lk i`ce

.urde oiywd s`äúéäåxyekd zry mdl

:odk dyn iax axd dywd Ð dyxyd mcew

dwynn i` ,xn` (`,e) zegpnc `nw wxtac

zry odl dzid `lc `kid `pin` ded l`xyi

`kde .mxkd i`lke dlxrc `inec ,xyekd

:xnel yie !xyekd zry odl dzidc rnyn

,gafnl mikqp epnn oiyery oiia ixiin mzdc

el did `l eze`e .l`xyi dwynn didiy irac

mi`lkd zrixf xg`l lcby dnc ,xyekd zry

,(xyekd zry el dzid `l eze`e) xeq` `ed Ð

siqedyk xq`p epi`e .xzen Ð mcew lcby dne

dn mr axrzpy zaexrz meyn `l` miz`n

dzidc `ed erxfpy mipirxbde ,jk xg` lcby

.xyekd zry odläîdlik`a xeq` oldl

slinl `ki`c ab lr s` Ð d`pda xzene

oi` :xaq `w ,lirlck xnege lwa d`pd xeqi`

.d`pd xzid s` dipin silie ,dvgnl dey dxfb

lw ipd`e dey dxfb ipd`c :xaq lirlc `edde

dtxhc `xw `eddac meyn :inp i` .xnege

,ozvignl ueg e`viy miycwa inp ixii`

(a,gq oileg) "dywnd dnda" wxt xn`ck

opitlic xnege lw ol ilbe .d`pda s` ixiq`c

`xwc dihytc xaq `kdc oerny iaxe .ediipin

.ixiin dtxhaãéîòîäm` daw ly xera

`nrh yxtn `xnbac :dniz Ð 'ek da yi

mze` oicinrny iptn miebd zepiab exq`c

elit` ,"dlap" `ixi` i`n ,dlap zaw xera

`l alga xya meync :xnel yie !inp dxyk

`xeqi` `l` `kilc meyn ,wtqn oixeq` eid

.dxez dxq` leyia jxcc ,opaxc
opiyiig
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רלט oifge` mipy` cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay
àãçî àãç`lew opikxt ,dcegl dlxrn iiez`l irac ,`zlin yixa oebk Ð

.edc lk `le `xnegeéúøúî àãç"dzid `l oky dlxrl dn" epaydy oebk Ð
elit` opikxt Ð "gikei gqta ung" oebk ,xg` xaca epixac zii`x epzriiqe ,'ek
oky gqta ungl dn" epaydy ,`xnege `lew zaeyz epicia did `l m` ,edc lk

deyd edc lk daeyz epicia dide ,"zxk
s` ,dze` oiaiyn epiid Ð oicnlnd ipya
cvdl ep`a `le ,oicd xfg `ly it lr

.deydúìúî àãç ìáàepxn`y ef oebk Ð
dna iz`e `pic xcd i` ,"egikei mi`lk"
`lew zaeyz epicia did m` Ð cvd
dn" oebk ,mi`lk lr aiydl `xnege
xcdin jixhvilc ,"jke jk oky mi`lkl
lr edc lk opikxt Ð cvd dna iziine `pic
Ð `pic xcd `lc dnk lk la` .cvd dn
jk .edleka miey elit` edc lk opikxt `l

.ipiqn epicia zexeqn zecndäî êåøôìå
úòù íäì äúéä àì ïëù íøëä éàìëì

øùåëädrixfd oi` oizrc `wlq `wc Ð
dzid `l mdle ,milecibd `l` zxq`p

.mlern xyekd zryúøîåà úàæ`lcn Ð
oxwir mxkd i`lk :dpin rny ,ikd jixt
zxq`p dnvr drixfd elit` ,xq`p

.dyxypynïø÷éò.zxq`p ozyxyd Ð
lk xzid zry dl dzid z`fd drixfle

.dyxypy cr mlerl d`ayn ,diniõéöò
áå÷ðoeike ,mxka exiarde ,ea mirxfe Ð

.mxkd on wpei `ed aewpcéñåäíéúàî óÐ
lcby ,miz`nn cg` mxkd jeza siqed
edl eedc .ekeza mirxfd ipirxb e` wxid
wlge ,xzidc dryze miryze d`n
m` oky lke .xeq` Ð xeqi` ied miz`nd
cr ,milha oi` mxkd i`lkc Ð xzei siqed
(miz`ne) cg`de ,xzidc miz`n ea ediy

.xeqi` lyéñåä àìó`l` ,miz`n Ð
,ea miz`n xzida yiy oebke ,edc lk zegt

.xzen Ð miz`ne cg` edi` iedcäàìîä
.eztqeze eielin :rnyn Ðéúëåòøæä áÐ

.dnvr drixf :rnyncåø÷éòî òåøæÐ
.dyxyda cin xq`p Ð mxkd jezaòåøæ

àáåmxkl ueg xzida xak yxyp didy Ð
."d`ln" opira Ðïéúéðúîxya" ipzwc Ð

.`pz i`d ik `lc Ð "d`pda xeq` alga
äàðäá øúåî ïìäì äîdia aizkc Ð
."eze` oekilyz alkl"åäðéùøã àä

ìàåîùãëìzeaxl cge ,dzne algl cg Ð¥¤
.(a,biw oileg) d`nh `ivedl cge ,lily

'åë àáé÷ò éáø øáñ÷Ð "icb" ipd lke Ð
dil dedcn .dyxcl ,edpip ixizi i`xw
azke ,"dnda lyaz `l" edleka azkinl
dndal hxt :dyxcl dpin rny Ð "icb"
Ð dzne alge .serle digle d`nh¥¤
.dzne alg inp rnyn "icb"c dizernynn¥¤
lr lg xeqi` oi`e ,iniiwe ixiq`c meyn i`e
iax xaqw Ð `ieax aizk `l i` ,xeqi`

.lily oke ,`zernynn ez`e ,iieaxl `xw ikixv `l dzne alg ,jklid .xeqi` lr lg xeqi` :`aiwràáé÷ò éáø ïéá àëéà éàîoiae ,serl hxt "icb"n dil `wtpc Ð ¥¤
"en` alga"n dil `wtpc ililbd iqei iaxàúééøåàã äéç øáñ éìéìâä éñåé éáø ?alg el oi`y ,serd on ueg .alga xya ea bdep ,dlap meyn xeq` `edy lkc Ð

.m`åäééðéá àëéà óåò.ixnbl dil ixy Ð `pyil i`d yixt `lc ,ililbd iqei iax la` .el yi opaxcn `d :rnyn Ð dxezd on epi`c yixtc ,`aiwr iax Ðàéðú
éëä éîð.sera dil zil opaxc `xeqi` elit` ililbd iqei iaxlc Ðøæòéìà éáøel oi` m`e ,zayd z` dgecy devna ,zayd z` oigec devn ixiykn dil zi` Ð

.lnf` oiyere oingt zeyrl mivr oizxek Ð zaya elenl lnf`àáùéø."mipeil oiayix oiqxet oi`" oeyl Ð "`ayix" .zeter ciiv Ðàñååè.o"e`et Ðäðùîäá÷
.dawd jezay yexw alg edf Ðäìáð ìùå.`id dlap e`l iebc eh` :jixt `xnba Ðãéîòîä.alg Ðäá÷ä øåòá.xya `edc Ð
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àãç:xn`z m`e .`pic xcd `lc ab lr s` :rnyn Ð opikxt edc lk elit` izxzn

lkei `l aeye !"rwxw ilecb oky" :jextp ,"gikei gqta ung" xn`yk cin ,ok m`

mxkd i`lke gqta ung" xnel leki did dlgznc :xnel yie !"gikei mxkd i`lk" xnel

ike ."gikei dxf dcear zaexwz xya" xninl ivn dedc :cere .`zlz edl eedc ,"egikei

`nhnc `d Ð !`nhn oky zaexwzl dn :`niz

a,bi oileg) `nw wxta ziyixtck ,opaxcn epiid

.("zaexwz" ligznd xeac

ïø÷éòurde miywd s`y :rnyn Ð xq`p

"dry lk" wxta rnyn oke .oixq`p

itilwa edewiqdy xepz :opixn`c (a,ek migqt)

.uzei ,ycg Ð mxkd i`lk ly miywa e` dlxr

"miqkp dl eltpy dy`d" wxtac :dnize

`ivend" iab ,exyc rnyn (`,t zeaezk)

`caer dcedi ax car ,ezy` iqkp lr ze`ved

:xn`c ,dinrhl dcedi ax .zexenf iliaga

Ð "dwfg ef ixd ,mi`lke ziriay dlxr dlk`

yie !zexenf `l` lek`l leki epi` f`c :yexit

Ð mi`lk rxfpy mcew eidy ure oiywc :xnel

ixtdy minrt aexe .miz`n siqeiy cr ,xzen

eidy urde oiywd exq`pe ,miz`n siqed

la` .miz`n etiqei `l aeye oilecb xak mcewn

xeq` Ð mi`lk rxfpy xg` lcby dn lk i`ce

.urde oiywd s`äúéäåxyekd zry mdl

:odk dyn iax axd dywd Ð dyxyd mcew

dwynn i` ,xn` (`,e) zegpnc `nw wxtac

zry odl dzid `lc `kid `pin` ded l`xyi

`kde .mxkd i`lke dlxrc `inec ,xyekd

:xnel yie !xyekd zry odl dzidc rnyn

,gafnl mikqp epnn oiyery oiia ixiin mzdc

el did `l eze`e .l`xyi dwynn didiy irac

mi`lkd zrixf xg`l lcby dnc ,xyekd zry

,(xyekd zry el dzid `l eze`e) xeq` `ed Ð

siqedyk xq`p epi`e .xzen Ð mcew lcby dne

dn mr axrzpy zaexrz meyn `l` miz`n

dzidc `ed erxfpy mipirxbde ,jk xg` lcby

.xyekd zry odläîdlik`a xeq` oldl

slinl `ki`c ab lr s` Ð d`pda xzene

oi` :xaq `w ,lirlck xnege lwa d`pd xeqi`

.d`pd xzid s` dipin silie ,dvgnl dey dxfb

lw ipd`e dey dxfb ipd`c :xaq lirlc `edde

dtxhc `xw `eddac meyn :inp i` .xnege

,ozvignl ueg e`viy miycwa inp ixii`

(a,gq oileg) "dywnd dnda" wxt xn`ck

opitlic xnege lw ol ilbe .d`pda s` ixiq`c

`xwc dihytc xaq `kdc oerny iaxe .ediipin

.ixiin dtxhaãéîòîäm` daw ly xera

`nrh yxtn `xnbac :dniz Ð 'ek da yi

mze` oicinrny iptn miebd zepiab exq`c

elit` ,"dlap" `ixi` i`n ,dlap zaw xera

`l alga xya meync :xnel yie !inp dxyk

`xeqi` `l` `kilc meyn ,wtqn oixeq` eid

.dxez dxq` leyia jxcc ,opaxc
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רמ
oifge` mipya cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

äá ùé íà.alga mrh ozil Ðäøåñà åæ éøädawd xera yexw `vnpd alge Ð
Ð dnr dze` oigleny oiae ,xg` alg enr oipzepy oia ,dxera dze` oigleny
icia oi`e ,xenb xeqi` dpiabd xeq`l ,ynn alga xyak ,xenb xeqi` ipira d`xp
oileg) epwqty ,dxrwa elry mibcn di`x oi`iane ,eze` oixizn yie .xizdl gk
dedc meyn ,gzeka olke`l xzeny (a,`iw
dawd algy .mrh ozep xa mrh ozep dil
xcd ike ,mrh zpizp meyn `l` xq`p `l
mrh ozep dil ded Ð dpiaba `nrh aidi
gxfn wegxk efn ef zewegxe .mrh ozep xa
,dxrwa elry mibcc ,`nrh i`dn axrnn
xzid oiicr Ð dnrh z` erlay it lr s`
,gzeka olke`l `ayke .olke`l od xenb

eilr xqe` dz` dnl?dly xya mrh iptn
`l ixdy ,`ed mrh e`l xya mrh `edd Ð
la` .xg` mrh ozepn `l` ynnd on `a
,dfa df mrh epzpyn Ð xyaa glnpd alg
oileg) ol `niiwck .xeqi` mdipy eyrp
lke .dlap ziyrp dnvr dkizg :(`,gw
alg mrh oia ,algd on cer `veid mrh
itl ,xeq` lkd Ð eay xya mrh oia eay
alg mr df alg axrznyke .dlap dleky
dlap alg ,epina oin dil ded ,zepiabd
dnvr dkizg :epwqt xake .xzid alga
.olek zekizgd lk zxqe`e ,dlap ziyrp
,`ed mrh ozep xa mrh ozep opixn` `le
,dlgzn didy eay alg mrh s`y iptn
epwqt mbe .axk dkld oke ,dlap elek dyrp
lka Ð epina oinc :dkld (a,hk) migqta
,dpd cr xzid bdep iziid ip`e .`edy
iziid drehe .xg` alg da epzi `ly calae
dxf dceara opixn`ck xeaq iziidy ,jka
dti ezrcy odk :dler zaw iab (a,hk)
`nlra `yxit :dpin rny Ð dig dtxey
xenb alg ,`id `le .`xqzin `le ,`id
on dwpiy dxyk" oizipzna `pzcn ,`ed
alg :dpin rny Ð "dxeq` dzaw ,dtxhd
Ð dalga dlyay daw :inp `ipze .`ed
e`lc meyn Ð `ixyc dler zawe .dxeq`
dil dede ,en`n ezwpiy `l` ,`id dteb
:`ipzck .xzene ,dxrwa oezpk dirna qepk
,zxzen dzaw Ð dxykd on dwpiy dtxh
zkqna di`x iziince .dirna qepky iptn
ixy d`pd ixeqi`c dpin dxf dcear
xeq`c dxf dcear ilbr iabe ,ediiyxit

zaw" ipzwcn ,ediiyxitdii`x iziin ikd `l` .dpin alg mW rwtnl ,`yxitk iedizc ,lekir oiprl dl aiyg `yxit dawc meyn e`l Ð "`xiq` dxf dcear ilbr¥
,dxf dcearl dtie dpny z`xp dndadyk ,gtpa dil `gipc meyn xqzine ,`id dteb e`l inp dzaw `dc ,xeq` `yxit dpin rny ,dxf dcear zaw xq`cn :dpin
,gafnl dpnn ie`xd lr `l` dlg dyecw oi`c .`peeb i`d ik ixy `yxit la` ,dteb `l` xqzin `l :dpin rny ,dler iab dl ixycne .yxtd x`yl oicd `ede

.xi`n iaxa dnly epiax iwenipa iz`vn ok .mipdkl wlgzn `edy ,dler ly xer` iedc icinàøîâéåâä ïî éãâ ç÷åìá.dxeq`e ,"ieb zaw" dil ixw ,ehgye Ð
÷ðé àîù ïðéùééç.dtxhd on df alg Ðúåìáð íåùî àì.dlap zlebpxza `vnp `ny Ðäôøè íåùî àìåel`"a opixn`c ,`id dtxh sern `ny Ð

.dxeq`y dtxh zviaa micene :(`,gp oileg) "zetxhïãéã éáâdnda (d`nhd) on df alg wpi `ny opiyiigc meyn ,ozaw dxeq` `dz inp eply miicb Ð
!d`nhéðú÷ àãç.dl xq` `id dlap lyc meyn Ðìàåîù øîà éîåinc dtebk `nl` ,dxeq` dlap zaw Ðìàåîù øîàäå ?:dxf dcear zkqna Ð

.`ixyc xn`we ,"daw" ixw yexwd alg Ð "dteb daw `d" ,dlap zaw xera dze` oicinrny iptn'åë äøæç íãå÷ ïàëdxf dcear) "oicinrn oi`" wxta Ð
miebd zepiab oixeq` dn iptn :ryedi iax z` l`rnyi iax l`y :(a,hk?zaw `lde :el xn` .day yexwd alga ,xnelk .dlap zawa dze` oicinrny iptn :el xn`

e`lc meyn ,dlap zawn ea xfg `nl` .dxf dcear ilbr zawa dze` oicinrny iptn :el xn` !"dig dtxey ,dti ezrcy odk lk" exn`e ,dlap zawn dxeng dlerd
ike .xq` ikd meyne ,dxfg mcew zipyp z`f epizpyn jkld .digtpa dil `gipc meyn :mzd yxtnck ,xeq` dcic `yxit elit`c ,dxf dcear meyn dxeq`e .`id dteb
`le ,dewliq `le dnewnn dff `l Ð ea xfgy it lr s` ,zipypy oeikn ,z`f epizpyne .xn`w dxfg xg`l Ð `ixy daw `d ,xeq`c `ed daw xerc l`enyc xnz`

.cer dzepyl `ly exn`äøåñà äìáð úá÷ àùéø éðú÷ àäå."zxzen dzaw Ð dxykd on dwpiy dtxh" :ipzwc ,"zxzen dtxh zaw" ipzw xcde Ðäèéçù àëéàÐ
.dnvr lyn `le ,mixg` on dirna `ed sq`p Ð "dirna qepky iptn" :ipzwck ,efa `le efa `l o`k oi` xeqi`e .dlapk i`d ilek dqi`n `leäðåùàøä äðùîmcew Ð

.xzidl dpexg` epye exfge ,dnewnn dff `l Ð zipypy oeike ,zipyp dxfgäøæ äãåáòì éåâ úáùçîelit`c ziyixtck .xqzin ,`ed dteb e`lc ab lr s` ,jklid Ð
.digtipa dil `gipc meyn ,xqzin `yxitïàîë àìàå.le`yl zkxved `l ,xnelk Ð'åë äìáð úá÷á ïéá ïéãéîòî.dirna qepk `l` ,`ed dtebn e`lc Ð
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ïðéùééçoizipzn ipync l`enyk dkldc ,ikd ol `niiw `l Ð d`nhd on wpi `ny

`le ,miebd on migwel ep`y milbr zawa oicinrn ep`e .`pixg` `iepiya

.d`nhd on wpi `ny opiyiigàãç?dlap ieb zawc ol rnyn `w i`n :dniz Ð ipzw

!"dxeq` ieb zaw" `l` `kd ipzinl dil ded `le ,oizipzna `nw wxtn opirny `d

éîåivn ded ikd e`la Ð ikd l`eny xn`

`d `l` ,l`eny lr oizipznn jxtinl

`nl` ,oizipzn l`eny yxtncnc .dil `ticr

.dzeek xaqïàë`ixy df itle Ð dxfg xg`l

xacd mlerd ebdp eiykr `l` .dlap zaw

caricae .ieb zaw gwil lwdl oi`e ,xeqi`l

opircic `kid ixy dlgzkl elit`c ,xzen

xacd xrekny `l m` ,dxera dglnp `ly

dglnpc `kid edine .xeqi` ea ewifgde li`ed

.alga xya meyn i`ce dxeq` Ð dxera dawd

éëäoicinrn oi` `zklde :mixtq aexa opiqxb

dlap zawa oicinrn la` ,dlap zaw xera

on dwpiy dxyk zawae ieb zhigy zawae

on dwpiy dtxh zawa oky lke ,dtxhd

`yxit da qpeknd alg ?`nrh i`n .dxykd

`iyw ef `qxibl dxe`kle Ð `ed `nlra

Ð dtxhd on dwpiy dxyk" `pzc ,oizipzn

oiwxita lirlc `ziixa oke ,"dxeq` dzaw

xne`e !dxeq` Ð dalga dlyay daw :(a,hw)

,dawd jezay lelv alg ilin ipdc :mz epiax

,dawd jezay yexwd la` .`yxit aeyg `lc

elit` ,eixac itl yexwd eze`e .`yxit aeyg

.xzen Ð dawd jeza glnp
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íòè ïúBða Lé íà¯ïî ä÷ðiL äøLk .äøeñà Bæ éøä ¦¥§¥©©£¥£¨§¥¨¤¨§¨¦
äôøhä¯äøLkä ïî ä÷ðiL äôøè ,äøeñà dúá÷¯ ©§¥¨¥¨¨£¨§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨

éðtî ,úøzeî dúá÷ñeðkLäéòîa.àøîâúá÷ ehà ¥¨¨¤¤¦§¥¤¨§¥¤¨©¥©
éãb ç÷Bìa ,àëä :àðeä áø øîà ?àéä äìáð åàì éBb¨§¥¨¦£©©¨¨¨§¥©§¦

.äôøhä ïî ÷ðé ànL ïðéLééçå ,ïðé÷ñò éBbä ïî¯éîe ¦©¨§¦©§¨§¦©¤¨¨©¦©§¥¨¦
íéöéa íéç÷Bì :ïðúäå ?äôøhä ïî ÷ðé ànL ïðéLééç̈§¦©¤¨¨©¦©§¥¨§¨§©§¦¥¦
íeMî àìå äìáð íeMî àì ïéLLBç ïéàå ,íéBbä ïî¦©¦§¥§¦Ÿ¦§¥¨§Ÿ¦

.äàîhä ïî ÷ðé ànL ïðéLééç :àîéà àlà !äôøè¯ §¥¨¤¨¥¨¨§¦©¤¨¨©¦©§¥¨
äôøè àðL éàîe¯äàîè àðL éàîe ,ïðéLééç àìc¯ ©§¨§¥¨§¨¨§¦©©§¨§¥¨

?ïðéLééçc¯äôøè¯äàîè ,àçéëL àì¯.àçéëL¯ §¨§¦©§¥¨¨§¦¨§¥¨§¦¨
àçéëL éà¯!Leçéð ïãéc éab eléôà¯ïðàïðéìãác ¦§¦¨£¦©¥¦¨¥£©§©§¦©

eäì ïðéLøôî eäì ïðéæç éëå ,eäéépéî¯eäa eøæb àì ¦©§§¦¨¥©§©§§¦©§¨¨§§
éLøôî àì eäì eæç éëå ,eäéépéî éìéãa àìc eäðéà .ïðaø©¨©¦§§¨§¦¦¦©§§¦¨§¨©§§¥

eäì¯úá÷ ,éðú÷ àãç :øîà ìàeîLe .ïðaø eäa eøæb §¨§§©¨©§¥£©£¨¨¨¥¥©
.äìáð éBb úèéçL¯øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe §¦©§¥¨¦£©§¥¨¦§¨£©

íéBbä úðéáb eøñà äî éðtî :ìàeîL¯ïéãéîònL éðtî §¥¦§¥¨¨§§¦©©¦¦§¥¤©£¦¦
!àéøL dôeb äá÷ àä ,äìáð úá÷ øBòa dúBà¯àì ¨§¥©§¥¨¨¥¨¨¨§¨¨

ïàk ,àéL÷¯ïàk ,äøæç íãB÷¯.äøæç øçàìäøLk" ©§¨¨¤£¨¨¨§©©£¨¨§¥¨
] "äôøhä ïî ä÷ðiLåëå.['¯éBb úá÷" àLéø éðú÷ àäå ¤¨§¨¦©§¥¨§¨¨¨¥¥¨¥©

äìáð ìLå¯àLéø :àcñç áø øîà !"äøeñà Bæ éøä¯.äèéçL àkéà àëä ,úBìáð ìëBàk äàøð §¤§¥¨£¥£¨£©©¦§¨¥¨¦§¤§¥§¥¨¨¦¨§¦¨
äîe ?àeä ïëc ìk åàìå :àáø déì øîàäìápìëéîì éúà àì ,dúá÷ déì úéøL éàc ,äñéàîc £©¥¨¨§¨¨§¥©§¥¨¦§¦¨§¦¨¥¥¥¨¨¨¨¥§¥©

dpéî¯dpéî ìëéîì éúà úéøL éàc ,äèeçL äôøè .àì zøîà¯áø øîà àlà !ïkL ìk àì ¦¨¨§©§¨§¥¨§¨§¦¨¥¨¥§¥©¦¨Ÿ¨¤¥¤¨£©©
ïàk ,àéL÷ àì :ïðçBé éaø øîà ,÷çöé¯ïàk ,äøæç íãB÷¯äææ àì äðLîe ,äøæç øçàì ¦§¨£©©¦¨¨¨©§¨¨¤£¨¨¨§©©£¨¨¦§¨Ÿ¨¨

ïéãéîòî :ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà .dîB÷nîúá÷aúá÷a ïéãéîòî ïéàå ,úBìáð ¦§¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©£¦¦§¥©§¥§¥©£¦¦§¥©
ïàîk :àaà øa ïBòîL éaø åéðôì øîà .éBb úèéçL¯:øîàc ,øæòéìà éaøkéBb úáLçî íúñ §¦©¨©§¨¨©¦¦§©©¨§©§©¦¡¦¤¤©£©§©©£¤¤

¯:ïðçBé éaø øîà ,÷çöé áø øa ìàeîL áø àúà ék ?ïàîk àlàå :déì øîà !äøæ äãBáòì©£¨¨¨£©¥§¤¨§©¦£¨©§¥©©¦§¨£©©¦¨¨
ïéà :àúëìäå .øæòéìà éaø éøáãì Leçì àlL ,éBb úèéçL úá÷a ïéa äìáð úá÷a ïéa ïéãéîòî©£¦¦¥§¥©§¥¨¥§¥©§¦©¤Ÿ¨§¦§¥©¦¡¦¤¤§¦§§¨¥

äìáð úá÷a ïéãéîòî ìáà ,äìáð úá÷ øBòa ïéãéîòîúá÷áeä÷ðiL äøLk úá÷áe ,éBb úèéçL ©£¦¦§¥©§¥¨£¨©£¦¦§¥©§¥¨§¥©§¦©§¥©§¥¨¤¨§¨
àîòè éàî .äøLkä ïî ä÷ðiL äôøè úá÷a ïkL ìëå ,äôøhä ïî¯àLøét ,da ñpeëîä áìç ¦©§¥¨§¨¤¥§¥©§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨©©£¨¨¨©§¨¨¦§¨

.àeä àîìòaäðùîáìça øîBçíãaîíãa øîBçå ,áìçaîáìça øîBç .¯áìçäL §¨§¨¤§¥¤¦§¨¨¤§¨¦§¥¤¤§¥¤¤©¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc oileg(ycew zay meil)

Lé íàdaiwd xyaaíòè ïúBðaea yiy xeriy -mrh zzl ick ¦¥§¥©©
,algaéøädpiabäøeñà Bæxya ly zaexrz lka enk ,dlik`a £¥£¨
.alga

dnda :dnda zaiwa `vnpd alg ipic x`al zxfeg dpynd
,äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk,dxiykd dhgypeäøeñà dúá÷algd - §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨£¨

eli`e .dpiab ea cinrdl xeq`e ,dtixh alg `ed dzaiwa `vnpy
dndaä÷ðiL äôøèalgäøLkä ïî,dhgype,úøzeî dúá÷ §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨¤¤

.dpiab da cinrdl xzene`ed algd oic mixwnd ipyay mrhde
,dwipnd dndad oickäéòîa ñeðkL éðtîepi` df algy meyn - ¦§¥¤¨§¥¤¨

zwpeid zaiwa gpeny ,`ed dwipnd alg `l` ,zwpeid sebn wlg
.dxrwa oezpd xac enk

àøîâ
.dxeq` ef ixd ,dlap lye miakek caer zaiw ,dpyna epipy
'miakek caer zaiw' mb xeq`l `pzd jxved recn :`xnbd dywn

,'dlap zaiw' mbeeèà[ike-],àéä äìáð åàì íéáëBk ãáBò úá÷ ¨¥©¥¨¦©§¥¨¦
lirl epipy ixd(.bi)zaygp ixkp ici lr dhgypy dnda lky

.dlap
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàcaer zaiw' dpynd dxn`y dn ¨©©¨

`l` ,ixkp hgyy dnda zaiwl dzpeek oi` ,'miakekàëä̈¨
ad l`xyi,ïðé÷ñò íéáëBk ãáBòä ïî éãb ç÷Bìhgy edpwy xg`le §¥©§¦¦¨¥¨¦©§¦¨

,yexw alg ezaiwa `vne eze`ïðéLééçå[miyyeg ep`e-]ànL §©§¦¨¤¨
icbd÷ðéalgd z`,äôøhä ïî.algd z` minkg exq` okle ¨©¦©§¥¨

:`ped ax ly enrh lr `xnbd dywnïðéLééç éîemiyyeg ike - ¦©§¦¨
÷ðé ànLicbd[àéðúäå] (ïðúäå) ,äôøhä ïî`ztqeza(g"d b"t), ¤¨¨©¦©§¥¨§¨©§¨

íéáëBk éãáBòä ïî íéöéa íéç÷Bì,dlik`a mixzen mdeïéàå §¦¥¦¦¨§¥¨¦§¥
äôøè íeMî àìå äìáð íeMî àì ïéLLBç`ny miyyeg `le - §¦Ÿ¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨

,dtixh sern exvepy e` ,dlapzdy zlebpxza e`vnp el` mivia
.dtixhd on wpi icbd `ny miyyegy `ped ax xn` ji`e

:xg` ote`a xeqi`d mrh z` zx`ane ,da zxfeg `xnbdàlà¤¨
àîéà`vnpy alg exq` minkg ,`ped ax xn` jky xn`z - ¥¨

py icb zaiwac meyn ,ixkpn dpwànL ïðéLééçicbd÷ðéeze`ïî ©§¦¨¤¨¨©¦
dndad.äàîhä©§¥¨

:uexizd lr `xnbd zl`eyéàîe ,ïðéLééç àìc äôøè àðL éàîe©§¨§¥¨§Ÿ©§¦¨©
ïðéLééçc äàîè àðL,dtixhn wpi icbdy miyyeg `l recn - §¨§¥¨§©§¦¨

.d`nhn wpi `ny miyyege
dnday meyn ,dtixhn wpi `ny eyyg `l :`xnbd daiyn

,àçéëL àì äôøèdnday meyn ,d`nhn wpi `ny eyyg la` §¥¨Ÿ§¦¨
.àçéëL äàîè§¥¨§¦¨

:`xnbd dywnàçéëL éàd`nh dnday meyn `ed mrhd m` - ¦§¦¨
,dievnLeçéð ïãéc éab eléôàlcby icb zaiw mb xeq`l epl did - £¦©¥¦¨¥

.d`nh dndan wpi `ny yygn ,l`xyi lv`
:`xnbd zvxzneäéépéî ïðéìãác ïðàmiyxety micedid ep` - £©§©§¦©¦©§

,`nh xac zlik`neäì ïðéLøôî eäì ïðéæç éëåep` xy`k okle - §¦¨¦©§©§§¦¨§
dze` miyixtn ep` ,d`nh dndan zwpeid dxedh dnda mi`ex
dndan zexedhd epizenda ewpiy ievn df oi` ok m`e ,dpnn

okle ,d`nhïðaø eäa eøæb àìalgd z` minkg exq` `l - Ÿ¨§§©¨¨
la` ,ozaiwayeäéépéî éìéãa àìc eäðéàmiyxet mpi`y mixkpd - ¦§§Ÿ§¦¥¦©§

,`nh xac zlik`neäì éLøôî àì eäì eæç éëåmd xy`k okle - §¦¨§Ÿ©§§¥§
dze` miyixtn mpi` ,d`nh dndan zwpeid dxedh dnda mi`ex

,dpnnïðaø eäa eøæbzaiway algd z` exq` minkg - ¨§§©¨¨
ewpiy ievne ,zeievn ze`nh zenday oeik ,zexedhd mdizenda

.zexedhd zendad odn
mb `id 'miakek caer zaiw' lky ,lirl `iyewl zxfeg `xnbd

:sqep uexiz d`iane ,'dlap zaiw'éðz÷ àãç ,øîà ìàeîLe- §¥¨©£¨¨¨¥
dpynd dxn`y dne ,cg` ote` lr lr wx dxaic dpynd zn`a

,jk xnel dzpeek 'dlap lye miakek caer zaw'úá÷dnda ¥©
a dhgypy,íéáëBk ãáBò úèéçLk zaygp ezhigyy,äìáðalg §¦©¥¨¦§¥¨

.dnr lapzde ,dndad sebn wlgk aygp df algy ,xeq` df
:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdéëä ìàeîL øîà éîeike - ¦¨©§¥¨¦

,xeq` dlap zaiwa `vnpy algy ,l`eny ly ezrc ideføîàäå§¨¨©
ìàeîL(.dl f"r),eøñà äî éðtîminkgéðtî ,íéáëBk éãáBòä úðéáb §¥¦§¥¨¨§§¦©¨§¥¨¦¦§¥

Lmixkpdïéãéîòn[miyixwn-]äìáð úá÷ øBòa dúBàici lr - ¤©£¦¦¨§¥©§¥¨
xera' l`eny hwpy dfne ,dlap zaiw xya algd jeza mipzepy

,xeq` dlap zaiw xer wxy rnyn ,'dlap zaiwäôeb äá÷ àä̈¥¨¨
àéøLdfe ,zxzen [da `vnpy algd epiidc] dnvr daiwd la` - ©§¨

.xeq` dliap zaiway algdy ,o`k l`eny ixacl xzeq
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìdxf dceara x`eany meyn(:hk) Ÿ©§¨

ea xfg seqae ,dxeq` dlap zaiwy ,ryedi iax xaq dligzay
dpyndy ,ayiil yi df itle ,zxzen `idy dcedeïàkzxqe`y ¨

dzpyp ,dlap zaiwäøæç íãB÷e ,ea xfg ryedi iaxy iptl -ïàk ¤£¨¨¨
äøæç øçàìmda x`eany dxf dceara l`eny ixac eli`e - §©©£¨¨

xfgy xg`l ryedi iax zpwqn itl exn`p ,zxzen dliap zaiwy
.ea

:dpyna epipy['eëå] äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk,dxeq` dzaiw §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨§
recn :`xnbd dywn .zxzen dzaiw ,dxykd on dwpiy dtixh

,dxiykn dwpi dtixhy alg dxizn dpynd,àLéø éðz÷ àäå§¨¨¨¥¥¨
,äøeñà Bæ éøä ,äìáð ìLå íéáëBk ãáBò úá÷algy x`eane ¥©¥¨¦§¤§¥¨£¥£¨

dndan eze` dwpiy it lr s` ,xeq` dlap zaiwa `vnpy
epice dlapzdy dndaa `vnp algd zrky meyn ,dxiyk
.dxiykn dtixh dwpiy alg mb xeq`l epl did df mrhne ,dtebk

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàd dxq`y dnàLéøalgd z` ¨©©¦§¨¥¨
epnn lke`dy meyn `ed ,dliap zaiway,úBìáð ìëBàk äàøð¦§¤§¥§¥

la`àëä,`tiqa zxkfend dtixha -äèéçL àkéàixd `id - ¨¨¦¨§¦¨
algd z` minkg exq` `l okle ,jk lk dqe`n dppi`e ,dhgyp

.dzaiway
àáø déì øîà,`cqg axl `ax dywd -àeä ïëc ìk åàìåixd - ¨©¥¨¨§©¨§¥

ixdy ,jtidl `id `xaqdäñéàîc äìáp äîe`idy dlapa m` - ©§¥¨¦§¦¨
,mc`d ipira dqe`ndpéî ìëéîì éúà àì ,dúá÷ déì úéøL éàc- §¦¨¦¥¥¨¨Ÿ¨¥§¥©¦¨

lek`l `eaiy yyg oi` ,dzaiway algd z` el xizp m` mbe
z`f lka ,dpnnàì zøîàdzaiway algdy minkg exn` - ¨§©§Ÿ

,xeq`äôøè`idyäèeçL,mc`d ipira dqe`n dpi`eúéøL éàc §¥¨§¨§¦¨¦
dpéî ìëéîì éúàyi dzaiway algdn lek`l el xizp m`e - ¨¥§¥©¦¨

ike ,dpnn lek`l `eaiy yeyglïkL ìk àìmdl didy ,`ed Ÿ¨¤¥
.dzaiway algd z` xeq`l

,dpyna dxizqd lr `cqg ax ly evexiz z` `ax dgcy xg`l
:xg` uexiz `xnbd d`ianàì ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨¨©©¦¨¨Ÿ

àéL÷z`e ,dtixh zaiwl dlap zaiw oia welig oi` zn`a - ©§¨
,jk ayiil yi `tiql `yixdn dxizqdäøæç íãB÷ ïàk`yixd - ¨¤£¨¨

dlap zaiwy xaq ryedi iax xy`k dzpyp ,dlap zaiw zxqe`y
e ,ea xfgy iptle ,dxeq`äøæç øçàì ïàkxg`l dzpyp `tiqde - ¨§©©£¨¨

.zxzen dlap zaiwy dcede ,ea xfg ryedi iaxyäææ àì äðLîe¦§¨Ÿ¨¨
dîB÷nî`yixd z` ewgn `l ea xfg ryedi iaxy it lr s`e - ¦§¨

.dxizny `tiqd z` eazke exfg `l` ,dzpyp xaky oeik
dnda zaiwl ,dlap zaiw oia welig yi m` zx`an `xnbd

kek caer ici lr dhgypy:miaéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦
ïéãéîòî ,ïðçBédpiab,úBìáð úá÷a,dligzkl zxzen `ideïéàå ¨¨©£¦¦§¥©§¥§¥

ïéãéîòîdpiabúá÷aa dhgypy dnda,íéáëBk ãáBò úèéçLm`e ©£¦¦§¥©§¦©¥¨¦
.dxeq` dpiabd ok eyr

åéðôì øîàl`y -àaà øa ïBòîL éaø,`a` xa `iig iax z`ïàîk ¨©§¨¨©¦¦§©©¨§©
zhigy zaiwa oicinrn oi`y oicd opgei iax xn` `pz dfi` itl -

xaq `ed m`d ,miakek caerøîàc ,øæòéìà éaøk(:gl lirl) §©¦¡¦¤¤§¨©
ony meyn ,dleqt ezhigy ixkp jxevl dnda hgyy l`xyiy

díéáëBk ãáBò úáLçî íúñdndad z` hegyl `idúãBáòì §¨©§¤¤¥¨¦©£©
,íéáëBk,miakek zcear zaexwzk epic ezaiway algd `linne ¨¦

d`pda dxeq`y(:hk f"r).
déì øîà,`a` xa `iig iaxïàîk àlàåyxtl xyt` in zrck - ¨©¥§¤¨§©
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc oileg(ycew zay meil)

Lé íàdaiwd xyaaíòè ïúBðaea yiy xeriy -mrh zzl ick ¦¥§¥©©
,algaéøädpiabäøeñà Bæxya ly zaexrz lka enk ,dlik`a £¥£¨
.alga

dnda :dnda zaiwa `vnpd alg ipic x`al zxfeg dpynd
,äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk,dxiykd dhgypeäøeñà dúá÷algd - §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨£¨

eli`e .dpiab ea cinrdl xeq`e ,dtixh alg `ed dzaiwa `vnpy
dndaä÷ðiL äôøèalgäøLkä ïî,dhgype,úøzeî dúá÷ §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨¤¤

.dpiab da cinrdl xzene`ed algd oic mixwnd ipyay mrhde
,dwipnd dndad oickäéòîa ñeðkL éðtîepi` df algy meyn - ¦§¥¤¨§¥¤¨

zwpeid zaiwa gpeny ,`ed dwipnd alg `l` ,zwpeid sebn wlg
.dxrwa oezpd xac enk

àøîâ
.dxeq` ef ixd ,dlap lye miakek caer zaiw ,dpyna epipy
'miakek caer zaiw' mb xeq`l `pzd jxved recn :`xnbd dywn

,'dlap zaiw' mbeeèà[ike-],àéä äìáð åàì íéáëBk ãáBò úá÷ ¨¥©¥¨¦©§¥¨¦
lirl epipy ixd(.bi)zaygp ixkp ici lr dhgypy dnda lky

.dlap
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàcaer zaiw' dpynd dxn`y dn ¨©©¨

`l` ,ixkp hgyy dnda zaiwl dzpeek oi` ,'miakekàëä̈¨
ad l`xyi,ïðé÷ñò íéáëBk ãáBòä ïî éãb ç÷Bìhgy edpwy xg`le §¥©§¦¦¨¥¨¦©§¦¨

,yexw alg ezaiwa `vne eze`ïðéLééçå[miyyeg ep`e-]ànL §©§¦¨¤¨
icbd÷ðéalgd z`,äôøhä ïî.algd z` minkg exq` okle ¨©¦©§¥¨

:`ped ax ly enrh lr `xnbd dywnïðéLééç éîemiyyeg ike - ¦©§¦¨
÷ðé ànLicbd[àéðúäå] (ïðúäå) ,äôøhä ïî`ztqeza(g"d b"t), ¤¨¨©¦©§¥¨§¨©§¨

íéáëBk éãáBòä ïî íéöéa íéç÷Bì,dlik`a mixzen mdeïéàå §¦¥¦¦¨§¥¨¦§¥
äôøè íeMî àìå äìáð íeMî àì ïéLLBç`ny miyyeg `le - §¦Ÿ¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨

,dtixh sern exvepy e` ,dlapzdy zlebpxza e`vnp el` mivia
.dtixhd on wpi icbd `ny miyyegy `ped ax xn` ji`e

:xg` ote`a xeqi`d mrh z` zx`ane ,da zxfeg `xnbdàlà¤¨
àîéà`vnpy alg exq` minkg ,`ped ax xn` jky xn`z - ¥¨

py icb zaiwac meyn ,ixkpn dpwànL ïðéLééçicbd÷ðéeze`ïî ©§¦¨¤¨¨©¦
dndad.äàîhä©§¥¨

:uexizd lr `xnbd zl`eyéàîe ,ïðéLééç àìc äôøè àðL éàîe©§¨§¥¨§Ÿ©§¦¨©
ïðéLééçc äàîè àðL,dtixhn wpi icbdy miyyeg `l recn - §¨§¥¨§©§¦¨

.d`nhn wpi `ny miyyege
dnday meyn ,dtixhn wpi `ny eyyg `l :`xnbd daiyn

,àçéëL àì äôøèdnday meyn ,d`nhn wpi `ny eyyg la` §¥¨Ÿ§¦¨
.àçéëL äàîè§¥¨§¦¨

:`xnbd dywnàçéëL éàd`nh dnday meyn `ed mrhd m` - ¦§¦¨
,dievnLeçéð ïãéc éab eléôàlcby icb zaiw mb xeq`l epl did - £¦©¥¦¨¥

.d`nh dndan wpi `ny yygn ,l`xyi lv`
:`xnbd zvxzneäéépéî ïðéìãác ïðàmiyxety micedid ep` - £©§©§¦©¦©§

,`nh xac zlik`neäì ïðéLøôî eäì ïðéæç éëåep` xy`k okle - §¦¨¦©§©§§¦¨§
dze` miyixtn ep` ,d`nh dndan zwpeid dxedh dnda mi`ex
dndan zexedhd epizenda ewpiy ievn df oi` ok m`e ,dpnn

okle ,d`nhïðaø eäa eøæb àìalgd z` minkg exq` `l - Ÿ¨§§©¨¨
la` ,ozaiwayeäéépéî éìéãa àìc eäðéàmiyxet mpi`y mixkpd - ¦§§Ÿ§¦¥¦©§

,`nh xac zlik`neäì éLøôî àì eäì eæç éëåmd xy`k okle - §¦¨§Ÿ©§§¥§
dze` miyixtn mpi` ,d`nh dndan zwpeid dxedh dnda mi`ex

,dpnnïðaø eäa eøæbzaiway algd z` exq` minkg - ¨§§©¨¨
ewpiy ievne ,zeievn ze`nh zenday oeik ,zexedhd mdizenda

.zexedhd zendad odn
mb `id 'miakek caer zaiw' lky ,lirl `iyewl zxfeg `xnbd

:sqep uexiz d`iane ,'dlap zaiw'éðz÷ àãç ,øîà ìàeîLe- §¥¨©£¨¨¨¥
dpynd dxn`y dne ,cg` ote` lr lr wx dxaic dpynd zn`a

,jk xnel dzpeek 'dlap lye miakek caer zaw'úá÷dnda ¥©
a dhgypy,íéáëBk ãáBò úèéçLk zaygp ezhigyy,äìáðalg §¦©¥¨¦§¥¨

.dnr lapzde ,dndad sebn wlgk aygp df algy ,xeq` df
:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdéëä ìàeîL øîà éîeike - ¦¨©§¥¨¦

,xeq` dlap zaiwa `vnpy algy ,l`eny ly ezrc ideføîàäå§¨¨©
ìàeîL(.dl f"r),eøñà äî éðtîminkgéðtî ,íéáëBk éãáBòä úðéáb §¥¦§¥¨¨§§¦©¨§¥¨¦¦§¥

Lmixkpdïéãéîòn[miyixwn-]äìáð úá÷ øBòa dúBàici lr - ¤©£¦¦¨§¥©§¥¨
xera' l`eny hwpy dfne ,dlap zaiw xya algd jeza mipzepy

,xeq` dlap zaiw xer wxy rnyn ,'dlap zaiwäôeb äá÷ àä̈¥¨¨
àéøLdfe ,zxzen [da `vnpy algd epiidc] dnvr daiwd la` - ©§¨

.xeq` dliap zaiway algdy ,o`k l`eny ixacl xzeq
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìdxf dceara x`eany meyn(:hk) Ÿ©§¨

ea xfg seqae ,dxeq` dlap zaiwy ,ryedi iax xaq dligzay
dpyndy ,ayiil yi df itle ,zxzen `idy dcedeïàkzxqe`y ¨

dzpyp ,dlap zaiwäøæç íãB÷e ,ea xfg ryedi iaxy iptl -ïàk ¤£¨¨¨
äøæç øçàìmda x`eany dxf dceara l`eny ixac eli`e - §©©£¨¨

xfgy xg`l ryedi iax zpwqn itl exn`p ,zxzen dliap zaiwy
.ea

:dpyna epipy['eëå] äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk,dxeq` dzaiw §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨§
recn :`xnbd dywn .zxzen dzaiw ,dxykd on dwpiy dtixh

,dxiykn dwpi dtixhy alg dxizn dpynd,àLéø éðz÷ àäå§¨¨¨¥¥¨
,äøeñà Bæ éøä ,äìáð ìLå íéáëBk ãáBò úá÷algy x`eane ¥©¥¨¦§¤§¥¨£¥£¨

dndan eze` dwpiy it lr s` ,xeq` dlap zaiwa `vnpy
epice dlapzdy dndaa `vnp algd zrky meyn ,dxiyk
.dxiykn dtixh dwpiy alg mb xeq`l epl did df mrhne ,dtebk

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàd dxq`y dnàLéøalgd z` ¨©©¦§¨¥¨
epnn lke`dy meyn `ed ,dliap zaiway,úBìáð ìëBàk äàøð¦§¤§¥§¥

la`àëä,`tiqa zxkfend dtixha -äèéçL àkéàixd `id - ¨¨¦¨§¦¨
algd z` minkg exq` `l okle ,jk lk dqe`n dppi`e ,dhgyp

.dzaiway
àáø déì øîà,`cqg axl `ax dywd -àeä ïëc ìk åàìåixd - ¨©¥¨¨§©¨§¥

ixdy ,jtidl `id `xaqdäñéàîc äìáp äîe`idy dlapa m` - ©§¥¨¦§¦¨
,mc`d ipira dqe`ndpéî ìëéîì éúà àì ,dúá÷ déì úéøL éàc- §¦¨¦¥¥¨¨Ÿ¨¥§¥©¦¨

lek`l `eaiy yyg oi` ,dzaiway algd z` el xizp m` mbe
z`f lka ,dpnnàì zøîàdzaiway algdy minkg exn` - ¨§©§Ÿ

,xeq`äôøè`idyäèeçL,mc`d ipira dqe`n dpi`eúéøL éàc §¥¨§¨§¦¨¦
dpéî ìëéîì éúàyi dzaiway algdn lek`l el xizp m`e - ¨¥§¥©¦¨

ike ,dpnn lek`l `eaiy yeyglïkL ìk àìmdl didy ,`ed Ÿ¨¤¥
.dzaiway algd z` xeq`l

,dpyna dxizqd lr `cqg ax ly evexiz z` `ax dgcy xg`l
:xg` uexiz `xnbd d`ianàì ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨¨©©¦¨¨Ÿ

àéL÷z`e ,dtixh zaiwl dlap zaiw oia welig oi` zn`a - ©§¨
,jk ayiil yi `tiql `yixdn dxizqdäøæç íãB÷ ïàk`yixd - ¨¤£¨¨

dlap zaiwy xaq ryedi iax xy`k dzpyp ,dlap zaiw zxqe`y
e ,ea xfgy iptle ,dxeq`äøæç øçàì ïàkxg`l dzpyp `tiqde - ¨§©©£¨¨

.zxzen dlap zaiwy dcede ,ea xfg ryedi iaxyäææ àì äðLîe¦§¨Ÿ¨¨
dîB÷nî`yixd z` ewgn `l ea xfg ryedi iaxy it lr s`e - ¦§¨

.dxizny `tiqd z` eazke exfg `l` ,dzpyp xaky oeik
dnda zaiwl ,dlap zaiw oia welig yi m` zx`an `xnbd

kek caer ici lr dhgypy:miaéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦
ïéãéîòî ,ïðçBédpiab,úBìáð úá÷a,dligzkl zxzen `ideïéàå ¨¨©£¦¦§¥©§¥§¥

ïéãéîòîdpiabúá÷aa dhgypy dnda,íéáëBk ãáBò úèéçLm`e ©£¦¦§¥©§¦©¥¨¦
.dxeq` dpiabd ok eyr

åéðôì øîàl`y -àaà øa ïBòîL éaø,`a` xa `iig iax z`ïàîk ¨©§¨¨©¦¦§©©¨§©
zhigy zaiwa oicinrn oi`y oicd opgei iax xn` `pz dfi` itl -

xaq `ed m`d ,miakek caerøîàc ,øæòéìà éaøk(:gl lirl) §©¦¡¦¤¤§¨©
ony meyn ,dleqt ezhigy ixkp jxevl dnda hgyy l`xyiy

díéáëBk ãáBò úáLçî íúñdndad z` hegyl `idúãBáòì §¨©§¤¤¥¨¦©£©
,íéáëBk,miakek zcear zaexwzk epic ezaiway algd `linne ¨¦

d`pda dxeq`y(:hk f"r).
déì øîà,`a` xa `iig iaxïàîk àlàåyxtl xyt` in zrck - ¨©¥§¤¨§©
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c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áäaøä) íéîLâ eãøé íà ìáà ,ìèa ?íéøeîà íéøác äna13øàLe øBçL ïéa ïáì ïéa ,ãâa íeL ìò ( ©¤§¨¦£¦§©£¨¦¨§§¨¦©§¥©¤¤¥¨¨¥¨§¨
ïkL-ìëå ,ïéðBòáö éðéî[iBøòðì øeñà ¯ íéî Ba eòìáðå ìéàBä ,íéîa ìôð íà[`iCøcL éðtî ,[aiãâa ìk ¦¥¦§¦§¨¤¥¦¨©§©¦¦§¦§§©¦¨§©£¦§¥¤¤¤¨¤¤

íéî epnî ïéèçñð BúBà ïéøòðnLk íénî òeìa15. ¨©¦©¦§¤§©£¦¦§¨¦¦¤©¦
Lãç ãâaäL àeäå[biíéîa øv÷únL éðtî ãiî Bøòðì øúBéa åéìò ãét÷î àeä íúqä ïnL ,[ciíà ìáà , §¤©¤¤¨¨¤¦©§¨©§¦¨¨§¥§©£¦¨¦§¥¤¦§©¥§©¦£¨¦

Cëì ïekúî Bðéà éøä ¯ íénä epnî èBçñé íà óàL) Bøòðì øzî ¯ åéìò ãét÷î Bðéà[ehïekúî BðéàL øáãå , ¥©§¦¨¨ª¨§©£¤©¦¦§¦¤©©¦£¥¥¦§©¥§¨§¨¨¤¥¦§©¥
øzî20Bøòðì åéìò ãét÷î àeäLk ìáà .[fhéæà ¯úeîé àìå dLéø ÷éñôk àeä22eèçqiL éàcåì áBøwL , ª¨£¨§¤©§¦¨¨§©££©¦§¦¥¥§Ÿ¨¤¨§©©¤¦¨£

Bøeòða epnî íénä[fi.( ©©¦¦¤§¦

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
ïëù ìëå [é מאשר יותר המים בו נבלעים שאז -

הגשמים.
åøòðì øåñà [àé אסור - לסוחטו עליו שמקפיד בגד -

מוקצה  משום גם .14לטלטלו
êøãù éðôî [áé קרוב' אלא מים שייסחטו וודאי אינו -

עד  בחוזק מנערו אם אך להלן, כמבואר לוודאי'
מקפיד  לא אפילו לנערו אסור - המים שייסחטו שוודאי

לסחיטה. מכוין לא ואפילו עליו
ùãç ãâáäù [âé עדיין כבסו שלא היינו חדש אף 16- ,

הרבה  בו .17שנשתמש

íéîá øö÷úîù [ãé בגד על מקפיד אם הדין והוא -
שמתכוין  כיון כובס, שכבר פי על אף אסור. לנערו ישן

.18לזה 
êëì ïéåëúî åðéà [åè מותר לסחיטה מתכוין כשאינו -

לכתחילה  .19אפילו
åøòðì åéìò [æè שאינו (אע"פ הבגד יתקצר שלא -

ויופי  ליבון משום מקפיד אם אבל לסחיטה), מתכוין
משום  חייב - לסחיטה מתכוין אם וכלֿשכן הבגד,

.21מלבן 
åøåòéðá åðîî [æé,הבגד סחיטת על מקפיד כשהוא -

zetqede mipeiv
גשמים 13) מעט אבל הרבה" "גשמים סנ"ו שא בסי' עד"ז

א). (שבסעיף כטל ודינם סחיטה בהם אין
איסור 14) הוזכר לא בשוע"ר אך סנ"ט. שא סי' כדלעיל

זאת  הקשה מג) ס"ק שא (סי' לדוד (בתהלה מוקצה משום
סי' ולעיל שטיחה), לעניין שא סי' ועל ניעור לעניין (כאן
מותר  בידו היה כבר שהבגד שכיון נתבאר נו סעיף על שא
הבגד  עם נפל כאן שגם לומר אפשר היה ובדוחק לטלטלו,
כן, לדחוק ניתן ולא "נשר" בלשון נקט הב"י (בשו"ע למים

"נפל"). בלשון שנקט בשוע"ר משא"כ
יהיה  עליו שמקפיד בבגד שאמנם לבאר אפשר ובפשטות
דעת  מביא הסעיף שבסוף כיון אך מוקצה, משום גם אסור
אסור  שאינו אף עליו מקפיד שאינו בבגד גם ניעור האוסרים
חל  שלא מוקצה, לאיסור נכנס לא מוקצה, מטעם בטלטול

בידו). שהיה (כגון המקרים ובכל השיטות לכל
כשמטלטלו  כלל מוקצה איסור שאין הסיק הנ"ל בתהל"ד
שבהם) הגדול החידוש (מלבד צ"ע ודבריו לבישה, לצורך
מוקצה  הוא הרי - ללבשו שלא מקפיד אם דממהֿנפשך,
מטלטלו  ואם לבישה, לצורך לטלטלו ואין גופו מחמת
ומותר  - עליו מקפיד שאינו ראיה זו הרי - לבישה לצורך

בטלטול.
"המלבן",15) מלאכת תולדת שהוא מכבס הוא והרי

סנ"ו. שא סי' כדלעיל
במים 16) מתקצר אינו שוב אחת פעם כובס כבר אם אבל

נתבאר  טל לגבי א בסעיף משא"כ בחידושו, שעודנו אף

קטז  סי' (בדה"ש הכביסה לאחר גם לחדש נחשב  שהבגד
ו). ס"ק
שלא 17) שמקפיד לפי סחיטה משום דהאיסור בגשמים

עדיין  נתכבס שלא אלא הרבה, נשתמש אפילו במים, יתקצר
הבגד  שיתקצר רוצה אינו ובודאי אותו מקצרים המים מ"מ
נחשב  אינו הבגד טל לגבי א בסעיף אבל חדש, שאינו אע"פ
מועיל  לא כבר שהניעור כיון מרובה, שימוש לאחר לחדש

שם). (בדה"ש ככיבוס לו
שמן 18) לומר אלא חדש" "בגד הוזכר ולא שם, בדה"ש

עליו. מקפיד הסתם
מתכוין 19) אפילו הותר הטל ניעור גבי א סעיף לעיל

כשאינו  במעשיו כיבוס תועלת שאין כיון ולליבון לסחיטה
ומותר  כיבוס, משום מעשיו מועילים כאן משא"כ מקפיד,

מתכוין. כשאינו רק
אפילו 20) מותר מתכוין שאינו דבר כל ס"א: שלז סי'

קטנים  בין גדולים בין וספסל כסא מטה כגון בלעדיו אפשר
חריץ  לעשות יתכוין שלא ובלבד קרקע גבי על לגררן מותר
שאינו  דבר כי כלום בכך אין מאליו חריץ נעשה אם ואף

הוא. מתכוין
שעליו 21) טל בניעור אפילו ואסור ממש, מלבן הוא והרי

בלבד. רישיה פסיק משום ולא א) סעיף (דלעיל
מתכוין 22) כשאינו ספסל לגרור שמותר שאף ס"א שלז סי'

לגרור  אסור מאד הגדולים אבל לעיל): (ראה חריץ לגרור
הוא. ימות ולא רישיה ופסיק חריץ עושין שבודאי
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בשבת: הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב סימן

1

dkld ixe`ia
לודאי  קרוב רק אלא בוודאי, המים ייסחטו כשלא גם
כאיסור  רישיה" כ"פסיק עליו ואסרו לנערו, אסור -

ממש, רישיה" "פסיק
את  אסרו לא הבגד, סחיטת על מקפיד כשאינו אך

לוודאי  קרוב שהוא אף - .23הניעור

åéøáãì ùåçì [çé עליו שנפלו בגד אלא לנער ואין -
ספ  שאינם מים בתוכו מעט העשוי 24וגים בגד או ,

איסור  בהם שאין דברים ומשאר ניילון מיריעת
.25סחיטה 

zetqede mipeiv
בפסיק 23) לוודאי קרוב דין בפירוש נתבאר לא בשוע"ר

טל  אגלי ראה הפוסקים, רוב (כדעת מוכח כאן אך רישיה,
ועוד) ס"א) רעז (סי' בוטשאטש א"א יב), אות כ ס"ק (חורש
ולכן  לוודאי" "קרוב שהוא שכתב מכך ממש, כפס"ר שאינו
שהוא  בשוע"ר מקום בכל כלשון (ולא רישיה" "כפסיק הוא

בלבד, מדרבנן ואיסורו רישיה"), "פסיק
בספק  להחמיר שאין א ס"ק קו"א רעז בסי' קצת משמע (וכן
ימשיך  שמא גזירה מצד כשאינו דאורייתא אפילו פס"ר

ודאי), איסור כשיהיה גם האיסור בעשיית
(אינו  ליה איכפת ולא רישיה פסיק לודאי קרוב וכשהוא
במלאכת  דין הוא אם לעיין (יש לכתחילה מותר - מקפיד)
מתכוין  שאינו כיון - בלבד מד"ס איסורו שבלאוֿהכי מלבן
משנה  ההקפדה מלבן שבמלאכת א ס"ק קו"א (ראה לליבון
קרוב  שכל שבת, הלכות בכל שהוא או הפעולה), מהות את

מלאכת  של גדר למעשיו אין - ליה ניחא ולא פס"ר לודאי
רעז  סי' מקו"א קצת (כדמשמע מתכווין, כשאינו מחשבת
"קרוב  ולא פס"ר ספק הוא ששם אלא לעיל, המוזכר

לודאי"),
כך  בחזקה מנער הוא אזי עליו דכשמקפיד שפירשו: ויש
משא"כ  בניעורו, הבלועים המים את שיסחט לודאי שקרוב
בחזקה, מנער אינו כשמנער אף אזי עליו מקפיד כשלא
זה  אין וממילא בניעורו, הבלועים המים יצאו שלא ואפשר
כלל  בשוע"ר נרמז שלא צ"ע זה, ולפירוש רישיה. פסיק

בחזקה. הניעור עניין
"גשמים 24) הסעיף בתחלת משמע וכן א, סעיף כדלעיל

שאין  מועטים במים החמירו לא והמחמירים הרבה",
עליו. מקפיד שאינו בבגד אלא עליהם, מקפידים

להלן.25) שיתבארו

•

"inei ax" gel itl - oilitz/ziviv zekld owfd epax jexr ogley

כנפות ‡ ד' בת טלית לקנות חייב אדם שאין פי על אף
להתלבש  רוצה אם דוקא אלא בציצית שיתחייב כדי
טוב  מקום מכל ציצית בה להטיל חייב כנפות ד' בת בטלית
כל  מצוייצת טלית ללבוש וזריז זהיר אדם כל  להיות ונכון
כאדם  לדבר דוגמא רגע בכל המצות שיזכור כדי היום
כדי  באזורו קשר שקושר אחד ענין על לחבירו המזהיר
תורה  חומשי ה' כנגד קשרים ה' בציצית יש כן ועל שיזכרנו

המצות: יזכור שיפנה צד שלכל כדי כנפות וד'

לכל · היום כל בציצית להתלבש יכול שאינו מי אפילו
שמע  קריאת בשעת בציצית לבוש שיהיה יזהר הפחות

ותפלה:

כל ‚ הדין והוא נאה וציצית נאה טלית לעשות מצוה
שנאמר  דאפשר מה בכל בהידור לעשותן צריך המצות

במצות: לפניו התנאה ואנוהו אלי זה

בשעת „ לבו כנגד השמאלית בידו הציצית לאחוז מצוה
לבבך  על האלה הדברים והיו לדבר רמז שמע קריאת
שמאל  של לזרת קמיצה בין אותם שיאחוז שאומר מי ויש
ויהיו  בהם ויביט הימנית בידו יקחם ציצית לפרשת וכשיגיע

הציצית  ינשק ואז לעד ונחמדים לנאמנים שיגיע עד בידו
מידו: ויסירם

עליהם ‰ כשמברך עטיפה בשעת בציצית להסתכל טוב
לידי  מביא ראיה וגו' וזכרתם  אותו וראיתם שנאמר

עשיה: לידי מביא וזכירה זכירה

Â אותו לוראיתם כשמגיע בציצית להסתכל נוהגין יש
מצוה  וחיבובי הוא יפה ומנהג העינים על אותם וליתן
הוא  והכל בהן שמסתכל בשעה הציצית לנשק נוהגין וגם

מצוה: חיבוב

Ê בהם שיש שלפניו ציצית בב' יסתכל בציצית כשמסתכל
ואחודין  קשורין שהן ספירות לעשר רמז קשרים עשרה
כשם  כ"ו עולים קשרים וי' חוטין ט"ז בהם יש וגם בזה זה

הוא: ברוך הוי'

Á לאחוז נאמר ועליו ציצית מצות המבטל עונש גדול
ורואה  זוכה ציצית במצות הזהיר וכל וגו' הארץ בכנפות

השכינה: פני

ועונשה: הציצית לבישת שכר כד סימן
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* * *
שיהיו ‡ כדי מיד תפילין יניח מצוייצת טלית שלבש ואחר

קריאת  הקורא שכל ותפלה שמע קריאת בשעת עליו
שהוא  עצמו על שקר עדות מעיד כאילו תפילין בלא שמע

מקיים: ואינו וכו' לאות וקשרתם אומר

יזהרו · אחד כיס לתוך התפילין וכיס הטלית המניחין
כדי  הטלית מן למעלה התפילין כיס יניחו שלא לכתחלה
להעביר  ויצטרך בהטלית שיפגע קודם בהתפילין יפגע שלא
התפילין  הנחת קודם בהציצית להתעטף כדי המצות על
בשבת  בין בחול בין שנוהגת תדירה היא ציצית מצות שהרי
קודם  ותדיר טוב ויום בשבת נוהגין אינן ותפילין טוב ויום

תדיר: לשאינו

הטלית ‚ מן למעלה התפילין כיס והניח בזה נזהר לא ואם
ואין  תפילין שיניח קודם בהטלית תחלה יתעטף אעפ"כ
ומונחים  מכוסים הם שהתפילין כיון המצות על כמעביר זה
בלא  ומונחין בגלוי הם התפילין אם אבל כיסם בתוך עדיין
שנזדמנה  המצוה על להעביר אסור הטלית מן למעלה כיסן

הטלית: עטיפת קודם התפילין שיניח וצריך לידו

לפניו „ עדיין מזומן ואין בידו מזומנים תפילין אם וכן
להנחת  להקדימו כדי הטלית על להמתין א"צ הטלית
בו  יתעטף טלית לו וכשיביאו מיד תפילין יניח אלא תפילין
שיעשה  לומר שיש אע"פ המצוה את משהין שאין מפני

חביבה: בשעתה מצוה המובחר מן יותר המצוה אח"כ

לעטיפת ‰ להקדים צריך תפילין שהנחת אומרים ויש
וקיבול  יתירה קדושה בהם יש שהתפילין מפני הציצית

שמים: מלכות עול

Â קודם בביתו קטן טלית ילבוש כולם ידי לצאת והרוצה
ג"כ  מיד התפילין יניח ואח"כ הכנסת לבית הליכתו
הכנסת  לבית ילך ואז הכנסת לבית הליכתו קודם בביתו
ושם  בזוהר הטעם כמבואר בתפילין ומוכתר בציצית לבוש
לידו  נזדמן אם ואף גדול בטלית יתעטף הכנסת בבית
א"צ  תפילין שהניח קודם בביתו בעודו גדול הטלית
לידו  שנזדמנה המצוה על כמעביר ואינו בביתו בו להתעטף

כאן: ללובשו כלל בדעתו שאין כיון

* * *
Ê קודם בביתו גדול בטלית אף להתעטף נהגו והעולם

הכנסת  לבית והולך תפילין מניח ואח"כ התפילין הנחת
בטלית  מתעטפים אין ברחוב מצויים שנכרים ובמקומות

הכנסת: בית לחצר בואו עד גדול

Á מגולין בתפילין לילך מותר דגמרא שמדינא אע"פ
מכל  להדיא טינוף שם יש אפילו המטונפות במבואות
יניח  לא המטונפות מבואות דרך שילך בודאי יודע אם מקום
קודם  תפילין יניח ושם הכנסת בית לחצר בואו עד תפילין
להניח  נוהגין ויש הזוהר דברי לקיים הכנסת לבית כניסתו
המטונפות  במבואות הליכה בשעת ולכסותם בבית תפילין

נכון: וכן

Ë ישראל עוטר עד השחר ברכות מברך היה ז"ל הרא"ש
ישראל  עוטר מברך ואח"כ תפילין מניח והיה בתפארה
התפילין  על גם זו בברכה והודיה שבח ליתן כדי בתפארה

עליך: חבוש פארך שנאמר פאר נקראים שהם

È תהלים לאמירת לילך בקנס עצמו את התקשר אחד אם
שאינו  מפני בו לחזור רוצה ואח"כ הבוקר אור קודם
הרשות  ותפילין בציצית מלובש הכנסת לבית לילך יכול
לנדרו  התרה צריך מקום ומכל מקנס ופטור בו לחזור בידו

רי"ג): וסי' רל"ב סי' בי"ד (עיין

‡È פרשיות ד' לכתוב הקב"ה שצונו התפילין בהנחת יכוין
ויציאת  שמו יחוד בהם שיש על אלו ולהניחן מצרים

נסים  שנזכור כדי המוח כנגד הראש ועל הלב כנגד הזרוע
הכח  לו ואשר יחודו על מורים שהם עמנו שעשה ונפלאות
וישעבד  כרצונו ובתחתונים בעליונים לעשות והממשלה
לבו  ומחשבות תאות וגם במוח שהיא הנשמה להקב"ה
יתברך  הבורא את יזכור תפילין הנחת וע"י יתברך לעבודתו

הנאותיו: וימעיט

·È ראש של תפילין ואח"כ יד של תפילין יניח בתחילה
ויניח  מצוה אותה על יעבור תחילה ראש בשל פגע ואם
התורה  מן הוא ראש לשל יד של שקדימת כיון תחלה יד של
והיו  ואח"כ ידך על לאות וקשרתם נאמר בתחילה שהרי
בזה: המצוה העברת על משגיחין אין לפיכך וגו' לטוטפות

* * *
‚È אלא אחת מצוה אינן ראש של ותפילין יד של תפילין

שיתבאר  כמו זו את זו מעכבות שאין מצות ב' הן
עצמה  בפני ברכה טעונה ואחת אחת כל ולפיכך כ"ו בסימן
לפטור  אפשר אם צריכה שאינה ברכה לברך שאסור ומפני
תקנו  ולפיכך ברכות ב' לברך אין אחת בברכה עצמו את
של  תפילין להנחת ראש של תפילין הנחת שיסמוך חכמים
הברכה  שתעלה כדי בינתיים דיבור הפסק שום בלי יד

ראש: של לתפילין גם יד של על שיברך

„È של תפילין על אחרת ברכה עוד לברך חכמים ותקנו
בה  ויש המצוה עיקר והיא חשובה שהיא לפי ראש
חשיבותה  מפני לכן והשי"ן בתים ד' בה שיש קדושה יותר

לעצמה: ברכה קבעה

ÂËוצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר יד: של תפילין ברכת ְְְְֲִִִֶָָָנוסח
אׁשר  ראש של תפילין ברכת ונוסח ּתפּלין ְְֲִִִֶַָלהניח
בקמץ  להניח ויאמר ּתפּלין מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָקּדׁשנּו
אחיכם  שכתוב כמו עזיבה לשון שהוא בפתח ולא הה"א
חסרון  על להורות בדגש הלמ"ד ּתפּלין אתי הניחו ְִִהאחד
והוכחה  פלילה לשון הוא שהתפילין לפי השניה למ"ד
כמ"ש  עלינו שורה שהשכינה והוכחה עדות הן שהתפילין
חכמים  ודרשו עליך נקרא הוי"ה שם כי הארץ עמי כל וראו

שבראש: תפילין אלו

ÊË יחיד לשון שהוא הוא"ו תחת בפתח מצות על ְִַיאמר
נתקנה  לא שהרי רבים לשון שהוא בחולם יאמר ולא

ל  אלא זו בסימן ברכה שיתבאר כמו בלבד ראש של תפילין
כ"ו:

ÊÈ התחלת קודם אותן לברך צריך המצות ברכות כל
אחר  יברך יד של תפילין על לפיכך המצוה עשיית
התחלת  היא זו שקשירתה הקשירה קודם הקיבורת על הנחה
הראש  על הנחה אחר יברך ראש של תפילין ועל עשייתה
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

התחלת  הוא שההידוק ראשו על היטיב שיהדקנה קודם
על  או הקיבורת על הנחה קודם יברך לא אבל עשייתה
ולסומכן  המצוה לעשיית הברכה לקרב שצריך מפני הראש

דאפשר: מה בכל לזו זו

* * *
ÁÈ יד של תפילין בין בדיבור להפסיק שאסור ביארנו כבר

תפילין  ברכת אין אזי הפסיק ואם ראש של לתפילין
של  תפילין על לברך וצריך ראש של לתפילין עולה יד של

תפילין: מצות ועל תפילין להניח ברכות ב' ראש

ËÈ לצורך שאינם מענינים כשדיבר אמורים דברים במה
לו  נצרכים שהם בענינים הפסיק אם אבל תפילין הנחת
של  תפילין על לברך וא"צ הפסק זה אין התפילין להנחת

בלבד: תפילין מצות על אלא ראש

Î יד של תפילין ברכת בין להפסיק אסור לכתחלה אבל
לצורך  שהן בדברים אפילו ראש של תפילין להנחת
לקרוץ  ואפילו אחר בענין אפשר אי א"כ אלא תפילין הנחת
לתפילין  יד של תפילין בין אסור באצבעותיו ולרמוז בעיניו

ראש: של

‡Î יד של תפילין בין קדושה או ברכו או קדיש שמע אם
אלא  הצבור עם לענות יפסיק לא ראש של לתפילין
שיתבאר  כמו אומרים שהציבור למה ומכוין ושומע שותק
בין  הפסק הוי וענה פסק ואם [ק"ד] (ק"ט) בסימן הטעם
לברך  וצריך ראש של תפילין להנחת יד של תפילין ברכת

ברכות: ב' ראש של תפילין על

·Î ראש של לתפילין יד של תפילין בין להפסיק אסור
גו  שאין במקום תפילין אפילו על ברכות ב' לברך רם

בלא  המועד בחול תפילין המניחין אותם כגון ראש של
לתכוף  צריכים תם דרבינו תפילין המניחין וכן ברכה
הפסק  שום בלי ראש של לתפילין יד של תפילין ולסמוך
בין  ולזכרון ידך על לאות לך והיה שנאמר בינתיים שיחה
ששתיהם  משמע אלא עיניך בין לזכרון והיו נאמר ולא עיניך
אחר  זו לתוכפן שצריך מחמת אחת ועשיה להוי' נחשבים
קדיש  לענות מותר מקום מכל אבל הפסק שום בלא זו
יד  של תפילין בין הברכות כל על ואמן וברכו וקדושה
מי  המועד בחול או תם דרבינו בתפילין ראש של לתפילין
שאינה  ברכה לברך גורם שאינו כיון עליהם מברך שאינו

ראש: של תפילין על צריכה

* * *
‚Î'ב טעונה ראש של תפילין אין שלעולם אומרים ויש

נתקנה  ולא המצות כל כשאר אחת ברכה אם כי ברכות
כן  אם אלא ראש של לתפילין תפילין מצות על ברכת
של  תפילין להנחת יד של תפילין ברכת בין בדיבור הפסיק
להניח  ברכת עולה אזי בינתיים הפסיק לא אם אבל ראש
ראש  של לתפילין גם יד של תפילין על שבירך תפילין
מקום  ומכל הראשונה כסברא הארצות באלו והמנהג
תפילין  מצות על ברכת אחר לומר טוב דמלתא לרווחא
אחר  לומר צריך שכן ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך
מברך  הוא אם וכן ר"ו בסי' שיתבאר כמו לבטלה ברכה כל
של  תפילין בין שהשיח כגון ראש של תפילין על ברכות ב'

שם  ברוך השניה ברכה אחר יאמר ראש של לתפילין יד
שנתבאר  האחרונה סברא שלפי ועד לעולם מלכותו כבוד
ברכה  שמברך ובעת לבטלה ראשונה ברכה היתה בסמוך
תפילין  להניח ברכת שהיא ראש של תפילין על ראשונה
משום  ברכה בשעת יד של בתפילין למשמש טוב
ועל  הקיבורת על עכשיו מניחה כאלו חשוב הוא שהמשמוש

תפילין: להניח לברך שייך זה

„Î לשל ג"כ עולה תפילין להניח דברכת ביארנו כבר
דאפשר  מה בכל ביניהם ההפסק למעט יש כן על ראש
תפילין  שיניח לאחר עד הזרוע סביב הרצועה יכרוך לא ולכן
בכלל  ואינה בעלמא מנהג רק אינה זו שכריכה כיון ראש של
לכרוך  נוהג היה ז"ל והאר"י אותה לאחר טוב כן על המצוה
סובר  שהוא מפני ראש של תפילין הנחת קודם זו כריכה

כלל: הפסק זו אין ולפיכך המצוה מכלל היא זו שכריכה

‰Î ראש של התפילין את להוציא שאסור שאומר מי יש
ע  על מהתיק כבר מונחת יד של התפילין שתהא ד

למשכילים: הידוע מהטעם הקיבורת

ÂÎ יתקן לא לתיק חוץ לפניו מונחות שתיהן אם ואף
תפילין  הנחת אחר עד ראש של התפילין את לפתוח
לפתחה  כדי בידו ראש של התפילין את דכשנוטל יד של

המצוה: על מעביר הוא הרי מיד מניחה ואינה

* * *
ÊÎ של ותפילין מיושב יד של התפילין שיניח אומרים יש

אלו  במדינות אבל בזוהר שנתבאר מטעם מעומד ראש
כולם) את יוצא שמים (וירא מעומד שתיהן להניח נוהגין
מיושב  הקיבורת על ההנחה שתהא לנהוג טוב ולכתחילה
שנתבאר  כמו מעומד יהיה הקיבורת על והקשירה והברכה

מעומד: לברך צריך המצות ברכות שכל ח' בסי'

ÁÎ או הגמרא עם חולקים והזוהר הקבלה שבעלי דבר כל
או  הגמרא אחר הלך הגמרא אחר הנמשכים הפוסקים
הקבלה  בעלי אם מקום ומכל אחריה הנמשכים הפוסקים
את  לכוף יכולים אנו אין אבל ג"כ להחמיר יש מחמירים
בגמרא  כלל הוזכר שלא דבר כל וכן להחמיר הצבור
את  לכוף יכולים אנו אין בקבלה שנזכר אע"פ ופוסקים

כן: לנהוג הצבור

ËÎ להניחן יחזור שלא בדעתו והיה תפיליו את שחלץ מי
נמלך  ואח"כ שעות ג' או ב' כמו מרובה זמן  לאחר עד
אם  אבל עליהם ולברך לחזור צריך מיד ולהניחן לחזור
וחוזר  מיד ולהניחם לחזור דעתו היה התפילין חליצת בשעת
נפטרו  שכבר מפני עליהם ולברך לחזור א"צ מיד ומניחן

א': בפעם כשהניחן עליהם שבירך בברכה

Ï חליצת בין צרכיו עשה שלא אמורים דברים במה
בינתיים  צרכיו עשה אם אבל ב' פעם להנחתן התפילין
אינו  א"כ תפילין להניח יכול היה לא ההיא שבעת כיון
ולכן  מיד ולהניחן לחזור בדעתו שהיה מה כלום מועיל
בדעתו  היה לא כאלו שנייה הנחה על ולברך לחזור צריך

מיד: ולהניחן לחזור חליצתן בשעת כלל

‡Ï כ"ז בסי' שיתבאר הנחתן ממקום התפילין נשמטו אם
ולברך  לחזור צריך למקומן להחזירן בהן וממשמש
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

מה  כלום מועיל אינו מדעתו שלא שנשמטו דכיון עליהן
אלא  מחזיר אינו ואם מקומן על ולהניחן לחזור שבדעתו
כמו  אחת תפלה אלא מניח שאינו כמי מברך מהן אחד

והיה  ממקומן הזיזן בעצמו הוא אם אבל כ"ו בסי' שיתבאר
מקומן  על ומחזירן מיד מקומן על ולהניחן לחזור בדעתו

ולברך: לחזור א"צ מיד

בפרטות: תפילין דיני כה סימן
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ziciqgd dyxtd - ev zyxt 'dxez ihewl'
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zpigA KM ,oi`n Wi ± dHnlÎdlrnlOW FnM ,oi`n Wi¥¥©¦§¤¦§©§¨§©¨¥¥©¦©§¦©
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Wi zpigA FnM oM mb `Ed ,oirxBd ginvdl lWn KxC¤¤¨¨§©§¦©©©§¦©¥§§¦©¥
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מ"נ Â‰ÊÂ(לג) העלאת בחי' עיקר שהוא ק"ש פ' ענין
מחדש  העצמות רצון לעורר מלמטה
כנ"י  ביכולת יש האיך ולהבין הנ"ל. אחת במחשבה
לבחי' לעורר בק"ש שלהם מ"נ העלאת בבחי' למטה
במחשבה  מחדש פשוט רצון לו שיהיה אא"ס עצמו'
בפי' הנ"ל ע"פ הוא הענין הנה הנ"ל. הכללית אחת
וזהו  אלקים דה' יחוד ליחד שביכלתו כו' אל שר ישראל
שרשו  כי כו' מישראל א' שבכל האלקי ניצוץ כל בכח
שמשתרר  המאציל עצמו' בבחי' שהוא דלעילא בישראל
לפי  כו' עילאה שבטהירו אלקים ה' ודמות צלם בחי' על
שהן  אלקי' ה' מבחי' למעלה ממש העצמות שבחי'
המחשבה  אור הוא צלם ובחי' כו' ודמות צלם בחי'
כו' לגילוי ההעלם מן אותיות פרטי לידי שמביא כללי'
תהיה  איך כללי' המחשבה על גם ההשתררות אבל
הרצון  בעצמות תלוי כו' הפרטי' יבאו שממילא בכלל
אופן  יהיה ממילא ואז בה הרצון התחדשות אופן לפי
(וזהו  דוקא הפשוט הרצון אופן כפי אלקים ה' יחוד
את  ישנו שלא להם נתן וזמן חוק הלבנה בקידוש שאמר
רצון  לעשות ושמחים ששים כי יחודם אופן פי' תפקידם
הוא  דוקא ק"ש שפ' וזהו במ"א) וכמ"ש כו' לבד קונם
דוקא  ישראל שמע באמרו זה מ"נ העלאת בבחי' העיקר

דוק  שביכלתו אל שר בחי' פשוט שהוא רצון לחדש א
אלקי  ניצוץ בכל וגם כו' המחשבה בכללות מחדש
במקור  מע"ב לחדש זה כח יש ישראל שנק' שבכאו"א
מישראל  כאו"א על דקאי כו' האמרת בפי' כנ"ל הכללי
הפשוט  הרצון מס"נ בחי' שע"י כנ"ל הוא והטעם
כידוע  דלבא רעותא הנק' כו' למחשבה רצון להטות
רצון  להטות פשוט רצון בחי' ג"כ למעלה מעורר עי"ז
אלקי' עם שרית כי וז"ש הנ"ל אחת במחשבה מחדש
כו' אלקים הויה בחי' ודמות צלם לבחי' מחדש לחקוק
כמו  ואסיפה קיבוץ ענין הוא שמע פי' והנה וד"ל. כנ"ל
ב' שיש ידוע כי הוא הענין כו' העם את שאול וישמע
לדבר  והטעם השכל מצד כמו הנולד רצון א' רצון מיני
אופנים  מיני בכמה רבות רצונות התחלקות יש ובו
רבות  לרצונות יש וגם כך ולפעמים כך לפעמים שונים
לרצון  מרצון שמשתנה מפני והפסק ביטול האלה
יבוטל  ולפעמים וכה"ג זה רצון על גובר אחר כשרצון
שעה  שבכל רואים שאנו וכמו זה רצון לנגד האחר רצון
דברים  בכמה מאד רבות זרות רצונות נולדים ושעה
עצמיות  והמשכת הארת בחי' הוא שהרצון וידוע שונים
את  היש כמו לפעמים נפש הנק' הוא הרצון וע"כ הנפש

הרי  וא"כ רצונם כלומר כו' אל נפשי אין או כו' נפשכם
חלק  המשכת בחי' ה"ז פרטי לדבר פרטי רצון הארת גם
אחר  בדבר רצון עוד נמשך וכאשר עצמו הנפש מן פרטי
בכמה  רצונות בכמה וכן הנפש מן חלק עוד נמשך
פיזור  בשם זה ונק' הנפש חלקי הן כולן הרי דברים
לחלקים  ונתפרדה נתפזרה עצמה שהנפש דהיינו הנפש
של  הדברים שבריבוי האלה הרצונות בריבוי רבים
כל  ואסיפת קיבוץ בחי' והנה כידוע עוה"ז חמדת
הרצונות  בריבוי הנפש מן שנתפזרו הקטנים חלקים
ענין  היינו הנפש, בעצם למקורם כולם שיחזרו האלה
שנמשך  הדבר מאותו וכל מכל וביטולו הרצון עקירת
הימנו  בעלמא רושם גם בו נשאר שלא עד בו ונקשר
אמיתית  חרטה ענין שהיא האמיתית התשובה כמו
החטא  עזיבת מלבד הרצון התקשרות המשכת בעצם
ע"ד  בדבר שימאס עד כידוע תתאה תשובה שנק' בפ"מ
עקירת  שזהו לשונא מאוהב אדם כשנהפך דוגמא
וכמ"כ  כו' להיפך להיות לגמרי הנפש רצון התקשרות
המה  לה' שלא הזרות הרצונות כל ואסיפת קיבוץ ענין
שזהו  בעלמא רושם גם מהם ישאר וכל, מכל שיבוטלו
נדחך  יהיה אם וז"ש כנ"ל הנפש פיזור של קיבוץ ענין
נדח  ענין יתכן איך ולכאורה יקבצך משם השמים בקצה
בחי' על הוא הכונה אך א' באדם לחלקים הפיזור שהוא
במ"א  וכמ"ש א' באדם גם ששייך לחלקים הנפש פיזור
לגמרי  לעקור כזו עלאה תשובה דבחי' במ"א (וכמ"ש
בן  ר"א של תשובה ע"ד וכל מכל הזר  הרצון כל
שהוליד  מה גם הרי וכה"ג בבכיה נשמתו שיצא דורדייא
בבעל  שהיה במעשה כידוע ימות, רעה מתאו' ממזר
באמת  בחייו שמאס עד נפשו בכל שצעק א' תשובה
הרגע  באותו פתאום ומתו כו' הנפש ליציאת קרוב והיה
עקירת  בכח שהיה לפי כו' מעוונו הנולדים ממזרים כל
ונשפע  נמשך שכבר מה גם לעקור כ"כ הזה הרצון
וד"ל) כו' החיות ממנו שילקח ולד להוליד בתאותו
כל  עקירת בחי' יבוא מאין להבין יש לכאורה והנה
וגם  במקומו היטיב מקושר ורצון רצון כל הלא הרצונות
כחו  כי לבטלו זולתו רצון על למשול יכול א' רצון אין
זולתו  על האחד יגבר ואם כמוהו במקומו וגבורתו
העוה"ז  חמדת בעניני הוא כולם הרי אבל כנ"ל לפרקים
שבעוה"ז  הזרות הרצונות כל יתעקרו ובמה איך אבל
וכמ"ש  לבדו לה' הרצון רק להיות ולא וכל מכל לגמרי
הענין  אך כו'. כלה כו' חפצתי לא ועמך בשמים לי מי
בזה  שיש הנולד רצון הא' רצון מיני ב' שיש כנ"ל הוא
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והב' כנ"ל שונים דברים בכמה והתחלקות ריבוי בחי'
הרצונות  כל ומקור נקודת בחי' הפשוט רצון בחי' הוא
ופשוט  עצמי רצון בחי' הוא כי כלל הנולד רצון נק' ולא
הנפש  עצמות בבחי' והוא בפרט מה בדבר מורכב בלי
התחלקותה  פיזור בבחי' ולא שהיא כמו ממש
כל  מקור נקודת ומבחי' עדיין והתפשטות בהמשכות
הרצונות  כל של הריבוי ומתפשטים נולדים הרצונות
בבחי' והנה הנ"ל. שונים דברים אופנים מיני בכמה
לעקור  בכחו שיש הוא הזה הרצונות כל מקור נקודות
תאוה  בכל ונתפזרו שנדחו הרצונות נדחי כל ולהחזיר
שהוא  מאחר בעלמא רושם גם מהם ישאר שלא רעה
והשורש  העיקר אל נמשך הכל ושרשם מקורם בחי'
מסירת  ענין עיקר וזהו כו' השלהבת אל הנמשך כניצוץ
בחי' והוא לבדו לה' נמסרה עצמה שהנפש נפש
מכחו  ומסתעפי' שנולדי' הרצונות כל ומקור פנימיות
כו' חפצתי לא ועמך בשמים לי מי א' כזה וברצון כו'
הזרות  הרצונות כל שעקר מפני דבר בשום חפץ שלא
הנפש  בעצמות ועצמי פשוט א' רצון לבדו לה' בלתי
היינו  רז"ל ובלשון שבנפש יחידה בבחי' וזהו כו' ממש
שעי"ז  במ"א וכמ"ש כו' שבשמים לאביו אחד לב מ"ש
יחפוץ  שלא זרות ברצונו' הנפש פיזור בחי' כל נתקבצו
אדרבה  אלא בעלמא רושם בבחינ' גם בהם וכלל כלל

ר  כו' וכל מכל לגמרי בחייו זר ימאס ואין לבדו להויה ק
נקודת  בחי' זר ברצון בקליפה יש זו (וכדוגמא כו' אתו
ולא  זולתו נכריות רצונות בכל שימאס עד הפנימי הרצון

מעשה  כמו מות חולי לידי שיבא עד כלל בחיים יחפוץ
פי' וזהו במ"א) וכמ"ש כו' טינא בלבו שהעלה בא'
נדחי  כל וקיבוץ אסיפה לשון זה שמע ישראל שמע
כנ"ל  וכל מכל אותם לעקור הנפש של הזרו' רצונות
כל  ומקור בפנימיות מס"נ ע"י שזהו לבדו לה' בלתי
אל  שר ישראל הנקרא שזהו כנ"ל יחידה בבחי' הרצונו'
כל  על המשתרר הרצונות כל של והשורש המקור בחי'
בתאוה  הטיב ונתקשרו נמשכו שכבר לאחר גם הרצונות
שבכחו  ומכלֿשכן כנ"ל וכל מכל משם שיתעקרו רעה
חפץ  אדם אין שאם רואים אנו שהרי לרצון רצון להטות
ורוצה  חפץ ואם כלל בו ירצה לא מה לדבר רצון באיזה
הטיית  בבחי' מושל יש הרי זה ברצון ירצה אז זה ברצון
בבחי' אלא זה ואין שרוצה כפי להטותו ברצון הרצון
כו' לרצון רצון כל הטיית אופן תלוי שבו הרצון מקור
בחי' במס"נ שבאתדל"ת למעלה יובן מזה והנמשל
בבחי' למעלה מעורר כו' לרצון רצון הטיית כל מקור
אא"ס  שבעצמו' הפשוט רצון הנק' רעוין דכל רעוא
רצון  להטות שזהו לרצון רצון להטות שמשתרר ממש
בכל  מע"ב לחדש מחדש הנ"ל כללית במחשבה פשוט
ודמות  צלם אלקי' ה' ביחוד חדש באופן יום
כו' אלקי' עם שרית כי וכמ"ש הנ"ל א' שבמחשבה
וע"י  דוקא דק"ש מ"נ העלאת ע"י אלא זה אין ולכך
למטה  ישראל שמע באמרו ישראל הנקרא האלקי ניצוץ
אלקינו  הוי' שהוא במע"ב חדש יחוד בחי' נעשה אז

כו': מטה למטה עד שבעצמות
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ÌÓ‡Â אחרונה היותר מדריגה הוא שהנצח אע"פ
עד  יתירה מעלה בניצוח יש הנה מ"מ כנ"ל
נצח  ע"י ולזה המשפיע מפנימיות נמשך ידו ועל שבו
המילה  ענין וזהו דייקא מפנימיותו ג"כ נמשך דא"ק
דא"ק  ממ"ה שהם דחסדים אורות ע' התגלות שהיא
ויובן  מל. תמן נצח תמן דוקא הנצח ע"י ובאים כנ"ל
פנימית  בבחי' מגיע שהניצוח התחתון באדם עד"מ
רואים  שאנו וכמו מהשכל למעלה הנפש ועצמות
שהשכל  שאע"פ השכל על להתגבר הוא הנצח שענין
והוא  השכל על ויגבור הנצחון כח יעמוד בהיפוך יגזור
שלמעלה  הפשוט העצמי רצון בבחי' כחו מצד
מטמונות  לו שיש ב"ו במלך רואים אנו וגם מהחכמה

להוציאם  ויוכל ראתה לא עין אשר מלכים וסגולת
מה  זולתו מלך לנצח בנצחונו לעמוד כדי בהוצאות
הרי  שבעולם תענוג שום בשביל מוציאם הי' שלא
הנפש  בעצמיות מגיע הניצוח שמדת איך בעליל נראה
הנפש  שבכחות התענוג התפשטות מיני מכל למעלה
יובן  וכמ"כ מהחכמה, שלמעלה הרצון והוא ובחושי'
ניצוח  בבחי' להשפיע דא"ק נצח בחי' ענין למעלה
מהחכמה  למטה והוא גלוי טעם בלי הוא כאילו לבד
שרשו  הנה אכן כנ"ל, גלוי טעם טוב בהם שיש והחסד
הפשוט  ברצון דהיינו א"ק פנימי' בבחי' נעלה
עם  כי מ"ש* יובן ובזה דא"ק, מחכמה מעלה שלמעלה
שהם  לפי פי' ט'), ל"ד (שמות וסלחת הוא עורף קשה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

נצחון  בדרך לסט"א לאכפיי' הנצח ממדת עורף קשה
אפים  ארך הכתר מבחי' היא שהסליחה וסלחת ע"כ
בגשמיות  גם רואים אנו וכן משם שרשו שהנצח
היניקה  אחר באחרונה לתינוק יבא שברגלים שההילוך
ששרש  מפני והיינו קודם השכלה מעט לו שיש הגם
קשוט  סמכי תרין נו"ה בחי' שהוא שברגלים ההילוך
וז"ס  כנ"ל: מהשכל שלמעלה הנפש בעצמות מגיע
יסוד  בחי' גילוי ענין שהוא דייקא השמינית על למנצח
תמן  נצח תמן נצח בחי' ע"י דוקא שזהו כנ"ל דא"ק
שהם  א"ק מפנימי' השפע נמשך דייקא שעי"ז מ"ל
בשמיני  מילה ולכך כו' היסוד עד ומאירים הנ"ל, ה"ח
השמיני  וביום וז"ס מהשבת למעלה שהוא שבת דוחה
כו' בריתי זאת סוד זה וגם ג') י"ב (ויקרא ימול
בכל  מאיר עי"ז כי ממש וביניכם ביני י') י"ז (בראשית
והיינו  ממש ית' אלקותו פנימית מבחי' מישראל נפש
המסתיר, שק לבוש שהיא הערלה העברת ע"י דוקא
כי  כו' גופם בצורת מהם מובדלים שיהיו החינוך וז"ש
כנ"ל  המסתיר גמור וחול שק לבוש הוא דאומות גוף
הארה  מאיר ועי"ז עטה"ק הם החולין בישראל משא"כ

וד"ל: זו נפלאה
‰"‚‰

שמנצח  זו השפעה אין שבאמת פשוט ודאי כי (*
הענין  אלא ח"ו בלבד ניצוח בחי' רק באמת
להתגלות  א"א למקבלי' כי נצח מבחי' הוא שהתגלותה
בלבד  ניצוח בחי' רק הוא כאילו ונראה טעמה טוב
חכמה  מבחי' גם למעלה הוא טעמה טוב כי להיות
רצון  בחי' שהוא דא"ק גלגלתא מבחי' אלא דא"ק
הפשוט  התענוג שורה ובו מהחכמה שלמעלה הפשוט
פ"א  לעיל כמ"ש שם שיש עתיק בחי' ענין שהוא
זו  בחי' והתגלות ע"ש, כו' לאוצ"ח הג"ה משם בהג"ה
בו  אין כאילו נראה להיות דוקא נצח בבחי' כ"א אינה
בדי  שני הם דנו"ה וכנודע מהחכמה ולמטה טעם
נת"ל  כבר המילה וענין וריח, טעם בהם שאין ערבות
שבמצחא  ממצחא הנמשך דא"ק ממ"ה שרש' שה"ח
הנ"ל  באוצ"ח כמ"ש דא"ק דעתיק יסוד מבחי' מאיר
דוקא  הוא ע"כ בעצמותו המלך שעשוע בחי' שהוא
הנ"ל, דחסדים אורות ע' מ"ל תמן נצח תמן הנצח ע"י
פנימי' מתגלה הנצח שע"י הענין הבנת בביאור ועי"ל
והוא  דא"ק מנצח הוא ההשתלשלות שרש וכי השפע
המלך  וכמשל לסט"א לאכפי'' הוא זה ניצוח שענין
בחי' למעלה וכך אוצרותיו מבזבז נצחונו שלצורך
למע' סתומים שהם הנ"ל ה"ח בחי' הם האוצרות

ממזלות  יונקים דאו"א הוא ההשתל' סדר כי מעלה
מוחי' המשכת ענין אמנם כו' מאו"א מקבלים וזו"נ
והוא  מהשתלשלות למעלה הארה ענין הוא ה"ח ובחי'
הוא  דהמ"ן וידוע מ"ד ונמשך מ"ן העלאת בחי' ע"י
המלחמה  ניצוח כענין וה"ז שבנוגה ניצוצות מבירורי
משם  כי נצח ע"י והתגלותם האוצרות מתגלים שאזי
הם  ת"ת ושליש בחו"ג משא"כ החסדים מתגלים ואילך
בנין  זו והנצח וז"ש בע"ח כדאי' עדיין מכוסים
ע"פ  באורך במ"א וכמ"ש א') נ"ח (ברכות ירושלים
עשה  צדקה י"א) ה' (שופטים בישראל פרזונו צדקת
פ"ז  (פסחים האומו' לבין שפיזרן ישראל עם הקב"ה
נצח  בחי' וימשיכו אתכפיא בחי' להם שיהי' כדי ב')
שלהם  י"ש של אוצר יגלו המה שגם ע"י ה"ח והתגלות
כי  נחת ותמצא היטב ע"ש כו' לאכפיא הניצוח לצורך
הערלה  העברת בענין כאן המבואר עם א' ענין הוא
הג"ה. ע"כ מל. תמן נצח ותמן נצח בבחי' ג"כ שהוא

¯Ó‡ אני ע"פ מתורה נתקבץ הזה המאמר הכותב,
ע"פ  ומתורה וביאורה, כו' אתך בריתי הנה
ה' אמר ההיא בעת ע"פ ומתורה השמיני', על למנצח
פ"ג  בח"ב ומ"ש צורים, חרבות לך עשה יהושע אל
הגילוי  הי' שלא לפי פריעה הי' לא שבמצרים בטעם
על  דלמנצח בתורה מ"ש עפ"י זהו כ"כ גבוה מהארה
לפי  בע"א נאמר צורים דחרבות בתורה אמנם השמיני',
לא  ע"כ יותר גבוהות נשמותיהן היו המדבר שדור
נגדה  לעמוד יכולים כי הפריעה עור להעביר נצרכו
לאכול  אסור ע"ה וכענין מהם הנמוכות נשמות משא"כ
אמר  ר"נ ואדרבה מותר ות"ח ב') מ"ט (פסחים בשר
(ע' דעתאי צלילא לא דתורא בשרא אכילנא לא עד
להעלותו, שיכול לפי א') ס"ד עירובין וע' א', ע"ב ב"ק
יהיו  ולא שם, יעיין בביאור ע"ז לעמוד שרוצה ומי
ושניהם  אמת שניהם כי זא"ז המכחישים כתובים כשני
גבוהות  המדבר דור של היו הנשמות כי א' בקנה עולים
לארץ  בביאתם הי' בנשמות אלקות הגלוי אבל יותר
בדרוש  ענינה וכמבואר כו' כנען ארץ אחוזת שז"ס יותר
ותורה  ברית אמר שלא כל מארז"ל ביאור בענין בהמ"ז
והדברים  א') מ"ט (ברכות י"ח יצא לא הארץ בברכת
א"ק  הארת בחי' גילוי שענין יבין והמשכיל עמוקים
מ"ש  עם א' ענין הוא שאמרנו המילה ע"י אדם שבנפש
אל  להוציאה בישראל בכח שיש האה"ר בענין שם
ודו"ק: הנ"ל דא"ק הארה מחמת בו נמצא שזה הפועל

ÔÈÚ כי ע"פ בתורה נת' הברית מלאך שהוא אליהו
יעו"ש: כו' ראשה את וגלחה כו' למלחמה תצא
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‰Ê·Â ו"ק מאיר דבאח"פ בכהאריז"ל דאי' מה יובן
דעשי', ומל' דעשי' ו"ק ארצות ובשארי דיצירה
מעבר  ע"י ג"כ צ"ל באח"פ הלא מובן אינו ולכאורה
וכן  העשי' העברת בלתי למטה להגלות א"א כי עשי',
סדר  שז"ע מיצי' מקבל עשי' הרי ארצות בשארי
דרך  רק עובר ה"ז דבאח"פ הענין אלא השתלשלות,
אבל  דיצירה, ו"ק הוא הגילוי ועיקר העשי' מעבר
דעשי' בו"ק מתלבשים דיצירה הו"ק ארצות בשאר
והגם  לעשי', נתייחס ולכן דעשי' ו"ק הוא הגילוי ועיקר
כמו  יצירה ע"ש יקרא לא מ"מ ג"כ היצי' כח בזה שיש
הגילוי  שראשית הגם בריאה או אצי' אח"פ יקרא שלא

מאצי'. הוא
ÔÈ·‰ÏÂ ע"ז יש הנה להתלבשות, מעבר בין ההפרש

לזה  זה שוים אין ובפרטיות משלים, כמה
אור  כמו הראשון ומשל המשלים. לכל צריכים ומ"מ
בהירה  זכוכית וע"י בו להסתכל יכולים שאין גדול
וה"ז  בו, להביט יכולים המאירה אספקלריא הנק'
עי"ז  שהרי האור על ומעלמת מסתרת אינה הזכוכית
א"א  הזכוכית שבלי אלא שהוא כמו האור יראה
והתלבשות  האור. עובר שע"י מעבר כמו וה"ז לראות,
בלי  כי עב, מסך ע"י שמסתכל בשמש ההבטה כמו הוא
וע"י  בהירותו תוקף מחמת בהשמש להביט א"א מסך
אף  כי לגמרי, מבדיל מסך וה"ז להביט, יכול המסך
אחר, אור ולא ממש השמש אור רואה הוא המסך שע"י
וא"כ  בהשמש לראות יכול הי' לא המסך קודם מ"מ
כלל  יכול הי' לא בל"ז שהרי בא"א, שהוא הוראה ה"ז
שקודם  בהשמש לראות כדי הוא המסך זה אך להביט,
הוא  כי תולדה של אור ה"ז המסך לאחר אבל המסך,
אך  ג"כ, המסך לאחר אור שיש והגם לגמרי, חדש אור
ערוך  שאין במ"א כמ"ש תולדה של אור ענין זהו
הוא  שהמשל המשל מענין יותר ד"ז ויובן ביניהם.
לשמרך  שלמה משלי כמו מהנמשל, זר דבר בעצם
מסתיר  והמשל כו', מי' על שהכוונה זרה מאשה
להבין  יכולים המשל ע"י מ"מ הנמשל על ומעלים
אך  בהמשל, מלובש ממש הנמשל כל והרי הנמשל
ענין  יותר ויובן המשלים. עדיין מכוונים אין בפרטיות
גדולה  מחבית משקה ע"י ששופכין ממשפך מעבר דרך
המשקה  לארץ נשפך הי' המשפך שבלא קטנים לכלים

המשפך  ע"י אבל הקטנים, לכלים מהחביות כששופך
גורם  אינו המשפך והרי להכלים, כ"א לארץ נשפך לא
שהוא  כ"א כלום, בתוכו נקלט ולא בהמשקה שינוי
הו"ע  וכן הראוי. למקום ההשפעה ילך שע"י מצמצם

הל  מאור יובן התלבשות ומשל בעצם מעבר. שהוא בנה
עכ"פ  נק' דהרי הקטן מאור נק' לזה וא"כ חשוך אור
ולפי"ז  השמש. אור שמקבלת ע"י הוא אלא מאור בשם
אור  הוא דהרי קטן מאור בשם נקרא למה מובן אינו
השמש  אור מקבלת שהלבנה הענין אלא השמש.
אחר  אור ומולידה האור משנית והיא בתוכה ונקלט
השמש. אור ולא עצמה של אור הוא מאירה שהיא ומה
לובש  דכשאדם מעבר כמו ה"ז לבושים אפי' ובאמת
הלבוש  אבל בו לבוש שהוא מרגיש האדם הרי לבוש
בחי' ענין עוד ויובן בו. המלובש האדם מרגיש אינו
בבטן  והרי לו, בדומה שמוליד המוליד מכח התלבשות
לו  בדומה הוא שאח"כ אלא אחר למהות משתנה האם
הדכר  טיפת מקבלת היא והרי גדול בהעלם וה"ז

אחר. למהות האם בבטן ט"ח שהיית ע"י ומשתנה
ÔÎÏÂ מעבר דרך כ"א עובר אינו דיצי' שהאור באח"פ

בשאר  אבל ליצי', באח"פ המאיר אור נתייחס
מה  א"כ דעשי' בו"ק התלבשות ע"י שמאיר ארצות
לו"ק  נתייחס ולכן ממש העשי' אור הוא בעוה"ז שמאיר
ששם  בכהאריז"ל דאיתא מה ג"כ יובן ובזה דעשי'.
צו  אין ארז"ל והלא צו גימ' אדנ"י אל הוא עשי' המחי'
הוא  כי הקדוש שם על ע"ז לומר שייך והאיך ע"ז אלא
העלם  הוא שבעשי' מפני אלא נמחקין, שאינן שמות מז'
ידי  ועוצם כחי לומר שיכולים עד לגמרי האור והסתר
אשר  צו ג"כ שלו הגימט' לכן אותם מחי' זה ושם כו'
הזה  הכח יומשך מהיכן צ"ל אך ע"ז. ע"ש ג"כ נק' הוא
אנו  הלא ידי ועוצם כחי לומר שיכול האדם בנפש
לאדם, ניתן שהדעת דעת לאדם חונן אתה מברכים
בכל  שיש אלקות חיות ענין להשכיל כדי הוא והכוונה
עיניך  כמ"ש שהוא צ"ל וא"כ פרטיות השגחה וענין דבר
אפי' הברואי' כל על גם וכן בנ"א, דרכי כל על פקוחות
פרט  על ואפי' פרטי' השגחה גם יש ורמשים שקצים על
בהשגחה  הכל ה"ז ויופסד יורקב או יוצמח אם  עשב
להבין  כי ולהבין, לידע דעת לאדם ניתן וע"ז פרטיות,

כ"כ. דעת לזה נצרך אינו הרי שהוא כמו הגשמיות
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זה, פרק בתחילת שכתב למה נ "ע הרבי  חוזר כעת
אור: ריבוי  ממשיך הכלים ריבוי שדווקא ומבאר 

íéìëä úåáøáå,מתרבים הכלים כאשר -øåàä äáøúé
áåúëù åîëå 'åë øúåéá äëùîääåאלישע עם בסיפור

תמעיטי ", אל ריקים "כלים עובדיה אשת על שציווה
וכאשר  בשמן , הם התמלאו  בכלים, שהוסיפה  וככל

ש המצב מכן לאחר éìëהגיע ãåò ïéà- אז -ãåîòéå
ïîùä23,,להתרבות הפסיק השמן  -íéìë ãåò åéä åìàå

.'åë úåøåàä úëùîä éåáéø ãåò äéä
ïéôðà øéòæä úìãâä ïéðò ïë íâ åäæåהאצלת אופן -

הוא האצילות  בעולם העליונות) (המידות אנפין ' ה'זעיר
פנים כלומר, אנפין', 'זעיר - וכשמו  בקטנות, עצמו  מצד
מידותיו ). את  בעיקר שמרגיש קטן ילד דרך (על קטנות
שיוכל מנת על אנפין , הזעיר את להגדיל יש ולכן 

הנברא עולמות אל ומשם המלכות אל יםלהשפיע
הוא בקטנות שהוא עוד שכל כיון ועשיה, יצירה בריאה
להוליד, יכול שאינו  קטן  בדוגמת להשפיע, יכול אינו 

ההשפעה כוח בו מתגלה הגדלתו , ידי על .24ודווקא
נ"ע, הרבי מסביר - אנפין? הזעיר הגדלת נעשית  כיצד

úåöîä éãé ìò äùòðùהמצוות את  מקיימים כאשר -
בעולם למעלה אנפין הזעיר את מגדילים למטה,

כיון  ïéãå÷ôהאצילות. ç"îøã- עשה מצוות רמ"ח  -
כנגד àëìîãהם ïéøáà ç"îøהקדוש המלך, (אברי 

הוא) íéìëäברוך úðéçá åðééä àëìîã ïéøáà úðéçáã ,
,ïéôðà øéòæãהם האברים בגשמיות , האדם  שאצל כפי -

הכלים הם  המצוות כך בהם, המתגלה הנפש לאור כלים
האלוקי . האור  מתגלה úåéùòîבהם  úåöî éãé ìòå

הזה íéìëä,בעולם éåáéø úééùò àåäùאת מגדילים

גודל שהאדם ידי  על שבגשמיות, וכמו אנפין. הזעיר
נפשו. כוחות גם מתפתחים מתפתחים, ואבריו

רמ"ח של למספר אנפין 25והסיבה שהזעיר כיון דווקא,
ספירות ט ' בסוד וכל26נאצל המלכות), ספירת (ללא

ספירות מתשעה בתוכו כלול הספירות מתשעת אחד
של התכללות יש התיקון שבעולם  לעיל, שהתבאר (וכפי

מחברתה), ספירה  è'כל íéîòô 'è åðééäãשמונים שווה
ãçàואחת, ìëáå אנפין זעיר של הכלים ואחת משמונים

óåñå êåú ùàø ùéואחת שמונים שמכפילים והיינו, -
(רמ "ג ), ושלוש ארבעים מאתים שווה äå'בשלוש ,

,'åë íéìéãâîä íéãñçבהגדלת שעוסקים כיון  כלומר, -
כפי דווקא, (חמשה  חסדים חמשה מוסיפים אנפין  הזעיר
ענין  שהרי  - אצבעות) חמש  יש - חסד - ימין  שביד
למספר  מגיעים ואז - השפע וריבוי הגדלת הוא החסד
למספר  השורש שהם (רמ"ח), ושמונה ארבעים מאתים

עשה. מצוות רמ "ח של
.'åë øåàä éåáéø êùîð íéìëä éåáéø éãé ìòù,כלומר -

הז "א אברי  את המגדילים המצוות  עשיית ידי על
כלים שכשיש כיון אור. ריבוי נמשך לגדלות, מקטנות

שהתבאר. כפי  האור, בהם להימשך יכול מתאימים,
ì"æ åðéúåáø øîàî åäæù27הפסוק 28íúåàעל íúéùòå

"אתם " אלא  "אותם" כתוב שלא זה, על ֹשדורשים
שעל אומר , הוא ברוך שהקדוש  והיינו, חסר), (בכתיב

המצוות éðåùò,ידי åìàë íëéìò éðà äìòîעם כאילו  -
אותו. עושים ישראל

äøåàëìã:נ"ע הרבי  מקשה -àìäå éðåùò åìàë åäî
.'åë ïéøáà ç"îø ïä ïéãå÷ô ç"îøלפני גם כלומר,

דמלכא, אברין רמ"ח אנפין  לזעיר יש האדם עבודת
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ו.23. ד, - ב מלכים

תזריע 24. החמה", כאור הלבנה אור "והיה ד"ה מאמר ראה
ה'תרס"ו. מצורע

לקוטי 25. וראה ו. פרק הצלם) (פרקי כד שער חיים, עץ
א. יח, השירים שיר תורה,

וזה 26. רלט, עמוד תקס"ט, אדה "ז מאמרי לדוגמא ראה
ספי' ט' עיקרו ז"א דבחי' בע"ח ידוע הנה זה וביאור לשונו:
דהיינו  ג"פ) טפ"ט ונעשה הנ"ל כלים בג' שמתגדל (רק בלבד
זה  וביאור כנ"ל. נה"י חג"ת חב"ד מדריגות מג' כלולה ספי' שכל
כלולה  שהיא באדם החסד מדת רואים דאנו אחזה  מבשרי עד"מ
נצח  ובחי' שבחסד חסד ובחי' שבחסד חכ' בחי' אלה מג'
החסד, אותו של והטעם השכל הוא שבחסד חכ' בחי' שבחסד.
אותו  של ההשפעה מהות עצם בחי' הוא שבחסד חסד ובחי'
ההשפעה  אותה כאשר הוא שבחסד נצח ובחי' שהיא, כמו החסד

פי' מגופא, לבר ירכין בחי' ונק' למקבל ונמשכת נגלית החסד של
לחוץ  השפע וגילוי השפע, עצמי' בחי' חג"ת בחי' הוא גופא כי
שמוליכין  הרגלים כמו ירכין נק' ההשפעה חיצוני' בחי' שהוא
החסד  של האור בבחי' וכ"ז כו'. העצמי ממקומו להלאה לגוף
הפנימי' הכלים בחי' הא' כלים, מיני ג' יש אלה ג' ולנגד עצמו
והב' שבחסד, חב"ד לבחי' והוא ביותר הפנימי לאור שמגבילים
כלים  בחי' והג' שבחסד, חג"ת לבחי' שמגבילים האמצעיי' הכלים
שנק' שבחסד נה"י בחי' שהוא האור לחיצוני' שמגבילי' החיצוני'
הט"ס  כל ג"פ מתגלי' אלה כלים שבג' ומפני לחוץ. השפע גילוי
עולה  המגדילי' וה"ח רמ"ג שעולה ג"פ טפ"ט נעשה הרי שבז"א

וד"ל. באריכות במ"א כ"ז ומבואר בע"ח כמ"ש כו' רמ"ח
ל"ה,27. פרשה רבה, ויקרא סע"א. קיג, בחוקותי, זהר ראה

א. סימן סוף תבא, פר' תנחומא ז.
ג.28. כו, ויקרא
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דרך (ועל האברים את מגדילים רק בעבודתם וישראל
האברים כל כבר בו שקיימים אמו , במעי  עובר
לא אבל ולהתפתח , לגדול שצריכים רק בשלימות,
שייך כיצד כן, ואם  אברים), בתינוק  מתוספים שבלידה
משמע שמזה עשוני", "כאילו  ישראל עבודת על לומר

מתחילתו ? הדבר את עושים שהם 
,íéìëä éåáéø äùòð úåöîä éãé ìòù éôì àåä ïéðòä êà
וזו  גדולים, נעשים כביכול) (האברים שהכלים היינו , -

חכמים: כוונת éðåùòהיא åìàë íëéìò éðà äìòîåלא
ומדוע הכלים. הגדלת את אלא אנפין , הזעיר עצם את
"כאילו  זה על לומר ששייך ומשמעותי , חשוב כך כל זה

כיון  åîëåעשוני "? ,øåàä úà íéëéùîî íéìëäù
úà ï÷úì ÷ø íéëéøöù úåéçä úà íéëéùîîù íéøáàä

,'åë úåéçä êùîð àìéîîå øáàäפגום האבר שאם -
מתקנים כאשר אך אבר, מאותו החיות מסתלקת חלילה,

החיות. אליו נמשכת האבר, את
àìממילא , íéìëä éãòìáù éðôî åðééä éðåùò ùåøéôå

äáøãàå êùîð øåàä äéä,למטה נמשך היה שלא רק לא
גם äìòîìאלא úå÷ìúñä úðéçáá äéäמצד שהוא כפי 

øåàäטבעו  êùîð íéìëä éãé ìòå åòáè,למטה, êôéä
úåöîä éãé ìòù åäæå- הכלים ריבוי  נעשה ידם שעל -

'åë øåàä úëùîä úðéçáá éðåùò à÷åã
נ"ע:( הרבי  אומר המוסגר éðåùòבמאמר åìàë øîàîäå

.'åë ïéôðà øéòæä øîàî àåäהמשכת שללא כיון  -
ללא כאברים ראוי , לא  במצב  אנפין הזעיר נמצא  האור,
העושות המצות ידי  שעל אנפין, הזעיר אומר חיים , רוח
זה, פירוש  ולפי עשוני ". "כאילו הכלים, ריבוי  את

אנפין. הזעיר עשיית  מלשון  היא "עשוני " המילה
ïë íâ øîåì ùéå:נוסף çøëäפירוש ïåùì éðåùò כלשון

הצדקה ",29חכמים על ומכריחים) (כופים åðééäå"מעשין 
øåéö úðéçáá äãéøé úðéçáá úåéäì éðåçéøëä ìåëéáë

íãàהאורות הוכרחו  הכלים, עשיית ידי על כלומר, -
אדם, בציור שהם  הספירות  בכלי  ולהתלבש  êôéäלרדת

'åë øåàä òáèהעליה בטבע הוא עצמו שמצד
,והרוממות

של מאמר אינו עשוני " "כאילו  לכאורה, זה  פירוש  (ולפי
כביכול שהוכרח האור של אלא  עצמו, אנפין הזעיר

אנפין ). לזעיר למטה , להימשך
êøã ìò äæ éøäå 30המאמרïéñðøôî ìàøùé לאביהן

ידהåë'שבשמים שעל היא כפשוטה שפרנסה "דכמו -

ע הנשמה חיבור גםנעשה הוא  זה  דרך על הגוף, ם
המשכת שתהיה הוא שעניינה למעלה הפרנסה
בשם שנקראים בהספירות סוף אין אור והתלבשות

הוא31גוף " לכלים  האור והמשכת ,øåéö úðéçáá úåéäì
,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë íãà

íå÷î ìëîå:נ "ע הרבי מבהיר -ñç ùîî çøëä äæ ïéà
íåìùå,הוא ברוך הקדוש  אצל הכרח  שייך לא שהרי  -

êåîñá øàáúéù åîëåהבא בפרק -.(
ïëåבכלים אורות המשכת ה',äãåáòáענין בעבודת -

íéìëä éãé ìò àåä ùôðá äáäàä øåà úåìâúä úåéäì
,à÷åã úåöîå äøåúãהמשכת היא יהודי  של ה ' אהבת -

שיש ידי  על הוא ומורגשת, גלויה  שתהיה וכדי  האור,
המצוות. וקיום התורה לימוד היינו , מתאימים, כלים לה

øåà íéîòô 'á äéøèîéâá úáäàåã32(414(,היינו -
התורה אור את כשיש רק ומתגלה שורה  האהבה שאור

øåàäîוהמצוות, ìòôúéù éìëì êéøö øåà ìëå,כלומר -
בכלי, יפעל ìåèéáשהאור  úðéçáá äéäéù åðééäå

äøåú éãé ìò à÷åã äæå úå÷ìàá úå÷éáãå áåøé÷ úðéçááå
ùé àìùë ïëìå ,'åë úåöîå(אין)úåöîå äøåúã íéìë

'åë äáäàä øåà åá êùîð úåéäì øùôà éàשללא כיון 
למעלה האור מסתלק .כלים,

éãé ìò àåä äúëùîä éàãå äðåéìòä äáäàä äðäã
,à÷åã úåöîäהמתעוררת (נמוכה ), תתאה אהבה יש -

אהבה ויש  ודעת, טעם פי שעל ההתבוננות ידי  על
כיון  העליונה, זו ואהבה מלמעלה. המתעוררת עליונה
ענין  שזהו כלים  חייבת מלמעלה, הנמשך כאור שהיא

המצוות.
áåúëù åîëå33,'åë äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà åðéåöéå

("החוקים") והמצוות שהתורה משמע, זה שמפסוק -
אליה, הכנה  ומהווים ליראה קודמים òåãéå34הם

ã,זה בפסוק המופיעה  úðéçá(מוסבת)÷éàהיראה ìò
äàìéò äàøéלקיום ומביאה קודמת  התחתונה היראה -

מוכרחת עליונה , יראה אל להגיע וכדי  ומצוות, תורה
ומצוות, תורה של הקדמה  äðåéìòäלהיות äáäàä ïëå

,'åë.ומצוות תורה של כלים צריכה -
úòãå íòè éô ìòù äàøéå äáäàä íâåעלולים שהיינו  -

התבוננות ידי  על הנוצרת אהבה שזו שכיון לחשוב,
היא מלמעלה, נמשכת ואינה שבערכו בעניינים האדם 
אהבה שגם נ"ע, הרבי כך על אומר כלים , צריכה אינה

øîàîëåזו  ,úåöîå äøåúã íéìë ùéùë à÷åã àåä
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רמ"ח.29. סימן דעה יורה הטור, על יוסף' 'בית ראה

ב.30. ז, - ג חלק זוהר

הנסמן 31. וראה ח. סעיף תשכ"ט, לגני" "באתי מאמר לשון
שם.

כ"ג.32. פרק שמע קריאת שער חיים', עץ 'פרי ספר ראה

ועוד. ג. צו, אסתר מגילת אור, תורה מ"ג. פרק סוף תניא
כ"ג.33. פרק סוף אמרים, לקוטי תניא וראה כד. ו, במדבר

ג. צו, מסעי שם. במדבר תורה, לקוטי
כג.34. פרק אמרים, לקוטי תניא
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ì"æ åðéúåáø35ãéñç õøàä íò àìåתורה בו שאין  שמי  -
חסיד, להיות יכול לא הארץ) (עם àåäומצוות ãéñçã

õøàä íò àìå äáäàå ãñç úðéçáחסיד,'åëשלא וכיון
גם שמדובר משמע מדובר, 'חסיד' דרגת באיזו  מחלקים
מלמטה המגיעה  ודעת טעם פי  שעל הרגילה האהבה על
התורה הקדמת את צריכה זו אהבה שגם  למעלה ,

והמצוות.
øåà úðéçá êùîåé íãé ìòù íéìë ïä úåöîå äøåúã

,'åë äáäàäשאהבה לכך המקור את לעיל שראינו כמו
במצוות , גם הוא וכן לתורה, áéúëזקוקה úåöî éáâã36

êááì ìò íåéä êåöî éëðà øùà,הוא הפסוק ופירוש -
äåöîä éãé ìòù("מצוך åéìà("אנכי ùôðä ïåöø øøåòúé

êøáúé("לבבך ïéðò("על åäæå ,'åëנר 37הפסוק "כי
אור", ותורה äåöîמצוה øð éë,פירושוäæ éãé ìòù-

- המצוה ידי  àéäעל ùôðá äøàäå øð úðéçá êùîð
.'åë áìáù äáäàäå ïåöøä úøàä

.øåöé÷
úåáùééúäì íéåàø åéä àì íéìëäù åäúî äéàøäå

éúìáä úåøåà åäúá äéä ïë íâ äæ íåùîå ,øåàä
ïôåà éôëå øåàä úëùîî éìëäù éðôî íéáùééúî
åùòð ïå÷éúáå ,úåøåàä úå÷ìúñä äéä äæ íåùî ,äúåäî
åäæù íéìëä éåáéø ïéðò àåäå ,øåàä ìá÷ì íéåàøä íéìë

,ìåèéáä ãöî
íéùåò ïéçåîäù éãé ìò àåäù úåãîä úå÷ìçúä åîëå
éåáéøá àåä úéúéîà äâùäã ïéçåîä ïëå ,úåãîäá ìåèéá
éðôî àåä ,íéëôäå íéðåù íéðôåàá íâå à÷åã íéèøô
úðéçáá íä éøä äìòîìù äîá äâùä íúåéäì ïéçåîäù
ùâøð åðéàù éðôî ùé ïä àøçà àøèñã ïéçåîå) ìåèéá
ïéðòä ùâøð úåéäì àåä ø÷éòä äùåã÷áå âùåîä ïéðòä

,(âùåîä
íéìëä úåáøáå ,øåàä æçàð íäáå ,íéìëá àåä ïë åîëå
íéìëä ïéùåòù éðåùò åìàë ïéðò àåäå ,øåàä äáøúé
äáäàã ãéñç õøàä íò àì äãåáòá ïëå ,øåàä êùîðå
àåä úòãå íòèî äìòîìùå úòãå íòè éô ìòù äàøéå

.úåöîå äøåúã íéìëä éãé ìò
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ו.35. ב, אבות

ו.36. ו, דברים
כג.37. ו, משלי

•
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

z"y'd - mixn`nd xtq

עולם? של מלכו שינת ענין ומהו המלך? שנת שנדדה הוא הנס עיקר מדוע שאלה:
בהעלם  כחותיו בשינה מעלותיהם. וניכרות בגילוי, וחושיו כחותיו כל ער, כשאדם

המדות. על המוחין מעלת ניכרת ולא ובחלישות,

*‰ÏÈla" את 1ההּוא להביא ו ּיאמר ,הּמל ׁשנת נדדה ««¿»ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבמנהגי  ואיתא הּימים". ּדברי הּזכרנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹספר
קֹולֹו את להגּביּה צריכים ההּוא" ּדמ"ּבּלילה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָמהרי"ל,
זה  מהּו להבין וצרי הּנס. עּקר ׁשּזהּו לפי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבקריאתֹו,
הּנס, עּקר זהּו הּנה ער, והיה הּמל ׁשנת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנדדה
"ּכי  ותחנּוניה אסּתר ּבּקׁשת הּוא הּנס עּקר הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולכאֹורה
איתא  ּדהּנה הּוא, הענין א כּו'. ועּמי" אני ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָנמּכרנּו

ׁשל 2ּבּילקּוט  מלּכֹו זה ,הּמל ׁשנת נדדה ההּוא "ּבּלילה , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
חֹוטאין  ּכׁשּיׂשראל אּלא לפניו, יׁש ׁשנה וכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָעֹולם.

ּוכׁשעֹוׂשין  ה', תיׁשן לּמה ׁשּנאמר ּכיׁשן, עצמֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוׂשה
ענין  מהּו להבין וצרי ייׁשן". ולא ינּום לא הּנה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹרצֹונֹו
יׂשראל, נׁשמֹות ּבעבֹודת זה ּתלּוי ולּמה למעלה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּׁשנה
יתּבר הּוא אז מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּדכׁשּיׂשראל
עצמֹו עֹוׂשה לפניו חֹוטאין יׂשראל וכאׁשר ער, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכביכֹול
ער  ׁשּלמעלה, הּגּלּויים ּבאפן הּוא ויׁשן ער והּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיׁשן.
חיצֹונּיּות  הּוא ׁשהּגּלּוי הּוא ויׁשן עצמי אֹור ּגּלּוי ְְִִִִִֵֶַַָהּוא
ּבאדם  ׁשהּוא ּכמֹו אלקּה, אחזה ּומּבׂשרי ּבלבד, ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹהאֹור
והחּוׁשים  הּכחֹות ּכל הּנה ער ׁשהאדם ּדבׁשעה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלמּטה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ומראי *) ההערות ואילך, 5 ע' ה'ת"ש המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות

תש"ח.1) פורים, קונטרס הנ"ל בכל וראה א. ו, אסתר
במקומו.2) שמעוני
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דרך (ועל האברים את מגדילים רק בעבודתם וישראל
האברים כל כבר בו שקיימים אמו , במעי  עובר
לא אבל ולהתפתח , לגדול שצריכים רק בשלימות,
שייך כיצד כן, ואם  אברים), בתינוק  מתוספים שבלידה
משמע שמזה עשוני", "כאילו  ישראל עבודת על לומר

מתחילתו ? הדבר את עושים שהם 
,íéìëä éåáéø äùòð úåöîä éãé ìòù éôì àåä ïéðòä êà
וזו  גדולים, נעשים כביכול) (האברים שהכלים היינו , -

חכמים: כוונת éðåùòהיא åìàë íëéìò éðà äìòîåלא
ומדוע הכלים. הגדלת את אלא אנפין , הזעיר עצם את
"כאילו  זה על לומר ששייך ומשמעותי , חשוב כך כל זה

כיון  åîëåעשוני "? ,øåàä úà íéëéùîî íéìëäù
úà ï÷úì ÷ø íéëéøöù úåéçä úà íéëéùîîù íéøáàä

,'åë úåéçä êùîð àìéîîå øáàäפגום האבר שאם -
מתקנים כאשר אך אבר, מאותו החיות מסתלקת חלילה,

החיות. אליו נמשכת האבר, את
àìממילא , íéìëä éãòìáù éðôî åðééä éðåùò ùåøéôå

äáøãàå êùîð øåàä äéä,למטה נמשך היה שלא רק לא
גם äìòîìאלא úå÷ìúñä úðéçáá äéäמצד שהוא כפי 

øåàäטבעו  êùîð íéìëä éãé ìòå åòáè,למטה, êôéä
úåöîä éãé ìòù åäæå- הכלים ריבוי  נעשה ידם שעל -

'åë øåàä úëùîä úðéçáá éðåùò à÷åã
נ"ע:( הרבי  אומר המוסגר éðåùòבמאמר åìàë øîàîäå

.'åë ïéôðà øéòæä øîàî àåäהמשכת שללא כיון  -
ללא כאברים ראוי , לא  במצב  אנפין הזעיר נמצא  האור,
העושות המצות ידי  שעל אנפין, הזעיר אומר חיים , רוח
זה, פירוש  ולפי עשוני ". "כאילו הכלים, ריבוי  את

אנפין. הזעיר עשיית  מלשון  היא "עשוני " המילה
ïë íâ øîåì ùéå:נוסף çøëäפירוש ïåùì éðåùò כלשון

הצדקה ",29חכמים על ומכריחים) (כופים åðééäå"מעשין 
øåéö úðéçáá äãéøé úðéçáá úåéäì éðåçéøëä ìåëéáë

íãàהאורות הוכרחו  הכלים, עשיית ידי על כלומר, -
אדם, בציור שהם  הספירות  בכלי  ולהתלבש  êôéäלרדת

'åë øåàä òáèהעליה בטבע הוא עצמו שמצד
,והרוממות

של מאמר אינו עשוני " "כאילו  לכאורה, זה  פירוש  (ולפי
כביכול שהוכרח האור של אלא  עצמו, אנפין הזעיר

אנפין ). לזעיר למטה , להימשך
êøã ìò äæ éøäå 30המאמרïéñðøôî ìàøùé לאביהן

ידהåë'שבשמים שעל היא כפשוטה שפרנסה "דכמו -

ע הנשמה חיבור גםנעשה הוא  זה  דרך על הגוף, ם
המשכת שתהיה הוא שעניינה למעלה הפרנסה
בשם שנקראים בהספירות סוף אין אור והתלבשות

הוא31גוף " לכלים  האור והמשכת ,øåéö úðéçáá úåéäì
,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë íãà

íå÷î ìëîå:נ "ע הרבי מבהיר -ñç ùîî çøëä äæ ïéà
íåìùå,הוא ברוך הקדוש  אצל הכרח  שייך לא שהרי  -

êåîñá øàáúéù åîëåהבא בפרק -.(
ïëåבכלים אורות המשכת ה',äãåáòáענין בעבודת -

íéìëä éãé ìò àåä ùôðá äáäàä øåà úåìâúä úåéäì
,à÷åã úåöîå äøåúãהמשכת היא יהודי  של ה ' אהבת -

שיש ידי  על הוא ומורגשת, גלויה  שתהיה וכדי  האור,
המצוות. וקיום התורה לימוד היינו , מתאימים, כלים לה

øåà íéîòô 'á äéøèîéâá úáäàåã32(414(,היינו -
התורה אור את כשיש רק ומתגלה שורה  האהבה שאור

øåàäîוהמצוות, ìòôúéù éìëì êéøö øåà ìëå,כלומר -
בכלי, יפעל ìåèéáשהאור  úðéçáá äéäéù åðééäå

äøåú éãé ìò à÷åã äæå úå÷ìàá úå÷éáãå áåøé÷ úðéçááå
ùé àìùë ïëìå ,'åë úåöîå(אין)úåöîå äøåúã íéìë

'åë äáäàä øåà åá êùîð úåéäì øùôà éàשללא כיון 
למעלה האור מסתלק .כלים,

éãé ìò àåä äúëùîä éàãå äðåéìòä äáäàä äðäã
,à÷åã úåöîäהמתעוררת (נמוכה ), תתאה אהבה יש -

אהבה ויש  ודעת, טעם פי שעל ההתבוננות ידי  על
כיון  העליונה, זו ואהבה מלמעלה. המתעוררת עליונה
ענין  שזהו כלים  חייבת מלמעלה, הנמשך כאור שהיא

המצוות.
áåúëù åîëå33,'åë äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà åðéåöéå

("החוקים") והמצוות שהתורה משמע, זה שמפסוק -
אליה, הכנה  ומהווים ליראה קודמים òåãéå34הם

ã,זה בפסוק המופיעה  úðéçá(מוסבת)÷éàהיראה ìò
äàìéò äàøéלקיום ומביאה קודמת  התחתונה היראה -

מוכרחת עליונה , יראה אל להגיע וכדי  ומצוות, תורה
ומצוות, תורה של הקדמה  äðåéìòäלהיות äáäàä ïëå

,'åë.ומצוות תורה של כלים צריכה -
úòãå íòè éô ìòù äàøéå äáäàä íâåעלולים שהיינו  -

התבוננות ידי  על הנוצרת אהבה שזו שכיון לחשוב,
היא מלמעלה, נמשכת ואינה שבערכו בעניינים האדם 
אהבה שגם נ"ע, הרבי כך על אומר כלים , צריכה אינה

øîàîëåזו  ,úåöîå äøåúã íéìë ùéùë à÷åã àåä
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רמ"ח.29. סימן דעה יורה הטור, על יוסף' 'בית ראה

ב.30. ז, - ג חלק זוהר

הנסמן 31. וראה ח. סעיף תשכ"ט, לגני" "באתי מאמר לשון
שם.

כ"ג.32. פרק שמע קריאת שער חיים', עץ 'פרי ספר ראה

ועוד. ג. צו, אסתר מגילת אור, תורה מ"ג. פרק סוף תניא
כ"ג.33. פרק סוף אמרים, לקוטי תניא וראה כד. ו, במדבר

ג. צו, מסעי שם. במדבר תורה, לקוטי
כג.34. פרק אמרים, לקוטי תניא
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ּבהתּגּלּות  הם ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש לבּוׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוגם
עניניו, לפי וכח ּכח ּכל ּפעּלתם ּופֹועלים טֹובה ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹֹֻוהמׁשכה
ּומתעּלמים, מסּתּלקים הם הּכחֹות אז הּנה הּׁשנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹּובעת
ּגם  ׁשהרי וׁשלֹום, חס ּגמּור סּלּוק אינּנה זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוהסּתּלקּות
ּכמֹו ׁשאינֹו אּלא ּפעּלתם, ּופֹועלים הּכחֹות יׁשנם ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֻאז
ענין  ּכללּות ּדהּנה ער, ׁשהּוא ּבעת ּפעּלתם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
ּכחֹות  אל ּכלים ׁשהם הּגּוף ּבאברי הּכחֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹהתלּבׁשּות
את  – ּבאלעּבן – מחּיים ׁשהּכחֹות זה אין הּנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּנפׁש,
עצמּה ּבפני חּיּות להם יׁש הרי ּדהאברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאברים,
ּׁשּפֹועלים  מה הּוא ענינם הּנה והּכחֹות אֹותם, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהמחּיה
ּפֹועלים  הּכחֹות הרי אּלּו ּפעּלֹות הּנה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָֹֻּבהאברים,
ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּׁשנה, ּבעת ּגם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהאברים
מּדֹות  הׂשּכלה עניני ּבהם ׁשּיׁש החלֹומֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבעניני
ועבֹודה  ּבתֹורה ׁשעסקֹו ּומי ּומעׂשה, ּדּבּור ְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָּומחׁשבה

ּב אׁשר זֹוכה ּונתינה הּׂשגֹות ּבמסירה מּׂשיג הּׁשנה עת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשמיעה  ּבראּיה וכן טֹובֹות, ּומּדֹות ּבתֹורה ְְְְְִִִִֵָָָּגדֹולֹות
לפי  הּכחֹות, ּבכל והּדֹומה ּומעׂשה ּדּבּור ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹּומחׁשבה
ּבחליׁשּות, ׁשהּוא אּלא הּׁשנה ּבעת ּגם ּפֹועלים ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּכחֹות
נּכר  אז ער ׁשהּוא ׁשּבׁשעה ליׁשן, ער ּבין הפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָועֹוד
יׁש הּנפׁש ּבלבּוׁשי ּגם ּדהלא זה, על זה הּכחֹות ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹמעלת

הּנפרד  ּבדבר ּבא הּמעׂשה ּדלבּוׁש זה, על זה ,3יתרֹון ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ
יֹותר  נעלֹות הן מּדֹות הּנבּדל, ּבדבר ּבא הּדּבּור ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלבּוׁש
ּביֹותר, נעלים הם חכמהּֿבינהּֿדעת והּמחין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמּמחׁשבה,
רּבינּו ּוכמאמר והּמּדֹות, הּכחֹות על ׁשליטה להן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹויׁש

עדן [הּזקן] ּבתֹולדּתֹו,4נׁשמתֹו הּלב על ׁשּליט ׁשהּמח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
מעלת  נּכר ואין ׁשוין הּכחֹות ּכל הּנה הּׁשנה ּבעת ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹאבל
חּבּור  להיֹות יכֹול הּׁשנה ּובעת הּכחֹות, ׁשאר על ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּמחין

מסּדר. ּבלּתי ּבאפן הפכים ּכחֹות ְְְְֲִִִֵֶָָֹֹֻׁשני

ישראל  מעלת ניכרת שלא הגלות ונגרמת בגילוי, מאיר ואינו האור העלם ברוחניות: שינה
נשמות  לפני בטלים הכל – המלך שלמה בזמן כמו בגילוי, מאיר כשהאור אבל בעולם,

בעולם  ההמשכות כל מקור הם כי ישראל,

העלם Ó‚c‰Â‡ב) הּוא הּׁשנה ּדענין למעלה, יּובן מּזה ¿«À¿»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכמאמר  והסּתּלקּותֹו, אנּת5האֹור "וכד ְְְְְְְֲִַַַַַָ

ּבלא  ּכגּופא ׁשמהן ּכּלהּו אׁשּתארּו מּנייהּו, ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻּתסּתּלק
לגמרי א נׁשמתא" סּלּוק זה אין "ּתסּתּלק", ּׁשאֹומר ּומה . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּגלּות  ּבזמן ׁשּגם חדׁש, חּיּות נמׁש ׁשהרי וׁשלֹום, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָחס
עת  ׁשּבכל בראׁשית, מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמחּדׁש
העלם  ּבבחינת ׁשהּוא אּלא חדׁש, חּיּות נמׁש רגע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובכל
הּׁשנה  ּבעת הּכחֹות ּפעּלת ּכדגמת ּבגּלּוי, מאיר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָֹֻֻואינֹו

ּוכׁשם ּבחליׁשּות, מעלת ׁשהם נּכר אינֹו הּׁשנה ׁשּבעת ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבהעלם  הּוא האֹור ּדכאׁשר הּוא ּכן הּנה הּמחין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹויתרֹון

יׂשראל  נׁשמֹות הינּו העליֹונים, ּבּמחין מאיר ואינֹו6אינֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
הּוא  ּברּו סֹוף אין אֹור ּדלגּבי והגם ּבעֹולם. ּבגּלּוי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָמאיר
הּוא  ׁשהאֹור אֹו ּבגּלּוי הּוא האֹור אם ּכלל נֹוגע זה ְְִִֵֵֶֶַָָָאין
[ּד]אינֹו הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור לגּבי זהּו הּנה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָּבהעלם,
הּגלּות, ענין מּזה נעׂשה למּטה לגּבי אבל ּכלל, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוגע
הּכחֹות  ּדכאׁשר למּטה ּבאדם ּבגׁשמּיּות ׁשהּוא ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹּוכמֹו
נּכר  אז מסּדר ּבסדר ּפעּלתם ּופֹועלים ּבגּלּוי ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֻֻמאירים
ּולבּוׁשי  וחּוׁשים הּכחֹות ּדכל ּומעלתם, הּמחין ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹיתרֹון

כן  ּוכמֹו ּבהם, ּפֹועלים והּמחין לפניהם מתּבּטלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנפׁש
ׁשהם  הּמחין מעלת נּכר אז ּבגּלּוי הּוא האֹור ּדכאׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, קדׁש7נׁשמֹות מּמעֹון "הׁשקיפה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
את  עּמ את ּובר" אז הּתֹורה, ענין ׁשהּוא הּׁשמים", ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמן
יׂשראל  ּדנׁשמֹות וידּוע חׁשּוב, לדבר ׁשּנראים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָיׂשראל"
הּברכֹות  נסח ענין ּדזהּו ּבעֹולם, ההמׁשכֹות ּכל מקֹור ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹהם
הּוא  ּדתחּלה העֹולם", מל אלקינּו ה' אּתה ּברּו"ְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
העֹולם", מל" ּכ ואחר ׁשּלנּו, אלקּה ְֱֱֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"אלקינּו",
ּבימי  ּוכמֹו לפניהם, ּבטלים הּכל ואז ּבעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹההמׁשכה

ּבאׁשלמּותא  סיהרא ּדקימא ּבטלים ב 8ׁשלמה הּכל היּו ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹֹ
ּבימי  היה וכן רּבים, עּמים על וׁשֹולט מֹוׁשל והיה ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלפניו

ּדכתיב  ואסּתר ּכי 9מרּדכי מתיהדים הארץ מעּמי "ורּבים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּוזמן  עת ּבכל היה ּכן אׁשר עליהם", הּיהּודים ּפחד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנפל
הּבית  ּבזמן ּוכמֹו ּבגּלּוי, האירּו העליֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהאֹורֹות

ּוכמאמר  ּבמּוחׁש, אלקּות ּגּלּוי ׁשּבא 10ׁשהיה ּכדר" ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מהּטבע  ׁשּלמעלה הענינים וראּו לראֹות", ּבא ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלראֹות

הּמקּדׁש ּבבית ׁשהיּו נּסים ּבהעׂשרה ּוכללּות 11ּבמּוחׁש , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ּגבּה. ּומדרגה ּבמעלה עמדּו ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹיׂשראל
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פרק 3) החיים עץ קונטרס ו. מא, פרשה רבה בראשית ראה
ג.

א.4) רכד, ג חלק זוהר פי על יב, פרק תניא
זוהר.5) תיקוני הקדמת בסוף
ב.6) קח, ב חלק זוהר
המתחיל 7) דיבור [מאמר] אור תורה בזה וראה טו. כו, דברים

חיים. מקור עמך כי

כו.8) טו, פרשה רבה שמות כן גם וראה א. קנ, א חלק זוהר
יז.9) ח, אסתר

א.10) ב, חגיגה
ידועים 11) ניסים היו הם כי אלו, נקט דבדווקא לומר יש אולי

בעל  שאפילו הגלות בזמן כן שאין מה א) כא, יומא (עיין לכל
בנסו. מכיר אינו הנס

נשמה.א. בלי כגוף (הכלים) השמות כל נשארים מהם תסתלק אתה בשלימותו.ב.וכאשר קיים היה שהירח
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שינה  בזמן ולכן גמורה. בהשוואה אלא בהתחלקות אינן במקורם, הכלולים הנפש כחות
מקבלת  הסט"א אלא ישראל. מעלת ניכרת ולא הגלות נגרמת בהעלם, שהכחות למעלה
המקבלים  ישראל שבנשמות הביטול בהם אין כי הצמצומים. מריבוי או מהמקיף יניקה

בפנימיות 

ּבהעלם,‡ÌÓג) הּוא ׁשהאֹור ּכביכֹול, הּׁשנה ּבזמן »¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדהּנה  זה, על זה הּכחֹות מעלת נּכר אינֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאז
הּנפׁש, ּבעצם ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו יׁשנם הרי הּנפׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹּכחֹות
הינּו היּו, ּכאן נמצאּו ּדכאן זה אין הרי הּגלּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּדכחֹות
ּבגלּוי, ּׁשּנראים מה הם הּכחֹות ׁשל ׁשהתחלתם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר
ּבעצם  וׁשרׁש הּנעלמים ּבכחֹות מקֹור להם ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאּלא
ממציא  ׁשהּוא ׁשענינֹו הּׂשכל ּבכח ּוכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּנפׁש,
מֹולידים  אׁשר עד ּבהם ּומעמיק מסּבירם ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהׂשּכלֹות
ּדכח  ההם, הּׂשכלים מהּות ּכפי יראה אֹו אהבה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהרּגׁש
מּכח  נמׁש חכמהּֿבינהּֿדעת חלקיו ּבׁשלׁשת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׂשכל
ּדזהּו לֹומר ואין ּומעמיק, הּמסּביר הּמׂשּכיל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַהּמׂשּכיל,
נעלם  ּבכח מקֹור לֹו ׁשּיׁש אּלא הּׂשכל, ּכח ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהתחלת
ּבעצם  ּכלּולים ׁשהן ּכמֹו והּכחֹות הּנפׁש, ּבעצם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹוׁשרׁש
ּבבחינת  ׁשאינן יֹותר, עליֹונה ּבמדרגה הם הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנפׁש
ּדהּנה  ּגמּורה, ּבהׁשואה ׁשם הם וכּלם ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻהתחּלקּות,
ּבמהּותם  התחּלקּות ּבהם יׁש הרי הּגלּויים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבּכחֹות
ויׁשנם  הּמים יסֹוד הם ׁשעּקרם ּכחֹות ׁשּיׁשנם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעצמי,
ּומּדֹות, מחין ּוכמֹו האׁש, יסֹוד הּוא ׁשעּקרם ְְִִִֵֶָָָֹֹּכחֹות

עּקרם  הּנה והּמּדֹות12ּדהּמחין הּמים יסֹוד עּקרם הּוא ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
יסֹוד  הּוא החכמה ּכח הּנה ּגּופא ּובּמחין האׁש, ְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹיסֹוד
הם  ּולמּטה ּומהחכמה האׁש, יסֹוד הּבינה וכח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהּמים
ׁשהּכלי  ּבכלי, אֹור הּוא ּפנימי ּכח וכל ּפנימּיים, ְְְְְִִִִִִִִֶַַָֹֹּכחֹות
הּמים  יסֹוד ׁשהּוא החכמה ּדכח הּכח, אפן לפי ְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּוא
ולח, קר הּוא החכמה ּכלי ׁשהּוא הּמח חמר חלק ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנה
וכן  ויבׁש, חם הּוא הּבינה ּכלי ׁשהּוא הּמח חמר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוחלק
מיחדים. ּומקֹומֹות ּפרטים ּכלים להם ׁשּיׁש הּכחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּבכל
ּכלים, ּבלא עצמּיים ּכחֹות הם ּדׁשם הּנפׁש, ּבעצם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאבל
ּבבחינת  אינם ּדׁשם אּלא יחד? ּכּלם יׁשּכנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאי
ּבהׁשואה. ׁשם וכּלם יחד יׁשּכנּו ּכן ועל ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻמציאּות,
העלם  ּבבחינת הּוא האֹור ּדכאׁשר יּובן, מּזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוהּדגמא
על  התחּלקּות, ׁשּום ּבלי ׁשוים ּכּלם הם הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻּבמקֹורֹו,

מעלת  נּכר ׁשאינֹו הּגלּות ענין נמׁש מּזה הּנה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
ואּדרּבא  יׂשראל, ׁשּיכּות 13נׁשמֹות להם יׁש מהּמּקיף ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּפנימּיּות  ּבחינת הן יׂשראל ּדנׁשמֹות לקּבל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָיֹותר
אחרא  הּסטרא אין הּפנימּיּות ּומּבחינת יכֹולה ג ּדוקא, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָ

ּכלים  ׁשּיהיּו והינּו ּבכלי, אֹור הּוא הּפנימּיּות ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַלקּבל,
סֹוף  אין אֹור ואין ּבּטּול, ּבחינת הּוא והּכלי האֹור, ְְְְִִִֵֵֶַַָאל
אֹור  הׁשראת הּנה ּדלכן ּבטל, ׁשהּוא ּבמקֹום אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשֹורה

ּכחֿמה  הּוא ּדחכמה ּבחכמה, הּוא ס ֹוף ּתקף 14אין , ְְְְֵֶַָָָָָֹֹ
האֹור  אל ּכלים הם יׂשראל נׁשמֹות ּכן ועל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּבּטּול,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּטּול, ּבבחינת הּמעט 15להיֹותם אּתם "ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
יׂשראל  ּדבנׁשמֹות העּמים", ּׁשאין 16מּכל מה העּמים, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אל  ּכלים ואינם ּומציאּות יׁש הם אחרא הּסטרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכן
הּפנימּיּות  אל ׁשּיכים יׂשראל ּדנׁשמֹות וזהּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹור.
יהיה  ידם ּדעל יׂשראל ּבנׁשמֹות הּכּונה להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדוקא,

ּג למעלה ּבחינת להיֹותֹו הּמּקיף, מּבחינת אבל אֹור; ּלּוי ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָ
להם  ויׁש ּכאֹורה, ּכחׁשכה הּוא ׁשם הּנה הּכלים, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמענין

"אם  וזהּו מּׁשם, לקּבל יֹותר ּכּנׁשר",17ׁשּיכּות ּתגּביהי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבּׁשמים  הּנׁשר לקּבל 18ּדדר עצמם ׁשּמגּביהים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

אז  הּנה ּבהעלם הּוא האֹור וכאׁשר העליֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהּמּקיף
ּכאׁשר  ּדהּנה צמצּומים, מהרּבּוי מהּפנימי לקּבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָיכֹולים
מּבחינת  לקּבל יכֹולים אינם אז ּבגּלּוי הּוא ּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהאֹור
ּפנימי  האֹור ּכאׁשר אבל לזה, ּכלים ּדאינם אֹור, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגּלּוי
הּוא  הּתחּתֹונֹות ּבּמדרגֹות הּנה אז ּומתעּלם' ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָמסּתּלק
והינּו מּׁשם, לינק ויכֹולים ּביֹותר הּצמצּומים ְְְְְִִִִִִִֵַַָֹּברּבּוי
מּׁשּתי  החיצֹונים יניקת יכלת ּגֹורם הּׁשנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּדענין
וזהּו הּצמצּומים, ּומרּבּוי העליֹון מהּמּקיף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּמדרגֹות'

ז"ל  רּבֹותינּו ּבריׁשא 19ׁשאמרּו מסגי עּזי טעמא "מאי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
והדר  חׁשֹוכא ּדבריׁשא עֹולם, ׁשל ּכברּיתֹו אמרי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהדר

צמצּום ד נהֹורא" ּבחינת הינּו חׁשֹוכא ּבריׁשא וענין , ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
וזהּו ּבמקֹורֹו, ׁשּנסּתּלק האֹור סּלּוק ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָהראׁשֹון,

ּבריׁשא. מסגי עּזי ּׁשּלמּטה מה הּסּבה הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו

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

ג.12) פרק תניא ראה
חֿי.13) מאמר ומעין קונטרס ראה
ובכמה 14) לה פרק יח, פרק  תניא וראה  א. לד , ג חלק זוהר

מקומות.
ז.15) ז, דברים
המו"ל.16) - תיבות מס' חסרים

ד.17) א, עובדיה
עולם 18) שער המלך בעמק שכתוב  מה פי ועל יט. ל, משלי

דעובדיה. הפסוק וכמו אדום במלכות שנאמר לב פרק התוהו
ויקם 19) המתחיל דיבור [מאמר] לקמן וראה ב. עז, שבת

עדות.

לקדושה).ג. (המנגד האחר שבתחילה ד.הצד העולם בבריאת כמו הכבשים, כך ואחר בראש הולכים שהעיזים הטעם מהו
אור. כך ואחר חושך
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לאמת. נדמה שהשקר עד מסודר, לא באופן הפכים ב' חיבור יתכן והשינה הגלות בזמן
ה' אחדות להמשיך שיכולתם אחד, עם ישנו עולם: של מלכו – לאחשורוש אמר המן
מחשבות  בגלל התפלה, בזמן שהיה הביטול ממצב שוכחים כי שינה. במצב היא בארץ,

עוה"ז  בעניני זרות

זמן p‰Â‰ד) הּוא למעלה ּכביכֹול הּׁשנה ּבחינת הּגֹורם ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ואיתא 20הּגלּות, יׁשנה", "אני ְְְֲִִֵֶַָָָָ

יׂשראל  ּכנסת מאמר ׁשּזהּו "ּבגלּותא", להּקדֹוׁשּבּזהר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו ּבגלּותא, יׁשנה אני עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו הּוא, ְְְֲִִֵֶָָָָָּברּו

ׁשּיׁשנם 21ׁשּכתּוב  הגם הּׁשנה ּדבעת ּכחלמים", היינּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבתכלית  הּוא אבל ּפעּלתם, ּפֹועלים הם וגם ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָֹֻלהּכחֹות
הּכחֹות  מעלת נראה ׁשאין ּבלבד זֹו לא אׁשר ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹהחליׁשּות,
אּלא  הּמחין, מעלת נראה ּדאינֹו ׁשּכן ּומּכל זה, על ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּבאפן  הפכים ּכחֹות ׁשני חּבּור להיֹות ׁשּיכֹול זאת ְְְֲִִִֵֶֶָָֹֹֹעֹוד
הּיֹותר  ּכח חּבּור יׁשנֹו ער ׁשהאדם ּדבׁשעה מסּדר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבלּתי
ּכח  ׁשהּוא הּׂשכל ּכח ּכמֹו ּתחּתֹון, הּיֹותר ּכח עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹנעלה
ׁשּברגל  הּתנּועה ּכח עם ּפנימים ּבהּכחֹות עליֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּיֹותר
ּבעלי  להבּדיל ּגם ּדהרי אחרֹון, הּיֹותר ּכח ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּבזריקה
הרי  זה ּבכל הליכתם, ּבעת וכּדֹומה צרֹורֹות זֹורקים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָחּיים
ּבכּונה  מה ּדבר זריקת והּוא מסּדר, ּבסדר הּוא זה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻחּבּור
הּיֹותר  ּכח עם מתחּבר נעלה הּיֹותר ּדכח הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹֹׂשכלית,
הם  ׁשהּכחֹות הּׁשנה, ּבעת אבל מסּדר. ּבאפן ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻּתחּתֹון
חּבּור  להיֹות יכֹול אז הּנה ּבחליׁשּות, ּופֹועלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָּבהעלם
ּפילא  החֹולם ּוכמֹו מסּדר, ּבלּתי ּבאפן הפכים ּכחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹֻׁשּתי

ּדמחטא  מה ה 22ּבקֹופא הּוא ּבהחלֹום הענין ועּקר , ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָ
היינּו ּבגלּותא יׁשנה ּדאני וזהּו לאמת, נדמה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּׁשהּׁשקר

המן  ּׁשאמר מה וזהּו ּפרּוׁש23ּכחֹולמים, אחד", עם "יׁשנֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הינּו אחד" ּדעם 24"עם ּבארץ", אחד "ּגֹוי ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּלזֹו ּבארץ ּגם אחד להמׁשי ׁשּביכלּתם ּגֹוי הם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ּד"אחד" מֹורה (האֹות):25הּגׁשמית, א' ְְִֵֵֶֶַַָָָ

ה  עֹולם, ׁשל אּלּופֹו סֹוף, אין ׁשבע (אֹות)על על מֹורה ח' ֵֶֶֶַַַַָָ

וארץ, העֹולם,(האֹות)רקיעים רּוחֹות ארּבע על מֹורה ד' ְְְִִֶֶֶַַַָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו למעלה 26ּוכמאמר ּדאמליכּתיּה "ּכיון ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָ

צריכת" לא ּתּו הּׁשמים רּוחֹות ּולארּבע וזהּוו ּולמּטה , ְְְְְִִֶַַַַַַָָָ
ּגם  אחד ּבחינת להמׁשי ׁשּביכלּתם ּבארץ", אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּגֹוי
אבל  לאלקּות. הּתחּתֹונים הּדברים ּכל ליחד והינּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבארץ,
ּבׁשני  ּכחֹולמים ׁשהם ׁשנה, ּבבחינת ּבהם הּוא זֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיכלת
ועֹוׂשה  לאלקּות קרֹוב הּוא הּנה הּתפּלה ּדבעת ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹהפכים,
להתּפּלל  טֹובה, ּבהנהגה מתנהג להיֹות ּבנפׁשֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהסּכם
הּמצות  ּבקּיּום זהיר ולהיֹות לּתֹורה עּתים ולקּבע ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֹּבצּבּור
ּבבּטּול  אחד ה' ואֹומר ּובהּדּור, ׁשמים ּביראת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמעׂשּיֹות
ּוכׁשהֹול לגמרי, ועֹובר חֹולף הּתפּלה ואחר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָּוביחּוד,
והּבּטּול  ההסּכם מאּתֹו נׁשּכח ּובעסקים העֹולם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבעניני
הּתפּלה  ּבעת ּדגם הּוא הּדבר וסּבת הּתפּלה, ּבעת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

למיהוי  ּכדבעי ּבאמת ואינֹו ּדמיֹון רק היה ז הּוא ׁשאם , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּגם  אז הּנה אמּתי, ּובּטּול חזק הסּכם הּתפּלה ּבעת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלֹו

"ּבכל  היה הּיֹום נׁשּכח 27ּכל היה ׁשּלא ּדעהּו", ּדרכי ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מּפני  א והעׂשּיֹות, הענינים ּבכל ּבזּכרֹון והיה ְְְְְְֱֲִִִִִֵַָָָָָָָָֹהאלקּות
הענין  נׁשּכח הּיֹום ּבכל ּכן על אמּתי ּבלּתי היה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבּתפּלה

הּקדמֹוני  נחׁש ׁשהּוא המן מסירת וזהּו לפני 28לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל – אחׁשורֹוׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמל

ׁשּלֹו וראׁשית ׁשאחרית מי מפּזר 29הּוא, אחד עם "יׁשנֹו , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
עם  מדרגת ּדגם להמׁשי30ּומפרד", ּביכלּתֹו ׁשּביׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּברּבּוי  העּמים ּבין ּומפרד מפּזר הם אבל אחד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּבחינת
ּב אׁשר הּזה, ּדעֹולם טֹורדֹות הּמחׁשבֹות הם הּגלּות זמן ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהיינּו הּׁשנה לסּבת הּוא זה ׁשּכל ּביֹותר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומבלּבלֹות
ּכביכֹול. למעלה ׁשנה ּגֹורם וזה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָּכחֹולמים,
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א.20) צה, ג חלק זוהר ב. ה, השירים שיר
[מאמר]21) וישב פרשת אור תורה וראה א, קכו, תהלים

קצת. אחר באופן הוא ושם המעלות שיר המתחיל דיבור
שם.22) עיין ב. נה, ברכות
המתחיל 23) דיבור [מאמר] שם אור תורה וראה ח. ג, אסתר

ג. פרק מאלמים אנחנו והנה
כג.24) ז, שמואלֿב
סא.25) סימן חיים אורח יוסף בבית הובא סמ"ק

ב.26) יג, ברכות
רלא 27) סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור וראה ו. ג, משלי

באריכות.
ב.28) קלט, חולין כן גם וראה המן. ערך יעקב קהלת

ד. טז, פרשה רבה ובראשית
וראה 29) קפב. אות א עמוד אור במאורי הובא רז"ל מאמר

אחשורוש. ערך - הדורות סדר לבעל - הכנויים ערכי כן גם
ז.30) פרק והאמונה היחוד שער ראה

המחט.ה. בחור (שנכנס) רוחות ו.פיל ולארבע ולמטה למעלה שמע) בקריאת הוא, ברוך (לקדוש שהמלכתו מכיון
צריך. אינך יותר להיות.ז.השמים, שצריך כפי
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מתגלה  נפש, במסירות או ודעת טעם ע"פ אופנים: בב' מקום, של רצונו עושין כשישראל
ישראל, כל אצל מס"נ שפעלו מרדכי תלמידי ע"י המלך, שנת נדדה ולכן עצמי. אור

ודעת  מטעם שלמעלה והביטול ההודאה ע"ש יהודים במגילה  שנקראו

אז p‰Â‰ה) מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ּבזמן ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַָָָ
ּדאז  יׂשראל, ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום לא ְְְִִִֵֵֵָָָָֹֹהּנה
ּדהּנה  עצמי, אֹור ּגּלּוי והינּו ער, ּכביכֹול ׁשהּוא זמן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּוא
האֹורֹות  את ימׁשיכּו ׁשהּתחּתֹונים הּוא מקֹום ׁשל ְְְִִֶֶֶַַַָָרצֹונֹו
ּומצוֹות  ּדתֹורה העבֹודה ידי על העליֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָוהּגּלּויים
הראׁשֹון  עבֹודה, אפני ּבׁשני והם עצמן, ּבכח ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּבעבֹודתם,
והּׁשני  ודעת, טעם ּפי ׁשעל ּבאהבה והדרגה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבסדר
עבֹודת  הּוא הראׁשֹון ּדבאפן נפׁש, ּדמסירּות ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹהעבֹודה
ּדברים  ּכל את לדחֹות ּתעׂשה לא ּבמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹהּברּורים
ּכלים  לעׂשֹות עׂשה ּובמצוֹות הּתֹורה ּפי על ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָהאסּורים
ׁשּבאים  הּנסיֹונֹות ּבעבֹודת הּוא הּׁשני ּובאפן ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלאלקּות,
הּוא  הראׁשֹון ּדאפן העבֹודה ידי ּדעל נפׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹּבמסירּות
הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר העליֹונים וגּלּויים אֹורֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהמׁשכת
עצמי  אֹור המׁשכת הּוא הּׁשני ּבאפן העבֹודה ידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹועל
הּוא  [ּד]ּפּורים הּנס ּדעּקר וזהּו מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּלמעלה
עֹולם, ׁשל מלּכֹו הּמל ׁשנת נדדה ההּוא ּׁשּבּלילה ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמה
הּוא, ּברּו סֹוף אין ּדעצמּות עצמי אֹור ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶַַַָׁשּנמׁש
ׁשעמדּו ׁשּלהם נפׁש הּמסירּות ידי על היתה זֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמׁשכה
היתה  הּגזרה ּכי מּמׁש, ּבפעל נפׁש ּבמסירת הּׁשנה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל

המן  מסירת ּדזהּו ּומצוֹות, ּתֹורה ׁשֹומרי יהּודים ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָלהיֹותם
הּמל ּדתי "את ּכי והלׁשין עם", מּכל ׁשנֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ"ודתיהם
ּכמֹו הּיהּודים מּכל לנקם היתה וכּונתֹו עׂשים", ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹאינם

את 31ׁשּכתּוב  ׂשֹונא ׁשהיה הּיהּודים", ּכל "צֹורר ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
להרג  להׁשמיד לפעל והׁשּתּדל ׁשּיהיּו איזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּיהּודים
היֹו וׁשלֹום חס ואם הּיהּודים, ּכל את וׁשלֹום חס ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּולאּבד
עמדּו והם ּבטלה, הּגזרה היתה ּכֹופרים, היּו תהיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלא
וׁשלֹום  חס להרג עצמם מֹוסרים ׁשהיּו נפׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמסירּות
ּתלמידי  ידי על היתה זֹו והתעֹוררּות ּדת, על לעבר ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹֹולא
ּוׁשמירת  הּתֹורה ּבלּמּוד נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָמרּדכי
המן  לגזרֹות לב ׂשימת מּבלי ּבהּדּור הּמצות ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹקּיּום
ׁשעמדּו ּביׂשראל ּגדֹולה התעֹוררּות ּפעלּו ּובזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָהּצֹורר,
נקראים  הּמגּלה ׁשּבכל וזהּו נפׁש, ּבמסירּות הּׁשנה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּכל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו "יהּודים", ּבׁשם היה 32יׂשראל יהּודי "איׁש ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
איׁש נקרא ּבנימין מּׁשבט ׁשהיה והגם הּבירה", ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּוׁשן
ּבׁשם  זֹו ּבמגּלה נקראים יׂשראל ּכל וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָ"יהּודי",
ודעת, מּטעם למעלה ּובּטּול ההֹודאה ׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָ"יהּודים"
עצמּות  ּבבחינת הּגיעּו ׁשּלהם נפׁש הּמסירּות ידי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָועל

עצמי. אֹור ּגּלּוי ּבחינת להמׁשי סֹוף ְְְְִִִִֵַַַאין

אבל  מהשגה. שלמעלה דבינה, מהמקיף לקבל רצה כי אמה, נ' גבוה עץ עשה המן
לכל  ישועה ונעשה ובגילוי, בפנימיות מהמקיף גם נמשך עולם, של מלכו שנת כשנדדה

ישראל 

e‰ÊÂ ׁשחפץ והינּו אּמה, חמּׁשים ּגבּה עץ עׂשה ׁשהמן ¿∆ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּנּו"ן מּׁשער ׁשּלמעלה (החמּׁשים)לקּבל ּדבינה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּדחמּׁשים  מ"ט 33מהּׂשגה, ּבעֹולם, נבראּו ּבינה ׁשערי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
מה (49) הּוא הּנּו"ן וׁשער למׁשה, נמסרּו ְְְְְִִֶַַַַָֹׁשערים

ׁשּבל"ב ּדכמֹו מׁשה, מהּׂשגת ּגם נתיבֹות (32)ּׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
הל"ב  נתיב הּנה עיט 34חכמה, ידעֹו לא נתיב ,35הּוא ְְְְִִִִֵַַָָָֹ

ּבינה  ׁשערי ּבהחמּׁשים ּכן הּוא 36הּנה הּנּו"ן ׁשער הּנה , ְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

וזהּו מהּׂשגה, מ"ט 37למעלה רק סֹופרים העמר ּדספירת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
להמׁשי יכֹולים ׁשּזה ּבינה, ׁשערי מ"ט ּדהינּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיֹום,

ּדלתּתא  מה ח ּבאתערּותא הּוא הּנּו"ן ׁשער אבל , ְְְֲִִַַַַַַָָָ
ּכן  ועל ּדלתּתא, אתערּותא ידי על מהמׁשכה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּׁשּלמעלה
עצמֹו ׁשהגּביּה אּמה, חמּׁשים ּגבּה העץ את המן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעׂשה
ׁשּמהּמּקיף  מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלקּבל
נדדה  ּכאׁשר אבל הּׁשנה, ּבעת זה ּדכל לקּבל, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיכֹולים

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

תש"א.31) פורים שיחת וראה כד. ט, אסתר
א.32) יג, מגילה וראה ה. ב, אסתר
ב.33) כא, השנה ראש
ג.34) פרק יב שער פרדס בתחילתו. ל תיקון זוהר תקוני

והג'). הא' (נתיב
פרק 35) אליעזר דרבי (פרקי משיח הוא עיט - ז . כח, איוב

יא), טו, בראשית רש"י וראה נשמט! תרי"ב ורשא ובדפוס - כח
הכתר  אור הל"ב, - ונתיב לבוא. לעתיד שיתגלה עתיק פנימיות
כענין  הוא עיט, ידעו -לא עתיק פנימיות אבא פנימיות שבחכמה,

הנשמה  מהות משיג שאינו כאדם כביכול אתיידע, ולא ידע לא
לא  זה ונתיב שם) איוב (תרגום זה בלעומת עיט יש כן - שבו.
וירד  המתחיל (דיבור לינק יכולים אין המקיף מפנימיות כי ידעו,
ודשנת  - עדיין נדפס שלא - צדק להצמח בראשית בספר העיט

בארוכה). - עדן נשמתו מהורש"ב לאדמו"ר תרנ"ח
באר 36) עלי גו' ישיר אז המתחיל דיבור [מאמר] לקמן ראה
ג. פרק

מעט 37) דרוש במדבר פרשת תורה לקוטי זה בכל ראה
וספרתם. ענין על ביאור תוספת

מלמטה.ח. (האדם) בהתעוררות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לאמת. נדמה שהשקר עד מסודר, לא באופן הפכים ב' חיבור יתכן והשינה הגלות בזמן
ה' אחדות להמשיך שיכולתם אחד, עם ישנו עולם: של מלכו – לאחשורוש אמר המן
מחשבות  בגלל התפלה, בזמן שהיה הביטול ממצב שוכחים כי שינה. במצב היא בארץ,

עוה"ז  בעניני זרות

זמן p‰Â‰ד) הּוא למעלה ּכביכֹול הּׁשנה ּבחינת הּגֹורם ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ואיתא 20הּגלּות, יׁשנה", "אני ְְְֲִִֵֶַָָָָ

יׂשראל  ּכנסת מאמר ׁשּזהּו "ּבגלּותא", להּקדֹוׁשּבּזהר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו ּבגלּותא, יׁשנה אני עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו הּוא, ְְְֲִִֵֶָָָָָּברּו

ׁשּיׁשנם 21ׁשּכתּוב  הגם הּׁשנה ּדבעת ּכחלמים", היינּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבתכלית  הּוא אבל ּפעּלתם, ּפֹועלים הם וגם ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָֹֻלהּכחֹות
הּכחֹות  מעלת נראה ׁשאין ּבלבד זֹו לא אׁשר ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹהחליׁשּות,
אּלא  הּמחין, מעלת נראה ּדאינֹו ׁשּכן ּומּכל זה, על ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּבאפן  הפכים ּכחֹות ׁשני חּבּור להיֹות ׁשּיכֹול זאת ְְְֲִִִֵֶֶָָֹֹֹעֹוד
הּיֹותר  ּכח חּבּור יׁשנֹו ער ׁשהאדם ּדבׁשעה מסּדר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבלּתי
ּכח  ׁשהּוא הּׂשכל ּכח ּכמֹו ּתחּתֹון, הּיֹותר ּכח עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹנעלה
ׁשּברגל  הּתנּועה ּכח עם ּפנימים ּבהּכחֹות עליֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּיֹותר
ּבעלי  להבּדיל ּגם ּדהרי אחרֹון, הּיֹותר ּכח ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּבזריקה
הרי  זה ּבכל הליכתם, ּבעת וכּדֹומה צרֹורֹות זֹורקים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָחּיים
ּבכּונה  מה ּדבר זריקת והּוא מסּדר, ּבסדר הּוא זה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻחּבּור
הּיֹותר  ּכח עם מתחּבר נעלה הּיֹותר ּדכח הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹֹׂשכלית,
הם  ׁשהּכחֹות הּׁשנה, ּבעת אבל מסּדר. ּבאפן ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻּתחּתֹון
חּבּור  להיֹות יכֹול אז הּנה ּבחליׁשּות, ּופֹועלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָּבהעלם
ּפילא  החֹולם ּוכמֹו מסּדר, ּבלּתי ּבאפן הפכים ּכחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹֻׁשּתי

ּדמחטא  מה ה 22ּבקֹופא הּוא ּבהחלֹום הענין ועּקר , ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָ
היינּו ּבגלּותא יׁשנה ּדאני וזהּו לאמת, נדמה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּׁשהּׁשקר

המן  ּׁשאמר מה וזהּו ּפרּוׁש23ּכחֹולמים, אחד", עם "יׁשנֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הינּו אחד" ּדעם 24"עם ּבארץ", אחד "ּגֹוי ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּלזֹו ּבארץ ּגם אחד להמׁשי ׁשּביכלּתם ּגֹוי הם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ּד"אחד" מֹורה (האֹות):25הּגׁשמית, א' ְְִֵֵֶֶַַָָָ

ה  עֹולם, ׁשל אּלּופֹו סֹוף, אין ׁשבע (אֹות)על על מֹורה ח' ֵֶֶֶַַַַָָ

וארץ, העֹולם,(האֹות)רקיעים רּוחֹות ארּבע על מֹורה ד' ְְְִִֶֶֶַַַָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו למעלה 26ּוכמאמר ּדאמליכּתיּה "ּכיון ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָ

צריכת" לא ּתּו הּׁשמים רּוחֹות ּולארּבע וזהּוו ּולמּטה , ְְְְְִִֶַַַַַַָָָ
ּגם  אחד ּבחינת להמׁשי ׁשּביכלּתם ּבארץ", אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּגֹוי
אבל  לאלקּות. הּתחּתֹונים הּדברים ּכל ליחד והינּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבארץ,
ּבׁשני  ּכחֹולמים ׁשהם ׁשנה, ּבבחינת ּבהם הּוא זֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיכלת
ועֹוׂשה  לאלקּות קרֹוב הּוא הּנה הּתפּלה ּדבעת ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹהפכים,
להתּפּלל  טֹובה, ּבהנהגה מתנהג להיֹות ּבנפׁשֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהסּכם
הּמצות  ּבקּיּום זהיר ולהיֹות לּתֹורה עּתים ולקּבע ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֹּבצּבּור
ּבבּטּול  אחד ה' ואֹומר ּובהּדּור, ׁשמים ּביראת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמעׂשּיֹות
ּוכׁשהֹול לגמרי, ועֹובר חֹולף הּתפּלה ואחר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָּוביחּוד,
והּבּטּול  ההסּכם מאּתֹו נׁשּכח ּובעסקים העֹולם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבעניני
הּתפּלה  ּבעת ּדגם הּוא הּדבר וסּבת הּתפּלה, ּבעת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

למיהוי  ּכדבעי ּבאמת ואינֹו ּדמיֹון רק היה ז הּוא ׁשאם , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּגם  אז הּנה אמּתי, ּובּטּול חזק הסּכם הּתפּלה ּבעת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלֹו

"ּבכל  היה הּיֹום נׁשּכח 27ּכל היה ׁשּלא ּדעהּו", ּדרכי ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מּפני  א והעׂשּיֹות, הענינים ּבכל ּבזּכרֹון והיה ְְְְְְֱֲִִִִִֵַָָָָָָָָֹהאלקּות
הענין  נׁשּכח הּיֹום ּבכל ּכן על אמּתי ּבלּתי היה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבּתפּלה

הּקדמֹוני  נחׁש ׁשהּוא המן מסירת וזהּו לפני 28לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל – אחׁשורֹוׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמל

ׁשּלֹו וראׁשית ׁשאחרית מי מפּזר 29הּוא, אחד עם "יׁשנֹו , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
עם  מדרגת ּדגם להמׁשי30ּומפרד", ּביכלּתֹו ׁשּביׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּברּבּוי  העּמים ּבין ּומפרד מפּזר הם אבל אחד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּבחינת
ּב אׁשר הּזה, ּדעֹולם טֹורדֹות הּמחׁשבֹות הם הּגלּות זמן ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהיינּו הּׁשנה לסּבת הּוא זה ׁשּכל ּביֹותר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומבלּבלֹות
ּכביכֹול. למעלה ׁשנה ּגֹורם וזה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָּכחֹולמים,
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א.20) צה, ג חלק זוהר ב. ה, השירים שיר
[מאמר]21) וישב פרשת אור תורה וראה א, קכו, תהלים

קצת. אחר באופן הוא ושם המעלות שיר המתחיל דיבור
שם.22) עיין ב. נה, ברכות
המתחיל 23) דיבור [מאמר] שם אור תורה וראה ח. ג, אסתר

ג. פרק מאלמים אנחנו והנה
כג.24) ז, שמואלֿב
סא.25) סימן חיים אורח יוסף בבית הובא סמ"ק

ב.26) יג, ברכות
רלא 27) סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור וראה ו. ג, משלי

באריכות.
ב.28) קלט, חולין כן גם וראה המן. ערך יעקב קהלת

ד. טז, פרשה רבה ובראשית
וראה 29) קפב. אות א עמוד אור במאורי הובא רז"ל מאמר

אחשורוש. ערך - הדורות סדר לבעל - הכנויים ערכי כן גם
ז.30) פרק והאמונה היחוד שער ראה

המחט.ה. בחור (שנכנס) רוחות ו.פיל ולארבע ולמטה למעלה שמע) בקריאת הוא, ברוך (לקדוש שהמלכתו מכיון
צריך. אינך יותר להיות.ז.השמים, שצריך כפי
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ּוכמֹו ּבּפנימּיּות, נמׁש הּמּקיף ּגם הּנה אז הּמל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשנת
נמׁש מּלהיֹות למעלה ׁשהּוא הגם ּדבינה, הּנּו"ן ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָׁשער
חמּׁשים  "ּתסּפרּו נאמר מקֹום מּכל ּדלתּתא, ְְְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָּבאתערּותא
ׁשעל  זהּו א ימים, מ"ט רק סֹופרים אין והלא ְֲִִֵֶֶַַַַָֹיֹום",
הּנּו"ן, ׁשער ּגם מּמילא נמׁש יֹום המ"ט ספירת ְְְִִִֵֵַַַַַָָידי
ּפנימי  האֹור ׁשּנמׁש ,הּמל ׁשנת נדדה ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו
ׁשּלמעלה  סֹוף אין האֹור ּגם אז ּגּלּוי, ְְְִִִֵֶַַַָָָּבבחינת
וזהּו ּדוקא, ּפנימּיּות ּבבחינת ּכן ּגם נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות

ּדהינּו38"וּיאמר  הּימים", ּדברי הּזכרנֹות ספר את להביא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
עצמּות  ּדהּנה הּזמן, ּומקֹור ׁשרׁש ּבבחינת ּגם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹׁשהמׁשי
הּזמן, מּגדר למעלה הּוא הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְִֵֶֶַַַָָאֹור

הּוא 39ּוכמאמר  עֹולם ּדימֹות עֹולם, מימֹות והּמתנּׂשא ְְְֲִִִֵַַַַָָ
זעירֿאנּפין  אין ט ּבחינת אֹור אבל הּזמן, ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ

ּוכמאמר  עֹולם, מימֹות מתנּׂשא הּוא ּברּו פה "צֹו40סֹוף ְְֲִִֵֶַַַָָ
ּבסקירה  נסקרים וכּלם הּדֹורֹות", ּכל סֹוף עד ְְְִִִִִַַַָָָָֻּומּביט

ׁשּכתּוב 41אחת  ּוכמֹו ּוברחמים 42, ,עזבּתי קטן "ּברגע : ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹ
זמן  אריכת ּכל נקרא אי ּדלכאֹורה ,"אקּבצ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּגדלים
ויתּגּלּו ּבמהרה מׁשיח ּכׁשּיבֹוא אּלא קטן"? "רגע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּות
הּגלּות  אריכּות ּכל ּכי יראה הּנה אז ּגדֹולים, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהרחמים
וּיאמר  אז הּמל ׁשנת נדדה וכאׁשר קטן, רגע ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא
ּגם  ׁשּנמׁש הּימים, ּדברי הּזכרֹונֹות ספר את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהביא
יׂשראל. לכלל ּכללית יׁשּועה נמׁש ּומּזה הּזמן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשרׁש
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א.38) ו, אסתר
דיבור 39) [מאמר] תורה לקוטי וראה אור. יוצר ברכת

ג. פרק כמוך אֿל מי כו' להבין המתחיל
השנה].40) ראש של [במוסף זכרונות ברכת

ראש 41) שער ראש עטרת זה בכל וראה א. יח, השנה ראש
חיים] מקור עמך [כי זה שלאחר מאמר לקמן ואילך. ד פרק השנה

ג. פרק סוף
ז.42) נד, ישעיה

יסוד.ט. הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המדות ששת

∑
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

‡‚‡˜È˘ ,Ë·˘ 'Á ,'· ÌÂÈ ¯˜Â· ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜
השאלה  את לאחרונה חידשו המתנגדי בעולם
המוסר? תורת לגבי החסידות חידשה מה  הנושנה
הוא  שהעיקר סברו התורה שגאוני תקופה היתה
המדות, ותיקוני עבירות תיקוני ולשם התורה, לימוד

גלות. וערכו שונים בסיגופים עצמם את סגפו
"חובות  בספר פרק למד כשיהודי תקופה, באותה
או  יונה, לרבנו תשובה" ב"שערי מאמר או הלבבות"
גדולה  השפעה לכך היתה  חכמה" "ראשית בספר

המדות. ולתיקון ונדכא נשבר ללב שהביאתו ביותר
פרסם   ערוך והשולחן ה"תניא" בעל  כשהרבי
בין  מהלכת היתה חב"ד, חסידות תורת שיטתו, את
השאלה:  שנה עשרים במשך  בעולם ישראל גאוני

המוסר? לגבי החסידות מחדשת מה
ה"תניא" ספר מאד התפשט שנים, כמה כעבור
עד  הגאונים מגדולי היהדות, חוגי כל בין הרבי של
על  המנגדים של הדילטוריה אף ועל הפשוט, ליהודי
החסידות  שיטת תפסה  החסידות ושיטת תורת
בחיי  מקומה את ביחוד, חב"ד חסידות ותורת הכללית
החסידות  חידשה "מה והשאלה הכללית, היהדות

ולהיעלם. להחוויר החלה מוסר" לגבי

התבטאו  בלבד, קנאים מתנגדים של קטנים חוגים
וחסידים. חסידות נגד חריפות באימרות לזמן מזמן

על  בינונים", של "ספר הרבי, של ה"תניא" ספר
מומי  למצוא איך הקולעות, ועצותיו הרבים הסבריו
אלפי  עשרות של עיניהם פתח  ולתקנם אדם בני
ישראל. ובארץ בגולה ישראל, תפוצות בכל יהודים
וקטנים: גדולים של החיים לספר היה ה"תניא" ספר
ואיך  ה', עובד להיות מוכרח ביותר הגדול הגאון איך

ה'. עובד להיות יכול ביותר הפשוט היהודי
לגבי  החסידות חידשה מה לכולם התברר אז
חב"ד  וחסידי בכלל החסידים עדת המוסר. תורת
אלקית. בהצלחה ובאיכות בכמות וגדלו שגשגו ביחוד,
שארית  בלב  וקנאה כבושה שנאה עורר זה דבר
ולשיטת  בכלל, החסידות ושיטת לתורת המנגדים

ביחוד. חב"ד חסידות

***

החכם  מאמר חוץ 63ישנו תקנה יש השנאות "לכל :
לעולם". תקנה לה שאין קנאה מחמת הבאה משנאה
הלבנון  ארזי את גם זה אמיתי מאמר כלל לב , לדאבון

המוסר. בעלי שבעדת
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קנאה.63) אות הקמח כד מח. שער הפנינים מבחר השווה
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נסיעתו  על ארוכה רשימה ישנה ברשימותיי
צדק" ה"צמח בעל הגאון הרבי של המפורסמת
קבלוהו  ההיא הסביבה גאוני וגדולי ולוילנה, למינסק
אז, המיוחדות ההתוועדויות באחת קודש. בהדרת
"מה  השאלה: את מינסק גאוני מזקני אחד שאל

מוסר?". לגבי החסידות חידשה
ספר  את למד אם שאלו צדק" ה"צמח הרבי

בשלילה. ענה הנ"ל והגאון ה"תניא"?
אצל   אצלו אכן, צדק": ה"צמח הרבי לו ויאמר
כלום, החסידות פעלה ולא חידשה לא  הנ"ל הגאון
המוסר  תורת גם אם  צדק" ה"צמח  הוא ומסופק

משהו. בו פעלה
חמשים־  לפני השתמש זו, קנתרנית בשאלה
שבעדת  ריב ומחרחר רע חלק אותו שנה, ששים
מעשי  בעלי הם ואלה והחסידים, החסידות מנגדי
והתמימותי  הטוב החלק את שהסיתו התעתועים
לחרפת  והביאו והחסידות החסידים מנגדי שבעדת

עולם.
יובל  שחיים  צדק" ה"צמח הרבי אומר  אחרי
חסידים  הם מתושביה גדול שחלק בעיר שנים
שבת  החול, בימות בפנים, פנים אתם ונפגשים
"מה  הנושנה השאלה על חוזרים ועדיין ומועדים,
גם  אם גדול ספק  מוסר" לגבי החסידות פעלה

משהו. פעלה המוסר תורת
צדק" ה"צמח אומר  החסידות דרך של חידושה
לשבור, היא המוסר דרך הוא: המוסר, דרך לגבי 
דרך  ואילו בפסולת. ולחטט להנמיך להשפיל,
את  ולמצוא ולרומם להגביה להסביר, היא החסידות
ולעורר  אדם בני מומי לרפא במה החבויים הכוחות

ולמעודן. לנעלה שאיפה

***

במשך  ויותר. שנה כמאה לפני אירע זה כל
נשיאי  שלנו, הרביים ביארו השי"ת, בחסדי הדורות,
בהדרת  חב"ד חסידות ונשיאי הכללית החסידות
והסברים  בביאורים החסידות תורת את קדושתם,
"מה  לשאלה כלל מקום כבר ואין ובהירים, ברורים

מוסר". לגבי החסידות חידשה
מאת  במשך מאד נשתנתה המוסר שיטת גם

לזמן. מזמן להשתנות ומוסיפה האחרונות השנים
ישראל, באהבת המפורסמת החסידות שיטת
ההסברה  ועבודת יסדה, נ"ע טוב שם הבעל שמורנו
ותלמידי  קדישא החבריא שתלמידיו, הנרחבת
את  ולשרש פשוטים יהודים לקרב  עשו תלמידיו,
עירערה   והשפעה קירוב בדרכי עם־הארצות,

וקיללה  שהשפילה הקללנית המגידות את לחלוטין
המוסריות. בדרשותיה הפשוט היהודי את

שיטת  מתנגדי ישראל, מנהיגי העולם, גאוני
של  הקטסטרופאלי הכשלון את בראותם החסידות,
את  לרומם וברצותם והנרגזים, הקשים ה"מגידים"

ולי  המוסר שמוסר דרך הדעה את ההמונים בעיני צור
הגאונים  גדולי גם ושכולם, הבורא, לעבודת מעורר
 הבורא לעבודת המוסר לעזרת זקוקים והצדיקים,

"מוכיחים". של כת ויצרו השתדלו
העדינה  בגישתם הצטיינו המוכיחים
במשליו  מדובנה המגיד כמו הנעלים, וברעיונותיהם

וענין. ענין לכל שהתאים הגאוניים
גאוני  גדולי אצל חשוב מקום תפסה המוסר דרך
את  אליו קרא מוילנה שהגאון אחרי ובפרט עולם,
ענין  היה  מוסר לו להטיף שיבוא מדובנה המגיד

הבורא. בעבודת חשוב לחלק התוכחה
פרצופה  אל המוסר דרך חזרה שנים כמה כעבור
משפט  את בהרחבה להסביר והמשיכה הנלהב,
ובלי  קללות בלי אבל הצדיקים, ושכר הרשעים

האדם. רוח והשפלת הנמכת
מקלם  המגיד רבות פעל במוסר, זה כיוון על
שלו. רגיל הבלתי הלימודים ולשון ההטפה בכשרון

המוסריות  בדרשותיו מתאר מקלם המגיד כשהיה
שבעת  של צורתם מצייר העדן, וגן הגיהנום את
המתהלכים  היפים" ה"אנשים ואת הגיהנום מדורי
היו   אותם שמענישים השונים העונשים עם בהם
מזילים  והיו ופחד אימה של ברגש נתקפים השומעים

ומייללים. ובוכים דמעות
כשהיה  הקהל, בין יללה קמה היתה במיוחד
צעקותיהם  ואת המשונים הכאבים את מתאר
רבים  היו אז  הפשוטים האנשים של הלב  שוברות

ופחד. מורא מרוב מתעלפים
המפיק  בפיו מתאר מקלם המגיד כשהיה גם
שלהם  הזהב כסאות על העדן גן היכלות את מרגליות
כתרי  ומרגליות, פנינים המשובצים החדרים ועל
עדן  שבגן הנעלים והתענוגים הראשים על העטרות
קהל  את מקיף מיוחדת שמחה של רגש היה 
כשהיה  גדולה שמחה מעורר היה ובמיוחד השומעים.
שור  עם לבוא העתידה הלויתן סעודת את מתאר
להתעוררות  מביא היה זה וכל המשומר, והיין הבר

שמים. וליראת גדולה
המוסר  תורת השתלשלות ונמשכה הלכה כך
מוסר  שחכמי עד שונים, באופנים לדור מדור
הכניסו  חסידיים, ברעיונות להשתמש החלו מסויימים
במיוחד  המוסר. ספרי בארון ה"תניא" ספר את
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גאוני  השתמשו האחרונות השנים בחמש־עשרה
במרכזי  ושיחותיהם בדרשותיהם המוסר בעלי
ודברי  בהסברים הגדולות, שבישיבות המוסר

שונים. חסידיים התעוררות
חסידות  חידשה "מה שואלים עוד זה כל ואחרי

מוסר"!. לגבי
זאת  שואל עדיין המוסר בתורת העוסק כשאדם
בו  שפעלה הפעולה למדת מובהק סימן זה הרי היום,
"תומכי  ישיבת תלמיד כשרואים המוסר. תורת
מיותר   שמים ביראת והנהגתו מראהו תמימים",
תורת  וחידשה פעלה באמת מה להסביר כבר

החסידות.
בה', האיתנה היהודית האמונה את מחיה חסידות
הנעלית  המדה ואת המצוות, וקיום התורה חיבת את
הדעת  בתוקף המלווה ישראל אהבת של ביותר

של lkaeהעקשני mewn lka cinz ikp` icedi ,dn idi"
"onf.

כפי  או החסידות" חידשה "מה כיום השאלה
כשישנה  חסידות ללמוד מה "לשם החדש הסגנון
עיוורת  התנגדות של ביטוי היא  המוסר" תורת

נרפש. מעין גרעיני מספיחי הנובעת

***

זו  ממדינה כשנסעתי תר"ץ מתמוז  השנים עשר
הרהרתי   זו למדינה כשחזרתי ת"ש שני אדר עד
בניתי  באמריקה. שמים ביראת התורה בהקמת
"תומכי  ותלמידי הרבנים ידי על חב"ד את בעזה"י
שיביאו  הצינורות, יהיו שהם בתקווה תמימים",
חב"ד  החסידות תורת של החיים המים את בעזה"י
ובני  הישיבות, תלמידי תורה בני אל החסידות ודרכי
רוח  את בקרבם הסופגים הישיבות תלמידי התורה
אור  פנס בעזה"י יהיו ליובאוויטש", תמימים "תומכי
היהודיים  שהבתים היהודי, ברחוב תמימה תורה

מעשיות. מצוות בקיום בעזה"י יוארו באמריקה
תקום" היא ה' ועצת איש בלב  מחשבות .64"רבות

ללטביה  מפולין נסיעתי 65נסיעתי כמו קשה עלי היתה
עזבתי  כך כרחי, בעל נסעתי שמרוסיה וכשם מרוסיה,
וההשגחה  כרחי. בעל כן גם  ללטביה  פולין את
ולהנהיג  לפעול כדי לאמריקה כעת הביאתני העליונה
וחיזוק  שמים ביראת תורה הרבצת עבודת את

היהדות.
"גרייסטאן  במלון  הראשונה באסיפה מיד

על  בהרחבה דברתי  הזמנית אכסניתי (נ.י.) האטעל"
העליונה  ההשגחה בשליחות זו למדינה בואי מטרות
העליונה  שההשגחה יהודי כל של כשליחותו 

ככתוב  רוחנית, כוונה לשם אותו "מה'66מובילה
בעזה"י, להשיג , כדי רק לא שזה  כוננו" גבר מצעדי
לעשות  גם אלא למדינה, מחוץ תורה לבני עזרה

זו. במדינה תורה אהלי בהרחבת בעזה"י, ולפעול,
מאותה  שעבר באי בזמן והרגשתי ראיתי אסיפה,

בכל  מסויימים, אנשים של והתנגדותם רצונם שביעת
מהמצב  ושבור קשה ובלב  מכך, התעלמתי זאת
ומהמצב  לים מעבר שי' ישראל בני אחינו של הגשמי
שי' ישראל בני אחינו של והמר הקשה הרוחני
אבותי  אל ובתחינה בדמעות התפללתי זו, במדינה
היחיד, יתומם על רבים רחמים שיעוררו הקדושים,
לו  ויעניקו הרבים, המים בזרם ח"ו ייסחף שלא
שמים  ביראת תורה בהרבצת והצלחה כוח ולעוזריו

היהדות. בהחזקת רחבה ובעבודה
ובעבודת  שבוים בפדיון הקשה העבודה שנות שתי

ביותר. הטוב הפרי ב"ה הניבו התורה, הרבצת
הסיסמה  את הפריכה ובכתב, באומר עבודתי,
יכולים  לא באמריקה שונה, "אמריקה המזוייפת
בבית  כמו וחינוך חיים אותם ולנהל יהודי אותו להיות

העתיק".
בעזה"ש  וקיימים שנוסדו השנתיים  כמעט במשך
הסיסמאות  של הקלון עמוד ב"ה שורש אלה, כתבים
הכל  "באמריקה אחרת", "אמריקה האמריקניות:
מצוות" על מכסות האמריקאיות "הצדקות מותר",

וכדומה.
בהצלחה  השי"ת בירך זו עבודה שנות שתי
עבודת  לא אלקית, עזרה שזו לכל שנראה רוחנית,

אנוש.
של  רבים רחמים והתעוררות הזכות רק בודאי זה
שבנסיבות  הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק הוד
כפי  קשה, התנגדות עבודת ולנוכח כאלו, קשות

בעצמכם, יודעים שאתם
על  דבר דבר הכל, רשום היום־יומיות ברשימותיי
והזכות, הכבוד בשער רשומים העוזרים כל אופנו,

הקלון. בעמוד רשומים המפריעים וכל
מה  ה', ישועת את כולם רואים זאת בכל
בשדה  ישיר ובלתי ישיר באופן לפעול שהצליחו

היהדות. וחיזוק התורה

***
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את  שיקאגא מיהודי לבקש לשיקאגא באתי כעת
ליובאוויטש". תמימים "תומכי ישיבות למרכז עזרתם
היסוד  ועיקרי עמדתי את בפניכם להבהיר וברצוני
לכלל  הנוגעים השטחים בכל הכללית עבודתי של

בגשמיות. והן ברוחניות הן ישראל
שמים  ביראת התורה בהרבצת עבודתי תכניות
שקיבלתי  הקודש יסודות על מבוססות היהדות, וחיזוק
הקדוש  אבי את לשמש שזכיתי השנים וחמש בעשרים

הכלל. בעסקנות הגאונים הרבנים גדולי ואת
מקדיש   ערוך והשולחן ה"תניא" בעל  הרבי

שלו  הקודש מאגרות באחת מיוחד שלא 67חלק
בהסבירו  לב , עליהם לשאת ושלא מנגדים על לכעוס
הדבר  משמעות שלוחים. מאשר יותר לא שהם
על  ולרחם להצטער יש אלא לכעוס, שאין בענינינו,
על  מנגדים להיות כזו שליחות להם שבחרו אלה

התורה. והחזקת שמים ביראת תורה הרבצת
הרבצת  אופן על המנגדים על רבות דואב אני
תמימים  "תומכי של ברוחה שמים ביראת תורה
של  ברוחה היהדות והחזקת ליובאוויטש"
נחיתותם  על מאד אני ומצטער ליובאוויטש,

עליהם. גדולה רחמנות באמת הרי וקטנותם,

***

צריכים  באמריקה, מיוחדים רבנים אתם,
חז"ל  בדרשת ולהרגיש לחוש הפסוק 68ומוכרחים על

סגולת  ויחידי בכלל רבנים על בראשיכם", "ואשימם
הרוחני  המצב רצינות את להבין בפרט, הרבנים
העבודה  את עצמם על ולקבל באמריקה, היהודי
שעשו  כפי היהדות, וחיזוק התורה בהרבצת הנכונה

הישן". ב"בית התורה גדולי
e`lin !hxta mday dlebqd icigie llka mipax
,l`xyi zxezl ,l`xyi iwl`l yecwd mkaeg z` ,mkciwtz

.yrnae xne`a ,l`xyi mrl
מהרבנים  תובע שאני חדשים וחמשה שנה זה
צריכים  הדרך, מורי שבתור לבם, תשומת ומפנה
כשרות  בענין תקיפה עמדה לנקוט הם ומוכרחים

החינוך.
ישנם  היהודיים, בסירים שמכניסים מה על
שמותר  במה ואילו מכשירים, ורבנים משגיחים
משגיחים  אין  ישראל ילדי בראשי להכניס

והכשרים.
אזלת  על בפומבי דעתי את הבעתי קרובות לעתים
שהם  במה מסויימים ושו"בים רבנים של היד

וציצית, פיאות זקן, היהודי, בהילוכם מתביישים
דיברתי  לא יעקב. גאון של המבט מנקודת דיברתי
ההלכה  אם ההלכתי, המבט נקודת על מדבר ואינני
התיחסתי  המקילים, כדעת או המחמירים כדעת היא

יעקב. גאון של המבט לנקודת רק
מחוץ   הרבנים  יעקב? גאון את מחללים מדוע
כרבני  בתפקידם מתביישים  שלהם הכנסת לבתי
כל  בין להתערב  רוצים הם ברחוב בהלכם ישראל.
ביכלתם  אשר כל עושים הם ברחוב, המהלכים
"חלילה" בהם יכירו שלא ובתלבושתם בהילוכם
רוחניים  מנהיגים של התפקיד את נושאים שהם

יהודיים.
המנהיגים  את כשרואים דם שותת היהודי הלב 
הם  אין בלבושם, גאים העולם אומות של הרוחניים

עם להתערב  את רוצים נושאים הם הרחוב, הולכי
מדה  באותה ובחברה ברחוב הרוחניים תפקידיהם
אלפי  באלף להבדיל  היהודי הרב  ואילו במנזר, כמו
הוא  לרחוב יצא שהוא לפני בתוכו, נחות  הבדלות
הרוחני, תפקידו עליו ניכר יהיה שלא עצמו את בודק

יעקב. גאון את מחלל הוא ובכך
גאון  של המבט נקודת מתוך זה כל נאמר כאמור,
זו  לא הרבנים, של הרוחני האונים חוסר ואילו יעקב,
ועל  קטנותם על  כבודם במחילת  שמראה בלבד
משפיע  זה הרי הרוחני, תפקידם את הערכתם אי
שונים, לאיסורים ומביא העדה, על טוב לא מאד

ודאורייתא. דרבנן
הרגיל  האדם של הביטוי הגיוני, זה אין בודאי
מותר  הוא הרי  מותר הדבר הרוחני למנהיג  "אם
מה  בין להבדיל, של הבדל בכך יש הרי  לי" גם
עושה. שלו שהעדה למה עושה הרוחני שהמנהיג 
דין  פי על הוא שהדבר כפי עושה הרוחני המנהיג 
איסור  עושים עדתו אנשי ואילו המתירים, כדעת
מכך  יודע אינו הרוב של הרוב אך, דאורייתא.

החיצונית. ההתחזות על רק ומסתכל
לדוגמא:

על  זאת עושים התורה ובני הרבנים הזקן. תגלחת
עושים  העדה חברי ואילו המתירים, כדעת דין פי
את  מגלחים שהם פעם וכל הפשוטה, בדרך זאת
כמה  וחשוב צא לאוין, חמשה על עוברים הם זקניהם
בגלל  יהודים ר"ל עוברים דאורייתא לאוין אלפי

הרבנים. רשלנות
אודות  דיברתי אתם אברכים הרבה מזו: יתירה
נשמרים  הטהרה שזמני לי, אמרו המשפחה, טהרת
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c"agרסח i`iyp epizeax zxezn

באמרן  למקוה, ללכת מתביישות נשותיהם אך כדין,
הרוחני  המנהיג  אם זקן, לגדל הרב  מתבייש מדוע
להתנהג  צריכות הן מדוע העתיקה, ביהדות מתבייש

העתיקה? היהדות לפי

***

מהרבנים  תובע שאני מה על מתנצל אני אין
ויותר, יותר ואתבע תובע אני תבעתי, שונים. תיקונים
תוקף  ביתר בעזה"י יהיו האלקים יראי שהרבנים עד

הנכון. מעמדה על תועמד הרבנות וקרן הדעת,
ותלמידי  הישיבות וראשי הרבנים אל הדיבור את
ובעיקר  שונים לתיקונים מהם והתביעה הישיבות
שאני  שליחותי כתפקיד מקבל אני  הכשר בחינוך

הנסיבות. בכל לבצע בעזה"י מוכרח
לא  כך קשה, עבודה שום אותי מפחידה לא
מארבעים  למעלה במשך המנגדים. של הפרעותיהם

עבודת   תש"ב) שבט  תרנ"ה (תמוז שנות ושש
התנגדות, שונים, זמנים הרבה ב"ה עברתי שלי, הכלל
את  לבצע לי הצליח והשי"ת מאסרים, עלילות,

עלי. שהוטלה השליחות
תהיה  סוף כל שסוף השי"ת בעזרת אני בטוח
הרבנים  על הנכונה ההשפעה הקשה לעבודתי
יוכר  שנתיים, היותר ולכל שנה, ובמשך והישיבות,

השינוי.
אבותי  קדושת כבוד הוד בזכות ב"ה שנפעל מה
תקוותי  את מחזק השנתיים, במשך הקדושים רבותינו
ידברו  שנתיים, בעוד היותר ולכל שנה, שבעוד

עצמם. בעד בעזה"י המעשים
ליובאוויטש" תמימים "תומכי שדגל אני, בטוח
תמימים" ו"תומכי באמריקה, גם ב"ה הורם כבר
לחודש  מחודש ותצמח תוסיף ובעזרת־השם צומחת,

וברוחניות. בגשמיות לשנה ומשנה
`b`wiy a"yz ,hay 'g
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תרצ"ה  אד"ש כ"ז ב"ה,

ווין  אצל פורקערסדארף,

יע"א, אביב תל בעי"ת אנ"ש ידידינו אל

יחיו  עליהם ד'

וברכה. שלום

אהבת  מצוה בסעודת מהתועדותם שלהם הטע"ג

קבלתי  שלמה וברפואה פורים בשמחת וברכתם רעים,

בכל  יתברך המברך וכל ד', יאמר כן אמן ועניתי בשמחה,

בשר. ועד מנפש דמיטב מילי

יחיו, ביתכם בני ובריאות בריאותכם יחזק השי"ת

לקבוע  שתוכלו ובמנוחה, בריוח פרנסתכם לכם ויזמין

אותה  ותחזרו תפלה, זו שבלב ועבודה לתורה עתים

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד שעטרו הישנה העטרה

ת"ו  הקדש ארץ את זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

החסידות. ודרכי בלימוד

אנ"ש  בתוככי והאחדות האהבה להרבות לראש ולכל

באחוה  יעזורו רעהו את ואיש ידברו רעהו את איש שי',

יחדיו  וכולם נאמנים, כידידים הפרט בעניני ובחיבה

ולסדר  בלימוד, השיעורים קביעות שמירת בדבר להשתדל

הצבור  מוסדי בכל חלק וליטול ולהתעניין התועדות זמני

והיהדות. הדת בחיזוק

והמברכם  והצלחתם וטובתם הדו"ש ידי"ע והנני

וברוחניות  בגשמיות

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc oileg(iying meil)

:`xnbdCì øîà,xi`n iax'Bà' éàäepnn yexcl yiíéc÷äì ¨©¨©§©§¦
íéáëBk ãáBòc äøéëîì øâc äðéúð`l ,el dzzl xb ievn m`y ± §¦¨§¥¦§¦¨§¥¨¦

.miakek caerl dpxkni
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøåiax :`xnbd dper .df oic cnli okidn §©¦§¨

y xaeq dcediéøö àì íéáëBk ãáBòc äøéëîì øâc äðéúð íéc÷äìC §©§¦§¦¨§¥¦§¦¨§¥¨¦Ÿ¨¦
àø÷oky ,weqtn z`f cenll jixv oi` ±ä àøáñäæ ,àexb-] §¨§¨¨¤

[ayez,BúBéçäì äåeöî äzàea xn`py(dl dk `xwie)ige aWFze xB' ©¨§ª¤§©£¥§¨¨©
,'KOräæå[miakek caer-]éà[oi`-].BúBéçäì äåeöî äzà ¦¨§¤¦©¨§ª¤§©£

.(ïwä çeléLå Bða úàå BúBà íéòøæ éàìëå LøBç úaL ,ïîéñ)¦¨©¨¥§¦§¥§¨¦§¤§§¦©©¥
lk lk`z `l'n cnlp alga xyaa dlik` xeqi`y lirl x`azd

:`xnbd dywn .'darezäzòî àlàdxq`y epcnly xg`n ± ¤¨¥©¨
,'darez' xac lk dlik`a dxez
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רסט אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו, מכ"ג, כ"ו, כ"ז, כ"ח ולמ"ד אד"ר, וג', ד', ז' אדר ב' עם המצורפים 

אליהם, ואחכה לבשו"ט נוספות להענינים שכותב אודותם. כן בטח אם יש אצלו להודיע מה בקשר עם 

בקור מר שז"ר שי' במחנו, יכתוב גם עד"ז...

נהניתי ממ"ש לי אודות הוו"ח אי"א מוה"ר... ויש להסבירו אשר אין להצטער ממה שלפעמים 

עוברת שבוע וההכנסה לא היתה כמו ששיער מראש. וכבר ידועה שיטת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה 

נבג"מ זי"ע אשר אין לסוחר לעשות באלאנס בכל שבוע ושבוע כ"א מזמן לזמן, כי כמו שבכלל בצד 

הקדושה צ"ל בחשבון, הרי לאידך גיסא צ"ל זה רק בזמנים המסוגלים, ובפרט שכנראה בהנ"ל הרי 

התרחבות  על  מזה  ההשפעה  אבל  הוא;  נכון  למעשר  בהנוגע  החשבון  ומה שעושה  אותו.  מבלבל  זה 

אמירת  הרי  היא  סגולה  הצדקה  נתינת  גופא  זה  שעל  ונוסף  אצ"ל.  בהשי"ת,  והבטחון  והתפשטות 

בשער  הענינים המובאים  לפניו  יסביר  או  אותו  ילמוד  כדאי שכת"ר  הי'  ואפשר  מועיל,  ג"כ  תהלים 

הבטחון דחובת הלבבות.

להצעה  מתאים  בזה  מתעסקים  הנה  חב"ד,  ובנות  נשי  האגודת  בשביל  ללעטערהעד  בהנוגע 

שהיתה גם ממקום אחר וכשיתקרב הדבר אל הפועל בודאי יודיעוהו...

 ב"ה,  י"ב אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בר אורין ובר אבהן

בנש"ק מוה"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ג אד"ר בו כותב ע"ד הביקור במחנם הט' של הרה"ח איש רב פעלים 

וכו' מוה"ר שמעון שי' יעקובוביץ אשר הרצה הנ"ל בביהכ"נ וביהמ"ד שלו  ובעל מרץ עושה גדולות 

והשומעים שבעו רצון. שבמילא יש לקוות שיכנסו הדברים ללבם ובמילא תקוים גם הבטחת הכתוב, 

שליחותו  למלאות  מאתנו  כאו"א  את  יזכה  והשי"ת  לעשותו.  ובלבבך  בפיך  מאד  הדבר  אליך  קרוב 

בעלמא דין, כי כל איש הישראלי ה"ה שלוחו כביכול של אדם העליון שעל הכסא, וכמבואר בלקוטי 

תורה )לרבינו הזקן בעל השו"ע והתניא( ריש פ' ויקרא.

מובן אשר בשליחות זו למלאותה ישנם כמה מניעות ועכובים מגדרו של העולם וחלקו הפרטי 

של כאו"א, אבל הרי זוהי עצה היעוצה מרז"ל בזה אשר שמחה פורץ גדר, שמחה של מצוה, הן במצות 

ממש והן בההוראה הכללית שהוא כלל גדול בתורה דבכל דרכיך דעהו, אשר עכ"ז חל מ"ש הרמב"ם 

ובפרט  ימי אדר דמרבין בשמחה  ימים אלו  ומסוגלים לזה בפרט  לולב בענין השמחה.  בסוף הלכות 

בשנה מעוברת שמחמירים )כפסק השו"ע או"ח תקפ"ח סעיף ז'( להרבות בשמחה הן באדר ראשון והן 

באדר שני.

בכבוד ובברכת פורים שמח.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc oileg(iying meil)

:`xnbdCì øîà,xi`n iax'Bà' éàäepnn yexcl yiíéc÷äì ¨©¨©§©§¦
íéáëBk ãáBòc äøéëîì øâc äðéúð`l ,el dzzl xb ievn m`y ± §¦¨§¥¦§¦¨§¥¨¦

.miakek caerl dpxkni
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøåiax :`xnbd dper .df oic cnli okidn §©¦§¨

y xaeq dcediéøö àì íéáëBk ãáBòc äøéëîì øâc äðéúð íéc÷äìC §©§¦§¦¨§¥¦§¦¨§¥¨¦Ÿ¨¦
àø÷oky ,weqtn z`f cenll jixv oi` ±ä àøáñäæ ,àexb-] §¨§¨¨¤

[ayez,BúBéçäì äåeöî äzàea xn`py(dl dk `xwie)ige aWFze xB' ©¨§ª¤§©£¥§¨¨©
,'KOräæå[miakek caer-]éà[oi`-].BúBéçäì äåeöî äzà ¦¨§¤¦©¨§ª¤§©£

.(ïwä çeléLå Bða úàå BúBà íéòøæ éàìëå LøBç úaL ,ïîéñ)¦¨©¨¥§¦§¥§¨¦§¤§§¦©©¥
lk lk`z `l'n cnlp alga xyaa dlik` xeqi`y lirl x`azd

:`xnbd dywn .'darezäzòî àlàdxq`y epcnly xg`n ± ¤¨¥©¨
,'darez' xac lk dlik`a dxez
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åö úùøô
åïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö-úà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³¤

àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®¦´
ìr äìòäî-ãr äìélä-ìk çaænä-ìr äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©

:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aäâïäkä Láìå ©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«§¨©̧©Ÿ¥¹
íéøäå BøNa-ìr Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼§¥¦´
-ìr äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä(éåì)ã-úà èLôe ©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©¨©Æ¤
ïLcä-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤©¤̧¤Æ

:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìàäLàäå ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«§¨¥̧
äéìr øráe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìr©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
äìòä äéìr Cørå ø÷aa ø÷aa íéör ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìr øéè÷äååãéîz Là §¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«¥À¨¦²
:äaëú àì çaænä-ìr ã÷ezñ(ìàøùé)æúàæå ©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«§¬Ÿ

éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýéçBöî÷a epnî íéøäå §Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À

øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe äçðnä úìqî¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìr©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈

:ýåýéìèåéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®
ãrBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî©³¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−

:äeìëàéédúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì «Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

àéíìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ
íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−

:Lc÷éô ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'r ak jxk zegiyÎihewl)

‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»

Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»

‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ ,‚‰B≈ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»

‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»

Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ - ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ¿ƒ¿»»«»¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆

"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«…«»»

(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  רק היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.
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‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»

Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»

‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ ,‚‰B≈ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»

‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»

Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ - ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ¿ƒ¿»»«»¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆

"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«…«»»

(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  רק היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.
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:àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkäå-ìk ©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈«¨
Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ̈¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤

:àeä íéLã÷æúçà äøBz íLàk úàhçk ¨«¨¦−«©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−
:äéäé Bì Ba-øtëé øLà ïäkä íäìçïäkäå ¨¤®©Ÿ¥²£¤¬§©¤−¬¦«§¤«§©̧Ÿ¥½

øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷äèøLà äçðî-ìëå ¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¨¦§À̈£¤³

úáçî-ìrå úLçøná äNrð-ìëå øepza äôàz¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤§©©«£©®
:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkìéäçðî-ìëå ©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«§¨¦§¨¬

äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−
:åéçàk Léàô ¦¬§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'r dk jxk zegiyÎihewl)

ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות

העֹולם  חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - הּמזּבח" "אצל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשהם  ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק להיֹות הֹופכים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינם

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו קדּׁשה. לעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמׁשּמׁשים

על  לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה אפר הּדׁשן', 'הֹוצאת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצות

ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה

éùéìùàéáéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−
:ýåýéìáé| áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìr íà ©«Ÿ̈«¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´

ïîMa úìeìa úBvî úBlç äãBzä çáæ-ìr©¤©́©À̈©³©Æ§´Ÿ©¤½¤
úëaøî úìñå ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤§´Ÿ¤ª§¤½¤

:ïîMa úìeìa úlçâéõîç íçì úlç-ìr ©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤©©ŸÆ¤´¤¨¥½
:åéîìL úãBz çáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷éãéáéø÷äå ©§¦−¨§¨®©¤−©©¬§¨¨«§¦§¦¸

ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfäåèçáæ øNáe ©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«§©À¤µ©

epnî çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©¦¤−
:ø÷a-ãræèBðaø÷ çáæ äáãð Bà | øãð-íàå ©«Ÿ¤§¦¤´¤´§¨À̈¤µ©¨§¨½

ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéaøúBpäå úøçnîe ì §²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬
:ìëàé epnîæéíBia çáfä øNaî øúBpäå ¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´©¨®©©Æ

:óøOé Làa éLéìMäçéìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â
äöøé àì éLéìMä íBia åéîìL çáæ-øNaî¦§©¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼
Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì Búà áéø÷nä©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤

:àOz dðår epnî úìëàäèéòbé-øLà øNaäå ¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«§©¨º̈£¤¦©³
øNaäå óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈

:øNa ìëàé øBäè-ìkëìëàz-øLà Lôpäå ¨¨−Ÿ©¬¨¨«§©¤¹¤£¤Ÿ©´
Búàîèå ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNäÀ̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½§ª§¨−

:äénrî àåää Lôpä äúøëðå åéìràëLôðå ¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨§¤¹¤
äîäáa | Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ærå áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤¨¥−

:eìëàú àìãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦ µ¨Ÿ¥´

äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéìåë-ìëå ©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨

óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc̈Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
ìå:äîäaæëíc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk §©§¥¨«¨¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®

:äénrî àåää Lôpä äúøëðåôçëýåýé øaãéå §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàèëøîàì ìûøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

-úà àéáé ýåýéì åéîìL çáæ-úà áéø÷nä©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷ìúà äðéàéáz åéãé ¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´§¦¤½¨¥−

úà epàéáé äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ§¦¤½¥´



iyingערב ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðäì äæçä:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
àìäéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ

:åéðáìe ïøäàì äæçäáìeðzz ïéîiä ÷BL úàå ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬
:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º

Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧

úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤

:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈
Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈
-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤

:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«
Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈∆

מּדּוע  הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

יֹותר  מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻאֹותֹו

מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיעׂשּו

לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוכל

- לעׂשֹות צרי אם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֻאם

למרֹות  העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשל  מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשאחת

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּכהן

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèèçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈

çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî çwiå©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈
:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé̈©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«



רעג iying ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðäì äæçä:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
àìäéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ

:åéðáìe ïøäàì äæçäáìeðzz ïéîiä ÷BL úàå ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬
:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º

Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧

úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤

:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈
Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈
-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤

:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«
Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈∆

מּדּוע  הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

יֹותר  מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻאֹותֹו

מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיעׂשּו

לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוכל

- לעׂשֹות צרי אם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֻאם

למרֹות  העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשל  מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשאחת

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּכהן

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèèçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈

çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî çwiå©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈
:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé̈©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

iriay ,iyy - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

:äçaænä äLî øè÷iåæéBøò-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:ìéàä Làø-ìrèéícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå ©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²
çaænä-ìr:áéáñëåéçúðì çzð ìéàä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨®̈

-úàå íéçúpä-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤©§¨¦−§¤
:øãtäàëíéna õçø íérøkä-úàå áøwä-úàå ©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©®̈¦

àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³
ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'r ` jxk zegiy ihewl)

‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆
‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ירושלמי) »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  ה'ּירּוׁשלמי' מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד "אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת",

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד "אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה",

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת
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úlçå úçà ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³©©Æ§©©̧
íéáìçä-ìr íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ©©´£¨¦½

:ïéîiä ÷BL ìråæëïøäà étk ìr ìkä-úà ïziå §©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ
ðiå åéðá étk ìrå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §©−©¥´¨®̈©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëøè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬
ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr äçaænä©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì àeä äMàèëäæçä-úà äLî çwiå ¦¤¬−©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½
íéàlnä ìéàî ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À

Lîì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðîì äéä ä §¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»
Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï . . ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈
האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ּכׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.

éòéáùìícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»
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:Bzà åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

àì-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãrBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
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ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'r ai jxk zegiyÎihewl)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆

Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»

‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó ÈÎÏ‰Â(רש"י) ¿…¿≈ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈

ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

קרּבן  אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ארּבעה ּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהם

ּכל  ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה הּוא ְְְִִִַַָָָָָָָָּתֹודה

אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיֹום,

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוזה

ּכי  אּלּו, נּסים ארּבעה ודוקא נס. - חריג ארּוע על ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמביאים

נּסים  קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה קרּבן להביא ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָהּצּוּוי

וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת - יֹום ּכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּגלּויים

הּמדּבר  ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ּבקרּבן הּכּונה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָואם

ארּבעה  ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָצריכים

הּמדּבר. ּבדֹור ׁשהיּו הּללּו, ְְִִִֶַַָָָנּסים

øéèôîâìúráL eàöú àì ãrBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´
úráL ék íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé̈¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´
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BLc˜Ï B˙‡ ÁLÓiÂ Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ«ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…«ƒ¿«…¿«¿

יב  )(ח,

נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא

.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¤¨¦¦¦¨
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ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

קרּבן  אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ארּבעה ּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהם

ּכל  ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה הּוא ְְְִִִַַָָָָָָָָּתֹודה

אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיֹום,

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוזה

ּכי  אּלּו, נּסים ארּבעה ודוקא נס. - חריג ארּוע על ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמביאים

נּסים  קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה קרּבן להביא ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָהּצּוּוי

וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת - יֹום ּכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּגלּויים

הּמדּבר  ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ּבקרּבן הּכּונה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָואם

ארּבעה  ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָצריכים

הּמדּבר. ּבדֹור ׁשהיּו הּללּו, ְְִִִֶַַָָָנּסים
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נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא
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5:495:428:138:088:478:439:499:4612:1912:1817:5017:5418:1618:2017:3318:30תל אביב )ח(

6:055:528:188:109:028:5510:049:5912:3312:3218:0218:1118:3518:4417:5218:58אוסטריה, וינה )ח(

7:207:259:459:4710:2210:2411:2511:2613:5913:5719:3819:2920:0519:5619:1320:07אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:075:558:228:159:048:5810:0610:0112:3612:3418:0518:1318:3718:4517:5418:58אוקראינה, אודסה )ח(

5:395:277:527:458:368:299:389:3312:0712:0617:3617:4518:0918:1817:2618:31אוקראינה, דונייצק )ח(

5:505:388:037:558:478:409:499:4412:1812:1717:4717:5618:2118:3017:3718:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:166:038:278:199:139:0610:1510:0912:4412:4318:1318:2218:4718:5718:0319:11אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:085:558:198:119:068:5810:0710:0212:3612:3518:0518:1518:4018:5017:5519:04אוקראינה, קייב )ח(

6:336:228:498:429:319:2410:3210:2713:0213:0118:3318:4119:0319:1118:2219:23איטליה, מילאנו )ח(

6:196:178:508:499:199:1710:2110:2012:5312:5118:2618:2418:4818:4618:0618:55אקוואדור, קיטו )ח(

6:546:599:219:239:569:5810:5911:0013:3313:3019:1019:0219:3619:2818:4519:38ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:447:5110:0810:1110:4710:4911:5011:5114:2414:2220:0219:5220:3120:2119:3620:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:157:059:359:3010:1310:0711:1511:1113:4513:4419:1519:2119:4419:5019:0220:01ארה״ב, בולטימור )ק(

7:046:559:249:1810:029:5711:0411:0013:3413:3319:0419:1119:3319:4018:5219:51ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:056:559:259:1810:039:5711:0511:0113:3513:3419:0519:1119:3419:4118:5219:52ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:417:319:599:5310:3910:3311:4111:3614:1114:0919:4119:4820:1120:1819:2820:29ארה״ב, דטרויט )ק(

7:297:229:549:5010:2810:2311:3011:2614:0013:5819:3219:3519:5620:0019:1720:10ארה״ב, האוסטון )ק(

7:006:529:239:189:589:5311:0010:5613:3013:2919:0119:0619:2819:3218:4719:43ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:287:229:559:5110:2710:2311:2911:2613:5913:5819:3119:3419:5519:5819:1520:08ארה״ב, מיאמי )ק(

7:006:509:209:139:589:5211:0010:5613:3013:2919:0019:0719:3019:3618:4819:48ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:297:199:489:4210:2710:2111:2911:2413:5813:5719:2919:3519:5820:0419:1620:16ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:596:499:189:129:579:5110:5910:5513:2913:2818:5919:0619:2919:3618:4719:47ארה״ב, שיקגו )ק(

6:366:379:079:069:369:3610:3910:3813:1113:0918:4618:4119:0919:0418:2419:13בוליביה, לה-פס )ח(

6:536:399:038:549:509:4210:5210:4613:2113:2018:5019:0019:2519:3518:4019:49בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:536:399:038:559:509:4310:5210:4613:2113:2018:5019:0019:2519:3518:4019:49בלגיה, בריסל )ח(

6:096:118:398:399:109:1010:1310:1312:4612:4318:2518:1918:4518:3918:0218:48ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:575:598:278:278:588:5810:0110:0112:3412:3118:0918:0318:3318:2717:4618:36ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:115:578:208:129:089:0010:1010:0412:3912:3818:0918:2018:4318:5418:0319:08בריטניה, לונדון )ח(

6:206:058:278:189:179:0910:1810:1212:4712:4618:1618:2718:5319:0518:1019:19בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:176:038:258:179:149:0610:1610:1012:4512:4418:1518:2618:5019:0118:0619:15גרמניה, ברלין )ח(

6:366:238:478:399:339:2610:3510:2913:0413:0318:3318:4319:0719:1718:2319:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:096:128:388:399:109:1110:1310:1312:4612:4418:2818:2218:4618:4018:0518:50דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:466:419:149:119:449:4110:4710:4413:1713:1618:4918:5019:1219:1318:3219:23הודו, מומבאי )ח(

6:426:379:109:079:409:3710:4310:4013:1313:1218:4518:4619:0819:0918:2819:19הודו, פונה )ח(

5:545:428:078:008:518:449:539:4812:2212:2117:5118:0018:2418:3317:4118:46הונגריה, בודפשט )ח(

6:106:008:298:239:079:0110:0910:0512:3912:3818:0918:1518:3818:4417:5618:56טורקיה, איסטנבול )ח(

6:346:258:558:499:329:2610:3410:3013:0413:0218:3418:3919:0219:0718:2019:18יוון, אתונה )ח(

6:156:038:298:229:129:0510:1410:0912:4312:4218:1218:2118:4518:5318:0119:06מולדובה, קישינב )ח(



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת צו 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
5:495:428:148:098:478:439:499:4612:1912:1817:5017:5418:1618:2017:3318:30באר שבע )ח(

5:485:418:128:078:478:429:499:4512:1812:1717:5217:5618:1518:2017:2618:30חיפה )ח(

5:475:408:128:078:468:419:489:4412:1812:1617:5317:5718:1418:1817:1618:29ירושלים )ח(

5:495:428:138:088:478:439:499:4612:1912:1817:5017:5418:1618:2017:3318:30תל אביב )ח(

6:055:528:188:109:028:5510:049:5912:3312:3218:0218:1118:3518:4417:5218:58אוסטריה, וינה )ח(

7:207:259:459:4710:2210:2411:2511:2613:5913:5719:3819:2920:0519:5619:1320:07אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:075:558:228:159:048:5810:0610:0112:3612:3418:0518:1318:3718:4517:5418:58אוקראינה, אודסה )ח(

5:395:277:527:458:368:299:389:3312:0712:0617:3617:4518:0918:1817:2618:31אוקראינה, דונייצק )ח(

5:505:388:037:558:478:409:499:4412:1812:1717:4717:5618:2118:3017:3718:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:166:038:278:199:139:0610:1510:0912:4412:4318:1318:2218:4718:5718:0319:11אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:085:558:198:119:068:5810:0710:0212:3612:3518:0518:1518:4018:5017:5519:04אוקראינה, קייב )ח(

6:336:228:498:429:319:2410:3210:2713:0213:0118:3318:4119:0319:1118:2219:23איטליה, מילאנו )ח(

6:196:178:508:499:199:1710:2110:2012:5312:5118:2618:2418:4818:4618:0618:55אקוואדור, קיטו )ח(

6:546:599:219:239:569:5810:5911:0013:3313:3019:1019:0219:3619:2818:4519:38ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:447:5110:0810:1110:4710:4911:5011:5114:2414:2220:0219:5220:3120:2119:3620:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:157:059:359:3010:1310:0711:1511:1113:4513:4419:1519:2119:4419:5019:0220:01ארה״ב, בולטימור )ק(

7:046:559:249:1810:029:5711:0411:0013:3413:3319:0419:1119:3319:4018:5219:51ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:056:559:259:1810:039:5711:0511:0113:3513:3419:0519:1119:3419:4118:5219:52ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:417:319:599:5310:3910:3311:4111:3614:1114:0919:4119:4820:1120:1819:2820:29ארה״ב, דטרויט )ק(

7:297:229:549:5010:2810:2311:3011:2614:0013:5819:3219:3519:5620:0019:1720:10ארה״ב, האוסטון )ק(

7:006:529:239:189:589:5311:0010:5613:3013:2919:0119:0619:2819:3218:4719:43ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:287:229:559:5110:2710:2311:2911:2613:5913:5819:3119:3419:5519:5819:1520:08ארה״ב, מיאמי )ק(

7:006:509:209:139:589:5211:0010:5613:3013:2919:0019:0719:3019:3618:4819:48ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:297:199:489:4210:2710:2111:2911:2413:5813:5719:2919:3519:5820:0419:1620:16ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:596:499:189:129:579:5110:5910:5513:2913:2818:5919:0619:2919:3618:4719:47ארה״ב, שיקגו )ק(

6:366:379:079:069:369:3610:3910:3813:1113:0918:4618:4119:0919:0418:2419:13בוליביה, לה-פס )ח(

6:536:399:038:549:509:4210:5210:4613:2113:2018:5019:0019:2519:3518:4019:49בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:536:399:038:559:509:4310:5210:4613:2113:2018:5019:0019:2519:3518:4019:49בלגיה, בריסל )ח(

6:096:118:398:399:109:1010:1310:1312:4612:4318:2518:1918:4518:3918:0218:48ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:575:598:278:278:588:5810:0110:0112:3412:3118:0918:0318:3318:2717:4618:36ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:115:578:208:129:089:0010:1010:0412:3912:3818:0918:2018:4318:5418:0319:08בריטניה, לונדון )ח(

6:206:058:278:189:179:0910:1810:1212:4712:4618:1618:2718:5319:0518:1019:19בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:176:038:258:179:149:0610:1610:1012:4512:4418:1518:2618:5019:0118:0619:15גרמניה, ברלין )ח(

6:366:238:478:399:339:2610:3510:2913:0413:0318:3318:4319:0719:1718:2319:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:096:128:388:399:109:1110:1310:1312:4612:4418:2818:2218:4618:4018:0518:50דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:466:419:149:119:449:4110:4710:4413:1713:1618:4918:5019:1219:1318:3219:23הודו, מומבאי )ח(

6:426:379:109:079:409:3710:4310:4013:1313:1218:4518:4619:0819:0918:2819:19הודו, פונה )ח(

5:545:428:078:008:518:449:539:4812:2212:2117:5118:0018:2418:3317:4118:46הונגריה, בודפשט )ח(

6:106:008:298:239:079:0110:0910:0512:3912:3818:0918:1518:3818:4417:5618:56טורקיה, איסטנבול )ח(

6:346:258:558:499:329:2610:3410:3013:0413:0218:3418:3919:0219:0718:2019:18יוון, אתונה )ח(

6:156:038:298:229:129:0510:1410:0912:4312:4218:1218:2118:4518:5318:0119:06מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו 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
6:436:379:119:089:419:3810:4410:4113:1413:1318:4618:4819:0919:1118:2919:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:276:358:488:519:309:3310:3410:3513:0913:0618:4918:3719:2019:0918:2119:21ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:126:058:388:339:109:0610:1210:0912:4212:4118:1318:1618:3818:4117:5818:51נפאל, קטמנדו )ח(

6:246:148:438:379:219:1610:2310:1912:5312:5218:2218:2918:5118:5718:0819:09סין, בייג'ין )ח(

7:107:089:419:3910:1010:0811:1211:1013:4313:4219:1619:1519:3819:3718:5719:45סינגפור, סינגפור )ח(

5:475:337:557:478:448:369:469:4012:1412:1317:4317:5418:1918:3017:3418:44פולין, ורשא )ח(

6:126:128:438:439:129:1210:1510:1412:4712:4518:2118:1718:4318:4018:0018:48פרו, לימה )ח(

6:506:399:068:599:489:4110:5010:4513:1913:1818:4918:5719:2019:2818:3719:41צרפת, ליאון )ח(

7:016:489:139:069:589:5111:0010:5513:2913:2819:0019:0919:3219:4118:4919:55צרפת, פריז )ח(

6:025:598:338:319:018:5910:0410:0212:3512:3318:0818:0718:3018:2917:4918:37קולומביה, בוגוטה )ח(

7:277:169:449:3710:2410:1811:2611:2213:5613:5519:2919:3619:5620:0419:1720:16קנדה, טורונטו )ק(

7:036:529:199:1210:019:5511:0310:5813:3313:3219:0419:1219:3419:4218:5219:55קנדה, מונטריאול )ק(

6:546:469:179:129:529:4710:5410:5013:2413:2318:5418:5919:2119:2618:4019:37קפריסין, לרנקה )ק(

7:076:529:129:0310:049:5611:0611:0013:3513:3419:0319:1519:4119:5318:5520:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:416:258:448:359:389:2910:3910:3313:0813:0718:3918:5219:1619:2818:3219:44רוסיה, מוסקבה )ח(

6:316:198:458:389:299:2210:3010:2513:0012:5918:2918:3719:0119:1018:1819:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:366:248:508:429:339:2610:3510:3013:0413:0318:3818:4619:0619:1518:2719:28שוויץ, ציריך )ח(

6:256:218:558:529:249:2110:2610:2412:5712:5518:2918:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, 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

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00672
17/03/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

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:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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