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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח ניסן, ערב שבת מברכין חדש אייר ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה

שמואל שי'

שלום וברכה!

כי  בהפסדם,  שכרם  יוצא  המכריע  ברובם   - וכיו"ב(  במושבים  הביקורים  )בעת  ...ויכוחים 

מעוררים רגש נצחנות וכיו"ב. ולכן יש להחליפם, ככל האפשרי, בהרצאה, הודעת השקפת חב"ד וכו'...



ד

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





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ה כימי צאתך מארץ מצרים"מאמר ד   

ה   ...............  י"חתש'ה ,מברכים החודש אייר, שמינישבת פרשת 

)ד  כ  ......  ח"מתש'ה, ד ניסן"כ, פרשת שמיני' ביום שיחת

)ה לא  ..  י"תשח'ח אייר ה"מבה, שיחת שבת פרשת שמיני

)ו אייר  ח"ח וער"מבה, שבת פרשת שמינית ושיחמ

לט  .........................................................  ח"תשמ'ה

)ז נד  .........................  זיכרך  שמינירשת פשיחות -לקוטי  

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

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

)ט  סא  ...................  שמיניפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)י סב  ...............  שמיניפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור

)יא  בפ  .....................  שמינילשבוע פרשת שיעורי תהלים

)יב  גהמו(שיעורים בספר התניא(   

גפ  ............................................  שמינילשבוע פרשת  

)יג  וצ  ...................  שמינילשבוע פרשת " היום יום"לוח

)יד צט  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טו –בק  ..................  שמינילשבוע פרשת פרקים ליום ' ג

)טז –  נאק   ...............  שמיני לשבוע פרשתפרק אחד ליום

)יז – סחק  ..................  שמינילשבוע פרשת ות צוספר המ

)יח  עם ביאורים  סוטהמסכת  

עק  ......................................................  ידף עד ד חף מד

)יט  נביאים וכתובים  

קצט  ...............................................  אמאיוב פרק , ספרק  ישעיה

)כ  ותכתובמסכת  –משניות  

אר  .........................................................ביאור קהתי

  

  

)כא  זר  ..........................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כב  עם ביאורים הוריותמסכת  

חר  ........................................................  ידעד דף  חמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

גמר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד סוכהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כה  תורהלקוטי  

מור  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

מטר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נר  ..................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

אנר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

אנר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

גנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''מואד

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

נור  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

נזר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג נחר  .................................  פרק א ביאורים לפרקי אבות

)לד  נטר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

סחר  ......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  רע  ..............................  שמינילשבוע פרשת לוח זמנים

)לז אער  .............  שבת קודש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
ÈÓÈk נפלא ֹות ארא ּנּו מצרים  מארץ   1צאת, ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּבּילק ּוט  ּׁשּלא 2ואיתא  מה  הראיתי , ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

ּכתיב  לאב ֹות , פלא ,3הראיתי ע ֹוׂשה  ּתה ּלֹות  נֹורא  ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ה ּבנים  עם  לע ׂשֹות  עתיד  ׁשאני ּוגב ּור ֹות  ְְֲֲִִִִִִֶַַָָונּסים 

אומר  ה ּוא  וכן נפלא ֹות  ארא ּנּו לע ֹוׂשה 4ּכתיב  ְְְְְִִֵֵֵֶַָֹ

ויּובן  חס ּדֹו. לע ֹולם  ּכי לב ּדֹו ּגד ֹול ֹות  ְְְְְְִִַַָָָנפלא ֹות 

ּבּמדר ׁש ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי ּבין 5על  ההפר ׁש ּבענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מצרים  ׁשּגא ּלת  העתידה , ל ּגא ּלה  מצרים  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֻֻיציאת 

ּדח ּפזֹון  ּבח ּפזֹון, היתה  ולכן ללילה  ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָנמ ׁשלה 

ּתהיה  העתידה  ּוגא ּלה  אחד , ענין ה ּוא  ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻולילה 

יֹום  ּבין וההפר ׁש ּבמנּוחה . ּתהיה  ולכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבּיֹום 

ענינֹו ולילה  ּגּלּוי ענינֹו ׁשּיֹום  ה ּוא , ְְְְְְִִִֶַַָָָָללילה 

ּגּלּויים  היּו מצרים  ׁשּביציאת  ּדאף  והינּו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָהעלם .

מלכי   מל עליהם  ׁשּנגלה  עד  ּביֹותר , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנעלים 

ּובעצמ ֹו ּבכב ֹוד ֹו ה ּקּב"ה  ֿ מק ֹום 6ה ּמלכים  מ ּכל  , ְְְְִִִַַַָָָָָ

לפי  ההעלם , ענין על  ׁשּמֹורה  לילה  ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנקרא 

מ ּצד  ולא  ה 'מעלה ' מ ּצד  רק  היּו א ּלּו ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּגּלּויים 

נׁשאר  עצמ ֹו מ ּצד  ה 'מ ּטה ' וא ּלּו ְְְִִִַַַַַַַָָה 'מ ּטה ',

ּבקליטה  ּבֹו נמ ׁשכ ּו לא  ׁשה ּגּלּויים  ּכיון ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹֹּכמ ּקדם ,

והעלם , ח ׁש ּבבחינת  נׁשאר  ולכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹּבפנימ ּיּות ,

זּכּו יהיה  לבא  לעתיד  אמנם  ה ּלילה . ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשה ּוא 

ּבבחינת  יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּוא  עצמ ֹו, ּב'מ ּטה ' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָועל ּיה 

ׁשּכל  והגם  יֹום . ּבׁשם  נקרא  ולכן וג ּלּוי, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָא ֹור 

ה  ּדלעתיד  ּוכפי ה ּגּלּויים  מצרים , מיציאת  תחל ּו ְְְְֲִִִִִִִִִַַַָֻ

אדמ ֹו"ר  מ ֹו"ח  ּכ"ק  צאת 7ׁשּמבאר  ּכימי ּבפר ּוׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַָ

ר ּבים  ל ׁשֹון ּכימי התחל 8ג ֹו', מצרים  ׁשּמיציאת  , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ

ּכל  הרי ּדלעתיד , ה ּגּלּוי התחל  ׁשאז ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  ּובפרט  ּדלעתיד , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻה ּגּלּוי
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העתידה: הגאולה על  אומר  הנביא

˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓ ı‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1‡˙È‡Â , ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Ëe˜Ïia2È˙È‡‰ להראות,, עתיד  אני  לבנים שתהיה העתידה בגאולה ««¿∆¿≈ƒ

כאלה  ונפלאות B‡Ï˙ניסים È˙È‡‰ ‡lM ‰Ó,ממצרים שיצאו  «∆…∆¿≈ƒ»»
È˙k3 נס על  שנאמרה הים בשירת ¿ƒ

סוף ים Bl‰z˙קריעת ‡B»¿ƒ
˙Be‚e ÌÈqÂ ,‡ÏÙ ‰NBÚ≈∆∆¿ƒƒ¿
ÌÚ ˙BNÚÏ „È˙Ú È‡L∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

ÌÈa‰ עליהם העתידה בגאולה «»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ˙B‡ÏÙ ep‡‡ È˙k¿ƒ«¿∆ƒ¿»¿≈

ÓÂ‡4 נדרש הוא שגם נוסף בפסוק …≈
העתידה  הגאולה ≈¿NBÚÏ‰על 

Èk BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«ƒ
ÔeÈÂ .BcÒÁ ÌÏBÚÏ החידוש ¿»«¿¿»

לעתיד  שיהיו  הנפלאות של  המיוחד 

לנפלאות  ביחס שלהם והמעלה לבוא

מצרים  ביציאת Ó‰שהיו  ÈtŒÏÚ«ƒ«
L„na e˙kM5ÔÈÚa ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿«

LÙ‰‰ ההבדל˙‡ÈˆÈ ÔÈa «∆¿≈≈¿ƒ«
,‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¿À»»¬ƒ»
‰ÏLÓ ÌÈˆÓ ˙l‡bL∆¿À«ƒ¿«ƒƒ¿¿»
,ÔBÊtÁa ‰˙È‰ ÔÎÏÂ ‰ÏÈÏÏ¿«¿»¿»≈»¿»¿ƒ»
„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ÔBÊtÁc¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»∆»
מבחינים  ולא רואים לא שבלילה כשם

נעשים  כאשר  גם כך  הדברים, בפרטי 

שתהיה  אפשר  אי  בחיפזון  דברים

והתבוננות, לב «l‡‚e¿À‰שימת
ÌBia ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ כאשר »¬ƒ»ƒ¿∆«

דבר  כל  היטב È‰z‰רואים ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿∆
‰ÁeÓa בכל להתבונן  אפשר  כאשר  ƒ¿»

בפנימיות Ù‰‰ÂLפרט. ההבדל  ¿«∆¿≈
‰e‡,הדברים  ‰ÏÈÏÏ ÌBÈ ÔÈa≈¿«¿»
ÌBiL אור יש Èelb,שבו  BÈÚ ∆ƒ¿»ƒ
‰ÏÈÏÂ חושך שורר  BÈÚשבו  ¿«¿»ƒ¿»

˙‡ÈˆÈaL Û‡c ,eÈ‰Â .ÌÏÚ‰∆¿≈¿«¿¿«∆ƒƒ«
ÌÈÏÚ ÌÈÈelb eÈ‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ»ƒƒ«¬ƒ

˙BÈa,אלוקיים אורות כדי Ú„של  ¿≈«
ÈÎÏÓכך  CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈

B„BÎa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»ƒ¿
BÓˆÚe6 לומר ייתכן  איך  כן  ואם ¿«¿

"לילה" היא מצרים שיציאת

˜‡ו "העלם"?, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»

el‡ ÌÈÈelbL ÈÙÏ ,ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰BnL ‰ÏÈÏ ÌLa¿≈«¿»∆∆«ƒ¿««∆¿≈¿ƒ∆ƒƒ≈
מצרים  ביציאת ‰'hÓ‰',שהיו  „vÓ ‡ÏÂ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜ eÈ‰»«ƒ«««¿»¿…ƒ«««»

ו "נגלה  ונפלאה גדולה התגלות הייתה אכן  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  מצידו 

שקועים  היו  מצידם ישראל  שבני  מאחר  אך  ובעצמו ", בכבודו  עליהם...

מסוגלים  היו  לא מצרים, בטומאת

האלוקית  ההתגלות את ולקלוט להכיל 

vÓ„העליונה, '‰hÓ'‰ el‡Â¿ƒ««»ƒ«
,Ì„wÓk ‡L BÓˆÚ והגילויים «¿ƒ¿«¿ƒ…∆

שינוי  בו  פעלו  לא מלמעלה האלוקיים

Ï‡מהותי  ÌÈÈelb‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒƒ…
˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏ˜a Ba eÎLÓƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
מבלי  'מקיף' בדרך  עליו  האירו  ורק

תוכו , אל  ‡Lלחדור  ÔÎÏÂ מצבו ¿»≈ƒ¿«
ה'מטה' CLÁשל  ˙ÈÁaƒ¿ƒ«…∆

.‰ÏÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈∆ƒ¿«««¿»
‡Ï „È˙ÚÏ ÌÓ‡ הגאולה »¿»∆»ƒ»…

שבה  כך  תתרחש לבוא ∆¿È‰Èƒ‰העתידה
,BÓˆÚ '‰hÓ'a ‰iÏÚÂ CekÊƒ«¬ƒ»««»«¿
˙ÈÁa ‰È‰È BÓˆÚ ‡e‰L∆«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
ÌLa ‡˜ ÔÎÏÂ ,Èel‚Â B‡¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈
ÌÈÈelb‰ ÏkL Ì‚‰Â .ÌBÈ«¬«∆»«ƒƒ

eÏÁ˙‰ „È˙ÚÏcבעצם˙‡ÈˆÈÓ ƒ¿»ƒÀ¿¬ƒƒ«
˜"k ‡nL ÈÙÎe ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ∆¿»≈¿

"BÓ„‡ Á"BÓ7LeÙa הכתוב «¿¿≈
ÔBLÏ ÈÓÈk ,'B‚ E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿ƒ≈¿

ÌÈa8, הרי לתמוה: יש ולכאורה «ƒ
אחד  ביום התרחשה מצרים יציאת

אלא  צאתך "? "כיום נאמר  לא ולמה

ÌÈˆÓהביאור  ˙‡ÈˆÈnL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
„È˙ÚÏc Èelb‰ ÏÁ˙‰ ההולך À¿««ƒƒ¿»ƒ

שיגיע  עד  רבים ימים מאז  ונמשך 

בגאולה, ÚÈ˜a˙לשיאו  ËÙeƒ¿»ƒ¿ƒ«
Ê‡L ÛeÒŒÌÈ התגלות הייתה «∆»

ואז  מאד  נעלית »¿ÏÁ˙‰Àאלוקית
„È˙ÚÏc Èelb‰ לא עדיין  כי  אם «ƒƒ¿»ƒ

לבוא, לעתיד  שיהיה כפי  ממש בגילוי 

‰Ê Ïk È‰ יציאת של  הגילויים כל  ¬≈»∆
גם  כולל  סוף, ים וקריעת ומצרים

בהם  התגלו  בהעלם שלפחות העובדה
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כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ה כימי צאתך מארץ מצרים"מאמר ד   

ה   ...............  י"חתש'ה ,מברכים החודש אייר, שמינישבת פרשת 

)ד  כ  ......  ח"מתש'ה, ד ניסן"כ, פרשת שמיני' ביום שיחת

)ה לא  ..  י"תשח'ח אייר ה"מבה, שיחת שבת פרשת שמיני

)ו אייר  ח"ח וער"מבה, שבת פרשת שמינית ושיחמ

לט  .........................................................  ח"תשמ'ה

)ז נד  .........................  זיכרך  שמינירשת פשיחות -לקוטי  

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

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

)ט  סא  ...................  שמיניפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)י סב  ...............  שמיניפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור

)יא  בפ  .....................  שמינילשבוע פרשת שיעורי תהלים

)יב  גהמו(שיעורים בספר התניא(   

גפ  ............................................  שמינילשבוע פרשת  

)יג  וצ  ...................  שמינילשבוע פרשת " היום יום"לוח

)יד צט  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טו –בק  ..................  שמינילשבוע פרשת פרקים ליום ' ג

)טז –  נאק   ...............  שמיני לשבוע פרשתפרק אחד ליום

)יז – סחק  ..................  שמינילשבוע פרשת ות צוספר המ

)יח  עם ביאורים  סוטהמסכת  

עק  ......................................................  ידף עד ד חף מד

)יט  נביאים וכתובים  

קצט  ...............................................  אמאיוב פרק , ספרק  ישעיה

)כ  ותכתובמסכת  –משניות  

אר  .........................................................ביאור קהתי

  

  

)כא  זר  ..........................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כב  עם ביאורים הוריותמסכת  

חר  ........................................................  ידעד דף  חמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

גמר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד סוכהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כה  תורהלקוטי  

מור  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

מטר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נר  ..................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

אנר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

אנר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

גנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''מואד

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

נור  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

נזר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג נחר  .................................  פרק א ביאורים לפרקי אבות

)לד  נטר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

סחר  ......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  רע  ..............................  שמינילשבוע פרשת לוח זמנים

)לז אער  .............  שבת קודש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ



ו     

ּבא  ולא  ּבלבד , ה 'מעלה ' מ ּצד  רק  היה  ְְְִִֶַַַַַָָָָֹזה 

הענין  ּגם  ולכן למ ּטה . ּובקליטה  ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבפנימ ּיּות 

לפי  ּבלבד , ׁשעה  לפי רק  היה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְְִִִִִַַַַָָָָּדקריעת 

לבא  לעתיד  ורק  לזה . ּכלי היה  לא  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשה 'מ ּטה '

ּביציאת  ׁשהיּו ׁשה ּנפלא ֹות  היינּו, נפלא ֹות , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָארא ּנּו

 מער ׁשּלמעלה  ה ּגּלּוי ענין (ׁשה ּוא  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמצרים 

ּבאפן  יהיּו מה ׁשּתל ׁשל ּות ) ּולמעלה  ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹהע ֹולמ ֹות 

מה  וזה ּו למ ּטה . וג ּלּוי  רא ּיה  ּבבחינת  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּדארא ּנּו,

ענין  ּכי, לב ּדֹו, ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  לע ֹוׂשה  ְְְְְִִִֵֶַָָָּׁשּכת ּוב 

למ ּטה  ימ ׁשכ ּו העליֹונים  ׁשה ּגּלּויים  ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻזה 

לב ּדֹו, ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  ּבבחינת  ה ּוא  ְְְְְִִִִִִַַָּבפנימ ּיּות ,

לפי  לע ׂשֹותם , ּביכל ּתֹו  ית ּבר לב ּדֹו ה ּוא  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשרק 

מ ּכל  ונמצא  ׁשוים . ּומ ּטה  מעלה   ית ּבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּלג ּביּה

נעלית  ּבבחינה  ּתהיה  העתידה  ׁשה ּגא ּלה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻה ּנ"ל 

ּדעה  יׁש ולכן מצרים . מ ּגא ּלת  ׁשאין 9יֹותר  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשּיציאת  לפי לעתיד , מצרים  יציאת  ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָמזּכירין

וגם  העתידה . ל ּגא ּלה  ּכלל   ּבער אינּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻמצרים 

לעתיד , ּגם  מצרים  יציאת  ׁשּמזּכירין ה ּדעה  ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

ּבלבד  טפל   ּבדר רק  זה  להבין,9הרי וצרי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּביציאת  היתה  העתידה  ה ּגא ּולה  ׁשּתח ּלת  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּדכיון

ויד ּוע  (ּכּנ"ל ), ק ׁשֹות ,10מצרים  ההתחל ֹות  ׁשּכל  ְְְִִֶַַַַַַָָָָ

נעלית  היא  מצרים  ׁשּגא ּלת  ל ֹומר  ּבהכרח  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻהרי

ּגם  ה ּצּנֹור  ּפתיחת  היתה  ֿ יד ּה ׁשעל  ּכיון ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר ,

העתידה . ְֲִַָָָֻל ּגא ּלה 

ׁשּנת ּבאר ÔÈ‰Ïeב ) מה  להק ּדים  צרי זה  ¿»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ

ֿ ס ּוף 11לעיל  ים  קריעת  ּבענין ְְְִִֵַַַָ

מ ּדרכי  ה ּיֹוצאים  ה ּנפלאים  ה ּנּסים  אחד  ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָׁשה ּוא 

זה 12ה ּטבע  מעין היה  ׁשּכבר  ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  , ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּבריאה , ה ּמים 13ּבתח ּלת  יּקוּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ה ּיּבׁשה , ותראה  אחד  מק ֹום  אל  ה ּׁשמים  ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ ּתחת 

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

סע "ב .9) יב , ה.10)ברכות יט , יתרו ופרש"י  237).11)מכילתא ע ' (לעיל פ "ב  פסח  של דאחרון גו' והחרים ראה 12)ד"ה

ואילך). ב  קנג, ח "א – החדשה (בהוצאה ואילך א ריד, בשלח  חיים ט .13)תורת א, בראשית

    
לבוא  לעתיד  שיהיו  הגילויים ÏÂ‡גם ,„Ïa '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜ ‰È‰»»«ƒ«««¿»ƒ¿«¿…

‰hÓÏ ‰ËÈÏ˜e ˙eiÓÈÙa ‡a שתשפיע בצורה ב'מטה' חדר  ולא »ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»¿«»ַָ

מהותו . ÛeÒŒÌÈעל  ˙ÚÈ˜c ÔÈÚ‰ Ìb ÔÎÏÂ התגלות היה שאכן  ¿»≈«»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
מאד  ונפלאה hÓ'‰L‰'נעלית ÈÙÏ ,„Ïa ‰ÚL ÈÙÏ ˜ ‰È‰»»«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆««»

‰ÊÏ ÈÏk ‰È‰ ‡Ï שהגילוי ולאחר  …»»¿ƒ¿∆
המשך . לכך  היה לא הסתיימו , והנס

‡Ï „È˙ÚÏ ˜Â הייעוד יקויים ¿«∆»ƒ»…
,eÈÈ‰ ,˙B‡ÏÙ ep‡‡«¿∆ƒ¿»«¿
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰L∆«ƒ¿»∆»ƒƒ«
Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ÌÈˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿««ƒ
˙BÓÏBÚ‰ CÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆∆»»
מסוגלים  שהעולמות למה מעבר 

שלהם  לרמה בהתאם לקלוט

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏe כאשר ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
הוא  הטבע גדרי  לפי  מתנהג  העולם

ויורד  שבא אלוקי  אור  של  בכוחו  פועל 

השתלשלות' ב'סדר  למטה מלמעלה

כאשר  אבל  הדרגתית, ירידה של 

אור  של  התגלות זו  הרי  נס מתחולל 

השתלשלות') מ'סדר  שלמעלה אלוקי 

˙ÈÁa ,ep‡‡c ÔÙ‡a eÈ‰Èƒ¿¿…∆¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰hÓÏ Èel‚Â ‰i‡ כזו בצורה ¿ƒ»¿ƒ¿«»

של  המציאות גדרי  בתוך  שיחדרו 

עליו . וישפיעו  Ó‰ה'מטה' e‰ÊÂ¿∆«
e˙kM הוא שגם הנזכר  בפסוק ∆»

לבוא  לעתיד  על  ≈¿NBÚÏ‰נדרש
,Èk ,BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÈelb‰L ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆∆«ƒƒ»∆¿ƒ

‰hÓÏ eÎLÓÈ ויחדרו À¿¿¿«»
˙ÈÁa ‡e‰ ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ¿ƒ«
˜L ,BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«∆«

BcÏ ‡e‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ¿«
Ì˙BNÚÏ BzÏÎÈa Ca˙È את ƒ¿»≈ƒ»¿«¬»

הוא  שרק הדבר  וטעם הללו , הנפלאות

כך  נפלאות לעשות ביכולתו  "לבדו "

יפעלו  זאת ובכל  מלמעלה שיבואו 

הוא  dÈa‚lLלמטה, ÈÙÏ לגביו ¿ƒ∆¿«≈
ÌÈÂL ‰hÓe ‰ÏÚÓ Ca˙Èƒ¿»≈«¿»«»»ƒ
גבוה  יותר  אינו  ה'מעלה' ולגביו 

נמוך  יותר  אינו  וה'מטה' מה'מטה'

שווים  שניהם אלא מה'מעלה'

אחת. בבת הדרגות בכל  להאיר  l‡b‰L‰וביכולתו  Ï"p‰ ÏkÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ»««∆«¿À»
ÌÈˆÓ ˙l‡bÓ ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ותפעל »¬ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿À«ƒ¿«ƒ

התחתונה. המציאות גדרי  בתוך  בפנימיות ותחדור  ב'מטה' גם וחידוש שינוי 

‰Úc LÈ ÔÎÏÂ9 במשנה,„È˙ÚÏ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡L ¿»≈≈≈»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ
ÏÏk CÚa dÈ‡ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆiL ÈÙÏ ודמיון יחס כל  לה ואין  ¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈»¿∆∆¿»

‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ הגאולה שלעומת וכיוון  שיעור , לאין  ממנה הנעלית «¿À»»¬ƒ»
חשיבות, מצרים ליציאת אין  העתידה

לבוא. לעתיד  אותה להזכיר  טעם אין 

ÔÈÈkÊnL ‰Úc‰ ÈÙÏ Ì‚Â¿«¿ƒ«≈»∆«¿ƒƒ
,„È˙ÚÏ Ìb ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«∆»ƒ
הגאולה  לגבי  חשיבותה העדר  למרות

ÏÙËהעתידה, C„a ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«¿∆∆»≈
„Ïa9 מצרים יציאת של  היחס כי  ƒ¿«

של  היחס כמו  הוא העתידה לגאולה

העיקר . לגבי  טפל 

˙lÁzL ÔÂÈÎc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ«
‰˙È‰ ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»»¿»

Ï"pk) ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa שבתוך ƒƒ«ƒ¿«ƒ««
ובקריעת  מצרים ביציאת שהיו  הגילויים

גילויים  גם בהעלם, כי  אם היו , סוף ים

העתידה), Úe„ÈÂ10ÏkLמהגאולה ¿»«∆»
L˜ ˙BÏÁ˙‰‰ÁÎ‰a È‰ ,˙B ««¿»»¬≈¿∆¿≈«

‡È‰ ÌÈˆÓ ˙l‡bL ÓBÏ«∆¿À«ƒ¿«ƒƒ
˙BÈ ˙ÈÏÚ הגאולה מאשר  «¬≈≈

‰È˙‰העתידה, d„ÈŒÏÚL ÔÂÈk≈»∆«»»»¿»
‰l‡bÏ Ìb Bpv‰ ˙ÁÈ˙t¿ƒ««ƒ««¿À»

‰„È˙Ú‰ נקבע מדוע תמוה כן  ואם »¬ƒ»
שיעור  לאין  נעלית העתידה שהגאולה

אדרבה  והרי  ממצרים, מהיציאה

של  ההתחלה בתור  מצרים, ליציאת

מוכח?. יתרון  יש הגאולות,

ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰Ó11 במאמר «∆ƒ¿»≈»≈

ֿ פסח  ֿ של  באחרון  שנאמר  החסידות

מלכות' ב'דבר  לעיל  (ונדפס תשח"י 

ה' עמוד  העולם) (לכל  אחש"פ שבוע

ÛeÒŒÌÈואילך ) ˙ÚÈ˜ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÌÈqp‰ „Á‡ ‡e‰L∆«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ

Úh‰ ÈÎcÓ ÌÈ‡ˆBi‰12, «¿ƒƒ«¿≈«∆«
היפך  כחומה ועמד  נקרע הים כאשר 

הים  בתוך  הלכו  ישראל  ובני  טבעו 

הטבע  היפך  ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒביבשה
˙lÁ˙a ‰Ê ÔÈÚÓ ‰È‰ kL∆¿»»»≈≈∆ƒ¿ƒ«

e˙kL BÓk ,‰‡Èa‰13eÂwÈ ייאספוÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ÌÈn‰ «¿ƒ»¿∆»ƒ»««ƒƒ«««»«ƒ
,‰Lai‰ ‰‡˙Â „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ זה גם הנ "ל  במאמר  שנתבאר  וכפי  ∆»∆»¿≈»∆««»»
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ז       

קריעת  לענין ּכלל  ּדֹומה  זה  אין ֿ מק ֹום , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמ ּכל 

מק ֹום  אל  ה ּמים  ׁשּיּקוּו  ית ּבר ּגזרת ֹו ּכי, ֿ ס ּוף , ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָים 

ׁשּית ּגּלה  היינּו, ה ּיּבׁשה , ׁשּתראה  ּבכדי היא  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד 

העפר  מן היה  ׁשה ּכל  העפר , יס ֹוד  ,14מעלת  ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הא ', חסר ֹונֹות . ב ' היּו ה ּמים  יּקוּו ׁשּבענין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָונמצא 

ה ּמים  א ּלא  ליּבׁשה , ה ּמים  מה ּות  נתה ּפכה  ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא 

ּבלבד . מק ֹום  ׁשּנּוי רק  והיה  מים , ּבמה ּות  ְְְְֲִִִִַַַַָָָנׁשאר ּו

מק ֹום  אל  ה ּמים  ׁשּנקוּו ה ּמק ֹום  ׁשּנּוי ׁשּגם  ְְִִִֶֶֶַַַַַָָוה ּב',

ּגם  הרי ה ּיּבׁשה , ׁשּתראה  ּבכדי להיֹות ֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד ,

ׁשהרי  ה ּמים , לחל ּוחית  נׁשאר  ה ּיּבׁשה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּבמק ֹום 

ֿ ידי  על  ה ּוא  העפר  מן היה  ׁשה ּכל  ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהענין

ּבענין  ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו ׁשּבעפר , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָה ּלחל ּוחית 

מה ֿ ׁשּבעפר . ה ּלחל ּוחית  ּבכח  ׁשהיא  ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹה ּצמיחה 

ה ּמה ּות , ׁשּנּוי היה  ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  ֿ ּכן ְִִִֵֵֶַַַַָָּׁשאין

ׁשּלא  זאת , וע ֹוד  ליּבׁשה , נהפכ ּו עצמם  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשה ּמים 

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּכלל , מה ּמים  לחל ּוחית  ׁשּום  ְְְְִִִֵֶַַַַָָנׁשאר 

ה ּים ,15א ֹומרים  את  לנּו ׁשּקרע  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  ְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

היינּו, ּבחרבה , ּבת ֹוכ ֹו ׁשהעבירנּו זאת , ע ֹוד  ְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא 

והענין  ּכלל . לחל ּוחית  ׁשּום  נׁשאר  ְְְְְִִִֶַַָָָֹׁשּלא 

עלמא  הם  ויּבׁשה  ים  ּדה ּנה , ה ּוא , ְְְְִִֵֵַָָָָָָּבר ּוחנּיּות 

ּובסדר  ּדאת ּגליא , ועלמא  ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָּדאת ּכסיא 

ּדעלמא  ה ּגּלּוי ׁשּיהיה  ּבכדי ה ּנה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבעלמא  צמצ ּום  ּתח ּלה  להיֹות  צרי ְְְְְְְְִִִִִַָָָָָּדאת ּגליא 

ׁשּבכדי  וד ּבּור , ּבמח ׁשבה  ּוכמ ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדאת ּכסיא ,

ּד צמצ ּום ׁשּיהיה  להיֹות  צרי מס ּדר  ּבּור  ְְְְִִִִִֶֶָָֻ

ׁשּבכדי  והינּו ה ּמים , יּקוּו ענין וזה ּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה ּמח ׁשבה ,

 הצר (יּבׁשה ) העליֹון ּדּבּור  ּבחינת  ּגּלּוי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשּיהיה 

אמנם  (ים ). ה ּמח ׁשבה  ּבבחינת  צמצ ּום  ְְְְֲִִִִַַַָָָָָלהיֹות 
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כ.14) ג, "דיינו".15)קהלת פיסקא פסח  של הגדה

    
מעל  להיות צריכים היו  הקלים המים הטבע לפי  כי  לטבע, שמעל  דבר  היה

כך  כל  גדול  חידוש איננו  סוף ים קריעת נס כן  ואם הכבד  העפר 

,Èk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ ÔÈÚÏ ÏÏk ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆∆¿»¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ
eÂwiL Ca˙È B˙Êb יתאספוÈ„Îa ‡È‰ „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰ ¿≈»ƒ¿»≈∆ƒ»««ƒ∆»∆»ƒƒ¿≈

,eÈÈ‰ ,‰Lai‰ ‰‡zL∆≈»∆««»»«¿
,ÙÚ‰ „BÒÈ ˙ÏÚÓ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆«¬«¿∆»»
מארבעת  ומרכזי  עיקרי  יסוד  בתור 

עפר  מים, רוח, אש, …»∆Ïk‰Lהיסודות
ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰14 הנבראים וכל  »»ƒ∆»»

העפר , מיסוד  נבראו  השונים לסוגיהם

ÌÈn‰ eÂwÈ ÔÈÚaL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«ƒ»««ƒ
˙BBÒÁ ' eÈ‰ קריעת נס לעומת »∆¿

סוף. Ît‰˙‰ים ‡lL ,'‡‰»∆…ƒ¿«¿»
‡l‡ ,‰LaÈÏ ÌÈn‰ ˙e‰Ó«««ƒ¿«»»∆»
,ÌÈÓ ˙e‰Óa e‡L ÌÈn‰««ƒƒ¿¬¿««ƒ
היבשה  את כיסו  כאשר  שהיו  כמו 

„Ïa ÌB˜Ó ÈepL ˜ ‰È‰Â¿»»«ƒ»ƒ¿«
היבשה  כל  פני  על  היו  לכן  שקודם

אחד . מקום אל  נאספו  כך  ואחר 

ÌB˜n‰ ÈepL ÌbL ,'a‰Â¿«∆«ƒ«»
,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰ eÂ˜pL∆ƒ¿««ƒ∆»∆»
‰‡zL È„Îa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈»∆

,‰Lai‰ קיבוץ של  שהמטרה כיוון  ««»»
הייתה  אחד  מקום אל  המים ואסיפת

כדי  ולא ותתגלה ּתראה שהיבשה ֵֶָכדי 

ליבשה  המים את Ìbלהפוך  È‰¬≈«
‡L ‰Lai‰ ÌB˜Óaƒ¿««»»ƒ¿«

ÌÈn‰ ˙ÈÁeÏÁÏ לא והיבשה  «¿ƒ««ƒ
לחלוטין , ‰ÔÈÚהתייבשה È‰L∆¬≈»ƒ¿»

ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰L וגם ∆«…»»ƒ∆»»
העפר  מיסוד  נבראו  והחי  ‰e‡הצומח

˙ÈÁeÏÁl‰ È„ÈŒÏÚ הלחות «¿≈««¿ƒ
e‡Lוהרטיבות  BÓÎe ,ÙÚaL∆∆»»¿∆»
ÌÈ‡B בפועל‰ÁÈÓv‰ ÔÈÚa ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

מהאדמה  השונים הצמחים סוגי  של 

˙ÈÁeÏÁl‰ ÁÎa ‡È‰L∆ƒ¿…«««¿ƒ
ÙÚaL כאשר מצמיחה והאדמה ∆∆»»ְִַָ

במדבר  ואילו  במים אותה משקים

לאחר  שגם וכיוון  צמיחה. אין  צחיח

מובן  לחה, נשארה היבשה עדיין  נראתה, והיבשה אחד  למקום נאספו  שהמים

הקודם. מצבם לעומת מהותי  שינוי  ביבשה או  במים חל  ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óשלא
ÌÓˆÚ ÌÈn‰L ,˙e‰n‰ ÈepL ‰È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a Ôk≈ƒ¿ƒ««»»ƒ««∆««ƒ«¿»

,‰LaÈÏ eÎÙ‰"ביבשה הים "בתוך  הלכו  ישראל  שבני  BÚÂ„כנאמר  ∆∆¿¿«»»¿
ÏÏk ÌÈn‰Ó ˙ÈÁeÏÁÏ ÌeL ‡L ‡lL ,˙‡Ê האדמה אלא …∆…ƒ¿««¿ƒ≈««ƒ¿»

לחלוטין , התייבשה הים קרקעית ‡ÌÈÓBשהייתה e‡L BÓÎe15 ¿∆»¿ƒ
בני  עם שעשה הטובות על  פסח של  בהגדה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש את ומשבחים

מצרים  ביציאת wLישראל  „Ïa BÊ ‡lL‡l‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú ∆…ƒ¿«∆»«»∆«»∆»
‰Áa BÎB˙a eÈÚ‰L ,˙‡Ê „BÚ ביבשה‡lL ,eÈÈ‰ , …∆∆¡ƒ»¿∆»»»«¿∆…

‡L הים ÌeLבקרקעית ƒ¿«
.ÏÏk ˙ÈÁeÏÁÏ«¿ƒ¿»

,‰p‰c ,‡e‰ ˙eiÁea ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÓÏÚ Ì‰ ‰LaÈÂ ÌÈ»¿«»»≈»¿»
,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מן  ישראל  אלקי  ה' "ברוך  הכתוב על 

בזוהר : אמרו  העולם" ועד  העולם

דאתגליא. לעלמא דאתכסיא מעלמא

כי  החסידות בתורת כך  על  ומוסבר 

שהוא  "ים" יש הזה שבעולם כשם

ויש  מכוסים שבו  שהנבראים עולם

שבו  שהנבראים עולם שהיא "יבשה"

להבדיל , למעלה, זה דרך  על  גלויים,

הרוממות  שבגלל  גבוהות דרגות יש

ונקראות  ומכוסות נעלמות הן  שלהם

האלוקי  האור  ואילו  דאתכסיא" "עלמא

לנבראים  ומתגלה שיורד  המצומצם

דאתגליא" "עלמא ∆≈¿„Òeנקרא
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור  שבו  «ƒ¿«¿¿

הדרגתית  בצורה למטה מלמעלה יורד 

Èelb‰ ‰È‰iL È„Îa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
CÈˆ ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»»ƒ
‡ÓÏÚa ÌeˆÓˆ ‰lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿¿»¿»
‰LÁÓa BÓÎe ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿¿«¬»»

ea„Â"דאתכסיא "עלמא עניין  שהם ¿ƒ
בנפש  שהוא כפי  דאתגליא" ו "עלמא

ונסתרת  נעלמת המחשבה שהרי  האדם

בגילוי , בא È‰iL‰והדיבור  È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙BÈ‰Ï CÈˆ cÒÓ eacƒ¿À»»ƒƒ¿

‰LÁn‰ ÌeˆÓˆ כאשר ואילו  ƒ¿««¬»»
האדם  עוצמתה בכל  מאירה המחשבה

ברורה  בצורה להתבטא מסוגל  לא

הרעיון  ועושר  עומק כי  ומסודרת

אותו , eÂwÈמבלבל  ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»
eÈ‰Â ,ÌÈn‰ רוחנית המשמעות ««ƒ¿«¿

היא בראשית ימי  בששת המים אסיפת של  Èelbהפנימית ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
eac ˙ÈÁa האלוקיÌeˆÓˆ ˙BÈ‰Ï Cˆ‰ (‰LaÈ) ÔBÈÏÚ‰ ¿ƒ«ƒ»∆¿«»»À¿«ƒ¿ƒ¿

(ÌÈ) ‰LÁn‰ ˙ÈÁa שלצורך וחסידות בקבלה בהרחבה כמבואר  ƒ¿ƒ«««¬»»»
הדיבור  בחינת ידי  על  שנבראו  מוגבלים, ונבראים עולמות של  הבריאה

רק  ממנו  שתישאר  עד  האלוקי  האור  את ולהעלים לצמצם צורך  היה העליון ,
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ח     

ה ּמח ׁשבה  ּבחינת  ׁשעצם  נתח ּדׁש ֿ ס ּוף  ים  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבקריעת 

ליּבשה  ים   הפ ענין ׁשּזה ּו ּבד ּבּור , ,16ּית ּגּלה  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכן  ּגם  ונת ּבאר  ליּבׁשה . נה ּפ עצמ ֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשה ּים 

ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת   ה ּצר יּובן ֿ ּפיֿזה  ְִִִֶֶֶַַַַָֹׁשעל 

קריעת  להיֹות   הצר ל ּמה  מ ּובן אינֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָֻּדלכא ֹורה 

על ּו צד  ּבא ֹות ֹו ׁשּירד ּו צד  ּבא ֹות ֹו והרי ֿ ס ּוף , ,17ים  ְְְֲֵֶַַַַָָ

 לצר היתה  ֿ ס ּוף  ים  ׁשּקריעת  ה ּוא , הענין  ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹא

ּבחינת  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ּדבמ ּתן ֿ ּתֹורה , למ ּתן ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָההכנה 

לזה  וההכנה  ּבג ּלּוי , ּדאת ּכסיא  ּדעלמא  ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָההעלם 

היתה  ולכן ֿ ס ּוף . ים  קריעת  ֿ ידי על  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהיתה 

מ ּתןֿ ׁשּקדם  לפי אחת , ּבקיעה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹּבקריעת 

ּכי  ּבעב ֹודה , ּפרט ּיים  ענינים  עדין היּו לא  ְְֲֲִִִִִִַָָָָָָֹּתֹורה 

אחת . ּבקיעה  ּבלבד , ּכללית  הכנה  ְְְֲִִִִַַַָָָָאם 

ים eiËÙeֿ˙ג ) ּדקריעת  ה ּגּלּוי ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְִִִִֵֵַַַ

האיר  ּדאת ּכסיא  ׁשעלמא  ְְְְִִֵֶַָָָס ּוף 

ה ּגּלּוי  רק  לא  ה ּוא , ּדאת ּגליא , ּבעלמא  ְְְְְְִִִַַַָָָֹּבג ּלּוי

ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  האציל ּות  ְְְֲֲִִִִַָָָָָָּדע ֹולם 

עלמא  הם  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ׁשּבריאה  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכּיד ּוע 

ּדאת ּכסיא  עלמא  ה ּוא  ואציל ּות  ,18ּדאת ּגליא , ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָ

ׁשּגם  יֹותר , נעלית  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָא ּלא 

עלמא  וא ּלּו ּדאת ּגליא , עלמא  ּבכלל  ה ּוא  ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָאציל ּות 

ה ּוא  ּובכלל ּות  מאציל ּות , למעלה  ה ּוא  ְְְְְְֲִִִֵַַָָָּדאת ּכסיא 

ׁשהענין  ּכפי לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ה ּכתר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבחינת 

ּדלת ּתא  הוי' ּבחינֹות , ב ' ּבֹו ׁשּיׁש הוי', ּבׁשם  ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָה ּוא 

א ֹות ּיֹות  ד ' ענין ה ּוא  ּדלת ּתא  הוי' ּדלעילא . ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָוהוי'

המ ׁשכה  והת ּפּׁשט ּות  צמצ ּום  ׁשענינם  ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהוי',

לע  ׁשּׁשּייכים  ּכפי ההתה ּוּות .והת ּפּׁשט ּות , נין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
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ו.16) סו, א.17)תהלים טו, ערכין – כשם תוד"ה ובכ"מ .18)ראה א. ז, ויקרא לקו"ת

    
ומצומצמת. מועטת ÌÓ‡LcÁ˙הארה ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a פלא »¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«≈

גדול  ‰LÁn‰וחידוש ˙ÈÁa ÌˆÚL אלא שלה, מועטת הארה רק לא ∆∆∆¿ƒ«««¬»»
המחשבה  של  הנעלם הפנימי  ‰CÙהחלק ÔÈÚ e‰fL ,ea„a ‰lb˙iƒ¿«∆¿ƒ∆∆ƒ¿«»«

‰˘aÈÏ ÌÈ16Ìi‰L שלו BÓˆÚההעלם, 'צמצום' Ct‰ולא »¿«»»∆«»«¿∆¿«
‰LaÈÏ. בגילוי ובא ¿«»»

Ôk Ìb ‡a˙Â הנ "ל במאמר  ¿ƒ¿»≈«≈
ֿ פסח  ֿ של  באחרון  ŒÈtŒÏÚL∆«ƒשנאמר 

ŒÌÈ ˙ÚÈ˜a Cv‰ ÔeÈ ‰Ê∆»«…∆ƒ¿ƒ««
ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,ÛeÒ¿ƒ¿»≈»

‰nÏ בכלל˙BÈ‰Ï Cˆ‰ »»À¿«ƒ¿
B˙B‡a È‰Â ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¿̃ƒ«««¬≈¿

eÏÚ „ˆ B˙B‡a e„iL „ˆ17 «∆»¿¿«»
רק  הייתה לא סוף ים שקריעת כך 

אלא  והצלה מילוט אפשרות לצורך 

ונשאלת  עצמה בפני  מטרה בכך  הייתה

מטרה?, אותה מהי  »‡Cהשאלה
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈwL ,‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿ƒ««
ŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ CˆÏ ‰˙È‰»¿»¿…∆«¬»»¿««
CLÓ ‰BzŒÔzÓc ,‰Bz»ƒ¿««»ƒ¿«

שהוא הנעלה האלוקי  »ÈÁa¿ƒ˙האור 
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»
‰˙È‰ ‰ÊÏ ‰Î‰‰Â ,Èel‚a¿ƒ¿«¬»»¿∆»¿»
ÔÎÏÂ .ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ««

˙Á‡ ‰ÚÈ˜a בשונה בלבד , ¿ƒ»««
עליה  לבוא לעתיד  הנהר  מבקיעת

נחלים" "לשבעה יבקע שהנהר  נאמר 

‰BzŒÔzÓ Ì„wL ÈÙÏ כאשר ¿ƒ∆…∆««»
התורה  ענייני  כל  ניתנו  לא עדיין 

ÌÈÈÚוהמצוות  ÔÈ„Ú eÈ‰ ‡Ï…»¬«ƒƒ¿»ƒ
Ì‡ Èk ,‰„BÚa ÌÈiËt¿»ƒƒ»¬»ƒƒ
‰ÚÈ˜a ,„Ïa ˙ÈÏÏk ‰Î‰¬»»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

.˙Á‡««
‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙe (‚ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ««

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL בחינת ∆»¿»¿ƒ¿«¿»
(ים) העליונה È‡‰≈ƒהמחשבה

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa Èel‚a בחינת ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
(יבשה), העליון  ‰הדיבור  ÌÏBÚc Èelb‰ ˜ ‡Ï ,‡e‰˙eÏÈˆ‡ …««ƒ¿«»¬ƒ

Œ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈaL Úe„ik ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«»«∆¿ƒ»¿ƒ»
‡ÓÏÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡Â ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ Ì‰ ‰iNÚ¬ƒ»≈»¿»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»

‡ÈÒk˙‡c18, לעולמות ביחס שהרי  מאד  נעלית אלוקית התגלות זו  שגם ¿ƒ¿«¿»
ים  בקריעת אבל  ממש", "אלוקות נחשב האצילות עולם ֿ עשייה ֿ יצירה בריאה

אפילו  "מכוסה" שנחשב נעלה יותר  עוד  אלוקי  אור  של  התגלות הייתה סוף

אצילות  התגלות רק אינו  הגילוי  ולכן  האצילות, בעולם המאיר  האור  לגבי 

‡ˆeÏÈ˙בבי "ע  ÌbL ,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚„Óa ‡e‰L ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿«¿≈»«¬≈≈∆«¬ƒ
‡e‰ דרגה אותה ÓÏÚ‡לגבי  el‡Â ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÏÏÎaƒ¿»»¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ»¿»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¿»
,˙eÏÈˆ‡Ó נעלות לדרגות ביחס ≈¬ƒ

נחשב  האצילות עולם מהאצילות,

אור  של  וההתגלות דאתגליא" "עלמא

לא  היא האצילות מעולם אלוקי 

אבל  דאתכסיא" "עלמא של  התגלות

נעלה  גילוי  היה סוף ים בקריעת

ÈÁa˙מאצילות  ‡e‰ ˙eÏÏÎeƒ¿»¿ƒ«
˙k‰ מעשר שלמעלה עליון  כתר  «∆∆

בעיקר  להאיר  שמתחילות הספירות

ומטה. האצילות ¿BÓÎeמעולם
ÏÈÚÏ ‡a˙pL הנזכר במאמר  ∆ƒ¿»≈¿≈

פסח  של  ÔÈÚ‰Lמאחרון  ÈÙk של ¿ƒ∆»ƒ¿»
שלמעלה האורות ‰e‡התגלות

' Ba LiL ,'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»∆≈
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ,˙BÈÁa התחתון ¿ƒ¬»»ƒ¿«»

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰Â. העליון'ÈÂ‰ «¬»»ƒ¿≈»¬»»
˙Bi˙B‡ '„ ÔÈÚ ‡e‰ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿«ƒ
ÌeˆÓˆ ÌÈÚL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿»»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿«¿»»

,˙eËMt˙‰Â באגרת כמבואר  ¿ƒ¿«¿
"היו "ד  ד ): (פרק שבתניא התשובה

מרמזת  לבד  נקודה בחינת שהיא

העלם  בבחינת שהיא ית' לחכמתו 

לבחינת  שבאה קודם והסתר 

לבחינת  שבאה ואחר  התפשטות...

וההבנה... ההשגה וגילוי  התפשטות

לה  שיש ה"א באות ונרמזת נכללת

לאורך " וגם לרוחב... התפשטות בחינת

הכוונה  שאין  בחסידות (ומבואר 

וכוונתו  הדין  ממידת שנובע לצמצום

שהוא  לצמצום אלא השפעה למנוע

ההשפעה  מתהליך  נפרד  בלתי  חלק

בקצרה  לתלמידו  מתמצת שהרב כשם

והתפשטות,רע  לצמצום רומזות וה"א יו "ד  שהאותיות מבואר  ועוד  עמוק. יון 

וגם  למטה מלמעלה השפע וירידת להמשכת רומזות וה"א וא"ו  והאותיות

יש  שתחילה כך  על  רומזת ארוך  בקו  והמשכה יו "ד  כמו  שראשה וא"ו  האות

כמו  האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות ישנה כך  ואחר  צמצום

להתפשטות) רומזת ‰‰˙‰ee˙הראשונה, ÔÈÚÏ ÌÈÎÈiML ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«
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ט       

זֹו ׁשּבבחינה  ׁשּברצ ֹון, הוי' ה ּוא  ּדלעילא  ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָוהוי'

ה ּנה  יֹותר , ּולמעלה  ּבהעלם . הם  הא ֹות ּיֹות  ד ' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָהרי

מ ּבחינת  ּגם  למעלה  ה ּוא  ּדלעילא  הוי' ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָענין

זֹו ׁשּבבחינה  ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ה ּוא  א ּלא  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָהרצ ֹון,

הוי' ׁשּבחינת  והינּו, ּכלל . א ֹות ּיֹות  ּבֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָאין

הם  ׁשהא ֹות ּיֹות  א ּלא  א ֹות ּיֹות  ּבֹו יׁש ִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּברצ ֹון

ּפרטי  ׁשּכל  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבהעלם ,

א ּלא  ּברצ ֹון, ּגם  יׁשנם  ּבפעל  ׁשּיׁשנם  ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהענינים 

הוי' ּבבחינת  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ּבהעלם , הם  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּברצ ֹון

ׁשהרי  ּכלל , א ֹות ּיֹות  ד ' ּבחינת  אין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָׁשּב'עצמ ּות '

כ ּו', והת ּפּׁשט ּות  צמצ ּום  ה ּוא  ענינם  הא ֹות ּיֹות  ְְְְְִִִִַָָָד '

העלם  מ ּגדר  למעלה  ׁשה ּוא   ית ּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָועצמ ּות ֹו

והת ּפּׁשט ּות  ה ּצמצ ּום  ענין ּבֹו ׁשּי לא  ְְְְְְִִִִַַַַָֹוג ּלּוי,

ׁשּבחינת  ה ּוא  ֿ ס ּוף  ים  ּדקריעת  והח ּדּוׁש ְְְְִִִִֶַַַַָּכלל .

ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ׁשה ּוא  ּדלעילא , ּדה ּוי' ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההעלם 

קריעת  ׁשהרי ּדלת ּתא . ּבהוי' מ ּמׁש ּבג ּלּוי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבא 

ֿ ּתֹורה  ּובמ ּתן ֿ ּתֹורה , למ ּתן הכנה  היתה  ֿ ס ּוף  ְְְֲַַַַַָָָָָָים 

מ ּתן19ּֿכתיב  ׁשּבׁשעת  והינּו, ,אלקי הוי' אנכי ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשעל ֿ ׁשּזה ּו ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ּגם  נמ ׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה 

ּבבחינת  ּתֹופסים  למ ּטה  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ְְְְִִִִֵֶַַַָידי

אמר ּו ולכן , ית ּבר ׁשּבא 20עצמ ּות ֹו מי א ׁשרי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּלמד  ה ּתלמ ּוד  ֿ ידי ׁשעל  ּביד ֹו, ותלמ ּוד ֹו ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָלכאן

לכל  זֹוכה  ה ּוא  הרי  ּדת ֹורה , ּבגליא  ְְְְְֲֵֶַַָָָָלמ ּטה 

נּתנּו הענינים  ׁשּכל  לפי  ׁשּזה ּו ּדלעתיד , ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָה ּגּלּויים 

וכיון  ׁשּלמ ּטה . ּבּתֹורה  א ּפּגעגעבען) זי ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(הא ּבן

האיר  ֿ ּתֹורה , למ ּתן הכנה  היתה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשּקריעת 
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ב .19) כ, 20.8)יתרו הערה 580 וע ' .19 הערה 570 ע ' חכ"ד לקו"ש וראה וש"נ. א. נ, פסחים

    
דאתגליא". "עלמא עניין  והוא ÏÈÚÏc‡בפועל  'ÈÂ‰Â העליון'ÈÂ‰ ‡e‰ «¬»»ƒ¿≈»¬»»

ÔBˆaL,העולמות להתהוות הרצון  התעוררות BÊבתחילת ‰ÈÁaL ∆»»∆ƒ¿ƒ»
,ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙Bi˙B‡‰ '„ È‰ לצורך צמצום בהם שיהיה מבלי  ¬≈»ƒ≈¿∆¿≈

"עלמא  עניין  והוא בפועל , הבריאה לצורך  שנחוצה וההתפשטות ההתגלות

במאמר  שהוסבר  וכפי  דאתכסיא".

הוי ' "שם עניין  משמעות הנ "ל ,

שבאדם  כשם אשר  היא שברצון "

עד  מ"חכמה" הנפש כוחות עשרה

הספירות  לעשר  המקבילים "מלכות"

'פנימיים' כוחות הם העליונות

של  והיכולות הגוף לאברי  המותאמים

כוח  הוא הרצון  כוח ואילו  האדם,

באברים  מתלבש שלא כללי  'מקיף'

גם  כך  בשווה, בכולם נמצא אלא

הוא  העליון  הרצון  כביכול , למעלה,

"כתר  ונקרא הספירות מעשרת למעלה

מעל  הוא שהכתר  לכך  בדומה עליון ",

עניינו  היא זו  ובחינה האדם, של  הראש

שלמעלה  דלעילא" הוי ' "שם של 

סוף, ים קריעת ובעת מהעולמות.

הוי ' שם גם 'נקרעו ', ההסתרים כאשר 

מכוסה  הוא כלל  שבדרך  שברצון 

התגלה. ˙BÈ,ונעלם ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
האור  התגלות דבר , של  לאמיתו 

מדרגה  הייתה סוף ים בקריעת האלוקי 

האור  רק לא גבוהה: יותר  עוד 

האור  רק ולא האצילות שבעולם

התגלה  מאצילות שלמעלה שבכתר 

עוד  בחינה של  התגלות גם הייתה אלא

דלעילא" הוי ' ב"שם נעלית יותר 

כי  דאתכסיא", "עלמא ≈p‰ƒ‰שעניינו 
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÔÈÚ נעלית בדרגה ƒ¿«¬»»ƒ¿≈»

ÈÁaÓ˙יותר  Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ ‡e‰ ‡l‡ ,ÔBˆ‰»»∆»¬»»
BÊ ‰ÈÁaL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»
המורכב  הוי ' בשם בחינה שהיא למרות

אשר  עד  נעלה כך  כל  עניין  זהו  בעצם אותיות, ‡מארבע Ba ÔÈ‡˙Bi˙B ≈ƒ
˙Bi˙B‡ Ba LÈ ÔBˆaL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaL ,eÈ‰Â .ÏÏk מדובר כי  ¿»¿«¿∆¿ƒ«¬»»∆»»≈ƒ

עולמות  לברוא העליון  רצון  של  התעוררות בה שיש «∆‡l‡בדרגא
ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L, גילוי לידי  ירדו  לא ‡a˙pLועדיין  BÓÎe ∆»ƒ≈¿∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

ÏÚÙa ÌLiL ÌÈÈÚ‰ ÈËt ÏkL ÏÈÚÏ דבר של  ÌLÈבסופו  ¿≈∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆∆¿»¿…«∆¿»
ÔBˆa Ìb, הרצון התעוררות בתחילת ‰Ìאפילו  ÔBˆaL ‡l‡ «»»∆»∆»»≈

ÌÏÚ‰a, נתגלו לא ‰ÈÂ'ועדיין  ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¿∆¿≈«∆≈≈ƒ¿ƒ«¬»»
ÏÏk ˙Bi˙B‡ '„ ˙ÈÁa ÔÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL,מוגדרות אותיות בתור  ∆¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»

‡e‰ ÌÈÚ ˙Bi˙B‡‰ '„ È‰L כאמור˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓˆ ∆¬≈»ƒƒ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«¿
Èel‚Â ÌÏÚ‰ „bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ca˙È B˙eÓˆÚÂ ,'eÎ שהם ¿«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ∆∆∆¿≈¿ƒ

בעצם  לא אך  העצם של  והתפשטות בהארה רק מקום להם שיש מושגים

ÏÏk.עצמו , ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ Ba CiL ‡Ï וכמבואר …«»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»
הוי ' שם בין  שההבדל  הנזכר  במאמר 

על  יובן  שבעצמותו  הוי ' לשם שברצון 

לבנות  ברצון  המתעורר  מאדם משל  פי 

יש  שמטבעו  מכך  נובע והדבר  בית,

בעצם  שמושרש לבית רצון  אדם לכל 

מכך  וכתוצאה מוחלט", כ "רצון  נפשו 

התהליך  של  בסופו  מתעורר  האדם

כביכול . למעלה, גם וכך  גלוי . ברצון 

לבריאת  העליון  הרצון  התעוררות

המוחלט" מ"רצון  נובעת העולמות

וגם  בעצמותו . שקיים לעולמות

המוחלט', "רצון  של  זו  נעלמת בבחינה

שבהמשך  הוי ' שם את בהעלם יש

מדרגה  ויורד  דרכו  מתגלה הרצון 

ב'רצון  הוא הוי ' ששם כפי  אבל  לדרגה,

לא  האותיות בין  ההבדלים המוחלט',

להגדיר  ניתן  ולא נרגשים ולא ניכרים

היא  מציאותם כי  ביניהם ולחלק אותן 

מוגדרת. ולא מופשטת בצורה

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c LecÁ‰Â¿«ƒƒ¿ƒ««
'Èe‰c ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁaL ‡e‰∆¿ƒ««∆¿≈¿«»»
'ÈÂ‰ ‡e‰L ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¬»»

,'˙eÓˆÚ'aL ההעלם אפילו  הנה ∆¿«¿
LnÓהזה הנעלה  Èel‚a ‡a»¿ƒ«»

.‡z˙Ïc 'ÈÂ‰a הדבר וטעם «¬»»ƒ¿«»
התגלות  גם הייתה סוף ים שבקריעת

היא  הזו  והנעלמת הנעלית הבחינה של 

‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ È‰L∆¬≈¿ƒ««»¿»
ŒÔzÓe ,‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰¬»»¿««»¿««

È˙k ‰Bz19'ÈÂ‰ ÈÎ‡ »¿ƒ»…ƒ¬»»
ŒÔzÓ ˙ÚLaL ,eÈ‰Â ,EÈ˜Ï‡¡…∆¿«¿∆ƒ¿«««
'ÈÂ‰ Ìb CLÓ ‰Bz»ƒ¿««¬»»
ÌÈÒÙBz ‰hÓÏ ‰Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL e‰fL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆∆∆«¿≈ƒ«»¿«»¿ƒ

Ca˙È B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa כפי בתורה עוסקים הזה בעולם שכאן  למרות ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈
 ֿ הקדוש של  עצמותו  את בתורה יש בעצם כי  גשמיים, בדברים שנתלבשה

ֿ הוא, ‡eÓברוך  ÔÎÏÂ20Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ הבא לעולם ¿»≈»¿«¿≈ƒ∆»¿»
‡ÈÏ‚a ‰hÓÏ „ÓlL „eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚL ,B„Èa B„eÓÏ˙Â חלק ¿«¿¿»∆«¿≈««¿∆»«¿«»¿«¿»

e‰fLהנגלה  ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ÏÎÏ ‰ÎBÊ ‡e‰ È‰ ,‰B˙c¿»¬≈∆¿»«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆
‰Bza ÔÚaÚ‚Úbt‡ CÈÊ Ôa‡‰) ez ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ»≈≈≈«»
,‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈwL ÔÂÈÎÂ .‰hÓlL∆¿«»¿≈»∆¿ƒ««»¿»¬»»¿««»
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י     

ׁשּנמ ׁש ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ּגם  ֿ ס ּוף  ים  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּבקריעת 

נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּדלת ּתא . הוי' ּבבחינת  ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבג ּלּוי

ּבעלמא  האיר  ּדאת ּכסיא  ׁשעלמא  יֹותר  למ ּטה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּגם 

נה ּפּדאת ּגלי  ה ּזה  ּבע ֹולם  למ ּטה  ׁשּגם  ועד  א , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ליּבׁשה . ְַַָָָה ּים 

‰p‰Â ועלמא ּדאת ּגליא  עלמא  לח ּבר  ה ּכח  ¿ƒ≈ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ

ח ּבּור  ׁשּיהיה  יֹותר  למעלה  ועד  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדאת ּכסיא 

מ ׁשה  ֿ ידי על  זה  הרי ּדלעילא , והוי' ּדלת ּתא  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהוי'

ׁשּכת ּוב 21ר ּבינּו ּוכמ ֹו הוי',22, הוי' וּיקרא  ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָ

מ ׁשה  ׁשל  ׁשּבחינת ֹו ּדכיון מ ׁשה , על  קאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּדוּיקרא 

לח ּברם , ּבכח ֹו לכן ה ּבחינֹות , מב ' למעלה  ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹהיא 

ּגם  למעלה  היא  מ ׁשה  ׁשל  ׁשּבחינת ֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹוהינּו,

מ ּבחינת  ּגם  למעלה  היינּו ּדלעילא , הוי' ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמ ּבחי'

לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה  ׁשּב'עצמ ּות '. ׁשהוי'23הוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ה ּמחלט  ׁשּברצ ֹון הוי' ּבחינת  ה ּוא  ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֻׁשּב'עצמ ּות '

הוי' ּבחינת  ׁשּגם  מ ּובן ּכן ואם  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּבעצמ ּות ֹו,

א ּלא  מ ּמׁש,  ית ּבר עצמ ּות ֹו אינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּב'עצמ ּות '

היא  מ ׁשה  ׁשּבחינת  וזה ּו ּבעצמ ּות ֹו. ה ּכל ּול  ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹהא ֹור 

מ ׁשה  ּכי ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' מ ּבחינת  ּגם  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹלמעלה 

ׁשּכת ּוב  וזה ּו מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו 24מ ּגיע  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

הוי' ע ׂשה  א ׁשר  ה ּגד ֹולה  ה ּיד  את  יׂשראל  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָוּירא 

ּבהוי' וּיאמינּו הוי' את  העם  וּיירא ּו ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבמצרים 

ה ּוא  ׁשּבּפס ּוק  ה ּמדרג ֹות  ּדסדר  עב ּדֹו, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹּובמ ׁשה 

ע ׂשה  א ׁשר  ג ֹו' יׂשראל  וּירא  למעלה , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמ ּלמ ּטה 

הוי' את  העם  וּיירא ּו ּדלת ּתא , הוי' היינּו ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָהוי'

הוי' היינּו ּבהוי' וּיאמינּו ּדלעילא , הוי' ְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָהיינּו

לעיל  ׁשּנת ּבאר  (ּכמ ֹו ּבאריכ ּות ),25ׁשּב'עצמ ּות ' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

מ ּובן  ׁשּמּזה  עב ּדֹו, ּובמ ׁשה  נאמר  ֿ זה  ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּולאחרי

הוי' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  היא  מ ׁשה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּבחינת 

ּגם  ּולהמ ׁשי לח ּבר  ּבכח ֹו ולכן ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָֹׁשּב'עצמ ּות '.

ּבג ּלּוי. ׁשּיאיר  ׁשּב'עצמ ּות ' הוי' ְְְְֲִִִֶֶַַָָָּבחינת 
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ואילך).21) ג קנה, ח "א – החדשה (בהוצאה ואילך ב  ריז, בשלח  תו"ח  ראה – לקמן ו.22)בהבא לד, ד"ה 23)תשא

ואילך). 242 ע ' (לעיל פ "ה לא.24)והחרים יד, ואילך).25)בשלח  240 ע ' (לעיל ואילך פ "ד והחרים ד"ה

    
ה'עצמות', גילוי  ‰ÈÂ'שהוא Ìb ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a È‡‰≈ƒƒ¿ƒ«««¬»»

ŒÏÚÂ .‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa Èel‚a CLÓpL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«
‰ÊŒÈ„È היא כלל  שבדרך  שבו  נעלית הכי  בדרגה דלעילא שהוי ' לאחר  ¿≈∆

בו  והאיר  וחדר  דלתתא בהוי ' התגלה שבעצמות, הוי ' מהתגלות, ְַָלמעלה

CLÓ הדבר˙BÈ ‰hÓÏ Ìb ƒ¿»«¿«»≈
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL כלל שבדרך  ∆»¿»¿ƒ¿«¿»

ונעלם  מכוסה ÓÏÚa‡הוא È‡‰≈ƒ¿»¿»
,‡ÈÏb˙‡c הבחינות והתגלות ¿ƒ¿«¿»

לדרגה  מדרגה ונמשכה הלכה הנעלמות

‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ÌbL „ÚÂ¿«∆«¿«»»»«∆
Ìi‰ Ct‰ העלם LaÈÏ‰שעניינו  ∆¿««»¿«»»

גילוי . שעניינה

aÁÏ Ák‰ ‰p‰Â‡ÓÏÚ ¿ƒ≈«…«¿«≈»¿»
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
ב"עלמא  והנעלם שהנסתר  כך 

ב"עלמא  ויאיר  יתגלה דאתכסיא"

˙BÈדאתגליא" ‰ÏÚÓÏ „ÚÂ¿«¿«¿»≈
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ eaÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¬»»ƒ¿«»

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰Â הכי שהדרגה כך  «¬»»ƒ¿≈»
דלעילא" ב"הוי ' נעלמת והכי  נעלית

דלתתא", ב"הוי ' ותאיר  ≈¬‰Èתתגלה
eÈa ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ê21, ∆«¿≈…∆«≈

e˙kL BÓÎe22 י "ג בפסוקי  בתורה ¿∆»
הרחמים ‰ÈÂ',מידות 'ÈÂ‰ ‡˜iÂ«ƒ¿»¬»»¬»»

È‡˜ ‡˜iÂc ומכוון ÏÚמדבר  ¿«ƒ¿»»≈«
ÏL B˙ÈÁaL ÔÂÈÎc ,‰LÓ…∆¿≈»∆¿ƒ»∆
'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»ƒ

,˙BÈÁa‰ וגם העליונה גם «¿ƒ
BÁÎaהתחתונה  ÔÎÏ משה של  »≈¿…

ÏL B˙ÈÁaL ,eÈ‰Â ,ÌaÁÏ¿«¿»¿«¿∆¿ƒ»∆
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»«
eÈÈ‰ ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿≈»«¿
'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬»»

,'˙eÓˆÚ'aL. להלן שיבואר  כפי  ∆¿«¿
ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰c23 במאמר ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

(ונזכר  הנ "ל  "והחרים" ֿ המתחיל  דיבור 

לעיל ) בביאור  בקצרה ««¬∆ÈÂ‰L'גם
'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿¿ƒ«¬»»
B˙eÓˆÚa ËÏÁn‰ ÔBˆaL∆»»«À¿»¿«¿
ועדיין  בעצמותו  מושרש שהוא כפי 

לברוא  הרצון  התעוררות היתה לא

עולמות, ÔeÓולהוות Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»
,LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚ BÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ÌbL∆«¿ƒ«¬»»∆¿«¿≈«¿ƒ¿»≈«»

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ B‡‰ ‡l‡,העצם שלעומת בחסידות כמבואר  ∆»»«»¿«¿
מקור  'מאור ', שלכל  ואף לעצם, שמחוץ דבר  היא והתפשטות התגלות כל 

עצמו  המאור  זה אין  סוף סוף הרי  אור , של  והתפשטות הארה יש אור , של 

עדיין  שהוא כפי  השמש וזיו  אור  (כמשל  בעצמותו  כלול  שהאור  כפי  אלא

השמש). ÈÁaL˙בתוך  e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»«
,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿
B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ ‰LÓ Èkƒ…∆«ƒ«¿«¿

LnÓ Ca˙È. באורו רק ולא ƒ¿»≈«»
e˙kL e‰ÊÂ24 לאחר בתורה ¿∆∆»

סוף  ים קריעת נס ¿»»iÂ‡תיאור 
‰ÏB„b‰ „i‰ ˙‡ Ï‡NÈƒ¿»≈∆«»«¿»
ÌÈˆÓa 'ÈÂ‰ ‰NÚ L‡¬∆»»¬»»¿ƒ¿«ƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡ÈiÂ«ƒ¿»»∆¬»»
,BcÚ ‰LÓe 'ÈÂ‰a eÈÓ‡iÂ««¬ƒ«¬»»¿…∆«¿
˜eÒtaL ˙B‚„n‰ „Òc¿≈∆««¿≈∆«»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡e‰ היינו ƒ¿«»¿«¿»
‚B'שבתחילה  Ï‡NÈ ‡iÂ««¿ƒ¿»≈

eÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ‰NÚ L‡ בשלב ¬∆»»¬»»«¿
של  התגלות הייתה ««¬‰ÈÂ'ראשון 

,‡z˙Ïc מכן e‡ÈiÂלאחר  ƒ¿«»«ƒ¿
eÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ התגלות »»∆¬»»«¿

ÏÈÚÏc‡,של  'ÈÂ‰,הבא ובשלב ¬»»ƒ¿≈»
של  לדרגה הגיעו  יותר , הנעלה

eÈÈ‰ 'ÈÂ‰a eÈÓ‡iÂ שהייתה ««¬ƒ«¬»»«¿
של  eÓˆÚ'aL˙'התגלות 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk)25 במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
ÊŒÈÁ‡Ïe‰הנ "ל  ,(˙eÎÈ‡a«¬ƒ¿«¬≈∆

בהוי ' לאמונה שהגיעו  לאחר 

אז  רק LÓe‰שבעצמותו , Ó‡∆¡«¿…∆
˙ÈÁaL ÔeÓ ‰fnL ,BcÚ«¿∆ƒ∆»∆¿ƒ«

‰LÓ לידי באה והיא האמינו  שבה …∆
ביותר , הנעלה בשלב באחרונה, גילוי 

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰, כאמור כי , ¬»»∆¿«¿

ומחובר ) (דבוק "מגיע" משה

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש של  בעצמותו 

BÁÎa ÔÎÏÂ משה aÁÏשל  ¿»≈¿…¿«≈
'ÈÂ‰ ˙ÈÁa Ìb CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ«¬»»
Èel‚a È‡iL '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆»ƒ¿ƒ
ויתגלה  וירד  וימשיך  שברצון  בהוי '

והפיכת  סוף ים קריעת לפעולת עד 
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יי       

י p‰Â‰ד ) ׁשּקריעת  הכנה ּכׁשם  היתה  ֿ ס ּוף  ם  ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַָָָָ

ּגם  ּכ ּדת ֹורה , ּדגליא  ֿ ּתֹורה  ְְְְַַַַָָָָלמ ּתן

ּתהיה  לעתיד  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ׁשּתת ּגּלה  ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹקדם 

יד ֹו והניף  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּנהר , ּדבקיעת  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָההכנה 

ר ּוח ֹו ּבעים  ה ּנהר  מ ׁשיח .26על  ׁשל  ר ּוח ֹו ּדא  , ְִֶַַַַָָָָָ

ּדגליא  ֿ ּתֹורה  למ ּתן ׁשההכנה  ּביניהם , ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוההפר ׁש

ֿ ּתֹורה  למ ּתן והכנה  ה ּים , ּבקיעת  היא  ְְְֲִִַַַַַָָָָָּדת ֹורה 

ה ּנהר . ּבקיעת  היא  ה ּתֹורה  ְְִִִִִַַַָָָּדפנימ ּיּות 

e‡e לנהר 27הענין ים  ּבין ההפר ׁש ּדה ּנה , , ≈ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבאדם  ה ּנפ ׁש ּבכח ֹות  ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ְְִֶֶֶַָָָָֹיּובן

ּבחינת  ה ּוא  ונהר  ּדּבּור , ּבחינת  ה ּוא  ׁשּים  ְְְְִִִֶַַַָָָָלמ ּטה ,

וק ּימא 28מח ׁשבה  מקוי ים  ּכי, כן 29, ּוכמ ֹו , ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לד ּבר  ועת  לח ׁשֹות  עת  - ה ּנהר 30ּבד ּבּור  ּומי , ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָ

ואזלי  ׁשּמׁשֹוטטת 31ניידי ּבמח ׁשבה  כן ּוכמ ֹו , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

יׁש ּבמח ׁשבה ) והן ּבד ּבּור  (הן ּוב ׁשניהם  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּתמיד .

לענין  צרי ולכן ּגּלּוי, ּובחינת  העלם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבחינת 

ּבזה , והענין ּבג ּלּוי. ימ ׁש ׁשההעלם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻה ּבקיעה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו אינׁש32ּדה ּנה  קאי לא  ְְִִִֵֵֵַַָָֹ

זאת  ׁשּמּלבד  והינּו, כ ּו', ּדר ּביּה ְְְְְִֵֶַַַַַָֹא ּדע ּתא 

ּגּלּוי  ּבהם  אין עצמם  מ ּצד  ה ּדּבּור  ְִִִִֵֶֶַַַָָׁשא ֹות ּיֹות 

ואז  ֿ ׂשכל , ּבר  יהיה  ׁשה ּתלמיד  צרי ולכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה ּׂשכל ,

א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  ה ּׂשכל  את  לג ּלֹות  יּוכל  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָּדוקא 

עצמם  ׁשּבא ֹות ּיֹות  לפי והינּו הרב , ׁשל  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה ּדּבּור 

לא  ֿ ׂשכל  ּבר  ׁשאינֹו מי ולכן ּבהעלם , ה ּוא  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹה ּׂשכל 

הרי  זאת , מ ּלבד  ה ּנה  מהא ֹות ּיֹות , מא ּומה  ְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹיבין

ּכא ׁשר  עצמ ֹוּגם  ּומיּגע  ֿ ׂשכל  ּבר  ה ּוא  ה ּתלמיד  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַ

לא  אז ּגם  ּבא ֹות ּיֹות , ׁשּיׁשנֹו ה ּׂשכל  את  ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹלג ּלֹות 

ה ּׂשכל  עצם  ׁשּבחינת  והינּו, ּדר ּביּה, א ּדע ּתא  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָקאי

וה ּנה , ּבג ּלּוי . ּבא  ואינֹו ּבא ֹות ּיֹות  ּבהעלם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָנׁשאר 

ּבמח ׁשבה  ּגם  ּכ וג ּלּוי, העלם  יׁש ׁשּבד ּבּור  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשם 

ּדּבּור  ּבין ההפר ׁש ׁשהרי וג ּלּוי, העלם  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַיׁש
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יב     

לזּולת ֹו, ּגּלּוי ה ּוא  ׁשּדּבּור  ה ּוא  ְְֲִִֶַָָָלמח ׁשבה 

ּכׁשם  ה ּנה  ולכן, לעצמ ֹו, ּגּלּוי היא  ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּומח ׁשבה 

ֿ ידי  על  ל ּזּולת  נת ּגּלה  לא  ה ּׂשכל  ּופנימ ּיּות  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשעצם 

ׁשעמק  ּבמח ׁשבה , ּגם  ּכ ה ּדּבּור , ְֲִִֶֶַַַָָָֹא ֹות ּיֹות 

ּגם  מת ּגּלים  אינם  וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָּופנימ ּיּות 

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ה ּמח ׁשבה , א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָלעצמ ֹו

ֿ אפ ׁשר  אי ּבתק ּפּה היא  ה ּמּדה  ׁשּכא ׁשר  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָר ֹואים 

ׁשּנת ּבאר   ּדר ֿ ועל  מס ּדרת . מח ׁשבה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתהיה 

להיֹות  צרי מס ּדר , ּדּבּור  ׁשּיהיה  ׁשּבכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֻלעיל 

ׁשּבכדי  ּבמח ׁשבה , ּגם  ה ּוא  ּכן ּבמח ׁשבה , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָצמצ ּום 

צמצ ּום  להיֹות  צרי מס ּדרת , מח ׁשבה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֻׁשּתהיה 

וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  ּׁשעצם  לפי והינּו ּובמ ּדֹות , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַּבׂשכל 

ה ּמח ׁשבה . ּבא ֹות ּיֹות  מת ּגּלים  ְְֲִִִֵַַַָָָאינם 

‰Êe ּדנגלה ֿ ּתֹורה  למ ּתן ׁשההכנה  ה ּטעם  יּובן »∆ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבחינת  ה ּים , ּבקיעת  ֿ ידי על  היתה  ְְְְְִִֵַַַַָָָָּדת ֹורה 

ה ּתֹורה  ּדפנימ ּיּות  ֿ ּתֹורה  למ ּתן וההכנה  ְְְֲִִִִַַַַַָָָָה ּדּבּור ,

ה ּמח ׁשבה , ּבחינת  ה ּנהר , ּבקיעת  ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּתהיה 

על ֿ ה ּוא  ּדלעתיד  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ׁשּגּלּוי ְְְִִִִִִֶַַָָלפי

ּפנימ ּיּות  עמק  ּגּלּוי האדם  ּבנפ ׁש ּדגמא   ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֻּדר

על  מעלימים  ה ּמח ׁשבה  א ֹות ּיֹות  ׁשּגם  ֲֲִִִֶַַַַַַָָֹה ּכח ֹות ,

וזה ּו מ ׁשיח 33זה . ּגּבי ּׁשּכת ּוב  יׂשּכיל 34מה  ה ּנה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

למעלה  ׁשּיהיה  מאד , וגב ּה ונּׂשא  יר ּום  ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹעב ּדי

ר ּבינּו מ ׁשה  ּכפי 35מהאב ֹות , ּגם  הרא ׁשֹון ּומאדם  ְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

החטא  קדם  אחר 36ׁשהיה  ּבמק ֹום  ּומבאר  ,37 ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנ ה ּמעל ֹות  ּכנגד ׁשחמ ׁש הם  מ ׁשיח  ּגּבי אמר ּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ר ּוח  נפ ׁש ה ּנׁשמה , ּבהם  ׁשּנקראת  ה ּׁשמ ֹות  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחמ ּׁשה 

יחידה  ח ּיה  מ ׁשה 38נׁשמה  האב ֹות  ׁשאצל  והינּו, , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

נפ ׁש ּבחינת  ּגּלּוי רק  היה  הרא ׁשֹון ואדם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָר ּבנּו

יחידה , ּבחינת  ּגם  יג ּלה  ּומ ׁשיח  ח ּיה , נׁשמה  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָר ּוח 

מה ׁשּתל ׁשל ּות , למעלה  היא  יחידה  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבחינת 

ואף  ע ּתיק . ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ה ּוא  למעלה  ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָוענינּה
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א ּבא  ּפנימ ּיּות  מ ּבחינת  ה ּוא  מ ׁשה  ,39ׁשּגם  ְְִִִִֶֶַַַָֹ

ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  א ּבא  ֿ מק ֹום ,40ּופנימ ּיּות  מ ּכל  , ְְִִִִִִַַָָָ

ׁשהיא  ּכפי ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  ּדֹומה  אינֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַהרי

ּכפי  ע ּתיק  לפנימ ּיּות  א ּבא , ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִִִִִַַַָּבבחינת 

תרס "ו  ּבהמ ׁש ּכּמבאר  ּבמק ֹומ ּה, ְְְְִִֵֶֶַָָֹׁשהיא 

ּפנימ ּיּות 41ּבאר ּכה  ּגּלּוי ּבׁשביל  ה ּנה  ולכן, . ְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻ

מס ּפיק  לא  ה ּמׁשיח , ּבביאת  ׁשּיהיה  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹה ּתֹורה 

ה ּנהר , ּבקיעת  ּגם  להיֹות  צרי א ּלא  ה ּים , ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבקיעת 

ּדלעתיד . ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי ההכנה  ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָׁשּזֹוהי

ּׁשּכת ּוב e‰ÊÂה ) ּבּנהר 16מה  ליּבׁשה , ים   הפ ¿∆ְֶַַַַָָָָָָָ

ּדח ׁשיב  ּבֹו, נׂשמחה  ׁשם  ּברגל , ְְְְֲִִֶַַַָָָּיעבר ּו

ים   הפ למעלה . ּדמ ּלמ ּטה  ּבסדר  מדרג ֹות  ג ' ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכאן

ּביציאת  ׁשהיתה  ֿ ס ּוף  ים  קריעת  על  קאי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָליּבׁשה ,

ה ּנהר  ּבקיעת  על  קאי ּברגל , יעבר ּו ּבּנהר  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמצרים .

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי הכנה  ׁשהיא  ְְְֲִִִִִִֶַָָָָּדלעתיד 

על  קאי ּבֹו, נׂשמחה  ׁשם  ּׁשּכת ּוב  ּומה  ְְְִִִֵֶַַָָָָָּדלעתיד .

ֿ ּפי  על  ּכּמּובן ּדלעתיד , ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ְְִִִִִִַַַָָָּגּלּוי

האריז"ל  ּבכתבי ּׁשּזכה 42ה ּמבאר  מה  ׁשּכל  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

זה  היה  כ ּו' ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי ְְֲִִִִֶַַָָָָהאריז"ל 

ׂשמח  ֿ ידי מצוה .על  ׁשל  ה  ְְְִִֵֶַָָ

ÌÓ‡ מ ּזה ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְֲֲִִִִֵֶֶַָָ

על ֿ ה ּתֹורה  לפנימ ּיּות  זכה  ְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהאריז"ל 

ׁשּגּלּוי  לכא ֹורה , מ ּוכח  מצוה , ׁשל  ׂשמחה  ְְְְִִִִֵֶֶָָָָידי

ׁשל  מ ּׂשמחה  למעלה  ה ּוא  ה ּתֹורה  ְְְְִִִִֶַַָָָּפנימ ּיּות 

ּכעין  היה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמצוה ,

 ּולאיד מצוה . ׁשל  ה ּׂשמחה  על  ׂשכר  ְְְְִִִֶַַַָָָָָּתׁשל ּום 

יד ּוע  הרי הרי 43ּגיסא , ּדבר  לאיזה  ה ּגֹורם  ׁשּכל  ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבכח ֹו ּגּופא  ׁשּמּזה  והינּו, מ ּמּנּו, למעלה  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹה ּוא 

ּבעצמ ֹו ׁשה ּוא  מ ּוכח , זה , ּדבר  ּולהמ ׁשי ְְְְְִִֶֶַַָָָֹלגרם 

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ה ּדבר . המ ׁשכת  לגרם  ּבכח ֹו ולכן ֿ יד ֹו, על  ה ּנמ ׁש מה ּדבר  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלמעלה 
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וש"נ.39) ואילך. 244 ע ' ח "ו לקו"ש וראה ב . סו, בשלח  תו"א לקו"ת 40)ראה וראה שם. רמ "ז פט "ו. הק "ש שער פע "ח 

וש"נ. .49 ע ' ה'ש"ת בסה"מ  שליט "א אדמו"ר כ"ק  הערת ד. מט , ואילך.41)נצבים צה חרדים 42)ע ' ספר הקדמת ראה

וראה  דע ). גם (ד"ה להאריז"ל המצוות שער הקדמת וראה סע "ב ). רלט , בשל"ה הובא הרביעי . התנאי  – המצוות (תנאי 

ב . כ, תולדות ופכ"א.43)תו"א פט "ו תרל"ז וככה המשך ראה

    
מהכתר . שלמטה הספירות בעשר  שהם כפי  LÓ‰והמידות ÌbL Û‡Â¿«∆«…∆

‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ ‡e‰39, החכמה ספירת של  הפנימיות היינו  ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»
ו 'אם') 'אב' נקראות המידות את ה'מולידות' ובינה חכמה (כי  "אבא" ֵָהנקרא

˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈÙe40, של והפנימיות החכמה העומק ¿ƒƒ«»¿ƒƒ«ƒ
בחינת  של  ובפנימיות בעומק קשור 

ֿ מה, כח אותיות שחכמה, (משום עתיק

היא  ממנו  שכתוצאה בביטול  היא

כן  ואם ממנה) שלמעלה במה קשורה

עתיק  בפנימיות קשור  רבנו  משה גם

שעל  משה על  משיח של  המעלה ומהי 

והמענה  וכו '? ונשא" "ירום נאמר  זה

כי  למרות ÌB˜ÓŒÏkÓ,הוא ƒ»»
אכן  משה, של  הבחינה שהחכמה,

כי  מהחכמה שלמעלה בכתר  קשורה

בין  מיוחדת וקירבה שייכות יש

עתיק", ל "פנימיות אבא" "פנימיות

זאת  ÓBc‰בכל  BÈ‡ È‰¬≈≈∆
‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆ƒ

,‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa הכתר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»
שהוא  eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ˙בחכמה כפי 

dÓB˜Óa ‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿»
עצמו  CLÓ‰aבכתר  ‡nk ,«¿…»¿∆¿≈

‰k‡a Â"Ò˙41. »¬À»
Èelb ÏÈLa ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ
‰È‰iL ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆

ÁÈLn‰ ˙‡Èa כך כל  שדרגתו  ¿ƒ««»ƒ«
ונעלית, ÚÈ˜a˙גבוהה ˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ«

Ìi‰, העליון הדיבור  ‡l‡בחינת «»∆»
‰p‰ ˙ÚÈ˜a Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿«¿ƒ««»»

העליונה, המחשבה È‰BfL∆ƒבחינת
‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èel‚Ï ‰Î‰‰«¬»»¿ƒ¿ƒƒ«»

.„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ
e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ על ‰16) ¿∆«∆»

לבוא העתידה ÌÈהגאולה CÙ‰»«»
,Ï‚a eÚi ‰pa ,‰LaÈÏ¿«»»«»»««¿¿»∆
ÈLÁc ,Ba ‰ÁÓN ÌL»ƒ¿¿»«¬ƒ

ומונה  B‚„Ó˙שמפרט '‚ Ô‡k»«¿≈
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc „Òa¿≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»

˜‡Èהאחת  ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ »«»¿«»»»≈
ÛeÒŒÌÈמכוון  ˙ÚÈ˜ ÏÚ«¿ƒ««

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰˙È‰L כהכנה ∆»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

- השנייה תורה. במתן  שבתורה הנגלה חלק eÚÈלהתגלות ‰pa«»»««¿
È‡˜ ,Ï‚a מכוון‰Î‰ ‡È‰L „È˙ÚÏc ‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÏÚ ¿»∆»≈«¿ƒ««»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¬»»

‰ÁÓN ÌL e˙kM ‰Óe .„È˙ÚÏc ‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èel‚Ï¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«∆»»ƒ¿¿»
,Ba- ביותר  והנעלית השלישית הדרגה Èelbמכוונת ˜‡Èשהיא ÏÚ »≈«ƒ

„È˙ÚÏc ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ
הנהר , בקיעת של  ההכנה אחרי  שתהיה

È˙Îa ‡n‰ ÈtŒÏÚ Ôenk«»«ƒ«¿…»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ‡‰42‰ÎfM ‰Ó ÏkL »¬ƒ«∆»«∆»»

˙eiÓÈt Èel‚Ï Ï"ÊÈ‡‰»¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ‰È‰ 'eÎ ‰Bz‰«»»»∆«¿≈

‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN עניין כן  ואם ƒ¿»∆ƒ¿»
להתגלות  במיוחד  קשור  השמחה

התורה. פנימיות

,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰ÎÊ Ï"ÊÈ‡‰L ‰fÓ È‰L∆¬≈ƒ∆∆»¬ƒ«»»
È„ÈŒÏÚ ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«»«¿≈
ÁÎeÓ ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»»
˙eiÓÈt ÈelbL ,‰B‡ÎÏƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ

‰‰ÁÓOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Bz«»¿«¿»ƒƒ¿»
Èelb È‰L ,‰ÂˆÓ ÏL∆ƒ¿»∆¬≈ƒ

‰Bz‰ ˙eiÓÈt זכה שהאריז "ל  ¿ƒƒ«»
ÏÚלו  ÎN ÌeÏLz ÔÈÚk ‰È‰»»¿≈«¿»»«

‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓO‰ לו שהייתה «ƒ¿»∆ƒ¿»
נעלה  שהשכר  ומאחר  לכן , קודם

של  ששמחה נמצא עצמו  מהדבר 

ונמוכה  פחותה בדרגה היא מצווה

מה  כן  ואם התורה, פנימיות מהתגלות

שהתגלות  הכתוב דברי  משמעות

ל "שם  ותגרום תביא התורה פנימיות

בו "?. ÒÈb‡,נשמחה C„È‡Ïe מצד ¿ƒ»ƒ»
Úe„Èשני  È‰43ÌBb‰ ÏkL ¬≈»«∆»«≈

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ È‰ c ‰ÊÈ‡Ï¿≈∆»»¬≈¿«¿»
‡Ùeb ‰fnL ,eÈ‰Â ,epnÓƒ∆¿«¿∆ƒ∆»

CÈLÓ‰Ïe Ì‚Ï BÁÎaL ולגלות ∆¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
BÓˆÚa ‡e‰L ,ÁÎeÓ ,‰Ê c»»∆»∆¿«¿
CLÓp‰ c‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»«ƒ¿»

BÁÎaומתגלה ÔÎÏÂ ,B„ÈŒÏÚ«»¿»≈¿…
ŒÏÚÂ .c‰ ˙ÎLÓ‰ Ì‚Ïƒ¿…«¿»««»»¿«
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יד     

מעצם  ה ּׂשמחה  ׁשהיא  מצוה , ׁשל  ׁשּׂשמחה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנמצא 

מ ּגּלּוי  למעלה  היא  ה ּמצוה , מע ׂשה  ְְְֲִִִִִֵַַַָָק ּיּום 

ּׁשאמר ּו מה  להבין צרי וגם  ה ּתֹורה . ְְְְִִִִֶַַַָָָָּפנימ ּיּות 

ז"ל  ּומע ׂשים 44ר ּבֹותינּו ּבת ׁשּובה  אחת  ׁשעה  יפה  ְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ה ּבא , הע ֹולם  ח ּיי מ ּכל  ה ּזה  ּבע ֹולם  ִִֵֶַַַָָָָָָט ֹובים 

ה ּמדרג ֹות  ּכל  היינּו ה ּבא  הע ֹולם  ח ּיי ּכל  ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָּדפר ּוׁש

ׁשּבע ֹולם  ה ּנמ ּוכ ֹות  מה ּמדריג ֹות  ה ּבא , ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבע ֹולם 

וגם  העלי ֹון, ֿ עדן  ּגן ֿ עדן, ה ּגן ענין ׁשה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה ּבא ,

ל ּמדרג ֹות  ועד  ה ּתח ּתֹון, ֿ עדן ּגן יֹותר  ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָלמ ּטה 

ה ּמׁשיח , ּביאת  ּכמ ֹו ה ּבא , ׁשּבע ֹולם  נעל ֹות  ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָה ּיֹותר 

כ ּו' מנּוחה  להם  אין צ ּדיקים  ה ּמתים , ,45ּתח ּית  ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

כ ּו' ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּלֹו יֹותר ,46יֹום  ּולמעלה  , ְְְֵֶַַָָָֻ

ּבת ׁשּובה  אחת  ׁשעה  יפה  נאמר  ֿ זה  ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָׁשעל 

הע ֹולם  ח ּיי מ ּכל  ה ּזה  ּבע ֹולם  ט ֹובים  ֲִִִֵֶַַַָָָָָּומע ׂשים 

מעלת  ּגדל  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּדאף  והינּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹה ּבא .

מ ּכל ֿ לעתיד , ׁשּתת ּגּלה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהפלאת 

ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּבת ׁשּובה  יתרה  מעלה  יׁש ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָמק ֹום ,

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי מא ׁשר  יֹותר  ה ּזה  ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבע ֹולם 

ֿ ּד47ּדלעתיד  ועל  לעיל . ּׁשּנת ּבאר  מה   ר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

היא  ה ּמצוה  מע ׂשה  ק ּיּום  מעצם  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשה ּׂשמחה 

ה ּתֹורה . ּפנימ ּיּות  מ ּגּלּוי יֹותר  ְֲִִִִֵֵַַָנעלית 

ר ּבֹותינּוÔeÈÂו) ּבדברי ה ּפל ּוג ּתא  ּבהק ּדים  זה  ¿»ְְְְְְִִֵֵֶַַַָ

אין 48ז"ל  א ֹו ּכּונה  צריכ ֹות  מצ ֹות  אם  ְְִִִֵַַָָ

ּכּונה  ע ּלּוי 49צריכ ֹות  ּבענין היא  ּופל ּוג ּתתם  , ְְְְְִִִִַַָָָָ

ּבק ּיּום  ׁשהע ּלּוי היא  אחת  ּדעה  ה ּמצ ֹות , ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּומעלת 

ֿ ידי  על  ּכי ּכּונה , ּבהם  יׁש ּכא ׁשר  ה ּוא  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָה ּמצ ֹות 

יֹותר , נעלה  ּבאפן ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  נע ׂשה  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹה ּכּונה 

ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  ׁשּמעלת  היא  ה ּׁשנּיה  ודעה  ּבח ּיּות . ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  נע ׂשה  ׁשאז ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפי

ה ּכל  לדברי ּדה ּנה , ה ּמצוה . מע ׂשה  ק ּיּום  ּבג ּוף  אם ) ּכי ה ּכּונה , מ ּצד  (לא  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹהיא 

ע ֹוׂשה  ואינֹו ה ּכּונה  את  ּכׁשמכון ׁשהרי ה ּכּונה , ולא  ה ּמצוה  מע ׂשה  ה ּוא  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהע ּקר 

ואינֹו ּבפעל  ה ּמצוה  את  ּוכ ׁשע ֹוׂשה  ה ּמצוה , את  ק ּים  לא  ּבפעל , ה ּמצוה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאת 

ה ּמצוה  ק ּיּום  ֿ ח ֹובת  ידי יצא  אזי האחת 50מכ ּון, ׁשּלּדעה  היא , ה ּפל ּוג ּתא  א ּלא  . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
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מי "ז.44) פ "ד וש"נ.45)אבות בסופה. בסופה.46)ברכות ואילך).47)תמיד ד (קנט , ואילך ב  רכג, שם תו"ח  גם ראה

וש"נ.48) ע "ב . ריש קיד, ואילך).49)פסחים ב  (קנו, ואילך ב  ריח , שם תו"ח  ראה – לקמן רפל"ח .50)בהבא תניא ראה

    
ÌˆÚÓ ‰ÁÓO‰ ‡È‰L ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓOL ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿»≈∆∆

,‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜ ידי על  שנגרמה רוחנית מהתגלות כתוצאה ולא ƒ«¬≈«ƒ¿»
המצווה  ‰Bz‰פעולת ˙eiÓÈt ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ מה כן  ואם ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ«»

בו ?. נשמחה ל "שם" גורמת התורה פנימיות שהתגלות בכך  הביאור 

ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â לעיל האמור  איך  ¿«»ƒ¿»ƒ
הגילויים  של  הגדולה המעלה על 

אחד  בקנה עולה לבוא לעתיד  שיהיו 

Ï"Êעם  eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Ó44 «∆»¿«≈«
‰eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ»»»»««ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆

המשיח  ביאת ÈiÁלפני  ÏkÓƒ»«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ביאת את גם הכוללים »»«»

‰ÌÏBÚהמשיח, ÈiÁ Ïk LeÙc¿≈»«≈»»
˙B‚„n‰ Ïk eÈÈ‰ ‡a‰«»«¿»««¿≈
˙B‚È„n‰Ó ,‡a‰ ÌÏBÚaL∆»»«»≈««¿≈
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טו       

ּגם  יׁש ּבפעל  ל ּמע ׂשה  נֹוסף  ּכא ׁשר  היא , ְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹה ּמעלה 

ּבק ּיּום  היא  ה ּמעלה  ה ּׁשנּיה  ול ּדעה  ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָה ּכּונה .

מ ּצד  ּדה ּנה  ה ּוא , והענין עצמ ּה. ה ּמצוה  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמע ׂשה 

ּכּונת  ׁשהרי התח ּלק ּות , ּבהם  יׁש ה ּמצ ֹות  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכּונת 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּבר ּורים , ענין ּבׁשביל  היא  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַה ּמצ ֹות 

ׁשּבֹו ה ּגׁשמי  ה ּדבר  את  מבררים  ה ּמצוה  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָק ּיּום 

ּומצוה  מצוה  ׁשּכל  מ ּובן ּומ ּזה  ה ּמצוה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנע ׂשית 

מצוה  ׁשּכל  ּכיון עצמ ֹו, ּבפני מיחד  ענין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻה ּוא 

ׁשהם  ּכפי  ה ּמצ ֹות  ענין וגם  אחר . ּבר ּור  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַּפֹועלת 

ּדלעתיד , ה ּמצ ֹות  ּכמ ֹו ה ּבר ּורים , מענין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלמעלה 

יהיה  ה ּמצ ֹות  וענין ה ּבר ּורים , ענין יהיה  לא  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשאז

עליֹונים  יח ּודים  ה ּיח ּודים 51ליחד  ּבענין ּגם  ה ּנה  , ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַ

ׁשּיׁש ונמצא , עצמ ֹו, ּבפני ענין ה ּוא  יח ּוד  ּכל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי

ׁשאינּה ה ּמצוה  עצם  אבל  ּבּמצ ֹות . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהתח ּלק ּות 

ק ּבלת  מ ּצד  ה ּמצוה  ק ּיּום  ענין וה ּוא  ה ּכּונה , ְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָמ ּצד 

היֹות  ׁשעם  והינּו, ּכלל , התח ּלק ּות  ּבזה  אין ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹעל ,

אחרת , ּפע ּלה  נע ׂשית  ּומצוה  מצוה  ּכל  ֿ ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל 

ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ּדכל  ׁשה ּיס ֹוד  מאחר  ֿ מק ֹום , ְְְִִֵֶַַַַָָָמ ּכל 

ּבהם  אין לכן על , ק ּבלת  ענין ׁשה ּוא  ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד ,

ְְִַהתח ּלק ּות .

‰p‰Âׁשּיׁש ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ּבין הח ּלּוק  ּכלל ּות  ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַַַָָ

ה ּמצ ֹות  מע ׂשה  לעצם  התח ּלק ּות  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָּבהם 

הח ּלּוק   ּדר ֿ על  ה ּוא  מהתח ּלק ּות , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשּלמעלה 

ּכּונת   ּדר ֿ על  ׁשהם  ּדלעתיד , ה ּגּלּויים  ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבין

ּבענין  (לא  ה ּוא  ׁשע ּקר ּה עכ ׁשו, לעב ֹודה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹה ּמצ ֹות ,

ק ּבלת   ּבדר ה ּמצ ֹות  ּבמע ׂשה  אם ) ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָה ּגּלּויים ,

ּדלעתיד  ה ּנהר  ׁשּבקיעת  ה ּטעם  ּגם  וזה ּו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹעל .

ענין  יהיה  ׁשּלעתיד  לפי נחלים , לז' ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָּתהיה 

התח ּלק ּות  ּכּמה  יׁש ה ּגּלּויים  ּובענין ְְְְִִִִִִֵַַַַַָה ּגּלּויים ,
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סוסכ"ו.51) אגה"ק  תניא ראה

    
‰ek‰ Ìb LÈ ÏÚÙa ‰NÚnÏ ÛÒB L‡k ,‡È‰ ‰ÏÚn‰ כך ««¬»ƒ«¬∆»««¬∆¿…«≈«««»»

ובהתלהבות. בחיות אלא 'יבשה' בצורה איננו  ‰iM‰הקיום ‰ÚcÏÂ¿«≈»«¿ƒ»
‡È‰ ‰ÏÚn‰ בעיקר.dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜a ««¬»ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ¿»«¿»

Ì‰a LÈ ˙Bˆn‰ ˙ek „vÓ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â במצוות ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ««»««ƒ¿≈»∆
˙e˜lÁ˙‰ אחת בין  והבדלים ƒ¿«¿

ek˙לשנייה, È‰Lקיום˙Bˆn‰ ∆¬≈«»««ƒ¿
,ÌÈea‰ ÔÈÚ ÏÈLa ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
את  עובדים שכאשר  בחסידות כמבואר 

בעולם  גשמיים עניינים עם מגע תוך  ה'

והרע  הטוב בין  מפרידים הזה

את  ומעלים ומבררים בהם המעורבים

בתוכם, שנמצאים הקדושה ניצוצות

‰Âˆn‰היינו  Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿»
ÈÓLb‰ c‰ ˙‡ ÌÈÓ¿»¿ƒ∆«»»««¿ƒ
‰fÓe ,‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ BaL∆«¬≈«ƒ¿»ƒ∆
‡e‰ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏkL ÔeÓ»∆»ƒ¿»ƒ¿»

BÓˆÚ ÈÙa „ÁÈÓ ÔÈÚ שונה ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«¿
המצוות, שאר  ÏkLמכל  ÔÂÈk≈»∆»

Á‡ ea ˙ÏÚBt ‰ÂˆÓ שונה ƒ¿»∆∆≈«≈
שאר  ידי  על  שנפעלים מהבירורים

עם  במגע באים מצווה בכל  כי  המצוות

המיוחדים  הזה בעולם אחרים דברים

בפרט. מצווה ÔÈÚלאותה Ì‚Â¿«ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆≈¿«¿»

,ÌÈea‰ ÔÈÚÓ הבירורים נושא ≈ƒ¿««≈ƒ
ידי  על  שנפעל  אחד  עניין  רק הוא

עניינים  המצוות בכל  ויש המצוות

(כי  הבירורים מעניין  הנעלים נוספים

המצוות  של  הפעולה הוא הבירור 

הביטוי  שהם הגשמיים בדברים

המצוות) של  הנמוך  ¿BÓkהחיצוני 
Ê‡L ,„È˙ÚÏc ˙Bˆn‰ בימות «ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»

"ואת  היעוד  שיקויים לאחר  המשיח

הארץ" מן  אעביר  הטומאה רוח

מקום  אין  תתבטל  הרע ומציאות

מהטוב  הרע הפרדת שעניינם לבירורים

אז  ÔÈÚולכן  ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆ƒ¿«
‰È‰È ˙Bˆn‰ ÔÈÚÂ ,ÌÈea‰«≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆

ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ51, ¿«≈ƒƒ∆¿ƒ
הניצוצות  בירור  שיושלם "אחר  שבתניא: הקודש באגרת הזקן  רבנו  ובלשון 

אם  כי  בירורין  לברר  והמצוות התורה עסק יהיה לא אזי  מהטוב... הרע ויופרד 

יותר ", עליונים אורות להמשיך  יותר  עליונים יחודים ÔÈÚaליחד  Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ¿«
LiL ,‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ „eÁÈ Ïk È‰ ÌÈ„eÁi‰«ƒƒ¬≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿»∆≈

˙Bˆna ˙e˜lÁ˙‰ אחת מצווה ידי  על  שנפעל  הייחוד  דומה אינו  כי  ƒ¿«¿«ƒ¿

אחרת. מצווה ידי  על  הנפעל  ÌˆÚלייחוד  Ï‡ קיוםdÈ‡L ‰Âˆn‰ ¬»∆∆«ƒ¿»∆≈»
ÏÚ ˙Ïa˜ „vÓ ‰Âˆn‰ Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰ek‰ „vÓ מלכות ƒ«««»»¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ««»«…

ÏÏk,שמים, ˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa ÔÈ‡ מצווה בין  הבדל  שום אין  זו  ומבחינה ≈»∆ƒ¿«¿¿»
לשנייה  ÂˆÓe‰אחת ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰lÚt ˙ÈNÚ דומה ואינו  «¬≈¿À»«∆∆
אחת  מצווה קיום של  בפועל  המעשה

ולכל  אחרת מצווה קיום של  למעשה

Á‡Óמצווה, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
L„BÒi‰והבסיס˙Bˆn‰ ÏÎc ∆«¿¿»«ƒ¿

˙Ïa˜ ÔÈÚ ‡e‰L ,„Á‡ ‡e‰∆»∆ƒ¿««»«
ÏÚ,שמים Ì‰aמלכות ÔÈ‡ ÔÎÏ …»≈≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ המצוות כל  זה ובמובן  ƒ¿«¿
שוות.

˜elÁ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â ההבדל ¿ƒ≈¿»«ƒ
Ì‰a LiL ˙Bˆn‰ ˙ek ÔÈa≈«»««ƒ¿∆≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ תוכן יש מצווה ולכל  ƒ¿«¿
משלה  וכוונה NÚÓ‰משלה ÌˆÚÏ¿∆∆«¬≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
בגלל  דווקא המצוות בכל  שווה והוא

לעומת  המעשה של  והיתרון  מעלתו 

‰elÁ˜הכוונה, CcŒÏÚ ‡e‰«∆∆«ƒ
È˙ÚÏc„ההבדל  ÌÈÈelb‰ ÔÈaL∆≈«ƒƒƒ¿»ƒ

המשיח, בימות לבוא, לעתיד  שיהיו 

˙Bˆn‰ ˙ek CcŒÏÚ Ì‰L כי ∆≈«∆∆«»««ƒ¿
בדומה  ועניין  תוכן  יש ב'גילויים'

ולמחשבה, «¬»BÚÏ„‰לכוונה
,ÂLÎÚ,הגלות dwÚLבזמן  «¿»∆ƒ»»

ÌÈÈelb‰ ÔÈÚa ‡Ï) ‡e‰ שהרי …¿ƒ¿««ƒƒ
העלם  של  תקופה הוא הגלות זמן 

הפנימיים  האורות התגלות ללא והסתר 

העמוקים, ‡Ì)והתכנים Èkƒƒ
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa בפועלC„a ¿«¬≈«ƒ¿¿∆∆

ÏÚ ˙Ïa˜ עול מקבלת שנובע קיום «»«…
שלכאורה  (ולמרות שמים מלכות

כי  נמוכה יותר  בדרגה הוא כעת הקיום

הפנימי  והתוכן  העומק את בו  אין 

דבר  של  לאמתו  לבוא, לעתיד  שיתגלו 

המצוות  קיום לגבי  ויתרון  מעלה בו  יש

אחת  שעה "יפה ולכן  לבוא לעתיד 

שיבואר  כפי  הבא", העולם חיי  מכל  הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה

להלן ).

ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ לכך'ÊÏ ‰È‰z „È˙ÚÏc ‰p‰ ˙ÚÈ˜aL ¿∆««««∆¿ƒ««»»ƒ¿»ƒƒ¿∆¿
ÌÈÏÁ,שוניםÌÈÈelb‰ ÔÈÚ ‰È‰È „È˙ÚlL ÈÙÏ אורות של  ¿»ƒ¿ƒ∆∆»ƒƒ¿∆ƒ¿««ƒƒ

עליונים, B‚„Ó˙אלוקיים ˙e˜lÁ˙‰ ‰nk LÈ ÌÈÈelb‰ ÔÈÚe¿ƒ¿««ƒƒ≈«»ƒ¿«¿«¿≈
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טז     

ּכיון  ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָמדרג ֹות .

ּדת ֹורה , ּדגליא  ֿ ּתֹורה  למ ּתן הכנה  ה ּוא  ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָׁשענינּה

ּבעצם  ּדעכ ׁשו העב ֹודה  ּבׁשביל  ה ּוא  ענינֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָׁשע ּקר 

היתה  לכן מהתח ּלק ּות , ׁשּלמעלה  ה ּמצ ֹות  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמע ׂשה 

ּבלבד . אחת  ְְִִַַַָּבקיעה 

‰p‰Â ה ּמעלה ּגדלה  ה ּגּלּויים  ׁשּבענין אף  ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ

יׁש ֿ מק ֹום , מ ּכל  ,ער ֹו ֿ ּבאין ְְֲִִִֵֵָָָּדלעתיד 

ה ּזה  ּבע ֹולם  ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּבת ׁשּובה  ְֲֲִִִֶַַַָָָָמעלה 

ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ׁשּבענין לפי ה ּדבר , וטעם  ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָּדוקא ,

ּבזה  ׁשּיׁש ּכיון הרי ּדלעתיד ), ה ּגּלּויים   ּדר ֿ ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ(על 

לבחינת  רק  ֿ זה  ֿ ידי על  מ ּגיעים  לכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָהתח ּלק ּות ,

ּתענּוג ֿ ידי ׁשעל  [והגם  ּבלבד  ה ּמר ּכב  ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָֻּתענּוג 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּפׁשּוט , לתענּוג  ּגם  מ ּגיעים  ְְֲִִִַַַַַָָָָֻה ּמר ּכב 

ואין  ּדוקא ], ה ּמר ּכב  ּתענּוג  ֿ ידי על  ּבא  זה  ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָֻהרי

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. העצמ ּות ' 'ּפׁשיט ּות  ְְִֵֵֶֶַַַָָזה 

מ ּגיע  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  על , ּבק ּבלת  ה ּמצ ֹות  ים ּבק ּיּום  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּוכמאמר  מ ּמׁש,  ית ּבר ר ּוח 52ּבעצמ ּות ֹו נחת  ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

נע ׂשה  ּדפר ּוׁש רצ ֹוני, ונע ׂשה  ׁשאמר ּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלפני

(עס  נע ׂשה  ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  ֿ ידי ׁשעל  ה ּוא  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָרצ ֹוני

רצ ֹון  ּגם  למעלה , הרצ ֹון ענין א ֹויפגעטאן) ְְְְְִֶֶַַַָָָָָווערט 

למעלה  מ ּגיע  ה ּמצ ֹות  ׁשּקּיּום  לפי והינּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֻה ּמחלט ,

מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו א ּלא  ה ּמחלט , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻמרצ ֹון

ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  על  ּדת ֹורה  ּגליא  מעלת  ּגם  ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָוזה ּו

מה ֿ ה ּגּלּויים , ענין ה ּוא  ה ּתֹורה  ְְִִִִִִֶַַַַָׁשּבפנימ ּיּות 

. ית ּבר עצמ ּות ֹו ה ּוא  ּדת ֹורה  ּבגליא  ֿ ּכן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּׁשאין

ּביד ֹו, ותלמ ּוד ֹו לכאן ׁשּבא  מי א ׁשרי אמר ּו ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָולכן

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבג ּלּוי ּדלעתיד  ׁשהע ּלּוי ְְְְִִִִִִֶַַָָָהיינּו,

לעיל  ונת ּבאר  ּדת ֹורה , ּגליא  ל ּמּוד  ֿ ידי על  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיהיה 

מה ּדבר  יֹותר  למעלה  ה ּוא  ה ּגֹורם  ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשה ּדבר 

היא  ּדת ֹורה  ׁשּגליא  מ ּובן ּומ ּזה  ֿ יד ֹו, על  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנמ ׁש

ה ּתֹורה . מ ּפנימ ּיּות  ְְְִִִַַָָלמעלה 
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ח .52) כח , פינחס  ופרש"י  ספרי  ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ

    
'גילויים'. של  סוגים לשבעה היא כללי  שבאופן  Œ‰ÓÔkŒÔÈ‡Mהתחלקות «∆≈≈

dÈÚL ÔÂÈk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ההעלמות והסרת הבקיעה של  ƒ¿ƒ««≈»∆ƒ¿»»
שעה  באותה ÈÏ‚c‡וההסתרים ‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‡e‰ החלק של  ¬»»¿««»¿«¿»

ÂLÎÚcהנגלה  ‰„BÚ‰ ÏÈLa ‡e‰ BÈÚ wÚL ,‰B˙c בזמן ¿»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»¿«¿»
‰Bˆn˙הגלות ‰NÚÓ ÌˆÚa¿∆∆«¬≈«ƒ¿

,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL והעצם ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
כל  (כי  שונים לחלקים מתחלק לא

אינה  כבר  ממנו  והתפשטות הארה

ממש) ÚÈ˜a‰העצם ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»¿ƒ»
„Ïa ˙Á‡ לסוגים חלוקה ללא ««ƒ¿«

הנהר  בבקיעת שיהיה כפי  שונים

נפרדים. נחלים לשבעה לבוא לעתיד 

ÌÈÈelb‰ ÔÈÚaL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿ƒ¿««ƒƒ
ŒÔÈ‡a „È˙ÚÏc ‰ÏÚn‰ ‰Ï„b»¿»««¬»ƒ¿»ƒ¿≈

CBÚ, יותר שיעור  ŒÏkÓלאין  ¬ƒ»
‰eL˙a ‰ÏÚÓ LÈ ,ÌB˜Ó»≈«¬»ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆

הגלות  ‰c,בזמן  ÌÚËÂ ,‡˜Âc«¿»¿«««»»
˙Bˆn‰ ˙ek ÔÈÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ¿««»««ƒ¿

CcŒÏÚ) לעניין ‰ÌÈÈelbבדומה «∆∆«ƒƒ
‰Êa LiL ÔÂÈk È‰ ,(„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¬≈≈»∆≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ כוונה יש מצוה ולכל  ƒ¿«¿
לה, ŒÏÚמיוחדת ÌÈÚÈbÓ ÔÎÏ»≈«ƒƒ«

‚eÚz ˙ÈÁÏ ˜ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒ¿ƒ««¬
„Ïa kn‰ בין ההבדל  נקודת «À¿»ƒ¿«

כפי  מורכב' ל 'תענוג  עצמי ' 'תענוג 

שתענוג  היא הנפש בכוחות שהוא

ש'יתלבש' בלי  העונג  ענין  הוא עצמי 

מסויימת  מטרה כלפי  שמכוון  בתענוג 

והגדרה  'ציור ' ללא 'פשוט' תענוג  והוא

תענוג  הוא המורכב' 'תענוג  ואילו 

או  שבשכל  העונג  כמו  מסוים, מגורם

תורה  בלקוטי  (וראה שבמידות העונג 

מאכילה  "התענוג  ויקרא: ספר  סוף

שחוץ  מדבר  תענוג  הם כו ' ושתיה

התענוגים  מקור  כמו  זה ואין  ממנו ...

ממנו " שחוץ מדבר  התענוג  שאין 

להתענג  מצווה בשבת שלכן  ומבאר 

המשכת  היא "שבת כי  ומשתה, במאכל 

בחכמה  המתלבש והתענוג  מוחין ...

התלבשות  משל  דרך  על  הוא הרי 

הכיפורים  ביום אבל  התענוג " והרכבת

קיום  – ולענייננו  מהחכמה"). שלמעלה התענוגים ממקור  גלוי  הוא "כי  צמים

תע  גורם האדם המצוות  מתחבר  שבמצוות הכוונה ידי  ועל  כביכול , למעלה, נוג 

'תענוג  בחינת עם המעשה ידי  ועל  שלמעלה המורכב' 'תענוג  בחינת עם

ÌÈÚÈbÓהפשוט' kn‰ ‚eÚz È„ÈŒÏÚL Ì‚‰Â] דבר של  סופו  «¬«∆«¿≈«¬«À¿»«ƒƒ
ËeLt‰ ‚eÚ˙Ï Ìb, יותר a‡הנעלה ‰Ê È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ «¿«¬«»ƒ»»¬≈∆»

'˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt' ‰Ê ÔÈ‡Â ,[‡˜Âc kn‰ ‚eÚz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬«À¿»«¿»¿≈∆¿ƒ»«¿
LnÓ ומכל גדר  מכל  שלמעלה «»
Ìei˜a'ציור '. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ

˙Bˆn‰ בפועל Ïa˜a˙במעשה «ƒ¿¿«»«
ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÏÚ…∆«¿≈∆«ƒƒ
,LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»

Ó‡ÓÎe52ÈÙÏ Áe ˙Á ¿«¬»«««¿»«
,ÈBˆ ‰NÚÂ ÈzÓ‡L∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
‡e‰ ÈBˆ ‰NÚ LeÙc¿≈«¬»¿ƒ
‰NÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿«¬»

Ô‡ËÚ‚ÙÈB‡ ËÚÂÂ ÒÚ) נפעל ∆∆¿¿∆»
ÏÚÓÏ‰,ומתעורר  ÔBˆ‰ ÔÈÚ (ƒ¿«»»¿«¿»

ËÏÁn‰ ÔBˆ Ìb עצמו שהוא «»«À¿»
מהתגלות, ÈÙÏלמעלה eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿«ƒ«¿«¿»
‡l‡ ,ËÏÁn‰ ÔBˆÓ"נוגע" ≈»«À¿»∆»

.LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»
‡ÈÏb ˙ÏÚÓ Ìb e‰ÊÂ הנגלה חלק ¿∆««¬««¿»

,‰Bz‰ ˙eiÓÈt ÏÚ ‰B˙c¿»«¿ƒƒ«»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙaL∆ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿«

ÌÈÈelb‰ התורה של  זה בחלק שהרי  «ƒƒ
ישירה, בצורה אלוקות בענייני  עוסקים

‰B˙c ‡ÈÏ‚a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»¿»
Ca˙È B˙eÓˆÚ ‡e‰ אמנם כי  «¿ƒ¿»≈

גשמיים  בדברים עוסקים גלויה בצורה

ו "המחליף  בטלית" אוחזין  "שנים כמו 

מתעסקים  בעצם אבל  בחמור " פרה

בעצמו  הקב"ה של  ורצונו  בחכמתו 

אלו . בהלכות  ‡eÓשנתלבשו  ÔÎÏÂ¿»≈»¿
Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ הבא לעולם «¿≈ƒ∆»¿»

B„eÓÏ˙Â הזה בעולם B„Èa,שלמד  ¿«¿¿»
„È˙ÚÏc ÈelÚ‰L ,eÈÈ‰ בימות «¿∆»ƒƒ¿»ƒ

eiÓÈt˙המשיח  Èel‚a‰Bz‰ ¿ƒ¿ƒƒ«»
המשיח ידי  È„ÈŒÏÚעל  ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈

‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ,הזה בזמן  ƒ«¿»¿»
ÌBb‰ c‰L ÏÈÚÏ ‡a˙Â¿ƒ¿»≈¿≈∆«»»«≈
c‰Ó ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈≈«»»

CLÓpLומתגלה‰fÓe ,B„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿»«»ƒ∆
‰B˙c ‡ÈÏbL ÔeÓ את הגורמת »∆«¿»¿»

לבוא  לעתיד  התורה פנימיות ‰Bz‰התגלות ˙eiÓÈtÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ«»
העיסוק  של  התוצאה הזה.שהיא בזמן  התורה בפנימיות
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יז       

e‰ÊÂ אף ּדה ּנה  מ ׁשיח . לג ּבי ּדמ ׁשה  הע ּלּוי ּגם  ¿∆ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבחינת  ה ּוא  ׁשּמׁשיח  לעיל  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּנת ּבאר 

למעלה  ה ּוא  ע ּתיק  והרי ע ּתיק , ְְְֲִִִִֵַַַַָּפנימ ּיּות 

ּפר ּוׁשֹו ׁשע ּתיק  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  ִִֵֵֵֶַָָָָָמהע ֹולמ ֹות ,

ל ֹו ׁשּיׁש מ ּוכח  ּגּופא  מ ּזה  הרי ונב ּדל , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנע ּתק 

ונב ּדל  נע ּתק  ׁשה ּוא  א ּלא  לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאיזֹו

ׁשל  (ענינֹו ּדלעתיד  ׁשה ּמעלה  לפי והינּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמהם .

יׁש וג ּלּוי א ֹור  וכל  ה ּגּלּויים , ּבענין ה ּוא  ְְְְִִִִִֵַַַָָמ ׁשיח )

ּבהע ּתקה  ׁשה ּוא  א ּלא  לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ְְֶֶַַָָָָָָל ֹו

לעיל  נת ּבאר  מ ׁשה  ּבחינת  ּבענין אמנם  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוהב ּדלה .

מ ּגיע  ׁשה ּוא  עב ּדֹו) ּובמ ׁשה  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ(ּבפר ּוׁש

הוי' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  מ ּמׁש,  ית ּבר ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבעצמ ּות ֹו

ּדת ֹורה  ּגליא  ק ּבל  ׁשּמׁשה  לפי  והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּב'עצמ ּות '.

יׂשראל  לכל  ּגליא 53ּומסר ּה ל ּמּוד  ֿ ידי ועל  , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

זה  ואין מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו מ ּגיעים  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדת ֹורה 

ה ּוא ס  ׁשּמׁשיח  לעיל  ׁשּנת ּבאר  למה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹותר 

א ּבא  ּפנימ ּיּות  ּבבחינת  ּומ ׁשה  ע ּתיק , ְְְִִִִִִִִֶַַַָֹּבפנימ ּיּות 

ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  מ ּבחינת  ׁשּלמ ּטה  ע ּתיק  ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָּפנימ ּיּות 

מ ּצד  מ ׁשה  מדרגת  ּבין הפר ׁש ׁשּיׁש לפי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹעצמ ֹו,

ׁשּמדרגת  ֿ ּתֹורה , ּמּתן מ ּצד  מ ׁשה  למדרגת  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹעצמ ֹו

אבל  כ ּו', א ּבא  ּפנימ ּיּות  ּבבחינת  היא  עצמ ֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמ ׁשה 

ֿ ידי  על  ׁשּנּתן ּדת ֹורה  ּדגליא  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָמ ּצד 

מ ּמׁש  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו מ ּגיע  ה ּוא  הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹמ ׁשה 

מצוה , ׁשל  ׂשמחה  מעלת  ענין ּכן ּגם  וזה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּנ"ל .

ׁשעל ֿ לפי ה ּמצוה , מע ׂשה  ּבעצם  ה ּׂשמחה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדהינּו

מ ּמׁש,  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ּתֹופסים  ה ּמצ ֹות  ְְְְְְִִִֵֵַַַָָידי

ּבעצמ ּות ֹו. ּבֹו ב ֹו, נׂשמחה  ׁשם  נאמר  ֿ זה  על  ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָולכן

ּגליא ‡ÌÓז) ּדל ּמּוד  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  אף  »¿»ְְְֲִֵֶַַַָָָ

על  ּבק ּבלת  ה ּמצ ֹות  וק ּיּום  ְְְְִִַַַָָֹּדת ֹורה 

עכ ׁשו  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָּתֹופסים 

הם  עכ ׁשו ׁשּיׁשנם  ה ּגּלּויים  וכל  ּבהעלם , זה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי

עצמ ּות ֹו ּגּלּוי זה  ׁשאין א ֹו הא ֹופ ּנים , מ ּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאחד 
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ÈelÚ‰ Ìb e‰ÊÂ היתרון‰LÓcמסויים p‰c‰במובן  .ÁÈLÓ Èa‚Ï ¿∆«»ƒ¿…∆¿«≈»ƒ«¿ƒ≈

ÏÈÚÏ ‡a˙pL Û‡ ממשה נעלית יותר  בדרגא הוא משיח כללי  שבאופן  «∆ƒ¿»≈¿≈
ÈzÚ˜,כיון  ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰ ÁÈLnL כאמור הבחינה שהיא ∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

הכתר  של  והנעלית BÓÏBÚ‰Ó˙,הפנימית ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˜ÈzÚ È‰Â«¬≈«ƒ¿«¿»≈»»
מדריגת  היא משה שמדריגת בעוד 

הספירות  מעשר  שהיא החכמה

לעולמות  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,השייכות
˜zÚpL BLet ˜ÈzÚL ÔÂÈk≈»∆«ƒ≈∆∆¿«

ÏcÂ אלא בעולמות גלוי  מלהיות ¿ƒ¿«
מהם, ונעלה נעלם fÓ‰נותר  È‰¬≈ƒ∆

BÊÈ‡ BÏ LiL ÁÎeÓ ‡Ùeb»»∆≈≈
‡e‰L ‡l‡ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL«»»»∆»∆

Ì‰Ó ÏcÂ ˜zÚ ללא היה ואילו  ∆¿«¿ƒ¿«≈∆
לומר  ייתכן  לא לעולמות שייכות כל 

בין  קשר  כל  אין  כאשר  כי  מהם שנבדל 

לאמירה  משמעות אין  דברים שני 

מהשני . רחוק הסיבה eÈ‰Âשהאחד  ¿«¿
הגדול  והעילוי  היתרון  שלמרות לכך 

ביחס  מעלה למשה יש 'עתיק' של 

היא ÏÚn‰L‰למשיח ÈÙÏ¿ƒ∆««¬»
(ÁÈLÓ ÏL BÈÚ) „È˙ÚÏcƒ¿»ƒƒ¿»∆»ƒ«
B‡ ÏÎÂ ,ÌÈÈelb‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««ƒƒ¿»

Èel‚Âנעלה מאד  הוא אם BÏגם LÈ ¿ƒ≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL או כזו  בצורה «»»»

וגילוי  באור  שמדובר  מאחר  כי  אחרת

לא  בינו  ההבדל  לעולמות אזי  ששייך  ור 

אבל  האור  ובעוצמת במידת הוא

שייכות  לשניהם יש המהות מבחינת

עניינו ) לפי  אחד  (כל  לעולמות מסוימת

לבחינת  ביחס אפילו  נכונים והדברים

עתיק", e‰L‡"פנימיות ‡l‡∆»∆
‰Ïc‰Â ‰˜zÚ‰a,מהעולמות ¿«¿»»¿«¿»»

וללא  ישירה בצורה לא היא והשייכות

ובהבדלה. בריחוק אלא 'התלבשות'

‰LÓ ˙ÈÁa ÔÈÚa ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«¿ƒ«…∆
‰Ó LeÙa) ÏÈÚÏ ‡a˙ƒ¿»≈¿≈¿≈«

BcÚ ‰LÓe e˙kM לאחר ∆»¿…∆«¿
נעלות  דרגות שתי  של  התגלות שהייתה

והוי ' שברצון  הוי ' הוי ', בשם

היד  את ישראל  "וירא – שבעצמות

ויאמינו  הוי '... עשה אשר  הגדולה

לעיל ) כמבואר  - משה e‰L‡בהוי '" ∆
Ca˙Èרבנו  B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿ƒ¿»≈

ÈÙÏ eÈ‰Â .'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,LnÓ«»¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿¿«¿¿ƒ

Ï‡NÈ ÏÎÏ dÒÓe ‰B˙c ‡ÈÏb Ïa˜ ‰LnL53È„ÈŒÏÚÂ , ∆…∆ƒ≈«¿»¿»¿»»¿»ƒ¿»≈¿«¿≈
LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÚÈbÓ ‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ שלמעלה ƒ«¿»¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈«»

‰e‡מהשמות. ÁÈLnL ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰ÓÏ ˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«∆ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ«
˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‰LÓe ,˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«ƒ…∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»¿ƒƒ
˙ÈÁaÓ ‰hÓlL ˜ÈzÚ«ƒ∆¿«»ƒ¿ƒ«

,BÓˆÚ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt כן ואם ¿ƒƒ«ƒ«¿
של  מדרגתו  נעלית משיח של  דרגתו 

יתרון  שיש כאן  המבואר  היפך  משה,

במשיח  קיים שלא LiLבמשה ÈÙÏ¿ƒ∆≈
„vÓ ‰LÓ ˙‚„Ó ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈«¿≈«…∆ƒ«
„vÓ ‰LÓ ˙‚„ÓÏ BÓˆÚ«¿¿«¿≈«…∆ƒ«
‰LÓ ˙‚„nL ,‰BzŒÔzn««»∆«¿≈«…∆
˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ BÓˆÚ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

'eÎ ‡a‡ משיח אכן  זה ובעניין  «»
ממשה, ŒÔzÓנעלה „vÓ Ï‡¬»ƒ«««

ÔzpL ‰B˙c ‡ÈÏ‚c ‰Bz»¿«¿»¿»∆ƒ»
ÚÈbÓ ‡e‰ È‰ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆¬≈«ƒ«
Ï"pk LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»««
התורה  פנימיות של  מהגילויים למעלה

צדקנו . משיח ידי  על  שיתגלו 

˙ÏÚÓ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¬«
eÈ‰c ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‰NÚÓ ÌˆÚa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

,‰Âˆn‰ לשמחה הכוונה ואין  «ƒ¿»
שזוכים  מהשכר  או  מ'גילויים' הנובעת

המצווה  קיום בזכות ÈÙÏ¿ƒלהם
È„ÈŒÏÚL קיום˙Bˆn‰ במעשה ∆«¿≈«ƒ¿

B˙eÓˆÚaבפועל  ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿
LnÓ Ca˙È מכל שלמעלה ƒ¿»≈«»

נעלים, הכי  ÊŒÏÚ‰הגילויים ÔÎÏÂ¿»≈«∆
B,דווקא  ‰ÁÓN ÌL Ó‡∆¡«»ƒ¿¿»

.B˙eÓˆÚa Ba¿«¿
È„ÈŒÏÚL Û‡ ÌÓ‡ (Ê»¿»«∆«¿≈
‰B˙c ‡ÈÏb „enÏc ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ«¿»¿»
ÏÚ ˙Ïa˜a ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿«»«…
Ca˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
המצוות  לקיום יתרון  קיים זה ובעניין 

לבוא, לעתיד  המצוות קיום לגבי  כעת

ÂLÎÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ הגלות בזמן  ƒ»»«¿»
ÌÈÈelb‰ ÏÎÂ ,ÌÏÚ‰a ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿≈¿»«ƒƒ

ÂLÎÚ ÌLiL את מסירים לא ∆∆¿»«¿»
כי  מעצמותו  באים ‰Ìההעלם ≈

‰‡ÌÈpÙB,ומתגלים ÈMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿≈»«ƒ
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL Ca˙È B˙eÓˆÚ Èelb ‰Ê ÔÈ‡L B‡∆≈∆ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»≈»»
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יח     

ּגּלּוי  רק  א ּלא  מהע ֹולמ ֹות  ׁשּלמעלה   ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָית ּבר

למעלה  ה ּוא  ׁשה ּגּלּוי א ֹו הע ֹולמ ֹות ,  ְְְִֶֶֶֶַַָָָׁשּבער

ּבפנימ ּיּות  נמ ׁש זה  אין אבל  ְְֲִִִִֵֵֶָָָָמהע ֹולמ ֹות 

ּוקריעת  מצרים  ּביציאת  ׁשהיה  ּוכמ ֹו ְְְִִִִִֶַַַָָָָּבע ֹולמ ֹות .

ּגּלּויים  היּו מצרים  ׁשּביציאת  ׁשאף  ֿ ס ּוף , ְִִִִִִֶֶַַַַָים 

ּבכב ֹוד ֹו ה ּקּב"ה  ׁשּנגלה  עד  נעלים  ְְֲִִִֵֶַַַַָָָה ּיֹותר 

ֿ מק ֹום , מ ּכל  ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת  ּובפרט  ְְְְִִִִַַַָָָּובעצמ ֹו,

מ ּצד  ולא  למעלה , מ ּצד  רק  היּו א ּלּו ְְְִִִִֵַַַַָָֹּגּלּויים 

זה  הרי ּבפנימ ּיּות  ׁשּנמ ׁש ּומה  ּכּנ"ל , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה 'מ ּטה '

עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ולא  הע ֹולמ ֹות ,  ׁשּבער ענינים  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹרק 

ּדוקא . לעתיד  יהיה   ית ּבר עצמ ּות ֹו וג ּלּוי  . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָית ּבר

ּבביאת  ׁשּית ּגּלה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבג ּלּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָּוכמ ֹו

ּומ ּבחינת  יחידה  מ ּבחינת  ה ּוא  ׁשה ּגּלּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָה ּמׁשיח ,

לגמרי. מהע ֹולמ ֹות  ׁשּלמעלה  ע ּתיק  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּפנימ ּיּות 

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  זאת , אפן 54וע ֹוד  ּבענין ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹֹ

(והרי  יׂשראל  ּכל  עם  ילמד  ׁשּמׁשיח  ה ּתֹורה  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָל ּמּוד 

ּגם  ילמד  ּומ ׁשיח  ר ּבנּו, ּומ ׁשה  האב ֹות  יק ּומ ּו ְִִֵֶַַַַָָָָָֹאז

רא ּיה  ּבבחינת  יהיה  ל ּמּוד ֹו ׁשאפן לפי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹע ּמהם ),

עם  אחד  איׁש ללמד  יּוכל  ולכן ה ּמה ּות , ְְְִִִִֵֶַַַָָֹוג ּלּוי

האריז"ל  ּבכתבי ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  כ ּו'. 55אלפים  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהיה  מה  ּדׁשּבת  צהרים  ּבׁשינת  ּפעם  ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשראה 

ּבביאת  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ׁשנה , פ ' ּבזה  לד ּבר  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיכ ֹול 

יֹותר . נעלה  ּבאפן הרא ּיה  ענין ׁשּיהיה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה ּמׁשיח 

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  מ ּזה , ׁשּלּמּוד 56ויתירה  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הרא ּיה , מ ּבחינת  יֹותר  למעלה  יהיה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה ּמׁשיח 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ריח , ׁשל  ּבאפן והריח ֹו57ׁשּיהיה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּוכמאמר  יׁשּפט , עיניו למראה  ולא  הוי' ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹּביראת 

ז"ל  ּכל 58ר ּבֹותינּו לאחרי אמנם , וּדאין. ּדמ ֹורח  ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָ
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שהנושאים  כיוון  הרי  התורה פנימיות אודות וכשמדובר  השכל , של  הקליטה

אין  אבל  מציאותם על  לדעת רק יכול  האדם ומופשטים רוחניים הם הנלמדים

שלא  כך  התורה פנימיות את וילמד  יגלה משיח הפנימית, במהותם השגה לו 

שיהיה  כדי  הדברים את יסביר  רק

השכל  באמצעות אותם לקלוט אפשר 

והקליטה  זאת, לראות יאפשר  אלא
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והינּו, מ ּמׁש, העצם  אינֹו הריח  ענין ּגם  הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה ,

לא  אבל  ה 'עצם ', ּגּלּוי  יהיה  ה ּמׁשיח  ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבביאת 

ק ּיּום  ֿ ידי על  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָה 'עצם '

ּתֹופסים  ה ּזה  ּבע ֹולם  על  ּבק ּבלת  ְְְִִֶַַַַָָָֹה ּמצ ֹות 

זה  הרי ׁשעכ ׁשו א ּלא  מ ּמׁש.  ית ּבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשּממ ׁשיכים  העצמ ּות  והמ ׁשכת  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבהעלם ,

יהיה  אז אבל  לעתיד , ּתתג ּלה  עכ ׁשו, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבעב ֹודתנּו

מ ּמׁש העצמ ּות  המ ׁשכת  וא ּלּו ה ּדבר , הת ּגּלּות  ְְְְִִַַַַַַַָָָָָרק 

ּדוקא . עכ ׁשו ְְִַַָָהיא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂויׁש ה ּזה  ּבע ֹולם  מעלה  ׁשּיׁש מ ּובן ¿«ƒ∆ְֲֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכלל ּות  ה ּבא . ּבע ֹולם  ְֲַַָָָָָמעלה 

לעתיד  ה ּוא  האדם  ׁשל  ר ּוח ' ׁשה 'נחת  ּבזה , ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהענין

ׁשל  ר ּוח  ונחת  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּכׁשּיהיה 

ּובזה  ה ּמצ ֹות . ק ּיּום  ֿ ידי על  עכ ׁשו ה ּוא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָה ּקּב"ה 

ה ּגא ּולה  על  מצרים  ּדיציאת  ה ּמעלה  ְְֲִִִִַַַַַַָָָיּובן

למ ּתןֿ הכנה  היא  מצרים  ׁשּיציאת  לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָהעתידה ,

ּתֹופסים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּדת ֹורה , ּדגליא  ְְְְְִֵֶֶַַָָָּתֹורה 

קריעת  היתה  ולכן מ ּמׁש,  ית ּבר ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשענינּה לפי אחת , ּבקיעה  ׁשל  ּבאפן ֿ ס ּוף  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹים 

מהתח ּלק ּות . ׁשּלמעלה   ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָה ּוא 

לפי  ללילה , נמ ׁשלה  מצרים  יציאת  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאמנם 

היּו ה ּגּלּויים  וגם  העלם , ׁשל  זמן ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעכ ׁשו

ה ּיתר ֹון  ה ּוא  ּובזה  ּכּנ"ל . כ ּו' ה 'מעלה ' מ ּצד  ְְִִֶַַַַַַַָָרק 

ּב'מ ּטה ' ּגם  זּכּו יהיה  ׁשאז העתידה , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּגא ּלה 

לג ּלּוי  ּכלים  יהיּו ה 'מ ּטה ' ׁשעניני ּבאפן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹעצמ ֹו,

ּב'ילק ּוט ' ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו . ית ּבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָעצמ ּות ֹו

ענין  אמנם  יֹותר . ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשּלעתיד 

ׁשאז  ּדוקא , מצרים  יציאת  ֿ ידי על  ה ּוא  ּגּופא  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה 
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יט       

והינּו, מ ּמׁש, העצם  אינֹו הריח  ענין ּגם  הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה ,

לא  אבל  ה 'עצם ', ּגּלּוי  יהיה  ה ּמׁשיח  ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבביאת 

ק ּיּום  ֿ ידי על  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָה 'עצם '

ּתֹופסים  ה ּזה  ּבע ֹולם  על  ּבק ּבלת  ְְְִִֶַַַַָָָֹה ּמצ ֹות 

זה  הרי ׁשעכ ׁשו א ּלא  מ ּמׁש.  ית ּבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשּממ ׁשיכים  העצמ ּות  והמ ׁשכת  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבהעלם ,

יהיה  אז אבל  לעתיד , ּתתג ּלה  עכ ׁשו, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבעב ֹודתנּו

מ ּמׁש העצמ ּות  המ ׁשכת  וא ּלּו ה ּדבר , הת ּגּלּות  ְְְְִִַַַַַַַָָָָָרק 

ּדוקא . עכ ׁשו ְְִַַָָהיא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂויׁש ה ּזה  ּבע ֹולם  מעלה  ׁשּיׁש מ ּובן ¿«ƒ∆ְֲֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכלל ּות  ה ּבא . ּבע ֹולם  ְֲַַָָָָָמעלה 

לעתיד  ה ּוא  האדם  ׁשל  ר ּוח ' ׁשה 'נחת  ּבזה , ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהענין

ׁשל  ר ּוח  ונחת  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּכׁשּיהיה 

ּובזה  ה ּמצ ֹות . ק ּיּום  ֿ ידי על  עכ ׁשו ה ּוא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָה ּקּב"ה 

ה ּגא ּולה  על  מצרים  ּדיציאת  ה ּמעלה  ְְֲִִִִַַַַַַָָָיּובן

למ ּתןֿ הכנה  היא  מצרים  ׁשּיציאת  לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָהעתידה ,

ּתֹופסים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּדת ֹורה , ּדגליא  ְְְְְִֵֶֶַַָָָּתֹורה 

קריעת  היתה  ולכן מ ּמׁש,  ית ּבר ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשענינּה לפי אחת , ּבקיעה  ׁשל  ּבאפן ֿ ס ּוף  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹים 

מהתח ּלק ּות . ׁשּלמעלה   ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָה ּוא 

לפי  ללילה , נמ ׁשלה  מצרים  יציאת  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאמנם 

היּו ה ּגּלּויים  וגם  העלם , ׁשל  זמן ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעכ ׁשו

ה ּיתר ֹון  ה ּוא  ּובזה  ּכּנ"ל . כ ּו' ה 'מעלה ' מ ּצד  ְְִִֶַַַַַַַָָרק 

ּב'מ ּטה ' ּגם  זּכּו יהיה  ׁשאז העתידה , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּגא ּלה 

לג ּלּוי  ּכלים  יהיּו ה 'מ ּטה ' ׁשעניני ּבאפן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹעצמ ֹו,

ּב'ילק ּוט ' ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו . ית ּבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָעצמ ּות ֹו

ענין  אמנם  יֹותר . ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשּלעתיד 

ׁשאז  ּדוקא , מצרים  יציאת  ֿ ידי על  ה ּוא  ּגּופא  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה 

וכ ּנ"ל  העתידה . ל ּגא ּלה  ּגם  ה ּצּנֹור  ּפתיחת  ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֻהיתה 

ּדת ֹורה  ּגליא  ל ּמּוד  ּביד ֹו, ּתלמ ּוד ֹו ֿ ידי  על  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּדוקא 

ל ּגּלּויים  יזּכּו על , ק ּבלת   ּבדר ה ּמצ ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹוק ּיּום 

ּבימינּו. ּבמהרה  העתידה  ְְְֲִִִֵֵָָָָָּדגא ּולה 
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LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»
 ֿ הקדוש של  עצמיותו  עם ומתחברים

ֿ הוא. ÂLÎÚLברוך  ‡l‡ בזמן ∆»∆«¿»
ÌÏÚ‰a,הגלות  ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿≈

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«»«¿
,ÂLÎÚ e˙„BÚa ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ«¬»≈«¿»

,„È˙ÚÏ ‰l‚˙z המשיח בימות ƒ¿«∆∆»ƒ
˙elb˙‰ ˜ ‰È‰È Ê‡ Ï‡¬»»ƒ¿∆«ƒ¿«

c‰,כעת el‡Âשנפעל  «»»¿ƒ
‡È‰ LnÓ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«»ƒ

‡˜Âc ÂLÎÚ המעלות שכל  בעוד  «¿»«¿»
מוגדרות  לבוא לעתיד  שיהיו  הנפלאות

ית'. לעצמותו  ביחס כ 'גילויים'

‰ÏÚÓ LiL ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆≈«¬»
‰f‰ ÌÏBÚa, אחד LÈÂמצד  »»«∆¿≈

‡a‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓ. שני מצד  «¬»»»«»
˙Á'‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆«««

'Áe והמורגש הגלוי  ÏLוהעונג  «∆
‰È‰iLk „È˙ÚÏ ‡e‰ Ì„‡‰»»»∆»ƒ¿∆ƒ¿∆

Ca˙È B˙eÓˆÚ Èelb הוא שכעת ƒ«¿ƒ¿»≈
בהעלם, הוא אבל  נמשך  »»¿ÁÂ˙אמנם

Áe והעונג‰"aw‰ ÏL הא כביכול ,ממעשי  È„ÈŒÏÚדם, ÂLÎÚ ‡e‰ «∆«»»«¿»«¿≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ שום אין  עכשיו  גם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שמבחינת מובן  (שהרי  ƒ«ƒ¿

רק  ותתגלה עכשיו  נפעלת שהפעולה חלילה לומר  יתכן  ולא והסתר  העלם

לעתיד ).

ÔeÈ ‰Êe צאתך "כימי  המאמר , פתח בו  הפסוק של  הפנימי  התוכן  »∆»
יציאת  של  המעלה את מדגיש אחד  שמצד  נפלאות" אראנו  מצרים מארץ

מעלת  את מדגיש שני  ומצד  מצרים

- העתידה «¬»»‰ÏÚn‰הגאולה
‰Ïe‡b‰ ÏÚ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»

,‰„È˙Ú‰היא˙‡ÈˆiL ÈÙÏ »¬ƒ»¿ƒ∆¿ƒ«
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‡È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¬»»¿««
ŒÏÚL ,‰B˙c ‡ÈÏ‚c ‰Bz»¿«¿»¿»∆«
B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒ¿«¿
‰˙È‰ ÔÎÏÂ ,LnÓ Ca˙Èƒ¿»≈«»¿»≈»¿»
ÏL ÔÙ‡a ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¿̃ƒ««¿…∆∆
dÈÚL ÈÙÏ ,˙Á‡ ‰ÚÈ˜a¿ƒ»««¿ƒ∆ƒ¿»»
Ca˙È B˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿ƒ¿»≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL בעצם כי  ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
נקודה  כל  שהרי  שונות דרגות אין 

לא  כבר  עצמה העצמיות שאינה

כ 'עצם'. מוגדרת להיות «¿«‡ÌÓיכולה
שני  ÌÈˆÓמצד  ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈÏÏ ‰ÏLÓ לעיל כמבואר  ƒ¿¿»¿«¿»
המאמר  ÂLÎÚLבתחילת ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»

הגלות  ÏLבזמן  ÔÓÊ ‡e‰¿«∆
ÌÈÈelb‰ Ì‚Â ,ÌÏÚ‰ יציאת של  ∆¿≈¿««ƒƒ

סוף  ים וקריעת ˜מצרים eÈ‰»«
.Ï"pk 'eÎ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓƒ«««¿»««
‰l‡ba ÔB˙i‰ ‡e‰ ‰Êe»∆«ƒ¿«¿À»
CekÊ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆ƒ
ÔÙ‡a ,BÓˆÚ '‰hÓ'a Ìb«««»«¿¿…∆
ÌÈÏk eÈ‰È '‰hÓ'‰ ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈««»ƒ¿≈ƒ

Ca˙È B˙eÓˆÚ Èel‚Ï שנפעלת ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
לבוא. לעתיד  ותתגלה ∆¿e‰ÊÂכעת

'Ëe˜ÏÈ'a e˙kL ‰Ó«∆»««¿
˙B‡ÏÙ eÈ‰È „È˙ÚlL∆∆»ƒƒ¿ƒ¿»

˙BÈ ˙BÏB„b ביציאת שהיו  מאלו  ¿≈
Ùeb‡מצרים. ‰Ê ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿»∆»

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙ÁÈ˙t ‰˙È‰ Ê‡L ,‡˜Âc«¿»∆»»¿»¿ƒ«

Bpv‰ הדרך ופריצת Ìbההתחלה «ƒ«
Ï"pÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ«¿À»»¬ƒ»¿««
B„eÓÏz È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿
‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ ,B„Èa¿»ƒ«¿»¿»
˙Ïa˜ C„a ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿∆∆«»«

ÏÚ הגלות ‰Óa‰בזמן  ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡‚c ÌÈÈelbÏ ekÊÈ , …ƒ¿«ƒƒƒ¿»»¬ƒ»ƒ¿≈»
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מוגה  בלתי

, טוב ֿ יום  בו שיש  זמן ובפרט  ארוך , זמן משך  ביחד  ששהו לאחר  הנה  האחרונות , בשנים  כרגיל 
תאנתו" ותחת  גפנו "תחת  למקומו, נוסע  אחד  שכל  לפני הרי בזה , וכיוצא  לשמחה , שם 1מועדים  לקיים  ,

שהתפתחה  והידידות  ההיכרות  את  לחזק  כדי פעם , עוד  יחד  כולם  מתאספים  - הקב "ה  של  שליחותו את 
יזכור  ולעבודתו, לפרנסתו למקומו, יחזור  אחד  כל  כאשר  ֿ כך , שאחר  ֿ מנת  על  ביחד , שהיו הזמן במשך 
ֿ זה  ֿ ידי ועל  כך ), על  דיברו (שבוודאי יהדות  בעניני שלהם  השליחות  ואת  עמם , שנפגש  היהודים  את 
והפנימית , הגלויה  התקווה  קיום  את  יותר  יזרז זה  וממילא  וגדול , הלוך  היהדות , בחיזוק  יותר  יתוסף 

ועבודתינו" ד "מעשינו הענינים  כל  תכלית  צדקנו,2שהיא  משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  -
אחד " לאחד  תלוקטו "ואתם  כולם  יתאספו גלות 3שאז אחריה  שאין גאולה  של  באופן ,4– גדול  "קהל  ,

הנה " ישובו – ראשם "5ונצחי על  עולם  ו"שמחת  לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  ,6.

 ואחת אחד  שכל  היינו ועבודתינו", "מעשינו ֿ ידי על  לעיל , כאמור  הוא , הגאולה  וקירוב  זירוז
והטף " והנשים  ולכן 7("האנשים  ובסביבתו, בעצמו יהדות  ולהפיץ  לחזק  בו התלוי את  עושה  ענינו, לפי (

כבר  (שכן, בעבר  שנעשו הטובות  הפעולות  אודות  ולהזכיר  ההזדמנות , את  לנצל  המקום  וכאן הזמן כאן
ואור , והולך  דמוסיף  באופן היהדות  בהפצת  לעסוק  פעמים  וכמה  כמה  זו) אסיפה  (לפני בעבר  עוררו

אור  והאופן בתוספת  במקומם , פעולותיהם  על  דו"חות  שלחו וכמה  כמה  אשר  - עז) וביתר  שאת  וביתר 
אחד  כל  את  שהזכירו ולהודיע  הדו"חות  קבלת  את  לאשר  יש  וממילא , כו', התקבלו פעולותיהם  שבו
רבה  בהצלחה  לסייע  הרבים  זכות  וגדול  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  ציון על  ענינו, לפי מהם  ואחד 
החל  ברוחניות , והן בגשמיות  הן המצטרך , בכל  לכולם , הקב "ה  בברכות  ולהוסיף  בעתיד , יותר  עוד 
דמוסיף  ובאופן מעצמם , וגם  והנכדים , מהילדים  נחת ", חסידי'שן און ֿ נחת  "תורה  אמיתי, נחת  מקבלת 

ואור . והולך 

אלו  ובמקומות  - ומופלגה  רבה  בהצלחה  היו שהפעולות  נראה  שנתקבלו, הדו"חות  ֿ פי שעל  ובפרט 
אין  עושים , לא  שאם  ומובן עשו, לא  - ומשונות  שונות  סיבות  שמפני משום  זה  הרי הצלחה , היתה  שלא 
היו  שלא  ֿ פי ֿ על  (אף  לעשות  התחילו רק  ואפילו עשו, שכן הללו במקומות  אבל  לחול ... מה  על  להצלחה 
וזה  מופלגה , והצלחה  ברכה  נותן שהקב "ה  מיד  ראו כדבעי), "שטורעם " עשו ולא  בהצלחה , בטוחים 

ואור . ומוסיף  הלוך  הפעולות , את  להמשיך  וחיזוק  חיות  הוסיף  גופא 

וההצלחה  הברכה  שמלבד  מובן לחבירו, מוסיפה  אחד  אודות  שהידיעה  א ) (סעיף  לעיל  האמור  ֿ פי ועל 
- האפשרי מקום  בכל  היהדות  בהפצת  השליחות  מילוי עבור  הברכות , כל  מקור  מהקב "ה , לקבל  שזוכים 
יודעים  אינם  אם  ואף  פעולותיהם , אודות  ששומעים  היהודים  מכל  והצלחות  ברכות  גם  מקבלים  הם  הרי
יודע  הוא  הרי - כו' אתו התכתב  ולא  ראהו לא  מעולם  אם  וגם  כו', ומקומותיהם  שמותיהם  את  בדיוק 
ופעל , שעשה  מי כל  את  מברכים  וממילא  הקב "ה , רצון את  ומילא  יהדות , בעניני שפעל  ביהודי שמדובר 
ה '. מאת  ברכות  בתוספת  לזכות  שלהם  הברכה  את  גם  מקבלים  והטף ", והנשים  "האנשים  ואחד  אחד  וכל 

מכיון  כדבעי, עשה  ֿ עתה  עד  אם  גם  יותר , עוד  יעשה  ולהבא  שמכאן כוללת  ה ' ברכת  - וכמובן
סוף . לה  אין שקדושה 

בדרך  (או ממילא  ובדרך  ובחיות , בזריזות  אלו בפעולות  יותר  יוסיפו אלו, ענינים  שכל  ֿ רצון )ויהי
והשלימה . האמיתית  הגאולה  את  יותר  יזרזו -
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כי      

, עתה נוכחים  שאינם  האורחים  שאר  עם  (ביחד  שהתכנסנו הכינוסים  בכל  המשותפת  הנקודה  זוהי
ובאיזו  ֿ טוב , יום  לאיזה  בקשר  הבדל  מבלי שעברו), בשנים  שהיו בכינוסים  וכן שתהיה , סיבה  מאיזו

ב "בית תקו  מתקיימים  שהם  - הכינוסים  לכל  משותפת  היא  שאף  הנוספת  הנקודה  מלבד  – נערך  הכנס  פה 
הקב "ה 8גדול " של  תורתו את  בו שלומדים  הברכות , כל  את  ממנו ומבקשים  הקב "ה  אל  בו שמתפללים  ,

ֿ הכנסת  בבית  – זה  וכל  במיוחד , הצדקה  ומצות  בכלל , הקב "ה  של  מצוותיו קיום  על  החלטות  ומחליטים 
דורנו. נשיא  של  ֿ המדרש  ובית 

קשור , הוא  שבו למועד  בהתאם  – כנס  בכל  מיוחד  ענין ישנו המשותפת , הנקודה  מלבד  אמנם ,
לימוד  על  להתעכב  יש  ולכן העומר . לספירת  השייכות  – וממילא  הפסח , לחג  בסמיכות  - ֿ דידן ובנידון

העומר . ספירת  מענין ללמוד  שיש  מיוחד 

ובהקדמה :

הרמב "ם  שכתב  מה  כל 9ידוע  ֿ פי על  בפשטות  לקיימה  שצריך  מצוה , שבכל  העיקרית  הכוונה  שמלבד 
המידות  לתיקון בנוגע  לימוד  גם  מצוה  לכל  יש  - ערוך ') ב 'שולחן (כמבואר  הפרטים  ופרטי הפרטים 

יהודי. כל  של  ההנהגה  וכללות 

מימי  יום  בכל  העומר  ספירת  לספור  המצוה  דהיינו העיקר , מלבד  - העומר  לספירת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
כולה , השנה  לכל  כללית  הוראה  בזה  יש  - כו' ֿ זה  שלאחרי והתפילה  ֿ זה  לפני הברכה  בהקדמת  הספירה ,

כו'. ומתחזקת  ההוראה  מתחדשת  הספירה , ימי בבוא  בשנה , שנה  ומדי

קטנים ): לקטני עד  וטף , נשים  לאנשים  גם  המובן (באופן בזה  והענין

נאמר  בתורה  כלומר : ימים , 49 במשך  נמשכת  היא  אבל  אחת , מצוה  אמנם  היא  העומר  ספירת  מצות 
השבת " ממחרת  לכם  "וספרתם  אחת  פעם  תמימות 10רק  שבתות  "שבע  נאמר  הכתוב  בהמשך  אבל  ,

(כי  נפרדים  ימים  49 ֿ ל  מתחלקת  שהמצוה  היינו ימים , 49 במשך  היא  שהספירה  מובן ומזה  תהיינה ",
ספירת  על  לברך  אסור  אלא  בדבר , צורך  שאין רק  ולא  יום , בכל  אחת  מספירה  יותר  לספור  ֿ אפשר  אי

ביום ). פעמיים  העומר 

כך  העולם  את  ברא  הקב "ה  - והלבנה  השמש  במהלך  התלוי דבר  היא  "יום " של  המציאות  והנה ,
ישבותו" לא  ולילה  מציאות 11ש "יום  וזוהי ולילות , לימים  המתחלקות  מזו, זו נפרדות  יממות  ישנן ולכן ,

לפני  שנים  אלפי דהיינו העולם , בריאת  מאז נמשכת  היא  אלא  דוקא , ֿ ישראל  בבני קשורה  שאינה 
לבני  רק  ולא  בשוה , עולם  באי לכל  - הזה  היום  עד  מאירות  הלבנה  ואותה  השמש  ואותה  ֿ תורה , מתן
בספרים  המובא  פעמים , כמה  כמדובר  - וצומח  לחי גם  אלא  העולם , אומות  להבדיל , או, יהודים , אדם ,

ירחים " גרש  "ממגד  הלבנה  מאור  המושפעים  צמחים  מוסיף 12שישנם  כח  "לירח  - לדומם  ביחס  ואפילו ,
כו" הירח  בתוספת  כו') הגלים  (בתנועת  והנהרות  הימים  תוספת  זה : על  והראיה  המים , ביסוד  ,13ומיוחד 

חלקי  לכל  וביחס  המקומות , ובכל  הזמנים  כל  במשך  שוה , השפעה  היא  והלבנה  השמש  שהשפעת  היינו
וטף . נשים  לאנשים  המובן ובאופן הבריאה ,

לכאורה , שייכות , כל  ללא  העולם  בטבע  טבע  שהקב "ה  מציאות  היא  "יום " של  שהמציאות  ונמצא ,
ציווי  יהודי לכל  יש  הספירה , ימי בבוא  – פלא  זה  וראה  - ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ֿ ישראל , בני של  לעבודתם 
ותשעה  ארבעים  מכל  לעשות  ֿ ישראל , בני לכל  כח  נתינת  מהווה  זה  וציווי הימים , את  לספור  מהקב "ה 

תורה ! של  מציאות  - וממילא  התורה , ציווי ֿ ידי על  - אחת  מציאות  הימים ,

קטן  ילד  אפילו וטף , נשים  אנשים  שיהיה , מי יהיה  - יהודי ֿ ידי על  העומר  שספירת  אלא  עוד , ולא 
אמת ", "תורת  שהתורה , היינו העולמות ", בכל  רב  שפע  יושפע  ֿ זה  ֿ ידי ש "על  פועלת  - קטנה  ילדה  או
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רע"א.8) כז, מגילה וראה ט . כה, מ "ב – הכתוב ל '
בסופן.9) תרומה הל ' ראה

טו.10) כג , אמור

כב.11) ח , נח 
ובפירש"י .12) יד  לג , ברכה
שם.13) ברכה עה"פ בחיי  רבינו וראה פ"י . ח "ב מו"נ



כב     

העולמות , בכל  משפיעה  שלאחריה , והתפילה  שלפניה  הברכה  ֿ ידי על  שלו, העומר  שספירת  לו אומרת 
"שפע  אלא  השפעה  סתם  השפעה .ולא  ריבוי - "

:יהודי של  כוחו גדול  כמה  עד  לומדים  ומכאן

ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בבית  שלו, אמות  בארבע  עבודתו, עובד  הוא  שבו במקום  פועל  שיהודי ידוע 
קדוש  מקום  הפרטי מביתו גם  לעשות  יכול  שיהודי פעמים  כמה  כמדובר  הפרטי, בביתו אפילו או שלו,

בתוכם " ושכנתי מקדש  לי "ועשו לתפילה 14- תורה , ללימוד  מקום  נעשה  שלו הבית  שגם  ֿ זה  ֿ ידי על 
חידוש  רואים  וכאן התורה , הוראות  ֿ פי על  היהדות  בדרך  טובים  ולמעשים  לחופה  לתורה  הילדים  ולחינוך 

כולם . העולמות  בכל  פעולה  - יותר  הרבה  גדול 

כלומר :

בכל  העומר  ספירת  מצות  לקיים  אפשר  דין, ֿ פי ועל  בלבד . אחת  ברכה  מברכים  העומר  ספירת  במצות 
הקב "ה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  – כלל  אדם  שם  שאין במדבר  ואפילו בשדה , ואפילו בביתו כשמתפלל  גם  מקום ,

שמי" את  אזכיר  אשר  המקום  "בכל  אשר  העולם 15מבטיח  [בורא  הקב "ה  אזי מצוה , ויקיימו ברכה  ויאמרו
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  ֿ פי ועל  זמן, ובכל  מקום  בכל  ואפס 16ומנהיגו מאין רגע  בכל  מחדש  אותו מהווה 

עליונים . הכי לעולמות  עד  העולמות  בכל  השפעה  לזה  ויש  הברכה , את  שומע  המוחלט ]

אנשים  ֿ ידי על  היא  כשהברכה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  במדבר , שנאמרת  ברכה  ֿ ידי על  אפילו הוא  כן ואם 
מלך " הדרת  עם  "ברוב  שהרי גדול ", "קהל  וטף  עם "17נשים  "ברוב  הנאמרת  הברכה  - זה  על  ונוסף  ,

קטן, ילד  או קטנה  ילדה  ֿ ידי על  הנאמרת  ברכה  שאפילו כך  כדי ועד  מסביב , הנמצאים  על  גם  משפיעה 
שסופרת  קטנה  ילדה  רואה  הוא  כאשר  - ואדרבה  לבן, זקן לו שיש  זקן יהודי על  גם  השפעה  לה  יש 
בעת  מאשר  יותר  גדולה  השפעה  רבות , פעמים  לזה , יש  אחרות ), במצוות  ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  העומר  ספירת 
בדבר , פלא  כל  אין אז כי כמותו, לבן זקן לו שיש  יהודי אצל  או ֿ מצוה  בר  לאחר  יהודי אצל  זאת  שרואה 
ילדים , במשחקי שיחקה  ֿ עתה  שזה  קטנה  ילדה  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה  וכו', חזק  רושם  מעורר  זה  אין וממילא 
ואומרת  שלה  הפרטי הסידור  את  לקחת  ממהרת  והיא  העומר , ספירת  לספור  הזמן שהגיע  לפתע  נזכרת 
זה , על  בראיות  צורך  ואין בשר  בעיני במוחש , רואים  - והילדות  הילדים  כדרך  בהתפעלות , הברכה  את 
להוסיף  עליו וישפיע  חזק , רושם  עליו ישאיר  זה  הרי וכו' זקן משפיע  או לבן זקן בעל  רב  שם  יעמוד  שאם 
של  כוחה  גודל  בראותו סביבתו, על  משפיע  שהוא  בהשפעה  וכן ה ', את  עובד  עצמו שהוא  בעבודה 
יהדות , בעניני בפעולות  מוסיפים  הם  שגם  קטנים , וקטני טף  ֿ ידי על  אפילו כו' הזולת  וחינוך  ההשפעה 
מ "מעשינו  חלק  שנעשית  להוספה  עד  כו', והתפעלות  חיות  בתוספת  - ואדרבה  בפועל , המצוות  ובקיום 
בתוך  מישראל , ואחד  אחד  כל  של  הגאולה  את  מקרבים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו

ישראל . כלל 

 עוד להוסיף  ויש  המתכנסים , בין האחדות  בפעולת  להוסיף  כדי לעיל , כאמור  היא , הכינוס  כוונת  .
בזה : ענין

במוחש  רואים  שכן למקומו, איש  איש  ונוסעים  מזה , זה  שנפרדים  לפני דוקא  מודגש  זה  בכינוס  הצורך 
כל  ונפגשים  ביחד  נמצאים  כאשר  (כי הפרידה  לאחר  דוקא  מתעוררים  לחבירו אחד  כל  של  שהגעגועים 
של  רגש  אין אזי - ביחד  תורה  לומדים  אם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ביחד , מטיילים  ביחד , אוכלים  יום ,
מיוחדת  התכנסות  של  ומצב  מעמד  מתוך  היא  הפרידה  כאשר  ולכן יחד ), נמצאים  שהרי וכו', געגועים 

כו'. נמשכת  פעולה  לזה  תהיה  בוודאי והאחדות , הקשר  את  לחזק  כדי

מתכנסים  יהודים  ששם  מקום  דהיינו כינוס , מלשון "כנסת " - הכנסת " ב "בית  שנפגשים  ובמיוחד 
ֿ הכנסת  ובית  עולם ", ב "תורת  שניתנו התפילות  את  עולם ", ֿ ל  "א  להקב "ה , להתפלל  - נצחיים  לענינים 
ממצות  החל  המצוות , לקיום  בנוגע  החלטות  ומקבלים  בפועל , תורה  לומדים  שבו המדרש " "בית  גם  הוא 
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ח .14) כה, תרומה
כא.15) כ , יתרו

בתחילתו.16) שעהיוה"א
כח .17) יד , משלי 



כג      

כמוך " לרעך  "ואהבת  - בתורה " גדול  "כלל  שהיא  המצוה  וכן שבין 18הצדקה , האהבה  את  יותר  לחזק  ,
ש "כולן  דכיון - לב  פרק  קדישא , תניא  בספר  הזקן אדמו"ר  כביאור  - בטבע  נמצאת  שבעצם  לחבירו, יהודי
אחד  כל  של  הנשמות  שאר  עם  ממש  אחד  דבר  בעצם , היא , נשמה  כל  לכן לכולנה ", אחד  ואב  מתאימות 
הדורות  כל  של  הנשמות  כל  שגם  כך  כדי ועד  שהם , מקום  בכל  ֿ ישראל  בני וכל  ֿ ישראל  מבני ואחד 

ממש " ממעל  אלקה  "חלק  הם  כולם  כי ממש , אחד  דבר  הן ביחס 19הקודמים  וכן ה "אלקה ", אותו של 
"והקיצו  צדקנו, משיח  יבוא  ממש  ומיד  שתיכף  ובטוחים  שמקווים  ֿ פי ֿ על  אף  כי לבוא , העתידים  לדורות 

עפר " שוכני מעל 20ורננו דמעה  אלקים  הוי' "ומחה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  עפר ), שוכני כבר  שהם  (אלו
פנים " אחדות 21כל  תוספת  תהיה  - ורננו" ש "והקיצו מכיון זה , עם  ביחד  אבל  נצחיים , חיים  יחיו וכולם 

לבב . וטוב  שמחה  מתוך  ד "ורננו", באופן - מעצמו כמובן - זה  וכל  הדורות , כל  בין

ותוקף  בגודל  הנ"ל , ֿ פי בנתינת ועל  להוסיף  שיש  מובן, בכלל , לחבירו יהודי שבין השייכות 
החלטות  קיבלו העבר , על  הדו"ח  עם  ביחד  אשר  ב ), (סעיף  לעיל  האמורים  הדו"חות  על  ֿ כח " ה "יישר 
על  ההשפעה  גודל  ואת  בפעולותיהם , הגדולה  ההצלחה  את  בראותם  ולהבא , מכאן יותר  עוד  להוסיף 
האדם , כטבע  עצמם , עליהם  השפיעו אלו פעולות  כמה  עד  - פחות  לא  שחשוב  מה  – וגם  הסביבה ,
להוסיף  ותוקף  וחיות  חשק  לו מוסיף  זה  הרי במעשיו, ומצליח  טוב  דבר  עושה  הוא  שכאשר  יהודי, ובפרט 

הידוע  וכלשון ולהבא , מכאן יותר  מאתיים 22עוד  לו שיש  מי וכן מאתיים ", רוצה  מנה  לו שיש  "מי -
לו  שהיה  ממה  כפליים  השיג  שכבר  ֿ פי ֿ על  אף  עתה , לו שיש  ממה  כפליים  - וכו' מאות  ארבע  רוצה 

פעמים . כמה  כמדובר  ֿ זה , לפני

 וחיות מרץ  מוסיף  זה  הרי וממילא  הדגשה , תוספת  האמור  לכל  יש  העומר , ספירת  בימי ובעמדנו .
מורה  העומר  ספירת  ענין שכללות  כיון בפעולות , הוספה  תהיה  ולהבא  ומכאן בפועל , יבואו שההחלטות 

להבא . על  פעולה  לכל  שיש  ההשפעה  על 

בזה : והענין

את  לספור  היא  שהכוונה  כיון ולכאורה , לעומר ", ימים  שני "היום  הוא  השני, ביום  הספירה , נוסח 
העומר ? לספירת  השני היום  שהוא  לספור  צריך  היה  הזה , היום 

הלאה ! וכן השלישי ליום  בנוגע  ֿ דרך ֿזה  ועל 

דבר  שכל  וטף ), נשים  לאנשים  הספירה , מימי לקחת  שיש  ההוראות  אחת  (וזוהי לומדים  שמכאן אלא 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  שנים , כמה  ואפילו רב , זמן עבר  כבר  אותו שעשו מאז אם  אפילו הנה  שעושים , טוב 

בתניא  (כמבואר  ועד  לעולם  נצחי זה  הרי – אתמול  רק  שעשו לפעולה  ש "יחוד 23בנוגע  המצוות  לכל  בנוגע 
ספרו  כבר  שאתמול  למרות  ולכן הברכות ), כל  מקור  הוא  ולמעלה  - ועד " לעולם  נצחי הוא  למעלה  זה 
הפעולה  של  הרושם  נשאר  עדיין השני, היום  את  כשסופרים  זאת  בכל  העומר , ספירת  של  הראשון היום  את 
הקודם  היום  את  גם  סופרים  השני, היום  את  לספור  כשבאים  שגם  עד  ה "שטורעם ", ובכל  אתמול  שעשו
שסופרים  שבוע  כל  בסוף  ובפרט  הספירה , ימי בהמשך  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  לעומר ", ימים  שני "היום  ואומרים 
יחד  מכולם  כשעושים  הספירה , ימי כל  לסיום  עד  אחד ", "שבוע  של  אחת  מציאות  בתור  השבוע  כל  את 

תהיינה ". תמימות  שבתות  "שבע  - הכתוב  ובלשון לעומר ", שבועות  "שבעה  - ויחידה  אחת  מציאות 

במדרש  כדאיתא  זו, שנה  בקביעות  - העולם  במהלך  - זה  בכל  נוספת  בספירת 24והדגשה  שה "תמימות "
הראשונה  הספירה  גם  שאזי בשבוע , הראשון ביום  היא  הראשונה  הספירה  כאשר  בשלימות , היא  העומר 

כפשוטו. תמימות " שבתות  ד "שבע  השלימות  שישנה  כך  הראשון, ביום  היא  השבועות  בשאר 

הספירה  של  לנצחיות  בנוגע  נוספת  הדגשה  ישנה  כזו שבקביעות  הספירה , לפעולת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
גם  ניכר  שהדבר  כך  כדי עד  בשלימות , נשארת  עדיין היא  חולף , שהיום  לאחר  שגם  ויום , יום  כל  של 
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רפ"ב.19) תניא
יט .20) כו, ישעי '
ח .21) כה, שם

חיי "ש.22) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג  יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד .

כה.23) פרק
וש"נ.24) .145 ע' חכ "ב לקו"ש וראה ג . פ"א, קה"ר



כד     

הפעולה , של  לרושם  ביחס  גם  - וממילא  העולם , במציאות  שהם  כפי השבוע  ימי מצד  "תמימות " - בעולם 
הרגש  הרי - שבוע  לאותו השייכים  הדפים  את  מהלוח  וקרעו חולף , השבוע  שבפועל  ֿ פי ֿ על  אף  אשר 

הבאים . בימים  גם  וב "תמימות " בשלימות  נשאר  איבערלעבונגען") ("די שבדבר 

"בכל  - יותר  ועוד  ֿ ישראל , בני לכל  בנוגע  אלא  עצמו, לאדם  בנוגע  רק  לא  (כאמור ) היא  והפעולה 
כולה  השנה  כל  על  ומשפיע  ועד , לעולם  שקיים  נצחי הישג  ישנו כולם  העולמות  שבכל  היינו העולמות ",

זה . בכל  והוספה  עילוי יהיה  שאז הבאה , בשנה  העומר  ספירת  ימי שיגיעו עד 

( כנ"ל מזה , וההוראה  העומר  ספירת  ימי של  העילוי (מלבד  מיוחדת  הוספה  ישנה  לעיל , האמור  בכל  .
ב " בתורה בעמדנו נזכר  לא  הקהל " "שנת  שהביטוי ֿ על ֿפי שאף  פעמים  כמה  דובר  כבר  דהנה , הקהל ".

קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן דוקא  היה  ד "הקהל " הענין כללות  וגם  בזה , וכיוצא  במשנה  או שבכתב 
אפילו  עשו לא  ֿ כך  רעהו"ואחר  אל  איש  "כדבר  הדיבור  ואופן העולם  מנהג  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  ל "הקהל ",

השנה , מימי באחד  רק  הוא  הדבר  אם  גם  הרי  הכלל , מן היוצא  דבר  ישנו מסויימת  בשנה  אם  אשר  הוא ,
הדבר . לאותו ביחס  מוזכרת  כולה  השנה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  השנה , בתחילת  רק  או

הא  העם , את  ד "הקהל  הענין - ֿ דידן והטף "ובנידון והנשים  ֿ המקדש 7נשים  שבית  בזמן רק  בפועל  היה 
השנה , כל  למשך  כו' ותוקף  חדשה  חיות  לוקחים  הסוכות  שמחג  מובן אבל  הסוכות , חג  בימי ורק  קיים ,
זוכרים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ומכיון מגעת , שידו מקום  ומכל  מהסביבה  המשפחה , מבני וטף , נשים  אנשים  להקהיל 
- ֿ המקדש  בבית  כמו היא  ה "הקהל " שכוונת  מובן קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן שהיה  ה "הקהל " את 
את  "ליראה  שיפעלו תורה  דברי שישמיע  ֿ ידי על  היא  שהפעולה  היינו ה '", את  ליראה  . . ישמעו "למען

לרעך 25ה " "ואהבת  מצות  - זה  ובכלל  ה ', מצוות  את  לקיים  - השנים  וכל  הבאים  הימים  כל  במשך 
בדרכי  תהיה  וההשפעה  כן, יעשו הם  שגם  ישראל  כל  ועל  מישראל , ואחד  אחד  כל  על  להשפיע  כמוך ",
הלב  מן היוצאים  שדברים  בפועל  שרואים  וכפי וקירוב , אהבה  בדרך  - "ואהבת " שלום , ובדרכי נועם 

הלב  אל  מכאן 26נכנסים  בפעולותיו יוסיף  השומע  שגם  הסביבה , כל  על  לפעולה  עד  פעולתם , ופועלים 
ומוסיף . הלוך  ולהבא 

 השנה שמספר  פעמים , כמה  כמדובר  והיינו, הקהל ') 'שנת  היותה  (מלבד  זו בשנה  נוסף  ענין ישנו .
וּתׂשמח . ּתׂשמח  ְְִַַַהוא 

או  במשנה  בחומש , מוזכר  לא  אמנם  הדבר  - הקהל ") ל "שנת  בנוגע  האמור  ֿ דרך  (על  זה  בענין וגם 
כיון  אבל  - "תשמח " שנת  נקראת  הרביעי, או השלישי השני, באלף  תשמ "ח  ששנת  מצינו ולא  בגמרא ,

אומרת  בעולם 27שהמשנה  דבר  שכל  היינו לכבודו", אלא  בראו לא  בעולמו, הקב "ה  שברא  מה  ש "כל 
ללמוד  צריך  לכן הקב "ה , של  בכבודו יתוסף  ֿ ידיֿזה  שעל  הקב "ה , של  לרצונו בהתאם  מנוצל  להיות  צריך 
ֿ פי  על  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ומלואו, עולם  עשו כבר  בא , דבר  שאותו עד  אם  גם  בעולם , דבר  מכל  הוראה 

ד  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  (שנמסרה  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  או 28ורנו)תורת  שומע  שיהודי דבר  שמכל 
טוב . יותר  עוד  הקב "ה  את  לעבוד  איך  הוראה  ממנו ללמוד  צריך , וממילא  אפשר , רואה ,

של  נחת  - ובפרט  המשפחה , בני ומכל  מעצמו לנחת  הקב "ה , בברכות  הוספה  עוד  תהיה  ֿ זה  ֿ ידי [ועל 
ברכה  מוסיף  שזה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בזה , וכיוצא  והנינים  הנכדים  מהילדים  והסבתות  והסבים  ההורים 
לפעול  חשק  מוסיף  גופא  זה  הרי ההצלחה , את  רואים  שכאשר  – וכאמור  ולהבא , מכאן הצלחה  לתוספת 

בפרט ]. ויהודי בכלל  האדם  בטבע  הוא  וכן יותר ,

לפועל : ובנוגע 

אלף  שהמתינו לאחר  עתה , הרי השנה , ממספר  מיוחדת  הוראה  למדו לא  שנים , אלף  שלפני ֿ פי ֿ על  אף 
השלימות , בתכלית  זה  את  לנצל  צריך  ואחד  אחד  שכל  מובן ההוראה , וישנה  באה , זו ששנה  עד  שנים 
תוכן  את  להסביר  אפשר  קטנה  ולילדה  קטן לילד  גם  כי – וטף  נשים  לאנשים  היא  הכוונה  - וכאמור 
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ֿ יג .25) יב לא, וילך 
א.26) סט , בשל "ה הובא שי "ג . לר"ת הישר ספר ראה

ספ"ו.27) אבות
ובכ "מ .28) אייר. ט ' יום" "היום



כה      

והן  ("ּתׂשמח ") בעצמו לפעולות  בנוגע  הן כולה , השנה  לכל  זה  ענין ושייכות  ו"ּתׂשמח " ד "ּתׂשמח " ְְְִִַַַַהענין
("ּתׂשמח "). הזולת  על  לפעולה  ְַַבנוגע 

יהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  כדי וטף , נשים  אנשים  להקהיל  ֿ כח  הנתינת  – הקהל " ל "שנת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
הטף  את  להקהיל  יכולים  ה "טף " שגם  במוחש  שרואים  וכפי קטנים , לילדים  גם  נמסרה  ה '", את  "ליראה 
האם , או האב  הוריהם , על  גם  להשפיע  מסוגלים  הטף  זה , על  ונוסף  כו', עליהם  ולהשפיע  שבסביבתם 
ילדה  או קטן כשילד  אשר  בפועל  שרואים  כפי  במיוחד , "הקהל " ובענין יהדות , עניני בכל  יותר  להוסיף 
יהדות , בעניני בעצמם  להוסיף  אותם  ומעוררים  הסבתא , או הסבא  האם , או האב  אל  ניגשים  קטנה 
ֿ רוח  נחת  והסבתות  ולסבים  להורים  גורם  זה  הרי - שלהם  בענינים  להוסיף  להם  לסייע  מהם  ומבקשים 
שבקשותיו  זו בדרך  הולך  קטנה , ילדה  או קטן, ילד  היותו למרות  הנכד  או הבן איך  בראותם  ביותר , גדולה 
להוסיף  לו לעזור  היא  פעם , אחר  פעם  בקשותיו, וכל  שלו ההתלהבות  כל  אלא  בזה , וכיוצא  סוכריה  אינם 

ביהדות . בפעולותיו

 את להפיץ  - העולם  לאומות  בנוגע  גם  להיות  צריכות  שהפעולות  פעם  עוד  לעורר  המקום  וכאן .
וכיוצא  מסחר  בעניני ֿ יהודים , אינם  עם  קשר  ֿ הכי, בלאו ליהודי, יש  שאם  והיינו ֿ נח . בני מצוות  שבע  קיום 
הקב "ה  ציווי שזהו להם  ולספר  נח , בני מצוות  שבע  לקיים  עליהם  להשפיע  כדי זה  קשר  לנצל  צריך  בזה ,

רבינו  משה  ֿ ידי על  יצרה "29שנמסר  "לשבת  שיהיה  הקב "ה  של  לרצונו שייך  והדבר  יהיה 30, שהעולם  ,
המיוחדת  שליחותו את  ימלא  ואחד  אחד  שכל  ֿ זה  ֿ ידי על  בעולם  שלום  ויהיה  מנוחה , מתוך  מיושב  מקום 

בעולם . לפעול  לו

הנה  הצער , שלמרבה  במוחש , שרואים  כפי אשר  ֿ ישראל , בני על  להשפעה  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
הולכות  העולם  בכל  והמחלוקות  המלחמות  הבלבולים , - שתהיה  סיבה  מאיזו או הגלות , חושך  מצד 
היהדות  בהפצת  ולהוסיף  להתחזק  הזאת ", התורה  אלא  שיור  לנו "אין - היא  היחידה  העצה  ולכן וגוברות ,
הברכה  עיקר  שהוא  השלום  - זה  ובכלל  הקב "ה , של  ברכותיו את  יביאו יהדות  עניני כי אפשרי, מקום  בכל 

כאן" הכל  כאן שלום  בארץ "31"אם  שלום  ד "ונתתי היעוד  ויקויים  לשלום 32, עד  וסביבותיה , הקודש  בארץ  ,
כולו. העולם  בכל 

שאפשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הרי היהדות , הפצת  ֿ ידי על  בעולם  שלום  להוסיף  אפשר  שאם  ולהוסיף ,
בחירה  בעלי אינם  העולם  אומות  כי העולם , אומות  על  ההשפעה  ֿ ידי על  יצרה " "לשבת  שיהיה  לפעול 
יהודי  מאשר  יותר  ובקלות  במהירות  הדברים  את  לקבל  הם  מוכרחים  הם , ענינם  ומצד  ואמיתית , עצמית 

בחיים " ד "ובחרת  באופן ברצונו, לנהוג  צריך  והוא  חפשית  בחירה  לו ואין 33שיש  פעמים , כמה  (כמדובר 
להאריך ). המקום  כאן

 לענין ובנוסף  ֿ פה , שבעל  ותורה  שבכתב  מתורה  ענינים  לחזרת  בנוסף  הנה  דא , כגון בכינוסים  כנהוג  .
- תתקיים  שהברכה  ובקשה  להקב "ה  תפילה  עם  ביחד  רעהו, את  מברך  יהודי שכל  הברכות  - התפילה 

הצדקה . ענין את  גם  מוסיפים 

בתפילות  גם  חלק  להם  שיש  מובן "הטף ", ֿ ידי על  גם  הם  שהפעולות  ח ) (סעיף  לעיל  להאמור  ובהמשך 
גודל  וידוע  כולו, העולם  ואת  הוריהם  ואת  זה  את  זה  מברכים  הקטנים  הילדים  שגם  היינו ובברכות ,

רבן" בית  של  תינוקות  של  פיהם  "הבל  של  וה "שטורעם " בענין 34העילוי גם  ולכן פעמים ), כמה  (כמדובר 
והנש  האנשים  בין מחלקים  לא  מצוה ) לשליח  אחד  כל  עשיית  ֿ ידי (ועל  ומשתפים הצדקה  הטף , ובין ים 

או  שהמטבע  לו ואומרים  לשליח , קטן ילד  כשממנים  אשר  בפועל  רואים  - ואדרבה  הילדים . את  גם  בזה 
כי  - הקב "ה  של  בשליחותו הכסף  את  לו ימסור  עני, יפגוש  שכאשר  כדי לו נמסרו בזה , וכיוצא  הדולר ,
לפרנס  לעני לסייע  הקב "ה  של  שליחותו את  מקיים  צדקה  והנותן הקב "ה , על  מוטלת  העני של  פרנסתו
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ספי "ח .29) מלכים הל ' רמב"ם ראה
יח .30) מה, ישעי '
ו.31) כו, בחוקותי  ופרש"י  תו"כ  ראה

שם.32) בחוקותי 
יט .33) ל , נצבים
ב.34) קיט , שבת



כו     

ידיעה  מתוך  בקופה  הכסף  את  לשים  שעליו ֿ צדקה , לקופת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ביתו, בני ואת  עצמו את 
– בזה  וכיוצא  למוסדות  או לעניים  הכסף  את  וימסור  ֿ צדקה ' ה 'גבאי יבוא  תתמלא , הקופה  שכאשר 

לבב . ובטוב  בשמחה  זאת  עושה  הילד  הרי

בשעה  גם  אשר  מובן - כו' יהדות  בעניני לפעולות  שייכים  הקטנים  הילדים  שגם  לעיל , האמור  ֿ פי ועל 
אותו  שדחפו בגלל  הוא  שהבכי לו נדמה  אם  אף  הנה  עתה ), כאן שהיה  (כפי וצועק  בוכה  יהודי שילד 
היא  ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  היא  שלו שהנשמה  כיון הרי וכדומה , סוכריה  צעצוע , רוצה  שהוא  או
הרי  בוכה , היא  ואם  סוכריה , או משחק  בשביל  תבכה  שהנשמה  יתכן שלא  מבין קטן ילד  גם  הרי הבוכה ,
בעניני  ולפעול  להוסיף  שברצונה  דהיינו ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  היותה  עם  הקשור  דבר  בשביל  זה 
להם  החסר  את  שישלימו דברים  להם  לספר  בדעת , לעניים  צדקה  הזולת , על  בהשפעה  - גם  כולל  יהדות ,
בו, מהמשתתפים  ואחד  אחד  כל  שבטח  זה , כינוס  על  לספר  - זה  ובכלל  בזה , וכיוצא  ובחסידות  ביהדות 
שייפגש  לאנשים  יספר  - בזה  וכיוצא  במשרד  או בחנות  שלו לפרנסה  שלו, לעסקנות  למקומו, יחזור  כאשר 
שמגדלין  ובית  תורה  בו שמגדלין בבית  וטף , נשים  אנשים  בו שהיו בכינוס , היה  ימים  כמה  שלפני עמם ,
ו"חימום " התלהבות  תוספת  קיבל  ושם  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו לנשיא  ובשייכות  תפילה , בו
ומכיון  המקום , קדושת  מצד  הנה  כו', בהתלהבות  עמד  כבר  לזה  קודם  שגם  ֿ פי ֿ על  שאף  ("ווארימקייט "),
הילדים  כיצד  שראה  ובמיוחד  יותר , עוד  התלהב  - עולם  של  מלכו מלך ", הדרת  עם  "ברוב  היה  שהכינוס 
יותר  להוסיף  ֿ מנת  על  המדוברים , הענינים  את  טוב  יותר  להבין ומבקשים  ומקשיבים  עומדים  הקטנים 

בפועל . במעשה 

ועד  עוז, וביתר  שאת  ביתר  פעולתם  יפעלו בוודאי הלב , מן היוצאים  בדברים  זה  על  יספרו וכאשר 
והושפעו  בו היו כאילו יתעוררו זה  בכינוס  השתתפו שלא  אלו שגם  כזו במידה  הסביבה  כל  על  שישפיעו

כו'. בעצמם 

 היע קיום  את  מזרזים  זה , בכל  הפעולות  ֿ ידי ועל  ישובו . גדול  "קהל  - ממש  בקרוב  שיתקיים  וד ,
ו"בנערינו  יותר  באחדות  נהיה  והטף " והנשים  האנשים  העם , את  ד "הקהל  הפעולות  ֿ ידי שעל  הנה ",

ובבנותינו" בבנינו גו' שמיא "35ובזקנינו ענני עם  "ארו גדולה , במהירות  כולם  ויראו 36ישובו ויפנו ,
אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני תמיד  גו' אשר  "ארץ  הקודש , בארץ  נמצאים  ביחד  שכולם 

עם 37שנה " הקשור  שלום  זהו כי כאן", הכל  - כאן שלום  ו"אם  (כנ"ל ), בארץ " שלום  ד "ונתתי ובאופן ,
שלו" שהשלום  "מלך  ויותר 38הקב "ה  יותר  רואים  כי בגלוי, הוא  בה " אלקיך  ה ' ד "עיני שהענין כיון ,

מצוות . ולקיים  תורה  ללמוד  המתחילים  וטף  נשים  אנשים 

הגוים  ש "ככל  אומרים  בגלוי, אינה  שיהדותם  מפני ובעיקר  ומשונות , שונות  סיבות  שמפני אלו וכלפי
שאומרים  מה  והיפך  התורה  היפך  ֿ יהודי, ואינו יהודי בין ֿ ליצלן, רחמנא  הבדל , שאין היינו ישראל ", בית 
כך  שבין מודיעים  כו') שבזה  הפרטים  (וכל  לעמים " ישראל  בין "המבדיל  ימים , כמה  לפני ב 'הבדלה ',
ושלוה  מנוחה  להרגשת  שהתנאי כזה , באופן האדם  את  ברא  הקב "ה  שכן דבר , להם  יעזור  לא  כך  ובין
ֿ פי  ֿ על  אף  ולכן וקרעים , שברים  יהיו לא  הנשמה  שבפנימיות  הוא  - וקרועים  שבורים  ולא  רגועים , וחיים 
הרי  - ממש " ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  בישראל , השנית  והנפש  הבהמית  הנפש  נפשות , שתי ליהודי שיש 
ֿ ושלום  חס  מלחמה , ביניהם  ואין אחד , בכיוון ומשפיעות  אחת  פעולה  פועלות  ביחד  הנפשות  שתי

האלקית . לנפש  נכנעת  הבהמית  הנפש  כי ֿ ליצלן, ורחמנא 

להתנהג שעליה  מבינה  בהמה  גם  כי הקובע , הוא  ממש " ממעל  אלקה  שה "חלק  ברור  אחרת ! יתכן ולא 
שרואים  וכפי - ממעל " אלקה  "חלק  העליון', 'אדם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  – אותה  מנהיג  שהאדם  כפי
נוהג קטן "ונער  כאשר  ואפילו אותם , המוביל  הרועה  של  לקולו שומע  בהמות  של  שלם  עדר  שגם  בפועל 
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ט .35) יו"ד , בא
יג .36) ז, דניאל 

יב.37) יא, עקב
ד .38) פי "ב, במדב"ר ראה



כז      

מזיקה 39בם " חיה  ֿ ידי על  ייפגעו שלא  מהסביבה  להשמר  יוכלו הרועה , אחר  שילכו ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ,
מב  - ֿ ליצלן ֿ הרע רחמנא  היצר  של  בדמותו שהתלבשה  'חיה ' זוהי ואפילו נראית , החיה  כיצד  הבדל  לי

להיות  וצריך  הקב "ה  ֿ ידי על  נבראו כולם  כי... יהודי, ואינו יהודי בין ֿ ליצלן, רחמנא  הבדל , שאין הטוען
בשוה ... הקב "ה  ֿ ידי על  נבראו כולם  כי החול , וימי שבת  בין הבדל  ו...אין "שוויון",

הפנימית  במלחמה  וקרעים  שברים  שגורם  הוא  הוא  ֿ הרע  שהיצר  מכירה  ה 'בהמה ' אפילו - ואדרבה 
כך , כדי עד  שנקרע  מוכיח  גופא  זה  הרי - בכך  מכיר  שאינו ומי האלקית ... והנפש  הבהמית  הנפש  שבין
האדם , ֿ ידי  על  מונהגת  להיות  שיכולה  בהמה  שהיא  מרגיש  שאינו עד  ֿ כך  כל  נתחזקה  שבו שהבהמה 
ובאותו  המקום  באותו היהודי, אותו של  הלב  באותו אתה , ביחד  שנמצאת  ממש " ממעל  אלקה  ה "חלק 
מחוץ  והן הקדוש , יום  הכיפורים , ביום  קדוש , מקום  ֿ המדרש , ובית  ֿ הכנסת  בבית  נמצא  כשהוא  הן הזמן,

חול . וביום  ד ), סעיף  כנ"ל  - במדבר  (ואפילו ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  לבית 

לעולם " יקום  אלקינו "דבר  כך  ובין כך  שבין יבין שכל ', ל 'בעל  זאת  כשיסבירו אשר  ֿ רצון ,40ויהי
שבסביבתו, ֿ יהודים  אינם  שבסביבתו, ליהודים  ("מאטערן") סבל  לגרום  לו למה  ולכן שינצח , הוא  והקב "ה 
להפיץ  - שלום  ובדרכי נועם  בדרכי הקב "ה  של  שליחותו את  למלא  שלא  עקשנות  ֿ ידי על  כולו, ולעולם 

יהודים . לא  אצל  נח , בני מצוות  שבע  קיום  וכן אפשרי, מקום  בכל  יהדות 

בשבת  עושים  כאשר  - ולדוגמא  אמיתי, טוב  הפצת  פעמים ) כמה  (כמדובר  היא  ומצוות  התורה  והפצת 
אלא  ליהודי, תועלת  מביא  שאיננו כסף  זה  הרי כסף , מרויחים  ֿ זה  ֿ ידי על  אם  אף  הנה  אסורה , מלאכה 
ביום  שהרויחו הפרוטות  כי החול , בימי כשר  באופן שהרויחו הכסף  את  ֿ ליצלן, רחמנא  שיזיק , כסף  להיפך ,
שהביא  היא  האמת  "ריוח ", כאן שיש  שבו) ל 'בהמה ' (או לו נדמה  אם  וגם  הכשר , לכסף  "נדבקות " השבת 
אופן", אידישן א  "אין - וממילא  כשר , באופן ֿ זה  לפני  שהרויח  הכסף  על  ֿ ליצלן, רחמנא  המזיק , דבר 

כו'. מאות " ארבע  מביאים  ו"מאתיים  מאתיים ", מביא  ש "מנה  באופן - וממילא  טוב , באופן - וממילא 

 מתוך להיות  צריכות  כו' לפעולות  והגישה  מההתבוננות  החל  זה , בכל  הפעולות  לעיל , האמור  .
ובשמחה  מצוה  של  בשמחה  אחרים , גם  לשמח  ב "ּתׂשמח " גם  קשורה  שתהיה  שמחה  לבב , וטוב  ְַַשמחה 

תו  שלו של  השמחה  גם  ֿ זה  ֿ ידי ועל  שבסביבתו, היהודים  לכל  ישראל  אהבת  מתוך  שבאה  שמחה  רה ,
יותר . גדולה  ושמחה  יותר  אמיתית  שמחה  תהיה 

גדול  ו"קהל  ראשם " על  עולם  "ושמחת  היעוד  קיום  את  וימהרו ביחד  יתקבצו הללו השמחות  וכל 
מזה  וכתוצאה  שנה ", אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני תמיד  גו' אשר  ל "ארץ  הנה ", ישובו
"כי  גם  כולל  זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה  באופן בה " אלקיך  ה ' ש "עיני כיון בארץ ", שלום  "ונתתי -

גבולך " את  אלקיך  ה ' עממין 41ירחיב  עשר  ארץ  .42,

והטף ", והנשים  "האנשים  ואחת , אחד  שכל  מצוה  שליחות  עם  (כאמור ) זה  את  כשמקשרים  ובפרט 
ומיד , תיכף  המצוה  שליחות  את  לחלק  שמזדרזים  כשם  אשר  ֿ רצון ויהי ולמקומו, לעירו בבואו לצדקה  יתן

עין" כהרף  אפילו עיכבן ד "לא  באופן הגאולה  זירוז יהיה  האמיתית 43כך  הגאולה  תבוא  ממש  ומיד  ותיכף  ,
והשלימה .

ממש . ומיד  תיכף  רצון, יהי כן אמן - וכאמור 

בבואם  לצדקה  לתתו ֿ מנת  על  דולר  של  שטר  שיחיו, הנאספים  לכל  חילק  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
למקומם .
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ו.39) יא, ישעי '
ח .40) מ , שם
ח .41) יט , שופטים

עה"פ.42) פירש"י 
מא.43) יב, בא ופירש"י  מכילתא



כח

   
מוגה  בלתי

לעיל 1בהמשך  האמורים  בוודאי 2לדברים  כוללים  שנאמרו, הברכות  וכל  הטובים  האיחולים  כל  אשר  ,
מאז  שהרי ֿ מצוה ", "בת  או ֿ מצוה " ל "בר  בקשר  מיוחד  ענין ישנו - קרוביכם  וכל  מכם , ואחד  אחד  כל 
חינוך  בתור  רק  לא  הקב "ה , מצוות  את  לקיים  חייהם , ימי כל  במשך  מחוייבים , והילדה  הילד  נעשים 

בפועל  לקיימם  חובה  אלא  הבאים , לימים  חונכו והכנה  לזה  בנוגע  שגם  התורה , מצוות  - זה  ובכלל  ,
את  לקיים  עתה , לבב .עד  וטוב  שמחה  מתוך  המצוות  כל 

לעיל  השנה 3וכאמור  כל  נקראת  שמו שעל  השנה  שמספר  כיון זו, בשנה  ביותר  מודגש  השמחה  ענין ,
ישראל  ו"ישמח  בכלל , (בעצמו) לשמוח  - ד "ּתׂשמח " המשמעות  את  גם  כולל  זה  ומספר  ת 'ש 'מ 'ח ', הוא  -ְִַ

שהוא 4בעושיו" הקב "ה  המלכים  מלכי ממלך  שליחות  לקבל  שזכה  כך  על  יהודי של  שמחה  היינו, בפרט ,
בני  בין ֿ כך  ואחר  פנימה  בלבו תחילה  מצוותיו, את  להפיץ  שלוחו, להיות  זו, בילדה  או זה , בילד  בחר 

שלום . ובדרכי נועם  בדרכי הסביבה , ובכל  משפחתו

האמורות , הברכות  כל  על  הוספה  פועל  שזה  מובן, שמחה , ומתוך  המצוות  בחיוב  שמדובר  מכיון ולכן,
יותר . גדולה  הוספה  ישנה  רבות , ברכות  שישנן ככל  הרי הקב "ה , של  בברכותיו שמדובר  כיון

המחנכים  זקניהם , (והוריהם , מחליטים  ֿ מצוה " ו"בנות  ֿ מצוה " מה "ברי ואחת  אחד  שכל  ובפרט 
משורת  ולפנים  לבב , וטוב  שמחה  מתוך  זה  בכל  לעסוק  - זו) בהחלטה  להם  מסייעים  שלהם , והמחנכות 

כמוך " לרעך  "ואהבת  הציווי בקיום  להוסיף  - גם  כולל  ואור , ומוסיף  דהלוך  באופן שכתוצאה 5הדין, ,
עמם . שנפגש  עד  היו מאשר  יותר  ליהדות  לקרבם  ונערים  לאנשים  "הקהל " ה "בר ֿמצוה " עורך  מזה 
אין  בעצם , כי ל "רחוקים ", בנוגע  ואפילו הקרובות , ולחברותיה  לנשים  ביחס  - ֿ מצוה " "בת  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

לכולנה " אחד  ש "אב  כיון "רחוקים " ואחיות .6יהודים  כאחים  הם  וכולם 

שביום  - ומתפשט  והולך  רבים , ֿ ידי על  התקבל  שכבר  המנהג , אודות  גם  להזכיר  המקום  וכאן
- ֿ טוב  ביום  או בשבת  וכשחל  הרגיל , דרך  מעל  יותר  הצדקה  בנתינת  יוסיפו ֿ מצוה , הבת  או ֿ מצוה , הבר 

לתושיה " "כפליים  ֿ טוב , היום  או השבת  לאחר  וגם  ֿ טוב , יום  ובערב  שבת  בערב  כן .7לעשות 

ֿ מצוה " מ "בר  השנים : למספר  בהתאם  לומר ) (שמתחילים  התהלים  מזמורי את  ללמוד  - זה  על  ונוסף 
'יום  בכל  להתחיל  החיים , כל  במשך  זה  טוב  במנהג  ולהמשיך  י"ג , מזמור  - ֿ מצוה " ומ "בת  י"ד , מזמור  -

חדשה  והוספה  חדשה  חיות  לו יתן והקב "ה  חדש , מזמור  חדשות הולדת ' ברכות  וגם  ניתנו, שכבר  בברכות 
פעמים ). כמה  (כמדובר 

למנהג (בהתאם  מוסיפים  והילדה  שהילד  ֿ מצוה , ובת  ֿ מצוה  הבר  ביום  בצדקה  ההוספה  שמלבד  ובפרט 
של  לזכותם  בצדקה  מוסיפים  והאחיות , והאחים  והסבתא , הסבא  והאם , האב  ההורים , גם  הרי - הנ"ל )

ֿ מצוה . ובת  ֿ מצוה  הבר 

- צדקה  ונתינת  היהדות  והפצת  בחיזוק  הקשורים  מנהגים  ובפרט  הטובים , המנהגים  שכל  ֿ רצון ויהי
את  "הקהל  ושנת  ו"ּתׂשמח ", "ּתׂשמח " שנת  זו, שנה  של  המיוחד  בלימוד  (גם ) כמודגש  ויתפשטו, ְְִַַַיתחזקו

והטף " והנשים  האנשים  וקיום 8העם , התורה  מלימוד  החל  הטובים , הענינים  כל  את  ולחזק  להפיץ  כדי -
לכל  יתנו - בזה  להוסיף  וכדי ואור , ומוסיף  והלוך  לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  הדין, משורת  לפנים  המצוות 

מצוא . לעת  לצדקה  לתת  כסף  של  שטר  מצוה , שליחות  ואחת  אחד 
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וש"נ.1) ואילך . 577 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
ס"ח .3) שם
ב.4) קמט , תהלים

יח .5) יט , קדושים
רפל "ב.6) תניא ראה
ו.7) יא, איוב – הכתוב ל '
יב.8) לא, וילך 



כט      

חיזוק  תוספת  תפעול  במיוחד , תתנו שאתם  והצדקה  בכלל , נותנים  ֿ ישראל  שבני שהצדקה  ֿ רצון, ויהי
הגאולה " את  (ומזרזת ) שמקרבת  צדקה  "גדולה  התורה  הבטחת  בקיום  ממש ,9וזירוז בימינו במהרה  ,

עין" כהרף  אפילו עיכבן ד "לא  השייכות 10באופן הפעולות  בכל  ומיד  תיכף  יתחילו - התחלה  ובתור  ,
ואור  והולך  למוסיף  עד  ואור , והולך  דמוסיף  ובאופן ומיד , תיכף  יהיה  ההמשך  וגם  ֿ מצוה , ובת  לבר ֿמצוה 

היעוד  יקויים  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  ה '11בגאולה  לך  אור "והיה  עולם ",
ראשם . על  עולם 

לצדקה . לתתו ֿ מנת  על  דולר , של  שטר  ואחת  אחד  לכל  חילק  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

•
    

מוגה  בלתי

לעיל 1בנוסף  שנאמרו ולברכות  ישראל ,2לענינים  כל  את  כוללים  והם  ישראל  לכל  כמובן, שהופנו, ,
שלהם  שהבית  מבטיח  והקב "ה  עד , עדי בנין ה ', בעזר  לבנות , המתכוננים  אלו את  ֿ וכמה  ֿ אחת ֿכמה  ועל 

בתוכם " ושכנתי מקדש  לי "ועשו –3יהיה 

יש  ֿ וכלה  שלחתן מה  על ֿדרך  ישראל , כלל  ברכת  מלבד  מיוחדת , ברכה  ישנה  ֿ וכלה  לחתן בנוגע  הנה ,
וקול  ששון קול  ירושלים .. ובחוצות  יהודה  בערי ישמע  ד "מהרה  לברכה  ועד  מיוחדות , ברכות ' 'שבע 
וכנסת  דהקב "ה  הענין גם  נרמז ובזה  כפשוטם , ֿ וכלה  חתן של  מהברכות  - כלה " וקול  חתן קול  שמחה ,

פעמים ). כמה  (כמדובר  ישראל 

הברכות  לכל  בנוסף  יחד , כולכם  ואת  מכם , ואחת  אחד  כל  את  ויצליח  הקב "ה  יברך  שכן ֿ רצון ויהי
ה  שכל  בדרך האמורות , תהיה  עצמה  ההצלחה  וגם  והחסידות , התורה  בדרך  בהצלחה , יהיו לחתונה 

ובפרט  כפשוטו, ד "חסיד " הפירוש  זהו (שהרי עז וביתר  שאת  וביתר  הדין, משורת  לפנים  דהיינו החסידות ,
דורנו) נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ביאורי ֿ פי טובה 4על  בשעה  תהיה  עצמה  החתונה  - ֿ זה  ולאחרי ,

יסודי  על  מיוסד  עד , עדי בנין – חייהם  ימי משך  לכל  עד  המשתה , ימי שבעת  כל  במשך  וכן ומוצלחת ,
ומכיון  הימים , כל  סוף  עד  שקיים  נצחי, בנין דהיינו עד ", ד "עדי הפשוט  מהפירוש  החל  והמצוות , התורה 
כח  גילוי מעורר  וישראל , משה  כדת  שידוך  ֿ וכלה , חתן ענין כללות  הרי ומצוותיה , תורה  הוא  שהיסוד 

זה  בענין העוסקים  חסידות  בדרושי בארוכה  (כמבואר  הגשמי הזה  בעולם  בפועל , ֿ סוף  ברכת 5האין - (
ובמצוות . בתורה  עוסקים  בנים  ובני בנים  להם  שיהיו ֿ וכלה , לחתן הקב "ה 

ֿ כך  שאחר  בברכות  הוספה  ישנה  עצמה , והחתונה  לחתונה  להכנות  בנוגע  הקב "ה  ברכות  מלבד  והנה ,
ומתוך  לבב , וטוב  שמחה  מתוך  יהיה  והבנות  הבנים  חינוך  – וממילא  טוב , כל  מלאים  החיים  כל  יהיו
באופן  מפרנסה  החל  - ובפשטות  כפשוטה , בגשמיות  הרחבה  גם  ברוחניות , ההרחבה  על  ונוסף  הרחבה ,

וההרחבה  והרחבה , הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו והנגלה , הנראה  בטוב  ודוקא  טוב , עוד הכי מתחילה 
על  עד  עדי בנין - ובפשטות  החיים , כל  במשך  ֿ זה  ולאחרי דקדושה , ברחבות  שיהיו לחתונה  מההכנות 

ובמצוות . בתורה  עוסקים  בנים  ובני ובנים  והמצוות , התורה  יסודי
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פל "ז.9) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
מא.10) יב, בא ופירש"י  מכילתא
יט .11) ס, ישעי '
וש"נ.1) ואילך . 575 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
ח .3) כה, תרומה
וש"נ.4) בתחילתו. החסידות תורת של  ענינה קונטרס ראה
בתחילתו.5) תרנ"ז תשמח  שמח  המשך  בארוכה ראה



ל     

ד "לא  ובאופן דידן, בעגלא  דידן, במהרה  – "מהרה  היעוד  קיום  את  יותר  עוד  ממהרים  אלו ענינים  וכל 
עין" כהרף  אפילו שמחה ,6עיכבן וקול  ששון קול  ירושלים , ובחוצות  יהורה  בערי - בשר  באזני – ישמע  -

כלה ". וקול  חתן קול 

פעמים  כמה  נזכר  שכבר  המנהג  ֿ פי על  נוהגים  שבוודאי ובמיוחד  בזה , זירוז מוסיף  בפרט  שידוך  7וכל 

ההורים  גם  עושים  וכך  הרגילים , מהשיעורים  יותר  בצדקה  מוסיפים  והכלה  החתן החופה , שבסיום 
הגאולה  את  (ומזרזת ) שמקרבת  צדקה  ו"גדולה  להם , השייך  וכל  מכל 8והזקנים  הגאולה  - זה  ובכלל  ,

"שמחת  תהיה  הגלות  בזמן ועוד  לגמרי, שיתבטל  שהוא  אופן באיזה  האמיתית  בשמחה  לפגוע  שיכול  ענין
ראשם " על  נשים 9עולם  אנשים  השמחה  אל  שמצרפים  ו"ּתׂשמח ", ד "ּתׂשמח " באופן שמחה  - וכמובן ,ְְִַַַ

בגלוי. היא  הידידות  - לבב  וטוב  שמחה  ובשעת  ידידים , הם  ֿ ישראל  בני כל  - ובעצם  נוספים , ידידים  וטף ,

העיקר  הוא  בשעה 10והמעשה  תהיה  החתונה  ומוצלחת , טובה  בשעה  יהיו לחתונה  ההכנות  שכל  -
הימים , כל  תמיד  טובות  בשורות  מכם  ונשמע  ומוצלחת , טובה 

רצון. יהי כן אמן,

יותר  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי ועל  לצדקה , מצוה  שליחות  מכם , ואחת  אחד  לכל  עתה  יתנו זה , בכל  להוסיף  כדי
ביום  ֿ וכלה  לחתן ובמיוחד  מישראל , ואחת  אחד  לכל  משפיע  שהוא  טוב ' ה 'כל  שזהו הקב "ה , של  בצדקתו
ולא  בפשטות , טפחים , מעשרה  למטה  - אלו ענינים  וכל  ֿ זה , לאחרי וגם  המשתה  ימי ובשבעת  חופתם ,

עין. כהרף  אפילו עיכבן

ועבודתינו" ב "מעשינו הוספה  הוא  זה  שכל  והשלימה 11ומכיון האמיתית  הגאולה  את  מזרז זה  הרי
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על 

לצדקה . דולר  של  שטר  שיחיו, ואחת  אחד  לכל  חילק  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
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מא.6) יב, בא ופירש"י  מכילתא
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המשך מעמוד רלח



לי

        
מוגה  בלתי

 פעמים כמה  דובר  השל "ה 1. דברי הפסוק 2אודות  חודש 3על  שכל  חדשים ", ראש  לכם  הזה  "החודש 
המעשה " "יום  שאינו ֿ חודש  דראש  המעלה  בהם  שיש  חדשים ", "ראשי במעלת  הם  שבו, הימים  כל  .4ניסן,

ז"ל  חכמינו לשון דיוק  גם  להם 5וזהו "חודש "קבע  בשם  נקרא  ניסן חודש  שכל  – גאולה " של 
גאולה ". של 

עילוי: אחר  בעילוי ליום  מיום  וניתוסף  הולך  גופא  ניסן שבחודש  מובן, ומזה 

"מהלכים "6ידוע  נקראים  ולא 7שישראל  לדרגא , מדרגא  ועליה  הילוך  אצלם  להיות  שצריך  דהיינו, ,
אלא  לזמן, מזמן רק   ז"ל רבותינו כמאמר  לנוח , זמן להם  שאין כך  כדי עד  חכמים 8, "תלמידי

שנאמר  . . מנוחה  להם  חיל ".9אין אל  מחיל  ילכו

("א  יותר  נעלה  באופן הגאולה  ענין להיות  צריך  ליום  מיום  הנה  גופא , ניסן שבחודש  מובן, ַומזה 
העליה . תכלית  היא  שבו ניסן, בחודש  האחרון ליום  עד  גאולה "), טיפערע 

דפסח , טוב ' ה 'יום  – מזו ויתירה  פסח , ֿ המועד  חול  הן הפסח , חג  ימי היו ֿ זה  שלפני ֿ פי ֿ על  אף  כלומר :
הקב "ה  המלכים  מלכי מלך  עליהם  ד "נגלה  הגילוי מאיר  שבו דפסח  הראשון הלילה  – גופא  ובהם 

המשיח 10וגאלם " הארת  גילוי מאיר  שבהם  פסח  של  ואחרון פסח  של  שביעי ובפרט  הימים 11, ואילו ,
אבל  השבוע , ימי לענין בנוגע  היא  השבת  יום  מעלת  הרי – השבת  יום  [ואפילו החול  ימי הם  שלאחריהם 
שבכל  הכלל  ֿ פי על  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  – החול ] ימות  ככל  הוא  הרי מצרים  ויציאת  ניסן חודש  לענין בנוגע 
הגאולה  בענין גם  עצמו הפסח  ימי על  הפסח  חג  שלאחרי בימים  מעלה  יש  תמידי, הילוך  להיות  צריך  ענין

ניסן. דחודש 

 מההילוך ֿ שכן במכל  לדרגא  מדרגא  ההילוך  ענין להיות  צריך  מצרים  יציאת  שבענין – מזו ויתירה  .
ה ': שבעבודת  הענינים  בכל  להיות  שצריך  לדרגא  מדרגא 

ויום  יום  בכל  להיות  צריך  מצרים  דיציאת  שכתוב 12הענין כמו מארץ 13, צאתך  יום  את  תזכור  "למען
דיציאת  הענין כאשר  רק  – היא  יום  בכל  מצרים " "יציאת  שתהיה  האפשרות  והרי חייך ". ימי כל  מצרים 

ש  זו שדרגא  והיינו, יותר , נעלה  באופן פעם  בכל  הוא  "מצרים  בבחינת  אצלו מצרים ",היתה 
מדריגתו לגבי ל "הנה  היא  גם נחשבת  לצאת  ועליו (ועיכוב ), מיצר  של  ענין עדיין שזהו ,"

נעלה . היותר  מה "מיצר "

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שמבאר  הכתוב 14וכפי לשון נפלאות ","15בדיוק  אראנו מצרים  מארץ  צאתך 
רבים  לשון ארויסגיין")16"כימי" איין אין האלט  ("מען לצאת  תמיד  ממשיכים  ואילך  מצרים  שמיציאת  –ַַ

יותר . נעלה  באופן זה  הרי יום  שבכל  אלא  וגבולים , ממיצרים 
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בתחלתה 1) דאשתקד  אייר מבה"ח  קדושים, ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך ). 352 ע' חי "ט  (תו"מ 

תרכ "ו 2) לכם הזה החודש בסד "ה הובא ב). (שיג , בא ס"פ
נ). ע' תרכ "ו (סה"מ 

ב.3) יב, בא
א 4) מו, יחזקאל  ובמפרשים. יט  כ , ֿ א שמואל  ראה

ובמפרשים.
יא.5) פט "ו, שמו"ר
ר"פ 6) לקו"ת  ואילך ). סע"א (ל , וישב ס"פ תו"א ראה

90 ס"ע ה'ש"ת (סה"מ  ה'ש"ת בחוקותי  אם ד "ה בחוקותי .
ובכ "מ . ואילך ).

ז.7) ג , זכרי '
בסופן.8) ומו"ק ברכות
ח .9) פד , תהלים

זו".10) "מצה פיסקא הגש"פ
ניסן 11) כב יום" ב"היום (נעתק 110 ע' תש"ב סה"ש ראה

(אחש"פ)).
(12.265 ע' לעיל  גם ראה
ג .13) טז, ראה פ'
ואילך ).14) 159 ע' תש"ח  (סה"מ  תש"ח  צאתך  כימי  ד "ה
טו.15) ז, מיכה
רע"א.16) קעו, זח "ג 



לב       

ועוד : זאת 

צריכה  בדק ּות , הוא  שה "מיצר " ֿ פי אף ֿעל  – היום  שהוא  כפי מצרים  דיציאת  היציאה הענין להיות 
באותו  – ועד  דאתמול , מהמיצר  היציאה  שהיתה  כפי ברען") און ("קאך  והתלהבות  להט  באותו זה  ָממיצר 

מהמיצר  היציאה  שהיתה  כפי והתלהבות  להט    במדריגה המיצר  היה  שאז ,
ביותר , תחתונה 

כידוע  עין"17– כהרף  המקום  עיכבן ד "לא  באופן להיות  הוצרכה  שהגאולה  שישראל 18הטעם  משום  ,
טומאה  שערי במ "ט  משוקעים  במגע 19היו באים  היו אזי אחד , רגע  עוד  נמשך  היה  שאילו כך , כדי עד  ,

– הנו"ן שער  עם  פארטשע ּפעט ") זיך  וואלטן ַָ("זיי

גם  להיות  צריך  – שב "מצרים " ביותר  התחתונה  מהמדריגה  ביציאה  שהיו והתלהבות  להט  אותו הנה 
"מיצר ". זה  הרי מדריגתו שלגבי כיון נעלה , היותר  באופן מ "מצרים " ביציאה 

מהמיצר  גאולה  בעצמו לפעול  אדם  צריך  יום  שבכל  – הגאולה  חודש  ניסן, חודש  ימי של  ענינם  וזהו
ההילוך . ענין שזהו יותר , נעלה  באופן זה  הרי יום  ובכל  דעתה ,

 שכתוב מה  יובן ֿ זה  ֿ פי על  רש "י 20. ופירש  שור ", מדבר  אל  ויצאו סוף  מים  ישראל  את  משה  "ויסע 
מובן  אינו דלכאורה  – הים  מביזת  לילך  רצו שלא  כיון כרחם ", בעל  "הסיען המכילתא ) :21(בשם 

שכתוב  כמו ביותר , נעלית  במדריגה  ישראל  היו – ֿ סוף  ים  קריעת  הוי'",22בשעת  את  העם  "וייראו
אלו  גם  אלא  ישראל "), "וירא  הפסוק  בתחילת  שכתוב  (כמו "ישראל " שבמדריגת  אלו רק  שלא  והיינו,

ז"ל  רבותינו כמאמר  – שבישראל  הפחותים  שהם  "עם ", הפסוק 23שבמדריגת  עמך 24על  עמך ", שחת  "כי
בתניא  וכדאיתא  נאמר 25דייקא , עליהם  גם  הנה  – כו'" נפרדים  דברים  שהם  עוממות  "מלשון הוא  ש "עם "

לעיל  שנתבאר  (כמו דלעילא  הוי' שבבחינת  ביותר  הנעלות  המדריגות  על  דקאי הוי'", את  העם  "וייראו
ז"ל 26במאמר  רבותינו וכמאמר  הנביאים .27), גדול  ראה  שלא  מה  ראה  שבפשוטים  פשוט  שאפילו

כרחם "? בעל  להסיען ש "הוצרך  עד  הים  בביזת  כך  כל  שקועים  שהיו יתכן איך  כן, ואם 

אור ' ב 'תורה  וכמבואר  ביותר , נעלים  גילויים  היו הים  שבביזת  לומר , צריך  ֿ כן קריעת 28ועל  שבשעת 
בו" נשמחה  ד "שם  הגילוי היה  ֿ סוף  שלא 29ים  כיון משם , לילך  ישראל  רצו לא  ולכן בעצמותו". "בו ,

כרחם " בעל  להסיען ש "הוצרך  עד  בעצמותו", – בו ד "נשמחה  מהענין ("א ּפטרעטן") לסגת  .30רצו ָ

?" שור מדבר  "אל  להסיעם  הוצרכו מדוע  – גיסא  לאידך  השאלה  נשאלת  ֿ זה  ֿ פי על  אך  .

שבקריעת  הגילויים  כל  כי, – יותר  עוד  נעלית  מעלה  ישנה  שור " "מדבר  שבענין לומר , צריך  ֿ כן ועל 
בדרך  היו ֿ סוף  ים  " דכסופא "נהמא  של  ענין שזהו ֿ ידי 31, על  ודוקא  הטוב ; תכלית  זה  ואין ,

העבודה  היא  ששם  במדבר , ההליכה  . הטוב תכלית  נעשה  אזי – אויסגעהארעוועט ") ַָ("אליין

זה  הרי שבינתיים  כיון – כרחם ", בעל  להסיען ש "הוצרך  עד  בכך , ישראל  בני רצו לא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
ירידה . של  ענין
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לקוטי17) עם בהגש"פ הנסמן .88 ע' ריש תש"ד  סה"ש ראה
הערה  85 ע' ח "ו ובלקו"ש ל ), (ע' זו מצה פיסקא ומנהגים טעמים

.70 הערה 88 ע' חי "ז .37
מא.18) יב, בא ופרש"י  מכילתא
יתרו.19) ר"פ זו"ח  ראה
כב.20) טו, בשלח 
וש"נ.21) ואילך . 77 ע' חכ "א לקו"ש גם ראה
לא.22) יד , שם
עה"פ.23) בפירש"י  הובא ו. פמ "ב, שמו"ר
ז.24) לב, תשא

רפ"ז.25) שעהיוה"א
ואילך ).26) 240 ע' (לעיל  ואילך  פ"ד  דאחש"פ והחרים ד "ה

278 ע' (לעיל  פ"ג  בהתוועדות שנאמר צאתך  כימי  ד "ה גם וראה
ואילך ).
שמו"ר 27) גם וראה ב. טו, בשלח  ופרש"י  מכילתא ראה

ועוד . טו. פכ "ג ,
ואילך .28) סע"ב סד , בשלח 
ו.29) סו, תהלים
(30.12 הערה שם בלקו"ש בהנסמן גם ראה
ובכ "מ .31) רע"ד . ז, צו לקו"ת ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי  ראה

       

חי" אתה  כרחך  "על  בענין המבואר  ֿ דרך  :32ועל 

הכבוד  כסא  מתחת  חצובות  שהנשמות  הכבוד 33כיון מכסא  שהירידה  מובן, הרי – יותר  ולמעלה  ,
למטה  עד  יותר ) זה (ולמעלה  הרי ולכן בכך , חפצה  אינה  עצמה  מצד  והנשמה  ביותר , גדולה  ירידה  היא 
כרחך ". "על  שנעשה  ענין

שזכתה  הגילויים  כל  כי, – זו ירידה  ֿ ידי על  הנעשית  הגדולה  המעלה  מצד  הדבר , כדאי ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
ירידתה  ֿ ידי על  ורק  דכסופא ", "נהמא  בבחינת  הם  אלא  יגיעה , של  באופן אינם  למעלה , הנשמה  להם 
עצמית  יגיעה  של  באופן הענינים  נעשים  אזי עצמה , בכח  בעבודה  והתעסקותה  למטה 

הטוב . תכלית  וזהו ָ("אויסגעהארעוועטע "),

סכנה " בחזקת  הדרכים  ש "כל  עבודתו 34ואף  יעבוד  כאשר  שאפילו מזו, ויתירה  תורה , ֿ פי על  הוא  שכן ,
ירידתה  קודם  שהיתה  כמו הנשמה  למעלת  יגיע  לא  מלאה 35כדבעי שהיא  עבודה  מוטב  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  –

דכסופא ". "נהמא  בדרך  שבאים  ביותר , הנעלים  הגילויים  מכל  יגיעתו, ֿ ידי על  באה  אבל  מומים ,

נדח " ממנו ידח  ד "לא  הכלל  שמצד  ואז 36ובפרט  בשלימות , עבודתו יעבוד  ֿ סוף  ֿ כל  שסוף  הוא  מובטח 
ערך  לפי שאינה  דלעילא  אתערותא  ענין שהוא  עבודתו, מערך  שלמעלה  ענינים  גם  מלמעלה  לו יתנו

שלים " באתר  שריא  ֿ הוא  ֿ בריך  ש "קודשא  נאמר  ֿ זה  שעל  דלתתא , זה 37האתערותא  אין ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,
גם  לו נותנים  עבודתו ֿ ידי שעל  אלא  עבודתו, ֿ ידי על  נעשה  זה  שענין כיון דכסופא ", "נהמא  של  ענין
דלעילא  האתערותא  מעלת  המעלות : ב ' ישנן זו שבהמשכה  ונמצא  מעבודתו. שלמעלה  דלעילא  אתערותא 

האדם . עבודת  ומעלת  דלתתא , מאתערותא  שלמעלה 

מתנתא " ליה  יהיב  הוה  לא  לנפשיה  נייחא  ליה  דעביד  לאו ד "אי מתנה , בענין שמצינו ֿ דרך  –38ועל 
יגיעתו, ֿ ידי על  עצמו בכוחות  להשיג  יכול  שהיה  ממה  למעלה  שהיא  "מתנה " שזוהי ֿ פי ֿ על  אף  הרי
נייחא  ליה  ד "עביד  – ויגיעתו עבודתו מצד  זו במתנה  שזכה  כיון דכסופא ", "נהמא  זה  אין ֿ מקום , מכל 
נותן", הוא  יפה  בעין הנותן ש "כל  ובאופן מתנה , בדרך  גם  לו נותנים  יגיעתו ֿ ידי שעל  אלא  לנפשיה ",

וכו' הבור  את  כו', היציע  ואת  הבית  .39את 

לא  – עצמם  מצד  ישראל  בני כרחם ": בעל  "הסיען שור ", מדבר  אל  גו' ישראל  את  משה  "ויסע  וזהו
שרף  "נחש  המדבר , אל  ֿ סוף , ים  דקריעת  מהגילויים  ללכת  – גדולה  ירידה  זוהי שהרי לשם , לילך  רצו

מים " אין אשר  וצמאון .40ועקרב 

ענין  שהרי – ֿ ושלום  חס  זיי") ("מאטערן אותם  לענות  כדי לא  – כרחם " בעל  "הסיען ֿ כן ֿ פי ֿ על  ַואף 
להיטיב " הטוב  ש "טבע  הקב "ה , ֿ ידי על  נעשה  היה "41זה  ישראל  ש "אוהב  רבינו משה  ֿ ידי ועל  אלא 42, –

כנ"ל . הטוב , תכלית  זה  הרי שבאמת  לפי

: אדמו"ר מו"ח  כ "ק  בהנהגת  ראינו ֿ זה  ֿ דרך  על  .

התשוקה  את  המשתתפים  אצל  מעוררים  שהיו ביותר , נעלים  גילויים  בה  שהיו התוועדות  לאחרי דוקא 
השדה . לערי אותם  ושולח  לאברכים  קורא  הרבי היה  טוב ' ה 'יום  לאחרי הנה  – כאן להישאר 

שדווקא  לעיל , האמור  ֿ דרך  על  אלא , ֿ ושלום , חס  ("מאטערן") עינוי של  ענין היתה  לא  זו ַהנהגה 
כדי  שור , מדבר  אל  ולהסיעם  הים  מביזת  ישראל  את  לנתק  הוצרכו ֿ סוף  ים  דקריעת  הגילויים  לאחרי
הטוב , תכלית  שזהו כיון – הרבי של  הנהגתו גם  היתה  כזה  ובאופן עצמו. בכח  העבודה  מעלת  שתהיה 

כנ"ל .
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ואילך .32) 1217 ע' ח "ד  לקו"ש וראה ספ"ד . אבות
א.33) קיג , לזח "א בנצו"ז הנסמן וראה רע"ב. כט , זח "ג  ראה
(ב).34) ב פ"ג , קה"ר ה"ד . פ"ד  ברכות ירושלמי 
א).35) (מח , פל "ז תניא ראה
ת"ת 36) הל ' ספל "ט . תניא וראה יד . יד , ֿ ב שמואל  ע"פ

סה"ג . פ"ד  לאדה"ז

ב.37) צ, זח "ג  ראה
א.38) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ  ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
א.39) עא, א. סא, ב"ב ראה
טו.40) ח , עקב
(41.334 ע' חכ "ד  בלקו"ש הנסמן ראה
ואילך .42) סע"א סה, מנחות



לג        

חי" אתה  כרחך  "על  בענין המבואר  ֿ דרך  :32ועל 

הכבוד  כסא  מתחת  חצובות  שהנשמות  הכבוד 33כיון מכסא  שהירידה  מובן, הרי – יותר  ולמעלה  ,
למטה  עד  יותר ) זה (ולמעלה  הרי ולכן בכך , חפצה  אינה  עצמה  מצד  והנשמה  ביותר , גדולה  ירידה  היא 
כרחך ". "על  שנעשה  ענין

שזכתה  הגילויים  כל  כי, – זו ירידה  ֿ ידי על  הנעשית  הגדולה  המעלה  מצד  הדבר , כדאי ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
ירידתה  ֿ ידי על  ורק  דכסופא ", "נהמא  בבחינת  הם  אלא  יגיעה , של  באופן אינם  למעלה , הנשמה  להם 
עצמית  יגיעה  של  באופן הענינים  נעשים  אזי עצמה , בכח  בעבודה  והתעסקותה  למטה 

הטוב . תכלית  וזהו ָ("אויסגעהארעוועטע "),

סכנה " בחזקת  הדרכים  ש "כל  עבודתו 34ואף  יעבוד  כאשר  שאפילו מזו, ויתירה  תורה , ֿ פי על  הוא  שכן ,
ירידתה  קודם  שהיתה  כמו הנשמה  למעלת  יגיע  לא  מלאה 35כדבעי שהיא  עבודה  מוטב  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  –

דכסופא ". "נהמא  בדרך  שבאים  ביותר , הנעלים  הגילויים  מכל  יגיעתו, ֿ ידי על  באה  אבל  מומים ,

נדח " ממנו ידח  ד "לא  הכלל  שמצד  ואז 36ובפרט  בשלימות , עבודתו יעבוד  ֿ סוף  ֿ כל  שסוף  הוא  מובטח 
ערך  לפי שאינה  דלעילא  אתערותא  ענין שהוא  עבודתו, מערך  שלמעלה  ענינים  גם  מלמעלה  לו יתנו

שלים " באתר  שריא  ֿ הוא  ֿ בריך  ש "קודשא  נאמר  ֿ זה  שעל  דלתתא , זה 37האתערותא  אין ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,
גם  לו נותנים  עבודתו ֿ ידי שעל  אלא  עבודתו, ֿ ידי על  נעשה  זה  שענין כיון דכסופא ", "נהמא  של  ענין
דלעילא  האתערותא  מעלת  המעלות : ב ' ישנן זו שבהמשכה  ונמצא  מעבודתו. שלמעלה  דלעילא  אתערותא 

האדם . עבודת  ומעלת  דלתתא , מאתערותא  שלמעלה 

מתנתא " ליה  יהיב  הוה  לא  לנפשיה  נייחא  ליה  דעביד  לאו ד "אי מתנה , בענין שמצינו ֿ דרך  –38ועל 
יגיעתו, ֿ ידי על  עצמו בכוחות  להשיג  יכול  שהיה  ממה  למעלה  שהיא  "מתנה " שזוהי ֿ פי ֿ על  אף  הרי
נייחא  ליה  ד "עביד  – ויגיעתו עבודתו מצד  זו במתנה  שזכה  כיון דכסופא ", "נהמא  זה  אין ֿ מקום , מכל 
נותן", הוא  יפה  בעין הנותן ש "כל  ובאופן מתנה , בדרך  גם  לו נותנים  יגיעתו ֿ ידי שעל  אלא  לנפשיה ",

וכו' הבור  את  כו', היציע  ואת  הבית  .39את 

לא  – עצמם  מצד  ישראל  בני כרחם ": בעל  "הסיען שור ", מדבר  אל  גו' ישראל  את  משה  "ויסע  וזהו
שרף  "נחש  המדבר , אל  ֿ סוף , ים  דקריעת  מהגילויים  ללכת  – גדולה  ירידה  זוהי שהרי לשם , לילך  רצו

מים " אין אשר  וצמאון .40ועקרב 

ענין  שהרי – ֿ ושלום  חס  זיי") ("מאטערן אותם  לענות  כדי לא  – כרחם " בעל  "הסיען ֿ כן ֿ פי ֿ על  ַואף 
להיטיב " הטוב  ש "טבע  הקב "ה , ֿ ידי על  נעשה  היה "41זה  ישראל  ש "אוהב  רבינו משה  ֿ ידי ועל  אלא 42, –

כנ"ל . הטוב , תכלית  זה  הרי שבאמת  לפי

: אדמו"ר מו"ח  כ "ק  בהנהגת  ראינו ֿ זה  ֿ דרך  על  .

התשוקה  את  המשתתפים  אצל  מעוררים  שהיו ביותר , נעלים  גילויים  בה  שהיו התוועדות  לאחרי דוקא 
השדה . לערי אותם  ושולח  לאברכים  קורא  הרבי היה  טוב ' ה 'יום  לאחרי הנה  – כאן להישאר 

שדווקא  לעיל , האמור  ֿ דרך  על  אלא , ֿ ושלום , חס  ("מאטערן") עינוי של  ענין היתה  לא  זו ַהנהגה 
כדי  שור , מדבר  אל  ולהסיעם  הים  מביזת  ישראל  את  לנתק  הוצרכו ֿ סוף  ים  דקריעת  הגילויים  לאחרי
הטוב , תכלית  שזהו כיון – הרבי של  הנהגתו גם  היתה  כזה  ובאופן עצמו. בכח  העבודה  מעלת  שתהיה 

כנ"ל .
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ואילך .32) 1217 ע' ח "ד  לקו"ש וראה ספ"ד . אבות
א.33) קיג , לזח "א בנצו"ז הנסמן וראה רע"ב. כט , זח "ג  ראה
(ב).34) ב פ"ג , קה"ר ה"ד . פ"ד  ברכות ירושלמי 
א).35) (מח , פל "ז תניא ראה
ת"ת 36) הל ' ספל "ט . תניא וראה יד . יד , ֿ ב שמואל  ע"פ

סה"ג . פ"ד  לאדה"ז

ב.37) צ, זח "ג  ראה
א.38) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ  ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
א.39) עא, א. סא, ב"ב ראה
טו.40) ח , עקב
(41.334 ע' חכ "ד  בלקו"ש הנסמן ראה
ואילך .42) סע"א סה, מנחות



לד       

"יהבי מיהב  "משמיא  – מלמעלה  הוא  שהענין כפי הוא  זה  כל  והנה , בנוגע 43. אבל  , על –
פסח  של  אחרון בהתוועדות  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  פעם  אמר  שיש 44כך  מי אבל , יהבי", מיהב  ש "משמיא  ,

באויר ... תלוי הענין נשאר  ואז זאת , מקבל  אינו – ֿ ליצלן רחמנא  שכל  לו שאין ומי זאת , מקבל  – שכל  לו

לעניננו: ובנוגע 

ראוי  – "גאדין" הוא  אם  אותו בוחנים  שתחילה  הוא  הסדר  בגשמיות , למלחמה  ֿ צבא  שביוצאי ָכשם 
"גאדין" אינו או – להיות 45לשירות  עליו שתחילה  ברוחניות , למלחמה  היוצאים  ֿ צבא  ביוצאי הוא  כן , ָ

ָ"גאדין".

ֿ עדן  נשמתו אדמו"ר  כ "ק  כדברי זה  הרי – למלחמה  "גאדין" נעשים  למלחמת 46וכיצד  היוצא  "כל  : ָ
לאשתו" כותב  כריתות  גט  דוד  להתנהג47בית  עליו דבר . שום  על  לחשוב  לו אין הגשמיים . הענינים  לכל  ,

גו'" הכיר  לא  אחיו ואת  ראיתיו לא  ולאמו לאביו ד "האומר  הוא 48באופן אחד ; אף  עם  להתחשב  לא  ,
של  פקודתו עם  רק  מתחשב   דוד בית  למלחמת  ראוי הוא  הרי ואזי ,49.

("א  "חשבון" אמנם  זהו ובכן, – ֿ הדברות ? בעשרת  מצוה  היא  ואם  אב  כיבוד  הרי השאלה : ַנשאלת 
אבל  טאקע "), דאס  איז ראוי!חשבון אינו – ַָ

ואם  למלחמה . ראוי הוא  הרי כזה  באופן ורק  ענין, בשום  להתחשב  אין – מלחמה  אודות  כשמדובר 
נאמר  עליו הלבב ", ורך  הירא  האיש  "מי בכלל  הוא  הרי – אחרים  חשבונות  לו וישוב 50יש  "ילך 

לביתו"!...

להיעשות  תצטרך  והמלחמה  ראוי, אינו – למלחמה  אבל  כו', "טשאלנט " בשבת  ויאכל  לביתו ילך  ָהוא 
ממנו. הטוב  חבירו ֿ ידי על 

" האריז"ל "שבחי בספר  סיפור  ישנו האריז"ל ),51. בכתבי גם  נמצא  שבו מהסיפורים  גדול  (שחלק 
בעבודתנו: הוראה  גם  ובמילא  בתורה , חלק  הוא  שגם 

שצריכים  קבלה , ֿ פי על  הוא  שהסדר  כפי בשדה , שבת  לקבל  תלמידיו עם  לצאת  נוהג  היה  האריז"ל 
המלכה  שבת  פני לקבל  לשדה  רצונכם 52לצאת  לתלמידיו: האריז"ל  אמר  לשדה , בצאתם  אחת , פעם  .

שבת ? לקבל  לירושלים  שנלך 

יגיעו  בגשמיות  רגילה  שבהליכה  שייך  היה  לא  מירושלים  צפת  של  ריחוקה  שמצד  ֿ פי ֿ על  אף  –
–לירושלים  לשם . להגיע  שיוכלו האריז"ל  על  פלא  אצלם  היה  לא  ֿ מקום , מכל  שבת , לקבלת 

שצריכים  מהתלמידים  חלק  אמרו השבת , למשך  ביתם  את  לעזוב  צריכים  היו זה  שבשביל  כיון אמנם ,
הש "ס  לשון ֿ דרך  על  לנשותיהם , תחילה  של 53להודיע  רוחו נפלה  מיד  בדביתהו". ואימליך  "איזיל  :

את  להביא  יכולים  היו – מיד  הולכים  היו שאילו האריז"ל , ואמר  לירושלים . הליכתם  ונתבטלה  האריז"ל ,
המשיח .

הוא  כן הרי הגאולה ? להבאת  סתירה  תהיה  בדביתהו" ואימליך  "איזיל  שהאמירה  יתכן איך  ולכאורה :
בשייכות  ובפרט  בדביתהו", ד "אימליך  באופן ההנהגה  להיות  צריכה  דעלמא  למילי שבנוגע  תורה , ע "פ 

לאשתו  איש  שבין השלום  בשביל  הוא  שבת  נרות  ענין שכל  של 54לשבת , חיוב  עניני כמה  ישנם  ובשבת  ,
הגאולה ? את  יעכב  מדוע  – ערוך ' ה 'שולחן על  ומיוסד  תורה , ֿ פי על  שכולו ענין כן, ואם  לאשתו; איש 

ראוי! אינו – למלחמה  אבל  "חשבון", אמנם  הוא  ה "חשבון" (כנ"ל ): הוא  לזה  והמענה 
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א.43) כה, תענית
(44.273 ע' תרח "ץ סה"ש – תרח "ץ
(45.112 ע' חט "ו תו"מ  גם ראה
ואילך .46) ב תשפז, ח "ד  (לקו"ד  תרס"א שמח "ת שיחת

ואילך ). 141 ס"ע תש"ב סה"ש
וש"נ.47) א. נו, שבת
וש"נ.48) .168 ע' לעיל  וראה ט . לג , ברכה

נב).49) ע' חי "ז (אג "ק זו שנה ניסן כ "ח  מכתב גם ראה
ח .50) כ , שופטים פ'
ג ).51) (ע' בתחלתו
וש"נ.52) ס"ד . סרס"ב או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
סע"ב.53) כז, ברכות
אדה"ז 54) שו"ע בסופן. חנוכה הל ' רמב"ם ב. כג , שבת ראה

רסג . ר"ס או"ח 



לה        

את  מוציאים  מהאריז"ל , הוראה  שומעים  שכאשר  כזו, הנהגה  ֿ ידי על  המשיח  את  להביא  ֿ אפשר  אי
כזה  באופן בדבר ! סתירה  אין אם  היטב "... ב "באר  פשט  לברר  הוראה " ל "מורה  ופונים  ערוך ", ה "שולחן

המשיח ! את  להביא  ֿ אפשר  אי –

דתורה : נגלה  ֿ פי על  גם  הוא  כן אלא  הענינים , פנימיות  מצד  רק  זה  ואין

המצוות  בטעמי תורה ' ב 'לקוטי (כדאיתא  בנגלה  גם  גדול  גאון שהיה  מהאריז"ל , ֿ מה  דבר  שמעו כאשר 
ויטל  חיים  ענין 55להרב  לעשות  ֿ ושלום  חס  אותם  יכשיל  שלא  עליו לסמוך  שאפשר  לדעת  להם  היה  – (

ההלכה . היפך 

בענין  וכשחסר  אליו, שלו בהתקשרות  שחסר  הוראה  זו הרי – רבו בדברי ֿ ושלום  חס  שמפקפק  ומי
כאחד " "כולנו האחדות , בענין ממילא  בדרך  חסר  "כולנו 56ההתקשרות , שלפני במילים  גם  חסר  וממילא  ,

כאחד "...

בגמרא  כהוראתו,57איתא  לעשות  לחכם  ("שבקינן תיובתא " מותבינן והדר  מעשה  עבדינן "בדרבנן :
היתכן  – ("מותבינן") לקושיא  מקום  יש  אם  ולכאורה , הורה "). יפה  אם  ללמוד  ליה  מותבינן והדר 

מעשה "? ש "עבדינן

לרבנן, שנמסרו שבענינים  – כנ"ל  – בזה  הדברים והביאור  ופירוש  ההתקשרות , ענין לראש  לכל  נדרש 
הרי  – קושיא  לו שיש  ומה  עליהם . לסמוך  ואפשר  גדולים , לומדים  הם  שרבנן לדעת  שיש  – נגלה  ֿ פי על 
– לזה  ויזכה  האמיתית , היגיעה  אצלו וכשתהיה  בתורה , האמיתית  היגיעה  אצלו שחסרה  משום  רק  זה 

רבנן. של  כדבריהם  הוא  שהדין יראה 

שום  בלי רבנן של  לדבריהם  לציית  צריכים  ֿ עול . וקבלת  התקשרות  להיות  שצריכה  – הענין ופנימיות 
כלל . חשבונות 

 רק ישנו כלל ; מציאות  שום  אצלו קיימת  לא  חשבונות . שום  לו שאין – צבא  יוצא  של  ענינו וזהו .
אליו  "ויאספו אזי – אלי" לה ' "מי הכריז רבינו משה  כאשר  לוי: בשבט  שמצינו וכפי והוראותיו. המפקד 

לוי" בני גו'"58כל  אחיו את  איש  "הרגו הוראותיו: את  וקיימו לא 59, ולאמו לאביו ד "האומר  באופן ,
גו'" הכיר  לא  אחיו ואת  .48ראיתיו

אביך  את  "כבד  הקב "ה  אמר  שבהם  ֿ הדברות  עשרת  ֿ תורה  במתן שמעו עתה  זה  היתכן: – ולכאורה 
אמך " לציית 60ואת  יכולים  היו איך  – מצוות  התרי"ג  בכל  שלמים  היו אלא  חטאו, לא  לוי ששבט  וכיון .

כזו? לפקודה 

ידעו  הם  חשבונות : שום  ערכו לא  – התורה  של  הראשון המקבל  רבינו, למשה  התמסרותם  מצד  אלא ,
לציווי  הם  מתאימים  משה  של  דבריו שכל  ידעו, כן וכמו משה ! כהוראת  לעשות  שעליהם  – אחד  דבר 

התורה .

 מבלי ואילך ): ג  סעיף  (כנ"ל  שור " מדבר  אל  גו' משה  "ויסע  שכתוב  ממה  ההוראה  כן גם  וזוהי .
משה . שצוה  כפי עשו – הים  ביזת  אצל  להישאר  רצו ישראל  שבני כך  על  הבט 

בו" ונשמחה  ד "נגילה  מהענין ולסגת  לעזוב  מותר  האם  – חשבונות  לעשות  יכולים  שהיו וללכת 61ואף  ,
בחזקת  הדרכים  ש "כל  פוסקת  עצמה  שהתורה  ובפרט  מים ", אין אשר  וצמאון ועקרב  שרף  "נחש  למדבר ,

אף ֿ – כהוראתו.סכנה " ולעשות  רבינו משה  על  לסמוך  שיכולים  בידעם  אלו, חשבונות  עשו לא  ֿ כן ֿ פי ָעל 
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שם.55) המצוות בשער גם וראה העיון). (סוד  ואתחנן
שלום".56) "שים ברכת נוסח 
ע'57) ח "ב  תו "מ  גם  וראה (ובפירש"י ). סע"ב סז, עירובין

.146

כו.58) לב, תשא
כז.59) שם,
יא.60) כ , יתרו
כד .61) קיח , תהלים



לו       

 דרא בכל  דמשה  "אתפשטותא  הדור , מנשיא  הוראה  שומעים  שכאשר  ודור , דור  בכל  הוא  וכן .
ההוראה .62ודרא " את  לקיים  יש  אלא  כו', בספרים  עיון הדעת , לישוב  מקום  אין –

הוריהם  עם  התייעצו לא  השדה , לערי שילכו להם  אמר  הרבי שכאשר  – התמימים  תלמידי שעשו וכפי
– כו' בלימודם  יתוסף  בישיבה  זמן יותר  ילמדו שאם  "חשבונות " עשו לא  וגם  והחותנת , החותן עם  או

שהם  שידעו כיון . המפקד פקודת  מילוי מלבד  ענין שום  לו אין – ֿ צבא  ואיש  ַָ("סאלדאטן"),

ֿ חוב " "בעל  נשאר  אינו שהקב "ה  בשליחותם 63וכיון הצליחו לרבי, ונתינתם  מסירתם  בזכות  הנה  –
ברוחניות . והן בגשמיות  הן הפרטיים , בעניניהם  ההצלחה  על  נוסף  לרבי, ֿ רוח  נחת  וגרמו

מדה " כנגד  "מדה  של  באופן אלא  אינו זה  ככה .64וכל  פעמים  כמה  היא  הרי הקב "ה  של  ברכתו אבל  ,

עפר " שוכני  ורננו "הקיצו – בקרוב  יתגלה  זה  ענין כולנו,65וגם  את  ויוליך  בראשם , – הרבי – והוא  ,
בימינו. במהרה  צדקנו, משיח  לקראת  בראש , להוראותיו שהתמסרו התמימים  ותלמידי

(מוהריי"צ ) אדמו"ר  כ "ק  בשליחות  השדה  לערי שנסעו שהתמימים  צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
ניגון]. וינגנו "לחיים " יאמרו – ההתוועדות  בעת  נכחו מהם  שכמה  – ֿ עדן נשמתו

[: אמר ֿ כך  [ואחר  .

לקבל  האריז"ל  נשאר  – בדביתהו" ואימליך  "איזיל  שאמרו תלמידים  אותם  גם  הרי ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 
תלמידיו. ונשארו עמהם , ללמוד  המשיך  ֿ זה  לאחרי וגם  עמהם , שבת 

ֿ מקום , מכל  המשיח , את  להביא  מסוגלים  אלו תלמידים  היו לא  ההתקשרות  העדר  שמצד  ֿ פי ֿ על  אף 
לאט  לאט  יוכל  ֿ זה  ֿ ידי שעל  כדי אליהם , כלים  שהיו ענינים  באותם  ערכם , לפי עמהם  ללמוד  המשיך 

יותר . למעלה  להעלותם  ("ביסלעכווייז")

עמהם , להישאר  הוצרך  – אלו תלמידים  על  הרחמנות  גודל  את  ראה  שהאריז"ל  גופא  זה  מצד  ואדרבה :
ולהדריכם . ללמדם 

דוד  בית  למלחמת  היוצא  ש "כל  צבא ", "יוצאי בענין ו) (סעיף  לעיל  להמדובר  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
אצלו, מקום  תופסת  שעדיין מציאות  איזו ויש  כן, עושה  אינו ואם  העולם , עניני לכל  כריתות " גט  כותב 

לביתו": וישוב  "ילך  נאמר  עליו הלבב ", ורך  "הירא  בכלל  הוא  הרי

את  ֿ פנים  ֿ כל  על  בביתו ולקיים  לביתו, ללכת  עליו אלא  לישון... לביתו ללכת  שעליו הכוונה  אין
המפקד , הוראות 

מצוה " גוררת  להיות 66ו"מצוה  שיזכה  עד  באמת , "מקושר " ויהיה  הזמן במשך  יתעלה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  –
הגאולה . את  ומביאים  ֿ דוד  בית  למלחמת  שיוצאים  מאלו

" מצרים בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  "האובדים  גם  ישראל , בני כל  ייגאלו המשיח  בביאת  וכיון 67. .
המעיינות  בהפצת  תלויה  המשיח  ל "אשור "68שביאת  עד  המקומות , בכל  שלוחים  שולחים  לכן –

לגאולה . שם  הנמצאים  היהודים  את  גם  ויכינו המעיינות , את  שם  שיפיצו כדי ו"מצרים ",

להתיישב  כשמתחיל  אבל  באמת , מקושר  הוא  כאשר  דוקא  – השליח ? את  לשלוח  אפשר  מתי אמנם ,
בענין  אצלו שחסר  מוכיח  כשלעצמו הדעת " "ישוב  הרי, לנסוע , מסכים  כאשר  גם  הנה  כו', בדעתו
גם  – ֿ זה  ֿ ידי ועל  עבדו", "במשה  בהתקשרות  חסר  כאשר  כי, אותו, לשלוח  ֿ אפשר  אי ולכן ההתקשרות ,

בלבד 69"בה '" זו שלא  – להיפך  ֿ ושלום  חס  שמא  או הסביבה , על  ישפיע  הוא  אם  לדעת  ֿ אפשר  אי אזי ,
יהיה  אף  אלא  משפיע , יהיה  .שלא 
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רע"א).62) קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז
ב"היום 63) (נעתק רנה ע' ח "ו מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה

אלול ). כח  יום"
סו 64) וראה סע"א. צ, ואילך .סנהדרין ב ח , טה
יט .65) כו, ישעי '

מ "ב.66) פ"ד  אבות
יג .67) כז, ישעי '
ובכ "מ .68) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט  אגה"ק ראה
עה"פ.69) מכילתא וראה לא. יד , בשלח 



לז        

הידוע  וכפתגם  למעלה , קשור  הוא  שהרי חשש , אין אזי – כדבעי מקושר  הוא  מען 70כאשר  "בשעת 
למטה ). נופלים  אין למעלה  קשורים  (כאשר  אונטן" ארא ּפ ניט  מען פאלט  אויבן צוגעבונדן ַַָאיז
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דער ("ניט  נאר  אמתה "גייט , "נשתרבבה  ענין וכעין של 71גייט "), "מושיען את  להביא  ָ
.72ישראל "

כנ"ל . לחשוש , יש  אזי – ההתקשרות  בענין חסר  כאשר  אבל 

 שבהליכה כיון דלכאורה , – בצפת  השבת  את  לקבל  נשאר  שהאריז"ל  הטעם  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
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***

 למאמר המשך  – נפלאות  אראנו מצרים  מארץ  צאתך  כימי המתחיל ' 'דיבור  מאמר  ואמר  לנגן צוה  .
פסח  של  דאחרון והחרים , המתחיל ' .76'דיבור 

***
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יד 70) חוברת "רשימות" ואילך . 95 ע' תרצ"ו השיחות ספר
ועוד . .7 ע'

ב).71) יב, (מסוטה ה ב, שמות פרש"י 
ועוד .72) שם. סוטה
לו.73) עח , תהלים
א.74) לז, סנהדרין

יב.75) יו"ד , משלי 
לכמה 76) שליט "א אדמו"ר כ "ק צוה ההתוועדות במהלך 

כוסות  ד ' לשתות – דאחש"פ בהתוועדות היו שלא – מאנ"ש
מבה"ח  קדושים ש"פ שיחת גם וראה וש"נ). .260 ע' לעיל  (ראה

.(354 ע' חי "ט  (תו"מ  ס"ה דאשתקד  אייר



לח       

 שבכל היינו, "ראש ", בשם  שניהם  נקראים  שלכן כלליים , חדשים  הם  תשרי וחודש  ניסן חודש  .
עבודה  ענינו – תשרי המשכה : אופני ב ' שהם  אלא  השנה , כל  על  כללית  המשכה  נמשכת  מהם  אחד 

הצדיקים  עבודת  למטה , מלמעלה  המשכה  ענינו – וניסן תשובה '; 'בעלי עבודת  למעלה , .77מלמטה 

הגירות  ענין הוא  ֿ מצרים  יציאת  שהרי – נגלה  ֿ פי על  גם  מובן זה  שנולד 78וענין כקטן שנתגייר  ו"גר  ,
ובמילא 79דמי" תשובה ., לעשות  מה  על  שיהיה  עדיין שייך  לא 

וענין  התשובה . עבודת  ענין בניסן גם  יש  בתשרי, וניסן בניסן דתשרי ההתכללות  מצד  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
בתיובתא " צדיקייא  לאתבא  ש "אתא  משיח , ֿ ידי על  יתגלה  .80זה 

רחל  יעקב  יצחק  אברהם  ֿ תיבות  ראשי אייר , לחודש  באים  ניסן מחודש  הנה  כן, ד '81ולאחרי שהם  ,
המרכבה  עילאה "82רגלי "מרכבתא  בבחינת  העבודה  להיות  שצריכה  והיינו, ,83.

***

 ז"ל רבותינו אמרו ֿ זה  שעל  זכר ", וילדה  תזריע  כי "אשה  פרשת  קורין מנחה  בתפילת  "אשה 84.
תורה ' ב 'לקוטי וכמבואר  זכר ". יולדת  תחלה  באתערותא 85מזרעת  היא  ההתחלה  שכאשר  באריכות ,

יותר . גדולה  המעלה  דלתתא ,

תחילה " מזריע  "איש  כאשר  גם  הנה  שאז העתידה , דגאולה  לגילויים  נבוא  העבודה , ֿ ידי על  אמנם ,
שכתוב  כמו זכר ", "יולדת  איש ,86יהיה  הוא  שהמוליד  דהיינו בה ", יולד  ואיש  איש  יאמר  "ולציון

(זכר ) איש  הוא  הוולד  גם  ֿ כן ֿ פי ֿ על  .87ואף 

 הפסוק את  אומרים  שבת  של  מנחה  בתפילת  רצון".88. עת  גו' תפילתי "ואני

במדרש  ופוחזין,89ואיתא  הולכין ומשתכרין שותים  כשהם  העולם  אומות  . . הקב "ה  לפני דוד  "אמר  :
וגו'". תפילתי ואני ששתינו, ֿ פי ֿ על  אף  אלא  כן, לא  ואנו

דינים  בתי הכ "ד  כל  שיתבטלו – רצון" "עת  שיהיה  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי אלקים ,90ועל  בשם  שגם  ואדרבה , ,
חסדך " "ברב  שיהיה  פועלים  – הדין מדת  .91שהוא 
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וש"נ.77) .209 ע' חי "ח  תו"מ  גם ראה
ֿ ב.78) א מו, יבמות ראה
וש"נ.79) א. כב, שם
שה"ש 80) ב. צב, שמע"צ דרושי  לקו"ת ב. קנג , זח "ג  ראה

ובכ "מ . סע"ב. נ,
סק"כ .81) סקכ "ו לאה"ע ב"ש פד . א, מאו"א
שם.82) מאו"א ראה
סט "ז 83) תשט "ו אייר מבה"ח  שמיני , ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך ). 64 ס"ע חי "ד  (תו"מ 

וש"נ.84) א. ס, ברכות
ואילך .85) ג  יט , תזריע
ה.86) פז, תהלים
ובכ "מ .87) ואילך . ג  לז, מקץ תו"א ראה
יד .88) סט , שם
וראה 89) ס"ג . שם אדה"ז שו"ע סרצ"ב. בטואו"ח  הובא

הפרדס  (בס' רש"י  בשם קכו סי ' הלקט  שבלי  יז. דאיכ "ר פתיחתא
שיג ). ע'

ב.90) קלו, א. קכט , זח "ג  ראה
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וש"נ.84) א. ס, ברכות
ואילך .85) ג  יט , תזריע
ה.86) פז, תהלים
ובכ "מ .87) ואילך . ג  לז, מקץ תו"א ראה
יד .88) סט , שם
וראה 89) ס"ג . שם אדה"ז שו"ע סרצ"ב. בטואו"ח  הובא

הפרדס  (בס' רש"י  בשם קכו סי ' הלקט  שבלי  יז. דאיכ "ר פתיחתא
שיג ). ע'
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:( כלליים) ענינים  שני - זו בשבת 

השבוע  פרשת  בשבת א ) אשר  שמיני, פרשת  -
שבתות  כבמנחת  מהפרשה , חלק  רק  (לא  קורין זו
כולה  הפרשה  כל  אלא ) וחמישי, שני שלפנ''ז,

סופה . ועד  מתחילתה 

וממנו  שבו – אייר  חודש  מברכים  שבת  ב )
הבא , החודש  ימי ולכל  ֿ חודש  לראש  ברכה  נמשכת 

אייר . חודש 

זו: שנה  בקביעות  מיוחד  עילוי יש  ובשניהם 

ביום  "ויהי שקריאת  - שמיני "בפרשת 
בפעם  היא  זו שבשמיני.בשבת  שמיני ,

מיום  הברכה  שהמשכת  – אייר  חודש  ובברכת 
היא  לר "ח  השבת    שמיום היינו, ,

לר "ח . ומיד  תיכף  נכנסים  וברכתו השבת 

הידוע  לזמני וע "פ  שייכות  התורה  שפרשיות 
הקשר  לבאר  יש  - אלו פרשיות  קורין שבהם  השנה 
שלכן  אייר , חודש  לברכת  שמיני דפרשת  והשייכות 
פרשת  בשבת  שנים ) (בכו"כ  היא  אייר  חודש  ברכת 
העילוי  מצד  מיוחדת  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל  שמיני.
לפרשת  בנוגע  הן זו, שנה  שבקביעות  המיוחד 

כדלקמן. אייר , חודש  לברכת  בנוגע  והן שמיני,

 ביום ד "ויהי התוכן ביאור  בהקדים  ויובן
השמיני":

העילוי  אודות  מסופר  שמיני פרשת  בהתחלת 
כל  היו לפנ"ז שגם  שאף  – למילואים  השמיני דיום 

בי  מ "מ  המילואים , ימי דשבעת  העבודות  ום פרטי
השכינה  והשראת  גילוי נעשה  דוקא  השמיני

אליכם " נראה  ה ' "היום  העם במשכן, כל  "וירא  ,
גו'" .וירונו

בזה  יקר 'והביאור  ה 'כלי כמ "ש  -'שהי "לפי
זה  כי יום  שאת , ביתר  קדושה  גרם  זה  דבר  ,

חול  ז' מספר  שמיניכל  ומספר  , מספר כי . .
מיוחד  זה   בתשובות גם  וכמבואר  ."

ימי הרשב "א  שבעת  על  מורה  שבעה  שמספר  ,
סדר  כללות  הבנין, ימי שבעת  ההיקף ,
הבחי' על  מורה  שמונה  ומספר  ההשתלשלות ,
ההיקף , שומר  ההיקף , ימי משבעת  שלמעלה 

השתלשלות . מסדר  למעלה 

המילואים  ימי שבעת  בין שהחילוק  ונמצא ,
עיקרם  המילואים  ימי ששבעת  - הוא  השמיני ליום 
העולם , ובגדרי מצד  שהיא  עבודה  המטה , עבודת 
נעשה  שבו השמיני, ליום  ההכנה  נעשית  ֿ ידה  ועל 

העולם . מגדרי שלמעלה  אלקי אור  גילוי

כן  - למשכן בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 
העולם " לכללות  בנוגע  גם  :הוא 

ועבודתינו" "מעשינו כללות  המטה , עבודת 
  ע "ד) העולם  גדרי שבעה , למספר  שייכת  -

הכהנים  עבודת  המילואים ),ובדוגמת  ימי בשבעת 
השכינה  והשראת  לגילוי ההכנה  נעשית  ֿ ידה  ועל 
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כלומר,1) הזמן. עם לחיות שצריכים הזקן רבינו פתגם כידוע
("היום  השבוע פרשת זה, בזמן שקורין התורה חלק עם לחיות

חשון). ב' יום"
דיום 2) שבת במנחת צו, ש"פ במנחת - ז"פ הקריאה לאחרי 

הפסח , שלפני  בשבוע וחמישי  ובשני  פסח , של  ודאחרון דפסח  א'
הפסח . שלאחרי  ובשבוע

"המועדים 3) א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה
בהן, שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן . . השנה כל  של 
כנ"ל  הזמן, עם לחיות צריכים זה ומטעם השכיל ", ה' מיד  הכל  כי 

.1 הערה
ד .4) ט ,
כד .5) שם,

תש"ד ,6) תרע"ח , השמיני  ביום ויהי  ד "ה ראה - לקמן בהבא
ועוד . תש"ה.

פרשתנו.7) ריש
שמילה 8) הטעם הענין בהמשך  (כמבואר השבת יום גם כולל 

(שבת  השבת דיום הקדושה כי  שבשביעי ), שבת דוחה שבשמיני 
(ועד  להבריאה* ושייך  שמתלבש האלקי  האור עם קשורה קודש)
שלהם**), השלימות - בראשית" ימי  ב"שבעת נכלל  השבת שיום
שלמעלה  האלקי  דהאור הקדושה לדרגת בערך  "חול " ונקראת

ית'". אליו "מיוחד  "שמיני " הבריאה, מגדרי  לגמרי 
אלא אינו דרעוין, רעוא זמן שגם אלא עוד , ולא 

,(81 הערה לקמן (ראה העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום
בבחי ' הוא בכללותו השבת יום שלכן ממש, דלעתיד  כהגילוי  ולא

וש"נ). .975 ע' ח "ג  לקו"ש (וראה העולם לגדרי  השייכת
ס"ט .9) ח "א

במש 10) השכינה השראת כל שהרי  ותכלית נקודת היא כן
לקו"ת  ראה - בתחתונים דירה ית' לו לעשות ועבודתינו, מעשינו
אוה"ת  גם וראה בתחילתו. השי "ת לגני  באתי  המשך  ד . יו"ד , צו

פרשתנו. ריש
"ואתם11) ו) יט , (יתרו ממ "ש ממלכת להעיר לי 

היינו, עה"פ), (בעה"ט  גדולים" "כהנים שפירושו כהנים",

           
         
           

   

          

             

              

             

              

             

              

           

             

             

             

            

              

            

             

 

פירוש התוספות למס' הוריות דף ח עמ' א



לט

        
:( כלליים) ענינים  שני - זו בשבת 

השבוע  פרשת  בשבת א ) אשר  שמיני, פרשת  -
שבתות  כבמנחת  מהפרשה , חלק  רק  (לא  קורין זו
כולה  הפרשה  כל  אלא ) וחמישי, שני שלפנ''ז,

סופה . ועד  מתחילתה 

וממנו  שבו – אייר  חודש  מברכים  שבת  ב )
הבא , החודש  ימי ולכל  ֿ חודש  לראש  ברכה  נמשכת 

אייר . חודש 

זו: שנה  בקביעות  מיוחד  עילוי יש  ובשניהם 

ביום  "ויהי שקריאת  - שמיני "בפרשת 
בפעם  היא  זו שבשמיני.בשבת  שמיני ,

מיום  הברכה  שהמשכת  – אייר  חודש  ובברכת 
היא  לר "ח  השבת    שמיום היינו, ,

לר "ח . ומיד  תיכף  נכנסים  וברכתו השבת 

הידוע  לזמני וע "פ  שייכות  התורה  שפרשיות 
הקשר  לבאר  יש  - אלו פרשיות  קורין שבהם  השנה 
שלכן  אייר , חודש  לברכת  שמיני דפרשת  והשייכות 
פרשת  בשבת  שנים ) (בכו"כ  היא  אייר  חודש  ברכת 
העילוי  מצד  מיוחדת  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל  שמיני.
לפרשת  בנוגע  הן זו, שנה  שבקביעות  המיוחד 

כדלקמן. אייר , חודש  לברכת  בנוגע  והן שמיני,

 ביום ד "ויהי התוכן ביאור  בהקדים  ויובן
השמיני":

העילוי  אודות  מסופר  שמיני פרשת  בהתחלת 
כל  היו לפנ"ז שגם  שאף  – למילואים  השמיני דיום 

בי  מ "מ  המילואים , ימי דשבעת  העבודות  ום פרטי
השכינה  והשראת  גילוי נעשה  דוקא  השמיני

אליכם " נראה  ה ' "היום  העם במשכן, כל  "וירא  ,
גו'" .וירונו

בזה  יקר 'והביאור  ה 'כלי כמ "ש  -'שהי "לפי
זה  כי יום  שאת , ביתר  קדושה  גרם  זה  דבר  ,

חול  ז' מספר  שמיניכל  ומספר  , מספר כי . .
מיוחד  זה   בתשובות גם  וכמבואר  ."

ימי הרשב "א  שבעת  על  מורה  שבעה  שמספר  ,
סדר  כללות  הבנין, ימי שבעת  ההיקף ,
הבחי' על  מורה  שמונה  ומספר  ההשתלשלות ,
ההיקף , שומר  ההיקף , ימי משבעת  שלמעלה 

השתלשלות . מסדר  למעלה 

המילואים  ימי שבעת  בין שהחילוק  ונמצא ,
עיקרם  המילואים  ימי ששבעת  - הוא  השמיני ליום 
העולם , ובגדרי מצד  שהיא  עבודה  המטה , עבודת 
נעשה  שבו השמיני, ליום  ההכנה  נעשית  ֿ ידה  ועל 

העולם . מגדרי שלמעלה  אלקי אור  גילוי

כן  - למשכן בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 
העולם " לכללות  בנוגע  גם  :הוא 

ועבודתינו" "מעשינו כללות  המטה , עבודת 
  ע "ד) העולם  גדרי שבעה , למספר  שייכת  -

הכהנים  עבודת  המילואים ),ובדוגמת  ימי בשבעת 
השכינה  והשראת  לגילוי ההכנה  נעשית  ֿ ידה  ועל 

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

כלומר,1) הזמן. עם לחיות שצריכים הזקן רבינו פתגם כידוע
("היום  השבוע פרשת זה, בזמן שקורין התורה חלק עם לחיות

חשון). ב' יום"
דיום 2) שבת במנחת צו, ש"פ במנחת - ז"פ הקריאה לאחרי 

הפסח , שלפני  בשבוע וחמישי  ובשני  פסח , של  ודאחרון דפסח  א'
הפסח . שלאחרי  ובשבוע

"המועדים 3) א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה
בהן, שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן . . השנה כל  של 
כנ"ל  הזמן, עם לחיות צריכים זה ומטעם השכיל ", ה' מיד  הכל  כי 

.1 הערה
ד .4) ט ,
כד .5) שם,

תש"ד ,6) תרע"ח , השמיני  ביום ויהי  ד "ה ראה - לקמן בהבא
ועוד . תש"ה.

פרשתנו.7) ריש
שמילה 8) הטעם הענין בהמשך  (כמבואר השבת יום גם כולל 

(שבת  השבת דיום הקדושה כי  שבשביעי ), שבת דוחה שבשמיני 
(ועד  להבריאה* ושייך  שמתלבש האלקי  האור עם קשורה קודש)
שלהם**), השלימות - בראשית" ימי  ב"שבעת נכלל  השבת שיום
שלמעלה  האלקי  דהאור הקדושה לדרגת בערך  "חול " ונקראת

ית'". אליו "מיוחד  "שמיני " הבריאה, מגדרי  לגמרי 
אלא אינו דרעוין, רעוא זמן שגם אלא עוד , ולא 

,(81 הערה לקמן (ראה העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום
בבחי ' הוא בכללותו השבת יום שלכן ממש, דלעתיד  כהגילוי  ולא

וש"נ). .975 ע' ח "ג  לקו"ש (וראה העולם לגדרי  השייכת
ס"ט .9) ח "א

במש 10) השכינה השראת כל שהרי  ותכלית נקודת היא כן
לקו"ת  ראה - בתחתונים דירה ית' לו לעשות ועבודתינו, מעשינו
אוה"ת  גם וראה בתחילתו. השי "ת לגני  באתי  המשך  ד . יו"ד , צו

פרשתנו. ריש
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מ       

ית '") לו ש "מיוחד  שמיני, במספר  (המרומז
 עשר ש "נטל  השמיני" "ביום  ,

שארז"ל עטרות " למה  "רמז , ימות של  כינור 
עשרה  העוה "ב  ושל  נימין, שמונה  יהי' המשיח 

כבוד  נגלה  המשיח  שלימות  לפי כל נימין, וראו ה '
. בעין עין ה ' כבוד  את  יראו . . אחד  ה ' כי בשר 

אליכם " נראה  ה ' היום  כי ..

 ד "ויהי השייכות  מהי מובן, אינו עפ "ז אמנם ,
מברכים  שבשבת  - אייר  לחודש  השמיני" ביום 

פרשת חודש  :קורין

לחודש  שייך  - פשטות "שמיני" מצד  הן ,
ניסן" ר "ח  "הוא  השמיני" ביום  ש "ויהי ,הכתובים 

הבחי' על  מורה  ש "שמיני" הענין תוכן מצד  והן
מגדרי  למעלה  ההיקף , ימי משבעת  שלמעלה 

" בשם  כמודגש  - "נס "העולם  מלשון ,",
נסים  "נסי נו"נין, ב ' - מזה  גילוי ויתירה  היינו, ,

חג של  ענינו שזהו העולם , מגדרי שלמעלה  אלקות 
עליהם  ש "נגלה  - ניסן) חודש  של  (עיקרו הפסח 

ובעצמו" (בכבודו הקב "ה  המלכים  מלכי )מלך 
.וגאלם "

" חודש  עם משא "כ  שקשור  ידוע  הרי - "
"אייר " בשם  כמרומז העולם , וגדרי ר "ת מציאות  ,

רופאך ""אני  כאשר ה ' (גם  הרפואה  ענין אשר  ,
עליך " אשים  ש "לא  באופן מלכתחילה )היא 

של  למציאות  עכ "פ  ואפשרות  מקום  שיש  מדגיש 
בעבודה  גם  וכמודגש  העולם . גדרי מצד  חולי,
חודש  כל  הוא  ספה "ע  (ש "עיקר  העומר  דספירת 

"אייר " - שתוכנה  (", המדות
-דנה "ב  העולם  בגדרי המטה , עבודת  כלומר , ,

שמיני, לבחי' (לכאורה ) שייך  אינו ובמילא ,
העולם . מגדרי שלמעלה 

דפרשת  הקריאה  שעיקר  היתכן מובן: ואינו
הפרשה  שקורין שמיני, פרשת  בשבת  - שמיני
היא  שמיני בש "פ  שהקריאה  זו בשנה  ובפרט  כולה ,

שמיני,הקריאה  בפרשת  -
מברכים  שבו) ניסן, דחודש  (האחרונה  בשבת  היא 

דוקא ?!חודש 

:"ב "שמיני נוסף  ענין בהקדים  ויובן

" עם  קשור  - שמונה ,"שמיני" בגימטריא  ,"
יקר ' ה 'כלי המדרש ובלשון קילוסו "כדעת  שכל 

ב  היא  משה  אז של  כי כו', משה  ישיר  אז . .
ז". על  רוכב  אחד  היינו

עם  גם  קשור  ש "שמיני" בזה , הפירוש  ולכאורה ,
שלפניו  לאחרי הז' בא  ד "שמיני" שהעילוי היינו, ,

שלפניו  השבעה  הכתובים ,הקדמת  כפשטות  ,
לאחרי בא  השמיני ימי שיום  דשבעת 
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הרמב"ם  מפס"ד  גם ולהעיר כה"ג *. בדרגת הוא מישראל  שכאו"א

אלא בלבד  לוי  שבט  "לא ויובל ) שמיטה הל ' (סוף  
נתקדש זה הרי  כו' הכהונה דרגת - " כמ "ש ,

היינו, קדשים", קודש להקדישו אהרן "ויבדל  יג ) כג , (דה"א
הקדושה  לדרגת - ובגלוי  בפועל  - לבוא יכול  מישראל  שכאו"א

דכה"ג .
פ"ז)).12) - (רבא עולם (מסדר פרשתנו ריש פירש"י 
ב.13) יג , ערכין
שם.14) יקר, כלי 
חודש 15) של  שרובו – זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

שמיני . בפ' הוא ככולו) (רובו ניסן
נעשים16) שבו "ניסן ב) (יב, בא טוב לקח  מדרש ראה

לישראל ".
לפי '17) גם (וכ "ה שם וברש"י  רע"א נז, ברכות עיין

כנ"ל ). נס, לשון הוא ניסן שהרי  שם, בחדא"ג  המהרש"א
ויוציאנו.18) פיסקא ההגדה, נוסח 
זו.19) מצה פיסקא ההגדה, נוסח 
–"שבו20) א) ו, (מ "א "זיו" בשם וכן   הצמחים

היינו, ה"ב), פ"א ר"ה (ירושלמי  ניכרין" והאילנות ניכרין
העולם. טבע התגברות

         
         
        

 

משבת  החל  אבות פרקי  לאמירת הטעמים שאחד  גם ולהעיר
לשלול  כדי  - הפסח ) שלאחרי  (השבת אייר חודש מברכים
כו' העולם טבע התגברות מצד  הגופניות התאוות התגברות

המחבר)). אמר (ד "ה בהקדמה לאבות שמואל  (מדרש
כו.21) טו, בשלח 
כו'22) (להרה"צ יששכר שער ב. קמז, לשבת חת"ס חי ' ראה

סה"ק). (בשם ס"ג  אייר מאמר ממונקאטש)
ועוד .23) שסז. ע' בהעלותך  אוה"ת
ספה"ע.24) לאחרי  - עולם" של  ה"רבונו נוסח 
(דא"ח 25) הליקוטים ספר ואילך . ד  לה, אמור לקו"ת ראה

וש"נ. ואילך . תקפד  ע' ספיה"ע ערך  להצ"צ)
וש"נ.26) פרשתנו, ריש אוה"ת גם וראה שם.
ג .27) פכ "ג , שמו"ר
ב 28) ענין שאינו המורה - "שמיני " - בשמו פ"ע,כמודגש

שהוא  לו, שקדמו לשבעה בהמשך ) (ובא שייכות לו יש אלא
."שמיני "
לגמרי ,29) העולם מגדרי  שלמעלה האלקות בחי ' שגם להעיר,

שלמעלה  (אתעדל "ע המטה עבודת ע"י  נמשכת שאינה
לאחרי רק מתגלית - אתעדל "ת) ע"י  שנמשכת מהאתעדל "ע
א  כד , שה"ש לקו"ת (ראה דוקא שלים" "באתר המטה, עבודת

ובכ "מ ). ואילך .



מי        

שלימות " של  באופן הם  שגם  אלא המילואים , ,
באיןֿ ועד  יותר , נעלית  שלימות  ניתוסף  שלאח "ז

.ערוך 

הוא  הא ' "אז", שבתיבת  מכיון הז'אמנם ,
(גם ) שהא ' עכצ "ל  -' יקר ה 'כלי ובלשון בז',

כל  ועל  לכת , כוכבי ז' כל  על  השי"ת  את  "להשליט 
בראשית ". ימי בשבעת  שנתהוו הנמצאים 

צ "ל  שתחילה  - הוא  העבודה  סדר  כלומר :
והשלימות  להעילוי באים  ואח "כ  דז', השלימות 
ועד  בז', הא ' להמשיך  צריך  ולאח "ז (שמיני), דא '
ד "אז" הר ''ת  שהרי לז', גם  "ראש " נעשה  שהא '

אל "ף . - הוא 

בזה  שבחי'והענין היא  הכוונה  שתכלית  -
אליו  ה "מיוחד  העולם , מגדרי שלמעלה  האלקות 
מהעולם , הבדלה  של  באופן תשאר  לא  יתברך ",
במציאות  בגילוי ותאיר  שתחדור  אדרבה , אלא 
תהי' מצ "ע  העולם  שמציאות  היינו, גופא . העולם 
העולם . מגדרי שלמעלה  האלקות  בבחי' חדורה  אז

היינו, ז"', על  רוכב  "אחד  ד "אז", וזהו"ע 
נגלה  עתיד ) לשון דייקא , ("אז" המשיח  ש "לימות 
כו"', ז' על  רוכב  אחד  ה ' כי בשר , כל  וראו ה ' כבוד 
הנמצאים  "כל  של  שמציאותם  בגילוי שיראו
"אחד ". - היא  (ז') בראשית " ימי  בשבעת  שנתהוו

 שמצ "ע) שב "שמיני" הנ"ל  קצוות  ב ' והנה ,
ושלימותו  ותכליתו העולם , מגדרי למעלה  הוא 
ניסן, בחודש  גם  מצינו - העולם ) בגדרי שיומשך 

ב  "חודש ששמו :"הוא 

ק ב "ראשון" - גיסא  מחד  קצוות : ב ' על - אי
בחי' השתלשלות , מסדר  שלמעלה  נעלית  בחי'

בכ "מ  כמבואר  הכתוב הכתר , "אני בפירוש 
"יחיד ") (ולא  "ראשון" - גיסא  ולאידך  ראשון";
"ראשון" שהוא  אלא  וכו', שני גם  שיש  מורה 
שלמעלה  "ראשון" שבחי' היינו, אליהם . ו"ראש "
בדרגות  וחודרת  ומאירה  מתגלית  העולם , מגדרי
בענינו  חדורים  הם  שגם  וכו'), (שני מזה  שלמטה 

ה "ראשון" .של 

הראשון  ל "חודש  בנוגע  גם  מובן שעם ומזה  -
מגדרי  שלמעלה  האלקות  דרגת  עם  קשור  היותו

" כאמור , העולם ,  ושלימותו תכליתו מ "מ , ,"
לכם  הוא  "ראשון העולם , בגדרי גם  שיומשך 

השנה " השנה "לחדשי "בחדשי שגם  היינו, ,
בחי' ויתגלה  יומשך  העולם , גדרי עם  הקשורים 
נעשית  שעי"ז העולם , מגדרי שלמעלה  האלקות 

ניסן". ד "חודש  השלימות 
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כב.30) כט , תצוה פירש"י  ראה
היא 31) עבודתו כאשר שגם - האדם בעבודת ודוגמתו

ויתירה  "שמיני ", - ֿ ערוך  באין עד  והוספה עילוי  צ"ל  בשלימות,
עצמו, בכח  שנוטל  - "נטל " עטרות": עשר ד "נטל  באופן - מזו
המקיף  ענין "עטרות", של  ובאופן הנפש, כחות עשר כל  – "עשר"

ואילך ). ס"ד  זו, שנה ויקרא ש"פ שיחת גם (ראה
ואילך .32) 93 ע' חי "ז לקו"ש גם ראה
ועוד .33) טז. כח , פינחם ה. כג , אמור
(ע"ד 34) ֿ לבוא דלעתיד  הזמן עם גם קשור ש"ראשון' ולהעיר,

שמונה  של  המשיח  ימות של  כינור "שמיני ', בענין לעיל  המבואר
שמשיח  ועוד *) א. פט "ו, שמו"ר א. ה, (פסחים כדרז"ל  - נימין)
שנקרא  משיח  "יבוא "ראשון", נקרא וביהמ "ק "ראשון", נקרא
כו'" ראשון שנקרא ביהמ "ק ויבנה כו'", הראשון בחודש ראשון,

שם). (שמו"ר

(ס"ע 35) ו מד , ישעי ' עה"פ נ"ך  ואילך . רסא ס"ע בא אוה"ת
ואילך ). רמב

שם.36) ישעי '
שיש 37) "לידע יסוה"ת) הל ' (ריש הרמב"ם מלשון גם להעיר

שום  קדמו שלא כלומר "ראשון, וב"פירוש": ראשון", מצוי  שם
תרס"ו  המשך  גם וראה עילה". ולא תחילה לו שאין מפני  דבר
הוא  . . הוי ' שם שהוא הראשון המצוי  "שבחי ' תלא) ע' (ריש
שמציאותו  האמיתית הוי ' שהוא העצמות, אמיתת בחי '

מעצמותו".
להדברים  יחס לו שיש מורה "ראשון הרי  ביאור: וצריך 
שהוא  העצמות" "אמיתת על  לומר שייך  ואיך  אחריו, שנמנים

רא  שון"*?"מצוי 
בידיעת  שהשלימות הרמז), (ע"ד  לומר יש בפנים, מ "ש וע''פ
עד  ית', באלקותו נעלים הכי  ענינים לידע רק לא - היא ה'
ש"אמיתת  - גם אלא מעצמותו", ש"מציאותו העצמות" ל "אמיתת
ס"כ  באגה"ק (כמבואר נמצא" כל  ה"ממציא הוא העצמות"
המציאות  אמיתת שלכן דוקא), העצמות בכח  היא היש שהתהוות
לכם  ולקחתם ד "ה בארוכה (ראה העצמות הוא הנמצאים דכל 

"מצוי  הלשון הרמב"ם מדגיש ולכן ובכ "מ ), –תרס"א. "
(אמיתת  וה"ראש" ה"ראשון הוא העצמות שאמיתת לרמז בכדי 

של  המציאות) .
"חודש38) נקרא (תצוה ולא האחד " "הכבש כמו ,"

פירש"י - בעולמו יחיד  הקב"ה (שהי ' אחד " "יום או לט ), כט ,
ה). א, בראשית

ב.39) יב, בא

        
         
         
       
        

  
        
        

 



מב       

ע "י  הראשון" ד "חודש  שהשלימות  לומר , ויש 
שני" ב "פסח  גם  מרומזת  השנה ", ב "חדשי המשכתו

השני" ד "חודש )שב "חודש  ההמשכה 
נעשה  שבו - השנה ") ב "חדשי הראשון"

 רק לא  הראשון", שב "חודש  הפסח  דעניני
של  באופן גם  אלא  החסרון, מילוי של  באופן
מרומז  שבזה  די"ל , השלימות . לתכלית  עד  שלימות ,
דילוג (פסח , הראשון" "חודש  עניני שהמשכת  גם 
השני" ב "חודש  העולם ) מגדרי שלמעלה  וקפיצה 
ב "חודש  ושלימות  עילוי פועלת  שני) (פסח 

הראשון".

 ברכת ענין תוכן גם  לבאר  יש  כהנ"ל  ע "פ 
חודש  של  בסיומו - השני") ("חודש  אייר  חודש 

שמיני: ובפרשת  הראשון"), ("חודש  ניסן

מחיל  ד "ילכו באופן הוא  העבודה  שסדר  מכיון
חיל " ניתוסף אל  השני" שב "חודש  לומר  בהכרח  ,

הברכה  ולאידך , הראשון". ה "חודש  לגבי עילוי
– היא  השני" ד "חודש  לעבודה  ֿ כח  והנתינת 

גופא . הראשון" מ "חודש 

- לעיל  האמור  ע "פ  - בזה  וההסברה 
גם  כשנמשך  היא  הראשון" ד "חודש  שהשלימות 
דוקא  השני" ב "חודש  שלכן השני", ב "חודש 
הראשון". ה "חודש  לגבי ושלימות  עילוי ניתוסף 
השני", ב "חודש  שממשיכים  שההמשכה  ומכיון

הוא  לכן הראשון", "חודש  של  ענינו היא 
השני". ה "חודש  את 

נעשה  זה  אייר [וענין לחודש  שנכנסים 
לגדרי  שה "כניסה " להורות  - ר "ח ) שלפני (בשבת 
בחדשים  גם  ובמילא  השני", ("בחודש  העולם 

באופן היא  בהם שלאחריו) מאיר 
אשים  "לא  מ "ש  ע "ד  ("שמיני"), ד "ראשון" הגילוי
ה ' ("אני רופאך " ה ' אני כי (מלכתחילה ) עליך 
(ע "ד  ה '" ד "אני הגילוי כי אייר ), ר "ת  - רופאך "

הראשון" שב "חודש  ראשון") שגם "אני פועל 
של  ענין וצ "ל  לחולי, אפשרות  (שיש  העולם  בגדרי
מגדרי  שלמעלה  באופן הרפואה  נעשית  רפואה )

מלכתחילה  עליך " אשים  "לא  ].העולם ,

(א ) השבת  מיום  - לזה  דחודש והכח 
שמיני: פרשת  בו שקורין (ב ) ניסן,

השני" ל "חודש  הראשון" מ "חודש  ההמשכה 
בגדרי  העולם  מגדרי שלמעלה  הבחי' (המשכת 
ד "חודש  הגילוי מאשר  יותר  נעלית  היא  העולם )

(א ) נמשך  לזה  הכח  ולכן עצמו, הראשון"
שבו) האחרונה  (בשבת  הראשון" ה "חודש  של 

כשבאים  ( ב) הראשון", "חודש 
המשכת  שתוכנה  (כולה ), שמיני פרשת  וכשקורין
העולם  בגדרי (א ') העולם  מגדרי שלמעלה  הבחי'
מלשון  (ברכה  ולהמשיך  לברך  ֿ כח  הנתינת  (ז'),

השני"המשכה  ל "חודש  הראשון" מה "חודש  (
השנה ). חדשי דכל  העבודה  (התחלת 

 בכל מיוחד  עילוי ניתוסף  זו, שנה  ובקביעות 
ד "חודש  האחרונה  לשבת  בנוגע  הן - הנ"ל 
הן  - ובשניהם  שמיני, לפרשת  בנוגע  והן הראשון",
והן  הראשון", ד "חודש  הברכה  מעלת  לגודל  בנוגע 

השני": ב "חודש  ופעולתה  להמשכתה  בנוגע 

הראשון": ד "חודש  האחרונה  לשבת  בנוגע 
שנה  (בקביעות  הראשון" ד "חודש  האחרונה  שבת 

- היא  תכלית זו) - אייר  בער "ח  החודש , של 
הראשון". ד "חודש  וסיום ) (גמר  השלימות 

שבסיום  האחרונה  בשבת  - זו נעלית  וברכה 
נכנסים  שממנה  באופן היא  - ממש  החודש 

"השני "חודש  בינתיים ,לראש  הפסק  ללא  ,
ובעילוי  בתוקף  היא  וההמשכה  הברכה  פעולת  שאז

יותר . גדול 

ביום  ד "ויהי הקריאה  שמיני: לפרשת  ובנוגע 
(בקביעות  השני" "חודש  מברכים  בשבת  השמיני"

בפעם  - היא  זו) שבבחי'שנה  היינו, ,
" עילוי, לגבי בעילוי ה "ז עצמה , שמיני

- שבשמיני שמיני - זו נעלית  בחי' וגם  ."
השנה . חדשי ובכל  השני", ב "חודש  ממשיכים 
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יא.40) ט , בהעלותך 
וש"נ.41) בסופה. ברכות וראה ח . פד , תהלים
ש"42) שמורה) במצה ב (קסב, פסחים מס' של "ה גם ראה

ל " קשור (דיצי "מ ) אחר" ולא לקו"ש הויהוא וראה רופאך ". '
ואילך . 73 ע' חל "ב

"רפואה 43) ב) יז, (מגילה מארז"ל  גם יומתק ועפ"ז

העולם, גדרי  מצד  הוא ה"רפואה" ענין דלכאורה, - בשמינית"
- והביאור העולם? מגדרי  למעלה היא "שמינית" בחי ' ואילו
העולם, בגדרי  גם ותחדור שתאיר היא "שמינית" דבחי ' שהתכלית
העולם, מגדרי  שלמעלה באופן היא עצמה שהרפואה ועד 

כבפנים.
ובכ "מ .44) ג . לז, מקץ תו"א
הראשון 45) דחודש השלושים יום דר"ח , א' יום - גופא ובזה

שו"ע  – דר"ח  ב' ביום מתחיל  השני  דחודש הימים מנין (ואילו
דחודש  וההמשכה החיבור ביותר מודגש שבו ס"ו), סקכ "ו אה"ע

השני . לחודש הראשון



מג        

פולין, חסידי אצל  הידוע  הפתגם  ע "פ  יותר  ויומתק 
"שמיני" קורין שכאשר  שמינה ", שמיני "שמונה 
שמינה  שנה  היא  כולה  השנה  אזי פעמים , שמונה 

שלפנ"ז  בהתוועדות  בארוכה  היינו,(כמדובר  - (
שמיני) (שמונה  שבשמיני שמיני בחי' שגם 

כולה  השנה  בכל  שנעשית ממשיכים  , ,
ד "שמ  בהענין שחדורה  ל "שמונה שנה  עד  יני",

שמיני".

 בפועל למעשה  בנוגע  האמור  מכל  ההוראה 
לבו" אל  יתן "והחי -:

הראשון" "(חודש ) שבין החילוקים  אחד 
בענין  מתבטא  - בפועל  בעבודה  השני" ל "(חודש )

בני ה " בטבע  במוחש  שרואים  כפי (חיים ), "
נעשה  הראשונה ) (בפעם  "ראשון" שענין אדם ,

"שני"מתוך  ענין ואילו כו', והתלהבות 
חיות  מתוך  נעשה  אינו נוספת ) פעם  ונשנה  (שחוזר 
שהתורה  תורה , לדברי בנוגע  אפילו שלכן ֿ כך , כל 
ֿ כח  ונתינת  מיוחד  בציווי צורך  יש  נצחית , היא 

ישנה " כדיוטגמא  בעיניך  יהיו ש "לא  ,מיוחדת 
כחדשים " בעיניך  יהיו יום  "בכל  (עד אלא 

ממש ).ל "חדשים "'

לעיל : להמדובר  בהמשך  - אחר  ובסגנון
("חודש ") החידוש  ענין מודגש  - ב "ראשון"

,('כו הקב "ה  ציווי  ֿ ) העולם  וגדרי מטבע 
לא  - עוה "פ  ונשנה  שחוזר  מכיון - ב "שני" ואילו
שהוא  כדבר  נעשה  אלא  החידוש , ענין בו ניכר 

  .

הראשון" מ "חודש  ההמשכה  תוכן ועפ "ז,
השני") "חודש  מברכים  (בשבת  השני" ל "חודש 
"שני" בבחינת  שהם  בענינים  העבודה  שגם  - הוא 
בטבע  שהוא  כדבר  (לכאורה ) ונעשו ונישנו (שחזרו

חיות  מתוך  ד "ראשון", באופן תהי' העולם ), וגדרי
בענינים  העבודה  שגם  היינו, ומחודשת , יתירה 
חיות  מתוך  נעשית  העולם , גדרי עם  הקשורים 
בבחינת  שהם  הענינים  בדוגמת  כו' והתלהבות 
נסים "), ל "נסי (ועד  העולם  מגדרי שלמעלה  חידוש 
הראשון", ד "חודש  השלימות  נעשית  שעי"ז
נמשכת  ד "ראשון" החידוש  עם  הקשורה  שהחיות 
ד "חודש  באופן הם  שמצ "ע  בענינים  גם  ומתגלה 

השני".

"חודש  מברכים  דשבת  שהפעולה  ונמצא ,
כאמור , (חיות ), החיים  בענין הוספה  - היא  השני"
חיים , - לראש ) (לכל  שנותן לבו" אל  יתן "החי
השני", ד "חודש  העבודה  עניני בכל  חיות  תוספת 

החיים  בענין יותר  נעלית  לדרגא  "מחי'ועד  -
חיים " לך  יתן .חיים 

"ד "שמיני הענין עם  זה  ולקשר  להוסיף  ויש 
של  החידוש  עם  שקשור  (ס "ב ) לעיל  כאמור  -

 של כינור  ,:נימין

דאות  המספר  הוא  - ר "ת "שמיני" ,"," יים
" - יחיד  בלשון "וכן או זכר  (לשון ""י לשון)

נקבה ).

החידושים  אחד  שהרי - שביניהם  והשייכות 
המשיח  בימות  שיהיו בענין העיקריים  הוא 

בחי'החיים , גילוי מצד  , עצם)
מישראל  שבכאו"א  מנשמת החיות ) (ניצוץ 
הכללית  יחידה  בחי' תחיית משיח , גם  כולל  ,(
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פסח .46) של  אחרון שיחת
הבא 47) הרגל  עד  נמשך .. הי ' ויו"ט  רגל  ש"מכל  הידוע וע"פ

- שמיני " ד "שמונה שהענין י "ל , - ב) צח , ברכה (לקו"ת אחריו"
אלא) הבאה, בשנה שמיני  פ' עד  זו, שנה בחדשי  רק (לא נמשך 
שקורין  קביעות שתבוא הבאה לפעם עד  שלאח "ז, בשנים גם

כו'). יותר עוד  נעלה באופן ההמשכה תהי ' (ואז שמונה שמיני 
ריש 48) אוה"ח  פי ' גם וראה ב. ז, קהלת - הכתוב לשון

כו'. לבו יתן החי  פרשתנו:
ו.49) ו, ואתחנן ופירש"י  ספרי 
ס"ב.50) פא סימן או"ח  אדה"ז שו"ע
טז.51) כו, תבוא יג . יא, עקב א. יט , יתרו עה"ת: פירש"י 
הראשון 52) בפעם הדבר שנתחדש הוא הנס ש"ענין להעיר

סקי "ט ). (כש"ט  ג "כ " טבע זה נעשה ואח "כ  . . הטבע על 

עם 53) הקשורים בענינים גם החיות ענין לפעול  בכחה שלכן,
העולם. וגדרי  טבע

(54.44 ע' תש"י  סה"מ  וראה א. עא, יומא
לחלק 55) עד  דתורה, בנגלה אפילו הלימוד  מאופני  אחד 

הרמז, דרך  ע"פ ועאכו"כ  ועוד ), רע"א. קה, שבת (ראה ההלכה
והסוד . הדרוש

חיים,56) לשון החי ', "זאת ב) (יא, בפרשתנו מפירש"י  להעיר
כו'". חיים להיות וראויין במקום דבוקין שישראל  לפי 

אחד 57) הוא עצמו שמשיח  (סוכה להעיר, אדם נסיכי 
– גופא וביניהם ב), -נב, משיח  - בשמו גם ומרומז .*

ח '. ס"ת
ראה 58) (לקו "ת בורא ניצוץ בה ומלובש לייחדך ", "יחידה

אפילו  או ח "ו, העדר של  ענין בה שייך  לא שלכן א), כז, א. כה,
הנצחיות. תוקף בכל  קיימת אלא כו', וחלישות שינוי 

ולזח "ג59) ב) קמז, במק"מ  (נדפס ב מ , לזח "ב רמ "ז ראה
ויתהלך  עה"פ בראשית להאריז"ל  ל "ת ב). קצ, (במק"מ  ב רס,

ועוד . חנוך .

          
     



מד       

עפר "המתים " שוכני ורננו "הקיצו , ובאופן ,
כו', ֿ רצוי הבלתי מהענין רושם  אפילו נשאר  שלא 

פנים ","ומחה כמ "ש  כל  מעל  דמעה  אלקים  ה '
ֿ רצוי הבלתי שהענין - מזה  ויתירה  ,

"הקיצו הלשון ענין כדיוק  שניתוסף  ,"
.הרינה "

ד "חודש  ההמשכה  פעולת  שעיקר  י"ל , ועפ "ז
שמיני) פרשת  (בשבת  השני" ב "חודש  הראשון"
- היא  לבו"), אל  יתן ("החי החיים  לענין בנוגע 

ובשייכות  בקשר   חיים החיים , ענין
.נצחיים 

בפועל : לעבודה  בנוגע  - פשוטות  ובאותיות 

ותחיית  המשיח  ימות  של  . . השלימות  "תכלית 
משך  זמן כל  ועבודתינו במעשינו תלוי . . המתים 

ד "מעשינו הגלות " הענינים  כל  ולכן, ,
לעצמו, בנוגע  העבודה  עניני הן ועבודתינו",

עצמך " להזולת ,"קשוט  בנוגע  העבודה  עניני והן ,

אחרים " ונעשים "קשוט  חדורים  להיות  צריכים  -
"תכלית  לפעול  - אחת  ותכלית  מטרה  לשם 
גילוי  המתים .. ותחיית  המשיח  ימות  של  השלימות 
"אז", ד "שמיני", (התוכן הגשמי" בעוה "ז אוא "ס 

על  רוכב  ס "ד ).אחד  כנ"ל 

מ "חודש  ההמשכה  פעולת  נעשית  זה , ובענין
מעשינו  שכללות  - השני" ל "חודש  הראשון"
(כולל  המשיח  דימות  השלימות  לפעול  ועבודתינו
עם  הגאולה ), על  כו' והדרישה  הציפי' ובמיוחד 
("חודש  פעמים  ריבוי ונשנה  החוזר  שזהו"ע  היות 

זה  יהי' מ "מ , הגלות ", משך  זמן "כל  השני")
  שומע כאילו הראשון", ד "חודש 

 של השלימות  תכלית  פועלת  זו שעבודה 
החיות  תוקף  בכל  עבודתו עובד  שאז המשיח , ימות 
עם  "חי" שהוא  מכיון שבנפש , היחידה  בחי' שמצד 

משיח !

מעשינו  לכללות  שייך  זה  ענין וכאמור ,
ב "חודש  הוא  יתירה  בהדגשה  אבל  ועבודתינו,

גאולה " של  ("חודש  בסיומו הראשון ובפרט  ,(
בו  כשקורין ובפרט  החודש , של  ושלימות ) (גמר 
השמינית ), בפעם  - זו (ובשנה  כולה  שמיני פרשת 
ֿ מנת  על  הגאולה , בענין יתירה  הדגשה  ניתוסף  שאז
השני" מ "חודש  החל  השנה , חדשי בכל  להמשיכה 

זו  בשבת  .שמתברך 

 הגאולה ענין (הדגשת  לעיל  האמור  כל  והנה ,
שייך  השנה ) חדשי ובכל  השני" ב "חודש  להמשיכה 
פרשת  בו שקורין השני" "חודש  מברכים  שבת  לכל 
שמיני". "שמונה  זו, שנה  בקביעות  ובפרט  שמיני,
לענין  בנוגע  יתירה  הדגשה  ישנה  לזה , ונוסף 

השנה  כללות  מצד  - :הגאולה 

"מקץ  - הקהל ' 'שנת  היא  זו ,שנים "שנה 
שנה "שנה  שהיא  שמיטה ) של  (ראשונה 
", ליצירה במנינה  שגם  אלא  עוד , ולא  .

מאות  שבע  אלפים  ה ' - שמונה  מספר  מודגש 
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ר"ת 60) "חלק", הנקרא - רפי "א (סנהדרין המשנה* וכדברי 
צדיקים  כולם ועמך  שנאמר לעוה"ב, חלק להם יש ישראל  "כל  ח ')

התחי '. עולם על  דקאי  גו'', ארץ ירשו לעולם
ד " הדרגות מחילוקי  גם "ולהעיר עוה"ב",לעוה"ב",

להאריז"ל ו" רז"ל  מאמרי  שער (ראה העוה"ב" לחיי 
ערך  להצ"צ) (דא"ח  הליקוטים ספר גם וראה שם**. סנהדרין
שייך  לעוה"ב" ד "חלק שהענין היינו, ואילך )), קכג  (ע' עוה"ב

מצד  מישראל  לכאו"א ,(" ידי מעשה מטעי  ("נצר
לחיי ו"מזומן עוה"ב" ד "בן העילוי  גם ניתוסף עבודתו וע"י 

העוה"ב".
מישראל  בכאו"א ישנו לעוה"ב" ש"חלק שמכיון י "ל , ואולי 

מצד  עם גם קשור ה"ז ,  " ,
היחידה. בחי ' ממש", ממעל  אלקה

יט .61) כו, ישעי '
בסופה.62) מו"ק משנה ח . כה, שם
(ס"פ 63) עמלק" זכר את "תמחה מ "ש ע"ד  בתכלית, מחי '

נוסף  היינו, יד ), יו, (בשלח  אמחה" "מחה - מזה ויתירה תצא),
עצמו, הקב"ה של  פעולתו ע"י  גם ועבודתינו, מעשינו על 

כלל . רושם שום מזה נשאר לא אז שבוודאי 
הצומות 64) "כל  תעניות) הלכות (סוף הרמב"ם פס"ד  ע"ד 

עתידים  שהם אלא עוד  ולא המשיח , לימות ליבטל  עתידים האלו
אהבו". והשלום והאמת . . ושמחה ששון וימי  טובים ימים להיות

רפל "ז.65) תניא
מדיוק 66) ולהעיר - וש"נ. סע"ב. קז, ב"מ  - חז"ל  לשון

" ממוצע,הלשון (לשון "השלם" לא ואפילו "התקן", לא - "
ענין  "קשוט ", אלא שלימות), וגם החסרון תשלום גם הכולל 

'הב בשוה"ג  לעיל  (וראה והשלימות העילוי  תכלית ,
.(8 להערה

         
    

           
 

(67.34 הערה לעיל  וראה יא. פט "ו, שמו"ר
ב"סעודתא 68) - ש"ק מוצאי  - השני  ר"ח  שהתחלת ולהעיר,

ועוד ). מרשקוב). (להר"ש האריז"ל  (סידור משיחא" מלכא דדוד 
ב'69) (התוועדות  שובה שבת שיחת גם ראה - לקמן בהבא

ואילך . סי "ז זו שנה לר"ה) המשך  -
יו"ד .70) לא, וילך 
עה"פ.71) פירש"י 
השמינית)72) (שנה שביעית "במוצאי  ממארז"ל  גם להעיר

א). צו, (סנהדרין בא" דוד  בן



מה        

ר "ת (ה 'תשמ "ארבעים  - ירות,(
האלפים  דילג  "אם  - שטרות  בדיני ונפק "מ 
כתב  לא  ("אפי' לפרט  וכך  בכך  שכתב  רק  והמאות ,

כשר " "שמונה ") ובנדו"ד , האחרון", פרט  .רק 

הגאולה  ענין מודגש  כמה  עד  מובן ומזה 
הענינים  כל  צירוף  מצד  - זו בשבת  ("שמיני")
ובשנה  השמינית , בפעם  שמיני, פרשת  - האמורים 

לפעול השמינית  ביותר  מסוגל  זמן כלומר , ,
של  בסיומו (עוד  זו בשנה  הגאולה  ענין ולהמשיך 
השני"), ל "חודש  שנכנסים  לפני הראשון", "חודש 

שתהי' .

ולהמשיך  לפעול  המיוחדת  בסגולה  להוסיף  ויש 
מעלת  מצד  גם  הגאולה , ביהכנ"ס ענין -

ותורה  תפילה  בו (שמגדלין גמ "ח )וביהמ "ד  וגם  ,
נשיא  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של 

" שהכריז , בימינו ועאכו"כ  אז, (בשעתו

שצ "ל אלו" (  כבר שהי' (מכיון
לתשובה "). "לאלתר 

, ומיד תיכף  בזה  להתחיל  יש  לפועל : ובנוגע 
שמונה  שמיני, פרשת  בשבת  - עצמה  זו בהתוועדות 
(התחלת  השני" "חודש  מברכים  שבה  שמיני,
זמן  השמינית , שנה  של  השנה ) דחדשי העבודה 

הגאולה מסוגל  ענין את  להדגיש  - מסוגל  ומקום 
והדרישה  הציפי' - לראש  ולכל  וענין, ענין (בכל 

מתוך  ומתוך לגאולה ) ד "ראשון",

בנוגע  גם  מתבטא  שהדבר  ועד  חיות ), עם  (הקשורה 
" - עצמה  שבהתוועדות  להחיות  

 לעבעדיק" - שבחיות  לחיות  עד  ,"
בחיים  ודוגמתו שמיני, שמונה  (ע "ד  שבלעבעדיק "

חיים ) "מחי' - הוא לזה  ֿ הבוחן ואבן הסימן אשר  ,
שלאח "ז, בימים  ממש  בפועל  העבודה  אופן -

הגאולה . בענין חיות  מתוך  שנעשית 

מתוך  נעשית  שהעבודה  – העיקר  והוא  ועוד 
  לפעול הגאולה , לענין בנוגע  רק  (לא 

אלא ) הגאולה , את   נצחיים חיים  ,
מכיון  מישראל , שבכאו"א  היחידה  בחי' גילוי מצד 
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ובשוה"ג73) .35 הערה סוס"ה, זו שנה אדר ז' שיחת גם ראה
שם.

ז),74) פמ "א, (שמו"ר המות ממלאך  חירות - גם יים כולל 
נצחיים.
שם.75) ובב"ש סי "א, סקכ "ז אה"ע שו"ע
רומזת 76) כו') שבשמיני  (שמיני  ב"שמיני " שההוספה וי "ל ,

דימות  הא' תקופה רק לא - ובכללות בגאולה, יותר נעלית לדרגא
יהי ' ש"לא השלימות, בתכלית נוהג ", כמנהגו ש"עולם המשיח ,
כו'" כעפר מצויין המעדנים וכל  כו' מלחמה ולא רעב לא שם
שייך  ה"ז גופא המשיח  בימות שכן מלכים), הל ' סוף (רמב"ם
תקופה  גם - מזה יתירה אלא ההיקף, שלימות ז', למספר עדיין
מהחידוש  (החל  בראשית" במעשה "חידוש המשיח , דימות הב'
(למעלה  ד "שמיני " הענין מתגלה שאז המתים), דתחיית העיקרי 
שבת  בשיחת בארוכה (נתבאר ובשלימותו לאמיתתו מההיקף)

ואילך ). סכ "א הנ"ל , שובה
רע"א.77) כז, מגילה
בגימטריא78) - "יצחק" - השני * בשמו גם פעמים ומרומז

ימלא  ח ') (בגימטריא "אז – העתידה הגאולה עם וקשור הוי '**,
דוקא  ליצחק יאמרו ֿ לבוא שלעתיד  ב), קכו, (תהלים פינו" שחוק

פט , (שבת אבינו אתה ובכ "מ ).כי  ג . כא, ויצא תו"א וראה ב.
השמיני ביום "ויהי  פרשתנו: ריש הזוהר מדברי  גם ולהעיר
אלקים  בני  כל  ויריעו בוקר כוכבי  יחד  ברן פתח , יצחק ר' וגו',
יצחק  ר' הוא הפתיחה "בעל  רסט ) (ע' לוי "צ*** ובלקוטי  כו'",

           
         

    
            

          
          

       
           
          

      

. . השמיני  ליום שייך  הוא לכן הוי ', ח "פ הוא מספרו . . דוקא
צחוק  שהו"ע וירונו כמו ע"ד  הוא ותענוג , צחוק מלשון הוא יצחק

עיי "ש. ותענוג ",
תש"א 79) דשנת והקדושה" ב"הקריאה שלו קורא" ב"קול 

ועוד . ותש"ב.
דכ "ק 80) הנשיאות התחלת (יום זו בשנה ניסן שבב' ולהעיר,

בגימטריא - שנה ס"ח  מלאו אדמו"ר) של מו"ח  לנשיאותו -
" – החיים בענין הוספה צ"ל  ולכן דורנו, דוד נשיא המלך ",
ניסן). ב' בשיחת בארוכה (נתבאר משיחא מלכא

דלעת"ל ,81) הזמן ודוגמת מעין - דרעוין רעוא בזמן ובפרט 
תרס"ו  המשך  (ראה העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום

בסופו).
שנת82) היא זו ששנה (בעצמך )ובפרט  ּתׂשמח  -ְִַ

ש" ועד  אחרים), (גם ו).וּתׂשמח  כא, (וירא לי " יצחק השומע ְַַ
"אותו  - השמיני " ביום "ויהי  שמיני : לפ' מהשייכות גם ולהעיר
פי ' וראה ב. יו"ד , (מגילה כו'" הקב"ה לפני  שמחה היתה היום

העם כל  "וירא – הענין ובהמשך  פרשתנו), ריש ".אוה"ח 
לפני עוז בכל  מכרכר "ודוד  - שמיני **** דפ' בהפטרה ועד "ז

מ  דוד  "המלך  שמזה ה", ֿ טז), יד  ו, (ש"ב ה'" לפני  ומכרכר פזז
מישראל  לכאו"א בנוגע ה' בעבודת השמחה מעלת לומדים

לולב). הל ' סוף (רמב"ם
די83) זיין  שוין "זאל  ניגנו - מהשיחה זה חלק בסיום

בחיות  ורקד  קומתו מלוא עמד  שליט "א אדמו"ר וכ "ק גאולה",
) עצומה ).ושמחה

        
        

   



מו       

השבת , יום  של  בעיצומו היינו, ממש , ומיד  שתיכף 
ביום  ל ("ויהי מלכא זוכים  דוד  ב )ביאת  ,"

של  כינור  יהי' שאז (עד משיחא , נימין
נטל  השמיני שיום  כשם  נימין, עשרה  של  לכינור 
שלאח "ז  העבודה  כל  תהי' ובמילא , עטרות ), עשר 

" - השלימות  בתכלית  ".

ע "י  והשלימה  האמיתית  גאולה  - ובפשטות 
גו' ובזקנינו "בנערינו ממש , בפועל  צדקנו משיח 

ובבנותינו" האנשים בבנינו העם , את  "הקהל  ,
והטף " הנה "והנשים  ישובו גדול  "קהל  ,,

הקדושה , לארצנו – הקהל ' עיר וב 'שנת  לירושלים 
ֿ המקדש . ולבית  הקודש 

הכתוב  בהררי ובלשון יסודתו שיר  "מזמור 
והם  קודש , במהללי לדבר  הזה  השיר  "יסוד  קודש ",

וירושלים " יולד ציון ואיש  איש  יאמר  "ולציון ,
בציון"בה " הנולדים  ממשפחת  הי' "זה  ,,היינו ,

הנפש  ועצם  פנימיות  ציון, בחי' בכאו"א  שניכר 
היחידה ) ל "ציון",(בחי' הקב "ה  מביאו שלכן ,

קודש  - שבו להפנימיות  עד  וביהמ "ק , ירושלים 
בחי' יכוננה הקדשים , "הוא  אשר  שבעולם ,

.עליון"

באצבעו  מראה  ממש , ובגלוי בפועל  - זה  וכל 
זה  באצבע ואומר  להראות  צורך  שאין ועד  ,

"כי  ממש , בגלוי רואים  שכולם  מכיון (לאחרים )
ד "אחישנה " ובאופן כפשוטו, ("היום " ה 'היום  (

והיו  מוריך  עוד  יכנף  "ולא  כמ "ש  אליכם ", נראה 
מוריך " את  רואות  עוד עיניך  ילמדו "לא  שלכן ,

ועד  למקטנם  אותי ידעו כולם  כי גו' רעהו את  איש 
ממש גדולם " ממש  בימינו במהרה  ,.
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תורת84) - בארוכה ובכ "מ .ר"פראה .*
ט .85) יו"ד , בא
יב.86) לא, וילך 
ז.87) לא, ירמי '
בעשיריות.88) שמונה מספרו שפ' ולהעיר, פז. מזמור תהלים

לענין  הוא אף שייך  השמיני , בעשור להיותו הז', שגם וי "ל ,
.(76 הערה (כנ"ל  המשיח  דימות הא' תקופה ע"ד  - הגאולה

           
      

  

עה"פ.89) מצו"ד 
ה.90) שם,
ד .91) שם, פירש"י 
ובכ "מ .92) דברים. ר"פ לקו"ת ראה
ב.93) טו , בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו''ר בסופה. תענית ראה
(94– "אחישנה" תיבת ששורש ולהעיר, א. צח , סנהדרין

בפרק  הובא זה שענין - הרמז ע"ד  - ויומתק ח '. ר"ת - "חש"
""צ ובדף ,(60 הערה לעיל  (ראה .לק"

א).95) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '
ה"ב.96) פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם וראה לג . לא, ירמי '
ואילך ).97) א לז, שלח  (לקו"ת מאד  מאד  ע"ד 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dheq(iyily meil)

äëìäL ãnìî ,éøcðñkìà éaø øîà ,"íéðéòxnzdì äáLéå ¥©¦¨©©¦£¤§©§§¦§©¥¤¨§¨§¨§¨¨
¯ Bçúôa,ezia gzta,eðéáà íäøáà ìL`edyìkL íB÷î §¦§¤©§¨¨¨¦¨¤¨

dBúBàøì úBôBö íéðéò.daig aexnøîà ïéðç éaømya,éaøoi` ¥©¦¦§©¦¨¦¨©©¦
,eheytk yxtzn `l` ,jk yexcl jxev,íéðéò BîML àeä íB÷î̈¤§¥©¦

,mewn eze` ly egzta xnz dayie¯ øîBà àeä ïëådidy epivn §¥¥
xn`py ,df mya mewnéðîçð øa ìàeîL éaø ."íðéòäå çetz"©©§¨¥¨©¦§¥©©§¨¦

øîàdpey ote`a weqtd z` yxec -,epiid "miipir gzt"äðúpL ¨©¤¨§¨
xnz¯ íéðéò,xzid igztdòázLk ,äéøáãìel dxn`e ,dcedi ¥©¦¦§¨¤¨§¤§¨¨

dilr `eaiy dna dxiar yyg oi`y.xy`ky ,x`anedì øîà̈©¨
dcedidéì äøîà ,zà úéøëð ànL ,xnz¯ éðà úøBibzcaer ipi` ¤¨¨§¦©§¨§¨¥¦¤£¦

,dcedi dl xn` .gp ipa zevn ray zniiwn s`e ,dxf dcearànL¤¨
zà Léà úLà,ilr dxeq` z`e,éðà äéeðt déì äøîàip` ok m`e ¥¤¦©§¨§¨¥§¨£¦

,dcedi dl xn` .jl zxzenCa ìaé÷ ànL,jxear -éáàïéLecé÷ C ¤¨¦¥¨¨¦¦¦
,el zycewn z`e miieqn mc`néðà äîBúé déì äøîàzn ia` - ¨§¨¥§¨£¦

okle ,ip`iydl zekf mdl oi`e ,in`e ig` ipe`iyde ,dphw izeida
oick jilr dxeq` ipi`e mixenb oi`eyip eid `l ope`e xrl ii`eyip

,dcedi dl xn` .dingl dlk¯ zà äàîè ànL,z` dcp `ny ¤¨§¥¨©§
.éðà äøBäè déì äøîà̈§¨¥§¨£¦

mdxa` did ea mewna xnz dayiy lirl `xnbd d`iady xg`n
.mdxa` ly migxe`d zqpkd zece` zeyxc d`ian ,migxe` qipkn

äNòL ãnìî Lé÷ì Léø øîà ,"òáL øàáa ìLà òhiå"mdxa` ©¦©¥¤¦§¥¨©¨©¥¨¦§©¥¤¨¨
íéãâî éðéî ìk Ba òèðå ñcøtepdiy ick ,miwezn zexit ipin - ©§¥§¨©¨¦¥§¨¦

miaye mixaerd mdn.ewlgpøîà ãç ,äéîçð éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦§¤§¨©¨©
`ed ly`yøîà ãçå ,ñcøt`edy÷cðetweqtd zpeeke ,dipqk` - ©§¥§©¨©§¨

zl`ey .ea epeliy migxe` qipkdl wcpet mdxa` my dpay xnel
,`xnbdøîàc ïàîì àîìLa`ed ly`y¯ áéúëc eðééä ,ñcøt ¦§¨¨§©§¨©©§¥©§¦§¦

weqta aezky dn oaen,"òhiå",drihp zkiiy zepli`ayàlà ©¦©¤¨
."òhiå" éàî ,÷cðet øîàc ïàîìoeyl epivn ,`xnbd zvxzn §©§¨©§¨©©¦©

,milde`a drihp."'Bâå Bðãtà éìäà òhiå" áéúëãk§¦§¦§¦©¨¢¥©©§§
weqtd jynda xn`pLéø øîà ,"íìBò ìà 'ä íLa íL àø÷iå" ,©¦§¨¨§¥¥¨¨©¥

,"àø÷iå" éø÷éz ìà ,Lé÷ì,'d mya `xw envr mdxa`y ¨¦©¦§¥©¦§¨
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המשך ביאור למס' סוטה ליום העשירי לעומר עמ' א



מז

  

כו ': בציווי  צורך ויש חיות , מתוך אינו  מצדֿעצמו  ש"שני " ח, בסעיף

והנפלאות  הנסים  את  ממש  בעיניהם  כשראו במדבר , ישראל  שהיו בזמן אפילו הוא  שהמדובר  ולהעיר ,
הכבוד  בענני מוקפין והיו מרים , של  מבארה  מים  ושתו השמים , מן לחם  ואכלו הקב "ה , עמהם  שעושה 
צורך  היה  (שלכן, ל "שני" "ראשון" בין חילוק  אז גם  היה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  וכו', לבושיהם  מגהצין שהיו

שנקראו כפי החדשים  בשמות  גם  כמודגש  כחדשים "), בעיניך  יהיו יום  ש "בכל  מיוחד  בציווי 
השני". ו"חודש  הראשון" "חודש  - כו') החדשים  שמות  עמהם  עלו ֿ כך  שאחר  לבבל , הירידה  (לפני

חיות : מתוך להתוועדות  בנוגע יא , בסעיף

ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  בהתוועדות , נמצאים  שלא  חס ֿושלום , לחשד  מקום  שאין פשוט , וגם  מובן
או  ממש , לשינה  עד  ד "פארשלאפן", באופן שהיא  התוועדות  דרגות : חילוקי יש  עצמה  בהתוועדות 
ח '], הוא  'חשובים ' ֿ תיבות  ראשי שגם  [ולהעיר , חשובים  ֿ בתים  בעלי כמנהג  הרגיל , דרך  על  התוועדות 

חיות . מתוך  להתוועדות  עד 

"ובחרת  בכלל  זה  ויתירה "וגם  התוועדות ", לעבעדיקע  "א  חיות , מתוך  תהיה  שההתוועדות  -
ׁשּבלעבעדיק ". "לעבעדיק  - ֶֶמזה 

עוד  מתחיל  זה  שענין להוסיף , ה ויש  בעניני - שההכנה ההתוועדות  אף  אשר  להתוועדות ,
לה  כבר  שייכת  ידוע להתוועדות  הרי העבר , על  צועקין ואין ,, אייר בחודש  - שני" ש "פסח  הפתגם 

העבר . מצב  גם  נוגע  ֿ כן ואם  לתקן", תמיד  ניתן אלא  אבוד , לא  פעם  ש "אף  מלמדנו - זו משבת  המתברך 

כו ': ממש בגלוי  שרואים השיחה , בסיום

דוקא : הגילוי בענין הצורך  להדגשת  בנוגע  להוסיף  ויש 

"כדי הוא  הבריאה  כללות  כוונת  של  הטעמים  יתברך "אחד  ופעולותיו כחותיו שמזה שלימות  ,
למעלה . הגילוי ענין נוגע  כמה  עד  מובן

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כתורת  - האדם  לעבודת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  הפסוק ועל  חפץ ",על  ארץ  אתם  תהיו "כי
שצריכים  אלא  כו', יקרים  אוצרות  בה  שיש  ארץ  בבחינת  הוא  מישראל  ואחד  אחד  את שכל 

האוצרות .

." חודש מחר  יהונתן לו "ויאמר  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 ענין רש "י, פירוש  עם  השבוע  בפרשת  פסוק  ללמוד  ֿ קודש , השבת  ביום  התוועדות  בכל  נהוג 
החל  נוסף  וענין ברמב "ם , היומי בשיעור  הלכה  גם  - האחרונות  ובשנים  הזוהר , על  אאמו"ר  בהערות 
שכתב  (כמו במנחה " לעצרת  פסח  שבין שבת  בכל  אחד  פרק  אבות , פרקי לומר  ש "נוהגין - זו משבת 

אבות . בפרקי ענין גם  לבאר  - נפש ) לכל  השוה  בסידורו הזקן רבינו

בפסוק  רש "י פירוש  על  גם ) - וביניהם  ענינים , וכמה  כמה  (על  העירו - רש "י לפירוש  "וישאום בנוגע 
"וישאום  שכתוב  שממה  אמת  הן דלכאורה , נשמתם ". אלא  בגדיהם  נשרפו שלא  "מלמד  בכותנותם ",
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יט .1) ל , נצבים
(2.115 ע' תש"א סה"ש שני . פסח  אייר, י "ד  יום" "היום
ג ').3) הקדמה ההקדמות (שער בתחילתו ע"ח  ראה

וש"נ.4) סמ ''ד , הוספות כש"ט  אייר, י "ז יום" "היום
יב.5) ג , מלאכי 
ה.6) י , פרשתנו



מח     

מובן אינו עדיין ֿ מקום  מכל  בגדיהם ", נשרפו "שלא  הכרח  יש  בכותנותם "  מיוחד לנס  שהוצרך 

בגדיהם ? נשרפו שלא 

מ  - חוטמיהם " לתוך  נכנסו אש  של  חוטין שני "כמין - רש "י דברי המשך  להבין צריך  ההכרח גם  הו
ב  זה  על   ?

לבו" אל  יתן "והחי ה ', לעבודת  בנוגע  – השמיני" ביום  "ויהי - הפרשה  בהתחלת  ענין לבאר  יש  .כן

 אאמו"ר פרשתנו בהערות  בריש  הזוהר  מאמר  פתח ,מובא  יצחק  רבי וגו', השמיני ביום  "ויהי
דוקא ..ברן  יצחק  רבי הוא  הפתיחה  "בעל  אאמו"ר  ומבאר  כו'", אלקים  בני כל  ויריעו בוקר  כוכבי יחד 

השמיני". ליום  שייך  הוא  לכן הוי ', פעמים  ח ' הוא  מספרו

ֿ דידן, ובנידון הענין. שבתוכן מהשייכות  כתוצאה  היא  במספר , שמתבטאת  השייכות  להבין: וצריך 
שם  פעמים  ח ' ענין לתוכן השייכות  דוקא ?מהי

לקמן. שיתבאר  כפי לבו", אל  יתן "והחי האדם , בעבודת  וההוראה  הלימוד  גם  לבאר  יש  לזה , ונוסף 

 ברמב "ם היומי בקדשי בשיעור  אלא  אוכלים  ש "אין כהנים  - בכהונה  דרגות  חילוקי כמה  נתבארו
של  וחלה  תורה  של  "תרומה  גם  (שאוכל  מיוחס " "כהן מזה , ולמעלה  דבריהם ", של  תרומה  הגבול ..
הכהן  והוא  בדיקה , צריך  שאינו איש  עד  כו' הכהן פלוני בן כהן שהוא  עדים  שני לו "שהעידו תורה "),

המזבח ". על  ששימש 

החינוך  נשלם  שאז למילואים ", "שמיני השמיני", ביום  "ויהי - השבוע  לפרשת  והשייכות  הקשר  וזהו
של  לענין ,.

הדעות " ב "לתקן - לבו" אל  יתן "החי - וההוראה  הלימוד  גם  לבאר  לקמן.ויש  שיתבאר  כפי ,

 אבות פרקי לפני שאומרים  המשנה  על  נתעכב  - זו בשבת  לומר  שמתחילים  אבות  לפרקי בנוגע 
שנאמר  הבא , לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל  - מטעי נצר  ארץ , ירשו לעולם  צדיקים , כולם  ועמך 

להתפאר " ידי :מעשה 

הבא ", עולם  "בן הבא ", לעולם  "חלק  לשונות : כמה  ז"ל  חכמינו במדרשי מצינו - הבא  לעולם  בנוגע 
" - זו במשנה  הדיוק  (א ) להבין: וצריך  הבא ". העולם  לחיי הלימוד ו"מזומן (ב ) הבא ", לעולם 

לקמן. שיתבאר  כפי ה ', בעבודת  וההוראה 

 לעיל להמדובר  (בהמשך  גם  להזכיר  המקום  של כאן פעולות  אודות  (  אל יתן "החי -
המשמח ) (דבר  משקה  קנקני שהכינו אלו עתה  יגשו ולכן, ומצוותיה . תורה  יהדות , לעניני בנוגע  - לבו"
ובהדגשה  - שמחה , מתוך  ומצוות  תורה  לעניני בקשר  מישראל  וכמה  כמה  של  ומסיבות  התוועדויות  עבור 
וּתׂשמח  ּתׂשמח  תשמח , ושנת  והטף ", והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  ְְִַַַיתירה 

- ולאחרים ) (לעצמו

להשתתף  והטף , והנשים  האנשים  כאן, המסובים  כל  את  ויזמינו המאורע , תוכן אודות  ויכריזו
כו'. בממונם  וכן בנשמתם , - ֿ פנים  ֿ כל  ועל  בגופם , גם ) - שיכולים  (אלו אלו ומסיבות  בהתוועדויות 

ישראל  באהבת  ובמיוחד  ומצוות , תורה  עניני בכל  ההוספה  ֿ ידי שעל  – העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
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דרשות 7) (ראה למגנא" ניסא קוב"ה עביד  ש"לא הכלל  היפך 
ועוד ). ואילך , 124 ע' ח "ה לקו"ש וראה ח '. דרוש הר"ן

וכיו"ב 8) "רבותינו" בשם זה פירוש מביא אינו שרש"י  ובפרט 
"אגדה  מקרא, של  בפשוטו והוכחה בראי ' צורך  יש אז (שגם
כן  מפרש אלא ח )). ג , בראשית (פירש"י  המקרא" דברי  המיישבת

ממש. מקרא של  בפשוטו
(9.31 ובהערה ס"ד . – דלעיל  בשיחות נכלל 

ואילך ),10) רסז (ס"ע פרשתנו ריש לוי "צ לקוטי 

ב.11) לה,
ז.12) לח , איוב
רפ"כ .13) ביאה איסורי  הל '
בסופן.14) תמורה הל ' רמב"ם ראה
כא.15) ס, ישעי '
חלק.16) ר"פ סנהדרין
ואילך .17) ס"ח  דלעיל  משיחות
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הגלות  סיבת  את  לגמרי מבטלים  ישראל , המסובב ,ואחדות  גם  ממילא  בדרך  בטל  - הסיבה  ובהבטל  ,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  נגאלין ומיד  ותיכף 

חלוקת  ברכה "].[לאחרי לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה 

***

:רש "י בפירוש  הביאור 

מתעוררות  שלכן הענין, תוכן את  שוכחים  רש "י, שבפירוש  בתיבות  הדיוק  גודל  שמפני - ובהקדמה 
ישרפו  שלא  מיוחד  בנס  הצורך  מהו לשאלה  מקום  שאין ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  רש "י. בפירוש  שאלות 

המאורע . תוכן על  חושבים  רק  אם  - בגדיהם 

איש  "ויקחו.. פעולת  שהרי טבעית , מאש  שפרצה  משריפה  כתוצאה  היתה  לא  ואביהוא  נדב  מיתת 
בהן ויתנו באופן גו'"מחתתו אש  בו לשים  מיוחד  כלי היא  ש "מחתה " מכיון לשריפה , סיבה  אינה 

מ "אש  או יום , שבכל  הקטורת  מעבודת  שריפה  פרצה  לא  (שלכן, כו' שריפה  תהיה  תוקד שלא  תמיד 
המזבח " -על  לשריפה  גורם  זה  ואין לאש , מיוחד  כלי בביתו שיש  למקרא " חמש  ה "בן שרואה  וכפי ,(

אש  "ותצא  בקרא  כמפורש  אלא , " אותם ה '"ותאכל  "מלפני שבאה  אש  כלומר , , 
נשרפו שלא  פלא  אין שכן, ומכיון , נשרפה שלא  כמו , מכיון אליהם , סמוכה  שהיתה 

טבעית . אש  זו שאין

– אותם " ותאכל  ה ' מלפני אש  "ותצא  - כזה  באופן הענישם  שהקב "ה  הטעם  מהו רק  היא  השאלה 
דוקא  אש  ֿ ידי ?על 

ֿ זה  לפני פירש  כבר  שהרי - לתרץ  רש "י  צריך  לא  זו כנגד ושאלה  "מדה  היא  הקב "ה  של  שמדתו
ה ' לפני ש "ויקריבו מכיון ֿ דידן ובנידון "ותצא זרה "מדה ", לכן ,." אותם ותאכל  ה ' מלפני

בגדיהם  נשרפו שלא  הטעם  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי מכיון ועל  עונש , של  ענין שייך  לא  לבגדים  בנוגע  כי -
ולתפארת " "לכבוד  השלימות , בתכלית  כו').שהיו חטא  (כמו ֿ רצוי בלתי ענין בהם  היה  ולא  ,

 ד "מדה הענין יותר  להדגיש  כדי - חוטמיהם " לתוך  נכנסו אש  של  חוטין שני "כמין רש "י, וממשיך 
עליה  וישימו אש  בהן ויתנו מחתתו איש  . . ("ויקחו "קטורת " מדה ": ממיני "כנגד  שנעשית  - (

עניןבשמים  עם  קשורה  -  הקב "ה "של  בקרבנות  שכתוב  מה  ֿ דרך  לה '"(על  ),ניחוח 
הקטורת  את  שהקטיר  הכהן גם  היה  מזה  כתוצאה  הקטורת אשר  של  ריחה  .את 

לא  זו, במדה  נענשו לכן - בחוטם  שמריחים  קטורת  עם  קשור  היה  ואביהוא  נדב  של  שחטאם  ומכיון
לא  אשר  זרה  "אש  ה ' לפני שהקריבו (בגלל  אותם " ותאכל  ה ' מלפני אש  "ותצא  בכלל , אש  ֿ ידי על  רק 

באמצעות  היתה  גופא , אותם ") ("ותאכל  האש  ששריפת  מזה , יתירה  אלא  אותם "), "כמין צוה  ,
לתוך  נכנסו אש  של  חוטין .שני

 פעמים ח ' במספרו, המרומזת  השמיני" ל "ביום  ד "יצחק " השייכות  - אאמו"ר  בהערות  הביאור 
הוי':
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ב.18) ט , יומא ראה
א.19) יו"ד , פרשתנו
ו.20) ו, צו
גם 21) וראה יא. (תרומה "בתנחומא חגיגה סוף מתוס' להעיר

העץ  ישרף שלא אפשר אי  . . תמי ' משה שהי ' יש ה) פ"ז, ויק"ר
אבל  כו'". מעלה של  באש דרכי  כך  המקום, לו אמר המזבח ). (של 

מקרא. של  בפשוטו בפירש"י  הובא לא זה ענין
ב.22) שם, פרשתנו
היא"23) חנק סתם בתורה האמורה מיתה ש"כל  ובפרט 

טז). כא, משפטים (פירש"י 
ובפירש"י .24) א יח , יתרו וראה ועוד . ז. יא, יא. ז, נח 
(שאינה 25) מעלה של  לאש שבנוגע לעיל  האמור על  נוסף

הבגדים. את גם שתאכל  כלל  הכרח  אין טבעית)
ֿ מ .26) ב כח , תצוה
ואילך .27) כג  ל , תשא
באפיך ".28) קטורה "ישימו יו"ד : לג , ברכה ראה
ועוד .29) ט . א, ויקרא
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לעיל  למציאות נתבאר  שייך  שבעה  שמספר  – השמיני ליום  המילואים  ימי שבעת  שבין החילוק 
העולם . ממציאות  למעלה  הוא  שמונה  ומספר  ההיקף ), ימי שבעת  בראשית , ימי (שבעת  העולם 

הוי': פעמים  לח ' והשייכות  הקשר  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 

ברא  ("בראשית  אלקים  שם  עם  קשורה  העולם  מציאות  שהרי העולם , ממציאות  למעלה  הוא  הוי' שם 
הוי'. שם  גילוי בעולם  ממשיכים  ישראל  של  עבודתם  ֿ ידי ועל  אלקים "),

ֿ פנים  ֿ כל  על  שייכות  לו שיש  הוי' שם  (א ) אופנים : שני יש  הוי' שם  בהמשכת  גם  - יותר  ובפרטיות 
ענין שזהו העולם , הוי'לגדרי שם  (ב ) העולם . גדרי ז', מספר  עם  שקשור  כפי הוי' שם  הוי', פעמים 

ענין שזהו העולם , לגדרי משייכות  לגמרי ח ',שלמעלה  מספר  עם  שקשור  כפי הוי' שם  הוי', פעמים 
העולם . מגדרי שלמעלה 

העבודה  שכאשר  היינו, הוי', פעמים  ז' בגימטריא  "יעקב " ישראל : של  עבודתם  באופן תלוי זה  וענין
הוי'. פעמים  ז' העולם , לגדרי השייך  הוי' שם  רק  ממשיכים  אזי עקב , מלשון "יעקב ", של  באופן היא 

יאמרו  ֿ לבוא  שלעתיד  כידוע  ֿ לבוא , דלעתיד  הגילוי על  דקאי - הוי' פעמים  ח ' בגימטריא  ו"יצחק "
"אבינו אתה  "כי הוי',דוקא  פעמים  ח ' העולם , מגדרי לגמרי שלמעלה  הוי' שם  יתגלה  שאז ,

ל "כלות  עד  והתענוג , השמחה  בענין ביטוי לידי שבאה  השלימות , בתכלית  היא  העבודה  כאשר  - זה  ומעין
ותענוג " צחוק  "מלשון - "יצחק " של  ענינו שזהו העם הנפש ", ש "וירא  השמיני" ב "יום  כמו ,",

ותענוג " צחוק  ענין ."שהוא 

הדרך  שפותח  יצחק ", רבי "פתח  - יצחק  רבי של  בכחו נעשה  זה  מישראל ,וענין ואחד  אחד  לכל 
" - הוא  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  (השני) שמו שהרי זה , לדורנו בנוגע  יתירה  ".ובהדגשה 

וגם  ותענוג . צחוק  מלשון "יצחק ", – הוא  זה ) ענין (שמבאר  אאמו"ר  של  השני שמו שגם  ולהעיר ,
אלי" אישי ילוה  "הפעם  שם  על  הוא  "לוי" שהרי העבודה , שלימות  על  מורה  - "לוי" - הראשון ,שמו

"לויתן" בענין גם  וכידוע  התחברות , .מלשון

הידועה  שמדגישים [ברשימתו מכיון אבל  יצחק ", והן לוי הן גבורות , על  רומז "שמי אאמו"ר  כותב 
את  להדגיש  יש  - דוקא  והנגלה  הנראה  בטוב  דוקא , השמחה  בקו לבו" אל  יתן "החי ענין את  לאחרונה 
פרשת  ריש  אור ' ב 'תורה  בארוכה  כמבואר  אלי", אישי ילוה  "הפעם  "לוי", הן אלו, שבשמות  הטוב  הענין
("ראה  ראיה  של  באופן ושמעון, ראובן עבודת  שלאחרי ה ', בעבודת  הענין תוכן - חיים  מלשון – ויחי

ה 'ה '" ("שמע  שמיעה  של  ובאופן (," יצחק" והן אלי", אישי ילוה  "הפעם  ד "לוי", לעילוי באים  אזי ,(
והתענוג ]. הצחוק  ענין

: הכהונה בענין - ברמב "ם  היומי בשיעור  הביאור 

גדולים "כתיב  "כהנים  שפירושו כהנים ", ממלכת  לי תהיו "(כהנים )"ואתם  התואר  והרי ."
וקטנים  בינונים  - הפחות ) (לכל  דרגות  שתי עוד  שיש  מוכיח  שהתואר עצמו מדגישים  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,

" הוא  מישראל ) ואחד  אחד  (כל  ישראל  כל  "כהנים של  אלא  סתם , כהנים  רק  לא  היינו, כהנים ",
."
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ס"ב.30) דלעיל  משיחות
ג .31) כא, ויצא תו"א וראה ב. פט , שבת טז. סג , ישעי '
ובכ "מ .
רסט .32) ע' שם לוי "צ לקוטי 
כד .33) ט , פרשתנו
שערי 34) אמ "ב ע'ראה תרע"ח  סה"מ  א). (נה, פנ"ז הק"ש

ועוד . קב. ע' תרפ"ח  רפג .
לד .35) כט , ויצא
פרשתנו.36) ריש לקו"ת בארוכה ראה

ועוד .37) הזהר. לס' הערות לוי "צ לקוטי  בריש נדפסה
לב.38) כט , ויצא
לג .39) שם,
ו.40) יט , יתרו
עה"פ.41) בעה"ט 
הר 42) כמו וקטן, בינוני  גם דוגמתו שיש גדול , דבר ככל 

ח ) ב, (שה"ש הכתוב (כלשון גבעה או קטן והר בינוני  הר גדול ,
דמיני ' הפסח  לחג  השייך  - הגבעות" על  מקפץ ההרים על  "מדלג 

וכיו"ב. אזלינן),



ני      

בדברי  הדבר  מפורש  - כו' הדרוש  בדרך  אלא  אינו זה  שכל  ואומרים  מבקשים ", הם  ש "תואנה  ולאלו
בלבד , לוי שבט  "לא  הרמב "ם : כותב  - ויובל  שמיטה  הלכות  בסוף  וברורה . צחה  בלשון עצמו, הרמב "ם 

נתקדש  זה  הרי כו' אותו רוחו נדבה  אשד  כו' ואיש  איש  כל  אלא  ," ואיש איש  ש "כל  היינו, ,"
ואפילו ישראלים , גם  אלא  ולוים ), (כהנים  לוי משבט  רק  בשבט לא  נעלית  הכי לדרגה  להגיע  יכול  ,

ב  שנאמר  תואר  קדשים ", "קודש  ענין שזהו גדול , כהן דרגת  אלא  סתם , כהונה  דרגת  רק  לא  - לוי
 כמ "ש , ויבדל"." קדשים קודש  להקדישו

הברכה  כנוסח  בציון, כהן לראות  נזכה  כהונה , עניני אודות  שמהדיבור  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
הכתוב  ובלשון בציון, כהן יראה  הספרדים : ֿ ישראל  בני אחינו אצל  יולד הרגיל  ואיש  איש  יאמר  "ולציון

עליון" יכוננה  והוא  ממש .בה  בימינו במהרה  ,

 האדם ומעוררת  תוכחות  ש "מלאה  הוא  – זו בשבת  ללמוד  שמתחילים  - אבות  מסכת  של  ענינה 
כו'" טובה  מדה  כל  אחר  חסידות "לרדוף  "מדת  של  באופן להנהגה  עד  ,. האדם עבודת  כללות  תוכן -

ואחד  אחד  כל  של  מעלתו גודל  נתבאר  שבה  כו'", ישראל  "כל  משנת  אומרים  לזה  הקדמה  בתור  ולכן,
ההשתדלות  גודל  להיות  צריך  כמה  עד  מובן שמזה  העבודה , ענין לפני עוד  מציאותו, עצם  מצד  מישראל 

לו. שניתנו הנעלים  הכחות  לנצל  מישראל  ואחד  אחד  כל  של 

" בזה : והענין  מישראל ואחד  אחד  שכל  מכיון ממש , ישראל  כל  - הבא " לעולם  חלק  להם  יש 
ויצא  כשנולד  ומיד  תיכף  מציאותו, עצם  מצד  הוא  זה  ענין אשר  הקב "ה , של  ידי" מעשה  מטעי "נצר  הוא 
בשם  גם  כמודגש  כולה , התורה  כל  בירושה  שמקבל  כשם  העבודה , ענין התחלת  לפני עוד  העולם , לאויר 

לתורה " אותיות  ריבוא  ששים  "יש  ֿ תיבות  ראשי ששייך "ישראל ", לפני עוד  מציאותו, עצם  שמצד  היינו, ,
בתורה  אות  התורה , מציאות  לעצם  שייכות  לו יש  כו', התורה  .ללימוד 

" הלשון דיוק  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי הבא ":ועל  לעולם 

חסידות  בדרושי "מבואר  שבין ל "החילוק  הבא " חלק לעולם  היינו ש "חלק " - הבא " עולם 
"רובע " "רביעי, ואילו ל 'מלכות ', מ 'יסוד ' ההמשכה  – בספירות  וענינו , הבן (בדוגמת  ֿ הבא " עולם 

" - מזה  ולמעלה  הבינה . לספירת  "בן" שהוא  ֿ אנפין), (זעיר  'תפארת ' על  קאי - הכל ) לחיי שיורש 
הבינה  בחינת  על  דקאי הבא ", עצמו העולם  ֿ הבא  עולם  דרגת  (שזוהי ).עצמה 

ענין  לפני עוד  מציאותם ), עצם  (מצד  ישראל " ל "כל  השייך  ענין אודות  מדובר  זו שבמשנה  ומכיון
להם  יש  ישראל  "כל  מדייק  לכן - עבודה  "של  כי הבא ", אחד לעולם  לכל  ישנו הבא " לעולם 

שבקטנים  לקטן אפילו מישראל , העבודה .ואחד  התחלת  לפני ,

תורה  קיבל  מ "משה  החל  אבות , במסכת  שנתבארו הענינים  פרטי כולל  - העבודה  ענין ֿ ידי על  אמנם ,
משה  של  תלמידו נעשה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  הרבה ", תלמידים  ד "העמידו באופן כו'" ומסרה  מסיני ,

ד " לעילוי גם  באים  אזי - כו' ו"רבינו הבא ", הבא ".עולם  העולם  לחיי

 נעלית דרגה  יש  ו"מזומן"), "בן" ("חלק ", ֿ הבא  בעולם  הדרגות  פרטי שמלבד  ולהעיר , להוסיף  ויש 
לגבי  שכר  של  לענין נחשב  אינו ֿ הבא  שעולם  כך , כדי עד  ֿ הבא , עולם  ענין מכללות  שלמעלה  - יותר 

זו  נעלית  .דרגה 
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יג .43) כג , דה"א
ה.44) פז, תהלים
בסופן.45) דלעיל  שיחות גם ראה
המחבר).46) אמר (ד "ה בהקדמה אבות עמ "ס שמואל  מדרש
א.47) ל , ב"ק ראה
קפו.48) אופן עמוקות מגלה
(49.46 ע' תש"ו סה"מ  ראה
קכג50) ע' עוה"ב ערך  להצ"צ) (דא"ח  הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך .

א.51) סג , ב"ב ראה
ובכ "מ .52) רס"ה, אגה"ק ועוד . סע"ב. כד , זח "ב ראה
יעקב 53) עפר מנה "מי  יו"ד ) כג , (בלק ממ "ש גם ולהעיר

את דבית ומספר "דעדקיא אונקלוס: ובתרגום ישראל ".
ישראל . קטני  היינו יעקב",

במשנה)54) - א קח , (סנהדרין במארז"ל  החסי ' פי ' כידוע
מעוה"ב, למעלה שהם - לעוה"ב" חלק להם אין המדבר "דור
102 ע' חכ "ג  לקו"ש (ראה אצלם לשכר נחשב אינו עוה"ב שלכן

וש"נ). ,60 הערה
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עולמות " ש "בורא  זה  הוא  שיהודי אלא  עוד , בנוגע ולא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  ֿ הבא  עולם  גם  כולל  ,
ז"ל  חכמינו ובלשון רויחא ), וכולם  רויחא , ומזוני חיי בני - הזה  עולם  מחיה לעניני בכו, דאית  "זוטי

כידוע  התחיה ), עולם  ֿ הבא , עולם  ענין (תוכן מובן,מתים " שמזה  הזקן, רבינו לתלמידי בנוגע  הפתגם 
ד  "זוטרא  אזי משה ", של  ד "תלמידו ומצב  במעמד  נמצאים  (כ "ק שכאשר  מכם  ואחד  אחד  כל  –

מתים "! מחיה  - הקהל ) על  באצבעו הראה  שליט "א  אדמו"ר 

עם  לפעולה  בנוגע  והן לעצמו, בנוגע  הן הרוחנית , לעבודה  בנוגע  - מתים " "מחיה  יותר : ובפרטיות 
כידוע  בגשמיות , גם  מתים " "מחיה  ענין (דוגמת ) לפעול  שבכחו ועד  -הזולת . רב  מעשה  - הסיפור 

בבחינת  שהוא  ענין נפעל  הטובה  מחשבתו ֿ ידי שעל  גוט ", זיין וועט  - גוט  "טראכט  ההוראה  אודות 
מתים ". "מחיה 

" ההוראה  לקיים  צריך  זאת  לפעול  שכדי אלא ,  עצמו את  לבלבל  שלא  - (ופשיטא  "
מתים ", ד "מחיה  באופן רק  ולא  בפועל , טוב  יהיה  שאכן פועל  ֿ ידיֿזה  שעל  הטוב ), היפך  שהן במחשבות 
פנאי  ואין כו', ֿ נפש  ועגמת  צער  ישנו בינתיים  [שהרי נתתקן ֿ כך  ואחר  ֿ רצוי בלתי ענין תחילה  שיש  היינו,
עליך " אשים  ש "לא  באופן אלא  הדעת ], וישוב  מנוחה  מתוך  בתורה  לעסוק  שצריך  מכיון זה , לבלבול 

מלכתחילה .

אחד  כל  של  בכחו בוודאי הוא  זה  שענין - ברוחניות  המתים  תחיית  לענין בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
ברצונו. אלא  תלוי הדבר  שאין לעצמו, בנוגע  ובפרט  ואחד ,

"מאן  גם  אלא  כמיתה , שנחשב  ירוד  הכי למצב  בנוגע  רק  לא  הוא  המתים  תחיית  שענין להוסיף , ויש 
מית " איקרי מדרגיה  "דנפיל  , אף) הקודמת  לדרגתו ביחס  אלא  אינה  שהנפילה  היינו, דייקא , "

מית ". "איקרי ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  כו'), נעלית  בדרגה  נמצא  עתה  שגם 

של  הדרכתו לקבל  וזכה  תמימים ', ב 'תומכי למד  חסידים , בין ונתחנך  גדל  שנולד  יהודי ולדוגמא :
'פעם ' היה  זה  כל  אבל  וכו', באריכות  מתפלל  היה  ברבים , חסידות  חוזר  היה  פעם  - דורנו נשיא 
ולהחזיק  לתמוך  צריך  הוא  ד "זבולון", העבודה  לקו ששייך  וטוען עשיר , נעשה  - כיום  ואילו ("למפרע "),

כו'. באריכות  ותפילה  ֿ חיים ' ֿ אלקים  'דברי בחזרת  להתעסק  פנאי לו אין ולכן מוסדות , וכמה  כמה 

"והעמידו  תלמידים , עם  התעסקותו שמצד  - ד "יששכר " העבודה  בקו שנשאר  אחד  אצל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
עצמו. על  לחשוב  - הוא  טוען - פנאי לו אין הרבה ", תלמידים 

בגמרא  אמר איתא  בגינתו). (מטפל  בגינתא  קאי דהוה  אשכחיה .. ש "רב  שילת , בר  שמואל  רב  אודות 
תמיד  גבם  על  ולישב  וללמד  באמונה , ללמדם  רגיל  (שהיית  להימנותך  שבקתיה  הא ליה : ליה : אמר  .(

על  למחשבתו בנוגע  אמורים  הדברים  ואם  עלייהו", דעתאי נמי והשתא  לי, חזיא  דלא  שנין תליסר 
עצמו  על  לחשוב  שיכול  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  גינתו, בצרכי שמתעסק  בשעה  גם  עליהם  שדעתו התלמידים ,

ז"ל  חכמינו כהוראת  התלמידים , עם  שמתעסק  בשעה  אחרים ".גם  קשוט  ֿ כך  ואחר  (תחילה ), עצמך  "קשוט 

- למעשה  הלכה  - שלו ערוך ' ב 'שולחן מביא  הזקן רבינו התפילה : לעבודת  בנוגע  - יותר  ובפרטיות 
ושעה  . . למקום  לבו שיכוין כדי תפילתו קודם  אחת  שעה  שמתפלל  במקום  שישהה  צריך  ש "המתפלל 
כ "ד  שהן בינוניות  משעות  ממש  שעה  שוהין היו הראשונים  וחסידים  כו', תפילתו אחר  אחת 

ֿ לעת " עד במעת  בתפילתם  ומכוונים  מתבודדים  שהיו מעשה , ואנשי חסידים  עושים  היו "וכך  ומוסיף , ,
וכו'" הגשמיות  להתפשטות  מגיעים  .שהיו

ובפרט  התפילה ', ו'קונטרס  העבודה ' ב 'קונטרס  המבואר  ֿ פי על  התפילה  להיות  צריכה  – הפחות  ולכל 
נוספו הזמן שבמשך  . התפילה לעבודת  בנוגע  דורנו נשיא  של 
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ג .55) פצ"ח , ב"ר ראה
ב.56) יו"ד , ע"ז
(57.99 ע' תש"ג  סה"ש ראה
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התבוננות  בהקדמת  שהתפלל  האחרונה  הפעם  היתה  מתי - לעצמו חשבון ואחד  אחד  כל  יעשה  ובכן,
התפילה ! לפני

איניש  ידע  אבל  לביישו, שלא  כדי זו, שאלה  אותו ולשאול  פלוני איש  על  באצבע  להראות  רוצה  אינני
מסתכלים  הבית  מן היציאה  שלפני המדינה  (כמנהג  ה 'ראי' לפני כשיעמוד  - לעצמו ויחשוב  בנפשיה ,

ש  ויחליט  הבריות "), ב "כבוד  להזהר  צריך  שהרי הצווארון... באמצע  היא  שה 'עניבה ' לוודא  ב 'ראי'
במשך  התפילה  לפני ההתבוננות  הקדמת  לאחרי שהתפלל  האחרונה  הפעם  היתה  מתי - הדברים  מכוונים 

ֿ פנים ! ֿ כל  על  השעה  מחצית  או רגעים , ששים  שעה ,

ביום  לתפילה  בנוגע  גם  אלא  החול , בימי לתפילה  בנוגע  רק  לא  לעשות  יכולים  זה  שחשבון ולהוסיף ,
התפילה ?!... לפני ההתבוננות  בהקדמת  שהתפלל  האחרונה  השבת  היתה  מתי - השבת 

 כל של  מציאותו עצם  מצד  הוא  הבא " לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל  שענין - לעניננו ונחזור 
כדי  העבודה , עניני בכל  להשתדל  צריך  כמה  עד  מובן ומזה  העבודה , ענין לפני מישראל , ואחד  אחד 

לו. שניתנו הנעלים  הכחות  לנצל 

הרבה ", תלמידים  והעמידו כו' ומסרה  מסיני, תורה  קיבל  מ "משה  מתחיל  העבודה  ענין כללות  וכאמור ,
העולם  דברים  שלשה  "על  המשנה  דברי כהמשך  העולם , בכל  פועל  עבודתו ֿ ידי שעל  אלא  עוד , ולא 

הפרק עומד " לסיום  ועד  ,.אמיתי בקיום  עמידה  קיים ", העולם  דברים  שלשה  "על 

במשנה  מסיימים  - זה  כל  ישראל ,ולאחרי את  לזכות  הקב "ה  רצה  אומר : עקשיא  בן חנניה  "רבי
שנאמר  ומצוות , תורה  להם  הרבה  ויאדיר ":לפיכך  תורה  יגדיל  צדקו למען חפץ  ה '

צדיק  השלימות , בתכלית  הוא  הרי האמורים , העבודה  עניני כל  שלאחרי לטעון, יהודי יכול  לכאורה ,
להוסיף . מה  יותר  לו ואין וכו', גמור  ֿ תשובה  ובעל  גמור ,

ש  אומרים  זה , כל  שמסיימים  לאחרי הקב "ה ולכן, לפיכך "רצה  ישראל , להם את 
העבודה  עניני בכל  להוסיף  יש  שלכן ויאדיר ", תורה  יגדיל  צדקו למען חפץ  ה ' שנאמר  ומצוות , תורה 

ויאדיר ". תורה  ד "יגדיל  באופן עוז, וביתר  שאת  ביתר  וכהנה , כהנה  ומצוות  בתורה 

באדירים " מאדירים  לאדירים  ויפרע  אדיר  "יבוא  לענין ממש  בקרוב  באים  לבנין ומזה  ועד  ,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  הסוגיא ), (כהמשך  ֿ המקדש  בית 

***

 ז"ל חכמינו הוראת  ֿ פי פעם על  עוד  ולזרז לעורר  יש  – מעשה " בשעת  אותו ומזרזין ש "חוזרין
בנוגע  והן לנשים , בנוגע  הן לאנשים , בנוגע  הן הקיץ , לימי במיוחד  השייכים  והמבצעים  הפעולות  אודות 
להוסיף  - לזולת  בנוגע  והן לעצמו בנוגע  הן - העבודה  לכללות  בנוגע  וכן ענינו. לפי ואחד  אחד  כל  לטף ,
ומתוך  ד "הקהל ", באופן - זה  וכל  ֿ חסדים , וגמילות  צדקה  ובעניני התפילה , בעבודת  התורה , בלימוד 

ו"ּתׂשמח ". "ּתׂשמח " ְְִַַַשמחה ,

צדקנו, משיח  יבוא  שבינתיים  אלא  ֿ זה , שלאחרי החורף  על  גם  זה  כל  ופועלים  שממשיכים  ובאופן
עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  ממש , ומיד  תיכף  אלא  "בינתיים ", רק  העבודה ולא  המשך  יהיה  שאז ,

זה  שעל  הגלות , משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו כללות  עם  ביחד  רצונך ", "כמצות  השלימות , בתכלית 
בסופו).נאמר  תורה ' ב 'לקוטי (כמבואר  ושמכם " זרעכם  יעמוד  "כן

ממש . ממש  ממש . בימינו במהרה  טפחים , מעשרה  למטה  ממש , בפועל  יהיה  זה  שכל  - והעיקר 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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סע"א.מנ 69) נג , חות
כד .70) יט , יתרו ופירש"י  מכילתא
מא.71) יב, בא ופירש"י  מכילתא
כב.72) סו, ישעי '
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

"ÂÈÈÚ ËÈÈÂ" ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ È"˘ È˘ÙÓ Ò‰

הפסוק  מצטט 1מן  בעיניו " וייטב משה "וישמע
ולא  "הודה ומפרש בעיניו ", "וייטב המילים את רש"י

שמעתי". לא לומר  בוש

משה 2המפרשים  היה שאילו  זאת, מסבירים
שהוא  כיון  אך  שמעתי", "לא אומר  היה הוא "בוש",

הוא לפיכך  בוש", אלא "לא שמעתי לא אמר 
בגמרא  שנאמר  כפי ושכחתי", "שמעתי ואמר  .3"הודה"

מובן  ההסבר  אין  רש"י בפירוש הפשט  בדרך  אך 
כך  ברור , באופן  פירושו  את סיגנן  שרש"י ידוע כלל :

חמש בן  רש"י שגם רצה אילו  להבינו . יוכל 
לא  הוא ושכחתי", "שמעתי ואמר  הודה שמשה לומר 

את מחסיר  משה.היה שאמר  המילים את –

הנאמר  על  מסתמך  שרש"י לומר  שאין  מובן , גם
פעמים, מספר  כאמור  כי, ושכחתי", "שמעתי – בגמרא

הפסוקים את רש"י על מפרש סומך  ואינו  ,
רש"י  כאשר  בעניננו , ובמיוחד  אחר , במקום הסברים

לפירושו . בגמרא המקור  את כלל  מזכיר  אינו 

לפי  הפסוק את מסביר  שרש"י נראה, זה כל  לפי
,ההלכה בדרך  מהסברו  השונה באופן  מקרא, של 

 ֿ ב"תורת מופיע זה ענין  כאשר  במיוחד , בגמרא.
ושם  את 4כהנים", בוחר  ורש"י בגמרא, כמו  הלשון  אין 

ב"תורתֿכהנים" .5הנאמר 

.
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בפסוק  הקושי מהו  א) להבין : צריך  לכך  בנוסף
הפסוק  מובן  לכאורה, להסביר ? רש"י רוצה שאותו 
טענת  את ששמע לאחר  – משה" "וישמע בפשטות:

בעיניו ". "וייטב – אהרן 

לומר  מקרא, של  פשוטו  לפי ההכרח , מהו  ב)
שמעתי"? לא לומר  בוש ולא ש"הודה

מפרשים  רש"י 6יש לפירוש שההכרח  הסוברים, ,
לכאורה, שהן , משה", "וישמע המילים מן  נובע
אליו ), אהרן  דברי את שמע שהוא מובן , (כי מיותרות

משה". בעיני "וייטב במילים, היה ודי

מדייק  משה", "וישמע תחילה אומר  שהפסוק ומזה
עוד  אהרן  דברי את שמע שמשה היא שהכוונה רש"י,

 " בעיניו "וייטב ולפיכך  שכחם, אך  מהקב"ה, –
שנזכר . לאחר  אהרן  דברי

מקרא, של  פשוטו  לפי כך  להבין  אין  לכאורה אך 
במפורש  זאת לומר  צריך  רש"י היה זה, לפי ,7כי

הפירוש בכך  בטל  כאשר  "וישמע במיוחד  של 
צריך  היה ולפחות אהרן ), מפי (ששמע משה"

" את להבין  היה ניתן  ומזה (ושכחתי)",
משה". "וישמע של  המשמעות

שמעוררים  לשאלות בנוסף הוא זה [קושי
"ומשה 8המפרשים  להיכתב היה צריך  זה, לפי א) :

צריך  רש"י ב) בעבר . שמע שהוא שיודגש כך  שמע",
משה"]. "וישמע המילים על  פירושו  את לומר  היה

.‚
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מטות  בפרשת להבין : צריך  על 9גם רש"י אומר 
שבא  "לפי הכהן ...": אלעזר  "ויאמר  משה הפסוק

הלכות  ממנו  שנתעלמו  טעות לכלל  בא כעס לכלל 
למילואים  בשמיני מוצא אתה וכן  נכרים, גיעולי
כעס  לכלל  בא איתמר , ועל  אלעזר  על  ויקצוף שנאמר 
את  ויך  המורים נא בשמעו  וכן  טעות. לכלל  בא

שלפי 10הסלע  נראה, זה לפי טעה". הכעס על ֿידי
טעה  שבגללה לסיבה הסבר  נדרש מקרא של  פשוטו 
לכלל  משה בא כיצד  – הקושי מובן : לא כך , אם משה.
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כ.1) י , פרשתנו 
ועוד.2) ש "ח, (להט"ז ), דוד דברי  גו "א, רא"ם,
ֿ ב.3) א קא, זבחים
הודה4) איתא ששם כו '.אלא בוש  ולא
קרבן 5) ראה בתו "כ, גם כפירושם יפרשו  הנ "ל רש "י  שמפרשי  וצ"ל

ועוד. שם. אהרן 

יצחק.6) באר כאן . דוד דברי  ראה
אהרן .7) בעיני  גם הוא בעיניו  שוייטב הש "ח לפי ' ביותר קשה ועד"ז 
כאן .8) (השלם) ש "ח
כא.9) לא,

יא.10) יוד. כ, חוקת

   

צריך 11טעות  היה ורש"י בפרשתנו , לראשונה מופיע ,
לכלל להסביר  ש"בא מכך  לנבוע יכולה שטעותו  ,

ולא  מטות בפרשת רק רש"י זאת מסביר  ומדוע כעס",
בפרשתנו ? מיד 

.„
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לומר  בוש ולא "הודה בפירושו  הוא: לכך  ההסבר 
רש"י מתכוון  שמעתי", שמשה 12לשונו לא ,

לומר  התבייש ההבדל 13לא את מהקב"ה שמע שלא
דורות  לקדשי שעה קדשי .14בין 

ההבדל , את שמע שמשה כבגמרא, סובר  אינו  רש"י
"שמעתי  ואמר  בוש", ולא "הודה והוא שכחו , אך 

–15ושכחתי"

בדרך  קשה זה שלפי מפני   מהו א) :
"שמעתי  – האמת את שאמר  על  רבינו , משה של  שבחו 

מן  ההיפך  את אמר  ולא ("לא 16ושכחתי",
על 17שמעתי") בעיניו " "וייטב לומר  ייתכן  כיצד  ב) .

הקדושֿברוך ֿהוא  מפי ששמעו  –18דבר  ועיקר  ג) ?
אחרת, שיהיה שייתכן  היא בעיניו " "וייטב של  הכוונה
בעיני  "וייטב הרי ה' מפי זאת שמע משה אם אך 

בעיניו "?19ה'" ב"וייטב הכוונה ומהי ,

רש"י סובר  שמע לפיכך  לא שמשה ,

אמר  שהוא כפי ההבדל , את מהקדושֿברוך ֿהוא
המתחיל " בעיני ב"דבור  "הייטב אהרן  דברי על  ,

אין  שעה בקדשי שמעת "אם – בקדשי ה'" להקל 
בוש 20דורות" ולא שב"הודה השבח  א) מובן : זה ולפי .

לדברי  להסכים היה יכול  משה כי – שמעתי" לא לומר 
על ֿידי  ואפילו  כהודאה, שהיא שתיקה, על ֿידי אהרן 
ב) שמעתי". "לא שיודיע ללא בדברים, הצדקתו 

ב"וייטב אהרן ,הכוונה סברת זו  שהיתה היא, "
מוצאים  אם גם ולפיכך , מה', אותה שמע לא שמשה
שעה, לקדשי מסויימות בהלכות דומים דורות שקדשי

רש"י שמפרש למה 21 פסח בפרשת ,
בכל  רבות, בהלכות לו  דומים דורות פסח  שדיני מצרים
ש"וייטב  אהרן  של  פסקו  על  נאמר  זו  הלכה לגבי זאת

משה  של  .22בעיניו "

.‰
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על  הוא להסביר , רש"י בא שאותו  בפסוק, הקושי
מיותרות. הן  לכאורה, אשר , בעיניו ", "וייטב המילים

שמשה מובן , אליו ,שהרי אהרן  דברי את
" המילים משמעות בדומה ולכן , היא משה",

אש ל " כי23תך "לקול  ידעו  לא "והם ,
וקבלתם 24יוסף" הדברים הבנת – כלומר ,25וכדומה .
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ה.11) כז , פנחס מפרש "י  להעיר
משבת 12) בש "ח) גם (הובא הד"ד קושיית בפשטות מתורצת ועפ"ז 

ואילך. ב קיט,
אבות 13) במס' שנינו  דהלא ועוד) דוד דברי  (ריב"א, שהקשו  ומה

שמעתי  לא אומר שמע שלא מה על בחכם דברים מהז ' שזהו  מ"ז ) (פ"ה
כדאמרינן  אומרו  שאינו  בשם לומר רוצה "שאינו  שם פרש "י  ראה –
שייך  ואינו  כו '" לשכינה גורם מרבו  שמע שלא דבר האומר ב) כז , (ברכות
גם  י "ל בפנים לקמן  המבואר וע"פ פל"ז . דר"נ  מאבות ולהעיר לנדו "ד.

כפרש "י . נפרש  לא אם
עה"ת 14) זקנים מושב וראה הלוי ). בקראט (לר"א זכרון  בספר וכ"פ

שמקשה  הפי ' בסוף שם הזכרון  בספר וראה בפרש "י . באמ"ח כאן ,
שמעתי  אמ' "אלא (תיבות היא" מיותרת שגירסא "ואולי  ומסיים מגמרא

בגמרא). ושכחתי "
ואילך.15) 70 ע' חכ"ז  לקו "ש  גם ראה
טו .16) יח, מוירא להעיר
כאן .17) מגו "א להעיר
כב.18) לח, פקודי  מפרש "י  להעיר
יהושע 19) ובנין  (שם), רחמים כסא ובפי ' יב פל"ז , דר"נ  אבות ראה

הפרק. בסוף
(זבחים 20) ישראל חכמי  בדבר "נחלקו  רש "י  כ' טז  י , לעיל בפרש "י 

שהוא  לפי  נשרף אנינות מפני  וי "א נשרף בו  שנגעה טומאה מפני  י "א שם)
פי ' לפי  בעיקר רש "י  מפרש  הפרשה בהמשך אעפ"כ כו '". דורות קדשי 
אלא  זה, כפי ' שמכריע לפי  ואינו  שם), זבחים (ראה זה בפסוק וכן  השני 
השני  לפי ' משא"כ לפרש  רש "י  הוצרך זה לפי ' שרק לפי  כמ"פ) (כמדובר

משמע זה שמכתוב או  מעצמו , מובן   השני כפירוש  לפשש "מ
ועוד. יט. פסוק רא"ם וראה פשש "מ). ע"פ הוא הא' פירוש  גם .(אבל

ועוד.21) יז . יד. יב, בא
שכר 22) קבל אהרן  "וידם ג ) (י , עה"פ פרש "י  לבאר יש  הנ "ל פי  על

פרשת  לבדו  לו  שנאמר הדבור עמו  שנתייחד קבל שכר ומה שתיקתו  על
קבל" שכר "מה תיבות שם) שלמה יריעות גם (ראה דלכאורה יין ". שתויי 
שתיקתו  על שכר "קבל רק והול"ל רש "י  של דרכו  זה אין  וגם מיותרות,
לשלול  שבא משמע קבל" שכר "ומה וממש "כ כו '", הדבור עמו  שנתייחד

שכר שקבל תאמר .שלא
כיוון  הוא שרק הוא שקבל שהשכר לומר קס"ד שהי ' י "ל הנ "ל וע"פ
משה, ולא דורות לקדשי  שעה קדשי  בין  החילוק הקב"ה שאמר למה

) שלר"י  לחדש , צורך אין  א) ניחא: דוקא עי "ז  ויקרא)ואדרבא ר"פ
הי 'שס"ל כאן  הדיבור לאהרן  ולא למשה רק היו  לאהרן .הדברות

ששתויי  ס"ל שלא ב) י , (פרש "י  ר"א לדעת גם להמאורע שייך השכר ב)
– נכנסו  יין 

החילוק  משה שמע שלא כאן  לשיטתו  רש "י  כי  זו  קס"ד שולל ורש "י 
שהשכר  לומר דוחק וא"כ – אהרן  גם שמעו  לא ובמילא מהקב"ה,

משה. סברת ולא נכונה היתה שכלו  שסברת בזה הי ' מלמעלה
י "ל  כו '" להשיב באלעזר הי ' שלא מפני  "יכול יט) (י , שפרש "י  [ומה
דנפשי ', מסברא כוון  ואהרן  שמע לא שמשה האמת) (לפי  לפירושו  שזהו 
זה  שומע משה הי ' אם אבל להסברא, מכוון  הי ' אלעזר שגם י "ל וא"כ
ולא  שכר) מחמת שהי ' (כיון  מכוון  הי ' אהרן  שרק י "ל ושכח מהקב"ה

א]. פי "ג , מויק"ר ולהעיר אלעזר.
יז .23) ג , בראשית
כג .24) מב, מקץ
דברים 25) קבלת לשון  שהיא שמיעה ד"כל כז ) (לז , וישב בפרש "י  –

" תרגם הרי  משה" "וישמע עה"פ ובפרשתנו  וקבל" מתרגם
– משה"?



נה    

צריך 11טעות  היה ורש"י בפרשתנו , לראשונה מופיע ,
לכלל להסביר  ש"בא מכך  לנבוע יכולה שטעותו  ,

ולא  מטות בפרשת רק רש"י זאת מסביר  ומדוע כעס",
בפרשתנו ? מיד 
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לומר  בוש ולא "הודה בפירושו  הוא: לכך  ההסבר 
רש"י מתכוון  שמעתי", שמשה 12לשונו לא ,

לומר  התבייש ההבדל 13לא את מהקב"ה שמע שלא
דורות  לקדשי שעה קדשי .14בין 

ההבדל , את שמע שמשה כבגמרא, סובר  אינו  רש"י
"שמעתי  ואמר  בוש", ולא "הודה והוא שכחו , אך 

–15ושכחתי"

בדרך  קשה זה שלפי מפני   מהו א) :
"שמעתי  – האמת את שאמר  על  רבינו , משה של  שבחו 

מן  ההיפך  את אמר  ולא ("לא 16ושכחתי",
על 17שמעתי") בעיניו " "וייטב לומר  ייתכן  כיצד  ב) .

הקדושֿברוך ֿהוא  מפי ששמעו  –18דבר  ועיקר  ג) ?
אחרת, שיהיה שייתכן  היא בעיניו " "וייטב של  הכוונה
בעיני  "וייטב הרי ה' מפי זאת שמע משה אם אך 

בעיניו "?19ה'" ב"וייטב הכוונה ומהי ,

רש"י סובר  שמע לפיכך  לא שמשה ,

אמר  שהוא כפי ההבדל , את מהקדושֿברוך ֿהוא
המתחיל " בעיני ב"דבור  "הייטב אהרן  דברי על  ,

אין  שעה בקדשי שמעת "אם – בקדשי ה'" להקל 
בוש 20דורות" ולא שב"הודה השבח  א) מובן : זה ולפי .

לדברי  להסכים היה יכול  משה כי – שמעתי" לא לומר 
על ֿידי  ואפילו  כהודאה, שהיא שתיקה, על ֿידי אהרן 
ב) שמעתי". "לא שיודיע ללא בדברים, הצדקתו 

ב"וייטב אהרן ,הכוונה סברת זו  שהיתה היא, "
מוצאים  אם גם ולפיכך , מה', אותה שמע לא שמשה
שעה, לקדשי מסויימות בהלכות דומים דורות שקדשי

רש"י שמפרש למה 21 פסח בפרשת ,
בכל  רבות, בהלכות לו  דומים דורות פסח  שדיני מצרים
ש"וייטב  אהרן  של  פסקו  על  נאמר  זו  הלכה לגבי זאת

משה  של  .22בעיניו "

.‰
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על  הוא להסביר , רש"י בא שאותו  בפסוק, הקושי
מיותרות. הן  לכאורה, אשר , בעיניו ", "וייטב המילים

שמשה מובן , אליו ,שהרי אהרן  דברי את
" המילים משמעות בדומה ולכן , היא משה",

אש ל " כי23תך "לקול  ידעו  לא "והם ,
וקבלתם 24יוסף" הדברים הבנת – כלומר ,25וכדומה .
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ה.11) כז , פנחס מפרש "י  להעיר
משבת 12) בש "ח) גם (הובא הד"ד קושיית בפשטות מתורצת ועפ"ז 

ואילך. ב קיט,
אבות 13) במס' שנינו  דהלא ועוד) דוד דברי  (ריב"א, שהקשו  ומה

שמעתי  לא אומר שמע שלא מה על בחכם דברים מהז ' שזהו  מ"ז ) (פ"ה
כדאמרינן  אומרו  שאינו  בשם לומר רוצה "שאינו  שם פרש "י  ראה –
שייך  ואינו  כו '" לשכינה גורם מרבו  שמע שלא דבר האומר ב) כז , (ברכות
גם  י "ל בפנים לקמן  המבואר וע"פ פל"ז . דר"נ  מאבות ולהעיר לנדו "ד.

כפרש "י . נפרש  לא אם
עה"ת 14) זקנים מושב וראה הלוי ). בקראט (לר"א זכרון  בספר וכ"פ

שמקשה  הפי ' בסוף שם הזכרון  בספר וראה בפרש "י . באמ"ח כאן ,
שמעתי  אמ' "אלא (תיבות היא" מיותרת שגירסא "ואולי  ומסיים מגמרא

בגמרא). ושכחתי "
ואילך.15) 70 ע' חכ"ז  לקו "ש  גם ראה
טו .16) יח, מוירא להעיר
כאן .17) מגו "א להעיר
כב.18) לח, פקודי  מפרש "י  להעיר
יהושע 19) ובנין  (שם), רחמים כסא ובפי ' יב פל"ז , דר"נ  אבות ראה

הפרק. בסוף
(זבחים 20) ישראל חכמי  בדבר "נחלקו  רש "י  כ' טז  י , לעיל בפרש "י 

שהוא  לפי  נשרף אנינות מפני  וי "א נשרף בו  שנגעה טומאה מפני  י "א שם)
פי ' לפי  בעיקר רש "י  מפרש  הפרשה בהמשך אעפ"כ כו '". דורות קדשי 
אלא  זה, כפי ' שמכריע לפי  ואינו  שם), זבחים (ראה זה בפסוק וכן  השני 
השני  לפי ' משא"כ לפרש  רש "י  הוצרך זה לפי ' שרק לפי  כמ"פ) (כמדובר

משמע זה שמכתוב או  מעצמו , מובן   השני כפירוש  לפשש "מ
ועוד. יט. פסוק רא"ם וראה פשש "מ). ע"פ הוא הא' פירוש  גם .(אבל

ועוד.21) יז . יד. יב, בא
שכר 22) קבל אהרן  "וידם ג ) (י , עה"פ פרש "י  לבאר יש  הנ "ל פי  על

פרשת  לבדו  לו  שנאמר הדבור עמו  שנתייחד קבל שכר ומה שתיקתו  על
קבל" שכר "מה תיבות שם) שלמה יריעות גם (ראה דלכאורה יין ". שתויי 
שתיקתו  על שכר "קבל רק והול"ל רש "י  של דרכו  זה אין  וגם מיותרות,
לשלול  שבא משמע קבל" שכר "ומה וממש "כ כו '", הדבור עמו  שנתייחד

שכר שקבל תאמר .שלא
כיוון  הוא שרק הוא שקבל שהשכר לומר קס"ד שהי ' י "ל הנ "ל וע"פ
משה, ולא דורות לקדשי  שעה קדשי  בין  החילוק הקב"ה שאמר למה

) שלר"י  לחדש , צורך אין  א) ניחא: דוקא עי "ז  ויקרא)ואדרבא ר"פ
הי 'שס"ל כאן  הדיבור לאהרן  ולא למשה רק היו  לאהרן .הדברות

ששתויי  ס"ל שלא ב) י , (פרש "י  ר"א לדעת גם להמאורע שייך השכר ב)
– נכנסו  יין 

החילוק  משה שמע שלא כאן  לשיטתו  רש "י  כי  זו  קס"ד שולל ורש "י 
שהשכר  לומר דוחק וא"כ – אהרן  גם שמעו  לא ובמילא מהקב"ה,

משה. סברת ולא נכונה היתה שכלו  שסברת בזה הי ' מלמעלה
י "ל  כו '" להשיב באלעזר הי ' שלא מפני  "יכול יט) (י , שפרש "י  [ומה
דנפשי ', מסברא כוון  ואהרן  שמע לא שמשה האמת) (לפי  לפירושו  שזהו 
זה  שומע משה הי ' אם אבל להסברא, מכוון  הי ' אלעזר שגם י "ל וא"כ
ולא  שכר) מחמת שהי ' (כיון  מכוון  הי ' אהרן  שרק י "ל ושכח מהקב"ה

א]. פי "ג , מויק"ר ולהעיר אלעזר.
יז .23) ג , בראשית
כג .24) מב, מקץ
דברים 25) קבלת לשון  שהיא שמיעה ד"כל כז ) (לז , וישב בפרש "י  –

" תרגם הרי  משה" "וישמע עה"פ ובפרשתנו  וקבל" מתרגם
– משה"?



נו   

להוסיף  באות ומה משה, על ֿידי התקבלו  אהרן  דברי
בעיניו "? "וייטב המילים

בעיניו " "וייטב שהמילים לומר  אפוא הכרחי
,משה על ֿידי התקבלו  רק לא אהרן  שדברי ,

ומהו ? מיוחד . חידוש הדברים בקבלת היה אלא

שבנוסף  היא, הפסוק שכוונת רש"י, אומר  כך  על 
 ֿ על  נתקבלו  שהדברים לכך  בנוסף משה", ל "וישמע

– בעיניו " "וייטב – כך  כל  בעיניו  ישרו  הם הרי ,
אמרם  גם שהוא "לומר "26עד  לאחרים.27– –

בוש  ולא ש"הודה משה של  שבחו  כאן  מסופר 
ש"לא  ופרסם הודיע הוא שמעתי": לא לומר 

בהסכמה 28שמעתי" להסתפק היה שיכול  למרות ,
אהרן . לדעת

.Â

Ë˘Ù‰ ÈÙÏ „‰ ÈÁÎ‰ ˙ÂËÓ 'Ù ˜

כמו  כאן  מפרש רש"י אין  מדוע מובן  זה לפי
כיוון  טעות: לכלל  בא כעס לכלל  בא – מטות בפרשת
בשכל , תלוי שעה לקדשי דורות קדשי בין  שההבדל 

הדעות  לשתי מקום יש מוכרח 29ובשכל  רש"י אין  ,
החידוש את מקרא, של  לפשוטו  כאן , ,לומר 

לכלל  "בא משה אצל  ".שייתכן 

של  שהענין  לומר  הכרחי מטות, בפרשת ואילו 
לומר  והכרח  טעות, לידי הביאו  משה של  "ויקצוף"

כעס דוקא מדוע להסביר  וכן  זה, לכלל חידוש הביא
" ואומר  רש"י שם ממשיך  לפיכך  זה)טעות, (חידוש

משה". ויקצוף שנאמר  למילואים בשמיני מוצא אתה
משה  ש"בא שמפני מקרא של  בפשוטו  שהוכח  לאחר 

כך  להסביר  אפשר  כבר  טעות" לכלל  בא – כעס לכלל 
גרם  ש"ויקצוף" למילואים, השמיני לאיֿידיעת 30לגבי

דורות  לקדשי שעה קדשי בין  שאהרן 31ההבדל  למרות ,
בפשטות. כך  חשב

.Ê
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רש"י: בפירוש תורה" של  מ "יינה

בשכל , תלויים לאהרן  משה בין  הדעות חילוקי אם
בין  הבדל  שאין  להבין  משה נטה מדוע א) להבין : יש
שיש  לסבור  נטה אהרן  ואילו  שעה, לקדשי דורות קדשי
שעה  קדשי בין  הבדל  שאין  סבר  משה אם ב) הבדל ?
נהגו  שהם שבראותו  כזאת, בוודאות דורות לקדשי
הרי  אכלו  ולא שעה, כבקדשי שלא דורות בקדשי
מאהרן , בשומעו  דעתו  השתנתה מדוע – "ויקצוף..."

  לקדשי דורות קדשי בין  להבדיל  שיש ,
בעיניו "32שעה  ש"וייטב עד  כך , כל  קיצוני שינוי ,33?

הענינים  פנימיות לפי לכך  שההסבר  לומר , יש
:34הוא 

במדרש  ככתוב הוא, לאהרן  משה בין  ,35ההבדל 
בין  ההבדלים אחד  משה". זה ואמת אהרן .. זה "חסד 
שינויים  בה שאין  היא האמת שתכונת הוא, לחסד  אמת
ובאותו  דרגה באותה נשארים זמן  ובכל  מקום בכל  –

ומצב  טוב 36מעמד  עשיית שהוא בחסד , זאת לעומת .
להתחשב יש לזולת,  שאינם המקבלים, מן 

יש  לזולת חסד  עשיית בכל  על ֿכן : יתר ֿ לזה. זה שוים
העובר  השפע לבין  המשפיע שביד  השפע בין  הבדל 

חז "ל  כמאמר  המקבל , טובה 37אל  רוב עליהם "השפעת
לעמוד ". יכולין  אינן 
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בזה  התרגום על חולק שהוא רש "י  מפרט ספורים במקומות רק אבל
מראשית  מתחיל ובכ"מ יוסף" ב"שומע זה כותב שלא וכמו  בפירושו ,

"בראשית". תיבת בפי ' פירושו 
בפירוש  התרגום על פליג  שלא י "ל יוסף" ב"שומע כי  ולהעיר

התיבה כ"א ," שם יוסף)בפרש "י  (של
שעפ"ז  כן " מדברים "מבין ",היו  פי ' ש "שומע"

המליץ "כי  יל"פ להתרגום במקום,אבל גם " דב רו לא
כפשוטו  ו "שומע" המליץ, בפני  לא ובמילא יוסף "שמע".בפני 

אז  הי ' לא המליץ אבל יוסף בפני  שדברו  שצ"ל לרש "י  משא"כ
טעםבינותם לבאר שכדי   שלאחריו בד"ה שם רש "י  מאריך

מדברים ""כשהיו  רק שהי ' כאן  משא"כ ביניהם", המליץ ".הי '
(26" (ות"י ) בתיב"ע מזה יתרה , פי "ג בויק"ר (ועד"ז  "

"לומר". רש "י  כותב ולכן  בפשש "מ מוכרח אינו  אבל  א)
וע"ד 27) – "לומר" היא מזה התוצאה – "בעיניו " שכתוב ואף

כו '. לאכילה כו ' פעמים וג ' כו ' תבשל לא כו ) לד, (תשא מכבר פרש "י 
מבין 28) – יוסף שומע מל' שמעתי " "לא בזה מרמז  דרש "י  וי "ל

דהסברא – אהרן .(כנ "ל) ע"י  אצלו 

ראה 29) אבל דורות. ופסח מצרים פסח ע"ד 22 הערה לעיל ראה
ואילך. 114 ע' לעיל

(30– ושכחתי " "שמעתי  ולא  כנ "ל לרש "י  ס"ל לא
בפנים.

או 31) הטעות סיבת הי ' הכעס אם עה"פ בתו "כ הדעות מב' להעיר
ועוד. אהרן . קרבן  – התו "כ מפרשי  ראה להיפך.

עה"פ.32) הק' אוה"ח וכקושיית
אי '33) שם) דר"נ  אבות שם. בויק"ר (ועד"ז  שם שבזבחים להעיר

משה". וישמע מיד כו ' הקל ממעשר ק"ו  דורות בקדשי  "אי  אהרן  דאמר
נרמז . לא ואפילו  זה הובא לא בפרש "י  אבל

תשמ"ח 34) סה"ש  גם וראה שם. לעיל ראה – הפשט ע"ד הביאור
ואילך. 370 ע' ח"ב

ל 35) בהבא וראה י . פ"ה, ספר שמו "ר – ואהרן  משה בחילוק קמן 
שם, ובס"ח אהרן  ע' חב"ד .הערכים

ובכ"מ.36) ב. צג , מסעי  לקו "ת פי "ג . תניא ראה
א.37) כג , תענית

   

בכל  לפסוק האמת, מדת משה, דעת נוטה לפיכך 
לבין  אחד  ומצב זמן  בין  הבדל  שאין  ספק, בו  שיש ענין 
קדשי  בין  הבדל  שאין  בעניננו  סבר  הוא ולכן  משנהו .
הנמצאת  קדושה אותה שעה: קדשי לבין  דורות

ל "דורות", להיות צריכה ב"שעה"

את  אוהב שלום ורודף שלום "אוהב היה אהרן  אך 
לתורה" ומקרבן  ליהודים 38הבריות אפילו  והתמסר  ,

בהתאם  עליהם והשפיע "בריות" של  הסוג מן  שהיו 
הבדל 39לדרגתם  שיש החסד , מדת לפי סבר , הוא ולכן 

" "בין  לבין  לדרוש,שעה" אפשר  אי דורות":
שתהיה  ולקדשים, לקרבן  הנזקקים המקבלים בגלל 

והזמנים. הדרגות שינויי בכל  עוצמה באותה קדושה

.Á
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"שושבינא  היא משה שדרגת לכך  מתאים זה ענין 
דמטרוניתא  "שושבינא – ואהרן  ":40דמלכא",

עיסוק – דמלכא" "שושבינא משה של  ענינו 
הורדת הוא – למטה ממעלה ומצד 41לישראל  ,

בעולם  למעלה, שהוא כפי למטה האור  יורד  זו  דרגה
עבודתו  אופן  היה וכך  שינויים, ללא ה"אצילות",

למטה. אלקות בהורדת

עיסוק  – דמטרוניתא" "שושבינא אהרן  של  ענינו 
העלאתב" הוא – "  למעלה ,35ממטה

זו  בעבודה יש ולפיכך  ישראל , בדרגת תלויה וההעלאה
ה"מטה" של  המצב לפי .42שינויים

.Ë
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שלפי  מאהרן , משה ששמע לאחר  זאת, למרות
– הזה העולם – העשיה בעולם הנבראים עבודת
לזו  שווה אינה "שעה" של  והקדושה הבדלים, קיימים

" הרי "דורות", של    דעתו – "
איננה  שהיא מובן  ומזה משה, על ֿידי גם התקבלה
למידת  גם אלא חסד , – אהרן  של  למידתו  רק מותאמת

האמת  מדת – .43משה

הבינונים  של  ה' אהבת לגבי הוא: לכך  ההסבר 
בתניא  עבודה 44נאמר  נקראת הבינונים מדרגת ש"לגבי

מדרגתו  כפי איש איש שלהם לאמיתו  באמת תמה
הצדיקים  מדרגת "לגבי אם גם הבינונים", במדרגת
נקראת  זו  אהבה בחינת אין  לאמיתו  באמת ה' עובדי
אחר  ועוברת שחולפת מאחר  כלל  אמת עבודת בשם

וכתוב  ארגיעה 45התפילה, ועד  לעד  תכון  אמת "שפת
שקר ": לשון 

ככתוב  באלקות, רק קיימת המוחלטת 46האמת

מצד  שהוא כפי בעולם, אמת". אלקים לא "והוי'
נפסדים. נבראים שכולו  מפני אמת, של  ענין  ייתכן 
אמת  שזוהי למרות הנבראים, אצל  אמת רואים כאשר 
(כמצוטט  יותר  גבוהה דרגה לגבי ולא זו  דרגה לגבי רק
הוי' מ "ואמת נובע שזה לומר  הכרחי התניא), מן  לעיל 

הקיימת47לעולם" האלקית האמת מן  ,.בנברא
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(38.43 הערה לקמן  וראה מי "ב. פ"א אבות – הלל מאמר
(39" שצ"ל אלא  לקו "ש (ראה כמ"פ וכמדובר ,"

ואילך. 236 ס"ע לקמן  .24 ע' [המתורגם] ח"ב .87 ע' ח"א [המתורגם]
כ"א  ח"ו , הבריות רוח) (ולפי  אל התורה את והוריד שקירב דלא ובכ"מ)
לקרב  שעבודתו  ומצד – שהיא כמו  לתורה הבריות את ומעלה מקרב צ"ל
ישנו  הבריות ומצד הם, במצבם התלבשות צ"ל הבריות, את ולהעלות

השינויים. ענין 
ב.40) ערה, ב. נג , (ברע"מ). א כ, ח"ג  ב. מט, ח"ב ב. רסו , זח"א
קיד.41) ע' הר"פ הנחות ואילך. ד ב, במדבר .לקו "ת
שנגעה 42) טומאה מפני  – שנשרף להטעם השייכות גם תובן  עפ"ז 

למעלה  שהיא משה מצד כמו "ש  הקדושה בחי ' מצד אנינות): מפני  (או  בו 
בתקפה, היא הקדושה ובחי ' (ואנינות), טומאה* מקבלת אינה משינויים

אהרן . בחי ' מצד נמשכת כמו "ש  הקדושה משא"כ
מקבל 43) "הוי  מט"ו  פ"א** אבות שמאי  במאמר לבאר יש  ועד"ז 

הפכי  באופן  היתה שהנהגתו  שמצינו  אף יפות", פנים בסבר האדם כל את
" במאמרו  והרי  א), לא, (שבת אצלו  להתגייר שבאו  אדם"בהנכרים

א). סא, יבמות – ואין  (תוד"ה נח בני  גם כולל (בה"א)
– של אלא מתלמידיו  הוי  מי "ב) שם (אבות הלל*** שאמר

שגם  הגבורות מבחי ' שהי ' שמאי  על גם פעל כו '**** שלום אוהב אהרן 
האדם כל את מקבל "והוי  יאמר הוא    דחפו" שמצ"ע אף ,"

שם). (שבת הבנין " באמת
ע' ושם זו . משנה ביאור ואילך 370 ע' יז  כרך שיחות לקוטי  וראה

.59 הערה 377
א).44) (יט, פי "ג 
יט.45) יב, משלי 
י .46) י , ירמי '
ועוד.47) רמ. ע' להצ"צ ביאוה"ז  א. שם, מסעי  לקו "ת גם ראה

      
                     

                 
                           
                           

           
            



נז    

בכל  לפסוק האמת, מדת משה, דעת נוטה לפיכך 
לבין  אחד  ומצב זמן  בין  הבדל  שאין  ספק, בו  שיש ענין 
קדשי  בין  הבדל  שאין  בעניננו  סבר  הוא ולכן  משנהו .
הנמצאת  קדושה אותה שעה: קדשי לבין  דורות

ל "דורות", להיות צריכה ב"שעה"

את  אוהב שלום ורודף שלום "אוהב היה אהרן  אך 
לתורה" ומקרבן  ליהודים 38הבריות אפילו  והתמסר  ,

בהתאם  עליהם והשפיע "בריות" של  הסוג מן  שהיו 
הבדל 39לדרגתם  שיש החסד , מדת לפי סבר , הוא ולכן 

" "בין  לבין  לדרוש,שעה" אפשר  אי דורות":
שתהיה  ולקדשים, לקרבן  הנזקקים המקבלים בגלל 

והזמנים. הדרגות שינויי בכל  עוצמה באותה קדושה

.Á

‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ Y Ô‰‡ ,‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Y ‰˘Ó

"שושבינא  היא משה שדרגת לכך  מתאים זה ענין 
דמטרוניתא  "שושבינא – ואהרן  ":40דמלכא",

עיסוק – דמלכא" "שושבינא משה של  ענינו 
הורדת הוא – למטה ממעלה ומצד 41לישראל  ,

בעולם  למעלה, שהוא כפי למטה האור  יורד  זו  דרגה
עבודתו  אופן  היה וכך  שינויים, ללא ה"אצילות",

למטה. אלקות בהורדת

עיסוק  – דמטרוניתא" "שושבינא אהרן  של  ענינו 
העלאתב" הוא – "  למעלה ,35ממטה

זו  בעבודה יש ולפיכך  ישראל , בדרגת תלויה וההעלאה
ה"מטה" של  המצב לפי .42שינויים

.Ë

ÔÓ ˙ÚÂ ‰Ê Ì„‡ Ï˘ ‰‚„Ï Ì‡˙‰ ˙Ó‡

˙È˜Ï‡‰ ˙Ó‡‰

שלפי  מאהרן , משה ששמע לאחר  זאת, למרות
– הזה העולם – העשיה בעולם הנבראים עבודת
לזו  שווה אינה "שעה" של  והקדושה הבדלים, קיימים

" הרי "דורות", של    דעתו – "
איננה  שהיא מובן  ומזה משה, על ֿידי גם התקבלה
למידת  גם אלא חסד , – אהרן  של  למידתו  רק מותאמת

האמת  מדת – .43משה

הבינונים  של  ה' אהבת לגבי הוא: לכך  ההסבר 
בתניא  עבודה 44נאמר  נקראת הבינונים מדרגת ש"לגבי

מדרגתו  כפי איש איש שלהם לאמיתו  באמת תמה
הצדיקים  מדרגת "לגבי אם גם הבינונים", במדרגת
נקראת  זו  אהבה בחינת אין  לאמיתו  באמת ה' עובדי
אחר  ועוברת שחולפת מאחר  כלל  אמת עבודת בשם

וכתוב  ארגיעה 45התפילה, ועד  לעד  תכון  אמת "שפת
שקר ": לשון 

ככתוב  באלקות, רק קיימת המוחלטת 46האמת

מצד  שהוא כפי בעולם, אמת". אלקים לא "והוי'
נפסדים. נבראים שכולו  מפני אמת, של  ענין  ייתכן 
אמת  שזוהי למרות הנבראים, אצל  אמת רואים כאשר 
(כמצוטט  יותר  גבוהה דרגה לגבי ולא זו  דרגה לגבי רק
הוי' מ "ואמת נובע שזה לומר  הכרחי התניא), מן  לעיל 

הקיימת47לעולם" האלקית האמת מן  ,.בנברא
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(38.43 הערה לקמן  וראה מי "ב. פ"א אבות – הלל מאמר
(39" שצ"ל אלא  לקו "ש (ראה כמ"פ וכמדובר ,"

ואילך. 236 ס"ע לקמן  .24 ע' [המתורגם] ח"ב .87 ע' ח"א [המתורגם]
כ"א  ח"ו , הבריות רוח) (ולפי  אל התורה את והוריד שקירב דלא ובכ"מ)
לקרב  שעבודתו  ומצד – שהיא כמו  לתורה הבריות את ומעלה מקרב צ"ל
ישנו  הבריות ומצד הם, במצבם התלבשות צ"ל הבריות, את ולהעלות

השינויים. ענין 
ב.40) ערה, ב. נג , (ברע"מ). א כ, ח"ג  ב. מט, ח"ב ב. רסו , זח"א
קיד.41) ע' הר"פ הנחות ואילך. ד ב, במדבר .לקו "ת
שנגעה 42) טומאה מפני  – שנשרף להטעם השייכות גם תובן  עפ"ז 

למעלה  שהיא משה מצד כמו "ש  הקדושה בחי ' מצד אנינות): מפני  (או  בו 
בתקפה, היא הקדושה ובחי ' (ואנינות), טומאה* מקבלת אינה משינויים

אהרן . בחי ' מצד נמשכת כמו "ש  הקדושה משא"כ
מקבל 43) "הוי  מט"ו  פ"א** אבות שמאי  במאמר לבאר יש  ועד"ז 

הפכי  באופן  היתה שהנהגתו  שמצינו  אף יפות", פנים בסבר האדם כל את
" במאמרו  והרי  א), לא, (שבת אצלו  להתגייר שבאו  אדם"בהנכרים

א). סא, יבמות – ואין  (תוד"ה נח בני  גם כולל (בה"א)
– של אלא מתלמידיו  הוי  מי "ב) שם (אבות הלל*** שאמר

שגם  הגבורות מבחי ' שהי ' שמאי  על גם פעל כו '**** שלום אוהב אהרן 
האדם כל את מקבל "והוי  יאמר הוא    דחפו" שמצ"ע אף ,"

שם). (שבת הבנין " באמת
ע' ושם זו . משנה ביאור ואילך 370 ע' יז  כרך שיחות לקוטי  וראה

.59 הערה 377
א).44) (יט, פי "ג 
יט.45) יב, משלי 
י .46) י , ירמי '
ועוד.47) רמ. ע' להצ"צ ביאוה"ז  א. שם, מסעי  לקו "ת גם ראה

      
                     

                 
                           
                           

           
            



נח   

אחר  במקום הנאמר  על  ההסבר  הוא לכך  48בדומה

האדם, של  גבול " ה"בלי דרגת שלך , מאד  – ש"מאדך "
גבול " ה"בלי את שלמעלה, ה"מאד " את מעוררת
של  הגבולות מן  רק נעלה שלך " "מאד  אם גם האמיתי.

אדם עבודה עבודת זוהי עצמה מצד  אשר  בעוד  ,
עבודה  העובד  לאדם, וביחס מוגבלת, ואהבה רוחנית
זאת, בכל  ממש. מוגבלת אהבה זוהי יותר  נעלה רוחנית
ואילו  באלקות, רק קיים גבול " ה"בלי שענין  כיוון 
"בלי  של  עבודה אצלם תיתכן  ולא מוגבלים הם הנבראים
רוחנית  עבודה נברא אצל  מוצאים כאשר  לפיכך , גבול ",

ממגבלותיו  ֿ הנעלית הקדושֿברוך  מן  נובע זה הרי ,
מעוררת  זו  מסיבה אמיתי. גבול " "בלי שהוא הוא,
ה"מאד " את שלך ', 'מאוד  "מאדך ", של  הדרגה

שלמעלה.

.È

˙Ó‡"Ó ÚÂ "˙ÂÂ„"Ï "‰Ú˘" ÔÈ Ï„‰‰

"'ÈÂ‰

ה(עבודה  בין  ההבדל  בעניננו : גם מובן  זה לפי
עבודה  הוא "דורות" לבין  "שעה" של  וה)קדושה

במצב שלמה המאירה הוי'" מ "אמת הנובעת ,
שעה. באותה זה יהודי של 

היא  ה' אמת שבו  לאופן  בהתאם הוא זאת כל 
דרגת  אך  הנבראים, אצל  מאירה – ובעולם "לעולם"

עולם של  ה' אמת היא הנעלית 49משה ,
ולפיכך  בנבראים, הבדל מהארה לגביו  קיים היה

דורות. לקדשי שעה קדשי בין 

.‡È

"˙ÂÏÈˆ‡" Ï˘ ˙È˙ÈÓ‡‰ ˙ÈÏÎ˙

מובן , בעיניו ", וייטב משה ש"וישמע מזה אך 
מדת  – משה דרגת לפי שגם נגרם אהרן  שעל ֿידי

של  לבין האמת שעה" "קדשי בין  הבדל  יש ,
דורות". "קדשי

עולם  של  שתכליתו  ידוע, הוא: לכך  וההסבר 
אלוקות  וגילוי הרוחנית העבודה היא האצילות

למטה  שני 50בנבראים קיימים באצילות כלומר , .
הנבראים, מן  הנעלית עצמה, מצד  אצילות ענינים:

העשיה. עולם בשביל  שהיא תכליתה, מצד  ואצילות

של  אמת מדת – משה שבמשה: הענינים שני ואלה
שבין  מההבדלים נעלה הוא עצמו  מצד  – אצילות
עד  דמטרוניתא" "שושבינא בהיותו  אהרן , אך  נבראים.

ומקרבן  הבריות את "אוהב תורתלכדי – ",
של  אמת של  הפנימית התכלית את ,גילה

זה  ידי ועל  למטה. בנבראים הגילוי בשביל  שהיא
של וייטב"וישמע ענינו  להיות הפך  זה – "

בגלוי  – אצילות – .51משה

.È

ÌÈˆÓ ˙ÏÂÊ‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˘Á˙‰Ï ˘È

ÌÈÂ˘‰

כל  של  הרוחנית לעבודתו  מזה הנובעת ההוראה
הפרטית, בעבודתו  מדובר  כאשר  היא: ואחד  אחד 
כשם  הבדלים. ללא אצלו  להיות ה' עבודת צריכה
"ואתם  אצל  גם להיות צריך  כך  שניתי", לא ה' ש"אני

יעקב" יהודים 52בני עם מתעסק הוא כאשר  אך  .
עצמו  את להעמיד  עליו  "בריות", עם ועוד  אחרים,
אין  זהות, התקופות כל  שלא ולדעת הזולת, של  במצבו 
של  לסוג ובמיוחד  לזולת, לעזור  להתחיל  יכול  הוא
תמיד  שרוי יהא שהזולת וילחץ ידרוש אם "בריות",

וכדומה. רצון  של  בעת שהוא כפי הקדושה בדרגת

אלה  עם ואף אחרים, יהודים עם עובד  הוא וכאשר 
בעלמא" "בריות עצמו 53שהם מעמיד  שהוא באופן  ,

כך , לידי דבר  של  בסופו  מביא הוא אזי שלהם, במצבם
" של  הענין  יורגש אצלם שגם "דרגת לעולם –

שניתי" לא ה' לאמת 54"אני גם לשלמות גורם וזה ,
שבו ,

"חסד  נשקו "55כאשר  ושלום צדק נפגשו  ,56ואמת
הקדושֿברוך ֿהוא  "נתאוה של  המטרה ומתגשמת

דירה לו  ."57להיות
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(דרמ"צ 48) פ"א לרוקע ד"ה פט"ז . התפלה מצות שרש  ד. לט, תו "א
ב). קס,
שם).49) (שבתניא הצדיקים שבעבודת האמת ע"ד
דאפיקת.50) הוא אנת הת"ז  מאמר בביאור פ"ה ד' שער פרדס ראה

ואילך. (פ"ה) תש "ג  מרפידים ויסעו  ד"ה (וש "נ ). פקכ"ט תער"ב המשך
(511335 ע' ח"ד מלקו "ש  על להעיר שמורה "היום" תיבת אשר

מלמטה  בהיחוד  מדובר בו  דוקא, "וידעת" בפסוק נאמרה השינוי  העדר
מלמעלה  ואלקים הוי ' יחוד מבואר שבו  הראת" "אתה בפסוק ולא למעלה

עיי "ש . למטה,

א.52) סז , (תו "א !? כליתם לא איך בתמי ' והכתוב ו . ג , מלאכי 
ד). סא, ר"ה לקו "ת

פל"ב.53) תניא ראה
ב.54) שם, מסעי  לקו "ת ראה
יא.55) פה, תהלים
(56– שם) (שמו "ר ואהרן  דמשה – ואמת חסד יחוד ע"י  הנעשה

א'תשצח. ע' ריש  שמע"צ א'תקפב. ע' תצוה אוה"ת וראה
פל"ו .57) תניא



נט

ן־ יו יֹוָבב ּבֶ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ ַלע ַוּיִ ָמת ּבָ בראשית לו, לג־לד: ַוּיָ
ֵמֶאֶרץ  ם  ֻחׁשָ יו  ְחּתָ ּתַ ְמלְֹך  ַוּיִ יֹוָבב  ָמת  ַוּיָ ה:  ְצָרֽ ִמּבָ ֶזַרח 

י: יָמִנֽ ֽ ַהּתֵ

קלה

ג',  משנה  א'  פרק  מכשירין  מס'  במשנה  ]הקדמה: 

מובא הדין, באם זרעים או ירקות היו מחוברין לקרקע, 

והי' מים עליהן שרגילין להשקות אותן או מי גשמים 

שנפלו, ואדם מרעיד אילן העומד על גבם, ונפלו פירות 

על הזרעים או ירקות וכו', אם הפירות מוכשרים לקבל 

טומאה ע"ש.[

רמזים בהמשנה ]מכשירין פ"א מ"ג[ "זרעים או ירקות" 
סופי תיבות "מות", וראשי תיבות זא"י בגי' וכנגד הז' 

מלכי דתהו וי"א אלופי עשו, ורמזים בזה

הזרעים  לקרקע:  המחוברים  ירקות  או  זרעים 
דתהו,  מלכים  מהז'  שנפלו  הניצוצין  הם1  והירקות 

זרעים  מהם  נעשה  ומתקנים  כשמתבררים  שהניצוצין 

וירקות שהם למאכל להאדם 2דמ"ה דתיקון.

דראשי3 תיבות זרעים או ירקות הוא זא"י.

ז', הוא הז' מלכים שנפלו כמו הז' מלכי אדום שמתו.
אי, הוא כשחושבין גם4 הד' אבות )נזיקין5( שנזכרו 

בהם.

וכמו י"א6 אלופי עשו, י"א7 יריעות עזים, י"א8 סממני 

1( ראה תורה אור פרשת בשלח עמוד סה, ד. לקוטי תורה פרשת צו 

יג, ב. סידור עם דא"ח מאדמו"ר הזקן רב, ד ואילך. תורת מנחם — 

ספר המאמרים תשי"ד )ד"ה באתי לגני סעיף יג( עמוד פג. ועוד.

2( דמ"ה דתקון. פירוש: מ"ה הוא שם הוי' במלוי אלפין יו"ד, ה"א, 

מתהו  המאכלים  את  ומעלה  מתקן  דאדם  אד"ם.  בגי'  ה"א  וא"ו, 

לתיקון.

3( מבאר, דזרעים וירקות הם מבחי' תהו, המתבררים ומתתקנים ע"י 

אדם דמ"ה, הן מצד עצם ענינים דהם למאכל אדם, כמבואר באריכות 

בהגימטריא של התיבות בהמשנה "זרעים  בהמצויין בהערה 1, והן 

או ירקות" דמרמזים על תהו וכו'.

דרק  מאבותיהם,  וד'  מלכים,  ז'  י"א,  יש  הכל  שבסך  פירוש:   )4

בארבעה מהמלכים נזכר גם האבות, והם: )פסוק לב( בלע בן בעור, 

)לג( יובב בן זרח, )לה( הדד בן בדד, )לח( בעל חנן בן עכבור.

לרמז  הן",  נזיקין  אבות  "ארבעה  קמא  בבא  ריש  להמשנה  רמז   )5

יצחק  לוי  תורת  ראה  בפסוקים.  הנזכר  "אבות"  הד'  גם  דחשבינן 

חידושים וביאורים בש"ס עמוד קיט.

6( בראשית לו, פסוקים מ־מג. אלופי "תמנע, עלוה, יתת, אליבמה, 

אלה, פינון, קנז, תימן, מבצר, מגדיאל, עירם".

7( שמות כו, ז "ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה 

יריעות תעשה אותם". וכידוע עזים בחי' גבורות כמארז"ל )שבת עז.( 

נהורא,  והדר  חשוכא  ברישא  אימרא  והדר  ברישא  מסגי  עזיא  מ"ט 

עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  וראה  ד.  עד,  בלק  פרשת  תורה  לקוטי  ראה 

ח"א סוף סימן ח, רמז במספר אמות היריעות לבחי' גבורות ודינים.

8( שמות ל, לד. ראה כריתות ו: "אמר רב יוחנן י"א סממנין נאמרו לו 

הקטרת, כי לפעמים חושבין י"א9 בחי' שנפלו, כמו ז'10 

ימי נדה וי"א ימי זיבה.

וסופי תיבות זרעים או ירקות הוא מות, להורות 
מה שמתו כל אלו11 הבחי'.

בז"א,  הניצוצות שנפלו  על  רומז  זרעים  לומר,  ויש 

כו'  החסדים  הטיפה של  זרע  מע'  אור  במאורי  ועיין12 

ע"ש. וז"א הוא בחי' חסדים בכלל לגבי מלכות.

הניצוצין שנפלו ממלכות, שלכן  על  רומז  וירקות13 

ירק מתייחס לשדה דמלכות כמ"ש14 ירק השדה.

בבחי'  הם  מזו"ן  שנפלו  הניצוצין  כשמתבררים 

זרעים וירקות המחוברין15 לקרקע, קרקע קאי על עולם 

והניצוצין  ע"ש.  קרקע  מע'  במאו"א16  כמ"ש  הבריאה 

תחת  והם  לבריאה,  נפלו  כולם  וירקות  זרעים  שהם 

האילן והסוכה זו"נ דאצי', כי בריאה הוא תחת האצי'.

גם יש לפרש, קרקע קאי על מלכות כמו17 אסתר קרקע 

עולם היתה, והוא בחי' המלכות הנעשית מקור לבריאה, 

יהושע, שהוא בחי' המלכות  )כמו ברכת הארץ שתיקן 

בד"ה18  תורה  בלקוטי  ועיין  לבריאה,  מקור  הנעשית 

ונבררים הם  וכל הניצוצין המתתקנים  ואכלת ושבעת(. 

עולין למלכות, כי מלכות היא המבררתן כמ"ש19 ותתן 

למשה בסיני, א"ר הונא מאי קראה "קח לך סמים" תרי, "נטף ושחלת 

וחלבנה" הא חמשה, וסמים אחריני חמשה, הא עשרה, ולבונה זכה 

חד, הא חד סרי".

9( ראה הערה 24.

10( ויקרא טו, כה. וראה שם רש"י ד"ה אל נדתה, זו אחד עשר יום 

שבין סוף נדה לתחלת נדה כו'. עיין שו"ע אדמו"ר הזקן ריש הלכות 

נדה. ראה גם לעיל סימן קכג. קכז. לקמן קסח.

)מובא  האותיות.  שאר  ביאור  יצחק  לוי  בתורת  בפנים  ראה   )11

בילקוט לוי יצחק פרשת שמיני פרק יא פסוק לח(.

12( מערכת אות ז' סעיף טו.

13( "וגם יתפרש קרקע על בינה, ועיין במאורי אור שם, והוא בינה 

המתלבשת בבריאה" )תורת לוי יצחק כאן(.

14( במדבר כב, ד. וראה לעיל סימן צז הערה 7, דשדה בחי' מלכות.

המחוברים  ירקות  או  "זרעים  הנ"ל  במשנה  מ"ש  כאן  מבאר   )15

לקרקע".

16( מערכת אות ק' סעיף כט, וז"ל: קרקע נקרא הנוקבא, אסתר קרקע 

בתולה  קרקע  וז"ס  קרקע המשכן  נק'  והבריאה  ג:(,  )כתובות  עולם 

ע"ש.

17( כתובות ג, ב.

18( לקוטי תורה פרשת עקב יד, ג.

פסוקי  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי  גם  ראה  טו.  לא,  משלי   )19

תנ"ך ומאחז"ל עמוד קפט וז"ל: "הבחי' דמל' שנק' שדה, שהוא מה 

שמל' נעשית מקור לבי"ע ומבררת הניצוצין שבשם כמ"ש ותתן טרף 

לביתה, שטרף הוא רפ"ח ע"ה דהיינו בירור הניצוצין". ע"ש.

טר"ף בגי' רפ"ח עם הכולל. להעיר משיחות ש"פ וארא ה'תשנ"ב 

"טרף"  וז"ל:   )132 עמוד  ח"ב  ה'תשנ"ב  התוועדויות  מנחם  )תורת 

בגימטריא רפ"ח בתוספות א' )ראה סה"מ תרס"ג עמוד נא. וש"נ(, 

שבירורם  דתהו,  הכלים  בשבירת  שנפלו  ניצוצים  רפ"ח  על  שרומז 

ילקוט לוי יצחק על התורה



ס

טרף לביתה כו', ומחוברין בה20.

וי"ל הניצוצין מצד שרשן מהמלכים דתהו, הם ג"כ 

מלכים  ג'21  הוא  המלכים  עיקר  הרי  כי  קרקע,  מבחי' 

לבריאה,  בלע  שנפלו  חשם,  יובב,  בלע,  הראשונים 

עלמין  בהתלת  וכידוע22  לעשי',  וחשם  ליצירה,  ויובב 

דנפקין כו'.

בל"ע23 יוב"ב חש"ם גי' קרקע במכוון.

קרק"ע מרומז כל הי"א24 בחי' דתהו,  וי"ל בתיבת 

ועלייתם לקדושה היא ע"י המשכת וגילוי האל"ף, אלופו של עולם. 

ע"ש.

20( ראה רמזים בפנים בתורת לוי יצחק בתיבת זרעים וירקות דקאי 

על ז"א ומלכות.

21( ראה גם לעיל סימן קכג. קכו. קלד. לקמן סימן קלו. קמב.

22( ראה ביאור אדרא רבא קדישא מהאר"י ז"ל עם הגהות צמח.

23( בל"ע )בגי' 102( + יוב"ב )20( + חש"ם )348( = 470, כמספר 

"קרקע".

הז' מלכים  וז"ל:  ה  פרק  עולם העשי'  חיים שער  עץ  פרי  ראה   )24

חכמה  של  אחוריים  ד'  ועוד  תחתונים,  ז'  שהם  אדום  בארץ  שמתו 

ובינה וישראל סבא ותבונה, וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח 

הוי' וה, שהם גי' י"א. וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם ז"ון שהם 

ז"ת, אמנם עם ד' אחוריים הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, 

כמנין ו"ה, כי כ"ז הוא בכלל ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם 

תולע,  הנקרא*  הקליפה  ענין  וזהו  בא"וא.  ולא  ז"ון,  נגד  רק  עולה 

י"א  הם  הנה  כי  וע"ש.  תמיד,  עולת  לד(  ל,  )שמות  בפסוק  הנזכר 

והוא:

דאו"א26  אחוריים  הד'  על  ירמוז25  קר"ק  אותיות 

וישסו"ת, הד'27 אבות הכתובים בהמלכים.

ואות28 ע' ירמוז על הז' מלכים עצמן.

מחוברים  הם  מאכל,  בבחי'  ונעשים  וכשמתבררים 

לקרקע דמלכות הנעשית מקור29 לבריאה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תכד

קליפות של י"א סמני הקטורת, והם )שמות לו, יד( י"א יריעות עזים, 

והם י"א ארורים הנזכר )דברים כז( בפרשת כי תבא.

והנה כ"א מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדום, וי"א פעמים אדם, 

גימטריא תולע. וז"ס )איכה ג, לו( לעו"ת אד"ם** בריב"ו אדני לא 

עיוות  נמשך  לעו"ת, משם  גימטריא  אלו, שהם  י"א אדם  ע"י  ראה, 

הדין אל האנשים, ע"ש.

*( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד נח, ד. אור התורה שם עמוד 

תשנט. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1846.

**( ובהערה שם בפרי עץ חיים וז"ל: "סופי תיבות מת"ו, שי"א אדם 

מתו בסוד שבירה. נלע"ד נתן".

25( פירוש: קר"ק במספר קטן הוא ארבעה, וזהו בחי' אחוריים ַאב, 

וֵאם, ישראל סבא, ותבונה. ראה הנסמן בהערה 26.

26( ראה לעיל בהקדמה כללית — קודם סימן צו.

27( כנ"ל הערה 4.

28( אות ע' במספר קטן הוא ז" רמז לז' מלכי אדום.

29( ראה המשך הביאור בילקוט לוי יצחק עה"ת פרשת שמיני פרק 

יא פסוק לח.
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סי

אל-העם  את-ידיו  אהרן  וישא   – כב  ט, 
והעולה  החטאת  מעשות  וירד  ויברכם 

והשלמים

בגאולת מצרים נתחנכה כהונה ע"י אהרן במלואים,  א. 
ועתידים  עזרא1,  בימי  מלואים  הקריבו  ג"כ  בבל  ועולי 
מלואים ליקרב בחנוכת הבית השלישי במהרה בימינו2 על 
ידי כהן צדק שזכרו רבותינו במסכת סוכה מכלל ארבעה 
חדשים שראה זכרי' והוא מן הכהנים מזרע אהרן כמו עזרא 
על  מחזרת  כהונה  ולעולם  כן  פירשו  לא  שאחרים  אע"פ 
אכסניא שלה ולא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה3 

דוק בקראי כרוך ותני ותשכח מרגניתא.
עשרה מאמרות מאמר חקור דין ח"ג פ"כ

י, א – ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש 
עליה קטורת  וישימו  אש  בהן  ויתנו  מחתתו 
ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם

רל"א  יש  כי  הרמז  ע"ד  י"ל  אותם.  צוה  לא  אשר  ב. 
שערים גימטרי' ויאדי"ר, ועם הכולל ]גימטרי'[ יה"י או"ר, 
והוא  בבי"א,  התיקון  ביום  שיתגלה  הגנוז  האור  שהוא 
גמטרי' ר"ת כ'י ר'וצה י'ה'ו' ב'עמו )תהלים קמט, ד(, ונדב 
ואביהו חשבו אותו היום הוא יום התיקון, ורשאים וכמעט 
והיינו אש"ר ל"א אותיות א"ש  חובה להכנס לפני ולפנים, 
להקריב  אותם  ציוה  והוא  רל"א  של  והאור  שהאש  רל"א, 
אש ההוא, וטעו והי' אש זר"ה ולא אש רל"א, וההפרש בין 

זר"ה ]עם הכולל[ לרל"א הוא ח"י, ע"כ מתו.
חתם סופר

ט, ה – ויקחו את אשר צוה משה אל פני 
אוהל מועד ויקרבו כל-העדה ויעמדו לפני ה'

1( ועתידים מלואים וכו', כמפורש ביחזקאל.

2( ע"י כהן צדק וכו', במסכת סוכה פ' החליל )דף נ"ב ע"ב( ויראני ד' חרשי' מאן נינהו 

ד' חרשי' אמר רב חמא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא זה משיח בן דוד ומשיח 

בן יוסף ואלי' וכהן צדק פירש"י כהן צדק שם בן נח וכו' ע"ש, ולהרב ניחא לפרש על 

אחד מן הכהנים מזרע אהרן שיהי' גלגול אהרן כמו עזרא וכדמסיק בסמוך.

3( דוק בקראי כתיב עזרא בן זריה וגו', ותשכח מרגנית' שאהרן הכהן הוא עצמו עזרא 

והיינו בגלגול.

וגו'. איתא בילקוט )שמיני תקכ"ד(  וימותו לפני ה'  ג. 
וישאום  וכו',  בפנים  אלא  אהרן  בני  מתו  לא  אומר  ר"ע 
בכותנותם מלמד שהטילו עליהם חניתות של ברזל וגררם 

והוציאם לחוץ.

דר"ע  היינו  ברזל  של  חניתות  ר"ע  דקאמר  הא  י"ל 
לטעמי' דס"ל )סוכה כה:( דאותן אנשים אשר היו טמאים 
מישאל ואלצפן הוי, והתוס' הקשו בסנהדרין דף נב. )ד"ה 
ההיא שריפה ממש( למ"ד שריפת נשמה וגוף איך נטמאו 

בהן, ותירצו דשילדן קיימת הוי.

והנה לפי מאי דאיתא בנדה )כז:( גבי שפיר ושלי' דכל 
שטלטלוה ממקומו א"א שלא נתבלבל, א"כ ה"נ כיון שע"כ 
הוציאם ע"י כלי דזר אינו נכנס להיכל, א"כ כבר לא היתה 
שילדן קיימת ואף שנטמא הכלי בתחלה כשהכניסו אותו 
הטומאה  אב  הוי  הכלי  מ"מ  קיימת,  שילדן  היתה  שעדיין 
והנוגע בו אינו אלא ראשון ולא היו טמאין טומאת שבעה 
ח'  ביום  דהוי  נימא  אי  אפילו  ליטהר  יכולין  שהיו  פשיטא 
לחודש, להכי אמר בחניתות של ברזל וקי"ל )פסחים יד:( 
שנגעו  וכיון  כחלל  הוא  הרי  חרב  חרב  בחלל  מתכות  בכלי 

בחניתות של ברזל הוי כנוגע במת עצמו.

לפמ"ש  זללה"ה  הגאון  אמ"ו  מכבוד  שמעתי  אמנם 
הר"ש בריש כלים )פ"א, מ"א( דחלל חרב לאו דוקא, אלא 
כל כלים או בגדים הנוגעים במת הרי הן כמת עצמו, א"כ 
נשמתן  שריפת  למ"ד  )נב.(  בסנהדרין  שם  דמקשה  כיון 
וגופם והא כתיב וימותו כעין מיתה ומשני דאתחיל מגואי 
שהי'  בשעה  הרי  בגדיהם,  ולא  ותאכל אותם  שם  ואמרינן 
וישאום  דכתיב  וכיון  הבגדים,  נטמאו  קיים  הגוף  עדיין 

בכותנותם נטמאו הן מבגדים.

ר' חייא  ואמר  )קיא: ד"ה  ועיין בחידושינו סוף כתובות 
בר יוסף( דמהאי טעמא שאלו אנשי אלכסנדריא סוף מס' 
נדה )ע:( מתים לע"ל צריכין שלישי ושביעי ולא שאלו אם 
שיעמדו  צדיקים  עתידין  קיא:(  )כתובות  ואחז"ל  נטמאו, 
בלבושיהם א"כ נטמאו מן הבגדים ולא שאלו אלא אם הם 

צריכין הזאה ג' וז' אך ז"א לשיטת הר"ש וע"ש.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמיני

             

      
        

        
         

            
          

           
         

    
        

          

          
     

        
     

       
       

        
        

         












































המשך מעמוד רלר



סב              

     

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

ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ ה ּוא ל ּמּלּואים , ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְִִִִַ
ע ׂשר  ונטל  ּבּיֹום ; ּבֹו ה ּמׁשּכן ׁשה ּוקם  ניסן ֿ חד ׁש ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹרא ׁש

ע ֹולם " ּב"סדר  ה ּׁשנּויֹות  Ï‡NÈ.עטר ֹות  È˜ÊÏe∑ ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

ּומ ׁשּמׁש נכנס  אהרן ה ּדּבּור  ֿ ּפי ׁשעל  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹלה ׁשמיעם 
נכנס  מאליו יאמר ּו ולא  ּגד ֹולה , .ּבכה ּנה  ְְְְְִִֵֵָָָָֹֹֻ

             

עניני ל  הי  איילל ה מיני    י לפני    ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָא ־על־י 
, ה לי  ל וכ ' וכ  ה קרי  , ת למ  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָה
בעת  "ל הרי  קרנת, בר הקריב  נר ה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹועד 
ה ה   "  ו ל מ ה   העמיד()  אייל ה ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹימי 
נעלה  עני רצ והיה  ,עדי  יק הס לא   א  ייעיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹל
אז  , איילל ה מיני    י  (" ד מעלי") ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹי תר
רה  . . עלינ אלקינ ה '  ענ "ויהי  ה רכה  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתק מה 
ה ' מ פני   א "ו צא  תב   מ ," ידיכ מע ה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָכינה 

."רנ ו  הע ל ו רא  'ג ה זח  על ְְִֵַַַַַַַַָָָָֹֹו אכל

מ ראל, ואחד  אחד  ל לעב דת נגע    ב מ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ ה 
קאי ," כת "ו כני  תב   מ , ה רטי  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לה "ה ,  מק  מ בחינת ה א  יה די , ית ל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָעל
מ אר  יה דית, אוירה  וחד ר מתנהל ה ית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי ־זה 
ה רה  עניני  ל על־ידי  א ר", ותרה  מצוה  "נר ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָא ר
  ת־קדת־נר הדלקת על־ידי  במי חד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמצתיה ,
מס ק  אינ פ א להי ת צריכה  זה  כל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהעב דה 
את  יתר  ד מעלה   סי מ א א  , דמי ה  גי היְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ע ז. ְֶֶביתר

     ©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨§©¨²
     §©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשע ׂשה העגל  מע ׂשה  על  זה  עגל  ֿ ידי על  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ׁשּמכ ּפר  .לה ֹודיע  «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

         

עגל עגל עגל עגל   ל ל ל ל ב )קח קח קח קח  עלעלעלעל(ט, .... .... הההה""""הההה  ל ל ל ל כ כ כ כ רררר להלהלהלהדיע דיע דיע דיע  ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העגל העגל העגל העגל  ה אי(רש"י)מע מע מע מע הההה ימי  בעת הרי  לאל,  י ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

העגל על לכ ר די ר אהר א)הקריב  כט, ל(תצוה  , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
יל ני  א  למר,  וי . סנ קר הקריב  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמה 

) ה ל..אאאארה . מצות על עבר מה  לגמרי  ל "מחל ( ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
) ."י ה מ לגמרי  "בבבבונפטר מרה ) ה ', לפני  לרצ היה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

."נ לק רח  נחת להי ת . . החטא   קד . . ְְְְְִִֵֶַַַַָֹוחביב 

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

       §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
      §¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

ÌÎÈÏ‡ ‰‡ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ליֹום ח ֹובה  ּבאין ה ּלל ּו קר ּבנֹות   לכ ידיכם ; ּבמע ׂשה  ׁשכינת ֹו לה ׁשר ֹות  ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

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

Ô‰‡Ïא  ‰LÓ ‡˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡NÈ ÈÒÏe È‰BÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÈBzב  a Ï‚Ú CÏ Ò Ô‰‡Ï Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙג  eÈÒ ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ Î„e B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡ ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È eÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk eÈ˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»



סג               
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      ©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

§Ÿ̈«
ÁaÊn‰ŒÏ‡ ˜∑( ת"כ) וירא ּבֹוׁש אהרן ׁשהיה  ¿«∆«ƒ¿≈«ְֲֵֶַָָָֹ

 לכ ּבֹוׁש? א ּתה  'ל ּמה  מ ׁשה : ל ֹו אמר  ְֶֶֶַַָָָָָָֹלג ׁשת .
E˙‡hÁ.נבחר ּת!' ּבקר ∑‡˙ ּבן ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל  ְְִַָ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆

‰ÌÚ.איל  Ôa˜∑ מק ֹום ּכל  וכב ׂש. ועגל  ע ּזים  ׂשעיר  ִַ»¿«»»ְְִִִֵֶֶֶָָָ
למד  א ּתה  ּומ ּכאן ה ּוא , ׁשנה  ּבן "עגל ", .ׁשּנאמר  ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

    ©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
 ©«©−̈£¤«

      ©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
     ©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

 ¤§−©¦§¥«©

   §¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
     ¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

¤¤«

    §¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
©©«£¤«

'B‚Â BÚ‰Œ˙‡Â Na‰Œ˙‡Â∑ ּפי ֿ על  וכ ּלן מ ּלּואים ; וׁשל  זֹו א ּלא  נׂשרפת  חיצ ֹונה  ח ּטאת  מצינּו לא  ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.ה ּדּבּור  ִַ

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

e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה ה ֹוׁשטה  .ל ׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

         

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההטהטהטהטה      יב )ל ל ל ל ט, "ו מציא ",(רש"י נאמר א ְְְְְְְְְְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 זריקת ה ה  לבאר,  וי ." קריב ו" נאמר ח את  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוא
זריקת   וא ,  האצע  טבילת אמצע ת היתה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהח את
נאמר  לכ .  ה נת  לי  אמצע ת היתה  הע לה   ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ה טת   ע  ע לה , רק  והזמנה ") ("ה טה  " מציא ו"ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ח את   וא לזריקה ; מז כ מ   ה היה  לאהר   ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹֻה
טבילת     ה מסירת לאחר נספת פע ה  צר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהיה 

ְֶַאצע .

ÈÈו „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
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ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»
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:‡˙ÈLÓÏ ‡aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿
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ויברכויברכויברכויברכ גו גו גו גו '''' אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ידו ידו ידו ידו   אהר אהר אהר אהר ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽו ו ו ו א א א א  ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
י א  יאר, , יברכ , הני רת –  ובפירוש ויברכ כב . (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

רת  מצות על הרי  א . ר"י : ר על  הק  יפרְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָ
מפר מ ע  נא , פרת  לק רק  נצט  הניְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ
 יברכ" מפרט מ ע  ב . . הני רת היא  א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה רכה 
רכ ת  ג' ללת  הני רת יטא  הרי  י א ", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר

 יפ א כ ה  ותרצ . משכיל א ,חכמי שפתי ," רמב (ראה  ְְְִֵֵַַָ
ועוד ) .לדוד ,

וה ונה  ;חביר מתרצת חדא  זה , למר  ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוי
את אהר   לא  היא  ," ויברכ" מצות מצות מצות מצות, הני רת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ

אהר חר עת רצ רצ רצ רצ נ נ נ נ א א  ת א י ראל את לבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
רק   ה [להעיר, י א " יאר, , יברכ" , הני רת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹפס קי 
דר ־אימה ־ מקרא ", ל ט" המפר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלר"י 

על  קאי  " ויברכ" "ס  מק מ ת כ ה  דמ כח  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההלכה .
הני ].מצות מצות מצות מצות  רת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַֹ

רת  על ה כחה  היתה   ה כינה  ה ראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָה ה ,
העד ת   מ ה ס ק  על ר"י  תב   כמ העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא 

פקודי) פרשת  על (סו ה "ה   לה יתר לי ראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עד ת
." יניה כינת ה רה  הרי  העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמע ה 

י ראל: ני  את אהר יר ה רכה  כ  ה ה ה ה ''''יבר יבר יבר יבר וזה ככככ ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
חטא  רת אחרי  , עצמ מה "ה  יע  ה רכה  –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

עצמי " "אני  – " ילכ "ני  ה "ה  ה דיע  לג ,העגל, (תשא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
(ש ורש"י .יד 

חק ת"יאריאריאריאר  ני ל "יראה  כה )– ו , נשא והינ(רש"י , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
י ראל. ני  י ה כינה  ותרה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

" על־ידי  עס "י י י י אאאאוה א   יכ" – כו )" ,ש היינ(רש"י , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
העגל. חטא  על ה "ה  ְְֵֵֵֶֶַַַָָָכ ר

      ©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
   ¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

'B‚Â Ô‰‡Â ‰LÓ ‡iÂ∑ מצאתי נכנס ּו? ל ּמה  «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים ' 'ּתֹורת  על  ה ּנֹוספת  ּבּבריתא  מ ּלּואים  ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפר ׁשת 
מע ׂשה  על  לל ּמד ֹו אהרן? עם  מ ׁשה  נכנס  ל ּמה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:
ּדן  הריני אחר ? לדבר  א ּלא  נכנס  לא  א ֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה ּקטרת .
עב ֹודה , מעין ירידה  מה  ּברכה : טע ּונֹות  ּוביאה  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה 
מ ׁשה  נכנס  ל ּמה  למד ּת, הא  עב ֹודה . מעין ּביאה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף 
אחר : ּדבר  ה ּקטרת . מע ׂשה  על  לל ּמד ֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם 
ּכל  ונע ׂשּו ה ּקר ּבנֹות  ּכל  ׁשּקרב ּו אהרן ׁשראה  ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
מצטער  היה  ליׂשראל , ׁשכינה  ירדה  ולא  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹה ּמע ׂשים 
עלי, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּכעס  אני 'יֹודע  ְֲִֵֵֶַַַַָָָָוא ֹומר :
למ ׁשה : ל ֹו אמר  ליׂשראל '! ׁשכינה  ירדה  לא  ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּוב ׁשבילי
מ ּיד  ונת ּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנס ּתי לי, ע ׂשית  ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מ ׁשה 

ׁשכינה  וירדה  רחמים  ּוב ּקׁשּו ע ּמֹו מ ׁשה  ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס 
‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמר ּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ

עלינּו" אלהינּו ה ' צ )נעם  ׁשּתׁשרה (תהלים רצ ֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ימי  ׁשבעת  ׁשּכל  לפי ידיכם '. ּבמע ׂשה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה 
ּופרק ֹו ּבֹו וׁשּמׁש ל ּמׁשּכן מ ׁשה  ׁשהעמיד ֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹה ּמּלּואים 
נכלמים  יׂשראל  והיּו ׁשכינה , ּבֹו ׁשרתה  לא  יֹום , ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל 
ׁשּטרחנּו, ה ּטרח  ּכל  ר ּבנּו, 'מ ׁשה  למ ׁשה : ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוא ֹומרים 
העגל '! ע ֹון לנּו ׁשּנת ּכּפר  ונדע  ּבינינּו ׁשכינה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה 
וירא  ּתע ׂשּו ה ' ֿ צ ּוה  א ׁשר  ה ּדבר  "זה  להם : אמר   ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מ ּמּני, וח ׁשּוב  ּכדאי אחי אהרן ה '", ּכב ֹוד  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם 
ּבכם  ׁשכינה  ּתׁשרה  ועב ֹודת ֹו קר ּבנֹותיו ֿ ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעל 

ּבֹו ּבחר  ׁשה ּמק ֹום  .וּתדע ּו ְְֵֶַַָָ

         

 הע הע הע הע ל ל ל ל  אל אל אל אל  הההה'''' ב ב ב ב ד ד ד ד  כג )ו ו ו ו רא רא רא רא  חלי(ט,  מ ,' ע' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אי ה ימי  בעת נמ כה . חינה  על מ רה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָע ממ ת,

עב דת ידי  על ה כינה  ה ראת (הקרבת י י י י ראל ראל ראל ראל היתה  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
מ דר  א ר ממ יכה  ה 'מ ה ' ועב דת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקרנת),

מ ד ז ה ראה  היתה  ה מיני     א ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָה ללת.
ה ללת.ה ה ה ה """"ה ה ה ה  מ דר מעלה  חינה  נמ כה  ולכ , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ה יע  י תר למ ה  י רד  י תר,  ב ה ל ללל  בהתאְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.' ל'ע   ִַַַָה י 
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ÌÎÈÂ∑ יּׂשא יאר , , יברכ ּכהנים : ה ּמזּבח ∑iÂ„.ּבר ּכת  .מעל  «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

              

   

ויברכויברכויברכויברכ גו גו גו גו '''' אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ידו ידו ידו ידו   אהר אהר אהר אהר ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽו ו ו ו א א א א  ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
י א  יאר, , יברכ , הני רת –  ובפירוש ויברכ כב . (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

רת  מצות על הרי  א . ר"י : ר על  הק  יפרְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָ
מפר מ ע  נא , פרת  לק רק  נצט  הניְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ
 יברכ" מפרט מ ע  ב . . הני רת היא  א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה רכה 
רכ ת  ג' ללת  הני רת יטא  הרי  י א ", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר

 יפ א כ ה  ותרצ . משכיל א ,חכמי שפתי ," רמב (ראה  ְְְִֵֵַַָ
ועוד ) .לדוד ,

וה ונה  ;חביר מתרצת חדא  זה , למר  ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוי
את אהר   לא  היא  ," ויברכ" מצות מצות מצות מצות, הני רת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ

אהר חר עת רצ רצ רצ רצ נ נ נ נ א א  ת א י ראל את לבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
רק   ה [להעיר, י א " יאר, , יברכ" , הני רת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹפס קי 
דר ־אימה ־ מקרא ", ל ט" המפר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלר"י 

על  קאי  " ויברכ" "ס  מק מ ת כ ה  דמ כח  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההלכה .
הני ].מצות מצות מצות מצות  רת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַֹ

רת  על ה כחה  היתה   ה כינה  ה ראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָה ה ,
העד ת   מ ה ס ק  על ר"י  תב   כמ העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא 

פקודי) פרשת  על (סו ה "ה   לה יתר לי ראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עד ת
." יניה כינת ה רה  הרי  העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמע ה 

י ראל: ני  את אהר יר ה רכה  כ  ה ה ה ה ''''יבר יבר יבר יבר וזה ככככ ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
חטא  רת אחרי  , עצמ מה "ה  יע  ה רכה  –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

עצמי " "אני  – " ילכ "ני  ה "ה  ה דיע  לג ,העגל, (תשא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
(ש ורש"י .יד 

חק ת"יאריאריאריאר  ני ל "יראה  כה )– ו , נשא והינ(רש"י , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
י ראל. ני  י ה כינה  ותרה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

" על־ידי  עס "י י י י אאאאוה א   יכ" – כו )" ,ש היינ(רש"י , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
העגל. חטא  על ה "ה  ְְֵֵֵֶֶַַַָָָכ ר

      ©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
   ¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

'B‚Â Ô‰‡Â ‰LÓ ‡iÂ∑ מצאתי נכנס ּו? ל ּמה  «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים ' 'ּתֹורת  על  ה ּנֹוספת  ּבּבריתא  מ ּלּואים  ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפר ׁשת 
מע ׂשה  על  לל ּמד ֹו אהרן? עם  מ ׁשה  נכנס  ל ּמה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:
ּדן  הריני אחר ? לדבר  א ּלא  נכנס  לא  א ֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה ּקטרת .
עב ֹודה , מעין ירידה  מה  ּברכה : טע ּונֹות  ּוביאה  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה 
מ ׁשה  נכנס  ל ּמה  למד ּת, הא  עב ֹודה . מעין ּביאה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף 
אחר : ּדבר  ה ּקטרת . מע ׂשה  על  לל ּמד ֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם 
ּכל  ונע ׂשּו ה ּקר ּבנֹות  ּכל  ׁשּקרב ּו אהרן ׁשראה  ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
מצטער  היה  ליׂשראל , ׁשכינה  ירדה  ולא  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹה ּמע ׂשים 
עלי, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּכעס  אני 'יֹודע  ְֲִֵֵֶַַַַָָָָוא ֹומר :
למ ׁשה : ל ֹו אמר  ליׂשראל '! ׁשכינה  ירדה  לא  ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּוב ׁשבילי
מ ּיד  ונת ּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנס ּתי לי, ע ׂשית  ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מ ׁשה 

ׁשכינה  וירדה  רחמים  ּוב ּקׁשּו ע ּמֹו מ ׁשה  ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס 
‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמר ּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ

עלינּו" אלהינּו ה ' צ )נעם  ׁשּתׁשרה (תהלים רצ ֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ימי  ׁשבעת  ׁשּכל  לפי ידיכם '. ּבמע ׂשה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה 
ּופרק ֹו ּבֹו וׁשּמׁש ל ּמׁשּכן מ ׁשה  ׁשהעמיד ֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹה ּמּלּואים 
נכלמים  יׂשראל  והיּו ׁשכינה , ּבֹו ׁשרתה  לא  יֹום , ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל 
ׁשּטרחנּו, ה ּטרח  ּכל  ר ּבנּו, 'מ ׁשה  למ ׁשה : ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוא ֹומרים 
העגל '! ע ֹון לנּו ׁשּנת ּכּפר  ונדע  ּבינינּו ׁשכינה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה 
וירא  ּתע ׂשּו ה ' ֿ צ ּוה  א ׁשר  ה ּדבר  "זה  להם : אמר   ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מ ּמּני, וח ׁשּוב  ּכדאי אחי אהרן ה '", ּכב ֹוד  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם 
ּבכם  ׁשכינה  ּתׁשרה  ועב ֹודת ֹו קר ּבנֹותיו ֿ ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעל 

ּבֹו ּבחר  ׁשה ּמק ֹום  .וּתדע ּו ְְֵֶַַָָ

         

 הע הע הע הע ל ל ל ל  אל אל אל אל  הההה'''' ב ב ב ב ד ד ד ד  כג )ו ו ו ו רא רא רא רא  חלי(ט,  מ ,' ע' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אי ה ימי  בעת נמ כה . חינה  על מ רה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָע ממ ת,

עב דת ידי  על ה כינה  ה ראת (הקרבת י י י י ראל ראל ראל ראל היתה  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
מ דר  א ר ממ יכה  ה 'מ ה ' ועב דת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקרנת),

מ ד ז ה ראה  היתה  ה מיני     א ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָה ללת.
ה ללת.ה ה ה ה """"ה ה ה ה  מ דר מעלה  חינה  נמ כה  ולכ , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ה יע  י תר למ ה  י רד  י תר,  ב ה ל ללל  בהתאְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.' ל'ע   ִַַַָה י 
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 ת ת ת ת א א א א צצצצהההה לא לא לא לא  א)(א א א א רררר אהר י, ני  ,' י הח 'א ר תב  ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
הרי לאל,  וי לה "ה . ע ה  קה  ,'פ ה מ 'לת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמת
ה '. רצ על עבר מ מע  ," ת א צה  לא  "א ר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹתיב 
לה ' והתח רת התק רת ל ז דרה   הי למר,  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוי

עד  התק רת)  מ לצ לצ לצ לצ יייי(קטרת  נזקק נזקק נזקק נזקק ל א א א א  ; ְְְְִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָֹֹ
 הי  יה ילא ילא ילא ילא מע מ מ מ מ דרדרדרדרי ה ', לרצ מלאה  התאמה  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

. ה  נלרצ הפ נְְִֶֶַָָָרצ

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

L‡ ‡ˆzÂ∑ ּבני מת ּו לא  א ֹומר : אליעזר  ר ּבי «≈≈≈ְֱִִֵֵֵֶֶַֹ
ר ּבן. מ ׁשה  ּבפני הלכה  ׁשה ֹור ּו ֿ ידי על  א ּלא  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאהרן
ּתדע , ל ּמק ּדׁש. נכנס ּו יין ׁשת ּויי א ֹומר : יׁשמעאל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָר ּבי

יין  ׁשת ּויי יּכנס ּו ׁשּלא  ה ּנֹותרים  הזהיר  מיתתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאחר 
ּכדאיתא  וכ ּו', ּבית  ּבן ל ֹו ׁשהיה   למל מ ׁשל  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָל ּמק ּדׁש.

ר ּבה " .ּב"וּיקרא  ְְִַַָָ

           

י תר, נעלית היתה  ואביה א  נדב  ל  דרגת הי ת  ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָע
מ י  לי ד  ה" :לאהר מ ה  אמר די ־ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועד 
נענ זאת כל בחירי ",  "קרבי   קרא וה "ה  ," מְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
  לר הרא י  ה "יטל" הע ר גלל י תר, חמ ר נ עְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

פניו . הלכה  ר הְֲֶָָָָ
הא מר  ה א   "ל רה  הרב   ח למרת  אליעזר ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹורי 
לכינה   ר ,ר מ י  מע  א  בר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"הא מר
לגילי ה גע  בר ה א  לר ה יטל מ ראל", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָס ק 

י ראל. לכללת ְְְִִִֵַָָָה כינה 
אני  למ מ ראל:  אד יאמר אל הה ראה , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ ה 
לי רה  לח ת לרב  טל אהיה   ואי ה ני ,  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותלמיד ־חכ
 אל א ר ר וה , ל ע הליכ ת וכ רה , ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָההלכה 

לעצמי ! לה רת כ חי  והלא   ה ' ְְְְֲֲִִַַַַֹעב דת
היה  זה  בכל־זאת ואביה א , נדב  ד ל לנ מי  י  לללל ְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָֹ

" , לאלאלאלאחטאאהר ני  אאאאמת פניא א א א הלכה  ר ה על־ידי  ְֶָֹֹ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
א א  , לה רק  לא  נגע  ה    די ועד  ,"ר ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ ה 

י ראל. ה כינה  ילי  ל העני להיפ  רְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

 ה רה  ימ ד  ואחד  אחד  מ ל  יר יסא :  ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלאיד
ל ל ועד   ה א  כל וה גה  הבנה  וקא  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָיהיה 

ה רה . הבנת חד ר ְֲִֶַַַָָָיהיה 
תיי א מר י מעאל "רי  וא מר ר"י   י מ  וזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

 נכנס יי ק ק ק ק גה ,ל ל ל ל וה הבנה   ינה  חינת ה א  יי :" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָ
"ייייייייתתתת, גה וה הבנה   רי וחד  מלאי  הי יר "יי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

 כנס  ה א  ל ל ל ל ל ק ק ק ק והחטא  ר הח זה : צר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה ניסה  עת א א  אינ "יי עב דת ל ל ל ל ק ק ק ק "תיי  אבל  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

להי ת  צריכה  א רה , הרי  , ק אינ נ לק  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאד
וה גה : ְֲַַָָָָהבנה 

מלכי מל לפני   האד ע מד  אז ה פה , עני ה א   ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמק
 ' וכ מלא  ק י  מח ג מחוי  מא ה "ה ,  ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָהמלכי
אבל  ," מרי ק י  "עב א  ה יטל תכלית להי ת  ריְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
"יי "תיי  פ א להי ת צריכ ת רה  ויגיעת דת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעב

ה רה . כל וחד רה  מ לאת ת מציא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָל
ל אמרה  אילעאי  רי  יה דה  רי  צינ  כמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
רי ל ואמר ."יי "תי  לני   מי  הי ניו  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטרניתא ,
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סז               
זה  והינ   יד מצי   ד למ לפי   ה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָיה דה 
מ ני זה  הרי  ,"יי "תי  נראה  היה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָגמ ת
היה  ברחנת , הרחנת פי  היתה   ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָה מ ת

 ה רה  הבנת חד ר  "יי ְֲִַַַַָָָ"תי 
האד מתל ,( ק) ה פה  זמ זה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוה ה 
 פעל ח  תנ זה  הרי   "ל לגמרי  ת ציא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמ
ביטל  היה  ה א , כל ה רה  לימ ד  אחר־ דת ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָעב

דבעי . וה גה  הבנה    היא   ע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהרא י ,
הפכי ני  ל החי ר כ י  אי ה אלה : נאלת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמנ
ביטל  ה מד , ל והבנת כל הר ה רה : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלימ ד 
ר"י יר  המ ני נת ה בה   ?' וכ ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמציא

ל היה  למל "מ ל : ית ית ית ית לה ־ ־ ־ ־     יו מ  "' וכ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מלכי מל ל "־ית"  ה י ראל בני  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהמד ר
' לח ר ה ח   לה תנ רית ה א  הרי  ה "ה ,  לכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹה
זה   ע ביחד  וה גה , הבנה  ללמ ד  כל , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָההפכי
את  יפעל על־ידי ־זה  עד  :' וכ  תאי ה יטל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַלהי ת
מתנהג   ל הע ואלק ת,  ל ע ל ( ההפכי (ב ' ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחי ר

ל  מסקנת ה מד  ל יסק ־ וכדרת על־י  , ד ימ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
על־ידי ־זה  מקרב  עלי , מר לא ־ל ה ס ק  על ז"ל תינְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָר

כל  ורא הוי ' כב ד  "ונגלה  ה ע ד    ק יר ר ר ר את יח יו  ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָָ
.צדקנ מ יח  ביאת ר". הוי ' ְְְֲִִִִִֵֵַַָָפי 

         

 ק ק ק ק ל ל ל ל  נכנס נכנס נכנס נכנס  יי יי יי יי תתתתיי יי יי יי  .... .... מ מ מ מ הההה פני פני פני פני  הלכההלכההלכההלכה ררררההההְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ב ) י, ה(רש"י – תב  מפר החטא  הרי  , לתמ  ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹי

לעיל  ה ה  למר,  וי ה '. לצי  נד  קטרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹהקטיר
ה '"; מ פני   א "ו צא  ה כינה  ה ראת לגי  נאמר  סמְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

 עצמ עצמ עצמ עצמ מ ה  אזה זה זה זה  מ כח  ,אהר בני    מ פיע  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
העב דה  מפר לכ ה כינה . י  רמה   דת ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָעב
הנהגת אפ ר ח היה  א א  דבעי , היתה   עצמְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

.ז ֲָָעב דה 

            

   

וגו וגו וגו וגו ''''  ת ת ת ת א א א א ו ו ו ו אכל אכל אכל אכל  יהוהיהוהיהוהיהוה מ מ מ מ פני פני פני פני   א א א א ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹו ו ו ו צא צא צא צא  ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
 נכנס יי תיי  א מר י מעאל רי  . . –  א ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָו צא 
 נס י א   תרי ה הזהיר מיתת אחר דע  , קְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹל
' וכ ית  ל היה  למל מ ל , קל יי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָתיי 

רה  ו קרא  רש"י)דאיתא  ובפירוש (י,ב . ְְְִִִַַָָָ
תח  על ע מד   מצא ,נאמ ית  ל היה  למל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמ ל
אחר  ית  מ ה  תיקה ,  רא את וה יז ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹחני ת
א א  , הרא את הרג מה  מ ני   דעי י אנ ואי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָח יו ,
אנ חני ת, פתח  נס  לא  ואמר ה ני  את צה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ ה 

. הרא את הרג    דעי רבה )י (ויקרא ְִִִֶֶַָָָ
דר ה מ ברי  קת הע ר"י  נת מהי  להבי  ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָוצרי
א ,ה ־נפ מ ,"' וכ ית  ל היה  למל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"מ ל

"מ ל  ולמר לק ר  לי הוה  ,דר ה לדברי  לצ רק  נתְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
 לה דיע  נרצ  וא רה ", ו קרא  דאיתא  ' וכ ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלמל

הביא ? ה ל ח ת י  אי הרי  ה ל, כ ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
נדב נענ מה  מ ני   מתר  א בדבריו  למר,  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוי
זה  ועל ,יי ית הא ר על נצט לא  והרי  ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹואביה א ,

,ל ה  העני זה  ית,  ל היה  למל מ ל  יר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
" ת הי מ ני  ה א  , על ה זהר א  יתיתיתיתא ־על־י      " ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

להבי  צרי היה  ל ה אזהרה מעצמ מעצמ מעצמ מעצמ ל מ לי     ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
.ל ה ל נרצ הפ היא  ז הנהגה   ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמפרת

ל  ית ני   הי אהר ני  יו מ ,עניננ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל־ר־זה 
,ית הנהגת  ידע  מעצמ ה ה  ," ד א "קרבי  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָה "ה 

.פר זה  על נצט א   ְְְִֵֶֶַַַֹ
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'B‚Â acŒL‡ ‡e‰∑(קטו ּדּבר ?(זבחים היכן ¬∆ƒ∆¿ִֵֵָ

ּבכבדי" ונקד ׁש יׂשראל  לבני ׁשּמה  כט)"ונעד ּתי .(שמות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
מ ׁשה  ל ֹו אמר  'ּבמכ ּבדי'. א ּלא  "ּבכבדי", ּתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻאל 
ה ּבית  ׁשּיתק ּדׁש הייתי יֹודע  אחי! אהרן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלאהרן:
.ּב א ֹו ּבי א ֹו סב ּור : והייתי מק ֹום , ׁשל  ְְְִִִִֶָָָָָֻּבמיּדעיו

!ּומ ּמ מ ּמּני ּגד ֹולים  ׁשהם  אני ר ֹואה  (ת"כ .עכ ׁשיו, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
רבה) ‡‰Ô.ויקרא ÌciÂ∑(ושם ׁשתיקת ֹו,(שם על  ׂשכר  ק ּבל  «ƒ…«¬…ְִִֵַָָָ

ל ֹו ׁשּנאמרה  ה ּדּבּור , ע ּמֹו ׁשּנתיחד  ק ּבל ? ּׂשכר  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומה 
יין  ׁשת ּויי ּפר ׁשת  ÈtŒÏÚÂ.ּבבחירי ∑È˜a.לב ּדֹו ְְִֵַַַָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈

„k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ∑ ּדין ע ֹוׂשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּכׁשה ּקד ֹוׁש »»»∆»≈ְִֶֶַָָ
ּבא ּלּו, ּכן אם  ּומתק ּלס ; ּומתע ּלה  מתירא  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבּצּדיקים 

א ֹומר : ה ּוא  וכן ּבר ׁשעים . ֿ ׁשּכן סח)ּכל  "נֹורא (תהלים ְְִֵֵֵֶָָָָ
א ּלא אלה  ,"מ ּמק ּדׁשי" ּתקרי אל  – "מ ּמק ּדׁשי ים  ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

'מ ּמק ּדׁשי'. ְִֶָֻ

ÓÈÓÏג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ ÈÈ˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…



סח              
        

קרביקרביקרביקרבי לאמרלאמרלאמרלאמר הההה'''' רררר א א א א רררר ההההא א א א   אהר אהר אהר אהר אל אל אל אל  מ מ מ מ הההה ַַַַֹֹו ו ו ו אמראמראמראמר ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ַַַַֹֹ
 אהר אהר אהר אהר      ו ו ו ו א א א א בד בד בד בד   הע הע הע הע ל ל ל ל  ני ני ני ני  ועל ועל ועל ועל   ד ד ד ד ג )א א א א (י, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֹֹ

 להתרח ע מד  מה  על ידע  ה  מה ס ק  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמ מע 
חסיד ת  מבאר : לכ  ע ה לבאר  וי ידע . לא  אהר  ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹוא
 י להמ  פקיד  מלא " "בינא  ה א  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹה 
 מטרניתא " "בינא  ה א  ואהר . ל ע ְְְְֱֲִִַַָָָָֹֹאלק ת
עצ מבאר, ע ד  למעלה .  ל הע את להעלת  פקידְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אלק ת  דרת  וא , לאד נזק   לגר יכ לה  הרע  ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹידיעת
 לכ לנזק . רמת הרע  ידיעת אי לרע , ק ר  ל  לה איְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
בחינת  ה א  מ ה  י  , להתרח ל הה על ידע  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמ ה 
לו . מ יקה  לא  הרע  וידיעת  ל מהע מעלה  ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאלק ת
 לכ ,ל לה יק  יכ לה  היתה  ה דיעה   עצ אהר ־איְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה ־

. להתרח ל מהה ידע  ְְִֵֵֵַַַָֹלא 

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

   ¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
Ô‰‡ „c∑: ׁשּנאמר היה , עמרם  אחי  ע ּזיאל  …«¬…ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ו) וג ֹו'"(שמות קהת  B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ְְְֵָ¿∆¬≈∆¿
ה ּכּלה , מ ּלפני ה ּמת  את  העבר  לחבר ֹו הא ֹומר  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכאדם 

ה ּׂשמחה  את  לער ּבב  .ׁשּלא  ְְְִֵֶֶַַָֹ

              

   

 מח אל  ד ה ני  מאת  אחיכ את  א" ה ס ק  ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ד )לחנה " את (י, העבר לחביר הא מר  אד ר"י  מפר , ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה מחה . את לערב  א  ה ה , מ פני  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹה ת
קרבי נצט  ה ת" את "העבר זה  מע ה  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצינ

. י ו ה ְִִֵַַה ת,
:נ לק  האד עב דת נפלאה  ה ראה  ללמ ד   י ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָמ ה 

 " הרמ ויובל)תב  שמיטה  הל'  לבד(סו לוי  בט "לא  ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
 מדע והבינ ת א  חר נדבה  א ר ' כ ואי  אי ל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָא א 
ארצ מעל פרק  ' כ  לעבד רתל ה ' לפני  לעמ ד  ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלה דל
זה  הרי  , האד ני   א ר  יהר הח נת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָע ל
כה   מ ' כ ונחלת  חלק ה ' ויהיה  , י קד  קד  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנתק

."  ללו  ְְֲִִִִֹלכהני
יכ ל  "לוי ", בחינת וה א  "ת א  חר "נדבה  זה   אי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוה ה 

רק  לעס ק  עליו  " י קד  קד  נתק" יו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלח ב ,
מרע " "ס ר  רי ה  עניני  א קד ה , רה  ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָעניני 
לא  עדי  א זה   עסק מ טב   מאי רא " ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"לאפרי 
ארצ מעל  רק לא  ועדי , י קד  קד  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנתק

." יהר ְִֶַַָ"הח נת
ה מחה ", את לערב  "לא  די  ה תב , מיענ מ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזה 
ל"העביר   צרי ,רית  בל מד ר  מכ יהיה   ל העְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
אחיכ את  א" זה  בצי  מאי רא . לאפרי  ה ת" ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאת
רמי מ  ה  א וקא .  י ו ה נצט " ד ה ני  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמאת
עליה  " לעבד רתל ה ' לפני  "לעמ ד   בדלי מ , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָמע
ורק  ה ה ". "מ פני  ,"וה "לכל האיס ר העברת ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָלעס ק 
.רית  בל מד ר  מכ להי ת  ל הע יכ ר זה  פ אְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ

    ©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
  ©«£¤−¦¤¬¤«

Ì˙zÎa∑נכנס ּו א ׁש ׁשל  ח ּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם ; א ּלא  ּבגדיהם , נׂשרפ ּו ׁשּלא  מל ּמד  מתים , ׁשל  ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ח ֹוטמיהם  ת"כ )לת ֹו נב . .(סנהדרין ְְֵֶ

     ©´Ÿ¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
    ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

      ̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
    ¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË eÈ˜ ÔB‰Ï Ó‡Â Ô‰‡„ È‰e‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe eÈ˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïeו ÊÚÏ‡Ïe Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLeÏe Úet Ôea˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È ÔekÈ Ï‡NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»



סט               
eÚÙzŒÏ‡∑ ׁשאבל מ ּכאן, ׂשער . ּתג ּדל ּו אל  «ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָ

ּבתס ּפרת . ב )אס ּור  יד  ּתער ּבב ּו(מו''ק  אל  א ּתם  אבל  ְְְְְֲִֶֶַַַָָֹ
מק ֹום  ׁשל  ˙e˙Ó.ׂשמחת ֹו ‡ÏÂ∑,ּכן ּתע ׂשּו אם  הא  ְִֶָָ¿…»Àֲִֵַָ

Ï‡NÈ.ּתמ ּות ּו ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשּצרתן מ ּכאן, ָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶָָָָ
ּבּה להתא ּבל  ה ּכל  על  מ ּטלת  ֿ חכמים  ּתלמידי  .ׁשל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

      ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
      ¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

   ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

     ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
      ¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכר ּות ֹו  ּכדר ÌÎ‡a.יין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑( ת"כ) א ּלא לי להיכל ,אין ּבב ֹואם  ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ

ֿ מ ֹועד ', אהל  'ּביאת  ּכאן נאמר  מ ּנין? ל ּמזּבח  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבג ׁשּתם 

מה  מ ֹועד ', אהל  'ּביאת  ורגלים : ידים  ּבק ּדּוׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹונאמר 
ּכאן  אף  ֿ מ ֹועד , אהל  ּכביאת  מזּבח  ּגיׁשת  ע ׂשה  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּלה ּלן

ֿ מ ֹועד  אהל  ּכביאת  מזּבח  ּגיׁשת  .ע ׂשה  ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

       «£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
©¨«

ÏÈc‰Ïe∑ ּפס ּולה עב ֹודת ֹו – עבד  ׁשאם  למד ּת, הא  למח ּללת . קד ֹוׁשה  עב ֹודה  ּבין ׁשּתב ּדיל ּו (זבחים ּכדי ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ ) .יז.

     §−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥¨©´ª¦½£¤̧
    ¦¤§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

˙B‰Ïe∑ ּבה ֹוראה ׁשּכֹור  ׁשאס ּור  יכ ֹול (ת"כ )ל ּמד  . ¿…ְִִֵֶָָָָ
...א ּת ּובני "א ּתה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מיתה ? ח ּיב  ְְִִֵֶַַַַָָָָָיהא 

תמת ּו" יח)ולא  ואין (במדבר ּבמיתה  ּבעב ֹודתם  ּכהנים  . ְְְֲֲִִֵַָָָָֹֹֻ
ּבמיתה  ּבה ֹוראתם  .חכמים  ְְֲִִָָָָָ

     

      ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
     ̈¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´
       §Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

¦«
ÌÈ˙Bp‰∑ עליהם ׁשאף  מל ּמד , ה ּמיתה . מן «»ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשּנאמר : ה ּוא  העגל . ע ֹון על  מיתה  ט)נקנסה  (דברים  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ
'ה ׁשמדה ' ואין לה ׁשמיד ֹו", מאד  ה ' התא ּנף  ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ"ּובאהרן

ׁשּנאמר : ּבנים , ּכּלּוי ב )א ּלא  ּפריֹו(עמוס  "וא ׁשמיד  ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר  מחצה , ּבּטלה  מ ׁשה  ׁשל  ּותפ ּלת ֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ ּמעל ";

ט) ההוא "(דברים ּבעת  אהרן ֿ ּבעד  ּגם  "ואת ּפּלל  :.eÁ˜ ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿

‰Án‰ וקד ׁשים ∑‡˙ א ֹוננין, ׁשא ּתם  ֿ ּפי ֿ על  אף  ∆«ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ
לא ֹונן  ּומנחת ∑‡˙Án‰Œ‰.אס ּורים  ׁשמיני מנחת  זֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְְִִִִַַ

BvÓ˙.נח ׁשֹון  ‰eÏÎ‡Â∑ לפי ל ֹומר ? ּתלמ ּוד  מה  ְַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
ּבּהׁשה  ּכּיֹוצא  ואין ׁשעה  ּומנחת  צ ּבּור  מנחת  יא  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מנח ֹות  ׁשאר  ּדין ּבּה לפר ׁש  הצר .לד ֹור ֹות , ְְְְְִֵַָָָָֻ

ÓÏÈc‡ז Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ ÚzÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e ÁLÓ È‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ:ח  Ô‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈe z‡ ÈzL˙ ‡Ï ÈeÓe ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈeי  ‡lÁ ÔÈe ‡L„e˜ ÔÈa ‡LÙ‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈe ‡‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È eÈÒ e‡zL‡c È‰Ba Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡iawÓ ˙‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È‡ ‡Áa„Ó ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ



ע              
         

מחצהמחצהמחצהמחצה להלהלהלה מ מ מ מ הההה ל ל ל ל  תתתתתפתפתפתפ( יב י, כ "ק (רש"י ס ר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
,"מהר הרי  את אל סלנטר מהר"י  אדמ "ר, ְֲִֶֶַַַַָָָמו "ח 
ד עה  , וענה תפה , ל־  חסידי  מאריכי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמ ע 
מאריכי ולכ ,  א מחצה  ע ה  פה   א ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻה לגא 

ידי על :לפר  וי ס יק . מחצה    די  ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָתפה ,
ה רה  ו 'רגלי ' י תר, עלי נה  דרה   יעי מ ה פה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאריכ ת

נגד   ה מ ה .ל ל ל ל העלי נה  מ ה  ה רגת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

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

EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקד ׁשים חק  לבנֹות  ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑ יאכל ּוה קא)ּבאנינּות  זבחים .(ת"כ . ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

      §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
       §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

      §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צ ּבּור ׁשלמי eÏÎ‡z.ׁשל  ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

B‰Ë ÌB˜Óa∑ ּבמק ֹום אכל ּו הרא ׁשֹונים  את  וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה  קד ׁשים , קד ׁשי ׁשהם  הרא ׁשֹונים  א ּלא , ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא ?
ּתֹו צריכים  אין א ּלּו אבל  קד ֹוׁש. ּבמק ֹום  ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם 
יׂשראל , מחנה  ּתֹו להאכל  הם  צריכים  אבל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָה ּקלעים ,

מצרעים  ׁשם  מ ּלה ּכנס  טה ֹור  נה)ׁשה ּוא  מ ּכאן,(שם . ְְִִִִֵֶָָָָָֹ

העיר  ּבכל  נאכלין ק ּלים  EÈe.ׁשּקד ׁשים  ‰z‡ ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆
EÈ˙e∑( ת"כ) לא ּבנֹותי אבל  ּבחלק , ּובני א ּתה  ¿…∆ְְֲֵֶֶֶַָָָֹ

לאכל  הן ר ּׁשא ֹות  מ ּתנֹות , להן ּתּתנּו אם  א ּלא  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחלק ,
ּתלמ ּוד  ּבחלק ? ה ּבנֹות  אף  א ּלא  אינֹו א ֹו וׁשֹוק . ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחזה 
ואין  ל ּבנים  חק  – נּתנּו" ּבני ֿ וחק   חק ֿ "ּכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹל ֹומר :

ל ּבנֹות  .חק  ַָֹ

      ́©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
        ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

    ¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óez‰ ˜BL∑ א ׁשר" ל ׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֶ

ּתר ּומה  ּומביא , מ ֹולי – ּתנּופה  ה ּורם ". וא ׁשר  ְְֲִִֵֶַַָָָה ּונף 
ּבׁשֹוק , ּתר ּומה  ה ּכת ּוב  ח ּלקן ול ּמה  ומ ֹוריד . מעלה  –ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
והנפה  ּבהרמה  ׁשּׁשניהם  ידענּו, לא  ּבחזה ? .ּותנּופה  ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ∑ ּבׁשעת למ ּטה  ׁשהחלבים  מ ּכאן «ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ
זה , את  זה  יכחיׁשּו ׁשּלא  ה ּמקרא ֹות  ויּׁשּוב  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה .

אהרן" את  ּב"צו ׁשל ׁשּתן ּפר ׁשּתי .ּכבר  ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

     

      §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
     ¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

 ©«¨¦−¥«Ÿ
˙‡hÁ‰ ÈÚN∑.חד ׁש ֿ רא ׁש מ ּוספי ׂשעיר  ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ

ע ּזים  ׂשעיר  ּבּיֹום : ּבֹו קרב ּו ח ּטא ֹות  ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשל ׁשה 
נׂשרף  לא  ומ ּכּלן ֿ חד ׁש. רא ׁש ּוׂשעיר  נח ׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר 

יׂשראל  חכמי ּבּדבר  ונחלק ּו זה . יׁש(בת''כ )א ּלא  , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף , ב ֹו ׁשּנגעה  ט ּומאה  מ ּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָא ֹומרים :
ּדֹור ֹות ; קד ׁשי ׁשה ּוא  לפי נׂשרף , אנינּות  מ ּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָא ֹומרים :
להם  ׁשאמר  מ ׁשה , על  סמכ ּו ׁשעה  ּבקד ׁשי ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל 

מ ּצֹות " "ואכל ּוה  Lc.ּבּמנחה : Lc∑ ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִַַָָ»…»«ְְִֵ
א ּלּו? נאכל ּו ֿ מה  ּומ ּפני זה , נׂשרף  ֿ מה  מ ּפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָה ּלל ּו:

ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  ה ּוא  וכן ּכ אלו נאכלו לא הגירסא קי ''א זבחים (ועיין ְֲִַָֹ
נאכלו) לא מה ומפני  הכי  הרא''ם Ó˙È‡ŒÏÚÂ.גרס  ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ «∆¿»»¿«ƒ»»

ה ּבנים  ּכנגד  ּפניו  הפ אהרן, ׁשל  ּכב ֹוד ֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשביל 
ּדברי!∑Ó‡Ï.וכעס  על  ה ׁשיב ּוני להם : .אמר  ְַָ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

C˜ÏÁיג  È‡ LÈc˜ ˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È‡ ÈÈc ‡iawÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈe z‡ ÈÎc ˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eLÙ‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
eÈ‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È‡ CnÚ CÈ˙e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡NÈ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו ‡˙eÓ‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eLÙ‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ‡Ó‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia˙ ÈaÀ̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז ÈÚz Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa Ó˙È‡ ÏÚÂ ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:ÓÈÓÏ e‡zL‡c Ô‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

              
         

איתמראיתמראיתמראיתמר ועל ועל ועל ועל  אלעזראלעזראלעזראלעזר על על על על  קצקצקצקצ טז)ו ו ו ו מ ת(י, (לא,פרת ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
טע ת".כא) לכלל א  עס  לכלל א  . .  קצ ו" ר"י : רְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

למר   י – א  תב  א  עה מה  קד י  י הח ק  : ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
היה  אפר בזה  סברא , ה לי  בר ה א  רת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלקד י 

אחד מ ני  ולא  ו ת,  אד ני  ע ת אי מ ני  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחלקת
מדנ לאחרי  אבל טעה .  מה    , עס ה מ ני  עה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.א    לפר ְֵֵֵַָָי

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

     ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!? ׂשרפ ּוה והלא  אכל ּוה , ל ּקד ׁש ח ּוץ  וכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם : אמר  א ּלא  ה ּקד ׁש"? "ּבמק ֹום  א ֹומר  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומה ּו

ונפסלה ? יצאה  ל ּקלעים  ˜„ÌÈL.ח ּוץ  L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑: להם אמר  לאו. ל ֹו: אמר ּו והם  ּביֹוצא , ונפסלת  ƒְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

ה ּק ּובמק ֹום  אכל ּתם ה ֹואיל  לא  מ ּדּוע  היתה , ד ׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹ

B‚Â'.א ֹות ּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשה ּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מת ּכּפרים  ּובעלים  ‰Ú„‰.א ֹוכלים  ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכ ּפר  ׁשה ּוא  היה , ֿ חד ׁש רא ׁש ׁשּׂשעיר  למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמ ּכאן
וח ּטאת  ׁשמיני ׁשח ּטאת  וקד ׁשיו, מק ּדׁש טמאת  ע ֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל 

ּבא ּו לכ ּפרה  לא  .נח ׁשֹון ְְַַָָָֹ

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

'B‚Â ‡e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה  ה ּובא  ׁשא ּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר : ּכמ ֹו ו)ל ׂשרפ ּה, יּובא (לעיל  א ׁשר  ֿ ח ּטאת  "וכל  ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וג ֹו'" ‡˙d.מ ּדמ ּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכל ּה לכם  היה  ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

א ֹוננים  ׁשא ּתם  ֿ ּפי ֿ על  ˆÈ˙Èe.אף  L‡k∑ לכם ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

      ©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
     ©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
      ̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

Ô‰‡ a„ÈÂ∑ ל ׁשֹון א ּלא  "ּדּבּור " ל ׁשֹון אין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר : כא)עז, אפ ׁשר ,(במדבר וג ֹו'". העם  "ויד ּבר  ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָ

מד ּבר ? ואהרן איתמר , ועל  אלעזר  על  קצף  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמ ׁשה 
אינֹו אמר ּו: ּכב ֹוד .  מ ּדר א ּלא  היתה  ׁשּלא  ידע ּת, ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהא 
ואינֹו לפניו, מד ּברים  ואנּו יֹוׁשב  אבינּו ׁשּיהא  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּדין
ׁשּלא  מ ּפני יכ ֹול  ר ּבֹו. את  מ ׁשיב  ּתלמיד  ׁשּיהא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבּדין

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לה ׁשיב ? ּבאלעזר  לא)היה  "וּיאמר (שם ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשרצה , הרי וג ֹו'". ה ּצבא  ֿ אנׁשי אל  ה ּכהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאלעזר 
ּב'ספרי' מצאתי זֹו ה ּנׂשיאים ! ולפני מ ׁשה  לפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּדּבר 

ׁשני  ּפנים  ‰˜eÈ.ׁשל  ÌBi‰ Ô‰∑? א ֹומר (זבחים מה ּו ִִֵֶָ≈«ƒ¿ƒֵַ

א ֹוננים ,קא) ּדמ ּה זרק ּתם  ׁשּמא  מ ׁשה : להם  אמר  ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹא ּלא ,
הקריב ּו, הם  וכי אהרן: ל ֹו אמר  ח ּלל . ׁשעבד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהא ֹונן
ּומקריב  ּגד ֹול  ּכהן ׁשאני הקרב ּתי, אני הדיֹוט ֹות ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם 

l‡k‰.א ֹונן  È˙‡ ‰‡˜zÂ∑ ה ּמתים היּו לא  אפ ּלּו ֵ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ
עליהם  א ֹונן להיֹות  ח ּיב  ׁשאני קר ֹובים , ׁשאר  א ּלא  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני,
ׁשה ּכהן  ּכהנים , ּבפר ׁשת  האמ ּורים  ּכל  ּכג ֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכא ּלּו,

להם  hÁ‡˙.מ ּטּמא  ÈzÏÎ‡Â∑ ה ּייטב אכל ּתי, ואם  ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ
ׁשאין (שם)∑‰ÌBi.וג ֹו'? מ ּתר , לילה  אנינּות  אבל  ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ

קב ּורה  ּביֹום  א ּלא  ‰'.א ֹונן ÈÈÚa ËÈi‰∑ אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ִ
ּדֹור ֹות  ּבקד ׁשי להקל   ל אין ׁשעה , ּבקד ׁשי .ׁשמע ּת ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָָָָ

         

ררררת ת ת ת  קד קד קד קד י י י י  להקל להקל להקל להקל   ל ל ל ל  אי אי אי אי עהעהעהעה,,,, קד קד קד קד י י י י   מע מע מע מע  א א א ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָא
יט) י, ה א (רש"י אנינת  י קד לאכל הה ר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמ ה 

(ד מה  אבלת מנהגי  ידי  על מחה  לפע  א  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹדי 
קד י י הב ל אי   וא ,(" פרע אל  יכ רא" ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלי 

הה ראה  ,אהר ל ה יב   על רת. לקד י  ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעה 
א א  אינ מאבלת ה ה ה ה ''''לה נע  א ,לפני לפני לפני לפני  ה זח ,   מק ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אינ ה רנת ה ה ה ה ''''אכילת (מ בדלפני לפני לפני לפני   כל לא אי ולכ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
מיחדת). ה ראה  היתה   יהג עה , ....קד י  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
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איתמראיתמראיתמראיתמר ועל ועל ועל ועל  אלעזראלעזראלעזראלעזר על על על על  קצקצקצקצ טז)ו ו ו ו מ ת(י, (לא,פרת ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
טע ת".כא) לכלל א  עס  לכלל א  . .  קצ ו" ר"י : רְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

למר   י – א  תב  א  עה מה  קד י  י הח ק  : ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
היה  אפר בזה  סברא , ה לי  בר ה א  רת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלקד י 

אחד מ ני  ולא  ו ת,  אד ני  ע ת אי מ ני  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחלקת
מדנ לאחרי  אבל טעה .  מה    , עס ה מ ני  עה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.א    לפר ְֵֵֵַָָי

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

     ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!? ׂשרפ ּוה והלא  אכל ּוה , ל ּקד ׁש ח ּוץ  וכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם : אמר  א ּלא  ה ּקד ׁש"? "ּבמק ֹום  א ֹומר  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומה ּו

ונפסלה ? יצאה  ל ּקלעים  ˜„ÌÈL.ח ּוץ  L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑: להם אמר  לאו. ל ֹו: אמר ּו והם  ּביֹוצא , ונפסלת  ƒְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

ה ּק ּובמק ֹום  אכל ּתם ה ֹואיל  לא  מ ּדּוע  היתה , ד ׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹ

B‚Â'.א ֹות ּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשה ּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מת ּכּפרים  ּובעלים  ‰Ú„‰.א ֹוכלים  ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכ ּפר  ׁשה ּוא  היה , ֿ חד ׁש רא ׁש ׁשּׂשעיר  למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמ ּכאן
וח ּטאת  ׁשמיני ׁשח ּטאת  וקד ׁשיו, מק ּדׁש טמאת  ע ֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל 

ּבא ּו לכ ּפרה  לא  .נח ׁשֹון ְְַַָָָֹ

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

'B‚Â ‡e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה  ה ּובא  ׁשא ּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר : ּכמ ֹו ו)ל ׂשרפ ּה, יּובא (לעיל  א ׁשר  ֿ ח ּטאת  "וכל  ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וג ֹו'" ‡˙d.מ ּדמ ּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכל ּה לכם  היה  ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

א ֹוננים  ׁשא ּתם  ֿ ּפי ֿ על  ˆÈ˙Èe.אף  L‡k∑ לכם ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

      ©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
     ©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
      ̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

Ô‰‡ a„ÈÂ∑ ל ׁשֹון א ּלא  "ּדּבּור " ל ׁשֹון אין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר : כא)עז, אפ ׁשר ,(במדבר וג ֹו'". העם  "ויד ּבר  ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָ

מד ּבר ? ואהרן איתמר , ועל  אלעזר  על  קצף  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמ ׁשה 
אינֹו אמר ּו: ּכב ֹוד .  מ ּדר א ּלא  היתה  ׁשּלא  ידע ּת, ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהא 
ואינֹו לפניו, מד ּברים  ואנּו יֹוׁשב  אבינּו ׁשּיהא  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּדין
ׁשּלא  מ ּפני יכ ֹול  ר ּבֹו. את  מ ׁשיב  ּתלמיד  ׁשּיהא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבּדין

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לה ׁשיב ? ּבאלעזר  לא)היה  "וּיאמר (שם ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשרצה , הרי וג ֹו'". ה ּצבא  ֿ אנׁשי אל  ה ּכהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאלעזר 
ּב'ספרי' מצאתי זֹו ה ּנׂשיאים ! ולפני מ ׁשה  לפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּדּבר 

ׁשני  ּפנים  ‰˜eÈ.ׁשל  ÌBi‰ Ô‰∑? א ֹומר (זבחים מה ּו ִִֵֶָ≈«ƒ¿ƒֵַ

א ֹוננים ,קא) ּדמ ּה זרק ּתם  ׁשּמא  מ ׁשה : להם  אמר  ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹא ּלא ,
הקריב ּו, הם  וכי אהרן: ל ֹו אמר  ח ּלל . ׁשעבד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהא ֹונן
ּומקריב  ּגד ֹול  ּכהן ׁשאני הקרב ּתי, אני הדיֹוט ֹות ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם 

l‡k‰.א ֹונן  È˙‡ ‰‡˜zÂ∑ ה ּמתים היּו לא  אפ ּלּו ֵ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ
עליהם  א ֹונן להיֹות  ח ּיב  ׁשאני קר ֹובים , ׁשאר  א ּלא  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני,
ׁשה ּכהן  ּכהנים , ּבפר ׁשת  האמ ּורים  ּכל  ּכג ֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכא ּלּו,

להם  hÁ‡˙.מ ּטּמא  ÈzÏÎ‡Â∑ ה ּייטב אכל ּתי, ואם  ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ
ׁשאין (שם)∑‰ÌBi.וג ֹו'? מ ּתר , לילה  אנינּות  אבל  ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ

קב ּורה  ּביֹום  א ּלא  ‰'.א ֹונן ÈÈÚa ËÈi‰∑ אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ִ
ּדֹור ֹות  ּבקד ׁשי להקל   ל אין ׁשעה , ּבקד ׁשי .ׁשמע ּת ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָָָָ

         

ררררת ת ת ת  קד קד קד קד י י י י  להקל להקל להקל להקל   ל ל ל ל  אי אי אי אי עהעהעהעה,,,, קד קד קד קד י י י י   מע מע מע מע  א א א ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָא
יט) י, ה א (רש"י אנינת  י קד לאכל הה ר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמ ה 

(ד מה  אבלת מנהגי  ידי  על מחה  לפע  א  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹדי 
קד י י הב ל אי   וא ,(" פרע אל  יכ רא" ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלי 

הה ראה  ,אהר ל ה יב   על רת. לקד י  ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעה 
א א  אינ מאבלת ה ה ה ה ''''לה נע  א ,לפני לפני לפני לפני  ה זח ,   מק ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אינ ה רנת ה ה ה ה ''''אכילת (מ בדלפני לפני לפני לפני   כל לא אי ולכ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
מיחדת). ה ראה  היתה   יהג עה , ....קד י  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
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Ô‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ ׁשּיאמר אמר  למ ׁשה  ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ
‡Ì‰Ï.לאהרן  Ó‡Ï∑ לאלעזר ׁשּיאמר  אמר  ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ

ּכׁשה ּוא  ליׂשראל ? "לאמר " א ּלא  אינֹו א ֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר .

אמ ּור  ּדּבּור  הרי יׂשראל ", ֿ ּבני אל  "ּדּבר ּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָא ֹומר :
לבניו, אלהם "? "לאמר  מק ּים : אני מה  הא  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹליׂשראל .

ּולאיתמר  .לאלעזר  ְְְִֶָָָָ

      ©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
   «Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ eac∑ ה ׁשו ּכּלם  להיֹות את  ה  «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶָָֻ
וק ּבל ּו ּבדמימה  ׁשה ׁשוּו לפי זה , ּבד ּבּור  ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֻׁשל ּוחים 

מאהבה  ה ּמק ֹום  ּגזרת  ‰iÁ‰.עליהם  ˙‡Ê∑ ל ׁשֹון ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ…««»ְ
להיֹות  ּורא ּויין ּבּמק ֹום  ּדב ּוקים  ׁשּיׂשראל  לפי ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָח ּיים ,
מצ ֹות , עליהם  וגזר  ה ּטמאה  מן הב ּדילם  , לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻח ּיים ,
ׁשּנכנס  לר ֹופא  מ ׁשל  ּכל ּום . אסר  לא  הע ֹולם  ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּולא ּמֹות 
ּתנח ּומא  ר ּבי ּבמדר ׁש ּכדאיתא  וכ ּו' הח ֹולה  את  .לב ּקר  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

‰iÁ‰ ˙‡Ê∑ ּומראה ּבח ּיה  א ֹוחז מ ׁשה  ׁשהיה  מל ּמד , …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכל ּו. לא  וזאת  ּתאכל ּו, זאת  ליׂשראל : ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹא ֹות ּה
מ ּכל  אחז ה ּמים  ּבׁשרצי אף  וג ֹו'", ּתאכל ּו ֿ זה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"את 
ּתׁשּקצ ּו א ּלה  "ואת  ּבע ֹוף : וכן להם , והראה  ומין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמין

ה ּטמא " לכם  "וזה  ּבּׁשרצים : וכן ֿ הע ֹוף ", Ê‡˙.מן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…
‰Ó‰a‰ ÏkÓ .‰iÁ‰∑( כ ּבכלל (מנחות ׁשה ּבהמה  מל ּמד  ««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַָ

.ח ּיה  ַָ

             

בהמ ת  ח ת אכילת האיס ר על י ראל נצט א  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמה 
לתר אפר  מ ־רה  לאחרי  מ ד  טה רת אינְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
למע ה  נגע  זה  עני היה  לא  ז תק פה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹפטת,

ְַפעל:
י ראל  חנ  למ ־רה  ה מ כה  ה ק פה  ל  מְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ה אה ). לנה  (עד  סיני  מד ר למר, סיני , הר ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָסביב ת
:ג , י עלי ־ח לל מצא   אינ מד ר   מק יו מְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זה , וכ צא  "נר"  מ ע פת, וכ וארנבת, פ ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמל,
להזהיר  רצ אי  " י א ר "ל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָועל־אחת־ה ־וכ ה 
ק מת  היתה  לא  לאו ־הכי  יו מ , אכילת איס ר על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמ ד 

. לאכל לל ְְְְֶָָָָאפרת
 ה ("ל " ל"נח "מד ר"בנגע  מצא  (" ח על ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ר  נח וה רא  ה ד ל ד ר  ליכ ה" תב   כמ]ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָ
צאת י דע  למקרא   ־חמ ה הרי   ["'ג ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָועקרב 

ת לנח" היה   פקיד ,"ענ "ע ד   לפניה הל  צרי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמ
 ־חמ ה דע  כפי  . יועקר  י נח להרג וכ ,"ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
י  תיכר  ידע למע" ס ה  מצות   ק א ד ת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלמקרא 
מאר  ת א ה ציאי  י ראל ני  את ה ב י  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָת
ב ד " ל"ענני  ה נה  אביו  ל הס יר בו אי  ," ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמצרי
פטת  מבי , יו מ י ראל. ני  מחנה  את יפ הְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
. יועקר  י נח מצא   הי לא  י ראל מחנה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטח 
  ה נדבת  רמא  מ ה  עניני  א  לכל־לרא ,ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹולכ
ח ת  אכילת איס ר על נצט אחר־ ורק  ,' כ ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָוהקמת
 מ לפעל נגע  היה  בר טה רת, אינ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָבהמ ת
  סיח  לאר י ב ,   למק  יתקרב א ר  ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָאחרי ־זה 
מ רי לקנת  תראפ היה  אז זה , וכ צא  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוע ג,

זה . וכ צא  , ל הע ְֵֶַָָָא מ ת

      ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
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˙ÒÙÓ∑' סדיקא' ∑Òt‰.ּכתר ּגּומ ֹו: «¿∆∆ְְְִַָ«¿»
ּבלע "ז  ÚÒL.פלאנט "ה  ˙ÚÒLÂ∑ ׁשּמב ּדלת ְַַ¿…««∆«ְֶֶֶֻ

ּכתר ּגּומ ֹו: צ ּפרנין, ּבׁשּתי ּומ ּלמ ּטה  ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמלמעלה 
מלמעלה  סד ּוק ֹות  ׁשּפרס ֹותיו ׁשּיׁש טלפין", ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ּומט ּלפא 

È‰BÈÚa:כ  ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ÓÈÓÏ Ô‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú‡ ÏÚ Èc ‡ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Òt Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡ÈÚa ‡LÙ ‡˜qÓ ‡˙Òt«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

              
מח ּבר ֹות  ׁשּמּלמ ּטה  לגמרי, ּומב ּדל ֹות  ׁשס ּוע ֹות  ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן

עא) b‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מ ּמעיה האכל  ּומקיאה  מעלה  «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפיה  לת ֹו א ֹות ֹו הדק ּומחזרת  ּולטחנֹו ∑b‰.לכת ׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»
מ ּגזרת : ויּתכן ׁשמ ֹו; יד )ּכ ב  ה ּנּגרים ",(שמואל  "וכ ּמים  ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ

ֿ ידי  ׁשעל  'ּפׁשרא ', ותר ּגּומ ֹו: ה ּפה ; אחר  נגרר  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ונּמֹוח  נפ ׁשר  האכל  יתרה ∑Ó‰aa‰.ה ּגרה , זֹו ּתבה  ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
א ּמֹו ּבמעי ה ּנמצא  ה ּׁשליל  את  לה ּתיר  לדר ׁשה , .היא  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא  טמאה . ּבהמה  ולא  …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
תע ׂשה ' ו'לא  ּב'ע ׂשה ', עליה  לעבר  א ּלא  (זבחים היא ? ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד )
         

רהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... רסהרסהרסהרסה ג ).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת רסה רסה רסה רסה (יא, –מפרסת מפרסת מפרסת מפרסת  ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 ימי) חסד  ל  י ה ני  ה ' את ע בד   לאד ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרמז
זאת  ע ה  מ כח  אז חה ), (מאל גב רה  ְְְֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמקרבת)

. טבע מ ד  לא  , מי  רה רה רה רה ל לאדמעלת מעלת מעלת מעלת  רמז – ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ה א  לע ת, ע מד  ה א  ה ע ה   הא ו ב  ב  חֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָ
נפ – ל ה ' ני ס' ני    מי  .  ונח טב  ,ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאכ

טה רה '. 'המה  היא  ְְֲִִֵַַָָה המית
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eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌNaÓ∑ ׁשאר א ּלּו, א ּלא  לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מ ּנין? טהרה , סימן ׁשּום  ל ּה ׁשאין טמאה  ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה 
סימני  קצת  ּבהן ׁשּיׁש א ּלּו, ּומה  ֿ וחמר : קל  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאמר ּת

וכ ּו' אס ּור ֹות  כהנים)טהרה  בתורת הענין על ∑ÌNaÓ.(כל  ְֲֳָָƒ¿»»ַ
וקרנים  וגידין עצמ ֹות  על  ולא  ּבאזהרה , ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם 

˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ïe∑ יׂשראל יהיּו יכ ֹול  ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  נבלה ? מ ּגע  על  כא)מזהרים  "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים  – וג ֹו'" ֿ ה ּכהנים  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאל 
חמ ּורה  ה ּמת  ּטמאת  ּומה  מע ּתה : ֿ וחמר  קל  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
- ק ּלה  נבלה  טמאת  ּכהנים , א ּלא  ּבּה הזהיר  לא  -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
ת ּגע ּו"? "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּומה  ֿ ׁשּכן?! ּכל  ְִֵֶַַַָָֹֹלא 
ּברגל  עצמ ֹו לטהר  אדם  ח ּיב  ׁשאמר ּו: וזה ּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל ,

יז) .(ר''ה

         

רגל רגל רגל רגל   עצמ עצמ עצמ עצמ לטהרלטהרלטהרלטהר  אד אד אד אד ח)ח ח ח ח ב ב ב ב  יא, מ י (ר "י לאל,  י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ה ה  למר,  וי וקא . לרגל מתיחסת ה הרה  ח בת ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל
 " קד "מקרא  ה ס ק  על א  פרת לעיל ר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹר"י 
ל  מאחר כס ת". תה  לאכילה   קד ת א ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ"קרא 
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את   לק  כח אי טמאה  תה  אכילה  הרי  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלה הר,
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עג               
מח ּבר ֹות  ׁשּמּלמ ּטה  לגמרי, ּומב ּדל ֹות  ׁשס ּוע ֹות  ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן

עא) b‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מ ּמעיה האכל  ּומקיאה  מעלה  «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפיה  לת ֹו א ֹות ֹו הדק ּומחזרת  ּולטחנֹו ∑b‰.לכת ׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»
מ ּגזרת : ויּתכן ׁשמ ֹו; יד )ּכ ב  ה ּנּגרים ",(שמואל  "וכ ּמים  ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ

ֿ ידי  ׁשעל  'ּפׁשרא ', ותר ּגּומ ֹו: ה ּפה ; אחר  נגרר  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ונּמֹוח  נפ ׁשר  האכל  יתרה ∑Ó‰aa‰.ה ּגרה , זֹו ּתבה  ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
א ּמֹו ּבמעי ה ּנמצא  ה ּׁשליל  את  לה ּתיר  לדר ׁשה , .היא  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא  טמאה . ּבהמה  ולא  …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
תע ׂשה ' ו'לא  ּב'ע ׂשה ', עליה  לעבר  א ּלא  (זבחים היא ? ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד )
         

רהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... רסהרסהרסהרסה ג ).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת רסה רסה רסה רסה (יא, –מפרסת מפרסת מפרסת מפרסת  ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 ימי) חסד  ל  י ה ני  ה ' את ע בד   לאד ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרמז
זאת  ע ה  מ כח  אז חה ), (מאל גב רה  ְְְֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמקרבת)

. טבע מ ד  לא  , מי  רה רה רה רה ל לאדמעלת מעלת מעלת מעלת  רמז – ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ה א  לע ת, ע מד  ה א  ה ע ה   הא ו ב  ב  חֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָ
נפ – ל ה ' ני ס' ני    מי  .  ונח טב  ,ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאכ

טה רה '. 'המה  היא  ְְֲִִֵַַָָה המית
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eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌNaÓ∑ ׁשאר א ּלּו, א ּלא  לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מ ּנין? טהרה , סימן ׁשּום  ל ּה ׁשאין טמאה  ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה 
סימני  קצת  ּבהן ׁשּיׁש א ּלּו, ּומה  ֿ וחמר : קל  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאמר ּת

וכ ּו' אס ּור ֹות  כהנים)טהרה  בתורת הענין על ∑ÌNaÓ.(כל  ְֲֳָָƒ¿»»ַ
וקרנים  וגידין עצמ ֹות  על  ולא  ּבאזהרה , ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם 

˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ïe∑ יׂשראל יהיּו יכ ֹול  ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  נבלה ? מ ּגע  על  כא)מזהרים  "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים  – וג ֹו'" ֿ ה ּכהנים  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאל 
חמ ּורה  ה ּמת  ּטמאת  ּומה  מע ּתה : ֿ וחמר  קל  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
- ק ּלה  נבלה  טמאת  ּכהנים , א ּלא  ּבּה הזהיר  לא  -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
ת ּגע ּו"? "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּומה  ֿ ׁשּכן?! ּכל  ְִֵֶַַַָָֹֹלא 
ּברגל  עצמ ֹו לטהר  אדם  ח ּיב  ׁשאמר ּו: וזה ּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל ,

יז) .(ר''ה

         

רגל רגל רגל רגל   עצמ עצמ עצמ עצמ לטהרלטהרלטהרלטהר  אד אד אד אד ח)ח ח ח ח ב ב ב ב  יא, מ י (ר "י לאל,  י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ה ה  למר,  וי וקא . לרגל מתיחסת ה הרה  ח בת ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל
 " קד "מקרא  ה ס ק  על א  פרת לעיל ר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹר"י 
ל  מאחר כס ת". תה  לאכילה   קד ת א ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ"קרא 

עליו  ב מ ,תת ב אכילת   ה את  לק  האד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
את   לק  כח אי טמאה  תה  אכילה  הרי  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלה הר,
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עד              

      ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
     §©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

Ÿ¥«
ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט  ׁשּנאמר :∑˜N˜N˙.א ּלּו ּכמ ֹו ּבֹו, ה ּקב ּועים  קל ּפין יז)א ּלּו א ק ׂשק ּׂשים (שמואל  "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לב ּוׁש" .ה ּוא  ָ

      §ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
       ¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

  ¤¬¤¥−¨¤«
ıL∑ הארץ על  ונד  ׁשר ֹוח ׁש נמ ּו ּדבר  מ ׁשמע ֹו: מק ֹום  .ּבכל  ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

           

    

סנ סנ סנ סנ יר יר יר יר   רררר־ ־ ־ ־ ל ל ל ל א א א א ל ל ל ל   י י י י א א א א רררר מ מ מ מ ל ל ל ל   אכל אכל אכל אכל ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־ ־ ־ ־ זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
וק וק וק וק ק ק ק ק ת ת ת ת  סנ סנ סנ סנ יריריריר  ־ ־ ־ ־ ל ל ל ל אי אי אי אי א א א א רררר ל ל ל ל  .... ....  י י י י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹוק וק וק וק ק ק ק ק תתתת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ

:::: לכ לכ לכ לכ ההההא א א א   ק ק ק ק  י י י י( ט־יב (יא, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
 ואי סניר ל   וי סניר, ל  י ק ק ת ל  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָל

ק ק ת ב )ל נא, .(נדה  ְֶֶַ
:נ לק  האד עב דת זאת לבאר  ְְְֲֵֵַַָָָָֹוי

מזיר , מי –  ת ח   מק מיד   מצאי ה  גיְְְִִִִִִִִַַָָָָ
 מק והיא  , למי מ לה  רה   סקי ע אהל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹלי בי 
י ק ק  ה להי ת  וצרי י ראל. ני  ל  ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָח
טפלי א א   ואינ ה ג, מע ר  אינ  ניה , יריסנְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה ג, על ג ה  לב ה א   י ק ק :  ה את  י מְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

.  למק   ק מ ט ה ג  ה  יריסנְְִִִֶֶַַָָָָָ
ה ימ ד ,   מ  אינ ה רה  לימ ד   עניני על מ רה , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוזה 
מי יראת – ק ק ת לה ימ ד :  ה  נצרכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל

את  המ רת מטי ח קב   מ ה ימ ד , על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָרת
על  מ רה  אחר,   למק ט ה ג  ה  יריסנ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה ב אה .
הרמז   וזה ה כרח . עני ה א   א רה ,  החיד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹח 
צריכה  היתה  לא  ה רה  כא רה  ז"ל תינר אמר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹמה 
א א  סניר, ל  י ק ק ת ל  ל י  סניר, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלכ ב 
ענינ ה ניר ויא יר", רה  יגיל   מ קרא  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ"אמר

רה .  החיד ח  – רה  ְִִַַַַָָֹיגיל
– ק ק ת ל  ג נה , מ כת אמר על־זה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוה ה 
ו אי ה א  סניר, ל  י –  מיירא ־ ה א   למיד ־חכְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ל  י אבל לנה ג.  צרי  – טה ר ג וה א  רה   ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָיח
לא  רה   ח מי  – ק ק ת ל ואי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹסניר
זכה  "לא  ז"ל תינר מאמר טמא , ג ה א   מיְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹיראת־

ה ות".  ס ל ֲֵֶַַַָנע ית

      §¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
 ¦§¨−̈§©¥«

eÈ‰È ı˜LÂ∑ּבֹו יׁש אם  ער ּוביהן, את  לאסר  ¿∆∆ƒ¿ֱִֵֵֵֶֶֶֹ
טעם  צט)ּבנֹותן על ∑ÌNaÓ.(חולין מזהר  אינֹו ְֵַַƒ¿»»ְֵַָֻ

העצמ ֹות  ועל  eˆwLz.ה ּסנּפירים  Ì˙Ï ˙‡Â∑ שם) ְְֲִִַַַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈

מושיירונ"ש סו) יבח ּוׁשין ׁשּסּננן. יבח ּוׁשין ְְְְִִִֶַַַָלר ּבֹות 
.ּבלע "ז  ְַַ

      ́Ÿ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
 −¨¤«

'B‚Â BÏ ÔÈ‡ L‡ Ïk∑( ת"כ)? ל ֹומר ּתלמ ּוד  מה  …¬∆≈¿ְַַַ
ׁשּלֹו סימנין ה ּמעלה  א ּלא  מ ּתר  ׁשּיהא  לי אין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיכ ֹול ,
א ׁשר  "ּכל  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מ ּנין? ּבּמים  ה ּׁשירן ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹל ּיּבׁשה ;

ּבּמים , ל ֹו היּו אם  הא  ּבּמים ", וק ׂשק ׂשת  סנּפיר  ֿ ל ֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאין
מ ּתר  ּבעל ּית ֹו, ׁשה ּׁשירן ֿ ּפי ֿ על  .אף  ֲִִִִֶַַַָָָֻ

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁe ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ ÏkÓ ‡iÏÁe¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿



עה               

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

eÏÎ‡È ‡Ï∑( קיד לקט ּנים ,(שבת ה ּמאכילן את  לח ּיב  …≈»¿ְְֲִִִֵֶַַַַָ
אינֹו א ֹו . יד ֿ על  נאכלים  יהיּו לא  מ ׁשמע ֹו: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּכ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבהנאה ? לאסרן יד )א ּלא  "לא (דברים ְְְֲֶַַַָָָָָֹ
ע ֹוף  ּכל  מ ּתרין. ּבהנאה  - אס ּורין ּבאכילה  ְֲֲֲִִִַַָָָָָֹֻתאכל ּו",

ּבא ֹות ֹו יׁש "למינה ּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר 
ולא  ּבמראיהם  לא  לזה , זה  ּדֹומין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹה ּמין

אחד  מין וכ ּלן .ּבׁשמ ֹותם , ְְִִֶָָָֻ

  .... §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

  ¥¬¨Ÿ¥−§¦«

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

ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

  §¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
CÏM‰∑:ר ּבֹותינּו סה)ּפר ׁשּו ה ּׁשֹולה (חולין פי '(זה  «»»ְֵֵֶֶַַ

וׁשלינּונא )מג ּבי ּה א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וזה ּו ה ּים . מן .ּדגים  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ÛeLÈÂ ÒBk∑ויׁש ּבּלילה  ה ּצֹועקים  צואיטי"ׁש הם  ¿«¿ְְֲִֵֵַַַָ

ייב "ו  ׁשּקֹורין ל ֹו ּדֹומה  אחר  וע ֹוד  ּכאדם , לסת ֹות  .להם  ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

  §¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
˙ÓLz∑ ּדֹומה היא  ּבּׁשרצים  האמ ּורה  ותנׁשמת  ּבּלילה ; ּופ ֹורחת  לעכ ּבר  וד ֹומה  שורי"ץ  קלב "א  היא  ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ "א  ל ּה וק ֹורין עינים  ל ּה ואין .ל ּה, ְְִִֵֵַָָָ

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

‰„ÈÒÁ‰∑ נקרא ול ּמה  ציגוני"א . לבנה  ּדּיה  זֹו «¬ƒ»ְְְִַָָָָָָ
חבר ֹותיה  עם  חסיד ּות  ׁשע ֹוׂשה  חסידה ? ְְֲֲִִִֶֶַָָָָׁשמ ּה

ׁשהיא ∑‰‡Ù‰.ּבּמזֹונֹות  לי ונראה  רגזנית . ּדּיה  היא  ְַ»¬»»ְְְִִִִִֶַַָָָ
היירו"ן  ל ּה ה ּבר ∑‰ÙÈÎec˙.ׁשּקֹורין ּתרנג ֹול  ִֶָ«ƒ«ְְַַָ

ׁשמ ֹו נקרא  ול ּמה  הרופ "א . ּובלע "ז ּכפ ּולה , ְְְְְְְְִַַַָָָָָוכר ּבל ּתֹו
"ונּגר  ּכר ּבל ּתֹו. היא  וזֹו ּכפ ּות , ׁשה ֹוד ֹו ְְְְִִֶַַַַָָּדּוכיפת ?
ר ּבֹותינּו ׁשּפר ׁשּו ּכמ ֹו מע ׂשיו, ׁשם  על  נקרא  ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָט ּורא ",

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק  ּגּטין ס ''ג )ּבמ ּסכת  .(דף  ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָ

      Ÿ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
̈¤«

ÛBÚ‰ ıL∑ וחגבים ויּתּוׁשים  ּוצרעין זב ּובים  ּכג ֹון: הארץ , על  הר ֹוח ׁשין ה ּנמ ּוכים  ה ּדּקים  .הם  ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

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

 ̈¥−©¨¨«¤

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ÚÂ ‡L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו ‡eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז ‡e ÈÏLÂ ‡È˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

˜ÈÂ˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Âe«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË‡יט  bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙ÈeÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ìa¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ˜ dÏ Èc Úa‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú‡ ÏÚ ÔB‰ ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«¿ƒ¿«»»¿««¿»



עו              
Úa‡ ÏÚ∑ רגלים אר ּבע  ÂÈÏ‚Ï.על  ÏÚnÓ∑ ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»

לצ ּו אר ּבע סמ ּו לבד  רגלים  ׁשּתי ּכמין ל ֹו יׁש אר ֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
מתח ּזק  הארץ , מן ולק ּפץ  לע ּוף  ּוכ ׁשר ֹוצה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרגליו,
ּכא ֹותן  הר ּבה , מהן ויׁש ּופ ֹורח . ּכרעים  ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבא ֹותן
ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל  לנגושט "א , ְֲִִִֵֶֶָָָׁשּקֹורין
רגלים  אר ּבע  ּבהם : נאמר ּו טהרה  סימני ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר ּבעה 

ּכאן, ה ּכת ּובים  ּכרעים  א ּלּו וקרס ּלין, ּכנפים  ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֻואר ּבע 
מצ ּויין  ה ּלל ּו סימנים  וכל  ר ּבֹו. את  ח ֹופין ְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכנפיו
ׁשאין  ויׁש , אר ׁשרא ׁשן יׁש אבל  ׁשּבינֹותינּו, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבא ֹותן
אנּו אין ּובזה  'חגב '; ׁשמ ֹו ׁשּיהא  וצרי זנב , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלהם 

ּביניהם  להב ּדיל  .יֹודעים  ְְְִִֵֵֶַ

    ¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
    §¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

 ¤«¨−̈§¦¥«

      §ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
 −¨¤«

'B‚Â ÛBÚ‰ ıL ÏÎÂ∑( ת"כ) טה ֹור – חמ ׁש ל ֹו יׁש ׁשאם  לל ּמד  .ּבא  ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

     §¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
̈¨«¤

‰l‡Ïe∑( ת"כ) ּבענין למ ּטה  להאמר  טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם  .ּכל ֹומר , ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

     §¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
̈¨«¤

Ì˙ÏpÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טע ּונה  ׁשהיא  מ ּגע , מ ּטמאת  חמ ּורה  מ ּׂשא , טמאת  ׁשּנאמרה  מק ֹום  ּכל  ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
....ּבגדים  ְִָ

      §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈§¤´©
       ¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

  ̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Òt ˙ÒÙÓ∑ ּכג ֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְ

היא  למ ּטה  אבל  למעלה , סד ּוקה  ׁשּפרסת ֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּגמל 
 ל ּמד ּכאן מט ּמאה ,מח ּברת . טמאה  ּבהמה  ׁשּנבלת  , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

טה ֹורה  ּבהמה  על  ּפר ׁש ה ּפר ׁשה  ׁשּבס ֹוף  .ּובענין ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

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

©¨¨«¤
ÂÈtkŒÏÚ∑ וחת ּול ודב  ּכלב  ÌÎÏ.ּכג ֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למ ּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

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

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBbÁ ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡‚Á¬»»ƒ¿ƒ

ÔÈÏ‚כג  Úa‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏaכד  ˜Èc Ïk Ôe‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLeÏכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏpÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

ÒÙ˙‡כו ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ Úa‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏa ˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLeÏ ÚaˆÈ ÔB‰zÏ ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ ‡LÓ „Ú ‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

              

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

‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ לא ּסּור אינן ה ּלל ּו טמא ֹות  ּכל  ¿∆»∆«»≈ְְִֵַָָָֻ
ּבמ ּגען  טמא  להיֹות  מ ּמׁש; לטמאה  א ּלא  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאכילה ,
ל ּמק ּדׁש ול ּכנס  וקד ׁשים  ּתר ּומה  לאכל  .ונאסר  ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

„ÏÁ‰∑ מושטיל "ה.v‰Â∑ ׁשּדֹומה פויי"ט , «…∆¿«»ֶֶ
.לצפר ּדע  ְְִֵַַ

    §¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
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     §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
       §¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
      §¨−̈¨¤®©©¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

‡eÈ ÌÈna∑(עה לתר ּומה .(יבמות ה ּוא  טמא  טבילת ֹו, לאחר  ‰Úואף  „Ú∑– ּכ ֿ ּבהערב ∑‰ËÂואחר  ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ
.ה ּׁשמ ׁש ֶֶַ

     

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

BÎBzŒÏ‡∑מאויר ֹו א ּלא  מ ּטּמא  חרס  ּכלי אין ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד ) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a L‡ Ïk∑ ּומט ּמא ח ֹוזר  ה ּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ

ּׁשּבאויר ֹו 'ּבתֹוכ ֹו'(מה  ל ֹומר :  צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
eaL˙∑( ת"כ) ּבמקוה טהרה  ל ֹו ׁשאין .ל ּמד  ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

      ¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
     ¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

ÏÎ‡È L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על  מ ּוסב  ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ
א ׁשר  האכל  מ ּכל  יטמא .. ּבת ֹוכ ֹו א ׁשר  ּכל  ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבת ֹו וה ּוא  מים  עליו יב ֹוא  א ׁשר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל ,
ּבכל  יּׁשתה  א ׁשר  מ ׁשקה  ּכל  וכן יטמא ; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה ּטמא 
למדנּו יטמא . – ה ּטמא  חרס  ּכלי ּבת ֹו וה ּוא  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומת ּקן  מכ ׁשר  אכל  ׁשאין למדנּו הר ּבה : ּדברים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמ ּכאן
אחת , ּפעם  מים  עליו ׁשּיב ֹוא ּו עד  טמאה  ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלק ּבל 
לע ֹולם  טמאה  מק ּבל  אחת , ּפעם  מים  עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומ ּׁשּבא ּו
מכ ׁשיר  מ ׁשקה , ה ּנקרא  וכל  וה ּׁשמן וה ּיין נג ּוב ; ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָואפ ּלּו
'א ׁשר  ה ּמקרא : לדר ׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים , לטמאה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעים 
ֿ ּכלי  ּבכל  יּׁשתה  א ׁשר  מ ׁשקה  ּכל  א ֹו מים , עליו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָיב ֹוא 

ר ּבֹותינּו למד ּו וע ֹוד  האכל '. יטמא  כ )– מ ּכאן:(פסחים ְְְִִֵֶַָָָָֹ
יכ ֹול  ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים , מט ּמא  ה ּטמאה  ולד  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ּתלמ ּוד  חרס ? ּכלי מאויר  מ ּטּמאין ה ּכלים  ּכל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָיהיּו
אכל  ֿ האכל ", מ ּכל  יטמא ... ּבת ֹוכ ֹו א ׁשר  "ּכל  ְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹל ֹומר :
ה ּכלים  ּכל  ואין חרס , ּכלי מאויר  מ ּטּמא  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּומ ׁשקה 
ה ּטמאה  אבי ׁשה ּׁשרץ  לפי חרס , ּכלי מאויר  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻמ ּטּמאין
ח ֹוזר  אינֹו  לפיכ ה ּטמאה , ולד  מ ּמּנּו ׁשּנטמא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוה ּכלי
ׁשּנפל  ׁשה ּׁשרץ  ע ֹוד  ולמדנּו ׁשּבת ֹוכ ֹו. ּכלים  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומט ּמא 
ה ּתּנּור  ּבּפת : ה ּׁשרץ  נגע  ולא  ּבת ֹוכ ֹו וה ּפת  ּתּנּור  ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָֹלאויר 
ה ּתּנּור  את  ר ֹואין נאמר  ולא  ׁשנּיה ; – וה ּפת  רא ׁשֹון, –ְְְִִִֶַַַַַָֹֹ
א ּתה  ׁשאם  ּתח ּלה , ה ּפת  ּותהא  טמאה  מלא  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכא ּלּו
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עז               

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

‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ לא ּסּור אינן ה ּלל ּו טמא ֹות  ּכל  ¿∆»∆«»≈ְְִֵַָָָֻ
ּבמ ּגען  טמא  להיֹות  מ ּמׁש; לטמאה  א ּלא  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאכילה ,
ל ּמק ּדׁש ול ּכנס  וקד ׁשים  ּתר ּומה  לאכל  .ונאסר  ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

„ÏÁ‰∑ מושטיל "ה.v‰Â∑ ׁשּדֹומה פויי"ט , «…∆¿«»ֶֶ
.לצפר ּדע  ְְִֵַַ

    §¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד "ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ "א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ "א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

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

     §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
       §¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
      §¨−̈¨¤®©©¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

‡eÈ ÌÈna∑(עה לתר ּומה .(יבמות ה ּוא  טמא  טבילת ֹו, לאחר  ‰Úואף  „Ú∑– ּכ ֿ ּבהערב ∑‰ËÂואחר  ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ
.ה ּׁשמ ׁש ֶֶַ

     

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

BÎBzŒÏ‡∑מאויר ֹו א ּלא  מ ּטּמא  חרס  ּכלי אין ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד ) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a L‡ Ïk∑ ּומט ּמא ח ֹוזר  ה ּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ

ּׁשּבאויר ֹו 'ּבתֹוכ ֹו'(מה  ל ֹומר :  צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
eaL˙∑( ת"כ) ּבמקוה טהרה  ל ֹו ׁשאין .ל ּמד  ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

      ¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
     ¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

ÏÎ‡È L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על  מ ּוסב  ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ
א ׁשר  האכל  מ ּכל  יטמא .. ּבת ֹוכ ֹו א ׁשר  ּכל  ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבת ֹו וה ּוא  מים  עליו יב ֹוא  א ׁשר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל ,
ּבכל  יּׁשתה  א ׁשר  מ ׁשקה  ּכל  וכן יטמא ; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה ּטמא 
למדנּו יטמא . – ה ּטמא  חרס  ּכלי ּבת ֹו וה ּוא  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומת ּקן  מכ ׁשר  אכל  ׁשאין למדנּו הר ּבה : ּדברים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמ ּכאן
אחת , ּפעם  מים  עליו ׁשּיב ֹוא ּו עד  טמאה  ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלק ּבל 
לע ֹולם  טמאה  מק ּבל  אחת , ּפעם  מים  עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומ ּׁשּבא ּו
מכ ׁשיר  מ ׁשקה , ה ּנקרא  וכל  וה ּׁשמן וה ּיין נג ּוב ; ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָואפ ּלּו
'א ׁשר  ה ּמקרא : לדר ׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים , לטמאה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעים 
ֿ ּכלי  ּבכל  יּׁשתה  א ׁשר  מ ׁשקה  ּכל  א ֹו מים , עליו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָיב ֹוא 

ר ּבֹותינּו למד ּו וע ֹוד  האכל '. יטמא  כ )– מ ּכאן:(פסחים ְְְִִֵֶַָָָָֹ
יכ ֹול  ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים , מט ּמא  ה ּטמאה  ולד  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ּתלמ ּוד  חרס ? ּכלי מאויר  מ ּטּמאין ה ּכלים  ּכל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָיהיּו
אכל  ֿ האכל ", מ ּכל  יטמא ... ּבת ֹוכ ֹו א ׁשר  "ּכל  ְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹל ֹומר :
ה ּכלים  ּכל  ואין חרס , ּכלי מאויר  מ ּטּמא  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּומ ׁשקה 
ה ּטמאה  אבי ׁשה ּׁשרץ  לפי חרס , ּכלי מאויר  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻמ ּטּמאין
ח ֹוזר  אינֹו  לפיכ ה ּטמאה , ולד  מ ּמּנּו ׁשּנטמא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוה ּכלי
ׁשּנפל  ׁשה ּׁשרץ  ע ֹוד  ולמדנּו ׁשּבת ֹוכ ֹו. ּכלים  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומט ּמא 
ה ּתּנּור  ּבּפת : ה ּׁשרץ  נגע  ולא  ּבת ֹוכ ֹו וה ּפת  ּתּנּור  ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָֹלאויר 
ה ּתּנּור  את  ר ֹואין נאמר  ולא  ׁשנּיה ; – וה ּפת  רא ׁשֹון, –ְְְִִִֶַַַַַָֹֹ
א ּתה  ׁשאם  ּתח ּלה , ה ּפת  ּותהא  טמאה  מלא  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכא ּלּו

ÏÚכט  LÁc ‡LÁa ‡‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ ‡aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»
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:‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»



עח              
ּכלי  מאויר  מ ּלּטמא  ה ּכלים  ּכל  נתמעט ּו לא  ּכן, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹא ֹומר 

טמא  ׁשהרי ולמדנּוחרס , מ ּגּבן; ּבהן נגעה  עצמ ּה ה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ֿ אם ֿ א ּלא  זרעים , מכ ׁשרת  ׁשאינּה מים  ּביאת  על  ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָע ֹוד 
מק ּבלין  א ֹומר  א ּתה  ׁשאם  מ ּׁשּנּתל ׁשּו; עליהן נפל ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכן
ּומה ּו מים . עליו ּבא ּו ׁשּלא   ל אין ּבמח ּבר , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהכ ׁשר 

ׁשאין  ע ֹוד , ולמדנּו מים "?. עליו יב ֹוא  "א ׁשר  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָא ֹומר :
ּכביצה  ּבֹו יׁש ֿ ּכן ֿ אם  א ּלא  אחרים , מט ּמא  (ת"כ .אכל  ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

פ ) אחת ,יומא ּבבת  ה ּנאכל  אכל  יאכל ", "א ׁשר  ׁשּנאמר : ,ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מ ּביצת  יֹותר  מחזיק  ה ּבליעה  ּבית  'אין חכמים : ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוׁשער ּו

.ּתרנגלת ' ְְֶַֹ

     Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©
      §¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

ÌÈÈÎÂ epz∑(יא הם ,(כלים ה ּמּטלטלים  ּכלים  «¿ƒ«ƒְְִִִֵֵַַ
על  ה ּקדרה  את  וׁשֹופת  ,ּתֹו להן ויׁש חרס  ׁשל  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוהם 

למעלה  ּפיהם  ּוׁשניהם  החלל , ׁשאין ∑ızÈ.נקב  ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָÀ»ֵֶ
ּבטבילה  טהרה  חרס  ÌÎÏ.לכלי eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ ְְֳִִִִֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לנתצם ', אני 'מצ ּוה  ּתאמר : ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא 
– ּבטמאתן לק ּימן רצה  אם  לכם "; יהיּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ"ּוטמאים 

.ר ּׁשאי  ַַ

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

ÌÈÓŒ‰Â˜Ó Be ÔÈÚÓ C‡∑, ל ּקרקע המח ּברים  ««¿»ƒ¿≈«ƒְְִַַַַָֻ
ללמד   ל יׁש וע ֹוד  טמאה ; מק ּבלין È‰È‰.אין ְְְְְְִִֵֵַָֹֻƒ¿∆

B‰Ë∑מ ּטמאת ֹו – ּבהם  Ì˙Ïa.ה ּטֹובל  Ú‚Â »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»
‡ÓËÈ∑( ת"כ), ּבנבלתם ונגע  ּוב ֹור  מעין ּבת ֹו ה ּוא  אפ ּלּו ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

ה ּטמאים  את  מטהר  אם  ֿ וחמר : קל  ּתאמר  ׁשּלא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹיטמא .
את  ׁשּיּציל  ֿ וחמר  קל  לכ מ ּטמאתם , מ ּלּטמא , ה ּטה ֹור  ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

יטמא " ּבנבלתם  "ונגע  .נאמר : ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

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

ÚeÊ ÚÊ∑" זר ּוע" זרע ֹונין. מיני ׁשל  זריעה  ∆«≈«ְְִִִֵֵֵֶַָ
ּכמ ֹו: ה ּוא , ּדבר  א)ׁשם  ֿ ה ּזרע ֹונים "(דניאל  מן ֿ לנּו ."ויּתנּו ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡e‰ B‰Ë∑ ל ּקר ֹות ונתקן הכ ׁשר  ׁשּלא  ה ּכת ּוב ,  ל ּמד »ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֻ
מים  עליו ׁשּיב ֹוא ּו עד  טמאה  לק ּבל  .אכל  ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

      §¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
  −¨¤«

ÚÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑ ׁשאם ׁשּנּתל ׁש. לאחר  ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִִֶֶַַַ
ׁשּלא  זרע   ל אין ּבמח ּבר ", הכ ׁשר  "יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻּתאמר :

ÚÊ.הכ ׁשר ! ÏÚ ÌÈÓ∑,מ ׁשקין ׁשאר  ּבין מים  ּבין ְַֻ«ƒ«∆«ְְִִֵֵַַָ
נדר ׁש ה ּכל  לת ֹוכן; נפל  ה ּזרע  ּבין ה ּזרע  על  הם  ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבין

ּכהנים ' ÂÈÏÚ.ּב'ת ֹורת  Ì˙ÏpÓ ÏÙÂ∑ מ ּׁשּנּגב אף  ְֲִַֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ִֶַַֻ
ׁשם  עליו להיֹות  א ּלא  ּתֹורה  הק ּפידה  ׁשּלא  ה ּמים , ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמן
אחת , ּפעם  טמאה  ק ּבלת  הכ ׁשר  עליו ּומ ּׁשּירד  ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאכל ,

אינֹו הימ ּנּוׁשּוב  .נעקר  ֱֵֵֶֶָ

         

 לכ לכ לכ לכ ההההא א א א  טמא טמא טמא טמא  .... .... זרע זרע זרע זרע  על על על על   מי מי מי מי      י י י י לח)וכי וכי וכי וכי  מאכלמאכלמאכלמאכל(יא, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
 ה '.יב יב יב יב יב' ה ' לעב דת רמז ––––– רטב רטב רטב רטב  רמז מאכל מאכל מאכל מאכל  ְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֹֹ

טמאה  מק ל אינ מאכל ו 'לחלחית'. ח ת  מ ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלעב דה 
 למק וקא  נמ כת ה מאה   , מי עליו   א ב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעד 

כפי ח ת. ספת   מ לק ל די  יתרה , קדה   ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
"לנגיעת  : ידי נטילת לפני  מאכל נגיעה  לגי  צינְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לרת  מתא ה  אינ ז טמאה  רח  י  , לח אי  כרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻה

ס ק ". קד ה    מק . . ְְְִִֵֶֶַָָֻא א 

     §¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
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d˙Ïa∑( ת"כ קיח. ּבע ֹור (חולין ולא  ּוטלפים , ּבקרנים  ולא  וגידים , ּבעצמ ֹות  .ולא  ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

‡ÒÓלה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏpÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ ÔeÚzÈ ÌÈÈÎÂ epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa B‚Â ÔÈÚÓ Ìa¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏa ˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

ÚeÊלז ÚÊ a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏpÓ ÏtÈ È‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc ÚcÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡ÚÊ (a) ÏÚ ‡iÓ Ôe‰È˙È È‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏpÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ‡ÒÓ È‰È dzÏa ˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«¿»
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d˙ÏŒ˙‡ ‡Np‰Â∑ מ ּׂשא טמאת  חמ ּורה  ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ
אין  וה ּנֹוגע  ּבגדים , מט ּמא  ׁשה ּנֹוׂשא  מ ּגע , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻמ ּטמאת 

ּבֹו: נאמר  ׁשּלא  טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו ÏÎ‡‰Â."יכ ּבס  ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»…≈
d˙ÏpÓ∑ א ֹומר ּכׁשה ּוא  אכילת ֹו? ּתט ּמא ּנּו יכ ֹול  ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ

טה ֹור : ע ֹוף  כב )ּבנבלת  יאכל (לקמן לא  ּוטרפה  "נבלה  ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ואין  ּבאכילת ּה ּבגדים  מט ּמאה  א ֹות ּה ֿ ב ּה", ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאה 

מ ּׂשא , ּבלא  ּבאכילת ּה ּבגדים  מט ּמאה  ּבהמה  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת 
ֿ ּכן  אם  ה ּבליעה ; ּבבית  חבר ֹו ל ֹו ּתחב ּה אם  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכג ֹון:
ול ּנֹוגע  ל ּנֹוׂשא  ׁשע ּור  ל ּתן "האכל "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה 

ּכזית  וה ּוא  אכילה , מב )ּכדי Ú‰Œ„Ú.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
ׁשמ ׁש הערב  צרי ׁשּטבל , ֿ ּפי ֿ על  .אף  ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

     §¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
¥«¨¥«

ı‡‰ŒÏÚ ıM‰∑(סז ה ּיּתּוׁשין (חולין את  לה ֹוציא  «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעד ׁשים , ה ּזיזים  ואת  וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מ ּׁשּיצא ּו אבל  האכל , ּבת ֹו א ּלא  הארץ  על  ׁשרצ ּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא 

נאסר ּו הרי וׁשרצ ּו, ÏÎ‡È.לאויר  ‡Ï∑ על לח ּיב  ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמ ּו ּדבר  א ּלא  "ׁשרץ " קר ּוי ואין ּכא ֹוכל . ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָה ּמאכיל 

ונד  ּכר ֹוח ׁש א ּלא  נראה  ׁשאינֹו רגלים  .קצר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

      ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©
     ̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

  «Ÿ§−¦¤¬¤¥«
ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגח ֹון" ּול ׁשֹון נח ׁש. זה  ≈«»ְֶָָָ

מעיו  על  ונֹופל  ׁשח   ׁשה ֹול ‰kCÏB.ׁשח ּיה , Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈
ל ּדֹומה  ה ּדֹומה  ואת  ה ּׁשל ׁשּולין ÏÚ.להביא  CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«

Úa‡∑ עקרב הח ּפּוׁשית ∑Ïk.זה  את  להביא  «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  ה ּדֹומה  ואת  ּבלע "ז aÓ‰.ּדֹומה אשקרבו"ט  ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚∑ ועד מרא ׁשֹו רגלים  ל ֹו ׁשּיׁש ׁשרץ  נדל , זה  «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד "ש  וק ֹורין ּולכאן לכאן .זנב ֹו ְְְְִָָָ

              

     

 ח ח ח ח על על על על ־ ־ ־ ־  ל ל ל להההה ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹל ל ל ל 
מעיו  על ונפל ח , ל ה ח ה ,  ח ל . נח (יא,זה  ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רש"י) ובפירוש מב .

וקא   ח ה כ נת מ ל ה תב  קט  ע ה לפר  ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָי
:ר ה דר  ח " ל ה ח ה ,  ח ל"ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

ז"ל חכמינ ב )אמר לה , א חלק יצר־הרע ".(זהר  א   נח" ְֲֵֵֶַַָָָָָָ
תלפ  לאד א  ה צר־הרע  אי ה תב , מיענ מְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
האכילה  תאות ק ע  היה  מעיו ", על ל ה" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיה 
לאד ה צר־הרע  א מר רא נה  א א  , יארצ  בעניניְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ח ". ל ה" ְִֵֶֶָהיה 
מי  רא  עיניכ  מר  א" ה רה  לה ראת נד  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלמר:

א ה " כו )רא  מ , רא ,(ישעיה  להעלת  צרי  האד , ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
לה ריד  לאד ה צר־הרע  א מר הא ־ל, גדלת נלהתְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה צר־הרע יכ ל ועל־ידי ־זה  ח ". ל ה" ולהי ת  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹרא
היה  לבד  ז א  עד  ,רחמנא ־ליצל , האד את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלה ריד 
היה  הינ מעיו ", על "נפל היה  א א  מעיו , על "ל ה"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.רחמנא ־ליצל תאו ת לגמרי  ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָק ע 
ז"ל חכמינ ב )כמאמר קה , יצר־הרע ,(שבת ל תמנ א " ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

עב דה ־  עב ד  ל א מר עד  ' וכ  ע ה  ל א מר   ְֲֲֲֵֵֵֶַַָָה
ָָזרה ".

" מר" עניני  ק ע  להי ת היא  מ ה  לה צל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה 
ה רה  בפנימ ת כלל רה  העסק  ה א  " מי" ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו

'פרט חלק לקוטי־שיחות בתחילתו . התניא לבעל אור ' 'תורה  (ראה  ְִָ
9־1038) ה א עמוד  הרי  רה , וע סק   רא " מרי" כ ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצר־הרע ". א   ח מ "ה ִֵֵֶַַָָָָנל
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עט               

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

d˙ÏŒ˙‡ ‡Np‰Â∑ מ ּׂשא טמאת  חמ ּורה  ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ
אין  וה ּנֹוגע  ּבגדים , מט ּמא  ׁשה ּנֹוׂשא  מ ּגע , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻמ ּטמאת 

ּבֹו: נאמר  ׁשּלא  טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו ÏÎ‡‰Â."יכ ּבס  ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»…≈
d˙ÏpÓ∑ א ֹומר ּכׁשה ּוא  אכילת ֹו? ּתט ּמא ּנּו יכ ֹול  ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ

טה ֹור : ע ֹוף  כב )ּבנבלת  יאכל (לקמן לא  ּוטרפה  "נבלה  ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ואין  ּבאכילת ּה ּבגדים  מט ּמאה  א ֹות ּה ֿ ב ּה", ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאה 

מ ּׂשא , ּבלא  ּבאכילת ּה ּבגדים  מט ּמאה  ּבהמה  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת 
ֿ ּכן  אם  ה ּבליעה ; ּבבית  חבר ֹו ל ֹו ּתחב ּה אם  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכג ֹון:
ול ּנֹוגע  ל ּנֹוׂשא  ׁשע ּור  ל ּתן "האכל "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה 

ּכזית  וה ּוא  אכילה , מב )ּכדי Ú‰Œ„Ú.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
ׁשמ ׁש הערב  צרי ׁשּטבל , ֿ ּפי ֿ על  .אף  ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

     §¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
¥«¨¥«

ı‡‰ŒÏÚ ıM‰∑(סז ה ּיּתּוׁשין (חולין את  לה ֹוציא  «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעד ׁשים , ה ּזיזים  ואת  וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מ ּׁשּיצא ּו אבל  האכל , ּבת ֹו א ּלא  הארץ  על  ׁשרצ ּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא 

נאסר ּו הרי וׁשרצ ּו, ÏÎ‡È.לאויר  ‡Ï∑ על לח ּיב  ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמ ּו ּדבר  א ּלא  "ׁשרץ " קר ּוי ואין ּכא ֹוכל . ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָה ּמאכיל 

ונד  ּכר ֹוח ׁש א ּלא  נראה  ׁשאינֹו רגלים  .קצר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

      ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©
     ̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

  «Ÿ§−¦¤¬¤¥«
ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגח ֹון" ּול ׁשֹון נח ׁש. זה  ≈«»ְֶָָָ

מעיו  על  ונֹופל  ׁשח   ׁשה ֹול ‰kCÏB.ׁשח ּיה , Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈
ל ּדֹומה  ה ּדֹומה  ואת  ה ּׁשל ׁשּולין ÏÚ.להביא  CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«

Úa‡∑ עקרב הח ּפּוׁשית ∑Ïk.זה  את  להביא  «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  ה ּדֹומה  ואת  ּבלע "ז aÓ‰.ּדֹומה אשקרבו"ט  ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚∑ ועד מרא ׁשֹו רגלים  ל ֹו ׁשּיׁש ׁשרץ  נדל , זה  «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד "ש  וק ֹורין ּולכאן לכאן .זנב ֹו ְְְְִָָָ

              

     

 ח ח ח ח על על על על ־ ־ ־ ־  ל ל ל להההה ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹל ל ל ל 
מעיו  על ונפל ח , ל ה ח ה ,  ח ל . נח (יא,זה  ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רש"י) ובפירוש מב .

וקא   ח ה כ נת מ ל ה תב  קט  ע ה לפר  ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָי
:ר ה דר  ח " ל ה ח ה ,  ח ל"ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

ז"ל חכמינ ב )אמר לה , א חלק יצר־הרע ".(זהר  א   נח" ְֲֵֵֶַַָָָָָָ
תלפ  לאד א  ה צר־הרע  אי ה תב , מיענ מְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
האכילה  תאות ק ע  היה  מעיו ", על ל ה" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיה 
לאד ה צר־הרע  א מר רא נה  א א  , יארצ  בעניניְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ח ". ל ה" ְִֵֶֶָהיה 
מי  רא  עיניכ  מר  א" ה רה  לה ראת נד  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלמר:

א ה " כו )רא  מ , רא ,(ישעיה  להעלת  צרי  האד , ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
לה ריד  לאד ה צר־הרע  א מר הא ־ל, גדלת נלהתְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה צר־הרע יכ ל ועל־ידי ־זה  ח ". ל ה" ולהי ת  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹרא
היה  לבד  ז א  עד  ,רחמנא ־ליצל , האד את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלה ריד 
היה  הינ מעיו ", על "נפל היה  א א  מעיו , על "ל ה"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.רחמנא ־ליצל תאו ת לגמרי  ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָק ע 
ז"ל חכמינ ב )כמאמר קה , יצר־הרע ,(שבת ל תמנ א " ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

עב דה ־  עב ד  ל א מר עד  ' וכ  ע ה  ל א מר   ְֲֲֲֵֵֵֶַַָָה
ָָזרה ".

" מר" עניני  ק ע  להי ת היא  מ ה  לה צל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה 
ה רה  בפנימ ת כלל רה  העסק  ה א  " מי" ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו

'פרט חלק לקוטי־שיחות בתחילתו . התניא לבעל אור ' 'תורה  (ראה  ְִָ
9־1038) ה א עמוד  הרי  רה , וע סק   רא " מרי" כ ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצר־הרע ". א   ח מ "ה ִֵֵֶַַָָָָנל
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פ              
eˆwLzŒÏ‡∑: ּכתיב ׁשהרי ּבאכילתן, «¿«¿ְֲֲִִֵֶַָָ

ת ּטּמא ּו, ולא  וכן ּבמ ּגע . נפ ׁש ׁשּקּוץ  ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"נפ ׁשתיכם ".
Ìa.ּבאכילתם  Ì˙ÓËÂ∑ ּבהם מ ּטּמאין א ּתם  אם  ֲִַָָ¿ƒ¿≈∆»ְִִִֶֶַַָ

ּוביׁשיבת  ה ּבא  ּבע ֹולם  אתכם  מט ּמא  אני אף  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבארץ ,
.מעלה  ְַָ

     ¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
      §¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

  §¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ ׁשאני קד ֹוׁש, ׁשאני ּכׁשם  ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲִִֵֶֶָ

עצמכם  את  ק ּדׁשּו "והתק ּדׁשּתם ", :ּכ אלהיכם , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹה '
˜„ÌÈL.למ ּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ אתכם אק ּדׁש ׁשאני לפי ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַ

ה ּבא  ּובע ֹולם  B‚Â'.למעלה  e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ לעבר ְְַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲַֹ

וזה ּו מלק ּות . – לאו וכל  הר ּבה ; ּבלאוין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָעליהם 
ּבּגמרא : נמלה ׁשאמר ּו אר ּבע , ל ֹוקה  – ּפּוטיתא  אכל  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשׁש ל ֹוקה  – צרעה  חמ ׁש, ל ֹוקה  –. ְִֵֵֶֶָָ

              

    

והייתוהייתוהייתוהיית      והתק והתק והתק והתק גו גו גו גו ''''  תיכ תיכ תיכ תיכאתאתאתאת־ ־ ־ ־ נפנפנפנפ צצצצ ְְְְְְְְַַַַַַַַאל אל אל אל ־ ־ ־ ־ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
אני אני אני אני   קד קד קד קד י י י י   י י י י מג ־מד )קד קד קד קד (יא, ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ

לאחרי אס רת, מאכלת הלכ ת   ס  " הרמ ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָתב 
אל  "כלל  ה מ ני   חכמי אסר  ברי ה את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָנה 
מביא   א  דברי ה זהר "ל ," תיכנפ את צְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ה "ה ,  ל נפ ממרק  ,לנפ יתרה  וטהרה  ְְְְְְְְֳֵֵֵַַַָָָָָָָקד ה 

אני ".  קד י   י קד  והיית   והתק ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָאמר
וקא  " א  דברי "ה זהר  " הרמ תב  מ ע   לע  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוי
"מביא  ,"צ "ל מ ני   חכמי  אסר  ברי ה  הְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ברי לגי   תב  ולא  ,"לנפ יתרה  וטהרה  ְְְְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָָֹקד ה 

?"צ "ל  ה קרא   ירְְְְְִִֵֶַַַָָהמפ
ה  ברי מה ה הירת דר מיענ ה בזה  למר,  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוי

. בריה מ "צ ְְְְִִֵֶַַ"בל
ה ,"צ "ל   מ  חכמי אסר  ברי ה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה ה 
" מה מתא ננת ' כ מה קהה   אד ני  רב  פ"  בריְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

כט) הלכה  כא " הרמב מה (לשו , לתמ   מק  י   וא ,ְְִִֵֵַָָ
א ר  , א  ברי מ לה נע   רי להזהיר  חכמי  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָרא

? מה להתרחק   אד ני  רב  טבע  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאו ־הכי 
דברי תזהיר  האד נת , " הרמ מיענ מ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה 
מ ני א א  ,פ טבע  מ ד  רק  לא  להי ת צריכה   ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹא
לנפ יתרה  וטהרה  קד ה  מביא   א  ברי מ ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ"ה זהר
לקד ת  נגע  ה  היינ הק "ה "  ל נפ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָממרק 

.פ ה ְֳֶֶַַָוטהרת
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ה ּמעלה  ה ' אני "ּכי אחר : [ּדבר  אתכם . העליתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמצ ֹותי
ּכתיב : וכאן "ה ֹוצאתי", ּכתיב : ּבכ ּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם ",
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ּומעליּותא  ּדּים , – א ּמֹות  ּכׁשאר  ּבׁשרצים  ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמ ּטּמאין

"מעלה "] ל ׁשֹון וה ּוא  ּגּביה ּו, .היא  ְְְֲִֶַַַ
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הם ?! מפר ׁשים  ּכבר  והלא  לער ֹוד ? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹל ֹומר 
לנֹולד ּו ּכׁשרה , טרפה  סימני ּבּה ׁשּנֹולד ּו ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָא ּלא 

ּפס ּולה : טרפה  סימני ְְִֵֵָָָָּבּה

             

כנ את מכיל ה רה    רת,  עמי הס ר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻבר
את  ועל־אחת־ה ־וכ ה  ,  קי ס וה ה רה  ל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָל

."ת תח פ וס פ ס ת ח   נע" בחינת , מ ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָס
ל  וה מע ת  י ה י ה ר  מה :להבי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוצרי
ה רה    לבי ה ה ר" בי ה מא  י ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"להב יל
מ ני , מק מס ר ה א  "מיני " :להיפ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ"מיני "?
"מ"  מ רה , ל יינ , א  "מיני " ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה עלה 

על מד ר וכא ר עטרת, ע ר זה    י נטל  ה רה  ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
טמאה , כ יצד  רע ", ריג "לא  לגיה  אמר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעלה ,

ה ה ר"? בי ה מא  י" הב לה  צר  י גינְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לטה ר  טמא  י הב לה   סקי ע א ר ה א :  לכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההס ר
לח ב   ה ערה , ח ט ד ת, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹה תאת
 י להד להב יל  ינדר זאת בכל טה ר, ה א  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה מא 
ח  נתינת צר  י   ל  ת ולדח טמא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹה א 

"מיני ": ל ה עלית מה רה  וקא  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמיחדת,
ימי  "בעת  ל "ה ללת",ה ה ה ה ני ני ני ני"""" דרה  דרת , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

א רה : ה ערה . ח ט ק  ספק  רא י  להב יל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָק ה 
מ י ", ל "לימה  ע טה  ה "ח ", ה א  הרע , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה צר

: האד לי  עוט קד ה , ְְְְְִִֵֵַָָָָָאיצטלא 
זאת  הרי  , לאד מז ה ד ־ר־ה א  בר ל יוְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
בר,  מ ה האלקי    ה את ויז יברר  האד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹדי 
 מ לה נע  כל יצד   הרע  ה צר עט    ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוא
ספק ,  י , אמנ ? האלקי    ה את ולדח ת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאכל

 בכלל ? לכ  לח  עלי מ ע   א אס ר, ה בר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹא 
חיטה  ז הרי  המה ,  חטי א ר  הרע  ה צר עט ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
 ח להעלת מ ע  רת, ה ה חיטת רב  ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָֹרה .

בר? האלקי    ה את לדח ת    מְֱִִִִֶֶַַָָָָֹ
מעלה  "מיני " ל רה  ליה די   י א ר  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא
ל חס ־ו לעבר א  אמ י  רצ ל  י ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹמה ללת,
ה עלה   ק  לכ  וי ה ערה , ח ט  א  העלי רצ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
פ ה י  ה צר, לפיי   נכנעי אי אז  ה כל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגלת
ה ה די , ל העצמי  הרצ את להכניע  יכ לה  אינ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה המית

.פ מה ללת' 'מעלה  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָה א 
ק ה  ה בה  חטא , ל ספק  על ה בה , עני ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָד ע 
ל  ער    מ ו אי , חטא  על מא ר י תר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻועמ ה 
 א ל  וער ח ת),  א (וקא , נקא  ה א  ח את ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָקר
ה נע ת  לגי     וכ נקא ). 48   סלעי (ני   י ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
במיחד א ר, מ פק  לה מר די  מ כ ח ה , ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמא ר
"מיני ". דרת צר  י   "להב יל" צר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמ פק 
"א ה   אחריה  לרה  מיני  רת י ה ר    ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
רת  את  ררי ע על־ידי  זכר": וילדה  תזריע  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָי 
נה   י הה א ר  א , יי  אי ,פ ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה "מיני "
יעי מ אז  ' וכ  תק  מדי ע זאת כל , העלי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמהרצ

ל , חד יר זכר", העתידה ,זכר זכר זכר זכר ל"וילדה  א לה  , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א לה  ,( יי מ (למעלה  לת אחריה  אי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָא לה 

. מ קרב  ,צדקנ מ יח  ביאת וה למה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאמ ית
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הם ?! מפר ׁשים  ּכבר  והלא  לער ֹוד ? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹל ֹומר 
לנֹולד ּו ּכׁשרה , טרפה  סימני ּבּה ׁשּנֹולד ּו ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָא ּלא 

ּפס ּולה : טרפה  סימני ְְִֵֵָָָָּבּה

             

כנ את מכיל ה רה    רת,  עמי הס ר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻבר
את  ועל־אחת־ה ־וכ ה  ,  קי ס וה ה רה  ל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָל

."ת תח פ וס פ ס ת ח   נע" בחינת , מ ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָס
ל  וה מע ת  י ה י ה ר  מה :להבי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוצרי
ה רה    לבי ה ה ר" בי ה מא  י ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"להב יל
מ ני , מק מס ר ה א  "מיני " :להיפ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ"מיני "?
"מ"  מ רה , ל יינ , א  "מיני " ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה עלה 

על מד ר וכא ר עטרת, ע ר זה    י נטל  ה רה  ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
טמאה , כ יצד  רע ", ריג "לא  לגיה  אמר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעלה ,

ה ה ר"? בי ה מא  י" הב לה  צר  י גינְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לטה ר  טמא  י הב לה   סקי ע א ר ה א :  לכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההס ר
לח ב   ה ערה , ח ט ד ת, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹה תאת
 י להד להב יל  ינדר זאת בכל טה ר, ה א  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה מא 
ח  נתינת צר  י   ל  ת ולדח טמא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹה א 

"מיני ": ל ה עלית מה רה  וקא  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמיחדת,
ימי  "בעת  ל "ה ללת",ה ה ה ה ני ני ני ני"""" דרה  דרת , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

א רה : ה ערה . ח ט ק  ספק  רא י  להב יל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָק ה 
מ י ", ל "לימה  ע טה  ה "ח ", ה א  הרע , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה צר

: האד לי  עוט קד ה , ְְְְְִִֵֵַָָָָָאיצטלא 
זאת  הרי  , לאד מז ה ד ־ר־ה א  בר ל יוְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
בר,  מ ה האלקי    ה את ויז יברר  האד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹדי 
 מ לה נע  כל יצד   הרע  ה צר עט    ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוא
ספק ,  י , אמנ ? האלקי    ה את ולדח ת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאכל

 בכלל ? לכ  לח  עלי מ ע   א אס ר, ה בר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹא 
חיטה  ז הרי  המה ,  חטי א ר  הרע  ה צר עט ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
 ח להעלת מ ע  רת, ה ה חיטת רב  ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָֹרה .

בר? האלקי    ה את לדח ת    מְֱִִִִֶֶַַָָָָֹ
מעלה  "מיני " ל רה  ליה די   י א ר  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא
ל חס ־ו לעבר א  אמ י  רצ ל  י ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹמה ללת,
ה עלה   ק  לכ  וי ה ערה , ח ט  א  העלי רצ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
פ ה י  ה צר, לפיי   נכנעי אי אז  ה כל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגלת
ה ה די , ל העצמי  הרצ את להכניע  יכ לה  אינ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה המית

.פ מה ללת' 'מעלה  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָה א 
ק ה  ה בה  חטא , ל ספק  על ה בה , עני ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָד ע 
ל  ער    מ ו אי , חטא  על מא ר י תר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻועמ ה 
 א ל  וער ח ת),  א (וקא , נקא  ה א  ח את ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָקר
ה נע ת  לגי     וכ נקא ). 48   סלעי (ני   י ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
במיחד א ר, מ פק  לה מר די  מ כ ח ה , ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמא ר
"מיני ". דרת צר  י   "להב יל" צר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמ פק 
"א ה   אחריה  לרה  מיני  רת י ה ר    ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
רת  את  ררי ע על־ידי  זכר": וילדה  תזריע  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָי 
נה   י הה א ר  א , יי  אי ,פ ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה "מיני "
יעי מ אז  ' וכ  תק  מדי ע זאת כל , העלי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמהרצ

ל , חד יר זכר", העתידה ,זכר זכר זכר זכר ל"וילדה  א לה  , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א לה  ,( יי מ (למעלה  לת אחריה  אי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָא לה 

. מ קרב  ,צדקנ מ יח  ביאת וה למה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאמ ית
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שלושה עשר לעומר עמ' ב



פב

יום ראשון - כ"ג ניסן
פרק כ, מפרק קח
עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו ניסן
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד ניסן
פרק כ, מפרק קיג
עד סוף פסוק קיח

יום חמישי - כ"ז ניסן
פרק כ, מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה ניסן
פרק כ,

פרק קיט מתחילת הפרק
עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח ניסן
פרק כ, מפרק קלה 
עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט ניסן
פרק כ

מפרק קמ עד סוף פרק קמד

לשבוע פרשת שמיני 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 



פג              

ניסן  כ"ג ראשון  יום 
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.3:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰כן"‰Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל  דהוי 'Î"„אפ"ל . ההי "ן ששני  ע"ז (נוסף שווין ‡ÔÈצירופים
- ברור˘Ê‰ברוחניותם שלא - הפי ' נ"ל  ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי  שמי "ב כ "א כו', מאירים ‡Á„הצירופים È‡Ó בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י  בתפירות נמצא עד "ז - השעות. לענין בכלל  שייכים שלא - שלהם צירופים וישנם - באד ' ועד "ז "ÈÏשעה,

פי "ג ) תפלין תיקון מס' חסידים (משנת אד ' צירופים ‰ÌÈ˘ÂÙÓצירופי  די "ב ז' פ"ה השמות ש ' ובע"ח  הי "ב. לשאר שייכות ואין שם
במל '". אחרונים צירופים וי "ב בז"א הם דאד ' ראשונים
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ניסן  כ"ד שני יום 
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צג               

           

          

          

         

    

    

     

   

   

   

   

   

   

    

   

     

   

   

   

    

          

          

  

          
      

        
        

        
        

        
        

        
         
         
      
        

      
      

        
       

        
       
          
        

       
         

        

       
       

        
         
 
  
   
  
   
  
   

   
   
    
  
   
  


   
   
       
        
         

         
    

       
       

      
     

        
         

        
       

        
      
        

       
       

        
          
         

        
      

        
       

         
       

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

 
       

     
          
      
      
        
        
       
      
      
     
        
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

יז.1. ג , א.2.אבות יג , חצות.3.חגיגה לתיקון בהערה בסידורו ביאור בתוספת זאת מסביר הזקן שרבנו כפי 



צד              

      
         
         
     

 
  

  
   
  
  
   
   
 
 
 
  
    
  
   
   
   
   
   
      

      
      
      
       
          

        
         

       
     

      
     

         
        

         
       

       
        

        
        

       
         
         
       

            
        
        

     
  

   
  
  

  
  
 

   
   
  
  

  
   
   
   
   
  
  
   
      

        
         
         
         
      
          
       
        
          
        
        

       
      

         
       
       

        
        

        
       
       

        
        

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

 
     
        
        
         
          
       
        
        
        
       
        
      

         
       
        

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

יט .4. פרק לעיל  ז.5.ראה טז, יב.6.שמות כח , א.7.איוב לב, ו.8.תמיד  לג , כח .9.תהלים כח , איוב



צה               

         
  

         
        
         
       

         
      

       
         
        

      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

             

           
          

         
         

       
         
        

 
         

            
          
         
         
          
         
         
        
        
          

 
         

         
         

        
          
         
          
           
          
          

    
         

         
          
         

   
          

          
         

          
          
           

         
          

         
    

    

    
         
        
        
         

         
         

     


          
       

  
          

      
        

         
          

           
         

          
 

           
         

         
          

       
         

 


         
          

          
        





































































































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום שני עמ' ב



היום יום . . . צו

ה'תש"גכג ניסן, אסרו חג ]בחו"ל[, שמונה לעומריום רביעי

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כל . . . סא לי"ח.

עס איז פאראן דער ענין ווָאס אחש"פ איז דער גילוי פון משיח, ווָאס איז שייך לכל 
ישראל. פסח איז דָאך דער מדלג און ליל שמורים, און בכלל הערט זיך חרות'דיק, און 
נָאכדעם פאלט מען אריין אין וועלט, איז דָאס איז דער גילוי פון משיח, דער תוקף 

ווָאס עס גיט אז מ'זָאל קענען געהן אין וועלט.

ג'  ַסח הּוא ֲהֵרי ַה'ְמַדּלֵ ָרֵאל. ּפֶ ְך ְלָכל ִיׂשְ ּיָ ַ ּשׁ יַח, ׁשֶ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ ַסח הּוא ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ נֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ֶיׁשְ
ֶזה  ֲהֵרי  ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם –  נֹוְפִלים  ן  ִמּכֵ ְוַאַחר  ן חֹוִרין,  ּבֶ ל  ׁשֶ ִהיא  ַהַהְנָהָגה  ּוִבְכָלל,  ּמּוִרים'.  ׁשִ ְו'ֵליל 

עֹוָלם. ר ֶאת ַהֲהִליָכה ּבָ ֵדי ְלַאְפׁשֵ ן ּכְ ּתָ יַח, ַהּתֶֹקף ַהּנִ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ הּוא ַהּגִ

ה'תש"גכד ניסן, תשעה לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: ועוד זאת . . . סא ידיו וכו'.

יֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ֶהֱחָינּו ּבִ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ נֹוֲהִגים ׁשֶ

לא טוב הָאבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי 
בַאלד א נברא איז דָא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.

'לֹא  נֹו  ֶיׁשְ ְבָרא  [ּנִ ]ּבַ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ֲעבֹוָדה  ָהָיה  ַלֲעָזאֵזל  ִעיר  ׂשָ נּו.  ְלֻכּלָ ֵיׁש  טֹוב'  'לֹא 
ֵזָרה. חֹו ְלֶאֶרץ ּגְ ּלְ טֹוב', ֵיׁש ְלׁשַ

ה'תש"גכה ניסן, עשרה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וגם להיות . . . כמ"ש במ"א.

ֲאָבִנים  ִלְלֹטשׁ  ִלּיֹות אֹו  ַמְרּגָ ִלְנֹקב  ָידֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּוַמֲעָלתֹו.  ְלִפי ַמהּותֹו  ָאָדם  ָכל  ּבְ ִהיא  ָהֲעבֹוָדה 
ֲעבֹוָדה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם   – ֲעבֹוָדה  ּבַ ֶזה  ל  ּכָ ְגַמת  ּדֻ ּומּוָבן   – ֶלֶחם  ת  ֲאִפּיַ ְמֶלאֶכת  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְועֹוֵסק  טֹובֹות 

ב ָלִאיׁש ַההּוא. ָכל ֶזה ְלֵחְטא ֵיָחׁשֵ ְמֹאד, ּבְ ְצֶרֶכת ּבִ ּוְמָלאָכה ַהּנִ

ה'תש"גכו ניסן, יא לעומרשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּיָר. ֲאִמיַרת ּכָ

ים.  ּיִ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַהְפטֹוָרה: ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכׁשִ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק מג. והנה . . . 124 לקמן.

משיחת אאמו"ר: חסידות מָאנט אז ורחץ את בשרו במים ולבשם. ד. ה. די השכלה 
פון חסידות מוז אויסווַאשען דעם בשר, און ארָאּפשוויינקען דעם את בשרו, את הטפל 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צז היום יום . . . 
לבשרו, די אלע רגילות'ן, וועלכע בשר מַאכט, און דאן קען מען ערשט ָאנטָאן 
די בגדי קדש. מחשבת ודבור חסידות והנהגתם של חסידים בהתבוננות קודם התפלה 
בגדי קדש הם, דָאס איז בגדים וועלכע מען הָאט געגעבען מן הקדש, אבער דער 
ורחץ במים את בשרו דָאס דארף מען אליין. לבושי הנפש דָאס גיט מען מלמעלה, 
ָאבער ָאּפווַאשען דעם טפל ווָאס ווערט פון בשריות און דעם בשר אליין מַאכען פאר 
א בשר קדש, דָאס איז נָאר בכח עצמו. און דָאס מאנט חסידות, און אויף דעם הָאט 
רבינו הגדול געהַאט מסירות נפש. ער הָאט געעפענט דעם צנור פון מס"נ אויף עבודת 
ה' בתפלה, זיין צוגעבונדען צו עצמות א"ס, חסידות שטעלט אוועק א חסיד פנים אל 

פנים צו עצמות א"ס.

ם".  ּוְלֵבׁשָ ִים  ּמַ ּבַ רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  "ְוָרַחץ  ׁשֶ ּתֹוַבַעת  ֲחִסידּות  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ֵפל  ַהּטָ ֶאת  רֹו",  ׂשָ ּבְ ָה"ֶאת  ֶאת  ֹטף  ְוִתׁשְ ר,  ׂשָ ַהּבָ ְרֹחץ  ּתִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ַהֲחִסידּות  ַלת  ּכָ ַהׂשְ אֹוֶמֶרת:  ֹזאת 
ְוִדּבּור  ֶבת  ַמְחׁשֶ ֹקֶדׁש.  ְגֵדי  ּבִ ִלְלּבֹשׁ  ָבר  ּכְ ר  ֶאְפׁשָ ָאז  ְוַרק  יל,  ַמְרּגִ ר  ׂשָ ַהּבָ ׁשֶ ִלים  ַהֶהְרּגֵ ל  ּכָ רֹו,  ִלְבׂשָ
נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ָגִדים  ּבְ ֵאּלּו  ֵהם";  ֹקֶדׁש  ְגֵדי  "ּבִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ ֲחִסיִדים  ל  ׁשֶ ְוַהְנָהָגָתם  ֲחִסידּות, 
ַמְעָלה,  ִמּלְ ִנים  ִנּתָ ֶפׁש  ַהּנֶ י  ְלבּוׁשֵ ְלַבד.  ַלֲעׂשֹות  ֵיׁש  רֹו",  ׂשָ ּבְ ֶאת  ַמִים  ּבַ ַה"ְוָרַחץ  ֶאת  ַאְך  ַהּקֶֹדׁש.  ִמן 
ֹכַח ַעְצמֹו. ְוֹזאת  ּבְ ר ֹקֶדׁש – ֶזהּו ַרק  ר ִלְבׂשַ ׂשָ ִרּיּות, ְוַלֲהֹפְך ֶאת ַהּבָ ׂשָ ּנֹוָצר ֵמַהּבְ ֵפל ׁשֶ ַאְך ְרִחיַצת ַהּטָ
ֶפׁש  ַהּנֶ ְמִסירּות  ִצּנֹור  ֶאת  ַתח  ּפָ ֶנֶפׁש. הּוא  ְמִסירּות  דֹול  ַהּגָ נּו  ְלַרּבֵ ָהְיָתה  ְך  ּכָ ְוַעל  ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַבַעת 
ֶאל  ִנים  ּפָ ָחִסיד  יָבה  ְמּצִ ֲחִסידּות  ֵאין־סֹוף.  ְלַעְצמּות  ְקׁשּוִרים  ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ ה,  ְתִפּלָ ּבַ ֲעבּור ֲעבֹוַדת ה' 

ִנים מּול ַעְצמּות ֵאין־סֹוף. ּפָ

ה'תש"גכז ניסן, יב לעומריום ראשון

חומש: קדושים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ָמתֹו־ֵעֶדן  ֵקן[ ִנׁשְ נּו ]ַהּזָ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ מּור, ּכְ ה אֹוָתם ַלֲהָנָאתֹו – ֵהם ַרע ּגָ ִרים, ִאם עֹוׂשֶ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ּדְ
ֶהם  ְהֶיה ּבָ ּיִ ִרים ׁשֶ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ּדְ ּבַ ה  ָ ר ְלָך. ָצִריְך ְלַהְכִניס ְקֻדּשׁ ּתָ ּמֻ ּבַ ׁש ַעְצְמָך  ַקּדֵ ּדְ ֶרק ז( . ְלִפי  ְנָיא ּפֶ )ּתַ

ַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות. ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִיְרַאת ׁשָ ְכִלית ׁשֶ ּתַ

ה'תש"גכח ניסן, יג לעומריום שני

חומש: קדושים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק מד. והנה כל . . . סג צפרא כו'.

ָרֵאל?  ִיׂשְ ַאֲהַבת  אֹו  ה'  ַאֲהַבת  יֹוֵתר,  ַנֲעֵלית  ֲעבֹוָדה  ֵאיֶזה  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֲאלּו  ׁשָ ַהֲחִסיִדים 
ָרֵאל.  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ָמתֹו רּוחֹו ְוַנְפׁשֹו ׁשֶ ִנׁשְ ַאַחת ֲחקּוקֹות ּבְ יֶהן ּכְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ַען: ַאֲהַבת ה' ְוַאֲהַבת ִיׂשְ ַוּיַ
ַמה  אֹוֵהב  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ְגדֹוָלה  ּדִ ֲהֵרי  ה'",  ָאַמר  ֶאְתֶכם,  י  "ָאַהְבּתִ תּוב:  ַהּכָ ר  ּבֵ ּדִ ָמֵלא  ּוִמְקָרא 

ָהָאהּוב אֹוֵהב. ֶ ּשׁ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . צח

ה'תש"גכט ניסן, יד לעומריום שלישי

חומש: קדושים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ואהבה רבה . . . 126 טבע.

ָהִראׁשֹונֹות  ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ לֹשׁ  ׁשָ ַעל  ֲחִסידּות  י  רּוׁשֵ ּדְ ]=ֵסֶפר  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ג'  ַעל  ּתֹוָרה"  ּקּוֵטי  ַה"ּלִ ַמת  ַהְקּדָ
ֵקן ִלְפֵני  נּו ַהּזָ ֲאָמרֹו ַרּבֵ ִתיב לֹא ֹתאְכלּו", הּוא ַמֲאָמר ׁשֶ ה ּכְ ּתֹוָרה[, "ְלָהִבין ִעְנַין ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית, ִהּנֵ ּבַ ׁשֶ

ַמח ֶצֶדק"  ְכּתֹב ַה"ּצֶ ֵקן: נּו, ַהְטָעָמה? ַוּיִ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ְלָפָניו, ַוּיֹאֶמר ַרּבֵ ַמח ֶצֶדק", ַוֲחָזרֹו ַה"ּצֶ ַה"ּצֶ
ַעת  י ַהּצָ ֲאָמר. ַעל ּפִ ְפִנים ַהּמַ הֹות ּבִ יּהַ ַהֲהָנָחה, ַוְיַצּוֹו ְלַהְכִניס ַהַהּגָ נּו ִהּגִ ף. ַרּבֵ ּקָ ּמֻ הֹות ּבַ ֲהָנָחה ִעם ַהּגָ

ּקּוֵטי ּתֹוָרה". ָמה ְלַה"ּלִ תֹור ַהְקּדָ ַמֲאָמר ֶזה ּבְ ֲחרּו ּבְ "ּב[ ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

שבת 
קודש

             

       
        

         
       

        
     

          
      

         
     

          
        

          
         

         
  

          
         

       
     

        
        

          
      

 
          

         


        
        

        
         

    


       

         
       

          
         

        
         

        
       

        
        

 
     

       
           

   
        

          
      

       
        

         
         

     
         

          
       

          
       

        




































































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום שני עמ' א

            

ה'תשע"ח  ניסן כ"ג  ראשון יום  ?          

        
     

עובדי שקברי  יוחאי  בר שמעון כרבי  פוסק  הרמב "ם

באוהל מטמאים אינם  א)כוכבים  סא, התוספות(יבמות אך (שם ,

ממגע) שנינוד "ה כי  להלכה אינם  רשב "י שדברי  (אהלות כתבו

מ"ז ֿט) נפליהםפי "ח שקוברים  מפני טמאים  הגויים שמדורות 

באוהל . מטמאים עכו"ם  שקברי  ומכאן בבתיהם,

למלך' ה"ז )וה'משנה מדורות(פי "א הרמב "ם שלדעת ביאר

גזרו  חכמים  אלא אוהל טומאת  משום  לא טמאים  הגויים

העמים  כארץ  שיטמאו הי "א)עליהם  פ"ג .(להלן 

המסופר על מסתמך  שהרמב "ם  כתב  משנה' וה'כסף 

א)בגמרא קיד , מציעא את(בבא אבוה  בר רבה  פגש  שכאשר

הנך ומדוע  אתה  כהן הרי  שאלו: הקברות בבית  הנביא אליהו

של "קבריהן רשב "י בדברי  והשיבו הקברות ? בבית  עומד

מטמאין ". אין כוכבים  עובדי 

הגדולים ' ב 'שם  החיד"א  כך על העיר י ,אמנם, גדולים, (מע'

רכד ) עצמואות הרמב "ם  המשנה)מדברי  לפי ' שאין (בהקדמתו 

היא'. בשמים  'לא כי  הנביא דברי  על לסמוך

וביאר:

את מקבלים  אין אכן נבואה, בדרך דבריו יאמר  אליהו אם 

"מכח  דבריו את  יפרש אם  אך היא', בשמים  'לא כי  דבריו

עליו. לסמוך  יש  ודאי  השלמה" וידיעתו הרמה חכמתו

ערוך' וה 'שלחן הטור  כתבו  ס"ב)להלכה שעב סי ' שיש(יו "ד 

ללכת שלא  להיזהר צריכים  והכהנים  התוספות, לדעת  לחשוש 

'מרבבה ה'דגול  ואף  עכו"ם. שם)קברי  סבור(יו "ד  שהיה 

הראב "ד שיטת  בצירוף  עכו"ם, בקברי  אוהל טומאת  להתיר

הט"ו ) פ" נזירות על(הל ' אין מתים טמאי  שכולנו הזה  שבזמן

הראב "ד וגם שיתכן וכתב , בו חזר - להטמא איסור  הכהן

אין  מלקות  עונש  ורק  להיטמא , התורה  מן  איסור שיש  סובר

הזה . בזמן

שמח ' הוסיף :(כאן )וה 'אור

אסור באוהל מטמא אינו שעכו"ם  הרמב "ם לשיטת  גם

  ועולה בוקעת  הטומאה כאשר כי  (כשאין ,

טפח) "צריךפותח ולכן אוהל, מדין ולא מגע  מדין אסור  זה הרי 

לזה". יחוש  נפש  ובעל עו"ג... ממתי  גם ליזהר הזה  בזמן כהן 

ה'תשע"ח  ניסן כ"ד שני יום  ?      

        
         
         

 
גזירה טמא ? אמרו טעם  ומה טהור, אדם  עור  תורה : "דבר

שטיחים " ואמו אביו עור  אדם יעשה א)שמא  נה, .(נדה

שאדם חכמים חששו איך  הראשונים: כך על  ותמהו

לעשות יעז אינו מישראל שבגויים  רשע  שאפילו דבר 

עושה ?!

לשימוש , שטיחים  מהם שיעשה החשש  אין כי  ותירצו

רבים ימים עליהם להתאבל כדי הכותל  גבי  על לשטחם אלא

קצת שכיח  אכן  זה  ודבר הטובים . מעשיהם  את לזכור כדי  או

כן יעשה  שלא  כדי  העור, על טומאה גזרו נדה ולכן (ריטב"א

.שם)

מן  בהנאה  אסור מת  הכי  בלאו הרי  עוד: להקשות  יש  אך 

מדרבנן? נוסף  איסור לחדש  צריך מה ולשם  התורה,

התוספות  שמא)ותירצו ד "ה שם ההנאה(נדה שאיסור  אף  כי 

העם בעיני  חמורים  טומאה  איסורי  אך התורה, מן הוא ממת

שאמרו כפי  א)יותר, כג, טומאה(יומא איסור עליהם  "קשה  :

טומאה איסור של בכוחו יש  כן ועל דמים !' משפיכות יותר

ההנאה מאיסור  יותר כן מלעשות העם  את למנוע  מדרבנן

מהתורה .

בכלל אינו  העור  אך בהנאה , אסור עצמו המת  אמנם ועוד:

טומאה . עליו לגזור  הוצרכו ולכן  בהנאה . מותר והוא  הבשר

אינו  העור אם אף  כי  להקשות, יש  השני  ההסבר על  אך 

את לקבור  התורה  מן חובה  הרי  מקום מכל בהנאה , אסור

איסור יש וכן תלין', 'לא  על עובר מלקבור והמשתהה  המת

עורו! את  שפושט  בכך  המת  ניוול של חמור

יפשיט  שמא חששו חז"ל  כי  לעיל האמור לפי ליישב  ויש 

כי לחשוב  עשויים אדם  ובני  לכבודם ואמו אביו עור  את 

ולכן  תלין', 'לא  ואיסור  המת ניוול של איסור  אין כזה באופן

מכך שימנעו כדי טומאה  העור  על לגזור נדה הוצרכו סופר  (חתם

.שם)

ה'תשע"ח  ניסן כ"ה שלישי יום          

        
        

 
שאינם עצים סרק , שאילנות  משמע  הרמב "ם מדברי 

משמע  וכן קבר. בה  שאבד בשדה  לנטוע  מותר פירות, עושים

מותר מאכל, אילן ונטע  עבר  אם  אבל  לנטוע , הוא שהאיסור

לעוקרו צריך  ואינו משנה)לקיימו .(כסף

במשנה  שנינו הרי  הרמב "ם, על  השיג פי "ח והראב "ד (אהלות

ואין מ"ג) נטע , כל נטעת אינה בתוכה... קבר שאבד  "שדה :

פירות". עושה שאינו סרק  מאילן חוץ  אילנות בה מקיימין



צט

             

       
        

         
       

        
     

          
      

         
     

          
        

          
         

         
  

          
         

       
     

        
        

          
      

 
          

         


        
        

        
         

    


       

         
       

          
         

        
         

        
       

        
        

 
     

       
           

   
        

          
      

       
        

         
         

     
         

          
       

          
       

        




































































































































            

ה'תשע"ח  ניסן כ"ג  ראשון יום  ?          

        
     

עובדי שקברי  יוחאי  בר שמעון כרבי  פוסק  הרמב "ם

באוהל מטמאים אינם  א)כוכבים  סא, התוספות(יבמות אך (שם ,

ממגע) שנינוד "ה כי  להלכה אינם  רשב "י שדברי  (אהלות כתבו

מ"ז ֿט) נפליהםפי "ח שקוברים  מפני טמאים  הגויים שמדורות 

באוהל . מטמאים עכו"ם  שקברי  ומכאן בבתיהם,

למלך' ה"ז )וה'משנה מדורות(פי "א הרמב "ם שלדעת ביאר

גזרו  חכמים  אלא אוהל טומאת  משום  לא טמאים  הגויים

העמים  כארץ  שיטמאו הי "א)עליהם  פ"ג .(להלן 

המסופר על מסתמך  שהרמב "ם  כתב  משנה' וה'כסף 

א)בגמרא קיד , מציעא את(בבא אבוה  בר רבה  פגש  שכאשר

הנך ומדוע  אתה  כהן הרי  שאלו: הקברות בבית  הנביא אליהו

של "קבריהן רשב "י בדברי  והשיבו הקברות ? בבית  עומד

מטמאין ". אין כוכבים  עובדי 

הגדולים ' ב 'שם  החיד"א  כך על העיר י ,אמנם, גדולים, (מע'

רכד ) עצמואות הרמב "ם  המשנה)מדברי  לפי ' שאין (בהקדמתו 

היא'. בשמים  'לא כי  הנביא דברי  על לסמוך

וביאר:

את מקבלים  אין אכן נבואה, בדרך דבריו יאמר  אליהו אם 

"מכח  דבריו את  יפרש אם  אך היא', בשמים  'לא כי  דבריו

עליו. לסמוך  יש  ודאי  השלמה" וידיעתו הרמה חכמתו

ערוך' וה 'שלחן הטור  כתבו  ס"ב)להלכה שעב סי ' שיש(יו "ד 

ללכת שלא  להיזהר צריכים  והכהנים  התוספות, לדעת  לחשוש 

'מרבבה ה'דגול  ואף  עכו"ם. שם)קברי  סבור(יו "ד  שהיה 

הראב "ד שיטת  בצירוף  עכו"ם, בקברי  אוהל טומאת  להתיר

הט"ו ) פ" נזירות על(הל ' אין מתים טמאי  שכולנו הזה  שבזמן

הראב "ד וגם שיתכן וכתב , בו חזר - להטמא איסור  הכהן

אין  מלקות  עונש  ורק  להיטמא , התורה  מן  איסור שיש  סובר

הזה . בזמן

שמח ' הוסיף :(כאן )וה 'אור

אסור באוהל מטמא אינו שעכו"ם  הרמב "ם לשיטת  גם

  ועולה בוקעת  הטומאה כאשר כי  (כשאין ,

טפח) "צריךפותח ולכן אוהל, מדין ולא מגע  מדין אסור  זה הרי 

לזה". יחוש  נפש  ובעל עו"ג... ממתי  גם ליזהר הזה  בזמן כהן 

ה'תשע"ח  ניסן כ"ד שני יום  ?      

        
         
         

 
גזירה טמא ? אמרו טעם  ומה טהור, אדם  עור  תורה : "דבר

שטיחים " ואמו אביו עור  אדם יעשה א)שמא  נה, .(נדה

שאדם חכמים חששו איך  הראשונים: כך על  ותמהו

לעשות יעז אינו מישראל שבגויים  רשע  שאפילו דבר 

עושה ?!

לשימוש , שטיחים  מהם שיעשה החשש  אין כי  ותירצו

רבים ימים עליהם להתאבל כדי הכותל  גבי  על לשטחם אלא

קצת שכיח  אכן  זה  ודבר הטובים . מעשיהם  את לזכור כדי  או

כן יעשה  שלא  כדי  העור, על טומאה גזרו נדה ולכן (ריטב"א

.שם)

מן  בהנאה  אסור מת  הכי  בלאו הרי  עוד: להקשות  יש  אך 

מדרבנן? נוסף  איסור לחדש  צריך מה ולשם  התורה,

התוספות  שמא)ותירצו ד "ה שם ההנאה(נדה שאיסור  אף  כי 

העם בעיני  חמורים  טומאה  איסורי  אך התורה, מן הוא ממת

שאמרו כפי  א)יותר, כג, טומאה(יומא איסור עליהם  "קשה  :

טומאה איסור של בכוחו יש  כן ועל דמים !' משפיכות יותר

ההנאה מאיסור  יותר כן מלעשות העם  את למנוע  מדרבנן

מהתורה .

בכלל אינו  העור  אך בהנאה , אסור עצמו המת  אמנם ועוד:

טומאה . עליו לגזור  הוצרכו ולכן  בהנאה . מותר והוא  הבשר

אינו  העור אם אף  כי  להקשות, יש  השני  ההסבר על  אך 

את לקבור  התורה  מן חובה  הרי  מקום מכל בהנאה , אסור

איסור יש וכן תלין', 'לא  על עובר מלקבור והמשתהה  המת

עורו! את  שפושט  בכך  המת  ניוול של חמור

יפשיט  שמא חששו חז"ל  כי  לעיל האמור לפי ליישב  ויש 

כי לחשוב  עשויים אדם  ובני  לכבודם ואמו אביו עור  את 

ולכן  תלין', 'לא  ואיסור  המת ניוול של איסור  אין כזה באופן

מכך שימנעו כדי טומאה  העור  על לגזור נדה הוצרכו סופר  (חתם

.שם)

ה'תשע"ח  ניסן כ"ה שלישי יום          

        
        

 
שאינם עצים סרק , שאילנות  משמע  הרמב "ם מדברי 

משמע  וכן קבר. בה  שאבד בשדה  לנטוע  מותר פירות, עושים

מותר מאכל, אילן ונטע  עבר  אם  אבל  לנטוע , הוא שהאיסור

לעוקרו צריך  ואינו משנה)לקיימו .(כסף

במשנה  שנינו הרי  הרמב "ם, על  השיג פי "ח והראב "ד (אהלות

ואין מ"ג) נטע , כל נטעת אינה בתוכה... קבר שאבד  "שדה :

פירות". עושה שאינו סרק  מאילן חוץ  אילנות בה מקיימין



ק            

מקיימין  "אין ומהנאמר סרק , אילן אף  לנטוע  שאסור  ומשמע 

אילן  ונטע  עבר  שאם  משמע  סרק " מאילן חוץ  אילנות בה 

אותו! לעקור  צריך מאכל,

משנה ': ה 'כסף  ופירש 

שאינו  סרק  מאילן "חוץ  במשנה  שהנאמר  נקט הרמב "ם

שמותר היינו נטע ", כל נטעת  "אינה  על מוסב  פירות" עושה

סרק  אילן שם)לנטוע  במשנה והרע"ב הרמב"ם פירשו  הקטע (וכן  ואילו

נאמר אלא בגרסתו נמצא  אינו אילנות " בה מקיימין "ואין

סרק ". מאילן חוץ  נטע  כל  נטעת "ואינה 

שהשרשים "מפני  הוא האיסור  הרמב "ם , לדעת ומוסיף :

איסור אין ולכן טמאים  ספק  והפירות המת " עד מגיעין 

כתב  הראב "ד  אך  פירות . עושה שאינו סרק  אילן בנטיעת 

דירתו  ועושה  נמשך  אדם  מאכל ש "אילני  לפי  הוא שהאיסור

מותר סרק  אילנות  ואילו לקיימם . אף  אסור ולכן ביניהם "

אבל שם , דירתו ולעשות להימשך  אדם דרך אין כי  לקיימם

באילן  דירתו עושה  "לפעמים  כי  לכתחילה , לנטעם  אסרו

סרק ".

אחרונה' שם)וה 'משנה  מבאר:(אהלות

משום הוא קבר בה שאבד בשדה אילנות  נטיעת איסור 

בהנאה אסור  ב)שהקבר מז , אסור(סנהדרין  לכתחילה ולכן ,

סרק  אילן גם  נטע")לנטוע  הנאה .("כל  זו גם כי 

לא לקיימו, מותר מקודם  אותו נטעו אם מקום ומכל

מאכל אילן לקיים  האיסור  כי לקיימו, שאסרו מאכל כאילן

הקבר שאבד קודם  אותו נטעו כאשר הוא  מקודם הנטוע 

חכמים גזרו  זאת ועם  הקבר. במקום אותו נטעו לא שהרי 

ל אותו שנטעו יחשוב  הרואה כי  לקיימו שאבדשאין אחר

אין  כי  גזרו לא סרק  באילן אבל  כן. לעשות ומותר הקבר

מאכל . אילן לנטוע  שרגילים כמו אותו לנטוע  רגילות 

ה'תשע"ח  ניסן כ"ו רביעי יום        

       
         

  
למלך' שראיתי )ה'משנה  ודע ד "ה ה"א, שלדעת(לעיל  ביאר

ואינם זרוק ' 'אוהל נחשבים  ומגדל' תיבה 'שידה הרמב "ם

ידי על  באויר נישאים הם כאשר רק  הטומאה, בפני  חוצצים

שהם אף  הקרקע , על נגררים  הם אם  אבל  בהמה, או אדם

ולכן  הטומאה . בפני וחוצצים קבוע  כאוהל דינם  ניידים ,

ומגדל ... תיבה "שידה הרמב "ם הדגיש   אינו ...

אהל". קרוי

אליעזר ' ה 'ציץ  כתב  זה סב)ולפי  סי ' לכהן (חי "ב להתיר

המכונית כי קברים, שם שיש  במקומות  במכונית  לנסוע 

בפני וחוצצת זרוק ' כ'אוהל אינה  הקרקע  על  הנוסעת

אלחנן  הגר "י  אחרונים: כמה דעת היא  שכך וציין  הטומאה.

יב) סי ' רצה ועוד .(ברכת שיק , והמהר"ם 

ומשיב ' ה 'שואל בשם  להיתר נוסף  טעם ח"ב והביא  (מהדו "ג,

מג) :סי '

הקבוע  שימושם כי  קבוע  אוהל נחשבות  רכבת  או מכונית 

דומים ואינם  למקום , ממקום  נוסעים להעביר הוא  והתמידי 

רק  בהמה  או אדם  ידי  על הנישאים  ומגדל תיבה לשידה 

זרוק . כאוהל  דינם ולכן העיקרי , שימושם זה  ואין לעיתים 

אויערבך  הגרש "ז לדעת  רעז )אך עמ' כהלכתה הכהנים (טהרת

ודבר ממתכת, עשויה  היא כי  מטומאה  מצילה אינה  המכונית

הטומאה בפני  חוצץ  אינו טומאה ה"ד )המקבל  פי "ג יתירה(להלן  .

הרי למקום ממקום לנסיעה  משמשת  שהמכונית  כיון מזו:

(שלא טומאה המקבל  וריקן" מלא  מיטלטל שהוא כ"כלי  היא 

מקבל שאינו מיטלטל ואינו לנחת " "העשוי  גדול ככלי 

במקומות במכונית  לנסוע  יכול הכהן אין לדעתו  ולכן טומאה )

קברים . שם  שיש

יצחק ' לא)וה 'מנחת  סי ' במכונית(ח"ד  כהן נסיעת  התיר 

דעות יש  הכי  שבלאו כיון כי  גויים, של קבורה  במקומות

נפסק  להלכה כי  (אם הגוי  קבר על  להאהיל המתירות 

ערוך' ס"ג)ב 'שולחן שעב סי  קבר(יור "ד  על מהליכה  להמנע  שיש 

זרוק ' 'אוהל  אינה  שמכונית  לדעה  לצרפן אפשר הגוי ),

הטומאה . בפני וחוצצת

ה'תשע"ח  ניסן כ"ז חמישי יום  ?      

        
            

       
פרנקפורט  העיר  כרב  לכהן בא יהושע ' ה'פני  בעל כאשר 

באחד יהודי  מת שכאשר בעיר  נהוג שהיה למנהג נדרש  הוא 

כיפת תחת אל מבתיהם הכהנים כל יצאו בעיר, הבתים 

היתה העיר כל של הביוב  שצנרת  משום  וזאת  השמים.

הטומאה כן ואם  טפח על  מטפח יותר  היה ורוחבה  מחוברת

הבתים . שאר אל  דרכה עוברת אחד  בבית  הנמצאת 

קבע  יהושע ' ה'פני סי 'אך מרדכי  מאמר  בשו "ת המובאת (בתשובתו 

פתח נו ) דרך עוברת  הטומאה  שכן זו  לחומרא מקום אין כי

פני מעל  לזה  זה הסמוכים בתים  בשני  רק  רשויות  שתי  שבין

הבית . אל  לקרקע  מתחת  עוברת  אינה אך  הקרקע ,

שבין  פתח דרך הטומאה  העברת  דין יסוד  כי  שניוהטעם ,

אחד , כבית  שניהם נחשבים  שבאמצעותו משום  הוא בתים

אך משותף , גג  החולקים סמוכים , בתים  בשני  רק  שייך  וזה 

מקומות כשני  נחשבים  עצמו והבית  לקרקע  שמתחת  החלל 
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'כזית ' חצי  כאשר הדעות , שתי בין  מעשית  השלכה  ועוד

שני בבית  וחצי  אחד בבית  נמצא המת  מת מן טומאת שיעור  (והרי 

בכזית) החצאיםהוא שני  כאחד, נחשבים  הבתים שני  אם  :

בית שבכל נמצא  נפרדים, בתים כשני  הם אם  אך מצטרפים,

אחד אף  על טומאה חלה  ולא שלם שיעור  אין עצמו בפני 

א)מהם  סי ' ב, כלל  האהל  .(פתח

ה'תשע"ח  ניסן כ"ח שישי יום  ?  ''      

       
          
         
         

     
משנה ': ה 'כסף  וכתב 

לא טפח פותח  בארובה  שאין פי  על ואף  כתוב , "מצאתי 

כלומר , לה ". גמירי  דהכי  טומאה  דשאני  כלבוד, דהוי  אמרינן

והתקרה כסתומה  הבית תקרת נחשבת  היתה  'לבוד ' מדין

וגם הטומאה, על  המאהיל אחד  כאהל הם  והארובה 

אלא כולו, הבית  יטמא  הארובה כנגד  נמצאת  כשהטומאה 

'לבוד'. דין אין טומאה  שלענין

טוב ' יום  ה 'תוספות  מ"ב)ותמה  פ"י  של(אהלות לשונו על

ש משנה' ה 'כסף  והרי 'לבוד', דין אין שבטומאה

בגמרא  זו הלכה  מפורשת א)כך יח, היא(סוכה הטומאה  שאם 

כסתומה נחשבת ואינה  טהור , כולו הבית – הארובה כנגד

דין  שאין  מסיני  למשה  הלכה טומאה לענין כי  'לבוד', מדין

'לבוד'?

המערכת ' ה 'שש  שם)ומבאר  אהלות שם אנשי  בתוס' :(הובא

הגמרא א)בהמשך  יט, שאויר(שם אבא  רבי  לדעת  מבואר

'לבוד ' מדין כסתום  נחשב  בסוכה  טפחים משלשה פחות

אין  כשרה  שהסוכה ואף  סוכה , שיעור להשלים ומצטרף 

זה אויר תחת ולאכול  הוא לישון וכך  ליה. אמר  ד "ה שם רש "י  (ע"פ

ה"א), פז  ברכות סוכה .בירושלמי  בצל שאינו

'לבוד ' דין יש  אם  גם המשנה את  לפרש אפשר זה  ולפי 

הכלים הבית , של  אחד בצד טומאה יש  שאם היינו בטומאה,

עם אך ביניהם  מפסיקה  שארובה  אף  נטמאים השני  שבצד

טהור", הבית  כל  - בלבד ארובה  כנגד  "טומאה כאשר זאת 

מכאן  להוכיח ואין אהל. אינו הטומאה  שעל  האויר כי 

שמצא משנה' ה'כסף  שכתב  וזהו 'לבוד '. דין אין שבטומאה

זו הלכה .

ה'תשע"ח  ניסן כ"ט קודש  שבת ?' '    

       
          

 
הקברות ? לבית להיכנס  מעוברת כהן לאשת  מותר האם 

ה'רוקח ' שטו )כתב  להיטמא ,(סי ' לכהן שאסור פי על  אף  :

הרי המת  לאוהל שבכניסתה נמצא טהור  שבמעיה העובר ואם 

מ 'ספק  זו  כניסה לה להתיר יש  מקום מכל אותו, מטמאת  היא 

וממילא קיימא בר ואינו 'נפל' הוא  שהעובר יתכן  א) ספקא ':

שאין  נקבה אלא  זכר  שאינו יתכן ב ) טומאה. איסור בו אין

טומאה . איסור בה

זהות את לוודא  ניתן כאשר שבימינו שכתבו יש  זה ולפי 

טומאת בו שיש  למקום  מכניסה  להמנע  לאשה ראוי הוולד ,

זכר עובר  נושאת  שאינה בוודאות  יודעת  אינה  אם  ('מוריה'מת 

צג) ע' ה, כא, .שנה

הרוקח : של דינו בעיקר לעיין ויש 

נטמאת היא אין טבעת  שבלע  שאדם מבואר  זו בהלכה 

האשה שבמעי  העובר מדוע  כן ואם המת , לאהל  בכניסתו

נטמא ?

הרדב "ז ר )ומבאר סי ' ח"א :(שו "ת

של למקום מעוברת אשה  כניסת  לאסור  הרוקח כוונת

שמא לחשוש  ויש  קרוב  הלידה זמן כאשר רק  מת  טומאת 

וייטמא . ראשו את העובר יוציא המת באוהל  תשהה  כאשר

כל אין אכן הוולד ליציאת חשש  שאין זמן כל זה , ולפי 

איסור .

מילואים' ה'אבני  לדעת א),אך  פב, גם(סי ' נטמא העובר

שכן  בלועה' 'טומאה  לדין  דומה  זה ואין אמו  במעי  בעודו

בגמרא ב)אמרו עח, אין (יבמות שהתגיירה מעוברת שאשה 

מועילה אמו שטבילת  משום  להתגייר  כדי  טבילה  צריך  וולדה 

כך כי  חציצה זו אין  למים , בינו חוצץ  האם שגוף  ואע "פ  לו,

נחשבת האם  אין טבילה שלגבי כשם  כן, ואם גידולו. דרך 

אין  טומאה לגבי  גם  כך לחוץ , שבמעיה העובר  בין כחציצה 

טבעת כגון  זר, גוף  לגבי  ורק  לטומאה , בינו חוצצת האם

בינו  כחציצה  האדם  גוף  נחשב  האדם , במעי  הנמצאת

לטומאה .           
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פירוש התוספות למס' הוריות דף ח עמ' ב



קב               
         

      

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ג ראשון  יום 

ספרקרבנות-
 

   1 
את 1) והמשנה ולדות, וולדי  הקדשים ולדות דין כיצד יבאר

לקדושה. מקדושה הקדשים

.‡„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È‰  ÌÈÓÏL ˙eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓÏLk2c ÏÎÏ3‰eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»
‰„B˙k e˜È el‡ È‰ 4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆

:Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ  ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ ÁÊ ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .e‡aL BÓk ,d˙eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ ÔÈ‡  ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÌÈ„Ú7.ÌÈ˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

עצמם 2) הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
ויביא  מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח , על קריבים

שלמים. ותנופות 3)בדמיהם נסכים סמיכה, גם שטעונים
ושוק . ממה 4)חזה שם בגמרא ונלמד יח : שם משנה

על  "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב ) ז, (ויקרא שנאמר
וולדות. לרבות ורש"י5)תודה" שיסתאבו, עד רועים אלא

ומתים  הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב  (שם)
והתודה 6)ברעב . השלמים וולדות את מיד הקריב  שלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות
לאכילה,7) בשר הרבה לו יהיה רב  זמן אחר וכשיקריבם

על  עובר הוא ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים
לשלמו". תאחר "לא של הלאו

.˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס  היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית
מת. הוולד אין שהקדישה לפני  נתעברה אם אבל נתעברה

עצמה 10) החטאת תמורת שהרי  ימות, בוודאי  חטאת של
מתה. היא אף 

.‚˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È‰ 15˙‡hÁ‰ Ok16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי  כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף  והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר

הרי חדשיו, לו כלו שלא ולפי  חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי  כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי  כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי  נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,
לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין

באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי 
אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי 
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי  ברייתות, שתי  בין מחלוקת שזוהי  שם בתמורה
שוולדי משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.„ ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ eÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚÈƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰„Ï18ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ È˜‰L Á‡20 ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰˜ LÈÙ‰ .‰ÏBÚ ˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú de ‡È‰ ‰Úz  ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡ÈÈÂ eÎnÈÂ21k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ  BÓL‡ È˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח ,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט : תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב  עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני  (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי  שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב  עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי  אשם, קרב  שאינו זכר וילדה  לאשם
העוף ). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב  כבר שהרי  לעולה,

.‰ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È‰ ‰ÏBÚ e˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈÙ‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰ÚÈ  ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e‡a k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Baw‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
,Lc˜na eÈ‰L ˙BÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»

Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e‡aL25ÔÈÈ˜Ó ÔÈc ˙Èe , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ
,eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ Ó‡pL ÌB˜Ó Ï‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿
‰eÚË BÊ È‰  ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡ÈÈ B‡ ‰ÏBÚ ˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»

.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב ,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח : שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק  כוֿכז)
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מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום
לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק  - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב 
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף  עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב , וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
קרב . והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,

במקדש.25) היו שופרות כמה

.ÂOÚn‰ „ÏÂ26OÚn‰ ˙eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
 ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,BÎa‰ ˙eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ ‡l‡ ,e˜È ‡Ï el‡ È‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆

˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL OÚÓÎe BÎk ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿
Ô‰kÏ  BÎa‰ ˙eÓz29B˙eÓ˙e OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30 ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»

ÂÈÏÚÏ31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי  קרב , אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי  העולם סוף  עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו

שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה
לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,

לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת
שם. ג פרק  למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה

לבעלים". במומן "ויאכלו

.Ê‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙eÓ˙k  ÁÒt‰ ˙eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ˜È d„ÏÂ  ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡  »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰˜ LÈÙ‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰  ˙aÚÓ dLÈÙ‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ Á‡ „Ú BÊ ‰˜ ‰‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Úz  ÁÒt‰ Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח , בקרבן החולין בהמת שהתפיס  כגון,
י "ד. י "ד.33)יום יום חצות לפני  שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק  וראה יט . בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח  א, הלכה פסח  קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים
שלמים  קרב  השנה ימות בשאר שפסח  פי , על ואף 
לא  לפסח , שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים
פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב 
היא  נדחית לפיכך נקבה, בא פסח  ואין לפסח , שהקדישה
שיסתאבו  עד ירעו אלא לשלמים, מהקרבה וולדה וגם

שלמים. בדמיהם ויביא

.ÁÔÙc C„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚Bc‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰ÙËe41È‰  À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa˜ Ô‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,43‡È‰Ï Èe‡‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י  בפרק  ראה

פודין  אין כי  ואף  טריפה. מיני  שבעים ח  הלכה שחיטה
מזבח  איסורי  מהלכות ב  (פרק  לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק  יש - י ) הלכה
שפודין  אמה במעי  טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף 
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי  הקדשים שוולדות לפי 
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.ËÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È‰  ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
˜ÈÂ ,c46.BÏ Èe‡k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי  עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני  נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי  "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני  ילדה שאם

.È‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È‰Â ,ewÈ  »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈeÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי  על ואף  אמו. במעי  העובר מונח  שבו כיס 
כי הוולד, בה נמח  בוודאי  - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי  שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי  שהם משום נקברין הנך שכל רש"י  ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.‡È‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49BÚ  «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
 B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :BÎaa Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„Ï ‰pLÈ ‡Ï  ÏÎÈ‰‰ ˜„Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

  

       

בדק  קדשי  ואחד  מזבח  קדשי  "אחד  ב .) (לב . במשנה  נאמר
ובפירוש  לקדושה ". מקדושה  אות משני אי הבית,
 אי  " הרמב ולדעת והראב "ד ,  " הרמב נחלקו  המשנה 
שאסור  פסק  ולכ גופא , הבית בדק  בקדשי   ג לשנות

המזבח . לבדק  ההיכל מבדק  לשנות
היכל  קדשי  בי שינוי  אי" וכתב  עליו , השיג הראב "ד  אבל
רק  הוא  במשנה  הדי ולשיטתו  למזבח " ולא  עזרות לשאר
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קלי  מקדשי אפילו   אות  משני שאי מזבח  בקדשי 
והוא  לזה ". זה  בי יש  מה  הבית בדק  "אבל  לחמורי

בש "ס . רש "י  כשיטת
שפירש  בחומש , כרש "י  הוא  הראב "ד   שטע לומר ויש 
ולמקדש  למשכ שהנתינה  לשמי ", – לי  "ויקחו  הפסוק 
הקדיש   א ולכ הקב "ה ,  לש היינו  "לשמי ", להיות צריכה 
שניה נתינת כי  המזבח  לבדק  לשנות יכול הבית לבדק 
הבית  בדק  שבי הפרטי  החילוק  נוגע  ופחות "לשמי ", היא 

המזבח . לבדק 
     

זו 49) הרי  שלמים על או שלמים זו הרי  עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי  יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי  או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי  ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין ב ֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי  אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי52)יישאר "אחד לב . בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק  קדשי  ואחד מזבח 

(מצוה  בחינוך וראה קדשילקדושה". שגם שכתב , שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק  למדו הבית בדק 
לקדשי בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק  בין מזבח 
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח  (שקדשי  הבית בדק  בקדשי  משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח  שבקדשי  שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק  בקדשי  כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח , הבית מבדק  כי  וייתכן המזבח . לבדק  ההיכל

דבר 55) לבדק  לשנותו אסור זה, דבר לבדק  הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי  מעשה בו שאין לפי 

קדוש. ואינו

.ÈÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ kiMÓ  B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï kÈ L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙kÓ ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È‰  ÎÊ58ÈÁÊ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡  ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â BÎa ‰Ê È‰  ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,

לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת
לשנותו. הרי59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,

שלמים. זבחי  לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם
בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים

"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו
מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב  שביציאת

כילוד. הוא הרי  פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי 
כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב  עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות
קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי  ופשט  מרחם. שהיא בכור
מי דברי  התלמיד ודברי  הרב  ש"דברי  משום בכור, קדושת
 ֿ הקדוש של הרב , של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.‚ÈdaÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,˙Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó aÚ Ïk È‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa BÎa‰L ,BÎaa ‰OÚL C„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»

Ì‰ ˙BÊb ‰Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈
ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È‰ .ÌÚË BÏ Ôz  ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
 ÔÈ‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡È .‰Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :e˙k‰ Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙LÁÓ ÛBÒÏ ‰Bz ‰„È .ÂÈÏÚ EkÚ ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL ÚhL .Ú‰ BˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ÊÁL LÙ‡  LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ  BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰Bz ‰Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ BË Ó‡ÈÂ Úa ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ  ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe BˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈc‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁÓ ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈÓ‡ ÈL‰Ï ,˙Ó‡ ÈÓ‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆

  

         
    

יכולתו  הוא   האד בעבודת תמורה  של הפנימי  התוכ
מצד עצמו   שהעול  הג , בעול ושינוי  תמורה  לעשות
זאת  בכל ממנו , למטה  תחתו שאי תחתו הוא  בריאתו 
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נפעל  זה  עניי .יתבר לו  דירה  ונעשה  תמורה  בו   עושי
הידועה  בהלכה  ובפרט הלכה ", זו  ה ' "דבר – התורה  ידי  על
 ה ומיד  תשובה  לעשות ישראל  שסו תורה  "הבטיחה 

."נגאלי
      

  

         
        

ידוע ,  טעמ שאי  בחוקי  שג  " הרמב כא ומחדש 
 לית יכול שאתה  מה  "וכל  בה להתבונ  האד על חובה 
בשמונה  שכתב  ממה  קשה  ולכאורה  ." טע בו  ת  טע בו 
אי  אד יאמר "לא  חז"ל שאמרו  שמה  , " לרמב  פרקי
ואבי אעשה  ומה  אפשי  אלא  עבירה , לעשות אפשי 
על  אבל התורה , חוקי  על רק  מדברת עלי " גזר  שבשמי
"אי לומר צרי בשכל  מובני  שה שבה   המשפטי
מאלו  לאחד  תתאווה  לא  החשובה  "הנפש  כי  אפשי ",
טעמה  מצד  אפשי " "אי  לומר  אד חייב  כלומר, הרעות".
יהיה  שקיומה  "אפשי " לומר צרי  בחוקי אבל השכלי ,
עול  קבלת מצד  רק  אלא  שכלי   טע לה  שאי באופ

." בה להתבונ ש "ראוי  כא כותב  ומדוע  ית', מלכותו 
ההשגה  בכח   מובני שבתורה   המשפטי לומר: ויש 
החוקי משא "כ  , האד בשכל  ומתיישבי האנושית
הקב "ה  של ורצונו  חכמתו  שהיא  התורה  בשכל  יסוד
יש  ועל־פי ־זה  הפשוט. בשכל  מוכרחי  טעמי  ואינ
עצות  אלא  אינ התורה  דיני  "ורוב  כא  " הרמב לשו לבאר
," המעשי כל וליישר הדעות לתק העצה  מגדול מרחוק 
ההגדרה  נמצאת העצה " מגדול מרחוק  "עצות  במילי כי 

ש  ומצד  מיד   לאד  מובני  שאינ  החוקי טעמי  כלו של
שא זהירות צרי ולכ התבוננות, לאחר רק  אלא  האנושי 
בעיניו  קל יהי  אל עילה , לו  ידע  ולא   טע לו  ימצא  "לא 

כו '". ה ' אל לעלות יהרוס  ולא 
ההקדשות  את פודי ש "אי הוא  הדי שהרי  קשה , ועדיי
 הבאי כל בפני  עליה ומכריזי ,בקיאי בשלושה  אלא 
הרי , ובנוס שוויו . מכדי  בפחות לפדותו  יוכל ואי לפדות",
"להרבות  הרע  יצרו  על והתגבר ממונו  שהקדיש   באד מדובר

הקצה . אל הקצה  מ בו  שיחזור  חוששי ומדוע  ממונו ",
מגדול  "מרחוק   ה אלו   שטעמי הוא , בזה  הביאור אלא 
ורק  מתקבל, זה  אי הפשוט  האד שכל ומצד  העצה ",
שהקב "ה  כיו , אד של דעתו   לסו תורה  "שירדה  מכיו
בכוחו  שיש  ויצרו , טבעו  את  ג מכיר  האד את שברא 
ויעשה  שישתדל עד  שהקדיש  אחרי   ג  האד את להטות
ברע היפה   ולהחלי הפכי  באופ להתנהג האפשר כל

הוא ". טוב  "ויאמר
      

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי 
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי  אף 
הקדשים  שוולדות הרי  חלק , "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי  של הבנתו לפי  ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי  הטעמים, כל ולא

וחקרתי שאלתי  פרה פרשת ועל עמדתי  אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני " רחוקה והיא אחכמה אמרתי  ופשפשתי ,

ממנו.66)שם). מנע  בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ÙÒ Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Baw‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
 ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰OÚ  ÁÒt Ôa»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»
.ÌÈ˜t ‰BÓL  ˙BBÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ ‰MÓÁ  ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿
 ‰eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰MÓÁ  ‰tk ÈqÁÓ¿À¿≈«»»¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»

.ÌÈ˜t ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ
Èa˜a LcÁ ÔBÎ ÁeÂ ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡a B‰Ë Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

    
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :ÔecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰t ˙BÎÏ‰ . .˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«
‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .LBÓe kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ .˙Ú»̂««ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰ ˙B‡¬«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏk≈ƒƒ¿ƒ¿»

  



.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈

:el‡ ÌÈ˜Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

 1 
היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע  מטמא שהמת יבאר

אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי  באוהל, מטמא הגוי 
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף . הוא ועדיין

.‡˙‡ÓË Ï‰‡e ‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«
‰ÚL2,‰Bza ÔÈLÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»

˙ÚL ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙ÚL ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שהנוגע 2) זאתֿאומרת ערב , טומאת שמטמאים דברים יש
טומאות  ויש הערב , עד בלבד יום אותו טמא נושאם או בהם
רבינו: ובלשון בתלמוד ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע 
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שיש  במקווה טבילה צריכים ואלה אלה שבעה". "טומאת
סאה. ארבעים בו

.‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈc‰ ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï ˙‡ ‡Op‰Â :Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ïp ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰ÚL8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰ÚL ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈÙBÒ ÈcÓ9ÈÏ ‰‡ÈÂ .‰Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ eq‡Ó ˜˙ML C„k e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ LeÙa Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
ÏÁa Oa13Ùa Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ LeÙa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי  עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי 

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק  טמא נושאה או בה הנוגע 
הערב . ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע  הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע "פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני , למשה הלכה עד איש מפי  איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק  רק  נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק  הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי  בבלי  - התלמודים בשני  הלכה, במדרשי 
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי  בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף  כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י ),12) יח , (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב  גדי  תבשל "לא פעמים שלוש
 ֿ ובלחם ה"ב , פ "ט  אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי 
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו

אב ). בנין

.‚ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha BOa Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,BOa ‡La ÔÈa BÏ‚a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È‰  «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈtˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË  ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ Áz Ì‡ Ï‡ .Ûebk Ì‰ È‰  ÛebÏ ÌÈaÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18B‰Ë Ì„‡ ÏL BBb CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»

ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆
dOa ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï  ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»

‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,BOa ‰Ú‚ ‡Ï È‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»
‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי  ולא
טומאה  סוגי  כמה ישנם שהרי  ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע  טומאת להגדיר רק  המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי  מקום שאינו
הוא". דגלוי  טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע  שנינו, ג) משנה ג (פרק  אהלות במסכת הנוגע .
טמא. - לגוף  מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע , משום מטמא

ח . הלכה זה בפרק  "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב ). מב , (נדה הסתרים" בית

.„‰kn‰ ÏÚL Ìe˜22Oa‰ BÚk ‡e‰ È‰  ¿∆«««»¬≈¿«»»
˙B‡ÓË ÚbÓ ÔÈÚÏ23dÈ‡  ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ¿ƒ¿«««À¿¿∆««»»≈»

B˙kÓ Ìe˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .Oa‰ BÚk¿«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»
˜c‰ ÚOa ‰Ú‚ ;BBÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË 24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«

Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï  ÔËw‰ Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË  ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe˜a B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï  BlL ˙eLka B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈcÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈc‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï Oa‰ BÚk ÌÈ‡  Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק  קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע 
המשנה. בלשון מ "ד.23)"גלד" פ "ט  מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב : שם במשנה
שהמדובר  בכסף ֿמשנה וכתב  רבינו. פירש וכן הדק . שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף , ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות  על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע  על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,
מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ "ו

מכה". גבי  שעל מקרום חוץ  מיטמאין ולא

.‰Ck ,‰‡ÓËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

ÒÁ30BÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ  ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡  ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»
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קז                 
         

מ "א.29) פ "א מ "א.30)כלים פ "ב  נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אף ֿעלֿפי  הכלי  לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ  הכלי  בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי  "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב  דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני  פרשת כהנים ובתורת נגע . שלא אף ֿעלֿפי 

מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי "ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי  נקרא עצמו המת ב . ב , קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב  נעשה בו הנוגע  ואדם הטומאה,
השלישי ביום אדומה פרה אפר מי  הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב  הנוגע  אבל השביעי , וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי  ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב  חלקי 

.ÂÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈

Ô‡ dÈÏ34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË  ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36 ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»

B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,BÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È‰  ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה  אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ , מן

והאדם  בה, קשור וחוט  הארץ , על מונחת הטומאה שהיתה
מ "ב ). פ "א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט  את מחזיק 

.ÊËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ 39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï B‰h‰ ‡e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…

da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט ,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט , מטמאה שהנבילה אמרו ב 
אמרו  ה"א פ "א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט . מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק  כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח  השולחן,

.Á‡OBp‰41ÌÈ˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË  «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»

‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â B‰Ë  ÏË Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב .41) מב , ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע 
מ "ח .44)מטמא. פ "ו שם.45)מקוואות

.Ë‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
 ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ïp‰Â ‰Ê b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈB‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ "ג.46) פ "ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ  טהור המרכב 
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט ". מן חוץ 
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
אי ֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב , גבי  הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק  בנבילה שהרי  האדם", מן "חוץ  לומר היה
שהוא  המסיט ", מן "חוץ  אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט , אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.È˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈe .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È‰  «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק  מ "א.49)כלים פ "ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט , (במדבר בתורה כתוב 

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.‡È‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎc LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53 ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È‰  ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»
ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È ÛˆÂ56‡ÓË  ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»

‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»
ı‡Ï B˜58B‰Ë 59.‡ÓË  ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈

Ì‰ÈcÓ ‰Ê cL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי נטמא). - ידו הכניס  כאשר (בעברית: איסתאיב "
"כל  שם): (במדבר מהכתוב  זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ "ח .55) פי "ב , ידו 56)אהלות צירף  הנגיעה ע "י 

(כסף ֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף  הבולט  בחלק  בסף 
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אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף  כנגד אבל למשקוף ,
נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט  שם במשנה

ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח  טהור, - ולמטן "מטפח 
ומטפח  לקרקע . הקרוב  הטפח  היינו ולמטן, מטפח  רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח  מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע .59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני 
הפנימי חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע  טומאה גזרו

המשקוף . תחת שהוא

.ÈÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי  האומר יוחאי 

ומשא. במגע 

.‚ÈÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê „Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ÓB‡ ‡e‰ È‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈÎBk „BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È‰  ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי  בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע "פ 
שאליהו  מפני  וגם שיטתו, נוקט  שרבינא מפני  כמותו, פסק  -

כסף ֿמשנה. ב ). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי  איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק 

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב .64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ "א פ "ח  באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני  חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ . אינו טומאה המקבל דבר וכל

.„ÈÔÈÊk ÌÈÎBk È„BÚ‰ e‰iL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰Èc ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ

È‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È‰Â ,‡ÓË  ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï‡ ;73È‰  ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי  המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ  הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב . מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.

שנאמר. למה 71)אע "פ  הנימוק  מתחיל מטמא.כאן הקטן
קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי  תשעה
זמנו.73) לפני  חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אף ֿעלֿפי75)אפילו
חי . שהוא

.ÂË˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ
„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78 ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ

Ì„‡‰ LÙa :Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»
Bz˜ÙÓ ‰aL .˙eÓÈ L‡79B‡ ,dnÚ dOa Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»

˜ÏÁpL B‡ ,BL‡ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È‰  BËa ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

ÛÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈÈ‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ "ו.76) פ "א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י  ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט 
חולין  במשנה משמע  וכן ב . ע , גיטין במסכת שמואל של

כסף ֿמשנה). (ראה ב  עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב . כ, בחולין מקורם - הפרק  מניע .80)סוף 

    
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח  המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי  מן הפורש בשר החי , מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח  המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי  מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע 
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב  ואם החי ,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר
לאחר  או מחיים כולו וספק  רביעית ממנו יצא חי , כשהוא
ובית  ודופק  וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס .

.‡ÏÙp‰ÂÈÈ‡ eM˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡e ‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»

Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :Ó‡pL ;˙nLÔÎÂ . ∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈
˙ÈÊkLÈ ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ OaÓ‡nËÓ ,OÁk ¿«ƒƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈

Ïˆp‰Â .ÌÏL ˙Óke‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ Oaa ¿≈»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆
‡e‰Â .‰ÁeÒ ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL Oa‰ ‰Ê ?Ïˆ∆∆∆«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿
Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡ L˜zL∆ƒ¿»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ
 ‰L˜ ‡Ï Ì‡Â ;BOaÓ ‡e‰L Úe„Èa  ‰L»̃¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ dÈ‡≈»¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

הריונו.2) חדשי  גמר לפני  מת פירושו 3)שנולד "לכל"
א. נ, נזיר נפל. ב .4)אפילו מט , שם נד,5)משנה, נדה

ה"י . פ "ג לקמן ראה כתנאֿקמא. פסק  שם.6)ב . נזיר,

.ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈeÚM‰L Èt ÏÚ Û‡ ««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ,Ô‰˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙ia ˙lÁz :, ≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk BOa ˙‡ÓË eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

א.7) ד, לדבר.8)עירובין טעם זוטא.9)נתנו 'ספרי '
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.‚˙Ók ‡e‰ È‰  ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
Ï‰‡e ‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏLÈ‡ elÙ‡ . »≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»

eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÈ‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL ÔË˜. »»∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ
;Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ L‡ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆
ÏÏÁ B‡ Ô‡ ÏÏÁ ÔÈ„k Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È c‰Â¿«»»»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«

ÌÈc ‡L‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆
Á‰ ezËÏtL È‡a Ú‚B ‡nËÏ ‡l‡‰na . ∆»¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc,B˙ik ÌÏL È‡‰ ‰È‰Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»
 Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â Oa»»¿ƒƒ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»

Ì„‡k ‡e‰L ÌˆÚÌÈ„È‚Â Oa  Ì„‡ ‰Ó : ∆∆∆¿»»»»»»»¿ƒƒ
,B˙ik ‰È‰iL „Ú  ÈÁ‰ ÔÓ È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ«¬»«≈»ƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â Oa‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï‡ . »»¿ƒƒ«¬»¬»«À¿»¿«»¿«≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa È‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a»∆««ƒ∆≈≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
ÌˆÚ‰ ÔÓ ÒÁ .Oa‰ ‡Lk Ô‰ È‰  ÌˆÚ Ô‰a»∆∆∆¬≈≈ƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆

B‰Ë Blk È‡‰ È‰  ‡e‰L Ïk È‡ ÏLÒÁ . ∆≈»»∆¬≈»≈»À»»«
Ba ˙BÏÚÏ Èe‡L Oa ÂÈÏÚ ‡L Ì‡ :BOaÓƒ¿»ƒƒ¿«»»»»∆»«¬

ÈÁa ‰Îe‡ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È‰  ÌÏLÈÂ ‡t˙ÈÂ ¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«»
Ï‰‡e ‡OÓe‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ  Â‡Ï Ì‡Â ; ¿«»¿…∆¿ƒ»¿«≈¿«»¿«»

Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡ÂÁ‰ ÔÓ LBt‰ Oe .È ¿≈¿«≈¿…∆»»«≈ƒ««
.B‰Ë  ÈÁ‰ ÔÓ LBt‰ Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .B‰Ë»¿≈∆∆¿…»»«≈ƒ««»

מ "א.10) פ "ב  המקור 11)אהלות את מציין משנה' ה'כסף 
ואין  מת, בדיני  עוסקת שם המשנה אולם מ "ז. פ "א באהלות
שהוא. בכל מטמא החי  מן אבר שגם ברורה הוכחה משם
אבר  הכוללת מ "א פ "ב  שם המשנה היא משכנע  יותר ומקור
יש  אם באוהל לטמא אחת בבבא החי  מן ואבר המת מן
שיעור  כל לקבוע  מבלי  ארוכה, להעלות כדי  בשר עליהם

חרב ?12)כמותי . בחלל תורה כתבה נג,13)ולמה נזיר
ונפלט  אותו הפילה החרב  פירוש, החרב ", מן "שנחלל ב :
רבינו  מגדיר מקרא, של מפשטן הנוטות (הדרשות ממנה.
איש  מפי  איש חכמים בידי  קבלה כלומר השמועה", "מפי 
אלא  מסיני  למשה הלכה הוא הדין עיקר ובכן כך, לדרוש
וב 'ספרי ' למשנה), הקדמתו (ראה במקרא רמז גם לו שיש
בעצם"). "או מן זה דין הסמיכו קכז, פיסקה חוקת, פרשת

שם.14) בהמשך 15)'ספרי ' שם ב 'ספרי ' נאמרה זו דרשה
טז): יט , (במדבר הכתוב  מן החי  מן אבר לטומאת הלימוד
אינו  חרב ", "בחלל מן למד שרבינו ואף ֿעלֿפי  בעצם", "או
עליו  שיהיו שצריך לענין ה'ספרי ' של הדרשה את דוחה

נה. אות להלן וראה ועצמות. וגידים כרבי16)בשר
כתב  לא למה לתמוה, [ויש ב . קכח , חולין עקיבא,
שפרט  כמו בשר עליה שאין מפני  מטמאה אינה שארכובה
ארכובה  עקיבא שלרבי  אמרו, שם בגמרא הרי  וכוליה, לשון

וצ "ע ]. בשר? עליה שאין מפני  מטמאה ֿ 17)אינה ואף 
"אלו  שונים: אנו מ "ה, פ "ב  באהלות הרבה. שנשאר עלֿפי 
ומדגיש  עצמו". שחסר החי  מן ואבר טהורים... חסרו שאם
עצם  לבין החי  מן אבר בין ההבדל את בפירושו רבינו שם
בשר  עליו אין ואפילו כשעורה בו יש אם שמטמא המת מן
מן  שהוא כל חסר אם מטמא אינו החי  מן אבר אבל כלל,

שלא 18)העצם. באבר הזה כשיעור בשר חסרון יהיה אם

ויתרפא. ארוכה יעלה מ "ה.19)נתלש פ "א כלים
מ "ג.21)שם.20) פ "ו עדיות

.„È‡‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ LBt‰ ≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
Oa ,B˙ik ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
Oa ÂÈÏÚ ‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»

ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ  ˙ÈÊkÒÁ ‡ÏÂ Oa‰ ÒÁ . ¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
ÌˆÚ‰ ÈÁa ‰Îe‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ‡L Ì‡ : »∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«

‡Lk ‡e‰ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»
n‰ ˙BÓˆÚOa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙. «¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

ומדובר 22) אלינתן. בן נחוניא ורבי  יהושע  רבי  העיד שם,
הכל, לדברי  מטמא המת מן כזית שהרי  כזית, בו כשאין

מ "א). פ "ב  (אהלות שלם אבר אינו מפני23)ואפילו
הקודמת. באות ראה ה"ב 24)הבשר. בפ "ג לקמן שם.

העצם. מן מקצת חסר דין רבינו יתבאר 25)מבאר ודינן
יש  אם .1 החי : מן א) שלם: אבר דיני  סיכום בפ "ג. לקמן
במשא  במגע  שהוא בכל מטמא ועצמות, גידין בשר בו
ויתרפא  שיחזור כדי  ונשאר הבשר מן חסר אם .2 ובאוהל:
אם  .3 ובאוהל: במשא במגע  מטמא – נתלש שלא באבר
לא  אבל ובמשא במגע  מטמא – זה כשיעור נשאר לא
באבר  שיש אף ֿעלֿפי  העצם, מן מקצת חסר .4 באוהל:
יש  אם .1 המת: מן אבר ב ) כלל. מטמא אינו – בשר כזית
.2 ובאוהל: במשא במגע , מטמא - ועצמות גידין בשר בו
שיחזור  כדי  בנשאר שאין אע "פ  כזית, ונשאר הבשר מן חסר
במשא  במגע , מטמא – נתלש שלא החי  מן באבר ויתרפא
אבל  ובמשא, במגע  מטמא – כזית נשאר לא .3 ובאוהל:
בשר  כזית עליו ואין העצם מן שהוא כל חסר .4 באוהל: לא
ניטל  שלא אע "פ  באוהל, לא אבל ובמשא, במגע  מטמא –

ה"ב ). פ "ג לקמן (ראה הבשר מן כלום

.‰ÁÓ‰Îe‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È‰  ÌˆÚ‰ CB˙aL …«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
ıeÁaÓ˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»

‰Îe‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È‰ Ì‡ , ¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È‰  ˙ÈÊk Ba LÈ≈¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË  ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò ÌˆÚ‰L ∆»∆∆»ƒ»¿»»À¿»««

‰ÏBÚÂ˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‡a˙iL BÓk ,Án‰L . ¿»««¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«
c ÏÎÏ Ok. ¿»»¿»»»

א.26) קכה, חולין ואביי , יוחנן שבפנים 27)כרבי  המוח 
מבחוץ . העצם על בשר שיעלה הירך 28)גורם עצם

ומתנדנד.29)העגולה. בפנים העצם מן מנותק 
העצם.30) דרך כנגדה 31)פורצת הנמצא כל ומטמאה

ממנה. אינה 32)למעלה הצדדים מן אבל תחתיה,
פ "ז.33)מטמאה. ה"ב .34)לקמן פ "א אהלות תוספתא

.ÂÈ‡‰ÌÈÏcÏ„Ó‰ Oa‰ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a »≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
ÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈB‰Ë  ˙BÈÁÏÂ Ê ∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
B‰Ë Oa‰ È‰ÔÓ È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ È‡‰Â , ¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ

ÈÁ‰ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ È‡ ?˙n‰ ÔÓ È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»
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קי                
         

epnÓ LBt‰ÌÈB‰Ë  epnÓ LBt‰ ÌˆÚÂ; «≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ
LBt‰ ÌˆÚÂ epnÓ LBt‰ Oa ,˙n‰ ÔÓ È‡Â¿≈»ƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈
ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈLÙÓk  epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ

ÔeÚLa. ¿ƒ»

ב .35) קכט , חולין במשנה, שמעון ורבי  מאיר רבי  מחלוקת
מאיר. כרבי  ואינם 36)ופסק  לגמרי , ניתקו ולא תלויים

(רבינו  במקומם בחזרה ולהידבק  להתרפאות יכולים
שם). ב )37)בפירושו עג, (שם ניפול" עושה "מיתה

הוא  והרי  המדולדל, האבר את מפילה המיתה פירוש,
אלא  המת, בשר דין לו אין ולפיכך המיתה, ברגע  כנתלש

מטמא. שאינו החי , מן שנתלש נתבאר 38)בשר שדינו
נגד 39)בה"ב . נחוניא, ורבי  יהושע  כרבי  מ "ג. פ "ו עדויות

אליעזר. רבי  רש"י40)דעת שנתלש. כאבר מטמאים אינם
מן  למדו החי  מן אבר שטומאת מפני  הטעם, מפרש שם
כלומר, הבהמה", מן ימות "וכי  לט ): יא, (ויקרא הכתוב 
מטמאה  אינה החלק  מיתת שלפני  ומשמע  הבהמה, מן חלק 
שם. נחוניא רבי  נגד יהושע , ורבי  אליעזר כרבי  פסק  כלל.

לקמן.41) שיתבאר

.ÊÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ È‡ ÔÈe≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
eÚLÌÈÓÎÁ eÓ‡ .ÌÈÚa‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó : ƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ„È‚Â Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈÈ‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ‰M‡e ;ÌÈ˙‡Ó ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ik LtL Ô‰Ó È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂ „Á‡ÂÔÈa , ¿∆»«¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈
;Ï‰‡e ‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓƒ««≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆

‰M‡aL ˙B˙È ÌÈÈ‡ ‰LÏMÓ ıeÁÔÈ‡L , ƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»
‰˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓÌˆÚ da LiL ¿«¿ƒ¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆

„i‰ b ÏÚ ˙tÒ Ì‡ :Ôtˆ da ÔÈ‡Â‰ÏBÚ  ¿≈»ƒ…∆ƒƒ¿∆∆«««»»
ÌÈÈ‡‰  ÔÈÓÏ„i‰ b ÏÚ ˙tÒ dÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«…»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»

‡OÓe ÚbÓa ‰‡nËÓ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â , ¿«¿»¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆
ÌÈÙBÒ ÈcÓ d˙‡ÓËÂÈ‰  Ôtˆ da ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈

ÏÚ ‰‡ÓË eÊb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈÈ‡‰ ‡Lk ‡È‰ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«
‰nÏÂ .˙tÒp‰ ÌeMÓ ‰Êb ?˙tÒ dÈ‡L Úaˆ‡∆¿«∆≈»ƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»
ÚÈ„B‰Ï È„k ,k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a ‰e‡nË ‡Ï…ƒ¿»¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«
eÙOÈ ‡lL È„k ,‰Êb ÌeMÓ Ì‰ÈcÓ d˙‡ÓhL∆À¿»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿

ÌÈL„˜Â ‰Óez d˙‡ÓË ÏÚ. «À¿»»¿»¿»»ƒ

מ "ז.42) פ "א כל 43)אהלות של מפורש פירוט  מ "ח , שם
מ "ג.44)האיברים. פ "ג א.45)אהלות מה, בכורות

איברי על העודפים האשה איברי  במנין תנאים מחלוקת
ורבי דלתות, ושתי  צירים שני  מונה ישמעאל רבי  הגבר.
אומר: יהושע  ורבי  כמה), קובע  (אינו צירים אומר: אליעזר
רבי מפתח . אומר: עקיבא רבי  מספרן): קבע  (לא דלתות
תלמידי שהרי  במציאות, נחלקו לא אליעזר ורבי  ישמעאל
חלקי איזה נחלקו? במה (שם), ומצאום בדקו ישמעאל רבי 
מודים  שניהם אבל עצמם, בפני  באיברים להגדיר יש הגוף 
תפקידים  הממלאים החלקים ארבעת נמצאים האשה שבגוף 
הצירים  שני  את מונה אליעזר רבי  הלידה. בתהליך מסוימים
יהושע  ורבי  הדלתות, את גם הכוללים עצמם בפני  כאיברים
עקיבא  רבי  ובא להן, טפלים וצירים עיקר שהדלתות סובר

מנסיונם  שם עליו הקשו ולפיכך מפתח . - חדש דבר והוסיף 
על  הקשו ולא מפתח  מצאו שלא ישמעאל, רבי  תלמידי  של
קיבל  ורבינו שתירצו. מה ותירצו יהושע , ורבי  אליעזר רבי 
שני הארבעה שאלה יהושע , ורבי  אליעזר רבי  של דעתם
מפתח , שהוסיף  עקיבא רבי  של דעתו גם וקיבל הם, איברים
תמיהת  זה ומסולקת ואחד. חמשים מאתים לו יצאו ולפיכך
כל  של לדעתם מנוגד מספרו שלכאורה רבינו, על רבים
כאבר  הצירים שני  מונה שרבינו לפרש, גם [ואפשר התנאים.
('קרית  עקיבא רבי  דעת גם ומקבל הדלתות את וכן אחד,

ועצמות.46)ספר')]. גידים בשר רב 47)בשלימותו,
יט , (במדבר באהל" ימות כי  "אדם דורש: שם , בבכורות
באשה). ובין באיש בין (פירוש, אדם בכל השווה דבר יד),

ב .48) מט , נדה ששית. אחת 49)אצבע  בשורה  עומדת 
האצבעות. שאר מבוארים 50)עם האיברים, רוב  דיני 

בה"ח . מכשעורה.51)לקמן פחותה שהעצם אף ֿעלֿפי 
תורה.52) דין טומאתה – כשעורה היא שבה העצם ואם
לאכלם.53) ומצוה וקדשים, תרומה לשרוף  אסור שהרי 

.Á˙n‰ ˙BÓˆÚÔ‰a ˙k Ì‡ ,Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L «¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
˙BÓˆÚ ˙eˆ‡OÓe ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È‰  «¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»

Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡e. ¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»
,‰„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»
?„ˆÈk ‰„M‰ .BÈÓ Â ,BÈa Â ,˙ÏbÏb‰Â ¿«À¿…∆¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«

Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È‰  ‰ÓÏL ‡È‰L ‰„Lƒ¿»∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ
 ˙BÈÏÁ ‰OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ elÙ‡ ‰ÒÁ»¿»¬ƒÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿
˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰ ‡Lk ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿»»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆
ÚÏÒk ‰ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È‰  ‰ÓÏL ‡È‰L ∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«

 ÌÈpË˜ ÌÈ˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰ ‡Lk ‡È‰ È‰ ¬≈ƒƒ¿»»¬»»»¿»ƒ¿«ƒ
BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏ ÔÈÙËˆÓ Ìlk‡e‰ Ì„‡ ÏL À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»

BÈa Â .‰„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎÈ‰Â ÌÈ˜BM‰ ÈzL¿≈««ƒ¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»
ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È‰  ˙Ó ÏL∆≈¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈

˙Á‡ CÈÂ ÂÈ˜BL ‡e‰L Ïk BÈa  ÒÁ Ì‡Â . »¿»≈««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆
ÔÈÓ  ?„ˆÈk BÈÓ  .˙BÓˆÚ‰ ‡Lk Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿»»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«

ÌˆÚ ÌÈOÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L ÔB‚k .˙BÓˆÚ ¬»¿∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆
ÚÂ ‰Úa‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL ˙Ók el‡ È‰ ÌÈO ¬≈≈¿≈»≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ

‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ ‡Lk Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿»¬»««ƒ∆»»»»∆
Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ÂÈÈ‡a ÒÁ B‡ ÂÈÈ‡a ˙È»≈¿≈»»»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ
Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk  ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿«…»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«
‡È‰L ,„i‰ b ÏÚ ˙tÒ ‰˙È‰L B‡ Ôtˆ da LiL∆≈»ƒ…∆∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ

ÔÈnÏ ‰ÏBÚe‡aL BÓk ,. »«ƒ¿»¿∆≈«¿

מ "א.54) פ "ב  ראה 55)אהלות הרקיבו. שלא כלומר,
הי "א. יגע ...56)לקמן "אשר טז): (שם, בתורה כתוב 

מדבר  שהכתוב  ואף ֿעלֿפי  בקבר", או אדם בעצם או במת
מפני אוהל טומאת לענין ב 'ספרי ' ממנו למדו בנגיעה,
אדם" "עצם הנקרא שכל כאן, רבינו ומבאר למת. ההיקש
כותב  מאהלות, פ "א סוף  למשנה ובפירושו באוהל. מטמא
לאדם  העצם ייחס  אדם", בעצם "או ה': מאמר וזה רבינו:
דינו  יהיה אז האדם, גשם כלל כמו ובשר עצם בו שיהיה עד

בכללו. המת וכן 57)כדין לבדה, שהשדרה מכאן,
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נב , נזיר במס ' שהרי  עליו, (תמהו מטמאות. לבדה הגולגולת
שידרה  או גולגולת, או שידרה המשנה כוונת אם שאלו - א
מהן  אחת לא אבל באוהל, מטמאות ביחד שתיהן וגולגולת
מהן  אחת שכל רבינו פוסק  ולמה נפשטה, לא והבעיה
כאן) בכסף ֿמשנה (מובא קורקוס  והר"י  ודאי . מטמאת
גולגולת, או שדרה בפירוש שם אומר ששמאי  מפני  מבאר,
מחלוקת  לחדש לנו אין דעתו, נגד ברור דבר מצאנו ולא

עצמנו). בתקופת 58)מדעת כסף  של רומית מטבע 
ה"ג.59)המשנה. פ "ג אהלות שם:60)תוספתא,

אחד  ושוק  ירכות לשתי  והואֿהדין א. מה, בכורות
מובן 61)(תוספתא). ושמונה. ארבעים מאתים מן רוב 

הגולגולת. או השדרה ביניהן כשאין שמדובר,
שתי62) לו שהיו ובמקרה שלו, איברים מנין לפי  ומחשבין

ממאה  בפחות באוהל מטמאות העצמות אין יתירות אצבעות
אינה  אחת יתירה אצבע  רק  לו היתה ואם ושש. עשרים
248 מן הרוב  כמו עולה 249 מן הרוב  שהרי  כלום, מוסיפה

.125 מד.63)היינו: אות ראה בה"ז. למעלה

.Ë ‡ÏÂ ÔÈÓ  Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»

w‰ Ú Ô‰aÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È‰  »∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
Ï‰‡e ‡OÓeÌˆÚ elÙ‡ ,ÚÓ ˙BÁt eÈ‰ . ¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆

‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ  ‰BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈
Ï‰‡a. ¿…∆

בינוניות.64) ביצים שש והלוג לוגים, ארבעה מכיל הקב 
מרוב 65) עצמות "רובע  שנינו: מ "א, פ "ב  אהלות במשנה

פ "א  בעדיות ביתֿהלל דעת היא וכן המנין", מרוב  או הבנין
מרוב  הן אם אלא מטמא אינו עצמות שרובע  ומשמע  מ "ו,
בניגוד  רבינו דברי  יהיו שלא וכדי  הבנין. מרוב  או המנין
לומר  שהתכוון לפרש, עלינו - משנה ולסתם לביתֿהלל
או  המנין רוב  מן הן אבל בנין, ורוב  מנין רוב  בהן שאין
"שאינן" ולא "בהן" שאין וכתב  דייק  ולפיכך הבנין. רוב 

כסף ֿמשנה). (ראה שנינו:66)מרוב  שם, עדיות במשנה
אחת  עצם אפילו פירוש, אחד". בעצם אפילו אומר, "שמאי 
רבינו  וסובר באוהל, מטמאה הקב  רובע  בה שיש גדולה

כמותו. הלכה ואין היא יחיד שדעת

.È‡nËÓ ‰Ê È‰  Ú Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓe ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ‡nËÓ ‰BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ : »¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓe ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

‰Bz.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ »¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

במקרא,67) רמז לה שיש השמועה, מפי  היא הלכה פירוש,
יב . אות למעלה ראה גמורה. דרשה אינה אבל

בין 68) כשעורה עצם רבינו מונה טהרות, לסדר בהקדמתו
בנזיר  מפורשת ומשנה כאן, בו שחזר וברור דרבנן, אבות

כשעורה. עצם על מגלח  שהנזיר אומרת, – ב  מט ,

.‡È˙Ó ˜ eOÚÂ wa ÂÈ˙BÓˆÚ eÈ˜‰L ≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»
ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ‰‡e ‡OÓa ‡nËÓ ˜ B˙B‡Ó ¿…»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆

ÚbÏ LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ;˙Ók¿≈¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«
BlÎa ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È‰L , ¿À∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ

eaÁ BÈ‡. ≈ƒ

מ "ב .69) פ "ב  תרווד".70)אהלות "מלא נאמר: במשנה
רש"י : (פירש היד פיסת מלא חזקיה: מפרש - ב  נ, ובנזיר
כר' ופסק  חפניו. מלא מפרש: יוחנן ורבי  אצבעות), בלי 
רבי שדעת אמרו שם שבגמרא מפני  רבו, חזקיה  נגד יוחנן
שם) רש"י  (ראה מאיר כרבי  וחזקיה כחכמים, יוחנן

כולו.71)(כסף ֿמשנה). על והאהיל כולו את נשא שהרי 
קכו,72) (חולין הנוגע  לגוף  ביותר הקרובים בפירורים רק 
שם.73)ב ). אהלות משנה,

.È˙n‰ Ìc;Ï‰‡e ‡OÓe ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆

˙ÈÚÈ ?BeÚL ‰nÎÂÌc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .Ïk , ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»
.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ¿«∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

הביצה.75)שם.74) וחצי  כביצה = הלוג רביעית
קצת 76) בו ויש צלול, נוזל הגוש סביבות נשאר שנקרש, דם

שהוא  מפני  הדם" "תמצית נקרא זה נחל אדמומית. מראה
חולין הדם. מן דדמא".מתמצה "צללתא ב : פז,

.‚ÈÏk B‰Ë ‰Ê È‰  ‰ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ìc«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ‰BÁ‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»

ÏÎÂ ,˙nL Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»
ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ ˙BBÚz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òez Ì„ ‡˜ ‰Ê È‰  ‰˙ÈÓ Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
ÈcÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡e ÚbÓe ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ. ¿ƒ

היא 77) שזו אמרו, - א עא, שבנדה מפני  שם, עקיבא כרבי 
חכמים. ב .78)דעת סב , נדה

.„È‚e‰ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L »∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈
Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „BÈÂ ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È‰  ‡nb d˙B‡Ï „BÈÂ B˙BÓ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»

‰BL‡ ‰BL‡ ‰tË ‰thL‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„Ïa Ìc ˙ÈÚÈ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰˙ÈÓ Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,B‰Ë  ÌÈa‰ ˙eLa. ƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

א.79) עא, לתוך 80)שם שנפלה ראשונה טיפה פירוש,
דינה  השניה וכשנפלה ברוב , בטלה – מחיים שיצא הדם

שלאחריהן. הטיפות וכן ובטלה, בהל'81)כראשונה
ואילך. מפט "ז הטומאות אבות

.ÂËw‰ÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk «∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ B‡ ˙Ó B‡ :Ó‡pL ;‰Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .˜ B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«

ÂÈÏ˙ÎaÈea ‰È‰iL ‡e‰Â .Ìe˙ÒÂCk Á‡Â ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»
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ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï‡ .Ï‰‡e ÚbÓa ‡nËÓ Blk ‰È‰Èƒ¿∆À¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡ B‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»
Èeqk‰ ‰Ê  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡a B‡ ÌÈÏÎa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ

‡˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ïhn‰ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ «À»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ
ÔÈ‡˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰««¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ
ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰ ,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc≈¿≈∆«≈«≈¿«¿ƒ¿«»
ÔÈ‡Â ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô˙‡ÓËÂ ,˜k Ï‰‡e¿…∆¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

‡OÓa ÔÈ‡nËÓÌÈÏÁa ÏÏBb‰ b Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ
BËÓL B‡ B‚ B‡ ˙n‰ ˙‡ Ba ‰qkL „Ú,˙n‰ ÏÚÓ «∆ƒ»∆«≈¿»¿»≈««≈

BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú ˜ÙBc‰ bL B‡∆»««≈«∆∆¡ƒ»»«≈¿»
B‰Ë ‰Ê È‰  ÏÏBb‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁaÌÈ„e . «¬»ƒƒ«««≈¬≈∆»¿»ƒ

˜ÙBc‰ ˙‡ ÔÈÎÓBqLÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡˜p‰ Ì‰Â , ∆¿ƒ∆«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰ . ¬≈≈¿ƒ

מ "א.82) פ "ז במקום 83)אהלות שיש בתנאי , שם,
אין  ואם פנוי , טפח  ברום טפח  על טפח  בפנים הטומאה
הטומאה. כנגד אלא הצדדים מן מטמא אינו הזה כשיעור

אדם.84) טפח ,85)בידי  על טפח  פתוח  הוא ואם
הפתח . דרך יוצאת שם 86)הטומאה ד' למשנה בפירושו

הם  הדופק  עצמו, הקבר הם ודופק  שגולל רבינו, כתב 
דעת  (וכן שלמעלה הכיסוי  הוא והגולל הכתלים, ארבעת
הם  שניהם ודופק  שגולל ומפרש בו, חזר כאן אבל רש"י ),

שם). יוםֿטוב ' 'תוספות (ראה הקבר רבינו 87)על
עצמו  במת שמשא מפני  הטעם, כתב  הנ"ל למשנה בפירושו
גזרו  לא מנבילה, בקלֿוחומר נלמד אלא בתורה מפורש אינו
מטמאים  ודופק  שגולל אומר כאן והראב "ד ודופק . בגולל
יגע  אשר וכל הכתוב : מן עקיבא רבי  למד מגע  התורה. מן
לא  משא אבל השדה" פני  מ "על ואהל טז), יט , (במדבר כו'

בתורה. בו.88)נזכר נגע  את 89)ולא שגרר האדם
שם.91)מצדדיו.90)הגולל. משנה,

.ÊËn‰ ˙BÓˆÚ e„‡Â ˜ da LÁpL ‰„O˙ »∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
dÙÚa‡nËÓ dÙÚÂ .Òt‰ ˙Èa ˙‡˜p‰ ‡È‰  «¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈

dÈ‡Â ,‰BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓe ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ ÔÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓe ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆

ÌÈnÚ‰ ı‡Â Òt‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ
‡a˙iL BÓk. ¿∆ƒ¿»≈

פ "י .92) לקמן ראה מ "ב . פי "ח  ב :93)אהלות יד, שבת
גזרו  ירושלים, איש יוחנן בן ויוסי  צרידה איש יועזר בן יוסי 

העמים. ארץ  על הי "ב .94)טומאה פ "ט  לקמן

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ד שני יום 

    
במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע  המטמאים יבאר

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף  המת מטמא, המת רקב  ומתי  עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר

והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת
טהורים. שהוא כל חסרו שאם

.‡elÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡e ‡OÓe ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ
OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈÈ‡ eM˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
˙n‰ ÔÓ È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰„M‰Â .Èe‡k Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ ÚÂ .BÈÓ Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈe .ÔÈÓ  ‡ÏÂ ÔÈa  ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òez2.‰OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

דם 2) בו ומעורב  למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף  דם
מדרבנן. וטומאתו מת, ודם חי 

.ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓe ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â BOa ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ BOa ÒÁL ˙n‰ ÔÓ È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Oa ‡L4ÌˆÚ‰ ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú da ÔÈ‡Â ‰ÒÁL ‰„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

 da ÔÈ‡Â ‰ÒÁL.‰BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
ÚL Ïk‰ .Òt‰ ˙Èe .ÌÈnÚ‰ ı‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי .3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי  נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי  בשר שיש פי  על ואף  ובמשא. במגע 

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי  פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי  בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.‚˜k Ï‰‡e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
Ï‰‡e ‡OÓa ‡nËÓ ˜‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆
,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆
Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ ˙‡ÓËÂ¿À¿«¿ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,Èe‡k6ÔlkL ,ÈÏ ‰‡È  ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa »»≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»
Ál‚Ó ÈÊp‰ ÔÈ‡ È‰L ;‰Bz ÔÈc ÔÈ‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ7˙eÈÊa e‡aL BÓk ,8Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆
iÁ ‰Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»
‰‡ÓË ÏkL ,ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»
.‰Bz ÔÈc dÈ‡  ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף 

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע  ב  מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח  שהנזיר כתב  ושם ב . הלכה ז, פרק 

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי  ועל עצמות קב  חצי 
כראוי .

.„ÏL ÔB‡a ÌÚ wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ˜ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB‡a B‡ B˙eÒÎa a˜pL B‡ È‡ epnÓ ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆
˜L ÈtÓ ,‡ÓË B˜ ÔÈ‡  ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
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Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ˜ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈
Ba Ú˙pL ‡nËÓ‰ ˜Â .B˙iÂb ˜a10Ïk ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»

B˙‡ÓËa ‡e‰ È‰  ‡e‰L11‡l‡ ˜ eÓ‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»
.˜ BÏ ÔÈ‡ ‚e‰ Ï‡ ,„Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י  מסיני  למשה הלכה הם אחר 10)רקב 
רקב . -11)שנעשה רקב  טומאת לו שירדה לפני  תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.‰B‡ BÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙aÚÓ ‰M‡ ewL B‡ ,BnÚ Ìe˜e ÂÈtƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

˜ Ì‰Ï ÔÈ‡  ‰ÈÚÓa daÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף  רקב  בו שמעורב  מפני 

.Â„Ú ,‡nËÓ BÈ‡  ˜ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó È˜iL∆«¿ƒ≈≈»

.ÊÈ˜‰L B‡ ,È˜iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
,˜ÙÒ ‰Ê È‰  Blk È˜‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈
‡ÓË ‰Ê È‰  ‰Ê ˜Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈

.˜ÙÒa¿»≈

.ÁB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,BÈh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,˜a ‡ˆÓp‰ ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ˜»»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈

Ï‰‡e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È‰  BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
˜ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי  "לפי  נימקו : ב  כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב ". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב  ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב  דין לו שאין הכוונה רקב , לו אין עץ 
ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב , ספר בקרית [והמבי "ט 

מטמא]. סופרים מדברי  אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב  שמא ואומרים מחמירים אנו
מטמא  אינו במגע  אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא

י "א. הלכה ב  פרק  כלמעלה

.Ë˙Ói˜ B„ÏLÂ ÛOpL ˙n‰15‰„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È‰  ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

CÁ Ì‡ ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú ÛO Ì‡ Ï‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
ÈÙL ÔÎÂ .B‰Ë  B˙Èz ˙eˆ17ÌwÓ18BÙhL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙eˆ ‰ÏaÏa˙ È‰L ,B‰Ë  ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף  כגון
משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת

ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.ÈÁÓ˜k ‰OÚÂ CÙpL ˙n‰ Oa20ÔÎÂ .B‰Ë  ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .B‰Ë  ÔÈÙeO‰ Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e‡a Îe .ÔÈB‰Ë  ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ïa ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa Ok Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ıLÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא
ר' כקמח , נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן

נשמע  כאן רבינו ומדברי  מטהר. לקיש ריש גם כקמח 
לקיש. כריש שפוסק 

.‡ÈB‡ Bkˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .BOk  Ì„‡‰ BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰Bz‰ ÔÓ B‰Ë ‰Ê È‰  ‰„BÚ È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰Êb .˙n‰ Ok ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰ÈcÓ Ï‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙BBÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.ÈÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈
 ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ ‰È‰L∆»»«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»
‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ Lt BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,B‰Ë ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆

.‚ÈÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ôtv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24ÔeaÁ ˙ÚLe . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

 ˙Èa‰ CB˙a BÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ BÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ BÚO .‡ÓË  ÔÈaÁÓ Ô‰Lk ÂÈtˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈtˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

 Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È‰27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ

B‰Ë 28 ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈
‰˜LÓ ÏÚ eÊ‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈
ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ eÊbL C„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
eÊ‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני  יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח , העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח  עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני 
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי  על ואף 

טמאים. אחרות מטומאות

.„È‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈa ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ
˙ÈÚÈ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ

BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B‰Ë 29. »««ƒ∆»»∆
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קיד                
         

עקיבא 29) רבי  דעת נגד ד משנה ב  פרק  באהלות כחכמים
שהוא.שמדמ  בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם ה

עקיבא  לרבי  חכמים השיבו ד הלכה ג פרק  שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב  מטמאות הקב ) (רובע  משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע  מטמא כשעורה עצם אפילו ב . בניין; ורוב 
אי ג. (רביעית); הקבוע  משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.ÂË˙ÈÚÈ :ÌÈB‰Ë  ‡e‰L Ïk eÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,Oa ˙ÈÊÎe ,‰BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ È‡Â ,˜ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆

    
שני1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר

כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע  לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב  שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו
מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב  חפנים
והאוהל  והמשא המגע  אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע 

הם. שמות שלשה

.‡Ìc ˙ÈÚÈ2„Ú ,‰B‰Ë  ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰Ó‚pL ‰„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ

ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ ÚÂ¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk  ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓe4.˙BÓˆÚ Ïk ‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

פ "ב 2) באהלות במחלוקת שנויים זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק  ורבינו זה.3)מ "ו, ממת אחד חלק 

אחר. ממת בא החסר, את המשלים השני , אם 4)והחלק 
כשעורה. בהן יש

.È‡5elÙ‡ .B‰Ë  ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡ LÈ‡Ó6B‰Ë 7. ≈ƒ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ "ד). פ "ג (שם חיבור" אדם חיבורי  "שאין מפני 

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי  מלאכותי  חיבור

.‚˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˜ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

˜ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰ÈeÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ "ד  אהלות (ראה 9)תוספתא  יחד  נקברו שלא
ה"ה). פ "ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי 

כבשר.11)בפ "ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.„‰BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ  ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ  ‰BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ "ז, פ "ב  סתם:13)אהלות כתוב  במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ "ג (למעלה רקב  כמו במגע  לא

יט ). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע . לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני  מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע 
מפני מטמא, אינו במגע  אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע  שאי ֿאפשר

.‰B„cÂ ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17 B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓe Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.eaÁ Ì„‡ ÈeaÁ ÔÈ‡L ,BaÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי  קשה, בדבר עליהם דפק 
עצמות.18)החלקים. ברובע  כשעורה 19)כמו עצם כמו

מפני אחד, נימוק  ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע  שנחלק 
וגם  השיעור כל את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע  שאינו

כולו. על בכל 20)מאהיל אחת בבת נגע  שאם משמע ,
פ "ג, אהלות במשנה חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי 

כך. הדין - שנחלק  כשעורה בעצם שגם ומובן א.

.ÂÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË  BÎÈz‰L ÌÏL22„ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
B‰Ë  BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב .21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי 
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני 
חיבור. אינו אדם שחיבורי  מפני  מועילה

.Ê‰„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ  ‰pnÓ e‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««
ÔÓÊe .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡  ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙aLÓ elÙ‡ ,w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆

.dÙˆÓ w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ ¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב , דקים.25)נזיר לחלקים

.ÁÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙˆÓ Ï‰‡‰  ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ "ג, אהלות במשנה כחכמים

.ËÌˆÚ27ÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË  ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»
˙BÓˆÚa eÁz Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰  ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.eaÁ Ì„‡ ÈeaÁ ÔÈ‡L ;B‰Ë ˙Èa‰  Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ "ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס  כאילו הוא הרי  שמים, בידי  מחובר שהוא מפני 
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קטו                 
         

לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס  אם וכלֿשכן
העצם. ולא אהל

.ÈÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰  ˙Èa‰ CB˙a ft˙pL ˜ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב .29) פ "ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.‡ÈÌc ˙ÈÚÈ31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏpLB‰Ë ˙Èa‰  ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏpL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı‡a»»∆»≈

ב .31) סב , שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.È˙ÈÊk34‡ÏÂ Lwe ˙Èa‰ CB˙a „‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
B‰Ë ˙Èa‰  ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰  ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

ÚÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ "ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס ). הר"י  בשם (כסף ֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.‚ÈÌc ˙ÈÚÈ37ÈÂ‡a CtLpL38L˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
ÔaL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË  B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42 «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
 ‰ÈÏÚ Ìc‰ LwL B‡ ÔaL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏpL Ìc ˙ÈÚÈ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È‰  Ìc ˙ÈÚÈ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡e ‡OÓe ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .B‰Ë  ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈÚLÓ47ÌÈÓ ‡ÈÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
Ô˙cÓk48Ô‰È‡Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆

 ‚Ên‰ ÈnÓ ˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆
˙ÈÚÈ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ

מ "ג.37) פ "ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב ' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס  שהוא
משופעת.41) כלפי42)שהאסקופה הוא שהשיפוע  בין

חוץ . כלפי  הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואף ֿעלֿפי 
שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע , דרך לבית להגיע  הדם
 ֿ ואף  "הקטפרס "). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע  הגיע ,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי 
והראב "ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני 

מחולק . כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אף ֿעלֿפי  מטמא האוהל כי  למשקוף , מחוץ  מקצתו

הטומאה. מן חלק  על רק  ב .45)מאהיל משנה שם

ה"ד.46) פ "ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת  אם לקבוע 
הכיבוס .48)דם. לפני  המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט  יותר באופן לקבוע  אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי  המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס , לפני  שהיה ממה יותר רביעית בתערובות
דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני  כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס  מי  כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס . באותו דם נשאר כך

.„È‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe ÛËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .B‰ËÂ ÛËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈
B‡ ,˙Á‡ ˙a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰  B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó Á‡ „Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
ÛËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈB‰Ë Ïk‰  Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ ÛËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ ÛËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק  מ "א. פ "ג יש 51)שם שם , במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב , קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני , למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח 
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה
בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע  כאילו עליה המאהיל

רצוצה. בו.52)שאינה נגע  ולא

    
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע  במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע  במת שנטמא
נעשה  אם חרס  כלי  בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,
שני וראשון אב , הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב 
דברי של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי 
אוהל  זה ואי  הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ  מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב  מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.‡ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ »«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰ÚL ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«

ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ„a‡ÓËpL B‡ , ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈcÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰  ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
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קטז                
         

Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :Ó‡pL ;‰ÚL ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆
ÌÈÓÈ ˙ÚL ‡ÓËÈ Ï‰‡a L‡ ÏÎÂ. ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שבעה,2) טומאת שמטמאים בתורה מפורשים ואוהל מגע 
ה"אֿב . פ "א למעלה ראה בקלֿוחומר. מנבילה למדנו ומשא

פ "ג.3) למעלה המת 4)נמנו שאוהל למדנו זה מכתוב 
את  גם הביא לא למה הוברר ולא שבעה, טומאת מטמא
אדם  נפש לכל במת הנוגע  יא): יט , (במדבר במגע  הכתוב 
שטומאת  אמרו, שב 'ספרי ' מפני  [ואולי , ימים. שבעת וטמא
כמיותר  רבינו מצא מאוהל, בקלֿוחומר ללמוד אפשר מגע 

במגע ]. הכתוב  את גם להביא

. ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
‰ÚL ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓËÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :Ó‡pL ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈM‰ ÌBiaÌz‰ËeÌ„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï‡ . ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ LtL Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»

˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa‰Ê È‰  ≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆
Ú ˙‡ÓË ‡ÓË ÈM‰˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :Ó‡pL ; «≈ƒ»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««

Ú‰ „Ú ‡ÓËzÈcÓ Ï‡ .‰Bz ÔÈc e‰Ê . ƒ¿»«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈
‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰ ,ÌÈÙBÒ¿ƒ«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ
el‡Îe ,‰ÚL ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  ˙na aÁÓ¿À»«≈¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .BÓˆÚ ˙na ÈM‰ ‰Ê Ú‚»«∆«≈ƒ«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÈL„˜Â ‰Óez ÔÈÚÏÁÒt ‰OBÚÏe ÈÊÏ Ï‡ ;, ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡  LtL Á‡ ÔÈa eaÁ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈««∆≈«≈»≈∆»

.‰Bz ÔÈ„k ,Ú ˙‡ÓËÀ¿«∆∆¿ƒ»

חרב ",5) "בחלל טז): (שם מהכתוב  דרשו - ב  יד, בפסחים
הטומאה, אבות אבי  חלל מה כלומר, כחלל. הוא הרי  חרב 
חרב , דוקא שלאו רבינו ודעת כך. - בו שנגעה החרב  אף 
חוץ  כך דינם ודומיהם, עץ  כלי  ואפילו הכלים, כל אלא
גם  מכאן למדו שם ובגמרא ה"ג), לקמן (ראה חרס  מכלי 
של  הטומאה דרגת שמקבל הטומאה באב  הנוגע  כלי  על
מביא  כאן רבינו אולם ימים. שבעה טמא והוא מטמאו,
להלן  ויבואר הטומאה. באב  שנטמא לכלי  אחרת דרשה

השביעי .6)ה"ג. היום לפני  טהרה לבגדים שאין ונשמע 
בחיבורין.7) טומאה בגמרא נקרא ב 8)זה מא, בנזיר

בחיבורין. טומאה על מגלח  הנזיר שאין ינאי , רבי  -אמר
למד  ומכאן התורה. מן שאינה מפני  הטעם, שם ופירשו
- ב  לז, זרה בעבודה (אמנם שבעה. מטמאה שאינה רבינו,
סובר  רבינו אבל המקרא, מן בחיבורין טומאה למדו
 ֿ (כסף  הזה הלימוד את מבטלת שם רבא של שהמסקנה

קורקו  הר"י  בשם הבאה.משנה באות ראה לפני ֿזה 9)ס )).
שלדעת  רבינו ומפרש יטמא, הטמא בו יגע  אשר וכל כתוב :
הערב ) עד תטמא הנוגעת (והנפש הפסוק  של סופו שם, רבא
(במס ' לפרש שרצו כמו ולא לפניו, שנאמר למה פירוש  הוא
"והנפש  ימים, שבעת היינו "יטמא" שם) זרה, עבודה

ערב . טומאת טמא השלישי , כלומר אסור 10)הנוגעת",
וקדשים. תרומה לאכול אם 11)לו פירוש, ב . מא, נזיר

את  סותר ואינו מגלח  אינו אדם, חיבורי  בטומאת נזיר נטמא
שנטמא  ואדם נטמא. לא כאילו ממשיך אלא נזרו ימי 
עושה  אלא שני  לפסח  נדחה אינו פסח , בערב  בחיבורין

פ "ו  פסח  קרבן הל' (ראה שרץ  טמא כמו ביום בו פסחו
ה"אֿב ).

.‚È‰  Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰ÚL ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«

‰ÚL ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰aB‡ Á ÏÏÁa :Ó‡pL . »∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
˙Ó‡e‰Â .˙nk Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿

ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ‡LÏ ÔÈc‰ «ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆
ÌÈ„‚eÓB‡ ‡e‰ È‰ .Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚‰ Ïk : ¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«

B‡ ‚‰Â ıÁ ‰È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙ÚL ‡ÓË ‚‰Â Ô‡ ˜Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :ÓB‡ ‡e‰ È‰L ?‰ÚLƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«

Ìz‰Ëe ÈÚÈM‰‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . «¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈
.‰ÚL ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰ÚL ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

להדגיש 12) "נגיעה" המונח  את פעמים שלוש כפל רבינו
באוהל  לא אבל בנגיעה, רק  מטמאת זו שטומאה לך, ולומר

ה"ט . לקמן ראה עצמו,13)ובמשא. במת שנגעו כלים דין
במת, שנטמא באדם שנגעו כלים אבל זה. ממקרא למדנו
בגדיכם  "וכבסתם מהכתוב  ה"ב  בתחילת למעלה רבינו למד

קל. פיסקה חוקת, ה'ספרי ' ע "פ  השביעי ", כלים 14)ביום
מקווה. במי  שטיפה ע "י  כלי15)שמתטהרים לא אבל

ה"ו). לקמן (ראה קכז.16)חרס  פיסקה חוקת, 'ספרי '
זו.17) ובהלכה ה"ב , למעלה נתבאר

.„ÓB‡ ˙‡ˆÓÌ„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ : ƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡‰  Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL  ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆

‰ÚL ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓËÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï‡ ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈
ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»

˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL  Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
‰ÚL˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ‰Â ; ƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«

.Ú∆∆

מ "אֿג.18) פ "א ביניהם,19)אהלות הבדל יש אבל
הנוגע  את ומטמאים הטומאה אבות אבי  נעשים הראשונים
השניים  הכלים אבל עצמו. המת כמו שבעה טומאת בהם
ובין  אדם בין בהם, הנוגע  את ומטמאים הטומאה אב  הם

בלבד. ערב  טומאת באדם 20)כלים, הנוגעים שכלים
כלים  אבל שם). (משנה, כמותו נעשו הטומאה, אב  שהוא

ראשון. נעשו - הטומאה אב  שהם בכלים שנגעו

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÌÈL„˜Â ‰Óez ÔÈÚÏ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙k iÁÏ Ï‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡‰ :„Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:Ó‡pL ,‰Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«
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קיז                 
         

Ba ÚbÈ L‡ ÏÎÂÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿

Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,eËt  ˙Óa. ¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ‡  ‰Ïa˜ Èc Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈc‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»

‰Bz ÔÈc‰Ê ‡l‡ ‰Bza eLt˙ ‡Ï È‰L , ƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆
‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆

.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ≈»»≈≈ƒ

ה"ד.21) פ "ז נזיר ראשון 22)'ירושלמי ' למנות פירוש ,
ט ). הלכה (ראה בקדשים רביעי  עד לטומאה, ושני  לטומאה
וכולהון  ינאי , רבי  בשם יוחנן רבי  אמרו: שם ב 'ירושלמי '
אלא  חייב  אינו מקדש ביאת על אבל תרומה, אצל הן תורה
שם  ב 'ירושלמי ' חייא בר אבין ורבי  בראשון. שנגע  שני  על
פטור, באדם שנגע  באדם שגם ודעתו יוחנן, רבי  על חולק 
בדברי שונים פירושים (נאמרו יוחנן. כרבי  פסק  ורבינו
דברי אולם איש'), ו'חזון משה' 'פני  (ראה הזה ה'ירושלמי '

הכסף ֿמשנה). לפי  יפה מתפרשים בזה 23)רבינו פירוש,
עצמו. במת הטומאה 24)שנגע  באב  שנגע  אף ֿעלֿפי 

הט "ו.25)ונטמא. פ "ג

.Â˙Óa Ú‚pL OÁ ÈÏk Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
Á‡ OÁ ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈

ÌÈÏk ‡L ‡ÏÂ‡ ‰OÚ OÁ ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆«
ÌÏBÚÏ ‰‡Óh‰‰ÊÂ .˙B‡ÓË ‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï , «À¿»¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Bz ÔÈcƒ»««ƒ∆«»»

נדרשו 26) אלא בתורה, ממש מפורשים שאינם הדינים כל
סופרים', 'דברי  רבינו בפי  לפעמים נקראים - הכתובים מן
אין  מקדש ביאת על אבל תורה, כדיני  דינם הענינים וברוב 
ראב "ד  (ראה בתורה המפורשת בטומאה אלא כרת חייבים

ביארנו 27)וכסף ֿמשנה). במת. נגע  אוירו אם פירוש,
מבפנים. אלא החיצון מדופנו מיטמא אינו חרס  שכלי  כבר,

ב 'תורת 28) מ "ד. פ "ח  כלים בלבד. ומשקין אוכלין אלא
אני (יכול "יכול שנינו: ה"א, פ "ט  שמיני  פרשת כהנים'
תלמודֿלומר  חרס , כלי  באויר מיטמאים הכלים אף  לפרש)
ואין  חרס , כלי  באויר מיטמאים אוכלים האוכל", "מכל
שכלים  למדנו ומכאן חרס ". כלי  באויר מיטמאים הכלים
ב ). כ, פסחים (רש"י  הטומאה מוולד טומאה מקבלים אינם

.ÊÏB„b ÏÏk ‰Ê‡nËÓ ‰‡Óh‰ ‡ Ïk :˙B‡ÓËa ∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .OÁ ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ‡ ‰Ê È‰  ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚e ÌÈÏk ‡L ‡ÏÂ OÁ ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

ה"ח .29) ראה ב . קד, עירובין

.ÁÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡ ‡˜p‰ ‡e‰ ‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡˜ ÔBL‡a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡‰Â .ÈÚÈ ‡˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡˜ Ôlk epnÓ. ƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

לאו 30) תולדותיהם וכו', הטומאות "אבות ב . ב , ב "ק 
וכלים, אדם מטמא אב  (שהרי ) דאילו בהם, כיוצא (אינם)
אינו  וכלים אדם מטמא, ומשקין אוכלין - תולדה ואילו

מטמא".

.Ë˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏkÔÈa ,‰ÚL ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈
‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óez ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«

e‡aL BÓk ,ÌÈL„˜ÔBL‡ epnÓ ˙BÓÏ È„k , »»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B‡ ‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

˙B‡Óh‰‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .. «À¿¿≈¿«≈¿«»

שם 31) במשנה שאמרו מה פירשו - א יד, פסחים בגמרא
לטומאה. לשני  הכוונה הטומאה", ה"ה.32)"ולד למעלה

מ "א.33) פ "א מטמא 34)כלים שאינו והואֿהדין שם.
בטומאות  גם מדובר במשנה ה"ג). למעלה (ראה באוהל
הזכירה  לא ולפיכך כלל, אוהל טומאת בהן שאין אחרות

המשנה. לשון לנקוט  דרכו ורבינו אוהל,

.È˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk„ÏÂ ‡e‰ Ú ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰‡Óh‰‰‡ÓËÏ ÔBL‡‰ ‡e‰Â ,‰È‰iL LÙ‡Â . «À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆

e‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ‰, »¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
.ÌÈL„˜Â ‰Óez ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

המת.35) של טומאתו טמא 36)מכוח  הטומאה אב  וכל
שני .37)שבעה. נעשה בו ה"ד.38)והנוגע  למעלה

.‡È˙Èe ÌÈnÚ‰ ı‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òez Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Òt‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

ÔÏ‰‡a B‡‰Òez Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ , ¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
ÏL ˙B‡ÓË ˙B‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È‰ ¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆
el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈÙBÒ Ècƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈
Èc ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B‡ Ôlk  ‰ÚL ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈

.ÌÈÙBÒ¿ƒ

במגע 39) אלא במשא מטמאים שאינם ודופק  גולל של
ה"ג). פ "ג למעלה (ראה לא 40)ובאוהל למה נתברר לא

ולמה  הגויים, וארץ  הפרס  בית דיני  עם תבוסה דם משא כלל
ומשאו. מגעו בין הפסיק 

.ÈBÓˆÚ Ï‰‡‰Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ »…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È‰  ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»
:Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚k ‡e‰ È‰Â ,‰Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰BÚ „Á‡ ,BÚ B‡ »…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈeÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈzn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

‰ÏÈÎ‡ÏÂ :Ó‡pL ; ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ OÙi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï‡ .ÔkLnk BÚÂ ‚e‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈÒ Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈

˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a‰Ê È‰  »∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆
‡e‰L  ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .B‰Ë»¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆
‡l‡ BÈ‡  ‡ÓË ˙Èa‰ Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .B‰Ë»¿»»∆…«««ƒ»≈≈∆»
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קיח                
         

ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒ∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈
„Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‡e‰L. ∆ƒ¿«≈À¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

על 41) ולימד הכתוב  "בא קכט : פיסקה חוקת, 'ספרי '
בקרקע . קבוע  הוא אפילו טומאה", מקבל שהוא האוהל

ו):42) ב , (יהושע  שנאמר עץ , שנקרא פשתן פירוש,
פירוש  [כך ב ). כז, שבת (גמרא העץ " בפשתי  "ותטמנם
ארוג, פשתן פירושה "כלי " המילה זה, ולפי  הכסף ֿמשנה.
מן  גדלים שאינם לדברים הכוונה שק , או בגד שאמר ומה
את  גורס  אינו ספר' ב 'קרית והמבי "ט  צמר. כגון האדמה

עץ "). כלי  "או א.43)המילים כח , שאינם 44)שם
קבעם  אבל כלים שהם או כלל, טומאה מקבלים ואינם כלים
שבת  'תוספות' (ראה כלים מתורת וביטלו לאוהל, בקרקע 

ואין). ד"ה ב  וכדומה.45)כז, וכותנה קנבוס  להוציא
מיטמאים  - קבועים אינם אם אבל לקרקע , בקבוע  ומדובר

הטומאה. על המאהילים הכלים ככל

.‚ÈÌÈ„‚a˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈
˙Ók ÔÈ‡  ‰ÚL ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÁ‡ ‡nËÏ¿«≈¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈
BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓe Ï‰‡a ‡nËÏ¿«≈¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈

e‡aL BÓk ,LÙÓ:ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËe ; ¿…»¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈
Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ . »»ƒ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿

B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ˙Óa¿≈¿…»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆
.B‰Ë ‰Ê È‰  Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»»∆»ƒ¿…∆¬≈∆»
È‰  ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ¿≈»»»∆ƒ¿»¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈

‡ÓË ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L ;ÔÈB‰Ë Ô‰ÚbÓa ‡l‡ ≈¿ƒ∆≈¿≈≈»≈∆»¿«»
.„Ïaƒ¿«

בה"ג.46) אבל 47)נתבאר עצמו, במת ודיו ה"ב . פ "א
במת. לנוגע  ממנו למדים אוהלים,48)אין מטמא הוא

בו. הנוגע  מטמא.49)ולא תימן: בכת"י 

.„È‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰ÂÈzÁzÓ LBÓe kLÓ‡ÏÂ «≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓBcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ , «»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ

ÌÈ„‚a ‰OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L B‡∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ
ÌÈÁ‡ ÌÈ„‚a ‰OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê∆««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab ÏÚ««ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«

‰ÚL ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL  Ba Ú‚pL „‚aa, «∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»
ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,Ú ˙‡ÓË ‡ÓË  ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ‰ ÔÓe ÈÚÈ‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ

ÔÈB‰Ë Ôlk  ‰ÏÚÓÏeÈ‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈
BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,LBÓe kLÓÌÈc ‰na . ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ

ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL ÌÈeÓ‡¬ƒ∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆
‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈB‰Ë epnÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ∆¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»

‰ˆeˆBÈa ÏÈcÓ ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ¿»¿…À¿«…∆∆»»«¿ƒ≈
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,Ô‡ ÌÈÏk‰ ÔÈe≈«≈ƒ∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

משכב 50) עושה שהזב  מבמת, חומר "זה מ "ו: פ "ד זבים
מטמא". המת שאין מה מדף , גביו ועל וכו' מתחתיו ומושב 

על 51) זה המונחים בגדים כמה על שוכב  או יושב  הוא אם
אלא  מטמא ואינו למטה, כמבואר נוגע , כדין דינו זה, גב 

כולם  בזב  אבל זה, בבגד שנגע  והבגד בו שנגע  הבגד
שבעה. –52)טמאים כולם בזב , עליו. המונחים בגדים

אוכלין  ומטמאים טמאים – בהם נגע  שלא אלה אפילו
בו  שמרגישים נודף " "ריחו מלשון "מדף ", ונקרא ומשקין,

מרחוק . מטמא זה גם וכן ה"ד.53)מרחוק , למעלה ראה
ומושב .55)שם.54) משכב  מטמאי  טומאה 56)בהל'

כלומר  רצוצה", "טומאה נקראת טפח , חלל במקומה שאין
עשוק  רק  "והיית לג): כח , (דברים הכתוב  מלשון לחוצה,

שביעי . בפרק  לקמן יבוארו ודיניה ורצוץ ",

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ה שלישי יום 

    
וכיוצא 1) המים פני  שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר

ואדמה  אבנים גללים כלי  כלים, מהם שעשה שבים ממה
פתיל, צמיד המוקף  חרס  כלי  לנחת, העשוי  עץ  וכלי 
חקוק  שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה
בתוכה  שקבר מערה הגולל, וכסהו המת בו והניח  בסלע 

המערה. לפני  וחצר

.‡‚c‰ ˙BÓˆÚ2ÔÈ‡  ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰ ,BBÚÂ «¿«»¿»∆≈∆≈ƒ≈»
ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz ÈcÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈn‰ Èt ÏÚL ‰˜BÈ ÔÎÂ .ÌÈÙBÒ3.da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿»∆«¿≈««ƒ¿«≈»
˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,B‰Ë  ÌiaM ‰Ó ÏkL∆»«∆«»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÓvÓ B‡ ‚c‰ BÚÓ Ï‰‡ ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ»»∆…∆≈«»ƒ∆∆
,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê Ï‰‡ ÏL BÓˆÚ ÔÈ‡  Ìia Ï„bL∆»≈«»≈«¿∆…∆∆¿«≈À¿»
‰È‰È L‡ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆«À¿»¿»¬∆ƒ¿∆

ÌÈÏ‰‡ ‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

שנינו:2) ט  הלכה ו פרשתא שמיני  פרשת כהנים בתורת
"או  לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף  "יכול
בארץ ". הגדל מן עור אף  בארץ  הגדל מן בגד מה בגד",

ימים 3) המתעכבת הספינה דופני  על הגדל ירקרק  צמר כעין
שנאמר  שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים

טהור. שבים כל לעניין 4)בה: שבים את מיעט  הכתוב 
בית  גם והרי  טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת

הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע 

.ÌÈÏÏ‚ ÈÏk5ÔÈ‡  ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz ÈcÓ ‡Ï ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ‡L ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓË ÔÈa≈À¿«≈≈¿»«À¿¿≈¿ƒ≈

˙ÁÏ ÈeOÚ‰6‰z‰ ÔB‚k ,7Ô‰L ,˙ek‰Â Ïc‚n‰Â ∆»¿««¿«≈»¿«ƒ¿»¿««∆∆∆≈
‰‡Ò ÌÈÚa‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ8ÁÏa9ÌÈÏeL Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ10 «¬ƒƒ«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿∆»∆«ƒ

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡11‡ÏÂ ‰Bz ÈcÓ ‡Ï ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…
‡a‰ ıÚ ÈÏk ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

.‰cÓa¿ƒ»

בעפר.5) מעורב  בקר רפש מפרש שם להיות 6)רבינו
למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד במקום ארון 7)מונח 

א. משנה ט "ו פרק  כלים וארבעה 8)גדול. עשרים מכילה
בינוניות. ביצים שש והלוג כוריים 9)לוגים, "שהם

המתקבץ  שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש"
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הכלי שבתוך הכמות כחצי  מחזיק  הכלי  שפת מן למעלה
שווה  גודש, לו שאין בלח , סאה 40 המחזיק  כלי  ולפיכך
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני  מחזיקה למידה

עליהם,10) לעמוד יכול שהכלי  מבחוץ , וישרים רחבים
מחודדים. או עגולים שוליים ב 11)למעט  כו, בחגיגה

לב ) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק , מהיקש זה דין למדו
שק  מה ודרשו: וגו', שק " או עור או בגד או עץ  "כלי 
ואלה  וריקם, מלא מיטלטל כל אף  וריקם, מלא מיטלטל

מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים

.‚ÏkÌ‰ÈËeLt  ıÚ È12Ì‰ÈÏa˜Óe ,ÌÈB‰Ë13 ¿≈≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆
Ô‰ÈÏa˜Óe ,ÔÈB‰Ë Ô‰ÈËeLt  OÁ ÈÏk .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆∆¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆

ÔÈÂ‡Ó ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ÓË14Ëq‰a B‡ ¿≈ƒ¿≈»¿≈ƒ∆»≈¬ƒ»¿∆≈
f‰15BÈ‡  BabÓ ˙Óa OÁ ÈÏk Ú‚ elÙ‡ . «»¬ƒ»«¿ƒ∆∆¿≈ƒ«≈

‡nË˙Ó16BÈÂ‡a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‰ÒÎ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒƒ¿¿»À¿»ƒ«À¿«¬ƒ
OÁ ÈÏk ‰È‰ .‡ÓË  Ba ‰Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¿»ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
‰ÒÎ ‰‡Óh‰ È‰L ,‡ÓË  Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈»…∆ƒ¿»∆¬≈«À¿»ƒ¿¿»
‰Óe ‡e‰  ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ì‡Â .BÈÂ‡a«¬ƒ¿ƒ»»À»»ƒ»ƒ«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ;‰Bza Lt˙pL BÓk ,B‰Ë BÎB˙aM∆¿»¿∆ƒ¿»≈«»∆≈À¿»

f‰ Ëq‰e BÁ˙tÓ ‡l‡ BÏ ‰ÒÎ17‡e‰ È‰L , ƒ¿¿»∆»ƒƒ¿¿∆≈«»∆¬≈
BlÎa Ú‚pL ÈÓk18. ¿ƒ∆»«¿À

קיבול.12) בית להם זה 13)שאין דין נאמר שם [במשנה
למה  הוברר ולא זכוכית ובכלי  עור בכלי  עצם, בכלי  גם
בית  לו שיש לשק  מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם

על 14)קיבול. ואף  הכלי  של באווירו הטומאה נגעה אם
טומאת  דיני  דרשו ב  כד, בחולין הכלי . בדופן נגעה שלא פי 
חרש  כלי  "וכל לג): (שם, בתורה כתוב  המקרא. מן חרס  כלי 
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר
שאוויר  מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי  ואפילו תשבורו"
וטומאת  נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס  כלי 

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו אם 15)הכלי 
מצורע  פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי  את הזיז זב 
"וכלי יב ): טו, (שם הכתוב  את דרשו ב ) הלכה ג, (פרשתא
פירוש  ככולו, שהוא מגע  ישבר" הזב  בו יגע  אשר חרש
בנגיעה  כן שאין מה הכלי  כל את מזיז שהזב  ממקומו הזזה
למדו  א הלכה ושם הכלי . מן בחלק  רק  נוגע  שהוא הזזה בלי 
חרס  כלי  מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב , שאפילו גם
לא  אבל בהיסט , מטמא בלבד וזב  מאווירו, אלא מגבו

ב ). סג, (שבת אחרות זה 16)טומאות למדו שם, חולין
צמיד  אין אשר פתוח  כלי  "וכל טו): יט , (במדבר מהמקרא

עליו". הזב .17)פתיל הזיזו גם 18)כאילו נגע  כאילו
הזיזו. שהרי  באווירו,

.„ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L cÓ ÏÏB‚ ‰OBÚ‰»∆≈ƒ»»∆≈¿«≈À¿»¿
ıÚ ÈÏk B‡ ‰Ó„‡ ÈÏk B‡ Ô‡ w‰ Èab ÏÚ ÁÈp‰L∆ƒƒ«««≈«∆∆∆∆¿ƒ¬»»¿ƒ≈
BÚ B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ OÁ ÈÏk B‡ ‰cÓa ‡a‰«»¿ƒ»¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
˙‡ÓË ‡ÓË Ô‰a Ú‚Bp‰  el‡a ‡ˆBiÎÂ BÓˆÚÂ ‚c‰«»¿«¿¿«≈¿≈«≈«»∆»≈À¿«
ÏÏBb ˙BÈ‰lÓ eLt Ì‡Â .ÏÏB‚a Ú‚B ÌeMÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
ÔÎÂ .ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  Ô‰ÈzÁzÓ ˙n‰ ˙‡ ÈÒ‰L B‡∆≈ƒ∆«≈ƒ«¿≈∆¬≈≈¿ƒ¿≈
‡ÓË da Ú‚Bp‰  ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ d˙ÙkL ‰Ó‰a¿≈»∆¿»»¿»»»≈«≈«»»≈

 ‰Ó‰a‰ Èz‰ .ÏÏB‚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÚL ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»»¿«∆ƒ≈ƒƒ«¿≈»
˙ÈÁ ÔÎÂ .˙BÓ‰a‰ ‡Lk ‰B‰Ë ‡È‰ È‰19‡È‰L ¬≈ƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿≈»ƒ∆ƒ

ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ¿≈»«¿ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»»»≈
da Ú‚Bp‰  ˙ÓÏ20˙ÈÁ‰Â ,‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË ¿≈«≈«»»≈À¿«ƒ¿»¿∆»ƒ

ÔÈ˜Ln‰ÂÔÈB‰Ë21. ¿««¿ƒ¿ƒ

חרש.19) הקבר.20)של מן שפירשה מפני21)לפני 
לתוך  נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית

הכלי .

.‰˙„ÓBÚ ÔÈa ,˜Ï ÏÏBb d‡OÚL ‰B˜22ÔÈa »∆¬»»≈¿∆∆≈∆∆≈
dcˆ ÏÚ ‰hÓ23w‰ Á˙t „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  À»«ƒ»≈»≈∆»¿∆∆∆««∆∆

„Ïa24.B‰Ë  wÏ ıeÁ Ápn‰ ‰ˆwa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿«¿«≈««»∆«À»«∆∆»
˜Ï ÏÏBb dL‡ ‰OÚ25ÏÚ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È‰Â »»…»≈¿∆∆«¬≈ƒ∆∆«

ÌÈÁÙË ‰Úa‡a ‰pnÓ Ú‚Bp‰ :ÔÏÈ‡ BÓk w‰«∆∆¿ƒ»«≈«ƒ∆»¿«¿»»¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Úa‡Óe ,ÏÏBb ÌeMÓ ‡ÓË  wÏ CeÓÒ»«∆∆»≈ƒ≈≈«¿»»¿«¿»

B‰Ë 26„È˙Ú ‡e‰L ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»ƒ
dlk  d˙B‡ ı˜Ï „È˙Ú BÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;d˙B‡ ı˜Ï»…»¬»ƒ≈»ƒ»…»À»

.ÏÏBb≈

הקבר.22) מפתח  עודף  הקבר 23)ורחבה על מוטלת
הקבר. מפתח  יותר על 24)וארוכה העודף  בחלק  והנוגע 

טהור. - העץ 25)הפתח  שורש על לא הקורה את העמיד
ועוביו  כך, כל רחב  שאינו השני  ראשה על אלא רחב  שהוא

הקבר. לפתח  מחוץ  יוצא לגולל 26)אינו קבע  שלא מפני 
אינו  הרחב  צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר
משמיעה  ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא
אחרונה  ובבא מטמא, אינו הקבר פתח  על שהעודף  אותנו,
הוא  זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת

פי שם).על טוב  יום התוספות

.ÂÌÈÁÙË ‰Úa‡ ‰Úa‡ ÏL ˙BÏB„b ÌÈ‡ ÈzL¿≈¬»ƒ¿∆«¿»»«¿»»¿»ƒ
Ô‰ÈzL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰  ÏÏBb Ô‡OÚL27‡ÓË28. ∆¬»»≈««¬ƒ««≈¿≈∆»≈

,B‰Ë ‰iL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰  Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïhƒ¿»««≈∆««¬ƒ««≈¿ƒ»»
Ba ‡ˆzL C„ ‰‡ÓhÏ LiL ÈtÓ29. ƒ¿≈∆≈«À¿»∆∆∆≈≈

משתיהן.27) אחת כל על גדולה 28)כלומר, שהאבן מפני 
גולל. להיות ראוייה היא טפחים לקמן 29)ארבעה ראה

אלא  ממש, הקבר גבי  על שלא שהאהיל והמדובר ט . הלכה
(כסף  טמא הקבר על המאהיל שהרי  הקבר, כותל גבי  על

קורקוס ). הר"י  בשם משנה

.Ê‡ÓË ÔÈ‡  ˜Ï ÏÏB‚ e‰‡OÚL ˙BBˆ ÏL Ïb«∆¿∆¬»»≈¿∆∆≈»≈
ÈÓÈt‰ „Ò ‡l‡30Ï‡ ;˜ ÏL Bkˆ ‡e‰L , ∆»≈∆«¿ƒƒ∆»¿∆∆∆¬»

.B‰Ë  ÌÈ‡‰ ‡La Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»»¬»ƒ»

והשורה 30) שורה, גבי  על שורה מסודרים הצרורות
פנימי . סדר נקראת התחתונה

.ÁÚÏÒa ˜e˜Á ‡e‰L ÔB‡31˙n‰ Ba eÁÈp‰Â »∆»¿∆«¿ƒƒ«≈
B‰Ë ÌB˜Ó ÏÎa ÚÏqa Ú‚Bp‰  ÏÏB‚a e‰eqÎÂ32, ¿ƒ¿≈«≈««∆«¿»»»

ÏB„b BÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .‡ÓË ÏÏBba Ú‚Bp‰Â¿«≈««≈»≈¿»∆∆¿»
‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡L ,‰Èt ÏÚ ‰ÏB„b Ô‡Â ,ÌÈ˙Ó ‡ÏÓ»≈≈ƒ¿∆∆¿»«ƒ»∆≈»≈∆»
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LÙ ‰a Ì‡Â .dÏÏÁ „‚k33dab ÏÚ34BÊ È‰ 35 ¿∆∆¬»»¿ƒ»»∆∆««»¬≈
Ìe˙Ò ˜k36ÔB‡‰ ‰˙È‰ .ÂÈÈÒ ÏkÓ ‡nËÓe37 ¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»»¿»»»

ÚÏqa ‰˜e˜Á‰38‰hÓlÓ ‰Á39‰ÏÚÓÏÓ ‰ˆÂ «¬»«∆«¿»»ƒ¿«»¿»»ƒ¿«¿»
B‰Ë ÔhÓlÓ da Ú‚Bp‰  dÎB˙a ˙n‰Â40, ¿«≈¿»«≈«»ƒ¿«»»

ÔÏÚÓÏÓe41ÏÚ eÎÓÒ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ„„v‰ È‰L ;‡ÓË ƒ¿«¿»»≈∆¬≈«¿»ƒƒ¿«¿»»¿«
‰Á ÔB‡‰ ‰˙È‰ .ÏÏB‚k eOÚÂ ˙n‰ Èab«≈«≈¿«¬¿≈»¿»»»¿»»
ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰  ‰hÓlÓ ‰ˆÂ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»«≈«»ƒ»»

‡ÓË42‰ÂL ‰˙È‰ .43CeÓq‰ ÁÙhÓ da Ú‚Bp‰ : »≈»¿»»»«≈«»ƒ∆««»
d˙ÈÚ˜˜Ï44‡ÓË  ‰ÏÚÓÏe45 ‰hÓÏe ÁÙhÓ , ¿«¿»ƒ»¿«¿»»≈ƒ∆«¿«»

BÓk dÎB˙a ˙n‰ ÒÈÎ‰Â ÚÏÒa ÔB‡ w .B‰Ë»ƒ≈»¿∆«¿ƒ¿ƒ«≈¿»¿
‚46ÌB˜nÓ ıeÁ ,B‰Ë ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰  ∆∆«≈«»ƒ»»»ƒ¿

.dÁ˙tƒ¿»

ממקומו.31) מעולם נעקר "קרקע 32)שלא נקרא זה
לטמא  אחד קבר יספיק  כן, לא שאם מטמא, שאינו עולם"

העולם. כל קטן.33)את הארון.34)חדר על
הקטן].35) [=החדר בכל 36)הנפש  האמור סתום קבר

קבור  שהמת במקום קרקע  גבי  שעל בניין משמעותו מקום
בניין  ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי  בקרקע  הנוגע  אבל בו,

כ  אלא מצדדיו, מטמא טפח אינו על טפח  יש המת שבמקום
טומאה  זו הרי  כזה חלול שם אין ואם פנוי , טפח  ברום

משנתנו.37)רצוצה. ללשון בהתאם נקבה לשון נקט 
"וארון  נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו
מרוטנברג  מאיר והרב  יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים
ואבן  באבן חצוב  שהארון מפני  כותב  למשנתנו בפירושו

נקיבה]. שהמדובר 38)לשון נאמר, לא שם במשנה
מן  שלמד כותב  זו למשנה בפירושו ורבינו בסלע , בחקוקה
לחקוקה  מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י  (פרק  התוספתא
הקבר  ובו ההר בראש בולט  היה סלע  צוק  פירוש, בסלע .

הקבר.39)חקוק . ממקום יותר רחב  שהסלע  במקום
ההר.40) מן חלק  הוא הסלע  שהרי  עולם, קרקע  ככל
נגיעתו 41) ממקום מאונך קו תמשיך שאם הצר, במקום

ממש. הקבר במקום הקו יגע  ההר, שאינו 42)בכיוון מפני 
כארון. כולו דין עולם זקופים 43)כקרקע  הסלע  כותלי 

ישר. הקבר.44)בקו יהושע 45)משולי  כרבי  פסק 
אחריו, נגרר הקבר לשולי  הסמוך אחד שטפח  במשנתנו,

עולם. כקרקע  הוא מזה נראה 46)ולמטה גדולה. יתד
דרך  המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק  לחור שהכוונה
הסלע  ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רגליו או ראשו

עולם. כקרקע  הוא

.Ëw‰L ‰ÚÓ47:‰Ún‰ ÈÙÏ ˆÁÂ dÎB˙a ¿»»∆«∆∆¿»¿»≈ƒ¿≈«¿»»
ÈÂ‡Ï ˆÁ‰L ÔÓÊa48B‰Ë dÎB˙Ï „ÓBÚ‰ 49, ƒ¿«∆∆»≈»¬ƒ»≈¿»»

‰Ún‰ ÛB˜LÓa ÚbÈ ‡lL „Ïe50ˆÁ‰L ÔÓÊe ; ƒ¿«∆…ƒ«¿«¿«¿»»ƒ¿«∆∆»≈
‰Úa‡ [‰Ún‰ „ˆa ‰l‚Ó] da ‰È‰ Ì‡ :‰˜Ó¿…»ƒ»»»¿À∆¿««¿»»«¿»»
ÌLÏ ÒÎp‰  ˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«ƒ¿»¿»
ÒÎp‰  ‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡Ó ‰˙eÁt ‰˙È‰ ;B‰Ë»»¿»¿»≈«¿»»««¿»»«ƒ¿»
.‰Ún‰ Á˙Ùa Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡ÓË ÌLÏ¿»»≈¿««ƒ∆…»«¿∆««¿»»

רבים.47) למתים קבורה  מקום שאין 48)כלומר, פירוש,
גבה. על על 49)תקרה ואף  לקבר. קרוב  עומד הוא אפילו

שיש  בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע  על טומאה שגזרו פי 
גזרו. לא מחיצות היא:50)לה שם בתוספתא רבינו גירסת

הקבר  מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה
שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)?
כל  (המשקוף ) השקוף  מן מרוחק  אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף ". יגע  שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס  שהיא,

    
ובו 1) הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר

באחד  להוציאו חשב  פתוחים, או נעולים הרבה פתחים
הקבר  אימתי  באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
ועולה  שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא

ויורדת. ובוקעת

.‡Ìe˙Ò ˙ÈaÁ˙t BÏ ‰È‰L B‡ ,BÎB˙a ˙n‰L «ƒ»∆«≈¿∆»»∆«
[ÂÈÓÈvt ˙‡ ıÙe],ÂÈÈÒ ÏkÓ ‡nËÓ  BÓ˙Òe »«∆«ƒ»¿»¿«≈ƒ»¿ƒ»

ÈtÓ ,‰ÚL ‡ÓË  BbbÓ B‡ ÂÈBÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰Â¿«≈«≈¬»ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈
Ìe˙Ò ˜k ‡e‰L,BÓ˙Ò elÙ‡ ,Á˙t Ba ÁzÙ . ∆¿∆∆»ƒ¿«∆«¬ƒ¿»

BbbÓe ÂÈBÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰  ÂÈÓÈˆt ıt ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ»«≈«≈¬»ƒ«
‰È‰È ‰nÎÂ .Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,B‰Ë»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«¿«»ƒ¿∆

˙n‰ ÌÏL ?Á˙t‰ eÚL‰Úa‡a BÁ˙t  ƒ«∆«»≈«≈ƒ¿¿«¿»»
ÌÈÁÙËÏB„‚Â ,ÁÙËa BÁ˙t  ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»ƒ¿«ƒƒ«≈ƒ¿¿∆«¿»

.‰Úa‡a BÁ˙Ùe ˙Ók ‡e‰ È‰  ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¬≈¿≈ƒ¿¿«¿»»

בית 2) א. יב , בתרא בבא גמרא ה"י , פט "ז אהלות תוספתא
הנמצא  ואפילו בבית הנמצא כל פתח , בו ויש בתוכו שהמת
באוהל. מיטמא הנעולה לדלת שמחוץ  בחלקו המשקוף  תחת
והרי המשקוף , דרך ויעבור הזה הפתח  דרך יצא שהמת מפני 
טהור. - מבחוץ  הבית בקורות הנוגע  אבל אהלו. זה כל

משקוף 3) ובכללן והקיר, הדלת בין הנתונות עץ  חתיכות
ולפיכך  פתח , מדין יצא לא אותם פרץ  שלא זמן כל ומזוזות.
שנתבאר  כמו הפתח , כנגד אלא מטמא אינו סתמו  אפילו

ששי .4)למעלה. בפרק  למעלה נתבאר סתום קבר דין
קטן.5) נפל כגון כזית, בו שאין בו 6)אף ֿעלֿפי  אין ואם

מ "ו). פ "ג (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור

.˙Èa‰ CB˙a ˙n‰ÌlkL ÔÓÊa ,‰a‰ ÌÈÁ˙t Be «≈¿««ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«∆À»
ÌÈÏeÚÌÈ‡ÓË Ìlk Ô‰Ó Á˙t Ïk „ˆa LBi‰Â , ¿ƒÀ»¿≈ƒ¿«≈¿«»∆«≈∆

‡ÓË  Á˙t‰ ÏÚ ‡ˆBi‰ ‰˜z‰ ˙ÁzÁzÙ . «««ƒ¿»«≈««∆«ƒ¿»ƒ¿«
ÏÚ Û‡Â ,Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï LÁL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»«¿ƒ¿∆»≈∆¿««

˙n‰ ˙nL Á‡ LÁL ÈtB‡ÈˆB‰Ï LÁ elÙ‡ , ƒ∆»«««∆≈«≈¬ƒ»«¿ƒ
‰Úa‡ ‡È‰L ÔBlÁaÏÈv‰  ‰Úa‡ ÏÚÏÚ ¿«∆ƒ«¿»»««¿»»ƒƒ«

ÁzÙpL Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ôlk ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒÀ»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«∆ƒ¿«
ÔÈB‰Ë ‡M‰Â ,ÂÈÏÚ LÁL B‡Ô‰L ÈtÓ , ∆»«»»¿«¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈÏeÚÌe˙Ò ˜k ˙Èa‰ ÔÈ‡ È‰ÂÌ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¬≈≈««ƒ¿∆∆»¿≈ƒ
Á˙t zÁÏ ÏÈÁ˙‰‰Úa‡ zÁiMÓ  Ba B‡ÈˆB‰Ï ƒ¿ƒ«¿…∆«¿ƒƒ∆«¿…«¿»»

‰Úa‡ ÏÚÁ˙t ÌL ‰È‰ .Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ««¿»»ƒƒ««¿»ƒÀ»»»»∆«
ÏÈÁ˙iMÓ  BÁ˙ÙÏ ÏÈÁ˙‰Â B‡ÈˆB‰Ï LÁÂ Ìe˙Ò»¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ

Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ÁzÙÏBa eÈ‰ .˙BBlÁ ƒ¿…«ƒƒ««¿»ƒÀ»»«
‰a‰˙BB‰Ë Ôlk  ˙BÙ‚eÓ ÔlÎÂeÁzÙ . «¿≈¿À»»À»¿ƒ¿¿

˙B‡ÓË ÔlkÏÂ ,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏÈv‰ ‡Á˙t . À»¿≈¿…ƒƒ««¿»ƒ∆«
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קכי                 
         

ÔË˜ÏB„b Á˙t CB˙aÌ‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰  »»¿∆«»««¬ƒ««≈¿≈∆
ÏB„b‰ ˙‡ ÔË˜ ‰Ë  ÔËwa B‡ÈˆB‰Ï LÁ .‡ÓË. »≈»«¿ƒ«»»ƒ≈»»∆«»

ÔÈÓÈ‡˙Ó Ô‰ÈL eÈ‰Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰  »¿≈∆«¿ƒƒ««¬ƒ««≈¿≈∆
‡ÓË˙‡ ‰Ë  Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï LÁ . »≈»«¿ƒ¿∆»≈∆ƒ≈∆
BÁ˙ÈaÏ ‰È‰ .,ÌB„Ï Á˙Ùe ÔBÙˆÏ „Á‡ Á˙t ¬≈»»««ƒ∆«∆»¿»∆«¿»

B‡ ÂÈÁ‡ e‡a Ck Á‡Â ,ÈBÙva B‡ÈˆB‰Ï LÁÂ¿»«¿ƒ«¿ƒ¿««»»∆»
 ÈÓBca ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :eÓ‡Â ÂÈB¿̃»¿»¿≈ƒƒ∆»«¿ƒ

ÈBÙv‰ ˙‡ ÈÓBc ‰ËÌÈÚÈ ‡lL „Ïe ,Ì‡Â . ƒ≈¿ƒ∆«¿ƒƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL  ÌÈÚ‰∆¡ƒ¿≈∆¿≈ƒ

מ "ג.7) פ "ז פתוחים.8)שם כולם אם והואֿהדין
כולם 9) יוציאוהו, פתח  באיזה יודעים אנו שאין מפני 

אנו  אין הפתחים באחד וכשיוציאוהו אחד. כפתח  נחשבים
ונטהר  הטמא הוא זה שפתח  למפרע , הדבר הוברר אומרים
מן  שהם שבדברים מפני  הפתחים, שאר שכנגד הכלים  את
מתירים  או מטהרים אין פירוש: ברירה", "אין התורה

שכזו. טמאים.10)מסברא כולם שאמר: למה ביאור
שם.11) מטומאה.13)טפחים.12)כביתֿהלל
אחר 14) לדלת מחוץ  המשקוף  תחת שהעמידו הכלים

כן  לפני  שם שנמצאו הכלים אבל שחשב , או האחד שנפתח 
שבדאורייתא  מפני  למפרע  לטהרתם חוזרים ואין נטמאו

א). י , ביצה אושעיא, ור' (רבה ברירה" ובוודאי15)"אין
עליו. שחשב  זה דרך או הפתוח  הפתח  דרך המת את יוציאו

פצימיו.16) נפרצו שלא חדש.17)מפני  פתח  לפתוח 
בתחילה,18) בפותח  (ביתֿהלל) "ומודים שם: במשנה

מציל  אינו זה משיעור בפחות אבל טפחים. ארבעה שיפתח 
הבא). באות ביתֿהלל 19)(ראה אמרו סתום בפתח 

פתח  לפותח  דומה זה ואין מציל, - לפתחו שמשהתחיל
מעולם. שם היה שלא נעולים.20)במקום שפתחיו בבית

ה"ד.21) פ "ח , אהלות להוציא 22)תוספתא חשב  כשלא
חלונות. דרך המת דרכם 23)את להוציא כוונה בלי  אפילו

המת. הפתיחה.24)את דרך עוברת אין 25)הטומאה
פתוחים  חלונות אפילו ולפיכך החלון, דרך מת להוציא דרך
דרכם  להוציאו חשב  אם אלא הפתחים על מצילים אינם

כסף ֿמשנה). וראה קורקוס . בבתים 27)שם.26)(הר"י 
משאות  להכניס  שער כעין גדול פתח  לעשות נהגו גדולים
אנשים. של וכניסה ליציאה קטנה דלת ובשער גדולות,

מהשנים.28) אחד כל אומרים 29)פירוש, אנו ואין
חישב  אם הדין מהו כתב  לא הגדול. לגבי  בטל שהקטן
נפתח  הקטן גם הגדול ייפתח  שאם מפני  בגדול, להוציא

והעמיד 30)עמו. הגדול, השער בתוך מזוזה שהעמיד
באמצע  אינה המזוזה אם ואפילו מתאימות. דלתות שתי 
בגבהן  מתאימות והדלתות אחד לצד משוכה אלא הפתח 

הר"ש). (ע "פ  ברחבן שוות אינן פשוט ,31)אבל זה דין
אחריו. הבא לדין הקדמה כעין אומרים 32)ונכתב  ואין

אחד. פתח  שם.33)ששניהם מחשבת 34)תוספתא
מחשבתם  מבטלת המת הרחוקים.קרובי  שלא 35)של

הדרומי , הפתח  את מתחילה לטהר כוונה מתוך זאת יעשו
לדעת  [ואפילו הצפוני . את ויטהרו הקרובים יבואו ואח "כ
לפני בפתח  שנמצאו שהכלים א) י , (ביצה אושעיא ור ' רבה

הדרומי בפתח  להשתמש ההערמה תועיל טמאים, שחשב 
המת]. את דרכו להוציא ויקבעו הקרובים שיבואו עד

.‚ÌÈza‰„ÒÎ‡Ï ÔÈÁe˙t‰:Ô‰Ó „Á‡a ˙n‰Â »ƒ«¿ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿∆»≈∆
a‰ È‰  ‰„ÒÎ‡a ˙‡ˆÏ ˙Ó ÏL Bk„ ‰È‰ Ì‡˙È ƒ»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈

ÚLÌÈ‡ÓË ÌÈza‰ÂÂ‡Ï Ì‡Â ;ÚL ˙Èa  ««¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈««
‡ÓËB‰Ë ˙Èa‰Â ,„Á‰ .˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙlL »≈¿««ƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒƒ««ƒ
Û‚eÓÌÈÙÏ ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,ÔBlÁ Cc˙Èa‰  »¿ƒ¿¿»À¿»ƒ¿ƒ∆∆«««ƒ

B‰Ë ÔBˆÈÁ‰Cc ˙‡ˆBÈÂ ˙ÊBÁ ‰‡Óh‰L ÈtÓ , «ƒ»ƒ¿≈∆«À¿»∆∆¿≈∆∆
Ba ‰ÒÎpL ÔBlÁ‰. ««∆ƒ¿¿»

שם.36) שפתחיהם 37)תוספתא הבתים לפני  מקום
עליו. מכסה ותקרה צדדים משלושה מוקף  והוא לתוכו,

(כסף ֿמשנה),38) שער" "בית לאכסדרה כאן קורא רבינו
לבית. כמבוא שהיא מפני  הוציאו 39)כנראה כבר כאילו

הטומאה  נכנסת וממנה ונטמאה, האכסדרה דרך המת את
שלא 40)לבתים. פתח  עוד בתוכו שהמת לבית שיש כגון

זה. פתח  דרך להוציאו מתכוונים וקרוביו האכסדרה, מצד
לבית.41) טפילה שהיא מפני  טמאה האכסדרה פירוש,
נכונה.42) זו וגירסא טהורים. והבתים הגירסא: תימן בכת"י 

[ותמוה  (כסף ֿמשנה). נעול המת בית כשפתח  והמדובר,
הלא  נעול, הבית כשפתח  טמאה האכסדרה למה הדבר,
- הנעולה לדלת מחוץ  המשקוף  שתחת האסקופה אפילו
מפרש, מראדזין הגאון לאדמו"ר טהרות ובסדרי  טהורה?
האכסדרה  דרך המת את יוציאו אם ידוע  כשלא שהמדובר
קבוע  מנהג שאין פירושו לאו", "ואם שכתב  ומה לא. או
האכסדרה  את טימאו ולפיכך האכסדרה, דרך להוציא
מספק ]. לבית הטומאה את מביאה אינה אבל מספק ,

שם.43) החיצון 44)תוספתא והבית החדר שבין הדלת
הפנימי .45)נעולה. ֿ 47)שבחדר.46)לחדר ואף ֿעל

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי  מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.„w‰ ÔÈ‡ÂÈÈÒ ÏkÓ ‡nËÓÌL ‰È‰iL „Ú ≈«∆∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»
ÁÙË Ìe ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏÏÁdÈa‚‰ elÙ‡ . »»∆««∆««∆«¬ƒƒ¿ƒ«

Ïk‰  ÚÈ˜Ï „Ú ÁÙË ÏÏÁ Èab ÏÚ ÔÈa‰‡ÓË, «ƒ¿»««≈»»∆««»»ƒ««…»≈
˜k Ïk‰L ÈÙÏ‰ˆeˆ ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰È‰ ‡ÏÂ ¿ƒ∆«…¿∆∆»¿»À¿»¿»¿…»»

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË  ÁÙË ÏÏÁ ÌL»»»∆«À¿»««¿»««
‰‡Óh‰ „‚k Ú‚Bp‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,˙„BÈÂ¿∆∆¿≈»≈∆»«≈«¿∆∆«À¿»
Ú‚Bp‰ B‡ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»««¬ƒ»∆»ƒ¿«¿»«≈«

‰hÓlÓ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰M ‰Ó B‡ ‰hÓlÓ dc‚k; ¿∆¿»ƒ¿«»«∆∆¡ƒ»»ƒ¿«»
.B‰Ë  ÔÈa‰ Ècˆa Ú‚Bp‰ Ï‡¬»«≈«¿ƒ≈«ƒ¿»»

על 49) טפח  ומקומה בכותל "הטומאה מ "א. פ "ז אהלות
טמאות". כולן עשר, הן ואפילו גבה, שעל העליות כל טפח ,

סתום.50) קבר כדין מבחוץ , פנוי51)פירוש, מקום
הטומאה. מן מבחוץ ,52)למעלה הבנין בכתלי  הנוגע 

ובקרקעיתו. סתום.54)שם.53)בגגו כקבר
אטומה".55) "נפש במשנה: צר. במקום לחוצה
עליו.56) האהיל שהקבר

.‰ÏÏk ‰Ê‡nËÓ‰ c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
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ıeˆ ‰È‰ Ì‡ ,˙n‰ ÔÓ Ï‰‡aÁÙË ÏÏÁ BÏ ÔÈ‡L , ¿…∆ƒ«≈ƒ»»»∆≈»»∆«
˙Ú˜Ba ,ÚÈ˜Ï „Ú ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È‰ ¬≈«À¿»««¿»«»»ƒ«««
.ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÌB‰z‰ „Ú ˙„BÈÂ¿∆∆««¿¿≈»¿«¿»ƒ«¿»ƒ

‰‡ez ÏL Èk ?„ˆÈkÔÓ ˙ÈÊÎe ÌÈ‡ ÏL Ï‚ B‡ ≈«¿ƒ∆¿»«∆¬»ƒ¿«ƒƒ
 da ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ „ˆa ÌÈÏÎÂ ,BÎB˙a ˙n‰«≈¿¿≈ƒ¿««À¿»¿≈»¿ƒ»
„‚k ÔeÎÓ Ïb‰ CB˙aL ÈÏk ÏÎÂ ,ÔÈB‰Ë ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆¿««¿À»¿∆∆
‰‡Óh‰L ,‡ÓË ‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»≈∆«À¿»
ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡Â .˙„BÈÂ ˙Ú˜Be ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿ƒ»»¿

ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏeÏÁ ‰‡Óh‰‡e‰  ÁÙË Ìe ÏÚ «À¿»»∆««∆««∆«
.ÂÈÈÒ ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ˜k¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»

שם.57) פט "ו כשהכרי58)שם; והמדובר מ "ז, פט "ו שם
ה"ו. ראה בחוץ . מונחים שם.59)והגל תוספתא

.ÂB‡ÏnL ˙Èa˙BBˆ B‡ ÙÚÏha ‰Ê È‰  «ƒ∆ƒ¿»»¿¬≈∆ƒ≈
˙Èa‰Ì‡Â ,˙BBˆ B‡ ÙÚ ÏL Ï‚k ‡e‰ È‰Â ««ƒ«¬≈¿«∆»»¿¿ƒ

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba  ÙÚ‰ CB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿∆»»««¿»««
.ÌÈB‰Ë ÙÚ‰ CB˙a ‰ÈcˆaL ÌÈÏÎÂ ,˙„BÈÂ¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆»¿∆»»¿ƒ

מ "ז.60) כלל,62)חצץ .61)שם בית כאן אין כאילו
נשאר  ואם וצרורות. עפר הגל אלא בין טפח  על טפח  אויר

במשנה: גורס  רבינו אטומה". "נפש זו הרי  התקרה, ובין
ואפילו  עפר, הבית את בכוונה מילא אם פירוש, "ביטלו",
זה, במעשה ביטל - אחד לגוש נדבקים שאינם צרורות
למשנתנו  טוב ' יום 'תוספות ראה הבית. את בכוונה, שנעשה
בספרים  אולם הבית". אצל בטל זה "הרי  זו: בהלכה שגורס 

הבית". "ביטל הגירסא: תימן, בכת"י  וכן שלנו,

.Ê‰ˆeˆ ‡È‰L ‰‡ÓËÏ˙kÏ ‰kÒ CÓÒÂ Ï˙Îa À¿»∆ƒ¿»¿…∆¿»«À»«…∆
.Ï‰‡‰ ÈcvÓ „ˆ Ï˙k‰ ‰OÚ È‰L ,‰‡ÓË ‰kq‰ «À»¿≈»∆¬≈«¬»«…∆«ƒƒ≈»…∆
‰È‰ ‡Ï el‡ Ú‚BpÏ ÌÈB‰Ë ÔÈ„„v‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈«ƒ…»»
Ï‰‡‰  Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚpMÓ Ï‡ ,Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…∆¬»ƒ∆«¬»¬≈∆…∆»…∆

BÎB˙a ‰‡Óh‰ È‰L ,‡ÓË Blk. À»≈∆¬≈«À¿»¿

שם:63) המשנה של האחרונה הבבא את מפרש רבינו
על  בפירושו כתב  וכן רצוצה, בטומאה סוכות" לה "סמך

ראב "ד). (ראה (רבינו 64)המשנה המשקוף " עליו "ושם
למשנה). הסוכה,65)בפירושו מן חלק  נעשה הכותל

הסוכה. בתוך מונחת כאילו בכותל שהיא והטומאה

    
או 1) לזרוע  מותר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר

וסמוכות  הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע 
לפנותו, מותר אם הידוע  קבר או הנמצא קבר הקברות, לבית

מת ו  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע  לרבים, המזיק  קבר
מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב 

.‡‰„O˜ „‡LdÙÚ  dÎB˙aÚbÓa ‡nËÓ »∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
w‰ LB„ ‡nL ,Òt‰ ˙Èk ‡OÓeeÈ‰ÈÂ da ¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿

 dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .dÙÚ CB˙a ‰BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ¿»…∆

„ÈÓÚ‰L Ï‰‡‰ ‡nL ,Ï‰‡a LiM ‰Ó Ïk ‡ÓËƒ¿»»«∆≈»…∆∆»»…∆∆∆¡ƒ
.ÏÈ‰‡Ó ‡e‰ w‰ ÏÚ ‰„O d˙B‡a¿»»∆««∆∆«¬ƒ

מ "ג.2) פי "ח  אנו 3)אהלות ואין קבר, בו שיש ידוע 
שדה  דין שנינו שם, הראשונה בבבא מקומו. את יודעים
(פ "ב  למעלה דיניו מקצת כתב  רבינו אלם קבר, בו שנחרש
פ "י ולקמן שבמשנה, שניה בבבא כאן מתחיל ולכן הט "ז),

שנחרש. קבר דיני  ומבאר מהשדה 4)ממשיך לקח  אם
טהור. במקום והניחו ושבים.5)עפר, עוברים ברגלי  נדרס 

מטמא  אינו כשעורה עצם שהרי  באוהל, מטמא ואינו
הרבים,6)באוהל. כרשות שדינו החמה בימות ואפילו

כאן  טהור', ספיקו הרבים ברשות טומאה 'ספק  בידינו וכלל
טומאה. שהוחזקה מפני  טמא,

.‰a˙Èa (da)dÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ »»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL‰B‰Ë ‰iÏÚ‰ , ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰  ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È‰L ,‰B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿

‡a˙iLÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰iÏÚ‰ Û‡  ∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»
‰iÏÚ‰ È‰Â ,w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL ,‰‡ÓË¿≈»∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»

w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡Ó. «¬ƒ»««∆∆

מ "ה.7) פי "ז קבר.8)שם בו שאבד ואינו 9)בשדה
בולט  אינו וגם מכאן, ולא מכאן לא הבית פתח  על עודף 

הבית. לפתח  חוצץ 10)מחוץ  מונח , שהמת מקום בכל
לעליה. תכנס  שלא הטומאה מפני  פט "ז 11)הבית לקמן

קצת.12)ה"ג. עודף  שמא 13)אלא אנו חוששים
ועולה  ובוקעת ולחוץ  עביו מחצי  עצמו הכותל נגד הטומאה
הבית, פתח  על עודף  שהיא במקום העליה לפתח  וכשמגיעה
דינה  ולפנים מחציו בכותל היא אם אבל לפנים, נכנסת  היא
נכנסת  ואינה חוצצת הבית ותקרת הבית, בתוך היא כאילו

טהרות). (סדרי  לעליה

.‚BÊ ‰„OÂÚÊ Ïk dÎB˙a ÚÊÏ zÓÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚÊ ÈLLÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï‡ . »¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ

„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈLM‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙BiÏeÏz‰ .˙nÏÈÚÏ ˙BBw‰˙ÈÏ ‰ÎeÓq‰ «≈«¿ƒ«¿¿ƒ«¿»¿≈

„Á‡Â ˙BL„Á „Á‡ ,˙Bw‰ ˙Èa C„Ï B‡ ˙Bw‰«¿»¿∆∆≈«¿»∆»¬»¿∆»
ÌÈLp‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa el‡ È‰  ˙BLÈ¿»¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈∆«»ƒ

ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙BB˜ÌL ÔÈB˜ ÔÈÁL ÈkÓe , ¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÈ‡Ë ˙BL„Á‰  ˙B˜BÁ‰ Ï‡ .˙BB‰, ≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿

˙BB˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â‰ÁL ÈÚÓ ¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»
‰„‡L CcÓ B‡ÔÈ‡L Ïk ?B˜ Ïz e‰Ê È‡Â . ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈

Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ˙BÈ B˜ Á‡ Ïz ÌL»≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»
BÎBÊ. ¿

מ "ג.14) פי "ח  כל 15)שם "נזרעת במשנה: רבינו גירסת
עד  כלומר, לקבר. עד מגיעים זרעים שרשי  שאין זרע ".
בהל' (רבינו בהנאה מותר הקבר ועפר ממש, המת מקום

אי ולטומאה ה"כ). פי "ד אינו אבל שמחובר מפני  לחשוש, ן
כל  טומאה יקבלו לא גםֿכן הקצירה ואחרי  טומאה , מקבל
המשקין  משבעת באחד קצירתם אחר נתלחלחו שלא זמן

ה"אֿב ). פ "א אוכלין טומאת ממנו,16)(הל' ויונקים
התורה. מן בהנאה אסור והמת מלשדו, גדלים והפירות
לנטוע  מותר סרק  שאילני  משמע  כאן רבינו של מלשונו
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משנה'. 'כסף  ראה מלשון 17)לכתחילה, נמוכות, גבעות
כתובות 18)תל. בגמרא שנתפרשה כפי  מ "ב , פט "ז שם

ב . וחוששים 19)כ, שם. אהלות, ותוספתא שם. כתובות,
יודע  איש ואין נפל, וקברה יחידה אשה שם הלכה שמא אנו

זה. באוהל.20)על ומטמאים המחלה מחמת שנשרו
מי21) עוד עמה הלך ואם יחידה, שם הולכת אינה שאשה

מתגלה. הדבר היה - נשים 22)שהוא שם קברו ואז
בין 23)נפליהן. שבת ערב  מת שם הובילו ושמא

וברבות  שם, וקברוהו לעיר להביאו הספיקו ולא השמשות,
הדבר. נשכח  במשנה.24)הימים שם יהודה, כרבי 

.„ÌÈÎBa ‰„O˙ÈÏ Bw‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ¿≈ƒ¿«»«»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎBe ÌL ˙BLBÈ ÌÈLp‰L ˙Bw‰«¿»∆«»ƒ¿»««ƒ
ÔÈ‡  ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È‰L ,B‰Ë dÙÚL∆¬»»»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈

ÏÈb‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚBÊ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÚËBÏ‚ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆
B˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ Ì„‡»»¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»

ÂÈÏÚa eL‡È˙ k ˙Bw‰ ˙ÈÏCÎÈÙÏ ,epnÓ ¿≈«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»
BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba a˜ÈÂ Ì„‡ ‡BiL LÙ‡. ∆¿»∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿

ÔÈOBÚÂ‡Ï È‰L ,L„˜Ï ÌÈepz ‰Ê ÌB˜Ó ÙÚÓ ¿ƒ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…
.‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»»À¿»

מ "ד.25) שם לטפל 26)אהלות כדי  שם ללכת ירבו שלא
היבול. את ולאסוף  ב .27)בזרעים ה, קטן רק 28)מועד

להתרחק  אלא טומאה, לגזור מספיק  שאינו בדבר יש חשש
המקום. לעשות.29)מן מותר פירוש,

.‰˜‡ˆÓp‰B˙BpÙÏ zÓ  e‰pt Ì‡Â ; ∆∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»
‡ÓË BÓB˜Ó‰È‰a eÒ‡ÂÚBÓk ,˜„aiL „ ¿»≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿

‡a˙iLÚe„i‰ ˜Â .B˙BpÙÏ eÒ‡ Ì‡Â ; ∆ƒ¿»≈¿∆∆«»«»¿«¿ƒ
B‰Ë BÓB˜Ó  e‰pt.‰È‰a zÓe ƒ»¿»À»«¬»»

בארבע 30) נמצאים שלאחריה, ובהלכה זו שבהלכה הדינים
אהלות  בתוספתא א, מקומות: בארבעה שונות גירסאות
פ "ט  נזיר ב 'ירושלמי ' ג, ב . מז, סנהדרין בבבלי  ב , פי "ז.
מתאימים  כאן רבינו ודברי  פי "ד, שמחות במסכת ד, ה"ג.

שב 'ירושלמי '. קבר.31)לגירסה שם שיש ידעו שלא
להניח 32) יש קבר, שם שיש ידוע  הדבר היה שלא מכיוון

ומותר  מקומו קנה לא ולפיכך בעלים, מדעת שלא שנקבר
שמא 33)לפנותו. בדיקה, צריך הקבר סביבות כל פירוש,

ומדובר  טהור. יהיה הבדיקה ואחר קברות, בית כאן היה
אינו  אחד שקבר (כסף ֿמשנה), קברים שלושה כשנמצאו

פ "ט . לקמן ראה בדיקה. בהנאה 34)מצריך אסור לא
שם  ירעו שלא אלא נאסרת, אינה עולם קרקע  שהרי  ממש,
המתים, כבוד מפני  ראש קלות מנהג שם ינהגו ולא בהמות
(כסף ֿמשנה). קברות בית בכל - א כט , במגילה שאמרו כמו

הי "ג. פי "ד אבל הל' פ "ט .35)ראה ידוע 36)לקמן
השדה. בעל מדעת נקבר ומסתמא אחד, מת אלא שם שאין

מקומו.37) קנה שהמת נטמא 38)מפני  לא הקרקע 
שם  ולשתות לאכול מותר זה ומטעם אינם, אחרים וקברים

(כסף ֿמשנה).

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ˜B˙B‡ ÔÈpÙÓ , ∆∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
‰È‰a eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe. ¿»≈¿»«¬»»

ומיטמאים 39) שם עוברים שרבים במקום הוא הקבר
ההבדל 40)באוהל. וזהו הרבים. לטובת לפנותו חובה

"מותר  רבינו כתב  שם הנמצא, קבר ובין זה דין שבין
אותו". "מפנים כתב  וכאן במת 41)לפנותו", מדובר

ונאסר  מקומו קנה ולפיכך הקרקע , בעל מדעת שנקבר
בהנאה.

.ÊÚ‚Bt‰‰ÂˆÓ ˙ÓaÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ : «≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙Bw‰ ˙ÈÏ B‡ÈÓ ¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ

ÌBkk ‰„O CB˙aÌB˜na wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜  ¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‡ˆÓpLˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ  ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈

eaÊ „vÓÈ ‰„Oe ‰‰„Oa BB˜  ‰Ê „vÓ ƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
ea‰„O .È ‰„Oa BB˜  ÚÊ ‰„Oe È ‰„O .¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

ÚÊ ‰„Oa BB˜  ÌÎ ‰„Oe ÚÊÔÏÈ‡ ‰„O . ∆«¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»
ÌÎ ‰„Oa BB˜  ÌÎ ‰„OeÏ‰‡ ÈtÓ , ¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆

‰‡Óh‰„ˆ ‰Ê È‡Ï BB˜  ÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰ . «À¿»»¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«
.‰ˆiL∆ƒ¿∆

ה"א.42) פ "ז נזיר ומצוה 43)'ירושלמי ' קוברים, לו שאין
לקברו. בו הפוגע  עד 44)על היינו הקברות, בית של

אמה. בו 45)אלפיים ומשתמשים מאוד, יקר ריחני  צמח 
ולתבשילים. מאפה למיני  מתקנותיו 46)כתבלין אחת זו

ושם  א. פא, בבאֿקמא במסכת שנמנו נון בן יהושע  של
את  לישראל יהושע  הנחיל שעלֿמנתֿכן אמרו: - ב  עמוד

יקברנו 47)הארץ . ואם ושבים, עוברים שרבים במקום
באוהל. ייטמא נזרע .48)שם ולא נחרש שלא שדה

עד 50)חרוש.49) ההפסד את לצמצם יש דבר: של כללו
שאפשר. גדול.51)כמה יותר ההפסד עצי52)בכרם,

אחרים. יותר.53)פרי  גדול כרם של שהפסדו ואף ֿעלֿפי 
לגשת 54) ואפשר הקבר, על מאהילים ואינם נמוכים הגפנים

אילנות  אבל הקבר, על להאהיל מבלי  הענבים את ולבצור
סביבותיהם  על ומאהילים רב , בגובה גדלים ענפיהם אחרים
שנוי זה דין אליהם. המתקרבים את המת באוהל ויטמאו
הטומאה  מן הצלה להעדיף  אם שם, ב 'ירושלמי ' במחלוקת
הטומאה  מן שלהנצל רבינו ופסק  הענבים, בצירת הקלת או

עדיף .

.Á‡ˆÓp‰ ˜ÚÙÓÏ ‡nËÓ Á‡ ‡a Ì‡Â . ∆∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
ÈÏ Èa :Ó‡ÂÌ„˜ elÙ‡ ,˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡  ‰L ÌÈOÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

ה"ו.55) פ "ד טהרות שנעשו 56)תוספתא הטהרות כל
טמאים. – הקבר שנמצא לפני  רב  זמן אפילו זה, במקום

ספק .57) כל ללא אני , בטוח 

.Ë‡ˆBn‰ ÏkÏ‰‡a ‡nËnL „ B‡ ˙Ó B‡ ˜ »«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÔiˆÏ iÁ  ˙n‰ ÔÓƒ«≈«»¿«≈»»¿≈∆…ƒ¿∆¿»»
ÔÈc ˙ÈaÓ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL BlÁe .ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ¿À∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
ÔÓ ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡ .˙Bw‰ ÏÚ ÔiˆÏ¿«≈««¿»≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿À¿»ƒ

˙n‰ı‡a ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,?ÔÈiˆÓ ‰ne . «≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ
„ÈÒaÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ . ¿ƒ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈
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ÔÈ„ÈÓÚÓ‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰ ˙‡È‰È ‡l‡ , «¬ƒƒ∆«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ
˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ≈ƒ»ƒ»¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆

˙B‰h‰ÔÈ˜ÈÁÓ ÔÈ‡Â .ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ «¿»¿≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿
Ï‡OÈ ı‡ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ÔÈ‡Â . «À¿»∆…¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿≈

l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„È Ô‰ È‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓÏÚ ‡ ¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈¿ƒ«…∆»«
˙BÎÎq‰Â ˜ da „‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ «¿≈¿»∆∆»«»∆∆¿«¿»

˙BÚt‰Â. ¿«¿»

דין 58) הסמיכו א) (ה, שם ובגמרא א. ב , קטן מועד משנה,
ובנה  אדם עצם "וראה טו): לט , (יחזקאל המקרא על זה

ציון". ב .59)אצלו עמוד אינו 60)שם מכזית ופחות
קצר. זמן לצורך לעשות חכמים הטריחו ולא באוהל, מטמא

מ "א.61) פ "ה, שני  ב .62)מעשר ה, קטן מועד
בלבד.63) הטומאה מקום על לא 64)בדיוק  לפעמים

שיאהיל  ואפשר ממש, למקומו שיגיע  עד בציון האדם ירגיש
מדעתו. שלא הטומאה גדול.65)על  שלא 66)ריחוק 

את  שהוא כל מרחיב  לפיכך הטהור. שטחה את לצמצם
הקברות,67)הציון. בית מגדר לפנים העומדים עצים

וחוששים  לו, מחוצה מסוים שטח  על סוככים וענפיהם
העץ . תחת קבר נמצא הגדר 68)שמא מן בולטות אבנים

קבר  על מאהיל האבן של הפנימי  צידה ושמא לחוץ ,
הטומאה. אוהל כולה ונעשית

.È‡ˆÓdÈh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„OÌ‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ
˜ da „‡L Úe„Èa  ˙BÏÈ‡ da ÔÈ‡da LÈ ; ≈»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»

˜ da LÁpL Úe„Èa  ˙BÏÈ‡‡a˙iL BÓk ,. ƒ»¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

בו 70)שם.69) שאבד או קבר בו שנחרש שדה זה אם
(ראה  אלה שדות שני  בין רבים דינים הבדלי  יש קבר.
מטמא  אינו נחרש מהם: ואחד פ "י ) ולקמן ה"א, למעלה
שעצם  אוהל, טומאת שיעור אחד במקום שאין מפני  באוהל
קבר  בו שאבד ושדה בלבד, ומשא במגע  מטמא כשעורה

הקבר. מקום על האהיל שמא באוהל, ולפיכך 71)מטמא
בו  שאבד בשדה לנטוע  שאסור מפני  אילנות, בו ניטעו לא
פרי לעצי  ראויה בשדה ומדובר ה"ג). (למעלה קבר

יש). ד"ה שם [רש"י72)('תוספות' בה לנטוע  ומותר
משמע  ה"י  פ "י  לקמן רבינו מדברי  אבל אחרת, שם פירש
אין  הלא ציינוה, למה הקשו שם [בגמרא כפירושנו].
כגון  ותירצו, באוהל? המטמאים המקומות אלא מציינים
נטיעה  והותרה בטעות) או (באיסור וחרשו קבר בה שאבד
נטעו  שמא לחשוש, ואין נשאר. והציון אילנות ונטעו
ונמשכת  פירסום, לה יש שנטיעה מפני  חרישה, בלי  בטעות
לקמן, (ראה מעכב  שבעיר חכם היה ובוודאי  מסוים, זמן

שם.73)שם).

.‡È‡ˆÓÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz  ˙iˆÓ Ô‡: »»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡‡ÓË Ì‰ÈÈa „ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ

OÁ LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa Ô‰ÈÈa ≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,B‰ËÔ‰ÈÈa OÁ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡ ÏÚ „cÓ „Èq‰ ‰È‰ÂÈ‰  ¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰ÊˆÓ ‡ˆÓ .‡e‰  ÔiˆÓ „Á‡ ∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»

‡ÓË.˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ »≈¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈB‰Ë Ô‰  ÔÈiˆÓ ‰ÈˆÓ ‰Úa‡ ‡ˆÓ»»«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆
‰‡ÓË dlkÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁÓ ÔÈ‡L ; À»¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿

‰‡Óh‰. «À¿»

א.74) ז, בסיד.75)שם מצויינות אבנים סיד 76)שתי 
המקום. על בסיד.77)שפוך צויין המקום שהרי 

אדמה 78) מין מפרשים: (ויש דקות חרס  חתיכות כלומר,
כסיד). לבנה אינה בין 79)לבנה, חרסית לתת רגילים

הבנין. יד 80)אבני  על היתה סיד של דקה קליפה
אפילו 81)האבנים. טהור חרש, ביניהן יש שאם משמע 

טמא  סיד, של עבה שכבה ביניהן יש ואם מרודד. בסיד
חרס . שם יש אם המצויין.83)שם.82)אפילו המקום

על 84) מכריז השדה כל את המקיף  שהציון תולים אנו
השדה. כל מיצרי85)טומאת כל את לציין הוצרך ולפיכך

טהורים, עצמם והמיצרים ה"ט ). למעלה ראה (רש"י . השדה
למעלה  שנאמר העודף  הוא שמקומם לתלות שיש מפני 

דאמר). ד"ה שם 'תוספות' (ראה בה"ט 

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ו  רביעי יום 

    
או 1) רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי  דין יבאר

מת  ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים
צריך  אם שלושה או שנים או הנקברים כדרך מושכב 
יש  למי  קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק ,
עם  שנתערב  טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני 

דינו. מה ספק  הוא ואם

.‡‡n‚a ÌÈa ÌÈ˙Ó ‡ˆÓe ‰„Oa ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»∆»»≈ƒ«ƒ¿À»
‡ˆnL B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê B‡ ‰Ê b ÏÚ ‰Ê ˙Á‡««∆««∆∆¿«∆∆»»
 ÂÈka ÔÈa BL‡ B‡ LBÈ ˙Ó ‡ˆnL B‡ ,ÌÈ‚e‰¬ƒ∆»»≈≈…≈ƒ¿»

‰È‰ ˙Bw‰ ˙Èa ‰Ê ÌB˜Ó ‡nL LLBÁ BÈ‡2‡l‡ ; ≈≈∆»»∆≈«¿»»»∆»
ÁeÁz‰ ÙÚ‰ Ïk ÏËBÂ ,‡ˆnL ˙n‰ ÏËB3 ≈«≈∆»»¿≈»∆»»«ƒ«

Ú˜˜ ˙Ïe˙a ÙBÁÂ ,ÂÈzÁzL4˙BÚaˆ‡ LÏL5, ∆«¿»¿≈ƒ¿««¿«»∆¿»
‰˙È‰Lk ‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰„O‰ ‡Le ,Ïk‰ ‡ÈˆBÓeƒ«…¿»«»∆¿∆¿«»√»¿∆»¿»
ÙBÁL ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌÚ ‰Ê ÙÚÂ .‡ˆÓiL Ì„…̃∆∆ƒ¿»¿»»∆ƒ»∆¿»∆≈

˙n‰ ˙Òez ‡˜p‰ ‡e‰6. «ƒ¿»¿««≈

כך.2) קוברים אינם  שיהודים הרך.3)מפני  העפר
ממקומה.4) מעולם הזיזוה שלא שלוש 5)אדמה כעובי 

המקרא 6)אצבעות. מלשון המת. בדם שהתבוסס  עפר
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל

.ÌÈ‚e‰ da e‚‰pL ‰„O7˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ  »∆∆∆∆¿»¬ƒ¿«≈»»¬»
‰B‰Ë ‡È‰ È‰Â ,daL8B˜ ‰pÙÓ‰ ÔÎÂ .9CBzÓ ∆»«¬≈ƒ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿ƒ

‡È‰ È‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ  e‰„O»≈¿«≈»»¬»∆∆∆∆«¬≈ƒ
ÌÈ‚e‰ B‡ ÌÈÏÙ BÎB˙a ÌÈÏÈËnL Ba ÔÎÂ ‰B‰Ë10 ¿»¿≈∆¿ƒƒ¿¿»ƒ¬ƒ

Ó ‡e‰ È‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ BaL ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏ¿«≈»»¬»∆∆∆∆∆«¬≈
B‰Ë11. »

להם 7) כשיש והמדובר גלויים. השדה פני  על מוטלים והם
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לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים,
תבוסתם.8) את ליטול צריך על 9)ואינו המת שם שקבר

מפרש  למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו מנת
לתוך  קברו שנפחת "מי  ה: הלכה שם התוספתא פי  על
פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט  לו אומרים שדהו
ונתגלגל  הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק  לא קבר שהיה

טהרות]. בסדרי  גם פירש וכן שדהו. לתוך בלי10)המת
שם. לקוברם רבותא,11)כוונה אותנו משמיעה זו בבא

תבוסה, להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק  שלא
בלי אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא

כן. הדין קבורה, כוונת

.‚ÔÈBwL C„k kLÓ ˙Ó ‡ˆÓe ÙBÁ ‰È‰»»≈»»≈À¿»¿∆∆∆¿ƒ
 ÌÈL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B˙Òez ˙‡Â BÏËB  ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿¿∆¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ,BnÚ B˙Òe˙e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏËB≈»∆»≈∆¿»ƒ¿»«»∆
ÏhÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆÓ .‰B‰Ë¿»»»¿»≈ƒ»∆»≈∆À»
˙Bn‡ Úa‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ Ì‡ ,ÔÈa˜p‰ C„k¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ≈≈∆»∆≈«¿««

‰hÓ ‡ÏÓk ,‰BÓL „ÚÂ12LLBÁ ‰Ê È‰  ‰ÈB˜Â ¿«¿∆ƒ¿…ƒ»¿¿∆»¬≈∆≈
‰Ê ‡e‰ ˙Bw‰ ˙Èa ‡nL13ÔÓ ˜cÏ CÈˆÂ , ∆»≈«¿»∆¿»ƒƒ¿…ƒ

ˆÁÂ ˙BÚÓ ÈzLk Ô‰L ,‰n‡ ÌÈOÚ ÔBÁ‡‰»«¬∆¿ƒ«»∆≈ƒ¿≈¿»¿»≈
Ì‰ÈÈaL14Ô˙B‡ È‰  Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ∆≈≈∆¿ƒ…»»»≈«≈¬≈»

˙eÎL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BB‰Ë ˜„aL ÌÈOÚ‰»∆¿ƒ∆»«¿««ƒ∆≈¿«
˙B˜15CÈˆ  ‰n‡ ÌÈOÚ ÛBÒa „Á‡ ˙Ó ‡ˆÓ . ¿»»»≈∆»¿∆¿ƒ«»»ƒ

ÌÈÏ‚L ÈÙÏ ,˙BÁ‡ ‰n‡ ÌÈOÚ epnÓ ˜cÏƒ¿…ƒ∆∆¿ƒ«»¬≈¿ƒ∆«¿«ƒ
cÏ16B‡ ‰lÁza ‡ˆnL el‡Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . «»»¿ƒ»»∆»≈≈∆»»«¿ƒ»

‰È‰iL ,Bk„k ‡lL kLÓ B‡ LBÈ B‡ ‚e‰ ÛBqa«»≈À¿»∆…¿«¿∆ƒ¿∆
‡l‡ ,‰n‡ ÌÈOÚ ˜„Ba BÈ‡  ÂÈ˙BÎÈ ÔÈa BL‡…≈«¿»≈≈∆¿ƒ«»∆»
.ÌÈÎBk È„BÚ Ô˙˜ÊÁL ;„Ïa Ô˙Òez ˙‡Â ÔÏËB¿»¿∆¿»»ƒ¿«∆∆¿»»¿≈»ƒ

עליה.12) מוטל שהמת אם 13)המיטה דבר: של כללו
ששלושתם  להניח  שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת
וזה  זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו
לא  הוא שלישי  עד ראשון מקבר המרחק  אם רק  אפשר
היו  [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע  פחות
ובמרחקים  אחידה בצורה מערות בכותל שנחפרו בכוכים

שכזה:14)קבועים]. באופן מסודרים היו הקברים
מערות  ושתי  אמות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם
נחצבו  המערות ובכתלי  צדדיה, משני  ארבע  על שש של
שתי והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים.
באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני  אמות

שכונת 15) שהרי  לקברות, בשכנות שהן פי  על אף  כלומר,
האחרון  מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. - ממש קברות

משנה). כאן.16)(כסף  הקברות שבית מבוססת, השערה

.„ÏÈ‡B‰ .˙B˜ ˙‡ÓË Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ≈»∆À¿«¿»ƒ
„Ú ,B‰Ë Ô˜a Ú‚Bp‰ È‰ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿…∆¬≈«≈«¿ƒ¿»»«

.‰p‡OÈ B‡ ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚa ÚbiL∆ƒ«¿«¿»∆À¿»ƒ»∆»

.‰ÒÁL ˙Ó17 ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òez BÏ ÔÈ‡≈¿»¿…¿«¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˙B˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡  ‰„O‰ Èt ÏÚ ÌÈÈeÏb¿ƒ«¿≈«»∆≈»∆¿«¿»¿…

B‰Ë Ïk‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ËwÏÓ ‡l‡ ,‰Òez18. ¿»∆»¿«≈∆∆∆∆¿«…»
‰Òez BÏ LÈ  ˙eLa ‡lL a˜p‰Â19BÏ ÔÈ‡Â ¿«ƒ¿«∆…ƒ¿≈¿»¿≈

.˙B˜ ˙eÎL¿«¿»

לו 17) אין "והחסר ב : הלכה ט "ז פרק  אהלות תוספתא
קברות". שכונת לו ואין משנה 18)תבוסה ט "ז, פרק  שם

והכול  עצם עצם מלקט  הרוגים בה שנהרגו "שדה שנינו: ה
מיתה  שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור".
[רבינו  למצוי ". פרט  "מצא ב  סד, בנזיר יהודה כרב  טבעית,
דינם  שאין להשמיענו, ב  בהלכה למעלה הרוגים דין הביא
שגם  משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי 
שרק  לומר, תטעה שלא כדי  כך, הדין טבעית מיתה במתים
מתים  אבל דמם, שחסר מפני  תבוסה להם אין הרוגים

תבוסה]. להם יש גמליאל 19)שלמים בן שמעון כרבי 
מבאר  משנה בכסף  רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא
רבן  ששנה מקום "כל הכלל: פי  על היא רבינו שהכרעת
וצידון  מערב  חוץ  כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון
[ראה  כמותו. הלכה בברייתות שגם והוסיף  אחרונה" וראיה
את  להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח , כף , אות מלאכי  יד

הזה]. הכלל

.Â‰lÁza Ôk„k ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆBn‰ „Á‡20B‡ , ∆»«≈¿»≈ƒ¿«¿»«¿ƒ»
ÚÈ˜e Cek B‡ ÔÈÎek ‰LÏL ‡ˆnL21‰ÚÓe22È‰  ∆»»¿»ƒ¿ƒ«¿»»¬≈

LÈ  Úe„È ‰È‰ „Á‡Â ÌÈL ‡ˆÓ .˙B˜ ˙eÎL BÊ¿«¿»»»¿«ƒ¿∆»»»»«≈
w‰L ;˙B˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰Òez Ì‰Ï»∆¿»¿≈»∆¿«¿»∆«∆∆
‡ˆBn‰ ‡l‡ eÓ‡ ‡ÏÂ .‰eÎL ‰OBÚ BÈ‡ Úe„i‰«»«≈∆¿»¿…»¿∆»«≈
˜„Ba „ˆÈk .‰˜È„a CÈvL ‡e‰ ‰lÁza ‰LÏL¿»«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ»≈«≈
ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÙBÁ ?eÓ‡L ‰n‡ ÌÈOÚ‰»∆¿ƒ«»∆»«¿≈«∆«ƒ«

‰Ïe˙Ï B‡ ÚÏÒÏ23dÈ‡L ˙È‡pL Ú˜w‰ ‡È‰Â , ¿∆«ƒ¿»¿ƒ««¿«∆ƒ¿≈∆≈»
‰„eÚ24È‰  OÁ ‡ˆÓe ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ˜ÈÓÚ‰ . ¬»∆¡ƒ¬ƒ≈»«»»»∆∆¬≈

.‰Ïe˙Ï ÚÈbiL „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï CÈˆÂ ,‰lÁzk BÊ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»
.‰Ïe˙k BÊ È‰  ÌÈÓÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿«ƒ¬≈ƒ¿»

כך.20) לפני  עליהם ידעו בניגוד 21)שלא בקרקע  חפירה
מערה. בכותל חצוב  שהוא במערה 22)לכוך מת שמצא

"בתולה".23)עצמה. נקרא הטבעי  במצבו הנמצא דבר
מעולם.24) נחרשה שלא

.Ê„Ú ÌÈOÚ‰ ˙lÁzÓ „Á‡ ÌÏz tÁÏ CÈˆ BÈ‡≈»ƒ«¿…∆∆∆»ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ«
ÙBÁÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÙBÁ ‡l‡ ,ÔÙBÒ»∆»≈«»««»«ƒ««»¿≈
ÔÈa ÔÈ‡L ;ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡«»««»«ƒ««»¿≈«»∆≈≈

‰n‡Ó ˙BÁt ˜Ï ˜25. ∆∆¿∆∆»≈«»

א 25) אמה ולפיכך ישאיר אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי 

.ÁB‡ ‰Ï ÌÈOÚ‰ CB˙a ÚÈb‰Â ˜„Ba ‰È‰»»≈¿ƒƒ«¿»∆¿ƒ¿»»
˙ÈÏeÏLÏ26˜ÈÒÙÈ  ÌÈa‰ C„Ï B‡27CÈˆ BÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆∆»«ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ

.˙Bw‰ ˙eÎL ‰˜ÒÙ È‰L ,˜cÏƒ¿…∆¬≈ƒ¿¿»¿««¿»

לגנות 26) הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה
פירש  והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי  ופרדסים

גשמים). מי  בו שנקוו מתים 27)מקום קוברים שאין
אלה. במקומות
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קכו                
         

.Ë‡ÈˆBn‰28Ì‡ ‡l‡ ,B‰Ë  ‰˜È„a ÏL ‰Ê ÙÚ «ƒ»»∆∆¿ƒ»»∆»ƒ
ÙÁL ÌB˜na ‰‡ÓË ‡ˆÓ Ôk29‡ˆÓiL Ì„˜ Ï‡ ; ≈»»À¿»«»∆»«¬»…∆∆ƒ¿»

Ïba ÁwÙÓ‰Â .‰Óe˙a ÏÎB‡30ÏÎB‡ BÈ‡  ≈ƒ¿»¿«¿«≈«««≈≈
‰Óe˙a31ÌL ÌÈ˙n‰L È‡cÂ Ú„BÈ È‰L ;32˙Áz ƒ¿»∆¬≈≈«««∆«≈ƒ»««

.ÔÓB˜Ó ÈkÓ BÈ‡L ‡l‡ ,Ïb‰««∆»∆≈«ƒ¿»

ממקום 28) העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
לכהן  שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה
תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח ): כב , (שמות הכתוב  מלשון
ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו
שלא  תנאי , מוסיף  והוא שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך"

הנבדק ). במקום משם 29)יעמוד שהוציא העפר שהרי 
את  טומאה בחזקת מחזיקים אין שמצא לפני  אבל טמא,

שהוציא. רבינו,30)העפר ומפרש שם. המשנה של סיפא
והמפקח  ונהרג אדם על ונפל שנהרס  בבניין שהמדובר
באיזה  יודע  אינו השטח ) את ומגלה האבנים את (הנוטל
הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח  מקום

עפר 31) במוציא כן שאין מה טומאה שהוחזקה מפני 
כלל. טומאה הוחזקה שלא למשנה 32)הבדיקה בפירושו

אומר, שם הר"ש וגם מת". שם אם יודע  "ולא כתב :
בתרומה. אסור מת ספק  חי  בספק  שאפילו

.È‡ÓË Ïb33„Á‡ ˜„a :ÔÈB‰Ë ÔÈl‚ ÈLa Ú˙pL «»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«∆»
˜„a ;ÔÈ‡ÓË ÌÈM‰Â B‰Ë ‡e‰  B‰Ë B‡ˆÓe Ô‰Ó≈∆¿»»»¿«¿«ƒ¿≈ƒ»«
ÈLÈÏM‰Â ÌÈB‰Ë Ô‰  ÌÈB‰Ë e‡ˆÓÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ
Ôlk  B‰Ë ‡ˆÓe ÔzLÏL ˜„a ;‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«»≈»«¿»¿»»»»À»

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa34ÚÏÒÏ ÚÈbiL „Ú ÔzLÏL ˜ciL „Ú ¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿…¿»¿»«∆«ƒ«¿∆«
ÔÈB‰Ë ÔzLÏL eÈ‰ÈÂ ‰Ïe˙Ï B‡35. ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ

בו.33) נמצאת שטומאה לנו בדק 34)ידוע  שלא הוברר,
הטומאה.35)יפה. את נטלו שעורבים תולים

.‡ÈÂÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰  ÌÈÏÙ BÎB˙Ï ÔÈÏÈËnL Ba∆¿ƒƒ¿¿»ƒ««¬ƒ»»
ÔÈÈeˆÓ ÒÏce ‰cÏÁL Èt ÏÚ Û‡ .‰Bz ÔÈ„ ‡ÓË»≈ƒ»««ƒ∆À¿»«¿¿»¿ƒ

ÔÈ‡ ,ÌLÈ‡cÂ È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ˜ÙÒ36‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï‡ . »≈»≈ƒƒ≈««¬»ƒƒƒ»
‡nËÓ‰ „ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏÙ ‰M‡ ÌL»ƒ»≈∆¿≈»«ƒƒƒ»»»«¿«≈

‰ÏÈt‰ ‡Ï B‡37ÌL ÔÈÈeˆÓ ÒÏce ‰cÏÁÂ ÏÈ‡B‰ , …ƒƒ»ƒ¿À¿»«¿¿»¿ƒ»
B‰Ë B˜ÙÒ È‰ 38. ¬≈¿≈»

שמא 36) הספק  מפני  לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי 
החיות. מלאה 37)אכלוהו שלפוחית אלא המטמא, דבר

דם. או להיתר,38)מים ספיקות שני  כאן שיש משום
דבר  לומר תימצא ואם מטמא שאינו דבר הפילה שמא

וברדלס . חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא

.È˙B‡Óh‰ el‡ ÏkL ,Úe„È c39Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »»»«∆»≈«À¿¿«≈»∆
Ô‰Èc ÏL Ô‰ È‰  ˜ÙÒ ÌeMÓ Ô‰L40‡ÓË ÔÈ‡Â . ∆≈ƒ»≈¬≈≈∆ƒ¿≈∆¿≈»≈
Â ˙‡ÓË ‡ÓËpL ÈÓ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓÏk Ï‡ ;È‡c ƒ«»∆»ƒ∆ƒ¿»À¿«««¬»»

ÔÈa ˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa ÔÈa ˙B‡ÓËa ÔÈa ,˙B˜Ùq‰«¿≈≈¿À¿≈¿«¬»¬≈
,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡  ˙B˙aLÂ ˙BÈÚa«¬»¿«»≈»∆∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
B˜ÙÒ  ˙k BB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL c ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â]¿««ƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿≈

ÌL‡ iÁ B˙B‡ ‰OBÚ‰ È‰L ,‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡»ƒ«»∆¬≈»∆«»»»
‰nÎe ‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk [.ÈeÏz»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»

.˙BÓB˜Ó¿

מספק ".39) "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה
נפל 40) לדיני  נוגע  אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי 

כתב  הראשון בדין שהרי  י "א, בהלכה למעלה האמורים
ספק  שאין מפני  והטעם, תורה", דין "טמא בפירוש רבינו
מפני מדבריהם, אפילו טהור השני  ובדין ודאי . מידי  מוציא

ספיקא". "ספק  שהוא

    
החורש 1) דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס  בית איזהו יבאר

או  אריס  או שותף  הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר
ושטפו  למטה טהור ושדה למעלה הפרס  בית אפוטרופוס ,
במעמד  הפרס  בית טהרת לטהור, הפרס  בית מעפר גשמים

אותו. מטהרין וכיצד חכמים

.‡e‰ÊÈ‡.˜ Ba LÁpL ÌB˜n‰ ‰Ê ?Òt‰ ˙Èa ≈∆≈«¿»∆«»∆∆¡«∆∆
e˜c˜c˙ È‰LeÒt˙Â ÙÚ‰ CB˙a ˙n‰ ˙BÓˆÚ ∆¬≈ƒ¿«¿¿«¿«≈¿∆»»¿ƒ¿»¿

da LÁpL ‰„O‰ Ïk ÏÚ ‰‡ÓË eÊ‚Â ,‰„O‰ ÏÎa¿»«»∆¿»¿À¿»«»«»∆∆∆¡«»
‰È‰ elÙ‡Â ,ÔB‡‰ Èab ÏÚ LÁ elÙ‡ .w‰«∆∆¬ƒ»«««≈»»«¬ƒ»»

ÔÈ„Ba Ú˜LÓÌÈ‡eÈab ÏÚ ‰È‰ elÙ‡Â , À¿»¿¿ƒ«¬»ƒ«¬ƒ»»««≈
È‰  ˜ ÏÚ LÁÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÓB˜ ÈzL Ìe ÔB‡‰»»¿≈ƒ¿»««∆∆¬≈

Òt‰ ˙Èa ‰OBÚ ‰Ê˙Èa ‰OÚ ‡e‰ ‰nk „Ú . ∆∆≈«¿»««»«¬∆≈
‰n‡ ‰‡Ó ?Òt‰‰n‡ ‰‡Ó ÏÚw‰ ÌB˜nÓ. «¿»≈»«»«≈»«»ƒ¿«∆∆

מ "א.2) פי "ז דקיקים.3)אהלות לחלקים נשברו
יט ):4) מ , (שמות הכתוב  את מתרגם אונקלוס  נתפשטו.

נקרא  כך שם ועל פרסא. ית ופרס  האוהל", את "ויפרוש
נז, נדה ורש"י  למשנה. בפירושו (רבינו הפרס " "בית המקום

ופרוס ). שבור מפרש על 5)א שמניחים שיש לוחות
המת.6)הארון. בעצמות המחרישה נגעה השוו 7)ולא

וייטמאו  יטעו שלא כדי  שנחרש, קבר כל דין חכמים
ה"א). פי "ז אהלות חכמים 8)(תוספתא שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי  את המחרישה מוליכה אמה מאה שעד
ברוחב .9) ומאה באורך דין 10)מאה ביאר לא רבינו

בטומאתו  נשאר הוא אם החרישה, אחרי  עצמו הקבר מקום
טמא  או מדאורייתא באוהל ומטמא הראשונה החמורה
כתבו  ב  כח , כתובות בתוספות כולו. הפרס  מבית מדרבנן
היה  שאם ברור, אולם הפרס . כבית דינו הקבר מקום שגם
מטומאת  יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים" ברובדים "מושקע 

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה שהרי  קבר,

.ÚaÓ‰ ÏkÔÈ‡Ò ˙Úa‡ ˙Èa ‡e‰L ,È‰ , »«¿À»∆≈«¿««¿ƒ¬≈
Òt‰ ˙Èa ‡e‰BÓk ,‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ BÙÚÂ , ≈«¿»«¬»¿«≈¿«»¿«»¿

e‡aLÏ‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈¿«≈¿…∆¿≈««¬ƒ«
.B‰Ë  ‰f‰ Òt‰ ˙Èa≈«¿»«∆»

מאה 11) של מרובע  עושה ברוחב , ומאה באורך אמה מאה
מאה. בעירובין 12)על סאים. ארבעה בו שזורעים שטח 

המשכן  וחצר המשכן", כחצר סאתים "שיעור אמרו: ב ) (כג,
על  חמשים הוא סאה שבית יוצא חמשים, על מאה היה
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של  שטחים ארבעה בו יש מאה על מאה של ושטח  חמשים,
חמשים. על מגדולי13)חמשים וכמה המשנה [מפרשי 

והאריכו  הפרס , בית שטח  בקביעת התלבטו האחרונים
מסקנותיו  הן ואלה רבינו. שיטת ובבירור במשנה בביאור
גזרו  שם: למשנה בפירושו טהרות סדרי  בעל הגאון של
עד  הקבר מן חרישות שתי  על הפרס  בית טומאת חכמים
(או  למערב  ממזרח  אחת חרישה אמה. מאה של מרחק 
הפוך, בכיוון או לצפון מדרום והשניה למזרח ), ממערב 
התלמים  שני  בגבולות הנמצא השטח  את וכשתרבע 
בית  שהוא מאה, על מאה של מרובע  תקבל (החרישות),
אם  הפרס  בית טומאת גזרו הזה השטח  כל ועל סאים, ארבע 
יותר  - הראשונה את אפילו - החרישה את האריך אם נחרש.
אינה  שהמחרישה מפני  מטמא, העודף  אין אמה ממאה
לרוחב  השניה החרישה זה. למרחק  העצמות את מוליכה
"וניער  ה"ג) (לקמן שאמרו ומה הקבר, מן כן גם מתחילה
וחרש  המשיך אם הכוונה טהור", והשאר וכו' המחרישה את
אבל  שניער, העפר את עמו הוליך ולא שניער המקום מן
ומה  הפרס . בית עושה הוא הקבר מן שנית מתחיל הוא אם
המדובר  הפרס ", בית הוא וכו' המרובע  "כל רבינו: שכתב 
 ֿ ואף ֿעל הראשונות, החרישות משתי  מאחת החל כשנחרש
נאמר  זה ה"ז), (לקמן פרס  בית עושה פרס  בית שאין פי 
הנתפס  המרובע  לגבולות שמחוץ  למקום פרס  מבית בחרש
כבית  כבר נתפס  שביניהן המרובע  אבל החרישות, שתי  ע "י 
אמורים  דברים במה עליו. חל הזה הכלל ואין הפרס ,
סיבה  כל אין נחרש שלא זמן כל אבל כאמור, כשנחרש,
כל  כמעט  מסלק  מסתמכים, אנו שעליו זה, פירוש לטומאה.
אלו]. סבוכות שבהלכות ואי ֿהבהירות הקושיות

הט "ז.14) פ "ב  אדם 15)למעלה על האהיל זה עפר אם
וכלים.

.‚LÁÏ ÏÈÁ˙‰,CÏB‰Â BLBÁ ‰È‰Â ,w‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«¬∆«∆∆¿»»¿¿≈
‰LÁn‰ ˙‡ Ú ‰n‡ ‰‡Ó Ó‚iL Ì„˜ÂB‡ ¿…∆∆ƒ¿…≈»«»ƒ≈∆««¬≈»

ÁÈË‰L„‚a B‡ ÚÏÒa˙Èa ‰OBÚ ‡e‰ ÌL „Ú  ∆≈ƒ«¿∆«¿»≈«»∆≈
‡M‰Â ,„Ïa Òt‰ÂÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï È‰L ,B‰Ë «¿»ƒ¿«¿«¿»»∆¬≈…ƒƒ«≈»

‰LÁÓ‰ CBLÓa˙È B‡ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÓk LÁ . ¿ƒ««¬≈»»«¿¬ƒƒ«»»≈
LÁÂ ÊÁÂ˙Èa Ïk‰  ‰‡n‰ ÌÈÏL‰L „Ú ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«≈»«…≈

Òt‰‰‡ÓÏ ıeÁ CÏB‰Â LBÁ ‰È‰ . ‰n‡ «¿»»»≈¿≈¿≈»«»
˜ ˙BÓˆÚ ÔÈ‡L ,B‰Ë ıeÁÏÂ ‰n‡ ‰‡nÓƒ≈»«»¿«»∆≈«¿∆∆

.‰‡nÓ ˙ÈÏ ˙BÚÈbÓ«ƒ¿»≈ƒ≈»

מ "ב .16) את 17)שם ושפך בכוונה, המחרישה את הפך
שעליה. העפר.18)העפר ונשפך בסלע  נתקלה המחרישה

הצד.19) החרישה.20)מן את המשיך ממקום 21)אם
עצם  ונשארה יפה ניער לא שמא חוששים ואין הקבר,

המחרישה. על מבלי22)כשעורה מסוים, זמן הפסק  אחרי 
החרישה  את שהתחיל או המחרישה מן העפר את להוריד
המחרישה  הוליכה כך ומתוך שהפסיק , המקום לפני  השניה
טז). אות יכין ישראל, תפארת (ראה הקבר עפר את

שם.23)

.„„Ú ,Ì„‡ ÏL Ô‰L ˙BqÎÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁ∆¿«»¬»«¿À∆≈∆»»«
˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁÂ ;‰Ó‰a ÏL Ô‰L Ú„eiL˙Bl‚Ó‰ ∆ƒ»«∆≈∆¿≈»¿∆¿«»¬»«¿À

Ì„‡ ÏL Ô‰L Ú„eiL „Ú ,‰Ó‰a ÏL Ô‰L‰È‰ . ∆≈∆¿≈»«∆ƒ»«∆≈∆»»»»
Ì„‡ ˙BÓˆÚ ‡ÏÓ ıÈÁ ÌLÌ„‡ ˙BÓˆÚ eÈ‰L B‡ , »»ƒ»≈«¿»»∆»«¿»»

ÌÚ el‡ ˙BÓˆÚ LÁÂ ,Ú˜˜ Èab ÏÚ ˙Be¿̂««≈«¿«¿»«¬»≈ƒ
[da ‡ˆÓpL B‡] da „‡L ‰„O LÁL B‡ ,‰„O‰«»∆∆»«»∆∆»«»∆ƒ¿»»

˜eÊ‚ ‡lL ;Òt‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ ‰Ê È‰  ∆∆¬≈∆≈∆≈«¿»∆…»¿
‰‡ÓËÈ‡cÂ ˜ da LÁpL ‰„O ÏÚ ‡l‡ÔÎÂ . À¿»∆»«»∆∆∆¡«»∆∆««¿≈

˙n‰ ˙‡ LBÁ‰;Òt‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡  ‰„Oa «≈∆«≈¿»∆≈∆≈«¿»
el‡ ÏkL‡l‡ eÊ‚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L c ∆»≈»»∆≈»¿…»¿∆»

Èeˆn‰ „ ‡e‰L LÁpL ˜a. ¿∆∆∆∆¡«∆»»«»

הי "ב .24) פי "ז אהלות המת 25)תוספתא כבוד מפני 
בהמות  עצמות לכסות נהגו לא אבל עצמותיו, את מכסים

שם.26)וחיות. ג נחרש,27)משנה שלא השדה בחלק 
בפירושו  (רבינו ונחרש קבר עוד שם שהיה לחשוש ויש

אחרת). פירש והר"ש שם, או 28)למשנה לאבד נימוק  זה
קבר. כשלא 29)נמצא המדובר קבר, בו שאבד בשדה גם

נחרש. לא הקבר שמקום ואפשר השדה, כל נחרש
ה"א.30) שם עצמות,31)תוספתא מלא חריץ  פירוש,

בשדה. ומת צבורות על 32)עצמות אלא גזרו לא חכמים
עצמות  יחרוש שאדם שכיח  הדבר ואין שכיחים, מקרים

מת. גוף  או גלויות אדם

.‰LBÁ‰BÈ‡  BlL dÈ‡L ‰„Oa w‰ ˙‡ «≈∆«∆∆¿»∆∆≈»∆≈
Òt‰ ˙Èa ‰OBÚBÈ‡L c ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L , ∆≈«¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlLÛzL elÙ‡ .ÒÈ‡ B‡BÈ‡ ÒBtBËBt‡ B‡ ∆¬ƒÀ»»ƒ«¿≈
ÏLÂ BlL ‰„Oa ˜ LÁ .Òt‰ ˙Èa ‰OBÚ∆≈«¿»»«∆∆¿»∆∆¿∆

BÁ„Á‡kBÁ ÏLÂ ,Òt‰ ˙Èa ‰OBÚ BlL  ¬≈¿∆»∆∆≈«¿»¿∆¬≈
.Òt‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡≈∆≈«¿»

שם.33) ג ב )34)משנה (מ , בחולין אמנם נאמר זה כלל
לדמות  אין [לכאורה לעבודהֿזרה. חבירו בהמת בשוחט 
ואין  אוסרת, המחשבה שם שהרי  כאן, הנידון את לזה
גורם  כאן אבל שלו. שאינו בדבר מועילה אדם של מחשבתו
בין  ההבדל ומה המחרישה, שהוליכה העצם היא הטומאה
שם, ישראל ובתפארת אחר? ע "י  או השדה בעל ע "י  הובאה
מטעם  היא הגזירה שכל רבינו, כוונת מבאר כא, אות יכין
את  קנסו ולא המת, את וביזה הקבר את שחרש מפני  קנס ,

אחר]. אדם של מעשהו על השדה שם 35)בעל תוספתא
לקבל 36)ה"ג. עלֿמנת לנוטעה או לזורעה שדה חוכר

מהיבול. בשדה 38)שם.37)חלק  אמה חמשים שחרש
שדהו. עם הגובל חבירו של בשדה מאה עד והמשיך עצמו,

.ÂLÁL ÌÈÎBk „BÚ‰OBÚ BÈ‡  e‰„Oa ˜ ≈»ƒ∆»«∆∆¿»≈≈∆
ÌÈÎBk È„BÚÏ Òt ˙Èa ÔÈ‡L ,Òt‰ ˙Èa. ≈«¿»∆≈≈¿»¿¿≈»ƒ

שם.39) בפירושו 40)משנה [רבינו עליהם. גזרו לא
(שומרונים)", לכותיים פרס  בית "שאין גורס : למשנה
פרס  בית אין למה זה במשפט  מנמקת שהמשנה ומפרש
 ֿ ומכל פרס  בית אין לכותיים אפילו שהרי  ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.Ê‰„O,‰hÓÏ ‰B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Òt ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰B‰hÏ Òt‰ ˙Èa ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ
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‰ÈaÏ‰Â ‰n„‡ ‰˙È‰ ‰ÓÈc‡‰Â ‰Ï B‡ »¿»¬À»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿∆¿ƒ»
eÊ‚ ‡ÏÂ ,Òt ˙Èa ‰OBÚ Òt ˙Èa ÔÈ‡L ;‰B‰Ë¿»∆≈≈¿»∆≈¿»¿…»¿

B˙ik Leb ÏÚ ‡l‡ ‰‡ÓË. À¿»∆»«ƒ¿ƒ»

ד.41) משנה משדה 42)שם האדמה  לכאן שהגיעה וברור
לבנה. שאדמתו הפרס  על 43)בית ולא שנברא, כמו

אחר. ממקום אליו שבאה אדמה

.ÁÒt‰ ˙ÈaÚË Ïk Ba ÚËÏ zÓ ‰f‰ÈÙÏ , ≈«¿»«∆À»ƒ¿…«»∆«¿ƒ
‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÌÈ„BÈ ÌÈLM‰L‰hÓÏe , ∆«»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«»

t‰ ˙Èa ‰LÏMÓÏÚ ÒÙ w‰ È‰L ,B‰Ë Ò ƒ¿»¿≈«¿»»∆¬≈«∆∆ƒ¿««
ÚÊ ‡l‡ dÎB˙a ÔÈÚBÊ ÔÈ‡ Ï‡ .‰„O‰ Èt¿≈«»∆¬»≈¿ƒ¿»∆»∆«

ˆ˜p‰BÎB˙a Bb ˙‡ Bˆ  ˜ÚÂ ÚÊ Ì‡Â ., «ƒ¿»¿ƒ»«¿»«≈∆»¿¿
BÎÂ˙Bk ÈzLa ‰‡ez‰ ˙‡˙BiËw‰ ˙‡Â , ¿≈∆«¿»ƒ¿≈¿»¿∆«ƒ¿ƒ

˙Bk LÏLa.‰BÚOk ÌˆÚ Ô‰a LÈ ‡nL , ¿»¿»∆»≈»∆∆∆ƒ¿»
‰ˆÚ‰ ˙‡Â Lw‰ ˙‡ ÛBOÂÌL‡nL ‰Êb . ¿≈∆««¿∆»≈»»¿≈»∆»

 ‰È‰a BÏ Èzz Ì‡Â ,‰BÚOk ÌˆÚ Ô‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆∆∆ƒ¿»¿ƒ«ƒ«¬»»
ÏÈbÓ ‡ˆÓÂ ,BÎBÓe B‡ÈˆBÓ.‰‡Óh‰ ˙‡ ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆«À¿»

מ "ב .44) פי "ח  (סדרי45)שם לעקרו דעתו אם אפילו
עצם 46)טהרות). בהם שתדבק  לחשוש ואין טפחים.

ראב "ד). (ראה העץ  עקירת בשעת ותעלה כשעורה
שמא 47) הנעקרים, ירקות לא אבל ושעורה, חטה כגון

לטומאה  ותגרום עמהם ותעלה בשרשים קטנה עצם תידבק 
ה"ג). פ "ח  למעלה מוביל 48)(ראה ואינו השדה, בתוך

זרע  כל לזרוע  התירו למה לשאול, [ויש לחצרו. התבואה את
נדוש  שמא חששו שם גם הלא קבר, בה שאבד בשדה
הענינים  אין אולם ה"א)? (שם מטמא עפרה ולפיכך הקבר,
מפני זרעים על גזרו לא ולפיכך מספק , מטמא שם דומים,
ספיקא", "ספק  זה שהרי  כשעורה, עצם תידבק  שמא החשש
אחד]. ספק  רק  ויש נחרש, שהקבר ידוע  כאן אבל

כברה.49) דרך משמע 50)מעביר "פעמיים", אמר לא
באחת  אלא לזו, זו דומות שאינן בכברות שהמדובר מזה,
העפר  מתפורר שעלֿידי ֿזה גסים, ובשניה דקים חורים

ישראל). (תפארת בגרעינים קטניות 51)שנדבק  בשרשי 
תבואה. מבשיבלי  עפר גושי  יותר של 52)נדבקים קש

הטומאה.54)בשדה.53)קטנית. להתפשטות גורם
אינו  לקרקע  שמחובר מפני  טהורות והקטנית והתבואה
עד  טומאה מקבלות אינן שנתלשו ואחרי  טומאה, מקבל

ה"ג). פ "ה למעלה (ראה שיוכשרו

.Ë‰˜ÊÁ‰L ‰„O‡È‰ elÙ‡ ,Òt‰ ˙Èa ‡È‰L »∆∆À¿¿»∆ƒ≈«¿»¬ƒƒ
ÔÈBk ‰Úa‡ ˙ÈaËÈh‰ ÌB˜nÓ ‰ÎeLÓ elÙ‡Â , ≈«¿»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ¿«ƒ

elÙ‡Â ,Òt‰ ˙Èa ‰OÚ ‡ÏÂ LÁ BÈ‡L C‰»«∆≈∆¡»¿…«¬»≈«¿»«¬ƒ
‰B‰Ë ‰„OÈ‰  ‰È˙BÁe Úa‡Ó d˙B‡ ˙ÙwÓ »∆¿»«∆∆»≈«¿«∆»¬≈

d˙˜ÊÁa ‡È‰. ƒ¿∆¿»»

הי "ד.55) פי "ז, אהלות שלושים 56)תוספתא מחזיק  כור
על  זהב  (זר קברים כמה בו נחרשו שמא והטעם, סאה.

בה57)התוספתא). נמצאה ולא טומאה.שנבדקה
הפרס .58) בית ככל דינה

.È‡ˆÓdÈh ‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„OÌ‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈≈««ƒ»ƒ

da ÔÈ‡ ;dÎB˙a ˜ LÁpL Úe„Èa  ÔÏÈ‡ da LÈ≈»ƒ»¿»«∆∆¡«∆∆¿»≈»
.e‡aL BÓk ,dÎB˙a ˜ „‡L Úe„Èa  ÔÏÈ‡ƒ»¿»«∆»«∆∆¿»¿∆≈«¿

ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ Ô˜Ê ÌB˜Ó B˙B‡a ‰È‰iL ‡e‰Â; ¿∆ƒ¿∆¿»»≈«¿ƒ»»
BÊa ÚËÏ znL ÔÈÚ„BÈÂ CÎa ÔÈ‡È˜a Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆À»ƒ¿…«»

.˙Á‡a ÚËÏ eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»«∆∆

הי "ב .59) שם כתובה 60)תוספתא עצמה זו הלכה
הסיום: מפני  כאן ונכפלה ביארנוה. ושם ה"י , בפ "ח  למעלה

וכו'". שיהיה יהודה:61)"והוא ר' מסיים שם בתוספתא
או  אחד (חכם) זקן שם שיש בזמן אמורים, דברים "במה
שם  אין ואם בכך". בקיאין אדם כל שאין אחד, חכם תלמיד
בה  שאבד בשדה לנטוע  שאסור ידעו שלא לחשוש יש חכם,
מקום  שכל בידינו, הוא כלל כי  כמותו, רבינו ופסק  קבר.
דברי על חולק  אינו אמורים" דברים "במה יהודה ר' שאמר

לפרשם. בא אלא חכמים

.‡ÈCl‰Ó‰ÔÈ‡L ÌÈ‡ Èab ÏÚ Òt‰ ˙Èa «¿«≈¿≈«¿»««≈¬»ƒ∆≈
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ Cl‰nL ‰ÚLa Ì„‡ ÈÏ‚ ˙Áz ÔÈ„„˙Óƒ¿«¿¿ƒ«««¿≈»»¿»»∆¿«≈¬≈∆
ÔÁkL ‰Ó‰e Ì„‡ Èab ÏÚ ÎB ‡e‰Â dÏ ÒÎpL∆ƒ¿«»¿≈««≈»»¿≈»∆…»

‰ÙÈB‰Ë ‰Ê È‰ ÌÈ‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï‡ . »∆¬≈∆»¬»ƒ»«««≈¬»ƒ
ÓLpL Èt ÏÚ Û‡ ,Cel‰ ˙ÚLa ÔÈÚÊÚcÊnL‡ÏÂ ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿…

.BÓˆÚ ÙÚ‰ ÏÚ CÏ‰L ÈÓk ‡ÓË ‰Ê È‰  „„˙ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¿ƒ∆»««∆»»«¿
Ú BÁkL Ì„‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ‰ÈÈ‰zL „Ú ¿≈ƒ»«««≈»»∆…««∆ƒ¿∆»

BÊÏ BÊ ˙BL˜B ÂÈ˙BaÎ‡‡e‰Lk ˙B„ÈÚÓ ÂÈ˜BLÂ «¿À»¿»¿»«¿ƒ¿∆
ÏÈËzL „Ú Ú dÁkL ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ,B‡OB¿««≈¿≈»∆…»««∆»ƒ

‰ÈÎ ˙ÚLa ÌÈÏÏbCÏ‰ el‡Îe ‡ÓË ‰Ê È‰  ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒ»«
ÂÈÏ‚a. ¿«¿»

ג.62) פי "ח , אהלות מתנועעים 63)משנה ואינם חזקים,
שעליהם. המשא הבהמה 64)מכובד הזיזה אם שאפילו

מכוחו  בא הזה ההיסט  אין כשעורה, עצם הנרכב  האדם או
והנרכב  הרוכב  בין מפסיקים כשבגדים והמדובר הרוכב . של
ומטמא  שבעה, טומאת טמא הנרכב  שהרי  בגופו, נגע  ולא

שם). (תוי "ט  ערב  טומאת בו הנוגע  התנדנד 65)את שמא
הרגיש. חלש.66)ולא ב .67)אדם קה, מציעא בבא

ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח  שהרי 

.ÈÈL „ÓÚÓa B‰ËÏ CÈˆ Òt‰ ˙Èa ‰ËÓ‰«¿«≈≈«¿»»ƒ¿«¬¿«¬«¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz?B˙B‡ ÔÈ‰ËÓ „ˆÈÎÂ .˙‡ ÒBk «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«¿«¬ƒ≈∆

BËÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÙÚ‰ Ïk‰„O‰ Èt Ïk ÏÚÓ »∆»»∆»«¬ƒ≈«»¿≈«»∆
‰ÁÓÓe ,ÔÈw„ ‰È˜pL ‰k CB˙Ï B˙BÂ‡ÈˆBÓe ¿¿¿¿»»∆¿»∆»«ƒ¿«∆ƒ
‰ËÈÂ ,ÌL ‡ˆÓp‰ ‰BÚOk ÌˆÚ ÏkÌ‡ ÔÎÂ . »∆∆ƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ

Ô˙ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈab ÏÚ,Á‡ ÌB˜nÓ ÙÚ »«««»¿»¿»ƒ»»ƒ»«≈
‰Ê È‰  ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈt Ïk ÏÚÓ ÏËpL B‡∆»«≈«»»»¿»¿»ƒ¬≈∆
ÏÚ Ô˙Â ÌÈÁÙË ‰LÏL „Á‡ BÈˆÁÓ ÏË .B‰Ë»»«≈∆¿∆»¿»¿»ƒ¿»««
ÏË .B‰Ë ‰Ê È‰  ÌÈÁÙË ‰LÏL Á‡‰ BÈˆÁ∆¿»«≈¿»¿»ƒ¬≈∆»»«
ÙÚ ‰ˆÁÓe ÁÙË ‰ÈÏÚ Ô˙Â ‰ˆÁÓe ÁÙË ÂÈt ÏÚÓ≈«»»∆«∆¡»¿»«»∆»∆«∆¡»»»
B˜fÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  Á‡ ÌB˜nÓ ƒ»«≈…»»¿¿≈ƒƒ¿

˜„e‰OÚ ‡Ï  ‰ÏÚÓÏÓe ‰hÓlÓ ˜efÚ ˙ÚLa »«ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿«¿»…»»
ÔÈ„„˙Ó ÔÈ‡L ÌÈ‡a BÙv .ÌeÏkÌ„‡ Cel‰Ó ¿ƒ¿»¬»ƒ∆≈»ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»»

.B‰Ë ‰Ê È‰ ¬≈∆»
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ה"ו.70) פי "ז שם ד.71)תוספתא פי "ח  שם משנה
עליו.72) כשידרוס  להזיזו גושי73)שיכול את מפרר

ממקומו.74)העפר. הזה העפר את להרחיק  צריך ואינו
השלמות). שם.75)(ראה הפרס 76)משנה בית ואין

טפחים. מג' למטה הפזורות 77)מטמא האבנים את הסיר
"ויעזקהו" מלשון השרשים, יניקת לשפר כדי  באדמה,

ב ). ה, לטובת 78)(ישעיה היא כוונתו שעיקר מפני 
יפה. בדק  שלא אפשר ובדפוס 79)האילנות, כובדן. מפני 

מתנדנדין. ר"מ : רומי 

    
עפרה,1) בטומאת מטמא אם העמים ארץ  אוויר דין יבאר

הדברים  וכל בירק  שבא הפרס  בית ועפר לארץ  חוצה עפר
ביניהם  והנכנס  העמים בארץ  המהלך לארץ , בחוצה הבאים
תרומה  ישראל, בארץ  גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום
בו  שהיה גויים מדור עמים, מדור מחמת שנטמאו וקדשים
עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד
המובלעות  עיירות עמים, מדור משום טמאה שהיא חצר

ישראל. בארץ 

.‡ÌÈnÚ‰ ı‡dLeb ÏÚ eÊ‚ ‰lÁza „Ïa ∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«
B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Òt‰ ˙Èk¿≈«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»
dÈÂ‡ ÏÚ eÊ‚Â eÊÁ .dÙÚÓ ‡OB B‡ Ú‚B ≈«≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡nËiL∆¿«≈¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»
ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı‡ ÈÂ‡Ï BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ…¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈

OÁ ÈÏkBÈÂ‡ ÒÈÎ‰L‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı‡Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»
Ìa ÒÈÎ‰L ÌÈÏke‡ÓË  ÌÈnÚ‰ ı‡ ÈÂ‡Ï. ≈ƒ∆ƒ¿ƒÀ»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

  

         
 

ישראל   אר – " האר" של מעלתה  מודגשת זה  בעניי
בסו  " הרמב כתב  מזה  ולמעלה  ,החוש מ האור כיתרו
 שה אע "פ טהורות בבל עולי  של  דרכי "חזקת הפרק 
ישראל   לאר ההליכה  שאפילו  ," " העכו  באר מובלעות
, " העכו  באר שמובלעות  בדרכי  ג טהרה  פועלת

.! שני מאות לאחרי  בחזקתה  והטהרה 
       

שמונהֿעשר 2) בין הגויים ארץ  טומאת מנו - א טו, בשבת
ביתֿהלל. על ביתֿשמאי  שרבו ביום שגזרו עפר 3)דבר

מפורר  עפר אבל ה"ג, לקמן מבואר ושיעורו מגובש,
מטמא. אינו - קטנים ומה 4)לגרגירים ב . עמוד שם

מטמאה  אינה הגויים שארץ  ה"ב ) (פ "ג למעלה רבינו שכתב 
מארץ  עפר גוש ישראל לארץ  כשהביא הכוונה באוהל,

ואאוירא. ד"ה שם 'תוספות' ראה שמטמא 5)הגויים.
בלבד. תוכו הכלי .6)מאויר של רובו הכניס  לא אפילו

שהאויר 7) מפני  מקצתו? כשהכניס  אף  טמא חרס  כלי  ולמה
כלים. בשאר משא"כ פי "ח 8)מתערב , אהלות תוספתא,

(בפירושו  רבינו הגויים? ארץ  על טומאה גזרו ולמה ה"ב .
קוברים  שהגויים מפני  כתב , מ "ג) פ "ב  אהלות למשנה,

לבתי מקומות מייחדים ואינם שהוא, מקום בכל מתיהם
משנהֿלמלך). (ראה קברות

.˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı‡ ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,dÙÚdÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL : ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»

dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓez ÔÈÙBO ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»
ÈÚÈLe ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈˆÂ ‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË; »≈À¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ

Â‡a ‡ÓËp‰ Ï‡ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈˆ ÔÈ‡  dÈ ¬»«ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ
‰ÏÈË ‡l‡ ÈÚÈLeLÓL Ú‰Â‰Óez ÔÎÂ , ¿ƒƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»

ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz  dÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ
ÔÈÙBO ‡ÏÂ. ¿…¿ƒ

לתלות".9) אוירה ועל לשרוף , גושה "על שם
עפרה.10) א 11)כשנשא נד, (נזיר מת טומאת טמא ככל

טומאתו.12)וֿב ). ביום החמה,13)אפילו שקיעת
במקומם. מבוארים שדיניו יום" "טבול נקרא שקיעתה ולפני 

מאליהם.14) שירקבו עד אותם ומניחים

.‚ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Òt‰ ˙Èa ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı‡ ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
e‡aL BÓk ,‡OÓeÌ˙BÁk ?ÔeÚL ‰nÎÂ . ¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«

ÔÈÙeˆn‰‡e‰Â ,‰wÙkÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚. ««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ
˜Èa ‡aL ı‡Ï ‰ˆeÁ ÙÚÂ Òt‰ ˙Èa ÙÚÌ‡ : ¬«≈«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ

Ì‡Â ,‡nËÓ  ÔÈÙeˆn‰ Ì˙BÁk „Á‡ ÌB˜Óa LÈ≈¿»∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÛËˆÓ BÈ‡  Â‡ÏLeb ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡lL ; »≈ƒ¿»≈∆…»¿∆»«

B˙ik‰OÚÓ .ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙Bb‡ eÈ‰L ƒ¿ƒ»«¬∆∆»ƒ¿»ƒ»»»∆
ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ÈÏƒ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ

˙BÓ˙BÁÁ ‡ÏÂ ,‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eL »¿…»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…
Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰.ÔÈÙeˆn‰ Ì˙BÁk »»¿»≈∆¿«««¿ƒ

א.15) נודים 16)בהלכה "כמו רבינו: ופירש מ "ה. שם
דרכים) (הולכי  אורח  עוברי  בהם ישימו מעור, (נודות)
מטיט ". בחותם אותם ויחתמו אותם ינעלו וכליהם, בגדיהם

החותם.17) לאריגה.18)גודל העומד חוטים כדור
יותר 19) והם שקים, מהם שאורגים חוטים שקים. עושי 

הפיקה  גם כך ומתוך בגדים, של ערב  או שתי  מחוטי  עבים
א). כב , (בכורות גדולה יותר סקאים שהובא 20)של

לארץ . אם 22)כחכמים.21)מחוץ  אפילו כלומר,
אינו  – כשיעור גוש ויצא הקטנים, הגושים את יחד הדביק 

לבינה). בדין פי "ג, אהלות משנה (ראה שם.23)מטמא
כזה.24) גדול שיעור היה יחד ביניהם 25)בכולן היה לא

המרצופים. כחותם אחד אף 

.„‡Èn‰ÌÈÏÙÒe ÌÈepzOÁ ÈÏÎe‰ˆeÁÓ «≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»
e˜q‰ ‡lL „Ú :ı‡Ïı‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË  »»∆«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆

ÌÈnÚ‰ÒÁ ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË  e˜q‰MÓ ; »«ƒƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆
ÌÈnÚ‰ ı‡a ‡ÓËpL,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L , ∆ƒ¿»¿∆∆»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ

e‡aL BÓk. ¿∆≈«¿

ה"ז.26) פי "ז שם חרס .27)תוספתא, כלים 28)של
וקדירות. צלחות כגון ונתקשו 29)קטנים, שנשרפו לפי 

בהם. להשתמש ראויים עפר,30)אינם כגושי  דינם
ובמשא. במגע  וכלים אדם שנשרפו 31)ומטמאים אחרי 

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



קל                
         

מחמת  טמאים ואינם כלים, דין אלא עפר דין עליהם אין
הוסקו  ואם הגויים. ארץ  בעפר שנגעו מפני  אלא עצמם
– ההסקה אחרי  הגויים ארץ  בעפר נגעו ולא ישראל בארץ 

(משנהֿלמלך). חרס 32)טהורים שכלי  ה"ו, פ "ה למעלה 
וכלים. אדם מטמא ואינו לעולם הטומאה אב  נעשה אינו
טמאים  שהן בשעה אומר, "נמצאת מסיימת: ה'תוספתא'
שהן  ובשעה חרס , כלי  משום טהורים - העמים ארץ  משום

העמים". ארץ  משום טהורים - חרס  כלי  משום טמאים

.‰Cl‰Ó‰ ÌÈÚÏÒe ÌÈ‰a ÌÈnÚ‰ ı‡a «¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
‡ÓË‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Óe Ìia ;‰ÚL ˙‡ÓË »≈À¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆

BtÚÊaÌÈnÚ‰ ı‡a Ú‚B ÌeMÓ B‰Ë ‡ÓËÂ ¿«¿»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈
dÈÂ‡ ÌeMÓÒÎp‰ .‰cLa ÌÈnÚ‰ ı‡Ï‰z ƒ¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»

Ïc‚ÓeÔÈÁBt‰‡ÓË  ÈÂ‡a˜eÊ Ï‰‡L ; ƒ¿»«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»
Ï‰‡ Èe˜ BÈ‡. ≈»…∆

ו.33) פי "ח , שם שם 34)משנה, קוברים שאין אף ֿעלֿפי 
ארץ  אדמת לפעמים שם שמשתפכת משום טמא, – מתים

שם). בפירושו, (רבינו מאוד,35)הגויים סוער כשהים
הזה. המקום מתגלה מזעפו וכשנח  הגלים, שם עולים

הסוערים 36) הים וגלי  מתים, שם קוברים שאין מפני 
שם. שהשתפך העפר את שהיא 37)שוטפים קלה טומאה

למעלה  (ראה אדומה פרה מי  הזאת ובלי  אחד, יום טומאת
טהור  מפרש ורבינו "טהור", סתם כתוב  במשנה ה"ב ).
משנהֿלמלך  (ראה אויר טומאת טמא אבל הגוש מטומאת

תנן). ד"ה  ב .38)ה "ג, ח , הנישאת 39)גיטין מרכבה
מיוחדת  עגלה – מפרשים (ויש בהמה גבי  על או אדם בידי 

מגדל.40)לנשים). בתבנית עשוי  גדול ארגז
באויר.41) נישאים אלא הקרקע  על עומדים שאינם כלומר,
ה"ג,42) פ "ז נזירות הל' לחםֿמשנה (וראה אויר. טומאת

גושה). משום "טמא" לפרש שאינו 43)שצידד אוהל
למקום. ממקום מיטלטל אלא בקרקע  ואינו 44)קבוע 

צדדיהם. מכל סתומים כשהם מדובר שם. כרבי  פסק  מפסיק .
אפילו  אויר, טומאת האדם נטמא פתוחים, הם אם  אבל
שם, (לחםֿמשנה אוהל נקרא זרוק  אוהל האומרים לדעת

כאן). ומשנהֿלמלך

.Â‡ÈeÒdÈÂ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË dÙÚ  ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»
‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÈÂ‡ ÏÚ eÊ‚ ‡Ï .B‰Ë»…»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

‰ÎeÓÒ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡OÈ ı‡Ï ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ
˙Èa ‡ÏÂ ˙Bw‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰ ı‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆∆»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈

Òt‰‰cLa ‰‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È‰  «¿»¬≈∆»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»
ı‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL ‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰z≈»ƒ¿»¿∆…ƒ«¿»¿≈∆∆

ÌÈnÚ‰ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡OÈ ı‡Ï ‰ÎeÓq‰ »«ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈≈≈∆»
˙˜c BÊ È‰  ‡ÓË‰B‰Ëe. »≈¬≈ƒ¿∆∆¿»

שם.45) מ "ז.46)גיטין, שם שדה 47)אהלות כלומר,
שהרי הפסק , חשוב  אינו קבר בו נחרש אבל קבר, בו שאבד
ומ "ב , מ "א שם [באהלות (כסף ֿמשנה). באוהל מטמא אינו

קבר]. בו שאבד לשדה הפרס " "בית תוספתא 48)קראו
ה"א. שהוא 49)שם במקום קבר יש שמא בדיקה צריכה

ה"א). למעלה (ראה בו ללכת על 50)רוצה גזרו שלא
ישראל. לארץ  הסמוכה הגויים ארץ  אויר

.ÊÌB˜ÓÏ‡OÈ ı‡a ÌÈÎBk È„BÚ Ba eÎML »∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı‡k ‡nËÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»

.ÌÈÏÙ Ba e»̃¿¿»ƒ

מ "ז.51) פי "ח  אהלות

.Á‰Óe˙eÈ„BÚ‰ B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¿»¿≈
‰nÎÂ .ÔÈÙBO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz  ÌÈÎBk»ƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿«»
È„k ,ÌBÈ ÌÈÚa‡ ?‰˜È„a CÈˆ ‰È‰ÈÂ ÌB˜na e‰LÈƒ¿«»¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿≈

‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ aÚ˙zLLÈ‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ≈∆∆¿«≈¬ƒƒ
BB„Ó  ÌBÈ ÌÈÚa‡ ‰‰L Ì‡ ,‰M‡ BnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿
Ba ‰È‰zL B„Ó ÌeMÓ ‰Êb .˜„aiL „Ú ‡ÓË»≈«∆ƒ»≈¿≈»ƒ»∆ƒ¿∆

„Ú elÙ‡ .‰M‡ÒÈÒÂ‰M‡ B‡Ôa ÔË˜ B‡ ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLzÈ„BÚ‰ B„Ó ‰OBÚ ≈«»ƒ¿∆»∆¿»¿≈

.ÌÈÎBk»ƒ

כתנאֿקמא.52) ה"ג, שם נגמרת 53)תוספתא הוולד צורת
וולד  תורת עליו אין כן ולפני  הבעילה, אחרי  יום ארבעים
חכמים  החמירו ולא ה"ב ). ביאה איסורי  מהל' פ "י  (ראה
כשהיא  לשם האשה באה שמא החשש מפני  טומאה לגזור

אשה.54)מעוברת. עמו ואין גוי , רבו שגם גוי ,
רבו  שאימת מפני  גזרו לא שעליו תאמר שלא ומשמיענו,
יא). בועז שם, ישראל' ('תפארת לביתו זונה יכניס  ולא עליו

מוליד.55) איש.56)שאינו עמה נמוך 57)שאין בגיל
סריס . לבין בינו מה נתבאר ולא מדור. עושה אינו מזה

בריא. באדם להחליפו אפשר גדול סריס  ואולי ,

.ËB„Ó„Ú Ba ‰È‰L ÌÈÎBk È„BÚ ¿¿≈»ƒ∆»»∆∆
(Ï‡OiÓ)ÔÈnLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ƒƒ¿»≈ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ

‰˜È„a CÈˆ BÈ‡  ÏÙ ÌL ea˜È ‡lL B˙B‡. ∆…ƒ¿¿»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡ÂÔÈÈa‰ ˙‡ÌÈwÓÚ‰˙‡Â ¿∆»≈¿ƒ∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆

ÔÈÁeq‰ ÌÈn‰‰cÏÁ‰Â ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ««ƒ«¿ƒ¿»»∆«¬ƒ¿«À¿»
ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ,‰˜È„a CÈˆ BÈ‡  ÏÙp‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈÎBk È„BÚ‰ B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈBb Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»ƒ
˜„aiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È‰  ÁL. ∆»«¬≈¿À¿»«∆ƒ»≈

(וכן 59)שם.58) "מישראל" עבד הגירסה את לקיים יש
גוי לעבד והכוונה רומא), ובדפוס  תימן, בכת"י  הגירסה
במצוות  חייב  והוא עבדות לשם וטבל ומל לישראל שנמכר
דרבנן  באיסורי  חכמים והאמינוהו בהן, חייבת שהאשה
פירשו  וכן בדרבנן"). רבנן "הימנוהו אמרו: ב  ד, (בפסחים
ישראל. שרבו גוי  לעבד שהכוונה במשנה, והר"ש הרא"ש

אפשר 60) תשע  בן שקטן חכמים שיערו שם. תוספתא,
זה. מגיל למטה קטן על לא אבל שמירתו, על לסמוך

מ "ח .61) הביוב .62)שם שאינם 63)תעלות אבל
קפדנית. בדיקת בלי  בהם הנמצא את לראות אפשר עמוקים,

וכדומה.64) בבורות במשנה,65)המכונסים ביתֿהלל
בגמרא  וכן וברדלס , וחולדה חזיר במשנה: גורסים ויש שם.
 ֿ שהוא וברור שם", מצויין וברדלס  "שחולדה ב  טו, נדה
לבור  ניגוד זה בדין ואין נבילות. אוכלת חיה לכל  הדין
אפילו  תורה מדין באוהל שמטמא נפלים, לתוכו שמטילים
מפני הי "א), פ "ט  (למעלה שם מצויים וברדלס  חולדה אם
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קלי                 
         

היא  והגרירה זה, בבור טומאה שהיתה ודאי  ידוע  ששם
חכמים  גזרו כאן אבל ודאי . מידי  מוציא ספק  ואין ספק ,
על  סומכים ולפיכך נפלים, קברו שמא הספק , מפני  טומאה

וחולדה 66)גרירה. חזיר כשאין מדובר ה"ו. שם תוספתא
"עיר  גמליאל: בן שמעון רבי  אומר שם, במ "ט  שם. מצויים
ורבינו  גויים". מדור משום בה אין שחרבה, גויים של
גמליאל  בן שמעון כרבי  הלכה ואין מסיים: שם , בפירושו

וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה

.È˙BiÂËˆ‡‰È„BÚ B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡  »ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰OÚÂ .ÌÈÏÙp‰B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ «¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿
Bk È„BÚ‰Úe˜ Ô˙Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈÎeÊ‚ ‡Ï , ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿

ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
˙Bkq‰Â ,ÌÈiÚ‰ÔÈÙÈv‰Â ,ÔÈba‰Â ,, »«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ

Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL ‰˜z‰Â¿«ƒ¿»∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ıÈw‰ ÈzaÚL ˙Èe ,ˆÁ ÏL dÈÂ‡Â ,, »≈««ƒ≈«««¬ƒ»∆»≈

,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Óe ,ıÁn‰Â¿«∆¿»»∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»
˙BBÈ‚Ï‰ ÌB˜Óe. ¿«ƒ¿

עליו 67) ויש הבית, יד על הרבים ברשות מקום מ "ט . שם
כתלים. לו ואין עמודים על סמוכה שם.68)תקרה

נפלים.69) שם קוברים שומרי70)ואין בשביל עראי  בנין
"צריפא"71)פירות. שנקרא גומא ממין עשוי  אוהל

הקירות  אלא גג, להם ואין למשנה) בפירושו (רבינו
בזה. זה שנוגעים עד מעלה כלפי  סוכות 72)משתפעים

הפירות. את שם "אלקטיות".73)שמכניסים במשנה:
שומר 74) בו שיושב  קטן חדר בונים היו החצר פתח  לפני 

הרבים. לרשות פתוח  והוא השטח 75)החצר פירוש,
ה"ט ) פ "ו למעלה תמצא (דוגמה שבחצר מקורה הבלתי 

עו. אות להלן ראה שם. דר מריצות 76)והגוי  מקום
שם). (רבינו, הפרשים

.‡È˙eÁ‰,ÌÈÎBk È„BÚ B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡  «¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
‰‡ÓË ‡È‰L ˆÁ .dÎB˙a „ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»

dlL ÚL ˙Èa È‰  ÌÈÎBk È„BÚ‰ B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»
dÈÂ‡ÂÌÈÎBk È„BÚ‰ B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË «¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ

ı‡Ï ‰ˆeÁa Òt‰ ˙Èa ‡ÏÂ. ¿…≈«¿»¿»»»∆

ה"ו.77) פי "ח  שם בשטח 78)תוספתא שדר כגון
ונראה 79)המקורה. מקורה. שאינו השטח  גם טמא

שפירש  כסף ֿמשנה (ראה קורקוס  הר"י  התכוון זה שלפירוש
פירושו). לפי  רבינו של לשונו ליישב  מאוד וקשה אחרת,

ישראל 81)שם.80) בארץ  המובלעות בעיירות פירוש,
הגויים, ארץ  טומאת עליהן גזרו שלא הבאה), ההלכה (ראה
שטומאתה  העמים, ארץ  משום טמאות מובלעות בלתי  אבל
בכסף ֿמשנה  מובא קורקוס , (ר"י  גויים ממדורות חמורה

כאן).

.È˙BÈÚ˙BÚÏn‰˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡OÈ ı‡a ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙BÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙BÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ

˙ÈÚÈM‰ ÔÓe ˙BOÚn‰ ÔÓ ˙BeËtLÔ‰a ÔÈ‡  ∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆

Ïa ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎc ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆
˙BB‰Ë.ÌÈnÚ‰ ı‡a ˙BÚÏÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה"ג.82) צדדים,83)שם משלושה ישראל ארץ  מוקפות
לארץ . חוץ  אדמת בשנת 84)והן בהן שגדלו פירות

שביעית. פירות קדושת עליהם אין ברור 85)השמיטה
טהורות. שהדרכים הדבר

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ז חמישי יום 

    
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

.‡ÚaÓ ÁÙË ÏÚ ÁÙË2ÁÙË Ìe ÏÚ3˙‡ ‡ÈÓ ∆««∆«¿À»«∆«≈ƒ∆
Èe˜ ÔÈ‡L .‰Bz ÔÈc ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»∆≈»
.‰Ê ÏÚ ˙È B‡ ÁÙË Ìea ÁÙË ÏÚ ÁÙË ‡l‡ Ï‰‡…∆∆»∆««∆«¿∆«»≈«∆

k ?„ˆÈkÈÂ‡Ï ÁpÓ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊ4ÔB‚k ,ÌÈÏk Bcˆe ≈«¿«ƒƒ«≈À»»¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿
˙BBpˆÂ 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‰ ˙‡ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ÁÙË ı‡‰ ÏÚÓ dB‚»«≈«»»∆∆«¬≈∆≈ƒ∆«À¿»
‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ÌÈÁ‡ ÌÈÏk eÈ‰ .ÔÈ‡ÓËe ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¬≈ƒ««≈…∆∆
ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL∆≈∆««∆«¬≈≈¿ƒƒ¿≈
,z„ÓÏ ‰p‰ .‰‡Óh‰ ÔÈe ÌÈa ıˆBÁ Ï‰‡‰L∆»…∆≈≈»≈«À¿»ƒ≈»«¿»
Ïk ÏÈvÓ ,ÂÈzÁzL Ïk ‡nËÓ Ï‰‡‰L ÌLkL∆¿≈∆»…∆¿«≈…∆«¿»«ƒ…
ÏÚL ÌÈÏk ÔÈe ‰‡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 ;ÔÈB‰Ë ÌÈÏk‰ «≈ƒ¿ƒ∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»»»
ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁt B‡ ,ÁÙË ÌeÓ ˙BÁt Ï‰‡‰»…∆»≈∆«»ƒ∆««∆«
„ˆaL ÌÈÏk‰  ÌÈÁÙË ‰nk dB‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««»¿»ƒ«≈ƒ∆¿«

ÌÈB‰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 ÌeÓ ˙BÁt ÏkL .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁiL∆»…ƒ¿≈«À¿»∆»»≈∆«ƒ¿ƒ»

eLÁ ‡e‰7,‡È‰ ‰ˆeˆ ‰‡ÓË ÂÈzÁzL ‰‡ÓËÂ , »¿À¿»∆«¿»À¿»¿»ƒ
‰È‰ ‡lLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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‡ÈÓ el‡ È‰  »ƒ»¬≈≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L ÁeÏ ?„ˆÈk .‰‡Óh‰ ÈÙa ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ¿≈«À¿»≈««∆»»À»«
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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 CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»À»««¿»»«ƒ
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË ÔÈ‰BbL 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««≈¿≈»¿«»¿»¿»
.ÔÈB‰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 גבי3)ומשלים על פנוי  אוויר
קבור.4)הטומאה. מפני5)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 כי10)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 ,ÔÈB‰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 ,ÔÈB‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ
ÌÈÏÎk BÈ‡ L„Á epzL ÈtÓ ,ÌÈB‰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‡ ,ÌÈepz 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  ÌÈepz‰ ÈL ÔÈa ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿»≈¿≈««ƒ≈≈∆
‰ˆeÁL ˙BÂˆw‰ ÈzL ˙ÁzL ÌÈÏk Ï‡ ;‡ÓË „Ïaƒ¿«»≈¬»≈ƒ∆««¿≈«¿»∆»

ÌÈÏ‰‡ ÈLk Ô‰ È‰L ,ÌÈB‰Ë  ÌÈepzÏ22„ˆa ‰Ê ««ƒ¿ƒ∆¬≈≈ƒ¿≈…»ƒ∆¿«
,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
ÔÈB‰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 ˙ÚcÓ ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24Á ‡l‡ BaÁa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È‰ 26‡ÈÓe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ eÊbL ,Ì‰ÈcÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁa LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡ÈÓ 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 db…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB‡ L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ eÊb  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‰ ˙‡ ‰‡ÈÓ  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¿∆»≈«
ÔÓÊe ,ÌÈÁÙË ‰LÏL  dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«

.ÌÈÁÙË ‰Úa‡  ˙ÚaÓ ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ
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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 ‰‡Ò33ÈÂ‡a34dÈ‡  ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡ÈÓ¿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‰ ˙‡ ‰‡ÈÓ  ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡ÈÓ BÈ‡  ı‡‰ ÏÚ ÁpÓe ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈOÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa‡Â ÌÈOÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»
‰Ê .˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË  ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈwÚ‰ ÏÚ  ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ÌÈOÚ eÎÈˆ‰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  Úeaa ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈOÚ „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 ÚaÓ 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
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

     
המביאים 1) רעוע , ואוהל אדם בידי  עשוי  שאינו אוהל יבאר

חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה
מביאים. ולא

.‡BÓk ,Ï‰‡ Èe˜ ÁÙË Ìea ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ïk»∆««∆«¿∆«»…∆¿
e‡aL.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓe ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ , ∆≈«¿¿≈ƒ¿≈«À¿»≈ƒ∆«À¿»

elÙ‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚpL ÔÈa ÏÈ‰‡‰Ï e‰‡OÚL ÔÈa≈∆¬»»¿«¬ƒ≈∆«¬»≈≈»¬ƒ
?„ˆÈk .ıˆBÁÂ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰È‰»»∆…ƒ≈»»¬≈∆≈ƒ¿≈≈«

ÌÈÓ e‰eÁL BÁ „Á‡ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆL B‡ ∆»∆¬»«ƒ¿»ƒ∆¬»«
˙ÁÏÓÏÏÁ Ô‰a ‰OÚÂ ˙BB˜ B‡ ÌÈ‡ vL B‡ , ¿««∆»«¬»ƒ¿«¬»»∆»»

.ıˆBÁÂ ‡ÈÓe 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

.;‡Èe ˜ÊÁ Ï‰‡‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»…∆»»»ƒ
ÚeÚ Ï‰‡ Ï‡ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓ BÈ‡ ¬»…∆»«≈≈ƒ∆«À¿»¿≈≈

‡ÈÓ ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰‡Óh‰ ÈÙaƒ¿≈«À¿»ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ È‚ÈO ?„ˆÈk .ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ∆«À¿»¿≈≈≈«»ƒ≈»ƒ»
ÌÈ‡Â ,˙BÎÎÒ ÌÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,ı‡‰ ÏÚ ÌÈÎÎBq‰«¿ƒ«»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ

˙B‡ˆBi‰„b‰ ÔÓÔ‰Â ,ı‡‰ ÏÚ ˙BÎÎBq‰ «¿ƒ«»≈«¿«»»∆¿≈
˙BÚt ÔÈ‡˜p‰‰ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ : «ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒ»

˙ÈBÈaÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡ÈÓ 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‰ÈcÓ ÔÈ‡ÈÓ el‡ È‰  ÌÈÏÙB Ô‰ ‡l‡ÔÈ‡Â ∆»≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒƒƒ¿≈∆¿≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿≈…«≈»∆

להפילו.5) או ממקומו להזיזו אפשר ענפי6)שבקלות
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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

(כסף ֿמשנה). חציצה לענין

.‚el‡‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡ÈÓÔÎÂ . ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»¿≈
.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈÈÂ BÚ ÈÏk ÈËeLÙe˙ÏˆÁÓe ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»«¿∆∆
ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ Ô‰Le .˙B‡ÓË ÔÈa ,˙BiÁ B‡ ˙BÓ‰ ∆≈¬ƒ…»ƒ¿≈«≈¿≈

eÈ‰Â BÊ ÈÏ‚ ÔÈa BÊ L‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BB‰Ë ÔÈa≈¿¿∆ƒ¿∆…≈«¿≈¿»
ÔÎML ÛBÚ‰Â .˙B˜ec ÔlkÌÈÏaLa ËËBÁ‰Â . À»¿¿»∆»«¿«≈¿ƒ√ƒ

ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡Â .LÓM‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï ÔË˜Ï ÌB˜Ó»¿»»¿«ƒƒ«∆∆»√»ƒ∆≈»
e‡nhÈ ‡lL È„k ,ÔÈLÎÓÔÈÓi˜˙n‰ ˙B˜È . À¿»ƒ¿≈∆…ƒ«¿¿»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈ‡ÈÓe ˙BÏÈ‡k Ô‰ È‰  ÌÈÓLb‰Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ»¿ƒƒ
Òe‡‰ :Ô‰ el‡Â .ÔÈˆˆBÁÂÒBÒÈw‰Â˙B˜ÈÂ ¿¿ƒ¿≈≈»≈¿«ƒ¿«¿

BÓÁ˙BÚt‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÎÂ .˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„eÔÈÊÈf‰Â ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿«ƒƒ
˙BeÊb‰ÂÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎBM‰ÂÌÈÚÏq‰Â ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÈÁp‰ÂÔÈM‰Â.ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡ÈÓ 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:

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‡ÂÌ„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡ÈÓıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈÈÂ BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„Ïa‰Ó‰e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂcL .ÔÈLÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË„È ÏL ÌÈÁÂ .ıˆBÁ BÈ‡ÏÏÎa ‡È‰ È‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ‡ ÈÏk.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈÓ 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‡ÂÌÈÚf‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡ÈÓ ‡Ï ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜È‰ÂÚ˜wÏ ÔÈaÁÓ‰Úa‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜ÈBÙk‰Â ‚ÏM‰Â ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â˙ÈlËÂ ,ÁBt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ

˙ÙÙpn‰Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»
eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡ÈÓ ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ

Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ . ≈…∆«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 בשתי44)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

.ÂL˜d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L „a ‰ÈÙq‰ ˙‡, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô‡a ˙Èlh‰ Ûk Lk˙‡ ‰‡ÈÓ 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.

.ÊÒBcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈB‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È‰  „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡ÈÓ dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e‡a k È‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ "ט  אהלות תוספתא
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.Áel‡ÔÈˆˆBÁ˙ÎqÓ :ÔÈ‡ÈÓ ‡ÏÂ,‰Òet ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈÁÂ˙BÏtLn‰Â ,˙B‚Èq‰Â , «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙Èa ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

ÈÂ‡˙ÈÏ ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È‰  ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚ÈÒa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt ÏÁÏ ÏÁ ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»

‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz  ÁÙË Á˙Bt ÌL. »≈«∆«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 

      
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‡epnÓ ‰‡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‡ ˙ÈÏ¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

ÚaÓÈM‰ ˙Èa‰  Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡  ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa ÔÈ‡ ;‡ÓË»≈≈««≈«∆«≈«À¿»¿»
ÌÈc ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ
LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁa ?ÌÈeÓ‡; ¬ƒ¿«∆»»»»»¿«¿ƒ

ÒkiL È„k ‰B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁ Ï‡¬»«∆»»»»»¿»¿≈∆ƒ»≈
epnÓÔBÈ„eÙk BeÚL  B‡‰‰‡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‡L. ∆≈»»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

"חלון 7)האיטלקי . במשנה: שנאמר מה רבינו מפרש כך
לאויר". שהיה

.ÔBlÁe‰eÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ «««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆL B‡ ÌÈÓÔBlÁ ‰È‰L B‡ , «ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«

˜e˜t‰aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ »¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
ÛB‚‡ ‡ÏÓ BeÚL .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 BeÚL  LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒƒ¿≈«∆«»«»»
Ô‡k ‰LÁn‰L .ÔBÈ„eÙa BeÚL  B‡ÓÏ¿»ƒ¿¿¿∆««¬»»»

‰OÚÓk. ¿«¬∆

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‡ÓBÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L,BÓ‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ »∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿
B‡ BÁ B‡wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ∆¿»¬≈

ËÚÓ epnÓ ‡LÂ ,˙aL ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL‡L Ì‡ : ∆»¿»≈≈«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«
˙‡ ‡ÈÓ  Ï„eb‰ Á ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ Ìe epnÓƒ∆∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆

Ìe˙Òk ‡e‰ È‰  Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡Óh‰. «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 ÔBlÁ‰ÎO da ‰È‰Â ‰B‡Ï ÈeOÚ‰ «»∆»¿»¿»»»¿»»
‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»
;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓ  ÔBÈ„eÙk¿¿¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»
 ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰ÎO‰ È˜ eÈ‰»ƒ¿≈«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿

‰Óe˙Òk BÊ È‰LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ
˙BÎÒ de˙BÙÙeÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ : »¿»¿»ƒ≈¿»∆»∆«

È‰  Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡ÈÓ  ÚaÓ 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 ÔBlÁ,ÔBÈ„eÙk deÚL  ÈÂ‡Ï «∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
eÓ‡L BÓk ,‰B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓ. ƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿
‰˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa ‰a »»«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»

Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa deÚL  ÌÈza ÈL ÔÈa ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«
ÔBzÁz‰  ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰˜z‰ ˙‡˙ÁzL ∆«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆««

ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa BeÚL ‰˜z‰«ƒ¿»ƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ
ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk BeÚL ‰˜z‰. «ƒ¿»ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

מ "ב .22) הקדמה 23)שם כעין זו, בבא כפל ה"א. למעלה
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שלאחריה. החלון 24)לבבא מן למעלה שהתקרה כגון
עליו. החלון.25)וסומכת של התחתון כמו 26)החלק 

התקרה. את שבנה לפני  שהיה

.ÂBÁ‰˙ÏcaLLÁ‰ da iML B‡ ,ÌB˜Ó «∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»
‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ Áe˙t˙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‰dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰  «≈«¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»
È‰  ÛB‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t ÌB˜Óa¿»»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

Ìe˙Òk ‡e‰. ¿»

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 בידי31)פנוי  שלא שנעשה חלון כדין

ב . בהלכה שם.32)אדם, עקיבא, כרבי 

.Ê‰OBÚ‰ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa BÁ »∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
ÏB„ba„Ï B‡ ,ÌÈM‰Â ÌÈBÚ‰ epnÓ ˙B‡Ï B‡ , »ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È‰  BÁ ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa deÚLÂ. ¿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"ח  ניסן  כ"ח שישי יום 

      
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»«««

ÔÈLÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡  ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ôz ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È‰  ÔÈÁeÒ eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡  ÁeÒ BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ  ÁeÒ»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡ez . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡  ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ dwÚ ‰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

יש  [ואולי  מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ  אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק 

לפנות]. דעתו כשאין רק  שרשי6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.˙B‚B‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙ÈÁ7ÔÈ‡L ,ÔÈÁeÒ »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ‡ÏÂ ÔÈLÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ

‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙ÈÁ‰9‰‡ÓË ˙ÈÁ‰ È‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈
‡Ï Èe‡ BÈ‡L ,ÁeÒ Ôz ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…

ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««
ÈÙa „ÓÚÏ Ôz‰Â ˙B‚Bb‰ 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 ÌÈn‰ ÌÈOÚ . ¿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 ,‰ËÈO‰ 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 ÌÈÎBk „BÚÏ În‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈
Áz ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿

˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡ BÈ‡ È‰L ËOÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈
Ba20˙eÙk ÌÈÎBk „BÚÂ ,21‰ ÈeÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆

BÈz‰Ï ÏBÎÈ Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ôe ,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 OÁ‰ 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 ראוי19)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¿««≈
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˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ıM‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈB‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È‰ ¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈeLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈLÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈkÓ25ÔÈeLÁ 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 OÁ 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 OÁ ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ¿»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 ÛËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.OaÏ ÛËˆÓ 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‡  Òt‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»
ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31 Òt‰ ˙Èa ÙÚÓ ‰Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»

eÓ‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰B‰Ë BÊ È‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»
B˙ik33LÈkÚ Èe˜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 מפני28)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

     
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 

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‡da 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 ˙ÁzB‰Ë‡e‰ È‰L , ««ƒ¿«««ƒ¿∆∆¬À»»∆¬≈
„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË ˙Èa‰ ‡Le ,ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚»»¬ƒ¿»««ƒ»≈»¿»À¿»¿∆∆

B‰Ë ˙Èa‰ Ïk  „Ïa ‰a‡˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ . ¬À»ƒ¿«»««ƒ»»¿»ƒ¿»
‰a‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óe ‰˜z‰ ˙Áz ‰‡Óh‰Ì‡ : «À¿»«««ƒ¿»ƒ¿»»««¬À»ƒ
‡ÓË Blk ˙Èa‰  ÁÙË Á˙Bt ‰a‡a ‰È‰„‚Îe , »»»¬À»≈«∆«««ƒÀ»≈¿∆∆

‡ÓË ‰a‡‰ ÏkË 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 eÚMÎÂ Â‡Ï Ì‡Â ;‡ÓË Ïk‰  ¿«ƒ««»¬À»«…»≈¿ƒ»
‡ÓË ˙Èa‰B‰Ë ‰a‡‰ „‚Îe ,‰a‡a ‰È‰ . ««ƒ»≈¿∆∆»¬À»»»»»¬À»

‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚ Ì„‡ Ô˙Â ÁÙË Á˙Bt‰a‡‰ ÏÚ ≈«∆«¿»«»»«¿ƒ¿«¿»«»¬À»
„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ ‰OÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈe , «¬»«……∆∆»≈∆»¿»«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‰. «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 ‰‡ÓË‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . À¿»≈¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
‰a‡‰ ˙Áz‡ÓË  BÏ‚ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰‡ÓË Ì‡ :, ««»¬À»ƒÀ¿»»¿»∆«¿»≈

‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È‰L˙‡ ‰Ó„˜ BÏ‚ Ì‡ ; ∆¬≈∆¡ƒ««À¿»ƒ«¿»¿»∆
B‰Ë  ‰‡Óh‰ÔÈ‡Â Ï‰‡‰ ˙ˆ˜Ó BÏ‚ È‰L , «À¿»»∆¬≈«¿ƒ¿»»…∆¿≈

BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË. 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 מפני7)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
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קלח                
         

מדבריו  משמע  הארובה". ותחת בחלק התקרה אין שאם ,
שני יש שביחד אף ֿעלֿפי  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 ואף ֿעלֿפי  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‰Èab 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‡L. ∆≈»≈«∆«««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 ,

(כסף ֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.‚˙ÈaÏÚ ‰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¿»

˙Èaa˙Ba‡‰ „‚k ‡ÓË ‡M‰Â ,B‰Ë. ««ƒ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈
Blk ˙Èa‰ È‰  ˙Ba‡ „‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰.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‰‡ÓË Ïk‰ ıˆBÁ ‡ÓË c ÔÈ‡L ,. »¬ƒ»«…»≈∆≈»»»≈≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c Ô˙ ˙Èa‰ ˙a‡ ÏÚ »«»»∆≈¿«≈À¿»«¬À«««ƒ
‰B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰˙a‡ ÏÚ B˙ . ««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«
ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰  ‰iÏÚ‰‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , »¬ƒ»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»

B‰Ë ÌÈÓMÏÂ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba‡a ÔÈ‡ . ¿«»«ƒ»≈»¬À≈«∆«¿«À¿»
‰ c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙˜z ˙ÁzÔÈe ‰‡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 ÔÏÚÓÏÈ‰L , ¿«¿»≈¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈

ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c Ô˙ .‰‡Óh‰ ˙‡ Ú≈≈∆«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡  ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏel‡ ÏÎÂ . ¿«¿»≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈

‰˙ÁÙpL ‰˜z Ï‡ ;‰a‡ ‰OBÚa  ÔÈÈc‰«ƒƒ¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»
e‡aL BÓk ,ÛB‚‡ ‡ÏÓ deÚL  ‰ÈÏ‡Ó. ≈≈∆»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 , כי33)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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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‰‰ÈÊÚn‰ ˙‡CB˙a ‰a‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿
OÚ‰ Ï‚ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙˜z‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»

Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ OÚ‰ 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‰ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰deÚL  ‰ÈÏ‡Ó ‰ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e‡aL BÓk ,ÛB‚‡ ‡ÏÓ. ¿…∆¿¿∆≈«¿

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
בכסף ֿמשנה  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,
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קלט                 
         

בהלכה  ביאורנו ראה (כסף ֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה
במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.‰‰a‡‰„˜e ˙Èa‰ ˙˜z CB˙aLÏÚ ˙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‡‰ ÔÈe dÈa ‰ˆeˆ¿»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË  dab ÏÚ B‡ ‰„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„BÈÂdc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
B‰ËÁÙË ı‡‰ ÔÓ ‰‰B‚ ‰„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰  ˙Èa‰ ˙˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓËÏ‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È‰L ,‡ÓË ‰„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»

Bz‡nhÓ OÁ ÈÏk ÔÈ‡L ,B‰Ë da‚Â ‰„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈
BÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰„w‰ ÈÂ‡ È‰Â ,BabÓ‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»

‰˙È‰ .B‰Ë  dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
B‰Ë Blk ˙Èa‰  dab ÏÚ B‡ dÎB˙ ‰‡ÓË, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„Ïa ‰a‡ „‚k ‰‡Óh‰ È‰L‰„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a‡‰Â ‰a‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈe 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‡„ˆa ˙ÁpÓ ‰„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡Á˙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‰L‰˙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…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙËÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,‰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 שכלי47)רצוצה ואף ֿעלֿפי 

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 (כסף ֿמשנה, 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
וכסף ֿמשנה). הראב "ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי  מפני  טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע  עצמו והוא (כסף ֿמשנה. חוצצים

לטהר). לא אבל לטמא, אוהל נעשה כלי  מפני53)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‰ ˙BB˜‰ÈÊÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰iÏÚ‰Â ««ƒ¿»¬ƒ»∆≈¬≈∆«¬ƒ»
‰B˜ „‚k ‰B˜ ˙BeÎÓ Ô‰Â,ÈÂ‡ „‚k ÈÂ‡Â ¿≈¿À»»¿∆∆»«¬ƒ¿∆∆¬ƒ

Á˙Bt ÈÂ‡ Ô‰ÈÈe ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ‰B˜ ÏÎe¿»»≈∆≈«∆«≈≈∆¬ƒ≈«
ÁÙËÔ‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,„Ïa ‰ÈzÁz  ∆«¿À¿»««««≈∆«¿∆»ƒ¿«
‡ÓËÔÈa  ‰BÈÏÚÏ ‰BzÁz‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . »≈»¿»«À¿»≈««¿»»∆¿»≈

‡ÓË „Ïa Ô‰ÈzLÈab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿≈∆ƒ¿«»≈»¿»«À¿»««≈
˙BBw‰ eÈ‰ .‡ÓË ÚÈ˜Ï „Ú Bc‚k  ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿∆¿«»»ƒ«»≈»«
˙BBw‰ ÔÈaL ÈÂ‡‰ „‚k ˙BeÎÓ ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿À»¿∆∆»¬ƒ∆≈«

˙BBzÁz‰Ìlk ˙Áz  Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ««¿¿À¿»««««≈∆««À»
‡ÓË‰BÈÏÚ‰ ‰B˜ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . »≈»¿»«À¿»««≈»»∆¿»

Á˙Bt ˙BBwa ÔÈ‡ .‡ÓË ÚÈ˜Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈«≈«
ÁÙËÚ BÊ ˙BeÎÓ eÈ‰L ÔÈa ,eÈ‰L ÔÈe 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¿»««¿∆∆¿≈»¿«¿»∆»¿∆¿»

„ÏaÁÙË Á˙Bt ˙Áz dÈ‡L ‰‡ÓË ÏkL ÈÙÏ ; ƒ¿«¿ƒ∆»À¿»∆≈»««≈«∆«
ÁÙË Ìea‰ˆeˆk ‡È‰ È‰ ˜cÒpL ˙Èa . ¿∆«¬≈ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏ˙Îe Bbb‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL ‰OÚÂ «¿»»¿«¬»¿≈¬»ƒ¿»¿»«À¿»

ÈÓÈt‰ BÈˆÁaL ÌÈÏk‰  Ba Á˙t‰L ÔBˆÈÁ‰ BÈˆÁa¿∆¿«ƒ∆«∆««≈ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒ
ÔÈB‰Ë ÌlkÌ‡ :ÈÓÈt‰ BÈˆÁa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . À»¿ƒ»¿»À¿»¿∆¿«¿ƒƒƒ

˙Ï˜Ln‰ ËeÁk ˜„q‰ Á ‰È‰BÈˆÁaL ÌÈÏk  »»…««∆∆¿«ƒ¿…∆≈ƒ∆¿∆¿
ÔÈB‰Ë ÔBˆÈÁ‰Ô‰ È‰  Ô‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «ƒ¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»¬≈≈

ÔÈ‡ÓË. ¿≈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.

(כסף ֿמשנה). 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
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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 מפני77)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‡„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpLÌÈÏk‰  «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈB‰Ë ÈM‰ „vaL‰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‚˙‡ Ú  «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÚÓ BÈ‡  ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB‚Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Ázı‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ÚÓ  ˜„q‰ ˙ÁzÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»

d‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙËÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dBb ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê b ÏÚ ‰Ê ı‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ Ú  ÁÙË ı‡‰ ÏÚÓÌÈÏk‰ 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,
הכסף ֿמשנה). 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 אף ֿעלֿפי 
הקרקע . שם.86)ובין ֿ 88)שם.87)כביתֿהלל אף 

העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי 
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע ,

באוהל.

     
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

.‡ÊÈÊÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L˙Èa‰ Á˙t‰hÓÏ ÂÈÙe, ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»
ÁÙË OÚ ÌÈL ı‡‰ ÏÚÓ B‰‚ ‰È‰Â˙BÁt B‡ ¿»»»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  Ô‡kÓ‡e‰L ÏÎa. ƒ»¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆
Ì‰ÈcÓ ‡l‡ ‡ÈÓ BÈ‡L ,‡e‰ ea „ÂÔÎÂ . ¿»»»∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡‰a ‡ˆBik Ïk…«≈«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆«
˙È dB‚ ‰È‰ .Ì‰ÈcÓ ‡l‡ dÈ‡  ‡Èa‰«»ƒ≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈

‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË OÚ ÌÈMÓÔÎÂ , ƒ¿≈»»∆«∆»»»¿«¿»¿≈
ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ ÌÈÁezt‰Â ˙BËÚ‰ÔÈ‡  »¬»¿«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ .ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒ∆»¿≈«∆«¿≈ƒ∆««≈«∆«
ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰„ˆa ‰˜ ‰È‰ elÙ‡Â , «≈ƒ««¿«¬ƒ»»»∆¿«

ÛB˜Ln‰Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡ÈÓ BÈ‡  Á˙t‰ Áa ««¿¿…««∆«≈≈ƒ∆»ƒ≈
ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰. »»≈«∆«

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 אף ֿעלֿפי 
"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
מפני11)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
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חגיז, (הר"י  גורי  בן יוחנן רבי  אצל תורה ללמוד יהושע  רבי 
כאן). טהרות' ב 'סדרי  מובא

.ÊÈÊ˙Èa‰ Ïk ˙‡ BÒ ‡e‰LÁ˙ta ÏÎB‡Â ƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓ  ÁÙË˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ . ∆«≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»

ÁÙhÓÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk  ˙Èaa ‰‡ÓËÂ; ƒ∆«¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒ
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓ BÈ‡  ÂÈzÁz ‰‡ÓËÔÎÂ . À¿»«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈

‰„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L ˆÁa. ¿»≈∆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
(כסף ֿמשנה). 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  לרבי19)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

.‚ÔBlÁLÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ Ák ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰˙‡ ‡ÈÓ  ««¬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‰ ˙‡ ‡ÈÓ≈ƒ∆«À¿»∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ

B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL˙‡ ‡ÈÓ  ∆««≈««»¬»¿»≈ƒ∆
‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰ÔÈa .‡e‰L Ïk dB‚ elÙ‡Â , «À¿»¿»∆«¬ƒ»«»∆ƒ¿»
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L «≈ƒ¿≈««∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓ BÈ‡  ÛÈ˜LnLÊÈÊ Ba ‰È‰ . ∆«¿ƒ≈≈ƒ∆«À¿»»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡ el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B ‡ÈÓ ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ

?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡ÈÓ „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 ,‡ÓË. »≈≈««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

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 ÈL‰Ê b ÏÚ ‰ÊÔ‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈÂ , ¿≈ƒƒ∆««∆¿≈¿»∆»≈∆
˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈe ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈≈∆≈«∆«¿À¿»««

a ÂÈzÁz  ÔBzÁz‰‡ÓË „ÏÔ‰ÈÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««¿«¿»ƒ¿«»≈»¿»À¿»≈≈∆
‡ÓË „Ïa Ì‰ÈÈa Bc‚k  ÔBÈÏÚ‰ b ÏÚ ‰˙È‰ . ≈≈∆ƒ¿«»≈»¿»««»∆¿¿∆¿

‡ÓË ÚÈ˜‰ „ÚÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . «»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«««¿
 Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË Á˙Bt≈«∆«¿À¿»««««¿≈≈∆

‡ÓË Ô‰ÈÈe Ô‰ÈzÁz ÔBÈÏÚ‰ b ÏÚ ‰˙È‰ . «¿≈∆≈≈∆»≈»¿»««»∆¿
‡ÓË ÚÈ˜‰ „ÚÂ Bc‚kÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . ¿∆¿¿«»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«

Ì‰ÈzÁz  Ì‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙhÓ ˙BÁt ÔBzÁz‰««¿»ƒ∆«¿À¿»«¿≈∆«¿≈∆
‡ÓË Ô‰ÈÈe˙Áz B‡ Ì‰ÈÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ≈≈∆»≈»¿»«À¿»≈≈∆««

˙Bn‰‡ÓË ˙Bn‰ ˙Á˙Â Ô‰ÈÈa ˙Áz Ï‡ , «»≈≈∆¿«««»»≈¬»««
B‰Ë ÔBzÁz‰„Á‡ ÏÎa LÈ .ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ««¿»≈¿»∆»≈∆≈«∆«

ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ¿≈≈≈∆≈«∆«¿À¿»««««¿
‡ÓË „Ïa ÂÈzÁzÈab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ . «¿»ƒ¿«»≈»¿»≈≈∆««≈

‡ÓË ÚÈ˜Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k  ÔBÈÏÚ‰Ô‰a ÔÈ‡ . »∆¿¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈»∆
ÔÈ‡L ÔÈe 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˜Ba. ««¿»««¿∆∆∆¬≈ƒ¿»
ÁÙË Á˙Bt ı‡‰ ÔÓ ˙B‰Bb Ô‰L ˙BÚÈÈ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆≈«∆«

ÌÈ„‚a B‡ ÌÈÏk .BÊ Èab ÏÚ BÊıÚ 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‡È‰  ƒ»¿»«À¿»¿»ƒ»»∆∆«¬≈
ÁÙh‰ ÏÏÁ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚL ÈÏk‰«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿»«¬ƒ«¬««∆«
eÈ‰ .ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓe≈ƒ∆«À¿»¿»«≈ƒ∆«¿»»
ÛÏ‡ ı‡‰ ÔÓ ˙B‰B‚ elÙ‡ ,LÈL ÏL ˙BÈÏË«¿ƒ∆«ƒ¬ƒ¿ƒ»»∆∆∆

‰n‡ÈtÓ ,˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË  «»À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈
Ú˜˜k Ô‰L. ∆≈¿«¿«

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
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קמב                
         

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 ואף ֿעלֿפי ֿכן טפח , פותח  ביניהם

חוצץ . – טפח  מהארץ  הגבוה אף ֿעלֿפי46)שהתחתון
חדש  ביאור כאן משמיענו רבינו טפח . חלול גבה על שיש
עליו  מונחת שהיא שהמקום היינו רצוצה", "טומאה למושג
פתוח  שהמקום ואף ֿעלֿפי  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 הכלי48)שם פירוש,
(כסף ֿמשנה). 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

.‰˙BÁeÏÔ‰L ıÚ ÏLBÊa BÊ ˙BÚ‚B ∆≈∆≈¿»
Ô‰È˙B˜a‰‡ÓËÂ ÁÙË ı‡‰ ÔÓ ˙B‰Bb Ô‰Â ¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»

ÈÙÏ ,ÔÈB‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk  Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa dzÁa ˙Ú‚B dÈ‡LÁeÏa Ú‚Bp‰Â . ∆≈»«««¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿«

˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk  ‰iM‰ BÊÏ‡ . «¿ƒ»¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»
ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈnL eÓ‡L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚL ÌÈÏk Ïk  ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆«

e‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË ÂÈabÂ ,ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË «»¿≈ƒ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ
˙n‰ ÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â , ««¬ƒƒ««≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»

‰‡Óh‰ „‚kÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË ¿∆∆«À¿»¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ
˙n‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L. ∆∆¡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

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˙ÈÁ‰ÈÏeL ÏÚ ˙LBÈ ‡È‰LÈÂ‡a˙ÈÊÎe , »ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒ
‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ dÈÂ‡ „‚k ƒ«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»

˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË˙ÈÁ‰Â , À¿»««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ
‰‡ÓË‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È‰L ,˙‡ÓËÂ ¿≈»∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈

dÙ„ ÈÚ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .dÈÂ‡‰‡ÓË  ¬ƒ»»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»
˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba.‰B‰Ë ˙ÈÁ‰Â , ««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»

˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È‰L ?‰B‰Ë ˙ÈÁ‰ ‰ÓÏÂ¿»»∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»««
‡l‡ ‡nhÓ OÁ ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡ dÈÂ‡a«¬ƒ»∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»
dÙ„ ÈÚ ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ .BÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË  dÈÂ‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óeƒ¿»»««¬ƒ»À¿»««¿»««

ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca ‰È‰ .˙„BÈÂlk ‰‡ÓË d, ¿∆∆»»«¿»≈«∆«À»¿≈»
B‰Ë ‰Èt „‚Îe˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È‰L , ¿∆∆ƒ»»∆¬≈«À¿»»¿»«¿»

‰B‰Ë ˙ÈÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .„ÏaÏ‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÁÙË ı‡‰ ÔÓ ‰‰B‚ B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡B‡ ƒ»¿»¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓB‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â , ¿À»¿»«ƒ»¿»¿»À¿»«¿∆»
Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË Ïk‰  dab ÏÚ B‡ dÎB˙a¿»««»«…»≈¿»«≈«»À

˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓËÏÈ˙t „ÈÓˆÈab ÏÚ ‰e˙e »≈»¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»««≈
ÔÈB‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰  ˙n‰, «≈»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â˙BLBÈ Ô‰L ˙BiÁ . ¿«≈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 ‰‡ÓË‡È‰L ÈtÓ , À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ˆeˆÌ‡ Ï‡ ;˙BB‰Ëa ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»ƒ

˙B‡ÓË eÈ‰ÁÙË Á˙Bt ı‡‰ ÔÓ ˙B‰B‚ B‡ »¿≈¿ƒ»»∆≈«∆«
Ïk‰ È‰L ,‡ÓË Ôlk ˙Áz  Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««≈∆««À»»≈∆¬≈«…

„Á‡ Ï‰‡. …∆∆»

מט "ז.60) פ "ט  חרס .61)שם של בחבית מדובר
לאויר.62) מגולה במקום בין 63)כלומר, טפח  ואין

לקרקע . בפני64)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  אף ֿעלֿפי 
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. – כי69)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
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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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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 מפני84)אע "פ  מצרפן, נגיעתן מקום
טפח . פותח  בו שיש

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ט  ש "ק יום 

     



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«

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰  ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈB‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙ÈÏ 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‰ ˙‡ ‡ÈÓ 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‰ ˙‡ ‡ÈÓ 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‰ ˙‡ ‡ÈÓe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈB‰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 ‡ÈÓ≈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 החי13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח  על המוטל האדם

.‚Ba eÚL ˙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‡ÈÓ 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 כדי18)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‰23B‰Ë ˙Èa‰Â24dBb epz‰ ÔÈ‡ È‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«
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ı‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡ÈiL 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 dkc ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»
ÈÎeÓ32ÂÈBÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆

˙BBw‰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‰ CcL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dkc 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 . הרי24)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

כלי25)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

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‡‰ ÔÈe Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈe BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙BBw‰ ÔÈe BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË  ÁÙË48e‡ È‰L ;ÌÈB‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„BÈ Ô‰ el‡k ˙BBw‰ ˙‡ ÌÈ‡Bƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי  מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע . נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı‡‰ ÔÈe BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈe BÈa B‡ ,˙BBw‰ ÔÈe BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰  ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
ÈÂ‡a50BÈÚaL ÌÈÏk  BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈB‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk  BÈÚa ‰‡ÓË53.ÌÈB‰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¿«
‰ÚL66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈÁ‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈÁ‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰  ÚetM‰ ÈBÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈBÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰  ÂÈBÁ‡Ó‡ÓË ÂÈBÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰ÚL ˙‡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
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קמה                 
         

טפח . הארץ  ובין בינו שאין שני59)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 שהרי61)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 שני68)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„cÓ Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
 Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı‡‰ ÏÚ Oet‰ 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

     
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

‡.˙ekı‡a ˙ÏhÓ ‡È‰LÁ˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk  ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡‡ÓËdÎBz ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,B‰Ë, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰LB‰Ë ˙Èa‰Â ,. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Ï‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»

dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏkÌÈB‰Ë. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ
dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰  »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…

dÎB˙aL„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰ı‡‰ ÔÓ ‰‰B‚ ‰˙È‰ .e‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰  dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

B‰Ë dÎBz ÈÂ‡aL Ïk Ï‡‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆
‰‡Óh‰ „‚k,‡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‡ÈÓ  Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁe‡aL BÓk ,ÌÈc ‰na .?ÌÈeÓ‡ ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa˙ÏÁÏÁÓe‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁtdÈ‡ È‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏkÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa‰˙È‰ .ÁÙË ı‡‰ ÔÓ ‰‰B‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È‰  ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓËda‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

B‰ËıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙ ‰‡ÓËÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜Ï „Ú Bc‚k  dabÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı‡‰‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚kdab ÏÚ ‰È‰ .„Ú Bc‚k  ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜‰‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„Ïa ˙Èa‰‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  dÎB˙ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz. »

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  ואף ֿעלֿפי  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
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הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסף ֿמשנה)
רבינו  לדברי  אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור

בתוכה 12)כאן]. שיש אף ֿעלֿפי  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)ואף ֿעלֿפי  בחלק 
לשם 16)לבית. שתתפשט  סיבה כל אין גבה ועל תחתיה

שבתוך  בחלק  אפילו טהורים שבתוכה וכלים הטומאה,
ואף ֿעלֿפי 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 ואף ֿעלֿפי ֿכן
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, ובכסף ֿמשנה 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 הכסף ֿמשנה 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

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
(כסף ֿמשנה). 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 ואף ֿעלֿפי ֿכן רצוצה, היא שהרי 

כאוהל  היא כלי , מתורת לגמרי  שבטלה שהכוורת מפני 
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ  כסף ֿמשנה [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

.˙ek,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‰ „‚kÓdÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰  ˙Èaa B‡ı‡‰ ÔÓ ‰‰B‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂdab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ  ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰  ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰LÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈÓ ÈÏk‰L  ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁL˜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‡dab ÏÚÓ ıeÁ ,. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰ÚÈ˜Ï „Ú „Ïa Bc‚k  »¿»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 dab ÏÚ ‰˙È‰ .Bc‚k  ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜Ï „Ú ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz. »¿««ƒ»≈
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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 מפני53)למעלה: שבחוץ , בחלק 
חוצצת. - כלל כלי  שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ  גובה בכל עליה המאהיל כלי 
מפני56) 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

.‚˙ek˙Èa‰ CB˙a ‡È‰LÏk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙BB˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ db…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰  dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙BBw‰ ÔÈÏ¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓËB‰Ë dÎB˙aM ‰Ó  ˙Èaa ‰‡ÓË ,CcL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dkc ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰ÏÏ˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈe BÈe≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙BBwÏ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈÏ BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

B‰Ë ˙Èa‰  dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË CcL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dkc«¿»¿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 ˙ekÌÏL ÈÏk ‡È‰L˙ÁpÓ ‰˙È‰Â «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚB‡ ‰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¿»¿»«…»≈»«∆¿»
‰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‡ÈÓ ÌÈÏk. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜ÙeÔÓ ˙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‡a,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 אף ֿעלֿפי  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 [בכסף ֿמשנה 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

.‰˙ek‰ÈÏeL ÏÚ ˙LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
ÈÂ‡Ïdab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ , »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓËÌ‡ Ï‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı‡‰ ÔÓ ‰‰B‚ ‰˙È‰‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

 dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰ÏÚL 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‰ ˙‡ ‡ÈÓ≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „Ïa ‰ÈzÁz  ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B‚. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈
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קמח                
         

ÚÈ˜Ï „Ú Bc‚k  dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«
Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈB‰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 אף ֿעלֿפי  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

.ÂÏÓbÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈB‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏkÌÈÏk  ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È‰  ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ıB ‰È‰ .ÔÈB‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚ ˙Áz ‰ˆeˆ ‰‡ÓËÈ‰  À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e‡a k .˙„BÈÂ ˙Ú˜Be ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙eÈÊa˙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‡  ‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
˙‡ÓËa ˙BeÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ Èc Ô‰Ó ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ïk‰  ÌÈÏk‰ «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»

Ál‚Ó ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á‰Â ˙BÊb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈeÓ‡ Ôlk ÌÈc‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e‡aL BÓk ,„Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óez ˙‡ÓË. 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, בכסף ֿמשנה 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

    
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„ ‰LÏLÔÈÏÈvÓ˙n‰ Ï‰‡a„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙tÔÈÚeÏe ,ÔÈÏ‰‡Â ,ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈB‰h‰‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆzÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈB‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈÁ‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL ∆…≈≈¿«≈∆¬≈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 .ÌÈB‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈB‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰˙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‰  ˙ÈÏ BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk  ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰. «ƒ¿≈ƒ
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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 ÌÈB‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ Oa ÏÎ‡L Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰˙ÈÏ ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .B‰Ë ˙Èa‰ ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
˙ÚaË‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»

‰B‰Ë ˙Úah‰  ‰ÚL ˙‡ÓËÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„e ˙BÙBÚe ‰Ó‰e ‰iÁaÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ Oe e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È‰ . «≈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‡  ËÁLÛ‡ ,‰Ó‰a ÌÈL Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È‰  ÔÈÒkÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ˙‡ 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 ‰nÎÂ‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL  ÏÎa, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ  ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰e ‰iÁ ‡Leƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙n‰ Oa ‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ‡Ê Ï‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙aC„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ‰ ˙ÈaB‰Ë Oa‰ Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,. ≈»¿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
והמזון  איטי , בקצב  פועלים הכלב  של העיכול שכלי  חז"ל

ימים. שלושה עבור עד מתעכל אינו כרבי24)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‡BÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔËa ‡l‡ ≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
 ÌÈ‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï‡ ;e‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ

LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡Bpv‰ Ba ‰ÚÏpLÏL ≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
„ÓÏÓe ,˙ÎzÓ‰˙È‰L ‰Ïe ,Ôac‰ Ba ÚÏpL «∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»

,e‡ÓË  ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏÓ ˙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‰ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈
epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏÓ eÈ‰L ˙ÚaË B‡ ËÁÓ, «««««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««
BÈÂ‡Ï ıL ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a epz‰ ‡ÓËÂ ¿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

ÌÈB‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha ÔÈÚÏn‰˙ÈÁ ÔÎÂ . «À¿»ƒ«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ
˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰«À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«

˙ÈÁ‰dcvÓÔÈ‡ÓË el‡ È‰ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ∆»ƒƒƒ»¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙ÈÁ‰ ˙Ùe‚Óa eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a¿…∆«≈»ƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»

˙ÈÁ‰ CB˙Ï ÔÈ‡ dÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈB‰ËÔÈ‡ÓË  dÈÂ‡Ï e‡ˆÈ Ì‡Â ,ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ

,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ OÁ∆∆«À»»ƒ»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿
‡a˙iL BÓkÔ‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .ÌeM‰ ˙tÏ˜k, ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««

dÈÂ‡ CB˙Ï ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡el‡ È‰  ««ƒ∆≈¿ƒ¿¬ƒ»¬≈≈
.ÔÈB‰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 
שכלי36) כבר, נתבאר התנור. בדופני  נגע  שלא אף ֿעלֿפי 

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
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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
ככלי44) 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‰ ÏkÔ‰ 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‰. «¿«∆≈≈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 ,ÔÈB‰Ë  ÁÙË ÏÚ ÁÙË. ∆««∆«¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»
‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»

B‰Ë ˙Èa‰L ,‰iÏÚa˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¬ƒ»∆««ƒ»¿≈ƒ»«««ƒ
Bˆ‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓaÔÈa ‰‡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‡aL ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ»
Ï‰‡‰L ;ÔÈB‰Ë ı‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ∆»…∆

ÏÈvÓ ÁÙË db 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 אף ֿעלֿפי 

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

וכסף ֿמשנה). 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

.ÊÈaeÓ˜ ‡e‰LÁ˙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‰Â‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó  ˙ÈaaÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

 BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿

‡ÓË ˙Èa‰B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó  ˙Èaa ‰‡ÓË ;, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»
Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dkc ÔÈ‡LÁÙË 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 ˙È. ¿«¿«««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,

ומפני60) הביב , דרך ולא הבית פתח  דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי  הביב  שפתח 

לפי61)לביב . לחוץ , לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח  שבפחות
תצא  ואז להיפתח  סופו שהרי  סגור, שפתחו אף ֿעלֿפי 

לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח 
הביב .63) דרך ולא הבית פתח  דרך לצאת הטומאה שסוף 
מז.64) הערה ראה

.Á˙BiÁ ÈzL„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙BB‰Ë Ô‰  ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ eÚL˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È‰L ,˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««
ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰  Ô‰ÓÈL ÔÎÂ .‰B‰Ë d˙ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈

ÌÈ„Á˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ
ÔBˆÈÁ‰  ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ

‡ÓËÔÈB‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ
B‰Ë ÈÓÈt‰  ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ CcL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dkc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ "ו.65) פ "ח  כזית.66)שם – לטמא שני67)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

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



קני                 
         

הן  אם אבל נעולות, והאמצעי  הפנימי  כשדלתות ומדובר
ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות

לפנימי .77) ייכנס  לא שבאמצעו כזית החצי78)חצי 

ויצא  שבו הזית חצי  עם ויצטרף  לאמצעי  יצא שבפנימי 
טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,



      

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ג ראשון  יום 

 





    1 
השמש.1) ושל הירח  של העגולה

.‡„ÈÓz Ái‰ da ˙BqL ‰ÏebÚ‰2‰ËB ‡È‰ , »ƒ»∆∆∆»«»≈«»ƒƒ»
dÈˆÁ .„ÈÓz LÓM‰ da ˙BqL ‰ÏebÚ‰ ÏÚÓ≈«»ƒ»∆∆∆»«∆∆»ƒ∆¿»

ÌB„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ,ÔBÙˆÏ ‰ËB3LÈ ˙Bc˜ ÈzLe . »¿»¿∆¿»»¿»¿≈¿À≈
BÊ „‚k BÊ da4.BÊa BÊ ˙BÏebÚ‰ ÈzL ˙BÚ‚Bt Ô‰aL , »¿∆∆∆»∆¿¿≈»ƒ»

ÏBÒ ‡ˆÓ ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a Ái‰ ‰È‰iLk ,CÎÈÙ¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«»≈«¿««ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÂLa LÓM‰ „‚k LÓL ÏL ‰ÏebÚa«ƒ»∆∆∆¿∆∆«∆∆¿»∆¿ƒ≈≈
ÔBÙˆÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ ,˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡Ó Ái‰«»≈«≈««ƒ¿≈«¿Àƒ¿»¿«≈ƒ¿
Ái‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL ‰c˜p‰ .dÓB„Ï B‡ LÓM‰«∆∆ƒ¿»«¿À»∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«
‰c˜p‰Â ,L‡ ˙‡˜p‰ ‡È‰  LÓM‰ ÔBÙˆÏ ˙BËÏƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈…¿«¿À»
‡È‰  LÓM‰ ÌB„Ï ˙BËÏ Ái‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ

Ê ˙‡˜p‰5Ba ÔÈ‡L ,L‡‰ ‰ÊÏ LÈ ‰ÂL CÏ‰Óe . «ƒ¿≈»»«¬»»∆≈¿∆»…∆≈
˙BÏfna CÏB‰ ‡e‰Â .ÔBÚ‚ ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡Ï…∆∆¿…≈»¿≈««»

˙ÈpBÁ‡6‡e‰ ÔÎÂ ,ÈÏ„Ï ÌÈ‚cÓe ,ÌÈ‚„Ï ‰ÏhÓ : ¬«ƒƒ»∆¿»ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
.„ÈÓz BÒ≈»ƒ

ה"א.2) פי "ד, למעלה עי ' הגדול, הגלגל לעגולת הכוונה
(3.2 ציור *4.180)עי ' של האסטרונומיה 5)במרחק 

דרקון. הפגיעה, נקודות שתי  את המחבר לקו קראה העתיקה
'פירוש  ועי ' (הדרקון), וזנב  (הדרקון) ראש המונחים: מכאן

מ "ג. פ "ג זרה, עבודה ממזרח 6)המשניות' כלומר
לירח  הדרוש שהזמן ומצאו, חשבו האסטרונומים למערב .
משעתים  בלמעלה הוא יצא, שממנה הראש לנקודת לשוב 

בדיוק ÂÁÙ˙וחצי  להגיע  הירח  לאמצע  הדרוש הזמן מן
מכאן  .(360* של סיבוב  (לעשות יצא שממנה לנקודה

נסוג שהראש זמן,‡ÈÂÁ˙הסיקו, פחות מספיק  כך משום .
אליו. לשוב  כדי 

.ÈÚˆÓ‡‰ L‡‰ CÏ‰Ó7‰LÏL :„Á‡ ÌBÈa «¬«»…»∆¿»ƒ¿∆»¿»
˙BiL ‰OÚ ˙Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ8‰OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ . ¬»ƒ¿««∆¿≈¿ƒƒ¿»«¬»«¬»»

ÌÈÚa‡Â ÚLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡ :ÌÈÓÈ»ƒ∆»¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿«¿»ƒ
,˙BÏÚÓ LÓÁ :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .˙BiL¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿≈»»≈«¬
.˙BiL ÌÈÚa‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ÚLƒ¿»»»¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈzL :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Ó Ê"È‰ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿∆∆¿«ƒ
OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆∆
BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .È"Ê " :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»

,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ‰ÚL˙Â ‰‡Ó :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa«¬∆∆¬»ƒ≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ó"‡Ï Ë"Ò˜¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
.˙BiL ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ÌÈLe ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿«ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
:‰e„Ò ‰LÏ BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ë"Ï '‡ :ÌÓÈÒÂ¿ƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿»»¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡Â ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
."Ó „"Ó Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa‡Â ÌÈzLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
,wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁ˙a L‡‰ ÚˆÓ‡Â¿∆¿«»…ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆»ƒ»
ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó :‰È‰»»≈»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ
Ê" Ù"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»

.Á"Î

המהלכים 7) בין להבחין כדי  ל"אמיתי ", בניגוד "אמצעי "
קדימה מטלה המעלות את סופרים „Òשבהם ÈÙÏ,המזלות

אחורנית שהוא הראש מהלך „ÒÎובין ‡Ï˘' ועי המזלות.
.3 בחשבון 8)ציור שיוצא כפי  ,36 ,10' - דיוק  ביתר

זו. בהלכה יום אלפים עשרת

.‚ ‰ˆzL ˙Ú ÏÎa L‡‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿»…¿»≈∆ƒ¿∆
ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL C„k ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ÌÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿»»¿»≈¿∆∆∆ƒ∆¿«

LÓM‰9Ái‰ ÚˆÓ‡Â10LÏMÓ ÚˆÓ‡‰ Ú‚˙Â , «∆∆¿∆¿««»≈«¿ƒ¿«»∆¿«ƒ¿
L‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‡Lp‰Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬¿«ƒ¿»¿»…

Ú‰ B˙B‡a˙11f‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚÏ Bc‚Îe .12. ¿»≈¿∆¿¿»ƒ¿∆¿«»»

ה"ב .9) פי "ב , ה"ד.10)עי ' פי "ד, את ‚11ÌÈÚÂ)ע '
הראש  מקום חישוב  את להתאים כדי  מעלות, מש"ס  האמצע 
מטלה  במעלות שנקבע  הירח , ומקום השמש מקום לחישוב 
מטלה  הוא הראש שמהלך בזמן המזלות, סדר לפי  קדימה
מספר  את מסמן הגירעון אחר שנשאר מה אחורנית.
וזהו  המזלות, סדר לפי  מטלה התרחק  שהראש המעלות

האמיתי . הראש הראש.12)מקום ממקום 180* במרחק 

.„˙lÁ˙Ï L‡‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿»…ƒ¿ƒ«
,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL Ú ÏÈÏ≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈeÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB e‡L ,BÊ ÏÈÏ ˙lÁz „Ú wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆»ƒ≈«

.ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ,Ba L‡‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿»¿∆¿ƒ

.‰Cc‰ ÏÚ ˙‡f‰ ˙ÚÏ L‡‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿«»…¿≈«…««∆∆
ÏÚ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ÛÈÒBzL :‡e‰Â .zÚ„iL∆»«¿»»∆ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«
ÌÈBÓLe ÌÈzLe ‰‡Ó :L‡‰ ÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,wÚ‰»ƒ»≈≈¿∆¿«»…≈»¿«ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ÚLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿ƒ
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‰Ê ÚˆÓ‡ Ú‚z .Ê"Ï Ë"Î "Ù˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿«∆¿«∆
ÚLÂ ‰‡Ó :EÏ ‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈¿≈»¿∆«
ÌÈOÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLÂ¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
.L‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ÊÂ .‚"ÎÏ Ê"Ú˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿∆¿»…
ÏfÓa  L‡‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓ .˙BiM‰ Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â¿«ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»¿»…¿««
;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ ÚL ,‰Ïe˙a¿»∆«¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈOÚÂ ÚLa ,ÌÈ‚c ÏfÓa  Bc‚k f‰ ÌB˜Óe¿«»»¿∆¿¿««»ƒ¿∆«¿∆¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒ

.ÂÏbÏb‰ ÈˆÁ f‰ ÔÈe L‡‰ ÔÈa ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆≈»…≈«»»¬ƒ««¿«
‰ÂLa13L‡‰ ÌB˜Ó Ba ‡ˆÓzL ÏfÓ Ïk ,CÎÈÙÏ . ¿»∆¿ƒ»»«»∆ƒ¿»¿»…

˙BÏÚn‰ ÔÈÓ BÓÎa ,epnÓ ÈÚÈL ÏfÓa f‰ ‰È‰È ƒ¿∆«»»¿«»¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ OÚa L‡‰ ‰È‰È Ì‡ .‰ÂLa ÌÈ˜ÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿»∆ƒƒ¿∆»…¿∆∆«¬
ÈÚÈL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚa f‰ ‰È‰È ,ÈBÏt ÏfÓa¿«»¿ƒƒ¿∆«»»¿∆∆«¬ƒ«»¿ƒƒ

.epnÓƒ∆

(13.180* = מזלות ששה כלומר,

.Ê‡‰ ÌB˜Ó Ú„zL Á‡ÓeÌB˜Óe f‰ ÌB˜Óe L ≈««∆≈«¿»…¿«»»¿
Ái‰ ˙‡ˆÓ Ì‡ :ÔzLÏLa ÔBa˙‰ ,ÈzÓ‡‰ Ái‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«»≈«
„Á‡ ˜ÏÁa ˙Á‡ ‰ÏÚÓa f‰ ÌÚ B‡ L‡‰ ÌÚ14 ƒ»…ƒ«»»¿«¬»««¿≈∆∆»

‡ÏÂ LÓM‰ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB Ái‰ ÔÈ‡L Ú„z ≈«∆≈«»≈«∆…ƒ¿«∆∆¿…
,L‡‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Ái‰ ÌB˜Ó ˙È‡ Ì‡Â ;dÓB„Ïƒ¿»¿ƒ»ƒ»¿«»≈«ƒ¿≈¿»…
ÔBÙˆÏ ‰ËB Ái‰L Ú„z  f‰ „‚k CÏB‰ ‡e‰Â¿≈¿∆∆«»»≈«∆«»≈«∆ƒ¿
‡e‰ È‰Â ,f‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Ái‰ ‰È‰ Ì‡Â ;LÓM‰«∆∆¿ƒ»»«»≈«ƒ¿≈¿«»»«¬≈
ÌB„Ï ‰ËB Ái‰L Ú„z  L‡‰ „‚k CÏB‰≈¿∆∆»…≈«∆«»≈«∆ƒ¿

LÓM‰15. «∆∆

זו 14) פוגעות השמש ועגולת הירח  שעגולת במקום כלומר,
15.2)בזו. ציור וראה ה"א, השווה

.Á dÓB„Ï B‡ LÓM‰ ÔBÙˆÏ Ái‰ ‰ËBpL ‰iËp‰«¿ƒ»∆∆«»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»
Ái‰ Á ˙‡˜p‰ ‡È‰16 ÔBÙˆÏ ‰ËB ‰È‰ Ì‡ . ƒ«ƒ¿≈…««»≈«ƒ»»∆¿»

Á ‡˜  ÌB„Ï ‰ËB ‰È‰ Ì‡Â ,ÈBÙˆ Á ‡˜ƒ¿»…«¿ƒ¿ƒ»»∆¿»ƒ¿»…«
‡Ï  ˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡a Ái‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈÓBc¿ƒ¿ƒ»»«»≈«¿««ƒ¿≈«¿À…

.e‡aL BÓk ,Á BÏ ‰È‰Èƒ¿∆…«¿∆≈«¿

מזרח ֿמערב 16) למהלך בניגוד קטן שיעור שהוא משום
.360* של לסיבוב  שמגיע  אורך, שנקרא

.Ë,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏÚ ˙È Ái‰ Á ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…ƒ¿∆…««»≈«»≈«»≈«¬
ÌB„a ÔÈa ÔBÙˆa ÔÈa17ÏÈÁ˙È :Bk„ ‡e‰ Ck ‡l‡ . ≈¿»≈¿»∆»»«¿«¿ƒ

,ÛÒBÂ CÏB‰ ˜Án‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á˙ÈÂ L‡‰ ÔÓƒ»…¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»≈¿»
˙BÏÚÓ LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú18ËÚÓ ˜˙ÈÂ ÊÁÈÂ , «∆«ƒ«¿»≈«¬¿«¬…¿ƒ¿»≈¿«

ÊÁÈÂ ,BÊÏ ÚÈbiLk Á BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,ËÚÓ¿««∆…ƒ¿∆…«¿∆«ƒ«ƒ¿»¿«¬…
LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú ,ÛÒB ˜Án‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»»«∆«ƒ«¿»≈

˙BÏÚÓ19Á BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,˜˙ÈÂ ÊÁÈÂ ,20. «¬¿«¬…¿ƒ¿»≈«∆…ƒ¿∆…«

נחשב 17) כיום תצפיות. ע "י  נקבע  '9השיעור - השיעור
הראש.18)*5. מן 90* במרחק  הירח  כאשר 19)כאשר

הזנב . מן 90* במרחק  לראש.20)הירח  ישוב  כאשר

.È˙Ú ÏÎa ‡e‰ ‰nk Ái‰ Á Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ƒƒ¿∆≈«…««»≈««»¿»≈
ÌB˜Ó ‡ÈˆBz  ÈÓB„ B‡ ‡e‰ ÈBÙˆ Ì‡Â ,‰ˆzL∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
Ú‚˙Â ,˙Ú‰ d˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Óe L‡‰»…¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»≈¿ƒ¿«
‡e‰ ‡Lp‰Â ,ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜nÓ L‡‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ¿«ƒ¿»

Á‰ ÏeÏÒÓ ‡˜p‰21Á‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡Â . «ƒ¿»«¿»…«¿ƒƒ¿∆«¿»…«
Ái‰ ÁL Ú„z  ÌÈBÓLe ‰‡Ó „Ú ˙Á‡ ‰ÏÚnÓƒ«¬»«««≈»¿ƒ≈«∆…««»≈«

ÈBÙˆ22ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»««¿»≈«≈»¿ƒ
ÈÓBc Ái‰ ÁL Ú„z 23‰‡Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«∆…««»≈«¿ƒ¿ƒ»»≈»

MLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa ÌÈBÓLeÔÈ‡  ‰ÂLa ÌÈ ¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈
ÏÏk Á ÁiÏ24Á‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‰‡˙Â ÊÁ˙Â . «»≈«…«¿»¿«¬…¿ƒ¿∆¿««¿»…«

,ÌB„Ï B‡ ÔBÙˆÏ B˙iË eÚL ‡e‰Â ,‡È‰ ‰nk«»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»
BÓk ,ÈBÙv‰ B‡ ÈÓBc‰ Ái‰ Á ‡˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»…««»≈««¿ƒ«¿ƒ¿

.e‡aL∆≈«¿

נקרא 21) זה מרחק  הראש. ממקום הירח  מרחק  הוא הנשאר
הרוחב . שיעור תלוי  בו כי  הרוחב ", בין 22)"מסלול

לזנב . ה"א.23)הראש ועי ' לראש, הזנב  זוהי24)בין כי 
הראש. נקודת או הזנב  נקודת

.‡ÈÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡ ?Á‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿««¿»…«ƒƒ¿∆«¿
ÌÈMÓÁÂ ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ OÚ Á‰»…«∆∆«¬ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¬ƒƒ
,˙BÏÚÓ ÌÈOÚ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«∆∆¿ƒ«¬
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ
˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬
‰È‰z ,ÌÈÚa‡ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«¿»ƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó¿»»«¬¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰««¿¬ƒƒ«¬ƒ¿∆»»»«¬
‰È‰z ,ÌÈML ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó»»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÌÈLe ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚL ÏeÏÒn‰««¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»«¿««¬¿«ƒ
‰È‰z ,ÌÈBÓL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó¿»«¿««¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLz ÏeÏÒn‰ ‰È‰È25. ƒ¿∆««¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»≈«¬

ומתאימים 25) תצפיות, על מבוססים האלה החישובים כל
היום. של לחישובים

.ÈÈe‡‰ Áwz  ˙BOÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«»»
˙ÈOÚL BÓk ,˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL ˙i‰ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ«∆∆∆≈¿≈«»¿∆»ƒ»

LÓM‰ ÏeÏÒÓa26Ái‰ ÏeÏÒÓe27È‰ ?„ˆÈk . ¿«¿«∆∆¿«¿«»≈«≈«¬≈
Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL Á‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰L∆»»«¿»…«»«¬ƒƒ«¬¿»
B˙Ó ‰˙È‰  ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡L ,zÚ„È»«¿»∆ƒ»»««¿¬ƒƒ»¿»¿»
ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ»»««¿
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰˙È‰  ÌÈMLƒƒ»¿»¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ

ÏL  ˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ˙i‰ ‡ˆÓ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈL ƒ¿»«∆∆≈¿≈«»¿ƒ¬»ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡ˆÓÂ ,‰ÏÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿

ÌÈMÓÁÂ LÏL ‡e‰L ,‰Ê ÏeÏÒÓ28,˙BÏÚÓ LÏL : «¿∆∆»«¬ƒƒ»«¬
ÏÎa ‰OÚz BÊ Cc ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆«¬∆¿»

.ÔÈÓe ÔÈÓƒ¿»ƒ¿»
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קנג                 
         

ה"ז.26) פי "ג, ה"ז.27)עי ' פט "ו, צריך 28)עי '
" מלת כאן וכת"יÂ˙Óלהוסיף  א, תימן בכת"י  הוא וכן ,"

תֿב .

.‚È„Ú Á‰ ÏeÏÒÓ ÏL B˙Ó Ú„zL Á‡Ó≈««∆≈«¿»∆«¿»…««
˙BÈÓ Ïk ÏL ˙BÓ Ú„z ,EeÚ„B‰L BÓk ,ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿∆«¿≈«»∆»ƒ¿¿
„Ú ÌÈÚLz ÏÚ ˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ;ÏeÏÒn‰««¿∆ƒƒ¿∆««¿»≈«ƒ¿ƒ«
,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ÏeÏÒn‰ Ú‚z  ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒƒ¿«««¿ƒ≈»¿ƒ

‰n‰ Ba Ú„z ‡Lp‰Â29. ¿«ƒ¿»≈««»»

מרוחק 29) שהירח  כלומר ,100* למשל הרוחב  מסלול אם
רוחב  .180* - 100* = 30* הזנב  מן או 100* הראש מן
80* במרחק  הירח  כרוחב  הוא הזנב  מן 80* במרחק  הירח 

הראש. מן

.„È‡e‰Â .‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Ái‰ Á ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿
ÔÎÂ .ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙È ÏeÏÒn‰ È‰L ,ÈÓBc¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ¿≈

ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡30ÌÈ˙‡Ó „Ú ƒ»»««¿»≈ƒ≈»¿ƒ«»«ƒ
ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ Ú‚z  ÌÈÚLÂ31‡Lp‰Â , ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿»

.‰n‰ Ba Ú„z≈««»»

אין 30) וכן כאן. ולא הפרק , בסוף  מקומו הזה המשפט  כל
תימן. רוחב .31)בכת"י  לו אין בק "פ  כי 

.ÂË„Ú ÌÈÚLÂ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»««¿≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú‚z  ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈMLÂ32.‰n‰ Ba Ú„z ‡Lp‰Â , ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈««»»

כמו 32) ק "פ , ממנו גורעים ואין מש"ס , אותו גורעים
וכל  מעלות, מתשעים יותר ישאר אז כי  הקודמת, בהלכה

תשעים. עד מעלות מספר על מבוסס  החשבון

.ÊË ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»««¿≈»«¬ƒƒ
Îe ;ÌÈLÏL ‡L ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú‚zƒ¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL  ÌÈLÏL ˙nL zÚ„È»«¿»∆¿«¿ƒ¿≈«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL :ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙Ó ‰È‰z CÎÂ¿»ƒ¿∆¿«≈»«¬ƒƒ¿≈«¬¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

.ÊÈ‰‡Ó epnÓ Ú‚z  ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰¬≈∆»»««¿»«ƒƒ¿«ƒ∆≈»
ÌÈOÚ ˙nL zÚ„È Îe ;ÌÈOÚ ‡MÈ ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ»≈∆¿ƒ¿»»«¿»∆¿«∆¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ
‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰z ,ÌÈ˙‡Ó ˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿«»«ƒƒ¿∆«¬»««¿»

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁÈL ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰B˙B‡ Ú‚z  ˙B‡Ó LÏ ¬≈∆»»««¿¿≈ƒ¿«
zÚ„È Îe ;ÌÈML ‡L ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒƒ¿»»«¿»
CÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡  ÌÈML ˙nL∆¿«ƒƒ«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»
ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ :˙B‡Ó LÏL ˙Ó ‡È‰ƒ¿«¿≈«¿««¬¿∆¿ƒ

.˙BÈn‰ ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»

.ËÈBÊÈ‡e ‡e‰ ‰nk Ái‰ Á Ú„ÈÏ eÈˆL È‰¬≈∆»ƒ≈«…««»≈««»¿≈
Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙a ,ÈÓBc Ì‡Â ÈBÙˆ Ì‡ ,‡e‰ Áe«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈∆∆
ÌB˜nL ,zÚ„È Îe ,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»¿»»«¿»∆¿

˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓLa ‰Ê ÏÈÏa ‰È‰ ÈzÓ‡‰ Ái‰«»≈«»¬ƒƒ»»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈«¬
Á"È :BÓÈÒ  BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»
ÌÈOÚÂ ÚLa ˙Ú‰ d˙B‡a ‰È‰ L‡‰ ÌB˜Óe ,Â"Ï¿»…»»¿»»≈¿∆«¿∆¿ƒ
:BÓÈÒ  ‰Ïe˙a ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒƒ««¿»ƒ»
EÏ ‡ˆÈ ,Ái‰ ÌB˜nÓ L‡‰ ÌB˜Ó Ú‚z ,Ï"ÊÎƒ¿«¿»…ƒ¿«»≈«≈≈¿
‰ML ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ˙Á‡ ÌÈ˙‡Ó :Á‰ ÏeÏÒÓ«¿»…«»«ƒ««¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,'Â ‡"Ï :BÓÈÒ  ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«

ÏeÏÒn‰ ÏÎa ÌÈ˜ÏÁ‰33ÏeÏÒÓ ÏL ‰n‰ ˙‡ˆÓÂ , «¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈«»»∆«¿
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL :‰Ê ˜Ùa e‡aL ÌÈÎca ‰Ê∆«¿»ƒ∆≈«¿¿∆∆∆»«¬¿»
.‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Ái‰ Á e‰ÊÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆
.ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙È ÏeÏÒn‰ È‰L ,ÈÓBc ‡e‰Â¿¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ

ה"ח .33) פט "ו, עי '

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ד שני יום 

    1 
הארוכה 1) בא פעמים הירח . מעגל הירח , ראיית ידיעת

בקצרה. ופעמים

.‡ÌÈ„È˙Ú eÈ‰iL È„k  eÓc˜‰L ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿¬ƒƒ
 ˙‡Ê ˙Ú„Ï ‰ˆzLÎe .‰i‡‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÎeÓe»ƒƒƒ«»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆»««…
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â LÁ˙Â ÏÈÁ˙z2 «¿ƒ¿«¿…¿ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ

ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Óe3L‡‰ ÌB˜Óe4,‰i‡‰ ˙ÚLÏ ¿«»≈«»¬ƒƒ¿»…ƒ¿«»¿ƒ»
ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜nÓ ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú‚˙Â5, ¿ƒ¿«¿«∆∆»¬ƒƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‡ ‡˜p‰ ‡e‰ ‡Lp‰Â.ÔBL‡ C ¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆ƒ

פי "ג.2) פט "ו.3)עי ' ה"ג.4)עי ' פט "ז, כדי5)עי '
הקיבוץ ). (מזמן השמש מן הירח  מרחק  את לדעת

.Ú„z  Ái‰ ÌB˜Óe L‡‰ ÌB˜Ó Ú„zL Á‡Óe≈««∆≈«¿»…¿«»≈«≈«
ÌB˜Ó6B‡ ÈBÙˆ Á ‡e‰ Ì‡Â ,‡e‰ ‰nk Ái‰ ¿«»≈««»¿ƒ…«¿ƒ
ÈÓB„7‰f‰ C‡a ‰f‰Â .ÔBL‡ Á ‡˜p‰ ‡e‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»…«ƒ¿ƒ»≈»…∆«∆

.EÏ ÌÈÎeÓ Ì‰ÈL eÈ‰ÈÂ ,ÔBL‡‰ Áe ÔBL‡ƒ»…«»ƒ¿ƒ¿¿≈∆»ƒ¿

תֿב .ÁÂצ "ל6) ובכת"י  א' תימן בכת"י  הוא וכן הירח ,
(7- דרומי  ;180* מן פחות הוא הרוחב  מסלול אם - צפוני 

ה"י . פט "ז, ועי ' ,180* מן יותר

.‚‰f‰ Áe ÔBL‡‰ ‰f‰ C‡a ÔBa˙‰Â¿ƒ¿≈»…∆«∆»ƒ»…««∆
ÔBL‡‰8˙BÁt B‡ ‰ÂLa ˙BÏÚÓ ÚLz EÏ ‡ˆÈ Ì‡ : »ƒƒ≈≈¿≈««¬¿»∆»

Ái‰ ‰‡iL ÌÏBÚÏ LÙ‡ È‡L ,È‡cÂa Ú„z ≈«¿««∆ƒ∆¿»¿»∆≈»∆«»≈«
Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰ B˙B‡a9CÈˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ

ÏÚ ˙È ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Á‡ ÔBaLÁ∆¿«≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ»≈«
‰‡È Ái‰L ,È‡cÂa Ú„z  ˙BÏÚÓ ‰OÚ LÓÁ¬≈∆¿≈«¬≈«¿««∆«»≈«≈»∆

Á‡ ÔBaLÁÏ CÈˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa10; ¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ¿∆¿«≈
ÌÈÚa‡Â ÚLz ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â11˙BÏÚÓ ¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈«¿«¿»ƒ«¬

˙BBaLÁa ˜ÁÏÂ L„Ï CËˆz  ‰OÚ LÓÁ „ÚÂ¿«¬≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…¿∆¿
.‰‡È ‡Ï B‡ ‰‡È Ì‡ Ú„zL „Ú ,‰i‡‰»¿ƒ»«∆≈«ƒ≈»∆…≈»∆

(עברו 8) למחוק  יש הראשון", הזה "וברוחב  המילים את
אינן  וכן הקודמת), ההלכה מסוף  בטעות כנראה לכאן
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קנד                
         

תֿב . ובכת"י  א' תימן אל 9)בכת"י  הירח  קרבת מפני 
נראה  אינו הקטן הירח  חרמש של הקלוש אורו השמש.

השמש. קרני  של החזק  אורן שהוא 10)בגלל משום
הנסיון. על מבוססים והמקסימום המינימום גבולות מיותר.

ובכת"י11) ,1524 ויניציאה בדפוס  גם וכן מט ', - צ "ל
"מתשע ". מפורש: כתוב  תימן,

.„Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ ˙lÁzÓ ÈzÓ‡‰12; »¬ƒƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«««¿ƒ

„Ú ÔËÒ ÏfÓ ˙lÁzÓ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»¿«»≈«ƒ¿ƒ««««¿»«
˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ13˙BÏÚÓ OÚ ÔBL‡‰ C‡ ‰È‰ÈÂ , ««∆∆¿ƒ¿∆…∆»ƒ∆∆«¬

B˙B‡a ÏÏk ‰‡ Ái‰ ÔÈ‡L ,Ú„z  ˙BÁt B‡»≈«∆≈«»≈«ƒ¿∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â ;Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰14˙È ÔBL‡‰ ««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»»ƒ»≈

Ïeb ÏÎa ‰‡È È‡cÂ  ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ Úa‡ ÏÚ««¿«¿∆¿ƒ«¬««≈»∆¿»¿
˙BÏÚÓ OÚÓ ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈∆∆«¬
˜ÁÏÂ L„Ï CËˆz  Úa‡Â ÌÈOÚ „ÚÂ¿«∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…

.‰‡È ‡Ï B‡ ‰‡È Ì‡ ‰i‡‰ ˙BBaLÁa¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆…≈»∆

בעונת 12) ,90* עד מ ֿ*270 העולים, במזלות כלומר,
ציור  ועי ' יותר. קטן באורך הירח  יראה אז והאביב . החורף 

בעונת 13)3. ,270* עד מ *90 היורדים, במזלות כלומר,
לראות  שיוכלו כדי  יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ 
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח  את
הרביעי ברבע  האופק . מן האקליפטיקה בגובה תלוי 
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב , בחורף  כלומר והראשון,
השני ברבע  האופק ; מן המשוה קו מגובה גדול האופק 
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ  דהיינו והשלישי ,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח  את לראות כדי  יותר קטן אורך מספיק 
מפריעים  האופק  ערפילי  ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡ÍÂצ "ל14)מלראותו. בכת"י  הוא וכן הראשון,
ותֿב . תֿא

.‰?‰i‡‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Ái‰16Ú‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡‰ C‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C‡‰ ÔÓ Ú‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú‚z ,ÔËÒ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰LÏL C‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰LÏL C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,‰È‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰ÚL C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa‡ C‡‰ ÔÓ Ú‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ
‰Úa‡ C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú‚zL Á‡ C‡‰ ÔÓ ‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ
ÈL C‡ ‡˜p‰ ‡e‰ 17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי ' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"ח ֿט . הירח 17)פי "א, את העין רואה כלל בדרך
במקום הוא‡Áבשמים מאשר לאופק , יותר קרוב  ,˙Ó‡.

היוצא  מדומה, ישר קו קובע  במזלות, האמיתי  המקום את
גלגל  עד ומגיע  הירח  מרכז את והעובר הארץ  ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח  מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי  המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי '
שבו  הירח , מקום לבין השמש מקום בין המרחק  הוא השני 

.5‡‰הוא ציור עי ' המדומה). (האורך לעין

.ÂÁi‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚB‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡n‰ ÈepL ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Áe C‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡‰ ˙ÚLa C‡‰ ‰‡Ó ÈepLÂ18ÔÈÚBb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.eÓ‡L BÓk ,C‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿

לאופק 18) יותר קרוב  נראה והוא במערב , הירח  אז כי 
המדומה  המרחק  באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום
המרחק  מן יותר איפוא קטן השני ) (האורך לשמש הירח  בין

כך משום הראשון). (האורך שינוי‚ÌÈÚÂהאמיתי  את
הראשון. האורך מן המראה

.ÊÁi‰ Á ‰È‰ Ì‡ :Á‰ ‰‡Ó ÈepL Ï‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ Á‰ ‰‡Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚBb  ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
 ÈÓBc‰ Ái‰ Á ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡‰ Á‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19Á‰ ÏÚ Á‰ ‰‡Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
Á‡ ÔBL‡‰ Á‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
 ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚBb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL Á ‡˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח 
צפוני  הרוחב  כאשר מראה ‚ÌÈÚÂכך שינוי  של החלקים את

שהוא כפי  הירח , רוחב  את לדעת כדי  לעין.‡‰הרוחב ,
דרומי , הרוחב  כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב . מראה שינוי  המדומה.20)של הרוחב  הוא

.Á?Ô˙B‡ ÔÈÚBb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz  ‰ÏË ÏfÓa Ái‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰OÚ  BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔËÒ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ML  ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
 ‰È‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰ÚL ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
 ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
 ˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰ML ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
 ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
 È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
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 ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
 ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa‡Â ÌÈOÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.ËÁ‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È Îe ,ÈM‰ Á‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ Á‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב .22)למעלה הזה ובפרק  ה"י . פט "ז, עי '

.È‰f‰ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áw˙Â ÊÁz Ck Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Ái‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
 epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
,BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈOÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈOÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  ˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
,epnÓ ÌÈOÚ „Ú BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ Ái‰«»≈«≈∆∆«¬ƒ«««∆¿ƒƒ∆

Ó ÌÈOÚ „Ú ˜Ú ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ B‡ epn ≈∆∆«¬ƒ«««¿»«∆¿ƒƒ∆
Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
ÌÈOÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÓ≈∆¿ƒ«¬ƒ«««≈∆¿ƒ
ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  BÙBÒ „Ú ˜Ú ÏfnÓƒ«««¿»«ƒ«ƒ»…««≈ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
OÚ „Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ OÚ∆∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««∆∆«∆∆
Ì‡Â .B˙e˙L ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  epnÓ ˙BÏÚÓ«¬ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿¿ƒ
ÌÈOÚ „ÚÂ ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆∆«¬ƒ««¿ƒ¿«∆¿ƒ
 epnÓ ÌÈOÚ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆∆ƒ««∆∆«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈOÚÂ LÓÁ „Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈOÚÓ Ái‰«»≈«≈∆¿ƒƒ««¿ƒ«»≈¿∆¿ƒ
ÌÈOÚÂ LÓÁ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ÌÈOÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆¿ƒƒ««∆∆«»≈¿∆¿ƒ
Ì‡Â .B˙e˙L ÚÈ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  epnÓƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈOÚÂ LÓÁÓ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰Èƒ¿∆¿«»≈«≈»≈¿∆¿ƒƒ««¿ƒ«
ÏfnÓ ÌÈOÚÂ LÓÁÓ B‡ ,ÔËÒ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬ƒ«««¿»≈»≈¿∆¿ƒƒ««
,ÌeÏk Áwz ‡Ï  È„b ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ „Ú ˙L∆̃∆«»≈«¬ƒ««¿ƒ…ƒ«¿
LÓÁÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ Ô‡k ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ««¿»¿ƒƒ¿∆«»≈«≈»≈
È„b ÏfnÓ LÓÁÓ B‡ ,epnÓ OÚ „Ú ÔËÒ ÏfnÓƒ«««¿»«∆∆ƒ∆≈»≈ƒ««¿ƒ
.B˙e˙L ÚÈ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  epnÓ OÚ „Ú«∆∆ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿
„Ú ÔËÒ ÏfnÓ OÚÓ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿«»≈«≈∆∆ƒ«««¿»«
epnÓ ÌÈOÚ „Ú È„b ÏfnÓ OÚÓ B‡ ,epnÓ ÌÈOÚ∆¿ƒƒ∆≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz ƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈOÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ÔËÒ ÏfnÓ ÌÈOÚÓ Ái‰«»≈«≈∆¿ƒƒ«««¿»«≈∆¿ƒ
.B˙e˙L ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  BÙBÒ „Ú È„b ÏfnÓƒ««¿ƒ«ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿
˙BÏÚÓ OÚ „Ú ‰È‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ««««¿≈«∆∆«¬
 epnÓ ˙BÏÚÓ OÚ „Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«∆∆«¬ƒ∆

Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈM‰ Á‰ epnÓ Áwzƒ«ƒ∆»…««≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
B‡ ,epnÓ ÌÈOÚ „Ú ‰È‡ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ≈∆∆«¬ƒ«««¿≈«∆¿ƒƒ∆
Á‰ ÔÓ Áwz  epnÓ ÌÈOÚ „Ú ÈÏc ÏfnÓ OÚÓ≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆ƒ«ƒ»…«
ÏfnÓ ÌÈOÚÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ ÈM‰«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆¿ƒƒ««
ÈÏc ÏfnÓ ÌÈOÚÓ B‡ ,‰Ïe˙a ÏfnÓ OÚ „Ú ‰È‡«¿≈«∆∆ƒ««¿»≈∆¿ƒƒ««¿ƒ

fnÓ OÚ „ÚÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  ÌÈ‚c Ï «∆∆ƒ««»ƒƒ«ƒ»…««≈ƒ
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆∆«¬ƒ««
„Ú ÌÈ‚c ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ‰Ïe˙a¿»«≈∆∆«¬ƒ««»ƒ«
˙‡ÊÂ .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  BÙBÒƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿…
˙‡˜p‰ ‡È‰  ÈM‰ Á‰ ÔÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ»…««≈ƒƒ«ƒ¿≈

Ái‰ ÏbÚÓ24. «¿««»≈«

טו).23) ב , (משלי  במעגלותם" "ונלוזים מלשון
הירח ,24) במהלך ההפרעות בגלל בא השני  הרוחב  תיקון

הכ"ג. להלן במעגלותיו", יש גדולות עקלקלות "שהירח 

.‡È‰‡˙Â ,Ái‰ Áa ÔBa˙˙Â ÊÁz Ck Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿≈¿…««»≈«¿ƒ¿∆
Ú‚z  ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ :ÈÓB„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
Á ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C‡‰ ÔÓ ‰f‰ Ái‰ ÏbÚÓ«¿««»≈««∆ƒ»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…«

ÛÈÒBz  ÈÓBc Ái‰25.ÈM‰ C‡‰ ÏÚ ‰f‰ ÏbÚn‰ «»≈«¿ƒƒ««¿»«∆«»…∆«≈ƒ
˙lÁzÓ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«ƒ¿ƒ«

ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ26Ái‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ««¿ƒ«««¿ƒ¬»ƒ»»«»≈«
c‰ ‰È‰È  ˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÔËÒ ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««««¿»«««∆∆ƒ¿∆«»»

CÙ‰27ÛÈÒBz  ÈBÙˆ Ái‰ Á ‰È‰È Ì‡L : ≈∆∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
ÈÓBc Ái‰ Á ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C‡‰ ÏÚ ÏbÚn‰««¿»«»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…««»≈«¿ƒ
C‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈM‰ C‡‰ ÔÓ ÏbÚn‰ Ú‚z ƒ¿«««¿»ƒ»…∆«≈ƒ«∆ƒ¿∆»…∆
‡e‰  epnÓ Ú‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ÈM‰«≈ƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆
ÌL ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú„Â .ÈLÈÏM‰ C‡ ‡˜p‰«ƒ¿»…∆«¿ƒƒ¿«∆ƒ…ƒ¿∆»
Á‰ ÔÓ ˙Á˜Ï ÔBaLÁ‰ Ô˙ ‡ÏÂ ,ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ¿ƒ««¿»¿…»««∆¿»««ƒ»…«
C‡‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÈM‰ C‡‰ ‰È‰È  ÌeÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿∆»…∆«≈ƒ«¿»…∆

ÈLÈÏM‰28.˙È ‡Ïe ˙BÁt ‡Ïa «¿ƒƒ¿…»¿…»≈

שהוא 25) לצפוני  ביחס  שלילי , הוא הדרומי  הרוחב  כי 
סימן  עם הם הצפוני , שברוחב  המספרים שכל מכאן חיובי .

.+ סימן עם הם הדרומי  ברוחב  ברבע 26)-, כלומר,
הפונקציה  .(3 ציור (עי ' הראשון וברבע  הרביעי 

270*ֿ360* כי  חיובית, *0*ֿ90הטריגונומטרית וכן ,
.כי27)חיוביים להיפך, יהיה והשלישי  השני  ברבע 

 ֿ ה 90*ֿ270* שברוחב בגבולות הכלל, זה שלילי .
השני ברבע  הירח . מעגל את גורעים תמיד אנו הצפוני 
מעגל  קשת, מזל סוף  עד סרטן מזל מתחילת והשלישי ,
שלילית), הטריגונומטרית (הפונקציה - סימן עם הוא הירח 
מוסיפים  למעשה אנו הראשון, האורך מן אותו וכשמחסרים
אם  כן על שליליים). מספרים חיסורי  של הכלל (לפי  אותו
ברוחב  המעגל. את מוסיפים אנו צפוני , הירח  רוחב  יהיה
והשלישי השני  ברבע  אבל המעגל, את קודם הוספנו דרומי 
מחסרים  אנו שלמעשה כלומר ,- שסימנו מעגל מוסיפים אנו

"אורך 28)אותו. השם נשאר המעגל, נליזת כשאין גם
È˘ÈÏ˘ אורך" שיקרא אחר, אורך חשבון בא אחריו כי  ,"

אז  שני ", "אורך השם את ישאירו דידן במקרה אם רביעי ".
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קנו                
         

עלול  וזה שלישי ", "אורך לקרוא הבא לאורך יצטרכו
בהתחשב  המתוקן לאורך קראנו זה בשם כי  להטעות,
ידיעת  היא הללו, החשבונות בכל המטרה המעגל. בנליזת
הירח  שקיעת ובין השמש שקיעת בין המשוה בקו הקשת

החדש. הירח  ראיית תלויה שבה ירושלים, באופק 

.È,‰f‰ ÈLÈÏM‰ C‡‰ ‰‡˙Â ÊÁz Ck Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿∆»…∆«¿ƒƒ«∆
ÏfÓ ‰ÊÈ‡a ,LÓM‰Â Ái‰ ÔÈaL ˙BÏÚn‰ ‡e‰Â¿««¬∆≈«»≈«¿«∆∆¿≈∆«»
ÛÈÒBz  ‰ÏË ÏfÓa B‡ ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ :‡e‰ƒƒ¿∆¿««»ƒ¿««»∆ƒ
ÏfÓa C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C‡‰ ÏÚ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆»…∆¿««
ÈLÈÏM‰ C‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz  BL ÏfÓa B‡ ÈÏc¿ƒ¿««ƒ«»…∆«¿ƒƒ
ÏfÓa B‡ È„b ÏfÓa C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆»…∆¿««¿ƒ¿««
Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz  ÌÈÓB‡z¿ƒƒ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒ
C‡‰ ÁÈpz  ÔËÒ ÏfÓa B‡ ˙L˜ ÏfÓa C‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»…∆¿««∆∆¿«««¿»«ƒ«»…∆
Ú‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,‡e‰L ˙BÓk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆¿…ƒ»»¿…ƒ¿«

epnÓ‰È‡ ÏfÓa B‡ ˜Ú ÏfÓa C‡‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ»»»…∆¿«««¿»¿«««¿≈
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C‡‰ ÔÓ Ú‚z ƒ¿«ƒ»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆
ÔÓ Ú‚z  ‰Ïe˙a ÏfÓa B‡ ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa C‡‰»…∆¿««…¿«ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
C‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .B˙ÈLÈÏL ÈLÈÏM‰ C‡‰»…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆
ÁÈpz B‡ epnÓ Ú‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆«ƒ«
Á‡Â .ÈÚÈ C‡ ‡˜p‰ ‡e‰  ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡¿∆«ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿««
ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡‰ Ái‰ Á Ïˆ‡ ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈
.‰È„n‰ db ˙Ó ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz  ÈBÙˆ Ái‰ Á ‰È‰È Ì‡ :‰‡˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
Á ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ‰ C‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ db ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ db ˙Ó Ú‚z  ÈÓBc Ái‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚBbL Á‡ ÈÚÈ‰ C‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡˜p‰ ‡e‰  ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע  הירח  מאחר זו, ובמדה

.‚ÈÏÈÏa Ái‰ ‰‡È Ì‡ ˜ÁÏ e‡aL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Ái‰ ÁÂ30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ ÚLa  ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓLa  ÈzÓ‡‰ Ái‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌBc Áea  Ái‰ Á EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
Á‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:‡MÈ ,Ái‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú‚˙Â .ÔBL‡‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡‰ C‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

Ó ÈepL ‰È‰È ,BL ÏfÓa Ái‰ ‰È‰LC‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡‰ C‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú‚Ï Èe‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈOÚÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ OÚ :ÈM‰ C‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
Á‰ ‰‡Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«

,ÈÓB„ ‰È‰ Ái‰ ÁL ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰OÚ ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰OÚ ‡e‰L ,‰‡n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa‡ :ÈM‰ Á‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Ái‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«
ÔÓ ÁwÏ Èe‡ ,BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Ái‰ ÏbÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ ÈM‰ Á‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Ái‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב .Ú˘Ï‰צ "ל30) ובכת"י  א' בכת"י  וכן זו,

.„ÈÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Óe ÈÓBc Ái‰ ÁL ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡ ,ÔËÒ L‡Â È„b L‡ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡ ,BL ÏfÓa ‰f‰ C‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ‰ C‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿
‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡‰ Á‰ Ïˆ‡ eÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈
ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ db ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
Á‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«
C‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ db ˙Ó epnÓ Ú‚Ï Èe‡ ,ÈÓBc¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ :EÏ ‡MÈ ,ÈÚÈ‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ Cc‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆzL ‰i‡¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.ÂËÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈz ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡  ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»

˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ‰‡iL LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
LÙ‡ È‡  ˙BÏÚÓ ‰OÚ Úa‡ ÏÚ ˙È ‰i‡‰»¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡OÈ ı‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס  הוא וכך "אי ", צ "ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י  הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע . הירח  ממהר פחות) או מעלות (תשע  קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י . בכל שיראה אי ֿאפשר כן על
כן  על שוקע . שהירח  עד ניכר זמן עובר מעלות) י "ד על

בא"י˘Ï‡אי ֿאפשר הראיה (חשבונות א"י . בכל יראה
מעלות, לב ' בקירוב  הוא שלה שהרוחב  ירושלים, על בנויים
עי ' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק  סביבה המקומות ועל

הי "ז). פי "א, למעלה

.ÊË˙ÈÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
‰i‡‰ ˙L˜ CÚz  ‰OÚ Úa‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡È ‡Ï B‡ ‰‡È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡‰ C‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡‰ Èv˜ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני 
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קנז                 
         

תלוי שממנה הראיה, קשת (1 פי "ח ): לקמן (עי ' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי  שהירח  הזמן שיעור
תלוי שממנו השמש, לבין הירח  בין המרחק  כלומר הראשון,
התרחק  שהירח  במידה בה הירח . של המואר החלק  גודל
יותר. גדול שבו המואר החלק  במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח . שיראה כדי  יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח  של המואר החלק  אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע . ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק  אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי 
קיצי בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.ÊÈ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰OÚ LÏL ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰ÈÂ ,OÚ ÏÚ ˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡È È‡cÂ  ˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt C‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆

כ',34) י "ט , י "ח , בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס 
יכול 35)כ"א. המינימום, על במעט  עולה הראיה כשקשת

המקסימום. מן מעט  פחות להיות הראשון האורך

.ÁÈ„Ú ˙BÏÚÓ OÚ ÏÚ ˙iÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«∆∆«¬«
‰È‰ÈÂ ,‰OÚ ˙Á‡ ÏÚ ˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ ÛBÒ««∆¿≈«¬»≈«««∆¿≈¿ƒ¿∆
È‡cÂ  ˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ÌÈzL ÔBL‡‰ C‡‰»…∆»ƒ¿≈∆¿≈«¬≈««
C‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡È≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»…∆

.‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆…≈»∆

.ËÈ„Ú ‰OÚ ˙Á‡ ÏÚ ˙iÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«««∆¿≈«
,‰OÚ ÌÈzL ÏÚ ˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ÌÈzL ÛBÒ¿≈∆¿≈«¬»≈«¿≈∆¿≈
 ˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»…∆»ƒ««∆¿≈«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt C‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.Î‰OÚ ÌÈzL ÏÚ ˙iÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿≈∆¿≈
LÏL ÏÚ ˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ LÏL ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿≈«¬»≈«¿
 ˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ OÚ ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰OÚ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ∆∆«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt C‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.‡Î‰È‰z Ì‡Â36‰OÚ LÏL ÏÚ ˙iÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿∆¿≈
Úa‡ ÏÚ ˙È B‡ ‰OÚ Úa‡ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬««¿«∆¿≈»≈««¿«

˙BÏÚÓ ÚLz ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰OÚ37˙BÈ B‡ ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ≈««¬≈
‰È‰È B‡ ‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡È È‡cÂ ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆
.ÔÈvw‰ ÛBÒ Ô‡k „ÚÂ .‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt C‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆¿«»«ƒƒ

וכן 36) הראיה, קשת וצ "ל "קשת", המילה חסרה כאן
תימן. של 37)בכת"י  ראשון שבאורך רבינו, כתב  כאן

"ובוודאי כתב  ה"ג ולמעלה יראה, ודאי  - מעלות תשע 

מעלות תשע  על מדובר שם שיראה". ,ÂÂ˘‰שאי ֿאפשר
עם  מעלות תשע  גם כולל וזה מעלות", "תשע  כתוב  וכאן
מדובר  שם ועוד, בהם. מדקדק  רבינו שאין חלקים, מספר
אבל  אפשר", "אי  נאמר זה על ישראל", ארץ  "בכל ראיה על

" שיראה כוונתו אין אולם יראה", "ודאי  כתוב  ארץ ÏÎכאן
ישראל".

.ÎÈÏÈÏ ÏL ‰i‡‰ ˙L˜a ÔBa˙‰Ï e‡a ?„ˆÈk38 ≈«»¿ƒ¿≈¿∆∆»¿ƒ»∆≈≈
eÏ ‡ˆÈ ,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»≈≈»
„Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ :‰i‡‰ ˙L˜ ÔBaLÁa¿∆¿∆∆»¿ƒ»««∆¿≈«¬¿««

zÚ„iL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ39˙L˜ ‰˙È‰L ÈÙÏe . »»¬»ƒ¿∆»«¿»¿ƒ∆»¿»∆∆
Ï‡ d˙B‡ eÎÚ ,‰OÚ Úa‡ „Ú OÚ ÔÈa ‰i‡‰»¿ƒ»≈∆∆««¿«∆¿≈»«¿»∆

zÚ„È Îe .ÔBL‡‰ C‡‰40,‰Ê ÏÈÏa ‰f‰ C‡‰L »…∆»ƒ¿»»«¿»∆»…∆«∆¿≈∆
ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ ««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ ÏÚ ˙È ‰i‡‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»»≈«««∆¿≈«¬
Ú„eÈ  ‰OÚ [˙Á‡] ÏÚ ˙È ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ»≈«««∆¿≈ƒ»«
ÔÎÂ .˙Beˆw‰ ÔÈvw‰ ÈÙÏ ‰Ê ÏÈÏa ‰‡È È‡ceL∆««≈»∆¿≈∆¿ƒ«ƒƒ«¿¿≈

dlL ÔBL‡‰ C‡‰ ÌÚ ˙L˜Â ˙L˜ ÏÎa ÚLz41. ¿«≈¿»∆∆»∆∆ƒ»…∆»ƒ∆»

ועוד.38) ה"ד פט "ז ה"ח ; פט "ו השווה "ליל", צ "ל
הי "ד.39) למעלה הי "ג.40)עי ' למעלה צ "ל 41)עי '

תימן. ובכת"י  קושטא בדפוס  הוא וכך עשרה, אחת

.‚Î˙BBaLÁ ‰nk el‡‰ ÌÈOÚn‰ ÔÓ ˙È‡ Îe¿»»ƒ»ƒ««¬ƒ»≈«»∆¿
eÚ‚iL Á‡ ,ÔÈÚe‚ ‰nÎÂ ˙BÙÒBz ‰nÎÂ ,Ba LÈ≈¿«»»¿«»≈ƒ««∆»«¿
ÌBaLÁa ÔÈ‡L ÌÈB˜ ÌÈÎc e‡ˆÓ‰L „Ú ,‰a‰«¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆≈¿∆¿»
LÈ ˙BÏB„b ˙Bl˜Ï˜Ú Ái‰L .ÏB„b ˜ÓÚ…∆»∆«»≈«¬«¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ CÎÈÙÏe ,ÂÈ˙BÏbÚÓa42Ú„È LÓL : ¿«¿¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ∆∆»«
ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .B‡BÓ Ú„È ‡Ï ÁÈ ,B‡BÓ43: ¿»≈«…»«¿¿»¿¬»ƒ

BÓk ;‰ˆ˜a ‡a ÌÈÓÚt ,‰k‡a ‡a ÌÈÓÚt¿»ƒ»«¬À»¿»ƒ»ƒ¿»»¿
ÌÈÓÚÙe ÛÈÒBz ÌÈÓÚtL ,el‡ ˙BBaLÁÓ ‰‡zL∆ƒ¿∆≈∆¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ

‡‰ ˙L˜ ‡‰zL „Ú ,Ú‚z˙L˜ ‰È‰z ÌÈÓÚÙe ,‰i ƒ¿««∆¿≈∆∆»¿ƒ»¿»ƒƒ¿∆∆∆
.e‡aL BÓk ,‰ˆ˜ ÌÈÓÚÙe ‰k‡ ‰i‡‰»¿ƒ»¬À»¿»ƒ¿»»¿∆≈«¿

א.42) כה, השנה ראש יוחנן שם.43)רבי  גמליאל, רבן

.„ÎÌÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe ,˙BBaLÁ‰ el‡ Ïk ÌÚËÂ¿««»≈«∆¿ƒ¿≈»ƒƒ
c Ïk Ú„B C‡È‰Â ,ÔÈÚBb ‰Ó ÈtÓe ‰Ê ÔÈÓƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈««»»»
 „Â c Ïk ÏÚ ‰È‡‰Â ,ÌÈc‰ el‡Ó „Â¿»»≈≈«¿»ƒ¿»¿»»«»»»¿»»

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰44˙BiËÓÈb‰Â45da eaÁL , ƒ»¿««¿¿«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»
„Èa ÂLÎÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ì‰Â ,‰a‰ ÌÈÙÒ ÔÂÈ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿»ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ«¿»¿«
eÈ‰L ,Ï‡OÈ ÈÓÎÁ eaÁL ÌÈÙq‰ Ï‡ ;ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¬»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆»

Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡Èp‰ ÈÓÈa46.eÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï , ƒ≈«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»…ƒƒ≈≈
ÔÈ‡L ,Ì‰ ˙Bea ˙BÈ‡a ÌÈc‰ el‡ ÏkL Á‡Óe≈««∆»≈«¿»ƒƒ¿»¿≈∆≈
ÔÈ‡  Ì‰ÈÁ‡ ‰‰Ï Ì„‡Ï LÙ‡ È‡Â ,ÈÙc Ì‰a»∆…ƒ¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈«¬≈∆≈
ÔÈa ÌÈ‡È Ì˙B‡ eaÁL ÔÈa ,aÁÓÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈

˙Bn‡‰ Ì˙B‡ eaÁL47,BÓÚË ‰lb˙pL c ÏkL ; ∆ƒ¿»»À∆»»»∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÎÓBÒ e‡ ,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‡a B˙zÓ‡ ‰Ú„BÂ¿¿»¬ƒ»ƒ¿»∆≈»∆…ƒ»¿ƒ
‰È‡‰ ÏÚ B„nlL B‡ BÓ‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ∆¬»∆ƒ¿«»¿»»

.Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«
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לכתוב 46)הנדסה.45)אסטרונומיה.44) הכוונה
את  לב ). יב , (דה"א, לעתים" בינה יודעי  יששכר "ומבני 
בראשית  עי ' העיבור. לחשבון חז"ל דרשו "לעתים", המילה

שם. לפסוק  רד"ק  ועי ' עב . פרשה האמת 47)רבה "ושמע 
פרקים'). ל'שמונה ההקדמה (מתוך שאמרה" ממי 

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ה שלישי יום 

     1 
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח  התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק  ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ  דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,ee Úe„È c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL LÙ‡Â ‰‡iL LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡È Ái‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈÚ‰ ÈtÓ ,‰‡È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
ÚÓ Áe „‚k dBb ‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈLBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡È ‡Ï Ái‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡‰ L‡a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;˙BÈa ÔË˜ Ái‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dBb»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.‰‡È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡iM ‰nÓ ˙BÈ Ái‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a‰ CÊ ÈÂ‡‰ ‰È‰È  Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BÈ ‰Ëa ÚÈ˜‰ ‰‡ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï‡ ;ÈÂ‡a Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Ái‰ ‰‡ÈÂ ,˜‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡‰ C‡‰Â ‰i‡‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È  ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ CÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dBb ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡È ‡ÏÂ ,˙BÈa ÔË˜ Ái‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡‰ C‡‰Â ‰i‡‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a‰ ÔÈk‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Ái‰ ‰‡È  ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡‰ C‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙ÈÏ Èe‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰ˆ˜ ‰i‡‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰OÚ LÏL ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡L ÌÈ„Ú e‡e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„Be ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ  CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dBb ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«

ÌÈÚ ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡È È‡cÂ  ˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ
.ÔÈÏÈcn‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡‰Ï BÏ LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Ái‰ ‰‡ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È‰Â ,ÌÈÚ e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ eaÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי 

.ÂL‡ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Ái‰ ‰‡ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈaÚÓ CkL Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
 ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡ ÔÈÚB˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Ái‰ ‰‡È ‡lL LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈaÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
LÙ‡ ÔBÁ‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈOÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Ái‰ ‰‡iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈOÚÂ ‰ML5˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י "ב  יום, כ"ט  הוא למולד מולד שבין הזמן כי 
חלקים. ותשצ "ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L c ‰f‰ c‰L Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ B˜ c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Ái‰ ‰‡È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú‡È ˙Ba ÌÈÓÚÙe ,‰a‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa ÌÈÚ‰Â C‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Ái‰ ‰‡È ‡lL ÔÈÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck Á‡ ‰‡ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡iL BÏ LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈÚ‰ ÈtÓ ‰‡È ‡Ï Ì‰a ‰‡iL LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Ái‰ ‰‡È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚB˜ ÔÈc ˙Èa  L„Á Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈMÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈOÚÂ6aÚÓ L„Á ÔÈÚB˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ˜a ,ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡iL BÓk ,ÒÁ Á‡ ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

האמצעי .6) החשבון לפי  ולא הראייה חשבונות לפי 
"מקודש".7) אומרים אין
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.ËÁi‰ ‰‡È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡iL ‡Ï ,BeaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡È  ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁe .ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ‡a˙È ,e‡aL el‡‰ ‰i‡‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿ƒ¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡È ‡lL LÙ‡ È˙Óe ‰‡iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
Á‡ ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á Á‡ L„Á ÔÈaÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈaÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈaÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈaÚnL ,el‡ ÌÈL„Á eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9eÓ‡L BÓk ,L„Á‰ eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי8) על קבעו או הראייה, פי  על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי , החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה

שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק  ולא
באו. שלא הראייה לעדי  השלושים יום כל דין בית שציפו

.ÈÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡nL ÌÈcÓ ‡Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,aÚÏ B‡ qÁÏ Ì„Èa ˙eL‰Â Ì‰Ï eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰  ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«

שלושים.10) ליל

.‡ÈL„Á‰ ˙‡ ÔÈaÚnL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
CˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈaÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰  ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa  qÁÏ B‡ L„Á Á‡ L„Á aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Ái‰ ‰‡ ‡lL ÈtÓ ,CˆÏ ÔÈaÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Ái‰ ‰‡iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó  LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL Á‡ ‰‡ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע  ֿ 12)כדי 
אבל.

.È,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa  el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡  el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡ ;‰i‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈw‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ï‡OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.‚È,˙B‡iËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ ÈÙÒa ‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»
˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡È  Ï‡OÈ ı‡a Ái‰ ‰‡È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ

d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡OÈ ı‡ ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»
LÙ‡  Ï‡OÈ ı‡a ‰‡È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡OÈ ı‡ ÚÓÏ Ô‰L ˙BÁ‡ ˙BÈ„Óa ‰‡iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈
‰È„Óa Ái‰ ‰‡È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡ ‰Êa ÔÈ‡  Ï‡OÈ ı‡ ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…

Ái‰ ‰‡pL LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡OÈ ı‡a ‰‡È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«
.Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈

(13 ֿ ארץ  למערב  שהן במדינות גיאוגרפי . רוחב  באותו
האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח  שבין (המרחק  הראשון
ארץ  למערב  שהן המדינות בכל יראה בארץ ֿישראל, הירח 

ישראל.

.„ÈÌÈ‰‰ L‡a Ái‰ ‰‡È ‡Ï Ì‡ Ï‡14 ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ
 Ï‡OÈ ı‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙ÈÚn‰ ‰È„na«¿ƒ»««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

.Ï‡OÈ ı‡a ‰‡ ‡lL Úe„Èa¿»«∆…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.ÂËÚe„Èa  Ï‡OÈ ı‡a Ái‰ ‰‡È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı‡ ÁÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡OÈ15Ï‡OÈ ı‡a ‰‡È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL LÙ‡Â ˙BiÁÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡iL LÙ‡ ∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı‡ ÁÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı‡a ‰‡pL Úe„Èa  dc‚k ˙eÎÓe Ï‡OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‰Êa ÔÈ‡  ˙ÈÁÊn‰ ‰È„na ‰‡ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆

.Ï‡OÈ ı‡a ‰‡iL LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע .15) השמש מקדימה שם כי 

.ÊËÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk  ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ ÁÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»

Ï‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»
ÌÈËtLÓ  ˙BÁt B‡ ‰fÓ ˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ

Ô‰Ï LÈ ÌÈÁ‡17ı‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆
,ÚÓe ÁÊÓ ÈÚa e‡aL el‡ ÌÈ„e .Ï‡OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
ÚÓ Èa B‡ ÁÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,dÈc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Ái‰ ˙i‡ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e‡aL BÓk ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי .16) ובשקיעה.17)ברוחב  בזריחה

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ו  רביעי יום 

    1 
העדים.1) וחקירות הירח  של נטיותיו

.‡eÈ‰L ÌÈc ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

?‰ËB Ái‰2c ÔBaLÁ Cc ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa Lk  «»≈«∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»
‡Â .‰Ê‰i‡a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ∆¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»

˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï  ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e .ÏÏk¿»¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»
.‰lÁz¿ƒ»

ב .2) כג, השנה ראש עי ' לדרום, או לצפון
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קס                
         

.daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,Ún‰ ÈˆÁÏ ÁÊn‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי '

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
 ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡  dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
 ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ ÔËÒ L‡ ‰È‰ÈÂ ,ÔËÒ L‡…«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÏL ÔBÙv‰ ÁeÏ¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ eÊÁÈÂ .e˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe „‚k ˜Á˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ È„b L‡ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡ „Ú ,ÌBc»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÏL ÌBc ÁeÏ ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ eÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡Â ‰ÏË L‡ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
,el‡ ÌÈL‡ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa ÁÊ˙Â ,ÌB„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â ÁÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי .4) בסיבוב  השמש עם (אביב )5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק  השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ a˙ È‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

Â6ÌÈOÚÂ LÏL ÏÚ ˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.e˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈeÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈOÚ .˙BÏÚÓ Úa‡ Ì˙iË ¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰OÚ ˙Á‡ Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰OÚ ‰BÓL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈOÚ Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬

.˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ ÌÈzL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈÚLƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬

.˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÏL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÏL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ

.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz  ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Áie8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË  ÌÈOÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙BOÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ Cc∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי "ג, ה"ז.8)למעלה פט "ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
Áa ÌeÚ„B‰L C„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z  ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Ái‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú‚z  ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú‚z  ÌÈÚLÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú‚z  ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚLÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי "ג.9) פט "ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק "פ  כי 
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Ái‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌBc „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z  ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»

ÌB„Ï B‡11Ái‰ Á ‡ÈˆB˙Â LÁ˙Â ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡˙Â ,ÔBL‡‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

B˙ÏÚÓ ˙iËe Ái‰ Á e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áea ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
ıa˜z  ÌÈiÓBc B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»
Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú‚z  ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓBc „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Ái‰ ˜ÁÓ ‡e‰ ‡Lp‰Â ,‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ‰ da ‰È‰L Áe‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי .12)עי ' הירח  מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי  המספרים, את
נטיית  על מראה הירח  ורוחב  המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח  המעט Ì‰È˘Óצ "ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס  הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚÂ"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Ái‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È Îe15ÏfnÓ ‰OÚ ÚLz ‰˙È‰ Ái‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,BL16ÁÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB„a ‰È‰ Ái‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú‚z ,˙BÏÚÓ Úa‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ
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קסי                
         

˜BÁ Ái‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ Úa‡ ‡MÈ  ‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
;ÔBÙˆ ÁeÏ ˙BÏÚÓ ‰OÚ Úa‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,‰ ÔÈn‰ È‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa e˜a  ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי "ג.15) פי "ז, למעלה מעלות 16)עי ' י "ח  כי  בדיוק , ולא
ה"ז. למעלה עי ' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה

מדקדק ,17) הרמב "ם אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף  זאת מבאר שהוא מועיל 18)כפי  אלא

˙ÏÈÁ˙Î הירח היה להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי ' נוטה,

.ÈÏ Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁeÓ Áe BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜ÁÓ Ú„˙Â LÁz  ‰ËB Ái‰ ‰‡È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ B˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡È  ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ ÁÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

(19 ֿ בלתי  בחשבון רב  ערך אין מעלות שלוש או לשתים
זה. המשווה,20)מדויק  קו על הירח  השקיעה בשעת אם

במרחק  נע  הירח  אם במערב . בדיוק  שוקע  אותו רואים הרי 
שקיעתו  גם הרי  לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק  תהיה

.‚ÈÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡˙Â ,BBÙˆ ÔÈe ÌÏBÚ‰ ÚÓ ÔÈa ‰‡È ≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌBc „‚k ÌÏBÚ‰ ÁÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»

.„È ÌÏBÚ‰ ÌB„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡˙Â ,BÓBc ÔÈe ÌÏBÚ‰ ÚÓ ÔÈa ‰‡È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
 ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ ÁÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰  ÈÙÏe ,˜Án‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק  במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח  מן הפגום

.ÂË‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈÓB‡L  ÌÈ„Ú‰ ˙È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB‚22‰i‡‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê „Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Ái‰ ‰‡È  ‰ˆ˜ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dBb ‰‡È  ‰k‡ ‰È‰zL ÔÓÊe ,ı‡‰ ÔÓ B»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰‚ ÈÙÏ ,‰i‡‰ ˙L˜ C‡ ÈÙÏe .ı‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡a ı‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב .22) כג, השנה ראש הי "ד.23)עי ' פי "ז, למעלה עי '

.ÊËÌ‰Ï ÔÈÎÈvL ÌÈÎc‰ Ïk ˙BBaLÁ e‡a È‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙È˜Áe ‰i‡‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰Bz‰ ÈÎcÓ Cc eqÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…

ÏÚÓ eLc .ÌÈÁ‡ ÌÈÙÒa ‰ÈÁ‡ LwÏ eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«
Ó ˙Á‡ ,e‡˜e '‰ ÙÒ‰cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

הענין 24) מסתיים ר"מ  רומי  ובדפוס  קושטא בדפוס 
דסייען. רחמנא בריך במילים:

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ז חמישי יום 


 

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.eav‰ ÏÚ ‡Bz ‡lL ‰ÏB„‚ ‰»̂»¿»∆…»««ƒ

e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

   1 
זה 1) ואי  מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי  ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק  והוא התורה,

.‡˜ÚÊÏ ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙BˆBˆÁa ÚÈ‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
v‰ ÏÚ :Ó‡pL .eav‰ ÏÚ ‡BzL ‰ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
c Ïk :ÓBÏk .˙ˆˆÁa Ì˙Ú‰Â  ÌÎ˙‡ v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a‡Â „Â ˙va ÔB‚k ,ÌÎÏ ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

eÚÈ‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו  החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי  מהל' (פ "ג כסף  ב 'ספרי '4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי  ט : י , לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב 
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני  תקעו): סי ' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואף ֿעלֿפי  צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע  מדאורייתא מצוה הלא
הגר  מארץ  (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב "ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב  וב '), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני 

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.‡BzL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰eLz‰ ÈÎcÓ ‰Ê „Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :e˙kk .Ô‰Ï Úe‰ ÌÈÚ‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ

.Ì‰ÈÏÚÓ ‰v‰ ÈÒ‰Ï Ì‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.‚c :eÓ‡È ‡l‡ ,eÚÈÈ ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
 ˙È˜ ‰˜ BÊ ‰ˆÂ ,eÏ Ú‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜c‰Ï Ì‰Ï ˙ÓB‚Â ,˙eiÊÎ‡ Cc BÊ È‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙BÁ‡ ˙Bˆ ‰v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰Bza e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
È„k ‰ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È‡Lk :ÓBÏk .È˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È˜ ‡È‰L eÓ‡z Ì‡ ,eeLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È˜ B˙B‡∆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



קסב               
         

.„ÌÈÙBÒ ÈcÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰ˆ Ïk ÏÚ8‡BzL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈe .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁiL „Ú eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ

˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈÓe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÚÈÓ ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„Ïa ˙BˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ

ÙBMe ˙BˆBˆÁa10˙BˆBˆÁ‰Â v˜Ó ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿
ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙BˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ

:Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ÙBLÂ ˙BˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«
'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ‰ ÙBL ÏB˜Â ˙BˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי  נזכר לא שהרי  חכמים.
יט .).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני .8) בפרק  להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב .10)רביעי . כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני  הוא שכינה, גילוי  ששם המקדש בית

.‰,˙Bv‰ ÈtÓ eav‰ ÏÚ ÔÈÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ eav‰  ÔÈ‡L ,ÌBÈ Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê „a13‰lÁza ÔÈÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁe ˙aMaÂÈ15ÔÎÂ .ÂÈÁ‡lL ÈLe ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ „q‰ ÏÚ16.eÓÁiL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ "ב  בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי  בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי שקונים חנויות בעלי  כשרואין השערים", להפקיע 
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי  חמישי 
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב  שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב : למשניות, בפירושו והרמב "ם (רש"י ).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב  ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני  לשבת, סמוך עתה התענית

מכתב ֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב , קדמון בכתב ֿיד
(וכ"ה  וחמישי " ושני  חמישי  הסדר על "וכן הרמב "ם : של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי  וה"ט ). ה"ה פ "ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי , ולהתחיל לקבוע  אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי  כרבי  ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק  וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי ,
גם  שכתב , "בתחילה" ומלשון רוקח '). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈBË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙BˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ùhn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûcp‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó)  ‰Ú Áe ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב : טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי 

ה"א. פ "ח  נדרים ב 'ירושלמי ' יט ,18)מפורש שם משנה,
אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב , פ "ב  להלן וראה א.

שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה
להשבר. קרובה ב .21)והיא כב , רבינו 22)תענית

תפלת  היינו יד.), (תענית ב 'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב  וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ "ב  למעלה אבל שמתענין. יט .) (תענית
(כסף ֿמשנה). שמתענים הביא לא הי "ב , שם ל' ובפרק 
עליהם  "מתענין העתיק  לא תקעו) סי ' (או"ח  ב 'טור' ואמנם

שרי ?"23)בשבת". מי  בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע  מותר וכי  יוסי ,24)(= כרבי 

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט .) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב 'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי  לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי "ב  שבת מהל' פ "ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈeÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó  el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב .25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙Bv‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙BaÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈzÓe30,ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ÊBÁ BÈ‡  ÔLÈ Ì‡ Ï‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ "ב  ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע 

ה"ה). פ "ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י "ג בני 
לנקבה  וט "ו לזכר מי "ח  פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי ' או"ח  אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י  עשור שביתת מהל' בפ "ב  רבינו

א.30) יב , שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ "ג בתענית הפסיק 34)כרבי , שהרי 

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק 
'ירושלמי ' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ "א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆
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BÏ LÈ  ÔÈeÒ‡‰ ˙Èa eÒ‡ B‡ ,a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ LwÏe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈

'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆
‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…

ÌÈeÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב :) (תענית יוסי  רבי  של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף  רשאי  יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף  טוֿטז: יב , בשמואלֿב  מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב : יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י , שם,

.È,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ÁÓ :‰lÙz‰ Á‡ ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»

B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי  בתענית יושב  (אם יתיב  "ואי  א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי ? מבערב ),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח  דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח , נתמלא זה אף  ברוח , המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י )",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב :
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח ), (וכפירוש תפילה
שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י ) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי ' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי  תעניתי , צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי ' יג), סי ' דתענית פ "א אשר"י  (הגהות בתענית"

הספר. בסוף  רבינו ותשובות ב .40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.‡ÈÂÈÏÚ Ïa˜42„Ï  ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈle ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡  B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני .44)התחרט .43)תענית, ביום גם כלומר,
שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון

יג. בהלכה להלן המבואר

.È‰‡B‰46ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈˆ ,Ú ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
BÚÈÂ eLiL48.‰eL˙a ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»
‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆

˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

ב .46) יב , אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע , ואיזה טוב  איזה לידע  חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף , ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי  ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק  ברכות במסכת שאמרו
רפח ). סי ' או"ח  ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי  שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב  בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.‚È˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ‡L52ÂÈˆÙÁa „eË ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È‰ 54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È‰  ÌBi‰ ‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב .51) יא, א.52)שם, יב , קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני  אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי55)היום. "מילתיה ה"א: פ "ח  נדרים 'ירושלמי '
דדמך  ושמע  בצור, הוה יונה רבי  שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אף ֿעלֿגב  יוסי , דרבי  בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב "ד אבל לתענית). לו (ונחשב 
יב .). (תענית בפירוש אומר שהבבלי  שכיון וסוברים, עליו
על  חולק  הוא הערב ", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב "ם שדעת המגידֿמשנה וכתב  ה'ירושלמי '.
שחושב  משעה היינו הערב ", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב  "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב  כו' הערב  עד כלום טעם
כהראב "ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי  שהן שכתב ,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני  שאכל מי 
בו  חזר שהרמב "ם ששמע  מביא, בתשובה והרשב "א הערב ].
לא  אם אלא עינוי  אינו שעות "עינוי  כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם

.„ÈB˙ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa  ˙ÈÚ˙a ÈeM‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È‰  Ì˙»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;Ï BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
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ÏÚ b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«
ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈLz‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏÈ ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י60)כזית.59)'ירושלמי '

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח '). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח  שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ "ד (רבינו אחר יום לצום וחייב  תעניתו

כאן). הראב "ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È‰  ‰ÚÂ ,‰ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב . י , תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי  היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י ). אתענה
הציבור  טורח  מפני  היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני  שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י 

משם. שיצא מקום חומרי  אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ "א תענית ('ירושלמי ' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï  e„È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
ÒÎÂ ‰ÚO LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰  ÚÂ ÏÈ‡B‰  ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
 ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏËe ‰Êb ÏÚ B‡ ,‰ÚÂ ‰»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ  ˙BˆÁ Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי  אליעזר כרבי  א. יט , תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב  בתהלים, קלו מזמור

ברומו  יושב  שהקדושֿברוךֿהוא "מפני  הגדול הלל נקרא
קח .). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק  עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב  ש"מתוך א. כו, ודף  ב  כה, תענית
(רש"י ). השובע " על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב "ד אבל התענית. להשלים
יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף  אותו להשלים צריכים

.ÊÈ,˙Bv‰ ÈtÓ eav‰ ÏÚ ÔÈÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ˜„Be ˙Òk‰ ˙Èa ÔÈLBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙ÈÁL ˙lÙz Á‡Ó ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈÈ‰ÊÓe ;˙BÚ ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈÙÓe ,˙BÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ˜BÁÂ ÔÈLB„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚBÊ ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ„a69ÌBi‰ ÚÈ :ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎa ÔÈ‡B˜70ÒeÓ :Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔBÁ‡‰ ÌBi‰ ÚÈe .‰v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡Èpa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואף ֿעלֿפי  אביי . של מימרא ב . יב , תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט , (נחמיה הפסוק  שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ "ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב , בפ "ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי , של ומימרא ב . ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני  הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא
כדי וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע  העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע  מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב "ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח '). ('צפנת הי "ח  יג

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ח שישי יום 

   1 
הצרות 1) פרטי  בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט . ודיניהן לאחת, אחת
נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש

אחרים. פרקים שני  לה

.‡ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙nL eaˆ ÏL ˙Bv‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡OÈÏ Ï‡OÈ È‡BO ˙ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú ‰iÁ ÏÚÂ ,c‰ ÏÚÂ ,Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי  - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי  אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.ÈÚ‰ d˙B‡  el‡ ÏkÓ ‰ˆ da LiL ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙BÈÒ ÏÎÂ ,‰v‰ ÚzL „Ú ˙Ú˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜Ó Ï‡ ,˙BÚÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ4ÔÈÚÈ˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎe . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙vÓ ıeÁ ;eÓ‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿
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˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ˙Ó ÔÈ‡ Ï‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙BˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי  לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב  בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.‚Ì"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡OÈÏ Ï‡OÈ È‡BO ˙ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ CÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰Êb Ì‰ÈÏÚ Ê‚Ï B‡ ,ı‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È‰  ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙BÈqL ÌÈÚ‰ ÏÎÂ .eÓÁiL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי  אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.„ÔB‚k ,ÌBÏL ÏL Á elÙ‡ ?„ˆÈk Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa eÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡OÈ ÔÈe Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
:Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰ˆ BÊ È‰  ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡L ÏÏkÓ  ÌÎˆ‡a Ú˙ ‡Ï ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰ˆ 7. »»

שלום,7) של שאינו חרב  לומר צריך אינו שאמרו "חרב 
יותר  שלום של חרב  לך שאין שלום, של חרב  אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי  על ואף  נכה, מפרעה

.‰LÓÁ da LiL ÈÚ ?„ ‡È‰ BÊ È‡ .c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .c ‰Ê È‰  ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .c ‰Ê ÔÈ‡  ÌÈÓÈ ‰Úa‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.c ‰Ê ÔÈ‡  ‰Úa‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .c ∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף ".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע  ועלולים בטבעם, חלושים

.Â˙BiÏb ‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡OÈ ı‡a „ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡OÈ10‰È„Óa „ ‰È‰ .11˙BiLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL  ˙Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ  (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ .11)לארץ ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני  טבע  שנשתנה מפני  דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי  ונתברר

ספק  מפני  הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו
נפש. פקוח 

.Ê‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È‰ ,ÌBia ÈÚa ‰˙‡ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È ÈL ‰˙‡ Ì‡  ÌBia ‰„Oa ‰˙‡ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„Â Ì„‡ È ÈL ‰˙‡Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
 Ì‰ÈÁ‡ ‰Ù„ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È‰  Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰ÈÁ‡ ‰Ù„ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰ÙË Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔBÚ‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰ÙË»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף . חיתו של הקבוע  אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי  מהם אחד אף 

.Á,˙BnLp‰ ˙Bˆ‡e ˙Ba„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡  ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È‰ ,‰ÒÈÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.ËeÁlML ÛBÚ‰ OÓÂ ı‡‰ OÓ ÈÈÓ ‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚˆ ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡  Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï‡ ,ÔÈÚÈ˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף . ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.È‡l‡ Ô‰Ó ‰‡ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï‡ .‡e‰L ÏÎa  ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ  וכל רבה, במהירות מתפשט  שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.‡È.‰‡eza ÏÈÁ˙iMÓ  ÔB˜i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

epz21.ÔÈÚÈ˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי  הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.È˙ÏtÓ ÈÚa ‰˙L È‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È‰  ‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Èa ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆
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כתב 22) והריטב "א הוא. כמה זה ריבוי  רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „iL È‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰kÒ‡ ÔB‚k ,ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a‰25eÁÁ B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙ˆ BÊ È‰  ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈÊB‚Â ,eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,eav‰ a ËLt Ì‡Â ;ÁBt ÔÈÁLk ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,LÈ CekÁ Ï‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈc eÏÊe‰L È‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ L ‰BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡OÈ ı‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ïa ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰OÚ ‰ÂL kÓÏ bz‰ CËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,eaˆ ˙ˆ BÊ È‰  Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ eaL È‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
eˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰˙È ‰»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
 ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡OÈ ı‡e .Ô‰Èƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èze ,ÌÈ‰ ı‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰BË ÌÈÓLb‰ Â ,ÌÈ‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰Bh‰ ÈÚ‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח 

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡ez¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È‰  LÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eLÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈt ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡OÈ ı‡a BÏ B˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È‰  ÌÈÓL‚ e„È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈÓL‚ e„iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙BÚn‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙BBa‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙BBaÏ Èe‡‰ ÌLb „iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È‰ ¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ

˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ
.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙va ˙kÓ BÊ È‰  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי  המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני  ומתקלקלים

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ט  ש "ק יום 

   1 
לצבור 1) הקבוע  והזמן הגשמים, תעניות חלוקי  בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי  להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„È ‡lL È‰˙lÁzÓ wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁÓa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי  א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע  א: י , שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי  היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב :4)במעשיהם י , שם
יחיד  להיות ראוי  איני  אני , תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי כל אלא רבנן) בין נחשב  להיות כלֿכך חשוב  (איני 

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈzÓe5ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„BÚa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»

ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ ÈzÏ ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי  א. י , שם משנה,
ה"ח ). פ "א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי ' שבוע  באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ "ו). המקדש ב .7)כלי  טו, שם היום 8)משנה, ברביע 

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ "א סוף  למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ eÚ»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
eav‰ ÏÚ ˙BÁ‡9el‡ LÏLe .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
etk11ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„BÚa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿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



קסז                
         

wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ
‡lL Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…

ÏÎB‡Â ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»
.ÌBia«

כפי9) הראשונות מן חמורות והן ב . יב , שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ "ה להלן רבינו כתב  וכן אסור. שלו השמשות
להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף  באב , תשעה
שביתת  מהל' (פ "א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב  בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק "ב , תקעה סי ' אברהם' ב 'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף  ובכת"י  לו ה"ג].
כח . והערה ה הלכה להלן וראה רוקח '), ('מעשה בלבד"

שבוע .12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב  בית לאנשי  לעזור שיוכלו ב .

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי 
וכן  ע "ב ). ג ווילנא דפוס  דתענית, פ "א (רי "ף  התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ :) (עירובין אמרו
ויש  (רי "ף ). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו
מבעוד  להוסיף  מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,
קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף 

הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב "ן יום מבעוד

.„˙iOÚa ÔÈeÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈzÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁa ÔÈeÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

zÓ ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt Ï‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁn‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈeÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ÈÚ‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈeÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ,‰hn‰zÓ Cca Ï «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»

ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èza ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב .17) יב , בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא
- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף  מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף  (מבערב ), מאורתא עצרת מה אי  מלאכה.
קרא: אמר - לי  מיפרשא לדידי  זירא, רבי  אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי  צום אף  רש"י ), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב . תענוג,22)שם.21)יב , של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק  וכן ב . יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י , פ "ה (להלן באב  תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ "ה
יום  שלענין ה"ט , עשור שביתת מהל' בפ "ג וראה עיי "ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב  הלכה למעלה ראה
הי "ז. סוף  ופ "א

.‰˙BiÚz ÚL ÔÈÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ eÚ»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
eav‰ ÏÚ ˙BÁ‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙BaÚ „Ïa ÚM‰ el‡e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙BaÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ‡La Ï‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»

ב .25) יב , שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק  רבינו ודעת י ].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע  - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט  היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ "א תענית 'ירושלמי '

.ÂÔÈpÚ˙Ó ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz ÚLe¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ‡ ˙È ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa eÒ‡ ‡e‰L c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BBÁ‡‰ ÚM‰ el‡a eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב .28) טו, שם ב .29)משנה, יג, תענית

.ÊÔÈÚÈ˙Ó „Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„ÈBÓe ;ÈÚ‰ BÁaƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈

ÌkcÓ eeLiL31˙BÎa LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙e ˙ÈÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«

˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎa ÌÈOÚÂ33ÈLe . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ
ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe Ú ˙ÚÏ35Ï‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»

Ì‡Â .˙aM‰ „Bk ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ
„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»

‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ
LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב .30) יב , שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ "ד להלן ב .33)המבוארות יב , שם משנה,

אכילה  צרכי  לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר
לד. הערה להלן וראה תקעה). סי ' יוסף ' ('בית ושתיה

הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב . מזון לקנות
שם). יוסף ' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות

שם).36) יוסף ' ('בית חמישי  ביום והיינו ב . יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י :

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי  הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י  לפניה

.ÁeÚ ‡ÏÂ el‡ eÚ39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ  »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈe40eiÎÂ eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈËe , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰ie ‰it44,‰ie ‰it ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔBÚ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ
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קסח        
  

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaBÁ46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
‰ÙOa BÏ ÔÈÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»

L‡ „ÎÂ ‰Ù47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב . יב , שם משנה,
ב . צורות.41)יד, ידי  על הקירות לקדש 42)קישוט 

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי  אשה לכנוס 
ה"ד).44) אישות מהל' בפט "ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכיודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני  מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני  יולד "וליוסף  נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף  כדי  הרעב ", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי  אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב . יד:).47)יב , (תענית איבה לידי  יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe ÌcÏ ÔÈÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈLa eav‰ ÏÚ ÔÈÊBb ÔÈ‡L ;eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰OÚ LÏMÓ ˙È e„È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈzÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒe ‰ˆÈÁe ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈzÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÌÈeÙe ÌÈL„Á ÈL‡Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆

BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«

‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ wÚ Ïk e„È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י , שם וגמרא ב . יב , שם שם 49)משנה, 'ירושלמי '
בסמוך. להלן וראה ה"ח , ב .50)פ "א יד, תענית

א.51) י , שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט  א. י , שם
ס "ז]. תקעב  סי ' או"ח  בשו"ע  וצ "ע  זמנה. עבר כבר שהרי 

משה').53) ('פני  ניסן תקופת אחרי  יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב , (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי  וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני  עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי '

להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡OÈ ı‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk  ‰Ê ÔÓÊ Á‡ B‡ ÔÂLÁÓa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈeÙe ‰kÁe ÌÈL„Á ÈL‡a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰ÚL BÓk ÔÎ ÈÁ‡56,ÌÈÓL‚ e„È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰OÚ LÏL eav‰ ÏÚ ÔÈÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

eÓ‡L „q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסף ֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ 

כסלו. ב ' עד חשון כה רבי57)ביום "אמר ב . יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי ? יהודה:
המקומות  לפי  הכל השנים לפי  הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי  הכל

.‡È,ı‡Ï ‰ˆeÁa eav‰ ÔÈÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz eav‰ ÏÚ ÔÈÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
Ïa Ï‡OÈ ı‡a„59Ën‰ ÏÏ‚e60OÚ Ô˙B‡e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BBÁ‡ ÚLÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק 
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב : יא, בתענית

לארץ  בחוץ  נשיא שאין לפי  בלבד", באב  תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב "א), לארץ  בחוץ  סמוכין ואין (רמב "ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה



     

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ג ראשון  יום 

קז. עשה מצות קז. תעשה לא מצות
― הק"ז מּלׁשּנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ֿ הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָאת
ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו אׁשם, ֲֲֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ֿ תעׂשה, ּבלא ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוכּיֹוצא

אתֹו" איׁש ֿ יקּדיׁש "לא ּבהמה:  ּובא . ְְִִֵַָָֹֹ
ּבּקּבלה    ― אתֹו" איׁש ֿ יקּדיׁש "לא ְִִַַַָָֹֹ

ספרא ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש לי "אין : ְְְְִִִֵֵֵֶַָ

אֹותם מׁשּנין ׁשאין ֿ הּקדׁשים לכל מּנין ּבכֹור, ְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא
ֿ יקּדיׁש לא "ּבבהמה לֹומר: ּתלמּוד לקדּׁשה? ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻֻמקדּׁשה
לה' יבּכר "אׁשר ֿ ּׁשּנאמר: מה על רמז ― אתֹו" ְֱֲִֶֶֶַַַַַַָֹֻאיׁש
ּׁשּיהא ֿ מה ּכל אמר: ּכאּלּו אתֹו" איׁש ֿ יקּדיׁש לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּבבהמה
אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש יקּדיׁש לא ּבּבהמה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלה'
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהּוא. ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָיּׁשאר

ְִָמּתמּורה.

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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קסט         
  

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ד שני יום 

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ה שלישי יום 

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ו  רביעי יום 

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ז חמישי יום 

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ח שישי יום 

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ט  ש "ק יום 

קז. עשה מצות
יום שני ֿ ש "ק כ "ד ֿ כ "ט ניסן 

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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המשך ביאור למס' הוריות ליום שישי עמ' ב



קע

ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dheq(oey`x meil)

àîéé÷ íúäzkylay lecbd oic ziaa z`vnp xak `id ixd - ¨¨©§¨
,`xnbd zvxzn .dilr enii` my ixdy ,zifbddì ïðé÷qîc§©§¦©¨

éãk dì ïðéúçîedòbééì,drbiil ick dze` micxene dze` milrn - ¨§¦©¨§¥§©§¨
uegn l` dze` ecixed ,dilr enii`e dze` elrdy xg`ly xnelk
dn oirke .dzpif m` dcez jk jezne ,rbiizzy ick ziad xdl

,mc` bexdl ick cirdl mi`ad micr iabl ep`vnyéaø ,àéðúc§©§¨©¦
øîBà øæòìà ïa ïBòîL,íéãòä úà ïéòéqî ïéc úéacirdl mi`ad ¦§¤¤§¨¨¥¥¦©¦¦¤¨¥¦

,mc` bexdl ickíB÷nîíB÷îìz` lawp o`k `l mdl mixne`y - ¦¨§¨
,d`ld oke xg` xcga `l` mkzecrïäéìò ïzòc óøhzL éãk, §¥¤¦¨¥©§¨£¥¤

ïäa eøæçéå.mipxwy md m` cirdln mda exfgi jk jezne - §©§§¨¤
,dpyna epipyíMLxepwip xrya -úBèBqä úà ïé÷Lîoixdhne ¤¨©§¦¤©

oirxevnd z` oixdhne zecleid z`'eëå,`xnbd zl`ey .àîìLa §¦§¨¨
úBèBñn cnlp ,xepwip xrya cenrl zekixvy dn ,áéúëczyxta ¦§¦

dheq''ä éðôì äLàä úà ïäkä ãéîòäå"lr miiwzn 'd iptle - §¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥
e .xepwip xrya epiidc ,dxfrl dqipka zcnery ici,énð ïéòøBöî§¨¦©¦

n cnlp dxfrl dqipka cenrl mikixvy dnáéúëcrxevn zyxta ¦§¦
'Bâå øäèîä ïäkä ãéîòäå"."'d iptlàîòè éàî úãìBé àlà §¤¡¦©Ÿ¥©§©¥§¤¨¤¤©©£¨

,xepwip xrya cenrl dkixvïéîéi÷å ïééúàc íeMî àîéìéà¦¥¨¦§©§¨§©¨¦
eäééðaøewàyn `ed mrhdy xn`p m` -cil cenrl zekixvy me ©§§©§

ke ,ezaxwd zrya oaxwdàlà áø÷ íãà ìL Bðaø÷ ïéà àéðúc§©§¨¥¨§¨¤¨¨¨¥¤¨
åéab ìò ãîBò ïk íàokle ,ezaxwd onfa epaxwl jenq cnery - ¦¥¥©©¨

.xepwip xrya zecleid zecner eidéëä éà,ok m` -énð úBáæå ïéáæ ¦¨¦¨¦§¨©¦
,my cenrl ekxhvi mzxdh oaxw z` mi`iany daf e` af mb -

,`xnbd zayiin .zclei wx dxikfd dpynd eli`eénð éëä ïéà- ¥¨¦©¦
oi`y mrhd iptn ,xepwip xrya cenrl mikixv zeafe miaf mb ok`

,my cner ok m` `l` axw mc` ly epaxwè÷ð eäééðéî àãç àpúå§©¨£¨¦©§¨©
cenrl jixvy dxtk xqegn ly zg` `nbec xikfd `pzdy `l` -

.zclei wx xikfd okle ,my
úçàk úBèBñ ézL ïé÷Lî ïéà ïðaø eðz,cgia dxfra ze`vnpd - ¨©¨¨¥©§¦§¥§©©

éãkdzøéáça ñb daì àäé àlL,d`nh odn zg`y okziy - §¥¤Ÿ§¥¦¨©©£¤§¨
,dxedh `idy zxne`e dixac lr zcner dipyd z` d`xzy jezne

.dlrapy dcez `l jkitle ,dzenk zeyrl dal dilr xabziéaø©¦
äãeäéäæ àeä íMä ïî àì øîBà`ly mrhd xwir df oi` - §¨¥Ÿ¦©¥¤

,cgia zeheq izy miwynøîà àlààø÷riayde" weqtdn cnlp - ¤¨¨©§¨
dúBàef dheq wx miwceay rnyny ,"odkddcáì,`xnbd zl`ey . ¨§©¨

àn÷ àpúåixde ,dzxaga qb dal didi `ly `xaqn z`f cnly §©¨©¨
áéúëä'dúBàok` ,`xnbd zvxzn .weqtdn z`f cnl `l dnle ,' ¨§¦¨

dy `l` ,weqtdn df oic cnl `nw `pz mbàn÷ àpz`ziixaaéaø ©¨©¨©¦
àéä ïBòîL,Léøãcàø÷c íòè,dxezd inrh z` yxec xy` - ¦§¦§¨¦©©¦§¨

øîà÷ íòh äîeqb dal didi `ly `xaqd z` xn`y dne - ©©©¨¨©
,dxezd ixacl mrh `ed ,dzxagaíòh äîodkd riayny dxezd ©©©

dcáì dúBà,àäé àlL éãkdzøéáça ñb daì. ¨§©¨§¥¤Ÿ§¥¦¨©©£¤§¨
,`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoerny iax oia oicl weligd dn - ©¥©§

`ly dcedi iax oial cgia zeheq izy miwyn oi`y mrhd z` yxcy
,daiyne .yxceäééðéa àkéàdheqdy ote`a oicl mdipia welig `vi ¦¨¥©§

úúúBøzrcl .dzced `l ok it lr s`e dwicadn zcrexe zcgtn - ¤¤
didi `ly ick `ed cgi zeheq izy miwyn oi`y mrhdy oerny iax
ozip ok m`e ,da qb dal oi`y mi`ex ep` ixd df ote`a ,qb dal
mrh yxc `ly dcedi iax zrcl j` .zxg` dheq mr cgi dzewydl
dywn .df ote`a s` cgi mze` ewyi `l ,aezkd zxifb ef `l` dxezd

,`xnbdïé÷Lî éî úúúBøåote`a ,oerny iax zrcl ok` m`d - §¤¤¦©§¦
`diy yygd z` oi`y oeik ,cgi zeheq izy miwyn zzzex `idy

.da qb dalàäåizy miwyn eidi `ly xnel ztqep daiq yi ixde - §¨
y epicia `ed llk ixdy ,cgi zeheqúBìéáç úBöî ïéNBò ïéà¥¦¦§£¦

úBìéáçziiyry d`xi `ly ick ,cgi zeevn izy miniiwn oi` - , £¦
ef daiqe ,epnn xhtidl dvexe `yn ageqy ink eilr gxeh zeevnd

ke .df ote`a s` zkiiyúçàk úBèBñ ézL ïé÷Lî ïéà ïðúc,ïéàå ¦§©¥©§¦§¥§©©§¥

éðL ïéøäèîúçàk ïéòøBöîmirxevn ipy zxdha miwqrzn `l - §©£¦§¥§¨¦§©©
,cgiïéàåïéòöBøly mpfe`aíéãáò éðLz`vl mivex mpi`y miixar §¥§¦§¥£¨¦

mipy yy xg`l iyteglúçàk,úBìâò ézL ïéôøBò ïéàådlbr ly §©©§¥§¦§¥£¨
dtexrúçàk,úBìéáç úBìéáç úBöî ïéNBò ïéàL éôìyxetn ixd . §©©§¦¤¥¦¦§£¦£¦

zeliag zevn oiyer oi`y meyn cgia zeheq izy zewydl ozip `ly
,`xnbd zvxzn .zeliag¯ àîéúéàå éiaà øîàuxizy mixne` yie ¨©©©¥§¦¥¨

z`fáøàðäk,àéL÷ àì,ïàkizy miwyn oi`y dxn`y `ziixad - ©©£¨Ÿ©§¨¨
dxaic ,zeliag zeliag zeevn oiyer oi`y meyn cgi zeheqïäëa§Ÿ¥

ãçà,eilr gxeh d`xp cgi dwyi m`y ,ïàkoerny iax zhiy - ¤¨¨
xn`p ,cgi zeheq izy zewydl minrtl ozipyíéðäk éðLalky - ¦§¥Ÿ£¦

.zeliag zeliagl aygp epi` okle ,zxg` dheq dwyi odk
,dpyna epipyäéãâáa æçBà ïäkäå,dal z` dlbn `edy cr 'eke §©Ÿ¥¥¦§¨¤¨

.dxry z` xzeqeeðzïðaødxeza xn`p,"äMàä Làø úà òøôe" ¨©¨¨¨©¤Ÿ¨¦¨
dLàø àlà éì ïéà,dheqd y`x z` dlbiy wx weqta yxetny - ¥¦¤¨Ÿ¨

ïépî dôebepcnly itk ald cbpk cr dteb z` mb dlbny oiipn - ¨¦©¦
.dpyna'äMàä' øîBì ãeîìzy`x aezky xeziidn cnlp - ©§©¨¦¨

,zl`eye `ziixad dkiynn .dy`x z` rxte aezk `le 'dy`d'íà¦
äî ïk'dLàø úà òøôe' øîBì ãeîìzly xeziid zeaxl `a dn - ¥©©§©¨©¤Ÿ¨

df xezi ,daiyne .'z`'døòN úà øúBñ ïäkäL ,ãnìîxg`ly - §©¥¤©Ÿ¥¥¤§¨¨
zeaxdl ick xryd zxiyw z` xzeqe siqen dy`x z` dliby

.xftzn dxryy jka dieliba
,dpyna epipydaì äéä íà øîBà äãeäé éaøedlbn did `l d`p ©¦§¨¥¦¨¨¦¨
àøîéîì .'eëådpynd ixacn dler -àøeäøäì Lééç äãeäé éaøc §§¥§¨§©¦§¨¨¥§¦§¨

xaeq okle ,dpnn mxvi dxbzi dheqd z` mi`exdy jkl yyegy -
eli`e .dxya z` milbn eid `l d`p `id m`yéLééç àì ïðaøå- §©¨¨Ÿ¨§¥

z` dlbn did d`p dzid m` mby mixaeq okle ,jkl miyyeg mpi`
,`xnbd dywn .dtebeäì ïðéòîL àëtéà àäåoldl `ziixaay - §¨¦§¨¨§¦©§

,jtidl exn`àéðúc,dliwqa bxdidl `veid iablLéàä`veiy §©§¨¨¦
,lwqidlëîåéðôlî ãçà ÷øt BúBà ïéqcbpk eiptln ca zkizga - §©¦¤¤¤¨¦§¨¨

,deexrd mewnäéøçàlî ãçàå äéðôlî ãçà íé÷øt éðL äMàäå§¨¦¨§¥§¨¦¤¨¦§¨¤¨§¤¨¦§©¨¤¨
,dixeg`n mb ca zkizga zeqkl mitiqen eid dy`d z`e -éðtî¦§¥

äåøò dlekLdid mteb x`y la` ,xeg`n mb dzeexr zi`xpy - ¤¨¤§¨
,milwqpy drya mexräãeäé éaø éøác.Léàä íéøîBà íéîëçå ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¨¦

ì÷ñðíBøòla` ,dcedi iax ixacke ,äneøò úì÷ñð äMàä ïéàå ¦§¨¨§¥¨¦¨¦§¤¤£¨
dxbzi dnexr dze` mi`exdy miyyeg opaxly ixd .micbaa `l`
jkl miyyeg `l dcedi iaxl eli`e ,micbaa zlwqp okle da mxvi
zvxzn .epzpyna mzhiyl dxizq edfe ,dnexr zlwqp okle

,`xnbdøîààëä äaødheqa iabl -éàî àîòèixac mrh dn - ¨©©¨¨¨©£¨©
meyn ,dpnn exbziy miyyegy dcedi iaxïéc úéaî àöz ànL¤¨¥¥¦¥¦

úéàkæ,zenz `le dxedh `idy xxazie wcaiz -éçøt da eøbúéå ©¨¦§¦§¨¨¦§¥
äpeäkokle ,dpnn exbzi dteb z` e`xy mipdkdy yeygl yie - §¨

la` .dteb z` zelbl oi` d`p `id m`y dcedi iax xaeqíúä- ¨¨
,lwqidl z`veiaàäà÷lzñîoi` okle ,dzne zlwqp `id ixd - ¨¦§©§¨

.da xdxdl mi`exd e`eaiy yeyglàîéz éëåééeøbéàì éúà §¦¥¨¨¥§¦¨¥
àúééðøçàayi oiicr j` ,zlwqpa exdxdi `ly s`y xn`z m`e - §©£©§¨¨

aiydl yi ,zxg` dy`a exbzi dnexr dze` e`xiy jezny yeygl
ixdy ,jkn yeygl oi`yéøéîb àáø øîàä,izeaxn icia zxeqn - ¨¨©¨¨§¦¥

àlà èìBL òøä øöé ïéàcúBàBø åéðéòL äîady` dze`a - §¥¥¤¨©¥¤¨§©¤¥¨
iax yyg `l cin dzn `idy lwqidl z`veia okle ,mc`d d`xy

.mi`exd dpnn exbziy dcedi
,`xnbd dywnïðaøc àéL÷ äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,àáø øîà̈©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨§©¨¨

àéL÷ àì ïðaøcàwx dziid `xnbd dzywdy dxizqd ike - ©§©¨¨Ÿ©§¨
z` dax uxiz mpn` ,xnelk ,opax ixaca `le dcedi iax ixaca
.opax ixaca dxizqd z` uxiz `l la` ,dcedi iax ixaca dxizqd

øîà àlààéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àáø,ïépLãk- ¤¨¨©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¦§©¦
dheq oial ,cin dzn `idy lwqidl z`veid oia dax wligy enk

.da zexbzdl mi`exd e`eai zi`kf `vze dxedh `id m`y
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dheq(oey`x meil)

àéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøc`l mlerly ,mipicd oia dxizqd §©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨
y `l` ,xedxdl opax eyygàëädheq iabl -éàî àîòèmrhd - ¨¨©£¨©

`ed ,dteb z` milbnyíeMîxn`pyìk eøñåðå''íéLðäjkle - ¦§¦©§¨©¨¦
bdpzdl xqen egwie miypd z`f e`xiy ick ,dyiial deevn

j` .epfy cyg icil mnvr z` `iadl `le zeripvaíúäiabl - ¨¨
ebdpi `le xqen egwi zexg`y ick dyiial jixv oi` ,lwqidl z`vei

ixdy ,dzenkäfî ìBãb øeqéé Eì ïéà`idyk dze` ze`exy - ¥§¦¨¦¤
.zlwqpàîéz éëåézøz da ãéáòì`idy mb e`xiy xn`z m`e - §¦¥¨©£¦¨©§¥
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iax zwelgna dielz ,dti dzin bxdpl xexal yiy ongp ax xn`y
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zlwqp dy`d oi`y mixaeq okle dti dzin xexal yiy mixaeq
.dnexr zlwqpy xaeq okle df oic lr wleg dcedi iaxe ,dnexr

,`xnbd dgecàìdcedi iax zwelgna miielz `l ongp ax ixac - Ÿ
`l` ,opaxeïîçð áøc eäì úéà àîìò éleëc`veil xexal yiy - §¥¨§¨¦§§©©§¨
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`idyk lwqdle zefazdl xy`n ,xzei xrhvdl dl mexbie dzind

.dl dtid dzind `id ef `linne ,dnexrøîedcedi iax -,øáñ ©¨©
éãò déôeâc àøòöódéðBéæaî éôè déì`ly dy`l aeyg xzei - ©£¨§¥¨¦¥§¥¦¦§¥

lwqidle zefazdl dy`d dticrn okle ,dfazz `lyn xrhvz
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dúBàaíéøòBëî íéãâa.dfazze leepzzy liaya , ¨§¨¦§¨¦

,dpyna epipy'eëå áäæ éìk äéìò eéä.dleepl ick dpnn oixiarn ¨¨¤¨§¥¨¨§
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,mihiykzd z` dpnn mixiqnydì ìéåeðî éìeeð àzLäixdy - ©§¨©¥§©¥¨
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y meyndì úéà éðäaéôè ïBéfaonfa mihiykz dilr eidi m`y - §¨¥¦¨¦¨§¥
xzei jka yi ,xfetne dlebn dxrye dail cbpk cr dnexr `idy

e ,oeifaéðàñî íééñå ìéèøò çéìL éLðéà éøîàãkjxcy enke - ¦§¨§¦¦§¥§¦©©§¦§¨¥§¨¥
ef dy` jk ,miilrp wx yaele mexr jledy in lr wegvl miyp`d

.adf ihiykz mr zklede zleepn dlekïì òîLî à÷epl dycig - ¨©§©¨
.adf ihiykz ila zeidl dl oeifa xzei mewn lkny dpynd

,dpyna epipyìáç àéáî Ck øçàådiccn dlrnl exyewe ixvn §©©¨¥¦¤¤
.'eëåàðeä áøî àaà éaø dépéî àòa,`ped ax z` `a` ax l`y - §§¨¦¥©¦©¨¥©¨
ìáçäèBña ákòiL eäî éøönädf ixvn lag dxiywd m`d - ¤¤©¦§¦©¤§©¥§¨

laga exywi ixvn lag oi` m`y e` ,dheqd z`wyd z` akrn
`ed dxiywl mrhd m`d ,md wtqd iccve .dze` ewyie xg`íeMî¦

eèîMé àlLàeä äéìòî äéãâamicbad ekyni `ly liaya - ¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨
df itle ,dal cbpk cr odkd mze` rxwy xg`l dhn itlkìeöìöáe§¦§

ébñ énð ïè÷.witqn mb ohw laga -àîìéc Bàdxiywl mrhdy ¨¨©¦©¦¦§¨
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dareäìòîì dì øLB÷åäéccîlag df mrh itle ,dfazzy ick §¥¨§©§¨¦©¤¨

ixvnákòî,wtqd z` `xnbd zhyet .dpbzn `id ea `weecy , §©¥
déì øîà,`a` axl `ped ax -äeúéðz,epzpyna epcnl -øçàå ¨©¥§¦¨§©©

dì BøLB÷å éøönä ìáç àéáî CkàlL éãk äéccî äìòîì ¨¥¦¤¤©¦§¦§§¨§©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ
äéìòî äéãâa eèîMéelti `ly liaya `id dxiywdy yxetn ixd , ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨

.ixvn lag `weec `le xyk lag lk ok m`e ,micbad
,dpyna epipy'eëå äàøé da úBàøì äöBøä ìëåmiypd lke §¨¨¤¦§¨¦§¤§

,`xnbd dywn .dze`xl zexzenàéL÷ àôeb àädpynd ixac - ¨¨©§¨
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äàBø,àîìày rnyn -éLð àðL àìå éøáb àðL àìlcad oi` - ¤©§¨Ÿ§¨©§¥§Ÿ§¨¨¥
oiadrya dheqd z` ze`xl xzen mlekl `l` ,miypl miyp`
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.miyp`àlà,`xnbd zvxznàáø øîàdpynd ixac zligz ok` , ¤¨¨©¨¨
yäàBø da úBàøì äöBøä ìkmlek lr dxn`p ,àìå éøáb àðL àì ¨¨¤¦§¨¤Ÿ§¨©§¥§Ÿ

éLð àðL,dpynd dtiqene ,úBáéiç íéLðåäúBàøìmiypd - §¨¨¥§¨¦©¨¦§¨
miiwl ,dleeipa dheqd z` ze`xl aeig mdilr yi dxfra ze`vnpy

dn z`äðéNòú àìå íéLpä ìk eøqeðå' øîàpL'äðëúnækr -il ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨
.lirlcke ,diyrn z` zeyrl e`ai `l dyper dn miypd e`xiy ici
,dheqd z` mifane mileepn eid ji` zncewd dpyna epcnly xg`l
cbpk dcn dl dyrp lkdy x`al epiptly `xnbde dpynd d`a

.dcn
äðùî.Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîamc`d z` miyiprnyk - §¦¨¤¨¨¥¨§¦

bdpzd `edy dcn dze`a enr mibdpzn ,xary dxiar lr minyn
y ,dheq iabl okle .dxiaraäøéáòì dîöò úà äèM÷ àéä- ¦¦§¨¤©§¨©£¥¨

,df cbpk ,lread ipira og `evnl ,dxiard liayaäìåeð íB÷nä- ©¨¦§¨
y oeik oke .dze` leepl dzeeiv dxezddîöò úà äúlb àéä¦¦§¨¤©§¨

äøéáòìd`xi lready ick dnvr z` dzlbe ziad gzta dayiy - ©£¥¨
,df cbpk ,dxiar dzi` xearie dze`äéìò älb íB÷nädxezd - ©¨¦¨¨¤¨

xrya dze` micinrny drya lk ipirl dlebn didzy dzeeiv
.xepwipCøiaïèaä Ck øçàå ,äléçz äøéáòa äìéçúäjxc - ©¨¥¦§¦¨©£¥¨§¦¨§©©¨©¤¤

jk xg`e ,lreal xya aexiwdn oey`xd dpdp jxidy `ed yinyzd
,ohadCëéôìy odkd dllwnïèaä Ck øçàå äléçz Cøiä ä÷ìz §¦¨¦§¤©¨¥§¦¨§©©¨©¤¤

,"dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza" xn`pyóebä ìk øàLe§¨¨©
èìt àìa`kde ilegd on mihlnp mpi` sebd ixa` x`y s`e - Ÿ¨©

.ohade jxid xg`l
àøîâ.óñBé áø øîà,äìéèa äcîc áb ìò óàyiprdl ewqty - ¨©©¥©©©§¦¨§¥¨

mewn lkn ,oic zia zezin drax`aìéèa àì äcîayper - §¦¨Ÿ¨¦
dxiar ixaerl miinyn miccen `l` ,wqt `l dzin dze` znbeck

.oldlcke ,da eaiigzdy dzina ezeniyéðz ïëå óñBé áø øîàc§¨©©¥§¥¨¥
éøãäðñ äìèaL ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àéiç éaø©¦¦¨¦¤¨©¥©¦§¨©©¦¤¨§¨©§¤§¥

mewn lkn ,zeytp ipic cer mipc `leeìèa àì úBúéî òaøà. ©§©¦Ÿ¨§
,`xnbd zl`eyàäåeìèadaiyn .zeytp ipic xak mipc oi` ixd - §¨¨§

,`xnbdòaøà ïéc àlàeìèa àì úBúéîz` yiprdl miny oic - ¤¨¦©§©¦Ÿ¨§
dnec dzina yprp okle ,lha `l oic zia zezin rax`a `hegd

,oebk ,mdläìé÷ñ áéiçúpL éîdilr yperdy dxiar dyry in - ¦¤¦§©¥§¦¨
,dliwq `idBà âbä ïî ìôBð BàBzñøBc äiç.ux`l ezlitneéî ¥¦©©©¨©§¦

äôéøN áéiçúpL,ä÷éìãa ìôBð Bà,sxypeBLékî Lçð Bàqx`de ¤¦§©¥§¥¨¥¦§¥¨¨¨©¦
.zne miptan eze` sxeyáéiçúpL éîäâéøä,siiq -øñîð Bà ¦¤¦§©¥£¦¨¦§©

åéìò ïéàa ïéèñéì Bà úeëìnì.axga bexdl mkxce ,áéiçúpL éî ©©§¦§¦¨¦¨¨¦¤¦§©¥
ä÷éðç,øäða òáBè Bà,mind jeza wpgpeúî BàékðBøñaici lr - £¦¨¥©§¨¨¥¦§§¦
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קעג

ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dheq(oey`x meil)

àéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøc`l mlerly ,mipicd oia dxizqd §©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨
y `l` ,xedxdl opax eyygàëädheq iabl -éàî àîòèmrhd - ¨¨©£¨©

`ed ,dteb z` milbnyíeMîxn`pyìk eøñåðå''íéLðäjkle - ¦§¦©§¨©¨¦
bdpzdl xqen egwie miypd z`f e`xiy ick ,dyiial deevn

j` .epfy cyg icil mnvr z` `iadl `le zeripvaíúäiabl - ¨¨
ebdpi `le xqen egwi zexg`y ick dyiial jixv oi` ,lwqidl z`vei

ixdy ,dzenkäfî ìBãb øeqéé Eì ïéà`idyk dze` ze`exy - ¥§¦¨¦¤
.zlwqpàîéz éëåézøz da ãéáòì`idy mb e`xiy xn`z m`e - §¦¥¨©£¦¨©§¥

,dze` miyiiany mbe zbxdpäeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà, ¨©©©§¨¨©©¨©£¨
y meyn ,ok miyer oi`øîà'EBîk Eòøì záäàå' àø÷cnlpe , ¨©§¨§¨©§¨§¥£¨

y o`knBì øBøabxdidl `veil xexal yi -äôé äúéî`ly - §¦¨¨¨
.eze` mizinnyk yiiazi

,`xnbd zl`eyàéä éàpz ïîçð áøc àîéìoicdy xn`p m`d - ¥¨§©©§¨©¨¥¦
iax zwelgna dielz ,dti dzin bxdpl xexal yiy ongp ax xn`y
opaxy ,mzwelgn mrh dfe .lwqidl z`veid iabl opaxe dcedi
zlwqp dy`d oi`y mixaeq okle dti dzin xexal yiy mixaeq
.dnexr zlwqpy xaeq okle df oic lr wleg dcedi iaxe ,dnexr

,`xnbd dgecàìdcedi iax zwelgna miielz `l ongp ax ixac - Ÿ
`l` ,opaxeïîçð áøc eäì úéà àîìò éleëc`veil xexal yiy - §¥¨§¨¦§§©©§¨

,dti dzin bxdidléâìôéî÷ àäa àëäå`id dn ewlgpy `l` - §¨¨§¨¨¦§§¥
,dl dti xzeid dzindøáñ øî,mixaeq opax -éãò déðBéæadéì ó ©¨©¦§¥¨¦¥

àøòvî éôèdéôeâc`lyn dfazz `ly dy`l aeyg xzei - §¥¦©£¨§¥
z` akri dfy s` micba mr lwqidl dy`d dticrn okle ,xrhvz
`idyk lwqdle zefazdl xy`n ,xzei xrhvdl dl mexbie dzind

.dl dtid dzind `id ef `linne ,dnexrøîedcedi iax -,øáñ ©¨©
éãò déôeâc àøòöódéðBéæaî éôè déì`ly dy`l aeyg xzei - ©£¨§¥¨¦¥§¥¦¦§¥

lwqidle zefazdl dy`d dticrn okle ,dfazz `lyn xrhvz
dl enxbie dzind z` eakri xy` micba mr lwqidln ,dnexr

.dl dtid dzind `id ef `linne .xzei xrhvdl
,dpyna epipyíéðáì äqeëî äúéämixegya dqkznàðz .'eëå- ¨§¨§¨§¨¦§¨¨

y `ziixaa epcnleéä íàmicba mbdì íéàð íéøBçL,ïéqëî ¦¨§¦¨¦¨§©¦
dúBàaíéøòBëî íéãâa.dfazze leepzzy liaya , ¨§¨¦§¨¦

,dpyna epipy'eëå áäæ éìk äéìò eéä.dleepl ick dpnn oixiarn ¨¨¤¨§¥¨¨§
df ixde ,z`f xnel dpynd dkxved recn ,`xnbd zl`eyàèéLt§¦¨

,mihiykzd z` dpnn mixiqnydì ìéåeðî éìeeð àzLäixdy - ©§¨©¥§©¥¨
,dleepl miyrn miyeràéòaéî éðädpnn mixiqny xnel jixv ike - ¨¥¦©§¨

,`xnbd zvxzn .zhyewn didz `ly ick mihiykzd z`eäî©
àîéúcmihiykzd z` dilr xi`ydl yiy xnel mixeaq epiid - §¥¨

y meyndì úéà éðäaéôè ïBéfaonfa mihiykz dilr eidi m`y - §¨¥¦¨¦¨§¥
xzei jka yi ,xfetne dlebn dxrye dail cbpk cr dnexr `idy

e ,oeifaéðàñî íééñå ìéèøò çéìL éLðéà éøîàãkjxcy enke - ¦§¨§¦¦§¥§¦©©§¦§¨¥§¨¥
ef dy` jk ,miilrp wx yaele mexr jledy in lr wegvl miyp`d

.adf ihiykz mr zklede zleepn dlekïì òîLî à÷epl dycig - ¨©§©¨
.adf ihiykz ila zeidl dl oeifa xzei mewn lkny dpynd

,dpyna epipyìáç àéáî Ck øçàådiccn dlrnl exyewe ixvn §©©¨¥¦¤¤
.'eëåàðeä áøî àaà éaø dépéî àòa,`ped ax z` `a` ax l`y - §§¨¦¥©¦©¨¥©¨
ìáçäèBña ákòiL eäî éøönädf ixvn lag dxiywd m`d - ¤¤©¦§¦©¤§©¥§¨

laga exywi ixvn lag oi` m`y e` ,dheqd z`wyd z` akrn
`ed dxiywl mrhd m`d ,md wtqd iccve .dze` ewyie xg`íeMî¦

eèîMé àlLàeä äéìòî äéãâamicbad ekyni `ly liaya - ¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨
df itle ,dal cbpk cr odkd mze` rxwy xg`l dhn itlkìeöìöáe§¦§

ébñ énð ïè÷.witqn mb ohw laga -àîìéc Bàdxiywl mrhdy ¨¨©¦©¦¦§¨
`edøîàc íeMîøîokle ,el miccen ccen mc`y dcnay ,oldl ¦§¨©©

y oeikBì äøâç àéäìeöìöaze`pzdl d`p cba dxbg dheqd - ¦¨§¨§¦§
,enr dxzqpy in iptaéøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôìqb `edy - §¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

dareäìòîì dì øLB÷åäéccîlag df mrh itle ,dfazzy ick §¥¨§©§¨¦©¤¨

ixvnákòî,wtqd z` `xnbd zhyet .dpbzn `id ea `weecy , §©¥
déì øîà,`a` axl `ped ax -äeúéðz,epzpyna epcnl -øçàå ¨©¥§¦¨§©©

dì BøLB÷å éøönä ìáç àéáî CkàlL éãk äéccî äìòîì ¨¥¦¤¤©¦§¦§§¨§©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ
äéìòî äéãâa eèîMéelti `ly liaya `id dxiywdy yxetn ixd , ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨

.ixvn lag `weec `le xyk lag lk ok m`e ,micbad
,dpyna epipy'eëå äàøé da úBàøì äöBøä ìëåmiypd lke §¨¨¤¦§¨¦§¤§

,`xnbd dywn .dze`xl zexzenàéL÷ àôeb àädpynd ixac - ¨¨©§¨
,mixzeqzøîày dpynd dxn` dligza -da úBàøì äöBøä ìk ¨§©§¨¨¤¦§¨

äàBø,àîìày rnyn -éLð àðL àìå éøáb àðL àìlcad oi` - ¤©§¨Ÿ§¨©§¥§Ÿ§¨¨¥
oiadrya dheqd z` ze`xl xzen mlekl `l` ,miypl miyp`

eli`e .dze` mileepnyéðz øãäåy epcnl dpynd jynda -ìk ©£©¨¥¨
dúBàøì úBøzeî íéLpärnyne ,ïéà íéLðxzen miypl `weec - ©¨¦¨¦§¨¨¦¥
la` ,dheqd z` ze`xlàì íéLðà,`xnbd zvxzn .éiaà øîà £¨¦Ÿ¨©©©¥

dîbøzlky dpynd dxn`y dn ,jk dpynd ixac z` yxtp - ©§§¨
epiid ,d`xi ze`xl dvexdíéLðàdgec .miyp lr wx xn`p - £¨¦

,`xnbdàáø déì øîàiia`làäå'ìk'äàBø da úBàøì äöBøä ¨©¥¨¨§¨¨¨¤¦§¨¤
éðz÷mby rnyne ,d`ex dvexy in lky dpyna aezk ixd - ¨¨¥

.miyp`àlà,`xnbd zvxznàáø øîàdpynd ixac zligz ok` , ¤¨¨©¨¨
yäàBø da úBàøì äöBøä ìkmlek lr dxn`p ,àìå éøáb àðL àì ¨¨¤¦§¨¤Ÿ§¨©§¥§Ÿ

éLð àðL,dpynd dtiqene ,úBáéiç íéLðåäúBàøìmiypd - §¨¨¥§¨¦©¨¦§¨
miiwl ,dleeipa dheqd z` ze`xl aeig mdilr yi dxfra ze`vnpy

dn z`äðéNòú àìå íéLpä ìk eøqeðå' øîàpL'äðëúnækr -il ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨
.lirlcke ,diyrn z` zeyrl e`ai `l dyper dn miypd e`xiy ici
,dheqd z` mifane mileepn eid ji` zncewd dpyna epcnly xg`l
cbpk dcn dl dyrp lkdy x`al epiptly `xnbde dpynd d`a

.dcn
äðùî.Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîamc`d z` miyiprnyk - §¦¨¤¨¨¥¨§¦

bdpzd `edy dcn dze`a enr mibdpzn ,xary dxiar lr minyn
y ,dheq iabl okle .dxiaraäøéáòì dîöò úà äèM÷ àéä- ¦¦§¨¤©§¨©£¥¨

,df cbpk ,lread ipira og `evnl ,dxiard liayaäìåeð íB÷nä- ©¨¦§¨
y oeik oke .dze` leepl dzeeiv dxezddîöò úà äúlb àéä¦¦§¨¤©§¨

äøéáòìd`xi lready ick dnvr z` dzlbe ziad gzta dayiy - ©£¥¨
,df cbpk ,dxiar dzi` xearie dze`äéìò älb íB÷nädxezd - ©¨¦¨¨¤¨

xrya dze` micinrny drya lk ipirl dlebn didzy dzeeiv
.xepwipCøiaïèaä Ck øçàå ,äléçz äøéáòa äìéçúäjxc - ©¨¥¦§¦¨©£¥¨§¦¨§©©¨©¤¤

jk xg`e ,lreal xya aexiwdn oey`xd dpdp jxidy `ed yinyzd
,ohadCëéôìy odkd dllwnïèaä Ck øçàå äléçz Cøiä ä÷ìz §¦¨¦§¤©¨¥§¦¨§©©¨©¤¤

,"dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza" xn`pyóebä ìk øàLe§¨¨©
èìt àìa`kde ilegd on mihlnp mpi` sebd ixa` x`y s`e - Ÿ¨©

.ohade jxid xg`l
àøîâ.óñBé áø øîà,äìéèa äcîc áb ìò óàyiprdl ewqty - ¨©©¥©©©§¦¨§¥¨

mewn lkn ,oic zia zezin drax`aìéèa àì äcîayper - §¦¨Ÿ¨¦
dxiar ixaerl miinyn miccen `l` ,wqt `l dzin dze` znbeck

.oldlcke ,da eaiigzdy dzina ezeniyéðz ïëå óñBé áø øîàc§¨©©¥§¥¨¥
éøãäðñ äìèaL ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àéiç éaø©¦¦¨¦¤¨©¥©¦§¨©©¦¤¨§¨©§¤§¥

mewn lkn ,zeytp ipic cer mipc `leeìèa àì úBúéî òaøà. ©§©¦Ÿ¨§
,`xnbd zl`eyàäåeìèadaiyn .zeytp ipic xak mipc oi` ixd - §¨¨§

,`xnbdòaøà ïéc àlàeìèa àì úBúéîz` yiprdl miny oic - ¤¨¦©§©¦Ÿ¨§
dnec dzina yprp okle ,lha `l oic zia zezin rax`a `hegd

,oebk ,mdläìé÷ñ áéiçúpL éîdilr yperdy dxiar dyry in - ¦¤¦§©¥§¦¨
,dliwq `idBà âbä ïî ìôBð BàBzñøBc äiç.ux`l ezlitneéî ¥¦©©©¨©§¦

äôéøN áéiçúpL,ä÷éìãa ìôBð Bà,sxypeBLékî Lçð Bàqx`de ¤¦§©¥§¥¨¥¦§¥¨¨¨©¦
.zne miptan eze` sxeyáéiçúpL éîäâéøä,siiq -øñîð Bà ¦¤¦§©¥£¦¨¦§©

åéìò ïéàa ïéèñéì Bà úeëìnì.axga bexdl mkxce ,áéiçúpL éî ©©§¦§¦¨¦¨¨¦¤¦§©¥
ä÷éðç,øäða òáBè Bà,mind jeza wpgpeúî BàékðBøñaici lr - £¦¨¥©§¨¨¥¦§§¦
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קעד

ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dheq(ipy meil)

úB÷éøBî äéðt.úBèìBa äéðéò Cëéôì ,äéðéò Bì äìçk àéä- ¨¤¨¦¦¨£¨¥¤¨§¦¨¥¤¨§
.zehlea dipire zewixen dipt mind z` dzeyy onfayäòì÷ àéä¦¨§¨

úà BìdøòNze`pzdl liaya lread xeara dxry z` drlwy - ¤§¨¨
,eiptaøúBñ ïäk Cëéôìrxet -Bì äúàøä àéä .døòN úà §¦¨Ÿ¥¥¤§¨¨¦¤§£¨

òaöàa,dil` `eaiy el fenxl -úBøLBð äéðøBtéö Cëéôì.àéä ¨¤§©§¦¨¦§¤§¦
ìeöìéöa Bì äøâç,d`p dxebg -éøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôì ¨§¨§¦§§¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

äìòîì dì øLB÷å.äéccîdëéøé úà Bì äèLt àéädyrnl §¥¨§©§¨¦©¤¨¦¨§¨¤§¥¨
,dxiardúìôBð dëéøé Cëéôì.àéädñéøk ìò ezìaé÷dyrna §¦¨§¥¨¤¤¦¦§©©§¥¨
,dxiardäáö dðèa Cëéôìdpha dzave" aezky enk ,zgtpzn - §¦¨¦§¨¨¨

."dkxi dltpeíìBò épãòî ezìéëàä àéä,dxiarl ezeztl liaya ¦¤¡¦©©£©¥¨
äîäa ìëàî dðaø÷ Cëéôì.mixery -àéäçaeLî ïéé eäú÷Lä §¦¨¨§¨¨©£©§¥¨¦¦§©§©¦§¨

íéçaeLî úBñBëa,ä÷Lî ïäk Cëéôìdze`íéîäãé÷îa íéønä §§¨¦§¦¨Ÿ¥©§¤©¦©¨¦¦§¦¨
Nøç ìL.qxg ilka -äúNò àéädxiard dyrn z`øúqacbpk , ¤¤¤¦¨§¨©¥¤
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ïéîéðîxgyd zltz wxtn miywn .'eke ixvnd xb(.gk sc zekxa)cnr meia ea xn`c

xn` ldwa `al ip` dn mdl xn`e ycwnd ziaa mdiptl ipenr xb dcedi

ia`ene ipenr `ai `l aizk `lde b"x l"` dz` xzen ryedi 'x l"` dz` xeq` b"x el

lalae xey` jln aixgpq dlr xak `lde oiayei od mnewna a`ene oenr ike i"x el xn`

did oinipn elit` k"` elek mlerd lk z`

zltzc `idd` opiywn cere ldwa `al xzen

dlibnc w"t xn`c xgyd(:ai sc)oenr iabl lif

`icxec` `xngk ediizkec` iazic a`ene

`kd edin 'ebe eixerpn a`en op`y xn`py

oinipnc i"yxty enk icin `iyw `l oizrnya

`tiq ipzwck elalazp `ly xeaqe dreh did

iax el xn` oiyecwc `xza 'tc `ztqeza

aixgpq dlr xak dkld zirh oinipn `aiwr

`le mnewna mixvn `l zene`d z` lalae

wna mia`ene mipenr`yep oenr `l` mne

xzen el` on cg`e zipenr `yep ixvne zixvn

zegtyn lkn cg`e dnc`d zegtyn lka

cr `yexit ikd `kde el` z` `yep dnc`d

ilek la` e`l i` elalazp m` `l` t"l o`k

dlibnc `idd la` mlera opyic ecen `nlr

lk z` lalay t"r` aixgpqc z"xte dywiz

aizkck lala `l mixvn ux` elek mlerd

(ck a mikln)jln cer siqed `le dkp drxta

lgpn laa jln gwl ik evx`n z`vl mixvn

lala `l aixgpq `nl` zxt xdp cr mixvn

jln dlry mein mler xcqa `pz ikde [mixvn]

la` y`x dtwf `l cer mixvn ux` lr laa

ogky` `l edpd lkc lala (a`ene) oenr

aizkck olala `ly `icda(el diryi)lka in

`icda ogky` mixvnae 'ebe zevx`d idl`

mler xcqa 'ixn`ck othy `l` olala `ly

dry dze` lre yek jln dwdxzl jldyk

zirh oinipn `aiwr iax el xn` `ztqeza xn`

did `ly itl xikfdl yg `l eply `xnbe 'eke

mbe ezriqe `pay ztihyk `l` xenb yeaik

mipy yly mler xcqa opixn`ck shy a`en

a`en ceak dlwpe(fh diryi)la` othy aixgpqy

`icda ogky` a`enae ded `l lealae yeaik

ike eixerpn a`en op`y aizkck lala `lc
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aizic a`en iab lif opiqxb dlibnae lala

ediizkec` iazi `l oenrc oenr b"le dizkec`

zekxaae](.gk sc)a`ene oenr ike [opixn`

xvpckeap oaxege a`ene b"l oiayei od onewna

did xvpckeap aixgn did ikc leala aiyg `l

did aixgpq la` mnewna ux`d zlc gipn

`xza 'ta opixn` ikde olalane ux`l xiarn

(:en onwl)aixgpq dlala `ly fel `id fel iab

el oi` zend j`ln s`e xvpckeap daixgd `le

aixgpqa leala dlez n"kae my xearl zeyx

icda oenr qxb `hidx metle xvpckeapa oaxege

k"r icin `l eze ziyixtck `zile a`en

`l ipzwc `tzqezd on eyexitl dywe eyexit

enk yayl epl yie oiayei md mnewna mixvn

mnewna mia`eln `l ipzwc `d eyexitl ok

`l dlibna oenre `ztqeza mia`en `l i`e

:icin `iywàìd"d .izipye dne`l izikd

oinipnc `de `axc `d jxtinl ivn ded `d`c

`lc uxzl ivn ded i`n dnize:ixiin dnily dne`ae xn`w awri ipa lk` rnync awri ipa mz`e xn`wcn dne` ly jlnl uxzl ivn ied
`l`

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

äéðéò Cëéôì ,äéðéò Bì äìçk àéä .úB÷éøBî äéðẗ¤¨¦¦¨£¨¥¤¨§¦¨¥¤¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף י עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dheq(iyily meil)

ì eðéáà íäøáà àéø÷äL ãnìî ,"àéø÷iå" àlàLBãwä ìL BîL ¤¨©©§¦§©¥¤¦§¦©§¨¨¨¦¦§¤©¨
¯ áLå øáBò ìk äôa àeä Ceøa.'d mya zexwl mcnil,ãöék ¨§¤¨¥§¨¥©

eúLå eìëàL øçàìozpy dzyne lk`ndn mdxa` ly eigxe` §©©¤¨§§¨
e ,mdl¯ Bëøáì eãîò,el zecedl,ízìëà élMî éëå ,íäì øîà ¨§§¨§¨©¨¤§¦¦¤¦£©§¤

ixd,ízìëà íìBò éäìà ìMîok m`eéîì eëøáe eçaLå eãBä ¦¤¡Ÿ¥¨£©§¤§©§©§§¦
íìBòä äéäå øîàLmlerd z` `xay ,`ed jexa yecwdl - ¤¨©§¨¨¨¨

`na.exn
xn`p .xnze dcedi dyrna mitqep miweqt x`al zxfeg `xnbd

,"äéðô äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøéå",`xnbd zl`ey ©¦§¤¨§¨©©§§¤¨§¨¦¦§¨¨¤¨
m`däúqëc íeMîz` xnzdáLç äéðtdcedi,äðBæìoi` ixde ¦§¦§¨¨¤¨£¨¨§¨

.odipt zeqkl zepefd jxc,øæòìà éaø øîàweqtd yexit oi` ¨©©¦¤§¨¨
m` lr dcedi dze` d`xy zra dipt dzqky meyn dpefl daygy

oeiky `l` ,jxcd¯ äéîç úéáa äéðt äúqkLdcedi,d`x `le ¤¦§¨¨¤¨§¥¨¦¨
m` lr dzidyk dxikd `l okl ,eziaa dzidy minid lka dze`

,drepv dzidy epivne .dpefl dayge jxcdøa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©
äëBæ ,äéîç úéáa äòeðö àéäL älk ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð©§¨¦¨©©¦¨¨¨©¨¤¦§¨§¥¨¦¨¨

øîzî ,ïìðî .íéàéáðe íéëìî äpnî ïéàöBéådzeripv zekfay , §§¦¦¤¨§¨¦§¦¦§¨¨¦¨¨
,`xnbd zx`an .mi`iape mikln dpnn e`vie dzkf ,ding ziaa

dpnn e`viíéàéáð,,"õBîà ïá eäéòLé ïBæç" áéúëcs`eíéëìî §¦¦¦§¦£§©§¨¤¨§¨¦
dpnn e`viãåcî.drxfn didyúøBñî äæ øác ,éåì éaø øîàå ¦¨¦§¨©©¦¥¦¨¨¤¨¤

,eðéúBáàî eðéãéayõBîà,diryi ia`äéöîàå,dcedi jlníéçà §¨¥¥£¥¨©£©§¨©¦
¯ eåäuen`e ,cec rxfn did divn`e ,mig` eidixd ,`iap did eig` £

.miklne mi`iap xnzn e`viy
,dtixyl xnz z`ved zece` weqta xn`p"dgly `ide z`ven `id

' xn`p recn ,`xnbd zl`ey ."'ebe xn`l ding l`'úàöeî àåä¦¥
,d`ivn oeyl rnzyny¯ úàöezéî àéä,dgxk lra d`vedy ¦¦¥

déì éòaéî.xnel weqtl did -,øæòìà éaø øîàdxezd dxn` ¦¨¥¥¨©©¦¤§¨¨
y ,dyxcl 'z`ven'äéðîéñ eàöîpL øçàìmiliztd ,mzegd - §©©¤¦§§¦¨¤¨

,dcedi dl ozpy ,dhnde¯ ìànñ àa,mec` ly xy,ï÷çéøåick ¨©¨¥§¦£¨
mec` z` zekdl cizrd cec dpnn `vii `le xnz sxyizy,eàä

.ïáøé÷å ìàéøábweqtd z` `xnbd zyxec ,xfrl` iax ixac itl ©§¦¥§¥§¨
.xnz lr `adáéúëc eðééä,aezky edf -íìà úðBé ìò çvðîì" ©§¦§¦©§©¥©©©¥¤

íé÷çø"ízëî ãåãì,¯ ïðçBé éaø øîàz` miyxec cvik x`an §Ÿ¦§¨¦¦§¨¨©©¦¨¨
'miwegx ml` zpei lr' ,weqtd¯yäéðîéñ e÷çøúpL äòMîly ¦¨¨¤¦§©£¦¨¤¨

,l`nq ici lr xnzúéNòðxnzúîléà äðBékdn dita did `ly - ©£¥§¨¦¤¤
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eikxca minz -øçà øác .ìëì`xwp ,xg` xe`ia -"ízëî"itl §¨¨¨©¥¦§¨
änz Búkî äúéäLmlye mz did ,dknl ie`xd dlind mewny - ¤¨§¨©¨©¨

iptn ,elv`,"ízëî" ,øçà øác .ìeäî àeäLk ãìBpLdzidy ¤©§¤¨¨¨©¥¦§¨
ezepzeepr dxqgp `l eteq cre ezligzny ,dnz ,ezepzeepr - ezkn

y ,dzpzyp `leBúeðè÷aL íLk,jlny iptl -ïéè÷äcecBîöò §¥¤§©§¦§¦©§
epnî ìBãbL éî ìöàick ,zyeaitn lv` -Ck ,äøBz ãBîììmb ¥¤¦¤¨¦¤¦§¨¨

,Búleãâainn dxez cenll ick envr z` oihwd ,jlny xg`l ¦§¨
.epnn lecby

,dtixyl xnz z`veda cer xn`pøîàì äéîç ìà äçìL àéäå"§¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ
,"äøä éëðà Bl älà øLà Léàìdxn` xnz recn ,`xnbd zl`ey §¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨

dzxdy el fenxl ,'el dl` xy` yi`l' dcedil xn`iy gilyl
,epnn¯ øîéî déì àîéúåyexita dcedil cibiy gilyl xn`z §¥¨¥¥©

,`xnbd zayin .dxd `id epnnyøîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©
mya -dì éøîàå ,áøy mixne` yi -øîàz`fàðæéa øa àðç áø ©§¨§¦¨¨©©¨¨©¦§¨

øîàmya -íeMî ïðçBé éaø øîà dì éøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø ¨©©¦¦§£¦¨§¨§¦¨¨©©¦¨¨¦
Làä ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì çBð ,éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©©§¨¨¤©¦©§§¦§©¨¥

¯ øîzî ,ïìðî ,íéaøa Bøéáç éðt ïéaìé ìàåsxyidl dticrdy §©©§¦§¥£¥¨©¦§¨¨¦¨¨
ok el dxn`e dgly okle ,dcedi ipt z` oialdl `ly calae y`a

sxyiz ,`l m`e ,envra xacd dlbi ,zecedl dvxi m`y ick ,fnxa
.xacd z` dlbz `le

,xn`p weqtd jynda"xn`zeàð økämiliztde znzgd inl ©¤¨
dl`d dhndeøOéa "økä"a ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà ,dcedi ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§©¤¦¥

åéáàì,jk cbpke ,xrv el mxby xaceäeøOéa "økä"az` - §¨¦§©¤¦§
,x`ane .dcediøOéa "økä"asqei zece` el xn` oky ,eia`løkä" §©¤¦¥©¥
ða úðúkä àð,eäeøOéa "økä"a ,"àåä Exnz el dxn`yøkä" ¨©§Ÿ¤¦§¦§©¤¦§©¤

éîì àðici lr eia` z` dnixy myky ,"miliztd inle znzegd ¨§¦
eze` dznixy `ed s` yprp ,sqei sxhpy aeygl exrive zpzkd

`xnbd zyxec .d`venle dytgl xrhviy cr eilka xnzúà
ì àlà "àð" ïéà ,"àð" äìéîäïBLäLway ,zx`ane .déì äøîà ¨¥¨¤¨§©¨¨¨§¨¥

itl ,mipniqae dyrn eze`a xetkl dvxz m` s` ,dcedil xnz
,micr eid `lyEnî äLwáa,jnn ip` zywan -ù,ok it lr s` §©¨¨¦§

EàøBa éðt økä,xaca cre rceidéðéò íéìòz ìàå.épnî E ©¤§¥©£§©©£¦¥¤¦¤¦
,xn`p `ad weqtaeðééä ,"épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå"edf - ©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦©§

LcwL óñBé ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa ïéðç áø øîàc§¨©©¨¦©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¥¤¦¥
øúqa íéîL íL,xtihet zy` dyrna oeiqpa ezcinra -äëæ ¥¨©¦©¥¤¨¨

àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî úçà úBà Bì eôéñBäå,áéúëc §¦©©¦§¤©¨¨¦§¦
,"BîN óñBäéa úeãò"eli`e .'d ze`d el dtqeezpy ixd,äãeäé ¥¦¥¨§¨

¯ àéñäøôa íéîL íL LcwLdwcv" xn`e xnz ixacl dcedy ¤¦¥¥¨©¦§©§¤§¨
,"ipnn.àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ìò Blek àø÷ðå äëædtiqene ¨¨§¦§¨©§¤©¨¨

,yexcl `xnbdïåékxg`l -äãBäLdcedi,"épnî ä÷ãö" øîàå ¥¨¤¨§¨©¨§¨¦¤¦
zìvä äzà ,äøîàå ìB÷ úa äúöéz`øeàä ïî äéða éðLe øîz ¨§¨©§¨§¨©¨¦©§¨¨¨§¥¨¤¨¦¨

,y`d on -éiçEúeëæa ìévî éðàL Ez`ìLéðaî L,øeàä ïî E ©¤¤£¦©¦¦§§¨Ÿ¦¨¤¦¨
.äéøæòå ìàLéî äéððç ,eäðéð ïàî©¦§£©§¨¦¨¥©£©§¨

xn` ,mipniqd z` dcedi d`xy xg`l'épnî ä÷ãö'zl`ey , ¨§¨¦¤¦
,`xnbdòãé àðîs` `ny ,dzxd epnny dcedi rci okidn - §¨¨©

y ,daiyne .dzxd mdne e`a mixg`épnî ,äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¦¤¦
íéLeák eàöée`viy iptln xfbpy ,el` mixzqpe minelr mixac - ¨§§¦

okle ,dcedin `l` mikln e`viy xyt` i` ixde ,mikln xnzn
.dcedi dilr `eaiy xacd aaEq

weqtd jynda xn`p,àáñ ìàeîL øîà ,"dzòãì ãBò óñé àìå" ,§Ÿ¨©§©§¨¨©§¥¨¨
,énà øa ìàeîL áøc déîMî énà øa ìàeîL áøc deîçzpeek £©§©§¥©©¦¦§¥§©§¥©©¦

y ,weqtddòãiL ïåékmyle zwcv `idy dcedi da xikdy xg`n - ¥¨¤§¨¨
,dpeekzp miny¯ äpnî ÷ñt àì áeL`iane .dilr `ealn wqt `l Ÿ¨©¦¤¨
y ,xacl di`xíúä áéúëe "dzòãì ãBò óñé àìå" àëä áéúk- §¦¨¨§Ÿ¨©§©§¨§¦¨¨

'ebe 'd xaic dl`d mixacd z`" ,dxez ozna"óñé àìå ìBãb ìB÷¨§Ÿ¨¨
..o`k jk ,wqt `ly `ed xe`iad myy enke -

,dpyna epipyíBìLáà ,ïðaø eðz .'eëå BøòNa äàbúð íBìLáà©§¨¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨©§¨
ãøî BøòNa,`hg -'Bâå äôé Léà äéä àì íBìLáàëe" øîàpL ¦§¨¨©¤¤¡©§©§¨Ÿ¨¨¦¨¤§

çlâé øLà íéîiì íéîé õwî äéäå ,('Bâå) BLàø úà Bçlâáezr - §©§¤Ÿ§§¨¨¦¥¨¦©¨¦£¤§©¥©
,dpya mrt did egelibBçlâå åéìò ãáë ékeilr cak didy iptne - ¦¨¥¨¨§¦§
,eglbn did okl exryBLàø øòN úà ì÷Låxry z` lwey dide - §¨©¤§©Ÿ

elwyn dlre ,ey`x"Cìnä ïáàa íéì÷L íéúàî.jlnd lwyna - ¨©¦§¨¦§¤¤©¤¤
,àðz`id 'jlnd oa`'íéì÷BL éøBtéö éLðàå àéøáè éLðàL ïáà ¨¨¤¤¤©§¥§¤§¨§©§¥¦¦§¦

.daeCëéôìe yprp ,exrya melya` d`bzdy oeik -,BøòNa äìúð ¨§¦¨¦§¨¦§¨
àøwiå" øîàpL,oncfie -áëø íBìLáàå ,ãåã éãáò éðôì íBìLáà ¤¤¡©©¦¨¥©§¨¦§¥©§¥¨¦§©§¨Ÿ¥

ãøtä àáiå ,ãøtä ìò,ezvexn ick jezCáBN úçzzekazqd - ©©¤¤©¨Ÿ©¤¤©©¤
itpräìàá BLàø [÷æçiå] æçàéå ,äìBãbä äìàäekazqie - ¨¥¨©§¨§Ÿ©©¤¡©Ÿ¨¥¨

,dl`a ey`x fg`pe melya` ly eizexryïéáe íéîMä ïéa ïzéå©ª©¥©¨©¦¥
õøàä,xie`a ielz xzep -ì÷L] ,"øáò åézçz øLà ãøtäå ¨¨¤§©¤¤£¤©§¨¨©¨©

àøéñôñ,eaxg z` melya` lhp -dé÷ñôéîì àòajezgl dvxe - ©§¦¨§¨§¦§§¥
eizexry z`äòL dúBàa ,ìàòîLé éaø éác àðz .[didy ¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨¨

ux`e miny oia ielz melya`ìBàL ò÷áðmpdibd xrtp - ¦§©§

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



קפי

ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dheq(iyily meil)

ì eðéáà íäøáà àéø÷äL ãnìî ,"àéø÷iå" àlàLBãwä ìL BîL ¤¨©©§¦§©¥¤¦§¦©§¨¨¨¦¦§¤©¨
¯ áLå øáBò ìk äôa àeä Ceøa.'d mya zexwl mcnil,ãöék ¨§¤¨¥§¨¥©

eúLå eìëàL øçàìozpy dzyne lk`ndn mdxa` ly eigxe` §©©¤¨§§¨
e ,mdl¯ Bëøáì eãîò,el zecedl,ízìëà élMî éëå ,íäì øîà ¨§§¨§¨©¨¤§¦¦¤¦£©§¤

ixd,ízìëà íìBò éäìà ìMîok m`eéîì eëøáe eçaLå eãBä ¦¤¡Ÿ¥¨£©§¤§©§©§§¦
íìBòä äéäå øîàLmlerd z` `xay ,`ed jexa yecwdl - ¤¨©§¨¨¨¨

`na.exn
xn`p .xnze dcedi dyrna mitqep miweqt x`al zxfeg `xnbd

,"äéðô äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøéå",`xnbd zl`ey ©¦§¤¨§¨©©§§¤¨§¨¦¦§¨¨¤¨
m`däúqëc íeMîz` xnzdáLç äéðtdcedi,äðBæìoi` ixde ¦§¦§¨¨¤¨£¨¨§¨

.odipt zeqkl zepefd jxc,øæòìà éaø øîàweqtd yexit oi` ¨©©¦¤§¨¨
m` lr dcedi dze` d`xy zra dipt dzqky meyn dpefl daygy

oeiky `l` ,jxcd¯ äéîç úéáa äéðt äúqkLdcedi,d`x `le ¤¦§¨¨¤¨§¥¨¦¨
m` lr dzidyk dxikd `l okl ,eziaa dzidy minid lka dze`

,drepv dzidy epivne .dpefl dayge jxcdøa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©
äëBæ ,äéîç úéáa äòeðö àéäL älk ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð©§¨¦¨©©¦¨¨¨©¨¤¦§¨§¥¨¦¨¨

øîzî ,ïìðî .íéàéáðe íéëìî äpnî ïéàöBéådzeripv zekfay , §§¦¦¤¨§¨¦§¦¦§¨¨¦¨¨
,`xnbd zx`an .mi`iape mikln dpnn e`vie dzkf ,ding ziaa

dpnn e`viíéàéáð,,"õBîà ïá eäéòLé ïBæç" áéúëcs`eíéëìî §¦¦¦§¦£§©§¨¤¨§¨¦
dpnn e`viãåcî.drxfn didyúøBñî äæ øác ,éåì éaø øîàå ¦¨¦§¨©©¦¥¦¨¨¤¨¤

,eðéúBáàî eðéãéayõBîà,diryi ia`äéöîàå,dcedi jlníéçà §¨¥¥£¥¨©£©§¨©¦
¯ eåäuen`e ,cec rxfn did divn`e ,mig` eidixd ,`iap did eig` £

.miklne mi`iap xnzn e`viy
,dtixyl xnz z`ved zece` weqta xn`p"dgly `ide z`ven `id

' xn`p recn ,`xnbd zl`ey ."'ebe xn`l ding l`'úàöeî àåä¦¥
,d`ivn oeyl rnzyny¯ úàöezéî àéä,dgxk lra d`vedy ¦¦¥

déì éòaéî.xnel weqtl did -,øæòìà éaø øîàdxezd dxn` ¦¨¥¥¨©©¦¤§¨¨
y ,dyxcl 'z`ven'äéðîéñ eàöîpL øçàìmiliztd ,mzegd - §©©¤¦§§¦¨¤¨

,dcedi dl ozpy ,dhnde¯ ìànñ àa,mec` ly xy,ï÷çéøåick ¨©¨¥§¦£¨
mec` z` zekdl cizrd cec dpnn `vii `le xnz sxyizy,eàä

.ïáøé÷å ìàéøábweqtd z` `xnbd zyxec ,xfrl` iax ixac itl ©§¦¥§¥§¨
.xnz lr `adáéúëc eðééä,aezky edf -íìà úðBé ìò çvðîì" ©§¦§¦©§©¥©©©¥¤

íé÷çø"ízëî ãåãì,¯ ïðçBé éaø øîàz` miyxec cvik x`an §Ÿ¦§¨¦¦§¨¨©©¦¨¨
'miwegx ml` zpei lr' ,weqtd¯yäéðîéñ e÷çøúpL äòMîly ¦¨¨¤¦§©£¦¨¤¨

,l`nq ici lr xnzúéNòðxnzúîléà äðBékdn dita did `ly - ©£¥§¨¦¤¤
.aiydlCî äéäL ãåc äpnî àöiL ¯ 'ízëî ãåãì',eipr -íúå §¨¦¦§¨¤¨¨¦¤¨¨¦¤¨¨¨§¨

eikxca minz -øçà øác .ìëì`xwp ,xg` xe`ia -"ízëî"itl §¨¨¨©¥¦§¨
änz Búkî äúéäLmlye mz did ,dknl ie`xd dlind mewny - ¤¨§¨©¨©¨

iptn ,elv`,"ízëî" ,øçà øác .ìeäî àeäLk ãìBpLdzidy ¤©§¤¨¨¨©¥¦§¨
ezepzeepr dxqgp `l eteq cre ezligzny ,dnz ,ezepzeepr - ezkn

y ,dzpzyp `leBúeðè÷aL íLk,jlny iptl -ïéè÷äcecBîöò §¥¤§©§¦§¦©§
epnî ìBãbL éî ìöàick ,zyeaitn lv` -Ck ,äøBz ãBîììmb ¥¤¦¤¨¦¤¦§¨¨

,Búleãâainn dxez cenll ick envr z` oihwd ,jlny xg`l ¦§¨
.epnn lecby

,dtixyl xnz z`veda cer xn`pøîàì äéîç ìà äçìL àéäå"§¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ
,"äøä éëðà Bl älà øLà Léàìdxn` xnz recn ,`xnbd zl`ey §¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨

dzxdy el fenxl ,'el dl` xy` yi`l' dcedil xn`iy gilyl
,epnn¯ øîéî déì àîéúåyexita dcedil cibiy gilyl xn`z §¥¨¥¥©

,`xnbd zayin .dxd `id epnnyøîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©
mya -dì éøîàå ,áøy mixne` yi -øîàz`fàðæéa øa àðç áø ©§¨§¦¨¨©©¨¨©¦§¨

øîàmya -íeMî ïðçBé éaø øîà dì éøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø ¨©©¦¦§£¦¨§¨§¦¨¨©©¦¨¨¦
Làä ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì çBð ,éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©©§¨¨¤©¦©§§¦§©¨¥

¯ øîzî ,ïìðî ,íéaøa Bøéáç éðt ïéaìé ìàåsxyidl dticrdy §©©§¦§¥£¥¨©¦§¨¨¦¨¨
ok el dxn`e dgly okle ,dcedi ipt z` oialdl `ly calae y`a

sxyiz ,`l m`e ,envra xacd dlbi ,zecedl dvxi m`y ick ,fnxa
.xacd z` dlbz `le

,xn`p weqtd jynda"xn`zeàð økämiliztde znzgd inl ©¤¨
dl`d dhndeøOéa "økä"a ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà ,dcedi ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§©¤¦¥

åéáàì,jk cbpke ,xrv el mxby xaceäeøOéa "økä"az` - §¨¦§©¤¦§
,x`ane .dcediøOéa "økä"asqei zece` el xn` oky ,eia`løkä" §©¤¦¥©¥
ða úðúkä àð,eäeøOéa "økä"a ,"àåä Exnz el dxn`yøkä" ¨©§Ÿ¤¦§¦§©¤¦§©¤

éîì àðici lr eia` z` dnixy myky ,"miliztd inle znzegd ¨§¦
eze` dznixy `ed s` yprp ,sqei sxhpy aeygl exrive zpzkd

`xnbd zyxec .d`venle dytgl xrhviy cr eilka xnzúà
ì àlà "àð" ïéà ,"àð" äìéîäïBLäLway ,zx`ane .déì äøîà ¨¥¨¤¨§©¨¨¨§¨¥

itl ,mipniqae dyrn eze`a xetkl dvxz m` s` ,dcedil xnz
,micr eid `lyEnî äLwáa,jnn ip` zywan -ù,ok it lr s` §©¨¨¦§

EàøBa éðt økä,xaca cre rceidéðéò íéìòz ìàå.épnî E ©¤§¥©£§©©£¦¥¤¦¤¦
,xn`p `ad weqtaeðééä ,"épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå"edf - ©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦©§

LcwL óñBé ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa ïéðç áø øîàc§¨©©¨¦©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¥¤¦¥
øúqa íéîL íL,xtihet zy` dyrna oeiqpa ezcinra -äëæ ¥¨©¦©¥¤¨¨

àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî úçà úBà Bì eôéñBäå,áéúëc §¦©©¦§¤©¨¨¦§¦
,"BîN óñBäéa úeãò"eli`e .'d ze`d el dtqeezpy ixd,äãeäé ¥¦¥¨§¨

¯ àéñäøôa íéîL íL LcwLdwcv" xn`e xnz ixacl dcedy ¤¦¥¥¨©¦§©§¤§¨
,"ipnn.àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ìò Blek àø÷ðå äëædtiqene ¨¨§¦§¨©§¤©¨¨

,yexcl `xnbdïåékxg`l -äãBäLdcedi,"épnî ä÷ãö" øîàå ¥¨¤¨§¨©¨§¨¦¤¦
zìvä äzà ,äøîàå ìB÷ úa äúöéz`øeàä ïî äéða éðLe øîz ¨§¨©§¨§¨©¨¦©§¨¨¨§¥¨¤¨¦¨

,y`d on -éiçEúeëæa ìévî éðàL Ez`ìLéðaî L,øeàä ïî E ©¤¤£¦©¦¦§§¨Ÿ¦¨¤¦¨
.äéøæòå ìàLéî äéððç ,eäðéð ïàî©¦§£©§¨¦¨¥©£©§¨

xn` ,mipniqd z` dcedi d`xy xg`l'épnî ä÷ãö'zl`ey , ¨§¨¦¤¦
,`xnbdòãé àðîs` `ny ,dzxd epnny dcedi rci okidn - §¨¨©

y ,daiyne .dzxd mdne e`a mixg`épnî ,äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¦¤¦
íéLeák eàöée`viy iptln xfbpy ,el` mixzqpe minelr mixac - ¨§§¦

okle ,dcedin `l` mikln e`viy xyt` i` ixde ,mikln xnzn
.dcedi dilr `eaiy xacd aaEq

weqtd jynda xn`p,àáñ ìàeîL øîà ,"dzòãì ãBò óñé àìå" ,§Ÿ¨©§©§¨¨©§¥¨¨
,énà øa ìàeîL áøc déîMî énà øa ìàeîL áøc deîçzpeek £©§©§¥©©¦¦§¥§©§¥©©¦

y ,weqtddòãiL ïåékmyle zwcv `idy dcedi da xikdy xg`n - ¥¨¤§¨¨
,dpeekzp miny¯ äpnî ÷ñt àì áeL`iane .dilr `ealn wqt `l Ÿ¨©¦¤¨
y ,xacl di`xíúä áéúëe "dzòãì ãBò óñé àìå" àëä áéúk- §¦¨¨§Ÿ¨©§©§¨§¦¨¨

'ebe 'd xaic dl`d mixacd z`" ,dxez ozna"óñé àìå ìBãb ìB÷¨§Ÿ¨¨
..o`k jk ,wqt `ly `ed xe`iad myy enke -

,dpyna epipyíBìLáà ,ïðaø eðz .'eëå BøòNa äàbúð íBìLáà©§¨¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨©§¨
ãøî BøòNa,`hg -'Bâå äôé Léà äéä àì íBìLáàëe" øîàpL ¦§¨¨©¤¤¡©§©§¨Ÿ¨¨¦¨¤§

çlâé øLà íéîiì íéîé õwî äéäå ,('Bâå) BLàø úà Bçlâáezr - §©§¤Ÿ§§¨¨¦¥¨¦©¨¦£¤§©¥©
,dpya mrt did egelibBçlâå åéìò ãáë ékeilr cak didy iptne - ¦¨¥¨¨§¦§
,eglbn did okl exryBLàø øòN úà ì÷Låxry z` lwey dide - §¨©¤§©Ÿ

elwyn dlre ,ey`x"Cìnä ïáàa íéì÷L íéúàî.jlnd lwyna - ¨©¦§¨¦§¤¤©¤¤
,àðz`id 'jlnd oa`'íéì÷BL éøBtéö éLðàå àéøáè éLðàL ïáà ¨¨¤¤¤©§¥§¤§¨§©§¥¦¦§¦

.daeCëéôìe yprp ,exrya melya` d`bzdy oeik -,BøòNa äìúð ¨§¦¨¦§¨¦§¨
àøwiå" øîàpL,oncfie -áëø íBìLáàå ,ãåã éãáò éðôì íBìLáà ¤¤¡©©¦¨¥©§¨¦§¥©§¥¨¦§©§¨Ÿ¥

ãøtä àáiå ,ãøtä ìò,ezvexn ick jezCáBN úçzzekazqd - ©©¤¤©¨Ÿ©¤¤©©¤
itpräìàá BLàø [÷æçiå] æçàéå ,äìBãbä äìàäekazqie - ¨¥¨©§¨§Ÿ©©¤¡©Ÿ¨¥¨

,dl`a ey`x fg`pe melya` ly eizexryïéáe íéîMä ïéa ïzéå©ª©¥©¨©¦¥
õøàä,xie`a ielz xzep -ì÷L] ,"øáò åézçz øLà ãøtäå ¨¨¤§©¤¤£¤©§¨¨©¨©

àøéñôñ,eaxg z` melya` lhp -dé÷ñôéîì àòajezgl dvxe - ©§¦¨§¨§¦§§¥
eizexry z`äòL dúBàa ,ìàòîLé éaø éác àðz .[didy ¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨¨

ux`e miny oia ielz melya`ìBàL ò÷áðmpdibd xrtp - ¦§©§
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קפב
ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבגבורה(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dheq(iriax meil)

éìò íé÷î éððä" áéúëc,"Eúéaî äòø Emelya`y ,weqtd zpeeke ¦§¦¦§¦¥¦¨¤¨¨¦¥¤
,ray za dyrna cecl dwenrd ezxifbe d"awd xac z` gwl
dvr dze` z` aivde ,"jzian drx jilr miwn ippd" el xn`py
rxd gwnd `ed dfe ,eny lr `xwizy drx dze`l mxbe ,dniiwe

.envrl gwly
,øîBà äzà øáca àöBikzra xn`pd lr yexcl yi ef dyxc oirk ©¥©¨¨©¨¥

lblbzd ok ici lrye ,eig` mely z` ze`xl sqei z` awri glyy
,mixvnl epizea` ecxie xacdéaø øîà ,"ïBøáç ÷îòî eäçìLiå"©¦§¨¥¥¥¤¤§¨©©¦

,àtt øa àðéðç,'oexag wnrn' edn÷écö BúBà ìL äweîò äöòa £¦¨©¨¨§¥¨£¨¤©¦
,mdxa` -áéúëc .ïBøáça øeáwLxn`y ,mixzad oia zixaa - ¤¨§¤§¦§¦

,mdxa`l d"awdEòøæ äéäé øâ ék òãz òãé",'"ebe mdl `l ux`a ¨Ÿ©¥©¦¥¦§¤©§£
xacd miiwzd ,myl epizea` ecxie mixvnl sqei xknpy ici lre.

.melya` zece` lirl d`iady weqtd z` x`al zxfeg `xnbdék"¦
,"ïá éì ïéà øîà,`xnbd zl`ey¯ éða déì eåä àìåeid `l m`d ¨©¥¦¥§Ÿ£¥§¥
,mipa melya`lìL íBìLáàì eãìeiå" áéúëäåúáe íéða äL §¨§¦©¦¨§§©§¨§Ÿ¨¨¦©

."úçà,`xnbd zvxzn,éîécáà øa ÷çöé áø øîàdpeekd oi` ©©¨©©¦§¨©©§¦¦
`l` ,mipa el eid `lyïeâä ïa Bì äéä àlLie`x -,úeëìîìokle ¤Ÿ¨¨¥¨§©§

.zavnd ici lr zexecl eny z` givpdl utg,øîà àcñç áø©¦§¨¨©
,xg` ote`a ayiinéøéîby ,epizeaxn epicia zxeqn -óøBOä ìk §¦¥¨©¥

z`,Bøéáç ìL Búàeáze dcn cbpk dcna yprpïa çépî Bðéà §¨¤£¥¥©¦©¤
eäéàå ,BLøBéì,melya` -áàBéãì dééì÷ly ez`eaz z` sxy - §§§¦©§¥¦§¨

,a`eiíL Bìå éãé ìà áàBé ú÷ìç eàø åéãáò ìà øîàéå" áéúëc¦§¦©Ÿ¤¤£¨¨§¤§©¨¤¨¦§¨
ä÷ìçä úà íBìLáà éãáò eúöéå ,Làá äeúéöäå eëì íéøòN§Ÿ¦§§©¦¨¨¥©©¦©§¥©§¨¤©¤§¨

,"Làa.eze` melya` ly eipa eyxi `l okle ¨¥
dpyna epipy'eëå íéøî äáBhä ïéðòì ïëå,daehd oiprl s`y , §¥§¦§©©¨¦§¨§

zl`ey .mixn lv` epivny enke ,el oiccen da ccen mc`y dcna
,`xnbdéîc éîccnpy lenbl mixn dzyry daehd dnec m`d - ¦¨¥
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבגבורה(



קפה

ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבגבורה(
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ïäì øñî ìBãb ïîéñ ,àðéðç éaø øîà ,"Búà ïzîäå àeä ïa íà"¦¥©£¦¤Ÿ¨©©¦£¦¨¦¨¨¨©¨¤
ekxvei `le ,za e` oa cled m` cin ze`xl elkeiy ,zecliinl drxt

,ewceale ediabdlïayk clepähîì åéðt,eyinyz jxck -úa ¥¨¨§©¨©
¯ äìòîì äéðt.dyinyz jxck ¨¤¨§©§¨

,"'Bâå ïäéìà øaã øLàk eNò àìå íéäìàä úà úãìéîä ïàøézå"©¦¤¨©§©§Ÿ¤¨¡Ÿ¦§Ÿ¨©£¤¦¤£¥¤§
,'odil`' xn`p recn ,`xnbd zl`ey¯ déì éòaéî ïäìxnel el did ¨¤¦¨¥¥

.dyxtd x`ya azkpy oeylkãnìî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¦§©¦£¦¨§©¥
ïòázLzecliinl drxtäøéáò øáãìodilr `eal -eòaúð àìå- ¤§¨¨¦§©£¥¨§Ÿ¦§§

.enikqd `le
,àðz ,"íéãìéä úà ïééçzå"z` "ezind `le" xn`p `ly jkn ©§©¤¨¤©§¨¦¨¨

y cenll yi ,"oiigze" `l` ,miclidïúBà eúéîä àlL ïéic àìŸ©¨¤Ÿ¥¦¨
,zecliindeéäL àlàmb,ïBæîe íéî íäì úB÷étñîorh df lre ¤¨¤¨©§¦¨¤©¦¨

mdl zewtqn s` oz` `l` ,oze` ozind `ly ic `l ,drxt odl
.oefn

íéLðë àì ék äòøt ìà úãìéîä ïøîàzå"dpd zeig ik,"'Bâå ©Ÿ©§¨©§©§Ÿ¤©§Ÿ¦Ÿ©¨¦§
,`xnbd zl`eyLnî úBiç àîéìéà ,'úBéç' éàî,zecliin -eèà ©¨¦¥¨©©¨¨

äceìBàì éúéøçà äiç äëéøö àì éî äiçdpi` zcliin ike - ©¨¦Ÿ§¦¨©¨©£¦¥§¨
,daiyne .dze` cliizy zxg` zcliinl dwewfàlàjkBì eøîà, ¤¨¨§

Bæ äneàl`xyi -äìLîð äiçkdne` oke ,zcliinl dwewf dpi`y ¨§©¨¦§§¨
ipy mdiclil wtqn s`e ,minyn j`ln reiqa getzd zgz zclei ef
l`xyi elynp okid `xnbd zx`an .mipefp md dfny oefn ilebir

,digläãeäéxn`py ,äéøà øeâ"dcedi,ïc ."xn`pyïã éäé" §¨©§¥¨§¦¨
,éìzôð ."Lçðxn`py"ilztp,øëùOé ."äçìL äìiàxn`py ¨¨©§¨¦©¨¨§ª¨¦¨¨

"xkyyi,óñBé ."íøb øîçxn`py,ïéîéða ."øBL øBëa"xn`py £Ÿ¨¤¥§¦§¨¦
"oinipadéa áéúk déa áéúëc ."óøèé áàæazkpy mihaydn in - §¥¦§¨¦§¦¥§¦¥

,ea aezk ixd ,dige dnda mya `xwpy eadéa áéúk àìães`e - §Ÿ§¦¥
,yexita eiabl aezk `ly in(déa) áéúkl`xyi zqpk lk ixd - §¦¥

xn`py ,zeigl elynp."'Bâå äöáø úBéøà ïéa àéáì Eîà äî"¨¦§§¦¨¥£¨¨¨¨§
."íéza íäì Nòéå íéäìàä úà úãìéîä eàøé ék éäéå"ewlgpáø ©§¦¦¨§©§©§Ÿ¤¨¡Ÿ¦©©©¨¤¨¦©

ìàeîLe,mdl dyry mizad md dnãçmdn cg` -éza øîà §¥©¨©¨¥
äiåìe äpeäk,miele mipdk eid mdipay -a øîà ãçå,úeëìî éz §¨§¦¨§©¨©¨¥©§

.mdi`v`vn d`vi zeklndyøîàc ïàîmdl dyryäpeäk éza ©§¨©¨¥§¨
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המשך בעמוד ל



קפו

ביאורים למסכת סוטה דף יב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dheq(iying meil)

énð à÷écn ,fpw ly epa alk did `ly -áéúëczenewn dnka ©§¨©¦¦§¦
dpti oa alk','éæð÷ä,l`ipzr lr xn`y enk 'fpw oa' `leòîL ©§¦¦§©

dpéî.fpw ly ezia iyp`n didy `l` ,epa did `ly ¦¨
daefr z` ciled oexvg oa alke' weqtd z` yxtl zxfeg `xnbd

.'oecx`e aaeye xyi dipa dl`e ,zerixi z`e dy`íéøî Bæ äáeæò, £¨¦§¨
,äáeæò dîL àø÷ð änìåitldúléçzî äeáæò ìkäLdligza - §¨¨¦§¨§¨£¨¤©Ÿ£¨¨¦§¦¨¨

evx `le l`xyi ixega lk deafr ,dzrxv zngn zipleg dzidyk
daefr z` ciled alky xn`pd lr `xnbd zl`ey .dze` `yil

ike ,mixn `idyãéìBädze`¯ dì áéñð äåä áñðéî àìäå ,ixd ¦©£Ÿ¦§©£¨¨¦¨
,`xnbd dper .eza `le ezy` dzid `idìk ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨

ì äMà àNBpädãìé eléàk áeúkä åéìò äìòî ,íéîL íLalke , ©¥¦¨§¥¨©¦©£¤¨¨©¨§¦§¨¨
miny myl d`yp.z` ciled'y xn`py dn oke'úBòéøéepiid , §¦

xn z` `ypyitl ok d`xwpe ,miúBòéøéì ïéîBc äéðt eéäL- ¤¨¨¤¨¦¦¦
xn`py dne .zinenc` x`ez ila zewxwxi dipt eid dileg zngn

weqtd jynda,'äéða älàå'eyxc¯ 'äéða' éø÷z ìàel` oi`y §¥¤¨¤¨©¦§¥¨¤¨
,dipa zenyàlàly zeny¯ äéðBadze` dpay ok `xwpy dlra ¤¨¤¨

miyp x`yk mipae oi`eyipa.`xwpy ,weqtd zpeeke'øLé'my lr ¨¨
Bîöò úà øMiL' `xwp oke .milbxnd zerha drhi lal -'ááBL ¤¦¥¤©§¨

my lráaéLLcixnd -Bøöé úà.milbxnd zvra szzyd `le ¤¦¥¤¦§
`xwp oke'ïBcøàå'my lräãøLdtkeBøöé úàzerhl eziqdy §©§¤¨¨¤¦§

.milbxnd zerhaéøîàc àkéàå,'oecx`' `xwpyäéðt eéäL ìò §¦¨§¨§¦©¤¨¨¤¨
d`txzpy xg`l mixn lyãøåì ïéîBc. ¦§¤¤

xn`p cer,"äøòðå äàìç íéLð ézL eéä òB÷ú éáà øeçLàìe"§©§£¦§©¨§¥¨¦¤§¨§©£¨
,mixne alk lr df `xwn `xnbd zx`anänìå ,áìk äæ ,'øeçLà'©§¤¨¥§¨¨

,øeçLà BîL àø÷ðoeik¯ úBiðòúa åéðt eøçLeäLlaiwy zngn ¦§¨§©§¤§£¨¨§©£¦
milbxnd zvrn lvpiy ick zeiprz envr lr.`xwp oke,'éáà'itl £¦

dì äNòpLmixnl -áàkmikixvd zepefnle dz`etxl b`cy - ¤©£¨¨§¨
' `xwpe .dlegl'òB÷zitlíéîMaL åéáàì Baì úà ò÷zLlaiw - §©¤¨©¤¦§¨¦¤©¨©¦

dny `xnbd zx`an .milbxnd zvra zeidl `ly envr lr
' alkly xn`py'íéLð ézL eéäy `l` ,eheytk xe`iad oi`äNòð ¨§¥¨¦©£¨

,íéLð ézLk íéøîy xnelkäøòðå äàìç àì ,'äøòðå äàìç' ¦§¨¦§¥¨¦¤§¨§©£¨Ÿ¤§¨§©£¨
éàåäok e`xwpy miyp izy eid `l -àlà ,dnvr mixnäléçza £©¤¨©§¦¨

z`xwp¯ 'äàìç',dligza didy dileg my lróBqáìed`txp ¤§¨§©
d`xwpe'äøòð',my aezk cer .dxrpk dzidy dipt x`ez my lr - ©£¨

,"ïðúàå øäöå úøö äàìç éðáe"df `xwn s` eyxce,mixn lr §¥¤§¨¤¤§Ÿ©§¤§¨
d`xwpy'úøö'my lr¯ äéúBøáçì äøö úéNòpLze`pwn eidy ¤¤¤©£¥¨¨§©§¤¨

d`xwp oke ,diteia'øäö'my lräéðt eéäLe zexi`nïéîBc Ÿ©¤¨¨¤¨¦
,íéøävkd`xwpe'ïðúà'itldúBà äàBøä ìkLakynl de`zn ©¨¢©¦¤§¨¤¨¨¤¨

e miypéìBîBzLàì ïðúà Cenr akyzy. ¦¤§¨§¦§
xn`p .mixvn ceariy oipra miweqtd z` x`al zxfeg `xnbd

,weqtaBnò ìëì äòøt åöéå"lke edekilyz dxe`id celid oad lk ©§©©§Ÿ§¨©
oeigz zad,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ,"drxt xfb ef dxifbóà ¨©©¦¦§©¦£¦¨©

øæb Bnò ìò.ìL ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàåúBøéæb Ljilydl ©©¨©§¨©©¦¦§©¦£¦¨¨Ÿ§¥
xe`il miclepdøæb,drxtäléçza`le l`xyil miclepd lr xfb ¨©©§¦¨

odl xn`e zeclind lr jnq `l` ,jk lr mixney aiyedïa íà'¦¥
'Búà ïzîäå àeä.¯ óBqáìexacd lr mixney aiyed okin xg`l ©£¦¤Ÿ§©

mdl xn`e,'eäëéìLz äøàéä ãBìéä ïaä ìk'xfb `l oiicr j` ¨©¥©¦©§Ÿ̈©§¦ª
l`xyi lr `l`óBqáìe .dwl `l oiicry eipipbhvi` el exn`yk §©

,l`xyi ly oriyenøæb Bnò ìò óà. ©©©¨©
éåì úéaî Léà Cìéå",`xnbd zl`ey ,"iel za z` gwieCìä ïëéäì ©¥¤¦¦¥¥¦§¥¨¨©

`xnbd zyxec .mxnrCìäL ,àðéáæ øa äãeäé áø øîà ,mxnr ¨©©§¨©§¦¨¤¨©
úöòamixn¯ Bzaepipyy itke .zipya dycwl el dvriy ©£©¦

,`ziixaaäéä øBcä ìBãb íøîò ,àðzjkle ,eixacl mirnyp lkde ¨¨©§¨§©¨¨
òLøä äòøt [øæbL] (øîàL äàøL) ïåéky l`xyi lrïaä ìk' ¥¨¤¨¨¤¨©¤¨©©§Ÿ¨¨¨¨©¥

'eäëéìLz äøàéä ãBìéä,øîàike ,mxnrïéìîò eðà àåMì ©¦©§Ÿ̈©§¦ª¨©©¨§¨£¥¦
jkle ,drxt icar ici lr seqal ebxdii ixdy ,mzcilaLøéâå ãîò̈©§¥©

,BzLà úàeizeawraeeLøéâå ïlek eãîòmd s`.ïäéúBLð úà ¤¦§¨§¨§¥§¤§¥¤
Bza Bì äøîà,mixn¯ Eúøéæb äL÷ ,àaà,miypd yxbløúBé ¨§¨¦©¨¨¨§¥¨§¥
¯ äòøt ìMîxe`il mipad jilydl xfbyàlà øæb àì äòøtL , ¦¤©§Ÿ¤©§ŸŸ¨©¤¨

íéøëfä ìò,zøæb äzàådilk zxfb jkae ,mdizeyp z` eyxbiyìò ©©§¨¦§©¨¨©§¨©
úBáé÷pä ìòå íéøëfäy ,cere .¯ äfä íìBòa àlà øæb àì äòøt ©§¨¦§©©§¥©§ŸŸ¨©¤¨¨¨©¤

,`ad mlerl eigi ezneiy miclepd ixdyäzàåznxb jzxifba §©¨
elkiyàaä íìBòìå äfä íìBòaeigi `l ,llk eclei `ly oeiky - ¨¨©¤§¨¨©¨

`ad mlerl mb.y ,cere÷ôñ ,Búøéæb úîéi÷úî ÷ôñ òLøä äòøt©§Ÿ¨¨¨¨¥¦§©¤¤§¥¨¨¥
¯ úîéi÷úî dðéàeli`e ,dxifbd miiwi `l d"awdy okzi ixdy ¥¨¦§©¤¤

,÷écö äzàok m`eúîéi÷úî EúøéæbL éàcåa,dniiwi d"awdy - ©¨©¦§©©¤§¥¨§¦§©¤¤
enk.'Cì í÷éå øîà øæâúå' øîàpLe eza lewa mxnr rnyãîò ¤¤¡©§¦§©Ÿ¤§¨¨¨¨©

,BzLà úà øéæçäåeizeawraeeøéæçäå ïlek eãîòmd s`úà §¤§¦¤¦§¨§¨§¤§¦¤
.ïäéúBLð§¥¤

,dgwle xfgy weqtd zpeeky x`azdy xg`n ,`xnbd zl`ey
xn`p recn¯ 'çwiå'mipey`x oigewil ernyny,ixdøBæçéå'zal ©¦©§©§

ieldéì éòaéî 'mcewn ezy` dzid ixdy ,aezkl.`xnbd zvxzn, ¦¨¥¥
,àðéáæ øa äãeäé éaø øîà,'gwie' oeyln cnlpBì äNòLmxnr ¨©©¦§¨©§¦¨¤¨¨

k miipyd oigewilaïéçewéì äNòîy ,epiidc ,mipey`xddáéLBä ©£¥¦¦¦¨
äéðôì ïéãwøî íéøîe ïøäàå ,ïBéøtàa,eøîà úøMä éëàìîe §©¦§§©£Ÿ¦§¨§©§¦§¨¤¨©§£¥©¨¥¨§

dilr.'äçîN íéðaä íà'gwly xn`p ixd ,`xnbd zl`eyúà' ¥©¨¦§¥¨¤
,'éåì úaike ,dyw ok m`eìLe äàî úa øLôà¯ àéåä äðL íéL ©¥¦¤§¨©¥¨§Ÿ¦¨¨©§¨

cakei f` dzidy ,miipyd oigewild lr xaecny yxtl okzi m`d
,dpy miyelye d`n zadì éø÷åaezkd dl `xewe -'úa'- §¨¥¨©

jkl xewn `xnbd d`ian .dy` d`xw `le ,dcli dzidy rnyny
,dpy miyelye d`n za f` dzidy,àðéðç éaøa àîç éaø øîàc§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨

d`ad awri zial ytpd lk' mixvnl awri ipa ecxiyk xn`p
`l` epi` my miweqta mihxetnd oipny s`e ,'miray dnixvn

mirayd ytpd ,ryze miyiydúãéìå ,Cøca dúøBäL ,ãáëBé Bæ¤¤¤¨¨©¤¤§¥¨¨
¯ úBîBçä ïéamixvnl awri ipa eqpkpykipn z` dnilydo ¥©

,mirayøîàpL,cakei iabl,"íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà" ¤¤¡©£¤¨§¨Ÿ¨§¥¦§¦§¨¦
wxy rnyn 'dcli xy`' xn`py jknedúãéìdzid,íéøöîaj` ¥¨¨§¦§©¦

íéøöîa dúøBä ïéàå`vnp ,mixvnl mzqipk meia dclepy xg`ne . §¥¨¨§¦§©¦
,`xnbd zvxzn .miyelye d`n za dzid dgwle mxnr xfgyky

,äãeäé éaø øîàitl za d`xwpúeøòð éðîéñ da eãìBpL.zak ¨©©¦§¨¤§¨¦¨¥©£
,"ïa ãìzå äMàä øäzå"xdze' aezkd xn` recn ,`xnbd zl`ey ©©©¨¦¨©¥¤¥

,''ebe gwie yi` jlie' xg`l 'dy`dàúìz déa àøaòéî úåä àäå§¨£©¦©§¨¥§¨¨
¯ àøwéòî éçøé,mipey`xd oi`eyipdn dyna zxaern dzid ixde ©§¥¥¦¨¨

,`xnbd zvxzn .dgwle xfgy iptl miyceg dyely df dideøîà̈©
,àðéáæ øa äãeäé éaødcill jenqa oeixdd z` dxezd dazk ©¦§¨©§¦¨

e,dúøBäì dúãéì Léwîy ,cnll ickdúøBä äîcakei lyàlL ©¦¥¨¨§¨¨©¨¨¤Ÿ
úBið÷ãö íéLðì ïàkî ,øòöa àlL dúãéì óà ,øòöa,cakeik §©©©¥¨¨¤Ÿ§©©¦¨§¨¦¦§¨¦

äeç ìL d÷úéôa eéä àlL,dcilae oeixda xrv mdilr xfbp `l - ¤Ÿ¨§¦§¨¤©¨
.deg lr xfbpy itk

,xn`p dyn clepyk,àéðz .'àeä áBè ék Búà àøzå'daehd edn ©¥¤Ÿ¦©§¨
,ea dz`xy,øîBà øéàî éaøy dz`xBîL áBè.wepizd lyéaø ©¦¥¦¥§©¦

øîBà äãeäée enya d-i my etiqedyäéîçð éaø ,BîL äiáBè §¨¥¦¨§©¦§¤§¨
,øîBàzeidl cizry ycewd gexa dz`xíéøçà .úeàéáðì ïeâä ¥¨¦§¦£¥¦

,íéøîBàyíéøîBà íéîëçå .ìeäî àeäLk ãìBðyãìBpL äòLa §¦©§¤¨©£¨¦§¦§¨¨¤©
,øBà Blek úéaä àlîúð äLîc ok ecnleBúà àøzå' àëä áéúk Ÿ¤¦§©¥©©¦§¦¨¨©¥¤Ÿ

íúä áéúëe ,'àeä áBè ékmlerd z`ixaaúà íéäìà àøiå' ¦§¦¨¨©©§¡Ÿ¦¤
,'áBè ék øBàä.aeh `xwp xe`dy ixd ¨¦
ìL eäðtözå","íéçøé äLepitvdl dlkiy ,`xnbd zx`an ©¦§§¥§Ÿ¨§¨¦

meyn miycg dyelydøãäàc äòMî àlà íéøöî eðî àìc- §Ÿ¨¦§©¦¤¨¦¨¨§©©§¨
mxnr dxifgdy mein wx dxeairl miyceg dryz extq mixvnd

la` ,miipyd oigewiladéa àøaòéî úåä àéäådzid dyrnl - §¦£©¦©§¨¥
df dide ,mipey`xd oi`eyipd onfn dyna zxaernéçøé àúìz§¨¨©§¥
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המשך בעמוד רלב

oifge` mipy` cenr ai sc oey`x wxtdheq
.áéúëc énð à÷éc:fpw lW eilECBnE FziA iWp`n ,iGpTd `N` l`ipzrA aizkcM fpw oA Dixw `l alkA irYWn iM `pixg` `xw.äeáæò ìkäL äáeæòDl ixwcM dzid ziplFg dNgYOW ©§¨©¥¦§¦§¨©£¦¨¦¦§¨¦§¨¥Ÿ©§¥¤§©§¦§¦§¨§¦¥¤¨©§¦¦¥©§¥¥¦¦¨¤§©£¨¤©Ÿ£¨¨¤¦§¦¨¨¦¨§¨¦§¨¥¨

:DzF` `VNn l`xUi ixEgA lM dEafrW ,daEfre d`lg iOp Dl ixw oOwlE ,zFrixi `kd.dáñð áñéî àäå:i`ed DizY` `nl` 'Fbe Fl gTIe daEfr znYe aizkcMì.íéîL íLFf oFbM ¨¨§¦§©¨¨¥¨©¥¤§¨©£¨¤£¨¨¨©¥¦§¨¥¦¦¨¨§¨¥©¨§¨§¦§¦©¨¨£¨©¦©§©§¨¦§¥£¨§¥¨©¦§

oilgFp WiA a"aA m`d ig`l oinFC mipA aFxe ,miwiCv mzF` d`xe dWnE oxd` dig`A wcAW ,minW mWl D`UpE dlFg dzidW(.iw sC):.úBòéøéìdzid Dilg zngnC ,zinEnc` x`Y ilA ¤¨§¨¨§¨¨§¥¨©¦¤¨©§¨¤¨©£ŸŸ¤§¨¨¨©¦¦§¨¦¦©£¥¨¥§§¥£¦©¦¦§¦Ÿ©©§¦§¥£©¨§¨¨§¨

:zwxwxi.äéðBa:oFCx`e aaFWe xWi ,mipaE oi`EVpA miWp x`WM dPan D`Ure D`pAW ,DlrA zFnW EN`.Bîöò úà øMiL:milBxnd zErh z` zFrhNn.Bîöò úà áaMLoFWl ,ozvrn §©§¤¤¤¨¥§©£¨¤§¨¨©£¨¨§ª¨¦§¨¨¦§¦¦¨¦¥¤§¨§©§¤¦¥¤©§¦¦§¤¨©§©§¦¤¦¥¤©§¥£¨¨§

daaFXd zAd(`l dInxi)kde ,zcxFnE zip`vFi ,i ©©©¥¨¦§¦¨§¨¦¤¤§¨¥

cxOW mW lr `pixg` `xwA cxn Dil ixw iOp©¥¨¥¥¤¤¦§¨©£¦¨©¥¤¨©

:milBxn zvrA.Bøöéa äãøLFziqn didW ©£©§©§¦¤¨¨§¦§¤¨¨§¦

:odOr zFrhl.åéðt eøçLeäLeilr lATW ¦§¦¨¤¤§£¨¨¤¦¥¨¨

:milBxn zvrn lvPIW dAxd zFIprYäNòpL ©£¦©§¥¤¦¨¥¥£©§©§¦¤©£¨
.áàk dìoikixSd zFpFfnE zF`EtxA DA wQrzdl ¨§¨§¦§©¥¨¦§§©§¦¦

:dlFgl.íéîMaL åéáàì Baì úà ò÷zL`NW ©¤¤¨©¤¦§¨¦¤©¨©¦¤Ÿ

:milBxn zvrA zFidl.äàìç:ilg.äøòð óBqáìe ¦§©£©§©§¦¤§¨Ÿ¦§©©£¨
:dxrpM mipR x`zA dxfge Dilgn d`RxzPW¤¦§©§¨¥¨§¨§¨§¨§Ÿ©¨¦§©£¨

.äàìç éðáe,z`Rxzpe zipaPW ,d`lg ipiipaE §¥¤§¨¦§§¥¤§¨¤¦§¥§¦§©¥

:opz`e xdve zxv zFidl Eid oigAWnäøö §ª¨¦¨¦§¤¤§Ÿ©§¤§¨¨¨
.äéúBøáçì:DitiA zF`PwznéìBîïðúà C ©£¥¤¨¦§©§§¨§¨¦¤§¨

.BzLàì:miWp aMWnl dE`zn didWBnò ìò óà §¦§¤¨¨¦§©¤§¦§©¨¦©©©
.øæbExn` dWn clFPW mFi ,`nEgpY iAx WxC ¨©¨©©¦©§¨¤©Ÿ¤¨§

oi`e l`xUi lW oriWFn clFp mFId eipipbhvi ¦̀§©§¦¨©©¦¨¤¦§¨¥§¥

uAwe cnre ,icEdi F` `Ed ixvn m` mircFi Ep`̈§¦¦¦§¦§¦§¨©§¦¥

xfbe mFIA FA miclFPd Fl oYl odn WTaE FOr lM̈©¦¥¥¤¦¥©¨¦©§¨©

:FOr lr s`.BúBà ïzîäå älçzaaiWFd `l ©©©©§¦¨©£¦¤Ÿ¦

:zFcNind lr Knq `N` mixnFW.eäeëéìLz §¦¤¨¨©©©§©§©§¦
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øî øîàcyexeyg` ly ehiaxy aeaxy iablàöBî äzà ïëå , §¨©©§¥©¨¥
df qp dyrpyäòøt úa ìL dúnàa,dkx`zpyàöBî äzà ïëå §©¨¨¤©©§Ÿ§¥©¨¥
íéòLø épéLa,ekx`zpy oyad jln ber ly eipiy -épL' áéúëc §¦¥§¨¦¦§¦¦¥

àlà zøaL éø÷éz ìà Lé÷ì Léø øîàå ,'zøaL íéòLø§¨¦¦©§¨§¨©¥¨¦©¦§¥¦©§¨¤¨
äzáaéøL.eipiy ekx`edy - ¤¦©§¨

","ãìiä úà eäàøzå çzôzåexn`p recn ,`xnbd zl`ey ©¦§©©¦§¥¤©¤¤
ixd ,'ed`xze'.déì éòaéî àøzå,daiyneéaøa éñBé éaø øîà ©¥¤¦¨¥¥¨©©¦¦§©¦

,àðéðç`l` ,clil qgizn epi` 'ed`xze' xn`py dnäúàøL £¦¨¤¨£¨
.Bnò äðéëLxn`p weqtd jynda,"äëa øòð äpäå"zl`ey §¦¨¦§¦¥©©Ÿ¤
recn ,`xnbdweqtd zligzadéì éø÷dyn `xwp -'ãìé'xn`py ¨¥¥¤¤

jynda eli`e ,'clid z` ed`xze'déì éø÷å' dyn `xwp -,'øòð §¨¥¥©©
,daiyne .lecb didy rnyneøòðk BìB÷å ãìé àeä ,àðzmlerl - ¨¨¤¤§§©©

clik eixai`a ohw did,lyk wfg elew didy itl 'xrp' mb `xwp j`
,xrp¯ ïk íà ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøácdidy jixacl ¦§¥©¦§¨¨©©¦§¤§¨¦¥

e ,mc` ipa x`yn dpeyn elewy `vnp ,ezeclia xrpk elewBúéNò£¦
ezaygd -eðéaø äLîìl iel `edyíeî ìòa`ed leqte ,elewa §Ÿ¤©¥©©

,`xnbd zvxzn .xiyd zcearlàlà,xrp `xwpy dn ,yxtl yi jk ¤¨
íéøeòð úteç Bnà Bì äúNòL ãnìîezeida,äáézaoeik §©¥¤¨§¨¦©§¦©¥¨

yBúteçì äkæà àì ànL ,äøîàeztega szzydl -. ¨§¨¤¨Ÿ¤§¤§¨
","äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå,`xnbd zl`eyàðî ©©§Ÿ¨¨©Ÿ¤¦©§¥¨¦§¦¤§¨

äòãéipa mb ixd ,`ed mixard icliny diza drci okidn - ¨§¨

,daiyne .xe`il eklyed mixvnd,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàoeik ¨©©¦¦§©¦£¦¨
ìeäî BúBà äúàøLxn`py dne .`ed l`xyin ik dpiad,'äæ' ¤¨£¨¨¤

,dzòcî àlL äàaðúpL ãnìî ïðçBé éaø øîàzernynde ¨©©¦¨¨§©¥¤¦§©§¨¤Ÿ¦©§¨
y ,dixaca'äæ'dyn -ìôBð,xe`ilìôBð øçà ïéàåo`kn xe`il ¤¥§¥©¥¥

.jli`eøîàc eðééäåxn`y edfe -,øæòìà éaøicaer i`iap iabl §©§§¨©©¦¤§¨¨
,miakekíëéìà eøîàé éëå" áéúëc éàîmiakek icaerdeLøã ©¦§¦§¦Ÿ§£¥¤¦§

epenk"íéâäîäå íéôöôöîä íéðòãéä ìàå úBáàä ìàmipkny - ¤¨Ÿ§¤©¦§Ÿ¦©§©§§¦§©©§¦
y epiid 'oitvtvn' ,i`pb oeyla mdi`iap z`¯ ïéôBöyiy mi`ex ¦

,oniqïéôBv äî ïéòãBé íðéàåy epiid 'mibdn'e ,df oniqaíébäî- §¥¨§¦©¦©§¦
,mpexba lew mi`iven.íébäî äî íéòãBé ïðéàå`xnbd zx`ane §¥¨§¦©©§¦

xifbd dlha recnyk dligzay ,deàø,mipipbhvi`dìL ïòéLBnL ¨¤¦¨¤
ä÷Bì àeä íéna ìàøNémina zewll cizr -eøæâå eãîò ,yìk' ¦§¨¥©©¦¤¨§§¨§¨

,'eäëéìLz äøàéä ãBliä ïaä.oriyedl lkei `le dwli ok`y ick ©¥©¦©§Ÿ̈©§¦ª
jkleäLîì deéãLc ïåék,xe`il dyn jlyedy xg`l -,eøîà ¥¨§©§©§Ÿ¤¨§

àðîéñ àeää ék ïðéæç àì eze ,df oniq xzei mi`ex eppi` -eìha Ÿ£¦©¦©¦¨¨©¦
eäéézøéæâìj` .edekilyz dxe`id celid oad lk zxfb z` elha - ¦§¥§©§

y ,`xnbd zx`aníäåmipipbhvi`d -ïéòãBé ïðéàyexit oi`y §¥¥¨§¦
`l` ,mina ypriy mzii`xìòL`hgä÷Bì àeä äáéøî éî`ly ¤©¥§¦¨¤

enke .ux`l qpkiänä' áéúëc éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàc§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦¥¨
,'eáø øLà äáéøî éîedn,'änä'mda xaecy el` mdy rnyny ¥§¦¨£¤¨¥¨

`l` ,xakäòøt éðéðâèöéà eàøL,mina zewll dyn cizryeòèå ¤¨¦§©§¦¥©§Ÿ§¨
mina ypriy exaqy,zewll cizry ,`ed oekpd mzi`x yexit j`

drxt ipipbhvi` e`xy mind md - 'dnd' edfe ,daixn in `hg lr.
äLî øîà÷c eðééäåici lry oeik -jilydl dxfbd dlha dyn §©§§¨¨©Ÿ¤

dyn xn` okl ,xe`il miclepdéìâø óìà úBàî LL'xy` mrd ¥¥¤¤©§¦
eaxwa ikp`,'Bâåy epiid 'ilbx' xn`py dnìàøNéì äLî ïäì øîà §¨©¨¤Ÿ¤§¦§¨¥
ù ,éìéáLaelhiae iziwl xaky mixvnd exaq mina iziidy oeik ¦§¦¦

e ,mzxifbíëlek ízìvð.mzxifbn ¦©§¤§¤
.xe`il dyn jlyed mei dfi`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

íBiä BúBà ,øîà àtt øa àðéðç éaøxe`il dyn jlyedy ©¦£¦¨©¨¨¨©©
a,äéä ïñéða ãçàå íéøNòjkitleéðôì úøMä éëàìî eøîà ¤§¦§¤¨§¦¨¨¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥

,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwäy ie`x ikeøîBì ãéúòL éî ©¨¨¦¤¨¦¤¨¦©
äæ íBéa íiä ìò äøéL,seq mi zrixw mei `edy oqipa `"k -ä÷ìé ¦¨©©¨§¤¦§¤

äæ íBéa.íBiä BúBà ,øîà àðéðç øa àçà éaødyn jlyedy §¤©¦©¨©£¦¨¨©©
a ,xe`il,äéä ïåéña äMLjkitleéðôì úøMä éëàìî eøîà ¦¨§¦¨¨¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥

øäî äøBz ìa÷ì ãéúòL éî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨¦¤¨¦§©¥¨¥©
,äæ íBéa éðéñ,oeiq 'ea dzid dxezd zlaw ixdyäæ íBéa ä÷ìé. ¦©§¤¦§¤§¤

,`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLaxe`il jlyedyäMLa ¦§¨¨§©§¨©§¦¨
,ïåéñaok m`éçøé 'â dì úçkLîweqta xn`py dn oaen - §¦¨©§©©¨©§¥

eze` dkilydy cr ezcil mein miyceg dyly eze` dpitvdy
oeik ,xe`ilúî øãàa äòáLa ,øî øîàc,dynøãàa äòáLáe §¨©©§¦§¨©£¨¥§¦§¨©£¨

ïåéña äML ãòå øãàa äòáMîe ,äLî ãìBðmd.éçøé àúìz ¨Ÿ¤¦¦§¨©£¨§©¦¨§¦¨§¨¨©§¥
øîàc ïàîì àlàxe`il edekilydyéëéä ,ïñéða ãçàå íéøNòa ¤¨§©§¨©§¤§¦§¤¨§¦¨¥¦

,dì úçkLî.miyceg dyelyn zegt md oqip `"k cr xc` 'fn ixd ©§©©¨
,`xnbd zvxznäðL dúBàdpy ,xe`il dyn jlyedyúøaeòî ¨¨¨§¤¤

¯ äúéäxn`y dne ,oey`x xc`a clep dyne ,mixc` ipy da eidy ¨§¨
`l` ,minly miycg 'b mpi` ,'miycg dyly eptvze'ìL Baeø¤

ïBLàø,oey`x xc` seq cr xc` 'fn epiid oey`xd ycegd -Baeøå ¦§
¯ ïBøçà ìLoqip `"k cr oqip '`n epiid iyilyd ycegdéòöîàå , ¤©£§¤§¨¦

¯ íìL.'a xc` yceg lk epiid ipyd ycegd ¨¥
ïî ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å êìàä äòøt úa ìà Búçà øîàzå"©Ÿ¤£Ÿ¤©©§Ÿ©¥¥§¨¨¦¨¦¨¥¤¤¦

úiøáòä,`xnbd zl`ey ,"clid z` jl wipizeàðL éàîe ¨¦§¦Ÿ©§¨
úBiøáòî,zeixardn `wec zwpin dl `iazy dl dxn` recn - ¥¦§¦

daiyne .zeixvnd on wpizy drxt za dvtg `ly rnynyãnìî ,§©¥
¯ eäeøéæçäLedeaaeq dligzìk ìò äLîìmiypdúBiøönä ¤¤§¦§Ÿ¤©¨©¦§¦

ïlek,eze` ewipiy ick÷ðé àìåwepil mikqd `l -,y meynøîà ¨§Ÿ¨©¨©
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קצ

ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dheq(iyiy meil)

úøîBàå,d`eapa mixnúà òéLBnL ïa ãìzL énà äãéúò §¤¤£¦¨¦¦¤¥¥¥¤¦©¤
,øBà dlek úéaä ìk àlîúð ,äLî ãìBpL ïåéëå .ìàøNéepiade ¦§¨¥§¥¨¤©Ÿ¤¦§©¥¨©©¦¨

,l`xyi ly oriyen clep ok` ikäéáà ãîòmxnrìò d÷Lðe , ¨©¨¦¨§¨¨©
,dLàøeéúàeáð äîéi÷úð éza ,dì øîàCepl cleil cizry Ÿ¨¨©¨¦¦¦§©§¨§¨¥

l`xyi ly oriyen.j`øBàiì eäeìéèäL ïåéëå,äéáà ãîò §¥¨¤¡¦©§¨©¨¦¨
¯ dçôèehag,dLàø ìòeéúàeáð ïëéä éza ,dì øîàCmeyn - §¨¨©Ÿ¨¨©¨¦¦¥¨§¨¥

xe`ia zeniy aygyäòãì ÷çøî Búçà áöúzå" áéúëc eðééäå .§©§¦§¦©¥©©£Ÿ¥¨Ÿ§¥¨
,"Bì äNòi äîeze`xl dcnr `id `wecdgeha dzide zeid ©¥¨¤

ck my dcnre ,lvpiydúàeáð óBña àäi äî òãéìdlri dn - ¥©©§¥§§¨¨
dteqa.

y dpyna epipyäëæ óñBé,eia` z` xeawl.'eëå`xnbd zx`an ¥¨¨§
,zl`eye ,awri zxeaw ipipr¯ àøwéòî àðL éàîdligza recn ©§¨¥¦¨¨

,eig`e sqeil mixvnd z` enicwd ,awri z` xeawl elrykáéúëc¦§¦
,'"Bâå äòøt éãáò ìk Bzà eìòéå åéáà úà øa÷ì óñBé ìòéå"©©©¥¦§Ÿ¤¨¦©©£¦¨©§¥©§Ÿ§

øãäåxn`p jk xg`e -éàîe ."åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå" ©£©§Ÿ¥¥§¤¨¥¨¦©
àðLeli`e¯ óBqáìsqei z` enicwd ,dxeawdn mzxfg zrya §¨§©

mixvnl eig`eáéúëcdligz"åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLéå", ¦§¦©¨¨¥¦§©§¨§¤¨
øãäåxn`p jk xg`e -"åéáà úà øa÷ì Bzà íéìòä ìëå"- ©£©§Ÿ¨Ÿ¦¦¦§Ÿ¤¨¦

zvxzn .dligza e`viy itkn jtidl xnelk ,mixvnd epiidc
,`xnbdeàø àlL ãò äléçza ,ïðçBé éaø øîàmixvndïãBáëa ¨©©¦¨¨©§¦¨©¤Ÿ¨¦§¨

ãBák ïäa eâäð àì ,ìàøNé ìLmdiptl z`vl enicwd okle ,, ¤¦§¨¥Ÿ¨£¨¤¨
óBqáìe,awri zxeaw xg`leàøLf`,ãBák ïäa eâäð ,ïãBáëa §©¤¨¦§¨¨£¨¤¨

ceakd edn `xnbd zx`ane .mdiptl xefgle micwdl mdl epzpe
,l`xyia e`xyãèàä ïøâ ãò eàáéå" áéúëcocxid xara xy` ¦§¦©¨Ÿ©Ÿ¤¨¨¨

"c`n cake lecb ctqn my ectqie,oxeb didy ernyn ch`d oxebe
dywe ,ch`nãèàì Bì Lé ïøBb éëåoich` seq`l jxc ike - §¦¤¥§¨¨

okl .oxeb epnid zeyrle,eäaà éaø øîàmich`n oxeb df did `l ¨©©¦©¨
,ch`d oxeb `xwp mewndy `l`BðBøàì íéøúk eäeôéwäL ãnìî§©¥¤¦¦§¨¦©£

ãèà Bì íéôéwnL äæ ïøBâk ,á÷òé ìL,aiaqn exneyl mivew ly ¤©£Ÿ§¤¤¤©¦¦¨¨
,edetiwd ine,äøeè÷ éðáe ìàòîLé éðáe åNò éða eàaLewlge ¤¨§¥¥¨§¥¦§¨¥§¥§¨

epex`a mdixzk z` elzy ,awril ceak.,df ceak e`xy mixvnde
.eipaa ceak bedpl md s` elgdílek ,àðzl`rnyi ipae eyr ipa - ¨¨¨

dligzn ,dxehw ipaeeàa äîçìîì`ly ick awri ipaa mgldl - §¦§¨¨¨
j` ,dltknd zxrna awri xawieàøL ïåékz`óñBé ìL Bøúk ¥¨¤¨¦§¤¥

ìL BðBøàa íeàìúe ïäéøúk ïlek eìèð ,á÷òé ìL BðBøàa éeìz̈©£¤©£Ÿ¨§¨¦§¥¤§¨©£¤
ìL ,àðz .á÷òé.á÷òé ìL BðBøàa eìúð íéøúk äMLå íéL ©£Ÿ¨¨§Ÿ¦§¦¨§¨¦¦§©£¤©£Ÿ

àðz ."ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL eãtñiå"lecbd ctqdd edn ©¦§§¨¦§¥¨§¨¥§Ÿ¨¨
y ,dyrpy cakdeeléôàdeléôàå íéñeñdíéøBîçlr eavrp £¦¦©£¦£¦

ezxiht(eìéàî eìéàî). ¥¥¥¥
,`xnbd zxne`äìtënä úøòîì eòébäL ïåékawri z` xeawl, ¥¨¤¦¦¦§¨©©©§¥¨

,åNò àúàe¯ ákòî à÷jke ,my exaewln mze` akirïäì øîà ¨¨¥¨¨§©¥¨©¨¤
xn`p ixd ,awri ipal -øîàå ,'ïBøáç àåä òaøàä úéø÷ àøîî'©§¥¦§©¨©§©¦¤§§¨©

÷çöé éaødxrnd z`xwpy mrhd,'òaøà úéø÷'el`y itl ©¦¦§¨¦§©©§©
da exawpy÷çöé ,äøNå íäøáà ,äåçå íãà ,eéä úBâeæ òaøà©§©¨¨¨§¨¨©§¨¨§¨¨¦§¨

.äàìå á÷òé ,ä÷áøåepyxi mze` mixaw ipy ex`yp wgvi znyke §¦§¨©£Ÿ§¥¨
epipy,y oeike¯ eäéà,awriäàìì døá÷dxrna¯ déãéãaewlga ¦©§¨§¥¨§¦¥

,ok m` ,dyexia laiwy¯ éàäåxawdLééôc,xzepy -éãécily - §©§¨¥¦¦
déì eøîà .àeäixd ,awri ipa¯ dzðéaæjwlg z` awril zxkn ¨§¥©¦§¨

.dxekad z` zxkny drya dxrnaeäì øîà,eiyréðéaæc éäð ¨©§§¦§©¦¦
àúeøéëamipy it law` `ly ,dxekad wlg z` izxkn mpn` - §¥¨

j` ,dyexiaàúeèéLtily heytd wlg z` -¯ éðéaæ éîm`d §¦¨¦©¦¦
eizxkndéì eøîà .,awri ipaïéàwlg z` s` zxkn ok` - ¨§¥¦

,dxrna zehiytdáéúëcsqeil awri xn`yéúéøk øLà éøá÷a" ¦§¦§¦§¦£¤¨¦¦
éì"ipixawz dny mixvn ux`aéaø íeMî ïðçBé éaø øîàå , ¦§¨©©¦¨¨¦©¦

,÷ãöBäé ïa ïBòîL,'izixk' xn`py dnì àlà äøék ïéàïBL ¦§¤§¨¨¥¦¨¤¨§
,'äøék' äøéëîì ïéøB÷ íiä ékøëa ïkL ,äøéëîs` zxkny `vnp §¦¨¤¥¦§©¥©¨¦¦§¦¨¦¨

df wlgeäì øîà .z`f mkl izxkn ok` m` ,eiyràzøbéà éì eáä , ¨©§¨¦¦©§¨
¯.dxrna iwlg lr dxiknd xhy il e`xddéì eøîà,awri ipa ¨§¥

àéä íéøöîc àòøàa àzøbéàmixvna `vnp xhyd -.eayg ¦©§¨§©§¨§¦§©¦¦
mdipia mig`d¯ ìéæéð ïàîeehilgde ,mixvn ux`n e`iadl jli in ©¥¦

yìéæéðjli -,éìzôðmeynàzìéià ék ìél÷cdlw dzkild - ¥¦©§¨¦§©¦¦©©§¨
.li` lyk dxidne,'øôL éøîà ïúðä äçìL äìià éìzôð' áéúëc¦§¦©§¨¦©¨¨§ª¨©Ÿ¥¦§¥¨¤

,jk lr eyxceàlà ,'øôL éøîà' éø÷z ìà eäaà éaø øîà'éøîà ¨©©¦©¨©¦§¥¦§¥¨¤¤¨¦§¥
øôñ`xnbd dkiynn .mixvnn dxiknd xhy z` `iady - ' ¥¤

,onf eze`ay ,zxne`eíéLeç`edyïãc déøaawri oa oc ly epa -, ¦§¥§¨
äåä ïnz,dxiknd zra my did -déðãeà déì ïøéwéåeipfe` ecak - ©¨£¨§©¦¨¥§¥
,renylneäì øîà,awri ipal miyeg¯ éàä éàîmz` recn ¨©§©©

,awri z` xeawln miakrznéàä ákòî à÷ déì eøîàåeyr - §¨§¥¨§©¥©
epze` akrníéøöîc àòøàî éìzôð éúàc ãòxhy z` enr `iaie ©§¨¥©§¨¦¥©§¨§¦§©¦

.dxrnd ly dxikndeäì øîà,miyegàòøàî éìzôð éúàc ãòå ¨©§§©§¨¥©§¨¦¥©§¨
ì÷L .ïBéfáa ìèeî àaà éáà àäé íéøöîcmiyeg lhp -àôìe÷ §¦§©¦§¥£¦©¨¨§¦¨¨©§¨

¯,lwndééçîea dkde -déLéøà.ebxde eyr ly ey`x lr - ©§¥©¥¥
dknd zngneïøúðexyp -ðéòdé,eiyr ly eipir -eìôðålr ¨§¨¥¥§¨§

¯ àòøkàeilbxdéðéòì á÷òé eäðéçút .á÷òécz` awri gzt - ©©§¨§©£Ÿ©§¦§©£Ÿ§¥¥
eipiréçàåC,jiige -,í÷ð äæç ék ÷écö çîNé" áéúëc eðééäå §©¦§©§¦§¦¦§©©¦¦¨¨¨¨

,"òLøä íãa õçøé åéîòtenwpy mwpa dfgy awri gny jkle §¨¨¦§©§©¨¨¨
eyra.eäîì' áéúëc ,ä÷áø ìL dúàeáð äîéi÷úð äòL dúBàa§¨¨¨¦§©§¨§¨¨¤¦§¨¦§¦¨¨

ïúúéîc áb ìò óàå ,'ãçà íBé íëéðL íb ìkLàawrie eiyr ly ¤§©©§¥¤¤¨§©©©§¦¨¨
,éàåä ãçà íBéa àìmeia mdipy z` dlkiyy aygp mewn lkn Ÿ§¤¨£©

y oeik cg`.éàåä ãçà íBéa àäéî ïúøeá÷§¨¨¦¨§¤¨£©
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xcde"ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dheq(iyiy meil)

äæ íéi÷z` ,sqei -äæa áeúkL äî ìkokle ,zixad zegela - ¦¥¤¨©¤¨¨¤
.zixad oex` cvl epex` z` e`yiy el ie`x

,sqei ly epex` z`lrda wqrzpy df `ed dyny dpyna epipy
,`xnbd zl`eyäLî déa ÷éñò àì éàådyn did `l m` ike - §¦Ÿ¨¦¥Ÿ¤

,eizenvr zelrdl wqrzndéa é÷qòéî eåä àì ìàøNé`l ike , ¦§¨¥Ÿ£¦©§¥¥
eygok zeyrl sqei mriaydy mzreay miiwláéúëäå .xg`l §¨§¦

,dyn zziníéøönî ìàøNé éðá eìòä øLà óñBé úBîöò úàå"§¤©§¥£¤¤¡§¥¦§¨¥¦¦§©¦
,"íëLá eøá÷sqei ly epex`a ewqrzd l`xyi lky x`ean ixd ¨§¦§¤

.dyn my lr wx ezxeaw z`xwp recne ,edexawe¯ eúå,dyw cere §
ike ,edexawiy l`xyi ipal sqei ipa egipd recne÷qòéà àì éà¦Ÿ¦©§

åéða ,ìàøNé déasqei lydéa é÷qòéî eåä àì`l ike ,exaewl ¥¦§¨¥¨¨Ÿ£¦©§¥¥
,mdilr aiag didáéúëäåryedia weqtd jyndaóñBé éðáì eéäéå' §¨§¦©¦§¦§¥¥

'äìçðìrecn ok m`e ,mdilr aiag didy ixd ,mzlgpa edexawy §©£¨
ezxeawa md ewqrzd `l.,dpexg`d dl`yd lr `xnbd zvxzn

yeøîà,mnvr oial mpia sqei ipaBì eçépäewqrzie ,sqei epia`l - ¨§©¦
y itl ,l`xyi ipa lk ezxeawaïéèòeîaî øúBé íéaeøîa BãBák- §¦§¦¥¦§¨¦

xzei ,oiaexn mdy l`xyi ipa lk ezxeawa ewqrziy el `ed ceak
mihren mdy eipa wx ea ewqrziy dnn¯ eúå .lr `xnbd daiyn §

,ig dyn didyky ,dpey`xd dl`ydeøîà,l`xyi ipaBì eçépä ¨§©¦
y itl ,ecal dyn ezxeawa wqrziy sqeiløúBé íéìBãâa BãBák§¦§¦¥

íépè÷aîmc` `edy ecal dyn ezxeawa wqrziy el `ed ceak - ¦¦§©¦
.miphw ody l`xyi x`y ea ewqrziy dnn xzei lecb

mixvnn l`xyi ipa elrd xy` sqei zenvr z`e" weqta xn`p
,"íëLá eøá÷,`xnbd zl`eyàðL éàî`wec edexaw recn - ¨§¦§¤©§¨

eäeáðb íëMî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà .íëLaedexkny - ¦§¤¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¤§¨
mirexd eig` l` egly awriy weqta xn`p ixdy ,mil`rnyil

mkya.,l`xyi exn` jklìå¯ Búãéáà øéæçð íëLedeaiyi §¦§¤©§¦£¥¨
.dxeawl

,`xnbd zl`eyéããäà éàø÷ eL÷z` cg`d mixzeq miweqtd - ¨§¨¥©£¨¥
weqtay ,ipydcg`,'Bnò óñBé úBîöò úà äLî çwiå' áéúkixd §¦©¦©Ÿ¤¤©§¥¦

.xacna dpy mirax`d lk jyna d`lrda wqrzdy `ed dyny
áéúëeaezk xg` weqta eli`e -eìòä øLà óñBé úBîöò úàå' §¦§¤©§¥£¤¤¡

,'Bâå ìàøNé éðá,`xnbd zvxzn .melrd l`xyi lky ixdøîà §¥¦§¨¥§¨©
øçà àáe ,Bøîb àìå øác äNBòä ìk ,àðéðç éaøa àîç éaø©¦¨¨§©¦£¦¨¨¨¤¨¨§Ÿ§¨¨©¥

ìò ¯ áeúkä åéìò äìòî ,Bøîâedfeléàk ,BøîbL`edBàNòz` §¨©£¤¨¨©¨©¤§¨§¦£¨
elek xacdóà ,øîBà øæòìà éaø .minyd onBúBà ïéãéøBîz` - ©¦¤§¨¨¥©¦¦

eiyrn xnb `le ligzdy dfáéúëc ,Búleãbîxg` dcedi lv` ¦§¨¦§¦
,sqei zxikn'äãeäé ãøiå àéää úòa éäéå'oeik ,ezlecbn cxiy - ©§¦¨¥©¦©¥¤§¨

epig` z` bexdp ik rva dn' eig`l xn`e sqei zlvda ligzd `edy
.eia`l eaiydle eig` cin elivdle xenbl el dide ,'enc z` epiqke

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø,xeng xneb epi`e ligznd ly eyper ©¦§¥©©§¨¦¨©
yøáB÷ óàz`åéðáe BzLà,eiigaúLà òeL úa úîzå' áéúëc ©¥¦§¨¨¦§¦©¨¨©©¥¤

,'ïðBàå øò úîiå' áéúëe 'Bâå äãeäé.eipae ezy` ezny x`ean ixd §¨§§¦©¨¨¥§¨
åéiça úBîöò óñBé àø÷p äî éðtî áø øîà äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©¦§¥©¦§¨¥£¨§©¨

z` mzilrde' xn` ,mixvnn eizenvr zelrdl eig` z` deivyky
ig did ixde ,'izenvréøîà÷c ,åéáà ãBáëa äçéî àlL éðtî .¦§¥¤Ÿ¦¨¦§¨¦§¨¨§¦

déìmixvnl mzcxa eig` el exn`y -øîà àìå ,'eðéáà Ecáò' ¥©§§¨¦§Ÿ¨©
¯ éãéî àìå eäì.car awril e`xwy lr mda dgin `láø øîàå §§Ÿ¦¥§¨©©

ún äî éðtî ,àðéðç éaøa àîç éaø àîéúéàå ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¦¥¨©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¥©¥
âéäðäL éðtî ,åéçàì íãB÷ óñBéz`.úeðaøa Bîöò ¥¤§¤¨¦§¥¤¦§¦©§§©¨

"äîéøöî ãøeä óñBéå",àlà 'ãøeä' éø÷éz ìà ,øæòìà éaø øîà §¥©¦§¨§¨¨©©¦¤§¨¨©¦§¥©¤¨
ãéøBäL ,ãéøBäz` sqeiïúleãbî äòøt éðéðâèöéàerci `ly - ¦¤¦¦§©§¦¥©§Ÿ¦§¨¨

ezenk drxt melg z` xeztl.,xn`p cerñéøñ øôéèBt eäð÷iå"©¦§¥¦©§¦
BàðwL ,áø øîà ,"äòøteitei zngn sqei z` xtihet -Bîöòì- ©§Ÿ¨©©¤§¨§©§

e .xekf akynlBòøéôe ìàéøáb àa (Bñøéñå ìàéøáb àa)qxiq - ¨©§¦¥§¥§¨©§¦¥¥§
y ,`id jkl dgkedde .daexn qexiq xtihet z`áéúk àøwéòî¥¦¨¨§¦

¯ óBqáìe ,'øôéèBt'`xwpe 'r ze`d enyl dtqep ,d`ad dyxta ¦©§©
,'òøôéèBt'qixq dyrpy meyn epiide. ¦¤©

na epipy,dpy.'eëå äLnî ìBãb eðì éîz` `xnbd zyxec ¦¨¨¦Ÿ¤§
xn`p .dyn zzin oipra exn`py miweqtdCì áø éìà 'ä øîàiå"©Ÿ¤¥©©¨

"dfd xaca cer il` xac sqez l`,éåì éaø øîà ,xn`y df oeyl ¨©©¦¥¦
,ezcre gxew zwelgn zryay oeiky ,yexcl `a 'jl ax''áø'a§©

øOéay jka yprp okl ,'ax' oeyla mdl dpr -eäeøOéa 'áø'a. ¦¥§©¦§
`xnbd zyxtne,øOéa áøa ,,ezcre gxwl dyn xn`y dn epiid §©¦¥

'íëì áø'iel ipa,d"awdy oeike .mkl yiy dna mkl icy xnelk ©¨¤
e oeyl eze`a yprp ,dxryd hegk miwicv mr wcwcnáøa§©

ïëìå ,eäeøOéael xn`pCì áø'.''ebeøçà øácxg` ote`a - ¦§©¨¨¨©¥
' oeyl yxtznCì áø,',Cì Lé áø,ezekln onf ribdyepîeedine - ©¨©¥¨©

,ax eze`,òLBäéjzekln oi`y ,mlerd on xhtidl jpnf ribd jkle §ª©
dnipd `lnk ezeklna zrbep,'Cì áø' ,øçà øác .,jl ic oeyln ¨¨©¥©¨

wiaick ,df lr dywaa cer daxi `ly d"awd eyeøîàé àlL¤ŸŸ§
,mi`exd¯ áøä,d"awdäL÷ änk,ecinlzl rney epi`y ,`ed ¨©©¨¨¤
ãéîìúådyn -ïáøñ änk,`xnbd zl`ey .dcind lr xzi `ed §©§¦©¨©§¨

änì Ck ìëådvxy dyn ly ezlitz dlawzd `l zn`a recn - §¨¨¨¨
,daiyne .l`xyi ux`l qpkidlíeôì ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥§

¯ àðçéL àìîbs`y ,lyn df ixde ,e`yn z` miaxn lnbd gk itl ©§¨¦§¨
eilr wcwcl eaxd dyn ly ezwcv lceb itl o`k.

íBéä éëðà äðL íéøNòå äàî ïa íäéìà øîàéå"cer lke` `l ©Ÿ¤£¥¤¤¥¨§¤§¦¨¨¨Ÿ¦©
zyxec ."dfd ocxid z` xearz `l il` xn` 'de ,`ale z`vl

,dpy mixyre d`n oa `edy xn`p xaky xg` ,`xnbdïéàL¤¥
øîBì ãeîìzaey xnel aezkd jxved dn -,'íBiä'yi `l` ©§©©

y ,jkn yexcléúBðLe éîé eàìî íBiämixyre d`n oa iziyrpy ©¨§¨©§©
izclep df meiay xnelk ,dpyíéìLî àeä Ceøa LBãwäL Eãnìì .§©¤§¤©¨¨©§¦

Lãçì Lãçîe íBéì íBiî ,íé÷écö ìL íäéúBðLon mixhtpy - §¥¤¤©¦¦¦§¥Ÿ¤§Ÿ¤
eclep eay yceg eze`ae mei eze`a mlerdøtñî úà' áéúëc ,¦§¦¤¦§©

éîé.'àìîà Exn`py dn `xnbd zyxeceúàöì ãBò ìëeà àì' ¨¤£©¥Ÿ©¨¥
éàî ,'àBáìådpeekd¯ àîéìéà ,'àáìå úàöì'yyzy yxtz m` §¨©¨¥§¨Ÿ¦¥¨

cer leki epi`e egek,Lnî àáìå úàöì,dywiïa äLîe' áéúëäå ¨¥§¨Ÿ©¨§¨§¦Ÿ¤¤
,'äçì ñð àì Búîa äðL íéøNòå äàî`l eini seq cry yxtzne ¥¨§¤§¦¨¨§ŸŸ¨¥Ÿ

oke .egek zigelgl epnn qpìà áàBî úáøòî äLî ìòéå' áéúëe§¦©©©Ÿ¤¥©§Ÿ¨¤
àéðúå ,'Báð øäy `ziixaa epipy -íL eéä úBìòî äøNò íézL ©§§©§¨§¥¤§¥©£¨¨

,a`en zeaxra -äLî ïòñôeolek z` -úçà äòéñôa,eap xd cr §¨¨Ÿ¤¦§¦¨©©
`l` .enr egek didy ixdéaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦

,ïúðBéxn`py dn,'àBáìå úàöì'epiid,äøBz éøáãaeãnìî ¨¨¨¥§¨§¦§¥¨§©¥
äîëç éøòL epnî eîzzñpL.dxez cenll lki `le , ¤¦§©§¦¤©£¥¨§¨

úaL dúBà ,àðz ,"ãòBî ìäàa eáöéúéå òLBäéå äLî Cìéå"©¥¤Ÿ¤¦ª©©¦§©§§Ÿ¤¥¨¨¨©¨
,dyn da zny¯ äúéä éâeæ eéc ìLzligza dyn ,da eid zebef ipy ¤§¥¨§¨

zay dze`ae ,eteqa ryedie meid¯ äfî úeLø äìhéð,dynn ¦§¨§¦¤
¯ äæì äðzéðå.ryedil §¦§¨¨¤

àìîìéà ,äãeäé éaø øîà (àéðúå)dàø÷îmewn iabl oldlc §©§¨¨©©¦§¨¦§¨¥¦§¨
dyn zxeawáeúk,øLôà éàdidBøîBàìdf xac xnel - ¨¦¤§¨§§

epnvrn.,x`ane,úî äLî ïëéä`edy ocxid xaraìL B÷ìça ¥¨Ÿ¤¥§¤§¤
áéúëc ,ïáeàø,`xwnd jyndaøä ìà áàBî úáøòî äLî ìòéå" §¥¦§¦©©©Ÿ¤¥©§Ÿ¨¤©

Báðe ,"Báðixdeða ïáeàø éðáe' áéúëc ,àîéé÷ ïáeàø ìL B÷ìça §§§¤§¤§¥©§¨¦§¦§¥§¥¨
,(íéøîe ïøäàå äLî íéàéáð 'â eúî íML Báð) ,'Bâå Báð úàå 'Bâå§§¤§§§¤¨¥§¦¦Ÿ¤§©£Ÿ¦§¨

.oae`x ly ewlga dzid ezziny ixd,øeá÷ äLî ïëéäåxara §¥¨Ÿ¤¨
ocxidBì úéLàø àøéå' áéúëc ,ãb ìL B÷ìçawwegn zwlg my ik §¤§¤¨¦§¦©©§¥¦

oetq,'Bâå.cb ly ezlgpa xawpy ixdB÷ìç ãò ïáeàø ìL B÷ìçîe §¥¤§¤§¥©¤§
änk ãb ìLwgxn -.ïéìéî äòaøà ,éåäz` ,`xnbd zl`eyïúBà ¤¨©¨¨¥©§¨¨¦¦¨

ïéìéî äòaøà,cb zlgpl oae`x zlgpny,BëéìBä éî`l ixd ©§¨¨¦¦¦¦
,daiyne .ezxeawa l`xyi ewqrzdìheî äLî äéäL ,ãnìî§©¥¤¨¨Ÿ¤¨

,äðéëL éôðëaly ewlgl oae`x ly ewlgn eze` dxiard dpikyde §©§¥§¦¨
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קצד

ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבגבורה(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dheq(ycew zay meil)

àøèñblyen -,øBòt úéa ìL,el exn`e.øeá÷ äLî ïëéä eðàøä ©§§¨¤¥§©§¥¥¨Ÿ¤¨
yky ,df mewn `evnl egilvd `leäîãð ,äìòîì eãîòdidíäì ¨§§©§¨¦§¨¨¤

ezxeaw mewny,ähîìecnrykeäîãð ,ähîìdidíäì`edy §©¨§©¨¦§¨¨¤
xeaw.äìòîìy s`eì e÷ìçðúBzék ézLzeveaw -ïúBà , §©§¨¤§§¦§¥¦¨

,äìòîì íéãîBòLdidïäì äîãðezxeaw mewn,ähîìoze`e ¤§¦§©§¨¦§¨¨¤§©¨
ecnryäîãð ,ähîìdidïäìxeaw `edyäî íéi÷ì ,äìòîì §©¨¦§¨¨¤§©§¨§©¥©
øîàpL`xwnaàðéðç éaøa àîç éaø .'Búøá÷ úà Léà òãé àìå' ¤¤¡©§Ÿ¨©¦¤§ª¨©¦¨¨§©¦£¦¨

eðéaø äLî óà ,øîàenvraïëéä òãBé Bðéà`ed,øeá÷cáéúk ¨©©Ÿ¤©¥¥¥©¥¨¨§¦
¯ àëäezxeaw zyxtaíúä áéúëe ,'Búøá÷ úà Léà òãé àìå' ¨¨§Ÿ¨©¦¤§ª¨§¦¨¨

,"íéäìàä Léà äLî Cøa øLà äëøaä úàæå"`xwp dyny ixd §Ÿ©§¨¨£¤¥©Ÿ¤¦¨¡Ÿ¦
.ezxeaw mewn rci `l `ed s`y di`xe ,yi`

,àðéðç éaøa àîç éaø øîàål`xyi ux`l qpkil dkf `ly s` §¨©©¦¨¨§©¦£¦¨
,eiigaäî éðtîelrdy jxck l`xyi ux`l eizenvr z` elrd `l ¦§¥©

`l` ,sqei ly eizenvr z`.øBòt úéa ìöà äLî øa÷px`iae ¦§©Ÿ¤¥¤¥§
ok eyry¯ äNòî ìò øtëì éãkly `hg,øBòtzepaa e`hgy §¥§©¥©©£¥§

a`en'ä éøçà" áéúëc éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàå .§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦©£¥
,"eëìz íëéäìà,'d zaxwa zkll ezernynyBì øLôà éëå ¡Ÿ¥¤¥¥§¦¤§¨

éäìà 'ä ék' øîàð øák àìäå ,äðéëL øçà Cläì íãàìLà E §¨¨§©¥©©§¦¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¡Ÿ¤¥
,'àeä äìëà.eixg` jlil ozip `l ok m`eàlàzpeek `id jk Ÿ§¨¤¨

mc`d jixvy ,weqtdàeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcî øçà Cläì§©¥©¥¦¨¤©¨¨
,epiidc .eizecnk bedpl -àeä äîd"awd -,íéneøò Léaìî ©©§¦£¦

,"íLaìéå øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà 'ä Nòéå" áéúëc¦§¦©©©¡Ÿ¦§¨¨§¦§¨§©©§¦¥
äzà óàe ok bdpzd.íéneøò Laìäy itk okeàeä Ceøa LBãwä ©©¨©§¥£¦©¨¨

áéúëc ,íéìBç øwéaezlin xg` mdxa` z` xwal e`eaaàøéå" ¦¥¦¦§¦©¥¨
.íéìBç øwa äzà óà ,"àøîî éðBìàa 'ä åéìàdn okeLBãwä ¥¨§¥¥©§¥©©¨©¥¦©¨

Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå" áéúëc ,íéìáà íçéð àeä Ceøä¦¥£¥¦¦§¦©§¦©£¥©§¨¨©§¨¤
"Bða ÷çöé úà íéäìàzkxa miwel` ekxae eia` lr engipy - ¡Ÿ¦¤¦§¨§

,mila`.íéìáà íçð äzà óàdn okeøá÷ àeä Ceøa LBãwä ©©¨©¥£¥¦©¨¨¨©
.íéúî øBá÷ äzà óà ,"éâá Búà øa÷éå" áéúëc ,íéúî¥¦¦§¦©¦§ŸŸ©©©©¨§¥¦

,xer zepzka dege mc` z` d"awd yialdy `xnbd dxikfdy oeik
d mdn `xnbd dpcøBò úBðúkmyialdy.dfa ewlgpìàeîLe áø, ¨§©§¥

ãçmdn cg` -,øîàeidyøBòä ïî àaä øácîxnv -øîà ãçå , ©¨©¨¨©¨¦¨§©¨©
`edy itl ok `xwpe ,ozyt df didyepnî äðäð øBòäL øác̈¨¤¨¤¡¨¦¤

.xerl jenq eze` miyaely,éàìîN éaø LøcdäøBzadúlçz ¨©©¦¦§©¨§¦¨¨
a zwqerdôBñå ,íéãñç úeìéîba wqerdúléçz ,íéãñç úeìéîb §¦£¨¦§¨§¦£¨¦§¦¨¨

,íéãñç úeìéîb,dege mc`l cqg d"awd dyry azkpyáéúëc §¦£¨¦¦§¦
ìà 'ä Nòéå"dôBñå ,"íLaìéå øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéä ©©©¡Ÿ¦§¨¨§¦§¨§©©§¦¥§¨

a zwqer.'éâá Búà øa÷éå' áéúëc ,íéãñç úeìéîb§¦£¨¦¦§¦©¦§ŸŸ©©
õøàì ñðkéì eðéaø äLî äeàúp äî éðtî ,éàìîN éaø Løc̈©©¦¦§©¦§¥©¦§©¨Ÿ¤©¥¦¨¥§¤¤

éøö àeä äiøtî ìBëàì éëå ,ìàøNéàeä dáehî òBaNì Bà ,C ¦§¨¥§¦¤¡¦§¦¨¨¦¦§©¦¨
éøöäLî øîà Ck àlà .C,ux`l qpkil ezywae ezlitzaäaøä ¨¦¤¨¨¨©Ÿ¤©§¥

ïéîéi÷úî ïéàå ,ìàøNé eeèöð úBöîodn wlg -õøàa àlà ¦§¦§©¦§¨¥§¥¦§©§¦¤¨§¤¤
,ìàøNéjklñðkàs`eîéi÷úiL éãk ,õøàì éðàzeevndïlek ¦§¨¥¤¨¥£¦¨¨¤§¥¤¦§©§¨

íeìk ,àeä Ceøa LBãwä Bì øîà .éãé ìòy dnLwáî äzàmiiwl ©¨¦¨©©¨¨§©¨§©¥
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àéæç àì úéøöîda oi`ian oi` okle zxy ilk zeidl die`x dpi` - ¦§¦Ÿ©§¨
dheq zgpn `l`äãeäé éaøa éñBé éaøk àìc ,ïàîk .`ed df oic - §©§Ÿ§©¦¦§©¦§¨

,dcedi iaxa iqei iaxk `le iax zrckìL ïàNòL úøL éìk àéðúc§©§¨§¦¨¥¤£¨¨¤
øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaøå ìñBt éaø ,õò`xnbd dpiade - ¥©¦¥§©¦¦§©¦§¨©§¦

dieyry meyn `ed zxy ilkl die`x dpi` zixvn dtitky mrhdy
die`x zixvn dtitk mb dcedi iaxa iqei iax zrcl j` ,iaxke urn

`xnbd dgec .zxy ilklàîéz eléôàk zxaeq epzpynyéñBé éaø £¦¥¨©¦¦
äãeäé éaøa,zxy ilkl die`x dpi` zixvn dtitk mewn lkn , §©¦§¨

ïéáeLça äãeäé éaøa éñBé éaø øîàc øîéàiaxa iqei iax s`y - ¥©§¨©©¦¦§©¦§¨©£¦
j` miaeyg ur ilk `l` zxy ilkl xiykd `l dcediéî ïéúeçôa¦§¦¦

øîàmiiefae mizegt mixacn zxy ilk miyery xaq `l i`cee - ¨©
in ixdy ,zixvn dtitkkäãeäé éaøa éñBé éaøì déì úéì¥¥§©¦¦§©¦§¨

'Eúçôì àð eäáéø÷ä'cenild z` dcedi xa iqei iax xaq `l ike - ©§¦¥¨§¤¨¤
`iadl oi`y ,"jipt `yid e` jvxid jzgtl `p edaixwd" weqtdn

.mizegt mixacn oaxw
`ziixaa x`ean.úøL éìëa dLc÷îe úøL éìëì dðúBðådxaq §§¨¦§¦¨¥§©§¨¦§¦¨¥

nyky `xnbdilkdy oeekzdl eilr zxy ilka dgpnd z` gip
,dycwiúòcî àlà ïéLc÷î ïéà úøL éìk dpéî zòîLgkene - ¨§©§¦¨§¦¨¥¥§©§¦¤¨¦©©

ozepd ok m` `l` mkezay dn z` miycwn mpi` zxy ilky
,`xnbd dgec .jkl oeekznàîéày `id `ziixad zpeekdðúBð ¥¨§¨

úøL éìëa dLc÷ì úøL éìëagipdl dxezd dkixvdy mrhd - ¦§¦¨¥§©§¨¦§¦¨¥
m` s` j` ,ilka dgpnd ycwzzy ick `ed ,zxy ilka dgpnd z`

.dycwn ilkd dycwi ilkdy oeekzn epi`äéìò ïúBðådgpnd lra §¥¨¤¨
.'äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå' øîàpL ,dúðBáìe dðîL©§¨§§¨¤¤¡©§¨©¨¤¨¤¤§¨©¨¤¨§Ÿ¨
ïäëå .'Bâå ïøäà éða ìà dàéáäå' áéúëc ,ïäk ìöà äëéìBîe¦¨¥¤Ÿ¥¦§¦¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ§§Ÿ¥

.'çaæîä [ìà] (ìöà) dLéâäå' áéúëc ,çaæî ìöà dëéìBî¦¨¥¤¦§¥©¦§¦§¦¦¨¥¤¤©¦§¥©
`ziixaa x`eanìL dceç ãâðk úéáøòî úéîBøc ïø÷a äLébî©¦¨§¤¤§¦©£¨¦§¤¤¨¤

.Biãå ïø÷,`xnbd zl`eyïìðîdcega `ed dgpnd zybd mewny ¤¤§©§¨¨
,`xnbd dper ,zinexc ziaxrn oxw lyúøBz úàæå' áéúëc¦§¦§Ÿ©

'çaæîä éðt ìà 'ä éðôì ïøäà éða dúà áø÷ä äçðîärnyn - ©¦§¨©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ¦§¥¤§¥©¦§¥©
.zegpnd lk zxez `id efyáøòna ìBëé ,'ä éðôì ,àéðúådid m` - §©§¨¦§¥¨©©£¨

ly iaxrnd xiwd l` dyibny miyxtn epiid ''d iptl' wx aezk
,gafnd'çaæîä éðt ìà' øîBì ãeîìzipt l`' xn`p jkl - ©§©¤§¥©¦§¥©

ea milery yakd `vnp myy mexc cva md gafnd ipte ,'gafnd
.gafnlíBøca ìBëé çaænä éðt ìà éàl`' wx aezk did m`e - ¦¤§¥©¦§¥©¨©¨

,gafnd ly inexcd xiwd l` dyibny miyxtn epiid ,'gafnd ipt
'ä éðôì øîBì ãeîìz,iaxrnd cvl epiidc ''d iptl' xn`p jkl - ©§©¦§¥

ãöék àä,'gafnd ipt l`' mbe ''d iptl' mb dyibiy okzi cvik - ¨¥©
y `l`Biãå ïø÷ ìL dceç ãâðk úéáøòî úéîBøc ïø÷a dLébî- ©¦¨§¤¤§¦©£¨¦§¤¤¨¤¤¤§©

aygp df ote`ae ,ziaxrn zinexc oxw ly dceg cbpk dyibn
.'gafnd ipt l`' mbe ''d iptl' mb dyibdy

y `xnbd d`ian,øîà øæòìà éaøl`' mbe ''d iptl' mb xn`py oeik ©¦¤§¨¨¨©
'gafnd iptïø÷ ìL dîBøãì Bà ïø÷ ìL dáøòîa äpLébé ìBëé- ¨©¦¤¨§©£¨¨¤¤¤¦§¨¤¤¤

ly axrn cvl e` ,uetgiy okidl dyibdl lekiy xnel mileki epiid
oi` j` ,'gafnd ipt l`' miiwie mexc cvl e` ''d iptl' miiwie oxwd

y meyn oekp dfzøîài`y mewna `wecy ,xnele aiydl yi - ¨©§¨
zpeeky xnel jixv dfa - miweqtd ipyn cg` oic miiwl xyt`

a j` ,mipydn cg` dyriy `id dxezdàöBî äzàL íB÷î ìk̈¨¤©¨¥
úBàø÷î éðLyBøéáç éøác íéi÷îe Bîöò íéi÷î ãçàoicdy - §¥¦§¨¤¨§©¥©§§©¥¦§¥£¥

dn mr mbe ea xn`py dn mr mb eayiil ozip cg` weqta xn`py
,ipyd weqta xn`pyBøéáç éøác ìháîe Bîöò íéi÷î ãçàå- §¤¨§©¥©§§©¥¦§¥£¥

envr ea xn`py dn mr ayiizn ipyd weqtdn d`xpy oicd eli`e
,oey`xd weqta xn`py dn z` xzeq j`úà ïéçépîd`xpy oicd ©¦¦¤

ipyd weqtdnúà ïéñôBúå ,Bøéáç ìháîe Bîöò íéi÷nLoicd ¤§©¥©§§©¥£¥§§¦¤
qta xn`pyoey`xd weBøéáç íéi÷îe Bîöò íéi÷nLiabl okle . ¤§©¥©§§©¥£¥

,dgpnd zybdáøòna 'ä éðôì øîBà äzàLkmiiwl dvxp m` - §¤©¨¥¦§¥©©£¨
,axrn cvl yibdle ''d iptl' weqta xn`py dn z` wxäzìhéa¦©§¨

íBøca 'çaæîä éðt ìà'ipt l`' xn`py dn z` llk miiwp `l ¤§¥©¦§¥©©¨
,mexc cvl yibdl jixvy rnyny 'gafndéðt ìà' øîBà äzàLëe§¤©¨¥¤§¥
áøòna 'ä éðôì äzîéi÷ íBøca 'çaæîädn z` miiwp m` j` - ©¦§¥©©¨¦©§¨¦§¥©©£¨

dn z` mb miiwp ,mexc cvl yibpe 'gafnd ipt l`' weqta xn`py
,axrna cvl epiidc ''d iptl' xn`pyãöék àämiiwie yibi okidl - ¨¥©

,mipicd ipy z`ïø÷ ìL dîBøãì äLébîxiwl dgpnd z` yibn - ©¦¨¦§¨¤¤¤
`xnbd zl`ey .dceg cbpk didiy jixv oi`e gafnd ly inexcd

äzîéi÷ ïëéäåa"ly x`azd ixde ,''d iptl' xn`py dn z` dfa §¥¨¦©§¨
gafnd zeiefe eizexiwe lkid cbpk zepeekn eid gafnd ly zen`
zx`an .''d iptl' miiw `ly `vnp ,lkidd cbpk zepeekn mpi`

,`xnbdéà÷ ïBôva çaæî délek àpz éàä øáñ÷ éMà áø øîà̈©©©¦¨¨©©©¨¥¦§¥©©¨¨¥
gafnd zen` a"l lky ,ililbd iqei iax zhiyk xaq xfril` iax -
gafnd ly zeinexcd zen` dxyr yyy xnelk ,dxfrd oetva eid
cva cnerd s`y `vnp ,lkidd ly ipetvd eivg cbpk eid cala
xiwl dgpnd z` yibne ,lkidd cbpk cner gafnd ly inexcd xiwd
iptl' xn`py dn z` mb miiwn jkae ,axrnl xzeia jenq inexcd
cvl yibn ixdy 'gafnd ipt l`' z` oke ,lkidd cbpk `ed ixdy ''d

.mexc
`xnbd zl`eyéàîdxn`y dna `ziixad zpeekBiãårnyne - ©§©

,daiyne .xzei zeyrl el yiy mixeaq epiidy,éMà áø øîà̈©©©¦
éøèöéàCy meyn ok xnel dkxved `ziixad -Czòc à÷ìñ ¦§§¦¨§¨©§¨

dôeb äçðî úLbä éòaéz àðéîàzybda ic oi`y mixeaq epiid - £¦¨¦¨¥©¨©¦§¨¨
z` aixwdle ilkd z` sekl jixv `l` gafnl dgpnd mr ilkd

,gafna zrbep didzy dnvr dgpnd zleqïì òîLî÷zribpa icy ¨©§©¨
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המשך בעמוד חצח



קצח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dheq(ycew zay meil)

`xnbd zl`ey .gafna ilkdénð éëä àîéàåly `pzl oipn - §¥¨¨¦©¦
l` dnvr dgpnd z` yibdl jixv zn`a ile` ,ok oicdy `ziixad

,daiyne .gafnd xiwdLébäå 'Bâå ïäkä ìà dáéø÷äå' àø÷ øîà̈©§¨§¦§¦¨¤©Ÿ¥§§¦¦¨
'çaænä ìà,odkl milrad zaxwdl gafnl odkd zybd dywed , ¤©¦§¥©

.éìëa çaæî ìöà äLbä óà éìëa ïäk ìöà äáø÷ä äîmyky - ¨©§¨¨¥¤Ÿ¥¦§¦©©¨¨¥¤¦§¥©¦§¦
.ilka dyri gafnl odkd zybd s` ,ilka `ed odkl dgpnd zpizpy

`ziixaa x`ean cer.ãçà ãöì dúðBáì úà ÷lñîezx`an §©¥¤§§¨§©¤¨
ok dyery `xnbdäçðî éãäa õBî÷z àìc éëéä ékick - ¦¥¦§Ÿ¦§©£¥¦§¨

,dpeald on edyn evnewa lehi `l dgpnd z` uenwiykyïðúãk§¦§©
ìeñt äðBáì èøB÷ Bà çìî øbøb Bà øBøö Bãéa äìòå õî÷m` - ¨¨§¨¨§¨§©§¥¤©¤§¨¨

iptn ,dleqt dgpnd dpealdn edyn dgpnd unewa axrzp
dpeal edyn ea yiyke ,dgpnd zleqn mly zeidl jixv unewdy

.dpeald xeriyk zleq ea xqg
`ziixaa x`ean cer.dðîL äaøúpL íB÷nî õîB÷åzl`ey §¥¦¨¤¦§©¨©§¨

`xnbdïìðîok oicdy,,daiyneáéúëcevnw `ln myn unwe' §¨¨¦§¦
,'dðîLîe dzìñîdzxkf` z` odkd xihwde' xn`p okedNøbî ¦¨§¨¦©§¨¦¦§¨

'dðîMîe.ony ieaix ea yiy mewnn `ed unewdy rnyne - ¦©§¨
`ziixaa x`ean cer.úøL éìëa BLc÷îe úøL éìk CBúì BðúBðå§§§§¦¨¥§©§¦§¦¨¥

`xnbd zl`eyél änìeycwiy zxy ilka aey egipdldLc÷ àä ¨¨¦¨¦§¨
àðîéæ àãçzxy ilka dzgpda dgpnd lk dycwzp xak ixd - £¨¦§¨

`xnbd dper .sebd zyecwa dyecw zeidlícà äåäc éãéî- ¦¦©£¨©¨
,`ed dndad mc oick unewd oicy meyn ok miyeráb ìò óà íc̈©©©

,úøL éìëa déì Léc÷î øãä ,äîäa øàeöa ïékñ dézLéc÷c§©¦§¥©¦§©©§¥¨£©©§¦¥¦§¦¨¥
oikqd ici lr dhigyd zrya ycwzd xaky s` - mcd iably myk
zxy ilka mcd z` lawle xefgl jixv mewn lkn ,zxy ilk `edy

,zipy eycwl ickàðL àì énð àëäok epic dgpnd unew s` - ¨¨©¦Ÿ§¨
.ilka ycw xaky s` eycwle xefgl jixvy

`ziixaa x`ean cer.åéab ìò dðúBðå dúðBáì úà èwìîezx`an §©¥¤§§¨§§¨©©¨
n ok ecnly `xnbd'äçðîä ìò øLà äðáìä ìk úàå' áéúëc- ¦§¦§¥¨©§Ÿ¨£¤©©¦§¨

cnerd unewd lr xnelk ,dgpnd lr z`vnp dpealdy epiidc
.cgi dpealde unewd xihwn ixdy ,dxhwdleäìòîe©£¥
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המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעה עשר לעומר עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dheq(iying meil)

ike ,d"awdàîè øác ÷ðéé ,äðéëMä íò øaãì ãéúòL ät- ¤¤¨¦§©¥¦©§¦¨¦©¨¨¨¥
mixacd z` dalga mreh wepizde ,mi`nh mixac dlk`y dy`n
`xw`e jl`d ,mixn dl dxn` ,odn wepil dvx `ly oeike .mi`nhd

.edwipzy zeixard on dy`läòc äøBé éî úà" áéúëc eðééäå§©§¦§¦¤¦¤¥¨
algn ilenb dreny oiai in z`e,"'Bâå,`xnbd zx`aneäøBé éîì §§¦¤

äòcdxez d"awd cnil inl -éîìe ,`ed¯ éìeîâì ,äòeîL ïéáé ¥¨§¦¨¦§¨¦§¥
lnbpe envr licady inláìçî,`nhé÷ézòìewizrdy inl - ¥¨¨§©¦¥

envríéãLî.ze`nh ¦¨¨¦
'Bâå éëì äòøt úa dì øîàzå","øæòìà éaø øîàxn`y dn ©Ÿ¤¨©©§Ÿ§¦§¨©©¦¤§¨¨

'dnlrd'äëìäL ,ãnìîn dl `iadl mixnzwpiäîìòk úeæéøæa §©¥¤¨§¨¦§¦§©§¨
e .dilr dgek lky dxrpk -øîà éðîçð øa ìàeîL éaødn ©¦§¥©©§¨¦¨©

xn`py'äîìòä'epiid¯ äéøác úà äîéìòäL`idy dxn` `ly ¨©§¨¤¤¡¦¨¤§¨¤¨
.clid m` z` d`iane ezeg`

äfä ãìiä úà éëéìéä äòøt úa dì øîàzå"z` oz`e il edwpide ©Ÿ¤¨©©§Ÿ¥¦¦¤©¤¤©¤
edwipze clid dy`d gwze ,jxky,",`xnbd zx`anéaø øîà̈©©¦

,àðéðç éaøa àîç`ide d`eap gex da dwxfpdðéàå ,äàaðúî ¨¨§©¦£¦¨¦§©§¨§¥¨
,äàaðúî äî úòãBéoeyly'éëéìéä'epiid ,oewixhepaàäwepiz - ©©©¦§©§¨¥¦¦¨

,dféëélL.cakei ly dpa did ixdy xacd jk ok`e ,`ed jly - ¤¦¦
eze` iwipdàì àðéðç éaøa àîç éaø øîà ,'CøëN úà ïzà éðàå'©£¦¤¥¤§¨¥¨©©¦¨¨§©¦£¦¨Ÿ

ïäì ïéøéæçnL íé÷écvì ïéicz`ïäì ïéðúBpL àlà ,ïúãéáà ©¨©©¦¦¤©£¦¦¨¤£¥¨¨¤¨¤§¦¨¤
ïøëN.jk lr §¨¨

,seq mi zrixw xg`l weqta xn`púBçà äàéáðä íéøî ç÷zå"©¦©¦§¨©§¦¨£
ïøäàszd z`'Bâåxn`p dn iptn ,`xnbd zl`ey ,",ïøäà úBçà ©£Ÿ§£©£Ÿ

àìåxn`p.äLî úBçà,daiyneéøîàå ,áø øîà íøîò áø øîà §Ÿ£Ÿ¤¨©©©§¨¨©©§¨§¦
äúéäL ãnìî ,áø øîà ïîçð áø øîà dìmixnäàaðúî,ok ¨¨©©©§¨¨©©§©¥¤¨§¨¦§©§¨

,dyn clep mxha ceràéäLkwxïøäà úBçà,dyn zeg` `le §¤¦£©£Ÿ
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שנים עשר לעומר עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dheq(iriax meil)

,`xnbd zvxzn .miqin ixy epin l`xyi lr ixdyéaø éác àðz̈¨§¥©¦
,ïBòîL éaøa øæòìà,drxt lr epiid - 'eilr eniyie'ãnìî ¤§¨¨§©¦¦§§©¥

ïaìî eàéáäL,mipald z` mixviin eay qetc -äòøôì Bì eìúå ¤¡¦©§¥§¨§©§Ÿ
éðà ñéðèñéà íäì øîàL ìàøNiî ãçàå ãçà ìëå ,Bøàeöa- §©¨§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤¨©¨¤¦§§¦£¦

,dk`ln zeyrl leki ipi`e ip` wpetnñéðèñéà íeìk Bì eøîà̈§§¦§§¦
äòøtî øúBé äzàdk`lnd ziiyra `ed s` szzynd.dyxc itl ©¨¥¦©§Ÿ

,yexcl `xnbd dtiqen ef(íéðáì) íéNnL øác ¯ 'íéqî éøN', ¨¥¦¦¨¨¤¥¦§¥¦
.dceara zeixad z` miyne libxnd xac did drxtl elzy oalnd

weqtd lr le`yl yi dfa `veikíúBpò] ,"íúìáña Búpò ïòîì"§©©©Ÿ§¦§Ÿ¨©¨
[déì éòaéî,x`al yi `l` ,íúBìáña ¯ äòøôì ¯ BúBpò ïòîì ¦¨¥¥§©©©§©§Ÿ§¦§¨

ìàøNécl`xyi s` jkn d`vezky ick drxt z` epir mixvnd - §¦§¨¥
.cearle leaql mnky ehi

ìàeîLe áø ,"äòøôì úBðkñî éøò ïáiå"weqtd xe`iaa ewlgp, ©¦¤¨¥¦§§§©§Ÿ©§¥
ãçmdnïäéìòa úà úBðkñnL ,øîàdceard ici lry - ©¨©¤§©§¤©§¥¤

mixvnd epkzqd ,mixr mze`a l`xyi z` mixvnd eciardy
,mia reahlúBðkñînL øîà ãçåzelclcn -ïäéìòa úàlry - §©¨©¤§©§§¤©§¥¤

.mdiqkpn l`xyi mepwexy mixvnl mxbp ef dcear ici,øî øîàc§¨©©

ïkñîúî ïéðáa ÷ñBòä ìkepay xn`py dna .zeipr icil `a - ¨¨¥§¦§¨¦§©§¥
,"ññîòø úàå íút úà",zg` xir `l` mixr izy el` oi` ¤¦Ÿ§¤©©§¥

ewlgpeíBúét øîà ãç ,ìàeîLe áø`eddîL,xird lyänìå ©§¥©¨©¦§¨§¨¨
,ññîòø dîL àø÷ðoeikññBøúî ïBLàø ïBLàøLzvw lk - ¦§¨§¨©©§¥¤¦¦¦§¥

.ltp aeye edepae exfge ,ltepe hhenzn did ,mipea eidyøîà ãçå§©¨©
dîL ññîòø,xird ly,íBúét dîL àø÷ð änìåoeikïBLàøL ©©§¥§¨§¨¨¦§¨§¨¦¤¦

BòìBa íBäz ét ïBLàø.dnc`a rlap did ,mipea eidy zvw lk - ¦¦§§
,"õøôé ïëå äaøé ïk BúBà epòé øLàëå",`xnbd zl`eyeaø ïk §©£¤§©¥¦§¤§¥¦§Ÿ¥©

.déì éòaéî eöøt ïëå,`xnbd zvxznçeø ,Lé÷ì Léø øîà §¥¨§¦¨¥¥¨©¥¨¦©
ïzøOáî Lãwämkzvr lirez `l mixvnl zxne`e ,l`xyil ©Ÿ¤§©©§¨

`l` ,l`xyi z` hrnl."õøôé ïëå äaøé ïk"¥¦§¤§¥¦§Ÿ
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  :נביות כמו דכרי

אני  כי י) (מ "א שנא' כעניין  שלמה בימי כבראשונה
תרשיש  אני תבא שנים לשלש אחת בים למלך  תרשיש

הים: שם תרשיש וגו ',   עליך שנקרא
ויבואו : גבורתו  ושם שמעו  ישמעו  כי  לך נתן 

פאר :  פייזמנ "ט אימונ "א לך  ובהריצותי
בלע"ז :   ממשקולת פתוח  ל '

כמו  תמיד  פתיחת עולם פתיחת שפתיחתן  ע"ש כבד  ל '
אובירט "ש  טי"ש פתיחה מלשון  כך  שבירה מל ' שבר 

בלע"ז :   : לבנון יער  עצי מיני
    קדישא בה דאיתרעי ציון 

ישראל : קדוש של  ציון  דישראל   ' ל
עליו : יורה ותינקי שדים

 
(Ê).„˜ Ô‡ˆ ÏÎ:מובחרים המה קדר שבארץ  Âˆ˜Èהצאן
.ÍÏ:אליך להביאם  ÂÈ˙יאספו  ÈÏÈ‡ המה שבנביות האילים .

לצרכך:ÍÂ˙˘È.מובחרים: לך ÂÎÂ'.יהיו ÂÏÚÈ כמו הוא
יד) (הושע  עון תשא כל  כמו  לרצון  מזבחי על יעלו הפוך 

כמוהו: ˙È˙‡Ù.ורבים ˙ÈÂ: בהמ "ק האומות ‡‡Ù.זהו  כי
וזהב : כסף  מנחת  שמה ‡Ï‰.(Á)יביאו  ÈÓ הבריות כאילו 

כעפיפת  לשוב  ממהרים  אשר  אלה מי  הגולה בני על ישאלו
חלונות  הם ארובותיהם אל  לעוף הממהרים וכיונים  הענן 

ÂÂ˜È.(Ë)השובך : ÌÈÈ‡אלי לבוא יאספו הים איי יושבי
בראשונה  יתעוררו  הם  תרשיש  ים על ההולכות והאניות

וכו ': בניך  ולהביא ÂÎÂ'.להתאסף  ÌÙÒÎ:'לה מנחה להביא
.'‰ Ì˘Ï:' ה שם פרסום בעבור יהיה Ï‡˘È.כ "ז ˘Â„˜ÏÂ

במ "ש : הדבר  Í‡Ù.כפל ÈÎוהדר פאר  לך נתן  אשר 
הערים:ÍÈ˙ÂÓÂÁ.(È)וחשיבות: ישמשו ÍÂ˙˘È.חומות

ÈÙˆ˜.אותך: ÈÎע הבאה כל  הטבער "ל בדרך  היה  לא  ליך
השפלות  בתכלית היית ולזה  בקצפי אותך הכיתי לשעבר  כי 
רב : ממשל  תמשול ולזה הטוב  ברצוני  אותך רחמתי ועתה 

(‡È).'ÂÎÂ ÂÁ˙ÙÂ:ועומדים פתוחים ÂÎÂ'.יהיו  ÌÓÂÈ: במ "ש הדבר ‚ÌÈÂ.כפל  ÏÈÁ:העכו "ם ‰ÔÂÏ.(È‚)עושר „ÂÎ האילנות
יחדיו : כולם ותאשור  תדהר  ברוש  והם אליך יביאו הלבנון  שביער  מפואר :‡ÙÏ.הנכבדים בנין מקדשי מקום בהם  לבנות 

.„Î‡ ÈÏ‚ ÌÂ˜ÓÂ לנוח יורדים ורגליו בשמים אשר הכסא על יושב המקום כאילו  במשל ואחז מכובד בנין  יבנה  המקדש  בית
צט ): (תהלים רגליו  להדום והשתחוו כמו  ובהכנעה:˘ÁÂÁ.(È„)בבה"מ  ÍÏ‚.בכפיפה ˙ÂÙÎ ÏÚ: לארץ סמוך  עד ÈÚר "ל 

במ "ש :‰'. הדבר  וכפל  ישראל  קדוש  של ציון ה' של  והיית ˙Á˙.(ÂË)עיר עמך מתחבר מי היה  ולא עזובה  שהיית במקום
לך: לשלום  לשאול בארצך עובר מי  ואין  לכולם מלאה ÍÈ˙Ó˘Â.שנואה ולהיות  עולם עד מושלת  להיות אותך  אשים זה במקום 

הדורות: ימי  בכל האומות:ÈÂ˜˙.(ÊË)משוש  טוב שתאכלי לומר  משל דרך ÂÎÂ'.הוא „˘Â: במ "ש הדבר אז Ú„ÈÂ˙כפל .
גאלך: הוא יעקב  ואביר מושיעך  ה' שאני בעבור הוא רק  הדבר  בא במקרה שלא  תכיר 

 
(Ê).˙ÂÈבכור כמ "ש  ישמעאל מבני שם ישבו  מקום  שם 

נביות כה)ישמעאל את ÍÂ˙˘È.(בראשית וכמוהו לצורכך יהיו .
בקודש  לשרת השרד  לה)בגדי כענן :ÚÎ.(Á):(שמות

.‰ÈÙÂÚ˙:ופריחה עפיפה ארובה ‡Ì‰È˙ÂÂ.מלשון  מלשון 
השמים וארובות כמו  ז )וחלון  השובך (בראשית חלונות ור"ל

מדורם: מקום המים ÂÂ˜È.(Ë)והוא יקוו  כמו  אסיפה ענין
א) וכעס :ÈÙˆ˜.(È)ספינות:ÂÈ‡Â˙.:(בראשית קצף  מלשון 

(È).ÂÁÈ Á: חורבן בארץ‰ÔÂÏ.(È‚)מלשון  יער  שם 
Â‚Â'.ישראל : ˘Â: חשובים אילנות מיני  ˘ÁÂÁ.(È„)שמות 

רהב  עזרי  שחחו תחתיו כמו והשפלה כפיפה ט)ענין :(איוב
.ÍÈÚÓ: עינוי ÍÈÏ‚.מלשון ˙ÂÙÎ היד שטיחת שנקרא כמו 

הרגל: כף  הרגל  שטיחת  נקרא  כן  היד בזיון ÍÈˆ‡Ó.כף  ענין
ה ' מנחת את האנשים נאצו ב)כמו במקום:˙Á˙.(ÂË):(ש "א

.ÔÂ‡‚Ï:רב ממשל שמחה :Â˘Ó˘.ענין ÈÂ˜˙.(ÊË)ענין
יניקה: שדים:Â˘Â„.מלשון  יניקה:˙È˜È.מלשון  מלשון 

.È‡: חוזק ענין 
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(ÊÈ)   גבורים מתיראים מפחדו 

בריות: שאר  בין  דגים בין  וחזקים 
שהוא  לפניו  חסרין  הן  משברים שקרוין  הים גלי
הים: בגלי וצף פורח  הוא כאשר  בפריחתו  שוברתן 

 כמו חסרון  א)ל ' שלמה (מ"א ובני אני והייתי
(ÁÈ)חטאים:    המשיגהו גבור 

ישברנה: הוא כי חרבו  יתקיים לא בחרב להלחם
  המשיג שביד  הללו  מלחמה כלי כל  וכן 

י"ל  מסע לויתן , של  לפניו  יעמדו  ולא יתקיימו  לא
וי"ל  ושריה וחנית חרב כמו  מלחמה מכלי א' שהוא

וגו ' מסע שלימה אבן  דוגמת יג )מסע פתרונו (שם וזהו 
מפני  כך  כל  לטלטל  נוח  ואינו  גדול  שהוא מסע חנית
הפלשתי  בגלית שנא' כענין  מאוד  וחזק גדול  שהוא
וגו ': מאות שש חניתו  ולהבת אורגים כמנור  חניתו  וחץ

: שריון(ËÈ)   של זיין  כלי
הם  נחושת של  זיין  וכלי כתבן  לפניו  חשובים ברזל 

עץ: כרקבות (Î)לפניו     יברח לא
לפניו  הן  הרי בלסתראו ' ואבני וחצי' קשת בעל  מפני

עניינו :(Î‡)כקש: לפי ופתרונו  זיין  כלי הוא

   נוטלי מלחמות בעלי מהומת לרעש
מפניהם: מתיירא שאינו  ומטייל  משחק הוא כידון 

(Î)   זהרורי יש חניתו  במקום
מאירות  בבטנו  תחתיו  אשר  שלו  סנפירים כי שמש

כשמש: שנונה ומזריחות שהיא חדה חרב כמו 
חדודי: לזהרורי קורא כך  וע"ש ומלובנה צחה

וגו ' יזרח  לא לחרס האומר  כמו  ט)שמש בטרם (לעיל
החרס' יד)תבא :(שופטים    מלה

מוסב  טיט  עלי חרס חדודי על  מוסב חרוץ ירפד  כפולה
ריפודו  טיט  זה החול  על  שם שהוא במקום תחתיתו  על 

זהב רפידתו  שנא' כעניין  חרוץ כזהב ג )מזריח  (שיר

תבואתה מחרוץ שנא' כעניין  זהב מין  ג )חרוץ (משלי 

ומפז  מחרוץ פריה ח)טוב ומשכב (שם מצע ל ' ירפד  ,
זהב רפידתו  ג )כמו  (Î‚):(שיר  

ורצופות  תכופות רתיחו ' מהרה שמעל ' נפוח  קטן  כסיר 
ועמוק': גדול ' שהיא המצולה את מרתיח  הוא כן 

  מעורה שהיא בשמים ריקוח  כמרקחת
זז  כשהוא הים את ויערב ישים כן  כמו  ומעורבת

ממקומו :

 
(ÊÈ).Â˙˘Ó: החזקים אף  יפחדו  Â‡ËÁ˙È.מרוממותו ÌÈ˘Ó

ומקלקלם: הגלים מבלבל כי הגלים יחסרו  בים שט  כשהוא 
(ÁÈ).Â‰‚È˘Ó בידם תקום לא בחרב  להשיגו עמו הלוחמים

או  בחנית הלוחמים וכן בחרב ינצחהו לא כי  המלחמה זאת
עמהם: ינצחהו  לא  בשריה או כליÂ˘ÁÈ.(ËÈ)במסע  כי

יזיקהו  לא כי  נרקב  לעץ  נחושת וכלי לתבן  למולו  נחשב  ברזל
˜˘˙.(Î)באלה: Ô:ממנה יפחד  לא כי אותו  יבריח  לא החץ 

.ÂÏ ÂÎÙ‰ כמו לו  יזיקו  לא ר "ל לקש  קלע  אבני נהפכו למולו
מי: על יקלעם כאשר  מזיק  הקש  אבני˙Î)(.Á˙Â‡שאין 

ÔÂ„ÈÎ.תותח : ˘ÚÏ: כידון בעלי כל  È„Â„Á(Î)להמית 
.˘Á מתחת לו המה חדים לחרסים דומים חריפים סלעים

בהם: ירגיש  ולא  עליהם  שוכב  דברÙÈ„.והוא לעצמו  יציע 
במ "ש : ענין כפל  והוא טיט  כעל  עליו  וישכב  חריצים  מלא חד

(‚Î).ÁÈ˙È הים עומק  ירתיח  פיו הבל  מן  היוצא  בהחום
האש : אצל העומד עושים Á˜ÓÎ‰.כסיר  שהרוכלים  כמו 

אשר כל יערבב כן יחד  מעורבים הבשמים  ממיני  המרקחות
מעורב להיות המרתיח  תבשיל דרך כן כי  הרתיחה  עם בים

הרתיחה: חוזק  מן  ומבולבל

 
(ÊÈ).Â˙˘Ó:ורוממות נשא  מל ' והוא באל"ף  משאתו  כמו 

.ÂÂ‚È מואב ויגר  כמו  כב)יפחדו  כמו ‡ÌÈÏÈ.:(במדבר  חזקים
גוים  לא)אל  משבריך ÌÈ˘Ó.:(יחזקאל  כמו  הים גלי יקראו  כן 

ב)וגליך המה (יונה ואף הים את כמשברים שנראים ע "ש 
מעצמן: אל Â‡ËÁ˙È.יושברו  באבן קולע  כמו  חסרון  ענין

יחטיא  ולא כ )השערה  È˘Â‰.(ÁÈ):(שופטים ÚÒÓ ˙ÈÁ הם
זיין: כלי ˜˘˙.(Î)שמות  Ôהחץ על השאלה בדרך אמר 

האם: מן היוצא כבן הקשת  מן אשר˜ÚÏ.היוצא הכלי  שם כן
הקלע  כף  וכן האבנים בו  כה)יזרקו  שם ˙Á˙Â.(Î‡):(ש "א

החומה: להפיל גדולות אבנים בו  לזרוק  עשוי מה ÔÂ„ÈÎ.כלי
רומח : או  חנית וחריף :È„Â„Á.(Î)מין  חד כמו Á˘.מל'

בסמ "ך : יצועיÙÈ„.חרס  רפדתי כמו  למשכב הצעה ענין 
יז ) חרוץ ıÂÁ.:(לעיל  למורג כמו וחדודים  חריצים (ישעיה מל '

הדמיון :ÈÏÚ.:מא) כ"ף ותחסר  קדרה ÈÒÎ.(Î‚)כעלי  כעין 
הבשר  סיר  וז )כמו  ותשליכניÏÂˆÓ‰.:(שמות כמו הים עומק 

ב)מצולה מרקחתÁ˜ÓÎ‰.:(יונה רוקח  כמו  ערבוב  (שמות ענין 

:ל )

g dpyn ipy wxt zeaezk zkqn

‰äøîàL äMàä:éðà äLeøâe éúééä Léà úLà–úðîàð,øézäL ätä àeä øñàL ätäL.äúéäL íéãò Lé íàå ¨¦¨¤¨§¨¥¤¦¨¦¦§¨£¦¤¡¤¤¤©¤¤¨©©¤¤¦¦§¦¥¥¦¤¨§¨
Léà úLà,úøîBà àéäå:éðà äLeøb–úðîàð dðéà.éðà äøBäèe éúaLð äøîà–úðîàð,àeä øñàL ätäL ¥¤¦§¦¤¤§¨£¦¥¨¤¡¤¤¨§¨¦§¥¦§¨£¦¤¡¤¤¤©¤¤¨©

øézäL ätä.úéaLpL íéãò Lé íàå,úøîBà àéäå:éðà äøBäè–úðîàð dðéà.íéãò eàa úàOpMî íàå–éøä ©¤¤¦¦§¦¥¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¥¨¤¡¤¤§¦¦¤¦¥¨¥¦£¥
àöz àG Bæ. ¥¥

ÂeaLpL íéLð ézL,úøîBà úàæ:éðà äøBäèe éúéaLð,úøîBà úàæå:éðà äøBäèe éúéaLð–úBðîàð ïðéà. §¥¨¦¤¦§Ÿ¤¤¦§¥¦§¨£¦§Ÿ¤¤¦§¥¦§¨£¦¥¨¤¡¨
Bæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáe–úBðîàð elà éøä. ¦§©¤¥§¦¤£¥¥¤¡¨

ÊíéLðà éðL ïëå,øîBà äæ:éðà ïäk,øîBà äæå:éðà ïäk–ïéðîàð ïðéà.äæ úà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáe– §¥§¥£¨¦¤¥Ÿ¥£¦§¤¥Ÿ¥£¦¥¨¤¡¨¦¦§©¤¥§¦¦¤¤¤
ïéðîàð elà éøä. £¥¥¤¡¨¦

Áäãeäé éaøøîBà:ãçà ãò ét ìò äpäkì ïéìòî ïéà.øîàøæòìà éaø:éúîéà?ïéøøBò LiL íB÷îa.ìáà ©¦§¨¥¥©£¦©§ª¨©¦¥¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨©¦§¤¥§¦£¨

dddd.z`yipyn m`:úéáùðù íéãò åàá àùðéì äåøéúäùî íà àìà ,ùîî úàùéð àì.`vz `líéãò åàá íà ìáà .äìçúëì àùðúå ,ïåùàøä äøúéäî
:àöú íéðá äîë äì åéä åìéôà ,úàîèðù

eeee.eaypy miyp izy:åáùðù íéãò ùéù.ef z` ef zecirny:äøåäè éúøáç úøîåà úçà ìë.zepn`p el` ixdãçà ãò øéùëäì åì÷ä äéåáùáã
:íéåâä úåùøî äàöéù ãò úéáùðù äòùî äðîî ùøéô àìù ãòä ãéòéù ãáìáå .åîåú éôì çéñî ïè÷ åìéôàå äùà åìéôàå ãáò åìéôàå

ffff.mipn`p opi`:äîåøú íäì ïúéì.df lr df oicirn ody onfae:ïäë éøáçå éðà øîåà ãçà ìëù
gggg.cg` cr t"r dpedkl oilrn oi` xne` dcedi 'xéîì àëéàã àëä ù"ëå ,ïéìîåâ àëéìã àëéä åìéôà:êéìò éðàå éìò äúà ãòä ,ïéìîåâì ùç.oixxer

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שהתיר ": הפה הוא שאסר  "הפה בדין  הלכות שתי  בפרקנו  לחברו :`.שנינו האומר 
נאמן  הוא הרי הימנו", ולקחתיה היתה אביך  של  זו  a)"שדה dpyn);.a העדים

נאמנים אלו הרי וכו', היינו " אנוסים אבל זה, הוא ידינו  "כתב b)שאמרו: dpyn).
השדה  את שקנה לחברו באומר  שכן  הללו, ההלכות בשתי העניינים הם ושונים
ממון, הפסד לידי  להביאו  עלולים שדבריו כלומר דממונא", "דררא יש מאביו
תועלת  כל  להם אין הרי  העדים, בענין ואילו אומרם; היה לא נכונים היו ואילולא
זו משנה – ממונות. בדיני  שהן ההלכות, בשתי  השווה הצד בעדותם. אישית
שהתיר". הפה הוא שאסר  "הפה הכלל : נוהג איסור  בדיני שאף להשמיענו, מוסיפה

éðà äLeøâe éúééä Léà úLà :äøîàL äMàä ואינה – ÈÄÈÆÈÀÈÅÆÄÈÄÄÀÈÂÄ
הגט, את גרושה,úðîàðמוציאה שהיא לומר –øñàL ätäL ÆÁÆÆÆÇÆÆÈÇ

øézäL ätä àeä,איש אשת שהיתה ידענו  לא תחילה שהרי  – ÇÆÆÄÄ
אני". "גרושה שאמר: הוא הייתי ", איש  "אשת שאמר : íàåÀÄוהפה

éðà äLeøb :úøîBà àéäå ,Léà úLà äúéäL íéãò Lé– ÅÅÄÆÈÀÈÅÆÄÀÄÆÆÀÈÂÄ
גטי , לי úðîàðואבד dðéà בחזקת היא והרי שנתגרשה, לומר – ÅÈÆÁÆÆ

איש . éúaLðאשת äøîà,הנכרים לבין –éðà äøBäèeאבל – ÈÀÈÄÀÅÄÀÈÂÄ
לנכרי, נבעלתי  שלא אני , להינשא úðîàðטהורה היא ומותרת – ÆÁÆÆ

øézäLלכהן, ätä àeä øñàL ätäL נודע מפיה ורק הואיל – ÆÇÆÆÈÇÇÆÆÄÄ
טהורה. שהיא לומר  היא נאמנת שבויה, שהיתה íéãòלנו  Lé íàåÀÄÅÅÄ

éðà äøBäè :úøîBà àéäå ,úéaLpL,לנכרי נבעלתי  לא –dðéà ÆÄÀÅÀÄÆÆÀÈÂÄÅÈ
úðîàð.לנכרי נבעלה שמא לכהן , ואסורה היא, שטהורה לומר  – ÆÁÆÆ

úàOpMî íàå, לכהן שנישאה לאחר  –íéãò eàa,שנשבתה – ÀÄÄÆÄÅÈÅÄ
àöz àG Bæ éøä לא" מבואר : בגמרא לגרשה. חייב בעלה אין  – ÂÅÅÅ

פי על אף לכהן , לינשא שהתירוה כיון אלא ממש , נישאת נישאת
נישאת dzaypy),שלא micr e`a miizpiae)" הראשון מהתירה תצא לא

א א א א ).).).). כגכגכגכג,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ((((גמראגמראגמראגמרא
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וכל שהואיל ללמדנו , באה והיא לכהן , שבויה איסור בדין ממשיכה זו משנה
ואפילו אחד, עד להאמין חכמים בה הקלו לנכרי, נבעלה שמא מספק, הוא האיסור
וטהורה  לנכרי נבעלה שלא השבויה, על  המעיד  קטן, ואפילו עבד  ואפילו אשה

היא.

eaLpL íéLð ézL אלא שנשבו , עליהן  מעידים שעדים כגון – ÀÅÈÄÆÄÀ
עדים, שיש יודעות אינן éðà,שהן äøBäèe éúéaLð :úøîBà úàæÙÆÆÄÀÅÄÀÈÂÄ

éðà äøBäèe éúéaLð :úøîBà úàæå רק מעידה מהן אחת כל  – ÀÙÆÆÄÀÅÄÀÈÂÄ
לנכרי, נבעלה לא אבל שבויה שהיתה עצמה úBðîàðעל  ïðéà– ÅÈÆÁÈ

נאמנות  אינן  מקום מכל  שנשבו , עדים שיש  ידעו שלא פי  על אף
שהתיר ". הפה הוא שאסר  "הפה כאן  אין  שהרי הן , שטהורות לומר 

Bæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáeעל גם מעידה מהן  אחת שכל  – ÄÀÇÆÅÀÄÆ
טהורה, שהיא úBðîàðחברתה elà éøä, לכהן להינשא ומותרות – ÂÅÅÆÁÈ

שיש פי על ואף אשה. ואפילו אחד , עד להאמין  הקלו שבשבויה
עלי את "העידי לחברתה: אמרה אחת כל  שמא לגומלין , כאן  לחשוש

לעדות  אף להאמין בשבויה חכמים הקלו  מקום מכל עליך", אעיד  ואני 
חברתה. על מהן אחת כל של כזאת

i p y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

שהורעה  נשים בענין למדנו  ח-י), (משניות א בפרק וכן  הקודמות, המשניות בשתי
עשו "מעלה כי  א), (בפרק י משנה בבאור הזכרנו  כן  לכהן. להינשא כשרותן  חזקת
כדי כשרים, שיהיו  סיעה", "רוב וגם העיר" אנשי  "רוב והצריכו ביוחסין", חכמים
שנצטוו המיוחדים, התורה בחוקי  יסודן  אלו הלכות לכהונה. האנוסה את להכשיר
אמור). פ' ויקרא (עיין  וקדושתם טהרתם יחוסם, על  לשמור  כדי הכהנים, בהם

בענין הקודמות במשניות ששנינו לאחר  שהיא והנה, לומר  נאמן אחד  שעד שבויה,
(ז-ח) שלפנינו המשניות שתי באות לגומלין, לחשוש  שיש  במקום ואפילו  טהורה,
על לכהונה "מעלים אם תנאים, כאן  ונחלקו לכהנים, ביחס אחד" "עד  דין  ללמד 
מבואר , בגמרא כהן. שהוא אדם על להעיד נאמן  אחד עד אם כלומר  אחד", עד פי 
"מיוחסת", אשה להשיאו  היינו  יוחסין, שלעניין סובר, משנתנו  של  התנא שאף
בתרומה. להאכילו הוא נאמן אבל כהן, בחזקת אדם להעמיד  נאמן אחד עד אין 

íéLðà éðL ïëå,כהנים שהם עצמם על  ומעידים הבאים –äæ ÀÅÀÅÂÈÄÆ
éðà ïäk :øîBà äæå ,éðà ïäk :øîBàמעיד מהם אחד כל  – ÅÙÅÂÄÀÆÅÙÅÂÄ

זה, על זה מעידים ואינם כהן, שהוא עצמו על ïéðîàðרק ïðéà– ÅÈÆÁÈÄ
תרומה. להם äæליתן úà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáeאחד שכל – ÄÀÇÆÅÀÄÄÆÆÆ

כהן, וחברי  כהן  אני אומר : ïéðîàðמהם elà éøä,בתרומה לאכול  – ÂÅÅÆÁÈÄ
אחד. עד פי  על לכהונה מעלים תרומה שלעניין
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ãçà ãò ét ìò äpäkì ïéìòî ïéà :øîBà äãeäé éaøרבי – ÇÄÀÈÅÅÇÂÄÇÀËÈÇÄÅÆÈ
להעמיד נאמן אחד  עד  שאין  וסובר , הקודמת המשנה על  חולק יהודה

שכן  ומכל  לגומלין, לחשוש שאין  במקום ואפילו כהן , בחזקת אדם
אחד כל  שמא לגומלין, לחשוש כאן שיש זה, את זה מעידים כשהם

שלדעת  מבואר, בגמרא עליך. אעיד  ואני  עלי , אתה העד  לחברו : אמר 
יהודה oiqgeil",רבי  dnexzn oilrn" תרומה שמאכילים הרואים כלומר

אותו  ומעלים כהן, שהוא מקום בכל  עליו  מעידים כהן , בחזקת לאדם
מעלים  אין  לפיכך  "מיוחסת", אשה לו  משיאים שאף היינו  ליוחסין,
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(ÊÈ)   גבורים מתיראים מפחדו 

בריות: שאר  בין  דגים בין  וחזקים 
שהוא  לפניו  חסרין  הן  משברים שקרוין  הים גלי
הים: בגלי וצף פורח  הוא כאשר  בפריחתו  שוברתן 

 כמו חסרון  א)ל ' שלמה (מ"א ובני אני והייתי
(ÁÈ)חטאים:    המשיגהו גבור 

ישברנה: הוא כי חרבו  יתקיים לא בחרב להלחם
  המשיג שביד  הללו  מלחמה כלי כל  וכן 

י"ל  מסע לויתן , של  לפניו  יעמדו  ולא יתקיימו  לא
וי"ל  ושריה וחנית חרב כמו  מלחמה מכלי א' שהוא

וגו ' מסע שלימה אבן  דוגמת יג )מסע פתרונו (שם וזהו 
מפני  כך  כל  לטלטל  נוח  ואינו  גדול  שהוא מסע חנית
הפלשתי  בגלית שנא' כענין  מאוד  וחזק גדול  שהוא
וגו ': מאות שש חניתו  ולהבת אורגים כמנור  חניתו  וחץ

: שריון(ËÈ)   של זיין  כלי
הם  נחושת של  זיין  וכלי כתבן  לפניו  חשובים ברזל 

עץ: כרקבות (Î)לפניו     יברח לא
לפניו  הן  הרי בלסתראו ' ואבני וחצי' קשת בעל  מפני

עניינו :(Î‡)כקש: לפי ופתרונו  זיין  כלי הוא

   נוטלי מלחמות בעלי מהומת לרעש
מפניהם: מתיירא שאינו  ומטייל  משחק הוא כידון 

(Î)   זהרורי יש חניתו  במקום
מאירות  בבטנו  תחתיו  אשר  שלו  סנפירים כי שמש

כשמש: שנונה ומזריחות שהיא חדה חרב כמו 
חדודי: לזהרורי קורא כך  וע"ש ומלובנה צחה

וגו ' יזרח  לא לחרס האומר  כמו  ט)שמש בטרם (לעיל
החרס' יד)תבא :(שופטים    מלה

מוסב  טיט  עלי חרס חדודי על  מוסב חרוץ ירפד  כפולה
ריפודו  טיט  זה החול  על  שם שהוא במקום תחתיתו  על 

זהב רפידתו  שנא' כעניין  חרוץ כזהב ג )מזריח  (שיר

תבואתה מחרוץ שנא' כעניין  זהב מין  ג )חרוץ (משלי 

ומפז  מחרוץ פריה ח)טוב ומשכב (שם מצע ל ' ירפד  ,
זהב רפידתו  ג )כמו  (Î‚):(שיר  

ורצופות  תכופות רתיחו ' מהרה שמעל ' נפוח  קטן  כסיר 
ועמוק': גדול ' שהיא המצולה את מרתיח  הוא כן 

  מעורה שהיא בשמים ריקוח  כמרקחת
זז  כשהוא הים את ויערב ישים כן  כמו  ומעורבת

ממקומו :

 
(ÊÈ).Â˙˘Ó: החזקים אף  יפחדו  Â‡ËÁ˙È.מרוממותו ÌÈ˘Ó

ומקלקלם: הגלים מבלבל כי הגלים יחסרו  בים שט  כשהוא 
(ÁÈ).Â‰‚È˘Ó בידם תקום לא בחרב  להשיגו עמו הלוחמים

או  בחנית הלוחמים וכן בחרב ינצחהו לא כי  המלחמה זאת
עמהם: ינצחהו  לא  בשריה או כליÂ˘ÁÈ.(ËÈ)במסע  כי

יזיקהו  לא כי  נרקב  לעץ  נחושת וכלי לתבן  למולו  נחשב  ברזל
˜˘˙.(Î)באלה: Ô:ממנה יפחד  לא כי אותו  יבריח  לא החץ 

.ÂÏ ÂÎÙ‰ כמו לו  יזיקו  לא ר "ל לקש  קלע  אבני נהפכו למולו
מי: על יקלעם כאשר  מזיק  הקש  אבני˙Î)(.Á˙Â‡שאין 

ÔÂ„ÈÎ.תותח : ˘ÚÏ: כידון בעלי כל  È„Â„Á(Î)להמית 
.˘Á מתחת לו המה חדים לחרסים דומים חריפים סלעים

בהם: ירגיש  ולא  עליהם  שוכב  דברÙÈ„.והוא לעצמו  יציע 
במ "ש : ענין כפל  והוא טיט  כעל  עליו  וישכב  חריצים  מלא חד

(‚Î).ÁÈ˙È הים עומק  ירתיח  פיו הבל  מן  היוצא  בהחום
האש : אצל העומד עושים Á˜ÓÎ‰.כסיר  שהרוכלים  כמו 

אשר כל יערבב כן יחד  מעורבים הבשמים  ממיני  המרקחות
מעורב להיות המרתיח  תבשיל דרך כן כי  הרתיחה  עם בים

הרתיחה: חוזק  מן  ומבולבל

 
(ÊÈ).Â˙˘Ó:ורוממות נשא  מל ' והוא באל"ף  משאתו  כמו 

.ÂÂ‚È מואב ויגר  כמו  כב)יפחדו  כמו ‡ÌÈÏÈ.:(במדבר  חזקים
גוים  לא)אל  משבריך ÌÈ˘Ó.:(יחזקאל  כמו  הים גלי יקראו  כן 

ב)וגליך המה (יונה ואף הים את כמשברים שנראים ע "ש 
מעצמן: אל Â‡ËÁ˙È.יושברו  באבן קולע  כמו  חסרון  ענין

יחטיא  ולא כ )השערה  È˘Â‰.(ÁÈ):(שופטים ÚÒÓ ˙ÈÁ הם
זיין: כלי ˜˘˙.(Î)שמות  Ôהחץ על השאלה בדרך אמר 

האם: מן היוצא כבן הקשת  מן אשר˜ÚÏ.היוצא הכלי  שם כן
הקלע  כף  וכן האבנים בו  כה)יזרקו  שם ˙Á˙Â.(Î‡):(ש "א

החומה: להפיל גדולות אבנים בו  לזרוק  עשוי מה ÔÂ„ÈÎ.כלי
רומח : או  חנית וחריף :È„Â„Á.(Î)מין  חד כמו Á˘.מל'

בסמ "ך : יצועיÙÈ„.חרס  רפדתי כמו  למשכב הצעה ענין 
יז ) חרוץ ıÂÁ.:(לעיל  למורג כמו וחדודים  חריצים (ישעיה מל '

הדמיון :ÈÏÚ.:מא) כ"ף ותחסר  קדרה ÈÒÎ.(Î‚)כעלי  כעין 
הבשר  סיר  וז )כמו  ותשליכניÏÂˆÓ‰.:(שמות כמו הים עומק 

ב)מצולה מרקחתÁ˜ÓÎ‰.:(יונה רוקח  כמו  ערבוב  (שמות ענין 

:ל )

g dpyn ipy wxt zeaezk zkqn

‰äøîàL äMàä:éðà äLeøâe éúééä Léà úLà–úðîàð,øézäL ätä àeä øñàL ätäL.äúéäL íéãò Lé íàå ¨¦¨¤¨§¨¥¤¦¨¦¦§¨£¦¤¡¤¤¤©¤¤¨©©¤¤¦¦§¦¥¥¦¤¨§¨
Léà úLà,úøîBà àéäå:éðà äLeøb–úðîàð dðéà.éðà äøBäèe éúaLð äøîà–úðîàð,àeä øñàL ätäL ¥¤¦§¦¤¤§¨£¦¥¨¤¡¤¤¨§¨¦§¥¦§¨£¦¤¡¤¤¤©¤¤¨©

øézäL ätä.úéaLpL íéãò Lé íàå,úøîBà àéäå:éðà äøBäè–úðîàð dðéà.íéãò eàa úàOpMî íàå–éøä ©¤¤¦¦§¦¥¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¥¨¤¡¤¤§¦¦¤¦¥¨¥¦£¥
àöz àG Bæ. ¥¥

ÂeaLpL íéLð ézL,úøîBà úàæ:éðà äøBäèe éúéaLð,úøîBà úàæå:éðà äøBäèe éúéaLð–úBðîàð ïðéà. §¥¨¦¤¦§Ÿ¤¤¦§¥¦§¨£¦§Ÿ¤¤¦§¥¦§¨£¦¥¨¤¡¨
Bæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáe–úBðîàð elà éøä. ¦§©¤¥§¦¤£¥¥¤¡¨

ÊíéLðà éðL ïëå,øîBà äæ:éðà ïäk,øîBà äæå:éðà ïäk–ïéðîàð ïðéà.äæ úà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáe– §¥§¥£¨¦¤¥Ÿ¥£¦§¤¥Ÿ¥£¦¥¨¤¡¨¦¦§©¤¥§¦¦¤¤¤
ïéðîàð elà éøä. £¥¥¤¡¨¦

Áäãeäé éaøøîBà:ãçà ãò ét ìò äpäkì ïéìòî ïéà.øîàøæòìà éaø:éúîéà?ïéøøBò LiL íB÷îa.ìáà ©¦§¨¥¥©£¦©§ª¨©¦¥¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨©¦§¤¥§¦£¨

dddd.z`yipyn m`:úéáùðù íéãò åàá àùðéì äåøéúäùî íà àìà ,ùîî úàùéð àì.`vz `líéãò åàá íà ìáà .äìçúëì àùðúå ,ïåùàøä äøúéäî
:àöú íéðá äîë äì åéä åìéôà ,úàîèðù

eeee.eaypy miyp izy:åáùðù íéãò ùéù.ef z` ef zecirny:äøåäè éúøáç úøîåà úçà ìë.zepn`p el` ixdãçà ãò øéùëäì åì÷ä äéåáùáã
:íéåâä úåùøî äàöéù ãò úéáùðù äòùî äðîî ùøéô àìù ãòä ãéòéù ãáìáå .åîåú éôì çéñî ïè÷ åìéôàå äùà åìéôàå ãáò åìéôàå

ffff.mipn`p opi`:äîåøú íäì ïúéì.df lr df oicirn ody onfae:ïäë éøáçå éðà øîåà ãçà ìëù
gggg.cg` cr t"r dpedkl oilrn oi` xne` dcedi 'xéîì àëéàã àëä ù"ëå ,ïéìîåâ àëéìã àëéä åìéôà:êéìò éðàå éìò äúà ãòä ,ïéìîåâì ùç.oixxer

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שהתיר ": הפה הוא שאסר  "הפה בדין  הלכות שתי  בפרקנו  לחברו :`.שנינו האומר 
נאמן  הוא הרי הימנו", ולקחתיה היתה אביך  של  זו  a)"שדה dpyn);.a העדים

נאמנים אלו הרי וכו', היינו " אנוסים אבל זה, הוא ידינו  "כתב b)שאמרו: dpyn).
השדה  את שקנה לחברו באומר  שכן  הללו, ההלכות בשתי העניינים הם ושונים
ממון, הפסד לידי  להביאו  עלולים שדבריו כלומר דממונא", "דררא יש מאביו
תועלת  כל  להם אין הרי  העדים, בענין ואילו אומרם; היה לא נכונים היו ואילולא
זו משנה – ממונות. בדיני  שהן ההלכות, בשתי  השווה הצד בעדותם. אישית
שהתיר". הפה הוא שאסר  "הפה הכלל : נוהג איסור  בדיני שאף להשמיענו, מוסיפה

éðà äLeøâe éúééä Léà úLà :äøîàL äMàä ואינה – ÈÄÈÆÈÀÈÅÆÄÈÄÄÀÈÂÄ
הגט, את גרושה,úðîàðמוציאה שהיא לומר –øñàL ätäL ÆÁÆÆÆÇÆÆÈÇ

øézäL ätä àeä,איש אשת שהיתה ידענו  לא תחילה שהרי  – ÇÆÆÄÄ
אני". "גרושה שאמר: הוא הייתי ", איש  "אשת שאמר : íàåÀÄוהפה

éðà äLeøb :úøîBà àéäå ,Léà úLà äúéäL íéãò Lé– ÅÅÄÆÈÀÈÅÆÄÀÄÆÆÀÈÂÄ
גטי , לי úðîàðואבד dðéà בחזקת היא והרי שנתגרשה, לומר – ÅÈÆÁÆÆ

איש . éúaLðאשת äøîà,הנכרים לבין –éðà äøBäèeאבל – ÈÀÈÄÀÅÄÀÈÂÄ
לנכרי, נבעלתי  שלא אני , להינשא úðîàðטהורה היא ומותרת – ÆÁÆÆ

øézäLלכהן, ätä àeä øñàL ätäL נודע מפיה ורק הואיל – ÆÇÆÆÈÇÇÆÆÄÄ
טהורה. שהיא לומר  היא נאמנת שבויה, שהיתה íéãòלנו  Lé íàåÀÄÅÅÄ

éðà äøBäè :úøîBà àéäå ,úéaLpL,לנכרי נבעלתי  לא –dðéà ÆÄÀÅÀÄÆÆÀÈÂÄÅÈ
úðîàð.לנכרי נבעלה שמא לכהן , ואסורה היא, שטהורה לומר  – ÆÁÆÆ

úàOpMî íàå, לכהן שנישאה לאחר  –íéãò eàa,שנשבתה – ÀÄÄÆÄÅÈÅÄ
àöz àG Bæ éøä לא" מבואר : בגמרא לגרשה. חייב בעלה אין  – ÂÅÅÅ

פי על אף לכהן , לינשא שהתירוה כיון אלא ממש , נישאת נישאת
נישאת dzaypy),שלא micr e`a miizpiae)" הראשון מהתירה תצא לא

א א א א ).).).). כגכגכגכג,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ((((גמראגמראגמראגמרא
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וכל שהואיל ללמדנו , באה והיא לכהן , שבויה איסור בדין ממשיכה זו משנה
ואפילו אחד, עד להאמין חכמים בה הקלו לנכרי, נבעלה שמא מספק, הוא האיסור
וטהורה  לנכרי נבעלה שלא השבויה, על  המעיד  קטן, ואפילו עבד  ואפילו אשה

היא.

eaLpL íéLð ézL אלא שנשבו , עליהן  מעידים שעדים כגון – ÀÅÈÄÆÄÀ
עדים, שיש יודעות אינן éðà,שהן äøBäèe éúéaLð :úøîBà úàæÙÆÆÄÀÅÄÀÈÂÄ

éðà äøBäèe éúéaLð :úøîBà úàæå רק מעידה מהן אחת כל  – ÀÙÆÆÄÀÅÄÀÈÂÄ
לנכרי, נבעלה לא אבל שבויה שהיתה עצמה úBðîàðעל  ïðéà– ÅÈÆÁÈ

נאמנות  אינן  מקום מכל  שנשבו , עדים שיש  ידעו שלא פי  על אף
שהתיר ". הפה הוא שאסר  "הפה כאן  אין  שהרי הן , שטהורות לומר 

Bæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáeעל גם מעידה מהן  אחת שכל  – ÄÀÇÆÅÀÄÆ
טהורה, שהיא úBðîàðחברתה elà éøä, לכהן להינשא ומותרות – ÂÅÅÆÁÈ

שיש פי על ואף אשה. ואפילו אחד , עד להאמין  הקלו שבשבויה
עלי את "העידי לחברתה: אמרה אחת כל  שמא לגומלין , כאן  לחשוש

לעדות  אף להאמין בשבויה חכמים הקלו  מקום מכל עליך", אעיד  ואני 
חברתה. על מהן אחת כל של כזאת
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שהורעה  נשים בענין למדנו  ח-י), (משניות א בפרק וכן  הקודמות, המשניות בשתי
עשו "מעלה כי  א), (בפרק י משנה בבאור הזכרנו  כן  לכהן. להינשא כשרותן  חזקת
כדי כשרים, שיהיו  סיעה", "רוב וגם העיר" אנשי  "רוב והצריכו ביוחסין", חכמים
שנצטוו המיוחדים, התורה בחוקי  יסודן  אלו הלכות לכהונה. האנוסה את להכשיר
אמור). פ' ויקרא (עיין  וקדושתם טהרתם יחוסם, על  לשמור  כדי הכהנים, בהם

בענין הקודמות במשניות ששנינו לאחר  שהיא והנה, לומר  נאמן אחד  שעד שבויה,
(ז-ח) שלפנינו המשניות שתי באות לגומלין, לחשוש  שיש  במקום ואפילו  טהורה,
על לכהונה "מעלים אם תנאים, כאן  ונחלקו לכהנים, ביחס אחד" "עד  דין  ללמד 
מבואר , בגמרא כהן. שהוא אדם על להעיד נאמן  אחד עד אם כלומר  אחד", עד פי 
"מיוחסת", אשה להשיאו  היינו  יוחסין, שלעניין סובר, משנתנו  של  התנא שאף
בתרומה. להאכילו הוא נאמן אבל כהן, בחזקת אדם להעמיד  נאמן אחד עד אין 

íéLðà éðL ïëå,כהנים שהם עצמם על  ומעידים הבאים –äæ ÀÅÀÅÂÈÄÆ
éðà ïäk :øîBà äæå ,éðà ïäk :øîBàמעיד מהם אחד כל  – ÅÙÅÂÄÀÆÅÙÅÂÄ

זה, על זה מעידים ואינם כהן, שהוא עצמו על ïéðîàðרק ïðéà– ÅÈÆÁÈÄ
תרומה. להם äæליתן úà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáeאחד שכל – ÄÀÇÆÅÀÄÄÆÆÆ

כהן, וחברי  כהן  אני אומר : ïéðîàðמהם elà éøä,בתרומה לאכול  – ÂÅÅÆÁÈÄ
אחד. עד פי  על לכהונה מעלים תרומה שלעניין
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ãçà ãò ét ìò äpäkì ïéìòî ïéà :øîBà äãeäé éaøרבי – ÇÄÀÈÅÅÇÂÄÇÀËÈÇÄÅÆÈ
להעמיד נאמן אחד  עד  שאין  וסובר , הקודמת המשנה על  חולק יהודה

שכן  ומכל  לגומלין, לחשוש שאין  במקום ואפילו כהן , בחזקת אדם
אחד כל  שמא לגומלין, לחשוש כאן שיש זה, את זה מעידים כשהם

שלדעת  מבואר, בגמרא עליך. אעיד  ואני  עלי , אתה העד  לחברו : אמר 
יהודה oiqgeil",רבי  dnexzn oilrn" תרומה שמאכילים הרואים כלומר

אותו  ומעלים כהן, שהוא מקום בכל  עליו  מעידים כהן , בחזקת לאדם
מעלים  אין  לפיכך  "מיוחסת", אשה לו  משיאים שאף היינו  ליוחסין,

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøøBò ïéàL íB÷îa,ãçà ãò ét ìò äpäkì ïéìòî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíeMî øîBàïâqä ïa ïBòîL éaø: ¦§¤¥§¦©£¦©§ª¨©¦¥¤¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§©
ãçà ãò ét ìò äpäkì ïéìòî. ©£¦©§ª¨©¦¥¤¨

ËíéBâ éãéa äLaçpL äMàä,ïBîî éãé ìò–dìòáì úøzî;úBLôð éãé ìò–dìòáì äøeñà.dLákL øéò ¨¦¨¤¤§§¨¦¥¦©§¥¨ª¤¤§©§¨©§¥§¨£¨§©§¨¦¤§¨¨
íB÷øk,dëBúa eàöîpL úBðäk ìk–úBìeñt.íéãò ïäì Lé íàå,ãáò elôà,äçôL elôà–ïéðîàð elà éøä. ©§¨Ÿ£¤¦§§§¨§§¦¥¨¤¥¦£¦¤¤£¦¦§¨£¥¥¤¡¨¦

Bîöò éãé ìò ïîàð íãà ïéàå.øîàávwä ïa äéøëæ éaø:éãé CBzî dãé äææ àG !äfä ïBònä,eñðëpL äòMî §¥¨¨¤¡¨©§¥©§¨©©¦§©§¨¤©©¨©¨©¤¨¨¨¨¦¨¦¦¨¨¤¦§§
eàöiL ãòå íéìLeøéì íéBb.Bì eøîà:Bîöò éãé ìò ãéòî íãà ïéà. ¦¦¨©¦§©¤¨§¨§¥¨¨¥¦©§¥©§

Èïìãâa ãéòäì ïéðîàð elàå,ïðè÷a eàøM äî:øîBì íãà ïîàð:àaà ìL Bãé áúk äæ,ìL Bãé áúk äæå §¥¤¡¨¦§¨¦§¨§¨©¤¨§¨§¨¤¡¨¨¨©¤§©¨¤©¨§¤§©¨¤

:íéðùî úåçô øåòøò ïéàå .ìåñô íù åéìò ïéøå÷ù.oilrn:äãåäé 'øã àî÷ àðúì øæòéìà 'ø ïéá àëéàã åðééäå .íéìîåâ àëéìã àëéäoilrn xne` b"ayx
.dpedklåà äùåøâ ïáã àì÷ äéìò ÷ôðå ,àåä ïäëã éàäã äåáàá ïì ÷æçåîã ïåâë ,éâìôî÷ úåãòì ïéôøèöîáã ,÷éñîå .øæòéìà 'ø åðééä â"áùø ,êéøô àøîâá

ãò àúàå ,äéðéúçàå àåä äöåìç ïá åà äùåøâ ïá éøîàå éøú éá åúàå ,äéðé÷ñàå àåä ïäëã äéá àðòãé øîàå ãçà ãò àúàå ,äéðéúçàå àåä äöåìç ïá
ìå÷ä ìèéáù ïåùàøä ãòä íò åúåà ïéôøöîù éðôî ïåøçàä ãòä äæ éô ìò äðåäëì ïéìòî øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù 'ø ,àåä ïäëã äéá àðòãé øîàå ãçà
äùåøâ ïáã éøîàã éøú éãäì àåä ïäë éøîàã éøú éðä é÷åà ïðéøîàå ,úôøèöî ïúåãò úçà úáá ïúåãò åãéòä àìù ô"òàå ,àåä ïäëã äéá àðòãé øîàå
àìù ô"òà ïéôøèöî íéãòäù ìàéìîâ ïá ù"øë äëìäå .àåä ïäëã ãçà ïîæá íéãò éðù åãéòéù ãò äéì ïðé÷ñî àì øæòìà 'øìå .äéú÷æçà àøáâ é÷åàå ,àåä

:ãçàë ïúåãò åãéòä
hhhh.dlral zxzen oenn i"räìòá åìéôà äìòáì úøúåî æà íéáëåë éãáåòä ìò äôé÷ú ìàøùé ãéùë à÷åãå .äì éø÷ôî àìå íðåîî ãéñôäì ïéãçôîù

äìòá íàå .ïäë äìòá íà äìòáì äøåñà ïåîî éãé ìò åìéôà ,äôé÷ú íéáëåë éãáåòä ãéùë ìáà .ïðåîî ãéñôäì éúúøîã íåùî ,äéåáùì éîã àìå ,ïäë
:äìòáì úøúåî äñðàðù ìàøùé úùàã ,ïéðò ìëá úøúåî ìàøùé.zeytp ici lräìòáð àîù ïðéùééçã ,ìàøùé äìòáì åìéôà äøåñà ,úåîì úðåãéð äúéäù

:ïäî ãçàì ïåöøá.mekxk:àîåëøë ,øåöî íåâøú.zeleqtúçà äùà äìåëéù úçà äàåáçî øéòá ùé íàå .äñðàðùë äøåñà ïäë úùàã ,ïäëì úåøåñà
àì äøîàùë ïë íâ úðîàð ,éúàáçð øîåì äìåëéù êåúîå ,éúàîèð àìå éúàáçð äàåáçîá øîåì úåðîàð øéòä éùðî úçàå úçà ìë ,íù àáçäìéúàáçð

:éúàîèð àìå.dfd oernd:àéä äòåáù.envr i"r cirn mc` oi`.ãùçä éðôî ,ïäë àåä íà äðàùé àì äæ éøä äøåäè àéäù äéåáù ìò íãà ãéòä íàå
:äéìò åðåîî ïúð àì äøåäè àéäù òãé àì íàå ,éãëá éæåæ ùðéà éãù àìã ,äàùåðå äéìò ãéòî äæ éøä åðåîîá éáùä ïî äúåà äãô íàå

iiii.`a` ly eci azk df:ïðáøãá ïðáø åäåðîéäå ïðáøã úåøèù íåé÷ù ,åéô ìò øèùä ïéîéé÷îå.rext dy`xe `nepida dzviy.íéúàî äáåúë úìèåðå

`xephxa yexit

במשנה  התנא אבל  בלבד . תרומה לענין אף אחד עד  פי על  לכהונה
אחד עד נאמן הלכך  ליוחסין, מתרומה מעלין  שאין סובר, הקודמת

בתרומה. éúîéàלהאכילו :øæòìà éaø øîà לכהונה מעלין אין – ÈÇÇÄÆÀÈÈÅÈÇ
אחד ? עד  פי  ïéøøBòעל  LiL íB÷îa שהוא האומרים עליו , – ÄÀÆÅÀÄ

לכהונה, ïéøøBòפסול ïéàL íB÷îa ìáàשל חשש  גם ואין – ÂÈÄÀÆÅÀÄ
ãçàגומלין , ãò ét ìò äpäkì ïéìòîאלעזר רבי אף ואמנם – ÇÂÄÇÀËÈÇÄÅÆÈ

זה  מעידים שהם שבזמן וסובר , הקודמת המשנה של התנא על  חולק
נאמנים. אינם לגומלין , לחשוש  ויש  הואיל זה, ïaאת ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ

äpäkì ïéìòî :ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîbÇÀÄÅÅÄÇÄÄÀÆÇÀÇÇÂÄÇÀËÈ
ãçà ãò ét ìò כגון עוררין, שיש במקום אף מבואר: בגמרא – ÇÄÅÆÈ

לכהונה. ונפסל גרושה בן שהוא קול  עליו ויצא כהן , מוחזק שאביו מי 

הקול ; את מבטל שהעד והוכשר , הוא, כשר  שכהן והעיד אחד  עד  בא
עד בא ושוב ונפסל , גרושה, בן שהוא והעידו עדים שני  באו  שוב

גמליאל, בן שמעון  רבן סובר זה בכגון הוא, כשר  שכהן  והעיד  אחד 
מצטרפת  שעדותו האחרון, העד  והיינו אחד, עד פי על לכהונה שמעלין 

גרושה, בן שהוא מעידים שניים ונמצא הראשון , העד  של  לעדותו 
חזקתו  על  אותו  מעמידים הלכך כשר , כהן  שהוא מעידים ושניים

ואין  מצטרפת, עדותם שאין  סובר, אלעזר רבי  אבל  כשר . כהן  שהוא
כשר שכהן ביחד  העדים שני יעידו  כן  אם אלא לכהונה, אותו מעלין

בבבב).).).).הוא כו כו כו כו ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

i y i l y m e i
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:epzpyna izkldd ceqid,לבעלה מותרת היא הרי באונס, לאחר  שנבעלה איש  אשת
אסורה  מרצון, נבעלה ואם עליו . אסורה זו הרי  כהן, הוא אם אבל  ישראל ; הוא אם

ישראל. הוא אפילו  לבעלה,

íéBâ éãéa äLaçpL äMàä האסורים בבית שנאסרה איש אשת – ÈÄÈÆÆÀÀÈÄÅÄ
גויים, ïBîîבידי  éãé ìò חייבת שהיתה ממון בשביל נאסרה אם – ÇÀÅÈ

dìòáìלהם, úøzî חוששים שהגויים לפי כהן , הוא ואפילו  – ËÆÆÀÇÀÈ
בגמרא  זה. מעשה ידי  על במשפט ממונם את יפסידו  שלא לאנסה,

mixkpdאמרו : ci la` ,mixkpd lr dtiwz l`xyi ciy `l` epy `l"

"dlral dxeq` oenn ici lr elit` ,dtiwzאבל כהן, בעלה אם (כלומר
שנאנסה  ישראל שאשת ענין, בכל לו היא מותרת ישראל בעלה אם

– לבעלה úBLôð);ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא מותרה éãé ìò נידונה שהיתה כלומר  – ÇÀÅÀÈ
dìòáìלמיתה, äøeñà שמא שחוששים ישראל , הוא אפילו – ÂÈÀÇÀÈ

שמשנתנו  מפרשים, ויש  להצילה. שהבטיח מהם לאחד מרצון  נבעלה
אסורה  נפשות ידי  על נחבשה אם ולכן  כהן, באשת מדברת כולה

אסורה  נאנסה אפילו כהן  ואשת נאנסה, שמא שחוששים לבעלה,
מותרת  נפשות, ידי  על  אפילו שנחבשה, ישראל אשת אבל  לבעלה.

מרצון  נבעלה שמא חוששים שאין  חננאל חננאל חננאל חננאל לבעלה, רבנורבנורבנורבנו בשםבשםבשםבשם ((((הר הר הר הר """"ןןןן

הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם).).).). íB÷økוהגאוניםוהגאוניםוהגאוניםוהגאונים;;;; dLákL øéòעל מצור  ששם צבא – ÄÆÀÈÈÇÀ
dëBúaהעיר, eàöîpL úBðäk ìk שהיו שבתוכה הנשים כל – ÈÙÂÆÄÀÀÀÈ

לכהונה, שמא úBìeñtמותרות שבויות, כדין עכשיו , לכהונה – À
החיילים. ידי  על  íéãòנאנסו ïäì Lé íàå כמו) אחד עד ואפילו  – ÀÄÅÈÆÅÄ

ו), משנה לעיל elàששנינו  éøä ,äçôL elôà ,ãáò elôàÂÄÆÆÂÄÄÀÈÂÅÅ
ïéðîàð.נבעלו שלא עליהן  להעיד  –éãé ìò ïîàð íãà ïéàå ÆÁÈÄÀÅÈÈÆÁÈÇÀÅ
Bîöòבשביל מעיד הוא אם עליהן, בעדותו  נאמן  אדם אין אבל  – ÇÀ

לטובתו. כלומר  dyrnl:עצמו, dkld ixdeïa äéøëæ éaø øîàÈÇÇÄÀÇÀÈÆ
ávwä: כהן שהיה –!äfä ïBònä כאילו לשבועה הוא כינוי – ÇÇÈÇÈÇÆ

המקדש ! בית בקדושת אני נשבע dãéאמר: äææ àGאשתי של  – ÈÈÈÈ
–eàöiL ãòå íéìLeøéì íéBb eñðëpL äòMî ,éãé CBzî– ÄÈÄÄÈÈÆÄÀÀÄÄÈÇÄÀÇÆÈÀ

טהורה. שהיא אני éãéומעיד  ìò ãéòî íãà ïéà :Bì eøîàÈÀÅÈÈÅÄÇÀÅ
Bîöò לטובת היא זו עדות שהרי  אשתך , על להעיד נאמן  אינך  – ÇÀ
עצמך.

בגמרא: אמרו  כרקום שכבשה עיר  lrבענין  zlvn ,zg` d`eagn my yi m`"
,"olekמכל בלבד, אחת אשה אלא שם להיחבא יכולה אינה אפילו כלומר 

אף  כך  ומתוך  נטמאה; ולא במחבואה שנחבאה לומר  אחת כל נאמנת מקום
מתוך ב"מיגו ", נאמנת היא הרי  נטמאתי " לא אבל  נחבאתי  "לא שאמרה מי 

"נחבאתי ". לומר: יכולה שהיא

י ה נ ש מ ר ו א ב

elàå,להלן המפורטים הדברים –mc` ipayïìãâa ãéòäì ïéðîàð ÀÅÆÁÈÄÀÈÄÀÈÀÈ
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éaø,éçà ìL Bãé áúk äæå;òeøt dLàøå àîeðéäa äúöiL úéðBìôa éúééä øeëæ;úéaî àöBé éðBìt Léà äéäLå ©¦§¤§©¨¤¨¦¨¨¦¦¦§¦¤¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©§¤¨¨¦§¦¥¦¥
äîeøza ìBëàì ìBaèì øôqä;ïøbä ìò eðnò ÷ìBç äéäLå;ñøtä úéa äfä íB÷näå;ïéàa eðééä ïàk ãòå ©¥¤¦§¤¡©§¨§¤¨¨¥¦¨©©Ÿ¤§©¨©¤¥©§©§©¨¨¦¨¦

úaMa.øîBì ïîàð íãà ïéà ìáà:äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc,äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe ãîòî. ©©¨£¨¥¨¨¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤©£¨¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡ñð÷ ïäì LiL úBøòð elà:úøæînä ìò àaä,äðéúpä ìòå,úéúekä ìòå;úøBibä ìò àaä,äéeáMä ìòå, ¥§¨¤¥¨¤§¨©¨©©©§¤¤§©©§¦¨§©©¦©¨©©¦¤§©©§¨
äçôMä ìòå,eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL,GL úBðaî úBúeçtãçà íBéå íéðL L;BúBçà ìò àaä,úBçà ìòå §©©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨¨¦§¤¨©¨©£§©£

åéáà,Bnà úBçà ìòå,BzLà úBçà ìòå,åéçà úLà ìòå,åéáà éçà úLà ìòå,äcpä ìòå–ñð÷ ïäì Lé; ¨¦§©£¦§©£¦§§©¥¤¨¦§©¥¤£¦¨¦§©©¦¨¥¨¤§¨
úøkäa ïäL ét ìò óà,ïéc úéa úúéî ïäa ïéà. ©©¦¤¥§¦¨¥¥¨¤¦©¥¦

:àåä àîìòá àúìî éåìéâ ,úåàùéð úåìåúá íéùð áåøå ìéàåä ,éðàù àëä ,äøåøá úåãòá àìà àðåîî ïðé÷ôî àìã â"òàåzian `vei ipelt yi` didye
.xtqd:ïáø úéáá úå÷åðéú ïéãîåì åðééäùë.dnexza lek`làöåéëå áå÷ð åðéàù õéöòî ïéàéöåîù äîåøú ïåâë ,ïðáøã äîåøú äéì ïéìéëàî åæ úåãò ô"òå

:äøåú ãáòä úà ãîìì øåñàù ,äéä ïäë ãáò àîù ïðéùééç àìå .äæë úåãò ô"ò ïéìéëàî ïéà àúééøåàã äîåøú ìáà .äæá.oxebd lr epnr wleg didye
:åîò åáø ë"àà ãáòì äîåøú íé÷ìåç ïéàù ,äéä ïäë ãáò àîù ïðéùééç àìå.qxtd zia dfd mewndyeñøôä úéá äùåò äæ éøä øá÷ä úà ùøåçä

:ïðáøã ñøôä úéá úàîåèå .úîä úåîöò úëìåî äùéøçîäù åøòéù êëù ,äîà äàî.zaya oi`a epiid o`k cre:ïðáøã íéîåçúã.ctqne cnrníå÷î
:äøåîâ úåãò êéøöå ïåîîáù øáã àåäù ,ïîéäî àì àäá ,úîì ïéùåò åéäù úåáùåîå úåãîòî úåùòìå åéúî ãéôñäì ïàë åì äéä

b`̀̀̀.zexrp el`:óñë íéùîç äéáàì ïúåð ïäî úçà íãà ñðà íà .ñð÷ ïäì ùé úåìåñô ïäù éô ìò óàù.dpizpdíðúðù íù ìòå .íéðåòáâä ïî
:ìä÷á àáì íéøåñà íäå .íéðéúð íéàø÷ð íéî éáàåùå íéöò éáèåç òùåäé.zizekd lre:íéáåùç íä íéåâëå íä úåéøà éøéâ íéúåë øáñ àðú éàäzezegt

.mipy yly zan:íéøæåç ïäéìåúá ,ïúåéâá åà äéáùá åìòáðù éô ìò óàù ,ïä úåìåúá ú÷æçáã.eia` ig` zy` lre eig` zy` lreãçàì äùã÷úðù

`xephxa yexit

גדולים, כשהם –ïðè÷a eàøM äîפי על  שאף קטנים, כשהיו – ÇÆÈÀÈÀÈ
העד של  וסופו תחילתו  שתהא גם וצריך גדול , צריכים שלעדות
הטעם  שיבואר  כמו אלו , בדברים חכמים הקילו מקום מכל  בכשרות,

הגמרא). (לפי àaà,להלן ìL Bãé áúk äæ :øîBì íãà ïîàðÆÁÈÈÈÇÆÀÇÈÆÇÈ
éçà ìL Bãé áúk äæå ,éaø ìL Bãé áúk äæå שחתימתם – ÀÆÀÇÈÆÇÄÀÆÀÇÈÆÈÄ

על השטר את ומקיימים בילדותו; שראה ידם לכתב דומה השטר על 
תקנת  אלא אינו  שטרות וקיום שהואיל הטעם, מבואר בגמרא פיו .

אמרו  כן מדבריהם. שהוא בדבר חכמים האמינוהו  לפיכך חכמים,
enr",בגמרא: lecb yiy `ede"השטר את לקיים נאמן  שאינו כלומר

עדים  משני  בפחות שטרות קיום שאין  אחר , עד  עמו כשמצטרף אלא
וחתימה; חתימה כל éúééäעל  øeëæ, אני זוכר –äúöiL úéðBìôa ÈÈÄÄÄÀÄÆÈÀÈ

àîeðéäa,עיניה על  משורבב כשהוא ראשה על  בצעיף –dLàøå ÀÄÈÀÙÈ
òeøt בנישואיה שנהגו כלומר כתפיה, על מפוזר  ראשה ושער  – ÈÇ

דינר  מאתיים וכתובתה הבתולות, נישואי  בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו););););כמנהג א א א א  משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין

מקום  מכל גמורה, בעדות אלא ממון מוציאים שאין פי על  ואף

בגמרא: הטעם כמבואר בזה חכמים zelezaהאמינוהו  miyp aexy oeik"
"`ed `nlra `zln ielib ze`yip;(בלבד הדבר גילוי  אלא כאן  (אין 

äîeøza ìBëàì ìBaèì øôqä úéaî àöBé éðBìt Léà äéäLåÀÆÈÈÄÀÄÅÄÅÇÅÆÄÀÆÁÇÀÈ
כדי לטבול יוצא הוא היה הספר  בבית קטנים תלמידים כשהיינו  –

חוששים, שאין מבואר בגמרא כהן ; שהוא ומכאן בתרומה, לאכול
שהיה  ומאחר  תורה, העבד את ללמד  שאסור לפי  היה, כהן עבד שמא
מאכילים  אין מקום ומכל עבד . שאינו ראיה זו  הרי  הספר מבית יוצא

דרבנן . תרומה אלא זו  עדות פי על  ìòאותו eðnò ÷ìBç äéäLåÀÆÈÈÅÄÈÇ
ïøbä עם חלק נוטל שהיה פלוני את בקטנו שראה מעיד כהן – ÇÙÆ

כ שפלוני ומכאן הגורן , על  אותה שחילקו  בתרומה הוא.הכהנים הן
אלא  לעבד  תרומה חולקים שאין היה, כהן  עבד  שמא חוששים ואין

עמו  רבו  כן ñøtä((((גמראגמראגמראגמרא););););אם úéa äfä íB÷näå שהיה שדה – ÀÇÈÇÆÅÇÀÇ
נקרא לקבר  מסביב אמה מאה במחרשה, ונחרשה קבר  qxtd",בה zia"

(עיין  שם ליכנס לכהן ואסור  מת, טומאת ספק בו שיש  שטח והוא
הזה  שהמקום בקטנו , שראה מה פי על לומר  אדם ונאמן יח); אהלות

לאותו  שמסביב השאר את לטהר  בעדותו שבא כלומר  הפרס, בית הוא
האמינוהו ((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),מקום מדרבנן , היא הפרס" "בית שטומאת וכיון 

כך  על úaMa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););חכמים ïéàa eðééä ïàk ãòå המקום עד – ÀÇÈÈÄÈÄÇÇÈ
הוא  ונאמן לעיר ; מחוץ אמה אלפיים היינו  שבת", "תחום הוא הזה

מדרבנן  הוא בשבת אמה אלפיים ותחום הואיל זה, ìáàÂÈ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).על 
øîBì ïîàð íãà ïéà: בקטנו שראה מה פי  על –äéä Cøc ÅÈÈÆÁÈÇÆÆÈÈ
äfä íB÷na éðBìôì: או חברו, בשדה –äéä ãtñîe ãîòî ÄÀÄÇÈÇÆÇÂÈÄÀÅÈÈ
äfä íB÷na éðBìôì–"cnrn" עומדים המת שמלווי  מקום הוא ÄÀÄÇÈÇÆ

ד,"ctqn"שם; (מגילה בארנו  וכבר  המתים; את להספיד  מקום הוא

לבכות  פעמים שבע יושבים היו  לקברו, המת את נושאים שכשהיו  ג),
יקרים  שבו עמודו , יקרים "עמדו  פעם: בכל  אומרים והיו  המת, את

ומושב" "מעמד נקרא ומכאן  היו ((((רש רש רש רש """"יייי););););שבו "; שכך מפרשים, ויש 
המת מקבורת חוזרים שהיו  בשעה אין בע ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););נוהגים אלו ניינים

שבממון  דברים שהם לפי  בקטנו, שראה מה בגדלו  להעיד נאמן  אדם
בכשרות. וסופם שתחילתם עדים, שני  של גמורה עדות להם וצריכים

i r i a x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

כח-כט): כב, (דברים בתורה `dyxe,כתוב `l xy` dleza dxrp yi` `vni ik"
didz ele ,sqk miyng dxrpd ia`l dnr akeyd yi`d ozpe .e`vnpe ,dnr akye dytze

."eini lk dgly lkei `l ,dpr xy` zgz dy`l אדם שאם ללמדנו , באה זו  פרשה
סלע  חמשים היינו כסף", "חמשים קנס לאביה לשלם הוא חייב בתולה, נערה אנס

לאשה האנוסה את לקחת הוא חייב וכן  דינר; מאתיים ide`שהם dia` m`)
,(minikqn איש ימצא "כי שנאמר : ממה אנו  למדים כן  לגרשה. לו  dxrpואסור 

,"dleza:נוהג קנס תשלום נערות dxrp"a",דווקא`.שדין  סימני  משהביאה היינו
(zexry izy),בוגרת שנעשית עד אחד, ויום שנה עשרה שתים לגיל  שהגיעה לאחר 

חדשים; ששה משנתנוdleza"a",דווקאa.כעבור  – לאיש. נבעלה שלא נערה היינו 
תהיה  "ולו בהן  לקיים שיכול  כשרות בנערות רק לא ישנו קנס שחיוב ללמד, באה
האונסן חייב כרת, חייב עליהן שהבא בעריות ואפילו בפסולות; אף אלא לאשה",

קנס. לשלם

ñð÷ ïäì LiL úBøòð elà:פסולות שהן  פי על  אף –ìò àaä ÅÀÈÆÅÈÆÀÈÇÈÇ
úøæînäהעריות מאחת שנולדה נערה כגון יגיגיגיג),),),),– דדדד,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות ((((עייןעייןעייןעיין ÇÇÀÆÆ

äðéúpä ìòåיהושע בימי  שנתגיירו  הגבעונים מן באורנובאורנובאורנובאורנו– ((((עייןעייןעייןעיין ÀÇÇÀÄÈ
דדדד),),),), בבבב,,,, úéúekäליבמותליבמותליבמותליבמות ìòåשומרונית היינו  כד כד כד כד – יז יז יז יז ,,,, בבבב'''' מלכים מלכים מלכים מלכים  ((((עייןעייןעייןעיין ÀÇÇÄ

ecôpLואילך ואילך ואילך ואילך );););); ,äçôMä ìòå ,äéeáMä ìòå ,úøBibä ìò àaäÇÈÇÇÄÆÀÇÇÀÈÀÇÇÄÀÈÆÄÀ
GL úBðaî úBúeçt ,eøøçzLpLå eøibúpLåíBéå íéðL L ÀÆÄÀÇÀÀÆÄÀÇÀÀÀÄÀÈÈÄÀ

ãçàהן בתולות שבחזקת בבבב).).).).– א א א א ,,,, לעיללעיללעיללעיל BúBçà,((((עייןעייןעייןעיין ìò àaä ÆÈÇÈÇÂ
BzLà úBçà ìòå ,Bnà úBçà ìòå ,åéáà úBçà ìòå בהיותן – ÀÇÂÈÄÀÇÂÄÀÇÂÄÀ

בתולות, åéáàנערות éçà úLà ìòå ,åéçà úLà ìòå– ÀÇÅÆÈÄÀÇÅÆÂÄÈÄ
בתולה, בחזקת האירוסין מן נתאלמנה או  ונתגרשה להם שנתקדשה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøøBò ïéàL íB÷îa,ãçà ãò ét ìò äpäkì ïéìòî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíeMî øîBàïâqä ïa ïBòîL éaø: ¦§¤¥§¦©£¦©§ª¨©¦¥¤¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§©
ãçà ãò ét ìò äpäkì ïéìòî. ©£¦©§ª¨©¦¥¤¨

ËíéBâ éãéa äLaçpL äMàä,ïBîî éãé ìò–dìòáì úøzî;úBLôð éãé ìò–dìòáì äøeñà.dLákL øéò ¨¦¨¤¤§§¨¦¥¦©§¥¨ª¤¤§©§¨©§¥§¨£¨§©§¨¦¤§¨¨
íB÷øk,dëBúa eàöîpL úBðäk ìk–úBìeñt.íéãò ïäì Lé íàå,ãáò elôà,äçôL elôà–ïéðîàð elà éøä. ©§¨Ÿ£¤¦§§§¨§§¦¥¨¤¥¦£¦¤¤£¦¦§¨£¥¥¤¡¨¦

Bîöò éãé ìò ïîàð íãà ïéàå.øîàávwä ïa äéøëæ éaø:éãé CBzî dãé äææ àG !äfä ïBònä,eñðëpL äòMî §¥¨¨¤¡¨©§¥©§¨©©¦§©§¨¤©©¨©¨©¤¨¨¨¨¦¨¦¦¨¨¤¦§§
eàöiL ãòå íéìLeøéì íéBb.Bì eøîà:Bîöò éãé ìò ãéòî íãà ïéà. ¦¦¨©¦§©¤¨§¨§¥¨¨¥¦©§¥©§

Èïìãâa ãéòäì ïéðîàð elàå,ïðè÷a eàøM äî:øîBì íãà ïîàð:àaà ìL Bãé áúk äæ,ìL Bãé áúk äæå §¥¤¡¨¦§¨¦§¨§¨©¤¨§¨§¨¤¡¨¨¨©¤§©¨¤©¨§¤§©¨¤

:íéðùî úåçô øåòøò ïéàå .ìåñô íù åéìò ïéøå÷ù.oilrn:äãåäé 'øã àî÷ àðúì øæòéìà 'ø ïéá àëéàã åðééäå .íéìîåâ àëéìã àëéäoilrn xne` b"ayx
.dpedklåà äùåøâ ïáã àì÷ äéìò ÷ôðå ,àåä ïäëã éàäã äåáàá ïì ÷æçåîã ïåâë ,éâìôî÷ úåãòì ïéôøèöîáã ,÷éñîå .øæòéìà 'ø åðééä â"áùø ,êéøô àøîâá

ãò àúàå ,äéðéúçàå àåä äöåìç ïá åà äùåøâ ïá éøîàå éøú éá åúàå ,äéðé÷ñàå àåä ïäëã äéá àðòãé øîàå ãçà ãò àúàå ,äéðéúçàå àåä äöåìç ïá
ìå÷ä ìèéáù ïåùàøä ãòä íò åúåà ïéôøöîù éðôî ïåøçàä ãòä äæ éô ìò äðåäëì ïéìòî øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù 'ø ,àåä ïäëã äéá àðòãé øîàå ãçà
äùåøâ ïáã éøîàã éøú éãäì àåä ïäë éøîàã éøú éðä é÷åà ïðéøîàå ,úôøèöî ïúåãò úçà úáá ïúåãò åãéòä àìù ô"òàå ,àåä ïäëã äéá àðòãé øîàå
àìù ô"òà ïéôøèöî íéãòäù ìàéìîâ ïá ù"øë äëìäå .àåä ïäëã ãçà ïîæá íéãò éðù åãéòéù ãò äéì ïðé÷ñî àì øæòìà 'øìå .äéú÷æçà àøáâ é÷åàå ,àåä

:ãçàë ïúåãò åãéòä
hhhh.dlral zxzen oenn i"räìòá åìéôà äìòáì úøúåî æà íéáëåë éãáåòä ìò äôé÷ú ìàøùé ãéùë à÷åãå .äì éø÷ôî àìå íðåîî ãéñôäì ïéãçôîù

äìòá íàå .ïäë äìòá íà äìòáì äøåñà ïåîî éãé ìò åìéôà ,äôé÷ú íéáëåë éãáåòä ãéùë ìáà .ïðåîî ãéñôäì éúúøîã íåùî ,äéåáùì éîã àìå ,ïäë
:äìòáì úøúåî äñðàðù ìàøùé úùàã ,ïéðò ìëá úøúåî ìàøùé.zeytp ici lräìòáð àîù ïðéùééçã ,ìàøùé äìòáì åìéôà äøåñà ,úåîì úðåãéð äúéäù

:ïäî ãçàì ïåöøá.mekxk:àîåëøë ,øåöî íåâøú.zeleqtúçà äùà äìåëéù úçà äàåáçî øéòá ùé íàå .äñðàðùë äøåñà ïäë úùàã ,ïäëì úåøåñà
àì äøîàùë ïë íâ úðîàð ,éúàáçð øîåì äìåëéù êåúîå ,éúàîèð àìå éúàáçð äàåáçîá øîåì úåðîàð øéòä éùðî úçàå úçà ìë ,íù àáçäìéúàáçð

:éúàîèð àìå.dfd oernd:àéä äòåáù.envr i"r cirn mc` oi`.ãùçä éðôî ,ïäë àåä íà äðàùé àì äæ éøä äøåäè àéäù äéåáù ìò íãà ãéòä íàå
:äéìò åðåîî ïúð àì äøåäè àéäù òãé àì íàå ,éãëá éæåæ ùðéà éãù àìã ,äàùåðå äéìò ãéòî äæ éøä åðåîîá éáùä ïî äúåà äãô íàå

iiii.`a` ly eci azk df:ïðáøãá ïðáø åäåðîéäå ïðáøã úåøèù íåé÷ù ,åéô ìò øèùä ïéîéé÷îå.rext dy`xe `nepida dzviy.íéúàî äáåúë úìèåðå

`xephxa yexit

במשנה  התנא אבל  בלבד . תרומה לענין אף אחד עד  פי על  לכהונה
אחד עד נאמן הלכך  ליוחסין, מתרומה מעלין  שאין סובר, הקודמת

בתרומה. éúîéàלהאכילו :øæòìà éaø øîà לכהונה מעלין אין – ÈÇÇÄÆÀÈÈÅÈÇ
אחד ? עד  פי  ïéøøBòעל  LiL íB÷îa שהוא האומרים עליו , – ÄÀÆÅÀÄ

לכהונה, ïéøøBòפסול ïéàL íB÷îa ìáàשל חשש  גם ואין – ÂÈÄÀÆÅÀÄ
ãçàגומלין , ãò ét ìò äpäkì ïéìòîאלעזר רבי אף ואמנם – ÇÂÄÇÀËÈÇÄÅÆÈ

זה  מעידים שהם שבזמן וסובר , הקודמת המשנה של התנא על  חולק
נאמנים. אינם לגומלין , לחשוש  ויש  הואיל זה, ïaאת ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ

äpäkì ïéìòî :ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîbÇÀÄÅÅÄÇÄÄÀÆÇÀÇÇÂÄÇÀËÈ
ãçà ãò ét ìò כגון עוררין, שיש במקום אף מבואר: בגמרא – ÇÄÅÆÈ

לכהונה. ונפסל גרושה בן שהוא קול  עליו ויצא כהן , מוחזק שאביו מי 

הקול ; את מבטל שהעד והוכשר , הוא, כשר  שכהן והעיד אחד  עד  בא
עד בא ושוב ונפסל , גרושה, בן שהוא והעידו עדים שני  באו  שוב

גמליאל, בן שמעון  רבן סובר זה בכגון הוא, כשר  שכהן  והעיד  אחד 
מצטרפת  שעדותו האחרון, העד  והיינו אחד, עד פי על לכהונה שמעלין 

גרושה, בן שהוא מעידים שניים ונמצא הראשון , העד  של  לעדותו 
חזקתו  על  אותו  מעמידים הלכך כשר , כהן  שהוא מעידים ושניים

ואין  מצטרפת, עדותם שאין  סובר, אלעזר רבי  אבל  כשר . כהן  שהוא
כשר שכהן ביחד  העדים שני יעידו  כן  אם אלא לכהונה, אותו מעלין

בבבב).).).).הוא כו כו כו כו ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

i y i l y m e i
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:epzpyna izkldd ceqid,לבעלה מותרת היא הרי באונס, לאחר  שנבעלה איש  אשת
אסורה  מרצון, נבעלה ואם עליו . אסורה זו הרי  כהן, הוא אם אבל  ישראל ; הוא אם

ישראל. הוא אפילו  לבעלה,

íéBâ éãéa äLaçpL äMàä האסורים בבית שנאסרה איש אשת – ÈÄÈÆÆÀÀÈÄÅÄ
גויים, ïBîîבידי  éãé ìò חייבת שהיתה ממון בשביל נאסרה אם – ÇÀÅÈ

dìòáìלהם, úøzî חוששים שהגויים לפי כהן , הוא ואפילו  – ËÆÆÀÇÀÈ
בגמרא  זה. מעשה ידי  על במשפט ממונם את יפסידו  שלא לאנסה,

mixkpdאמרו : ci la` ,mixkpd lr dtiwz l`xyi ciy `l` epy `l"

"dlral dxeq` oenn ici lr elit` ,dtiwzאבל כהן, בעלה אם (כלומר
שנאנסה  ישראל שאשת ענין, בכל לו היא מותרת ישראל בעלה אם

– לבעלה úBLôð);ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא מותרה éãé ìò נידונה שהיתה כלומר  – ÇÀÅÀÈ
dìòáìלמיתה, äøeñà שמא שחוששים ישראל , הוא אפילו – ÂÈÀÇÀÈ

שמשנתנו  מפרשים, ויש  להצילה. שהבטיח מהם לאחד מרצון  נבעלה
אסורה  נפשות ידי  על נחבשה אם ולכן  כהן, באשת מדברת כולה

אסורה  נאנסה אפילו כהן  ואשת נאנסה, שמא שחוששים לבעלה,
מותרת  נפשות, ידי  על  אפילו שנחבשה, ישראל אשת אבל  לבעלה.

מרצון  נבעלה שמא חוששים שאין  חננאל חננאל חננאל חננאל לבעלה, רבנורבנורבנורבנו בשםבשםבשםבשם ((((הר הר הר הר """"ןןןן

הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם).).).). íB÷økוהגאוניםוהגאוניםוהגאוניםוהגאונים;;;; dLákL øéòעל מצור  ששם צבא – ÄÆÀÈÈÇÀ
dëBúaהעיר, eàöîpL úBðäk ìk שהיו שבתוכה הנשים כל – ÈÙÂÆÄÀÀÀÈ

לכהונה, שמא úBìeñtמותרות שבויות, כדין עכשיו , לכהונה – À
החיילים. ידי  על  íéãòנאנסו ïäì Lé íàå כמו) אחד עד ואפילו  – ÀÄÅÈÆÅÄ

ו), משנה לעיל elàששנינו  éøä ,äçôL elôà ,ãáò elôàÂÄÆÆÂÄÄÀÈÂÅÅ
ïéðîàð.נבעלו שלא עליהן  להעיד  –éãé ìò ïîàð íãà ïéàå ÆÁÈÄÀÅÈÈÆÁÈÇÀÅ
Bîöòבשביל מעיד הוא אם עליהן, בעדותו  נאמן  אדם אין אבל  – ÇÀ

לטובתו. כלומר  dyrnl:עצמו, dkld ixdeïa äéøëæ éaø øîàÈÇÇÄÀÇÀÈÆ
ávwä: כהן שהיה –!äfä ïBònä כאילו לשבועה הוא כינוי – ÇÇÈÇÈÇÆ

המקדש ! בית בקדושת אני נשבע dãéאמר: äææ àGאשתי של  – ÈÈÈÈ
–eàöiL ãòå íéìLeøéì íéBb eñðëpL äòMî ,éãé CBzî– ÄÈÄÄÈÈÆÄÀÀÄÄÈÇÄÀÇÆÈÀ

טהורה. שהיא אני éãéומעיד  ìò ãéòî íãà ïéà :Bì eøîàÈÀÅÈÈÅÄÇÀÅ
Bîöò לטובת היא זו עדות שהרי  אשתך , על להעיד נאמן  אינך  – ÇÀ
עצמך.

בגמרא: אמרו  כרקום שכבשה עיר  lrבענין  zlvn ,zg` d`eagn my yi m`"
,"olekמכל בלבד, אחת אשה אלא שם להיחבא יכולה אינה אפילו כלומר 

אף  כך  ומתוך  נטמאה; ולא במחבואה שנחבאה לומר  אחת כל נאמנת מקום
מתוך ב"מיגו ", נאמנת היא הרי  נטמאתי " לא אבל  נחבאתי  "לא שאמרה מי 

"נחבאתי ". לומר: יכולה שהיא

י ה נ ש מ ר ו א ב

elàå,להלן המפורטים הדברים –mc` ipayïìãâa ãéòäì ïéðîàð ÀÅÆÁÈÄÀÈÄÀÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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éaø,éçà ìL Bãé áúk äæå;òeøt dLàøå àîeðéäa äúöiL úéðBìôa éúééä øeëæ;úéaî àöBé éðBìt Léà äéäLå ©¦§¤§©¨¤¨¦¨¨¦¦¦§¦¤¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©§¤¨¨¦§¦¥¦¥
äîeøza ìBëàì ìBaèì øôqä;ïøbä ìò eðnò ÷ìBç äéäLå;ñøtä úéa äfä íB÷näå;ïéàa eðééä ïàk ãòå ©¥¤¦§¤¡©§¨§¤¨¨¥¦¨©©Ÿ¤§©¨©¤¥©§©§©¨¨¦¨¦

úaMa.øîBì ïîàð íãà ïéà ìáà:äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc,äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe ãîòî. ©©¨£¨¥¨¨¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤©£¨¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡ñð÷ ïäì LiL úBøòð elà:úøæînä ìò àaä,äðéúpä ìòå,úéúekä ìòå;úøBibä ìò àaä,äéeáMä ìòå, ¥§¨¤¥¨¤§¨©¨©©©§¤¤§©©§¦¨§©©¦©¨©©¦¤§©©§¨
äçôMä ìòå,eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL,GL úBðaî úBúeçtãçà íBéå íéðL L;BúBçà ìò àaä,úBçà ìòå §©©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨¨¦§¤¨©¨©£§©£

åéáà,Bnà úBçà ìòå,BzLà úBçà ìòå,åéçà úLà ìòå,åéáà éçà úLà ìòå,äcpä ìòå–ñð÷ ïäì Lé; ¨¦§©£¦§©£¦§§©¥¤¨¦§©¥¤£¦¨¦§©©¦¨¥¨¤§¨
úøkäa ïäL ét ìò óà,ïéc úéa úúéî ïäa ïéà. ©©¦¤¥§¦¨¥¥¨¤¦©¥¦

:àåä àîìòá àúìî éåìéâ ,úåàùéð úåìåúá íéùð áåøå ìéàåä ,éðàù àëä ,äøåøá úåãòá àìà àðåîî ïðé÷ôî àìã â"òàåzian `vei ipelt yi` didye
.xtqd:ïáø úéáá úå÷åðéú ïéãîåì åðééäùë.dnexza lek`làöåéëå áå÷ð åðéàù õéöòî ïéàéöåîù äîåøú ïåâë ,ïðáøã äîåøú äéì ïéìéëàî åæ úåãò ô"òå

:äøåú ãáòä úà ãîìì øåñàù ,äéä ïäë ãáò àîù ïðéùééç àìå .äæë úåãò ô"ò ïéìéëàî ïéà àúééøåàã äîåøú ìáà .äæá.oxebd lr epnr wleg didye
:åîò åáø ë"àà ãáòì äîåøú íé÷ìåç ïéàù ,äéä ïäë ãáò àîù ïðéùééç àìå.qxtd zia dfd mewndyeñøôä úéá äùåò äæ éøä øá÷ä úà ùøåçä

:ïðáøã ñøôä úéá úàîåèå .úîä úåîöò úëìåî äùéøçîäù åøòéù êëù ,äîà äàî.zaya oi`a epiid o`k cre:ïðáøã íéîåçúã.ctqne cnrníå÷î
:äøåîâ úåãò êéøöå ïåîîáù øáã àåäù ,ïîéäî àì àäá ,úîì ïéùåò åéäù úåáùåîå úåãîòî úåùòìå åéúî ãéôñäì ïàë åì äéä

b`̀̀̀.zexrp el`:óñë íéùîç äéáàì ïúåð ïäî úçà íãà ñðà íà .ñð÷ ïäì ùé úåìåñô ïäù éô ìò óàù.dpizpdíðúðù íù ìòå .íéðåòáâä ïî
:ìä÷á àáì íéøåñà íäå .íéðéúð íéàø÷ð íéî éáàåùå íéöò éáèåç òùåäé.zizekd lre:íéáåùç íä íéåâëå íä úåéøà éøéâ íéúåë øáñ àðú éàäzezegt

.mipy yly zan:íéøæåç ïäéìåúá ,ïúåéâá åà äéáùá åìòáðù éô ìò óàù ,ïä úåìåúá ú÷æçáã.eia` ig` zy` lre eig` zy` lreãçàì äùã÷úðù

`xephxa yexit

גדולים, כשהם –ïðè÷a eàøM äîפי על  שאף קטנים, כשהיו – ÇÆÈÀÈÀÈ
העד של  וסופו תחילתו  שתהא גם וצריך גדול , צריכים שלעדות
הטעם  שיבואר  כמו אלו , בדברים חכמים הקילו מקום מכל  בכשרות,

הגמרא). (לפי àaà,להלן ìL Bãé áúk äæ :øîBì íãà ïîàðÆÁÈÈÈÇÆÀÇÈÆÇÈ
éçà ìL Bãé áúk äæå ,éaø ìL Bãé áúk äæå שחתימתם – ÀÆÀÇÈÆÇÄÀÆÀÇÈÆÈÄ

על השטר את ומקיימים בילדותו; שראה ידם לכתב דומה השטר על 
תקנת  אלא אינו  שטרות וקיום שהואיל הטעם, מבואר בגמרא פיו .

אמרו  כן מדבריהם. שהוא בדבר חכמים האמינוהו  לפיכך חכמים,
enr",בגמרא: lecb yiy `ede"השטר את לקיים נאמן  שאינו כלומר

עדים  משני  בפחות שטרות קיום שאין  אחר , עד  עמו כשמצטרף אלא
וחתימה; חתימה כל éúééäעל  øeëæ, אני זוכר –äúöiL úéðBìôa ÈÈÄÄÄÀÄÆÈÀÈ

àîeðéäa,עיניה על  משורבב כשהוא ראשה על  בצעיף –dLàøå ÀÄÈÀÙÈ
òeøt בנישואיה שנהגו כלומר כתפיה, על מפוזר  ראשה ושער  – ÈÇ

דינר  מאתיים וכתובתה הבתולות, נישואי  בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו););););כמנהג א א א א  משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין

מקום  מכל גמורה, בעדות אלא ממון מוציאים שאין פי על  ואף

בגמרא: הטעם כמבואר בזה חכמים zelezaהאמינוהו  miyp aexy oeik"
"`ed `nlra `zln ielib ze`yip;(בלבד הדבר גילוי  אלא כאן  (אין 

äîeøza ìBëàì ìBaèì øôqä úéaî àöBé éðBìt Léà äéäLåÀÆÈÈÄÀÄÅÄÅÇÅÆÄÀÆÁÇÀÈ
כדי לטבול יוצא הוא היה הספר  בבית קטנים תלמידים כשהיינו  –

חוששים, שאין מבואר בגמרא כהן ; שהוא ומכאן בתרומה, לאכול
שהיה  ומאחר  תורה, העבד את ללמד  שאסור לפי  היה, כהן עבד שמא
מאכילים  אין מקום ומכל עבד . שאינו ראיה זו  הרי  הספר מבית יוצא

דרבנן . תרומה אלא זו  עדות פי על  ìòאותו eðnò ÷ìBç äéäLåÀÆÈÈÅÄÈÇ
ïøbä עם חלק נוטל שהיה פלוני את בקטנו שראה מעיד כהן – ÇÙÆ

כ שפלוני ומכאן הגורן , על  אותה שחילקו  בתרומה הוא.הכהנים הן
אלא  לעבד  תרומה חולקים שאין היה, כהן  עבד  שמא חוששים ואין

עמו  רבו  כן ñøtä((((גמראגמראגמראגמרא););););אם úéa äfä íB÷näå שהיה שדה – ÀÇÈÇÆÅÇÀÇ
נקרא לקבר  מסביב אמה מאה במחרשה, ונחרשה קבר  qxtd",בה zia"

(עיין  שם ליכנס לכהן ואסור  מת, טומאת ספק בו שיש  שטח והוא
הזה  שהמקום בקטנו , שראה מה פי על לומר  אדם ונאמן יח); אהלות

לאותו  שמסביב השאר את לטהר  בעדותו שבא כלומר  הפרס, בית הוא
האמינוהו ((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),מקום מדרבנן , היא הפרס" "בית שטומאת וכיון 

כך  על úaMa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););חכמים ïéàa eðééä ïàk ãòå המקום עד – ÀÇÈÈÄÈÄÇÇÈ
הוא  ונאמן לעיר ; מחוץ אמה אלפיים היינו  שבת", "תחום הוא הזה

מדרבנן  הוא בשבת אמה אלפיים ותחום הואיל זה, ìáàÂÈ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).על 
øîBì ïîàð íãà ïéà: בקטנו שראה מה פי  על –äéä Cøc ÅÈÈÆÁÈÇÆÆÈÈ
äfä íB÷na éðBìôì: או חברו, בשדה –äéä ãtñîe ãîòî ÄÀÄÇÈÇÆÇÂÈÄÀÅÈÈ
äfä íB÷na éðBìôì–"cnrn" עומדים המת שמלווי  מקום הוא ÄÀÄÇÈÇÆ

ד,"ctqn"שם; (מגילה בארנו  וכבר  המתים; את להספיד  מקום הוא

לבכות  פעמים שבע יושבים היו  לקברו, המת את נושאים שכשהיו  ג),
יקרים  שבו עמודו , יקרים "עמדו  פעם: בכל  אומרים והיו  המת, את

ומושב" "מעמד נקרא ומכאן  היו ((((רש רש רש רש """"יייי););););שבו "; שכך מפרשים, ויש 
המת מקבורת חוזרים שהיו  בשעה אין בע ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););נוהגים אלו ניינים

שבממון  דברים שהם לפי  בקטנו, שראה מה בגדלו  להעיד נאמן  אדם
בכשרות. וסופם שתחילתם עדים, שני  של גמורה עדות להם וצריכים

i r i a x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

כח-כט): כב, (דברים בתורה `dyxe,כתוב `l xy` dleza dxrp yi` `vni ik"
didz ele ,sqk miyng dxrpd ia`l dnr akeyd yi`d ozpe .e`vnpe ,dnr akye dytze

."eini lk dgly lkei `l ,dpr xy` zgz dy`l אדם שאם ללמדנו , באה זו  פרשה
סלע  חמשים היינו כסף", "חמשים קנס לאביה לשלם הוא חייב בתולה, נערה אנס

לאשה האנוסה את לקחת הוא חייב וכן  דינר; מאתיים ide`שהם dia` m`)
,(minikqn איש ימצא "כי שנאמר : ממה אנו  למדים כן  לגרשה. לו  dxrpואסור 

,"dleza:נוהג קנס תשלום נערות dxrp"a",דווקא`.שדין  סימני  משהביאה היינו
(zexry izy),בוגרת שנעשית עד אחד, ויום שנה עשרה שתים לגיל  שהגיעה לאחר 

חדשים; ששה משנתנוdleza"a",דווקאa.כעבור  – לאיש. נבעלה שלא נערה היינו 
תהיה  "ולו בהן  לקיים שיכול  כשרות בנערות רק לא ישנו קנס שחיוב ללמד, באה
האונסן חייב כרת, חייב עליהן שהבא בעריות ואפילו בפסולות; אף אלא לאשה",

קנס. לשלם

ñð÷ ïäì LiL úBøòð elà:פסולות שהן  פי על  אף –ìò àaä ÅÀÈÆÅÈÆÀÈÇÈÇ
úøæînäהעריות מאחת שנולדה נערה כגון יגיגיגיג),),),),– דדדד,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות ((((עייןעייןעייןעיין ÇÇÀÆÆ

äðéúpä ìòåיהושע בימי  שנתגיירו  הגבעונים מן באורנובאורנובאורנובאורנו– ((((עייןעייןעייןעיין ÀÇÇÀÄÈ
דדדד),),),), בבבב,,,, úéúekäליבמותליבמותליבמותליבמות ìòåשומרונית היינו  כד כד כד כד – יז יז יז יז ,,,, בבבב'''' מלכים מלכים מלכים מלכים  ((((עייןעייןעייןעיין ÀÇÇÄ

ecôpLואילך ואילך ואילך ואילך );););); ,äçôMä ìòå ,äéeáMä ìòå ,úøBibä ìò àaäÇÈÇÇÄÆÀÇÇÀÈÀÇÇÄÀÈÆÄÀ
GL úBðaî úBúeçt ,eøøçzLpLå eøibúpLåíBéå íéðL L ÀÆÄÀÇÀÀÆÄÀÇÀÀÀÄÀÈÈÄÀ

ãçàהן בתולות שבחזקת בבבב).).).).– א א א א ,,,, לעיללעיללעיללעיל BúBçà,((((עייןעייןעייןעיין ìò àaä ÆÈÇÈÇÂ
BzLà úBçà ìòå ,Bnà úBçà ìòå ,åéáà úBçà ìòå בהיותן – ÀÇÂÈÄÀÇÂÄÀÇÂÄÀ

בתולות, åéáàנערות éçà úLà ìòå ,åéçà úLà ìòå– ÀÇÅÆÈÄÀÇÅÆÂÄÈÄ
בתולה, בחזקת האירוסין מן נתאלמנה או  ונתגרשה להם שנתקדשה

izdw - zex`ean zeipyn
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·ñð÷ ïäì ïéàL elàå:úøBibä ìò àaä,äéeáMä ìòå,äçôMä ìòå,eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL,úBøúé §¥¤¥¨¤§¨©¨©©¦¤§©©§¨§©©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥
GL úBða ìòãçà íBéå íéðL L.äãeäé éaøøîBà:úécôpL äéeáL–dúMã÷a àéä éøä,àéäL ét ìò óà ©§¨¨¦§¤¨©¦§¨¥§¨¤¦§¥£¥¦¦§ª¨¨©©¦¤¦

äìBãb.Bza ìò àaä,Bza úa ìò,Bða úa ìò,BzLà úa ìò,dða úa ìò,dza úa ìò–ñð÷ ïäì ïéà, §¨©¨©¦©©¦©©§©©¦§©©§¨©©¦¨¥¨¤§¨
BLôða áiçúnL éðtî,ïéc úéa éãéa BúúénL;ïBîî ílLî Bðéà BLôða áiçúnä ìëå,øîàpL(áë ,àë úåîù): ¦§¥¤¦§©¥§©§¤¦¨¦¥¥¦§¨©¦§©¥§©§¥§©¥¨¤¤¡©

ïBñà äéäé àGå","Lðòé LBðò. §¦§¤¨¨¥¨¥
‚äLøbúðå äñøàúpL äøòð–éìéìbä éñBé éaøøîBà:ñð÷ dì ïéà.àáé÷ò éaøøîBà:ñð÷ dì Lé,dñð÷e ©£¨¤¦§¨§¨§¦§¨§¨©¦¥©§¦¦¥¥¨§¨©¦£¦¨¥¤¨§¨§¨¨

dîöòì. §©§¨
„GL ïúBð äzôîäíéøác äL,äòaøà ñðBàäå:úLa ïúBð äzôîä,íâôe,ñð÷e;éñBîñðBà åéìò ó,ïúBpL ©§©¤¥§¨§¨¦§¨¥©§¨¨©§©¤¥Ÿ¤§¨§¨¦¨¨¥¤¥

:àéä äìåúá ïééãòå ,ïéñåøéàä ïî äùøâúðå ïäî.c"a zzin oda oi` zxkda ody t"r`yíù äúéä àìù ,éìî éðäå .ïéîåìùúä ïî øèåô åðéà úøëå
:íìùîå ä÷åì íãà ïéàå ,ïé÷åì ïäá åøúäù úåúéøë éáééç ìë ì"éé÷ã ,ñð÷ä ïî øåèô äàøúä íù äúéä íà ìáà .äàøúä

aaaa.mipy yly zepa lr zexizi:äúééáùá äéåáùäå ,ïúåéâá úåìòáðå ïä ø÷ôä ú÷æçá äàéáì úåéåàøã ïåéëã.dzyecwa `id ixdäìåòá ú÷æçá äðéàå
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äìåãâ àéäùë úéáùðù éô ìò óà.ypri yepr oeq` didi `leãçà âøäðù ,ïéáéøîä íéùðàä åìà éðùî ãçàá ïåñà äéäé íà àä

øåèô íìåòì ãéæîì ââåù ïéá ã"á úúéî äéìò ïéáééçù äøéáòá ùøôä ïéàå .äæì åâøäù ïåéë ïéã úéá úúéî áééç àåä éøäù ,ïåîîá âøåää ùðòé àì ,ïäî
ù äéäéù ãò ïéîåìùúä ïî øåèô åðéà úå÷ìî åà úøë äéìò ïéáééçù äøéáòá ìáà .ïéîåìùúî:íìùî åðéà æàå ,ä÷ìéå äàøúäå íéãò í

bbbb.qpw dl oi` xne` ililbd iqei iaxàø÷ øîàã(á"ë íéøáã):ñð÷ äì ïéà áåù úçà íòô äùøåà àä ,äùøåà àì øùàqpw dl yi xne` `aiwr iax
.dnvrl dqpwe:àáé÷ò 'øë äëìäå .äîöòì äùøåà àä ,äéáàì äùøåà àì øùà ïðéùøãã
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äcpä ìòå,ווסתה בימי נערה –ñð÷ ïäì Lé אדם אנס אם – ÀÇÇÄÈÅÈÆÀÈ
כסף"; "חמשים קנס לאביה לשלם חייב מהן, ïäLאחת ét ìò óàÇÇÄÆÅ

úøkäaחייב וכו', אביו אחות על או אחותו על שהבא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא כרת– ÀÄÈÅ
יז יז יז יז ----כאכאכאכא),),),), כ כ כ כ ,,,, ט ט ט ט ----יט יט יט יט ;;;; mewnיח יח יח יח ,,,, lknïéc úéa úúéî ïäa ïéàהואיל – ÅÈÆÄÇÅÄ

האונס  את פוטר כרת חיוב אין דין, בית מיתת עליהן חייבים ואין
אם  אבל בו, התרו שלא אמורים? דברים במה אמרו : בגמרא מקנס.

ומשלם. לוקה אדם ואין  מלקות, חייב הריהו  בו , התרו 
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בעולה, בחזקת שהיא נערה שהאונס ללמד, זו  משנה באה הקודמת, למשנה כהמשך 
בית  מיתת חייב עליהן שהבא העריות, מן אחת האונס וכן  קנס. לשלם חייב אינו 

קנס. תשלום חיוב עליו חל  לא דין ,

åñð÷ ïäì ïéàL elà אחת אדם אנס אם להלן , המפורטות אלו  – ÀÅÆÅÈÆÀÈ
קנס: לשלם חייב אינו äéeáMä,מהן, ìòå ,úøBibä ìò àaäÇÈÇÇÄÆÀÇÇÀÈ

ìò úBøúé ,eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL ,äçôMä ìòåÀÇÇÄÀÈÆÄÀÀÆÄÀÇÀÀÆÄÀÇÀÀÀÅÇ
GL úBðaãçà íBéå íéðL Lבעולות בחזקת והן הואיל  ((((עיין עיין עיין עיין – ÀÈÈÄÀÆÈ

ד ד ד ד ),),),), א א א א ,,,, בבתולה,לעיללעיללעיללעיל אלא נוהג אינו  קנס שדין קנס, להן  אין  לפיכך 
הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו  äéeáLכמו :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÈ

dúMã÷a àéä éøä ,úécôpL בחזקת היא הרי  שנפדתה שבויה – ÆÄÀÅÂÅÄÄÀËÈÈ
נבעלה, שלא äìBãbטהורה àéäL ét ìò óà כשהיא שנשבתה – ÇÇÄÆÄÀÈ

קנס. לשלם חייב אותה האונס הלכך  dcedi.גדולה; iaxk dkld oi`e
Bza ìò àaä ולא לעצמה שקנסה ונתגרשה, שנתארסה כגון – ÇÈÇÄ

נערה  כשהיא עליה שבא או  הבאה), במשנה עקיבא רבי (כדעת לאביה
לעצמה  קנסה זה בכגון  שאף שבגרה, עד בדין  לעמוד הספיקה ולא

א), ד , ìò(כלהלן  ,BzLà úa ìò ,Bða úa ìò ,Bza úa ìòÇÇÄÇÇÀÇÇÄÀÇ
dza úa ìò ,dða úa חייב עליהן  שהבא עריות, הן  אלו  כל – ÇÀÈÇÇÄÈ

דין, בית ÷ñðמיתת ïäì ïéà חייב אינו  מאלו, אחת שאנס מי – ÅÈÆÀÈ
קנס, BLôðaלשלם áiçúnL éðtî נידון הוא זה מעשהו שעל – ÄÀÅÆÄÀÇÅÀÇÀ

מיתה, ïécבעונש  úéa éãéa BúúénL, בו והתרו מזיד היה שאם – ÆÄÈÄÅÅÄ
דין , בית מיתת חייב ílLîהריהו  Bðéà BLôða áiçúnä ìëåÀÈÇÄÀÇÅÀÇÀÅÀÇÅ

"Lðòé LBðò ,ïBñà äéäé àGå" :øîàpL ,ïBîî זה פסוק – ÈÆÆÁÇÀÄÀÆÈÈÅÈÅ
ללמדנ  בנפש,בא אסון  היה כשלא אלא בתשלומים נענש  אדם שאין ו ,

להעניש אין  דין , בית מיתת ועונשו  אדם, הרג אם אבל אדם, הרג שלא

עליה  שחייבים עבירה שכל  מבואר, בגמרא בממון. אף הרוצח את
לעולם  מיתה, חייב ואינו בשוגג אדם עשאה אם אף דין , בית מיתת

מתשלומים. פטור 
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כח): כב, (דברים נאמר  האונס `dyxe",בפרשת `l xy` dleza dxrp yi` `vni ik"
"נערה" אנס כן  אם אלא באונס קנס חיוב שאין ללמדנו בא זה שפסוק בארנו , וכבר

נאמר ולמה "בתולה". `dyxe"?שהיא `l xy`"יוסי רבי במשנתנו  חולקים כך  על 
בתולה  נערה להוציא זה פסוק בא הגלילי יוסי  רבי  לדעת עקיבא. ורבי  הגלילי
עדיין שהיא פי על שאף האירוסין , מן  נתאלמנה או ונתגרשה ארוסה, פעם שהיתה
עקיבא  רבי  אבל קנס. לשלם חייב אינו אותה האונס מקום מכל  בתולה, בחזקת

במשנה. שיבואר  כפי עליו , חולק

äLøbúðå äñøàúpL äøòð, האירוסין מן  שנתאלמנה או  –éaø ÇÂÈÆÄÀÈÀÈÀÄÀÈÀÈÇÄ
ñð÷ dì ïéà :øîBà éìéìbä éñBé אינו אדם, אותה אנס אם – ÅÇÀÄÄÅÅÈÀÈ

בתולה "נערה באונס אלא נאמר  לא קנס שדין קנס, לשלם xחייב y `
d y x e ` ` l,".קנס לה שאין  ארוסה, פעם שהיתה זו éaøÇÄלהוציא

ñð÷ dì Lé :øîBà àáé÷ò בא הכתוב שאין סובר, עקיבא רבי – ÂÄÈÅÆÈÀÈ
שנתגרשה  שכל  קנס, מדין  ארוסה פעם שהיתה בתולה נערה להוציא

חייב  אותה האונס בתולה, בחזקת והיא האירוסין  מן  נתאלמנה או
קנס, dîöòìלשלם dñð÷e עקיבא רבי  דורש  שכך לאביה, ולא – ÀÈÈÀÇÀÈ
הכתוב `dyxe":את `l xy`" חמשים לאביה "ונתן  – אורשה לא אם

עצמה. לאנוסה הקנס את האונס משלם פעם, אורשה אם אבל כסף",

.`aiwr iaxk dkldeנקטה משנתנו –"dyxbzpe dqx`zpy dxrp"
יוסי רבי  בה נחלקו נתאלמנה או נתגרשה אם שדווקא להשמיענו

מודים  הכל  ארוסה, בעודה נערה האונס אבל עקיבא, ורבי  הגלילי
מתשלום  פטור הריהו דין  בית מיתת חייב והוא שהואיל קנס, לה שאין

הקודמת. במשנה ששנינו כמו קנס,
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טו-טז ): כב, (שמות נאמר המפתה `dyxe,בפרשת `l xy` dleza yi` dzti ike"
xdenk lewyi sqk ,el dzzl dia` o`ni o`n m` .dy`l el dpxdni xedn ,dnr akye

,"zelezad זה שיהא – הבתולות" כמוהר ישקול  "כסף הפסוק מן חכמים ולמדו
האונס: לקנס המפתה קנס הכתוב הקיש  כזה; הבתולות ומוהר הבתולות כמוהר
מפתה  אף האנוסה, של  בתוליה מוהר בשביל  כסף" "חמשים הכתוב קנסו אונס מה

שכתוב שקלים, – במפתה האמור  "כסף" ומה כסף". "חמישים קנס l"משלם e w y i,"
בין מה ללמד, באה משנתנו  סלעים. היינו שקלים, – באונס האמור  "כסף" אף

למפתה. אונס

GL ïúBð äzôîäíéøác äL שלושה בעד לשלם חייב המפתה – ÇÀÇÆÅÀÈÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyily wxt zeaezk zkqn

øòvä úà.äzôîì ñðBàä ïéa äî?øòvä úà ïúBð ñðBàä,øòvä úà ïúBð Bðéà äzôîäå;ãiî ïúBð ñðBàä, ¤©©©©¥¨¥©§©¤¨¥¥¤©©©§©§©¤¥¥¤©©©¨¥¥¦¨
àéöBiLëì äzôîäå;Böéöòa äúBL ñðBàä,àéöBäì äöø íà äzôîäå–àéöBî. §©§©¤¦§¤¦¨¥¤©£¦§©§©¤¦¨¨§¦¦

‰Böéöòa äúBL ãöék?úøbç àéä elôà,àîeñ àéä elôà,ïéçL úkî àéä elôàå.äåøò øác da àöîð,Bà ¥©¤©£¦£¦¦¦¤¤£¦¦¨©£¦¦ª©§¦¦§¨¨§©¤§¨
ìàøNéa àáì äéeàø dðéàL–dîi÷ì éàMø Bðéà,øîàpL(èë ,áë íéøáã):"äMàì äéäú-Bìå"–äéeàøä äMà ¤¥¨§¨¨Ÿ§¦§¨¥¥©©§©§¨¤¤¡©§¦§¤§¦¨¦¨¨§¨

Bì.
ÂäLøbúðå äñøàúpL äîBúé–øæòìà éaøøîBà:øeèt äzôîä,áiç ñðBàäå. §¨¤¦§¨§¨§¦§¨§¨©¦¤§¨¨¥©§©¤¨§¨¥©¨
ÊúLa éäBæéà?Liaúnäå Liáîä éôì ìkä.íât?úøkîð äçôL àéä elàk dúBà ïéàBø,äôé äúéä änk ¥¦Ÿ¤©Ÿ§¦©§©¥§©¦§©¥§¨¦¨§¦¦¦§¨¦§¤¤©¨¨§¨¨¨

cccc.xrvd z` ozep qpe`dìöà éåðéò øîàð àìå ñðåà ìöà äøåúá éåðéò øîàð éøäù ,øòö äì ïéà äúåôîäå ,ïåöøá úìòáðì ñðåàá úìòáð äîåã åðéàù
:äúåôî.cin ozep qpe`d:äñðåëù éô ìò óà äéáàì.`iveiykláéúëãë ,ñð÷ ïúåð åðéà ñåðëé íàù .ñåðëé àìùëì øîåìë(á"ë úåîù)íàå äðøäîé øåäî

áéúë ñðåà éáâ ìáà .ìå÷ùé óñë ïàîé ïàî(á"ë íéøáã):äùàì äéäú åìå óñë íéùîç ïúðå.evivra dzey:äðàùé åçøë ìò øîåìë ,åá øçáù ñåàî éìëá
dddd.oigy zken:úòøåöî
eeee.xeht dztnde aiig qpe`d dyxbzpe dqx`zpy dneziàìå .øåèôå åì äúúôúð äúòãîã ,äéáâ äéúìéçà àä ,àåä äìù äñð÷å àéä äîåúéã ïåéëã

:äëìä ïëå ,ìéòì àáé÷ò 'ø øîàãë äîöòì äñð÷ àäã ,äîåúéë øåèô äúôîå áééç ñðåà äùøâúðå äñøàúðù äøòð ìë àìà ãáìá äîåúé
ffff.yiiand itl lkdåúùåá ,ùééáù ì÷ íãàã éúàöî ìáåçä ÷øôáå .éúåáø éùåøéôá éúàöî êë .áåùç íãàîå éåæá íãàî äù÷ åúùá ,ùééáîä éðåðéá íãà
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להלן , המפורטים äòaøàדברים ñðBàäå:דברים –ïúBð äzôîä ÀÈÅÇÀÈÈÇÀÇÆÅ
añð÷e ,íâôe ,úL:הם בעדם משלם שהמפתה הדברים שלשת – ÙÆÀÈÀÈ

לה;`. שגרם הבושה על – ונפחת a."בושת" שנפגם על  – "פגם"

למשנתנו;b.ערכה; בהקדמה שבארנו כמו – åéìò"קנס" óéñBîÄÈÈ
øòvä úà ïúBpL ,ñðBà חייב וקנס, ופגם בושת לתשלומי נוסף – ÅÆÅÆÇÇÇ

ב"אונס": נאמר  שכן אותה, שעינה על  "צער", בעד גם לשלם האונס
,"dpr xy` zgz"?äzôîì ñðBàä ïéa äî תשלום שנזכר  כיון – ÇÅÈÅÇÀÇÆ

אחדים  הבדלים המשנה מביאה במפתה, שאין  מה באונס שיש ה"צער"
למפתה: אונס בין äzôîäå`.שיש ,øòvä úà ïúBð ñðBàäÈÅÅÆÇÇÇÀÇÀÇÆ
øòvä úà ïúBð Bðéà,לעיל שהזכרנו  כמו עינוי , נאמר שבאנוסה – ÅÅÆÇÇÇ

צער ; לה שאין לפי עינוי , נאמר  לא במפותה aïúBð.ואילו  ñðBàäÈÅÅ
ãiîפי על אף לאביה, הכסף חמישים את מיד  משלם האונס – ÄÈ

הנערה  לאבי  עמה השוכב האיש "ונתן  באונס: שנאמר לאשה, שכונסה

לאשה", תהיה ולו  כסף חמישים äzôîäåחמשים את משלם – ÀÇÀÇÆ
לאשה,àéöBiLëìהכסף, נושאה אינו אם יכנוס, לכשלא כלומר  – ÄÀÆÄ

אם  אבל ישקול", כסף לו, לתתה ימאן מאן  "אם במפתה: שנאמר 
הקנס; את משלם אינו כונסה, bBöéöòa.הוא äúBL ñðBàä– ÈÅÆÇÂÄ

לקחת  האונס שחייב כלומר  מאוס, הוא אם אף בו, שבחר  בכלי שותה
לגרשה, לו  ואסור מסכימים), והיא (כשאביה לאשה האנוסה את
כל שלחה יוכל לא ענה, אשר תחת לאשה תהיה "ולו  בו: שנאמר 

àéöBîימיו". ,àéöBäì äöø íà äzôîäå אינו המפתה אם – ÀÇÀÇÆÄÈÈÀÄÄ
הוא  יכול  לאשה, אותה נשא ואם אותו; כופים אין לכנסה, רוצה

לגרשה.
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שם  ששנינו ההלכה את לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
evivra".בסיפא: dzey qpe`d"

Böéöòa äúBL ãöék ההלכה של  וההיקף המובן מהו כלומר – ÅÇÆÇÂÄ
úkîהזאת? àéä elôàå ,àîeñ àéä elôà ,úøbç àéä elôàÂÄÄÄÆÆÂÄÄÈÇÂÄÄËÇ
ïéçL,סומה או  חיגרת כגון מום, בעלת היא האנוסה אם אף – ÀÄ

אם  אבל לאשה. אותה לשאת האונס חייב בצרעת, נגועה היא ואפילו 

äåøò øác da àöîð,שכנסה לאחר  שזינתה –äéeàø dðéàL Bà ÄÀÈÈÀÇÆÀÈÆÅÈÀÈ
ìàøNéa àáìבקהל לבוא שאסורה ממזרת, היא שהאנוסה כגון  – ÈÙÀÄÀÈÅ

עד מצרית כגון  עשה, מאיסורי  היתה אפילו  כותבים: ויש ישראל;
דורות רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),שני dîi÷ì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; éàMø Bðéà אינה אם כלומר – ÅÇÇÀÇÀÈ

רשאי אינו  נשאה, ואם לכנסה; רשאי  אינו ישראל , בקהל לבוא ראויה
ערוה" דבר בה ו"נמצא כדין , שנשאה האנוסה וכן  אצלו ; לקיימה

לגרשה, חייב שנשאה, äMàì",לאחר  äéäú-Bìå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÆÀÄÈ
Bì äéeàøä äMà האונס שאין למדים, תהיה" "ולו  הכתוב מלשון – ÄÈÈÀÈ

אשה  היא כן אם אלא אצלו, ולקיימה לאשה אנוסתו  את לקחת חייב

אשתו . להיות לו  הראויה
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יתומה  שהיתה כגון הקנס, את מקבלת בעצמה הנערה שאם ללמדנו , באה זו  משנה
והרי חייב. והאונס מקנס פטור שהמפתה למפתה, אונס בין  הבדל  יש האב, מן 

ד. במשנה ששנינו  ההבדלים על נוסף למפתה אונס בין  הבדל  עוד 

äîBúé,לעצמה וקנסה אביה, עליה שמת –äLøbúðå äñøàúpL ÀÈÆÄÀÈÀÈÀÄÀÈÀÈ
היא  אלא היתומה: על מוסבה אינה זו שפיסקה מבואר , בגמרא –
כלומר שנתארסה", "או  במשנה: כתוב כאילו  עצמה, בפני  פיסקה

הרי קיים, שאביה פי על אף האירוסין , מן  ונתגרשה שנתארסה, נערה
רבי לשיטת היא ומשנתנו לעצמה; שקנסה האב, בחיי  כיתומה היא

בפרקנו ): ג (משנה לעיל ששנינו כמו אלעזר ), רבי של (רבו  עקיבא
וקנסה  קנס לה יש  אומר: עקיבא רבי ונתגרשה... שנתארסה "נערה

משנתנו : איפוא, נשנית, וכך  dqx`zpyלעצמה". dxrp lk oke ,dnezi
,dyxbzpe,אב לה שיש  פי  על dqpwyאף ,a`d iiga dnezik `id ixdy

,dnvrløeèt äzôîä :øîBà øæòìà éaø,קנס מתשלום – ÇÄÆÀÈÈÅÇÀÇÆÈ
קנסה. את לו  מחלה הרי לו, נתפתתה ומדעתה áiçשהואיל ñðBàäåÀÈÅÇÈ

בעל ואנסה הואיל הקנס, את לאנוסתו לשלם חייב האונס אבל  –

כורחה.

y c e w z a y
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דנה  ופגם, בושת לשלם חייבים והמפתה שהאונס ד), (משנה לעיל ששנינו  לאחר 
אלו. תשלומים בשיעור  משנתנו

a éäBæéàúL בושת דמי  כמה כלומר בושת, של  שיעורה איזהו – ÅÄÙÆ
לשלם? המפתה או  האונס Liaúnäåחייב Liáîä éôì ìkä– ÇÙÀÄÇÀÇÅÀÇÄÀÇÅ

שכל המתבייש, ולפי  המבייש לפי הבושת דמי את מעריך  הדין  בית
יותר חשוב שהמתבייש  וכל מרובה, בושתו יותר נקלה שהמבייש

מרובה והרמב והרמב והרמב והרמב """"םםםםבושתו  ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת לפי((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; "הכל כותב:
וממשפחה  חשובה נערה מבייש  דומה שאינו והמתבייש , המבייש 

חשוב  מאדם מתבייש  דומה ואינו בזויה, עניה קטנה למבייש מיוחסת
אדם  כותבים: ויש  הקלים". מן  וקל  הנבלים מאחד למתבייש  וגדול

חשוב ומאדם בזוי מאדם קשה בושתו  המבייש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;בינוני ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות פגם?íâtועייןועייןועייןועיין של  שיעורו איזהו  –ïéàBø ÀÈÄ
úøkîð äçôL àéä elàk dúBà היה כמה מעריך , הדין בית – ÈÀÄÄÄÀÈÄÀÆÆ

לעבדו  להשיאה בשביל כשפחה לו נמכרה אילו בעדה, משלם אדם

izdw - zex`ean zeipyn
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·ñð÷ ïäì ïéàL elàå:úøBibä ìò àaä,äéeáMä ìòå,äçôMä ìòå,eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL,úBøúé §¥¤¥¨¤§¨©¨©©¦¤§©©§¨§©©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥
GL úBða ìòãçà íBéå íéðL L.äãeäé éaøøîBà:úécôpL äéeáL–dúMã÷a àéä éøä,àéäL ét ìò óà ©§¨¨¦§¤¨©¦§¨¥§¨¤¦§¥£¥¦¦§ª¨¨©©¦¤¦

äìBãb.Bza ìò àaä,Bza úa ìò,Bða úa ìò,BzLà úa ìò,dða úa ìò,dza úa ìò–ñð÷ ïäì ïéà, §¨©¨©¦©©¦©©§©©¦§©©§¨©©¦¨¥¨¤§¨
BLôða áiçúnL éðtî,ïéc úéa éãéa BúúénL;ïBîî ílLî Bðéà BLôða áiçúnä ìëå,øîàpL(áë ,àë úåîù): ¦§¥¤¦§©¥§©§¤¦¨¦¥¥¦§¨©¦§©¥§©§¥§©¥¨¤¤¡©

ïBñà äéäé àGå","Lðòé LBðò. §¦§¤¨¨¥¨¥
‚äLøbúðå äñøàúpL äøòð–éìéìbä éñBé éaøøîBà:ñð÷ dì ïéà.àáé÷ò éaøøîBà:ñð÷ dì Lé,dñð÷e ©£¨¤¦§¨§¨§¦§¨§¨©¦¥©§¦¦¥¥¨§¨©¦£¦¨¥¤¨§¨§¨¨

dîöòì. §©§¨
„GL ïúBð äzôîäíéøác äL,äòaøà ñðBàäå:úLa ïúBð äzôîä,íâôe,ñð÷e;éñBîñðBà åéìò ó,ïúBpL ©§©¤¥§¨§¨¦§¨¥©§¨¨©§©¤¥Ÿ¤§¨§¨¦¨¨¥¤¥

:àéä äìåúá ïééãòå ,ïéñåøéàä ïî äùøâúðå ïäî.c"a zzin oda oi` zxkda ody t"r`yíù äúéä àìù ,éìî éðäå .ïéîåìùúä ïî øèåô åðéà úøëå
:íìùîå ä÷åì íãà ïéàå ,ïé÷åì ïäá åøúäù úåúéøë éáééç ìë ì"éé÷ã ,ñð÷ä ïî øåèô äàøúä íù äúéä íà ìáà .äàøúä

aaaa.mipy yly zepa lr zexizi:äúééáùá äéåáùäå ,ïúåéâá úåìòáðå ïä ø÷ôä ú÷æçá äàéáì úåéåàøã ïåéëã.dzyecwa `id ixdäìåòá ú÷æçá äðéàå
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äìåãâ àéäùë úéáùðù éô ìò óà.ypri yepr oeq` didi `leãçà âøäðù ,ïéáéøîä íéùðàä åìà éðùî ãçàá ïåñà äéäé íà àä

øåèô íìåòì ãéæîì ââåù ïéá ã"á úúéî äéìò ïéáééçù äøéáòá ùøôä ïéàå .äæì åâøäù ïåéë ïéã úéá úúéî áééç àåä éøäù ,ïåîîá âøåää ùðòé àì ,ïäî
ù äéäéù ãò ïéîåìùúä ïî øåèô åðéà úå÷ìî åà úøë äéìò ïéáééçù äøéáòá ìáà .ïéîåìùúî:íìùî åðéà æàå ,ä÷ìéå äàøúäå íéãò í

bbbb.qpw dl oi` xne` ililbd iqei iaxàø÷ øîàã(á"ë íéøáã):ñð÷ äì ïéà áåù úçà íòô äùøåà àä ,äùøåà àì øùàqpw dl yi xne` `aiwr iax
.dnvrl dqpwe:àáé÷ò 'øë äëìäå .äîöòì äùøåà àä ,äéáàì äùøåà àì øùà ïðéùøãã

`xephxa yexit

äcpä ìòå,ווסתה בימי נערה –ñð÷ ïäì Lé אדם אנס אם – ÀÇÇÄÈÅÈÆÀÈ
כסף"; "חמשים קנס לאביה לשלם חייב מהן, ïäLאחת ét ìò óàÇÇÄÆÅ

úøkäaחייב וכו', אביו אחות על או אחותו על שהבא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא כרת– ÀÄÈÅ
יז יז יז יז ----כאכאכאכא),),),), כ כ כ כ ,,,, ט ט ט ט ----יט יט יט יט ;;;; mewnיח יח יח יח ,,,, lknïéc úéa úúéî ïäa ïéàהואיל – ÅÈÆÄÇÅÄ

האונס  את פוטר כרת חיוב אין דין, בית מיתת עליהן חייבים ואין
אם  אבל בו, התרו שלא אמורים? דברים במה אמרו : בגמרא מקנס.

ומשלם. לוקה אדם ואין  מלקות, חייב הריהו  בו , התרו 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בעולה, בחזקת שהיא נערה שהאונס ללמד, זו  משנה באה הקודמת, למשנה כהמשך 
בית  מיתת חייב עליהן שהבא העריות, מן אחת האונס וכן  קנס. לשלם חייב אינו 

קנס. תשלום חיוב עליו חל  לא דין ,

åñð÷ ïäì ïéàL elà אחת אדם אנס אם להלן , המפורטות אלו  – ÀÅÆÅÈÆÀÈ
קנס: לשלם חייב אינו äéeáMä,מהן, ìòå ,úøBibä ìò àaäÇÈÇÇÄÆÀÇÇÀÈ

ìò úBøúé ,eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL ,äçôMä ìòåÀÇÇÄÀÈÆÄÀÀÆÄÀÇÀÀÆÄÀÇÀÀÀÅÇ
GL úBðaãçà íBéå íéðL Lבעולות בחזקת והן הואיל  ((((עיין עיין עיין עיין – ÀÈÈÄÀÆÈ

ד ד ד ד ),),),), א א א א ,,,, בבתולה,לעיללעיללעיללעיל אלא נוהג אינו  קנס שדין קנס, להן  אין  לפיכך 
הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו  äéeáLכמו :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÈ

dúMã÷a àéä éøä ,úécôpL בחזקת היא הרי  שנפדתה שבויה – ÆÄÀÅÂÅÄÄÀËÈÈ
נבעלה, שלא äìBãbטהורה àéäL ét ìò óà כשהיא שנשבתה – ÇÇÄÆÄÀÈ

קנס. לשלם חייב אותה האונס הלכך  dcedi.גדולה; iaxk dkld oi`e
Bza ìò àaä ולא לעצמה שקנסה ונתגרשה, שנתארסה כגון – ÇÈÇÄ

נערה  כשהיא עליה שבא או  הבאה), במשנה עקיבא רבי (כדעת לאביה
לעצמה  קנסה זה בכגון  שאף שבגרה, עד בדין  לעמוד הספיקה ולא

א), ד , ìò(כלהלן  ,BzLà úa ìò ,Bða úa ìò ,Bza úa ìòÇÇÄÇÇÀÇÇÄÀÇ
dza úa ìò ,dða úa חייב עליהן  שהבא עריות, הן  אלו  כל – ÇÀÈÇÇÄÈ

דין, בית ÷ñðמיתת ïäì ïéà חייב אינו  מאלו, אחת שאנס מי – ÅÈÆÀÈ
קנס, BLôðaלשלם áiçúnL éðtî נידון הוא זה מעשהו שעל – ÄÀÅÆÄÀÇÅÀÇÀ

מיתה, ïécבעונש  úéa éãéa BúúénL, בו והתרו מזיד היה שאם – ÆÄÈÄÅÅÄ
דין , בית מיתת חייב ílLîהריהו  Bðéà BLôða áiçúnä ìëåÀÈÇÄÀÇÅÀÇÀÅÀÇÅ

"Lðòé LBðò ,ïBñà äéäé àGå" :øîàpL ,ïBîî זה פסוק – ÈÆÆÁÇÀÄÀÆÈÈÅÈÅ
ללמדנ  בנפש,בא אסון  היה כשלא אלא בתשלומים נענש  אדם שאין ו ,

להעניש אין  דין , בית מיתת ועונשו  אדם, הרג אם אבל אדם, הרג שלא

עליה  שחייבים עבירה שכל  מבואר, בגמרא בממון. אף הרוצח את
לעולם  מיתה, חייב ואינו בשוגג אדם עשאה אם אף דין , בית מיתת

מתשלומים. פטור 
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כח): כב, (דברים נאמר  האונס `dyxe",בפרשת `l xy` dleza dxrp yi` `vni ik"
"נערה" אנס כן  אם אלא באונס קנס חיוב שאין ללמדנו בא זה שפסוק בארנו , וכבר

נאמר ולמה "בתולה". `dyxe"?שהיא `l xy`"יוסי רבי במשנתנו  חולקים כך  על 
בתולה  נערה להוציא זה פסוק בא הגלילי יוסי  רבי  לדעת עקיבא. ורבי  הגלילי
עדיין שהיא פי על שאף האירוסין , מן  נתאלמנה או ונתגרשה ארוסה, פעם שהיתה
עקיבא  רבי  אבל קנס. לשלם חייב אינו אותה האונס מקום מכל  בתולה, בחזקת

במשנה. שיבואר  כפי עליו , חולק

äLøbúðå äñøàúpL äøòð, האירוסין מן  שנתאלמנה או  –éaø ÇÂÈÆÄÀÈÀÈÀÄÀÈÀÈÇÄ
ñð÷ dì ïéà :øîBà éìéìbä éñBé אינו אדם, אותה אנס אם – ÅÇÀÄÄÅÅÈÀÈ

בתולה "נערה באונס אלא נאמר  לא קנס שדין קנס, לשלם xחייב y `
d y x e ` ` l,".קנס לה שאין  ארוסה, פעם שהיתה זו éaøÇÄלהוציא

ñð÷ dì Lé :øîBà àáé÷ò בא הכתוב שאין סובר, עקיבא רבי – ÂÄÈÅÆÈÀÈ
שנתגרשה  שכל  קנס, מדין  ארוסה פעם שהיתה בתולה נערה להוציא

חייב  אותה האונס בתולה, בחזקת והיא האירוסין  מן  נתאלמנה או
קנס, dîöòìלשלם dñð÷e עקיבא רבי  דורש  שכך לאביה, ולא – ÀÈÈÀÇÀÈ
הכתוב `dyxe":את `l xy`" חמשים לאביה "ונתן  – אורשה לא אם

עצמה. לאנוסה הקנס את האונס משלם פעם, אורשה אם אבל כסף",

.`aiwr iaxk dkldeנקטה משנתנו –"dyxbzpe dqx`zpy dxrp"
יוסי רבי  בה נחלקו נתאלמנה או נתגרשה אם שדווקא להשמיענו

מודים  הכל  ארוסה, בעודה נערה האונס אבל עקיבא, ורבי  הגלילי
מתשלום  פטור הריהו דין  בית מיתת חייב והוא שהואיל קנס, לה שאין

הקודמת. במשנה ששנינו כמו קנס,
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טו-טז ): כב, (שמות נאמר המפתה `dyxe,בפרשת `l xy` dleza yi` dzti ike"
xdenk lewyi sqk ,el dzzl dia` o`ni o`n m` .dy`l el dpxdni xedn ,dnr akye

,"zelezad זה שיהא – הבתולות" כמוהר ישקול  "כסף הפסוק מן חכמים ולמדו
האונס: לקנס המפתה קנס הכתוב הקיש  כזה; הבתולות ומוהר הבתולות כמוהר
מפתה  אף האנוסה, של  בתוליה מוהר בשביל  כסף" "חמשים הכתוב קנסו אונס מה

שכתוב שקלים, – במפתה האמור  "כסף" ומה כסף". "חמישים קנס l"משלם e w y i,"
בין מה ללמד, באה משנתנו  סלעים. היינו שקלים, – באונס האמור  "כסף" אף

למפתה. אונס

GL ïúBð äzôîäíéøác äL שלושה בעד לשלם חייב המפתה – ÇÀÇÆÅÀÈÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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øòvä úà.äzôîì ñðBàä ïéa äî?øòvä úà ïúBð ñðBàä,øòvä úà ïúBð Bðéà äzôîäå;ãiî ïúBð ñðBàä, ¤©©©©¥¨¥©§©¤¨¥¥¤©©©§©§©¤¥¥¤©©©¨¥¥¦¨
àéöBiLëì äzôîäå;Böéöòa äúBL ñðBàä,àéöBäì äöø íà äzôîäå–àéöBî. §©§©¤¦§¤¦¨¥¤©£¦§©§©¤¦¨¨§¦¦

‰Böéöòa äúBL ãöék?úøbç àéä elôà,àîeñ àéä elôà,ïéçL úkî àéä elôàå.äåøò øác da àöîð,Bà ¥©¤©£¦£¦¦¦¤¤£¦¦¨©£¦¦ª©§¦¦§¨¨§©¤§¨
ìàøNéa àáì äéeàø dðéàL–dîi÷ì éàMø Bðéà,øîàpL(èë ,áë íéøáã):"äMàì äéäú-Bìå"–äéeàøä äMà ¤¥¨§¨¨Ÿ§¦§¨¥¥©©§©§¨¤¤¡©§¦§¤§¦¨¦¨¨§¨

Bì.
ÂäLøbúðå äñøàúpL äîBúé–øæòìà éaøøîBà:øeèt äzôîä,áiç ñðBàäå. §¨¤¦§¨§¨§¦§¨§¨©¦¤§¨¨¥©§©¤¨§¨¥©¨
ÊúLa éäBæéà?Liaúnäå Liáîä éôì ìkä.íât?úøkîð äçôL àéä elàk dúBà ïéàBø,äôé äúéä änk ¥¦Ÿ¤©Ÿ§¦©§©¥§©¦§©¥§¨¦¨§¦¦¦§¨¦§¤¤©¨¨§¨¨¨

cccc.xrvd z` ozep qpe`dìöà éåðéò øîàð àìå ñðåà ìöà äøåúá éåðéò øîàð éøäù ,øòö äì ïéà äúåôîäå ,ïåöøá úìòáðì ñðåàá úìòáð äîåã åðéàù
:äúåôî.cin ozep qpe`d:äñðåëù éô ìò óà äéáàì.`iveiykláéúëãë ,ñð÷ ïúåð åðéà ñåðëé íàù .ñåðëé àìùëì øîåìë(á"ë úåîù)íàå äðøäîé øåäî

áéúë ñðåà éáâ ìáà .ìå÷ùé óñë ïàîé ïàî(á"ë íéøáã):äùàì äéäú åìå óñë íéùîç ïúðå.evivra dzey:äðàùé åçøë ìò øîåìë ,åá øçáù ñåàî éìëá
dddd.oigy zken:úòøåöî
eeee.xeht dztnde aiig qpe`d dyxbzpe dqx`zpy dneziàìå .øåèôå åì äúúôúð äúòãîã ,äéáâ äéúìéçà àä ,àåä äìù äñð÷å àéä äîåúéã ïåéëã

:äëìä ïëå ,ìéòì àáé÷ò 'ø øîàãë äîöòì äñð÷ àäã ,äîåúéë øåèô äúôîå áééç ñðåà äùøâúðå äñøàúðù äøòð ìë àìà ãáìá äîåúé
ffff.yiiand itl lkdåúùåá ,ùééáù ì÷ íãàã éúàöî ìáåçä ÷øôáå .éúåáø éùåøéôá éúàöî êë .áåùç íãàîå éåæá íãàî äù÷ åúùá ,ùééáîä éðåðéá íãà
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להלן , המפורטים äòaøàדברים ñðBàäå:דברים –ïúBð äzôîä ÀÈÅÇÀÈÈÇÀÇÆÅ
añð÷e ,íâôe ,úL:הם בעדם משלם שהמפתה הדברים שלשת – ÙÆÀÈÀÈ

לה;`. שגרם הבושה על – ונפחת a."בושת" שנפגם על  – "פגם"

למשנתנו;b.ערכה; בהקדמה שבארנו כמו – åéìò"קנס" óéñBîÄÈÈ
øòvä úà ïúBpL ,ñðBà חייב וקנס, ופגם בושת לתשלומי נוסף – ÅÆÅÆÇÇÇ

ב"אונס": נאמר  שכן אותה, שעינה על  "צער", בעד גם לשלם האונס
,"dpr xy` zgz"?äzôîì ñðBàä ïéa äî תשלום שנזכר  כיון – ÇÅÈÅÇÀÇÆ

אחדים  הבדלים המשנה מביאה במפתה, שאין  מה באונס שיש ה"צער"
למפתה: אונס בין äzôîäå`.שיש ,øòvä úà ïúBð ñðBàäÈÅÅÆÇÇÇÀÇÀÇÆ
øòvä úà ïúBð Bðéà,לעיל שהזכרנו  כמו עינוי , נאמר שבאנוסה – ÅÅÆÇÇÇ

צער ; לה שאין לפי עינוי , נאמר  לא במפותה aïúBð.ואילו  ñðBàäÈÅÅ
ãiîפי על אף לאביה, הכסף חמישים את מיד  משלם האונס – ÄÈ

הנערה  לאבי  עמה השוכב האיש "ונתן  באונס: שנאמר לאשה, שכונסה

לאשה", תהיה ולו  כסף חמישים äzôîäåחמשים את משלם – ÀÇÀÇÆ
לאשה,àéöBiLëìהכסף, נושאה אינו אם יכנוס, לכשלא כלומר  – ÄÀÆÄ

אם  אבל ישקול", כסף לו, לתתה ימאן מאן  "אם במפתה: שנאמר 
הקנס; את משלם אינו כונסה, bBöéöòa.הוא äúBL ñðBàä– ÈÅÆÇÂÄ

לקחת  האונס שחייב כלומר  מאוס, הוא אם אף בו, שבחר  בכלי שותה
לגרשה, לו  ואסור מסכימים), והיא (כשאביה לאשה האנוסה את
כל שלחה יוכל לא ענה, אשר תחת לאשה תהיה "ולו  בו: שנאמר 

àéöBîימיו". ,àéöBäì äöø íà äzôîäå אינו המפתה אם – ÀÇÀÇÆÄÈÈÀÄÄ
הוא  יכול  לאשה, אותה נשא ואם אותו; כופים אין לכנסה, רוצה

לגרשה.
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שם  ששנינו ההלכה את לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
evivra".בסיפא: dzey qpe`d"

Böéöòa äúBL ãöék ההלכה של  וההיקף המובן מהו כלומר – ÅÇÆÇÂÄ
úkîהזאת? àéä elôàå ,àîeñ àéä elôà ,úøbç àéä elôàÂÄÄÄÆÆÂÄÄÈÇÂÄÄËÇ
ïéçL,סומה או  חיגרת כגון מום, בעלת היא האנוסה אם אף – ÀÄ

אם  אבל לאשה. אותה לשאת האונס חייב בצרעת, נגועה היא ואפילו 

äåøò øác da àöîð,שכנסה לאחר  שזינתה –äéeàø dðéàL Bà ÄÀÈÈÀÇÆÀÈÆÅÈÀÈ
ìàøNéa àáìבקהל לבוא שאסורה ממזרת, היא שהאנוסה כגון  – ÈÙÀÄÀÈÅ

עד מצרית כגון  עשה, מאיסורי  היתה אפילו  כותבים: ויש ישראל;
דורות רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),שני dîi÷ì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; éàMø Bðéà אינה אם כלומר – ÅÇÇÀÇÀÈ

רשאי אינו  נשאה, ואם לכנסה; רשאי  אינו ישראל , בקהל לבוא ראויה
ערוה" דבר בה ו"נמצא כדין , שנשאה האנוסה וכן  אצלו ; לקיימה

לגרשה, חייב שנשאה, äMàì",לאחר  äéäú-Bìå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÆÀÄÈ
Bì äéeàøä äMà האונס שאין למדים, תהיה" "ולו  הכתוב מלשון – ÄÈÈÀÈ

אשה  היא כן אם אלא אצלו, ולקיימה לאשה אנוסתו  את לקחת חייב

אשתו . להיות לו  הראויה
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יתומה  שהיתה כגון הקנס, את מקבלת בעצמה הנערה שאם ללמדנו , באה זו  משנה
והרי חייב. והאונס מקנס פטור שהמפתה למפתה, אונס בין  הבדל  יש האב, מן 

ד. במשנה ששנינו  ההבדלים על נוסף למפתה אונס בין  הבדל  עוד 

äîBúé,לעצמה וקנסה אביה, עליה שמת –äLøbúðå äñøàúpL ÀÈÆÄÀÈÀÈÀÄÀÈÀÈ
היא  אלא היתומה: על מוסבה אינה זו שפיסקה מבואר , בגמרא –
כלומר שנתארסה", "או  במשנה: כתוב כאילו  עצמה, בפני  פיסקה

הרי קיים, שאביה פי על אף האירוסין , מן  ונתגרשה שנתארסה, נערה
רבי לשיטת היא ומשנתנו לעצמה; שקנסה האב, בחיי  כיתומה היא

בפרקנו ): ג (משנה לעיל ששנינו כמו אלעזר ), רבי של (רבו  עקיבא
וקנסה  קנס לה יש  אומר: עקיבא רבי ונתגרשה... שנתארסה "נערה

משנתנו : איפוא, נשנית, וכך  dqx`zpyלעצמה". dxrp lk oke ,dnezi
,dyxbzpe,אב לה שיש  פי  על dqpwyאף ,a`d iiga dnezik `id ixdy

,dnvrløeèt äzôîä :øîBà øæòìà éaø,קנס מתשלום – ÇÄÆÀÈÈÅÇÀÇÆÈ
קנסה. את לו  מחלה הרי לו, נתפתתה ומדעתה áiçשהואיל ñðBàäåÀÈÅÇÈ

בעל ואנסה הואיל הקנס, את לאנוסתו לשלם חייב האונס אבל  –

כורחה.
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דנה  ופגם, בושת לשלם חייבים והמפתה שהאונס ד), (משנה לעיל ששנינו  לאחר 
אלו. תשלומים בשיעור  משנתנו

a éäBæéàúL בושת דמי  כמה כלומר בושת, של  שיעורה איזהו – ÅÄÙÆ
לשלם? המפתה או  האונס Liaúnäåחייב Liáîä éôì ìkä– ÇÙÀÄÇÀÇÅÀÇÄÀÇÅ

שכל המתבייש, ולפי  המבייש לפי הבושת דמי את מעריך  הדין  בית
יותר חשוב שהמתבייש  וכל מרובה, בושתו יותר נקלה שהמבייש

מרובה והרמב והרמב והרמב והרמב """"םםםםבושתו  ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת לפי((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; "הכל כותב:
וממשפחה  חשובה נערה מבייש  דומה שאינו והמתבייש , המבייש 

חשוב  מאדם מתבייש  דומה ואינו בזויה, עניה קטנה למבייש מיוחסת
אדם  כותבים: ויש  הקלים". מן  וקל  הנבלים מאחד למתבייש  וגדול

חשוב ומאדם בזוי מאדם קשה בושתו  המבייש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;בינוני ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות פגם?íâtועייןועייןועייןועיין של  שיעורו איזהו  –ïéàBø ÀÈÄ
úøkîð äçôL àéä elàk dúBà היה כמה מעריך , הדין בית – ÈÀÄÄÄÀÈÄÀÆÆ

לעבדו  להשיאה בשביל כשפחה לו נמכרה אילו בעדה, משלם אדם
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äôé àéä änëå.ñð÷–íãà ìëa äåL.äøBzä ïî äáö÷ Bì LiL ìëå,íãà ìëa äåL. §©¨¦¨¨§¨¨¤§¨¨¨§¨¤¤¦§¨¦©¨¨¤§¨¨¨
Áøëî LiL íB÷î ìk–ñð÷ ïéà;ñð÷ LiL íB÷î ìëå–øëî ïéà.øëî dì Lé äpè÷,ñð÷ dì ïéàå;äøòð ¨¨¤¥¤¤¥§¨§¨¨¤¥§¨¥¤¤§©¨¤¨¤¤§¥¨§¨©£¨

ñð÷ dì Lé,øëî dì ïéàå.øëî àG dì ïéà úøâBaä,ñð÷ àGå. ¤¨§¨§¥¨¤¤©¤¤¥¨¤¤§§¨

:ø÷éò ïëå .äáåøî.yiiaznde:åúùåá åúåáéùç éôì.dgty `id eli`kåãáòì äàéùäì äìåòá äçôùì äìåúá äçôù ïéá ïúéì äöåø íãà äîë ïéãîåà
àø÷ øîà ,õøúîå .éìéî ìëì àðîçø øîà óñë íéùîç àîéà ,øòöå íâôå úùåá ïúåðã ïìðî êéøô àøîâáå .åðîéä çåø úøå÷ åáøì ùéù(á"ë íéøáã)ïúðå

:øòöäå íâôäå úùåáäî õåç óñë íéùîç àéä ãáì äáéëù úàðä ,óñë íéùîç äøòðä éáàì äîò áëåùä ùéàä
gggg.xkn yiy mewn lkøîàã àéä øéàî 'ø ïéúéðúî àäã ,ïéúéðúî àäë àúëìä úéìå .äðè÷ì ñð÷ ïéàã ,ñð÷ äá åì ïéà ,äúåðè÷á åðééäã ,åúáá áàì

:úåøòù éúù àéáúå ãçà íåéå äðù á"é ãò 'â úáî àéä äæ ïéðòì äðè÷å .íéîëçë äëìäå ,ñð÷ äì ùé äðè÷ íéøîåà íéîëç ìáà .ñð÷ äì ïéà äðè÷lk
.qpw yiy mewn:ñð÷ äì ùé åæù ,úåøòù éúù äàéáäå ãçà íåéå äðù á"é úá äéäúùë àéäå .äøòð àéäùî.xkn oi`àéäùë åúá úà øëåî íãà ïéàù

:äøòð.zxbead:ñð÷ äì ïéàå äøëîì ìåëé äéáà ïéàå ,úøâåá úàø÷ðä àéä úåøòù éúù äàéáäå ãçà íåéå íéùãç äùùå äðù äøùò íéúù úáî
hhhh.ipelt ly eza z` izizt xne`díâôå úùåá íìùîã àèéùôã êë ìë ìåãâ äñåðà ìù æòì ïéàù êë ìë äúåà íâåô åðéàù éúñðà øîåàä àéòáî àì
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הימנו רוח קורת לו שיש  äôé((((גמראגמראגמראגמרא),),),),הנאמן, äúéä änk כמה – ÇÈÈÀÈÈÈ
בתולה, כשהיתה שווה, äôéהיתה àéä änëå שווה היא וכמה – ÀÇÈÄÈÈ

לשלם  האונס או  המפתה חייב ההפרש ואת שנבעלה; לאחר  עכשיו 
פגם. íãàכדמי ìëa äåL ,ñð÷ בין מלכים בת על  הבא בין  – ÀÈÈÆÀÈÈÈ

דינר מאתיים והם כסף", "חמישים קנסה שבקלים, קל בת על הבא
טהור . äøBzäכסף ïî äáö÷ Bì LiL ìëå ששיעורו תשלום כל – ÀÈÆÆÄÀÈÄÇÈ

כנעני עבד שהמית בשור  שקלים" "שלושים כגון  בתורה, ((((שמות שמות שמות שמות קצוב

לבלבלבלב),),),), רעכאכאכאכא,,,, שם במוציא כסף" יט יט יט יט ),),),),ו "מאה כבכבכבכב,,,, בהם,((((דברים דברים דברים דברים  וכיוצא

íãà ìëa äåL.חשוב לאדם קל  אדם בין בו מבדילים שאין  – ÈÆÀÈÈÈ
לומר, אפשר והרי ובצער, ובפגם בבושת שחייב מניין  שואלים: בגמרא
בושת  גם היינו  הדברים, כל  את כוללים התורה שאמרה כסף" ש"חמשים
השוכב  האיש "ונתן כט): כב, (דברים באונס נאמר  ומשיבים: וצער? ופגם
כסף, חמישים היא לבד  שכיבה הנאת – כסף" חמשים הנערה לאבי עמה
שישנם  הדברים שלשת את מבארת משנתנו  וצער . ופגם בושת שיש מכלל 
אין בלבד באונס שישנו  צער  ואילו וקנס, פגם בושת, במפתה: וגם באונס גם

הוא שפשוט משום הטעם, כותבים ויש מפרשת. dnly")משנתנו  zk`ln").
מפרש: הרמב"ם etebe".ברם, eipy itle dteb oiipae dzephw itl ± xrv"
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ז): כא, (שמות בתורה dn`l",כתוב eza z` yi` xekni ike" בקטנה חכמים: ופירשו 

אלא  בתו את למכור  זכאי  אדם שאין כלומר  ב ), כט, ערכין (גמרא מדבר הכתוב
נערות סימני  שהביאה עד היינו  קטנה, עדיין  zexry)כשהיא izy) שהגיעה לאחר

עשרה  שתים לאחר נערות סימני  משהביאה אבל  אחד. ויום שנה עשרה שתים לגיל 
דין לאמה. למכרה זכאי  אביה אין  ומאז "נערה", נעשית היא הרי אחד, ויום שנה

וחומר: בקל למדים d`veiזה xak dxekn dne" משהביאה בקטנותה, אביה שמכרה (זו

חכמים  ודרשוהו כסף", אין  חנם "ויצאה שנאמר : משתחררת, הריהי  נערות סימני 

נערות), xkniz?"לסימני `ly oic epi` ,dxekn dpi`y eiykr,כט ערכין גמרא (עיין

שנעשתה  מיום חדשים ששה וכעבור חדשים, ששה אלא אינה הנערות תקופת – ב).

"בוגרת". נעשית היא הרי "נערה",

øëî LiL íB÷î ìk,לאמה אותה למכור זכאי  שהוא בבתו , לאב – ÈÈÆÅÆÆ
במשנתנו, להלן  כמבואר  קטנה, שהיא זמן  כל  ÷ñðהיינו ïéà אין – ÅÀÈ

לקטנה; קנס שאין  קנס, בבתו ÷ñðלאב LiL íB÷î ìëå היינו – ÀÈÈÆÅÀÈ
"חמשים  קנס לשלם חייב אדם, אותה פיתה או  אנס שאם נערה, כשהיא

øëîכסף", ïéà:הדברים פירוש והרי  למכרה. זכאי האב אין – ÅÆÆ
äpè÷ ומביאה אחד ויום שנה עשרה שתים לגיל מגיעה שהיא עד – ÀÇÈ

נערות, øëîסימני  dì Lé,לאמה אותה למכור זכאי  אביה –ïéàå ÆÈÆÆÀÅ
ñð÷ dì.קנס לשלם חייב אינו אדם, אותה פיתה או אנס אם – ÈÀÈ

מאיר, רבי לדעת היא בפרקנו ) א משנה (וכן שמשנתנו מבואר, בגמרא

שנים  שלוש  (מבת קטנה שגם וסוברים, עליו חולקים חכמים אבל 
קנס; לה יש  אחד) minkgk.ויום dkldeäøòðסימני משהביאה – ÇÂÈ

אחד, ויום שנה עשרה שתים לאחר ÷ñðנערות dì Lé נאנסה אם – ÆÈÀÈ
נתפתתה, øëîאו dì ïéàå כמו לאמה, למכרה זכאי  אביה אין – ÀÅÈÆÆ

למשנתנו. בהקדמה הטעם חדשים úøâBaäשבארנו ששה כעבור  – ÇÆÆ
"נערה", שנעשתה ÷ñðלאחר  àGå ,øëî àG dì ïéà אביה אין – ÅÈÆÆÀÀÈ

בושת  ברם, קנס. לה אין נתפתתה או  נאנסה ואם לאמה, למכרה יכול
כלום, לה אין שנתפתתה בוגרת אבל כשנאנסה, ודווקא לה. יש  ופגם

לו  מחלה טובטובטובטוב").").").").שכן יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dheq(ipy meil)

.miny"eäöìàzå íéîiä ìk äéøáãá Bì ä÷éöä ék éäéå"dlilc - ©§¦¦¥¦¨¦§¨¤¨¨©¨¦©§©§¥
,`xnbd zl`ey ,egek dna dl xnel eze` dvli`e oeynyl dwivd

éàîeäöìàzå'daiyne .eze` dvli` ji` - 'éác ÷çöé éaø øîà ©©§©§¥¨©©¦¦§¨§¥
äàéa øîb úòLa ,énà éaø,dlecb mc`d zee`zy -äèîLð ©¦©¦¦§©§©¦¨¦§§¨

åézçzî.dl xnel eze` dvli` f`e ,dyrnd z` miiql lkei `ly ¦©§¨
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רז g dpyn iyily wxt zeaezk zkqn

äôé àéä änëå.ñð÷–íãà ìëa äåL.äøBzä ïî äáö÷ Bì LiL ìëå,íãà ìëa äåL. §©¨¦¨¨§¨¨¤§¨¨¨§¨¤¤¦§¨¦©¨¨¤§¨¨¨
Áøëî LiL íB÷î ìk–ñð÷ ïéà;ñð÷ LiL íB÷î ìëå–øëî ïéà.øëî dì Lé äpè÷,ñð÷ dì ïéàå;äøòð ¨¨¤¥¤¤¥§¨§¨¨¤¥§¨¥¤¤§©¨¤¨¤¤§¥¨§¨©£¨

ñð÷ dì Lé,øëî dì ïéàå.øëî àG dì ïéà úøâBaä,ñð÷ àGå. ¤¨§¨§¥¨¤¤©¤¤¥¨¤¤§§¨

:ø÷éò ïëå .äáåøî.yiiaznde:åúùåá åúåáéùç éôì.dgty `id eli`kåãáòì äàéùäì äìåòá äçôùì äìåúá äçôù ïéá ïúéì äöåø íãà äîë ïéãîåà
àø÷ øîà ,õøúîå .éìéî ìëì àðîçø øîà óñë íéùîç àîéà ,øòöå íâôå úùåá ïúåðã ïìðî êéøô àøîâáå .åðîéä çåø úøå÷ åáøì ùéù(á"ë íéøáã)ïúðå

:øòöäå íâôäå úùåáäî õåç óñë íéùîç àéä ãáì äáéëù úàðä ,óñë íéùîç äøòðä éáàì äîò áëåùä ùéàä
gggg.xkn yiy mewn lkøîàã àéä øéàî 'ø ïéúéðúî àäã ,ïéúéðúî àäë àúëìä úéìå .äðè÷ì ñð÷ ïéàã ,ñð÷ äá åì ïéà ,äúåðè÷á åðééäã ,åúáá áàì

:úåøòù éúù àéáúå ãçà íåéå äðù á"é ãò 'â úáî àéä äæ ïéðòì äðè÷å .íéîëçë äëìäå ,ñð÷ äì ùé äðè÷ íéøîåà íéîëç ìáà .ñð÷ äì ïéà äðè÷lk
.qpw yiy mewn:ñð÷ äì ùé åæù ,úåøòù éúù äàéáäå ãçà íåéå äðù á"é úá äéäúùë àéäå .äøòð àéäùî.xkn oi`àéäùë åúá úà øëåî íãà ïéàù

:äøòð.zxbead:ñð÷ äì ïéàå äøëîì ìåëé äéáà ïéàå ,úøâåá úàø÷ðä àéä úåøòù éúù äàéáäå ãçà íåéå íéùãç äùùå äðù äøùò íéúù úáî
hhhh.ipelt ly eza z` izizt xne`díâôå úùåá íìùîã àèéùôã êë ìë ìåãâ äñåðà ìù æòì ïéàù êë ìë äúåà íâåô åðéàù éúñðà øîåàä àéòáî àì

`xephxa yexit

הימנו רוח קורת לו שיש  äôé((((גמראגמראגמראגמרא),),),),הנאמן, äúéä änk כמה – ÇÈÈÀÈÈÈ
בתולה, כשהיתה שווה, äôéהיתה àéä änëå שווה היא וכמה – ÀÇÈÄÈÈ

לשלם  האונס או  המפתה חייב ההפרש ואת שנבעלה; לאחר  עכשיו 
פגם. íãàכדמי ìëa äåL ,ñð÷ בין מלכים בת על  הבא בין  – ÀÈÈÆÀÈÈÈ

דינר מאתיים והם כסף", "חמישים קנסה שבקלים, קל בת על הבא
טהור . äøBzäכסף ïî äáö÷ Bì LiL ìëå ששיעורו תשלום כל – ÀÈÆÆÄÀÈÄÇÈ

כנעני עבד שהמית בשור  שקלים" "שלושים כגון  בתורה, ((((שמות שמות שמות שמות קצוב

לבלבלבלב),),),), רעכאכאכאכא,,,, שם במוציא כסף" יט יט יט יט ),),),),ו "מאה כבכבכבכב,,,, בהם,((((דברים דברים דברים דברים  וכיוצא

íãà ìëa äåL.חשוב לאדם קל  אדם בין בו מבדילים שאין  – ÈÆÀÈÈÈ
לומר, אפשר והרי ובצער, ובפגם בבושת שחייב מניין  שואלים: בגמרא
בושת  גם היינו  הדברים, כל  את כוללים התורה שאמרה כסף" ש"חמשים
השוכב  האיש "ונתן כט): כב, (דברים באונס נאמר  ומשיבים: וצער? ופגם
כסף, חמישים היא לבד  שכיבה הנאת – כסף" חמשים הנערה לאבי עמה
שישנם  הדברים שלשת את מבארת משנתנו  וצער . ופגם בושת שיש מכלל 
אין בלבד באונס שישנו  צער  ואילו וקנס, פגם בושת, במפתה: וגם באונס גם

הוא שפשוט משום הטעם, כותבים ויש מפרשת. dnly")משנתנו  zk`ln").
מפרש: הרמב"ם etebe".ברם, eipy itle dteb oiipae dzephw itl ± xrv"

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ז): כא, (שמות בתורה dn`l",כתוב eza z` yi` xekni ike" בקטנה חכמים: ופירשו 

אלא  בתו את למכור  זכאי  אדם שאין כלומר  ב ), כט, ערכין (גמרא מדבר הכתוב
נערות סימני  שהביאה עד היינו  קטנה, עדיין  zexry)כשהיא izy) שהגיעה לאחר

עשרה  שתים לאחר נערות סימני  משהביאה אבל  אחד. ויום שנה עשרה שתים לגיל 
דין לאמה. למכרה זכאי  אביה אין  ומאז "נערה", נעשית היא הרי אחד, ויום שנה

וחומר: בקל למדים d`veiזה xak dxekn dne" משהביאה בקטנותה, אביה שמכרה (זו

חכמים  ודרשוהו כסף", אין  חנם "ויצאה שנאמר : משתחררת, הריהי  נערות סימני 

נערות), xkniz?"לסימני `ly oic epi` ,dxekn dpi`y eiykr,כט ערכין גמרא (עיין

שנעשתה  מיום חדשים ששה וכעבור חדשים, ששה אלא אינה הנערות תקופת – ב).

"בוגרת". נעשית היא הרי "נערה",

øëî LiL íB÷î ìk,לאמה אותה למכור זכאי  שהוא בבתו , לאב – ÈÈÆÅÆÆ
במשנתנו, להלן  כמבואר  קטנה, שהיא זמן  כל  ÷ñðהיינו ïéà אין – ÅÀÈ

לקטנה; קנס שאין  קנס, בבתו ÷ñðלאב LiL íB÷î ìëå היינו – ÀÈÈÆÅÀÈ
"חמשים  קנס לשלם חייב אדם, אותה פיתה או  אנס שאם נערה, כשהיא

øëîכסף", ïéà:הדברים פירוש והרי  למכרה. זכאי האב אין – ÅÆÆ
äpè÷ ומביאה אחד ויום שנה עשרה שתים לגיל מגיעה שהיא עד – ÀÇÈ

נערות, øëîסימני  dì Lé,לאמה אותה למכור זכאי  אביה –ïéàå ÆÈÆÆÀÅ
ñð÷ dì.קנס לשלם חייב אינו אדם, אותה פיתה או אנס אם – ÈÀÈ

מאיר, רבי לדעת היא בפרקנו ) א משנה (וכן שמשנתנו מבואר, בגמרא

שנים  שלוש  (מבת קטנה שגם וסוברים, עליו חולקים חכמים אבל 
קנס; לה יש  אחד) minkgk.ויום dkldeäøòðסימני משהביאה – ÇÂÈ

אחד, ויום שנה עשרה שתים לאחר ÷ñðנערות dì Lé נאנסה אם – ÆÈÀÈ
נתפתתה, øëîאו dì ïéàå כמו לאמה, למכרה זכאי  אביה אין – ÀÅÈÆÆ

למשנתנו. בהקדמה הטעם חדשים úøâBaäשבארנו ששה כעבור  – ÇÆÆ
"נערה", שנעשתה ÷ñðלאחר  àGå ,øëî àG dì ïéà אביה אין – ÅÈÆÆÀÀÈ

בושת  ברם, קנס. לה אין נתפתתה או  נאנסה ואם לאמה, למכרה יכול
כלום, לה אין שנתפתתה בוגרת אבל כשנאנסה, ודווקא לה. יש  ופגם

לו  מחלה טובטובטובטוב").").").").שכן יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
המעשה : המש ע"א: כא ד      יו באותו   

   ששמו נהר שפת על  עמדתי     
, ספינה של   כמלחי שנדמו   מלאכי וראיתי     
,ספינות  וממלאי חול   שמביאי    לקמח נהפ והחול   

ו  אותו , מכרו   עצמ  וה משובח , סולת   העול כל  ובאו   
זה . מקמח  לקנות ,לקנות  לרוצי יהודה  רב  זה מקמח   

תקנו , אל   . נסי ממעשה  להתרחק  וראוי   
 חיטי של  ספינות באו  למחרת ,פרזינא הנקרא  ממקו . קנו  ומה 

רבא: בתפילת מטר שבא מעשה  הזדמ  עיר   
  . גש ירד לא כ פי על  וא  ,העיר לבני   

 . בתעניתכ  כולכ לינו        
, חלו שראה   אד כא יש   הא . בחלומו ראה  מה  יאמר   

     ,כ בחלומי הקריאו  לי   
 ,רבא שהוא טוב, לרב טוב  שלו  ,' ה שהוא טוב, מאדו  

  . לעמו מטיב שמטובו  ,רבא  מוכח  
שעתה  זה ,  מחלו    , רחמי לבקש     

. גש וירד  רחמי ביקש   
: בעת שלא רבא מתפילת  גשמי שירדו  נוס מעשה    

מלקות התחייב אחד  אד   דינו בבית     
[נכרית],  .המלקות מחמת ומת שילקוהו , רבא ציוה   

    ו פרס , מל בבית המעשה  נשמע  רצה  
כ.לצער על     [ אמו]  

,[ לבנה]      ע עסק  ל יהא לא  
לרעה ,  היהודי     ומבקשי  שרוצי מה  שכל   

. לה נות [ה ']  מאדונ   , לו אמרה  . לה שעשה  הדבר מהו   
   . גש ויורד  רחמי  מבקשי  גש  כשצריכי   

אלא , תפילת מחמת אינה  זו   גש ירידת     
. תפילת בלא א הוא, המטר ירידת שזמ,כדבר  א   

עתה   רחמי יבקשו  , הגשמי עונת שאינה   וירד  
ו  המל של  אמו  זאת קיבלה  . גש      

 . זמנ זה  שאי א עתה ,  גשמי שירדו   רחמי בקש    
  . גש ירד לא כ פי על  וא  רחמי רבא ביקש      ב )נאמר מד  תהלי) 

         , נסי עושה  שהיית    
ו  . נסי בעשות רב כה   גש ירד      שירדו  המי וזרמו  שנשפכו   

עד מחוזא העיר כממרזבי שאחר בלילה  חידקל . לנהר      רבא של  אביו  בא  
בחלומו , לו  ונראה         גשמי להוריד ה ' לפני כ כל  שמטריח  מי יש  וכי  

ועוד . בעית שלא   .אחר  במקו לו כלומר, ,מקומ תשנה   מקו את רבא שינה  ואכ  
ו  לינתו ,    . בה להורגו   שדי שרצו  , בסכיני חתוכה  שמיטתו  מצא  
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פירוש התוספות לעמ' רה הודפס בעמ' לח

הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד חסט
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dheq(iying meil)

àøwéòîdipy mrt dxifgdy iptl miyceg dyely -.`vnp ¥¦¨¨
epitvdl dlki okle ,miipyd oigewildn miycg dyyd seqa dcliy
dryz exariy cr clzy da ecyg `ly itl miycg dyly cer

.di`eyipn miycgxn`py dn lr `xnbd zl`eyãBò äìëé àìå'§Ÿ¨§¨
,éànà ,'Bðéôöämiyceg dyly eze` dpitvdy enk ixddéðtöz ©§¦©©¦§§¥

ìéæéúåepitvdl jiynz -.,zayine¯ àlàdlki `ly mrhd §¥¦¤¨
y itl ,epitvdlà÷eðé ãéìéúîc éàøöî éòîL eåäc àëéä ìk- ¨¥¨©£¨§¥¦§¨¥§¦§§¦§¨

z` milbn eid ,l`xyil wepiz clepy mirney mixvnd eidyk
y ici lr wepizdíúä à÷eðé eèîî,xg` wepiz myl mi`ian eid - ©§§¨¨¨

(eäéãäa) éeòîe eäðéòîLéìc éëéä ékl`xyi ly wepizdy ick - ¦¥¦§¦§§¦§§©¥©£©§
yygn dyn z` cer oitvdl dlki `l jkle ,ekaie eze` rnyi

enke .jk edelbiyíépè÷ íéìòeL íéìòeL eðì eæçà' áéúëc¦§¦¤¡¨¨¦¨¦§©¦
minxk milagn'Bâådrya mid inl zxne` lew za ,xnelk , §

zewepizd epiidc - milreyd z` eriahz ,mkezl mixvnd eqipkdy
lry - xcnq epnxk cera minxkd z` milagn eid mdy ,mixvnd
mikxe miphw mdy ceray ,l`xyi ly zewepizd z` milbn eid mci

.xcnq mi`xwp
àîâ úáz Bì ç÷zå"clid z` da myze ztfae xnga dxngze," ©¦©¥©Ÿ¤

,`xnbd zl`eyàðL éàîa ezgipd recn -,àîBbxnzyi eteb ixd ©§¨¤
,`xnbd zvxzn .xzei miwfg mivr x`ya xzei,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

ïkéîyidi`x `iadlïôebî øúBé ïäéìò áéáç íðBînL íé÷écvì ¦¨©©¦¦¤¨¨¨¦£¥¤¥¦¨
.lef xaca dynzyd okle -änì Ck ìëåmdilr aiag recn - §¨¨¨¨

,mtebn mpennøa ìàeîL éaø .ìæâa ïäéãé ïéèLBt ïéàL éôì§¦¤¥§¦§¥¤§¨¥©¦§¥©
,øîà éðîçð`edy itl ,`neb dgwly mrhdìBëiL ,Cø øác ©§¨¦¨©¨¨©¤¨

ãBîòìdaizd lwziz m` cnrn wifgdl -éðôáe Cø øác éðôa ©£¦§¥¨¨©¦§¥
,äL÷ øácdne .xayp `le eixeg`l xfeg oa`a lwzpyk ,jxdy ¨¨¨¤

aezky,àðz ,'úôfáe øîçá äøîçzå'a daizd z` eghøîç ©©§§¨©¥¨©¨¤¨¨¥¨
õeçaî úôæå ,íéðôaîmiptan `le÷écö BúBà çéøé àlL éãk , ¦¦§¦§¤¤¦©§¥¤Ÿ¨¦©©¦

òø çéø.ztfd ly ¥©©
óeqa íNzå ãìiä úà da íNzå""xe`id zty lr,zx`an ©¨¤¨¤©¤¤©¨¤©

,df seq edn `xnbd,øîBà øæòìà éaøa eze` dgipdóeñ íé.éaø ©¦¤§¨¨¥©©¦
øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שנים עשר לעומר עמ' א
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המשך מעמוד רלט

הוריות. פרק שלישי - כהן משיח דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י
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המשך ביאור למס' הוריות ליום ראשון עמ' א
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המשך ביאור למס' הוריות ליום שלישי עמ' ב
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המשך ביאור למס' הוריות ליום שלישי עמ' א

המשך בעמוד רמב



רלז
             

        


        
         

       
         

         
          
           

       
         

          
           
          
           
          
           

        
         
           
         
          

          
          

          
         
          

           
          

          
          

          
        


        

         
         

         
          

         
          

        
          

        
         

          
           

         
         

          
         

        
       

       
          
       

           
        

         

          
  

         
          

          
          

         
        

       
         

         
        

           
         

          
        
           
         

          
       

        
         

          
    

         
        

      
          

         
          

          
        

         
         

           
        

         
         

           
          


         

           
          
           

  
         

     
       

        
           

       
        

    
       

          
       

      
          













































































































































































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום רביעי עמ' א

המשך בעמוד סא
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המשך ביאור למס' הוריות ליום שישי עמ' א

המשך בעמוד ל
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המשך בעמוד ל

             

         
          
         

       
      

        
       

        
  

         
        

       
        

      
         

         
        
        

        
         

          
      

        
        

         
      

          
    

        
         
         
        
        

   
        

           
        

         
        
         
         

 
            

           
        

           
         

       
          

          
       

     
        
         

      
           

          
         


          

 
          

         
       


          

         
      


       

      
       

       
       

  
       

        
       

          
         

         
  

         
       
        
          
         

      
       

          
         

           
           

          
     

         
         
         
          

           
             

        
         

   
        

        
           

           
         

         
        

           
        

         





































































































































































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום חמישי עמ' ב

המשך בעמוד רלר



רמ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח ניסן, ערב שבת מברכין חדש אייר, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק והקודמיו.

ובעמדנו בימים המחברים חדש הגאולה )ממצרים והעלמות( עם חדש זיו, ופירוש חז"ל, זיותני 

עולם, להאיר גם העולם )מלשון העלם והסתר כידוע(, הוא חודש השני,

יהי רצון שכאו"א מאתנו יעשה המוטל עליו בהאמור ובאופן של חירות מכל ענינים המבלבלים, 

וההשתדלות והיגיעה )שדוקא ע"י יגעת - אז - ומצאת( תהיינה להעלות מטוב לטוב יותר, מקדש לקדש 

הקדשים.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

מ. שניאורסאהן

             

      
        

         
        

          
         

      
        
       

     
         

        
          
        

  
        

       
        

         
       

          
          

           
        

        
   

          
          

        
         

 
         

         
          

          
  

         
      

          
       
        

     
       

      
     

          
         

        
 

        
         

        
        

         
        

           
       

         
          
          


         

        
  
        

       
        
         

 
        

        
           

     
         

          
        

        
         

          
         

         
        
          

        
    

           
      

       
          

          
         

         
        

       
         

         
          


         

          
          

      
        

       
        

      
       

       
     

   
         

        
         

     
       

       
         

          
           

           
           

        
         

 

























































































































































































































































             

        
         

        
          
          
           
          




          
          

 
        

       
          

           
      

          
          

    
          

         
         

           
          

         

          
      

        
 


         

           
          

        
        

          
     

        
        

          
         

         
          

    
         
        

       
          

         
          

  









































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום ראשון עמ' ב
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המשך ביאור למס' הוריות ליום רביעי עמ' ב
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המשך ביאור למס' הוריות ליום חמישי עמ' א

             

     
       

         
         

         
             

     

       
    

       
       

      
         

        





























המשך מעמוד רלו
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כא  סעיף  התחלת  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
   קטנים פעמונים כמין  הם זגין  -.
   על המחוברים בגד  שקישוטי משמע -

- ארוג שאינו  כדבר  דינם שונים, ותופסנים קרסים ידי
בהם. לצאת ואסור 

הבא  הסעיף על  ראה - שייפלו  חשש אין  .ואם
   שמא חוששים אין  קטנים בבנים -

איסור , בזה שאין  - בידו  ויביאם הזגין  יסיר  או  יפול 
בלבד  האב על  הוא החשש .אלא

   שחפצים קטנים, בבנים היינו  -
בהשמעת  חפצים שאין  גדולים אמנם הקול , בהשמעת

מותר  - .הקול 
  'בשבת ללבשם 'אסורים מהלשון  -

בלבישה  שכבר  מפני אסורה, עצמה שהלבישה משמע
מנת  על  לקטן  הבגד  נתינת ולכך  הפעמונים, קול  נשמע

בידיים  איסור  כמאכילו  נחשבת .שילבש

 
ט .198) משנה פ "ו רע "ב 
של 199) בקשר קשורים כשהזגין שגם משמע  מהלשון

יתירנו, שהקטן לחוש יש בשבת, להתירו שאסור קיימא
להתיר  אפשר בגדול אבל ויטלטלו, יסירנו אביו כך ואחר

טו). ס "ק  לדוד (תהלה קיימא של בקשר
האב ,200) ישמע  שלא אפשר אי  ושם: לב , ס "ק  מג"א

האב . ישמע  שמא בשוע "ר: אמנם
יפסוק . שמא בקטן חוששים אם הסעיף  בסוף  וראה

לשוע "ר 201) לומר צריך וכך לה, ס "ק  המג"א פירש כן
להלן. המובא שלח  סי '

לנתינת 202) דומה שילבשנו מנת על לקטן בגד נתינת
מותר  אבל שיאכלה, מנת על לקטן אותיות שעליה עוגה
ליתן  שמותר כשם - שילבשנו מטרה ללא לקטן הבגד ליתן
(כמבואר  שיאכלנה מנת על שלא אותיות שעליה עוגה לו
וכן  יא, ס "ק  קמז סי ' בבדה"ש החילוק  וע "ד ס "י , שמג בסי '
העוגה  נתינת שהיתר שם השני  החילוק  פי  על  גם הדברים
נאסרה  לא שהאכילה משום שיאכלנה, מנת על גם הוא
נאסרה, עצמה הלבישה כאן אך האותיות, שבירת כי ֿאם

ב . ס "ק  שמג סי ' התהל"ד קושיית סרה ובזה
שכאן  (80 ע ' תתלא גליון וביאורים (הערות שחילקו ויש
נמצא  היכן האב  שידע  כדי  הקול בהשמעת חפץ  האב 
שם  משא"כ התינוק , את להרגיע  בשביל אפילו או התינוק ,

ומלבד  האותיות, בשבירת או העוגה באכילת חפץ  שאינו
כלל  נזכר לא בידיים, ספיה לזה לקרוא שבסברא הקושי 

הקול. בהשמעת האב  של רצונו בשוע "ר
המיוחד 203) (בכלי  שיר של קול להשמיע  אסור א: סעיף 

זה  לקול כשצריך אלא בזה איסור אין ומכלֿמקום לכך)...
אינו  אם אבל לכך... המיוחד בכלי  להשמיעו מתכוין והוא
לו  צריך שאינו מפני  כלי  באותו כלל קול להשמיע  מתכוין
שיש  זוג כגון הכלי  כשנוטל מאליו נשמע  שהקול אלא כלל
זוג  בו שקבוע  בבגד לבוש לילך ואפילו עינבל ... בו
לכך  מתכוין שאינו כיון מותר שיר של קול המשמיע 
כוונתם  שבקטנים לה ס "ק  המג"א ע "פ  לעיל (ונתבאר

הקול). להשמעת
בזוג 204) לשחק  או לתינוק  באגוז לקשקש אין... ב : סעיף 

כלי יתקן שמא גזירה אסור, בו וכיוצא זה כל שישתוק  כדי 
שיר.
שאין 205) הקודמים בסעיפים שנתבאר (לאחר ה: סעיף 

כן  אם אלא שבת, חילול כמו מאיסור הקטן להפריש חיוב 
לענין  זה וכל לחנכו): מחוייב  שאביו חינוך לגיל הגיע 
לכל  אסור בידים איסור לו לספות אבל מאיסור להפרישו
דברים  ואפילו כלל... הבנה בר אינו אפילו התורה מן אדם
צריך  הוא אפילו להאכילו אסור סופרים מדברי  האסורים

לכך.



רמד   

          

„È מסכך אם אבל הגג תחת כשמסכך אמורים דברים במה
זה  סמוכין שהן פי  על אף  הקורות או העצים גבי  על
כאן  אומרים ואין כשרה זו הרי  טפחים משלשה בפחות לזה
רחב  אחד כעץ  נחשבין ויהיו העצים כל שיצטרפו לבוד
הסוכה  את פוסל שהוא טפחים מארבעה יותר הפסול מסכך
עץ  בין מונח  כשר שסכך שכיון תרל"ב  בסימן שיתבאר כמו
לבוד  אומרים ואין יצטרפו שלא ביניהם מפסיק  הוא לחבירו

בינתיים: מפסיק  דבר שום אין כן אם אלא

ÂË ית העצים תחת לישב  מותר תרל"א:ואם בסי ' באר

ÊË עליה היה שלא הסוכה גבי  על פסול סכך הניח  אם
סכך  גבי  על כשר סכך עליה הניח  ואח "כ סכך שום
ונשאר  הסוכה גבי  מעל הפסול סכך הסיר ואח "כ הפסול
העושה  וכן הסוכה גבי  על מיצל בלבדו הכשר העליון סכך
הגג  גבי  על כשר סכך והניח  הבית גג תחת הסוכה דפנות
זו  הרי  עליה המונח  הסכך מתחת הגג את הסיר ואח "כ
שהניח  בשעה דהיינו הסוכה את שעשה שבשעה לפי  פסולה
מחמת  פסולה הסוכה היתה הסוכה עיקר שהוא הכשר סכך
עשה  לא הפסול את כשהסיר ואח "כ שעליה הפסול סכך
ע "י נתכשרה מאליה אלא להכשירה הסוכה בגוף  מעשה
ולא  וגו' לך תעשה הסכות חג אמרה והתורה הפסול הסרת
אינה  בפסול שהיתה הראשונה שהעשייה מאליו העשוי  מן

כלל: עשייה נחשבת

ÊÈ עצמה מחמת היה הסוכה שפסול אמורים דברים במה
הפסול  גבי  על הכשר סכך שהניח  שאמרנו בנדון כגון
עצמו  מחמת בפסול נעשה הכשר סכך דהיינו הסוכה שגוף 
להדפנות  בינו מפסיק  דבר שיש כיון כלל סכך נקרא שאינו
הוא  הסוכה פסול אם אבל כלום מועיל צלו אין שהרי 
גג  תחת סוכתו העושה כגון אותה הפוסל אחר דבר מחמת
הסוכה  גבי  מעל הגג את הסיר כהלכתה שסככה ואחר הבית
כיון  להכשירה בגופה מעשה עשה שלא אע "פ  כשרה זו הרי 
שמיצל  הבית גג דהיינו אחר דבר מחמת אלא פסולה שאין
בסכך  כהלכתה מסוככת היא שהרי  עצמה מחמת ולא  עליו
הכשר  מעשה שעשה כיון לכך דפנותיה גבי  על המונח  כשר
שם  קבועין שהיו הגג עצי  את שהסיר דהיינו הפוסלה בדבר
פסול  סכך שם עליה היה ולפיכך צל לשם ולא דירה לשם
כשר  סכך שם עליהם נקרא לגמרי  משם שהסירן ועכשיו
כמו  כשר סכך שם עליהם נקרא הנשארים העצים על ואפילו
את  להכשיר זה הכשר מעשה מועיל לפיכך למעלה שבארנו
עשה  וכבר הגג מחמת אלא פסולה היתה שלא כיון הסוכה

הכשר: מעשה בו

ÁÈ כגון הפוסלה בדבר הכשר מעשה עשה לא אם אבל
עשה  אלא קביעותו ממקום לגמרי  הגג את הסיר שלא
הסירו  שלא כיון הגשם בעת ולסגור לפתוח  דלת כעין אותו
להכשיר  מועיל אינו ולפיכך גמור מעשה זה אין לגמרי  משם
מחמתה  שנפסלה הסוכה את ולא הנשארים העצים את

הסוכה): על מאהלת והיתה הדלת נפתחה לא (כשעדיין

ËÈ שפתח קודם הסוכה את כשסיכך אמורים דברים במה
שבשעת  אלא שפתח  לאחר אפילו או בגג הדלת את
דכיון  הסוכה על מאהלת והיתה סגורה הדלת היתה הסיכוך
מה  לה מועיל אין שוב  בפסול היתה הסוכה שעשיית
הסוכה  בגוף  מעשה עשה שלא כיון הדלת את פתח  שאח "כ
ולא  כהלכתה פתוחה הדלת היתה שסיככה בשעה אם אבל
ונפסלה  סגרה שאח "כ אע "פ  הסוכה על מאהלת היתה
את  פותח  כשהוא מקום מכל סגורה שהדלת בשעה הסוכה
היתה  עשייתה שתחלת כיון להכשירה חוזרת הסוכה הדלת

פתוחה: היתה שהדלת בשעה בכשרות

Î היא הרי  בהם ופותח  שסוגר צירים זו לדלת יש ואם
ואין  ויו"ט  בשבת ולפתחה לסגרה ומותר גמור כפתח 

ובנין: סתירה איסור משום בזה

‡Î סוכה מצות לשם תחתיה ישב  שלא שיזהר וצריך
חובתו  ידי  יוצא ואינו פסולה היא שאז סגורה כשהיא

זו: בישיבה

הגג : תחת  או האילן תחת  סוכה  העושה  תרכו סימן ד חלק 

מפסיק ‡ אחר אהל יהא שלא הסכך אויר תחת לישב  צריך
אהל  בצל ולא סוכה בצל יושב  שיהיה כדי  להסכך בינו
מן  טפחים עשרה גבוה שהוא דבר אלא אהל נקרא ואינו
לפיכך  תחתיו לישב  אסור דפנות לו שאין ואע "פ  הארץ 
טפחים  עשרה גבוה[ה] היא אם בסוכה המטה תחת הישן

חובתו: ידי  יצא לא

 בשיפוע המטה סביבות הפרוסה הכילה תחת הישן וכן
פרוס  ממנו טפח  שרוחב  דהיינו טפח  גג לה יש אם
שהוא  שהכלונס  כגון בשיפוע  ולא המטה גבי  על ביושר
עשרה  ויש טפח  רוחב  בו יש גביו על ופרוסה בו תלוי 
המטה  עד שממנו אע "פ  הארץ  עד זה טפח  גג מן טפחים
ידי יצא לא אעפ "כ טפחים עשרה שם אין עליה שישן
נקרא  הארץ  מן טפחים עשרה הגבוה טפח  גג שכל חובתו

אהל: בצל אלא סוכה בצל ישן שאינו ונמצא אהל

טפחים ואפי‚ משלשה בפחות יש אם טפח  גג לה אין לו
הכלונס  מעל שירדה לאחר דהיינו טפח  רוחב  לגג סמוך
הכלונס  עד זה טפח  מן שם אין טפח  ונתרחבו ומכאן מכאן
כנגד  שלא אפילו תחתיו לישן אסור ביושר טפחים שלשה
משלשה  פחות שכל לפי  תרל"א) סי ' סוף  (עיין זה טפח 
דבר  וכל טפח  רוחב  בגגה יש וכאלו כלבוד הוא טפחים
מפסיק  אהל ונמצא אהל נקרא כולו טפח  רחב  גג לו שיש

להסכך: בינו

קונדסין „ ארבעה דהיינו קינוף  גבי  על סדין שפירס  מי 
לזה  מזה כלונסות ומניח  המטה רגלי  מארבעת הבולטין
אפילו  סופרים מדברי  תחתיו לישן אסור סדין עליהן ופורס 
הארץ  מן טפחים עשרה גבוהין אינן אלו קונדסין ראשי  אם
שפרוס  הסדין דהיינו ביושר טפח  רחב  גג להם שיש כיון

מלמעלה: גביו על
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רמה    

מראשותיה ‰ המטה באמצע  בולט  אחד קונדס  אם אבל
לזה  מזה כלונס  ומניח  במרגלותיה כנגדו בולט  והשני 
רחב  גג לו ואין בשיפוע  פרוס  שהסדין כיון סדין עליו ופורס 
גבוה  הכלונס  שאין והוא תחתיו לישן מותר ביושר טפח 
טפחים  עשרה גבוה הוא אם אבל המטה מן טפחים עשרה

הסדין: תחת לישן אסור * המטה מן

הארץ  מן טפחים העשרה מודדין שבכילה ומה הג"ה: *]
שהכילה  שהכלונס  לפי  היינו המטה מן אותן מודדין וכאן
לא  המטה תנטל ואם במטה קבוע  איננו גבה על פרוסה
מן  הבולטין בקונדסין קבוע  הכלונס  כאן אבל הכילה תנטל
זה  לחילוק  וטעם הסדין ינטל המטה תנטל ואם המטה

הטעם:] שם עיין תר"ל סי ' בסוף  יתבאר

Â המצוירים וסדינין המצוירים קרמים בסוכה לפרוס  מותר
ואע "פ  הסכך תחת בין הכתלים סביב  בין לנאותה כדי 
בסימן  שיתבאר כמו לסיכוך ופסולין טומאה מקבלין שהן
כדין  טפחים בארבעה הסוכה את פוסלין אין אעפ "כ תרכ"ט 

תרל"ב . בסימן שיתבאר וכמו פסול סכך

פי על אף  ממש תחתיהן לישב  אפילו שמותר אלא עוד ולא
ה  מן טפחים עשרה גבוהין אהל שהן חשובין אינן ארץ 

כיון  הסכך לגבי  בטילין שהן לפי  להסכך בינו להפסיק 
נעשה  שלא שכל ועוד לנאותו דהיינו הסכך לצורך שנעשו
משום  הסוכה את פוסלין אין ולכך עליהם סכך שם אין לצל
לגבי בטלין שהן לפי  תחתיהן לישב  ומותר פסול סכך

הסכך.

טפחים  ארבעה בתוך סמוכין כשהן אמורים דברים במה
ממנו  מופלגין הם אם אבל אצלו בטלין הן ואז להסכך
כדין  הסוכה את ופוסלין אצלו בטלין אינן טפחים  ארבעה

תרל"ב . בסי ' שיתבאר דרך ועל פסול סכך

אלא  הסוכה את פוסל אינו פסול שסכך אע "פ  מקום ומכל
טפחים  ארבעה בו אין אם אבל טפחים ארבעה בו יש כן אם
להרחיק  שלא ליזהר יש אעפ "כ תחתיו לישב  אפילו מותר
בהן  שאין אע "פ  טפחים ארבעה הסכך מן הסוכה נויי 
שאז  טפחים ארבעה בהן יהיה שמא גזירה טפחים ארבעה

תחתיהן: לישב  אסור

Ê דבר הסכך תחת פירס  אם אבל הסוכה בנויי  זה וכל
ע "ש: תרכ"ט  בסימן יתבאר לסוכה נוי  שאינו

בסוכה : הישן דין תרכז סימן ד חלק 

היא ‡ תחתונה של שסככה סוכה גבי  שעל סוכה
לסכך  התחתון סכך בין יש אם עליונה של קרקעיתה
כמו  הסוכה גובה הכשר שיעור שזהו טפחים עשרה העליון
בכרים  בעליונה להשתמש ויכול תרל"ג בסימן שיתבאר
כשרה  העליונה התחתונה בסוכה תפול ולא וכסתות
שניה  וא"ו חסר וגו' תשבו בסכת שנאמר פסולה והתחתונה

סככים. שני  תחת ולא אחת סוכה משמע 

אפילו  בעליונה וכסתות בכרים להשתמש יכול אינו אם אבל
לדירת  אפילו כלל ראויה אינה שהעליונה כיון הדחק  ע "י 
בכרים  בה להשתמש יכול אינו הדחק  ע "י  אפילו שהרי  ארעי 

התחתונה  את פוסלת ואינה כלל סוכה נקראת אינה וכסתות
סוכה. שתחת סוכה משום

שחמתה  או טפחים עשרה גבוהה אינה העליונה אם וכן
את  לפסול כלל סוכה נקראת אינה מצילתה מרובה

התחתונה:

בלי מחמתה מרובה צלתה היא התחתונה אם לפיכך
אפילו  ענין בכל כשרה היא אז העליונה סכך צל צירוף 
מקרקעית  אמה מעשרים יותר גבוה העליונה סכך אם

הו  העליונה שסכך ואע "פ  לסוכה התחתונה פסול א
שסכך  ונמצא אמה מעשרים למעלה שהוא מפני  התחתונה
שכל  תרכ"ו בסימן נתבאר וכבר התחתונה על מיצל פסול
כשרה  התחתונה אעפ "כ שתחתיו כשר סכך פוסל פסול סכך
אמרו  שלא מחמתה מרובה צלתה העליון סכך אם אפילו
שפיסולו  בסכך אלא שתחתיו כשר סכך פוסל פסול שסכך
טומאה  לקבל שראוי  דבר או מחובר כגון עצמו מחמת הוא
לו  גורם אחר שדבר אלא עצמו מחמת שכשר סכך אבל
סכך  פוסל אינו אמה מעשרים למעלה שמונח  כגון לפסול
בסוכה  לסיכוך ראוי  בעצמו שהוא כיון שתחתיו כשר

שתחתיו:

ע "י‚ אלא מחמתה מרובה צלתה אין התחתונה אם אבל
למעלה  הוא העליונה סכך אם העליונה סכך צל צירוף 
שאין  פסולה התחתונה התחתונה מקרקעית אמה מעשרים

לכשיעור: להשלים כשר לסכך מצטרף  פסול סכך

אינה „ אם הספינה בראש או העגלה בראש סוכתו העושה
בה  והיושב  פסולה דיבשה מצויה ברוח  לעמוד יכולה
לפי חובתו ידי  יצא לא כלל רוח  שם שאין בשעה אפילו
מצויה  ברוח  לעמוד יכולה אם אבל כלל דירה שאינה
כשרה  דים מצויה ברוח  לעמוד יכולה שאינה אע "פ  דיבשה
חובתו  ידי  יוצא מהלכת שהספינה בשעה אפילו בה והיושב 
ראויה  (שתהא קבע  דירת להיות צריכה אינה שהסוכה

עראי : דירת אלא הרבה) לימים

שראש ‰ האילן בראש או הגמל בראש סוכתו העושה
על  וסיכך מחיצות שם ועשה סוכתו קרקעית הוא האילן
להשתמש  שאסור ויו"ט  בשבת לה עולין ואין כשרה גביהן
בסימן  כמ "ש טוב  ויום בשבת לקרקע  ובמחובר חיים בבעלי 
קיום  מפני  סופרים דברי  של שבות אפילו דוחין ואין של"ו

ע "ש: תקפ "ו בסימן שנתבאר מטעם סוכה מצות

Â סכך של שהקנים אלא הארץ  על היא הסוכה אם ואפילו
ויו"ט  בשבת לתוכה לכנוס  אסור האילן על מסומכין
בו  יתלה או חפציו שם שיניח  בהסכך ישתמש שמא גזירה
הסכך  דהיינו האילן בצדדי  משתמש ונמצא דבר שום

להשתמש ואסור האילן צדדי  נקרא האילן על בו שסמוך
של"ו: בסי ' כמ "ש ויו"ט  בשבת

Ê רגילים שהיו הראשונים בימים אמורים דברים במה
עכשיו  אבל חפציהם שם ולתלות להניח  בסכך להשתמש
ליכנס  להתיר יש ולפיכך לכך חוששין אין בכך רגילין שאין
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רמו   

שאין  האילן על הסכך את לסמוך אין לכתחלה מקום ומכל
כמו  לסכוך הראוי  בדבר אלא לכתחלה הסכך את מעמידין

הטעם: שם עיין תרכ"ט  בסי ' שיתבאר

Á הגמל ראש על נסמכים הסכך של הקנים ראשי  ואם
הגמל  שהרי  קבע  לה שאין לפי  פסולה בדיעבד אפילו
בראש  סוכה הכשירו ולא הסכך ויפול מכאן לילך סופו
הגמל  גבי  שעל מחיצות גבי  על סיכך כן אם אלא הגמל

הגמל: עם מטלטלת שהסוכה

Ë ראש על דפנותיה ומקצת סוכתו קרקעית מקצת העושה
אחר  דבר על דפנותיה ומקצת קרקעיתה ומקצת האילן
ינטל  שאם בענין עשויה היא אם הדפנות גבי  על וסיכך
מותר  תפול ולא אחר הדבר על עומדת היא תשאר האילן
ואם  האילן דרך על שלא בסולם ויו"ט  בשבת לה לעלות
האילן  על שסמיכתה דכיון ויו"ט  בשבת לה עולין אין לאו
שבארנו  כמו האילן בצדדי  משתמש לתוכה כשנכנס  נמצא

למעלה:

סוכה : שתחת  סוכה  דיני תרכח  סימן ד חלק 

והוא ‡ הארץ  מן צומח  שהוא בדבר אלא מסככין אין
אינו  אם אבל טומאה מקבל ואינו הקרקע  מן תלוש
עורות  כגון טומאה מקבל שאינו אע "פ  הארץ  מן צומח 
מיני או עפר או טומאה מקבלין שאינן נעבדו שלא בהמה
טומאה. מקבלין שאינן כלים מהן עשה שלא אע "פ  מתכות
מן  צומח  שהוא אע "פ  טומאה לקבל שראוי  דבר כל וכן
מיני וכל הוכשרו שלא אע "פ  אוכלין מיני  כל כגון הארץ 
מקבלין  שהן קבול בית להן שיש עץ  של אפילו כלים

באספך  לך תעשה הסכת חג שנאמר בהן מסככין אין טומאה
קשין  דהיינו מדבר הכתוב  ויקב  גורן בפסולת ומיקבך מגרנך
ומהן  והיקב  הגורן מן אותן שאוספים וקנין שבולת או
תעשה  טומאה מקבל ואינו הארץ  מן שצומחין בהן וכיוצא

אחרים: מדברים ולא סוכות לך

 אע "פ אחת שעה טומאה לקבל ראוי  שהיה דבר כל
ואין  שנשברו כלים כגון טומאה מלקבל נטהר כך שאחר
שבלו  מטלניות וכן טומאה לקבלת הראוי  כשיעור בשבריהן
ששוב  אצבעות שלש על אצבעות שלש בהן נשתייר ולא
הכלי מן שנשבר כלי  של יד בית וכן טומאה מקבלין אין
ועכשיו  כמוהו טומאה מקבל היה לכלי  מחובר שבעודו
היו  אחת שפעם כיון אלו כל טומאה שום מלקבל נטהר
בהן  לסכך שלא עליהם חכמים גזרו טומאה לקבלת ראוין
בסכך  המסכך כמו פסולה סוכתו וסיכך עבר ואם לעולם

התורה: מן פסול שהוא

שאין ‚ דהיינו זכרים אותן עושין יש חצים של יד הבית
קבול  בית כעין בחץ  עושין אלא נקב  שום בהן נוקבין
דהיינו  נקיבות אותן עושין ויש לשם יד הבית את ותוחבין
הנקב  לתוך ונכנס  כמרצע  עשוי  והחץ  בראשן נקב  שעושין
קבול  בית להם שאין לפי  טומאה מקבלין אין והזכרים
בהחץ  קבועין היו לא עדיין אם בהן לסכך מותר ולפיכך
שהבית  אע "פ  קבול בית בהן שיש כיון הנקיבות אבל מעולם
עוד  להתרוקן שלא עולם מלוי  החץ  ע "י  למלאות עשוי  קבול
סוכתו  בהן סיכך אם ולפיכך טומאה מקבל הוא אעפ "כ

פסולה:

הסכך: להיות  צריך ממה  תרכט  סימן ד חלק 
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 תלע בריאל  "עתיד : ו] א '. ב'־ע''ה ע"ד,  ד תרא  בבא   יְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָוע
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.(צו פר ת לעיל  תאר  כמ)ְְְְִֵֵֶַַָָָ

."'כ זה  לוית"  מעני ב', קל "ב,   טו, ר ה ר ה מת  יְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוע
עד  י''א , מת: א '. רמ"ז,   ויחי, א ', חלק   בזהר : ח , ב'. ְְְִֵֶַַַַַַַַֹ

"עמק   יוע א '. קע''ד, לח , א '. עד נ"ח ,   אחרי, ב'. עד ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַנ',
ג'). עד פ "ד,   י"ד, רק  י"ד, ער  " לֶֶֶֶַַַַַה

."  ל "ובי התחיל  דר  מה תאר  כמְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

יד הא   מ "וח  התחיל  דר  מנחה  פיר תאר  מה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוע
."'כ ְִָמנחה

.(' א עמד  ס קמ"א ,  ) לדת פר ה  יְְְֵַַַָָָוע

 

 בת כמ יחרב "ונהר   עני ב) (קס''ו, ר מה פר ת : ְְְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָ
"ויב   הרמ''ז תב מה ב'). עד ו',  ד) בברא ית . ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ

יעקב". א  "'לרח ק ' י ,א '), ו'  ד)  ֲֵַַַָָָָֹ

 ני ת ונק י סק  על  "יא ר  מה תאר  מה  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוע
אמר . פר ת ְְֱִֵַָָָיראל ",
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 עני בנת", י  ללב" התחיל  ר   ס תאר  מה  וע)ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
.("  ר ני  רא את "נא  התחיל  בדר  איי". ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ"יוה

."הויה ל די ני "וכל  סק  על  – אחר    מק תאר  מה  יוע)ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
'רביא '. היינ כר ב . בי ר  ער  יייה ערכי "ר ס",  יְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוע

תב  מה  וע לי". אח  ני "מי התחיל  דר  תאר  מה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוע
.(  " מל  ב"מק קנ''ו. וצא , פר ת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

   

 מה  וע להויה". א ירה התחיל " דר  תאר  מה  וע)ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

 האר "טבה סק  ועל  .*" דיהיה וק ל  סק  על  "יא ר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָתאר 
מאד"). ְְֹֹמאד

 וג" סק  על  א ') (קי''ב, ורא , ההר " "ביא רי תאר  מה  וע)ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
התחיל  דר  תאר  מה ."'כ היא  אבי בת אח תי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאמנה

.(" המ דל   .י ח"  עני הר ת", את ת העל"ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

          
       

.( ירינה  מעני , לוית  ער  יייה ערכי ר ס  וע)ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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השתחווא'‰Â‰(יט ) בין  הנ "ל  השתחוואה בחי'
שזהו  דיצחק השתחואה בין  דאברהם
השגתה  עמקות מצד  הנשמה של  במציאו ' ביטול  בחי'
באה  ע"כ  הגבלתה כלי משרש למעלה אא"ס בעצמות
ענין  ממש זהו  הנה כנ "ל  וביטול  השתחוואה לכלל 
ממש. דמלכא בגופא לאשתאבא בנשמות הנ "ל  המאמר 

למעלה  מבואר  שבא להיות הנשמות התהוות בשרש
לבד  לבושים בחי' כו ' דמחשבה אותיות צרופי מבחי'
אא"ס  עצמות בבחי' היינו  דמלכא בגופא ולאשתאבא
כנ "ל  חד  וגרמוהי וחיוהי דאיהו  דאצי' וכלים שבאורות
ביטול  בחי' שהוא הנ "ל  השתחווא' בחי' ממש והיינו 
שמקבלת  הראשון  כחה משרש שמתבטלת אמיתי
ונכללת  הנ "ל  דלבושי' אותיות בבחי' חוצבה ממקור 
הנ "ל  דמלכא גופא בבחי' דהיינו  חוצבה ממקור  למעלה
עולה  זו  שבהשתחווא' שלה ההשתחווא' ענין  וזהו 
הדברים  וביאור  וד "ל . דמלכא בגופא להשתאב למעלה
מרכבה  שהיה אוהב"י דאברה"ם אהבה בבחי' כמו  הנה
שהן  דאצי' עליונות שבמדות עליון  וחסד  אהבה לבחי'
המחשבה  באותיות שמתצמצמו ' דז "א כלים בחי'
נשמת  והרי כו ' נשמתין  פרחין  דמנהון  לבושי' שנקרא
אך  גבול  בבחי' מאין  יש הבריאה בעולם הוא אברהם
בחי' שהוא מאין  אותה המהווה חוצבה מקור  שרש
(עד "מ  דז "א חסד  כלי לבחי' המגביל  המחשבה אותיו '
בבחי' המחשבה באותיו ' שמתצמצמי' לבא הרהורי

ב"ג  בלתי אלקות בחי' הוא במ "א) כמ "ש נפרד  לבוש
וכאשר  ליש מאין  אברהם נשמת להוות שמתצמצם
ע"י  אותיות בחי' חוצבה במקור  נשמתו  תדבק
ובחי' ענין  הוא נפלאה ודביקות אהבה התפעלות
אבל  כו ' ונסוע הלוך  כמ "ש הנ "ל  קירוב אחר  הקירוב
לבחי' באה אז  חוצבו  למקור  בהגיע הקירוב עוצם אחר 
גופא  בעצמות שהוא יותר  אמיתי וביטול  עמוקה השגה
עליית  בחי' והוא הלבוש מבחי' שלמעלה דמלכא
בחי' וזהו  דמלכא בגופא לאשתאב דאברהם הנשמה
הנ "ל  הקירוב שאחר  וההשתחווא' הביטול  הוא הריחוק
יותר  בריחוק א"ס ערך  הפלאת ותשיג שתכיר  ע"י
המציאות  בביטול  משתחווה ולכך  הראשונה מהשגתה
הרי  ונמצא דמלכא בגופא התכללותה הוא זה וביטול 
כלולה  תחלה שהיתה מכמו  הרבה אור  ביתרון  נתעלה
שמתכללת  דהיינו  לבד  לבושים בחי' חוצבה במקור 
דאיהו  ממש א"ס בחי' דאצי' עליון  וחסד  אהבה בבחי'
להבין  יש עדיין  אך  וד "ל . באריכות כנ "ל  חד  וחיוהי
גופא  בבחי' להתעלות דאותיות לבוש בחי' יוכל  איך 
הענין  הנה אמנם כנ "ל . נפרד  בחי' הוא שהלבוש אחר 
דאדום  בגלותא דאברהם דזרע' בר "מ  אמר  דלזאת הוא
הנשמות  יוכלו  שעי"ז  דוקא היפוכו  א' לכל  ליתן  כו '
להיות  הדבר  וביאור  כנ "ל  דמלכא בגופא לאשתאבא
רק  בא כחו  עצם מכפי יותר  אור  התגברות שאין  ידוע
האש  יסוד  התגברו ' כמו  דוקא המנגדו  היפוכו  מצד 
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רנ   

מתגבר  כי כחו  מטבע יותר  אז  שיגבר  המי' יסוד  לנגד 
יחד  הנלחמים כמשל  המנגדו  היפוכו  לנגד  ביותר 
כחו  מכפי ביותר  בעצמו  להתגבר  צריך  המנגד  שמפני
בגלותא  דאברה' דזרעא זה בענין  הוא וכך  כו ' בעצם
דרוח  קשו ' גבורו ' הוא אדום קליפת בחי' דהנה דאדום
ממש  היפך  וזהו  כנ "ל  בחמימו ' תאוה המתאוה הבהמה
כמים  ונדבק שנמשך  אוהבי דאברהם חסד  בחי' לנגד 
וכל  מכל  עצמותו  כל  בהפשט ' חיים באלקי' למעלה
הוא  אדום ובחי' כנ "ל  קירוב אחר  הקירוב בחי' שזהו 
אש  רשפי הגבורות בבחי' שהוא הא' דברים בב' להיפך 
תאות  רק מתאוה שהוא במה והב' כו ' זרה תשוקה
האדום  מן  נא הלעיטני כמו  לגרמיה הב הב דוקא עצמו 
ובכל  ודבר  יש להיות עצמו  להנאת דוקא שזהו  כו '
ואהבה  חסד  ובחי' כו ' רצונו  ימלא נפשו  תאוה אשר 
בכל  מעצמותו  לצאת ממש להיפך  הוא דאברהם
לו  אשר  מכל  ברייתא עם טיבו  עביד  וע"כ  כו ' הרצונות
הב  דהב הגמור  היפך  כו ' כלום לעצמו  השאיר  לא
דאברהם  זרעא ובהיות כנ "ל  דוקא ולגרמיה לעצמו 
המנגדו  היפוכו  בחי' שהוא דוקא דאדום בגלותא
בעצם  כוחם מכפי ביותר  מתגברים אזי כנ "ל  בתכלית
וכח  אור  בהן  ומאיר  הנ "ל  בלבושים חוצבם ממקור 
גופא  בבחי' לאשתאבא שהוא ממקורם יותר  גדול 
ברבבה  א' כביטול  ונכלל  בטל  הראשון  וכחם דמלכא
המנגד  מצד  רק זה ביטול  אור  יתרון  להם בא ולא כו '
וכמו "כ  במ "א) כמ "ש כו ' לבם הקריב פרעה (וכמו 
שבחי' להיות דוקא דישמעאל  בגלותא דיצחק בזרעא
בעצמות  האמיתי הקירוב בחי' הוא דיצחק השתחוואה

הזה  הקירוב אור  יתרון  בחי' וגם הריחוק אחר  אא"ס
היפוכו  בחי' מצד  רק בהם בא לא זו  בהשתחוואה
ידוע  להיות דוקא דישמעאל  קליפה בחי' והוא המנגדו 
הרוח  גסות מצד  רק בא שאינו  דישמעאל  חסד  בבחי'
בעיניו  מאד  ורם גדול  בהיותו  רק הוא אכזרי בטבעו  כי
השפלים  הבריות עם מתחסד  גדולתו  לפי ע"כ 
נכנעים  הכל  שיהיו  חיותו  כל  וזה בצלו  שיסתופפו 
בבחי' הרוח  גס שהוא לפי רק שזהו  הימנו  ומקבלים
חסד  בחי' דאברהם חסד  שפע ממותר  ויצא כו ' גדלות
בסט ' המנגדו  היפוכו  יותר  מתגבר  ואז  כידוע דקדושה
דזרעא  העצום והריחוק השפלות בחי' והוא דקדושה
בחי' שהוא האמיתי הקירוב בחי' בא שמזה דיצחק
כו ' שמתפעל  מי יש שלא ממש במציאות ביטול  מ "ה
הגמור  היפוך  וזהו  דיצחק השתחוואה בענין  כנ "ל 
בחי' להם בא ולא דישמעאל  הרוח  גס מבחי'
בגלותא  המנגד  מסיבת רק דיצחק השתחוואה

בג  דאברהם זרעא היה אם אבל  כו ' לותא דישמעאל 
אדרבא  המנגד  היפוך  דישמעאל  חסד  שאין  דישמעאל 
דישמעאל  חסד  יצא המותרות מבחי' דקדושה שמחסד 
שלהם  נשמות היו  לא לפניך  יחיה ישמעאל  לו  וכמ "ש
עולין  היו  רק השתחוואה בבחי' כו ' בגופא משתאבים
דאדום  בגלותא היו  אם דיצחק זרעא וכן  לבד  למקורם
עשו  ממנו  שיצא דקדושה דיצחק מגבורות באין  שהן 
השתחוואה  לבחי' באין  היו  לא מנגד  בחי' שאינו 
בגלותא  דאברהם דזרעא בר "מ  א' ולזה כלל  דיצחק
דישמעאל  בגלותא דיצחק וזרעא דוקא היפוכו  דאדום

וד "ל : דוקא היפוכו 
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Â‰ÊÂ השמימה מגיע וראשו  ארצה מוצב סולם ענין 
כידוע  וארץ שמים מחבר  הסולם כי כמו  כמ "ש

(עד  מאוד  הערך  ריחוק שזהו  הארץ מעל  שמים גבהו 
הוא  והסולם השמים) נגד  חרדל  כגרגיר  היא שהארץ
שמחבר  סולם בשם ג"כ  נק' היא התפלה כן  המחבר ,
הנשמה  חלק עם טהורה בחי'] למעלה הנשמה [שרש
אופן  עוד  ויש בממלא, סובב חיבור  הוא ועי"כ  בבי"ע
בחי' שזהו  שבנשמה ומדות ששכל  כידוע ג"כ  למטה זה
שלמעלה  בנשמה בחי' עוד  יש אבל  ולב במוח  פנימי'
שרש  מזלי' נק' וזהו  שכל  בשום נתפס שאינו  השכל  מן 

חזי' לא דאיהו  ואע"ג דניאל  בחברי] [וכמ "ש הנשמה
מדליו  מים יזל  ענין  שזהו  הנשמה שרש שזהו  חזי מזלי'
בבחי' בגוף מאיר  ואינו  מקיף שבבחי' הנשמה וזהו 
עם  המקיף בחי' הב' מחברים התפילה וע"י פנימי
נק' פנימי בבחי' שבגוף הנשמה חלק וג"כ  הפנימי,
בחי' הוא ועקב חכמה בחי' הוא יו "ד  היינו  יעקב
פנימי' בבחי' שזהו  המעשה כח  בחי' שזהו  עקביים
בא  אינו  אשר  הנשמה שרש מקיף בחי' נק' ישראל  אבל 
בחי' החיבור  הוא התפילה וע"י בגוף פנימי' בבחי'
בממלא. סובב חיבור  הוא ועי"ז  יעקב בחי' עם ישראל 
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Ê"ÙÚÂ גרה עשרים כי היינו  השקל , מחצית ענין  יובן 
חוזר , דאור  וע"ס ישר  דאור  ע"ס זה"ע השקל 
השקל , מחצית וזהו  המחצה, כ "א להגיע א"א ובעבודה
להגיע  יכול  העני שגם והעשיר , העני שוין  זו  ובבחי'
ל ' תרומה ליתן  שלו , הנפש בחי' בעשר  בעבודתו 
השקל  מחצית במ "א, מזה כמ "ש ואפרשותא ארמותא
חילוקי  יש אלו  העשר  שבענין  רק גרה, עשר  היינו 
ולכן  ועשי', ויצי' דבריאה וע"ס דאצי', ע"ס מדרגו '
לבחי' נפשו  כחות בעשר  להגיע יכול  בדעת העשיר 
אמנם  לעשר  ג"כ  להגיע יוכל  בדעת והעני דאצי', ע"ס
דמל ' ממל ' הוא כ "א נשמת שהרי דעשי', ע"ס בחי' הם
דאצי' ומל ' דבריאה ומל ' דיצי' מל ' מלובש שבו  דעשי'
מ "מ  אך  לעשר . להגיע יכול  ולכן  פי"ח , בסש"ב כמ "ש
מספר  על  והיינו  עשר , על  ירבה לא בדעת העשיר  גם
יותר . הגבוה ממדריגה הם גופא העשר  אבל  עשר ,
להגיע  יכול  אינו  שהוא אם בדעת העני גם ומ "מ 

ימעיט  לא מ "מ  דעשי', לע"ס רק כ "א נפשו  בעבודת
כו '. עשר  ממספר 

Â‰ÊÂ הגבהה ל ' תשא פי' בנ "י, ראש את תשא כי
היינו  כשתשא למשה הקב"ה ואמר  ראש, והרמת
יתן  שכאו "א ההגבהה סדר  זהו  נש"י, את כשתגביה
על  נפשו  שמתחלף כופר  פי' נפשו , כופר  השקל  מחצית
השקל  מחצית על  מחליפה וה"ה הפדיון , הוא הכופר 

בת  נפשו  מגביה ועי"ז  העליון , מרצון  מצוה כלית שהוא
העני  שוים זו  ובבחי' ית'. רצונו  בחי' עד  העילוי
זו  לבחי' להגיע יכול  בדעת העני שגם בדעת והעשיר 
כו '. ימעיט  לא והדל  ירבה לא העשיר  לכן  כנ "ל ,
בבחי' יבוא בה' צדיקי' שמחו  כענין  הוא השני' ומחצה
נותני' אינם המתנה אך  כו '. מתנה עבודת ע"ד  מתנה
בדרך  המחצה צ"ל  לכן  לו , שיותן  שזכה לראוי כ "א
כו '. מתנה בדרך  בעבודה לו  יותן  כשיזכה והב' עבודה,
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של  הביטויים אחד  את נ"ע  הרבי  מביא הבאות  בשורות 
התשובה: בענין - עצמו  העיגול  שבתוך  והמטה  המעלה

   12 חטא על  התיקון  בענין 
החטאועון  ידי על  שנעשה שהפגם  

    שכתוב שם"13כפי ונוקב
של  בכלים פגם עושה  החטא ידי שעל  היינו  הוי '",

הוי' שם (שכנגד  בהם)14הספירות  שהיה האור וממילא ,
לשורשו . מסתלק

   והקליפות הטומאה כוחות
החטא  ידי על  יונקים  "חיצונים", הנקראים 

          
    לאן ההשפעה את שמודד  הקו  אור

הקליפותתגיע , כמות יש  כלומר 

חטא ללא גם לקליפות, מלמעלה  שנקבעה השפעה של
טוב בין  חופשית  בחירה שתיהיה בכדי  שהרי האדם ,

קליפות , של  מציאות להיות  צריך  של לרע
למעלה, שנקבע מה מצד  החיצונים, בשערות

הנמצאות   15-יניקת כלומר
(מלכות), ביותר התחתונה בדרגה  רק היא החיצונים
כמשל  שלה, שבחיצוניות  בחיצוניות רק  גופא ובזה

מהעור. היוצאות  השערות 
   הקליפות של  

 יותר גבוהה  מדרגה  יניקה תוספת  להם נותן  האדם 
להם. שנקבעה המינמלית החטאמהמידה ידי על 
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ותשובה.12. וידוי  מצות צדק, להצמח  מצוותיך  דרך  ראה

טז.13. כד , ויקרא

ד .14. פרק התשובה אגרת תניא

(כו,15. עמו" איש "ויאבק המתחיל  דיבור וישלח , אור תורה
ב).



רנב   

   יניקתם את להפסיק כלומר
) מהקדושה , ולהבא  נכלל מכאן  בזה  

   החטא מזמן  עכשיו  עד 
     להמשיך כלומר

פגם נעשה כאשר לשורשו  שהסתלק האור את ולהחזיר
בכלי.

         
   את מסנוור המקיף האור

לינוק, מפסיקים והם  החיצונים   
הכלים לתוך  שימשך      

    לא הפנימי האור מצד  כלומר,
מצד  אך  החטא, ידי על  שנחסר מה את  להשלים ניתן 
- הפנימי האור של  ומקורו  שורשו שהוא מקיף  האור
האור  סילוק  את  להשלים  ניתן  נחסר, לא  שבשרש כיון

המקיף. האור בכח הפנימי 
 וגם החיצונים יניקת  העברת שגם למרות

יש  הנה המקיף, האור ידי על  הוא  בכלים האור המשכת 
זה המקיף האור  של  דרגה  מאיזה עצמו  בזה  הבדל 

נמשך ,      
       הכלל פי  16על 

כו ' ביותר  מטה למטה יורד  ביותר  גבוה הגבוה דכל 
      שזהו

בשביל  מטה', 'מטה  של  ביותר נמוך  מקום 
      זו המשכה ולכן

דוקא. העיגול  של  העליון  מהחלק היא 
אלא ולהבא  מכאן  ינקו  שלא מספיק שלא 

        
  הקליפות אצל  בשבי  שנמצאים

        
       

 הריחוק בתכלית נמצאים שהניצוצות וכיון 
להגיע שיוכל  המקיף מבחינת  ביותר גדול  אור צריכים 

משם. ולגואלם אליהם
'הב הענין  את לפעול   

 בכלים שהיו  הפנימיים האורות את להחזיר
כנזכר  הוא זה שגם  החטא, ידי על  לשורשם  ונסתלקו 

המקיף, מהאור לעיל     
    יותר קרוב כלומר,  


   ( עצמו   

      של העליון  שבחלקו 
מיעוט  מאיר התחתון  ובחלקו  אור ריבוי מאיר העיגול 
העיגול  של  העליון החלק בין  שונה השפעה  ויש אור

והפגם. החטא בתיקון גם העיגול  של  התחתון  לחלק
דלעיל  ההנחה  את  נ "ע, הרבי  מחדד  הבאות בשורות 

הוא ההבדל  במהות.שבעיגולים  ולא בגילוי רק
במאמרים בארוכה שנתבאר מה את  מזכיר זה  לצורך 

שההבדלים17הקודמים הפנימי  האור  של  עניינו בביאור 
והמטה המעלה  ועיקר  מהותים , הבדלים  הם  הדרגות בין 
ובמיעוט  בריבוי רק ולא מדריגתן  בעצם הוא שבהם
בעיגולים, - מכך  שבשונה  יסביר, ולהלן  האור.
ולא האור ובמיעוט  בריבוי רק הם ביניהם  ההבדלים
כדי (ותוך  מהותי שינוי  אינו  ולכן  מדריגתן , בעצם 
שיש  המהותיים  ההבדלים את  שוב מבאר הדברים 

הפנימי): שבאור המדריגות  בחילוקי
         

  האור ומיעוט  בריבוי בעיגולים הבדלים שיש זה 
שהרי ומטה', 'מעלה של  מוחלטת חלוקה  יוצר  זה אין
המדריגה בעצם חילוק  הוא ומטה מעלה  ענין אמיתת

ומיעוט . ריבוי רק ולא
      - ואילך  לח  פרק

       
    ומיעוט בריבוי  רק ולא 

האור,     
   ביחס 'אין ' נקראת החכמה שלכן
'יש', הנקראת לבינה   שם

   באור     
         

       האור כאשר
האור  של  ודרגה סוג  באותו  הוא במיעוט , נמצא
הבדל  יוצר האור של  המיעוט  אין  שהרי המרובה,

מהותי.
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עמוד 16. האמצעי  אדמו"ר לכ "ק אורה בשערי  ונתבאר הובא
ואילך . נח 

הקודם).17. (בכרך  התשיעי  מהמאמר החל 



רנג    


         

    

ה 'תש"ב] [אייר 

ÈÎ ÈÂ‰" היא צרה ועת כמוהו , מאין  ההוא היום גדול 
יּוׁשע" ידה] [על  וממנה .1ליעקב ִֵַָ

מתייחס  כמוהו " מאין  ההוא היום גדול  "כי הכתוב
"עת  שהיא ומגוג, גוג מלחמת האחרונה, הגלות לזמן 
הסיבה  להיות מוכרחה הצרה ועת ליעקב", צרה

המובטחת. השלימה הגאולה – האמיתית לישועה
באחרית 2בירושלמי  השלימה הגאולה אודות מדובר  ,

הימים.
– יהושע ור ' אליעזר  ר ' – דיעות שתי שם קיימות
יביא  ברוך ֿהוא, שהוא, יסבב יתברך  שה' לסיבה ביחס

השלימה. הגאולה את
ותביא  הגלות את שתשבור  שהסיבה אומר , אליעזר  ר '
לא  ישראל  שבני זמן  וכל  תשובה, היא הגאולה את
שכתוב  כמו  יגאלו , ולא בגלות יהיו  הם תשובה, 3יעשו 

תושעון ". ונחת "בשובה
לגאולה  שהסיבה יהושע, ר ' דעת השניה, הדעה
שה' כפי הגלות לקץ הזמן  שיבוא תהיה השלימה

גזר  .יתברך 
בני  אם יהיה מה אליעזר : ר ' את יהושע ר ' שואל 
האם  לעולם, תשובה יעשו  לא (חלילה) ישראל 

יגאלו ? לא לעולם (חלילה)
קשה  מלך  לישראל  יקים הקב"ה אזי אליעזר : ר ' עונה

יגאל  יתברך  וה' תשובה, יעשו  ישראל  ובני כהמן 
שכתוב  כמו  וממנה 1אותם, ליעקב היא צרה "ועת

יושע".
באחרית  הגאולה את להביא שצריכה שהסיבה מאחר 
יסבב  יתברך  ה' במילא תשובה, להיות מוכרחת הימים
בני  הגלות קץ של  הימים שבאחרית שונות סיבות
על ֿידי  השלימה הגאולה ותהיה תשובה, יעשו  ישראל 

צדקנו . משיח 
הרמב"ם  שאומר  והבטיחו 4כפי צוו  כולם הנביאים כל  ,

וכבר  בתשובה, אלא נגאלין  ישראל  ואין  התשובה, על 
תשובה  לעשות ישראל  שסוף בתורה יתברך  ה' הבטיח 

יתברך . ה' על ֿידי נגאלין  הן  ומיד  הגלות, זמן  בסוף
הצרות, יושע". וממנה ליעקב היא צרה "ועת זהו 
העבר , על  עונש רק אינן  הימים, באחרית רחמנאֿליצלן ,

השלימה. הגאולה של  האמיתי לטוב  סיבה גם אלא
האמיתית, הגאולה הישועה, – יושע" "וממנה זהו 

הצרה. עת מתוך  שיוצאת
.ÂˆÈ˜ אומר משיח  על ֿידי השלימה לגאולה הסיבה

שהסיבה  אומר  יהושע ור ' תשובה, שזוהי אליעזר  ר '
הבטיח  יתברך  שה' אומר  הרמב"ם הגאולה. זמן  היא
מוכרחים  יהיו  ישראל  בני הגלות זמן  שבסוף בתורה

ויגאלו . תשובה לעשות

ב.

Â‰Ê, ישראל בני כל  את מקיפה הצרה שעת לכך  הטעם
לכאלה  ועד  תורה, ובני אלקים יראי בין  חילוק ללא
תורה  עול  ופורקי בדיעה חפשים ליצלן  רחמנא שהם

ומצוות.
כנגד  להכעיס העושים הרשעים אפילו  ישראל , בני כל 
וכולם  אלקית נשמה יש להם גם ומצוות, תורה
השלימה, לגאולה לזכות כדי בתשובה, לשוב מוכרחים

נשמתו ֿעדן  הבעל ֿשםֿטוב מורנו  שאומר  על 5כפי
על ֿידי  – יושע" וממנה ליעקב היא צרה "עת הפסוק

נעשית  עצמה שהצרה היינו  הישועה, באה עצמה הצרה
צהר .

כידוע  אור , נעשה עצמו  שהחושך  הוא, בעבודה הענין 
בעבודה. דרגות מיני כמה שקיימות

כמאמר  החושך , את מגרש שהאור  כזו  עבודה ישנה
עבודה 6הידוע  וישנה חושך ", הרבה דוחה אור  "מעט 

נעשה  עצמו  שהחושך  החושך , את שמהפכים נוספת
אור .
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ז.1) ל , ירמיהו
א.2) הלכה א, פרק תענית
טו.3) ל , ישעיהו
ה.4) הלכה ז, פרק תשובה הלכות
רפד .5) ע' תשע"ב), נ.י ., (קה"ת, השלם טוב שם כתר ראה

חלק  קונטרסים, – המאמרים ספר רפג . רפ ע' שם, גם וראה וש"נ.
ע"ב. מח  א

תעשה 6) צהר ד "ה וראה אדמו"ר]. כ "ק [הערת יב פרק תניא
ואילך ). פ ע' ת"ש המאמרים (ספר ת"ש לתיבה,

(שער 7) ח "א תשובה בשערי  תצא. ר"פ תורה בלקוטי  הובא



רנד   

היצר  בין  הרוחנית המלחמה שעת היא התפילה שעת
אור . שהוא הטוב והיצר  חושך  שהוא הרע

וכו ', התפארות גבורה, אהבה, המידות הוא הרע היצר 
השכל . דרגת את גם לו  ויש

שלו  והתאוה המשיכה כל  שכן  חושך . הוא הרע היצר 
היצר  של  השכל  גם ולכן  הגשמיים, לדברים כולה היא

הבהמית. נפש נקרא הרע
בכל  שקוע הוא גשמיים. בדברים רק  הוא שלו  השכל 
הגשמיים  הדברים כל  את להשיג איך  רעיונות, מיני
צודק. שהוא להוכיח  רבות ראיות ומוצא אוהב, שהוא
זאת  ובכל  צודק, לא שהוא יודע שהוא קורה לעיתים
יודע  עצמו  שהוא טענות וגם שונות, טענות מוצא הוא
למלא  כדי אלו  שקריות בטענות ומשתמש שקר , שהן 
בהמה, מעשה היא כזו  שהנהגה ומאחר  משאלותיו , את

הבהמית. נפש נקרא הרע היצר  של  השכל  לכן 
לו  שיש הוא הרע היצר  של  ענינו  עיקר  השני, מהצד 
הרע  היצר  של  והרצון  רצון , של  כוח  – המתאוה כוח 

הידוע  כמאמר  רגיל . בלתי בתוקף "משביעו 8הוא
רעב  נעשה הוא יותר , אותו  שמשביעים ככל  רעב".

יותר ;
יותר  נכנע שאדם ככל  הרע. ליצר  ביחס גם כך 
חם  ונעשה יותר  מתחזק המתאוה הכוח  כך  לרצונותיו ,
גזילה  לגניבה, האדם את להביא שיכול  עד  יותר ,

ממש. בפועל  ורציחה
ומורה  סורר  בן  של  ענינו  זולל 9זהו  שהוא זה על ֿידי ,

רחמנאֿליצלן . ממש בפועל  לרציחה מגיע הוא וסובא,
והיצר  חושך , נקראים הבהמית והנפש הרע היצר  לכן 
– האלקית נפש – הטוב היצר  של  והשכל  הטוב
ונפש  הרע היצר  של  החושך  את המאיר  אור , נקראים

הבהמית.
.ÂˆÈ˜ כולם כי ישראל , בני כל  את מקיפה צרה עת

חושך  שזה מהצרה, לעשות תשובה. לעשות מוכרחים
שהאור  יש השלימה. הגאולה אור  – צהר  הגלות,

החוש  את לאור .מגרש הופך  עצמו  שהחושך  ויש ך 

ג .

‰„ÂÚ‰ את להאיר  האלקית והנפש הטוב היצר  של 
בשם  נקראת הבהמית והנפש הרע היצר  של  החושך 

מלחמה.
מנצלות  האלקית, הנפש והן  הבהמית הנפש הן  שתיהן ,
אחת  כל  שכן  שלהן , גדולים הכי הכוחות את כך  לשם
והשלטון  הניצחון  וכוח  השניה, את לנצח  רוצה מהן 
הוא  בפרט , ושונא מנגד  שהיה מי ועל  בכלל , הזולת על 

כדאי. הכל  הניצחון  שלמען  גדול , כל ֿכך 
במלחמה  הניצחון  שעבור  במוחש, רואים שאנו  כפי
במשך  שנאספו  ביותר  היקרים האוצרות את מבזבזים
במסירתֿנפש  הולכים הלוחמים והצדדים דורות, כמה

ממש. בפועל 
הטוב. והיצר  הרע היצר  של  הרוחנית במלחמה גם כך 
ביותר  הגדולים הכוחות את לנצל  מתחזק מהם אחד  כל 

במלחמה. לנצח  כדי
שונים. נשק כלי יש במלחמה

ויש  מקרוב, רק בהם להשתמש שניתן  נשק כלי יש
מרחוק. דוקא בהם להשתמש שאפשר  כאלה

והיצר  הרע היצר  בין  הרוחנית במלחמה גם קיים זה כל 
הנשק. כלי סוגי כל  את יש שלשניהם הטוב,

הענינים  כל  שהם גלויים, נשק כלי יש הרע ליצר 
שהרבי  כפי המותרים, הדברים של  ֿ 10הגשמיים נשמתו 

אומר  אותו 11עדן  אוכלים כאשר  המותר , דבר  שאפילו  ,
המותר  הדבר  גם לדבר , התאוה את בזה למלא כדי

רע. נהיה
נשק  כלי נעשה והרע לרע, הטוב את הופכת התאוה
אינו  אם גם רוחנית. במיתה האדם את להמית כדי
מקבל  והוא לבעל ֿמום, אותו  עושה הדבר  אותו , ממית
גורם  תאוה של  שענין  לכך  אותו  מביא וזה מהרע, חיות

עונג. לו 
מרחוק. המשפיעים נשק כלי גם יש הרע ליצר 

שהאדם  אסורים בדברים האדם את מחטיא הרע היצר 
במיתה  האדם ממית וזה מכך , יודע לא אפילו  עצמו 

רחמנאֿליצלן . רוחנית,
אל  גדול , למדן  חתנו , עם בא שאחד  הידוע כמעשה

בהנהגה 10הרבי  תמיד  התנהג שהחתן  והתלונן  לליאזנא
באמונה, ספיקות לו  ליפול  החלו  לפתע אבל  טובה,

גדול . צער  מכך  סבל  עצמו  והוא
עכו "ם, בחלב יודעים בלא נכשל  שהוא הרבי לו  אמר 

ברוחניות. הבריא והוא לכך , תיקון  לו  ונתן 
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לג ]. ע' ו' כרך  ישנה מהדורה א.
אדמו"ר].8) כ "ק [הערת ב נב, סוכה

יח .9) כא, תצא פסוק על  רש"י  ע"א. עב, סנהדרין
הזקן.10) אדמו"ר
אדמו"ר].11) כ "ק [הערת פ"ז תניא



רנה    

הרע  היצר  של  הנשק כלי הם והדומה, עכו "ם חלב
או  רחמנאֿליצלן  וממיתים מרחוק, חיציהם את היורים

ברוחניות. בעל ֿמום האדם את עושים
.ÂˆÈ˜ היא הרע היצר  של  החושך  את להאיר  העבודה

את  מנצלים והרע, הטוב היצר  שהשניים, מלחמה

הנשק  כלי בה. לנצח  כדי ביותר  הגדולים הכוחות
שהאדם  הגשמיים הדברים הם הרע היצר  של  הגלויים
הנסתרים  הנשק וכלי מהם, מתגשם הוא בתאוה, עושה
ללא  אסורים בדברים האדם את מחטיא שהוא הם שלו 

ידיעתו .

ד .

Ì‚ כאלה נשק, כלי של  סוגים שני יש הטוב ליצר 
מרחוק. שמשפיעים וכאלה מקרוב, שמשפיעים

אפילו  הרע היצר  את לנצח  ניתן  הללו  הנשק כלי ידי על 
שלו . הנעלם' ב'רע

מלכותֿשמים, קבלתֿעול  הם: הנשק כלי מיני שני
ויראת  והמצוות, התורה עול  את עצמו  על  לשאת

יתברך . מה' לירא שמים,
הנשק  כלי היא מלכותֿשמים, קבלתֿעול  של  העבודה

מקרוב. משפיע והוא הטוב, היצר  של 
הן  האלקית, בעבודה דבר  שכל  הוא, קבלתֿעול  ענין 
יודע, שהוא מפני אינו  המצוות, קיום והן  התורה לימוד 
זאת  עושה הוא אלא המצוה, טעם את לדעת, רוצה או 
הוא  ציוה יתברך  שה' מה ואת יתברך , ה' ציוה כך  כי
ה' ציווי הוא אצלו  העיקר  מדוע. שאלת ללא עושה

יתברך .
הרע  היצר  מפני עליו  שומרת זו , קבלתֿעול  במילא

שלו . והתאוות
הרע  שהיצר  מה כל  את גמורה: החלטה אצלו  קיימת
סיבה, עם אינה זו  החלטה לעשות. צריך  לא – רוצה

בקבלתֿעול . אלא
בדבר : החילוק זה

היא  הרע היצר  רצון  את לעשות לא ההחלטה כאשר 
ישנם  ובשכל  שכלית, היא סיבה כל  הרי סיבה, מפני

אחרת. להיות יכול  שכל  ועל ֿפי שינויים,
רעיון  אומר  חכם שכאשר  במוחש רואים שאנו  כפי
כולם  מאוד , טובות בסברות הרעיון  את ומבאר  שכלי

חכם. מאוד  שהוא מבינים

שיוצא  מסוים ופסקֿהלכה מסקנה יש שכלי רעיון  בכל 
היא  הרעיון  של  שהמסקנה מובן , במילא מהרעיון .

ההלכה. פסק גם הוא וכן  לרעיון , בהתאם
ומוכיח  אחר , חכם מגיע באופן כאשר  הוא שהרעיון 

גם  היא – ההלכה פסק – המסקנה במילא לגמרי, אחר 
אחר . באופן  כן 

מסיבה  הנובע שינוי בשכל . שישנו  השינוי ענין  זהו 
וטעם.

שונה. ושכל  טעם ואחר ֿכך  זה, ושכל  טעם יש תחילה
הטעם, מענין  נעלית שהיא לאידך , קבלתֿעול , בעבודת

זו . בעבודה שינוי שייך  לא
הרע  שהיצר  מה שאת היינו  קבלתֿעול , של  זו  החלטה
את  שמנצח  נשק כלי הוא לעשות, לא צריכים רוצה
שהאדם  המותרים, הגשמים שבדברים – הרע היצר 
רק  אלא תאוה, ללא אך  אותם, יעשה להם, מוכרח 

גופו . לקיום הכרח  שהוא מפני
שמים. יראת הוא הטוב היצר  של  השני הנשק כלי

אסר . יתברך  שה' ממה ירא שהוא פירושה, שמים יראת
כי  הרע. היצר  של  הנעלם הרע את מנצח  הוא בכך 
דבר  בכל  גדולה זהירות הוא שמים יראת של  הענין 

בכל . נזהר  הוא במילא לעשות. שצריך 
.ÂˆÈ˜– נשק כלי של  סוגים שני יש הטוב ליצר  גם

קיום  התורה, לימוד  הם הגלויים ונסתרים. גלויים
בקבלתֿעול  הכל  – טובות במידות והנהגה המצוות
כלי  בשכל . שיש כפי שינוי אין  שבכך  מלכותֿשמים,
לזהירות  המביאה יראתֿשמים הם הנסתרים הנשק

המצוות. בקיום

ה .

ÌÂ˜Ó‰.בתפילה הוא הרוחנית המלחמה של  והזמן 
– הבהמית הנפש והן  האלקית הנפש הן  – שתיהן  אז ,

זו  את זו  לנצח  ביותר  הגדולים בכוחות ,12מתחזקות
שכתוב  יאמץ".13כמו  מלאום "ולאום ועשו  ביעקב

נפרדת  ממלכה הוא אחד  כל  ממלכה. משמעו  לאום
לעצמו .

ורוחניות. חומריות הם ועשו  יעקב
שדה" "איש הוא בחומריות.14עשו  רק שקוע היה הוא .

הזולת  את רימה והוא בגשמיות, רק היה שלו  העונג כל 
רמאות. של  והנהגה בשקרים

לשרת  צריך  היה וכאשר  רב, כבוד  שכיבד  אביו , את גם
מצות  את וקיים ביותר  הטובים הבגדים את לבש אותו 
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כח .12) פרק תניא
כג .13) כה, תולדות

כז.14) שם,



רנו   

אב  בשקרים 15כבוד  אותו  רימה הוא זאת עם ,
.16וברמאות 

יכול  שלא כזה אדם תם. איש – רוחניות הוא יעקב
'תם'. נקרא הזולת את לרמות רוצה ולא

איך  הרף ללא חשב הוא ברוחניות. רק שקוע היה יעקב
שכתוב  כמו  ולהשתפר  וטוב 17להתעדן  לבריות טוב

יתברך . לה' ומסור  אדם לבני טוב – למקום
שכתוב  כמו  תורה, ללמוד  היה שלו  העונג "יושב 18כל 

ששם  בישיבות שלמדו  התורה את למד  הוא אוהלים".
ניהלו . ועבר 

ונפש  האלקית נפש הם ועשו  יעקב הוי', בעבודת
מנהלים  והם האדם על  לשלוט  רוצים שניהם הבהמית.

ביניהם. מלחמה
בגשמיות  רואים אנו  יאמץ'. מלאום 'ולאום זהו 
לכל  נותן  המאבק עצם נאבקים, אנשים שני שכאשר 

מסוים. וחוזק כוח  מהם אחד 
והנפש  האלקית הנפש בין  הרוחנית במלחמה גם כך 
הוא  הזו  המלחמה של  והמקום הזמן  שעיקר  הבהמית,

התפילה. בעת
תנועות  שתי קיימות התפילה שבעת רואים אנו  לכן 

הבהמית: והנפש האלקית מהנפש שבאות הפכיות,
לאדם  נופלות התפילה שבעת במוחש רואים אנו 
ועומד  מתפלל  שהוא בכלל  שוכח  הוא שונות. מחשבות

הקב"ה. המלכים מלכי מלך  לפני
גשמיים  בדברים או  במסחר , עסוק שהאדם בשעה

שום  לו  נופלות לא וכדומה, ושתיה אכילה כמו  אחרים
שומע  או  מדבר  האדם כאשר  אדרבה, זרות. מחשבות
הפרנסה, דאגות על  לרגע שוכח  הוא בטלים דברים
התפילה. בשעת דוקא באות הזרות המחשבת כל  ואילו 
שהאדם  למרות התפילה, שבזמן  רואים אנו  לאידך ,
יש  זאת בכל  המילים, פירוש על  חושב לא בכלל 
אותם  אומר  שהוא כאלה פסוקים או  מזמורים

המילים. על  מתענג ממש הוא רבה. בהתלהבות
והנפש  האלקית מהנפש נובעות הללו  התנועות שתי
כל  את לאדם מפילה הבהמית הנפש הבהמית.

להתפלל ; לו  מניחה ולא הזרות המחשבות
שהיא  חיות, בו  מזרימה לעומתה, האלקית הנפש
האדם  כאשר  שבאה הפתאומית, והזעקה הקריאה
הלב  מעומק תשובה של  וזעקה בקריאה מתעורר 
מבטחון  שבאה והנחמה פשוטה, מאמונה הנובעת

יושע" "וממנה כי .1מלא,
כמוהו " מאין  ההוא היום גדול  "כי יקויים שתהיה 1אז  ,

משיח  על ֿידי יגאלו  ישראל  וכל  ומגוג, גוג מפלת
צדקנו .
.ÂˆÈ˜ בעת הוא המלחמה של  והזמן  המקום

והנפש  האלקית הנפש הם באדם ויעקב עשו  התפילה.
הנפש  האדם. על  לשלוט  כדי ביניהן  הנלחמות הבהמית
האלקית  והנפש זרות, מחשבות באדם מפילה הבהמית
של  וזעקה קריאה עם התפילה, במילות חיות –

השלימה. הגאולה את מביא וזה תשובה.
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רמז 15) תולדות שמעוני , ילקוט  טו. א, פרשה רבה, דברים
קטו.

י .16) סה, פרשה רבה, בראשית כז. כה, תולדות רש"י ,

ור 17) ע"א. מ , ה'ש"ת קידושין לתיבה, תעשה צהר ד "ה אה
פג ). ע' ת"ש, המאמרים (ספר

י .18) סג , פרשה רבה, ובראשית רש"י  ראה כז. שם,
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כח,ב.2) מגילה א. מו , זח"ג 

•
 

תרצ "א  מנ"א, ט"ו ב"ה,

מאריענבאד 

שי' מאיר מר החשוב התלמיד אל

וברכה! שלום 

ובכללות  לח"ז, מי"ב הראשון מכתבו קבלתי תמול

תורה", לומדי "מחזיקי הישיבה אדות על מדבריו נהניתי

בנסיעתו, כוונתי היתה מה לפ"ע שמבין אני שרואה והעיקר

העשרה  מאלו יותר בפרטות לי כתב שלא אני ומתפלא

השנים מאלו ובפרט ושנותיהם , שמותיהם  הגדולים ,

גדולה. וידיעה הבנה ובעלי גדולים  בקיאים  שהם  שכותב

צריך  הי' שם  יושב שהוא הימים  שבאלו אני חושב

דא"ח, ללמוד שיתחילו מהם  אחדים  על להשפיע לנסות

אבל  וכדומה, שיחה או נדפס מאמר איזה להם  שיתן כגון

בדרך  כמו ורק נסיעתו, מטרת מהם  להעלים  שצריך מובן

לבא  אח"כ שיוכל כזה באופן עמהם  ולהתקשר אגב,

להטפיח. ע"מ טופח של חוש  בהם  ולהניח עמהם  בכתובים 

לומדי  מחזיקי ישיבת רק היתה לא אמנם  כוונתי

או  ת"ח שם  יש  ובודאי גדולה, הלא העיר כי בלבד, תורה

את  שיבקרם  חפץ ואני בשטיבלעך, שלומדים  או ישיבות

אצלו, ירשום  שלומדים  שטיבלעך באיזה ימצא ואם  כולם ,

לבא  אח"כ שיוכל מהלומדים  איזה עם  יתודע ואפשר

כשבוע  עוד שם  ישב אם  אשר חושב ואני עמהם , בכתובים 

עמהם . בכתובים  אח"כ לבא שיוכל ומספיק די

הערים הסביבה, בנדון יחקור אשר חפץ הנני כן

ישיבות  איזה שם  יש  ואם  למברג , שבסביבות והעירות

ג "כ. יבקרם 

בהם ימצא אם  כמוהם , אחרים  או הנ"ל, השנים  אלו

הכל  ירשום  מעוררים , להיות וכשרון תעמולה של חוש 

בפרטות. מהכל לי יודיע ספק ובלי אצלו,

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם 

מזכיר 
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המשנה שלשה1מפרשי למספר החלוקה בתוכן האריכו

כך: הוא החסידות תורת פי על בזה והביאור דוקא.

אלא הגשמי, הזה עולם דוקא אינו שבמשנתינו "העולם"

עשיה. יצירה, בריאה, הרוחניים: העולמות את גם כולל הוא

בפסוק יצרתיו2המרומזים בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא "כל

הרמב"ן ביאר העולמות, שלושת של התוכן את עשיתיו". אף

היש "הוצאת פירושה "בריאה" התורה: על פירושו בתחילת

הוא "יצירה" היולי", הנקרא הראשון, החומר והוא מאין..

מה הוא ו"עשיה" הצורות" והלביש הכל המציא ש"ממנו מה

אותם". ש"תקן

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל מכיון מובן,3והנה, ,

השתלשלו הן וממנה בתורה, קיימות הללו הדרגות ששלוש

עבודה תורה, הם בתורה, אלו ענינים שלושת בעולם.

שהרי האדם, למחשבת רומזת "עבודה" חסדים. וגמילות

עיקר ו"תורה" בלבד, במחשבה אפילו הקרבן נפסל בקרבנות

מברכים אין בד"ת הרהור על שהרי בדיבור היא המצוה

במעשה. עיקרה וגמ"ח התורה, ברכות

כנגד הם ומעשה, דיבור מחשבה אלו ענינים ושלשת

על הוא ש"מחשבה" ועשיה. יצירה בריאה, העולמות: שלשת

במציאות היו לא המחשבה אותיות כי מאין, יש בריאה דרך

כנגד הוא מחשבה ולכן המחשבה, לכח ירידתם לפני נרגשת

כבר שהיו שהאותיות הוא "דבור" ואילו הבריאה. עולם

מוצאות בה' בצאתם צורה עכשיו קיבלו במחשבה, מקודם

כנגד הוא ו"מעשה" היצירה. עולם כנגד הוא דבור לכן הפה,

שבתורה אלו בחינות משלושת כן ואם העשיה. עולם

תלוי שהכל ומכיון העולמות. שלושת השתלשלו (מחדומ"ע),

של העמודים בשלושת לעסוק צריך לכן האדם. בעבודת

בריאה העולמות שלושת את לקיים כדי וגמ"ח, עבודה תורה

עשיה. יצירה

תשכ"ב) תשא כי ד"ה (ממאמר

מבאר הזקן שלושת4רבינו כנגד הם העמודים, ששלושת

האבות:

גומלֿגמילותֿחסדים" שהיה אבינו אברהם כנגד "

כדכתיב רז"ל"5חסדים, ופירשו שבע", בבאר אשל "ויטע ,6

תיבות ראשי לעוברילתיה,שכילה,אש"אשל" שסיפק ינה,

האורחותֿצדיקים (ובלשון נדיב7אורח "היה שאברהם ,

ובממונו"). בגופו בנפשו,

הקרבנות,עבודה" עבודת שהיא התפילה, עבודת - "

תיקנום" תמידין כנגד שהיה8"תפילות אבינו יצחק כנגד ,

תמימה". "עולה

שנאמרתורה" כמו תורה, שענינו אבינו יעקב כנגד "9,

בישראל". שם ותורה ביעקב, עדות "ויקם

את למנות המשנה היתה צריכה זה לפי שלכאורה אלא

- הפוך בסדר עומד, העולם שעליהם הדברים שלושת

האבות)?! סדר (כפי תורה לבסוף ורק עבודה גמילותֿחסדים,

הפרטי עבודתו סדר גם השאלה: את ולחזק להוסיף ויש

העמודים שלושת את כולל ויום, יום בכל יהודי, כל של

תחילה - במשנה מהמפורט הפוך הוא הסדר שם וגם האלה,

לעני צדקה לתת יש התפילה לפני שהרי גמילותֿחסדים,

רז"ל מצלי"),10(כמאמר והדר לעני פרוטה יהיב אליעזר "רבי

שלב בא אחרֿכך ורק ("עבודה") עצמה התפילה מכן לאחר

רז"ל (כמאמר ?!11התורה לביתֿהמדרש") "מביתֿהכנסת ,

שמדובר מכך נובע במשנתנו ה"דברים" שסדר לומר ויש

" - בעולם פעולתם המשנההעולםעל מונה לכן עומד".

הפעולה עיקר מודגש שבו משום התורה עמוד את תחילה

גבול" "בלי היותה למרות התורה זה12בעולם: כל עם בעצם,

אלא בלבד, זו לא האדם. בשכל ומתלבשת נקלטת היא

בעולם, המציאות את בפועל לשנות אף התורה של שבכוחה

עלי" גומר "לאֿל הפסוק על רז"ל הסיבה13כדרשת זו .

התורה. בעמוד מתחילה שמשנתנו

(653 עמ' ב, כרך תש"נ, (ספרֿהשיחות

למהר"ל.1) חיים דרך ז.2)עיין מג, א.3)ישעיה קסא, ב חלק ד.4)זוהר טור פג, דף מטות כא,5)לקוטיֿתורה וירא

לז.6)לג. תהלים יז.7)מדרש ב.8)שער כו, ב.9)ברכות עה, א.10)תהלים י, סד,11)בבאֿבתרא ברכות ראה

ט).12)א. יא, (איוב ים" מני ורחבה מדה מארץ ה''ב.13)"ארוכה פ"א כתובות תלמודֿירושלמי
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ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡ ב). פז , (שבת ƒ∆√»ƒ
ּבראׁשית' למע ׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

"לע ׂשֹות  הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָוי ׁש

'ּדירה' להי ֹות  צרי זה אחד מ ּצד ּבתח ּתֹונים". ּדירה ית' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלֹו

הּנעלית  האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה מאד מק ֹום -ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאין  הּתח ּתֹון ּבע ֹולם - 'ּבתח ּתֹונים' הּׁשני  הּצד ּומן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבי ֹותר.

מ ּמּנּו. ְִֶַָלמ ּטה

הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי  ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

היא  הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' למע ׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ'ראׁשֹון

מ ּמּנה. לחלק  ותהיה עצמ ּה, ּבּבריאה ּתתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָשהאלֹוק ּות
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- ח ּדּוׁש) לׁשֹון - ("חדׁש" ח ּדּוׁש ּבבחינת - ונׂשּגב  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹנעלה

עצמ ֹו. מהע ֹולם ְְֲֵֵַָָלאיןֿערֹו
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‰NÚL Ï‚Ú‰( רש "י) »≈∆∆»»
ׁשהקרב  הּמּלּואים ימי  ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להק ׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻי ׁש

להקריב  הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מע ׂשה על "לכּפר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפר

אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני  לֹומר, וי ׁש מ ּטרה? לאֹותּה נֹוסף  ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָקרּבן
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המשנה שלשה1מפרשי למספר החלוקה בתוכן האריכו

כך: הוא החסידות תורת פי על בזה והביאור דוקא.

אלא הגשמי, הזה עולם דוקא אינו שבמשנתינו "העולם"

עשיה. יצירה, בריאה, הרוחניים: העולמות את גם כולל הוא

בפסוק יצרתיו2המרומזים בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא "כל

הרמב"ן ביאר העולמות, שלושת של התוכן את עשיתיו". אף

היש "הוצאת פירושה "בריאה" התורה: על פירושו בתחילת

הוא "יצירה" היולי", הנקרא הראשון, החומר והוא מאין..

מה הוא ו"עשיה" הצורות" והלביש הכל המציא ש"ממנו מה

אותם". ש"תקן

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל מכיון מובן,3והנה, ,

השתלשלו הן וממנה בתורה, קיימות הללו הדרגות ששלוש

עבודה תורה, הם בתורה, אלו ענינים שלושת בעולם.

שהרי האדם, למחשבת רומזת "עבודה" חסדים. וגמילות

עיקר ו"תורה" בלבד, במחשבה אפילו הקרבן נפסל בקרבנות

מברכים אין בד"ת הרהור על שהרי בדיבור היא המצוה

במעשה. עיקרה וגמ"ח התורה, ברכות

כנגד הם ומעשה, דיבור מחשבה אלו ענינים ושלשת

על הוא ש"מחשבה" ועשיה. יצירה בריאה, העולמות: שלשת

במציאות היו לא המחשבה אותיות כי מאין, יש בריאה דרך

כנגד הוא מחשבה ולכן המחשבה, לכח ירידתם לפני נרגשת

כבר שהיו שהאותיות הוא "דבור" ואילו הבריאה. עולם

מוצאות בה' בצאתם צורה עכשיו קיבלו במחשבה, מקודם

כנגד הוא ו"מעשה" היצירה. עולם כנגד הוא דבור לכן הפה,

שבתורה אלו בחינות משלושת כן ואם העשיה. עולם

תלוי שהכל ומכיון העולמות. שלושת השתלשלו (מחדומ"ע),

של העמודים בשלושת לעסוק צריך לכן האדם. בעבודת

בריאה העולמות שלושת את לקיים כדי וגמ"ח, עבודה תורה

עשיה. יצירה

תשכ"ב) תשא כי ד"ה (ממאמר

מבאר הזקן שלושת4רבינו כנגד הם העמודים, ששלושת

האבות:

גומלֿגמילותֿחסדים" שהיה אבינו אברהם כנגד "

כדכתיב רז"ל"5חסדים, ופירשו שבע", בבאר אשל "ויטע ,6

תיבות ראשי לעוברילתיה,שכילה,אש"אשל" שסיפק ינה,

האורחותֿצדיקים (ובלשון נדיב7אורח "היה שאברהם ,

ובממונו"). בגופו בנפשו,

הקרבנות,עבודה" עבודת שהיא התפילה, עבודת - "

תיקנום" תמידין כנגד שהיה8"תפילות אבינו יצחק כנגד ,

תמימה". "עולה

שנאמרתורה" כמו תורה, שענינו אבינו יעקב כנגד "9,

בישראל". שם ותורה ביעקב, עדות "ויקם

את למנות המשנה היתה צריכה זה לפי שלכאורה אלא

- הפוך בסדר עומד, העולם שעליהם הדברים שלושת

האבות)?! סדר (כפי תורה לבסוף ורק עבודה גמילותֿחסדים,

הפרטי עבודתו סדר גם השאלה: את ולחזק להוסיף ויש

העמודים שלושת את כולל ויום, יום בכל יהודי, כל של

תחילה - במשנה מהמפורט הפוך הוא הסדר שם וגם האלה,

לעני צדקה לתת יש התפילה לפני שהרי גמילותֿחסדים,

רז"ל מצלי"),10(כמאמר והדר לעני פרוטה יהיב אליעזר "רבי

שלב בא אחרֿכך ורק ("עבודה") עצמה התפילה מכן לאחר

רז"ל (כמאמר ?!11התורה לביתֿהמדרש") "מביתֿהכנסת ,

שמדובר מכך נובע במשנתנו ה"דברים" שסדר לומר ויש

" - בעולם פעולתם המשנההעולםעל מונה לכן עומד".

הפעולה עיקר מודגש שבו משום התורה עמוד את תחילה

גבול" "בלי היותה למרות התורה זה12בעולם: כל עם בעצם,

אלא בלבד, זו לא האדם. בשכל ומתלבשת נקלטת היא

בעולם, המציאות את בפועל לשנות אף התורה של שבכוחה

עלי" גומר "לאֿל הפסוק על רז"ל הסיבה13כדרשת זו .

התורה. בעמוד מתחילה שמשנתנו

(653 עמ' ב, כרך תש"נ, (ספרֿהשיחות

למהר"ל.1) חיים דרך ז.2)עיין מג, א.3)ישעיה קסא, ב חלק ד.4)זוהר טור פג, דף מטות כא,5)לקוטיֿתורה וירא

לז.6)לג. תהלים יז.7)מדרש ב.8)שער כו, ב.9)ברכות עה, א.10)תהלים י, סד,11)בבאֿבתרא ברכות ראה

ט).12)א. יא, (איוב ים" מני ורחבה מדה מארץ ה''ב.13)"ארוכה פ"א כתובות תלמודֿירושלמי
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ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ(א (ט, «¿ƒ««¿ƒƒ
. ˙ÈL‡a ‰NÚÓÏ ÔBL‡  ˙BËÚ NÚ ÏË ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡ ב). פז , (שבת ƒ∆√»ƒ
ּבראׁשית' למע ׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

"לע ׂשֹות  הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָוי ׁש

'ּדירה' להי ֹות  צרי זה אחד מ ּצד ּבתח ּתֹונים". ּדירה ית' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלֹו

הּנעלית  האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה מאד מק ֹום -ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאין  הּתח ּתֹון ּבע ֹולם - 'ּבתח ּתֹונים' הּׁשני  הּצד ּומן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבי ֹותר.

מ ּמּנּו. ְִֶַָלמ ּטה

הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי  ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

היא  הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' למע ׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ'ראׁשֹון

מ ּמּנה. לחלק  ותהיה עצמ ּה, ּבּבריאה ּתתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָשהאלֹוק ּות

ּגּלּוי הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו הּגּלּוי  - לחדׁשים' ְְֳִִִִִִִֶֶַַַָָ'ראׁשֹון

- ח ּדּוׁש) לׁשֹון - ("חדׁש" ח ּדּוׁש ּבבחינת - ונׂשּגב  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹנעלה

עצמ ֹו. מהע ֹולם ְְֲֵֵַָָלאיןֿערֹו
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˙‡hÁÏ ˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô‰‡ Ï‡ Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»
‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈

‰NÚL Ï‚Ú‰( רש "י) »≈∆∆»»
ׁשהקרב  הּמּלּואים ימי  ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להק ׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻי ׁש

להקריב  הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מע ׂשה על "לכּפר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפר

אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני  לֹומר, וי ׁש מ ּטרה? לאֹותּה נֹוסף  ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָקרּבן



רס          
ׁשהיא  ּכּפרה הראׁשֹון, הּׁשלב  ּבּכּפרה: ׁשלּבים ׁשני  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמהּוים

מצות  על ּׁשעבר מה לגמרי  לֹו "ׁשּנמחל - החטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמחילת

"ׁשּיהיה  - י ֹותר נעלית ּכּפרה הּוא הּׁשני  והּׁשלב  ."ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

החטא". ּכקדם יתּבר לפניו וחביב  ּומרּצה ה' לפני  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלרצ ֹון

העגל, מע ׂשה על לכּפרה ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני  איפ ֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה

י ֹותר  נעלית ּכּפרה ּבכדי  והּׁשני  החטא, למחילת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון

החטא", ּכקדם וחביב  "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתביא

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָוי ּוכל 
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ÌÎÈÏ‡ ‡ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ L‡ c‰ ‰Ê ‰LÓ Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆
'‰ „Bk( ו (ט, ¿

ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙ÚL ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»
CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙L ‡Ï  ÌBÈ ÏÎa B˜Ùe Ba LnLÂ¿ƒ≈≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»
È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô‰‡ . . :Ì‰Ï Ó‡»«»∆«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈

Ì‰a ‰ÈÎL ‰Lz B˙„BÚÂ ÂÈ˙Ba˜( כג ט, (רש "י  »¿¿»«¬»ƒ¿∆¿ƒ»»∆
ּבבחינת  הּוא מ ׁשה למ ׁשה, אהרן ּבין ההב ּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

אלק ּות  ּולהֹוריד  להמ ׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

הּוא  ואהרן לי ׂשראל. הּתֹורה נּתנה עלֿידֹו ולכן - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלע ֹולם

ּולרֹומם  לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

הּברּיֹות את אֹוהב  - למעלה י ׂשראל ּבני  BzÏ‰את Ô˜Óe. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ¿»¿»«»
הי ֹות  אהרן, עלֿידי  ּדוקא היתה הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלכן

ּדבר  ׁשל ׁשּבס ֹופ ֹו ּבכדי  היא לע ֹולם, הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתכלית

ׁשל  ּתפקידֹו וזהּו - י ֹותר נעלית לדרּגה יעלה עצמ ֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהע ֹולם

ֲַֹאהרן.
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Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô‰‡ Èa e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰˜ÊiÂ(יב (ט, «ƒ¿¿≈««ƒ¿≈«

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ  e‡ÈˆÓiÂ( רש "י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»
אהרן", ּבני  "וּיקריב ּו הּלׁשֹון נאמר ח ּטאת קרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי 

הּוא  הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - ע ֹולה ּבקרּבן - ּכאן ְְְְְִִַַָָָָָָָואּלּו

ּובהק ּדים: ההב ּדל, ס ּבת את לבאר וי ׁש אהרן". ּבני  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ"וּימציאּו

הּוא  הּקרּבנֹות, לׁשאר ח ּטאת קרּבן ּבין ההב ּדלים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחד

היא  הּזריקה ח ּטאת ּבקרּבן הּמזּבח . על הּדם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבזריקת

          
הדם  זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ּבּדם. האצ ּבע  טבילת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאמצע ּות

לׁשּנּוי הּטעם וזהּו הּדם. נמצא ׁשּבֹו הּכלי  ּבאמצע ּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהיא

הּקרּבנֹות: לׁשאר ח ּטאת קרּבן ּבין ְְְִֵַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

מ ּוכן  הּדם היה הּכלי  הֹוׁשטת עם מ ּיד הּקרּבנֹות ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָּבכל

נאמר  לכן - נֹוספת ּפע ּלה ללא הּמזּבח , על לזריקה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּומזּמן

הֹוׁשטה לׁשֹון - ח ּטאת,ÓÊ‰Â‰"וּימציאּו ּבקרּבן ואּלּו ." ְְִַַָָ¿«¿»»ְְְִַַָָ

טבילת  ׁשל נֹוספת ּפע ּלה נדרׁשת הּכלי  הּגׁשת לאחרי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּגם

ּבלבד. "וּיקריב ּו" נאמר - ְְְֱִִֶֶַַַַַָהאצ ּבע 
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ÌÚ‰ ˙‡ eÎÈÂ( כג (ט, «¿»¬∆»»
‰LzL ÔBˆ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :eÓ‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL( רש "י) ¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י  מזּכיר ּפק ּודי  ּבפרׁשת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

הּברכֹות  סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לע ֹוׂשי  מ ׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבברּכת

ידיכם' ּבמע ׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצ ֹון 'יהי  קדם - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהפ ּו

הּדברים  ׁשּנּוי  טעם עלינּו'. אלקינּו ה' נעם 'ויהי  ְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולאחרֿמ ּכן

היא  הּמלאכה לע ֹוׂשי  מ ׁשה ּברּכת ּפק ּודי  ּבפרׁשת ּכי  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא,

הּדברים, סדר לפי  מברכם והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבס ּיּום

('מעשה הּמלאכה לע ֹוׂשי  ּברכה מלאכת ÌÎÈ„È'קדם ּכי  ( ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹ¿≈∆ְִֶֶ

את  ּכֹולל הּוא לאחרי ֿזה ידם, על ּבע ּקר נע ׂשתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

אלקינּו ה' נעם ויהי  - ס ּים eÈÏÚ'עצמ ֹו רק  מ ׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵַַֹֹ»≈ִֵֵֶֶַֹ

מתיחסת  הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוגמר

עלֿידי נע ׂשתה זֹו ועב ֹודה הּמּלּואים, ּבימי  הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעב ֹודת

נעם.. 'ויהי  ּובר ּפתח  לכן ואהרן, מתיחס eÈÏÚ'מ ׁשה ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַ

עם  לכלל ּברכה הֹוסיף  ואחרּֿכ אהרן. ועב ֹודת עב ֹודתֹו ְְְֲֲֲֲִִַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשכינה  ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעב ֹודת ׁשּכתֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי ׂשראל,

י ׂשראל. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַָּבמע ׂשיהם
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רסי           
הדם  זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ּבּדם. האצ ּבע  טבילת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאמצע ּות

לׁשּנּוי הּטעם וזהּו הּדם. נמצא ׁשּבֹו הּכלי  ּבאמצע ּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהיא

הּקרּבנֹות: לׁשאר ח ּטאת קרּבן ּבין ְְְִֵַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

מ ּוכן  הּדם היה הּכלי  הֹוׁשטת עם מ ּיד הּקרּבנֹות ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָּבכל

נאמר  לכן - נֹוספת ּפע ּלה ללא הּמזּבח , על לזריקה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּומזּמן

הֹוׁשטה לׁשֹון - ח ּטאת,ÓÊ‰Â‰"וּימציאּו ּבקרּבן ואּלּו ." ְְִַַָָ¿«¿»»ְְְִַַָָ

טבילת  ׁשל נֹוספת ּפע ּלה נדרׁשת הּכלי  הּגׁשת לאחרי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּגם

ּבלבד. "וּיקריב ּו" נאמר - ְְְֱִִֶֶַַַַַָהאצ ּבע 
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ÌÚ‰ ˙‡ eÎÈÂ( כג (ט, «¿»¬∆»»
‰LzL ÔBˆ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :eÓ‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL( רש "י) ¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י  מזּכיר ּפק ּודי  ּבפרׁשת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

הּברכֹות  סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לע ֹוׂשי  מ ׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבברּכת

ידיכם' ּבמע ׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצ ֹון 'יהי  קדם - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהפ ּו

הּדברים  ׁשּנּוי  טעם עלינּו'. אלקינּו ה' נעם 'ויהי  ְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולאחרֿמ ּכן

היא  הּמלאכה לע ֹוׂשי  מ ׁשה ּברּכת ּפק ּודי  ּבפרׁשת ּכי  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא,

הּדברים, סדר לפי  מברכם והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבס ּיּום

('מעשה הּמלאכה לע ֹוׂשי  ּברכה מלאכת ÌÎÈ„È'קדם ּכי  ( ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹ¿≈∆ְִֶֶ

את  ּכֹולל הּוא לאחרי ֿזה ידם, על ּבע ּקר נע ׂשתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

אלקינּו ה' נעם ויהי  - ס ּים eÈÏÚ'עצמ ֹו רק  מ ׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵַַֹֹ»≈ִֵֵֶֶַֹ

מתיחסת  הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוגמר

עלֿידי נע ׂשתה זֹו ועב ֹודה הּמּלּואים, ּבימי  הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעב ֹודת

נעם.. 'ויהי  ּובר ּפתח  לכן ואהרן, מתיחס eÈÏÚ'מ ׁשה ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַ

עם  לכלל ּברכה הֹוסיף  ואחרּֿכ אהרן. ועב ֹודת עב ֹודתֹו ְְְֲֲֲֲִִַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשכינה  ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעב ֹודת ׁשּכתֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי ׂשראל,

י ׂשראל. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַָּבמע ׂשיהם
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רסב         
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'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י , «»Àƒ¿≈
‰LÓ ÈÙa ‰ÎÏ‰ eB‰L È„È ÏÚ ‡l‡ Ô‰‡ Èa e˙Ó ‡Ï…≈¿≈«¬…∆»«¿≈∆¬»»ƒ¿≈…∆

Ôa( רש "י) «»
אביהם  אהרן ּבפני  ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני  ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכאֹורה

הּפגיעה  מאׁשר י ֹותר היא ּבכב ֹודֹו והּפגיעה רּבם, ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

וי ׁש ?" אבי את "ּכּבד מפרׁש צ ּוּוי  ּכ על י ׁש ׁשהרי  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמ ׁשה,

ׁשּיֹוׁשב  ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל להס ּבה ּבּנֹוגע  מצינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלתרץ :

ּבן  ואּלּו הרב . ּוכב ֹוד מ ֹורא מ ּׁשּום ּבפניו מסב  אינֹו רּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלפני 

רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם אפילּו להסב  ח ּיב  אביו לפני  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשב 

הּדין  והּוא ּכב ֹודֹו. על מ ֹוחל אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוהּסּבה

לחטא, נח ׁשבה לא ּבאהרן ואביהּוא נדב  ׁשל ּפגיעתם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעניננּו,

ּכב ֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ְְֲִִַַַַָָֹּכי 
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אגרות קודש

 ב"ה  י"ב ניסן, ה'תשי"א 

ברוקלין

 ש"ב הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהור"ר

יוסף חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מחתונת נכדתו מרת רבקה תי', הנני לברכו בברכת מזל טוב מזל טוב, שיבנו 

ביתם על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו בתורת החסידות ועיני הוריהם וא"ז שיחיו יראו מהם 

רב נחת בגשמיות וברוחניות.

בברכת מזל טוב וחג הפסח כשר ושמח.

מוסג"פ בתור דרשה געשאנק סערטיפיקאט לחבילה.

בשאלתו:

- לא שמעתי בזה. וכמדומה שבס' שלו  א( אי' מקום הוראת הצ"צ ע"ד נשיאת שעון בש"ק 

הנדפסים אין עד"ז. ואולי ישנה קבלה ממנו בע"פ.

ב( איך אפשר שהשבת יברך את הימים הקודמים אליו - הוא ע"ד מה שקדושת שבת מתחלת 

- בכמה ענינים - מבער"ש ויש שגם קודם חצות. ובהנוגע לנדו"ז ביחוד יעויין משנת חסידים מס' יום 

רביעי פ"ג מ"ב ובמקומות המתאימים בשער הכוונות בפע"ח וכו'. ועייג"כ בסידור יעב"ץ במה שאין 

אומרים ויהי נועם כשחל יו"ט בשבוע זה כי קדושת היו"ט מגינה על שלפניו.



לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני לחו”ל בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:216:148:558:519:309:2610:3610:3219:0519:0819:3119:3518:4819:46באר שבע )ק(

6:196:128:538:489:299:2410:3510:3119:0819:1219:3219:3618:4119:47חיפה )ק(

6:196:128:538:489:289:2410:3410:3019:0819:1219:3019:3418:3119:45ירושלים )ק(

6:216:148:558:509:309:2610:3610:3219:0519:0919:3219:3618:4919:47תל אביב )ק(

6:196:078:498:419:369:2910:4410:3919:3519:4320:0920:1819:2420:33אוסטריה, וינה )ק(

6:406:458:528:549:299:3110:2810:2918:0517:5618:3218:2317:4018:34אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:246:138:548:479:409:3310:4810:4319:3519:4320:0820:1719:2420:30אוקראינה, אודסה )ק(

5:545:428:238:159:109:0410:1910:1419:0919:1719:4319:5218:5820:06אוקראינה, דונייצק )ק(

6:045:528:348:259:219:1410:2910:2419:2019:2919:5520:0419:1020:18אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:276:158:568:479:459:3810:5410:4919:4819:5820:2420:3419:3820:49אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:206:078:488:399:389:3110:4710:4119:4119:5120:1720:2819:3120:42אוקראינה, קייב )ק(

6:516:409:229:1510:0610:0011:1411:0920:0220:1020:3320:4119:5120:54איטליה, מילאנו )ק(

6:136:118:448:429:129:1110:1510:1318:1918:1718:4118:4018:0018:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:127:169:279:2810:0110:0311:0111:0118:4018:3219:0618:5818:1519:09ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:088:1510:1710:1910:5510:5811:5411:5519:2519:1619:5519:4518:5919:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:406:319:139:079:529:4710:5910:5519:3719:4320:0620:1319:2420:24ארה״ב, בולטימור )ק(

6:286:199:018:559:419:3510:4810:4419:2819:3419:5820:0419:1520:16ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:286:199:018:559:419:3610:4810:4419:2819:3519:5820:0519:1620:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:036:539:359:2810:1710:1111:2411:1920:0620:1320:3720:4419:5420:56ארה״ב, דטרויט )ק(

7:036:569:379:3210:1110:0711:1611:1319:4519:4920:1020:1419:3020:24ארה״ב, האוסטון )ק(

6:306:229:048:599:409:3510:4610:4219:1819:2319:4519:5019:0420:01ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:056:599:399:3510:1210:0811:1711:1419:4119:4420:0620:0919:2520:19ארה״ב, מיאמי )ק(

6:236:148:568:499:379:3110:4410:3919:2419:3119:5520:0119:1220:14ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:526:439:259:1910:0510:0011:1211:0819:5219:5820:2220:2819:3920:40ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:226:128:548:479:359:2910:4210:3819:2419:3019:5420:0119:1120:14ארה״ב, שיקגו )ק(

6:406:419:059:059:359:3510:3610:3518:2918:2518:5218:4818:0718:57בוליביה, לה-פס )ח(

7:036:509:309:2110:2210:1411:3111:2520:2720:3721:0321:1420:1721:29בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:036:519:319:2310:2210:1511:3111:2620:2620:3621:0321:1320:1721:29בלגיה, בריסל )ק(

6:186:208:408:409:119:1110:1110:1118:0317:5818:2318:1817:4118:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:056:078:288:288:598:599:599:5917:4817:4218:1218:0617:2518:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:206:078:488:399:409:3210:4910:4319:4719:5720:2220:3319:4020:49בריטניה, לונדון )ק(

6:266:128:528:429:479:3910:5610:5019:5720:0820:3620:4819:5121:04בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:256:118:528:429:459:3710:5410:4919:5420:0520:3120:4219:4520:58גרמניה, ברלין )ק(

6:476:359:169:0710:069:5811:1411:0920:0820:1820:4420:5419:5821:09גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:206:238:408:419:129:1310:1310:1218:0517:5918:2318:1717:4218:27דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:229:018:589:329:2910:3610:3318:5418:5619:1819:1918:3719:29הודו, מומבאי )ח(

6:236:198:578:549:289:2510:3210:3018:5018:5119:1319:1518:3319:24הודו, פונה )ח(

6:095:578:398:319:269:1910:3410:2919:2319:3119:5720:0619:1220:20הונגריה, בודפשט )ק(

5:335:238:057:598:468:409:539:4818:3218:3919:0219:0918:2019:21טורקיה, איסטנבול )ח(

7:006:529:339:2810:1210:0711:1811:1419:5420:0020:2320:2919:4120:40יוון, אתונה )ק(

6:316:199:018:539:479:4010:5510:5019:4319:5220:1720:2619:3220:39מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני לחו”ל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:246:198:588:549:299:2610:3310:3018:5218:5319:1519:1718:3519:27מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:567:039:009:039:419:4410:3910:4118:0717:5618:3818:2817:4018:40ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:475:408:218:178:548:509:599:5618:2518:2818:5018:5318:0919:04נפאל, קטמנדו )ח(

5:485:398:218:159:008:5510:0710:0318:4518:5119:1419:2118:3019:33סין, בייג'ין )ח(

7:037:019:349:3210:0310:0111:0511:0419:1019:0919:3319:3118:5119:40סינגפור, סינגפור )ח(

5:555:418:228:129:159:0710:2410:1819:2219:3220:0020:1119:1220:27פולין, ורשא )ק(

6:136:138:408:399:099:0910:1110:1018:0718:0418:3018:2617:4618:35פרו, לימה )ח(

7:086:579:399:3110:2310:1711:3111:2720:1820:2620:5120:5920:0621:12צרפת, ליאון )ק(

7:147:029:449:3510:3210:2511:4011:3520:3320:4221:0721:1620:2321:31צרפת, פריז )ק(

5:525:508:258:228:538:519:569:5418:0418:0318:2618:2617:4518:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:476:369:199:1210:019:5511:0911:0419:5520:0320:2420:3219:4320:45קנדה, טורונטו )ק(

6:216:118:538:459:379:3110:4510:4019:3319:4020:0420:1219:2120:26קנדה, מונטריאול )ק(

6:236:158:578:529:339:2910:3910:3619:1219:1719:4019:4518:5819:56קפריסין, לרנקה )ק(

6:115:568:368:259:339:2510:4310:3719:4619:5820:2720:3919:3820:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:435:288:067:559:068:5710:1610:1019:2419:3720:0320:1619:1720:34רוסיה, מוסקבה )ח(

5:475:358:178:099:038:5710:1110:0619:0019:0819:3419:4318:4919:56רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:516:409:219:1410:0810:0111:1611:1120:0920:1820:3920:4819:5821:02שוויץ, ציריך )ק(

6:106:068:438:409:139:1010:1710:1418:3118:3118:5418:5418:1319:03תאילנד, בנגקוק )ח(



רעי

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני לחו”ל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:246:198:588:549:299:2610:3310:3018:5218:5319:1519:1718:3519:27מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:567:039:009:039:419:4410:3910:4118:0717:5618:3818:2817:4018:40ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:475:408:218:178:548:509:599:5618:2518:2818:5018:5318:0919:04נפאל, קטמנדו )ח(

5:485:398:218:159:008:5510:0710:0318:4518:5119:1419:2118:3019:33סין, בייג'ין )ח(

7:037:019:349:3210:0310:0111:0511:0419:1019:0919:3319:3118:5119:40סינגפור, סינגפור )ח(
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6:476:369:199:1210:019:5511:0911:0419:5520:0320:2420:3219:4320:45קנדה, טורונטו )ק(
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6:115:568:368:259:339:2510:4310:3719:4619:5820:2720:3919:3820:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(
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5:475:358:178:099:038:5710:1110:0619:0019:0819:3419:4318:4919:56רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(
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