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תהלים

המשך מזמור קינ טדפס בעמוד טנ

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:

 תחילת זמן קידוש לבנה:
מוצש"ק פרשת מצורע, ח' ניסן



ד

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

 

 

כללי מפתח  

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

 ג   ......................  קיטקיח, , קיז תהליםמזמורי   )ב

  'ר השירים גושי"ה מאמר ד  )ג

 ה   ........  ה'תשכ"ה ניסן שבת הגדול, ח', פרשת מצורעשבת 

  , שבת הגדול, פרשת מצורעשיחת שבת   )ד

 חי  ....................................... ה'תשכ"הניסן,  ח'

  צו, שבת הגדול,  בת פרשתמשיחות ש  )ה

 כא  ........................................  ניסן ה'תנש"אח' 

  לב  ................  זיך רכ ורעפרשת מצשיחות -לקוטי  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח התורהלוי יצחק על  ילקוט  )ז

 לח  ..................  המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 מב  ...........  פרשת מצורע –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 מג  .........  פרשת מצורע לשבועיומי חומש  ישיעור  )ט

 סב  .............  פרשת מצורע לשבועשיעורי תהלים   )י

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יא

 סג  ....................................  פרשת מצורע לשבוע 

 עב  ............  דש ניסןחו תחילתאים לאמירת הנשי  )יב

 הע  ............  פרשת מצורע לשבועיום יום" "הח ול  )יג

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

 שיעורי רמב"ם

 פ  .............  פרשת מצורע לשבועג' פרקים ליום  –  )טו

 לק   ..........  פרשת מצורע לשבועפרק אחד ליום  –  )טז

 נבק  ...........  פרשת מצורע לשבועות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

 נדק  ..................................  ב-אפרק  קהלת, ביפרק  הרמיי

  סנהדריןסכת מ –משניות   )יט

 נוק  ..................................................  ביאור קהתי

 סהק  ..........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כ

  עם ביאורים חוליןמסכת   )כא

 סוק  .........................................  זלקעד דף  לאקמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 צוק  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  תפיליןת שולחן ערוך הלכו  )כג

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

  תורת המצורעזאת תהיה  הד" תורהלקוטי   )כד

 צטק  ...............................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כה

 דר  ...............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

 דר  .........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 זר  ................................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כח

 זר  ...............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כט

 רח  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תספר השיח  )ל

 רט  ..............................................  הריי''צמואדמו''ר 

  אגרות קודש   )לא

 רי  .........................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 ריא  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 כאר  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 כבר  ....................  פרשת מצורע לשבועלוח זמנים   )לד

 כגר  .............  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות   )לה



ה

zay ,rxevn zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯ÈL מּיין ּדדי טֹובים ּכי גֹו' ּומבאר 1הּׁשירים . ƒְִִִִִִֵֶַָָֹ

ּדרּוׁשי  ּתֹורה ' ּב'לּקּוטי הּזקן ְְְִֵֵֵַַָָאדמֹו"ר

הּׁשירים" עם 2"ׁשיר קׁשּור מּיין") ּדדי") ׁשּיין ִִִִִִִֶֶַַָָֹ

רז"ל  ּכמאמר הּׂשמחה, ׁשירה 3ענין אֹומרים אין ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָ

ּבענבים  ּתחלה ּבלּוע הּיין ּכי הּיין, על ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָאּלא

והּיציאה  הּגלּוי, אל ההעלם מן יֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואחרּֿכ

ּכמֹו ׂשמחה, לידי מביאה הּגלּוי אל ההעלם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמן

החׁש ׁשּמתחלה לאֹורה, מאפלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּיֹוצאים

ּגדֹול, אֹור ראּו הּנה - הּגלּוי ועלֿידי ְְְִִֵֵֶַַַָָיכּסה,

לאלקים. ּגדֹולה הּׂשמחה ְְְְִִִֵֶַָָֹוּתהיה

הּפסח LÈÂב) חג ׁשל ענינֹו עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶֶֶַַַַָ

לחג 4[ּכּידּוע  ׁשּי הּׁשירים" ׁש"ּׁשיר ְִִִֶַַַַַָָ

מדּוּבר  הּׁשירים" "ׁשיר ּדרּוׁשי ּובכּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָהּפסח,

ּב"ׁשיר  נאמר זה ׁשעל מצרים, יציאת ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַאֹודֹות

וגֹו',5הּׁשירים" ההרים על מדּלג גֹו' ּדֹודי קֹול ְְִִִִֵֶַַַָ

מצרים, יציאת עם הּקׁשּור מּתןּֿתֹורה אֹודֹות ְְְִִִִֵַַַַַָָוכן

ׁשּכתּוב  מּמצרים 6ּכמֹו העם את ּבהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶַָָָ

ׁשל  וענינֹו הּזה. ההר על האלקים את ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹּתעבדּון

ׁשּמיּנּה ׁשּלפניו, מהּׁשּבת מתחיל הּפסח ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחג

יֹומין  ּכּוּלהּו מה 7מתּברכין עלּֿפי ּובפרט , ְְְְִִִִִַַָָ

ּב'ׁשּולחנֹו' הּזקן אדמֹו"ר ּבּדֹורֹות ׁשּנהגּו8ּׁשּכתב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשּבת  ּפסח הלכֹות ּדֹורׁש ׁשהחכם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהאחרֹונים

ׁשּקֹורין  הּנס 9ׁשּלפניו, ּבגלל הּגדֹול ׁשּבת אֹותֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּציּוּוי  ּכׁשּקּימּו לחדׁש, ּבעׂשֹור ׁשהיה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול

גֹו' לכם ּוקחּו ּדחג 10מׁשכּו הענין התחלת ׁשּזהּו , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
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אֿב.1) א, כ.2)שה"ש ע' תקצ"ח) הפסח בחג (שנאמר שה"ש באוה"ת זה ד"ה גם וראה אֿב). (ב, ברכות 3)בתחילתו

א. סי"ז.4)לה, שם אדה"ז שו"ע ס"ח. שם ובמג"א ס"ו סת"צ או"ח רמ"א פסח. תפלות אבודרהם וראה 5)ראה ח. ב,

ואילך. ג יד, שה"ש יב.6)לקו"ת ג, א.7)שמות פח, ב. סג, ס"ב.8)זח"ב סתכ"ט ס"א.9)או"ח סת"ל שם בא 10)ראה

כא. יב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': 'שיר ספר בתחילת נאמר

'B‚ ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL ישקני לשלמה, פיהו אשר ÌÈ·BËמנשיקות Èk ƒ«ƒƒƒƒ
ÔÈiÓ EÈ„c1 ומכל יין משתה מכל דודיך לי - טובים" "כי רש"י: (ופירש …∆ƒ»ƒ

שם  על נקראת ושמחה עונג סעודת כל להיות הוא עברי ולשון ושמחה. עונג

משתה  בית 'אל שנאמר כענין היין

ישתו  לא 'בשיר כנור היין', 'והיה יין',

זהו  משתיהם'. ויין ותוף וחליל ונבל

על  שלו דוגמא ונאמר משמעו, ביאור

פנים  עמהם ודבר תורתו להם שנתן שם

ערבים  עודם דודים ואותם פנים אל

מאתו  ומובטחים שעשוע מכל עליהם

סוד להופיע  להם לבאר עליהם עוד

פניו  ומחלים צפונותיה ומסתר טעמיה

וזהו  דברו, מנשיקות לקיים ישקני

פיהו").

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe¿»≈«¿«»≈
ÈLe¯c '‰¯Bz ÈËewÏ'a מאמרי ¿ƒ≈»¿≈

ספר  על ÈL"ƒ¯החסידות
"ÌÈ¯ÈM‰2EÈ„c") ÔÈiL «ƒƒ∆«ƒ…∆

ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ("ÔÈiÓƒ»ƒ»ƒƒ¿«
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰ÁÓO‰3 «ƒ¿»¿«¬«««

‡l‡בגמרא  ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»
ÚeÏa ÔÈi‰ Èk ,ÔÈi‰ ÏÚ ונסתר «««ƒƒ««ƒ»«

CkŒ¯Á‡Âונעלם  ÌÈ·Úa ‰ÏÁz¿ƒ»«¬»ƒ¿««»
יין  מהענבים ÔÓכשעושים ‡ˆBÈ≈ƒ

‰‡Èˆi‰Â ,ÈeÏb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»
‰‡È·Ó ÈeÏb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆«ƒ¿ƒ»

האדם  BÓkאת ,‰ÁÓN È„ÈÏƒ≈ƒ¿»¿
אדם  לבני שיש ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒהשמחה

‰ÏÙ‡Ó חושך,‰¯B‡Ï ≈¬≈»¿»
L‰qÎÈ CLÁ‰ ‰ÏÁ˙n והוא ∆ƒ¿ƒ»«…∆¿«∆

ומסתיר, -מעלים ÈeÏb‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ
‰p‰ שרויים תחילה שהיו אלה ƒ≈

È‰zÂ‰בחשיכה  ,ÏB„b ¯B‡ e‡»̄»¿ƒ¿∆
.ÌÈ˜Ï‡Ï ‰ÏB„b ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿»≈…ƒ

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ היין ·) ענין את ¿≈¿«≈∆
Á‚והשמחה  ÏL BÈÚ ÌÚƒƒ¿»∆«

Úe„ik] ÁÒt‰4¯ÈM"L «∆««»«∆ƒ
ÁÒt‰ ‚ÁÏ CiL "ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ«»¿««∆«
בחג  לאמרו נהוג רבות ובקהילות

ÈLe¯cהפסח, ‰nÎ·e מתוך בפסוקים הפותחים חסידות "ÈL¯מאמרי ¿«»¿≈ƒ
˙B„B‡ ¯ae„Ó "ÌÈ¯ÈM‰ של הפנימית ÌÈ¯ˆÓ,המשמעות ˙‡ÈˆÈ «ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ

"ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL"a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL5'B‚ È„Bc ÏB˜ בא זה הנה ∆«∆∆¡«¿ƒ«ƒƒƒ
'B‚Â ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó לענין קשור הפסח חג והרי הגבעות, על מקפץ ¿«≈«∆»ƒ¿

בתורה  כמסופר והדילוג, הפסיחה

פסח  הקדושֿברוךֿהוא פסח שבליל

בני  בתי על אותם ודילג להציל ישראל

המצרים, לקו בה בכורות ממכת

"משיכה  זה: פסוק על רש"י ובפירוש

ורצתי  דודי שמשכני להם שאמרתי זו

אומרת  הייתי נואש היתה, כן אחריו,

שנה  מאות ארבע תום עד לגאולה

זה  הנה דודי קול הבתרים. בין שנאמרו

ומקפץ  ההרים על כמדלג הקץ לפני בא

במאמרי ÔÎÂבגבעות" מדובר ¿≈
השירים" "שיר פסוקי על החסידות

ÌÚ ¯eLw‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙B„B‡««»«»ƒ
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ6 ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿∆»

למשה  הוא ברוך הקדוש בדברי בתורה

את  להוציא השליחות בתחילת רבינו

ממצרים  ישראל ‡˙בני E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆
˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆

‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ סיני הר »¡…ƒ«»»«∆
התורה. ניתנה Á‚שבו ÏL BÈÚÂ¿ƒ¿»∆«

˙aM‰Ó ÏÈÁ˙Ó ÁÒt‰«∆««¿ƒ≈««»
,ÂÈÙlL הזוהר dpÈnLכדברי ∆¿»»∆ƒ≈

ÔÈÓBÈ e‰lek ÔÈÎ¯a˙Ó7,,ממנו ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
השבוע  ימי כל מתברכים השבת, מיום

·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«∆»«
'BÁÏeL'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡8 «¿«»≈¿¿»

שחיבר  ערוך' ¬«∆e‚‰pLב'שלחן
ÌÎÁ‰L ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯Bca«»«¬ƒ∆∆»»

L¯Bc הציבור ÁÒtלפני ˙BÎÏ‰ ≈ƒ¿∆«
ÂÈÙlL ˙aLa חג שלפני השבת ¿«»∆¿»»
לו, הסמוכה ‡ÔÈ¯BwL9B˙Bהפסח ∆ƒ

פסח  שלפני השבת ‰ÏB„bאת ˙aL«»«»
‰È‰L ÏB„b Òp‰ ÏÏ‚aƒ¿««≈»∆»»
eÓiwLk ,L„ÁÏ ¯BNÚa∆»«…∆¿∆ƒ¿
'B‚ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ ÈeeÈv‰10 «ƒƒ¿¿»∆

י"ד  ביום לשחטו פסח לקרבן כבש
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כללי מפתח  

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

 ג   ......................  קיטקיח, , קיז תהליםמזמורי   )ב

  'ר השירים גושי"ה מאמר ד  )ג

 ה   ........  ה'תשכ"ה ניסן שבת הגדול, ח', פרשת מצורעשבת 

  , שבת הגדול, פרשת מצורעשיחת שבת   )ד

 חי  ....................................... ה'תשכ"הניסן,  ח'

  צו, שבת הגדול,  בת פרשתמשיחות ש  )ה

 כא  ........................................  ניסן ה'תנש"אח' 

  לב  ................  זיך רכ ורעפרשת מצשיחות -לקוטי  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח התורהלוי יצחק על  ילקוט  )ז

 לח  ..................  המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 מב  ...........  פרשת מצורע –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 מג  .........  פרשת מצורע לשבועיומי חומש  ישיעור  )ט

 סב  .............  פרשת מצורע לשבועשיעורי תהלים   )י

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יא

 סג  ....................................  פרשת מצורע לשבוע 

 עב  ............  דש ניסןחו תחילתאים לאמירת הנשי  )יב

 הע  ............  פרשת מצורע לשבועיום יום" "הח ול  )יג

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

 שיעורי רמב"ם

 פ  .............  פרשת מצורע לשבועג' פרקים ליום  –  )טו

 לק   ..........  פרשת מצורע לשבועפרק אחד ליום  –  )טז

 נבק  ...........  פרשת מצורע לשבועות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

 נדק  ..................................  ב-אפרק  קהלת, ביפרק  הרמיי

  סנהדריןסכת מ –משניות   )יט

 נוק  ..................................................  ביאור קהתי

 סהק  ..........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כ

  עם ביאורים חוליןמסכת   )כא

 סוק  .........................................  זלקעד דף  לאקמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 צוק  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  תפיליןת שולחן ערוך הלכו  )כג

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

  תורת המצורעזאת תהיה  הד" תורהלקוטי   )כד

 צטק  ...............................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כה

 דר  ...............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

 דר  .........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 זר  ................................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כח

 זר  ...............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כט

 רח  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תספר השיח  )ל

 רט  ..............................................  הריי''צמואדמו''ר 

  אגרות קודש   )לא

 רי  .........................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 ריא  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 כאר  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 כבר  ....................  פרשת מצורע לשבועלוח זמנים   )לד

 כגר  .............  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות   )לה



d"kyz'dו ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

(לא  לדֹור ֹות לזּכרֹון זה נס  ׁשּקבע ּו וכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפסח,

הּמֹועדים, ּכל ׁשּנקּבע ּו ּכדר לחדׁש, ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹּבעׂשירי

 ֿ ּד ּבנגלה הּטעם ּכמבאר ּדוקא, ּבׁשּבת ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא)

הענינים,11תֹורה  ּבפנימּיּות ּגם מּובן הרי , ְְֲִִִִִֵַָָָָ

ׁשחֹוזר  ּכפי גֹו' לכם ּוקחּו ּדֿמׁשכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשהענין

ׁשנה  ּבכל ּכי 12ונעֹור הּפסח], ׁשּלפני ּבׁשּבת הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לרגלים  הּׁשנה ראׁש הּוא הּפסח וענין 13חג , ְְְִִֶַַַַַָָָָֹ

לׂשמחה  מֹועדים הּוא ׂשמחה 14הרגלים והרי , ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ

ּביין  אּלא ׂשמחה אין יין, עם ּוכפי 15קׁשּורה , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ּב'ׁשּולחנֹו' הּזקן אדמֹו"ר ׁשעכׁשו 16ׁשּפֹוסק ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ

ידיֿחֹובת  יֹוצאים אין קּים, ּביתֿהּמקּדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאין

אּלא  ׂשמחה אין ֿ ּכן (מהּֿׁשאין ּביין אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׂשמחה

הּבית,15ּבבׂשר  ּבזמן ּבעקר הּוא זה ׁשענין , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

 ֿ ּכבֹוד מהנהגת ּולהעיר ׁשלמים). ּבׂשר ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּבאכילת

ׁשֹותה  ׁשהיה אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְִִֶֶַַָָָקדּוׁשת

וכן  טֹוב', 'יֹום ׁשל סעּודה ּבכל יין ְְְְִִִֵֶַָָרביעית

מן  ּדׂשמחה החּיּוב יׁש ּבֹו ׁשּגם הּמֹועד', ְְְִִִֵֵֶַַַָּב'חֹול

ּבהּגהה 17הּתֹורה  הּזקן אדמֹו"ר ׁשּכתב 18(ּוכמֹו ְְֵֶַַַַַַָָָָָ

לענין  קדׁש" "מקרא קרּוי הּמֹועד' 'חֹול ְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּגם

מּדברי  ׁשּמצוה הּפסח, ּבחג נֹוסף וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות).

ׁשל  ּכֹוסֹות ארּבעה הּפסח ּבליל לׁשּתֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָסֹופרים

לחג 19יין  הּנ"ל ּדפסּוק ּבּׁשּיכּות להֹוסיף ויׁש . ְְְְִִֵַַַַַַָָ

לּגאּולה  ּגם ׁשּי הּפסח חג ּדהּנה ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפסח,

ּכּידּוע  היתה 20העתידה, מצרים ׁשּביציאת ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

העתידה. לּגאּולה ּבנֹוגע ּגם הּצנֹור ְְְֲִִִֵַַַַַָָָּפתיחת

ׁשאז  העתידה, ׁשּבּגאּולה הּמיּוחדים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּומהענינים

(לאחרי  הּתֹורה ּדפנימּיּות הּגלּוי ׁשלמּות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָיהיה

ּכמבאר  האחרֹון, הּגלּות אריכּות ְְֲֲִַַַַַָָָָֹהקּדמת

ּתֹורה' הּנגלית 2ּב'לּקּוטי ּתֹורה לקּבל ׁשּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּגלּות  אריכּות וכעת ׁשנה, רד"ּו ּבמׁש וגלּות ּבהעלם ּדי היה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה,
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שם.11) אדה"ז ועוד.12)שו"ע פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים. תיקון בספר רמ"ז ר"ה 13)ראה

א. דיו"ט.14)ד, וקידוש התפילה א.15)נוסח קט, ס"ז.16)פסחים סתקכ"ט תורת 17)או"ח וראה ס"ו. שם אדה"ז שו"ע

.45 ע' חט"ו התוועדויות - רמב.18)מנחם ר"ס או"ח השו"ע גליון ומצה 19)על חמץ הל' רמב"ם ב. צט, פסחים משנה

ס"ב. סתע"ב או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע ה"ז. 20.164)פ"ז ע' תש"ח סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בכורות, מכת תהיה הלילה ובחצות בלילה ולאכלו באו בניסן מצרים ובכורי

את  שיוציאו למצרים בכורות וטענו מכת תהיה שלא כדי ממצרים ישראל בני

ובכוריהם המצרים בין מלחמה והיתה הסכימו לא המצרים הנס e‰fLאבל ∆∆
בשבת  חל שנה שבאותה בניסן בעשירי Ác‚שהיה ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»ƒ¿»¿«

‰Ê Ò eÚ·wL ÔÂÈÎÂ ,ÁÒt‰«∆«¿≈»∆»¿≈∆
È¯ÈNÚa ‡Ï) ˙B¯B„Ï ÔB¯kÊÏ¿ƒ»¿…«¬ƒƒ
Ïk eÚa˜pL C¯„k ,L„ÁÏ«…∆¿∆∆∆ƒ¿¿»

ÌÈ„ÚBn‰ כמו בחודש קבוע ביום «¬ƒ
ניסן, בט"ו הפסח aLa˙חג (‡l‡∆»¿«»

,‡˜Âc התרחש שבו בשבוע ביום «¿»
Ï‚a‰הנס  ÌÚh‰ ¯‡·Ók«¿…»«««¿ƒ¿∆

‰¯B˙c11,,בניסן עשירי זה, ביום כי ¿»
של  יום לקבוע רצו ולא מרים מתה

זה, ביום הנס וזיכרון ≈¬‰¯Èשמחה
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb Ô·eÓ»«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓŒc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»∆

¯BÚÂ ¯ÊBÁL ÈÙk 'B‚ מתעורר ¿ƒ∆≈¿≈
מחדש  ומתגלה L‰ונמשך ÏÎa12 ¿»»»

ÁÒt‰ ÈÙlL ˙aLa ‡e‰ שבו ¿«»∆ƒ¿≈«∆«
הגדול, הנס שם על הגדול' 'שבת נקבע

בחודש  יום באיזה להבדיל מבלי

‰e‡מדובר  ÁÒt‰ ‚Á Èk ,[ƒ««∆«
ÌÈÏ‚¯Ï ‰M‰ L‡¯13, הראשון …«»»»¿»ƒ

חג  הפסח, (חג הרגלים שלושת מבין

הסוכות) וחג »¿ÔÈÚÂ¿ƒהשבועות
ÌÈÏ‚¯‰ כולםÌÈ„ÚBÓ ‡e‰ »¿»ƒ¬ƒ
‰ÁÓNÏ14‰ÁÓN È¯‰Â , ¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿»

,ÔÈÈ ÌÚ ‰¯eL˜ חכמינו כדברי ¿»ƒ«ƒ
ÔÈÈaז"ל  ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡15, ≈ƒ¿»∆»¿«ƒ

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜ÒBtL ÈÙÎe¿ƒ∆≈«¿«»≈
למעשה  BÁÏeL'a16'הלכה ¿¿»

שחיבר  ערוך' «¿»∆ÂLÎÚLב'שולחן
הגלות  Lc˜n‰Œ˙Èaבזמן ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ¿»

˙·BÁŒÈ„È ÌÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ,Ìi«̃»≈¿ƒ¿≈«
‰ÁÓN בחגיםŒ‰Ó) ÔÈÈa ‡l‡ ƒ¿»∆»¿«ƒ«

‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈≈ƒ¿»∆»
¯N·a15‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL , ¿»»∆ƒ¿»∆

˙ÏÈÎ‡a ,˙Èa‰ ÔÓÊa ¯˜Úa¿ƒ»ƒ¿«««ƒ«¬ƒ«
ÌÈÓÏL ¯Na הזה בזמן אבל ¿«¿»ƒ

מאשר  יותר חובה היא יין שתיית

בשר  ÈÓÁÂŒÈ¯BÓאכילת ˙Le„˜Œ„B·k ˙‚‰‰Ó ¯ÈÚ‰Ïe .(¿»ƒ≈«¿»«¿¿«ƒ¿»ƒ
ÌBÈ' ÏL ‰„eÚÒ ÏÎa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙BL ‰È‰L ¯"BÓ„‡«¿∆»»∆¿ƒƒ«ƒ¿»¿»∆
ÔÓ ‰ÁÓNc ·eiÁ‰ LÈ Ba ÌbL ,'„ÚBn‰ ÏBÁ'a ÔÎÂ ,'·BË¿≈¿«≈∆«≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰¯Bz‰17‰‰b‰a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL BÓÎe)18'ערוך ב'שולחן «»¿∆»««¿«»≈««»»
Èe¯˜ '„ÚBn‰ ÏBÁ' ÌbL∆««≈»
˙Ba¯˜ ÔÈÚÏ "L„˜ ‡¯˜Ó"ƒ¿»…∆¿ƒ¿«»¿»
ושתיית  שמחה חובת יש בו גם ולכן

‰ÁÒt).יין  ‚Áa ÛÒB ÔÈÚÂ¿ƒ¿»»¿««∆«
חג  של הקשר את יותר עוד שמדגיש

היין, נושא עם È¯·cÓזה ‰ÂˆnL∆ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÁÒt‰ ÏÈÏa ˙BzLÏ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿¿≈«∆«

ÔÈÈ ÏL ˙BÒBk ‰Úa¯‡19. «¿»»∆«ƒ
ÛÈÒB‰Ï LÈÂ והדגשה חיזוק תוספת ¿≈¿ƒ

Ï"p‰ ˜eÒÙc ˙eÎiMa כי" ««»¿»««
מיין" דודיך ‰ÁÒt,טובים ‚ÁÏ¿««∆«
ÁÒt‰ ‚Á ‰p‰c החג היותו מלבד ¿ƒ≈««∆«

הוא הרי מצרים יציאת Ìbשל CiL«»«
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ,לבוא «¿»»¬ƒ»

Úe„ik20 החסידות בתורת «»«
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»

¯Bv‰ ˙ÁÈ˙t מתן תחילת ¿ƒ««ƒ
הדרך  וסלילת Ú‚Baהאפשרות Ìb«¿≈«

ÌÈÈÚ‰Óe .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ«¿»»¬ƒ»≈»ƒ¿»ƒ
הענינים ÌÈ„ÁeÈn‰«¿»ƒאחד

Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡baL∆«¿»»¬ƒ»∆»
˙eiÓÈÙc ÈeÏb‰ ˙eÓÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰ הם שכעת התורה עניני וכל «»
בגלוי יהיו ונעלמים, ≈¬»¿(È¯Á‡Ïנסתרים

˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡ ˙Óc˜‰«¿»«¬ƒ«»
ÔB¯Á‡‰ ולכן במיוחד ארוך שהוא »«¬

ונעלה  גדול לגילוי ראויה הכנה מהווה

ÈËewÏ'aבמיוחד, ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz2‰¯Bz Ïa˜Ï È„kL »∆¿≈¿«≈»

Èc ‰È‰ ,‰¯BzŒÔzÓa ˙ÈÏ‚p‰«ƒ¿≈¿««»»»«
e"„¯ CLÓa ˙eÏ‚Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»¿∆∆¿

,‰L זיכוך פעלו והגלות וההעלם »»
הכנה  שהיו של ובירור לגילוי והקדמה

תורה  ‰eÏb˙מתן ˙eÎÈ¯‡ ˙ÚÎÂ¿»≈¬ƒ«»
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ז oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

וטעמי  ּפנימּיּות יתּגּלה ׁשּלעתידֿלבא לפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהיא

מּיין), ּדדי) יין עם קׁשּור זה וענין ְְִִִִִֶֶַַָָָָֹהּתֹורה).

ׁשל 21ּכּידּוע  ּתֹורתֹו הּתֹורה, לפנימּיּות רֹומז ׁשּיין ְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבהמׁש ּבא מּיין" ּדדי" ׁשהּכתּוב וזהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמׁשיח.

ּפיהּו", מּנׁשיקֹות "יּׁשקני לפניֿזה ׁשּכתּוב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָלמה

ּומסּתר  טעמיה סֹוד ּגלּוי על ּדקאי רׁש"י ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכדפיר ׁש

ּתֹורה  "טעמי ענין  ׁשּזהּו ֿ לבא, לעתיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצפּונֹותיה

והּׂשגה  מהבנה למעלה להיֹותם נתּגּלּו" ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּקדׁש' ּב'אּגרת ֿ 22(ּכמבאר לעתיד ויתּגּלּו ,( ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּבּתֹורה. הּיין ענין ׁשּזהּו ְִִֶֶֶַַַַָָֹלבא,

ענין ÔÈ·‰Ïeג) (ׁשּזהּו הּׂשמחה ענין מעלת ¿»ƒְְְֲִִִֶֶַַַַַָ

הּתענּוג  ענין הרי ּדלכאֹורה, ְְְֲֲִִִֵַַַַַָהּיין),

הּׂשמחה  מענין יֹותר נעלה הענין 23הּוא א . ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדהּנה, עֹונג. לגּבי ּבׂשמחה מעלה ּגם ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא,

התרחבּות  ׁשל ּבאֹופן הּוא הּׂשמחה ְְְְֲִִִֶֶַַַָענין

ההתחּלקּות 24והתּפּׁשטּות  ענין ּבא ׁשּמּזה , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ

עם  קׁשּור ההתחּלק ּות ענין והרי ּפרטים, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָלריּבּוי

ּפרׁשת  חּיים' ּב'תֹורת ּכמבאר הּפׁשּוטה, ְְְְִַַַַַַָָָָֹאחדּות

אמּתית 25נח  מּצד נעׂשה ההתחּלקּות ׁשריּבּוי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַֹ

הּבינה  ספירת מעלת ועלּֿדר ּדוקא. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָהּפׁשיטּות

ּדוקא  הּבינה ׁשּבספירת החכמה, ספירת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָלגּבי

לריּבּוי  והתחּלקּות ההתרחבּות ענין ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַנעׂשה

הּוא  הּבינה ספירת ׁשׁשרׁש לפי והינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּפרטים,

החכמה  מספירת הּׂשמחה 26למעלה ענין והרי . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

הּבנים  "אם ענין ׁשּזהּו 'ּבינה', עם ְִִִִֵֶֶַַָָָקׁשּור

ּבינה 27ׂשמחה" ּבחינת הּוא יין וגם ּגם 28. וזהּו . ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּכּידּוע  ּכֹוסֹות, ארּבע הן 29ענין מּצֹות ׁשׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַָָֹ

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

ואילך).21) ג (נב, ואילך ספנ"ג הק"ש שער בינה אמרי ד. סט, ליוהכ"פ דרושים ד. נד, קרח לקו"ת (קכח,22)ראה סי"ט

ואילך.23)א). רס ע' תרנ"ז סה"מ 24.131)ראה ע' תש"ט סה"מ גם ואילך.25)ראה ב ב.26)ע, נט, וארא תו"א ראה

ט.27) קיג, ב.28)תהלים קלה, שמות תו"ח הפסח 29)ראה ענין הכוונות שער (ואילך). רפ"ב ומצה חמץ שער פע"ח

ו. דרוש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰ ÈÓÚËÂ ˙eiÓÈt ‰lb˙È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÈÙÏ ‡È‰ ולשם ƒ¿ƒ∆∆»ƒ»…ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«¬≈«»

יותר  וממושכים ארוכים ובזיכוך בהכנה צורך יש ).כך
‰Ê ÔÈÚÂ לבוא לעתיד התורה פנימיות התגלות ÔÈÈשל ÌÚ ¯eL˜ ¿ƒ¿»∆»ƒ«ƒ

המאמר ( בתחילת המובא הכתוב Úe„ikכלשון ,("ÔÈiÓ EÈ„c"21 …∆ƒ»ƒ«»«
החסידות  ¯ÊÓBבתורת ÔÈiL∆«ƒ≈

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ שהיאB˙¯Bz ƒ¿ƒƒ«»»
ÁÈLÓ ÏL התורה חלקי את שיגלה ∆»ƒ«

ונעלמים. נסתרים עדיין הם הזה שבזמן

e‰ÊÂ לכך הפנימי e˙k‰L·הטעם ¿∆∆«»
CLÓ‰a ‡a "ÔÈiÓ EÈ„c"…∆ƒ»ƒ»¿∆¿≈

‰ÊŒÈÙÏ ·e˙kL ‰ÓÏ בתחילת ¿«∆»ƒ¿≈∆
B˜ÈLpÓ˙הפסוק  È˜MÈ"ƒ»≈ƒƒ¿ƒ

L¯ÈÙ„k ,"e‰Èt שפירש כפי ƒƒ¿≈≈
È‡˜c È"L¯ מדבר ÏÚשהכתוב «ƒ¿»≈«

¯zÒÓe ‰ÈÓÚË „BÒ ÈeÏbƒ¿»∆»ƒ¿»
‰È˙BeÙˆ התורה Œ„È˙ÚÏשל ¿∆»∆»ƒ

ÈÓÚË" ÔÈÚ e‰fL ,‡·Ï»…∆∆ƒ¿««¬≈
"elb˙ ‡lL ‰¯Bz עדיין »∆…ƒ¿«

‰·‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿«¿»≈¬»»
‰‚O‰Â המוגבל האנושי השכל של ¿«»»

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·Ók)22 «¿…»¿ƒ∆∆«…∆
שם  התניא, "טעמי שבספר נאמר:

מהשכל  למעלה והם נתגלו לא מצוות

שנתגלה וההבנה. מקומן באיזהו וגם

לכאורה, לנו המובן טעם איזה ונתפרש

תכלית  לבדו לנו המובן הטעם זה אין

מלובש  בתוכו אלא וגבולו הטעם

שלמעלה  חכמה ותעלומות פנימיות

וההבנה" elb˙ÈÂמהשכל טעמי ), ¿ƒ¿«
e‰fLהמצוות  ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆∆

ÔÈi‰ ÔÈÚ והפנימיות העומק ƒ¿«««ƒ
‰¯BzaL.עצמה ∆«»

ÔÈÚ ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ«¬«ƒ¿«
ÔÈi‰ ÔÈÚ e‰fL) ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆∆ƒ¿«««ƒ

לעיל  ‰¯Èכמבואר ,‰¯B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»¬≈
‚eÚz‰ ÔÈÚ של המדריגות בסדר ƒ¿«««¬

האדם  נפש של והפעולות הכוחות

¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰‰ÁÓO‰ ÔÈÚÓ23 כך כל מדגישים כן אם ולמה «¬∆≈≈ƒ¿««ƒ¿»
היין). ידי על (הבאה השמחה מעלת את

,‰p‰c .‚BÚ Èa‚Ï ‰ÁÓNa ‰ÏÚÓ Ìb LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈««¬»«ƒ¿»¿«≈∆¿ƒ≈
˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ24, ƒ¿««ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

האדם, של והחושים הכוחות של להתכווצות המביאה לעצבות בניגוד

שלהם והתגלות להתפשטות גורמת מההתרחבות fnL‰השמחה ∆ƒ∆
שונים  לכיוונים ‰‰˙e˜lÁ˙נובע a‡וההתפשטות ÔÈÚ הענין של »ƒ¿««ƒ¿«¿

‰‰˙e˜lÁ˙בכללותו  ÔÈÚ È¯‰Â ,ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï וההסתעפות ¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ¿««ƒ¿«¿
‡e„Á˙לפרטים  ÌÚ ¯eL»̃ƒ«¿

˙¯B˙'a ¯‡·Ók ,‰ËeLt‰«¿»«¿…»¿«
'ÌÈiÁ האמצעי L¯t˙לאדמו"ר «ƒ»»«
Á25˙e˜lÁ˙‰‰ ÈeaÈ¯L …«∆ƒ«ƒ¿«¿

˙eËÈLt‰ ˙ÈzÓ‡ „vÓ ‰NÚ«¬∆ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ
,‡˜Âc,אמיתית פשיטות ודוקא «¿»

מפרטים  מורכבת שלא עליונה מדריגה

שממנה  זו היא מזה זה וחלוקים רבים

רבים. לפרטים ההתחלקות נובעת

˙¯ÈÙÒ ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬«¿ƒ«
‰Èa‰ ההסתעפות שענינה «ƒ»

השכלי  הרעיון של ≈»¿Èa‚Ïוההתרחבות
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ הנקודה שענינה ¿ƒ««»¿»

הרעיון, של הכללית הראשונית

‰NÚ ‡˜Âc ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ««ƒ»«¿»«¬∆
˙e˜lÁ˙‰Â ˙e·Á¯˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

הכללי  והרעיון הנקודה ÈeaÈ¯Ï¿ƒשל
ÌÈË¯t ויתרון מעלה הוא זה ודבר ¿»ƒ

וגילוי, הארה של תוספת זו שהרי

˙¯ÈÙÒ L¯LL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆…∆¿ƒ«
˙¯ÈÙÒÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Èa‰«ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰26 בסדר אמנם כלומר, «»¿»
והן  העליונות בספירות הן המדריגות

הנפש, למעלה בכוחות היא החכמה

היא  ההתגלות ראשית ולכן מהבינה

באה  ואחרֿכך החכמה נקודת

אבל הסתעפות  ב'בינה' הפרטים

גם  ולכן מחכמה נעלית בינה בשורשה

יש  גילוי לידי באים שהדברים כפי

חכמה. על יתרון ÔÈÚבבינה È¯‰Â«¬≈ƒ¿«
‰ÁÓO‰ להתרחבות מביא שכאמור «ƒ¿»

הנפש כוחות ÌÚוהתפשטות ¯eL»̃ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,'‰Èa' המשמעות ƒ»∆∆ƒ¿«

הכתוב  של ‰ÌÈaהפנימית Ì‡" את המולידה ה'אם' שהיא הבינה ספירת ≈«»ƒ
ÁÓN27ÔÈÈ‰"המידות  Ì‚Â שמחה . Èa‰המביא ˙ÈÁa ‡e‰28. ¿≈»¿««ƒ¿ƒ«ƒ»
e‰ÊÂ בינה בחינת השמחה, BÒBk˙ענין Úa¯‡ ÔÈÚ Ìb ששותים היין ¿∆«ƒ¿««¿«

הסדר, וחסידות Úe„ik29בליל BvÓ˙בקבלה LÏLL ליל שבקערת «»«∆»…«
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d"kyz'dח ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

ּכֹוסֹות  וארּבע ('חכמה'), ּדאּבא מֹוחין ג' ְְְְְִֶֶַַַָָָּכנגד

ּגם  הּוא וכן ('ּבינה'). ּדאּמא מֹוחין ד' ּכנגד ְְְִִִֵֵֶֶַָָהן

הּפסח  חג עם הּקׁשּורה העתידה לּגאּולה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע

חז"ל  אמרּו ּדהּנה, ב). סעיף לעיל 30(ּכּנזּכר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

אּתה  "ּכי ּדוקא ליצחק יאמרּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלעתידֿלבא

ּגבּורה 31אבינּו" הּוא יצחק ׁשל ענינֹו והרי , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

הּבינה  מּבחינת וכּנ"ל 32(ׁשּׁשרׁשּה והתחּלקּות, ( ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

הּפׁשּוטה  אחדּות עם קׁשּור ההתחּלקּות ְְְְִִִֶַַַַָָׁשריּבּוי

להּידּוע  ּבסתירה זה ואין ׁשלׁשה 33ּדוקא. ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּפסח  האבֹות, ׁשלֹוׁשת ּכנגד ׁשהם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּמֹועדים

ׁשּנאמר  הּימין), (קו אברהם ּכנגד לּוׁשי 34הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָ

היא  לאברהם ּדפסח הּׁשּיכּות ּכי עּוגֹות, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָועׂשי

הּיין  ענין מּצד אבל ּדוקא, הּמּצֹות ענין ְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָמּצד

מּצד  והן ּכֹוס ֹות, ּדארּבע הענין מּצד הן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבפסח ,

העני  ׁשחג ּכללּות (ּובפרט לׂשמחה" ּד"מֹועדים ן ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָ

חג  ׁשּי ּכּנ"ל), לרגלים, הּׁשנה ראׁש הּוא ְִֶַַַַַַַָָָָָֹהּפסח

ּגם  וזהּו ּוגבּורה, ּבינה הּׂשמאל, לקו ְְְְִֶֶַַַַַָָֹהּפסח

יאמרּו לפסח) (ׁשּׁשּיכת העתידה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּגאּולה

אבינּו". אּתה "ּכי ּדוקא (ּגבּורה) ְְְְִִִַַָָָָָליצחק 

מעלת LÈÂד) ּבאּור ּבהקּדים זה ענין לבאר ¿≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

מּצֹות, ׁשלׁש על יין ׁשל ּכֹוסֹות ְִֶַַַַַָֹארּבע

ׁשּגדלה  סֹופרים מּדברי הם הּכֹוסֹות ׁשארּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָלפי

רז"ל  ּכמאמר ּתֹורה, ּדברי על חמּורים 35מעלתם ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָ

ּתֹורה. מּדברי  יֹותר סֹופרים ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָוחביבים

סֹופרים  ודברי ּתֹורה ּדברי ּדהּנה, הענין, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָּובאּור

והחלּוק  ׁשּבעלּֿפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהם
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ב.30) פט, טז.31)שבת סג, ובכ"מ.32)ישעי' ב. לט, ח"ג א. סד, ח"ב זוהר ועוד.33)ראה סתי"ז. או"ח טור ב. רנז, זח"ג

ו.34) יח, ועוד.35)וירא ב. פח, סנהדרין משנה ה"ד. פ"א ברכות ירושלמי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
('ÓÎÁ‰'),הסדר  ‡a‡c ÔÈÁBÓ '‚ „‚k Ô‰ לשלוש נחלקים המוחין ≈¿∆∆ƒ¿«»»¿»

שהם  כפי המוחין שלוש כנגד הם המצות ושלוש ודעת. בינה חכמה, בחינות

כי  'אבא' הנקראת חכמה המוחין בבחינת של הראשוני והמקור הנקודה היא

('‰Èa') ‡n‡c ÔÈÁBÓ '„ „‚k Ô‰ ˙BÒBk Úa¯‡Â המוחין ¿«¿«≈¿∆∆ƒ¿ƒ»ƒ»
בינה  חכמה שהם לארבע גם נחלקים

מידת  (שורש בדעת בחינות ושתי

וארבע  הגבורה), מידת ושורש החסד

כפי  המוחין ארבע כנגד הם הכוסות

בבינה  בה שהם כי 'אמא' הנקראת

החכמה  של הראשונית הנקודה

לפרטים. מסתעפת

‰Ïe‡bÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈««¿»
‚Á ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»«¿»ƒ«
.(· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÁÒt‰«∆««ƒ¿»¿≈¿ƒ

Ï"ÊÁ e¯Ó‡ ,‰p‰c30 בגמרא ¿ƒ≈»¿¬«
˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»

"eÈ·‡ ‰z‡ Èk" ‡˜Âc31 וזה) «¿»ƒ«»»ƒ
בר  שמואל רבי "אמר הגמרא: לשון

'כי  דכתיב מאי יונתן: רבי אמר נחמני

ידענו  לא אברהם כי אבינו, אתה

אבינו  ה' אתה יכירנו לא וישראל

לעתידֿלבא  שמך'. מעולם גואלנו

לאברהם: הקדושֿברוךֿהוא לו יאמר

של  ריבונו לפניו: אמר לי. חטאו בניך

אמר: שמך. קדושת על ימחו עולם,

גידול  צער ליה דהוה ליעקב, ליה אימר

אמר  עלייהו, רחמי דבעי אפשר בנים,

ריבונו  לפניו: אמר חטאו. בניך ליה:

שמך. קדושת על ימחו עולם, של

בדרדקי  ולא טעמא, בסבי לא אמר:

לי. חטאו בניך ליצחק: לו אמר עצה.

ולא  'בני' עולם, של ריבונו לפניו: אמר

נעשה  לפניך שהקדימו בשעה בניך?

ישראל, בכורי בני להם קראת לנשמע

ואמרו  פתחו בניך?... ולא בני עכשיו

אבינו'...)., ÏL'אתה BÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆
‡e‰ ˜ÁˆÈ מידתdL¯ML) ‰¯e·bהגבורה מידת ÈÁaÓ˙של ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿ƒ«

‰Èa‰32 לשלושה נחלקות העליונות שהספירות וחסידות בקבלה כמבואר «ƒ»
שבו  – שמאל נצח. חסד, חכמה, הספירות שבו – ימין כלליים. 'קוים'

יסוד  תפארת דעת, הספירות שבו – אמצע הוד. גבורה, בינה, )הספירות
Â ה˙e˜lÁ˙‰ המיוחדות המסוימות בהגדרות מוגדר דבר שכל מכך נובעת ¿ƒ¿«¿

והגדרה  הגבלה שענינה הגבורה מידת עלֿידי נפעל הזה ודבר »»¿Ï"pÎÂ,לו
ÔÈ‡Â .‡˜Âc ‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ ÌÚ ¯eL˜ ˙e˜lÁ˙‰‰ ÈeaÈ¯L∆ƒ«ƒ¿«¿»ƒ«¿«¿»«¿»¿≈

‰Ê ההתחלקות מידת ליצחק, הפסח חג של השייכות אודות כאן המבואר ∆
עומד  אינו השמאל Úe„i‰Ïשבקו ‰¯È˙Òa33 ומובא וחסידות בקבלה ƒ¿ƒ»¿«»«

בהלכה ‰ÌÈ„ÚBnגם ‰LÏL ÔÈÚa וחג השבועות חג הפסח, חג ¿ƒ¿«¿…»«¬ƒ
‰‡·B˙הסוכות ˙LBÏL „‚k Ì‰L,ויעקב יצחק ÁÒtLאברהם ∆≈¿∆∆¿∆»»∆∆«

) Ì‰¯·‡ „‚k ‡e‰ היא שמידתו ¿∆∆«¿»»
החסד  ‰ÔÈÓi),מידת Â«̃«»ƒ

¯Ó‡pL34 אליו באו שכאשר בתורה ∆∆¡«
המלאכים  כאנשים,שלושת ונראו

לשרה  אמר בצק ÈLeÏואברהם ƒ
˙B‚eÚ ÈNÚÂ הדבר כי מצות היינו «¬ƒ

כאן  למבואר סותר זה ואין בפסח, היה

ליצחק  הפסח חג של השייכות אודות

Ì‰¯·‡Ï ÁÒÙc ˙eÎiM‰ Èkƒ««»¿∆«¿«¿»»
עוגות", ועשי "לושי בכתוב הנרמזת

‰Bvn˙כאמור, ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿«««
ÔÈÚשבפסח  „vÓ Ï·‡ ,‡˜Âc«¿»¬»ƒ«ƒ¿«

ÔÈÚ‰ „vÓ Ô‰ ,ÁÒÙaL ÔÈi‰««ƒ∆¿∆«≈ƒ«»ƒ¿»
˙BÒBk Úa¯‡c,יין vÓ„של Ô‰Â ¿«¿«¿≈ƒ«
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk הכללי התוכן ¿»»ƒ¿»

"‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ"c והשמחה ¿¬ƒ¿ƒ¿»
קשורה  בכלל טוב יום ושמחת בכלל

לעיל  כמבואר ÁL‚ביין, Ë¯Ù·e)ƒ¿»∆«
‰M‰ L‡¯ ‡e‰ ÁÒt‰«∆«…«»»

Ï"pk ,ÌÈÏ‚¯Ï לידי בא בו ולכן »¿»ƒ««
ענין  של הכללי התוכן ביטוי

Â˜Ïהמועדים  ÁÒt‰ ‚Á CiL ,(«»««∆«¿«
‰Èa ,Ï‡ÓO‰,'הבנים 'אם שהיא «¿…ƒ»

השמחה' באה e·‚e¯‰מקור שממנה ¿»
Ïe‡baL‰ההתחלקות, Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿»

(ÁÒÙÏ ˙ÎiML) ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆«∆∆¿∆«
‡˜Âc (‰¯e·b) ˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È…¿¿ƒ¿»¿»«¿»

"eÈ·‡ ‰z‡ Èk" בגאולה גם  כי ƒ«»»ƒ
גילוי  לידי תבוא בפסח, כמו העתידה,

והגבורה. הבינה מעלת במיוחד

‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ï LÈÂ מעלת „) של ¿≈¿»≈ƒ¿»∆
הפסח  לחג ושייכותם והיין השמחה

העתידה  ÏÚולגאולה ÔÈÈ ÏL ˙BÒBk Úa¯‡ ˙ÏÚÓ ¯e‡a ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ≈«¬««¿«∆«ƒ«
,˙BvÓ LÏLהיא היא ÈÙÏוהמעלה הפסח בליל מצה שאכילת »…«¿ƒ

בעוד התורה, מן ‰BÒBk˙מצותֿעשה Úa¯‡Lהיין È¯·cÓשל Ì‰ ∆«¿««≈ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒחכמים Bz¯‰,מתקנת È¯·c ÏÚ Ì˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ¿ƒ∆»¿»«¬»»«ƒ¿≈»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók35¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÌÈ·È·ÁÂ ÌÈ¯eÓÁ ¿«¬«««¬ƒ«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈
.‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»

‰¯Bz Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Â ‰¯Bz È¯·c ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿ƒ≈»
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ט oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

'ּכלל',36ׁשּביניהם  ּבבחינת היא ׁשּבכתב ׁשּתֹורה , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבבחינת  היא ׁשּבעלּֿפה ותֹורה החכמה, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּבחינת

הענינים  ּפרטי ׁשּכל הּבינה, ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ'ּפרט',

ּבּתֹורה  ּבהעלם ּכלּולים ׁשּבעלּֿפה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָּדתֹורה

ּבּתֹורה  הּגלּוי אל מההעלם ּובאים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכתב,

מּדֹור  הּנה ּגּופא, ׁשּבעלּֿפה ּובּתֹורה ֿ ּפה. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבעל

וההתחּלקּות, הּפירּוט ּבענין יֹותר נתוּסף ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַלדֹור

חז"ל  ׁשּדרׁשּו הּפסּוק 37ּוכפי הּמה 38על ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

אּלּו - מלכֹות" הּמה "ׁשּׁשים גֹו', ְְִִֵֵָָָמלכֹות

אּלּו - ּפילגׁשים" "ּוׁשמֹונים ְְְִִִִֵַַָהּמׁשניֹות,

ההלכֹות, אּלּו - מסּפר" אין "ועלמֹות ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָהּבריתֹות,

ׁשּבּבריתֹות  והינּו, האמֹוראים, מימרֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשהן

יֹותר  הריּבּוי ענין יׁשנֹו הּמׁשנה, לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהם

ּד"ׁשמֹונים", הריּבּוי ׁשּגם אּלא ּבּמׁשניֹות. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמאׁשר

ּבהגּבלה  הּוא הרי מעּולה, מסּפר היֹותֹו ְְְְֱֲִִֵֶַָָָעם

לזמן  קרֹוב היּו הּבריתֹות ׁשּגם לפי והּוא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעדין,

חז"ל  אמרּו זה ׁשעל ּבימי 40וּתֹותר 39הּמׁשנה, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

כּו'. הּבית לזמן המׁש הם רּבי ׁשּימי הינּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַרּבי,

ּבּזמן  הּוא ׁשּבּתֹורה הריּבּוי ּוׁשלמּות עקר ְְִִֵֶַַַַַָָא

- מסּפר" אין "ועלמ ֹות ענין ׁשּזהּו ֿ זה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלאחרי

האמֹוראים, מימרֹות ׁשהן ההלכֹות, ְֲֲִֵֵֵֶַָָָאּלּו

מה  ּגם וזהּו ּגב ּול. ּבלי  ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַָׁשהריּבּוי

ּדיקא 41ּׁשּכתּוב  לתבּונתֹו מסּפר, אין לתבּונתֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

הינּו מסּפר"), אין "לחכמתֹו נאמר לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ(ׁשהרי

מּצד  הּוא מסּפר" ּד"אין ּבאֹופן הריּבּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשענין

הריּבּוי  ׁשענין וכּידּוע ּדוקא, הּבינה ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָמעלת

העצמי. מרחב מּבחינת נמׁש ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָוההרחבה

e‰ÊÂ ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי להמבאר הּטעם ¿∆ְְְִֵַַַַַָָָָֹ

על 42ּפקּודי  סֹופרים' 'ּדברי מעלת ּגֹודל ְְְֲִִֵֵֶַַַ

 ֿ לא מצֹות  מעלת עלּֿדר ׁשּזהּו ּתֹורה', ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹ'ּדברי
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סכ 36) אגה"ק תניא ובכ"מ.ראה ואילך. ד נז, שם תו"א ב.37)"ט. מ, שה"ש לקו"ת (ב). ט פ"ו, שהש"ר שה"ש 38)ראה

ח. ב.39)ו, קיג, יד.40)שבת ב, ה.41)רות קמז, ואילך.42)תהלים ג נב, שמות תו"א א. ז, שה"ש לקו"ת גם וראה ד. ו,

ואילך. פ"מ תר"ם זו מצה המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˙ÎaL התורה חומשי tŒÏÚaL‰חמשת ‰¯B˙Â של הפירוש שהיא ∆ƒ¿»¿»∆¿«∆

התורה. דברי על חכמים שהוסיפו וההוספות שבכתב ההבדל eÏÁ‰Â˜תורה ¿«ƒ
Ì‰ÈÈaL36'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰ ·˙ÎaL ‰¯BzL באו , בה ∆≈≈∆∆»∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿»

מצוה, כל של הרבות ההלכות את לפרט מבלי כללית בצורה התורה מצוות

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa תחילת שהיא ¿ƒ««»¿»
אחת  כללית כנקודה השכל התגלות

פרטים, tŒÏÚaL‰ללא ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆
'Ë¯t' ˙ÈÁ·a ‡È‰ באו ובה ƒƒ¿ƒ«¿»
הרבות, ההלכות »ÈÁa¿ƒ˙פרטי

‰Èa‰ והסתעפות התחלקות שהיא «ƒ»
לפרטים  שבחכמה והנקודה הכלל

שבכתב  תורה בין והיחס פרטים, ופרטי

הוא  (הפרט) שבעלֿפה לתורה (הכלל)

B˙c¯‰כך  ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏkL∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»
‰tŒÏÚaL בצורה בה הבאים ∆¿«∆

ומפורשת  ÌÈÏeÏk¿ƒמפורטת
ÌÏÚ‰a האמורים Bza¯‰בכללים ¿∆¿≈«»

Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó ÌÈ‡·e ,·˙ÎaL∆ƒ¿»»ƒ≈«∆¿≈∆
.‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ÈeÏb‰«ƒ«»∆¿«∆

aL ‰¯Bz·e‡Ùeb ‰tŒÏÚ «»∆¿«∆»
ÛqÂ˙עצמה, ¯B„Ï ¯BcÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈

Ëe¯Èt‰ ÔÈÚa ¯˙BÈ≈¿ƒ¿««≈
,˙e˜lÁ˙‰‰Â שבדורות ודברים ¿«ƒ¿«¿

רק  עצמה שבעלֿפה בתורה היו שעברו

ופירוט  גילוי לידי באו כללי, באופן

הבאים  בדורות ÈÙÎe¿ƒמפורש
Ï"ÊÁ eL¯cL37 במדרשÏÚ ∆»¿¬««

˜eÒt‰38˙BÎÏÓ ‰n‰ ÌÈML «»ƒƒ≈»¿»
- "˙BÎÏÓ ‰n‰ ÌÈML" ,'B‚ƒƒ≈»¿»
ÌÈBÓLe" ,˙BÈLn‰ el‡≈«ƒ¿»¿ƒ
,˙B˙È¯a‰ el‡ - "ÌÈL‚ÏÈtƒ«¿ƒ≈«¿«¿
el‡ - "¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ"«¬»≈ƒ¿»≈
˙B¯ÓÈÓ Ô‰L ,˙BÎÏ‰‰«¬»∆≈≈¿

של  eÈ‰Â,האמרות ,ÌÈ‡¯BÓ‡‰»¬»ƒ¿«¿
È¯Á‡Ï Ì‰L ˙B˙È¯aaL∆«¿«¿∆≈¿«¬≈

‰Ln‰ מאוחרת בתקופה ונשנו «ƒ¿»
המשניות, מאשר ÔÈÚיותר BLÈ∆¿ƒ¿«

˙BÈLna ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÈeaÈ¯‰»ƒ≈≈¬∆«ƒ¿»
שישים  במספר הם המשניות ולכן

גדול  במספר הם והברייתות (מסכתות)

שמונים. ‰¯ÈeaÈיותר, ÌbL ‡l‡∆»∆«»ƒ
‰ÏeÚÓ ¯tÒÓ B˙BÈ‰ ÌÚ ,"ÌÈBÓL"c מהמספר יותר וגדול ƒ¿ƒƒ¡ƒ¿»¿∆

מעלתו, על שמורה דבר ‰e‡שישים, È¯‰ שמונים המספר Ïa‚‰a‰גם ¬≈¿«¿»»
˙B˙È¯a‰ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰Â ,ÔÈ„Ú מאוחרת יותר בתקופה שהיו ¬«ƒ¿¿ƒ∆««¿«¿

Ï"ÊÁמהמשנה  e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰Ln‰ ÔÓÊÏ ·B¯˜ eÈ‰39 »»ƒ¿««ƒ¿»∆«∆»¿¬«
ותשבע  ותאכל אוכל לה נתן שבועז ברות, האמור הפסוק על בדרשתם

¯˙BzÂ40Èa¯ ÈÓÈa לשון (וזה «»ƒ≈«ƒ
ובימי  דוד בימי "ותאכל הגמרא:

ותותר  חזקיה, בימי ותשבע שלמה,

אהוריריה  מר: דאמר רבי, בימי

דרבי  והפרדות) הסוסים על (הממונה

מלכא), משבור יותר) (עשיר עתיר הוה

Èa¯ ÈÓiL ,eÈ‰ הנשיא יהודה רבי «¿∆¿≈«ƒ
המשנה  ÔÓÊÏמסדר CLÓ‰ Ì‰≈∆¿≈ƒ¿«
'eÎ ˙Èa‰ באו שהברייתות וכיון ««ƒ

מועט  בריבוי הם הרי למשנה, בהמשך

ובהגבלה. המשנה Ú˜¯לעומת C‡«ƒ«
‰¯BzaL ÈeaÈ¯‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ∆«»
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÔÓfa ‡e‰«¿«∆¿«¬≈∆
מתקופת  יותר מאוחרות בתקופות

והברייתות  ÔÈÚהמשנה e‰fL∆∆ƒ¿«
el‡ - "¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ"«¬»≈ƒ¿»≈
˙B¯ÓÈÓ Ô‰L ,˙BÎÏ‰‰«¬»∆≈≈¿

,ÌÈ‡¯BÓ‡‰,הגמרא חכמי »¬»ƒ
ÈeaÈ¯‰L רבות בהלכות דבריהם של ∆»ƒ

.Ïe·b ÈÏa ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ¿
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ41 לגבי ¿∆««∆»

הוא ברוך ‡ÔÈהקדוש B˙e·˙Ïƒ¿»≈
‡˜Èc B˙e·˙Ï ,¯tÒÓ הפסוק ƒ¿»ƒ¿»«¿»

"לתבונתו" ואומר Ï‡מדייק È¯‰L)∆¬≈…
ÔÈ‡ B˙ÓÎÁÏ" ¯Ó‡∆¡«¿»¿»≈
ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚL eÈ‰ ,("¯tÒÓƒ¿»«¿∆ƒ¿«»ƒ

"¯tÒÓ ÔÈ‡"c ÔÙB‡a בלי ריבוי ¿∆¿≈ƒ¿»
‰Èa‰גבול, ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ƒ««¬««ƒ»
‡˜Âc התחלקות כאמור, שעניינה, «¿»

ÔÈÚLוהסתעפות, Úe„iÎÂ¿«»«∆ƒ¿«
‰·Á¯‰‰Â ÈeaÈ¯‰ גבול ללא »ƒ¿««¿»»

ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ«∆¿»»«¿ƒ
יחסית  רק לא המוחלט, המרחב

אחרות. לדרגות

¯‡·Ó‰Ï ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««¿«¿…»
˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»»«

È„e˜t42È¯·c' ˙ÏÚÓ Ï„Bb ¿≈∆«¬«ƒ¿≈
,'‰¯Bz È¯·c' ÏÚ 'ÌÈ¯ÙBÒ הפנימי הרוחני C¯cŒÏÚבמובן e‰fL ¿ƒ«ƒ¿≈»∆∆«∆∆
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d"kyz'dי ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

יׁש ּגּופא ׁשּבזה אּלא מצֹותֿעׂשה, לגּבי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה

ּדהּנה, ּבזה, והענין ּדמצֹותֿעׂשה. הּמעלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּגם

למצֹות  מצֹותֿעׂשה ּבין חלּוק יׁש ּתֹורה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָּב'דברי

ּב'קּום  ׁשהן מצֹותֿעׂשה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַֹלאֿתעׂשה,

הּמתלּבׁשים  האֹורֹות ּבחינת ממׁשיכים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָועׂשה'

ּפנימּיּות, ּבבחינת להתּגּלֹות ׁשּיכֹולים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּבכלים,

 ֿ לא מצֹות עלֿידי מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבהּׂשגה

לפי  ׁשּלא יֹותר, נעלים אֹורֹות ממׁשיכים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹתעׂשה

ּבפנימּיּות  להתּגּלֹות יכֹולים ׁשאינם הּכלים, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָער

ּכיֿאם  החּיּוב), (הּׂשגת מּמׁש הּׂשגה ְִִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת

הּוא  קּיּומם ׁשּלכן הּׁשלילה, הּׂשגת ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּכמֹו ׁשלילה , ּבדר ּתעׂשה', ואל ּד'ׁשב ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָּבאֹופן

תאכלּו" לא ּדם וכל חלב ּבזה.43"ּכל וכּיֹוצא , ְְֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ּגם  הּמעלֹות ׁשּתי יׁשנן סֹופרים' ּב'דברי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָאמנם,

הּוא  סֹופרים' ּד'דברי הענין ּכללּות ּדהּנה, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָיחד.

ׁשּזה  כּו', ּוסיגים ּגדרים מצֹות עלּֿדר ּכעין ּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ

ועׂשה', ּב'קּום הם הרי ּומּכלֿמקֹום ְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָֹלאֿתעׂשה,

חנּוּכה  נר ּכמֹו ּדרּבנן, מצֹות ׁשבע ענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

מעלת  וזֹוהי ועׂשה'. 'קּום ׁשל ּבאֹופן ׁשהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַוכּו',

'ּדברי  על ׁשּבעלּֿפה) (ּתֹורה סֹופרים' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ'ּדברי

הּנעלים  האֹורֹות ׁשּגם ׁשּבכתב), (ּתֹורה ְֲִִֶֶַַַָָָָּתֹורה'

לבא  יכֹולים ׁשאינם מהּכלים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה

הּׁשלילה  הּׂשגת ּבדר ּכיֿאם ּובהּׂשגה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבפנימּיּות

נמׁשכים  סֹופרים' 'ּדברי עלֿידי הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָּבלבד,

וטעם  ּבכלים. ּתפיסה ּבבחינת הם ּגם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּובאים

מּבחינת  הם סֹופרים' ׁש'ּדברי לפי הּוא, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּדבר

לריּבּוי 44הּבינה  והתחּלקּות התרחבּות ׁשענינּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

ה'ּמרחב  את לֹוקחים ֿ זה ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָּפרטים

כּו'. ּבכלים ּתפיסה ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶַָָהעצמי'
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יז.43) ג, שם.44)ויקרא שמות תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚŒ˙BˆÓ Èa‚Ï ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ˙ÏÚÓ מתוך מעט (להלן, «¬«ƒ¿…«¬∆¿«≈ƒ¿¬≈

כן  גם ענינם הלאֿתעשה כל ..." פקודי: פרשת תורה' ב'לקוטי שם המבואר

בקום  דבר עשיית שאינו ... ית' אלקותו ומסתיר המנגד דבר שלילת בחינת רק

לאיןֿסוף  הביטול ומונעים המסתירים שהן הנ"ל מהדברים להמנע רק ועשה,

נפרד  ודבר יש בחינת הן כי ברוךֿהוא

פוגמים  הם לכן האין, היפך לגמרי

מה  הביטול ומונעים כל הביטול ... נפש

לאֿתעשה  ומניעת מצות שלילת הוא

 ֿ ברוך איןֿסוף אור על המסתיר דבר

שנמשך  המהות השגת ... וקדושתו הוא

זה  אור הנה מצוותֿעשה קיום ע"י

הוא  ומתגלה זיו הנמשך כמו רק

הנמשך  האור לגבי לבד והארה

ומזה  ... לאֿתעשה מצות ע"י ומתגלה

גם  שהן סופרים דברי מעלות גודל יובן

 ֿ לא מצות כעין וגדרים סייגים כן

,("... Ùeb‡תעשה ‰ÊaL ‡l‡∆»∆»∆»
עצמן  לאֿתעשה Ìbבמצוות LÈ≈«

,‰NÚŒ˙BˆÓc ‰ÏÚn‰ כפי ««¬»¿ƒ¿¬≈
ומבאר. שממשיך

È¯·„'a ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈
'‰¯Bz התורה מן שהן LÈהמצוות »≈
˜eÏÁ הבדל‰NÚŒ˙BˆÓ ÔÈa ƒ≈ƒ¿¬≈

È„ÈŒÏÚL ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓÏ¿ƒ¿…«¬∆∆«¿≈
Ìe˜'a Ô‰L ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈¿

'‰NÚÂ פעולה ידי על הוא קיומן «¬≈
האדם  מלמעלה ÌÈÎÈLÓÓשל «¿ƒƒ

גילוי  לידי ומביאים »ÈÁa¿ƒ˙למטה
,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡‰»«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
במדידה  המאירים אורות שהם

Blb˙‰Ï˙והגבלה  ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿ƒ¿«
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a שהם כיון ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

הכלי  של היכולת לפי מותאמים

ולהכיל, LnÓ,לקלוט ‰‚O‰a¿«»»«»
È„ÈŒÏÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó זהירות «∆≈≈«¿≈

על NÚ˙Œ‡Ï‰מעבירה ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
ÌÈÏÚ ˙B¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¬ƒ

,¯˙BÈאורותC¯Ú ÈÙÏ ‡lL ≈∆…¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk‰ לא אלה שאורות וכיון «≈ƒ

הכלים  יכולת לפי ומותאמים מדודים

יותר נעלים אורות הם הרי ולהכיל, Blb˙‰Ï˙לקלוט ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«
˙eiÓÈÙa האדם ולהיות אצל LnÓנתפסים ‰‚O‰ ˙ÈÁ·a ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ««»»«»

·eiÁ‰ ˙‚O‰) הדבר מהות את מבין האדם ÔÙB‡aבה Ì‡ŒÈk ,( «»««ƒƒƒ¿∆
,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ ÏL השגה בלי אבל הדבר את משיג האדם בה ∆«»««¿ƒ»

אינו ומה מושלל הוא ממה בידיעה רק אלא במהותו ≈«∆ÔÎlLפנימית

ÌÓei˜ לאֿתעשה של NÚz‰',מצות Ï‡Â ·L'c ÔÙB‡a ‡e‰ ƒ»¿∆¿≈¿««¬∆
‰ÏÈÏL C¯„a,מעשייה Ï‡והימנעות Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk" BÓk ¿∆∆¿ƒ»¿»≈∆¿»»…

"eÏÎ‡˙43‰Êa ‡ˆBiÎÂ עשייה., העדר ידי על הוא שקיומן מצוות …≈¿«≈»∆
'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'a ,ÌÓ‡ ותקנות חכמים מצוות מדברי ÔLÈוסייגים »¿»¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿»

„ÁÈ Ìb ˙BÏÚn‰ ÈzL גם ¿≈««¬«««
אורות  הם הנמשכים שהאורות המעלה

שהאורות  המעלה וגם עליונים

שממשיך  כפי בפנימיות, נמשכים

ומבאר.

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c התוכן ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
‰e‡הכללי  'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'c¿ƒ¿≈¿ƒ

'eÎ ÌÈ‚ÈÒe ÌÈ¯„b C¯cŒÏÚ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
התורה, דברי על הוסיפו שחכמים

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÔÈÚk e‰fL∆∆¿≈ƒ¿…«¬∆
Ì‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe קיומם ƒ»»¬≈≈

e‰fLבפועל  ,'‰NÚÂ Ìe˜'a¿«¬≈∆∆
BÓk ,Ôa¯c ˙BˆÓ Ú·L ÔÈÚƒ¿«∆«ƒ¿¿«»»¿
ÔÙB‡a Ì‰L ,'eÎÂ ‰keÁ ¯≈¬»¿∆≈¿∆

'‰NÚÂ Ìe˜' ÏL,הנזכר (ובמאמר ∆«¬≈
מבואר: פקודי, פרשת תורה' ב'לקוטי

בקום  שהם עם דרבנן מצות ז' וגם ..."

בהם  המכוון מכלֿמקום להרחיק ועשה

כו'"...). ידים נטילת מענין כנודע הרע

'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c' ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«ƒ¿≈¿ƒ
È¯·c' ÏÚ (‰tŒÏÚaL ‰¯Bz)»∆¿«∆«ƒ¿≈
ÌbL ,(·˙ÎaL ‰¯Bz) '‰¯Bz»»∆ƒ¿»∆«
‰ÏÚÓlL ÌÈÏÚp‰ ˙B¯B‡‰»««¬ƒ∆¿«¿»

ÌÈÏk‰Ó ומוגבלים מדודים ואינם ≈«≈ƒ
הכלים  ערך ÌÈÏBÎÈלפי ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ

ŒÈk ‰‚O‰·e ˙eiÓÈÙa ‡·Ï»…ƒ¿ƒƒ¿«»»ƒ
‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ C¯„a Ì‡ƒ¿∆∆«»««¿ƒ»
È¯·c' È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,„·Ïaƒ¿«ƒ≈«¿≈ƒ¿≈
Ìb ÌÈ‡·e ÌÈÎLÓ 'ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ«

Ì‰ כלל שבדרך אלה נעלים אורות ≈
בכלים, מהתלבשות למעלה הם

ÌÚËÂ .ÌÈÏÎa ‰ÒÈÙz ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¿≈ƒ¿««
¯·c‰ האור מדרבנן שבמצוות «»»

בכלים  נמשך ÈÙÏהנעלה ,‡e‰¿ƒ
Ì‰ 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c'L˙ÈÁaÓ ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ«

‰Èa‰44˙e·Á¯˙‰ dÈÚL «ƒ»∆ƒ¿»»ƒ¿«¬
˙‡ ÌÈÁ˜BÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï ˙e˜lÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ∆«¿≈∆¿ƒ∆

'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯n'‰ וההתפשטות ההתרחבות של והמקור השורש שהוא «∆¿»»«¿ƒ
הכלים  לפי ומוגבל מדוד ולא 'עצמי' הוא ÒÈÙz‰אבל ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»

'eÎ ÌÈÏÎa נמשכים הם אלה אורות של וההפלאה המעלה ולמרות ¿≈ƒ
והגבלה) במדידה שבאים האורות (כמו .בפנימיות
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יי oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

ÔÎÂ ּבחינת הּתֹורה, לפנימּיּות ּבנֹוגע ּגם הּוא ¿≈ְְְִִִִֵַַַַָ

 ֿ ּכבֹוד ּפתּגם ידּוע ּדהּנה, ׁשּבּתֹורה. ְְְִִִֵֶַַַַַָָהּיין

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר אז 45קדּוׁשת ְְְְִֵֶַַַַָָ

עפנט  מען אּון חדר אין זי ּבא זיצט ְְְִִִֶֶֶֶֶַמען

(הערט, פילט ּתֹורה' 'לּקּוטי ּדעם ְְְְִִֵֶֶֶָ(לערנט)

אינֹו ולכאֹורה  איןֿסֹוף. עצמּות מען ְְְִֵֵֶַָָהאט)

 ֿ ּבעצמּותֿאין ּתפיסה ׁשל ענין ׁשּי אי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָמּובן,

הּוא, הענין א ּכלל . הּׂשגה ּבגדר ׁשאינֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָסֹוף

סֹופרים', 'ּדברי ּבמעלת לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿדר

לבא  יכֹולים אינם ׁשּמּצדֿעצמם הענינים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם

'ּדברי  עלֿידי נמׁשכים ׁשלילה, ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא

ּגם  וזהּו ּבכלים. ּתפיסה ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַָסֹופרים'

ׁשּבּתֹורה, הּיין ּבחינת הּתֹורה, ּדפנימּיּות ְְִִִִִִֶַַַַַַָָהחדּוׁש

ּבכלים. עצמּותֿאיןֿס ֹוף לֹוקחים ְְְִִֵֵֶַַָׁשעלֿידֹו

ּבאֹופן  הּוא הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות מּזה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָויתרה

מה  ּכי סֹופרים', ּב'דברי מאׁשר יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַנעלה

הּוא  סֹופרים' 'ּדברי עלֿידי ּבכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּׁשּנמׁש

והי  מעׂשה, ׁשל ּבעׂשּיה ּבענין נמׁש ׁשהאֹור נּו, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ מה האֹור. נמׁש לא ּבהּׂשגה אבל ְְְֲִִַַַָָָָָֹּגׁשמית,

ּבהבנה  ׁשּבאה ּכפי הּתֹורה ּבפנימּיּות  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּׁשאיןּֿכן

העצמי' 'מרחב נמׁש החסידּות, ּבּתֹורת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוהּׂשגה

והּׂשגה. ּבהבנה ְְְֲֵַַַָָָָּדעצמּותֿאיןֿסֹוף

הּנ"ל ‡ÌÓה) ּדכל הּׁשּיכּות להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּכיון  ּדלכאֹורה, הּׂשמחה, ְְְְְִִִֵַַָָָלענין

(ּכּנזּכר  התּפּׁשטּות ׁשל ּבאֹופן היא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשּׂשמחה

מציאּותֹו ׁשּנרּגׁשת ּבאֹופן זה הרי ג), סעיף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶלעיל

הּׂשמחה  סּבת ׁשהיא ּבאלקּות ׁשההּׂשגה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ(ּכׁשם

וגם  ּבׂשכלֹו, ּומּׂשיג ׁשּתֹופס ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶַַהיא

ּבאֹופן  ולא ׁשאֹוהב), מי יׁש מה, ודבר יׁש ּבבחינת היא האהבה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהתעֹוררּות

לגמרי  מּמציאּותֹו ּבבחינת 46ׁשּמתּבּטל  ּתפיסה ׁשל ענין ׁשּיהיה ּכדי אמנם, . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבדר אּלא נמׁש אינֹו (ׁשּלכן ּכלל הּכלים ער לפי ׁשאינֹו האלקי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהאֹור
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וש"נ.45) רכא. ס"ע היומן רשימת - מנחם ב.46)תורת יא, צו לקו"ת גם שלמדו 47)ראה היומיים בשיעורים - פל"ט

סע"ב). שם, פקודי בלקו"ת (הובא לאחרונה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BzaL ÔÈi‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«ƒ¿ƒƒ«»¿ƒ«««ƒ∆«»
שלמעלה  נעלה אור היא אחד מצד האמורות, המעלות שתי את יש בה שגם

ומבאר. שממשיך כפי והשגה, בהבנה באה היא שני ומצד מהתלבשות

(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k Ìb˙t Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«ƒ¿«¿¿««¿¿»«
Ô„ÚŒB˙ÓL45(עצמו על (שאמר ƒ¿»≈∆

ÔÈ‡ CÈÊ ‡a ËˆÈÊ ÔÚÓ Ê‡)«∆ƒ¿«ƒƒ
(Ë¯ÚÏ) ËÙÚ ÔÚÓ Ôe‡ ¯„Á∆∆∆∆¿¿∆¿¿
ËÏÈÙ '‰¯Bz ÈËewÏ' ÌÚc∆ƒ≈»ƒ¿
˙eÓˆÚ ÔÚÓ (Ë‡‰ ,Ë¯Ú‰)∆¿»∆«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ בחדר יושבים כאשר ≈
ה'לקוטי  את (לומדים) ופותחים הפרטי

את) ויש (שומעים, מרגישים תורה',

סוף'. אין ‡BÈ'עצמות ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
ÏL ÔÈÚ CiL CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈«»ƒ¿»∆

‰ÒÈÙz והרגשה Œ˙eÓˆÚaוהשגה ¿ƒ»¿«¿
‰‚O‰ ¯„‚a BÈ‡L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆≈¿∆∆«»»

ÏÏk שאינו בלבד זו לא (כלומר, ¿»
של  בגדר לא אפילו הוא אלא  מושג

והשגה).? הבנה

C¯cŒÏÚ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«∆∆
È¯·c' ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«ƒ¿≈
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,'ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡ ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»≈»¿ƒ

‡·Ï נתפסים ולהיות גילוי לידי »…
האדם  ÏÈÏL‰בשכל C¯„a ‡l‡∆»¿∆∆¿ƒ»

של  במהותם החיובית ההשגה כי

האדם  מיכולת למעלה היא אלה דברים

ולהשכיל, È„ÈŒÏÚלהבין ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«¿≈
˙ÈÁ·a 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c'ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«

ÌÈÏÎa ‰ÒÈÙz והשגה וב הבנה ¿ƒ»¿≈ƒ
ובפנימיותם. Ìbבמהותם e‰ÊÂ¿∆«

Le„Á‰ המיוחד˙eiÓÈÙc «ƒƒ¿ƒƒ
,‰¯BzaL ÔÈi‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰«»¿ƒ«««ƒ∆«»

ÌÈÁ˜BÏ B„ÈŒÏÚL'ו'תופסים ∆«»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ˙eÓˆÚ עצמו שמצד «¿≈

והשגה  מהבנה למעלה אכן הוא

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ .ÌÈÏÎa¿≈ƒƒ≈»ƒ∆
‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙaL'ה'יין ∆ƒ¿ƒƒ«»

BÈ˙¯שבתורה  ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈
Èk ,'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'a ¯L‡Ó≈¬∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÌÈÏÎa CLÓpM ‰Ó ומתלבש «∆ƒ¿»¿≈ƒ
'È¯·cבפנימיות  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈

‰NÚÓ ÏL ÔÈÚa ‡e‰ 'ÌÈ¯ÙBÒ,חכמים שתיקנו eÈ‰Â,המצוות ¿ƒ¿ƒ¿»∆«¬∆¿«¿
¯B‡‰L הנעלה O‰a‚‰האלוקי Ï·‡ ,˙ÈÓLb ‰iNÚa CLÓ ∆»ƒ¿»«¬ƒ»«¿ƒ¬»¿«»»

רוחנית  ‰‡B¯שכלית CLÓ ‡Ï השגת בחינת מופשט, נשאר והוא …ƒ¿»»
·‰a‰השלילה. ‰‡aL ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒƒ«»¿ƒ∆»»«¬»»

˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bza ‰‚O‰Â¿«»»¿««¬ƒ
בשכל, ומתלבש המובן «¿CLÓƒבאופן

Œ˙eÓˆÚc 'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó'∆¿»»«¿ƒ¿«¿
ÛBÒŒÔÈ‡ וההתפשטות ההתרחבות ≈

מכל  שלמעלה האלקות עצמיות של

בכלים  והתלבשות ««¬»·‰a‰הגדרה
‰‚O‰Â.האדם בשכל פנימית ¿«»»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‰»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚÏ Ï"p‰ ÏÎc ˙eÎiM‰««»¿»««¿ƒ¿«
ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÁÓOL∆ƒ¿»ƒ¿∆∆
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿«ƒ¿»¿≈

‚ ÛÈÚÒ הנפש כוחות שמחה שבזמן ¿ƒ
ובהתגלות, בהתרחבות הם האדם של

מכיווץ  ÔÙB‡aהפוך ‰Ê È¯‰ ,(¬≈∆¿∆
B˙e‡ÈˆÓ ˙Lb¯pL האדם של ∆ƒ¿∆∆¿ƒ

ביטוי לידי O‰‰L‚‰ובאה ÌLk)¿≈∆««»»
‰ÁÓO‰ ˙aÒ ‡È‰L ˙e˜Ï‡a∆∆…∆ƒƒ««ƒ¿»
‚ÈOÓe ÒÙBzL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈«ƒ

BÏÎNa מכך תוצאה היא והשמחה ¿ƒ¿
בשכלו  ומאיר בו נתפס האלוקי שהאור

‰˙e¯¯BÚ˙בפנימיות, Ì‚Â¿«ƒ¿¿
שחדרה ‰·‰‰‡ מההשגה כתוצאה »«¬»

בפנימיות  LÈבו ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈
·‰B‡L ÈÓ LÈ ,‰Ó ¯·„Â היינו ¿»»«≈ƒ∆≈

המציאות  גדרי בתוך נשאר שהאדם

שלו  העצמית ה'ישות' ÏÂ‡ואפילו ,(¿…
B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

È¯Ó‚Ï46‰È‰iL È„k ,ÌÓ‡ . ¿«¿≈»¿»¿≈∆ƒ¿∆
‰ÒÈÙz ÏL ÔÈÚ פנימית והשגה ƒ¿»∆¿ƒ»

BÈ‡L È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»¡…ƒ∆≈
ÔÎlL) ÏÏk ÌÈÏk‰ C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆«≈ƒ¿»∆»≈

C¯„a ‡l‡ CLÓ BÈ‡ של ≈ƒ¿»∆»¿∆∆
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d"kyz'dיב ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

ּבטּול  ׁשל ענין להיֹות צרי כּו'), ְְְִִִִִֶָָָׁשלילה

ּבּתניא  ּכמבאר ּדוקא, נׁשמֹות 47ּבתכלית ׁשאפילּו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ

הּנמׁשכֹות  ּורחימּו ּבדחילּו ה' עֹובדי ְְְְִִִִִִֵַַַָהּצּדיקים

ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף ּדגדּולת ודעת הּבינה ְְִִִֵַַַַָָמן

ׁשהּוא  הּבריאה ּבעֹולם הּוא ׁשּלהם ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמדֹור

ׁשהּוא  האצילּות ּבעֹולם הּנה העליֹון, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּגןֿעדן

נברא  לׂשכל וההבנה וההּׂשגה מהּׂשכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמעלה

והּוא  ּכלל, ׁשם ּתפיסא ּדלהֹון מחׁשבּתא לית ְְְְְְִִֵַַָָָָכּו',

למעלה  היא ׁשעבֹודתם הּגדֹולים לּצּדיקים ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָמדֹור

הּנמׁשכֹות  ּורחימּו ּדחילּו מּבחינת אפילּו ְְְְְֲִִִִִִַַַָָמעלה

עבֹודתם  אּלא ,יתּבר ּבגדּוּלתֹו ודעת הּבינה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמן

 ֿ ּברּו לאיןֿסֹוף מּמׁש מרּכבה ּבבחינת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהיתה

מּזה, ויתרה כּו'. ּבמציאּות אליו ליּבטל ְִִִִִֵֵֵֶָָָהּוא

הּׁשבּוע  ּדפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר 48ּדהּנה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

הסּתּלקּות  מחמת היא ׁשּסּבתם הּנגעים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָּבענין

'מֹוחין  ּבחינת רק ׁשּיׁש הינּו, ּדאּבא', ְְְִִִֵֶַַַַָ'מֹוחין

וההתלהבּות ּד הּׂשמחה ענין ׁשהּוא (ּבינה), אּמא' ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

הּבטּול  ללא כּו', וה'רצֹוא' ההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשעלֿידי 

צריכה  ׁשּלזה ּדאּבא', 'מֹוחין ׁשּמּצד ְְְִִִֶֶֶַַַָָָוה'ּׁשֹוב'

ּדתֹורה  ואֹותּיֹות ּכלים ּבבחינת ההמׁשכה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָלהיֹות

ורחל, לאה ּבחינת ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבכתב

ׁשאין  נסּתעף ּדאּבא' 'מֹוחין הסּתּלקּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּומּצד

ּתמּורתם  ויֹוצאים ורחל, לאה ּפרצּופי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָנבנים

ׁשם, (וכּמבאר  כּו' ּובהרת סּפחת ׂשאת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנגעים,

רע  ׁשם מֹוציא ענין הּוא היפ49ׁשּמצֹורע  ׁשהּוא , ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

ּתֹורה  הּתֹורה, ענין ׁשהּוא טֹוב, ׁשם ְְִִֵֶַַַָָּבחינת

ּכּולּה הּתֹורה ּכל ּכי ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבכתב

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל ׁשמֹותיו והינּו,50היא .( ְְְִֶַַָָָ

להסּתעף  יּוכל כּו' וההתלהבּות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשּמהּׂשמחה
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ע'48) ג) (כרך פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך). ב ק, (דרמ"צ מצורע טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. ג כד, מצורע

ועוד.49)תתכג. ב. טו, ועוד.50)ערכין פכ"ט. אלם יונת עה"ת. לפירושו בהקדמתו רמב"ן א. פז, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏÎ˙a˙השגת ÏeËa ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,('eÎ ‰ÏÈÏL¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ

‡Èza ¯‡·Ók ,‡˜Âc47È„·BÚ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL eÏÈÙ‡L «¿»«¿…»««¿»∆¬ƒƒ¿««ƒƒ¿≈
eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a ובאהבה‰' Ú„Â˙ביראה ‰Èa‰ ÔÓ ˙BÎLÓp‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿««

,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙Ïe„‚c'ה ואהבת ה' יראת של רגשות ƒ¿«≈»
מהבנה  כתוצאה בלב שמתעוררות

לעניני  והתקשרות והתבוננות עמוקה

ה' Ì‰lLגדולת ¯B„n‰L של ∆«»∆»∆
אלו ונעלות גבוהות ‰e‡נשמות

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa כבר שבו העולם ¿»«¿ƒ»
למציאות  מסוימת מקום נתינת יש

הנבראים של ŒÔbול'ישות' ‡e‰L∆«
ÌÏBÚa ‰p‰ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿ƒ≈¿»

˙eÏÈˆ‡‰ מציאות שום אין שבו »¬ƒ
לאלקות  בטל והכל האלקות מלבד

ÏÎO‰Óלגמרי ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«≈∆
ÏÎNÏ ‰·‰‰Â ‰‚O‰‰Â¿««»»¿«¬»»¿≈∆
‡z·LÁÓ ˙ÈÏ ,'eÎ ‡¯·ƒ¿»≈«¿«¿»

‡ÒÈÙz ÔB‰Ïc המחשבה אין ƒ¿¿ƒ»
שבעולם  הצדיקים (של שלהם

תופסת  העליון) עדן גן «ÌLהבריאה,
‡e‰Â ,ÏÏkהאצילות B„Ó¯עולם ¿»¿»

Ì˙„B·ÚL ÌÈÏB„b‰ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ«¿ƒ∆¬»»
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ יותר הרבה ƒ¿«¿»«¿»

eÏÈÁcנעלית  ˙ÈÁaÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
eÓÈÁ¯e לאלקות יראה ואהבה ¿ƒ

˙Ú„Â ‰Èa‰ ÔÓ ˙BÎLÓp‰«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿««
‡l‡ ,C¯a˙È B˙le„‚aƒ¿»ƒ¿»≈∆»

Ì˙„B·Ú בהיותם אלו צדיקים של ¬»»
הזה  ÈÁ·a˙בעולם ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡Ï LnÓ ‰·k¯Ó∆¿»»«»¿≈
‡e‰ŒCe¯a כמו מוחלט ביטול »

משלה, רצון שום לה שאין מרכבה

הרוכב  אל לחלוטין בטלה והיא

אותה  ומוביל ‡ÂÈÏהמנהיג ÏËaÈÏƒ»≈≈»
˙e‡ÈˆÓa כדי עד מוחלט ביטול ƒ¿ƒ

העצמית  האישית המציאות eÎ'.אבדן
¯‡·Ó ‰p‰c ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿ƒ≈¿…»
˙L¯Ùc '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»»«

Úe·M‰48'מצורע' ÔÈÚaפרשת «»«¿ƒ¿«
ÌÈÚ‚p‰ באריכות מדובר שעליהם «¿»ƒ
זו  a‡c‡'בפרשה ÔÈÁBÓ' ˙e˜lzÒ‰ ˙ÓÁÓ ‡È‰ Ì˙aqL בחינת ∆ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒ¿«»

באדם, מאירה אינה n‡c‡'החכמה ÔÈÁBÓ' ˙ÈÁa ˜¯ LiL ,eÈ‰«¿∆≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
È„ÈŒÏÚL ˙e·‰Ï˙‰‰Â ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(‰Èa)ƒ»∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¬∆«¿≈

'‡Bˆ¯'‰Â ˙eBa˙‰‰ ולדבוק לאלקות ולהתקרב להעלות התשוקה «ƒ¿¿¿»»
הנפש  כלות עד בה ולהכלל ‰ÏeËaבאלקות ‡ÏÏ ,'eÎ המציאות של ¿…«ƒ

(עלֿדרך BM'‰Â·'העצמית  בגוף כנשמה למטה השליחות למילוי החזרה ¿«
במרכבה  הנקראים האמור המלאכים עבודת לגבי יחזקאל שראה העליונה

ושוב", רצוא "והחיות – הקודש' 'חיות

ולהכלל  באלקות לדבוק משתוקקים

ולמעשה בקדוש  - 'רצוא' הוא, ברוך

את  למלא וממשיכים מתבטלים לא

'שוב') – 'ÔÈÁBÓשליחותם „vnL∆ƒ«ƒ
'‡a‡c נובע שממנה החכמה בחינת ¿«»
ביטול ÊlL‰הביטול, שיהיה כדי ∆»∆

ה'שוב' תנועת את «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שמביא
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï של וההתגלות ƒ¿««¿»»

מלמעלה  האלוקי »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙האור
˙Bi˙B‡Â ÌÈÏk המכילות המילים ≈ƒ¿ƒ

והתוכן  האור c·˙ÎaLאת ‰¯B˙¿»∆ƒ¿»
˙ÈÁa ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆¿ƒ«

‰‡Ï שבכתב תורה ÏÁ¯Âהחכמה, ≈»¿»≈
הבינה, שבעלֿפה בחינת »vÓeƒ„תורה

'‡a‡c ÔÈÁBÓ' ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿ƒ¿«»
מאירה  אינה החכמה ≈»¿ÛÚzÒƒכאשר

‰‡Ï ÈÙeˆ¯t ÌÈ· ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ«¿≈≈»
ÏÁ¯Â של וה'מערכת' ה'דמות' ¿»≈

מכילה  ולא 'בנויה' לא והבינה החכמה

חסר  כי להכיל צריכה שהיא מה כל את

והשפעה, הארה ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒבה
Ì˙¯eÓz החיוביות ההארות במקום ¿»»

יוצאים  בגוף המאירות הנפש של

˙¯‰·e ˙ÁtÒ ˙‡N ,ÌÈÚ‚p‰«¿»ƒ¿≈««««∆∆
,ÌL ¯‡·nÎÂ) 'eÎ ב'לקוטי ¿«¿…»»

ÔÈÚתורה' ‡e‰ Ú¯BˆnL∆¿»ƒ¿«
Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ49‡e‰L 'שם , ƒ≈«∆

BË·,רע' ÌL ˙ÈÁa CÙÈ‰≈∆¿ƒ«≈
‡e‰L'טוב ‰Bz¯‰,'שם ÔÈÚ ∆ƒ¿««»

ŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¿»∆¿«
‡È‰ dÏek ‰¯Bz‰ Ïk Èk ,‰t∆ƒ»«»»ƒ
ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»

‡e‰50 המוחין אורות וכאשר

נגעים  אין כדבעי מאירים ).שבנשמה
‰ÁÓO‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«ƒ¿»

'eÎ ˙e·‰Ï˙‰‰Â מהארת (כתוצאה וההתפשטות מההתרחבות הנובעים ¿«ƒ¿«¬
‰ÌÈBˆÈÁעלול ÏÎeÈהבינה) ˙˜ÈÈ ÛÚzÒ‰Ï וחיות שפע השפעת «¿ƒ¿«≈¿ƒ««ƒƒ

הקדושה  לגבול שמחוץ רצויים בלתי שמקורה eÎÂ'לכוחות זו בבחינה (כי ¿
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יג oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

עם  זה יתאים ואי וכּו'. החיצֹונים ְְְְִִִִִֵֶַַַיניקת

ׁשּיכּותּה מּצד הּׂשמחה מעלת ּגֹודל לעיל ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהמבאר

ּבבחינת  מּגיעים ׁשעלֿידּה הּבינה, ּבחינת ְְִִִִִִִֶַַַַַָָָעם

כּו'. ּדעצמּותֿאיןֿסֹוף העצמי' ְְְְִֵֶַַָָ'מרחב

Ô·eÈÂ ׁשּכתּוב ּבמה הּבאּור ויספּו51עלּֿפי ¿»ְְְִֵֶַַַָָ

להבין  ּדצרי ׂשמחה, ּבהוי' ְְְֲֲִִִִַָָָָָָענוים

קּוים  הם ּדלכאֹורה לענוה, ּדׂשמחה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשּיכּות

הּוא  הענין א אינֹו52הפכּיים. הענוה ׁשענין , ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

טֹוב  מֹוצא ׁשאינֹו ּפחיתּותֹו מּצד ְְִִִֵֵֶַַהּׁשפלּות

אֹותן, ויֹודע מעלֹות לֹו ׁשּיׁש ּכיֿאם כּו', ְְְֲִִֵֵֶַַַָּבנפׁשֹו

ּבגלל  עצמֹו את ּומחׁשיב מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָאּלא

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מׁשה 53מעלֹותיו, והאיׁש ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּידע  ׁשהגם והינּו, גֹו', האדם מּכל מאד ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹענו

"ענו  היה מּכלֿמקֹום אדם, מּכל מעלתֹו ֲִִֶַָָָָָָָָָָּגֹודל

על  (נֹוסף הּדבר וטעם האדם", המבאר מּכל ְְִַַַַַָָָָָָָֹֹ

אחר  ּדרא 54ּבמקֹום לגּבי היתה הענוה ׁשעקר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן היא ׁשעבֹודתם ּדמׁשיחא, ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּדעקבתא

לֹו ּׁשּנּתן מה ׁשּזהּו ׁשּידע לפי כּו'), ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמסירּותֿנפׁש

אּלּו ּכחֹות מּלמעלה נֹותנים היּו ואלּו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹמּלמעלה,

ואפׁשר  זֹו, ּבמדרגה ּגםּֿכן היה אחר, ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָלאדם

ועלֿידי  כּו'. יֹותר עֹוד הּכחֹות את מגּלה ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהיה

מּכל  "ענו להיֹות אחד ּכל יּוכל זֹו ְְְִִִֶַָָָָֹהתּבֹוננּות

אדמֹו"ר  ׁשּמֹוסיף (ּכפי מּנכרי אפילּו ְְְֲִִִִִֶַָָָָהאדם",

תקס"ב  הּמאמרים ּבספר ׁשּנדּפס 55הּזקן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

מּצד 56לאחרֹונה  אינֹו אחד ּבה' אמּונתֹו ּכל ּכי ,( ֱֲִִֵֶַַַָָָָָ

כּו'. מאברהם הּירּוׁשה מּצד רק אּלא ּכלל, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו

האדם" "מּכל הענוה ּבענין החדּוׁש לבאר ,57ויׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹ

ׁשהּוא  הּנכרי ׁשל מציאּותֹו ּדהּנה מּנכרי, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָאפילּו

ענין  להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי אּלא אינֹו אדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבצּיּור

ּבחּיים"58הּבחירה  "ּובחרּת העּדר,59, ׁשל מציאּות הּוא עצמֹו מּצד אבל , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
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יט.51) כט, מאמרי 52)ישעי' ואילך). נא ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר (מאמרי תקס"ב שמחה בה' ענוים ויספו ד"ה ראה

ואילך. צא ע' עטר"ת סה"מ ואילך. כז ע' נ"ך האמצעי ג.53)אדמו"ר יב, תרפ"ט 54)בהעלותך תסד. ע' עטר"ת סה"מ ראה

וש"נ. .215 שם.55)ס"ע האמצעי אדמו"ר במאמרי וכ"ה .52 (המו"ל).56)שבהערה תשכ"ד מנחםֿאב ראה 57)בכ"ף

א. סא, יבמות - ואין שיט.58)תוד"ה ס"ע תרנ"ו סה"מ יט.59)ראה ל, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהארת  כמו ביטול ולא המציאות, של והתרחבות התפשטות  יש בבינה

לעיל). כמבואר Ï„Bbהחכמה, ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡˙È CÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ«¿…»¿≈∆
d„ÈŒÏÚL ,‰Èa‰ ˙ÈÁa ÌÚ d˙eÎiL „vÓ ‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿»ƒ««»»ƒ¿ƒ««ƒ»∆«»»

'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó' ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ ההתרחבות ŒÔÈ‡Œ˙eÓˆÚcענין «ƒƒƒ¿ƒ«∆¿»»«¿ƒ¿«¿≈
'eÎ ÛBÒ מעלה יש לכאורה והרי

ולא  בביטול דווקא יותר גדולה

בהתפשטות.?

¯e‡a‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ בתורת ¿»«ƒ«≈
e˙kL·החסידות  ‰Óa51eÙÒÈÂ ¿«∆»¿»¿

CÈ¯ˆc ,‰ÁÓN 'ÈÂ‰a ÌÈÂÚ¬»ƒ«¬»»ƒ¿»¿»ƒ
‰ÁÓNc ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««»¿ƒ¿»
ÌÈe˜ Ì‰ ‰¯B‡ÎÏc ,‰ÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿»≈«ƒ

ÌÈiÎÙ‰ התרחבות היא שמחה שהרי »¿ƒƒ
האישית, המציאות של והתפשטות

של  והקטנה ביטול היא ענוה ואילו

הפסוק  כן אם ולמה האישית, המציאות

שמחה.? יוסיפו שהענוים אומר

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡52ÔÈÚL , «»ƒ¿»∆ƒ¿«
„vÓ ˙eÏÙM‰ BÈ‡ ‰ÂÚ‰»¬»»≈«ƒ¿ƒ«

B˙e˙ÈÁt הנחות BÈ‡Lערכו ¿ƒ∆≈
'eÎ BLÙa ·BË ‡ˆBÓ הוא ולכן ≈¿«¿

במה  לו אין כי מתגאה ולא ענו

BÏלהתגאות, LiL Ì‡ŒÈkƒƒ∆≈
Ô˙B‡ Ú„BÈÂ ˙BÏÚÓ מודע הוא «¬¿≈«»

שלו  שבו,למעלות «∆‡l‡ולטוב
˙‡ ·ÈLÁÓe LÈb¯Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«¿ƒ∆

ÂÈ˙BÏÚÓ ÏÏ‚a BÓˆÚ ולמרות «¿ƒ¿««¬»
וענוה, בביטול הוא »¿ŒÏÚÂמעלותיו

·e˙kM ‰Ó C¯c53LÈ‡‰Â ∆∆«∆»¿»ƒ
Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÚ ‰LÓ…∆»»¿…ƒ…»»»

Ú„iL Ì‚‰L ,eÈ‰Â ,'B‚ משה ¿«¿∆¬«∆»«
‡„Ìרבינו  ÏkÓ B˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬»ƒ»»»

מעלות  לו שיש לכך מודע והיה

כולם, לגבי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒויתרונות
‰È‰ רבנו ÏkÓמשה ÂÚ" »»»»ƒ…

ÛÒB) ¯·c‰ ÌÚËÂ ,"Ì„‡‰»»»¿«««»»»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÏÚ54 ««¿…»¿»«≈

‰ÂÚ‰בחסידות  ¯˜ÚL משה של ∆ƒ«»¬»»
c¯‡רבינו  Èa‚Ï ‰˙È‰»¿»¿«≈»»

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc לדור ביחס ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
שבסוף  הדור המשיח, עקבות של

לגאולה  קרוב יש של Ì˙„B·ÚLהגלות, שבה זו בתקופה ישראל בני ∆¬»»
מאד  רבים והסתרים eÎ'העלמות LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆¿ƒ∆∆

לענוה  הטעם זה, להסבר ובנוסף וביטול, בענוה רבינו משה היה ולגביהם

הוא  רבינו משה של e‰fLוביטול Ú„iL ÈÙÏ הגדולות ), המעלות כל ¿ƒ∆»«∆∆
שלו  BÏוהנפלאות ÔzpM ‰Ó«∆ƒ»

ÌÈ˙B eÈ‰ eÏ‡Â ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ
˙BÁk ‰ÏÚÓlÓ ומופלאים נעלים ƒ¿«¿»…

ÔkŒÌb ‰È‰ ,¯Á‡ Ì„‡Ï el‡≈¿»»«≈»»«≈
¯LÙ‡Â ,BÊ ‰‚¯„Óa יתכן ¿«¿≈»¿∆¿»

„BÚ ˙BÁk‰ ˙‡ ‰l‚Ó ‰È‰L∆»»¿«∆∆«…
'eÎ ¯˙BÈ ענו רבינו משה היה ולכן ≈

עצמו. בעיני ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂושפל
BÊ ˙eBa˙‰ לו ניתנו (שהכוחות ƒ¿¿

יתכן  לאחר ניתנים היו ואילו מלמעלה,

יותר) הכוחות את מגלה »ÏÎeÈשהיה
ÏkÓ ÂÚ" ˙BÈ‰Ï „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»»ƒ…
ÈÙk) È¯ÎpÓ eÏÈÙ‡ ,"Ì„‡‰»»»¬ƒƒ»¿ƒ¿ƒ
¯ÙÒa Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÛÈÒBnL∆ƒ«¿«»≈¿≈∆

·"Ò˜˙ ÌÈ¯Ó‡n‰55Òt„pL ««¬»ƒ∆ƒ¿«
‰B¯Á‡Ï56,( שיתבונן ידי Èkועל »«¬»ƒ

BÈ‡ „Á‡ '‰a B˙eÓ‡ Ïk»¡»«∆»≈
˜¯ ‡l‡ ,ÏÏk BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿»∆»«
'eÎ Ì‰¯·‡Ó ‰Le¯i‰ „vÓƒ««¿»≈«¿»»
בעצם  גם להתגאות לו אין ולכן

בה'. מאמין שהוא העובדה

ÔÈÚa Le„Á‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«ƒ¿ƒ¿«
"Ì„‡‰ ÏkÓ" ‰ÂÚ‰57, »¬»»ƒ…»»»

B˙e‡ÈˆÓ ‰p‰c ,È¯ÎpÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ
Ì„‡ ¯eiˆa ‡e‰L È¯Îp‰ ÏL∆«»¿ƒ∆¿ƒ»»

יהודי  כמו בחיצוניות ≈‡BÈונראה
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«

‰¯ÈÁa‰58·e" ,z¯Á «¿ƒ»»«¿»
"ÌÈiÁa59, של הדברים אם כי ««ƒ

דומים  נראים היו לא הקדושה היפך

שהבחירה  בוודאי הקדושה של לדברים

אפשרות  בהעדר ובחיים בטוב היתה

הכרח  אלא בחירה זו אין כן ואם אחרת

BÓˆÚ „vÓ Ï·‡ הנכרי‡e‰ ¬»ƒ««¿
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d"kyz'dיד ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

ליּה" הנין לא "ּדין ׁשּי60ּבבחינת אי ּכן, ואם , ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ

'ּתֹורת  עלּֿפי אמּתית, ענוה ׁשל ענין ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

מציאּות  אינּה ׁשּמציאּותֹו לנכרי ּביחס ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָאמת',

הּיׂשראלי  איׁש יתּבֹונן ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַאמּתית,

ּבהׁשואה  ׁשהיא ּכפי הּנכרי ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבמציאּותֹו

ענוה. ׁשל ּברגׁש יתעֹורר ּומּזה ׁשּלֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָלּמציאּות

ההתּבֹוננּות  מּצד ׁשּזהּו ּבזה, הענין נקּודת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָא

ּכמבאר  כּו', למעלה הענינים ּבענין 61ּבׁשרׁש ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹ

מסּתּכלין  יׂשראל היּו ׁשעלֿידיֿזה הּנחׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנחׁש

כּו' מעלה ההתּבֹוננ 62ּכלּפי ענין ׁשּזהּו ּות , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

למּטה, הרע מציאּות ׁשּגם הינּו למעלה, ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָּבׁשרׁשֹו

זה  ּומּצד כּו'. טֹוב הּוא - למעלה ּבׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֶַַָָהּנה

ׁשל  ּבמציאּותֹו ההתּבֹוננּות ּגם להיֹות ְְְְְִִִִֶַַָיכֹולה

ׁשּמּׁשם  כּו', למעלה ּבׁשרׁשֹו הינּו ְְְְְְִִֶַַַָָָָהּנכרי,

מציאּות  להיֹות למּטה מציאּותֹו ְְְְְְְִִִִַַָָנׁשּתלׁשלה

ׁשל  ּבעבֹודתֹו יתוּסף ׁשעלֿידֹו וחׁשּובה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָאמּתית

אליו. ּביחס  אפילּו ענו ׁשּיהיה הּיׂשראלי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאיׁש

ענין  עם קׁשּור הענוה ענין ּכללּות ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוהּנה,

ּכי  ׁשאינֹו52הּׂשמחה, עצמֹו הרּגׁשת העּדר מּצד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לֹו מּגיע ׁשּלא יֹודע הרי עצמֹו, את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹמחׁשיב

וׂשמח  ּבזה מסּתּפק - לֹו ׁשּנֹותנים מה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכלּום,

הענין  ׁשאמּתית מּובן ּומּזה כּו'. מאד ְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹּבזה

אלקּות, על ּפׁשּוטה  ׂשמחה היא אלקית ְְְְֱֱִִִִַָָָֹֹּדׂשמחה

היא  ׁשהּׂשמחה והינּו עצמֹו, הרּגׁש ׁשּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּבלי

אינּה ׁשּׂשמחת ֹו עצמּותֹו, ּבטּול ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָּבאֹופן

אלקּות  מּצד רק אּלא כּו', עבֹודתֹו טּוב ֱֲֲִֵֶַַַָָֹמחמת

ּתהיה  עצמֹו ׁשּבאלקּות מּזה, ויתרה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹעצמֹו,

 ֿ ועל ,יתּבר עצמּותֹו לגּבי מהּבטּול ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּׂשמחה

הּפירּוׁש ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ּכביכֹול נתוּסף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָידיֿזה
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ועוד.60) ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר ואילך.61)ראה ד סא, חוקת ועוד.62)לקו"ת ח. כא, חוקת פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"dÈÏ ÔÈ‰ ‡Ï ÔÈc" ˙ÈÁ·a ,¯cÚ‰ ÏL ˙e‡ÈˆÓ60, כדברי ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿ƒ«≈»«¿»≈

עולמות  בונה היה הזה העולם את הקדושֿברוךֿהוא שברא שקודם המדרש

מציאות  הוא הנכרי וכך לי, ונאותים טובים לא אלו עליהם, ואומר ומחריבן

הוא, ברוך לקדוש רצויה Ôk,שאינה Ì‡Â לצורך רק קיימת הנכרי שמציאות ¿ƒ≈
עצמו  ומצד מציאות הבחירה, לו אין

CiLאמיתית, CÈ‡יתכן‰È‰iL ≈«»∆ƒ¿∆
ÈtŒÏÚ ,˙ÈzÓ‡ ‰ÂÚ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬»»¬ƒƒ«ƒ
È¯ÎÏ ÒÁÈa ,'˙Ó‡ ˙¯Bz'«¡∆¿««¿»¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ dÈ‡ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈»¿ƒ
,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿««ƒ≈
אמיתית  אינה הנכרי שמציאות למרות

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÔBa˙È היהודי ƒ¿≈ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
ÈÙk È¯Îp‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆«»¿ƒ¿ƒ
˙e‡ÈˆnÏ ‰‡ÂL‰a ‡È‰L∆ƒ¿«¿»»«¿ƒ
ÏL L‚¯a ¯¯BÚ˙È ‰fÓe ,BlL∆ƒ∆ƒ¿≈¿∆∆∆

?.‰ÂÚ¬»»
,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙„e˜ C‡ לבאר «¿«»ƒ¿»»∆

אפילו  ענוה לידי לבוא אפשר איך

מציאות  אינו הנכרי והרי לנכרי ביחס

‰‰˙eBa˙אמיתית  „vÓ e‰fL∆∆ƒ««ƒ¿¿
,'eÎ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈÚ‰ L¯La¿…∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»

¯‡·Ók61 בחסידותLÁ ÔÈÚa «¿…»¿ƒ¿«¿«
˙LÁp‰ הביטו ישראל בני שכאשר «¿…∆

ואמרו  במגיפה, בחיים נשארו אזי בו

או  ממית נחש "וכי ז"ל חכמינו זה על

שישראל  בזמן אלא מחיה, נחש

מ  כלפי את מסתכלין ומשעבדים עלה

הם  אזי שבשמים", לאביהם ליבם

בחסידות  כך על ומבואר לחיות, זוכים

Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ¿»≈
'eÎ ‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ62, ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»

˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ¿¿
BL¯La כל של (וכן הנחש של ¿»¿

ÌbLנברא) eÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿∆«
‰hÓÏ Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ דברים ¿ƒ»«¿«»

של  מציאות הם למטה שנבראו שכפי

-רע, ‰ÏÚÓÏ BL¯La ‰p‰ƒ≈¿»¿¿«¿»
'eÎ ·BË ‡e‰ באה מציאות כל כי

שבריבוי  (אלא מהקדושֿברוךֿבעצמו

להיות  יכולה והעלמות צמצומים

רע). של Ê‰מציאות „vÓe שהוא כפי שלמטה הדברים שורש אל מהמבט ƒ«∆
‰È¯Îp,למעלה  ÏL B˙e‡ÈˆÓa ˙eBa˙‰‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆«»¿ƒ

B˙e‡ÈˆÓ ‰ÏLÏzL ÌMnL ,'eÎ ‰ÏÚÓÏ BL¯La eÈ‰«¿¿»¿¿«¿»∆ƒ»ƒ¿«¿¿»¿ƒ

‰hÓÏ רק אדם' 'בציור והוא אמיתית מציאות לו אין שאמנם כזה באופן ¿«»
כמציאות  למטה מציאותו נשתלשלה למעלה משורשו אבל הבחירה, לצורך

ערך  ÛqÂ˙Èבעלת B„ÈŒÏÚL ‰·eLÁÂ ˙ÈzÓ‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¬ƒƒ«¬»∆«»ƒ¿«≈
ÂÈÏ‡ ÒÁÈa eÏÈÙ‡ ÂÚ ‰È‰iL ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏL B˙„B·Úa«¬»∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿∆»»¬ƒ¿««≈»
של  מציאותו את עושה עצמו וזה

חשובה. מציאות הנכרי

ענין  המוסגר) (כמאמר שנתבאר ולאחר

לענין  חוזר הגוי, כלפי אפילו הענוה

ביטול  שהיא ענוה איך לבאר הקודם,

שהיא  שמחה עם קשורה המציאות

כפי  המציאות, והתפשטות התרחבות

שממשיך.

ÔÈÚ ˙eÏÏk ,‰p‰Â הכללי התוכן ¿ƒ≈¿»ƒ¿«
ÔÈÚשל  ÌÚ ¯eL˜ ‰ÂÚ‰»¬»»»ƒƒ¿«

Èk ,‰ÁÓO‰52¯cÚ‰ „vÓ «ƒ¿»ƒƒ«∆¿≈
BÓˆÚ ˙Lb¯‰ לאדם אין כאשר «¿»««¿

עצמית  ישות ≈∆BÈ‡Lתחושת
,BÓˆÚ ˙‡ ·ÈLÁÓ כתוצאה «¿ƒ∆«¿

ÚÈbÓמהענוה, ‡lL Ú„BÈ È¯‰¬≈≈«∆…«ƒ«
ÌÈ˙BpL ‰Ó ÏÎÂ ,ÌeÏk BÏ¿¿»«∆¿ƒ
‰Êa ÁÓNÂ ‰Êa ˜tzÒÓ - BÏƒ¿«≈»∆¿»≈«»∆

'eÎ „‡Ó יותר שהאדם ככל ולכן ¿…
שמח. יותר הוא Ô·eÓעניו, ‰fÓeƒ∆»

‰ÁÓNc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»
˙È˜Ï‡ באלוקיו שמח ‰È‡שהאדם ¡…ƒƒ

‰ËeLt ‰ÁÓN מורכבת (לא ƒ¿»¿»
שונות) ÈÏaמסיבות ,˙e˜Ï‡ ÏÚ«¡…¿ƒ

eÈ‰Â ,BÓˆÚ Lb¯‰ ÌeL∆¿≈«¿¿«¿
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿∆∆

,B˙eÓˆÚ ÏeËa המציאות ביטול ƒ«¿
העצמית, ‡dÈהאישית B˙ÁÓOL∆ƒ¿»≈»

'eÎ B˙„B·Ú ·eË ˙ÓÁÓ זו אין ≈¬«¬»
של  ה' שעבודת בגלל בה' שמחה

ומשובחת, טובה היא «∆‡l‡האדם
BÓˆÚ ˙e˜Ï‡ „vÓ כל ¯˜ ללא «ƒ«¡…«¿

באדם  שקשורה תחושה של תערובת

fÓ‰,עצמו, ‰¯˙ÈÂ זו בלבד לא ƒ≈»ƒ∆
אלא  באלקות שמח שהאדם

‰È‰z BÓˆÚ ˙e˜Ï‡aL∆∆∆…«¿ƒ¿∆
‰ÁÓO‰ כביכול למעלה «ƒ¿»

ÏeËa‰Óהאדם ÛqÂ˙של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈∆ƒ¿«≈
eÙÒÈÂ" ·e˙kL ‰Óa Le¯Èt‰ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿≈¬»»∆∆«≈¿«∆»¿»¿

"‰ÁÓN 'ÈÂ‰a ÌÈÂÚ63.כביכול בהוי', שמחה מסיפים הענוים ¬»ƒ«¬»»ƒ¿»
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טו oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

ׂשמחה" ּבהוי' ענוים "ויספּו ׁשּכתּוב .63ּבמה ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָ

ּבּתכלית  הענוה ענין ׁשעלֿידי יֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּובעֹומק

ּבאֹופן  ׁשהיא הּׂשמחה ענין אצלֹו נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָהּבטּול,

זה  ׁשאין ּכיון כּו', והתּפּׁשטּות הרחבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשהרי  ׁשּלֹו, ּדהמציאּות וההתּפּׁשטּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָההרחבה

מציאּותֹו ּכל אּלא ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְְִִֵֶַָָָאינֹו

ּדלמעלה. המציאּות ְְְִִִַַָהיא

ּבּתהּלים LÈÂו) ס"ד מזמֹור עם זה 64לקּׁשר ¿≈ְְְִִִִֵֶַַ

ּבהוי' צּדיק יׂשמח וחֹותמֹו ְְֲִִִֶַַַָָָׁשּסּיּומֹו

ּבה 65גֹו' היא ׁשהּׂשמחה הינּו, ׂשמחה , וי', ְְְֲִִִֶַַַָָָָ

להיֹותֹו עצמֹו, הרּגׁש ללא אלקּות, על ְְְְְֱִֵֶַַָֹֹּפׁשּוטה

ּכלל, אחרת מציאּות ׁשאין הּבטּול, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבּתכלית

נעׂשה  זה ּומּצד ּבלבד, ּדהוי' המציאּות ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָּכיֿאם

התרחבּות  ׁשל ּבאֹופן הּׂשמחה ענין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָאצלֹו

ּבהוי'. הּׂשמחה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוהתּפּׁשטּות,

LÈÂ'ּתהּלים ּב'מדרׁש ּדהּנה ּבזה, 66להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִִֵֶַָ

ׁשהׁשליכֹו ּדניאל על זה מזמֹור ְְְִִִִֵֶֶַָָּדרׁשּו

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהֹודיע האריֹות, לגֹוב ְְֲִֶֶַַָָָָָָּדריוׁש

לדניאל  עֹוׂשין מה לדוד התּפּלל 67הּוא ועליו , ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ

הּׂשרים  ׁשּכאׁשר ּבפרטּיּות, ּומבאר זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבמזמֹור

ּגזרה  לגזֹור עליו ּופעלּו ּבערמה הּמל אל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּדּברּו

אדם  ׁשּום יתּפּלל לא יֹום ׁשלֹוׁשים ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשּבמׁש

הּמל ועׂשה מּמּנּו, חּוץ אלקה ׁשּום לפני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּתפּלתֹו

וכּוין  לביתיּה (על מתּפּלל היה ּדניאל הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכן,

ּומצלא  גֹו' הּוא ּביֹומא ּתלתה וזמנין ירּוׁשלם, נגד ּבעליתיּה ליּה )68ּפתיחן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבׂשיחי  קֹולי אלקים ׁשמע מצאּו69ואֹומר ּדניאל את מבּקׁשים הּׂשרים ּוכׁשהיּו , ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּתסּתירני  הרגיׁשּו, הרי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר כּו', ּומתּפּלל עֹומד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו

און  ּפֹועלי מרגׁשת מרעים ׁשאמרּו70מּסֹוד ּכיון ּתהּלים', ּב'מדרׁש ּוממׁשי . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

התחיל  הּמנחה ׁשהּגיע ּכיון כּו', נאמנין אּתם אין להם אמר ,(לּמל) ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעליו

לֹומר  [ויׁש וכּו' (ּבתמיהה) מתּפּלל איני הרׁשעים אּלּו ּבׁשביל אמר: ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָלהתּפּלל,

הּתפּלֹות, ג' ּכל ׁשהתּפּלל אף ּדוקא, מנחה ּתפּלת הּמנחה, ׁשהּגיע ּכיון ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּדּיּוק:
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א.63) מח, נצבים לקו"ת 1).64)ראה ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לאמרו שמתחילים פסוק 65)הקאּפיטל ַ

תשפז.66)יא. רמז תהלים יל"ש גם וראה ב. סד, תהלים בפירש"י גם ו.67)הובא פרק דניאל יא.68)ראה שם, דניאל

שם.69) ג.70)תהלים שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ ,ÏeËa‰ ˙ÈÏÎza ‰ÂÚ‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL ,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e¿∆≈∆«¿≈ƒ¿«»¬»»¿«¿ƒ«ƒ«¬∆

BÏˆ‡האדם ‰¯Á·‰אצל ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ∆¿ƒ¿««ƒ¿»∆ƒ¿∆∆«¿»»
˙eËMt˙‰‰Â ‰·Á¯‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk ,'eÎ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿≈»∆≈∆««¿»»¿«ƒ¿«¿

BlL ˙e‡ÈˆÓ‰c,האישית למציאות ביטוי כל כאן ‡BÈואין È¯‰L ¿«¿ƒ∆∆¬≈≈
‡l‡ ,ÏÏk BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿¿»∆»
˙e‡ÈˆÓ‰ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒƒ«¿ƒ

‰ÏÚÓÏc לאלקות בטל והוא ƒ¿«¿»
מוחלט. בביטול

¯BÓÊÓ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â¿≈¿«≈∆ƒƒ¿
ÌÈl‰za „"Ò64 המתאים הפרק «¿ƒƒ

הר  של שנותיו מיום למספר החל בי

תשכ"ה  זו, בשנה ניסן י"א, הולדתו,

את  יום בכל לומר למנהג (בהתאם

ולמשל  השנים, למספר המתאים הפרק

פרק  אומר שנים י"א לו שמלאו מי

BÓ˙BÁÂי"ד) BÓeiqL זה פרק של ∆ƒ¿»
בפסוק ÈÂ‰a'הוא ˜Ècˆ ÁÓNÈƒ¿««ƒ«¬»»

'B‚65‡È‰ ‰ÁÓO‰L ,eÈ‰ ,«¿∆«ƒ¿»ƒ
ÏÚ ‰ËeLt ‰ÁÓN ,'ÈÂ‰a«¬»»ƒ¿»¿»«
BÓˆÚ Lb¯‰ ‡ÏÏ ,˙e˜Ï‡ ללא ¡…¿…∆¿≈«¿

האדם, מצד עצמית ישות תחושת

,ÏeËa‰ ˙ÈÏÎza B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
נובע  ועמוקה והביטול אמיתית מהכרה

‡Á¯˙בכך  ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«∆∆
'ÈÂ‰c ˙e‡ÈˆÓ‰ Ì‡ŒÈk ,ÏÏk¿»ƒƒ«¿ƒ«¬»»

‰Ê „vÓe ,„·Ïa הביטול בגלל ƒ¿«ƒ«∆
ÔÈÚהמוחלט  BÏˆ‡ ‰NÚ«¬∆∆¿ƒ¿«

ÏL ÔÙB‡a ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆∆
ÔÂÈk ,˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿≈»

'ÈÂ‰a ‰ÁÓO‰ È‰BfL וזו ∆ƒ«ƒ¿»«¬»»
סתירה  שאיננה והתפשטות התרחבות

אך  נובעת ההתפשטות כל כי לביטול,

תכלית  ומתוך בהוי' מהמשמחה ורק

הביטול.

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
'ÌÈl‰z L¯„Ó'a66eL¯c ¿ƒ¿«¿ƒƒ»¿

‰Ê ¯BÓÊÓ בתהלים ס"ד ÏÚפרק ƒ¿∆«
·B‚Ï LÂÈ¯c BÎÈÏL‰L Ï‡Èc»ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿»∆¿
ŒLB„w‰ ÚÈ„B‰L ,˙BÈ¯‡‰»¬»∆ƒ««»
ÔÈNBÚ ‰Ó „Â„Ï ‡e‰ŒCe¯a»¿»ƒ»ƒ

Ï‡È„Ï67ÂÈÏÚÂ דניאל , על ¿»ƒ≈¿»»
Ïlt˙‰דוד.‰Ê ¯BÓÊÓa ƒ¿«≈¿ƒ¿∆

¯‡·Óe'תהלים ‡Ïב'מדרש e¯ac ÌÈ¯O‰ ¯L‡kL ,˙eiË¯Ùa ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆«»ƒƒ¿∆
ÌÈLBÏL CLÓaL ‰¯Êb ¯BÊ‚Ï ÂÈÏÚ eÏÚÙe ‰Ó¯Úa CÏn‰«∆∆¿»¿»»¬»»ƒ¿¿≈»∆¿∆∆¿ƒ
ıeÁ ‰˜Ï‡ ÌeL ÈÙÏ B˙lÙz Ì„‡ ÌeL Ïlt˙È ‡Ï ÌBÈ…ƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆…«

Ôk CÏn‰ ‰NÚÂ ,epnÓ,הזו הגזירה את ‰È‰וגזר Ï‡Èc ‰p‰ ƒ∆¿»»«∆∆≈ƒ≈»ƒ≈»»
ÔÈeÎÂ dÈ˙È·Ï ÏÚ) Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿«≈¿«ƒ
„‚ dÈ˙ÈÏÚa dÈÏ ÔÁÈ˙t¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆
‡ÓBÈa ‰˙Ïz ÔÈÓÊÂ ,ÌÏLe¯È¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

‡ÏˆÓe 'B‚ ‡e‰68 לביתו נכנס ¿«≈
כנגד  בעליה הפתחים את וכיון

היה יר  ביום פעמים ושלוש ושלים

‡ÌÈ˜Ïמתפלל  ÚÓL ¯ÓB‡Â (¿≈¿«¡…ƒ
ÈÁÈNa ÈÏB˜69eÈ‰LÎe , ƒ¿ƒƒ¿∆»

ÌÈLw·Ó ÌÈ¯O‰ מחפשים˙‡ «»ƒ¿«¿ƒ∆
„ÓBÚ B˙B‡ e‡ˆÓ Ï‡Èc»ƒ≈»¿≈

¯Ó‡ ,'eÎ Ïlt˙ÓeדניאלÂÈÙÏ ƒ¿«≈»«¿»»
הוא: ברוך הקדוש ÏLלפני BBaƒ̄∆

È¯ÈzÒz ,eLÈ‚¯‰ È¯‰ ,ÌÏBÚ»¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ≈ƒ
ÈÏÚBt ˙L‚¯Ó ÌÈÚ¯Ó „BqÓƒ¿≈ƒ≈ƒ¿«¬≈

ÔÂ‡70L¯„Ó'a CÈLÓÓe . »∆«¿ƒ¿ƒ¿«
e¯Ó‡L ÔÂÈk ,'ÌÈl‰z הלשינו ¿ƒƒ≈»∆»¿

ÂÈÏÚדניאל ‡Ó¯על ,(CÏnÏ) »»«∆∆»«
Ì‰Ïלשרים ‡Ìzדניאל ÔÈ‡ »∆≈«∆

ÚÈb‰L ÔÂÈk ,'eÎ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈»∆ƒƒ«
,Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ ‰Án‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈

:¯Ó‡האםel‡ ÏÈ·La »«ƒ¿ƒ≈
Ïlt˙Ó ÈÈ‡ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ≈ƒƒ¿«≈

'eÎÂ (‰‰ÈÓ˙a) והתפלל ועמד ƒ¿ƒ»¿
eica˜כדרכו ¯ÓBÏ LÈÂ] של ¿≈««ƒ

המדרש: בסיפור «≈ÔÂÈkהפרטים
‰ÁÓ ‰lÙz ,‰Án‰ ÚÈb‰L∆ƒƒ««ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»

Ïlt˙‰L Û‡ ,‡˜Âc דניאלÏk «¿»«∆ƒ¿«≈»
,˙BlÙz‰ המאורע ‚' מכלֿמקום «¿ƒ
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d"kyz'dטז ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

המבאר  עלּֿדר רז"ל 71ׁשּזהּו מאמר 72ּבפירּוׁש ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ׁשהרי  הּמנחה, ּבתפּלת זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

נע  לא לפי אלּיהּו ׁשּזהּו הּמנחה, ּבתפּלת אּלא נה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּיציאה  ענין ּביֹותר מּודגׁש מנחה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּבתפּלת

וכּו']. עסקיו ּבאמצע  ּכׁשּמפסיק העֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמּגדרי

ולכן  וכּו', ּבעיני ראית הרי :(לּמל) לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאמרּו

לגֹוב  ּדניאל את להׁשלי לצּוֹות הּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּוצר

מן  נצל ׁשּדניאל הּנס אירע וכאׁשר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהאריֹות.

הם  ׂשבעים :(לּמל) לֹו אמרּו ְְֲִֵֵֶֶַָָָהאריֹות,

אם  להם: אמר אכלּוהּו. לא לכ ְֲֲִֶַָָָָָָֹ(האריֹות),

ּכיון  וכּו', אּתם ּורדּו לכּו הם, ְְְְִֵֵֵֶַָׂשבעים

ּבהמׁש) ׁשּנאמר נאכלּו, מּיד - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַׁשהׁשליכּום

לכ73הּמזמֹור  גֹו', ּפתאֹום חץ אלקים וּירם ( ְְְֱִִִֵֵַַָֹֹ

ּונׁשיהֹון 74נאמר  ּבניהֹון אינּון רמֹו אריותא לגֹוב ְְְְְֱִֵֵֶַַָָָ

צּדיק  יׂשמח הוי: ּתהּלים' ּב'מדרׁש ּומסּים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַוגֹו'.

וגֹו' נקם חזה ּבה'75ּכי צּדיק יׂשמח ואֹומר: , ְְְִִִֵַַַָָָָ

לב  יׁשרי ּכל ויתהללּו ּבֹו ׁשּמה 65וחסה והינּו, . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מקּׁשר  גֹו', ּבה' צּדיק יׂשמח זה ּבמזמֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּכתּוב

יׂשמח  מיּנּה לעיל ּׁשּכתּוב מה עם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּב'ּמדרׁש'

גֹו'. נקם חזה ּכי ִִַָָָָצּדיק

ÔÈÚ‰Â היא ׁשהעבֹודה ּדאףֿעלּֿפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִֶֶַַָָָ

הינּו, ּבהוי', צּדיק ּדֿיׂשמח ְְְְֲִִֶַַַַָָּבאֹופן

עצמֹו, הרּגׁש ללא לבּדֹו, ּבהוי' היא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּׂשמחה

הּׂשמחה  ענין ּגם יׁש זה, עם ּביחד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּכלֿמקֹום

"יׂשמח  אֹומרֹו ׁשּזהּו הרׁשעים, מן הּפרעֹון ְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ענין  זה הרי ׁשּלכאֹורה אף נקם", חזה ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָצּדיק

לפי  והינּו מציאּותֹו, וּתֹוקף הרּגׁש עם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָהּקׁשּור

ּבּתכלית  להיֹותֹו ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְְְְִִִֵֶַַָׁשאינֹו

ּדלמעלה, הּמציאּות היא ׁשּמציאּותֹו עד ְְְְִִִִִֶַַַַָהּבטּול,

היא  הרׁשעים מן הּפרעֹון על הּׂשמחה ּגם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּלכן

ּכהמׁש) הרׁשע" ּבדם ירחץ ּד"פעמיו הענין ּוכמֹוֿכן ּדלמעלה. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהּׂשמחה

ּבּיעּודים 75הּכתּוב  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אצל זה ענין ׁשּמצינּו ,( ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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BÏלהתפלל  e¯Ó‡ השרים ]. »¿
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יז oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

"מי  לבא, העתידה מאדֹום 76ּדהּגאּולה ּבא זה ְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹ

טפטף  (ּדמם ּבגדי על נצחם ויז גֹו' ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחמּוץ

ּבגדי  לצֹור77על ׁשּזהּו אגאלּתי, מלּבּוׁשי וכל ( ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

הרע  ּברּור עלֿידי ׁשּנעׂשה ׁשרׁשֹו78העלּוי מּצד , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּוא  למעלה, הרע ׁשּׁשרש לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

מעׂשינּו עלֿידי נעׂשה זה וענין כּו'). ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָטֹוב

ּבּיין  ּד"כּבס ּבאֹופן הּגלּות זמן ּבמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָועבֹודתנּו

הּלבּוׁשים 79לבּוׁשֹו" את מכּבסים ׁשּבניֿיׂשראל , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ׁשל  ׂשמחה עלֿידי הּמצֹות מּמעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּנעׂשים

להיֹות  לעתידֿלבא נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצוה,

ׁשהּוא  וגֹו', ּבגדים" חמּוץ מאדֹום ּבא זה ְְֱֲִִֵֶֶָָ"מי

כּו'. הרׁשעים מן להּפרע נקם ּבגדי לביׁשת ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָענין

מּיין,e‰ÊÂז) ּדדי טֹובים ּכי גֹו' הּׁשירים ׁשיר ¿∆ִִִִִִִֶַָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר 2ּדהּנה, ְְְִִֵֵָָֹ

מּצד  היא הּיין ענין עם הּקׁשּורה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָׁשהּׂשמחה

לעיל), (ּכּנזּכר כּו' ההעלם ׁשּלאחרי האֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּגילּוי

ּגם  הּנה ,יתּבר עצמ ּותֹו ׁשּקּמי  לבאר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּוממׁשי

נאמר  זה ועל  כּו', החׁש עם ׁשוה זה וגילּוי  ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹאֹור

מהּותֹו ּבחינת  ׁשהתּגּלּות מּיין, ּדדי טֹובים ְְִִִִִִֶֶַַַָֹּכי

זה  הרי ּומצֹות, ּתֹורה עלֿידי הּנמׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָועצמּותֹו

לעיל  המבאר עלּֿפי אמנם, מּיין". ְְְִִִִֵַַָָָָֹ"טֹובים

ּבאֹופן  הּוא הּׂשמחה ענין ׁשּׁשלמּות ה) ְְְְְִִִֵֶֶַַָ(סעיף

מּובן  הרי  ,יתּבר ּבעצמּותֹו היא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשהּׂשמחה

הינּו יחד, ּגם הענינים ׁשני להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּיכֹולים

הּוא  הּיין) (ענין ׂשמחה הּפֹועל האֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּגלּוי

וענין  .("ּדדי") העצמּות ּגלּוי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹּבאֹופן

ּגילּוי  יהיה ׁשאז לעתידֿלבא, ּבׁשלמּות יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹזה

רק  (לא יהיה זה עם ּוביחד מּמׁש, ְְְִִֶֶַַַַַָָֹהעצמּות

הּבטּול, ּבאֹופן ּתכלית ההּׂשגה ענין ּגם אּלא) ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ

ל'ּמרחב  עד כּו' והתרחבּות התּפּׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַָׁשל

הּׁשירים", "ׁשיר והּׁשיר, הּׂשמחה ענין ׁשלמּות ּגם יהיה ׁשּלכן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעצמי',

ּדלעתידֿלבא  הּׁשיר עם ּגם גֹו'80ׁשּקׁשּור יׁשיר אז נאמר 81, זה ׁשעל "ונֹודה 82, ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

חדׁש". ׁשיר ְִָָל
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אֿג.76) סג, עה"פ.77)ישעי' קצ.78)מצו"ד ע' תרכ"ט סה"מ גם אוה"ת 79)ראה א. מז, ויחי תו"א וראה יא. מט, ויחי

שם. תרכ"ט סה"מ רצט. ע' ואילך.80)נ"ך א ע' ח"א שה"ש באוה"ת הובא א. א, לשה"ש תרגום א 81)ראה טו, בשלח

עה"פ).82)ובפירש"י. (ממכילתא ב קטז, פסחים - ונאמר ה"ג תוד"ה וראה גאלנו". "אשר ברכת הגש"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÓ" ,‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰c76Ó ‡a ‰ÊıeÓÁ ÌB„‡ ¿«¿»»¬ƒ»»…ƒ∆»≈¡¬

È„‚a ÏÚ ÛËÙË ÌÓc) È„‚a ÏÚ ÌÁˆ ÊÈÂ 'B‚ ÌÈ„‚a77ÏÎÂ ( ¿»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»«»»ƒ¿≈«¿»«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÈeÏÚ‰ C¯BˆÏ e‰fL ,ÈzÏ‡‚‡ ÈLeaÏÓ«¿«∆¿»¿ƒ∆∆¿∆»ƒ∆«¬∆«¿≈

Ú¯‰ ¯e¯a78, הדם הוצאת של הפנימית הרוחנית המשמעות שזו ≈»«
ÏÚÓÏ‰מהרשעים  BL¯L „vÓƒ«»¿¿«¿»

Ú¯‰ ˘¯ML ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈∆…∆»«
('eÎ ·BË ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ולא ¿«¿»

אחר  .לצורך
‰Ê ÔÈÚÂ והעלאתו הרע בירור של ¿ƒ¿»∆

eÈNÚÓלקדושה  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«¬≈
˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆¿««»
ÔÈia ÒaÎ"c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ≈««ƒ

"BLe·Ï79, על הרע ו'בירור' 'נקיון' ¿
היין  ÌÈÒaÎÓידי Ï‡¯NÈŒÈaL∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÌÈNÚp‰ ÌÈLe·l‰ ˙‡∆«¿ƒ««¬ƒ
˙Bˆn‰ ‰NÚnÓ נקיים שיהיו ƒ«¬≈«ƒ¿

מגושמים  ולא ≈¿»È„ÈŒÏÚוזכים
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»∆«¿≈
˙BÈ‰Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»∆»ƒ»…ƒ¿
 ֿ הקדושֿברוך על לעיל האמור היעוד

ıeÓÁהוא  ÌB„‡Ó ‡a ‰Ê ÈÓ"ƒ∆»≈¡¬
ÔÈÚ ‡e‰L ,'B‚Â "ÌÈ„‚a¿»ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÓ Ú¯t‰Ï Ì˜ È„‚a ˙LÈ·Ï¿ƒ«ƒ¿≈»»¿ƒ»«ƒ

'eÎ ÌÈÚL¯‰ זה נועד,שגם »¿»ƒ
אותם. ולהעלות לברר כדי כאמור,

ל'דיבור  חוזר לעיל האמור כל פי ועל

את  ומבאר המאמר של המתחיל'

וענין  השמחה ענין של הפנימי התוכן

(השייכים  הפסח היין לחג לתורה,

לעיל  כמבואר העתידה, ולגאולה

באריכות).

Èk 'B‚ ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL e‰ÊÂ (Ê¿∆ƒ«ƒƒƒ
,‰p‰c ,ÔÈiÓ EÈ„c ÌÈ·BËƒ…∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó2 ¿…»¿ƒ≈»
ÔÈÚ ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»«¿»ƒƒ¿«
¯B‡‰ ÈeÏÈb „vÓ ‡È‰ ÔÈi‰««ƒƒƒ«ƒ»
¯kÊpk) 'eÎ ÌÏÚ‰‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«∆¿≈«ƒ¿»

(ÏÈÚÏ תחילה היה עצמו שהיין כשם ¿≈
מההעלם  יצא כך ואחר בענבים בהעלם

הגילוי, Ï·‡¯,אל CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈
ÈnwL לגבי B˙eÓˆÚלפני, ∆«≈«¿

ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ Ìb ‰p‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ≈«¿ƒ
,'eÎ CLÁ‰ ÌÚ ‰ÂL ‰Ê כי ∆»∆ƒ«…∆

הוא  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא מאחר

מהגדרים  ולמעלה כאורה') 'כחשיכה (ולפניו וחושך אור של מהגדרים למעלה

בשוה, הם והחושך וההעלם והאור הגילוי לפניו וגילוי, העלם Ê‰של ÏÚÂ¿«∆
B˙e‰Ó ˙ÈÁa ˙elb˙‰L ,ÔÈiÓ EÈ„c ÌÈ·BË Èk ¯Ó‡∆¡«ƒƒ…∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈ·BË" ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ CLÓp‰ B˙eÓˆÚÂ¿«¿«ƒ¿»«¿≈»ƒ¿¬≈∆ƒ

"ÔÈiÓ אור מכל יותר ועדיף 'טוב' ƒ»ƒ
וגילוי.

ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ«¿…»¿≈
ÔÈÚ ˙eÓÏML (‰ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆¿≈ƒ¿«
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆
B˙eÓˆÚa ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿«¿

,C¯a˙È לבדו בה' הצדיק שמחת ƒ¿»≈
מצידו, אישי ענין כל Ô·eÓללא È¯‰¬≈»

ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ
,„ÁÈ Ìb שמחה וגם וגילוי אור גם «««

‰‡B¯בעצמותו, ÈeÏbL eÈ‰«¿∆ƒ»
(ÔÈi‰ ÔÈÚ) ‰ÁÓN ÏÚBt‰«≈ƒ¿»ƒ¿«««ƒ

Ba LiL ÔÙB‡a ‡e‰ עצמו באור ¿∆∆≈
.("EÈ„c") ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏbƒ»«¿…∆
˙eÓÏLa ‰È‰È ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈
ÈeÏÈb ‰È‰È Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»ƒ¿∆ƒ
‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e ,LnÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿«»¿««ƒ∆
ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz ˜¯ ‡Ï) ‰È‰Èƒ¿∆…««¿ƒ«ƒ

ÔÈÚהעצמותו,אל  Ìb (‡l‡∆»«ƒ¿«
‰‚O‰‰'וה'תפיסהÏL ÔÙB‡a ««»»¿∆∆

„Ú 'eÎ ˙e·Á¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬«
,'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯n'Ï ההתרחבות «∆¿»»«¿ƒ

כפי  בעצמותו,המוחלטת שהיא

‰È‰È ÔÎlL לבוא Ìbלעתיד ∆»≈ƒ¿∆«
,¯ÈM‰Â ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ˙eÓÏL¿≈ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ

אלא  סתם 'שיר' רק ÈL"ƒ¯לא
ÌÚ Ìb ¯eLwL ,"ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ∆»«ƒ

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¯ÈM‰80, כמו «ƒƒ¿»ƒ»…
בשירת  ‚B'הים שנאמר ¯ÈLÈ Ê‡81 »»ƒ

שמדיוק  ז"ל חכמינו לשון ואמרו

"שר" ולא עתיד בלשון "ישיר" הכתוב

לבוא  שלעתיד למדים עבר, בלשון

שירה, שוב Ê‰תהיה ÏÚL∆«∆
¯Ó‡82 לגבי פסח, של בהגדה ∆¡«

לבוא  ÈL¯לעתיד EÏ ‰„BÂ"¿∆¿ƒ
."L„Á»»
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מוגה  בלתי

אותו ‡. מטהרין שאין "מלמד וגו'", המצורע תורת תהיה "זאת פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
בגמרא  כמו "ביום", מתיבת (לא היא רש"י שהוכחת - "ביום"1בלילה" תיבת מעתיק אינו רש"י ),2(שהרי

המעתֿלעת  כל על קאי מקרא של בפשוטו "3כי מהתיבות אלא) ,zxez didz z`f4rxevnd שלכאורה ,"
הפכו  ושלילת הענין דיוק מודגש תורת" תהיה "זאת שבתיבות הן, "5מיותרות שגם "מלמד" ובזה ,meia

"אין  רש"י בלשון הדיוק גם וזהו בלילה". אותו מטהרין "שאין בדיוק, הוא ה"וגו'") (שזהו טהרתו"
לילה, רק למעט שדי - ההלכה דרך על - המצורע" לטהרת כשר היום "כל ולא בלילה", אותו מטהרין

תהיה "זאת שהקדמת הענינים, ובפנימיות השמשות. דבין הזמן גם למעט לפי zxezולא היא המצורע"
ה  דקליפה, שמות רע, שם מוציא מצורע, של תיקונו עלֿידישעיקר טוב;dxezdוא שם דקדושה, שמות ,

בביטול  יהיה התורה שלימוד כדי כבודֿקדושת 6אלא, עלֿידי הוגה - הכהן" אל "והובא להיות צריך ,
ואילך. 78 עמוד י"ב חלק ב'לקוטיֿשיחות' ונדפס שליט"א, אדמו"ר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

דפוסי 1) בכמה מופיע זה שציון ולהעיר, - א. כא, מגילה
אינו  (שלכן אח"כ ניתוסף אלא רש"י, ע"י נכתב לא אבל רש"י,

הדפים, מציון גם וכדמוכח הדפוסים), בכל חלוקת מופיע שהרי
הדפסת  בעת נערכה לדפים שרש"י הש"ס לאחרי זמן ריבוי הש"ס,

פירושו. כתב
התיבות 2) גם והכניס להתחכם רצה המדפיסים שא' ולהעיר,

הנה  פרטית, בהשגחה הם הענינים שכל כיון אבל טהרתו", "ביום
ומזה  "וגו'"! תיבת להשמיט ושכח כו', אותו הכשילו מלמעלה
הוספת  אלא רש"י, מדברי אינם טהרתו" "ביום שהתיבות מוכח

זו). שנה אחרי ש"פ (משיחת המדפיס
"להורות 3) נז) יד, (פרשתנו הפסוק על רש"י בפירוש ועד"ז

אין  מטמאו", יום ואיזה מטהרו יום "איזה וגו'", הטמא ביום
שהטהרה  ג"כ למדים שמזה ועוד) (שפ"ח. המפרשים כדברי לפרש
מ"יום  זאת שלמדים (א) לכך נוסף כי, - דוקא ביום היא והטומאה
מן  חלק איזה ולא כו'", יום "איזה הוא רש"י לשון (ב) טהרתו",
המעל"ע. כל על יום קאי בפשש"מ הרי לילה, או יום המעתֿלעת,
המצורע: בדיני שמצינו הזמנים לחילוקי היא רש"י כוונת אלא
והטומאה  שהטהרה - וכיו"ב שנית ימים שבעת ימים, שבעת

cgeinתלויים mei eze`a.בתורה שנתפרש
(כ,4) שם שבמגילה תורה" - ד"תורה מהגזירהֿשוה לא אבל

לכל  אחת תורה לומר בא הוא "לרבות הפשט, ע"ד כי סע"ב),
.(6 הערה שבפנים לקו"ש וראה צו. ר"פ (פרש"י כו'"

הענינים: בפנימיות - בזה להוסיף ויש
תורה  שבין החילוק ובכ"מ) א. יג, (במדבר בלקו"ת מבואר
ע"י  (ודוקא זמ"ז שמחולקים "אברים" כמו הם שמצוות למצוות,
יש  מצוה שבכל האדם), שלימות נעשית האברים התחלקות
התורה  משא"כ המצוות, משאר חלוקה שבזה והגבלה, מדידה
לכל  פליג (ד"לבא בשוה האברים בכל שהוא "דם" כמו היא
שהוא, כמו הלב, שדם היינו, ועוד), ב. קסא, זח"ג (ראה שייפין"
והגבלות. ממדידות למעלה היא התורה כי האברים), בכל מתפשט

ר  אמרו עולה ולכן בתורת העוסק "כל ועוד) בסופה. (מנחות ז"ל
ביהמ"ק *כאילו  שאין בזמן הוא הלימוד כאשר גם עולה", הקריב

כו'. המזבח במקום ושלא קיים
על  מורה "תורת" שתיבת הענינים) (בפנימיות הטעם וזהו
התורה  בחי' ויש עצמה מצד התורה בחי' יש שבתורה כשם כלל:
כך  מעשה), לידי שמביא תלמוד (גדול המצוות ענין את שכוללת
התורה  ענין ויש עצמם, מצד המצוות ענין יש במצוות גם
"הלכות" בין חילוק יש ובזה שבמצוה. וההלכה הדין - שבמצוות
העולה", "תורת הכלל: על מורה "תורת" שלשון ל"תורת",
לכל  אחת "תורה המצורע", "תורת כו'", העולים לכל אחת "תורה

ענין היא התורה כי - פרשתנו) ריש (תו"כ illkהמצורעין"
כנ"ל. מהתחלקות), (למעלה

"המצורע"5) תיבת גם מעתיק זאת -**ורש"י לולי (א) כי:
ולא  "המצורע", לתיבת כוונתו "וגו'" שבהוספת אפ"ל הי'
תורת" תהי' ש"זאת אף יותר: בעומק (ב) טהרתו". "ביום לתיבות
ולא  ל"המצורע", בנוגע הוא שהדיוק יתכן הרי הדיוק, על מורה
תורת  תהי' "זאת רש"י מעתיק ולכן טהרתו". ל"ביום בנוגע
שהדיוק  ועכצ"ל, מיותרת, היא "המצורע" תיבת שגם המצורע",
בנוגע  אלא) ל"המצורע", בנוגע (לא הוא תורת" תהי' ד"זאת

טהרתו". ל"ביום
שזוהי 6) ח"ו שישכח באופן להיות יכול התורה לימוד שהרי

צריכה  התורה אמנם - שלו. התורה שזוהי ויחשוב  ה', תורת
עד  התורה עם להתעצם שצריך ב), א, (תהלים "תורתו" להיות

. שנאמר שמו, על אבל ש"נקראת א), יט, (ע"ז יהגה" ובתורתו .
חפצו" ה' ש"בתורת ההקדמה לאחרי רק להיות יכול זה ענין
חכמתו  היא שהתורה וההרגש הביטול ע"י שזהו שם), (תהלים
שם. ובר"ן א פא, נדרים (ראה וכמארז"ל הקב"ה, של ורצונו

היינו, תחילה", בתורה "ברכו הלימוד,וש"נ) קודם שבתחילה,
והעיון  הלימוד צ"ל לאח"ז ורק תורתו", את לנו ש"נתן לידע צריך

שמו". על "נקראת שתהא עד התורה, בהשגת

*(wx `le"eli`k"(oeincd s"k enk),`l`c ote`a mb"epizty mixt dnlyp"ci ryed),(b,i"ry"epizty"oipr dyrp (dler zxez cenil)
zenily ly ote`a zeipgexa dlerd zaxwd.

**(18 dxrd miptay y"ewl mb d`x.
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"ויצא ·. זה לאחרי שנאמר אף הכהן", אל "והובא שכתוב במה הענינים) (בפנימיות הביאור המשך
ש"בדד  למצורע, בנוגע שאפילו - בעלֿכרחו "ובא"), (ולא ד"והובא" והדיוק למחנה", מחוץ אל הכהן

למחנה" מחוץ הטמאות 7ישב קליפות דג' למחנות מחוץ עמו, יושבים אחרים טמאין יהיו שלא מבטיח 8, ,
נדח" ממנו ידח ש"לא רצונו 9הקדושֿברוךֿהוא אין אם אפילו הכהן", אל "והובא שסוףֿכלֿסוף ובודאי ,

בעלֿכרחו  להיות 10בכך, צריך - כו' ושכלו רצונו מצד נפשו, בפנימיות גם ההתעוררות שתהיה וכדי .
הזדונות  שגם באופן המצורע, של במקומו גם היא הטהרה שפעולת למחנה", מחוץ אל הכהן "ויצא

לזכיות  בדורות 11נהפכים אבל תהיה", "זאת זו פרשה נקראת הראשונים שבדורות הטעם מובן ועלֿפיֿזה .
לעתידֿלבוא, יהיה ית') עצמותו גילוי (עלֿידי דאתהפכא הענין אמיתית כי "מצורע", נקראת האחרונים

ד"זאת באופן רק זה היה הראשונים בדורות ד"תורת didzולכן, הענין יהיה לעתידֿלבוא שרק ,"
גם  עושים דמשיח, הגילוי כבר שנרגש האחרונים, בדורות אבל "תורה", יהיה ש"המצורע" המצורע",
ז  חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - בתורה פרשה מ"מצורע "

ואילך. 100 עמוד

בזה:‚. להוסיף ויש

בגלל  רק זה הרי למחנה, מחוץ שנמצא מצורע של מציאות בגילוי רואים שלעתֿעתה אףֿעלֿפי
בנוגע אבל דלעתידֿלבוא; הגילוי עדיין נרגש לא הבהמית, ונפשו גופו מצד המצורע, -dxezlשאצל

הכהן", אל ד"והובא הענין בגילוי בתורה כבר ישנו משיח, של תורתו התורה, פנימיות שנתגלתה מאז הנה
"מצורע". בשם בתורה פרשה בקריאת המרומז דאתהפכא לענין עד

(וכמדובר  המחיצה ביטול נעשה שבתורה כיון מכלֿמקום, בתורה, רק זה הרי שלעתֿעתה ואףֿעלֿפי
כללות  עם  קשור  זה הרי  המחיצות), ענין מכל שלמעלה ממקום הוא מחיצה לבטל שהנתינתֿכח פעם

האמיתי. הבליֿגבול את ו"לוקח" קשור אחד בפרט ההגבלה שביטול וכידוע דלעתידֿלבוא. הגילוי

לדבר: דוגמא

הרמון' 'פלח בספרו מּפאריטש הלל ר' שכתב מה רבינו 12ידוע בשם מהאמיל אייזיק מר' ששמע , ַ
אצל  גם הרי מובן: אינו ולכאורה כלל". הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות ש"לפני הזקן,

בזה, והביאור - כלל"? הבית נחרב ש"לא לומר אפשר ואיך הקרבנות, ענין היה לא האמור רשב"י עלֿפי
הקרבנות 13לעיל  ענין אצלו היה הקרבנות, בתורת העסק שעלֿידי שפתינו", פרים "ונשלמה בענין

כיון  מכלֿמקום, הקרבנות, מעשה אצלו חסר היה וסוףֿכלֿסוף בתורה, רק היה זה שענין ואף בשלימות.
כלל". הבית נחרב ש"לא כמו נחשב זה הרי בגילוי, אצלו והאיר בשלימות, הדבר היה שבתורה

בתורת  האחרונים בדורות שנתגלתה התורה, פנימיות רשב"י, של לתורתו בנוגע ועלֿדרךֿזה
החסידות:

מזה  ויתירה הבית, דזמן הגילוי כמו הוא החסידות דתורת הגילוי החורבן; נגע לא החסידות בתורת
כל  והגבלות מחיצות אין זה גילוי ומצד דמשיח. הגילוי כמו ש"בדד - פוסקת שהתורה מי גם ולכן, ל.
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ובפרש"י.7) מו יג, תזריע
(8.(138 ע' (לעיל ס"ג תזריע ש"פ (שיחת ממשנת"ל ולהעיר

נתפרשה  אדם) (של ש"תורתו תזריע) (ר"פ רש"י בפירוש וש"נ)
מארז"ל  ע"ד שזהו שמיני, שבפ' ועוף" חי' בהמה תורת אחר
עלול  שהאדם שכיון קדמך", "יתוש ועוד) א. לח, (סנהדרין
מדובר  שמיני בפ' והרי ועוף. חי' מבהמה יותר גרוע ה"ה לחטוא,
שפן  גמל אודות גם אלא נוגה, מקליפת שהוא חזיר, אודות רק לא
ויקרא  (אוה"ת הצ"צ כמ"ש הטמאות, קליפות מג' שהם וארנבת,
מצד  כי אדם, של תורתו נתפרשה לאח"ז ורק רלט), ע' בהוספות

הטמאות. קליפות מג' אפילו יותר גרוע ה"ה החטא ענין
סה"ג.9) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא
של 10) בעלֿכרחו גם אלא המצורע, של בעלֿכרחו רק ולא

להכניס  מקום אין השתלשלות סדר מצד כי ההשתלשלות, סדר כל
לו  שאין העצמות, בכח רק הוא זה וענין המצורע, את ולהעלות
(ראה  ביותר למטה יורד ביותר הגבוה שכל וכידוע כלל, הגבלות
פי"ב  מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי בארוכה

ועוד). ואילך. פל"ב ואילך.
ב.11) פו, יומא
ז.12) ע' שמות
(13.4 להערה בשוה"ג



d"kyz'dכ ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay zgiy

בשמות  שמו את להזכיר רוצים שלא ועד בתורה, מקום לו אין דתורה נגלה ומצד למחנה", מחוץ ישב
כו'. ולהעלות להכניס צריך אותו שגם ואומרת החסידות תורת באה - שבתורה הפרשיות

מהפתגם  גם אדמו"ר 14[ולהעיר כבודֿקדושת אביו, בשם אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת שאמר
עליו" לרחם ש"אסור אומרת שהתורה למי בנוגע נשמתוֿעדן, גדולה 15(מהורש"ב) כמה עד ראה :

עליו]. לרחם שאסור פוסקת התורה שאפילו מי על הרחמנות

מר  אתי - התורה בענין רק הוא שלעתֿעתה דחסידות הגילוי בגילוי 16ועלֿידי משיחא, מלכא דא ,
ממש. בקרוב בעולם,

***

בודאי „. אחד, דרוש רק ישנו השבועי תורה' שב'לקוטי כיון הנה ה'לקוטיֿתורה', ללימוד בנוגע
שמחה  מתוך "לחיים", כולם יאמרו ולכן, תורה', ה'לקוטי לימוד את כולם בבתֿשחוק:17סיימו (והוסיף

השבוע...). דפרשת תורה' ה'לקוטי מלימוד ("פריי") פנויה תהיה הפסח חג שתקופת גם ומה

לסיים  כדי ללמוד צריכים אותם שגם השירים, שיר דרושי ילמדו הפסח חג שבתקופת אמר, כך ואחר
השנה  במשך תורה' ה'לקוטי כל .18את

***

מיין.‰. דודיך טובים כי גו' השירים שיר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Â תצא ואשר תורתו, ומהו אחת, ראיה בעל - הזב תורת "זאת פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
זובו  את והזב ערב, טומאת טמא קרי כבעל הוא הרי - זרע שכבת שלש ממנו ובעל ראיות שתי בעל -

ומן  זב, סוגי כל ומפרטת התורה כוללת הזב" תורת "זאת בלשון כי - למעלה" מפורשת שתורתן ראיות,
זובו" את ו"הזב קרי; כבעל שדינו אחת" ראיה "בעל על גם שקאי לומר צריך כן ועל החמור, אל הקל
אריכות  ומיישב שמוכרח מדרשו, עלֿפי - רש"י שפירש כפי למעלה", מפורשת ש"תורתן אלו על קאי

. הראשון הכתוב "מנה - הפסוקים .לשון טמא וקראו .. השני הכתוב מוכח . שמזה טמא", וקראו .
מקצת  אינם ראיות ששתי ההלכה, דרך ועל ראיות"; שלש ובעל ראיות שתי "בעל זב: סוגי שני שיש

" עצמו: בפני סוג אלא ראיות, ונדפס lraמג' שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - ראיות" שתי
ואילך. 81 עמוד כ"ב חלק שיחות' ב'לקוטי

בעל  הדעת; עץ חטא שעלֿידי רע - אחת ראיה בעל האדם: בעבודת זיבה אופני ג' בחילוק הביאור
באופן  בו כשנקבע - ראיות שלש ובעל עליו; יצרו מגרה שהאדם עלֿידיֿזה שניתוסף רע - ראיות שתי
יצרו) (שמגרה ראיות שתי בעל באונס; גם טמא הדעת) עץ חטא (מצד אחת ראיה בעל ולכן, חזקה. של
יצרו. על להתגבר יכול אינו ששוב באונס, - בזה) שנשקע (לאחרי ראיות שלש ובעל ברצון; -
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - קרבן הבאת עלֿידי תקנה, יש לו גם ֿ כן ואףֿעלֿפי

ואילך. 42 עמוד ל"ז חלק שיחות' ב'לקוטי
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וש"נ.14) .278 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.15) א. לג, ברכות
ובכ"מ).16) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק ראה

וש"נ.17) .140 ע' לעיל גם ראה
וש"נ.18) .307 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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.`"ypz'd oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y zgiyn .c"qa
הגאולה"‡ "חודש ניסן, חודש של תוכנו .1–

"זמן  הפסח, חג המרכזי, ענינו שם על כך שנקרא
פסח:2חירותנו" שלפני בשבת במיוחד מודגש –

נס  מלשון הוא שני 3ניסן (עם ניסן יותר: ועוד ,
נסים" "נסי על מראה ונפלאות 4נוני"ן) הנסים –

בהוציאם  זה בחודש בנ"י עם עשה שהקב"ה
הנסית  ההנהגה את במיוחד, שמסמלים ממצרים,
עוד  מודגש נסים) נסי (של והענין זה. חודש של
מתברך  (מיני') (שממנו פסח שלפני בשבת 5יותר

הפסח  שנעשה 6חג "לפי הגדול" "שבת הנקרא ,(
lecbבו qp"7"בבכוריהם מצרים "למכה של הנס ,8

שלו  בשו"ע אדה"ז שמבאר זה 9(כפי נס "וקבעו ,(
ועוד  הגדול". שבת וקראוהו בשבת לדורות לזכרון

היתה הגדול "בשבת dle`bdיותר: zlgzd
miqpde"10 בשבת אומרים (שלכן מצרים יציאת של

וכו'" היינו "עבדים ).11זה

להבין  "למכה 12וצריך של הנס דוקא למה :
"נס (א) נקרא בבכוריהם" (יותר lecbמצרים "

שזה  ועד הנס? גדלות מתבטא במה הנסים); משאר
" דלכאורה zlgzd(ב) דיצי"מ, והנסים" הגאולה

רק במצרים.cerה"ז שקרו הנסים כל בין נס

יום  עם זה נס של בשייכות הסברה גם צריך
zaydלדורות לזכרון זה נס ש"קבעו zayaדוקא,

על  סיבה שיש דאע"פ הגדול", שבת וקראוהו
לומר 13כך  צריך מ"מ הדיוק 14, גודל הידוע (ע"פ

תורה) ע"פ הימים וקביעות בתורה דבר כל של
כדי  עד השבת, תוכן עם פנימית שייכות לזה שיש

ש  הגדול".zayכך "שבת נקראת זו

הגאולה  ד"(התחלת) שהשייכות ולהוסיף,
עם יתירה zayוהנסים" בהדגשה הוא (הגדול)

היתה  (שאז פסח של הראשון שיום זו, בשנה
ביום חל בפועל) ממצרים והיציאה .zayd15הגאולה

מצרים · בגאולת העיקריים מהענינים אחד .
ע"י היתה שהגאולה – הוא בתורה dynהמודגש

epiax מספרת שהתורה כפי ישראל, של גואלם ,
במשה 16ובארוכה  דוקא בחר שהקב"ה 17איך

בקש  כשמשה שאפילו עד ישראל. הגואל להיות
תשלח" ביד נא "שלח הקב"ה 18מהקב"ה קבל לא ,

יהי' משה שדוקא רצה הקב"ה כי בקשתו, את
בנ"י. את לגאול השליח

עמוקה  שייכות יש שלמשה מובן, מזה
בנ"י.19לגאולה  את לגאול בכחו יש ולכן ,

גואל  "הוא משה על אומרים שחז"ל וכפי
אחרון" גואל הוא "גואל 20ראשון נקרא משה .

והשלימה  האמיתית לגאולה בנוגע אפילו אחרון"
שעלי' צדקנו), משיח ע"י (שיהי' זה אחרון מגלות

נפלאות",21נאמר  אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
כידוע  ושורש 22ובפרט ראש הוא מצרים שגאולת
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א.1) פט"ו, שמו"ר
(271 ע' חי"ז לקו"ש וראה דחה"פ. והקידוש התפלה נוסח
ואילך.
נעשו 3) שבו ניסן ב: יב, בא עה"פ טוב לקח מדרש ראה

לישראל. נסים
שם.4) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות ראה
א.5) פח, ב. סג, זח"ב
ביום6) זו) (בשנה חל הפסח דחג ראשון שיום ,zaydדאף

בה  שיש להברכה (נוסף ברכה (תוספת) מקבלת שבת גם הרי
יום  גם יומין, כולהו מתברך שמיני' זה, שלפני משבת מצ"ע)
כולהו  מתברך שמיני' שם, בזהר הענין מתוכן כמובן השביעי,
משנה" "לחם כולל הששי יום על הברכה והרי המן, בברכת יומין
בא  ש"פ שיחת גם וראה כב). ה. טז, (בשלח השבת יום על גם

תשד"מ. שלאח"ז) (והתוועדויות
זקנים 7) דעת (ראה מדרש בשם ב פז, שבת – ואותו תוד"ה

תל. ר"ס פסח הל' או"ח אדה"ז ושו"ע טור ג). יב, בא מבעה"ת
שם.8) ומצו"ד רש"י שם. תהלים מדרש וראה י. קלו, תהלים
וראה 9) באו"א. הנס תוכן מבאר ובטור – שם. בתוס' וכ"ה שם.

בהערות. ואילך 33 ע' חי"ב לקו"ש
ס"ב.10) שם אדה"ז שו"ע
ס"א.11) שם מרמ"א שם,
(12.57 ע' חי"ז שם. חי"ב לקו"ש גם ראה

סק"א.13) שם ממג"א ס"א, שם אדה"ז שו"ע
(14.58 ע' שם לקו"ש גם ראה
טו).15) כג, (אמור בכתוב שבת נקרא שפסח ולהעיר
ואילך.16) א ג, שמות
(אבל 17) לפה" לך ש"יהי' – פרעה אל משה עם הלך ואהרן

"לא  משה לטענת במענה טז)) ד, (שמות לאלקים" לו תהי' "אתה
י), (שם, אנכי" לשון וכבד פה כבד כי גו' אנכי דברים איש
(וכמובן  המדבר אהרן הי' לא משה, טענת שלולא משמע ולכאורה
פה  שם "מי הנ"ל) משה טענת (על ה' ענה שבתחלה מזה גם
שאמר  לאחרי ורק יאֿיב), (שם, גו'" פיך עם אהי' ואנכי גו' לאדם

המדבר). יהי' שאהרן ה' אמר תשלח", ביד נא "שלח משה
יג.18) שם,
מתחלת 19) לגאולה, מתוקן הי' משה ד: פ"ב, שמו"ר ראה

לכך. נתקן ברייתו
ר"פ 20) תו"א ויחי. פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ראה

ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש בארוכה וראה משפטים.
טו.21) ז, מיכה
(22.(164 (ע' פי"ב ה'תש"ח צאתך כימי ד"ה
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– לבוא העתידה הגאולה גם כולל הגאולות, לכל
בכח דוקא באה גאולה) (כל שגאולה .dynכיון

בזה:‚ הביאור נקודת .

אתכם  "ולקחתי – היא מצרים דגאולת התכלית
ה' אני כי וידעתם לאלקים לכם והייתי לעם לי

מצרים" סבלות מתחת אתכם המוציא ,23אלקיכם
מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' .24ו"אנכי

היא, מצרים בגאולת למטה אלקות שהגילוי ז.א.
ויכירו  זאת יראו בעולם, שנמצאים כפי שבנ"י, כדי
במתן  (אח"כ עצמם על ויקבלו הקב"ה, את וידעו

הקב"ה  של והמצוות התורה את וע"י 25תורה) ,
במשכן dcearה  שנפעל כפי אלקות לגלות – שלהם

"ועשו  – ומ"ת) יצי"מ ושכנתי 26(תכלית מקדש לי
ב 27בתוכם" – בקביעות ויותר ,zia ראשון) המקדש

המק  בבית שתהי' השלימות ובתכלית דש ושני),
ידיך" כוננו אד' "מקדש נצחי 28השלישי, בית ,29,

לגלות  גם – ועי"ז והשלימה, האמיתית בגאולה
לע"ל, בזה לשלימות עד כזה, באופן בעולם אלקות
אלקות  ויראו יכירו שבו האנשים וכל העולם כשכל

וראו הוי' כבוד "ונגלה ובשלימות, xyaבגלוי lk
דיבר" ה' פי כי .30יחדיו

ע"י  דוקא באה מצרים שגאולת הטעם גם זהו
נס  ע"י שדוקא כיון – (גלויים) ונפלאות נסים

הטבע, מדרך בשר)dlbznשלמעלה (לעיני בגלוי
איך  בגלוי שיכירו הקב"ה, של מוגבל הבלתי הכח
בו  יש ולכן העולם, טבע על הבע"ב הוא שהקב"ה

לעשות את הכח שמשנה) נס (או שלמעלה נס
העלם  (מלשון העולם של הטבעית ההנהגה

בים"31והסתר  "טובעו (מלשון שטבע מכסה 32), (
בו, הנמצא הקב"ה של הפועל כח על

הנסים  את (שראו לבנ"י הכח את ונותן נתן וזה
מהמיצרים  חירות – גאולה תהי' שאצלם גלויים),
ומה"שעבוד" העולם של והגבלות) (מדידות
ה(מצרים  למיני ומה"עבדות" העולם להנחות

וגלות 33מלשון  בכלל עולם של וגבולים מיצרים (
"זמן  נעשה שזה – מצרים מגלות החל בפרט,

מ  אמיתית חירות כולל lkחירותנו", ההגבלות,
מהנסים  (גם הטבע לבושי של ההגבלות

פורים  נס כמו בטבע, ).34המלובשים

האמיתית  בגאולה בשלימות שיהי ' כפי
מצרים 35והשלימה  מארץ צאתך "כימי יהי' שאז ,

מדרך  למעלה לגמרי נפלאות נפלאות", אראנו
– יותר ועוד יצי"מ), של הנסים (כמו הטבע

של לנסים בערך אפילו מצרים;נפלאות יציאת
" של להם,`ep`xובאופן מראה בעצמו הקב"ה ,"

מתגלה וגם lkdשאז (נגלה), לגילוי השייך גם ,
של  והפנימיות האמת נראה (נסתר); המכוסה
גם  עד נסית, דהנהגה השלימות הטבעית, ההנהגה

"נפלא". לגמרי שהוא זה

למטה) אלקות (גילוי לבנ"י גאולה להביא זה וכח
ע"י דוקא בא הנ"ל epiaxבאופן dyn של גואלם ,

כדלקמן. ישראל,

והחידוש „ הענין תוכן ביאור ע"י זה ויובן .
הגאולה,dynד  ענין של החידוש בדוגמת (שהוא

כפי  – משה) ע"י דוקא הגאולה באה ולכן
(שמתחילים  צדי"ק מזמור תהלים בספר שמתבטא

אלו  בימים איש 36לומר למשה "תפלה שמתחיל ,(
עלינו  אלקינו ה' נועם "ויהי ומסיים האלקים",

כוננהו". ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

נאמר  שהוא בחידוש, במיוחד בולט זה מזמור
מבין  הראשון למשה"); ("תפלה רבינו משה ע"י

עד  מכאן כו' מזמורים עשר מזמור 37"אחד לדוד
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62 ז.23) ו, וארא
ג.24) פכ"ט, שמו"ר שם. ופרש"י מכילתא וראה ב. כ, יתרו
ממצרים 25) העם את "בהוציאך יב) ג, (שמות וכמ"ש

הזה". ההר על האלקים את תעבדון
ח.26) כה, תרומה
(בארץ)27) עלי' שכינה שרתה "ואימת רפ"ה: שהש"ר וראה

ובכ"מ. נז. ע' ח"ג מלוקט סה"מ וראה המשכן". שהוקם מיום
ועוד.28) ובפרש"י. יז טו, בשלח
ת"ח.29) תקו"ז א. רכא, ח"ג א. כח, זח"א
א).30) (מו, פל"ו תניא וראה ה. מ, הי'ישעי' וכבר ושם:

כו'. מ"ת בשעת זה מעין לעולמים
ע'31) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת ראה

וש"נ. .63 הערה תשמ"ז שופטים לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג.
כסלו 32) י"ט קונטרס וראה ד. טו, בשלח – הכתוב לשון

וש"נ. ואילך. ס"ו זו שנה

עא,33) יתרו אֿב. סד, בשלח ואילך. ב נז, וארא תו"א ראה
ובכ"מ. ואילך. ג

ק,34) שם ואילך. סע"ג צג, מג"א תו"א ג. נט, להה"מ או"ת
נסמנו  – ובכ"מ שני'). (נוסחא ואילך שע ע' ח"א תקס"ה סה"מ א.

כידוע. ד"ה הערה זו שנה אדר כ"ה במכתב
זו.35) שנה ניסן ה' מכתב ראה – לקמן .p"yeבהבא
המתאים 36) תהלים הקאפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ

מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות
ח"א  שלו אגרותֿקודש .(214 (ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס
– שמא) ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע'

שבתהלים. צדי"ק מזמור אמירת זו שנה ניסן בי"א מתחילים
השיר):37) (ד"ה ב טו, שבועות רש"י וראה בכלל. עד ולא
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אמרם" משה זה 38(ש) שמזמור מובן, שמזה –
(ע"י  משה ופעולת עבודת של התוכן את מבטא

ובעולם  בבנ"י פעולתו – כולל .39תפלתו),

חז"ל  שאומרים אלקינו 40וכמו ה' נועם ש"ויהי ,
(ותפלה) הברכה הוא זה) מזמור (סיום גו'" עלינו
"אמר  במשכן: השכינה השראת עם בקשר משה של
ויהי  ידיכם, במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם
משה  תפלת שדוקא ז.א. וגו'". עלינו אלקינו ה' נועם

במשכן  השכינה השראת את של 41פעלה ובאופן ,
"dppek ב – xecעלינו" xecl ,zeriaw'יהי שזה כפי [עד

חז"ל  כדברי השלישי, המקדש בבית 42בשלימות

בית  על מכוון כוננהו" ידינו ש"ומעשה עה"פ
לבא  לעתיד הקב"ה: אומר שעליו השלישי, המקדש
חרב  ואינו בתוכו שכינתי ומשרה אותו אבנה אני

לעולם].

הלשון ‰ בכפל דיוק ובהקדים – בזה הביאור .
ובסיומו  המזמור בתחילת הטעם 43(וענין) מהו :

– תוארו ואח"כ ל)משה", "(תפלה של בכפילות
נועם  "ויהי המזמור: בסיום ועד"ז האלקים". "איש
(ואח"כ  עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה'

כוננהו" ידינו ומעשה פעם) עוד –44.

בזה: הביאורים אחד לומר ויש

למטה  אלקות וגילוי המשכת לפעול בכדי
של של zeriawבאופן באופן בתוכם" ("ושכנתי

קצוות, שני ענינים, שני נדרשים עלינו") "כוננה
מההנהגה  נעלה שהוא כח (א) יחד: וחיבורם
הכח  בו שיש העולם, של טבעית הנהגה הרגילה,

בעולם `zewlלהכניס ielib בעולם בגילוי (שאינו
xzqde(מלשון mlrd ל ועד מצ"ע), (zepy את

– ובפרט אלקות. לגילוי "כלי" שיהי' העולם,
כח  נדרש שלכך – ונצחיות קביעות של באופן
שמתבטא  – העולם גדר שמצד כיון מיוחד,

– (זמן) הנבראים mipzynבשינויים בהמשך 45כל
נפסד" הוה ש"כל עד לרדת 46הזמן, צריך הכח (ב) ,

שיהי' עד [כידוע jxraולהתלבש העולם 47לגדרי

שדוקא  המתברר], בלבושי להתלבש צריך שהמברר
(מהמתברר) מזה לעשות בכח לו יש מקום ilkאז ,

reawלקבלzeinipta הגילוי אם (משא"כ הגילוי את
בקביעות, שם ישאר לא למקבל, בערך שלא הוא
יכול  הזמן שבמשך עד וכיו"ב, מקיף באופן רק

להסתלק).

Â הענינים שני שאלו וי"ל – אלו ענינים שני .
היו  – צדי"ק מזמור וסיום שבתחילת בכפילות

ה  שהוא – רבינו משה אצל ובגלוי rvennבשלימות
xagnd'ה בין עומד "אנכי ובנ"י, הקב"ה בין

הענינים 48וביניכם" שני בו להיות צריך וממוצע ,
מחבר  :49שהוא

חז"ל  אומרים האלקים" "איש אלקים 50על "אם
ולמטה  מחציו כו', אלקים למה איש ואם איש למה
שני  אצלו ובהיות האלקים". ולמעלה מחציו איש
משה  בכח יש – (ו)האלקים" "איש – אלו ענינים
במשכן  בגלוי שהי' (כפי העולם עם אלקות לחבר

משה).

אלו  קצוות ששני י"ל – יותר ובפרטיות
ו"איש  "משה" של הענינים שני הם בממוצע

המזמור): שבתחילת (הכפל האלקים"
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עד  למשה מתפלה תהלים בספר משה שאמר מזמורים עשר אחד
לתודה. מזמור סוף

ועוד.38) מג. לט, פקודי פרש"י עה"פ. ופרש"י תהלים מדרש
בקונטרס 39) (נדפס תשכ"ט למשה תפלה ד"ה בארוכה ראה

(קה"ת, הצדי"ק" שנת – ניסן י"א "קובץ זו. שנה ניסן י"א
כא). אות תנש"א)

פרש"י 40) גם וראה ט. פי"ב, מבמדב"ר שם, פקודי פרש"י
(וראה  וש"נ לד). (אות שם פקודי עה"פ תו"ש עה"פ. תהלים

.(12 הערה הנ"ל ניסן י"א לקובץ ב"פתיחה"
שם.41) ה"פתיחה" בארוכה ראה
הערה 42) הנ"ל במכתב הנסמן וראה עה"פ. תהלים מדרש

לעתיד. ד"ה
וסיומו)43) תחלתו (שבין המזמור כל שתוכן מובן שמזה

פסוקי  בהמשך שגם ולהעיר ס"ו. לקמן ראה כפל, של ענין הוא
א). (פסוק דור" "בדור כפולים: לשונות כמה יש המזמור
שובו  ותאמר דכא עד אנוש "תשב ב). (פסוק עולם" עד "ומעולם

ג), (פסוק אדם" תהלים cereבני מזמורי בכו"כ נהוג שכן ואף .
הם  בתורה ענינים כל הרי מזמור), של (כסגנון לשונו לכפול
החידוש  זה שבמזמור ובפרט הבאה), הערה (וראה הדיוק בתכלית

רוב  (לגבי בתחלת הוא הן (ענין) לשון כפל שיש המזמורים)
בסיומו. והן המזמור

כפול.44) לשון שהוא הרד"ק פירוש ששולל שם ראב"ע ראה

(ראה 45) להתייבש מתחיל משנולד התינוק הידוע: וכמאמר
כח). א, בראשית בחיי

(46.428 ע' חט"ו בהערות. 98 ע' ח"ה לקו"ש בכ"ז ראה
וש"נ.

וש"נ.47) קפז. ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה
ה.48) ה, ואחתנן
תרנ"ט.49) בפנים פנים ד"ה בארוכה ראה
רק 50) הובא שלפנינו תהלים (במדרש עה"פ תהלים מדרש

במדרש  אבל איש". נקרא ולמטה "ממחציתו הראשונה בבא
"קובץ  וראה ד. פי"א, דב"ר המאמר). כל הובא באבער תהלים

וש"נ. ב. אות הנ"ל ניסן" י"א
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– לבוא העתידה הגאולה גם כולל הגאולות, לכל
בכח דוקא באה גאולה) (כל שגאולה .dynכיון

בזה:‚ הביאור נקודת .

אתכם  "ולקחתי – היא מצרים דגאולת התכלית
ה' אני כי וידעתם לאלקים לכם והייתי לעם לי

מצרים" סבלות מתחת אתכם המוציא ,23אלקיכם
מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' .24ו"אנכי

היא, מצרים בגאולת למטה אלקות שהגילוי ז.א.
ויכירו  זאת יראו בעולם, שנמצאים כפי שבנ"י, כדי
במתן  (אח"כ עצמם על ויקבלו הקב"ה, את וידעו

הקב"ה  של והמצוות התורה את וע"י 25תורה) ,
במשכן dcearה  שנפעל כפי אלקות לגלות – שלהם

"ועשו  – ומ"ת) יצי"מ ושכנתי 26(תכלית מקדש לי
ב 27בתוכם" – בקביעות ויותר ,zia ראשון) המקדש

המק  בבית שתהי' השלימות ובתכלית דש ושני),
ידיך" כוננו אד' "מקדש נצחי 28השלישי, בית ,29,

לגלות  גם – ועי"ז והשלימה, האמיתית בגאולה
לע"ל, בזה לשלימות עד כזה, באופן בעולם אלקות
אלקות  ויראו יכירו שבו האנשים וכל העולם כשכל

וראו הוי' כבוד "ונגלה ובשלימות, xyaבגלוי lk
דיבר" ה' פי כי .30יחדיו

ע"י  דוקא באה מצרים שגאולת הטעם גם זהו
נס  ע"י שדוקא כיון – (גלויים) ונפלאות נסים

הטבע, מדרך בשר)dlbznשלמעלה (לעיני בגלוי
איך  בגלוי שיכירו הקב"ה, של מוגבל הבלתי הכח
בו  יש ולכן העולם, טבע על הבע"ב הוא שהקב"ה

לעשות את הכח שמשנה) נס (או שלמעלה נס
העלם  (מלשון העולם של הטבעית ההנהגה

בים"31והסתר  "טובעו (מלשון שטבע מכסה 32), (
בו, הנמצא הקב"ה של הפועל כח על

הנסים  את (שראו לבנ"י הכח את ונותן נתן וזה
מהמיצרים  חירות – גאולה תהי' שאצלם גלויים),
ומה"שעבוד" העולם של והגבלות) (מדידות
ה(מצרים  למיני ומה"עבדות" העולם להנחות

וגלות 33מלשון  בכלל עולם של וגבולים מיצרים (
"זמן  נעשה שזה – מצרים מגלות החל בפרט,

מ  אמיתית חירות כולל lkחירותנו", ההגבלות,
מהנסים  (גם הטבע לבושי של ההגבלות

פורים  נס כמו בטבע, ).34המלובשים

האמיתית  בגאולה בשלימות שיהי ' כפי
מצרים 35והשלימה  מארץ צאתך "כימי יהי' שאז ,

מדרך  למעלה לגמרי נפלאות נפלאות", אראנו
– יותר ועוד יצי"מ), של הנסים (כמו הטבע

של לנסים בערך אפילו מצרים;נפלאות יציאת
" של להם,`ep`xובאופן מראה בעצמו הקב"ה ,"

מתגלה וגם lkdשאז (נגלה), לגילוי השייך גם ,
של  והפנימיות האמת נראה (נסתר); המכוסה
גם  עד נסית, דהנהגה השלימות הטבעית, ההנהגה

"נפלא". לגמרי שהוא זה

למטה) אלקות (גילוי לבנ"י גאולה להביא זה וכח
ע"י דוקא בא הנ"ל epiaxבאופן dyn של גואלם ,

כדלקמן. ישראל,

והחידוש „ הענין תוכן ביאור ע"י זה ויובן .
הגאולה,dynד  ענין של החידוש בדוגמת (שהוא

כפי  – משה) ע"י דוקא הגאולה באה ולכן
(שמתחילים  צדי"ק מזמור תהלים בספר שמתבטא

אלו  בימים איש 36לומר למשה "תפלה שמתחיל ,(
עלינו  אלקינו ה' נועם "ויהי ומסיים האלקים",

כוננהו". ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

נאמר  שהוא בחידוש, במיוחד בולט זה מזמור
מבין  הראשון למשה"); ("תפלה רבינו משה ע"י

עד  מכאן כו' מזמורים עשר מזמור 37"אחד לדוד
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62 ז.23) ו, וארא
ג.24) פכ"ט, שמו"ר שם. ופרש"י מכילתא וראה ב. כ, יתרו
ממצרים 25) העם את "בהוציאך יב) ג, (שמות וכמ"ש

הזה". ההר על האלקים את תעבדון
ח.26) כה, תרומה
(בארץ)27) עלי' שכינה שרתה "ואימת רפ"ה: שהש"ר וראה

ובכ"מ. נז. ע' ח"ג מלוקט סה"מ וראה המשכן". שהוקם מיום
ועוד.28) ובפרש"י. יז טו, בשלח
ת"ח.29) תקו"ז א. רכא, ח"ג א. כח, זח"א
א).30) (מו, פל"ו תניא וראה ה. מ, הי'ישעי' וכבר ושם:

כו'. מ"ת בשעת זה מעין לעולמים
ע'31) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת ראה

וש"נ. .63 הערה תשמ"ז שופטים לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג.
כסלו 32) י"ט קונטרס וראה ד. טו, בשלח – הכתוב לשון

וש"נ. ואילך. ס"ו זו שנה

עא,33) יתרו אֿב. סד, בשלח ואילך. ב נז, וארא תו"א ראה
ובכ"מ. ואילך. ג

ק,34) שם ואילך. סע"ג צג, מג"א תו"א ג. נט, להה"מ או"ת
נסמנו  – ובכ"מ שני'). (נוסחא ואילך שע ע' ח"א תקס"ה סה"מ א.

כידוע. ד"ה הערה זו שנה אדר כ"ה במכתב
זו.35) שנה ניסן ה' מכתב ראה – לקמן .p"yeבהבא
המתאים 36) תהלים הקאפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ

מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות
ח"א  שלו אגרותֿקודש .(214 (ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס
– שמא) ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע'

שבתהלים. צדי"ק מזמור אמירת זו שנה ניסן בי"א מתחילים
השיר):37) (ד"ה ב טו, שבועות רש"י וראה בכלל. עד ולא
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שני  של חיבור הוא האלקים" ש"איש אע"פ
אחד  באדם שהם כפי ו"האלקים") ("איש" קצוות

בגימטריא 51(משה) אלקים שם הרי אבל –
rahd52'ומחי "שמתלבשת" באלקות הדרגא זוהי ,

"איש נאמר ולכן העולם. טבע כיון miwl`dאת ,"
כפי  משה, של ולמטה") ("מחציו "איש" שבחי'
עם  (רק) מתאחד עולם, עם קשור שהוא

הבריאה) שבערך (אלקות לא 53ה"האלקים" אבל ,
העצם  (שם הוי' שלמעלה 54עם האלקות גילוי כו'),

ברא  בראשית אלקים, בשם (שנברא מהעולם
).55אלקים 

" האלקים")dynלאידך, "איש לפני (שנאמר  "
משיתיהו" המים מן "כי שם על משם 56הוא –

מה 57מ"ה  שם58(ונחנו ,('ied59 מ"איש (למעלה

miwl`d"60 וידוע מהבריאה. שלמעלה אלקות ,(
בזה  מדרגא 61הפירוש הוא משה נשמת ששרש ,

דאתכסיא  (עלמא מים בחי' מאד, ),62גבוהה
ומשם  האדם), מושב (מקום ויבשה מארץ שלמעלה
ב(עלמא  בגלוי משיתיהו" – המים "מן –
שבהיותו  באופן הגשמי. הזה ב)עולם עד דאתגליא,
המים", "מן בגלוי הוא הרי למטה פה בגוף נשמה
שתמיד  הים דגי (ע"ד למעלה למקורו בגלוי דבוק

הים  מי – חיותם למקור בגלוי ).63קשורים

שני  על מרמז האלקים" איש ש"משה נמצא
התקשרותו  – "משה" משה: אצל הנ"ל הענינים
(שנותן  מהבריאה שלמעלה אלקות עם למטה) (פה

העולם,zelblכח את ולהפך למטה אלקות
ו(ב) למטה), – גבול הבלי כח נצחיות, ולהמשיך
אלקות  עם (כאיש) התקשרותו – האלקים" "איש
אלקות  להמשיך כח נותן וזה הבריאה, שבערך
באופן  בעולם, בגופים נשמות ל(בנ"י) בערך
ובאופן  הם) ענינם (מצד כלים להעשות שיכולים

עד zeriawשל הבריאה, שבערך אלקות לגילוי ,
שלמעלה izpkyeל" אלקות גילוי – בתוכם"

מהבריאה.

Ê– המזמור בסיום הכפל גם יובן עפ"ז .
כוננהו": ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו "ומעשה

שני  היו המחבר) (ממוצע משה שאצל כיון
אצל  יש שלכן – האלקים") ו"איש ("משה הענינים

למטה (כח משה וקביעות הנצחיות ענין את
המזמור  בהמשך [כמרומז בגלוי "מעון 64הבל"ג) :

לנו היית xeceאתה xeca'גו ילדו הרים בטרם ,
mler cr mlerne בעיניך שנים אלף כי גו', אֿל אתה

גם  בזמן הנצחיות נמשכת וכך – גו'" אתמול כיום
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ענינים 51) ב' היו שמבשה משמע, הלשון שמפשטות דאף
("מחציו  ו"האלקים" ולמטה"), ("מחציו "איש" נפרדים,
"מחציו  "האלקים" שהוא הוא, במשה והחידוש ולמעלה"),
מחציו  גם איש, בבחי' כולו הם אדם בני שאר (משא"כ ולמעלה"
האלקים") איש ("משה הכתוב לשון מפשטות הרי, – ולמעלה)
מובן  ומזה אחד, בגוף נשמה אחד, איש הוא שמשה שהיות מובן,

האלקים" "איש בפנים מציאותו*lkaשהוא פנים ד"ה (ראה
הנ"ל  ניסן" י"א "קובץ וראה בסופו. ורחל לאה שער מע"ח הנ"ל,
גשמיים) בענינים (בעסקו ולמטה" "מחציו שגם וש"נ), ב, אות
(בעסקו  ולמעלה" "מחציו וגם האלקים", מ"(איש) חלק הוא
בשאר  (משא"כ (האלקים)" מ"איש חלק הוא רוחניים) בענינים
"חלק  היא נשמה וגוף, נשמה – חלקים ב' להם שיש אף אדם, בני

גשמי). נברא הוא וגוף ממש", ממעל אלוקה "חלק עמו", הוי'
האהבה 52) שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ד"ה  ספ"א האהבה שער שם וראה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו
(ומרומז  א קפט, בזהר); (דאיתא א פט, של"ה ד). (נב, להבין וכדי

סי"ח  צבי חכם ב. שח, רפ"ו.בזהר); שעהיוה"א .
"איש53) שזהו מכיון לומר: יש גיסא (אלקות miwl`dולאידך "

לגמרי  מתאחד לא ולמטה") ("מחציו "איש" הרי הבריאה), שבערך
למטה  האלקות נמשך לא וגם ולמעלה"), ("מחציו "האלקים" עם
עם  משה התאחדות ע"י משא"כ וכיו"ב); אנוש (בבחי' איש מבחי'
"איש  לאחד בכחו למשה", ד"תפלה התוכן שזהו ית', עצמותו
כדלקמן  כו', איש מבחי' למטה אלקות להמשיך וגם ו"האלקים"

בפנים.
ד')54) בן שם (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' כס"מ

פכ"ח. ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ פ"א.
א.55) א, בראשית
י.56) ב, שמות
א'תרכג.57) ע' א'תרה. ע' תצוה אוה"ת א. קטז, שמות תו"ח

ובכ"מ. ג. צט, מג"א ע"ב. ריש סח, יתרו תו"א גם וראה
ח.58) ז. טז, בשלח
ובכ"מ.59) רג. ע' וארא אוה"ת קלז. ע' תקס"ב סה"מ ראה

(*`"xctd t"r df l"fg`n yxtny ,my x"acl e"fxdn 'it d`x
cnry wlgl `xewe ,minya eleke xda zecner eilbx 'id dyn (`"nt)

miwl` minyay wlgle yi` ux`a.

עקב 60) אוה"ת א. ג, ואתחנן לקו"ת שם. יתרו תו"א ראה
ובכ"מ. תקצט. ע'

ובכ"מ.61) .57 שבהערה ואוה"ת תו"ח ראה
ובכ"מ.62) אֿב. סב, בשלח תו"א
מיד 63) ליבשה שעולין כיון שבים דגים מה ב: ג, ע"ז וראה

וראה  כו'. המצוות ומן מד"ת שפורשין כיון אדם בני אף מתים,
ב. סא, ברכות

ה'64) ברוך פט): (מזמור זה שלפני מזמור מסיום ולהעיר
הנצחון  (גמר הדבר קיום על מורה בכלל שאמן ואמן, אמן לעולם
והתוקף  הקיום על מורה בכפליים ואמן בסופה), נזיר ראה –

נמשך זה וענין נצחי. (ראה mlerlבאופן וזמן מקום בפירושו
המשך  (ראה נצחיות בפירושו וגם ובכ"מ), .160 ע' תש"ח סה"מ
השייכות  תשכד ע' אור יהל וראה ואילך). פנ"ז תרל"ו רבים מים

בפנים). (דלקמן כפול דשבתא עיסקא עם ד"אמן"
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איש "משה לאלקות],miwl`d"65אצל בטל בהיותו
מת" לא ש"משה עצמו, במשה (ובכל 66נצחיות

דמשה  אתפשטותא ישנו ודור בחי'67דור על נוסף ,
מישראל  א' שבכל והפרטים 68משה בכחותיו וכן ,(

שעשה 69שלו  (משכן משה ידי "מעשי שגם עד ,
–miigvp"70משה)

את  להמשיך משה של בכחו דוקא הי' לכן
למטה  "יהי 71השכינה גו'", נועם "ויהי תפלתו ע"י

באופן  ידיכם", במעשה שכינה שתשרה רצון
ב dppekד" – שבזה zeriawעלינו" (עד דור לדור ,

ה  מרומזת כוננהו") ידינו דבית zeigvp("ומעשה
חרב שאינו השלישי, כנ"ל).mlerlהמקדש ,

ענינים  שני ישנם עצמו משה שאצל וכשם
ענינים  שני ישנם כך האלקים"), ו"איש ("משה"
גו'") נועם ("ויהי משה ותפלת בברכת (כפל) אלו
שלמעלה  אלקות במשכן, השכינה המשכת (א) –
שלמטה  בפנימיות מתלבש שזה באופן (ב) מעולם,
(א) הלשון בכפל מרומזים שהם לומר ויש –

כוננה ידינו מקיף epilr"ומעשה של באופן – "
ותכלית" גבול בלי "להיותו (ב)72מלמעלה, ,

"מעשה  את מחזק שהוא כוננהו", ידינו "ומעשה
גם mnvrידינו" בפנימיות חודר שה"כוננהו" ז.א. ,

ד"כוננה באופן רק (ולא ידינו" .epilr("73ב"מעשה

קיום  על מורה בכלל שכפל בזה ויומתק –
לתושי' כפליים – נצחי באופן לא 74הדבר (שהוא

אלא שנים, פי ובתוקף).רק באיכות מזה יתירה
הגאולה  עם גם קשור נצחית 75וכפל גאולה –76.

רש"י  ביאור ע"פ – יותר זה:77ובפרטיות בכפל
מלאכת  על א' כוננהו, ידינו ומעשה פעמים "ושני
שכינה  שתשרה והתפלל לישראל שבירכן המשכן
במעשה  ברכה שתהא וא' במשכן, ידיהם במעשה
כפולה  ברכה על מרמז זה שכפל י"ל, ועפ"ז ידיהם".
"מעשה  הן – נצחיים יהיו ידינו" ש"מעשה משה של
והן  המשכן), מעשה (בדוגמת קדושה בעניני ידינו"

"מעשיך" וחול, רשות בעניני ידינו" 78ב"מעשה

הנהגת 79ו"דרכיך" עם הקשורים מעשים שאלו הגם ,
"ומעשה  – הנצחיות כח את משה בהם מכניס העולם,

".edppekידינו

שבת. מתפלת חלק הוא למשה" "תפלה ולהוסיף:
עם  מיוחדת שייכות יש זו שלתפילה מובן, ועפ"ז

שיר80שבת  ש"מזמור ובפרט .zayd meil"81 הוא
משה), שאמר המזמורים (מי"א משה מתפלת חלק

ש"בא  ליום 82עד שיר מזמור שמו על וחדשו משה
למשה)" (ר"ת .83השבת

ליום  שיר "מזמור עה"פ השייכות: לומר ויש
חז"ל  אומרים דשבתא84השבת" "letk"עיסקא

בכ"מ  (שתי 85ומבואר הדרגות שתי הוא שהכפל ,
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("כל 65) האדם זמן בקוצר מדבר המזמור שבהמשך ומה
הוא  – גו'") שנה שבעים בהם שנותינו ימי גו' בעברתך פנו ימינו

שנה "זרמתם כאשר מהעונש גו'".eidiחלק עונותינו שתה גו'
לקו"ש 66) בארוכה וראה סע"ב. לג, זח"א סע"ב. יג, סוטה

ואילך. 6 ע' חכ"ו
א).67) (סג, פמ"ד תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג

ועוד.
רפמ"ב.68) תניא ראה
וניכרת 69) כשנמשכת דוקא היא הנצחיות ענין שלימות כי

"חלישות" על מורה ה"ז נצחי אינו א' פרט דבאם הפרטים, בכל
להיפך  ואפשריות מקום נתינת יש כי נצחיים, שהם בהענינים גם

הנצחיות.
ובהנסמן 70) ,465 ע' חט"ז לקו"ש וראה סע"א. ט, סוטה

שם. חכ"ו לקו"ש שם.
לארץ 71) (השכינה) והורידה משה עמד רפ"ה: שהש"ר ראה

המשך . וראה .(27 הערה (כדלעיל כו' שכינה שרתה ואימת .
ה'שי"ת. לגני באתי ההילולא

סכ"ג.72) אגה"ק תניא
עה"פ.73) האלשיך פי' גם וראה
ו.74) יא, איוב – הכתוב לשון

גו'75) ויאמר ד"ה וראה סד). (רמז לך לך ר"פ יל"ש ראה
בסד"ה  הובא – תר"ל תרכ"ז. א. תרעד, לך לך באוה"ת לך לך

עת"ר. נחמו
(76– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ועוד. ב. קטז, פסחים
כאן.77) תהלים עה"פ
טושו"ע 78) ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח
שם.79) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
התפלה 80) עבודת היא דשבת העבודה שעיקר בזה ויומתק

הובא  שיט. אות לר"י היראה ספר ה"ג. פט"ו שבת ירושלמי (ראה
ד. רצז, דא"ח עם סידור ד. יא, צו לקו"ת א. קיג, בתו"א ונתבאר
(וזהו  בשבת אורות האלף אליו שחוזרין – משה תפלת ובפרט ועוד).
שער  פע"ח במקומו. האריז"ל (סידור חלקו" במתנת משה "ישמח
שבת  לתפלת למשה דתפלה השייכות בכ"מ ומבואר פ"ח)). השבת

ועוד. תר"ס. למשה תפלה ד"ה תתמב. ע' ויצא אוה"ת ראה –
צב.81) מזמור תהלים
שם.82) ובמ"כ ספכ"ב ב"ר
השבת 83) ליום שיר מזמור וכשתאמר שם: פע"ח וראה

למשה. שהם בר"ת תכוין
כי 84) ראו כט) טז, (בשלח עה"פ יל"ש שם. תהלים מדרש

רסא). (רמז השבת לכם נתן ה'
שם 85) תרכט. ע' ריש אור יהל ג. ב, בשלח לקו"ת

ובכ"מ. תר"ל. תרכ"ז. לך לך ד"ה ואילך. תשכד ע' בהשמטות
ד  זו.וראה שנה נח תולדות אלה "ה
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ויומא 86שבתות  שבתא מעלי – שבת בכל (
בעצם 87דשבתא  ומנוחה ליגיעה, בערך מנוחה ,88,

הבריאה) בערך (אלקות אלקים שם בין החילוק ע"ד
ובשבת  מהבריאה); שלמעלה (אלקות הוי' ושם
הכפל  ע"ד שזהו וי"ל כפול. יחדיו, שניהם באים
ו"איש  (הוי') ל)משה" "(תפלה – המזמור בתחלת
אלקינו  ה' נועם "ויהי – המזמור ובסיום האלקים",

דשבת  הדרגא היא שנועם ענין 89עלינו", (וע"ד
המשכן  עלינו",89עשיית כוננה ידינו "ומעשה – (

ליגיעה  בערך מנוחה הן כוננהו", ידינו "ומעשה
ובכללות  (עלינו). בעצם מנוחה והן ידינו, דמעשה
("ששת  החול דימי ידינו" ב"מעשה כוננהו יותר:

מלאכתך" כל ועשית תעבוד ידינו 90ימים "ומעשה ,(
כש"כל epilrכוננה השבת, ביום מלאכתך 91"

.92עשוי'"

ענין  עם קשורה – משה בדוגמת – ושבת
כידוע  דה"יום 93הנצחיות, מעין ישנו שבת שבכל

ומנוחה שבת minlerdשכולו iigl"94'כשתהי ,
נצחית. מנוחה בעצם, דמנוחה הגילוי שלימות
ש"משמרין  עי"ז באה נגאלין") ("מיד והגאולה

כהלכתן" שבתות בכל 95שתי הנ"ל הדרגות (שתי
כפול).86שבת  שעיסקא ,

Á זו שתפלה לכך הטעם לומר יש הנ"ל ע"פ .
מזמו  היא – האלקים איש משה תפלת w"icvר–

האות  מצד והן (תשעים), המספר מצד הן בתהלים,
(צ'):

miryz:

`zlza חזקה הוה ה 96זימני ענין .dwfg מלשון)

פעמים  ד)שלש חזרה או שב(המשכיות הוא, חוזק)
וכך  ("כוננה") מתחזק הוא קבוע, הדבר נעשה

לעד. ישאר

(פעמים) דשלשה בחזקה המלאה השלימות
– היא שלשים,miryzגופא פעמים שלש שהוא ,

דכל  השלימות עשר: פעמים שלש פעמים שלש
שעשר  כיון מעשר, כלול הוא כאשר הוא מספר

המספר  שלימות הענין 97הוא שלימות על שמורה ,
– נצחית גאולה – העתידה גאולה תהי' [ולכן

עשור" "עלי עשרה: מספר עם ].99וכו'98קשורה
שלימות  הוא שלש) פעמים (עשר שלשים – ועפ"ז
וכיו"ב); תשע שש, משלש, יותר (שלימות בחזקה
השלימות  הוא שלשים) פעמים (שלש ותשעים

d`lnd.בחזקה

'v:

זו  אות וכו' חז"ל כותבים שבו הרגיל האופן
" – הוא ובכמה i"cv"100(במילוי) בסוף). ק' (ללא

"צדי"ק" כותבים את 101מקומות לצד"י (מצרפים
ק' – זה שלאחרי קשור 102האות שזה עם 103),
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וש"נ.86) בתחלתו. הנ"ל גו' תולדות אלה ד"ה ראה
א.87) קלח, ח"ב ב. ה, (בהקדמה) זח"א
תר"ס.88) למשה תפלה ד"ה ואילך. ב נז, נח אוה"ת ראה

ועוד.
ואילך.89) ת ע' תצוה אדהאמ"צ מאמרי ראה
ט.90) כ, יתרו
סש"ו 91) או"ח טושו"ע שם. ממכילתא שם, יתרו פרש"י

סכ"א. שם אדה"ז שו"ע ס"ח.
לתקן 92) – עלינו כוננה "טעם עה"פ: הראב"ע מפי' ולהעיר

וטעם  מעשיהם, בכל ועמל להם טורח יהי' שלא ועלילות סבות
קכז, (תהלים בית" יבנה לא ה' אם ע"ד שלם, שיהיו – כוננהו

א).
ח"ב 93) תער"ב המשך תקמב). (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה

ועוד. א'קכז. ע'
בסופה.94) תמיד
ב.95) קיח, שבת
וש"נ.96) ע"ב. ריש קו, ב"מ

ב.97) שער פרדס
וש"נ.98) ב. יג, ערכין ד. צב, תהלים
העשירית).99) (שירה וש"נ א. טו, בשלח מכילתא ראה

פרה  הל' רמב"ם העשירי). (מנין ועוד ח. תשא (באבער) תנחומא
ועוד. העשירית). (פרה ספ"ג אדומה

(100. יכתוב שלא ב: קג, שבת גמין.ראה צדיק צדיק, גמין .
פשוטה. וצד"י כפופה צד"י א: קד, .cereושם

צדי 101) צדי (הקב"ה) לה אמר (בהקדמה): ב ב, זח"א ראה
אנת* וצדיק א).אנת (לד, עה סי' מלך הדרת בספר (נתבאר

צדי  א"ל גריס: הלבנה ובאור ואילך). ב תתקכ, ע' נ"ך אוה"ת
האותיות) (שער כז שער ובפרדס את. אתקרי וצדיק אנת צדיק
אלא  צדיק נקרא לא וכן תתקכא): ס"ע שם באוה"ת (הובא פכ"א
אל  צד"י: אות דר"ע באותיות מפורש וכן בצדק. מתייחד בהיותו

.103 הערה וראה צדיק. וי"ג: צדק. אלא צד"י תקרי
הבאה.102) הערה ראה
נבאר 103) כאשר ביסוד מורה צ' אות שם: דוד מגן ראה

האות  קריאת אין שהרי וא"ת (105 בהערה הנסמן (וראה בע"ה
(100 הערה (דלעיל בברייתא תניא דהכי ק', בלא צד"י אלא צדיק

לאחרי*. הק' שהרי קשיא לא אצל *. מחברה אתה וכאילו הצ'
מלמדין  ספרד של תינוקות ומלמדי צדיק, קריאת ומשלים הצ'

בק'. צדיק

(*(b"qwz ,urx`w) lt`w i"xd laewndl ocr ob ixry 'qa mb d`x
oke .w"icve i"cv zepeyl 'a (xdfa) xn`y ixd :(` gzt) i"cv ze`
zaya `zi`c `dl ezpeekc l"i dxe`kle .'ek eply `xnba `vnp `ed
la` ."heyt wicv setk wicv dheyt i"cve dtetk i"cv" :my

ze` mzdc" ,dfn 'i`x `iadl oi` dxe`kl`ziinwobn) "yixc `w
.my 'nba yixcc zeize`d x`yn gkenck ,(i"cv ze` f"acxdl cec

(**c"dh `ed dxe`kle .iptl :my qtcpa.



כז `"ypz'd oqip 'g ,lecbd zay ,ev t"y zgiyn

כמ"ש  יסוד בחינת דצדיק, יסוד 104הדרגא "צדיק
.105עולם"

בספרים  בכל 106ואיתא הדיוק בגודל הידוע (ע"פ
אות  שלכל האותיות, קדושת ובפרט התורה, עניני
ולפ"ז  צד, מלשון הוא ש"צד"י" פירוש) יש במילוי

שלי. צד פירושו ש"צדי" מובן

Ë:('ה (בעבודת בזה הענין לומר ויש .

שישנם  באופן והעולם האדם את ברא הקב"ה
זה" לעומת ("זה צדדים הקדושה 107שני צד :(

הימני  חלל ימין, (בצד הטוב יצר שכנגד, )108והצד
שמאל  (בצד הרע לנו 108ויצר צוה ש"תורה כיון .(

יעקב" קהלת מורשה מובן 109משה יהודי, לכל
תורה  הוא – דבנ"י) (הצד שלי הצד – ש"צדי"
להתנהג  יהודי צריך איך התורה דיני פסקי ומצוות,
אליו, שייכות שום אין שכנגד לצד (משא"כ בעולם

שלו). הצד זה שאין ועאכו"כ

רק "צדי", נקרא זה הרי גיסא לאידך cvאבל
הרי  שהקב"ה כיון – וכיו"ב) מציאותי, (ולא שלי
עצמו  בפני כ"צד" אלקים) (בשם העולם את ברא

עשה זה לעומת המעלים miwl`107(זה עולם ,(
שאין  "תחתון עד תחתונים, אלקות, על ומסתיר

ית'" אורו הסתר בענין ממנו למטה ולא 110תחתון ,
להוראות  להשמע שצריכים (מצ"ע) בו נרגש
ח"ו. התורה היפך שיתנהגו שיתכן עד התורה,
שגם  העולם, את שיהפכו – היא בזה והכוונה

מצד דעולם ed`ה"צד" epipr להוראות "יסכים"
בפנימיות  נקבע זה הרי אז (ודוקא התורה ופס"ד

בתחתונים).

בנוגע  (אפילו השאלה להתעורר יכולה ועפ"ז
כיצד  שכנגד): הצד לא אפילו רשות, של לדבר
ד)עולם  ה(חפצא את ולהפוך לצאת יהודי יכול
יתנהגו  – הם ענינם מצד – שהם בעולם, והאנשים

באי  כל את "לכוף (עד התורה ופס"ד הוראות ע"פ
נח" בני שנצטוו מצוות לקבל הרי 111עולם הוא – (

שתורה כיון בזה, בדבר" l`xyia"נוגע 'ielz וניתנה
l`xyi liaya ישראל של מחשבתן קדמה (ולכן

בני 112לתורה  את "צו בתורה שכתוב כמו ,(
של  והחיות (וכיו"ב), בנ"י" אל "דבר ישראל",

ימינו  ואורך חיינו (היא בתורה תלוי' –113יהודי (
יכול כיצד בדבר", "נוגע בהיותו ed`והשאלה:

ית' לו דירה ולעשות mipezgza114,cvnלפעול
md mpipr!?

למטה  בא שהוא (כפי שיהודי הקב"ה עשה  לכן
בגלוי עומד בגוף) כנשמה cvdבעולם on eli`k,

אינה ומצוות לתורה ואינה dgixknששייכותו אותו
אלא  כך, שיתנהג (בגלוי) שהיא כל לנטי' גורמת

ש  החפשית, לבחירתו נמסר xgaiהדבר `ed ובחרת"
"נוגע 115בחיים" הוא אין ובמילא דתומ"צ, בצד

אחד  באופן להתנהג מוכרח הוא שאין כיון בדבר",
וזה  ו"זה שכנגד, צד והן טוב צד הן לו יש דוקא,

"מושלים"116שופטן" נפשו 117(לא לא גם ,
האלקית);

בזה  שהכוונה כיון ל"צד", יו"ד מוסיפים אבל
יהי' ימין שצד שיבחר בחיים", "ובחרת – היא

שלו  הצד לציית 118"צדי", בוחר כשהוא – [ואז
עוזרו" "הקב"ה הרי – האלקית "כי 119לנפש ,
נפש  משופטי להושיע אביון לימין ].120ו"יעמוד

ו"איש  "משה – במשה הענינים שני ע"ד וזהו
יהודי]: דכל וגוף הנשמה – זה [ומעין האלקים"
(למעלה  משיתיהו המים מן ע"ש "משה" בהיותו
עם  אלקות, עם רק בגלוי קשור הוא הרי מעולם)

תורה" אלא מים משה 121"אין תורת ("זכרו
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כה.104) י, משלי
צד"י)105) אות ג (תמונה התמונה בס' פירש שם: פרדס ראה

נ"ך  אוה"ת צ'. מערכת בקה"י וכ"ה עולם. יסוד בצדיק רמוזה כי
ז. ע' וכו' לתנ"ך לוי"צ לקוטי שם.

הארון 106) מצד כמו צד מלשון הוא צד"י שם: דוד מגן ראה
אליעזר) ב"ר שמשון (לרבינו שאמר ברוך גם וראה המשכן. ולצדי
לצד  השוה האמצעי מקו שינטה ("הצדקות א כח, – צד"י אות

ימיני"). ראש
רפ"ו.107) תניא וראה יד. ז, קהלת
רפ"ט.108) תניא
ד.109) לג, ברכה
ב).110) (מה, פל"ו תניא

ה"י.111) פ"ח מלכים הל' רמב"ם
ד.112) פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר ראה
לשון 113) ע"פ – ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

ימיך". ואורך חייך הוא "כי כ) ל, (נצבים הכתוב
פי"ג,114) במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

שם. תניא ו.
יט.115) ל, נצבים
ב.116) סא, ברכות
רפי"ג.117) תניא
(118– פירושו י', צד ש"צד"י", שם, שאמר ברוך ס' וראה

צ'. באות הנ' של ימין שבצד היו"ד ע"ש ימין, צד
ב.119) ל, קידושין ב. נב, סוכה וראה שם. תניא
לא.120) קט, תהלים
א.121) יז, ב"ק
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ויומא 86שבתות  שבתא מעלי – שבת בכל (
בעצם 87דשבתא  ומנוחה ליגיעה, בערך מנוחה ,88,

הבריאה) בערך (אלקות אלקים שם בין החילוק ע"ד
ובשבת  מהבריאה); שלמעלה (אלקות הוי' ושם
הכפל  ע"ד שזהו וי"ל כפול. יחדיו, שניהם באים
ו"איש  (הוי') ל)משה" "(תפלה – המזמור בתחלת
אלקינו  ה' נועם "ויהי – המזמור ובסיום האלקים",

דשבת  הדרגא היא שנועם ענין 89עלינו", (וע"ד
המשכן  עלינו",89עשיית כוננה ידינו "ומעשה – (

ליגיעה  בערך מנוחה הן כוננהו", ידינו "ומעשה
ובכללות  (עלינו). בעצם מנוחה והן ידינו, דמעשה
("ששת  החול דימי ידינו" ב"מעשה כוננהו יותר:

מלאכתך" כל ועשית תעבוד ידינו 90ימים "ומעשה ,(
כש"כל epilrכוננה השבת, ביום מלאכתך 91"

.92עשוי'"

ענין  עם קשורה – משה בדוגמת – ושבת
כידוע  דה"יום 93הנצחיות, מעין ישנו שבת שבכל

ומנוחה שבת minlerdשכולו iigl"94'כשתהי ,
נצחית. מנוחה בעצם, דמנוחה הגילוי שלימות
ש"משמרין  עי"ז באה נגאלין") ("מיד והגאולה

כהלכתן" שבתות בכל 95שתי הנ"ל הדרגות (שתי
כפול).86שבת  שעיסקא ,

Á זו שתפלה לכך הטעם לומר יש הנ"ל ע"פ .
מזמו  היא – האלקים איש משה תפלת w"icvר–

האות  מצד והן (תשעים), המספר מצד הן בתהלים,
(צ'):

miryz:

`zlza חזקה הוה ה 96זימני ענין .dwfg מלשון)

פעמים  ד)שלש חזרה או שב(המשכיות הוא, חוזק)
וכך  ("כוננה") מתחזק הוא קבוע, הדבר נעשה

לעד. ישאר

(פעמים) דשלשה בחזקה המלאה השלימות
– היא שלשים,miryzגופא פעמים שלש שהוא ,

דכל  השלימות עשר: פעמים שלש פעמים שלש
שעשר  כיון מעשר, כלול הוא כאשר הוא מספר

המספר  שלימות הענין 97הוא שלימות על שמורה ,
– נצחית גאולה – העתידה גאולה תהי' [ולכן

עשור" "עלי עשרה: מספר עם ].99וכו'98קשורה
שלימות  הוא שלש) פעמים (עשר שלשים – ועפ"ז
וכיו"ב); תשע שש, משלש, יותר (שלימות בחזקה
השלימות  הוא שלשים) פעמים (שלש ותשעים

d`lnd.בחזקה

'v:

זו  אות וכו' חז"ל כותבים שבו הרגיל האופן
" – הוא ובכמה i"cv"100(במילוי) בסוף). ק' (ללא

"צדי"ק" כותבים את 101מקומות לצד"י (מצרפים
ק' – זה שלאחרי קשור 102האות שזה עם 103),
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וש"נ.86) בתחלתו. הנ"ל גו' תולדות אלה ד"ה ראה
א.87) קלח, ח"ב ב. ה, (בהקדמה) זח"א
תר"ס.88) למשה תפלה ד"ה ואילך. ב נז, נח אוה"ת ראה

ועוד.
ואילך.89) ת ע' תצוה אדהאמ"צ מאמרי ראה
ט.90) כ, יתרו
סש"ו 91) או"ח טושו"ע שם. ממכילתא שם, יתרו פרש"י

סכ"א. שם אדה"ז שו"ע ס"ח.
לתקן 92) – עלינו כוננה "טעם עה"פ: הראב"ע מפי' ולהעיר

וטעם  מעשיהם, בכל ועמל להם טורח יהי' שלא ועלילות סבות
קכז, (תהלים בית" יבנה לא ה' אם ע"ד שלם, שיהיו – כוננהו

א).
ח"ב 93) תער"ב המשך תקמב). (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה

ועוד. א'קכז. ע'
בסופה.94) תמיד
ב.95) קיח, שבת
וש"נ.96) ע"ב. ריש קו, ב"מ

ב.97) שער פרדס
וש"נ.98) ב. יג, ערכין ד. צב, תהלים
העשירית).99) (שירה וש"נ א. טו, בשלח מכילתא ראה

פרה  הל' רמב"ם העשירי). (מנין ועוד ח. תשא (באבער) תנחומא
ועוד. העשירית). (פרה ספ"ג אדומה

(100. יכתוב שלא ב: קג, שבת גמין.ראה צדיק צדיק, גמין .
פשוטה. וצד"י כפופה צד"י א: קד, .cereושם

צדי 101) צדי (הקב"ה) לה אמר (בהקדמה): ב ב, זח"א ראה
אנת* וצדיק א).אנת (לד, עה סי' מלך הדרת בספר (נתבאר

צדי  א"ל גריס: הלבנה ובאור ואילך). ב תתקכ, ע' נ"ך אוה"ת
האותיות) (שער כז שער ובפרדס את. אתקרי וצדיק אנת צדיק
אלא  צדיק נקרא לא וכן תתקכא): ס"ע שם באוה"ת (הובא פכ"א
אל  צד"י: אות דר"ע באותיות מפורש וכן בצדק. מתייחד בהיותו

.103 הערה וראה צדיק. וי"ג: צדק. אלא צד"י תקרי
הבאה.102) הערה ראה
נבאר 103) כאשר ביסוד מורה צ' אות שם: דוד מגן ראה

האות  קריאת אין שהרי וא"ת (105 בהערה הנסמן (וראה בע"ה
(100 הערה (דלעיל בברייתא תניא דהכי ק', בלא צד"י אלא צדיק

לאחרי*. הק' שהרי קשיא לא אצל *. מחברה אתה וכאילו הצ'
מלמדין  ספרד של תינוקות ומלמדי צדיק, קריאת ומשלים הצ'

בק'. צדיק

(*(b"qwz ,urx`w) lt`w i"xd laewndl ocr ob ixry 'qa mb d`x
oke .w"icve i"cv zepeyl 'a (xdfa) xn`y ixd :(` gzt) i"cv ze`
zaya `zi`c `dl ezpeekc l"i dxe`kle .'ek eply `xnba `vnp `ed
la` ."heyt wicv setk wicv dheyt i"cve dtetk i"cv" :my

ze` mzdc" ,dfn 'i`x `iadl oi` dxe`kl`ziinwobn) "yixc `w
.my 'nba yixcc zeize`d x`yn gkenck ,(i"cv ze` f"acxdl cec

(**c"dh `ed dxe`kle .iptl :my qtcpa.
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העולם,122עבדי" על בעה"ב היא שתורה ,(
ישראל  ובשביל התורה בשביל ,123"בראשית",

שם  ולהמשיך העולם את להפוך הוא יכול זה ובכח
" בהיותו אלקות; ולמטה")`yiגילוי ("מחציו "

אוה"ע" לגופי בחומריותו "נדמה הוא ולכן 124הרי ,
והוא הצד, מן עומד כאילו הוא "ובחרת xgeaהרי ,

הוא  נעשה כ"איש" נמצא שהוא שכפי בחיים",
"צדי". – האלקים" "איש

הצד  הם (שתומ"צ ש"צד"י" שכיון מובן, עפ"ז
בחירתו, ע"י אלא) בדבר", כ"נוגע (לא בא שלו)
גשמי  בגוף נשמה "איש", (בחיצוניות) בהיותו
ותושבי  העולם את להפוך בכחו יש – בעולם
להוראות  לציית "יסכימו", הם שגם העולם,
בפנימיות, אצלם נקבע שזה כזה באופן התורה,
יכולה  שעי"ז באופן כנ"ל. בערכם, שזה כיון
של  באופן העולם, בכל ולהתגלות להמשך אלקות

zeriaw.

È אודות לעיל האמור להבין: צריך ועדיין .
בחלק אלקות להמשיך ד"צד"י", zeyxdהעבודה

(שאמנם rahaשבעולם, אלקים שמשם העולם
שהעבודה  היות – מנגד) אינו אך אלקות, על מעלים
"איש  בבחי' התלבשות ע"י היא העולם דבירור
אבל  העולם; בגדרי גם מתקבל זה הרי האלקים",

ש  אומרים לו lkכאשר דירה להעשות צריך העולם
דירת בתחתונים, יכולה rawיתברך שלא מובן ,

(כיון  ח"ו לאלקות שמנגדת בעולם "פינה" להשאר
כיצד  א"כ הדירה). דכל ונצחיות בקביעות חסר שאז

בכחנו  ב"צדיש גם כבר cbpkyלפעול שבו "מקום" ,"
ר"ל? התורה היפך מכשול הי'

איש  למשה "תפלה שע"י לומר, וצריך
של  באופן אלקות להמשכת כח (שנותן האלקים"
למטה  תחתון שאין בתחתון גם מגיע ה"ז קביעות),
מרומז  זה שענין לומר ויש אותו. גם ומהפך ממנו,
המלה  את שעושה ל"צד"י", ק' שמוסיפים בכך

השורה  מן למטה יורד וק' – וכדלקמן.125"צדיק" ,

‡È מן" ע"ש שמשה (ס"ה) הנ"ל הפירוש על .
שלמעלה  הוי', שם גילוי על מרמז משיתיהו" המים
לכאורה  נשאלת – דאתכסיא עלמא העולם, מן

את  "משיתיהו" (שמהם ה"מים" פשוטה: קושיא
שפת  על בסוף "ותשם – הנילוס מי היו משה)

בסמיכות 126היאור" dxfל 127, dcear 128דמצרים!
דוקא drxtוגם: za הארץ (ערות מצרים )129מלך

על  משה לו וקראה המים, מן משה את הוציאה
המים "מן הוא שם זה שם על ודוקא משיתיהו",

לו  היו שמות שי' (אע"פ זה 130נקרא מתאים כיצד – (
תכלית  דאתכסיא, עלמא שזהו בחסידות, הפירוש עם

וכו'?! פרעה מע"ז ההיפך

הגבוה  כל הנותנת: שהיא הוא, בזה והביאור
ביותר  מטה למטה נופל ביותר בכדי 131גבוה .

צריכים  הבריאה, מגדר שלמעלה לאלקות להגיע
 ֿ "בתי בשמה [וכמרומז פרעה לבת דוקא להגיע

מי"ה 132ה" (מקבלת) בת מלשון שלמעלה 133, ,
של  ממקום משה את תוציא שהיא הוי'], משם
ד"מן  הגילוי נעשה ועי"ז נילוס), (מי זרה עבודה

דמ  הגילוי משיתיהו", דאתכסיא המים מעלמא שה
דאתגליא. בעלמא

"בסוף  בתיבה הי' שמשה שזה לומר, יש ועפ"ז
יותר  (למטה ע"ז למקום בסמיכות היאור", שפת על
מוגן  שהי' באופן אבל ולמטה"), "מחציו מ"איש"
פתוחה  התיבה היתה ובפשטות התיבה, ע"י

גלוי 134מלמעלה  הי' בתיבה בהיותו שמשה ז.א. ,
בהיותה  (אפילו "ראתה שם ובהיותו שמיא, כלפי

עמו פרעה) בת המים dpiky"135עדיין "מן ולאח"ז ,
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כב.122) ג, מלאכי
ובכ"מ.123) בראשית. ר"פ פרש"י
פמ"ט.124) תניא
קו"ף.125) – אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר .p"yeראה

ג.126) ב, שמות
עובדים 127) היו שהם דכיון עה"פ, עה"ת צפע"נ ראה

"ותשם  ולכן היאור, בתוך להשימו אסורה יוכבד היתה לנילוס,
על על ztyבסוף לרחוץ פרעה בת ש"ותרד ולאחרי היאור";

הרי אבי'", מגילולי לרחוץ "שירדה הע"ז,dlhiaהיאור", בזה
.13 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה היאור". בתוך התיבה באתה "ושוב

ז,128) וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה
יז.

יב.129) מב, מקץ
ועוד.130) ג. פ"א, ויק"ר
פל"ב 131) ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

ובכ"מ. ואילך.
א.132) יג, מגילה
הגלגולים 133) ספר ב. קכא, ישעי' להאריז"ל ל"ת ראה

עיי"ש. פס"ז.
כן,134) ואם אויר, לכניסת בהתיבה נקבים היו בודאי שהרי

לעשות הטרחא שנענוע dnizqלמה להבטיח כשדי נקבים, ובה
התיבה. גג רוב סתימת ע"י התיבה מתוך יפילוהו לא הגלים

") הכתוב שרצתה gztzeוכפשט ו) ב, שמות – גו'" ותראהו
הראי'. שמנע התיבה חלק ופתחה לראותו

ב.135) ו, שמות פרש"י
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פרעה  בבית גדל והוא דוקא, פרעה בת משיתיהו"
מצרים  שיוכל 136מלך למשה, כח נתן זה הרי –

את  ולהציל דמצרים, וע"ז הקליפה את אח"כ לשבור
משם. בנ"י

האלקים" איש למשה "תפלה שבפסוק נמצא
ד"איש  העבודה על (נוסף שלישי ענין גם כלול
ו"משה" הבריאה), בערך אלקות (גילוי האלקים"
העבודה  הבריאה)) מן שלמעלה הוי' שם (גילוי
וי"ל  ממנו. למטה תחתון שאין התחתון דבירור

ד" בענין מרומז זה כמבואר 137למשה"dltzשענין ,
עם 138בחסידות  הקשורה עשיר, תפלת שזוהי

וממלא) (סובב ואלקים מהוי' שלמעלה ית', עצמותו
(שלמעלה  העצמות שבכח יחד, שניהם והמחבר
העולם) מציאות ומשלילת העולם ממציאות לגמרי
עד  שבו, הדרגות ובכל העולם בכל אלקות נמשך

ממנו. למטה תחתון שאין בתחתון

האמיתית  בגאולה בשלימות שיהי' וכפי
מן  אעביר הטומאה רוח "ואת כאשר והשלימה,

יהי'139הארץ" ולא כו', מלחמה לא שם יהי' ו"לא ,
בלבד" ה' את לדעת אלא העולם כל –140עסק

דאתי  עלמא עלינו", אלקינו ה' נועם ד"ויהי הגילוי
נועם  העצמי 141איקרי תענוג שנמשך 142, (עד

כוננהו", ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ב)"ומעשה
המזמור  .143כסיום

·È צדי"ק במזמור הרמז לומר יש עפ"ז .
צד"י): אחרי ק' (בהוספת

הפירוש  העולם 144ידוע נברא ב"בה"א
שלשה 145הזה" לה שיש בה"א, נברא שהעולם ,

יצירה  בריאה – בעולם הדרגות ג' כנגד קוים,
ימיני  ורגל הגג ומעשה: דיבור מחשבה עשי',
והרגל  ודיבור, מחשבה כנגד הם (המחוברים)
"אף  נאמר שעלי' עשי', כנגד הוא הנפסק השמאלי

המפסיק.146עשיתיו" אף ,

נברא" מילואו על ש"עולם מובן 147כיון ,
לפני  הפסק שישנו בה"א, נברא שעוה"ז שאע"פ
על  המעלים והסתר העלם (ז.א. העשי' עולם
הרי  אעפ"כ – יותר) הגבוהים העולמות עם חיבורו
אותו  ברא שהקב"ה כפי באופן מילואו, על זה
אלקות. על המעלים עולם שישנו אלקים, בשם

ב"צד"י" היא בעולם לבחור 148והעבודה –
כנ"ל. דבנ"י, הצד יהיו שתומ"צ

– (דקדושה) דק' העבודה ישנה לאח"ז
שמאות  החטא), ע"י (שנעשית במקום גם שמגיעים
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י.136) שם,
הוי',137) שם גילוי (א) ענינים: ב' משה שבבחי' היינו

כפי  (הוי') "משה" (ב) מעולם. שלמעלה אלקות דאתכסיא, עלמא
ית'. לעצמותו ומחובר תפל מלשון למשה", "תפלה בדרגת שהוא

בחי' (א) בהוי': דרגות הב' ע"ד שזהו י"ל (ב)myואולי הוי',
הליקוטים  ס' (ראה שם של ענין מכל למעלה שהוא כפי

וש"נ). בתחלתו. הוי' ערך דא"חֿצ"צ
תשכ"ט.138) תר"ס. למשה תפלה ד"ה
ב.139) יג, זכרי'
ספרו.140) וחותם בסיום רמב"ם
ב.141) קצז, זח"א
נדחך 142) יהי' אם ד"ה שע"ת תיא. ע' תצוה אדה"ז מאמרי

פכ"א.
(143– למשה" "תפלה דמזמור התוכן שע"ד לומר ויש

הרמב"ם* בספר גם הוא – וסיומו וידוע תחלתו משה, (ששמו
כמ  קם לא משה ועד ממשה "יסוד הפתגם – ספרו בתחלת שה):
הוי'* ר"ת החכמות" ועמוד הנגיד eckp(כמ"ש*היסודות דוד ר' (

(*(fkwzz `"c c"dq) gqt axra `ed ely zcled meiy xirdle.
(**,"ceq(i)" daizd jynp ('ied myc c"eid cbpk) "ceqi"c c"eidne

'iga) oipad ini zray ,mlerd xexia cbpk ,miray `ixhniba
dlrnly) mezq 'igac zewl` milbne mikiynn my mbe ,(miwl`

"פירוש" גם וראה רמב"ם. מע' להחיד"א שה"ג שם. סה"ד –
"ואמת אח"כ ממשיך (וגם יסוה"ת) הל' לעולם"),ied'לריש

ית'). (עצמותו המצאות" "אמיתת ראשון", מצוי שם שיש "לידע
(עלמא  ד"נועם" הגילוי עם הקשור משיח, בהל' – ספרו ובסיום
כ"א  הטבע שינוי יהי' שלא תקופות: ב' – גופא בזה דאתי),
הטבע), בגימטריא אלקים (גילוי בלבד מלכיות שעבוד ביטול
"כמים  הספר בסיום כנרמז – מטבע למעלה נסים שני' ובתקופה
ש"פ  (משיחת הרמב"ם על (הדרן במ"א כמבואר מכסים". לים

זו). שנה שרה) חיי
צה,144) מג"א תו"א ואילך). א (סז, בלק ר"פ לקו"ת ראה

ה'שי"ת  ריב. ע' תרנ"ח ואילך. רעט ע' תר"ן סה"מ ואילך. סע"ב
ואילך. א רמא, ח"א קונטרסים סה"מ .122 ע'

ב.145) כט, מנחות
יז.146) מג, ישעי'
ג.147) פי"ג, ז. פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר ראה
שהוא 148) ה', אות כנגד הם "צד"י") (מתיבת ש"ד"י" וי"ל

(כפופה) נ' שהוא צ' אות לאחרי בא וזה השמאלי). (רגל י' עם ד'
ר"ת  שנ' דאף ורשות, בקדושה העבודה על שמרמז בימינו, וי'
וזהו  השורה), מן למטה יורדת (שאינה כפופה נ' ה"ז נפילה,
לגילוי  עד נשיא, ר"ת נ' לבחי' עלי' וצורך אלקים, בשם הירידה
ציד" לי וצודה מלשון "הוא ש"צדי" בזה גם ומרומז הנ'. שער

הזה. דעולם (המותר) ה"ציד" בירור שם), דוד (מגן
פשוטה), ן' (ע"ד ק' באות השורה, מן למטה נוספת הירידה וע"י
משיתיהו", המים (ש"מן משה ע"ד בערך, שלא עלי' נעשית

השורה. מן למטה גם לברר שבכחו ע"ז), של ממקום

ielibd edfy ,"ceq `vi (miray `ixhniba) oii qpkp" i"r ,(d`ixadn
xtqc mipey`xd miwxta Ð dakxn dyrn c"re) dxezd zeiniptc

.(m"anxd
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יורד השמאלי שרגלה ק', אות יעשה מן dhnlה'
את  הקב"ה ברא שבו מהמקום למטה השורה,
ברא  "אשר – היא בזה והכוונה לכתחילה. העולם

לתקן" לעשות, להקב"ה 149אלקים "שותף להיות ,
בראשית" כפי 150במעשה זה, מקום גם ולברר ,

העבודה  שלימות תוכן שזהו – (כנ"ל) משה שפעל
הוא w"icvד" (שתומ"צ מ"צד"י" ממשיך שהוא ,"

בק' גם שלו) השורה 151הצד מן .152למטה

‚È הוא משה דוקא מדוע מובן הנ"ל כל ע"פ .
מצ  בגאולת ישראל, של ראשון גואלם וגואל רים,

"תפלה  בדרגת שבהיותו כיון – אחרון גואל הוא
–למשה גאולה  להמשיך בכחו יש האלקים" איש

בנ"י  את ולגאול בעולם, – גבול הבלי כח גילוי
של  וע"ז דקליפת גם עד וגבולים, המיצרים מכל
האמיתית  הגאולה גם – זה ובכח מצרים,
אראנו  מצרים מארץ צאתך ש"כימי והשלימה,
(אלקים), בטבע המלובשים נסים רק לא נפלאות",
לגמרי, הטבע מדרך שלמעלה גלויים נסים גם אלא

נפלאות, ועד

שכל  באופן גלות, אחרי' שאין גאולה זו ותהי'
ונצחי, קבע דירת יתברך, לו דירה יהי' כולו העולם

עולמים. ולעולמי לעד

„È"גדול ה"נס תוכן את לבאר גם ניתן בזה .
דוקא: שבת עם והקשר הגדול, בשבת

בבכוריהם", מצרים ד"למכה הנס ע"י דוקא
את  מכה מצרים) (בכורי עצמו דלעו"ז שהתוקף

גילולים  מלאה ארץ דק'153מצרים, הבירור –
נעלה  הכי גילוי ע"י נפעל – השורה) מן (למטה
(או  עצמם לבנ"י שקרו מהנסים למעלה דאלקות,

ש  את d"awdהנסים יותר עוד מגלה שזה עד עשה).
אפילו  שמגיע דאלקות, גבול הבלי וכח הנצחי הכח

זה. במקום

"נס זה דוקא נקרא נעשה lecbולכן זה ודוקא ,"
מצרים. דגאולת ונסים" גאולה ה"התחלת

קשור  ששבת כיון בשבת, דוקא נקבע זה וענין
ומנוחה  שבת שכולו יום – הנצחית הגאולה עם
כפול, דשבתא ועסקא ס"ז), (כנ"ל עולמים לחיי
שבה  בשבת ולכן, גאולה; עם הוא גם קשור שכפל
– בבכוריהם" מצרים ד"למכה גדול" ה"נס קרה

"שבת שנעשה השבת, כל את מהפך ".lecbdה"ז
כנ"ל  הפסח, חג את לברך זו שבת בכח יש [ולכן

ס"א].

חל  שנים) (ובכמה זו שנה שבקביעות ולהוסיף,
זירוז  לשון אלא צו "אין צו, פ' בשבת הגדול שבת

zexecle cin"154 ענין גילוי את יותר עוד שמדגיש ,
למשה  מצוה שהקב"ה זה בכח – למטה הנצחיות
מגיע  זה הרי אהרן וע"י אהרן", את "צו רבינו:
ורודף  שלום אוהב הוא שאהרן (כיון יהודי לכל

לתורה  ומקרבן הבריות את אוהב שיש 155שלום ,(
הן  מהקב"ה, מוגבלת בלתי כח ונתינת ציווי לו

(לדורות): בעתיד והן (מיד) בהווה

עיכוב  אפילו או הפרעה שום לו אין – "מיד"
הציווי את בזה cinמלפעול מלובש שהוא כיון ,

תוכו; תוך חדור חייו, שזהו עד –zexecleלגמרי,
ב  גם זריזות, – אופן ובאותו נמשך, זה zexecענין

דשלשה  חזקה ישנה וכאשר רבים; ל' – הבאים
ענין נעשה ה"ז דורות), שני ועוד (שלו igvpדורות

באופן  תהי' עושה שהוא פעולה שכל הדורות, לכל
כוננהו" ידינו .156ד"מעשה

ÂË בהמצאנו יתירה בהדגשה הוא לעיל האמור .
נפלאות  שנת תהא "הי' זו דשנה ניסן בחודש
אודות  כלליים) במכתבים (גם וכמדובר אראנו",
לחג  (בסמיכות זו בשנה שקרו ונפלאות הנסים
שהשונא  לכך, הביא שהנצחון עד הפורים),
וכו', משבוייֿהמלחמה חלק טוב, באופן ישחרר,

לפנ"ז. בפרטיות כמדובר

ונפלאות, נסים להראות הקב"ה ימשיך ובודאי
האמיתית  בגאולה נפלאות" "אראנו – ועיקר – עד

והשלימה,
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ג.149) ב, בראשית
ב.150) קיט, שבת – חז"ל ל'
לדוד"151) "תהלה בפסוקי פ"א לגבי בצדי"ק ההוספה וע"ד

צדיק  רצון, חי לכל ומשביע ידיך את "פותח – הא"ב) סדר (שע"פ
גו'" ב"פותח שגם אף מעשיו": בכל וחסיד דרכיו בכל ה'
שזהו"ע  ה'), באות (ע"ד בעוה"ז וההשפעה הפעולה מודגשת
אור  יהל (ראה ימין ביד היא ההשפעה הרי – חי" לכל "משביע
למטה  שמאל, ביד גם ההשפעה מרומזת גו'" וב"צדיק תקנה); ע'

השורה. מן
לקו"ת 152) (ראה בתיובתא צדיקיא לאתבא אתא משיח וע"ד

ב). נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ
כט.153) ט, וארא פרש"י

עה"פ).154) בפרש"י (הובא תו"כ
מי"ב.155) פ"א אבות
וש"נ.156) זו. שנה ניסן ה' מכתב ראה
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("מלך  בעולם חלק באותו הם אלו שמלחמות
באה  שבקרוב מהסימנים הן ארם") "מלך עם פרס"
בילקוט  כדאיתא צדקנו, משיח ע"י הגאולה

.157שמעוני  תתיראו אל ש"בני ובלשונו, הגיע , .
ביהמ"ק  גג על עומד המשיח ו"מלך גאולתכם", זמן
זמן  הגיע ענוים ואומר, לישראל להם משמיע והוא

גאולתכם"!

ÊË בעבודת הוראה יהודי לכל יש הנ"ל מכל .
עצמו:

– גופא ובזה אראנו, נפלאות בשנת בעמדנו
זמן  הפסח, דחג השבוע ובתוך ניסן, בחודש
– האחרונים והנסים המאורעות ולאור חירותנו,

– העמים כל לעיני בשר, לעיני שגלויים

רצון הרי  יותר עוד יהודי אצל לעורר צריך זה
נסים  נסי עד דנס, באופן עבודתו את לעשות וכחות
עכשיו  שעד ממצבו שיתעלה מספיק זה אין –
שצריך  אלא בהידור, המצוות וקיום התורה בלימוד
אל  מחיל "ילכו מעלה, מעלה בזה להתעלות

הקשור 158חיל" האמיתי גדול" ל"נס שמגיע עד ,
מאד" ומהולל הוי' "גדול .159עם

צדי"ק, ממזמור מיוחדת כח נתינת ע"ז וישנה
ה' נועם "ויהי האלקים", איש למשה "תפלה
ומעשה  עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו

ידיו", במעשה שכינה ש"תשרה – כוננהו" ידינו

בחי' ע"י בפרט – יהודי לכל כח נותן ומשה
– בפועל) עבודתו על (המשפיעה שבו dlbiyמשה

כולם  "ועמך שבו, ה"צדיק" את בעצמו
בכל 160צדיקים" ה' "צדיק עם קשור שהוא כפי ,

עבודתו 161דרכיו" את בשלימות לעשות – ועי"ז ,
תורה, של זה לצד כולו כל להתמסר "צד"י", של
שום  שאין (באופן לגמרי "צדי" נעשה שזה באופן
והן  לעצמו, בנוגע הן נוסף), צד של לקס"ד מקום
התורה  בהפצת אחרים, יהודים על להשפעה בנוגע

להשפיע  – וגם חוצה, המעינות והפצת והיהדות
שלהם  המצוות לשבע בנוגע אוה"ע על –111גם ,

בעבודת  להוספה נוסף מאורע לנצל באים ובזה
השם:

אלו  בימים לאור יצאה פרטית, בהשגחה
גימטריא – 104 מספר מבית i"cv162החלטה –

המדינה  של (באיֿהכח זו מדינה של הנבחרים
דינא  דמלכותא דדינא הכח להם שיש –163כולה),

יום  עשר עשתי יום לקביעת ניסן 164בקשר לחודש
הטוב  חינוך לחיזוק במיוחד מיועד כיום זו דשנה
תושבי  כל עבור העולם בישוב יסודות – וכיו"ב.

– העולם תושבי וכל המדינה

בחוצה  להגיע ד"צדיק", באופן עד זאת ולעשות
ממנה. חוצה שאין

גרמא  שהזמן בענין מיוחדת סיפוק 165והדגשה :
הסדר  צרכי – לזה הנצרכים לאלו החג צרכי כל
(בגדי  בכלל טוב יום וצרכי וכו'), כוסות ד' (מצות,

וכיו"ב. טוב), יום ומאכלי טוב, יום

זה: עם בקשר נוסף ענין אודות לעורר ויש
– וכלליים ציבוריים סדרים שעורכים במקומות
רק  לערוך הכנות עשו שבהם מקומות כמה ישנם
וכדאי  ונחוץ וכיו"ב). כסף חסרון (בגלל אחד סדר
הסדרים, שני את לעשות ביותר שישתדלו ביותר,
הלילות, לשני ההוצאות את לחלק פנים, כל על
שהקב"ה  כיון לזה, להגיע יצטרכו לא – ובודאי
המצטרך, כל את בזה לעוסקים ויספק יברך ודאי

מזה. ויותר

דמשה  התפלה שלימות תקויים שכבר רצון ויהי
איש  למשה "תפלה – מישראל שבכאו"א ודמשה
"תשרה  עלינו", אלקינו ה' נועם "ויהי – האלקים"
במשך  ועבודתינו במעשינו ידיכם", במעשה שכינה
בבית  – העיקר ממש ומיד ותיכף הגלות, זמן

ידיך". כוננו אד' "מקדש השלישי, המקדש
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תצט.157) רמז ישעי'
ח.158) פד, תהלים – הכתוב לשון
ב.159) מח, תהלים
כא.160) ס, ישעי'
יז.161) קמה, תהלים

מהנהגת 162) ולהעיר – פרטית. בהשגחה הוא דבר כל והרי
נוסע! הי' שבה הרכבת ממספר אפילו הוראה לומד שהי' א ' גדול

וש"נ.163) ב. י, גיטין
עב.164) ז, נשא – הכתוב לשון
ס"ה.165) סתכ"ט פסח הל' ריש או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

"ÍÂ˙" ‰ÏÈÓÏ È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ

הפסוק  תנוך 1מן על ונתן האשם מדם הכהן "ולקח
"תנוך" המילה את רש"י מצטט המטהר...", אוזן
לי, נודע לא תנוך ולשון שבאוזן, אמצעי "גדר ומפרש

טנדרוס" לו קורים .2והפותרים

נפוצה  אינה "תנוך" המילה אמנם, להבין: צריך
בתורה  מוזכרת3כלֿכך כבר היא אבל ,okÎiptl,בחומש

צו  תצוה 4בפרשת בפרשת לפניֿכן, ואף יתרֿעלֿכן:5, .
תצוה "תנוך,yxtnבפרשת ואומר: המילה, את רש"י

האמצעי  הסחוס טנרוס"6הוא שקורין האוזן .7שבתוך
פירש כבר רש"י אם כך, המילה okÎiptlואם את
כך? על חוזר הוא מדוע "תנוך",

רש"י  אין מדוע סיבה, ישנה אם וממהֿנפשך:
על  לחזור צריך והוא תצוה, בפרשת בפירושו מסתפק
הרי  "תנוך", המילה את שוב אומרת התורה כאשר כך

בפעם שוב זו מילה לפרש רש"י היה zncewdצריך
צו? בפרשת מופיעה, שהיא

.·

˘Â¯ÈÙ Â˙Â‡ ÏÚ ˜ÂÈ„· ¯ÊÂÁ ÂÈ‡ È"˘¯

צו  בפרשת בפשטות: לענות היה ניתן לכאורה,
בתחילה  רש"י דפרשת 8אומר הזה הענין ש"כל ,

צריך  הוא אין ולכן תצוה", בואתה פירשתי המילואים
בפרשת  המפורשת "תנוך", המילה פירוש על לחזור
המילה  מובאת בפרשתנו, ואילו ענין. באותו תצוה,

לגמרי. אחר בענין

מובן, כאן רש"י מדברי כי מובן, זה אין עדיין אך
המילה  של פירוש אותו על לחזור רק בכוונתו שאין

כי: תצוה, כבפרשת "תנוך"

רש"י  צריך מדוע א) המתעוררים: לקשיים נוסף
ב) הוסברה? שכבר מילה של פירוש על לחזור בכלל

בחזרה  צורך יש זאת בכל בפירוש 9אם היה די –
xeviwa10 למילה בדומה – שבאוזן" אמצעי "גדר

תצוה  בפרשת אשר בפסוק, אחרֿכך המופיעה "בוהן"
בפרשתנו  ואילו האמצעי", בפרק "הגודל מפרש הוא

"גודל". בקיצור אומר הוא
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יד.1) יד, פרשתנו
בפני 2) האוזן שבאמצע להגדר שכוונתו משמע רש"י לשון מפשטות

וכן  סק"ד. שם ט"ז סק"ז. שט סי' יו"ד לטור בפרישה כמ"ש האוזן נקב
gken" בפנים) לקמן (שהובא תצוה בפ' רש"י האוזן".jezayמלשון

תרגם  (וכן אודנא" "רום כח) כה. יז. (יד. כאן כת"א דלא* הוא ולפי"ז
דרשב"י  במכילתא הוא ועד"ז בפנים. דלקמן צו ופ' תצוה בפ' עה"פ
וצו  תצוה (ופ' כאן כתיב"ע כ"א שבאוזן), בגבוה ו: כא, משפטים
ולחם  מתויו"ט שם (ראה רכט סי' חיו"ד צ"צ משו"ת ולהעיר שם)**.
סחוס  נק' אוזן של דגובה בש"ס מפרש"י דמוכח דבכורות) רפ"ו חמודות
מ, (בכורות מפרש"י גם ומשמע שם), תצוה בפ' גם ברש"י שהובא (הל'
ו"גדר  "תנוך" ל' לפרש יש ועפ"ז תנוך, נק' כולו אוזן של דעליונה ב)
בפירוש  ולכאורה – בארוכה*** עיי"ש הת"א לפי' גם שבאוזן", האמצעי
הש"ס. על לפרש"י עה"ת רש"י פירוש בין לחלק אין ובמציאות המלה

דמכיון י"ל "מן yxetnyאבל מום לענין א) לז, (שם במשנה
אבל משמע l`החסחוס שם), פרש"י – אוזן של רכה (אלי' העור" מן

וכו'. כהתויו"ט העליונה כל כולל שם) (פרש"י האוזן" "תנוך – שחסחוס
ותנוך חסחוס לשון "תנוך"`xytכי  פי' אבל העליונה, על גם לפרש

אבל  שם. וט"ז כפרישה ממש האמצעי גדר הוא לפרש"י מצ"ע ו"סחוס"
ולהלכה  (בפרש"י) תנוך לשון בפי' רק הוא שם הט"ז שמ"ש צ"ל לפ"ז
(הקשה) העליונה כל הוא שם) (שבשו"ע התנוך מן בחסרון שנפגמה ס"ל
האוזן  שבשפת העור ולא השו"ע לשון סיום מפרש שהרי האוזן, של

ב"יגדיל  (נדפס האמליר הרי"א מ"ש ע"ד – רכה באלי' בכורות כפרש"י
אבל  הרד"ל). תשובת מב ע' שם וראה לו. ע' תשל"ח תשרי נ.י. תורה"

.39 .13 הערה לקמן וראה בט"ז. כן לא מוכח שם הצ"צ .n"k`eבשו"ת
ריע".3) לו "אין שם תצוה ראב"ע ראה
כד.4) כג. ח,
כ.5) כט,
בתויו"ט 6) כנ"ל משמע ומזה רש"י. כת"י ובכו"כ וב' א' בדפוס כ"ה

גדר  הסחוס "הוא אחדים ובדפוסים "סחוס". נק' העליונה שכל וצ"צ
האמצעי".

ב'7) בדפוס בפרשתנו וכ"ה ב'. ובדפוס הדפוסים ברוב כ"ה
בפרש"י  גורסים ויש "טינדרוס". כבפרשתנו הוא ראשון ובדפוס (טינרוס),
הסחוס. ד"ה א לז, בכורות בפרש"י וכ"ה "טנדרין". ופרשתנו תצוה

"טנדרוס". כבפרשתנו שם בכורות וברגמ"ה "טנדריס". שם וברע"ב
ה.8) ח,
יזכור 9) לא למקרא) חמש ש(הבן ויתכן רגיל בלתי לשון שהוא כיון

שפירש שלפנ"ז.xtqaמה חומש
פירושו10) ומפרש שחוזר רש"י בפירוש כמ"פ שמצינו xeviwaוכמו

בנדו"ד  וכ"ה יותר. באריכות (בחומש) לפנ"ז פירש שכבר מה ב' פעם
" שם שכתב תצוה בפ' פי' לגבי מקצר פירושו qegqdשבתחלת `ed

כאן jezayהאמצעי אבל שבאוזן". אמצעי "גדר רק ובפרשתנו האוזן".
בפנים. כדלקמן ומשנה מוסיף פירושו בהמשך

.ev 'ta z"dr j"ya f"cre .ofe`d dvwa xy` jxd (jpz 'r miyxyd xtqa) w"cxae ."ofe`d lebra wacd jxd" (k ,hk devz r"a`xa `aedy) oe`bd zrck `le (*
.(26 dxrd onwl `aed) x"if 'it d`xe

`pce` qegqg lr :bk ,g eva .k ,hk devza mbxz oke .`pce`c qegqg lr :fi weqta .`pce`c `rvin `xicb lr :mbxz (onwlc gk .dk weqta oke) o`k t"dr (**
.`rvin `xicb :my ck weqtae .d`rivnc `xicb `edc oxd`c

.irvn`d xcb `edy ofe` ly mex df :my devz lecbd yxcnae .ofe` ly deabl aexwd irvn`d xcb df :o`k t"dr aeh gwl yxcnn xirdle (***



לג rxevn zyxt - zegiyÎihewl

כאן רש"י פירוש dpyneהרי siqen פירושו לעומת
נודע  לא תנוך "ולשון (א) מוסיף הוא תצוה. שבפרשת

" (ב) לומר,mixzetdeלי", הכרחי ולפיכך לו". קורים
משהו כאן לפרש מתכוון "תנוך",ycgשרש"י לגבי

דוקא .epzyxtlהקשור

.‚

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

להבין: יש כמוֿכן

לא תנוך "לשון במילים רש"י כוונת מהי rcepא)
שום  אין "תנוך" שבביטוי היא כוונתו אם לי":
שבאוזן", אמצעי "גדר זה שבגללה מיוחדת משמעות
בין  קשר שום בהם שאין בתורה רבים שמות ישנם הרי
ואפילו  מכנה, הוא שאותו הדבר לבין השם משמעות
רש"י  מסביר "בוהן" המילה את עצמו: זה בפסוק
למרות  לי", נודע לא בוהן "לשון אומר ואינו "גודל",
לבין  "בוהן" בין משמעותי קשר מציין הוא שאין

"גודל".

ביטוי  שזהו לי", נודע "לא אומר הוא מדוע ב)
אחרים, כבמקומות אומר ואינו רש"י, אצל נפוץ שאינו

וכדומה? ידעתי" "לא

" באומרו נראה mixzetdeג) טנדרוס" לו קורים
מתכוון  שרש"י ה"לעז"11בפשטות, שזהו של 12לכך

ובלעז  כדרכו, לומר, רש"י היה צריך כך, ואם "תנוך",
בלעז") "טנדרוס (או: טנדרוס" לו ?!13קורין

הלעז את שבדיוק לומר ef[קשה dlin ly ידע לא
בכך]. ה"פותרים" לעזרת נזקק והוא בעצמו, רש"י

משתמש  אינו שרש"י לכך הסבר נמצא אם גם ד)

"בלעז" הוא 14בביטוי מדוע להבין קשה אז גם ,
"והפותרים" – נדיר כלֿכך בתואר ולא 15משתמש ,

"והמחברים" "והמפרשים", יותר: רגילים בביטויים
בדומה  פירשו,16וכדומה, סרוק בן מנחם רש"י: ללשון
וכדומה. חיברו

.„

"ÌÈ‰Î ˙¯Â˙" ¯·Ò‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï È"˘¯ ˙ÂÂÎ

הוא: זה לכל ההסבר

רש"י  מתכוון לי" נודע לא תנוך "ולשון באומרו
המובא  הפירוש את מקרא, של פשוטו לפי לשלול,
הקשר  בפשטות מובן שממנו כאן, כהנים" ב"תורת
כדלהלן  האמצעי", "גדר לבין "תנוך" בין המשמעותי

רש"י ה'. תנוך lleyבסעיף "ולשון במילים זה פירוש
כי לי", נודע של `oiלא פשוטו לפי מתאים הוא

מקרא.

רש"י אין כלל בדרך אלא lleyאמנם, פירושים,
בלי  מקרא, של פשוטו לפי הפירוש את מיד מפרש
אחרים  ולחלקים להלכה הפירוש בהתאמת התחשבות
"תורת  של הפירוש את לשלול צריך כאן אך בתורה.
בפרשתנו, רש"י של רבים פירושים כי כהנים",
כפי  כהנים", מ"תורת לקוחים בכלל "ויקרא" ובחומש

envrשמציין i"yx בפסוק – יתרֿעלֿכן מהם. בחלק
רש"י מצטט מ"תורת dlgzdהקודם פירוש של

" ואומר כהנים"eke'כהנים", וכווונתו 17בתורת ,
epiiriy."כהנים ב"תורת הפירוש בהמשך

רש"י  של שפירושו יראו שכאשר איפוא, יתכן,
יחשבו  כהנים", מ"תורת לקוח שבאוזן" אמצעי "גדר

את גם מקבל לגבי xaqddשרש"י כהנים" "תורת של
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טינדרוס 11) לו קורין והפותרים "אומרו כאן בפרש"י הזכרון בספר
לדעת  תנוך לשון לי נודע לא ולכן עברית, או ארמית היא אם ידעתי לא

הפותרים".
טנדרוס".12) "שלועזים שם וברגמ"ה "בלעז". שם בכורות ברע"ב

שם. לרד"ק השרשים ס' וראה
ולא 13) טנרוס) שקורין תצוה: בפ' (וכן לו" "קורין רש"י שכתב זה

בכדי  שהוא לומר אפשר לכאורה – בכ"מ כדרכו בלעז, טנדרוס כתב
בד  "(גדר)שנדע בלשון וגם מצ"ע "הסחוס" בלשון כי באוזן מקומו יוק

כפי  שבאוזן* הקשה חלק כל שכולל לפרש אפשר שבאוזן" אמצעי
(נוסף  אבל .(6 ,2 הערה (כנ"ל הש"ס על רש"י בפירוש והצ"צ התויו"ט
ד"ה  א לז, בכורות בש"ס במשנה גם א) הרי): 2 בהערה הנ"ל על

" כתב כנ"ל) רש"י דעת מפרשים (שבו ב)oixewyהחסחוס טנדרין".

" הדפוסים) (לכל מפורש תצוה לטעות.jezayבפרש"י מקום ואין האוזן"
פסח. הל' שלאחרי חמץ מכירת הל' סוף בשו"ע אדה"ז מלשון ולהעיר

.39 הערה לקמן וראה ואכ"מ.
וראה 14) ועוד. לז. ל, ויצא ג. יא, נח כז. א, בראשית פרש"י גם ראה

שלפנ"ז. הערה ובתחלת .11 הערה
לדוגמא:15) ראה לפנ"ז, בפרש"י כבר נמצא וכיו"ב "פתרון" הלשון

שם, יב. כה, תרומה ב. כג, שם יג. כא, משפטים ח. כ, יתרו כא. יוד, בא
המקרא  וביאור פירוש היינו "פתרון" פי' מהנ"ל ברוב אבל ד. כז, שם מ.

בנדו"ד. משא"כ בכתוב, מפורש שאינו התיבה או
מא.16) שם, ח. ל, ויצא ב. טו, .n"kaeלך
בתו"כ".17) "כדאיתא ב' ובדפוס

mb m"anxdl l"q oky l"i "ofe`ay irvn` xcb" 'it v"va y"ntre .(g`t`w axd z`ved n"dit d`xe) h"n c"it mirbp m"anxdl n"dita mb ok rnyn dxe`kl (*
f"cre) my ycwn z`ia 'lda n"qkd lr eziyew zvxezn f"tre .my zexeka h"eieza k"ynk `le .dxtk ixqegn 'ldn d"t yixae ,a"d ycwnd z`ia 'ldn f"ta
(2 dxrd l"pd) "dxez licbi"a qtcp) v"vdl l`eydy dfn mb gkencke .m"anxda h"eiezd zrck l"q v"vdy d`xpk la` .(ci 'iq ,c"ei h"ei iyealn z"eya azk

.zeceng mgle h"eiezd ixac qtz v"vde .m"anxd ixaca l"pd c"r azk (an 'r my d`xe .jli`e fk 'r
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הוא  לפיכך אמצעי". "גדר לבין "תנוך" שבין הקשר
לי". נודע לא תנוך "ולשון מדגיש

רש"י  שימוש (א) הקושיות: שתי נפתרות זה לפי
לא תנוך "ולשון שרש"י rcepבביטוי העובדה (ב) לי",

תצוה: בפרשת זאת אומר אינו

תנוך "ולשון לומר יכול אינו izrciרש"י `l הוא כי ,"
ok` אבל תנוך". ל"לשון כהנים" "תורת פירוש את יודע

"לא זה מוכר rcepבפירוש אינו הוא אצלי 18": ומקובל
"ilאלא לפרש באתי לא אשר ,"eheyt מקרא .19של

ולא  בפרשתנו, אלה דברים רש"י אומר לפיכך
לשלול  נוהג רש"י אין כלל בדרך כי תצוה, בפרשת
זאת, לעשות מיוחדת סיבה יש בפרשתנו ורק פירושים,
אין  תצוה בפרשת הפסוק על חז"ל בדברי לכך, ובנוסף

תנוך" ל"לשון .20הסבר

.‰

"ÌÈ‰Î ˙¯Â˙" Ï˘ ¯·Ò‰‰

ודאי, תוך על "יכול נאמר: כאן כהנים" ב"תורת
של  גובה על יכול – נוך על אי נוך. על תלמודֿלומר

אמצעי".21אוזן  גדר זה כיצד? הא נוך. תוך תלמודֿלומר ,

כהנים"22המפרשים  ה"תורת שכוונת מסבירים,
אלא  אמצעי", ל"גדר שם סתם אינו ש"תנוך" היא,
"נו"ן" האות ותוספת בפנים. "תוך" מלשון א) הוא:
הכתובות  הקודש, בלשון אחרות רבות כבמילים היא

"נו"ן" ללא ולפעמים "נו"ן" עם מלשון 23לפעמים ב) .
אנך" "חומת – רום 24"נך" של במשמעות –25

.26וגובה 

שם, ה"תי"ו" והשמטת כאן, ה"אלף" השמטת
הקודש. בלשון אחרות כבמילים כדלעיל, היא,

שמוסיפים  בתנ"ך, רבות במילים מוצאים –
"אל"ף" השורש עצם,`eלאותיות שם וזה "תי"ו",

רש"י  פירוש (לפי אנך המילה ובמילה 27כגון ,(
דבר..." "מבין רש"י מפרש אותה אשר ,28"ובתבונה",

רבות. מילים ועוד

את כולל ש"תנוך" "תוך"izyוכיון – המשמעויות
ל"גדר  התורה מתכוונת שבכך יוצא, – ו"נוך"

.29אמצעי"

לפי  גם מתאים זה שפירוש הטעות, את לשלול כדי
hytdתנוך "ולשון רש"י מדגיש ,`l."לי נודע

שכבר כיון במיוחד בפירוש okÎiptlוזאת, למדנו
i"yx30"ש ,dtp`dדיה "אנפה"zipfbxהיא כלומר, ."

"אף". כמילה ורוגז, כעס מלשון היא "נו"ן") (עם

בפירושו  מקרא, של פשוטו בדרך שגם מובן, ומכך
לפעמים הכתובות מילים יש רש"י, אות mrשל

ולפעמים .dicrlaמסויימת,

.Â

ÔÂ˘ÏÓ ÂÈ‡ "ÍÂ˙" ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ
"Í‡"Â "ÍÂ˙"

היא: זה פירוש מקבל אינו שרש"י לכך הסיבה
"נו"ן" עם לפעמים הכתובה שמילה סובר, רש"י
פירוש  המילים מן אחת לכל יש "נו"ן", בלי ולפעמים

לפי31אחר  ,`xwn ly eheyt.

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

כא).18) מא, (מקץ קרבנה אל באו כי נודע ולא ע"ד
שגם 19) אף וכיו"ב. ידעתי" "לא רש"י כותב מקומות דבכמה והא

לפי: הוא – וש"נ 2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – רז"ל מדרשי יש שם
בדרז"ל  גם ב) בפנים. כדלקמן דרז"ל, לשלול פרש"י דרך אין שבכלל א)
בפשטות  השלילה מובנת באם לשלול צריך אינו וכיו"ב כתו"כ אתר על

כלל). הפשט ע"ד אינו (כי
גדר 20) "זה שם בתו"כ שמפרש אף כגֿכד) ח, (שם צו בפ' וגם

כבפרשתנו. "תנוך" לתיבת השייכות מפרש אינו האמצעי"
הלל:21) רבינו פי' עם אהרן; הקרבן פי' עם הנדפסים בתו"כ כ"ה

בתו"כ  וכ"ה מ"ט. פי"ד נגעים ותויו"ט בר"ש הובא וכן המלבי"ם. פי' עם
פי' עם הנדפס בתו"כ אבל ודיי). תוך על (יכול מנוקד רומי כת"י ע"פ
גרס  רענן ובזית גובה. על יכול תנוך על אי תנוך, על ת"ל הראב"ד:
בפי' הועתק וכן וכו'. אוזן על אי אוזן ת"ל כו' ודאי תנוך על (בילקוט):
ר"ה. בפי' נוסחאות בחילופי שם וראה ודאי. תנוך על יכול הלל: רבינו

לתו"כ.22) בפירושם אהרן וקרבן ראב"ד וראה כאן. מלבי"ם ראה
מ"ט. פי"ד נגעים תויו"ט

בפנים.23) לקמן ראה – האנפה כמו
ז.24) ז, עמוס
אודנא".25) "רום תנוך תיבת אונקלוס תרגם שכן 2 הערה לעיל ראה
האיך 26) נוך מלת פי' ידעתי "לא כאן אהרן בקרבן במ"ש וצ"ע

נאספו  מלשון אותו מוציא "ושמא כאן לתו"כ ובראב"ד החצון". על מורה
הקשה  הוא האוזן של הגבוה וכן מאד קשים אנשים שפירושו נכים עלי
הרכה  פי' ודאי": תנוך "על פי' שם לילקוט רענן זית  ובפי' שבאוזן".
שבאוזן  תחתון מקום דהיינו הלל: רבינו ובפי' באוזן. למטה שהוא

נוסחאות. בחילופי שם וראה נוך. תחת דמשמע
ג.27) כה, ח"ש
ג.28) לא, תשא
(29.2 הערה דלעיל בת"י וכ"ה
יט.30) יא, שמיני
שם 31) במלבי"ם) (וכ"ה ועוד ותויו"ט אהרן וקרבן הראב"ד מפירוש

מורכבת  מלה היא "תנוך" תיבת התו"כ שלדעת שמפרשים משמע
ולהעיר  בהנון*. משתמשים אינם "תוך" לפי' ולפ"ז ו"נוך". מ"תוך"

" wx `ed ,daizday "jez" zaiz 'itl dxe`klc ± 'ek jezd oihwdl rvn`ay oepd ,"jez" ef d`xeday yxtny my m"ialna r"v f"tre (*jezjxved okl xy` ,"
.k"eza zeaizd 'a sxvl
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אפיך" "וברוח על הוא: לכך רש"י 32ההכרח מפרש
כביכול  הכתוב דיבר אף. של נחיריים משני "היוצא

אוזן  להשמיע כדי ודם, בשר מלך דוגמת בשכינה

כועס  שאדם דבר, להבין שיוכלו ההווה כפי הבריות
אפו  ומרוח וכן באפו, עשן עלה וכן מנחיריו, רוח יוצא

נחה  שזעפו אפי, אאריך שמי למען שאמר וזהו יכלו,
אף  וכל קצרה... נשימתו כועס וכשהוא ארוכה, נשימתו

כן..." אומר אני שבמקרא .33וחרון

להיות  יכולה "אף" שהמילה שלמרות מובן, מזה
ברור  זה הרי כאנפה, וכעס, רוגז של משמעות בעלת

"עשן" "רוח" המילים עם ביחד כתובה היא כאשר רק
(נשימותי  המילה 34"אאריך" משמעות אבל וכדומה, (

אף dnvrlyk"אף" האיבר אלא ורוגז, כעס איננה

.35כפשוטו 

מקרא, של בפשוטו להסביר אפשר אי לכן

"תוך". מלשון הוא ש"תנוך"

מקבל  אינו מלשון רש"י היא "תנוך" שהמילה

לשינויים  בנוסף כי אנך", כ"חומת וגובה, רום – "נוך"
המילה  הרי כדלעיל, ו"תי"ו", "אל"ף" שבאותיות

זהו  אלא "רום", מלשון אינה כשלעצמה, "אנך"

חומה  של יושרה למדידת שבין 36"בדיל" והקשר ,
שמניחים df"בדיל" בכך רק הוא ו"רום" "גובה" לבין

החומה  לגובה ה"בדיל" .37את

של  שהמשמעות בפשטות, לומר איֿאפשר לפיכך
שבין  הדמיון בעקבות – גובה" "על היא תנוך" "על
איננה  בעצמה "אנך" המילה כי – "אנך" לבין "תנוך"

כמו  אינן "תנוך" האותיות כאשר ובמיוחד 38"גובה",

כדלעיל  "אנך", .39האותיות

.Ê
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" רש"י דברי גם מובנים האמור, כל mixzetdeלפי
תצוה  בפרשת כדבריו שלא טנדרוס", לו קורים

טנרוס". "שקורין

פתרון  לענין בדומה הוא ה"פותרים" של ענינם
ששר  בראשית, בחומש לפניֿכן, שמסופר כפי חלום,
לו  פתר ויוסף שריגים", "שלשה בחלום ראה המשקים

ימים" ל"שלשת היא חלום 40שהכוונה לגבי גם וכך .
"שבע  שהן פתר שיוסף פרות..." "שבע על פרעה

"שנים",41שנים" או "ימים" ראו לא בחלום כלומר, .
החלום, כוונת את והראה גילה פתר, יוסף ובכלֿזאת

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

תיבות  מב' מורכבת אחת שתיבה בנדו"ד א) כאלה: בפי' סוגים שכמה
יוצא זו תיבה וכיו"ב ופי' כו) לב, (האזינו "אפאיהם" ב) התיבות: מב'

הם  אי אף אמרתי תיבות לג' זו תיבה כו' תרגם ואונקלוס כותב: שרש"י
–lky משא"כ תיבות, לג' מפרידם רק והפי' בהתיבה ישנם האותיות

שפירש"י  "שמים" ג) נוך). (תוך התיבות לב' משמש שה"וך" בנדו"ד
היא  ההוספה שעיקר – כו'" שערבן ומים אש מים.. "שא ח) א, (בראשית
אל"ף  חסרות הרבה תיבות לנו ש"יש ומים", אש מים "שא אל"ף אות
רש"י  מפרשי וראה כא). י, בא (פרש"י נכרת" האל"ף הברת שאין לפי
"שם  שם פרש"י ד) ועוד). לדוד. משכיל רש"י, דקדוקי לבוש, (רא"ם, שם
שם)*, לדוד משכיל (וראה לאחריו וגם לפניו המ' דמפרשים – מים"
אף  לה"תיו" (גם) ששייכות "וך" התיבות שמפרשים בנדו"ד משא"כ

ועוד.wiqtnשהנו"ן .
ח.32) טו, בשלח
כג.33) יח, וירא פרש"י וראה
עצמו.34) האף להאריך אפשר אי שהרי
ליסוד 35) יתירה בו והנון ומלתם כמו "ונמלתם יא) (יז, לך בפרש"י

יתירה  נון ה"ז – כו'" נושא של ונ' נוסף של נ' כגון לפרקים בו הנופל
רש"י  פירש שלא ומזה התיבה. באמצע ולא התיבה** בתחלת נופל כיסוד
מוכח  שלו) השרשים בספר (כהרד"ק אנף משרש הוא שאף שם בבשלח

בנדו"ד. מובן ועד"ז כן. ס"ל שלא
שם.36) עמוס (ועוד) ומצודות פרש"י ראה

שכתב 37) רבוע) בחצאי הוא (אבל (שם) ח"ש לפרש"י ובפרט
מן שהוא אנך שם.dkp"חומת צו פ' לתו"כ ראב"ד וראה רגלים".

ובפרש"י 38) הוספה, היא האל"ף אנך שבתיבת שם ח"ש בפרש"י
"תנוך" בתיבת לכאורה י"ל ועפ"ז תי"ו. מוסיפים שלפעמים ב ג, שמות
שם  ח"ש פרש"י שמצד ע"ז (נוסף אבל שבאנך. "נכה" השורש בזה שיש
הוספת  הרי) שלפנ"ז, כבהערה גובה***, נוך, – כבתו"כ לפרש אין
ראה  – הדביקות ענין על להורות היא שם שמות ברש"י המבואר התי"ו

בנדו"ד. שייך שאינו – רחובות) (באר רש"י דקדוקי
אולי 39) – שבאוזן האמצעי בגדר (2 הערה (הנ"ל הצ"צ פי' ע"פ

"ולשון  שמוסיף שזה עה"ת: בפרש"י ההלכה ע"ד מופלאים מענינים י"ל
בפי' שבתו"כ, הפי' לשלול רק לא כוונתו לי" נודע לא "תנוך"oeylתנוך

לפרש  יש מצ"ע שבאוזן" אמצעי "גדר הלשון להלכה: גם שנפק"מ כ"א
כיון  האמצעי גדר ו"נק' כ"סחוס" שקשה אוזן של העליונה כל על שקאי
בעליונית  שם דגם ועוד האוזן, מן גדול בחלק למטה מקיף דבר לו שיש
שוה"ג  לעיל וראה שם. (צ"צ הקשה" ע"ג קצת רך עור קצת יש האוזן
אמרם  "והוא מפרש שם וגם כן משמע בפיה"מ ברמב"ם שגם 13 להערה
– "תנוך" בתיבת התו"כ לפי' משא"כ האמצעי"), גדר זה אוזן תנוך
כפי' האוזן נקב בפני האמצעי גדר שהוא לומר מוכרח – "נוך" "תוך"

שם****. וק"א לתו"כ. הראב"ד
יב.40) מ, וישב
כו.41) מא, מקץ

.(feleh xd) dnw .`lw `"d i"zk i"yxa `zile .('ek g"a i"x zrc `ed ik) zepekp opi`y l"p m"na min my mda aezky ze`gqepdc azk my i"yxl oexkf xtqa (*
.o`k o"anxa rnyn oke .`zi` i"yx iyxtne miqetcd aexa la` ."'ek oaxry mine y` miny" wx `zi` ipy qetcae

.(my (`ikc `xin) i"yx iwecwc d`xe) ieeiva `eai `l lrtpe ieeiv oeyl `edy oeik `ed egxkdy l"i my mbe (**
.my ev k"ezl c"a`xa 'ad 'it c"r ,ofe`ay irvn`d xcbl jiiy df cvn mbe ,dkp enk `ed jep i"yxt t"ry l"iy `l` (***

.b"rve .i"yxa l"pd c"r k"ezd ixac yxtne `"wa `"e`a qtz my h"ei iyealn z"eyae .`"wd 'ita my v"va k"k (****
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הוא  לפיכך אמצעי". "גדר לבין "תנוך" שבין הקשר
לי". נודע לא תנוך "ולשון מדגיש

רש"י  שימוש (א) הקושיות: שתי נפתרות זה לפי
לא תנוך "ולשון שרש"י rcepבביטוי העובדה (ב) לי",

תצוה: בפרשת זאת אומר אינו

תנוך "ולשון לומר יכול אינו izrciרש"י `l הוא כי ,"
ok` אבל תנוך". ל"לשון כהנים" "תורת פירוש את יודע

"לא זה מוכר rcepבפירוש אינו הוא אצלי 18": ומקובל
"ilאלא לפרש באתי לא אשר ,"eheyt מקרא .19של

ולא  בפרשתנו, אלה דברים רש"י אומר לפיכך
לשלול  נוהג רש"י אין כלל בדרך כי תצוה, בפרשת
זאת, לעשות מיוחדת סיבה יש בפרשתנו ורק פירושים,
אין  תצוה בפרשת הפסוק על חז"ל בדברי לכך, ובנוסף

תנוך" ל"לשון .20הסבר

.‰
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ודאי, תוך על "יכול נאמר: כאן כהנים" ב"תורת
של  גובה על יכול – נוך על אי נוך. על תלמודֿלומר

אמצעי".21אוזן  גדר זה כיצד? הא נוך. תוך תלמודֿלומר ,

כהנים"22המפרשים  ה"תורת שכוונת מסבירים,
אלא  אמצעי", ל"גדר שם סתם אינו ש"תנוך" היא,
"נו"ן" האות ותוספת בפנים. "תוך" מלשון א) הוא:
הכתובות  הקודש, בלשון אחרות רבות כבמילים היא

"נו"ן" ללא ולפעמים "נו"ן" עם מלשון 23לפעמים ב) .
אנך" "חומת – רום 24"נך" של במשמעות –25

.26וגובה 

שם, ה"תי"ו" והשמטת כאן, ה"אלף" השמטת
הקודש. בלשון אחרות כבמילים כדלעיל, היא,

שמוסיפים  בתנ"ך, רבות במילים מוצאים –
"אל"ף" השורש עצם,`eלאותיות שם וזה "תי"ו",

רש"י  פירוש (לפי אנך המילה ובמילה 27כגון ,(
דבר..." "מבין רש"י מפרש אותה אשר ,28"ובתבונה",

רבות. מילים ועוד

את כולל ש"תנוך" "תוך"izyוכיון – המשמעויות
ל"גדר  התורה מתכוונת שבכך יוצא, – ו"נוך"

.29אמצעי"

לפי  גם מתאים זה שפירוש הטעות, את לשלול כדי
hytdתנוך "ולשון רש"י מדגיש ,`l."לי נודע

שכבר כיון במיוחד בפירוש okÎiptlוזאת, למדנו
i"yx30"ש ,dtp`dדיה "אנפה"zipfbxהיא כלומר, ."

"אף". כמילה ורוגז, כעס מלשון היא "נו"ן") (עם

בפירושו  מקרא, של פשוטו בדרך שגם מובן, ומכך
לפעמים הכתובות מילים יש רש"י, אות mrשל

ולפעמים .dicrlaמסויימת,

.Â

ÔÂ˘ÏÓ ÂÈ‡ "ÍÂ˙" ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ
"Í‡"Â "ÍÂ˙"

היא: זה פירוש מקבל אינו שרש"י לכך הסיבה
"נו"ן" עם לפעמים הכתובה שמילה סובר, רש"י
פירוש  המילים מן אחת לכל יש "נו"ן", בלי ולפעמים

לפי31אחר  ,`xwn ly eheyt.
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כא).18) מא, (מקץ קרבנה אל באו כי נודע ולא ע"ד
שגם 19) אף וכיו"ב. ידעתי" "לא רש"י כותב מקומות דבכמה והא

לפי: הוא – וש"נ 2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – רז"ל מדרשי יש שם
בדרז"ל  גם ב) בפנים. כדלקמן דרז"ל, לשלול פרש"י דרך אין שבכלל א)
בפשטות  השלילה מובנת באם לשלול צריך אינו וכיו"ב כתו"כ אתר על

כלל). הפשט ע"ד אינו (כי
גדר 20) "זה שם בתו"כ שמפרש אף כגֿכד) ח, (שם צו בפ' וגם

כבפרשתנו. "תנוך" לתיבת השייכות מפרש אינו האמצעי"
הלל:21) רבינו פי' עם אהרן; הקרבן פי' עם הנדפסים בתו"כ כ"ה

בתו"כ  וכ"ה מ"ט. פי"ד נגעים ותויו"ט בר"ש הובא וכן המלבי"ם. פי' עם
פי' עם הנדפס בתו"כ אבל ודיי). תוך על (יכול מנוקד רומי כת"י ע"פ
גרס  רענן ובזית גובה. על יכול תנוך על אי תנוך, על ת"ל הראב"ד:
בפי' הועתק וכן וכו'. אוזן על אי אוזן ת"ל כו' ודאי תנוך על (בילקוט):
ר"ה. בפי' נוסחאות בחילופי שם וראה ודאי. תנוך על יכול הלל: רבינו

לתו"כ.22) בפירושם אהרן וקרבן ראב"ד וראה כאן. מלבי"ם ראה
מ"ט. פי"ד נגעים תויו"ט

בפנים.23) לקמן ראה – האנפה כמו
ז.24) ז, עמוס
אודנא".25) "רום תנוך תיבת אונקלוס תרגם שכן 2 הערה לעיל ראה
האיך 26) נוך מלת פי' ידעתי "לא כאן אהרן בקרבן במ"ש וצ"ע

נאספו  מלשון אותו מוציא "ושמא כאן לתו"כ ובראב"ד החצון". על מורה
הקשה  הוא האוזן של הגבוה וכן מאד קשים אנשים שפירושו נכים עלי
הרכה  פי' ודאי": תנוך "על פי' שם לילקוט רענן זית  ובפי' שבאוזן".
שבאוזן  תחתון מקום דהיינו הלל: רבינו ובפי' באוזן. למטה שהוא

נוסחאות. בחילופי שם וראה נוך. תחת דמשמע
ג.27) כה, ח"ש
ג.28) לא, תשא
(29.2 הערה דלעיל בת"י וכ"ה
יט.30) יא, שמיני
שם 31) במלבי"ם) (וכ"ה ועוד ותויו"ט אהרן וקרבן הראב"ד מפירוש

מורכבת  מלה היא "תנוך" תיבת התו"כ שלדעת שמפרשים משמע
ולהעיר  בהנון*. משתמשים אינם "תוך" לפי' ולפ"ז ו"נוך". מ"תוך"

" wx `ed ,daizday "jez" zaiz 'itl dxe`klc ± 'ek jezd oihwdl rvn`ay oepd ,"jez" ef d`xeday yxtny my m"ialna r"v f"tre (*jezjxved okl xy` ,"
.k"eza zeaizd 'a sxvl
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כלומר, שנים. ולשבע ימים לשלשה היא שהכוונה
שאינם  דברים שני בין שווה צד מוצאים "פותרים"

זהים.

נודע  לא תנוך "ולשון אומר שרש"י לאחר לפיכך,
ההשוואה  מתאימה אין פשוטוֿשלֿמקרא שלפי – לי"
ואומר, ממשיך הוא – ו"נוך" ל"תוך" "תנוך" של

טנדרוס":mixzetdeש" לו קורים

ה  שפות אלה בין ומשווים דרך 42"פותרים" שלפי ,
"תנוך" של הדמיון מפני תנוך" ל"לשון הסבר יש פירושם
שה"לעז" לכך הסיבה שזוהי אומרים, ו"נוך", ל"תוך"
הללו  המילים שתי כי "טנדרוס", הוא "תנוך" של
של  צליל יש "טנדרוס" במילה – בצליליהן "דומות"

" למילה בדומה ו"וא"ו", "נו"ן" ולכן jepz"תי"ו", – "
"טנדרוס".oexztה" הוא ב"לעז" "תנוך" המילה של "

.Á

˙Â¯Á‡ ˙ÂÙ˘Ï ˜"‰Ï· ÌÈÏÈÓ ÔÈ· ÔÂÈÓ„‰

ייתכן כיצד שמילה eheytaלכאורה, מקרא, של
בתקופתfrlב" "i"yx כשל זהה שורש בעלת תהיה ,

בלשון מילהycewdמילה ,ynega!?

מזה יותר מוצאים אנו הרי –i"yx yexita בפרשת
והאמורי 43דברים  שריון לחרמון יקראו "צידונים על :

בלשון שלג "הוא רש"י אומר שניר" לו `fpkyיקראו
אשכנז orpkובלשון בלשון "שלג" המילה כלומר, ."

בתקופת כנען "האמוריים",i"yxובלשון כבשפת היא
המופיעה מילה – שניר" לו "יקראו .ynegaאשר

אשכנז, בלשון שלג נקרא עתה גם [ולהעיר:
"סנאו"] "שניי", – ל"שניר" בדומה .44ובאנגלית,

שהיא  רש"י, בתקופת "טנדרוס" המילה לכך ודומה
שבחומש. "תנוך", השורש מן

.Ë

‰ÓÎÁ‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰ Y ÌÈÚ‚Ï ‰·ÈÒ‰

רש"י: שבפירוש תורה" של מ"יינה

הקבלה  בספרי היא 45מוסבר לנגעים שהסיבה ,

וכתיב  כמת חשוב מצורע כי החכמה, אור "הסתלקות
בחסידות  בחכמה". ולא בהרחבה 46ימותו זה ענין מוסבר

של  הדרגה – דאימא" "מוחין האדם: עבודת לגבי
האדם  אצל מעוררים הבורא, בגדלות התבוננות "בינה",
העצמית  ממציאותו לצאת רצון "רצוא", מדרגת אהבה

באלקות. ולהכלל

מבינה, הנעלית ה"חכמה", דרגת דאבא", "מוחין
מסוג  עבודה אלקות, כלפי מוחלטת להתבטלות גורמים
עלֿידי  התבטלות אלא הנפש, כלות שאינה "שוב" של

למטה. ובמצוות בתורה התעסקות

החכמה": אור "הסתלקות עקב נגרמים "נגעים"
ועקב  החכמה, של המוחלטת ההתבטלות חסרה כאשר
לדרגת  הנפש וכלות ה"רצוא" הורדת חסרה זאת
דרגת  יכולה אז המצוות, וקיום התורה לימוד – "שוב"
דאימא" "מוחין של מהתבוננות (הנובעת ה"רצוא"
כוחות  (=השפעת לחיצונים" "יניקה לאפשר בלבד)

בתפילה שההתלהבות כפי החיצוני) יכולה calaלצד
לידי  ועד וכדומה, עצמית ישות הרגשת לידי להביא

רצויה  בלתי .47התלהבות

עלֿידי  נעשים ורפואתם הנגעים תיקון לפיכך
וכך  החכמה, אור את למטה מוריד שהוא הכהן,
כמוסבר  החיצונים, יניקת ונדחית הנגעים נטהרים

בחסידות. בהרחבה

.È

‰ÓÎÁ‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰ Y ÌÈÚ‚Ï ‰·ÈÒ‰

פרטים  שני ישנם הכהן עלֿידי "48בטהרה :`aede
ו" הכהן" לתקן vie`אל כדי למחנה". מחוץ אל הכהן

אור  של השפע בהורדת להסתפק אין הנגעים את
cala")odkdהחכמה `vie לפניֿכן צורך יש אלא ,("...

ב(מקור aede`ב" התיקון – הכהן" הנגעים,49אל
"מוחין  באמצעות שנעשה דבר הנפש. וכלות ב)"רצוא"
הכהן  עלֿידי ה"שוב", אל והתאמתם (בינה), דאימא"
אחרֿכך  מתאפשר ה"רצוא" תיקון עם וביחד חכמה. –
אל  החכמה אור והבאת הורדת – הכהן..." "ויצא
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שרשרות42) ואף כב: כח, בתצוה רש"י ל' גם יובן מנחם xztעפי"ז
כו'. שהרי"ש ואמר שרשים לשון כו'

ט.43) ג,
וא"כ 44) שבלה"ק, "שלג" משורש באים שכולם י"ל, מזו ויתירה

כנדו"ד. הרי"ז
ועוד.45) פרשתנו*. ריש בלקו"ת הובא פ"ז. של"ח ע"ח

המצורע.46) טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ שם. פרשתנו לקו"ת
ובכ"מ.
תו"ח 47) ואילך. ג סא, (תו"א וכו' דקדושה פלשתים ע"ד שם. לקו"ת

פ"ו). תולדות ר"פ
ואילך.לק 48) א כה, פרשתנו ו"ת
אלא 49) – (מקומו לשם לבוא שמותר  למקום צ"ל ש"והובא" להעיר

.(qwz ,a`lwy qetc t"r) f"ly :my z"ewla (*
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האפשרות  מתבטלת כך ועלֿידי דאימא", "מוחין
לנגעים.

ובפירוש  בפסוק רמוזים בטהרה אלו פרטים שני
"ונתן `ofeעלodkdרש"י: jepz"...הימנית המטהר

אל  הכהן") ("ונתן – החכמה אור המשכת על מורה
והתבוננות  "שמיעה" "אוזן", – דאימא .50מוחין

– לי" נודע לא תנוך "ולשון רש"י אומר כך ועל
" דאימא, במוחין אוזן", שב"תנוך והתיקון l`הטהרה

rcep"51 מוחין המשכת ידי על מעצמם באים אינם ,
בתיקון  תחילה צורך יש אלא הכהן, באמצעות דאבא,
כשם  עצמה, בבינה – דאימא מוחין של הפגם

הפגם  במקום להיות צריכה .52שהתשובה

"לא בביטוי משתמש נפעל,rcep[רש"י לשון ,"
"לא  בביטוי ולא מאליה, הנעשית ופעולה "ידיעה"

וכדומה]. ידעתי"

במילה  נרמז דאימא שבמוחין והתיקון
גילוי  חלומות, כבפתרון שמשמעותה, "והפותרים",
שונים, הנראים דברים שני של הפנימי התוכן ופירוש

ואיחודם. קישורם כך ועלֿידי

היא: בענינינו האדם בעבודת הדברים משמעות
וה"רצוא" ההתלהבות את דאימא", "מוחין את פותרים
הכוונה  עלֿפי שנדרש כפי שיהיו, מבינה, הנובעים

הפנימית.

"על  עד ב"תנוך", החכמה אור נמשך מכן ולאחר
במעשה, המצוות בקיום – רגלו" בוהן ועל ידו... בוהן

וברגל  ,53ביד

הכהן  עליו "וכיפר – הנגעים מתבטלים ואז
.54טהר"ו 

(l"yz rxevn t"y zgiyn)
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`teb enewnay היא שההבאה או עה"פ), ספורנו – הכהן למקום הקרוב
עה"פ). (תו"כ להשהות שלא בנפשו

שם 50) סהמ"צ וראה כו'. בינה נק' אזן (וש"נ): בערכו מאו"א ראה
בחי' כמו והיא והתבוננות השגה הוא בינה דאימא במוחין סע"ב) (ק,
הערות  לוי"צ מתורת (בפנים) הנ"ל ע"ד ולהעיר הדבר. שמשיג שמיעה

ואילך. שנט ע' נגעים למס'
ידענו 51) לא כו' ע"ס צו) ר"פ מק"מ (ראה נפשי ידעתי לא הפי' ע"ד

פנימיות  מצד ב) כח, (ברכות כו' דרך באיזו יודע איני א) סד, חקת (לקו"ת
בגורל  אך ד"ה ואילך. א'נט ע' פנחס (אוה"ת מידיעה שלמעלה הנפש

סע"ד). נ, ויקרא לקו"ת וראה תרצ"ו. תרפ"ח, אשרינו ד"ה תרכ"ו.
במוחין 52) המעוות תחלה לתקן שצריך זה לענין שם פרשתנו לקו"ת
דאימא.
שם.53) לוי"צ תורת ראה
כ.54) יד, פרשתנו

•"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc oileg(ycew zay meil)

.'zFiEUr£
:lld zia lr zl`ey `xnbdéànL úéáì àîìLaoeiky oaen ¦§¨¨§¥©©

y epivny,'ïàö' eøwéà énð ézøz.mizya s` miaiigúéáì àlà ©§¥©¦¦§Ÿ¤¨§¥
,àîòè éàî ìläxak la` o`v e`xwp yngy epivny s` `ld ¦¥©©§¨

:`xnbd zx`an .ok e`xwp mizy,àðäk áø øîàzia ly cenild ¨©©©£¨
cn `ed lldàø÷ øîà,'úBéeNò'yexcl yie zxzein daiz efy ¨©§¨£

Lo`v yngúBNBò[mda miyer-],úBöî ézL.úBðzîe æbä úéLàø ¤§¥¦§¥¦©¥©¨
mvrn gkene ,zepzn wx `l` zevn izy mda oi` yng yiy cre

.ynga wx bdep fbd ziy`xy weqtd
:cenild lr zl`ey `xnbdàîéàmd zeevnd izyyäøBëa ¥¨§¨

,úBðzîezayiin .o`v yngn zegta mb miaiig fbd ziy`xa la` ©¨
y oeik ok xnel xyt` i` :`xnbdäøBëaaàáéiçéî àì éî àãç± §¨£¨¦Ÿ¦©§¨

z` `xnbd dgec .zg` dnda wx yiyk dxeka aeig oi` ike
:daeyzdéîòèìeC,dxeka oiprl wx ok zxn`y ,[uxznd]úBðzî §©§¥©¨

àáéiçéî àì éî àãçm`e ,zg` dndaa bdep epi` zepzn aeig ike ± £¨¦Ÿ¦©§¨
zepzn `ldy ,zeevn izya miaiigzn o`v ynga wx `l ok
o`v yngy weqtd sebn cenild dgcpe ,zg`a s` zebdep dxekae

.o`v ynga etqepy zeevn izy yiy epiid zeieyr
:lld zia ly cenila ycg xe`ia zxne` `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

éMày `ed lld zia ly cenildy'úBéeNò'epiidL'o`v yng'd ©¦£¤
ïäéìòa úà úBOòn,zeyrl mdilral zenxeb -ålekiakúBøîBà §©¤©§¥¤§§
äåöî äNò íe÷ ,Bìda aiigzdy devna xaecny rnyn .dycg £¥¦§¨

zepzne dxekay oeik fbd ziy`x idefe ,yng el yiy dryn wx
.zg`a xak maeig

:fbd ziy`xa aiigzdl ick jixv o`v dnk ziyily dhiyàéðz©§¨

,åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø (éác)aeigd xeriyy §¥©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦
`ed fbd ziy`xaòaøà,o`vøîàpLeny)(fl `k zinelyz oiprl ©§©¤¤¡©
,dyng drax`,'äOä úçz ïàö òaøàå'mi`xwp drax`y epivne §©§©Ÿ©©©¤

.'o`v'
:dkldd ink dpc `xnbd,àéðz[éìîìà] (àìîìà) ,éaø øîàs` - ©§¨¨©©¦¦§¨¦

m`ïäéøácn micnlp eid lld ziae i`ny zia ly,äøBz éøác ¦§¥¤¦§¥¨
éaéøa éøáãåixacn micnlp eid ,'iaixa' dpeknd iqei iax ±äìa÷ §¦§¥§¦¦©¨¨
,mi`iapdn ±ïðàz`ïéòîBL éaéøa éøác.ezenk mibdep -ïkL ìëå £©¦§¥§¦¦§¦§¨¤¥
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אחיו  אל  יהודה  ויאמר   – כו-כז  לז,  בראשית 
דמו את  וכסינו  אחינו  את  נהרג  כי  בצע   מה 
לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו 

בשרנו הוא וישמעו אחיו

כה

ביאור כמה דיוקים בלשון הזהר, ד"יסוד" המזבח הי' 
כנגד יוסף, והצלת יהודה הי' יותר מהצלת ראובן וכו'

לכו  כז(  לז,  )בראשית  ביהודה  ביה  כתיב  חזי1,  תא 

ונמכרנו לישמעאלים, ובגין דאיהו חב לגבי ההוא יסוד 

יתיה,  ויהב עצה למזבן  ואפרשיה מההוא ארץ עלאה, 

בגין כך בההוא חולקא דידיה לא הוה ליה יסוד.

הבית,  הר  דיהודה,  חולקיה  הוה  מה  תנינן,  והכי2 

)בענין  ביהודה  בי'  כתיב  וראה(  )בא  חזי  תא  ללה"ק[  ]תרגום   )1

מכירת יוסף שאמר יהודה לאחיו( לכו ונמכרנו לישמעאלים, ובגין 

דאיהו חב לגבי ההוא יסוד )ולפי שיהודה חטא ופגם במדת היסוד 

של מעלה, ששם הי' מושרש נשמת יוסף* הצדיק(, ואפרשי' מההוא 

ארץ עלאה )והפריד אותו מארץ העליונה שהיא המלכות(, ויהב עצה 

למזבן יתי' )ונתן עצה לאחיו למכור אותו(, בגין כך בההוא חולקא 

יסוד )לכך באותו החלק שלו במזבח לא הי' לו  דידי' לא הוה לי' 

יסוד(.

"יוסף בגין  נט, ב  זהר חלק א' דף  ראה גם  יסוד:  . הוא   . יוסף   )*

חידושים  יצחק  לוי  בתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד 

שיחות ש"פ בלק עמוד 51, ובהערה 12 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד 

)האבות(  אצילות  בחי'  ולהמשיך  להביא  הוא  שענינו  דאצילות, 

בבי"ע – ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי – ויחי כט, ד ואילך 

)מובא לעיל סימן ד הערה 3(. אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. 

תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".

וכאן בזהר מפרש, ד"יסוד" המזבח הי' כנגד יוסף, דהי' למזבח עשר 

אמות כנגד העשר ספירות, והיסוד כנגד יוסף. )וראה אור התורה 

בראשית עמוד תקנה-0111(.

2( ]תרגום ללה"ק[ והכי תנינן )וכך למדנו במס' יומא דף יב ע"א( מה 

הוה חולקי' דיהודה )מה הי' חלקו של יהודה בבית המקדש, ואמר( 

הי'  )ומה  דבנימין  חולקיה  הוה  ומה  ועזרות.  ולשכיו,  הבית,  הר 

חלקו של בנימין(, דאיהו צדיק לתתא )שהוא הי' צדיק למטה, ואמר( 

אולם והיכל ובית קדש הקדשים, ורצועה נפקא מחולקיה דיהודה 

כלפי  יהודה שהיתה  יצאה מחלקו של  )ורצועה  מזרח  כלפי  דאיהי 

)כי דגלו** הי' במסע המחנות  נמי במזרח הוה  דגלו  דהא  מזרח(, 

במדבר לצד מזרח, כמ"ש במדבר ב, ג "והחנים קדמה מזרחה דגל 

מחנה יהודה לצבאתם"(, ונכנסה בחולקיה דבנימין )ונכנסה הרצועה 

בחלקו של בנימין(, ועלה אתבני מדבחא )ובאותו החלק של יהודה 

הי'  המזבח  )כי  הוה  דיהודה  חולקיה  מדבחא  דהא  המזבח(,  נבנה 

בחלקו של יהודה(.

ראה בפנים בזהר דארבע צידי המזבח הם כנגד סדר הדגלים   )**

במדבר. 

ולשכיו, ועזרות. ומה הוה חולקיה דבנימין דאיהו צדיק 

לתתא, אולם והיכל ובית קדש הקדשים, ורצועה נפקא 

נמי  דגלו  דהא  מזרח,  כלפי  דאיהי  דיהודה  מחולקיה 

אתבני  ועלה  דבנימין,  בחולקיה  ונכנסה  הוה,  במזרח 

מדבחא, דהא מדבחא חולקיה דיהודה הוה.

* * *
בנימין  למצרים,  צדיק  ההוא  אזדבן  כד  חזי3,  תא 

אחוהי הוה צדיק לתתא, ונטל אתריה דלא לאתפגמא, 

ולאינון עשרה בנין דהוו ליה קרא לון על שמיה דההוא 

בין  שנבלע  שם  על  בלע  חבריא,  כדאוקמוה  צדיק, 

האומות.

בגין4 כך תנינן, היסוד היה מהלך על פני כל המערב 

ועל פני כל הצפון, אוכל במזבח חצי אמה ובדרום חצי 

אמה, בגין דחולקיה דבנימין הוה מערב, בגין כך אית 

ליה יסוד, דהא הוא שליט הוה לגבי ההוא צדיק יסוד 

הוה  לא  מזרח,  דאיהו  דיהודה  בחולקיה  אבל  עולם, 

ליה יסוד, דהא איהו ארחקיה מניה דיהב עצה למזבניה 

למצרים וכו'.

ב(  לז,  )בראשית  צדיק  בההוא  ביה  כתיב  חזי5  ותא 

צדיק  ההוא  אזדבן  כד  וראה(,  )בא  חזי  תא  ללה"ק[  ]תרגום   )3

בנימין אחוהי הוה צדיק  יוסף הצדיק למצרים(,  למצרים )כשנמכר 

לתתא )בנימין אחיו הי' צדיק למטה(, ונטל אתריה דלא לאתפגמא 

)ולקח את מקומו של יוסף שלא יפגם(, ולאינון עשרה בנין דהוו ליה 

קרא לון על שמיה דההוא צדיק )וכל עשרה בנים שהיו לו קרא אותם 

על שמו של אותו צדיק(, כדאוקמוה חבריא )כמארז"ל בראשית רבה 

צד, ח "בלע" על שם שנבלע בין האומות, וכן השאר(.

מדות  ]במס'  למדנו  זה  )בשביל  תנינן  כך  בגין  ללה"ק[  ]תרגום   )4

המערב  כי היסוד הי' מהלך על פני כל )צד(  פ"ג מ"א, ועיי"ש[(, 

)של המערב(, ועל פני כל הצפון, )אבל הי'( אוכל במזרח חצי אמה 

ובדרום חצי אמה )פי' שלא הי' יסוד בקרן דרומית מזרחית, והי' רק 

חצי אמה במזרח היסוד וחצי אמה בדרומו(, בגין דחולקיה דבנימין 

הוה מערב )לפי שחלקו של בנימין בדגלים הי' צד מערב, במדבר שם 

פסוקים יח, כב "דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה" – "ומטה בנימין 

)לכן  יסוד  לי'  אית  כך  בגין  גדעני"(,  בן  ונשיא לבני בנימין אבידן 

צד מערב יש לה יסוד(, דהא הוא שליט הוה לגבי ההוא צדיק יסוד 

יסוד  הצדיק  אותו  במקום  יסוד  במדת  שולט  הי'  שהוא  )לפי  עולם 

דאיהו  דיהודה  בחולקיה  אבל  במצרים(,  כשהי'  יוסף  שהוא  עולם 

מזרח )אבל בחלקו של יהודה שבדגלים הי' חונה בצד מזרח המשכן, 

לכן( לא הוה לי' יסוד )לצד דרומית מזרחית של המזבח(, דהא איהו 

ארחקי' מני' דיהב עצה למזבני' למצרים )כי יהודה הרחיק את היסוד 

ממנו, שהוא סוד יוסף הצדיק, שנתן עצה לאחיו למכרו למצרים(.

צדיק  בההוא  בי'  כתיב  וראה(,  )בא  חזי  ותא  ללה"ק[  ]תרגום   )5

)כתוב בו ביוסף הצדיק(, והוא נער את בני בלהה, וכתיב בבני לאה 

וישנאו אותו, בגין כך תנינן )בשביל כך למדנו ]כנזכר לעיל[(, האי 

יסוד הוה מהלך על פני כל המערב )של המזבח(, דהא חולקי' דאחוי 

דנטר ההוא אתרא )ששמר  )שהרי חלקו של אחיו בנימין הי' שם(, 

מקום ההוא של מערב(, ודבנוי הוה )וגם שמר על בניו של יוסף שהם 

אפרים ומנשה, שהיו כולם יחד בדגלים בצד מערב, וגם הי' היסוד( 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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)שם פסוק  וכתיב בבני לאה  בני בלהה,  נער את  והוא 

ד( וישנאו אותו, בגין כך תנינן האי יסוד הוה מהלך על 

פני כל המערב, דהא חולקיה דאחוי דנטר ההוא אתרא 

ודבנוי הוה. ועל פני כל הצפון, בגין דהנהו דהוו שראן 

בצפון לא הוו שנאין ליה. אוכל במזרח חצי אמה, בגין 

דעבד יהודה פלגו הצלה, אמר )שם פסוק כו( מה בצע, 

דראובן  בגין  אמה,  חצי  ובדרום  למקטליה.  שבק  ולא 

ועל פני כל הצפון )של המזבח(, בגין דהנהו דהוו שראן בצפון )לפי 

שאלו השבטים שהם דן אשר ונפתלי שחנו לצד צפון המשכן, במדבר 

שם פסוקים כה, כט(, לא הוו שנאין לי' )לא היו שונאים אותו(, אוכל 

במזרח חצי אמה )בצד מזרח הי' בליטת היסוד חצי אמה(, בגין דעבד 

יהודה פלגו הצלה )לפי שיהודה עשה רק חצי הצלה(, אמר מה בצע 

ולא שבק למקטלי' )ולא הניח שאחיו יהרגו  )כי נהרוג את אחינו(, 

אותו, לכן הי' חסר חצי אמה ביסוד של מזרח המזבח(, ובדרום חצי 

)לפי  דראובן  בגין  אמה(,  חצי  היסוד  בליטת  הי'  דרום  )ובצד  אמה 

שראובן שהי' חונה בדרום המשכן, במדבר שם פסוק י' "דגל מחנה 

עשה  )ולא  מידם  אותו  הציל  למען  אמר  לצבאתם"(  תימנה  ראובן 

דבר שלם, לכן הי' חסר חצי אמה ביסוד של דרום המזבח(, וגד נמי 

דהוה שרי תמן )וגם גד שהי' יחד עם ראובן בצד דרום, במדבר שם 

פסוק יד( לא הוה סני לי' )לא הי' שונא אותו, לכן הי' יחד עם ראובן 

תחת דגל אחד(.

נמי  וגד  מידם,  אותו  להציל  כב(  פסוק  )עיין שם  אמר 

דהוה שרי תמן. לא הוה סני ליה.
השמטות הזהר חלק א' דף רנט ע"א ואילך

בגין6 כך תנינן היסוד הי' מהלך על פני כל 
חצי7  במזרח  אוכל  הצפון  כל  פני  ועל  המערב 

)ראה  המשנה  לשון  ובין  הזהר  לשון  בין  החילוק  ומבאר  מפרש   )6

גם הערה 7(:

א( דבמשנה – בהרישא – נקט מתחלה רוח "צפון" ואח"כ "מערב" 

המערב", משא"כ בהזהר  הצפון ועל פני כל  "הי' מהלך על פני כל 

נקט להיפך מתחלה "מערב" ואח"כ "צפון" "הי' מהלך על פני כל 

המערב ועל פני כל הצפון", מה טעם השינוי?

ב( וכן בהסיפא קשה חילוק הלשונות, דבהמשנה נקט מתחלה רוח 

אמה  ובמזרח  אחת  אמה  בדרום  "ואוכל  "מזרח",  ואח"כ  "דרום" 

ואח"כ  "מזרח"  נקט  מתחלה  להיפך  נקט  הזהר  משא"כ  אחת", 

"דרום" "אוכל במזרח חצי אמה ובדרום חצי אמה"?

הוא  הסדר  דבהמשנה  הוא,  הביאור  ונקודת  )כבפנים(.  מבאר  וע"ז 

הרוחות  ונקט  מפרש  הזהר  משא"כ  והצדדים,  הרוחות  מעלת  לפי 

בשייכות וביחס ל"יוסף" הצדיק.

7( ראה עוד בילקוט לוי יצחק עה"ת פרשת תרומה פרק כז פסוק א, 

"ואוכל  כתוב  דבמשנה  והזהר,  המשנה  בין  הלשונות  חילוק  ביאור 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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אמה ובדרום חצי אמה.
במסכת מדות פ"ג מ"א איתא, הי' מהלך על פני כל 

אחת  אמה  בדרום  ואוכל  המערב,  כל  פני  ועל  הצפון 

ובמזרח אמה אחת.

הצפון  כל  פני  על  הסדר  נקטו  במדות  במשנה 

ועל כל פני המערב, הוא כפי סדר ומעלת8 הצדדים, 
שצפון הוא9 גבורה ומערב10 מלכות, הנה גבורה קודמת 

למלכות.

וכן בדרום ומזרח נקטו מתחלה11 דרום ואח"כ מזרח, 

כי חסד קודם לתפארת.

גם, מאחר שמסיים במהלך כו' בעל פני כל המערב, 

נקט אח"כ מה שאוכל אמה בדרום, שהאמה הזאת היא 

סמוכה למערב.

דרום  ואח"כ  ומערב  צפון  מתחלה  שנקטו12  ומה 

"אוכל  כתוב  בזהר  אמה אחת", משא"כ  ובמזרח  אמה אחת  בדרום 

במזרח חצי אמה ובדרום חצי אמה". ועוד.

8( פירוש: מבואר בזהר חלק ב' דף כד, א: צד דרום הוא חסד, צפון 

גבורה, מזרח תפארת, מערב מלכות.

והטעם הוא: ראה רש"י ]שמות כז, יג. במדבר ב, ג[ ד"מזרח" נקרא 

"קדם" ו"פנים", ומערב נקרא "אחור". ופירשו המפרשים, דהקול של 

השכינה הי' יוצא מבין הכרובים, וכמו בגשמיות אם עומדים הפנים 

כנגד מזרח אז מערב הוא אחור, וצד דרום הוא לימין חסד )כמו יד 

ימין(, וצד צפון לשמאל גבורה )כמו יד שמאל(, וכן הוא ברוחניות 

הענינים, שהשכינה – הוא כמו הפנים – מדבר כנגד צד המזרח, ודרום 

וצפון מן הצדדים – לימין ולשמאל הם בחי' חסד וגבורה, וצד מערב 

הוא אחור, מלכות.

חיים  תורת  ואילך.  פו  עמוד  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  וראה 

בראשית עמוד מב ואילך. ספר הערכים אותיות אל"ף-אטב"ח עמוד 

ו'. כרך ד' עמוד שפג. תקמט. לקמן סימן קעב. ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א' סימן רא הערה 21.

לוי  לקוטי  וראה  הרעה".  תפתח  "מצפון  יד(  א,  )ירמי'  וכמ"ש   )9

בחזקת  הדרכים  וכל  "בדרך",  בגי'  "צפון"  רסח  עמוד  כאן  יצחק 

סכנה – בחי' גבורה. וראה גם זהר ח"א דף כט, ב. תורת חיים פרשת 

תרומה עמוד שז, ג ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ד עמוד 

א'תמא. ויקרא ח"ב עמוד תצח, וש"נ. תהלים יהל אור עמוד רסא.

10( ראה פרדס ערך מערב. וראה אור התורה פרשת מסעי עמוד א'שצז 

ואילך ועוד. וראה גם לקוטי לוי יצחק כאן עמוד רסז, ש"מערב" ר"ת 

"מתה עלי רחל בדרך", שרחל הקטנה – ה' קטנה – בחי' מלכות.

11( דצד דרום בחי' חסד, ו"מזרח" בחי' תפארת, ובחי' תפארת נוטה 

פעולת  "כי  ו.  ה,  סימן  ב  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  ראה  לחסד. 

התפארת הוא לרחם כמו פעולת החסד" ע"ש.

12( שאלה זו היא בין על המשנה ובין על הזהר. והשאלה היא: דלפי 

הביאור, דנקט לפי סדר מעלת הרוחות, וא"כ למה נקט קודם הרוחות 

"צפון ומערב" – גבורה ומלכות, ואח"כ נקט הרוחות "דרום מזרח" 

– חסד ותפארת, הרי חסד )רוח דרום( הוא קודם לגבורה )רוח צפון(, 

מערב(,  )רוח  למלכות  במעלה  קודם  הוא  מזרח(  )רוח  תפארת  וכן 

וא"כ הוה לי' להקדים הרוחות "דרום מזרח" )חסד ותפארת( קודם 

לרוחות "צפון מערב" )גבורה מלכות(?

וע"ז מתרץ, דהן אמת דמצד מעלת הרוחות "דרום ומזרח" הן קודמים 

כל  פני  על  שמהלך  מה  מתחלה  שנקט  הוא,  ומזרח, 

הצד, ואח"כ מה שאוכל רק אמה אחת.
צפון,  ואח"כ  מערב13  מתחלה  נקטו  בזוה"ק  וכאן 

הללו,  בהרוחות  מהלך14  הי'  מה  מפני  מפרש  כי  הוא, 

מפני שבמערב הוא אחיו15 בנימין ובניו אפרים ומנשה, 

אותו,  שונאין  היו  שלא  השפחות17  בני  הוא  ובצפון16 

יוסף  ליסוד  קרובים  יותר  ובניו  שאחיו  מובן  הנה 

בבני  משא"כ  אותו,  אוהבים  היו  והם  השפחות,  מבני 

השפחות איתמר רק שלא היו שונאים אותו, לכן הקדים 

מערב לצפון.

ומאחר שלפי זה הוא בסדר מלמטה למעלה, מתחלה 

מערב – מלכות ואח"כ צפון – גבורה, לכן:

א( גם18 במזרח ודרום נקט מתחלה מזרח – תפארת 

ואח"כ דרום – חסד, שהוא מלמטה למעלה.

ב( וגם, מאחר שסיים במהלך כו' על פני כל הצפון, 

סמוכה  שהיא  במזרח  שאוכל  אמה  החצי  אח"כ  נקט 

לצפון.

לרוחות "צפון ומערב", אבל כאן הרוחות לא הי' שוות, דהרי "יסוד" 

המזבח לא הי' על פני כל הרוחות, ורק בצידי הרוחות "צפון ומערב" 

הי' מהלך על פני כל הרוח, ועל כן דין קדימה ניתנה לרוחות "צפון 

ומערב", ונקטו קודם להרוחות "דרום ומזרח" שאוכל רק מעט.

נמצא, דה"רישא" בהמשנה "על פני כל הצפון ועל כל פני המערב" 

יש דין קדימה על הסיפא "ואוכל בדרום חצי אמה", דהרישא מהלך 

על כל הצד, אולם בהרישא גופא, וכן בהסיפא גופא, נקטו הרוחות 

למעריב  קודם  )גבורה(  צפון  בהרישא  הרוחות,  "מעלות"  לפי 

)מלכות(, ובהסיפא דרום )חסד( קודם למזרח )תפארת(. וד"ל.

ומדייק  הצפון".  כל  פני  ועל  המערב  כל  פני  על  מהלך  "הי'   )13

מתחיל  ובזוהר  מערב,  ואח"כ  צפון  בצד  מתחיל  הנ"ל  דבמשנה 

במערב ואח"כ צפון.

14( היינו, מפני מה הלך היסוד על פני כל רוחות מערב וצפון.

15( בצד "מערב" היו השבטים בנימין מנשה ואפרים )במדבר ב, יח-

כב(. ראה בהציור 2.

16( בצד "צפון" היו השבטים דן אשר נפתלי )שם, פסוקים כה-כט(. 

ראה בהציור 2.

נער את בני בלהה ואת בני זלפה". ראה  17( בראשית לז, ב "והוא 

תנחומא וישב ז. רש"י בראשית מט, ה.

18( מתרץ בזה גם השינוי, דבזהר מתחיל במזרח "אוכל במזרח חצי 

אמה", ואח"כ "ובדרום", משא"כ במשנה מתחיל ב"דרום" ומסיים 

ב"מזרח". ומתרץ זה בג' אופנים:

א( נקט "מזרח" קודם "דרום" מצד סדר הרוחות, דנקט הסדר מלמטה 

למעלה )כמו בהרישא(, היינו מצד מעלתם הרוחני, מתחלה מזרח – 

תפארת. ואח"כ "דרום" – חסד, מלמטה למעלה.

ב( נקט "מזרח" קודם "דרום", מצד הסדר בגשמיות – הילוך היסוד, 

דמסיים קודם בהרישא "על פני כל הצפון", ע"כ ממשיך לנקוט הרוח 

הסמוכה לצפון, והוא "מערב".

ג( נקט "מזרח" קודם ל"דרום", דהוא ג"כ ע"ד דנקט ברישא "מערב" 

ותירוץ  קודם "צפון" מצד השייכות ל"יוסף" בחי' "יסוד המזבח". 

וביאור זה שייך רק בהזוהר וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מי

שנאה הי' ליוסף בצד20 דרום  י"ל, שיותר  וגם19  ג( 

מבצד21 מזרח, אם כי בצד22 מזרח הי' רק23 יהודה שעבד 

פלגו הצלה, ויששכר וזבולון שונאים אותו, ובדרום הי' 

ראובן שאמר24 למען הציל אותו מידם, וגם גד שלא הי' 

שונא לו.

הוא  כי  ביותר  שונאו  שהי'  שמעון  הי'  בדרום  אך 

השליכו  והוא  בא,  הלזה  החלומות  בעל  הנה  שאמר25 

אל הבור )ולכן אסר יוסף26 את שמעון דוקא, וכפרש"י27 

דינא  הוא  ושמעון  שמעון(,  את  מאתם  ויקח  בפסוק 

דף  וישב  בפרשת28  ]בזהר[  לעיל  ועיין  ביותר,  קשיא 

תא  המאמר  על  שם  בגליון  שנרשם29  ומה  ע"ב  קפ"ה 

חזי כמה חסידותי' דראובן כו' ע"ש.

גם30 י"ל הצלת ראובן היא פחותה מהצלת יהודה, 

19( מתרץ עוד טעם שמקדים רוח מזרח לדרום.

פסוקים  ב,  )במדבר  גד  שמעון  ראובן  השבטים  היו  דרום  בצד   )20

י-יד(. ראה ציור 2.

21( בצד מזרח היו השבטים יהודה יששכר זבולון )שם, פסוקים ג-ז(. 

22( פירוש: דאם שוקלים הרוחות "מזרח" כלפי "דרום", הנה מצד 

אחד נראה, שצד "דרום" הוא יותר חשוב מצד "מזרח", דהרי בצד 

מזרח הי' "יהודה ויששכר וזבולון", ויששכר וזבולון שנאו את יוסף 

"ולא יכלו דברו לשלום", ואפי' יהודה שאמר "מה בצע כי נהרוג את 

רוח  )חצי( הצלה כנ"ל בהזהר, משא"כ  פלגא  רק  הי'  אחינו", אבל 

לא שנאה  )מבני השפחות(  גד  והנה  גד",  "ראובן שמעון  הי'  דרום 

ליוסף, וראובן אמר "אל תשפכו דם... למען הציל אותו מידם" ג"כ 

פלגא הצלה, וא"כ נראה דצד "דרום" הוא יותר חשוב מצד "מזרח".

וע"ז מבאר, דלאידך גיסא, בצד דרום הי' "שמעון", וה"שנאה" שלו 

כלפי יוסף הי' יותר מכולם, שמעון רצה להרוג יוסף )ראה לקמן סימן 

עח(, ושמעון השליכו אל הבור שהי' שם נחשים ועקרבים, וע"כ צד 

"דרום" הוא פחות בערך ובחשיבות מצד "מזרח", דמצד דרום הי' 

יותר "שנאה" כלפי יוסף, וע"כ נקט בזהר צד מזרח קודם, דכאן בזהר 

נקט כל הרוחות ביחס ליוסף בחי' יסוד.

23( בראשית לז, כו. כנ"ל בהזהר. 

24( שם פסוק כב. "ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו 

אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם 

להשיבו אל אביו".

25( שם פסוק יט. "ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה 

בא".

26( שם מב, כד. "ויסב מעליהם ויבך וישב אלהם וידבר אלהם ויקח 

מאתם את שמעון ויאסר אתו לעיניהם". )ראה לקמן סימן עט(.

ם וז"ל: את שמעון: הוא השליכו לבור, הוא שאמר ללוי הנה  27( ׁשָ

בעל החלומות הלזה בא, ע"ש.

28( לקוטי לוי יצחק הערות לספר הזהר בראשית עמוד קמח. מובא 

לעיל סימן כד.

29( ראה לקמן סימן קלט.

30( פירוש: דלפי התירוץ הראשון, מעלת רוח וצד מזרח על רוח וצד 

שנאה,  יותר  הי'  דרום  דצד  יוסף,  כלפי  ה"שנאה"  מצד  הוא  דרום, 

ם הי' שמעון, דשנאה ליוסף יותר מכולם. דׁשַָ

מידם  אותו  הציל  למען31  רק  היתה  ראובן  הצלת  כי 

שבבור  והעקרבים  הנחשים  אבל  יקטלוהו,  לא  שהם 

יכולים להמיתו וכמ"ש ]בזהר[32 בדף קפ"ה ע"ב,  היו 

משא"כ יהודה33 הצילו ממיתה לגמרי.

ם ראובן. ם יהודה, לדרום ׁשׁשָ לכן הקדים מזרח ׁשׁשָ
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רסח

ולפי התירוץ השני, מעלת רוח מזרח הוא מצד ה"הצלה" של יוסף, 

שהצלת יהודה )שהי' במזרח( הוא הצלה "טפי" מהצלת ראובן )שהי' 

בדרום(, וע"כ נקט "מזרח" קודם.

31( בראשית לז, כב.

רבי  מים(...  בו  אין  ריק  )והבור  הבורה  אותו  וישליכו  ויקחהו   )32

)ר"ל  בראובן  כתיב  אמאי  בי'  הוו  ועקרבין  נחשין  אי  אמר,  יצחק 

אבל  בו  אין  מים  ע"א[  כ"ב  דף  ]שבת  חז"ל  שדרשו  כמו  הוא  אם 

הציל  למען  בראובן(  כתוב  למה  כן  אם  בו,  יש  ועקרבים  נחשים 

אותו מידם להשיבו אל אביו, וכי לא חייש ראובן להאי דהא אינון 

נחשין ועקרבין ינזקון לי' )וכי לא חשש ראובן לזה שאותם הנחשים 

)ועוד(  אביו,  אל  להשיבו  אמר  ואיך  אותו(  וימיתו  יזיקו  ועקרבים 

וכתיב למען הציל אותו )איך הציל אותו במה שאמר לאחיו השליכו 

אותו אל בור של נחשים ועקרבים(.

)ומתרץ( אלא חמא ראובן דנזקא אשתכח בידייהו דאחוי )אלא ראובן 

ראה שהנזק מצוי אם יהי' בידיהם של אחיו שהם בעלי בחירה(, בגין 

ורעותא  אותו(,  שונאים  כמה  עד  שידע  )לפי  לי'  שנאין  כמה  דידע 

דלהון לקטלא לי' )ורצונם הוא להרוג אותו(, אמר ראובן טב למנפל 

לי' לגו גובא דנחשין ועקרבין )אמר ראובן מוטב להפיל אותו לתוך 

מרחמי  דלא  דשנאוי  בידא  יתמסר  ולא  ועקרבים(,  נחשים  בור של 

מכאן אמרו  יהי' נמסר ביד שונאיו אלא מרחמים עליו(,  )ולא  עלי' 

דנחשין  לגובא  או  לאשא  גרמי'  נש  בר  יפיל  חז"ל(  למדו  )מכאן 

)מוטב שיפיל אדם עצמו לאש  דשנאוי  בידא  יתמסר  ולא  ועקרבין 

בגין  שונאיו(,  ביד  עצמו  ימסור  ולא  ועקרבים  נחשים  של  לבור  או 

הוא  בריך  קדשא  צדיקא  איהו  אי  ועקרבים  דנחשים  אתר  דהכא 

ירחיש לי' ניסא )לפי שכאן במקום נחשים ועקרבים אם הוא צדיק 

מסייעין  דאבהן  דזכו  ולזמנין  וינצל מהם(,  נס  לו  יעשה  אז הקב"ה 

לי' לבר נש וישתזיב מנייהו )ולפעמים שזכות אבותיו מסייעת לאדם 

שינצל מהם(, אבל כיון דיתמסר בידא דשנאוי זעירין אינון דיכלין 

לאשתזבא )אבל כיון שנמסר האדם ביד שונאיו מעטים הם שיכולים 

לבור(,  להשליכו  ראובן  אמר  זה  )ובשביל  כך  ובגין  מהם(,  להנצל 

למען הציל אותו מידם, )פירוש( מידם דייקא )פי' מיד שונאיו(, ולא 

כתיב למען הציל אותו ותו לא, אלא אמר ראובן ישתזיב מן ידייהו 

)אלא אמר ראובן בתחילה ינצל מן ידיהם שהם בעלי בחירה, שאם 

יהרגוהו בודאי יטמינוהו כדי שלא יתודע מעשיהם(, ואי ימות בגובא 

הנחשים  כי  שלם  גופו  ישאר  ולפחות  ימות,  בבור  ימות  )ואם  ימות 

ובגין  אינם אוכלים בשר אדם, ואשיבנו לאבי שיקבל בו תנחומין(, 

כך כתיב )ובשביל זה כתוב( וישמע ראובן ויצילהו מידם )פי' שלא 

ימות תחת ידם, ור"ל כי אין הקב"ה מסיר כח הבחירה מן האדם, אבל 

נחשים ועקרבים אינם בעלי בחירה ובקל אפשר להנצל מהם במעט 

זכות(. )רמ"ק והרח"ו ומפרשים( ע"ש.

33( ראה לקוטי שיחות חלק טו עמוד 445.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מב
ביום  המצרע  תורת  תהיה  זאת   – ב  יד, 

טהרתו והובא אל-הכהן

שילה  אמרי  שילא  רבי  דבי  משיח[  ]של  שמו  מה  א. 
רבי  דבי  שילה  יבא  כי  עד  י(  מט,  )בראשית  שנאמר  שמו 
ינאי אמרי ינון שמו שנאמר )תהלים עב, יז( יהי שמו לעולם 
לפני שמש ינון שמו דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו שנאמר 
)ירמי' טז, יג( אשר לא אתן לכם חנינה ויש אומרים מנחם 
מנחם  ממני  רחק  כי  טז(  א,  )איכה  שנאמר  שמו  חזקי'  בן 

משיב נפשי.
ורבנן אמרי חיוורא דבי רבי שמו שנאמר )ישעי' נג, ה( 
אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע 

מוכה אלהים ומעונה.
סנהדרין צ, ב

הצרעת הוא היפך והפסד אל האדם והוא נחשב כמת, 
ומפני כי המשיח מתנגד אליו העולם הגשמי הטבעי, ולכך 

אמרו ז"ל שהוא יושב בין עניים סובלי חלאים.
ההפסד  הוא  הצרעת  כי  שמו  ר'  דבי  חיורא  כאן  וז"ש 
שבא על אשר הוא בבית רבי, אינו בשביל מזגו הרע אשר 
בשביל זה בא הצרעת, רק בשביל שכל ענינו דבק בתורה 
השכלית אשר התורה השכלית מתנגד אליו העולם הגשמי 

עד שיש העדר אל השכל מצד עולם הגשמי.
שדבק  רבי  בבית  שהוא  במי  הצרעת  שיהי'  רגיל  ולכך 
זה  ושייך  והפסד,  העדר  הוא  הצרעת  כי  ובחכמה.  בתורה 
בודאי  כי התורה  ואף  כל דביקותו בשכל.  ביותר אל אשר 

היא חיים, אבל מצד עה"ז הגשמי יש לשכל התנגדות.
ולכך רבנן שהם בכלי השכל אומרים כי שמו חיורא דבי 
ר', כי יהי' למשיח מעלת השכל העליון ובשביל כך מתנגד 
הצרעת  אליו  מתיחס  הזה  ומצד  הטבעי,  הגשמי  עולם  לו 
שהוא הפסד והעדר מצד עה"ז, ולכך רבנן אמרי חיורא דבי 

ר' שמו והבן הדברים אלו מאוד.
ועוד יש לך לדעת כי הצרעת הוא דבר חוץ למנהגו של 
בו  נאמר על אשר  ולכך  ידוע מענין הצרעת,  עולם כאשר 
הצרעת )ויקרא יג( בדד ישב מחוץ למחנה שמזה תראה כי 
הוא חוצה לגמרי. ולכך מי שהוא בבית דבי ר' אשר כל ענינו 
ומנהגו של  הטבע  לעולם  חוץ  עליונה שהיא  דבק בחכמה 
עולם, לכך דבק בו חיורא הוא הצרעת אשר הוא ג"כ חוץ 
לעולם הטבע. וז"ש חיורא דבי ר' שמו, כי מפני שהמשיח 
ומנהגו  לטבע  חוץ  שהוא  העליונה  והחכמה  השכל  בו  יהי' 

של עולם, לכך נמשך אחר זה חיורא דבי ר'.
חדושי מהר"ל שם

פתח )ויקרא א, ב( אדם על גלגול א"דם ד"דוד מ"שיח, 
כי יהי' בעור בשרו שאת )ישעי' נג, ה( אכן חליינו הוא נשא, 
)עי'  חדשים  ששה  נצטרע  שבע  בת  של  במעשה  דוד  גם 

יומא כב( לכן אמר )תהלים כב, ז( ואנכי תולעת ולא איש 
שהתולעת ברי' שאין לה עצם אינה חי' רק ששה חדשים 
והי'  כמת  חשוב  שהי'  איש  לא  אנכי  תולעת  חיי  וכל  לבד 
מצורע. ז"ש זאת תהי' לעתיד לבוא המצורע הידוע שהוא 
משיח, ביום טהרתו, שני ציפרין הם סוד שני משיחין חיות 
שבא  משיח  של  רוח  זה  חי'  נפש  הארץ  תוצא  כי  ממש 

מאדה"ר.
מגלה עמוקות

יש ד' שמות למשיח, כדאיתא בסנהדרין דצ"ח, דבי ר' 
ר'  יבוא שילה, דברי  כי  שילא אמרי שילה שמו, שנא' עד 
ינאי אמרי ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון 
שמו. דבי ר' חנינה אמרי חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן 
לכם חנינה, וי"א מנחם בן חזקי' שמו שנאמר כי רחק ממני 

מנחם משיב נפשי.
)וראי' על בן חזקי' י"ל כי ר"ת מנחם משיב נפשי גימט' 

חזקי' וס"ת גימט' בן(.
הרי שיש ד' דעות בשמו איך הוא.

כי רחק ממני  א, טז(  )איכה  ומה שבמד"ר איכה פסוק 
שמו,  והוי'  שמו,  דצמח  דעות  עוד  יש  נפשי,  משיב  מנחם 
שמו,  דמנחם  הדעה  כמו  הוא  שמו  דצמח  הדעה  הנה 

כדאיתא במד"ר שם, דחושבני' דדין כחושבני' דדין.
וכמ"ש  שמו,  דינון  הדעה  ע"ד  הוא  שמו  דהוי'  והדעה 

במהרש"א כאן.
והדעה דרבנן בגמרא דסנהדרין דחיוורא דבי רבי שמו, 
כו',  מוכה  נגוע  כמ"ש  בצרעת  מעונה  שהוא  הוא  הפירוש 

אבל לא שזהו שמו, רק הענין שהוא מוכה בצרעת.
דדוד שמי', הפירוש שהוא אתא  והדעה שבמד"ר שם 

מבית דוד.
וכל הדעות אמת הם, ואלו ואלו דא"ח. וכל הד' שמות 

נרמזו בשם משיח, שהוא ר"ת מנחם, שילה, ינון, חנינה.
לקוטי לוי יצחק, פסחים ע' קו, פניני לוי יצחק על 

התורה

כי תבאו אל ארץ  וגו'  ואל אהרן  ה' אל משה  וידבר  ב. 
כנען וגו'. למה נזכר כאן אהרן, בשלמא אם הי' אומר דברו 
אל בני ישראל כי תבואו וגו' הי' צודק הדבור לבאים שהם 
ישראל, אבל אומרו אל משה אל אהרן כי תבאו, והם אינם 
לכם  נותן  אני  אשר  וגם  תבאו,  כי  בהם  יצדק  לא  באים 
לאחוזה ולא נתנה להם ולא לזרעם שהלויים אין להם חלק 

בארץ, שנאמר לא יהי' לכהנים הלויים חלק ונחלה וגו'.
ואפשר לומר כי תבאו מכאן לתחיית המתים מן התורה 

שעתידין לבא בזמן התחייה.
שפתי כהן

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מצורע

נכונה סברתו להניח )גם( תפילין דרבנו תם.
ממכתב י"א ניסן תשל"ב
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טהרתֹו ּביֹום הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְֳִֶַַָָָֹֹֽֽזאת
אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹזאת

רש"י)ּבּלילה ובפירוש ב. (יד, ְַַָ
ׁשאין  מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻוהקׁשּו
הבאת  ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע ְְְְֲֲֲֳִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמטהרין
ּב'תֹורת  ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות מקריבים ואין ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָקרּבן,

הּפסּוק על לח)ּכהנים' ז, הּקרּבנֹות (צו ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְֲִֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּיֹום. רק ְִֵַַּכׁשרים

ׁשֹוללת  יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַויׁש
יֹום  בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּלילה,
"ּביֹום  ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ׁשעל ועֹוד, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָאחד".
ׁשל  ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּכֹותי

רׁש"י  הּוצר ולכן צּותֹו", מ"ּביֹום לּלימּוד מקֹום אין ְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹרׁש"י,
הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ְְְְִַַָָָָללימּוד

הּתיבֹות  רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מזה ׁשּפיר ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַוידּויק
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "ּביֹום""זאת ְְְְְִִֵֶַַַָֹ

רׁש"י  רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין נלמד מּמּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ׁשּלכאֹורה
ללמֹוד  אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּב"וגֹו'"
נתיחד, זה ׁשּפסּוק ורק ּבּלילה. ׁשאינֹו מקרא) ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ(ּבפׁשּוטֹו
ולכן  הּמיּוחדת, למׁשמעּותן הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבֹו
[ויעויין  ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ּכאן "ּבי ֹום" ּתיבת ּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹנדרׁשת

התיבות]. בשאר הדיוקים השיחה בפנים
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ויצא  אל־הּכהן: והּובא . . הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֽֽזאת
לּמחנה אל־מחּוץ ב־ג)הּכהן (יד, ֲִֵֶֶַַַֹ

ׁשהרי  הּכהן", אל "והּובא הּכתּוב לׁשֹון ּביאּור צרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולכאֹורה
אל  יבֹוא והיא יׂשראל, למחנה להּכנס הּמצֹורע על ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנאסר
אל  ׁשּבא – הּכהן" "ויצא הּוא הּכתּוב המׁש ואכן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכהן,
"והּובא", הּלׁשֹון ּביאּור צרי ּכן לּמחנה". "מחּוץ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּמצֹורע

"ּובא". נכּתב ְְִַָֹולא
החסידּות: ּבדר ּבזה ְְֲִֵֶֶֶַַָוהּביאּור

מחמת  מּגיע לּמחנה, מחּוץ ּבדד ליׁשב הּמצֹורע ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעֹונׁשֹו
לׁשֹון־הרע ׁשּדּבר החמּור מו)חטאֹו יג, תזריע ּכן (רש"י ואם , ְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

הרּוחנית  ׁשּבדרּגתֹו ּבגלל היא לּמחנה מחּוץ ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָהימצאּותֹו

הּנמצא  יהּודי על וגם הּקדּוׁשה. לגבּול מחּוץ הּוא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָנמצא
וזהּו ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּסֹופֹו הּתֹורה מבטיחה ּכזה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבמּצב
ׁשּיּובא  ׁשּמׁשמעּותֹו – הּכהן" אל "והּובא ּבּלׁשֹון ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרמז
וּדאי  מּמרֹום, רּוח עליו יערה ׁשהּקּב"ה ּדכיון ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבעל־ּכֹורחֹו,

הּמחנה. אל ֲֶֶֶַַָׁשּיׁשּוב
הּתׁשּובה  ׁשּתהיה הּוא ה' רצֹון ׁשּסֹוף־ּכל־סֹוף ְְְְִֵֶֶֶַָָָוכיון
ׁשאף  הּכהן", "ויצא נאמר לכ הּמצֹורע, ׁשל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּפנימּיּותֹו
המרֹוממת  מּלמעלה, מּתנה ּבדר היא הּתׁשּובה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתחּלת
היא  אחר־ּכ ׁשהעבֹודה הרי הּכהן", "אל הּמצורע ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

את  ׁשהּוא להמׁשי ּכפי האדם לדרּגת "החּוצה", הּקדּוׁשה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
הּמצורע. אל יֹוצא ׁשהּכהן ּבכ הרמז וזהּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּצד־עצמֹו,

(â)äpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð àtøð¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©

i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑חּלּוטֹו ּבימי ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש .חּוץ ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„„d˙eÎב  ‡ÓBÈa ‡¯È‚Ò„ ‡˙È¯B‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

ÈÊÁÈÂג  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡¯È‚Ò¿ƒ»



rxevnמד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy

(ã)úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−
:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå úBøäè§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

i"yx£˙BiÁ∑(קמא לטרפֹות (חולין ּפרט ∑B¯‰Ë˙.ּפרט «ְְִֵָ¿…ְָ
הרע לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי טמא. (ערכין לעֹוף ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

הזקקּוטו) לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי מעׂשה ׁשהּוא ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
קֹול  ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, .לטהרתֹו ְְְְְְֳֳִִִִִֶַָָָ

Ê¯‡ ıÚÂ∑ הרּוח ּגּסּות על ּבאין ׁשהּנגעים ÈLe.לפי ¿≈∆∆ְְִִִֶַַַַָָָ¿ƒ
·Ê‡Â ˙ÚÏB˙∑עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו מה ««¿≈…ְְְְִִֵַַַַַָָ

ּוכאזֹוב  ּכתֹולעת ‡¯Ê.מּגאותֹו ıÚ∑ ארז ׁשל .מּקל ְְֲִֵַַַָ≈∆∆ֵֶֶֶַ
˙ÚÏB˙ ÈLe∑זהֹורית צב ּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

(ä)-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦
:íéiç íéî-ìò Nøç¤−¤©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתחּלה אֹותם רביעית נֹותן הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא .ּכדי ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(å)æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå| §¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´
:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«

i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְֵֵֶַ
העץ  אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָאֹוגדּה
ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון יחד ּכרּוכים ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָוהאזֹוב
קיחה  ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ואתֿעץ

ּכן  אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ּכׁשם יכֹול, לׁשלׁשּתן. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאחת
אֹותם  "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא ְְְְְִִֵַַַַָָָֹלא
טבילה  לכלל הּצּפֹור את החזיר החּיה", הּצּפֹור .ואת ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

(æ)íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²

:íéîé úòáL Bìäàì õeçî¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין הּמּטה (ת"כ, ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור .מלּמד ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

(è)-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤
BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå BLàøŸ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−
:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà ñaëå çlâé§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«

i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ ונראה ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל להביא ּוכלל, ּופרט .ּכלל ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

ˆÔÈ¯tד  ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Â¿≈»

Ô‡ÓÏה  ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

d¯ÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ·b ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

mixehd lra

ãé)(c.íéøtö ézLxFRvM" :mW lr §¥¦¢¦©¥§¦
"FnFwOn ccFp Wi` oM ,DPw on zccFp¤¤¦¦¨¥¦¥¦§

(g ,fk ilWn)DiA aizkC .(en ,bi lirl)ccA" ¦§¥¦§¦¥§¥¨¨
.mixRvA Fzxdh Kkl ,"aWid dxez ¥¥§¨¨¢¨§¦¢¦

)(d.íéiç íéî ìòonrpA EpivOW FnM ©©¦©¦§¤¨¦§©£¨
af okle .miIg minA FYrxSn `RxzPW¤¦§©¥¦¨©§§©¦©¦§¨¥¨

miIg minA dliah Kixv(bi ,eh oNdl)dn , ¨¦§¦¨§©¦©¦§©¨©
mikixv oi`W mi`nh x`WA oM oi`X¤¥¥¦§¨§¥¦¤¥§¦¦

.miIg min ici lr zF`Rxzdl§¦§©©§¥©¦©¦
.íéiç íéî ìò:`IxhnibAíéîa àì ©©¦©¦§¦©§¦¨Ÿ§©¦

.íéçeìîe dxez §¦
)(fòáL úòøvä ïî øähnä ìò äfäå§¦¨©©¦©¥¦©¨©©¤©



מה rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(é)äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬
ìLe äîéîz dúðL-úa úçàúìñ íéðøNò äL ©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑ לחּטאת.ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒ

ׁשל  ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלנסּכי
נסכים טעּונין יז)מצרע ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ להּזֹות ְְְִִָָֹ¿…∆»»∆ְַ

ּבהֹונֹות  ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע .עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

(àé)øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàå§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים (מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור .ּבׁשער ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

(áé)Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²
éðäå ïîMä âì-úàå íLàì:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑ אׁשם לׁשם העזרה לתֹו חי ∑ÛÈ‰Â.יקריבּנּו ּתנּופה טעּון ÛÈ‰Â.ׁשהּוא ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ
Ì˙‡∑ הּלג ואת האׁשם .את …»ְֶֶַָָָֹ

ß oqip 'b ipy mei ß

(âé)-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤
úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä̈«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְִֵֶֶַַַ

ּבתֹורת  נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ְְְֱֲֶַַַַַַַָָֹּבּצפֹון,
ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את "צו ּבפרׁשת ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹאׁשם
ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָּבּצפֹון?

כ) לכ(זבחים העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא ְְְְֲִִֵַָָָָָיכֹול
וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... Èk.נאמר: ְְְְֱֲִִֶֶַַַָƒ

˙‡hÁk∑ החּטאֹות ּככל ‰e‡.הּזה ∑‰‡ÌL.ּכי ««»ְִַַָָ»»»ֶַ

Ô‰kÏ∑ זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן, הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל «…≈ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ
ׁשאר  מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹלחּטאת,
מּתן  טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן ְְְְֲִֵֵַַַָָָֹאׁשמֹות
ּכחּטאת  "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ואמּורים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדמים
למעלה  נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא ְְְִֵֵַַָָָָָָָֹהאׁשם

ּכהנים' ּב'תֹורת וכּו', לֹומר ּתלמּוד .ּכחּטאת? ְְְֲִַַַַַָֹ

(ãé)Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
i"yx£Cez∑ טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

ÔÈÓÏLי  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

ÈkcÓcיא  ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èיב  ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

È˙יג  ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

mixehd lra

.íéîòtmirbPW mixaC draW cbpM §¨¦§¤¤¦§¨§¨¦¤§¨¦
.minrR raW eilr dGn mdilr mi`Ä¦£¥¤©¤¨¨¤©§¨¦

.øtvä úà çlLåEPOn gxtYW fnx §¦©¤©¦Ÿ¤¤¤¦§©¦¤

oM :xnFl ,dhEgW zg` xFRve .zrxSd©¨©©§¦©©§¨©¥
zg`e .zrxSd cFr `FaY `lŸ¨©¨©©§©©
rxdl siqFi m`W xnFl ,zgNEWn§©©©¤¦¦§¨©

xFRSd FnM zrxSd xFfgY©£©¨©©§©¦
.dgElXdg dxez ©§¨



rxevnמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(åè)î ïäkä ç÷ìåïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOä©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîòt§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(ת"כ) הּקדׁשים קדׁשי ּבית .ּכנגד ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhî¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨
ñ :øäèå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Án‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה ׁשל נסכים .מנחת ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß oqip 'c iyily mei ß

(àë)ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬
ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì íLà̈¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬

:ïîL âìå äçðîì ïîMa©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑,אחד ׁשהּוא זה לכבׂש ¿ƒ»…∆∆»ְֶֶֶֶֶָ

לנסכיו  אחד עּׂשרֹון ÔÓL.יביא ‚ÏÂ∑מּמּנּו לתת ְִִִֶָָָָָ¿…»∆ִֵֶָ
הזקק  לא הּמנחה נסּכי ׁשל וׁשמן הּבהֹונֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֻעל

לפרׁש .הּכתּוב ְֵַָָ

(áë)Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®
:äìò ãçàäå úàhç ãçà äéäå§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

È„‡טו  ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז  ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז  ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט  ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

˙„a˜כב  Èc ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג  d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»



מז rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(ãë)ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤
éðäå:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúà ó §¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´
ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå íLàä̈«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑ נתק ּגֹורם אפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(èë)ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä Làø-ìò©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®
:Bãé âéOz øLàî¥«£¤¬©¦−¨«

(àì)-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤
øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìò ãçàä̈«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬
ô :Búøäèa Bãé̈−§¨«¢¨«

ß oqip 'd iriax mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

bÏ‡כד  ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

‰k‡כה  ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„‰Î‡כו  ‡„È ÏÚ ‡‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז  ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח  ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

„‰Î‡כט  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ‰ל  Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא  ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂ ‡˙ÁÓ ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב  Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד  ‡‡ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿



rxevnמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה להם (ויקרא היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְִֶָָ

אמֹורּיים  ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהּנגעים
ׁשנה  ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָמטמֹונּיֹות

הּבית  נֹותץ הּנגע ועלֿידי ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהיּו
.ּומֹוצאן  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעת נגע לד)ונתּתי מטמֹונּיֹות (יד, אמֹורּיים ׁשהטמינּו ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשרֹומז (רש"י) ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנגעים

ּדוקא  א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן רע, ּדּבּור ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
ּבכח  להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבבּתים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבקדּׁשה. ּגם האמֹורי הּדּבּור מּיד לקחּתי אׁשר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּובקׁשּתי  הּדּבּור ּבחרּבי ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

- ּובתפּלה ּבתֹורה ּבֹו ּובבעּותי ּולהׁשּתּמׁש .ּבצלֹותי ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ
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לאחּזה  לכם נתן אני אׁשר ּכנען אל־ארץ תבאּו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּֽכי
אחּזתכם: ארץ ּבבית צרעת נגע לד)ונתּתי (יד, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻֽֽ

הרע, מּלׁשֹון להזהירם ּכדי ּביׂשראל היה ופלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹות
עמד  ואם . . ּביתֹו קירֹות מׁשּתנֹות הרע, ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהמסּפר
. ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין – הּבית ׁשהּוּתץ עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָּברׁשעֹו
. ׁשעליו הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ואם .ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה ׁשּיּׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ואם .ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּבׂשיחת  יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מּובדל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻויהיה
הּוא  זה ענין ועל הרע, ּולׁשֹון הּליצנּות ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהרׁשעים,
אׁשר  את זכֹור . . הצרעת ּבנגע הּׁשמר ואֹומר ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמזהיר
מה  התּבֹוננּו אֹומר הּוא הרי ,ּבּדר למרים אלקי ה' ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעׂשה

הּנביאה. למרים ה"י)ארע פט"ז צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְְִִֵַַָָ
ּדלכאֹורה  הּקׁשיא ּבהקּדים הרמּב"ם, ּדברי ּבבאּור לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֻויׁש
ּבחֹומר  ּכׁשעֹוסק ּדעֹות ּבהלכֹות להכניס הוה־ליּה זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהלכה
אֹותּה ּכתב ּומּדּוע וכּו'), ּבעיקר" ּכפר ("ּכאילּו ְְִִַַַַָָָָָָָָלׁשֹון־הרע

צרעת? ְְִַַָּבהלכֹות

ּדעֹות  ּבהלכֹות איּכא. לׁשֹון־הרע ּגוני ּדתרי לחּדׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָויׁש
עֹוסק  לחברֹו) אדם ׁשּבין רצּויים ּבלּתי ּבענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ(המדּבר

הּבא ׁשעּקר ּבגלל ּבלׁשֹון־הרע – ׁשּבאדם רעֹות מּדֹות ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
על־י  ׁשּנגרם ּבהּזק הּוא ּבזה לּזּולת.החּסרֹון דֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבא  לגמרי, חיצֹוני ּבלׁשֹון־הרע הרמּב"ם עֹוסק ּכאן ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
ּבאדם  הּוא הּפגם ועּקר רעה. ּכּונה ללא סתם ׂשיחה ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָֹמּתֹו
הּנביאה  ּכבמרים ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם זה רע ׁשּדיּבּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָעצמֹו,
הּזק. ׁשּום ּבדיּבּורּה היה ולא לגּנֹותֹו, נתּכּונה לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבודאי

לגמרי  חיצֹוני הּוא הּלׁשֹון־הרע ּדבתחּלה אֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָועל־זה
הּוא  מּדה ּכנגד מּדה העֹונׁש ּגם ּולכ המדּבר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהאדם
– חיצֹוני הכי הּדבר והּוא מהאדם, חלק ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבביתֹו,
לׁשֹון־  ּבדּבּורי האדם ממׁשי חס־וׁשלֹום, אם אבל ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָרכּוׁשֹו.
נענׁש ּולכ ּולמּדֹותיו, לטבעֹו לחּדֹור מתחיל הרע ְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָהרע,
ואם  ּביתֹו. מּקֹורֹות יֹותר אליו קרֹובים ׁשהם ּתׁשמיׁשיו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבכלי
יֹותר, עֹוד חֹודר ׁשהרע הרי ּברׁשעֹו, לעמֹוד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָממׁשי

טמא. נעׂשה עצמֹו ׁשהּוא ועד ּבבגדיו, ּבצרעת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּומתּבּטא
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ארץ  ּבבית צרעת נגע ונתּתי . . ּכנען אל־ארץ תבאּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּֽכי
ְֲֶַֻֽאחּזתכם:

ׁשל  מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי . . להם היא ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָּבׂשֹורה
ּבּמדּבר. יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָזהב

רש"י) ובפירוש לד. (יד,

ׁשל  מקֹורֹו (ׁשהּוא הּמדרׁש את הכריח מה ּביאּור ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָצרי
ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים "ּכל מטמינים ׁשהיּו לפרׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָרׁש"י)
ׁשּיּתכן  ּבפׁשטּות, לפרׁש אפׁשר והרי ּבּמדּבר", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל
האּומֹות  ׁשהיּו ועֹוג סיחֹון מּפלת ּבעקבֹות החּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשההטמנה

עליהם" בלק)"ּבטּוחין תחילת והחּלּו(רש"י ּבפחד נאחזּו ׁשאז , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אֹוצרֹותיהם? ְְְִֵֶַלהטמין

והיּפּוכֹו. ּדבר ּבּה יׁש הּממֹון הטמנת ּבזה: הּביאּור לֹומר ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָויׁש
יׂשראל  יבֹואּו ׁשּמא הּפחד על היא מגּלה אחד, ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּצד

ממֹונם  את ויּקחּו ּבּמלחמה היא וינּצחּום מראה ,מאיד א . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
מטמינים  ׁשּלכ למקֹומֹותיהם, יׁשּובּו ׁשעֹוד ּתקוה על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּגם
לכׁשּיחזרּו. הּממֹון להם ׁשּיעמֹוד הּבּתים, ּבקירֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהאֹוצרֹות
ׁשנה  ארּבעים ּכל מטמינים ׁשהיּו הּמדרׁש ּדברי יּובנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובזה
הארּבעים  ּכל מׁש ּדהטמנתם ועֹוג). סיחֹון מּמּפלת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא
ׁשּיׂשראל  ידעּו מצרים ּביציאת ׁשּכבר מּׁשּום היתה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשנה
ּב"ׁשלם  הּנה", יׁשּובּו רביעי "ּדֹור הּכתּוב ּתלה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָיחזרּו,
ּומּכ לארצם]. לחזֹור זמּנם ׁשהּגיע [וידעּו האמֹורי" ְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָעֹון
להם  נתן ׁשּזה ּבמעׂשיו, ּתלּויה ּבארצֹו עם ׁשּיׁשיבת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהבינּו,
מארצם  הם ּגם יּׁשלחּו יׂשראל ּובני יֹום יבֹוא ׁשאּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתקוה
וליקח  לׁשּוב יּוכלּו ואז ּכדבעי), ׁשּלא יתנהגּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ(אם
ׁשהטמינּו לכ מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּסיּבה וזֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּמטמֹונּיֹות.

לקחּתֹו. ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ּגם המבּטא מעׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָממֹונם,
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(äì)òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
:úéaa éì äàøð¦§¨¬¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k∑(ת"כ פי"ב, ּברּור (נגעים ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה 'נגע .לֹומר: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

(åì)ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ
øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ ז ּכהן ׁשּכל ׁשאין מן ¿∆∆»…«…≈¿ְֵֵֶֶַָֹ

טמאה  ּתֹורת ׁשם אין לֹו, L‡ŒÏk¯.נזקק ‡ÓËÈ ‡ÏÂ ְְִֵַָָָֻ¿…ƒ¿»»¬∆
˙Èaa∑(ת"כ),הּנגע ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ׁשאם «»ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

חסה  מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָנזקק

ואם  ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ּכלי על אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּתֹורה?
לא  הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין ְְְֳִִִֵֵַַָָָֹֹֻעל
טהרה  להם ׁשאין חרס, ּכלי על אּלא ּתֹורה ְֳֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָחסה

.ּבמקוה  ְְִֶ

(æì)úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé úøeøò÷L§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈

:øéwä-ïî¦©¦«
i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ) ּבמראיהן .ׁשֹוקעֹות ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬
:íéîé úòáL úéaä-úà¤©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpä©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£ÌÈ·‡‰Œ˙‡ eˆlÁÂ∑,'ויׁשּלפּון' ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְִַַ
ּכמֹו: מּׁשם, כה)יּטלּום לׁשֹון (דברים נעלֹו", "וחלצה ְְְְְֲִִַָָָ

ÓË‡.הסרה  ÌB˜ÓŒÏ‡∑(ת"כ) טהרֹות ׁשאין מקֹום ֲָָ∆»»≈ְֵֶָָ

הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָמׁשּתּמׁשֹות
ּבֹו ּבעֹודן מקֹומן .מטּמאֹות ְְְְַָָ

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו  ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

ÈÏ˙Îaלז  ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח  ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ  Èc ‡i·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

mixehd lra

)(dl.éì äàøðrbpM" .dxFqOA 'a ¦§¨¦©§¨§¤©
"il d`xp 'd wFgxn" ,"il d`xpdinxi) ¦§¨¦¥¨¦§¨¦¦§§¨

(a ,`ll"f Epinkg Exn`W Edf .a"it mirbp) ¤¤¨§£¨¥©§¨¦

(d"nmirbpA iwaE mkg cinlY ENit`W ,¤£¦©§¦¨¨¨¦¦§¨¦
Edfe .'rbpM' `N` 'rbp' xn`i `lŸŸ©¤©¤¨§¤©§¤

,wFgxn xaCd gTIW ,"d`xp wFgxn"¥¨¦§¨¤¦©©¨¨¥¨
.'rbp' xnFl wFqti `leel dxez §Ÿ¦§©¤©

)(el.ïk øçàåoM xg`e" .dxFqOA 'a §©©¥©§¨§©©¥
dil` `aY oM xg`e" ,"odMd `aïŸ©Ÿ¥§©©¥¨Ÿ¥¤¨
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rxevnנ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 10 cenr ,bl wlg zegiyÎihewl oiieri

rWxl zEpkWA mixcB 'a§¨¦¦§¥¨¨¨

את־האבנים וחּלצּו הּכהן מ)וצּוה (יד, ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
לרׁשע  אֹוי אמרּו מּכאן חֹולצים, ׁשּׁשניהם מלּמד – ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוחלצּו

לׁשכנֹו הפסוק)אֹוי על כהנים (תורת ְִֵ
חֹולצים": "ׁשניהם ּבדין ּפרּוׁשים ּכּמה מצינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּמפרׁשים

ּכֹותב ועוד)רׁש"י לרשע. אוי דבור־המתחיל סוכה מסכת (סוף ִֵַ
ּבאבן  נגע האבנים, את וחלצּו ּתניא, ּכהנים' ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּב'תֹורת
לׁשיטתֹו זה ּדין ּדפירּוׁש והינּו, חֹולצין". ׁשניהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבּמקצֹוע,
הּנראה  אבן ׁשהּוא ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע נראה ׁשאם ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא,
חלק  את אף ּכּולּה, האבן את לחלֹוץ חּיבים ּבּתים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבב'

הּנגע. ּבֹו נראה ׁשּלא ׁשּבּבית ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהאבן
מפרׁשים יׁש ופרק א ו, משנה יב פרק לנגעים אחרונה משנה (ראה ְְִֵַָ

ב) משנה חּיב יג ּבּתים, ב' ׁשּבין ּבּכתל נגע נראה אם ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגם
הּנגע, ׁשּכנגד ּביתֹו ׁשּבכֹותל האבנים את לחלֹוץ הּׁשכן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגם

ּבאבניו. הּנגע נגע לא וגם הּנגע, נראה לא ׁשּבביתֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאף
אֹוי  לרׁשע ּד"אֹוי הּכלל ּבפירּוׁש ּתלּוי זה ׁשדבר לפרׁש ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָויׁש

אֹופּנים: ּבב' לֹומר ּדיׁש ְְְִִֵֵַַלׁשכנֹו",

ּבמעׂשי  לרעה ׁשינּוי ּפֹועל למיׁשהּו, ּבסמיכּות הּגר רׁשע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָא.
ב. לרעה. עליו יפעֹול הרׁשע ּכי לׁשכנֹו" "אֹוי ולכן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָהּׁשכן,
ּדזה  לֹו, ּדֹומה הּׁשכן ׁשּגם סימן היא הרי לרׁשע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשכינּות
וזהּו לּׁשני. אחד הם ׁשּדֹומים מּפני הּוא זה ליד זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּגרים
ּבאמת  הּׁשכן ׁשּגם מראה לרׁשע הּׁשכינּות ּכי לׁשכנֹו", ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ"אֹוי

להרׁשע. הּוא ְֶָָָּדֹומה
על  רק ּפֹועל הרׁשע רׁש"י לדעת המנּוגע. ּבאבן הּדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּוא
חּיבים  הּנגע ּבֹו ׁשּנדּבק אבן רק ּכן, ואם הּׁשכן. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמעׂשי
על  ּגם ּפֹועל ׁשּבאבן המנּוגע ּדחלק אמרינן ּדאז ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלחּלצֹו,

מנּוגע. ׁשּיהיה הּׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַָחלק
אם  ׁשּגם סימן, היא ׁשּׁשכינּות מפרׁשים אם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמה־ּׁשאין־ּכן
מֹוכיחה  הּׁשכינּות הרי לזה, זה ּכדֹומים האנׁשים נראים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
הּנגע  נראה לא אם ּגם ּבעניננּו, הּנה הם, ּדֹומים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּבאמת
לאבן  הם ׁשּסמּוכים מּכ להֹוכיח יׁש אּלּו, ּבאבנים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכלל
לחּלצם. חּיבים ולכן לּנגע. ׁשּיכֹות אּלּו אבנים ׁשּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהמנּוגע,

(àî)øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה .ּובלׁשֹון «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ
˙ÈaÓ∑(ת"כ) מּבפנים.·È·Ò∑ ּב'תֹורת הּנגע. סביבֹות ƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ

הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, נדרׁש .ּכהנים' ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
eˆ˜‰∑ סביב הּנגע ּבקצֹוע קּצע ּו אׁשר קצה, .לׁשֹון ƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä̈«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑ חּלץ" אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְֲִִֵֵֵַָָ
והּוא  ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָאתֿהאבנים"

'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ‰Ú‚p.מׁשקל ·eLÈ Ì‡Â ְְִִִֵֵֵַָָ¿ƒ»«∆«

'B‚Â∑(ת"כ):לֹומר ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ¿ְְֵֵַַַַָָָ
להּלן  האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם הּכהן", ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ"וׁשב

ׁשבּוע  ּבסֹוף ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, .ּבסֹוף ְְֲִַַַָָָָָָ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ) לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ָֹ
"צרעת  נאמר: ּפׂשה? אּלאֿאםּֿכן טמא, החֹוזר ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיהא
ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ּבבּתים, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָממארת"
ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה
ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּכאן ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאף
ּכאן  אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה ְְִִֵֵֵַַַָָָאםּֿכן,

היה  אתֿהּבית" "ונתץ אּלא זה, מקרא ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹומֹו
והּנה  וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלֹו
העֹומד  נגע על אּלא ללּמד ּבא לא הא ְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּפׂשה"?!
ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבעיניו
ּבעֹומד  ּכלּום למעלה הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּפׂשה,
ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעיניו

BÁÒ¯מא  ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

a‡˙¯מב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈ¯Á‡ ‡i·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג  ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ¯˙·e ‡i·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ¯˙·e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰



ני rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy
ּבעֹומד אּלא ּיעׂשה מדּבר ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול ְְְִִֶֶֶַַַַָָָלֹו?
נלמד  הּכהן", "ּובא הּכהן", "וׁשב לֹומר: ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹּתלמּוד
לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה מה מּׁשיבה; ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּביאה
ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּביאה אף ְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשבּוע,

נֹותץ. חזר, טהֹורואם חזר, עמד (ת"כ)לא ׁשאם ּומּנין . ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּתלמּוד  ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובזה, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּבזה

מדּבר?)"ּובא"(לֹומר: הּכתּוב ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְִֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבפֹוׂשה  אם אמּור. ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה ְְְֲִִִֵֶֶָָָאם

אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי "ואם )"ּובא"(ּבּׁשני, , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
ּובא  ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא יבא", ְִֶֶֶַָָָָָֹֹּבא
העֹומד  זה לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבסֹוף
ּכאן: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה
נרּפא  "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ"וטהר
לֹו? יעׂשה מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנגע",
מה  למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָ'ּביאה'
לּה ּדּגמר ׁשבּוע לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָּבעליֹונה
ּכדאיתא  וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָזהּו
ּבנגע  אּלא נתיצה אין ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים'. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּב'תֹורת
צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהחֹוזר

"ואםֿיׁשּוב", הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ְְְְִִִֵֶַָָָּפׂשיֹון.
"ּובא  ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונתץ",
ּבעֹומד  הּכתּוב ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכהן
ׁשבּוע  ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבראׁשֹון,
חֹולץ  לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
חזר  לא נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח ְְְֵֵֶַַַָָָָֹוקֹוצה
ׁשבּועֹות  מּׁשלׁשה יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון –. ְְֳִִִִִֵֵֶָָָָֹ

‡·È ‡aŒÌ‡Â∑ ׁשני ׁשבּוע p‰Â‰.לסֹוף ‰‡¯Â ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈
‰NÙŒ‡Ï∑ ּבעיניו ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא …»»ְְְִֵֵֵֶַָָָָ

יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה מה ּובּׁשני, ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָּבראׁשֹון
הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכמׁשמעֹו
אּלא  טהרּתי לא הּנגע", נרּפא "ּכי לֹומר: ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹּתלמּוד
והּוטח  ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאת
וטיחה  וקּצּוי חליצה טעּון זה, אבל הּנגע. חזר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹולא
יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשבּוע
טיחה  ואין יטּיחּנּו, לאֿפׂשה", והּנה "וראה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּׁשני,
וטהר  אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּבלא
"ּכי  הּׁשבּוע, לסֹוף חזר לא אם אתֿהּבית", ְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹהּכהן
ׁשּטעּון  החֹוזר על ּפרׁש ּכבר חזר, ואם הּנגע", ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנרּפא

.נתיצה  ְִָ

(äî)-ìk úàå åéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôò£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

(åî)àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà àaäå§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈
:áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ) ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְִֶַָָֹ
נגעֹו? את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני יכֹול נגעֹו. ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻאת

"ּכלֿימי" לֹומר: Ú‰Œ„Ú¯·.ּתלמּוד ‡ÓËÈ∑(ת"כ) ְְֵַַָƒ¿»«»»∆
אפ  יכֹול ּבגדים. מטּמא ׁשאין ּבכדי מלּמד, ׁשהה ּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפרס? פג)אכילת ּבּבית (עירובין "והאכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵַַַַַָָֹ

מּנין? ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיכּבס
וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". לֹומר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּתלמּוד
"יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל ְְְִִֵֵֵַַַַֹֹלא
וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ"יכּבס",

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור מא)לּתן .(ברכות ְְְֲִִִֵֵֵַָ

(æî)úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
åéãâa-úà ñaëé: §©¥−¤§¨¨«

(çî)òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ
úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦

:òâpä àtøð ék¦¬¦§−̈©¨«©

(èî)æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤
:áæàå úòìBú éðLe§¦¬©−©§¥«Ÿ

‡È‰BÚמה  ˙ÈÂ È‰B·‡ ˙È ‡˙Èa ˙È Ú¯˙ÈÂƒ»«»≈»»«¿ƒ¿»»ƒ
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ ˜tÈÂ ‡˙Èa ¯ÙÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¬«≈»¿«≈¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

È‰Èמו  d˙È ¯bÒÈc ÔÈÓBÈ Ïk ‡˙È·Ï ÏBÚÈÈ„e¿≈¿≈»»ƒ¿«¿«»≈¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

È‰BLe·Ïמז  ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח  ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

ˆÔÈ¯tמט  ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»
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(ð)íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦
:íéiç©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úòìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîòt§¨¦«

(áð)íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä øtváe©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´
:øäèå úéaä-ìò øtëå äãOä©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

ß oqip 'e iying mei ß

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑?טמא יהא מקֹום מּכל זב יכֹול ƒƒ¿∆»ְִֵֵָָָָָ
ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: מג)ּתלמּוד נדה .(ת"כ. ְְְְִַַָָָֹ

טמא  לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין הּכתּוב ׁשחלק ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאחר
מטּמאה  ׁשהיא מּמקֹום ּזבה, מה ּבזבה: וטמא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבזב

ÈÓנ  ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא  ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב  ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג  ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד  LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה  ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

mixehd lra

åè)(a.ìàøNé éða ìà eøaczWxtaE ©§¤§¥¦§¨¥§¨¨©
ici lrW itl ,'ExAC' xn` `l mirbp§¨¦Ÿ¨©©§§¦¤©§¥

lr mirbp E`A oxd` dUrW lbrd̈¥¤¤¨¨©£Ÿ¨§¨¦©
itl ,rxFvnl af zWxR Knqe .l`xUi¦§¨¥§¨©¨¨©¨¦§¨§¦

daifA dX`d dlNwzp WgPd ici lrW¤©§¥©¨¨¦§©§¨¨¦¨§¦¨
.zrxvA WgPdeb dxez §©¨¨§¨©©
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זיבה. - חמּורה טמאה מטּמאה נּדה, - קּלה ְְְְֲִִַַָָָָָָָֻֻטמאה
מטּמא  קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאף

זיבה  - חמּורה ÓË‡.טמאה B·BÊ∑(ת"כ) על לּמד ְֲִָָָֻ»≈ִֵַ

מטּמאה ׁשהיא נ"ד)הּטּפה ׁשל (נדה ּבצק למי ּדֹומה זֹוב . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ודחּוי ודהוי)ׂשעֹורין הּמּוזרת.(ס"א ּביצה ללבן ודֹומה , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ

מּוזרת  ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, .ׁשכבת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר ּכמֹו∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון »ְְִֶֶָָ∆ְ
צלּול  ׁשּיֹוצא וסֹותם ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ריר עב ׁשּיֹוצא ִֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶָ

ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ּפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָאת
מ"ג)ּומדרׁשֹו: נדה ח'. ראיֹות (מגילה הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְִִִַָָָָָ

זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָׁשּתים

ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", ְְִִֵֵַַָָָָָָֹטמא
אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַָָָָֻ"טמא",
ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו ְְְִִִֵֶַָָָֻאֹוֿהחּתים

לקרּבן  מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה, .ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרּבן  מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ג)ׁשּתים טו, (רש"י ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
לגּבי  ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיׁש
הראׁשֹון  ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּטמאה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻחמרת
ּכדי  ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָֹעֹוסק

ּתהיה  ׁש"וזאת היינּו מּפׁשּוטם, הּכתּובים ׁשני את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹלהֹוציא
ׁשּטמאת  ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁש ּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻטמאתֹו"
- אחר ּבענין הם ׁשחלּוקים ועל־ּכרח ׁשוה; הּזבים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשני

הּקרּבן. ְַַָָחֹובת

(ã)àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®
:àîèé åéìò áLé-øLà éìkä-ìëå§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. הראּוי »«ƒ¿»ְְְֲִִָָָָָֻ
'אׁשר ל  יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּתמיד  המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, לא ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשכב'

מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
·LÈŒ¯L‡∑ אׁשרֿיׁשב" אּלא: נאמר, לא 'יׁשב' ¬∆≈≈ֱֲֵֵֶֶֶַַָָֹ

לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, .עליו" ְְִַַָָָָָָֻ

(ä)õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑ הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְִִֵַַָ
לטּמא  הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשחמּור

אּלא  אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע ּבגדים; לטּמא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם,
ּומׁשקין  אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, .ולד ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָֻ

(å)ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa(הספר (חצי §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ) וכן מֹוׁשב , מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על  זה ּכלים עׂשרה אפ ּלּו נגע , לא אפ ּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ּבמׁשּכב  ְְִָ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

È‰BLe·Ïה  ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

·Bc‡ו  È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז  ÚaˆÈ ‡·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

mixehd lra

)(b.BáBfî BøNa íézçä:`IxhnibA ¤§¦§¨¦§¦©§¦¨
.änàä ét úîéúça äæc dxez ¤©£¦©¦¨©¨

)(c.åéìò ákLé:`IxhnibAãçeéî äæ ¦§©¨¨§¦©§¦¨¤§¨
ì.äáéëL ¦§¦¨

.éìkä ìëå:`IxhnibAàì ìáà §¨©§¦§¦©§¦¨£¨Ÿ
.ïáàäd dxez ¨¤¤
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(ç)íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא (ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו .ונגע ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑ מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מֹוׁשב  טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין והאּכף .מרּכב. ְְְִֵֶֶַָָָָָֻֻ

(é)-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©
íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áøòä̈¨®¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ) ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ֶ

ואין  טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא הּמרּכב על ולּמד ּבא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזב.
מּבּמרּכב  ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס .טעּון ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

Ì˙B‡ ‡NBp‰Â∑ורּקֹו זֹובֹו הּזב, ּבענין האמּור ּכל ¿«≈»ְְְִַַָָָָֻ
מּׂשאן  והּמרּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי זרעֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוׁשכבת

ּבגדים  לטּמא אדם .מטּמא ְְְִֵֵַַָָָ

(àé)é øLà ìëåíéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑ טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְֶַָֹ
ּומחּסר  ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻמּטמאתֹו,
הּכתּוב  ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ּבכל מטּמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻטבילה,

,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָטבילת
איבר  אּלא מים, ּביאת טעּון ּביתֿהּסתרים ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין

הּידים ּכמֹו סו)הּגלּוי נדה .(ת"כ. ְִַַַָָ

(áé)õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½
:íéna óèMé¦¨¥−©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑איזהּו 'עד ּכהנים': ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? ׁשהּוא .מּגעֹו ְֱֵֵֵֶֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

יּׁשטף  וכל־ּכלי־עץ יּׁשבר הּזב אׁשר־יּגע־ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוכלי־חרׂש
יב)ּבּמים: (טו, ִַָֽ

ּבֹו יּגע אׁשר לֹומר ּתלמּוד כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָיכֹול
כהנים)וכּו'. (תורת ְ

ּכלי  מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּדין
"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת, ּכלי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעץ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּכלי
נקרא  נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָו"אחֹוריו"

ֲִַ"אחֹורים".
לעסֹוק  יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוהּנה
אּלא  ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּבכל
ּוׁשתּיה  ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם להתעּסק הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָמּוכרח
ּבגּוף  להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרנסה

È‰BLe·Ïח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב  ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

mixehd lra

)(`i.óèLshW `l eicie" .dxFqOA 'a ¨©©§¨§¨¨Ÿ¨©
"xare shW dcEdiA slge" ,"miOA©¨¦§¨©¦¨¨©§¨©

(g ,g dirWi).miIg min Kixv aGW . §©§¨¤¨¨¦©¦©¦

.íéna õçøå:`IxhnibAíéòaøàáe §¨©©¨¦§¦©§¦¨§©§¨¦
.äàñ:øçà øác.íéna'î éîa. §¨¨¨©¥©¨¦§¥

.d`q 'n ,WExiRai dxez ¥§¨

)(ai.òbé:`IxhnibA.èéñärBn Edfi` ¦©§¦©§¦¨¥¦¥¤©©
Edf ,FNEkA `EdW FzvwnA§¦§¨¤§¤

.FhiQdbi dxez ¤¥



נה rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iyiy meil inei xeriy
ָָָהאדם.

הּזה, עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאמנם,
עלּול  וטהרה, קדּוׁשה ׁשל נעלית ּבדרּגה להּׁשאר יכֹול ְְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
ּבטּומאת  "נטמאה" נׁשמתֹו ּגם ׁשעל־ידי־זה לחׁשֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּוא

הּזה. ֶַָעֹולם
הּטהֹורה  ׁשהּנׁשמה מאחֹוריו", נטמא חרס ּכלי "אין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו
על־ידי  נטמאת ואינּה וטהרתּה, ּבקדּוׁשתּה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָנׁשארת

הּגּוף. לצֹור ׁשהם ּבדברים ְְְְִִִֵֶֶַַַָההתעּסקּות

האדם  על הּזה, עֹולם ּבטּומאת להּטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא
ּבביטּול  עצמֹו את ׁשּירּגיׁש חרס", "ּכלי ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלהּׁשאר
ּבבחינת  הּוא אם מה־ּׁשאין־ּכן ּתהיה", לּכל ּכעפר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ"ונפׁשי
את  ׁשּמרּגיׁש מי על ורֹומז וגדל, צֹומח ׁשעץ עץ", ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ"ּכלי
את  ׁשּמקׁשה מּתכת", "ּכלי ּבבחינת ׁשהּוא אֹו ּכגדֹול, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָעצמֹו
נטמא  אז הרי ּובענוה, ּבביטּול מתנהג ואינֹו ּכברזל, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעצמֹו
את  אף לטּמא יכֹולים הּזה עֹולם ועניני מאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָהּוא

חס־וׁשלֹום. ְְִַָָנׁשמתֹו

(âé)íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²
íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−

:øäèå§¨¥«
i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים זֹוב,ׁשבעת יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֻ

רצּופין סח)וכּלן .(נדה ְְִָֻ

(ãé)éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´
àáe äðBé|íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(åè)äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ß oqip 'f iyiy mei ß

(æè)íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

(æé)òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áøòä-ãò àîèå íéna ñaëå§ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּוא  הּסתרים ּבית .מּגע ְִֵַַַָ

dÏיג  ÈÓÈÂ d·BcÓ ‡·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈÈÙLיד  ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡‰ÎÏ ÔepzÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו  ‡˙‡hÁ „Á ‡‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

ÈÁÒÈÂטז  ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BÏÚיז  È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח  ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

mixehd lra

)(ci.çút ìà 'ä éðôì àáe¨¦§¥¤¤©
:`IxhnibAàeä áfäL ãnìî äpä §¦©§¦¨¦¥§©¥¤©¨
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.BøòNe BøNáafi dxez ¦§¨§¨



rxevnנו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iyiy meil inei xeriy

(èé)døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®
àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)?אבריה מּכל מאחד יכֹול ƒƒ¿∆»»ִֵֵֶֶָָָָָ

לֹומר כ)ּתלמּוד ּדמיה",(ויקרא אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ְְְְִִֶֶַַָָָ
הּמקֹור מן הּבא אּלא מטּמא ּדם יז)אין Ìc.(נדה ְִֵֵֶַַַָָָָ»

d¯N·a d·Ê ‰È‰È∑,לטּמא זֹוב קרּוי זֹובּה אין ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְֵֵַָָ

אדם  הּוא יח)ּכמֹו∑d˙ca.אּלאֿאםּֿכן יח :(איוב ִֵֶָָֹ¿ƒ»»ְ
אדם  ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", È‰z‰."ּומּתבל ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆

d˙c·∑ ראׁשֹונה ראּיה אּלא ראתה לא .אפּלּו ¿ƒ»»ְֲֲִִִֶָָָָָֹ

(ë)ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ
:àîèé åéìò áLz-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

(àë)íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(áë)ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ) הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ֵֵַַ
אף  ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה ְֲִִַַַַָָָָָָֹעל

העל  ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבדת ׁשּטעּון הּוא יֹון, ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֻ
ּבגדים  הּמרּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.ּכּבּוס את BÚ‚a.לרּבֹות ְִִָ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

‡ÓËÈ B·∑ ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר אינֹו ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ÓËÈ‡.מ"עלֿהּכלי" B·ŒBÚ‚a∑ ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְִֵַַ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ

לטּמא  אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבגדים,
.ּבגדים  ְִָ

(ãë)åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈
åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈

ñ :àîèé¦§¨«
i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה לרגלּה,(ת"כ. יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְֲֶַַָָ

ׁשלׁשה  אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותּה? ְְְְִִִֵַַַָָָָימים

היא  מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּומה
ּוכלי  אדם מטּמא הּוא אף חרס, ּוכלי אדם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמטּמאה

.חרס  ֶֶ

(äë)àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà dúcð-úò¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«

„d·Bיט  È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

È‰Èכ  d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא  ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ·˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

mixehd lra

)(hi.døNáa dáBæ äéäé íc:`IxhnibA.Láéå çì ànèî äcð íc ïä.dúcða äéäz:`IxhnibAàáz àéäL ãò ¨¦§¤¨¦§¨¨§¦©§¦¨¥©¦¨§©¥©§¨¥¦§¤§¦¨¨§¦©§¦¨©¤¦¨Ÿ
.íénak dxez ©©¦



נז rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים Ïad˙cŒ˙Ú.ׁשלׁשה ‡∑ »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»

נּדתּה ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ את ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ֶ
הּללּו הּימים עג)∑d˙cŒÏÚ.ׁשלׁשת מּנּדתּה(נדה מפלג ְִֶַַָָֹ«ƒ»»ְִִָָָֻ

זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד , ְְִִֶָָָָָָָָָיֹום
נקּיים  ׁשבעה ספירת טעּונה ׁשּזֹו הּנּדה, ּכדת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹולא

נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוקרּבן,
ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
סֹוף  ׁשּבין יֹום עׂשר אחד זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו ְְְֵֶַַָָָָָָָרֹואה;
ּבאחד  ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל נּדה, לתחּלת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנּדה

זבה  ּתהא הּללּו, יֹום .עׂשר ְֵַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

רּבים ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי כה)ואּׁשה עׂשר (טו, אחד ְִִִִַַַָָָָָָָ
נּדה לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין מאאמו"ר (רש"י)יֹום ׁשמעּתי ְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: והרה"ח נזיר הרה"ג ּתֹודה ְִֵֵַָָָָ

רז"ל.יא  למאמר ב)(הּכּונה עב, לתֹודה,(נדה ׁשמן לג "חצי : ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָֹ
הלכה  – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום עׂשר ואחד לנזיר, יין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּורביעית

מּסיני"). ְִִֶַֹלמׁשה

(åë)dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìò̈½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

(æë)íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(çë)íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−
:øäèz øçàå§©©¬¦§¨«

ß oqip 'g ycew zay ß

(èë)éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑וכן ּפריׁשה, אּלא 'נזירה' (ישעיה אין ¿ƒ«¿∆ְְְִִֵֵֶָָָ
וכןא) אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.‡ÏÂ ְְִֵֶָָָֹ¿…

Ì˙‡ÓËa e˙ÓÈ∑מקּדׁש מטּמא ׁשל ה'ּכרת' הרי »À¿À¿»»ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
'מיתה' .קרּוי ִָָ

ÈÓBÈכו  Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז  ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח  dÏ ÈÓ˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

ÏÂ‡לא  ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc ÈkLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰ÈÈ·≈≈

mixehd lra

)(ek.úàîèkz`nhM" .dxFqOA 'a §ª§©©§¨§ª§©
'ebe "dzid dCPd z`nhM" ,"DzCp¦¨¨§ª§©©¦¨¨§¨

(fi ,el l`wfgi)WxcOA `zi`cM .sFq `nEgpY) §¤§¥¦§¦¨©¦§¨©§¨

(rxFvn zWxRz`nEhl mzF` dOcOW ¨¨©§¨¤§©¤¨§§©
s` ,minA dxdh Dl Wi dCP dn .dCp¦¨©¦¨¥¨¨¢¨§©¦©

xn`PW ,dxdh odl Wi l`xUi,mW mW) ¦§¨¥¥¨¤¨¢¨¤¤¡©¨¨

(dk,iOp i` .'ebe "min mkilr iYwxfe"§¨©§¦£¥¤©¦¦©¦
s` ,ziAA DOr qpkp odMd dCP dn©¦¨©Ÿ¥¦§¨¦¨©©¦©
dpikW mi`nh odW iR lr s` l`xUi¦§¨¥©©¦¤¥§¥¦§¦¨



rxevnנח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑ ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲֵַַ
ערב  טמאת טמא .קרי, ְִֵֶֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr ak zegiy ihewl)

אחת ראּיה לב)ּבעל טו, (רש"י ְִַַַַָ
ׁשּנזּכר  ראיֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים לבעל ׁשהּכּונה ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
הּמֹופיע  קרי, ּבעל ׁשל מּדינֹו יֹותר חמּור ּדינֹו ּכי ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָלעיל,
אחת, ראּיה לבעל ׁשהּכּונה מפרׁש אּלא מּכן. לאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבּכתּוב

הּכבד: אל הּקל מן הם הּכתּובים ּולפי־זה קרי, ּכבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּדינֹו
קרי ּובעל אחת ראּיה ּבעל ערב.זב טמאת –נּדה– ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

ׁשבעה. ראּיֹותטמאת ׁשלׁש אֹו ׁשּתים ּבעל חּיּוב זב – ְְְְִִִִַַַַָָָֹֻ
נקּיים. ׁשבעה טמאהספירת עם ּכרת.ׁשֹוכב אּסּור – ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָ

(âì)äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®
:äàîè-íò ákLé øLà Léàìe§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

סימן. עיד"ו פסוקים, מצורע צ' פרשת חסלת

ÎL·˙לב  dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

d·Bcלג  ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

ëø ¯ åèø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

mixehd lra

xn`PW ,mdipiA(fh ,fh oNdl)mY` okXd" ¥¥¤¤¤¡©§©¨©Ÿ¥¦¨
odMd oi`W znM `le ,"mz`nh KFzA§ª§Ÿ¨§Ÿ§¥¤¥©Ÿ¥

.ziAA FOr qpkp¦§¨¦©©¦
dWxRA aEzM minrR `"iBáBæ äáæ §¨¦¨©¨¨¨¨¨

dáBædCp oiAW mFi `"i cbpM , ¨§¤¤¤¥¦¨
.dCplfk dxez §¦¨

)(bl.LéàìexW` Wi`lE" .dxFqOA 'b §¦©§¨§¦£¤
mr aMWiWi`lE" :Kci`e ,"d`nh ¦§©¦§¥¨§¦¨§¦

"dPdl zFQkn miYW(bk ,` l`wfgi), §©¦§©¨¥¨§¤§¥

"lE`W oA zWA Wi`lE"(eh ,a 'a l`EnW), §¦Ÿ¤¤¨§¥

"aMWi xW` Wi`lE" .zFaiY 'a md iM¦¥¥§¦£¤¦§©

Wi`lE" :aizkcM ,WiIAzdl Fl Wi¥§¦§©¥§¦§¦§¦
EpivOW FnM ?dUri cvike ."zWAŸ¤§¥©©£¤§¤¨¦

xfril` iAxA(a ,k mixcp)dNbn didW §©¦¡¦¤¤§¨¦¤¨¨§©¤
F`tMW inM dnFce gth dQknE gth¤©§©¤¤©§¤§¦¤§¨

."zFQkn miYW Wi`lE" Edfe .cW¥§¤§¦§©¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr elw sc oileg(iyiy meil)

,xyrn oica zekiiy hayd zgz zexaere zekledyäôøèì èøt§¨¦§¥¨
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         ´Ÿ¨¨«−§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬
          ¦§¤«−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«

           ¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨´−¨
          §«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®

            ¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬
          £¦¥«¦¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−§©§¥´¦ª¤«©´©

          −§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦¨©´§¦¦«¨«§´
          §Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®

    ¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

תהלים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `lw sc oileg(oey`x meil)

:zeziixad zwelgn z` yxtn axéâìôéî÷ àäa åàì éàîoi` ike ± ©©§¨¨¦§§¥
,df oipra ewlgp elld zeziixad izyy ok xacdøîcly `pzd - §©

dipyd `ziixadøáñmiiely,'íò' eøwéàmr' llka md ixde ¨©¦§¨©
,micard zxtk dpnn yexcl `id zxzein 'xRki' dlinde 'ldTd©¨¨§©¥

øîedpey`xd `ziixad ly `pzd -øáñmiiely'íò' eøwéà àì ©¨©Ÿ¦§¨
ixd .'xRki' dlindn miield zxtk cnll cgein ieaix jxvpe§©¥
oi` jkitle ,'mr' mi`xwp miiel m` ewlgp mi`pzdy epiptl
miiely da ep`vny `ziixan [xaca wtzqny] ax lr zeywdl

.zepzna miaiige mr mi`xwp
:`xnbd dywnàîéì àpz éàäk déì àøéáñ éà ,áøåxaeq m` ± §©¦§¦¨¥§©©¨¥¨

,ok xn`i 'mr' mi`xwp miiely df `pzkàpz éàäk déì àøéáñ éàå§¦§¦¨¥§©©¨
àîéìxaeq m`e ±xn`i 'mr' mi`xwp miield oi`y df `pzk ¥¨

.'mr' mi`xwp m` `ed wtqy xn` recne .edenk
:`xnbd daiyn.àpz éàäk éà àpz éàäk éà déì à÷tñî§©§¨¥¦§©©¨¦§©©¨

:zencewd zeibeq izyl rbepa dkld dwiqn `xnbd,øîéøî Løc̈©§¥©
áøc déúååk àúëìäwtqk xacd z` miqtezy ax ixack dkld ± ¦§§¨§¨¥§©

,mcin zepzn mi`iven oi` jkitle 'mr' mi`xwp miiel m`àúëìäå§¦§§¨
àcñç áøc déúååklirl `cqg ax ixack dklde ±(:lw)xn`y §¨¥§©¦§¨

.xeht olk` e` dpedk zepzn wifny
:dawde miigld rexfd zlawa zi`kf zpdk m`d dpc `xnbd

àzðäëì àúðzî áéäé äåä àleòdawe miigl rexf zzl bdep did ± ¨£¨¨¦©§¨¨§©©§¨
aezky it lr s`e .odk zal(b gi mixac)miigNde rxGd odMl ozpe'§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦

.rnyna zpdk oiae odk oia ,'daTde§©¥¨
:`ler lr dywn `ax,àleòì àáø déáéúéàdpyna epipydheq) ¥¦¥¨¨§¨

(.bkúìëàð úðäk úçðîmzqk dpic odk za d`iany dgpn ± ¦§©Ÿ¤¤¤¡¤¤
milk`p miixiyde gafna xhwp dvnewe zvnwp `idy dgpn

la` ,mipdklúìëàð dðéà ïäk úçðî,gafna dlek zxhwp `l` ¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤
aezky enk(fh e `xwie),'lk`z `l didY lilM odM zgpn lke'éàå §¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥§¦

zøîàdpeekd 'odk' aezky mewnay ,xne` dz`y enk m`e ± ¨§©§
l `ideléôàå ïäkláéúëäå ,úðäkaezk ixdy dyw ±(my)ìëå' Ÿ¥©£¦Ÿ¤¤§¨§¦§¨

,'ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðîoicy did ie`x jixac itle ¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
,lilk zxhwen `idy odk zgpn oicl dey didi zpdk zgpn
aezk xy`ky gkene ,ok xacd oi`y yxetn ef dpyna eli`e

.rnyna zpdkd oi` 'odk'
:`ler uxzndéì øîà,`axl `ler,éaø ¨©¥©¦
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב



סב

יום ראשון - ב' ניסן
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' ניסן
פרק כ, מפרק כט
עד סוף פרק לד

יום שני - ג' ניסן
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' ניסן
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' ניסן
פרק כ, מפרק כג
עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' ניסן
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' ניסן
פרק כ

מפרק מד עד סוף פרק מח

לשבוע פרשת מצורע 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 



סג oqip 'a oey`x mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ב' ראשון יום
èì÷øô ,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äåöî øëù äðäå,106 'nr cr.'ä íã÷

,"äåöî ¯ äåöî øëN" ,äpäåsqepe cxtp xac epi` xkyd - §¦¥§©¦§¨¦§¨
,enk - devnd xear lenbk zlawn dnypdy ,devnd lr
,f`y - rviay zniieqn dcear xear lawn mc`y sqk ,lynl
xky `l` ;dceard zedn z` ,xkydn zrcl mileki ep` oi`

,xen`k ,ixd `ed devnd
devnd ly dx`dd
ob"a dnypl dlbznd

,"ocrdøëNnL Leøt- ¥¤¦§¨¨
,devnd lydúeäî òãð¥©¨¨
dúâøãîe.devnd ly - ©§¥¨¨

xkyd ote` itly
devndny zelbzdde
zrcl xyt` - dnypl
.devnd zbixcne zedn
úBøzñða ÷ñò eðì ïéàå§¥¨¥¤©¦§¨
mipiprd z` xiaqdl -

,mixzqpdíé÷écö íäL¤¥©¦¦
íäL ,íéìBãbä- ©§¦¤¥

,`id mzcearyúðéçáa¦§¦©
,äákøîdcear - ¤§¨¨

xy`e ,lkyn dlrnly
z`xwp `id jk meyn

,"zexzqp"úBìâpä ÷ø©©¦§
,CLîé íãà ìk íäéøçàL ,eðì,dl` dcear ipte` l` wx - ¨¤©£¥¤¨¨¨¦§Ÿ

,mdil` ribdle se`yle jynidl cg` lk lr ,miielbd mipipra
äðîàð òãéì,zn`a zrcl -'ä úãBáò úâøãîe úeäî ¥©¤¡¨¨¨©§¥©£©

eîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -úBëLîpä ,Baì úelbúäa ¦§¦§¦§¦§©¦©¦§¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòãå äðéaä ïîw"k zxrd - ¦©¦¨¨©©¦§ª©¥¨

d mlera dxky l"pky" :`"hily x"enc`rcp dfn ,d`ixa
dcear xky :xnelk ."d`ixac q"ia dnewn (devn) dceardy
dceardy ,jkn rcpy ixd ,"d`ixad mler"a ,xen`k ,`ed ,ef

- (devnd)eìéçãa äãBáòå ,äàéøác úBøéôñ øNòa dîB÷î§¨§¤¤§¦¦§¦¨©£¨¦§¦
eîéçøe,dad`e d`xia -BçîaL íéiòáhäd`xie dad` - §¦©¦§¦¦¤§Ÿ

mc`dy ,gena xwira od `l` ,ala zeybxene zeielb opi`y
.zxzeqn dad` egena xxerne xkefx"enc` w"k zxrd

:`"hilydnewn dceardy rcp dfn ,dxivia dxky l"pky"
mler"a ,xen`k ,`ed ,ef dcear xky :xnelk ."dxivic q"ia

`ed ef dcear ly dnewny jkn rcpy ixd ,"dxividøNòa§¤¤
eîéçøe eìéçc úeøøBòúä éìa äãBáò ìáà .äøéöéc úBøéôñ§¦¦¦¨£¨£¨§¦¦§§§¦§¦

,dad`e d`xi -,éelb úðéçáa Bçîa elôàoi` egena mby - £¦§Ÿ¦§¦©¦
,zelbzda d`xide dad`dúéòáhä äáäàä øøBòì eðéäc§©§§¥¨©£¨©¦§¦

,éelbä ìà álä øzñäå íìòääî dàéöBäì ,ála úøzñîä©§ª¤¤©¥§¦¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦

,íéðt-ìk-ìò Baì úBîeìòúå Bçîa elôàef `l :xnelk - £¦§Ÿ§©£¦©¨¨¦
`l` ,eala zybxene dielb dad` xxerl egeka oi`y cala

dad`d z` xxerl leki epi` mb `edzirahd,zxzeqnd
a zelbzda zegtl ybxezyegenzexxerzda didze ,

xac ,eal zenelrza
oevx zxivil `iand
dxez miiwl ,egena
lr ,wacidl ick ,zeevne

,d"awd mr ,ociàéä ÷ø- ©¦
,dad`dúøzñî úøàLð¦§¤¤§ª¤¤

Bîk dúãìBúk ála©¥§§¨¨§
äãBáòä íã÷ äúéäL- ¤¨§¨Ÿ¤¨£¨

d"awdl dad`dyk
dpi`e ,ixnbl zxzqen
- dceard oipr zxxern

Bæ äãBáò éøä`edy - £¥£¨
iybx zexxerzd ila caer

,d`xie dad`úøàLð¦§¤¤
ãeøtä íìBòa ähîì9, §©¨§¨©¥

úeiðBöéç" àø÷pä©¦§¨¦¦
"úBîìBòä10,zeinipt" - ¨¨

`id "zenlerd
zewl`d ody ,"zexitq"d
xywa `id dzr da miwqer ep`y dbxcd eli`e .zenlerd ly

,"zenlerd zeipevig" `xwpy dnlda ïéàå,ef dceara -çk §¥¨Ÿ©
úBøéôñ øNò ïäL ,Cøaúé Bãeçéa ììkéìå úBìòì©£§¦¨¥§¦¦§¨¥¤¥¤¤§¦
¯ eîéçøe eìéçc àìác 'íéðewz'a áeúkL Bîëe ,úBLBãwä©§§¤¨©¦¦¦§¨§¦§¦

,àìéòì àçøt àìd`xi ilay ,"xdef ipewiz"a aezky enke - ¨¨§¨§¥¨
,oldl xaqeiy itk ,oky .dlrnl zegxet od oi` ,dad`e
jk - dlrnl xetivd dtr oda ,miitpkl d`xie dad` zelynp
oci lry ,"miitpk"d od d`xide dad`d ,lynÎjxcÎlr ,mb
dad` ila dceara ,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler

,dlrnl dze` elriy "miitpk"d ixd zexqg ,d`xieàìëé àìå§¨¨§¨
.'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñìzelrl dleki ef dcear oi`e - §©§¨§¥©¨¨

- d`xie dad` jezn `id dceardyk wx .d"awd iptl cenrle
dny ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d iptl dlrnl dler `id
dceard geka oi` ,d`xie dad` zexxerzd ilay epcnly
myl dceara wqer `ed m` wx df oi` ,"'d mcw" dlrnl zelrl
,dipt mey ila dceara wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt
`edy iptn - "dcneln miyp` zeevnk" ,inzq ote`a m`Îik
z`xwp ef dcear mb ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn libx

.d`xie dad` ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl `ly"
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íéøîà éèå÷éì
äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò
áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä

.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô
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כאן9. אומר שהרי וצע"ק היצירה. בעולם  גם שאפ"ל - רפ"מ לקמן ËÓÏ‰'"ראה ‰¯‡˘'- בקו"א. ˘ËÈÏ"‡.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
.10- ויצירה". עשי' רבים, לשון - "העולמות" מובן הנ"ל ˘ËÈÏ"‡."ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipסד 'cÎ'b iyilyÎipy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ג' שני יום
,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà åìéôà åðééäå,106 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

ד  שלישי ניסן יום '
יום שני ֿ שלישי ג 'ֿ ד 'ניסן  ,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùì àìù ÷ñåòùëå,cp 'nr cr:øäæá ù"îë

÷ñBò Bðéà íà eléôà eðééäå,zeevne dxeza -ì àìLdîL §©§£¦¦¥¥¤Ÿ¦§¨
ì ,Lîî,íBìLå-ñç äiðt Bæéà íeLdceara wqer `edyk - ©¨§¥§¦¨©§¨

`l` ,"dnyl"d f` xqgy cala ef `l ,zinvr dipt jezn
llba z`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"n "jtid"d o`k miiw

;ely zinvrd diptd
áeúkL Bîk àlà11: ¤¨§¤¨

éúBà íúàøé éäzå"©§¦¦§¨¨¦
,"äãnìî íéLðà úåöî¦§©£¨¦§ª¨¨
ìbøä úîçî Leøt¥©£©¤§¥
Búeðèwî ìbøäL12, ¤ª§©¦©§

åéáà Bãnìå BìébøäL¤¦§¦§¦§¨¦
'ä úà àøéì Baøå§©¦¨¤
÷ñBò Bðéàå .Bãáòìe- §¨§§¥¥

,zeevnae dxezaìdîL ¦§¨
ék ,Lnîweqrl - ©¨¦

dcearaìéà Lnî dîL ¦§¨©¨¦
úeøøBòúä àìa øLôà¤§¨§Ÿ¦§§

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
dad`e-ìò íéiòáhä©¦§¦¦©

ïàéöBäì ,íéðt-ìk̈¨¦§¦¨
éelébä ìà álä øzñäî¥¤§¥©¥¤©¦
Baì úBîeìòzå çîa©Ÿ©§©£¦

,íéðt-ìk-ìòdielb dad` xxerle xevil egeka oi` m` - ©¨¨¦
lkl xxerl ,xen`k ,eilr - dad`d z` yibxi aldy ,eala
.eal mlrdae egena ybxezy ,zxzeqnd dad`d z` zegtd
miiwle dxez cenll zepekpe oevx ea zxxern efk dad` mb
deedn ,zxzeqnd dad`d ly dzexxerzd mby ixd .zeevn
d`vezk d`a ,ef dceara weqrl zepekpd ik ,ef dcearl daiq
dad`d z` xxern epi` `edyk ,mxa .zxzeqnd dad`dn
`id oi` ,eal zenelrza zniiw `idy zexnl ,zxzeqnd
"dnyl"d xqg `linne - dceara weqrl exxerl daiq deedn

- ?dnl jk lke ,ef dcearaøác äNBò íãà ïéàL Bîk ék¦§¤¥¨¨¤¨¨

àøé Bà BáäBà ïk-íà-àlà BðBöø úàlîì Bøáç ìéáLa¦§¦£¥§©§Ÿ§¤¨¦¥£¨¥
ì úBNòì øLôà éà Ck ,epnîúàlîì úîàa Cøaúé BîL ¦¤¨¦¤§¨©£¦§¦§¨¥¤¡¤§©§Ÿ

BðBöø,d"awd ly -Búáäà úeøøBòúäå ïBøëæ éìa ãáì §§©§¦¦§§¦§§©£¨
.íéðt-ìk-ìò Baì úBnìòúå BzáLçîe Bçîa ììk Búàøéå§¦§¨§¨§Ÿ©£©§§©£ª¦©¨¨¦
z` zegtl xekfiy -
dxxerie gena dad`d
m` ,j` .eal zenelrza
xxer `l `ed df xac mb
ezcear oi` - ekeza
oevx `lnl ick ziyrp
el oi`y zexnl ,d"awd
zinvr dipt mey
`ed `l` ,ef ezceara
llba dze` dyer

.ezelibxäáäà íâå§©©£¨
dcáìxxern `ed m` mb §©¨

dad` ekeza dlbne
ef m` j` ,d"awdldad`

calaxxeriy ilan
,d`xi mb ekezadðéà¥¨

,"äãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£¨
,ziyrp `id m` -éìa§¦

äàøéäàzz,dpezgz d`xi -àéäL ,úBçôìd`xid - ¦§¨©¨¨§¨¤¦
,dpezgzd,ìàøNé ìk áìa úøzñîdceard :xnelk - §ª¤¤§¥¨¦§¨¥

,d`xid ybxd ila ,cala dad` zexxerzd jezn dyer `edy
mya z`xwp dpi`dcear`ed ixdy ,"dnyl"d o`k yi mpn` ;

aygidl dleki `id oi` z`f lkae ,'d zad` jezn z`f dyer
,epec` z` zxynd cark - drnyn dcear ,oky ."dcear"l

z` ez`xi jezn xwira d`a ezcearyepec`oa enk `ly ;
dxqgy oeikne .eil` ezad` jezn xwira eia` oevx `lnny

"dcear"l aygp df oi` - d`xid.ïn÷ì øàaúiL Bîk- §¤¦§¨¥§©¨
.`"n wxta

ì àlL ÷ñBòLëedîL §¤¥¤Ÿ¦§¨
,Lnîcala ef `ly - ©¨

ef dceara xqgy
dad` ly "dnyl"d
dceardy `l` ,d`xie
`ly yexita ziyrp

wx ,dnylìBæéà íeL §¥
,Bîöò ãBáëì äiðt§¦¨¦§©§
-ãéîìz úBéäì ïBâk§¦§©§¦

àðåb éàäëe íëç- ¨¨§©©§¨
,dneckeäiðt dúBà éæà£©¨§¦¨

dâðc ätìwä ãvnL¤¦©©§¦¨§Ÿ©
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åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç
åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå
äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì
äøåúäå åúøåúá úùáìúî äâåðã äôéì÷ä ãöîù äéðô
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יג.11. כט, ˘ËÈÏ"‡:12.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ י"ל שאז - ט "ו) פרק (כדלעיל בגדלותו עצמו) שהרגיל (מפני באם "משא"כ
בכאו"א, נמצא שזהו מפני - בקטנותו דנקט וי"ל וצ"ע. הפ'). (שבסוף מלוקטת בתפילה וכמו ג"ז, מעלה עבודתו דתחלת שהלשמה

תורה ע"פ נמצא גו'".˘ˆÂÂÈ˙‰וצ"ל לבניך ושננתם
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ניסן  ה' רביעי יום
,cp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîæ ìë êà .î ÷øô,dp 'nr cr.úåëéøàá ì"ðë

äøBzäå ,BúøBúa úLaìúî,dipt dze` jezn cnly - ¦§©¤¤§¨§©¨
,äòL éôì ätéìwä CBúa úeìb úðéçáa àéäzelbd - ¦¦§¦©¨§©§¦¨§¦¨¨

,dry itl wx `idäàéánL ,äáeLz äNòé øLà ãò©£¤©£¤§¨¤§¦¨
BúøBz íb ¯ 'ä ìà BáeLaL ,íìBòì äàeôøcnly - §¨¨¨¤§¤©¨

,dtilw ly dipt jezn
eøîà ïëìå .Bnò äáL̈¨¦§¨¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì13÷ñòé íìBòì" : ¦§¨¨§¨©£Ÿ
'eëå íãà,dxeza - ¨¨§

,dnyl `ly elit`
ì àlL CBznLdîL ¤¦¤Ÿ¦§¨

ì àa,éàcåa "dîL ¨¦§¨§©©
úBNòì BôBñ éàcåaL¤§©©©£
Bà äæ ìebìâa äáeLz§¨§¦§¤
àì ék ,øçà ìebìâa§¦§©¥¦Ÿ

.çcð epnî çcéin mb - ¦©¦¤¦¨
"gcp" miieqn onfa didy

,d"awdnx`yi `l,gcip
xefgz ,daeyz dyriy dryae ;daeyza xefgi seqal `l`
ribi `ed f`y ixd - dipt jezn cnly dxezd mb dyecwl
"dnyl `ly"ny `l `ed xn`nd yexity ixd ."dnyl"l

`edleki`edy `l` ,"dnyl"l ribdli`cea."dnyl"l ribi
avnl dyrii - dnyl `ly cnly dn mb ,efn dxizie"

- "dnyl dligzkln cnlp eli`k (dlri)x"enc` w"k zxrd
.`"hily,dnyl `ly ynn `ed cenildyk `ed xen`d lk

.invr ceak ly dipt mylì àì ,ízñ äNBòLk CàdîL ©§¤¤§¨Ÿ¦§¨
ì àlL àìåãiî àlà ,äáeLúa éeìz øácä ïéà ¯ dîL §Ÿ¤Ÿ¦§¨¥©¨¨¨¦§¨¤¨¦¨

ì äæ øác ãîBìå øæBçL,íúña ãîlM äî íb éøä ,dîL ¤¥§¥¨¨¤¦§¨£¥©©¤¨©¦§¨

,àìéòì àçøôe äæ ãenìì óøèöîe øaçúîdlere - ¦§©¥¦§¨¥§¦¤¨§¨§¥¨
,dlrnl.dâðc ätì÷ íeL ïéãò Ba Laìúð àlL øçàî¥©©¤Ÿ¦§©¥£©¦§¦¨§Ÿ©

dxezd cenil okle) zinvr dipt jezn cnl `l `ed ,ixdy -
,ely oey`xd`lwx o`k xqg did (dbep ztilwa zelba did

dler df okl ,"dnyl"d
lr xfeg `edyk ,zrk
."dnyl" cenil eze`
÷ñòé íìBòì" ïëìå§¨¥§¨©£Ÿ

."'eë íãàmb ,dxeza - ¨¨
dpeekd dxqg xy`k
`ly"dny iptn ,"dnyl"
cenild ribi "dnyl
e`le) "dnyl"l envr
,daeyz ici lr `wec
cnly dn z` dlrnd
lr (`l` ,"dnyl `ly"
eze` ycgn cnliy ici

."dnyl" jezne xacïëå§¥
,äðeëa àlL älôúa ïéðòäxg`l lltzn `ed m`y - ¨¦§¨¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

zncewd dlitzd mb dler - dpeek jezn dlitz dze` ,okn
,dpeekd da xqg didyøäfa áeúkL Bîk14:xy`a §¤¨©Ÿ©

ezpeeky oeeikny ,"oexg` qxhpew"a oldl aezk ,dlitzl
y ,xacd witqn okl ,minyl `id (dlitza),dpyd lk jyna

jezn zg` dlitz ,dpyd lk ly zelitzd lkn ,sxhvz
wlg - xg` mei ;dpeeka df wlg lltzd `ed cg` mei) dpeek
dnly zg` dlitz ztxhvn ,dpyd lk jynay cr ,xg`
lk jyna lltzdy zelitzd lk dlrnl f` zeler (dpeeka

.dpyd

.î ÷øt,zeevnde dxezd ziilry ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
dxez cenill mi`iand oevxae dpeeka dielz ,miiwne cnel icediy

ezpad jezn ze`ad d`xie dad`a md epevxe ezpeek m` :zeevn meiwle

mler" zexitq xyra eizeevne ezxez f` zeler - 'd zelcba dwenrd

mler `edy ,"d`ixad

dad` od m` ,j` ;dbydd

zeler - zeirah d`xie

xyra zeevnde dxezd

,"dxivid mler" zexitq

.zecnd mler `edy

dxez cnel `edyk m` ,mxa

`ly" epi` m` mb ,d`xie dad` ly "dnyl"d xqg ,zeevn miiwne

,"dcneln miyp` zevn" jezn `l` ,(zinvr dipt llba) ynn "dnyl

cenil geka oi` - zeevn miiwle dxez cenll ezephwn libx `edy iptn

xiaqd - eli`e .('d iptl) ,"'d mcw" zelrl ,ely zeevnd meiwe dxezd

cenild sxhvn - "dnyl" dxez dze` cnele xfeg `edyk - owfd epax

dler `ed mbe ,igkepd "dnyl" cenill ,"dnyl"d ea xqg didy mcewd

."dnyl" cnly igkepd cenild mr cgi dlrnlàlL ïîæ ìk ,Cà©¨§©¤Ÿ
äæ øác ãîìå øæç̈©§¨©¨¨¤

ìdîLcnle xfg `ly - ¦§¨
cnly dn z` "dnyl"
miyp` zevn" cvn mcew
xqge ,"dcneln
,cenil eze`a "dnyl"d
elôà äìBò Bãenì ïéà¥¦¤£¦

,äiNòäå äøéöéä íìBòa úBøéànä úBøéôñ øLòa`l - §¤¤§¦©§¦§¨©§¦¨§¨£¦¨
,"d`ixad mler" zexitq xyra dler ecenil oi`y cala ef
`l mbe "dxivid mler" zexitq xyra dler epi` mb `l`
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øùà ãò äòù éôì äôéì÷ä êåúá úåìâ 'éçáá àéä
'ä ìà åáåùáù íìåòì äàåôø äàéáîù äáåùú äùòé
÷åñòé íìåòì ì"æø åøîà ïëìå åîò äáù åúøåú íâ
éàãåá äîùì àá äîùì àìù êåúîù 'åëå íãà
ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùú úåùòì åôåñ éàãåáù
äîùì àì íúñ äùåòùë êà çãð åðîî çãé àì éë øçà
ãéî àìà äáåùúá éåìú øáãä ïéà äîùì àìù àìå
íúñá ãîìù äî íâ éøä äîùì äæ øáã ãîåìå øæåçù
àìù øçàî àìéòì àçøôå äæ ãåîéìì óøèöîå øáçúî
÷åñòé íìåòì ïëìå äâåðã äôéì÷ íåù ïééãò åá ùáìúð
:øäæá ù"îë äðååëá àìù äìôúá ïéðòä ïëå 'åë íãà

êà î ÷øôäæ øáã ãîìå øæç àìù ïîæ ìë
ñ"éá 'éôà äìåò åãåîéì ïéà äîùì
'éçá ïä úåøéôñä éë äéùòäå äøéöéä íìåòá úåøéàîä
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ב.13. כג, נזיר ב. נ, -14.פסחים ב". רמה, לזח"ב הכוונה ˘ËÈÏ"‡."כנראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipסו 'd iriax mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
á"ò à"ì óã â"ç øäæá ù"îë)
íù 'éò 'á ãåîò à"ë÷ óãå
ïéòé÷ø àò÷áå à÷ìñ äìî àéää
áè áè éà øòúàã äî øòúàå 'åë
äìî à"ò ä"÷ óãå ù"ò 'åë
àì÷ äéðéî ãéáòúà àúééøåàã

'åë ÷éìñåïéì÷ á"ò ç"ñ÷ 'ãå
ïéòé÷ø ïéò÷á àúåìöå àúééøåàã

:('åë

,"diyrd mler" zexitq xyraúBðéça ïä úBøéôqä ék¦©§¦¥§¦
ïäáe ,úeäìà,zexitqa -óBñ-ïéà øBà ãçéúîe Laìúî ¡Ÿ¨¤¦§©¥¦§©¥¥

,Lnî àeä-Ceøa,zexitqd xyra dler did ecenil m`ae - ¨©¨
,`edÎjexa seqÎoi` xe`a dler ecenily xne` df didàìáe§¨

eîéçøe eìéçcila - §¦§¦
,dad`e d`xiàìëé àì̈¨§¨

,'ä íã÷ í÷éîìe à÷lñì§©§¨§¥¨¢¨
zelrl ecenil geka oi` -
iptl ,"'d mcw" cenrle
,`edÎjexa seqÎoi` xe`
,'íéðewz'a áeúkL Bîk§¤¨©¦¦

."xdef ipewiz"a -÷ø©
úBìëéäì äìBò Bãenì¦¤§¥¨
úeiðBöéç ïäL ïéøBãîe§¦¤¥¦¦

úBîìBòä"zexitq"d - ¨¨
ly zewl`de zeiniptd od
eli`e ,zenlerd
md "oixecn"de "zelkid"d
oipr - zenlerd zeipevig
ly oipr `le "mler" ly

,"zewl`"ïäaL- ¤¨¤
,"oixecn"ae "zelkid"a
;íéëàìnä íéãîBò§¦©©§¨¦
íéiç áøä áúkL Bîëe§¤¨©¨©©¦
øòLa ì"æ ìàèéå¦©©§©©
,á ÷øt äàeápä©§¨¤¤
äðeëa àlL äøBzänL¤¥©¨¤Ÿ§©¨¨
íìBòa íéëàìî íéàøáð¦§¨¦©§¨¦§¨

íìBòa íéëàìî íéàøáð äðek éìa úBönäîe ,äøéöéä©§¦¨¥©¦§§¦©¨¨¦§¨¦©§¨¦§¨
,äiNòämi`xap ,dpeek ila zeevnde dxezdn mby oeeikne - ¨£¦¨

zellkp zeevnde dxezd oi`y ,xacd zernyn ,mik`ln
zeipeviga enewny oipr od `l` ,zewl` ody "zexitq"a
oi` ,xen`d "d`eapd xry"a "dpeeka `ly" milnd .zenlerd
wtzqd wxe ,llk daygne dpeek lk el dzid `ly ornyn

- oky ,zeevnd ziiyre milnd zxin` mvraíéëàìnä ìëå§¨©©§¨¦
.äøeöå øîç éìòa íäe`xap epnny xacdy ,dxend xac - ¥©£¥Ÿ¤§¨

xeaicd mvr) "xneg"l sqep el did ,(devnd e` cenild)
ziiyrl zercend ,zelnd yexit ±) "dxev" mb ,(diyrde
"xneg"n ,oky ."dnyl"d xqgy `l` - (dfa `veike devnd
"zxev"- ,devnd "zxev"ne ,j`ln ly "xneg"d `xap ,devnd
,"diyrd mler"a e` "dxivid mler"ay dcaerde ;j`lnd
cenill e` devnly ,d`xn ,dxeve xneg lra j`ln `xap
,dxev mbe xneg mb yi ,l`hiee miig iax xacn mzece` dxezd
oda xqgy iptn wx `ed ,"dpeeka `ly" `xwpy dne

"dnyl"d1zeipevig"a el` zeevne ef dxez zeler z`f lkae ;

zeinipt" - zexitqa `le ,mik`lnd zbxc - cala "zenlerd
xqgy zeevnle dxezl xen`k qgiizn lirl xen`d ."zenlerd

" yxetna zeyrpe zecnlp od oi` j` ,"dnyl" dpeekd oda`ly
."dnyløBz ìáàä,dcnlpy -ì àlL,Lnî dîL`l` - £¨¨¤Ÿ¦§¨©¨

,xg` xac mylïBâk- §
ick cnel `edyúBéäì¦§

éàäëe íëç-ãéîìz©§¦¨¨§©
àðåb,dneckeäìBò dðéà ©§¨¥¨¨

,ef dxez -äìòîì ììk- §¨§©§¨
dler dpi` `idelôà£¦

øBãîe úBìëéäì§¥¨§
,äMã÷c íéëàìnäik - ©©§¨¦¦§ª¨

zenlerd zeipevig ixd
.dyecw ly oipr `idàlà¤¨

íìBòa ähîì úøàLð¦§¤¤§©¨¨¨
øBãî àeäL éîLbä äfä©¤©©§¦¤§

;úBtìwädf mewna ©§¦
dcnlpy dxezd zx`yp
diptd mvr ik ,dipt jezn

.dtilwd cvn d`aääâä
øäfa áeúkL Bîk)*§¤¨©Ÿ©
á ãenò àì óc â ÷ìç¥¤©©
ïiò ,á ãenò àë÷ óãå§©©©¥
à÷ìñ älî àéää :íL̈©¦¦¨©§¨

'eë ïéòé÷ø àò÷áe- ©§¨§¦¦
zrwea"e dler dln dze`

"miriwxäî øòúàå§¦§©©
øòúàcdn xxerzne - §¦§©

:xxerzny,'eë áè áè éàly xeaic) daeh `id dlnd m` - ¦©©
,'ek aeh xxerzn - (dnecke dxez:à ãenò ä÷ óãå ;íL ïiò©¥¨§©©

;'eë ÷éìñå àì÷ dépî ãéáòúà àúéøBàc älîly xeaicn - ¦¨§©§¨¦§¨¦¦¥¨¨§¨¦
,dlrnl dlery lew deedzn dxezïéì÷ :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦

ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe àúéøBàc2'eë- §©§¨§¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦
"miriwx mirwea"e dlrnl miler dlitzde dxezd zelew:(

xdef"ay mixen`d mixacd lkndxezd ixeaicy ,mi`ex ep` "
."miriwx mirwea"e dlrnl milerìò øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©

÷eñt3"LîMä úçz ìîòiL Bìîò ìëa íãàì ïBøúi äî" : ¨©¦§§¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©©¨¤
y "lnr"a wxy ,l"f epinkg mixne` df weqt lr -zgz,ynyd

dxez ik ,oexzi mc`l yi "dxez lnr"a eli`e ,oexzi mc`l oi`
`l` ,ynyd zgz dppi`dlrnl"xdf"a eli`e - ynydn

:df weqt lr xn`pïéâa ãéáò éà ,àúéøBàc àìîò elôàc©£¦£¨¨§¨§¨¦¨¦§¦
.'eë déø÷é,ceak liaya dyrp `ed m` ,dxez lnr elit`y - §¨¥

."oexzi dn" xn`p eilr mbe ,"ynyd zgz"y lnr ok mb `ed
:eøîàL eäæål"f epinkg -4:Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLà" §¤¤¨§©§¥¦¤¨§¨§©§

.äfä íìBòa ähîì øàLð àlL Leøt ,"Bãéa:xnelk - §¨¥¤Ÿ¦§©§©¨¨¨©¤
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íéøîà éèå÷éì
àìáå ùîî ä"á ñ"à øåà ãçééúîå ùáìúî ïäáå úåäìà
ù"îë 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àì åîéçøå åìéçã
ïäù ïéøåãîå úåìëéäì äìåò åãåîéì ÷ø íéðå÷éúá
ù"îëå íéëàìîä íéãîåò ïäáù úåîìåòä úåéðåöéç
äðååëá àìù äøåúäîù á"ô 'àåáðä øòùá ì"æ å"çøä
äðååë éìá úåöîäîå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð
íéëàìîä ìëå äééùòä íìåòá íéëàìî íéàøáð
äîùì àìù äøåú ìáà äøåöå øîåç éìòá íä
äìòîì ììë äìåò äðéà â"äëå ç"ú úåéäì ïåâë ùîî
úøàùð àìà äùåã÷ã íéëàìîä øåãîå 'åìëéäì 'éôà

éîùâä æä"åòá äèîì
*úåôéì÷ä øåãî àåäù
äî ÷åñô ìò øäæá ù"îëå
åìîò ìëá íãàì ïåøúé
ùîùä úçú ìåîòéù
àúééøåàã àìîò åìéôàã
'åë äéø÷é ïéâá ãéáò éà
ïàëì àáù éî éøùà ù"æå
àìù 'éô åãéá åãåîìúå

.æä"åòá äèîì øàùðãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã óàå
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של 1. רבה ז"ל, יצחק לוי ר' הרה"ח הרה"ג אביו בשם שליט"א אדמו"ר מכ"ק הוא וצורה " חומר בעלי הם המלאכים ב"וכל הפירוש
השמטת2.יקטרינוסלב. (והוא כן צ"ל כאן שגם ונ"ל רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: שלפ"ז ‰È˙ÚÓ˜"בזהר הציונים שבב' ובפרט (

מדייק זו ˘ËÈÏ"‡.בהגהה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ - "˜ÈÏÒ„.3.ג א, א.4.קהלת נ, פסחים



סז oqip 'd iriax mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eli`e ;dlrnl dzlr cnly dxezde "dnyl" did ecenil
dhnl dxezd f` zx`yp - "dnyl `ly" `ed cenildyk
zevn" cvn `ed cenild m`y epcnl ,mipt lk lr .dfd mlera
xqgy `l` ,dipt myl cenild oi`y zexnl ,"dcneln miyp`

dad` ly "dnyl"d ea
cenil eze` oi` - d`xie
zexitqa dlrnl dler
,zn`a ,recn .zepeilrd
dler ef dxez oi`
dxezd - ?dlrnl
cg` xac ixd md d"awde
`id dxezd ixdy ,ixnbl
oevxde ,d"awd ly epevx
dlrnl `ed ixd oeilrd
Îm` ,zepeilrd zexitqdn
dxezd lr recn ok
ick "dpeek"l wwcfdl
dci lr zelrzdl
zenleray zexitqa
?"d`ixa"de "dxivi"d
od zexitqd ,mpn`
`id dxezd la` ,zewl`
`edy oeilrd oevx ixd
!?zexitqdn dlrnl

:"`ipz"d oeylae
-àLã÷å àúéøBàc óàå§©§©§¨§ª§¨

éøa,ãç àlk àeä-C,cg` xac md d"awde dxezd -àeäL §¦ª¨©¤
,d"awdBðBöøe,dxez -ãçà"dpeek"d dxqgyk recn okÎm` - §¤¨

`edy dxeza "dnyl" lyzelrl ef dxez geka oi` ,cnel
ly exeaic :oldl owfd epax xiaqn - ?zexitq xyra dlrnl
zexnl okle ,inyb xeaic `ed ,dxezd ixac xacnd mc`
dpi` mday ziwl`d zeigdy ,dyecw ixaca o`k xaecny

a dqeknmze`mixacd x`y ly zeigd z` miqknd miyeal
jxca dignd ziwl`d zeigdy oeeik j` ,dfd mleray miinybd
df xac ixd - znvnevn zeig `id ,miinybd mixacd z` llk
dl` mixeaic oi` okle .dxez ly miinybd mixeaica mb miiw
mda yi m` wxe .zewl` ody zepeilrd zexitqa zelrl mileki

dpeekdzipgexdd`xide dad`d f` zelrn - d`xie dad` ly
oeilrd oevxd mda `hazne zexitql dxezd ixac z`ieliba-

éøa-àLã÷ éøäàeä-C,d"awd -ïéîìò ìk àlîî eäéà £¥ª§¨§¦¦§©¥¨¨§¦
,äåLa,deeya zenlerd lka `vnp -ïéà ïë-ét-ìò-óàå §¨¤§©©¦¥¥

éepMäå ;íúìòîa íéåL úBîìBòä,edpynl cg` mler oiay - ¨¨¨¦§©£¨¨§©¦
,íéìa÷îäî àeä,ziwl`d zeigd z` -:úBðéça 'áaizya - ¥©§©§¦§§¦

:edpynl cg` mler oiay lcadd `hazn zepiga,úçàä̈©©
íéðBéìòäL,mipeilrd mi`xapde zenlerd -äøàä íéìa÷î ¤¨¤§¦§©§¦¤¨¨

;íéðBzçzäî õ÷ ïéàì äìBãb øúBédlecb dx`d milawn md ¥§¨§¥¥¥©©§¦
mi`xapde zenlerd milawny dx`dd xy`n daxda

;mipezgzd,úéðMäålcadd `hazn da ,dipyd dpigad - §©¥¦
:`ed ,mipezgze mipeilr oiayíéìa÷nL,mipeilrd -éìa ¤§©§¦§¦

;íéðBzçzäk Ck-ìk íéaø íéëñîe íéLeáìdx`dd - §¦¨¨¦©¦¨¨§©©§¦
,mikqne miyeal daxd jkÎlk ila `id ,mipeilrd milawny
zlawa xacdy enk
ici lr dx`dd

:mipezgzdäfä íìBòå§¨©¤
ìôMä íìBò àeä- ¨©¨¨
z`hazn ezeltye'áa§

:úBðéça:zexen`d -ék §¦¦
BaL äøàääzeigd - ©¤¨¨¤

z` dignd ziwl`d
,dfd mlerdúîöîöî§ª§¤¤

,ïBøçàä äö÷ ãò ãàî§Ÿ©¨¤¨©£
,éîLâå éøîç àeä ïëìå§¨¥¨§¦§©§¦

,úàæ íâåjkl sqepe - §©Ÿ
,dipyd dpigadàéä- ¦

,znvnevnd dx`dd
ea zyaelníéLeáìa¦§¦

ãò ,íéaø íéëñîe¨¨¦©¦©
dâð útì÷a äLaìúpL¤¦§©§¨¦§¦©Ÿ©
íéøác ìk úBéçäì§©£¨§¨¦
,äfä íìBòaL íéøBähä©§¦¤¨¨©¤
miwxta epcnly itke -
mixacd lky ,mincewd
mixzende mixedhd
zeidl milekie ,"dbep ztilw"n zeig milawn ,dfd mleray

,jkn jtidl mbe dyecwle aehl mb milvepnàeä íììëáe- ¦§¨¨
,dfd mleray mixedhd mixacd lk jezaúéðeiçä Lôð¤¤©¦¦

úøaãnLk ,ïëìå ;íãàaL úøaãnä,zipeigd ytpd -éøác ©§©¤¤¤¨¨¨§¨¥§¤§©¤¤¦§¥
ïéàå ,úBLBã÷ úBiúBà ïäL óà ,äðek àìa älôúe äøBz¨§¦¨§Ÿ©¨¨©¤¥¦§§¥
øézñäì ììk ìécáî Cñî úéðeiçä LôpaL dâð útì÷§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦¨¨©§¦§¨§©§¦
àéäL Bîk ,ïäa úLaìîä Cøaúé BúMã÷ ìò úBqëìe§©©§ª¨¦§¨¥©§ª¤¤¨¤§¤¦
úéðeiçä LôpaL Cøaúé BúMã÷ ìò äqëîe úøzñî©§¤¤§©¨©§ª¨¦§¨¥¤©¤¤©¦¦

,íéìèa íéøác úøaãnLk,milha mixac mixacnyk - §¤§©¤¤§¨¦§¥¦
,d"awd ly ezyecw lr dxizqne dbep ztilw dqknLôpaLå§¤©¤¤

,íéøBähä íéiç éìòa øàLaL úéðeiçädqkn mda mby - ©¦¦¤¦§¨©£¥©¦©§¦
;mday d"awd zyecw lr xzeia dax dcina dbep ztilwóàc§©

dépî éeðt øúà úéìc5,,d"awdn iept mewn oi`y zexnl - §¥£©¨¦¥
`vnp jxazi `edy ixdzxacn `idy drya mb zipeigd ytpa

,cvik .miig ilra x`y ly zipeigd ytpa e` ,milha mixac
ezyecw lr llka my dqkz dbep ztilwy ,xnel jiiy ,`eti`

:owfd epax jk lr xne` ?d"awd lyeîéúñ eäéà íB÷î-ìkî¦¨¨¦§¦
ïéîéúñ ìëc6,,mixzzqnd lkn "xzzqn"d `ed d"awd - §¨§¦¦

"øzzñî ìà" àø÷ðå7,,mi`xapdn envr xizqn `edy -íâå §¦§¨¥¦§©¥§©
úøzzñî Cøaúé epnî úeiçä úeèMtúäå äøàää©¤¨¨§¦§©§©©¦¤¦§¨¥¦§©¤¤
äøzzñðå äLaìúpL ãò ,íéîeöòå íéaø íéëñîe íéLeáìa¦§¦¨¨¦©¦©£¦©¤¦§©§¨§¦§©§¨
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íéøîà éèå÷éì
ïéîìò ìë àìîî åäéà ä"á÷ éøä ãçà åðåöøå àåäù
éåðéùäå íúìòîá íéåù úåîìåòä ïéà ë"ôòàå äåùá
íéìá÷î íéðåéìòäù 'àä 'éçá 'áá íéìá÷îäî àåä
úéðùäå íéðåúçúäî õ÷ ïéàì äìåãâ øúåé äøàä
íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
åáù äøàää éë 'éçá 'áá ìôùä íìåò àåä æä"åòå
éîùâå éøîåç àåä ïëìå ïåøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîåöî
äùáìúðù ãò íéáø íéëñîå íéùåáìá àéä úàæ íâå
æä"åòáù íéøåäèä íéøáã ìë úåéçäì äâåð úôéì÷á
ïëìå íãàáù úøáãîä úéðåéçä ùôð àåä íììëáå
ïäù óà äðååë àìá äìôúå äøåú éøáã úøáãîùë
úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷ ïéàå úåùåã÷ úåéúåà
'úé åúùåã÷ ìò úåñëìå øéúñäì ììë ìéãáî êñî
åúùåã÷ ìò äñëîå úøúñî àéäù åîë ïäá úùáåìîä
ùôðáùå 'éìèá íéøáã úøáãîùë úéðåéçä ùôðáù 'úé
øúà úéìã óàã íéøåäèä íééç éìòá øàùáù úéðåéçä
øúúñî ìà '÷ðå ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéà î"î 'éðéî éåðô
úøúúñî 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå äøàää íâå
äùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéëñîå íéùåáìá
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ב.5. צא, נז; תיקון זוהר, זהר.6.תיקוני לתיקוני יב.7.הקדמה מה, ישעי'



oqipסח 'd iriax mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)

;dâð Leáìadbep ztilw yeala ef zexzzqde zeyalzd - ¦§Ÿ©
ytpa e` ,milha mixac zxacn `idyk zipeigd ytpa ,`id
zyaeln ziwl`d zeigd mda ,miig ilra x`y ly zipeigd

;mixizqnd mikqne miyealaúBiúBàa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¨¦
éøác ìL úBLBãwä©§¤¦§¥
äaøcàc ,älôúe äøBz¨§¦¨§©§©¨

,jtidl -dâð útì÷§¦©Ÿ©
úììëðå áBèì úëtäúî¦§©¤¤§§¦§¤¤
ìéòì økæpk ,Bæ äMã÷a8 ¦§ª¨©¦§¨§¥
dxez ixeaicay ,ixd -
`ly cala ef `l ,dlitze
miyeald mda miniiw
,dbep ztilw ly mikqnde
dbep ztilw ,jtidl `l`
ici lr zktdp dnvr
- dyecwl dl` mixeaic
,dipyd dpigal xy`ae
miyeald llbay
mlerd ,miaxd mikqnde
,ltyd mler `ed dfd
ixnbl mipey ,jka ixd
dlitzde dxezd ixeaic
mlerd ipipr x`y xy`n
dpigal rbepa eli`e ;dfd
dx`ddy ,dpey`xd
ipipr z` dignd ziwl`d

dxezd ixeaic mieey - xzeia znvnevn `id ,dfd mlerd
mixeaic mpid md mb ixdy ,dfd mlerd ipipr x`yl dlitzde

:"`ipz"d oeylae - miinybkîïäaL äøàää íB÷î-ì- ¦¨¨©¤¨¨¤¨¤
,dlitzde dxezd ixeaicaúðéçáa àéä ,Cøaúé BúMãwî¦§ª¨¦§¨¥¦¦§¦©

àeä øeacäå ìBwäL øçàî ,ïBøçàä äö÷ ãò íeöîö¦§©¨¤¨©£¥©©¤©§©¦
.éîLb`ziixe`" ixde ,dxez ixeaic md dl`y zexnl ,okle - ©§¦

,z`f lka ,(cg` xac md d"awde dxezd=) "cg `lek d"aewe
md oi` ,d`xie dad` ly zipgexd "dpeek"d mda dxqg m`
xg`n ,zewl` ody zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl mileki

.xzeia znvnevn - mday ziwl`d dx`ddy
ì äðeëa äøBúå äðeëa älôúa ìáàdîLlltzn `edy - £¨¦§¦¨§©¨¨§¨§©¨¨¦§¨

,"dnyl" dpeek jezn dxez cneleúLaìúî äðekä éøä£¥©©¨¨¦§©¤¤
,ïäì LøLå øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä úBiúBàazeize`l - §¦©¦¦§¦¨§Ÿ¤¨¤

,xne` `edy dlitzde dxezdàeä dúañáe dúîçnL¤©£¨¨§¦¨¨
àéä ïëì ,elà úBiúBà øaãîdad` ly zipgexd dpeekd - §©¥¦¥¨¥¦

,d`xieïúBà äìòî,dlitzde dxezd ixeaic z` -ãò ©£¨¨©
Bà äøéöéc úBøéôñ øNòa dîB÷îzexitq xyra - §¨§¤¤§¦¦¦¨

íéiìëN eîéçøe eìéçãa äðekä àéäM äî éôì ,äàéøác- ¦§¦¨§¦©¤¦©©¨¨¦§¦§¦¦§¦¦

mler" zexitq xyra `id dilrd f`y ,zeilky dad`e d`xi
,"d`ixad,'eë íéiòáè Bàf`y ,zeirah dad`e d`xi e` - ¦§¦¦

,"dxivid mler" zexitq xyra `id dilrd.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
d dpeekdy ixdzipgexonvr cvny ,xeaicd zeize` z` dlrn

zeize` odzeinyb,
mler" zexitq xyra
mler" e` ,"dxivid

;"d`ixadíLåxyra - §¨
,zexitqdälbúîe øéàî¥¦¦§©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§
Laìîä ,àeä-Ceøä©§ª¨
äøBzä úBiúBàa§¦©¨

,ïúðeëáe ãîBlL,oky - ¤¥§©¨¨¨
oevxd miiw dpeeka mb
dvex d"awdy ,oeilrd
ez` envr waci icediy

,d`xie dad` ici lrBà
,yaelnd oeilrd oevxd -
Bà ,dúðeëáe älôúa¦§¦¨§©¨¨¨

äåöîa,miiwn `edy - §¦§¨
,dúðeëáeoevxd xi`n - §©¨¨¨

oeilrdäìBãb äøàäa§¤¨¨§¨
,õ÷ ïéàì,my dlbzne - §¥¥

øéàäì ìBëé àlM äî©¤Ÿ¨§¨¦
ãBòa ììk úBlbúäìe§¦§©§¨§

úBiúBàä,dlitze dxez ly -,éîLbä äfä íìBòa äåönäå ¨¦§©¦§¨¨¨©¤©©§¦
e` dlitzde dxezd zeize`a oeilrd oevxd zelbzde zx`d -
llk dnec dpi` ,inybd dfd mlera oiicr odyk ,devna
dlrnl zeler ody drya ,oeilrd oevxd zelbzdle dx`dl

- "d`ixa"de "dxivi"d zenler zexitq xyraàìå dðéî àìŸ¦¨§Ÿ
,dúö÷îitk dx`ddn - dpnn zvwn `l s`e dpnn `l - ¦§¨¨

dlitzde dxezd zeize`yk) zexitqd xyra dxi`n `idy
zeize`yk zelbzdl lkez `l - (dlrnl zeler devnde
`ed df xace - inybd dfd mlera oiicr od dlitzde dxezd

,jk,ïéîiä õ÷ úò ãò,`ealÎcizrl ly -älòúiL,f` - ©¥¥©¨¦¤¦§©¤
"'Bâå 'ä ãBák äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä9,miiqny itke - ¨¨¦©§¦§¦§¨§§

,'d ceak e`xi mleky ,"eicgi xya lk e`xe" weqtdøkæpk©¦§¨
ìéòì10.úeëéøàaoeilrd oevxd xi`i ,`eal cizrl - §¥©£¦

y itk zeevnae dxeza ,zelbzda,mxa .dfd mlera dhnl od
itk zeevnae dxeza dxi`nd oeilrd oevxd zx`d ixd ,f` cr
zx`dl jxra dpi`e llk dnec dpi` ,dfd mlera dhnl ody
zeler zeevnde dxezdy drya oeilrd oevxd zelbzde

.dlrnl
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íéøîà éèå÷éì
úåùåã÷ä úåéúåàá ë"àùî äâåð ùåáìá äøúúñðå
úëôäúî äâåð úôéì÷ äáøãàã äìôúå äøåú éøáã ìù
ïäáù äøàää î"î ì"ðë åæ äùåã÷á úììëðå áåèì
ïåøçàä äö÷ ãò íåöîö 'éçáá àéä 'úé åúùåã÷î
äðååëá äìôúá ìáà éîùâ àåä øåáãäå ìå÷äù øçàî
úåéúåàá úùáìúî äðååëä éøä äîùì äðååëá äøåúå
äúîçîù ïäì ùøùå øå÷î àéäå ìéàåä øåáãä
ïúåà äìòî àéä ïëì åìà úåéúåà øáãî àåä äúáéñáå
àéäù äî éôì äàéøáã åà äøéöéã ñ"éá äîå÷î ãò
ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
ïåéìòä ïåöø àåäù ä"á ñ"à øåà äìâúîå øéàî íùå
åà ïúðååëáå ãîåìù äøåúä úåéúåàá ùáåìîä ä"á
äìåãâ äøàäá äúðååëáå äåöîá åà äúðååëáå äìôúá
ììë úåìâúäìå øéàäì ìåëé àìù äî õ÷ ïéàì
äðéî àì éîùâä æä"åòá äåöîäå úåéúåàä ãåòá
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ועוד.8. לז, לה, פרק ה.9.לעיל מ, לו.10.ישעי' בפרק



סט oqip 'fÎ'e iyiyÎiying mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ו' חמישי יום
,dp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øéàî íùå) ääâä,110 'nr cr:(åæ ïåöø

ניסן  ז' שישי יום
,dp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,110 'nr cr.(î"øá ù"îë

יום חמישי ֿ שישי ו 'ֿ ז 'ניסן 

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä
àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù
äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá
åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä
àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå

åöø éåìéâ÷ñò é"ò äìâúîä åð
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä
àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù

ääâäoevxd zelbzday ,owfd epax xne` ,d`ad ddbda
ziilr ici lr ,mipeilrd zenlera dlrnl zxvepd oeilrd

zr"a zeevnde dxezdoevxzecna zellkzd deedzn - "
`linny) "micqg"a zewznp "zexeab"de ,zenler mze`ay

drtyd dfÎiciÎlr zxvep
mlera dhnl micqg ly
miiqny itk ,`l` ;(dfd
"cegi"d xwir ,owfd epax
zexvei ,zecnd ly
mler"a zeevnd

."zeliv`døéàî íLå)*§¨¥¦
ãeçiä ïk-íb älbúîe¦§©¤©¥©¦
ìëa äNòpä ïBéìòä̈¤§©©£¤§¨
,äøBz ãeîìúå äåöî¦§¨§©§¨

ãeçé àeäLzecg`zd - ¤¦
,zellkzdeåéúBcî¦¨

,Cøaúézexitqd on - ¦§¨¥
,zenler mze`ay
,Bæa Bæ úBììëpL¤¦§¨¨
úBøeábä úB÷zîðå§¦§¨©§

,íéãñçaaeh didpy - ©£¨¦
,calaïBöø úò éãé-ìò©§¥¥¨

-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨
älbúîe øéànä ,àeä©¥¦¦§©¤
,íeöòå áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©§¨

àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
d`ad zexxerzd ici lr

- dhnlnàéä- ¦
,dhnln zexxerzddïäaL ,äøBzä ÷ñò Bà äåönä úiNò£¦©©¦§¨¥¤©¨¤¨¤

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø Laìîly zelbzdd - §ª¨§¨¤§¥¨
zwzndle zecna zellkzdl d`ian - "oevx zr" - oevx eze`

.zexeabdãeçiä øwò Cà,zeevne dxez ici lr deedznd - ©¦©©¦

úeäî àeä íML ,úeìéöàä íìBòa äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨§¨¨£¦¤¨¨
óBñ-ïéà ïìéöàîa úBãçéî ,Cøaúé åéúBcî úeîöòå§©§¦¨¦§¨¥§ª¨§©£¦¨¥
óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø úeîöòå úeäî àeä íLå ,àeä-Ceøä§¨¨§©§§¨¤§¥
-äøéöé-äàéøáa äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ,àeä-Ceøä§¤¨¨¨§©¦§¦¨¦§¦¨§¦¨
ïäî íìBò ìëa ,äiNò£¦¨§¨¨¥¤
LôpL óàå .Búìòî éôì§¦©£¨§©¤¤¤
äøBúa ÷ñBòä íãàä̈¨¨¨¥§¨
dðéà Bæ äåöîe¦§¨¥¨

eìéöàî,ú,ok m`e - ¥£¦
eze` ly egeka cvik
"cegi"d z` `iadl mc`
- ?"zeliv`d mler"a
ïBöø éøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥§
äåöîa Laìîä ïBéìòä̈¤§©§ª¨§¦§¨

,Bæ,jkn dlrnle -
yaelnd oeilrd oevxd

,dxezaàeä àeäå- §
,oeilrd oevxdBîöò©§

äøBzäå äëìä øácä©§©£¨¨§©¨
àeä ,da ÷ñBòL- ¤¥¨

`ed ,oeilrd oevxd
óBñ-ïéà øBàå úeäìà¡Ÿ§¥

,àeä-Ceøa ìéöànä- ©©£¦¨
zexitq xyr z` liv`dy

,"liv`nd mler"àeäL¤
,seqÎoi` xe` -BðBöøe§

Cøaúé BðBöøáe ,ãçà¤¨¦§¦§¨¥
åéúBcî ìéöàä¤¡¦¦¨

,Cøaúé Ba úBãçéîäxewn `ed oeilrd oevxdy ixd - ©§ª¨¦§¨¥
,zecndäøBz ÷ñò éãé-ìò älbúnä BðBöø éelb éãé-ìòå§©§¥¦§©¦§©¤©§¥¥¤¨

ïä ,Bæ äåöîe,zecnd -úBøeábä úB÷zîðå Bæa Bæ úBììëð ¦§¨¥¦§¨¨§¦§¨©§
:(Bæ ïBöø úòa ,íéãñça©£¨¦§¥¨

äæáe,epcnly dna - ¨¤
z` zelrn d`xie dad`y
,dlrnl zeevnde dxezd
oeilrd oevxd dlbzn mye
cegi dfÎiciÎlr deedzne

- oeilrdàä ,áèéä ïáeé¨¥¥¨
íéàø÷ð eîéçøe eìéçãc¦§¦§¦¦§¨¦

,ìLî Cøc "ïéôcb"dn - ©§¦¤¤¨¨

ze`xwp dad`e d`xiy
,lynl "miitpk":áéúëãk§¦§¦
aezky enk -11:íézLáe"¦§©¦

"óôBòéipyl dpeekd - §¥
,d`xie dad` ly mipiprd
íéiç áøä áúkL Bîëe]§¤¨©¨©©¦
øòL'a ì"æ ìàèéå¦©©§©©
,[àé ÷øt 'íéãeçiä©¦¦¤¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå
àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù

'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù

àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù
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ב.11. ו, ישעי'



oqipע 'g ycew zay mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ח' קודש שבת יום
,110 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éôðëù åîë éë,ep 'nr cr:(ç"òôá ù"îë

÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ

ïä óBòa íéôðkäL,enk -;'eë íãàä úBòBøæizyy myk - ¤©§¨©¦¨¥§¨¨¨
zerexf" zepekn d`xie dad` zecndcqg" :lynl ,"mc`d

,zipni rexf - cqg=) "`l`ny `rexc dxeab ,`pini `rexc
dad`l zepeekn ,sera "miitpk"d jk - (zil`ny rexf - dxeab

;d`xie,Løt íéðewzáe- ©¦¦¥¥
:eyxit "xdef ipewiz" xtqa
äøBúa íé÷ñBòäL¤¨§¦§¨
eîéçøe eìéçãa úBöîe- ¦§¦§¦§¦

,dad`e d`xiaíéàø÷ð¦§¨¦
åàì íàå ,"íéða"m` - ¨¦§¦¨

d`xide dad`d zexqg
,zeevnae dxezaíéàø÷ð¦§¨¦

ïéìëé àìc ,"íéçBøôà"¤§¦§¨¨§¦
.àçøôìoi`y - §©§¨

iptn ,gextl mzexyt`a
,miitpkd mdl zexqgy
dad`d zexqg :eppiprae
recn ,ok m` .d`xide
,d`xie dad` ze`xwp

?"miitpk" myaääâä-
,o`k xne` owfd epaxy dn
ze`xwp d`xie dad`y
iptn ,(oitcb) "miitpk"
opi` miitpkdy myky
zeynyn od ,serd xwir
oci lry ,df jxevl wx

dxezd z`zelrn d`xie dad` mb jk - gextle serl serd lkei
`ian jk lr - "xdef ipewiz"n `iad owfd epaxy itk ,zeevnde
mixaqen my - d"n oewiz "xdef ipewiz"n ef ddbda owfd epax

:hexhexta xzei mixacd,ä"î ïewúáe)*:aezk -àeä àôBòc §¦§¨
,è"èî,y`xn akxen serdy myke ,"h"hn" zpiga `ed "ser" -

:h"hn zpigaa mb xacd jk - miitpke seb,'é ¯ délc àLéø- ¥¨¦¥
,dnkg zpiga - 'ied myn "c"ei"d `ed ,h"hn zpiga ly y`xd

,c"ei ze`d zfnex dilr,å"àå ¯ àôeâå,h"hn zpiga ly sebd §¨¨
okle ,dyy xtqna ody zecnd zpiga - 'ied myn "e"`e"d `ed

,'e ze`a zefnexn od,'eë 'ä 'ä ¯ ïéôcb ïéøúeod miitpkd izy - §¥©§¦

,zeklne dpia zepiga ody ,'ied myn "oi"`d"d izyíìBò eðéäå§©§¨
,è"èî àø÷pL äøéöéäiga zfnex ,recid itk -,h"hn zp ©§¦¨¤¦§¨

,"h"hn" `xwpd "dxivid mler"lBáe12,"dxivid mler"a -ïä¥
äîëç úBðéçáe ïéçnä ïä délc àLéøå ,äðLnaL úBëìä éôeb¥£¨¤©¦§¨§¥¨¦¥¥©Ÿ¦§¦¨§¨

,úòc äðéa-y`xd oiprk ¦¨©©
zenewn dnka`edy ,

Îdnkg oigend zpiga
oipr iable .zrcÎdpia
mler"a dnewny dpynd

:df ixd ,"dxividïäL¤¥
ïãBñå úBëìää úeiîéðt§¦¦©£¨§¨

,ïäéîòèådpyna oky §©£¥¤
,dl` mipipr mb mpyi ixd
eìéçc ïéôcb ïéøúe§¥©§¦§¦

eîéçøemiitpkd izye - §¦
)mda sterl mpipry

zenewn dnkakzexrd -
(`"hily x"enc` w"k
- dad`e d`xil zepeeknd

,äàlò 'ä ïä-reciy ¥¦¨¨
zenewn dnka-àéäL¤¦

,eîéçød`lir 'd :ody - §¦
myay dpey`xd "`d"d)
dnka recid itky ('ied
zfnxn `id ,zenewn

,"dad`"läàzz 'äå- §©¨¨
zenewn dnka reciy-,äàzz äàøé àéädipyd "`d"de - ¦¦§¨©¨¨

"d`zz d`xi"l ,zenewn dnka recid itk ,zfnxn ,'ied myay
-`idy ,(d`xiaydpezgzddbixcnd)ãçôe íéîL úeëìî ìòŸ©§¨©¦©©
àéäL ,ìLî-Cøc Cìnä ãçôk ,'ä`id ,ef d`xi -äàøé §©©©¤¤¤¤¨¨¤¦¦§¨

,äàlò äàøé ïk-ïéàM-äî ;úéìâðå úéðBöéçdbixcnd - ¦¦§¦§¥©¤¥¥¦§¨¦¨¨
`idy ,d`xiay dpeilrd,úLa àøéezyea zngn `xi `ed - ¨¥Ÿ¤

,'d zelcbnúBøzñpä"î àéäzekiiyd -àéäå ,"eðéäìà 'äì- ¦¥©¦§¨©¡Ÿ¥§¦
,ef "d`lir d`xi"äàlò äîëçazfnxn dilry -íL ìL ã"eé §¨§¨¦¨¨¤¥

:(àðîéäî àéòøa áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa ä"éåäxen`d lkn £¨¨¨§¤¨§©§¨§¥§¨
;(oitcb) "miitpk" ze`xwp d`xie dad`y ,micnl ep`

epcnly dnl m`zdae
z` zelrn d`xie dad`y
epaei - zeevnde dxezd

:ahid mixacdBîk ék¦§
øwò íðéà óBòä éôðkL¤©§¥¨¥¨¦©

Búeiç ïéàå ,óBòäly - ¨§¥©
,serd,ììk íäa éeìz- ¨¨¤§¨

leki serd ixdy miiptka
,miitpkd ila mb zeigl

:ïðúãkepcnly itk -13: §¦§©
,"äøLk ¯ äétâà eìhð"¦§£©¤¨§¥¨
- eitpk elhipyk mb -

,xyk serdøwòäåly - §¨¦¨
,serdìëå BLàø àeäŸ§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù
íéàø÷ð åîéçøå åìéçãá
íéçåøôà '÷ð åàì íàå íéðá
*àçøôì ïéìëé àìã
óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë
íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî

óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë
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.12- וק"ל]. זו. בהג"ה כו"כ מתורץ [שאז וא"ו צ"ל: ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.13.(מ"ד פ"ג (חולין 'נשתברו' "במשנה:



עי oqip 'g ycew zay mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

àçøôì Bôeâå BLàøì íéLnLî ÷ø íðéà íéôðkäå ,Bôeb§©§¨©¦¥¨©§©§¦§Ÿ§§©§¨
;ïBäaelkei etebe ey`xy zxy ilk serl zeynyn miitpkd - §
;serl,ïBéìòä ãeçiä øwò ïä úBöne äøBzä ,ìLî-Cøc Cëå§¨¤¤¨¨©¨¦§¥¦©©¦¨¤§

,ïäéãé-ìò älbúnä ïBéìòä ïBöø éelb éãé-ìòdxezd ici lr - ©§¥¦§¨¤§©¦§©¤©§¥¤
,zeevndeeìéçcäå§©§¦
eîéçøed`xide - §¦

,dad`deíéìòî íä¥©£¦
ïúBàdxezd z` - ¨

,zeevndeíB÷îì§¨
øBà ïBöøä Ba älbúiL¤¦§©¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

ïäL ,ãeçiäåmewnd - §©¦¤¥
zenler ,`edäøéöé§¦¨

.äàéøáeze`xwp okle - §¦¨
"oitcb" d`xie dad`
zelrn ody iptn ,(miitpk)
myk ,zeevnde dxezd z`

n miitpkdyz` zenix
.dlrnl serdääâälr

,xn` owfd epaxy dn
oevxd dlbzn ea mewndy
`edÎjexa seqÎoi` xe`
zenlera `ed ,cegide
- "d`ixa"de "dxivi"d

ddbda xidaneBà)*
øNòa äiNòa elôà£¦©£¦¨§¤¤

,äMã÷c úBøéôñ- §¦¦§ª¨
,"diyrd mler"ayíB÷î§
,úBiNòî úBöîzeevnd ziilr zeidl dleki ,my mb - ¦§©£¦

zeevnd z` miniiwny drya z`fe ,oeilrd cegid zelbzde
ler zlawy ,ler zlaw jeznzeklnzekiiy dl yi ,miny

,"diyrd mler"l.àø÷î ïëå`hal `id "`xwn"ay devnd - §¥¦§¨
ik ,"diyrd mler"l zekiiy jkl yiy ixd ,xeaica miweqtd z`

,"`hef dyrn" ly oipr `ed xeaicãeçiä älbúî äðLna ìáà£¨©¦§¨¦§©¤©¦
,äøéöéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàåwqt ixd `id dpyn ik - §¥¨¦¦¨

cqg zecnn `a df xac ,dnecke aiig e` leqt e` xyk :zekldd
,"dxivid mler"l zekiiy jkl yi okle ,dxeab e`ãeîìzáe©©§

.äàéøáa,`edÎjexa seqÎoi` xe` cegi dlbzn "cenlz"a - ¦§¦¨
"d`ixad mler"a14,,eðééäc"cegi"dy epi` xacd zernyn - §©§

zenlera `le ,"dxivid mler"a e` "diyrd mler"a wx deedzn

itk) "dpyn" xy`n xzei yecw "`xwn" ixdy ,mdn dlrnly
,(jtidl `le ,zeipyn iab lr yneg gipdl xzeny mi`ex ep`y
xcq recn okÎm` ,"cenlz" xy`n "dpyn" xzei dyecw mb jk
- xzeia oezgzd mlera "`xwn" - jtidl `ed zelbzdd
mlera "dpyn" ,"diyr"
jke ,"dxivi" - xzei oeilr
zernyn `l` - ?d`ld

:`id xacdãenìaL¤§¦
èMtúî àø÷î- ¦§¨¦§©¥

,dlbzneøBàå ãeçiä©¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,äiNòä ãò úeìéöàî¥£¦©¨£¦¨
äøéöéä ãò äðLîáe§¦§¨©©§¦¨

,dcáìmler"l mb `le - §©¨
xacdy itk ,"diyrd

,"`xwn"aãò ãeîìúáe§©§©
,dcáì äàéøaämb `le - ©§¦¨§©¨

itk ,"dxivid mler"l
,"dpyn"a xacdyïlk ék¦ª¨

mbe dpyn mb ,`xwn mb -
od ,cenlz.úeìéöàa- ©£¦

mler"a deedzn cegide
lcadd ;"zeliv`d
okid cr ,jka wx `hazn
ici lr mihytzn
cegid ,cenild
Îoi` xe` ly zelbzdde

.seqdðéà äìa÷ ìáà£¨©¨¨¥¨
,äiNò-äøéöé-äàéøáì úeìéöàî ììk úèMtúî- ¦§©¤¤§¨¥£¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,zelbzdde elek "cegi"d deedzn ,dlawd zxez cenila
zenlera llk hytzn df oi`e ,`wec "zeliv`d mler"a

."zeliv`d mler"n dhnly:('íéiç õò éøô'a áeúkL Bîk§¤¨¦§¦¥©¦
iptn ,(miitpk) "oitcb" ze`xwp d`xie dad`y ,epcnl -
ociwtz ,serd ly exwirl zeaygp opi` sera miitpkdy
qgia mb jk - dlrnl serd gxet oci lry jka wx `hazn
(ly oneiw) `ed xwird :zeevne dxez iabl d`xie dad` ly
zeler oci lry wx `ed d`xie dad` ly opipr ,zeevne dxez
dad` mby ,oldl xirn owfd epax .zeevnde dxezd dlrnl
ze`xwp od recn ,ok m`e ,zeevnd b"ixzn ixd od d`xie

?cala (miitpk) "oitcb"

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

íéøîà éèå÷éì
íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî
ïéà øåà ïåöøä åá äìâúéù
ãåçéäå àåä êåøá óåñ
*äàéøáå äøéöé ïäù
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- נג)" ר"ס ט"ז (ראה כשרה ניטלו דגם נלמד שמזה ˘ËÈÏ"‡.אלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.14‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולכאורה" :
מתלמוד, משנה וכן להיפך) לא אבל המשנה, על - חומש - מקרא דמניחין הדין (שלכן ממשנה יותר מקודש דמקרא בכ"ז, קשה

בזה: הפי' אבל - כו'. משנה עשי', - תחתון הכי בעולם מקרא בהיפך: כנ"ל, ˘·ÂÓÈÏ„...והתגלותם, ÂÈÈ‰„."רע"א יז, תו"א ראה



oqipעב yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'á ,ïåùàø íåé

àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaøëùOéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :íéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

ïñéð 'â éðù íåé

éðáì àéNð éLéìMä íBiaïìeáæìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éréáøä íBiaïáeàøìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìàäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ב' ראשון ליום

øëùOé¦¨¨
ניסן  ג' שני ליום

ïìeáæ§ª
ניסן  ד' שלישי ליום

ïáeàø§¥

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ä ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLLéøeö-ïa ìûéîìLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréáMä íBiaíéøôàðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ה' רביעי ליום

ïBòîL¦§
ניסן  ו' חמישי ליום

ãâ̈
ניסן  ז' שישי ליום

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



עג oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'á ,ïåùàø íåé

àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaøëùOéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :íéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

ïñéð 'â éðù íåé

éðáì àéNð éLéìMä íBiaïìeáæìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éréáøä íBiaïáeàøìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìàäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ב' ראשון ליום

øëùOé¦¨¨
ניסן  ג' שני ליום

ïìeáæ§ª
ניסן  ד' שלישי ליום

ïáeàø§¥

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ä ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLLéøeö-ïa ìûéîìLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréáMä íBiaíéøôàðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ה' רביעי ליום

ïBòîL¦§
ניסן  ו' חמישי ליום

ãâ̈
ניסן  ז' שישי ליום

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



oqipעד yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ç ,ùãå÷ úáù

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ח' קודש שבת ליום

Mðîä §©¤

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr clw sc oileg(iriax meil)

k da xingdläçëL`idy dnw oke ,zi`ceäàt ÷ôñxingdl yi ¦§¨§¥¥¨
k daäàtzkqna `pzd ,df itle .miiprl ogipdl aiige ,zi`ce ¥¨

dcedi iax `ed ,hwlk hwl wtq xi`n iax zrcly xn`y d`t
xi`n iax zrcly zxaeqe eilr zwleg epizpyn la` ,`xb` oa

.di`xd eilr exiagn `ivendy oeik dfa lwdl yi
e aiydBì øîà,opgei iaxl yiwl oa oerny iaxdúBà äðLz ìà ¨©©¦§¤¨
ìa àlàìcz ïa ïBLiax mya ef `ziixa dpyz `l m` mb `ld - ¤¨¦§¤©¨

oiicr ,mqxetn dhey didy lcz oa mya `l` `xb` oa dcedi
,dywøîà÷ àîòè àäåiax xingd recn eixacl mrh yi ixdy - §¨©§¨¨¨©

.epizpyn ly `pzd jk lr dpri dne ,zepzn wtqa xi`n
:yiwl oa oerny iax oiekzd mrh dfi`l zx`an `xnbdøîàc§¨©

Lé÷ì ïa ïBòîL éaø,`xb` oa dcedi iax ly enrh xe`iaaéàî ©¦¦§¤¨¦©
áéúëcaezky edn -(b at mildz)éàî ,'e÷écöä Løå éðò'zpeek ¦§¦¨¦¨¨©§¦©
aezkdéà ,'e÷écöä'íéðéãa àîéìxy`ky dpeekdy xn`p m` - ©§¦¦¥¨§¦¦

,oica mzekfl zekf mdl ytg jiptl oecl mi`a yx e` ipràäå§¨
áéúk(b bk zeny),'Báéøa øcäú àì ìãå'ezekfle ecakl jl xeq`y §¦§¨Ÿ¤§©§¦

.jk xnel xyt` i` ok m`e ,ezelc iptn oicaàlàzpeek jgxk lr ¤¨
l` ,iprl ezzl zaiigzp m`d xac lr wtq jl yiyky aezkd

`l` ,di`xd eilr exiagn `ivend xn`z÷cö[dwcv dyr-] ©¥
.Bì ïúå ClMîoicd `ede ,miipr zepzn wtqa xingdl yiy ixd ¦¤¨§¥

.lwdl xyt`y epizpyna `pzd xn` recne ,dpedk zepzna
:`xnbd zvxzn,àáø øîà,zeipynd oia dxizq oi`àëäo`k - ¨©¨¨¨¨

dz`e ,dxtd on zepznd aeiga wtq jl clepyk ,epizpyna
d ,dpey`xd dzwfg lr dcinrnàîéé÷ äøeèt ú÷æça äøẗ¨§¤§©§¨©§¨

,zepznn xeht did f`e ieb ecera ely dzid ixdy ,[zcner-]
mihg iabl ok oi`y dn .ozile elyn wcvl aeig eilr oi` jkitl
dz`e ,dnwd on hwl aeiga wtq jl clepyk ,milnpd ixegay

d ,dpey`xd dzwfg lr dcinrnàîéé÷ àáeiç ú÷æça äî÷- ¨¨§¤§©¦¨©§¨
did mlerne `id l`xyi ly ef dcy ixdy ,aeig zwfga zcner

.miiprl mihgd jkitl ,hwla aiigzdl dteq
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,`axléøäåzyxtd oiprl epipy ¨©¥©©¥©£¥

dlg(e"n b"t dlg),äqéòm` ,xb lyøeèt ,øéibúð àlL ãò úéNòð ¦¨©£¥©¤Ÿ¦§©¥¨
,älçä ïî,ieb did f`e wvad zyil zrya `ed dlg aeigy oeik ¦©©¨

ziyrp m`eáéiç ,øéibúpMîae ,dlg yixtdl÷ôñziyrp m` izn ¦¤¦§©¥©¨¨¥
,okl mcew e` xiibzpyn.áéiç`id dxeht zwfga ef dqir `lde ©¨

.ieb ecera el zkiiy dzid ixdy ,zcner
:`xnbd zvxzndéì øîàdizepzn wtq dnec epi` ,iia`l `ax ¨©¥

`ed dlga ik ,dlg wtql ,dxt lyàøeqéà ÷ôñoer ea yiy §¥¦¨
icia dzin aiig dzlg dyxted `ly dqir lke`d ixdy ,dzin
mikled `l` dxeht `idy dzwfg lr mikneq `l jkitle ,miny

da,àøîeçì`l` dyecw zepzna oi`y ,zepzn wtqa ok oi`y dn §§¨
df ixd ,odkl opzil oenn aeigàðBîî ÷ôñ`ivendy epicia llky §¥¨¨

ea miklede di`xd eilr exiagn.àle÷ìwtqa `weecy di`xde §¨
,xingdl yi xeng xeqi`àéiç éaø éðz ïëå ,àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨§¥¨¥©¦¦¨

,`ziixaaòaøà ,øâa eøîàð úB÷ôñ äðBîLmpic mdn,áeiçì §¨§¥¤¤§§¥©§©§¦
òaøàåmpic mdn.øeèôì,zewitqd md el`e÷BzLà ïaøzxeib - §©§©¦§¨§©¦§

e` dcil oaxwn dxehte dxiibzpy mcew dcli m` wtqe ,dcliy
,zaiige jk xg`åzyxtdälçdqird ziyrp m` wtqy ezqirn §©¨

,aiige jk xg` e` xehte xiibzpy mcewäàîè äîäa øBëáexht - §§¥¨§¥¨
xzeiy ick ezectl jixve xiibzpy xg`l clep m` wtqy exeng

,d`pdaäøBäè äîäa øBëáexiibzpy xg`l clep m` wtqy ely §§¥¨§¨
mpic zewtqd el` lk ,eaixwdl jixve.áeiçìm` wtqay ,epiid §¦

miycw zlik` xeqi` wtqa `id ik oaxw `iaz dxiibzpyn dcli
wtq `id ik odkl dppzie dlg yixti dlg wtqae ,zxk eypery
,dya epcti xeng xht wtqae ,[x`azpy itk] miny icia dzin
`ed ik men ea letiy cr ephgyi `l dxedh dnda xeka wtqae
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ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת תר"ף  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו־ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ ּבְ

תרמ"ג,  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּדְ ִני  ֵ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָאִביו:  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ים,  ַרּבִ ּבָ ֲאָמרֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַמֲאָמר 
ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ּבִ  – ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ ָהַאֲחרֹון   – ים  ַרּבִ ּבָ  – ַמֲאָמר  כּו'".  ְלָך  נּו  ִיּתְ ֶתר  "ּכֶ ּוַמְתִחיל 

ְך". ם ַלֹחשֶׁ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ ּתַ ֲאִמיַרת  "י.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ׁש ִעם  ֻחּמָ ה  ָרׁשָ ּפָ יֹום  ָכל  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  עּוֵרי  ִ ִמּשׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני  עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ַעל־ּפֶ ּבְ
יֹום –  ָכל  ּבְ עּור – לֹא  ׁשִ ם  ּגַ ְלִמי.  ירּוׁשַ ּבִ עּור  ׁשִ ְליֹום.  ים  ּפִ ּדַ ְלִמְגַרס – ג'  עּור  ׁשִ בּוַע,  ְלׁשָ ים  ּפִ ּדַ – ב' 

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה': לֶֹוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַה'ּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ ּבְ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ

ָנה  ֲחנּות ְוַכּדֹוֶמה, ִיְלֹמד ִמׁשְ בֹו ּבַ ָיׁשְ ּבְ נּוָיה,  ָעה ַהּפְ ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ֵעת ִעְסקֹו ַמּמָ א( ָהֲעבֹוָדה ִעם ַעְצמֹו. ּבְ
ֶהם  ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ

ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ
ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל ָאָדם  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה "לֹא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְבָדא,  ּכַ ְלׁשֹון  ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  בֹוד  ּכָ ד ֶאת ְמקֹומֹו",  ְמַכּבֵ ָאָדם  א  ֶאּלָ דֹו,  ְמַכּבְ
ְוֶזהּו  ַנֲעֶלה.  יף  ַמּקִ אֹור  ּלּוי  ּגִ בֹוד,  ּכָ ּוְלׁשֹון  ָכֵבד",  ּכְ ִלּבֹו  ה  ַנֲעׂשָ  – ְרֹעה  ּפַ ֵלב  ֵבד  "ּכָ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה 
ָוֹעז  ּכַֹח  לֹו  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ְמקֹומֹו",  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ א "ָאָדם  ֶאּלָ ְמָקְררֹו,  לֹוַמר  ּכְ דֹו",  ְמַכּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  "לֹא 
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היום יום . . . עו
יק",  ֵהא ַצּדִ יִעים אֹותֹו ּתְ ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ּכְ ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ
ָכל ָאָדם  ן הּוא ּבְ ה ּכֵ ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ ּדִ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ְוָאָדם ּבַ

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ּתְ ּוְכִתיב "ֵמֹאְיַבי  ְוִעְנָיָנּה.  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּוִמּדֹות  ֹמִחין  ּבְ ָרִטית  ּפְ ָלּה ֲעבֹוָדה  ֵיׁש  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ
ִמּדֹוָתיו  ּקּון  ּתִ ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  ְויֹוֵדַע  ם  ִמְתַחּכֵ ה  ִמּזֶ ְבִעּיֹות,  ַהּטִ ִמּדֹוָתיו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהָרעֹות  יֹות  ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ְעּבּוד ַהּכֹחֹות ׁשֶ ְוׁשִ

יום
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr alw sc oileg(ipy meil)

äãBáòa äãBî BðéàL ïäk ìk ,øîBà ïBòîL`idy zepaxwd ly ¦§¥¨Ÿ¥¤¥¤©£¨
,eailn z`f dca epiax dyny xeaq `l` ,'d ieeiv÷ìç Bì ïéà¥¥¤

äpeäëa,miycwd zlihpa -øîàpL(bl f `xwie)íc úà áéø÷nä' ¦§¨¤¤¡©©©§¦¤©
,'äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä úàå íéîìMä©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
yie ,gafnd iab lr ewxefl mcd z` jilend edf 'aixwnd'e
da dcene dceard z` caery df odk wxy weqtdn cenll
dcen epi`y odk j` ,dpedk zpznk oinid wey z` lhep

:`ziixad dkiynn .zepzn lhep epi` ,dcearaéì ïéàcenll ¥¦
df weqtnãáìa äæ àlàgafnl mcd zkleda caerd odk - ¤¨¤¦§¨

,weqta eyxtzd el` zeceary ,algd zxhwdaeúBaøì ïépî¦©¦§©
úBãBáò äøNò Lîçepi`y odky ,ycwna mipdkl yiy zexg` £¥¤§¥£

z` `ziixad zhxtne ,zepzn lhep epi` odn zg`a dcen
,zeceardúB÷éöiä ïBâk,dgpnd iab lr onyd lyúBìéìaäåly §©§¦§©§¦

,onyd mr dgpndúBúéútäåe` zagna dieyrd dgpna - §©§¦
oze` xxetn odkd did oziit` xg`l ,xepza e` zygxna

,okl mcew eidy itk ,zleq zeidl oxifgneúBçéìnäåzpizp - §©§¦
,zepaxwd lr glnúBôeðz,d`ade dkleda dgpnd ztpd - §

úBLbäåziaxrn oxwa rbzy cr ilka `idyk dgpnd zybd - §©¨
,gafnd ly zinexc[úBöéîwäå]dgpnd on unew zlihp - §©§¦

,gafnd iab lr dxihwdlúBøè÷äiab lr dgpnd unew ly ©§¨
,gafndúBiönäå)gafnd xiw lr miwlnpd zeterd mc ievin -( §©©¦

[úB÷éìnäå].sxerd lenn zeterd zwiln - §©§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

המשך ביאור למס' חולין ליום שטי עמ' ב



עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  ניסן ב' ראשון יום לבית  חוץ שיצא פסח בשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰øNa§©
úà ànèî íà ÷ôñ àeä éøä ¯ Búöéçîì õeç àöiL Lã÷Ÿ¤¤¨¨¦§¦¨£¥¨¥¦§©¥¤
úàîè ÷ôqL ¯ ànèî Bðéà Cëéôì ;ànèî Bðéà Bà ,íéãiä©¨©¦¥§©¥§¦¨¥§©¥¤§¥ª§©
úéaì õeç àöiL çñt øNa íàå .øàaúiL Bîk ,øBäè íéãiä©¨©¦¨§¤¦§¨¥§¦§©¤©¤¨¨©©¦

.ïä ïéæéøæ ,äøeáç éða ¯ øBäè àeä éøä ,àeä£¥¨§¥£¨§¦¦¥
למחיצתו  חוץ שיצא  קדשים  שיצא בשר  קדשים קדשי בשר (כגון

העזרה), לחומת באכילהחוץ ונאסר ה"ו)נפסל פ"א מעה"ק .(הל'

הגמרא  א)ומסתפקת  פה, לטמא(פסחים טומאה חכמים  גזרו האם 

טומאה שגזרו כמו  לחוץ , שיצא  קדשים  בשר  על הידים  את 

כי גזרו , לא  לבית חוץ שיצא  הפסח בשר על אך ה 'נותר'. על 

כדי טומאה  גזרו  חכמים אולי  להסתפק  יש  הקרבנות  בשאר

להוציאם  יבואו שיגע שלא  קודם ידיו ולהטביל לטרוח יצטרך יטמא (ואם

אתבקדשים), שיוציאו לחשוש  אין פסח בקרבן מה ֿשאין ֿכן 

ומזרזים "רבים  החבורה ובני בחבורה , נאכל הפסח כי  הבשר,

מלהוציא " זה  את שם)זה  .(רש"י

למחיצתו חוץ שיצא  קודש  שבשר  כאן  הרמב "ם  כתב  וכן

ספק וכל נפשט לא  שבגמרא  הספק  כי  הידים, את  מטמא אינו

– לבית  חוץ  שיצא  הפסח בשר  ואילו טהור, הידים  בטומאת

הן". זריזין חבורה  "בני כי  טהור 

שבכל  הרמב "ם  כתב הרי למלך': ה'משנה  והקשה 

טהור , ידים  בטומאת ספק  כל כי  מטמא  ה 'יוצא' אין  הקדשים

"בני כי טהור  שיצא  הפסח שבשר  להוסיף  הוצרך ומדוע 

הן"? זריזין  חבורה

מקר נלמד שלא  כדי  זה  טעם  הובא  בגמרא  פסח,ואמנם  בן

טומאה , עליו גזרו לא  שיצא  קדשים  משאר  בשר  שגם  ונאמר

בטומאת ספק  וכל נפשט לא  שהספק  הגמרא  למסקנת  אבל 

הן'! זריזין  חבורה  ש 'בני בהסבר  צורך אין טהור , ידים 

הצל"ח ונבוא)ומבאר ד"ה שם :(פסחים

את מטמא  לחוץ  שיצא  קודש  בשר  אם  ספק  שלמסקנה  אף 

דרבנן' 'ספק ככל טהור  שהוא  הרמב"ם  כוונת  אין הידים ,

אף לחומרא  הולכים  וטהרה  טומאה בדיני  כי לקולא, שהוא 

שלענין  הכוונה אלא  דרבנן ', 'ספק  miciעל z`nehגזרו לא 

שדייק וזהו הידים . את יטמא  שיצא  קודש  שבשר  חכמים 

ש מטמא  "אינו xedhוכתב  micid z`neh wtq" מטמא "אינו (ולא

לקולא") דרבנן ספק וקדשיםכי תרומה  מטמא עצמו  הבשר  אבל  ,

מדרבנן. שהוא  אף  בו ומחמירים

לחוץ שיצא  פסח שבשר  הרמב "ם  כתב לזה  ובהמשך

עצמו הבשר  אלא הידים את  מטמא שאינו  רק  ולא  טהור ,

ואין הן " זריזין  חבורה  "בני כי  קדשים , מטמא  ואינו טהור 

הפסח. בשר  את  שיוציאו לחשוש 

ה'תשע"ט  ניסן ג' שני יום ארוך' יום ל'טבולת יום' 'טבול בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰ìeáè§
òâð ...äàîèì éLéìL ïàNò ¯ äîeøz ìL ïéìëàa òâpL íBé¤¨©¨¢¨¦¤§¨£¨¨§¦¦§ª§¨¨©
.äàîèì éòéáø ïä éøäå ,ïànè ¯ Lã÷ ìL ïé÷Lîa íBé ìeáè§§©§¦¤Ÿ¤¦§¨©£¥¥§¦¦§ª§¨

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ו)והקשה  פ"י :(נדה

ואוכל  לטומאה' 'שני נחשב  יום  שטבול הרמב "ם כתב כאן

ולענין לטומאה ', 'שלישי ונעשה נפסל בו שנגע  תרומה  של

ולכאורה 'רביעי '. נעשו  בהם  נגע  ואם 'שלישי ' נחשב  קדשים 

ומושב משכב  מטמאי בהלכות  לדבריו  סותרים  אלה דברים

ה"ד) טומאתה (פ"ה ימי בסוף  שטבלה  זכר שיולדת  בלידת (שבוע

נקבה)ושבועיים טהרה בלידת ימי מלאות  ושמונים ועד  לזכר יום (ארבעים

ואםלנקבה) לטומאה ' 'ראשון  ונחשבת  ארוך' יום  'טבולת  היא

לטומאה'! 'שני  נעשו בקדשים נגעה 

אחרונים  ועוד)וביארו  שם. נדה לדוד שושנים ב. יד, פסחים יהושע (פני

טבול  לשאר  ארוך ' יום  'טבולת  שהיא  יולדת  בין לחלק שיש 

הרמב "ם לשון כדיוק שם)יום , מו"מ מטמאי דברים(בהל' "במה 

שהיא  שטבלה)אמורים  תרומה(היולדת לענין  – יום  כטבול

כי וזאת , לטומאה ". כראשון היא  הרי לקדשים  אבל ומעשר ,

שלה שמש  להערב טבילתה  בין  רב  זמן  יש  שביולדת  מאחר 

שתהא החמירו  קדשים  ולענין  דעתה, שתסיח יותר חששו

לטומאה '. 'ראשון

כך  על מבוסס  החילוק  שיסוד לדוד' ה'שושנים  ומוסיף 

יום שטבול חכמים  כדעת  המשנה  נוקטת  מעילה שבמסכת 

lqet בהם שנגע  לטומאה')קדשים  'רביעי במסכת(ונעשים ואילו ,

יום 'טבולת  שיולדת  הלל  בית דעת  את המשנה  מביאה נדה 

לקדשים  לטומאה ' כ 'ראשון  נחשבת  'שני ארוך ' אותם (ועושה

לטומאה')!

ארוך' יום  'טבולת  ביולדת  שרק  הרמב"ם  הוכיח ומזה 

או בנדה  שנגע  "כמי היא בקדשים  שנגיעתה  הלל בית  החמירו

מת " שם)בטמא  מו"מ מטמאי מאחר(הל' כי לטומאה ', 'שני  ונעשו

בה החמירו ממושך, זמן הוא  שמשה' ל 'העריב  טבילתה  שבין 

כחכמים הלל בית  סוברים  יום  טבול בשאר  אבל  חכמים ,

אלא nhn`שאינו  הקדשים  'רביעי '.mlqetאת  ונעשים 

ה'תשע"ט  ניסן ד' שלישי יום ובטבילה  ידים בנטילת ספיקות

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰íà¦
íäa ïøähL íénäL ÷ôñ ,ïìèð Bà ïìéaèäå úBàîè åéãé eéä̈¨¨§¥§¦§¦¨§¨¨¨¥¤©©¦¤¦£¨¨¤
÷ôñ øeòMk íäa Lé ÷ôñ ,ïéìeñt íäL ÷ôñ íéãiì íéøLk§¥¦©¨©¦¨¥¤¥§¦¨¥¥¨¤©¦¨¥
éøä ¯ äéä àì ÷ôñ Bãé ìò õöBç øác äéäL ÷ôñ ,íäa ïéàL¤¥¨¤¨¥¤¨¨¨¨¥©¨¨¥Ÿ¨¨£¥

.úBøBäè åéãé̈¨§

ידים , בנטילת  ספק  של אופנים  כמה  מונה הרמב "ם 

אם ידוע  שאין  אלא ידיו נטל שבוודאי  הוא ביניהם והמשותף 

האם ספק של מקרה  הזכיר  לא  אך  לא , או כהלכה  היתה  הנטילה 

וליטול. להחמיר צריך כזה שבספק ומשמע  לא , או נטל בכלל

ברכות בהלכות  כתב  לסעודה , ידים  נטילת  לגבי (פ"ו אך
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וליטול.הט"ו) לשוב צריך  אינו  לא או  נטל  האם  בספק  שגם 

ההלכות ? בין ההבדל  טעם מה  להבין  ויש 

והביאור :

היו שידיו  במי  מדובר זו אותןze`nhבהלכה  לטהר  ובא 

הנטילה  ידי תרומה)על  אכילת להתיר מתעורר(כדי כאשר  ולכן ,

המצב על ולהעמידו להחמיר  יש  לא , או  נטל  האם  ספק

בוודאי אם ורק כשהיו , טמאות  נשארו  שידיו  ופוסקים הקודם

וכדומה , כשרים  היו  המים  אם  ידוע  שאין אלא  נטילה היתה 

להקל. אפשר 

שאינה לסעודה , ידים  בנטילת  מדובר ברכות  בהלכות  אך

הידים  על שהיתה  טומאה  מחמת באכילה)באה  להתיר כדי (אלא

יש טומאה , של קודם  מצב מידי להוציא  באים  ואין  ומאחר 

לא . או נטל האם  בספק  גם  להקל

בהלכות הרמב "ם  בדברי מצאנו זה  בנידון נוסף  ומקור 

ה"ו)מקוואות  לא(פ"י ספק  טבל ספק  לטבול, שירד "הטמא  :

אלו דברים  ועיקר הואיל קלה ... מטומאה  טבל  אם טבל ...

בטבילה גם  מקילים  שכאן הרי טהור ". ספיקו הרי  מדבריהן ,

הטבילה ! עצם  על  ספק יש  כאשר  אף מטומאה לטהר  הבאה 

"הטמא  וכותב : מדייק  הרמב "ם  leahlאמנם , cxiyספק ,

'ירד' שבוודאי במקרה  מדובר  כלומר: טבל ". לא ספק  טבל 

ובזה טבל אכן דבר של בסופו אם  ידוע  שאין  אלא  לטבול 

הרי בספק , מוטל  מתחילתו הדבר  עיקר  אם  אך להקל, אפשר

להחמיר . יש  טמא , היה  מלכתחילה  אם 

(bÎht 'nr micbn ixtl dgizt lr sqei ifpb)

ה'תשע"ט  ניסן ה' רביעי יום אדם'? בידי הבאה טומאה 'ספק נחשב מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
ïéàå ;øBäè ïBéìòä ¯ ïBzçza õøMä àöîðå ,éìëì éìkî äøòîä©§¨¤¦§¦¦§¦§¦§¨©¤¤©©§¨¤§¨§¥
ïäL éðtî ,äéä ïBzçza ànL àlà ,'ìôð ïBéìòä ïî' ïéøîBà§¦¦¨¤§¨©¤¨¤¨©©§¨¨¦§¥¤¥

.ìàMäì úòc íäì ïéàå ,íéìk¥¦§¥¨¤©©§¦¨¥
זה כ"שהיה  אם  רק  טמא  היחיד  ברשות  טומאה ספק 

שאירע מה  ממנו  ולדרוש  להישאל דעת  בו  יש  בספק , שנטמא 

ה"ב)לו" פט"ז בכלי(לעיל שרץ  ונמצא  לכלי מכלי כשעירה ולכן  ,

בכלי גם  השרץ  היה  האם וספק  לתוכו, שעירה  התחתון

להישאל, דעת  להם שאין  בכלים  הוא  והספק היות  - העליון 

טהור . העליון הכלי

הראב "ד: זה על והשיג

בידו הנושא אדם  כגון  אדם ', בידי  הבאה  טומאה  'ספק 

אם גם  טמא  זה  הרי נגע , לא  ספק  בכלי נגע  וספק  שרץ,

להישאל' בדעתו  שאין 'דבר הוא  ה"ו)הנטמא  כאן(שם והרי

האדם ? ידי על באה  הטומאה

תירץ : משנה ' וה 'כסף

שהטומאה יודע  האדם  אם  רק  הוא אדם ' בידי הבא  'ספק 

בידו)בידו  השרץ את אם(שנשא אבל  בכלים , נגע  אם הוא  והספק ,

לו נודעה  לא  בכלי)הטומאה שרץ שיש ידע לא לכלי מכלי (וכשעירה

שאין ו'דבר  אדם ', בידי  הבאה  טומאה  'ספק  חשובה אינה

טהור . ספקו להישאל' דעתו

מבאר : המשנה' וה 'מרכבת 

אינו התחתון בכלי  השרץ  ונמצא  לכלי מכלי  כשעירה 

היה שהשרץ יתכן כי  אדם ', בידי הבאה  טומאה  'ספק  נחשב 

שהיה קודם  ונטמא  מים בו שמילא  לפני עוד העליון בכלי 

הספק  נולד מתי ידוע שלא וכיון האדם . בכלי ביד השרץ היה (האם

התחיל העליון) שהספק  יתכן  כי אדם ', בידי  הבא 'ספק  זה  אין 

דעת בו שאין  'דבר  שהוא  וכיון  האדם , בידי  שבא  לפני

טהור . העליון הכלי - להישאל '

- אחר  מטעם  טהור  העליון שהכלי  כתב  עצמו והראב "ד 

הטומאה כאשר  ולכן למקום ". ממקום  טומאה  מחזיקין "אין

בעליון. לכן קודם  שהיתה  אומרים  אין התחתון, בכלי  נמצאה 

למקום , ממקום  טומאה  שמחזיקים  יוחנן  רבי לדעת  ואף 

כמותו ה"ב)והלכה  נמצאה(להלן כשהטומאה  רק זה  הרי ,

ilk eze`a- אחר לכלי  כשעברה אבל  הקודם , במקום  שהיה 

לכלי. מכלי טומאה מחזיקין  אין

ה'תשע"ט  ניסן ו' חמישי יום הספק? את מתירים מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
äæéàa òeãé ïéàå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¥¨©§¥¤
úBøäè äNòå éðMa Cìäå ,øäèå ...eìëàðå ,úBøäè äNòå ,Cìä̈©§¨¨§¨§¤¤§§¨¥§¨©©¥¦§¨¨§¨
.úBéeìz elàå elà ¯ úBðBLàøä úBîi÷ íàå ;úBøBäè elà éøä ¯£¥¥§§¦©¨¨¦¥§¥§
שהלך  לאחר  בהם  שעסק  טהורה ) (תרומה  ה'טהרות ' אם 

השני בשביל  הלך  כך ואחר  ואינם , נאכלו  הראשון בשביל

ספק (כדין מספק  טהורות  הן גם – ב'טהרות ' שוב  ועסק 

השניות ה'טהרות ' על דנים  כאשר  כי  הרבים ), ברשות טומאה 

ה'טהרות ' אם  אך בראשונות , הטומאה  את לתלות  יכולים 

טמאה מהן שאחת  כיון לפנינו , ושתיהן נאכלו לא  הראשונות

ל  אפשר  ואי  איזווודאי  ידוע שלא  כיון הרי הוודאי, את טהר 

נאכלת . אינה מהן  אחת ואף  'תלויות ' שתיהן  היא ,

מספק טהורות  השניות  ה 'טהרות ' למלך': ה 'משנה  ומדייק 

אבל  בשניות, הספק  שנולד  קודם נאכלו הראשונות  אם  רק

אם גם אזי לפנינו , שתיהן כאשר  נולד  והספק נאכלו לא  אם 

אסורות . הנשארות  – תישרף  או  תיאכל  ה 'טהרות' אחת

ערוך ' ב 'שלחן  נפסק  ס"ז):והנה , קי סי' איסור(יור"ד דבר 

מתירין ', לו  שיש  'דבר או 'בריה' כגון  ברוב , בטל שאינו

נאכלה או  לים מהתערובת  חתיכה  נפלה אם  בהיתר, שהתערב 

לפי ואולם לו . הלך שהאיסור  תולים  כי התערובת  הותרה  –

או לים  נפלה  החתיכה אם  רק מותרת  התערובת  לעיל האמור 

ונאסרהmcewנאכלה  הספק  שנודע  לאחר  אבל הספק. שנודע 

נפלה חתיכה  אם  גם  באיסורה  נשארת היא הרי התערובת , כל 

נאכלה  או  נ"ל)לים  ומכאן ד"ה .(משל"מ,

לאחר שגם  וסובר כך  על חולק  אחרונה ' ה'משנה  אמנם,

מתירה לים חתיכה  נפילת - הספק  ונוצר התערובת  שנודעה 



עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נפלה החתיכה  אם  רק  הוא  שההיתר  והראיה , התערובת . את 

מעצמה נפילה  בין  וההבדל בשוגג, שנאכלה  או מעצמה 

ספק ונוצר  התערובת שנודעה  לאחר רק  שייך במזיד לנאכלה 

מזיד)איסור המושג ישנו אז רק .(כי

לאחר שבילין ', ב 'שני ההלכות: שתי בין הבדל  ויש 

'חד  של  תערובת  זו  הרי לפנינו  ושתיהן ה 'טהרות ' שנעשו 

נחשב מהשניים  אחד וכל טהורה , ואחת  טמאה  אחת  בחד ',

השניה את  להתיר  אין אחת  נאכלה  אם  גם  ולכן  האיסור, כגוף

איסור בתערובת  אבל  לפנינו . קיים האיסור  תמיד aexaכי
בתרי')היתר  ברוב ('חד בטל האיסור  תורה מדין ו'דבר , ב'בריה' (גם

מתירין') לו לאחרשיש גם  להתיר יש  לים  חתיכה נפלה ואם ,

(ואיסור היתר  הרוב  כאשר כי הספק , ונוצר  התערובת  שנודעה 

נפל שהאיסור  תולים  מדרבנן ) הוא  טהרות המיעוט אחרונה (משנה

ונאכלו) ד"ה מ"ג, .פ"ה

ה'תשע"ט  ניסן ז' שישי יום אוכלין'? 'טומאת לקבל 'הכשר' צריך אין מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰èçML ìàøNé¦§¨¥¤¨©
...ìàøNéì äøBäè äîäa èçML éBb ïëå ...éøëðì äàîè äîäa§¥¨§¥¨§¨§¦§¥¤¨©§¥¨§¨§¦§¨¥
äëéøö dðéàå ,úñkøôî àéäL ïîæ ìk ïéìëà úàîè äànhî¦©§¨ª§©¢¨¦¨§©¤¦§©§¤¤§¥¨§¦¨

.øLëä¤§¥
עדיין היא  אם גם  כשרה , בשחיטה שנשחטה  בהמה 

ומותרת החי' מן 'אבר  מאיסור שיצאה  כיון - מפרכסת

לנכרי  ה"ב),באכילה פ"א שחיטה הל' לח"מ בשרה(ראה נחשב 

טמאה בהמה  וגם  אוכלין'. 'טומאת  דין  בו ויש  כ'אוכל'

טהורה בהמה או  הנכרי  לצורך ישראל  ידי על שנשחטה 

כשהיא אף  אוכלין ' 'טומאת  מקבלת  לישראל , נכרי ששחט

שסופה "לפי הכשר צריכה  שאינה  הרמב"ם  ומוסיף  מפרכסת.

תיטמא היא  תמות  כשהבהמה  כלומר , חמורה ". טומאה  לטמא 

וכלים  אדם  גם  שמטמאת  כיון  החמורה  נבלה ' (שלא 'טומאת 

ומשקין) אוכלין רק שמטמאה אוכלין' ליטמאכ'טומאת שסופו  ואוכל ,

הכשר צריך אינו חמורה ' ב)'טומאה  קיז, .(חולין

הגמרא  משנה': ה 'כסף  א)והקשה קכא, דברי(שם את  מביאה 

טמאה בבהמה ישראל שחיטת כי  הסוברים  שיש  אסי רב

כדי הכשר צריכה  מפרכסת , בעודה  טהורה  בהמה  נכרי  ושחיטת

לטמא 'סופה  שכאשר  הכלל  לפי  ואף אוכלין. טומאת  לקבל

הכשר צריכה שכאן  לומר  יש  - הכשר ' צריך  אינה  חמורה טומאה 

אין כלומר , מכזית". פחות על ולהעמידה לגוררה  ויכול  "הואיל

בעודה כי החמורה  נבלה ' 'טומאת  לידי תבוא  זו  שבהמה  וודאות 

מכזית . פחותות  חתיכות  מבשרה  ולחתוך  לגרור  יכול מפרכסת

ש 'טומ  כזית וכיון  שיעור  בה  יש  אם  רק  היא  נבלה ' (כריתות את 

א) ומדועכא, הכשר . טעונה ולכן חמורה ' 'טומאה לידי תגיע  לא  ,

הכשר ? צריכה  שאינה  הרמב "ם  פסק  כן אם

נחום ' ה 'חזון מ"ג)ומבאר פ"ג :(עוקצין

במצב לשינוי אפשרות  ישנה אם  היינו , - 'הואיל' בענין

התוספות חידשו - המשתנה המצב לפי  הדין  נקבע  הקיים ,

הואיל) ד"ה ב מו, אין(פסחים שכיח, אינו  המשתנה  המצב  שאם 

פי על כי  הרמב"ם , גם  סובר  וכך לקולא . 'הואיל' אומרים 

פחות על  ולהעמידה  לגוררה  ויכול ש "הואיל זו סברא 

כן ואם חמורה ' 'טומאה  לידי  יגיע  לא  הבהמה  בשר מכזית ",

מטמא אינו הכשר  וללא  הכשר  שצריך  ולומר  להקל יש 

מהבשר לחתוך שכיח שלא  היות  אך אוכלין', 'טומאת 

לא אם  מטמא  שאינו ולומר  להקל  אין מכזית , פחות  חתיכות 

טומאת "מתטמאה  זו  שבהמה  הרמב "ם  כתב  ולכן הוכשר .

מפרכסת  שהיא זמן כל  xykdאוכלין  dkixv dpi`e."

ה'תשע"ט  ניסן ח' קודש שבת לשלימות  המדד

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ñøôpL ìëàŸ¤¤¦§©
òâpL äæa æçà íà ¯ íäî ãçàa àîè òâðå ,úö÷îa äøòîe§Ÿ¤§¦§¨§¨©¨¥§¤¨¥¤¦¨©¨¤¤¨©
àîhä äæa æçBàLk íàå ;øeaç äæ éøä ,Bnò äìBò éðMäå Ba§©¥¦¤¦£¥¤¦§¦§¤¥§¤©¨¥

.øeaç Bðéà ¯ ìtéå øçàä èîMé ,Bäéaâîe©§¦¦¨¥¨©¥§¦Ÿ¥¦
נחשבים המאכל  צדדי שני  אם  לקבוע  הבוחן  אבן כלומר :

שנטמא . בצד המאכל הרמת באמצעות  היא  אחד, כגוף  עדיין 

נחשבים הם  הרי השני, החלק  גם  עמו עולה עמו יחד  אם 

אחד הוא)כגוף גם טמא השני נפרדים .(והצד חלקים  הם  לאו, ואם ,

הרא"ש  יט)וכתב  ו, פרק לגבי(ברכות ללמוד יש  שמכאן

כזה בשיעור שיהא  להקפיד המוציא , ברכת לפני הלחם  חיתוך 

השני החלק  גם עמו  יעלה  הלחם  של  אחד  בחלק  יאחוז  שאם 

כשלם חשיבותו את  יאבד  הלחם  כן , לא  אם  כי ישמט, ולא 

נוקט  הרא "ש  מכך: יתירה נפרדות . חתיכות כשתי וייחשב 

הסוברת מ"א)כשיטה  פ"ג יום שבהרמת(טבול בכך די  שאין

אם שאפילו צריך אלא  הקטן , גם עמו יעלה  הגדול החלק 

כן לא ואם  הגדול, החלק עמו  יעלה  הקטן החלק  את  יעלה 

להלכה נפסק  וכן  כשלם . חשיבותו את  מאבד או"ח הוא  (שו"ע

ס"א) קסז .סי'

שהוא כל בחיבור אפילו  כי  מצאנו  אחר  במקום  מאידך,

בגמרא אחד : כגוף  החלקים  שני  א)נחשבים  יא, נאמר(חולין

ומכלֿ קטנות , לחתיכות העולה  בשר  נתחי  את  לחתוך  שאין 

מפריד  אינו אם  החתיכה באמצע חתך לעשות  ניתן  מקום 

קטן החלקים שני בין החיבור  אם  ואפילו לגמרי, אותה 

החלקים שני את  להחשיב מועט בחיבור  שדי הרי ביותר .

השני ! החלק  בהגבהת  עולה  אחד חלק שאין  למרות  כאחד,

והביאור :

הקטן בחיבור  אפילו מחוברים  החלקים  שני עוד כל

בשר את  חתך לא  אם  ולכן הקודם . בדינם נשארים  הם ביותר ,

נתח  נחשב  הוא  הרי  לגמרי , נפרדו  החלקים  ששני  עד העולה

טומאה לענין  המאכל שלימות לגבי אך כבתחילה . אחד 

צריך  אלא  הקודם  ממצבו  השתנה  שלא  בכך די אין  ולברכה ,

בכך  תלוי וזה  הנוכחי , מצבו  מצד עכשיו, שלם  שייחשב

חברו. עם  עולה אחד  שחלק 

(ax 'r ,oileg ± dxdh ixeaig)



ze`nehdפ zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoqip 'gÎ'a -h"ryz

ה'תשע"ט  ניסן ב' ראשון יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע יבאר

הטומאה  אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא.

במקווה. מונח שהוא המשכב על שדרס זב המקווה.

.‡ÊÓ¯ dÏ LÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
e¯Ò‰ :‰¯Bza2e¯‰h‰Â ÌÎÎ˙a ¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡3 «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆¿ƒ«¬

LÈ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ‰Úa¯‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬«À¿≈
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú :da4dlL ˙·¯˜˙Â ,5, »¬»»»«¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

.Ô‰È¯·cÓ Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»ƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

fnx dl yi okÎitÎlrÎs`e mixteq ixacn dxfÎdcear z`neh"
etilgde exdhde mkkeza xy` xkpd iwl` z` exiqd dxeza

."'ek mkizelny

הובא  שלא מפסוק ראיה הרמב"ם בחר מדוע להבין ויש
עבודה־  על חכמים שגזרו לטומאה כאסמכתא בגמרא כלל
"תזרם  לגמרי, אחרים פסוקים הובאו בגמרא והלא זרה,
שנאמר  כמו למת איתקש וכן תשקצנו" "שקץ דוה", כמו
אלו  לימודים שכל העם" בני קבר על עפרה את "וישלך
אבל  עבודה־זרה, טומאת על חכמים לגזירת אסמכתא הם

שמי'. דכר מאן הרמב"ם שהביא הפסוק
של  המיוחד הגדר לבאר הרמב"ם רוצה שבזה לומר ויש

טומאה. עליה גזרו שבגללו ע"ז
של  המיאוס על מדובר הגמרא שהביאה בפסוקים כי
של  ה"חפצא" על איסור היינו עצמה, מצד העבודה־זרה
משמע  היה אלו פסוקים הרמב"ם הביא ואילו העבודה־זרה
ולכן  הע"ז של החפצא מצד היא עבודה־זרה שטומאת
לרמז  הנכר" אלקי את "הסירו הפסוק להביא הוזקק
חכמים  של עבודה־זרה טומאת גזירת של הכללי שהתוכן
דומה  ואינו ה'גברא', האדם את ממנה להרחיק כדי הוא
איסורים  לשאר ממש בו שאין עבודה־זרה איסור
עבודה־זרה  כי עצמו, מצד אסור שלהם שה"חפצא"
ליתן  שלא ומוזהר אדם של שבדמיונו עניין היא במהותה
של  הטומאה גזירת שגם כאן מדגיש ולכן חשיבות, לה
מהעבודה־זרה. להרחיקו היינו ה'גברא', על היא חכמים
כו'" הנכר אלקי את "הסירו בפסוק מודגש זה ועניין

מעבודה־זרה. ה"גברא" והסתלקות בהיטהרות המדבר
(h"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ז,2) (דברים הכתוב על הסמיכו ב מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו):

ב. בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי משמע
עבודת 4)מטמאים. לצרכי בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.·,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ı¯Mk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :¯Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk d¯eÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ7‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰¯B‰Ë - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ.6) שדינה מכזית 7)משמע בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף

.‚Úc¯Ók ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ ¯·È‡ ıˆ˜9‰Ê È¯‰ - »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚL ;¯B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk Ì¯Êz :¯Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰¯ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó -11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B·‡ Èl˜k .ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ı¯Lk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈ¯·È‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני אבר נחתך אם
ח  פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב משכב טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ לא

.„‰˜¯t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰È¯·È‡ Ïk È¯‰Â d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡ - »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי 17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ı¯Lk - ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË ¯eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
¯ÓÁ BÊ .ı¯Lk ‡nËÓ - ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„B·Ú ˙È·e .dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
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˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ - B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ·‡ ,BÓˆÚ ‰¯Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ
.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„B·Ú ˙È·Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡¯„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË - ‰¯Ê19Ôa¯ ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב שנגעו מפני

.Ê‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z21‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈ·È¯˜nL ¯·c Ïk .˙ÈÊÎa d¯eÚLÂ .‰Ï·kƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ï·k Ïk‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈa ¯Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁ·Ê Ô‡¯˜ ·e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a d¯Èz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»
- eÏhaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z ‡e‰L ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿

¯B‰Ë26- ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו

ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל
הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»
BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ¯‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל

ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט יודעים אנו שאין
לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו

א). ל, (שם זיתים

.Ë¯Ùq‰ ˙lÁzÓ e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
,‰¯Bz ÏL ˙B·‡ Ô‰Ó - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B·‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰¯Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰È¯·c ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33- Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa ‰¯Bz ÏL ·‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
L¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ L¯ÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ

שרץ.33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע

.·È·‡ ÔÈa ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰¯Bz ÏL35Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡ - ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚL·e BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

L¯Ù ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡¯ Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

·k¯n‰Â ˙BÏ·p‰ ÔÓ ıeÁ ˙B·‡‰ Ïk40‰Ï·p‰ Ï·‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
- ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯n‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ìp‰ - L¯Ù ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס כתוב: כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

באב.38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב דבר

"יטמא 41)הזב. אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בנוגע
הערב". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚· ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ·k¯ÓÎe ‰Ï·k Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
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˙ÚLa ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È¯‰ - Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL ¯LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e¯‡a ¯·Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ï·p‰ ¯Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈
;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - ·k¯n‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ¯·„a ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם
במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב
ולא  ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני
משום  היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן, משנה בכסף
קרושים  במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע

להסיטם. מבלי בהם לנגוע שאפשר יזיז.46)בקור,
האריג.47) מן הבולטות דקיקים) (חוטים השערות

.„ÈB˙ÚÈÏa ˙ÚLa - ¯B‰h‰ ÛBÚ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰Â ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ48. ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿À¿»

¯Á‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»√»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿««
ÚÏaL49.ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‰Ê È¯‰ - ∆»«¬≈∆≈≈ƒ¿«¿»

פירוש,48) אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מטמאים  והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע
ויוצא  אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין
האוכלין  ואת הבגדים (את שניים מטמא שהבולע מזה,
שנגעה  התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו

אחד 49)באוכלין. מטמא בלעה או "הקיאה שם: במשנה
שהיא  בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל
א) הלכה ג פרק (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת
ודינו  ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון

.ÂËÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ‰n„‡ ‰¯t Û¯BO‰«≈»»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLaL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««¬≈∆

eÚ‚ Ì‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ50ÔÈÏÎ‡a ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ»¿»√»ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLa elÙ‡51. ¬ƒƒ¿««¬≈∆¬≈≈≈ƒ¿À¿»

והמשלח.50) למשנה 51)השורף בפירושו רבינו כתב וכן
והמשלח  ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים
עם  אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר
אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים

הכלל  סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
אלא  בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד),
בין  מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני

.ÊËÓ ·‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
·kLÓ B‡ ı¯L B‡ ‰Ï· B‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
- ‡ÓËÈ Ì˙Ï·a Ú‚Â ,¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·eƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ

¯‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
- L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
·Ê ÔÎÂ .[e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»
·kLn‰ È¯‰ - ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L ·kLn‰ ÏÚ Ò¯cL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»

¯‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ ·kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È¯‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈
‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk ·kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆

‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב עליו ששכב שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב.55)וכל
לפני 56) הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

מטמאי  הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
¯L‡ ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :¯Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ ¯L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ÔÓ2¯·c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Á‡3ÏÚ e¯Êb ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
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e¯Êb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ
Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב: אוכל גבי - הלשון משינוי ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב: וכאן
גזרו  סופרים "מדברי וכותב: ממשיך שהרי כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע אם וכן וכו',
בפ"י  ולקמן בלבד. סופרים מדברי משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב: ה"י
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי נטמאו כלים" ובין
שלישי  בענין שם ביאורנו (ע' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט, פסחים רש"י [ודעת ורביעי).

שם]. ע' התורה. תימן).4)מן (כת"י טימאן צ"ל:
ב.5) ז, ב.7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק

.·EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11·‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó12ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ
·f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰¯Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆

˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ

eÚ‚19ÌÈÏk ¯‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ - ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬
ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË - ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈ¯BÁ‡ È¯‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï·‡22,Blk ‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È¯‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ"א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי של הפנימי נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי.19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים ֿ 21)שאינם אף

מגבו  בנגיעה חרס כלי מטמא אינו הזב שמשקה עלֿפי
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב, משקה
חרס  כלי "מה א): לח, (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף כלי אף תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסףֿמשנה).תוכו" ראב"ד מ"ט.22)ה שם כלים

.„e¯‡a ¯·k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
¯k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
- ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,e¯Ó‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe¯˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óe¯z ‰ÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL ,Ì‰È¯·cÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף אסרה התורה
טהורים.

.‰e¯‡a ¯·k25·‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È¯‰ - ·‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡¯˜ - ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
- ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
·‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È¯‰ - ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡¯a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,B¯·Á ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Á ˙‡ B¯·ÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡¯a B‡ ‰‡Óh‰ ·‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‰Ê ÔÈÈ È¯‰ - ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L·„e ,L·„a ·ÏÁÂ ,·ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡¯ Ôlk - ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ
,‰lÁz ·‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»

ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡29È¯BÁ‡a ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈

ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ - «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈ¯Á‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



ze`nehdפד zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ח.25) פ"ה מת טומאת פ"ח,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני ֿ 27)(ראשון)", טבול תוספתא
ה"ב. פ"א ולד 28)יום "כל שנינו: מ"ה, פ"ח בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני, ראשון פירושו, -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ"ז, פ"ח טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי שנגעו באוכלין יהושע

שנטמ  כלים באחורי שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ È¯BÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„·Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯BÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿

.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק יהושע, ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב ז, שבנדה מפני
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'

תרומה. של שם,33)אפילו בנדה ומשמע ה"ג. למעלה
נטמא  שהכלי אףֿעלֿפי קודש, אכלי מטמא תוכו שגם

שם. רש"י ראה באחוריו. שנגעו ממשקין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שניות 1) ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע יבאר

ובשר  מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי
במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ שיצא קודש
ובית  המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי
במפה  ידיו אדם לט שניות. שיהיו הידיים כל על גזרו דינו
או  שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל
האוכלין  כל אם לטומאה. שני שיהיו טמאים, אוכלין שתה

לרביעית. המשקין וכל פרס לכחצי מצטרפים

.‡Ú‚Bp‰ Ïk2‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯a ÂÈ„Èa3‰È‰L ÔÈa , »«≈«¿»»¿ƒ¿À¿»≈∆»»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ Ì„‡ ÔBL‡¯ B˙B‡ƒ»»¿ƒ…∆«¿ƒ¿≈ƒ

˜¯t‰ „Ú „·Ïa ÂÈ„È e‡ÓË -4ÂÈ„È ÒÈÎn‰ ÔÎÂ .5 ƒ¿¿»»ƒ¿«««∆∆¿≈««¿ƒ»»
ÒÈÎ‰L B‡ ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿««À¿»∆ƒ¿ƒ

ÚbÓ ˙È·Ï ÂÈ„È6ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ .ÂÈ„È e‡ÓË - »»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»¿À¿««»«ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

והידים".2) . . . התרומה את פוסלים "אלו מי"ב: פ"ה זבים
שניות. שהידים מפני שלישי התרומה את עושים פירוש,
לטומאה  בראשון שנגעו כגון נטמא, לא הגוף כשכל ומדובר
 ֿ משמונה אחד היא זו וטומאה וכלים. אדם מטמא שאינו
(ראה  הלל בית על שמאי בית שרבו ביום שגזרו דבר עשר

ב). יג, שבת לא 3)משנה, לטומאה, בשני נגעו אם אבל
א. פ"ג, ידים במשנה, כחכמים כף 4)נטמאו. חיבור מקום
ג. פ"ב, שם משנה, והזרוע. מ"א.5)היד פ"ג שם

כהן,6) עלֿפי לטומאה הוחלט או והוסגר נגע בו שיש בית
לתוכו  הבא כל את התורה מן ומטמא הטומאה אב הוא

דברים  במה פט"ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.·˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
e¯Êb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯ÊbLÎe ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯Ù ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי"א. פ"ו למעלה

.‚¯˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „È¯ˆÂ12Ô‰ È¯‰ - «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈ·Îa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14¯˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ15‰ˆÈ·Îa ‰ÂL Ô¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡L Ï·‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈ·k eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב.11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב) (קב, ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי"ד). פי"ב השלמות (ראה ושני ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב"ד)]. (ראה בטומאה כשנגע מדובר משנה,15)מנחות
ב. יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע רבי אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף.19) צריכים למה נימוק

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ -22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ¯˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯·„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

¯eÒ‡‰24. »»

מוח.20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע מטמאה אינה הנבילה שקולית הי"א), (פ"ב

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע - המוקדשים
רש"י). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח כבסיס גמרא,24)שימש
שם.
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.‰L„˜ ¯Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È¯‰ - ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt ¯Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰¯e·Á Èa .¯B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב.25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי"ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח

"בני  ונקראים עליו, שנמנו אדם בני של בחבורה אלא
ה"א). פ"ב פסח קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח
זריזין  חבורה בני הנימוק)? הוא (מה טעמא מאי טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי נותר, על
טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע, בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו

לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב: יח, שם משנה,
מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ e¯Êb BÈc ˙È·e ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL ¯Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈ¯Á‡L ÌÈÓÎÁ e¯Êb Ck ¯Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe¯˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe .‰Óe¯˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt - ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙Ù¯OÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב.43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק לנגוע רגילות
דחה  שם [רש"י המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף לנגוע שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע לתרומה הוא וגנאי
גזרו  לא ואףֿעלֿפיֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע

הגוף]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר

בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה
שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óe¯z ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«
ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈

˙¯‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«
‰Óe¯z50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי מפה "התירו ב: קז, חולין
טהרות". לאוכלי מפה התירו מפני 49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי"ח פ"ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב וכן במפה.

שם). וכסףֿמשנה ראב"ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52- ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
- ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ
BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿

e¯‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ¯wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«
‡ B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ

ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ
ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»

ÈLÈÏL58- ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ
ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï·‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»

‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆
Ì‰È¯·cÓ60e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈
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ze`nehdפו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈL B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óe¯z ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
- ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe¯˙a e¯‡a ¯·Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óe¯z¿»¿≈»

בשני,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ"ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב) (שם למעלה
שם). הערות מ"ב.55)(ראה פ"ב זבים 56)טהרות

יב. ה"א).57)פ"ה, פ"ט (ראה שמש הערב צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי. האדם גוף טומאת שעיקר אףֿעלֿפי
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ"ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Ò¯t ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯66ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Ò¯t ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»

‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ68ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ , ƒ¿…∆«¿ƒ»¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ
- ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·¯Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»«»»»ƒƒ∆
LÈ Ì‡ :ËÚÓ ÏÎ‡Â ‰‰LÂ ËÚÓ ÏÎ‡ .¯B‰Ë»»«¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ69,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ
ËÚÓ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»»¿«
È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LÈ Ì‡ :ËÚÓ ‰˙LÂ ‰‰LÂ¿»»¿»»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ70Ï·ËÂ ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ .71,‰ÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿»«¿»»
ÔÈa È¯‰Â Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡Ï Ì‡ ,„iÓ ËÚÓ ÏÎ‡Â¿»«¿«ƒ»ƒ…»»≈≈∆«¬≈≈
˙ÏÈÎ‡ È„Îa ‰ÏÈ·Ë ¯Á‡lLÂ ‰ÏÈ·Ë ÈÙlL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ»¿∆¿««¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - Ò¯t72. ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

ב.63) יז, מעילה שלוש 64)משנה, הוא שפרס רבינו דעת
כארבע  הוא שפרס ב) יב, (כריתות רש"י [ודעת ביצים.

בריווח.65)ביצים]. קצת, לוג 66)יותר הלוג. רביעית
ביצים. שש שם.67)= הגוף 68)משנה, את לטמא
שני. ביצים.69)ולעשותו שלוש של רגילה אכילה זמן

א.70) יג, אומרים,72)שם.71)כריתות אנו ואין
הראשון, השיעור חצי פעולת את לבטל הועילה שהטבילה
מפני  והטעם, לטמא. שיעור בו ואין השני החצי רק ונשאר
פעולה. כל הטבילה עשתה לא כלל, מטמא אינו זית שבחצי

.·È‰M‡73da ˙‡ ‰˜ÈÓe ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡È‰L ƒ»∆ƒƒ¿À¿»¿ƒ»∆¿»
¯B‰Ë Ôa‰ È¯‰ -74‰‡ÓË ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,75elÙ‡L . ¬≈«≈»¿…»¿»»À¿»∆¬ƒ

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LiL ¯LÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ˜iL ¯Ó‡z…«∆»«¿ƒƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ»¿«
˙Á‡ ˙·a ˜BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙È76. »≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»∆¬≈≈≈¿«««

שראשון 74)שם.73) מפני אמו, מנגיעת מיטמא אינו
אדם. מטמא טמא.75)אינו חלב שינק אלא 76)משום

גזרו. לא ובספק לאט, לאט

.‚È˙¯aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ e¯Èz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰¯B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב ומוסיף הסכנה", מפני מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף אחרֿכך
שמח'). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי מאכילה תימנע
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אףֿעלֿפי

השלמות].

ה'תשע"ט  ניסן ג' שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰2ÔÈ·e‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯4‡e‰ È¯‰ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6- ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ -8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙B¯ÚÓa ÔÈÏ·BË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים
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מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא
ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«
Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿

B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈
ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
ÔÈ‡·e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Ùq‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ¯aÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È¯‰Â ,˙‡ÓË - L„w‰ È·˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óe¯z¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL· eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È·˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È·˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ - L„w‰‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ˜Ln‰ ˙‡Â¿∆««¿ƒ¿««ƒ∆≈«»«ƒƒ¿«¿
˙B‡nË˙Ó Ô‰ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Ó ‡l‡∆»≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿≈ƒ¿«¿

¯Ùq‰ ÔÓ20. ƒ«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

eici eyrp ycewd iazkn cg`a rbpe zexedh eici eidy in"
."dnexzd z` oi`nhne zeipy

עם  התפילין "רצועות וכן שלאח"ז בהלכה וממשיך
עניין  ישנו ובזה הידים. את מטמאין אלו הרי התפילין...
הניחו  שהכהנים מצינו ביאור. הדורש לכאורה תמוה
"שנאמר  יד של תפילין לא אמנם העבודה, בשעת תפילין
חוצץ  דבר יהיה שלא מלמד ולבשם בשרו על כהונה בבגדי
בתפילין  לעבוד יכול הכהן אין לפיכך ... לבגדים בשרו בין
רצה  ואם להניח יכול ראש של אבל חוצצת". שהרי יד של
כמו"כ  ה"ו). פ"י המקדש כלי הל' (רמב"ם מניח להניחם
שני  שבת בכל גם במקדש בספר־תורה שקראו מצינו
וא"כ  תפילה גם היה הכהנים עבודת סדר שהרי וחמישי,
כבר  במקדש התורה וקריאת תפילין להנחת בנוגע בשלמא
בפשטות  אבל במקדש", ידים טומאת ש"אין הרמב"ם כתב
גם  נגעו ועל־דרך־זה למקדש מחוץ גם תפילין הניחו
טבילה  וצריכים למקדש מחוץ בהיותם הקודש בכתבי
ולכאורה  בעלמא, ידים נטילת רק ולא סאה) (במ' לקודש
ידיו  את לטבול חייב היה למקדש שנכנס שכהן מצינו לא
חוץ  בתפילין שנגע מפני ורגלים) ידים קידוש (מלבד
במקדש  רק תפילין הניחו שהכהנים לומר ודוחק למקדש.
עבור  בביהמ"ק מיוחד מקום להם שהיה מצינו לא שהרי
שלפחות  זה את יפתור לא כזה שתירוץ ובפרט התפילין,
ולמצוא  לברר ויש למקדש. התפילין את הביאו אחת פעם
או  בקודש, בהיותם רק תפילין להניח צריכים היו האם
גם  מהני במקדש ידים טומאת גזרו שלא שזה לומר שיש

למקדש. מחוץ ותפילין הקודש בכתבי לנגיעה בנוגע
('k oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)
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שני.20) עצמו שהוא

.ÂÔÈlÙz‰ ÌÚ ÔÈlÙz ˙BÚeˆ¯21¯ÙqaL ÔBÈl‚Â ,22 ¿¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»∆«≈∆
‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL23ÛBqaLÂ ‰lÁzaL24Ô‰Lk ∆¿«¿»¿∆¿«»∆«¿ƒ»¿∆«¿∆≈

¯ÙqÏ ÔÈ¯aÁÓ25ÌÈÓL Ba ¯izLÂ ˜ÁÓpL ¯ÙÒÂ , ¿À»ƒ«≈∆¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿…ƒ
ÌÈÓL ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·e˙kL ‰l‚Óe ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ¿»≈ƒ¿ƒ»∆»»ƒ«»¿…ƒ

'Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ' ˙L¯Ùk ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ26È¯‰ - ¿»≈ƒ¿»»««¿ƒƒ¿…«»»…¬≈
,„·Ïa ‰¯Bz È¯·„ ‡ÏÂ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿«
˙Ï‰˜Â ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ«ƒƒ¿…∆∆

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ,‰ÓÎÁ È¯·c Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לתפילין.21) מחוברות ללא 22)כשהן שנשארו המקומות
לדף.23)כתב. דף שבין הגליון שכן שבתחילת 24)וכל

להשאיר  שצריך אמרו ב יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר
ובסופו. הספר בתחילת הגיליונות 25)גליון למעט

א). קטז, (שבת שמונים 26)שנחתכו ישנן זו בפרשה
יריעה  ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש

נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב

.Ê‡¯ÊÚaL Ìeb¯z27Ï‡i„aLÂ28ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - «¿∆¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈¬≈ƒ¿«
Ìeb¯z Ï·‡ .L„w‰ È·˙k29˙È¯·ÚÂ ˙È¯·Ú B·˙kL ƒ¿≈«…∆¬»«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È¯·Ú ·˙Îa L„w‰ È·˙k ·˙kL B‡ ,Ìeb¯z B·˙kL30 ∆¿»«¿∆»«ƒ¿≈«…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ·e˙k eÈ‰iL „Ú ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ«∆ƒ¿¿ƒ

.BÈ„·e ¯BÚ‰ ÏÚ ˙È¯eM‡«ƒ«»ƒ¿

וי"ט 27) ה פרק כל הפרק, סוף עד ואילך ז מפסוק ד פרק
ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים ב 28)פסוקים פרקים

ז. ארמית.29)עד בלשון הקודש בכתבי שנכתב מה
שבתחילה 30) ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

הקודש  ברוח נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה
שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב

.ÁÏl‰ ·˙Bk‰31ÚÓLe32Û‡ ,Ba „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï «≈«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«
È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ33.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆≈««¬≈≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ

(קיגֿקיח).31) תהלים שבספר הלל שמע 32)פרקי פרשת
ו). (דברים אלא 33)ישראל פרשיות לכתוב שאסור

י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר (הלכות שלמים ספרים

.Ë˙BÁÈLn‰34¯ÙÒÏ Ô¯ÙzL ˙BÚeˆ¯‰Â35ÏÚ Û‡ , «¿ƒ¿»¿∆¿»»¿≈∆««
ÔÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡L Èt36ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk - ƒ∆≈««¿«¿»»¿«∆≈¿À»ƒ

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¯ÙqÏ«≈∆¿«¿ƒ∆«»«ƒ

קודש.35)חוטים.34) ספרי יריעות את בהן תפר
מפרשים 36) [ויש בגידים. אלא הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם

.ÈÔ‰L ÔÓÊa ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ¯ÙÒ ÏL ˜Èzƒ∆≈∆ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«∆≈
˙B¯eÙz37Û‡ ,˙BÎ¯a‰ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ - ¿¿«¿ƒ∆«»«ƒ¬»«¿»«

‰a¯‰ ÌÈÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆≈ƒ∆≈≈ƒ¿»ƒ«¿≈
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL∆»≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לספר.37)

.‡ÈÌÈÈn‰ È¯ÙÒ38.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ƒ¿≈«ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

‰ËBÒ ˙L¯t39dÈ‡ - ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«

„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«
‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל

כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של
שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
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ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆
ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«

Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי

למעט  ולמטה, משרץ הכוונה שרץ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי, ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע
ששלישי  ואףֿעלֿפי הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני  טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי עושה לטומאה
פוסל  שאינו רביעי עושהו היה בקודש, יום טבול נגע שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ"ח): (פרה במשנה עליהם שהומלץ הדברים

טימאתני". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני

.‰EÏ ¯‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…
¯Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ·¯22,¯Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈

‰¯„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL23da Ú‚Â24‰È‰ Ì‡ :ÌBÈ Ïe·Ë ∆¿≈»«¿ƒ¿»«»¿ƒ»»

‰Óe¯z ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰Ë Ïk‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓ«¿≈Àƒ«…»¿ƒ»»«¿≈¿»
‰ Ì‡Â .‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â ÔÈÏeÒt ÔÈ˜Ln‰ -ÂÈ„È eÈ ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿»¿ƒ»»»

˙B‡ÓË25‡ÓË ‰˜Ln‰ -26ÔÈa ‰Óe¯z ‰˜LÓ ÔÈa , ¿≈««¿∆»≈≈«¿≈¿»≈
ÌBÈ Ïe·ËaÓ ÌÈ„ia ¯ÓÁ ‰ÊÂ .ÔÈlÁ ‰˜LÓ27¯ÓÁÂ . «¿≈Àƒ¿∆…∆«»«ƒƒƒ¿¿…∆

- ÌBÈ Ïe·Ë ˜ÙqL :˙B‡ÓË ÌÈ„ÈaÓ ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈¿
˜ÙqÓ ÏÒBt28BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈ„i‰ ˜ÙÒe , ≈ƒ»≈¿≈«»«ƒ»¿

¯‡a˙iL29. ∆ƒ¿»≈

וה'.21) ד' מ"ג, פ"ב מדוייק,22)טהרות אינו הסגנון
כמבואר  קודש, של משקין מטמא שבתרומה שלישי שהרי
ורבינו  ה"ח. פי"א לקמן רבינו פסק וכן שם, ו במשנה
הכוונה  או תרומה. כגון הקדושה, בדרגת לה לדומה התכוון

טבולֿיום. מ"ב.23)לנגעו פ"ב במה 24)טבולֿיום
ה"ח).25)שבתוכה. פ"ח למעלה (ראה ידיים מגזירת

הקדיר 26) שנגעו אבל שמשקין רבינו [דעת טהורה. ה
"הכל  במשנתנו שאמרו ומה כלים. מטמאים אינם - בידיים
הר"ש  ודעת תרומה. ובין חולין בין שם רבינו מפרש טמא",
המשקין  היינו טמא" "הכל ומפרש מטמאין, שכן משנץ

וטבולֿיום 27)והקדירה]. חולין, משקה מטמאות שידיים
מטמא. פי"ג 28)אינו לקמן וראה ב. ב, פרק זבים משנה

ה"א.29)ה"ט. פי"ד לקמן

.ÂB‡ ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L ¯B‰Ë „Á‡30ÌBÈ Ïe·Ë ∆»»∆»»»¿≈¿
˙B‡ÓË ÂÈ„iL31ÔÈlÁ ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿≈¬≈∆¿«≈«¿≈Àƒ

BÓk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL32- ÌBÈ Ïe·hÓ ‡ˆiL ‰˜LnL ¯Á‡Óe . ∆≈«¿≈««∆«¿∆∆»»ƒ¿

ÈÓÈÓ B‡ Bw¯Ó ÏÙpL ÌBÈ Ïe·Ë ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»«»∆¿∆»«≈Àƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ÂÈÏ‚¯33ÈtÓ , «¿»«ƒ»∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈

.Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk Ô‰L∆≈¿«¿ƒ∆»«»∆

ובין.30) . . . ידיים.31)בין פ"ח 32)מגזירת למעלה
ב.33)ה"י. עא, נדה משנה,

.ÊÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ34,„ÓÏ ‰z‡ Ì¯‡·Ï eÓc˜‰L ƒ»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿»¬»«»»≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰È‰ÈÂ ‰‡ÓËÏ ·‡ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆»¿À¿»¿ƒ¿∆ƒ¿À¿»
‡l‡ ÈL Ì„‡‰ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¿»…ƒ¿∆»»»≈ƒ∆»
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B‡ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ‡e‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰«∆«¿ƒ¿≈ƒ«»…¿À¿«ƒ
ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÈLk el‡ ÏkL ,ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»≈¿≈ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈

Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L35‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿«À¿»
ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿…ƒ¿∆«¿ƒ
Ì‡L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ÈL ÌÏBÚÏ¿»≈ƒ¿À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ‰È‰È - ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ‡nhÈƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿∆≈ƒƒƒ¿≈∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

פ"ה.34) מת טומאת הלכות הטומאה 35)ראה אב שאינו
ח. הלכה ראה במת. נגע אם ואפילו לעולם,

.Áe¯‡a ¯·k36‰‡ÓË ·‡ ‰È‰È ‡Ï Ò¯Á ÈÏkL , ¿»≈«¿∆¿ƒ∆∆…ƒ¿∆«À¿»
‰È‰ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Ì‡ ,Ô‰È¯·cÓ ÈLÂ ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ¿≈∆ƒ
‡ÏÂ Ì„‡‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓa ‡ÓËƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿…ƒ¿∆»»»¿…
‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÈÚÈ·¯ ‡ÏÂ ÈLÈÏL ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

ה"ח.36) שם

.Ë,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÎ‡‰È¯·cÓ ‡Ï »√»ƒ…ƒ¿«À¿»¿»…ƒƒ¿≈
È¯·cÓ ÈLÂ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
Ì‡ ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰L .‰¯Bz»∆»»»«¿ƒ∆ƒ¿À¿»ƒ

ÈL e‰‡OÚ - ÏÎ‡a Ú‚37ÈLÈÏL eÈ‰È ÔÈÏÎ‡‰Â .38 »«¿…∆¬»»≈ƒ¿»√»ƒƒ¿¿ƒƒ
ÈÚÈ·¯e39„·Ïa Ô‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ40. ¿ƒƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

שנגע 37) ראשון אוכל אבל כלי, או אדם ודווקא התורה. מן
חכמים, מגזירת אלא התורה מן טימאהו לא - באוכל
למעלה  (ראה הכלי או שהאדם וכתב: רבינו דייק ולפיכך

ה"א). וקודש.38)פ"ז וכן 40)בקודש.39)תרומה
ודבריו  מדבריהם. שפוסל טבולֿיום גבי הפרק בסוף כתב
שלמד  וה"ד, ה"ג יא בפרק עצמו דברי נוגדים נראים אלה
שם  דבריו ומקור מקלֿוחומר, ורביעי הכתוב מן שלישי
התורה, מן בקודש שלישי "למדנו ב: יח, פסחים בברייתא
חנינא  ר' בסוגיא פסחים צל"ח [ראה מקלֿוחומר" ורביעי
וראה  קמה, מצוה ומנחתֿחינוך סט, אות הכהנים סגן

בפי"א]. לקמן בביאורנו

.ÈÈÓ ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ÔÈ˜Ln‰««¿ƒƒ¿«À¿»ƒƒ¿≈»¿≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ·f‰ ˜¯Â ˙‡hÁ«»¿…«»≈≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿À¿»

‡Ó ·‡a eÚ‚pL ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ˙B· ƒƒ¿≈»¿∆»¿¿»≈¬«À¿¿≈
ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,‰‡Óh‰ „ÏÂa ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚ Ì‡ƒ»¿««¿ƒƒ¿««À¿»≈»»≈≈ƒ
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k Ô‰ È¯‰Â ,‰¯Bz È¯·cÓ e‡ÓË -ƒ¿¿ƒƒ¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿À¿»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ41ÔÈa ,ÈLa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈ƒ≈
‡nËÏ ÔBL‡¯ eOÚ - ÔÈÏÎ‡a ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ≈»√»ƒ«¬ƒ¿«≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡42eÈ‰ÈÂ .43ÔÈ˜Ln‰ ¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈«ƒ»«¿
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL e‰‡OÚ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa¿«¿≈¿»¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈
ÔÈ˜LÓ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÈÚÈ·¯ e‰‡OÚ - L„…̃∆¬»»¿ƒƒ¿≈«»≈«¿ƒ

‰lÁz BÈ‡L ‰˜LÓ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL44ıeÁ , ¿ƒ¿»¿…«¿∆∆≈¿ƒ»

ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈ¯etk ¯qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e¯‡aL46Ì‰È¯·cÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ"ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי.44)ויש או שלישי שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»
B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈
ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות
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צי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆
L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…

L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆
‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆

L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,

ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa28ÈÚÈ·¯ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י). פ"י בתרומה.28)למעלה רביעי שאין

.Ë‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰ - Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe¯˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡ - L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ·¯ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈
Ô‰aL ÈLÈÏM‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆

ÔÈlÁk ¯B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ"ו, פ"ב חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע שם בטהרות יהושע. רבי דעת לפי - ב לג,
הם  הקודש טהרת על שנעשו חולין בו שנאמר מקום
- ב עא, בנדה ראשונה משנה שיטת לפי הכוונה כקודש,
את  בהם לשטוף שהוכנו במים לנגוע אסור יום שטבול
יום  שטבול מפני לנגוע מתירה אחרונה משנה אבל הפסח,
ואףֿעלֿפי  חולין, שהם המים את פוסל ואינו כשני, הוא
יח, לחגיגה בפירושו גם כתב וכן הקודש. טהרת על שנעשו
שנעשו  בחולין החמירו ולמה אחרונה. כמשנה כאן ופסק ב.
מפני  הקודש? טהרת על משנעשו יותר תרומה טהרת על
ולפיכך  תרומה, בטהרת חולין גם לאכול רגילים שכהנים
בטהרת  מהֿשאיןֿכן תרומה, קדושת אלה חולין על חלה
בטלה  זו, קפדנית שמירה נוהגים יחידים שרק הקודש,
חולין, (רש"י החולין אותם על קדושה כל חלה ולא דעתם

שם).

.È˙‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - L„˜aL ÈÚÈ·¯ ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆¿…∆»∆¡…∆
L„w‰34BÏÒBt BÈ‡Â L„˜a ÚbÏ ¯zÓe ,35elÙ‡ . «…∆À»ƒ«¿…∆¿≈¿¬ƒ
ÏÈL·z36Ba ÔÈ‡Â L„w‰ Ba ·¯Ú˙pL37È„Îa ˙ÈÊk «¿ƒ∆ƒ¿»≈«…∆¿≈¿«ƒƒ¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡38ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -39ÏL ÈÚÈ·¯a ¬ƒ«¿»¬≈∆…≈»≈ƒ¿ƒƒ∆
L„˜40ÈLÈÓÁa ‡l‡ ,41BÓk ¯B‰Ë ‡e‰L , …∆∆»«¬ƒƒ∆»¿

e¯‡aL42. ∆≈«¿

המאכל,34) כטומאת טמא יהיה האוכל שאדם חכמים גזרו
א) לד, (חולין בנגיעה אוכלין מטמא אינו שהמאכל ואע"פ
תרומה  לענין בשלישי מדובר [שם קודש. לאכול לו ואסור
כשם  לקודש, מתרומה למד ורבינו הבאה) הלכה (ראה
אע"פ  בתרומה, לאכול האוכלו את פוסל בתרומה ששלישי
בקודש]. ברביעי גם כך בנגיעה, תרומה פוסל שאינו

חמישי.35) עושה אינו תרומה.36)שרביעי או חולין של
שש 38)בקודש.37) ששיעורו לחם ככר חצי הוא פרס

כזית  שנתערב פירושו, - פרס אכילת בכדי וכזית ביצים.
הם  וביחד התבשיל, של כזיתים בחמשה קודש ביצה) (כחצי

כזיתים). בששה כזית אומרים: (ויש אףֿעלֿפי 39)ששה
בעין. הוא כאילו נידון אינו אחרים פירוש,40)שבדינים

זו. תערובת יאכל לא קודש, של רביעי שאכל אדם
מפרש 41) רבינו תערובת. כל בלי לאוכלו שמותר הואֿהדין

למעט  הכוונה הקודש", בנזיד נאכל "והחמישי ששנינו: מה
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חמישי  ממעט אינו אבל בתערובת, אפילו נאכל שאינו רביעי
המשנה. לשון – כדרכו – נקט וכאן תערובת. בלי

ה"ד.42) למעלה

.‡ÈÔÈlÁ ÏL B‡ dÓˆÚ ‰Óe¯zaL ÈLÈÏL ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆«¿»«¿»∆Àƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL∆«¬«»√«¿»¬≈∆»∆¡…∆

‰Óe¯z‰43ÏaËiL „Ú44‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯zÓe ,45È¯‰Â «¿»«∆ƒ¿…À»ƒ«ƒ¿»«¬≈
eOÚ ‡Ï ‰ÚÈ‚a ,‰ÏÚÓ eOÚ ‰ÏÈÎ‡a .‰¯B‰Ë ‡È‰ƒ¿»«¬ƒ»»«¬»ƒ¿ƒ»…»
Ï·‡ ;dÓˆÚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓ«¬»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«¿»¬»
È„Îa ˙ÈÊk ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,‰Óe¯z Ba ‰·¯Ú˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿«ƒƒ¿≈
ÏÈL·z B˙B‡Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡46 ¬ƒ«¿»¬≈∆À»∆¡…≈«¿ƒ

.‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯znL C¯„k¿∆∆∆À»ƒ«ƒ¿»

ב.43) לד, חולין עולא, של הערב 44)מימרא צריך ואינו
רבנן 45)שמש. (עשו) עביד "באכילה ב: צט, זבחים

מעלה". רבנן עביר לא בנגיעה גבוה), מסוג (טהרה מעלה
הדמע",46) בנזיד נאכל "והשלישי מ"ג: פ"ב טהרות

אמרו, שם ובחולין תרומה. בו שנתערבה בתבשיל פירוש,
פרס, אכילת בכדי תרומה כזית בתבשיל כשאין שמדובר

זו. להלכה המקור ומכאן

.·ÈÏÎB‡‰47eOÚpL ÔÈlÁ ÏL B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL »≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆Àƒ∆«¬
˙ÚÈ‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ«»√««¿»««ƒ∆»ƒ¿ƒ«

L„˜ ÔÈÚÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z48˙¯‰hL ; ¿»¬≈¿≈ƒ¿ƒ¿«…∆∆»√«
L„w‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰Óe¯z49ÏÎB‡‰ Ï·‡ . ¿»À¿»ƒ≈∆«…∆¬»»≈

‡e‰ È¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¬≈
¯B‰Ë50‡l‡ L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ; »∆≈¿»»∆∆¿ƒƒ¿…∆∆»

L„wÓ L„˜51.„·Ïa …∆ƒ…∆ƒ¿«

עלינו 47) זו, הלכה להסביר כדי יהושע. כרבי מ"ב שם
עלֿפי  שם במשנה יהושע רבי דברי את מתחילה לבאר
אוכל  אומר, יהושע "רבי שם: שנינו רבינו. של פירושו
ולא  לקודש שני – שלישי שני, – שני ואוכל ראשון אוכל
פירוש, תרומה". טהרת על שנעשו בחולין לתרומה, שני
שני  או לטומאה ראשון שהוא מאכל דבר שאכל אדם
תרומה  לאכול ואסור לטומאה שני גופו נעשה לטומאה,
– בקודש נגע ואם נפסלה, – בתרומה נגע ואם וקודש,
גופו  נעשה לטומאה, שלישי שהוא דבר אכל אם נטמאה.
לענין  אבל שלישי, עשהו בקודש נגע ואם קודש, לענין שני
כמו  תרומה, לאכול ואסור שלישי אלא שני אינו תרומה
רבי  ומסיים בה. לנגוע ומותר הקודמת, בהלכה שנתבאר
תרומה. טהרת על שנעשו בחולין אמור זה שכל יהושע,
ולתוספת  ממש. בתרומה שהואֿהדין שם, רבינו ומבאר
שאפילו  ריבותא, משמיענו יהושע שרבי ייאמר, ביאור
עושים  גםֿכן תרומה טהרת על שנעשו שבחולין בשלישי
אכל  אם שאפילו ריבותא, כאן מוסיף ורבינו לקודש. שני
אףֿעלֿפיֿכן  הדין, מן פסולה שהיא תרומה, של שלישי
רבינו  דברי מוסברים זה ביאור מתוך תרומה. בנגיעת מותר

הבאה. בהערה ראה עושה 48)מאליהם. שהוא משמע
תרומה  בין בזה הבדל כל ואין רביעי, עושה וזה שלישי
בדין  שם למ"ו [בפירושו תרומה. טהרת על חולין ובין ממש
טהרת  על שחולין ואומר, אלה שני בין רבינו מחלק נגיעה,

ה"ט). למעלה פסק (וכן בקודש רביעי עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק. לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי האוכל מרתא, בר שמואל בר
שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות
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לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה
אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם

הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,

.ÊË¯·c Ïk74B‡ceL75‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
‰OÚzL ‰lÁÏ ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆≈»∆
,‰lÁ ‰pnÓ ÌÈLÈ¯ÙÓe .‰¯‰Ëa ‰qÚ‰ d˙B‡»»ƒ»¿»√»«¿ƒƒƒ∆»«»

˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙Ù¯O ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי.74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי. תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור

וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.

ה'תשע"ט  ניסן ד' שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
על 1) לקודש חכמים עשו מעלות עשרה שאחת יבאר

התרומה.

.‡˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡2ÏÚ L„˜Ï ÌÈÓÎÁ eOÚ ««∆¿≈«¬»¬»ƒ¿…∆«
CB˙a ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï Ì„‡Ï LÈ :Ô‰ el‡Â ,‰Óe¯z‰«¿»¿≈≈≈¿»»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈÏk3‰È‰È ‡nL ‰¯Êb .L„˜Ï ‡Ï Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ≈ƒƒ¿»¬»…¿…∆¿≈»∆»ƒ¿∆
ÈÏk‰ Èt4„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk Ba ‰È‰È ‡ÏÂ ¯ˆ5e‡ˆÓÂ , ƒ«¿ƒ«¿…ƒ¿∆ƒ¿∆∆«¿ƒ¿¿

‡Ï ,ÈÏkaL ÌÈna eÏ·Ë el‡k BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆«¿ƒ…
ÏB„b‰ ÈÏk‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Â˜na«ƒ¿∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿ƒ«»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰Ë ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ BÎB˙a LiL∆≈¿«≈ƒ«¿≈ƒ»¬»ƒ»»
‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚL CBzÓ - ‡ÓË»≈ƒ∆»¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ»
.L„˜a Ô‰a LnzL‰Ï elÙ‡ BÎB˙aL ÌÈÏkÏ«≈ƒ∆¿¬ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿…∆

ãycew zegiyn zecewpã

התרומה.. על לקודש חכמים עשו מעלות עשרה "אחת
כו'".

בין  עשאום ראשונות מעלות "שש חילק: הפרק ובסיום
וחמש  הקודש, טהרת על שנעשו לחולין בין לקודש
מורה  עשר המספר כו'". בלבד.. בקודש עשאום אחרונות
מעלות") עשרה ("אחת י"א ואילו השתלשלות, סדר על
עבודת  בעניין כידוע השתלשלות מסדר למעלה על
בחינת  מבררים היו שבה סממנים י"א ידי שעל הקטורת

דלעומת־זה. הי"א
היא  הקודש טהרת על שנעשו חולין האדם: ובעבודת
אחד  כל לא כי מעלות שש רק עשו ובה עצמו עם העבודה
ד"מחזי  בהלכה שמצינו על־דרך זו, נעלית לעבודה ראוי
דין  שע"פ זו בדרגא נמצא יהודי כאשר גם אבל כיוהרא".
"חמש  הוסיפו קדשים, ולאכול קרבנות להקריב יכול
כי  כו'" לקודש מעלות עשרה "אחת שיהיו כדי אחרונות"
להדר  וכדי הזולת עם ההתעסקות הם הקודש ענייני
עניין  שזהו הדין" משורת "לפנים של באופן בזה ולהוסיף
עם  הקשורה לעבודה להגיע צריך והפצתה, החסידות
יש  זו ובעבודה השתלשלות, מסדר למעלה - י"א בחינת
או  כיוהרא" ל"מחזי לחשוש מבלי ההידורים בכל להדר

בגדולות. להלך שלא
(`k oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בטהרת 2) חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
שם  ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר הקודש
קובע  אילא רבי - במספרן ורבא אילא רבי נחלקו ב כא,
במחלוקתם  ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן
שגם  מפני כרבא רבינו ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו

כמותו. סובר נחמן טמאים 3)רב כלים להניח מותר
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים

הנוד.5)החיצון.4) בפי שנותנים השפופרת כעובי
כשפופרת  מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות
יש  באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד".
זה  מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
הוא  הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור
הצינור  ואם החסר, במקווה לטבול ומותר הנוד כשפופרת
ושם  המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות
חוזרות  אצבעות "כשתי חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר
של  בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן",
כלים  יטביל שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור.
המים  כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים,
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עלתה  לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו
אמרו  זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

רבא. בשם שם

.·ÈÏk6,BÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿¿¬»¿«¿ƒ…ƒ¿»
Úaˆ‡ ˙Èa ‡ÏÂ7B‡ BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â .B˙ÙO È·ÚaL ¿…≈∆¿«∆»√ƒ¿»¿««¿ƒ∆¿

,Ba ‰˙BLÂ .ÔÈ¯B‰Ë B˙ÚÈ·ˆ ˙È·aLLLBÁ BÈ‡Â ∆¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÊÁÈÂ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÂÈÙaL ÔÈ˜LÓ eÚbÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«¬≈«¿ƒ¿«¿¿
Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz e‡nËÈÂƒ«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»

Ôlk e‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË ,L„˜Ï8. ¿…∆ƒ¿¿¬»ƒ¿¿À»

שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה במשנה 7)מעלה
גורס  שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו
להשים  כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה שם ומפרש כך
לתוך  האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם
כב, (שם יוחנן רבי של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי
כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב)
א  כב, יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין

אצבע]. הוציאו אצבע.8)שפירושו ובית תוך אחוריים,

.‚Ò¯„n‰ ˙‡ ‡OBp‰9‰Óe¯z BnÚ ‡OÏ BÏ ¯zÓ - «≈∆«ƒ¿»À»ƒ»ƒ¿»
‰Óe¯za Ú‚B ‡OBp‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,„Á‡k10‡ÏÂ ¿∆»¿ƒ¿≈«≈≈««¿»¿…

‡Ï Ï·‡ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„na ˙Ú‚B ‰Óe¯z¿»«««ƒ¿»¬≈ƒ¿»¬»…
‰È‰ ‰OÚÓ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰11 «…∆««ƒ∆…»««¬∆»»

L„˜ ÏL ˙È·Á ‡OpL ,„Á‡a12Ò¯„na d‡nh ¿∆»∆»»»ƒ∆…∆ƒ¿»«ƒ¿»
˙‡ ‡OBp‰L ,e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .dnÚ ‡OpL∆»»ƒ»¿»»»»¿∆«≈∆
Ò¯„Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .L„w‰ ˙‡ ‡OÈ ‡Ï Ò¯„n‰«ƒ¿»…ƒ»∆«…∆¿…»¿∆»¿ƒ¿»

L„w‰ ÌÚ13ÏÈ‡B‰ ,‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰È‰L ‰OÚnk , ƒ«…∆««¬∆∆»»¿ƒ»«¿»»ƒ
¯B‰Ë L„w‰ È¯‰ - L„wa Ú‚ ‡ÏÂ14. ¿…»««…∆¬≈«…∆»

חכמים 9) בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
הטומאה  אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" "מדרס

ומשקין. ואוכלין וכלים אדם במשנה 10)ומטמא רבינו
שאינו  עץ לוח על מונחים והתרומה שהמדרס כגון מפרש,
נוגע  האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל
את  ומטמא המדרס את שנשא מפני נטמא הוא בשניהם,
שאינו  חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה.
ולפיכך  באווירו, נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל
המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא

הגזירה.11) נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או אחרת,13)"וטימאה" בטומאה לא אבל

שגזרו  במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון
ולא  בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני טומאה

הבחינות. מכל לו דומים שאינם מחלוקת 14)במקרים
דרבנן. ספק בכל כמו להקל ופסק א) כג, (שם אמוראים

.„‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚a15ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈¿≈¿»««ƒ∆≈¿ƒ
L„˜Ï Ò¯„Ó Ô‰È„‚a È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ16. ¿ƒ¿»ƒƒ«À¿¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿…∆

תרומה.15) בטהרת וכלים 16)שנשמרו אדם מטמאים
רביעית. מעלה היא זאת הזב. כמדרס

.‰ÏvÙÓ ‡e‰L ÈÏk17,˙B¯M˜Ó ÂÈ˙B¯B˜Â ÂÈ˙BÁeÏÂ ¿ƒ∆¿À»¿»¿»¿À»
BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ‡ÓË Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ ‰hÓ ÔB‚k¿ƒ»¿«≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ - ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆
¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»

ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«
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זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.·ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
ÏÒt - B¯·Á „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È¯‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ

‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dz¯·Á ˙‡ÓË - Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe¯˙a Ï·‡ .L„˜a ÚbÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dz¯·Á ˙‡ÓË ‡Ï - ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰·e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe¯˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי 41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי היד ונטמאה רטובה,

משום  ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה
שבקודש. טעמו,43)המעלה ונראה כמותה. שנייה נעשית

ונעשתה  הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא
רבותיה  "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני.

שם]. רש"י ראה ח נת 44)דנגובה". פרק למעלה באר
טבילה  צריכות אלא ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה
לידים  "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה
שאם  מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין
הטמאה  היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה היא

לחה 45)בלבד. היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,
תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה נטמאת
חבירתה  מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה
ולתרומה  טבילה צריכה לקודש ב. לתרומה; ולא לקודש
חומר  המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה
טומאה  לעניין חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו,
א  ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור

.‚Èe¯LÎ‰ ‡lL ÔÈ·e‚ ÔÈÏÎ‡46Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - √»ƒ¿ƒ∆…À¿¿¿ƒ»
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa47;‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«ƒ¿…»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ - L„˜a Ï·‡48ÈÓÏ ¯eÒ‡Â , ¬»¿…∆ƒ««…∆«¿«¿»¿»¿ƒ
‡Ï elÙ‡Â .¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏÎ‡Ï ˙B‡ÓË ÂÈ„iL∆»»¿≈∆¡……∆∆…À¿««¬ƒ…

LBÎa ‡l‡ Ba Ú‚49B¯·Á BÏ ·ÁzL B‡50ÂÈt CB˙Ï »«∆»¿∆»«¬≈¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -51‰Ú‚ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»¿»

,e‡ÓËpL - e¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏL ÔÈÏÎ‡a ‰‡ÓËÀ¿»»√»ƒ∆…∆∆…À¿¿∆ƒ¿¿
.Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««…∆«¿«¿»

א 46) פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו שלא
ב). והלכה א הלכה אוכלין טומאת סתם 47)מהלכות

ה  פרק למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה

משקין 48) הכשר בלי טומאה ומקבלים הקודש אוכלי את
ב). כד, טומאה.49)(שם מקבל שאינו עץ של פלך

טהורות.50) בן 51)שידיו חנינא רבי מנמק שם בגמרא
הקודש  עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון יקח שמא אנטיגנוס
בידיו  שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו,

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naBÓˆÚ ÏÎ‡‰ ÏÒÙÏ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»…∆«¿
È¯‰ - ÈLÂ ÔBL‡¯ Ba ˙BÓÏ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a B¯Ò‡Ïe¿»¿«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈

˜ÙÒ ‰Ê52¯LÎ‰ ‡Ïa ‡ÓËpL ÏÎ‡ Ú‚ ?„ˆÈk . ∆»≈≈«»«…∆∆ƒ¿»¿…∆¿≈
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ÈtÓ ,˜ÙÒ ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ¯LÎ‰L ÈL ÏÎ‡a¿…∆≈ƒ∆À¿«¬≈∆«≈ƒ»≈ƒ¿≈
.¯LÎ‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰L∆»ƒ…À¿«

מנחות 52) של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
ראשון  למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא
למעלה  הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני
בו  שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק
במנחות  שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון
והשואל  ושני, ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב,
ומשמע  ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל
בטומאה  המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו
מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא
אפשר  חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל
ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא
ראשון  לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה
המדברת  שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה

באוכלין]. טומאה בנגעה

.ÂËÔB‡‰53ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ,B˙eÈ‡ ÔÓÊ ÌzL ¯Á‡ »≈««∆«¿«¬ƒ¿À«ƒƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ - B˙¯tk ‡È·‰L ¯Á‡««∆≈ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ«
ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÔB‡‰L ;‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,L„w‰«…∆¬»…ƒ¿»∆»≈¿À«ƒƒ
ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…∆«¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ ‰zÚ „Ú È¯‰L ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿…∆∆¬≈««»»¬ƒ∆¡…∆

ÔzÚ„ eÁÈq‰Â L„w‰54.eÚ„È ‡Ï Ì‰Â e‡ÓË ‡nLÂ , «…∆¿ƒƒ«¿»¿∆»ƒ¿¿¿≈…»¿
- ‰ÚÈ‚Ï Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ BÊ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡ÏÂ¿…»«¬»∆»«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ»

‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÌÈL„wa ÌÈÚ‚B55. ¿ƒ«√»ƒ…∆¿ƒ»

המת.53) קבורת לפני טהרת 54)אבל על מלשמור
חכמים 55)הקודש. (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים

מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה מעלה,

.ÊËÔÈa L„˜Ï ÔÈa Ìe‡OÚ ˙BBL‡¯‰ ˙BÏÚÓ LL≈«¬»ƒ¬»≈¿…∆≈
,˙BB¯Á‡ LÓÁÂ ;L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÏ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¿»≈«¬
Ìe‡OÚ - ‰‡Ï‰Â BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰ ÔÓ Ô‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿»≈«∆¿»»¿»¬»
˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa ‡Ï Ï·‡ ,„·Ïa L„˜a¿…∆ƒ¿«¬»…¿Àƒ∆«¬«»√«
,CÎÈÙÏ .ÔÈlÁk el‡ LÓÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,L„w‰«…∆∆»¬≈≈¿»≈≈¿Àƒ¿ƒ»
,Ô‰a ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÀƒ∆«¬«»√««…∆»ƒ»≈»∆
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁa ¯B‰Ë ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt ÈM‰Â¿«≈ƒ»¿«¿ƒƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
צריך 1) ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר

צריך  ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה
בחזקת  שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה. לטבילה כוונה
מאבות  אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה.
התרומה, את שורפים ספיקות כמה על תורה. של הטומאות

ספיקות. שני על שורפים ואם

.‡˙BÏÚÓ LÓÁ2:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„‚·a ÌÈÓÎÁ eOÚ »≈«¬»¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈
Ò¯„Ó - ı¯‡‰ ÈnÚ È„‚a3.‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡Ï ƒ¿≈«≈»»∆ƒ¿»¿¿≈À≈∆¿»√»

ÔÈ·Êk - ÔÓˆÚ ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÎÂ4BÓk ,˙B¯‰ËÏ ¿≈«≈»»∆«¿»¿»ƒƒ¿»¿
e¯‡aL5Ò¯„Ó - ‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ È„‚·e . ∆≈«¿ƒ¿≈¿≈À≈∆¿»√»ƒ¿»

¯OÚÓ ÈÏÎB‡ÏÈL6,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ Ï·‡ . ¿¿≈«¬≈≈ƒ¬»¿≈À≈∆¿»√»

ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ
da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

כו'" מדרס.. הארץ עם "..בגדי
אינה  הארץ עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
על  שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק

הארץ d`neh"עמי zwfg" בדקדוקי "בקיאין שאינם כיון
הם  שברגל שהטעם הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות
כל  והי' לאינצויי ד"הוה החשש משום אינו טהרה" "בחזקת
אין  כי רש"י) (כשיטת כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד
מפני  אלא טומאה" מ"חזקת להוציאם מספיק טעם זה
חטאת  פרת בטהרת וכן ברגל", עצמם מטהרין ש"הכל
על  גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין אין חומרתה מפני
הגתות  בשעת התרומה ועל נסכים של ושמן יין טהרת
לא  אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם נזהרים שבכולם

טומאה. חזקת חכמים עליהם החילו
(31 dxrde 23 'r fl wlg y"ewl it lr)

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה
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בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך
כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם

מחבריו]. יוסי כר' הלכה אמרו: ב.24)ב יט, פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאףֿעלֿפי המשנה
ומובן  טבילתה. לפני נאבדה שמא חוששים הפסח, לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני שמשם שיעריב כדי בניסן, עשר בשלושה
לפני  עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי  את היו שמכבדים מפני בי"ד, ונמצא הטבילה,
שעולי  מפני מפרש א ע, בפסחים רש"י יום. בכל ירושלים
רב. זמן הסכין את ראה לא שאיש לחשוש אין מרובים, רגל
והלא  שלמעלה? מהנימוק רש"י נטה למה בעיני, ולפלא
עשויים  ירושלים שוקי א) ז, (בפסחים היא ערוכה גמרא

יום? בכל טמאה 27)להתכבד הסכין שמא חששו לא
השבת  את חילל שהשוחט ונמצא הקדשים, את ותטמא

למשנתנו). בפירושו (רבינו חמורה עבירה כל 28)שהיא
הפסח. לשחיטת סכינו את מטביל שם.29)אדם

.Â‡ˆÓ30‰ÈÏÚ ‰fÓ - ¯OÚ ‰LÏLa ÔÈkq‰31 »»««ƒƒ¿»»»«∆»∆»
ÌBÈa ‰e‡OÚL ÈtÓ ;¯ÁÓÏ da ËÁBLÂ ,dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¬»»¿

dlL ÈÚÈ·L ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ el‡k ‰Ê32. ∆¿ƒ¿»»»¿ƒƒ∆»

ומפרש 31)שם.30) ומטביל". "שונה כתוב: במשנה
השביעי  ביום שמזים שניה הזאה היינו "שונה" רבינו

ה"ג. למעלה ראה סכינו 32)לטומאה. מטהר אחד שכל
מטומאת  לטהר שצריך יודעים שהם ומפני פסח, לשחיטת
י"ג  לפני ימים ארבעה ראשונה הזאה שהזה לתלות יש מת,

שמ  חששו ולא לטומאה.בניסן. שביעי יום עדיין הגיע לא א
שביעי  י"ג יום כאילו עשאוה באמרו: רבינו התכוון ולזה

שלה.

.ÊBÏˆ‡ ‰Úe„È‰ ÔÈkÒÏ ‰¯eL˜ ÔÈkÒ ‡ˆÓ33ÔÈa , »»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»∆¿≈
‰BÓk ‡È‰ È¯‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡La ÔÈa ·BË ÌBÈa34Ì‡ : ¿≈ƒ¿»«»ƒ¬≈ƒ»»ƒ
.‰‡ÓË - ‰‡ÓË Ì‡Â ,‰¯B‰Ë - ‰¯B‰Ë¿»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»

טמאה.33) או היא טהורה אם יודע למד 34)הוא רבינו
אין  שהרי במשנתנו, שנשנה - לסכין הקשור קופיץ מדין זה,
[בכסףֿמשנה  זה. לענין סכין לבין קופיץ בין לחלק טעם כל
במשנתנו. שנאמרו קופיץ דיני רבינו השמיט למה מתפלא
בלתי  במקרה ורק סכין, כדין קופיץ דין שלרבנן מפני ותירץ,
דין  שונה בי"ד, ומת עשר בשלושה גוסס כשנשיא שכיח,

זה]. דין להודיע הקפיד לא לפיכך סכין, מדין קופיץ

.ÁÔÈw¯‰ Ïk35C¯c‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰36 »»Àƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿∆¿««∆∆
‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Êb -37ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ¯‡Lk »¿¬≈∆À¿»ƒ¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ„„va ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÏÎÂ .ÌB˜Ó38- ÌÈÏLe¯Èa »¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ
È„k ,ÔÈ„„va ÔÈÎl‰nL Ô‰ ÌÈLe¯t‰L ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈
Ï‚¯‰ ˙ÚL·e .ı¯‡‰ ÈnÚ ÚbÓa e‡nË˙È ‡lL39: ∆…ƒ¿«¿¿«««≈»»∆ƒ¿«»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ÏkL ,ÌÈ¯B‰Ë - C¯c‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÔÈ„„vaLÂ ;Ï‚¯a40Ï‚¯a ÌÈ‡Óh‰L , »∆∆¿∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿≈ƒ»∆∆

.ÌÈÎ¯c‰ ÈcˆÏ ÌÈL¯Bt Ô‰Â ÌÈhÚÓ¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

העיר.36)שם.35) רחובות של 37)באמצע הוא שמא
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הזב. כרוק מדרבנן מטמא שרוקו הארץ, בצידי 38)עם
טובים'.39)הרחובות. שם.40)ב'ימים יוסי כר'

.ËÌLk41‰OBÚ ÈM‰Â ÈL ‰OBÚ ÔBL‡¯‰L ¿≈∆»ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ∆
ÈLÈÏL42ÈL ˜ÙÒe ÈL ˜ÙÒ ‰OBÚ ÔBL‡¯ ˜ÙÒ Ôk , ¿ƒƒ≈¿≈ƒ∆¿≈≈ƒ¿≈≈ƒ

.ÈLÈÏL ˜ÙÒ ‰OBÚ∆¿≈¿ƒƒ

ה"ה.41) פ"ה טהרות בתרומה.42)תוספתא

.ÈÌÈL„˜Â ‰Óe¯z43˙B·‡Ó ·‡ ˜ÙÒa e‡ÓËpL ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈»≈¬
.BÊ ‰‡ÓËa ÔÈÙ¯O el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»

BÏ ˜tzÒpL ÔB‚k44.Ú‚ ‡Ï B‡ ‰Ê ·‡a Ú‚ Ì‡ ¿∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»∆…»«

במשניות 43) מקורם הפרק, סוף עד מכאן הדינים כל
ואילך. ד ממשנה פ"ד, שאמרנו 44)טהרות מה פירוש,

היא  והטומאה לא, או נגע אם בספק המדובר אב", "בספק
תרומה  שורפים תורה של בטומאה רק ולפיכך ודאית,
בטומאה  הוא כשהספק אבל דרבנן, בטומאה ולא וקדשים,
אב  שהוא דבר מי"א): (שם שנינו ודאית, והנגיעה עצמה
נתברר  [ולא טמא. ספיקו - סופרים מדברי והוא הטומאה
או  באדם כשנגעו גם הלא אב", "בספק רבינו כתב למה לי,
לשון  נקט ואולי כן? הדין דאורייתא, ראשון שהם בכלים
ושם  סופרים", מדברי והוא הטומאה, "אב שהבאנו המשנה
ודאית, בנגיעה ואפילו בלבד, הטומאה אב אלא טימאו לא

טמא]. נגיעה ספק אפילו שבדאורייתא רבינו ומלמדנו

.‡ÈÌL LÈÂ45ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ˙B˜ÙÒ ¿≈»¿≈∆≈¿ƒ¬≈∆¿≈
,ÔÈÏBz ‡l‡ ,Ô‰a BÏ ˜tzÒpL ÔÈÏÎ‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ»√»ƒ∆ƒ¿«≈»∆∆»ƒ

ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï46ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ . …¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»¿≈∆¿ƒ
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ47. ¬≈∆∆«¿»¿≈»ƒ«»»ƒ

ר 45) של בסגנונו שכיח ניב במציאות. בינו.ויש
שירקבו.46) עד אותם חכמים 47)מניחים שהחמירו

 ֿ על תרומה, לשריפת שגורמת טומאה ולפיכך בטהרתם,
לקדשים. שריפה שתגרום אחתֿכמהֿוכמה

.·È‰‡Óh‰ ˜ÙÒ ˜ÙÒ ÏÚ Ï·‡48ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ¬»«¿≈¿≈«À¿»≈¿ƒ»»
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯z49‡l‡ ; ¿»¿»¿≈»ƒ«»»ƒ∆»
.ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBzƒ…¿ƒ¿…¿ƒ

בבית 48) נגע ספק כגון טהרה, לצד ספיקות שני כשיש
את  מספק חכמים שטימאו קבר) בו שנחרש (מקום הפרס
שני  יש נגע ובספק כשעורה, בעצם נגע שמא בו, הנוגע

שם. יא למשנה בפירושו (רבינו צריך 49)ספיקות ["אין
יא, שבהלכה לומר" צריך ל"אין סותר לכאורה זה, לומר"
לכאן  פנים שיש מבאר, ובכסףֿמשנה שורפים. גבי שנאמר
ההלכה  בסוף מנומק שורפים, בדין לומר" צריך "אין ולכאן.
מוסבר  שורפים, אין בדין כאן, לומר" צריך וה"אין הקודמת.
משריפת  יותר חמור טהורים קדשים לשרוף שהאיסור מפני
במקרה  שהרי הדעת, את מניחים אינם והדברים תרומה.

שניהם]. דין בפירוש לומר צריך ולכאן, לכאן פנים שיש

.‚È˙B˜ÙÒ ‰ML ÏÚ50ÌlÎÂ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO «ƒ»¿≈¿ƒ∆«¿»¿À»
Ì‰È¯·cÓ ‰¯Êb51Ò¯t‰ ˙Èa ÏÚ :Ô‰ el‡Â .52ÏÚÂ . ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿≈≈«≈«¿»¿«

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó ‡a‰ ¯ÙÚ53ı¯‡‰ ÌÚ È„‚a ÏÚÂ .54. »»«»≈∆∆»«ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ55ÏÚÂ .ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈw¯‰ ÏÚÂ . ¿««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ56ÈÓa ·¯Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡¯Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óe¯z ˙Á‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË ·f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ ¯OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï·‡ .ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«
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צט ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙¯‰ËÏ ÔÈa ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba¯˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL¯ ˜ÙÒ .ÌÈˆ¯L ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ ¯·BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני השמיט רבינו מ"ז. פ"ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני בכורות, וספק נזירות ספק במשנה:
ספק  הוסיף: ובמקומם כאן, עוסק הוא שבהם טומאה לדיני
יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי וספק ועומד, עובר

הבאות. בהלכות

.·L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt - ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ ¯eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â .B˙e¯LÎa ‰Â˜n‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë B˜ÙÒ -4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B¯‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰OÚÂ Ï·Ë»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני כאן והרי לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי ב. נפלו; לא ספק נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ"ב מקוואות בתוספתא יוסי, כרבי
מקוואות. בשני

.‚ı¯L ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „¯ÈÂ ,˙BÚw¯˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ı¯LÏ ‡l‡ ¯B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„·Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ¯¯‚p‰Â12Ô‰ È¯‰ - ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב זֿח) פ"ד, (טהרות במשנתינו
ב) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב, זה ולמדו שרץ" לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע.8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי,9)שהמקום כרבי
בשרץ 10)שם. כט): יא, (ויקרא מהכתוב נלמד שזה מפני

הארץ. על וכדומה.11)השורץ בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני על שרץ גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף. דינו אין בשרץ אוחז שאדם מפני

.„ı¯L14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ï·p‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ï·p‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó ¯Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙqL ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ı¯L Èab ÏÚ ı¯L ‰È‰ .¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈»»∆∆««≈∆∆»«¿≈««ƒ

B˜ÙÒe ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ÙvL ‰·Ú ‰‡ÓËk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿À¿»»»∆»»«¿≈««ƒ¿≈
˙‡hÁ ÈÓ Èab ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ .¯B‰Ë17ÔÈÙˆ ˙‡hÁ ÈÓe »»»À»««≈≈«»≈«»»ƒ

BÈ‡ B‡ ÁpÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¬≈∆»≈ƒ¿À»≈
.¯B‰Ë B˜ÙqL ,ÈÏ ‰‡¯È CÎÈÙÏ .ÁpÓk¿À»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿≈»

בעיא 14) וכל שם. בנזיר בעיות הם זו, שבהלכה הדינים
תמצי  "אם של בשרשרת כחוליה לה, שקדמה בזו אחוזה
לומר". תימצי כ"אם מקום בכל פוסק ורבינו לומר".

כן 15) לא שאם במת, נגע שלא לו וברור המת מן כזית על
אלא  טהורה אינה צפה שטומאה רבינו, לדעת - נטמא הרי

בלבד. (עבה).16)בשרץ סמיך כמשקה ונעשתה
האחרון 17) הוא זה דין שבהם. האפר מפני סמיכים שהם

בתיקו. ונשאר הבעיות, בשרשרת

.‰e¯‰hL C¯„k18ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ¿∆∆∆ƒ¬¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ
‰¯‰Ë ˜ÙÒ e¯‰Ë Ck ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa≈¿≈ƒ≈¿«¿»»ƒ¬¿≈»√»

ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰19.˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa «»»«¿≈««ƒ≈¿≈ƒ≈¿«¿»
k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ˙Ó ‡ÓË ‡È‰L ‰·¯Ú ?„ˆÈkCe¯ ≈«¬≈»∆ƒ¿≈≈¿ƒ«¿»»

·ÈÒa20ÈÓ dÎB˙Ï e„¯ÈÂ ,dÎB˙a Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»¿¿»≈
ÏÚ Ûˆ ¯kk‰ È¯‰Â ¯Èp‰ ËLÙÂ ,˙‡lÓ˙Â ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««¿»«¬≈«ƒ»»«

ÌÈn‰ Èt21Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÌÈn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÏÈc·Ó ¯Èp‰Â ¿≈««ƒ¿«¿»«¿ƒ≈¿≈««ƒ¿»≈»«
Bcˆ22B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ‰·¯Úa23, ƒ»¬≈»»≈…»«¬≈¿»√»

.Ûˆ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»

ה"ד.18) פ"ה טהרות נחה 19)תוספתא, הטומאה פירוש,
נחה. שהיא בטומאה נגעה אם וספק צפה, והטהרה

ואינם 20) אילנות גזעי שעל לחוטים דומים גידולים
טומאה. מקבל אינו נייר וכן טומאה. ולא 21)מקבלים

הכיכר. את המים הכיכר.22)טימאו שם.23)של

.Âı¯L24˙b‰ CB˙a ¯Ba Èab ÏÚ Ûˆ ‡ˆÓpL25: ∆∆∆ƒ¿»»««≈¿««
‡ÓË B˜ÙÒ - ‰Óe¯˙Ï26ÔÈÏÚBÙÏe ,27¯B‰Ë Ô˜ÙÒ -28, ƒ¿»¿≈»≈¿¬ƒ¿≈»»

.‰Ùˆ ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒÀ¿»»»

ה"ט.24) פי"א על 25)שם צף והשרץ יין, בו שדורכים
היין. (ראה 26)גבי לתרומה אף חכמים טיהרו במים

ביין. לא אבל ה), בטהרה.27)הלכה חולין אוכלי
חולין 28) לאוכלי אבל במים, אלא טיהרו לא ממש בתרומה

(כסףֿמשנה). ליין מים בין חילקו לא בטהרה

.ÊÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ29¯B‰Ë - ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ30˙‡ÓËÏ , ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ»¿À¿«
BL‡¯·e B„Èa ÏwÓ ‰È‰ ?„ˆÈk ,‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»»≈≈«»»«≈¿»¿…
˜ÙÒ ,˙B¯B‰Ë ˙B¯kk CB˙Ï Ô˜¯Êe ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ»¿»≈
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ˙B¯kka ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚»¿««¿ƒ«ƒ»»≈…»¿¿¿≈
B‡ ‰Ê ÈÏÎa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆
Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ÈÏk‰ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï…»¿¬≈«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈ƒ
‡Ï B‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡Óh‰ el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚»¿«¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒ…
‡ÓË Ï·‡ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - eÚ‚»¿¬≈««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¬»»≈
˜¯fL B‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï BÏ‚¯ B‡ B„È ËLtL∆»«»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«

¯kk‡ÓË31ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï ƒ»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»≈»«««¿ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜ÙÒa ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»«¬≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆
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מ"ט.29) פ"ד אחרים 30)טהרות מטמאים אינם שמשקין
 ֿ כתנא פסק לקולא. דרבנן וספק מדרבנן, אלא התורה מן
שלא  רבינו, דעת משנה' ה'כסף מבאר (ה"ח) [לקמן קמא.
ספק  אבל לבד, במשקין אלא טמא, – ליטמא ספק אמרו
מפני  טעמו, ונראה עצמם. לטומאת אפילו טהור אוכלין
אוכלין. מבטומאת יותר משקין בטומאת החמירו שחכמים
בהניח  יוד, בהלכה לקמן שהרי מאוד, תמוהים ודבריו
כתב  עליה, שנפלו טמאים ספק משקין שיינגבו עד הכיכר
אלא  משקין כאן אין "והרי ומנמק: טמאה, שהיא רבינו

וצע"ג]. ה"ו.31)כיכר" פט"ו לקמן ראה

.Á˙È·Á32˙‡ ‡Óh‰ ËLÙe ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ»««»≈∆
d¯ÈÂ‡Ï B„È33Ô‰a Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ , »«¬ƒ»»≈»«««¿ƒ»≈…»«»∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ -34‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,35˜ÙÒ ÔÈ‡L ; ««¿ƒ¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»∆≈¿≈
ÔÈ‡ÓË Ô‰L ÔÈ˜LÓ eÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿¿«¿ƒ∆≈¿≈ƒ

˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï ˜ÙqÓ36‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ È¯‰ -37, ƒ»≈«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿»
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â38‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L , ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»

˙È·Á‰ ÔÓ39˜Ùq‰ el‡ ÔÈ˜LÓ e·¯Ú˙ Ì‡Â . ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈«»≈
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ïk È¯‰ - ˙È·ÁaL ÔÈ˜Lna««¿ƒ∆∆»ƒ¬≈»««¿ƒ¿≈ƒ

˜ÙÒa40‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,41el‡ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¿∆»ƒ¿»¿≈ƒ»¿«¿ƒ≈
¯epz‰ CB˙Ï42¯epz‰Â ˙t‰ È¯‰ -ÔÈ¯B‰Ë43. ¿««¬≈««¿««¿ƒ

וה"ז.32) ה"ו פ"ה שם חרס 33)תוספתא, של חבית סתם
נגיעה. בלי מאוירה שמטמאה בהלכה 34)היא נתבאר

טמא. – עצמם לטומאת משקין שספק ֿ 35)הקודמת, אף
הגירסא  ה"ו, שם בתוספתא כלים. מטמאים שמשקין עלֿפי
ולכתוב  להגיה יש רבינו בדברי שגם ונראה, יום". "טבול
החבית  את מטמא טמא שהרי "טמא", במקום יום" "טבול
הגירסא  את ליישב אפשר ובדוחק לאוירה. ידו כשהושיט
מטמא  שאינו לטומאה, ראשון שהוא באדם ולפרש שלפנינו

שבה.36)כלים. במשקין ולא בחבית לא נגעו ולא
הקודם.37) בדין משקין 38)כמו שספק אףֿעלֿפי

טמא. – חרס,39)להיטמא כלי לאויר שרץ נפל אם
השרץ  בו נגע כאילו הכלי נטמא בתוכו, משקין או ואוכלין
ישר  מתטמאים אינם והמשקין האוכלין אבל ראשון, ונעשה
ובנידון  שניים, נעשו ולפיכך הכלי, מאויר אלא השרץ מן
כלל. המשקין נטמאו לא טהורה שהחבית מכיוון - שלפנינו

מספק.40) טמאים שהם משקין תערובת  כמו 41)מפני
הקודמים. חרס.42)בדינים שם.43)של

.Ëıa¯Ó‰44ÔÙlfL B‡ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa45eÈ‰Â «¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»
B˜ÙÒ - eÊz ‡Ï ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ eÊz ˜ÙÒ ,˙B¯‰Ë ÌL»¿»»≈ƒ¿¬≈∆»≈…ƒ¿¿≈

¯B‰Ë46. »

ה"ח.44) טיפות.45)שם טיפות ספק 46)שפך כדין
אחרים. לטמא משקין

.ÈÛlÊ47,˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓËe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
ÔÈ˜LÓ Ck ¯Á‡ e‡ˆÓÂ48:‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ¿ƒ¿¿««»«¿ƒ«ƒ»∆¿»

dÏË49‰ÈÏÚ Ï‡LÂ50˜ÙqL ;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¿ƒ¿«»∆»¬≈¿»∆¿≈
e·‚piL „Ú ¯kk‰ ÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a51ÔÈ‡ È¯‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈

¯kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈
.‰¯B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק טהורים בעוד 49)ספק
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי"ח 51) פט"ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק ויחשבו לפנינו, משקין שספק יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב"ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק בידינו, קבלה והרי
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י]. טומאה ספק ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙¯‰ËÏ ÔÈa55˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,¯B‰Ë - ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰¯B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ¯B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â ¯B‰Ë ¯kÎÂ ‡ÓË ¯kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ ¯B‰ha ‰¯B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰ - ‡Óha ‰¯B‰h‰Â ¯B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ¯kk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e¯‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈ¯Lk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
¯eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙B¯B‰Ë ÂÈ„È È¯‰ - ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ"ד.53) פ"ב למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני
אם 55)בפ"ח. שנסתפק אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ"ח למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי"ב). פי"ב למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ"ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף. לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.·È- ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B¯‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈ¯ÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B¯‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë -»√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב. למעלה שהובאה ה"ג, פ"ב מקוואות
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ה'תשע"ט  ניסן ה' רביעי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B¯‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ ˙B¯‰Ë È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë -4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L5·‡ Ï·‡ .¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Ò¯t‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ·‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. כשני מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.·,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙¯‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B¯‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È¯‰ - Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈ¯B‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ).6) רומא (דפוס "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ?„ˆÈk ˙Ba¯w‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba¯˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙B·ÈÊ LÓÁ7Ôa¯˜ ‰‡È·Ó - »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»
.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰·BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון
אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה

קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8- ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»¿∆≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿

ÌÈÚ‚9. ¿»ƒ

נטמא 8) אינו מצורע הכהן. שטימאו לפני הספק נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר שלא זמן ה.9)כל הלכה
צרעת"]. טומאת "הלכות נקראו: [במקומן

.‰˙Áz ·LBiL Ú¯ˆÓ ?„ˆÈk ¯·BÚÂ „ÓBÚ ˜ÙÒ¿≈≈¿≈≈«¿…»∆≈««
ÔÏÈ‡‰ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿«»≈»≈∆¡ƒ»»»ƒ»
¯B‰h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ‡Ï ˜ÙÒ ‡ÓËÂ¿»≈»≈…∆¡ƒ»»¿≈ƒ»»«»

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ·LBÈ10˜ÙÒ ,ÂÈzÁz ¯·BÚ Ú¯Bˆn‰Â ≈««»ƒ»¿«¿»≈«¿»»≈
B˜ÙÒ - „ÓÚ ‡Ï ˜ÙÒ ¯B‰h‰ ‡ÓËÂ Ú¯Bˆn‰ „ÓÚ»««¿»¿ƒ¿»«»»≈…»«¿≈

.¯B‰Ë»

מן 10) למדו יד סימן י"ב הלכה תזריע פרשת כהנים בתורת
והטהור  האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב
המצורע  ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני טמא - עובר
- עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן), שמקומו
הוא  שהרי המצורע, של מושבו מקום זה שאין (מפני טהור

טמא". - עמד אם עובר), רק

.ÂÌÈˆ¯L ˜ÙÒ11ı¯L ˜¯Ê ?„ˆÈk .ÔÈ˜¯Êp‰ ˜ÙÒ ‰Ê ¿≈¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈«»«∆∆
ÔÈ·Ï ¯kk ˜¯fL B‡ ,˙B¯kk‰ ÔÈ·Ï ‡ÓË ¯·„ B‡»»»≈¿≈«ƒ»∆»«ƒ»¿≈

Ú‚ ˜ÙÒÂ ,˙B‡Óh‰12B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ,¯ «¿≈¿»≈»«»≈…»«¬≈∆»
.‰‡ÓËa Ú‚B BÈ‡L ¯B‰h‰ ¯kk‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ƒ»»«ƒ»«»∆≈≈«¿À¿»
‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk - ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒ∆»
˙ÚLk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,Bcˆa ÏÙ Ck ¯Á‡Â Ba Ú‚»«¿««»»«¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿«

.Ô˙‡ÈˆÓ¿ƒ»»

מציאתן".11) כשעת שרצים "ספק י"ב: הלכה ד פרק שם
שרצים  ספק "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא

הנזרקין". ספק זה חכמים? שעבר 12)שטיהרו בשעה
בכיכרות. נוגע אינו שנח אחר אבל עליהן,

.ÊÏL ˙B¯kk Èab ÏÚ ˙Îl‰Óe ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰«∆∆¿ƒ«À¿»¿«∆∆««≈ƒ»∆
Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Óe¯z13¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ14, ¿»»≈»«»≈…»«¿≈»

‰‡Óh‰ ‰Á ‡lL ÈtÓ15Ú‚BÂ Ba ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ .16 ƒ¿≈∆…»»«À¿»»¿»¿«∆∆¿≈«
‰na .˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ˙Ó ˜ÙÒ ÈÁ ˜ÙÒ ,˙B¯kka«ƒ»»≈«»≈≈¬≈≈¿«∆
Ì‡ Ï·‡ ;dÏ ‰ÎÏ‰Â ezÏËpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»«¿»¿»»¬»ƒ

‰ÈÙa ˙Ó ‡ˆÓ17˙B‡ÓË el‡ È¯‰ -18ÈÁ e‰e‡¯ . ƒ¿»≈¿ƒ»¬≈≈¿≈»«
e‰e‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÙa19el‡ È¯‰ - ‰ÈÙa ˙Ó ¿ƒ»««ƒ∆¿»≈¿ƒ»¬≈≈

˙B¯B‰Ë20ÈÙa ‰Ï·p‰Â ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰ ÔÎÂ . ¿¿≈«∆∆¿ƒ«À¿»¿«¿≈»¿ƒ
ÌÈ¯B‰Ë e¯·ÚL B‡ ÌÈ¯B‰h‰ ÔÈa e¯·ÚÂ ·Ïk‰«∆∆¿»¿≈«¿ƒ∆»¿¿ƒ
ÌB˜Ó ‰‡ÓhÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ¿≈∆≈«À¿»»

Úe·˜21Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ Ô‰a ÔÈ¯wÓ eÈ‰ . »«»¿«¿ƒ»∆«»»∆¬≈≈
ÔÈÁpÓk22˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ ˜ÙqÓ Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡nËÓe , ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«ƒ»≈ƒ»ƒ¿

¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰23. «»ƒ¿∆ƒ¿»≈

המת.13) היחיד.14)השרץ ברשות טומאה 15)אפילו
טהור. שספקם "הנזרקים", בגדר נכללה בתנועה שהיא

בכיכרות.16) נגע שהשרץ ראינו שירדה 17)פירוש אחר
הכיכרות. מציאתן.18)מן כשעת הטומאות שכל

כן.19) חזקת 20)אחר זה) (לשרץ לו שהייתה מפני
הוא 21)טהרה. ולפיכך קבוע, מקום אינו חיים בעלי פי

"נזרקים". השרץ 22)בכלל הניקור שבשעת פי על אף
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ze`nehdקב zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טומאה 23)מתנועע. אפילו הרבים שברשות ח, בהלכה
מספק. מטמאה אינה מונחת

.Á˙eL¯a ˙ÁpnL ‰‡ÓË ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ¿≈¿»«ƒ≈«À¿»∆À««ƒ¿
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒ ,ÌÈa¯‰»«ƒ»≈»«»»≈…»«¿≈»
- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿»≈»«»»≈…»«

˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ24ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ¿≈»≈¿»≈«¿≈∆ƒ¬¬»ƒ
‡L ÈtÓ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a elÙ‡˙Úc Ô‰a ÔÈ ¬ƒƒ¿«»ƒƒ¿≈∆≈»∆««

Ï‡M‰Ï25¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈

לזו.24) הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות עשרת
מנימוק 25) חכמים טיהרו הספיקות אלו שכל רבינו, דעת

משנה). (כסף שאין 26)זה שמי ב, הלכה ט"ז פרק לקמן
והטעם, היחיד. ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל דעת בו
למדנו  טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני

בה יש ואשה השאלה מסוטה, על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ללמוד ואפשר

.Ë˙eL¯a ‡ÓË ¯·„ ‰È‰ ?„ˆÈk ˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ¿≈¿≈¿À≈«»»»»»≈ƒ¿
¯·c‰ ‰È‰L B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯B‰Ë ¯·„Â „ÈÁi‰«»ƒ¿»»»ƒ¿»«ƒ∆»»«»»
,Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,CÙ‰Ï¿≈∆¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«

ËÈÒ‰L B‡27,ËÈÒ‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ∆≈ƒ∆∆»≈∆¿≈»«≈∆≈ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‡Óh‰ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡28‰È‰L B‡ , ƒ»»«»»«»≈¿«≈¿«»∆»»

ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡a ‡nËÓ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿«≈¿…∆¿∆¡ƒ«∆»≈∆¿≈
Èt ÏÚ Û‡ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆∆¡ƒ¬≈∆»««ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡MÏ ‡B·iLk ,¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL∆¿≈¿»«ƒ»¿∆»ƒ»≈¿ƒ

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ ,zÏ·Ë Ì‡ :BÏ29‰Ê È¯‰ - Ï·Ë Ì‡ . ƒ»«¿»≈¿»∆¿≈ƒ»«¬≈∆
Ô‰ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â ;ÁaLÓ¿À»¿ƒ…»«¿»»¿»¬≈≈

.¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL ,˙B¯B‰Ë¿∆¿≈¿»«ƒ»

ממקומו.27) כמשא.28)הזיז שהיסט רבינו דעת
תטבול.29) ולפיכך

.ÈÛe¯O ‡ˆÓpL ı¯L30ÔÎÂ ,ÔÈÏÎ‡ Èab ÏÚ ÁpÓe ∆∆∆ƒ¿»»À»««≈√»ƒ¿≈
‰ÈeÏa ˙‡ˆÓpL ˙ÈlË31B‡ ‰¯e·L ˙‡ˆÓpL ËÁÓe «ƒ∆ƒ¿≈¿»««∆ƒ¿≈¿»

‰„eÏÁ32˙eL¯a ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÈa ¬»≈«≈ƒ¬≈≈¿ƒ≈ƒ¿
¯Á‡ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿≈¿ƒ∆»««
ÚbÓa ÌÈÏk‰ e‡ÓËpL ¯Á‡Â Û¯O ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL∆»«»√»ƒƒ¿«¿««∆ƒ¿¿«≈ƒ¿««
˙Èlh‰ ‰˙Ï·e ‰„ÈÏÁ‰ B‡ ‰¯aL ËÁn‰Â ˙Èlh‰««ƒ¿«««ƒ¿¿»∆¡ƒ»»¿»««ƒ

‰¯‰hL „Ú33.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL , «∆»¬»∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מטמא.30) שבלתה.31)ואינו לפני שנטמאה וידוע
בה.32) להשתמש ראוייה שאינה מפני מטומאתה ויצאה
נטהר.33) - שבלה טמא בגד

.‡È¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‡ÓË BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ ‡e‰ - È‡34ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆¡»«¿≈«¿¿««ƒ≈≈

- ˙B¯‰Ë ‰OÚ Ì‡ ‡l‡ ;˙B¯‰Ëa ˜ÒÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¬…ƒ¿»∆»ƒ»»¿»
Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰BÓˆÚÏ LeÁÈ35,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú . ¬≈≈¿¿»¿«¿≈≈ƒ¿»

ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL .¯B‰Ë - „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

¯ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

¯B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,

(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם
דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הרבים 1) ברשות טומאה ספק טיהרו מה מפני יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי  ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ ¯eav‰ È¯‰L ?ÌÈa¯‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«

ÔÈa¯Ó ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈
Ïk ¯eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙B¯eÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰¯zÒpL ‰ËBÒ È¯‰L5- ˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚ·Ï ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י.2) פ"ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב
שני  לפסח נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק אמרו ב ט, ובחולין ב כח,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי"ז.4)ואין אשה 5)פי"ח
פלוני  איש עם תסתרי אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב המאררים

.·ÌÈL dÏÚB·e ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ¯B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú¯‡ ‰Ó epnÓ L¯„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï·‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
·ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈB·Óa B‡ ¯ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»
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א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ"ו.10)שאלות. פ"ג חכמי 11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי. החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eL¯a Ô˜ÙÒ - ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L ¯·c‰ ‰È‰La ?¯B‰Ë14Ï·‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È¯‰ - ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È¯‰ - B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ C¯cL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎ·e20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ"ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואףֿעלֿפי
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי 14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק הדברים מצב

מ"ח.16)הטומאה. פ"ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף ורבינו סתם, "תינוק"
הוא  שמא ספיקות: שני כאן יש הרי טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק נתן טהור אדם אלא נגע לא ושמא טהור,
מפני  טמא שהתינוק אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי בילד רק שזה
לכתוב  רבינו העדיף ולפיכך המלוכלך, את לנשק דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ, בקידושין [רש"י למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח תינוק של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק והנגיעה

ה"י. לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק אם
א.21)חלה. פ, קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰·e ,¯B‰Ë ˜ˆ·e ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
- Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ·e ,‰¯t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

¯B‰Ë ˜ˆa‰ È¯‰ - dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ¯‡L·e . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ ·bzL È„k -26.‡ÓË ˜ˆa‰ - ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È¯‰ - ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,·Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï ·Ïk ÏL Bk¯c ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚¯z‰ ˙¯È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ e·biL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı¯‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë ˜ˆa‰ - »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈÙaL ÔÈ˜Lna ˜ˆaa e¯wÂ e˙ML∆»¿ƒ¿«»≈««¿ƒ∆¿ƒ∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡30ÏL ‰‡e·aL ,ÔÈÏeÏˆ ÔÈ˜Ln‰ eÈ‰La ¬ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ∆»»∆
ÌÈ¯eÎÚ Ï·‡ ;Ô‰a ˙¯k ˜BÈz31,¯B‰Ë ˜ˆa‰ - ƒƒ∆∆»∆¬»¬ƒ«»≈»

¯k ÔÈ˜Ln‰ ÌB˜Ó ‰È‰ - ÔÈ˜Lna e¯w el‡L∆ƒƒ¿««¿ƒ»»¿««¿ƒƒ»

t ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÏˆ eÈ‰ Ì‡ .˜ˆaa˙˜ÊÁa ˜ˆa‰L È «»≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆«»≈¿∆¿«
ÔÈÏBz ‡l‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ‰‡ÓË32. À¿»≈¿ƒ«¬»»∆»ƒ

כאן.23)שם.22) יש מכריעה ואףֿעלֿפי 24)הנחה
החזקה. מפני טמא הבצק להישאל, דעת בהם שאין

לבצק,25) שהגיעה לפני לשונה שליחכה תולים אנו
ללחך  פרות של דרכן שכן הטמאים, המשקין את והעבירה

השתייה. אחר לשונן "כדי 26)את הגירסא במשנה
שאר  של דרכן שאין מפני מאליו, שיתנגב פירוש שיתנגב",

בלשונן. הפה את לנגב יעקב 27)הבהמות בן אליעזר כר'
אנו 29)שם.28)שם. ולפיכך תרנגולים, של דרכם כך

מקוריהם. על טמאים מים היו לא הנקירה שבשעת תולים
ב.30) פ, ר'31)קידושין בדברי יוחנן ר' של כפירושו

לבנים  מים בין הבדל כל שאין ומשמע, שם. לוי בן יהושע
בלבד. צלילותם ומכריעה אדומים, שם,32)או יוחנן כר'

לו. מסייעת שברייתא

.‰‡È‰ BÊÈ‡33˙eL¯a ‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ‰˜ÊÁ ≈ƒ¬»»∆¿ƒ»∆»ƒ¿
ÌÈÚc¯Ùˆe ÌÈˆ¯Le ˙Èaa ‰qÚ ?„ÈÁi‰34ÔÈÏtËÓ «»ƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

·¯ Ì‡ :‰qÚa Ô¯OaÓ ˙BÎÈ˙Á e‡ˆÓÂ ,ÌL»¿ƒ¿¿¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ…
ÌÈˆ¯L ÌÈÏtËÓ‰35Ì‡Â ,Û¯O˙Â ‰‡ÓË ‰qÚ‰ - «¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ

.‰¯B‰Ë - ÌÈÚc¯Ùˆ ·¯‰»…¿«¿¿ƒ¿»

יוחנן.33) כר' בתורה 34)שם, מטמאים. אינם צפרדעים
ושרצים  המטמאים, שרצים שמונה נמנו כטֿל) יא, (ויקרא
מקום, בכל האמור "שרצים" [סתם מטמאים. אינם אחרים

אלה]. לשמונה ורש"י 35)הכוונה יוחנן, ר' של לשונו
שם  מצויים שרצים להיות מוחזק הבית "אם שם: מפרש
לזה  יוחנן ר' קורא למה לבאר התכוון מצפרדעים". יותר
הוא  ולפיכך מחזקה. עדיף ורוב כאן רוב והלא "חזקה",
אם  יודעים אנו אין שהרי ממש, רוב אינו שהרוב מפרש,
שהבית  אלא בבית שרצים רוב היה החתיכות שנפלו בשעה

חזקה. על שסמכנו מזה, ויוצא בכך. מוחזק

.ÂeÈ‰36˙B¯‰Ëe ˙B‡ÓË37Bcˆa38,epnÓ ‰ÏÚÓÏ B‡ »À¿¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
eÚ‚ ˜ÙÒÂ B˙ÈlËa ÛhÚ˙Â39˙Úa eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈»¿»≈…»¿»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ :ÛhÚ˙pL40; ∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»≈
‰ÈÏÚ ÔÈÏ‡L - Ì„‡ È„Èa ‰‡a‰ ‰‡ÓË ˜ÙqL41. ∆¿≈À¿»«»»ƒ≈»»ƒ¿»ƒ»∆»

ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ápn‰ ÈÏÎa elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«À»««≈«¿«¬≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba LiL∆≈««ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿≈

ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .¯B‰Ë42.‡ÓË B˜ÙÒ - »¿ƒƒ∆¿»∆…ƒ«¿≈»≈

ב.36) ה, בנדה מובאה ה"א, פ"ד טהרות תוספתא
כגון 37) פירוש, וטומאות". "וטהרות הגירסא שם בגמרא

טהור.38)שרץ. הגירסא 39)והוא ובגמרא , בתוספתא
הדברים: ופירוש רבינו. בדברי גם כך לגרוס ונראה "נגע".
והמדובר  ונטמאה, בטלית השרץ נגע אם הוא הספק
טמאה  הטלית אם והואֿהדין בטהרות, נגעה ודאי כשהטלית
ולא  בה ונתעטף ידיו שפשט בשעה בטהרות נגעה וספק
אופנים  כמה עוד שביארו שם, ותוספות רש"י ראה הרגיש.

ספיקות. דעת 40)של בה אין שהטלית ואףֿעלֿפי
להישאל  דעת בו שאין שדבר למעלה ואמרנו להישאל,
שהספק  מפני טמא כאן טהור, ספיקו היחיד ברשות אפילו
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שם). (נדה ידיו שפשט האדם עלֿידי האנשים 41)בא
להישאל.נשא  דעת בו שיש כמי הדין ולפיכך עליה, לים
מאליו 42) מובן ממש, איֿאפשר אם שנגע. לוודאי קרוב

(כסףֿמשנה). להשמיענו צריך ולא טמא שהוא

.Ê‰Óe¯z ÏL ¯kk43Ò¯„Óe Ûc‰ Èab ÏÚ Ôe˙pL44 ƒ»∆¿»∆»««≈««ƒ¿»
,Ò¯„na ÚbÈ ‡lL ÏtiLk BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,ÂÈzÁz Ôe˙»«¿»¿ƒ∆¿»¿∆ƒ…∆…ƒ««ƒ¿»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡45¯kk‰ ‡ˆÓe ‡·e , ««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»»«ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa46B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ -47:¯ÓB‡ È‡L ; ¿»«≈¬≈¿»√»∆¬ƒ≈

‰Ê ÌB˜Óa B˙e BÏËe ‡a Ì„‡48È¯a :¯Ó‡ Ì‡Â . »»»¿»¿»¿»∆¿ƒ»«»ƒ
Ú‚Â ÏÙ È‡ceL ;‡ÓË - Ô‡ÎÏ Ì„‡ ‡a ‡lL ÈÏƒ∆…»»»¿»»≈∆««»«¿»«

.ÏÙpLk Ò¯„na«ƒ¿»¿∆»«

א.43) ד, נדה ונטמא.44)ברייתא, הזב עליו שדרס דבר
למקום 45) מתגלגלת עליו הנופלת והכיכר משופע, מקום

הטהור.46)טהור. הכיכר 47)במקום אומרים אנו ואין
למקום  והגיעה נתגלגלה השיפוע ומפני המדרס, על נפלה

ותיטמא.48)הטהור. תיפול שלא כדי

.Á˜BÈz49ÌÈpLBM‰Â ˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ‡ˆÓpL ƒ∆ƒ¿»¿«≈«¿»¿««ƒ
ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈpLBL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈»«ƒ∆»ƒ¿

¯B‰Ë B˜ÙÒ - ‰‡Óh‰50Ì˙e ÔËwÏ ¯Á‡ ‡nL , «À¿»¿≈»∆»«≈ƒ¿»¿»»
BÏ51ÂÈÏk - ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ‰ ¯BÓÁ ÔÎÂ .52 ¿≈¬»≈¿≈«¿»≈»

Ô‰a CÚÓ˙ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë53eÚ‚Â ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈»∆¿»¿
‡Ï e‡ˆÓpLÎe ,Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯·˜a¿∆∆ƒ¿≈∆≈««ƒ»≈¿∆ƒ¿¿…

ÔÈÚ‚B e‡ˆÓ54.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏÎÂ , ƒ¿¿¿ƒ¿»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מ"ז.49) פ"ג אומרים 50)טהרות אנו ואין טהור, התינוק
ונטמא. וקטפן הקברות לבית בהלכה 51)שנכנס נתבאר

היחיד  ברשות אף ספיקו להישאל, דעת בו שאין שקטן ב,
שעליו.52)טהור. החמורים 53)הכלים כדרך

ולכאן. לכאן ומתגלגלים הארץ על במקום 54)ששוכבים
טומאה.

.Ë˜BÈz55‰È‰L B‡ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa OÙBz ‰È‰L ƒ∆»»≈¿»∆»ƒ∆»»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙÒ - ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k Èab ÏÚ ·ÎB¯≈««≈¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ

‡ÓË56ÂÈÏÚ Ï‡L ÂÈ·‡L ÈtÓ ,57. »≈ƒ¿≈∆»ƒƒ¿»»»

ה"ד.55) פ"ג טהרות דעת 56)תוספתא בו שאין אע"פ
אביו.57)להישאל. את שואלים לתינוק, הנוגע בכל

.È˙B˜ÙÒ ‰Úa¯‡Â58˜BÈz :˜BÈ˙a ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¿«¿»»¿≈»¿¬»ƒ¿ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡LBÓk ez‡ˆÓe ‰‡·e Bn‡ ezÁÈp‰L Cl‰Ï ∆≈»¿«≈∆ƒƒ«ƒ»»¿»«¿

‰‡ÓË ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - BÓB˜Óa ‡e‰L59 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿≈»
ezÙt‚Â ez˜MÂ ‰‡a60˙‡ˆÏ ˜BÈz‰ ÏÈÁ˙‰ . »»¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»≈

Òk‰Ïe61ÌÚ È„‚a ¯‡Lk Ò¯„Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a - ¿ƒ»≈¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈«
ı¯‡‰62ÏÚ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»∆¿««ƒ∆≈¿ƒ≈ƒ«

˙B¯‰Ë Ô‰Èab63- Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ . «≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««ƒ»≈
˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««

BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ64˙B¯‰Ë BÙeb ·b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -67„ˆÈk .˙B¯‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óe¯z69Ú„BÈ Ì‡ .70·b‡ ÔÈÏÎB‡ - BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««

·b‡ ÌÈÏÎB‡ - ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B¯‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««
.˙B¯‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי 60) בין יהודה ר' מחלק שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק?]. סתם: רבינו כתב למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס.61) רומא: עליהם 62)בדפוס גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס ה"א).טומאת פי"ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ"ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח)
להישמר  שיודע קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע
א). מב, סוכה (רש"י ידיים כסתם תהיינה שלא כדי עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
ותיטמא. כראוי הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים

שומר.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ -¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ -8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ı¯M‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ı¯M‰ Ba ¯Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12- ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰¯OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14¯Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ÔBL‡¯‰ Úe„È16ÈÏÎa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙¯OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;18ı¯M‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÔBÈÏÚ‰ - ÔBzÁza ı¯M‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ"ד.2) פ"ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית

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



קה ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"י). פ"א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או
טומאה  הלא שואל, משאנץ [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח עורב בפי
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ ה"ו). פט"ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב:
כל  ואחרי ב) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי

אחר. לכלי שבדלי המים כל שפך הכלים 7)מילוי באחד
לתוכם. השרץ.8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני הדעת , על
מפני  הכלים תשעת טהורים ואףֿעלֿפיֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי נופל שבדלי שהשרץ
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי השרץ נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק נידון זה שספק מפני הכלים
בו. שמילא הכלי של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי השרץ נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי בו, שמילא הכלי נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב. ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי כפופה שפה רש"י ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני

[לפי  בו. שמילא בכלי ונשאב בבור היה שהשרץ הדעת,
על  משנה' ה'כסף של התמיהות שתי מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ"ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי כלים לשני נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי איזה יודע אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ מדלי המים אליהם
שזה  מפני נטמא לא בדלי, ונשאב בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי"ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק
גם  ולפיכך שפיכה, אגב המים עם יצא אלא בדלי השרץ
ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ האפשרות
מפני  שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי. של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק

היה]. שבכלי ותולים בדלי.18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי, ונטמא בו ונגעו השרץ את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי, שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ. היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי אחד שדלי
שפך  דלי מאיזה ידוע כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ, בו שנמצא לכלי

האחרים. הדליים תשעת את לטמא יודע 20)טעם אינני
לא  הכלים לתשעת הרי טמאים. הכלים כל למה לפרש
ולא  משנה' ה'כסף כבר השמיע זו (תמיהה הטומאה? הגיעה

יישוב). לה השקול 21)מצא ספק – כלים בשני – כאן
כל  ואין בתחתון, או העליון בכלי השרץ היה אם הוא,

לכאן. או לכאן מכריעה סברא

.·‰t˜22ı¯L da ‡ˆÓÂ ˙B¯‰Ëa da LnzLpL23, À»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈÊ‡ B‡ ,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ì‡24dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ≈»«ƒ√¿«ƒ««ƒ∆≈»

ÌÈÏeL25da eLnzLpL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - «ƒ¬≈»«¿»∆ƒ¿«¿»
˙B‡ÓË26‰˜e„a ‰˙È‰ elÙ‡ .27ÌÚ ‡nL ,‰qÎÓe ¿≈¬ƒ»¿»¿»¿À»∆»ƒ

ı¯M‰ ÏÙ ‰˜È„a‰ ÔÓ B„È ˙‰a‚‰28elÙ‡Â . «¿»«»ƒ«¿ƒ»»««∆∆«¬ƒ
˙¯Á‡ ˙ÈÂÊÏ dÏËÏËÂ BÊ ˙ÈÂÊa ˙B¯‰Ëa da LnzLƒ¿«≈»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿»ƒ«∆∆

˙B‡ÓË Ôlk - ı¯M‰ da ‡ˆÓÂ29ÔÈ˜ÈÊÁnL ÈÙÏ ; ¿ƒ¿»»«∆∆À»¿≈¿ƒ∆«¬ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰‡ÓË30.Û¯OÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BÏ˙Ï À¿»ƒ»¿»ƒ¿¬»…ƒ¿…

פירות.22) בה שנותנים את 23)חבית שהוציא אחר
תוכה,24)הטהרות. כלפי כפופים החבית קרשי ראשי

ט. הערה למעלה אפשר 25)ראה לארכה מונחת וכשהיא
פירות. בה והטעם,26)להניח ב. ג, בנדה יוחנן, כרבי

הפירות, את שהוציא לפני שם היה השרץ אומרים: שאנו
עיכבו  הפירות, את להוריק כדי החבית, את וכשהיטה

בחבית. ונשאר השרץ את בה 27)האוגנים ששמו לפני
שרץ. שם היה ולא בדקוה הפירות, החבית 28)את לתוך

בו. הרגיש תרומה,29)ולא של הן אם באכילה אסורות
רבינו. שמסיים כמו לשורפם, אסור כשהעבירו 30)אבל

העברתו, אחר בכלי טומאה ונמצאה למקום ממקום טהרות
למעלה  ראה העברתו. לפני עוד בכלי שהיתה מניחים אנו

לזמן. מזמן טומאה מחזיקים שאין ה"ו, פט"ו

.‚ÛÏBf‰31¯Ba‰ ˙‡32Ì‡ :˙Bi·Á epnÓ ‡lÓÓe «≈∆«¿«≈ƒ∆»ƒƒ
,Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯Baa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk ÚÈ˜LÓ ‰È‰»»«¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ«¿«≈»

‰BL‡¯a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ33˙B‡ÓË Ôlk -34‡ˆÓ . ¿ƒ¿»«∆∆»ƒ»À»¿≈ƒ¿»
:¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰B¯Á‡a»«¬»ƒ¿≈»¿À»¿∆¬ƒ≈

¯BaÏ ı¯L ÏÙ ˙BBL‡¯‰ ˙‡ ‡lnL ¯Á‡35‰È‰ . ««∆ƒ≈∆»ƒ»«∆∆«»»
‡ˆÓÂ ,Ô‡ÏnL „Ú ˙Bi·Á‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎa ÛÏBÊ≈ƒ¿ƒ¿≈¿∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔlÎÂ ,‰‡ÓË „·Ïa ‡È‰ - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰«∆∆¿««≈∆ƒƒ¿«¿≈»¿À»

ı¯M‰ ÏÙ „·Ïa BÊa :¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë36B‡ ¿∆¬ƒ≈»ƒ¿«»««∆∆
˜„Ba ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÎB˙Ï ÛÏÊ ‡lL „Ú da ‰È‰»»»«∆…»«¿»¿ƒ»ƒ»»≈
d˙B‡ ‰qÎÓe ÔÈi‰ da Ô˙B Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó ˙È·Á Ïk»»ƒ≈∆¿««»≈»««ƒ¿«∆»
Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï ÛÏBfL ¯Á‡««∆≈¿»¿ƒ¿»«∆∆¿««≈∆À»

‡ÓË˙B37ÈÏka B‡ ¯Baa ı¯M‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈¿≈ƒƒ¿»«∆∆««¿ƒ
‡ÓË Ïk‰ - Ba ÛÏBfL38. ∆≈«…»≈

מ"ז.31) פ"י והוא 32)טהרות שמן, או יין מלא הבור
לחביות. קימעא קימעא המשקה את אחר 33)מעביר

כולן. את היה 34)שמילא אם או בבור היה השרץ אם בין
שבבור, היין כל נטמא – בה ששאב לפני הראשונה בחבית
מפני  השאיבה, אחר לחבית שנפל אומרים אנו ואין
החביות  את בדק אם ואפילו לזמן, מזמן טומאה שמחזיקים
יפה, בדק שלא תולים – שרץ מצא ולא השאיבה לפני

שבבור. היין כל את השרץ טימא היה 35)וכששאב או
החביות  כל טמאות באמצעית, נמצא שאם מובן זו. בחבית

אחריה. א.36)שנתמלאו בהלכה ברור 37)נתבאר
בבור. היה שהשרץ מזמן 38)הדבר, טומאה מחזיקים

השאיבה. מתחילת בכלי היה שהשרץ ואומרים לזמן,

.„‰È‰39‰ˆB˜40ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ41Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe »»∆≈ƒƒ««¬»«¬∆»
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‚bÏ42ÔËÚnaL ÌÈ˙ÈÊ - ‚ba ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , ««¿ƒ¿»«∆∆««≈ƒ∆««¬»
ÌÈ¯B‰Ë43‡ÓË ÔËÚn‰ - ÔËÚna ‡ˆÓ .44‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿»««¬»««¬»»≈ƒ¿»

ÌÈ˙ÈÊÏ Ï˙k ÔÈa45ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ -46ı¯M‰ ‡ˆÓ . ≈…∆¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆∆
ÌÈ˙ÈÊ ÏL Leb CB˙a47˙LÏL CB˙a Ì‡ :‚ba Leb‰Â ¿∆≈ƒ¿«««ƒ¿¿∆

ÌÈÓÈ48ÔÓ ‰Ê Leb :¯ÓB‡ È‡L ,‡ÓË ÔËÚn‰ Û‡ - »ƒ«««¬»»≈∆¬ƒ≈∆ƒ
BÎB˙a ı¯M‰Â ‰ÏÚ ÔËÚn‰49¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â ; ««¬»»»¿«∆∆¿¿ƒƒ¿»««

ÔËÚn‰ È¯‰ - ‚bÏ ÌÈ˙ÈÊ‰ ‰ÏÚ‰MÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ∆∆¡»«≈ƒ««¬≈««¬»
‰LÏM‰ CB˙a Le‚ eOÚÂ eˆa˜˙ ‚ba ‡nL ,¯B‰Ë»∆»««ƒ¿«¿¿«¬¿«¿»

ÌÈÓÈ50. »ƒ

ה"א.39) פי"א טהרות מלקט.40)תוספתא,
בחפירה 41) אותם נותנים הזיתים את (קוטפים) "כשמוסקים

בשעת  שמן הרבה ויוציאו שיתרככו כדי לכך, שהוכנה
לטהרות  בפירושו [רבינו מעטן" נקראת זו וחפירה סחיטתם.
הזיתים]. בו שנותנים כלי מפרש, שם והר"ש מ"א. פ"ט

שעליהם.42) הזיעה שתתייבש אומרים 43)כדי אנו
[ואין  שבגג. הזיתים על נפל אלא במעטן היה לא שהשרץ
ב, שבהלכה בטהרות בה שנשתמש קופה לדין דומה זה
זזה  אמנם עצמה שהקופה מפני למקום, ממקום שמחזיקים
שבתוך  מקומם את עזבו לא והשרץ הטהרות אבל ממקומה,
אבל  טומאה. שמחזיקים לזמן מזמן כעין זה ולפיכך הקופה,
מחזיקים  אין זה וכגון שבמעטן, מקומם עזבו הזיתים כאן
סד]. אות 'יכין' פ"ט טהרות ישראל' 'תפארת ראה טומאה.

נפל 44) שהשרץ תולים שאנו מפני טהורים, שבגג והזיתים
שם. בתוספתא, כחכמים לגג. הזיתים שהעלה אחר למעטן
טילטל  כשלא רק זה לזמן, מזמן שמחזיקים ואףֿעלֿפי
אותו  טילטל אם אבל הספק, בו שנולד הדבר את ממקומו
למה  מתפלא, משנה' [ב'כסף למקום. ממקום כעין זה הרי
משנה' ה'סתם נגד שם בתוספתא כחכמים רבינו פסק
ב) מב, (יבמות בידינו כלל והלא מ"ט)? (פ"ט, בטהרות
ואולי  כסתם? הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה שסתם
בדין  חכמים על החולק היחיד הוא רבי - שבתוספתא מפני
לבדו  רבי כדעת המשנה את לראות שיש רבינו סובר זה,
לדין  זה בין מה לפרש, יודע (אינני ה'סתם']. את שסידר

ג). בהלכה בבור בזיתים.45)נמצא נוגע ואין 46)ואינו
שם). (טהרות, השרץ בהם נגע שמא זיתים 47)חוששים
ביניהם. לחוץ והשרץ יחד, מדובקים משעת 48)אחדים

מהמעטן. זיתים 49)הוצאתם של דרכם שאין מפני
שכזה. קצר בזמן לגוש במשך 50)להתדבק פירוש,

הימים. שלושת

.‰ı¯Bw‰51˙ˆ¯˜Ó52ı¯L ‡ˆÓÂ ‰qÚ‰ ÔÓ «≈ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»¿ƒ¿»∆∆
˙ˆ¯˜na53‰‡ÓË dc·Ï ˙ˆ¯˜n‰ -54‰qÚa ‡ˆÓ . «ƒ¿∆∆«ƒ¿∆∆¿«»¿≈»ƒ¿»»ƒ»

‰‡ÓË dc·Ï ‰qÚ‰ -55Û‡ - ˙ˆ¯˜n‰ CB˙a ‡ˆÓ . »ƒ»¿«»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿∆∆«
‰‡ÓË ‰qÚ‰56. »ƒ»¿≈»

שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת
לעין.53) הנראה במקום גבה, על 54)על אומרים שאנו 

נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת
שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל

על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל

הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת
בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚ¯b ‡ˆÓpL58B‡ ¯kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B¯ ÏÈL·z Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È¯‰ -60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :¯ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙¯‰ ˙ÓÁÓ B‡ ¯kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ ¯kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚ¯b‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ¯‚ ‰¯‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔBˆ ÏÈL·z CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dc·Ï BÊ ‰ÈÚ¯b :¯ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È¯‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „·‡L ¯Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ"ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ"ב  פ"ב עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב, של גלעינה –

בה.59) הנוגע את להרטיב כדי בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אףֿעלֿפי

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אףֿעלֿפי רותח, תבשיל גבי על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח משקה
טהורה". – טופח משקה עליה שיש אע"פ צונן תבשיל גבי
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ שמכוח מפרש,
את  פולט הוא רותח דבר גבי על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט. אינו בצונן אבל בו, הנוגע את ומטמא בו הבלוע
גבי  על או כיכר גבי "על בתוספתא: לגרוס רצוי ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚ¯b ˙‡ˆÓÂ64·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡·e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ¯kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
ı¯L Ìc :¯Ó‡ elÙ‡L .e‰e¯‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.¯B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ı¯L Ìc :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח, תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב
זהב' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב

ה"א.66)שם). פ"ו שם תוספתא,

.Á¯ÈÚ67‡ˆÓp‰ ¯Oa - ˙BËeÁLe ˙BÏ· da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Úc¯Ùˆ ˜ÙÒ ı¯L ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ¯ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.·¯‰ ¯Á‡««»…

בחוץ.68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
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גמליאל  בן שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק לחומרא.
שנבילות  מפני טמא, – שחוטות רוב שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי"א). פ"ח

.Ë‰M‡‰71‡··b ˙·a‚nL72ı¯L ‡ˆÓÂ ,¯ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ı¯M‰ ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‡··b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‡··‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙¯·Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ı¯L ‡ˆÓÂ ‰¯·Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯·kaL ˙B¯t‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰¯·k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e¯‡aL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ"ג מפרש 72)שם פ"ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע, אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע אשה של דרכה אין

פט"ז.76)שבכברה. למעלה

ה'תשע"ט  ניסן ו' חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ספיקות 1) וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר

וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙Ba¯Ï ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈB·ÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ¯ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,¯ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ ¯eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL¯ ÈB·n‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות הבתים  בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו:
האשה  את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק

טומאה. - לזנות קראה

.·˙eL¯a Ô‰ÈÈa „Á‡ ı¯LÂ ÌÈÚc¯Ùˆ ‰ÚLzƒ¿»¿«¿¿ƒ¿∆∆∆»≈≈∆ƒ¿
B˜ÙÒ - e‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,„ÈÁi‰«»ƒ¿»«¿∆»≈∆¿≈≈«≈∆¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÈa Úc¯Ùˆe ÌÈˆ¯L ‰ÚLz .‡ÓË»≈ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈«≈≈∆ƒ¿»«ƒ
˜ÙÒ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¿≈»∆«¿»»»≈
È‡cÂa È˙‡ÓË ¯Ó‡iL „Ú ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a4; ƒ¿»«ƒ»«∆…«ƒ¿≈ƒ¿««

È‡cÂ ¯Ó‡iL „Ú ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿«»ƒ»≈«∆…«««
˙n‰ ˙BÓˆÚ ,CÎÈÙÏ .È˙‡ÓË ‡lL5‰Ï· ÌˆÚÂ6 ∆…ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«≈¿∆∆¿≈»

˙ÈaÓ ÌÈLe‚Â ‰¯B‰Ë ı¯‡Ó Le‚ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈∆∆¿»¿ƒƒ≈
Ò¯t‰7ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó B‡8B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â , «¿»≈∆∆»«ƒ¿»«¿∆»≈∆
BËÈÒ‰9Ô‰Ó Ú‚ ‰na Úe„È ÔÈ‡Â ,10‰n·e11;ËÈÒ‰ ¡ƒ¿≈»««∆»«≈∆«»≈ƒ

„Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ,‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«≈¿«ƒƒ«¿≈»¿∆¡ƒ«∆»
,ÔÈÏÈ·L ÈL ;ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿≈»««≈∆≈∆∆¡ƒ¿≈¿ƒƒ

‡ÓË „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡12Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a CÏ‰ , ∆»»¿∆»»≈»«¿∆»≈∆¿≈»«
Úe„È ÔÈ‡Â ,C¯ca ‰Ê Ì„‡a Ú‚pL B‡ ;CÏ‰ ‰Ê È‡a¿≈∆»«∆»«¿»»∆«∆∆¿≈»«
„Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL eÈ‰L B‡ ;¯B‰Ë B‡ ‡ÓË ‡e‰ Ì‡ƒ»≈»∆»¿≈¬»ƒ∆»
È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË»≈¿∆»»¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈

.¯B‰Ë ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎa - Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê∆≈∆»«¿»≈«¿≈»

טהור.4) - לטומאה רוב במגע 5)ואפילו שמטמאים
הלכה  ב פרק מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא

כלל.6)ט). מטמאה קבר 7)שאינה בה שנחרש שדה
טומאה. עליו גזרו לארץ,8)וחכמים חוץ אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ דין 9)שהובא הזיזו.
במשא. מטמאים אלה וגושים משא, כדין אם 10)היסט

בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או כגון 12)פירוש,
למשנה). בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל

.‚·kLÓ ˙Ó ‡ˆBn‰13¯„ ÏL BaÁ¯Ï‰È‰ Ì‡ C «≈≈À¿»¿»¿∆∆∆ƒ»»
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÌÏL»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆»≈

Ú‚pL B˙˜ÊÁL ,‰Óe¯˙Ï14B‡ ,¯·ÚÏ ÌB˜Ó BÏ ‰È‰ ; ƒ¿»∆∆¿»∆»«»»»«¬…
ÂÈ˜BL ÔÈa ¯·ÚL ¯LÙ‡L ˜¯ÙÓe ¯aLÓ ‰È‰L∆»»¿À»¿…»∆∆¿»∆»«≈»
·Á¯ ÏÎÏ ¯·˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˜¯Ùe¿»»¬≈∆»¿ƒ»»∆∆¿»…«

BÙ¯ˆÓ ¯·w‰ - C¯c‰15ÌL ¯·BÚ‰Â ,16ÔÈ‡L .‡ÓË «∆∆«∆∆¿»¿¿»≈»»≈∆≈
.Ú‚pL B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B˜ÙÒ ¯‡Lk ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆»∆¿»∆»«

בו.13) הרגיש עליו שעבר הדעת 14)אחר על מתקבל
"וודאי  כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע.
כגון  נגע, שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני נגע",
הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי שנטה
טהור. הרבים ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך
הדינים  נתבארו פסח ועושה ולנזיר לתרומה, זה וכל
פרק  נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות
סתם  כמו זו חזקה לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה ט
מכריע  ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה
חזקה]. שכן ומכל קודמת בהלכה כמבואר לטמא,

טומאה.15) מלא הקבר וכאילו החלקים כל את מצרף
שאין 16) במקום, ושעבר במת נגע שלא יודע הוא ואפילו

המת. מן כלום שם

.„˙Ú‰ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ - ÈB·Óa ‡ˆÓpL ı¯L∆∆∆ƒ¿»¿»¿«≈¿«¿≈««»≈
‰È‰ ‡ÏÂ ÈBÏt ÌBÈa ‰f‰ ÈB·n‰ ˙‡ Èz˜„a :¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒ∆«»«∆¿¿ƒ¿…»»

ı¯L Ba17B„ak elÙ‡ .18‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - B˜„a ‡ÏÂ ∆∆¬ƒƒ¿¿…¿»¬≈∆¿«≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„eak‰ Ì„˜Ó Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ…∆«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‡nËÓ BÈ‡ - ÁÏ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;L·È B‡ˆnL∆¿»»≈¬»ƒ¿»«≈¿«≈
‰È‰ÈÂ da ˙eÓiL ¯LÙ‡L ‰ÚL „Ú ‡l‡ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«∆»«»»∆∆¿»∆»»¿ƒ¿∆

‡ˆÓpL ˙Úa ÁÏ ‰zÚ19. «»«»≈∆ƒ¿»
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ze`nehdקח zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה 17) שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא ואינו
הבדיקה. אחר לכאן הכיבוד 18)הגיע אומרים, אנו אין

כאן. היה אילמלי השרץ את מעביר שמעון 19)היה כרבי
[בפיר  כרבי שם. הלכה "ואין רבינו: מסיים למשנה ושו

(שם  אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן שמעון"
דבריו]. את מבאר ב) עמוד

.‰ÔÓ „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈw¯ ÈL¿≈Àƒƒ¿«»ƒ∆»»¿∆»ƒ
,e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰»Àƒ«ƒ¿»ƒ∆»¿¬≈∆À¿»¿∆≈«¿
- e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â BËÈÒ‰ B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¡ƒ¿≈»«≈∆

ÔÈÏBz20˙B˜ÙÒ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ21: ƒ»»∆«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈
,‡ˆÓpa ¯Ó‡z Ì‡Â ;‡ˆÓpa ˜ÙÒ Ú‚ ¯B‰ha ˜ÙÒ»≈«»»«»≈«ƒ¿»¿ƒ…««ƒ¿»
ÔÈw¯‰ ÈL eÈ‰ .¯B‰Ë ‡e‰L ˜ÙÒ ‡ÓË ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»≈»≈∆»»¿≈»Àƒ
Ú‚Â ÌL ÔÈÁpÓe ÔÈ·e‚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»¿ƒÀ»ƒ»¿»«
ÔÈÏBz - Ô‰Ó „Á‡ ‡O ;¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿≈»»»∆»≈∆ƒ
ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ B‡OpMÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈ƒ∆¿»≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈
ÔÈÏBz - Ál‰ ˜¯‰ Ba ‰Ï˙Â ÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ¿»»…««ƒ
‰È‰iL È„k ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,e¯‡a ¯·k .B„‚a ÏÚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»∆»¬≈«ƒ¿¿»≈«¿
ÏÎa BËÈÒ‰ B‡ B‡O B‡ ‡ˆÓp‰ ˜¯a Ú‚ Ì‡L∆ƒ»«¿…«ƒ¿»¿»¡ƒ¿»

ÌB˜Ó22Ò¯t‰ ˙È·k ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO - »¿ƒ»»∆«¿»¿≈«¿»
ÔÚbÓ È‡cÂ ÏÚ ÔÈÙ¯BOL da ‡ˆBiÎÂ23.ÌB˜Ó ÏÎa ¿«≈»∆¿ƒ««««»»¿»»

שורפים.20) ולא אוכלים גם 21)לא אם רבינו ביאר לא
ולא  תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם
מדרבנן, שעיקרן בטומאות אלא תולין אמרו לא או שורפין,

הפרס. ובית רוקים ובין 22)כגון היחיד ברשות בין
הרבים. שגזרו 23)ברשות הספיקות מששת הם אלה

שם. שנמנו וקדשים תרומה עליהם לשרוף חכמים

.Â„Á‡ ‡·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ·LiL ÈÓ24ÏÚ Ò¯„Â ƒ∆»«ƒ¿»«ƒ»∆»¿»««
Ba Ú‚Â ˜˜¯L B‡ ÂÈ„‚a25ÔÈÙ¯BO Bw¯ ÏÚ - ˜¯‰ ¿»»∆»«¿»«»…«À¿ƒ

‰Óe¯z‰ ˙‡26·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÂÈ„‚a ÏÚÂ , ∆«¿»¿«¿»»¿ƒ««»…ƒ…
ÔÈ‡ÓË ¯ÈÚ‰27ÌÈ¯B‰Ë ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡Â ,Ò¯„Ó ÂÈ„‚a - »ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ…»ƒ¿ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»

טמא.24) או טהור הוא אם יודעים אנו ביושב.25)ואין
רוקים.26) ספק מן 27)כדין כמעט זה [אמנם זבים.

אפשר  אי אבל זבים, יהיו העיר תושבי שרוב הנמנעות
ומה  מדרס, מטמא גופו אין הארץ עם שהרי אחרת, לפרש
נידה  שאשתו מפני הוא בגדיהם על מדרס טומאת שגזרו
שדינם  גויים לרוב שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת
עליה. שורפים ואין מדרבנן היא גויים טומאת שהרי כזבים,

טוב]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן

.Ê‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe ÈÏk BÏ „·‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¬≈∆
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ „·‡ .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË»≈ƒ¿»¿»≈¿≈≈»«ƒ¿»«ƒ
B·Ï B‡ˆÓe ÌBia B„a‡ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe¿»ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¿»¿
‰ÏÈla ,‰ÏÈla B‡ˆÓe ÌBia „·‡ ;¯B‰Ë - ÌBia«»»««¿»««¿»««¿»
ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBia B‡ˆÓe ÌBia „·‡L B‡ ,ÌBia B‡ˆÓe¿»«∆»««¿»«∆«¬»
ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«»≈∆«¿»…∆»«»»

.‡ÓË - B˙ˆ˜Ó B‡ ‰ÏÈl‰««¿»ƒ¿»»≈

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÎL B‡ ÈÏk ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ««ƒ
˙eL¯a BÁÎL B‡ BÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‰ÏÈl‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL∆»«»»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿
.˙Ó ‡ÓhÓ ¯B‰ËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰«»ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈

a‡Ók ÁÈpÓe ÁÎBLa e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÈtÓ ?„ ƒ¿≈»…∆¿ƒ¿≈««ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L∆≈»»»»ƒ…»¿»»

.ËÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ CB˙a ‡ˆÓe „a‡Ó‰«¿«≈»»¿««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
.¯enL ˙˜ÊÁa ‡e‰L∆¿∆¿«ƒ

.È;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏk ÁËBM‰«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ¬≈≈¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰a eÚ‚ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯·eƒ¿«»ƒ¿≈ƒ∆»»¿»∆¿≈ƒ
- Ì‡È·‰Ï CÏ‰Â eÏÙ .ÌÈ¯B‰Ë - Ô¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«¿»¿ƒ»¿¿»««¬ƒ»
ÂÈÏk e„·‡L ÈÓ ÔÎÂ .ÂÈÈÚÓ eÓÏÚpL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¿≈»
Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ÌBia Ba elÙ‡ Ô‡ˆÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk ,˙Ó ‡ÓËe¿≈≈¿∆≈«¿

.‡È¯ÈÚaL ÔÈw¯‰ Ïk - ˙È¯Î B‡ ¯ÈÚa ˙Á‡ ‰ËBL»««»ƒ»¿ƒ»»Àƒ∆»ƒ
.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«À¿»¿»¿»»

.·ÈBnÚ ‰·LiL B‡ ÂÈ„‚a ÏÚ ‰M‡ ‰Ò¯cL ÈÓƒ∆»¿»ƒ»«¿»»∆»¿»ƒ
ÂÈÏk - ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ez¯ÈkÓ Ì‡ :‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»ƒ«ƒ«∆≈ƒ¿»≈»

.‰pÏ‡LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆»

.‚È.ÌÈ¯B‰Ë ÂÈÏk - „ÓÚÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿»«ƒ¿»«≈»¿ƒ

.„ÈÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ÏÈla „Á‡a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ú‚»«ƒ¿»«ƒ¿∆»««¿»¿≈»«ƒ
,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓe „ÓÚ ¯ÁM·e ,˙Ó Ì‡ ÈÁ«ƒ≈«««»«¿»≈¬≈∆»≈
ÈÁ e‰e‡¯ Ì‡Â .Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«
˙eL¯a ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓ ¯ÁM·e ,·¯Úa»∆∆«««¿»≈¬≈∆»≈ƒ¿

.¯B‰ËÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿»

.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯a ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï e‰eÒÈÎ‰Â e¯ÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ - „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ
,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰B¯Á‡·e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„·Ïa ‰B¯Á‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡¯Bpˆ ‰ÊzÂ ¯Ba‰ ÏÚ ¯a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»
¯Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ ¯BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
¯Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ - ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
¯Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר
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אחד  שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם

.‡ÔÈÏÈ·L ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3¯B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë6ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7¯‰ËÂ Ï·ËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡¯‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ -11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B¯‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ¯‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -14Ô‰ È¯‰L ,eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ı¯M‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈ·M‰15Úc¯Ùv‰Â16ÌÈa¯‰ ˙eL¯a17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ı¯M‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙¯k Ô˙¯eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,Ï·ËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡ - ˙BBL‡¯‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -»ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ"ג.2) פ"ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה ֿ 11)מהן אף
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
זה  להודיע לנחוץ מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות

הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני בפירוש,

.·ÔÈÏÈ·L ÈL18CÏ‰ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈ¯BÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;¯B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆

B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈
ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈ·M‰ ÈL·e eÈÈ‰ ÌÈL :¯Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B¯‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È¯‰ - eÈOÚ ˙B¯‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙ¯O20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈ¯kk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

- B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì˙B¯‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ ¯kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26·¯Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰‡Óa27.eÙ¯OÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ"ה.18) את 19)שם מפרש א  י, בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי כר' רבינו ופסק חבירו, ועל

אדם 20) בני ובשני "תלויות", במ"ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב
שבגליון  חדשים' [ב'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני  הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,
"וטהרות  כותב רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,

נשרפות"]. מ"ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 
טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי"א), (פי"א למעלה ונתבאר

מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק לכאורה
בזה  הרגיש כן. פסק דאורייתא בטומאה גם שהרי מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט"ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי 27)הגירסא: ר' דברי
ה"ד. שם בתוספתא

.‚e‡·e ,ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰ÚL˙a ·¯Ú˙pL ‡ÓË ¯kkƒ»»≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
Ì„‡ Èa ‰MÓÁ28e‡·e ,Ô‰Ó ˙B¯kk ‰MÓÁ eÏÎ‡Â ¬ƒ»¿≈»»¿»¿¬ƒ»ƒ»≈∆»

- ÌÈ¯‡Lp‰ ‰MÓÁ‰ eÏÎ‡Â ÌÈ¯Á‡ Ì„‡ Èa ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»»¬≈ƒ¿»¿«¬ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»∆¬»ƒ¬≈ƒ

Ô‰a eÏ˙iL29ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ‰Â ; ∆ƒ¿»∆¿«¬ƒ»»¬»ƒ»«¬ƒ
ÌÈBL‡¯a ÔÈÏBz Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë30. ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»ƒƒ

ה"ה.28) שם טמאה,29)תוספתא התערובת שכל ומפני
אכלו  שהרי נטמאו, - הקודמת ההלכה בסוף כלמעלה

טמאים. שטימאנו 30)אוכלין שהראשונים אומרים אנו
את  אכלו והם הטמאות, הכיכרות את אכלו - אותם

הטהורות.

.„ÔÈÏÈ·L ÈL31eÎÏ‰Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»¿»¿
,‡ÓË „Á‡ LÈ‡Â ¯B‰Ë „Á‡ LÈ‡ ,ÌÈL‡ ÈL Ô‰a»∆¿≈¬»ƒƒ∆»»¿ƒ∆»»≈
‰ÏBz ¯B‰h‰ ‰Ê È¯‰ - ÈeÏz „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»∆»»¬≈∆«»∆
¯B‰h‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ¯B‰h‰ ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÈeÏza«»¿¿ƒ∆«»»««¿ƒ«»
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.‡Óh‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ÈeÏz‰ ‰ÊÂ ,B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿»√»¿∆«»»««¿ƒ«»≈
.„Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡LpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿¬¿≈∆¿∆»

ברשות 31) המדובר א. ס, נדה חנינא, בר יוסי ר' של מימרא
הרבים.

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
דברים 1) טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר

ברשות  וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם
רוכב  זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה הרבים

וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על

.‡‡e‰L ÌB˜Ó Ïk˙aL ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯2Ck , »»∆¿»«ƒ¿ƒ¿««»»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰3. ¿»«ƒ¿ƒ¿«À¿»

לרשות 2) היחיד מרשות בשבת להוציא תורה שאסרה
להיפך. וכן יש 3)הרבים, אבל טהור. ספיקו שיהיה

הרבים  רשות ואינם לטומאה הרבים רשות שהם דברים,
הבאות. בהלכות שיתבאר כמו לשבת,

.·˙Bn‡ Úa¯‡4Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ˙BÎeÓq‰ «¿«««¿ƒ¿»«ƒ¬≈≈
‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k5˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÎÂ .6Ìi‰ ÔB‚k , ƒ¿»«ƒ¿À¿»¿≈««¿¿ƒ¿«»

˙ÈÂËˆ‡‰Â7‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ -8. ¿»ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»

א.4) יב, שספק 5)בבאֿבתרא למדנו, שנסתרה מסוטה
ולפיכך  טהור, סתירה) מקום (שאינה הרבים ברשות טומאה

טהור. ספיקו - סתירה בו שאין מקום שאינו 6)כל מקום
"כרמלית". נקרא היחיד, רשות ולא הרבים רשות לא
ספר  בהערות לעם' ב'רמב"ם נתבאר זו תיבה של [מקורה

ה"א]. פי"ד שבת הל' פירוש,7)זמנים מ"ו. פ"ו טהרות
רגילים  הציבור וראשי ציבורי רכוש שהוא גדול, אולם
זה. כנגד זה מכוונים ופתחיו התייעצות, לשם בו להתאסף

בה.8) להיסתר שאיֿאפשר מפני

.‚ÌL LÈ9˙BÓB˜Ó10˙eL¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡L , ≈»¿∆««ƒ∆≈¿
ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ˙aLÏ „ÈÁi‰«»ƒ¿«»¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÓË11ÔÈÁÈLÏ ÔÈLlÙÓ‰ ÔÈÏÈ·M‰ :Ô‰ el‡Â . À¿»¿≈≈«¿ƒƒ«¿À»ƒ«ƒƒ
˙BzbÏÂ ˙B¯B·ÏÂ12‰Ú˜a‰Â ;13˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ ¿¿¿«ƒ¿«ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ

‰nÁ‰14È˜ÏÈÒ·e ;15‰a¯‰ ·Á¯ ÔÈa ‡e‰L ,ÌÈÎÏÓ ««»»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»»»«¿≈
‰·k¯n‰ ÈL‡ Ba „ÓÚÏ16‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LÈÂ «¬…«¿≈«∆¿»»¿≈¿»ƒ«¿≈

ÏB„b‰ ÔÈa‰ ‡e‰Â ,Ô¯Bt‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈÁe˙t¿ƒƒ¿»«ƒ¿«»¿«ƒ¿»«»
ÌÈa¯‰L ,¯ˆÁÂ ‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿»ƒ∆¿∆∆∆¿»≈∆»«ƒ
˙B‡B·Ó ÔÎÂ .¯Á‡ Á˙Ùa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÔÈÒÎ17 ƒ¿»ƒ¿∆«∆¿¿ƒ¿∆««≈¿≈¿
ÔÈ¯e„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰pÏ B‡ ÌiÏ ÌÈ„¯Bi‰18 «¿ƒ«»«»»««ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈa¯Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ19,Ô‰a ÔÈÏBÚÂ ÔÈÒtËÓ ƒ»ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆
˙BÒBÓÈa‰Â20˙B‡ˆÁ¯n‰Â21ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿«∆¿¬»¬≈≈ƒ¿»«ƒ

‰¯ÊÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ22.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k - ¿À¿»¿≈»»¬»»ƒ¿»«ƒ¿À¿»

ערבי).9) (סיגנון במציאות מ"וֿט.10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ"כ שבת לענין ממש היחיד

משני 12)טומאה. (פתוח מפולש מבוי פירוש, מ"ו. שם

ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב אדם בני בו שהולכים מבוי באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף התבואה,
הפועלים. מעיני להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ"ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות. צ"ל:

טבריה. חמי כגון חמים, מעיינות מי של מרחצאות
ה"ה.21) פ"ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב). יח,

.„¯ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL¯ - Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ¯ÈÚ‰ C¯cL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙¯nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL¯ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - ˙¯nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa¯‰˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊ·e ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL¯ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28- ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„·Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡È‰ È¯‰29‰Ú˜·e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯·ÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡e·z‰ ¯˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈ·Ú ÏL37ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»

(שבת 27) אשי רב של פירושו פי על פ"וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס שלא לא 29)כדי אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב.30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי  הוא זה [ביאור ה"י. לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני  הביאו אמר, ד"ה ב'תוספות' שם. הרשב"ם של פירושו
את  פיהם על ליישב אפשר ואי רבא, לדברי אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי פ"ז טהרות תוספתא,
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במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני הגשם
הי"א). פ"ו נדרים בהל' מ"ח.36)(רבינו פ"י, שם משנה,

הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש
בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת

שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ מפני 38)הדריכה
הדורכים. לעיני גלוי זה שמקום

.ÊÌ¯k39ÌÈ¯ˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL¯ -41¯Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈ¯ˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ -43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áe¯a ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÌÈÒÎ ÌÈa¯‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk - ÌÈ„ e¯‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ¯‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני 41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי שמה, מלהיכנס נמנעים אדם שבני
שהגפנים  הבוצרים, לעיני גלוי אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי הבוצרים. מפני הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜·Ï ÈzÒÎ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈
‡ÓË - ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ"ג.52) פ"ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס בה, מונח מת

דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,
עמד  ודאי האדם שהרי הרבים, ברשות המונח השרץ למגע
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס אם וספק הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס שוודאי מפני
הספק  ואםֿכן נכנס, טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי שהרי היחיד, ברשות הוא

וכסףֿמשנה). ראב"ד מ"ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק בדין וחכמים אליעזר רבי
נגע  לא ספק בה, המונחת בטומאה נגע ספק - אליעזר רבי
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס אם ספק אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL¯ ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa¯‰59„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ60‡e‰Lk - »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ"א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈ¯·c61˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿
‰¯OÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa¯‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»

ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ -64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«
·ÈÒa Ce¯k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»

¯Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב.61) פ"ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור
הקופה.63) לתוך ידו הכניס אם ספק זה 64)פירוש, ואין

ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני ביאה, לספק דומה
ט. שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי הרבים,

ספק 65) זה הרי שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון
טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי

טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים
מקבל  אינו נייר וכן טומאה, מקבלים ואינם האילנות גזעי
שלא  תרומה של לכיכר מעולה שמירה נעשתה ובכן טומאה,

לתרומה.68)תיטמא. טהור אם  ידוע כמו 69)ואין
רשות  אינה שהכפישה ואע"פ הקופה. לתוך ידו בהכניס
אדם  של כתיפו על שהיא מפני טמא ספיקו היחיד,
הכוונה  בנייר" או בסיב "כרוך שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
נגע  שמא אנו חוששים שאףֿעלֿפיֿכן רבותא, להשמיענו

עצמה. בכיכר

.·È¯BÓÁ70ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¬ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»ƒ
Ò ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂÚ‚ ˜Ù71B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈…»«¿≈

- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈab ÏÚ B„È ËLt .¯B‰Ë»»«»««»»≈»«»≈…»«
‡ÓË B˜ÙÒ72dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ÚÏÒ ÔÎÂ . ¿≈»≈¿≈∆««À»ƒ¿»«ƒ»«

˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ¬»»¿»ƒ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈
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ÚÏq‰ L‡¯a ‰ÏÚ .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï73˜ÙÒ , …»«¿≈»»»¿…«∆«»≈
.‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«¿≈»≈

רשות 72)אדם.71)שם.70) לאויר ידו שהושיט מכיוון
ידו",73)היחיד. "פשט כתוב בחמור למה נתבאר, לא

טמא. אינו ידו שפשט ומשמע "עלה". כתב וכאן

.‚È‰È‰74‰ÊÂ B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ ·Ê75B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ »»»≈«¬¿∆≈«¬
˜BÈz ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ·fa Ú‚ ˜ÙÒ ,C¯ca ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ«∆∆»≈»««»»≈…»«ƒ
·k¯Ó ¯B‰Ë ˜BÈ˙Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó ‡ÓË»≈À¿»«¿≈∆»ƒ¿ƒ»À¿»
˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eÎÏ‰Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈

Ï˙ka ˜a„Ó ˜¯‰Â BÙ˙k ÏÚ ‰ÏÈ·Á ;Ú‚ ‡Ï76˜ÙÒ , …»«¬ƒ»«¿≈¿»…À¿»«…∆»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁeËL ÌÈÏk ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‰¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ77‡Ï ˜ÙÒ ËÈÒ‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ‡Óh‰Â ¿«¿»≈¬»»¿«»≈≈»≈≈ƒ»≈…
ËÈÒ‰78¯B‰Ë Ïk‰ -79. ≈ƒ«…»

ה"ג.74) טהור.75)שם טמא.76)אדם רוקין וספק
היחיד.77) כרשות נידון זה הזיז.78)ומקום
יעקב 79) רבי מחלוקת בהיסט. שמטמא זב הוא אם ואפילו

דרך  שהוא "שכל האומר יוסי, כרבי ופסק שם, יוסי ורבי
טהור". – הילוכו

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

ה'תשע"ט  ניסן ז' שישי יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒÀ¿«√»ƒ«¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â¿∆¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אין 1) מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר

אינם  או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל
שבני  פי על אף טומאה מקבלים שאינם הדברים מכשירים.
דעתו  בטלה עליהם חשב שאם הדברים אותם. אוכלים אדם

מחשבה. הזק או

.‡¯O·e ÌÁÏ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ‰ ÏÎ‡ Ïk»…∆«¿À»¿«¬«»»¿∆∆»»
ÏÎÂ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆¿«≈À¿»¿…
BÈ‡Â ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¬≈∆»¿≈
ÏÎ‡ÓÏ B„ÁÈÂ ÂÈÏÚ ·MÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»ƒ≈ƒ≈»»¿ƒ¬¿«¬«
‰lÁz ÏÏaiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ .Ì„‡»»¿∆»∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ»
:¯Ó‡pL .¯LÎ‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÔÈ˜LÓ ‰Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿»«¿ƒ¿∆«ƒ¿»∆¿≈∆∆¡«

Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ2. ¿ƒÀ««ƒ«∆«

משמע,2) לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
פרק  שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.·ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,·ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

L·c‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«

,ÔÈÁe¯Ò eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ
¯ÈLÎÓ BÈ‡ Áe¯q‰ ‰˜Ln‰L4¯LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«

Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È¯‰ - ·e‚ ‡e‰ È¯‰Â L·iL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקין שכל אמרו,
דבש  אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים,
שסתם  מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני  כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה"

ãycew zegiyn zecewpã

אוכלין: לטומאת הרמב"ם ציין תנאים שלושה

באחד  תחילה שיבלל ב: לאדם. מיוחד אוכל שיהיה א:
אפילו  לקרקע מחובר יהיה שלא ג. המשקין. משבעת
שכל  בזה הפנימית והסיבה ב'). פרק (ריש קטן כשורש
אפשרות  או קדושה שיש במקום רק שייך הטומאה גדר
חיות  לקליפות הוקצבה הבריאה טבע מצד כי לקדושה,
למקום  להגיע משתדלים הם ולכן מאוד, מצומצמת
האדם  את שמורידים ידי על חיות תוספת ולקבל הקדושה

ובטומאה. בקליפה
היינו  אדם ומאכל האדם, צרכי כל היא הרחב במובן אכילה
אוכל  רק ולכן ומצוותי', התורה ענייני הם נשמתו צרכי
תוספת  בו יש כי טומאה לקבל יכול לאדם המיוחד
לעזוב  טבעם כי והשפעה חסד על מורים משקין, קדושה.
מטה. למטה ולהשפיע נמוך למקום ולירד גבוה מקום
חז"ל  אמרו (שלכן בגוף האוכל את המוליכים הם ובנוסף,

דם"). אכילתו שתה ולא "אכל
כדבעי  היא יהודי של ה' עבודת כאשר האדם, ובעבודת
ומשפיעה  הסביבה את ומחברת המדבקת לחלוחית בו יש
הקליפה  רוצה "אוכל" של זה בסוג ולכן, לו. הקרובים על
קדושה  השפעת בו יש כי עצמו מהאוכל יותר להתדבק
מעל  יותר משקין על גזירות ריבוי מצינו כך ומשום לרבים

אוכלין.
אוכלין: שבטומאת השלישי בתנאי היא מכך להינצל העצה
מקבלין  אינן קטן... כשורש אפילו מחוברין שהן זמן "...כל
פנימיות  עם מקושרות האדם פעולות כשכל טומאה"
של  האמיתית במטרה וההכרה הידיעה עם כלומר נשמתו,
כי  כלל בו לגעת יכולה הטומאה אין בעולם, תפקידו

בשלימות. לעולם היא יהודי של נשמתו פנימיות
בתורה  הוא זה עניין של מקורו גם ה' בעבודת עניין ככל
"סם  לו שתהיה ובכדי התורה, בידיעת די שאין מצינו שבה
בתורה  "ברכו התורה נותן עם לימודו לקשר חייב החיים"
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עם  תורה גופי שהן דתורה נגלה חיבור ידי על תחילה"
תלמוד  "וגדול דאורייתא. נשמתא שהיא התורה פנימיות
ופנימיות  דתורה גליא חיבור שע"י מעשה" לידי שמביא
עד  הנשמה פנימיות עם חיבור עבודתו בכל נפעל התורה

כלל. טומאה קבלת בגדר שאינו
(ak oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr .74 'r fk wlg y"ewl t"r)

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBn¯Â6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ ·f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˙n‰ ¯Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי 6)רטוב.5) תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם
לוואי". שם להם שיש פירות מיני כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב עודנו
נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק

האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙Ú·L ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C¯„k - ˙B¯t ÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי
כשהוא  האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר הנימוק
את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו
מי  לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל
פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי".

.‰ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È·‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ - ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙B¯t ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף א פרק מעשרות יסחוט 12)ירושלמי אם
שיוציאו  ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ¯·„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»
ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡¯n‰ B‡ ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡¯Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק דברים מגוף ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח או הטעם

.Ê˙·M‰17˙B˜¯È ¯‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò - «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡ - ‰¯„wÏ ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È¯‰ - ‰¯„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙·M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
Ï·Êk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב: נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי

החלק 19)טומאה. מפני טומאה מקבל אינו למה נימוק
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו

.ÁÌÈ¯Óz‰20˙B¯‚B¯b‰Â21˙k ‰¯„wÏ Ô˙pL- ÔÈÏ· «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח.20) הלכה ג פרק עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו
שנפסלו  ולפני טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב.

.ËÌÈÈL¯k‰23ÔÈ‡nË˙Ó - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
ידי  על גם נאכלים הדחק ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני

.È¯Bw‰24B˜ÏL Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È¯‰ - «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני 24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"

.‡ÈÔÈpˆ¯Á‰25ÔÈbf‰Â26ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ ,27 ««¿«ƒ¿««ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -28.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

הענבים.25) הענבים.26)גרעיני אחר 27)קליפות
יינם ויצא הענבים החרצנים שנדרכו הפסולת, את כנס
אותם. לאכול וחישב בני 28)והזגים של דרכם שאין מפני

זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.·ÈÔÈˆ¯ÙpL ÌÈLw‰ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯c‰ ˙ÚLa ‰¯Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ „Ú ?32ı¯Ùp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‰fÓ ¯˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»
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עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני 30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35¯Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור

.„ÈÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ Ï¯Ú ÏLÂ ÔÈ·e¯ÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי על

.ÂËÔÈÒBÓ¯ez‰Â Ïc¯Á‰40- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓ‰MÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ≈«∆…

e˜ÈzÓ‰41. ƒ¿ƒ

אותו 40) ששולקים אמרו ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין
סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים של 41)שבע דרכם

אוכלין  תורת עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני
כבישתם. לפני אפילו

.ÊËÔÈÏÚ‰ ÔÈ‡ - Ô‰lL ÔÈÏÚa ÔL·kL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»∆»ƒ∆»∆≈∆»ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó42‡l‡ ÔÈÏÎ‡Ï ÔL·k ‡lL ; ¿«¿ƒÀ¿»∆…¿»»¿√»ƒ∆»

‰‡¯ÓÏ43. ¿«¿∆

נאכלים.42) שאינם ויפים 43)מפני טריים נראים הזיתים
לעלים. מחוברים כשהם

.ÊÈ˙eM˜ ÏL ˙eLk44ıp‰Â45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - dlL ¿∆ƒ¿«≈∆»≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË46.ÏÎ‡ BÈ‡L ÈtÓ , À¿»ƒ¿≈∆≈…∆

שערות 44) כעין עליהם יש קטנים וכשהם קישואים
לאכילה. ראויות ואינן כשות שבראש 45)ונקראות הפרח

הקישות,46)הקישוא. נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
הלכה  ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני

ב. והלכה א

.ÁÈBz¯eÎa L·c47ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ -48‡lL ¿«¿««¿ƒ«≈À¿«√»ƒ∆…
L·c‰ ‰„¯ .‰·LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜q¯iMÓ -50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51·f‰ L·c .52- Bz¯ekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53- ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו

אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים
גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני 51)כדי אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק
שנתכוון  המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה,

.ËÈLe¯w‰ ÔÓM‰55·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le¯˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - L¯wL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ57·LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«
.BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש",

אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
[הראב"ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי  קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב
אמרו  והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם

דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - L¯wL ·ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58- ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó -‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿

צריכין 58) "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי]. בפרק לקמן יתבארו חלב [דיני לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי  רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - ÌÈ¯Óz L·c¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - Ôlk ˙B¯t ÈÓ Ïk ¯‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
- ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ

.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני

תמרים. דבש שותה

.·ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï - B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61B¯È·Ú‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË -64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא
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בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש
השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש ,
אמרה 64) והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי  גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ·ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa - ÂÈÏÚ ·MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰·waL ·ÏÁ‰ ÏÚ ·LÁ .¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â66È¯‰ - «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק.66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני
האוכלים  איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
כ  בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים

.„ÎÔÎ¯cL ÌÈ·Ú68È˙L C¯Bc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ - ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ·¯ÚÂ69ÔÈ¯b¯b Ô‰a ¯izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ¯b¯b Ô˙B‡ - ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÓÏL ÔÈ¯b¯b Ô‰a e¯izLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰Ï¯Ú‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ ¯BLÂ ,Ì¯k‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰Ù¯ÚpL76¯BÓÁ ¯ËÙe ,Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ ,77¯O·e , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»
‰n„‡ ‰¯t ¯O·e ,·ÏÁa78Ïebt‰Â ,79¯˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«

ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk - ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט, נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים

בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע או אדם שנגח שור
בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם

ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי נודע ולא הרוג נמצא
באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר

במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני
את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור

בתורה  ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה
ואינו  מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי
לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ, ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי על אף
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת

שם.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע. במים או לקרקע
וכו'. לאכילה ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח.
הם  אם שפיכות מי וכו'. בה ונגע ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת

.‡ÔÈÏÎ‡‰ Ïk2ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏ„b‰ »»√»ƒ«¿≈ƒƒ««¿«≈»¿«¿ƒ
,ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ï·‡ ;e¯˜ÚiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆≈»¿¬»»¿«∆≈¿À»ƒ

epnÓ ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎiL ÔË˜ L¯La elÙ‡3ÔÈ‡ - ¬ƒ¿…∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ∆≈»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

מ"ח.2) פ"ג ומעורה 3)עוקצין סתם: כתוב במשנה
לחיות  יכולה התבואה אין שאם רבינו, וסובר קטן". בשורש

לגמרי. כעקורה היא הרי זה, משורש

.·¯eÁÈ4‰‡z ÏL5ÁLÙpL6BÈ‡L ‰tÏ˜a ‰¯ÚÓe ƒ∆¿≈»∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ»∆≈
‰pnÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ7ÔÈ‡nË˙Ó BaL ÔÈÏÎ‡‰ Ïk -8. »ƒ¿ƒ∆»»»√»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ ¯aLpL ¯eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף,
עלים, להוציא לשוב יתרפא לא לקליפתו, הענף את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב קכח, בחולין פפא רב של
והייחור  הייחור, זה נפשח אם היא, שהבעיא רש"י מפרש
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טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני
פפא, רב ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני, יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב של ולשונו השני. שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי זה, פירוש לפי יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ"ב עוקצין תוספתא
ב. קכז, בחולין

.‚eL·iL ˙B˜¯È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ·e¯k ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Èa‡a eL·iL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÔLaÈÏ15eL·ÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני
התוספתא]. לשון נקט ורבינו "שצמקו", כתוב שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה

ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÔÏÈ‡‰ L·È Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

נקודה  הוא שהאוכל ו'משקה', 'אוכל' נקראו ובינה חכמה
ולכן  בינה, - בגוף האוכל התפשטות מביאה השתיה אבל

המזונות. מן אינם כי במים" מערבין "אין
"מה  חז"ל כמאמר ומצוות, תורה עשיית על מרמז דבש
כך  לבעליה, מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה
הם  טובים ומעשים מצוות מסגלין שישראל מה כל
הם  העיקר המצוות, בעשיית שבשמים". לאביהם מסגלים
ועל  המצוה נעשית שבהם וחי צומח שבדומם הניצוצות
אבל  אכילה. של החיות בדוגמת חיות האדם מקבל ידם
העושה, באדם המים) (פעולת יתלבשו שהניצוצות כדי
תפיסת  שאין עוד שכל ומובן בידו". "תלמודו שיהיה צריך
במחובר. טומאה שאין וזהו לטומאה, מקום אין אדם יד
את  המביאים הם כי יותר נעלה עניינם שמים וכיון
לקבל  יותר עלולים לכן הגוף, לכל החיות התפשטות

טומאה.
משום  מיטמאות מאימתי דבש "חלות וב"ה ב"ש ונחלקו
עצמו  לשמור האדם צריך אופן באיזה היינו משקין"
בית־שמאי  עמו. ויתאחד הניצוץ בו שיתלבש כדי בעבודתו

ומחמירים xdxdiynאומרים: הדבש לרדות בלבו מחשבה
שבאדם. המחשבה לבוש על גם וזהירות שימור להצריך

ואומרים מקילים בית־הלל על wqxiynאבל רק הקפידו כי
כמחוברים  נחשבים ריסק שלא עוד וכל המעשה, לבוש
ומתחיל  המצוה כשעושה ומיד טומאה, מקבלים ואינם
ומתאחד  משקה נעשה חיבורו ממקום גשמי דבר בהעלאת

הניצוץ. עם
(c"q a"lw 'g zeniyx t"r)

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב שם
השיג  [הראב"ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר
רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח, באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eL·iL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ - Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ
e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23. «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ÌÈ‚„Â24„ÏB . ¿»ƒ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«

Ô‰a25‰Ù¯Ë26e‡nË˙Â27LÈ È¯‰ - ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk »∆¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈
eÙ¯ËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca28, «»»»≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿

‡ÏÂ Ô·‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ B‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…
B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·È‡‰ .e„„˙Èƒ¿«¿¿»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ‰iÁ29e¯LÎ‰ Ì‡ ,30ÔÈÏa˜Ó - «»∆≈»¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒ
.L¯tL ÏÎ‡k ÔÈ·eLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈

Î‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL‰ËÈÁMa e¯L31‰Ó‰a‰L ; ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»
¯·È‡‰ ¯LÎ‰ - ¯LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê ¯·È‡Ï „È BÓk dlkÀ»¿»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,Blk32‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . À¿∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆
ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa B‡ ¯·È‡Ï „È BÓk ‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰33 «¿≈»¿«∆»¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ

.da»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
ב. לגוי.23)קיז, טמאה בהמה בשוחט שם, שנינו זה דין

לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

שתמות. לפני בשחיטה מ"ח,24)לאכילה פ"ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ"א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב) קכז, (שם מאיר כר' פסק שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ"ה קכח, שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca ¯Oa‰ Ïk ¯LÎ‰ - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»
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¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ô¯Oa Ïk È¯‰ - ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
¯LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא

מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk e¯LÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈna e¯LÎ‰L38,¯LÎ‰ BÈ‡ - Ú˜¯waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e¯˜ÚpL ¯Á‡ e¯LÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ÈÏk ÏÎa :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ¯‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜¯w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39·‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב.36) קיח, שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב'תוספות' ריב"א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ"ו]. ב.39)פ"ד ח, פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
להכשרה 40) ראויים והיו בכלי, כן לפני שהיו אףֿעלֿפי

ב'תורת המקור מציין נפלו (הכסףֿמשנה אולם שם, כהנים'
ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע וקשה שיבושים, כמה שם

שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k ·e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ L¯L46- ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı¯‡k ‡e‰ È¯‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ"ט.41) פ"ב דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב,
לקרקע. חוץ 43)כמחובר ממנה חלק ויצא הגדילה,

העציץ,44)לעציץ. מן נתלש זה שחלק אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסףֿמשנה). ראב"ד
ממנה  חלק יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב, שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ, חוץ
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי הקרקע,
נקוב", שהוא "ועציץ מתחילה: הבאה שהבבא מפני הדעת,

נקוב]. באינו המדובר כאן שעד הנקב.45)משמע דרך
מ"ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È¯‰ - ·e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ - BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈL¯M‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜·Ï52ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈ·e˜k Ô‰ È¯‰ - ÔÈ·e˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים

באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי שהם מפני
ואינם 53) לקרקע כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב

.·Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54·eLÁ BÈ‡ - B˙ÙO „Ú ¯ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡Ï·Ëk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני נקוב, אינו אפילו
כלי. טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס וכלי עץ כלי

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË - «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È¯‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜¯wa61. ««¿«

מ"א.57) פ"א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח)59) יא, (ויקרא הכתוב מן למדו ב כב, מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק
את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי הכתוב מן למדנו
לפני  שבא בהכשר נאמר זה כתוב והרי לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב. מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי" בכל ישתה "אשר מכתוב

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L „Ú Á¯ÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡63Á¯ÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
¯ÈLÎÓ BÈ‡L C¯„k64‰˙MÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ"ו: פ"ח טהרות במסכת שנינו
כלב". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
טומאה  לאסוקי "ההוא א: כא, בכריתות זו משנה על ואמרו
כבר  שישנה הטומאה את ממנו להעלות (פירוש, מיניה
לאדם  ראוי אינו שאם כאן שאמרנו (מה הכא עליו),
ליה  לאחותי טמא) אינו לכלב ראו שהוא אףֿעלֿפי
הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"

ה"ד.63)זו. ח פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ה"ב.64) בפ"א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו

להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק סרוח. למשקה
"יטמא"]. מסיים שהרי טומאה, גם כולל אבל

.ÂË¯BÚ‰66‰ÈÏÚ ·MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó -68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב.66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אףֿעלֿפי
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי נאכל אינו קשה שהוא
בלי  אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו
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`oilkeקיח z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË¯BÓÁ‰ ¯BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a¯‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע"י אפילו אותו אוכלים ואין מאוס החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70¯˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈ¯BÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72·MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט, מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י). לאכלן.72)שעורים חישב בשעה 73)ולא
(כ"מ). מועילה אינה הליקוט שלאחר והמחשבה שליקטן.
אינן  לאכילה, עליהן שחשב אע"פ כתוב: שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי להתאים וכדי אוכלין.

כך]. הכסףֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:Á¯ÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
O¯Ák L·iL B‡ ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡75‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿«ƒ∆¡…«∆∆∆»≈¿∆∆¬≈∆

¯B‰Ë76Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Ì„‡ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡Â ; »¿ƒƒ¿«ƒ∆¡…»»«¬«ƒ»
e‡ÓËpL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈∆»≈¿∆»»¿»»√»ƒ∆ƒ¿¿

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ -77. ≈»∆»√»¿ƒ¿∆

יד.74) בהלכה למעלה ראוי 75)נתבאר אינו כך ומתוך
מציין  [הכסףֿמשנה נסרח. שלא אףֿעלֿפי כלב, לאכילת
המדובר  שם אולם א, נה, נדה בגמרא כחרס, יבש דין מקור
(לדעת  כקמח נעשה או יוחנן) ר' (לדעת שנפרך המת בבשר
ורבינו  כחרס, יבש בדין כלום שם נאמר ולא לקיש), ריש
המת  שבשר פסק ה,א) מת טומאת מהלכות (בפ"ב עצמו
כאן. לדבריו סתירה בזה יש ולכאורה מטמא. כחרס יבש
קשה  אבל אוכלין, לטומאת מת טומאת לדמות אין אולם
להלכה  מקור זו בסוגיא הכסףֿמשנה מצא כיצד להבין

כאן]. בה עוסקים טומאתו.76)שאנו פקעה
טהרה 77) להן "ואין ה"ב: פ"א טבולֿיום תוספתא

מטומאתן".

.ËÈÌÈÚ¯Ê78Ô‰Ó ÁÓBv‰ È¯‰ - ÌÚ¯fL ÌÈ‡ÓË ¿»ƒ¿≈ƒ∆¿»»¬≈«≈«≈∆
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ,¯B‰Ë79‡e‰Â . »«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆¿

eLÈ¯L‰L80,Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - ‰L¯L‰ Ì„˜ Ï·‡ ; ∆ƒ¿ƒ¬»…∆«¿»»¬≈≈¿À¿»»
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a elÙ‡81. ¬ƒ¿»»∆«¿»∆

מנין 78) דרשו: ה"ב, פי"א שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
יזרע  "אשר לומר תלמוד טהרו? שזרען טמאים לזרעים
השרישו, שלא אףֿעלֿפי יכול לז). יא, (ויקרא טהור"

"הוא". לומר בצלצל 79)תלמוד ששותלים בצלים כגון
"בצלים  שנינו: מ"ב, פ"ה [במעשרות והולך. גדל והוא קטן,
הר"ש, ומפרש מלטמא". טהרו - בעליה משהשרישו
שעפר  המעזיבה, גבי על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח
א) לד, (פסחים ורש"י טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו

ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע שחוברו שכיוון הטעם, מפרש
אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈ¯aÁnL83.ÏÎ‡ ˙¯BzÓ eÏËa - √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆
˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«

ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È¯‰ - «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈
.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט, הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב האוכל שיירי גם הטומאה, אב הכלי אם הכלי.
הכלי.85) מדופן חלק נעשו

.‡ÎÁ¯ÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ -86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

·Ïk‰ È„È ÏÚ88‰¯‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„·Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk - ‰Â˜Óa89e¯‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬
ÌÈÙÈa ÌÈÚ¯Â ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯a ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי"ד) (למעלה רבינו פסק טומאה, קבלת לענין
אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי"ח)
פרשת  כהנים' ב'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח, פרשתא שמיני
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח. למשקה פרט ישתה",
ומפרש  מידי). גורסים: (יש פרה לידי ולא עופות לידי לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני  נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי זה משקה הרי כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח משקה כל מלקק שהכלב
[וב'תורת  כלב. משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי השקיע אם
המקוה. במי שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב. יז,
מ"ח). פ"ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד

ו.91) פ"ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.·ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e¯‰Ë ‡Ï -95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ"ט.92) פ"ח טמאים.93)טהרות במים נרטב המקל כל
אמרנו  שהרי בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב [מה
בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה

המקל.94) שעל המים במצקת המקוה מי שעל 95)ונגעו
שבחלק  למים מחוברים שהם אע"פ הוטבל, שלא המקצת
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טמאים, המוטבל בחלק הנמצאים המים שגם [ונראה המושק.
דבר, של וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני
שסופם  אףֿעלֿפי משופע, במקום הנמצאים שמשקין מפני
"הניצוק  שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת
פני  על לאט לאט הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס
- כלי אבל מקל, ודווקא "קטפרס"). נקראים משופע, שטח
המים  מקצת רק נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו
המקוה  מי עם אחד שטח שנעשו מפני כולם, נטהרו במקוה
המשקין  טימאו לא למה לי נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו
שנטהרו  אחר המשקין את ויטמא יחזור והכלי הכלי, את

טומאה]. מקבל שאינו לכלי רבינו התכוון ואולי בהשקה?

.‚Î‚ÏL96- ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ¯‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ¯‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב) (פ"א  למעלה
פתיתי  את דנים שאין מפני כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף נחשב ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב, פ"ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני הזה, ההבדל את מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ"א), פ"ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק נעשה המושק

.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL ¯Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È¯‰ - ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב. כו,

.‰Î‰¯„˜100ÔÈÈÂ L·c ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰103‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰¯„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ
‰Â˜n‰ CB˙a105‰¯„w‰ - ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»

‰¯B‰Ë106,ÌÏBÚÏ Ò¯Á ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»
ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈ·¯ÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ
‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ·‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»

Ò¯Á ÈÏk ¯‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰¯„w‰ ˙‡ÓË -109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס של קדירה סתם מ"ח. פ"ד מכשירין
למים.101) חוץ טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע ואם שבקדירה. במשקין
כלי. מטמא אינו שראשון מפני טהור, משום 104)הכול

ה"ב). ז פרק הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב במקוה, טהרה לו אין חרס שכלי

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי "וכל לג): אפילו 106)יא,
עצמה. בקדירה בהם.107)נגע נגע אם אפילו

בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה
במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה

שבתוכה. בטומאה ונגע

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„¯È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿
;ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜¯˜a112Ï·‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰ - ˙eÎÈÙL113e„¯iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ - ÌÈ¯B‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ"ג.110) פ"ב שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י, בפט"ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי  את האדם החשיב לא השפיכה מי כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי הגשמים,
לרצונו  גשמים, מי קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם

טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛ¯Bh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È¯‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ ea¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117- ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯ È¯‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ"ד.114) הגג.115)שם על שטח הטיט את מחליק
במקום  הגג על חדש טיט נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È¯‰Â Ï·ËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ ¯B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ ¯·È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,B¯Oa ÏÚ ÔÓM‰119- «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
¯‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ¯‰Ë ‡Ï - Ï·ËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È¯‰ - ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa - epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ¯‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ

מ"ו.118) פ"ד בפירושו 119)עדיות (רבינו קטנה אצבע
אגב 120)למשנה). נתבטל שהשמן לפי הסיכה, לפני

נתבטל, לא - זה שיעור מכדי יותר היה אם אבל הגוף,
משקין. מטהר אינו והמקוה הטמא, הגוף מן ונטמא

מקולי 121) הם אלה דינים תורטב. - אצבע בו תיגע אם
כביתֿהלל, רבינו ופוסק ביתֿהלל, ומחומרי ביתֿשמאי

לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,
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.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‚c .‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚ÁÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa9 ¿»»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰·LÁÓ10CÈ¯ˆ - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ
¯LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰·LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈ¯ˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ

‰Â ‰·LÁÓ¯LÎ13ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ
ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»

‡Óh‰15ÌÈ¯Ùka ‰ËeÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ
‰ËÈÁMa ¯LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL ¯LÎ‰ CÈ¯ˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ

‰·LÁn‰ ¯Á‡18‰„O‰ ˙B˜¯È Ïk ¯‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿
ÌÈ·‚Á ÔÎÂ .˙Bi¯Ët‰Â ¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â21ÔÈLÏÚ .ÌÈ¯Ùka ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ -22 ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ
‰Ó‰·Ï ÔÚ¯fL23ÔÈ‡ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»

,eLÏziL ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·LÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿
¯eaÁ ˙·LÁnL24ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰·LÁÓ dÈ‡ ∆«¬∆∆ƒ≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯ˆ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰·Ïƒ¿∆¿∆¡ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ
‰·LÁn‰ ¯Á‡ ÈL ¯LÎ‰25.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈≈ƒ««««¬»»¿≈…«≈»∆

ÏÏ‡‰26˙‡ÓË Ïa˜Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡ , »¬»ƒ»«»»«¬ƒ»¿«≈À¿«
ÔÈÏÎ‡27ıÚk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,28Ïa˜Ó BÈ‡Â √»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈¿«≈

,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»¬»«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ
ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â29, ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ

k‰ÂÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â , ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ
‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L el‡Â .‰·LÁÓe ¯LÎ‰∆¿≈«¬»»¿≈∆≈¿ƒƒ…«¬»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï· :¯LÎ‰ ‡ÏÂ32, ¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»¿»¿»»

¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·Â33‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ34 ¿ƒ¿«»«»¿≈∆¿≈»¿»
ÌÈk¯ka35„Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . «¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«»»≈∆»

ÈtÓ ,¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰·LÁÓ CÈ¯ˆ el‡Ó≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿≈
‡nËÏ ÔÙBqL36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37‡nËÓ‰ ÏÎÂ , ∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«≈

ÌÈÎÈ¯ˆ el‡Â .¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈¿ƒƒ
¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ38¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· : «¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»«»

‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·Â ,ÌÈ¯Ùka«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»¿
‰‡ÓË ·‡ - ˙ÈÊk Ï·‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ·MÁL∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«À¿»

.‡e‰

מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב נבילה "וחלב
בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני בטומאה נגע שלא אע"פ אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי בלבד, נבילות מטומאת
שרץ, הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי כל עליו
אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ שיגע פירוש,

ה"ה). פ"א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין
צריכה  מקום בכל מתה "חלב שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב.13)לקמן פ"ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב דייק ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב:
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב, להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט, לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב. במתכוון או כוונה כל בלי או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב נבילה בחלב שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק ובשחוטה בכפרים, אפילו
למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב זה וכל לחלב. גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב נבילה חלב בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה  השחיטה  ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב מפני מועיל, אינו המחשבה שלפני
עלֿידי  אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ"ב) פ"ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
אלה  שני נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:

דגים 21)לדוגמא. כתוב: שלפנינו, ט) (שם במשנה
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קטנים. רבינו: וגירסת ראוי 22)טמאים. שהוא ירק מין
בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק
לקפה  תחליף ממנו שעושים לירק "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק שחישב המחשבה

לקרקע. מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב לפני שעליהם
הנוגעת  האצבע את להרטיב כדי לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב ב) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי לדעת
משום  הוא הנימוק לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י). –
רבי  של נימוקו רבינו נקט למה קצת ותמוה חשוב. שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
במס' רבינו פירוש (עלֿפי הנוצות כל מריטת אחר הנשארת

שם). הגר"א וכגירסת מ"ב, פ"א פ"ג 32)טהרות עוקצין
טהורה 34)שם.33)מ"ג. בהמה חלב דין שחוטה.

למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים
דבוק  שאינו חלב ולא עוף נבלת אוכלים אין מועטים,

למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק
– נבילה של אפילו – חלב שהרי לחלב, ולא ועוף, בהמה
אינו  שחוטה חלב ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף
שלם  שכזית מפני הכשר, בלי אוכלין טומאת לענין מצטרף

ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,

.„ËÁML Ï‡¯OÈ39da ËÁLÂ ,È¯ÎÏ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»¿≈»¿»¿ƒ¿»«»
ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - [ÌÈL ·¯ B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»
„·BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡¯OÈ È¯‰L ,‰·LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,¯LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42d¯ÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ -44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡¯OÈÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÌÈL ·¯ B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
‰‡nËÓ dÈ‡ - d¯Á B‡ „Á‡ da ËÁL .¯LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»

.˙BÏ·p‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט הסימנים: שני
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני

מפרכסת, שעודנה אףֿעלֿפי כאוכל היא הרי באכילה,

טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה
קנה.42)נבילות. או וושט אחד, דקרה.43)סימן

גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה
נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי 45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני ב. קכא, שם
גוי  שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה (רש"י. אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰46¯Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ ·MÁ Ck47¯LÎ‰ CÈ¯ˆ -48¯Á‡Â ÂÈÏÚ ·MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ - »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ï·k ‰¯eÓ50‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ֿ 48)ונעשה ואף

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני עלֿפי
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני מועיל, זה אין אבר,
טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב). קכח, בחולין רש"י (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע, א) (קכט, שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב"ד המפורשת התוספתא את מעדיף
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסףֿמשנה]. ראב"ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰52˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe ÏÈ‡B‰ ;53ÏÎaL «…»ƒ∆¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ∆¿»
.‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ ,˙ÈÊÎÏ BÓÈÏL‰ Ì‡ ,‰ˆÈa‰«≈»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈À¿»¬»

˙ÈÊk ÔÎÂ54,ÂÈÏÚ ·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ ¿≈¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈»»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈ·ÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆ·a dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»
¯eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ

‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï· ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«
BÙBÒ È¯‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק אפילו 
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב משום טמאה, בהמה ונקט כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף זה דין ב.54)על עמוד שם
הנוגע.55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ משא

ה"ז). פ"א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו
למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי

נא. הערה

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



`oilkeקכב z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ ¯OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ59ÏË· È¯‰L ,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ ¯Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי"ט) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני  אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב"ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי הוא כי מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני מחשבתו, מועילה ואףֿעלֿפיֿכן
לבשר  כיסוי ששימש ידע ואילמלא אדם, מאכילת נפסל

השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰ - ˜ˆ·a e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰¯eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»

מפני 62)שם.61) בבצק, שנגעו וכלים אדם אפילו
ויורדת. ובוקעת ועולה בוקעת מת שטומאת

.Ë·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÈÁ Ì„‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰63Ì‡ , «≈»»≈»»«¿«¬ƒ¿∆∆ƒ
ÂÈÏÚ ·MÁ64,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ƒ≈»»¿«¬«»»¬≈∆»ƒ«¬»»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â65. ¿≈»ƒ∆¿≈

לענין 63) כאוכל הבשר את לעשות מועילה אינה זו מחשבה
טומאה  מקבל אינו לאדם ראוי שאינו שאוכל מפני טומאה,

שם). כריתות מס' וחישב 64)(ראה נמלך שחתכו לאחר
שהרי  מיותרות, מחשבה" "צריך המילים אדם. למאכל עליו
עוקצין  מס' המשנה לשון שנקט אלא עליו, בחישב מדובר
והכשר. מחשבה צריך וכו' האדם מן החותך ב: פ"ג,

רבינו 65) כתב וכן הכשר". "צריך וגורס מגיה איש' ה'חזון
ולענין  החי, מן הפורש בשר בדין ה"ג, למעלה בפירוש

מאליו. פורש לבין חותך בין לחלק סברא אין הכשר

.ÈÏÊBb66˙‚Ï ÏÙpL67˙b‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÓÂ »∆»«¿«»≈««ƒ∆««
‰È„na68˙ba Ò‡Ó È¯‰ -69CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , «¿ƒ»¬≈ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
‰·LÁÓ70- È¯ÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï e‰ÏÚ‰Lk ÂÈÏÚ ·MÁ . «¬»»ƒ≈»»¿∆∆¡»¿«¬ƒ¿»¿ƒ

·MÁ .Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁ È¯‰L ,‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈∆¬≈ƒ≈»»¿«¬«»»ƒ≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó BÈ‡ - ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈À¿«

ÌÈÏÎ‡71L¯Á Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ‰Ê ‰È‰ . √»ƒ»»∆∆ƒ≈»»¿«¬ƒ»»»≈≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔË˜Â ‰ËBL72È„k e‰eÏÚ‰ . ∆¿»»¬≈∆»∆¡¿≈

‰OÚÓ Ô‰Ï LiL ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï73, ¿«¬ƒ¿»»¬≈∆»≈∆≈»∆«¬∆
.‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«¬»»

קטן.66) מ"ו.67)עוף פ"ח בעיר 68)טהרות
טהור. עוף נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה

ב. צריכה 70)נ, אינה טהור עוף שנבלת אףֿעלֿפי
ה"ג). סוף למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני

ה"א). פ"א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו
מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם

נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה
שם.

ה'תשע"ט  ניסן ח' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר

לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.

ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk - ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ ¯eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :¯Ó‡pL .‡nË˙Ó Ïc¯Á B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk - ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈
Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆

d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈ·k4- ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ

.Ò¯t¿»

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.·ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL Ïc¯Ák ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL8.e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈ·¯Ï ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Ò¯t ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ¯O·e ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.Û¯ËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„¯BÚ‰9¯Oaa ¯aÁÓ‰10˜¯n‰Â ,11ÔÈÏ·z‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ ·MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ -14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ ·MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙B¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â - ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Ò¯t ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬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



קכג oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והאלל 9) והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי שאינו מפני מטמא, אינו
מפני  ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב". כתוב: (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א)
"מרק" וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש "שומנא"

אלה. משני אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי העור את והשאירה הבשר את אכלה

פי 16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול

את  משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·k19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ï·p‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20- eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה
זו  הלכה פרטי והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ e¯ÊÁ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰¯eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26¯eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

הרי  - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח ואם אכילה.
סופרים. מדברי אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa È·e29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ - ¯È¯ Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ

ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - ÌÈ˜È¯Â31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע. מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני

כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף כשיעור אין ואם
מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙¯ÚzLÓ -33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ ¯Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê ¯O·e36- ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט מצטמק כזה בשר

ורבי 37) חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜¯˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈ¯Óz‰Â ÊB‚‡‰38- »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈÂL B¯eÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï·‡ Ô¯eÚL ,Ô¯eÚL ‡Ï Ï·‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40¯Oa ÔB‚k ?B¯eÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ·˜¯Â42¯Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ B¯eÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ï·p‰ ¯O·e ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï· ¯Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ ¯eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ı¯M‰ ¯O·e45.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L - ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה
יצטרף  בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם
כשיש  גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר
מפני  מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם

טומאה. מיני שני בכזית.41)שהם בשר 42)שמטמא
מת  טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת
טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על
שלם  בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי 44)ומטמא במשא מטמא

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.·È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL Ì¯eÚL - ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈
‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈ·k ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»

‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ
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dÏÒt - ‰Óe¯˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È¯‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ·¯ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת האוכלין כל
אין  רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי. נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי 50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו
את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע

הרביעי. טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡¯ Ïk‰ - ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ

- ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆¿»
e‰eÏÒt55ÈL e‰e‡OÚ - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .56. ¿»»¿¿≈∆¿∆»¬»≈ƒ

ראשון.52) של שלם שיעור כאן שיש לשני 53)מפני
כשיעור.54)חלקים. לבדו בראשון אין שהרי

שאתה 55) מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה
פוסל  ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול, של ההגדרה  מוצא

של 56)אחרים. שלם בשיעור אחת בבת נגע שהרי
ראשון.

.„ÈÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆≈ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈«…≈ƒƒ¿»»∆»≈∆
ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ .ÈLÈÏL¿ƒƒ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆
,e‰eÏÒt - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z¿»…¿»»¿¿≈∆¿∆»¿»

.ÈLÈÏL e‰e‡OÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬»¿ƒƒ

.ÂËÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
ÔBL‡¯ - ‰Êa ‰Ê57,ÈL ‰ÊÂ ÈL ‰Ê - Ô˜lÁ . ∆»∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿∆≈ƒ

.ÈL ‰OÚ ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬»≈ƒ

כראשון.57) כולו

.ÊËÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLÎÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLkƒ¿≈≈ƒ…∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ…∆
„Á‡ Ïk - ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈL≈ƒ∆¿»»«…ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»∆»
- ‰Úa¯‡Ï B‡ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ô‰Ó≈∆ƒƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»»
ÈzLÎÂ ÈL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLk ÔÎÂ .ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ…∆≈ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa≈ƒ…∆¿ƒƒ∆¿»»«…≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
Ïk È¯‰ - ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»

.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי 1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk¯‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰ - ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚ¯b‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
È¯ÓBLÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÏÎ‡‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ez¯ÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰ - ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ"א.2) פ"א בהלכה 4)הפרי.3)עוקצין לקמן יבואר
ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה

דיניהם. יבוארו הבאות

.·„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó - ¯ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…
Û¯ËˆÓ7- „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»

‡ÏÂ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;Û¯ËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡ - „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

Û¯ËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË - „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË - ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈ·ÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Ò¯t ÈˆÁÎÏ12Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Ò¯t ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈ·ÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף, אינו ואףֿעלֿפיֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ רבינו [כותב מצטרף.
לומר"]. צריך "ואין וכתב: הדגיש ולפיכך מצטרף,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק
- היד בלי - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני למדו א קיח, בחולין ה"א. פ"ד למעלה

מהמקרא.

.‚ÌLk13¯LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk ¯LÎ‰ - „i‰ ¯LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ¯ÓBL LÈÂ .17¯ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב.13) קיח, מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר
שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב שלא זמן כל טומאה

ה"ב). (פ"א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'
ה"א) בפ"ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע מלשונו שם. יוחנן כר'
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ד"ה  שם רש"י (ראה זית כחצי בו ואין שעועית, מין = פול
יוחנן). ב.18)ור' קיט, בפני 19)שם חלק שכל מכיוון

שמירה. כדי בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20È¯ÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
Ú¯Ê Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

Ú¯fÈ ¯L‡ Úe¯Ê22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C¯„k - ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰È¯BÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈ¯ÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈ¯BÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב.20) קיז, רומי.21)שם ודפוס תימן כת"י ע"פ
לשמורי. "ונפל 22)בדפוסים: כתוב: שלאחריו ובפסוק

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע אינני
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח [יש כך. גורס מ"א פ"א לעוקצין בפירושו
לחיטה  קליפה אין כי "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאיֿאפשר  דקיק עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי. טחינה בלי שבחיטה הקמח מגוש להפרידו
שהכוונה  משמע קליפת, ד"ה ב ע, במנחות רש"י של
אגב  ונופלת הדישה לפני בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎ¯ˆaL ÏÎÏ -25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח, עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.Â¯ˆBa‰26˙bÏ27C¯ˆ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡ - «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב.26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי ענבים הקוטף
יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד

בו.

.Ê¯ˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ -31BÈ‡ È¯‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ¯»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯ba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ"ה.32) פ"ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח)" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dw¯L ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
¯b¯b da ¯izL36¯b¯‚ B˙B‡Ï „È BÊ È¯‰ - „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰¯Óz ËÈ·¯L38- Bw¯L ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈ·¯L ÔÎÂ .‡ÓË - ˙Á‡ ‰¯Óz Ba ¯iL .¯B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ

˙BiË˜39Ïa˜Ó - „Á‡ ¯b¯‚ Ba ¯iL .¯B‰Ë - Bw¯L ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב.36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40¯ÓBL Èab ÏÚ ¯ÓBL ÔÈ‡41¯ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ ·LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב.40) קיט, גבי 41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆ·a ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa - »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰¯e„˜ ÔÈa44˙Ù¯ËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL - ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»
˙Ù¯ËˆÓ47˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ ‰¯e„˜ ,48ÔÈa - ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈

‰¯B‰Ë Ck ÔÈ·e Ck49. »≈»¿»

מ"ד.42) פ"ב הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני

ונקט  צירוף. צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף, שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי 49)אגב על שומר שאין מפני א.
כר' פסק בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני ב. שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק ולמה יהודה". כר' הלכה
 ֿ (כסף דבריו על הגמרא מסתמכת ב) (קיט, שבחולין מפני

משנה).

.·ÈÔÈtÏw‰ Ïk50,˙BÙ¯ËˆÓe ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿
ÔÈÏBt ÈtÏ˜ .¯ÓBL Ô‰L ÈtÓ51ÔÈÒBÓ¯e˙Â52- Ô˜¯Ê : ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»

¯‡L Ì‡Â .ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk ,˙B‡nË˙Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÏÎ‡ Ô‰aÔBÙÙÏÓ ÈtÏ˜ .ÔÈ‡nË˙Ó Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -53, »∆…∆≈»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿

ÔBÙÙÏn‰ CBzÓ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡54˙B‡nË˙Ó - ««ƒ∆≈»∆ƒ«¿»¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯BÚO‰ .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË55Ô˙tÏ˜ - ÔÈL·È Ô‰L ÔÓÊa , À¿«√»ƒ«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙Ù¯ËˆÓ56.˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊ·e ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆
.˙Ù¯ËˆÓ d˙tÏ˜ - ‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï·‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ"ב עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני יש הט"ו). פ"א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב: ע, במנחות
ישמעאל  ר' דבי תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה
מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני טעמו ואולי זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

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



`oilkeקכו z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÈÔÈÈÚ¯b‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙ¯ËˆÓ58·Ë¯‰ ˙BÈÚ¯bÓ ıeÁ ,59ÏL Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ‰L·È ‰¯Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ"ב.57) פ"ב (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60·Ë¯ ÏL ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚL61ÔÈ‡ - «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
Û¯ËˆÓ62Û¯ËˆÓ - ‰L·È‰ ˙ÈÚ¯b ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k ·LÁ ,ÏÎ‡a ˜e·„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף, משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי על שומר הוא שלא

שומר.63) שאינו עצמו 64)אףֿעלֿפי שהוא משמע,
התמרים  בעצם דבק "הוא כתב: למשנה [בפירושו אוכל.

הגרעין"]. לא השומר, והוא

.ÂË‰ÈÚ¯b65d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ·Ë¯ ÏL66Ïk - «¿ƒ»∆…∆∆»»ƒ¿»»…
ÔÎÂ .Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆBi‰Â ,Û¯ËˆÓ ÏÎ‡‰ „‚kL∆¿∆∆»…∆ƒ¿»≈¿«≈≈ƒ¿»≈¿≈

¯Oa‰ „‚kL Ïk - ¯Oa ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ67.Û¯ËˆÓ ∆∆∆≈»»»»…∆¿∆∆«»»ƒ¿»≈
„Á‡ „vÓ ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ‰È‰68epnÓ Û¯ËˆÓ BÈ‡ - »»»»«»»ƒ«∆»≈ƒ¿»≈ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÏÁ „Ú ¯Oa‰ ˙ÁzL ÌˆÚ‰ ‡l‡69‡Ï Ì‡Â . ∆»»∆∆∆«««»»«¬«»∆∆¿ƒ…
È·Úk ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÏÏÁ ÌˆÚÏ ‰È‰»»»∆∆»»ƒ¿ƒ»√ƒ

·BÊ‡‰70˙BÓˆÚ‰L ,Û¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌˆÚ‰ ¯‡Le .71 »≈¿»»∆∆≈ƒ¿»≈∆»¬»
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯ÓBLk ¯OaÏ«»»¿≈≈¬ƒ

שנאכל 66)שם.65) "רוטב שנינו: ה"א שם בתוספתא
האוכל  כנגד ושלא מצטרף. האוכל כנגד קיים, וחציו חציו
דוגמא, מביאה שהתוספתא רבינו וסובר מצטרף", אינו -
הדין  - מהגרעין חלק ויצא קיימת התמרה כל אם גם אבל

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מהעצם 67)כך שחלק כגון,
צד. מכל בשר מוקף וחלק לגמרי, אינו 68)מגולה הבשר

סביב. סביב העצם את הן 69)מקיף חלולות עצמות רוב
ה"א). שם שמתחת 70)(תוספתא העצם נחתכה כאילו

דק  וחלק לבשר, מודבקת איזוב כעובי ממנה ונשאר לבשר,
כדי  מספיקה דקה עצם כי מצטרף. אינו והשאר מצטרף זה

למשנה). רבינו פירוש (ע"פ הבשר על נימוק 71)לשמור
מצטרפת. העצם למה

.ÊË˙ÈÏe˜72¯¯Bb - ÏBÙk elÙ‡ ¯Oa ‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ∆»»»∆»»»¬ƒ¿≈
‰‡ÓËÏ dlk ˙‡73. ∆À»¿À¿»

א).72) קיט, (חולין הירך לפי 73)עצם שם, כחכמים
ה"ג. למעלה ראה הגר"א. גירסת

.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ"ב עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני אמרנו

התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא
הפרי. מן לגמרי כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈ·e¯Á ÈÈÚ¯b76- ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈL¯L :ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈ¯ÊÁ‰ ÈL¯LÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL ·Èq‰Â ,Û¯ËˆÓ - ÏB„b ÔBˆ L¯LÂ84BÈ‡ - ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈL¯LÂ .Û¯ËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜¯È ÈL¯LÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜¯ÈÂ88Ô¯˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰¯eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»
dlL Le·l‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B¯‚B¯‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈ·e¯Á‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ"ב.78) פ"א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע ובתוכו כיס ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב, מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ. מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י והשדרה צ"ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני הקליפה
"קרום", כתוב [בפיה"מ דישה. בשעת נופלת והיא בה,

שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈL¯L»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈

ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈL·È97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ
L‡¯aL ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…

¯qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ
ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â99ÔÈLÈ¯t‰Â100ÔÈ„¯ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆

Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË - ˙ÚÏc102.ÁÙË - ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«
ÏÈk¯t‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË - ÏÈk¯t‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ

‚È¯O‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«
ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ ·Êe .‡e‰L Ïk -105Bw¯L106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿

„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ‰¯Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈ¯Óz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈ·¯M‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈ·¯Ma ˙B˜e·c107‰LÏL - ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈ¯ˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈
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¯ˆw‰Ï Ôk¯c108Ô‰L Ïk Ô‰ÈL¯LÂ Ì‰È„È -109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ"ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי הגוש את רק "אוכל" במונח מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואףֿעלֿפי משור.98)הפנימי,
מ"ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי מתנדפת ומרירותו חי, כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני

מכאן. וטפח מכאן טפח המחובר 104)באורך העוקץ
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף ממנו הוריד

מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק והענבים דק, הוא הזנב שעץ מפני לשריג,
את  להחזיק כדי גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים

התבואה,107)האשכול. של העליון החלק הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.·e¯k‰ ÈÁÏ˜ ÈL¯LÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ¯‡L :ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„¯z ÈÙÏÁÂ111e¯‡LpL ÔÈ¯wÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â e¯ÊÁÂ ˙Ùl‰Â ·e¯k‰ eËwlLk Ú˜¯wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï Ôk¯cL ÔÈL¯M‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e¯˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙Ù¯ËˆÓ - ÔBn¯ ÏL115BÈ‡ - BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.Û¯ËˆÓƒ¿»≈

מ"ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק" בערבית
ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו

כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש
כשומר. דינו ולפיכך לפרי, נזק ייגרם יינטל ואם כפתור,

הפיטמא.115) סביב הגדלות השערות

.·ÎÔBn¯‰116˜BnpL ÁÈh·‡‰Â117ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï ¯eaÁ ¯‡Lp‰118ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙¯ÈÓL ÔÈ‡ È¯‰L ,Û¯ËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ - »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈw¯È :˙B˜¯È ÈÏÚ .˙Ù¯ËˆÓ122,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈ·Ïe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ"ג.116) פ"ב הרקיב.117)שם ואין 118)נמס,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק שהרי 120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי חלק אותו פירוש,121)הרקיב
נימוק  שלא הרימון שחלק באופן הרימון מבשר חלק נימוק

ביניהם. מפריד והרקב חלקים, לשני ראויים 122)נחלק
הירק. על שומרים או נכמשו.123)לאכילה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
חיבור.1) אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר

לכביצה  מצטרף אם בזה זה ודבק מכונס שהוא פירות אוכל
אב  ונגע זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין לטמא

וכו'. מהם באחד הטומאה

.‡ÔÈÊB‚‡‰2‡e‰ ÔÈ„Ú - Ô˙tÏ˜ ‰˜cÒpL ÌÈ„˜M‰Â »¡ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»»¬«ƒ
ÏÎ‡Ï ¯eaÁ3ıv¯iL „Ú4.‰tÏw‰ ˙‡ ƒ»…∆«∆¿«≈∆«¿ƒ»

מ"ה.2) פ"ב, לאוכל,3)עוקצין כמחוברת היא הקליפה
שומר. תורת עליה ישבר.4)ויש

.·‰ˆÈa5˙ÏbÏ‚Ó6·wiMÓ -7dÚÓ‚Ï ÌB˜Ó da ≈»¿À¿∆∆ƒ∆ƒ…»»¿»¿»
¯eaÁ d˙tÏ˜ ¯‡L ÔÈ‡ epnÓ8‰˜eÏLe .9d˙tÏ˜ - ƒ∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ»»

‰tÏw‰ ˙‡ ıv¯iL „Ú ¯eaÁ10‰Ïaz Ì‡Â .11 ƒ«∆¿«≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ«¿»
d˙tÏ˜a12¯eaÁ - dlk dˆv¯L Èt ÏÚ Û‡ ,13. ƒ¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿»À»ƒ

מ"ו.5) משנה,6)שם (ראה עדיין נקרשה ולא קצת צלויה
ב). לב, רבינו 7)שבת ומפרש שיגוס", "עד שם: בעוקצין

נקב. שיעשה האוכל 8)עד על שומרת שאינה משום
הנקב. דרך יצא שהרי קצת,9)שבביצה, ונקרשה נתבשלה

קטן. נקב ע"י לגומעה הקליפה 10)ואיֿאפשר כי
הביצה. על שומרת תבלין.11)השלימה בה נתן

הביצה 12) לתוך נספגים והם קליפה, על התבלין את הדביק
הקליפה. בתוך 13)דרך להחזיקה רוצה שהאדם מפני

(ע"פ  התבלין את שתספוג כדי המתובלת הקליפה שברי
משנה'). 'כסף

.‚ÌˆÚ14ıv¯iL „Ú ¯eaÁ - ÁÓ Ba LiL15¯Óˆ .16 ∆∆∆≈…«ƒ«∆¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k‰ ÈL‡¯aL∆¿»≈«¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ««ƒ
.LÏ˙Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ¯e‡a ÔÎ¯ÁL∆¬»»»¬≈≈ƒ«∆«¿ƒƒ¿

שם.14) העצם.15)משנה, עוקצין 16)את תוספתא
ה"ו. פ"ב

.„ÌÈ·‚Á ÈÙk17¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‚„ ÈO˜O˜Â «¿≈¬»ƒ¿«¿«≈»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈkÒ18ÔBn¯‰ .Ûl˜Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ - «ƒ¬≈∆ƒ«∆«¿ƒ¿«≈»ƒ
B„¯tL19‰˜a ÂÈÏÚ LÈwiL „Ú ¯eaÁ -20. ∆¿»ƒ«∆«ƒ»»¿»∆

טבולֿיום 17) תוספתא מציין: משנה' [ה'כסף שם. תוספתא,
משני  יותר טבולֿיום במס' אין שלפנינו, בספרים פ"ד.
הפרקים  שני את עליהם הוסיף משנה' וה'כסף פרקים,
ממס' פ"ד הוא מעוקצין שפ"ב לו ויצא מעוקצין, הראשונים
מוכיח  הללו הפרקים שני שתוכן להעיר, יש טבולֿיום.

עוקצין]. במסכת הוא הנכון קצת 18)שמקומם והפרידן
הבשר. עשוי 19)מן רימון של תוכו מ"ו. פ"ב שם משנה,

בקליפותיהם, דבוקים הנאכלים והגרגירים חדרים חדרים
הגרעינים  נפרדים אותו ומנענעים הרימון את וכשמייבשים

בפירושו). (רבינו הקליפה נפרדים 20)מן אינם הגרעינים
במקל. עליה מכים אם אלא היבשה, הקליפה מן לגמרי

בקנה. הקיש שלא זמן כל כשומר הקליפה דין ולפיכך

.‰ÌÈËÈ·¯M‰21‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Óz ÏL22. ««¿ƒƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆»∆

הדקל 21) מגזע היוצא במכבד ה"ד. פ"א שם תוספתא,
תלויות  שהתמרים דקים) (שבטים שרביטים כמה צומחים

ה"כ). פ"ה למעלה (ראה טומאה 22)בהם נגעה ואם

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



`oilkeקכח z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יוצאות  שכולן ואףֿעלֿפי האחרים, נטמאו לא מהם באחד
המכבד. מאותו

.ÂÔBÙÙÏÓ23BÎ˙ÁL24¯eaÁ - ÔÁÏM‰ ÏÚ B˙e25 ¿»¿∆¬»¿»««À¿»ƒ
˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙iL „Ú26ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á - ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ»¿»

dnÚ ‰ÏBÚ‰27¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ28‰wt . »∆ƒ»ƒ¿«¿»≈ƒƒ»
‰BzÁz‰29.˙BÎÈ˙ÁÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,dÓˆÚÏ ¯eaÁ - ««¿»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«¬ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk C˙ÁÂ ,˙BBÙÙÏÓ ‰LÏL B‡ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿»¿»¿¿»«»∆»≈∆
‰Ê - Ô‰Ó „Á‡a ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÁÈp‰Â¿ƒƒ»««À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆»≈∆∆

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L30:¯Ó‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¬ƒ»«
˙È¯ÁL ÏÎB‡ È‡ BÈˆÁ31ÈˆÁ‰ ‰Ê - ˙È·¯Ú BÈˆÁÂ ∆¿¬ƒ≈«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L32. ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ה"ה.23) פ"ב אלא 24)שם החתיכות את הפריד ולא
למטה. קצת מחוברות טומאה 25)נשארו נגעה אם

כולן. נטמאו אחת זו 26)בחתיכה הפרוסות את להפריד
שתים 27)מזו. עוד עמה עולות אחת, פרוסה כשמגביהים

לזו. זו דבוקות שהן מפני פרוסות, שלוש לחלק 28)או
לזו. זו חיבור שנשארו הפרוסות אבל במקום 29)שעלה,

הקנה. מן הן 30)הצומח כאילו דינן שבו, הפרוסות כל
ומלפפון.31)מחוברות. מלפפון מכל החצי פירושו,

עכשיו.32) לאכלו שבדעתו מהמלפפון השני חציו אפילו
החצאים  כל לאכול שבדעתו שמכיוון אומרים אנו ואין
לפי  התוספתא [דברי אחת. כחתיכה דינם - לאכול והתחיל
ולהסבירם, להבינם מאוד וקשה סתומים הם רבינו, גירסת
ולהגר"א  מאוד. דחוקים הם בהם שנאמרו הפירושים וכל
לר"ש  ראשונים' 'תוספת ראה זו. בתוספתא אחרת גירסא

ליברמן].

.Ê˙B˜¯È CzÁÓ‰33Èt ÏÚ Û‡ ,ÏM·Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈¿»¿«≈»∆¿«≈««ƒ
˜¯Ó ‡lL34ÏÈc·‰Â35¯eaÁ BÈ‡ -36Ì‡ ‡l‡ ; ∆…≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»ƒ

‰¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‡ÓË ‡Ï - ‰Ê ‡ÓË37 ƒ¿»∆…ƒ¿»∆««ƒ∆¿…∆
˜ÏLÏ B‡ LaÎÏ C˙Á .Ba38- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï B‡ »«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ«««À¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰39C˙ÁM ‰Ó ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â ,40. ¬≈∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆»«

ה.33) פ"ב, שם החיתוך,34)משנה, את גמר לא
במשהו. מחוברות הבדיל.35)והחתיכות ולא – פירוש

ל"והבדיל". גם נמשכת "שלא" הוא 36)התיבה יודע
כלל  מעוניין אינו ולכן בבישול, תתפרקנה שהחתיכות
פעמים, כמה [נתבאר לטומאה. חיבור אינו ולפיכך בחיבורן
הגורמים  אחד היא המחשבה וטהרה, טומאה שלענין

קצת.37)המכריעים]. רבינו 38)מחובר קל. לבישול
כאן  והר"ש מבישול. פחותה ששליקה מקום, בכל מפרש
מבושל  משמעותו ששלוק פירשו, מקומות בכמה רש"י וגם

ה"ב. למעלה ראה בכך 39)הרבה. מעוניין שהוא מפני
אחת. בבת שלא 40)שיינטלו החתיכות אףֿעלֿפיֿכן

שרוצה  דעתו גילה הרי אומרים אנו ואין חיבור, הן פירק
שם). למשנה, רבינו פירוש פי (על הכול את לפרק

.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ - B˜¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË - B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42Ò¯ÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰¯ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ - BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
¯eaÁ BÈ‡ - ÏtÈÂ ¯Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È¯‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡¯a Ú‚Bk ¯Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ"א.42) פ"ג שם.44)נחלק.43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע שלא זה עם עולה שהטמא ואףֿעלֿפי

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï Bk¯cL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ÁÏwaÈ¯‰ - BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ‰Ê48¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆ¯iL50Ì‡ :e¯Ó‡ ‰Êa - ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,¯eaÁ - BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.¯eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ"ב שם (תוספתא חיבור זה הרי עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk¯ Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53Ï·Á BÓk Ôlk54C¯ca Ô¯aÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
ÏwÙÏe56¯eaÁ ¯‡M‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»

ÁÈÎB‰ È¯‰L ,¯eaÁ Ôlk ÔÈ‡ - ¯Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«
.Ïk‰ ˜¯ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ"ה.51) פ"ב העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב, למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי

זה,54)ומקבץ]. יד על זה בחוט בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני

רב. זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ"ו). פ"א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אףֿעלֿפי
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי"ב) (ראה חיבור אינו אדם בידי מלאכותי שחיבור מפני
במשנה). נחום' ('חזון קבע של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.·È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ -61B¯eaÁÂ62È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

¯eaÁ Ì„‡63L¯ÙpL ‚B¯˙‡ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ64B·Á˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.¯eaÁ BÈ‡ - ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ"א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי על 60)את
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אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי חיבור שום וקליעת רב, זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק, שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙B¯t ÈÓ67ÔÈ‡L ;¯eaÁ BÈ‡ - ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ¯aÁnL ¯·„ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„·Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ"א למעלה נמנו שלא פירות מיצי
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ï·c‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈ¯Óz‰Â70- ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ï·c ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .¯eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿

¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,„·Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ"א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק.70)('ערוך'). לחץ את 71)על ֿידי לקבץ דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ, עלֿידי ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי פ"ב טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈ¯Óz‰73˙B¯‚B¯b‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75- «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
¯eaÁ ‰Ê È¯‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב.73) פ"ב עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע.76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È¯‰ - „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,¯eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ı¯L ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«
elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰ - ‰¯BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk - ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«
„˙i‰ ˙‡ da83‰a¯‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
¯eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

¯eaÁ87. ƒ

ה"ב.77) פ"א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח ומכאן המשנה, בלשון
מ"א. פ"ט לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח.80)הקורה פ"ט טהרות משנה,
ה"ז.81) פ"י שם תתפרק.82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם
שבגוש,85) הזיתים שאר נטמאו לא אחד בזית נגע ואם

ולפרקם. להפכם שדעתו מאליהם.86)מפני שנית נתחברו
ועוד:87) בחיבורם, מעוניין האדם אין שמנם, הוצאת אחר

האדם  של מיוחדת פעולה בלי מאליהם שנתחברו מפני
לתוספתא). בפירושו (הגר"א

.ÊÈÏÎ‡88„e¯t89,‰Êa ‰Ê ˜·„Â ÒpÎÓ Blk ‡e‰L …∆»∆À¿À»¿»≈∆»∆
‡nË˙‰Ï ¯eaÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡90Ûe‚k BÈ‡Â ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈¿

e¯‡aL BÓk „Á‡91‰ˆÈ·ÎÏ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - ∆»¿∆≈«¿¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡ ˙‡Óh ‡nËÏ92BÒk ‡Ï Ì‡Â .93 ¿«≈À¿«…»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿»

‰¯„˜ ‰OÚÓk ,„¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡94- ˙ÈËw‰Â ∆»¬≈¿…»¿«¬≈¿≈»¿«ƒ¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡95„Á‡ Leb ÌOÚÈÂ Ìˆa˜iL „Ú96. ≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈¿«¬≈∆»

‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰a¯‰ ÌÈLe‚ eÈ‰»ƒ«¿≈∆¿«∆¿»«««À¿»
,ÈL BcˆaL Leb‰Â ,ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¬≈ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ
ÈÚÈ·¯ ÈLÈÏM‰ „ˆaLÂ ,ÈLÈÏL ÈM‰ „ˆaLÂ97. ¿∆¿««≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿ƒƒ

מ"ב.88) פ"ג עדיות או 89)משנה, תאנים כמה ובו גוש
יחד. דבוקים וכדומה אחד 90)תמרים בפרי נגע אם
האחרים. נטמאו לא יד.91)שבגוש, בהלכה למעלה

מכביצה 92) פחות שאוכל ה"א) (פ"ד למעלה נתבאר
שם. כחכמים, פסק אחרים. מטמא אינו אבל מתטמא,

מ"ה.93) פ"ב וגרגירים 94)טבולֿיום תבואה גרעיני
בפירושו  (רבינו בקדירה אותם שמבשלים אחרים קטנים

טמאים.95)למשנה). כולם אם אפילו אחרים, לטמא
הכוונה 96) חיבור" "אינו במשנה שאמרו מה מפרש רבינו

אחרים. ופירש 97)לטמא יימנו". אלו "הרי במשנתנו:
הלאה. וכן ושני, ראשון בהם מונים רבינו:

.ÁÈ¯kk98‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰˙È‰L ‰Óe¯z ÏL ƒ»∆¿»∆»¿»ƒ¿À¿»
CÈM‰Â99ÔBL‡¯ Ìlk - ˙B¯Á‡ dÏ100- ‰L¯t ; ¿ƒƒ»¬≈À»ƒ≈¿»

ÔlÎÂ ÔBL‡¯ ‡È‰101˙BiL102CÈM‰Â ‰iL ‰˙È‰ . ƒƒ¿À»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ
ÔlÎÂ ‰iL ‡È‰ - ‰L¯t ;˙BiL Ôlk - ˙B¯Á‡ dÏ»¬≈À»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿À»

˙BiLÈÏL103- ˙B¯Á‡ dÏ CÈM‰Â ˙ÈLÈÏL ‰˙È‰ . ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»¬≈
˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ˙ÈLÈÏL ‡È‰104ÔÈa eL¯tL ÔÈa , ƒ¿ƒƒ¿À»¿≈∆≈¿≈
eL¯Ù ‡lL105. ∆…≈¿

מ"ח.98) פ"א בבצק,99)טהרות, מדובר והדביק. קירב
בשעה  מחברתה נושכת שאחת מפני נשיכה, לשון ונקט
(הרא"ש  מכאן לאחר ובין אפיה לפני בין אותן, שמפרידים

נגע 100)מ"ז). כאילו שני, נעשה אוכל בה נגע אם
מפני  והטעם, ממש. אחד גוש נעשו שלא אע"פ בראשונה,

חיבור. עושה האחרות.101)שהנשיכה כל
שנשאר 102) אחיד גוש כמו מלא חיבור אינה הנשיכה

רק  מועילה (הנשיכה) והיא שנחלק, אחר אפילו בטומאתו
כנוגע  דינו יהיה נפרדו, שלא זמן כל בהן שהנוגע לענין

הראשונ  -103)ה.בכיכר בחולין אבל בתרומה, מדובר
לטומאה. שלישי בתרומה.104)אין רביעי שאין

פוסלת 105) שאינה קלה, היא הראשונה שטומאת מפני
[והר"ש  כחיבור. נשיכה לעשות יפה כוחה אין אחרים,
טומאה  כל בהן תישאר לא יפרשו שאם מכיוון מפרש,
שפירשו, לפני אפילו מועיל זה קל חיבור אין לפיכך שהיא,
אחר  גם טומאה בהן שנשארה ושני בראשון מהֿשאיןֿכן

שפירשו].

.ËÈ˙B¯kk106BÊa BÊ ˙BÎLB ‰Óe¯z ÏL107˙‡ÓË , ƒ»∆¿»¿»ƒ¿»
eL¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔBL‡¯ Ôlk - ı¯La Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿∆∆À»ƒ¿««ƒ∆≈¿

Ô‡kÓ ¯Á‡108Ôlk - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ˙Á‡ ˙‡ÓË] . ««ƒ»ƒ¿»««¿«¿ƒ¿≈ƒÀ»
˙BiL109˙‡ÓË [.Ô‡kÓ ¯Á‡ eL¯tL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈¿««ƒ»ƒ¿»
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˙BiLÈÏL Ôlk - ÌÈ„Èa Ô‰Ó ˙Á‡110Èt ÏÚ Û‡Â , ««≈∆¿»«ƒÀ»¿ƒƒ¿««ƒ
eÈ‰L ÈtÓ .eL¯tL111.Ô˙‡ÓË ˙ÚLa „Á‡ Ûe‚ ∆≈¿ƒ¿≈∆»∆»ƒ¿«À¿»»

את 106) והקדים שבמשנה, מהסדר שינה רבינו מ"ז. שם
נימוקו. לנו נתבאר ולא מפרש,107)המאוחר, שם רבינו

וחותכים  גדולים, ללוחות דומות גדולות עוגות עושים שהיו
חיבור  ונשאר לגמרי, להפרידן מבלי חתיכות לכמה אותם
תנועה  ידי על נפרקות הן האפייה ואחר החתיכות, בין קל

"נושכות". נקרא וזה השיך 108)קלה. לדין דומה זה אין
מחוברות  החתיכות כל היו שכאן מפני הקודמת, שבהלכה

נשיכה, שנשארה זמן כל החיבור, כוח בטל לא מלא, חיבור
כשלא  מדובר בהשיך אבל השרץ, בהן נגע כאילו דינן ולכן
מלא. חיבור עושה הנשיכה ואין ממש, מחוברות מעולם היו
כשהטומאה  מדובר בהי"ח והי"ט, הי"ח בין הבדל עוד [ויש
היו  כשהכיכרות הטומאה נגעה ובהי"ט שהשיך, לפני נגעה

לטומאה 109)מחוברות]. ראשון תמיד הם שמשקין מפני
ה"ה). פ"ז הטומאות אבות טומאה 110)(הל' גזרו חכמים

ה"ב). פ"ח (שם ידים סתם דיני 111)על לכל נימוק
זו. שבהלכה "פירשו"
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ה'תשע"ט  ניסן ב' ראשון יום

-zFpAxTxtq
zFkldzFbbW

¥¤̈§̈
¦§§¨

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתחילה 1) שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר

ואם  בו שחטא חטא של עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד
ושכחו. וחזר לו נודע

.‡‚‚BL ‰È‰iL „Ú B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«»«»«ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈
ÛBqa „ÈÊ‰Â ‰lÁza ‚‚L Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿≈ƒ«
˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt - ÛBqa ‚‚LÂ ‰lÁza „ÈÊ‰ B‡2. ≈ƒ«¿ƒ»¿»««»ƒ»¿««»

˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ?„ˆÈk3˙aLa4, ≈«¿∆ƒ≈∆≈¿ƒ¿¿«»
‰‚‚La ÁÈp‰Â ÔB„Êa ¯˜Ú5ÁÈp‰Â ‰‚‚La ¯˜ÚL B‡ »«¿»¿ƒƒ«ƒ¿»»∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ«

ÔB„Êa6.‰‚‚La ÁÈpÈÂ ‰‚‚La ¯˜ÚiL „Ú ,¯eËt - ¿»»«∆«¬…ƒ¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ7. ¿≈…«≈»∆

הי"ט.2) שבת מהל' פ"א גם וראה א. קב, שבת משנה,
שם 3) פי"ב ראה להיפך, או הרבים לרשות היחיד מרשות

היא 4)ה"ט. לרשות מרשות הוצאה כי ה"ח, שם וראה
בשבת. שנאסרו מלאכות מל"ט החפץ 5)אחת את עקר

בשוגג, השניה ברשות והניחו בזדון אחת מרשות והוציאו
ההנחה. ולא העקירה, רק הוא האיסור שכל בלבו שחשב
הוא  בשבת ההוצאה איסור כי ה"ט. שם שבת בהל' וראה
ולא  עקר אם אבל האחרת, ברשות ויניח זו מרשות שיעקור
אינו  - אחרת מרשות עקר ולא הניח או אחרת ברשות הניח

בשבת 6)חייב. הוצאה של האיסור שכל בלבו שחשב
העקירה. ולא האחרת, ברשות ההנחה חיובי 7)היא בכל

החטאות.

.·BÈ‡ Ï·‡ ‰OÚ˙ ‡Ïa ‡È‰L Ú„BÈÂ ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»¿≈«∆ƒ¿…«¬∆¬»≈
‡È·Óe ‰‚‚L BÊ È¯‰ - ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„BÈ≈«∆«»ƒ»∆»»≈¬≈¿»»≈ƒ

˙‡hÁ8‡ÏÂ Ôa¯wa ‚‚LÂ ˙¯Îa ‡È‰L Ú„È Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»«∆ƒ¿»≈¿»««»¿»¿…
;„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ Ú„È»«ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ»¬≈∆≈ƒ

‰‚‚L dÈ‡ Ôa¯˜ ˙‚‚ML9ÔÈ·iÁL el‡ ˙B¯·Úa ∆ƒ¿«»¿»≈»¿»»«¬≈≈∆«»ƒ
˙¯k Ô‰ÈÏÚ10. ¬≈∆»≈

ולא 8) סט.) (שבת מונבז של דרבנן אליבא יוחנן, כרבי
בלאֿתעשה. גם שגג אם אלא חייב שאינו שם לקיש כריש

שגגה 9) היא הרי קרבן ששגגת הסובר - כמונבז ולא כרבנן,
שם). (שבת, חטאת קרבן שאין 10)לחייבו בעבירה אבל

כמו  חטאת, עליה חייבים ובשוגג במזיד, כרת עליה חייבין
שחייבין  ואכל, אכל שלא שנשבע =) לשעבר ביטוי שבועת
שלא  שנשבע ובאופן חטאת) קרבן בשוגג זו שבועה על
אבל  אסורה, זו שבועה כי גם ויודע שאכל יודע והוא אכל
וחייב  לשגגה זה נחשב קרבן, עליה חייבין אם יודע אינו
כה, בשבועות נחמן וכרב ה"ז), שבועות מהל' (פ"ג חטאת
שגגת  אין בשבועה שאף שאמר שם) (שבת, כאביי ולא - ב

(לחםֿמשנה). שגגה שמה קרבן

.‚ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ‡ËÁ ÏL BÓˆÚ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓƒ∆…««¿∆≈¿∆»»««
¯·ÚL È‡cÂa Ú„iL Èt11˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ƒ∆»«¿««∆»««…«¬∆∆≈»≈

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -12‡ËÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»ƒ»¿««»∆∆¡«¬∆»»
da13Ba ‡ËÁL ‡ËÁ‰ Ú„iL „Ú -14·ÏÁ ?„ˆÈk . »«∆≈««≈¿∆»»≈«≈∆
˙BÂ¯15Ì‰Ó „Á‡ ˙‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈÙÏ16È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»¿»»¿»«∆∆»≈∆¿≈»«≈

‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ ‰Ê17B˙BÁ‡Â18˙Èaa19‡·e ‚‚LÂ , ∆»«ƒ¿ƒ»«¬««ƒ¿»«»
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ20˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â «««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»

ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»¿»»¿∆»≈∆¿≈
Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È»«¿≈∆≈∆»»¬≈∆»ƒ»¿«

˙‡hÁ21. «»

ãycew zegiyn zecewpã

i`ceea rciy t"r` ,`hgy `hg ly envr el rcep `ly in"
."oaxwn xeht df ixd ,zxk ea yiy dyrzÎ`l lr xary

זה  הרי ושכחו, וחזר חטאתו לו ונודעה "חטא וממשיך
חטאות  כשאר ותאכל שהוא, מה לשם חטאת מביא
חטאתו  לו ונודעה "חטא בתוספתא ומקורו הנאכלות".
ותשחט  חטאת מביא זה הרי חטא, חטא באיזה ושכח
של  הסיפא על בראב"ד והקשה ותאכל". שהיא מה לשם
לשם  ותשחט הידיעה על חטאת ומביא "וחוזר התוספתא
חוזר  חטאת הביא שכבר שאף ומשמע ותאכל", שהיא מה
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החטאת, הביא שכבר כיון וקשה, אחרת. חטאת ומביא
בעזרה. חולין מביא הוא והלא חטאת שוב יביא היאך

מכפרת  שהביא הראשונה שהחטאת משנה' ה'כסף ותירץ
תיגמר  אחרת חטאת ויביא חטאו לו ולכשיוודע קצת,
הזו, התוספתא גירסת היתה לא לרמב"ם אבל הכפרה",

כלל. אחרת" חטאת ד"יביא הדין פסק לא ולכן
שמדובר  שהגם יהודי, של מעלתו מודגשת זה בדין והנה
ש"נכרת  "כרת", זדונה על שחייב עבירה שעבר ביהודי
הידיעה  מכל־מקום ב"ה", הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק

חייב. אינו ידע לא ואם הקרבן לחיוב נוגעת שלו
להצריכו  כל־כך חשובה יהודי של ידיעתו מכך, יתירה
לו  ונודע שחטא מה לשם חטאת הביא כבר אם גם קרבן,
שגורמת  כך כדי עד חשובה זו שידיעתו שחטא מה

נוסף. קרבן להבאת
(g oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.12)בשוגג.11) יט, כריתות במשנה, יהושע כרבי
את 13) והביא בה חטא אשר חטאתו אליו הודע "או

יהושע.14)קרבנו". רבי דברי לפי שם, בגמרא
חלב 15) האוכל כי ה"ד) (פ"א למעלה וראה שם. במשנה,

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד נותר או
הנדה 17)בשוגג.16) על הבא כי (שם) למעלה וראה

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב למעלה 18)במזיד וראה
חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד עליה הבא כי (שם)

שם.19) כי 20)במשנה, (שם), למעלה וראה בשוגג.
כרת, חייב במזיד ביוהכ"פ או בשבת מלאכה העושה

חטאת. חייב שגם 21)ובשוגג ה"ה פ"ח להלן וראה שם.
חטא, בספק בא תלוי אשם שאין מביא, אינו תלוי אשם

שחטא. בוודאי יודע הרי וכאן

.„‡ËÁ22BÁÎLe ¯ÊÁÂ B˙‡hÁ BÏ Ú„BÂ23‰Ê È¯‰ - »»¿««»¿»«¿≈¬≈∆
‡e‰M ‰Ó ÌLÏ ˙‡hÁ ‡È·Ó24¯‡Lk ÏÎ‡˙Â , ≈ƒ«»¿≈«∆¿≈»≈ƒ¿»
˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ25. «»«∆¡»

עשה.23)בשוגג.22) חטא איזה שכח כלומר,
חייב,24) שאני חטאת לשם זה הרי ויאמר ישחטנה "כלומר,

חייב" שאני מה לשם יהיה הוא. מה זוכר שאיני אע"פ
(הוצאת  פ"ב כריתות בתוספתא וזה (כסףֿמשנה).
יהושע  לרבי אפילו היא זו והלכה .(565 ,25 עמ' צוקרמנדל
החטא  של עצמו שידע שצריך הסובר כאן) הראב"ד (השגות
שהרי  ה"ה) פ"ח ולהלן ה"ג, למעלה כמותו פוסק (ורבינו

אחרֿכך. ששכחו אלא החטא, של עצמו לו שם 25)נודע
בתוספתא.

.‰?„ˆÈk .·iÁ - ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰Â „Á‡ ÌLa ‚‚L»«¿≈∆»¿≈¿≈ƒ«»≈«
˙Bc ÈzL26Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ27BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿≈ƒ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈

‡È‰28Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ ˙BÈÁ‡ ÈzL ,29È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ƒ¿≈¬»¿»«¿««≈∆¿≈»«≈
‡È‰ BÊ30˙‡hÁ ·iÁ -31.‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„È È¯‰L , ƒ«»«»∆¬≈»««¿∆≈¿

‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ32˙Á‡ ‰akL ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzLÏ ? ¿»∆∆ƒ¿≈≈¿∆ƒ»««
Ô‰Ó33ÔÈÈeÁÓz ÈLÏ B‡ ,‡È‰ ¯ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â34 ≈∆¿≈»«≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ

‰Ê È‡Ó Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏL∆≈∆∆»«≈∆»≈∆¿≈»«≈≈∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰L - ÏÎ‡ Ô‰Ó ÈeÁÓz«¿≈∆»«∆«»¿≈…«≈»∆

בבית.26) עמו שהיו נדות נשים אחת 27)שתי על בא
טהורות. שהן שחשב כגון בשגגה, לו 28)מהן שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא נדה, טמאות שהיו אחרֿכך
אחיותיו.29) שהן ידע לא אחרֿכך 30)כלומר, לו שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא אחיותיו, במשנה,31)שהן
נחלקו  לא אומרים שזורי בן ור"ש "ר"ש א: יט, כריתות
=) אחד משם שהוא דבר על אליעזר) ורבי יהושע (רבי

חייב". שהוא אחד) הדבר 32)מלאו אין נדות (בשתי
אחת  כל על חייב שתיהן, על בא אם שהרי כך, כל פשוט
והיה  ה"ג) פ"ה (להלן מוחלקים גופים והן הואיל ואחת,
ידיעה  אינה משתיהן, אחת על ספק שידיעת לומר, מקום
ובשני  שתיהן, כיבה אם שגם נרות בשתי אבל קרבן, לחייבו
מחלקים, אינם שהגופים שתיהן, אכל אם חלב של תמחויין
הדבר, פשוט ה"אֿב), פ"ו (להלן אחת אלא חייב ואינו
קרבן). לחייבו ידיעה היא משתיהן אחת על ספק שידיעת

בשוגג 33) המכבה כי ה"ב, שבת מהל' פי"ב וראה בשבת.
חטאת. חייב קערות.34)– שתי

.Â‰OÚÂ B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»«»¿»«ƒ¿»¿»»
‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚Laƒ¿»»¿«««∆»»««ƒ∆…»¿»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ‡ËÁ ‰fL ‰lÁza ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«¿ƒ»∆∆≈¿¬≈∆«»

˙‡hÁ35ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ‰aLpL ˜BÈz ?„ˆÈk . «»≈«ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿≈»ƒ
,Ì˙„ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ Ì‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â Ï„‚Â¿»«¿≈≈«»≈ƒ¿¿≈¿…»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ¿»»¿»»¿«»¿»«≈∆»»¿«≈»∆
·iÁ - el‡ Ïk ÏÚ ‰eˆÓe Ï‡¯OÈ ‡e‰L BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆ƒ¿»≈¿À∆«»≈«»

‰¯·ÚÂ ‰¯·Ú Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï36‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒ«»«»¬≈»«¬≈»¿≈…«≈
‰Êa37. »∆

סח:)35) (שבת לקיש וריש יוחנן כרבי ולא ושמואל, כרב
והרי  מעולם, ידע שלא מאחר מקרבן, הוא שפטור האומרים
יוחנן  כרבי הלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי כאנוס. הוא
לפי  ושמואל כרב כאן רבינו פסק – ושמואל רב במקום
לקיש  וריש יוחנן רבי דברי ואילו חכמים, כדברי שדבריהם
 ֿ לחם כסףֿמשנה, ראה יחיד, נגד כרבים והלכה כמונבז,

ומעשהֿרוקח. כמונבז,36)משנה ולא כרבנן שם, ברייתא
שחילל  השבת חילולי כל על אחת חטאת מביא כלומר:
במשך  שאכל ודם חלב אכילות כל על וכן הזמן, במשך

עליו 37)הזמן. עבר כי אף איסור, כל על אחת חטאת
פעמים. וכמה כמה

.Ê‰ek ‡Ïa ‚‚BM‰38˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa B‡ ˙BÈ¯Úa «≈¿…«»»«¬»¿«¬»¬
˙‡hÁ ·iÁ -39˙aLa ;40˙‡hÁÓ ¯eËt -41?„ˆÈk . «»«»¿«»»≈«»≈«

‰ÏÈÚ·Ï ‰ek ‡Ïa dÏÚ·e ‰M‡ ÌÚ ˜qÚ˙Ó ‰È‰42, »»ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»¿…«»»ƒ¿ƒ»
‡e‰ ˜¯ ÂÈÙaL ‰fL ‰nc ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»»»ƒ»∆∆∆¿ƒ…

ÌÏBÚa ‰ÏÈÎ‡ ÌLÏ ‰ek ‡Ïa BÚÏ·e‡e‰ È¯‰Â , ¿»¿…«»»¿≈¬ƒ»»»«¬≈
˙‡ dÈa‚‰Ï Ôek˙ .˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁ≈∆¬≈∆«»«»ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆

B˙ÎÈ˙ÁÏ ‰ek ‡Ïa ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰43- «»¿»«∆«¿À»¿…«»»«¬ƒ»
‰¯Bz ‰¯Ò‡ ˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ;¯eËt44e¯‡aL BÓk , »¿∆∆«¬∆∆»¿»»¿∆≈«¿

BÓB˜Óa45. ƒ¿
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כי 38) סתם, לשוגג דומה ואינו שבתלמוד. "מתעסק" זהו
אלא  שעשה, הדבר את לעשות שמכוון הוא סתם, שוגג
חשב  שלא הוא מתעסק, אבל מותר. הוא כי וחשב ששגג
ב. יט, כריתות רש"י וראה שעשה, זה דבר לעשות כלל

בכריתות 39) נחמן, רב (דברי האיסור מן שנהנה משום
כנ"ל.40)שם). זו, מלאכה לעשות כוונה בלא ששגג

שם.41) נחמן, רב דברי פירש 42)המשך גרשום' 'רבינו
שהיו  פירש, ורש"י האשה, בתוך ונתקע הגג מן שנפל שם,
אשתו  ונשמטה אשתו, על לבוא ונתכוון בבית ואחותו אשתו

אחותו. על ובא ידע ֿ 43)ולא דבר להגביה שהתכוון
לקרקע, המחובר המאכל את וחתך הקרקע, מן תלוש מאכל
זה  אופן רבינו כאן והזכיר לחתוך. כלל התכוון  לא והרי
אם  הואֿהדין אבל עב:), (שבת הכל לדברי שהוא משום
שהוא  – המחובר את וחתך התלוש, את לחתוך מתכוון
אלא  התכוון לא הרי החיתוך, לעצם מתכוון כי שאף פטור,
מלאכת  זה ואין איסור, של לחיתוך ולא היתר של לחיתוך
פ"ז  להלן רבינו כתב וכן שם). (שבת, רבא וכדעת מחשבת,

(כסףֿמשנה). את 44)הי"א שיעשה כלומר, בשבת,
דברי  לפי הוא זה וטעם לכך. תחילה במחשבה המלאכה
ד, (ויקרא שכתוב ממה הלומד שם) (כריתות, יהושע רבי
למעלה  (ראה חטא במה לו שיוודע עד בה" חטא "אשר כג)
משום  פטור, בשבת שמתעסק נחמן רב כמו דורש לכן ה"ג),
(שם) לומד אליעזר רבי אבל תורה, אסרה מחשבת שמלאכת
וראה  בה". חטא "אשר מהפסוק שפטור, בשבת מתעסק דין

כאן. ספר' פ"ז 45)'קרית ולהלן ה"ח, שבת מהל' פ"א
הי"א.

.Ád˙iOÚ ÏÏÎ·e ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»
˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ˙ÈOÚ46‰‚‚La47È¯‰ - «¬≈¬≈»∆«»ƒ»∆»»≈ƒ¿»»¬≈

˙eL¯a ‰OÚL ÈtÓ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê48?„ˆÈk . ∆»≈«»ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«
BzÓ·È ÏÚ ‡a‰49È¯‰ - Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ‰c ‡È‰ È¯‰Â «»«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ»¿…»«¬≈

˙eL¯a d‡OÚ È¯‰L ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê50Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈«»∆¬≈¬»»ƒ¿¬»ƒ
BzL‡ ÏÚ ‡a51˙‡hÁ ·iÁ - ‰c ‡È‰ È¯‰Â52ÈtÓ , »«ƒ¿«¬≈ƒƒ»«»«»ƒ¿≈
dÏ‡L ‡lL53BÈ‡ - BzÓ·È Ï·‡ .ÏÚ·È Ck ¯Á‡Â ∆…¿≈»¿««»ƒ¿«¬»¿ƒ¿≈

dÏ Ï‡LiL È„k da ÏÈ‚¯54ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ . »ƒ»¿≈∆ƒ¿«»¿≈ƒ∆»¿≈
˙aL ·¯Úa ÏeÓÏ „Á‡Â ˙aLa ÏeÓÏ „Á‡ ,˙B˜BÈzƒ∆»»¿«»¿∆»»¿∆∆«»

ÁÎLÂ ,˙aLa „Á‡a B‡55˙aLa Ô‰ÈL ÏÓe56- ¿∆»¿«»¿»«»¿≈∆¿«»
Ô‰Ó „Á‡ ÏeÓÏ ˙eL¯ BÏ LÈ È¯‰L ;˙‡hÁÓ ¯eËt»≈«»∆¬≈≈¿»∆»≈∆

‰OÚ ‰ÂˆÓe ,BÏˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeÁc ˙aLÂ ,˙aLa57Û‡ ; ¿«»¿«»¿»ƒ∆¿ƒ¿»»»«
ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰L Èt ÏÚ58Ïe‰a BpÓÊe ÏÈ‡B‰ ,59BÈ‡ «ƒ∆≈¿≈ƒƒ¿«»≈

˜c˜„Ó60ÏeÓÏ Èe‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿≈¬»ƒ…»»∆»≈∆»»
˙aLa61ÏeÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ˙aLa ÏÓe ÁÎLÂ , ¿«»¿»«»¿«»ƒ∆≈»»

˙‡hÁ ·iÁ - ˙aLa62. ¿«»«»«»

כרת 46) עליה שחייבים וכל במזיד, אותה עושה היה אם
פ"א, (למעלה בשוגג חטאת קרבן עליה חייבים במזיד,

בשגגה,47)ה"א). כיֿאם במזיד עשה לא זה כלומר,
כרבי  ופסק העבירה, את וגם המצוה את גם שעשה וכגון
- א קלז, שבת אלעזר, בן שמעון רבי דעת לפי יהושע
 ֿ (לחם מחטאת פטור - מצוה ועשה מצוה בדבר שטעה

המצוה.48)משנה). לעשות צריך היה הרי כדי 49)כי

זרע  בלא שמת לאחיו שם להקים ייבום, מצות לקיים
ז). הֿ כה, ב:50)(דברים עב, פסחים יוחנן, רבי דברי

פטור". בעל נדה עונתה,51)"יבמתו בשעת אפילו
עונה. מצות ועשה 52)שמקיים מצוה בדבר טעה כי אף

מצות  לו יש שוגג עליה בא אם נדה, בהיותה גם (כי מצוה
ה'תוספ  כדעת ולא נדה, איסור עם יחד עונה –שמחת ות'

יוחנן, רבי (דברי יהושע לרבי אף פטור אינו – לחםֿמשנה)
שם). מתבייש 53)בפסחים ואינו באשתו רגיל שאדם

שלפי  וסובר, (שם). טהורה היא אם אותה לשאול ממנה
עליה  שבא וכגון זו, בביאה מצוה קיים אם אף זה, טעם

(כסףֿמשנה). חטאת חייב – עונתה הוא 54)בשעת כי
שם). (פסחים, ממנה עומד 55)מתבייש אינו מהם שאחד

בשבת. למול שניהם של שזמנם חשב אלא בשבת, למול
בשבת,56) אחד למול לו שהיה השני, האופן על מוסב זה

שאם  בשבת", שניהם "ומל כתב לכן בשבת, באחד ואחד
לא  שהרי חטאת, חייב בשבת, אחד של התינוק אלא מל לא
בשבת  אחד למול לו שהיה הראשון באופן אבל מצוה. עשה
שבת  של את ומל והחליף טעה אם אף שבת, בערב ואחד
מילה  כי אף שבת, ערב של את רק מל ובשבת שבת, בערב
מצוה  עשה סוף שסוף כיון שבת, דוחה אינה בזמנה שלא

(לחםֿמשנה). מחטאת פטור שצריך 57)- כיון כלומר,
ועושה  שבת ודוחה בזמנה מילה שהיא שבת, של את למול
האחד  של את ומל ששגג מה על גם  פטור הוא ברשות,
שמל  בזה מצוה עשה וגם מצוה, בדבר טועה שהוא בשבת,

שבת. של עשה 58)את ולא שבת, בשל מצוה עשה והוא
בשבת. אחד בשל וממהר 59)מצוה טרוד הוא כלומר,

המצוה. ולפיכך 60)לקיים בשבת, האחד של את גם ומל
פטור. כלל.61)הוא אצלו להידחות שבת ניתנה שלא

רבי 62) גם מצוה, עשה ולא מצוה בדבר טועה הוא שהרי
שחייב. בזה מודה יהושע

.ËÔn‡63˙aM‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙BÙÏ ÏeÓÏ ‡aL64, À»∆»»ƒ¿«¿««»
Ì‡Â ,ÏeÓzL È„k ÌBÈa È‡t ¯‡L ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿…ƒ¿«¿«¿¿≈∆»¿ƒ
,˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú ÌÈÏLz ‡Ï - ÏeÓÏ ÏÈÁ˙z«¿ƒ»…«¿ƒ«¿ƒ«««»

‰ÂˆÓ ‰OBÚ ‡ÏÂ ˙aLa Ï·BÁ ˙‡ˆÓÂ65:¯Ó‡Â , ¿ƒ¿≈»≈¿«»¿…∆ƒ¿»¿»«
‡l‡ ÌÈÏL‰ ‡Ï Ì‡ ,ÏeÓ‡ ‰¯‰Ó·e ÊÈ¯ÊÂ È‡ ÏÈ‚»̄ƒ¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»»ƒ…ƒ¿ƒ∆»

˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú66e¯˙‰ È¯‰L , «¿ƒ«««»¬≈∆«»«»∆¬≈ƒ¿
Ba67.

מומחה.63) שזמנו 64)מוהל ימים, שמונה בן לתינוק
בשבת. בשבת,65)למול והחובל נדחית. השבת ואין

ה"ז), שבת מהל' (פ"ח חטאת חייב מצוה, במקום שלא
המעשה  שהרי מקלקל, זה אין המצוה גמר שלא ואע"פ
ועי' מהול, לעשותו אח"כ, שיעשה מה עם מצטרף שעשה

שם. כרת,66)'מאירי' חייב שהוא אמרו - ב קלג, בשבת
הגרע"א. בהגהות וראה עיון. כך 67)וצריך משום כלומר,

נתכוין  שלא כיון כמזיד, ואינו חטאת, וחייב אנוס אינו
(כסףֿמשנה). לעבור

.È‡ÈˆBn‰68·Ïel‰ ˙‡69‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa «ƒ∆«»¿»ƒ∆»
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL70Ba ˙‡ˆÏ È„k71B¯È·Ú‰Â72 ∆»ƒ¿¿«»¿≈»≈¿∆¡ƒ

‚‚BLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡73¯eËt -74, «¿««ƒ¿»«ƒ¿≈»
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‡ÈˆB‰ ˙eL¯a È¯‰L75ÌBÈa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ . ∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈«≈∆«∆«¿
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡76¯Á‡ BÏ Ú„BÂ , «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»¿«««
Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÎLnL Ôk77B‡ e˙nL B‡ ≈∆»¿«¿»ƒ∆¿≈∆∆≈

e‡ÓË78‡ˆÓpL B‡ ,‰ËÈÁL Ì„˜79¯˙qa ‰Ù¯Ë80, ƒ¿¿…∆¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈»«≈∆
‰‡¯ B‡ ÌÈÚÓ ·e˜ ÔB‚k81ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿¿≈«ƒ≈»¬≈∆»ƒ¿≈

˙eL¯a ËÁML82‰˙È‰L B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓ Ï·‡ . ∆»«ƒ¿¬»ƒ¿»««∆»¿»
‰ÈeÏ‚ ‰Ù¯Ë83BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»¬≈∆«»«»ƒ¿≈∆»»

ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ˜c·Ï84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿…¿««»ƒ¿¿≈…«≈»∆

במשנה.68) - ב מא, הרבים.69)סוכה לרשות מביתו
ביום 70) ניטל לולב היה קיים, המקדש שבית שבזמן

ורק  הט"ו), לולב מהל' (פ"ז בשבת להיות שחל  הראשון
הלולב  את ליטול חכמים אמרו המקדש, בית שחרב לאחר

הי"ז). (שם ועתה 71)בשבת לולב. נטילת מצות חובת ידי
כדרך  שלא שנטלו כגון המצוה, קיים לא זו בהוצאתו
דעת  ולפי ה"ט). לולב מהל' ופ"ז מב. (סוכה גדילתו
כיוון  שלא משום יצא לא כוונה", צריכות "מצוות הסוברים
המוריה'). ('הר ה"ד שופר מהל' בפ"ב וראה לצאת.

עב:)72) (פסחים ה'מאירי' פירש וכן העבירו. או כלומר:
חג  של הראשון "יוםֿטוב שם) (סוכה, במשנה שאמרו מה
לרשות  הלולב את והוציא ושכח בשבת, להיות שחל
הרבים, לרשות היחיד מרשות שהוציא או דהיינו: הרבים",

הרבים. ברשות אמות ארבע שהעביר כי 73)או ששכח
היום. חטאת.74)שבת יוסי,75)מקרבן רבי דברי

ועסוק  ומחשב במצוה טרוד היה כלומר: שם. במשנה
וטעה  שבת, שהוא ושכח טעה כך ומתוך לעשותה, וממהר
סוף  שסוף כיון מקרבן, פטור כרת בדבר ושגג מצוה בדבר
מב. ושם שם, (רש"י זו בהוצאה הלולב שנטל מצוה, עשה

ה"ח). למעלה בשבת 76)וראה להיות י"ד "חל אם שהרי
פסח  קרבן מהל' (פ"א בשבת" מעשהו כך בחול, כמעשהו –

על 77)הט"ז). ונמנו התחרטו פסח על שנמנו אלו כלומר,
בלי  שנשחט זה ופסח זה, של שחיטתו לפני אחר פסח
דוחה  ואינו ה"ג) פסח קרבן מהל' (פ"ד הוא פסול מנויים

השבת. להידחות 78)את השבת ניתנה שלא המנויים,
זה. כבש שחיטתו.79)בשחיטת אחר הכבש,

הפשטתו.80) לפני לראותו שאין בגוף מוסתר במקום
מצוה 81) עשה שלא והוברר ה"ח. שחיטה מהל' פ"י ראה

בשבת. ששחט זו ב.82)בשחיטה עא, פסחים משנה,
פטור  – מצוה עשה ולא מצוה בדבר טועה שהוא ואע"פ
וב'הר  משנה' ב'לחם שם, ברע"ב עי' אנוס, שהוא משום

הטריפות 83)המוריה'. כל פירוט שם, שחיטת בהל' ראה
והגלויות. שם.84)הנסתרות פסחים משנה,

.‡È˙aLa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁL85BÓLÏ ‡lL86˙eÚËa87 »«∆«∆«¿«»∆…ƒ¿¿»
¯eËt -88¯Lk Á·f‰L ÈtÓ ,89BÓL ˙¯È˜ÚL ; »ƒ¿≈∆«∆«»≈∆¬ƒ«¿

‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa90˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt91. ¿≈«À¿»ƒ

בשבת.85) להיות בניסן י"ד יום לשם 86)כשחל אלא
אחר. שלמים.87)זבח הוא כי הפסח על שחשב

חטאת.88) הפסח 89)מקרבן חובת לשם לבעלים ועלו
שבת. חילל ולא ה"א) המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו

(וכגון 90) בזדון לשמו שלא הפסח את שחט אם אבל
מותר  כן בשבת, פסח לשם לשוחטו שמותר כשם שחשב
עא:) פסחים רש"י אחר. זבח לשם בשבת הפסח את לשחוט
לשחוט  מותר ואינו מהקרבן, פסח שם שעקר חטאת חייב
לשם  ששחט וזה אחר, קרבן לשם ולא פסח לשם כיֿאם
ברשות  שחט שלא חטאת, וחייב השבת את חילל אחר קרבן
המוקדשין  פסולי (הל' פסול הוא שהרי מצוה, עשה ולא
שלא  ששחטו "הפסח שם: פסחים במשנה, והוא שם),
עב.) (שם בגמרא ואמרו חטאת". עליו חייב בשבת, לשמו
עקרו  אם אבל בזדון, הפסח שם לעוקר המשנה כוונת כי
ולא  עקירה, אינה בטעות שעקירה חטאת, חייב אינו בטעות,

השבת. את שם.91)חילל

.·ÈÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Ê ËÁL92˙eÚËa ÁÒt ÌLÏ93Ì‡ : »«¿»ƒ¬≈ƒ¿≈∆«¿»ƒ
ÁÒt Ôa¯˜Ï Ì‰ ÔÈÈe‡¯94˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt -95, ¿ƒ≈¿»¿«∆«»ƒ»¿««»
˙eL¯a ËÁML ÈtÓ96ÔB‚k ,ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡ ; ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿

ÌÈzL Ôa B‡ ‰·˜ ‰˙È‰L97È¯‰L ,˙‡hÁ ·iÁ - ∆»¿»¿≈»∆¿«ƒ«»«»∆¬≈
ÁÒt Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡98˙aLa BËÁLe ‚‚L Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿»¿«∆«¿≈ƒ»«¿»¿«»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL99ÂÈÈeÓÏ ‡lL B‡100ÌÈÏ¯ÚÏ B‡101 ∆…¿¿»∆…ƒ¿»«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÓËÏ B‡102˙‡hÁ ·iÁ -103ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ƒ¿≈ƒ«»«»¿»¿¿»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lLÂ104ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,105, ¿∆…¿¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»
ÌÈÏ¯ÚÏÂ ÌÈÏeÓÏ106ÌÈ¯B‰ËÏÂ ÌÈ‡ÓËÏ ,107- ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

¯eËt108¯Lk ÁÒt‰ È¯‰L ,109.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆¬≈«∆«»≈¿≈…«≈»∆

שלמים.92) פסח.93)כגון לשם שהקדישו שחשב
פסח 94) קרבן מהל' פ"א (ראה שנה בן זכר שהיה כגון

הפסח. קרבן שזהו לטעות לו גרם וזה אף 95)ה"א).
חטאת, מקרבן פטור בשבת, אחרים זבחים להקריב שאסור

להלן. שיתבאר לשחוט 96)כפי מצוה עליו יש שהרי
לשם  לו עולה אינו כי ואף הפסח, שזהו חשב והוא פסח,
מצוה  בדבר שטעה כיון – אחר פסח להביא וצריך פסח,
כרבי  החטאת, מן פטור קרבן, הקריב שהרי מצוה, ועשה
סב:) (שם יהושע רבי וסובר ב. עא, פסחים במשנה, יהושע
לשם  הנשחט ואף כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל
המוקדשין  פסולי מהל' בפט"ו וראה שם). (רש"י הפסח

שם. פסחים וב'מאירי' לשחוט 97)הי"ב, שמותר וחשב
שבת  שהיום ממנו שנתעלמה או בשבת, פסח לשם אחרים

שם). ו'מאירי' מצוה,98)(רש"י בדבר טועה זה ואין
נחשב  זה ואין מאלו, בא הפסח שאין יודעים כולם שהרי

שם). (רש"י, ברשות על 99)לשוחט המנויים שכל כגון
יכול  מהם ואחד אחד כל שאין זקנים, או חולים היו זה פסח
ה"ה) פסח קרבן מהל' פ"א (ראב הפסח מן כזית לאכול
להידחות  שבת ניתנה ולא פסול, הקרבן להם, נשחט שאם

זה. אחרת,100)לקרבן חבורה לשם הפסח את ששחט
שהקרבן  זה, קרבן על שנמנו האנשים חבורת לשם ולא

(שם). ישראלים 101)פסול היו זה פסח על המנויים שכל
(שם). פסול נשחט אם זה שגם נימולו, שכל 102)שלא

שם, פסח קרבן בהל' וראה נטמאו, זה פסח על המנויים
ומותר  כשר שהקרבן וחשב שגג וזה פסול. הוא נשחט שאם
היום. שבת כי ממנו שנעלם או בשבת, לשוחטו

שהפסח 103) מצוה, עשה שלא משום ב. עא, פסחים משנה,
פסול. את 104)הוא שחט שלשמם מהאנשים שחלק
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שיכולים  בריאים היו מהם וחלק זקנים, או חולים היו הפסח
להלן. ראה בדיעבד, כשר שהקרבן ממנו, כזית לאכול

וגם 105) זה, פסח על שנמנו  החבורה אנשי לשם גם ששחט
כשר  שהקרבן אחר, פסח על שנמנו אחרת חבורה אנשי על

להלן. ראה ישראלים 106)בדיעבד, גם זה פסח על שנמנו
ראה  כשר, הוא שאף נימולו, שלא ישראלים וגם שנימולו

טמאים,107)להלן. וחלק טהורים היו המנויים מן שחלק
להלן. ראה כשר, זה במשנה 108)שגם חטאת, מקרבן

קרבן 109)שם. בהל' ראה למעלה, רבינו שמנה אלו בכל
מצוה. ועשה מצוה בדבר טעה הוא הרי כן ואם שם, פסח

.‚È¯eaˆ Ôa¯˜ ˙aLa ËÁBM‰110BÓLÏ ‡lL111- «≈¿«»»¿«ƒ∆…ƒ¿
˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰112·¯ÚÏ ÌÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,113ÔÎÂ . ¬≈∆«»«»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿≈

ÌBi‰ ˙·BÁ ÏÚ ¯˙È ËÁL Ì‡114ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ - ƒ»«»≈««««»«»«
˙ÙÒBz‰115. «∆∆

להקריבן 110) שצריך שבת, של המוסף או התמיד כגון
לשמם. לציבור 111)בשבת עלה שלא אחר, קרבן לשם

אלא  ואינו ה"א). המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו חובה לשם
השבת. את דוחה שאינה השבת,112)כנדבה את שחילל

בשבת  התמיד את "השוחט פ"ה: פסחים בתוספתא והוא
חייב". - לשמו וזרק 113)שלא עבר אם שבת. במוצאי

הי"ד. להלן ראה בשבת, הדם שלשה 114)את ששחט
שנים. במקום ומוספים עא,115)תמידים פסחים במשנה,

כששחט  מאיר, רבי על יהושע ורבי אליעזר רבי נחלקו - ב
חטאת  חייב אם בשבת, ומוספין תמידין לשם אחרים זבחים
שמכיון  כמותו) פוסק (שרבינו יהושע רבי וסובר לא, או
מספר  =) קצבה להם יש בשבת האמורים הציבור שקרבנות
שעשה  אףֿעלֿפי מוספין), ושני תמידין שני שהם מוגבל,
אין  כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל שהרי מצוה,
אחרים  הרבה רואה אינו שהרי מצוה, בדבר טועה זה
המוספים, או התמידים שנשחטו וכיון בשחיטתן, עסוקים
לשוגג  נחשב אלא יותר, לשחוט צורך שאין הוא יודע
וחייב  עוד) לשחוט מותר יותר, צורך שאין שאף (שחשב
שמוסיף  הקרבנות אם בין הבדל ואין שם). (רש"י, חטאת
תמידין  לשם לכתחילה שנקבעו או אחר זבח לשם נקבעו
היום. חובת כבר שקיים אחר שחטן ורק ומוספין,
חטאות  שתי "השוחט מפורש פ"ה פסחים ובתוספתא
שתי  האחרונה, על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור,
האחרונה". על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור עולות

בשבת. בשוחט אמורים הדברים כי ומסתבר

.„È„ÈÁÈ ˙Ba¯˜ ËÁL116˙aM‰ ˙‡ ÌÈÁBc ÔÈ‡L117 »«»¿¿»ƒ∆≈ƒ∆««»
˙‡hÁ ·iÁ - ‰‚‚La ˙aLa118,¯zÓ ¯Oa‰Â ¿«»ƒ¿»»«»«»¿«»»À»

‰‡‰a119Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,120˜¯ÊÂ ¯·Ú Ì‡Â . «¬»»¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ»«¿»«
ÔÓLÏ ÌÓc121ÌÈÏÚaÏ eÏÚ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , »»ƒ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ»«¿»ƒ

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â ,·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,‰·BÁ ÌLÏ122, ¿≈»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿«»»≈»≈
B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ËÁBM‰ ‡È·ÈÂ123. ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»

שמחה 116) ושלמי ראיה עולת וגם ונדבות, נדרים כגון
ה"ח. חגיגה מהל' פ"א ראה חגיגה. כלומר,117)ושלמי

קבוע  זמן להם שאין לפי השבת, דוחים אינם יחיד קרבנות
הל' ראה השבת, אחר להקריבם ואפשר ציבור, בקרבנות

שם. יחיד 118)חגיגה ועולת יחיד "חטאת שם תוספתא
חייב  זה הרי לשמן, (שלא) דמן וזרק לשמן, בשבת ששחטן
פ"ה. מנחות בתוספתא וכ"ה הבעלים". והורצו

שהרי 119) נאכל, שאינו שאףֿעלֿפי שם. מנחות תוספתא,
מותר  – בכסףֿמשנה) מובא קורקוס (ר"י הדם נזרק לא
השריפה, לבית ויוצא צורתו שתעובר אחר ממנו ליהנות
(ראה  ואסורים שנקברים שמתו קדשים כדין אלו, דין שאין
אין  קלים בקדשים כי הי"א). המוקדשין פסולי מהל ' פי"ט

המשנה'). ('מרכבת הדם זריקת לפני אף 120)מועלין
מתיר  הוא שהרי הדם, לזרוק חכמים אסרו מלאכה, זו שאין
כי  ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פי"א (ראה באכילה הבשר
שהרי  שבת, מוצאי לצורך הזריקה) לפני הבשר לאכול אסור
חולק  שרבא - ב כ, ביצה ראה ולצלות. לבשל אסור בשבת
ונדבות  נדרים ושחט עבר שאם וסובר הונא, רב בר רבה על
באכילה  בשר להתיר ע"מ רק הדם את זורק ביוםֿטוב,
האימורין  את התיר ולא ביו"ט) ולבשל לצלות (שמותר
וגם  יזרוק, לא הבשר נאבד או נטמא שאם בערב, להקטיר
בשבת, לשמן שלא ששחטן עצרת כבשי כי שם ברייתא ראה

הדם. יזרוק דמן 121)לא וזרק לפנינו: שם בתוספתא
וכעין  דוד'). ('חסדי לשמן" דמן "וזרק וצ"ל: לשמן, "שלא"

פ"ה. מנחות בתוספתא "בשבת 122)זה שם: תוספתא,
בין  בשוגג בין הדם את זרק ואם בהנאה , ומותר יזרוק לא
שבת". למוצאי אימורים ויקטיר יאכל הבשר במזיד,

שם).123) (תוספתא, חובה לשם לבעלים שעלו אףֿעלֿפי

.ÂË¯eaˆ ÏL ˙BÓ‰a ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰124˙Á‡ , »¿»»¿≈¿≈∆ƒ««
ÔÈa ,˙Á‡a ÌBi‰ ˙·BÁ ‰˙È‰Â ,‰ÓL ˙Á‡Â ‰LeÁk¿»¿««¿≈»¿»¿»««¿««≈

˙‡hÁ125‰ÏBÚ ÔÈa126ÌÈzL‰ ËÁLÂ ‚‚LÂ ,127Ì‡ : «»≈»¿»«¿»««¿«ƒƒ
- ‰ÓM‰ ËÁL Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰LeÁk ËÁL»«¿»«¿ƒ»¿««»»««¿≈»

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt128ÌÈ¯ÓB‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »ƒ»¿««»¿…∆»∆¿ƒ
BÏ129‰lÁzÎÏ ËBÁLe ‰ÓL ‡·‰ :130Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈»¿¿«¿ƒ»¬»ƒ

‰lÁz ‰ÓM‰ ËÁL131·iÁ - ‰LeÁk‰ Ck ¯Á‡Â »««¿≈»¿ƒ»¿««»«¿»«»
˙ÙÒBz‰ ÏÚ ˙‡hÁ132‰ÓM‰ ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ . «»««∆∆ƒ¿»»ƒ»«¿≈»

‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚÓ È·a ‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿≈≈«ƒ««ƒ∆…»«∆ƒ¿≈»
‰LeÁk‰ ËÁML ˙Úa133ÏÈ‡B‰ ,Ôek˙ ‰ÊÏ ‡ÏÂ ¿≈∆»««¿»¿…»∆ƒ¿«≈ƒ

d˙ÂˆÓk ‰B¯Á‡‰ ‰ËÁLÂ134¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¬»»«¬»¿ƒ¿»»¬≈∆»
˙‡hÁÓ135ÔÓ ÌÈ‚c ˙BÏÚ‰Ï ‰„eˆÓ Ò¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«»¿≈«≈¿»¿«¬»ƒƒ
Ìi‰136‰‚‚La137˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â ,138ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ «»ƒ¿»»¿∆¡»ƒƒ«»ƒ≈

ÚÓL ‡lL ÔÈa ˜BÈz Ú·hL ÚÓML139ÏÈ‡B‰ , ∆»«∆»«ƒ≈∆…»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»ƒ¬≈∆»≈«»««ƒ

„eˆÏ ‡l‡ B˙ek ‰˙È‰ ‡lL140‰È‰L ÈtÓ , ∆…»¿»«»»∆»»ƒ¿≈∆»»
‚‚BL141.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿≈…«≈»∆

בשבת.124) כאן ומדובר א. סד, מנחות רבה, דברי
שמקריבין 125) חוה"מ, שבת או בשבת שחל ר"ח כגון

לחטאת. תמידין 126)שעיר עולות כמה בשבת שמקריבין
שגמר  וכגון שחט). ד"ה שם ב'תוספות' (ראה ומוספין
עדיין. הקריב שלא מאחת חוץ העולות את להקריב

אףֿעלֿפי 127) השני, הקרבן את לשחוט שמותר שחשב
ראוי  השני הקרבן אין הציבור, קרבן את ששחט שאחרי

נא 128)לציבור. "הקריבהו ח) א, (מלאכי שכתוב
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הרי  צבאות". ה' אמר פניך? הישא או הירצך? לפחתך,
הפחות  מן והמקריב המובחר, מן לה' להקריב שצריך
שם. מנחות רש"י ראה פסול, הקרבן מובחר, לו שיש במקום

הכחושה.129) את ששחט רבה,130)אחר דברי שם,
יצא  ולא המובחר מן בראשונה הקריב שלא הנ"ל, ומטעם
מן  למצוה אפילו עבודה, אצל שבת והותרה חובתו, די

שמח'). ('אור חובתם.131)המובחר ידי שיצאו
הי"ג.132) למעלה וראה רבה. דברי רצונו 133)שם, ולפי

אסורה. לשחיטה הכחושה, את ששחט בעת התכוון
פסול.134) הראשון שהקרבן שהתברר במנחות 135)כיון

בבני  כחושה הראשונה נמצאת אשי, לרב רבינא "א"ל שם:
קא  לאיסורא וגברא אזלינן מחשבתו בתר מהו, מעיים
דרבה  היינו לאו א"ל אזלינן. מעשיו בתר דילמא או מכוון,
ורבא  דרבה פלוגתייהו היינו א"ל דאמרי ואיכא כו', ורבא
רבינו  ומפרש מעשיו". בתר זיל פטור, אמר רבה וכו'
כפירוש  (ולא טריפה שהיתה – כחושה" הראשונה "נמצאת
(וראה  שבגמרא השני הלשון לפי כרבה, ופסק שם). רש"י

כאן). ספר' ו'קרית לחםֿמשנה פ"ז 136)כסףֿמשנה, ראה
אבות  ותשע משלשים אחת היא שצידה ה"א, שבת מהל'

שנעלם 137)מלאכות. או בשבת, לצוד שמותר שחשב
היום. ששבת התינוק 138)ממנו הצלת ומצד בים, שטבע

מצודה. לפרוס לצוד 139)מותר אלא כוונתו היתה שלא
נעשו 140)דגים. שמעשיו ונתברר מעשיו, אחר שהולכים

ורבא, רבה מחלוקת שם, התינוק. את הציל שהרי בהיתר
שבגמרא. השני הלשון לפי כרבה לא 141)ופסק כלומר,

שלא  שוגג מחמת כן עשה אלא התינוק, את להציל נתכוין
בצידה. איסור שאין או היום ששבת ידע

.ÊËÁÒt ÏL ÈÏˆ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓ142 ƒ∆»»¿»»¿≈≈«∆«»ƒ∆∆«
ÌÈL„w‰ ÔÓ ¯˙BÂ143‡e‰L ÈÏˆ ÏÎ‡Ï Ôek˙Â , ¿»ƒ«√»ƒ¿ƒ¿«≈∆¡…»ƒ∆

‰ÂˆÓ144˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bp‰ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ145, ƒ¿»¿»«¿»««»¬≈∆«»«»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÊ ‰ÏÈÎ‡a ‰ÂˆÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בשפוד 142) נותר של שפוד לו "נתחלף ב: עב, בפסחים
שום  בזה אין אחד לשון לפי ושם חייב". - ואכלו צלי של
שמדובר  מפורש לא ששם ואע"פ (כסףֿמשנה). פלוגתא
בוודאי  צלי", של "שפוד שאמרו שכיון רבינו סובר בפסח,
(צל"ח, עד. שם במשנה כמפורש בכך, שדרכו איירי, בפסח

פ"א 143)שם). (למעלה חטאת חייב בשוגג נותר והאוכל
הבשר 144)ה"ד). את "ואכלו ח) ב, (שמות שנאמר

וגו'". אש צלי הזה לאוכל 145)בלילה דומה זה (ואין
שזמנה  מפני מלשלם שפטור הפסח, בערב חמץ תרומת
אינו  הפסח בערב שחמץ – הי"ב) תרומות מהל' (פ"י בהול
חצות  עד היא פסח אכילת אבל שעות, ארבע עד אלא מותר
פ"ח  בתרומות הגרע"א ותוספת שם, צל"ח (וראה הלילה

מ"א).

ה'תשע"ט  ניסן ג' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עליו 1) שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יבאר

בו. התרו ולא קבועה חטאת

.‡ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ2‡ËÁL3ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ƒ∆≈ƒ»»≈ƒ∆»»≈¿∆«»ƒ
Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ ÂÈÏÚ4:e¯Ó‡ ‡l‡ »»«»¿»¿…ƒ¿∆»»¿

,·ÏÁ zÏÎ‡L B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚL EeÈ‡¿̄ƒ∆»ƒ»¿»»¿«»∆»«¿»≈∆
‰Ê ¯·„ È˙ÈOÚ ‡lL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈¬ƒ≈«¿««∆…»ƒƒ»»∆
- È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È Ì‡Â ÏÈ‡B‰ .˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ -≈«»«»ƒ¿ƒ…«≈ƒ»ƒƒ
‡ÏÂ ÈzÏÎ‡ ‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯ËtÈƒ»≈ƒ«»¿»¿∆»«»∆…»«¿ƒ¿…
‡l‡ ‰‚‚La ÈzÏÎ‡ ‡Ï ¯ÓB‡k ‰OÚ - È˙ÈOÚ»ƒƒ«¬»¿≈…»«¿ƒƒ¿»»∆»

ÔB„Êa5˙‡ LÈÁÎ‰ ‡ÏÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L , ¿»∆»ƒ«»¿»¿…ƒ¿ƒ∆
ÌÈ„Ú‰6. »≈ƒ

יותר.2) או עדים הרי 4)בשוגג.3)שני בו התרו שאילו
חטאת. מביא ואינו מזיד, לו 5)הוא "אמרו שם: במשנה

פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי [חכמים
ופירשו  "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו
שמתרץ  בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות
אלא  שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו,
נאמן  ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד,

רבינו. דברי לא 6)וכן ואומר העדים את מכחיש אם אבל
חטאת. וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי

.·‚ÈÏÙ‰ ‡ÏÂ ˜˙L7ÌÈ„Ú‰ ˙‡8elÙ‡ (‡l‡) , »«¿…ƒ¿ƒ∆»≈ƒ∆»¬ƒ
‰M‡ BÏ ‰¯Ó‡9‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ B‡ ·ÏÁ zÏÎ‡ : »¿»ƒ»»«¿»≈∆»ƒ»¿»»

˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ - ˜˙LÂ ,˙aLa10„Ú BÏ ¯Ó‡ . ¿«»¿»««»¿»ƒ«»»«≈
˜˙LÂ ,‰Ê ‡e‰ ·ÏÁ :„Á‡11- ‰‚‚La BÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ , ∆»≈∆∆¿»«¿»««¬»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ Ì‡Â .˙‡hÁ ‡È·Ó12ÂÈÏÚ ‰˜BÏ -13ÏÚ Û‡ , ≈ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»««

„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt14. ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»

הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עד 8)כלומר, בין
עדים. שני בין נתרבו 9)אחד לעדות פסולות שנשים ואף

ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
אשה  לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח):

שפחה. לו אמרה אכל 10)אפילו אומר "עד בגמרא: שם
אבל  ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא

מיחייב". נאמן.11)שתיק העד אין מכחישו שאם
עדים.12) שחייב 13)בשני בהתראה, חלב אוכל כדין

כרת. עונש על נוסף (סוטה 14)מלקות, בירושלמי הוא כן
אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק
בעד  לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב
אלא  נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?"
חזקת  לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר
ולכן  היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר,

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן

.‚LÈ¯Ùn‰L ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆««¿ƒ
˙aM‰ ÏÚ ‰p‡È·È ‡Ï - ÏÎ‡L ·ÏÁ‰ ÏÚ B˙‡hÁ«»««≈∆∆»«…¿ƒ∆»«««»
Ba¯˜ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡L Ìc‰ ÏÚ B‡ ÏlÁL∆ƒ≈««»∆»«∆∆¡«¿≈ƒ»¿»
„Ú - ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ ¯ÓB‚Â ÌÈfÚ ˙¯ÈÚO¿ƒ«ƒƒ¿≈««»¬∆»»«
ÏÚ ‡ËÁÓ ‰p·È¯˜iL ‡Ï ,B‡ËÁ ÌLÏ Ba¯˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆¿…∆«¿ƒ∆»≈≈¿«

dÏÒt - ·È¯˜‰ Ì‡Â .‡ËÁ15:e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ¯˙È . ≈¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈«∆»¿
‰p‡È·È ‡Ï - LÓ‡ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»«≈∆∆»«∆∆…¿ƒ∆»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tk - ‡È·‰ Ì‡Â ;ÌBi‰ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ«≈∆∆»««¿ƒ≈ƒƒ≈¿≈»ƒ
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·iÁÓ Ôa‰ ‰È‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ»≈¿»»«≈¿À»
‡ËÁ‰ B˙B‡a16B‡ËÁ ÏÚ Ôa‰ ‰p‡È·È ‡lL -17BÓk , ¿«≈¿∆…¿ƒ∆»«≈«∆¿¿

ÌL ¯‡a˙pL18. ∆ƒ¿»≈»

והביאה 15) החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כיפר  ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו'
כולהו  מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים
עבודה  חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת
לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה,

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה נוסחה 16)ושחט לפי
אמש  שאכל חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת
זה  ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה
אפילו  הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו
שם  השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו
היה  אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם
אין  כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום

כן]. שלו)17)הדבר חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
חטאת  שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל
שנאמר  ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו
יוצא  ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא

אביו". שמתו 18)בקרבן שחטאת א, הלכה ד [פרק
אותה  מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה

לעצמם].

.„˙‡hÁ ‡È·n‰19ÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ20„Ú ‰Ú¯z - «≈ƒ«»«¿≈¬»ƒƒ¿∆«
¯În˙Â ÌeÓ da ÏtiL21‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿≈∆¿»¿≈¿

e‡È·‰L ÌÈL ÔÎÂ .ÈM‰ ‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„·e ‰Ê∆ƒ¿≈∆¿»«≈¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ
Ì‰È‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - «»«««¿≈¬»≈∆ƒ¿∆«∆ƒ…

‡È·ÈÂ dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ∆«»ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ
.dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê∆«»ƒ¿≈∆¿»

אחת.19) חטאת הפריש כי 20)כלומר, שפירש וכיוון
שהרי  להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת
חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר
אותו  הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו

חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני אסור 21)על שהרי
מום. בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות

שהרי 22) חטאיהם, שני על בשותפות להקריבו אפשר שאי
קרבן  להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב
חטאיהם, שני על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני על אחד
השני  גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין שלו לחטאת הפרישו

.‰BÊ È‡ ·È¯˜È - „Á‡ ‡ËÁ ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈«»«≈¿∆»«¿ƒ≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

‰·„Ï ‰ÈÓ„23. »∆»ƒ¿»»

תאבד 23) (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
והשנייה  שירצה, באיזו שמתכפר השנייה), את יביא האחת
(=שנותן  לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה
דין  ובית במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים

.ÂÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰24ËÁMz BÊ - ≈ƒ¿≈«»«¿≈¬»ƒƒ»≈
.ÈM‰ ‡ËÁ‰ ÌLÏ ‰iM‰Â ,„Á‡‰ ‡ËÁ ÌLÏ¿≈≈¿»∆»¿«¿ƒ»¿≈«≈¿«≈ƒ

מהן 24) ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על

.Ê¯Óen‰L ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿«¬≈«»¿»∆«»
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ25‡ÈÒ‰¯Ùa ˙B˙aL ÏlÁÏ B‡26ÔÈ‡ - «¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»≈

ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó27‰¯·ÚÏ ¯Óen‰Â ,28¯‡MÓ ¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«»«¬≈»ƒ¿»
˙B¯·Ú29B˙B‡ ÏÚ ˙‡hÁ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«»«
‡ËÁ‰30·ÏÁ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ?„ˆÈk . «≈¿≈«»∆¡…≈∆∆»«≈∆

„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - B˙‡hÁ ‡È·‰Â ‰‚‚Laƒ¿»»¿≈ƒ«»≈¿«¿ƒƒ∆«
‰·eL˙a ¯ÊÁiL31·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ∆«¬…ƒ¿»¬ƒ»»»∆¡…≈∆

ÔB·‡˙Ï32‡È·‰Â ,BÏÎ‡Â ÔnLa ·ÏÁ BÏ ÛlÁ˙Â , ¿≈»¿ƒ¿«≈≈∆¿À»«¬»¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔB„Êa ÏÎ‡MnL .epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ôa¯»̃¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆ƒ∆»«¿»≈
¯ÓeÓ ‰È‰ .¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa ÒÈÚÎ‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¬≈»»»»
BÓk ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó - Ìc ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ·ÏÁ ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿»«¿»«»¿«¿ƒƒ∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שכל
ומעיד 26) הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא

במעשה  שבת ולא עולמו את ברא לא שח"ו שקר, עדות
לכל 27)בראשית. כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט כולה, התורה
להוציא  כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב)

שם). חולין (גמרא עליה 28)המומר לעבור אחת עבירה
בה".29)בזדון. והורגל לעשותה וידוע מפורסם "והוא

שמעון,30) רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם
השב  כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
אינו  מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו
יודע  היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא
ממנו  מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר
זה  דבר כי יודע היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן
ודווקא  שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור
מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על

שאחרי 31) היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה
על  אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור
אינו  שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים

מידיעתו. האיסור 32)שב על לעבור רוצה שהוא מצד לא
בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי בזדון,

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון

.Á‚‚ML ÈÓ33Ck ¯Á‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â34‰OÚ ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ«»¿««»«¬»
¯ÓeÓ35‰hzL B‡ ,‰·eL˙a ¯ÊÁÂ36‰tzLÂ ¯ÊÁÂ37, »¿»«ƒ¿»ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»

ÌÈ˙Èa Ôa¯w‰ ‰Á„pL Èt ÏÚ Û‡38¯ÊÁ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆ƒ¿»«»¿»≈¿«ƒ¬≈∆»«
‰‡¯Â39ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ;40e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

.dÓˆÚ ‰p·È¯˜È CÎÈÙÏ .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«¿»
¯·BÚ ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡L ÌLÎe41¯ÊÁÈ - ‡t¯˙Â ¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿«≈«¬…

B˙e¯LÎÏ42- e‡¯Â e¯ÊÁÂ ÌÈÏÚa‰ eÁ„ Ì‡ Ck , ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿
.·¯˜Èƒ¿«

חטאת.33) בשוגג ועונשם האסורים הדברים מן אחד ועשה
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שהקריב.34) ולפני שהפריש או 35)אחר התורה, לכל
קרבנו. מקריבין שאין בפרהסיא, שבת וחילול זרה לעבודה

מפני 36) קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר
צלולה. בדעה הכפרה בשעת שיהיה נתרפא 37)שצריך

לאיתנו. בשעת 38)וחזר לא הקרבן את להקריב שאין
שוטה. שהיה בשעה ולא מומר, חוזר 39)היותו הקרבן

שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות
מהקרבה,40) פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,

שמסתלקת  מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב
סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה
שאמר  יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים
חוזר  הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

כל 41)ונראה. אבל הזמן, במשך העובר מום כלומר,
להקריבו. אין - עבר שלא כב,42)זמן (ויקרא שנאמר

ולמדו  לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם  "כי כה):
לא  בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה:

יירצו". מומן עבר הא יירצו)

.Ë˙B‡hÁ È·iÁ43ÌBÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÌÈ‡cÂ ˙BÓL‡Â «»≈«»«¬»«»ƒ∆»«¬≈∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰44, «ƒƒ«»ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ

ÌÈ¯eËt - ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ È·iÁÂ45ÏkÓ :¯Ó‡pL . ¿«»≈¬»¿ƒ¿ƒ∆∆¡«ƒ…
ÈtÓ e„ÓÏ Ck .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»»»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰46'‰ ‡l‡ Ba ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ‡ËÁ ÏkL , «¿»∆»≈¿∆≈«ƒ∆»
CÎÈÙÏ .BÏ ¯tk˙47‰¯·Ú ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡aL ÈÓ ,48 ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆»«»¿≈¬≈»

‰ÎLÁ ÌÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa49ÌL‡Ó ¯eËt - ¿«ƒƒ¬ƒƒ¬≈»»≈»»
¯tÎÓ ÌBi‰ ÏkL ,ÈeÏz50ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆»«¿«≈ƒ¿≈»»≈∆≈

,ÈeÏz ÌL‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«…«∆«ƒƒ»»»
.¯‡a˙iL BÓk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ BÏ ¯tÎ ‡Ï Ì‡ ‡l‡∆»ƒ…ƒ∆«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג שעברו
יום 44) כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף

הלכה  א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים
מכפר  הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג)

ילקה. או קרבנו, מביא אם תלוי 45)אלא אשם להביא
ואם  שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר
חייב  בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, יום אחר לו נודע

חטאת. תחליפא 46)להביא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם
קרבנות  חייבי על זה פסוק מדקדוק למד רבא של משמו
שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים

יום 47) עליהם שעבר תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים בשוגג 48)הכיפורים, עבר אם שנסתפק

כריתות. מחייבי אחת שבת 49)על (ראה שתחשך קודם
העבירה  מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
החמה  לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש

א  היום, מן שהות עוד (שבועות שאין מכפר הכיפורים יום ין
שלו 50)יג:). ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

מכפרת.

.ÈÌL‡‰ ‡ÏÂ ˙‡hÁ‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿…««»¿…»»»
ÌÈ·M‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ51Ï·‡ ;Ô˙¯tÎa ÌÈÈÓ‡n‰ ¿«¿ƒ∆»««»ƒ««¬ƒƒ¿«»»»¬»

ËÚ·Ó ‰È‰ ?„ˆÈk .Ba ÔÈ¯tÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰a ËÚ·Ó‰«¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ≈«»»¿«≈

BaÏa ·MÁÓ B‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â BÓL‡ B‡ B˙‡hÁ ‡È·‰Â¿≈ƒ«»¬»¿≈¿«≈¿ƒ
‡Ï - Ô˙ÂˆÓk e·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯tÎÓ el‡ ÔÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ««ƒ∆»¿¿ƒ¿»»…
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ B˙ËÈÚaÓ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

BÓL‡Â B˙‡hÁ52ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÚ·Ó‰ ÔÎÂ .53- «»«¬»¿≈«¿«≈¿«ƒƒ
·iÁ˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒƒ¿«≈
ËÚ·Ó ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ÈeÏz ÌL‡a¿»»»¿»«»»«ƒƒ¿¿«≈
¯Á‡ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ba¬≈∆…ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»««
·iÁ ‰È‰L ÈeÏz ÌL‡ Ïk ‡È·‰Ï ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«»¿»ƒ»»»»∆»»«»

Ba54.

ב 51) הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל

תשובה]. בלי מכפר המשתלח נתכפר 52)שעיר לא שהרי
בו. שבעט יום 53)בקרבן שאין בליבו, חשב או שאמר
מכפר. כיפר 54)הכיפורים, לא הכיפורים שיום כיוון

עליו.

.‡È‰¯tk‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰¯BzaL ˙BÓL‡ Ïk55ıeÁ , »¬»∆«»¿«¿ƒ∆««»»
¯ÈÊ ÌL‡Ó56¯ÈÊ ˜ÙÒ .57‰¯tk È¯qÁÓ ˜ÙÒe58 ≈¬«»ƒ¿≈»ƒ¿≈¿À¿≈«»»
‰ËBÒ ˜ÙÒe59ÌBÈ ¯Á‡ Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó Ìlk - ¿≈»À»¿ƒƒ»¿¿≈∆««

ÌÈ¯etk‰60. «ƒƒ

עד 55) מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
שמצינו  "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו

מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות מביא 56)שכל הנזיר
אלא  כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם
נזירות  ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד
כן  ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים
ימי  את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר
הפסוק  הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו
הביא  שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר"

נתכפר. נטמא 57)אשמו אם שמסתפק כלומר, כו. כריתות
שם). (רש"י לא זב 58)אם ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

שמביא  ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם שנסתפק
זבה  היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת
על  הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק,

אם 59) וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה

שאין 60) חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
אפילו  קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר
הכיפורים  ביום שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר
- חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא
"לכל  (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה
ספק  נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם
או  לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה מחוסרי
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם

.·È‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À»«»»»«¬≈≈
‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ61Áe·Ê BÁ·Ê ‰È‰ Ì‡ :62ÔÈ‰LÓ - ƒ≈ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿»««¿ƒ

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;‚¯‰È Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯fiL „Ú B˙B‡«∆ƒ»≈«»¿««»≈»≈¿ƒ¬«ƒ…
ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL63. ƒ¿««∆«≈«¿ƒ«∆«¿ƒ»»
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אחד 61) גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ
בכל  והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ שבתורה עבירות
נעשה  אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף

קרבן. ממנו מקבלין ואין דינו 62)מומר שנגמר כלומר,
קרבנו. שנשחט ר'63)אחר ומפרש ז. בערכין ברייתא

הדם  ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף
הורגין  דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום -
קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו

החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק עד אותו משהין

ה'תשע"ט  ניסן ד' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עשה 1) ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר

שם. כל על חייב אם הרבה שמות משום עליו שחייב מעשה

.‡˙B¯·Ú ‰OBÚ‰2˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰3·iÁ - »∆¬≈«¿≈¿∆¿≈«««»
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ4ÌÈÚa¯‡‰ ‰OÚ elÙ‡ . «»«»««¿««¬ƒ»»»«¿»ƒ

eÈnL el‡ LÏLÂ5ÌÈÚa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»≈∆»ƒ¿∆¿≈«««»«¿»ƒ
˙B‡hÁ LÏLÂ6‡e‰L „Á‡ ‰OÚÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«»¿≈ƒ»»«¬∆∆»∆

‰a¯‰ ˙BÓL ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ7ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - «»»»ƒ≈«¿≈«»«»≈
ÌLÂ8˙Á‡k ÔÈ‡a Ôlk ÔÈ¯eq‡‰ eÈ‰L ‡e‰Â .9B‡ »≈¿∆»»ƒƒÀ»»ƒ¿««

ÛÈÒBÓ ¯eq‡10ÏÏBk ¯eq‡ B‡11ËÁBM‰ ?„ˆÈk . ƒƒƒ≈≈««≈
eÁ ÌÈL„˜ ˙Ó‰a- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙aLa ‰¯ÊÚÏ ı ∆¡«»»ƒ»¬»»¿«»«¬»»»
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ12,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBL ÌeMÓ : «»»«»ƒ≈»»ƒ«

;‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ÌeMÓe ,˙aL ÏlÁÓ ÌeMÓeƒ¿«≈«»ƒ≈¬»»»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ˙LÏL È¯‰L13ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈¿∆»ƒƒ»ƒ¿«««∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14d˙B‡ „·BÚ ‡e‰ ‰ÁÈ·Ê ¯Ó‚a ¯ÓB‡a15; ¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»≈»
CÎÏ B˙ek ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡16ËÚÓ da ËÁMiMÓ - ¬»ƒ…»¿»«»»¿»ƒ∆ƒ»≈»¿«

¯Ò‡z ‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ17ÈËeÁL ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â , ¿≈¬»»»≈»≈¿≈«»ƒ¿≈
ÌÈL ËBÁLiL „Ú ıeÁ18ÌÈL ·¯ B‡19‡ˆÓÂ , «∆ƒ¿¿«ƒ…¿«ƒ¿ƒ¿»

,Ôa¯˜Ï ‰¯eÒ‡‰ ‰Ó‰a ËÁL ‰ËÈÁM‰ ¯ÓbLk¿∆»««¿ƒ»»«¿≈»»¬»¿»¿»
ıeÁa ËÁBL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L20BÓk , ∆≈«»»∆»ƒ≈«¿

e¯‡aL21‰˙È‰ .22ÛBÚ‰ ˙‡hÁ23‰˜ ÈˆÁ ‰È‰Â , ∆≈«¿»¿»««»¿»»¬ƒ»∆
Ìe‚t dlL24Ba ÛÈÒB‰Â ,25‡e‰L Ïk26ÌLÏ ˙aMa ∆»»¿ƒ»∆««»¿≈

˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - ‰¯Ê ‰„B·Ú27˙LÏL È¯‰L , ¬»»»«»»«»∆¬≈¿∆
˙Á‡k ÌÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰28‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ .29ÌBÈa »ƒƒ»ƒ¿««¿≈»∆¿»»¿

˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰30, «ƒƒ∆»ƒ¿¿«»«»¿≈«»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ÈtÓ31˙L‡ ÏÚ ‡a‰ . ƒ¿≈∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿«««»«≈∆

Ìiw‰ ÂÈÁ‡32˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó - ‰c ‡È‰Lk33: »ƒ««»¿∆ƒƒ»≈ƒ»«»
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰Â ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒƒ≈∆»¿≈¿≈ƒƒ
ÛÈÒBÓ ¯eq‡ ‡e‰L ,‰c ÌeMÓe ,˙Á‡k ÔÈ‡a‰34; «»ƒ¿««ƒƒ»∆ƒƒ

ÛÒB - dÏÚ·Ï ‰Ê ¯eq‡ da ÛÒBzpL CBznL∆ƒ∆ƒ≈»ƒ∆¿«¿»«
dÓ·ÈÏ35·iÁ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ .‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ . ƒ»»¿≈«≈»∆«»«»ƒ«»
ÌÈzL36ÌeMÓe ,‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ : ¿«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ…¿«≈ƒ

·iÁ - ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â¿∆»»…ƒ¿«¿≈«»«¬ƒ»ƒ«»
ÌÈzL37‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ,38‡a‰ . ¿«ƒ∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈«»

ÂÈÏÚ ¯eÎÊ ‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ39ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ««¿¿≈ƒ¿»»¿∆¿≈««««
ÔÈÙe‚ ÈL Ô‰L Èt40˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -41; ƒ∆≈¿≈ƒ≈«»∆»«»««

ÌL ·kLp‰Â ·ÎBM‰ - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿««≈¿«ƒ¿»≈
„Á‡42‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .‡e‰ ∆»¿≈«»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»
ÂÈÏÚ43˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a44. »»¿∆¿≈««≈«»∆»«»««

.˙Á‡ ‰ÏÈÚ·k ¯eÎÊe ‰Ó‰·a ·kLp‰Â ·ÎBM‰ eOÚ»«≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»««

חטאת.2) עליהן חייב בשוגג, אותן כן 3)שהעושה
ובדפוסים  בסמוך, ולהלן כאן רומי ובדפוס תימן. בכתבֿיד
אחד  בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות: חדשים,
ממנו  שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן
שעשה  אחר ורק מותרים, שהם וחשב האלו, האיסורים כל

אסורים. שהם לו נודע העבירות, אותן ר'4)כל דברי
על  בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד ב: בכריתות יוחנן
כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב אחותו
(שם  כרת החייבים עריות שאר בין נכללה אחותו כי אף יז),
אפילו  עליה חייב שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט), יח,
העריות  יתר כל כן כמו אחרות, עבירות עם ביחד עשאה  אם
וכן  יצחק ורבי מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב - כולן
"ואל  יט): (שם שנאמר ממה זאת למדו שם) (כריתות רבנן
נאמר  ולא ערותה", לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה
על  חייב שהוא ללמדך - תקרב" לא בטומאתה נדה "ואל

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה פ"א 5)כל למעלה
ד. לא 6)הלכה באשה שהרי דוקא, לאו ושלש ארבעים

אחי  על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב שייך
"האשה  שייך לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב אביו"

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה כלומר,7)שמביאה
הרבה. אזהרות = רבים מקראות בכריתות 8)משום משנה

יב. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג וראה שאם 9)יג:
ביאה  איסורי מהלכות (פי"ז איסור" חל איסור "אין כן לא

ח). נדה,10)הלכה כשהיא הקיים, אחיו אשת על כשבא
שם. ביאה איסורי בהלכות וראה להלן. כאן 11)כמבואר

פירשה  כבר אבל כולל". מ"איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא
והדגימה  יחֿיט, הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק
חל  יוכ"פ שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב שאכל באחד
ובניגוד  חלב, על גם הוא חל המותרים, דברים על גם
האיסור  על נוסף איסור שחל שלמעלה, מוסיף" ל"איסור
הדיוט, לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו,
עליו  אסורה היא זה שבלא אע"פ גדול, לכהן גם היא אסורה
אלא  גופו, האיסור על איסור נוסף לא כולל" ב"איסור כאן -
הכיפורים  ביום לאכול הוא שאסור מתוך אומרים: אנו

בחלב. גם הוא נאסר המותרים, בחולין 12)דברים ברייתא
ה"חפצא",13)מ. על אינם הללו האיסורים כל שהרי

שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא
חטאות.14) שלש חייב גמרא לעב 15)שהוא ודהֿזרה,

אותה 16)שם: עובד אלא זביחה, בגמר אותה שיעבוד
השחיטה. התחלת עם כי 17)מיד שם. עולא דברי

(פ"ח  הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה
דבר  אוסר אדם שאין ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות
- גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו
יכול  והוא שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון
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מה  ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב
אלא  כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם
שהרי  הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו,
(מרכבת  לצערו מתכוון שהוא לומר שייך לא בקדשים

שם). ע"ז בהלכות הקנה 18)המשנה = הסימנים שני
כז.19)והוושט. חולין משנה ראה הסימנים. שני רוב

מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט

אחד. סימן אלא שחט לא אם חוץ שחוטי משום חייב שאינו
בעפר.20) כמחתך שהוא שם, הגמרא בפי"ח 21)דברי

על  חייב שאינו ואילך, ו הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת

לע"ז.22) בשבת בחוץ, ששחט מותר 23)זו שהעוף
שהכשירו  ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת
חייב  אינו חוץ", "שחוטי לענין - במליקה (=בעזרה) בפנים

במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם חתוך.24)אלא
אותה.25) השחיטה 26)שחט נגמרת הכלֿשהו וע"י

(פ"א  באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף,
יא). הלכה שחיטה מ:27)מהלכות חולין

על 28) חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו שבשחיטת
השב  את מחלל והוא לע"ז בשוגג.29)ת.שחיטה

מחלוקת 30) והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת משום גם
הלכה  פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא

גֿכז)31)ו. כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם בברייתא
אבל  שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת
אין  אחת, בבת איסור על חל שאיסור רבינו, שפסק מה לפי

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד החי,32)צורך
איש. אשת וגם אח אשת גם היא כן משנה 33)ואם

לג: בזמן 34)ביבמות בעלה על גם נאסרת היא שהרי
באיסור.35)נדתה. עליה שבא זה בעלה, של לאחיו

נד.36) לא 38)שם.37)סנהדרין זכר "ואת משום וגם
עליו,39)תשכב". הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

פ"ה  להלן ראה שתים, חייב אחר זכר עליו הביא אם אבל
ג. לחייבו 40)הלכה מחלקין גופין כי שם, להלן ראה

ג.,41)שתים. בכריתות ור"ע ישמעאל ר' בין מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע "לא 42)ופסק שם דורש שר"ע

הוא  בא כאילו ונחשב תשכיב", "לא גם ביה קרי תשכב",
אחד. בהעלם הזה הזכר על הבהמה 43)פעמיים אותה

שם. פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שם.44)שבא כריתות
על  הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי
על  הבא אצל אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה

.·ÏÚBa LÈ45˙Á‡ ‰ÏÈÚa46‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁÂ ≈≈¿ƒ»««¿«»»∆»¿∆
˙B‡hÁ47·˜ÚÈ ?„ˆÈk .48‰tÏfÓ ˙a BÏ ‰˙È‰L49 «»≈««¬…∆»¿»«ƒƒ¿»

Ô·Ï ‡O ,ÚÓz dÓLe50ÚÓz51˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ¿»ƒ¿«»»»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»«
˙a Ô·ÏÏ ÔÈ‡Â ,Á¯Ò dÓLe52dc·Ï ÏÁ¯ ‡l‡53, ¿»∆«¿≈¿»»«∆»»≈¿«»
·˜ÚÈ ˙a ˙a Á¯Ò ˙‡ˆÓ54BzL‡ ˙BÁ‡Â55‰È·‡Ó56 ƒ¿»∆««««¬…«¬ƒ¿≈»ƒ»

˙Á‡k ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰57Ô·e‡¯Ï Á¯Ò ˙‡O .58 ≈¿≈ƒƒ«»ƒ¿««ƒ≈∆«ƒ¿≈
‰¯Ò‡Â59·˜ÚÈ Èa ¯‡L ÏÚ60da ÛÒB ,61¯eq‡ ¿∆∆¿»«¿»¿≈«¬…«»ƒ

B˙lk ‡È‰ È¯‰Â ·˜ÚÈÏ62˙‡OÂ L¯‚ B‡ Ô·e‡¯ ˙Ó . ¿«¬…«¬≈ƒ«»≈¿≈≈≈¿ƒ»

Bn‡Ó ·˜ÚÈ ÈÁ‡Ï BÊ Á¯Ò63ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - ∆««¬ƒ«¬…≈ƒƒ∆∆∆¿»«
·˜ÚÈ ÈÁ‡ ¯‡L64da ·˜ÚÈÏ ÛÒB ,65˙L‡ ¯eq‡ ¿»¬≈«¬…«¿«¬…»ƒ≈∆

ÂÈÁ‡66L¯‚ B‡ ˙Ó .67Ï‡ÚÓLÈÏ BÊ Á¯Ò ˙‡OÂ68- »ƒ≈≈≈¿ƒ»∆«¿ƒ¿»≈
Ï‡ÚÓLÈ ÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ69ÛÒB , ƒ∆∆∆¿»«¿»¬≈ƒ¿»≈«

da ·˜ÚÈÏ70Ï‡ÚÓLÈ ˙Ó .ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ¯eq‡ ¿«¬…»ƒ≈∆¬ƒ»ƒ≈ƒ¿»≈
˜ÁˆÈ ÈÙÏ ÌeaÈÏ ‰ÏÙÂ71Û‡ dÓaÈÂ ˜ÁˆÈ ¯·ÚÂ , ¿»¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»«
BÏ ‰iL ‡È‰L Èt ÏÚ72¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - «ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ∆∆∆¿»«¿»

ÂÈÁ‡73ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ·˜ÚÈÏ ¯eq‡ da ÛÒB , ∆»«»ƒ¿«¬…ƒ≈∆»ƒ
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe74. ƒ≈∆ƒ∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿««

‰c ‡È‰Lk BÊ Á¯Ò ÏÚ ‡·e ·˜ÚÈ ‚‚L Ì‡75ÈiÁa ƒ»««¬…»«∆«¿∆ƒƒ»¿«≈
dÏÚa ˜ÁˆÈ76·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ ÈiÁ·e77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»¿«≈»≈≈∆«¬…¬≈∆«»

Bza ˙a ÌeMÓ :˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ78ÌeMÓe , »∆»¿∆«»ƒ«ƒƒ
BzL‡ ˙BÁ‡79B˙lk ÌeMÓe ,80ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,81, ¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈∆»ƒ

ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe82,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓe , ƒ≈∆¬ƒ»ƒƒ≈∆»ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰c ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓeƒ≈∆ƒƒƒ»¿≈…«≈»∆

ובגמרא.45) במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שם.47)אסורה.46) משנה שמות. שמונה משום
לבן.48) של בתו רחל, של בעלה אשתו 49)שהוא שהיא

לבן. של בתו ואינה יעקב.50)השניה, של חותנו שהוא
קרובתו.51) אינה זלפה שהרי לו, מותרת שהיא
מסרח.52) חוץ שום 53)אחרת יעקב על אין שעדיין

שני  יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור
ואילו  אחת, בבת אשתו" ו"אחות בתו" "בת האיסורים:
בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה
של  באחותה אשתו" "אחות באיסור נאסר כבר שיעקב כיון
באים  סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל,
לחםֿמשנה). וראה המשנה, (מרכבת כאחד האיסורים שני

יעקב.54) של בתו שהיא תמנע, בת שהיא נכדתו,
מאמה.56)רחל.55) ולא לידתה 57)לבן. עם שמיד

אמרנו  וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של
איסור. על איסור חל אחת שבבת יעקב,58)למעלה, בן

לו. ומותרת אחותו, בת אלו.59)שהיא בנישואין
אחיו".60) "אשת אלו.61)משום בנישואין
יעקב 62) על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה שמתוך

כנ"ל. איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו,
לישמעאל 63) שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי נקט

לאחי  זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה
לפניו  נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו, יעקב
פטורה  שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום,

(כס  היבום ומן החליצה ויבמה מן עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי אב", "אשת אינה
עליהם  חל ולא אח, אשת משום עליהם אסורה היא שהרי
ואם  מאמו, יעקב לאחי שנישאה כתב לכן אחר. איסור שום
מאביו. יעקב אחי על ולא יצחק על לא אסורה אינה כן

אח.64) אשת האיסורים 65)משום על אלו, בנישואין
מוסיף.66)הקודמים. באיסור איסור על חל שאיסור

יעקב.67) של אח שהוא אחי 68)בעלה, שהוא יעקב, דוד
אביו. אח.69)יצחק אשת אלו.70)באיסור בנישואין

יצחק 71) על חיוב יש התורה שמן יעקב. של אביו שהוא
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איסור  משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן ורק לייבמה,
שניות  איסור היא נכדתו בת כי כא. יבמות ראה שניות,
ובמשנה  יא). אות ו, הלכה אישות מהלכות (פ"א מדרבנן
ולא  חולצת סופרים, מדברי שניות = מצוה "איסור כ. שם

דרבנן.72)מתייבמת". באיסור קידושין ותופסין
אב.73) אשת משום מאביו, יעקב שניהם 74)של וחלים

מוסיפים  ששניהם הקודמים, האיסורים על אחת בבת
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף ובאיסור עליהם,

יעקב,75) על גם נאסרה יצחק, בעלה על שנאסרה ומתוך
א. הלכה למעלה אינו 76)כמבואר מיתתו, לאחר אבל

איש. אשת משום לאחר 77)חייב אבל סרח, אחות שהיא
שאיסור  אשתו, אחות איסור משום חייב אינו רחל של מותה
יח). יח, (ויקרא אשתו בחיי אלא אינו אשתו אחות

יעקב.78) בת תמנע בת לבן,79)סרח של בתו שהיא
יעקב. אשת רחל אחות ראובן,80)והיא בנו אשת

או בנו מות לאחר גם עליו (פ"ב שאסורה שגירשה לאחר
א). הלכה ביאה איסורי לאחיו 81)מהלכות נישאה שהרי

ב. הלכה שם ועיין לישמעאל.82)מאמו, נישאה שהרי

.‚,ÛÈÒBÓ ¯eq‡a Ô‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú‰ BÊ ¯Ò‡zL el‡ Ïk»≈∆≈»≈»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
ÌÏBÚa ÔÈÈeˆÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ e‰iL CÈ¯ˆ83È„k »ƒ∆¿»¬»ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

¯eq‡ ÛÒBzÈ Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL CBzÓe ,Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL∆≈»≈¬≈∆ƒ∆≈»≈¬≈∆ƒ≈ƒ
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÊÏ ¯Á‡«≈»∆¬»ƒ≈»¿ƒ≈¿ƒ
˙¯Ò‡ ‰˙È‰ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ‰ÊÏ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ»»»∆»ƒ«ƒ»¿»∆¡∆∆

Ô˜fÏ ¯eq‡ ÛÒBzÈ - Ô‰ÈÏÚ84‰zÚ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈∆ƒ≈ƒ«»≈∆¬≈≈»«»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Á‡ ‡ÏÂ Ôa ‡Ï…≈¿…»¿≈…«≈»∆

יוסי 83) ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
ברא  דאיכא הכא? איכא מוסיף איסור מאי מוסיף, באיסור
איסורא  איתוסף בריה, לגבי איסורא דאיתוסף מיגו לסבא,
זה  הרי בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי דידיה". לגבי

(כסףֿמשנה). מוסיף עליו 84)איסור אסורה שהיא לזה
אחר. באיסור מקודם

.„ÏL dn‡ ÏÚ ‡·e ,ÌÈL LÏL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»»ƒ»«ƒ»∆
‡ ‡È‰L ,‰iL ÏL dn‡ Ì‡ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡Ì ««≈∆∆ƒ≈ƒ»∆¿ƒ»∆ƒ≈

˙ÈLÈÏL ÏL ‰È·‡85‡È‰ BÊ ‰˜fL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»∆¿ƒƒ««ƒ∆¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BÓL ‰LÏLe ÂÈÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ86 ¬¿≈¬¿≈»ƒ¿»≈≈

‡È‰ ˙Á‡ Œ˙a ¯eq‡Â87˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ¿ƒ«««ƒ≈«»∆»«»
˙Á‡88˙·e da ˙·e :dz·e ‰M‡a ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒ»«¿»«

‰LÏL ‰OÚ ·e˙k‰ - ‡È‰ ‰nÊ ‰p‰ ‰¯‡L dzaƒ»«¬»≈»ƒ»ƒ«»»»¿»
„Á‡ Ûe‚k ÔÈÙe‚89˙BÓL ‰LÏM‰ e·LÁÈ CÎÈÙÏ , ƒ¿∆»¿ƒ»≈»¿«¿»≈

„Á‡ ÌLk90. ¿≈∆»

אחותה 85) רחל של בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
לאה  של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של
של  אמם שהיא מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל,

אחיהן. ורחל הם.86)לאה איסורים שקידש 87)ג' כגון
שליח. עלֿידי אחת בבת שלשתן בכריתות 88)את משנה

עליה  חייב חמותו, על הבא אומר, נורי בן יוחנן "ר' יד:
שם  שלשתן לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום

הן". בלשון 89)אחד וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,

שלש  על חייב אינו לפעמים כי להורות היא", "זימה יחיד
שישנם  אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו
ר' בשם אבהו ר' דברי טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה

לו,ו 90)יוחנן). "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה זהו
הן". אחד שם שלשתן

.‰‡È‰Â ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡¬»«»«¬∆ƒ¬»ƒ¿ƒ
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - Bn‡ ˙BÁ‡91˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ; ¬ƒ«»»«»∆∆¡«∆¿«

Èt ÏÚ Û‡Â dÓˆÚ ÈÙa B˙BÁ‡ ÏÚ ·iÁ - ‰lb B˙Á‡¬…ƒ»«»«¬ƒ¿≈«¿»¿««ƒ
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L92?˙‡Ê ‰È‰z C‡È‰Â . ∆ƒ¬ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ¿∆…

ÏÚ·e ,˙Ba ÈzL ‰pnÓ „ÈÏB‰Â Bn‡ ÏÚ ‡aL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿ƒƒ∆»¿≈»»«
¯ÊÓn‰ ‡B·iLk ;Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡««ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿∆»««¿≈
,˙¯ÊÓn‰ Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,˙ÈM‰ ˙a‰ ÏÚ ‰f‰«∆««««≈ƒ∆ƒ¬ƒ««¿∆∆
·iÁ - Bn‡Ó ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L∆ƒ¬≈»ƒ∆ƒ¬»ƒ≈ƒ«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ LÏL93. »«»¿≈…«≈»∆

טו.91) שם וגמרא "ערות 92)משנה של הזה שהענין
חייב  שהוא להורות כדי (שם) בפסוק נכפל גילה" אחותו

ושם. שם כל עליו 93)על שחייב אחד מעשה עשה אם
למעלה  ראה ושם, שם כל על שחייב הרבה, שמות משום

א. הלכה

ה'תשע"ט  ניסן ה' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר

הרבה. עריות על או

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰2‰a¯‰ ˙B‡Èa3˙Á‡ ÌÏÚ‰a4Û‡ , «»«∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈«««
‰a¯‰ ÌÈÓÈ ‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ5, «ƒ∆»»≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿≈

ÌÈ˙Èa BÏ Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰6È¯‰Â„Á‡ Ûe‚ ‡È‰7- ƒ¿…«≈¿«ƒ«¬≈ƒ∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰ È¯‰8. ¬≈«…¿»»««¿≈«»∆»«»««
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â da ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¿««»«¿»«¿»«»
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â dÏÚ·e dÓˆÚ«¿»¿»»¿««»«¿»«¿»«»
‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa Ïk ÏÚ ·iÁ - dÏÚ·e dÓˆÚ9; «¿»¿»»«»«»¿ƒ»¿ƒ»

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L10. ∆«¿ƒ¿«¿«¿»

המנויות 2) עריות באיסור עליו האסורות הנשים אחת
ה"ד). (פ"א למעלה ופורטו מות, אחרי בא 3)בפרשת

פעמים. כמה עצמה הערוה אותה על עליה ובא וחזר עליה
צריך 4) (וכן רומי ובדפוס תימן בכת"י "אחד", הוא כן

כי  הזמן כל ממנו שנעלם והיינו הפרק). בכל להלן להיות
עליו. אסורה זו (אם 5)אשה שבת לענין ה"ב פ"ז להלן

שבת  שהם שבתות, בכמה ושכח שבת, דין עיקר ידע
נדה  על ובא שגג (אם נדה לענין ה"ה ולהלן אחת) בהעלם
עליה  שבא כגון נדות, של שונים בזמנים פעמים כמה אחת
שניה  פעם עליה ובא וראתה וחזרה וטבלה, מנדתה וטהרה
ימים  כי רבינו כתב אחד) בהעלם עצמה, שגגה באותה
מפני  והיינו חטאות. כמה לחייבו האחת השגגה את מחלקים
פעולה  לבין איסור של אחת פעולה בין היתר ימי שיש
לביאה  ביאה בין מפסיקים היתר ימי שאין כאן אבל שניה,
א. יז, ובכריתות ה"א, פ"ו להלן וראה אחת, שגגה הכל –
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קמי zebby zekld - zepaxw xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נעשו 6) האסורות הבעילות וכל לשניה, אחת ביאה בין
אחד. את 7)בהעלם מחלקים גופים כי ה"ג, להלן וראה

חטאות. בכמה לחייבו האחת א.8)ההעלמה טו, כריתות
כחכמים. רבינו ופסק וחכמים, אליעזר רבי מחלוקת

חטאת.9) אחת 10)קרבן בעילה שבין הידיעות כלומר,
וחייב  אחת, כשגגה יחשבו שלא השגגות, מחלקות לשניה
דבר  ומקור וה"ט, ה"א פ"ו להלן ראה וידיעה. ידיעה כל על
חלב  אכל "אם במשנה: - ב יז, ובכריתות - ב עא, בשבת זה
על  חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה היתה אם וכו' וחלב

וכו'". ואחת אחת כל

.·ÏÚ ‡a‰BÊÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰Â¯Ú‰ «»«»∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈««¿
‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÔÈa ‰ÚÈ„È dÏ ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰11, «ƒ¿∆∆»¿»»¿ƒ»≈»ƒ»ƒ»

‡e‰ - ‰a¯‰ ˙BÓÏÚ‰a dÏˆ‡ ˙B‡Èa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«ƒ∆¿»¿«¿»«¿≈
‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‰‡È·Ó ‡È‰Â ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»««¿ƒ¿ƒ»«»«»ƒ»

‰‡È·e12ÌÈ˙Èa ˙BÚÈ„È BÏ eÈ‰ ‡e‰ .13ÌÏÚ‰a ‡È‰Â , ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿∆¿≈
‰a¯‰ ˙B‡hÁ ‡È·Ó ‡e‰ - ˙Á‡14‰‡È·Ó ‡È‰Â , ««≈ƒ«»«¿≈¿ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ15. «»««

ואחר 11) אסור, שזה ממנה נעלם ביאה שבשעת כגון
הדבר  וחזר לה, נודע ושוב שכחה, ושוב לה, נודע הביאה
הביאות. כל לאחר עד נודע לא ולו פעמים, וכמה כמה

שם).12) בכריתות, (הובאה פ"א כריתות תוספתא,
ובשעת 13) באיסור, בעל כי לביאה ביאה בין לו שנודע

אסור. זה שדבר שכח וביאה.14)הביאות ביאה כל על
שם.15) תוספתא,

.‚‰a¯‰ ˙BÈ¯Ú ÏÚ ‡a‰16˙Á‡ ÌÏÚ‰a17Èt ÏÚ Û‡ , «»«¬»«¿≈¿∆¿≈««««ƒ
„Á‡ ÌMÓ ÔlkL18ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19·iÁ - ∆À»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ«»

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ20ÂÈL LÓÁ ÏÚaL È¯‰ ?„ˆÈk . «»««¿««≈«¬≈∆»«»≈»»
ÂÈ˙Ba LÓÁ ÏÚ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡ LÓÁ ÏÚ ‡aL B‡ ˙Bcƒ∆»«»≈«¿»«»≈¿»

Ô‡kÓ .Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a21‰z‡ ¿∆¿≈«««»«»»ƒ»«»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,„ÓÏ22‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ ‡a‰ : »≈∆∆∆»¿¬»ƒ«»««¿¿≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÂÈÏÚ ¯eÎÊ23‰na , ¿»»¿∆¿≈«««»«»«««∆
BÓˆÚ ¯eÎf‰ B˙B‡ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿«¿¬»

Á‡ ¯eÎÊ ‰È‰ Ì‡Ì‰ÈL ÏÚ ‡aL ÔÈa ,¯25ÏÚ ‡aL ÔÈa ƒ»»¿«≈≈∆»«¿≈∆≈∆»«
‰Ê26ÂÈÏÚ ‰Ê ‡È·‰Â27Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ -28‡e‰Â . ∆¿≈ƒ∆»»«»«»»¿

ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡·a ÔÈc‰29. «ƒ¿»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»»»

עליו.16) האסורות נשים כמה על בשוגג שנעלם 17)בא
נודע  ולא האלו, הביאות זמן כל במשך אסור זה שדבר ממנו

לביאה. ביאה בין אחד.18)לו איסור משום כלומר,
בכמה 19) אלא אחד בגוף היו לא הללו שהביאות מכיון

מיוחד,20)גופים. חטאת קרבן חייב וגוף גוף כל על
בהעלם  נדות נשיו חמש על "הבא א: טו, כריתות משנה
נאמר  שם, ובגמרא ואחת", אחת כל על חייב שהוא אחת,
הנשים  היו אם וכ"ש מוחלקים". גופים והן "הואיל הטעם:
אפילו  שהרי אחר, איסור משום אחת כל אסורות הללו
על  חטאות כמה חייב שמות, כמה בו יש אם אחד במעשה

ה"א. פ"ד למעלה ראה ושם, שם מחלקים 21)כל שאנו
גוף  לבין חטאות, כמה שחייב גופים, כמה בין אחד באיסור
ה"א. למעלה ראה ביאות, כמה על אחת חטאת שחייב אחד

עקיבא.22) רבי דברי ב. נד, וסנהדרין א. ג, כריתות
ה"א.23) פ"ד למעלה עליו 24)ראה שבא הזכר כלומר,

עליו. אחרֿכך הביא עצמו הזכר אותו שני 25)מקודם,
אחד.26)זכרים. זכר אחר.27)על הוא 28)זכר כן

אבל  שם, כריתות ובבלי ה"ט, פ"ז סנהדרין ב'ירושלמי'
אף  כי ישמעאל לרבי לכאורה נשמע שם סנהדרין מהבבלי
וב'מעשה  כאן, שמח' ב'אור וראה אחת, חייב גופים בשני

בזה. שכתבו מה ה"א, פ"ד אומרים 29)רוקח' שאנו שמה
שאינו  אחד בהעלם עליו בהמה והביא בהמה על הבא כי
זה  שאין שם), פ"ד למעלה (ראה אחת חטאת אלא חייב
הבהמה  אותה זה, לפני עליה שבא הבהמה אותה אלא
חייב  – אחרת בבהמה אבל מכן, לאחר עליו הביא עצמה

גופים. שני שהם משום חטאות, שתי

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓ‰a ‰ÈÏÚ ‰‡È·‰L ‰M‡‰»ƒ»∆≈ƒ»»∆»¿≈«¿≈¿∆¿≈
‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ˙Á‡30È¯‰L , «««∆∆«»«»¿≈»¿≈»∆¬≈

‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ‰ÏÚ·pL ÈÓk BÊ È¯‰Â ;ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚ƒÀ¿»ƒ«¬≈¿ƒ∆ƒ¿¬»«¬»ƒ«¿≈
LÈ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ ‡È‰L ,„Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ«∆∆«»«»ƒ

LÈ‡Â31. »ƒ

אם 30) ואף (כסףֿמשנה), ה"ג קודם שכתב ממה נלמד
על  חייב אינה פעמים, כמה עליה הזאת הבהמה את הביאה
חטאת  אחרת עוד ועל אחת, חטאת כיֿאם אחת בהמה

ה"ה.31)שניה. להלן ראה

.‰‰ÚÓLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰32 »ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»¿»¿»
Èt ÏÚ ÔÈa ,˙‡OÂ ,˙nL ÌÈ„Ú e‡aL B‡ ˙nL∆≈∆»≈ƒ∆≈¿ƒ»≈«ƒ

dÓˆÚ33ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔÈa34- Ìi˜ dÏÚaL Ú„BÂ , «¿»≈«ƒ≈ƒ¿«∆«¿»«»
Ôa¯˜ ˙·iÁ35„Á‡36‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ˙‡O Ì‡Â .37B‡ «∆∆»¿»∆»¿ƒƒ»«¬»ƒ«¿≈

‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ ‰˙pfL38Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ«¿≈«∆∆«»«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰L ÈtÓ ,LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿≈∆≈ƒÀ¿»ƒ¿««ƒ

‰‚‚La Ïk‰L39,‰‚‚La ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ .˙Á‡ ∆«…ƒ¿»»«««»««ƒ»ƒ¿»»
‡·e ,‰c ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,‰Ï·ËÂ d˙cpÓ ‰¯‰ËÂ¿»¬»ƒƒ»»¿»¿»¿»¿»¿»¬»ƒ»»

dÓˆÚ ‰‚‚L d˙B‡a ‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ40ÏÚ ·iÁ - »∆»««¿ƒ»¿»¿»»«¿»«»«
ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk41˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42 »««»««««ƒ∆¿∆¿≈««
„Á‡ Ûe‚ ‡e‰Â43˙ec ÔÓfÓ ıeÁ ‰Ê ˙ec ÔÓfL ; ¿∆»∆¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ
˙ÈM‰44˙Bc ÌÈL ÈzLk Ô‰ È¯‰Â ,45. «≈ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»ƒƒ

תומו,32) לפי המסיח וגוי ושפחה מעבד או אחד, מעד
הקי  – משנים פחות שבערוה דבר שאין רבנן ואע"פ לו

להתגלות  העשוי שדבר משום אלו, לכל להאמין זה בדבר
בנות  תשארנה שלא ועוד בו, לשקר חשודים ואינם הוא
הכ"ט). ופי"ג הט"ו, גירושין מהל' (פי"ב עגונות ישראל

לה 33) שאפשר ונישאת", שמת עדים "באו על מוסב זה
פז: יבמות רש"י (ראה ביתֿדין הוראת בלא אפילו להנשא

ב"ד). ברשות שלא ניסת "שמעה 34)ד"ה על מוסב זה
וגוי  ושפחה עבד או אחד עד לפניהם שהעיד וכגון שמת",
ביתֿדין. עלֿפי הוא ההיתר שכל תומו, לפי המסיח

הים,35) למדינת בעלה שהלך "האשה ב: פז, יבמות משנה,
תצא  ב"ד, ע"פ שלא ניסת וכו', בעלך מת לה ואמרו ובאו
עלֿפי  "ניסת במשנה: שם שאמרו ומה בקרבן". וחייבת
שכן  ההלכה, מן נדחה – הקרבן" מן ופטורה תצא ביתֿדין
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טעות  אלא כלל, הוראה זו שאין צב.) (שם ורבא זעירי אמרו
שם. שכתבנו ובמה ה"ג, פי"ד להלן וראה היא,

הורוה 36) לענין צב. (שם וחכמים אליעזר רבי מחלוקת
גדול  לכהן אלמנה כגון וקלקלה, והלכה להנשא ביתֿדין
ביתֿדין  עלֿפי בנישאת ההלכה, לפי והואֿהדין, וכו',
כל  על אחד קרבן שחייבת כחכמים, ופסק בקרבן) שחייבת
לה  נודע ולא הואיל השני, בעלה עליה שבא הביאות

שם. רש"י וראה חי, הראשון שבעלה שם:37)בינתיים
אדם  בני לחמשה נשאת שאם אליעזר, לרבי חכמים "מודים
גופים  והם הואיל ואיש, איש כל על קרבן שחייבת

לינשא,38)מוחלקים". ב"ד "הורוה ב: פז, שם משנה,
"מאי  - א צב, שם ובגמרא בקרבן", חייבת - וקלקלה והלכה
ורבי  קידושין), בלי כלומר =) זינתה אומר ר"א קלקלה,
הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג, אלמנה אומר יוחנן
עשיתם  אתם לב"ד: שטוענת הקרבן, מן פטורה זינתה אבל
עלֿפי  שנישאת המשנה דעת לפי אינו זה וכל לפנויה. אותי
חייבת  נישאת שגם ההלכה לפי אבל הקרבן, מן פטורה ב"ד
שם  'מאירי' (ועי' בקרבן חייבת שזינתה, כלֿשכן קרבן,

שהנדה 39)פז:). ששכח או טהורה, שהיא שחשב כגון
שהיא 40)אסורה. הזמן כל לו נודע שלא אחד, בהעלם

וטבלה  נדה שהיא הדבר כל לו סיפרה לא שהיא וכגון נדה,
אסורה. שהנדה הזמן כל לו נודע שלא או נדה, פרסה ושוב

יז.).41) כריתות רבא, (דברי נדתה עת כל על אחת חטאת
בהעלם 42) הפעמים בכל הנדה את בעל שהוא כלומר,

אותה 43)אחד. בעל שהרי אחד, גוף הוא האיסור כלומר,
וגוף  אחד ובהעלם נדות, כמה בעל ולא פעמים כמה אשה
בלבד. אחת חטאת אלא לחייב שלא הדין מן היה אחד,

השניה.44) נדתה בעת אינו הראשונה נדתה שעת כלומר,
מלאכה  בהן ועשה שבת שהן שבתות בכמה שכח כאילו וזה
לחייבו  מחלקים השבתות שתי שבין שהימים אחד, בהעלם
הטבילות  גם כן כמו – ה"ב) פ"ז להלן (ראה חטאות בכמה
כמו  נחשבות השניה, נדתה עת לבין האחת נדתה עת שבין

השבתות. שבין אחד,45)הימים בהעלם עליהן שהבא
וה"א. ה"ג למעלה ראה חטאות, שתי חייב

.ÂdzÒÂ ˙ÚLa ‡lL BzL‡ ÏÚ ‡a‰46Ìc ‰˙‡¯Â «»«ƒ¿∆…ƒ¿«∆¿»¿»¬»»
LÈÓLz‰ ˙ÚLa47el‡ È¯‰ -48Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËt ƒ¿«««¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ»¿«

‚‚BL ‡ÏÂ ‡e‰ Òe‡k ‰fL ÈtÓ ,˙‡hÁ49‚‚BM‰L .50 «»ƒ¿≈∆∆¿»¿…≈∆«≈
˜c˜„Â ‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜„a el‡Â ,˜c˜„Ïe ˜c·Ï BÏ ‰È‰»»ƒ¿…¿«¿≈¿ƒ»«»∆»∆¿ƒ¿≈
Á¯Ë ‡lL ÈÙÏe ,‰‚‚L È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï - ˙BÏ‡Laƒ¿≈…»»»ƒ≈¿»»¿ƒ∆…»«
Ï·‡ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„aƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿««»«¬∆»ƒ«»»¬»
˙ÚLa ‡lLÂ ‰˙È‰ ‰¯B‰Ë È¯‰ ?˙BOÚÏ Bl ‰Ó - ‰Ê∆««¬¬≈¿»»¿»¿∆…ƒ¿«

CÎÈÙÏe .Ò‡ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ .ÏÚa dzÒÂ51‡ˆÓpL ÔÈa , ∆¿»»«≈∆∆»…∆¿ƒ»≈∆ƒ¿»
dlL „Ú ÏÚ Ì„52BlL „Ú ÏÚ ‡ˆÓpL ÔÈa53- »«≈∆»≈∆ƒ¿»«≈∆

ÔÈ¯eËt54˙ÒÂÏ CeÓÒ ‰ÈÏÚ ‡·e ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .55, ¿ƒ¬»ƒ»«»»∆»»«∆∆
˜ L¯ÙÈÂ ÏÚ·iL ‰n„Â˙ÚLa ‰˙‡¯Â ,Ìc ‰‡¯zL Ì„ ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿…∆∆ƒ¿∆»¿»¬»ƒ¿«

‰‚‚L ‡È‰ BfL ,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ - LÈÓLz‰56CÎÈÙÏ .57, ««¿ƒ«»ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
BlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡58ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL -59ÔÈ·iÁÂ ƒƒ¿»»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a60‡ˆÓ .61„iÓ dÓˆÚ ‰Áp˜ Ì‡ :dlL „Ú ÏÚ ¿»¿»ƒ¿»«≈∆»ƒƒ¿»«¿»ƒ»
‰˙‰L ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯tLk62ÔÈ·iÁÂ ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¿∆≈≈«««¿…»¬»¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a63‰˙‰L Ì‡Â ;64¯k‰ ˙Á˙Ï d„È ËÈLBzL È„k ¿»¿»¿ƒ»¬»¿≈∆ƒ»»¿««««

‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â Ba ˜c·Ï „Ú Ïh˙Â ˙Òk‰ ˙Á˙Ï B‡¿«««∆∆¿ƒ…≈ƒ¿…¿««»ƒ¿»
˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - dÓˆÚ65Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe66; «¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿»

‰Èt ˙‡ ÁÈ„˙Â ‰hn‰ ÔÓ „¯zL È„k ‰˙‰L Ì‡Â67 ¿ƒ»¬»¿≈∆≈≈ƒ«ƒ»¿»ƒ«∆»∆»
dÓˆÚ ‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â68Ì„ ‡ˆÓÂ69¯B‰Ë dÏÚa -70. ¿««»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»»«¿»»

דם.46) לראות נדה.47)קביעותה על ובא נכשל והרי
ואשתו.48) הבעל א.49)שניהם  יח, שבועות
שהיא 50) וחשבה נדה אשתו על שבא וכגון קרבן. שמחויב

ה"ח. פ"ב למעלה ראה שזה 51)טהורה, כיון כלומר,
התשמיש.52)אונס. אחר עצמה מקנחת שהיא המטלית

איש 53) דרך כי התשמיש. אחר עצמו מקנח שהוא המטלית
עצמו  קינח הוא התשמיש: אחר עצמם לבדוק ואשה
ביאה  איסורי מהל' (פ"ד שלה במטלית והיא שלו, במטלית
עליה  בא לענין ההלכה, בהמשך להלן וראה הי"דֿטו).
על  הדם נמצא אם בין הבדל יש שלפעמים לוסת, סמוך

שלו. על הדם נמצא אם לבין בעל 54)שלה, ודאי כי אף
חי  ואין גמור, אונס שזה הנ"ל מטעם פטורים חטאת נדה, וב

השוגג. על הסמוכה 55)אלא בעונה עליה לבוא שאסור
ביאה  איסורי (הל' תשמיש בשעת דם תראה שמא לוסתה,

עונה). זמן הוא כמה ועיי"ש הי"ב, אין 56)שם כלומר,
אין  וגם נדה. שהיא בעת לבעול התכוון לא שהרי מזיד, זה
הוא, שוגג אלא לוסת, סמוך לבעול לו היה לא כי אונס, זה

אומן. בדין ה"ט פ"ב למעלה שוגג,57)וראה שזהו כיון
חטאת. התשמיש.58)וחייבים אחר בו קינח שהוא

משום 59) והוא נדתה, טומאת משום היא ימים, שבעת
"ותהי  כד) טו, (ויקרא שנאמר כמו כנדה, נדה שהבועל

ימים". שבעת וטמא עליו מהם,60)נדתה אחד כל חטאת
- א יח, בשבועות שביארו מה לפי א. יד, נדה משנה
ואףֿעלֿפי  לווסתה. סמוך עליה בבא עוסקת זו שמשנה
שלו, על שנמצא כיון – התשמיש אחרי רב זמן שקינח
שם. רש"י ועי' תשמיש. בשעת שראתה הוא ממנה בוודאי

סמוך 62)הדם.61) מיד עצמה קינחה אלא כלום,
אותיום 63)לפרישתו. שלה על "נמצא שם: משנה,

הדבר  ברור כאן שגם קרבן", וחייבין טמאין (=תיכף)
התשמיש. בשעת דם של 64)שראתה פרישתו מזמן
עמצה. את שקינחה ועד שיתכן 65)הבעל, שבעה. טומאת

רב  ומפרש ב. שם, ברייתא התשמיש, לאחר בא הדם כי
כך. הביאור במשנה גם כי (שם) החטאת 66)חסדא מן

פ"ז  (ראה הספק על באה בהמה חטאת שאין ומשום (שם).
אשם  בקרבן חייבים הם אבל ה"י), המוקדשין פסולי מהל'

טו.). שם (גמרא, נקיה"67)תלוי לשון הוא פניה, "כוונת
אותו  מטה, של פניה כלומר, שם). נדה בפיה"מ, (רבינו

שם). רש"י, (ראה זמן 68)המקום ששהתה כלומר,
לאחר  ורק עצמה. את לקנח וכן המיטה מן לרדת בו שאפשר

עצמה. קינחה זה זמן בה.69)משך שקינחה המטלית על
ואילו 70) התשמיש, גמר לאחר בא הזה הדם כי תולין שאנו

שם, נדה (משנה, כלל נדה היתה לא התשמיש בשעת
כחכמים). ופסק וחכמים, עקיבא רבי מחלוקת

.Ê˙ÒeÏ CeÓÒ ÏÚ·e ¯·ÚL ÈÓ71Ìc˜zL ˙Úc ÏÚ ƒ∆»«»«»«∆∆«««∆ƒ¿…
˙‡ÓËpL ‰M‡‰ ‰LÈb¯‰Â ,Ìc‰ ˙i‡¯Ï B˙‡Èaƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»∆ƒ¿≈
‡Ï ‰Ê È¯‰ - È˙‡ÓË BÏ ‰¯Ó‡Â LÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¬≈∆…
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‰M˜˙Ó ‡e‰Lk L¯ÙÈ72˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿¿∆ƒ¿«∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰‡Èa È¯eq‡73L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â . ƒ≈ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈

M˜˙Ó ‡e‰Lk˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ‰74ÏÚ ˙Á‡ : ¿∆ƒ¿«∆«»¿≈«»«««
‰c ÏÚa È¯‰L ,B˙ÒÈk75B˙‡ÈˆÈ ÏÚ ˙Á‡Â ,76, ¿ƒ»∆¬≈»«ƒ»¿«««¿ƒ»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙‡È·k BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL77 ∆¿ƒ»¬»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ìc˜zL ‰n„Â ˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„iLk¿∆»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿ƒ»∆ƒ¿…
,„iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡ÏÂ ,d˙i‡¯Ï B˙ÏÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿…»«∆»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏÚ‰ ÈzL BÏ e‡ˆÓpL78˙BÏÈÚa‰ ÈzLa79Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿¿≈∆¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬»
˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡80Ú„È ‡ÏÂ , ƒ…»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿…»«

L¯tL Èt ÏÚ Û‡ ,„iÓ ‰‡Óh‰ ÔÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L∆»ƒ¿ƒ«À¿»ƒ»««ƒ∆≈≈
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Â „iÓ81; ƒ»¿ƒ¿«∆≈«»∆»«»««

‰‚‚La ,˙BÏÈÚa ÈzLk Ô‰L ,B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈkL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»
Ïk‰ ‰OÚ ˙Á‡ ÌÏÚ‰·e ,Ô‰ ˙Á‡82ÔÈc‰ ‡e‰Â . ««≈¿∆¿≈««»»«…¿«ƒ

˙BÈ¯Ú‰ ¯‡La83˙Úc ÏÚ ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡·e ‚‚L Ì‡L , ƒ¿»»¬»∆ƒ»«»«»∆¿»«««
CB˙a ‡e‰Â ‰Â¯Ú ‡È‰L BÏ Ú„BÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«∆ƒ∆¿»¿¿
BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL ,„iÓ L¯ÙÈ ‡Ï - LÈÓLz‰««¿ƒ…ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‡e‰Â L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â .B˙‡È·k¿ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó84‰‚‚L Ïk‰L , ƒ¿«∆≈«»∆»«»««∆«…¿»»
.‡È‰ ˙Á‡««ƒ

שלא 71) ואילו כדלהלן, הכניסה על גם לחייבו כדי כן נקט
ה"ו). (למעלה הכניסה על פטור וסתה בשעת

חי.72) עדיין הי"א.73)כשהאבר משנה,74)פ"ד
לו  ואמרה הטהורה, עם משמש "היה ב: יד, שבועות
לו  הנאה שיציאתו מפני חייב, - מיד ופירש נטמאתי
חייב  וכו' אביי "איתמר, ב: יז, שם ובגמרא כביאתו",

זו 76)בשוגג.75)שתיים". ופרישה חי, באבר שפירש
עצמה. בפני כביאה לו בגמרא.77)נחשבת - א יח, שם

הפרישה.78) שגגת מענין אינו הכניסה שגגת שענין לפי
כמו  השגגה, היתה ואסור במותר לאו הכניסה, שגגת שהרי
הדם  זיבת לפני לבעול ביכול אלא הפרישה, שגגת שהיתה
לבעול  שלא מוזהר שהוא הוא יודע ולעולם יכול, ובאינו
שגגת  מענין אינו הכניסה שגגת שענין וכיון לוסתה, סמוך
בהעלם  חלב זיתי שני אכל של לדין שייך אינו הפרישה,
שם). שבועות מיגש, (ר"י אחת חטאת חייב שהוא אחד
ידיעה  שישנה לפי העלמות שתי שהן שם, פירש ורש"י

בעילות 79)באמצע. כשתי שהן וביציאה, בכניסה

נטמאתי.80)נפרדות. התשמיש: באמצע לו ואמרה
שם).81) הם,82)(שבועות, אחד בענין השגגות ששתי

שם), מיגש, (ר"י הנדה שבבעילת ואסור במותר שהוא
החטא, ידיעת כאן שאין משום הטעם, שם רש"י ולפירוש
יודע  שאינו מכיון חטא, עשה ולא אנוס שהוא סבור הוא כי
אחת. להעלמה הכל ונחשב לווסת, סמוך לבעול שאסור

(כסףֿמשנה).83) הוא הביאה,84)פשוט ואיסור בהיתר
היציאה  לבין הכניסה בין בינתיים, ידיעה כאן שיש ואע"פ
וצריך  השגגות) מחלקות הידיעות כי ה"א, למעלה (וראה
– היציאה על וגם הכניסה על גם חטאות, שתי להתחייב
הידיעה  אין היציאה, לשגגת גרמה הכניסה ששגגת מכיון
וראה  שמח'. ('אור אחת חטאת אלא חייב ואינו מחלקת

טהרה). סדרי בשם הגרע"א ובהגהות המוריה' ב'הר

ה'תשע"ט  ניסן ו' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואם 1) הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין יבאר

לקרבן. מצטרפין האיסורין

.‡˙BÏÎ‡n‰ ˙‚‚L ÔÈc2˙BÏÈÚa‰ ˙‚‚L ÔÈ„k3. ƒƒ¿«««¬»¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÏÚ‰a „Á‡ ÌMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¬ƒ«¿≈ƒ≈∆»¿∆¿≈

˙Á‡4·iÁ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ««««ƒ∆≈≈≈∆»ƒ«ƒ≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡5·ÏÁ ÏÎ‡Â ÌBi‰ ·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ∆»«»««≈«»«≈∆«¿»«≈∆

¯ÁÓÏ ·ÏÁÂ ¯ÁÓÏ6Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»»¿≈∆¿»»¿∆¿≈««««ƒ∆≈
ÔÈÈeÁÓz ‰LÏLa7Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ƒ¿»«¿ƒ≈«»∆»««¬»ƒ

·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„BÂ ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡»«¿«ƒ≈∆¿«¿»«¿»«¿«ƒ≈∆
˙BÚÈ„È‰L ;‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÏ Ú„BÂ¿««»«»¬ƒ»«¬ƒ»∆«¿ƒ

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ8·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ .9ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ¿«¿«¿»»««¬ƒ«ƒ≈∆¿»«¿»«
ÈL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ≈∆¿∆¿≈««««ƒ∆≈¿≈

ÔÈÈeÁÓz10Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â11el‡ È¯‰ - «¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈≈
ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰ ÔÈ‡L ;˙‡hÁ ‡È·Óe ÔÈÙ¯ËˆÓ12. ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«»∆≈««¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÈa ‰‰LÈ ‡lL ‡e‰Â13LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈ ¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈ƒ¿≈¬ƒ«»
ÌÈˆÈa14.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

¯eÚM‰ Û¯ËˆnL ÌLkL15Ck ,˙e˜ÏÓÏ „ÈÊÓÏ ∆¿≈∆ƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ¿«¿»
Ôa¯˜Ï ‚‚BLÏ ¯eÚM‰ Û¯ËˆÓ16. ƒ¿»≈«ƒ¿≈¿»¿»

יא:3)האסורים.2) כריתות המשנה מדברי הוא, ברור
ממנו 4) ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

סוף  עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך
באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) כל 5)האכילה על

אם  כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות,
חייב  אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות

אחת. יומיים 6)אלא שהוא המחר, של למחר כלומר,
הראשונה. האכילה קערות,7)אחרי בשלוש נתבשלו

כי  ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי
פסק  כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין
את  מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי
כל  על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי
לרבי  שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע
הוא  עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי

ידיעה 8) הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת כל על חטאת מביא וכו' כי 9)בינתיים

וחטאת  במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב אכילת שיעור
בכזית. הוא - זית 10)בשוגג חצי ושנתבשל קערות בשתי

אין  - השני הזית חצי מאשר הבישול מלאכת בשינוי זה
זיתים  החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים

ביניהם.11)מצטרפים. ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.12) וכרבי להחמיר ובין להקל הכוונה 13)בין אין

אכילת  להתחלת ראשון זית חצי אכילת מסוף ישהה שלא
עד  הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי
יב: ברכות בגמרא מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף
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שבין  ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל
מתחילת  הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש
השנה  ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש

ימים. עשרה אין הכיפורים במשנה 14)ויום כחכמים
כדי  סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות
כי  פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור

שלם.15) לרבינו 16)לכזית לו פשוט למה מבורר לא
לקרבן. שמצטרף ממה יותר למלקות שמצטרף

.·¯˙B ÏÎ‡17˙ÈÊk ,ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁÓ18,Á·Ê ÏkÓ »«»≈¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆«
ÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a19 ¿∆¿≈««««ƒ∆¬»»«¬ƒ»«¿ƒ
Ô‰ „Á‡ ÌL ÔlkL ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -20, ≈«»∆»«»««∆À»≈∆»≈

ÔÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÔÈÈeÁÓz‰Â21ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÙe‚Â . ¿««¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿≈«¿»ƒ≈»
ÔÈ˜lÁÓ22B‡ ÌÈa¯ ÌÈÁ·fÓ ¯Oa ÏÎB‡‰ „Á‡L , ¿«¿ƒ∆∆»»≈»»ƒ¿»ƒ«ƒ

„Á‡ Á·fÓ23ıeÁa ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁ ËÁBM‰ ÔÎÂ .24 ƒ∆«∆»¿≈«≈¬ƒ»¿»ƒ«
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a25‡‰ . ¿∆¿≈««≈«»∆»«»««»
˙B¯eˆ LÓÁÏ ‰ÂÁzLÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ26ÌÏÚ‰a ¿»∆∆¿ƒ¿«¬∆¿»≈¿∆¿≈

˙Á‡27. ««

במזיד 17) אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח בשר
חטאת. מביא ובשוגג כרת אכילת 18)חייב שיעור כי

כזית. הוא בה, להתחייב וזבח 19)נותר זבח כל נתבשלו
אחרת. והוא 20)בקערה אחד איסור אלא אינם כלומר,

נותר. חטאות.21)איסור כמה בהן שיתחייב השגגות את
למעלה 22) אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו

אפשר  אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק
אבל  מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן לבעול
אין  ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת

מחלקים. חטאת 23)הגופים אלא חייב שאינו הם, שווים
וכרבי  גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת,

שם. במשנה לעזרה.24)עקיבא שם:25)בחוץ במשנה
בחוץ  זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל
ואמר  אחת, חטאת או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם
ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר'
לגבי  מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון
בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת

אחת. בבת כולם את לשחוט זרה.26)שאפשר עבודה של
שהרי 27) אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה

באכילה  ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה

.‚Ìc ÊÈw‰28BzÓ‰·Ï29BÏa˜Â30Ô‡˙Le ˙BÒBk ÈLa ƒƒ»ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a31. ¿∆¿≈««≈≈ƒ∆»«»««

דם 28) והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חייב  - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח

חטאת. מביא ובשוגג אלא 29)כרת, דווקא לאו בהמתו
חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא

האדם. ודם  רמשים, ומפרש 31)לדם.30)שקצים,
הכל  העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו

שתיים. שחייב מודים

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»«¿≈ƒ≈«¿≈¿∆¿≈

ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡32ÏÎ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «««»«»≈»≈≈«¿∆»«
ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ33,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , ≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆»¿∆»

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««≈ƒ«¿««»¿≈…«≈
˙BÓL B· eˆa˜˙pL „Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .el‡a»≈¿»»≈¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈

‰a¯‰34˙Á‡ ÌÏÚ‰a35ÛÈÒBÓ ¯eq‡a eˆa˜˙ Ì‡ , «¿≈¿∆¿≈««ƒƒ¿«¿¿ƒƒ
˙Á‡ ˙a ¯eq‡a B‡ ÏÏBk ¯eq‡a B‡36ÏÚ ·iÁ - ¿ƒ≈¿ƒ««««»«

ÌLÂ ÌL Ïk37·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡Óh‰ ,CÎÈÙÏ .38 »≈»≈¿ƒ»«»≈∆»«¿«ƒ≈∆
¯˙BÂ39˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¿»¿«ƒƒ≈ƒ«¿««»
ÌL‡Â40,L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ : ¿»»«»««ƒ»≈∆»«…∆

,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ≈≈∆¿««ƒ≈»
ÏÎ‡ Û¯ËˆiL ‡e‰Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈…∆

˙·˙BkÎÏ BÓÈÏLiL „Ú ‰Ê ˙ÈÊk ÌÚ ¯Á‡41‡È·Óe . «≈ƒ¿«ƒ∆«∆«¿ƒ¿«∆∆≈ƒ
 È¯‰L ,‰ÏÈÚÓÏ È‡cÂ ÌL‡Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰ »»««ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡∆ƒ«∆¿≈

‰‚‚La42. ƒ¿»»

מיוחדת.32) בשוגג.33)חטאת חטאת חייב אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו שנעלמו 35)כלומר,

האלו. האיסורים כל הנ"ל 36)ממנו מהאופנים חוץ אבל
איסור. על חל איסור אין "יש 37)- יג: בכריתות משנה

ובגמרא  ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל
"אין  אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד.

איסור". על חל קדשים.38)איסור שנותר 39)מבהמת
נותר. משום גם שאסור הקרבתו, זמן "אמרו 40)לאחר

שיביא  קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת
עליו  נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי
אלו  הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת
האכילה  על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני
לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
מיגו  בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף
כן  וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב
איסור  בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
ואם  נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין
היום  אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו
ואסור  והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא

הו  הרי המותר דבר לאכול הזה איסור ביום מוסיף כן גם א
בכלל  הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר

לאכול". שאסור עליה 41)מה שחייבים אכילה ששיעור
גדולה). (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום

בתוספת 42) שנהנה מה משלם בשוגג בהקדש המועל כי
לאשם. איל ומביא חומש

.‰- ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
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ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ
„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa¯˜ ·iÁ BÈ‡ -≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙B¯eÒ‡46.Ôa¯˜Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
לחיוב  נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק
אין  אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È¯‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«
[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«
ÓÒ ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂdÏ ‰Îe54¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»

˙‡hÁ Ôa¯wÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ
‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«

‚‚BLa57‰˜È¯Êa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .·iÁ - ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»
d¯ÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,¯eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»

ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ
‰¯·Ú‰a61¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;¯eËt -62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי 49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי  שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה
לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש
שתי  לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה,

האחרונות. דרך 58)האמות הייתה זו הוצאה אם כלומר,
האמות  שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה
לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב

ידיעה 59) יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
להחזירה. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה והרי

ברגליו.61) שאפילו 62)שהעבירו רבה אמר שם בשבת
אלא  זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר גמליאל לרבן
כאן  אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן
נגמר  השניות) האמות שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור
מה  [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו
אם  אפילו - שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו
שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן

.Ë,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊÎe ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒ≈∆¿«ƒ≈∆¿∆¿≈««
- ÈM‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ¿««»ƒ¿»«¿«««≈ƒ

˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L ;˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó63ÏÚ Û‡Â ≈ƒ¿≈«»∆«¿ƒ¿«¿¿««
Ôa¯w‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt64ÏÚ BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ«»¿»¬»ƒ««

,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««≈ƒ«»««¿≈≈»∆ƒ
˙BÏÈÚaa ÔÈc‰ ‡e‰L65. ∆«ƒ«¿ƒ

אם 63) אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הכזית 64)הידיעה על

שדברי  (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון
שהפ  לפני בין הם יוחנן שהפריש רבי לאחר ובין הקרבן ריש

יש 65)הקרבן. מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף
לבין  מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל
לבעול  אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות
הבדל  אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן
אמרו  שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין

מחלקות. ידיעות

.È‰ˆÁÓe ˙ÈÊk ÏÎ‡66ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a »«¿«ƒ∆¡»¿∆¿≈««¿««
˙ÈÊk67ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,68- ¿«ƒ¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆¿≈∆≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡69˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L ; ≈«»∆»«»««∆≈¬ƒ«ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ï Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿»≈»ƒ««ƒ∆

ÓÏÚ‰a‰ÓÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ BÏ Ú„B È¯‰L ,B ¿∆¿≈∆¬≈««ƒ¿»«¿»»
‰BL‡¯70. ƒ»

לו.67)חלב.66) נודע לא הכזית מחצית ועל
שעדיין 68) הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא
הראשון.69) הכזית אכילת נודע 70)על כאילו זה והרי

היה  אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו
מחצית  על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא
אינו  שלם שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית
ידיעות  האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר

זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות

.‡È˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ÈL ÏÎ‡71ÏÚ BÏ Ú„BÂ »«¿≈≈≈≈∆¿∆¿≈««¿««
,ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ¯Á‡ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«¿»«¿«ƒ«≈¿∆¿≈∆≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Â72ÈLÂ ÔBL‡¯ - ¿≈ƒ«»«»ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯tk˙Ó73¯tk˙ ‡Ï ÈLÈÏL Ï·‡ ,74Ú„eiLk ‡l‡ ; ƒ¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ»«

ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰ .˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·È - ÂÈÏÚ BÏ»»»ƒ«»«∆∆≈ƒ«»«
ÈLÈÏM‰75Ì‰ÈML ,ÔÈ¯tk˙Ó ÈLÂ ÈLÈÏL - «¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

‡È·‰ .BÊ ˙‡hÁa ¯tk˙ ‡Ï ÔBL‡¯Â ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««¿ƒ…ƒ¿«≈¿«»≈ƒ
ÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ ˙‡hÁ76ÈtÓ ,ÔÈ¯tk˙Ó ÔzLÏL - «»«»∆¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
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Ú„eiLÎe ;ÈÚˆÓ‡ ÏL BÓÏÚ‰a ÈLÈÏM‰Â ÔBL‡¯‰L∆»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿≈∆∆¿»ƒ¿∆ƒ»«
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈLÈÏM‰ ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ«»ƒ¿««¿ƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ˙‡hÁ«»«∆∆

אחת.71) חטאת אלא חייב השני 72)שאינו ועל
עוד. לו נודע לא אחד,73)והשלישי בהעלם ששניהם

זה  אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי על ואף
אם  אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא

החטאת לא הקריב שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
אחרי  היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב

איתה. ומתכפרת שם 74)הראשונה שבגמרא פי על אף
השני  אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו
אינן  ידיעות שסובר לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר
(בלי  הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות
רבינו  לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך גרירה)
שנגרר  משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות
הקרבן  הקרבת בעת עליו נודע שלא מאחר הראשון, אחרי
שאין  מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל,

גרירה. אחר לא 75)גרירה ועדיין עליו לו נודע כלומר,
על  קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע

ועל 76)השלישי. הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון
חייב  לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת

.·È˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡L ÈÓ77BÏ ˜tzÒÂ ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈
È˙MÓ ˙¯Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«≈∆À»¿»«¬ƒ»«∆∆ƒ¿≈

˙BÎÈ˙Á78¯Á‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»«≈∆À»¿««
- ‰iM·e ‰BL‡¯a ÏÎ‡ ·ÏÁL È‡cÂa BÏ Ú„B Ck»«¿««∆≈∆»«»ƒ»«¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡79‰˙È‰L ˜ÙÒ ˙ÚÈ„iL ; ≈«»∆»«»««∆¿ƒ«»≈∆»¿»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙Èa BÏ80,dÈ‡ ≈¿«ƒ««ƒ∆¿«∆∆«¬»≈»

˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ81. ¿«∆∆¿«»

שומן.77) הייתה ואחת חלב הייתה מהחתיכות ואחת
חלב.78) של ואחת שומן של אחת בהן שהייתה 79)שגם

למעלה  וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה

ואחת.80) אחת כל על תלוי אשם שני פשוט 81)לחייבו
יח: בכריתות כולם לדברי הוא

ה'תשע"ט  ניסן ז' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד,1) בהעלם לעבודהֿזרה עבודות ארבע העושה יבאר

שבת. עיקר השוכח וכל

.‡‰ÂÁzLn‰2‰¯Ê ‰„B·ÚÏ3ÍqÂ4¯h˜Â5ÁaÊÂ6 «ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿ƒ«
˙Á‡ ÌÏÚ‰a7˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ -8¯Út Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¿≈«««»«¿««»¿≈ƒƒ≈
¯BÚÙÏ BÓˆÚ9Ô·‡ ˜¯ÊÂ10ÒÈÏe˜¯ÓÏ11˙Á‡ ÌÏÚ‰a «¿ƒ¿¿»«∆∆¿«¿ƒ¿∆¿≈««
ÌÈzL ·iÁ -12‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .13ÏÚ ·iÁ ‡‰È «»¿«ƒ¿≈…«≈»∆¿≈«»«

„ÈÊ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk»¬»«¬»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ
„ÈÊ‰ Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ˙B„B·Úa ‚‚LÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»««¬≈¬»ƒ≈ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Úa ‚‚LÂ el‡ ˙B„B·Úa«¬≈¿»««¬»»»≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ14¯eÒ‡LÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú BfL Ú„È ?„ˆÈk . «»««≈«»«∆¬»»»¿∆»
,‰¯·Ú Ceqp‰Â ‰ÈÂÁzL‰‰L Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,d„·ÚÏ¿»¿»¬»…»«∆«ƒ¿«¬»»¿«ƒ¬≈»
Ô‰ ˙B„B·Ú el‡L Ú„È .ÌÈzL ·iÁ - CqÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ≈«»¿«ƒ»«∆≈¬≈
‰„B·Ú BfL Ú„È ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ï‡Ï Ô‰a „·ÚÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬…»∆¿≈«≈¿…»«∆¬»

·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‰˙È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Ê15ÏÚ ‰ÏÚÂ , »»¿ƒ∆…»¿»∆∆∆¿»»¿»»«
,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‡l‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈÈe¯˜ ÔÈ‡L BzÚc«¿∆≈¿ƒ¬»»»∆»∆∆∆¿»»
.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B„B·Ú‰ ÏÎa d„·ÚÂ«¬»»¿»»¬≈«»∆»«»««

מהלכות 2) (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה
ורגלים  ידים בפישוט השתחויה אחד ג). הלכה זרה עבודה
- בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או

ח). הלכה שם (פ"ו בד'3)נסקל עבודתה דרך אין ואפילו
ג). הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו יין,4)עבודות

(תהלים  שכתוב דם או נסיכם". "יין לח) לב, (דברים ככתוב
שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) הקטיר 5)טז,

זבחימו", חלב "אשר שם) (דברים שנאמר כמו החלבים,
ישראל  ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה
קטורת  או בשר "המקטר פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז

לאלהים 6)מבשמים". "זובח יט) כב, (שמות שנאמר
אסורים.7)יחרם". האלה הדברים כי ממנו שנעלם

קמיה 8) זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על
אינו  אחד בהעלם והשתחווה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר'
הכתוב  תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב
תני  פוק ליה, אמר סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן
שלש  אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא
שמות  - להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות
תשתחוה  "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם,
לשלא  אחת לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם"
עבודה  כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה,

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק לפני 9)ועבודה, צרכיו עושה
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת או 10)עבודהֿזרה

הרע"ב  כתב וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק
אבן).11)שם). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך

חילוף, מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס
הוא  שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
ב"ערוגת  וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון
בפעור  דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק הבושם"
עבודתה  דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס,

סא.). (שם פטור - שהשתחוואה 12)בכך למעלה כמבואר
ועבודה. עבודה כל על לחייב לחלק, כלומר,13)יצאה

בכך. שדרכם עבודות סב.14)בשאר שם העבירות, כל על
אחת  "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג . ובכריתות
על  שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב פעמים - מהנה"
עבודהֿזרה  זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל
וזדון  עבודהֿזרה שגגת אחת: שהיא הנה עבודות. ושגגת

שנאמר 15)עבודות. משום שם, ובכריתות בסנהדרין
טעה  זהב", ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא כ) כ, (שמות

אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר

.·˙aLa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk16˙aL ¯wÚ ÁÎBM‰ Ïk : ¿»»»¿¿«»»«≈«ƒ««»
Ï‡¯OÈ eeËˆpL ÁÎLÂ17‰aLpL B‡ ,˙aM‰ ÏÚ ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿»≈«««»∆ƒ¿»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ÔË˜ ‡e‰Â18ÔË˜ ¯ib˙ B‡ , ¿»»¿≈»¿≈»ƒƒ¿«≈»»
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ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈa ‡e‰Â19‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»ƒ««ƒ∆»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B˙aLa ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿≈¿«»«¿≈≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ20‡È‰ ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰L ,21·iÁ ÔÎÂ . «»««∆«…¿»»««ƒ¿≈«»
ÏÎ‡L ·ÏÁ Ïk ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁÂ , «»«««»≈∆∆»«¿«»«««

Ìc23˙B„B·Úa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡L24el‡25. »∆»«¿≈…«≈»∆«¬≈
‰n„Â ˙aL ÌBi‰L ÁÎL Ï·‡ ˙aL ¯wÚ Ú„Bi‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ««»¬»»«∆««»¿ƒ»
- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ Ba ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ‡e‰L∆…««ƒ∆»»¿»«¿≈
Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ÔÎÂ ,Blk ÌBi‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»««««À¿≈«»«»

Ba ‚‚ML ˙aLÂ ˙aL26. «»¿«»∆»«

למה 16) ביארו סח. שם ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
לרבינו  המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט
לתלמוד  בפירושו שכתב למה מתאימים ודבריו שם,
עמוד  תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות
עמוד  כו כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192

ועשה 17)סו. שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
חטאת  אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
הוא  השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין
(וראה  הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
כל  "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן).
ידיעה  לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר השוכח
השם  כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם
ונראה  בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני צוה יתעלה
ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן
שבת". עיקר "השוכח קודם שכתב למה פירוש שזהו

(שם 18) ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה פ"ב למעלה וראה מעולם 19)סח:) ידע שלא

רבינו  והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי
הודיעוהו  ודאי הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר
עיקר  "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות
אין  ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן אבל שבת"),

(כסףֿמשנה). להודיעו שעשה 20)צורך המלאכות כל על
שם. משנה - השבתות ובגמרא 21)בכל השבת. בעיקר

"את  ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:) (שם
כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי
שכח  אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת אלא חייב אינו

השבת. הפוטרו 22)עיקר כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
שדבר  ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה מקרבן, לגמרי
אכילות  על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה

א. הלכה פ"ו למעלה רבינו וכתבה בכ"י 23)הרבה,
רוקח. מעשה הגיה וכן דם". כל "על צ"ל 24)תימן:

תימן. בכ"י וכן עבירות 25)"בעבירות", בכל כלומר,
ולא  ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים
ולא  חטאת, חייב הוא ואעפ"כ אסור, זה שדבר מעולם ידע
לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז

מלאכות 26) ועשה שבת עיקר "היודע סז: שם במשנה
ובכריתות  ושבת". שבת כל על חייב הרבה, בשבתות הרבה
שבינתיים  שימים אמרינן שבת שלענין משום ע"ז נאמר טז:
סט:) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים

את  ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה
ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת"

.‚‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„Bi‰ ÏÎÂÚ„È ¿»«≈«∆««»¿»««¿»¿…»«
˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL27‡ÏÂ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L Ú„iL B‡ ∆¿»≈¬∆»«∆≈¬¿…
˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È28- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ , »«∆«»ƒ¬≈∆»≈¿»»¿»«¿≈

‰OÚ elÙ‡ .‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ ·‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»«»«¿»»¿»»¬ƒ»»
˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡‰29˙Á‡ ÌÏÚ‰a30‡È·Ó - »«¿»ƒ»≈««¿∆¿≈««≈ƒ

˙B‡hÁ ÚL˙Â ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈««»

מלאכות 27) ועשה שבת שהוא "היודע שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב כל על חייב וכו' כר'28)הרבה

ב. הלכה פ"ב למעלה וראה סט. שם אבות 29)יוחנן ל"ט
עג. שבת משנה ראה שבשבת, לא 30)המלאכות כלומר,

מוסב  וזה אסורות. שהן ידע אבל כרת, עליהן שחייבים ידע
אלו  שמלאכות ידע כ"שלא הרישא על ולא הסיפא, על רק
ידע  במה אחת, חסר הארבעים כל ידע לא שאם אסורות",

כסףֿמשנה). ועיין (לחםֿמשנה, שבת? דברי 31)שהיום
ה"א. פ"ד למעלה וראה שם, ושבת ב: כריתות יוחנן ר'

.„Ú„È ‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna Û‡ ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L ÁÎL»«∆««»¿»«««¿»¿…»«
˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL∆¿»≈¬≈«»∆»«»

˙Á‡32. ««

וזה 32) זה "העלם ע:) (שבת נחמן מרב רבא בעיית היא זו
שמלאכות  שכח וכן שבת, שהיום שכח כלומר, מהו". בידו,
השבת  שכחת אחר הולכים אם בשבת, אסורות שעשה, אלו
כל  על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו
ופירש  שנא", "לא שם: במסקנא ואמרו ומלאכה. מלאכה

אחת". אלא חייב "ואינו רש"י:

.‰ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰OBÚ‰33·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a »∆»¿¿»¿∆¿≈««≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡34˙B„ÏBz ‰OBÚ‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»«»««¿≈»ƒ«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,„Á‡ ·‡ ÏL ‰a¯‰35. «¿≈∆»∆»∆≈«»∆»«»««

תולדה.33) ומהי מלאכה אב מהו שבת, מהלכות פ"ז ראה
מלאכה 34) מעין הרבה מלאכות "העושה סח. שם משנה

בפיה"מ  רבינו ומפרש אחת", חטאת אלא חייב אינו אחת,
אב  בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות
חטאת  אלא חייב אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות
אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב. קמא בבבא וכ"ה אחת",

זֿח. הלכות שבת מהלכות בפ"ז טז.35)וראה בכריתות
הרבה  מלאכות בעושה אליעזר, רבי את עקיבא רבי "שאל
רבינו  ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו'
אב  תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו "כגון שם בפיה"מ

אחת. חטאת אלא חייב שאינו עקיבא כר' ופסק אחד",

.Â‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏB˙Â ‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏBz ‰OÚ»»»»∆»∆¿»»∆»∆
˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a36. ¿∆¿≈««≈»∆ƒ∆«»¿≈«»

לאב?36) תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא מפורש כן
חייב  ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שתי עשה שאם -
שתי  "או שם גרס לא שרבינו ונראה ואחד". אחד כל על
מה  שם ועיין קורקוס, ר"י בשם (כסףֿמשנה ביחד" תולדות
בפ"ז  רבינו מדברי נראה [וכן רבינו) בן הר"א בשם שכתב
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"אילו  אלא: שם בגמרא גרס שלא ז, הלכה שבת מהלכות
שם]. עיין הדדי", בהדי אבות שתי עביד

.Ê˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ37ÔB‚k , »»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿
Ú¯fL38CÈ¯·‰Â39·Èk¯‰Â40·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈««≈«»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡41˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·Îe .42 ∆»«»««¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿«»
˙B·‡‰43˙B„ÏBz‰Â44˙B·‡ ÔÈÚÓ Ô‰L ˙BÎ‡Ïn‰Â45. »»¿«»¿«¿»∆≈≈≈»

אבות 37) וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. הלכה שבת מהלכות פ"ז ראה אחד, אב של מלאכות

למען 39)זרעים.38) בעפר וכסהו בקרקע עץ ענף כפף
עצמו. בפני לעץ ויהיה אחר,40)יקלט בעץ רך ענף שם

שכל  אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו ו"כל
שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח מהן אחת

והנוטע 41)ם).ש  והזומר הזורע "תנא, עג: שבת ברייתא
שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב, והמבריך
אינו  אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ"ל, "מאי
העתיק  ושם ט. הלכה שם רבינו, כתב וכן אחת". אלא חייב
ונטע  שזרע "הרי הנ"ל: בברייתא המפורשות המלאכות כל

אחד". בהעלם  וזמר והרכיב שם 43)פ"ז.42)והבריך
א. הֿו.44)בהלכה בהלכות בהלכות 45)שם שם

בֿגֿד.

.Á˙B˙aLa ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ»»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿«»
‰a¯‰46˙‚‚La ÔÈa ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ÔÈa , «¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿«

‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL«»¿¿»«»«»¿»»
‰Î‡ÏÓe47ÈtÓ Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„È ?„ˆÈk . ¿»»≈«»«∆««»¿»«ƒ¿≈

Ú„È ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈ¯f‰L Ú„È ‡lL∆…»«∆«¿ƒ»¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«
‰ÚÈËp‰L Ú„È ‡lL ÈtÓ da ÚËÂ ˙aL ‡e‰L∆«»¿»«»ƒ¿≈∆…»«∆«¿ƒ»
CÈ¯·‰ ˙ÈLÈÏL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ ‰¯eÒ‡¬»ƒ¿»»¿≈¿«»¿ƒƒƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ‰Î¯·‰‰L Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«∆««¿»»¿»»«»«»
,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡Â ˙Á‡««¿««««ƒ∆ƒ≈≈¿»»««

ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚k ˙B˙aM‰L ÈtÓ48. ƒ¿≈∆««»¿ƒÀ¿»ƒ

אחרת.46) מלאכה עשה שבת בכל משנה 47)כלומר,
אליעזר  רבי את שאלתי עקיבא, רבי "אמר טז. בכריתות
אחת  מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה
אחת  כל על חייב או כולן על אחת חייב מהו, אחת בהעלם
אמר  שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב לי, אמר ואחת.
עקיבא  רבי אפילו מלאכות, ושגגת שבת זדון חסדא, רב
וזדון  שבת שגגת רק שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר
לא, או לחלק כידיעה הם שבינתיים הימים אם מלאכות,
ממנו  וקיבל לחלק, ידיעה הוי שבינתיים ימים ר"א לו ופשט
דוקא  לאו ולפי"ז חסדא. כרב רבינו ופסק זה. דין ר"ע
מלאכה  כל על חייב אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות
- הרבה בשבתות אחת מלאכה עשה אפילו אלא ומלאכה,
בלח"מ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב

למעלה 48) (ראה אחד בהעלם עריות כמה על בא כאילו
שהבעילה  אף ואחת אחת כל על שחייב ג), הלכה פ"ה
(רבינו  כלום ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה

שם). בפיה"מ

.Ë‰ÚÈ¯f‰L Ú„BÈ ‡e‰Â Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L ‚‚L»«∆««»¿»«¿≈«∆«¿ƒ»

Ba ÚËÂ ˙aL ‡e‰L ÁÎL ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«∆«»¿»«
ÁÎL ˙ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈËp‰L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆«¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒƒ»«
‰Î¯·‰‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡ CÈ¯·‰Â ˙aL ‡e‰L∆«»¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈«∆««¿»»
ÌÈÓi‰L ;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ¿»»¬≈∆«»«»««¿««∆«»ƒ

˙Á‡ ‰ÚÈ„Èk Ô‰ È¯‰ ˙aLÏ ˙aL ÔÈaL49˜lÁÏ50. ∆≈«»¿«»¬≈≈ƒƒ»««¿«≈

כידיעה 49) הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
מובנת. אינה "אחת" ולשון למעלה 50)המחלקת. וראה

לשבת  שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה
ממה  סט: בשבת נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים
- השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר

ושבת. שבת לכל אחת שמירה

.ÈÈÓ51˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ ¯ˆwL52ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ƒ∆»«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ53¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ , ¿»∆≈«»∆»«»««¿»«¿»«

˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ54˙aL ÔB„Êa55,˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ¿»«ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»
‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ ‡e‰L56ÏÚ BÏ Ú„BÂ , ∆«»«»¿»»¿»»¿««

˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰¯Èˆ˜57‰¯Èˆ˜ -58 ¿ƒ»∆ƒ¿««»¿¿»¿ƒ»
‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Bb59‰ÈÁËe60‰ÈÁË ˙¯¯Bb61el‡Îe , ∆∆¿ƒ»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ

BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ÔzÚa¯‡ ‰OÚ»»«¿«¿»¿ƒ¿««»¿¿»∆≈
BÊ ˙‡hÁ ·È¯˜‰L ÔÂÈÎÂ ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ«»∆»«»««¿≈»∆ƒ¿ƒ«»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ôk ¯Á‡ ÌÚ„iLÎe ,Ïk‰ ÏÚ BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈««…¿∆≈»≈««≈≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï62ÏÚ ‰lÁz BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ«»«∆∆¬»ƒ«¿ƒ»«
·È¯˜‰Â ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Ê ÏL ‰¯Èˆ¿̃ƒ»∆¿«»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ BÏ Ú„BpL ‰¯Èˆw‰ BÊ ÏÚ BÏ ¯tk˙ - ˙‡hÁ«»ƒ¿«≈««¿ƒ»∆«»∆»
ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰ÈÁh‰Â ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»∆ƒ¿««»¿

˙Á‡ ‰Î‡ÏÓk Ô‰ÈML ÈtÓ ;˙BÎ‡ÏÓ63‰¯¯‚Â , ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»»««¿ƒ¿¿»
ÏL ‰ÈÁh‰ ¯‡M˙Â ,‰¯Èˆw‰ ÌÚ ‰ÈÁËe ‰¯Èˆ¿̃ƒ»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ»∆
‰iL ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ‰ÈÏÚ BÏ Ú„eiL „Ú ˙aL ÔB„Ê64. ¿«»«∆ƒ»«»∆»¿»ƒ«»¿ƒ»

,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ»̃««¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿¿»
˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ65˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ¿»«¿»««¬ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«

˙¯¯Bb ‰¯Èˆ˜ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆∆
‰¯Èˆ˜66.˙BÎ‡ÏÓ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»

רבא.51) של מימרא ע: כגרוגרת 52)שבת קצר כלומר,
שם). (רש"י כגרוגרת ב.53)וטחן הלכה למעלה

כנ"ל.54) כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר כאן: אף
כן 55) שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע כלומר,

שבת. בשגגת וטחן ג.56)קצר הלכה ואילו 57)למעלה
לו. נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון של 58)על

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 59)"שגגת שבת "זדון של
אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י של 60)מלאכות"

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 61)"שגגת שבת "זדון של
הן 62)מלאכות". אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

"זדון  על לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות
נתכפר  הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת
שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו
,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין
נודע  וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
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והקריב  וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו
שחיוב  (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה, קרבן
מלאכות  ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן

וזדון 63)וכו'. שבת "שגגת של והטחינה הקצירה כלומר,
"שגגת 64)מלאכות". של טחינה תגרור אומרים ואין

ושגגת  שבת "זדון של לטחינה מלאכות" וזדון שבת
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - שם.65)מלאכות"

קצירה 66) גוררת וכו' שבת שגגת של שקצירה כשם כלומר,
לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של

.‡ÈCzÁÏ Ôek˙n‰67LeÏz‰ ˙‡68˙‡ C˙ÁÂ «ƒ¿«≈«¿…∆«»¿»«∆
¯aÁÓ‰69‰ÎÈ˙ÁÏ Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,70‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «¿À»««ƒ∆ƒ¿«≈«¬ƒ»ƒ¿…

Bz·LÁÓ ‰OÚ71˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯eËt -72‰fL ; »»«¬«¿»ƒ««»∆∆
˜qÚ˙Ók73˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«≈¿…»¿»»∆»¿∆∆

˙·LÁÓ74ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,75. «¬∆∆¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הקרקע.68)בשבת.67) מן לקרקע.69)תלוש מחובר
שבת  מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו

ג). החיתוך.70)הלכה חתך 71)למעשה לא כלומר,
במחשבה. המחובר עב:72)את שם כאביי, ולא כרבא,

דומה 73) ואינו שעשה. זה דבר לעשות כלל חשב שלא
שחשב  אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג,

יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. כן 74)שמותר ולמדו
בשבת  מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה
שכשם  מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות
כמו  מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן

נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות ראה 75)כן
חֿט. הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד

.·ÈÌÈÏÁ‚ ‰˙BÁ‰76˙‡ ‰aÎÓ ‡e‰L ,˙aLa «∆∆»ƒ¿«»∆¿«∆∆
˙BBzÁz‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ˙BBÈÏÚ‰77˙BaÎÏ Ôek˙ Ì‡ , »∆¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿«≈¿«

ÌÈzL ·iÁ - ¯ÈÚ·‰Ïe78Ì‰Ó ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÏÁ‚ ‰˙Á . ¿«¿ƒ«»¿«ƒ»»∆»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ô‰ÈÏ‡Ó e¯Ú·‰Â79ÌÈzL ·iÁ -80‰Î‡ÏnL ÈtÓ ; ¿À¿¬≈¬≈∆«»¿«ƒƒ¿≈∆¿»»

‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L81e¯‡aL BÓk , ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»¿∆≈«¿
˙aL ˙BÎÏ‰a82Ck ,˙¯k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ÌLÎe , ¿ƒ¿«»¿≈∆«»ƒ«¿»»≈»

.˙‡hÁ Ôa¯˜ d˙‚‚L ÏÚ ·iÁ«»«ƒ¿»»»¿««»

ראה 76) כלי. לתוך ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות הריכוז 77)רש"י במקום שהיו הגחלים כלומר,

עוממות  הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה
שעליהם, הגחלים של המשא כובד עלֿידי (=כבויות)
העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים

לוחשות. הכלי בתוך למעלה עכשיו [אבל 78)נמצאות
מאליהן  והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם
שאיֿאפשר  ידוע שהדבר אף בלבד, אחת אלא חייב אינו
רישיה  כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות
רבינו  סובר - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה ימות" ולא
בידים  נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת
איסור  כאן אין שיבעור, לו ניחא לא והוא מאליה, אלא
קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה
שאינה  "מלאכה כמו הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק
שם  בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה
אומר  רשב"א חטאת. חייב בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו

את  מכבה שהוא מפני שתים, חייב צדוק ברבי ר"א משום
כגון  אמר, אשי רב התחתונות. את ומבעיר העליונות
כרבי  סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון

ו  ההבערה). יהודה על כרבי סבר צדוק ברבי אליעזר רבי
בין  חדשה פלוגתא שזוהי - חייב" מתכוון שאינו דבר דאמר
מתכוון  שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון ר'
מתכוון  שאינו כדבר הוא הרי לו, ניחא דלא רישא ופסיק
לגופה  צריכה שאינה כמלאכה זו הרי יהודה ולר' ומותר.
שמעון, כר' בזה רבינו ופסק בתוספות) שם (ועיין וחייב
כרבי  פסק - לגופה צריכה שאינה מלאכה שלענין אףֿעלֿפי

פעולתו 79)יהודה]. היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
שחתה  גחלים אותם הובערו כאן - בכיבוי אלא בהבערה

להבעירם. ולא לכבותם ברצון שם:80)אותם בכריתות
מאליהן, והובערו בהם להתחמם בשבת גחלים החותה ת"ר
הדתניא  פטור. אידך ותני ההבערה), (=על חייב חדא תני
והא  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה קסבר חייב,
רבינו  ופסק פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה כשיטתו המחייבת, כברייתא

ז). הלכה שבת מהלכות (פ"א יהודה 81)חייב רבי כדעת
שמעון. כרבי שם.82)ולא

ה'תשע"ט  ניסן ח' ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיביא 1) לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר

תלוי. אשם

.‡B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk2˙‡hÁ3‰Úe·˜4- »≈¿∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»
ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ5‡Ï e‰Óe . «»ƒ«…«∆»»»«…

‚‚L ‡Ï B‡ ‰Ê ¯·„a ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ?Ú„B«ƒƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆…»«
ÌL‡ ·È¯˜‰Ï ‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ -Ú„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬≈∆¿À∆¿«¿ƒ»»∆∆¡«¿…»«

Ô‡v‰ ÔÓ ÌÈÓz ÏÈ‡ ‡È·‰Â ,BBÚ ‡OÂ ÌL‡Â¿»≈¿»»¬¿≈ƒ«ƒ»ƒƒ«…
‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÌL‡Ï Ek¯Úa¿∆¿¿¿»»¿∆«ƒ¿»»»»ƒ¿≈∆

BÏ ‰ÏB˙Â ˜Ùq‰ ÏÚ ¯tÎÓ6È‡cÂa BÏ Ú„eiL „Ú ¿«≈««»≈¿∆«∆ƒ»«¿««
B˙‡hÁ ·È¯˜ÈÂ ‰‚‚La ‡ËÁL7. ∆»»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»

חטאתו.2) לו שהוא 3)כשנודע ה"אֿב, פ"א למעלה ראה
אשם, שגגתו על חייבים ואם כרת. זדונו על שחייבין חטא
כב. (כריתות תלוי אשם שלו, הודע לא על חייבים אין
הי"א). פ"ט להלן וראה עקיבא. כרבי ולא כחכמים במשנה,

חייבים 4) אין ויורד, עולה שגגתו על שחייבים חטא אבל
שם  וברש"י במשנה. ב. (שם שלו הודע לא על תלוי אשם
הוא  וכן המוריה'). 'הר – כה. שם במשנה גרס שכן נראה
ה"ה. פי"א להלן רבינו כתב וכן במשנה. - ב ח, בהוריות

אלא 5) תלוי אשם מביא אין "וחכ"א א: כה, שם משנה,
חטאת". ושגגתו כרת שזדונו דבר הקרבן 6)על כלומר,
גמורה. שאינה כפרה עליו מכפר ב.7)הזה כו, כריתות

הודע  "או כח) ד, (ויקרא בחטאת שנאמר ממה שם ולמדו
כשנודע  חטאת חייב אופן בכל כלומר, מכלֿמקום", – אליו
כה, שם הוא וכן תלוי. אשם הקריב כבר ואפילו חטאו, לו
אין  תלוי אשם מכפרין, אשמות חמשה רבנן, "תנו ב:
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כפרה  מכפרין אשמות חמשה ה"ק יוסף, רב "אמר מכפר",
רש"י  ופירש גמורה". כפרה מכפר אין תלוי ואשם גמורה,

חטאת". מביא לו מתיידע "דלכי שם

.·¯eq‡ ÌL ‰È‰iL „Ú ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ BÈ‡≈«»¿»»»«∆ƒ¿∆»ƒ
Úe·˜8·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .9‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ,10B‡ ˙ÈÊk »«≈«»«≈∆¿»≈ƒ»»¿«ƒ

˙ÈÊkÓ ˙BÁt11·ÏÁ ˙ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰L B‡ ; »ƒ¿«ƒ∆»¿»¿»»¬ƒ«≈∆
ÔnL ˙ÎÈ˙ÁÂ12‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô ¿«ƒ«À»¿»«««≈∆¿≈»«≈∆

˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó13˙Á‡ ÏÚa , ≈∆»«ƒ¿«¬ƒ««ƒ»«««
ÏÁÂ ˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó14‰OÚÂ , ≈∆¿≈»«≈≈∆»««»»…¿»»

;‰OÚ ÌBÈ ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a ˙BÎ‡ÏÓ¿»¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆»»
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡15BÊ È‡ ÔÈÚÓ Ú„È ‡ÏÂ ˙aLa ∆»»¿»»¿«»¿…»«≈≈≈

‰Î‡ÏÓ16Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ ¿»»»»¬≈∆≈ƒ»»»¿≈…
˜ÙÒ ,˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬»ƒ»¿»¿»»¬ƒ»««»≈
È¯‰L ,¯eËt - dÏÎ‡Â ,ÔnL ‡È‰L ˜ÙÒ ·ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆»≈∆ƒÀ»«¬»»»∆¬≈

Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡17ÈBk‰ ·ÏÁ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .18- ≈»ƒ»«¿≈»≈≈∆«
ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt19ÔÎÂ .Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L , »≈»»»∆¬≈≈»ƒ»«¿≈

‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ ÏÚ ‡a‰20ÏL ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ «»«ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈∆¿»∆
¯Oa ·e¯˜21‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt - ≈»»»≈»»»¿ƒ»»ƒ»

dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓpL22ÔÓÊ ¯Á‡Ï23‡OBp‰Â , ∆ƒ¿»»«≈∆»¿««¿«¿«≈
ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a BzÓ·È24Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰„ÏÈÂ ¿ƒ¿¿¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa25ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡26È¯‰ - ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¬≈
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡27È¯‰L ,el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ«»¿»¿≈…«≈»≈∆¬≈

.Úe·˜ ¯eq‡ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ»«

יח.).8) (שם נחמן בה 9)כרב שיש גדולה חתיכה היתה
וראה  שם, ישראל' ו'תפארת המוריה' ('הר כזיתים כמה

להלן.10)להלן). ראה יז,11)באכילתו, כריתות משנה,
ופירשו  בו", אין וספק כשיעור בו יש ספק "אכל, א:
חתיכות. בשתי מדובר כי מדסיפא) ד"ה יז: (שם ה'תוספות'
שכיון  סובר, למעלה) (ראה נחמן כרב שפסק רבינו אבל
קבוע". "איסור זה הרי כזיתים, כמה בחתיכה שיש

ב.12) יז, שם שאשתו 13)במשנה, וכגון שם, במשנה
תלוי, מאשם פטור נדה, אשתו היתה אם אבל טהורה, היתה

ה"ה. להלן ראה שחטא. בוודאי יודע במשנה,14)שהרי
מעשה".15)שם. "שעשה תימן: כלומר,16)בכת"י

האסורה  מלאכה היתה אם יודע ואינו מעשה שעשה יודע
אם  יודע ואינו שחתך כגון בשבת, המותר מעשה או בשבת
שעשה  לו ברור אם אבל התלוש, חתך או המחובר חתך
מלאכה  איזו לו נודע שלא אלא בשבת, האסורה מלאכה
שחטא, בוודאי יודע שהרי תלוי, אשם חייב אינו - עשה
ומה  משנה'. ו'לחם משנה' 'כסף וראה ה"ה. להלן ראה
איזו  מעין יודע ואינו "העושה יט.): (שם במשנה שאמרו
תלוי" מאשם אף וכו' פוטר יהושע ורבי וכו', עשה מלאכה
היא  איזו יודע שאינו אסורה מלאכה עשה שוודאי הכוונה –
ולא  הנ"ל הבבא השמיט רבינו כי לציין, (ויש (לחםֿמשנה).
עיון). וצריך ה"ה, ולהלן ה"ג, פ"ב למעלה כתבה

יז:).17) (כריתות רב אמר יהודא ורב רב, בר חייא כדעת
של  טעמו כתב ורבינו זה, בדבר שם נאמרו טעמים וכמה
חולק  בתרא, שהוא שרבא, ואףֿעלֿפי א. יח, שם נחמן רב
אחר  לאחרונה, דבריו שהובאו נחמן כרב רבינו פסק – עליו

('תוספות  כמותו סוברת שהגמרא נראה ומזה רבא, דברי
מ"א). פ"ד כריתות וחלבו 18)יוםֿטוב' חיה ספק הוא כוי

וחלבו  בהמה ספק במשנה, - א קיז, בחולין כמפורש מותר,
ה"י. נזירות מהל' פ"ב וראה שם 19)אסור, ובכריתות

כי  תלוי", אשם עליו חייבין כוי אומר, אליעזר "רבי אמרו:
רבינו  אבל קבוע, איסור שיהיה צורך שאין סובר הוא

איסור שיהיה שצריך תלוי.שפוסק מאשם פוטרו – קבוע
להלן.20) רבינו בשר 21)ביארו שאר של ערוה כלומר,

להלן  שיבואר איש, אשת של לערוה בניגוד קרובות), =)
להלן  רבינו ביארו בשר, שאר של ערוה ספק ומהו ה"ג.

הדברים. תשמיש,22)בהמשך אחר בה שמקנחת מטלית
הי"ד. ביאה איסורי מהל' פ"ד אחר 23)ראה ששהתה

לתחת  או הכר לתחת ידה שתושיט "כדי הבעל שפירש
ששניהם  עצמה", קינחה ואחר בו, לבדוק עד ותטול הכסת,

ה"ו. פ"ה למעלה ראה בספק, –24)טמאים אחיו למות
שלא 25)בעלה. אח אשת משום עליו אסורה והיא

ה"ד. פ"א למעלה ראה בן, לו יש שהרי מצוה, במקום
לשני,26) מותרת ואשתו בנים, בלא מת שאחיו ונמצא

ליבמה. שאינו 27)ומצות אליעזר כרבי דלא שם, כריתות
למעלה. וראה תלוי, באשם קבוע איסור מצריך

.‚zÏÎ‡L ‰Ê :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»¿≈∆»≈∆∆»«¿»
·ÏÁ zÏÎ‡ ‡Ï :¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰È‰ ·ÏÁ28‰M‡ , ≈∆»»¿≈∆»≈…»«¿»≈∆ƒ»

˙¯ÓB‡29Úa˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÎ‡ ‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,ÏÎ‡ ∆∆»«¿ƒ»∆∆…»«ƒ¿ƒ¿«
¯eq‡‰30Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â31- ‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ »ƒ¿≈≈«ƒ»»…»»

LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ»»»¿≈»«»«≈∆ƒ
˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ dÏÚa ˙Ó ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚL∆≈∆»≈≈«¿»¿≈∆»≈…≈

ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ -32˙L¯‚Ó ˜ÙÒÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .33, «»¿»»»¿«ƒƒ¿≈¿…∆∆
¯eq‡‰ Úa˜ È¯‰L34Úa˜ ‡Ï - ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ Ï·‡ . ∆¬≈ƒ¿«»ƒ¬»¿≈¿À∆∆…ƒ¿«

.¯eq‡‰»ƒ

אמרו 28) (ד"ה ה'תוספות' שם וכתבו ב. יא, כריתות משנה,
העידו  שאם אחת, בבת העדים שני כשהעידו מדובר כי לו)
לא  שוב הראשון עדות שנתקבל כיון – זה אחר בזה
אחד, עד תורה שהאמינה שכיון השני, בעדות מתחשבים

שנים. כאן פסולות 29)הרי נשים כי ואף שם. במשנה,
"או  כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה כאן נתרבו – אחרת לעדות
ויקרא, ('סיפרא' אשה אמרה אפילו – חטאתו" אליו הודע

ה"א). פ"ז דחובה לא 30)דיבורא הראב"ד, דעת לפי
של  אחת חתיכות שתי היו אם אלא האיסור שנקבע יתכן
אומר  ואחד אכלת חלב אומר ואחד שומן, של ואחת חלב
האיסור. נקבע זה אין אחת, בחתיכה אבל אכלת, שומן

(כסףֿמשנה). רבינו כוונת גם כן כי ה'תוספות'31)ויתכן
"איני  אמר אם אבל שתק, אם אלא חייב אינו כי כתבו (שם)
אליו  הודע "או (שם) שנאמר מקרבן, הוא פטור יודע"
לענין  שם, (גמרא אחרים" שיודיעוהו "ולא – חטאתו"
אין  רבינו לדעת אבל תלוי). אשם לענין והואֿהדין חטאת,
תלוי, אשם לגבי ולא חטאת לגבי אלא זה מפסוק ללמוד

שם. כריתות לנר' ו'ערוך משנה' 'לחם ביבמות 32)ועי'
לא  וכו' מת לא אומר ועד מת אומר "עד אמרו: - ב קיז,
נשאת  שאם רבינו כתב הי"ט גירושין מהל' ובפי"ב תנשא",
שאמרו  כמו תלוי, אשם חייב עליה הבא שתצא, וכיון תצא,
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חייב  עליה שהבא כב:), ובכתובות פח: (שם ותרי תרי גבי
('קרית  איש אשת שהיתה האיסור, שנקבע כיון תלוי, באשם

לא 33)ספר'). אומרים ושנים נתגרשה, אומרים שנים כגון
והל' שם, (כתובות תצא נשאת ואם תנשא שלא נתגרשה,
תלוי, אשם עליה חייב – שתצא וכיון ה "ו), שם גירושין
כנ"ל. איש אשת בחזקת שהיא האיסור נקבע שהרי

חייב 34) עליה הבא אין ולפיכך פנויה, בחזקת היא שהרי
תלוי. אשם

.„·ÏÁ ÏL ˙Á‡ ,˙BÎÈ˙Á ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¬ƒ««∆≈∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,ÔnL ÏL ˙Á‡Â¿««∆À»¿»«««≈∆»≈»ƒ

‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ·Ïk B‡35ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÎ‡L B‡ , ∆∆¿»«∆«¿ƒ»∆»«≈»ƒ
‰iM‰ ÏÎ‡Â Ï‡¯OÈ ‡·e ‰BL‡¯‰ ˙‡ ·Ïk B‡36, ∆∆∆»ƒ»»ƒ¿»≈¿»««¿ƒ»

ÔB„Êa ‰BL‡¯ ÏÎ‡L B‡37‰‚‚La ‰iLe38B‡ , ∆»«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»»
ÔB„Êa ‰iLe ‰‚‚La ‰BL‡¯ ÏÎ‡L39·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬≈∆«»

ÏÎ‡ .Úe·˜ ¯eq‡ ‰nL ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈeÏz ÌL‡a¿»»»ƒ¿»»»»ƒ»«»«
Ôa¯wÓ ¯eËt - ÔB„Êa Ô‰ÈzL40ÏÎ‡ .‰‚‚La Ô‰ÈzL ¿≈∆¿»»ƒ»¿»»«¿≈∆ƒ¿»»

˙‡hÁ ‡È·Ó -41‡·e ‰‚‚La ‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡ . ≈ƒ«»»«∆»ƒ»ƒ¿»»»
ÌL‡a ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ‰‚‚La ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆«¿ƒ»ƒ¿»»¿≈∆«»ƒ¿»»

ÈeÏz42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

א.35) יח, כריתות ורבנן.36)ברייתא, רבי מחלוקת שם,
שאכל  שבשעה ואף תלוי, אשם מחייב שהוא כרבי ופסק
היתר, ספק איסור ספק אחת, חתיכה אלא היתה לא הישראל
של  ודאי היתה מהן ואחת חתיכות שתי היו כן שלפני כיון
משום  רבנן, לגבי כרבי ופסק האיסור, כנקבע זה הרי איסור,
טז. הערה ה"ב למעלה וראה כמותו. סובר נחמן שרב

חלב,37) של אחת חתיכה כאן שיש יודע היה כלומר,
שם). (רש"י, אכל בברייתא,38)ואףֿעלֿפיֿכן שם

לא  בשוגג, השניה את שאכל בשעה עכשיו כי ואף וכרבי.
לחייבו  אין הראשונה אכילת ועל אחת חתיכה כיֿאם היתה
חתיכות, שתי היו כן שלפני כיון מ"מ במזיד, נאכלה שהרי
האיסור. כנקבע זה הרי איסור, של ודאי היתה מהן ואחת

ה"ז. פ"ג למעלה ראה בתשובה, שחזר חייב 39)וכגון
האיסור, את אכל בוודאי כי ואף בברייתא. שם תלוי. אשם
השניה  את שאכל כיון – הספק על אלא בא אינו תלוי ואשם
על  תלוי אשם חייב קרבן, חייב אינו ועליה בזדון,
להלן  וראה היתר. או איסור זה אם הוא ספק כי הראשונה,

בשגגה. שתיהן פטור 40)באכל כלומר, בברייתא. שם
בזדון, חלב אכל שוודאי ספק כאן אין כי תלוי, מאשם
ה"א, פ"א למעלה ראה בזדון, אכל שהרי מחטאת, ופטור
לאשם  והואֿהדין בשוגג. עבירה על אלא באה חטאת אין כי

ה"א). (למעלה שאכל 41)תלוי ברור שהרי בברייתא. שם
ופסק 42)חלב. א. כג, כריתות במשנה, תנאים מחלוקת

ספק  שהיא חתיכה אכל מהם ואחד אחד שכל ומשום כת"ק.
שומן. ספק חלב

.‰Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,ÂÈÙÏ ¯˙BÂ ·ÏÁ43Úe„È ÔÈ‡Â ≈∆¿»¿»»»«««≈∆¿≈»«
,˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â ‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó BÊ È‡≈≈∆»«ƒ¿ƒ»«¬ƒ««ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ44˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»≈«¿»

Ô‰ÈÈaL45‡È·Ó BÈ‡Â .Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆≈≈∆¬≈∆»ƒ»¿»¿≈≈ƒ

˙‡hÁ46‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,47BÓk , «»∆¬≈≈≈««¿∆≈¿¿
e¯‡aL48ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â ;49Ú„BÈ È¯‰L , ∆≈«¿¿≈≈ƒ»»»∆¬≈≈«

‡ËÁL È‡cÂa50. ¿««∆»»

היתר.43) של שומן הם כי שחשב כי 44)בשוגג, שחשב
טהורה. והיא אשתו לענין 45)היא ה"ג, פ"ב למעלה

לפניו, הכיפורים ויום "שבת רבינו כתב חטאת, מקרבן פטור
בין  שעשה מזכיר ואינו מהן" באחד מלאכה ועשה
שבבין  שאמרו - א יט, כריתות משנה וראה השמשות,
שאפשר  לפי מחלוקת, כאן ואין פטור הכל לדברי השמשות
ביום  נעשתה ומקצתה בשבת נעשתה מלאכה שמקצת

שם. לנר' ב'ערוך ועי' יהושע 46)הכיפורים. כרבי
שם. כריתות "אשר 47)במשנה, כג) ד, (ויקרא ונאמר

רבי  לדברי (שם חטא" במה לו שיוודע "עד – בה" חטא
שם.48)יהושע). פ"ב "א"ר 49)למעלה שם: במשנה,

תלוי". מאשם אף יהושע רבי היה פוטרו כן 50)יהודא,
(שם  שנאמר יהושע, רבי של בטעמו (שם:) בברייתא הוא
שחטא". שידע לזה "פרט – ידע" ולא – תחטא "כי יז) ה,

.Â‰Úe·˜ ˙‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk51˙Á‡ »»»∆«»ƒ««»«»¿»««
ÏÎÂ ,„Á‡ ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ -«»ƒ«…«∆»»»∆»¿»
‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c»»∆«»ƒ««»«»«¿≈«»ƒ«…
˙B‡hÁ‰ ÔÈÓk ‰a¯‰ ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ BlL Ú„B‰52. «∆¬»¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«««»

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡L ÌLk ?„ˆÈk≈«¿≈∆ƒ»«≈∆¿»¿»ƒ
˜tzÒ Ì‡ Ck ,˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«««»«¿««»»ƒƒ¿«≈
¯z‰ ÏL ˙BÎÈ˙Á ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï B‡ ÔÏÎ‡ Ì‡ BÏƒ¬»»…»«∆»¬ƒ∆∆≈
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰Úa¯‡ ‡È·Ó - Ì‰nÚ eÈ‰L∆»ƒ»∆≈ƒ«¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈBÏt B‡ BzL‡ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰M‡‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒƒ¿«≈ƒ»ƒ»∆»»∆»ƒ¿¿ƒ
˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁL dnÚ ‰˙È‰L ‰Â¯Ú‰53 »∆¿»∆»¿»ƒ»∆«»»∆»¿∆«»

.ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰BÓL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿»¬»¿ƒ

ה"ה.51) פי"א ולהלן ה"א, למעלה שם 52)ראה משנה,
ב. חייב 53)יז, שהוא זה, ודבר ה"ב. פ"ד למעלה ראה

זאת  שלמד "נראה תלויין, אשמות כמה אחד מעשה על
וחתיכה  פיגול חלב של חתיכה דכריתות: פ"ה מתוספתא
מביא  - מהן איזו ידוע ואין מהן אחת אכל לפניו, חולין של

הרמב"ם). על הרש"ש (הגהות תלויין" אשמות שני

.ÊÏL Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ≈∆»«∆À»»«¿««∆««»≈
Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¬≈¿ƒ¿«≈ƒ
ÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ ÏL∆≈∆»«∆À»¬≈∆≈ƒ¿≈

ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡54. ¬»¿ƒ

שרבים 54) ואףֿעלֿפי ב. יח, שם בברייתא כרבי, פסק
מפרשים  שהאמוראים משום כמותו, פסק עליו, חולקים
כמותו, - ב יז, שם משנה שסתם ועוד (כסףֿמשנה), דבריו
– ספק (ידיעת בינתיים ידיעה היתה "אם שם: שאמרו
כך  ואחת, אחת כל על חטאת מביא שהוא כשם רש"י),
על  הרש"ש (הגהות ואחת" אחת כל על תלוי אשם מביא

הרמב"ם).

.ÁÌÈ˙Èa È‡cÂ ˙ÚÈ„iL ÌLk55˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ56, ¿≈∆¿ƒ«««≈¿«ƒ¿«∆∆¿«»
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˙BÓL‡Ï ˙˜lÁÓ ÌÈ˙Èa ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È Ck57,CÎÈÙÏ . »¿ƒ«»≈≈¿«ƒ¿«∆∆«¬»¿ƒ»
BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ‰MÓÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ»≈≈≈∆¿∆¿≈««¿«
˙ÚÈ„È BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ,Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»≈«««≈∆¿»«¿«¿ƒ«
·iÁ - ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÎÂ ,ÈM‰ ÏÚ ˙¯Á‡ ˜ÙÒ»≈«∆∆««≈ƒ¿≈«»««¿«««»

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÈeÏz ÌL‡»»»«»««¿««

ואחר 55) אחד, בהעלם חלב וכזית חלב כזית שאכל כלומר,
השני. על לו ונודע וחזר הראשון על לו נודע שאכלם

ה"ט.56) פ"ו למעלה ראה חטאות, שתי שמביא
חילקו 57) לא למעלה לאכילה אכילה שבין שבידיעה שכשם

שלאחר  בידיעה כן כמו ה"ז), למעלה (ראה לוודאי ספק בין
ודאי. לידיעת ספק ידיעת בין להבדיל אין - האכילות

.ËÔ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔnL ÏL ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆À»«¬ƒ»∆≈∆»«««≈∆
ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·‰Â ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»«¿»«

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡58˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ»≈ƒ«»¿≈ƒ»««≈∆
ÈeÏz ÌL‡ ¯Á‡‰ ‡È·Ó - ‰iM‰59e¯‡aL BÓk ,60. «¿ƒ»≈ƒ»«≈»»»¿∆≈«¿

(58=) חולין וחתיכת חלב "חתיכת א: כג, שם משנה,
אכל, מהן איזו יודע ואינו מהן אחת אכל היתר) של שומן
חטאת". מביא השניה, את אכל תלוי. אשם מביא

הראשונה,59) את אחד "אכל במשנה: שם עקיבא, כרבי
מביא  וזה תלוי אשם מביא זה השניה, את ואכל אחר ובא
את  אכל אם אף כי רבינו, וסובר ר"ע. דברי תלוי, אשם
אשם  הוא מביא תלוי, אשם הביא שהראשון אחר השני

האיסור".60)תלוי. "נקבע בכלל זהו כי ה"ד, למעלה

.È¯˙B ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á61ÏÎ‡ , ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆≈∆»»«
˙‡hÁ ‡È·Ó - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡∆««≈∆¿≈»«≈ƒ≈ƒ«»

·ÏÁ‰ ÏÚ62¯˙B ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡Â63˙‡ ÏÎ‡ . ««≈∆¿»»»ƒ»»«∆
ÈL ÌÏÚ‰a ‰iM‰64˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó -65Ì‡Â . «¿ƒ»¿∆¿≈≈ƒ≈ƒ»«»¿ƒ

‰Ëe¯t ‰ÂL da ‰È‰66ÌeMÓ È‡cÂ ÌL‡ ‡È·Ó - »»»»∆¿»≈ƒ»»««ƒ
‰ÏÈÚÓ67¯Á‡ ‡·e ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ . ¿ƒ»»«∆»∆««ƒ¿≈∆»«≈

‰ÊÂ ,ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ«»¿»»»¿∆
ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ«»¿»»»¿≈…«≈»∆

נותר,61) גם שהוא חלב האוכל כי ה"ד פ"ו למעלה ראה
אכילת  על ואחת חלב אכילת על אחת חטאות, שתי חייב
איסור  על חל שאיסור בהקדש, מעילה על ודאי ואשם נותר,
אחת. בבת הבאים ובאיסורים כולל באיסור מוסיף, באיסור

חלב.62) אכל ודאי הרי החתיכה 63)כי אם הוא ספק כי
מעילה  ספק על אבל במשנה). (שם, נותר היתה שאכל
הי"א. פ"ט להלן ראה קרבן, מביא אינו בהקדש,

לו 64) נודע השני' החתיכה את שאכל שלפני כלומר,
נודע  אפילו או חלב, של היא שאכל הראשונה שהחתיכה

אח  החתיכות לו שתי על הידיעות אבל השניה, את שאכל ר
נודע  לא אם אבל ידיעה, אחר ידיעה כיֿאם ביחד היו לא
השניה, את שאכל לאחר אלא חלב היא שהראשונה לו
על  חייב אינו – כאחת החתיכות לשתי היתה והידיעה
ה"א  פ"ו למעלה ראה אחד, קרבן כיֿאם החלב אכילת

האחת,65)וה"ט. החתיכה של החלב אכילת על אחת
אכילת  על ואחת האחרת, החתיכה של החלב על ואחת

במשנה). (שם, מהחתיכות אחת של כל 66)הנותר כלומר,
על  שעבר ממה חוץ הרי פרוטה, שוה היתה וחתיכה חתיכה
מן  פרוטה שוה גם נהנה – נותר ואכילת חלב אכילת איסור

במשנה 67)ההקדש. שאמרו מה כי שם, בגמרא אמרו כן
שוה  חתיכה בכל היה שלא מדובר חטאות, שלש שחייב שם
אשם  גם חייב אחת, כל פרוטה שוות היו אם אבל פרוטה,

מהם 68)ודאי. אחד כל שהרי שם. במשנה, כתנאֿקמא
אכל  אם וספק חטאת, קרבן עליו שחייב חלב אכל בוודאי
חייב  אינו מעילה ספק ועל תלוי. אשם עליו שחייב נותר,

הי"א. פ"ט ולהלן למעלה, כמבואר כלום,
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ה'תשע"ט  ניסן ב' ראשון יום

צז. עשה מצות
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

ה'תשע"ט  ניסן ג' שני יום

צז. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה הצ"ז .הּמצוה ְִַָ

ה'תשע"ט  ניסן ד' שלישי יום

קה. עשה מצות
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

ה'תשע"ט  ניסן ה' רביעי יום

קה. עשה מצות
יום ראשון ֿ רביעי ב 'ֿ ה 'ניסן 
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,
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ה'תשע"ט  ניסן ו' חמישי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ט  ניסן ז' שישי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ט  ניסן ח' ש"ק יום

צח. עשה מצות
יום חמישי ֿ ש "ק ו 'ֿ ח 'ניסן 

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr blw sc oileg(iyily meil)

dn okl ,'oaxw' iexw onydy oeike ,eizepaxw mr cgi ezxdh
epy dnn x`ypy.mipdkl ozip eizepedae epf` jepz lr ozézLe§¥

íçlä.zereayd bga mi`ad dycg dgpnníéðtä íçìåmipzipd ©¤¤§¤¤©¨¦
lrn mze` mixiqnyk mipdkl milk`p ,zaya ogleyd lr

.eixg`ly zaya ogleydúBçðî éøéLely zegpnn x`ypd - §¨¥§¨
.unewd z` mdn exihwdy xg`l cigiøîBòä úçðîezaxwpd ¦§©¨¤

,unew dpnn mixihwn eidy ,gqt ly oey`x aeh mei zxgnn
.mipdkl milk`p dixiiyeåod el`òaøày zepzn,íéìLeøéa §©§©¦¨©¦

äøBëaä`edy ,l`xyi lv` clepd dxedh dnda ly mz xeka - ©§¨
.xird lka mipdkl lk`pe 'milw miycw'íéøekaäåzray zexitn §©¦¦

.mipdkd ici lr milk`p ,ycwnl mi`aend mipindïî íøeîe¨¦
,øéæð ìéàîe äãBzä,zelg rax`e weyd dfgd mipzip dcezdne ©¨¥¥¨¦

.cg` wiwxe zg` dlge dlya rexf mipzip xifpd li`neúBøBòå§
d zenda ly,íéLã÷,miycw iycw mdy ,my`e z`hg dler oebk ¨¨¦

.mipdkl mipzipeåod el`øNòy zepznäîeøz ,íéìeáâa.dlecb §¤¤¦§¦§¨
øNòî úîeøúe.xyrnd on xyrn ,miield ici lr mipdkl zpzipd §©©£¥

çåäl.dqird on zyxtendæbä úéLàøåly oey`xd wlgd - §©¨§¥¦©¥
.ffbpd xnvdúBðzîednda lkn mdl mipzipd dawe miigl rexf - ©¨

.zhgypd dxedhåly mirlq yngøBîç øèt ïBéãôe .ïaä ïBéãt- §¦§©¥¦§¤¤£
dyd z` ozepe ,dya ezectl aiig ,exengl xeka clepy l`xyi

.odkläfeçà äãNe,dyicwde eizea`n dyxiy mc` ly dcy - §¥£¨
z`veiyk ,xg`l xafbd dxkne yicwnd dze` l`b `l m`
xnyn eze` ly mipdkl zwlgzn `id ixd laeia gweldn dcyd

.laei ea rxi`yíéîøç äãNeoeyla edcy z` yicwdy mc` - §¥£¨¦
.cin mipdkd dze` milawn ,'mxg'øbä ìæâåxbd z` lfby mc` - §¤¤©¥

raypy dcede ,miyxei `ll xbd zne ,elfb `ly xwyl el raype
.mipdkl ynegde oxwd z` olfbd ozepy ,xwyl

:exe`ia z` `cqg ax miiqneàeäax xa `iig -áéLç à÷cî ,øáñ̈©¦§¨¨¦
àãça úBðzîì eäìmiigld rexfd z` `ziixad dzpny jkn - §§©¨©£¨

zepzn yly zeaygp eid eli`e ,'zepzn' mya ,cg`k dawde
y gken ,zepzn yye mixyr yiy zxne` `ziixad dzidàãç£¨

eäðéðzngn zepznd zg`n milrad xhtp m`e ,md cg` xac - ¦§
`ed xhtp `linn ,dndad ly wlg eze`a odkd ly ezetzey

.eixac z` ax xa `iig xn` okle ,lkdnàéä àìåzn`d itl j` - §Ÿ¦
,ok xacd oi`y `xnbd dgikene ,oekp xacd oi`eèàd ike -íøeî ¨¨

àãçk eäì áéLç à÷c ,øéæð ìéàå äãBzî`pzd dpn mze` s`y - ¦¨§¥¨¦§¨¨¦§©£¨

edf m`d ,cgi `ziixaaeäðéð àãçc íeMîdpznk miaygp mdy - ¦©£¨¦§
mipey zepzn ipy mdy ,mdipia zekiiy lk oi` i`ce ixde ,zg`

,ixnbléããäì ïééîãc ïåék àlàmdipyy ,dfl df minec mdy - ¤¨¥¨§¨§¨©£¨¥
okl ,milw miycwn minxenàãçk eäì áéLç`pzd m`pn - ¨¦§©£¨

e ,cg`kénð àëäzekiiy oi` ,dawe miigl rexf iabl ,o`k s`e - ¨¨©¦
wxe ,mlekn exhet epi` mdn cg`n xhtpy dne ,mdipiaïåék¥¨

éããäì ïééîãc,dfl df minec mdy zngn -àãçk eäì áéLç- §¨§¨©£¨¥¨¦§©£¨
.'zepzn' mya cg`k `pzd maiygd

odkl jiiy dpznd z`vnp eay xa`dy ote`ay x`azdy xg`l
elek xa`dy ,jetd ote`a oicd z` zxxan `xnbd ,dpznn xeht

:odkl dndad x`ye l`xyil jiiyeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
,el xne`e ,l`xyil dig dnda xkend odk ,daiyidLàøäly ¨Ÿ

`di dndaddleëå ,ElL`di sebd x`y -eäî ,élLoic dn - ¤§§¨¤¦©
,md wtqd iccve .dndad y`xay 'miigl'd ly dpedkd zepzn

ïðéìæà àáeiç øúa,aeigd mewn xg` mikled m`d -éab àáeiçå ¨©¦¨©§¦¨§¦¨©¥
àeä ìàøNé,l`xyid zeyxa ze`vnp ,aeigd oday 'miigl'de - ¦§¨¥

.ef dpzna aiigeàîìc Bàc xn`py e` -ïðéìæà äîäa øwéò øúa ¦§¨¨©¦©§¥¨©§¦¨
,dndad xwir lr milra `edy in xg` mikled -äîäa øwòå§¦©§¥¨

,àeä ïäëczzln l`xyid xehte ,sebd lk lr milra `ed ixdy §Ÿ¥
.miigld z` s`

:wtqd z` `xnbd zhyet,òîL àz,`ziixaa epipyíéáëBk ãáBò ¨§©¥¨¦
eøñnL ïäëåz`øeèt ,æBæâì ìàøNéì íðàöoeik ,fbd ziy`xn §Ÿ¥¤¨§Ÿ¨§¦§¨¥¦§¨

.mgely `l` epi` l`xyide ,dpedk zepznn mixeht iebe odky
ç÷Blä[dpewd-],íéáëBk ãáBò ìL Bðàö æbzx`yp dndade ©¥©¥Ÿ¤¥¨¦

effbpy mcew m`pw m` elit` ,miakek caerd zeyxaøeètgweld ¨
.æbä úéLàøî:`ziixad zniiqnåote`,äæcaerl jiiy sebdy ¥¥¦©¥§¤

`ed ,l`xyil zkiiy dpznde miakekøîBçyiyíééçláe òBøæa ¤¦§©©§¨©¦
,æbä úéLàøî øúBé ,äáwáe,l`xyi ly y`xde odk ly sebd m`y ©¥¨¥¥¥¦©¥

ly xnvde miakek caer e` odk ly sebd m`e ,'miigl'a aiig
:dzii`x z` `xnbd zniiqn .fbd ziy`xn xeht ,l`xyiòîL§©

dpéî,dawe miigl rexf iably `ziixad ixacn gkene -øúa ¦¨¨©
ïðéìæà àáeiçjiiy y`xd m`y ,aeigd mewn xg` mikled - ¦¨©§¦¨

,odk ly sebdy s` 'miigl'a `ed aiig l`xyildpéî òîLok` - §©¦¨
.df xac `ziixadn gken

:dpyna epipyBì øîà íàåz` el xkny drya l`xyil odkd §¦¨©
el dxkeny ,dndad.úBðznä ïî øeèt ,úBðznä ïî õeç¦©©¨¨¦©©¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב



aiקנד wxt dinxi - mi`iap

áé-÷øô äéîøédÎ`

àéìà áéøà ék ýåýé äzà ÷écöéãâa-ìk eìL äçìö íéòLø Cøc òecî CúBà øaãà íéètLî Cà E ©¦³©¨Æ§½̈¦¬¨¦−¥¤®©³¦§¨¦Æ£©¥´½̈©À©¤³¤§¨¦Æ¨¥½¨¨−¨¬Ÿ§¥
:ãâáá:íäéúBéìkî ÷Bçøå íäéôa äzà áBø÷ éøô eNò-íb eëìé eLøL-íb ízòèðâéðzòãé ýåýé äzàå ¨«¤§©§¨Æ©Ÿ̈½¥§−©¨´¤®¦¨³©¨Æ§¦¤½§¨−¦¦§¥¤«§©¨³§¨Æ§©§½̈¦

:äâøä íBéì íLc÷äå äçáèì ïàök í÷zä Czà éaì zðçáe éðàøzãáNòå õøàä ìáàz éúî-ãò ¦§¥¾¦¨©§¨¬¦¦−¦¨®©¦¥Æ§´Ÿ§¦§½̈§©§¦¥−§¬£¥¨«©¨©Æ¤¡©´¨½̈¤§¥¬¤
:eðúéøçà-úà äàøé àì eøîà ék óBòå úBîäá äúôñ dá-éáLé úòøî Láéé äãOä-ìkäíéìâø-úà ék ¨©¨¤−¦¨®¥¨©´«Ÿ§¥À̈¨§¨³§¥Æ¨½¦´¨§½¬Ÿ¦§¤−¤©£¦¥«¦´¤©§¦¬

éàå Eeàìiå äzöø |éàå çèBá äzà íBìL õøàáe íéñeqä-úà äøçúz C:ïcøiä ïBàâa äNòz C ©Æ§¨Æ©©§½§¥¬§©«£¤−¤©¦®§¤³¤¨Æ©¨´¥½©§¥¬©£¤−¦§¬©©§¥«

i"yx
(‡).êéìà áéøà éë 'ä äúà ÷éãö עמך כשאתווכח

משפטים  לדבר אני חפץ אך בדבריך תצדק כי ידעתי
דרכך: להודיעני äçìö.אותך íéòùø êøã òåãî שנתת

ד"א  ביתך, להחריב ותצליחהו הרשע לנבוכדנצר גדולה
תגר: וקורא צועק היה ענתות אנשי לשון åìù.על

éðúòãé.(‚)שלוה: 'ä äúàå ענתות אנשי על גם
ידעתני: אתה כי עזרני עלי ïàöëהעומדים í÷éúä

.äçáèì בלעז דישטאקאלו"ש למות החיים מן נתקם
העיר מן אותם התיקנו עד ח )כמו íùã÷äå.:(יהושע

äãùä(„)הזמינם: ìë áùòå õøàä ìáàú éúî ãò
.ùáéé מרעת משיבתו הקודש ורוח הנביא דברי כאן עד

ועוף: בהמות ספתה בה äúôñ.תחרב:ìáàú.יושבי
בלעז: åøîà.פוניד"א éë:הזאת הארץ äàøéיושבי àì
.åðúéøçà úà:בסופינו יהיה מה לפניו גלוי éë(‰)אין

.êåàìéå äúöø íéìâø úà ואנשי כמותך הכהנים קרוביך

להורגך: באים íéìâø.עירך úà פיאוניד"ש רגלים עם
íéñåñä.בלעז: úà äøçúú êéàå הסוסים את לרוץ

כלֿשכן  להרגך באים הכהנים קרוביך ומה כלומר
היא  וזו עליהם קצפי וזהו יהודה שרי להרגך שיקומו
ומדרש  וגו', תיובתא דנא ת"י וכן האויב הצלחת
נבוכדנצר  שרץ פסיעות שלש שכר על אם רבותינו
גדולתו  שהרביתי תמה אתה בלאדן מרודך בימי לכבודי
שאשלם  שכר שילום כשתראה עוד תתמה מה כך, כל

כסוסים: לפני שרצו אאטיר"ש äøçúú.לצדיקים
íåìù.בלעז: õøàáå:הלאוך שם בוטח. אתה êéàåאשר

.ïåàâá äùòú לפי הוא משל הירדן וגאון יהודה, שרי
בהרבה  יונתן למדנו וכן ונמרים אריות מקום שהוא
ברא  חיות לקבל מדמי את ואכדין תירגם וכאן מקומות

הירדן מגאון יעלה כאריה והנה ירדנא ברום (לקמןדי

ירדנא:ט ) מרום דסליק כאריה מקומות בשתי ת"י

cec zcevn
(‡).˜È„ˆאשר בדבר צדיק שאתה  ה ' ידעתי הנביא  אמר

אתווכח  עכ "ז וכאומר  ויכוח  דברי עמך  אדבר אך  אליך  אריב
צדיק אם  מסופק היותי על  לא והסיבה  הטעם את דעת למען

בדינך : וכל ÚÂ„Ó.אתה  מצלחת  רשעים  דרך מדוע  דברי וזהו
מרבית בנבואה  בראותו זה ואמר בשלוה יושבים הבוגדים

נבוכדנצר: גזעםÌ˙ÚË.(·)ממשלת בשרש כשנטעתם מיד
הגדולה : להם  בא פתאום ומתפשטיםÂÎÏÈ.ר"ל  הולכים והם

המלוכה יורשים  בנים ובני  בנים ר "ל  מרובות  פירות ועושים
·Ì‰ÈÙ.והממשלה: ‰˙‡ ·Â¯˜עצמם מראים  בפיהם  כי גם

אתה רחוק אבל  ולחוץ השפה מן זהו האל  את יראים 
באמת: בך  יאמינו ולא כליותיהם הלאÈ˙Ú„È.(‚)ממחשבות

בך  להאמין אתך  הוא אם אותה  ובחנת לבי ותראה אותי ידעת
ממך : נעלם דבר  אין כי  מכליותיהם אתה שרחוק  אתה יודע  וא "כ לב תעלומות לך  שנגלה בעצמי  אני מכיר לכן‰˙Ì˜È.ר"ל

הרגה: ליום והזמינם הזה כצאן הטבחה אל  מהצלחתם  È˙Ó.(„)העתיקם „Úלהיות הועמד  הלא כאומר  המקום תשובת זהו 
בהמות וכלתה בה  יושבי רשעת  בסיבת יבשה ועשבה נשחתה ארצי תהיה מתי עד כי  אפי  שבט  להיות ישראל  על  מרדות רצועת
ארצי תהיה כן וכי וכאומר בסופם יהיה  מה  לדעת אחריתם  רואה  איני  שאני באומרם  פשעם  גמול  בארצם תרבינה לא  כי ועוף 

כמאז: חמדה ארץ אז ותהיה ארצם אל וישובו  עוונם  וימורק  מארצם  אותם  ויגלה נ "נ יבא לכן עולם  עד  ‡˙(‰)נשחתה ÈÎ
.‰˙ˆ¯ ÌÈÏ‚¯התחברת הלא במשל לו אמר לכן  וירושלים  יהודה בני רשעת מרבית בפועל  מכיר  עדיין היה לא שירמיה לפי

להם: בשוה  לרוץ ויגע עיף נעשית  כי הלאוך  הם והנה כמותך רגל הולכי  אנשים  עם  יחד ˙˙Á¯‰.לרוץ  ÍÈ‡Âתתערב איך 
ומה מפניהם  שתפחד עד עמך  עשו מהרעות וכמה קרוביך  המה ענתות אנשי  הלא ור "ל  סוסים רוכבי עם יחד לרוץ  להדמות 
מהצורך  רעתם  גדלה  כי ועל וכאומר ענתות  מבני כפלים  ברשעתם תכיר אז  כי ושריהם ירושלים אנשי עם  תתחבר אם תראה  עוד 

ולהשחיתם: עליהם  לבוא נ"נ את להמשיל  ˘ÌÂÏ.הוא ı¯‡·Âעם בענתות  שלום בארץ  בהיותך  ואמר  המשל  לפרש  בא עתה 
תעמוד  איך  ור"ל  אריות  מעון שהוא הירדן בגאון בטחון תעשה  א"כ  ואיך  רעה עמך  יעשו שלא  בהם  בוטח  אתה וכי קרוביך 

ושרים: ירושלים  אנשי מול 

oeiv zcevn
(‡).ÌÈËÙ˘Ó: וויכוח הצלחה:ˆÁÏ‰.ענין מלשון˘ÂÏ.מל'

·‚„.שלוה : È„‚Â·:ומרד סירוב מל 'Ì‰È˙ÂÈÏÎÓ.(·)ענין
העתק:‰˙Ì˜È.(‚)כליות: כמוÌ˘È„˜‰Â.ענין  הזמנה ענין

קהל ב)קדשו נבלה˙‡·Ï.(„):(יואל אבלה כמו השחתה ענין 
כד)הארץ אסיפםÙÒ˙‰.:(ישעיה אסף  כמו כליון ח)ענין :(לעיל

.Â˙È¯Á‡: וסוף אחרית ורדיפת¯ˆ˙‰.(‰)מלשון  ריצה מל '
הלאתיך ÍÂ‡ÏÈÂ.ההליכה: ומה  כמו  עייפות ו)ענין :(מיכה
.‰¯Á˙˙במרעים תתחר אל  כמו וההתערב  הדמות  (תהלים ענין 

המעולה·‚‡ÔÂ.:לו) ככר  לומר ורצה ורוממות, גבהות ענין
כאריה הנה  שנאמר  כמו  האריות מקום היה  ושם  לירדן הסמוך

הירדן מגאון מט)יעלה :(לקמן

aÎ` wxt zldw - miaezk

à-÷øô úìä÷giÎeh

åè:úBðnäì ìëeé-àì ïBøñçå ï÷úì ìëeé-àì úeòîæèézìcâä äpä éðà øîàì éaì-íò éðà ézøac §ª−̈Ÿ©´¦§®Ÿ§¤§−Ÿ©¬§¦¨«¦©̧§¦£¦³¦¦¦Æ¥½Ÿ£¦À¦¥̧¦§©³§¦
:úòãå äîëç äaøä äàø éaìå íìLeøé-ìò éðôì äéä-øLà-ìk ìò äîëç ézôñBäåæééaì äðzàå §©Æ§¦Æ¨§½̈©²¨£¤¨¨¬§¨©−©§¨¨®¦§¦¦²¨¨¬©§¥−¨§¨¬¨¨«©¨¤§¨³¦¦Æ

:çeø ïBéòø àeä äæ-íbL ézòãé úeìëNå úBììBä úòãå äîëç úòãìçéñòk-áø äîëç áøa ék ¨©´©¨§½̈§©¬©¥−§¦§®¨©¾§¦¤©¤¬−©§¬«©¦²§¬Ÿ¨§−̈¨¨®©
éñBéåéñBé úòc ó:áBàëî ó §¦¬©−©¦¬©§«

á-÷øô úìä÷aÎ`

à:ìáä àeä-íâ äpäå áBèá äàøe äçîNá äëqðà àp-äëì éaìa éðà ézøîàáézøîà ÷BçNì ¨©³§¦«£¦Æ§¦¦½§¨¨²£©§¨²§¦§−̈§¥´§®§¦¥¬©−¨«¤¦§−¨©´§¦
:äNò äf-äî äçîNìe ììBäî§¨®§¦§−̈©¬ŸŸ¨«

i"yx
(ÂË).úååòî שטרח מי משמת, לתקון יוכל לא בחייו

על  הבא על פירשו ורבותינו בשבת יאכל שבת בערב
התורה  מן הפורש ת"ח על או ממזר והוליד הערוה

ונתעוות: מתחילתו ישר úåðîäì.שהיה ìëåé àì ïåøñçå
עמהם  להמנות יוכל לא הכשרים ממנין עצמו שחסר זה

שכרם: éáì.(ÊË)בקבול íò éðà éúøáã שירדתי עכשו
לידי  שאבא עלי יאמר מי לאמר לבי נותן אני מגדולתי

וגו': הגדלתי הנה אני זו: את äðúàå.(ÊÈ)מדה עכשיו
טיב  ואת סופה מה החכמה טיב את לדעת לבי
הדעת  וטירוף שיעמום והוללות והסכלות, ההוללות

כמו ערבוב א)לשון שטות:(ישעיה וסכלות במים מהול
.éúòãé ברוב כי רוח שבר בו יש החכמה שגם עתה

מן  מתרחק ואינו חכמתו רוב על סומך אדם החכמה
סוסים  ארבה אמרתי אני להקב"ה כעס רוב ובא האסור
אני  השיבותי, ובסוף מצרימה העם את אשיב ולא

עלי  נכתב והרי לבבי יסורו ולא נשים ארבה אמרתי
יא) א שעל (מלכים אומר הוא וכן לבבו את הטו נשיו

שנאמר דברים כמה ועשה סמך הוא חכמתו (משלירוב

ואוכל:ל ) לאיתיאל לאיתיאל הגבר נאום
á-÷øô úìä÷

(‡).éáìá éðà éúøîà מן לי אחדל הוא וכן הואיל
תמיד: במשתה ואעסוק יין äëñðà.החכמה מסך לשון

כמו ט )לשתות לתקנו (משלי במים יין עירוב יינה מסכה
לקונדיטון: ביין בשמים עירוב áåèá.או äàøå כמו

בטוב: ìáä.וראות àåä íâ äðäå בנבואה ראיתי שהרי
מתוך  מת בלשצר שחוק, מתוך באים קלקולים שהרבה
טובה  רוב מתוך נשטפו המבול דור אנשי משתה,

להם: ììåäî.(·)שהשפעת éúøîà ÷åçùì מעורבת
ואנחה: åæ.בבכי äî äçîùìå סופה הרי עושה, טובה

תוגה:

cec zcevn
(ÂË).˙ÂÚÓבידו אין ומקולקל מעוות  דבר במעשיו אירע אם

הקלקול : בידוÔÂ¯ÒÁÂ.לתקן אין במעשיו, הנחסר דבר
חסרו: לא  אשר  הדברים במנין נמנה  להיות להשלימו

(ÊË).'Â‚Â È˙¯·„ אל דברתי ולא  בעצמי חשבתי לומר  רוצה 
השכל ‰‚„È˙Ï.הזולת : לחדד  מביא  וזה  רבה, בגדולה  הייתי

הלב: הרחבת  ÓÎÁ‰.בעבור È˙ÙÒÂ‰Âעוסק הייתי מאד 
על  לפני  שהיו המלכים כל  על  מרובה בתוספת  חכמה לאסוף 
לבד  אביו  דוד כי הגוים, מלכי על  שאמר (ויתכן ירושלים.

עוד): ולא בירושלים  ¯‡‰.מלך È·ÏÂהלב בהבנת לומר  רוצה
ודעת : חכמה בהרבה È·Ï.(ÊÈ)הסתכלתי ‰˙‡Âלבי שמתי

והשטות השיעמום ענין ולדעת  החכמה, מעלת להבחין לדעת
הסכלות: על החכמה יתרון להבחין זה, מול זה להעריך 

.È˙Ú„È:רוח שברון  היא  החכמה שגם הכרתי  ÓÎÁ‰.(ÁÈ)הן  ·Â¯· ÈÎכי כעס, הרבה נמצא בו חכמה  הרבה  בו שנמצא במי 
יכעס, ובזה  רצונו כפי אינם  ההם הדברים כי בעצמו, יכעס טובים שאינם  וכשרואה  אמתותם, על אדם  בני מעשה ישכיל מאוד 

הכעס: מזיק מאוד  „Ú˙.ומה ÛÈÒÂÈÂהבנת בעבור כי לעצמו  מכאוב יוסיף  בזה  הנה  דבר מתוך  דבר להבין דעת שמוסיף מי
לבו: אל  מכאוב ומביא  המקולקלים המעשים מן הנולדות את אף ישכיל  דבר  מתוך דבר

·Œ˜¯Ù ˙Ï‰˜
(‡).È·Ï· È‡ È˙¯Ó‡השמחה בהתעסקות  אותך  אנסה כי  הנסיון, בדבר עצמך  זרזי עתה עצמי  אל ואמרתי בלבי חשבתי

הנכונה: הדרך  היא זו אולי  ולראות לבחון הלב  את ומשמחים לעין  הנחמדים טובים  דברים שגם‰Â‰.וראיית השכלתי אבל 
הבל : הוא השמחה  מהÂÁ˘Ï˜.(·)ענין  אמרתי  השמחה  ועל הוללות, שהיא עליה  אמרתי השמחה מן הבאה  השחוק על  כי

עושה: תועלת  זה

oeiv zcevn
(ÂË).˙ÂÚÓיעות רשעים ודרך כמו והשחתה. קלקול ענין

ט ): קמו ומספר:ÂÓ‰Ï˙.(שם מנין הוא¯‡‰.(ÊË)מלשון
ג): טו  (ש"ב  טובים דבריך  ראה וכן הדבר. הבנת על מושאל 

(ÊÈ).˙ÂÏÏÂ‰ושופטים כמו הדעת. וערבוב  שיעמום ענין
וז): יב (איוב עניןÂÏÎ˘Â˙.יהולל והוא בסמ "ך, וסכלות  כמו 

רוח :¯ÔÂÈÚ.שטות: ורעות למעלה  שנאמר  כמו שברון. ענין
·Œ˜¯Ù ˙Ï‰˜

(‡).‰ÎÏבראשית) ונהרגהו לכו ועתה  כמו  זירוז , ענין  הוא 
אליהם: בא הלא ויוסף כ ) נסיון‰.‡ÎÒעתה:‡.לז  מלשון

ב (ש"ב  אככה למה כמו  אותך . אנסה לומר  ורוצה ובחינה ,
אותך : אכה  ופירושו  שיעמום:ÏÏÂ‰Ó.(·)כב) ענין
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áé-÷øô äéîøédÎ`

àéìà áéøà ék ýåýé äzà ÷écöéãâa-ìk eìL äçìö íéòLø Cøc òecî CúBà øaãà íéètLî Cà E ©¦³©¨Æ§½̈¦¬¨¦−¥¤®©³¦§¨¦Æ£©¥´½̈©À©¤³¤§¨¦Æ¨¥½¨¨−¨¬Ÿ§¥
:ãâáá:íäéúBéìkî ÷Bçøå íäéôa äzà áBø÷ éøô eNò-íb eëìé eLøL-íb ízòèðâéðzòãé ýåýé äzàå ¨«¤§©§¨Æ©Ÿ̈½¥§−©¨´¤®¦¨³©¨Æ§¦¤½§¨−¦¦§¥¤«§©¨³§¨Æ§©§½̈¦

:äâøä íBéì íLc÷äå äçáèì ïàök í÷zä Czà éaì zðçáe éðàøzãáNòå õøàä ìáàz éúî-ãò ¦§¥¾¦¨©§¨¬¦¦−¦¨®©¦¥Æ§´Ÿ§¦§½̈§©§¦¥−§¬£¥¨«©¨©Æ¤¡©´¨½̈¤§¥¬¤
:eðúéøçà-úà äàøé àì eøîà ék óBòå úBîäá äúôñ dá-éáLé úòøî Láéé äãOä-ìkäíéìâø-úà ék ¨©¨¤−¦¨®¥¨©´«Ÿ§¥À̈¨§¨³§¥Æ¨½¦´¨§½¬Ÿ¦§¤−¤©£¦¥«¦´¤©§¦¬

éàå Eeàìiå äzöø |éàå çèBá äzà íBìL õøàáe íéñeqä-úà äøçúz C:ïcøiä ïBàâa äNòz C ©Æ§¨Æ©©§½§¥¬§©«£¤−¤©¦®§¤³¤¨Æ©¨´¥½©§¥¬©£¤−¦§¬©©§¥«

i"yx
(‡).êéìà áéøà éë 'ä äúà ÷éãö עמך כשאתווכח

משפטים  לדבר אני חפץ אך בדבריך תצדק כי ידעתי
דרכך: להודיעני äçìö.אותך íéòùø êøã òåãî שנתת

ד"א  ביתך, להחריב ותצליחהו הרשע לנבוכדנצר גדולה
תגר: וקורא צועק היה ענתות אנשי לשון åìù.על

éðúòãé.(‚)שלוה: 'ä äúàå ענתות אנשי על גם
ידעתני: אתה כי עזרני עלי ïàöëהעומדים í÷éúä

.äçáèì בלעז דישטאקאלו"ש למות החיים מן נתקם
העיר מן אותם התיקנו עד ח )כמו íùã÷äå.:(יהושע

äãùä(„)הזמינם: ìë áùòå õøàä ìáàú éúî ãò
.ùáéé מרעת משיבתו הקודש ורוח הנביא דברי כאן עד

ועוף: בהמות ספתה בה äúôñ.תחרב:ìáàú.יושבי
בלעז: åøîà.פוניד"א éë:הזאת הארץ äàøéיושבי àì
.åðúéøçà úà:בסופינו יהיה מה לפניו גלוי éë(‰)אין

.êåàìéå äúöø íéìâø úà ואנשי כמותך הכהנים קרוביך

להורגך: באים íéìâø.עירך úà פיאוניד"ש רגלים עם
íéñåñä.בלעז: úà äøçúú êéàå הסוסים את לרוץ

כלֿשכן  להרגך באים הכהנים קרוביך ומה כלומר
היא  וזו עליהם קצפי וזהו יהודה שרי להרגך שיקומו
ומדרש  וגו', תיובתא דנא ת"י וכן האויב הצלחת
נבוכדנצר  שרץ פסיעות שלש שכר על אם רבותינו
גדולתו  שהרביתי תמה אתה בלאדן מרודך בימי לכבודי
שאשלם  שכר שילום כשתראה עוד תתמה מה כך, כל

כסוסים: לפני שרצו אאטיר"ש äøçúú.לצדיקים
íåìù.בלעז: õøàáå:הלאוך שם בוטח. אתה êéàåאשר

.ïåàâá äùòú לפי הוא משל הירדן וגאון יהודה, שרי
בהרבה  יונתן למדנו וכן ונמרים אריות מקום שהוא
ברא  חיות לקבל מדמי את ואכדין תירגם וכאן מקומות

הירדן מגאון יעלה כאריה והנה ירדנא ברום (לקמןדי

ירדנא:ט ) מרום דסליק כאריה מקומות בשתי ת"י

cec zcevn
(‡).˜È„ˆאשר בדבר צדיק שאתה  ה ' ידעתי הנביא  אמר

אתווכח  עכ "ז וכאומר  ויכוח  דברי עמך  אדבר אך  אליך  אריב
צדיק אם  מסופק היותי על  לא והסיבה  הטעם את דעת למען

בדינך : וכל ÚÂ„Ó.אתה  מצלחת  רשעים  דרך מדוע  דברי וזהו
מרבית בנבואה  בראותו זה ואמר בשלוה יושבים הבוגדים

נבוכדנצר: גזעםÌ˙ÚË.(·)ממשלת בשרש כשנטעתם מיד
הגדולה : להם  בא פתאום ומתפשטיםÂÎÏÈ.ר"ל  הולכים והם

המלוכה יורשים  בנים ובני  בנים ר "ל  מרובות  פירות ועושים
·Ì‰ÈÙ.והממשלה: ‰˙‡ ·Â¯˜עצמם מראים  בפיהם  כי גם

אתה רחוק אבל  ולחוץ השפה מן זהו האל  את יראים 
באמת: בך  יאמינו ולא כליותיהם הלאÈ˙Ú„È.(‚)ממחשבות

בך  להאמין אתך  הוא אם אותה  ובחנת לבי ותראה אותי ידעת
ממך : נעלם דבר  אין כי  מכליותיהם אתה שרחוק  אתה יודע  וא "כ לב תעלומות לך  שנגלה בעצמי  אני מכיר לכן‰˙Ì˜È.ר"ל

הרגה: ליום והזמינם הזה כצאן הטבחה אל  מהצלחתם  È˙Ó.(„)העתיקם „Úלהיות הועמד  הלא כאומר  המקום תשובת זהו 
בהמות וכלתה בה  יושבי רשעת  בסיבת יבשה ועשבה נשחתה ארצי תהיה מתי עד כי  אפי  שבט  להיות ישראל  על  מרדות רצועת
ארצי תהיה כן וכי וכאומר בסופם יהיה  מה  לדעת אחריתם  רואה  איני  שאני באומרם  פשעם  גמול  בארצם תרבינה לא  כי ועוף 

כמאז: חמדה ארץ אז ותהיה ארצם אל וישובו  עוונם  וימורק  מארצם  אותם  ויגלה נ "נ יבא לכן עולם  עד  ‡˙(‰)נשחתה ÈÎ
.‰˙ˆ¯ ÌÈÏ‚¯התחברת הלא במשל לו אמר לכן  וירושלים  יהודה בני רשעת מרבית בפועל  מכיר  עדיין היה לא שירמיה לפי

להם: בשוה  לרוץ ויגע עיף נעשית  כי הלאוך  הם והנה כמותך רגל הולכי  אנשים  עם  יחד ˙˙Á¯‰.לרוץ  ÍÈ‡Âתתערב איך 
ומה מפניהם  שתפחד עד עמך  עשו מהרעות וכמה קרוביך  המה ענתות אנשי  הלא ור "ל  סוסים רוכבי עם יחד לרוץ  להדמות 
מהצורך  רעתם  גדלה  כי ועל וכאומר ענתות  מבני כפלים  ברשעתם תכיר אז  כי ושריהם ירושלים אנשי עם  תתחבר אם תראה  עוד 

ולהשחיתם: עליהם  לבוא נ"נ את להמשיל  ˘ÌÂÏ.הוא ı¯‡·Âעם בענתות  שלום בארץ  בהיותך  ואמר  המשל  לפרש  בא עתה 
תעמוד  איך  ור"ל  אריות  מעון שהוא הירדן בגאון בטחון תעשה  א"כ  ואיך  רעה עמך  יעשו שלא  בהם  בוטח  אתה וכי קרוביך 

ושרים: ירושלים  אנשי מול 

oeiv zcevn
(‡).ÌÈËÙ˘Ó: וויכוח הצלחה:ˆÁÏ‰.ענין מלשון˘ÂÏ.מל'

·‚„.שלוה : È„‚Â·:ומרד סירוב מל 'Ì‰È˙ÂÈÏÎÓ.(·)ענין
העתק:‰˙Ì˜È.(‚)כליות: כמוÌ˘È„˜‰Â.ענין  הזמנה ענין

קהל ב)קדשו נבלה˙‡·Ï.(„):(יואל אבלה כמו השחתה ענין 
כד)הארץ אסיפםÙÒ˙‰.:(ישעיה אסף  כמו כליון ח)ענין :(לעיל

.Â˙È¯Á‡: וסוף אחרית ורדיפת¯ˆ˙‰.(‰)מלשון  ריצה מל '
הלאתיך ÍÂ‡ÏÈÂ.ההליכה: ומה  כמו  עייפות ו)ענין :(מיכה
.‰¯Á˙˙במרעים תתחר אל  כמו וההתערב  הדמות  (תהלים ענין 

המעולה·‚‡ÔÂ.:לו) ככר  לומר ורצה ורוממות, גבהות ענין
כאריה הנה  שנאמר  כמו  האריות מקום היה  ושם  לירדן הסמוך

הירדן מגאון מט)יעלה :(לקמן
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:çeø ïBéòø àeä äæ-íbL ézòãé úeìëNå úBììBä úòãå äîëç úòãìçéñòk-áø äîëç áøa ék ¨©´©¨§½̈§©¬©¥−§¦§®¨©¾§¦¤©¤¬−©§¬«©¦²§¬Ÿ¨§−̈¨¨®©
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á-÷øô úìä÷aÎ`

à:ìáä àeä-íâ äpäå áBèá äàøe äçîNá äëqðà àp-äëì éaìa éðà ézøîàáézøîà ÷BçNì ¨©³§¦«£¦Æ§¦¦½§¨¨²£©§¨²§¦§−̈§¥´§®§¦¥¬©−¨«¤¦§−¨©´§¦
:äNò äf-äî äçîNìe ììBäî§¨®§¦§−̈©¬ŸŸ¨«

i"yx
(ÂË).úååòî שטרח מי משמת, לתקון יוכל לא בחייו

על  הבא על פירשו ורבותינו בשבת יאכל שבת בערב
התורה  מן הפורש ת"ח על או ממזר והוליד הערוה

ונתעוות: מתחילתו ישר úåðîäì.שהיה ìëåé àì ïåøñçå
עמהם  להמנות יוכל לא הכשרים ממנין עצמו שחסר זה

שכרם: éáì.(ÊË)בקבול íò éðà éúøáã שירדתי עכשו
לידי  שאבא עלי יאמר מי לאמר לבי נותן אני מגדולתי

וגו': הגדלתי הנה אני זו: את äðúàå.(ÊÈ)מדה עכשיו
טיב  ואת סופה מה החכמה טיב את לדעת לבי
הדעת  וטירוף שיעמום והוללות והסכלות, ההוללות

כמו ערבוב א)לשון שטות:(ישעיה וסכלות במים מהול
.éúòãé ברוב כי רוח שבר בו יש החכמה שגם עתה

מן  מתרחק ואינו חכמתו רוב על סומך אדם החכמה
סוסים  ארבה אמרתי אני להקב"ה כעס רוב ובא האסור
אני  השיבותי, ובסוף מצרימה העם את אשיב ולא

עלי  נכתב והרי לבבי יסורו ולא נשים ארבה אמרתי
יא) א שעל (מלכים אומר הוא וכן לבבו את הטו נשיו

שנאמר דברים כמה ועשה סמך הוא חכמתו (משלירוב

ואוכל:ל ) לאיתיאל לאיתיאל הגבר נאום
á-÷øô úìä÷

(‡).éáìá éðà éúøîà מן לי אחדל הוא וכן הואיל
תמיד: במשתה ואעסוק יין äëñðà.החכמה מסך לשון

כמו ט )לשתות לתקנו (משלי במים יין עירוב יינה מסכה
לקונדיטון: ביין בשמים עירוב áåèá.או äàøå כמו

בטוב: ìáä.וראות àåä íâ äðäå בנבואה ראיתי שהרי
מתוך  מת בלשצר שחוק, מתוך באים קלקולים שהרבה
טובה  רוב מתוך נשטפו המבול דור אנשי משתה,

להם: ììåäî.(·)שהשפעת éúøîà ÷åçùì מעורבת
ואנחה: åæ.בבכי äî äçîùìå סופה הרי עושה, טובה

תוגה:

cec zcevn
(ÂË).˙ÂÚÓבידו אין ומקולקל מעוות  דבר במעשיו אירע אם

הקלקול : בידוÔÂ¯ÒÁÂ.לתקן אין במעשיו, הנחסר דבר
חסרו: לא  אשר  הדברים במנין נמנה  להיות להשלימו

(ÊË).'Â‚Â È˙¯·„ אל דברתי ולא  בעצמי חשבתי לומר  רוצה 
השכל ‰‚„È˙Ï.הזולת : לחדד  מביא  וזה  רבה, בגדולה  הייתי

הלב: הרחבת  ÓÎÁ‰.בעבור È˙ÙÒÂ‰Âעוסק הייתי מאד 
על  לפני  שהיו המלכים כל  על  מרובה בתוספת  חכמה לאסוף 
לבד  אביו  דוד כי הגוים, מלכי על  שאמר (ויתכן ירושלים.

עוד): ולא בירושלים  ¯‡‰.מלך È·ÏÂהלב בהבנת לומר  רוצה
ודעת : חכמה בהרבה È·Ï.(ÊÈ)הסתכלתי ‰˙‡Âלבי שמתי

והשטות השיעמום ענין ולדעת  החכמה, מעלת להבחין לדעת
הסכלות: על החכמה יתרון להבחין זה, מול זה להעריך 

.È˙Ú„È:רוח שברון  היא  החכמה שגם הכרתי  ÓÎÁ‰.(ÁÈ)הן  ·Â¯· ÈÎכי כעס, הרבה נמצא בו חכמה  הרבה  בו שנמצא במי 
יכעס, ובזה  רצונו כפי אינם  ההם הדברים כי בעצמו, יכעס טובים שאינם  וכשרואה  אמתותם, על אדם  בני מעשה ישכיל מאוד 

הכעס: מזיק מאוד  „Ú˙.ומה ÛÈÒÂÈÂהבנת בעבור כי לעצמו  מכאוב יוסיף  בזה  הנה  דבר מתוך  דבר להבין דעת שמוסיף מי
לבו: אל  מכאוב ומביא  המקולקלים המעשים מן הנולדות את אף ישכיל  דבר  מתוך דבר

·Œ˜¯Ù ˙Ï‰˜
(‡).È·Ï· È‡ È˙¯Ó‡השמחה בהתעסקות  אותך  אנסה כי  הנסיון, בדבר עצמך  זרזי עתה עצמי  אל ואמרתי בלבי חשבתי

הנכונה: הדרך  היא זו אולי  ולראות לבחון הלב  את ומשמחים לעין  הנחמדים טובים  דברים שגם‰Â‰.וראיית השכלתי אבל 
הבל : הוא השמחה  מהÂÁ˘Ï˜.(·)ענין  אמרתי  השמחה  ועל הוללות, שהיא עליה  אמרתי השמחה מן הבאה  השחוק על  כי

עושה: תועלת  זה

oeiv zcevn
(ÂË).˙ÂÚÓיעות רשעים ודרך כמו והשחתה. קלקול ענין

ט ): קמו ומספר:ÂÓ‰Ï˙.(שם מנין הוא¯‡‰.(ÊË)מלשון
ג): טו  (ש"ב  טובים דבריך  ראה וכן הדבר. הבנת על מושאל 

(ÊÈ).˙ÂÏÏÂ‰ושופטים כמו הדעת. וערבוב  שיעמום ענין
וז): יב (איוב עניןÂÏÎ˘Â˙.יהולל והוא בסמ "ך, וסכלות  כמו 

רוח :¯ÔÂÈÚ.שטות: ורעות למעלה  שנאמר  כמו שברון. ענין
·Œ˜¯Ù ˙Ï‰˜

(‡).‰ÎÏבראשית) ונהרגהו לכו ועתה  כמו  זירוז , ענין  הוא 
אליהם: בא הלא ויוסף כ ) נסיון‰.‡ÎÒעתה:‡.לז  מלשון

ב (ש"ב  אככה למה כמו  אותך . אנסה לומר  ורוצה ובחינה ,
אותך : אכה  ופירושו  שיעמום:ÏÏÂ‰Ó.(·)כב) ענין
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‚øîBà ãçà:Lãça íéðLa,øîBà ãçàå:GLaLãça äL–úîi÷ ïúeãò,äæå Lãç ìL Bøeaòa òãBé äfL ¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤§¤¨¥¦§¨©Ÿ¤¥¨©¤¤¤¤¥©§¦¤Ÿ¤§¤
Lãç ìL Bøeaòa òãBé Bðéà.øîBà ãçà:GLaäL,øîBà ãçàå:äMîça–äìèa ïúeãò.øîBà ãçà:ézLa ¥¥©§¦¤Ÿ¤¤¨¥¦§¨§¤¨¥©£¦¨¥¨§¥¨¤¨¥¦§¥

úBòL,øîBà ãçàå:GLaúBòL L–úîi÷ ïúeãò.øîBà ãçà:GLaL,øîBà ãçàå:Lîça–äìèa ïúeãò. ¨§¤¨¥§¨¨¥¨©¤¤¤¨¥§¨§¤¨¥§¨¥¥¨§¥¨
äãeäé éaøøîBà:úîi÷.Lîça øîBà ãçà,øîBà ãçàå:òáLa–äìèa ïúeãò,çøæna änç LîçaL,òáLáe ©¦§¨¥©¤¤¤¨¥§¨¥§¤¨¥§¤©¥¨§¥¨¤§¨¥©¨©¦§¨§¤©

áøòna änç. ©¨©©£¨
„BúBà ïé÷ãBáe éðMä úà ïéñéðëî Ck øçàå.ïéðeëî íäéøác eàöîð íà–úeëæa ïéçúBt.ïî ãçà øîà §©©¨©§¦¦¤©¥¦§¦¦¦§§¦§¥¤§ª¨¦§¦¦§¨©¤¨¦

íéãòä:úeëæ åéìò ãnìì éì Lé,íéãéîìzä ïî ãçà Bà:äáBç åéìò ãnìì éì Lé–BúBà ïé÷zLî.ãçà øîà ¨¥¦¤¦§©¥¨¨§¤¨¦©©§¦¦¤¦§©¥¨¨¨§©§¦¨©¤¨
íéãéîìzä ïî:úeëæ åéìò ãnìì éì Lé–BúBà ïéìòîïäéðéa BúBà ïéáéLBîe,íMî ãøBé äéä àGåíBiä ìk ¦©©§¦¦¤¦§©¥¨¨§©£¦¦¦¥¥¤§¨¨¥¦¨¨©

Blk.åéøáãa Lnî Lé íà–Bì ïéòîBL.øîBà àeä elôàå:úeëæ éîöò ìò ãnìì éì Lé–Bì ïéòîBL,ãáìáe ª¦¥©¨¦§¨¨§¦©£¦¥¤¦§©¥©©§¦§§¦¦§©

bbbb.yceg ly exeaira rci dfyà÷åãå .äéä øáòù ùãåçî ,íéùìù íåé àåäù ùãåç ìù ïåùàø íåéå ,äéä àìî øáòù ùãåçäù òãé íéðùá øîàù äæ
:ùãåçä úà ã"á åùã÷ éúî íéòãåé íìåòä ìëù ãò ùãåçä éöç øáåò ïéà ä÷æçù ,äìéèá ïúåãò êìéàå ùãåçä éöçî ìáà ,ùãåçä éöç ãòdcedi iax

.zniiw xne`:éàä éìåë éòèã ùðéà ãéáòã.gxfna dngéåø÷ äòé÷ùä íå÷î ãò òé÷øä òöîàîå ,çøæî éåø÷ òé÷øä òöîà ãò äîçä úçéøæ íå÷îî
:áøòî
cccc.mipeekn mdixac e`vnp:øáãá ïúéìå àùéì ïéëéøö äúòîå.zekfa oigzet:àøéú ìà úøáò àì íà.zekf eilr cnll il yi micrd on cg` xn`

áéúëã ,åúåà íé÷úùî .äáåç ù"ëå ,úåëæ åìéôà(ä"ì øáãîá):äáåçì ïéá úåëæì ïéá ,äðòé àì ãçà ãòå.micinlzd on cg` xn`.íéðééãä éðôì íéáùåéä

`xephxa yexit
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היו לא אפילו  שבחקירות מבדיקות, חקירות שחמורות למדנו הקודמת במשנה
בטלה. עדותם יודע, איני  אמר: מהם שאחד  אלא זה, את זה מכחישים העדים
מכוונים, היו  לא העדים דברי  שאפילו יש בחקירות שאף להשמיע, באה משנתנו

קיימת. עדותם

øîBà ãçà:אומר אחד עד –Lãça íéðLaבחודש ימים בשני  – ÆÈÅÄÀÇÄÇÙÆ
עבירתו , את הנידון  עשה GLaפלוני  :øîBà ãçàåLãça äL– ÀÆÈÅÄÀÈÇÙÆ

ביום  אומר : שאחד כגון בשבוע, פלוני ביום אומרים: שניהם ברם,
בשלושה  בשבת רביעי ביום אומר : והשני  בכסלו, בשניים בשבת רביעי 

÷úîiבכסלו, ïúeãò כאן ואין  יום, לאותו  מתכוונים ששניהם – ÅÈÇÆÆ
אלא Lãçהכחשה, ìL Bøeaòa òãBé äfL בשניים האומר  – ÆÆÅÇÀÄÆÙÆ

יום, שלושים בן  מעובר , היה שעבר שהחודש  יודע Bðéàבחודש äæåÀÆÅ
Lãç ìL Bøeaòa òãBé בן חסר, היה שעבר שהחודש וסבור, – ÅÇÀÄÆÙÆ

יום  אותו  חשבונו ולפי  ימים, ותשע בשלושה עשרים היה רביעי
ביניהם הבדל שאין  ומכאן  lirlבחודש . oiir ycegd xeair oipra)

.(a ,` dpynd xe`aaחצי עד אמורים? דברים במה מבואר: בגמרא
שאחד כגון החודש , חצי לאחר  זה את זה הכחישו  אם אבל החודש .

בטלה, עדותן בו, עשר  בשבעה – והשני בחודש , עשר  בששה אומר:
חודש . ראש היה אימתי לכל, ידוע החודש  חצי שלאחר ãçàÆÈלפי 

GLa :øîBàäL,בחודש –äMîça :øîBà ãçàå,בחודש – ÅÄÀÈÀÆÈÅÇÂÄÈ
äìèa ïúeãò הם הרי ימים, בשני  הבדל  ביניהם ויש שהואיל  – ÅÈÀÅÈ

טועה. אדם אין ימים בשני  שכן  זה, את זה øîBà:מכחישים ãçàÆÈÅ
úBòL ézLa,היום התחלת אחרי –GLa :øîBà ãçàåúBòL L ÄÀÅÈÀÆÈÅÀÈÈ

הן  במשנה הנזכרות שהשעות ב), א, ברכות (במסכת בארנו  כבר –
זמניות epinia),שעות laewnk zereaw onf zecigi `le) שהיו דהיינו ,

חלק  וכל  חלקים, עשר לשנים הערב, עד מהבוקר היום, את מחלקים
את  מונים שהיו  – מכאן זמנית". "שעה נקרא היום של השנים-עשר 

מהבוקר היום של  updnהשעות :mixne` yie ,xgyd zelrn :mixne` yi)
(dngdהערב seqעד  cr mixne` yie ,miakekd z`v cr :mixne` yi)

.(dngd zriwy ושוב הלילה. שעות של המנין  התחיל  מהערב החל

היום  של השעה אורך נמצא חלקים. עשר  לשנים הלילה חלוקת לפי
והלילה  היום שבהן ליממות (פרט הלילה של השעה לאורך  שווה אינו

שהוא  שהדבר אומר, אחד עד  שאם אפוא, מלמדת, משנתנו  שווים).
אומר : והשני היום, שהתחיל  לאחר  שעות בשתי היה עליו מעיד

שעות, ÷ãòúîiבשלוש  ïúe,אחת בשעה לטעות אדם שעלול  – ÅÈÇÆÆ
עד אם אבל  הכחשה. כאן GLaואין  :øîBà ãçàL,שעות – ÆÈÅÀÈ

Lîça :øîBà ãçàå,שעות –äìèa ïúeãòשל דרכו שאין – ÀÆÈÅÀÈÅÅÈÀÅÈ
זה. את זה מכחישים הם והרי  בשעתיים, לטעות äãeäéאדם éaøÇÄÀÈ

úîi÷ :øîBà.בשעתיים אף לטעות אדם שעלול  קיימת, עדותן – ÅÇÆÆ
אם Lîçaאבל øîBà ãçà, שעות –òáLa :øîBà ãçàå– ÆÈÅÀÈÅÀÆÈÅÀÆÇ

äìèaשעות, ïúeãò:הוא והטעם יהודה, רבי  לדעת אף –LîçaL ÅÈÀÅÈÆÀÈÅ
היום, מהתחלת שעות –çøæna änç,היום חצות לפני  זה שהרי  – ÇÈÇÄÀÈ
áøòna änç òáLáe ובכגון היום, חצות לאחר כבר זה שהרי – ÀÆÇÇÈÇÇÂÈ

לטעות. רגיל  אדם אין זה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

כל בדיקת שלאחר ללמדנו , מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
ומתן. במשא הדיינים פותחים העדים

Ck øçàå,הראשון העד  בדיקת לאחר –éðMä úà ïéñéðëî– ÀÇÇÈÇÀÄÄÆÇÅÄ
השני , העד  BúBàאת ïé÷ãBáe בחקירות הראשון , את שבדקו כדרך  – ÀÄ

ובחקירה. בדרישה העדים כל  את בודקים וכן eàöîðובבדיקות, íàÄÄÀÀ
ïéðeëî íäéøác,ביניהם סתירה שאין –úeëæa ïéçúBt מתחילים – ÄÀÅÆÀËÈÄÀÄÄÀ

ובגמרא לנידון; זכות בדברי  ופותחים ומתן  במשא ב ב ב ב ))))הדיינים ((((לב לב לב לב ,,,,

אל עליך, שהעידו זה דבר  עשית לא אם לו: שאומרים מבארים, יש
מדבריהם miyxtna).תירא `aen oke)Lé :íéãòä ïî ãçà øîàÈÇÆÈÄÈÅÄÆ

úeëæ åéìò ãnìì éì, שכן וכל זכאי ; שהנידון  להוכיח, אני  רוצה – ÄÀÇÅÈÈÀ
חובה, עליו  ללמד  לו  שיש אמר, íéãéîìzäשאמרBàאם ïî ãçàÆÈÄÇÇÀÄÄ

הדיינים לפני שורות היושבים –:(mcewd wxta c dpyn oiir)éì LéÆÄ
äáBç åéìò ãnìì,חייב הנידון  כי  להוכיח, לי  יש  –ïé÷zLî ÀÇÅÈÈÈÀÇÀÄ

BúBàבגמרא א א א א ))))– לד לד לד לד ,,,, מן ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין אחד  "אמר ברייתא: מובאת
לומר תלמוד  לו ? שומעין  שאין  מניין זכות, עליו  ללמד  לי יש העדים:

לללל):):):): להלהלהלה,,,, לחובה((((במדברבמדברבמדברבמדבר ובין  לזכות בין – יענה" לא אחד ((((עיין עיין עיין עיין "ועד 

חחחח).).).). ה ה ה ה ,,,, עדותעדותעדותעדות הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם וכןוכןוכןוכן טובטובטובטוב",",",", יום יום יום יום  התלמידים """"תוספותתוספותתוספותתוספות מן לאחד מניין 
לומר תלמוד  לו ? שומעין  שאין  מניין חובה, עליו  ללמד  לי יש שאמר:

דהיינו ((((שם שם שם שם ):):):): עונה, שאינו  הוא למות – למות" בנפש יענה לא "אחד
שאם ומכאן , עונה". לזכות אבל íéãéîìzä:לחובה, ïî ãçà øîàÈÇÆÈÄÇÇÀÄÄ

BúBà ïéìòî ,úeëæ åéìò ãnìì éì Lé בית מושב למקום – ÆÄÀÇÅÈÈÀÇÂÄ
ïäéðéaהדין , BúBà ïéáéLBîe,הדיינים בין  –äéä àGå אותו – ÄÄÅÅÆÀÈÈ

Blkתלמיד, íBiä ìk íMî ãøBé, בדבריו ממש אין  ואפילו – ÅÄÈÈÇË
לו  ירידה עלייתו  תהא שלא `),כדי  ,an oixcdpq `xnb) יורידוהו שאם

izdw - zex`ean zeipyn
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åéøáãa Lnî LiL. ¤¥©¨¦§¨¨
‰úeëæ Bì eàöî íà–eäeøèt;åàì íàå–øçîì Bðéc ïéøéáòî.úBâeæ úBâeæ ïéâecæî eéä,ìëàîa ïéèòîîe, ¦¨§§§¨§¦¨©£¦¦¦§¨¨¨¦§©§¦§©£¦§©£¨

íBiä ìk ïéé íéúBL eéä àGå,äìélä ìk ïéðúBðå ïéàNBðå,ïéc úéáì ïéàáe ïéîékLî úøçnìå.øîBà äkæîä:éðà §¨¦©¦¨©§§¦§§¦¨©©§¨§©¨¢¨©§¦¦¨¦§¥¦©§©¤¥£¦
äkæî,éîB÷îa éðà äkæîe;øîBà áiçîäå:áiçî éðà,éîB÷îa éðà áiçîe.úeëæ ãnìî äáBç ãnìîä,ìáà §©¤§©¤£¦¦§¦§©§©¥¥£¦§©¥§©¥£¦¦§¦©§©¥¨§©¥§£¨

ãnìîääáBç ãnììe øBæçì ìBëé Bðéà úeëæ.øáca eòè,ïúBà ïéøékæî ïéðicä éøôBñ éðL.úeëæ Bì eàöî íà ©§©¥§¥¨©£§©¥¨¨©¨¨§¥§¥©©¨¦©§¦¦¨¦¨§§
–eäeøèt;åàì íàå–ïéðnì íéãîBò.ïéáiçî øNò ãçàå ïékæî øNò íéðL–éàkæ.ãçàå ïéáiçî øNò íéðL §¨§¦¨§¦©¦§¨§¥¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦©©§¥¨¨§©§¦§©©

ïékæî øNò;øNò ãçàå ïékæî øNò ãçà elôàåïéáiçî,øîBà ãçàå:òãBé éðéà;ïékæî íéðLe íéøNò elôàå ¨¨§©¦©£¦©©¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦§¤¨¥¥¦¥©©£¦¤§¦§©¦§©¦
ïéáiçî Bà,øîBà ãçàå:òãBé éðéà–ïéðicä eôéñBé.ïéôéñBî änk ãò?íéðL íéðL,ãçàå íéòáL ãò. §©§¦§¤¨¥¥¦¥©¦©©¨¦©©¨¦¦§©¦§©¦©¦§¦§¤¨

GLGLe ïékæî äMLå íéLïéáiçî äMîçå íéL–éàkæ;GLGLe ïéáiçî äMLå íéLïékæî äMîçå íéL– §¦§¦¨§©¦§¦©£¦¨§©§¦©©§¦§¦¨§©§¦§¦©£¦¨§©¦
elà ãâðk elà ïéðc,ïékæîä éøác ïéáiçîä ïî ãçà äàøiL ãò. ¨¦¥§¤¤¥©¤¦§¤¤¨¦©§©§¦¦§¥©§©¦

:äáåç åéìò ãîìì éì ùé.eze` oiwzynáéúëã(íù):äðåò úåëæì àä ,äðåò åðéàã àåä úåîì ,úåîì ùôðá äðòé àì ãçà ãòå.meid lk myn cxei epi`
:íìåòì íùî ãøåé åðéà ,åéøáãá ùîî ùé ìáà .åéøáãá ùîî ïéàù åìéôàå

dddd.xgnl eze` oixiarn:ïéãä úðìä íåùî ,øçîì ãò ïéãä úà ïéøéáòî.oikfn xyr cg`e oiaiign xyr mipyêëìä ,àúéì ãçà éô ìò äòøì êúééèäå
:íéðééã åôéñåé.mipiic etiqei rcei ipi` xne` cg`e oiaiign e` oikfn mixyre mipy elit`eéðéã ïéðã ïéàå ,éîã àúéìã ïàîë òãåé éðéà øîàã éàäã

.íéøùòå äùìùî úåçôá äáåçì àìå úåëæì àì úåùôð.mipy mipyìò äáåèì àì äéèä àëéì éúëàã ,ïàëì äæå ïàëì äæ åôéñåäù íéðùä å÷ìçúð íà
éñåäì êéøö ,íéðù éô ìò äòøì àìå ãçà éô:ãçàå íéòáù ãò ïëå .íéðù ãåò ó.oikfnd ixac miaiignd on cg` d`xiy crìò äáåèì äéèä àëéàã

äàøéù ãò åà éðú àìã éàäå .äáåç ãîìì ìåëé úåëæ ãîìîä óàã ïì àîéé÷ ïéã øîâ úòùáã .íéáééçîä éøáã íéëæîä ïî ãçà äàøé íà ïéãä àåäå .ãçà éô
:øãäî÷ úåëæà àðúã ,ïéáééçîä éøáã ïéëæîä ïî ãçà

`xephxa yexit

לו  היא בושה כל , לעין שם שם שם שם ).).).).היום åéøáãa((((רשרשרשרש""""יייי Lnî Lé íà– ÄÅÇÈÄÀÈÈ
הנידון , של לזכותו  ממש של  ראיה בהם שמוצאים התלמיד , של

Bì ïéòîBLלעולם משם יורד  ואינו  """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ועייןועייןועייןועיין בגמראבגמראבגמראבגמרא;;;; ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ÀÄ
טובטובטובטוב")")")") לפניהם,יום יום יום יום  ענין שאותו  זמן כל  משם יורד  אינו המאירי: ולפי  .

המזכים. רוב להשלים מצטרף והוא גמרוהו . àeäשלא elôàå– ÇÂÄ
– úeëæהנידון  éîöò ìò ãnìì éì Lé :øîBàללמד אני  רוצה – ÅÆÄÀÇÅÇÇÀÄÀ

סנגוריה, åéøáãaעלי  Lnî LiL ãáìáe ,Bì ïéòîBLכלומר – ÀÄÄÀÇÆÅÇÈÄÀÈÈ
עם  מתחשבים ממש , בהם שיש  דברים אמר ואם דבריו , את שבוחנים

דעתו .

i p y m e i
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נפשות. בדיני  הדין  את גומרים כיצד  ללמדנו, באה זו  משנה

úeëæ Bì eàöî íà,זכאי שהנידון  הדיינים מצאו  אם –eäeøèt ÄÈÀÀÀÈ
ביום; בו –åàì íàå,זכות לו מצאו  לא אם –Bðéc ïéøéáòî ÀÄÈÇÂÄÄÄ

øçîì הקודם בפרק שלמדנו  כמו למחר , הדין גמר  את דוחים – ÀÈÈ
גומרין  נפשות "דיני  א): שלאחריו (משנה וביום לזכות, ביום בו

úBâeæלחובה". úBâeæ ïéâecæî eéä הדין את שהעבירו  כיון  – ÈÄÀÇÀÄ
לעיין  כדי יותר , או שניים שניים מתכנסים הדיינים היו  מיד  למחר,

íBiäבדינו , ìk ïéé íéúBL eéä àGå ,ìëàîa ïéèòîîeכל – ÀÇÂÄÀÇÂÈÀÈÄÇÄÈÇ
בדינו , ונתנו  שנשאו  היום äìéläאותו ìk ïéðúBðå ïéàNBðåכל – ÀÀÄÀÀÄÈÇÇÀÈ
עצמו, עם או  זוגו בן  עם úéáìאחד ïéàáe ïéîékLî úøçnìåÀÇÈÃÈÇÀÄÄÈÄÀÅ

ïéc. ומתן במשא שוב וממשיכים –äkæî éðà :øîBà äkæîä ÄÇÀÇÆÅÂÄÀÇÆ
הנידון, את מזכה שאני  אמרתי אתמול –éîB÷îa éðà äkæîe– ÀÇÆÂÄÄÀÄ

בדעתי, עומד אני  áiçîועדיין éðà :øîBà áiçîäåאתמול – ÀÇÀÇÅÅÂÄÀÇÅ
הנידון, את מחייב שאני éîB÷îaאמרתי éðà áiçîeעומד ואני – ÀÇÅÂÄÄÀÄ

זו. úeëæבדעה ãnìî äáBç ãnìîä,דעתם את שמשנים ויש – ÇÀÇÅÈÀÇÅÀ
וללמד בו לחזור  היום יכול הנידון על חובה מלמד אתמול שהיה ומי

זכות, äáBçעליו  ãnììe øBæçì ìBëé Bðéà úeëæ ãnìîä ìáàÂÈÇÀÇÅÀÅÈÇÂÀÇÅÈ
ומתן המשא בשעת –,` dpyn mcewd wxta oiir)בגמר כי בארנו  שם

חובה). וללמד  לחזור  הוא יכול øácaהדין  eòè טעו הדיינים אם – ÈÇÈÈ

אתמול , שאמרו דבר  ðLïúBàושכחו ïéøékæî ïéðicä éøôBñ é– ÀÅÀÅÇÇÈÄÇÀÄÄÈ
הקודם  בפרק שלמדנו כפי  המחייבים ודברי המזכים דברי  כותבים שהיו

ג. úeëæמשנה Bì eàöî íà לזכותו דעתם את שינו שהמחייבים – ÄÈÀÀ
הנידון, זכאי;eäeøètשל שהוא לו הודיעו –åàì íàå אם – ÀÈÀÄÈ

דעתם, את שינו  לא ïéðnìהמחייבים íéãîBò,הדעות את מונים – ÀÄÇÄÀÈ
ïéáiçîואם øNò ãçàå ïékæî øNò íéðLשל רוב שיש – ÀÅÈÈÀÇÄÀÇÇÈÈÀÇÀÄ

לזכות, אחד.éàkæאחד של  ברוב לזכות שמכריעין –øNò íéðL ÇÇÀÅÈÈ
ïékæî øNò ãçàå ïéáiçîוהרי לחובה, אחד  של רוב שיש  – ÀÇÀÄÀÇÇÈÈÀÇÄ

אחד, של  ברוב לחובה מכריעים שאין א) ד, (לעיל  elôàåÇÂÄלמדנו 
ïéáiçî øNò ãçàå ïékæî øNò ãçà, הן שקולות שהדעות – ÇÇÈÈÀÇÄÀÇÇÈÈÀÇÀÄ

òãBé éðéà :øîBà ãçàå–,הכרעה íéðLeואין  íéøNò elôàå ÀÆÈÅÅÄÅÇÇÂÄÆÀÄÀÇÄ
òãBé éðéà :øîBà ãçàå ,ïéáiçî Bà ïékæî כאילו הוא והרי  – ÀÇÄÀÇÀÄÀÆÈÅÅÄÅÇ

ושנים, עשרים של דין  בית אלא כאן שאין נמצא בדין; יושב אינו
בפחות  לחובה, ולא לזכות לא נפשות, דיני  דנין שאין  היא והלכה

דיינים, ושלושה ïéðicäמעשרים eôéñBé הללו המקרים בכל – ÄÇÇÈÄ
דיינים. íéòáLמוסיפים ãò ,íéðL íéðL ?ïéôéñBî änk ãòÇÇÈÄÄÀÇÄÀÇÄÇÄÀÄ

ãçàå ואין בדעותיהם נחלקו  אלה גם ואם דיינים, שני  מוסיפים – ÀÆÈ
מוסיפים  שניים, של  ברוב לרעה ולא אחד, של  ברוב לטובה לא הכרעה

ואחד, שבעים של  זה דין בבית ואם ואחד. שבעים עד  וכן שניים, עוד
GLGLe ïékæî äMLå íéLïéáiçî äMîçå íéLהריהוéàkæ ÀÄÀÄÈÀÇÄÀÄÇÂÄÈÀÇÀÄÇÇ

ואם לזכותו . אחד  של  רוב יש שהרי –GLïéáiçî äMLå íéL ÀÄÀÄÈÀÇÀÄ
GLeïékæî äMîçå íéL,לחובה אחד של רוב אלא כאן  שאין  – ÀÄÇÂÄÈÀÇÄ

elà ãâðk elà ïéðc,ביניהם הדיינים מתווכחים –äàøiL ãò ÈÄÅÀÆÆÅÇÆÄÀÆ
ïékæîä éøác ïéáiçîä ïî ãçà ישוכנע המחייבים שאחד  עד – ÆÈÄÇÀÇÀÄÄÀÅÇÀÇÄ

והוא  הנידון. של לזכותו  אחד  של ברוב הדין  ויוכרע למזכים, ויצטרף
המחייבים, לצד  ועובר בו חוזר  המזכים מן  אחד  שאם להיפך , הדין

כמו  חובה, וללמד  לחזור  יכול  זכות המלמד אף דין  בגמר שהרי 
משנתנו  נקטה ולא הנידון . לחובת הדין  את מכריעים לעיל, שהזכרנו 

הזכות. על  מחזר  התנא שכן לחובה, ההכרעה של  הזאת האפשרות את
:`xnbd itl הנידון את פוטרים הכרעה, ואין הדעות נשתנו לא אם

מספק.
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‚øîBà ãçà:Lãça íéðLa,øîBà ãçàå:GLaLãça äL–úîi÷ ïúeãò,äæå Lãç ìL Bøeaòa òãBé äfL ¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤§¤¨¥¦§¨©Ÿ¤¥¨©¤¤¤¤¥©§¦¤Ÿ¤§¤
Lãç ìL Bøeaòa òãBé Bðéà.øîBà ãçà:GLaäL,øîBà ãçàå:äMîça–äìèa ïúeãò.øîBà ãçà:ézLa ¥¥©§¦¤Ÿ¤¤¨¥¦§¨§¤¨¥©£¦¨¥¨§¥¨¤¨¥¦§¥

úBòL,øîBà ãçàå:GLaúBòL L–úîi÷ ïúeãò.øîBà ãçà:GLaL,øîBà ãçàå:Lîça–äìèa ïúeãò. ¨§¤¨¥§¨¨¥¨©¤¤¤¨¥§¨§¤¨¥§¨¥¥¨§¥¨
äãeäé éaøøîBà:úîi÷.Lîça øîBà ãçà,øîBà ãçàå:òáLa–äìèa ïúeãò,çøæna änç LîçaL,òáLáe ©¦§¨¥©¤¤¤¨¥§¨¥§¤¨¥§¤©¥¨§¥¨¤§¨¥©¨©¦§¨§¤©

áøòna änç. ©¨©©£¨
„BúBà ïé÷ãBáe éðMä úà ïéñéðëî Ck øçàå.ïéðeëî íäéøác eàöîð íà–úeëæa ïéçúBt.ïî ãçà øîà §©©¨©§¦¦¤©¥¦§¦¦¦§§¦§¥¤§ª¨¦§¦¦§¨©¤¨¦

íéãòä:úeëæ åéìò ãnìì éì Lé,íéãéîìzä ïî ãçà Bà:äáBç åéìò ãnìì éì Lé–BúBà ïé÷zLî.ãçà øîà ¨¥¦¤¦§©¥¨¨§¤¨¦©©§¦¦¤¦§©¥¨¨¨§©§¦¨©¤¨
íéãéîìzä ïî:úeëæ åéìò ãnìì éì Lé–BúBà ïéìòîïäéðéa BúBà ïéáéLBîe,íMî ãøBé äéä àGåíBiä ìk ¦©©§¦¦¤¦§©¥¨¨§©£¦¦¦¥¥¤§¨¨¥¦¨¨©

Blk.åéøáãa Lnî Lé íà–Bì ïéòîBL.øîBà àeä elôàå:úeëæ éîöò ìò ãnìì éì Lé–Bì ïéòîBL,ãáìáe ª¦¥©¨¦§¨¨§¦©£¦¥¤¦§©¥©©§¦§§¦¦§©

bbbb.yceg ly exeaira rci dfyà÷åãå .äéä øáòù ùãåçî ,íéùìù íåé àåäù ùãåç ìù ïåùàø íåéå ,äéä àìî øáòù ùãåçäù òãé íéðùá øîàù äæ
:ùãåçä úà ã"á åùã÷ éúî íéòãåé íìåòä ìëù ãò ùãåçä éöç øáåò ïéà ä÷æçù ,äìéèá ïúåãò êìéàå ùãåçä éöçî ìáà ,ùãåçä éöç ãòdcedi iax

.zniiw xne`:éàä éìåë éòèã ùðéà ãéáòã.gxfna dngéåø÷ äòé÷ùä íå÷î ãò òé÷øä òöîàîå ,çøæî éåø÷ òé÷øä òöîà ãò äîçä úçéøæ íå÷îî
:áøòî
cccc.mipeekn mdixac e`vnp:øáãá ïúéìå àùéì ïéëéøö äúòîå.zekfa oigzet:àøéú ìà úøáò àì íà.zekf eilr cnll il yi micrd on cg` xn`

áéúëã ,åúåà íé÷úùî .äáåç ù"ëå ,úåëæ åìéôà(ä"ì øáãîá):äáåçì ïéá úåëæì ïéá ,äðòé àì ãçà ãòå.micinlzd on cg` xn`.íéðééãä éðôì íéáùåéä

`xephxa yexit
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היו לא אפילו  שבחקירות מבדיקות, חקירות שחמורות למדנו הקודמת במשנה
בטלה. עדותם יודע, איני  אמר: מהם שאחד  אלא זה, את זה מכחישים העדים
מכוונים, היו  לא העדים דברי  שאפילו יש בחקירות שאף להשמיע, באה משנתנו

קיימת. עדותם

øîBà ãçà:אומר אחד עד –Lãça íéðLaבחודש ימים בשני  – ÆÈÅÄÀÇÄÇÙÆ
עבירתו , את הנידון  עשה GLaפלוני  :øîBà ãçàåLãça äL– ÀÆÈÅÄÀÈÇÙÆ

ביום  אומר : שאחד כגון בשבוע, פלוני ביום אומרים: שניהם ברם,
בשלושה  בשבת רביעי ביום אומר : והשני  בכסלו, בשניים בשבת רביעי 

÷úîiבכסלו, ïúeãò כאן ואין  יום, לאותו  מתכוונים ששניהם – ÅÈÇÆÆ
אלא Lãçהכחשה, ìL Bøeaòa òãBé äfL בשניים האומר  – ÆÆÅÇÀÄÆÙÆ

יום, שלושים בן  מעובר , היה שעבר שהחודש  יודע Bðéàבחודש äæåÀÆÅ
Lãç ìL Bøeaòa òãBé בן חסר, היה שעבר שהחודש וסבור, – ÅÇÀÄÆÙÆ

יום  אותו  חשבונו ולפי  ימים, ותשע בשלושה עשרים היה רביעי
ביניהם הבדל שאין  ומכאן  lirlבחודש . oiir ycegd xeair oipra)

.(a ,` dpynd xe`aaחצי עד אמורים? דברים במה מבואר: בגמרא
שאחד כגון החודש , חצי לאחר  זה את זה הכחישו  אם אבל החודש .

בטלה, עדותן בו, עשר  בשבעה – והשני בחודש , עשר  בששה אומר:
חודש . ראש היה אימתי לכל, ידוע החודש  חצי שלאחר ãçàÆÈלפי 

GLa :øîBàäL,בחודש –äMîça :øîBà ãçàå,בחודש – ÅÄÀÈÀÆÈÅÇÂÄÈ
äìèa ïúeãò הם הרי ימים, בשני  הבדל  ביניהם ויש שהואיל  – ÅÈÀÅÈ

טועה. אדם אין ימים בשני  שכן  זה, את זה øîBà:מכחישים ãçàÆÈÅ
úBòL ézLa,היום התחלת אחרי –GLa :øîBà ãçàåúBòL L ÄÀÅÈÀÆÈÅÀÈÈ

הן  במשנה הנזכרות שהשעות ב), א, ברכות (במסכת בארנו  כבר –
זמניות epinia),שעות laewnk zereaw onf zecigi `le) שהיו דהיינו ,

חלק  וכל  חלקים, עשר לשנים הערב, עד מהבוקר היום, את מחלקים
את  מונים שהיו  – מכאן זמנית". "שעה נקרא היום של השנים-עשר 

מהבוקר היום של  updnהשעות :mixne` yie ,xgyd zelrn :mixne` yi)
(dngdהערב seqעד  cr mixne` yie ,miakekd z`v cr :mixne` yi)

.(dngd zriwy ושוב הלילה. שעות של המנין  התחיל  מהערב החל

היום  של השעה אורך נמצא חלקים. עשר  לשנים הלילה חלוקת לפי
והלילה  היום שבהן ליממות (פרט הלילה של השעה לאורך  שווה אינו

שהוא  שהדבר אומר, אחד עד  שאם אפוא, מלמדת, משנתנו  שווים).
אומר : והשני היום, שהתחיל  לאחר  שעות בשתי היה עליו מעיד

שעות, ÷ãòúîiבשלוש  ïúe,אחת בשעה לטעות אדם שעלול  – ÅÈÇÆÆ
עד אם אבל  הכחשה. כאן GLaואין  :øîBà ãçàL,שעות – ÆÈÅÀÈ

Lîça :øîBà ãçàå,שעות –äìèa ïúeãòשל דרכו שאין – ÀÆÈÅÀÈÅÅÈÀÅÈ
זה. את זה מכחישים הם והרי  בשעתיים, לטעות äãeäéאדם éaøÇÄÀÈ

úîi÷ :øîBà.בשעתיים אף לטעות אדם שעלול  קיימת, עדותן – ÅÇÆÆ
אם Lîçaאבל øîBà ãçà, שעות –òáLa :øîBà ãçàå– ÆÈÅÀÈÅÀÆÈÅÀÆÇ

äìèaשעות, ïúeãò:הוא והטעם יהודה, רבי  לדעת אף –LîçaL ÅÈÀÅÈÆÀÈÅ
היום, מהתחלת שעות –çøæna änç,היום חצות לפני  זה שהרי  – ÇÈÇÄÀÈ
áøòna änç òáLáe ובכגון היום, חצות לאחר כבר זה שהרי – ÀÆÇÇÈÇÇÂÈ

לטעות. רגיל  אדם אין זה
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כל בדיקת שלאחר ללמדנו , מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
ומתן. במשא הדיינים פותחים העדים

Ck øçàå,הראשון העד  בדיקת לאחר –éðMä úà ïéñéðëî– ÀÇÇÈÇÀÄÄÆÇÅÄ
השני , העד  BúBàאת ïé÷ãBáe בחקירות הראשון , את שבדקו כדרך  – ÀÄ

ובחקירה. בדרישה העדים כל  את בודקים וכן eàöîðובבדיקות, íàÄÄÀÀ
ïéðeëî íäéøác,ביניהם סתירה שאין –úeëæa ïéçúBt מתחילים – ÄÀÅÆÀËÈÄÀÄÄÀ

ובגמרא לנידון; זכות בדברי  ופותחים ומתן  במשא ב ב ב ב ))))הדיינים ((((לב לב לב לב ,,,,

אל עליך, שהעידו זה דבר  עשית לא אם לו: שאומרים מבארים, יש
מדבריהם miyxtna).תירא `aen oke)Lé :íéãòä ïî ãçà øîàÈÇÆÈÄÈÅÄÆ

úeëæ åéìò ãnìì éì, שכן וכל זכאי ; שהנידון  להוכיח, אני  רוצה – ÄÀÇÅÈÈÀ
חובה, עליו  ללמד  לו  שיש אמר, íéãéîìzäשאמרBàאם ïî ãçàÆÈÄÇÇÀÄÄ

הדיינים לפני שורות היושבים –:(mcewd wxta c dpyn oiir)éì LéÆÄ
äáBç åéìò ãnìì,חייב הנידון  כי  להוכיח, לי  יש  –ïé÷zLî ÀÇÅÈÈÈÀÇÀÄ

BúBàבגמרא א א א א ))))– לד לד לד לד ,,,, מן ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין אחד  "אמר ברייתא: מובאת
לומר תלמוד  לו ? שומעין  שאין  מניין זכות, עליו  ללמד  לי יש העדים:

לללל):):):): להלהלהלה,,,, לחובה((((במדברבמדברבמדברבמדבר ובין  לזכות בין – יענה" לא אחד ((((עיין עיין עיין עיין "ועד 

חחחח).).).). ה ה ה ה ,,,, עדותעדותעדותעדות הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם וכןוכןוכןוכן טובטובטובטוב",",",", יום יום יום יום  התלמידים """"תוספותתוספותתוספותתוספות מן לאחד מניין 
לומר תלמוד  לו ? שומעין  שאין  מניין חובה, עליו  ללמד  לי יש שאמר:

דהיינו ((((שם שם שם שם ):):):): עונה, שאינו  הוא למות – למות" בנפש יענה לא "אחד
שאם ומכאן , עונה". לזכות אבל íéãéîìzä:לחובה, ïî ãçà øîàÈÇÆÈÄÇÇÀÄÄ

BúBà ïéìòî ,úeëæ åéìò ãnìì éì Lé בית מושב למקום – ÆÄÀÇÅÈÈÀÇÂÄ
ïäéðéaהדין , BúBà ïéáéLBîe,הדיינים בין  –äéä àGå אותו – ÄÄÅÅÆÀÈÈ

Blkתלמיד, íBiä ìk íMî ãøBé, בדבריו ממש אין  ואפילו – ÅÄÈÈÇË
לו  ירידה עלייתו  תהא שלא `),כדי  ,an oixcdpq `xnb) יורידוהו שאם

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iying wxt oixcdpq zkqn

åéøáãa Lnî LiL. ¤¥©¨¦§¨¨
‰úeëæ Bì eàöî íà–eäeøèt;åàì íàå–øçîì Bðéc ïéøéáòî.úBâeæ úBâeæ ïéâecæî eéä,ìëàîa ïéèòîîe, ¦¨§§§¨§¦¨©£¦¦¦§¨¨¨¦§©§¦§©£¦§©£¨

íBiä ìk ïéé íéúBL eéä àGå,äìélä ìk ïéðúBðå ïéàNBðå,ïéc úéáì ïéàáe ïéîékLî úøçnìå.øîBà äkæîä:éðà §¨¦©¦¨©§§¦§§¦¨©©§¨§©¨¢¨©§¦¦¨¦§¥¦©§©¤¥£¦
äkæî,éîB÷îa éðà äkæîe;øîBà áiçîäå:áiçî éðà,éîB÷îa éðà áiçîe.úeëæ ãnìî äáBç ãnìîä,ìáà §©¤§©¤£¦¦§¦§©§©¥¥£¦§©¥§©¥£¦¦§¦©§©¥¨§©¥§£¨

ãnìîääáBç ãnììe øBæçì ìBëé Bðéà úeëæ.øáca eòè,ïúBà ïéøékæî ïéðicä éøôBñ éðL.úeëæ Bì eàöî íà ©§©¥§¥¨©£§©¥¨¨©¨¨§¥§¥©©¨¦©§¦¦¨¦¨§§
–eäeøèt;åàì íàå–ïéðnì íéãîBò.ïéáiçî øNò ãçàå ïékæî øNò íéðL–éàkæ.ãçàå ïéáiçî øNò íéðL §¨§¦¨§¦©¦§¨§¥¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦©©§¥¨¨§©§¦§©©

ïékæî øNò;øNò ãçàå ïékæî øNò ãçà elôàåïéáiçî,øîBà ãçàå:òãBé éðéà;ïékæî íéðLe íéøNò elôàå ¨¨§©¦©£¦©©¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦§¤¨¥¥¦¥©©£¦¤§¦§©¦§©¦
ïéáiçî Bà,øîBà ãçàå:òãBé éðéà–ïéðicä eôéñBé.ïéôéñBî änk ãò?íéðL íéðL,ãçàå íéòáL ãò. §©§¦§¤¨¥¥¦¥©¦©©¨¦©©¨¦¦§©¦§©¦©¦§¦§¤¨

GLGLe ïékæî äMLå íéLïéáiçî äMîçå íéL–éàkæ;GLGLe ïéáiçî äMLå íéLïékæî äMîçå íéL– §¦§¦¨§©¦§¦©£¦¨§©§¦©©§¦§¦¨§©§¦§¦©£¦¨§©¦
elà ãâðk elà ïéðc,ïékæîä éøác ïéáiçîä ïî ãçà äàøiL ãò. ¨¦¥§¤¤¥©¤¦§¤¤¨¦©§©§¦¦§¥©§©¦

:äáåç åéìò ãîìì éì ùé.eze` oiwzynáéúëã(íù):äðåò úåëæì àä ,äðåò åðéàã àåä úåîì ,úåîì ùôðá äðòé àì ãçà ãòå.meid lk myn cxei epi`
:íìåòì íùî ãøåé åðéà ,åéøáãá ùîî ùé ìáà .åéøáãá ùîî ïéàù åìéôàå

dddd.xgnl eze` oixiarn:ïéãä úðìä íåùî ,øçîì ãò ïéãä úà ïéøéáòî.oikfn xyr cg`e oiaiign xyr mipyêëìä ,àúéì ãçà éô ìò äòøì êúééèäå
:íéðééã åôéñåé.mipiic etiqei rcei ipi` xne` cg`e oiaiign e` oikfn mixyre mipy elit`eéðéã ïéðã ïéàå ,éîã àúéìã ïàîë òãåé éðéà øîàã éàäã

.íéøùòå äùìùî úåçôá äáåçì àìå úåëæì àì úåùôð.mipy mipyìò äáåèì àì äéèä àëéì éúëàã ,ïàëì äæå ïàëì äæ åôéñåäù íéðùä å÷ìçúð íà
éñåäì êéøö ,íéðù éô ìò äòøì àìå ãçà éô:ãçàå íéòáù ãò ïëå .íéðù ãåò ó.oikfnd ixac miaiignd on cg` d`xiy crìò äáåèì äéèä àëéàã

äàøéù ãò åà éðú àìã éàäå .äáåç ãîìì ìåëé úåëæ ãîìîä óàã ïì àîéé÷ ïéã øîâ úòùáã .íéáééçîä éøáã íéëæîä ïî ãçà äàøé íà ïéãä àåäå .ãçà éô
:øãäî÷ úåëæà àðúã ,ïéáééçîä éøáã ïéëæîä ïî ãçà

`xephxa yexit

לו  היא בושה כל , לעין שם שם שם שם ).).).).היום åéøáãa((((רשרשרשרש""""יייי Lnî Lé íà– ÄÅÇÈÄÀÈÈ
הנידון , של לזכותו  ממש של  ראיה בהם שמוצאים התלמיד , של

Bì ïéòîBLלעולם משם יורד  ואינו  """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ועייןועייןועייןועיין בגמראבגמראבגמראבגמרא;;;; ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ÀÄ
טובטובטובטוב")")")") לפניהם,יום יום יום יום  ענין שאותו  זמן כל  משם יורד  אינו המאירי: ולפי  .

המזכים. רוב להשלים מצטרף והוא גמרוהו . àeäשלא elôàå– ÇÂÄ
– úeëæהנידון  éîöò ìò ãnìì éì Lé :øîBàללמד אני  רוצה – ÅÆÄÀÇÅÇÇÀÄÀ

סנגוריה, åéøáãaעלי  Lnî LiL ãáìáe ,Bì ïéòîBLכלומר – ÀÄÄÀÇÆÅÇÈÄÀÈÈ
עם  מתחשבים ממש , בהם שיש  דברים אמר ואם דבריו , את שבוחנים

דעתו .

i p y m e i
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נפשות. בדיני  הדין  את גומרים כיצד  ללמדנו, באה זו  משנה

úeëæ Bì eàöî íà,זכאי שהנידון  הדיינים מצאו  אם –eäeøèt ÄÈÀÀÀÈ
ביום; בו –åàì íàå,זכות לו מצאו  לא אם –Bðéc ïéøéáòî ÀÄÈÇÂÄÄÄ

øçîì הקודם בפרק שלמדנו  כמו למחר , הדין גמר  את דוחים – ÀÈÈ
גומרין  נפשות "דיני  א): שלאחריו (משנה וביום לזכות, ביום בו

úBâeæלחובה". úBâeæ ïéâecæî eéä הדין את שהעבירו  כיון  – ÈÄÀÇÀÄ
לעיין  כדי יותר , או שניים שניים מתכנסים הדיינים היו  מיד  למחר,

íBiäבדינו , ìk ïéé íéúBL eéä àGå ,ìëàîa ïéèòîîeכל – ÀÇÂÄÀÇÂÈÀÈÄÇÄÈÇ
בדינו , ונתנו  שנשאו  היום äìéläאותו ìk ïéðúBðå ïéàNBðåכל – ÀÀÄÀÀÄÈÇÇÀÈ
עצמו, עם או  זוגו בן  עם úéáìאחד ïéàáe ïéîékLî úøçnìåÀÇÈÃÈÇÀÄÄÈÄÀÅ

ïéc. ומתן במשא שוב וממשיכים –äkæî éðà :øîBà äkæîä ÄÇÀÇÆÅÂÄÀÇÆ
הנידון, את מזכה שאני  אמרתי אתמול –éîB÷îa éðà äkæîe– ÀÇÆÂÄÄÀÄ

בדעתי, עומד אני  áiçîועדיין éðà :øîBà áiçîäåאתמול – ÀÇÀÇÅÅÂÄÀÇÅ
הנידון, את מחייב שאני éîB÷îaאמרתי éðà áiçîeעומד ואני – ÀÇÅÂÄÄÀÄ

זו. úeëæבדעה ãnìî äáBç ãnìîä,דעתם את שמשנים ויש – ÇÀÇÅÈÀÇÅÀ
וללמד בו לחזור  היום יכול הנידון על חובה מלמד אתמול שהיה ומי

זכות, äáBçעליו  ãnììe øBæçì ìBëé Bðéà úeëæ ãnìîä ìáàÂÈÇÀÇÅÀÅÈÇÂÀÇÅÈ
ומתן המשא בשעת –,` dpyn mcewd wxta oiir)בגמר כי בארנו  שם

חובה). וללמד  לחזור  הוא יכול øácaהדין  eòè טעו הדיינים אם – ÈÇÈÈ

אתמול , שאמרו דבר  ðLïúBàושכחו ïéøékæî ïéðicä éøôBñ é– ÀÅÀÅÇÇÈÄÇÀÄÄÈ
הקודם  בפרק שלמדנו כפי  המחייבים ודברי המזכים דברי  כותבים שהיו

ג. úeëæמשנה Bì eàöî íà לזכותו דעתם את שינו שהמחייבים – ÄÈÀÀ
הנידון, זכאי;eäeøètשל שהוא לו הודיעו –åàì íàå אם – ÀÈÀÄÈ

דעתם, את שינו  לא ïéðnìהמחייבים íéãîBò,הדעות את מונים – ÀÄÇÄÀÈ
ïéáiçîואם øNò ãçàå ïékæî øNò íéðLשל רוב שיש – ÀÅÈÈÀÇÄÀÇÇÈÈÀÇÀÄ

לזכות, אחד.éàkæאחד של  ברוב לזכות שמכריעין –øNò íéðL ÇÇÀÅÈÈ
ïékæî øNò ãçàå ïéáiçîוהרי לחובה, אחד  של רוב שיש  – ÀÇÀÄÀÇÇÈÈÀÇÄ

אחד, של  ברוב לחובה מכריעים שאין א) ד, (לעיל  elôàåÇÂÄלמדנו 
ïéáiçî øNò ãçàå ïékæî øNò ãçà, הן שקולות שהדעות – ÇÇÈÈÀÇÄÀÇÇÈÈÀÇÀÄ

òãBé éðéà :øîBà ãçàå–,הכרעה íéðLeואין  íéøNò elôàå ÀÆÈÅÅÄÅÇÇÂÄÆÀÄÀÇÄ
òãBé éðéà :øîBà ãçàå ,ïéáiçî Bà ïékæî כאילו הוא והרי  – ÀÇÄÀÇÀÄÀÆÈÅÅÄÅÇ

ושנים, עשרים של דין  בית אלא כאן שאין נמצא בדין; יושב אינו
בפחות  לחובה, ולא לזכות לא נפשות, דיני  דנין שאין  היא והלכה

דיינים, ושלושה ïéðicäמעשרים eôéñBé הללו המקרים בכל – ÄÇÇÈÄ
דיינים. íéòáLמוסיפים ãò ,íéðL íéðL ?ïéôéñBî änk ãòÇÇÈÄÄÀÇÄÀÇÄÇÄÀÄ

ãçàå ואין בדעותיהם נחלקו  אלה גם ואם דיינים, שני  מוסיפים – ÀÆÈ
מוסיפים  שניים, של  ברוב לרעה ולא אחד, של  ברוב לטובה לא הכרעה

ואחד, שבעים של  זה דין בבית ואם ואחד. שבעים עד  וכן שניים, עוד
GLGLe ïékæî äMLå íéLïéáiçî äMîçå íéLהריהוéàkæ ÀÄÀÄÈÀÇÄÀÄÇÂÄÈÀÇÀÄÇÇ

ואם לזכותו . אחד  של  רוב יש שהרי –GLïéáiçî äMLå íéL ÀÄÀÄÈÀÇÀÄ
GLeïékæî äMîçå íéL,לחובה אחד של רוב אלא כאן  שאין  – ÀÄÇÂÄÈÀÇÄ

elà ãâðk elà ïéðc,ביניהם הדיינים מתווכחים –äàøiL ãò ÈÄÅÀÆÆÅÇÆÄÀÆ
ïékæîä éøác ïéáiçîä ïî ãçà ישוכנע המחייבים שאחד  עד – ÆÈÄÇÀÇÀÄÄÀÅÇÀÇÄ

והוא  הנידון. של לזכותו  אחד  של ברוב הדין  ויוכרע למזכים, ויצטרף
המחייבים, לצד  ועובר בו חוזר  המזכים מן  אחד  שאם להיפך , הדין

כמו  חובה, וללמד  לחזור  יכול  זכות המלמד אף דין  בגמר שהרי 
משנתנו  נקטה ולא הנידון . לחובת הדין  את מכריעים לעיל, שהזכרנו 

הזכות. על  מחזר  התנא שכן לחובה, ההכרעה של  הזאת האפשרות את
:`xnbd itl הנידון את פוטרים הכרעה, ואין הדעות נשתנו לא אם

מספק.

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïécä øîâð–Bì÷ñì BúBà ïéàéöBî.ïéc úéáì õeç äéä äìé÷qä úéa,øîàpL(ãé ,ãë àø÷éå):"ìl÷îä-úà àöBä". ¦§©©¦¦¦§¨§¥©§¦¨¨¨§¥¦¤¤¡©¥¤©§©¥

Bãéa ïéøãeqäå ïéc úéa çút ìò ãîBò ãçà,epnî ÷Bçø ñeqä áëBø ãçà íãàå,eäàBø àäiL éãk.øîBà ¤¨¥©¤©¥¦§©¨¦§¨§¨¨¤¨¥©¨¦¤§¥¤§¥¥¥
ãçà:úeëæ åéìò ãnìì éì Lé–éðî äläïéøãeqa ó,Bãéîòîe õø ñeqäå.àeä elôàåøîBà:ìò ãnìì éì Lé ¤¨¤¦§©¥¨¨§©¨¥¦©¨¦§©¨©£¦©£¦¥¤¦§©¥©

úeëæ éîöò–BúBà ïéøéæçî,àíéîòt äMîçå äòaøà elô,åéøáãa Lnî LiL ãáìáe.úeëæ Bì eàöî–eäeøèt; ©§¦§©£¦¦£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦¦§©¤¥©¨¦§¨¨¨§§§¨
åàì íàå–ì÷qì àöBé.åéðôì àöBé æBøëå:úéðBìt äøáò øáòL ìò ì÷qì àöBé éðBìt ïa éðBìt Léà,éðBìôe §¦¨¥¦¨¥§¨¥§¨¨¦§¦¤§¦¥¦¨¥©¤¨©£¥¨§¦§¦

åéãò éðBìôe;òãBiL éî ìkúeëæ Bì,åéìò ãnìéå àáé. §¦¥¨¨¦¤¥©§¨Ÿ¦©¥¨¨
·úBnà øNòk äìé÷qä úéaî ÷Bçø äéä–Bì íéøîBà:äcåúä.ïécåúî ïéúîenä Cøc ïkL,äcåúnä ìkL ¨¨¨¦¥©§¦¨§¤¤©§¦¦§©¥¤¥¤¤©¨¦¦§©¦¤¨©¦§©¤

Bì Léàaä íìBòì ÷ìç.òLBäé Bì øîàL ïëòa eðéöî ïkL(ë¯èé ,æ òùåäé):àð-íéN éða"éäGà 'äì ãBáë ¤¥¤¨¨©¨¤¥¨¦§¨¨¤¨©§ª©§¦¦¨¨©¡¥
ìàøNé"äãBú Bì-ïúåøîBâå.øîàiå òLBäé-úà ïëò ïòiå",äðîà"úàæëå ìàøNé éäGà 'äì éúàèç éëðà ¦§¨¥§¤¨§¥©©©¨¨¤§ª©©Ÿ©¨§¨¨Ÿ¦¨¨¦©¡¥¦§¨¥§¨Ÿ
øîBâå.Béecå Bì øtkL ïépîe?øîàpL(äë ,íù íù):"äfä íBia 'ä Eøkòé eðzøëò äî òLBäé øîàiå"–íBiä §¥¦©¦¤¦¤¦¤¤¡©©Ÿ¤§ª©¤£©§¨©§¨§©©¤©

øeëò äzà äfä,àaä íìBòì øeëò äzà éàå.úBcåúäì òãBé Bðéà íàå–Bì íéøîBà:øîà:éúúéî àäz ©¤©¨¨§¦©¨¨¨¨©¨§¦¥¥©§¦§©§¦¡Ÿ§¥¦¨¦
éúBðBò ìk ìò äøtk.äãeäé éaøøîBà:ínæî àeäL òãBé äéä íà,øîBà:éúBðBò ìk ìò äøtk éúúéî àäz, ©¨¨©¨£©©¦§¨¥¦¨¨¥©¤§ª¨¥§¥¦¨¦©¨¨©¨£©

e`̀̀̀.oic zial ueg .oicd xnbp:øèôéå úåëæ åì åàöîé ,äìé÷ñä úéáì åúåà ïéëéìåîù ãåòá àîù .ã"áî ÷åçø.ecia oixceqdeéðäì:åøéæçäì ïîéñ àåäå .ó
.eixaca ynn `diy calaeåúòã áùéúú éìåàå åéúåðòè åîúúñð àúåúòá úîçî àîìã ,åúåà ïéøéæçî ãáìá äéðùå äðåùàø íòô ,åéøáãá ùîî ïéà íàå

:íéîòô ùîçå òáøà åúåà ïéøéæçî æàù åéøáãá ùîî ùé íà åðééòéù íéîëç éãéîìú éðù åì ïéøñåîå .åúåà ïéøéæçî ïéà êë ìò øúåé ,åéúåðòè øåëæéå åéìò
.eicr ipelte ipelte:åäì íéæîã àëéà àîìã .éðåìô íå÷îá .úéðåìô äòùá éðåìô íåéá úéðåìô äøéáò øáòù

aaaa.dliwqd zian wegx did:úåãåúäì ìåëé àìå åúòã óøèú àîù äìé÷ñä úéáì áåø÷ã.dcez el ozeïëò úâéøä ,åîöò éô ìò âøäð íãà ïéàã â"òàå
:äúéä äòù úàøåä.iziyr z`fke z`fke:äùî éîéá íéîøçá ìòîù ùøôî àøîâá.mnefn `edy:ïéîîåæ ïä åéãòù.onvr z` zewplúåéøáä ïî

`xephxa yexit
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לבית  אותו הוליכו וכבר חייב, הנידון שיצא לאחר  שאף ללמד, מוסיפה זו משנה

ונקטה  אותו . מחזירין  זכות, עליו ללמד לי  יש  ואמר: מהם אחד בא אם הסקילה,

שנלמד כמו  דין, בית מיתות בארבע ראשונה נמנית שהיא לפי סקילה, משנתנו
דין בית מיתות בשאר נוהגים כך  בסקילה, שנוהגים כמו  ברם, הבא; (m"anx).בפרק

ïécä øîâðדי פסק ויצא סקילה,– לחייבו  הנידון של ïéàéöBîנו ÄÀÇÇÄÄÄ
Bì÷ñì BúBà.דינו שנגמר יום באותו –õeç äéä äìé÷qä úéa ÀÈÀÅÇÀÄÈÈÈ

ïéc úéáì פסק לביצוע עד  שהות שתהא כדי הדין , מבית רחוק – ÀÅÄ
אותו. ויצילו זכות עליו  ללמד  יבואו  בינתיים שמא øîàpLÆÆÁÇ:הדין ,

"ìl÷îä-úà àöBä" דין לבית חוץ היה ההריגה שמקום ומכאן  – ÅÆÇÀÇÅ
איגר איגר איגר איגר )))) עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי ותוסותוסותוסותוס'''' טוב טוב טוב טוב """" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  çút.((((עייןעייןעייןעיין ìò ãîBò ãçàÆÈÅÇÆÇ

ïéc úéa,לסקילה הנידון  את שהוליכו בשעה –Bãéa ïéøãeqäå ÅÄÀÇÈÄÀÈ
במשנתנו , להלן  כמבואר  הצורך , בשעת בהם להניף –ãçà íãàåÀÈÈÆÈ

ñeqä áëBø,סוס על רוכב –epnî ÷Bçø פתח על מהעומד  – ÅÇÈÄÆ
הדין , eäàBøבית àäiL éãk לראותו יכול  שעדיין כזה במרחק – ÀÅÆÀÅÅ

ואם בסודרו . מניף ãçàכשהוא øîBà: הדין בית בפני  –éì Lé ÅÆÈÆÄ
úeëæ åéìò ãnìì,לסקילה שהוציאוהו  האדם על –äläהעומד – ÀÇÅÈÈÀÇÈ

הדין , בית פתח ïéøãeqaעל óéðî היוצא את שיעכבו  לסימן  – ÅÄÇÈÄ
הסוס,ñeqäåלסקילה, על הרוכב –Bãéîòîe õø שיחקרו עד  – ÀÇÈÇÂÄ

זכ עליו  ללמד  הבא זה, של בדבריו  טעם יש  אם דין , elôàåÇÂÄות.בית
øîBà àeä:עצמו הנידון  –,úeëæ éîöò ìò ãnìì éì Lé ÅÆÄÀÇÅÇÇÀÄÀ

BúBà ïéøéæçî, דבריו את לשמוע הדין , לבית –äòaøà elôà ÇÂÄÄÂÄÇÀÈÈ
åéøáãa Lnî LiL ãáìáe ,íéîòt äMîçå,מבואר בגמרא – ÇÂÄÈÀÈÄÄÀÇÆÅÇÈÄÀÈÈ

בדבריו , ממש  שאין פי  על  אף אותו, מחזירין  ושנייה ראשונה שפעם
עליו  דעתו  תתיישב בינתיים ואולי  טענותיו , נסתתמו  הפחד מפני  שמא
ושולחים  אותו , מוציאים בדבריו ממש  נמצא לא ואם טענותיו . ויזכור

על ללמד  לי יש ואומר: חוזר  הוא שאם חכמים, תלמידי שני אתו
מחזירים  בדבריו, ממש  יש ואם במקום, דבריו  את בוחנים זכות, עצמי 

פעמים. כמה אפילו  דין  לבית úeëæאותו Bì eàöîלאחר אם – ÈÀÀ
זכות, לו  מצאו אותו ;eäeøètשהחזירוהו  זיכו  –åàì íàå אם – ÀÈÀÄÈ

זכות, לו מצאו  ì÷qìלא àöBé. דינו שנפסק כפי  –àöBé æBøëå ÅÄÈÅÀÈÅ
åéðôì:מכריז והוא –ìò ì÷qì àöBé éðBìt ïa éðBìt Léà ÀÈÈÄÀÄÆÀÄÅÄÈÅÇ

åéãò éðBìôe éðBìôe ,úéðBìt äøáò øáòL,מבואר בגמרא – ÆÈÇÂÅÈÀÄÀÄÀÄÅÈ
ובשעה  פלוני  ביום פלונית עבירה שעבר בהכרזתו , מפרט שהכרוז
ומסיים  עדיו. את להזים יבואו כך  מתוך  שמא פלוני , ובמקום פלונית

åéìòהכרוז: ãnìéå àáé ,úeëæ Bì òãBiL éî ìkאמר ואם – ÈÄÆÅÇÀÈÙÄÇÅÈÈ
לעיל . כאמור אותו , מעכבים זכות, עליו  ללמד  לי יש אחד:

i y i l y m e i
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מתוודה  דין, בית מיתות מארבע באחת ליהרג היוצא שכל ללמד , באה משנתנו
חטאיו. על

úBnà øNòk äìé÷qä úéaî ÷Bçø äéäלהיסקל היוצא היה – ÈÈÈÄÅÇÀÄÈÀÆÆÇ
הסקילה, מבית אמות כעשר של äcåúäבמרחק :Bì íéøîBà– ÀÄÄÀÇÅ

לבית  שקרוב רחוק? ולמה חטאיך; שאר על וכן שעשית, העבירה על 

להתוודות. יוכל  ולא עליו  דעתו תיטרף שמא חשש  יש  ïkLÆÅהסקילה
ïécåúî ïéúîenä Cøc,עוונותיהם על  –Bì Lé äcåúnä ìkL ÆÆÇÈÄÄÀÇÄÆÈÇÄÀÇÆÆ

àaä íìBòì ÷ìçעל מכפרת וידוי, לה שקדם דין, בית שמיתת – ÅÆÈÈÇÈ
אדם. של  "éðaעוונותיו :òLBäé Bì øîàL ïëòa eðéöî ïkLÆÅÈÄÀÈÈÆÈÇÀËÇÀÄ

äãBú Bì-ïúå ìàøNé éäGà 'äì ãBáë àð-íéNdn il `p cbde ÄÈÈÇÁÅÄÀÈÅÀÆÈ
.ipnn cgkz l` ziyréëðà äðîà ,øîàiå òLBäé-úà ïëò ïòiåÇÇÇÈÈÆÀËÇÇÙÇÈÀÈÈÙÄ

úàæëå ìàøNé éäGà 'äì éúàèç"iziyr z`fke,מבואר בגמרא – ÈÈÄÇÁÅÄÀÈÅÀÈÙ
הכל. על  בדבריו  והתוודה משה, בימי גם בחרמים עכן  ïépîeÄÇÄשמעל 

Béecå Bì øtkL?שהתוודה ידי  על  עוונותיו לו  שנתכפרו –:øîàpL ÆÄÆÄÆÆÁÇ
"äfä íBia 'ä Eøkòé eðzøëò äî òLBäé øîàiå" בא – ÇÙÆÀËÇÆÂÇÀÈÇÀÈÀÇÇÆ

לומר: íìBòìיהושע øeëò äzà éàå ,øeëò äzà äfä íBiäÇÇÆÇÈÈÀÄÇÈÈÈÈ
àaä.הבא לעולם חלק לו  יש המתוודה שכל  ומכאן –Bðéà íàå ÇÈÀÄÅ

úBcåúäì òãBé חטאיו שאר  זוכר  שאינו  ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),– ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ÅÇÀÄÀÇ
éúBðBò ìk ìò äøtk éúúéî àäz :øîà :Bì íéøîBà ויוצא – ÀÄÁÙÀÅÄÈÄÇÈÈÇÈÂÇ

וידוי . ידי ínæîבזה àeäL òãBé äéä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÅÇÆÀËÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äæ ïBòî õeç.Bì eøîà:ïk íà,Ck íéøîBà íãà ìk eäé,ïîöò úà úBwðì éãk. ¥¨¤¨§¦¥§¨¨¨§¦¨§¥§©¤©§¨
‚úBnà òaøà äìé÷qä úéaî ÷Bçø äéä–åéãâa úà BúBà ïéèéLôî.Léàä–åéðôlî BúBà ïéqëî,äMàäå ¨¨¨¦¥©§¦¨©§©©©§¦¦¤§¨¨¨¦§©¦¦§¨¨§¨¦¨
–äéøçàîe äéðôlî;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà:íøò ì÷ñð Léàä,änøò úì÷ñð äMàä ïéàå. ¦§¨¤¨¥©£¤¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¨¦¦§¨¨Ÿ§¥¨¦¨¦§¤¤£ª¨
„úBîB÷ ézL dBáb äéä äìé÷qä úéa.ãçàåéðúî ìò BôçBc íéãòä ïî;CtäðBaì ìò–ìò BëôBä ¥©§¦¨¨¨¨©§¥¤¨¦¨¥¦£©¨§¨¤§©©¦§©

åéðúî.da úî íà–àöé;åàì íàå–Baì ìò dðúBðå ïáàä úà ìèBð éðMä.da úî íà–àöé;åàì íàå ¨§¨¦¥¨¨¨§¦¨©¥¦¥¤¨¤¤§§¨©¦¦¥¨¨¨§¦¨
–ìàøNé ìëa Búîéâø,øîàpL(æ ,æé íéøáã):"äðøçàa íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé".ìk §¦¨§¨¦§¨¥¤¤¡©©¨¥¦¦§¤¨¦Ÿ¨©£¦§©¨¨¨¨©£Ÿ¨¨

ïéìúð ïéì÷ñpä;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:äìúð Bðéà,ócâîä àlàäøæ äãBáò ãáBòäå.Léàä ©¦§¨¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¥¦§¤¤¨©§©¥§¨¥£¨¨¨¨¦

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .íéãòä ìòå íéðééãä ìò æòì åàéöåéå
bbbb.eicba z` oihiytnáéúëã(ã"ë àø÷éå):åúåñë àìå ,åúåà åîâøå.eiptln eze` oiqkn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åéðôìî åðîî èòî øîåìë ãçà ÷øô
cccc.zenew izy deab did:õøàì íùî åìéôîå.eipzn lr ekted:øúåé äðåâî ïã÷øô áëùåî àåäùëù.scbn:'ä úà êøáî.dxf dcear caereóãâî éîð

áéúëã .àåä(å"è øáãîá):úøáãî äøæ äãåáòá äùøô äúåàå ,óãâî àåä 'ä úà 'åâå äîø ãéá äùòú øùà ùôðäå.cg` meia mipy oipc oi`eïéã úéáá

`xephxa yexit

שקר, עדות עליו  והעידו רע לו לעשות זממו  שעדיו –àäz :øîBàÅÀÅ
äæ ïBòî õeç ,éúBðBò ìk ìò äøtk éúúéî בו שנתחייבתי – ÄÈÄÇÈÈÇÈÂÇÅÈÆ

עשיתיו . לא כי  כפרה, צריך  איני זה עוון שעל Bìמיתה, eøîà– ÈÀ
יהודה: לרבי  ïkחכמים íà להתוודות למיתה לנידון מותר  אם – ÄÅ

זה", מעוון "חוץ ולומר זה Ckבלשון íéøîBà íãà ìk eäé– ÀÈÈÈÀÄÈ
כן, יאמרו  החוטאים ïîöòאף úà úBwðì éãk הבריות בעיני  – ÀÅÀÇÆÇÀÈ

העדים. ועל הדיינים על לעז  יוציאו כך  ידי ועל זכאים, עצמם ולהראות

מיתתי "תהא בוידויו : אומר  עליו , העידו  ששקר  היודע אפילו  לפיכך
אותו . משתקים זה", מעוון  "חוץ אומר ואם עוונותי". כל על כפרה

.dkld oke: אמרו `ezeבגמרא oiwyn ,bxdil `veid"(שהתוודה (אחר
ezrc sxhizy ick ,oii ly qeka dpeal ly hxewירגיש ולא (שישתכר 

– כך  כל  שנאמרהמאיריהמאיריהמאיריהמאיריבמיתתו  וווו):):):):), לא לא לא לא ,,,, לאובד,((((משלימשלימשלימשלי שכר "תנו
נפש " למרי  ב ב ב ב ))))ויין  יגיגיגיג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  בבבב;;;; מגמגמגמג,,,, .((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לגבי ברם, ערום. כשהוא נסקל  סקילה, המחוייב שאיש, ללמדנו , באה זו משנה
וחכמים. יהודה רבי נחלקו סקילה, שנתחייבה אשה

äéä– להיסקל היוצא –,úBnà òaøà äìé÷qä úéaî ÷Bçø ÈÈÈÄÅÇÀÄÈÇÀÇÇ
åéãâa úà BúBà ïéèéLôî שנאמר ידידידיד):):):):– כדכדכדכד,,,, "ורגמו ((((ויקראויקראויקראויקרא ÇÀÄÄÆÀÈÈ

– כסותו `ezeאותו" שימהר((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))בלא כדי  הטעם: מבארים ויש .
åéðôlî.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))למות BúBà ïéqëî ,Léàä, ערוותו מקום את – ÈÄÀÇÄÄÀÈÈ

äMàäåאותה מכסים להיסקל , אשה מוציאים אם –äéðôlî ÀÈÄÈÄÀÈÆÈ
äéøçàîe.צניעות משום –äãeäé éaø éøácרבי שסובר  – ÅÇÂÆÈÄÀÅÇÄÀÈ

ערומה. נסקלת אשה שאף ì÷ñðיהודה, Léàä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÄÀÈ
íøò, מלפניו בכיסוי  כלומר –änøò úì÷ñð äMàä ïéàå– ÈÙÀÅÈÄÈÄÀÆÆÂËÈ

מבואר, בגמרא חלוק. לבושה אלא ומאחריה, מלפניה בכיסוי אפילו
– אותו " "ורגמו הכתוב את דורשים אבל`ezeשחכמים כסותו , בלא

dze`.בכסותה:`xnba cer `aeneבתורה יח יח יח יח ):):):):כתוב יט יט יט יט ,,,, "ואהבת ((((ויקראויקראויקראויקרא

יפה.jenk"לרעך מיתה לו ברור מיתה, נתחייב רעך  שאם מכאן , –
כ נחלקו  לאשה ובזה נוח סובר : יהודה שרבי  וחכמים, יהודה רבי אן 

נסקלת  האשה אף ולכן  כבודה, על  לשמור  מאשר  מיתתה את שיחישו
חכמים  אבל לה. יפה זו  מיתה שכן ומאחריה מלפניה בכיסוי ערומה

שלא  ובלבד  למות, שתשהה אף בלבושה, שתיסקל  לה שנוח סוברים,
זה  אין – באיש ברם, יותר . יפה מיתה אצלה היא וזו  בזיון, לה יהא

מהר ; יותר מיתתו שתהא לו ונוח ערום, להיסקל כך  כל  בזיון אצלו 
ערומה. נסקלת האשה ואין  ערום, נסקל האיש חכמים: אומרים הלכך 

.minkgk dklde
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סקילה. מיתת היתה כיצד לבאר , באה משנתנו 

úBîB÷ ézL dBáb äéä äìé÷qä úéaשש והיינו אדם, של – ÅÇÀÄÈÈÈÈÇÀÅ
ישראלישראלישראלישראל")")")")אמות ועדיו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  הוא למעלה, עולה לסקילה הנידון .

מעומד  כשהוא למטה אותו ומפילים אסורות, וידיו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;עמו,

åéðúîרמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).). ìò BôçBc íéãòä ïî ãçà ומפילו מאחוריו, – ÆÈÄÈÅÄÂÇÈÀÈ
הסקילה; בית של הגג משפת ìòלארץ BëôBä ,Baì ìò CtäðÆÀÇÇÄÀÇ

åéðúî הופכו הארץ, לצד שלבו היינו  לבו , על ונפל  שנהפך  לאחר – ÈÀÈ
לכך  טעמים ושני  למעלה. פניו  שיהיו  הגב, על  miyxtnd):העד itl)

יותר .`. מגונה הארץ, לצד  למטה, כשפניו  שיהא a.שהשכיבה כדי
כפי לבו , על אבן השני העד  נותן  כך  אחר  שכן  מעלה, לצד לבו 

במשנתנו . להלן daשנלמד úî íà זו בנפילה מת הנידון אם – ÄÅÈ
הגג, סקיàöéמעל מצוות בזה נתקיימה כלומר, למדים – בגמרא לה. ÈÈ

מהכתוב יגיגיגיג):):):):זה יט יט יט יט ,,,, יסקל ((((שמות שמות שמות שמות  ±"סקול "dxii dxi e` הכתוב השווה
הארץ על  שנפל הנדחף, עם עליו , האבן שנפלה הנסקל, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))את

åàì íàå,הסקילה בית מעל  בנפילתו עדיין  מת לא אם –éðMä– ÀÄÈÇÅÄ
השני , ïáàäהעד  úà ìèBð,בגמרא ומובא שם; מוכנה שהיתה – ÅÆÈÆÆ

אחר ביחד , אותה מגביהים העדים ושני  אדם, בני שני משא בה שהיה
השני, של  בידו האחד מניחה השני,dðúBðåכך  –Baì ìòשל – ÀÀÈÇÄ

לבו  על  בכוח האבן את שמשליך כלומר  לסקילה, (oixcdpqהנידון
.(a ,dnda úî íà, לבו על  האבן  בנפול מת אם –àöéידי – ÄÅÈÈÈ

סקילה, åàìמצוות íàåמת לא אם ìàøNéעדיין,– ìëa Búîéâø ÀÄÈÀÄÈÀÈÄÀÈÅ
באבנים, אותו לרגום כולם מוסיפים –:øîàpLíéãòä ãé" ÆÆÁÇÇÈÅÄ

"äðøçàa íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz וכותב – ÄÀÆÈÄÙÈÇÂÄÀÇÈÈÈÈÇÂÙÈ
אצלם  הדבר שאותו  "לפי  ג): ז , (להלן למשנה בפירושו  הרמב"ם

(micrd lv`),דברים סיפור  אצלנו  והוא בחושיהם, שהשיגוהו  אמת

יתברך, השם ציוה ולפיכך  מהם. ששמענו מה אלא יודעים אנו  שאין
הענין". על  ממונים העדים ïéìúðשיהיו ïéì÷ñpä ìkחייבי כל – ÈÇÄÀÈÄÄÀÄ

שנסקל לאחר  אותם;סקילה, תולים ומתו , øæòéìàו  éaø éøác– ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
שנאמר  כבכבכבכב):):):):לפי כא כא כא כא ,,,, והומת,((((דבריםדבריםדבריםדברים מות משפט חטא באיש  יהיה "וכי

לומר תלמוד נתלין ? המומתין כל יכול  ודרשו : עץ", על אותו  ותלית
כגכגכגכג):):):): שם שם שם שם ,,,, זה((((שםשםשםשם מקלל מה – תלוי " אֿלהים קללת (scbnd)"כי 

נתלה. שבסקילה כל  אף "ותלית", בו : שכתוב ונתלה, שבסקילה,
ócâîä àlà ,äìúð Bðéà :íéøîBà íéîëçå,'ה שם המחרף – ÇÂÈÄÀÄÅÄÀÆÆÈÇÀÇÅ

תלוי", אֿלהים קללת "כי  äøæשנאמר: äãBáò ãáBòäå שאף – ÀÈÅÂÈÈÈ
בו שנאמר מגדף, נקרא לללל):):):):הוא טו טו טו טו ,,,, ודינו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מגדף", הוא ה' "את

minkgk.בסקילה dklde .(a ,dn oixcdpq ,`xnba oiir)ïéìBz LéàäÈÄÄ
éaø éøác ;õòä étìk äéðt äMàäå ,íòä étìk åéðt BúBàÈÈÀÇÅÈÈÀÈÄÈÈÆÈÀÇÅÈÅÄÀÅÇÄ
úéìúð äMàä ïéàå ,äìúð Léàä :íéøîBà íéîëçå .øæòéìàÁÄÆÆÇÂÈÄÀÄÈÄÄÀÆÀÅÈÄÈÄÀÅ

שנאמר כבכבכבכב):):):):– כאכאכאכא,,,, והומת,((((דבריםדבריםדבריםדברים מות משפט חטא באיש  יהיה "וכי
ודרשו : אותו", אשה`yiותלית א א א א ).).).).ולא מומומומו,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ïäì((((גמרא גמרא גמרא גמרא  øîàÈÇÈÆ
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‡ïécä øîâð–Bì÷ñì BúBà ïéàéöBî.ïéc úéáì õeç äéä äìé÷qä úéa,øîàpL(ãé ,ãë àø÷éå):"ìl÷îä-úà àöBä". ¦§©©¦¦¦§¨§¥©§¦¨¨¨§¥¦¤¤¡©¥¤©§©¥

Bãéa ïéøãeqäå ïéc úéa çút ìò ãîBò ãçà,epnî ÷Bçø ñeqä áëBø ãçà íãàå,eäàBø àäiL éãk.øîBà ¤¨¥©¤©¥¦§©¨¦§¨§¨¨¤¨¥©¨¦¤§¥¤§¥¥¥
ãçà:úeëæ åéìò ãnìì éì Lé–éðî äläïéøãeqa ó,Bãéîòîe õø ñeqäå.àeä elôàåøîBà:ìò ãnìì éì Lé ¤¨¤¦§©¥¨¨§©¨¥¦©¨¦§©¨©£¦©£¦¥¤¦§©¥©

úeëæ éîöò–BúBà ïéøéæçî,àíéîòt äMîçå äòaøà elô,åéøáãa Lnî LiL ãáìáe.úeëæ Bì eàöî–eäeøèt; ©§¦§©£¦¦£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦¦§©¤¥©¨¦§¨¨¨§§§¨
åàì íàå–ì÷qì àöBé.åéðôì àöBé æBøëå:úéðBìt äøáò øáòL ìò ì÷qì àöBé éðBìt ïa éðBìt Léà,éðBìôe §¦¨¥¦¨¥§¨¥§¨¨¦§¦¤§¦¥¦¨¥©¤¨©£¥¨§¦§¦

åéãò éðBìôe;òãBiL éî ìkúeëæ Bì,åéìò ãnìéå àáé. §¦¥¨¨¦¤¥©§¨Ÿ¦©¥¨¨
·úBnà øNòk äìé÷qä úéaî ÷Bçø äéä–Bì íéøîBà:äcåúä.ïécåúî ïéúîenä Cøc ïkL,äcåúnä ìkL ¨¨¨¦¥©§¦¨§¤¤©§¦¦§©¥¤¥¤¤©¨¦¦§©¦¤¨©¦§©¤

Bì Léàaä íìBòì ÷ìç.òLBäé Bì øîàL ïëòa eðéöî ïkL(ë¯èé ,æ òùåäé):àð-íéN éða"éäGà 'äì ãBáë ¤¥¤¨¨©¨¤¥¨¦§¨¨¤¨©§ª©§¦¦¨¨©¡¥
ìàøNé"äãBú Bì-ïúåøîBâå.øîàiå òLBäé-úà ïëò ïòiå",äðîà"úàæëå ìàøNé éäGà 'äì éúàèç éëðà ¦§¨¥§¤¨§¥©©©¨¨¤§ª©©Ÿ©¨§¨¨Ÿ¦¨¨¦©¡¥¦§¨¥§¨Ÿ
øîBâå.Béecå Bì øtkL ïépîe?øîàpL(äë ,íù íù):"äfä íBia 'ä Eøkòé eðzøëò äî òLBäé øîàiå"–íBiä §¥¦©¦¤¦¤¦¤¤¡©©Ÿ¤§ª©¤£©§¨©§¨§©©¤©

øeëò äzà äfä,àaä íìBòì øeëò äzà éàå.úBcåúäì òãBé Bðéà íàå–Bì íéøîBà:øîà:éúúéî àäz ©¤©¨¨§¦©¨¨¨¨©¨§¦¥¥©§¦§©§¦¡Ÿ§¥¦¨¦
éúBðBò ìk ìò äøtk.äãeäé éaøøîBà:ínæî àeäL òãBé äéä íà,øîBà:éúBðBò ìk ìò äøtk éúúéî àäz, ©¨¨©¨£©©¦§¨¥¦¨¨¥©¤§ª¨¥§¥¦¨¦©¨¨©¨£©

e`̀̀̀.oic zial ueg .oicd xnbp:øèôéå úåëæ åì åàöîé ,äìé÷ñä úéáì åúåà ïéëéìåîù ãåòá àîù .ã"áî ÷åçø.ecia oixceqdeéðäì:åøéæçäì ïîéñ àåäå .ó
.eixaca ynn `diy calaeåúòã áùéúú éìåàå åéúåðòè åîúúñð àúåúòá úîçî àîìã ,åúåà ïéøéæçî ãáìá äéðùå äðåùàø íòô ,åéøáãá ùîî ïéà íàå

:íéîòô ùîçå òáøà åúåà ïéøéæçî æàù åéøáãá ùîî ùé íà åðééòéù íéîëç éãéîìú éðù åì ïéøñåîå .åúåà ïéøéæçî ïéà êë ìò øúåé ,åéúåðòè øåëæéå åéìò
.eicr ipelte ipelte:åäì íéæîã àëéà àîìã .éðåìô íå÷îá .úéðåìô äòùá éðåìô íåéá úéðåìô äøéáò øáòù

aaaa.dliwqd zian wegx did:úåãåúäì ìåëé àìå åúòã óøèú àîù äìé÷ñä úéáì áåø÷ã.dcez el ozeïëò úâéøä ,åîöò éô ìò âøäð íãà ïéàã â"òàå
:äúéä äòù úàøåä.iziyr z`fke z`fke:äùî éîéá íéîøçá ìòîù ùøôî àøîâá.mnefn `edy:ïéîîåæ ïä åéãòù.onvr z` zewplúåéøáä ïî
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לבית  אותו הוליכו וכבר חייב, הנידון שיצא לאחר  שאף ללמד, מוסיפה זו משנה

ונקטה  אותו . מחזירין  זכות, עליו ללמד לי  יש  ואמר: מהם אחד בא אם הסקילה,

שנלמד כמו  דין, בית מיתות בארבע ראשונה נמנית שהיא לפי סקילה, משנתנו
דין בית מיתות בשאר נוהגים כך  בסקילה, שנוהגים כמו  ברם, הבא; (m"anx).בפרק

ïécä øîâðדי פסק ויצא סקילה,– לחייבו  הנידון של ïéàéöBîנו ÄÀÇÇÄÄÄ
Bì÷ñì BúBà.דינו שנגמר יום באותו –õeç äéä äìé÷qä úéa ÀÈÀÅÇÀÄÈÈÈ

ïéc úéáì פסק לביצוע עד  שהות שתהא כדי הדין , מבית רחוק – ÀÅÄ
אותו. ויצילו זכות עליו  ללמד  יבואו  בינתיים שמא øîàpLÆÆÁÇ:הדין ,

"ìl÷îä-úà àöBä" דין לבית חוץ היה ההריגה שמקום ומכאן  – ÅÆÇÀÇÅ
איגר איגר איגר איגר )))) עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי ותוסותוסותוסותוס'''' טוב טוב טוב טוב """" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  çút.((((עייןעייןעייןעיין ìò ãîBò ãçàÆÈÅÇÆÇ

ïéc úéa,לסקילה הנידון  את שהוליכו בשעה –Bãéa ïéøãeqäå ÅÄÀÇÈÄÀÈ
במשנתנו , להלן  כמבואר  הצורך , בשעת בהם להניף –ãçà íãàåÀÈÈÆÈ

ñeqä áëBø,סוס על רוכב –epnî ÷Bçø פתח על מהעומד  – ÅÇÈÄÆ
הדין , eäàBøבית àäiL éãk לראותו יכול  שעדיין כזה במרחק – ÀÅÆÀÅÅ

ואם בסודרו . מניף ãçàכשהוא øîBà: הדין בית בפני  –éì Lé ÅÆÈÆÄ
úeëæ åéìò ãnìì,לסקילה שהוציאוהו  האדם על –äläהעומד – ÀÇÅÈÈÀÇÈ

הדין , בית פתח ïéøãeqaעל óéðî היוצא את שיעכבו  לסימן  – ÅÄÇÈÄ
הסוס,ñeqäåלסקילה, על הרוכב –Bãéîòîe õø שיחקרו עד  – ÀÇÈÇÂÄ

זכ עליו  ללמד  הבא זה, של בדבריו  טעם יש  אם דין , elôàåÇÂÄות.בית
øîBà àeä:עצמו הנידון  –,úeëæ éîöò ìò ãnìì éì Lé ÅÆÄÀÇÅÇÇÀÄÀ

BúBà ïéøéæçî, דבריו את לשמוע הדין , לבית –äòaøà elôà ÇÂÄÄÂÄÇÀÈÈ
åéøáãa Lnî LiL ãáìáe ,íéîòt äMîçå,מבואר בגמרא – ÇÂÄÈÀÈÄÄÀÇÆÅÇÈÄÀÈÈ

בדבריו , ממש  שאין פי  על  אף אותו, מחזירין  ושנייה ראשונה שפעם
עליו  דעתו  תתיישב בינתיים ואולי  טענותיו , נסתתמו  הפחד מפני  שמא
ושולחים  אותו , מוציאים בדבריו ממש  נמצא לא ואם טענותיו . ויזכור

על ללמד  לי יש ואומר: חוזר  הוא שאם חכמים, תלמידי שני אתו
מחזירים  בדבריו, ממש  יש ואם במקום, דבריו  את בוחנים זכות, עצמי 

פעמים. כמה אפילו  דין  לבית úeëæאותו Bì eàöîלאחר אם – ÈÀÀ
זכות, לו  מצאו אותו ;eäeøètשהחזירוהו  זיכו  –åàì íàå אם – ÀÈÀÄÈ

זכות, לו מצאו  ì÷qìלא àöBé. דינו שנפסק כפי  –àöBé æBøëå ÅÄÈÅÀÈÅ
åéðôì:מכריז והוא –ìò ì÷qì àöBé éðBìt ïa éðBìt Léà ÀÈÈÄÀÄÆÀÄÅÄÈÅÇ

åéãò éðBìôe éðBìôe ,úéðBìt äøáò øáòL,מבואר בגמרא – ÆÈÇÂÅÈÀÄÀÄÀÄÅÈ
ובשעה  פלוני  ביום פלונית עבירה שעבר בהכרזתו , מפרט שהכרוז
ומסיים  עדיו. את להזים יבואו כך  מתוך  שמא פלוני , ובמקום פלונית

åéìòהכרוז: ãnìéå àáé ,úeëæ Bì òãBiL éî ìkאמר ואם – ÈÄÆÅÇÀÈÙÄÇÅÈÈ
לעיל . כאמור אותו , מעכבים זכות, עליו  ללמד  לי יש אחד:

i y i l y m e i
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מתוודה  דין, בית מיתות מארבע באחת ליהרג היוצא שכל ללמד , באה משנתנו
חטאיו. על

úBnà øNòk äìé÷qä úéaî ÷Bçø äéäלהיסקל היוצא היה – ÈÈÈÄÅÇÀÄÈÀÆÆÇ
הסקילה, מבית אמות כעשר של äcåúäבמרחק :Bì íéøîBà– ÀÄÄÀÇÅ

לבית  שקרוב רחוק? ולמה חטאיך; שאר על וכן שעשית, העבירה על 

להתוודות. יוכל  ולא עליו  דעתו תיטרף שמא חשש  יש  ïkLÆÅהסקילה
ïécåúî ïéúîenä Cøc,עוונותיהם על  –Bì Lé äcåúnä ìkL ÆÆÇÈÄÄÀÇÄÆÈÇÄÀÇÆÆ

àaä íìBòì ÷ìçעל מכפרת וידוי, לה שקדם דין, בית שמיתת – ÅÆÈÈÇÈ
אדם. של  "éðaעוונותיו :òLBäé Bì øîàL ïëòa eðéöî ïkLÆÅÈÄÀÈÈÆÈÇÀËÇÀÄ

äãBú Bì-ïúå ìàøNé éäGà 'äì ãBáë àð-íéNdn il `p cbde ÄÈÈÇÁÅÄÀÈÅÀÆÈ
.ipnn cgkz l` ziyréëðà äðîà ,øîàiå òLBäé-úà ïëò ïòiåÇÇÇÈÈÆÀËÇÇÙÇÈÀÈÈÙÄ

úàæëå ìàøNé éäGà 'äì éúàèç"iziyr z`fke,מבואר בגמרא – ÈÈÄÇÁÅÄÀÈÅÀÈÙ
הכל. על  בדבריו  והתוודה משה, בימי גם בחרמים עכן  ïépîeÄÇÄשמעל 

Béecå Bì øtkL?שהתוודה ידי  על  עוונותיו לו  שנתכפרו –:øîàpL ÆÄÆÄÆÆÁÇ
"äfä íBia 'ä Eøkòé eðzøëò äî òLBäé øîàiå" בא – ÇÙÆÀËÇÆÂÇÀÈÇÀÈÀÇÇÆ

לומר: íìBòìיהושע øeëò äzà éàå ,øeëò äzà äfä íBiäÇÇÆÇÈÈÀÄÇÈÈÈÈ
àaä.הבא לעולם חלק לו  יש המתוודה שכל  ומכאן –Bðéà íàå ÇÈÀÄÅ

úBcåúäì òãBé חטאיו שאר  זוכר  שאינו  ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),– ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ÅÇÀÄÀÇ
éúBðBò ìk ìò äøtk éúúéî àäz :øîà :Bì íéøîBà ויוצא – ÀÄÁÙÀÅÄÈÄÇÈÈÇÈÂÇ

וידוי . ידי ínæîבזה àeäL òãBé äéä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÅÇÆÀËÈ
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äæ ïBòî õeç.Bì eøîà:ïk íà,Ck íéøîBà íãà ìk eäé,ïîöò úà úBwðì éãk. ¥¨¤¨§¦¥§¨¨¨§¦¨§¥§©¤©§¨
‚úBnà òaøà äìé÷qä úéaî ÷Bçø äéä–åéãâa úà BúBà ïéèéLôî.Léàä–åéðôlî BúBà ïéqëî,äMàäå ¨¨¨¦¥©§¦¨©§©©©§¦¦¤§¨¨¨¦§©¦¦§¨¨§¨¦¨
–äéøçàîe äéðôlî;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà:íøò ì÷ñð Léàä,änøò úì÷ñð äMàä ïéàå. ¦§¨¤¨¥©£¤¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¨¦¦§¨¨Ÿ§¥¨¦¨¦§¤¤£ª¨
„úBîB÷ ézL dBáb äéä äìé÷qä úéa.ãçàåéðúî ìò BôçBc íéãòä ïî;CtäðBaì ìò–ìò BëôBä ¥©§¦¨¨¨¨©§¥¤¨¦¨¥¦£©¨§¨¤§©©¦§©

åéðúî.da úî íà–àöé;åàì íàå–Baì ìò dðúBðå ïáàä úà ìèBð éðMä.da úî íà–àöé;åàì íàå ¨§¨¦¥¨¨¨§¦¨©¥¦¥¤¨¤¤§§¨©¦¦¥¨¨¨§¦¨
–ìàøNé ìëa Búîéâø,øîàpL(æ ,æé íéøáã):"äðøçàa íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé".ìk §¦¨§¨¦§¨¥¤¤¡©©¨¥¦¦§¤¨¦Ÿ¨©£¦§©¨¨¨¨©£Ÿ¨¨

ïéìúð ïéì÷ñpä;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:äìúð Bðéà,ócâîä àlàäøæ äãBáò ãáBòäå.Léàä ©¦§¨¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¥¦§¤¤¨©§©¥§¨¥£¨¨¨¨¦

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .íéãòä ìòå íéðééãä ìò æòì åàéöåéå
bbbb.eicba z` oihiytnáéúëã(ã"ë àø÷éå):åúåñë àìå ,åúåà åîâøå.eiptln eze` oiqkn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åéðôìî åðîî èòî øîåìë ãçà ÷øô
cccc.zenew izy deab did:õøàì íùî åìéôîå.eipzn lr ekted:øúåé äðåâî ïã÷øô áëùåî àåäùëù.scbn:'ä úà êøáî.dxf dcear caereóãâî éîð

áéúëã .àåä(å"è øáãîá):úøáãî äøæ äãåáòá äùøô äúåàå ,óãâî àåä 'ä úà 'åâå äîø ãéá äùòú øùà ùôðäå.cg` meia mipy oipc oi`eïéã úéáá

`xephxa yexit

שקר, עדות עליו  והעידו רע לו לעשות זממו  שעדיו –àäz :øîBàÅÀÅ
äæ ïBòî õeç ,éúBðBò ìk ìò äøtk éúúéî בו שנתחייבתי – ÄÈÄÇÈÈÇÈÂÇÅÈÆ

עשיתיו . לא כי  כפרה, צריך  איני זה עוון שעל Bìמיתה, eøîà– ÈÀ
יהודה: לרבי  ïkחכמים íà להתוודות למיתה לנידון מותר  אם – ÄÅ

זה", מעוון "חוץ ולומר זה Ckבלשון íéøîBà íãà ìk eäé– ÀÈÈÈÀÄÈ
כן, יאמרו  החוטאים ïîöòאף úà úBwðì éãk הבריות בעיני  – ÀÅÀÇÆÇÀÈ

העדים. ועל הדיינים על לעז  יוציאו כך  ידי ועל זכאים, עצמם ולהראות

מיתתי "תהא בוידויו : אומר  עליו , העידו  ששקר  היודע אפילו  לפיכך
אותו . משתקים זה", מעוון  "חוץ אומר ואם עוונותי". כל על כפרה

.dkld oke: אמרו `ezeבגמרא oiwyn ,bxdil `veid"(שהתוודה (אחר
ezrc sxhizy ick ,oii ly qeka dpeal ly hxewירגיש ולא (שישתכר 

– כך  כל  שנאמרהמאיריהמאיריהמאיריהמאיריבמיתתו  וווו):):):):), לא לא לא לא ,,,, לאובד,((((משלימשלימשלימשלי שכר "תנו
נפש " למרי  ב ב ב ב ))))ויין  יגיגיגיג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  בבבב;;;; מגמגמגמג,,,, .((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לגבי ברם, ערום. כשהוא נסקל  סקילה, המחוייב שאיש, ללמדנו , באה זו משנה
וחכמים. יהודה רבי נחלקו סקילה, שנתחייבה אשה

äéä– להיסקל היוצא –,úBnà òaøà äìé÷qä úéaî ÷Bçø ÈÈÈÄÅÇÀÄÈÇÀÇÇ
åéãâa úà BúBà ïéèéLôî שנאמר ידידידיד):):):):– כדכדכדכד,,,, "ורגמו ((((ויקראויקראויקראויקרא ÇÀÄÄÆÀÈÈ

– כסותו `ezeאותו" שימהר((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))בלא כדי  הטעם: מבארים ויש .
åéðôlî.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))למות BúBà ïéqëî ,Léàä, ערוותו מקום את – ÈÄÀÇÄÄÀÈÈ

äMàäåאותה מכסים להיסקל , אשה מוציאים אם –äéðôlî ÀÈÄÈÄÀÈÆÈ
äéøçàîe.צניעות משום –äãeäé éaø éøácרבי שסובר  – ÅÇÂÆÈÄÀÅÇÄÀÈ

ערומה. נסקלת אשה שאף ì÷ñðיהודה, Léàä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÄÀÈ
íøò, מלפניו בכיסוי  כלומר –änøò úì÷ñð äMàä ïéàå– ÈÙÀÅÈÄÈÄÀÆÆÂËÈ

מבואר, בגמרא חלוק. לבושה אלא ומאחריה, מלפניה בכיסוי אפילו
– אותו " "ורגמו הכתוב את דורשים אבל`ezeשחכמים כסותו , בלא

dze`.בכסותה:`xnba cer `aeneבתורה יח יח יח יח ):):):):כתוב יט יט יט יט ,,,, "ואהבת ((((ויקראויקראויקראויקרא

יפה.jenk"לרעך מיתה לו ברור מיתה, נתחייב רעך  שאם מכאן , –
כ נחלקו  לאשה ובזה נוח סובר : יהודה שרבי  וחכמים, יהודה רבי אן 

נסקלת  האשה אף ולכן  כבודה, על  לשמור  מאשר  מיתתה את שיחישו
חכמים  אבל לה. יפה זו  מיתה שכן ומאחריה מלפניה בכיסוי ערומה

שלא  ובלבד  למות, שתשהה אף בלבושה, שתיסקל  לה שנוח סוברים,
זה  אין – באיש ברם, יותר . יפה מיתה אצלה היא וזו  בזיון, לה יהא

מהר ; יותר מיתתו שתהא לו ונוח ערום, להיסקל כך  כל  בזיון אצלו 
ערומה. נסקלת האשה ואין  ערום, נסקל האיש חכמים: אומרים הלכך 

.minkgk dklde
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סקילה. מיתת היתה כיצד לבאר , באה משנתנו 

úBîB÷ ézL dBáb äéä äìé÷qä úéaשש והיינו אדם, של – ÅÇÀÄÈÈÈÈÇÀÅ
ישראלישראלישראלישראל")")")")אמות ועדיו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  הוא למעלה, עולה לסקילה הנידון .

מעומד  כשהוא למטה אותו ומפילים אסורות, וידיו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;עמו,

åéðúîרמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).). ìò BôçBc íéãòä ïî ãçà ומפילו מאחוריו, – ÆÈÄÈÅÄÂÇÈÀÈ
הסקילה; בית של הגג משפת ìòלארץ BëôBä ,Baì ìò CtäðÆÀÇÇÄÀÇ

åéðúî הופכו הארץ, לצד שלבו היינו  לבו , על ונפל  שנהפך  לאחר – ÈÀÈ
לכך  טעמים ושני  למעלה. פניו  שיהיו  הגב, על  miyxtnd):העד itl)

יותר .`. מגונה הארץ, לצד  למטה, כשפניו  שיהא a.שהשכיבה כדי
כפי לבו , על אבן השני העד  נותן  כך  אחר  שכן  מעלה, לצד לבו 

במשנתנו . להלן daשנלמד úî íà זו בנפילה מת הנידון אם – ÄÅÈ
הגג, סקיàöéמעל מצוות בזה נתקיימה כלומר, למדים – בגמרא לה. ÈÈ

מהכתוב יגיגיגיג):):):):זה יט יט יט יט ,,,, יסקל ((((שמות שמות שמות שמות  ±"סקול "dxii dxi e` הכתוב השווה
הארץ על  שנפל הנדחף, עם עליו , האבן שנפלה הנסקל, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))את

åàì íàå,הסקילה בית מעל  בנפילתו עדיין  מת לא אם –éðMä– ÀÄÈÇÅÄ
השני , ïáàäהעד  úà ìèBð,בגמרא ומובא שם; מוכנה שהיתה – ÅÆÈÆÆ

אחר ביחד , אותה מגביהים העדים ושני  אדם, בני שני משא בה שהיה
השני, של  בידו האחד מניחה השני,dðúBðåכך  –Baì ìòשל – ÀÀÈÇÄ

לבו  על  בכוח האבן את שמשליך כלומר  לסקילה, (oixcdpqהנידון
.(a ,dnda úî íà, לבו על  האבן  בנפול מת אם –àöéידי – ÄÅÈÈÈ

סקילה, åàìמצוות íàåמת לא אם ìàøNéעדיין,– ìëa Búîéâø ÀÄÈÀÄÈÀÈÄÀÈÅ
באבנים, אותו לרגום כולם מוסיפים –:øîàpLíéãòä ãé" ÆÆÁÇÇÈÅÄ

"äðøçàa íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz וכותב – ÄÀÆÈÄÙÈÇÂÄÀÇÈÈÈÈÇÂÙÈ
אצלם  הדבר שאותו  "לפי  ג): ז , (להלן למשנה בפירושו  הרמב"ם

(micrd lv`),דברים סיפור  אצלנו  והוא בחושיהם, שהשיגוהו  אמת

יתברך, השם ציוה ולפיכך  מהם. ששמענו מה אלא יודעים אנו  שאין
הענין". על  ממונים העדים ïéìúðשיהיו ïéì÷ñpä ìkחייבי כל – ÈÇÄÀÈÄÄÀÄ

שנסקל לאחר  אותם;סקילה, תולים ומתו , øæòéìàו  éaø éøác– ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
שנאמר  כבכבכבכב):):):):לפי כא כא כא כא ,,,, והומת,((((דבריםדבריםדבריםדברים מות משפט חטא באיש  יהיה "וכי

לומר תלמוד נתלין ? המומתין כל יכול  ודרשו : עץ", על אותו  ותלית
כגכגכגכג):):):): שם שם שם שם ,,,, זה((((שםשםשםשם מקלל מה – תלוי " אֿלהים קללת (scbnd)"כי 

נתלה. שבסקילה כל  אף "ותלית", בו : שכתוב ונתלה, שבסקילה,
ócâîä àlà ,äìúð Bðéà :íéøîBà íéîëçå,'ה שם המחרף – ÇÂÈÄÀÄÅÄÀÆÆÈÇÀÇÅ

תלוי", אֿלהים קללת "כי  äøæשנאמר: äãBáò ãáBòäå שאף – ÀÈÅÂÈÈÈ
בו שנאמר מגדף, נקרא לללל):):):):הוא טו טו טו טו ,,,, ודינו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מגדף", הוא ה' "את

minkgk.בסקילה dklde .(a ,dn oixcdpq ,`xnba oiir)ïéìBz LéàäÈÄÄ
éaø éøác ;õòä étìk äéðt äMàäå ,íòä étìk åéðt BúBàÈÈÀÇÅÈÈÀÈÄÈÈÆÈÀÇÅÈÅÄÀÅÇÄ
úéìúð äMàä ïéàå ,äìúð Léàä :íéøîBà íéîëçå .øæòéìàÁÄÆÆÇÂÈÄÀÄÈÄÄÀÆÀÅÈÄÈÄÀÅ

שנאמר כבכבכבכב):):):):– כאכאכאכא,,,, והומת,((((דבריםדבריםדבריםדברים מות משפט חטא באיש  יהיה "וכי
ודרשו : אותו", אשה`yiותלית א א א א ).).).).ולא מומומומו,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ïäì((((גמרא גמרא גמרא גמרא  øîàÈÇÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéìBzíòä étìk åéðt BúBà,étìk äéðt äMàäåõòä;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:äìúð Léàä,ïéàå ¦¨¨§©¥¨¨§¨¦¨¨¤¨§©¥¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¨¦¦§¤§¥
úéìúð äMàä.ïäì øîàøæòéìà éaø:àGäåçèL ïa ïBòîLBì eøîà !ïBì÷Làa íéLð äìz:íéLð íéðBîL ¨¦¨¦§¥¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¦§¤¨¨¨¨¨¦§©§§¨§§¦¨¦

äìz,ãçà íBéa íéðL ïéðc ïéàå.BúBà ïéìBz ãöék?õøàa äøBwä úà ïéòwLî,äpnî àöBé õòäå,éwîeézL ó ¨¨§¥¨¦§©¦§¤¨¥©¦§©§¦¤©¨¨¨¤§¨¥¥¦¤¨©¦§¥
Bæ éab ìò Bæ åéãé,BúBà äìBúå.éñBé éaøøîBà:ìúkä ìò ähî äøBwä,ïéNBò ïéçahäL Cøãk BúBà äìBúå. ¨¨©©¥§¤©¦¥¥©¨ª¨©©Ÿ¤§¤§¤¤¤©©¨¦¦
ãiî BúBà ïéøézîe;ïì íàå–äNòú àGa åéìò øáBò,øîàpL(âë ,àë íù):õòä-ìò Búìáð ïéìú-àG"øBá÷-ék ©¦¦¦¨§¦¨¥¨¨§©£¤¤¤¡©¨¦¦§¨©¨¥¦¨

àeää íBia epøa÷zøîBâå "éeìz íéäGà úìì÷-ék.øîBìk,éeìz äæ äî éðtî?íMä úà CøaL éðtî,àöîðå ¦§§¤©©¦¦§©¡¦¨§¥§©¦§¥¨¤¨¦§¥¤¥©¤©¥§¦§¨
ìlçúî íéîL íL. ¥¨©¦¦§©¥

‰øîàøéàî éaø:øòèöî íãàL äòLa,lä äî äðéëLúøîBà ïBL?ìBëéák:éLàøî éðl÷,éòBøfî éðl÷.íà ¨©©¦¥¦§¨¨¤¨¨¦§¨¥§¦¨¨©¨¤¤¦§¨©©¦¥Ÿ¦©©¦¦§¦¦
CtLpL íéòLø ìL íîc ìò øòèöî íB÷nä ïk,íé÷écö ìL ïîc ìò øîçå ì÷.ãáìa Bæ àGå,ïéìnä ìk àlà ¥©¨¦§¨¥©¨¨¤§¨¦¤¦§©©¨Ÿ¤©¨¨¤©¦¦§¦§©¤¨¨©¥¦

Búî úà–äNòú àGa øáBò.BãBáëì Bðéìä,íéëéøëúå ïBøà Bì àéáäì–åéìò øáBò Bðéà.ïéøáB÷ eéä àGå ¤¥¥§©£¤¡¦¦§§¨¦¨§©§¦¦¥¥¨¨§¨§¦
åéúBáà úBøá÷a BúBà,ïéc úéáì ïéðwúî eéä úBøá÷ éza éðL àlà,ïé÷ðçpìå ïéâøäpì ãçà,ïéì÷ñpì ãçàå §¦§£¨¤¨§¥¨¥§¨¨§ª¨¦§¥¦¤¨©¤¡¨¦§©¤§¨¦§¤¨©¦§¨¦
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:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äðîî íéãîì ïéàå äúéä äòù úàøåä åììä íéùð ìù ïúééìú àìà .ãçå ãç ìëã åäééúåëæá éëåôàì éöî àìã íåùî .ãçà.oiriwyn
:íéöòåð.dpnn `vei urde:äùàøì êåîñ äøå÷ä ïî àöåé äéä ãúé ïéîë.siwneó÷åîä ïî àìù íåøúì åîë .åæ ìöà åæ êîåñ[á"ì ïéáåøéò]:.eze` oileze

:åéãéá.lzekd lr dhen dxewdõòäù éôì ,éñåé éáøã àîòèå .ìúåëä ìò êîñðå äèåî ãçà äùàøå õøàä ìò ãçà äùàø àìà õøàá äöåòð äúéä àì
íåìë åàì äøéôç ,ïðáøå .äøåá÷å äùéìú äøéôç øñåçîù äæ àöé ,äøåá÷ àìà øñåçî åðéàù éî ,åðøá÷ú øåá÷ éë äøåú äøîàå ,åîò øá÷ð åéìò äìúðù

:íéîëçë äëìäå .åø÷éòî øáåçîá õòä äéäé àìù àìà äøåú äèòéî àìå ,àéä
dddd.xrhvn mc`y onfa:åðåòá åéìò äàá úåðòøåôù.zxne` oeyl dn:åéìò úããåðîå úìáå÷ äðéëù ïåùì äæéàá.iy`xn iplwéòåøæå éìò ãáë éùàø

éò àåäù íãàë .éìò ãáë:ó.iplw:éùàøî ì÷ éðéà.cala df `le:åðéìä íà äùòú àìá øáåò.odizea` zexawa oze` oixaew eid `lïéøáå÷ ïéàù éôì
:÷éãö ìöà òùø.oic zial oipwezn eid zexaw ipyíéðù äì àøéîâ àúëìäå .äì÷ äúéî áééçúðù éî ìöà äøåîç äúéî áééçúðù éî íéøáå÷ ïéàù éôì

:äòáøà àìå
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øæòéìà éaø:לחכמים –íéLð äìz çèL ïa ïBòîL àGäå ÇÄÁÄÆÆÇÂÄÀÆÈÈÈÈÈÄ
!ïBì÷Làa.נתלית האשה שאף לדברי, ראיה והרי –Bì eøîà– ÀÇÀÀÈÀ

אליעזר: לרבי  äìzחכמים íéLð íéðBîL אין משם כלומר – ÀÄÈÄÈÈ
אחד, ביום נשים שמונים דן שהרי ïéðcראיה, ïéàå דין בבית – ÀÅÈÄ

– ãçàאחד  íBéa íéðLכל של  בזכותו  להפך  אפשר  שאי לפי  – ÀÇÄÀÆÈ
שעה  שהוראת אלא שטח? בן שמעון אותן דן  וכיצד  ואחד, אחד 

ממנה למדים ואין המשנההמשנההמשנההמשנה).).).).היתה, על על על על  רשרשרשרש""""יייי BúBà((((עייןעייןעייןעיין ïéìBz ãöékÅÇÄ
שסקלוהו? לאחר –õøàa äøBwä úà ïéòwLî קורה תוקעים – ÀÇÀÄÆÇÈÈÈÆ

äpnîבאדמה, àöBé õòäå,לראשה סמוך  יתד, כמין הקורה, מן  – ÀÈÅÅÄÆÈ
Bæ éab ìò Bæ åéãé ézL óéwîe, וקושרן לזו זו ידיו  שתי  סומך – ÇÄÀÅÈÈÇÇÅ

BúBà äìBúå.בידיו –ìúkä ìò ähî äøBwä :øîBà éñBé éaø ÀÆÇÄÅÅÇÈËÈÇÇÙÆ
אחד וראשה הארץ, על אחד ראשה אלא בארץ, תקועה היתה לא –

הכותל, על  ïéNBòנשען ïéçahäL Cøãk BúBà äìBúå כמו – ÀÆÀÆÆÆÇÇÈÄÄ
שחוטה, בהמה תולים iqei.שהקצבים iax ixack dkld oi`eïéøézîeÇÄÄ

ãiî BúBàומיד אותו , תולים היו החמה לשקיעת שסמוך כלומר – ÄÈ
קודם  אותו וקוברים מועט, זמן  אלא תלוי  יהא שלא אותו, מתירים היו 

החמה. ïìשקיעת íàå,הלילה כל  תלוי אותו שהשאירו  –øáBò ÀÄÈÅ
äNòú àGa åéìò, בלאו עוברים –Búìáð ïéìú-àG" :øîàpL ÈÈÀÇÂÆÆÆÁÇÈÄÄÀÈ

íéäGà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìòÇÈÅÄÈÄÀÀÆÇÇÄÄÀÇÁÄ
øîBâå "éeìz, לעיל שהזכרנו  כפי נאמר , במגדף זה פסוק –øîBìk ÈÀÅÀÇ

אומרים: הבריות שיהיו  לומר , בא הכתוב –?éeìz äæ äî éðtîÄÀÅÈÆÈ
íMä úà CøaL éðtî,השם את שקילל כלומר –íL àöîðå ÄÀÅÆÅÇÆÇÅÀÄÀÈÅ

ìlçúî íéîL קוברים היו  זה מטעם המגדף. דברי  את שמזכירים – ÈÇÄÄÀÇÅ
e(עמו  z q i t z a(eizen` rax` jeza epiid בו ,, שנתלה העץ את גם

מבואר, בגמרא עליו. נתלה המגדף שפלוני  העץ זה יאמרו : שלא

משום  היא התלייה, צורת בענין  במשנתנו וחכמים יוסי רבי  שמחלוקת
שהואיל סובר, יוסי רבי  העץ. את גם שקוברים שהזכרנו , הדין  אותו 

שכן  בארץ, הקורה את לתקוע אין  תקברנו", קבור  "כי תורה: ואמרה
לקבורה. התליה בין  הפסק שיהא ואסור  העץ, את לעקור  צורך יהא

במחובר התליה עץ יהא שלא אלא תורה מיעטה שלא סוברים, וחכמים
נחשבת  עקירתו  אין  שעה, לפי  באדמה שתוקעים עץ אבל  מעיקרו,

לעיל , הזכרנו  שכבר  וכפי לקבורה; התליה בין  minkgk.הפסק dkld
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אֿלהים". "קללת הכתוב על מאיר רבי  של דרשתו אגב, דרך  מביאה, משנתנו 

øòèöî íãàL äòLa :øéàî éaø øîàעל נענש שהוא – ÈÇÇÄÅÄÀÈÈÆÈÈÄÀÈÅ
úøîBàעוונותיו , ïBLlä äî äðéëL השכינה קובלת לשון באיזו – ÀÄÈÈÇÈÆÆ

כך ? על צערה השכינה,ìBëéákומביעה כלפי כך לומר אפשר אם – ÄÀÈ
אומר: היא זו בלשון éòBøfîהרי  éðl÷ ,éLàøî éðl÷קל אני– ÇÇÄÅÙÄÇÇÄÄÀÄ

כך זרועי . עלי  כבדה ראשי , עלי כבד  כלומר  מזרועי, אני  קל  מראשי ,

כביכול קלות, מלשון  – אֿלהים" "קללת הכתוב את מאיר רבי  דרש 
מיתתם  על אף מצטער  שהקב"ה הדברים וכוונת קלני , אומר: אֿלהים

הרשעים. íéòLøשל ìL íîc ìò øòèöî íB÷nä ïk íàÄÅÇÈÄÀÈÅÇÈÈÆÀÈÄ
íé÷écö ìL ïîc ìò øîçå ì÷ ,CtLpL. שנשפך –zxfeg o`k ÆÄÀÇÇÈÙÆÇÈÈÆÇÄÄ

,zncewd dpynd oiprl epzpyn:התלוי את להלין ãáìaשאסור  Bæ àGåÀÄÀÇ
תעשה, בלא עובר  אותו  שהמלין  אמרו בלבד בתלוי לא –ìk àlàÆÈÈ

äNòú àGa øáBò ,Búî úà ïéìnä את לקבור היא מצוה שכן  – ÇÅÄÆÅÅÀÇÂÆ
מבואר, בגמרא תלין ". ב"לא עובר  אותו, המלין וכל  מותו , ביום המת

תקברנו". "קבור הכתוב מריבוי  זה BãBáëìשלמדים Bðéìä אם – ÁÄÄÀ
כגון המת, של  לכבודו  המת את íéëéøëúåהלין ïBøà Bì àéáäìÀÈÄÈÀÇÀÄÄ

המת, לכבוד שהיא אחרת סיבה משום או –åéìò øáBò Bðéà– ÅÅÈÈ
תלין". "לא BúBàמשום ïéøáB÷ eéä àGå בית ידי על  המומת את – ÀÈÀÄ

åéúBáàדין, úBøá÷a,צדיק יד על רשע קוברים שאין  –éðL àlà ÀÄÀÂÈÆÈÀÅ
úBøá÷ éza,מיוחדים –ïéc úéáì ïéðwúî eéä המומתים בשביל – ÈÅÀÈÈÀËÈÄÀÅÄ

ידיהם, ïé÷ðçpìåעל  ïéâøäpì ãçà,קלות מיתות שהן –ãçàå ÆÈÇÆÁÈÄÀÇÆÀÈÄÀÆÈ
ïéôøNpìå ïéì÷ñpì אלה בין להפריד כדי  חמורות, מיתות שהן  – ÇÄÀÈÄÀÇÄÀÈÄ

קלות. מיתות שנתחייבו אלה ובין  חמורות מיתות שנתחייבו 

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

ÂøNaä ìkòúð–ä úà ïéèwìîïîB÷îa ïúBà ïéøáB÷å úBîöò.íBìLáe íéðicä íBìLa ïéìàBLå íéàa íéáBøwäå ¦§©©©¨¨§©§¦¤¨£¨§§¦¨¦§¨§©§¦¨¦§£¦¦§©©¨¦¦§
íéãòä,íeìk íëéìò eðaìa ïéàL øîBìk,ízðc úîà ïécL.ïéìaàúî eéä àGå,ïéððBà ìáà,àlà úeðéðà ïéàL ¨¥¦§©¤¥§¦¥£¥¤§¤¦¡¤©§¤§¨¦§©§¦£¨§¦¤¥£¦¤¨
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‡ïéc úéáì eøñîð úBúéî òaøà:äìé÷ñ,äôøN,÷ðçå âøä.ïBòîL éaøøîBà:äôøN,äìé÷ñ,âøäå ÷ðç.Bæ ©§©¦¦§§§¥¦§¦¨§¥¨¤¤¨¤¤©¦¦§¥§¥¨§¦¨¤¤¨¤¤
ïéì÷ñpä úåöî. ¦§©©¦§¨¦

·ïéôøNpä úåöî:åéúBáekøà ãò ìáfa BúBà ïéòwLî eéä,äkøä CBúì äL÷ øãeñ ïéðúBðå,Bøàeö ìò CøBëå. ¦§©©¦§¨¦¨§©§¦©¤¤©©§¨§§¦¨¨¨§¨©¨§¥©©¨
Bìöà CLBî äæå Bìöà CLBî äæ,åét úà çúBtL ãò,åét CBúì d÷øBæå äìéútä úà ÷éìãîe,CBúì úãøBéå ¤¥¤§§¤¥¤§©¤¥©¤¦©§¦¤©§¦¨§§¨§¦§¤¤§

åéòî éða úà úøîBçå åéòî.äãeäé éaøøîBà:íãéa úî íà àeä óà,äôøN úåöî Ba ïéîi÷î eéä àG;àlà ¥¨§¤¤¤§¥¥¨©¦§¨¥©¦¥§¨¨¨§©§¦¦§©§¥¨¤¨
BúáBèa àHL úáöa åét úà ïéçúBt,åét CBúì d÷øBæå äìéútä úà ÷éìãîe,úà úøîBçå åéòî CBúì úãøBéå §¦¤¦¦§©¤§¨©§¦¤©§¦¨§§¨§¦§¤¤§¥¨§¤¤¤

åéòî éða.øîà÷Bãö ïa øæòìà éaø:úáa äNòîäúpfL úçà ïäk,úBøBîæ éìéáç äeôéwäåäeôøNe.eøîà §¥¥¨¨©©¦¤§¨¨¤¨©£¤§©Ÿ¥©©¤¦§¨§¦¦¨£¦¥§§¨¨¨§

eeee.xyad lkrzp:åðåéæááå åúúéîá åì øôëúð øáë.zenvrd z` oihwln:ïúåáà úåøá÷á ïúåà íéøáå÷å.mila`zn eid `le.íäì äøôë ïðåéæá àäéù éãë
úåìáàä éçãàå ìéàåäå ,øùáä ìëòúéù ãò ïúøôë äøîâð àìù íäéìò íéìáàúî ïéà äòù äúåàáå ,ììåâä íúñéùî äìç úåìáàäù éôì ,éøîàã úéàå

:éçãà
f`̀̀̀.wpge bxd dtxy dliwq .zezin rax`ïì àîéé÷ã ,úåúéî éúù áééçúðù éîì äðéî à÷ôðå .÷ðçî ïúùìùå ,âøäî ïäéúùå ,äôøùî äøåîç äìé÷ñ

:äøåîçá ïåãðã.'eke xne` oerny iax:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå.oilwqpd zevn ef:ìéòìã ïé÷øôá àðùéøôã àä
aaaa.eze` oirwyn:åøùá ìò äìéúôä ìåôúå äðàå äðà êôäúé àìù.dkxd jezl dywäëøå ,÷åðçì íéðôáî äù÷ .äëøä êåúì äù÷ øãåñ íéëøåë

:ïéâäì õåçáî.dliztd z`:åéô êåúì êéúîå .÷éìãî øáà ìù äìéúô.zxnegeéòî åøîøîç ïåùì .úöååë(á äëéà)íäá øîàðù ïøäà éðáî ïðéôìéå .àø÷éå)
(éáéúë àäã íúôåâ åôøùð àìå ,äôøùä úà åëáé ìàøùé úéá ìëå(íù)íéôøùð ïéàù ô"òà äôøù úåöî úîéé÷úî éîð àëä ,íúåðúåëá íåàùéå åáø÷éå

éãò éëäå .ãáìá íéòî éðá àìàáéúëã ,éôè ó(è"é íù):äôé äúéî åì øåøá ,êåîë êòøì úáäàå.mcia zn m` `ed s`é"ò íãéá úî äéä íà øîåìë
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שלמדנו, על -פי שאף להשמיענו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
שיבואר  כפי  זמן, לאחר  מקום מכל  אבותיו , בקברות המומת את קוברים שאין 
אבותיו. לקברות נקבר , שבו המיוחד , הקברות מבית עצמותיו  את מעבירים במשנה,

øNaä ìkòúð,המומת של בשרו  שנרקב לאחר  –úà ïéèwìî ÄÀÇÇÇÈÈÀÇÀÄÆ
úBîöòä,שלו –ïîB÷îa ïúBà ïéøáB÷åלפי אבותיו, בקברות – ÈÂÈÀÀÄÈÄÀÈ

ובבזיונו. במיתתו עוונו  לו  נתכפר  המומת,íéáBøwäåשכבר של – ÀÇÀÄ
íéàa,שהומת לאחר  מיד  –íBìLáe íéðicä íBìLa ïéìàBLå ÈÄÀÂÄÄÀÇÇÈÄÄÀ

øîBìk ,íéãòä,לומר באים כאילו  –,íeìk íëéìò eðaìa ïéàL ÈÅÄÀÇÆÅÀÄÅÂÅÆÀ
ízðc úîà ïécLשעל אלא אותו , המיתו והדיינים העדים שלא – ÆÄÁÆÇÀÆ

מיתתו. את לו גרם בחטאו והוא מיתה, נתחייב תורה דין àGåÀפי
ïéìaàúî eéä ולא שהואיל עליו , מתאבלים היו לא הקרובים – ÈÄÀÇÀÄ

מיתה, בשעת עליו  מתאבלים אין  הבשר, שיתעכל עד  כפרתו  נגמרה

נדחתה. האבלות ונדחתה ïéððBàוהואיל ìáàעל הם מצטערים – ÂÈÀÄ
álaמותו , àlà úeðéðà ïéàL בלבם צער לשאת להם ומותר – ÆÅÂÄÆÈÇÅ

קרוב  של מותו  מיתתם על  על  מצטער הקב"ה שאף לעיל , שנינו והרי ם,
הרשעים. של
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משנתנו חמורות. מיתות ויש קלות מיתות שיש ו), (משנה הקודם בפרק הזכרנו כבר 
קמא  תנא בזה ונחלקו חומרתן , סדר לפי  דין בית מיתות ארבע את לפרט באה

שמעון. ורבי 

ïéc úéáì eøñîð úBúéî òaøà,מיתה החייבים את בהם לדון  – ÇÀÇÄÄÀÀÀÅÄ
הן: ðçå÷ואלו  âøä ,äôøN ,äìé÷ñ,משריפה חמורה סקילה – ÀÄÈÀÅÈÆÆÈÆÆ

זו , מהלכה התוצאה מחנק. חמורות ושלשתן מהרג, חמורות ושתיהן 

בחמורה. נידון הוא הרי  מיתות, שתי אדם נתחייב ïBòîLשאם éaøÇÄÄÀ
âøäå ÷ðç ,äìé÷ñ ,äôøN :øîBà ששריפה סובר, שמעון  רבי  – ÅÀÅÈÀÄÈÆÆÈÆÆ

מהרג. חמור וחנק מסקילה, ïéì÷ñpäחמורה úåöî Bæ ששנינו מה – ÄÀÇÇÄÀÈÄ
דין . בית מיתות שאר  יבוארו הבאות במשניות ולהלן  הקודם. בפרק
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שריפה  זו היתה שלא ללמדנו  באה והיא השריפה, מיתת בתאור  עוסקת משנתנו
ובלשון שיבואר; כפי בלבד , המעיים בני "שריפת" אלא כולו , הגוף שריפת ממש ,
משריפת  זה למדים א) נב, (סנהדרין בגמרא קיים". וגוף נשמה "שריפת הגמרא
את  יבכו  ישראל בית "כל ו): י, (ויקרא בהם שכתוב אהרן , בני  ואביהוא, נדב
הקריבו "אשר ד ): יז , (במדבר  בהם שכתוב קורח, מעדת למדים ויש השריפה".
הכתוב  מן  בגמרא שלמדים כפי  קיים, וגוף נשמה שריפת שם מה השרופים",
ששריפה  מוצאים שאנו מאחר  כלומר : קיים, וגוף נשמה שריפת כאן  אף בתורה,
לפיכך המוקד , על  הנידון העלאת מאשר קלה יותר מיתה וזו  שריפה, נקראת כזו 
יט, (ויקרא כתוב שהרי הדין , בית ידי  על  הנשרפין מצוות היא שכך  חכמים אמרו

יפה. מיתה לו  ברור  – כמוך " לרעך "ואהבת יח):

ïéôøNpä úåöî: כדלהלן נעשתה –BúBà ïéòwLî eéä את – ÄÀÇÇÄÀÈÄÈÀÇÀÄ
– לשריפה åéúBáekøàהנידון  ãò ìáfa יסתובב שלא ברכיו , עד – ÇÆÆÇÇÀÈ

לתוך לזרוק שעומדים הרותחת מהעופרת בשרו  על  ויפול  ולכאן, לכאן

להלן ; שיבואר  כפי CøBëåפיו, ,äkøä CBúì äL÷ øãeñ ïéðúBðåÀÀÄÈÈÈÀÈÇÈÀÅ
Bøàeö ìòבתוך נתונה שאחת מטפחות שתי  צוארו  על  כורכים – ÇÇÈ

ורכה  הפה, את לפתוח ולהכריחו  לחונקו  כדי מבפנים, קשה השנייה,
צוארו . את לחבל  שלא כדי  CLBîמבחוץ, äæå Bìöà CLBî äæÆÅÆÀÀÆÅ

Bìöà וזה לכאן זה הסודר, בקצות מושכים העדים שני  כלומר  – ÆÀ
åétלכאן , úà çúBtL ãò,הכרח מתוך  –äìéútä úà ÷éìãîe ÇÆÅÇÆÄÇÀÄÆÇÀÄÈ

עופרת, של פתילה מדליק ואחד  –åét CBúì d÷øBæå הנידון של – ÀÀÈÀÄ
åéòîלשריפה, éða úà úøîBçå åéòî CBúì úãøBéå שורפת – ÀÆÆÀÅÈÀÆÆÆÀÅÅÈ

קרביו . íãéaאת úî íà àeä óà :øîBà äãeäé éaøכלומר – ÇÄÀÈÅÇÄÅÀÈÈ
זריקת  קודם בסודר, המושכים של בידם מת לשריפה הנידון  אם הלא

לפיו, äôøNהפתילה úåöî Ba ïéîi÷î eéä àG,חנק אלא – ÈÀÇÀÄÄÀÇÀÅÈ
הבאה; במשנה להלן  שנלמד  úáöaכפי åét úà ïéçúBt àlàÆÈÀÄÆÄÄÀÇ

BúáBèa àHL, כורחו בעל  –d÷øBæå äìéútä úà ÷éìãîe ÆÀÈÇÀÄÆÇÀÄÈÀÀÈ
òî éða úà úøîBçå åéòî CBúì úãøBéå ,åét CBúìåé כמו – ÀÄÀÆÆÀÅÈÀÆÆÆÀÅÅÈ

לעיל . ïäkשבארנו  úáa äNòî :÷Bãö ïa øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆÈÇÂÆÀÇÙÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéìBzíòä étìk åéðt BúBà,étìk äéðt äMàäåõòä;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:äìúð Léàä,ïéàå ¦¨¨§©¥¨¨§¨¦¨¨¤¨§©¥¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¨¦¦§¤§¥
úéìúð äMàä.ïäì øîàøæòéìà éaø:àGäåçèL ïa ïBòîLBì eøîà !ïBì÷Làa íéLð äìz:íéLð íéðBîL ¨¦¨¦§¥¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¦§¤¨¨¨¨¨¦§©§§¨§§¦¨¦

äìz,ãçà íBéa íéðL ïéðc ïéàå.BúBà ïéìBz ãöék?õøàa äøBwä úà ïéòwLî,äpnî àöBé õòäå,éwîeézL ó ¨¨§¥¨¦§©¦§¤¨¥©¦§©§¦¤©¨¨¨¤§¨¥¥¦¤¨©¦§¥
Bæ éab ìò Bæ åéãé,BúBà äìBúå.éñBé éaøøîBà:ìúkä ìò ähî äøBwä,ïéNBò ïéçahäL Cøãk BúBà äìBúå. ¨¨©©¥§¤©¦¥¥©¨ª¨©©Ÿ¤§¤§¤¤¤©©¨¦¦
ãiî BúBà ïéøézîe;ïì íàå–äNòú àGa åéìò øáBò,øîàpL(âë ,àë íù):õòä-ìò Búìáð ïéìú-àG"øBá÷-ék ©¦¦¦¨§¦¨¥¨¨§©£¤¤¤¡©¨¦¦§¨©¨¥¦¨

àeää íBia epøa÷zøîBâå "éeìz íéäGà úìì÷-ék.øîBìk,éeìz äæ äî éðtî?íMä úà CøaL éðtî,àöîðå ¦§§¤©©¦¦§©¡¦¨§¥§©¦§¥¨¤¨¦§¥¤¥©¤©¥§¦§¨
ìlçúî íéîL íL. ¥¨©¦¦§©¥

‰øîàøéàî éaø:øòèöî íãàL äòLa,lä äî äðéëLúøîBà ïBL?ìBëéák:éLàøî éðl÷,éòBøfî éðl÷.íà ¨©©¦¥¦§¨¨¤¨¨¦§¨¥§¦¨¨©¨¤¤¦§¨©©¦¥Ÿ¦©©¦¦§¦¦
CtLpL íéòLø ìL íîc ìò øòèöî íB÷nä ïk,íé÷écö ìL ïîc ìò øîçå ì÷.ãáìa Bæ àGå,ïéìnä ìk àlà ¥©¨¦§¨¥©¨¨¤§¨¦¤¦§©©¨Ÿ¤©¨¨¤©¦¦§¦§©¤¨¨©¥¦

Búî úà–äNòú àGa øáBò.BãBáëì Bðéìä,íéëéøëúå ïBøà Bì àéáäì–åéìò øáBò Bðéà.ïéøáB÷ eéä àGå ¤¥¥§©£¤¡¦¦§§¨¦¨§©§¦¦¥¥¨¨§¨§¦
åéúBáà úBøá÷a BúBà,ïéc úéáì ïéðwúî eéä úBøá÷ éza éðL àlà,ïé÷ðçpìå ïéâøäpì ãçà,ïéì÷ñpì ãçàå §¦§£¨¤¨§¥¨¥§¨¨§ª¨¦§¥¦¤¨©¤¡¨¦§©¤§¨¦§¤¨©¦§¨¦

ïéôøNpìå. §©¦§¨¦

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äðîî íéãîì ïéàå äúéä äòù úàøåä åììä íéùð ìù ïúééìú àìà .ãçå ãç ìëã åäééúåëæá éëåôàì éöî àìã íåùî .ãçà.oiriwyn
:íéöòåð.dpnn `vei urde:äùàøì êåîñ äøå÷ä ïî àöåé äéä ãúé ïéîë.siwneó÷åîä ïî àìù íåøúì åîë .åæ ìöà åæ êîåñ[á"ì ïéáåøéò]:.eze` oileze

:åéãéá.lzekd lr dhen dxewdõòäù éôì ,éñåé éáøã àîòèå .ìúåëä ìò êîñðå äèåî ãçà äùàøå õøàä ìò ãçà äùàø àìà õøàá äöåòð äúéä àì
íåìë åàì äøéôç ,ïðáøå .äøåá÷å äùéìú äøéôç øñåçîù äæ àöé ,äøåá÷ àìà øñåçî åðéàù éî ,åðøá÷ú øåá÷ éë äøåú äøîàå ,åîò øá÷ð åéìò äìúðù

:íéîëçë äëìäå .åø÷éòî øáåçîá õòä äéäé àìù àìà äøåú äèòéî àìå ,àéä
dddd.xrhvn mc`y onfa:åðåòá åéìò äàá úåðòøåôù.zxne` oeyl dn:åéìò úããåðîå úìáå÷ äðéëù ïåùì äæéàá.iy`xn iplwéòåøæå éìò ãáë éùàø

éò àåäù íãàë .éìò ãáë:ó.iplw:éùàøî ì÷ éðéà.cala df `le:åðéìä íà äùòú àìá øáåò.odizea` zexawa oze` oixaew eid `lïéøáå÷ ïéàù éôì
:÷éãö ìöà òùø.oic zial oipwezn eid zexaw ipyíéðù äì àøéîâ àúëìäå .äì÷ äúéî áééçúðù éî ìöà äøåîç äúéî áééçúðù éî íéøáå÷ ïéàù éôì

:äòáøà àìå

`xephxa yexit

øæòéìà éaø:לחכמים –íéLð äìz çèL ïa ïBòîL àGäå ÇÄÁÄÆÆÇÂÄÀÆÈÈÈÈÈÄ
!ïBì÷Làa.נתלית האשה שאף לדברי, ראיה והרי –Bì eøîà– ÀÇÀÀÈÀ

אליעזר: לרבי  äìzחכמים íéLð íéðBîL אין משם כלומר – ÀÄÈÄÈÈ
אחד, ביום נשים שמונים דן שהרי ïéðcראיה, ïéàå דין בבית – ÀÅÈÄ

– ãçàאחד  íBéa íéðLכל של  בזכותו  להפך  אפשר  שאי לפי  – ÀÇÄÀÆÈ
שעה  שהוראת אלא שטח? בן שמעון אותן דן  וכיצד  ואחד, אחד 

ממנה למדים ואין המשנההמשנההמשנההמשנה).).).).היתה, על על על על  רשרשרשרש""""יייי BúBà((((עייןעייןעייןעיין ïéìBz ãöékÅÇÄ
שסקלוהו? לאחר –õøàa äøBwä úà ïéòwLî קורה תוקעים – ÀÇÀÄÆÇÈÈÈÆ

äpnîבאדמה, àöBé õòäå,לראשה סמוך  יתד, כמין הקורה, מן  – ÀÈÅÅÄÆÈ
Bæ éab ìò Bæ åéãé ézL óéwîe, וקושרן לזו זו ידיו  שתי  סומך – ÇÄÀÅÈÈÇÇÅ

BúBà äìBúå.בידיו –ìúkä ìò ähî äøBwä :øîBà éñBé éaø ÀÆÇÄÅÅÇÈËÈÇÇÙÆ
אחד וראשה הארץ, על אחד ראשה אלא בארץ, תקועה היתה לא –

הכותל, על  ïéNBòנשען ïéçahäL Cøãk BúBà äìBúå כמו – ÀÆÀÆÆÆÇÇÈÄÄ
שחוטה, בהמה תולים iqei.שהקצבים iax ixack dkld oi`eïéøézîeÇÄÄ

ãiî BúBàומיד אותו , תולים היו החמה לשקיעת שסמוך כלומר – ÄÈ
קודם  אותו וקוברים מועט, זמן  אלא תלוי  יהא שלא אותו, מתירים היו 

החמה. ïìשקיעת íàå,הלילה כל  תלוי אותו שהשאירו  –øáBò ÀÄÈÅ
äNòú àGa åéìò, בלאו עוברים –Búìáð ïéìú-àG" :øîàpL ÈÈÀÇÂÆÆÆÁÇÈÄÄÀÈ

íéäGà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìòÇÈÅÄÈÄÀÀÆÇÇÄÄÀÇÁÄ
øîBâå "éeìz, לעיל שהזכרנו  כפי נאמר , במגדף זה פסוק –øîBìk ÈÀÅÀÇ

אומרים: הבריות שיהיו  לומר , בא הכתוב –?éeìz äæ äî éðtîÄÀÅÈÆÈ
íMä úà CøaL éðtî,השם את שקילל כלומר –íL àöîðå ÄÀÅÆÅÇÆÇÅÀÄÀÈÅ

ìlçúî íéîL קוברים היו  זה מטעם המגדף. דברי  את שמזכירים – ÈÇÄÄÀÇÅ
e(עמו  z q i t z a(eizen` rax` jeza epiid בו ,, שנתלה העץ את גם

מבואר, בגמרא עליו. נתלה המגדף שפלוני  העץ זה יאמרו : שלא

משום  היא התלייה, צורת בענין  במשנתנו וחכמים יוסי רבי  שמחלוקת
שהואיל סובר, יוסי רבי  העץ. את גם שקוברים שהזכרנו , הדין  אותו 

שכן  בארץ, הקורה את לתקוע אין  תקברנו", קבור  "כי תורה: ואמרה
לקבורה. התליה בין  הפסק שיהא ואסור  העץ, את לעקור  צורך יהא

במחובר התליה עץ יהא שלא אלא תורה מיעטה שלא סוברים, וחכמים
נחשבת  עקירתו  אין  שעה, לפי  באדמה שתוקעים עץ אבל  מעיקרו,

לעיל , הזכרנו  שכבר  וכפי לקבורה; התליה בין  minkgk.הפסק dkld

ה ה נ ש מ ר ו א ב

אֿלהים". "קללת הכתוב על מאיר רבי  של דרשתו אגב, דרך  מביאה, משנתנו 

øòèöî íãàL äòLa :øéàî éaø øîàעל נענש שהוא – ÈÇÇÄÅÄÀÈÈÆÈÈÄÀÈÅ
úøîBàעוונותיו , ïBLlä äî äðéëL השכינה קובלת לשון באיזו – ÀÄÈÈÇÈÆÆ

כך ? על צערה השכינה,ìBëéákומביעה כלפי כך לומר אפשר אם – ÄÀÈ
אומר: היא זו בלשון éòBøfîהרי  éðl÷ ,éLàøî éðl÷קל אני– ÇÇÄÅÙÄÇÇÄÄÀÄ

כך זרועי . עלי  כבדה ראשי , עלי כבד  כלומר  מזרועי, אני  קל  מראשי ,

כביכול קלות, מלשון  – אֿלהים" "קללת הכתוב את מאיר רבי  דרש 
מיתתם  על אף מצטער  שהקב"ה הדברים וכוונת קלני , אומר: אֿלהים

הרשעים. íéòLøשל ìL íîc ìò øòèöî íB÷nä ïk íàÄÅÇÈÄÀÈÅÇÈÈÆÀÈÄ
íé÷écö ìL ïîc ìò øîçå ì÷ ,CtLpL. שנשפך –zxfeg o`k ÆÄÀÇÇÈÙÆÇÈÈÆÇÄÄ

,zncewd dpynd oiprl epzpyn:התלוי את להלין ãáìaשאסור  Bæ àGåÀÄÀÇ
תעשה, בלא עובר  אותו  שהמלין  אמרו בלבד בתלוי לא –ìk àlàÆÈÈ

äNòú àGa øáBò ,Búî úà ïéìnä את לקבור היא מצוה שכן  – ÇÅÄÆÅÅÀÇÂÆ
מבואר, בגמרא תלין ". ב"לא עובר  אותו, המלין וכל  מותו , ביום המת

תקברנו". "קבור הכתוב מריבוי  זה BãBáëìשלמדים Bðéìä אם – ÁÄÄÀ
כגון המת, של  לכבודו  המת את íéëéøëúåהלין ïBøà Bì àéáäìÀÈÄÈÀÇÀÄÄ

המת, לכבוד שהיא אחרת סיבה משום או –åéìò øáBò Bðéà– ÅÅÈÈ
תלין". "לא BúBàמשום ïéøáB÷ eéä àGå בית ידי על  המומת את – ÀÈÀÄ

åéúBáàדין, úBøá÷a,צדיק יד על רשע קוברים שאין  –éðL àlà ÀÄÀÂÈÆÈÀÅ
úBøá÷ éza,מיוחדים –ïéc úéáì ïéðwúî eéä המומתים בשביל – ÈÅÀÈÈÀËÈÄÀÅÄ

ידיהם, ïé÷ðçpìåעל  ïéâøäpì ãçà,קלות מיתות שהן –ãçàå ÆÈÇÆÁÈÄÀÇÆÀÈÄÀÆÈ
ïéôøNpìå ïéì÷ñpì אלה בין להפריד כדי  חמורות, מיתות שהן  – ÇÄÀÈÄÀÇÄÀÈÄ

קלות. מיתות שנתחייבו אלה ובין  חמורות מיתות שנתחייבו 

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂøNaä ìkòúð–ä úà ïéèwìîïîB÷îa ïúBà ïéøáB÷å úBîöò.íBìLáe íéðicä íBìLa ïéìàBLå íéàa íéáBøwäå ¦§©©©¨¨§©§¦¤¨£¨§§¦¨¦§¨§©§¦¨¦§£¦¦§©©¨¦¦§
íéãòä,íeìk íëéìò eðaìa ïéàL øîBìk,ízðc úîà ïécL.ïéìaàúî eéä àGå,ïéððBà ìáà,àlà úeðéðà ïéàL ¨¥¦§©¤¥§¦¥£¥¤§¤¦¡¤©§¤§¨¦§©§¦£¨§¦¤¥£¦¤¨

ála. ©¥
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéc úéáì eøñîð úBúéî òaøà:äìé÷ñ,äôøN,÷ðçå âøä.ïBòîL éaøøîBà:äôøN,äìé÷ñ,âøäå ÷ðç.Bæ ©§©¦¦§§§¥¦§¦¨§¥¨¤¤¨¤¤©¦¦§¥§¥¨§¦¨¤¤¨¤¤
ïéì÷ñpä úåöî. ¦§©©¦§¨¦

·ïéôøNpä úåöî:åéúBáekøà ãò ìáfa BúBà ïéòwLî eéä,äkøä CBúì äL÷ øãeñ ïéðúBðå,Bøàeö ìò CøBëå. ¦§©©¦§¨¦¨§©§¦©¤¤©©§¨§§¦¨¨¨§¨©¨§¥©©¨
Bìöà CLBî äæå Bìöà CLBî äæ,åét úà çúBtL ãò,åét CBúì d÷øBæå äìéútä úà ÷éìãîe,CBúì úãøBéå ¤¥¤§§¤¥¤§©¤¥©¤¦©§¦¤©§¦¨§§¨§¦§¤¤§

åéòî éða úà úøîBçå åéòî.äãeäé éaøøîBà:íãéa úî íà àeä óà,äôøN úåöî Ba ïéîi÷î eéä àG;àlà ¥¨§¤¤¤§¥¥¨©¦§¨¥©¦¥§¨¨¨§©§¦¦§©§¥¨¤¨
BúáBèa àHL úáöa åét úà ïéçúBt,åét CBúì d÷øBæå äìéútä úà ÷éìãîe,úà úøîBçå åéòî CBúì úãøBéå §¦¤¦¦§©¤§¨©§¦¤©§¦¨§§¨§¦§¤¤§¥¨§¤¤¤

åéòî éða.øîà÷Bãö ïa øæòìà éaø:úáa äNòîäúpfL úçà ïäk,úBøBîæ éìéáç äeôéwäåäeôøNe.eøîà §¥¥¨¨©©¦¤§¨¨¤¨©£¤§©Ÿ¥©©¤¦§¨§¦¦¨£¦¥§§¨¨¨§

eeee.xyad lkrzp:åðåéæááå åúúéîá åì øôëúð øáë.zenvrd z` oihwln:ïúåáà úåøá÷á ïúåà íéøáå÷å.mila`zn eid `le.íäì äøôë ïðåéæá àäéù éãë
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שלמדנו, על -פי שאף להשמיענו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
שיבואר  כפי  זמן, לאחר  מקום מכל  אבותיו , בקברות המומת את קוברים שאין 
אבותיו. לקברות נקבר , שבו המיוחד , הקברות מבית עצמותיו  את מעבירים במשנה,

øNaä ìkòúð,המומת של בשרו  שנרקב לאחר  –úà ïéèwìî ÄÀÇÇÇÈÈÀÇÀÄÆ
úBîöòä,שלו –ïîB÷îa ïúBà ïéøáB÷åלפי אבותיו, בקברות – ÈÂÈÀÀÄÈÄÀÈ

ובבזיונו. במיתתו עוונו  לו  נתכפר  המומת,íéáBøwäåשכבר של – ÀÇÀÄ
íéàa,שהומת לאחר  מיד  –íBìLáe íéðicä íBìLa ïéìàBLå ÈÄÀÂÄÄÀÇÇÈÄÄÀ

øîBìk ,íéãòä,לומר באים כאילו  –,íeìk íëéìò eðaìa ïéàL ÈÅÄÀÇÆÅÀÄÅÂÅÆÀ
ízðc úîà ïécLשעל אלא אותו , המיתו והדיינים העדים שלא – ÆÄÁÆÇÀÆ

מיתתו. את לו גרם בחטאו והוא מיתה, נתחייב תורה דין àGåÀפי
ïéìaàúî eéä ולא שהואיל עליו , מתאבלים היו לא הקרובים – ÈÄÀÇÀÄ

מיתה, בשעת עליו  מתאבלים אין  הבשר, שיתעכל עד  כפרתו  נגמרה

נדחתה. האבלות ונדחתה ïéððBàוהואיל ìáàעל הם מצטערים – ÂÈÀÄ
álaמותו , àlà úeðéðà ïéàL בלבם צער לשאת להם ומותר – ÆÅÂÄÆÈÇÅ

קרוב  של מותו  מיתתם על  על  מצטער הקב"ה שאף לעיל , שנינו והרי ם,
הרשעים. של
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משנתנו חמורות. מיתות ויש קלות מיתות שיש ו), (משנה הקודם בפרק הזכרנו כבר 
קמא  תנא בזה ונחלקו חומרתן , סדר לפי  דין בית מיתות ארבע את לפרט באה

שמעון. ורבי 

ïéc úéáì eøñîð úBúéî òaøà,מיתה החייבים את בהם לדון  – ÇÀÇÄÄÀÀÀÅÄ
הן: ðçå÷ואלו  âøä ,äôøN ,äìé÷ñ,משריפה חמורה סקילה – ÀÄÈÀÅÈÆÆÈÆÆ

זו , מהלכה התוצאה מחנק. חמורות ושלשתן מהרג, חמורות ושתיהן 

בחמורה. נידון הוא הרי  מיתות, שתי אדם נתחייב ïBòîLשאם éaøÇÄÄÀ
âøäå ÷ðç ,äìé÷ñ ,äôøN :øîBà ששריפה סובר, שמעון  רבי  – ÅÀÅÈÀÄÈÆÆÈÆÆ

מהרג. חמור וחנק מסקילה, ïéì÷ñpäחמורה úåöî Bæ ששנינו מה – ÄÀÇÇÄÀÈÄ
דין . בית מיתות שאר  יבוארו הבאות במשניות ולהלן  הקודם. בפרק

i y y m e i
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שריפה  זו היתה שלא ללמדנו  באה והיא השריפה, מיתת בתאור  עוסקת משנתנו
ובלשון שיבואר; כפי בלבד , המעיים בני "שריפת" אלא כולו , הגוף שריפת ממש ,
משריפת  זה למדים א) נב, (סנהדרין בגמרא קיים". וגוף נשמה "שריפת הגמרא
את  יבכו  ישראל בית "כל ו): י, (ויקרא בהם שכתוב אהרן , בני  ואביהוא, נדב
הקריבו "אשר ד ): יז , (במדבר  בהם שכתוב קורח, מעדת למדים ויש השריפה".
הכתוב  מן  בגמרא שלמדים כפי  קיים, וגוף נשמה שריפת שם מה השרופים",
ששריפה  מוצאים שאנו מאחר  כלומר : קיים, וגוף נשמה שריפת כאן  אף בתורה,
לפיכך המוקד , על  הנידון העלאת מאשר קלה יותר מיתה וזו  שריפה, נקראת כזו 
יט, (ויקרא כתוב שהרי הדין , בית ידי  על  הנשרפין מצוות היא שכך  חכמים אמרו

יפה. מיתה לו  ברור  – כמוך " לרעך "ואהבת יח):

ïéôøNpä úåöî: כדלהלן נעשתה –BúBà ïéòwLî eéä את – ÄÀÇÇÄÀÈÄÈÀÇÀÄ
– לשריפה åéúBáekøàהנידון  ãò ìáfa יסתובב שלא ברכיו , עד – ÇÆÆÇÇÀÈ

לתוך לזרוק שעומדים הרותחת מהעופרת בשרו  על  ויפול  ולכאן, לכאן

להלן ; שיבואר  כפי CøBëåפיו, ,äkøä CBúì äL÷ øãeñ ïéðúBðåÀÀÄÈÈÈÀÈÇÈÀÅ
Bøàeö ìòבתוך נתונה שאחת מטפחות שתי  צוארו  על  כורכים – ÇÇÈ

ורכה  הפה, את לפתוח ולהכריחו  לחונקו  כדי מבפנים, קשה השנייה,
צוארו . את לחבל  שלא כדי  CLBîמבחוץ, äæå Bìöà CLBî äæÆÅÆÀÀÆÅ

Bìöà וזה לכאן זה הסודר, בקצות מושכים העדים שני  כלומר  – ÆÀ
åétלכאן , úà çúBtL ãò,הכרח מתוך  –äìéútä úà ÷éìãîe ÇÆÅÇÆÄÇÀÄÆÇÀÄÈ

עופרת, של פתילה מדליק ואחד  –åét CBúì d÷øBæå הנידון של – ÀÀÈÀÄ
åéòîלשריפה, éða úà úøîBçå åéòî CBúì úãøBéå שורפת – ÀÆÆÀÅÈÀÆÆÆÀÅÅÈ

קרביו . íãéaאת úî íà àeä óà :øîBà äãeäé éaøכלומר – ÇÄÀÈÅÇÄÅÀÈÈ
זריקת  קודם בסודר, המושכים של בידם מת לשריפה הנידון  אם הלא

לפיו, äôøNהפתילה úåöî Ba ïéîi÷î eéä àG,חנק אלא – ÈÀÇÀÄÄÀÇÀÅÈ
הבאה; במשנה להלן  שנלמד  úáöaכפי åét úà ïéçúBt àlàÆÈÀÄÆÄÄÀÇ

BúáBèa àHL, כורחו בעל  –d÷øBæå äìéútä úà ÷éìãîe ÆÀÈÇÀÄÆÇÀÄÈÀÀÈ
òî éða úà úøîBçå åéòî CBúì úãøBéå ,åét CBúìåé כמו – ÀÄÀÆÆÀÅÈÀÆÆÆÀÅÅÈ

לעיל . ïäkשבארנו  úáa äNòî :÷Bãö ïa øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆÈÇÂÆÀÇÙÅ

izdw - zex`ean zeipyn



cקסב dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

Bì:é÷a äòL dúBà ìL ïéc úéa äéä àHL éðtî. ¦§¥¤¨¨¥¦¤¨¨¨¨¦
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:äãåäé 'øë.iwa dry dze` ly c"a did `ly:åòîùîë àø÷ àìà äåù äøéæâ íäì ïéàù ,åéä ïé÷åãö

bbbb.df `ed leeip xne` dcedi iax:ìôåðå ãîåòî åâøåäù.ocq,ïðáøãà äãåäé 'ø âéìôã àîòèã ,åùøéô àúééøááå .íéçôð ìù úåîë õøàá òå÷ú äáò õò
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:íéîëçë äëìäå
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äúpfL úçàשכתוב שריפה, במיתת ודינה ט ט ט ט ):):):):– כא כא כא כא ,,,, "ובת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÇÆÄÀÈ
תשרף", באש מחללת, היא אביה את לזנות, תחל כי  כהן  äeôéwäåÀÄÄÈאיש 

úBøBîæ éìéáç,ענפים של  חבילות –äeôøNe שמיתת ומכאן – ÂÄÅÀÀÈÈ
כולו . הגוף שריפת היא Bìשריפה eøîà בן אלעזר לרבי חכמים – ÈÀ

זה הרי  שעשו  מה שכן  ראיה, אין מזה úéaצדוק: äéä àHL éðtîÄÀÅÆÈÈÅ
é÷a äòL dúBà ìL ïéc בית שהיו  מבואר, בגמרא בהלכה. – ÄÆÈÈÈÈÄ

הכתוב  את ומקיימים פה, שבעל בתורה מודים שאינם צדוקים, של דין

כמשמעו .
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וחנק. הרג המיתות את מבצעים היו כיצד  לבאר, באה זו  משנה

íéâøäpä úåöî: כדלהלן נעשתה –BLàø úà ïéæézî eéä– ÄÀÇÇÆÁÈÄÈÇÄÄÆÙ
להרג, הנידון בחרב,óéqaשל –úeëìnäL Cøãk,רומי של – ÇÇÄÀÆÆÆÇÇÀ

äNBò.להורג אדם מוציאה כשהיא –ìeeð :øîBà äãeäé éaø ÈÇÄÀÈÅÄ
äæ àeä,המלכות כדרך  ראשו להתיז  –BLàø úà ïéçépî àlà ÆÆÈÇÄÄÆÙ

ïcqä ìò,עבה עץ גזע על –õöB÷å,ראשו –õéôBwa בסכין – ÇÇÇÈÀÅÇÄ
ועצמות. בשר בה Bìשקוצצים eøîà:יהודה לרבי חכמים –ïéà ÈÀÅ

Bfî úìeðî äúéî בגמרא בהמה. בשר  לקציצת היא שדומה – ÄÈÀËÆÆÄ
ברייתא בבבב):):):):מובאת נבנבנבנב,,,, אף ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין לחכמים: יהודה רבי להן  "אמר

היא מנוולת שמיתה יודע, uitewa),אני  ey`x uevwl),אעשה מה אבל

תורה אמרה גגגג):):):):שהרי יח יח יח יח ,,,, ומכאן ((((ויקראויקראויקראויקרא תלכו ", לא "ובחוקותיהם
חכמים  ברם עושה. שהמלכות כדרך  בסייף ראשו  את להתיז  שאין

תלכו", לא "ובחוקותיהם משום בזה שאין  והתורה סוברים, הואיל
הנדחת בעיר שכתוב כמו בחרב, מיתה טז טז טז טז ):):):):מזכירה יגיגיגיג,,,, "החרם ((((דברים דברים דברים דברים 

בהמתה ואת בה אשר  כל  ואת axg",אותה itl כתוב ברוצח וכן 
ככככ):):):): כאכאכאכא,,,, ידו,((((שמות שמות שמות שמות  תחת ומת עבדו ... את איש  יכה mwpi","וכי  mewp

שכתוב חרב, זו כה כה כה כה ):):):):ונקימה כוכוכוכו,,,, ברית".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  נקם נוקמת "חרב

.minkgk dkldeïé÷ðçpä úåöî:כדלהלן היתה –ïéòwLî eéä ÄÀÇÇÆÁÈÄÈÀÇÀÄ
BúBà– לחנק הנידון  את –åéúBáekøà ãò ìáfa, ברכיו עד – ÇÆÆÇÇÀÈ

Bøàeö ìò CøBëå ,äkøä CBúì äL÷ øãeñ ïéðúBðåכמבואר – ÀÀÄÈÈÈÀÈÇÈÀÅÇÇÈ
הקודמת,במצוות במשנה CLBîהנשרפים, äæå Bìöà CLBî äæÆÅÆÀÀÆÅ
Bìöà שנ אותו – וחונקים הסודר , בקצות מושכים העדים ãò,י  ÆÀÇ

äàöBé BLôpL,בזבל לחנק הנידון את משקעים למה מקשים: יש – ÆÇÀÀÈ

סודר ולמה בנשרפים? כמו בשרו, על שתפול פתילה כאן אין  והלא

יש ואולי  פיו? את לפתוח צריכים אין בחנק הלא הרכה? לתוך קשה
לנחנקים, הדומים דברים בהם שיש  בנשרפים, כן שתיקנו שכיון לומר ,

בנחנקים אף כן  ותקנו לשנות, חכמים רצו משנה משנה משנה משנה ").").").").לא ("("("("לחם לחם לחם לחם 

y c e w z a y
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סקילה. עליהן  שחייבים בעבירות המשניות דנות ח פרק סוף ועד  במשנתנו  החל 

בפרט. מהן  אחת כל מתפרשת כך ואחר  כלל , דרך משנתנו  אותן  מונה תחילה
ומהן בתורה, במפורש סקילתן שהוזכרה מהן המשנה, מונה עבירות עשרה ושמונה
"דמיהם  או  בו " "דמיו בהן שכתוב אלא בתורה, מפורש אינו  בסקילה שחיובן
כז): כ, (ויקרא כתוב שכן לסקילה, הכתוב שכוונת וידעוני  מאוב ולמדים בם",

יומתו , מות ידעוני  או  אוב בהם יהיה כי אשה או  mdinc"ואיש  mze` enbxi oa`a
."ma סקילה חיוב ולמדים בם", "דמיהם או  בו " "דמיו  בהם כתוב שלא גם ויש 

ב). פט, ב; (נד , בגמרא בברייתא כמבואר שווה, מגזירה בהם

ïéì÷ñpä ïä elà:בסקילה שדינן  העבירות הן אלו  –ìò àaä ÅÅÇÄÀÈÄÇÈÇ
áàä úLà ìòå ,íàä, אמו שאינה פי  על אף אביו, אשת על או  – ÈÅÀÇÅÆÈÈ

älkä ìòå, בנו אשת –øeëfä ìòå,הזכר על הבא –äîäaä ìòå ÀÇÇÇÈÀÇÇÀÀÇÇÀÅÈ
הבהמה, את הרובע –äîäaä úà äàéáîä äMàäå;עליה – ÀÈÄÈÇÀÄÈÆÇÀÅÈ

במשנתנו . להלן  יבוארו אלו כמבואר–ócâîäåכל  ה', שם המחרף ÀÇÀÇÅ
במשנ  ה,להלן  äøæה äãBáò ãáBòäå–, ו במשנה להלן כמבואר  ÀÈÅÂÈÈÈ

éðBòcéå ,áBà ìòáe ,Cìnì Bòøfî ïúBpäå במשנה שיבואר כפי  – ÀÇÅÄÇÀÇÙÆÇÇÀÄÀÄ
Bnàåז , åéáà ìl÷îäå ,úaMä úà ìlçîäåשיבואר כפי  – ÀÇÀÇÅÆÇÇÈÀÇÀÇÅÈÄÀÄ

ח, äñøàîäבמשנה äøòð ìò àaäå,ט במשנה שיבואר כפי – ÀÇÈÇÇÂÈÇÀÙÈÈ
úéñnäå,זרה עבודה לעבוד  היחיד את –çécnäå הרבים את – ÀÇÅÄÀÇÇÄÇ

י. במשנה להלן יבוארו  והמדיח המסית ענין זרה; עבודה לעבוד 

óMëîäå,יא במשנה להלן שיבואר  כפי –äøBîe øøBñ ïáe– ÀÇÀÇÅÅÅÆ
מהן  שבע עבירות: עשרה שמונה כולן  נמצאו  ח. בפרק שיבואר כפי
ואם  אב בהמראת שתיים האמונות, בענייני  – שמונה אסורות, בביאות

השבת בחילול ואחת ומורה), סורר ובן ואמו, אביו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).(המקלל

הסדר כפי  מהן, אחת כל את בפרוטרוט לבאר המשנה חוזרת כאן 

לעיל : íàäשנימנו  ìò àaä,בשוגג –äéìò áiç,חטאות שתי  – ÇÈÇÈÅÇÈÈÆÈ
íà íeMîבה שכתוב ז ז ז ז ):):):):– יח יח יח יח ,,,, תגלה",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא אמך  "וערות ÄÅ

áà úLà íeMîeבה שכתוב ח ח ח ח ):):):):– שם שם שם שם ,,,, לא ((((שם שם שם שם  אביך  אשת "ערות ÄÅÆÈ
כתובתגלה  וכן  יא יא יא יא ):):):):", כ כ כ כ ,,,, אביו ...((((שם שם שם שם  אשת את ישכב אשר "ואיש 
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–áà úLà íeMîe íà íeMî äéìò áiç;äãeäé éaøøîBà:ãáìa íàä íeMî àlà áiç Bðéà.úLà ìò àaä ©¨¨¤¨¦¥¦¥¤¨©¦§¨¥¥©¨¤¨¦¨¥¦§©©¨©¥¤
áà–Léà úLà íeMîe áà úLà íeMî äéìò áiç,åéáà éiça ïéa,åéáà úúéî øçàì ïéa,ïéñeøàä ïî ïéa, ¨©¨¨¤¨¦¥¤¨¦¥¤¦¥§©¥¨¦¥§©©¦©¨¦¥¦¨¥¦

ïéàeOpä ïî ïéa.Búlk ìò àaä–Léà úLà íeMîe Búlk íeMî äéìò áiç,Bðá éiça ïéa,úúéî øçàì ïéa ¥¦©¦¦©¨©©¨©¨¨¤¨¦©¨¦¥¤¦¥§©¥§¥§©©¦©
Bða,ïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøàä ïî ïéa.øeëfä ìò àaä,äîäaä ìòå,äîäaä úà äàéáîä äMàäå;íãà íà §¥¦¨¥¦¥¦©¦¦©¨©©§§©©§¥¨§¨¦¨©§¦¨¤©§¥¨¦¨¨

àèç,úàèç äî äîäa?dãé ìò äìwz íãàì úàaL éôì àlà,eúkä øîà Cëéôìá:ì÷qz.øçà øác:àHL ¨¨§¥¨¤¨¨¤¨§¦¤¨§¨¨©¨¨©¨¨§¦¨¨©©¨¦¨¥¨¨©¥¤
÷eMa úøáBò äîäaä àäz,eøîàéå:dãé ìò éðBìt ì÷ñpL àéä Bæ. §¥©§¥¨¤¤©§Ÿ§¦¤¦§©§¦©¨¨

‰ócâîä–íMä úà LøôiL ãò áiç Bðéà.øîàäçø÷ ïa òLBäé éaø:éepëa íéãòä úà ïéðc íBé ìëa: ©§©¥¥©¨©¤§¨¥¤©¥¨©©¦§ª©¤¨§¨§¨¨¦¤¨¥¦§¦
éñBé úà éñBé äké.ïécä øîâð–íéâøBä àGéepëa,õeçì íãàä ìk úà íéàéöBî àlà,ìBãbä úà íéìàBLå ©¤¥¤¥¦§©©¦§¦§¦¤¨¦¦¤¨¨¨¨©§£¦¤©¨

ïäaL,Bì íéøîBàå:øîà,øîBà àeäå !Leøôa zòîMM äî;ïäéìâø ìò ïéãîBò íéðicäå,ïéçàî àGå ïéòøB÷å. ¤¨¤§§¦¡Ÿ©¤¨©§¨§¥§¥§©©¨¦§¦©©§¥¤§§¦§§©¦

:äëìä ïëå .ãçà óåâá åìéôàå .úåàèç ÷åìéç [åäá áéúëå úøë.oiqexi`d on oiaáéúëã ,àéä åúùà ,äùãé÷ù ïåéëã('ë àø÷éå)úòùî ,äùà ç÷é éë ùéàå
:ïåøôò äãùî äçé÷ äçé÷ øîâã ,ïä ïéùåã÷ äçé÷ êäå .åúùà úàø÷ð äçé÷ì

dddd.myd z` yxtiy crøîàðù .íùá íùä êøáéå(ã"ë íù):íùá íùä áå÷ðéù ,íù åá÷ðá 'ä íù á÷åðå.mei lkaú÷éãáá íéðúåðå íéàùåð åéäù ïîæ ìë
:íéãòä.iepika oze` oipc eidäðëà éúòãé àì éë ,àø÷î ïåùìáå .íéîëç ïåùìá éåðéë éåø÷ øçàá äìåúå ìì÷îù åîë øáãîå øáã êôäîù íãà ìëáåéà)

(á"ì:.iqei z` iqei dki:éñåéì úåéúåà òáøà ïá íù íéðëî êëì ,í"éäìà àéøèîéâá äìåòå úåéúåà òáøà ïá àåäù éðôî éúòîù éðà.oicd xnbpíéàáå
:éåðéë úìì÷ àìà íäéôî åòîù àì éøäù ,åòîùù åæ úåãò éô ìò åâøäì íéìåëé åéä àì ,àåä áééç øîåì ã"á.uegl mc`d lk z` mi`iven `l`éàðâã

:íéáøì íùä úëøá òéîùäì àåä.oig`n `le oirxewe:øúåî úåøéôú øàù ìáà ,úøëéð äòéø÷ä ïéàù úéøãðñëìà äøéôú [à÷åãå] .úéîìåòip` s`

`xephxa yexit

מיתה  עליהן שחייבים העריות וכל בם"; דמיהם שניהם יומתו  מות

שוגג  היה ואם כרת, חייבים – התראה היתה לא אם והתראה, במזיד 
הבא  שכן האב, מיתת לאחר  כאן  שמדובר  מבארים יש  חטאת. חייב –

איש  אשת משום גם עליה חייב האב, בחיי אמו  éaøÇÄ.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))על 
ãáìa íàä íeMî àlà áiç Bðéà :øîBà äãeäé היינו – ÀÈÅÅÇÈÆÈÄÈÅÄÀÇ

שנאמר  יהודה, רבי של  טעמו  מבואר בגמרא אחת. יח יח יח יח ,,,,חטאת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

אמו ז ז ז ז ):):):): משום אלא חייב שאינו  ללמד, הכתוב בא – היא" "אמך

nw`.בלבד. `pzk dkldeáà úLà ìò àaä, אמו שאינה –áiç ÇÈÇÅÆÈÇÈ
Léà úLà íeMîe áà úLà íeMî äéìòחטאות שתי  ((((עיין עיין עיין עיין – ÈÆÈÄÅÆÈÄÅÆÄ

יייי),),),), ככככ,,,, ח ח ח ח ;;;; יח יח יח יח ,,,, åéáàויקראויקראויקראויקרא úúéî øçàì ïéa ,åéáà éiça ïéa– ÅÀÇÅÈÄÅÀÇÇÄÇÈÄ
אלא  חייב אינו  איש אשת משום אבל אב; אשת משום חייב הריהו

אביו , ïéñeøàäבחיי ïî ïéa עדיין כנסה ולא אביו  שקידשה – ÅÄÈÅÄ
ïéàeOpäלחופה, ïî ïéa משעת שכן לחופה, שכנסה לאחר – ÅÄÇÄÄ

איש. אשת ומשום אב אשת משום עליה וחייב היא, אשתו קידושין 
Búlk ìò àaä, בנו אשת –äéìò áiç,חטאות שתי –íeMî ÇÈÇÇÈÇÈÈÆÈÄ

Búlkבה שכתוב טוטוטוטו):):):):– יח יח יח יח ,,,, אשת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תגלה, לא כלתך  "ערות ÇÈ
היא", Léàבנך  úLà íeMîe,ברם בנו . בחיי  עליה בא אם – ÄÅÆÄ

חייב הוא כלתו  Bðaמשום úúéî øçàì ïéa ,Bðá éiça ïéa– ÅÀÇÅÀÅÀÇÇÄÇÀ
עליה חייב הוא –ïéaוכן  בנו  אשת שהיא –ïî ïéa ïéñeøàä ïî ÅÄÈÅÄÅÄ

ïéàeOpä מותו ולאחר  איש , אשת ומשום כלתו משום בנו  בחיי – ÇÄÄ
בלבד. כלתו  øeëfäמשום ìò àaäשכתוב בסקילה, דינו  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÈÇÇÀ

יגיגיגיג):):):): שניהם,ככככ,,,, עשו  תועבה אשה משכבי זכר את ישכב אשר "ואיש 

בם". דמיהם יומתו äîäaäמות ìòåשכתוב טוטוטוטו):):):):– שם שם שם שם ,,,, "ואיש((((שםשםשםשם ÀÇÇÀÅÈ
בבהמה שכבתו יתן ebexdz".אשר  dndad z`e ,znei zenäMàäåÀÈÄÈ
äîäaä úà äàéáîäשכתוב עליה, טז טז טז טז ):):):):– שם שם שם שם ,,,, אשר((((שם שם שם שם  "ואשה ÇÀÄÈÆÇÀÅÈ

אותה, לרבעה בהמה כל  אל  dndad,תקרב z`e dy`d z` zbxde מות

ושואלת  בסקילה, הבהמה שאף אומר, הכתוב הרי בם", דמיהם יומתו
úàèçהמשנה: äî äîäa ,àèç íãà íà,דעת בה אין  הרי  – ÄÈÈÈÈÀÅÈÆÈÈ

נסקלת? היא dãéולמה ìò äìwz íãàì úàaL éôì àlà– ÆÈÀÄÆÈÀÈÈÇÈÈÇÈÈ
עוון, למכשול לאדם ì÷qzשהיתה :áeúkä øîà Cëéôì שלא – ÀÄÈÈÇÇÈÄÈÅ

אחר  איש  עוד בה ישראלישראלישראלישראל")")")")ייכשל øçà.("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  øácאחר טעם – ÈÈÇÅ
הבהמה: eøîàéåלסקילת ,÷eMa úøáBò äîäaä àäz àHLÆÀÅÇÀÅÈÆÆÇÀÙÀ

הבריות: –ä Bæàé,הבהמה –dãé ìò éðBìt ì÷ñpL וחס – ÄÆÄÀÇÀÄÇÈÈ
החוטא כבוד  על הוא ברוך ישראלישראלישראלישראל")")")")הקדוש  .("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הנסקלין. בכלל הקודמת במשנה שנמנה המגדף, ענין  את לבאר  באה זו משנה

áiç Bðéà ,ócâîä,סקילה –íMä úà LøôiL ãò שיוציא עד – ÇÀÇÅÅÇÈÇÆÀÈÅÆÇÅ
ש "יברך " עד בגמרא: בברייתא ומבואר המיוחד , השם את (iepikמפיו 

(llwi mewna פלוני שם את פלוני  שם יקלל כגון  בשם, ,((((רש רש רש רש """"יייי))))שם

טז טז טז טז ):):):):שנאמר כדכדכדכד,,,, c'((((ויקראויקראויקראויקרא my awepe"כל בו  ירגמו  רגום יומת מות
כאזרח כגר myהעדה, eawpa בנקבו" ואומר הכתוב חוזר – יומת"

בשם. שם שייקוב עד לך , לומר  azek:שם", m"anxd המגדף "אין 

שהוא  אותיות ארבע של המיוחד  השם את שיפרש עד  סקילה חייב
שאינם  השמות מן בשם אותו  ו "יברך" יו"ד , נו"ן דל "ת אל "ף

וא"ו  ה"א יו"ד  שם על  אלא חייב שאינו שמפרש , מי ויש  נמחקים...;
נסקל " הוא שניהם שעל אומר, ואני  "sqkה"א. oiire ;f ,a m"ekr 'ld)

.(zexg` zerc `iany my "dpyn:äçø÷ ïa òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÆÈÀÈ
íéãòä úà ïéðc íBé ìëa בענין עמהם ונותנים שנושאים בשעה – ÀÈÈÄÆÈÅÄ

éñBéהמגדף, úà éñBé äké :éepëa העדים היו שלא כלומר – ÀÄÇÆÅÆÅ
עליו  מעידים שהיו  דהיינו  כינוי, דרך  אלא המגדף דברי את מזכירים

וב  ה', לשם הכינוי  הוא "יוסי " – יוסי את יוסי יכה בכינוישאמר : חרו
"אֿלהים" בגימטריא וכן המיוחד, כשם אותיות ארבע בן  שהוא לפי זה

±.((((רש רש רש רש """"יייי)))) "iqei z` iqei dki" כמו השם, כלפי  המגדף לדברי הוא כינוי
זו  עדותם פי  על – בשם. שם שיברך עד  חייב שאינו לעיל , שהזכרנו 

מפיהם  שמעו  כאילו המגדף, של בדינו ונותנים נושאים הדיינים היו 
המפורשים. דבריו  ïécäאת øîâð,לחייבו הדיינים והסכימו  –àG ÄÀÇÇÄ

éepëa íéâøBäפי על  למיתה אותו  לדון  יכולים הדין  בית אין  – ÀÄÀÄ
בלבד, בכינויו אלא קילל לא באמת שמא בכינוי, שנאמרה עדותם

מיתה, חייב ואינו  ממש , שהעידו  íãàäכמו  ìk úà íéàéöBî àlàÆÈÄÄÆÈÈÈÈ
õeçì,הגידוף דברי את ישמעו שלא –ìBãbä úà íéìàBLå ÇÀÂÄÆÇÈ
ïäaL,חבריו במעמד  שבעדים, הגדול את –,øîà :Bì íéøîBàå ÆÈÆÀÀÄÁÙ

Leøôa zòîMM äî! בכינוי ולא המגדף של מפיו  –øîBà àeäå ÇÆÈÇÀÈÀÅÀÅ
השם, הזכרת עם בפירוש, ששמע מה –ìò ïéãîBò íéðicäåÀÇÇÈÄÀÄÇ

ïäéìâø,השם קללת את כששומעים –ïéòøB÷åבגדיהם את –oiir) ÇÀÅÆÀÀÄ
,(fl ,gi a miklnïéçàî àGå הקרע את ותופרים מחברים ואין  – ÀÀÇÄ

מפי ששמעו בשעה קרעו שכבר קורעים, אינם העדים ברם, לעולם.
א א א א ).).).).המגדף ס ס ס ס ,,,, בגמראבגמראבגמראבגמרא השני,äåéðM((((ברייתאברייתאברייתאברייתא העד –éðà óà :øîBà ÀÇÅÄÅÇÂÄ
eäBîk הדברים על  לחזור  צריך ואינו כמוהו, שמעתי  אני אף – È
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Bì:é÷a äòL dúBà ìL ïéc úéa äéä àHL éðtî. ¦§¥¤¨¨¥¦¤¨¨¨¨¦
‚íéâøäpä úåöî:BLàø úà ïéæézî eéäéqaó,äNBò úeëìnäL Cøãk.äãeäé éaøøîBà:äæ àeä ìeeð;àlà ¦§©©¤¡¨¦¨©¦¦¤Ÿ©©¦§¤¤¤©©§¨©¦§¨¥¦¤¤¨

ïéçépîõéôBwa õöB÷å ïcqä ìò BLàø úà;eøîàBì:Bfî úìeðî äúéî ïéà.ïé÷ðçpä úåöî:BúBà ïéòwLî eéä ©¦¦¤Ÿ©©©¨§¥©¦¨§¥¦¨§ª¤¤¦¦§©©¤¡¨¦¨§©§¦
åéúBáekøà ãò ìáfa,äkøä CBúì äL÷ øãeñ ïéðúBðå,Bøàeö ìò CøBëå;Bìöà CLBî äæå Bìöà CLBî äæ,ãò ©¤¤©©§¨§§¦¨¨¨§¨©¨§¥©©¨¤¥¤§§¤¥¤§©

äàöBé BLôpL. ¤©§§¨
„ïéì÷ñpä ïä elà:íàä ìò àaä,áàä úLà ìòå,älkä ìòå,øeëfä ìòå,äîäaä ìòå,äàéáîä äMàäå ¥¥©¦§¨¦©¨©¨¥§©¥¤¨¨§©©©¨§©©§§©©§¥¨§¨¦¨©§¦¨

äîäaä úà,ócâîäå,äøæ äãBáò ãáBòäå,Cìnì Bòøfî ïúBpäå,áBà ìòáe,éðBòcéå,úaMä úà ìlçîäå, ¤©§¥¨§©§©¥§¨¥£¨¨¨§©¥¦©§©Ÿ¤©©§¦§¦§©§©¥¤©©¨
Bnàå åéáà ìl÷îäå,äñøàîä äøòð ìò àaäå,úéñnäå,çécnäå,óMëîäå,äøBîe øøBñ ïáe.àaäíàä ìò §©§©¥¨¦§¦§©¨©©£¨©§Ÿ̈¨§©¥¦§©©¦©§©§©¥¥¥¤©¨©¨¥

:äìéúôä ú÷éøæ íãå÷ íú÷éðç.dtxy zevn miniiwn eid `l:åúåà íé÷ðåç åéä àì êëéôìva eit z` migzet `l`.zaäëìä ïéàå .æ"òìá à"ééååìàðè
:äãåäé 'øë.iwa dry dze` ly c"a did `ly:åòîùîë àø÷ àìà äåù äøéæâ íäì ïéàù ,åéä ïé÷åãö

bbbb.df `ed leeip xne` dcedi iax:ìôåðå ãîåòî åâøåäù.ocq,ïðáøãà äãåäé 'ø âéìôã àîòèã ,åùøéô àúééøááå .íéçôð ìù úåîë õøàá òå÷ú äáò õò
äøåú äøîàù éðôî(ç"é íù)ééñ áéúëã ïåéë ,ïðáø äéì éøîàå .åëìú àì íäéúå÷åçáåí÷ðé íå÷ð àø÷ øîàã ,àúééøåàá ó(à"ë úåîù).ïðéøîâ åäééðéî åàì ,

:íéîëçë äëìäå
cccc.oilwqpd od el`íäéîã åá åéîã øîàðù íå÷î ìëå ,íá íäéîã åá åéîã åäá áéúë äìé÷ñ åäá àáéúë àìã êðäå ,àéãäá äìé÷ñ åäá áéúëã åäééðéî úéà

áéúëã éðåòãéå áåàî ïðéôìéã ,äìé÷ñ àìà åðéà íá(ë àø÷éå):íá íäéîã íúåà åîâøé ïáàá.jlenl erxfn ozepdeäøæ äãåáò åàì êìåî àðú éàä øáñ÷
:êìåî àðúå ,äøæ äãåáò àðúãî .àåä àîìòá úåîåàä ÷åç àìà àåä.en`e eia` llwndeíéîù íù àéöåîå åîàå åéáà ïåì÷ éúøú àëéàã ,äëîî øåîç

:íùá íìì÷éù ãò áééç åðéà ïðú àäã ,äìèáì.ziqnde:íéãéçéä úà.gicnde:úçãéðä øéò.syknáéúëã(á"ë úåîù)äéì êéîñå ,äéçú àì äôùëî
:äìé÷ñá äôùëî óà ,äìé÷ñá äîäá íò áëåù äî ,úîåé úåî äîäá íò áëåù ìë.dilr aiig m`d lr `adåäá áéúë] úåéøò åäìåëáã .úåàèç éúù

`xephxa yexit

äúpfL úçàשכתוב שריפה, במיתת ודינה ט ט ט ט ):):):):– כא כא כא כא ,,,, "ובת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÇÆÄÀÈ
תשרף", באש מחללת, היא אביה את לזנות, תחל כי  כהן  äeôéwäåÀÄÄÈאיש 

úBøBîæ éìéáç,ענפים של  חבילות –äeôøNe שמיתת ומכאן – ÂÄÅÀÀÈÈ
כולו . הגוף שריפת היא Bìשריפה eøîà בן אלעזר לרבי חכמים – ÈÀ

זה הרי  שעשו  מה שכן  ראיה, אין מזה úéaצדוק: äéä àHL éðtîÄÀÅÆÈÈÅ
é÷a äòL dúBà ìL ïéc בית שהיו  מבואר, בגמרא בהלכה. – ÄÆÈÈÈÈÄ

הכתוב  את ומקיימים פה, שבעל בתורה מודים שאינם צדוקים, של דין

כמשמעו .

ג ה נ ש מ ר ו א ב

וחנק. הרג המיתות את מבצעים היו כיצד  לבאר, באה זו  משנה

íéâøäpä úåöî: כדלהלן נעשתה –BLàø úà ïéæézî eéä– ÄÀÇÇÆÁÈÄÈÇÄÄÆÙ
להרג, הנידון בחרב,óéqaשל –úeëìnäL Cøãk,רומי של – ÇÇÄÀÆÆÆÇÇÀ

äNBò.להורג אדם מוציאה כשהיא –ìeeð :øîBà äãeäé éaø ÈÇÄÀÈÅÄ
äæ àeä,המלכות כדרך  ראשו להתיז  –BLàø úà ïéçépî àlà ÆÆÈÇÄÄÆÙ

ïcqä ìò,עבה עץ גזע על –õöB÷å,ראשו –õéôBwa בסכין – ÇÇÇÈÀÅÇÄ
ועצמות. בשר בה Bìשקוצצים eøîà:יהודה לרבי חכמים –ïéà ÈÀÅ

Bfî úìeðî äúéî בגמרא בהמה. בשר  לקציצת היא שדומה – ÄÈÀËÆÆÄ
ברייתא בבבב):):):):מובאת נבנבנבנב,,,, אף ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין לחכמים: יהודה רבי להן  "אמר

היא מנוולת שמיתה יודע, uitewa),אני  ey`x uevwl),אעשה מה אבל

תורה אמרה גגגג):):):):שהרי יח יח יח יח ,,,, ומכאן ((((ויקראויקראויקראויקרא תלכו ", לא "ובחוקותיהם
חכמים  ברם עושה. שהמלכות כדרך  בסייף ראשו  את להתיז  שאין

תלכו", לא "ובחוקותיהם משום בזה שאין  והתורה סוברים, הואיל
הנדחת בעיר שכתוב כמו בחרב, מיתה טז טז טז טז ):):):):מזכירה יגיגיגיג,,,, "החרם ((((דברים דברים דברים דברים 

בהמתה ואת בה אשר  כל  ואת axg",אותה itl כתוב ברוצח וכן 
ככככ):):):): כאכאכאכא,,,, ידו,((((שמות שמות שמות שמות  תחת ומת עבדו ... את איש  יכה mwpi","וכי  mewp

שכתוב חרב, זו כה כה כה כה ):):):):ונקימה כוכוכוכו,,,, ברית".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  נקם נוקמת "חרב

.minkgk dkldeïé÷ðçpä úåöî:כדלהלן היתה –ïéòwLî eéä ÄÀÇÇÆÁÈÄÈÀÇÀÄ
BúBà– לחנק הנידון  את –åéúBáekøà ãò ìáfa, ברכיו עד – ÇÆÆÇÇÀÈ

Bøàeö ìò CøBëå ,äkøä CBúì äL÷ øãeñ ïéðúBðåכמבואר – ÀÀÄÈÈÈÀÈÇÈÀÅÇÇÈ
הקודמת,במצוות במשנה CLBîהנשרפים, äæå Bìöà CLBî äæÆÅÆÀÀÆÅ
Bìöà שנ אותו – וחונקים הסודר , בקצות מושכים העדים ãò,י  ÆÀÇ

äàöBé BLôpL,בזבל לחנק הנידון את משקעים למה מקשים: יש – ÆÇÀÀÈ

סודר ולמה בנשרפים? כמו בשרו, על שתפול פתילה כאן אין  והלא

יש ואולי  פיו? את לפתוח צריכים אין בחנק הלא הרכה? לתוך קשה
לנחנקים, הדומים דברים בהם שיש  בנשרפים, כן שתיקנו שכיון לומר ,

בנחנקים אף כן  ותקנו לשנות, חכמים רצו משנה משנה משנה משנה ").").").").לא ("("("("לחם לחם לחם לחם 

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

סקילה. עליהן  שחייבים בעבירות המשניות דנות ח פרק סוף ועד  במשנתנו  החל 

בפרט. מהן  אחת כל מתפרשת כך ואחר  כלל , דרך משנתנו  אותן  מונה תחילה
ומהן בתורה, במפורש סקילתן שהוזכרה מהן המשנה, מונה עבירות עשרה ושמונה
"דמיהם  או  בו " "דמיו בהן שכתוב אלא בתורה, מפורש אינו  בסקילה שחיובן
כז): כ, (ויקרא כתוב שכן לסקילה, הכתוב שכוונת וידעוני  מאוב ולמדים בם",

יומתו , מות ידעוני  או  אוב בהם יהיה כי אשה או  mdinc"ואיש  mze` enbxi oa`a
."ma סקילה חיוב ולמדים בם", "דמיהם או  בו " "דמיו  בהם כתוב שלא גם ויש 

ב). פט, ב; (נד , בגמרא בברייתא כמבואר שווה, מגזירה בהם

ïéì÷ñpä ïä elà:בסקילה שדינן  העבירות הן אלו  –ìò àaä ÅÅÇÄÀÈÄÇÈÇ
áàä úLà ìòå ,íàä, אמו שאינה פי  על אף אביו, אשת על או  – ÈÅÀÇÅÆÈÈ

älkä ìòå, בנו אשת –øeëfä ìòå,הזכר על הבא –äîäaä ìòå ÀÇÇÇÈÀÇÇÀÀÇÇÀÅÈ
הבהמה, את הרובע –äîäaä úà äàéáîä äMàäå;עליה – ÀÈÄÈÇÀÄÈÆÇÀÅÈ

במשנתנו . להלן  יבוארו אלו כמבואר–ócâîäåכל  ה', שם המחרף ÀÇÀÇÅ
במשנ  ה,להלן  äøæה äãBáò ãáBòäå–, ו במשנה להלן כמבואר  ÀÈÅÂÈÈÈ

éðBòcéå ,áBà ìòáe ,Cìnì Bòøfî ïúBpäå במשנה שיבואר כפי  – ÀÇÅÄÇÀÇÙÆÇÇÀÄÀÄ
Bnàåז , åéáà ìl÷îäå ,úaMä úà ìlçîäåשיבואר כפי  – ÀÇÀÇÅÆÇÇÈÀÇÀÇÅÈÄÀÄ

ח, äñøàîäבמשנה äøòð ìò àaäå,ט במשנה שיבואר כפי – ÀÇÈÇÇÂÈÇÀÙÈÈ
úéñnäå,זרה עבודה לעבוד  היחיד את –çécnäå הרבים את – ÀÇÅÄÀÇÇÄÇ

י. במשנה להלן יבוארו  והמדיח המסית ענין זרה; עבודה לעבוד 

óMëîäå,יא במשנה להלן שיבואר  כפי –äøBîe øøBñ ïáe– ÀÇÀÇÅÅÅÆ
מהן  שבע עבירות: עשרה שמונה כולן  נמצאו  ח. בפרק שיבואר כפי
ואם  אב בהמראת שתיים האמונות, בענייני  – שמונה אסורות, בביאות

השבת בחילול ואחת ומורה), סורר ובן ואמו, אביו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).(המקלל

הסדר כפי  מהן, אחת כל את בפרוטרוט לבאר המשנה חוזרת כאן 

לעיל : íàäשנימנו  ìò àaä,בשוגג –äéìò áiç,חטאות שתי  – ÇÈÇÈÅÇÈÈÆÈ
íà íeMîבה שכתוב ז ז ז ז ):):):):– יח יח יח יח ,,,, תגלה",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא אמך  "וערות ÄÅ

áà úLà íeMîeבה שכתוב ח ח ח ח ):):):):– שם שם שם שם ,,,, לא ((((שם שם שם שם  אביך  אשת "ערות ÄÅÆÈ
כתובתגלה  וכן  יא יא יא יא ):):):):", כ כ כ כ ,,,, אביו ...((((שם שם שם שם  אשת את ישכב אשר "ואיש 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

–áà úLà íeMîe íà íeMî äéìò áiç;äãeäé éaøøîBà:ãáìa íàä íeMî àlà áiç Bðéà.úLà ìò àaä ©¨¨¤¨¦¥¦¥¤¨©¦§¨¥¥©¨¤¨¦¨¥¦§©©¨©¥¤
áà–Léà úLà íeMîe áà úLà íeMî äéìò áiç,åéáà éiça ïéa,åéáà úúéî øçàì ïéa,ïéñeøàä ïî ïéa, ¨©¨¨¤¨¦¥¤¨¦¥¤¦¥§©¥¨¦¥§©©¦©¨¦¥¦¨¥¦

ïéàeOpä ïî ïéa.Búlk ìò àaä–Léà úLà íeMîe Búlk íeMî äéìò áiç,Bðá éiça ïéa,úúéî øçàì ïéa ¥¦©¦¦©¨©©¨©¨¨¤¨¦©¨¦¥¤¦¥§©¥§¥§©©¦©
Bða,ïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøàä ïî ïéa.øeëfä ìò àaä,äîäaä ìòå,äîäaä úà äàéáîä äMàäå;íãà íà §¥¦¨¥¦¥¦©¦¦©¨©©§§©©§¥¨§¨¦¨©§¦¨¤©§¥¨¦¨¨

àèç,úàèç äî äîäa?dãé ìò äìwz íãàì úàaL éôì àlà,eúkä øîà Cëéôìá:ì÷qz.øçà øác:àHL ¨¨§¥¨¤¨¨¤¨§¦¤¨§¨¨©¨¨©¨¨§¦¨¨©©¨¦¨¥¨¨©¥¤
÷eMa úøáBò äîäaä àäz,eøîàéå:dãé ìò éðBìt ì÷ñpL àéä Bæ. §¥©§¥¨¤¤©§Ÿ§¦¤¦§©§¦©¨¨

‰ócâîä–íMä úà LøôiL ãò áiç Bðéà.øîàäçø÷ ïa òLBäé éaø:éepëa íéãòä úà ïéðc íBé ìëa: ©§©¥¥©¨©¤§¨¥¤©¥¨©©¦§ª©¤¨§¨§¨¨¦¤¨¥¦§¦
éñBé úà éñBé äké.ïécä øîâð–íéâøBä àGéepëa,õeçì íãàä ìk úà íéàéöBî àlà,ìBãbä úà íéìàBLå ©¤¥¤¥¦§©©¦§¦§¦¤¨¦¦¤¨¨¨¨©§£¦¤©¨

ïäaL,Bì íéøîBàå:øîà,øîBà àeäå !Leøôa zòîMM äî;ïäéìâø ìò ïéãîBò íéðicäå,ïéçàî àGå ïéòøB÷å. ¤¨¤§§¦¡Ÿ©¤¨©§¨§¥§¥§©©¨¦§¦©©§¥¤§§¦§§©¦

:äëìä ïëå .ãçà óåâá åìéôàå .úåàèç ÷åìéç [åäá áéúëå úøë.oiqexi`d on oiaáéúëã ,àéä åúùà ,äùãé÷ù ïåéëã('ë àø÷éå)úòùî ,äùà ç÷é éë ùéàå
:ïåøôò äãùî äçé÷ äçé÷ øîâã ,ïä ïéùåã÷ äçé÷ êäå .åúùà úàø÷ð äçé÷ì

dddd.myd z` yxtiy crøîàðù .íùá íùä êøáéå(ã"ë íù):íùá íùä áå÷ðéù ,íù åá÷ðá 'ä íù á÷åðå.mei lkaú÷éãáá íéðúåðå íéàùåð åéäù ïîæ ìë
:íéãòä.iepika oze` oipc eidäðëà éúòãé àì éë ,àø÷î ïåùìáå .íéîëç ïåùìá éåðéë éåø÷ øçàá äìåúå ìì÷îù åîë øáãîå øáã êôäîù íãà ìëáåéà)

(á"ì:.iqei z` iqei dki:éñåéì úåéúåà òáøà ïá íù íéðëî êëì ,í"éäìà àéøèîéâá äìåòå úåéúåà òáøà ïá àåäù éðôî éúòîù éðà.oicd xnbpíéàáå
:éåðéë úìì÷ àìà íäéôî åòîù àì éøäù ,åòîùù åæ úåãò éô ìò åâøäì íéìåëé åéä àì ,àåä áééç øîåì ã"á.uegl mc`d lk z` mi`iven `l`éàðâã

:íéáøì íùä úëøá òéîùäì àåä.oig`n `le oirxewe:øúåî úåøéôú øàù ìáà ,úøëéð äòéø÷ä ïéàù úéøãðñëìà äøéôú [à÷åãå] .úéîìåòip` s`
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מיתה  עליהן שחייבים העריות וכל בם"; דמיהם שניהם יומתו  מות

שוגג  היה ואם כרת, חייבים – התראה היתה לא אם והתראה, במזיד 
הבא  שכן האב, מיתת לאחר  כאן  שמדובר  מבארים יש  חטאת. חייב –

איש  אשת משום גם עליה חייב האב, בחיי אמו  éaøÇÄ.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))על 
ãáìa íàä íeMî àlà áiç Bðéà :øîBà äãeäé היינו – ÀÈÅÅÇÈÆÈÄÈÅÄÀÇ

שנאמר  יהודה, רבי של  טעמו  מבואר בגמרא אחת. יח יח יח יח ,,,,חטאת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

אמו ז ז ז ז ):):):): משום אלא חייב שאינו  ללמד, הכתוב בא – היא" "אמך

nw`.בלבד. `pzk dkldeáà úLà ìò àaä, אמו שאינה –áiç ÇÈÇÅÆÈÇÈ
Léà úLà íeMîe áà úLà íeMî äéìòחטאות שתי  ((((עיין עיין עיין עיין – ÈÆÈÄÅÆÈÄÅÆÄ

יייי),),),), ככככ,,,, ח ח ח ח ;;;; יח יח יח יח ,,,, åéáàויקראויקראויקראויקרא úúéî øçàì ïéa ,åéáà éiça ïéa– ÅÀÇÅÈÄÅÀÇÇÄÇÈÄ
אלא  חייב אינו  איש אשת משום אבל אב; אשת משום חייב הריהו

אביו , ïéñeøàäבחיי ïî ïéa עדיין כנסה ולא אביו  שקידשה – ÅÄÈÅÄ
ïéàeOpäלחופה, ïî ïéa משעת שכן לחופה, שכנסה לאחר – ÅÄÇÄÄ

איש. אשת ומשום אב אשת משום עליה וחייב היא, אשתו קידושין 
Búlk ìò àaä, בנו אשת –äéìò áiç,חטאות שתי –íeMî ÇÈÇÇÈÇÈÈÆÈÄ

Búlkבה שכתוב טוטוטוטו):):):):– יח יח יח יח ,,,, אשת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תגלה, לא כלתך  "ערות ÇÈ
היא", Léàבנך  úLà íeMîe,ברם בנו . בחיי  עליה בא אם – ÄÅÆÄ

חייב הוא כלתו  Bðaמשום úúéî øçàì ïéa ,Bðá éiça ïéa– ÅÀÇÅÀÅÀÇÇÄÇÀ
עליה חייב הוא –ïéaוכן  בנו  אשת שהיא –ïî ïéa ïéñeøàä ïî ÅÄÈÅÄÅÄ

ïéàeOpä מותו ולאחר  איש , אשת ומשום כלתו משום בנו  בחיי – ÇÄÄ
בלבד. כלתו  øeëfäמשום ìò àaäשכתוב בסקילה, דינו  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÈÇÇÀ

יגיגיגיג):):):): שניהם,ככככ,,,, עשו  תועבה אשה משכבי זכר את ישכב אשר "ואיש 

בם". דמיהם יומתו äîäaäמות ìòåשכתוב טוטוטוטו):):):):– שם שם שם שם ,,,, "ואיש((((שםשםשםשם ÀÇÇÀÅÈ
בבהמה שכבתו יתן ebexdz".אשר  dndad z`e ,znei zenäMàäåÀÈÄÈ
äîäaä úà äàéáîäשכתוב עליה, טז טז טז טז ):):):):– שם שם שם שם ,,,, אשר((((שם שם שם שם  "ואשה ÇÀÄÈÆÇÀÅÈ

אותה, לרבעה בהמה כל  אל  dndad,תקרב z`e dy`d z` zbxde מות

ושואלת  בסקילה, הבהמה שאף אומר, הכתוב הרי בם", דמיהם יומתו
úàèçהמשנה: äî äîäa ,àèç íãà íà,דעת בה אין  הרי  – ÄÈÈÈÈÀÅÈÆÈÈ

נסקלת? היא dãéולמה ìò äìwz íãàì úàaL éôì àlà– ÆÈÀÄÆÈÀÈÈÇÈÈÇÈÈ
עוון, למכשול לאדם ì÷qzשהיתה :áeúkä øîà Cëéôì שלא – ÀÄÈÈÇÇÈÄÈÅ

אחר  איש  עוד בה ישראלישראלישראלישראל")")")")ייכשל øçà.("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  øácאחר טעם – ÈÈÇÅ
הבהמה: eøîàéåלסקילת ,÷eMa úøáBò äîäaä àäz àHLÆÀÅÇÀÅÈÆÆÇÀÙÀ

הבריות: –ä Bæàé,הבהמה –dãé ìò éðBìt ì÷ñpL וחס – ÄÆÄÀÇÀÄÇÈÈ
החוטא כבוד  על הוא ברוך ישראלישראלישראלישראל")")")")הקדוש  .("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הנסקלין. בכלל הקודמת במשנה שנמנה המגדף, ענין  את לבאר  באה זו משנה

áiç Bðéà ,ócâîä,סקילה –íMä úà LøôiL ãò שיוציא עד – ÇÀÇÅÅÇÈÇÆÀÈÅÆÇÅ
ש "יברך " עד בגמרא: בברייתא ומבואר המיוחד , השם את (iepikמפיו 

(llwi mewna פלוני שם את פלוני  שם יקלל כגון  בשם, ,((((רש רש רש רש """"יייי))))שם

טז טז טז טז ):):):):שנאמר כדכדכדכד,,,, c'((((ויקראויקראויקראויקרא my awepe"כל בו  ירגמו  רגום יומת מות
כאזרח כגר myהעדה, eawpa בנקבו" ואומר הכתוב חוזר – יומת"

בשם. שם שייקוב עד לך , לומר  azek:שם", m"anxd המגדף "אין 

שהוא  אותיות ארבע של המיוחד  השם את שיפרש עד  סקילה חייב
שאינם  השמות מן בשם אותו  ו "יברך" יו"ד , נו"ן דל "ת אל "ף

וא"ו  ה"א יו"ד  שם על  אלא חייב שאינו שמפרש , מי ויש  נמחקים...;
נסקל " הוא שניהם שעל אומר, ואני  "sqkה"א. oiire ;f ,a m"ekr 'ld)

.(zexg` zerc `iany my "dpyn:äçø÷ ïa òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÆÈÀÈ
íéãòä úà ïéðc íBé ìëa בענין עמהם ונותנים שנושאים בשעה – ÀÈÈÄÆÈÅÄ

éñBéהמגדף, úà éñBé äké :éepëa העדים היו שלא כלומר – ÀÄÇÆÅÆÅ
עליו  מעידים שהיו  דהיינו  כינוי, דרך  אלא המגדף דברי את מזכירים

וב  ה', לשם הכינוי  הוא "יוסי " – יוסי את יוסי יכה בכינוישאמר : חרו
"אֿלהים" בגימטריא וכן המיוחד, כשם אותיות ארבע בן  שהוא לפי זה

±.((((רש רש רש רש """"יייי)))) "iqei z` iqei dki" כמו השם, כלפי  המגדף לדברי הוא כינוי
זו  עדותם פי  על – בשם. שם שיברך עד  חייב שאינו לעיל , שהזכרנו 

מפיהם  שמעו  כאילו המגדף, של בדינו ונותנים נושאים הדיינים היו 
המפורשים. דבריו  ïécäאת øîâð,לחייבו הדיינים והסכימו  –àG ÄÀÇÇÄ

éepëa íéâøBäפי על  למיתה אותו  לדון  יכולים הדין  בית אין  – ÀÄÀÄ
בלבד, בכינויו אלא קילל לא באמת שמא בכינוי, שנאמרה עדותם

מיתה, חייב ואינו  ממש , שהעידו  íãàäכמו  ìk úà íéàéöBî àlàÆÈÄÄÆÈÈÈÈ
õeçì,הגידוף דברי את ישמעו שלא –ìBãbä úà íéìàBLå ÇÀÂÄÆÇÈ
ïäaL,חבריו במעמד  שבעדים, הגדול את –,øîà :Bì íéøîBàå ÆÈÆÀÀÄÁÙ

Leøôa zòîMM äî! בכינוי ולא המגדף של מפיו  –øîBà àeäå ÇÆÈÇÀÈÀÅÀÅ
השם, הזכרת עם בפירוש, ששמע מה –ìò ïéãîBò íéðicäåÀÇÇÈÄÀÄÇ

ïäéìâø,השם קללת את כששומעים –ïéòøB÷åבגדיהם את –oiir) ÇÀÅÆÀÀÄ
,(fl ,gi a miklnïéçàî àGå הקרע את ותופרים מחברים ואין  – ÀÀÇÄ

מפי ששמעו בשעה קרעו שכבר קורעים, אינם העדים ברם, לעולם.
א א א א ).).).).המגדף ס ס ס ס ,,,, בגמראבגמראבגמראבגמרא השני,äåéðM((((ברייתאברייתאברייתאברייתא העד –éðà óà :øîBà ÀÇÅÄÅÇÂÄ
eäBîk הדברים על  לחזור  צריך ואינו כמוהו, שמעתי  אני אף – È

izdw - zex`ean zeipyn



dקסד dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

øîBà éðMäå:eäBîk éðà óà;øîBà éLéìMäå:eäBîk éðà óà. §©¥¦¥©£¦¨§©§¦¦¥©£¦¨

.edenk izrny:íùá íù úëøá øéëæäì êéøö åðéàå.xne` iyilydeíéðù äî øîàã ïàîë àéúà:úçà úåãò äùìù óà úçà úåãò

`xephxa yexit

eäBîkבפירוש , éðà óà :øîBà éLéìMäå היו שאם כלומר  – ÀÇÀÄÄÅÇÂÄÈ
שמעתי אני  אף יאמר : ואחד  אחד  שכל  צריך עדים, הרבה זה בענין

לסקלו . אותו  ומוציאים דינו, גומרים זו  עדות פי ועל  כמוהו .

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr clw sc oileg(iriax meil)

:dpynd zxxan ceréçì eäæ éàigl `xwp y`xa wlg dfi` - ¥¤§¦
:dpynd daiyn .odkl epzil jixveéçì ìL ÷øtä ïîmewnn - ¦©¤¤¤§¦

epnn dhnly dn lke ,dndad ly dircva igld xeaigd÷ét ãò©¦¨
úøbøb ìL`edy dpwd gzt lrn `vnpd 'raek' `xwpd mewnd - ¤©§¤¤

.oeyld mr zepezgzd miigld epiid .llka cre ,drilad ziaa

àøîâ
,ïðaø eðzdpedk zepzna xn`p(b gi mixac)rxGd odMl ozpe' ¨©¨¨§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©

aezkde ,'daTde miigNdeäæ ,'òøfä'[l dpeekd-]ïéîé òBøæly §©§¨©¦§©¥¨©§Ÿ©¤§©¨¦
:`ziixad zl`ey .dndadøîBà äzàyé òBøæ äæBà ,ïéî[ile`-] ©¨¥¤§©¨¦

Bðéàjkàlàl dpeekd.ìàîN òBøæ:`ziixad daiynøîBì ãeîìz ¥¤¨§©§Ÿ©§©
,'òBøfä'.oini rexfl dpeekdy epcnll ©§©

:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'rexfd' zaiza yi zernyn efi` - ©©§¨
:`xnbd daiyn .`weec oini rexfl dpeekdyàáø øîàãk(.`v lirl) ¦§¨©¨¨

dcedi iax xn`e ,dlik`a xq`py dypd cib iabl(:v lirl)epi`y
xn`py meyn `ed dcedi iax ly enrhy ,oini jxia `l` bdep

(bl al ziy`xa)sM lr xW` dWPd ciB''Cøiämr 'jxid' aezke ,'ebe ¦©¨¤£¤©©©¨¥
efy rnyn ,dricid `"dCøiaL úðneéîä`idy daeygd jxid - ©§¤¤¤©¨¥

.zipnidénð àëäxn`py dnn cenll yi,'òBøfä'`"d mr ¨¨©¦©§©
dfy ,dricidòBøfaL ïneéîä.zipnid `idy daeygd rexfd - ©§¨¤©§©

miigld' mb recn zxxane ,`ziixad rvn`a dwiqtn `xnbd
dpedk zepzna aezkd :dricid `"da exn`p 'dawde(my mixac)

'íééçläå',dricid `"d mràúà éàîìdaiyn .epcnll `a dn - §©§¨©¦§©¨¨
:`xnbdàéáäìd z` s`y cnll -LàøaL øîödíéNáklr §¨¦¤¤¤§Ÿ§¨¦
,miigldåd z`ï÷æaL øòNdíéLéézmr odkl ozi ,miigld lr §¥¨¤¦§©§¨¦
.miigld

aezkd :`xnbd zxxan(my)'äáwäå',dricid `"d mr.àúà éàîì §©¥¨§©¨¨
:`xnbd daiynáìçå ,äáwä éab ìòL áìç àéáäìyexwdCBúaL §¨¦¥¤¤©©¥©¥¨§¨¨¤§

äáwä.dawd mr odkl mze` oziy ,miwpeid miicbde milbrd ly ©¥¨
epivn oky ,'dawde' ly `"d ze`dn eaxzpy di`xdeéaø øîàc§¨©©¦

,òLBäéd ,dawd iab lry algdíéðäkzepznd z` milawndeâäð §ª©Ÿ£¦¨£
íéìòaì eäeðúðe äôé ïéò Bawiicl yie .milrad on edelhp `l - ©¦¨¨§¨©§¨¦

,epeylaeâäðc àîòèalgd z` milhep mipdkd oi`y mrhd - ©§¨§¨£
,mpevxn mipdkd ebdp jky iptn `edeâäð àì àäm`y rnyn - ¨Ÿ¨£

,dxeza exwirk oicd micinrn `l` jk mibdep eid `làeä déãéc¦¥
`a dfy ,mipdkd ly `ed dxezd ony ixd .`ed odkd ly -

.'dawde' ly `"d ze`d xezii cnll
`iady `ziixad l` zxfeg `xnbdjkl xg` xewn eae ,lirl d
:zipni rexf `weec `id rexfdyúBøeîç éLøBcze`xwn-] §¥£

[minezq,íéøîBà eéäjkn ,zipnid rexfd ozil jixvy oipn ¨§¦
yòBøfä`id mipdkl zpzipdãiä ãâðkgnexa dwifgdy qgpt ly ©§©§¤¤©¨

,enry zipicnd z`e ixnf z` xewcløîBà àeä ïëå(g-f dk xacna) §¥¥
'ebe qgpiR `xIe'Bãéa çîø çwiåWi` z` mdipW z` xwcIe 'ebe ©©§¦§¨©¦©Ÿ©§¨©¦§Ÿ¤§¥¤¥¦

.rexfd el ozip df xkyae ,'ebe 'Dzaw l` dX`d z`e l`xUi¦§¨¥§¤¨¦¨¤¢¨¨
íééçìeod mipdkl zepzipdãâðkdälôzxvrzy qgpt lltzdy §¨©¦§¤¤§¦¨

,mra f` dhyty dtbndøîBà àeä ïëå(l ew mildz)ñçðt ãîòiå' §¥¥©©£Ÿ¦§¨

ìlôéåde ,'dtBOd xvrYeäá÷`id mipdkl zpzipddòîLîk- ©§©¥©¥¨©©©¥¨¥¨§©§¨¨
,zipicnd zxiwc mewn cbpkøîBà àeä ïëå(g dk xacna)z` xwcIe' §¥¥©¦§Ÿ¤

'ebe mdipW.'dúá÷ ìà äMàä úàådpzip rexfdy eyxcy dnne §¥¤§¤¨¦¨¤¢¨¨
rexfd dpzipy cenll yi ,gnexa dfg`y qgpt ly eci cbpk

.zipnid ecia gnexd z` feg`l mgeld jxc oky ,zipnid
zepzn ly rexfdy micnl okidn iyily xewn d`ian `xnbd

:zipnid `id dpedkàëäî dì ézééî àpúå`ziixaa `pzde - §©¨©§¥¨¥¨¨
minlya xn`p ,df weqtn ecnel(al f `xwie)z`e'ïéîiä ÷BLEpYY §¥©¨¦¦§

df weqtne ,'ebe 'odMl dnExzéì ïéàoinia ezevny xac lr cenll §¨©Ÿ¥¥¦
àlàlrïéîiä ÷BLiabl la` ,minly lyïéLc÷eî òBøærexfd - ¤¨©¨¦§©§¨¦

da xn`py ,xifp `iany li`d ly(hi e xacna)z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤
,'ebe 'li`d on dlWA rxGdïépî,oini ly didzyøîBì ãeîìz ©§Ÿ©§¥¨¦¨©¦¦©¦©§©

EpYY' minlyaäîeøúd`ae zxzein 'dnexz' daizdy ,'odMl ¦§§¨©Ÿ¥
,oiicre .oini ly didz xifp li` ly rexf s`y zeaxlòBøæly §©

znda lk zhigya odkd lawny dpedk zepznïépî ,ïéleç¦¦©¦
,oini ly didzyøîBì ãeîìz`edd weqtaeðzz','odMl dnExz ©§©¦§§¨©Ÿ¥

dpedk zepzn ly rexf s` zeaxl d`ae zxzein 'epzz' daizdy
.oini ly didzy
:dpyna epipy.úøbøb ìL ä÷ét ãòå éçì ìL ÷øtä ïî ,éçì eäæéà¥¤§¦¦©¤¤¤§¦§©¦¨¤©§¤¤

y dwitzrahd lrn dpwd y`xay raekd `id ,lhepy zxbxb l
lirl dpyna .dlecbd(.gi)zrahdn dlrnl hgeydy ,x`ean

:`xnbd dywn .dleqt ezhigy dlecbdàéðúäåzpzn iabl §¨©§¨
,igld,dnò äèéçL úéáe dìèBðqpkpe jzegy dpeekd dxe`kle §¨¥§¦¨¦¨

dlecbd zrahd cr dwitd on xzei oeqkl`a x`eevd wnera
.epzpyna x`eank `ly ,dpnn mb lhepe dhigyd mewn `idy

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì`l` ,igld leab lr zwelgn oi` ik Ÿ©§¨
ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø àäå ïðaø àäopax zrck `id epzpyn - ¨©¨¨§¨©¦£¦¨¤©§¦§

`l okle ,dlecbd zrahdn dlrnl ziyrpy dhigy milqety
`pipg iax zrck `id `ziixad eli`e ,'dhigy zia' dwitl e`xw
cr dlecbd zrahdn dlrnl dhigy xiykny qepbihp` oa
.'dhigy zia' `edd mewnl `ziixad d`xw okle ,raekd retiy

,dfa ewlgpy epivn oky,àéðúcdhigyúîøâeîdhid hgeydy - §©§¨§¤¤
on dlrnl jzgd z` xnbe dhigyd seq z`xwl oikqd z`

ef ixd ,raekd jeza dlecbd zrahd,äìeñtla` .opax zrc ef §¨
úîøâeî ìò ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòä,ef,äøLk àéäLelit`e ¥¦©¦£¦¨¤©§¦§©§¤¤¤¦§¥¨

.raekd jeza dlecbd zrahd on dlrnl dhigyd lk dzid
retiy mewnl ,dlrnl xzei oikqd z` dhid m` wx ezrcle

.dleqt ef ixd ,raekd
:sqep uexizïðaø àäå àä ,àîéà úéòaéàmbe dpynd mb - ¦¨¦¥¨¨§¨©¨¨

zrahdn dlrnl dhigy elqty opax zrcl od `ziixad
,dlecbdéàîedhigy ziae' `ziixad zpeek,'dnòmr dzpeek oi` ©¦¨

`l` ,igldäîäác dnòcia dndad mr x`yp dhigyd ziay - ¦¨¦§¥¨
.dwitd mr odkl ozip iglde ,milrad
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לסקלו . אותו  ומוציאים דינו, גומרים זו  עדות פי ועל  כמוהו .

izdw - zex`ean zeipyn
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:dpynd daiyn .odkl epzil jixveéçì ìL ÷øtä ïîmewnn - ¦©¤¤¤§¦
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.oeyld mr zepezgzd miigld epiid .llka cre ,drilad ziaa

àøîâ
,ïðaø eðzdpedk zepzna xn`p(b gi mixac)rxGd odMl ozpe' ¨©¨¨§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©

aezkde ,'daTde miigNdeäæ ,'òøfä'[l dpeekd-]ïéîé òBøæly §©§¨©¦§©¥¨©§Ÿ©¤§©¨¦
:`ziixad zl`ey .dndadøîBà äzàyé òBøæ äæBà ,ïéî[ile`-] ©¨¥¤§©¨¦

Bðéàjkàlàl dpeekd.ìàîN òBøæ:`ziixad daiynøîBì ãeîìz ¥¤¨§©§Ÿ©§©
,'òBøfä'.oini rexfl dpeekdy epcnll ©§©

:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'rexfd' zaiza yi zernyn efi` - ©©§¨
:`xnbd daiyn .`weec oini rexfl dpeekdyàáø øîàãk(.`v lirl) ¦§¨©¨¨

dcedi iax xn`e ,dlik`a xq`py dypd cib iabl(:v lirl)epi`y
xn`py meyn `ed dcedi iax ly enrhy ,oini jxia `l` bdep

(bl al ziy`xa)sM lr xW` dWPd ciB''Cøiämr 'jxid' aezke ,'ebe ¦©¨¤£¤©©©¨¥
efy rnyn ,dricid `"dCøiaL úðneéîä`idy daeygd jxid - ©§¤¤¤©¨¥

.zipnidénð àëäxn`py dnn cenll yi,'òBøfä'`"d mr ¨¨©¦©§©
dfy ,dricidòBøfaL ïneéîä.zipnid `idy daeygd rexfd - ©§¨¤©§©

miigld' mb recn zxxane ,`ziixad rvn`a dwiqtn `xnbd
dpedk zepzna aezkd :dricid `"da exn`p 'dawde(my mixac)

'íééçläå',dricid `"d mràúà éàîìdaiyn .epcnll `a dn - §©§¨©¦§©¨¨
:`xnbdàéáäìd z` s`y cnll -LàøaL øîödíéNáklr §¨¦¤¤¤§Ÿ§¨¦
,miigldåd z`ï÷æaL øòNdíéLéézmr odkl ozi ,miigld lr §¥¨¤¦§©§¨¦
.miigld

aezkd :`xnbd zxxan(my)'äáwäå',dricid `"d mr.àúà éàîì §©¥¨§©¨¨
:`xnbd daiynáìçå ,äáwä éab ìòL áìç àéáäìyexwdCBúaL §¨¦¥¤¤©©¥©¥¨§¨¨¤§

äáwä.dawd mr odkl mze` oziy ,miwpeid miicbde milbrd ly ©¥¨
epivn oky ,'dawde' ly `"d ze`dn eaxzpy di`xdeéaø øîàc§¨©©¦

,òLBäéd ,dawd iab lry algdíéðäkzepznd z` milawndeâäð §ª©Ÿ£¦¨£
íéìòaì eäeðúðe äôé ïéò Bawiicl yie .milrad on edelhp `l - ©¦¨¨§¨©§¨¦

,epeylaeâäðc àîòèalgd z` milhep mipdkd oi`y mrhd - ©§¨§¨£
,mpevxn mipdkd ebdp jky iptn `edeâäð àì àäm`y rnyn - ¨Ÿ¨£

,dxeza exwirk oicd micinrn `l` jk mibdep eid `làeä déãéc¦¥
`a dfy ,mipdkd ly `ed dxezd ony ixd .`ed odkd ly -

.'dawde' ly `"d ze`d xezii cnll
`iady `ziixad l` zxfeg `xnbdjkl xg` xewn eae ,lirl d
:zipni rexf `weec `id rexfdyúBøeîç éLøBcze`xwn-] §¥£

[minezq,íéøîBà eéäjkn ,zipnid rexfd ozil jixvy oipn ¨§¦
yòBøfä`id mipdkl zpzipdãiä ãâðkgnexa dwifgdy qgpt ly ©§©§¤¤©¨

,enry zipicnd z`e ixnf z` xewcløîBà àeä ïëå(g-f dk xacna) §¥¥
'ebe qgpiR `xIe'Bãéa çîø çwiåWi` z` mdipW z` xwcIe 'ebe ©©§¦§¨©¦©Ÿ©§¨©¦§Ÿ¤§¥¤¥¦

.rexfd el ozip df xkyae ,'ebe 'Dzaw l` dX`d z`e l`xUi¦§¨¥§¤¨¦¨¤¢¨¨
íééçìeod mipdkl zepzipdãâðkdälôzxvrzy qgpt lltzdy §¨©¦§¤¤§¦¨

,mra f` dhyty dtbndøîBà àeä ïëå(l ew mildz)ñçðt ãîòiå' §¥¥©©£Ÿ¦§¨

ìlôéåde ,'dtBOd xvrYeäá÷`id mipdkl zpzipddòîLîk- ©§©¥©¥¨©©©¥¨¥¨§©§¨¨
,zipicnd zxiwc mewn cbpkøîBà àeä ïëå(g dk xacna)z` xwcIe' §¥¥©¦§Ÿ¤

'ebe mdipW.'dúá÷ ìà äMàä úàådpzip rexfdy eyxcy dnne §¥¤§¤¨¦¨¤¢¨¨
rexfd dpzipy cenll yi ,gnexa dfg`y qgpt ly eci cbpk

.zipnid ecia gnexd z` feg`l mgeld jxc oky ,zipnid
zepzn ly rexfdy micnl okidn iyily xewn d`ian `xnbd

:zipnid `id dpedkàëäî dì ézééî àpúå`ziixaa `pzde - §©¨©§¥¨¥¨¨
minlya xn`p ,df weqtn ecnel(al f `xwie)z`e'ïéîiä ÷BLEpYY §¥©¨¦¦§

df weqtne ,'ebe 'odMl dnExzéì ïéàoinia ezevny xac lr cenll §¨©Ÿ¥¥¦
àlàlrïéîiä ÷BLiabl la` ,minly lyïéLc÷eî òBøærexfd - ¤¨©¨¦§©§¨¦

da xn`py ,xifp `iany li`d ly(hi e xacna)z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤
,'ebe 'li`d on dlWA rxGdïépî,oini ly didzyøîBì ãeîìz ©§Ÿ©§¥¨¦¨©¦¦©¦©§©

EpYY' minlyaäîeøúd`ae zxzein 'dnexz' daizdy ,'odMl ¦§§¨©Ÿ¥
,oiicre .oini ly didz xifp li` ly rexf s`y zeaxlòBøæly §©

znda lk zhigya odkd lawny dpedk zepznïépî ,ïéleç¦¦©¦
,oini ly didzyøîBì ãeîìz`edd weqtaeðzz','odMl dnExz ©§©¦§§¨©Ÿ¥

dpedk zepzn ly rexf s` zeaxl d`ae zxzein 'epzz' daizdy
.oini ly didzy
:dpyna epipy.úøbøb ìL ä÷ét ãòå éçì ìL ÷øtä ïî ,éçì eäæéà¥¤§¦¦©¤¤¤§¦§©¦¨¤©§¤¤

y dwitzrahd lrn dpwd y`xay raekd `id ,lhepy zxbxb l
lirl dpyna .dlecbd(.gi)zrahdn dlrnl hgeydy ,x`ean

:`xnbd dywn .dleqt ezhigy dlecbdàéðúäåzpzn iabl §¨©§¨
,igld,dnò äèéçL úéáe dìèBðqpkpe jzegy dpeekd dxe`kle §¨¥§¦¨¦¨

dlecbd zrahd cr dwitd on xzei oeqkl`a x`eevd wnera
.epzpyna x`eank `ly ,dpnn mb lhepe dhigyd mewn `idy

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì`l` ,igld leab lr zwelgn oi` ik Ÿ©§¨
ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø àäå ïðaø àäopax zrck `id epzpyn - ¨©¨¨§¨©¦£¦¨¤©§¦§

`l okle ,dlecbd zrahdn dlrnl ziyrpy dhigy milqety
`pipg iax zrck `id `ziixad eli`e ,'dhigy zia' dwitl e`xw
cr dlecbd zrahdn dlrnl dhigy xiykny qepbihp` oa
.'dhigy zia' `edd mewnl `ziixad d`xw okle ,raekd retiy

,dfa ewlgpy epivn oky,àéðúcdhigyúîøâeîdhid hgeydy - §©§¨§¤¤
on dlrnl jzgd z` xnbe dhigyd seq z`xwl oikqd z`

ef ixd ,raekd jeza dlecbd zrahd,äìeñtla` .opax zrc ef §¨
úîøâeî ìò ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòä,ef,äøLk àéäLelit`e ¥¦©¦£¦¨¤©§¦§©§¤¤¤¦§¥¨

.raekd jeza dlecbd zrahd on dlrnl dhigyd lk dzid
retiy mewnl ,dlrnl xzei oikqd z` dhid m` wx ezrcle

.dleqt ef ixd ,raekd
:sqep uexizïðaø àäå àä ,àîéà úéòaéàmbe dpynd mb - ¦¨¦¥¨¨§¨©¨¨

zrahdn dlrnl dhigy elqty opax zrcl od `ziixad
,dlecbdéàîedhigy ziae' `ziixad zpeek,'dnòmr dzpeek oi` ©¦¨

`l` ,igldäîäác dnòcia dndad mr x`yp dhigyd ziay - ¦¨¦§¥¨
.dwitd mr odkl ozip iglde ,milrad
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dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יד לבאר:דף הגמרא נביאה,äøBác,ממשיכה שהיתה ד)áéúëcמנין ד (שופטים §¨¦§¦

,'úBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãe'.נביאה שהיתה הגמרא:הרי éàîמבארת §¨¦¨§¦¨¥¤©¦©
,'úBãétì úLà' היתה ברק אשת ללמד הלא אלא ,úBìéút äNBò äúéäL למנורה ¥¤©¦¤¨§¨¨§¦

Lc÷nì שילה למשכן -. ©¦§¨
הפסוק: המשך את מבארת øîz'הגמרא úçz úáLBé àéäå' באו ולשם ּתמר, עץ - §¦¤¤©©Ÿ¤ָָ

למשפט. ישראל הגמרא:בני àðLמבררת éàîדווקא øîàשישבה ,'øîz úçz' ©§¨©©Ÿ¤¨©
íeMî ,íBìLáà ïa ïBòîL éaø שם להגיע אפשר ואי צל, לו ואין גבוה זה שעץ ©¦¦§¤©§¨¦

נוספת:עמה.ãeçéלידי äîדרשה ,øçà øácעץãçà áì àlà Bì ïéà äæ øîz ¦¨¨©¥©Ÿ¤¤¥¤¨¥¤¨
שרף  לו יש האילנות,- כשאר בענפיו ולא כולו, פני על בגזעו BúBàaLרק ìàøNé óà©¦§¨¥¤§
øBcä,דבורה íéîMaL.של ïäéáàì ãçà áì àlà íäì äéä àì ©Ÿ¨¨¨¤¤¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦

לבאר: הגמרא נביאה,äpç,ממשיכה שהיתה א)áéúëcמנין ב א' 'ìltúzå,(שמואל ©¨¦§¦©¦§©¥
,''äa éðø÷ äîø 'äa éaì õìò øîàzå äpç ואמרה 'קרן' בלשונה שנקטה וממה ©¨©Ÿ©¨©¦¦©¨¨©§¦©

àìå ,'éðø÷ äîø'אמרה'ékt äîø',,כך שהתנבאה eçLîpLדורשים äîìLe ãåc ¨¨©§¦§Ÿ¨¨©¦¨¦§ŸŸ¤¦§§
מונח שהיה בצורת aבשמן ïø÷.ïúeëìîכלי äëLîð eçLîpLאבל, àeäéå ìeàL §¤¤¦§§¨©§¨¨§¥¤¦§§

שהיה בקרן Côaבשמן ïúeëìî,ולא äëLîð àì. ויהוא שאול שמלכות נבואתה, וזו §©Ÿ¦§§¨©§¨
תימשך. לא

חנה: תפלת המשך את דורשת áøהגמרא øîà ,'Ezìa ïéà ék 'äk LBã÷ ïéà'¥¨©¦¥¦§¤¨©©
éø÷z ìà ,àéLðî øa äãeäéאין זולתך Ezìa','ּכי שאין אין àlà,שהכוונה 'ּכי §¨©§©§¨©¦§¥ִֵ¦§¤¤¨ִֵ

,'EúBláì,כלומר,íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL שøNa úcî §©¤¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨
BúBà ïéláî åéãé äNòî íãå שהאדם אחרי אף בעולם נשארים ידיו שמעשה - ¨¨©£¥¨¨§©¦

ומת, åéãé,בלה äNòî äláî àeä Ceøa LBãwä ìáà גם לעולם וקיים חי שהוא £¨©¨¨§©¤©£¥¨¨
אותו. 'מבלים' ידיו מעשה שאין לבלותך', אין 'כי הפירוש וזה בלו. ידיו שמעשה לאחר

שם: נאמר eðéäìàk'.עוד øeö ïéàå':הגמרא הפסוק,דורשת ïéàøéiöכוונת §¥¥Ÿ¥¥©¨
eðéäìàk. ש לכך, daוהראיה ìéèäì ìBëé Bðéàå ìúBkä éab ìò äøeö øö íãà ¥Ÿ¥¨¨¨¨©©¥©¤§¥¨§¨¦¨

,äøeö CBúa äøeö øö àeä Ceøa LBãwä ìáà ,íéòî éðáe íéáø÷ äîLðe çeø,אימו במעי תינוק daדהיינו ìéèîe ©§¨¨§¨©¦§¥¥©¦£¨©¨¨¨¨§¨¥¦¨
íéòî éðáe íéáø÷ äîLðe çeø. ©§¨¨§¨©¦§¥¥©¦

לבאר: הגמרא נביאה,ìéâéáà,ממשיכה שהיתה כ)áéúëcמנין כה א' øúña(שמואל úãøéå øBîçä ìò úáëBø àéä äéäå' £¦©¦¦§¦§¨¨¦¤¤©©£§Ÿ¤¤§¥¤
'øää דוד עם להיפגש הגמרא:.כדי כתובמדייקת déì,למה éòaéî øää ïî ,'øää øúña'.מההר ירדה äaøשהרי øîà ¨¨§¥¤¨¨¦¨¨¦¨¥¥¨©©¨

íéøúqä ïî àaä íc é÷ñò ìò ,ìàeîL øa ש כלומר, אליו. Bì,באה äúàøäå íc äìèð או טהורה היא אם לה שיורה ©§¥©¦§¥¨©¨¦©§¨¦¨§¨¨§¤§£¨
הוראה  מלשון הוא ו'ההר' הסתרים, מן הבא דם היינו ו'סתר' dì.טמאה. øîà,לאביגיל äìélaדוד íc ïéàøî éëå, צריך הרי ¨©¨§¦©§¦¨©©§¨

טהור. או טמא הדם אם להבחין יום Bìאור äøîà,לדוד äìéla,אביגיל úBLôð éðéc ïéðc éëåכתוב יב)והרי כא 'ּדינּו(ירמיה ¨§¨§¦¨¦¦¥§¨©©§¨ִ

בלילה  דנין ואין מיתתו, קודם לדונו צריך הרי בלילה, נבל את להרוג הולך איך אותו לשאול ונתכוונה מׁשּפט'. dì.לּבקר øîà ְִֶַָֹ¨©¨
לאביגיל, המלך,דוד את וביזה éøöמאחר àìå ,àeä úeëìîa ãøBîdéðééãéîì C דין בלא נהרג אלא לדונו, צריך ולא -. ¥§©§§Ÿ¨¦§¦©§¥
Bì äøîà ש כיון מלך שאתה ידע לא נבל לדוד, ìeàLאביגיל ïééãòהמלךEòáè àöé àìå ,íéi÷[שמך התפרסם [-לא ¨§¨£©¦¨©¨§Ÿ¨¨¦§£
íìBòa מלך במלכות.שהנך מורד דין לו אין כן ואם ,dì øîàלאביגיל [íBiäדוד éðúìk øLà zà äëeøáe Cîòè Ceøa' ¨¨¨©¨¨©§¥§¨¨§£¤§¦¦¦©

'íéîãá àBaî [äfä(לג כה א' שלא (שמואל שכיון נבל, של הנקי דמו את מלשפוך שהצילתו על ובירכה אותה שיבח דוד כלומר, , ©¤¦§¨¦
במלכות. כמורד דינו אין כמלך שמו התפרסם

i"yx

ùã÷îì úåìéúôÐ.dliy okyn
ãåçé íåùîÐel oi`e ,deab `edy

my cgiizdl leki mc` oi`e ,lv
.ziaa enk dnrãçà áìÐsxy

el oi` la` ,oli` enk el yi
lk ipt lr erfba `l` eitpra

.edaebéëô äîø àìå éðø÷ äîøÐ
lr zi`apzpy ,dz`eap `id ef
.ozekln jyniz `ly `edie le`y
oxw aizk dnlye cec zgiyna
`edie le`y zgiynae ,onyd

.jt aizkäìéìá íã ïéàåø éëåÐ
m`" (dk '` l`eny) xn`py
xwad xe` cr lapl xi`y`
dedc dpinÎrny "xiwa oizyn
m` dlila mc oi`xn ike ,dlila
oigadl jixv `ld ?xedh e` `nh
minc dyingn m` ezi`xn

.`ed dy`a mi`nhdéðéã ïéðã éëå
äìéìá úåùôðÐaizk `de

"htyn xweal epic" (`k dinxi)
cbp 'dl mze` rwede" aizke

.(dk xacna) "ynydéðúéìëÐ
.ize` zrpn

ידוע ששלוש מצות הן כנגד ג' מוחין דאבא )'חכמה'(, וארבע כוסות הן כנגד ד' מוחין דאמא )'בינה'(.
ממאמר שבת פרשת מצורע, ה'תשכ"ה



xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `lw sc oileg(oey`x meil)

eäééìáèa déãéì eúàc,lah mzeida odkd icil e`a zexitdy ± §¨¦¥§¦§©§
dryn ,dzpeek 'jli`e dnxd zryn' `ziixad dxn`y dne
xg` mlk` m`e ,xenb epenn miyrp f`y ,odkd cil zexitd e`ay

.mlyl aiigïééîc eîøeäL éîk eîøeä àlL úBðzî àpz éàä øáñ÷å§¨¨©©©¨©¨¤Ÿ§§¦¤§¨§¨
iptl cer dnexza zekfl odkd lekie ,zipennd dikfd oiprl
lv` lahd zexit z` ciwtd l`xyiy oebk xaecne ,dyxtedy

.xwtdn zexitay dnexzd wlga dkf odkde ,dxinyl odkd
:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyéøä ¨§©£¥

Bðøb Cìnä úéa eñðàLedcyl jlnd zia igely e`ay ixd ± ¤¨§¥©¤¤¨§
zenexz dpnn eyxted mxhy dxevw d`eaz da dzidy

,d`eazd z` egwle zexyrne,BáBça íàjlnd zial aiig didy ¦§
ynzydy `vnp ,aegd xeriya ez`eazn eabe aevw mekq
dnece ,eaeg oerxt jxevl lahd jezay zexyrne zenexza

okle ,zern dzxenz lawne dnexz xkenløOòì áéiçmewnn ©¨§©¥
dnexzd xeriyk oenn odkl zzl aiig xnelk ,odkl zzle xg`

e .epnn egwly d`eazdn yixtdl jixv didy xyrndeíàegwl ¦
úeøtðàa,mpig lr ±,øOòlî øeètz` eapb jlnd ziay `vnpy §©§¨¨¦§©¥

lah epnn eab m`y x`eane .jk lr zeixg` el oi`e mipdkd oenn
el yiy oenn `edy itl mrhd jgxk lre ,xyrl aiig ,eaega
oi` m`y ,el ribnd z` reazl leki oey`x `ad odkde miraez
xn`py dn z` yxtp cvik ,ipenn aeig eilr yiy `ziixad zpeek
yiy xnel xyt` i`e elv` lahd x`yp `l ixd ,'xyrl aiig' da

.zexyrne zenexz zyxtd ly devn aeig eilr
aeiga `l` ,ipenn aeiga zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn
m` llk jxcay s`e ,zexyrne zenexz zyxtd ly devn
lahd oi` ixd o`ke] mxyrl aiegn epi` ezeyxn e`vi zexitd

,[eciaíúä éðàLmeyn ,eaega jlnd zia eabykéLøzLî à÷c ©¦¨¨§¨¦§¨§¥
déìmewna ik ,zexitay xyrnde dnexzd ici lr gieexn `edy ± ¥

lke ,xyrne dnexzn rxtp ely oenndn rxtii aegdy
e` mxkenl e` mlke`l `ay oebke ,lah zexita ynzyny
.xyrne dnexz zyxtd zevn eilr dlg ,eaeg z` mdn rextl

:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àzoldl dpyna epipy ¨§©
(.alw)Bì øîàgahl gweläøt ìL äéòî éða éì øBëîjke jka ef ¨©§¦§¥¥¤¨¤¨¨
,minc,äpeäk úBðzî ïäa äéäå,dawd epiideïðúBðgweld,ïäëì §¨¨¨¤©§§¨§¨§Ÿ¥

Bì äkðî Bðéàådawd inc z` gahdíéîcä ïîipa lr mliyy §¥§©¤¦©¨¦
yn ,miirndgahd el xkn `le my zepzndy gweld rciy me

.dawd z` `le miirnd ipa x`y `l`ì÷Lîa epîéä ç÷ìjke jka ¨©¥¤§¦§¨
,daw mb envrl gweld lwye ,`xhill mincïðúBðz` z` gweld §¨

dawdïäëì,daiydl jixve elv` `id lfb ixdyïî Bì äkðîe §Ÿ¥§©¤¦
,íéîcäixdy ,dawd inc z` gwell xifgdl aiig gahdy xnelk ©¨¦

:ef d`xedn `xnbd dywne .ely epi`y xac el xknéànàozep ©©
,odkl dawd z`éåäéìdidiy ie`x `ld ±Bà äpeäk úBðzî ÷éfîk ¤¡¥§©¦©§§¨

,ïìëàL.`cqg ax zrcl xeht `edy ¤£¨¨
:`xnbd zvxzneäéðéòa eäðúéàã íúä éðàLmy xacd dpey ± ©¦¨¨§¦§§§¥©§

odkl zepzip zepzndy myke ,mlera zeniiw zepzndy itl
m` mle` .gweld cia od xy`k mb oicd ok gahd cia od xy`k

.`cqg ax xn`y enke ,oinelyzn xeht ,olk` e` owifd
:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipyäòLz ¨§©¦§¨

md mixac,æbä úéLàø ,älçå ,øNòî úîeøúe ,äîeøz ,ïäk éñëð¦§¥Ÿ¥§¨§©©£¥§©¨¥¦©¥
úBðzîe,dawe miigl rexf ±éàîcäå,i`nc ly xyrn znexz ± ©¨§©§©

.LîBçäå ,ïøwäå ,íéøekaäå:`xnbd zl`eyeéàîìoipr dfi`l ± §©¦¦§©¤¤§©¤§©
,odk oenn mdy xn`påàìoiprl `l ike ±ïéðéiãa ïàéöBäìepi` m` ©§¦¨§©¨¦

:`xnbd zvxzn .miraez el yiy oenn `edy gkene ,epevxn ozep
,àì`l`ïðúãëì(a"in b"t mixekia)äîì[oipr dfi`l-]eøîà Ÿ¦§¦§©§¨¨§

md mixekiady.ïäk éñëðoiprl :dpynd daiynïäa äðBwL ¦§¥Ÿ¥¤¤¨¤
[mda zepwl i`yx-]äàîè äîäáe úBò÷ø÷å íéãáòit lr s` ± £¨¦§©§¨§¥¨§¥¨

dlik`l mie`x mpi`yå dúaeúëa äMàå BáBça ïìèBð áBç ìòáeok ©©§¨§§¦¨¦§¨¨§
mda zepwl xzen.äøBz øôñ¥¤¨

:dawe miigl rexf zzl aiig iel m`d dpc `xnbdäàåéì àeää± ©¥¨¨
cg` ielàúðzî óèç äåäcdawe miigl rexf sehgl libx didy ± ©£¨¨¦©§¨¨

.odkl mze` mikilend miclid icináøì déì eøîà eúàe`a ± ¨¨§¥§©
.axl z`f exn`e miyp`dépéî ïðéì÷L àìc déézñî àì ,eäì øîà̈©§Ÿ¦§©¥§Ÿ©§¦¨¦¥

`l ike ±ep` oi` eznda z` hgey `ed xy`ky ield eze`l el ic
odkl zepzn zzl eze` migixknéèç énð óèçéî àlàó`l` ± ¤¨¦§¨©¦¨¦
.mixg` ly zepzn sheg `edy

zepzn zzl miield z` gixkdl mewn didy rnyn ax oeyln
:`xnbd zxxan .daiq efi`n jkn mirpnp ep`y `l` mipdkl,áøå§©

aezk ixde ,ezrc `id dn(b gi mixac)mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦
ok m`e ,'mrd z`níò eøwéà éà'mr' mi`xwp miiel m` ±ì÷Lî ¥¥¨¨¦¦§¨¨¦§¨

ì énðeäéépéî ìB÷Le zepznd z` mdn zgwl yi ±,íò eøwéà àì éà ©¦¦§¦©§¦Ÿ¦§¨
eäðéøèt àðîçø,ax ly ezrc `id ef m`e ,mzxht dxezd ixd ± ©£¨¨©§¦§

zzl ield z` gixkdl mileki epiidy eixacn rnzyn recn
.jkn mirpnp ep`y `l` odkl zepzn

ax :daiyn `xnbd,íò eøwéà àì éà íò eøwéà éà déì à÷tñî§©§¨¥¦¦§¨¦Ÿ¦§¨
.di`xd eilr exiagn `ivendy ,mze` xht wtqne

:zepznn miiel xhty ax lr dywn `xnbdáéúé[ayi-]àtt áø ¨¦©¨¨
àzòîL àäì dì øîà÷åax ly ef dreny eicinlz iptl xn`e ± §¨¨©¨§¨§©§¨

.zepzna miaiig miiel m` wtzqdyïéáà øa éãéà áø déáéúéà¥¦¥©¦¦©¨¦
,àtt áøì`ziixaa epipyèøtä ,íøkaL íéiðò úBðzî òaøà± §©¨¨©§©©§£¦¦¤©¤¤©¤¤

,dxiva zrya mixyepd miccead miaprúBììBòäå,ohw leky` ± §¨¥
äçëMäåìLå ,äàtäå,äàtäå äçëMäå è÷lä ,äàeázaL LeíéðL §©¦§¨§©¥¨§¨Ÿ¤©§¨©¤¤§©¦§¨§©¥¨§©¦

,íéìòaì äàðä úáBè íäa ïéà ïlek ,äàtäå äçëMä ,ïìéàaLoi`y ¤¨¦¨©¦§¨§©¥¨¨¥¨¤©£¨¨©§¨¦
milhepe mi`a miiprd `l` evxiy iprl ozzl mileki milrad

,milra ly mgxk lr oze`ìàøNéaL éðò eléôàådcy el yiy ©£¦¨¦¤§¦§¨¥
Bãiî ïéàéöBî.mixg` miiprl zepzn zzl eze` migixkn ± ¦¦¦¨

la`÷lçúnä éðò øNòîmiiprlBúéa CBúaepi`e] milrad ly ©£¥¨¦©¦§©¥§¥
[miipr zepzn x`yk dcya afrp,íéìòaì äàðä úáBè Ba Lé¥©£¨¨©§¨¦

,dvxiy ipr dfi`l zzl eciayBúBà ïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàå©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦
Bãiî.mixg` miipr xear ¦¨

:`ziixad dkiynníééçläå òBøfä ïBâk ,äpeäk úBðzî øàLe§¨©§§¨§©§©§©§¨©¦
ïäëì ïäkî àì (Bãiî) ïúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäåz` migixkn oi` ± §©¥¨¥¦¦¨¦¨Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ¥

,xg` odkl mze` zzl odkdéåìì éålî àìåz` migixkn oi`e ± §Ÿ¦¥¦§¥¦
.xg` iell zzl ield

ixac lr `iyewd `eaz okn xg`le] `ziixad z` zx`an `xnbd
:`ziixaa epipy .[ax,íøkaL úBðzî òaøà'úBììBòäå èøtä ©§©©¨¤©¤¤©¤¤§¨¥

.'äàtäå äçëMäån `ed mxka zellere hxt zevnl xewnáéúëc §©¦§¨§©¥¨¦§¦
(i hi `xwie).'èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå'dgkyl xewn §©§§Ÿ§¥¤¤©§§Ÿ§©¥
:mxkaáéúëe(`k ck mixac)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ék'ExBl §¦¦¦§Ÿ©§§Ÿ§¥©£¤©¥

e ,'didi dpnl`le mFzIléøçà' éåì éaø øîà.äçëL Bæ 'Exewn ©¨§¨©§¨¨¦§¤¨©©¦¥¦©£¤¦§¨
:mxka d`t zevnläàtc ,mxkaøîbdey dxifb ecnly ±éøçà''E ¥¨¨©©£¤

éøçà',úéfî 'E,d`ta aiig zifeáéúëc(k ck my)àì Eúéæ èaçú ék' ©£¤¦©¦¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ
éøçà øàôúìàòîLé éaø éác àðúå ,'E,'x`tz `l' ly yexitdy §©¥©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©¥

epiid,epnî Bzøàôz ìBhú àlLly xcdde x`td md mizifdy ¤Ÿ¦¦§©§¦¤
xi`yi `l` ezx`tz lk z` gwi `ly aezkd xidfde ,zifd ur

.d`t zevn `id efe ,ezvwn
epipy .d`eaza d`te dgky hwl zevnl zexewn d`ian `xnbd

:`ziixaa cerìLäLmiipr zepzn ibeqè÷lä ,äàeázaL §Ÿ¨¤©§¨©¤¤
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oifge` mipy` cenr `lw sc ± oey`x wxtzereay
äéãéì åúàã.odkc Ðåäééìáèá.elv` lahd cwtedy Ðïééîã åîøåäù éîëÐ

zekfl lahd z` el xqny :`pixg` `pyil .mcw ixdy ,xwtdd on mda dkf
.eay dnexzaåáåçá íà.oenn aevw xac el aiig didy Ðøùòì áééçmewnn Ð

.xkenk `ed ixdy ,odkl ozile xg`úåøôðàá íàåxeht Ð mpg lre ,cqtda Ð
aiig ,eaega m`" zdin ipzw .xyrln
e`l i`c .oiraez el yi `nl` Ð "xyrl
aeig i`n ,egxk lr el mlyiy `ed `pic

`ki` devn?!icin diab yt `l `déðàù
äéì éùøúùî à÷ã íúäe`l mzd Ð

`aeig `l` ,da opz oipiica d`veda
i`ce `aeig .zexyrn iaeig x`yk ,`nlra
,xnelk Ð "dil iyxzyn `dc" ,dilr `ki`
rextl jixv did ixdy ,da `ed xkzyn

.zernäéì øîà.gahl Ðéðá éì øåëî
äéòî.ef dxt ly dirn ipa Ðïäá åéäå

úåðúî.dawd Ðïðúåð.odkl df gwel Ð
ïéàåon gwell el dkpn xkend Ð,mincd

dfe ,my zepzndy gweld rcei did ixdy
.dawd el xkn `lì÷ùîá åðîéä ç÷ìÐ

jk `xhild.dawd el lwye ,jkeåì ïðúåð
jixve ,elv` lfbd ixdy ,odkl gwel Ð

.aiydlíéîãä ïî åì äëðé çáèäåÐ
.ely epi`y xac xkny ,egxk lréàîàå

odkl opzep Ð?.'ek wifnk iediläòùú
ïäë éñëð.diepy okid izrci `l Ð

:ip` `vene ,deya daezk dpi` mixtqae
odk iqkp oleky dpedk zepzn dxyr yng
,dnexzd Ð eikxv lk oda zeyrl
,i`nc ly xyrn znexze ,xyrn znexze
zepzne ,fbd ziy`xe ,mixekade ,dlgde
ly ynegde oxwde ,miycw lye oileg ly
,minxg dcye ,dfeg` dcye ,xbd lfb
xht oeicte ,oad oeicte ,men lra xekae
,da miepy oleky ipira d`xpe .xeng
i`ncde xyrn znexze dnexz aiyge
.edpip dnexz edlekc Ð `cgk dlge
,`cgk xeng xht oeicte oad oeicte xekae
jpd edleke ,`cg xbd lfbc ynege oxwe
(a,blw) oiwxita onwle .od odkl dpzn
.dpedk zepzn rax`e mixyr lk aiyg
xg`e ,xbd zne ,el raype ,xbd z` lfebd
`pngx xn`c .xwyl raype dced jk
jl yi ike Ð 'ebe "l`eb yi`l oi` m`e"

mil`eb el oi`y l`xyia mc`?edf `l`
my`d" aizke ,oiyxei el oi`e zny xb
"lfebd" wxta `ipze ,"odkl 'dl ayend
,oxw df Ð "my`d" :(`,iw) [`nw `aaa
xwyl rayp iabc .yneg df Ð "ayend"
lfeba oia ,yneg dia aizk lfba e` oecwta
xbd lfba oia ,`xwie zyxta exiag

.`yp zyxtaåøîà äîìi`nl Ð
`zkldäøåú øôñå ?epi`y it lr s` Ð

`pze li`ed ,diipz i`nl :mbnbn iale .dlik` icil `aiy xacl `le ,dlik`l
odn gwel d`nh dnda elit`céèç ?àúðúî óoikilen zewepizd eidyk Ð

.mdicin mtheg ,odkl dawde miiglde rexfdäééúñî àì`edykc ic `l Ð
.xg` odkl zepzn zzl eze` oitek ep` oi` eznda z` hgeyéîð óèçéî àìà

éèçó.dinza ÐáøåÐ "dipin opilwy `lc diizqn `l" xn`c dizrc i`n Ð
ep` oirpnpe jkl etekl oileki epiidy ,rnyncäéðéî ìå÷ùì íò åø÷éà éà ?Ð

Ð "mr" exwi` `l i`e ,(gi mixac) aizk "gafd igaef z`n mrd z`n" `dc
ediiab opicar `zeaih i`ne ,dixht `pngxäéì à÷ôñî ?`witq meyne ,axl Ð
.di`xd eilr exiagn `ivendc ,dil xhtàúòîù àäì.dil `wtqnc axc Ð

íééðò úåðúî òáøà.od el`e ,mxka zebdepd Ðúåììåòäå èøôädpyn iriay wxt) d`t zkqnae ,"hwlz `l jnxk hxte llerz `l jnxke" :(hi `xwie) aizkck Ð
zeller `id efi` :yxetn (c?.shp `le szk `l dl oi`y lk

äçëùäå
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åúàãÐ oiinc enxedy ink enxed `ly zepzn `pz i`d xaqwe ediilaha dicil

:xn`z m`e .ediilaha elit` dicil ez` ikn ,epiid Ð "jli`e dnxd zryn"e

odk cil ez`c ,epiid Ð "oinelyzd on xeht" ipzwc `ziixac `hytc ipyn `l i`n`

ikd meyne ,oiinc enxedy ink e`l enxed `ly zepzn :`pz i`d xaqwe ,ediilaha

.ynn dnxd zryn `l` odkl el oi`c ,xeht

yie !`wec "dnxd" oeyl iedc ith `gip dede

yecg did `l f` ,ikd dl iwen ded i`c :xnel

,"mlyn jli`e dnxd zryn `d" llk weicd

odk cil ez`c oeik ,mlync `hiyt `dc

eprinyn `ziixad xwir `zyd la` .enxede

`weice ,xeht olk`y e` dpedk zepzn wifnc

ediilaha dicil ez`c ab lr s`c ol rnyn `w

.oiinc enxedy inkc ,aiig Ð

éðàùdf mewnac Ð dil iyxzyn `wc mzd

zepzn :xn`z m`e .oenn x`y jlnd el gipd

df mewnay ,dil iyxzyn mlk`yk ,dpedk

:xnel yie ?xeht i`n`e ,xg` xac lk` `l

`l odizgzc ,epxb jlnd zia eqp`l inc `lc

iyxzyn `lc xyt` ,elk`a la` .elyn gwl

.dprzn didy ,dil

éëäiqkp dray l`ppg epiax yexita opiqxb

mixyr lk `kd aiyg `le Ð odk

oiwxita onwl aiygc dpedk zepzn rax`e

mixeq`c jpd `l` `kd aiyg `lc ,(a,blw)

s` ,zepzn aiygc `de .odk oenn mde mixfl

ence ,ilahc meyn Ð mixfl zexzeny it lr

ab lr s` :(a,alw) onwl xn`ck ,dnexzl

lke`k ied `lc epiid ,ikd `zkld zilc

lek`l `ki` `xeqi` mewn lkn la` ,milah

`l :inp i` .dizepzn dnxed `ly dndan

aiyg `lc `de .dlik` xac icin `l` aiyg

,`ed dlik` xa e`l izk`c meyn Ð xeka

.dhigy jixvyøùòîjeza wlgznd ipr

Ð "ziad jeza wlgznd" hwp `wec Ð ziad

.ziad jez wlgzn ,cg` :md xyrn ipic ipyc

wxta rnynck ,zepxbd jeza wlgzn ,cg`e

jez wlgznd eze`e .(a,ct) mixcpc `xza

`l` ,d`pd zaeh ea milral oi` ,zepxbd

edl yxtn ixtqae .ziad jeza wlgznd eze`a

mipy yly dvwn" xne` cg` aezk :i`xwn

Ð "zgpde jz`eaz xyrn lk z` `ivez

oilhepe miipr oi`ae ,oxeba egipdl jixv ,`nl`

'ebe xyrl dlkz ik" xne` cg` aezke .eze`

,ewlgn ziad jeza ,`nl` Ð 'ebe "iell zzpe

`edy ,gqtd cr ?cvik `d ."zgpde" aizkcn

ewlgn Ð cqtp uega egipn m`e ,minyb onf

jeza wlgznd ipr xyrn dfe ,ezia jeza

egipn Ð uiwd ini `edy ,jli`e o`kn .ziad

.eze` oilhepe mi`a miipre ,zepxba uegaùéea

ea yiy xacc d`xp Ð milral d`pd zaeh

Ð egwle ipr `a elit` ,milral d`pd zaeh

d`pd zaeh ea oi`y xace .ecin oi`iven

m` Ð epnn el`ye ipr `ae ,egwl `l m` edine .ecin oi`iven oi` Ð egwl ,milral

eraezl epzil jixv did m`e ,"oiraez el oi`y oenn" lirl dil ixwc .el ozi `l ,dvxi

.oiraez el yi ied ,ok m` Ðøîâ,azknl ekixhv`c ab lr s`e Ð zifn jixg` jixg`

yi inp ikd ,d`t jixg` dfa yiy enkc ,`ed `nlra `zlin ielb Ð dpten ied `le

,"jixg`" oeyla dgky aizkcn :inp i` .`id ynn dey dxfb e`le ,d`t jixg` dfa

iedlc "jixg`"c dey dxfba opixnb `l dnl :oeir jixve .`z` dey dxfbl :dpin rny

dia jiiy `lc ,oli`a slinl xyt` `l zeller oiprlc idpe ?mxka enk zifa hxt

."shp `le szk `l el oi`y lk ,zeller edfi`"
oebk
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àlL úBðzî :àpz éàä øáñ÷å ,eäééìáèa déãéì eúàc§¨¦¥§¦§©§§¨¨©©©¨©¨¤Ÿ
úéa eñðàL éøä :òîL àz .ïééîc eîøeäL éîk ,eîøeä§§¦¤§¨§¨¨§©£¥¤¨§¥

BáBça íà ,Bðøb Cìnä¯úBøtðàa íà ,øOòì áéiç ©¤¤¨§¦§©¨§©¥¦§©§¨
¯øeètîøOòl!¯.déì éLøzLî à÷c íúä éðàL ¨¦§©¥¨¥¨¨§¨¦§¨§¦¥

,"äøt ìL äéòî éða éì øBëî" Bì øîà :òîL àz̈§©¨©§¦§¥¥¤¨¤¨¨
äpeäk úBðzî ïäa äéäå¯Bì äkðî Bðéàå ,ïäkì ïðúBð §¨¨¨¤©§§¨§¨©Ÿ¥§¥§©¤

ì÷Lîa epîéä ç÷ì .íéîcä ïî¯,ïäkì ïðúBðäkðîe ¦©¨¦¨©¥¤§¦§¨§¨©Ÿ¥§©¤
äpeäk úBðzî ÷éfîk éåäéì ?éànà .íéîcä ïî Bì¦©¨¦©©¤¡¥§©¦©§§¨

!ïìëàL Bà¯eäðúéàc íúä éðàLeäéðéòaàz . ¤£¨¨¨¥¨¨§¦§§§¥©§¨
ïäë éñëð äòLz :òîL¯úîeøúe ,äîeøz,øNòî §©¦§¨¦§¥Ÿ¥§¨§©©£¥

,úBðzîe ,æbä úéLàø ,älçåéàîcäå,íéøekaäå , §©¨¥¦©¥©¨§©§©§©¦¦
,ïøwäå!?ïéðéiãa ïàéöBäì åàì ?éàîì .LîBçäå¯,àì §©¤¤§©¤§©¨§¦¨§©¨¦¨

ïäë éñëð eøîà äîì :ïðúãëì¯äðBwLíéãáò ïäa ¦§¦§©§¨¨§¦§¥Ÿ¥¤¤¨¤£¨¦
úBò÷ø÷å,BáBça ïìèBð áBç ìòáe ,äàîè äîäáe §©§¨§¥¨§¥¨©©§¨§

Bz øôñå ,äúaeúëa äMàåàeää .äøäàåéìäåäc §¦¨¦§¨¨§¥¤¨©¦¨¨©£¨
óèçàúðzîàì :eäì øîà .áøì déì eøîà eúà . ¨©©§¨¨¨£©¥§©£©§¨

déézñîàlà dépéî ïðéì÷L àìcóèçéîéîðéèçó?¯ ¦§§¥§¨¨§¦©¦¥¤¨¦§©©¦¨¥
"íò" eø÷éà éà ,áøå¯ì éîð ì÷Lîéà .eäéépéî ìB÷L §©¦¦§©¦§©©¦¦§¦©§¦

"íò" eø÷éà àì¯àðîçøeäðéøèt!¯éà déì à÷tqî ¨¦§©©£¨¨¨§¦§¦©§¨¥¦
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edl yxtn ixtqae .ziad jeza wlgznd eze`a

mipy yly dvwn" xne` cg` aezk :i`xwn

Ð "zgpde jz`eaz xyrn lk z` `ivez

oilhepe miipr oi`ae ,oxeba egipdl jixv ,`nl`

'ebe xyrl dlkz ik" xne` cg` aezke .eze`

,ewlgn ziad jeza ,`nl` Ð 'ebe "iell zzpe

`edy ,gqtd cr ?cvik `d ."zgpde" aizkcn

ewlgn Ð cqtp uega egipn m`e ,minyb onf

jeza wlgznd ipr xyrn dfe ,ezia jeza

egipn Ð uiwd ini `edy ,jli`e o`kn .ziad

.eze` oilhepe mi`a miipre ,zepxba uegaùéea

ea yiy xacc d`xp Ð milral d`pd zaeh
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.zial ez`eaz qipkdy xg`l ziad jeza

íéìòáì äàðä úáåè ïäá ùéozzl eciayÐ
jlid" el xne` exiage .dvxiy ipr dfi`l
."ipr iaexwl jizexyrn lk oze ,df rlq

.hren xac Ð "d`pd zaeh" epiideòáøà
úåðúî,`ziixa dlekl dl yxtn `yixa Ð

.`zaeiz aizen xcdeäçëù åæ êéøçàÐ
,iyy wxt d`t) opzck ,eixg`n `l` dpi`y
eixg`ly ,dgky epi` Ð eiptly :(c dpyn
"aeyz la"a `edy lk :llkd df .dgky Ð
epi` Ð "aeyz la"a epi`y ,dgky Ð
"jixg`" "jixg`" xnb Ð mxka d`t .dgky
`pze ,"jixg` x`tz `l" dia aizkc ,zifn

nyi iax iacezx`tz lehz `ly :l`r
oeyl ,ex`t lk lehz `l ,xnelk .epnid
rnync ,"yxyz iz`eaz lkae" (`l aei`)
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.(ek my) "dpnl`le mezile xbl iell zzpe"

íúäî øâì øâì øîâ`l jxivw hwle"n Ð
."xble iprl hwlzøäæåî éðò ïìäì äîÐ

.ely lr ipr xidfdl :opixn`ckéåìî àä
ïéàéöåî ïäëì,"mr" exwi` mielc ,`nl` Ð

i` axl dil `wtqn i` oi`iven i`n`e
`l i` "mr" exwi`àìå òåøæä ïåâë õøúîå ?

òåøæody ,dpedk zepzn x`y` ,xnelk Ð
rexf `le ,oi`ivenc xn`w efa .odkl dpzn

.mr exwin `l `nlic ,dnvråäéð éàîåÐ
oey`x xyrn odkl ieln oi`ivenc?:jixte

`ed ielc oey`x xyrnoi`iven i`n`e Ð
odkl ezzl ecin eze`ïäëì óà ?Ð

mipdk e`xwp zenewn drax`e mixyrac
oey`x xyrnac ab lr s` ,jkld ."miel"
.irnzyn inp mipdk Ð dia `aizk "iel"

dizlin miiqnweàøæò åäðéñð÷ã øúá .'åë øîàã øîéàxyrna miel eqpw dn iptn :xn` (a,et) zenaia Ð?mipdkae mra dpia`e" aizkc ,`xfr inia elr `ly iptn
de" :eteqa (i dingp) `xfra aezky ,xacl yi `nbec la` ,mqpwy iz`vn `l yxetn `xwn la` ."my iz`vn `l iel ipane"mield xyrna mield mr oxd` oa odkd di

.mipdkd ipta (edpiqpwc) `l` ,oxeba xyrn odl oiwleg eid `le ,xyrn znexz lr mepin`d `ly epcnl Ðøîà éî åäééðéî éîð ì÷ùî 'åë åäðéñð÷ã øîéà øãäîåÐ
!oi`iven Ð odkl ieln `d :dizkecl `ztwz` `xcd izk` .dinzaòåøæä ïåâë õéøú éëä àìàziy`x Ð "rexf oebk" edip i`ne .envr rexf `le odkl ieln oi`iven Ð

.iaiign Ð "mr" exwi` `l inp i`e ,"mr" aizk `l mzdc .fbdäùåã÷áù øáã ìë.odkl iel cin oi`iven ,oda `veike dnexz oebk ,mixfl xeq`y Ðíåùî äá ïéàùå
'åë òåøæä ïåâë äùåã÷.axl dil `wtqn i`n`e mr exwi` `lc ol `hiyt `nl` .odkl iel cin oi`iven oi` oileg ly zendan oi`ay Ðòåøæ àìå òåøæ ïåâërexfc Ð

ipzinl `lc `xfr edpiqpwc ab lr s`c ,opireny`l dil jixhvi`e .`xfr edpiqpwc xzae ,xn`w oey`x xyrna Ð oi`iven oi`c ipzwc i`de ."mr" exwi`c ,oi`iven
.ediipin opilwy `l `din edcic ,edlïäëì èçåùä."gafd igaef z`n" (gi mixac) aizkc ,`inx gahc dilrc Ð "odkl hgeyd" hwp ikdl Ðéåâìå éåìì éðúéìåÐ

.(jda) oky lkc `prci `p`eùã÷ä ùã÷î úà øôëå.mixetkd mei zceara Ðíéðôìå éðôìmei ly xirye xtc .mipta drxi`y d`nehd lr ef dcear zxtkn Ð
.(`,a) zereaya opixn`ck ,eiycwe ycwn z`neh lr mixtkn mixetkdåòîùîë çáæîcarc ,ycwna `nhp oebk .ycwn aeig `la ,gafna d`neha cary in lr Ð

`kidc ,ycwn z`neh o`k oi`c Ð diidy `la.d`egzyd ick ddyiy cr aiign `lc ,ipiqn dynl dkld :(`,fh) zereaya ol `niiw dxfra `nhpcúåøæòä åìà øôëé
.yixcw ixizi i`xw ,micare mil`xyie miel oke .dxfrl mi`nh eqpkpe ebbyy Ð "mipdkd lr" .dxfra drxi`y d`neh lr Ðíéãáò,dxtk ira inp edpi`c ,miprpk Ð

.oiey dy`e yi` Ð yper aizkc mewn lke ,oda aiig car Ð oda zaiig dy`dy zevn lkcíò åø÷éà øáñ øîãÐ `xizi "xtke" ,jklid ."ldwd mr" llka eede Ð
.`z` micar`íò åø÷éà àì øáñ øîå.`xw irae Ðáøë àúëìéä.ediipin opilwy `le Ðàãñç áøëå.xeht Ð olke` e` dpedk zepzn wifn :xn`c ÐúðäëìÐ

zpdk elit` :xaqw Ð (ak `xwie) "odkl ozpe" meyn i`e .dnexzl inc `le ,oda zxzen ixd Ð mixfl mixeq` opi`c ,edl zil dyecwc oeikc .yi` zy` elit` ,odk za
.rnynúìëàð úðäë úçðî.l`xyi zgpnk miixiyd Ðúìëàð äðéà ïäë úçðî."didz lilk" (e my) aizkc ,lilk dlekc Ð
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" áéúëc ,äàtäå äçëMäíëøö÷áeíëöøà øéö÷ úà ©¦§¨§©¥¨¦§¦§ª§§¤¤§¦©§§¤
EãN úàt älëú àìEøö÷aè÷ìå.'åâå "Eøéö÷ Ÿ§©¤§©¨§§ª§¤§¤¤§¦§§

íéðL ."äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék"¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤©¨¤§©¦
àì êúéæ èaçú ék" áéúëc ,äàtäå äçëMä :ïìéàaL¤¨¦¨©¦§¨§©¥¨¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ

éøçà øàôúìBhz àlL :ìàòîLé éaø éác àðúå ,"E §©¥©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤Ÿ¦
éøçà" .epnî Bzøàôz"E¯ïäa ïéà ïleëå" .äçëL äæ ¦§©§¦¤©£¤¤¦§¨§¨¥¨¤

àáéúk "äáéæò" ?àîòè éàî ."íéìòaì äàðä úáBè©£¨¨©§¨¦©©£¨£¦¨§¦¨
"Bãiî BúBà ïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàå" .eäa¯ §©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦¦¨

àì Eøéö÷ è÷ìå" áéúëcèwìú"íúà áæòz øbìå éðòì¯øNòîe" .BlL ìò éðò øéäæäì ¦§¦§¤¤§¦§Ÿ§©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨§©§¦¨¦©¤©£¥
.déa àáéúk "äðéúð" ?àîòè éàî ."íéìòaì äàðä úáBè Ba Lé úéaä CBúa ÷lçúnä éðò̈¦©¦§©¥§©©¦¥©£¨¨©§¨¦©©£¨§¦¨§¦¨¥

"Bãiî BúBà ïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàå"¯äî ,íúäî "øbì" "øbì" øîb :àòìéà éaø øîàc ©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦¦¨©£©©¦¦§¨¨©©¥©¥¥¨¨©
ïläl¯ïàk óà ,BlL ìò éðò øäæeî¯úBðzî øàLe" .BlL ìò éðò øäæeîäpeäkòBøfä ïBâk §©¨§¨¨¦©¤©¨§¨¨¦©¤§¨©§§¨§©§©

"éåìì éålî àìå ïäëì ïäkî àì ïúBà ïéàéöBî ïéà äáwäå íééçläå¯,ïéàéöBî ïäëì éålî àä §©§¨©¦§©¥¨¥¦¦¨Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ¦¥¦§¥¦¨¦¥¦§Ÿ¥¦¦
!"íò" eø÷éà àîìà¯eäéð éàîe ,òBøæ àìå ,òBøfä ïBâk¯.ïBLàø øNòî¯,ïBLàø øNòî ©§¨¦§©§©§©§Ÿ§©©¦©£¥¦©£¥¦

!àeä éåìc¯äîeøz :àéðúc ,äéøæò ïa øæòìà éaøk¯ïBLàø øNòî ,ïäkì¯éaø éøác ,éålì §¥¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¨§¨©Ÿ¥©£¥¦©¥¦¦§¥©¦
.ïäkì óà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .àáé÷ò¯,ïäkì óà äéøæò ïa øæòìà éaø øîàc øîéà £¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©©Ÿ¥¥©©£©©¦¤§¨¨¤£©§¨©©Ÿ¥

?øîà éî éålì àìå ïäkì¯,ïéà.àøæò eäðéñð÷c øúáì¯àøæò eäðéñð÷c øîéà¯ïðéáäé àìc ©Ÿ¥§Ÿ©¥¦¦£©¦§¨©§¨§¦§¤§¨¥©§¨§¦§¤§¨§¨¨£¦©
eäéð éàîe ,òBøæ àìå òBøæ ïBâk ,àlà ?øîà éî eäéépéî ì÷Lî ,eäì¯,òîL àz .æbä úéLàø §¦§©¦©§¦£©¤¨§§©§Ÿ§©©¦¥¦©¥¨§©

úîeøúe äîeøz ïBâk ,äMeã÷a àeäL øác ìk :ììkä äæälçå øNòî¯.íãiî ïúBà ïéàéöBî ¤©§¨¨¨¨¤¦§¨§§¨§©©£¥§©¨¦¦¨¦¨¨
äáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ,äMeã÷a BðéàL øác ìëå¯!íãiî BúBà ïéàéöBî ïéà¯òBøæ ïBâk §¨¨¨¤¥¦§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨¥¦¦¦¨¨§§©

eäéð éàîe ,òBøæ àìå¯éBbìå ïäkì èçBMä :òîL àz .àøæò eäðéñð÷c øúáìe ,ïBLàø øNòî §Ÿ§©©¦©£¥¦§¨©§¨§¦§¤§¨¨§©©¥©Ÿ¥§©
¯éålì àä .úBðznä ïî øeètìàøNéìe!áéiç¯àlà ,áéiç ìàøNéìe éålì àä :àîéz àì ¨¦©©¨¨©¥¦§¦§¨¥©¨¨¥¨¨©¥¦§¦§¨¥©¨¤¨

.áéiç ìàøNéì àä :àîéà¯éàî éålì ìáà¯øeèt éBbìå éålì èçBMä" éðúéì ,éëä éà .øeèt ¥¨¨§¦§¨¥©¨£¨©¥¦©¨¦¨¥¦§¥©¥©¥¦§©¨
éBbìå ïäkì èçBMä :àéðz àä ,ãBòå "!úBðznä ïî¯ìàøNéìe éålì ,úBðznä ïî øeèt¯,áéiç ¦©©¨§¨©§¨©¥©Ÿ¥§©¨¦©©¨©¥¦§¦§¨¥©¨

"Lãwä Lc÷î úà øtëå" :àéðúc ,àéä éàpz :áø Cì øîà !áøc àzáeéz¯,íéðôìå éðôì äæ §§¨§©£©¨©©¨¥¦§©§¨§¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤¦§©§¦§¦
"ãòBî ìäà"¯"çaæî" ,ìëéä äæ¯"øtëé" ,BòîLîk¯"íéðäk" ,úBøæò elà¯íò" ,BòîLîk Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©§©§¨§©¥¥£¨Ÿ£¦§©§¨©

"ìäwä¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯"øtëé" :Cãéà àéðúå .íiåìä elà¯åàì éàî ,íéãáò elà ©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦§©§¨¦¨§©¥¥£¨¦©¨
."íò" eø÷éà àì øáñ øîe ,"íò" eø÷éà øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa¯éàäk déì àøéáñ éà ,áøå §¨¨¦©§¦§¨¨©¦§©¨¨©¨¦§©§©¦§¦¨¥§©

àpz¯àpz éàäk déì àøéáñ éàå ,àîéì¯!àîéì¯.àpz éàäk éà àpz éàäk éà ,déì à÷tqî ©¨¥¨§¦§¦¨¥§©©¨¥¨¦©§¨¥¦§©©¨¦§©©¨
àúðzî áéäé äåä àleò .àcñç áøc déúååk àúëìäå ,áøc déúååk àúëìä :øîéøî Løc̈©¨¥¨¦§¨¨§¨¥§©§¦§§¨§¨¥§©¦§¨¨£¨¨¥©§¨¨

úðäk úçðî :àleòì àáø déáéúéà .àzðäëì¯ïäk úçðî ,úìëàð¯éàå .úìëàð dðéà §©£§¨¥¦¥¨¨§¨¦§©Ÿ¤¤¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤§¦
,éaø :déì øîà !"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" áéúëäå ,úðäk eléôàå ïäk zøîà̈©§§Ÿ¥©£¦Ÿ¤¤§¨§¦§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥£©¥©¦
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `lw sc oileg(oey`x meil)

.äàtäå äçëMän z`f epcnláéúëc(ak bk `xwie)úà íëøö÷áe' ©¦§¨§©¥¨¦§¦§ª§§¤¤
'åâå Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷`l §¦©§§¤Ÿ§©¤§©¨§§ª§¤§¤¤§¦§Ÿ

hwle d`t zevnl xewnd o`k ixd ,'mz` afrY xBle iprl hTlz§©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
aezke ,d`eaza(hi ck mixac)øîò zçëLå EãNa Eøéö÷ øö÷ú ék'¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤

äãOao`kne ,'ebe 'didi dpnl`le mFzIl xBl FYgwl aEWz `l ©¨¤Ÿ¨§©§©¥©¨§¨©§¨¨¦§¤
.d`eaza dgky zevn micnel

:`ziixaa epipy .oli`d zexita d`te dgky zevnl zexewníéðL§©¦
áéúëc .äàtäå äçëMä ,ïìéàaL(k ck my)øàôú àì Eúéæ èaçú ék' ¤¨¦¨©¦§¨§©¥¨¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ§©¥

éøçàìàòîLé éaø éác àðúå ,'Eepiid ,'x`tz `l' ly yexitdy ©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©¥
,epnî Bzøàôz ìBhú àlLaezke .d`t zevn `id efe(my)éøçà','E ¤Ÿ¦¦§©§¦¤©£¤

eäæzevnl xewnäçëL.zifa ¤¦§¨
:`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbdåy epipyïleëlk] §¨

[lirl zexkfend miiprd zepzn.íéìòaì äàðä úáBè ïäa ïéà¥¨¤©£¨¨©§¨¦
:`xnbd zxxan.àîòè éàî:`xnbd daiyneäa àáéúk äáéæò± ©©§¨£¦¨§¦¨§

'zzl' xn`p `le miiprl oze` 'aefrl' xn`p elld zepznd lka
miiprd elhie xwtda oze` gipdl devn dxezdy epiide ,oze`

.mdl wlgi `edy `le mnvrn
:`ziixaa cer epipy,ìàøNéaL éðò eléôàåie`x envr `edy ©£¦¨¦¤§¦§¨¥

oli` e` mxk e` dcy el did m` ,miipr zepzn lehilïéàéöBî¦¦
Bãiî BúBà.mixg` miiprl miipr zepzn gipdl eze` mitek ± ¦¨

n `ed jkl xewndáéúëc(ak bk `xwie)éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå' ¦§¦§¤¤§¦§Ÿ§©¥¤¨¦
,'íúà áæòz øbìåmiyxec 'iprl'l 'hTlz `l' jnqpy jkne §©¥©£ŸŸ¨Ÿ§©¥¤¨¦

epiide ,'iprl' xidfn ip` 'hwlz `l' ly zernynkìò éðò øéäæäì§©§¦¨¦©
.BlL¤

:`ziixaa cer epipyúáBè Ba Lé úéaä CBúa ÷lçúnä éðò øNòîe©£¥¨¦©¦§©¥§©©¦¥©
.íéìòaì äàðä:`xnbd zxxan.àîòè éàî:`xnbd daiyn'äðéúð' £¨¨©§¨¦©©§¨§¦¨
déa àáéúkxn`py ,ipr xyrna(ai ek mixac)xBl ieNl dYzpe' §¦¨¥§¨©¨©¥¦©¥

.'dpnl`le mFzIl©¨§¨©§¨¨
:`ziixaa cer epipyBúBà ïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàåz`] ©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦

[ipr xyrnd,Bãiîn jkl xewndeøîb ,àòìéà éaø øîàcmicnel ± ¦¨§¨©©¦¦§¨¨©
dey dxifbíúäî 'øbì' 'øbì''Lxivw hwl'n ±(ak bk `xwie),,ïläl äî ©¥©¥¥¨¨¤¤§¦§©§©¨

,'jxivw hwl'aBlL ìò éðò øäæeî,lirl epcnly enke,ïàk óà §¨¨¦©¤©¨
,ipr xyrna.BlL ìò éðò øäæeî§¨¨¦©¤

`iyewd z` d`iane `ziixad ixac xe`ia z` zniiqn `xnbd
:`ziixaa epipy .ef `ziixan ax ixac lr oia` xa ici` ax ly
ïúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ,äpeäk úBðzî øàLe§¨©§§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨¥¦¦¨

,éåìì éålî àìå ïäëì ïäkî àì`ly oeiky oia` xa ici` ax wiicne Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ¦¥¦§¥¦
rnyn ,ieln `le odkn `l oze` mi`iven oi`y dxvwa epipy
,miey mdy itl mi`iven oi` iell ieln oke odkl odkn `weecy

íò eøwéà àîìà ,ïéàéöBî ïäëì éålî àämiiely jkn gken ± ¨¦¥¦§Ÿ¥¦¦©§¨¦§¨
xn`py dna millkpe 'mr' mi`xwp(b gi mixac)hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©

rexfd zpizpa md miaiegny ,xnelk ,'ebe 'mrd z`n mipdMd©Ÿ£¦¥¥¨¨
.jka wtzqdy ax lr dywe .mipdkl dawde miigld

okle ,dawe miigl rexfa zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn
rexfd oebk' epipyy dne ,'mr' mi`xwp miieldy dpnn wiicl oi`

`id dpeekd ,'dawde miigldeòBøfä ïBâk,rexfd znbeck ±àìå §©§©§Ÿ
òBøæ,ynneäéð éàîedaiyn .`pzd eil` oeekzdy xacd edne ± §©©¦

edf :`xnbd,ïBLàø øNòîieln eze` mi`iveny xn`p eilre ©£¥¦
.odkl

:uexizd lr ddnz `xnbd,àeä éåìc ïBLàø øNòîrecne ©£¥¦§¥¦
.odkl zzl ecin eze` mi`iven

dxn`p `ziixad :`xnbd zayiinkzhiy,äéøæò ïa øæòìà éaø §©¦¤§¨¨¤£©§¨
àéðúc,`ziixaaäîeøzzpzipïäëìeïBLàø øNòîozipéåìì`le] §©§¨§¨§Ÿ¥©£¥¦§¥¦
,[odkløîà äéøæò ïa øæòìà éaø ,àáé÷ò éaø éøácoey`x xyrn ¦§¥©¦£¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©
ozipïäkì óà.iell wx `le ©©Ÿ¥

:aeyiid z` zlawn dpi` `xnbdøîéàyi mpn` ,xnelk] xen` ± ¥©
[xneläéøæò ïa øæòìà éaø øîàciell wx `l ozip oey`x xyrny §¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
`l`,ïäkì óà`weec ozpiy la`éî éålì àìå ïäkì[ike-].øîà ©©Ÿ¥©Ÿ¥§Ÿ©¥¦¦¨©

:`xnbd zayiinïéà.ok ok` ±àøæò eäðéñð÷c øúáìxg`l ± ¥§¨©§©§¦§¤§¨

xyrn oi` ,oey`x xyrn elhi `ly miield z` qpw `xfry
.cala mipdkl `l` ozip oey`x

:uexizd z` dgec `xnbdøîéàxen` ±àìc àøæò eäðéñð÷c ¥©§©§¦§¤§¨§Ÿ
eäì ïðéáäéla` ,oey`x xyrn mdl epzi `ly ±éî eäéépéî ì÷Lî ¨£¦©§¦§¨¦©§¦

øîà`l ok m` .`ly i`ce ixd ,mdn eze` zgwl mb xn` ike ± ¨©
mipzepe ieln mi`iveny `ziixaa x`eany dny yxtl okzi

.oey`x xyrna xaecn odkl
:xg` ote`a `ziixad z` zvxzn `xnbdïBâk àlàznbeck ± ¤¨§

òBøæodkl ieln mi`iveneäéð éàîe ,òBøæ àìå.dfd xacd edne ± §©§Ÿ§©©¦
edf :`xnbd daiyn,æbä úéLàøaezk `l fbd ziy`x oipray ¥¦©¥

zpizpa md miaiig 'mr' mi`xwp mpi` miiel m` s` okle ,'mr'
.odkl fbd ziy`x

miaiig miiel m` `ed wtqy xaeqd ax lr dywne zxfeg `xnbd
:zepznaòîL àz,`ziixaa epipyàeäL øác ìk ,ììkä äæ ¨§©¤©§¨¨¨¨¤
,äMeã÷a,[mipdk mpi`y] mixfl xeq` `edyúîeøúe äîeøz ïBâk ¦§¨§§¨§©

íãiî ïúBà ïéàéöBî ,älçå øNòî,mipdk xear miiel lyøác ìëå ©£¥§©¨¦¦¨¦¨¨§¨¨¨
íãiî BúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ,äMeã÷a BðéàL¤¥¦§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨¥¦¦¦¨¨
mixeht miiely xacd xexay `ziixad ixacn gken .miiel ly
`edy xaeqd ax lr dywe .'mr' e`xwp `ly itl mrhde ,zepznn

.wtq
dne ,dawe miigl rexfa zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn

`id dpeekd ,'dawde miiglde rexfd oebk' epipyyàìå ,òBøæ ïBâk§§©§Ÿ
òBøæ,ynneäéð éàîe.`ziixad eilr dxaicy xacd edne ± §©©¦

edf :`xnbd daiynàøæò eäðéñð÷c øúáìe ,ïBLàø øNòîxaecne ± ©£¥¦§¨©§©§¦§¤§¨
drinyde .oey`x xyrn elhi `ly miield z` `xfr qpwy xg`l
maiig `l la` md elhi `ly `l` mze` qpw `ly ,`ziixad

.xyrnd zpizpa
:zepzna miaiig miiely dgiken `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©

oldl(.alw)gah ,èçBMädnda,íéáëBk ãáBòìe ïäëìgahd ixd ©¥§Ÿ¥§¥¨¦
.úBðznä ïî øeètodkl hgy m` `weecy rnyn :`xnbd zwiicn ¨¦©©¨

,['mr' mi`xwp mpi`y itl] xeht iebl e`àähgy m`éåìì ¨§¥¦
áéiç ,ìàøNéìe,ax ixac lr dywe .'mr' mi`xwp mdy itl §¦§¨¥©¨

.`l e` zepzna miaiige 'mr' mi`xwp miiel m` wtzqdy
:uxzl dqpn `xnbdàîéz àìzwiicy itk wiicz l` ±àäm` Ÿ¥¨¨

hgyàîéà àlà ,áéiç ìàøNéìe éåììwiicze xen` `l` ±àäm` §¥¦§¦§¨¥©¨¤¨¥¨¨
hgy.áéiç ìàøNéì§¦§¨¥©¨

:uexizd z` dgec `xnbd`weecy dpynd zpeeky xne` dz`
,aiig l`xyil hgy m`ìáàhgy m`éàî éåììike ,edn ±,øeèt £¨§¥¦©¨

éðúéì éëä éàzepyl `pzl did ok m` ±ãáBòìe éåìì èçBMä ¦¨¦¦§¥§©¥§¥¦§¥
,úBðznä ïî øeèt íéáëBkm` oky lky jk jezn mipian epiide ¨¦¨¦©©¨
.xeht `edy odkl hgy

:zeywdl dtiqen `xnbdàéðz àä ,ãBòå,`ziixaaïäëì èçBMä §¨©§¨©¥§Ÿ¥
,úBðznä ïî øeèt íéáëBk ãáBòìehgeyde.áéiç ìàøNéìe éåììixd §¥¨¦¨¦©©¨§¥¦§¦§¨¥©¨
.zepzna miaiig miiely yxetn.áøc àzáeéz§§¨§©

:`xnbd zvxznáø Cì øîà,jziiyewl ax jl aiyi ±àéä éàpz± ¨©¨©©¨¥¦
.mi`pz zwelgna diepy ef dkldàéðúcmeiqa xn`p ,`ziixaa §©§¨
mixetkd mei zcear ly dyxtd(bl fh `xwie)WCwn z` xRke' ,§¦¤¤¦§©

mr lM lre mipdMd lre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e WcTd©Ÿ¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©
,oldlck `ed aezkd xe`iae ,'xRki ldTd'Lãwä Lc÷î úà øtëå' ©¨¨§©¥§¦¤¤¦§©©Ÿ¤

íéðôìå éðôì äæycewa drxi`y d`nehd lr zxtkny dcear ef ± ¤¦§©§¦§¦
,miycwd,ìëéä äæ 'ãòBî ìäà'drxi`y d`nehd lr xtkny Ÿ¤¥¤¥¨
,lkida,BòîLîk 'çaæî'sebd z`neha cary in lr xtkny ¦§¥©§©§¨
,gafna,úBøæò elà 'øtëé',dxfra drxi`y d`nehd lr xtkny §©¥¥£¨

,BòîLîk 'íéðäk'mi`nh eqpkpe ebbyy mipdkd lr xtkny Ÿ£¦§©§¨
,dxfrlìàøNé elà 'ìäwä íò',dxfrl mi`nh eqpkpyelà 'øtëé' ©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥
,íiålämiiel mb zeaxl dpnn miyxece zxzein dlin `idy ©§¦¦

.ycwnd z`neh lr dxtkl
Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye ±íéãáò elà 'øtëé',miiprpk §©§¨¦¨§©¥¥£¨¦

.mi`nh ycwnl eqpkp m` mdilr xtkny
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr alw sc oileg(ipy meil)

ðehîC,jziiyewl daeyz icia yi xnelk ,jizrbd -åéðáe ïøäà ¦¨©£Ÿ¨¨
äLøta ïéáeúkxn`py ,dgpn ly(f e `xwie)dgpOd zxFY z`fe' §¦©¨¨¨§Ÿ©©¦§¨

oiprl oxd` zepa z` hrnl weqtd `ae ,'oxd` ipA Dz` axwd©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ
elit` rnyne ,mzq 'odk' aezk dawe miigl rexfa la` ,zegpnd

.zpdk
:df oipra zeziixa d`ian `xnbd,àðz ìàòîLé éaø éács` §¥©¦¦§¨¥¨¨

l `weec zepzip zepznàìå ïäkl,úðäkxn`p zegpn iably oeik Ÿ¥§ŸŸ¤¤
,'oxd` ipa',LøBônä ïî íeúñ ãBîìéåodkl wx epzip zepzn s`y §¦§¨¦©§¨
.zpdk `le,àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø éácl zepzip zepzn,ïäk §¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨Ÿ¥

eléôàål,úðäkj` ,zpdk hrnn 'odk' zenewnd x`yay s`e ©£¦Ÿ¤¤
xn`p zepzna(b gi mixac),'odMl ozpe' mbe ,'mipdMd hRWn'¦§©©Ÿ£¦§¨©©Ÿ¥

,zepdk hrnl `id miweqtd ipy zernynyéåädf ixd -èeòéî ¨¥¦
èeòéî øçà èeòéî ïéàå ,èeòéî øçà`a,úBaøì àlàzpdk s`y ©©¦§¥¦©©¦¤¨§©

.zepzn zlawn
:`xnbd zxtqn,àðäk áø,l`xyi didyBzLà ìéáLa ìëà- ©©£¨¨©¦§¦¦§

zpdk s`y `ler zrcke ,zpdk dzidy ezy` gkn zepzn laiw
.zepzna zi`kfìéáLa ìëà øîéé áø ,BzLà ìéáLa ìëà ,àtt áø©¨¨¨©¦§¦¦§©¥©¨©¦§¦

,BzLàe,BzLà ìéáLa ìëà ïéáà øa éãéà áø.zepdk eid odizeypy ¦§©¦¦©¨¦¨©¦§¦¦§
:lirl e`aedy mipecipa dkldd z` `xnbd zwqet,àðéáø øîà̈©¨¦¨

áøc déúååk àúëìä ,øîéøî éì øîà(.`lw lirl)mi`iven oi`y , ¨©¦§¥©¦§§¨§¨¥§©
.'mr' mi`xwp md m` wtq yiy oeik ,zepzn miieldnàúëìäå§¦§§¨

àcñç áøc déúååk(:lw lirl).xeht dpedk zepzn wifny ,àúëìäå §¨¥§©¦§¨§¦§§¨
,àleòc déúååk.zpdkl zepzn mipzepyàcà áøc déúååk àúëìäå §¨¥§¨§¦§§¨§¨¥§©©¨

,äáäà øaxn`y(.fn zexeka)yäãìiL äiåìdcli m` elit` ,oa ©©£¨§¦¨¤¨§¨
,l`xyiníéòìñ Lîçî øeèt dða,iel oick dpicy ,oad oeict ly §¨¨¥¨¥§¨¦

.mirlq yngn epa z` xhetd
igl rexf' zepznxn`py ,diga `le ,dndaa wx zebdep 'daiwe mi

(my)'dy m` xey m`'dndan clepd ly epic z` zxxan `xnbd .
:digeíéàìëa íéâäBð äáwäå íééçläå òBøfä ,ïðaø eðzclepd - ¨©¨¨©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦§¦§©¦

,lgxe frn oebk ,dnda ipin ipynéBëae.dndae dign clepd -éaø §©¦
,úBðzîa áéiç ìçøä ïîe æòä ïî àaä íéàìk ,øîBà øæòéìàixdy ¡¦¤¤¥¦§©¦©¨¦¨¥¦¨¨¥©¨§©¨

j` ,zepzna miaiig lgx mbe fr mb,[éBëa] (äééáöä ïîå ùééúä ïî)§
,dndae dig ly mi`lk `edy,úBðznä ïî øeètdigy oeik ¨¦©©¨

.zepznn dxeht
lirl dpyna:bt)(yi `ny ,wtqn mcd ieqika aiig ieky x`ean

iek m` minkge xfril` iax ewlgp o`k `ziixaae ,dig ly oic el
lirl `xnbd dx`iae .zepzna aiig:hr)(ieqik ly dpyna oiay

`ad ieka xaecn minkge xfril` iax ly `ziixaa oiae mcd
:`xnbd zl`ey df itle ,dyiize iavnéãkîe xg`n ±ïì àîéé÷ ¦§¦©§¨¨

ïéðòìcly dpynde ícä éeqkly `ziixad oiprldàì ,úBðzî ¦§¦§©¦©¨©¨Ÿ
,äLéézä ìò àaä éáöa àlà déì úçkLîen`e dig eia`y epiide ©§©©¥¤¨¦§¦©¨©©§¨¨

,dndaøæòéìà éaøì ïéáeeòøæì ïéLLBç éà eäì à÷tñî ïðaøì ïéa ¥§©¦¡¦¤¤¥§©¨¨§©§¨§¦§¦§¤©
,áàä,dnda ly wlg ea yieïéLLBç ïéà éà,dnda aygp eleke ¨¨¦¥§¦
,en`kéâìôéî÷ 'äN úö÷î eléôàå ,äN'áexfril` iax zwelgne ± §¤©£¦¦§¨¤¨¦§§¥

wxyk s` zepzna 'dy'd z` dxezd daiig m`d `id minkge
,dy ezvwnøî[minkg-],äN úö÷î eléôàå äN ,øáñm` s`e ©¨©¤©£¦¦§¨¤

,zepzna aiige ,'dy' ezvwn zegtd lkl ixd ,a`d rxfl miyyeg
øîe[xfril` iax-],ïðéøîà àì äN úö÷î eléôàå äN ,øáñm`e ©¨©¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨

,ok m` .xeht ,dig ezvwnàîìLaixac mipaen -øæòéìà éaø ¦§¨¨©¦¡¦¤¤
,äN úö÷î àìå äN øáñ÷ ,øèôc,dig ezvwn iekdy okziy oeike §¨©¨¨©¤§Ÿ¦§¨¤

,zepznn xehtïðaøì àlà,dyw ,zepzna eaiigyénð éäðlr s` - ¤¨§©¨¨§¦©¦
ab,äN úö÷î eléôàå äN éøáñ÷cdnda ezvwny df iek okle §¨¨§¥¤©£¦¦§¨¤

ok m`e ,zepznn xeht eay digd wlg mewn lkn ,zepzna aiig
ì àbìtìB÷L,zepznd ivg wx odkd lehi ±déì àîéì àbìt Cãéàå ©§¨¦§§¦¨©§¨¥¨¥

,odkl dndad lra xn`i ipyd ivgd iable ±ézééà`ad ±äéàø ©§¥§¨¨
,áàä òøæì ïéLLBç ïéàc,dnda elek df iekeìB÷Lez` lehize - §¥§¦§¤©¨¨§

rnyn `ziixaa minkg oeyln eli`e .zepznd ly ipyd ivgd
:`xnbd zvxzn .zepznd lk z` odkd lhepyøa àðeä áø øîà̈©©¨©

øîà à÷c énð 'áéiç' éàî ,àéiçminkg exn`y 'aiig' oeyl edn ± ¦¨©©¨©¦§¨¨©

,`ziixaa.úBðzî éöça áéiç©¨©£¦©¨
:`xnbd dywn,àøéæ éaø áéúî`ziixaa epipy,éBkdign `ad ¨¦©¦¥¨

,dndaeLéå ,äiçì ïéåL íéëøc Ba Léå ,äîäáì ïéåL íéëøc Ba Lé¥§¨¦¨¦¦§¥¨§¥§¨¦¨¦§©¨§¥
Bîãå ,äîäa áìçk øeñà Baìç ,ãöék .äîäaìå äiçì ïéåL íéëøc Ba§¨¦¨¦§©¨§©§¥¨¥©¤§¨§¥¤§¥¨§¨
Bãéâå BîcL ,äiçìe äîäáì ïéåL íéëøc .äiçä íãk úBqëì áéiç©¨§©§©©©¨§¨¦¨¦¦§¥¨§©¨¤¨§¦

,äiçå äîäák ïéøeñà.dypd cibe mc xeqi` yi mdipyayáéiçå £¦¦§¥¨§©¨§©¨
azpizpäáwäå íééçìe òBøæ,dndak ,mipdkl.øèBt øæòéìà éaøå ¦§©§¨©¦§©¥¨§©¦¡¦¤¤¥

àúéà íàå,zepznd ivga wx miaiign minkgy ,`ed jk ok` m` - §¦¦¨
,dawe miigle rexfa aiigy `nw `pz xn` recnéöça áéiç'©¨©£¦

déì éòaî 'úBðzî.xnel el did - ©¨¦¨¥¥
:`xnbd zvxznàðúc éãéiàoic `pzd dpyy jk ab` ±,Bîãå Baìç ©§¥§¨¨¤§§¨

éöç éöç éðúî àìclk i`ce ixdy ,'ivg' oeyl my zkiiy `ly ± §Ÿ©§¥£¦£¦
,ieqik oerh mcd lke xeq` ealgéëä íeMîoipra ,`tiqa mb ¦¨¦

,zepznd,'éöç' éðz à÷ àìivga wx aiigy ,oicd ok zn`a j` Ÿ¨¨¥£¦
.zepznd

:zxg` dhiy d`ian `xnbd,éBk ,ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
e iavn `ad,dyiiz,ïðaøì,dnda `ed eivg wxy okziy s`áéiç §©¨¨©¨

,úBðzî eäleëa,cgein ieaix jkl yiy oeik,àéðúcweqta xn`p §§©¨§©§¨
(my)xg`ne ,'daTde miigNde rxGd odMl ozpe dU m` xFW m`'¦¦¤§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨

xn`py,'øBL íà' øîBì ãeîìz äî ,'øBL'`l`íéàìkä úà úBaøì ©©§©¦§©¤©¦§©¦
xn`py xg`ne ,lgxe fr oebk ,dnda ipin ipy lyãeîìz äî ,'äN'¤©©§

,éBkä úà úBaøì ,'äN íà' øîBì.dndak ,zepzna aiig eleky ©¦¤§©¤©
:`xnbd zxxanøæòéìà éaøå,zepznn iek xhetyéàäef daiz - §©¦¡¦¤¤©

lyíà''dU.él änì:`xnbd daiyn÷lçì déì éòaéî'xey'd z` ¦¤¨¨¦¦¨¥¥§©¥
,zepzna aiigzdl ick mdipy z` hegyl jxev oi`y ,'dy'dn

.zepzn aeig yi envr ipta cg` lk zhigya `l`
:`xnbd zxxan,ïðaøå,iekd z` zeaxl 'dU m`'n eyxcy÷lçì §©¨¨¦¤§©¥

.eäì àðî:`xnbd daiyneäì à÷ôðweqtdn z`f micnel md - §¨§©§¨§
(my),'çáfä éçáæ úàî'yi cg` 'gaf'a s`y cnll ,cigi oeyl efy ¥¥Ÿ§¥©¤©

.zepzn aeig
:`xnbd zxxanáfä éçáBæ úàî' éàä ,øæòéìà éaøåãéáò éàî 'ç §©¦¡¦¤¤©¥¥§¥©¤©©¨¦

déì:`xnbd daiyn .epnn yxec `ed dn -,àáøãëì déì éòaî ¥¦¨¥¥§¦§¨¨
çahä íò ïécä ,àáø øîàcz` reazl odkd ly epic ± §¨©¨¨©¦¦©©¨

,dilra epi`y s` ,dndad z` hgyy gahdn `ed ,zepznd
oldl x`eank(a"r).

äðùî
lirl dpyna x`azd.lw)(odkl 'daiwe miigl rexf' zpizp aeigy

.el` zepznn xeht xekad z` hgeyd j` ,oileg zndaa wx `ed
,zexg` zendaa daxrzd xeka znday ote`a dpc epizpyn
zepznn xeht yiy mitqep mipte` da ex`eai oke .zexeka opi`y

:el` dpedkøBëa,daiwe miigl rexf zpizpn xehtd ,dnda §
äàîa áøòúpL,zexeka opi`y zexg` zendaäànL ïîæaipa ¤¦§¨¥§¥¨¦§©¤¥¨

mc`,ïlek úà ïéèçBL,xg` mc`l zkiiy dnda lkyúà íéøèBt £¦¤¨§¦¤
ïlekxekad `id eznday xnel leki cg` lky oeik ,zepznn ¨

mc` m` la` .di`xd eilr exiagn `ivende ,zepznn xehtd
,ïlek úà èçBL ãçà,ely d`nd lkyBì íéøèBtwx,ãçàlekiy ¤¨¥¤¨§¦¤¨

dxehte xekad znda `idy mdn zg` lr xnel milrad
zendadn dryze miryz i`ceay oeik zeaiig x`yde ,zepznn

.zexeka opi`
mc` :el` zepznn xeht in dzr zx`an dpyndèçBMädnda ©¥

å ,ïäëìhgeyd ok.úBðznä ïî øeèt ,íéáëBk ãáBòì:sqep oic §Ÿ¥§§¥¨¦¨¦©©¨
ïänò ózzLnäåcaer mr e` odk mr szey dyrpd l`xyi - §©¦§©¥¦¨¤

,zepzndn jka xhtpe ,ezndaa miakekéøöíBLøiL Cdyriy - ¨¦¤¦§
zkiiy dpi`y dze` mi`exd mc` ipa epiaiy ick ,dndaa oniq

.zepzn dpnn yixtn epi` ok zngne ,l`xyil dlekíàådrya §¦
dndaa wlg l`xyil odkd xknyøîàdxken `edyïî õeç ¨©¦

úBðznä,dayøeètdpewd,úBðznä ïîzeyxa ex`yp od ixdy ©©¨¨¦©©¨
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המשך בעמוד רכא



קעי oifge` mipy` cenr alw sc ± oey`x wxtzereay
êðåèîoiaezk "eipae oxd`"c Ð zlk`pc zpdk zgpn iab opixn` ikd meyn .jizrbd Ð

Ð "oxd` ipa" `icda aizkc oeike .'ebe "oxd` ipa dze` axwd dgpnd zxez z`fe" :dyxta

elit`e ,odk :rnyne ,`cixb "odk" `l` eda aizk `l Ð zepzn la` .oxd` zepa ihernl

.zpdkùøåôîä ïî íåúñiabaizkc"oxd`ipa"nyxetnnzepzn iabaizkcmzq "odk"Ð

oxd`"c ,zpdk `le odk Ð oldl dnc .dgpn

.zpdk`le odkÐ`kds` ,oiaezk "eipaeéáø éáã
àðú á÷òé ïá øæòéìà`le Ð "odk" `nlra Ð

elit` Ð zepzn iab aizkc "odk" la` .zpdk

`nrh i`n .rnyna zpdk?.'ek herin ied

"mipdkd htyn didi dfe" aizk `xwc diyixac

ditiqa aizke .zepdk `le mipdk :rnync Ð

,odk inp rnyncÐ 'ebe "rexfd odkl ozpe" `xwc

.'ek herin xg` herin oi`e .zpdk ihernláø
àðäë.zpdk ezy`e ,ded l`xyi ÐìéëàÐ

.`zpznåúùà ìéáùá,zpdk dzidy Ð

.zpdk elit`e Ð "odk" :dil `xiaqcàúëìä
àãñç áøã äéúåëwifnd :(a,lw) lirl xn`cÐ

.mlyln xeht Ð olk`y e` zepznàúëìäå
äáäà øá àãà áøëdiel ly dpa inp xhtcÐ

Ð miele mipdk :opzc .iel ly epak oad oeictn

ax opirny`e .(a,b) zexekac ipy wxta ,mixeht

` ielk dielc `c`,sqei axc dixa xnc `ail

"xeka yi" wxta dad` xa `c` axcl dl iwenc

.l`xyin `xari` elit` ,(`,fn my) dlgpl

epnn`viymgx ixde ,`pngx`lz"mgxxht"ac

miwenc ,`tt axcn iwet`le .`ed `aeigc e`l

Ð l`xyin `xari` la` ,iebn `xari`c dl

.aiige ,dil opilf`a`xzaäéáöä ïîå ùééúä ïî
úåðúîä ïî øåèô.iav `le ,aizk "dy"c Ð

ïì àîéé÷ éãëî(`,t oileg) "epa z`e eze`"a Ð

dl zgkyn `l zepzne mcd ieqk oiprlc

iax ,'ek iava `l` opaxe xfril` iaxc ediizbelt

.dyzvwn`le ,"dy" :xaq xfril`éáø àîìùá
øèôã øæòéìàone yiizd on `ad mi`lk Ð

.dy zvwn `le ,"dy" :dil `xiaq ,diavdêãéà
äéì àîéì àâìô.'ek izii` :odkll`xyiÐéàî

éîð áééçopax iaiignwcÐ?áìçë øåñà åáìç
äîäá.edleka `xnegl opilf`c Ðàúéà íàå

i`n` ,zepzn ivga opax iaiignc zxn`wck Ð

rnync ,"dawe miigl rexfa aiige" `kd ipzw

aiig edleka?xcdneáééç éðú÷ à÷åã åàì
'åë òåøæáelek encc `yix `pzc icii` `l` Ð

ivg ivg ipzinl ivn`lc ,xeq` ealge ieqk oerh

.xzen ivge xeq` ealg ivgy xyt` `l `dc Ð

.oerh epi` enc ivge ieqk oerh enc ivgc inp ikde

`edc ,`wec meyn `le ,`tiq `pz `yix meyne

.zepzn ivga `l` aiig epi`c oicdøåùded Ð

.xninl ivn÷ìçì,"m`" aizk ded `l i`c Ð

.dy hegyiy cr zepzna aiig epi`c `pin` ded

Ðenvr iptaxeyhgeym`y :"m`" ol rnyn`w

.zepzn ozil aiigçáæägaf elit` rnyn Ð

.cg`çáèä íò ïéãäon reazl odk ly epicÐ

gah lydndad oi`y it lr s`e ,zepzndgahd

.mixg` lyn`l`äðùîøåëál`xyi lyÐ

.zexg` zenda d`na axrzpyäàîù ïîæáÐ

olek z` mixhetÐzendad z` oihgey mc` ipa

z` zegcl leki cg`e cg` lkc ,dpedk zepznn

oke ipy oke ,`ed ily xeka :odkl xnele envr

.iyilyïìåë úà èçåù ãçà íàåoixhet oi`Ð

`l` ,odkl zepzn oziln zenda d`n mze`

.dyecwlrdlgdyecw oi`yÐmipzep oi`xekad one ,`eddf :xnellekie ,odncg`xekad`di`lyxyt` i`y ,zepznd onxehtlleki cg`la` .olekz`hgey`edyli`ed ,cg`êéøö
íåùøéù.l`xyi ly elek epi`y mi`exd epiaiy oniq ea dyriyÐøîà íà.zepznd on l`xyi xehtÐdayzepznd on ueg ,ef dxt jl xken ip` :l`xyil odkÐîà íàåøl`xyiÐ

.(`,`lw) lirl`pyixtck ,'ek ilxekn :gah exiaglàøîâéàîàolekz`mixhetÐ?.`ed icicdilekÐ`edxeka i` :dil`nile ,zegk ipya ,xnelk .oiccv ipyn eilr odk`alleki`d
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éáã`l la` ,xfl z`ypa `l` hrnn `lc d`xp Ð zpdk `le odk `pz l`rnyi iax

xyt` edine .zepzn dil iadic oky lk .`xingc ,dnexza dlk`c oeik Ð z`yp

.l`rnyi iaxl ,dl opiadi `lcáødlby `pdk ax edf Ð ezy` liaya lk` `pdk

opixn`ck ,odk did `ly ,(`,fiw `nw `aa) "`xza lfebd" wxtc ,l`xyi ux`l laan

ax xn` ,(`,hn migqt) "oixaer el`" seqa

xg`e .i`lb `l ,`zpdk zaiqpc e`l i` :`pdk©¥

ax :(`,g) oiyecwc `nw wxta ,odk didy ,yi

cer oiire] oad oeicta `xceq lwy `pdk

,"`pdk ax" ligznd xeac .`,g oiyecw zetqez

,"`le" ligznd xeac `,iw `xza `aa zetqeze

.["xn`" ligznd xeac a,hn migqtae

éëäivga ipzwc inp oibdep i`n Ð opiqxb

.zepznåáìçoerh ence dnda algk xeq`

`lc `d Ð dndak zepzna aiige digk ieqk

meyn Ð cgia dndal deyc izxz ipd ipzw

,df xg` dfa alge mc ipzinl dil `gipc

.mewn lka oikenqy

íàåÐ dil iran zepzn ivga aiig `zi`

da ipz `lc ith dil `gip lirlc `idda

."oibdep" `l` "aiig"

ïîæálr Ð mixeht olek mihgey d`ny

oi`c ,ixii` oinen ilra olekyk jgxk

.men ea ltp ok m` `l` xeka oihgey

mixg`d mb ok m` ,ea oixikn oi`e axrzpcne

.md oinen ilra

êéøöåeid oilibx .xyad lr oniq Ð meyxl

eide ,zepznd on xehty xya meyxl

dil zilc oeik :xn`z m`e .odineyix oixikn

icin ,aiigil ivge xhtil ivg ,ivg `l` odkl

opax iaiignc dyiizd lr `ad iav` iedc

eay zEiU lk mzdc :xnel yie !zepzn ivga¥

jkl ,eay zeiy lk aiign `l `kde ,aiign

.ixnbl ixht

éàîàipy wxta Ð miccv ipyn eilr `ai

izy iab `zbelt `ki` (a,gi) zexekac

ipy eclie ,dxka `l zg`e dxka zg` ,zelgx

cr drxi ipyde ,odkl cg`e el cg` Ð mixkf

jde .xhet iqei iaxe .zepzna aiige ,a`zqiy

ipy wxt) `ztqezac ,xi`n iaxk `nzq

yxtne ,xi`n iax ixac :da miiqn (zexekac

odk eilr `ac meyn :xi`n iaxc `nrh `xnba

.cg` gwl xaky ab lr s`e ,oiccv ipyn

`kd jixtc xi`n iaxl `iran `l `zyde

,epiid .mzd biltc ,iqei iax elit` `l` ,xity

dilek Ð `ed xeka i` :xn` ivn `lc meyn

,icen ,`kd la` .cg` gwl xaky ,`ed icic

icic dilek Ð `ed xeka i` :xn` ivnc meyn

elit`e ,enena l`xyil exkny :ipyne !`ed

jytp dnnc meyn ,mzd aiignc xi`n iaxl

,xenb wtq ,`kd la` .diab zepzn dil zi`

.di`xd eilr exiagn `ivende
`edyk
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קעב
oifge` mipya cenr alw sc ± oey`x wxtzereay

àéòùåà áø øîà`aa Ð olek z` oixhetc oizipzn ipzwc ,opiwqr i`na `kd Ð
.reaw men ea ltpe ,odk cil xeka eze`'åë éåâå ïäë éðúéìåexwi` `l `dc Ð

"hgeyd" ipzwc `ixi` i`ne ,"mr"úøîåà úàæ ?"hgeyd" ipzwc oizipzn Ð
epic ,gahd mr oicd Ð l`xyi znda higywc `kid `nlrac opireny`l `z`
,`kde .gahd on eizepzn reazl odk ly
gahd xeht ,`ed iebe odk ly dndady oeik
iebe odkn slinl opivn `l `de .zepznd on

.ceglíéðäëä úàî àìå`wlq `w Ð
."mr" exwi` `l mipdkc jzrcàåäùë

çáæä éçáåæ úàî øîåàin ,xnelk Ð
dyrpy odk `iadl .odk elit`e ,`edy
hgey `edy dnda` la` ,xeknl gah

.xeht Ð ekxvlàúìéî äéì à÷éçã äåäå
.did ipre wegc Ðåäì úøèôã åâîã

àúðúîîopixn`ck ,dawe miigl rexfn Ð
on xeht mdnr szzynd :oizipzna

.zepzndäéáééçszzypy l`xyi i`dl Ð
.odk eze` mr÷éôà ìéæmze` `ved Ð

.odkl mpzze ,jici zgzn'åë êì àð÷éôî
.el dgn` eizeriiqe eizei`x lk ,xnelk Ð

êðåàî.jpf`n Ðúåúáù ùìùå íéúù
úåðúîä ïî øåèô,xg` odkl mzzl Ð

oiicr oircei opi`e ,riaw `l izk`c meyn
,aiig Ð jli`e o`kn la` .gah `edy

.riawc li`edéáøãë éëä øî äéì ãéáòì
àçà.zezay ylye mizyn epxhtze Ð

éìéî éðä äéì øîà`g` iax xn`wc Ð
.xeht zezay ylye mizyc mexc ipwfe

àúçñî òá÷ àìã àëéä.zepg Ðìáà
àëäilbe ,ezepg raw xak odk gah i`d Ð

.riawc dizrc`àúðúî ùéøôî àìãÐ
.xg` odklïéðù ïéúøúå ïéøùò àäÐ

.dpy mizye mixyr exar xak ,xnelk
àúëìä éàîìoizxze oixyr `d xn`w Ð

.oipyàîéìéà`znya ecnry xg`nc Ð
.edl opiznyn `l ez ,dpy mizye mixyr

íéøåîà íéøáã äîá àéðúäå`l ezc Ð
.edl opiznynäùòú àì úåöîázi`c Ð

.dipin daxca dil mwc ,zxk e` dzin dia
áìåì äùò äëåñ äùò åì íéøîåà ïåâëÐ

.i`d ilek qik oexqg oda oi`yà÷ àä àìà
ïì òîùîediiznya ecnry xg`n ,dax Ð

`la edl opiqpw ,dpy mizye mixyr
okl mcew la` .d`xzd.`l Ðàîèà ñéð÷

dvex did `ly inn lfeb did jxid lk Ð
.odkl dpzep dide ,odkl zepznd zzl

àãñç áø øîàå`id jk dpedk zepzn Ð
,cg` odkl l`xyi ozep did Ð rexf :zwlgp
.mipdk ipyl Ð miigle ,cg` odkl Ð dawe

àîøâ àîøâwlgn did mvre mvr lk Ð
.mipylàøåúãá íúä,lecbd xeya Ð

wlgn did elit`c .xzeia milecb eixa`y
wlge wlg lka yi oiicr ,mipyl xa`d

.dti dpizp Ð "odkl ozpe" xn` `pngxe ,`ziilrn dpizp wlg lka did `l Ð mipyl xa`d wlgn did m` ,dwc dndaa la` .`ilrn dpizp xeriyäçùîìzepzna Ð
.`zeaxl :opinbxznck ,dlecbl jl izzp ,jzpedka jl izzpy zepzn lk Ð "dgynl mizzp jl" :"gxw gwie"a aizk dpedkòáøàå íéøùò(a,blw) oiwxita onwl Ð

.edl aiygïäá é÷á åðéàù.dlecba oilk`p j`id ,dpzn oic j`id Ðäãåáòá äãåî åðéàù`l` ,zepaxw el aixwdl mewnd dev `le ,od lad ixac :eala xn`y Ð
.ealn dca dynäðåäëá ÷ìç åì ïéà.miycwa wlg el oi` Ðáéø÷îä.dkled `id Ðéöéäúåìéìáäå úå÷Ð ony dilr ozepe xfege ,dlleae dgpna ony ozepy Ð

.ony zepzn dyly zekixv olekc "zegpn el`"a opixn`ck ,"ony dilr wvie" ,dwivi zevn da miiwlúåúéúôäeidy ,xepz dt`n zgpne zygxne zagn zgpn Ð
.'ebe "mizt dze` zezt" aizkc ,unewe ,ozleql oxifgne ozzet ,dit` xg`l zevnwpúåçéìîä.(a `xwie) "glnz glna" Ðúåôåðúäzegpnd lk `le .`iane jilen Ð

ilka `idyk dyibn Ð dybd `id dne .dybd `le dtepz `l ,dtepz `le dybd ,dybd `le dtepz zeperh yi :edl yxtn mzde ,dybde dtepz zeperh,dvinw mcew
.(a,ci) dheqae (`,`q) zegpna ,oxw ly dceg cbpk ,zinexc ziaxrn oxwl dribneúå÷éìîäå`icdae ,`yixa `aiyg edi` `dc Ð "zeaxwdde" opiqxb `le ,opiqxb Ð

.dkled `ide ,"minlyd gaf z` aixwnd" (f my) `xw da hxt
úåìá÷
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àåäùë,odk gah hrnpc "mr"` i`w `le ,gaha ixiinc Ð gafd igaef z`n xne`

wiqtd Ð dxizi "igaef z`n" aizke ,"gafd igaef mrd z`n" aizk `lcn

m` la` .l`xyi znda higye li`ed ,odk elit`e .xn`w gah `edy lM`C ,oiprd§©¨

zepzn ozil gah `edyk exfb opaxcnc `l` .dixht `pngx Ð xeknl elit` ,ely dzid

elibxi `ly Ð ely dndad elit` ,dpedk

on xhtil mdnr mipdk szyl l`xyi igah

xninl `ki`c ,zezay yly cre .zepznd

oic lr denwe`e ,opax exfb `l Ð higy dicicc

Ð `zgqn raw ike .exfb jli`e o`kne ,dxez

exfb jkle ,higy dicicl e`lc gken cin

qxhpewd yexitk `le .jenqa gkenck ,xzl`l

m`c Ð xeknl hgeya dxezd on aiigc yxitc

eh` ?xeht i`n` zezay dyly e` mipy ,ok

on i` :cere !?`xwa iaizk zezay dyly

`lah iax rcei did `ly xyt` i` Ð dxezd

,`id minkg zpwz i`ce `l` !df xac

jd dil riny ded `l `lah iaxe .epyxitck

.ongp ax dil xn`c cr ,`zpwzåìéàëlke`

"dpizp" "dpizp" opitli zepznc ,ynn Ð milah

.(`,elw oileg) "fbd ziy`x" wxta ,dnexzn

ïéàm`e Ð lcxga `l`e ilv `l` oilk`p

(a,v migaf) "xiczd lk" wxtac :xn`z

dlik`a zepyl mipdkd oi`yx olekae :opixn`

`xnba xn`e ,oilyean oiwely oiielv olke`l

:yexit Ð "dgynl" eda aizkc meyn :`nrh

i`cec :d`xpe !oilke` miklndy jxck ,dNEcbl¦§¨

la` .edl lik` ivn ,xzei dpdpe el aehy enk

lk`i Ð lyeane welyk ilv el aehy mc`

.xzei dNEcB jxc `edy ,ilv§¨

åàìåivn ded Ð 'ek `ipzc `id `zlin

oiwifgnd" oiwxit yixa opixn`cn :xninl

,wifgn :rnyn Ð "zpn mdl yi ,'d zxeza

.iwa oi`y elit`
zelaw
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ìàøNéì Bøëîe ,ïäë éãéì àáa :àéòLBà áø øîà̈©©©£¨§¨¦¥Ÿ¥§¨§¦§¨¥
."úBðznä ïî øeèt éBbìå ïäkì èçBMä" .Bîeîa§©¥©Ÿ¥§©¨¦©©¨
úàæ ,àáø øîà !úBðznä ïî ïéøeèt éBâå ïäk :éðúéìå§¦§¥Ÿ¥§§¦¦©©¨¨©¨¨Ÿ
"íòä úàî" :àáø Løc .çahä íò ïécä :úøîBà¯ ¤¤©¦¦©©¨¨©¨¨¥¥¨¨

"çáfä éçáæ úàî" øîBà àeäLk ,íéðäkä úàî àìå§Ÿ¥¥©Ÿ£¦§¤¥¥¥Ÿ§¥©¤©
déðëéæétLeà .òîLîa ïäk çaè eléôà :øîBà éåä¡¥¥£¦©¨Ÿ¥§©§©§¦¦§¥
àúà .àúlî déì ÷éçc äåäå ,äåä ïäk àìáè éaøc§©¦©§¨Ÿ¥£¨©£¨¨¥¥¦§¨£¨

ìéæ :déì øîà ,àìáè éaøc dén÷ìózzLéàéãäa §©¥§©¦©§¨£©¥¦¦§©©©£¥
Bbîc ,ìàøNé éçaèéøhtîc,àúðznîéôzzLî ©¨¥¦§¨¥§¦§¦©§¦¦©§¨¨¦§©§¦

àìáè éaø àäå :déì øîà .ïîçð áø déáéiç .Cãäa©£¨©§¥©©§¨£©¥§¨©¦©§¨
ïøètàì éàå ,÷étà ìéæ :déì øîà !¯àðé÷tîéaø Cì ¨§©£©¥¦©¥§¦¨©§¦¨¨©¦

ðeàî àìáèøîà ,ïîçð áøc dén÷ àìáè éaø ìæà !C ©§¨¥¨£©©¦©§¨©¥§©©§¨£©
àúà éëc :déì øîà ?éëä øî ãéáò àîòè éàî :déì¥©©£¨¨¥¨¨¦£©¥§¦£¨
éåì ïa òLBäé éaø øîà àîBøcî àðéðç øa àçà éaø©¦©¨©£¦¨¦¨¨£©©¦§ª©¤¥¦

çaè ïäk :eøîà íBøã éð÷æ¯ìLå íézLúBúaL L ¦§¥¨¨§Ÿ¥©¨§©¦§¨©¨
Cìéàå ïàkî ,úBðznä ïî øeèt¯øîà .úBðzîa áéiç ¨¦©©¨¦¨§¥¨©¨§©¨£©

!àðéðç øa àçà éaøk úäéî øî déì ãéáòìå :déì¥§©£¦¥¨¦©§©¦©¨©£¦¨
éléî éðä :déì øîà¯òá÷ àìcàúçñîàëä ìáà , £©¥¨¥¦¥§¨¨©©§§¨£¨¨¨

¯àìã àðäk éàä :àcñç áø øîà .àúçñî òá÷ àä̈¨©©§§¨£©©¦§¨©¨£¨§¨
àúðzî Léøôî¯àzîLa éåäéìéäìàcøîà .ìàøNé ©§¦©§¨¨¤¡¥§©§¨¥Ÿ¥¦§¨¥£©

àúîLa éîéé÷ ìöeäã éçaè éðä :àìéL áø øa äaø©¨©©¥¨¨¥©¨¥§¥¨§¦§¨§¨
?àúëìä éàîì .ïéðL ézøúå íéøNò àä àcñç áøc§©¦§¨¨¤§¦§©§¥§¦§©¦§§¨

eäì ïðézîLî àì eúc àîéìéà¯äna :àéðz àäå ¦¥¨§¨§©§¦©§§¨©§¨©¤
,"!äkeñ äNò" Bì íéøîBà :ïBâk ,äNò úåöîa ìáà ,äNòz àì úåöîa íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¦§©Ÿ©£¤£¨§¦§©£¥§§¦£¥¨

äNBò Bðéàå ,"!úéöéö äNò" ,äNBò Bðéàå ,"!áìeì" ,äNBò Bðéàå¯àözL ãò BúBà ïékî §¥¤¨§¥¤£¥¦¦§¥¤©¦©¤¥¥
àìa eäì ïðéñð÷c ,àlà !BLôðàúééøúàñéð÷ ÷çöé øa ïîçð áø ,àîèà ñéð÷ àáøc àä ék . ©§¤¨§¨§¦©§§¨©§¨¨¨¦¨§¨¨¨¥©§¨©©§¨©¦§¨¨¥

.àîéìbòBøæ :àcñç áø øîàå¯,ãçàìäá÷å¯íééçì ,ãçàì¯ì.íééðL¯ék àäå ,éðéà §¦¨§¨©©¦§¨§©§¤¨§¥¨§¤¨§¨©¦¦§©¦¦¦§¨¦
!àîøb àîøb eäì ïðéâìt àáøòîa :øîà óñBé øa ÷çöé áø àúà¯íúäàøBúãaäaø øîà . £¨©¦§¨©¥£©§©§§¨¨§¦©§§¨¨§¨¨¨¨¦§¨¨©©¨

øa äaø øîà .äéúBðzî äîøeä àlL äîäaî ìBëàì øeñà :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨¨¤¡¦§¥¨¤Ÿ§¨©§¤¨¨©©¨©
äéúBðzî äîøeä àlL äîäaî ìëBàä ìk :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa¯.íéìáè ìëBà eléàk ©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¥¦§¥¨¤Ÿ§¨©§¤¨§¦¥§¨¦

úBìëàð ïéàå ,éìö àlà úBìëàð ïéà äpeäk úBðzî :àcñç áø øîà .déúååk àúëìä úéìå§¥¦§§¨§¨¥¨©©¦§¨©¨§¨¥¤¡¨¤¨¨¦§¥¤¡¨
àlààîòè éàî .ìcøça¯"äçLîì" àø÷ øîà¯øîàå .íéìëBà íéëìnäL Cøãk ,äleãâì ¤¨§©§¨©©£¨£©§¨§¨§¨¦§¨§¤¤¤©§¨¦§¦§¨©

ïäa é÷a BðéàL ïäk ìk ,äpeäk úBðzî òaøàå íéøNò :àcñç áø¯.äðzî Bì ïéðúBð ïéà ©¦§¨¤§¦§©§©©§§¨¨Ÿ¥¤¥¨¦¨¤¥§¦©¨¨
äãBáòa äãBî BðéàL ïäk ìk :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,àéä àúléî åàìå¯÷ìç Bì ïéà §¨¦§¨¦§©§¨©¦¦§¥¨Ÿ¥¤¥¤©£¨¥¥¤

" øîàpL ,äpeäëaáéø÷nä÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä úàå íéîìMä íc úàïéîiä ¦§¨¤¤¡©©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤©¨¦
äðîìúB÷éöiä :ïBâk ,úBãBáò äøNò Lîç úBaøì ïépî ,ãáìa äæ àlà éì ïéà ,"úBìéìaäå §¨¨¥¦¤¨¤¦§©¦©¦§©£¥¤§¥£§©§¦§©§¦

úBúéútäåúBçéìnäåúBôeðz ,úBMbäå) úBøè÷ä ,[úBöéîwäå][úB÷éìnäå] (úBiönäå §©§¦§©§¦§§©¨§©§¦©§¨§©§¦§©§¦
úåìá÷å
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr alw sc oileg(ipy meil)

ezxht recne ,daiwe miigl rexf mdy ,dpedkd zepzn z`
.ixnbl dpynd
:`xnbd zvxzn,àéòLBà áø øîàzwqer epizpynaxaky xeka ¨©©©§¨§

Bîeîa ìàøNéì Bøëîe ,ïäk éãéì àadrwty ,men ea ltpy xg` - ¨¦¥Ÿ¥§¨§¦§¨¥§
dpedk zepznn xeht dfk xeka s`e ,eay oaxwd zyecw(.lw lirl),

df lre ,l`xyil exkn ixdy odkl jiiy epi` i`cea df xekae
zeaiigd zexg` zenda d`na axrzd `ed m`y dpynd dxn`
zaiig `id m`d dnda lk lr oecipd wx x`ypy ,dpedk zepzna
ely dndady dprha odkd z` zegcl cg` lk leki ,zepzna

.dpedk zepznn xehtd xekad `id
:dpyna epipy.úBðznä ïî øeèt íéáëBk ãáBòìe ïäëì èçBMä©¥§Ÿ¥§¥¨¦¨¦©©¨

,xeht hgeydy ,ef oeyl dpynd dhwp recn :`xnbd zl`ey
éðúéìåzepyl dpynl did -ïî ïéøeèt íéáëBk ãáBòå ïäk' §¦§¥Ÿ¥§¥¨¦§¦¦

.'úBðznä:`xnbd daiynúøîBà úàæ ,àáø øîàcenll yi - ©©¨¨©¨¨Ÿ¤¤
y ,epizpyn dazky ef oeylnçahä íò ïécäodkl yiy driazd - ©¦¦©©¨

ote`ay dpynd dxn` okle ,hgeydn `id ,dpedk zepzn lawl
z` zzln hgeyd xeht ,miakek caer e` odk ly dnda hgyy

.zepznd
:zepznn xeht odky micnel oipn zx`an `xnbd,àáø Løc̈©¨¨

weqta xn`p(b gi mixac)z`n mrd z`n mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦¥¥¨¨¥¥
yie ,'daTde miigNde rxGd odMl ozpe dU m` xFW m` gaGd igafŸ§¥©¤©¦¦¤§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨

wx zepzip el` zepzny yexcl,íéðäkä úàî àìå ,'íòä úàî'¥¥¨¨§Ÿ¥¥©Ÿ£¦
:sqep oic weqtdn cenll yie .'mr' miiexw mpi`yøîBà àeäLk§¤¥

,'çáfä éçáBæ úàî','gafd igaef mrd z`n' xn`p `leøîBà éåä- ¥¥§¥©¤©¡¥¥
mze`n mpi` m` elit` zepzna miaiig 'gafd igaef'y cenll yi

e ,'mr' mipeknd,òîLîa ïäk çaè eléôàzenda hgey `ed m`y £¦©¨Ÿ¥§©§©
hgey `edyk wxe ,zepzna aiig ,mixg`l mxkenl ick envr ly

.xeht ,envr jxevl
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàìáè éaøc déðëéæétLeàmc`d - §¦¦§¥§©¦©§¨
,`lah iax oqk`zd elv`yàúlî déì ÷éçc äåäå ,äåä ïäk- Ÿ¥£¨©£¨¨¦¥¦§¨

.ipre wegc dideàìáè éaøc dén÷ì àúà`lah iax iptl `a - ¨¨§©¥§©¦©§¨
,ezqpxtl dvr el oziydéì øîà,`lah iaxéãäa ózzLéà ìéæ ¨©¥¦¦§©©©£¥

ìàøNé éçaè,mil`xyi migah mr zetzey dyrze jl -Bbîc ©¨¥¦§¨¥§¦
Cãäa éôzzLî àúðznî éøètîcmze` xhet dz`y jk jezny - §¦©§¥¦©§¨¨¦§©§¥©£¨

.dndaa wlg jl zzle jnr szzydl evxi ,dpedk zepzn oziln
,ok dyry xg`l mpn`ïîçð áø déáéiçel` mil`xyi migahl ©§¥©©§¨

.odk eze` mda szzydy s` ,mzndan dpedk zepzn zzløîà̈©
déì,l`xyidïøèt àìáè éaø àäå,el` zepznn epze` xht - ¥§¨©¦©§¨©§¨

.odk szey da yiy dnda oickdéì øîà,ongp ax÷étà ìéæjl - ¨©¥¦©¦
,mipdkl mze` oze zepznd z` `vedeéaø Cì àðé÷tî ,àì éàå§¦Ÿ©§¦¨¨©¦

peàî àìáèC,xnelk ,jipfe`n `lah iax ixac z` jl `ive` - ©§¨¥¨
.jl xn`y df oicl eizei`x lk z` dgn`

ïîçð áøc dén÷ àìáè éaø ìæàongp ax iptl `lah iax jld - ¨©©¦©§¨©¥§©©§¨
eéëä øî ãéáò àîòè éàî ,déì øîàeaiigl ,ok ziyr recn - ¨©¥©©§¨¨¦©¨¦

dndad z` xhet odk szeyy epizpyna x`ean ixde ,zepzna
.zepznndéì øîà,ef `xnin zngn `ed inrh ,ongp axàúà éëc ¨©¥§¦¨¨

`a xy`ky -a òLBäé éaø øîà ,àîBøcî àðéðç øa àçà éaø,éåì ï ©¦©¨©£¦¨¦¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦
eøîà íBøc éð÷æ,df oicïäkdyrpyìLå íézL ,çaèúBúaL L- ¦§¥¨¨§Ÿ¥©¨§©¦§¨Ÿ©¨

,dyly e` miireay,úBðznä ïî øeètyie reaw epi` oiicry oeik ¨¦©©¨
xekni zepwl mixg` evxi m` wxe ,envrl hgey `edy xnel

la` ,mdlúBðzna áéiç Cìéàå ïàkîoeik ,mixg` mipdkl mpzepe ¦¨§¥¨©¨©©¨
dxezd on aiige ,xeknl ick hgey `ed i`ceae reaw `edy

.zepzna
déì øîà,`lah iaxúäéî øî déì ãéáòìåbedpl jl did ixde - ¨©¥§©£¦¥©¦©

zegtd lkl enrkixac,àðéðç øa àçà éaøzepznn exhetle §©¦©¨©£¦¨
.dyly e` miireaydéì øîà,ongp axéléî éðä,df oic - ¨©¥¨¥¦¥

ote`a wx `ed ,yly e` miireay el mipiznnyàzçñî òá÷ àìc§Ÿ¨©§©§¨
,envrl hgey `edy okzi f`y ,dreaw zepg el oi`y -,àëä ìáà£¨¨¨

àzçñî òá÷ àäezrc dlibe ,zepga envr raw odk eze` ixd - ¨¨©§©§¨

.dpedk zepzna cin aiige ,mixg`l zenda xeknl dvex `edy
:zepzn yixtn epi`y gah ly epic z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àúðzî Léøôî àìc àðäk éàä ,àcñçzenda xkeny odk eze` - ¦§¨©©£¨§Ÿ©§¦©§¨¨
,dpedk zepzn yixtn epi`e ,mixg`làzîLa éåäéìmxga `di - ¤¡¥§©§¨

.ìàøNé éäìàc§¡Ÿ¥¦§¨¥
ìöeäc éçaè éðä ,àìéL áø øa äaø øîàmewnd ly migah mze` - ¨©©¨©©¦¨¨¥©¨¥§¨

,'lved' enyyïéðL ïézøúå íéøNò àä àcñç áøc àzîLa éîéé÷- ©§¥§©§¨§©¦§¨¨¤§¦§©§¥§¦
,dpy mizye mixyr xak `cqg ax xn`y df mxga micner

:`xnbd zxxan .zepzn miyixtn mpi`yàúëìä éàîìoiprl - §©¦§§¨
,ax onf mxga micner mdy jka dpin `wtp yi dneúc àîéìéà¦¥¨§

eäì ïðézîLî àìoi` jk lk ax onf xg`ly xnel ick m` - Ÿ§©§¦¨§
,mzecpl mitiqenàéðz àäå,`ziixaaíéøeîà íéøác änaoi`y §¨©§¨©¤§¨¦£¦

,mixeqi` lr xaerd mc` zecpl mitiqenalr xaeràì úBöî §¦§Ÿ
äNòúypera mdl icy oeik ,zxk e` oic zia zzin mda yiy ©£¤

,iecipa mb myiprdl mitiqen oi`e ,mdilr lhend xengdìáà£¨
alr xaerïBâk ,äNò úBöîy,äNBò Bðéàå 'äkeñ äNò' Bì íéøîBà §¦§£¥§§¦£¥¨§¥¤

lehil e`ãò BúBà ïékî ,äNBò Bðéàå úéöéö äNò ,äNBò Bðéàå áìeì¨§¥¤£¥¦¦§¥¤©¦©
,BLôð àözLz` epziy cr mzecple jiyndl yi o`k mb ok m`e ¤¥¥©§

:`xnbd zx`an .oick dpedkd zepzn,àlà`id dpin `wtpd ¤¨
àúééøúà àìa eäì ïðéñð÷c`ll mdiyrn lr mze` miqpew - §©§¦¨§§Ÿ©§©§¨

oi` df onf iptl la` ,jk lk ax onf miecipa ecnry oeik ,d`xzd
.d`xzd `ll mqpewl

:df oipra mi`xen`d zebdpd d`ian `xnbdàä ék,df bdpnk - ¦¨
àîèà ñéð÷ àáøczepzn ozep epi`y in z` qpew did `ax - §¨¨¨¦©§¨

`le ,odkl dpzepe dndad ly jxid lk z` epnn lhepe ,dpedk
.cala weyd z`àîéìb ñéð÷ ÷çöé øa ïîçð áøin z` qpew did - ©©§¨©¦§¨¨¦§¦¨

.ecba z` epnn lhepe mipdkl zepzn ozep epi`y
:dpedk zepzn oipra `cqg ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

,àcñç áø øîàåd ,dpedk zepzn zwelg `id jkòBøæzpzipìodk §¨©©¦§¨§©§
äá÷å ,ãçàzpzip,ãçàìd ipyeíééçìmipzipì.íéðL ¤¨§¥¨§¤¨§¨©¦¦§©¦

:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk ike -àúà ék àäå`ayk ixde - ¥¦§¨¦¨¨
óñBé øa ÷çöé áølaal l`xyi ux`neäì ïðéâìt àáøòîa ,øîà ©¦§¨©¥¨©§©£¨¨©§¦©§

àîøb àîøbmvr mipdkl el` zepzn miwlgn l`xyi ux`a - ©§¨©§¨
:`xnbd zvxzn .mipdk ipyl miwlgn mvr lk xnelk ,mvr

dxn` dxezd(b gi mixac)e ,dti dpizp ef didzy ,'odMl ozpe',íúä §¨©©Ÿ¥¨¨
xaecn ,sqei xa wgvi ax ly `xninaàøBúãadpedk zepzna - ¦§¨

x`yp mipyl xa` lk wlgn m` s`e ,xzeia lecb `edy ,xey ly
,dwc dndaa xaic `cqg axe .aeyg dpizp xeriy odk lkl
dpizp ef oi` ,cg` odkl xa`d lk z` ozi `l m`y ,fr e` yakk

.dti
:el` dpedk zepzn oipra zetqep zexnin d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

äîøeä àlL äîäaî ìBëàì øeñà ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨¨¤¡¦§¥¨¤Ÿ§¨
[eyxted-],äéúBðzîcere .dawe miigl rexf mdyøa äaø øîà ©§¤¨¨©©¨©

,äéúBðzî äîøeä àlL äîäaî ìëBàä ìk ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¥¦§¥¨¤Ÿ§¨©§¤¨
íéìáè ìëBà eléàkzenexz mdn eyxted `ly zexit - §¦¥§¨¦

:`xnbd zwqet .miny icia dzin eaeigy ,zexyrneàúëìä úéìå§¥¦§§¨
déúååk`ly dnda s` `l` ,el` opgei iax ixack dkld oi` - §¨¥

.l`xyil dlik`a zxq`p dpi` dizepzn enxed
:dpedk zepzn ly dlik`d jxc z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àlà úBìëàð ïéàå ,éìö àlà úBìëàð ïéà ,äpeäk úBðzî ,àcñç¦§¨©§§¨¥¤¡¨¤¨¨¦§¥¤¡¨¤¨
,ìcøça.xyad mr milke`y sixg lk`n oin `edy,àîòè éàî §©§¨©©§¨
c oeikàø÷ øîàdpedk zepzn iabl(g gi xacna)miYzp Ll','äçLîì ¨©§¨§§©¦§¨§¨
epiide,äleãâìmlke`l mipdkl yiy,íéìëBà íéëìnäL Cøãk ¦§¨§¤¤¤©§¨¦§¦

lcxgae dilva epiide.
:sqep oicäpeäk úBðzî òaøàå íéøNò ,àcñç áø øîàå,mdïäk ìk §¨©©¦§¨¤§¦§©§©©§§¨¨Ÿ¥

,ïäa é÷a BðéàLx`azdy enke ,dlecb jxca mlke`l yi cvik ¤¥¨¦¨¤
,`cqg ax ly zncewd `xnina.äðzî Bì ïéðúBð ïéà¥§¦©¨¨

:ef `xnin `xnbd dgecàéä àúléî åàìå`l` ,oekp df oic oi`e - §©¦§¨¦
,ozlik` jxca iwa epi`y odkl s` zepzn zzl xzenéaø ,àéðúc§©§¨©¦
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr alw sc oileg(ipy meil)

ezxht recne ,daiwe miigl rexf mdy ,dpedkd zepzn z`
.ixnbl dpynd
:`xnbd zvxzn,àéòLBà áø øîàzwqer epizpynaxaky xeka ¨©©©§¨§

Bîeîa ìàøNéì Bøëîe ,ïäk éãéì àadrwty ,men ea ltpy xg` - ¨¦¥Ÿ¥§¨§¦§¨¥§
dpedk zepznn xeht dfk xeka s`e ,eay oaxwd zyecw(.lw lirl),

df lre ,l`xyil exkn ixdy odkl jiiy epi` i`cea df xekae
zeaiigd zexg` zenda d`na axrzd `ed m`y dpynd dxn`
zaiig `id m`d dnda lk lr oecipd wx x`ypy ,dpedk zepzna
ely dndady dprha odkd z` zegcl cg` lk leki ,zepzna

.dpedk zepznn xehtd xekad `id
:dpyna epipy.úBðznä ïî øeèt íéáëBk ãáBòìe ïäëì èçBMä©¥§Ÿ¥§¥¨¦¨¦©©¨

,xeht hgeydy ,ef oeyl dpynd dhwp recn :`xnbd zl`ey
éðúéìåzepyl dpynl did -ïî ïéøeèt íéáëBk ãáBòå ïäk' §¦§¥Ÿ¥§¥¨¦§¦¦

.'úBðznä:`xnbd daiynúøîBà úàæ ,àáø øîàcenll yi - ©©¨¨©¨¨Ÿ¤¤
y ,epizpyn dazky ef oeylnçahä íò ïécäodkl yiy driazd - ©¦¦©©¨

ote`ay dpynd dxn` okle ,hgeydn `id ,dpedk zepzn lawl
z` zzln hgeyd xeht ,miakek caer e` odk ly dnda hgyy

.zepznd
:zepznn xeht odky micnel oipn zx`an `xnbd,àáø Løc̈©¨¨

weqta xn`p(b gi mixac)z`n mrd z`n mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦¥¥¨¨¥¥
yie ,'daTde miigNde rxGd odMl ozpe dU m` xFW m` gaGd igafŸ§¥©¤©¦¦¤§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨

wx zepzip el` zepzny yexcl,íéðäkä úàî àìå ,'íòä úàî'¥¥¨¨§Ÿ¥¥©Ÿ£¦
:sqep oic weqtdn cenll yie .'mr' miiexw mpi`yøîBà àeäLk§¤¥

,'çáfä éçáBæ úàî','gafd igaef mrd z`n' xn`p `leøîBà éåä- ¥¥§¥©¤©¡¥¥
mze`n mpi` m` elit` zepzna miaiig 'gafd igaef'y cenll yi

e ,'mr' mipeknd,òîLîa ïäk çaè eléôàzenda hgey `ed m`y £¦©¨Ÿ¥§©§©
hgey `edyk wxe ,zepzna aiig ,mixg`l mxkenl ick envr ly

.xeht ,envr jxevl
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàìáè éaøc déðëéæétLeàmc`d - §¦¦§¥§©¦©§¨
,`lah iax oqk`zd elv`yàúlî déì ÷éçc äåäå ,äåä ïäk- Ÿ¥£¨©£¨¨¦¥¦§¨

.ipre wegc dideàìáè éaøc dén÷ì àúà`lah iax iptl `a - ¨¨§©¥§©¦©§¨
,ezqpxtl dvr el oziydéì øîà,`lah iaxéãäa ózzLéà ìéæ ¨©¥¦¦§©©©£¥

ìàøNé éçaè,mil`xyi migah mr zetzey dyrze jl -Bbîc ©¨¥¦§¨¥§¦
Cãäa éôzzLî àúðznî éøètîcmze` xhet dz`y jk jezny - §¦©§¥¦©§¨¨¦§©§¥©£¨

.dndaa wlg jl zzle jnr szzydl evxi ,dpedk zepzn oziln
,ok dyry xg`l mpn`ïîçð áø déáéiçel` mil`xyi migahl ©§¥©©§¨

.odk eze` mda szzydy s` ,mzndan dpedk zepzn zzløîà̈©
déì,l`xyidïøèt àìáè éaø àäå,el` zepznn epze` xht - ¥§¨©¦©§¨©§¨

.odk szey da yiy dnda oickdéì øîà,ongp ax÷étà ìéæjl - ¨©¥¦©¦
,mipdkl mze` oze zepznd z` `vedeéaø Cì àðé÷tî ,àì éàå§¦Ÿ©§¦¨¨©¦

peàî àìáèC,xnelk ,jipfe`n `lah iax ixac z` jl `ive` - ©§¨¥¨
.jl xn`y df oicl eizei`x lk z` dgn`

ïîçð áøc dén÷ àìáè éaø ìæàongp ax iptl `lah iax jld - ¨©©¦©§¨©¥§©©§¨
eéëä øî ãéáò àîòè éàî ,déì øîàeaiigl ,ok ziyr recn - ¨©¥©©§¨¨¦©¨¦

dndad z` xhet odk szeyy epizpyna x`ean ixde ,zepzna
.zepznndéì øîà,ef `xnin zngn `ed inrh ,ongp axàúà éëc ¨©¥§¦¨¨

`a xy`ky -a òLBäé éaø øîà ,àîBøcî àðéðç øa àçà éaø,éåì ï ©¦©¨©£¦¨¦¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦
eøîà íBøc éð÷æ,df oicïäkdyrpyìLå íézL ,çaèúBúaL L- ¦§¥¨¨§Ÿ¥©¨§©¦§¨Ÿ©¨

,dyly e` miireay,úBðznä ïî øeètyie reaw epi` oiicry oeik ¨¦©©¨
xekni zepwl mixg` evxi m` wxe ,envrl hgey `edy xnel

la` ,mdlúBðzna áéiç Cìéàå ïàkîoeik ,mixg` mipdkl mpzepe ¦¨§¥¨©¨©©¨
dxezd on aiige ,xeknl ick hgey `ed i`ceae reaw `edy

.zepzna
déì øîà,`lah iaxúäéî øî déì ãéáòìåbedpl jl did ixde - ¨©¥§©£¦¥©¦©

zegtd lkl enrkixac,àðéðç øa àçà éaøzepznn exhetle §©¦©¨©£¦¨
.dyly e` miireaydéì øîà,ongp axéléî éðä,df oic - ¨©¥¨¥¦¥

ote`a wx `ed ,yly e` miireay el mipiznnyàzçñî òá÷ àìc§Ÿ¨©§©§¨
,envrl hgey `edy okzi f`y ,dreaw zepg el oi`y -,àëä ìáà£¨¨¨

àzçñî òá÷ àäezrc dlibe ,zepga envr raw odk eze` ixd - ¨¨©§©§¨

.dpedk zepzna cin aiige ,mixg`l zenda xeknl dvex `edy
:zepzn yixtn epi`y gah ly epic z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àúðzî Léøôî àìc àðäk éàä ,àcñçzenda xkeny odk eze` - ¦§¨©©£¨§Ÿ©§¦©§¨¨
,dpedk zepzn yixtn epi`e ,mixg`làzîLa éåäéìmxga `di - ¤¡¥§©§¨

.ìàøNé éäìàc§¡Ÿ¥¦§¨¥
ìöeäc éçaè éðä ,àìéL áø øa äaø øîàmewnd ly migah mze` - ¨©©¨©©¦¨¨¥©¨¥§¨

,'lved' enyyïéðL ïézøúå íéøNò àä àcñç áøc àzîLa éîéé÷- ©§¥§©§¨§©¦§¨¨¤§¦§©§¥§¦
,dpy mizye mixyr xak `cqg ax xn`y df mxga micner

:`xnbd zxxan .zepzn miyixtn mpi`yàúëìä éàîìoiprl - §©¦§§¨
,ax onf mxga micner mdy jka dpin `wtp yi dneúc àîéìéà¦¥¨§

eäì ïðézîLî àìoi` jk lk ax onf xg`ly xnel ick m` - Ÿ§©§¦¨§
,mzecpl mitiqenàéðz àäå,`ziixaaíéøeîà íéøác änaoi`y §¨©§¨©¤§¨¦£¦

,mixeqi` lr xaerd mc` zecpl mitiqenalr xaeràì úBöî §¦§Ÿ
äNòúypera mdl icy oeik ,zxk e` oic zia zzin mda yiy ©£¤

,iecipa mb myiprdl mitiqen oi`e ,mdilr lhend xengdìáà£¨
alr xaerïBâk ,äNò úBöîy,äNBò Bðéàå 'äkeñ äNò' Bì íéøîBà §¦§£¥§§¦£¥¨§¥¤

lehil e`ãò BúBà ïékî ,äNBò Bðéàå úéöéö äNò ,äNBò Bðéàå áìeì¨§¥¤£¥¦¦§¥¤©¦©
,BLôð àözLz` epziy cr mzecple jiyndl yi o`k mb ok m`e ¤¥¥©§

:`xnbd zx`an .oick dpedkd zepzn,àlà`id dpin `wtpd ¤¨
àúééøúà àìa eäì ïðéñð÷c`ll mdiyrn lr mze` miqpew - §©§¦¨§§Ÿ©§©§¨

oi` df onf iptl la` ,jk lk ax onf miecipa ecnry oeik ,d`xzd
.d`xzd `ll mqpewl

:df oipra mi`xen`d zebdpd d`ian `xnbdàä ék,df bdpnk - ¦¨
àîèà ñéð÷ àáøczepzn ozep epi`y in z` qpew did `ax - §¨¨¨¦©§¨

`le ,odkl dpzepe dndad ly jxid lk z` epnn lhepe ,dpedk
.cala weyd z`àîéìb ñéð÷ ÷çöé øa ïîçð áøin z` qpew did - ©©§¨©¦§¨¨¦§¦¨

.ecba z` epnn lhepe mipdkl zepzn ozep epi`y
:dpedk zepzn oipra `cqg ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

,àcñç áø øîàåd ,dpedk zepzn zwelg `id jkòBøæzpzipìodk §¨©©¦§¨§©§
äá÷å ,ãçàzpzip,ãçàìd ipyeíééçìmipzipì.íéðL ¤¨§¥¨§¤¨§¨©¦¦§©¦

:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk ike -àúà ék àäå`ayk ixde - ¥¦§¨¦¨¨
óñBé øa ÷çöé áølaal l`xyi ux`neäì ïðéâìt àáøòîa ,øîà ©¦§¨©¥¨©§©£¨¨©§¦©§

àîøb àîøbmvr mipdkl el` zepzn miwlgn l`xyi ux`a - ©§¨©§¨
:`xnbd zvxzn .mipdk ipyl miwlgn mvr lk xnelk ,mvr

dxn` dxezd(b gi mixac)e ,dti dpizp ef didzy ,'odMl ozpe',íúä §¨©©Ÿ¥¨¨
xaecn ,sqei xa wgvi ax ly `xninaàøBúãadpedk zepzna - ¦§¨

x`yp mipyl xa` lk wlgn m` s`e ,xzeia lecb `edy ,xey ly
,dwc dndaa xaic `cqg axe .aeyg dpizp xeriy odk lkl
dpizp ef oi` ,cg` odkl xa`d lk z` ozi `l m`y ,fr e` yakk

.dti
:el` dpedk zepzn oipra zetqep zexnin d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

äîøeä àlL äîäaî ìBëàì øeñà ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨¨¤¡¦§¥¨¤Ÿ§¨
[eyxted-],äéúBðzîcere .dawe miigl rexf mdyøa äaø øîà ©§¤¨¨©©¨©

,äéúBðzî äîøeä àlL äîäaî ìëBàä ìk ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¥¦§¥¨¤Ÿ§¨©§¤¨
íéìáè ìëBà eléàkzenexz mdn eyxted `ly zexit - §¦¥§¨¦

:`xnbd zwqet .miny icia dzin eaeigy ,zexyrneàúëìä úéìå§¥¦§§¨
déúååk`ly dnda s` `l` ,el` opgei iax ixack dkld oi` - §¨¥

.l`xyil dlik`a zxq`p dpi` dizepzn enxed
:dpedk zepzn ly dlik`d jxc z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àlà úBìëàð ïéàå ,éìö àlà úBìëàð ïéà ,äpeäk úBðzî ,àcñç¦§¨©§§¨¥¤¡¨¤¨¨¦§¥¤¡¨¤¨
,ìcøça.xyad mr milke`y sixg lk`n oin `edy,àîòè éàî §©§¨©©§¨
c oeikàø÷ øîàdpedk zepzn iabl(g gi xacna)miYzp Ll','äçLîì ¨©§¨§§©¦§¨§¨
epiide,äleãâìmlke`l mipdkl yiy,íéìëBà íéëìnäL Cøãk ¦§¨§¤¤¤©§¨¦§¦

lcxgae dilva epiide.
:sqep oicäpeäk úBðzî òaøàå íéøNò ,àcñç áø øîàå,mdïäk ìk §¨©©¦§¨¤§¦§©§©©§§¨¨Ÿ¥

,ïäa é÷a BðéàLx`azdy enke ,dlecb jxca mlke`l yi cvik ¤¥¨¦¨¤
,`cqg ax ly zncewd `xnina.äðzî Bì ïéðúBð ïéà¥§¦©¨¨

:ef `xnin `xnbd dgecàéä àúléî åàìå`l` ,oekp df oic oi`e - §©¦§¨¦
,ozlik` jxca iwa epi`y odkl s` zepzn zzl xzenéaø ,àéðúc§©§¨©¦
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr blw sc oileg(iyily meil)

úBìa÷å,gafnd lr mwxfl ,zepaxwd mc lyúBàfälr mcd ly §©¨©¨
,zegafnde zkextd iabäèBñ úà÷Läå,mixnd minaúôéøòå §©§¨©¨©£¦©

òøBöî úøäèå ,äôeøò äìâò,mixtvd z`fdaíétk úeàéNðe ¤§¨£¨§¨¢©§¨§¦©©¦
mipdk zkxalíéðôaî ïéae ,ycwnd ziaa -õeçaî ïéaxir lka - ¥¦¦§¦¥¦©

,df lka dcend odkl wx dpedk zepzn mipzepy oipn ,xireãeîìz©§
øîBì(my)algd z`e minlXd mC z` aixwOd','ïøäà éðaîzpeeke ©©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ

lkl weqtdda äãBî BðéàL ïäk ìëå ,ïøäà éðáì äøeñnä äãBáò£¨©§¨¦§¥©£Ÿ§¨Ÿ¥¤¥¤¨
,elld zeceard zg`a -.äpeäëa ÷ìç Bì ïéàz` `xnbd zniiqn ¥¥¤¦§¨

:dzii`xàîòèmeyn wx zepzn lhep epi`yàä ,da äãBî Bðéàc ©§¨§¥¤¨¨
y odk j` -,da äãBîe ,zepzn lhepïäa é÷a Bðéàc áb ìò óà ¤¨©©©§¥¨¦¨¤

.`cqg ax ixack `lye ,dlecb jxc olke`l
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdáø øîà ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©

ïéèeç ,áø øîà ,àðeämc lyLyiéçla,dndad lyíéøeñàmeyn ¨¨©©¦¤©¤¦£¦
,mcïìhéì òãBé BðéàL ïäk ìëå,igldn o`ivedl -Bì ïéðúBð ïéà §¨Ÿ¥¤¥¥©¦§¨¥§¦

äðzî:`xnbd dgec .mcd mr dplk`iy yygn ,igl ly efàìå ©¨¨§Ÿ
àéä,jkl mrhde .igld z` el ozil xzen `l` ,ok oicd oi` -éà ¦¦

àéåèa,dze` dlvi m` -éáééc áãéî`veie ,miheg mze` md miaf - §©§¨¥©¨§¥
.mcd lk mdnäøã÷ì éàå,dxicwa dplyai m` -[éãéià] (éà) §¦¦§¥¨©§¥

ì çìîe eäì Czçéîceä,xyad z` glene jzeg `edy jk ab` - §¦§©§¨©§
,xya lk enkéáééc áãéî.mlk`i `le ,mcd iheg miaf - ¥©¨§¥

:dpedk zepzn xg` xfgl odkl ie`x m`d dpc `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
,did odkyïì ÷ãaepze` wca -óñBé áødn ze`xl ,ef dl`ya ¨©¨©¥

,aiypéèçc àðäk éàäàúðzî ó,dpedk zepzn shegy odk -éáeaç ©©£¨§¨¦©§¨¨©¥
äåöî áaçî à÷ie`xe ,zeevnd z` aagn `edy di`x ef m`d - ¨§©¥¦§¨

,ok bedpl,äåöîa ìæìæî à÷ éìeæìæ Bà`ax jiynn .ok zeyrl oi`e ©§¥¨§©§¥§¦§¨
:xne`edéì àðèLôexn`p ,ef dyxcn ewitq z` el izhyte - ¨©§¨¥
weqta(b gi mixac)ïúðå',yexcl yie ,'daTde miigNde rxGd odMl §¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨

ìBhiL àìåodkd,Bîöòî.zepznd z` sehgl ie`x oi` okle §Ÿ¤¦¥©§
:df oipra iia` ixac z` d`ian `xnbd,éiaà øîà,did odky ¨©©©¥

àúðzî àðôéèç äåä Léøî,zepznd z` sheg iziid dligza - ¥¥£¨¨¦§¨©§¨¨
àðéîà,iaila izxn` -àðòîLc ïåék .äåöî àðáéaçî à÷ éáeaç £¦¨©¥¨§©¦§¨¦§¨¥¨§¨©§¨
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קעה oifge` mipy` cenr blw sc ± oey`x wxtzereay
úåìá÷.mcd zlaw Ðúåàæäoifzipd oia ,gafna miwxfpd mc zwixf `id Ð

s`y ,aiygw `l dhigy .uega oifzipd oia ,adfd gafn lre zkextd lr mipta
.da xyk xfdäìâòä úôéøòmipdkd eybpe" (`k mixac) aizkck ,`id mipdka Ð

."iel ipaòøåöî úøäè.zefdl mixtva Ðíéðôáî ïéáaizkck ,ycwna Ð
.'ebe "eici z` oxd` `yie" (h `xwie)ïéá

õåçáîziaa xire xir lka ,oileaba Ð
.zqpkdïøäà éðáîlirlc `xwc ditiq Ð
.`edíéøåñà éçìáù ïéèåç.mc meyn Ð
àéåèá.ilva Ðïì ÷ãám` epze` dqpn Ð

.did odk `axe .aiydl rcpéèçãàúðúî ó
.mipdkl mze` oi`yepy zewepizn Ðéî

äåöîä ááçî à÷ éáåáç ïðéøîàdtie Ð
.dyer `edïúðåodkd lehiy `le ,odkl Ð

.envrnéì åáä éøîà øîéîel`ey iziid Ð
.devn aeaig `edy xeaq iziidy ,`ln dta

íäéôá åìàù í÷ìçipal `xw edl ipbnc Ð
iax xn` Ð "rvad ixg` ehie" .l`eny
wlg `l` ,mcia lfb zxiar did `ly :xi`n
.mdita oil`ey eid oey`x xyrn oebk diel

íäéãé úà ïéëùåî íéòåðöämgl weliga Ð
"itlwa sxh"a `nei zkqna xn`w miptd
dglzyp wicvd oerny znyn :(`,hl)

.miptd mgla dx`néðäëá éàùôð é÷åæçàì
.odk ip`y xacd gkzyi `ly Ðêéøôå

äéãé ñåøôéìå`l` dyer epi`y oeik Ð
eici qexti Ð eilrn odk my gkzyi `ly
.ipdka diytp wifgne ,dpyd lk okecl

äéðãéò äéì äéñðàrawy mizr Ð
z` `yiln eze` micxeh eid eicinlzl
xeavdy zra eicinlzl wqer didy .eitk

.zqpkd zial mitq`pàúìî äéì à÷éçãå
dvex odkde ,opaxn `axev `eddl Ð
rexf lawl ,eizepzn wlg el ozi Ð ezepddl
`ede ,odkd liaya xird ipan miigle

.mlk`iäéãéì éúà àìã áâ ìò óàåÐ
.el zekfl leki ,odkcäéåìå äðåäë éøëîá

mc` ipa aexe ,xira xkip didy odka Ð
eze`ae .zepznd el oipzepe eze` miade`
,xg`l eizexyrn zekfl lekic opixn` odk
oeyl Ð "ixkn" .dicil iz` `lc ab lr s`

."exkn z`n yi`" (ai a mikln)äéì øîà
äéòîùì àáøziad lra ly eynyl Ð

.eizepzn el ozep ziad lrae ,odk `edeéëæ
àúðúî éìjizepzn gwil zeyx il oz Ð

ozip miigld mr oeyldy iptn ,mlke`l
`lcxga `pyil lkinl opirae ,mipdkl
opixn` inp ikde .aeyg xac `edy
:(a,et `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a
s`e .lcxga zepeyl yly mlik`dl ick

inia dl lik`e ,aexa ux`l dveg znexz lhan ded `ax :opixn` inp (`,fk) zexekaae ,`z` ilr ipanc (`,gi dpyd y`x) ol `niiwc ,ded odk inp `axc ab lr
xf zxeza mlwy ikdl .mdita el`y mwlg :`ipzc Ð "il ead" xninl ira `l inp xnine .envrn lehiy `le ,"ozpe" aizkc ,liwy ivn `l diytpn edin Ð ez`neh

.lirlc sqei axc` `ax jnq ,`rnyc dicil `hn `lc ab lr s`e ,odk zpizp ici lrìëà àì àøôñ áø.`rnyc dicil `hn `lc meyn Ðäø÷ íåéá ãâá äãòî
.melk dey epi` xewd zra ,"micr cbake" (cq ediryi) enk ,awxpe iela cba Ðøúð ìò õîåç åîëå.frla `"nel` ,sixv oin `ed "xzp" .eciqtn `l` epi`y Ðïë

òø áì ìò íéøéùá øù.oda oiadl rcei epi`y inl dxez ixac xne`d ok Ðøîã àúòîùà éøáòã íåùîopaxn `axevl xzenc zxn`y jzreny lr izknq `ly Ð
.odkc dicil ez` `lc ab lr s` ,dlawløçàá àðà éøîà éëmc`l dil ikfn egxk lr Ð ziad lrac `rny la` .el setk epi`y ,xg` odk dil ikfnc `kid Ð

.dicil ez` `lc ab lr s` ,xg`l `zpzn zekfl lekic `p` ixn`c xni` :inp i` .ziad lra ly eziaa `a `edy aeygäéì øùôà àìãipr `edy yi`l ,xnelk Ð
.`zlin dil `wigc `le dil xyt` `ax la` .wegceóñåé áøã äéúòîùà àøôñ áø øáò àìã ïåéëdinlga deixw` `nrh i`n Ðàáø éôìë ?,`ax lr ,xnelk Ð

.jk `xtq axl edexwd sqei ax ly enrha oiadl rci `lyäåä óåæðmeyn ,jxev `ll `xhin `rac (a,ck) ziprz zkqna ,dlrn itlk gihdc meyn :izrny ip` Ð
diixetl digky` xgnl ,dizkec ipy` .jizkec ipy` ,`iny inw gxhinc `ki` in :dil xn`e ,dinlga dea` dil ifgzi`c :mzd opixn`e .`kln xeayc din`c `xwi

.dyrn i`d meyn Ð sefp :d`xp ile .dlila ebxedl dlag ik`ln ecrepy .ipikqa myxncåìäàá ãéøù òøé.rx cinlz ,eld`a cixy rxiy inl Ðàì ùà åäìëàú
çôåð.mpdib ly ey` Ðñéìå÷øîì ïáà ÷øåæë.(a,hn) dxf dcear zkqna opixn`ck ,ezcear `id ef Ðéåâä íò åìéôàå.'ek odkd mr szzynd :idpinxe .dinza Ð

éåâä íò.eda aizk li`e iavc oizipzna xn`ck ,zepznd on oixeht ode ,oxkne ohgye ectpy ,oiycwend ileqt xkend e` Ðíåùøì êéøö åðéà.yxtn onwle Ð
àëä
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úåìá÷Ð "daxwd"c ,"minlyd mc z` aixwnd"n zelaw dil wetiz :xn`z m`e Ð

ipa eaixwde" :(`,hi zegpn) ["dax] unewd" wxt opixn`ck ,dlaw oeyl ied

mc z` aixwnd" aizkc oeik `kdc :xnel yie !dpedk zevn jli`e dlawn Ð "oxd`

.dlawa irzyn `l inp mc ,dlaw jiiy `l algae ,"algd z`e minlyd

úå÷éöéämy) ["dax] unewd" yixa Ð

mzd xn`c `dl dpin jixt (a,gi

xn`w `kde ,"xyk Ð xf `l` odk wvi `l"

:opiwqne !oxd` ipal dxeqnd dcear `idy

.oerny iaxk `lc

ì÷ùî`xw` `ly Ð `pliwy `l inp

s` ,ipnn xzei jixvy inn lefb` `le ,oxbxb

.xiyr did `l `ed mby it lrøáìilrnn

wxta xn`ck ,`ed aeh meiy Ð ixetkc `nei

,zeaexn zepzne :(`,bt oileg) "epa z`e eze`"

eid Ð lhep did `l eli`e .oitq`zn mipdke

.odk epi`y mixne`

øîà,opiqxb "`ax" Ð 'ek dirnyl `ax dil

"dnk cr" wxt xn`ck ,ded odk daxc

dl lhan ded [dax] (`ax) :(`,fk zexeka)

iia` :(`,gi dpyd y`x) inp opixn`e ,aexa

.ez` `w ilr ziacn ,daxe
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æBæâì ìàøNéì íðàö eøñnL ïäëå éBb :òîL àz ?àeä ïäëc äîäa¯Bðàö æb ç÷Blä .øeèt §¥¨§Ÿ¥¨§©§Ÿ¥¤¨§Ÿ¨§¦§¨¥¦§¨©¥©¥Ÿ

éBb ìL¯òBøfa øîBç äæå .æbä úéLàøî øeètíééçláeäáwáeòîL .æbä úéLàøî øúBé ¤¨¥¥¦©¥§¤¤©§©©§¨©¦©¥¨¥¥¥¦©¥§©
."úBðznä ïî øeèt úBðznä ïî õeç Bì øîà íàå" .dpéî òîL ,ïðéìæà àáeiç øúa :dpéî¦¨¨©¦¨¨§¦©§©¦¨§¦¨©¦©©¨¨¦©©¨
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr blw sc oileg(iyily meil)

.meyxl jixv iebd mr szzyndy ,epizpyna x`eank `ly
:`xnbd zvxznðé÷ñò éàîa àëäï`ziixad zwqer ote` dfi`a - ¨¨§©©§¦¨

,meyxl jixv epi` miakek caerd mr szzyndy dxn`yáéúéc§¨¦
àzçñnà íéáëBk ãáBògahdyk zepga miakek caerd ayeiy - ¥¨¦©§©§¨

epi` okle ,dndaa zetzey el yiy mi`ex lkde ,xyad z` xken
da aezky epizpyn eli`e .xkidl sqep oniq zeyrl jixv
oi`y ote`a zxacn ,meyxl jixv miakek caerd mr szzyndy

.zepga ayei miakek caerd
caer oia zwlgn `ziixadyk ixd :uexizd lr ddnz `xnbd
jxev yi odkay ,ynn ote` eze`l dzpeek ,odk oial miakek
,ok m`e ,oniq zeyrl jxev oi` miakek caerae oniq zeyrl

dúåëc,zepga ayeiy xaecn miakek caeray dnl dnec ote`a - ¦§¨¨
ïäk éabxaecny xnel yi ok mbàzçñnà áéúécodkd ayeiy - ©¥Ÿ¥§¨¦©§©§¨

ok m`e ,zepgaéànàrecn -éøö,íBLøì Czepga ayei `ed ixd ©©¨¦¦§
`ed mrhd :`xnbd zvxzn .dndaa szey `edy lkl xkipe
zetzey el yiy erci `l zepga odkd z` e`xiy s`y meyn

,xyaaéøîàc,eze` mi`exd miyp`d exn`iy -ïéáæ à÷ àøNa- §¨§¥¦§¨¨¨¦
ecygie ,xyaa szey `edy erci `le ,xya zepwl o`kl `a odkd

.dpedk zepzn ozep epi`y milraa
:`xnbd dywnéëä éàiabl ,dyw ok m` -éøîà énð ,íéáëBk ãáBò ¦¨¦¥¨¦©¦¨§¥

miyp`d exn`i ok mb -ïéáæ à÷ àøNaszey `edy erci `le ¦§¨¨¨¦
,xyaa.miakek caerl odk oia `ziixad dwlig recne

:xg` ote`a `xnbd zvxznãáBò áéúéc ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà¤¨¨¨§©©§¦¨§¨¦¥
àútñkà íéáëBkea ozepy fbx`d lr miakek caerd ayeiy - ¨¦©©§§¨

,xyad zxenz migweldn lawn `edy zernd z` zepgd lra
okle ,xyaa zetzey iebl yiy i`cea mi`exl giken df xacy

.oniq zeyrl jixv epi`
,ok m` :df uexiz lr mb `xnbd ddnzïäk éab dúåëcyi - ¦§¨¨©¥Ÿ¥

,dnec ote`a odkd ly oicd z` s` cinrdlàútñkà áéúéc- §¨¦©©§§¨
ok m`e ,zepgay zernd fbx` lr odkd ayeiyéànàrecn -éøöC ©©¨¦

,íBLøìiptn ,zernd fbx` lr ayeiy dnn dgked oi` i`ce `l` ¦§
céøîàmiyp`d mixne`y -déðîéä éðeîäzepgd lra epin`d - ¨§¥¥¥¥§¥

okle ,dndaa szey `edy erci `l j` ,oennd z` exear xenyl
ok m`e ,oniq zeyrl jxev yiéðeîä éøîà énð íéáëBk ãáBò¥¨¦©¦¨§¥¥¥

,déðîéäzvxzn .oniq dyriy `ziixad dkixvd `l ieba recne ¥§¥
:`xnbdíéáëBk ãáBòa äðeîà ïéàoin`dl milibx l`xyi oi` - ¥¡¨§¥¨¦

`l m` epin`n did `ly mircei lkde ,mpenn zxinya miiebl
.oniq ea zeyrl jixv oi` okle ,ef dndaa wlg iebl yiy

:sqep uexizàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - ¦¨¦¥¨
lr `le ,mzq zepga ayei odkd e` iebdy ote`a xaecn zn`ay

y ,`ed mdipia weligde ,zernd iabéòt àòôî íéáëBk ãáBò íúñ§¨¥¨¦¦§¨¨¥
,xzei deab xigna `l` jka mxkni `ly zepgd lral wrev -
repv odk mzq la` ,dndaa wlg el yiy mlek mipian jk jezne
yiy xacd rceezi `ly oeike ,zepgd lra lr jneqe ,wzeye `ed

lra z` ekixvd ,dndaa zetzey eldndaa oniq zeyrl zepgd
.dnvr

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaéìeñôe' ¨©©§¥
éøö ïéà ïéLc÷enä,'íLøì Cileqt ly xey xkendy ,xnelk ©§¨¦¥¨¦¦§Ÿ

.oniq ea zeyrl jixv epi` ,dpedk zepznn xehtd miycwen
:`xnbd zwiicnàîìàc ,`ziixaay df oicn gken -àçëBî ©§¨§¨

àúlîileqt ly xey edfy ezxikn zxeva xacd xkipy - ¦§¨
,oileg xya mixkeny jxck weya exkenl xeq` ixdy ,oiycwen
.dpedk zepzn ozep epi`y eilraa ecygi `le ,ziaa xknp `l`

:`xnbd dywnïðz ïðà àäåoicd oi`y dpyna epipy epgp` ixde - §¨£©§©
da epipy jke ,jk(.`l zexeka),æéìèéàa íéøkîð ïéLc÷enä éìeñt§¥©§¨¦¦§¨¦¨¦§¦

,[weya-]àøèéìa íéì÷Lðå ,æéìèéàa íéèçLðåjxck ,lwyna - §¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨
`ly dfe ,mdipia xkip welig oi`e ,oileg ly zendaa mibdepy
okle ,oiycwend ileqt xey edfy xacd xkipy epizpyna x`eank

:`xnbd zvxzn .oniq ea zeyrl jxev oi`àîbøzz` x`ia-] ©§§¨

[`ziixaddén÷ äáäà øa àcà áø[eiptl-],àtt áøcef `ziixa ©©¨©©£¨©¥§©¨¨
zwqer ,oniq zeyrl jixv epi`y zxne`dïúBàaCBúa íéøkîpä §¨©¦§¨¦§

,úéaämxkenl xeq` ,men mda ltp m`y ,xyrne xekaa epiidc ©©¦
zxevny oeike ,ziaa wx mze` mixken `l` oileg jxck filhi`a
mda zeyrl jixv epi` ,oileg ly zenda opi`y xkip mzxikn
zeyrl jixv ,filhi`a mixknpy oiycwend ileqta la` .oniq
zngne ,oiycwend ileqt ly dnda efy mc` ipa erciy ick ,oniq

.dpedk zepznn dxeht `id ok
:odkd szeyd xhet zepzn eli`n ,zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

,àðeä áø`edy odkLàøa ózeL,dndad lyøeètwx l`xyid ©¨¨¨Ÿ¨
,'éçl'ä ïî.dawe rexfa aiige ,odkl jiiyd y`xdn wlg `idy ¦©¤¦
`edy odkøeèt ,ãia ózeLwx l`xyid,'òBøf'ä ïî.x`ya aiige ¨©¨¨¦©§©
`edy odkeøeèt ,ïééòî éðáa ózeLwx l`xyid,'äáw'ä ïîaiige ¨¦§¥¥©¦¨¦©¥¨

:wlegd zrc z` d`ian `xnbd .x`yaeléôà ,øîà áø øa àéiçå§¦¨©©¨©£¦
odkd m`ózeLwx,ïäî úçàa,miirn ipaa e` cia ,y`xaøeèt ¨§©©¥¤¨
l`xyidïlekî.zepznd lkn - ¦¨

:ax xa `iig ixac lr dywn `xnbdéáéúéîdaiyid ipa eywd - ¥¦¥
dnda odkd xkn m` ,`ziixaa epipy ,ax xa `iig ixac lr

,el xn`e ,l`xyilLàøäx`yi dndad lydleëå ,élLx`y - ¨Ÿ¤¦§¨
sebdLàøa äànî ãçà eléôàå ,ElL,odkd lyt.øeèxn` m` oke ¤§©£¦¤¨¦¥¨¨Ÿ¨

odkd el,ElL dleëå élL ãiäeeléôàwx m`ãia äànî ãçàjiiy ©¨¤¦§¨¤§£¦¤¨¦¥¨©¨
,odkl.øeètxn` m` okeãçà eléôà ,ElL dleëå élL ïééòî éða ¨§¥¥©¦¤¦§¨¤§£¦¤¨

ïäa äànî,odkd ly.øeèt:dziiyew z` `xnbd zniiqnéàî ¦¥¨¨¤¨©
åàì,y`xa wlg odkl yi m`y `ziixad zpeek oi` m`d -øeèt ©¨
wxïleëa áéiçå éçlä ïîm` oke .dawe rexf mdy ,x`yd lka - ¦©¤¦§©¨§¨

cia wlg odkl yi,ïleëa áéiçå ,òBøfä ïî øeètwlg el yi m` oke ¨¦©§©§©¨§¨
miirnd ipaaøeètwx,ïleëa áéiçå äáwä ïîzetzey oi`y gkene ¨¦©¥¨§©¨§¨

dpzndn wx `l` ,dpedkd zepzn lkn zxhet dndadn wlga
:`xnbd zvxzn .ax xa `iig ixack `lye ,wlg eze`ayàì- Ÿ

cg` mewna elit` wlg el yi m` `l` ,`ziixad zpeek ef oi`
,dpzn ea yiy dndaayïlekî øeèt,dpedkd zepzn lkn - ¨¦¨

.ax xa `iig ixacke
:`xnbd ddnzéðúéìåzepyl `ziixal did ,ok m` -øeèt' §¦§¥¨

,'ïlekîwlg el yiy ,mipey mipic dylyl z`f dwlig recne ¦¨
.mixa`d oia welig yiy rnyny ,miirnd ipaa e` cia ,y`xa

:zeywdl `xnbd dkiynnãBòåc ,ax xa `iig lr dywàéðz §©§¨
xne` odkd m` ,`ziixaaeléôà ,ElL dleëå élL Làøäwx m` ¨Ÿ¤¦§¨¤§£¦

Làøa äànî ãçàodkd ly.ïleëa áéiçå ,éçlä ïî øeètixd ¤¨¦¥¨¨Ÿ¨¦©¤¦§©¨§¨
yiy cg` wlga odkd ly zetzey oi`y `ziixaa yexita x`ean
eze`ay dpznd z` wx `l` ,zepznd x`y z` zxhet dpzn ea

e ,cala wlgáø øa àéiçc àzáeéz`iig ixac lr `iyew ef ixd - §§¨§¦¨©©
:`xnbd zniiqn .ax xaàzáeéz.eixac egcpe ,`id `iyew ok` - §§¨

dndad z` xehtl yiy ax xa `iig xaq recn zx`an `xnbd
:dpedkd zepzn lkndéúéòhà àúéðúî àä ,àcñç áø øîà- ¨©©¦§¨¨©§¦¨©§¦¥

ezrhd ef `ziixa,áø øa àéiçìwlga odkd ly zetzeyy xeaql §¦¨©©
,zepznd x`y z` zxhet zg` dpzn ea yiyíéøNò ,àéðúc§©§¨¤§¦

èøôe ììëa åéðáìe ïøäàì eðzéð ïleëå ,ïä äpeäk úBðzî òaøàå- §©§©©§§¨¥§¨¦§§©£Ÿ§¨¨¦§¨§¨
,yexita dpzn lk dazkp jk xg`e ,zillk oeyla dligza eazkp

åjk lr dzxkp,çìî úéøa.mlerl el` zepzn mdn ewqti `ly §§¦¤©
eïîéi÷îä ìk,mipdkl zepznd ozep -èøôe ììk íéi÷ eléàkz` - ¨©§©§¨§¦¦¥§¨§¨

,dxezay zehxte zellkd lkçìî úéøáeepzipy zepaxwd z` - §¦¤©
ixaa,gln z,ïäéìò øáBòä ìëå,dpedk zepzn ozep epi`yeléàk §¨¨¥£¥¤§¦

ìò øáBòa epzipy dxezd ixacå ,èøôe ììklr.çìî úéøa ¥©§¨§¨§§¦¤©
:`ziixad zx`aneïä elàå,zepzn oze`øNòmlke`l mdl epzip §¥¥¤¤
a òaøàå ,Lc÷nalkíéìeáâa øNòå ,íéìLeøéux` ileab lka - ©¦§¨§©§©§§¨©¦§¤¤¦§¦

.l`xyi
od el` :`ziixad zhxtnøNòy,Lc÷naoaxw xyaúàhç.dnda ¤¤©¦§¨©¨

åoaxwøeaö éîìL éçáæå .éeìz íLàå .éàcå íLà .óBòä úàhçipy - §©©¨¨¨©©§¨¨¨§¦§¥©§¥¦
.zereayd bga miaxwd miyak,òøBöî ìL ïîL âBìåmeia `iany §¤¤¤§¨
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr clw sc oileg(iriax meil)

:`xnbd dywneäðéîøexkny odk ,`ziixan epizpyn lr dyw - §¦§
el xn`e l`xyil dnda,élL úBðznäL úðî ìò,e`pz lired `l ©§¨¤©©¨¤¦

odkd oi`e ,mipdkd lkl `l` dpewl zekiiy zepznd oi`y oeik
e ,mpzi inl enr zepzdl leki xkendïúBðzepznd z` l`xyid ¥

,äöøiL ïäk ìëìlhepe i`pzd lired epizpyna recn ok m`e §¨Ÿ¥¤¦§¤
.zepznd z` odkd
:`xnbd zvxznúéîø à÷ 'õeç'à 'úðî ìò'xeaq dz` ike - ©§¨©¨¨¦

lr 'zpn lr' oeyla xkend dpzdy mewnn zeywdl xyt`y
oeyl ixdy ,llk minec mpi` ixde ,'ueg' oeyla dpzdy mewn

àøeiL ,'õeç',el` mixa` envrl xkend xiiyny dzernyn - ¦¨
eli`e ,zepznn xehtd odk cia exiizyd ik ,eixac miliren dfae

oeylàøeiL åàì 'úðî ìò'xkny `vnpe ,gwna xeiy da oi` - ©§¨©¦¨
oeike ,dizepzn el oziy enr i`pz dyr wxe dndad lk l`xyil
enr zepzdl leki epi` ,mipdkd llkl `l` gwell zekiiy opi`y

.dvxiy inl opzil l`xyid lekie ,jk
:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbdeäðéîøeoia dxizq yie - §¦§

zxg` `ziixa oial ,e`pz lg `l 'zpn lr'ay zxne`d ef `ziixa
el xn`e l`xyil dnda xkny odk ,da epipy jkyúðî ìò©§¨

,élL úBðznäLy `ed oicdúBðznäzex`yp ok`.BlLlekiy ixd ¤©©¨¤¦©©¨¤
.gweld mr ok zepzdl odkd

e ,zeziixad ewlgp ok` :`xnbd zvxznéâéìt àäádf xaca - §¨§¦¥
,ewlgpøáñ øîy zxaeq dipyd `ziixad -,àeä àøeiL 'úðî ìò' ©¨©©§¨¦¨

.zepznd z` envrl xiiyny yexita xne`k `edeøáñ øîe- ©¨©
y zxaeq dpey`xd `ziixad eli`e,àeä àøeiL åàì 'úðî ìò'`l` ©§¨©¦¨

.dvxiy inl opzil leki e`pz lg `ly oeike ,i`pz
:dpyna epipyBì øîàexiagl l`xyi'åëå äéòî éða éì øBëîeide ¨©§¦§¥¥¤¨

epnid ogwl .mincd on el dkpn epi`e odkl opzep ,zepzn oda
.mincd on el dkpne odkl opzep ,lwyna

:zepznd inc z` dkpn dpewd ote` dfi`a zx`an `xnbdøîà̈©
eðL àì ,áøzepznd xign z` dkpn dpewdy ,df oic epizpyna ©Ÿ¨
,gwnd incnàlàote`aì÷MLgweldBîöòìoeiky ,xyad z` ¤¨¤¨©§©§

,odinc el oziy eraezl leki odkd oi` ,zepzna rbp `l xkendy
.gahdn mraezle xefgl leki gwelde ,gweldn mraez `l`ìáà£¨

m`Bì ì÷Ldçaè,zepznd mr xyad z` envrçahä íò ïécä- ¨©©¨©¦¦©©¨
oeik ,zepznd z` el oziy gahd z` s` reazl odkd leki
od m` jkitl .mdilr olfbk aygp gwell opzil oda rbpyky
mlyi gahde ,odkl opzie gweld cin gahd olhi zeniiw oiicr
z` odkl gahd ozi ,gweld olk` xak m`e .ecqtd z` gwell

:wlegd zrc z` `xnbd d`iane .odinceléôà ,øîà éqà áøå§©©¦¨©£¦
Bì ì÷Ldçaè,zepznd mr xyad z`Bnò ïécäz` raez odkd - ¨©©¨©¦¦

.odkl jiiyd xya ecia wifgn `ede li`ed ,el opziy gweld
:`xnbd zl`ey .iq` axe ax zwelgn mrh z` zxxan `xnbd

àîéìy xn`p m`d -éâìôéî à÷ àcñç áøãaxn`y oica ewlgp - ¥¨¦§©¦§¨¨¦§§¥
,`cqg axàcñç áø øîàc(:`iw w"a)y mc` ,ìæbutgeLàééúð àìå §¨©©¦§¨¨©§Ÿ¦§¨£

epnn,íéìòaä,milrad zeyxa cnerk utgd aygpåm`øçà àa ©§¨¦§¨©¥
Bìëàåm` ,lfbpd cia dxixad ,mlerdn ecai` e`äáBb äfî ,äöø ©£¨¨¨¦¤¤

zayda aiigzd lfbyk cin ixdy ,envr olfbdn einc lhep -
m`e ,dinc e` dlifbdäáBb äfî ,äöø,elk`y inn einc lhep - ¨¨¦¤¤

,ezeyxn e`ived ezlik`ae y`iizpy mcew elk`y oeikúéà øîc§©¦
àcñç áøc déìinn zeabl lekiy ,`cqg axk dfa xaeq axy - ¥§©¦§¨

odkd dvex m`y ezpeeke ,gahd mr oicdy xn` okle ,dvxiy
,gweld z` reazl lekiy oicd `ede ,gahd z` reazl lekiøîe©

àcñç áøc déì úéìxaeqe `cqg ax lr wleg iq` ax eli`e - ¥¥§©¦§¨
gweld cia dlifbd oiicr m` `l` ,mdipy z` reazl leki epi`y
o`k okle ,olfbd z` wx raez dlk` m`e ,eze` wx reazl leki

.ecia zepzndy ,gweld z` wx reazl odkd lekiy xaq
:`xnbd dgecàì`l` ,mzwelgn mrh df oi` -úéà àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¦
àcñç áøc eäìlekiy ,`cqg axk mixaeq iq` ax mbe ax mb - §§©¦§¨

,dvxiy inn zeabléâìôéî à÷ úBìæâð äpeäk úBðzîa àëäåo`ke - §¨¨§©§§¨¦§¨¨¦§§¥

e` ,zepenn x`yk dpedk zepzna dlifb ipiipw yi m`d ewlgp
odixd ody mewn lka ,deab gkn oda mikef mipdkdy oeiky

,mzeyxaøáñ øîcody xaeq axy -,úBìæâðolhpyk `linne §©¨©¦§¨
odkd lekie ,odinca aiigzde 'olfb' dyrp gwell opzpe gahd

eraezl,ezeyxa opi`y s`øáñ øîey xaeq iq` axe -ïéà ©¨©¥
zepzndúBìæâðraez okle ,odkd ly odixd ody mewn lka `l` ¦§¨

aiigzn oey`xd oi`e ,el opziy ,ecia ody gweld z` odkd
.zeniiw ody onf lk odinca

:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbdàäì dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨§¨
dîöò éðôa àzòîLipta xack ef mi`xen` zwelgn mipeyd yi - §©§¨¦§¥©§¨

,epizpyn yexita zwelgnk `le ,envräpeäk úBðzî ,øîà áø©¨©©§§¨
,úBìæâð.dzr ezeyxa opi`y s` olfbdn mraez odkdeéqà áøå ¦§¨§©©¦

,úBìæâð ïéà äpeäk úBðzî ,øîàody inn odkd mraez mlerle ¨©©§§¨¥¦§¨
.dry dze`a ezeyxa

äðùî
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,ely `edy dprha edylk utgåéìòz` `iadl lhenäéàøä ¨¨¨§¨¨
ixd o`ke ,ecin e`ivedl egka oi` di`x `iad `l m`e ,`ed elyy
m` jkitl ,ecin `ivend `ed odkde ,xbd zwfga dlek dndad

.zepznd z` odkl zzl aiig epi` dhgyp izn di`x oi`

àøîâ
z` zzln xeht dndad dhgyp izn wtq yiyky dpyna epipy

:zxg` dpynn dxizq d`ian `xnbd .dizepznàúà ék`ayk - ¦¨¨
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,yiwl oa oernyéðèéð÷z ìàyndn il zeywdl,d`t zkqna dp ©©§¦¥¦
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המשך בעמוד עד

oifge` mipy` cenr clw sc ± oey`x wxtzereay
åäðéîøåÐ "ily zepzndy zpn lr" el xn`e ,l`xyil dnda xkny odk Ð

dil iiepz`l ivn `l ,dil oiaf dnda dlekc oeikc .dvxiy odk lkl l`xyi opzep
,d`pd zaeh `l` oda el oi`e ,edpip mipdk ly `l` ely opi`y ,zepzn` i`d

.zepzna aiigc dpin rny mewn lknøåéù õåçxiiyy rnyn xeiy oeyl Ð
,gweld xeht ,jkitl .oxkn `le zepznd
ded l`xyia dzeekce .od odk ly ixdy
dilr Ð dhgy `edy oeikc ,gweld aiign

.edpiazinl `inxàåä àøåéù åàì úðî ìò
mpziy zpn lr el xkn lkd ,d`pz `l` Ð

.zepzdl gk ea oi` `ede .elåäðéîøåÐ
.`ziixa` `ziixaåðù àìgwlc `kid Ð

,odkl gwel opzep :ipzwc ,lwyna epnid
.gahd on minc raeze xfeg `edeàìàÐ

rbp `l gahc oeikc .envrl gwel olwyyk
df ,jkitl .odk ly mixac lra epi` Ð oda
lry mincd el l`ey `ede ,opzep gweld

.ozil lhen did gahdçáè åì ïì÷ù ìáà
ïéãälr s` ezriaze ezwelgne ,odk ly Ð

oira yi m` ,odilr xfeg gahde ,`ed gahd
yixa dl yxtn ikde .odkl opzep Ð
gahd mr s`c ,(`,ehw) `nw `aaa "lfebd"

.dcedi iax xn`wåîò ïéãäodk ly epic Ð
dpyie li`ed ,`ed gweld mr ezriaze

.jli ,my `edy mewna Ð oira dlfbláø
.`cqg axc dil zi` Ðäáåâ äæî äöøÐ

ded Ð oexg`d df elk` ye`i mcewc oeikc
ye`i inwn lk `dc .ediilr olfb edi` dil
`kid lk ,iniiw ediixnc ediizeyxa Ð

.edpzi`càìolfbdy ,`nlrc olfba Ð
.mlyl ezlfba eze` dpewúéà àîìò éìåëã

àãñç áøã åäìmr oecl lfbp dvx m`c Ð
.oeci Ð oey`xdàëäåzepzn lfba Ð

dpedk zepzn :xaq xn .ibltinw dpedk
zxezc ,mlyl ezlfba olfb aiigzpe ,zelfbp

.odilr lfbúåìæâð íðéà øáñ øîågk oi` Ð
oikledy mewn lk ,oira ody onf lke .olfbl
ezzl elv` mdy in lr lhen aegd Ð

.odilr olfb dyrp `l oey`xde ,odkléôàá
äùôð,oizipzn`e "epy `l" oeyla `le Ð

.lirlckúåìæâð äðåäë úåðúîÐ
oey`xd mr oecl odk dvx m`y ,oxn`ckl

.oeci Ð÷ôñ àîìàdpedk zepzn Ð
eilr exiagn `ivend :opixn`c ,`lewl

.di`xdäî÷ä êåúáù,mixvewd iptl Ð
.myl mixvewd eribd `l oiicryéøälk Ð

`l` hwl oi`c ,ziad lral oda `vnpd
.dxivw zrya xyepdíéðåéìòäoihg Ð

hwl :xninl `ki` ,xegd it lry mipeilrd
.dxivw zrya oilayd on exypy ,od

íéðåúçúäå.xeg ly ezirwxway Ðìòáì
úéáä.my milnp meqpk dxivw mcewc Ðè÷ì è÷ì ÷ôñùiax Ð oizipzn mzqe ,`xnegl `witq ,dpedk zepznl oicd `ede ,miipr zepzn iab xi`n iaxl `nl` Ð

.`lewl `witq :ipzwe ,`id xi`néðèéð÷ú ìàx ixac" zipyy enk dze` dpey ipi`y .`id d`cigi Ð "hwl hwl wtq" ipzwc `dc Ðdcedi iax ixac" `l` ,"xi`n ia
."xi`n iax meyn `xb` oaåì ,äéì øîà.yiwl yix Ðìãú ïá ïåùìá àìà äúåà äðùú ìàoa enyy mleray dhey mya `l` dze` dpey dz` oi` elit` Ð

.dizlinl xn`w `nrh `dc ,jl `iyw ikd elit` ,lczïéðéãá àîéìéà.oica zekf el ze`xl Ðêìùî ÷ãö.el oze Ðäøôdz`e ,dizepzna df wtq jl clepyk Ð
.zcner dzid ieb ly zwfga ixdy ,dxeht `id ixd Ð dpey`xd dzwfg lr dcinrnäî÷,`ed aeig zwfg Ð dzwfg lr dcinrn dz`e ,hwla wtq jl clepyk Ð

.`id l`xyi lyc ,jkl zcner `id mlerncäìç áåéç."mkizeqixr" (eh xacna) aizkc ,xhet iebd leblbe .daeig ied Ð da lblbyn ,dleblb xg` jled lkd Ð
.opiqxb "aiig Ð wtq m` ,xeht Ð dlblbzp xiibzp `ly cr m`"äìç`l` dyecw oda oi` zepzn la` .dwfg` opiknq `l ,jkld .dzin oer da yiy ,`xeqi` wtq Ð

.di`xd eilr exiagn `ivende ,oenn oicåúùà ïáø÷,dieb dzidyk dcli wtq Ð`iazy cr miycwa lek`l `ed zxk xeqi` wtqc ,oaxw d`ian Ð dxiibzpyn wtq
.zxk yepre ,miycwa xeq` mixetk xqegnc .dxtkäìçå.dzin wtq Ðäøåäè äîäá øåëáådia zil ezc ,a`zqiy cr oizndl jixve .uega ehgeyl zxk wtq Ð

.enena `ed elke`e ,oenn oic `l`øåëáå.dixeqi` irewt`l ,epeictl dlh eilr yixtdl jixve ,epctiy cr d`pda xeq` :(a,h) zexekaa xn`c o`nk ,xeng xht Ð
.di`xd eilr exiagn `ivend Ð `ed wtqc oeike ,`ed odkc `penn `l` dilr dyecw `inx `l oeict ly dyc .ely `ede ,ecia dlhd akrne
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õåç,"zpn lr" dil xn` ik :xn`z m`e Ð `ed `xeiy e`l zpn lr `ed `xeiy

`l` dndad el ozp `ly ,lha gwnd ,ok m` Ð dvxiy odk lkl opzep :opixn`c

ozi `l m`e ,ely zepznd eidiy epzdy ixiinc :xnel yie !ely zepznd eidiy zpn lr

dxez ezyxdy ,dxeza aezky dn lr dpzn enk ied :inp i` .lha gwnd didi `l Ð el

.dvxiy in lkl mpziløîãaxc dil zi`

,`cqg axc dil zi` axc yxtl oi` Ð `cqg

mr elit` ,epiid Ð ax xn`wc "oey`xd mr"e

ipyd mr oicd iq` axl ,ok m`c .oey`xd`le

`ae milrad ey`iizp `le lfba ,oey`xd mr

lkei `ly biltc o`n `kil `dc ,elk`e xg`

`ed elk`y xg`ae .lfebd oey`xd on zeabl

yxtl yi `l` .`cqg axc dil zilc `ki`c

`wec oicdc ,`cqg axc dil zil axc :`kti`

oicde ,`cqg axc dil zi` iq` axe .gahd mr

edl zi` `nlr ilekc" :igce .gweld mr s`

"ibltin `w zelfbp dpedk zepznae ,`cqg axc

,epiid Ð "gahd mr oicd"e ,zelfbp xaq axc Ð

oicdc xaq iq` axe .`cqg axk ,gahd mr s`

.zelfbp oi` zepzndy itl ,gweld mr `weec

.`xwirn xninl ira dedc i`nn `kti` iede

oira zepzn oi`ya i` :ixiin `w i`nac :dnize

dpedk zepzn wifnc oiwxit yixa opixn` `d Ð

xn`w ikid Ð oira md m`e !xeht ,olk` e`

yixa rnyn `d ?ibltin `w `cqg axcac

mdc `kidc (a,`iw `nw `aa) "`xza lfebd"

`l` ,`cqg axc` biltc o`n `kil ,oira

lfebd :`irye` iax ipzc .olk`yk `weec

gipd .mlyln oixeht Ð eipa z` lik`ne

dlfb oi` ,mlyl miaiig Ð zniiw dlfb ,odiptl

`zaeiz iedz `nil :jixte .'ek oixeht Ð zniiw

iz` ,dilr biltc o`nlc rnyn .`cqg axc

la` ,mixeht zniiw dlifb oi` `wecc xity

.oeir jixve !mlyl miaiig zniiw dlfba

éäðéîøåÐ 'ek dnwd jezay milnpd ixeg

meyn `l` opax ibilt `lc ,jixt inp opaxn

,jklid .meqpk milnp i`ce mipezgzc ixaqc

eid Ð wtq eid m` `d .ziad lra ly md

Ð hwl wtqy ,mipeilr enk ,hwl iedc micen

.hwl
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¯øéébúpMî ,øeèt¯÷ôñ .áéiç¯àéöBnäL ,øeèt ¨¦¤¦§©¥©¨¨¥¨¤©¦
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קעט oifge` mipy` cenr clw sc ± oey`x wxtzereay
åäðéîøåÐ "ily zepzndy zpn lr" el xn`e ,l`xyil dnda xkny odk Ð

dil iiepz`l ivn `l ,dil oiaf dnda dlekc oeikc .dvxiy odk lkl l`xyi opzep
,d`pd zaeh `l` oda el oi`e ,edpip mipdk ly `l` ely opi`y ,zepzn` i`d

.zepzna aiigc dpin rny mewn lknøåéù õåçxiiyy rnyn xeiy oeyl Ð
,gweld xeht ,jkitl .oxkn `le zepznd
ded l`xyia dzeekce .od odk ly ixdy
dilr Ð dhgy `edy oeikc ,gweld aiign

.edpiazinl `inxàåä àøåéù åàì úðî ìò
mpziy zpn lr el xkn lkd ,d`pz `l` Ð

.zepzdl gk ea oi` `ede .elåäðéîøåÐ
.`ziixa` `ziixaåðù àìgwlc `kid Ð

,odkl gwel opzep :ipzwc ,lwyna epnid
.gahd on minc raeze xfeg `edeàìàÐ

rbp `l gahc oeikc .envrl gwel olwyyk
df ,jkitl .odk ly mixac lra epi` Ð oda
lry mincd el l`ey `ede ,opzep gweld

.ozil lhen did gahdçáè åì ïì÷ù ìáà
ïéãälr s` ezriaze ezwelgne ,odk ly Ð

oira yi m` ,odilr xfeg gahde ,`ed gahd
yixa dl yxtn ikde .odkl opzep Ð
gahd mr s`c ,(`,ehw) `nw `aaa "lfebd"

.dcedi iax xn`wåîò ïéãäodk ly epic Ð
dpyie li`ed ,`ed gweld mr ezriaze

.jli ,my `edy mewna Ð oira dlfbláø
.`cqg axc dil zi` Ðäáåâ äæî äöøÐ

ded Ð oexg`d df elk` ye`i mcewc oeikc
ye`i inwn lk `dc .ediilr olfb edi` dil
`kid lk ,iniiw ediixnc ediizeyxa Ð

.edpzi`càìolfbdy ,`nlrc olfba Ð
.mlyl ezlfba eze` dpewúéà àîìò éìåëã

àãñç áøã åäìmr oecl lfbp dvx m`c Ð
.oeci Ð oey`xdàëäåzepzn lfba Ð

dpedk zepzn :xaq xn .ibltinw dpedk
zxezc ,mlyl ezlfba olfb aiigzpe ,zelfbp

.odilr lfbúåìæâð íðéà øáñ øîågk oi` Ð
oikledy mewn lk ,oira ody onf lke .olfbl
ezzl elv` mdy in lr lhen aegd Ð

.odilr olfb dyrp `l oey`xde ,odkléôàá
äùôð,oizipzn`e "epy `l" oeyla `le Ð

.lirlckúåìæâð äðåäë úåðúîÐ
oey`xd mr oecl odk dvx m`y ,oxn`ckl

.oeci Ð÷ôñ àîìàdpedk zepzn Ð
eilr exiagn `ivend :opixn`c ,`lewl

.di`xdäî÷ä êåúáù,mixvewd iptl Ð
.myl mixvewd eribd `l oiicryéøälk Ð

`l` hwl oi`c ,ziad lral oda `vnpd
.dxivw zrya xyepdíéðåéìòäoihg Ð

hwl :xninl `ki` ,xegd it lry mipeilrd
.dxivw zrya oilayd on exypy ,od

íéðåúçúäå.xeg ly ezirwxway Ðìòáì
úéáä.my milnp meqpk dxivw mcewc Ðè÷ì è÷ì ÷ôñùiax Ð oizipzn mzqe ,`xnegl `witq ,dpedk zepznl oicd `ede ,miipr zepzn iab xi`n iaxl `nl` Ð

.`lewl `witq :ipzwe ,`id xi`néðèéð÷ú ìàx ixac" zipyy enk dze` dpey ipi`y .`id d`cigi Ð "hwl hwl wtq" ipzwc `dc Ðdcedi iax ixac" `l` ,"xi`n ia
."xi`n iax meyn `xb` oaåì ,äéì øîà.yiwl yix Ðìãú ïá ïåùìá àìà äúåà äðùú ìàoa enyy mleray dhey mya `l` dze` dpey dz` oi` elit` Ð

.dizlinl xn`w `nrh `dc ,jl `iyw ikd elit` ,lczïéðéãá àîéìéà.oica zekf el ze`xl Ðêìùî ÷ãö.el oze Ðäøôdz`e ,dizepzna df wtq jl clepyk Ð
.zcner dzid ieb ly zwfga ixdy ,dxeht `id ixd Ð dpey`xd dzwfg lr dcinrnäî÷,`ed aeig zwfg Ð dzwfg lr dcinrn dz`e ,hwla wtq jl clepyk Ð

.`id l`xyi lyc ,jkl zcner `id mlerncäìç áåéç."mkizeqixr" (eh xacna) aizkc ,xhet iebd leblbe .daeig ied Ð da lblbyn ,dleblb xg` jled lkd Ð
.opiqxb "aiig Ð wtq m` ,xeht Ð dlblbzp xiibzp `ly cr m`"äìç`l` dyecw oda oi` zepzn la` .dwfg` opiknq `l ,jkld .dzin oer da yiy ,`xeqi` wtq Ð

.di`xd eilr exiagn `ivende ,oenn oicåúùà ïáø÷,dieb dzidyk dcli wtq Ð`iazy cr miycwa lek`l `ed zxk xeqi` wtqc ,oaxw d`ian Ð dxiibzpyn wtq
.zxk yepre ,miycwa xeq` mixetk xqegnc .dxtkäìçå.dzin wtq Ðäøåäè äîäá øåëáådia zil ezc ,a`zqiy cr oizndl jixve .uega ehgeyl zxk wtq Ð

.enena `ed elke`e ,oenn oic `l`øåëáå.dixeqi` irewt`l ,epeictl dlh eilr yixtdl jixve ,epctiy cr d`pda xeq` :(a,h) zexekaa xn`c o`nk ,xeng xht Ð
.di`xd eilr exiagn `ivend Ð `ed wtqc oeike ,`ed odkc `penn `l` dilr dyecw `inx `l oeict ly dyc .ely `ede ,ecia dlhd akrne
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õåç,"zpn lr" dil xn` ik :xn`z m`e Ð `ed `xeiy e`l zpn lr `ed `xeiy

`l` dndad el ozp `ly ,lha gwnd ,ok m` Ð dvxiy odk lkl opzep :opixn`c

ozi `l m`e ,ely zepznd eidiy epzdy ixiinc :xnel yie !ely zepznd eidiy zpn lr

dxez ezyxdy ,dxeza aezky dn lr dpzn enk ied :inp i` .lha gwnd didi `l Ð el

.dvxiy in lkl mpziløîãaxc dil zi`

,`cqg axc dil zi` axc yxtl oi` Ð `cqg

mr elit` ,epiid Ð ax xn`wc "oey`xd mr"e

ipyd mr oicd iq` axl ,ok m`c .oey`xd`le

`ae milrad ey`iizp `le lfba ,oey`xd mr

lkei `ly biltc o`n `kil `dc ,elk`e xg`

`ed elk`y xg`ae .lfebd oey`xd on zeabl

yxtl yi `l` .`cqg axc dil zilc `ki`c

`wec oicdc ,`cqg axc dil zil axc :`kti`

oicde ,`cqg axc dil zi` iq` axe .gahd mr

edl zi` `nlr ilekc" :igce .gweld mr s`

"ibltin `w zelfbp dpedk zepznae ,`cqg axc

,epiid Ð "gahd mr oicd"e ,zelfbp xaq axc Ð

oicdc xaq iq` axe .`cqg axk ,gahd mr s`

.zelfbp oi` zepzndy itl ,gweld mr `weec

.`xwirn xninl ira dedc i`nn `kti` iede

oira zepzn oi`ya i` :ixiin `w i`nac :dnize

dpedk zepzn wifnc oiwxit yixa opixn` `d Ð

xn`w ikid Ð oira md m`e !xeht ,olk` e`

yixa rnyn `d ?ibltin `w `cqg axcac

mdc `kidc (a,`iw `nw `aa) "`xza lfebd"

`l` ,`cqg axc` biltc o`n `kil ,oira

lfebd :`irye` iax ipzc .olk`yk `weec

gipd .mlyln oixeht Ð eipa z` lik`ne

dlfb oi` ,mlyl miaiig Ð zniiw dlfb ,odiptl

`zaeiz iedz `nil :jixte .'ek oixeht Ð zniiw

iz` ,dilr biltc o`nlc rnyn .`cqg axc

la` ,mixeht zniiw dlifb oi` `wecc xity

.oeir jixve !mlyl miaiig zniiw dlfba

éäðéîøåÐ 'ek dnwd jezay milnpd ixeg

meyn `l` opax ibilt `lc ,jixt inp opaxn

,jklid .meqpk milnp i`ce mipezgzc ixaqc

eid Ð wtq eid m` `d .ziad lra ly md

Ð hwl wtqy ,mipeilr enk ,hwl iedc micen

.hwl
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קפ
oifge` mipya cenr clw sc ± oey`x wxtzereay

'åë æâä úéùàø,jklid .`penn `l` ,ediilr `xeqi` `inx `l edlek jpd lk Ð
.`lewl owitqøåîç øèô ïåéãôå.envrl `ede ,dlh yixtn :ziyixtck Ðäî÷

äéìò éîø äî÷àwtq ,xb ly dnwa xhtc xi`n iaxl gky` izixg` `zipzn Ð
ipye ."hwl hwl wtq" ipzwc `d` diinxe .xiibzpyn wtq xiibzpy mcew dxvwp
.dze` dpey ip` `xb` oa oeyla :dil

øùéëá.mewn Ðïéàéáî ïéàjixv oi` Ð
oxebd on dnexz `iadle gexhl l`xyi

.d`iane jled odk `l` ,odk cil xirlíàå
'åë ïäë íù ïéàdyext`l ira ,`nl` Ð

ira inp ikd .odk gkync cr drepv`le
!miipr gkync cr drepv`läîåøú éðàù

äìáèã.lah meyn eilr lkd zxqe` Ð
.yixtdl jixv egxk lr ,jkitlâåìîì

íéìâòá,oxer mr oigzexa oze` oibleny Ð
.xerd mr oze` oilke`eèéùôäì éàùø ïéà

òåøæä úà`edy enk odkl epzep `l` Ð
.exeraéçìä úà èéùôé àì ùàøäÐ

xnvd s`y ,`xizi `xwn onwl opiaxnck
oky lke ,el ozil aiig `ed miyak y`xay

.xerdïäë íù ïéà íàåel zzl Ð
.zepzndíéîãá íúåà íéìòîz` mW Ð¨

mdinc ozepe ,zepznd lke`e ,zepznd inc
.oey`x `ad odklåäá àáéúë äðéúðÐ
.odkl opzil eilreàøéúé áåæòú àìàÐ

il dnl ,hwla aizkc?miyecw"a cg
,iieaxl e`l ,"ayk e` xey"a cge ,"eidz
mripvdl eilry miipr oi`y mewna elit`y

!miipr `vniy cr'åë úåììåòáå èøôá áééç
edlekac ,mlekn xeht xwtdc ab lr s` Ð
.xwtd ly `le Ð "jnxk" ,"jxivw" aizk
hxt ,xnype lke` `edy lk :opz edlekae
`xizi "aefrz" ipd` ikdl .xwtd lyl
i`d ik ,xwtd iiez`l Ð edleka aizkc
d`te hwla .dia dkfe edi` xcdc `peeb
,"eidz miyecw"a cg :`xizi "aefrz" aizk
,hwl epiid mxka hxte ."ayk e` xey"a cge
`l jnxke" :"eidz miyecw"a cg Ð zeller
xevaz ik" (ck) dxez dpyna cge ."llerz
iab cg Ð dgky ."jixg` llerz `l jnxk
opixn`c ,mxk zgky iab cge ,oli` zgky

.dgky ef Ð "jixg`" :(`,`lw) lirlà÷ù
éøðéããxg` mewnn eglyy adf ixpic Ð

.daiyid ipaláåùç íãà àîéà úéòáéàå
mcwl leki ,daiyi y`x dpenn oebk Ð
elit` exiyrdle elcbl eilr ixdy .zekfle
.`nlrn dil iz`c i`nn oky lke ,elyn

äðùîäáåëøà ìù ÷øô ïîdaekx` Ð
.y`xd mr zxknpdãé ìù óë ãò.o"eclty` oixewy szk ly agx mvr Ðøéæð ìù àåäå.zlhip jk (e xacna) xifpa xen`d "dlya rexf" oke Ðìâøá åãâðëå

÷åù.jxid lk ,epiidc .`nh`c `wea cr daekx` ly wxtd on zenvr izy ied inp ,(f `xwie) minlya xen`d Ðìâø ìù êáåñmvre zilewd oiay wxt epiid Ð
.irvn`éçì ìù ÷øôämiigl ,epiidc .drilad zia ,dpw ly dgzte .`zirwt `edy ,raek ietiy cr ,zxbxb ly dwit cr dhn itlk jzege ,mircvd lv` Ð

.oeyld mr zepezgzdàøîâòåøæä."rexfd odkl ozpe" Ðàáø øîàãë,zg`a `l` bdep epi` :xn`c ,dcedi iaxc `ail` (`,`v oileg) "dypd cib" wxta Ð
.oini ly :zrxkn zrcde'ä`z` i`nl "miigld"c Ðäá÷ä êåúáù áìçå äá÷ä ìù áìç ?.mexwd alg Ðäôé ïéò åá åâäð íéðäë.milrad on elhil `ly Ð

."dawde" `xizi `"dn dil `wtpc `ed mipdk ly `ziixe`cnc `nl`úåøåîç éùøåã.minezqd ze`xwn Ðíéøîåà åéäoini lyc olpn Ð?.`kdnãéoipzepy Ð
dngln dyery ci efi`e .exky dfe ,mler zpedk zixa el dpzip jk lry ,qgpt ly eci cbpk Ð odkl?.oini ly :xne` iedïéùã÷åîä òåøæ.xifp li` ly Ðãåîìú

åðúú øîåì."odkl dnexz" Ðïéìåç òåøæ.dpedk zepzn Ðäîò äèéçù úéáå.dwitd on xzei oeqkl`a x`evd wnera qtez ,epiid Ðàìå ä÷éôä ãò íìåòì
àéù÷"dhigy zia" dl ixwc `ziixa Ð?dhigy zia dl ixw `lc oizipzne .drilad zian dlrnl dhigy xiyknc ,`id `pipg iax?.`id opaxàîéà úéòáéàå

ipzwc "dnr" i`de ,`id opax inp `ziixa Ð?.dwitd mr lhip iglde ,dhigy zia x`yp did dndad mr `l` ,igld mr e`l
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úéùàøipzil ,ilah zepznc (a,alw) lirl dil zi`c o`nl :dniz Ð zepznde fbd

eedc ,zepznd enxedy xg` Ð xehtle ,enxedy mcew Ð aeigl zepzn inp

!xehtle aeigl d`nh dnda xekaa ipzc ikid ik .elyä÷éôzrah `id Ð zxbxb ly

.dwitk dlebr dieyry ,dlecbd

òåøæäwxt iyxcc opaxl elit` Ð zpneind

Ð "jxid" :(a,ev oileg) "dypd cib"

`lc ,ecen `kd ,jxi dileka dixeqi` hiytc

.ikd yxcnl jiiyéùøåãyxit Ð zexeng

.dyrnd oink :oe`b dicrq ax mya jexra

.jiyrn dn Ð "jxng edn" inx` oeylac
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¯äî÷ :øîà ïéáø àúà ék .øeèôìäîwà.déì éîø ¦§¦£¨¨¦£©¨¨©¨¨§¥¥

òøæ éåìøLéëaàúà .è÷ì ì÷Lîì íéiðò eåä àìå , ¥¦¨©§¦©§¨¨£¦¦§¦§©¤¤£¨
"íúà áæòz øbìå éðòì" :déì øîà ,úLL áøc dén÷ì§©¥§©¥¤£©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨

¯àìåíéáøBòìàìåíéôlèòìïéàéáî ïéà :éáéúéî . §Ÿ¨§¦§Ÿ¨£©¥¦¥¦¥¥§¦¦
àì äîeøzïøBbîàìå øéòìøaãnîïéà íàå ,áeMiì §¨Ÿ¦¤¨¦§Ÿ¦¦§¨©¦§¦¥
ïäk íL¯äøt øëBNdàéáîe!äîeøz ãñôä éðtî , ¨Ÿ¥¥¨¨§¦¨¦§¥¤§¥§¨

¯äîeøz éðàL¯äìáèc.dì Léøôî àìc àéâñ àìå ,¯àìc úBðzî éøäåéìáèíB÷î :àéðúå , ¨¥§¨§¨§¨§¨©§¨§¨©§¦¨©£¥©¨§¨¨§¦§©§¨¨
eâäpLâBìîìíéìâòa¯Làøä úà èéLôäì .òBøfä úà èéLôé àì¯.éçlä úà èéLôé àì ¤¨£¦§©£¨¦Ÿ©§¦¤©§©§©§¦¤¨ŸŸ©§¦¤©¤¦

ïäk íL ïéà íàå¯!ïäk ãñôä éðtî ,ïìëBàå íéîãa ïúBà ïéìòî¯,äpeäk úBðzî éðàL §¦¥¨Ÿ¥©£¦¨§¨¦§§¨¦§¥¤§¥Ÿ¥¨¥©§§¨
äðéúð"c.déa àáéúk "äðéúð" :éîð äîeøz ,éëäì úéúàc àzLä .déa àáéúk "¯"áæòz" àlàå ¦§¦¨§¦¨¥¨§¨§¨¥§¨¦§¨©¦§¦¨§¦¨¥§¤¨©£Ÿ

?éì änì àøéúé¯Bøöáe íékLä øçMìå ,Bîøk úà øé÷ônä :àéðúãëì¯úBììBòáe èøôa áéiç §¥¨¨¨¦§¦§©§¨©©§¦¤©§§©©©¦§¦§¨©¨§¤¤§§
äçëLáeïî øeèôe ,äàôáeúBøNònäàeää .àwNéîà éaø íéã÷ ,àLøãî éáì àúàc éøðéãc §¦§¨§¥¨¨¦©©£§©©¨§¦¨¥©£¨§¥¦§§¨¨¥©¦©¦
.ïäa äëæå¯"ïúðå" áéúk àäå ?éëä ãéáò éëéäå¯!Bîöòî ìBhiL àìå¯íéiðòì éîð éîà éaø §¨¨¨¤§¥¦¨¥¨¦§¨§¦§¨©§Ÿ¤¦¥©§©¦©¦©¦©£¦¦

ìBãbä ïäkäå" :àéðúc ,éðàL áeLç íãà :àîéà úéòaéàå .ïäa äëæ"åéçàî¯ìBãb àäiL ¨¨¨¤§¦¨¥¥¨¨¨¨¨¥§©§¨§©Ÿ¥©¨¥¤¨¤§¥¨
?BúBà ïéìcâî íéðäkä åéçàL ,Bì ïéà íàL ïépî :íéøîBà íéøçà .øLBòáe äîëça éBða åéçàî¥¤¨§§¨§¨§¤£¥¦§¦¦©¦¤¦¥¤¤¨©Ÿ£¦§©§¦

¯"åéçàî ìBãbä ïäkäå" :øîBì ãeîìz¯.åéçà ìMî eäìcbäðùîòBøfä eäæéà¯÷øtä ïî ©§©§©Ÿ¥©¨¥¤¨©§¥¦¤¤¨¥¤©§©¦©¤¤
ïî ÷BL :øîBà äãeäé éaø .÷BL ,ìâøa Bcâðëe .øéæð ìL àeäå ,ãé ìL ók ãò äáekøà ìL¤©§¨©©¤¨§¤¨¦§¤§¨¤¤©¦§¨¥¦

ãò äáekøà ìL ÷øtäCáBñéçì eäæ éà .ìâø ìL¯ãò ,éçì ìL ÷øtä ïîä÷ét.úøbøb ìL ©¤¤¤©§¨©¤¤¤¤¥¤¤¦¦©¤¤¤¤¦©¦¨¤©§¤¤
àøîâ"òøfä" :ïðaø eðz¯?ìàîN òBøæ àlà Bðéà Bà ,ïéîé òBøæ äæ øîBà äzà .ïéîé òBøæ äæ ¨©¨©©§Ÿ©¤§©¨¦©¨¥¤§©¨¦¥¤¨§©§Ÿ

"Cøiä" :àáø øîàãk ?àãeîìz éàî ."òøfä" :øîBì ãeîìz¯:éîð àëä ,CøiaL úðneéîä ©§©©§Ÿ©©©§¨§©£©¨¨©¨¥©§¤¤¤©¨¥¨¨©¦
"òBøfä"¯ïneénäòBøfaLøîö àéáäì ?àúà éàîì "íééçläå" .LàøaL,íéNákøòNå ©§©©§¨¤©§©§©§¨©¦§©£¨§¨¦¤¤¤§Ÿ§¨¦§¥¨

.äáwä CBúaL áìçå ,äáwä éab ìòL áìç àéáäì ?àúà éàîì "äáwäå" .íéLééz ï÷æaL¤¦§©§¨¦§©¥¨§©£¨§¨¦¥¤¤©©¥©¥¨§¥¤¤§©¥¨
àîòè ,íéìòaì eäeðúðe äôé ïéò Ba eâäð íéðäk :òLBäé éaø øîàc¯eâäðceâäð àì àä ,¯ ©£©©¦§ª©Ÿ£¦¨£©¦¨¨§¨©§¨¦©£¨§¨£¨¨¨£

çwiå" øîBà àeä ïëå .ãiä ãâðk òBøfä :íéøîBà eéä úBøeîç éLøBc .àeä déãécçîø."Bãéa ¦¥§¥£¨§¦©§©§¤¤©¨§¥¥©¦©Ÿ©§¨
øîBà àeä ïëå ,dòîLîk äá÷ ."ìlôéå ñçðét ãîòiå" øîBà àeä ïëå ,älôz ãâðk íééçìe§¨©¦§¤¤§¦¨§¥¥©©£Ÿ¦§¨©§©¥¥¨§©§¨¨§¥¥
òBøæ ,ïéîiä ÷BL àlà éì ïéà "ïéîiä ÷BL" :àëäî dì éúééî àpúå ."dúá÷ ìà äMàä úàå"§¤¨¦¨¤¢¨¨§©¨¨§¥¨¥¨¨©¨¦¥¦¤¨©¨¦§©

?ïépî ïéLc÷eî¯?ïépî ïéleç òBøæ ."äîeøz" :øîBì ãeîìz¯" :øîBì ãeîìzeðzzeäæéà" ." §¨¦¦©¦©§©§¨§©¦¦©¦©§©¦§¥¤
,àéL÷ àì !dnò äèéçL úéáe dìèBð :àéðúäå ."úøbøb ìL ä÷ét ãòå éçì ìL ÷øtä ïî éçì¤¦¦©¤¤¤¤¦§©¦¨¤©§¤¤§¨©§¨§¨¥§¦¨¦¨¨©§¨
ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòä .äìeñt úîøâeî :àéðúc ,ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø àäå ïðaø àä̈©¨©§¨©¦£¦¨¤©§¦§§©§¨§¤¤§¨¥¦©¦£¦¨¤©§¦§

?"dnò" éàîe ,ïðaø àäå àä :àîéà úéòaéà .äøLk àéäL úîøâeî ìò¯.äîäác dnò ©§¤¤¤¦§¥¨¦¨¥¥¨¨§¨©¨©©¦¨¦¨¦§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr clw sc oileg(iriax meil)

eli`eæbä úéLàøepzil aiige xiibzpy xg`l effb wtqy ep`v ly ¥¦©¥
,xehte okl mcew e` odklúBðznäåwtqy dawe miigl rexf - §©©¨

,opzil aiigzde xiibzpyn eznda dhgypïaä ïBéãôexekad epa - ¦§©¥
,ezectl aiige xiibzpy xg`l clep wtqyåly dyøèt ïBéãt §¦§¤¤

øBîçmpic el` lk ,odkl ezzl jixve xiibzpy xg`l clep wtqy £
,øeèôì.di`xd eilr exiagn `ivende oenn wtq `l` mpi`y oeik ¦§

oa oerny iax ziiyew z` xg` ote`a miqxeb yiy d`ian `xnbd
:opgei iax ly evexize yiwlàúà ék`ayk -ïéáø,laal,øîà ¦¨¨¨¦¨©

déì éîø äîwà äî÷,zxg` `ziixa `vn yiwl oa oerny iax - ¨¨©¨¨¨¥¥
xg`l dxvwp m`d xb ly dnw lr wtq yiyky zxne`d
yiy dywde ,miipr zepznn dxehty xi`n iax xaeq xiibzpy
zxne`d milnpd ixeg oipra d`ta dpynd oial dpia dxizq
dpyndy opgei iax el aiyd df lre ,hwlk hwl wtq xi`n iaxly
zrcly mixaeq minkg la` `xb` oa dcedi iax ixac `id d`ta

.wtqa xeht xi`n iax
:hwl oipra oic cnlp epnn dyrn d`ian `xnbdòøæ éåìz` ¥¦¨©

edcya`xwpd mewnì÷Lîì íéiðò eåä àìå ,øLékz` lehil - §¦¨§Ÿ££¦¦§¦§©
dàúà .è÷ìiel `a -úLL áøc dén÷ì.ea dyri dn le`yløîà ¤¤¨¨§©¥§©¥¤¨©

déìxn`p ,zyy ax(i hi `xwie)`l LnxM hxtE llFrz `l Lnxke' ¥§©§§Ÿ§¥¤¤©§§Ÿ
,hTlz,'íúà áæòz øbìå éðòìjxevl `weec mgipdl jixvy rnyn §©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
,miiprdíéôlèòì àìå íéáøBòì àìåoi`yk jkitl ,melk`iy §Ÿ¨§¦§Ÿ¨£©¥¦

.jnvrl mzgwl jl xzen miipr
:zyy ax lr `xnbd dywn,éáéúéîdnexz yixtnd iabl epipy ¥¦¥

milrady ,oxebaïéàéáî ïéàodkl `iadle gexhl mikixv mpi` - ¥§¦¦
d z`,áeMéì øaãnî àìå øéòì ïøBbî àì äîeøzjli odkd `l` §¨Ÿ¦¤¨¦§Ÿ¦¦§¨§¦

.dp`iaie,ïäk íL ïéà íàåmilradäøt øëBNdnexzd z` z`yl §¦¥¨Ÿ¥¥¨¨
dàéáîe,el dppzie odk `vniy cr dxneyl xirlãñôä éðtî §¦¨¦§¥¤§¥
,äîeøz.cqtidl dlelr xacna e` oxeba dpxi`yi m`y §¨

,oegwiy miipr oi` m`y ,miipr zepzn iabl oicd `ed dxe`kle
`ly ,mdl zzl miipr `vniy cr oxneyle xirl o`iadl jixv

.zyy ax ixack
:`xnbd zvxznäìáèc äîeøz éðàLly dpic `ed dpey - ©¦§¨§¨§¨

`eaz lk dxeq` dyixtd `ly cer lky ,dnexzoicn dlik`a ez
,lahdì Léøôî àìc àéâñ àìådyixtdl `ed jixv egxk lre - §Ÿ©§¨§Ÿ©§¦¨

`ly dxneyl jixv dyixtdy oeike ,ez`eaz z` xizdl ick
`lyk zxq`p ez`eaz oi` miipr zepzn iabl ok oi`y dn .cqtiz

.oyixtdl jixv epi` miipr my oi` m` jkitl ,oyixtd
:`xnbd dywnúBðzî éøäå,dawde miiglde rexfdéìáè àìc- ©£¥©¨§Ÿ¨§¥

,dlke`l xzene oiicr enxed `lyk lah zaygp dndad oi`y
àéðúåa `vnpdy ,el` zepzn iablíéìâòa âBìîì eâäpL íB÷î- §©§¨¨¤¨£¦§©£¨¦

ick migzex min jezl eilry xerd mr milbrd xya z` qipkdl
mr xerd z` lyal jk xg` elkeiy zpn lr xryd z` xiydl

,elke`le xyadòBøfä úà èéLôé àìodkl dppzi `l` xerdn Ÿ©§¦¤©§©
y`xd xer z` belnl `ly ebdpy mewna oke .dxera `idy enk

`l`Làøä úà èéLôäìok it lr s` ,xerdnéçlä úà èéLôé àì §©§¦¤¨ŸŸ©§¦¤©¤¦
.dxera `idy enk odkl dppzi `l`ïúBà ïéìòî ,ïäk íL ïéà íàå§¦¥¨Ÿ¥©£¦¨

íéîãa,zeey od dnk zepznd z` meyl jixv -ïìëBàåmilrad §¨¦§§¨
,eiptl `aiy oey`xd odkl odinc ozie ,envra,ïäk ãñôä éðtî¦§¥¤§¥Ÿ¥

lwlwzdl od zelelr odk `vniy cr dkgie oyixti m`y.
.miipr zepzna enk envrl ogwi `l recn ,jixacle

:`xnbd zvxzndéa àáéúk äðéúðc äpeäk úBðzî éðàLdpey - ©¦©§§¨¦§¦¨§¦¨¥
jkitl ,dpizp oeyl oda aezky meyn dpedk zepzn ly opic `ed
miipr zepzna ok oi`y dn ,odkl odinc xenyle oyixtdl jixv
miipr my oi`yk jkitl ,daifr `l` dpizp oeyl oda aezk `ly

.envrl ozgwl leki
iabl `ziixadn lirl d`aedy `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd

:xg` ote`a ,dnexzéëäì úéúàc àzLäoia wlgl z`ay zrk - ©§¨§¨¦§¨¦
ixd ,dpizp oda dxn`p `ly zepznl dpizp oda dxn`py zepzn
dyixtdl aiigy] dnexz oipra lirl zxn`y mrhd ilan mby

zepzn lr dnexzn zeywdl oi` [lah ez`eaz didz `ly ick
ik ,miiprénð äîeøzoeyl,déa àáéúk äðéúðxn`py(c gi mixac) §¨©¦§¦¨§¦¨¥

,dyixtdl eilr lhen ote` lka jkitl ,'FN oYY 'ebe LpbC ziW`x'¥¦§¨§¦¤
.dpizp oeyl oda aezk `ly miipr zepzna ok oi`y dn

dpedk zepzna `weecy ,lirl dxn`y dn l` zxfeg `xnbd
epivn `l miipr zepzna eli`e ,odkd xear oxneyl aezkd daix

:dywne ,dfk ieaixél änì àøéúé 'áBæòz' àlàåok m` recn - §¤¨©£§¥¨¨¨¦
ick `l` df oi` dxe`kl ,'aefrz' zxzein daiz hwla dxn`p
eze` zzl miipr `vniy cr edripvi miipr oi`y mewnay epcnll

.mdl
jxvp hwla 'aefrz' ly ieaixd :`xnbd zvxzn,àéðúãëì§¦§©§¨

Bøöáe íékLä øçMìå ,Bîøk úà øé÷ônäekfiy iptl eizexit gwle ©©§¦¤©§§©©©¦§¦§¨
miipr zepznn xehtd xwtd x`yk df oi` ,mixg` mda`l` ,áéiç©¨

äàôáe äçëLáe úBììBòáe èøôa.exiwtd `l eli`kåmle`øeèt §¤¤§¥§¦§¨§¥¨§¨
úBøNònä ïîdnn df oic ecnl jgxk lre .xwtd didy oeik ¦©©©§

xfegy dfk xwtd zeaxl ,miinrt 'aefrz' miipr zepzna xn`py
.ea dkefe

ie`x m`d ,daiyid ipal ze`aend zepzn oipra zxxan `xnbd
:`xnbd zxtqn .xg` oda dkfiy iptl oda zekfle micwdl mkgl

éøðéãc àwN àeääadf ixpic ly wy -,àLøãî éáì àúàc ©©¨§¦¨¥§¨¨§¥¦§¨¨
,ribdyk cine ,daiyid ipa xear xg` mewnn edeglyyíéã÷̈¦

[micwd-]ïäa äëæå énà éaø.mlek mixpica ©¦©¦§¨¨¨¤
:`xnbd zxxanéëä ãéáò éëéäå,jk zeyrl el xzen ji`e -àäå §¥¦¨¦¨¦§¨

áéúkdpedk zepzna(b gi my)ïúðå'rnyne ,'ebe 'rxGd odMl §¦§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©
odkl oze` epziy jixvyìBhiL àìåodkd oze`.Bîöòî`veike §Ÿ¤¦¥©§

envrn el ozgwl ie`x oi` daiyid ipal zeglypd zepzn dfa
:`xnbd daiyn .oze` el epziy mcew.ïäa äëæ íéiðòì énð énà éaø©¦©¦©¦¨£¦¦¨¨¨¤

áeLç íãà ,àîéà úéòaéàå,daiyi y`xl dpnzpy in oebkéðàL- §¦¨¦¥¨¨¨¨©¦
,zepzna envrn zekfl el xzene miyp` x`yn epic dpey,àéðúc§©§¨

xn`p lecb odka(i `k `xwie),'åéçàî ìBãbä ïäkäå'jixvy miyxece §©Ÿ¥©¨¥¤¨
.øLBòáe äîëça éBða åéçàî ìBãb àäiLeíéøîBà íéøçàyexclyiy ¤§¥¨¥¤¨§§¨§¨§¤£¥¦§¦

,jk df weqtnBì ïéà íàL ïépîenvr lyn daxd oenn lecbd odkl ¦©¦¤¦¥
BúBà ïéìcâî íéðäkä åéçàLlcbiy cr mpennn el ozil mikixv - ¤¤¨©Ÿ£¦§©§¦

,exyera mdn.åéçà ìMî eäìcb ,'åéçàî ìBãbä ïäkäå' øîBì ãeîìz©§©§©Ÿ¥©¨¥¤¨©§¥¦¤¤¨
elcbl eig` mikixvy ,daiyi y`xl dpnzny in iabl cnlp dfne
mixpicd lk z` lehil in` iaxl did xzen jkitle ,mdlyn
.mnvr lyn s` el zzl mikixv daiyid ipa x`y ixdy envrn

äðùî
dawde miiglde rexfd zpizp oic x`azp zencewd zeipyna
zxxan .miiglae rexfa llkp dn dpynd zxxan zrk .odkl

:dpyndòBøfä eäæéàepzil jixve rexf `xwp dndaa wlg dfi` - ¥¤©§©
y cid wlg edf :dpynd daiyn .odklìL ÷øtä ïîdäaekøà ¦©¤¤¤©§¨

epnn dlrnle ,y`xd mr zxknpd [jxad-] dpezgzdãòmvrd ©
z`xwpd,ãé ìL ókllka dpi` `ide ,szkd ly dagx mvr `idy ©¤¨

zirvn`d mvrd ,zenvr izy zelelk 'rexf'ay epiid .'rexf'd
.odilry xyad mr ,dilrny mvrde

:dpynd dtiqenådf wlgàeärexfd mbìLinly,øéæðxn`py §¤¨¦
mda(k-hi e xacna)mb ,'ebe 'li`d on dlWA rxGd z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤©§Ÿ©§¥¨¦¨©¦

.odilry xyad mr el` zenvr izy gwiy dpeekd myBcâðëely §¤§
,rexf `xwpd ciay wlg eze`ìâøa`xwpd wlgd `ed÷BLozipy ¨¤¤

mb dpeekde ,minly oaxw lk ly zipnid zixeg`d lbxd on odkl
mvrd z`e lbxd ly zirvn`d mvrd z` odkl zzl jixvy ok

.odilry xyad mr [zilewd] dpeilrd
äãeäé éaøe wleg,øîBàdy÷BL`edìL ÷øtä ïîdäaekøà ©¦§¨¥¦©¤¤¤©§¨

epnn dlrnle ,dpezgzdìâø ìL CáBñ ãòmvrd oiay wxtd cr - ©¤¤¤¤
mr zirvn`d mvrd wx `ed 'wey'y epiid .zilewl zirvn`d
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr clw sc oileg(iriax meil)

eli`eæbä úéLàøepzil aiige xiibzpy xg`l effb wtqy ep`v ly ¥¦©¥
,xehte okl mcew e` odklúBðznäåwtqy dawe miigl rexf - §©©¨

,opzil aiigzde xiibzpyn eznda dhgypïaä ïBéãôexekad epa - ¦§©¥
,ezectl aiige xiibzpy xg`l clep wtqyåly dyøèt ïBéãt §¦§¤¤

øBîçmpic el` lk ,odkl ezzl jixve xiibzpy xg`l clep wtqy £
,øeèôì.di`xd eilr exiagn `ivende oenn wtq `l` mpi`y oeik ¦§

oa oerny iax ziiyew z` xg` ote`a miqxeb yiy d`ian `xnbd
:opgei iax ly evexize yiwlàúà ék`ayk -ïéáø,laal,øîà ¦¨¨¨¦¨©

déì éîø äîwà äî÷,zxg` `ziixa `vn yiwl oa oerny iax - ¨¨©¨¨¨¥¥
xg`l dxvwp m`d xb ly dnw lr wtq yiyky zxne`d
yiy dywde ,miipr zepznn dxehty xi`n iax xaeq xiibzpy
zxne`d milnpd ixeg oipra d`ta dpynd oial dpia dxizq
dpyndy opgei iax el aiyd df lre ,hwlk hwl wtq xi`n iaxly
zrcly mixaeq minkg la` `xb` oa dcedi iax ixac `id d`ta

.wtqa xeht xi`n iax
:hwl oipra oic cnlp epnn dyrn d`ian `xnbdòøæ éåìz` ¥¦¨©

edcya`xwpd mewnì÷Lîì íéiðò eåä àìå ,øLékz` lehil - §¦¨§Ÿ££¦¦§¦§©
dàúà .è÷ìiel `a -úLL áøc dén÷ì.ea dyri dn le`yløîà ¤¤¨¨§©¥§©¥¤¨©

déìxn`p ,zyy ax(i hi `xwie)`l LnxM hxtE llFrz `l Lnxke' ¥§©§§Ÿ§¥¤¤©§§Ÿ
,hTlz,'íúà áæòz øbìå éðòìjxevl `weec mgipdl jixvy rnyn §©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
,miiprdíéôlèòì àìå íéáøBòì àìåoi`yk jkitl ,melk`iy §Ÿ¨§¦§Ÿ¨£©¥¦

.jnvrl mzgwl jl xzen miipr
:zyy ax lr `xnbd dywn,éáéúéîdnexz yixtnd iabl epipy ¥¦¥

milrady ,oxebaïéàéáî ïéàodkl `iadle gexhl mikixv mpi` - ¥§¦¦
d z`,áeMéì øaãnî àìå øéòì ïøBbî àì äîeøzjli odkd `l` §¨Ÿ¦¤¨¦§Ÿ¦¦§¨§¦

.dp`iaie,ïäk íL ïéà íàåmilradäøt øëBNdnexzd z` z`yl §¦¥¨Ÿ¥¥¨¨
dàéáîe,el dppzie odk `vniy cr dxneyl xirlãñôä éðtî §¦¨¦§¥¤§¥
,äîeøz.cqtidl dlelr xacna e` oxeba dpxi`yi m`y §¨

,oegwiy miipr oi` m`y ,miipr zepzn iabl oicd `ed dxe`kle
`ly ,mdl zzl miipr `vniy cr oxneyle xirl o`iadl jixv

.zyy ax ixack
:`xnbd zvxznäìáèc äîeøz éðàLly dpic `ed dpey - ©¦§¨§¨§¨

`eaz lk dxeq` dyixtd `ly cer lky ,dnexzoicn dlik`a ez
,lahdì Léøôî àìc àéâñ àìådyixtdl `ed jixv egxk lre - §Ÿ©§¨§Ÿ©§¦¨

`ly dxneyl jixv dyixtdy oeike ,ez`eaz z` xizdl ick
`lyk zxq`p ez`eaz oi` miipr zepzn iabl ok oi`y dn .cqtiz

.oyixtdl jixv epi` miipr my oi` m` jkitl ,oyixtd
:`xnbd dywnúBðzî éøäå,dawde miiglde rexfdéìáè àìc- ©£¥©¨§Ÿ¨§¥

,dlke`l xzene oiicr enxed `lyk lah zaygp dndad oi`y
àéðúåa `vnpdy ,el` zepzn iablíéìâòa âBìîì eâäpL íB÷î- §©§¨¨¤¨£¦§©£¨¦

ick migzex min jezl eilry xerd mr milbrd xya z` qipkdl
mr xerd z` lyal jk xg` elkeiy zpn lr xryd z` xiydl

,elke`le xyadòBøfä úà èéLôé àìodkl dppzi `l` xerdn Ÿ©§¦¤©§©
y`xd xer z` belnl `ly ebdpy mewna oke .dxera `idy enk

`l`Làøä úà èéLôäìok it lr s` ,xerdnéçlä úà èéLôé àì §©§¦¤¨ŸŸ©§¦¤©¤¦
.dxera `idy enk odkl dppzi `l`ïúBà ïéìòî ,ïäk íL ïéà íàå§¦¥¨Ÿ¥©£¦¨

íéîãa,zeey od dnk zepznd z` meyl jixv -ïìëBàåmilrad §¨¦§§¨
,eiptl `aiy oey`xd odkl odinc ozie ,envra,ïäk ãñôä éðtî¦§¥¤§¥Ÿ¥

lwlwzdl od zelelr odk `vniy cr dkgie oyixti m`y.
.miipr zepzna enk envrl ogwi `l recn ,jixacle

:`xnbd zvxzndéa àáéúk äðéúðc äpeäk úBðzî éðàLdpey - ©¦©§§¨¦§¦¨§¦¨¥
jkitl ,dpizp oeyl oda aezky meyn dpedk zepzn ly opic `ed
miipr zepzna ok oi`y dn ,odkl odinc xenyle oyixtdl jixv
miipr my oi`yk jkitl ,daifr `l` dpizp oeyl oda aezk `ly

.envrl ozgwl leki
iabl `ziixadn lirl d`aedy `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd

:xg` ote`a ,dnexzéëäì úéúàc àzLäoia wlgl z`ay zrk - ©§¨§¨¦§¨¦
ixd ,dpizp oda dxn`p `ly zepznl dpizp oda dxn`py zepzn
dyixtdl aiigy] dnexz oipra lirl zxn`y mrhd ilan mby

zepzn lr dnexzn zeywdl oi` [lah ez`eaz didz `ly ick
ik ,miiprénð äîeøzoeyl,déa àáéúk äðéúðxn`py(c gi mixac) §¨©¦§¦¨§¦¨¥

,dyixtdl eilr lhen ote` lka jkitl ,'FN oYY 'ebe LpbC ziW`x'¥¦§¨§¦¤
.dpizp oeyl oda aezk `ly miipr zepzna ok oi`y dn

dpedk zepzna `weecy ,lirl dxn`y dn l` zxfeg `xnbd
epivn `l miipr zepzna eli`e ,odkd xear oxneyl aezkd daix

:dywne ,dfk ieaixél änì àøéúé 'áBæòz' àlàåok m` recn - §¤¨©£§¥¨¨¨¦
ick `l` df oi` dxe`kl ,'aefrz' zxzein daiz hwla dxn`p
eze` zzl miipr `vniy cr edripvi miipr oi`y mewnay epcnll

.mdl
jxvp hwla 'aefrz' ly ieaixd :`xnbd zvxzn,àéðúãëì§¦§©§¨

Bøöáe íékLä øçMìå ,Bîøk úà øé÷ônäekfiy iptl eizexit gwle ©©§¦¤©§§©©©¦§¦§¨
miipr zepznn xehtd xwtd x`yk df oi` ,mixg` mda`l` ,áéiç©¨

äàôáe äçëLáe úBììBòáe èøôa.exiwtd `l eli`kåmle`øeèt §¤¤§¥§¦§¨§¥¨§¨
úBøNònä ïîdnn df oic ecnl jgxk lre .xwtd didy oeik ¦©©©§

xfegy dfk xwtd zeaxl ,miinrt 'aefrz' miipr zepzna xn`py
.ea dkefe

ie`x m`d ,daiyid ipal ze`aend zepzn oipra zxxan `xnbd
:`xnbd zxtqn .xg` oda dkfiy iptl oda zekfle micwdl mkgl

éøðéãc àwN àeääadf ixpic ly wy -,àLøãî éáì àúàc ©©¨§¦¨¥§¨¨§¥¦§¨¨
,ribdyk cine ,daiyid ipa xear xg` mewnn edeglyyíéã÷̈¦

[micwd-]ïäa äëæå énà éaø.mlek mixpica ©¦©¦§¨¨¨¤
:`xnbd zxxanéëä ãéáò éëéäå,jk zeyrl el xzen ji`e -àäå §¥¦¨¦¨¦§¨

áéúkdpedk zepzna(b gi my)ïúðå'rnyne ,'ebe 'rxGd odMl §¦§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©
odkl oze` epziy jixvyìBhiL àìåodkd oze`.Bîöòî`veike §Ÿ¤¦¥©§

envrn el ozgwl ie`x oi` daiyid ipal zeglypd zepzn dfa
:`xnbd daiyn .oze` el epziy mcew.ïäa äëæ íéiðòì énð énà éaø©¦©¦©¦¨£¦¦¨¨¨¤

áeLç íãà ,àîéà úéòaéàå,daiyi y`xl dpnzpy in oebkéðàL- §¦¨¦¥¨¨¨¨©¦
,zepzna envrn zekfl el xzene miyp` x`yn epic dpey,àéðúc§©§¨

xn`p lecb odka(i `k `xwie),'åéçàî ìBãbä ïäkäå'jixvy miyxece §©Ÿ¥©¨¥¤¨
.øLBòáe äîëça éBða åéçàî ìBãb àäiLeíéøîBà íéøçàyexclyiy ¤§¥¨¥¤¨§§¨§¨§¤£¥¦§¦

,jk df weqtnBì ïéà íàL ïépîenvr lyn daxd oenn lecbd odkl ¦©¦¤¦¥
BúBà ïéìcâî íéðäkä åéçàLlcbiy cr mpennn el ozil mikixv - ¤¤¨©Ÿ£¦§©§¦

,exyera mdn.åéçà ìMî eäìcb ,'åéçàî ìBãbä ïäkäå' øîBì ãeîìz©§©§©Ÿ¥©¨¥¤¨©§¥¦¤¤¨
elcbl eig` mikixvy ,daiyi y`xl dpnzny in iabl cnlp dfne
mixpicd lk z` lehil in` iaxl did xzen jkitle ,mdlyn
.mnvr lyn s` el zzl mikixv daiyid ipa x`y ixdy envrn

äðùî
dawde miiglde rexfd zpizp oic x`azp zencewd zeipyna
zxxan .miiglae rexfa llkp dn dpynd zxxan zrk .odkl

:dpyndòBøfä eäæéàepzil jixve rexf `xwp dndaa wlg dfi` - ¥¤©§©
y cid wlg edf :dpynd daiyn .odklìL ÷øtä ïîdäaekøà ¦©¤¤¤©§¨

epnn dlrnle ,y`xd mr zxknpd [jxad-] dpezgzdãòmvrd ©
z`xwpd,ãé ìL ókllka dpi` `ide ,szkd ly dagx mvr `idy ©¤¨

zirvn`d mvrd ,zenvr izy zelelk 'rexf'ay epiid .'rexf'd
.odilry xyad mr ,dilrny mvrde

:dpynd dtiqenådf wlgàeärexfd mbìLinly,øéæðxn`py §¤¨¦
mda(k-hi e xacna)mb ,'ebe 'li`d on dlWA rxGd z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤©§Ÿ©§¥¨¦¨©¦

.odilry xyad mr el` zenvr izy gwiy dpeekd myBcâðëely §¤§
,rexf `xwpd ciay wlg eze`ìâøa`xwpd wlgd `ed÷BLozipy ¨¤¤

mb dpeekde ,minly oaxw lk ly zipnid zixeg`d lbxd on odkl
mvrd z`e lbxd ly zirvn`d mvrd z` odkl zzl jixvy ok

.odilry xyad mr [zilewd] dpeilrd
äãeäé éaøe wleg,øîBàdy÷BL`edìL ÷øtä ïîdäaekøà ©¦§¨¥¦©¤¤¤©§¨

epnn dlrnle ,dpezgzdìâø ìL CáBñ ãòmvrd oiay wxtd cr - ©¤¤¤¤
mr zirvn`d mvrd wx `ed 'wey'y epiid .zilewl zirvn`d

.dilry xyad
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dlw sc oileg(iying meil)

æâä úéùàø ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
weqta xn`p(c gi mixac)lkay xnelk ,'Fl oYY Lp`v fB ziW`xe'§¥¦¥Ÿ§¦¤

dpzn [fefbd xnvd-] 'fb'd on ozz ,jp`v z` ffeb dz`yk mrt¥
ipica zwqer epizpyn .'fbd ziy`x' z`xwp ef devne ,odkl

.devnd ixeriyae
zevnâäBð ,'æbä úéLàø'oia daeigõøàal`xyieoia,õøàì õeçá ¥¦©¥¥§¤¤§¨¨¤
oiaúéaä éðôamiiw ycwnd ziay onfa ±eoia.úéaä éðôa àlL ¦§¥©©¦¤Ÿ¦§¥©©¦

wx zbdepeamdy zendaa àì ìáà ïéleçmdy zenda.íéLc÷eî §¦£¨Ÿ§§¨¦
epipyy] devnd oial ef devn oia mipic iwelig zpiivn dpynd
miiglde rexfd z` odkl ozep dnda hgeydy [mcewd wxta

:daiwdeøîBçyiy aeigd xzei xeng ±äá÷áe íééçìe òBøæa ¤¦§©§¨©¦§¥¨
îly aeigdáwäå íééçläå òBøfäL ,æbä úéLàøïéâäBð äoiaø÷áa ¥¥¦©¥¤©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦§¨¨
eoia.ïàöáoia oibdep okeY äaeøîaaiigy zeax zenda hgyy §Ÿ¦§¤

,zg`e zg` lkn ozileoiaèòeîá.zg` dnda `l` hgy `ly ± §¨
åeli`úBìçøa àlà âäBð Bðéà æbä úéLàø,miyak -åokâäBð Bðéà §¥¦©¥¥¥¤¨¦§¥§¥¥

a àlàxeriy.äaeøî ¤¨¦§¤
:dpynd zxxanàeä änëåxeriy'äaeøî'oi` jkn zegtay §©¨§¤

,fbd ziy`x zevn zbdepíéøîBà éànL úéa`ed xeriydy ¥©©§¦
ffebykøîàpL ,úBìçø ézL(`k f ediryi)ini lr d`eapd oipra §¥§¥¤¤¡©
,ediwfg'ïàö ézLe ø÷a úìâò Léà äiçé'wx lcbi yi` lky xnelk §©¤¦¤§©¨¨§¥Ÿ¥©¤

.jka el ic didi dkxad dxyzy aexne ,o`v izye xwa zlbr
s`e ,'o`v' `xwpy xzeia hrend xeriyd edf mizyy x`eane

.xeriyd edf ,'o`v' lr xn`p aeigdy fbd ziy`xaìlä úéáe¥¦¥
] íéøîBà`ed xeriydyøîàpL ,Lîç(gi dk '` l`eny)[oipra §¦¨¥¤¤¡©

,cecl libia` dglyy zepznd'úBéeNò ïàö Lîç'ok m` epivne ¨¥Ÿ£
.yng lr xn`p 'o`v' oeyldy

:aiignd dfifbd xeriy `ed dnk zwelgn d`ian dpyndéaø©¦
úBìçø Lîç ,øîBà ñðékøä ïa àñBceidiyúBææBbodn zg` lkn ¨¤©§¦¨¥¨¥§¥§

lwyna fbñøôe äðî äðîivge dpn -,æbä úéLàøa úBáéiçla` ¨¤¨¤§¨©¨§¥¦©¥
.aeig oi` ,dfn zegt miffebykíéøîBà íéîëçå,`ed xeriydy ©£¨¦§¦

.ïäL ìk úBææBb úBìçø Lîç̈¥§¥§¨¤¥
:odkl dpizpd xeriy dnk zxxan dpyndänëåzzl jixv 'fb' §©¨

,dpynd zx`an .odklBì ïéðúBða 'fb'íéòìñ Lîç ì÷Lîitk §¦¦§©¨¥§¨¦
mlwyn didyïäL ,äãeäéal mieyíéòìñ øNòmlwyn didy itk ¦¨¤¥¤¤§¨¦

,ìéìba.dcedian zivgn milwey eid mdirlqy ©¨¦
xak xnvdyk `ed df lwyny ,dpynd zcnlnïaeìî[iwp-]àìå §¨§Ÿ

éàBöjlkeln±]z`fe .[éãklkei odkdy,ïè÷ ãâa epnî úBNòì ¦§¥©£¦¤¤¤¨¨
xqgi epaliy xg` ,jelkl ea axerny xnva xeriyd el ozpi m`e
`id devnde ,dpzn aygp df oi`e ohw cbal witqi `le zenkdn

,'dpzn' odkl zzløîàpL(c gi mixac)Lp`v fB ziW`xe''Bì ïzz ¤¤¡©§¥¦¥Ÿ§¦¤
jixvy.äðzî éãk Ba àäiL¤§¥§¥©¨¨

:zzln xhety iepiyl aygp dn zcnln dpyndBðzéì ÷étñä àìŸ¦§¦¦§
Bìfbd z` odkl ±øeèt ,BòávL ãòiepiya e`pwe ,dpzydy oeik ©¤§¨¨

wx m` la` .dfáéiç ,Bòáö àìå Bðáìiepiy aygp df oi`y zzl. ¦§§Ÿ§¨©¨
mze`l mikiiy mpi` dndade xnvdyk oicd dn zcnln dpynd

:milradíéáëBk ãáBò ìL Bðàö æb ç÷Bläxaegn oiicr `edyk ©¥©¥Ÿ¤¥¨¦
,dndalæbä úéLàøî øeèt.fefbiyklla`ìL Bðàö æb ç÷Blä ¨¥¥¦©¥©¥©¥Ÿ¤
Bøéáç,[xaegn `edyk] l`xyiøëBnä øéiL íàon wlg envrl £¥¦¦¥©¥

,ep`v lk ly fbd z` el xkn `ly ,'fb'dáéiçz` ewlgn zzl ©¨
m` la` .gweld ciay xnvd xear mb odkl fbd ziy`xøéiL àìŸ¦¥

,melk envrl xkendáéiç ç÷Blä.dpwy dnn zzl ©¥©©¨
Bì eéäxkenl -íéðéî éðLcg` oin ,zenda lyY 'úBôeçL'mpi` ¨§¥¦¦§

,zepal mpi`e zexegyeipy oin,'úBðáì'eBì øëîly dfibd z` wx §¨¨©
dàì ìáà 'úBôeçL'd ly z`,'úBðáì'oinn `ed o`vd lk m` oke §£¨Ÿ§¨

dzfib z` wx xkny `l` ,cg`àì ìáà íéøëædzfib z`äæ ,úBá÷ð §¨¦£¨Ÿ§¥¤
Y Bîöòì ïúBð äæå Bîöòì ïúBðjixv [gwelde xkend] mdn cg` lk ¥§©§§¤¥§©§

.ipyd zpizpa xhtp cg` oi`e ,fbd ziy`x z` odkl ewlgn zzl

àøîâ
,'oiycwena `l la`' oilega bdep fbd ziy`xy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dfa mrhd dn zxxan `xnbdazenda §
dàîòè éàî ïéLc÷eîyàìdaiyn .fbd ziy`x mdn zzl miaiig §¨¦©©§¨Ÿ

:`xnbd,àø÷ øîàðàö''Enernyn cigi oeyla xn`py dn ¨©§¨Ÿ§
,l`xyi mdy milral xnelk ,jl jiiyy o`va wx `ed aeigdy

àìåaïàöly.Lc÷ä §ŸŸ¤§¥
:`xnbd zl`eyðàö' àðîçø áúëc àîòè'Emrhd lky rnyn ± ©§¨§¨©©£¨¨Ÿ§

,weqtd oeyl zngn wx `ed ycwd o`va aeig oi`y,éëä åàì àä̈©¨¦
àðéîà äåäly zenda s`y,æbä úéLàøa íéáéiç íéLã÷okzi ji`e £¨£¦¨¨¨¦©¨¦§¥¦©¥
,ok xneleäðéð äféb éða åàì àä,mffebl xeq` el` zenda ixd ± ¨©§¥¦¨¦§
áéúëc(hi eh my),xeka oiprlðàö øBëa æâú àìå','Eyi o`kne ¦§¦§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤

dyw ok m`e .mffebl xeq`y zeyecw mdy zendad lkl cenll
zbdep `l fbd ziy`x zevny epcnll ick weqt jixv dnl

.offebl xeq` `linn `ld ,dyecw `idy dndaa
:`xnbd daiynçaæî éLã÷a éàzendaa miwqer m` - ¦§¨§¥¦§¥©

gafna daxwdl meyicwdy,dxeng mzyecwyénð éëäoi`y ¨¦©¦
`edy xekan micnly oeik ,fbd ziy`xn mixehty epcnll jixv

,gafn iycewn,ïðé÷ñò éàîa àëäamdy zenda'úéaä ÷ãa éLã÷' ¨¨§©©§¦¨§¨§¥¤¤©©¦
ozyecwy ,ycwnd zia z` ewfgi oieeyay ick meyicwdy ±
oi` ixdy fbd ziy`xa aiigziy xnel xeaq iziide ,dxeng zegt

.dfib xeqi` mda
:`xnbd dgecøæòìà éaø øîàäåmbyíéøeñà úéaä ÷ãa éLã÷ §¨¨©©¦¤§¨¨¨§¥¤¤©©¦£¦
,äãBáòå äféâamda mixehty epcnll jixv dnl dyw oiicre §¦¨©£¨
.fbd ziy`xn

wx `ed ziad wca iycwa yiy dfib xeqi`d :`xnbd zx`an
,ïðaøcîjky oeike,àðéîà Czòc à÷ìñyéða àúééøBàcîe ìéàBä ¦§©¨¨©§¨©§¨£¦¨¦¦§©§¨§¥

eäðéð äféb,mffebl xzen ±déì áéúéì déì ææâc àëéäxary okid ± ¦¨¦§¥¨§¨©¥¥¦¥
weqtd `a dfl ,fbd ziy`x odkl oziy ,mffbe minkg ixac lr

.ycwd zendaa bdep fbd ziy`x oi` mlerly epcnll
zndan zzl aeig yiy xnel mewn did ji` :`xnbd zl`ey

,[ziad wcal] ycwddì Léã÷ àäåokzi ji`e ,yecw df ixde ± §¨¨¦¨
:`xnbd daiyn .ycwd oenn odkl zzl,àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨

déì áéúéìå ÷Bøôì,zzl okn xg`le xnvd z` zectl jxhviy ± ¦§§¥¦¥
.xehty 'jp`v' herind z` jixv jkl

,ozie dctiy xnel mewn did ji` :`xnbd zl`ey aeyàäå§¨
miig ilra micetykäëøòäå äãîòä éòalr mcinrdl jixv ± ¨¥©£¨¨§©£¨¨

z` jixrdl okn xg`le mdilbxxyt` i` `ld o`ke ,mieey
.xnvd z` cinrdl

:dl`yd z` `xnbd dkiynnøîàc ïàîì àçéðäxacd oaen ± ¨¦¨§©§¨©
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המשך בעמוד קצד

oifge` mipy` cenr dlw sc ± oey`x wxtzereay
äðùîæâä úéùàød`n offeb elit`e ,mipwf oiae mi`lh oia ,ep`v ffebd lk Ð

lka yiy ,zefib yngn :onwl yxtn `xeriye .odkl dpzn dpnn ozep Ð minrt
.mirlq yng lwyn ozep did qxte dpn cg`ïàöáå ø÷áá ïéâäåðaizkc Ð

."dy m` xey m`" (gi mixac)èòåîáå.zg` `l` hgy `l elit` Ðàìà
íéìçøáe`l Ð mifre ,aizk "jp`v fb"c Ð

.`xnba yxtnck ,exwi` "fb"äðî äðî
ñøôå`l ikdn xivae ,ivge dpn zg` lk Ð

.zefibay dzegt efy ,"fb" aiygïäù ìëÐ
.`id i`n yxtn `xnbaåì ïúåð äîëåÐ

.i`w `kid` yxtn `xnbaéàåö`ly Ð
.elek oiicr oalzpåòáöù.df l`xyi Ð

øåèôwifnk dil dedc ,iepiya diipwc Ð
.olk`y e` dpedk zepznåòáö àìå åðáì

.`ed dipira izk`e ,iepiy df oi` Ðç÷åìä
éåâ ìù åðàö æâ.xaegna Ðøåèôfb"c Ð

,`ed dicic e`l o`v i`de ,aizk "jp`v
.dicic oifib` e`le ,`xw citw dicic o`v`e

úåôåçù.oal `le xegy `l Ðïúåð äæ
åîöòì.`nrh yxtn `xnba Ð

àøîâúéáä ÷ãá éùã÷áoixzenc Ð
`aeign edpihernl `xw `z` ,dfiba

.fbd ziy`xcopaxcn.`ed `vexiz Ð
àëéäaiigil :`pin` ,ffbe opaxc` xarc Ð

.`xw `z` ikdl Ðäì äùã÷ àäåÐ
dil azinl aiigipc oizrc` wqiz ikide

edpihernl il dnle ,ycwdc icin?lk
,dkxrde dcnrd oerh miig ilraa yecwd
zgkyn ikide .dteb dnda yicw`c `kid
`de ,ihernl `xw jixhvi`c ,aiigipc dl
dfibd cinrdl leki epi` ffby xg`?

øîàã ïàîì àçéðä.(a,al) dxenza Ð
'åë ììëá åéä àì úéáä ÷ãá éùã÷Ð

aizipe wextip `nip `lc `xw i`d jixhvi`
opiqxb ikd .dilæåæâéì àðéîà êúòã à÷ìñ

äéì áéúéìådlgzkl fefbi ,xnelk Ð
.yicwd `l fb `dc ,dil aizileéëä éà

,dzfibn ueg dzniwe` dzfibn uegac Ð
febl xzen `edyi`n Ð ely dfibdy df

elit` ,ziad wca iycwa dnewe`l jwgec
ffbe xarcae inp gafn iycw?ipyneùçëî

xeq`e ,xyad zygkn zlhipd dfibd Ð
.dffebléëä åìéôà"dzfibn ueg" xn`c Ð

sebd zyecwc icii`c .dzfib inp dycw Ð
la` .da xaegnd lka dhyt ,dxeng
i`n ,ziad wca iycw oebk ,minc zyecw

.yicw` `l yicw` `lcíéùã÷åîá àìäå
dlbx" xne`d ycwd zlgza ,xnelk Ð
,dxenza s` .dler dlek Ð "dler ef ly
`dz Ð "dxenz ef ly dlbx" xn`iyk
:xn`c xi`n iaxc` bilte ,dxenz dlek
.oinlya oixa` `le oixa`a oixinn oi`
.zyxetn `id "dywnd dnda" wxtae
äìåò äìåë ïéà øîàã øéàî éáøì åìéôàåxi`n iax icenc dxenza opinwen ,ea dielz dnypdy xac yicwna la` .`xnba dl iziin "dywnd dnda" wxta Ð

.dlek dycwcøîà àáø`kdc ,sili "jp`v fb"n e`l :oizipznc `nrhe .dcal dfib yicwna `l` ,dzyigke dfibn ueg yicwna oizipzn inewe`l gxhz `l Ð
.dfibl dpizp jnqcn `l` ,`ed jp`váéúéìå ÷åøôéì àðéîà êúòã à÷ìñ`kde ,dpizpe dfib `l` xqegn epi`y in Ð "ozz fb" `xw xn`c ol rnyn `w Ð

.`aizk dnvr dnda yicwna ,dcnrd `aizk ikc Ð `kil dkxrde dcnrd meynéëäì úéúàã àúùä.opiqxb `l Ðêðàö àìài`nl ,`herin rnync Ð
i`rl` iaxl l`xyi zetzey e` opaxl ieb zetzey ihernl `z`úåôúåù ìù àìå ?.jl cgeind Ð "jp`v" :ikd yexc Ðéåâã úåôúåù éèåòîìl`xyic la` Ð

.cigi oeyla miexw l`xyi lke ,aeig ipa mdipye li`ed ,dia `pixw "jl cgein" Ðïéðòä ÷éñôä úéùàø.yewzi` `l :dpin rny ,"ziy`x" cga edpiazk `lcn Ð
.ieb zetzeyl `herin da iyextl jixhvi` ,jklid
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úéùàøeh` Ð ffbe xarc o`n` i` ?i`w o`n` :dniz Ð dil aizile wextil fbd

Ð inp eyicwdy milrae ,ezectl ffbe xarc meyn dil qipwc ,`ed `qpw

iywz `l i`dc idpe !"aizile wextl" xninl dil ded `l Ð odk` i`e ?iaiigin i`n`

.llegnc ,dpn dey elit` dhext deya dcety giexnc Ð dcety giexn dn

àäådn :xn`z m`e Ð dkxrde dcnrd ira

`iedc ,dfiba dkxrde dcnrd jiiy

didy oeik :xnel yie ?mipa`e mivr yicwnk

dcnrd za `idy dndaa xaegn dlgzn

xv ,dkxrde:xn`z m`e .dkxrde dcnrd ji

ffbe xar jk xg`e jixrde cinrdyk ,`nile

dcnrd opira diict zryac :xnel yie !dcte

.dkxrde

ùéã÷îáyiht xa ipn iaxe Ð dnvr dfib

,`yxc jd xity dil zi` lirlc

yiht xa ipn iaxc dyxc dil zil `ax la`

,dzyigke dzfibn ueg dnda yicwn xhtc
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קפג oifge` mipy` cenr dlw sc ± oey`x wxtzereay
äðùîæâä úéùàød`n offeb elit`e ,mipwf oiae mi`lh oia ,ep`v ffebd lk Ð

lka yiy ,zefib yngn :onwl yxtn `xeriye .odkl dpzn dpnn ozep Ð minrt
.mirlq yng lwyn ozep did qxte dpn cg`ïàöáå ø÷áá ïéâäåðaizkc Ð

."dy m` xey m`" (gi mixac)èòåîáå.zg` `l` hgy `l elit` Ðàìà
íéìçøáe`l Ð mifre ,aizk "jp`v fb"c Ð

.`xnba yxtnck ,exwi` "fb"äðî äðî
ñøôå`l ikdn xivae ,ivge dpn zg` lk Ð

.zefibay dzegt efy ,"fb" aiygïäù ìëÐ
.`id i`n yxtn `xnbaåì ïúåð äîëåÐ

.i`w `kid` yxtn `xnbaéàåö`ly Ð
.elek oiicr oalzpåòáöù.df l`xyi Ð

øåèôwifnk dil dedc ,iepiya diipwc Ð
.olk`y e` dpedk zepznåòáö àìå åðáì

.`ed dipira izk`e ,iepiy df oi` Ðç÷åìä
éåâ ìù åðàö æâ.xaegna Ðøåèôfb"c Ð

,`ed dicic e`l o`v i`de ,aizk "jp`v
.dicic oifib` e`le ,`xw citw dicic o`v`e

úåôåçù.oal `le xegy `l Ðïúåð äæ
åîöòì.`nrh yxtn `xnba Ð

àøîâúéáä ÷ãá éùã÷áoixzenc Ð
`aeign edpihernl `xw `z` ,dfiba

.fbd ziy`xcopaxcn.`ed `vexiz Ð
àëéäaiigil :`pin` ,ffbe opaxc` xarc Ð

.`xw `z` ikdl Ðäì äùã÷ àäåÐ
dil azinl aiigipc oizrc` wqiz ikide

edpihernl il dnle ,ycwdc icin?lk
,dkxrde dcnrd oerh miig ilraa yecwd
zgkyn ikide .dteb dnda yicw`c `kid
`de ,ihernl `xw jixhvi`c ,aiigipc dl
dfibd cinrdl leki epi` ffby xg`?

øîàã ïàîì àçéðä.(a,al) dxenza Ð
'åë ììëá åéä àì úéáä ÷ãá éùã÷Ð

aizipe wextip `nip `lc `xw i`d jixhvi`
opiqxb ikd .dilæåæâéì àðéîà êúòã à÷ìñ

äéì áéúéìådlgzkl fefbi ,xnelk Ð
.yicwd `l fb `dc ,dil aizileéëä éà

,dzfibn ueg dzniwe` dzfibn uegac Ð
febl xzen `edyi`n Ð ely dfibdy df

elit` ,ziad wca iycwa dnewe`l jwgec
ffbe xarcae inp gafn iycw?ipyneùçëî

xeq`e ,xyad zygkn zlhipd dfibd Ð
.dffebléëä åìéôà"dzfibn ueg" xn`c Ð

sebd zyecwc icii`c .dzfib inp dycw Ð
la` .da xaegnd lka dhyt ,dxeng
i`n ,ziad wca iycw oebk ,minc zyecw

.yicw` `l yicw` `lcíéùã÷åîá àìäå
dlbx" xne`d ycwd zlgza ,xnelk Ð
,dxenza s` .dler dlek Ð "dler ef ly
`dz Ð "dxenz ef ly dlbx" xn`iyk
:xn`c xi`n iaxc` bilte ,dxenz dlek
.oinlya oixa` `le oixa`a oixinn oi`
.zyxetn `id "dywnd dnda" wxtae
äìåò äìåë ïéà øîàã øéàî éáøì åìéôàåxi`n iax icenc dxenza opinwen ,ea dielz dnypdy xac yicwna la` .`xnba dl iziin "dywnd dnda" wxta Ð

.dlek dycwcøîà àáø`kdc ,sili "jp`v fb"n e`l :oizipznc `nrhe .dcal dfib yicwna `l` ,dzyigke dfibn ueg yicwna oizipzn inewe`l gxhz `l Ð
.dfibl dpizp jnqcn `l` ,`ed jp`váéúéìå ÷åøôéì àðéîà êúòã à÷ìñ`kde ,dpizpe dfib `l` xqegn epi`y in Ð "ozz fb" `xw xn`c ol rnyn `w Ð

.`aizk dnvr dnda yicwna ,dcnrd `aizk ikc Ð `kil dkxrde dcnrd meynéëäì úéúàã àúùä.opiqxb `l Ðêðàö àìài`nl ,`herin rnync Ð
i`rl` iaxl l`xyi zetzey e` opaxl ieb zetzey ihernl `z`úåôúåù ìù àìå ?.jl cgeind Ð "jp`v" :ikd yexc Ðéåâã úåôúåù éèåòîìl`xyic la` Ð

.cigi oeyla miexw l`xyi lke ,aeig ipa mdipye li`ed ,dia `pixw "jl cgein" Ðïéðòä ÷éñôä úéùàø.yewzi` `l :dpin rny ,"ziy`x" cga edpiazk `lcn Ð
.ieb zetzeyl `herin da iyextl jixhvi` ,jklid
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úéùàøeh` Ð ffbe xarc o`n` i` ?i`w o`n` :dniz Ð dil aizile wextil fbd

Ð inp eyicwdy milrae ,ezectl ffbe xarc meyn dil qipwc ,`ed `qpw

iywz `l i`dc idpe !"aizile wextl" xninl dil ded `l Ð odk` i`e ?iaiigin i`n`

.llegnc ,dpn dey elit` dhext deya dcety giexnc Ð dcety giexn dn

àäådn :xn`z m`e Ð dkxrde dcnrd ira

`iedc ,dfiba dkxrde dcnrd jiiy

didy oeik :xnel yie ?mipa`e mivr yicwnk

dcnrd za `idy dndaa xaegn dlgzn

xv ,dkxrde:xn`z m`e .dkxrde dcnrd ji

ffbe xar jk xg`e jixrde cinrdyk ,`nile

dcnrd opira diict zryac :xnel yie !dcte

.dkxrde

ùéã÷îáyiht xa ipn iaxe Ð dnvr dfib

,`yxc jd xity dil zi` lirlc

yiht xa ipn iaxc dyxc dil zil `ax la`

,dzyigke dzfibn ueg dnda yicwn xhtc

.`z` i`nl "jp`v" `l`e :jenqa iracn
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`oifgeקפד mipya cenr dlw sc ± oey`x wxtzereay
úéùàø àìå å"éå àì àðîçø áåúëì àì ïðáøå`wlq i` :jl ixn` opax Ð

xcdnl e"ie `le ,edpiweqt`l "ziy`x" `l aezkp `l Ð icinl yewzi` jzrc
"jp`v" jl xzii`c ikid ik ikdl edpiywz `le ,edpiwqt` i`ce `l` !edpiaxr
Ð "jp`v"e ,dnexzn ieb zetzey ihernl Ð "jpbc" la` ,l`xyi zetzeyl Ð
,l`xyi zetzeyl la` .fba iebd zetzeyl

.`xw xzii` `lóåâä úùåã÷ äîåøú
mixfl dxeq`yzyecw Ð fbd ziy`xe Ð

e`l "dyecw"e ,`nlra `penn ,minc
.`wec÷éñôxcde ,edpiwqt`l digxe` Ð

iebc zetzeyc `xeht slinl ,edl aixr
"jp`v" xzii` xcde ,dnexzc `ywidn

.l`xyic zetzey xhtinlàîéà úéòáéàå
éáééçî éáåéç ïðáø äîåøúá éåâ úåôúåù
xhtnl ivn `le ,l`xyi ly ewlg Ð
`ywida fbd ziy`xa iebc zetzey
ihernl Ð "jp`v" jklid .dnexzc
oebic ihernl Ð "jpbc"e ,`z` ieb zetzey
l`xyi ly dcy gwly ieb oebk ,ieb
iebd on d`eaz dze` gweld Ð dgxine
dcya dlcby it lr s`e ,xyrln xeht
iax" wxta zegpna opixn`ck ,l`xyi ly
:inp i` .xhet iebd gexin :(`,fq) "l`rnyi
yic opireny`le ,ieb obc `le Ð "jpbc"
cin riwtdl l`xyi ux`a iebl oipw
xfg m`y ,xeht Ð ieb ly ewlge .xyrn
la` .xyrl aiig epi` Ð l`xyil exkne
ab lr s`e .aiig Ð l`xyi ly ewlg
,ieb zetzey `le :edl rnyn "jp`v"nc
ly ihernl "jpbc"n edl rnyn `l
,inc biltc o`nk Ð obcc .ieb zetzey
dia `pixwe ,dcna dze` oiwleg ixdy
lk Ð o`v la` .l`xyi ly ewlga "jpbc"
`pixw `le ,da wlg iebl yi dndae dnda

."jp`v" ediipin `cgaäãù åç÷ìùÐ
.zetzeya dcy epwyïéáøåòî ïéìåçå ìáè

äæá äæ`l ,ewlgy xg`l elit`e Ð
,el jld ieb ly ewlge ,"dxixa yi" opixn`

bnd wlg dfe.`ed xenb lahe ,l`xyil ri
eivg Ð x`ypy df mbe ,"dxixa oi`" `l`
ux`a iebl oipw yic ,oileg ivge lah
,oiccv ipya dpwz el yiy :d`xp ile .aeigd lr xehtd on yixtn `vnp Ð yixtdl `a m`y itl ,dpwz el oi`y :izrny ip`e .xyrn cin ewlg riwtdl l`xyi
Ð mixyr el yi m` oebk .elek itl ,diae dipin yixtn Ð xg` lah el oi` m`e .eivg `l` aiig oi`y ,eivg itl ,df lr yixtn Ð xg` mewnn lah el yi m`
mipy yixtnyk la` .cnere xeht `edy itl ,eilr lg xyrn mW oi`y eivg yi yixtdy dfy itl ,xhtp `l Ð cg` `l` yixtn oi` m`y .odn mipy yixtn¥
`ipzc Ð mdilr lg xyrn my oi`e ,elcb ieb ly ewlga oiyxtend mdipy `nlic :xninl `kil `de .oiaiiegnd dxyrd z` xhete ,cg`d lr lg myd ixd Ð
,eay ycgd lr eay ycgd on mxez `vnpe ,ekezl epxb z` xaev :ipzwe ,df lr dfn oinxez oi` :ol `niiwc ,oiaxernd oyie ycg iab (a,ai) dpyd y`xc `xnba
xehtd one ,eay aeigd lr eay aeigd on mxez `vnp inp `kd .xyrna oyie ycg inp `ki` ,oilega oyie ycg yixtc ikid ike .eay oyid lr eay oyid one
oeayg itl xyrna ycg oi` `nye ,dti ellap `l ,dlia oi` :xninl `ki`c `ed Ð mzdc .icen `kd ,`eddc dilr biltc o`nl elit`e .eay xehtd lr eay
dipin yixt` ike .dxixa oi`c oeik ,wlg l`xyile iebl yi dhge dhg lka `dc ,dlia yi Ð `kd la` .oilega xzepd oeayg itl xyrna oyi oi`e ,oilega xzepd
`iven ,xg` mewnn dqpxt el yi m` Ð eaxrzpy oilege lahc iz`vn (d wxt) i`ncc `ztqezae .xehtd itk xehtd one aeigd itk aeigd on xyrna yi ,diae
oerny oaxe iaxe .edn rcei ipi`e .lahay xyrn znexz itk oilegd on lhep Ð e`l m`e .axernd df lah oeayg itl xg` mewnn yixtn ,xnelk .oeayg itl
.owezn dfe milwlewn eizexyrne ,zexyrna daxn `vnpc ,elek itl yixtd m`e .eivg itl df lr yixtn ,xg` lah el yi m` :xaq iax Ð ibilt ikd l`ilnb oa
`a `ed elit`e .aiig elek l`xyi ly ewlg ixd Ð ewlgy oeike ,dxixa yi :xaq [l`ilnb oa] oerny oaxe .xg` lah lr dfn miyixtn oi`y :dpin `wtp cere

.xzen Ð xg` mewn lr dfn yixtdl dvx m`e .md mipwezne ,eizexyrn lr lg myde ,elek itl yixtn Ð xg` mewnn eilr yixtdlàîéà úéòá éàå`l Ð
v"n i`rl` iaxl l`xyi zetzey oia ieb zetzey oia ediiexzc ,diaxr xcd xninl wgcz.l`xyic `py `le iebc `py `l ,zetzey `le jl cgein :opirac ,iwtp "jp`

àåä àáåéç øá ìàøùé."l`xyi ly o`v" da `exwl lke`y calae ,opira cgein `le ,cigi oeyla oi`xwp l`xyi lke Ðàáø øîài`rl` iax xhtc it lr s` Ð
.`nrh yxtnck cge cg lk ,dinwl xn`c ipd lka `ed dcen ,fbd ziy`xc zetzeyaíëéúåîåøú.mipyl rnyn Ðàáåéçì äîåøúî óìéì äáøãàdnexza `dc Ð

.(a,g zenai) opiywn `xnegl Ð `xnege `lewe ,da zaiig zetzeye ,"ziy`x" aizk inpéì äîìzetzeya `aeigl "mkizeqixr" `xw Ðíëéúåñéøò éãë ?xacna Ð
xacn zqir dnke .dlga aiig eiykr ly "mkizeqixr ick" mdl xn`p mye ,dxez mdl dpzip?dyngl dler oeaygde ,"dti`d zixiyr xnerde" ,"zlblbl xner"

d`q ,oi`q yly Ð dti` :(a,bt) "oitzzyn cvik" wxta oiaexira opixn`ck ,dvia ynege mivia ylye mirax` ody ,zeixacn cere mirax dray ody ,miixetv oibel
oibel ipyle ,bel mirayl oibel dray Ð ded dnk dcic zixiyr .oibel mipye miray Ð dti` ixd ,oibel drax` Ð aw .oiaw xyr dpeny Ð dti` ixd ,oiaw zyy Ð

.ynege mivia ylye mirax` ixd ,mivia dyy Ð belde .dvia ynege dviae oibel zray ixd .ynege dvia Ð odly zixiyr ,mivia dxyr mizy odyíëöøàÐ
.xne` `ed mipy lyêðàöå êø÷ámipyl elit` Ð "mkp`ve mkxwa zexekae" aizk ixd ,'ebe "xekad lk" Ð.
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ïðáøåaezkl `l ,iywz inp opaxl :xn`z m`e Ð ziy`x `le e"ie `l aezkl `l

.fbd ziy`xn xeht ieb zetzeyc "jpbc"n `pitli `p`e ,"ziy`x" `le "jp`v"

opitli ded ,"ziy`x" e`l `d :rnyn ,oiprd wiqtd "ziy`x" :lirl opax ixn`cnc

slinl irac jixacl ,ixn` `w i`rl` iaxc eixacl opaxc :xnel yie !`xwc diyixn

.oiprd wiqtd "ziy`x" `d ,`xwc diyixn

úéòáéàåopax dnexza ieb zetzey `ni`

oexg` qxhpewd yexit jezn Ð iaiign iaeig

,ieb zetzey ihernl `kil "jpbcn"c :rnyn

ly oia ixnbl ieb ly oia wlgl `ed `xaqc

lkay ,wlgl `xaq oi` fba la` .zetzey

`pixw `le ,da wlg iebl yi dndae dnda

dn ,ok m`c :dnize ."jp`v" ediipin `cga

"jpbc"n `d ,"jp`v"c `xw opaxl jixhvi`

.xeht ieb lyc fba opitlie ,ieb ly `le :opiyxc

,xeht inp zetzey ly ,xeht ieb lyc oeike

:xnel jixv !wlgl `xaq oi`y ,ziyixtck

elit`c .llk `ed `xaq e`lcieb lyc opirci

xeht zetzey lyc opirci `l mewn lkn ,xeht

lyc ,fba opitli "jpbc"n `zyde .ieb zetzeya

j` .zetzey lyl "jp`v" jixhvi`e .xeht ieb

oebic `le :`z` "jpbc"c qxhpewa `nw yexitl

,ikd `niz `l i`c .`xaq i`d xnel jixv ,ieb

ziy`xa xhet ieb zetzeyc edl `pn opaxl

la` ,ieb ly ihernl Ð "jp`v" :`ni` ?fbd

.aiig Ð ieb zetzeyøîàiax dcene `ax

,`xza `pyilk xaqc d`xp Ð dnexza i`rl`

.l`xyi lyn ith ieb ly hrnl `xaq oi`c

`l` `xw cgn ihernl ol zilc `nw `pyillc

jixv ded `l ,l`xyi zetzey `le ieb zetzey

.l`xyi zetzey zeaxl `xw iziinc edpd lka
jzia
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ïðaøå¯!"úéLàø" àìå å"éå àì àðîçø áBzëð àì §©¨©¨¦§©£¨¨¨¨§¨¥¦
éàòìà éaøå¯úMeã÷ éàäå íéîc úMeã÷ éàäc éãééà §©¦¤§©©§¥§©§©¨¦§©§©

:àîéà úéòaéàå .eäì éáøò øãäå ,eäì ÷éñt ,óebä©¨¥§©£©¨§¦§§¦¨¥¥¨
:àéðúc .éáéiçî éáeiç ïðaø ,äîeøúa éBb úeôzeL¨¦§¨©¨©¦¦§©§¦§©§¨

úeôzeLa äãN eç÷lL éBâå ìàøNé¯ïéleçå ìáè ¦§¨¥§¤¨§¨¤§¨¤¤§¦
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác ,äæa äæ íéáøBòî§¨¦¤¨¤¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥

ìàøNé ìL :øîBà¯éBb ìLå ,áéiç¯àì ïàk ãò .øeèt ¥¤¦§¨¥©¨§¤¨©¨¨
,éâéìt.äøéøa ïéà øáñ øîe ,äøéøa Lé øáñ øîc àlà §¦¦¤¨§¨§©¥§¥¨¨§©¥§¥¨

éBâc úeôzeL ìáà¯úéòa éàå .úáéiç ìkä éøác £¨¨§¦§¥©Ÿ©¤¤§¦¨¥
éàòìà éaøì eäééåøz :àîéàðàö"îEúeôzeL ,à÷ôð " ¥¨©§©§§©¦¤§©¦Ÿ§¨§¨¨

àîòè éàî éBâc¯àìcàãçééîéîð ìàøNéì ,déì¯ §©©£¨§¨§©£¨¥§¦§¨¥©¦
éBb ,ïðaøå .déì àãçééî àì¯,àeä àáeiç øa åàì ¨§©£¨¥§©¨©¨©¦¨

ìàøNé¯éàòìà éaø äãBî :àáø øîà .àeä àáeiç øa ¦§¨¥©¦¨£©¨¨¤©¦¤§©
ðâc" áéúëc áb ìò óà ,äîeøúa"E¯,ïéà Cãéc ¦§¨©©©¦§¦§¨§¦¨¦

" àðîçø áúk ,àì úeôzeLcíëéúîeøzðâc" àlà .""E §¨¨§©©£¨¨§Ÿ¥¤¤¨§¨§
áéúëc áb ìò óà älç .éBb úeôzeL éèeòîì ?éì änì̈¨¦§©¥¨©¨©©©¦§¦
"úéLàø" "úéLàø" óìéð :øîéîì àkéàå ,"úéLàø"¥¦§¦¨§¥©¥©¥¦¥¦

ïläl äî ,æbä úéLàøî¯ïàk óà ,àì úeôzeLc ¥¥¦©¥©§©¨§¨¨©¨
¯."íëéúBñøò" àðîçø áúk ,àì úeôzeLc¯àlà §¨¨§©©£¨¨£¦¥¤¤¨

:àðéîà äåä éëä åàì àä ,"íëéúBñøò" áéúëc àîòè©£¨¦§¦£¦¥¤¨¨¨¦£¨¨¦¨
óìéð ,äaøcà ?æbä úéLàøî "úéLàø" "úéLàø" óìéð¥©¥¦¥¦¥¥¦©¥©§©¨¥©

!äîeøzî¯áéúëc áb ìò óà äàt .íëéúBñéøò éãk ?éì änì "íëéúBñøò" àlà ,éîð éëä ¦§¨¨¦©¦¤¨£¦¥¤¨¨¦§¥£¦¥¤¥¨©©©¦§¦
"EãN"¯änì "EãN" àlà ,"íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áe" àðîçø áúk ,àì úeôzeL ,ïéà Cãéc ¨§¦¨¦¨¨§©©£¨¨§ª§§¤¤§¦©§§¤¤¨¨§¨¨

ãìeé øLà øBëaä ìk" áéúëc áb ìò óà äøBëa .éBb úeôzeL éèeòîì ?éìEø÷áaðàöáeE" ¦§©¥¨§¨©©©¦§¦¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§
¯úøëáe" àðîçø áúk ,àì úeôzeLc ,ïéà Cãécíëø÷aíëðàöåðàöå Eø÷a" àlà ,"änì "E ¦¨¦§¨¨§©©£¨¨§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤¤¨§¨§§Ÿ¤¨¨

"Eúéa" áéúëc áb ìò óà äæeæî .éBb úeôzeL éèeòîì ?éì¯áúk ,àì úeôzeL ,ïéà Cãéc ¦§©¥¨§¨©©©¦§¦¥¤¦¨¦¨¨§©
?àúà éàîì "Eúéa" àlàå ,"íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì" àðîçøäaøãëì:äaø øîàc , ©£¨¨§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤§¤¨¥¤§©£¨§¦§©¨©£©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dlw sc oileg(iying meil)

:`xnbd zl`ey,ïðaøåecnliy ,'jp`v'n yexcl mikixv dnl §©¨¨
xyt` m` :`xnbd daiyn .zxagn e"ie ze`d ixdy ,'jpbc'n

,eteql weqtd zligzn cenll,àðîçø áBzëð àìàìze`d z` Ÿ¦§©£¨¨Ÿ
å"éåzxagnyàìåzaiz z`úéLàøepiid `linne zwlgny ¨§Ÿ¥¦

,eteql ezligzn micnelziy`x' zaizy i`ce `l`d`a dipyd '
:`xnbd zl`ey .fbd ziy`xl dnexzn ywid cenll oi`y cnll

éàòìà éaøå:`xnbd zx`an .jk lr opaxl aiyi dnéàäc éãéià §©¦¦§©©§¥§©
a wx yecw [fbd ziy`x]éàäå ,íéîc úMeã÷dyecw [dnexz] §©¨¦§©

aeäì éáøò øãäå eäì ÷éñt ,óebä úMeã÷dwqtd dyer weqtd ± §©©¨¦§§¨©¨§¥§
e"ie ze`d ici lr mxagne xfege ,'ziy`x' zaiz ici lr mdipia
ziy`xl dnexzn miakek caer zetzey xeht z` cnlpy ick

.fbd ziy`xa l`xyi zetzey xehtl xzein 'jp`v'e ,fbd
xehtl micnel `l opaxl recn sqep xe`ia d`ian `xnbd

:'jpbc'n fbd ziy`xa miakek caer zetzey,àîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨
Y éáéiçî éáeiç ïðaø äîeøúa íéáëBk ãáBò úeôzeLmixaeq opax ¨¥¨¦¦§¨©¨¨©¥§©§¥

dnexz yixtdl aiig ,dcya miakek caer mr szeyd l`xyiy
cenll xyt` i` mb jkle exhetl 'jpbc'n miyxec mpi`e ,ewlgn
caer zetzey ly xehtd z` cenll ekxvede ,fbd ziy`xl dfn

.'jp`v'n fbd ziy`xa miakek
zxhet dpi` miakek caer zetzeyy `ziixan dgiken `xnbd

:dnexzn l`xyid wlg z`eç÷lL íéáëBk ãáBòå ìàøNé ,àéðúc§©§¨¦§¨¥§¥¨¦¤¨§
,úeôzeLa äãN`ed dcya lcby dnìáèepiide xyrna aiig - ¨¤§¨¤¤
,l`xyid wlgïéleçå,miakek caerd wlg epiide xyrnn xeht - §¦

äæa äæ íéáøBòîcg` lk ly ewlgay itl ,ewlgy xg`l s` §¨¦¤¨¤
md el` ,oilege lah miaxernìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥

,øîBà,dwelgd xg`lwlgdìLd,áéiç ìàøNéåwlgdìLdãáBò ¥¤¦§¨¥©¨§¤¥
.øeèt íéáëBk¨¦¨

:mzwelgn z` zx`an `xnbdéâéìt àì ïàk ãòoerny oaxe iax ©¨Ÿ§¦¥
,l`ilnb oaàlàdfa wxøáñ øîc[l`ilnb oa oerny oax] ¤¨§©¨©

ewlgy xg`lyäøéøa Lécg` lky wlgdy xacd xxazd ± ¥§¥¨
,aiig l`xyid wlg okle .dligzkln ely wlgd did df ,laiw
,zexyrne zenexza aiigzde ely wx did df dligzklny oeik

.miakek caerl jiiy did `l mlerneøáñ øîey [iax]äøéøa ïéà ©¨©¥§¥¨
lk ly wlgd did dfy xxazdy mixne` oi` dwelgd xg`l s`e
wlg jkle ,el jiiy df d`lde dzrn wx `l` ,dligzkln cg`
did eivgy ,miaxernd oilege lah o`k yi oiicry xeht l`xyid

xyrnd zaeg z` lhia epipwe miakek caerl dzr cr jiiy.
,dxixa iabl wx ewlgpy `ziixaa ok m` epivnìáàz`eaz £¨

a `idy drya l`xyi,íéáëBk ãáBòc úeôzeLlìkä éøácz`xwp ¨§¥¨¦¦§¥©Ÿ
e 'lah'úáéiçxnel oi` opaxl jkle .zexyrne zenexza ©¤¤

,dnexzn miakek caer mr zetzey hrnn 'jpbc ziy`x'y
miakek caer mr zetzey xeht cenll xyt` i` `linne

.'jp`v'n cenll jixve ,dnexzn fbd ziy`xa
:zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéà úéòa éàåjxca §¦¨¦¥¨

zxhet miakek caer mr zetzeyy i`rli` iaxl oipn zxg`
y .fbd ziy`xneäééåøzmiakek caer mre l`xyi mr zetzey ± ©§©§

,fbd ziy`xn mda mixehtyðàv'î ,éàòìà éaøìà÷ôð 'E,cnlp - §©¦¦§©¦Ÿ§©§¨
`ldyàîòè éàî íéáëBk ãáBòc úeôzeLmeyn ,xhtcàìc ¨§¥¨¦©©§¨§Ÿ

déì àãçééîm` ,'jp`v' llka epi`e l`xyil cgein o`vd oi`y ± §©£¨¥
jiiy o`vdyk mb okìàøNéìxg`,enr zetzeyayàì énð §¦§¨¥©¦Ÿ

déì àãçééî.xehte cg` l`xyilïðaøåoeik ,ozencl oi`y mixaeq §©£¨¥§©¨¨
yàeä àáeiç øa åàì íéáëBk ãáBòoi`y aygp i`cee fbd ziy`xa ¥¨¦©©¦¨

l`xyi mr szeyyk la` ,'jp`v' df oi`e l`xyil cgein o`vd

d mb ixdìàøNéipydàeä àáeiç øa.'jp`v' `xwpe fbd ziy`xa ¦§¨¥©¦¨
mitzeyy dcen i`rli` iax mday mipic dnk dpen `ax
oeik ,cigi oeyla xn`p maeigy s` mda miaiig mil`xyi

.mitzey zeaxl micnl mpipra xen`d xg` weqtny:àáø øîà̈©¨¨
mewn lkn ,fbd ziy`xa zetzey xht i`rli` iaxy s`éaø äãBî¤©¦

äîeøúa éàòìàe .da miaiig mitzeyyáéúëc áb ìò óàoiprl ¦§©¦§¨©©©¦§¦
,dnexzðâc','Ecigi oeylarnyneïéà Cãécjl wx jiiyy obc ± §¨§¦¨¦

obc la` ,aeigd llka `edúeôzeLcmipy ea mitzeyy ±àì §¨Ÿ
ixdy ,miaiig mewn lkn .aeigd xn`p'íëéúBîeøz' àðîçø áúk̈©©£¨¨§¥¤

'íëúîeøz')(fk gi xacna)(.mitzey zeaxl epcnll ,miax oeyla §©§¤
:`xnbd zl`eyàlàmiaiig mitzeyy oeikðâc'él änì 'Ednl ± ¤¨§¨§¨¨¦

:`xnbd zx`an .cigi oeyla xn`péèeòîìz` dnexz aeign §©¥
a `edyk l`xyid wlgúeôzeLmr.íéáëBk ãáBò ¨¥¨¦

oiprl `ed ,miaiig mitzeyy i`rli` iax ea dceny sqep oic
zyxtd,älçyáéúëc áb ìò óà(`k eh xacna)n'àkéàå ,'úéLàø ©¨©©©¦§¦¥¥¦§¦¨
øîéîìcóìéðdey dxifb,æbä úéLàøî 'úéLàø' 'úéLàø'ïläl äî §¥©¥©¥¦¥¦¥¥¦©¥©§©¨

fbd ziy`xa dxen`d 'ziy`x'aàì úeôzeLczbdep dpi` ± §¨Ÿ
,mitzey ly o`vaïàk óàaeig oiprl dxen`d 'ziy`x'a ©¨

,dlg zyxtdàì úeôzeLcly dqira dlg aeig `di `ly ± §¨Ÿ
,mitzeyjklàðîçø áúkdlg oiprl'íëéúBñéøò'miax oeyla ¨©©£¨¨£¦¥¤

.mitzey zeaxl
:`xnbd zl`eyàîòè àlàwx `ed mitzeyd zqira bdep oi`y ¤¨©§¨

meyn,'íëéúBñéøò' áéúëcàðéîà äåä ,éëä åàì àäyóìéðdxifb ¦§¦£¦¥¤¨©¨¦£¨£¦¨¥©
deyæbä úéLàøî 'úéLàø úéLàø',dlga mitzey xehtl`lde ¥¦¥¦¥¥¦©¥

óìéð ,äaøcàdey dxifbäîeøzîmitzey dnexzay enky ©§©¨¥©¦§¨
:`xnbd daiyn .dlga mb jk miaiigénð éëämicnl ok` ± ¨¦©¦
.dlga oitzeyd zqir aiigl dnexzn

:`xnbd zl`eyàlàzaiz.él änì 'íëéúBñéøò':`xnbd daiyn ¤¨£¦¥¤¨¨¦
Y íëéúBñéøò éãk`ed zaiigd dqird xeriyy cnll §¥£¦¥¤

dti`d zixiyr `ede 'xner' zcn epiide xacnay mkizeqixrk.
aeig oiprl `ed sqep oic,äàtyáéúëc áb ìò óà(h hi `xwie)'EãN' ¥¨©©©¦§¦¨§

rnynyïéà Cãéc,d`ta aiig dz` jly wx dcyd m` ±la` ¦¨¦
a dcy.àì ,úeôzeLixdy jk oicd oi` mewn lknàðîçø áúk ¨Ÿ¨©©£¨¨

(my)'íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áe'mitzey mby cnll miax oeyla §ª§§¤¤§¦©§§¤
:`xnbd zl`ey .d`ta miaiigàlàmiaiig mitzey ok` m` ¤¨

zaiz ,d`ta'EãN'cigi oeyl dzernyny.él änìzx`an ¨§¨¨¦
:`xnbdéèeòîìa dcy el yiy l`xyiúeôzeLmríéáëBk ãáBò §©¥¨¥¨¦

.d`t gipdln xehty
oiprl `ed sqep oic,äøBëayáéúëc áb ìò óà(hi eh mixac)ìk' §¨©©©¦§¦¨

ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä,'Ernyn cigi oeyldneïéà Cãéc ©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§¦¨¦
àì úeôzeLcoi` mewn lkn .jly wx df m` `weec `ed aeigdy ± §¨Ÿ
ixdy jk dfàðîçø áúk(e ai my)'íëðàöå íëø÷a úøëáe'oeyla ¨©©£¨¨§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

:`xnbd zl`ey .miaiig mitzey s`y cnll ,miaxàlàm` ¤¨
,miaiig mitzeyðàöå Eø÷a''Ecigi oeyla xn`py.él änì §¨§§Ÿ§¨¨¦

epcnll :`xnbd zx`anúeôzeL éèeòîìmríéáëBk ãáBòoi`y §©¥¨¥¨¦
.xeka ipic ef dndaa bdep
aeig oiprl `ed sqep oic,äæeæîyáéúëc áb ìò óà(h e mixac) §¨©©©¦§¦

,'Eúéa'rnynyïéà Cãéc,dfefn aeig yi jly wx `edy ziaa ± ¥¤¦¨¦
a `edy ziaa la`.àì ,úeôzeLjklàðîçø áúk(`k `i my)ïòîì' , ¨Ÿ¨©©£¨¨§©©

'íëéðá éîéå íëéîé eaøé.miaiig mitzey s`y cnll ,miax oeyla ¦§§¥¤¦¥§¥¤
:`xnbd zl`ey'Eúéa' àlàåcigi oeyla xn`pdàúà éàîì. §¤¨¥¤§©¨¨
:`xnbd zx`an,äaø øîàc ,äaøãëì§¦§©¨§¨©©¨
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dlw sc oileg(iying meil)

:`xnbd zl`ey,ïðaøåecnliy ,'jp`v'n yexcl mikixv dnl §©¨¨
xyt` m` :`xnbd daiyn .zxagn e"ie ze`d ixdy ,'jpbc'n

,eteql weqtd zligzn cenll,àðîçø áBzëð àìàìze`d z` Ÿ¦§©£¨¨Ÿ
å"éåzxagnyàìåzaiz z`úéLàøepiid `linne zwlgny ¨§Ÿ¥¦

,eteql ezligzn micnelziy`x' zaizy i`ce `l`d`a dipyd '
:`xnbd zl`ey .fbd ziy`xl dnexzn ywid cenll oi`y cnll

éàòìà éaøå:`xnbd zx`an .jk lr opaxl aiyi dnéàäc éãéià §©¦¦§©©§¥§©
a wx yecw [fbd ziy`x]éàäå ,íéîc úMeã÷dyecw [dnexz] §©¨¦§©

aeäì éáøò øãäå eäì ÷éñt ,óebä úMeã÷dwqtd dyer weqtd ± §©©¨¦§§¨©¨§¥§
e"ie ze`d ici lr mxagne xfege ,'ziy`x' zaiz ici lr mdipia
ziy`xl dnexzn miakek caer zetzey xeht z` cnlpy ick

.fbd ziy`xa l`xyi zetzey xehtl xzein 'jp`v'e ,fbd
xehtl micnel `l opaxl recn sqep xe`ia d`ian `xnbd

:'jpbc'n fbd ziy`xa miakek caer zetzey,àîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨
Y éáéiçî éáeiç ïðaø äîeøúa íéáëBk ãáBò úeôzeLmixaeq opax ¨¥¨¦¦§¨©¨¨©¥§©§¥

dnexz yixtdl aiig ,dcya miakek caer mr szeyd l`xyiy
cenll xyt` i` mb jkle exhetl 'jpbc'n miyxec mpi`e ,ewlgn
caer zetzey ly xehtd z` cenll ekxvede ,fbd ziy`xl dfn

.'jp`v'n fbd ziy`xa miakek
zxhet dpi` miakek caer zetzeyy `ziixan dgiken `xnbd

:dnexzn l`xyid wlg z`eç÷lL íéáëBk ãáBòå ìàøNé ,àéðúc§©§¨¦§¨¥§¥¨¦¤¨§
,úeôzeLa äãN`ed dcya lcby dnìáèepiide xyrna aiig - ¨¤§¨¤¤
,l`xyid wlgïéleçå,miakek caerd wlg epiide xyrnn xeht - §¦

äæa äæ íéáøBòîcg` lk ly ewlgay itl ,ewlgy xg`l s` §¨¦¤¨¤
md el` ,oilege lah miaxernìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥

,øîBà,dwelgd xg`lwlgdìLd,áéiç ìàøNéåwlgdìLdãáBò ¥¤¦§¨¥©¨§¤¥
.øeèt íéáëBk¨¦¨

:mzwelgn z` zx`an `xnbdéâéìt àì ïàk ãòoerny oaxe iax ©¨Ÿ§¦¥
,l`ilnb oaàlàdfa wxøáñ øîc[l`ilnb oa oerny oax] ¤¨§©¨©

ewlgy xg`lyäøéøa Lécg` lky wlgdy xacd xxazd ± ¥§¥¨
,aiig l`xyid wlg okle .dligzkln ely wlgd did df ,laiw
,zexyrne zenexza aiigzde ely wx did df dligzklny oeik

.miakek caerl jiiy did `l mlerneøáñ øîey [iax]äøéøa ïéà ©¨©¥§¥¨
lk ly wlgd did dfy xxazdy mixne` oi` dwelgd xg`l s`e
wlg jkle ,el jiiy df d`lde dzrn wx `l` ,dligzkln cg`
did eivgy ,miaxernd oilege lah o`k yi oiicry xeht l`xyid

xyrnd zaeg z` lhia epipwe miakek caerl dzr cr jiiy.
,dxixa iabl wx ewlgpy `ziixaa ok m` epivnìáàz`eaz £¨

a `idy drya l`xyi,íéáëBk ãáBòc úeôzeLlìkä éøácz`xwp ¨§¥¨¦¦§¥©Ÿ
e 'lah'úáéiçxnel oi` opaxl jkle .zexyrne zenexza ©¤¤

,dnexzn miakek caer mr zetzey hrnn 'jpbc ziy`x'y
miakek caer mr zetzey xeht cenll xyt` i` `linne

.'jp`v'n cenll jixve ,dnexzn fbd ziy`xa
:zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéà úéòa éàåjxca §¦¨¦¥¨

zxhet miakek caer mr zetzeyy i`rli` iaxl oipn zxg`
y .fbd ziy`xneäééåøzmiakek caer mre l`xyi mr zetzey ± ©§©§

,fbd ziy`xn mda mixehtyðàv'î ,éàòìà éaøìà÷ôð 'E,cnlp - §©¦¦§©¦Ÿ§©§¨
`ldyàîòè éàî íéáëBk ãáBòc úeôzeLmeyn ,xhtcàìc ¨§¥¨¦©©§¨§Ÿ

déì àãçééîm` ,'jp`v' llka epi`e l`xyil cgein o`vd oi`y ± §©£¨¥
jiiy o`vdyk mb okìàøNéìxg`,enr zetzeyayàì énð §¦§¨¥©¦Ÿ

déì àãçééî.xehte cg` l`xyilïðaøåoeik ,ozencl oi`y mixaeq §©£¨¥§©¨¨
yàeä àáeiç øa åàì íéáëBk ãáBòoi`y aygp i`cee fbd ziy`xa ¥¨¦©©¦¨

l`xyi mr szeyyk la` ,'jp`v' df oi`e l`xyil cgein o`vd

d mb ixdìàøNéipydàeä àáeiç øa.'jp`v' `xwpe fbd ziy`xa ¦§¨¥©¦¨
mitzeyy dcen i`rli` iax mday mipic dnk dpen `ax
oeik ,cigi oeyla xn`p maeigy s` mda miaiig mil`xyi

.mitzey zeaxl micnl mpipra xen`d xg` weqtny:àáø øîà̈©¨¨
mewn lkn ,fbd ziy`xa zetzey xht i`rli` iaxy s`éaø äãBî¤©¦

äîeøúa éàòìàe .da miaiig mitzeyyáéúëc áb ìò óàoiprl ¦§©¦§¨©©©¦§¦
,dnexzðâc','Ecigi oeylarnyneïéà Cãécjl wx jiiyy obc ± §¨§¦¨¦

obc la` ,aeigd llka `edúeôzeLcmipy ea mitzeyy ±àì §¨Ÿ
ixdy ,miaiig mewn lkn .aeigd xn`p'íëéúBîeøz' àðîçø áúk̈©©£¨¨§¥¤

'íëúîeøz')(fk gi xacna)(.mitzey zeaxl epcnll ,miax oeyla §©§¤
:`xnbd zl`eyàlàmiaiig mitzeyy oeikðâc'él änì 'Ednl ± ¤¨§¨§¨¨¦

:`xnbd zx`an .cigi oeyla xn`péèeòîìz` dnexz aeign §©¥
a `edyk l`xyid wlgúeôzeLmr.íéáëBk ãáBò ¨¥¨¦

oiprl `ed ,miaiig mitzeyy i`rli` iax ea dceny sqep oic
zyxtd,älçyáéúëc áb ìò óà(`k eh xacna)n'àkéàå ,'úéLàø ©¨©©©¦§¦¥¥¦§¦¨
øîéîìcóìéðdey dxifb,æbä úéLàøî 'úéLàø' 'úéLàø'ïläl äî §¥©¥©¥¦¥¦¥¥¦©¥©§©¨

fbd ziy`xa dxen`d 'ziy`x'aàì úeôzeLczbdep dpi` ± §¨Ÿ
,mitzey ly o`vaïàk óàaeig oiprl dxen`d 'ziy`x'a ©¨

,dlg zyxtdàì úeôzeLcly dqira dlg aeig `di `ly ± §¨Ÿ
,mitzeyjklàðîçø áúkdlg oiprl'íëéúBñéøò'miax oeyla ¨©©£¨¨£¦¥¤

.mitzey zeaxl
:`xnbd zl`eyàîòè àlàwx `ed mitzeyd zqira bdep oi`y ¤¨©§¨

meyn,'íëéúBñéøò' áéúëcàðéîà äåä ,éëä åàì àäyóìéðdxifb ¦§¦£¦¥¤¨©¨¦£¨£¦¨¥©
deyæbä úéLàøî 'úéLàø úéLàø',dlga mitzey xehtl`lde ¥¦¥¦¥¥¦©¥

óìéð ,äaøcàdey dxifbäîeøzîmitzey dnexzay enky ©§©¨¥©¦§¨
:`xnbd daiyn .dlga mb jk miaiigénð éëämicnl ok` ± ¨¦©¦
.dlga oitzeyd zqir aiigl dnexzn

:`xnbd zl`eyàlàzaiz.él änì 'íëéúBñéøò':`xnbd daiyn ¤¨£¦¥¤¨¨¦
Y íëéúBñéøò éãk`ed zaiigd dqird xeriyy cnll §¥£¦¥¤

dti`d zixiyr `ede 'xner' zcn epiide xacnay mkizeqixrk.
aeig oiprl `ed sqep oic,äàtyáéúëc áb ìò óà(h hi `xwie)'EãN' ¥¨©©©¦§¦¨§

rnynyïéà Cãéc,d`ta aiig dz` jly wx dcyd m` ±la` ¦¨¦
a dcy.àì ,úeôzeLixdy jk oicd oi` mewn lknàðîçø áúk ¨Ÿ¨©©£¨¨

(my)'íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áe'mitzey mby cnll miax oeyla §ª§§¤¤§¦©§§¤
:`xnbd zl`ey .d`ta miaiigàlàmiaiig mitzey ok` m` ¤¨

zaiz ,d`ta'EãN'cigi oeyl dzernyny.él änìzx`an ¨§¨¨¦
:`xnbdéèeòîìa dcy el yiy l`xyiúeôzeLmríéáëBk ãáBò §©¥¨¥¨¦

.d`t gipdln xehty
oiprl `ed sqep oic,äøBëayáéúëc áb ìò óà(hi eh mixac)ìk' §¨©©©¦§¦¨

ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä,'Ernyn cigi oeyldneïéà Cãéc ©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§¦¨¦
àì úeôzeLcoi` mewn lkn .jly wx df m` `weec `ed aeigdy ± §¨Ÿ
ixdy jk dfàðîçø áúk(e ai my)'íëðàöå íëø÷a úøëáe'oeyla ¨©©£¨¨§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

:`xnbd zl`ey .miaiig mitzey s`y cnll ,miaxàlàm` ¤¨
,miaiig mitzeyðàöå Eø÷a''Ecigi oeyla xn`py.él änì §¨§§Ÿ§¨¨¦

epcnll :`xnbd zx`anúeôzeL éèeòîìmríéáëBk ãáBòoi`y §©¥¨¥¨¦
.xeka ipic ef dndaa bdep
aeig oiprl `ed sqep oic,äæeæîyáéúëc áb ìò óà(h e mixac) §¨©©©¦§¦

,'Eúéa'rnynyïéà Cãéc,dfefn aeig yi jly wx `edy ziaa ± ¥¤¦¨¦
a `edy ziaa la`.àì ,úeôzeLjklàðîçø áúk(`k `i my)ïòîì' , ¨Ÿ¨©©£¨¨§©©

'íëéðá éîéå íëéîé eaøé.miaiig mitzey s`y cnll ,miax oeyla ¦§§¥¤¦¥§¥¤
:`xnbd zl`ey'Eúéa' àlàåcigi oeyla xn`pdàúà éàîì. §¤¨¥¤§©¨¨
:`xnbd zx`an,äaø øîàc ,äaøãëì§¦§©¨§¨©©¨
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כל אחד יוכל להיות "עניו מכל האדם", אפילו מנוכרי, כי כל אמונתו בה' אחד אינו מצד עצמו כלל, אלא רק מצד הירושה מאברהם כו'.
ממאמר שבת פרשת מצורע, ה'תשכ"ה



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr elw sc oileg(iyiy meil)

zaizn miyxecy ,gztd ly oini cva dfefnd z` reawl yiy
k zeidl jixvy 'jzia'Eúàéa Cøczialepiideïéîiä ïîoky itl ¤¤¦¨§¦©¨¦

dfn cenll xyt` i`e .zipnid elbxa dligz qpkpy mc`d jxc
.mitzey ly zia xehtl

oiprl `ed sqep oic,øNòîyáéúëc áb ìò óà(fi ai mixac),øNòî' ©£¥©©©¦§¦©§©
ðâc'Ernyny cigi oeylaàì úeôzeLc ïéà Cìécobcn `weecy ± §¨§¦¨¦§¨Ÿ

mewn lkn ,mitzey ly obcn `le xyrn aeig yi jl wx jiiyy
ixdy jk df oi`àðîçø áúk'íëéúBøNòî'(e ai my)miax oeyla ¨©©£¨¨©§§¥¤

:`xnbd zl`ey .xyrna miaiig mitzeyy cnllàlàok` m` ¤¨
,miaiig mitzeyðâc øNòî''Ecigi oeyla xn`py.àúà éàîì ©£¥§¨§§©¨¨
:`xnbd zx`aníéáëBk ãáBòc úeôzeL éèeòîìdcy hrnl - §©¥¨§¥¨¦

rnn dxehty miakek caer mr zetzeya `idy.zexy
oiprl `ed sqep oicúBðzîy ,daiwe miigl rexf ly dpedkìò óà ©¨©©
àðîçø áúëc áb(b gi mixac),'ïúðå'eøîéîì àkéàcéìé'äðéúð' ó ©§¨©©£¨¨§¨©¦¨§¥©¨¦§¦¨

æbä úéLàøî 'äðéúð'ïläl äî ,fbd ziy`xaàì úeôzeLco`vy ± §¦¨¥¥¦©¥©§©¨§¨Ÿ
,dfa xeht oitzeydïàk óàzepzn oiprlàì úeôzeLcznday ± ©¨§¨Ÿ

,dxeht `dz oitzeydjklàðîçø áúkweqtd zligza(my) ¨©©£¨¨
,zepzn aeig oiprl'çáfä éçáæ úàî's`y cnll miax oeyla ¥¥Ÿ§¥©¤©

.miaiig oitzey zndaa
:`xnbd zl`eyàîòè àlàmitzey znda aiigl mrhd lk ± ¤¨©§¨

meyn wx `ed zepzna'çáfä éçáæ úàî' àðîçø áúëcoeyla §¨©©£¨¨¥¥Ÿ§¥©¤©
,miax,àðéîà äåä éëä åàì àäóìéì'dpizp' 'dpizp' dey dxifb ¨©¨¦£¨£¦¨¥©

æbä úéLàøî`lde ,xehtlóìéð äaøcàdey dxifbäîeøzî,aiigl ¥¥¦©¥©§©¨¥©¦§¨
daiyn .da miaiig mitzeye dpizp oeyl xn`p dnexza mb ixdy

:`xnbdénð éëä ïéàdnexz oicn oicnl ok` ±zepzn oicl ¥¨¦©¦
.zaiig mitzeyd znday

:`xnbd zl`ey[àlà]znda aiigl dnexzn cenil il yi m` ¤¨
zeaiz ,zepzna mitzey'çáfä éçáæ úàî'miax oeyla zexn`pd ¥¥Ÿ§¥©¤©

.él änì:`xnbd daiyn,àáøãëìàáø øîàclirl(.alw),íò ïécä ¨¨¦§¦§¨¨§¨©¨¨©¦¦
çahägahdn mraezl epic ,zepznd z` reazl `ay odk ± ©©¨

oeyldn rnyn jky ,ely dppi` `idy s` dndad z` hgeyy
.'gafd igaef z`n'
oiprl `ed sqep oic,íéøekayáéúëc áb ìò óà(a ek mixac)n','Eöøà ¦¦©©©¦§¦¥©§§

rnyny cigi oeylaàì úeôzeLc ïéà Cãécm` wx `ed aeigdy ± ¦¨¦§¨Ÿ
lkn .oitzey ly `le cg` ly `id zexitd elcb day ux`d

ixdy jk df oi` mewnàðîçø áúk(bi gi xacna)øLà ìk éøeka' ¨©©£¨¨¦¥¨£¤
'[íöøàa] (êöøàá)oitzey ly rwxw s`y cnll ,miax oeyla §©§¨

:`xnbd zl`ey .mixekiaa zaiigàlàmiaiig mitzey ok` m` ¤¨
zaiz'Eöøà'la dxn`py,cigi oey.él änì:`xnbd daiyn ©§§¨¨¦

éèeòîìa mixekiaa miaiig oi`yõøàì äöeç. §©¥¨¨¨¤
oiprl `ed sqep oic,úéöéöyàðîçø áúëc áb ìò óà(ai ak mixac) ¦¦©©©§¨©©£¨¨

'Eúeñk'rnyne cigi oeylaàì úeôzeLc ïéà Cãécjly cba wx ± §§¦¨¦§¨Ÿ
jkl ,mitzey ly cba `le ziviva aiigàðîçø áúk(gl eh xacna) ¨©©£¨¨

'íúøãì íäéãâá éôðk ìò'mitzeyd cba s`y cnll miax oeyla ©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨
:`xnbd zl`ey .aiigàlàåzaiz aiig mitzeyd cba ok` m` §¤¨

'Eúeñk'cigi oeyla dxn`py.él änì:`xnbd daiynáøãëì §§¨¨¦§¦§©
,äãeäéìL ìk úéöévä ïî äøeèt äìeàL úélè ,äãeäé áø øîàcíéL §¨§¨©©§¨©¦§¨§¨¦©¦¦¨§Ÿ¦

íBé.'jzeqk' zaygp dpi`y mipey`xd
zevn oiprl `ed sqep oic,ä÷òîyàðîçø áúëc áb ìò óàmixac) ©£¤©©©§¨©©£¨¨

(g akdwrn ziUre','Ebâìrnyneàì úeôzeLc ïéà Cãécwxy ± §¨¦¨©£¤§©¤¦¨¦§¨Ÿ
ly `ed m` la` dwrna aiig dz` cala jl jiiy ziad bb m`

eyjkl .xeht mitzàðîçø áúkdevnd mrhaìôpä ìBté ék' ¨©©£¨¨¦¦©Ÿ¥
,'epnîaiig ,epnn letil xyt`y oeik mitzey ly zia s` ok m`e ¦¤

:`xnbd zl`ey .dwrnaàlàzaiz miaiig mitzey ok` m`'Ebb' ¤¨©¤
cigi oeyla dxn`py.àúà éàîì:`xnbd daiynéza éèeòîì §©¨¨§©¥¨¥
úBLøãî ézáe úBiñðkmeyl mikiiy mpi`e mlek ly mdy oeiky §¥¦¨¥¦§¨

.dwrn zevn mda oi`e weqta xen`d 'jbb'a millkp mpi` ,mc`
lirl `ax ixac dzr cr ex`azd(:dlw)xht i`rli` iaxy s`y ,

xaq mixg` mipica mewn lkn ,fbd ziy`xn oitzey ly o`v
xn`py oeik ,cigi oeyla xn`p mda aeigdy s` miaiig oitzeyy
iia` xa iaia axy d`ian `xnbd dzr .mitzeyl ieaix weqta
lka mitzey aiign `l i`rli` iaxy xaeqe `ax lr wleg

:elld mipicd
éììk éðäì eäðúéì ,éiaà øa éáéa áø øîàmillkd el` z` oi` ± ¨©©¦¦©©©¥¥§§§¨¥§¨¥

.elld mipicd lka dcen i`rli` iaxy `ax xn`yúîäa ,àéðúc§©§¨¤¡©
.døèBt éàòìà éaøå äøBëáa úáéiç ïéôzeMä:`xnbd zxxanéàî ©¨¦©¤¤¦§¨§©¦¦§©§¨©

éàòìà éaøc àîòèmeyn :`xnbd daiyn ,xhetyáéúëcoiprl ± ©§¨§©¦¦§©¦§¦
xeka(hi eh mixac),ðàöå Eø÷a'E.oitzey znda hrnl cigi oeyla ' §¨§§Ÿ§

:`xnbd zl`eyáéúk àäå,ycwnd zial zepaxw z`ad oiprl §¨§¦
zxkaE''íëðàöå íëø÷a(e ai my)bdep xekay rnyne miax oeyla , §ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

mitzeyl epi` weqtd zpeek :`xnbd daiyn .oitzey zndaa s`
`l`ìàøNé eäleëcyiy l`xyi lk ly zexekad lk lr ± §§¦§¨¥

iaxy `ziixaa x`ean mipt lk lr .ycwnd zial ozelrdl
xn`y `axk `l dfe ,dxekan mitzeyd znda xhet i`rli`

.miaiig mitzeyy dfa dcen i`rli` iaxy
:`ax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbdàðéðç áø øîà̈©©£¦¨

,àøeqîéììk éðäì eäðúéìlka dcen i`rli` iaxy `ax xn`y ¦¨¥§§§¨¥§¨¥
.miaiig mitzeyy exkfedy mipicd,àéðúcïéôzeMä úîäa §©§¨¤¡©©¨¦

dhgypy,úBðzîa úáéiç`nw `pz zrc `id jkéàòìà éaøå ©¤¤§©¨§©¦¦§©
.øèBt¥

:`xnbd zxxanàîòè éàîc :`xnbd daiyn .i`rl` iaxcéìéó ©©§¨¨¦
dey dxifbæbä úéLàøî 'äðéúð' 'äðéúð'weqta xn`p mdipyay §¦¨§¦¨¥¥¦©¥

yexcl yie ,dpizp oeylïläl äîfbd ziy`xaoicdàì úeôzeLc ©§©¨§¨Ÿ
'jp`v' aezk ixdy [i`rli` iaxl] dxeht oitzeyd znday ±

,cigi oeylaàïàk ózepznaàì úeôzeLcmitzeyd znday ± ©¨§¨Ÿ
znda xhet i`rli` iaxy `ziixaa ok m` x`ean .dxeht
.aiigy dfa dcen `edy xn`y `axk `l dfe zepznn oitzeyd

:`ax lr eziiyewa `pipg iax jiynnCzòc à÷ìñ éàåxnel §¦©§¨©§¨
yäîeøúai`rli` iaxáéiçéîok m` ,mitzeyóìéðmitzey aeig ¦§¨¦©©¥©

dey dxifba zepzna,äîeøzî 'äðéúð' 'äðéúð'dnexzay enky §¦¨§¦¨¦§¨
.zepzna mb miaiig eidi jk miaiig mitzeyàlàiaxy dfn ¤¨

,zepznn oitzey xhet i`rli`dpéî òîLyøèBt énð äîeøúa §©¦¨¦§¨©¦¥
.xhet `ed fbd ziy`xa wxy xn`y `axk `lce ,mitzey

miakek caer zetzey xhty i`rli` iax lr zl`ey `xnbd
eixaca oey`xd xe`iad itl ,fbd ziy`xa(.dlw lirl)z`f cnely

:`xnbd zl`ey .dnexz iabl weqtd zligza xen`d 'jpbc'néà¦
,sqep oic fbd ziy`xl dnexzn cenll yi ezhiyly xn`p m`d ±

äîaeigïéà õøàa äîeøzla` bdep `ed cala l`xyi ux`a ± ©§¨¨¨¤¦
,àì õøàì äöeçaóàoic oiprl[æbä úéLàø] (úBðzî),ok xn`p §¨¨¨¤Ÿ©©¨¥¦©¥

yïéà õøàala`,àì õøàì äöeçadcnly epizpynk `l dfe ¨¨¤¦§¨¨¨¤Ÿ
:`xnbd zx`an .ux`l dvegae ux`a bdep fbd ziy`xyøîà̈©

,ìéaøäpî éñBé éaøïéàux`a wx i`rli` iax itl i`ce ok` ± ©¦¥¦§©§¦¦
:ezenk `xnbd dgiken .fbd ziy`x bdep l`xyiàéðúäå§¨©§¨

,[`zegipa]ïéâäBð ïéà úBðzî ,øîBà éàòìà éaøodaïëå ,õøàa àlà ©¦¦§©¥©¨¥£¦¤¨¨¨¤§¥
øîBà éàòìà éaø äéäaeigy.õøàa àlà âäBð ïéà æbä úéLàø ¨¨©¦¦§©¥¥¦©¥¥¥¤¨¨¨¤

:`xnbd zxxanéàòìà éaøc àîòè éàîfbd ziy`x xhety ©©§¨§©¦¦§©
:`xnbd zx`an .ux`l dvegaéìé ,àáø øîàódey dxifb'äðéúð' ¨©¨¨¨¦§¦¨

ïéà õøàa äîeøz äî ,äîeøzî 'äðéúð'la` zbdep ok` `id ± §¦¨¦§¨©§¨¨¨¤¦
ïéà õøàa æbä úéLàø óà ,àì õøàì döeçala`.àì õøàì döeça §¨¨¨¤Ÿ©¥¦©¥¨¨¤¦§¨¨¨¤Ÿ

ac lr le`yl dtiqen `xnbdfbd ziy`x oicnly i`rli` iax ix
:dnexznéiaà déì øîà`axléài`rli` iaxly xn`p m`d ± ¨©¥©©¥¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexz ly ywiddn cenll yiäîeøz äî©§¨
úìáBè,lahd z` lek`l xeq` dnexz eyixtd `ly cer lky - ¤¤

úìáBè æbä úéLàø óàfbd ziy`x z` epnn eyixtd `ly cer lke ©¥¦©¥¤¤
.epnn zepdil xeq` `didéì øîàziy`xy xnel oi` ,iia`l `ax ¨©¥

c meyn zlaeh fbdðàö æb úéLàøå' àø÷ øîà,'Bì ïzz Eyie ¨©§¨§¥¦¥Ÿ§¦¤
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המשך בעמוד קצה



קפז oifge` mipy` cenr elw sc ± oey`x wxtzereay
êúàéá êøã`pinic dilbx Ð ezial qpkp `edyke ,dfefn raew dz` zial Ð

.d`ia jxc `ed dqipka oinidy `vnp ,`yixa liirúåðúîmiiglde rexfd Ð
.dawdeéçáåæ.rnyn mipy Ðäîåøúî äðéúð óìéð äáøãà,`xw iraz `le Ð

.opiywn `xnegl Ð `xnege `lew `dcçáèä íò ïéãä,lirlc oiwxita Ð
.`ed `xwc digxe` Ð "igaef"eêöøàÐ

rnyn Ð "jvx`" ."jvx`n `iaz xy`"
`herin rnyn `l Ð "mkvx`" ,`herin
,dipin ux`l dveg `hrnn `le ,i`d ilek
la` .ux` mdl yiy mewn lk :rnync
.miebl `le jl zcgeind :rnyn Ð "jvx`"

ìôåðä ìåôé éë,epnid letil ie`xy lk Ð
.zetzeya elit`eúåéñðë éúáwlg oi`y Ð

.`ed mid xar ipal s`y ,ea odn cg`l
.dxic zia epi`y :cereéììë éðäì åäðúéì

,ipd lka i`rl` iax icenc `ax xn`c Ð
`le dxekaa i`rl` iax biltc `ipz `dc

."mkp`ve mkxwa"n dl iaxnéáø øîàå
éììë éðäì åäðúéì àøåñî àðéðç,`axc Ð

.zepzna i`rl` iax biltc `ipz `dc
inp xht jgxk lr ,zepzna xhtcne
aiign dnexza :jzrc `wlq i`c .dnexza

zepzna xht ikid Ð?`aeigl edpiziil
"dpizp"c dey dxifb xinbe li`ed ,dnexzn
`xneglc ,dexnb` `dc `xazqn "dpizp"

.ocinl ol zi`inp dnexza dpin rny `l`
xehte` zepzn sili xcde ,"jpbc" :wiicc Ð

."dpizp" "dpizp"a fbd ziy`xn e` dnexzn
äî éài`rl` iax sili dnexznc oeik Ð

iebc zetzey lirl oxn`c ,fbd ziy`xl
Ð dnexz dn i` ,`xwc diyixn dil `wtp
dvega Ð fbd ziy`x s` ,`l ux`l dvega
(a,el) oiyecwc `nw wxtac .`l ux`l
ux`a dielz dpi`y devn lk :ol `niiw
silic ,ux`l dvega oia ux`a oia zbdep
lka zbdepe sebd zaeg `idy ,dxf dcearn
`l` zbdep dpi` rwxw zaeg la` .mewn

.ux`aìéáøäðî.mewn my Ðïéà.i`ce Ð
àéðúäå.`zegipa Ðúìáåè äîåøúÐ

Ð "enixi xy`" aizkc ,lah meyn zxqe`
od el`"a ,xacn aezkd mxzil micizra

.(`,bt oixcdpq) "oitxypdàìà åá êì ïéà
êìéàå åúéùàøîdyrpe yxtedyn Ð

`l` el oi` `xwirn la` ,ely `ed ziy`x
,`ed `xizi `xw "ziy`x" i`dc ,cg` my
azknl dil dede ,jinq lirlc "ziy`x"`e

."jp`v fbe"äúéî.cifna dlke`d xf Ð
ùîåç.bbeya Ðéðùå ïåùàøxyrn Ð

.ipy xyrne oey`xåúéùàø àìà êì ïéà
,epnn yixtdl zxg` dpizp jl oi` Ð
dpzn :dpin rny "jp`v fbne" azk `lcn
.opireny`l "ziy`x" `z` cala dpey`x

àì ïùéä ìò ùãçî äîåøúaizkc Ð
.(ci mixac) "dpy dpy dcyd `veid"åéä

ææâ úåìçø éúù åì.gipde ef dpy ÐææâÐ
.dil zil `de ,`pngx citw o`v yng ly mifib`c ,zetxhvn oi` Ð mifib yng el eidy cr ,gipde dipyúåôøèöî ùîç àämizyd ffebe ,o`v yng el eid m` Ð
.`ed oyie ycgc ab lr s`e ,zetxhvn Ð o`v yng ly mifib `ki` `zydc ,dipy dpya ylye ef dpyaàéðúäå!iccd` oiiyw ,zetxhvn oi` yng elit`c jci` Ð

äðéî òîù åàì àìà.i`rl` iaxl `ziiyew ipd lk .zetxhvn Ð opaxle ,zetxhvn oi` Ð dnexzl fb yiwnc ,i`rl` iaxl .opaxe i`rl` iax ibilt inp `da Ð
áåéçá ìãâä.dinwl yxtnck ,iebd on dcy gwly l`xyi oebk Ðøåèôá ìãâä.ieb cia Ðáåéçá.l`xyi cia e`ay xg`l Ðàéøåñá,cec dyaky .daev mx` Ð

elcby miyily ipyd ztqezd lr `l` xyrl aiig l`xyi oi` ,jkitl .xyrn cin riwtdl iebl oipw yie .dzyecw dlwe ,ux`d zyecw da dlg `le ,yeak diny `le
eli`k Ð ieb cia yily d`iady oeikc ,oixhet minkge .xyrnd on riwtdl da iebl oipw oi`y ,lkd lr xyrn Ð l`xyi ux`a la` .oiaxern oilege lah ,elv`

.`lf` yily xza d`eaz :(`,bi .a,ai dpyd y`x) ol `niiwc ,ecia dlek dxnbpéîð éëä àîéú éëå.l`xyi cil `a elit` ,fbd ziy`xn xeht ieb cia lcbdc Ð
éåâ ìù åðàö æâ ç÷åìä.dffbpy mcew Ðæâä úéùàøî øåèô.`ed l`xyic ep`v e`l `kde .jizefib `le ,opira "jp`v"c Ðæåæâì åðàö àäly excr dpwe gwl Ð

lkde li`ed ,fefbl zcner `idyk ieb."jp`v" dia `pixwe ,elyáééç.ieb lv` mifibd elcby it lr s`e Ð
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קפח
oifge` mipya cenr elw sc ± oey`x wxtzereay

éàòìà éáøë àìã.dnexzl fb yiwnc Ðåðéî åðéàù ìò ïéîîzexegy oebk Ð
.`ed `xit cgc ab lr s`e ,zepaleïéîøåú íéøîåà ììä úéáåoin elekc Ð

ixzc ,df xaca lld zia ewlgp `l :xn`e ,wgvi iaxc` bilt `nw `pze .mip`z
.edpip ipinúåôåçù.y"plt Ðåì øëî.l`xyil l`xyi Ðäæå åîöòì ïúåð äæ

åîöòì ïúåðenvrl xiiy `le li`ed Ð
lr yixtdl eilr oi` Ð melk oind eze`n
`l o`vdy it lr s`e .xkny mifib oze`
gwly ,yixtdl gweld lr Ð mexkn
oi`e ,edpip ipin ixz ,`nl` .odkd zepznn
dil ded Ð iyxtn i`c .df lr dfn yixtn
ly ep`v fb gwl :opze ,xken iab `xeiy

.aiig xkend Ð xiiy m` ,exiagàôéñÐ
df Ð zeawp `l la` mixkf xkn :inp ipzwc

.'ek envrl ozepåäðéð éðéî éøúã éîð éëä
`xeiy ied `le Ðàìà ?`xeiy i`ce Ð

`de edlek azinl `inx xken`e ,`ed
Ð "envrl ozep dfe envrl ozep df" ipzwc
`pz opirny` ol rnyn `w daeh dvr
zexneynd zeawpd on el ozi `ly ,xkenl
mixkfc i`dc meyn .xkny mixkfd lr el
,jkitl ."jikx" zeawpc i`de ,dyw ,"oey`"
mixkf ly fbd ziy`x ick gweld on dpwi

.mixkfd xnvnéîð éëäzetegy iab Ð
zfibc ,`ed daeh dvr meyn Ð zepale
on dpwie ,zetegy lyn daeh zepald
.odkl el ozie zetegyd xeriyk gweld

ïéøëð äéøéùùipxb lk" xn` m`c Ð
.melk xn` `l Ð "dnexzïðúäå ïéàÐ

:opiqxb ikd .`zegipaøîà àì êãéà àéðúå
.íåìëæâä úéùàøá éàòìà éáøë`ede Ð

.zepznl oicdïéìá÷î äøåú éøáã ïéà
äàîåèlra iab ipzwc ,zekxa zkqna Ð

.dxez ixacl dliah jixvc ixwäèç
ïöøçå äøåòùxn`ck ,cgi ozyly Ð

.dwel Ð mi`lk rxefd :"epa z`e eze`"a
.diy`i iaxcn iwet`l :`pniwe`eøîåç

'åë òåøæá.oizipzna dl ziyixtck Ð
úåðúî ììëá äðéà äôøèepzz" aizkc Ð

.ealkl `le Ð "eléìé éàåóocic `pz Ð
oizipzn `dc ,'ek slil ,"dpizp" "dpizp"

.`zniwe` oerny iaxkøùòîîlk" Ð
."o`ve xwa xyrnúøáåò äðéàù äôøè ùé

èáùä úçúon dilbx ekzgp oebk Ð
x`y sili dpine ,dlrnle daekx`d

.zetxhùåã÷ øåëááirae ,dtxh elit` Ð
.mgx dizyicw `dc ,dxeawøùòî

æâä úéùàøåoi`e ,mixkf opira `l Ð
,xkf `l` epi` xeka la` .mi`nha mibdep
`l` epi` fbd ziy`xe xyrn .xenga bdepe
fbd ziy`x ,dxyra xyrn Ð miaexna
mibdep oi`e ,mgxn miyecw opi`e .ynga
yecwe ,cigia bdep Ð xeka la` .mc`a
mibdep opi` fbe xyrne .mc`a bdepe ,mgxn
la` .xeacd iptl opi`e ,oiheyta `l`
:opiqxb ikd .mixvna eycw Ð zexeka
íåúé ïëù óìéîì äéì äåä øåëáî äáøãà
äùåã÷á ïäë éðôá åðúð úåôúåùá åç÷ìù

ïéùéôð êðäå äøéëîáåfbd ziy`xe xeka Ð
depÐ "en` zgz" aizkc .miycwn "zgz" "zgz" xnbc Ð `l xyrn la` .miigl yxit dfe dzinl yxit df oebk ,ezcil mcew en` dzny it lr s` Ð mezia oib

,zetzeyd oke ,xyrnd on xeht Ð gewl la` ,zetzeyae gewla mibdep fbe xeka .odkl enena lk`ie ,a`zqiy cr drxie ,mezi elit`e yecw xeka la` .mezil hxt
.(a,dp) `xza wxta zexeka zkqna ,dpzna el epzpy oke .(a,ep zexeka) zetzey ly `le Ð "jl didi" aizkcéðôála` ,ziad ipta `ly s` mibdep fbe xeka Ð

.minlyk milral `ed lk`pc Ð xyrn `le ,od dpedk zepznn fbe xeka .mezi meyne gewl meyn dxfb :(a,bp) `xza wxta zexekac `xnba yxtnck ,`l Ð xyrn
äùåã÷á

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
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iadi eedc ,ux`l dvega bdepy ixaq (`,alw oileg) "rexfd" wxta i`xen`

,"mi`lka diy`i iaxk" xn`w inp ikde .i`rl` iaxk dkld ikd elit` Ð laaa `zpzn

`zeyk iab (`,hlw zay) "oilez" wxta gkenck ,diy`i iaxc edl zil oi`xen` aexe

oa dcedi iaxk" xn`wc `d inp oke .`nxka

i`pze i`xen` `aehe ,"dxez ixaca `xiza

ixw lrac (`,ak zekxa) "ezny in" wxta ixaq

xa ongp axc :xn`z m`e .dxez ixaca xeq`

,i`rl` iaxk `nlr bedpc `kd xn`w wgvi

oileg) "rexfd" wxtae ,zepzna oicd `ede

!`nilb qipw wgvi xa ongp axc xn` (a,alw

ax yxit .`nilb qipw ded bedpc mcew `nye

zevnd lk :(a,f) migqta xn`c `dc ,oe`b i`d

on ueg ,oziiyrl xaer odilr jxan olek

l`xyi ied `lc ,xb zliaha ,epiid Ð dliahd

la` ."epeve" xninl ivn `le ,lahyk `l`

.jxan ,`nh `edy it lr s` ,zeliah x`ya

ixaca `xiza oa dcedi iaxk `nlr bedpc

s`c ,xn`w zeliah lk`c :miyxtn yie .dxez

,`xiza oa dcedi iaxk `nlr bedpc ab lr

.leahl oixingn eid mdn daxd

jiiy][` cenrlúåðúîäùoia zebdep

:xn`z m`e Ð 'ek hrena oia daexna

ly ep`v fb gwl" lirl `ipzc `d inp ipzile

ziy`xn miigle rexfa xneg df ,xeht Ð ieb

bdep dfy mixac `l` ipz `lc :xnel yie ?"fbd

.ipzw `l aiig dfe xeht df la` ,bdep oi` dfe

èøôon :dniz Ð zxaer dpi`y dtxhl

oi`c `nye !zxaer dpi` inp dhnle daekx`d

.wgece .xyrzdl xicl zqpkp oi`c ,inp ikd

óìéì,ok m` :xn`z m`e Ð xekan o`v o`v

dey dxfb `lac ?il dnl dey dxfb

,dtxha bdep fbd ziy`xc opirci `linn

`l "o`v"c :xnel yie ?hrnl iziz `kidnc

df o`v dn :`zlin ielib `l` dey dxfb `ied

"o`v" `lcac .jka epic df o`v s` ,jka epic

.ditebl jixhvi`c ,eazekl `ly xyt` `l

ïëù`ly slip dteb `idc :dniz Ð mezi

ivn ded xekaa ?fbd ziy`xa mezi bedpi

aizk xyrnac ,"jp`vn jp`v oky" inp xninl

."o`ve xwa xyrn lke"

éðôì:yxite "ipta" qxbe dibn qxhpewa Ð

xyrna ok oi`y dn .ziad ipta

yi ,opaxcn lhay iptn ike :dywe .elhay

lka opiqxb "iptl" `l` ?dey dxfb lhal

eiptl ycewn xyrny :yexite ,mixtqd

.fbd ziy`xe xekaa ok oi`y dn ,eixg`le
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr elw sc oileg(iyiy meil)

éàòìà éaøk àìc. §Ÿ§©¦¦§©
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøzy oicdBðéàL ìò ïénî ©§¨¦¦©¤¥
àì Bðéî,oind eze`n mirav ipya `l s`e miyixtnóàaúéLàø ¦Ÿ©¥¦

æbäok xn`pyBðéî BðéàL ìò ïénîzexegy zenda ly fbn oebk ©¥¦¦©¤¥¦
zepal zenda ly fb lràì.yixti Ÿ

:`xnbd zxxanz éaâåïìðî äîeøoal lr xegyn miyixtn oi`y §©¥§¨§¨¨
:`xnbd daiyn .oind eze`n mdipyy s`,àéðúcéðéî éðL Bì eéä §©§¨¨§¥¦¥

,íéðàzïëå ,úBðáìe úBøBçLel eid m`íéîøBz ïéà ,ïéhç éðéî éðL §¥¦§§¨§¥§¥¦¥¦¦¥§¦
åoi`äæ ìò äfî íéøOòîipyl zeaygp zepale zexegyy meyn §§©§¦¦¤©¤

.`nw `pz zrc `id jk ,mipin(éàòìà) éaø íeMî øîBà ÷çöé éaø©¦¦§¨¥¦©¦¦§©
[øæòìà],xaca zwelgn yiyíéøîBà éànL úéayïéîøBz ïéàdfn ¤§¨¨¥©©§¦¥§¦

mipin ipyl zeaygpy meyn df lríéøîBà ìlä úéáeyïéîøBz ¥¦¥§¦§¦
`pzly x`ean mipt lk lr .mipin ipyl zeaygp oi`y df lr dfn
miyixtn oi`e mipin ipy md zepale zexegy mlek itl ,`nw

i`rli` iaxl ok m`e ,df lr dfn dnexzóàaæbä úéLàøxn`p ©¥¦©¥
y okBðéî BðéàL ìò ïénîly fb lr zexegy zenda ly fbn - ¦¦©¤¥¦

zepal zendaàì.miyixtn Ÿ
:`xnbd daiynïéàzetegyn yixtdl oi` i`rli` iaxl ok` ± ¦

.zepal lr
:i`rli` iaxk epizpynn gikedl dqpn `xnbd,ïðúäålra m`y §¨§©

lr ,dndal xaegn oiicr `edyk ep`v fb lk z` xkn o`vd
xkend lr ,wlg wx xkn m`e ,fbd ziy`x z` yixtdl gweld

m` la` ,gweld ciay fbd xear mb ewlgn yixtdlBì eéä̈
n o`v [xkenl],íéðéî éðLcg` oinY úBôeçLmpi`e zexegy mpi` §¥¦¦§

zepalecg` oin,úBðáìeBì øëîly fbd z` wx [gwell] §¨¨©
dàì ìáà úBôeçLd ly z`,úBðáì`ed oicdyäæ[xkend]ïúBð §£¨Ÿ§¨¤¥

Bîöòìewlg lr elyn yixtn ±äæå[gweld]Bîöòì ïúBðyixtn ± §©§§¤¥§©§
dnn envrl xiiy `l xkendy oeiky mrhde ,ewlg lr elyn
el ozil eilr jkle odkd wlg z` mb dpw gweldy aygp ,xkny

oldl x`eank ewlgn(:glw)m`y mipin ipyl miaygpy gkene .
eilre oind eze`n xkend lv` xiizypy aygp did ok `l

.gweld ly lr elyn yixtdl
:di`xd z` dgec `xnbdäzòî àlàiptn `ed dpynd mrhy ¤¨¥©¨

d ,epin epi`y lr oinn fbd ziy`x miyixtn oi`yéðz÷c àôéñ¥¨§¨¨¥
d z` wx xkn m`yàì ìáà íéøëæd z`äæå Bîöòì ïúBð äæ ,úBá÷ð §¨¦£¨Ÿ§¥¤¥§©§§¤

Bîöòì ïúBð,ewlg lr cg` lk cxtpa miyixtn xkende gweld - ¥§©§
énð éëä`ed mrhdy xn`peäðéð éðéî éøúc íeMîdawpe xkfy ± ¨¦©¦¦¦§¥¦¥¦§

dawpe xkf `ldy jk xnel oi`y i`cea ixde ,mipin ipyk miaygp
.oind eze`l miaygpàlàlr mixkfn yixtdl xyt` i`cea ¤¨

`ed df oica dpynd zpeeke ,cg` oin mdy itl jtidle zeawp
,ïì òîLî à÷ äáBè äöòékøc éàäî déì áéúéìcïeMàc éàäîe C± ¥¨¨¨©§©¨§¥¦¥¥©§©¦¥©§©

xeare ,ozfib xear wx gaeyne jx `edy zeawpd fbn odkl oziy
gweldn dpwiy epiide ,mixkfd zfibn ozi dyw `edy mixkfd fb
jxhvi `ly ,mxear yixti dfne el xkny mixkfd fbn hrn
dpyndy dfne .ciqtie mixkfd xear mb zeawpd fbn yixtdl

y gken zepale zetegyl zeawpe mixkf dncnénð àëäoiprl ¨¨©¦
wx dpynd zpeeky ,zepale zetegy,ïì òîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨

eäééåøzî eäì áéúéìcdfibdn wx `le zefibd izyn odkl oziy ± §¥¦§¦©§©§
mb oicd on la` .xzei zgaeyn `idy itl lkd lr dpald
ok m` gkene .df lr dfn yixtdl leki zepale zetegya
`lce ,epin epi`y lr oinn fbd ziy`x yixtdl xyt`y dpyndn
lr zetegyn yixtdl xyt` i`y dnexzn cnly i`rli` iaxk

:`xnbd zxne` .zepalàäxakïéúéðúîì àðîé÷Bà`idyàìc ¨¦§¨§©§¦¦§Ÿ
éàòìà éaøky miakek caer ly ep`v fb gwel oiprldpynd §©¦¦§©

.aiigy xn` i`rli` iaxe xehty dcnil
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaïðéòa äîeøz'úéLàø'oeylk ©§¨§¦¨¥¦
epiide ,weqtdäéøéMLeidi,ïéøkéðoi` dxezdny s`y xnelk ¤¦¤¨¦¨¦

dny rnyn 'ziy`x' oeyldn mewn lkn ,dnexzl xeriy
owzp `diy lah x`yie zexitdn wlg wx didi yixtny

dfn cnlp ok m` ,ef dyxtdaóàoiprlæbä úéLàøjixvy ©¥¦©¥
ick hrn xi`ydläéøéMLeidi.ïéøkéð:`xnbd daiynïéàok` ¤¦¤¨¦¨¦¦

.fbd ziy`xa oicd `ed jk i`rli` iaxl
ziy`xa mb i`rli` iaxly zeziixaa dxizqn dgiken `xnbd

:mixkip dixiiy ediy jixv fbdïðúäå(h"n `"t dlg),éðøb ìk' øîBàä §¨§©¨¥¨¨§¦
`diå 'äîeøzxne`d okéúqéò ìë'`dzíeìk øîà àì ,'älç± §¨§¨¦¨¦©¨Ÿ¨©§

eidi dyxtdd ixiiyy jixv mdipyay itl miliren eixac oi`
oicd dlge dnexz oiprl wxy rnyny :`xnbd zwiicn .mixkip

,okàäxne`dééfb ìk'eidiúéLàø,'fbdCãéà àéðúå .ïéîéi÷ åéøác ¨¨¦©¥¦§¨¨©¨¦§©§¨¦¨
'fbd ziy`x izfib lk `dz' xn` m` fbd ziy`x oiprl mbyàìŸ

dpéî òîL åàì àlà .íeìk øîàyàämby dcnly ef `ziixay ± ¨©§¤¨©§©¦¨¨
k `id ,mixkip dixiiy eidiy jixv fbd ziy`xaàäå ,éàòìà éaø± ©¦¦§©§¨

k `id df oic oi` fbd ziy`xay dpnn rnyny dpynde.ïðaø©¨¨
ok` :`xnbd dwiqn.dpéî òîL§©¦¨

lirl zwelgna dkldl bdpnd dn d`ian `xnbd(`"r)m`
:mipipr cerae ux`l uega bdep fbd ziy`xøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

àîìò âeäð àðcéàä ,÷çöélwdléáñ úìz éðäkmze` enk ± ¦§¨¨¦§¨¨¨§¨§¨¥§¨¨¥
.oldl mi`aend minkgd zyelya éàòìà éaøkoipræbä úéLàø §©¦¦§©§¥¦©¥

,ux`l uega bdep `lyøîBà éàòìà éaø ,àéðúcyBðéà æbä úéLàø §©§¨©¦¦§©¥¥¦©¥¥
a äøéúa ïa äãeäé éaøëe .õøàa àlà âäBðzxin` oipräøBz éøáã ¥¤¨¨¨¤§©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨

,ixw lra `edykøîBà äøéúa ïa äãeäé éaø ,àéðúcyéøác ïéà §©§¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¦§¥
äàîeè ïéìa÷î äøBz.cenild iptl dliah jixv `l ixw lrae ¨§©§¦§¨

a äiLàé éaøëeoipráéiç ïéà íìBòì øîBà äiLàé éaø àéðúc ,íéàìk §©¦Ÿ¦¨§¦§©¦§©§¨©¦Ÿ¦¨¥§¨¥©¨
mi`lk ly e`ld lròøæiL ãòcgi el` mipin dylyähç ©¤¦§©¦¨

ïöøçå äøBòNeynn zg` zaa mrxfiy cre ,[miapr ly oirxb-] §¨§©§¨
oebkãé úìBtîacia ozyely rxefy ±. §©¤¨

:dpyna epipyòBøæa øîBçfbd ziy`xn daiwae miiglae['eëå]± ¤¦§©§
miigle rexf zpizp oic xzei xeng mday mipic dnk dzpn dpynd
ziy`x eay oic mb dpnpy zl`ey `xnbde .fbd ziy`xn daiwe

:xzei xeng fbdøîBç éðúéìåwx yiyâäBpL ,æbä úéLàøamb §¦§¥¤§¥¦©¥¤¥
amdy zenda,úBôøèúBðzîa ïk ïéàM äîzetixha bdep `ly ¥§¥©¤¥¥§©¨

xn`py envr odkl mpzil devndy itl(b gi mixac),'odMl ozpe'§¨©©Ÿ¥
.ealkl dpzil wx lekie dlik`a dxeq` dtixhe

:`xnbd daiynàä ,àðéáø øîàepizpyn -épî,.àéä ïBòîL éaø ¨©¨¦¨¨©¦©¦¦§¦
àéðúcy.æbä úéLàøî úBôøhä úà øèBt ïBòîL éaøepizpyn jkle §©§¨©¦¦§¥¤©§¥¥¥¦©¥

.zetxha bdepy fbd ziy`xa dxneg yiy dazk `l
:`xnbd zxxan.ïBòîL éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynéìéó ©©§¨§©¦¦§¨¦

dey dxifb,úBðznî 'äðéúð' 'äðéúð'oiprl mbe zepzn oiprl mby §¦¨§¦¨¦©¨
cenll yie dpizp oeyl weqta xn`p fbd ziy`xúBðzn äî©©¨

dndaaàì äôøè,bdepénð æbä úéLàø óàdndaaäôøè`edàì §¥¨Ÿ©¥¦©¥©¦§¥¨Ÿ
.bdpi

iax zhiya `id epizpyny okzi `l df mrh itly zl`ey `xnbd
:`xnbd zl`ey .oernyéìé éàåódey dxifb'äðéúð' 'äðéúð' §¦¨¦§¦¨§¦¨

,úBðznîok m`óìéìdey dxifb mbäîeøzî 'äðéúð' 'äðéúð'ixdy ¦©¨¥©§¦¨§¦¨¦§¨
cenll yie ,dpizp oeyld xn`p dnexza s`ïéà õøàa äîeøz äî©§¨¨¨¤¦

àì õøàì õeça,l`xyi ux`a wx bdep dnexz aeigy ±úéLàø óà §¨¨¤Ÿ©¥¦
énð æbäy ok xn`p mb ±aïéà õøàla` ,bdpi ok` `ed ±õøàì õeça ©¥©¦¨¨¤¦§¨¨¤

ïðz änlà .àìy.õøàì äöeçáe õøàa âäBð æbä úéLàø Ÿ©¨¨§©¥¦©¥¥¨¨¤§¨¨¨¤
:epizpyn x`eaz jkae oerny iaxa xg` mrh zcnel `xnbdàlà¤¨

,'dpizp' 'dpizp' ly dey dxifbd z` xaq `l oerny iax zn`a
e ,fbd ziy`xn zetixh xht ok zngn `leïBòîL éaøc àîòè eðééä©§©§¨§©¦¦§

[epizpyna `pzd ly oke]éìécøNònî 'ïàö' 'ïàö' ócnely - §¨¦ŸŸ¦©£¥
xhete 'o`v' zaiz dxn`p mdipyay dnda xyrnn dey dxifb

yexcl yie ,fbd ziy`xn zetixhøNòî äî`idy dndaaäôøè ©©£¥§¥¨
`edàì,bdepóàoicæbä úéLàøaàì äôøè:`xnbd zl`ey .bdpi Ÿ©¥¦©¥§¥¨Ÿ
íúäåxyrnaïìðîmeyn :`xnbd zx`an .dtixha bdep epi`y §¨¨§¨¨
áéúëc(my)'èáMä úçz øáòé øLà ìk' ,zenda wxy micnle ¦§¦Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc oileg(ycew zay meil)

.fäMeã÷axyrn la` ,llk yecw epi` fbe ,mgxn ezyecw xeka ± ¦§¨
.g .ezyxtd zrya dlg ezyecwäøéëîefbe xeka -odkl xzen §¦¨

xeknl xeq` xyrnd znda z` la` mxkenl.
:dl`yd z` `xnbd zniiqnðäåïéLéôð Cziy`xy el` mipice ± §¨¨§¦¦

mda dey fbd ziy`xy mipicdn xzei md ,xekal mda dey fbd
`le xyrnn fbd ziy`x z` cnel oerny iax recne ,xyrnl

.xekan
:`xnbd daiynmewn lknéãò èeLtî èeLtdéì óiaxl sicr ± ¨¦¨¨¦¥

`le miheyt mdipyy xyrnn fbd ziy`x z` cenll oerny
.xekan cenll
:dpyna epipy'íéìçøa àlà âäBð Bðéà æbä úéLàø'. ¥¦©¥¥¥¤¨¦§¥¦

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî:`xnbd zx`an .àcñç áø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦§¨
àéúàdey dxifbaàëä áéúk .'äféb' 'äféb'(c gi mixac)ziy`x oiprl ¨§¨¦¨¦¨§¦¨¨
fbdðàö æb úéLàø'íúä áéúëe ,'Bì ïzz E(k `l aei`),xn` aei`y ¥¦¥Ÿ§¦¤§¦¨¨

'ínçúé éNák æbîe'oikdy dnn oeia`d z` mnige yialdy epiid ¦¥§¨©¦§©¨
.eiyak fbn,dfib oeyl xn`p mdipyay dnn yexcl yieïläl äî©§©¨

ly fbl `weec dpeekd ,aei`aíéNák,weqtd oeylkïàk óà §¨¦©¨
ly fbl `weec dpeekd fbd ziy`xa.íéNák§¨¦

.milgxa wx `l bdpiy xg` mewnn cnlpy zl`ey `xnbd
:`xnbd zl`ey,øBëaî 'äféb' 'äféb' óìéðådfib oeyl xn`p ea mby §¥©¦¨¦¨¦§

.fbd ziy`xl oicd `ede [eizexry oiprl] xey mb lleke
:xey mb llek xeka fefbl xeqi`dy `ziixa d`ian `xnbd,àéðúc§©§¨

xn`py(hi eh mixac),xeka oiprlæâú àìå EøBL øëáa ãáòú àì'Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ
ðàö øBëa.'Ey wiicl yieéì ïéàweqtdn cenllàlàxekaøBL §Ÿ¤¥¦¤¨
xeq`yå äãBáòaxekaïàöxeq`yïzéì ïépî ,äféâaxeqi`d z` ©£¨§Ÿ§¦¨¦©¦¦¥

úàå ,äæa äæ ìL øeîàäxeqi`d,äæa äæ ìL øeîàäøîBì ãeîìz ¨¨¤¤¨¤§¤¨¨¤¤¨¤©§©
'æâú àìå ãáòú àì'`a ipyd oicdy rnyn mdipia yiy e"`edny Ÿ©£Ÿ§Ÿ¨Ÿ

.ipya s` bdep mdn cg`a xn`py oic lke oey`xd lr siqedl
mby dey dxifb cnlp ok m`e ,xey xeka fefbl xeqi` yiy x`eane

.xeyl mb dpeekd fbd ziy`xa dxen`d 'dfib'
:`xnbd zayiinàø÷ øîàfbd ziy`x oiprl,'Bì ïzz'rnyne ¨©§¨¦¤

eyealnl envr odkd ly eyeniylBwNì àìådfn dyriy `le ± §Ÿ§©
dfa jiiy `l jkle ,wyl wx `l` cbal ie`x oi` mixeeyd fbe ,wy

.fbd ziy`x
zl`ey .mifira zbdep `dz fbd ziy`xy aey zl`ey `xnbd

:`xnbdäzòî àlà,cbal ie`xy fba zbdep devndyäöBð± ¤¨¥©¨¨
wc xryáéiçéì íéfò ìLxn`p recne ,cbal ie`x `ed `ldy ¤¦¦¦©¥

.milgxa `l` zbdep fbd ziy`x oi`y dpyna
:`xnbd daiynàkéìå 'äféb' ïðéòaicky cnln weqtd oeyl ± §¦¨¦¨§¥¨

jxca dyrpyk wx jk `xwpe 'dfib' `xwiy mb jixv aiigzdl
miylez `l` miffeb `l mifird xry z` eli`e ,ilka epiide dfifb

.cia
:`xnbd dgecàøáñ éàä déì zòîL ïàî'dfib'y miwiicny ©¨§©§¥©§¨¨

n ,jxck `weec epiid weqta dxen`déñBé éaøwiicny epivny ©¦¥
jxck ilka xvewyk wx bdepy hwla xen`d 'jxivw' oeyldn

,dfib oiprl mb ok xaeqd `ed ok m`e ,mixvewd,éñBé éaø éãBî àä̈¥©¦¥
déçøBàc éãéîa,mifira oebk cia yelzl zelibxdy mewnay ± §¦¦§§¥

.ozfib idefy itl 'dfib'l aygpepizpynl oipn dl`yd zxfege
.mifira `le milgxa `l` zbdep dpi` fbd ziy`xy
fbd ziy`x oi`y oipn ycg cenil d`ian `xnbd`l` zbdep

:milgxaéåì ïa òLBäé éaø øîàãk àlàoldl(.glw)xeriy oiprl ¤¨¦§¨©©¦§ª©¤¥¦
iax xn`e ,ohw cba ick `edy epizpyna x`azdy ,dpizpd
zzl devnd mrhy dxn` dxezdy dnn cnlp dfy iel oa ryedi

'ebe 'd xgA Fa iM' `ed odkl fbd ziy`xì ãîòì'úøL(d gi mixac), ¦¨©©£Ÿ§¨¥
odkl didi xnvdny jixvy wiicl yieì éeàøä øácúeøéLepiide ¨¨¨¨§¥

jixv ok m`e ,ycwnd ziaa mda zxyn `edy dpedkd icba
xzeia ohwd `edy 'hpa`' zegtd lkl epnn zeyrl lkeiy xeriy

,`xnbd dkiynn .dpedkd icbanénð àëäyi ,dfibd beq oiprl ¨¨©¦
`diy jixvy cenllì éeàøä øácúeøéLmiyak ly xnv wxe ¨¨¨¨§¥

,dpedkd icbaay zlkzl xykfbd ziy`x oi`y micnel o`kne
milgxa `l` zbdep.

:`xnbd zl`ey ,'mngzi iyak fbne' weqtdn cenild dgcpy oeik
àlàdey dxifbdàúà éàîì 'äféb' 'äféb':`xnbd daiyn .àðúãëì ¤¨¦¨¦¨§©¨¨§¦§¨¨

,ìàòîLé éaø éácäL÷ ïøîvL íéNák ,ìàòîLé éaø éác àðúc §¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¦¤¦§¨¨¤
mngnd yealnl ie`x epi`eæbîe' øîàpL æbä úéLàøî íéøeèt§¦¥¥¦©¥¤¤¡©¦¥

,'ínçúé éNákepnn zeyrl ie`xy jx xnv wx `ed 'fb'y epiide §¨©¦§©¨
.mngny yealn

ck `ly ffeb oiprl zeziixa izy oia dxizq d`ian `xnbd:jxéðz̈¥
,àãçdå íéfòä úà ææBbd okíéìçøä úà óèBL,ozetil xdpajezae £¨¥¤¨¦¦§¥¤¨§¥¦

,mdn ylzp oxnv jkøeètmeyn mifira ,mrhde .fbd ziy`xn ¨
.dfifb jxc ef oi`y oeik ,milgxae ,dpedk icbal ie`x `l oxnvy

,Cãéà àéðúå.áéiç íéìçøä úà óèBLå øeèt íéfòä úà ææBbä §©§¨¦¨©¥¤¨¦¦¨§¥¤¨§¥¦©¨
:dxizqd z` zayiin `xnbdàä ,àéL÷ àì[daiigy `ziixad] Ÿ©§¨¨

zhiya `idïðaø.dkxck `dz dfifbdy jixv oi` aiigzdl icky ©¨¨
àäåzhiya `id [dxhty `ziixad]éñBé éaø`ed aeigdy xn`y §¨©¦¥

.dkxck dzyrp dfifbdyk wx
:mzwelgn z` d`ian `xnbd,àéðúchwl oiprl xn`p(h hi `xwie), §©§¨

e'Eøéö÷ è÷ì.'hTlz `lwqeryk wx dxn`p devndy rnyne §¤¤§¦§Ÿ§©¥
xivwa,mixvewd jxck ilk ici lr epiideàìåa aiigè÷ìaóehé÷ §Ÿ¤¤¦

,xacn `l weqtd dfae dxivw jxc ef oi`y itl ,cia ylezyk ±
.`nw `pz zrc `id jkè÷ì ïéà ,øîBà éñBé éaøbdepàlàlr ©¦¥¥¥¤¤¤¨

.øéö÷ úîçî àaäcineixacy `ziixad lr zl`ey `xnbdéaø ©¨¥£©¨¦©¦
eðééä éñBéixac.àn÷ àpz ¥©§©¨©¨

:`xnbd zx`an`l` `nw `pz ixac dzid `l `ziixad zligz
,àéä éñBé éaø dlekéðz÷ éëäåhwl `le jxivw hwl' ,`ziixaa ¨©¦¥¦§¨¦¨¨¥

sehiw.'øéö÷ úîçî àaä àlà è÷ì ïéà øîBà éñBé éaøLopax la` ¤©¦¥¥¥¤¤¤¨©¨¥£©¨¦
wiicl oi`y mixaeqe miwleg [`ziixaa yexita exkfed `ly]
s` `l` ,dxivw jxck xvewyk wx `ed aeigdy 'jxivw' oeyldn
'dxivw' weqta aezkyk m`d ewlgpy x`ean .aiig ylezyk
aezkyk m`d ,fbd ziy`x oiprl ewlg jke ,jxck `weec dpeekd

.dtihya s` e` jxck `weec dpeekd 'fb'
dcen ,jxck `diy jixvy xaqy iqei iaxy s`y zcnln `xnbd

:jka ekxcl aygp dn zraewd `id miyp`d zelibxydéì øîà̈©¥
déçøBàc éãéîa éñBé éaø äãBî ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø± ©©¨§¥§¨¨§©©¦¤©¦¥§¦¦§§¥

hwla aiige dxivw jxc `xwp dfy cia yelzl zelibxdy mewna
.d`teøîBà éñBé éaø ,àéðúcd`t zevn z` cnlnd weqtay §©§¨©¦¥¥
xn`p(h hi `xwie)z` mkxvwaE'øéö÷.'ebe 'mkvx`y wiicl yieïéà §ª§§¤¤§¦©§§¤¥

éìaiiglàlàaøéö÷ivw jxck dyrpym` la` ,ilka dxø÷Bò ¦¤¨¨¦¥
eciamiyxeyd mr d`eazd z`ïépî,aiig mbyøîBì ãeîìz ¦©¦©§©

weqtd jynda.'øBö÷ì'm`e :`ziixad dkiynnìBzLila cia ¦§¥
miyxeydïépî,aiigyøîBì ãeîìzd`t oipra xg` mewnabk my) ¦©¦©§©

(akLcU z`R dNkz `l''Eøöe÷a.aiig ylezd mby Ÿ§©¤§©¨§§§¤
:`g` ax ixacl dgked `ian `piaxóà ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦©

àðéðz énð ïðàaezky .zelibxd jky mewna iqei iax dceny £©©¦¨¦¨
d`ta dpyna(c"n b"t),÷øiä ïéaL íéìöa úBðaìîgeexd ± ©§§§¨¦¤¥©¨¨

.lva mda erxfy ,dcyay wxid zexey oia mixi`ynyéñBé éaø©¦¥
øîBàxi`ydl yiyãçàå ãçà ìkî äàtzg` lky ,zepalndn ¥¥¨¦¨¤¨§¤¨

.wqtdl aygp mdipiay wxidy itl zxg` dcyl zaygpíéîëçå©£¨¦
íéøîBàwx d`t xi`ydl lekiîdpaln,ìkä ìò úçàkoei §¦¥©©©©Ÿ

.zg` dcyk zepecip zepalnd lke wqtd epi` mdipiay wxidy
mze` mithewy s` ,milvaa d`t xi`ydl jixv iqei iaxly dfne
aygp df cia zelibxdyky gken ,dxivw jxck `ly cia
yelzl jxcdyky mewn lka dceny cenll yi o`kne ,dxivwl

.oexqg dfa oi` ,cia
daexna `l` bdep epi` fbd ziy`xy :dpyna epipyàeä änëå'§©¨

,'äaeøîmizy xaky weqta epivny ,mizy mixne` i`ny zia §¤
.miaiig mizya ,'o`v' lr xn`p fbd ziy`xy oeike ,'o`v' mi`xwp

xn`py ,yng mixne` lld ziae(gi dk '` l`eny)o`v Wng'¨¥Ÿ
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קצי oifge` mipy` cenr flw sc ± oey`x wxtzereay
äùåã÷áyicwdl jixv oi` inp fbe ,mgxn ezyecwc Ðyicwdl jixv epi` xeka Ð

:dil ixn``pixg` `pyil .haya eyicwnÐxyrn la` ,eilr dlgdyecw oi`cÐ
drax`"c `xnba `ipzck ,dy`d z` ea ycwl odk iqkp fbe xeka Ð "dyecwa"
z` ea oiycwne ,hegye ig men lrae mz eze` oixken xeka :(`,bi `nw `aa) "zea`

ycwl milra iqkp epi` xyrn la` .dy`d
`le xkni `l" dia aizk `dc ,dy`d z` ea
oenn ,ikd elit`cÐ `id `zln e`le ."l`bi
:(a,ap oiyecw) opzc .ea oiycwne ,`ed milra
.'ek milw miycwa oia ,ewlga ycwnd
dicic e`l dhigy xg`lc ,`nrh :opixn`e
Ð miign la` .ekf `w deab oglync ,`ed

.`ed dicicäøéëîåodk leki xeka Ð
,xknp epi` Ð xyrn la` .fb oke ,exkenl
(xekaa) (`,al) zexeka zkqna opzc
ig `l xknp epi`e ,"l`bi `l" xn`p [xyrna]

.oinezi ly ied ok m` `l` hegy `leêðäå
ïéùéôð!dipin slile ,oiyitp xekac jpd Ð

øåëáî äæéâ óìéðåixw` xeya elit`c Ð
,xeyc elit` mzdc dfib dn :`nipe ,"dfib"

.xeyc elit` inp `kdå÷ùì àìå ùåáìîì åì
.wyl `l` die`x oi` exey zfibe Ðéëäì

äöåð äéì éø÷`l` offebl jxc oi`y Ð
.ser lydvepk ,oylezláééçéìie`x `dcÐ

mi`p micbal mc`läæéâ ïðéòá ?`de Ð
.`ed dyilzàøáñ êä äéì úòîù ïàîÐ

"fb" aizkc `xwc `pyil yixccéñåé éáø ?
hwl `le Ð "jxivw hwl" :onwl xn`c Ð

.sehiwàä.onwl opixn` Ðéñåé éáø äãåî
äéçøåàã éãéîámifrc `gxe`c oeike Ð

.enc dfibk ,dyilzaàìà`l` epi`c fb Ð
.milgxaéåì ïá òùåäé éáøãëonwl Ð

ea ik" dil jinqe ,'ebe "fb" aizkc ,oiwxta
.'ebe "xgaúåøéùì éåàøä øáã úøùì ãåîòì

,opira xnv mzde ,cxy icbac zlkzl Ð
.milgx ly `l` xnv oi`eäù÷ ïøîöùÐ

.miyak x`yn mipeyn eidy oebkíîçúéÐ
.menig xa `l` "fb" ixwin `lúà ææåâä

øåèô íéæòäly `l` "fb" oi` :opixn`ck Ð
.zexiyl ie`xd xac ,milgxóèåùmina Ð

.mdn ylzp xnvde ,ozetil xdpaøåèôÐ
.`ed "fb" e`lcàäå"xeht shey" ipzwc Ð

.`xwc `pyil wiicc ,`ed iqei iax Ðóåèé÷ è÷ì àìå.dilr opax ibilte ,`wiic `xwc `pyilc .hwl xyepd oi` Ð eznw ilay eicia shewd Ðäéçøåàã éãéîáoebk Ð
.oxivw edf odly sehiwc ,mineye milvaøéö÷."mkvx` xivw" Ðø÷åò.miycr oebk ,miyxyd mr Ðùìåú.oilet oebk ,miyxyd mr `le ,cia Ðéñåé éáøopiqxb `l Ð

.digxe`c icina edl iwene ,`xwc `pyil wiicc edi`c ,xivw `l` il oi` :xn`cn ,iqei iax edl yixc i`xw ipd jgxk lr edine ,`zipzn `daàðéðú éîð ïðà óà`icda Ð
.digxe`c icina iqei iax dcencúåðáìî.wxil wxi oiay zexey Ðúçàå úçà ìëî äàôllka epi` wxic .dcic d`tl wqtd oalnl oaln oiay wxidy ,zepalnd on Ð

.wxil hxt Ð "meiwl eqipkn" :(a,ep migqt) "ebdpy mewn"a opixn`e .meiwl eqipkne xnype lke` `edy lk :(c dpyn ` wxt d`t) opzck ,milvade mineyd on ueg ,d`t
.digxe`c icina `ed icen ,`nl` Ð lbna oxvew epi`c ab lr s`e ,d`ta oiaiig milvac iqei iaxl `din ipzw .meiwl oqipkn milvae oiney edineéàîù úéáì àîìùáÐ

.aeig llkn o`ivedl leki dz` oi` jklid ,"o`v" inp exwi`c izxz ogky`úåéåùò ïàö ùîçfbd ziy`x ,zevn izy zeyery Ð "zeieyr" i`n :iyxcw `xizi `pyil Ð
.ediicegl zepzn `cg `l` eda ibdp eed `l ,yng eed `lc dnk lkc .zepzneá åèààáééçî àì éî àãç äøåë`ed fbd ziy`x Ð ynga `pngx `lz ik jgxk lr Ð

.`lzcàáééçî àì éî àãç éîð úåðúî êéîòèéìå`kil `de ,yixcn ikd "zeieyr" i`dc xninl `kile .zepzne dxeka ,zevn izy `ki` inp `cgae izxzac gkzyi` Ð
rnyn ikidc Ð zevn yly zeieyr :xninl?.eed mizy "zeieyr" herinéùà áø øîà àìà.yixc ikd Ðïäéìòá úà úåùòîù úåéåùòdid `ly ,dycg devnl Ð

xey m`" ,zepzn oke .cg elit` Ð "xey xeka" (gi xacna) aizkc ,dxeka eli`c .daexn ,rnync Ð "o`v" da aizkc ,fbd ziy`x jgxk lr epiide .okn zegta eilr devn
.(gi mixac) "dy m`éáø øîà àéðú.opiqxb Ðéáéøá éøáã.enr ewenp Ð iqei iax :ol `niiwc ,execa lecb didyÐïéòîåù éáéøá éøáã ïðà`edy iptn :jzrc `wlq `wÐ

.i`ny ziak mizy `le lld ziak yng `l ,mdipia rixknäùî úøåúgexn elawy Ð "dlaw" `l` ixw `l mi`iap lye ,zexecl dxez dpzpy itl Ð "dxez" diexw Ð
.dyrnde xecde dryd jxev itl ,d`eape d`eap lk ycwdúòøëî úéùéìù äòøëä ïéà øî øîàäåzirvn` elit` ,ziyilyzrc xne` dfe jk xne` dfe jk xne` dfykÐ

:iqei iaxa l`rnyi iax xn` .selif dyrz :mixne` lld ziae ,lkd jtyz :xne` i`ny zia Ð dzlbzpy dnexz ly ziag :(a,k migqt) oebk .rxkd df oi` Ð mdipia `id
drxkd `ied ikide .zrxkn ziyily drxkd oi` :el exn` .selif dyrz Ð ziaa ,lkd jtyz Ð dcya ,rixk` ip`?zay) "oiwilcn dna"c zeiplhn ilewc `idd oebk

`ly ,`nh Ð okend on :xne` `aiwr iax ,xedh Ð okend on `ly oia okend on oia :xne` ryedi iax ,`nh Ð okend on `ly oia okend on oia :xne` xfril` iax :(`,hk
oia ibeltl jiiyc ,ediizrc i`n elbc `kid Ð drxkd ixw `peb i`dk `nl` .'ek rixkn cg`e miwleg mipy `ven dz`y mewn lk :dlr opgei iax xn` .xedh Ð okend on
cigi ryedi iaxe .okena mi`nhn mipy e`vnpe ,xfril` iaxk okena rixkdy ,drxkd ied Ð xaca welig ozpe `aiwr iax `z`e .opiblt `l ikd elit` ,oken epi`yl oken
exn` `ly .dcyl zia oia welig jiiy iedpc ,lld ziae i`ny zia ediizrc elb `lc ,ziag iab la` .oken epi`ya mixdhn mipy eede ,ryedi iaxk oken epi`yae .xdhn
,mdixacl rxkd df oi` mzdÐzial dcy oia wlge iyily `ae .selif dyrzÐdcya oia ziaa oia :xne` lld ziae ,lkd jtyzÐdcya oia ziaa oia :xne` i`nyzia ,jk

.dfk eivgae dfk eivga e` ,xacd lka e` ,odn cg`k lwynd rixkne iyily `ae ,oiwleg mipya .ied mipf`n sk oeyl Ð "rxkd"c .ziyily zrc `l`
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àðîinp mifrc ,mifra `le milgxa `l` bdep epi` fbd ziy`xc :yexit Ð ilin ipd

?"mifr iicb ipy myn il gwe o`vd l` `p jl" (fk ziy`xa) aizkc ,"o`v" exw`

àéúà`zlin ielib Ð opitli `l dlaw ixacn dxez ixacc ab lr s` Ð dfib dfib

dey dxfbc rnyn zvwe .ycg xac df oi`e ,`ed miyakc fbc `ed `nlra

i`nl "dfib" "dfib" `l` :jenqa jixtcn ,`id

.ycg xac epi` mewn lkn ?`z`

óìéìåikide :xn`z m`e Ð xekan dfib dfib

`d ,xey elit`c xekan slinl opivn

e`l "o`v"c `pin` dedc :xnel yie !aizk "o`v"

e`l "jp`v xeka febz `l"c ikid ik ,`wec

.`wec

ø÷åòoipn ylez xevwl xnel cenlz oipn

,i`xw ixz jixhvi`e Ð jxvewa xnel cenlz

.ylezn ith digxe` zvw `ed xwerc meyn
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קצב
oifge` mipya cenr flw sc ± oey`x wxtzereay

äøîà äòåîùä éôî ïðçåé éáø øîà.dizeek `zkld jkld ,iqei iax Ðñøôå äðî
.olek dyngd Ðúåùîåçî åäéùedlek dl eedc ,ivge mirlq dray odn zg` lkl Ð

.ivge mirlq draye miyly ixd ,mirlq dynge mixyr ,fef d`n Ð dpndy .qxte dpn

íéùù.mirlq Ðïäëì íäî òìñ ïúåðå.oizipznn dil jixt dinwle Ðïðçåé éáø
ùù øîåàmdn ozie ,"ody lk" ied mirlq Ð

.oizipzna opzck mirlq yngåì ãçàåÐ

inp dil ibq Ð mirlq sl` zeffeb od elit`e

.odkl mirlq dyngaïðú ïäù ìëelit`e Ð

.cg` rlq `l` olek zeffeb oi`áøì àîìùá
àçéð ïðçåé éáøåodk zpizpa ixii` `l axc Ð

ozepc dil `xiaq inp `edc xninl `ki`e ,llk

dyng odkl mirlq draye miyly jpdn

.mirlqìàåîùì àìàrlq ozep :xn`c Ð

:xn`c inp `lerle !opz "yng" op` `d Ð odkl

dyng odkl ozi `kidnc Ð `iyw ,`edy lk

mirlqæâä úéùàø øîàäå àçéð éî áøìå ?
íéùùámirlq miylye dray :xn`c oeike Ð

zelgx yngn m` ,fbd ziy`xa oiaiig ivge

miylyl ihn Ð miyy wlg mdn `v ,e`a

xac Ð ivge mirlq drayle ,rlq ivg mirlq

oa dpna onwlck dl opinwen inp i`e .hren

op`e ,iedc `ed rlq izk` Ð mirlq mirax`

!opz "odkl mirlq yng"äìò øîúà àäÐ

ax oia ,miyya fbd ziy`x mlerle ,xnelk

e`l Ð "mirlq yng" ipzwc oizipzne .hrnl

.`id dytp itp`a `zlin `l` ,i`w `yix`

äáøä ïéæéâ åì ùéù ìàøùéámiyy wlgc Ð

ywane ,daxd mipdkl wlgl ick ea yi mday

cge cg lk :dil opixn`c .daxd mipdkl mpzil

li`edc Ð mirlq dyngn dil xvaz `l odk

,odk lkl die`x dpizp opira ,ozil el yie

dil ibq Ð inp hrn zeffebc `kide .onwlck

.ynn mda oi`e ,mixg` zepeyl yi .miyya

íéòáøàî ãçà äôé ïéò àéðú àäåikide Ð

ediixeriy ihwp drx oir` l`enye ax?:ipyne

íéùùá àúééøåàãdil ibq `ziixe`cn Ð

,"miyyn cg` drx oir" ipzwc epiide .miyya

.opireny`l ez` `ziixe`c `xeriy l`enye ax

xnegn dti`d mziyye" `finx (dn) l`wfgiae

."mixeryd xnegn dti`d mziyye mihgd

,oi`q yly Ð "dti`" ,oi`q miyly Ð "xneg"

d`q ivg `ivezyk .d`q ivg Ð dly zezy

.miyyn cg` ixd Ð miylyn dnexzïðáøã
íéòáøàîdti oir aidipc oewze opax ez`e Ð

.miynga zipepiae ,mirax`nixkd z` zxhet

.xeriy `xw dia aidi `le ,"jpbc ziy`x" Ð

ìàåîùãë àúééøåàãody lka `ziixe`cn Ð

.xhtiníéòáøàá àúééøåàãá ïðáøãÐ

.mirax`a ozpzy ,xdvie yexiz znexz oebk ,dxezd on `idy dnexza xnz` opaxc `xeryeïðáøãá ïðáøã øåòéùåwxie oli`d zexit oebk ,edcic dnexza opax xen`c `xeriye Ð

.dxn` oir ixv` Ð l`wfgic `finxe .miyya Ðïåéàøäåoi` oaxwd mbe .di`x zler oaxw iziine ,ifgzin ,lbxa dxfra iiefgz`l irac dnk lkc (`,f) dbibgc `xnba yxtn Ð

.sqk izy Ð dbibgde ,sqk drn Ð di`xd :exn` minkg la` .dxezd on hren m` daexn m` ,mincl `xeriyøåòéù äì ïéà àúééøåàã.miyya `xeriy da ol eadi opaxe ,llk Ð

oipn :iqei iax xn` ,`ztqeza `pzc .miyye miyng dlic `xeriy `finx dlgzkl edin ,lahc dzinn xhtnc idp Ð xhtn edc lka inp `ziixe`cnc ab lr s` ,dnexza la`

miyngn cg` `idy dnexzl?jixv oi`y miyyn cg` ecia dlre mxz m` oipne .dfk xg` mewna jl izxn`y feg` Ð "miyngd on feg` cg` gwz" (`l xacna) oicna xn`py

mexzl?.xeriy mdl oi`y mixaca dl ipz `l ,jkld .`xeriy da adiiznc `nl` Ð 'ebe "mihgd xnegn dti`d ziyy enixz xy` dnexzd z`fe" xn`pyäéçëùàopgei iax Ð

.ipid xa iqi`läéøáì éðúîã."qxte dpn dpn zeffeb milgx yng" oizipzn Ðäéì øîà.'eke cegl dxez oeyl :dil xn` ."miz`n milgx" ,ipzn `w `xw aizkck :iqi` Ðøîà
äéì.iqi`l opgei iax Ðìááá àøãéñ ùéø ïàî.daiyi y`x Ðàëéøà àáà.(a,ck) dcpa "zltnd"a opixn`ck ,did execa jex`y Ð "`kix`" ixw ax Ðúéø÷ àëéøà àáà
äéìceak oeyla "epiax" zxn` `le Ðàðøéëã ?.eixg`n zexey xyr dray ayei iziid ip`e ,iax iptl ayei didy .ipnn aeyg did ,laal cxiy mcew o`ka didyk Ðïé÷å÷éæÐ

.dklda oipzepe oi`yepåäéà äéì øîà.opgei iaxl iqi` Ðäîëá æâä úéùàøfbd ziy`xa aiigzie el didi dnk Ð?.mirlq miyya :dil xn`êìå éì ïéá äîrcei ipi` m` Ð

jnn lecb ip` dn ,jnn xzei epizpyn ly dyexit?.`ed `nfebe ,hren xeriy oeyl opax xen` ,dax `xeriy `qec iax xn`c icii` `l` .`wec e`l Ð "`edy lk"c icia yi ip`

.dpizp iedizc xn`c o`nl `kil ,ikdn xivac .odkl rlq ihnilc ikid ik ,opira mirlq dyy edineíéùùáziy`xa miaiig mirlq miyy :`pixg` `pyil .odkl ozi miyy wlg Ð

.fbdàãç ïì úçðà.miiwzdl dleki jixacn zg` Ðïðçåé éáøã àîìùá.miyya dinyn zxn`c Ðïðçåé éáøãà"ody lk" dnk :lirl xn`c Ð?,el cg`e odkl yng ,yy

.`iyw `läéáøã àä äéãéã àä.opixn`wck i`pi iax meyn Ðàéù÷ áøãà áøã àìàdil ehn `l ,miyya fbd ziy`x i`e .fbd ziy`xa zeaiig qxte dpn (elek) :ax xn`c Ð

.xn`c o`nl `kil ikdn xivae .rlq odklíéòìñ íéòáøà ïá äðîá.odkl rlq ozi odne ,miyy qxte dpn eedc ,onwlck jk lecb dpn yi Ð
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ãòikde ,xehtc ,olke` e` zepzn wifn enk iedc meyn :qxhpewa yxit Ð xeht eravy

iyexitae ?`id oizipznc oeik ,`cqg ax ol rnyn `w i`n ,ok m`c :dnize .lfeb inp

dn rav aeig ick ,epiidc Ð o`v yng ffby mcewy :yxit eci azkna mipey`xd i"yx

ax ol rnyn `wc d`xpe .qenlew eilr xiarde .eravy cr aeig icil `a `ly ,ffby

wgny yexitk oizipzn yxtp `ly :`cqg

dpedk zepzn wifnc meyn xeht `l` ,qxhpewa

.iepiya o`pwyàäådnexz xeriy Ð opz op`

xninl ira `le ?mirax`n cg` dti oir

`w i`n ,ok m`c Ð drx oira ixii` l`enyc

wxt) zenexz zkqna `id oizipzn ?ol rnyn

.miyyn cg` ,drx oir :(b dpyn c

åìàÐ 'ek d`td xeriy mdl oi`y mixac

`l i`n` :jixt d`t zkqnc inlyexia

zxhet zg` dhgc ,ediicda dnexz inp aiyg

xeriy dl yi dnexzc :ipyne ?l`enyck ,ixkd

.dnexz epxb lk zeyrl leki oi`y ,dlrnl

dlg ezqir lke dnexz epxb lk dyerd" opzck

oi`c ,d`t ixde :jixte ."melk `le dyr `l Ð

d`t :ipyne !ipzwe ,d`t edcy lk dyer mc`

mc` ,xevwl ligznyn ,epiidc Ð `aeig zrya

xaky dnl d`t iedc ,d`t edcy lk dyer

xg` ,epiidc Ð `aeig xza dnexz la` .xvw

`xnba .dnexz epxb lk zeyrl leki oi` ,gexin

xtre dxt xt` aiyg `l i`n` :jixt oei`xdc

oizipzna aiyg `lc :ipyne ?dnai wexe dheq

oi` la` ,devn ied `aeh ciar i`c mixac `l`

.`edy lk `l` zeyrl aiegn
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äéøëæ ébç étî ,døîà äòeîL étî :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¦§¨£¨¨¦¦©©§©§¨
"øîBà ñðékøä ïa àñBc éaø" .éëàìîeåëåìk" änëå .' ©§¨¦©¦¨¤¨§¦¨¥§©¨¨

.úBLneçî eäiL ãáìáe ,ñøôe äðî :áø øîà ?"ïäL¤¥¨©©¨¤§¨¦§©¤§§¨
øa äaø .ïäkì úçà òìñ ïúBðå ,íéML :øîà ìàeîLe§¥¨©¦¦§¥¤©©©©Ÿ¥©¨©

ïäkì ,LL :ïðçBé éaø øîà äðç øa¯ãçàå ,äMîç ©¨¨¨©©¦¨¨¥©Ÿ¥£¦¨§¤¨
¯:ïðz .eðéðL "ïäL ìk" :øæòìà éaø øîà àleò .Bì¨¨©©¦¤§¨¨¨¤¥¨¦§©

Bì ïúBð änëå¯ïäL ,äãeäéa íéòìñ Lîç ì÷Lî §©¨¥¦§©¨¥§¨¦¦¨¤¥
ïðçBé éaøå áøì àîìLa .ìéìba íéòìñ øNò¯,àçéð ¤¤§¨¦©¨¦¦§¨¨§©§©¦¨¨¦¨

ì àlà!àéL÷ øæòìà éaøå ìàeîL¯éîòèéìåáøìe ,C ¤¨¦§¥§©¦¤§¨¨©§¨§¦©£¦§©
úéLàø :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå ?àçéð éî¦¦¨§¨©§¥§¨§¦©§©§¥¦

!íéMLa æbä¯ìàeîLe áø ,àéääc dìò øîúéà àä ©¥§¦¦¨¦§©£¨§©¦©§¥
,ïðé÷ñò äaøä ïéféb Bì LiL ìàøNéa :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§§¦§¨¥¤¥¦¦©§¥¨§¦©
àì ãçå ãç ìk :déì ïðéøîàå ,ïäkì ïðzéì Lwáîe§©¥¦§¨©Ÿ¥§¨§¦©¥¨©§©¨
éøîàc ìàeîLe áø ,àôeb .íéòìñ úLîçî déì øöáz¦§©¥¥£¤¤§¨¦¨©§¥§¨§¦

æbä úéLàø :eäééåøz¯äîeøz ,íéMLa¯äàt ,íéMLa ©§©§¥¦©¥§¦¦§¨§¦¦¥¨
¯.íéMLa¯,äîeøz :ïðz ïðà àäå ?íéMLa äîeøz §¦¦§¨§¦¦§¨£©§©§¨

äôé ïéò¯ãçàíéòaøàî!¯àúééøBàcïðaøc ,íéMLa ©¦¨¨¤¨¥©§¨¦§©§¨§¦¦§©¨©
.íéòaøàa¯ähç :ìàeîL øîàäå ?íéMLa àúééøBàc §©§¨¦§©§¨§¦¦§¨¨©§¥¦¨

!éøkä úà úøèBt úçà¯àúééøBàc¯.ìàeîLãkàúééøBàãa ïðaøc¯ïðaøc ,íéòaøàî úçà ©©¤¤¤©§¦§©§¨§¦§¥§©¨©¦§©§¨©©¥©§¨¦§©¨©
ïðaøãa¯.íéMLa¯,íéøekaäå ,äàtä :øeòéL ïäì ïéàL íéøác elà :ïðúäå ?íéMLa äàt ¦§©¨©§¦¦¥¨§¦¦§¨§©¥§¨¦¤¥¨¤¦©¥¨§©¦¦
ïBéàøäå!¯àúééøBàc¯ïðaøc ,øeòéL dì ïéà¯.íéMLa¯ïéà :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî §¨¥¨§©§¨¥¨¦§©¨©§¦¦©¨©§©¨¨¥¨¥

!øeòéL dì ïéà äàtä eøîàL ét ìò óà ,íéMMî äàôì ïéúçBt¯íúä¯àëä ,õøàa¯ £¦§¥¨¦¦¦©©¦¤¨§©¥¨¥¨¦¨¨¨¨¤¨¨
."íéìçø" déøáì déì éðúî à÷c ïðçBé éaøì déçkLà éðéä øa éñéà ÷éìñ ék .õøàì äöeça§¨¨¨¤¦§¥¦¦©¦¦©§§¥§©¦¨¨§¨©§¥¥¦§¥§¥¦

ì :déì øîà ."íéúàî íéìçø" áéúëãk :déì øîà !"úBìçø" déiðúà :déì øîàäøBz ïBL £©¥©§¦¥§¥£©¥§¦§¦§¥¦¨©¦£©¥§¨
ì ,dîöòì.àëéøà àaà :déì øîà ?ìááa àøãñ Léø ïàî :déì øîà .ïîöòì íéîëç ïBL §©§¨§£¨¦§©§¨£©¥©¥¦§¨§¨¤£©¥©¨£¦¨

"àëéøà àaà" :déì øîàúéø÷äøNò áL øçà àðáéúé äåä ãk àðøéëc ?déìïøeLdéøBçà £©¥©¨£¦¨§¥¥¨¥§¨©£¨¨¥§¨©©¥¤§¥¨£¥
é÷ôðå ,éaøc dén÷ áøcïé÷e÷éæ,éaøc déîeôì áøc déîetî øeðc,áøc déîeôì éaøc déîetîe §©©¥§©¦§¨§¦¦¦§¦¥§©§¥§©¦¦¥§©¦§¥§©

æbä úéLàø :eäéà déì øîà !déì úéø÷ "àëéøà àaà" zàå ,ïéøîà ïä äî òãé àðà úéìå§¥£¨¨©©¥¨§¦§©§©¨£¦¨§¥¥£©¥¦¥¦©¥
.íéMLa :ïðçBé éaø déì øîà ?änëa¯ïéa äî ,ïk íà :déì øîà ?ïðz "ïäL ìëa" ïðàäå §©¨£©¥©¦¨¨§¦¦§¨£©§¨¤¥§©£©¥¦¥©¥

éìCìåæbä úéLàø :øîà éîéc áø àúà ék ?¯éàpé éaø íeMî ïðçBé éaøå ,íéMLa :øîà áø ¦¨¨¦£¨©¦¦£©¥¦©¥©¨©§¦¦§©¦¨¨¦©¦©©
:éîéc áøì ééaà déì øîà .LLa :øîàúçðà,àãç ïìúL÷àåïðçBé éaøc àîìLa .àãç ïì ¨©§¥£©¥©©¥§©¦¦©§©¨£¨§©§©¨£¨¦§¨¨§©¦¨¨

àä ,àéL÷ àì ïðçBé éaøcà¯àä ,déãéc¯:áø øîà àäc ,àéL÷ áøcà áøc àlà .déaøc ©§©¦¨¨¨©§¨¨¦¥¨§©¥¤¨§©©§©©§¨§¨£©©
!ñøôe äðî¯øîà÷c "äðî" éàî ,àéL÷ àì éîð áøcà áøc¯déì äåäc ,íéòìñ íéòaøà ïa ¨¤§¨§©©§©©¦¨©§¨©¨¤§¨¨©¤©§¨¦§¨¦©£¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr flw sc oileg(ycew zay meil)

:iqei iaxk dkld dnl ycg mrh zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
`l` ezxaqn xn` `l iqei iax,døîà äòeîL étîdxn`pyétî ¦¦§¨£¨¨¦¦

mi`iapd.éëàìîe äéøëæ ébç©©§©§¨©§¨¦
:epizpyna epipy,'eëå øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøexn` minkge ©¦¨¤©§¦¨¥§

.ody lk zeffeb zelgx yng
:minkg zrc z` zxxan `xnbdänëåxeriyd df'ïäL ìk' §©¨¨¤¥

minkg exn`y..` :zehiy rax` dfa d`ian `xnbd,áø øîà̈©©
Y ñøôe äðîivge dpn,cgi yngd lknúBLneçî eäiL ãáìáe- ¨¤§¨¦§¨¤§§¨

witqn `le ,xeriydn ziying zegtd lkl fb `di zg` lkly
.qxte dpn yi cgi mlekny

.a,øîà ìàeîLelwyna fb `di cgi yngd lknyíéML,mirlq §¥¨©¦¦
ïúBðålwyn mkeznïäëì úçà òìñ.miyiyn cg` dfy §¥¤©©©§Ÿ¥

.b,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaølwyna fb jixvyLLmirlq ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥
ozi mdne ,cgi oleknäMîç ïäëì,ãçàåxi`yi.Bìdpynd zpeeke §Ÿ¥£¦¨§¤¨

yng `ed dpizpd xeriy mlerle el yi fb dnk lcad oi`y
.mirlq

.ceðéðL ïäL ìk ,øæòìà éaø øîà àleòly fbdyk elit`e eheytk ¨¨©©¦¤§¨¨¨¤¥¨¦
.cg` rlq lwyna `l` epi` cgi mlek
:xfrl` iaxe l`eny lr dywn `xnbdBì ïúBð änëå ,ïðz,ì÷Lî §©§©¨¥¦§¨

ìéìba íéòìñ øNò ïäL äãeäéa íéòìñ Lîçe .éaøå áøì àîìLa ¨¥§¨¦¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦¦§¨¨§©§©¦
ïðçBémirlq yng lwynn xzei `ed xeriydyàçéðozil eilry ¨¨¦¨

.mirlq yng odklì àlàìàeîLrlq ly lwyn odkl oipzepy ¤¨¦§¥
,cg`ål okøæòìà éaø,eheytk 'ody lk'y,àéL÷yng ozi ji` §©¦¤§¨¨©§¨
mirlq.

:oywnd lr zl`ey `xnbdéîòèéìåC,ax lr zywd `lyáøìe §¦©§¥§©
àçéð éî,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå,íéMLa æbä úéLàø± ¦¦¨§¨©§¥§¨§¥©§©§¥¦©¥§¦¦

qxte dpn xeriydy axle ,miyiyn cg` wlg zzl jixvy
mb ok m`e ,rlqn xzei epi` dfn miyiyn cg` wlg ,cgi mlekn

.yng odkl ozepy dpyndn dyw ax lr
:zayiin `xnbdàéääc dìò øîzéà àäozepy dpyna oicd lr ± ¨¦§©£¨§©¦
y ,mirlq yngeäééåøz éøîàc ìàeîLe áøjynd df oic oi`y ©§¥§¨§¥©§©§

`l` ,fbd ziy`x zpizp lk lr dxaicy dpynd ly `yixl
ïðé÷ñò äaøä ïéféb Bì LiL ìàøNéa,ïäëì ïðzéì Lwáîel`xyide ± §¦§¨¥¤¥¦¦©§¥©§¦¨§©¥¦§¨§Ÿ¥

,mipdk daxdl mwlgl dvexdéì ïðéøîàåzcnln epizpyne ± §©§¦©¥
,el mixne`yíéòìñ úLîçî déì øöáz àì ãçå ãç ìklkly - ¨©§©Ÿ¦§©¥¥£¥¤§¨¦

zegtd xeriyd edfy mirlq yngn zegt ozz l` odke odk
xeriyy oic oi` la` ,ohw cbal witqny aeyg `edy xzeia
s` miyiyn cg` `ed xeriyd `l` ,mirlq yng didi dpizpd

.yngn zegt df m`
:miyiyn cg` xeriydy l`enye ax ixaca dpc `xnbdáø ,àôeb¨©

eäééåøz éøîàc ìàeîLeyíéMLa æbä úéLàøoke .äîeøzdxeriy §¥§¨§¥©§©§¥¦©¥§¦¦§¨
íéMLaoke ,d`eazdn.íéMLa äàt §¦¦¥¨§¦¦

ike :`xnbd zl`eyïðz ïðà àäå ,íéMLa äîeøz(b"n c"t zenexz) §¨§¦¦§¨£©§©
xeriyyäîeøza mxezy inläôé ïéò`ed,íéòaøàî ãçàcvike §¨©¦¨¨¤¨¥©§¨¦

drx oir ly xeriy ehwp l`enye ax.:`xnbd zayiin
nàúééøBàcxeriydíéMLaneíéòaøàa ïðaøczzl dvexy inl §©§¨§¦¦§©¨¨§©§¨¦

ike :`xnbd zl`ey .dxezdn xeriyd z` exn` mde ,dti oira
nìàeîL øîàäå ,íéMLa àúééøBàcelit`yúà úøèBt úçà ähç §©§¨§¦¦§¨¨©§¥¦¨©©¤¤¤

éøkä. ©§¦
dnexz xeriy :l`enye ax ixac z` zx`ane zayiin `xnbd

nàúééøBàc`edìàeîLãkne ,zg` dhg witqnya ,ïðaøcdnexz §©§¨§¦§¥§©¨¨¦
daeigynàúééøBàã,xacn weqtd dfay xdvie yexiz obc epiidc §©§¨

,xzei zzl yidti oir .` :da exn`p mixeriy dylyeúçà©©
.íéòaøàîcg` drx oir .b .miyingn cg` zipepia oir .a ¥©§¨¦

xeriydy exn` l`enye axe .dpyna epipyy oicd edfe ,miyiyn
na ïðaøcn wx eaeigy dnïðaøã,wxiae oli`d zexita oebk §©¨¨§§©¨¨

dligzkl,íéMLa.mdixaca exingd `ly itl §¦¦
y exn` cvik :`xnbd dywn .d`t oiprl zxxan `xnbdäàt¥¨

ïðúäå ,íéMLa(`"n `"t d`t)äàtä ,øeòéL ïäì ïéàL íéøác elà §¦¦§¨§©¥§¨¦¤¥¨¤¦©¥¨
,ïBéàøäå íéøekaäå:`xnbd zvxzn .d`tl xeriy oi`y x`eane §©¦¦§¨§¨

nøeòéL dì ïéà àúééøBàcn la`ïðaøcdxeriy.íéMLadywn §©§¨¥¨¦§©¨¨§¦¦
:`xnbdïì òîLî à÷ éàîixde l`enye ax ixacaàðéðz(a"n my) ©¨©§©¨¨¦¨

opaxcnyeøîàL ét ìò óà ,íéMMî äàôì ïéúçBt ïéàdxezdny ¥£¦§¥¨¦¦¦©©¦¤¨§
.øeòéL dì ïéà äàtä:`xnbd zvxzníúäwx oicnl [dpyna] ©¥¨¥¨¦¨¨

yõøàa,miyiya minkg exn`àëä[l`enye ax ixaca]ycgzn ¨¨¤¨¨
s`yõøàì õeçamiyiya xeriy yi opaxcn. §¨¨¤

:fbd ziy`x xeriya mipc eteqay dyrn d`ian `xnbd÷éìñ ék¦¨¦
éðéä øa éñéà,l`xyi ux`l laandéçkLà`vn ±(ïðçåé éáøì) ¦¦©¦¦©§§¥

ïðçBé éaøipid xa iqi` z`déøáì déì éðúî à÷cepal cnily ± ©¦¨¨§¨©§¥¥¦§¥
el dpyy rnye ,epizpyn z`'íéìçø'.xkf oeyladéì øîàiax §¥¦¨©¥

,iqi`l opgeidééðúàel dpyz ±'úBìçø'.dawp oeyladéì øîà ©§§¥§¥¨©¥
dpey ip` ,opgei iaxl iqi`áéúëãk(eh al ziy`xa)zepznd oipra §¦§¦

eyrl awri glyydéì øîà .'íéúàî íéìçø',iqi`l opgei iax §¥¦¨©¦¨©¥
ìì dîöòì äøBz ïBLïîöòì íéîëç ïBLozencl oi`e. §¨§©§¨§£¨¦§©§¨

:dyrnd xetiqa dkiynn `xnbddéì øîàopgei iax l`y - ¨©¥
,iqi` z`àøãñ Léø ïàîdaiyid y`x edin ±ìááa.déì øîà ©¥¦§¨§¨¤¨©¥

iqi`,opgei iaxléøà àaààëed`xwe ax epiide ,jex` `a` ± ©¨£¦¨
mya dpekn did mewn lkae] '`a`' did ax ly enyy meyn jk

dcpa x`eank execa xzeia deabd dide [eceakl 'ax'(:ck).øîà̈©
déìiqi`l opgei iaxdéì úéø÷ 'àëéøà àaà',edpkn dz` jk ± ¥©¨£¦¨¨¦¥

ixdy ,'epiax' xnele ceak jxca ezepkl jl did `ldeàðøéëc̈¦§¨
éaøc dén÷ áøc déøBçà ïøeL æ"é øçà àðáéúé äåä ãkip` - ©£¨¨¦§¨©©¨£¥§©©¥§©¦

zexey dxyr ray ayei iziid ,l`xyi ux`a did axyky xkef
,iax iptl miayei epiidyk eixg`øeðc ïé÷ewéæ é÷ôðåeid ± §¨§¥¦¦§

y` ly zevevip mi`veiéaøc déneôì áøc déîetîly eitn ± ¦¥§©§¥§©¦
iax ly eitl ax,áøc déneôì éaøc déîetîemi`yep eidyk ¦¥§©¦§¥§©

,dxez ixaca mipzepeòãé àðà úéìåoian iziid `le ±ïä äî §¥£¨¨©¨¥
ïéøîà,déì úéø÷ àëéøà àaà zàådide zeaiyg oeyl epi`y ¨§¦§©§©¨£¦¨¨¦¥

.epiax el `exwl jilr
:dyrnd jyndeäéà déì øîà,opgei iaxl iqi`änëa æbä úéLàø ¨©¥¦¥¦©¥§©¨

.aiigzdl ick dxeriy(ïðçåé éáø) déì øîà,iqi`l opgei iax ¨©¥
alwyníéML:iqi` dywd .mirlqïðz ïäL ìëa ïðàäå`lde ± §¦¦§¨£©§¨¤¥§©

ody lk witqn minkgly epzpyna epipy ep`déì øîà .opgei iax ¨©¥
,iqi`lCìå éì ïéa äî ïk íàdpynd yexit z` rcei ipi` m` ± ¦¥©¥¦§¨

ip`y zn`de ,jnn lecb ip` dnae epipia lcadd dn ,jnn xzei
`ed 'ody lk' oeylde miyiy xeriyl dpeekdy rcei ip`y sicr

.`qec iaxk daexn xeriy jixv `ly xnel wx
:fbd ziy`x xeriya zwelgn `ian inic ax,éîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦

øîàxeriya zwelgn yiyíéMLa øîà áø ,æbä úéLàø,mirlq ¨©¥¦©¥©¨©§¦¦
LLa øîà éàpé éaø íeMî ïðçBé éaøå.,éîéc áøì éiaà déì øîà §©¦¨¨¦©¦©©¨©§¥¨©¥©©¥§©¦¦

jixacaàãç ïì zL÷àå àãç ïì zçðàzg` `iyewy znxb ± ©§©§¨£¨§©§©§¨£¨
.dxxerzd zg` `iyewe dayiizd epl dzidy

:dayiizdy `iyewdàéL÷ àì ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àîìLa± ¦§¨¨§©¦¨¨©§©¦¨¨Ÿ©§¨
`ed aiignd xeriydy opgei iax mya xn` dpg xa xa dax lirl
`ed xeriydy iqi`l xn` opgei iax lirl dyrnae ,mirlq dyy
iaxy xn` inic axy zrke .opgei iax zrca dxizq yie ,miyiy

y ,ayein ,yy `ed xeriydy i`pi iax mya xn` opgeidéãéc àä̈¦¥
e ,envra xaeqy dn df ,miyiy iqi`l xn` opgei iaxy dny -àä̈

déaøcxeriydy opgei iax mya xn` dpg xa xa daxy dne - §©¥
ei iax zhiy df oi` ,yy `edeax mya z`f xn` `l` envr opg

.i`pi iax
:dxxerzdy `iyewdàéL÷ áøcà áøc àlàinic ax ixacn ± ¤¨§©©§©©§¨

.ax ixaca dxizq dleráø øîà àäc`ed xeriydy ,lirläðî §¨¨©©¨¤
ñøôeax eli`e ,dvgne mirlq raye miyely epiide yngd lkn §¨

mirlq miyiy `ed xeriydy enya xn` inic.
:zayiin `xnbd,àéL÷ àì énð áøcà áøceixaca yxtl yiyéàî §©©§©©¦Ÿ©§¨©

äðîqxte,øîà÷cynge mixyr mdy fef d`n ly dpnl `l ¨¤§¨¨©
dpnl `l` ,mirlqíéòìñ íéòaøà ïamirlq mirax` ly dpnl - ¤©§¨¦§¨¦

déì äåäc©£¨¥
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr flw sc oileg(ycew zay meil)

:iqei iaxk dkld dnl ycg mrh zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
`l` ezxaqn xn` `l iqei iax,døîà äòeîL étîdxn`pyétî ¦¦§¨£¨¨¦¦

mi`iapd.éëàìîe äéøëæ ébç©©§©§¨©§¨¦
:epizpyna epipy,'eëå øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøexn` minkge ©¦¨¤©§¦¨¥§

.ody lk zeffeb zelgx yng
:minkg zrc z` zxxan `xnbdänëåxeriyd df'ïäL ìk' §©¨¨¤¥

minkg exn`y..` :zehiy rax` dfa d`ian `xnbd,áø øîà̈©©
Y ñøôe äðîivge dpn,cgi yngd lknúBLneçî eäiL ãáìáe- ¨¤§¨¦§¨¤§§¨

witqn `le ,xeriydn ziying zegtd lkl fb `di zg` lkly
.qxte dpn yi cgi mlekny

.a,øîà ìàeîLelwyna fb `di cgi yngd lknyíéML,mirlq §¥¨©¦¦
ïúBðålwyn mkeznïäëì úçà òìñ.miyiyn cg` dfy §¥¤©©©§Ÿ¥

.b,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaølwyna fb jixvyLLmirlq ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥
ozi mdne ,cgi oleknäMîç ïäëì,ãçàåxi`yi.Bìdpynd zpeeke §Ÿ¥£¦¨§¤¨

yng `ed dpizpd xeriy mlerle el yi fb dnk lcad oi`y
.mirlq

.ceðéðL ïäL ìk ,øæòìà éaø øîà àleòly fbdyk elit`e eheytk ¨¨©©¦¤§¨¨¨¤¥¨¦
.cg` rlq lwyna `l` epi` cgi mlek
:xfrl` iaxe l`eny lr dywn `xnbdBì ïúBð änëå ,ïðz,ì÷Lî §©§©¨¥¦§¨

ìéìba íéòìñ øNò ïäL äãeäéa íéòìñ Lîçe .éaøå áøì àîìLa ¨¥§¨¦¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦¦§¨¨§©§©¦
ïðçBémirlq yng lwynn xzei `ed xeriydyàçéðozil eilry ¨¨¦¨

.mirlq yng odklì àlàìàeîLrlq ly lwyn odkl oipzepy ¤¨¦§¥
,cg`ål okøæòìà éaø,eheytk 'ody lk'y,àéL÷yng ozi ji` §©¦¤§¨¨©§¨
mirlq.

:oywnd lr zl`ey `xnbdéîòèéìåC,ax lr zywd `lyáøìe §¦©§¥§©
àçéð éî,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå,íéMLa æbä úéLàø± ¦¦¨§¨©§¥§¨§¥©§©§¥¦©¥§¦¦

qxte dpn xeriydy axle ,miyiyn cg` wlg zzl jixvy
mb ok m`e ,rlqn xzei epi` dfn miyiyn cg` wlg ,cgi mlekn

.yng odkl ozepy dpyndn dyw ax lr
:zayiin `xnbdàéääc dìò øîzéà àäozepy dpyna oicd lr ± ¨¦§©£¨§©¦
y ,mirlq yngeäééåøz éøîàc ìàeîLe áøjynd df oic oi`y ©§¥§¨§¥©§©§

`l` ,fbd ziy`x zpizp lk lr dxaicy dpynd ly `yixl
ïðé÷ñò äaøä ïéféb Bì LiL ìàøNéa,ïäëì ïðzéì Lwáîel`xyide ± §¦§¨¥¤¥¦¦©§¥©§¦¨§©¥¦§¨§Ÿ¥

,mipdk daxdl mwlgl dvexdéì ïðéøîàåzcnln epizpyne ± §©§¦©¥
,el mixne`yíéòìñ úLîçî déì øöáz àì ãçå ãç ìklkly - ¨©§©Ÿ¦§©¥¥£¥¤§¨¦

zegtd xeriyd edfy mirlq yngn zegt ozz l` odke odk
xeriyy oic oi` la` ,ohw cbal witqny aeyg `edy xzeia
s` miyiyn cg` `ed xeriyd `l` ,mirlq yng didi dpizpd

.yngn zegt df m`
:miyiyn cg` xeriydy l`enye ax ixaca dpc `xnbdáø ,àôeb¨©

eäééåøz éøîàc ìàeîLeyíéMLa æbä úéLàøoke .äîeøzdxeriy §¥§¨§¥©§©§¥¦©¥§¦¦§¨
íéMLaoke ,d`eazdn.íéMLa äàt §¦¦¥¨§¦¦

ike :`xnbd zl`eyïðz ïðà àäå ,íéMLa äîeøz(b"n c"t zenexz) §¨§¦¦§¨£©§©
xeriyyäîeøza mxezy inläôé ïéò`ed,íéòaøàî ãçàcvike §¨©¦¨¨¤¨¥©§¨¦

drx oir ly xeriy ehwp l`enye ax.:`xnbd zayiin
nàúééøBàcxeriydíéMLaneíéòaøàa ïðaøczzl dvexy inl §©§¨§¦¦§©¨¨§©§¨¦

ike :`xnbd zl`ey .dxezdn xeriyd z` exn` mde ,dti oira
nìàeîL øîàäå ,íéMLa àúééøBàcelit`yúà úøèBt úçà ähç §©§¨§¦¦§¨¨©§¥¦¨©©¤¤¤

éøkä. ©§¦
dnexz xeriy :l`enye ax ixac z` zx`ane zayiin `xnbd

nàúééøBàc`edìàeîLãkne ,zg` dhg witqnya ,ïðaøcdnexz §©§¨§¦§¥§©¨¨¦
daeigynàúééøBàã,xacn weqtd dfay xdvie yexiz obc epiidc §©§¨

,xzei zzl yidti oir .` :da exn`p mixeriy dylyeúçà©©
.íéòaøàîcg` drx oir .b .miyingn cg` zipepia oir .a ¥©§¨¦

xeriydy exn` l`enye axe .dpyna epipyy oicd edfe ,miyiyn
na ïðaøcn wx eaeigy dnïðaøã,wxiae oli`d zexita oebk §©¨¨§§©¨¨

dligzkl,íéMLa.mdixaca exingd `ly itl §¦¦
y exn` cvik :`xnbd dywn .d`t oiprl zxxan `xnbdäàt¥¨

ïðúäå ,íéMLa(`"n `"t d`t)äàtä ,øeòéL ïäì ïéàL íéøác elà §¦¦§¨§©¥§¨¦¤¥¨¤¦©¥¨
,ïBéàøäå íéøekaäå:`xnbd zvxzn .d`tl xeriy oi`y x`eane §©¦¦§¨§¨

nøeòéL dì ïéà àúééøBàcn la`ïðaøcdxeriy.íéMLadywn §©§¨¥¨¦§©¨¨§¦¦
:`xnbdïì òîLî à÷ éàîixde l`enye ax ixacaàðéðz(a"n my) ©¨©§©¨¨¦¨

opaxcnyeøîàL ét ìò óà ,íéMMî äàôì ïéúçBt ïéàdxezdny ¥£¦§¥¨¦¦¦©©¦¤¨§
.øeòéL dì ïéà äàtä:`xnbd zvxzníúäwx oicnl [dpyna] ©¥¨¥¨¦¨¨

yõøàa,miyiya minkg exn`àëä[l`enye ax ixaca]ycgzn ¨¨¤¨¨
s`yõøàì õeçamiyiya xeriy yi opaxcn. §¨¨¤

:fbd ziy`x xeriya mipc eteqay dyrn d`ian `xnbd÷éìñ ék¦¨¦
éðéä øa éñéà,l`xyi ux`l laandéçkLà`vn ±(ïðçåé éáøì) ¦¦©¦¦©§§¥

ïðçBé éaøipid xa iqi` z`déøáì déì éðúî à÷cepal cnily ± ©¦¨¨§¨©§¥¥¦§¥
el dpyy rnye ,epizpyn z`'íéìçø'.xkf oeyladéì øîàiax §¥¦¨©¥

,iqi`l opgeidééðúàel dpyz ±'úBìçø'.dawp oeyladéì øîà ©§§¥§¥¨©¥
dpey ip` ,opgei iaxl iqi`áéúëãk(eh al ziy`xa)zepznd oipra §¦§¦

eyrl awri glyydéì øîà .'íéúàî íéìçø',iqi`l opgei iax §¥¦¨©¦¨©¥
ìì dîöòì äøBz ïBLïîöòì íéîëç ïBLozencl oi`e. §¨§©§¨§£¨¦§©§¨

:dyrnd xetiqa dkiynn `xnbddéì øîàopgei iax l`y - ¨©¥
,iqi` z`àøãñ Léø ïàîdaiyid y`x edin ±ìááa.déì øîà ©¥¦§¨§¨¤¨©¥

iqi`,opgei iaxléøà àaààëed`xwe ax epiide ,jex` `a` ± ©¨£¦¨
mya dpekn did mewn lkae] '`a`' did ax ly enyy meyn jk

dcpa x`eank execa xzeia deabd dide [eceakl 'ax'(:ck).øîà̈©
déìiqi`l opgei iaxdéì úéø÷ 'àëéøà àaà',edpkn dz` jk ± ¥©¨£¦¨¨¦¥

ixdy ,'epiax' xnele ceak jxca ezepkl jl did `ldeàðøéëc̈¦§¨
éaøc dén÷ áøc déøBçà ïøeL æ"é øçà àðáéúé äåä ãkip` - ©£¨¨¦§¨©©¨£¥§©©¥§©¦

zexey dxyr ray ayei iziid ,l`xyi ux`a did axyky xkef
,iax iptl miayei epiidyk eixg`øeðc ïé÷ewéæ é÷ôðåeid ± §¨§¥¦¦§

y` ly zevevip mi`veiéaøc déneôì áøc déîetîly eitn ± ¦¥§©§¥§©¦
iax ly eitl ax,áøc déneôì éaøc déîetîemi`yep eidyk ¦¥§©¦§¥§©

,dxez ixaca mipzepeòãé àðà úéìåoian iziid `le ±ïä äî §¥£¨¨©¨¥
ïéøîà,déì úéø÷ àëéøà àaà zàådide zeaiyg oeyl epi`y ¨§¦§©§©¨£¦¨¨¦¥

.epiax el `exwl jilr
:dyrnd jyndeäéà déì øîà,opgei iaxl iqi`änëa æbä úéLàø ¨©¥¦¥¦©¥§©¨

.aiigzdl ick dxeriy(ïðçåé éáø) déì øîà,iqi`l opgei iax ¨©¥
alwyníéML:iqi` dywd .mirlqïðz ïäL ìëa ïðàäå`lde ± §¦¦§¨£©§¨¤¥§©

ody lk witqn minkgly epzpyna epipy ep`déì øîà .opgei iax ¨©¥
,iqi`lCìå éì ïéa äî ïk íàdpynd yexit z` rcei ipi` m` ± ¦¥©¥¦§¨

ip`y zn`de ,jnn lecb ip` dnae epipia lcadd dn ,jnn xzei
`ed 'ody lk' oeylde miyiy xeriyl dpeekdy rcei ip`y sicr

.`qec iaxk daexn xeriy jixv `ly xnel wx
:fbd ziy`x xeriya zwelgn `ian inic ax,éîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦

øîàxeriya zwelgn yiyíéMLa øîà áø ,æbä úéLàø,mirlq ¨©¥¦©¥©¨©§¦¦
LLa øîà éàpé éaø íeMî ïðçBé éaøå.,éîéc áøì éiaà déì øîà §©¦¨¨¦©¦©©¨©§¥¨©¥©©¥§©¦¦

jixacaàãç ïì zL÷àå àãç ïì zçðàzg` `iyewy znxb ± ©§©§¨£¨§©§©§¨£¨
.dxxerzd zg` `iyewe dayiizd epl dzidy

:dayiizdy `iyewdàéL÷ àì ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àîìLa± ¦§¨¨§©¦¨¨©§©¦¨¨Ÿ©§¨
`ed aiignd xeriydy opgei iax mya xn` dpg xa xa dax lirl
`ed xeriydy iqi`l xn` opgei iax lirl dyrnae ,mirlq dyy
iaxy xn` inic axy zrke .opgei iax zrca dxizq yie ,miyiy

y ,ayein ,yy `ed xeriydy i`pi iax mya xn` opgeidéãéc àä̈¦¥
e ,envra xaeqy dn df ,miyiy iqi`l xn` opgei iaxy dny -àä̈

déaøcxeriydy opgei iax mya xn` dpg xa xa daxy dne - §©¥
ei iax zhiy df oi` ,yy `edeax mya z`f xn` `l` envr opg

.i`pi iax
:dxxerzdy `iyewdàéL÷ áøcà áøc àlàinic ax ixacn ± ¤¨§©©§©©§¨

.ax ixaca dxizq dleráø øîà àäc`ed xeriydy ,lirläðî §¨¨©©¨¤
ñøôeax eli`e ,dvgne mirlq raye miyely epiide yngd lkn §¨

mirlq miyiy `ed xeriydy enya xn` inic.
:zayiin `xnbd,àéL÷ àì énð áøcà áøceixaca yxtl yiyéàî §©©§©©¦Ÿ©§¨©

äðîqxte,øîà÷cynge mixyr mdy fef d`n ly dpnl `l ¨¤§¨¨©
dpnl `l` ,mirlqíéòìñ íéòaøà ïamirlq mirax` ly dpnl - ¤©§¨¦§¨¦

déì äåäc©£¨¥
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קצד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dlw sc oileg(iying meil)

xaecn ,ziad wcal yicwdyky :`xnbd zayiin .fbd ziy`xn
øîàcyicwnyäLéçëe äfébî õeç,dffebl xeqi` lk oi` jkle §¨©¦¦¨§¦¨

xehtl weqt jixvy oaene ,dygkedy dna ycwda lren epi`y
a ok m` :`xnbd zl`ey .fbd ziy`xnénð çaæî éLã÷xyt` [mb±] ¨§¥¦§¥©©¦

xaecne dpynd z` cinrdløîàcycwdd zryaäfébî õeç' §¨©¦¦¨
,'äLéçëe.dfifbd zngn zygken dndady dna dlirn oi` okle §¦¨

:`xnbd daiynéëä eléôàoeik ,gafn iycewa cinrdl xyt` i` £¦¨¦
yicwd `ly s`e ,dxeng dzyecwe sebd zyecwa dyecw `idy

,dlek z`dleëa äMeã÷ äèLtiwlg lka zhytzn dyecwd ± ¨§¨§¨§¨
ygkae fba dlirn yiy oeik dffebl xeq`e ,dndadok oi`y dn ,

minc zyecw wx `l` sebd zyecw df oi`y ziad wca iycewa
.dleka zhytzn dpi`e

:`xnbd zxxanàøîéz àðîegafn iyceway xne` dz` oipne ± §¨¥§¨
:`xnbd zx`an .dndad lka zhytzn dyecwdéñBé éaø øîàc§¨©©¦¥

(.i dxenz),,øîBàä ïéLc÷eîa àìäå`dz'ìL dìâødndaBæ ©£Ÿ§§¨¦¨¥©§¨¤
oaxwl zycwen,'äìBòy oicddlekziyrp,äìBòdyecwdy oeik ¨¨¨

,dndad seb lkl lbxdn dhytzdøîàc øéàî éaøì eléôàåyïéà ©£¦§©¦¥¦§¨©¥
ziyrp dndadäîLpä ïéàL øác Léc÷àc éléî éðä ,äìBò dlek¨¨¨¥¦¥§©§¦¨¨¤¥©§¨¨

Ba äéeìzoebk eicrla mb zeigl dleki dndady xa` yicwdy - §¨
,lbxìáàm`,Ba äéeìz äîLpäL øác Léc÷äxi`n iax dcen £¨¦§¦¨¨¤©§¨¨§¨

y iqei iaxläLã÷,dlekdndad lk z` yicwdy xaecny o`ke ¨§¨
mbe ea dielz dnypdy xac yicwdy aygp i`cea ,dizefibn ueg
cinrdl jiiy `l jkle ,dleka dyecw dhyty dcen xi`n iax

.gafn iycewa
oilega bdep fbd ziy`x'y dcnily dpyndy dzr cr dlerd
ueg ziad wcal dycwedy dndaa zxacn 'miycwena `le

.dzyigkne dizefibn
:dpyna sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àáøzxacn epizpyn ¨¨¨©

dîöò äféb Léc÷îaixdy ,'jp`v'n xehtd mrh oi`e ,dcal ± §©§¦¦¨©§¨
ote`a zx`azn dpynd `l` .l`xyid ly `ed o`vd df ote`a

,xg`àðéîà Czòc à÷ìñaiig `diyæBæâéì÷Bøôéìå[zectl-] ©§¨©§¨£¦¨¦§§¦§
déì áéúéìå,fbd ziy`x z` odkl ±ðàö æb' àø÷ øîà,'Bì ïzz E §¥¦¥¨©§¨¥Ÿ§¦¥

a wx bdep aeigdy epcnllïéàL éî`edøqeçîmiiwl icky ± ¦¤¥§¨
zeyrl el xqg `l ,fbd ziy`x zevnäðéúðe äæéæb àlà,odkl ¤¨§¦¨§¦¨

eàöéaeigdnäæ,ep`v fb z` yicwdyLdevnd z` miiwl ick ¨¨¤¤
`edäæéæb øqeçneäéiãtycwdd on fbd lyäðéúðejkle ,odkl §¨§¦¨§¦¨§¦¨

.xeht ,ep`v ly dfibd z` yicwnd
:`xnbd zl`ey .'jp`v' z` jixv dnl `axl dpc `xnbdàlà¤¨

zaiz ,`ax itlðàö''E,hrnl d`ay rnyny.àúà éàîì Ÿ§§©¨¨
zkxvp ef daiz :`xnbd zx`an,àéðúãëìíéôzeMä úîäa §¦§©§¨¤¡©©¨¦

deffby.øèBt éàòìà éaøå ,æbä úéLàøa áéiç:`xnbd zl`ey ©¨§¥¦©¥§©¦¦§©¥
éàòìà éaøc àîòè éàî:`xnbd daiyn .xhetyàø÷ øîà ©©§¨§©¦¦§©¨©§¨

ðàö','E,jl wx cgeind o`va `weec `ed aeigdy rnyneàìå Ÿ§§Ÿ
o`va.úeôzeL ìL¤¨

:`xnbd zl`eyïðaøå,i`rli` iax lr miwlegd `ziixaa §©¨¨
miyxec md dn ,fbd ziy`xa aiig mitzey ly o`v mby mixaeqe

:`xnbd daiyn .'jp`v' zaiznéèeòîìl`xyil yiy o`v §©¥
úeôzeLmr cgia ea,íéáëBk ãáBòdf oi`y oeik xeht l`xyidy ¨¥¨¦

,miaiig mdipy mitzey mil`xyi ipyyk la` ,el wx cgeind o`v
dfy aygp mdn cg` lkle cigi oeyla e`xwp l`xyi lky oeik

.el cgein
:`xnbd zl`eyéàòìà éaøåxehtl d`a 'jp`v' zaizy cnly §©¦¦§©

,mil`xyi oitzey ly o`vúeôzeLmr l`xyi lyíéáëBk ãáBò ¨¥¨¦
déì àðî:`xnbd daiyn .xehtydéì à÷ôð,df xac cnl -àLéøî §¨¥©§¨¥¥¥¨
àø÷czpizp aeig oiprl xacnd ,fbd ziy`x ly weqtd zligzn ± ¦§¨

xn`py ,dnexzðâc úéLàø''E,jly jpbc df m` `weecyàìåyiy ¥¦§¨§§Ÿ
dfaúeôzeLmr.íéáëBk ãáBòo`knelweqtd jynd mby micn ¨¥¨¦

.miakek caer mr zetzeya xacn `l fbd ziy`x oiprl
:`xnbd zl`eyïðaøåcaer zetzey hrnl 'jp`v'n ecnly §©¨¨

oiprly meyn :`xnbd daiyn .'jpbc'n ecnl `l dnl ,miakek
zaiz z` ztqep mrt weqta aezk fbd ziy`x,(æbä) 'úéLàø'dfe ¥¦©¥

,ïéðòä ÷éñôä,weqtay mipiprd ipy z` zencl oi`y cnln - ¦§¦¨¦§¨
zaiz z` aey aezkl jixv did `l ozencl xyt` did m` `ldy

:`xnbd zl`ey .'ziy`x'éàòìà éaøåfbd ziy`x dnic ji` §©¦¦§©
ze`d :`xnbd daiyn .dnexzlå"éåzaiz zligza daezky ¨

[fbd ziy`x ly] 'ziy`x'déáøò øãä`idy xnelk ,eaxire xfg ± £©¨§¥
.weqtd iwlg ipy z` xagl yiy zcnln

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

xcde"המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr elw sc oileg(iyiy meil)

y cenllCìéàå BúéLàøî àlà Ba Eì ïéàiepiy mey fba oi`y ± ¥§¤¨¥¥¦§¥¨
yxtedy dn ,fbd ziy`x epnn yxtedy dryny wx `l` ,oica

.lah my ea oi` okl mcew la` ,odkl jiiy
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîeøz äîdze` milke`d mixf ©§¨
cifnaå äúéî äéìò íéáéiçbbeya elk` m`dzxenz z` minlyn ©¨¦¨¤¨¦¨§

mitiqeneLîBç,dieeynóàaæbä úéLàømipdpd mixfy ok xn`p ¤©¥¦©¥
eidi epnnäúéî åéìò íéáéiçcifna epdp m`LîBçå`lde ,bbeya ©¨¦¨¨¦¨§¤

zlik` oipray oeik ,mzencl oi` dfa :`xnbd daiyn .oicd df oi`
cifna dnexzàø÷ øîà(h ak `xwie),,'Bá eúîe'yneg ztqed iable ¨©§¨¥

xn`p bbeya lke`yk(ci ak my)óñéå'FziWng,'åéìòwiicl yie §¨©£¦¦¨¨
`weecy'åéìò'siqedl oicd z` yi bbeya dnexz lke` lr ± ¨¨
ynegìò àìån dpdpd,æbä úéLàø`weecy wiicl yi oke'Ba'± §Ÿ©¥¦©¥

dzin yper xn`p cifna dnexz lke`a.æbä úéLàøa àìå§Ÿ§¥¦©¥
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøz,dpyixtny ixg` ©§¨
äéøçà éðLå ïBLàø,ipy xyrne oey`x xyrn mb yixtn ±óà ¦§¥¦©£¤¨©

aæbä úéLàøyixtdl mb jxhviy dyxtdd xg`éðLå ïBLàø ¥¦©¥¦§¥¦
.äéøçàfbd ziy`x oiprl :`xnbd daiynàø÷ øîà'úéLàø'yie ©£¤¨¨©§¨¥¦

y jkn cenllúéLàø àlà Ba Eì ïéàzg` dpzn -.ãáìa ¥§¤¨¥¦¦§¨
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîoiprläîeøzoicdyLãçî ©§¨¥¨¨
ïLiä ìòzxg` dpy ly zexit lr ef dpy ly zexitn ±àì ©©¨¨Ÿ
,miyixtnóàaæbä úéLàøy ok xn`pïLiä ìò Lãçîly fbn ± ©¥¦©¥¥¨¨©©¨¨

zxg` dpy ly fb lr ef dpyàì.miyixtn:`xnbd daiynïéà± Ÿ¦
.zxg` dpy ly fb lr ef dpy ly fbn miyixtn oi` ok`

i`rli` iaxl ok`y zeziixa izy oia dxizqn dgiken `xnbd
:oyi lr ycgn fbd ziy`x miyixtn oi`,àéðúäåézL Bì eéä §¨©§¨¨§¥

úBìçøeææboxnv z`çépäåaey d`ad dpyle ,fbd z` [xny-]ææb §¥¨©§¦¦©¨©
çépäåjyna bdp jkeìLe íéðL,íéðL äLdzr yixtdl `ae §¦¦©§©¦§Ÿ¨¨¦

,elld zefibd yngnúBôøèöî ïéào`v yng ly fb jixvy itl ¥¦§¨§
zwiicn .o`v eze`n zefib yng witqn `le`ziixadn :`xnbd

,o`v yng o`k oi`y `ed oexqgd lky rnynàäly dfibLîç ¨¨¥
o`vúBôøèöî.dpy dze`a effbp `ly s` xeriylàéðúäå ¦§¨§§¨©§¨

zxg` dpyn dfibe ef dpyn dfiby ,zxg` `ziixaaúBôøèöî ïéà¥¦§¨§
.zeziixad izy oia dxizq yi ok m`e ,zefib yng ly xeriyl

:`xnbd zayiindpéî òîL àlàyàäda x`eany `ziixad] ¤¨§©¦¨¨
k [dpyl dpyn fb sxvl xyt` i`yéàòìà éaøcziy`x yiwny §©¦¦§©

,dnexzl fbdàäåk [sxhvny x`eany].ïðaøc §¨§©¨¨
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøzy dnáeiça ìãb± ©§¨¨¥§¦
miakek caern dcyd z` dpwy s` l`xyi zeyxaáéiç©¨

y dne ,dnexzaøeèôa ìãbokn xg`le miakek caer zeyxa ± ¨¥§§
epnn dpw l`xyidøeèt,dnexznóàaénð æbä úéLàø,`ed ok ¨©¥¦©¥©¦

d fbyáeiça ìãbl`xyi zeyxa ±áéiçlcbd fbe ,fbd ziy`xa ¨¥§¦©¨
øeèôa`di miakek caerd zeyxa ±.øeèt ¦§¨

:`xnbd zxxanïìðî äîeøz éaâåezeyxay in itl rawp aeigdy §©¥§¨§¨¨
:`xnbd daiyn .lcb,àéðúcãáBòî àéøeña äãN ç÷lL ìàøNé §©§¨¦§¨¥¤¨©¨¤§§¨¥¥

,íéáëBkdpw m`LéìL äàéáä àlL ãòdcyay d`eazdy iptl ± ¨¦©¤Ÿ¥¦¨§¦
,lecbl dcizry dnn yily dlcbáéiçmcewy oeik dxyrl ©¨

.ezeyxa dlcb dleky aygpe d`eaz llk `xwp `l yily lcby
wx dpw m`eLéìL äàéáäMî,miakek caerd zeyxaàáé÷ò éaø ¦¤¥¦¨§¦©¦£¦¨

úôñBúa áéiçî,l`xyid cia lecbl jiyndy dn z` xyrl - §©¥§¤¤
ïéøèBt íéîëçåoey`xd yilyd xnb xg` jled lkdy mixaeqy ©£¨¦§¦

epivn .ecia lcb lkd eli`k aygp miakek caerd cia lcby oeike
lcby dne dnexza aiig l`xyid zeyxa lcby dny ok m`
oicd `diy cenll yi i`rli` iaxle .xeht miakek caerd zeyxa
,miakek caerd zeyxa fbdn wlg lcb m`y fbd ziy`xa mb ok

.fbd ziy`xn xeht `di df wlg
:xnel `xnbd dqpnénð éëä àîéz éëåjk i`rli` iaxl ok`y ± §¦¥¨¨¦©¦

:`xnbd dgec .fbd ziy`xa mb oicdïðúäå(.dlw lirl),l`xyi §¨§©
ïàö æb ç÷BlälyíéáëBk ãáBòdndad `ll fbd z` dpwy ± ©¥©¥Ÿ¥¨¦

,dndal xaegn `ed oiicrykæbä úéLàøî øeètaygp df oi`y ¨¥¥¦©¥
zwiicn .miakek caerd zeyxa zx`yp dndady itl 'jp`v'

:`xnbdàäz` mb dpw `l` fbd z` wx dpw `l l`xyid m` ¨
Bðàöick miakek caerd lyáéiç ,æBæâìfbd lky s` fbd ziy`xa Ÿ¦§©¨

dpyndn gkene .miakek caerl jiiy did o`vdyk lcb
iaxle .elv` lcb fbdy in itl rawp aeigd oi` fbd ziy`xay
oicd zeidl jixv did jk xeht df ote`a dnexzay oeik ,i`rli`

.dfl df myiwn `ed ixdy ,fbd ziy`xa mb
e dfa xeht i`rli` iaxl ok` :`xnbd zx`anïéúéðúîzaiigny ©§¦¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' ניסן ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו'

מוה"ר משה יששכר שי'

שלום וברכה!

)כנמצא ברשימת המתנדבים( להרחבת המוסד בכפר חב"ד  פועל  שי'  נודעתי שכת"ר  בנועם 

לקליטת הנוער של העולים החדשים, מוסד על טהרת הקדש לקרב את הנוער העולה לאבינו שבשמים.

בטוב  שי',  ביתם  ולבני  להם  לטוב  זה,  גדול  במפעל  המשתתפים  אלו  כל  של  חלקם  ואשרי 

הנראה והנגלה.



קצה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr elw sc oileg(iyiy meil)

y cenllCìéàå BúéLàøî àlà Ba Eì ïéàiepiy mey fba oi`y ± ¥§¤¨¥¥¦§¥¨
yxtedy dn ,fbd ziy`x epnn yxtedy dryny wx `l` ,oica

.lah my ea oi` okl mcew la` ,odkl jiiy
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîeøz äîdze` milke`d mixf ©§¨
cifnaå äúéî äéìò íéáéiçbbeya elk` m`dzxenz z` minlyn ©¨¦¨¤¨¦¨§

mitiqeneLîBç,dieeynóàaæbä úéLàømipdpd mixfy ok xn`p ¤©¥¦©¥
eidi epnnäúéî åéìò íéáéiçcifna epdp m`LîBçå`lde ,bbeya ©¨¦¨¨¦¨§¤

zlik` oipray oeik ,mzencl oi` dfa :`xnbd daiyn .oicd df oi`
cifna dnexzàø÷ øîà(h ak `xwie),,'Bá eúîe'yneg ztqed iable ¨©§¨¥

xn`p bbeya lke`yk(ci ak my)óñéå'FziWng,'åéìòwiicl yie §¨©£¦¦¨¨
`weecy'åéìò'siqedl oicd z` yi bbeya dnexz lke` lr ± ¨¨
ynegìò àìån dpdpd,æbä úéLàø`weecy wiicl yi oke'Ba'± §Ÿ©¥¦©¥

dzin yper xn`p cifna dnexz lke`a.æbä úéLàøa àìå§Ÿ§¥¦©¥
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøz,dpyixtny ixg` ©§¨
äéøçà éðLå ïBLàø,ipy xyrne oey`x xyrn mb yixtn ±óà ¦§¥¦©£¤¨©

aæbä úéLàøyixtdl mb jxhviy dyxtdd xg`éðLå ïBLàø ¥¦©¥¦§¥¦
.äéøçàfbd ziy`x oiprl :`xnbd daiynàø÷ øîà'úéLàø'yie ©£¤¨¨©§¨¥¦

y jkn cenllúéLàø àlà Ba Eì ïéàzg` dpzn -.ãáìa ¥§¤¨¥¦¦§¨
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîoiprläîeøzoicdyLãçî ©§¨¥¨¨
ïLiä ìòzxg` dpy ly zexit lr ef dpy ly zexitn ±àì ©©¨¨Ÿ
,miyixtnóàaæbä úéLàøy ok xn`pïLiä ìò Lãçîly fbn ± ©¥¦©¥¥¨¨©©¨¨

zxg` dpy ly fb lr ef dpyàì.miyixtn:`xnbd daiynïéà± Ÿ¦
.zxg` dpy ly fb lr ef dpy ly fbn miyixtn oi` ok`

i`rli` iaxl ok`y zeziixa izy oia dxizqn dgiken `xnbd
:oyi lr ycgn fbd ziy`x miyixtn oi`,àéðúäåézL Bì eéä §¨©§¨¨§¥

úBìçøeææboxnv z`çépäåaey d`ad dpyle ,fbd z` [xny-]ææb §¥¨©§¦¦©¨©
çépäåjyna bdp jkeìLe íéðL,íéðL äLdzr yixtdl `ae §¦¦©§©¦§Ÿ¨¨¦

,elld zefibd yngnúBôøèöî ïéào`v yng ly fb jixvy itl ¥¦§¨§
zwiicn .o`v eze`n zefib yng witqn `le`ziixadn :`xnbd

,o`v yng o`k oi`y `ed oexqgd lky rnynàäly dfibLîç ¨¨¥
o`vúBôøèöî.dpy dze`a effbp `ly s` xeriylàéðúäå ¦§¨§§¨©§¨

zxg` dpyn dfibe ef dpyn dfiby ,zxg` `ziixaaúBôøèöî ïéà¥¦§¨§
.zeziixad izy oia dxizq yi ok m`e ,zefib yng ly xeriyl

:`xnbd zayiindpéî òîL àlàyàäda x`eany `ziixad] ¤¨§©¦¨¨
k [dpyl dpyn fb sxvl xyt` i`yéàòìà éaøcziy`x yiwny §©¦¦§©

,dnexzl fbdàäåk [sxhvny x`eany].ïðaøc §¨§©¨¨
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøzy dnáeiça ìãb± ©§¨¨¥§¦
miakek caern dcyd z` dpwy s` l`xyi zeyxaáéiç©¨

y dne ,dnexzaøeèôa ìãbokn xg`le miakek caer zeyxa ± ¨¥§§
epnn dpw l`xyidøeèt,dnexznóàaénð æbä úéLàø,`ed ok ¨©¥¦©¥©¦

d fbyáeiça ìãbl`xyi zeyxa ±áéiçlcbd fbe ,fbd ziy`xa ¨¥§¦©¨
øeèôa`di miakek caerd zeyxa ±.øeèt ¦§¨

:`xnbd zxxanïìðî äîeøz éaâåezeyxay in itl rawp aeigdy §©¥§¨§¨¨
:`xnbd daiyn .lcb,àéðúcãáBòî àéøeña äãN ç÷lL ìàøNé §©§¨¦§¨¥¤¨©¨¤§§¨¥¥

,íéáëBkdpw m`LéìL äàéáä àlL ãòdcyay d`eazdy iptl ± ¨¦©¤Ÿ¥¦¨§¦
,lecbl dcizry dnn yily dlcbáéiçmcewy oeik dxyrl ©¨

.ezeyxa dlcb dleky aygpe d`eaz llk `xwp `l yily lcby
wx dpw m`eLéìL äàéáäMî,miakek caerd zeyxaàáé÷ò éaø ¦¤¥¦¨§¦©¦£¦¨

úôñBúa áéiçî,l`xyid cia lecbl jiyndy dn z` xyrl - §©¥§¤¤
ïéøèBt íéîëçåoey`xd yilyd xnb xg` jled lkdy mixaeqy ©£¨¦§¦

epivn .ecia lcb lkd eli`k aygp miakek caerd cia lcby oeike
lcby dne dnexza aiig l`xyid zeyxa lcby dny ok m`
oicd `diy cenll yi i`rli` iaxle .xeht miakek caerd zeyxa
,miakek caerd zeyxa fbdn wlg lcb m`y fbd ziy`xa mb ok

.fbd ziy`xn xeht `di df wlg
:xnel `xnbd dqpnénð éëä àîéz éëåjk i`rli` iaxl ok`y ± §¦¥¨¨¦©¦

:`xnbd dgec .fbd ziy`xa mb oicdïðúäå(.dlw lirl),l`xyi §¨§©
ïàö æb ç÷BlälyíéáëBk ãáBòdndad `ll fbd z` dpwy ± ©¥©¥Ÿ¥¨¦

,dndal xaegn `ed oiicrykæbä úéLàøî øeètaygp df oi`y ¨¥¥¦©¥
zwiicn .miakek caerd zeyxa zx`yp dndady itl 'jp`v'

:`xnbdàäz` mb dpw `l` fbd z` wx dpw `l l`xyid m` ¨
Bðàöick miakek caerd lyáéiç ,æBæâìfbd lky s` fbd ziy`xa Ÿ¦§©¨

dpyndn gkene .miakek caerl jiiy did o`vdyk lcb
iaxle .elv` lcb fbdy in itl rawp aeigd oi` fbd ziy`xay
oicd zeidl jixv did jk xeht df ote`a dnexzay oeik ,i`rli`

.dfl df myiwn `ed ixdy ,fbd ziy`xa mb
e dfa xeht i`rli` iaxl ok` :`xnbd zx`anïéúéðúîzaiigny ©§¦¦
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המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' א

בעת רצון הזכרתי את כולם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע.

ובהמצאנו בין גאולה לגאולה, בין גאולת פורים לגאולת פסח, אשר בזו אף זו היו ילדי ישראל 

במרכז המאורעות ובזכותם באה הגאולה, וכמסופר מחכמינו ז"ל ע"ד כ"ב אלף תינוקות של בית רבן 

פסח  שעניני  עד  תחילה",  הכירוני  "הם  הרי  מצרים  ובגאולת  תורה,  ולימדם  הצדיק  מרדכי  שקיבל 

קשורים במצות והגדת לבנך, כולל כל ארבעה סוגי בנים כנגדם דברה תורה - יהי רצון שזכות העבודה 

הנ"ל והפצת התורה ומצוות בכלל ישראל יעמוד לכת"ר ולכל המשתתפים, ויזכו בתוככי כללות עם בני 

ישראל לחירות אמתית, חירות בגשמיות וחירות ברוחניות, חירות מכל הענינים המבלבלים בעבודת 

ה' מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

המשך מהעמוד הקודם



c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãç"òø ïnña øàaúpL Cøc-ìò øBtúìå øBæçì úðî ìò òøBwä52úBëàìî úBáàî àeäL ,áiç ¯53ïkL , ©¥©©§¨©£§¦§©¤¤¤¦§¨¥§¦¨©¨¤¥£§¨¤¥
éøö Bøôúì éãëe ,ìâòå ïè÷ á÷ð da áwðîe úòìBz da ìôpL äòéøé ïkLnaúà ähîìe äìòîì òBø÷ì C ©¦§¨§¦¨¤¨©¨©©§©¥¨¤¤¨¨§¨Ÿ§¥§¨§¨¦¦§©§©§¨§©¨¤

á÷pä54íéèî÷ íéèî÷ äéeNò äøéôzä àäú àlL ,[eløeèt ¯ øBtúìå øBæçì úðî ìò àlL òøBwäå .[flìáà , ©¤¤¤Ÿ§¥©§¦¨£¨§¨¦§¨¦§©¥©¤Ÿ©§¨©£§¦§¨£¨
íéøôBñ éøácî øeñà57. ¨¦¦§¥§¦

Cëéôì[glíéöB÷a åéãâa eëazñpL éî[hläòðöa ïLéøôî ¯[ndîäîúîe ,[`neòøwé àlL éãk[aneòø÷ð íàå . §¦¨¦¤¦§©§§¨¨§¦©§¦¨§¦§¨¦§©§¥©§¥¤Ÿ¦¨§§¦¦§§
eòøwé àlL øLôà äéä dîäîúäL ïåékL ,dLéø ÷éñt ïàk ïéàå ,Cëì ïekúð àlL ïåék ,íeìk Cëa ïéà ¯[bn. ¥§¨§¥¨¤Ÿ¦§©¥§¨§¥©§¦¥¥¤¥¨¤¦§©§¥©¨¨¤§¨¤Ÿ¦¨§

ì øzîeòøwú ànL ïéLLBç ïéàå úéìèîa æBâàä úà òBöô[cnç"÷ú ïnña øàaúiL Bîk ,63: ª¨¦§©¤¨¡§©§¦§¥§¦¤¨¦¨©§¤¦§¨¥§¦¨
בשבת: הבגדים וקיפול ניקוי דיני ד סעיף שב סימן

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
íéèî÷ íéèî÷ [åì.הנקב מקום את רק יתפור אם -

øåèô [æì זו קריעה ידי על הבגד מתקן אם אפילו -55,
מקלקלו  אם .56וכלֿשכן

êëéôì [çì מנת על שלא הקורע שגם כיון כלומר: -
סופרים  מדברי עכ"פ אסור .58לתפור

íéöå÷á åéãâá [èì חיצוני דבר או במסמר הדין הוא -
לשולפו  מותר - לנעל שחדר .59אחר

äòðöá ïùéøôî [î העין מראית מפני יאמרו 60- שלא .
ויבואו  באיטיות שמסירם יידעו שלא או בכוונה שקורע

במהירות  קוצים .61להסיר

äîäîúîå [àî.ובנחת לאט מסירם -
åòø÷é àìù éãë [áî לא סופרים מדברי באיסור -

לא  שמא מחשש מהקוצים בגדיו יפריש שלא גוזרים
.62יתמהמה 

åòø÷é àìù øùôà [âî בלא להפרישם אסור אבל -
אף  סופרים בדברי גם אסור רישיה שפסיק להתמהמה

מתכוין. שאינו
òø÷ú àîù [ãî לפצוע יבוא שמא חוששין אין וכן -

המטלית. שתקרע פס"ר ויהיה בחוזק

zetqede mipeiv
ב"מלאכת 52) לגופה" הצריכה "מלאכה גדר (לגבי ב סעיף

על  הקורע או ולבנותו לחזור מנת על בנין הסותר קלקול"):
אם  כן אם אלא התורה מן אסור אין ולתפור לחזור מנת
בתפירת  וכן הראשון, מן טוב יותר האחרון בנין שיהא דעתו
והבגד  הבנין מתקנים הן והקריעה הסתירה שנמצאו הבגד
אי  והקריעה הסתירה שמבלעדי מבתחלה טוב יותר שיהיו
ויש  טובים... יותר שיהיו והבגד הבנין לתקן כלל אפשר
התיקון  שיהיה צריך אין הקלקול מלאכת שאפילו אומרים

מבתחלה. טוב יותר
הראשונה). כסברא שהעיקר משמע סי"ז שיג (ובסי'

לעיל),53) (הובא רעח בסי' גם נתבארו קורע מלאכת דיני
וֿז  סעיפים שיז סי' חבל), (חיתוך יזֿיט סעיפים שיד סי'
(דין  יז סעיף שמ סי' קיימא), של שאינה תפירה (קריעת
סי' "קורע") מלאכת ותולדות גדרי על וכן ועור, בנייר קורע

להלן). (הובא ס"ג תקח
התפירה,54) למטרת אלא נעשתה לא שהקריעה אף

עצמה, בפני מלאכה של וגדר חשיבות לה ניתנה מכלֿמקום
מנחם  תורת (ראה התפירה לצורך מוכרחת כשהיא ובפרט

.(931 ע' מט חלק
"קורע"55) משום איסור שאין ס"ו שיז בסי' כמבואר

הצוואר. בית בהתרת
במטלית 56) אגוז פציעת לגבי ס"ג תקח בסי' כמבואר

להלן). (הובא
אלא 57) חייב אינו שהקורע אף ס"ז: שיז סי' לקמן עד"ז

סופרים  מדברי מקום מכל לתפור, מנת על עושה כן אם
ענין. בכל אסור

שגם 58) נתבאר במטלית) אגוז פציעת (לעניין להלן
יפריש  שמא דאורייתא באיסור לחוש יש פס"ר, בזה כשאין
כשהוא  אבל פס"ר, יהיה ואז במהירות מהקוצים בגדיו
בביאור  להוסיף יש ועפי"ז לזה, חשו לא סופרים מדברי
מד"ס  שאיסורו שכיון וכו'", שנסתבכו מי "לפיכך המילים

בצנעה. להפרישן לו מותר לכך בלבד,
שדן 59) שם וראה לג, סי' ח"ב או"ח אליהו מגדנות שו"ת

מוקצה. משום לחשוש אין מדוע
שחששו 60) מקום שכל אומרים לא סופרים מדברי באיסור

נוסף  ובזה אסור, חדרים בחדרי אפילו העין מראית משום
די  ואין בלבד מד"ס שאיסורו להוסיף יש מדוע ביאור

בזה). להלן (ראה מתכוין שאינו דבר שהוא בכך להתיר
עם 61) יראה שלא כדי יב: ס"ק קטז סי' בדה"ש ע"פ

הארץ.
(מנחת  כמתקן שנראה משום בצנעה לעשות שפירשו יש
על  העדה קרבן ה"ו, פ"ח דעירובין התוספתא על ביכורים

ה"ב). גדול כלל פרק הירושלמי
שיפרישם 62) לחשוש צריכים היו מדאורייתא באיסור אבל

משא"כ  א, ס"ק קו"א רע"ז בסי' שמשמע כפי במהירות
לקולא. אזלינן דרבנן באיסור

חוששין 63) ואין במטלית האגוז את לפצוע מותר ג: סעיף
התורה  מן ופטור מקלקל זה הרי תקרע אם שאף תקרע שמא
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לתפור. מנת על קורע כן אם אלא

כתב  לא שרש"י שהטעם סק"א קו"א רעז סי' לעיל וראה
כיון  רישיה, פסיק כאן שאין משום אגוז פציעת שהיתר
פס"ר, שיהיה עד כך כל בחוזק יפצע שמא לחשוש שיש

ספיקא  הרי מד"ס אלא אסור ואינו מקלקל כשהוא אבל
להפריש  חוששים שלא לעיל הוסבר ועפי"ז לקולא, דרבנן
שהוא  כיון - במהירות יפריש שמא מהקוצים בנחת בגדיו

מקלקל.

•

"inei ax" gel itl - oilitz zekld owfd epax jexr ogley

תדבק ‰ שלא ושלם תם כתב שיהא חכמים דרשו וכתבתם
מכל  גויל מוקפת תהא אות כל אלא בחברתה אחת אות
ל"ו  בסי' שיתבאר כמו כהלכתה מתוייגת ותהא רוחותיה
מה  יגרר שאם באופן בסופה ונדבקה גדולה האות ואם
ויש  גרירה בלא אף שמכשיר מי יש אות צורת ישאר שדבוק
אלא  בעצמה דבוקה האות אין אם ואפילו ולגרור להחמיר
ולתקן  להחמיר יש אחרת אות בתג דבוק זו אות של התג
טוב  בזה זה דבוקים אחת אות תגי אם  ואפילו בגרירה
בתפילין  אף מועיל ותקון ל"ו בסי' שיתבאר כמו לתקנם
הכל  לדברי שנפסלו בענין באות אות בנגיעות אף ומזוזות

שיתבאר: כמו

Â נמחקים יהיו שלא קצת גסה כתיבה יכתוב לכתחלה
מבפנים  שכן וכל למראה מבחוץ ליפותן מצוה וכן מהרה

מבפנים: זהב מצופה היה המקדש בית שהרי

Ê פסול בשמאל כתב ואם בימין לכתוב שצריך אומרים יש
שהרי  היא יד כלאחר וכתיבה בכך כתיבה דרך שאין לפי
אדם  שיכתוב סברא ואין פטור שמאל ביד בשבת הכותב
צריך  ידיו בשתי שולט אם ואפילו ויפטר בשבת סת"ם
יכתוב  ואטר כשר בשמאל כתב ואם בימין לכתחלה לכתוב
בשמאלו  כתב ואם אדם כל של שמאל שהיא שלו בימין
אפשר  אי אם מקום ומכל פסול אדם כל של ימין שהוא
הנכתבים  להכשיר יש בימין שנכתבו אחרים תפילין למצוא
שלא  מאחר אדם כל של בשמאל בין באטר בין בשמאל
הקולמוס  שתפס בפיו כתב אם אבל בתלמוד זה פסול הוזכר
אחרים  למצוא אפשר אי אפילו פסולים בו וכתב בשפתיו

בפה: כלל כתיבה דרך אין שבודאי

* * *
Á מהלכה שרטוט צריכה שהיא כמזוזה אינן התפילין

א"צ  בתפילין אבל ושיטה שיטה בכל מסיני למשה
סופרים  מדברי שאסור מפני העליונה בשיטה אם כי שרטוט
בלא  הקודש מכתבי מפסוק תיבות ג' לכתחלה לכתוב
שאר  אבל ב] [סעיף רפ"ד סי' ביו"ד שיתבאר כמו שרטוט
כמו  נעשית העליונה השיטה כי שרטוט א"צ השיטות
להחמיר  לו ואין שם שיתבאר כמו שתחתיה למה שרטוט
ועושהו  הדבר מן הפטור שכל מפני השיטות בכל ולשרטט
שרטוט  בלא השיטה לישר יודע אינו אם אבל הדיוט נקרא
מיושר  הכתב שיהיה כדי השורות כל שישרטט הוא טוב
בלא  אף לישר יודע אם ואפילו ואנוהו אלי זה משום ושוה

ישר  ויותר נאה יותר לכתוב כדי ומשרטט ב"י) (עיין שרטוט
כדי  אלא חומרא בדרך עושה שאינו כיון הדיוט נקרא אינו

מצוה). הידור (שהוא ביושר יותר לכתוב

בדרך  כשעושה אלא כו' הדבר מן הפטור שכל אמרו ולא
בחומרא  ינהוג לא אם איסור לידי יבא שלא (במקום חומרא
איזה  בה יש אם אבל מצוה הידור משום בה אין וגם זו
שלא  וגדר לסייג בה נוהג הוא אם וכן מצוה לאיזה הידור
החומרות  כל טעם וזהו הדיוט נקרא אינו איסור לידי יבוא
שלא  וגדר לסייג או משתים אחת שהן האחרונים שהחמירו
דברי  של קל איסור אפילו תעשה לא איזה על לעבור יבאו
מצות  לאיזו הידור משום או לכך שצריך כשראו סופרים
הידור  שייך שלא במקום אבל סופרים דברי של אפילו עשה
כמו  הדיוט זה הרי הגשמים בשעת בסוכה היושב כגון

בזה). כיוצא כל וכן תרל"ט בסי' שיתבאר

נשאר  השרטוט שמקום מפני בו וכיוצא בעופרת ישרטט ולא
כשר. ובדיעבד צבוע

בין  הצדדים ומן ולמטה למעלה תמיד לשרטט שצריך וי"א
ואע"פ  מפסוק תיבות ג' שכותב מקום בכל בין בתפילין
כמו  הראשונה כסברא והעיקר שרטוט בלא לכתוב שיודע
כסברא  בתפילין להחמיר נוהגין ואעפ"כ שם בי"ד שיתבאר

האחרונה:

* * *
Ë הקלף על אלא נכתבות תפילין שאין מסיני למשה הלכה

פסול  שינה ואם הגויל על ולא הדוכסוסטוס על ולא
במקום  כתב ואם בשר במקום אלא הקלף על כותבין ואין
עיבודו  בשעת העור דוכסוסטוס ומהו קלף מהו פסול. שער
החיצון  והחלק לשנים אותו חולקין היו גויל נקרא שהוא
הדבוק  הפנימי מחלק שנקלף קלף נקרא השער לצד שהוא
ארמי  בלשון מקום הוא דוך כי דוכסוסטוס הנקרא לבשר

שא  ומה יון בלשון בשר הוא על וסוסטוס שכותבין מרו
דהיינו  לבשר קרוב היותר במקום הוא בשר במקום הקלף
שלנו  וגוילים לדוכסוסטוס דבוק כשהוא חיבורו במקום
עליהם  וכותבין קלף דין להם יש אותם חולקים שאין
קליפתו  מהעור שמגררים מה כי הבשר שכלפי בצד תפילין
לתקנו  שצריך מה כדי אלא אינו שער שבמקום העליונה
צריך  היה לשנים אותו חולקין היו אם ואפילו ולהחליקו
שאין  עד הרבה ממנו גוררין הבשר ומצד כ"כ ממנו לגרר

בלבד: הקלף אלא נשאר
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È בסיד או בעפצים המעובד מעור להיות צריך הקלף
אותו  ומחזיקין העור את המכווצים מדברים בו וכיוצא
עברי  בלשון ספר נקרא ואינו דיפתרא נקרא הוא הרי שאל"כ
מקומות  בכמה ספר שנקרא תורה ספר עליו לכתוב ופסול
(שנלמדים  מזוזות או תפילין עליו לכתוב וה"ה בתורה
נאמר  שבמזוזה תורה מספר כתיבה כתיבה שוה בגזירה
וקשרתם  שנאמר למזוזה הוקשו ותפילין בפירוש כתיבה
כתיבה  ותפילין תורה בספר גם צריך זה שמפני וכתבתם
לתפילין  הימנה ולמדין וכתבתם במזוזה שנאמר ממה תמה
העור  שיהא ליזהר וצריך שוה) בגזירה תורה ולספר בהיקש
מוציאו  ואם מאליו מעליו השער שיפול עד בסיד מונח
צרכו  כל נתעבד שלא מפני עליו יכתוב לא לכן קודם

הוא: ודיפתרא

* * *
‡È ספר לשם תורה בספר כגון לשמו מעובד שיהא וצריך

מזוזה  לשם ובמזוזה תפילין לשם ובתפילין תורה
שהרי  ומזוזה לתפילין גם כשר תורה ספר לשם והמעובד
זה  והרי ומזוזה תפילין מקדושת חמורה תורה ספר קדושת
מנה  מאתים בכלל שיש ומזוזה לתפילין גם נתעבד  כאילו
התפילין  קדושת כי לתפילין פסול מזוזה לשם המעובד אבל
ספר  לשם בשפתיו שיוציא וטוב המזוזה מקדושת גדולה

במחשבה: די ולא תפילין לשם או תורה

·È גביו על עומד ישראל אפילו פוסלין יש נכרי עיבדו אם
פסול  נכרי שכתבו שהגט כמו לשמו שיעבד לו ואומר
לשמו  שיכתבנו לו ואומר גביו על עומד שישראל אע"פ

שו  ואינו עושה הוא עצמו לדעת שהנכרי לפי מע ולשמה
שוין  ולבו פיו אין לו ששומע אומר שהוא (ואע"פ להישראל
מכשירין  ויש כך) על נאמן אין לבו כך שכפיו אומר אם ואף
ואינו  לשמו שיעבדנו לו ואומר גביו על עומד כשישראל
וזה  ולשמה לשמו הגט תורף כל לכתוב שצריך לגט דומה
הסיד  לתוך העור כשנותן רק א"צ בעיבוד אבל לו ישמע לא
צריך  לכתחילה מקום ומכל לו ישמע וזה לשמו שיתננו
שאין  אלו במדינות נוהגים וכן בעיבודה קצת לסייעו
לסייעו  וצריך המקומות בכל מצויים ישראלים עבדנים
להשחיר  שמסייעו מה מועיל אין אבל עצמו בעיבוד
לא  אפילו ובדיעבד העיבוד ממלאכת זה שאין הרצועות
ואם  כשר לשמו הסיד לתוך שיתן לו שאמר רק כלל סייעו
בלבדו  הנכרי את מניח לשמו הסיד בתוך נותנו הישראל

עוד: לסייעו וא"צ לתקנו להוציאו

‚È אותם ומסמן לשמן לעבדן לנכרי שנותנין עורות
יחליפם  שלא אותיות כעין במרצע בהן שעושה בנקבים
עור  שיניח לזייף לנכרי שנקל אע"פ אחרים בעורות הנכרי
שעשה  הנקבים דרך במרצע וינקבם אחרת עור ע"ג זה
יכיר  פן הנכרי שמתיירא מפני לכך חוששין אין הישראל
שאלו  מפני או בסימנים שנתן עין בטביעות הישראל
לשמו  שלא שעיבדו עור משלו. מחדש יותר נעשו הנקבים
רע"א: סי' בי"ד יתבאר לשמו ולעבדו לחזור תיקון יש אם

* * *
„È עוף או חיה או בהמה מעור הקלף שיהיה צריך

מעור  לא אבל שלהן וטריפות מנבלות ואפילו הטהורים

בפיך  ה' תורת תהיה למען שנאמר הטמאין ועוף חיה בהמה
מפני  טהור הוא אפילו הדג מעור ולא בפיך המותר מן
אין  בסת"ם שלא אפילו אזכרה כל וכן רבה שזוהמתו

בה: וכיוצא טמאה בהמה עור ע"ג אותו כותבין

ÂË יותר העב קלפים מיני ג' עושים הזריזים הסופרים
לפרשת  ממנו והדק קטנה שהיא שמע פרשה בו לכתוב
ולפרשת  קדש ולפרשת גדולה יותר שהיא יביאך כי והיה
ובזה  מאוד דק קלף עושין ארוכות שהן שמוע אם והיה

תפילין: נוי וזהו בשוה הבתים יתמלאו

ÊË לפיכך ושלימה תמה כתיבה להיות שצריך נתבאר כבר
ואם  שיכתוב במקום נקב שום בקלף יהיה שלא צריך
ושלימה  תמה כתיבה שאינה מפני פסול נקב במקום כתב

עובי כל מפסיק הנקב אין אם ואפילו מופסקת האות אלא
צד  מכל מקיפו ודיו העובי באמצע הוא אלא עבר אל מעבר
לשתים  וחלוקה מופסקת היא הנקב מקום באותו מקום מכל
עובי  כשיעור הנקב צדדי שמב' בעוביה יש אם ואפילו
הנקב  עד האות באורך יש גם אם ואפילו זו לאות הצריך
חושבים  שאנו כיון מקום מכל זו לאות הצריך אורך כשיעור
לאורך  גויל היקף שם אין א"כ האות בגוף לפיסוק הנקב
היקף  שם אין הנקב שבצדדי לעובי וכן הנקב שעד האות
גויל  מוקפת כולה להיות צריכה והאות הנקב במקום גויל
גויל  היקף בלא ממנה משהו יהיה שלא רוחותיה מכל
מועיל  אינו הנקב של זה שמצד העובי שבסיום והגויל
וחולקם  ביניהם מפסיק שהנקב מפני זה שמצד להעובי
אינו  הנקב שלאחר האות אורך שבסיום הגויל וכן לשנים
לגרור  יכול אם מקום (ומכל הנקב שעד האות לאורך מועיל
הנקב  בין מפסיק חלק קלף שישאר הנקב שמצדדי עובי מן
שלמעלה  מאורך לגרור יכול אם וכן שבצדו האות לעובי
הרי  זו לאות הצריך אורך כשיעור ישאר ואעפ"כ מהנקב
זו  אות אחר הרבה כתב כבר אם אפילו מועלת זו גרירה
אלא  זו באות פיסול שאין כיון כסדרן שלא משום בזה ואין

שיתבאר): כמו גויל היקף משום

* * *
ÊÈ הנקב כשחלל הכתיבה) קודם הנעשה (בנקב זה וכל

הנקב  במקום לשתים חלוקה האות שנראית לעין נראה
נגד  אלא נראה ואינו וסותמו עליו עובר שהדיו נקב כל אבל
זה  ומפני לכתחלה עליו וכותבין כלל נקב אינו השמש
נקבים  מלא שכולו אע"פ המעובד עוף עור על לכתוב התירו

הנוצות: ממקום דקים

ÁÈ הכתיבה שבשעת הכתיבה קודם הנעשה בנקב זה וכל
אבל  ושלימה תמה ואינה הנקב ע"י מופסקת היא כבר
אע"פ  נקב בה אירע ואח"כ כהלכתה תמה כתיבה היתה אם
חלוקה  ונראית לעבר מעבר האות עובי כל מפסיק שהנקב
זו  אות הכשר כשיעור הנקב שעד בארכה יש אם לשתים
כשיעור  אין אם ואף כשירה ולמטה שמהנקב מה צירוף בלי
אלא  האות עובי כל מפסיק אינו שהנקב אלא הנקב עד
אם  שהרי כשירה הנקב בצד שלם דק חוט מעביה נשאר
נתנו  לא שהרי כשירה היתה מתחילתה כ"כ דק עוביה עשה

לעשותן  ויכול האותיות לעובי שירצה:שיעור כמו דק

ËÈ בנקב שנפסקו האותיות אורך הכשר שיעור הוא וכמה
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או  הרי"ש כגון בה וכיוצא ה"א של הימנית רגל נפסקה אם
קטנה  אות כמלא מהנקב למעלה ממנה ונשתייר הדלי"ת
ה"א  של השמאלית הרגל נפסק אם אבל כשירה יו"ד שהיא
בין  שהוא כל אלא ממנה נשתייר לא שאפילו אומרים יש
שגם  אומרים ויש כשירה מהנקב למטה בין מהנקב למעלה
וכן  פסולה לאו ואם יו"ד כמלא להיות צריך השמאלית רגל

הלכה.

אפילו  בהן וכיוצא מ"ם של או ה"א של תוכה ניקב אם אבל
וכן  כשירה גויל היקף שם נשאר ולא החלל כל ממלא הנקב
נקב  שם שניקב מבחוץ אות לאיזו כלל גויל היקף אין אם
קלף  מוקפת שהיתה כיון כשירה הקלף סוף עד המגיע ארוך
קלף  מוקפת היתה לא אם אבל הכתיבה בשעת מתחלתה
בנקב  כלל נפסקה ולא כראוי ארוכה שהיא אע"פ מתחלתה
שבשיטה  בהן וכיוצא הפשוטות נו"ן או כ"ף רגל כגון
מתחילתן  הקלף סוף עד ומגיעות ארוכות שהן האחרונה
הקלף  בסוף מעט מהן לגרור יכול אם מקום [ו]מכל פסולות
אחר  אפילו מועלת זו גרירה הרי כשיעור בהן וישתייר
שלא  כיון כסדרן שלא משום בזה ואין הפרשה כל כתיבת
כמו  בלבד גויל היקף חסרון משום רק תחילה פסולות היו

שיתבאר.

* * *
וכיוצא  המ"ם או הה"א חלל כל ממלא הנקב שאם וי"א
שהיו  ואע"פ בתוכן גויל מוקפות שאינן כיון פסולות בהן
אע"פ  החלל כל ממלא הנקב אין אם אבל מתחילתן מוקפות
אפילו  חלק קלף נשאר שלא ממש לאות סמוך הוא שהנקב
כולה  להיות צריכה והאות שבתוכה להנקב האות בין משהו
מוקפת  חשובה היא מקום מכל רוחותיה מכל גויל מוקפת

של  הב' מצד שבתוכה החלק קלף ע"י הנקב במקום גם גויל
חוץ  שכלפי האות עובי במקצת הוא הנקב אם  וכן הנקב
ע"י  כשירה היא הרי קיים נשאר תוכה שכלפי עוביה ומקצת
ע"י  גויל מוקף חשוב שהוא תוכה שכלפי זה עובי מקצת
מפסיק  הוא הנקב אם (וכן הנקב של הב' שמצד החלק קלף
הכשירו  כשיעור הנקב שעד בארכה שנשאר אלא עוביה כל
גויל  מוקף חשוב שהוא זה שיעור ע"י מתכשרת היא הרי
(ואם  מהנקב שלמטה החלק הקלף ע"י בתחתיותו גם
בכך  נפסלת אינה מהנקב למטה גם זה [אות] מאורך נשתייר
שמה  שכיון שבתחתיותו החלק קלף ע"י היא ומתכשרת
הפסק  חשוב אינו אחרת אות אינו החלק קלף עד הנקב שמן
הפסק) חשוב אינו שהנקב כמו המקיפה לגויל האות בין

נשתייר לא אם פסולה)אבל מהנקב למטה כלל חלק קלף
נקב  בין הכתיבה שלפני נקב בין חילוק אין זו סברא ולפי
הנקב  של הב' שמצד החלק שקלף שכיון הכתיבה שלאחר
הנקב  במקום גם גויל מוקפת נחשבת להיותה לאות מצטרף
יותר  פוסל אינו הכתיבה קודם הנקב היה אם אף א"כ
שלם  אות הכשר שיעור שנשתייר (כיון כתיבה מלאחר

נקב). שום בלי לגמרי

לסברא  לחוש יש ואעפ"כ הראשונה כסברא והעיקר
הב' מצד כלל חלק קלף נשתייר כשלא להחמיר האחרונה
בין  ממש לה סמוך לאות חוץ הוא שהנקב בין הנקב של
סברא  לפי שאף וי"א חללה כל וממלא בתוכה שהוא
הכתיבה  אחר גם גויל מוקף להיות צריך האות אין האחרונה
שבתוכה  הנקב אם ואפילו מבפנים לא אבל מבחוץ אלא

להחמיר: ונכון כשרה חללה כל ממלא

התפילין: כתיבת דין לב סימן
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È בסיד או בעפצים המעובד מעור להיות צריך הקלף
אותו  ומחזיקין העור את המכווצים מדברים בו וכיוצא
עברי  בלשון ספר נקרא ואינו דיפתרא נקרא הוא הרי שאל"כ
מקומות  בכמה ספר שנקרא תורה ספר עליו לכתוב ופסול
(שנלמדים  מזוזות או תפילין עליו לכתוב וה"ה בתורה
נאמר  שבמזוזה תורה מספר כתיבה כתיבה שוה בגזירה
וקשרתם  שנאמר למזוזה הוקשו ותפילין בפירוש כתיבה
כתיבה  ותפילין תורה בספר גם צריך זה שמפני וכתבתם
לתפילין  הימנה ולמדין וכתבתם במזוזה שנאמר ממה תמה
העור  שיהא ליזהר וצריך שוה) בגזירה תורה ולספר בהיקש
מוציאו  ואם מאליו מעליו השער שיפול עד בסיד מונח
צרכו  כל נתעבד שלא מפני עליו יכתוב לא לכן קודם

הוא: ודיפתרא

* * *
‡È ספר לשם תורה בספר כגון לשמו מעובד שיהא וצריך

מזוזה  לשם ובמזוזה תפילין לשם ובתפילין תורה
שהרי  ומזוזה לתפילין גם כשר תורה ספר לשם והמעובד
זה  והרי ומזוזה תפילין מקדושת חמורה תורה ספר קדושת
מנה  מאתים בכלל שיש ומזוזה לתפילין גם נתעבד  כאילו
התפילין  קדושת כי לתפילין פסול מזוזה לשם המעובד אבל
ספר  לשם בשפתיו שיוציא וטוב המזוזה מקדושת גדולה

במחשבה: די ולא תפילין לשם או תורה

·È גביו על עומד ישראל אפילו פוסלין יש נכרי עיבדו אם
פסול  נכרי שכתבו שהגט כמו לשמו שיעבד לו ואומר
לשמו  שיכתבנו לו ואומר גביו על עומד שישראל אע"פ

שו  ואינו עושה הוא עצמו לדעת שהנכרי לפי מע ולשמה
שוין  ולבו פיו אין לו ששומע אומר שהוא (ואע"פ להישראל
מכשירין  ויש כך) על נאמן אין לבו כך שכפיו אומר אם ואף
ואינו  לשמו שיעבדנו לו ואומר גביו על עומד כשישראל
וזה  ולשמה לשמו הגט תורף כל לכתוב שצריך לגט דומה
הסיד  לתוך העור כשנותן רק א"צ בעיבוד אבל לו ישמע לא
צריך  לכתחילה מקום ומכל לו ישמע וזה לשמו שיתננו
שאין  אלו במדינות נוהגים וכן בעיבודה קצת לסייעו
לסייעו  וצריך המקומות בכל מצויים ישראלים עבדנים
להשחיר  שמסייעו מה מועיל אין אבל עצמו בעיבוד
לא  אפילו ובדיעבד העיבוד ממלאכת זה שאין הרצועות
ואם  כשר לשמו הסיד לתוך שיתן לו שאמר רק כלל סייעו
בלבדו  הנכרי את מניח לשמו הסיד בתוך נותנו הישראל

עוד: לסייעו וא"צ לתקנו להוציאו

‚È אותם ומסמן לשמן לעבדן לנכרי שנותנין עורות
יחליפם  שלא אותיות כעין במרצע בהן שעושה בנקבים
עור  שיניח לזייף לנכרי שנקל אע"פ אחרים בעורות הנכרי
שעשה  הנקבים דרך במרצע וינקבם אחרת עור ע"ג זה
יכיר  פן הנכרי שמתיירא מפני לכך חוששין אין הישראל
שאלו  מפני או בסימנים שנתן עין בטביעות הישראל
לשמו  שלא שעיבדו עור משלו. מחדש יותר נעשו הנקבים
רע"א: סי' בי"ד יתבאר לשמו ולעבדו לחזור תיקון יש אם

* * *
„È עוף או חיה או בהמה מעור הקלף שיהיה צריך

מעור  לא אבל שלהן וטריפות מנבלות ואפילו הטהורים

בפיך  ה' תורת תהיה למען שנאמר הטמאין ועוף חיה בהמה
מפני  טהור הוא אפילו הדג מעור ולא בפיך המותר מן
אין  בסת"ם שלא אפילו אזכרה כל וכן רבה שזוהמתו

בה: וכיוצא טמאה בהמה עור ע"ג אותו כותבין

ÂË יותר העב קלפים מיני ג' עושים הזריזים הסופרים
לפרשת  ממנו והדק קטנה שהיא שמע פרשה בו לכתוב
ולפרשת  קדש ולפרשת גדולה יותר שהיא יביאך כי והיה
ובזה  מאוד דק קלף עושין ארוכות שהן שמוע אם והיה

תפילין: נוי וזהו בשוה הבתים יתמלאו

ÊË לפיכך ושלימה תמה כתיבה להיות שצריך נתבאר כבר
ואם  שיכתוב במקום נקב שום בקלף יהיה שלא צריך
ושלימה  תמה כתיבה שאינה מפני פסול נקב במקום כתב

עובי כל מפסיק הנקב אין אם ואפילו מופסקת האות אלא
צד  מכל מקיפו ודיו העובי באמצע הוא אלא עבר אל מעבר
לשתים  וחלוקה מופסקת היא הנקב מקום באותו מקום מכל
עובי  כשיעור הנקב צדדי שמב' בעוביה יש אם ואפילו
הנקב  עד האות באורך יש גם אם ואפילו זו לאות הצריך
חושבים  שאנו כיון מקום מכל זו לאות הצריך אורך כשיעור
לאורך  גויל היקף שם אין א"כ האות בגוף לפיסוק הנקב
היקף  שם אין הנקב שבצדדי לעובי וכן הנקב שעד האות
גויל  מוקפת כולה להיות צריכה והאות הנקב במקום גויל
גויל  היקף בלא ממנה משהו יהיה שלא רוחותיה מכל
מועיל  אינו הנקב של זה שמצד העובי שבסיום והגויל
וחולקם  ביניהם מפסיק שהנקב מפני זה שמצד להעובי
אינו  הנקב שלאחר האות אורך שבסיום הגויל וכן לשנים
לגרור  יכול אם מקום (ומכל הנקב שעד האות לאורך מועיל
הנקב  בין מפסיק חלק קלף שישאר הנקב שמצדדי עובי מן
שלמעלה  מאורך לגרור יכול אם וכן שבצדו האות לעובי
הרי  זו לאות הצריך אורך כשיעור ישאר ואעפ"כ מהנקב
זו  אות אחר הרבה כתב כבר אם אפילו מועלת זו גרירה
אלא  זו באות פיסול שאין כיון כסדרן שלא משום בזה ואין

שיתבאר): כמו גויל היקף משום

* * *
ÊÈ הנקב כשחלל הכתיבה) קודם הנעשה (בנקב זה וכל

הנקב  במקום לשתים חלוקה האות שנראית לעין נראה
נגד  אלא נראה ואינו וסותמו עליו עובר שהדיו נקב כל אבל
זה  ומפני לכתחלה עליו וכותבין כלל נקב אינו השמש
נקבים  מלא שכולו אע"פ המעובד עוף עור על לכתוב התירו

הנוצות: ממקום דקים

ÁÈ הכתיבה שבשעת הכתיבה קודם הנעשה בנקב זה וכל
אבל  ושלימה תמה ואינה הנקב ע"י מופסקת היא כבר
אע"פ  נקב בה אירע ואח"כ כהלכתה תמה כתיבה היתה אם
חלוקה  ונראית לעבר מעבר האות עובי כל מפסיק שהנקב
זו  אות הכשר כשיעור הנקב שעד בארכה יש אם לשתים
כשיעור  אין אם ואף כשירה ולמטה שמהנקב מה צירוף בלי
אלא  האות עובי כל מפסיק אינו שהנקב אלא הנקב עד
אם  שהרי כשירה הנקב בצד שלם דק חוט מעביה נשאר
נתנו  לא שהרי כשירה היתה מתחילתה כ"כ דק עוביה עשה

לעשותן  ויכול האותיות לעובי שירצה:שיעור כמו דק

ËÈ בנקב שנפסקו האותיות אורך הכשר שיעור הוא וכמה
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.(c ,`i ev להצהיל כּו' יׂשּמח "ויין ּבענין ּוראינה", "צאינה הּמתחיל ּובדּבּור ©ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
מּׁשמן" a).ּפנים ,ek mixiXd xiW oOwl) ארץ אל תבֹואּו "ּכי ּפסּוק ועל ִִֶָָ§©¨¦©¦¦ְִֶֶֶַָָ

נסכים ּבפרׁשת כּו'", c).מֹוׁשבֹותיכם ,n glW oOwl) ְְְִֵֶַָָָ§©¨§©
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.6.("dxFzl zFIzF` `FAx miXW Wi :etw ot` zFwnr dNbn)§©¤£ªŸ¤¥¦¦¦¦§¨

ּתׁשמרּו"7. ׁשּבתֹותי "את ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר (oOwlּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ§©¨
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Ffi` K` ,("mg`pi" aizM ENi`M ,aizM "mgPi" :(dk ,hk aFI`) iAB zFAEzkC¦§©¥¦¦¨¥§¦§¦§¦§©¥©¥

."rEci Fpi` ± md zFCEwPdn¥©§¥¥¨©

ב': עּמּוד ס"ט, ּדף ּבכתּוּבֹות ּבּגמרא ּדאיתא ּדר על ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ּפירּוׁש:
אם  אּלא אֹות, ּבׁשּום ּפּת"ח לֹומר ל "אין רׁש"י: ּופירׁש ּכתיב, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'יּנחם'
באה  והיא ׁשּתחּתיה, הּנקּוּדה ּפי על אֹו לֹו, סמּוכין ה"א אֹו אל"ף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכן

לׁשֹונֹו. ּכאן עד 'ינאחם'". ּכתּוב ּכאּלּו אֹות ְְְְִִֵַַָָּבמקֹום

ה"א. אֹו אל"ף ּכתּוב ּכאּלּו אֹות, ּבמקֹום ּבאה ׁשּתחּתיה ׁשהּנקּוּדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי
רק  להיֹות, צריך ׁשהיּו אּלּו אֹותּיֹות חׁשּבֹון עם ולכן ויּו"ד. ּבוי"ו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
ואיזֹו ּבּתֹורה, אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים יׁש ּבמקֹומן, ּבאּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָׁשּנקּודֹות

לנּו"). ידּוע אינֹו – הּוא? ְֵֵַַָָמהּנקּוּדֹות
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לאה 12. מענין כּו', הּמדּבר ּדֹור ּבענין ׁשלח, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָועּיין
a).ורחל ,fl oOwl) ְֵָ§©¨
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.(b ,hq"'כּו האבֹות ענין ּביאּור "להבין הּמתחיל c).ּובדּבּור ,ar mW) עּיין ְְְְִִִִֵַַָָָָ¨ֵַ
ָׁשם).
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(gi:e''k dWxR sFq ,ziW`xA zWxR dAxA aEzMW FnM ,§¤¨§©¨¨¨©§¥¦¨¨¨
oNdl xn`pe ,'mXd iWp`' o`M xn`p"(mW gxw)i`xw' ¤¡©¨©§¥©¥§¤¡©§©¨Ÿ©¨§¦¥

k 'mW iWp` crFn'E18." ¥©§¥¥
oFWNn mbemWaEzMW FnkE ,(fi ,en dinxi)E`xw" :mW §©¦§¨§¤¨¦§§¨¨§¨

e" Edfe ."'Ek drxRmW"EzEni(dl ,ci glW)aEWg rxFvn"E . ©§Ÿ§¤§¨¨§©§¨¨
"znM19.: §¥

,dPde .aici lr `Ed oz`EtxE mirbPd lW oETiYd §¦¥©¦¤©§¨¦§¨¨©§¥
l` `aEde"odMd"(h ,bi rixfY)KiWnOd `Ed odMd iM . §¨¤©Ÿ¥©§¦©¦©Ÿ¥©©§¦
`A`ÎxF`20if` ,`''fA `A`CÎoigFn zkWnd ici lre . ©¨§©§¥©§¨©¦§©¨§¨£©

zpigA zkWnd `Ede ,`Oi`ÎcFqi rwFA `A`ÎcFqi§©¨¥©§¦¨§©§¨©§¦©
.aFXd©

zFIzF` awri :lgxe d`l mr awri bEEif oipr Edfe§¤¦§¨¦©£Ÿ¦¥¨§¨¥©£Ÿ¦
rwAi21KWnp mXnE ,`Oi`ÎcFqi rwFA `A`ÎcFqIW , ¦¨©¤§©¨¥©§¦¨¦¨¦§¨

xFr" ,lgxe d`l ,xEACde daWgOd zFIzF`A drRWdd©©§¨¨§¦©©§¨¨§©¦¥¨§¨¥
"'Ek xFr crA22xEAce daWgn ± miWEal zpigA , §©§¦©§¦©§¨¨§¦

aEzMW FnkE .dUrnE(` ,bv miNdY)Wal zE`B Kln 'd" : ©£¤§¤¨§¦¦¨¨¥¨¥
."'Ek

oipr Edfe"rxFvOd zxFY didY z`f"azMW FnkE , §¤¦§¨Ÿ¦§¤©©§¨§¤¨©
:FpFWl dfe mW "miIg ur"A§¥©¦¨§¤§

didY z`f' FxnF` oipr Edf iMzxFYlM iM ,'rxFvOd ¦¤¦§¨§Ÿ¦§¤©©§¨¦¨
cSnC oigFn zEwNYqd zAql `Ed rxFvn FzFid zpigA§¦©¡§¨§¦©¦§©§¦§¦©
`N` FpETiY oi` ,oM m`e .dxFY `xwPd ,dnkg ± `A ©̀¨¨§¨©¦§¨¨§¦¥¥¦¤¨

l"fx xn`nM ,dxFYd wqr ici lr23xn` okl .zxFY' ©§¥¥¤©¨§©£©©©¨¥¨©©
.`vFIM F` 'rxFvOd zxdh' `le 'rxFvOd.FpFWl o`M cr ©§¨§Ÿ¨¢©©§¨©¥©¨§

`nEgpzA `zi` df KxC lre(a EpzWxR)hEwlIaE ,ipFrnW) §©¤¤¤¦¨§©§¨¨¨¨¥©©§¦§¦

(gPwY fnx: ¤¤§©©

"miIg ur ± oFWl `Rxn"(c ,eh ilWn)ur" ± dxFYdW , ©§¥¨¥©¦¦§¥¤©¨¥
"`id miIg(gi ,b mW)`ivFdW rxFvOd lW Fz`Etx `ide , ©¦¦¨§¦§¨¤©§¨¤¦

.mW oiIr .'Ek rx mW¥¨©¥¨
.`A`CÎoigFn KiWnn dxFYd ici lrW mEXn ,Epiide§©§¦¤©§¥©¨©§¦¦§©¨

"aFh onXn mW aFh" Edfe(` ,f zldw),dxFYd ici lrW : §¤¥¦¤¤Ÿ¤¤¤©§¥©¨
"aFHd onW" zpigA `idW(a ,blw miNdY),d`NirÎdnkg ± ¤¦§¦©¤¤©§¦¦¨§¨¦¨¨

KxC lr 'mXd zahd' `EdW ,"mW aFh" KWnp dPOn¦¤¨¦§¨¥¤£¨©©¥©¤¤
'zFxPd zahd'24mdW ,zFvnE dxFYd ici lr Epiide . £¨©©¥§©§©§¥©¨¦§¤¥

"Wcw zgWn onW" ;"aFHd onW" zkWnd(dk ,l `VY), ©§¨©¤¤©¤¤¦§©Ÿ¤¦¨

l''Pd rx mW zpigA Ktd25. ¥¤§¦©¥¨©©

oipr oM mb Edfe"Fzxdh mFiA"aEzMW FnkE ,(xdGA) §¤©¥¦§¨§¨¢¨§¤¨©Ÿ©

:'a cEOr ,'t sC ,miWFcw zWxtA§¨¨©§¦©©
oiNinA `N` oinlrl Wp xA iMCz` `l ,ifg `ze§¨£¥¨¦§©¥©¨§¨§¦¤¨§¦¦
,d`nEh oilAwn `l `ziixF`C oiNin KM oibA .`ziixF`C§©§¨§¦¨¦¦§©§¨¨§©§¦§¨
± `zeeq`e ,ia`qn oiN`l d`Mcl `niiw idi`C oibA§¦§¦¦©§¨§©¨¨§¦¥§¨¨¥§©§¨¨

'Ek gMYW` `ziixF`A26. §©§¨¦§©©
DWxW dxFYdW itl `EdW ,f''nxd WExitA mW oiIre§©¥¨§¥©©©¤§¦¤©¨¨§¨
xFwn `ide ,wiYrcÎdxEaB WAEln DAW ,d`nizqÎ`gFOn¦¨§¦¨¨¤¨§¨§¨§©¦§¦§

.mW oiIr ."'Ek 'ohU rxw' KWnp mXOW ,mipiCd zwYnd©§¨©©¦¦¤¦¨¦§¨§©¨¨©¥¨

lirl x`AzpX dn oiire(b ,ak)oiprA ,rixfY zWxR §©¥©¤¦§¨¥§¥¨¨©©§¦©§¦§¨
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) ׁש"ּפרעה 16. ּברכבי", "לסּוסתי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹועּיין
ׁשם עּיין כּו'". נקבֹות סּוסים ּתחּלה c)).העמיד ,bq gNWA xF` dxFY) ְְֱִִִֵֵֶַָָ¨§©©

.17.(silgdl dvx gxw .oinIA cinY llkp l`nVd)©§Ÿ¦§©¨¦©¨¦Ÿ©¨¨§©£¦

.18± o`M xn`PW 'mW iWp`' s` ,zwlgn ± oNdl xn`PW 'mXd iWp`' dn")¨©§¥©¥¤¤¡©§©¨©£Ÿ¤©©§¥¥¤¤¡©¨

.("zwlgn©£Ÿ¤

הּתֹורה"19. "חּוּקת הּמתחיל ּבדּבּור "ׁשם", מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָועּיין
mXn mYWTaE" Edfe .'Ek milMd zxiaWE dziOd mFwn `EdW" :c ,ep zTg oOwl)§©¨ª©¤§©¦¨§¦©©¥¦§¤¦©§¤¦¨

ElkEi 'mW' zpigAn mB okle ,DiPin iEpR xz` zil iM ,"'Ek z`vnE Liwl` 'd z ¤̀¡Ÿ¤¨¨¨¦¥£©¨¦¥§¨¥©¦§¦©¨§

`AilC `wnErn ,Fl xSA 'd l` wrvl ,"'d z` mYWTaE" ici lr 'd z` `Fvnl¦§¤©§¥¦©§¤¤¦§Ÿ¤©©¥§¨§¦¨

.("daEWY zpigaE§¦©§¨

הּנרֹות"20. את ּבהעלֹות" ּפסּוק על ׁשּנתּבאר l,ּוכמֹו LzFlrdA oOwl) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ§©¨§©£§

ׁשם.`) `)ועּיין ,al)."'כּו מּׁשּלהם ּגדֹול ׁשּל" ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

.21wxR (al xrW) oigFOd zx`d xrW miig ur .` ,cw xFn` b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¡¥©¦©©¤¨©©¦©©¤¤

.(i wxR millMd xrW .`©©©§¨¦¤¤

.22.(a wxR (gl xrW) lgxe d`l xrW miIg ur d`x .c ,a aFI`)¦§¥¥©¦©©¥¨§¨¥©©¤¤

.23.(a ,eh oikxr)£¨¦

ּבענין 24. ׁשמֹות", "ואּלה הּמתחיל ּבדּבּור אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוכמֹו
דׁשמיּה" רזא c)."לאתקנא ,hn zFnW xF` dxFY) מׁשה" הּמתחיל ּובדּבּור ְְְִֵַָָָָ¨§ְְִִֶַַֹ

כּו'" c).ידּבר ,fq Fxzi xF` dxFY) ְֵַ¨¦§

ׁשם [xdGA]ועּיין25. "טֹוב ּבענין ב', עּמּוד סֹוף פ"ז, ּדף יתרֹו, ּבפרׁשת ְֵַ©Ÿ©ְְְְִִֵַַַָָָ
ׁשמ ּתּורק "ׁשמן ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו טֹוב". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשמן

Kli`e).כּו'" ` ,b mixiXd xiW oOwl d`x)§¥§©¨¦©¦¦¨¥¨

.26KM mEXn .dxFz ixacA `N` minlFrl mc` xdhp `l ,d`x `aE :mEBxY]©§Ÿ§¥Ÿ¦§¨¨¨§¨¦¤¨§¦§¥¨¦¨

,mi`nHd EN` z` xdhl zcnFr `idW mEXn ,d`nh milAwn `l dxFz ixaC¦§¥¨Ÿ§©§¦ª§¨¦¤¦¤¤§©¥¤¥©§¥¦

.[dxFYA z`vnp ± d`EtxE§¨¦§¥©¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"cg`l aEW LAl ux m`" Edfe5lEHiAd ici lr iM : §¤¦¨¦§§¤¨¦©§¥©¦
zEdl` zkWnd `Ede ,aFW zpigA KWnp `A`CÎoigFnC§¦§©¨¦§¨§¦©§©§¨©¡Ÿ
ode ,milMd zagxd zFidl Kixv Ff dkWndlE .dHnl§©¨§©§¨¨¨¦¦§©§¨©©¥¦§¥

.dRÎlrAW dxFze azkAWÎdxFYd zFIzF`¦©¨¤¦§¨§¨¤§©¤

dfe ,'f wxR lgxe d`l xrW ,"miIg ur"A azMW Edfe§¤¤¨©§¥©¦©©¥¨§¨¥¤¤§¤
:FpFWl§

d`l EN` mitEvxR 'a dUrp oi`W :df llM xFkfE§§¨¤¤¥©£¤©§¦¥¥¨
cr .`''fA `A`CÎoigFn zENBzd xg` `N` ,o`M lgxe§¨¥¨¤¨©©¦§©¦§©¨§¨©

.FpFWl o`M̈§

ÎdxFY zpigA `ide .daWgOd zFIzF` `id "d`l" iM¦¥¨¦¦©©§¨¨§¦§¦©¨
dxFYd zFIzF` `FAx 'q iM ,azkAW6zFIzF` Epiid ¤¦§¨¦¦¦©¨©§¦

daWgOd7ÎlrAW dxFY ± xEACd zFIzF` `id "lgx"e . ©©§¨¨§¨¥¦¦©¦¨¤§©
.dR¤

zENBzd ici lr KWnp EN` zFpigA 'a zEEdzd okle§¨¥¦§©§¦¥¦§¨©§¥¦§©
,aFXd KWnp dGOW lEHiAd `EdW ,`wiiC `A`CÎoigFn¦§©¨©§¨¤©¦¤¦¤¦§¨©
oM oi`X dn .'Ek zFIzF`e milM zpigaA dkWndd `Ede§©©§¨¨¦§¦©¥¦§¦©¤¥¥
`EdW ,`Fvxd KWnp mdOW ,`Oi`CÎoigFn zpigAn¦§¦©¦§¦¨¤¥¤¦§¨¨¨¤

zFIzF`de milMdn zEwNYqdd dAxC`8. ©§©¨©¦§©§¥©¥¦§¨¦

oipr EdGW ,`A`CÎoigFn zEwNYqd zngn ,okle§¨¥¥£©¦§©§¦§©¨¤¤¦§¨
FnEBxzC ,zrxv9mipap oi`W srYqp dGn ,"Exibq" ¨¨©§©§§¦¦¤¦§¨¥¤¥¦§¦

mirbPd mzxEnY mi`vFie ,lgxe d`l itEvxR"z`U" ± ©§¥¥¨§¨¥§§¦§¨¨©§¨¦§¥
aFW zpigA KWnp oi`W zngn ,EpiidC .'Ek d`l cbp¤¤¥¨§©§¥£©¤¥¦§¨§¦©

lkEi cal `Fvxd zpigAn if` ,dXEcwC zFIzF`e milkA§¥¦§¦¦§¨£©¦§¦©¨¨§¨¨
zEadlzdd xg`W FnM .mipFSigd zwipi srYqdl§¦§¨¥§¦©©¦¦§¤©©©¦§©£

dxFYA wqFr Fpi` m` ,dNtzA10zFEdzdl lkEi ¦§¦¨¦¥¥©¨¨§¦§©
srYqp dGnE .qrke `citw ,mipiC zpigA zEadlzddn¥©¦§©£§¦©¦¦§¥¨§©©¦¤¦§¨¥

.zFrx zFe`z F` ,'Ek zEQbe Wi oM mB©¥¥§©©£¨

" :mW "miIg ur"A azMW Edfe]z`U,d`l cbpM ±,zgRq §¤¤¨©§¥©¦¨§¥§¤¤¥¨©©©
zxdA'b mde ,'a lgxe ,cg` xF` Dl Wi d`l iM ,lgx cbpM ± ©¤¤§¤¤¨¥¦¥¨¥¨¤¨§¨¥§¥

"'Ek oitl`11. ©§¦

zpigA `id lgxe ,daWgn zpigA `id d`l iM ,oiprde§¨¦§¨¦¥¨¦§¦©©§¨¨§¨¥¦§¦©
zEklOd `id ,zEliv`AWÎdiIUr ,dUrn zpigA mbe ,xEAiC12. ¦§©§¦©©£¤£¦¨¤©£¦¦©©§

mikWnpe ,dUrnE xEAC ,daWgn :miWEal 'b mde§¥§¦©§¨¨¦©£¤§¦§¨¦
c''Ei `Ed s''l`dW :oitl`d oipr Edfe .`A`CÎoigFOn¦¦§©¨§¤¦§¨¨©§¦¤¨©¤

c''Ei e''ie13ozxEnY oi`vFi `A`ÎxF` zEwNYqdaE , ¨§¦§©§©¨§¦§¨¨
.[mipFvigl dwipi KWnp mdOW zFIzF` ± mirbPd©§¨¦¦¤¥¤¦§¨§¦¨©¦¦

`ivFn ± rxFvn" oipr EdfemW"rx14azMW FnkE , §¤¦§¨§¨¦¥©§¤¨©
:'mW' mi`xwp lgxe d`NW ,"miIg ur"A§¥©¦¤¥¨§¨¥¦§¨¦¥

l"fx xn`nM Epiide15eizFnW `id DNEM dxFYd lM" : §©§§©£©©©¨©¨¨¦§¨
xAcnde ."aFh mW" zpigA mde ,"`EdÎKExA WFcTd lW¤©¨¨§¥§¦©¥§©§©¥
,dXEcwC milke zFIzF`A ± aFHd Ktd `EdW ,rxd oFWl̈¨¨¤¥¤©§¦§¥¦¦§¨
zFIzF`d mdW ,"aFh mW" mFwnA dlrnl mBW mxFB¥¤©§©§¨¦§¥¤¥¨¦
mW" mi`xwPd zFIzF` ozxEnY E`vi ,dXEcwC milMde§©¥¦¦§¨¥§§¨¨¦©¦§¨¦¥
xFwn `Ed EN` zFIzF`e `Edd mW zpigAW EpiidC ,"rẍ§©§¤§¦©¥©§¦¥§
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הּוא" הּלוי a)."ועבד ,dp gxw oOwl)"'כּו זֹו "מּצה הּמתחיל (lirlּובדּבּור ְִֵַַָ§©¨Ÿ©ְְִִַַַָ§¥

.(c ,`i ev להצהיל כּו' יׂשּמח "ויין ּבענין ּוראינה", "צאינה הּמתחיל ּובדּבּור ©ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
מּׁשמן" a).ּפנים ,ek mixiXd xiW oOwl) ארץ אל תבֹואּו "ּכי ּפסּוק ועל ִִֶָָ§©¨¦©¦¦ְִֶֶֶַָָ

נסכים ּבפרׁשת כּו'", c).מֹוׁשבֹותיכם ,n glW oOwl) ְְְִֵֶַָָָ§©¨§©

.5.(` ,f dnCwdA xdf ipETY .g dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨¦¥Ÿ©©©§¨¨

.6.("dxFzl zFIzF` `FAx miXW Wi :etw ot` zFwnr dNbn)§©¤£ªŸ¤¥¦¦¦¦§¨

ּתׁשמרּו"7. ׁשּבתֹותי "את ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר (oOwlּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ§©¨

zFIzF`' ipRn Epiid ,zFIzF` `FAx 'q `vnp oi` dxFYAW s`" :c ,bn .a ,`n xdA§©©¤©¨¥¦§¨¦¦©§¦§¥¦

opWi la` azkA opi`W ,zFCEwPd llkAW ,i"ed` zFIzF` mdW ,'KWnd¤§¥¤¥¦¤¦§¨©§¤¥¨¦§¨£¨¤§¨

'e wxR sFq i"Wx Wxitcke) .'Ek 'i ± wxigde ,'` `Ed unTdW ,daWgnA§©§¨¨¤©¨©§©¦¦§¦§¥¥©¦¤¤

Ffi` K` ,("mg`pi" aizM ENi`M ,aizM "mgPi" :(dk ,hk aFI`) iAB zFAEzkC¦§©¥¦¦¨¥§¦§¦§¦§©¥©¥

."rEci Fpi` ± md zFCEwPdn¥©§¥¥¨©

ב': עּמּוד ס"ט, ּדף ּבכתּוּבֹות ּבּגמרא ּדאיתא ּדר על ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ּפירּוׁש:
אם  אּלא אֹות, ּבׁשּום ּפּת"ח לֹומר ל "אין רׁש"י: ּופירׁש ּכתיב, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'יּנחם'
באה  והיא ׁשּתחּתיה, הּנקּוּדה ּפי על אֹו לֹו, סמּוכין ה"א אֹו אל"ף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכן

לׁשֹונֹו. ּכאן עד 'ינאחם'". ּכתּוב ּכאּלּו אֹות ְְְְִִֵַַָָּבמקֹום

ה"א. אֹו אל"ף ּכתּוב ּכאּלּו אֹות, ּבמקֹום ּבאה ׁשּתחּתיה ׁשהּנקּוּדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי
רק  להיֹות, צריך ׁשהיּו אּלּו אֹותּיֹות חׁשּבֹון עם ולכן ויּו"ד. ּבוי"ו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
ואיזֹו ּבּתֹורה, אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים יׁש ּבמקֹומן, ּבאּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָׁשּנקּודֹות

לנּו"). ידּוע אינֹו – הּוא? ְֵֵַַָָמהּנקּוּדֹות

.8"mc`d z` [. .] xviIe" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦©¦¤¤¨¨¨

(f ,a ziW`xA)ziW`xA zWxtA ,(b ,c ziW`xA xF` dxFY)Ki` , §¥¦§¨¨©§¥¦¨§¥¦¥
dlrnNW ,d`Nir dnkgn `wiiC mikWnp zFIzF`dW¤¨¦¦§¨¦©§¨¥¨§¨¦¨¨¤§©§¨

.zEkix`A mW oiIr .dpiAdn¥©¦¨©¥¨©£¦

.9:(mW miIg urA `aEd) ` ,hn sC EpzWxR xdGaE .al ,ci rxFvn qFlwpE`)§§§¨©Ÿ©¨¨¨¥©¨©¥©¦¨

.("d`Nir Eaihc Exibq ,d`Nir `xFdpC Exibq ,xnY`C dnM Exibq ± zrxv"¨¨©§¦§¨§¦§©§¦¦§¨¦¨¨§¦§¦¦¨¨

.10zpigA lM iM ,"rxvOd zxFY didY z`f" FxnF` oipr Edf iM" :mW miIg urA)§¥©¦¨¦¤¦§©§Ÿ¦§¤©©§Ÿ¨¦¨§¦©

dxFY `xwPd ,dnkg ,`A` cSnc oigFn zEwNYqd zAql `Ed ,rxFvn FzFid¡§¨§¦©¦§©§¦§¦©©¨¨§¨©¦§¨¨

xn` okl ,l"fx xn`nM ,dxFYd wqr ici lr `N` FpETY oi` ,oM m`e ,rcFPM©¨§¦¥¥¦¤¨©§¥¥¤©¨§©£¨©©¨¥¨©

.("`vFIM F` "rxvOd zxdh z`f" xn` `le "rxvOd zxFY"©©§Ÿ¨§Ÿ¨©Ÿ¨¢©©§Ÿ¨©¥

.11`"d ,e"`e ,`"d ,c"Ei :o"itl` iENnA d"ied mW ,d"n mWAW o"itl`d WlW)¨Ÿ¨©§¦¤§¥©¥£¨¨§¦©§¦¥¨¥

.(d"n `IxhnibA ±§¦©§¦¨©

לאה 12. מענין כּו', הּמדּבר ּדֹור ּבענין ׁשלח, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָועּיין
a).ורחל ,fl oOwl) ְֵָ§©¨

) ּומעׂשיהם"13. "מראיהם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר Fxziּכמֹו xF` dxFY) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ¨¦§

.(b ,hq"'כּו האבֹות ענין ּביאּור "להבין הּמתחיל c).ּובדּבּור ,ar mW) עּיין ְְְְִִִִֵַַָָָָ¨ֵַ
ָׁשם).

.14dhFq inlWExi .e .a ,fh dWxR dAx `xwIe .` rxFvO `nEgpY .a ,eh oikxr)£¨¦©§¨§¨©¦§¨©¨¨¨¨§©§¦¨

.(` dkld a wxR¤¤£¨¨

.15lr FWExtl o"Anxd znCwd .` ,ckw mihRWn .` ,ft Fxzi a wlg xdf)Ÿ©¥¤¦§¦§¨¦©§¨©¨©§©§¥©

.(dxFYd©¨



c"agרב i`iyp epizeax zxezn

gM mdl did df ici lrW ,dxFYA mwqrA mi`xFn`e mi`PYd©©¨¦©£¨¦§¨§¨©¨¤©§¥¤¨¨¨¤Ÿ©
.'Ek milFcB miQp zFUrl©£¦¦§¦

" df lM mre`aEdedxFYd wqr xTir iM :"odMd l` §¦¨¤§¨¤©Ÿ¥¦¦¨¥¤©¨
."cg`l aFW" oiprA l''Pke ,lEHiA zpigaA zFidl Kixv̈¦¦§¦§¦©¦§©©§¦§¨¨¤¨

oi` xnF`d" oM oi`X dnFl,h''w zFnai) "dxFz `N` ©¤¥¥¨¥¥¤¨¨§¨
_."Fl oi` dxFz ENit`" ,Wi zpigaA ± "Fl" ± ('a cEOr: ©¦§¦©¥£¦¨¥

dPde .b" FxnF` WExiR oiadl`aEde,"odMd l` §¦¥§¨¦¥§§¨¤©Ÿ¥
`lde ± odMd mFwn l` rxFvOd z` E`iaIW FrnWOW¤©§¨¤¨¦¤©§¨¤§©Ÿ¥©£Ÿ

xn` cIn KEnq(b ,ci EpzWxR)" :`vieuEgn l` odMd ¨¦©¨©¨¨¨¥§¨¨©Ÿ¥¤¦
dvEg eil` `vi odMdW ± Ktdl rnWnC ,"dpgOl27! ©©£¤§©§©§¥¤¤©Ÿ¥¥¥¥¨¨

z`f" oipr mBdidY"didY" zaizC ,"rxFvOd zxFY ©¦§¨Ÿ¦§¤©©§¨§¥©¦§¤
.KiWl`A azMW FnkE ,dxF`kl zxYEin§¤¤¦§¨§¤¨©©©§¥

cEOr ,h"n sC xdGA aEzMX dn iR lr ,oaEi oiprd K ©̀¨¦§¨¨©¦©¤¨©Ÿ©©©
" :WExitA ,'a`aEde" ± "odMd l`dlrEdeDil irAin §¥§¨¤©Ÿ¥§£¨¦¨¥¥

."'Ek

"miIg ur"A eixaC x`iaE(mW)sFq f''nxd m`iade , ¥¥§¨¨§¥©¦¨¤¡¦¨©©©
:rixfY zWxR̈¨©©§¦©

) "odMd l` FzF`xd" ici lr iM(f ,bi rixfY,oFYgYd ± ¦©§¥¥¨¤©Ÿ¥©§¦©©©§
`''fAW `Oi` cSnC zFxF`d mzF`W ,dlrnl mxFB¥§©§¨¤¨¨§¦©¦¨¤§¨
,mirbp zpigA uEgA miUrp mW f`We ,uEgl mi`vFId©§¦©§¤¨¨©£¦©§¦©§¨¦
mzF`W dlrnl mxFB ,"odMd l` FzF`xd" ici lre§©§¥¥¨¤©Ÿ¥¥§©§¨¤¨
`vFi ,'ihn `le ihn' zpigaA ,'Ek onFwnl Exfgi zFxF`d̈©§§¦§¨¦§¦©¨¥§Ÿ¨¥¥
didi `l ok ici lre ,FxFwnA wACznE qpkpe xfFge uEgl©§¥§¦§¨¦§©¥¦§§©§¥¥Ÿ¦§¤

.'Ek mdA fg`zdl mipFSigd l` gM.FpFWl o`M cr Ÿ©¤©¦¦§¦§©¥¨¤©¨§

oiprd xE`iaE'd zcFarA: ¥¨¦§¨©£©

zngn `Ed mirbPde zrxSd zAiQW zFid mr ,dPdC§¦¥¦¡¤¦©©¨©©§©§¨¦¥£©
,aFXde lEHiAd zpigA `EdW ,`A`CÎoigFn zEwNYqd¦§©§¦§©¨¤§¦©©¦§©
`Fvxd zpigAn mipFSigd zwipi KWnp df zngOW¤¥£©¤¦§¨§¦©©¦¦¦§¦©¨¨
,zrCd lr dlFr dide ;`Oi`CÎoigFnC zEadlzdde§©¦§©£§¦§¦¨§¨¨¤©©©©
zkWndA dcFard ici lr iC `Ed zeErOd oETiYW¤¦©§ª¨©©§¥¨£¨§©§¨©
,dxFYd wqrA aFXd zpigA EpiidC ± cal `A`CÎoigFn¦§©¨§©§©§§¦©©§¥¤©¨
,l''PM milMde zFIzF`dA `A`CÎoigFn zkWnd `idW¤¦©§¨©¦§©¨§¨¦§©¥¦©©

`CÎoigFn zxfgd ici lrW,xaCd oTEzi mcTnM `''fA `A ¤©§¥©§¨©¦§©¨§¨§¦Ÿ¤§¨©¨¨
;l''PM mipFvigd zwipi dgFC `A`ÎxF` iM¦©¨¤§¦©©¦¦©©

`''fA `A`CÎoigFOd KiWndl xWt` i` ,zn`A K ©̀¤¡¤¦¤§¨§©§¦©¦§©¨§¨
didW mbRA zeErOd oTzl dNgYn ligzIW iYlA¦§¦¤©§¦¦§¦¨§©¥©§ª¨©§¨¤¨¨

"mFwn FzF`A ± daEWz" iM .`Oi`CÎoigFOA28xg` f`e , ©¦§¦¨¦§¨§¨§¨©©
zpigA xxFrl KixSW ,Epiide .`A`CÎoigFOd KiWni KM©©§¦©¦§©¨§©§¤¨¦§¥§¦©
KM xg`e ,`Oi`CÎoigFOn KWnPd zEadlzdde `Fvxd̈¨§©¦§©£©¦§¨¦¦§¦¨§©©©
ux m`e" zpigA ,`A`CÎoigFnC lEHiAd zpigal ExAgzi¦§©§¦§¦©©¦§¦§©¨§¦©§¦¨

."cg`l aEW ± LAl¦§¨¤¨

oipr Edfe"c''Ei iAbl 'dÎaEWY" ± daEWY29iM : §¤¦§¨§¨¨§©¥¦
dcxtPW ± DA mbR F`hgAW ,dpiA `id d`NirÎ`''dd©¥¦¨¨¦¦¨¤§¤§¨©¨¤¦§§¨
df ici lre ,d`NirÎdnkgC lEHiAd `EdW ,c''EId on¦©¤©¦§¨§¨¦¨¨§©§¥¤
oipr EdGW ,`Oi`CÎoigFOn mipFSigd zwipi KWnp¦§¨§¦©©¦¦¦¦§¦¨¤¤¦§¨
`wnErn daEWzA xxFrzOW ici lre .l''PM mirbPd©§¨¦©©§©§¥¤¦§¥¦§¨¥§¨

n" ,`AilcmiTnrO"Liz`xw(` ,lw miNdY)miwnFr 'a ± §¦¨¦©£©¦§¨¦§¦¦¨¦
`Oi`eÎ`A` zFcFqiccgi30,aFWe `Fvx zpigaA EpiidC , §§©¨§¦¨©©§©§¦§¦©¨¨

dad`dn dlrnNW lEHiAde dAxÎdad` zpigA `EdW¤§¦©©£¨©¨§©¦¤§©§¨¥¨©£¨
."c''Ei iAbl 'dÎaEWY" dUrp df ici lr ±©§¥¤©£¤¨§©¥

i` ,`Oi`CÎoigFOOW `Fvxd zExxFrzd mcFw la £̀¨¤¦§§¨¨¤¦¦§¦¨¦
`A`C oigFOd KiWndl xWt`31. ¤§¨§©§¦©¦§©¨

xn`p df KxC lre(bk ,gi gxw)ieNd care" :`Ed," §©¤¤¤¤¡©Ÿ©§¨©©¥¦
oipr Edfe ,`Oi`CÎoigFn KiWndl± mIeld zcFarW¤£©©§¦¦§©§¦¦§¦¨§¤¦§¨
`Ede ,`A`CÎoigFn KWnEi KM xg` df ici lre .xiXd©¦§©§¥¤©©©§¨¦§©¨§
xWt` i` mIel `lA mipdM oM oi`X dn .mipdMd oipr¦§¨©Ÿ£¦©¤¥¥Ÿ£¦§Ÿ§¦¦¦¤§¨

.'Ek

Exfgi zFxF`d ozF`W" :"miIg ur"A azMW Edfe§¤¤¨©§¥©¦¤¨¨©§§
zpigA `EdW ± "'Ek ihn `le ihn zpigaA ,'Ek onFwnl¦§¨¦§¦©¨¥§Ÿ¨¥¤§¦©

aFWe `Fvx32. ¨¨

KM xg`e "odMd l` `aEde" WExiR Wxtl Wi dfaE¨¤¥§¨¥¥§¨¤©Ÿ¥§©©©
:"odMd `vie"§¨¨©Ÿ¥

"odMd l` `aEde"`Fvxd zExxFrzd oipr Epiid §¨¤©Ÿ¥©§¦§¨¦§§¨¨
zpigaA llkEie `Fvxd `FaIWe ,`Oi`CÎoigFOn KWnPd©¦§¨¦¦§¦¨§¤¨¨¨§§¨¦§¦©

."c''Ei iAbl 'd aEWY" KxC lr ,`A`CÎoigFnC lEHiA¦§¦§©¨©¤¤¨§©¥

" oipr EdfernW"l`xUi33:my`IxhniB ±o''Aeg''Rx± §¤¦§¨§©¦§¨¥¦©§¦¨©§©©
llkEie ,`Oi`C zFpFYgY 'f ,izAx 'r ± FWxWl llkEie xfgEi§¨§§¨§¨§©¨¦©§§¦¨§§¨

.'Ek '`Aq l`xUi'A§¦§¨¥©¨

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

.27.(o`M o"Anx mB d`xE .o`M xFOd xFxvE xwi ilM ,dxFYd lr K"W d`x)§¥©©©¨§¦¨¨§©¨§¥©©§©¨

.28.(a ,et `nFi)¨

.29.(` ,akw `pnidn `irx `Up b wlg xdf)Ÿ©¥¤¨Ÿ©£¨§¥§¨

.30.(a ,bq gNWA a wlg xdf)Ÿ©¥¤§©©

"ויין 31. ּבענין ּוראינה", "צאינה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר ּבמה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועּיין
מּׁשמן" ּפנים להצהיל כּו' xTirיׂשּמח lM iM" :b ,ek mixiXd xiW oOwl) ְְְִִִֶַַַָָ§©¨¦©¦¦¦¨¦©

didIW icM wx `Ed . . "`Fvx" zpigaA dNgYA dwEWYd W` iRWxA dgnVd©¦§¨§¦§¥¥©§¨©§¦¨¦§¦©¨©§¥¤¦§¤

dnkgd ici lr `Ad xF` iENibe dkWndd zpigA `Ede ,"aFX"d zpigA KM xg ©̀©©§¦©©§§¦©©©§¨¨§¦©¨©§¥©¨§¨

zFidA K` .xzFi mEIw Wi dfA iM . . aFXd zpigA `Ed ixTrd oeEkOdW ,`vnp . .¦§¨¤©§ª¨¨¦¨¦§¦©©¦¨¤¥¦¥©¦§

W` iRWxA `Fvxd zpigA Fl mcw oM m` `l` aFW zpigal `aIW xWt` i`W¤¦¤§¨¤¨Ÿ¦§¦©¤¨¦¥¨©§¦©¨¨§¦§¥¥

.("W` iRWxe zEppFAzdd ici lr EdGW ,sEBd xq`On z`vl icM Epiide ,`weC©§¨§©§§¥¨¥¦©£©©¤¤©§¥©¦§§§¦§¥¥

העם 32. "וכל הּמתחיל ּבדּבּור וׁשֹוב, רצֹוא מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ(ועּיין
הּק את כּו'"רֹואים c)).ֹולֹות ,br Fxzi xF` dxFY) ִֶַ¨¦§

.33,"rnW zaiY WExiR" ligzOd xEAC ,e WExC zFpEMd xrW .c ,e oPgz`e)¨¤§©©©©©©¨§¦©©§¦¥¥©§©

.("mXd Epiwl` mXd l`xUi" zFaiY WExiR"¥¥¦§¨¥©¥¡Ÿ¥©¥



רג c"ag i`iyp epizeax zxezn

KM xg`eodMd `vie"aFXd zkWnd Epiid :" §©©©§¨¨©Ÿ¥©§©§¨©©
`A`ÎcFqIW dpigA `Ede .zFIzF`e milkA WAlzdl§¦§©¥§¥¦§¦§§¦¨¤§©¨

rcFPke .uEgl hXRznE KWnpe `Oi`ÎcFqi rwFA34oiprn ¥©§¦¨§¦§¨¦§©¥©§©¨¥¦§¨
"'Ek awri `vi `vi K`"(l ,fk zFclFY). ©¨Ÿ¨¨©£Ÿ§

xEAcA ,xg` mFwnA x`AzPX dOn ,df oipr oaEi cFre§¨¦§¨¤¦©¤¦§¨¥§¨©¥§¦
"ikp` d`x" ligzOd(` ,gi d`x zWxR oOwl)"ozi` lgp" oiprA , ©©§¦§¥¨Ÿ¦§©¨¨¨©§¥§¦§¨©©¥¨

(c ,`k mihtFW)lgp"e ."oirx oixY" ± d''i zpigA xEAig Epiid ± §¦©§¦§¦©§¥¥¦§©©
,d''eA hXRznE KWnPW ,"ozi`" zpigAn dkWndd `Ed "ozi ¥̀¨©©§¨¨¦§¦©¥¨¤¦§¨¦§©¥§
.'Ek dUrnE xEAC ,daWgn ± miWEaNde zFCOd zpigA `EdW¤§¦©©¦§©§¦©§¨¨¦©£¤
`vie" KM xg`e "odMd l` `aEde" oipr o`M oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨¨¦§¨§¨¤©Ÿ¥§©©©§¨¨

df ici lre ,"'Ek odMd(mW EpzWxR)."'Ek `Rxp dPde" : ©Ÿ¥§©§¥¤¨¨¨¥¨§¦¥¦§¨

oipr oM mB oaEi df KxC lrezxFY didY z`f" §©¤¤¤¨©¥¦§¨Ÿ¦§¤©
"rxFvOdzpigA ,"'Ek odMd l` `aEde" xW`MW Epiid : ©§¨©§¤©£¤§¨¤©Ÿ¥§¦©

FzxFY didY KM xg` f` ,"c''Ei iAbl 'd aEWY" ± daEWY§¨¨§©¥¨©©©¦§¤¨
'd iAbl c''Ei zkWnd `idW ,dnilW± d''eA mbe ± §¥¨¤¦©§¨©§©¥§©§

.daEWYd mcFTn oM oi`X dn ,dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨©¤¥¥¦¤©§¨

xg` zFidl ± mc`d zcFar xTir z`fl ,dPde§¦¥¨Ÿ¦©£©¨¨¨¦§©©
xxFrl dlgzd `N` Fpi` `FvxdW ,aFW zpigA `Fvxd̈¨§¦©¤¨¨¥¤¨©§¨¨§¥
zFIzF`C miAx milkA dkWndd `Ed xTird la` ,WtPd©¤¤£¨¨¦¨©©§¨¨§¥¦©¦§¦

zFvOaE dxFYd35. ©¨©¦§

dxf dcFarc `Ow wxR sFq l"fx Exn`W Edfe(` ,hi): §¤¤¨§©©¤¤©¨©£¨¨¨

aB lr s`e ,gMWnC aB lr s`e ,Wpi` qxbil mlFrl"§¨¦§Ÿ¦¦§©©©¦§©©§©©©

xn`w i`n rci `lC36xn`PW ,(k ,hiw miNdY)iWtp dqxB' : §¨¨©©¨¨©¤¤¡©§¦¦¨§¨©§¦
"'da`zl37. §©£¨

miAx milM zFUrl ± dcFard xTirW mEXn ,Epiide§©§¦¤¦©¨£¨©£¥¦©¦
qFxbIW dxFYd lW zFIzF` mde ,xF`d zkWnde iENibl§¦§©§¨©¨§¥¦¤©¨¤¦§

xF`d miIwzie KWnEi `liOn f`e ,'Ek cFnlie38. §¦§§¨¦¥¨§¨§¦§©¥¨

aEzMX dn oaEi df lkaE(`k ,`l ilWn)`xiz `l" : §¨¤¨©¤¨¦§¥Ÿ¦¨
:"mipW WEal DziA lk iM ,blXn Dzial§¥¨¦¨¤¦¨¥¨¨¨¦

"blXM dGr ± zxdA" iM :WExiR39oipr `Ede , ¥¦©¤¤©¨©¤¤§¦§¨
.zxdAd mFwn FzF`A mCd zEhXRzd aEMire zEwNYqd¦§©§§¦¦§©§©¨§§©©¤¤
xeEgl KRdp wNYqOWkE ,WtPd zEIg WAEln mCdAW¤§©¨§¨©©¤¤§¤¦§©¥¤§©§¦¨
dnkgd"e iM ,`A`CÎoigFn zEwNYqd oipr `Ede .blXM©¤¤§¦§¨¦§©§¦§©¨¦§©¨§¨

"dIgY(ai ,f zldw)oipr Edfe .sFqÎoi` xF` WAEln DaE , §©¤Ÿ¤¤¨§¨¥§¤¦§¨
wtCd40. ©Ÿ¤

"ipXd hEg" `xwp dRÎlrAW dxFY dPde41`ide , §¦¥¨¤§©¤¦§¨©¨¦§¦
d hEg"e .d`NirÎdnkgd zEIge xF` zkWndipX± " ©§¨©§©©¨§¨¦¨¨§©¨¦

zxdAd Ktd ± WtPd mC zEhXRzd lWnM Edf ,mFc`̈¤¦§©¦§©§©©¤¤¥¤©©¤¤
`idW'Ek mCd aEAiq aEMir42. ¤¦¦¦©¨

,lgx zpigA `idW ± l`xUiÎzqpM lr xn`p oM lre§©¥¤¡©©§¤¤¦§¨¥¤¦§¦©¨¥
FnM ,"blXM dGr zxdA" `xwPd dRilTd DcbpMW¤§¤§¨©§¦¨©¦§¨©¤¤©¨©¤¤§

"W :"miIg ur"A azMW`xiz `N,Ff dpigA zEEdzdn " ¤¨©§¥©¦¤Ÿ¦¨¥¦§©§¦¨
" ipRnmipW WEal DziA lk iM,dRÎlrAW dxFY ± " ¦§¥¦¨¥¨¨¨¦¨¤§©¤

"`YxA cqi `A`" ,d`NirÎdnkg iENiB KiWnOW43lre , ¤©§¦¦¨§¨¦¨¨©¨¨©§©¨§©
l''Pd zxdA zpigA zEEdzdl mFwn mEW oi` df ici44.: §¥¤¥¨§¦§©§¦©©¤¤©©

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

.34.(` wxR (al xrW) o"Ef oigFOd zx`d xrW .i wxR millMd xrW miIg ur)¥©¦©©©§¨¦¤¤©©¤¨©©¦©©¤¤

.35minXd xW`k iM" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦©£¤©¨©¦
"miWcgd(` ,a ziW`xA xF` dxFY)wx Dpi` ux`dW FnkC , ©£¨¦¨§¥¦¦§¤¨¨¤¥¨©

iAbl `Fvxd zpigA Kxr KM ,minXd iAbl lCxg xiBxbM§©§¦©§¨§©¥©¨©¦©¥¤§¦©¨¨§©¥
aFXd ׁשם עּיין .כּו'. ©ֵַָ

.36dn oian Fpi`W ENit`e ,FcEnlY gkFXW ENit`e mc` dpWi mlFrl)§¨¦§¤¨¨©£¦¤¥©©§©£¦¤¥¥¦©

.(i"Wx ± "mElM Fl Wxtl rcFi FAx oi`W" ;xnF`X¤¥¤¥©¥©§¨¥§©¦

.37,wcd ogFh did `NW .(ci ,a `xwIe) "lnxke UxB" oFWl - dqxB :i"WxaE)§©¦¨§¨§¤¤§©§¤©¦§¨¤Ÿ¨¨¥¨¥

.lk`n [KxFvl] rAx`l F` mipWl dHig oiwNgOd zFqExB lW migixM `l ¤̀¨§¥©¦¤§©§©§¦¦¨¦§©¦§©§©§¤©£¨

iR lr s` zlFkId itl xaFU iziid dxFYl ize`Y aFxn - da`zl iWtp dqxB̈§¨©§¦§©£¨¥©£¨¦©¨¨¦¦¥§¦©§¤©©¦

.(DwnFrA qpMil ± wcd DpgFh ipi`W¤¥¦£¨¨¥¦¨¥§§¨

כּו'"38. היהּודים "וקּבל ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה (dxFYועּיין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ¨

zFxF`d E`FaIW minxFBd md milMd mdW zFSOdW" :` ,fv xYq` zNbn xF`§¦©¤§¥¤©¦§¤¥©¥¦¥©§¦¤¨¨

. . llM mikWnp zFxF`d Eid `l milMd `l m`e ,milMdA EhXRzie EkWnEie§§§§¦§©§§©¥¦§¦Ÿ©¥¦Ÿ¨¨¦§¨¦§¨

.(zEkix`A mW oiIr ". . mikxC ipW iR lr df oaEie§©¤©¦§¥§¨¦©¥¨©£¦

.39.(` ,` wxR mirbp .a ,bi EpzWxR)¨¨¨¥§¨¦¤¤

) ּדֹופק"40. ּדֹודי "קֹול ּפסּוק על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר xiWּוכמֹו oOwl) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ§©¨¦

((a ,dl mixiXd. ©¦¦

ּבּתֹורים"41. לחיי "נאוּו הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר xiWּוכמֹו oOwl) ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ§©¨¦

WExiR" ,(b ,c mixiXd xiW) 'de`p KxAcnE KizFztU ipXd hEgM' :b ,bi mixiXd©¦¦§©¨¦¦§©¦¦§¨¥¨¤¦©¦¦¥

dPdC :oEIr Kixv "ipXd hEgM" oiprA K` . . dxFY ixacA xEACd Epiid ,"KxAcn"¦§¨¥©§©¦§¦§¥¨©§¦§¨§©¥¦¨¦¦§¦¥

wqr ici lrW ,(a cEOre ` cEnr sFq ,dk sce .a ,bk sc) `xwIe xdGA `zi ¦̀¨©Ÿ©©¦§¨©§©©§©¤©§¥¥¤

hEg" ixde .`xnBA aEzMW FnkE .mW oiIr .'cqg lW hEg' eilr KWnp dxFYd©¨¦§¨¨¨¤¤¤©¥¨§¤¨©§¨¨©£¥

,glx sc) igie zyxtA '` wlg xdfA aEzMW FnM ,dxEaB zpigA rnWn "ipXd©¨¦©§©§¦©§¨§¤¨©Ÿ©¥¤§¨¨©©§¦©

?"mipW WEal DziA lk iM" wEqR lr ,(a©¨¦¨¥¨¨¨¦

ה"מקדש  לפירּוׁש ׁשני", "ותֹולעת ּבענין א), קלט, (דף ּתרּומה ּבּזהר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹא
הּתֹורה, עסק על ּדקאי ׁשּפיר אתי וגם חסד. ּבחינת היינּו – ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלך"
ּבמקֹום  ׁשנתּבאר ּוכמֹו ּבפיו". אלא ּכחֹו ּׁש"אין ּתֹולעת, ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזהּו
ּגבּורה־  ּדהּוא נתּבאר וׁשם כּו'", הּתֹורה חּקת "זאת ּפסּוק על ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹֻאחר,

. כּו' ְֶֶֶׁשּבחסד

הּגבּורֹות, מן ׁשּבנינּה ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה היא דמלכּות מּׁשּום – ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָואפׁשר
ו  סֹופרים', 'ּדקּדּוקי ענין ולכן וזהּו ּגבּורה־ׁשּבחסד. ּבחינת וּדאי ּכן ּגם הם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

כּו'"). הּׁשני "ּכחּוט ְְִִַָָנקרא

הּתֹורה" חּקת "זאת ּפסּוק על ׁשני", "ּתֹולעת ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻועּיין
.("cqgAWÎdxEaB `EdC" :a ,fp zTg oOwl)§©¨ª©§§¨¤§¤¤

.42EniCwdW drWA" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦§¨¨¤¦§¦
"rnWpl dUrp l`xUi(` ,bi xAcOA oOwl)dxFYdW oiprA , ¦§¨¥©£¤§¦§¨§©¨©¦§¨§¦§¨¤©¨

g''nxd lkl zEIg KiWnOd `EdW ,mCÎ'` ± mc` z`xwp¦§¥¨¨¨¤©©§¦©§¨¨§©
.zFvOd mdW mixai ¥̀¨¦¤¥©¦§

.43.(a ,epx qgpR b wlg xdf)Ÿ©¥¤¦§¨

תירא (xdGA)(ועּיין44. "לא ּפסּוק על ב', עּמּוד רל"ח, ּדף ויחי ּבפרׁשת ְֵַ©Ÿ©ְְִִַַַַַָָָָֹ
א') עּמּוד קפ"ד, ּדף חּקת ּובפרׁשת .כּו'". ְַַַַָָֻ
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daeyz ixry

במ"א Â‡È·Â¯(לו) מבואר הנ"ל הבירורים ב' ענין
כמו  בגשמיות בירורים מיני ב' עד"מ
אופנים  ב' שיש כו' הברזל מצרף כור או לכסף מצרף
כסף  חתיכת כשלוקח לבד הנקי את לברר א' בירור
יוצא  הראשון בהיתוך הנה ופסולת סיג בריבוי מעורב
ביותר  רב פסולת בו יש שעדיין גדול בריבוי הנקי חלק
ב' פעם אותו ומהתך זה חלק ולוקח עדיין נברר שלא
עד  יותר הסיג מן נקי ונעשה הפסולת ממנו להוציא
בתכלית  הנקי זה חלק נשאר אשר עד פעמים כמה
פסולת  בבחי' הכל נשאר השאר אבל סיג מכל הבירור
יותר  בגסות הוא פ"א הבירור מן שהפסולת רק
דק  הוא פ"ב הנקי והיתוך מבירור הנשאר והפסולת
יותר  האחרון ההיתוך עד פעמים כמה עד וכן יותר
הב' והאופן כו' מאוד דק הוא הנשאר הפסולת
הנה  הרבה ופסולת בסיג מעורב כסף חתיכת כשלוקח
שבו  והברור המובחר תכלית יוצא הראשון בהיתוך
בבחי' נשאר השאר וכל בתכלית נקי כסף הנקרא
כל  לוקח וע"כ וטוב נקי הרבה בו מעורב אך פסולת
ויוצא  המצרף בהיתוך ומביא הנשאר הפסולת החלק

וכן  הראשון כמו טוב לא אך וטוב נקי כסף הפעם עוד
כסף  הפסולת מכל שעושה עד פעמים כמה מהתך הוא

במדר  שחלוקים רק היתוך נקי אל בא שכאשר עד יגות
והנקי  הטוב כל הפסולת מן ניטל שכבר יותר האחרון
מעט  רק ממנו לברר יוכל לא גם יותר פסולת רק ואינו
נשאר  שלא עד כו' הערך שפלות בתכלית זה וגם מזעיר
וזורקין  עוד ממנו לברר שא"א גס היותר הפסולת רק
הפכים  ב' הן הללו אופנים שב' ונמצא חוצה אותו
הא' בהיתוך הראשון דבבירור המדריגות בסידור
מעורב  והנקי מכולם יותר בגסות הנשאר הפסולת
להיפוך  האחרון ובהיתוך ביותר פסולת בריבוי
בתכלית  נשאר והנקי ביותר דק הנשאר שהפסולת
בירור  באופן אבל כנ"ל עוד בירור שא"צ מה העילוי
בו  מעורב הפסולת הראשון שבהיתוך הוא נהפוך השני
טוב  היותר רק ממנו ימצא לא כי והנקי הטוב ריבוי
האחרון  ובהיתוך המובחר תכלית והנקי כו' ומובחר
שבפסולת  הגסות תכלית רק שנשאר להיפוך שבו
בשפלות  הוא היינו שמבררים והנקי לחוץ שנזרק

וד"ל: כנ"ל בתכלית המדריגה

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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להבין Â˘ÚÏ˙(שפ"ו) הנה כסותו. כנפי על ציצית
מ"ש  עפ"י זו, מצוה ענין שרש
מקיף  אור הוא שהטלית בפע"ח האריז"ל בכוונות
נק' ולפיכך רגלו, עד מראשו שמקיפו לז"א הגדול
עשר  שבבחי' מ"ה פעמים עשר מספר שהוא טלית
ר"ל  החוזר מקיף בחי' הם והציצית דז"א, ספירות
מוחי' לו להיות בז"א המתלבשים דאו"א ממוחי'
קוצי  הכאת ע"י כך ואחר שבו בג"ר פנימי אור בבחי'
המצח  נגד בערפו דז"א רישא עד התלויין דא"א דשערי
לחוץ  הארתם ומוציא דז"א במוחי' מכה שהוא שלו
רישא  עד ונמשכים שערות בחי' והם החוזר מקיף ונק'
הם  ושם ולמטה דז"א החזה מן שהתחלתה דנוק'
במקיף  נבלעים הם למעלה משא"כ הציצית ניכרים
כי  ניכרים הם ולמטה החזה ומן הטלית שהוא הגדול

נעשו  ידיהם ועל החסדים גילוי מקום ג"כ הוא שם
נקראים  ולכן דז"א הנוקבא אל ומאירים לבנים
תכלת  ענין שם ועוד באריכות יע"ש מצוה תשמישי
זה  וביאור בעזה"י: וכמשי"ת כו' וציצית וציץ ולבן
להקדים  יש וחידותם, חכמים דברי ומליצה משל להבין
ז"ל  אמרם והוא ציצית מצות בענין המפליגי' מארז"ל
וזכרתם  אותו וראיתם ע"פ ב') מ"ג (דף דמנחות בפ"ד
זו  מצוה שקולה ל"ט) ט"ו (במדבר ה' מצות כל את
מצות  כל את מדכתיב ופירש"י כולן המצות כל כנגד
הרי  חוטין וח' קשרים וחמשה ת"ר בגי' דציצית ועוד
ראיה  כו' וזכרתם אותו וראיתם אידך ותניא תרי"ג,
זו  במצוה בחר למה זה ולהבין כו' זכירה לידי מביאה
שקולה  והיותה המצות כל זכרון דוקא ידה על להיות
הוא  הא' הקדמות. ג' תחלה להקדים צריך כולן, כנגד
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ירדה  בשבילם אשר והמצות התורה מעלת ענין ביאור
ה' לפני עומדת בעודה מעלתה ממקום הנשמה
השכליי' מן כאחד כבודו מזיו בהשגתה ומתענגת
לקיים  גשמיי' תאוות מלא חומרי בגוף ותרד הנבדלים
מעניני  המדברת ה' תורת וללמוד מעשיות מצות
כו' מצמר וציצית ומעשרות ותרומה כפיאה גשמיים
וכאן  א' במצוה מזה דיברנו וכבר פלאי, הוא שלכאורה
ועשירים  א' במקום עניים וד"ת קצת ביאור לך נוסיף
והוא  השכר בענין ולהשכיל להבין הב' אחר. במקום
ע"י  בהם שצונו המצות בעשיית לאדם שתגיע הטובה
המתים  תחיית ב' הג"ע הוא א' מינים ב' והם מרע"ה
כל  במשנת המשניות בפי' ז"ל הרמב"ם והנה בב"א,
ענין  בביאור האריך לעוה"ב חלק להם יש ישראל
שלא  כמו כי בקוצר וז"ל הג"ע זהו שלדעתו עוה"ב
כן  הקולות שמע החרש ולא הצבעים עין הסומא ישיג
תמידי' שהם הנפשיות התענוגים הגופות ישיגו לא
התענוגים  ובין ביניהם ואין נפסקים ואינן לעד ועומדים
מה  הוא וענינו פנים, בשום וקורבה יחס גשמיים
תמידי  בתענוג הם ובזה ית' הבורא באמתת שמשיגים
משכילות  שנפשותינו העוה"ב והוא כו' נפסק שאינו
לחלקים  יחלק לא תענוג ואותו ית' הבורא מידיעת שם
התענוג  אותו בו למשול משל ימצא ולא יסופר ולא
הטוב  גדולת בעיניו כשנפלאו ע"ה הנביא כמ"ש אלא
כ') ל"א (תלים כו' טובך רב מה אמר ומעלתו ההוא
הזה  בכבוד ולהיות האחרון והתכלית הטובה והוא
יסוד  הוא ותח"ה כו'. סוף אין עד הנזכרת ובמעלה
בהכרח  למות לו יש האדם כי ודע כו' מרע"ה מיסודי
כי  ור"ל עכ"ל, ממנו שהורכב למה וישוב ויתפרד
התכלית  שהוא לג"ע ישוב ואח"כ שעה לפי הוא תח"ה
ג"כ  זה וביאר עוה"ב הנק' האמיתיית והטובה האחרון
ז"ל  הרמב"ן אבל יעו"ש. לו אשר התחיי' באגרת יותר
אינן  צדיקים ארז"ל דהא ברורות בראיות עליו נחלק
הוא  דתח"ה ופי' א') צ"ב (סנהדרין לעפרן חוזרין
עוה"ב, הנק' הגדולה הטובה והוא האחרון התכלית
אמנם  אם נבדלים ושכליי' הנפשות תענוג שהוא והג"ע
ז"ל  הרמב"ם וכמ"ש מאד עד נכבדת שמעלתו אמת
עכ"ז  נעלה, מאד גבוה מעל גבוה שכתו' ממה יותר וגם
הגוף  מן פרידתה מעת להנפש שעה לפי מקום רק אינו
העוה"ב  שטובת העוה"ב שהוא התחי' זמן עד דעתה
בענין  ותכלית קץ לאין עליו עודפת התחי' שהוא
עפ"י  האמת הוא וכן ית', אלקותו בגילוי התענוג
לנשמה  התענוג יהי' איך מובן אינו ולכאורה הקבלה.
לנפש  התענוג מן ונכבד מעולה יותר בגוף כשהיא
שלם  יותר הרוחני' מעלת שהרי החומר מן המופשטת
בהקדים  יתבארו אלו הקדמות ושני כנודע, מהגשמיו'

חידוש  בענין והוא תחלה, לך שיעדתי שלישית הקדמה
כמאמר  בתמידי' והן בשי"ב (הן מאין והתהוותו העולם
השבת) בסוד כנודע מע"ב תמיד יום בכל בטובו מחדש
מיני  ב' ע"י שזהו ליש, מאין המחדש ית' הבורא בכח
הנשפע  החיות א' להעולם ית' ממנו החיות המשכת
משיגים  שהם לומר רצוני הנמצאים ופנימיות בתוכיות
השכל  כמו אותו לקבל המוכנים שלהם בכלים אותו
באברים  שנתפס התנועה וכח האדם במוח נתפס שהוא
לפ  כאו"א העליונים בנמצאים ועד"ז י המתנענעים

בפנימיות  המתלבש זה וחיות אור והנה מעלתו,
בריא' כי ליש מאין להוותם מספיק אינו המקבלים
בע"ג  הבלתי כח ע"י אלא אינו מאין היש וחידוש
הוא  אשר המקבל בכלי מתלבש זה שחיות ומאחר
וקיום  ההתהוות עיקר אלא זה, כח בו יהי' איך מוגבל
אשר  ית' שממנו השנית ההמשכה ע"י הוא הנמצאים
ובינתם  בחכמתם ר"ל הנמצאים בפנימיות מתלבש אינו
מהותו  משיגים שאינן נפשיות כחות ושארי ודעתם
וחיות  כח הוא כי השכל, את המוח כהשגת ומציאותו
המאיר  וחיות אור הוא כי א"ס הוא אלא מוגבל בלתי
ולהשיגו  לתופסו גבול בעלי בערך ואין ית' כבודו מזיו
היש  אל המוחלט האין מן ומוציאם אותם המחי' והוא
מושג  שאינו ואע"פ ורגע, שעה בכל ומעמידם בו שהם
הוא  זו ובחי' אותם, ומחי' בהם הוא נמצא בפנימיותם
בכלי  מתלבש שאינו ר"ל הקבלה בס' מקיף הנק'
העיקר  והוא מחייהו ואעפ"כ לו ממעל כ"א המקבל
ובלשון  או"פ נקרא בפנימיות המתלבשת החיות ובחי'
יפלא  שלא וכדי וממלא, סובב נק' ורע"מ הזהר
בו, מתלבש שאינו מדבר דבר יחי' איך המשכיל
דוקא  במוח גילויה המחשבה הנה משל, לך אמשיל
מעין  הרכבתה המוח שכלי לפי האברים בשאר ולא
את  תקבל לא הרגל מזג הרכבת משא"כ השכל ודוגמת
תתבלבל  בראשו יכהו אם ולכך בתוכה, המחשבה
אין  כי תתבלבל לא ברגל יכהו ואם בו שהיא המחשבה
בהיפוך  רואים אנו ואמנם הרגל, עם כ"כ שייכות לה
שמיד  לזה והמופת ג"כ ברגל המחשבה שיש מזה
תתפשט  תיכף הנה רגלו שיפשוט במחשבתו שעולה
ואם  ממש, ברגע בו וכלל, כלל ועיכוב איחור בלי הרגל
וזמן  שהות צריך הי' א"כ ברגל המחשבה מעין הי' לא
אלא  הרגל, בכלי ותתפשט המחשבה שתלך עד מה
אינו  ע"כ ברגל ממש המחשבה ממהות שיש נראה
אמת  דשניהם הוא והענין הנ"ל, היפוך שהות צריך
אבל  במוח אלא ברגל כלל מהמחשבה אין דבגילוי
אע"פ  והרי בשוה, ממש במוח כמו ברגל ישנה בהעלם
מתפעל  שהדבר הרי ברגל פועלת אעפ"כ בגילוי שאינה
העלם  ואדרבה בפנימיותו בו מתלבש שאינו מדבר גם
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daeyz ixry

במ"א Â‡È·Â¯(לו) מבואר הנ"ל הבירורים ב' ענין
כמו  בגשמיות בירורים מיני ב' עד"מ
אופנים  ב' שיש כו' הברזל מצרף כור או לכסף מצרף
כסף  חתיכת כשלוקח לבד הנקי את לברר א' בירור
יוצא  הראשון בהיתוך הנה ופסולת סיג בריבוי מעורב
ביותר  רב פסולת בו יש שעדיין גדול בריבוי הנקי חלק
ב' פעם אותו ומהתך זה חלק ולוקח עדיין נברר שלא
עד  יותר הסיג מן נקי ונעשה הפסולת ממנו להוציא
בתכלית  הנקי זה חלק נשאר אשר עד פעמים כמה
פסולת  בבחי' הכל נשאר השאר אבל סיג מכל הבירור
יותר  בגסות הוא פ"א הבירור מן שהפסולת רק
דק  הוא פ"ב הנקי והיתוך מבירור הנשאר והפסולת
יותר  האחרון ההיתוך עד פעמים כמה עד וכן יותר
הב' והאופן כו' מאוד דק הוא הנשאר הפסולת
הנה  הרבה ופסולת בסיג מעורב כסף חתיכת כשלוקח
שבו  והברור המובחר תכלית יוצא הראשון בהיתוך
בבחי' נשאר השאר וכל בתכלית נקי כסף הנקרא
כל  לוקח וע"כ וטוב נקי הרבה בו מעורב אך פסולת
ויוצא  המצרף בהיתוך ומביא הנשאר הפסולת החלק

וכן  הראשון כמו טוב לא אך וטוב נקי כסף הפעם עוד
כסף  הפסולת מכל שעושה עד פעמים כמה מהתך הוא

במדר  שחלוקים רק היתוך נקי אל בא שכאשר עד יגות
והנקי  הטוב כל הפסולת מן ניטל שכבר יותר האחרון
מעט  רק ממנו לברר יוכל לא גם יותר פסולת רק ואינו
נשאר  שלא עד כו' הערך שפלות בתכלית זה וגם מזעיר
וזורקין  עוד ממנו לברר שא"א גס היותר הפסולת רק
הפכים  ב' הן הללו אופנים שב' ונמצא חוצה אותו
הא' בהיתוך הראשון דבבירור המדריגות בסידור
מעורב  והנקי מכולם יותר בגסות הנשאר הפסולת
להיפוך  האחרון ובהיתוך ביותר פסולת בריבוי
בתכלית  נשאר והנקי ביותר דק הנשאר שהפסולת
בירור  באופן אבל כנ"ל עוד בירור שא"צ מה העילוי
בו  מעורב הפסולת הראשון שבהיתוך הוא נהפוך השני
טוב  היותר רק ממנו ימצא לא כי והנקי הטוב ריבוי
האחרון  ובהיתוך המובחר תכלית והנקי כו' ומובחר
שבפסולת  הגסות תכלית רק שנשאר להיפוך שבו
בשפלות  הוא היינו שמבררים והנקי לחוץ שנזרק

וד"ל: כנ"ל בתכלית המדריגה
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להבין Â˘ÚÏ˙(שפ"ו) הנה כסותו. כנפי על ציצית
מ"ש  עפ"י זו, מצוה ענין שרש
מקיף  אור הוא שהטלית בפע"ח האריז"ל בכוונות
נק' ולפיכך רגלו, עד מראשו שמקיפו לז"א הגדול
עשר  שבבחי' מ"ה פעמים עשר מספר שהוא טלית
ר"ל  החוזר מקיף בחי' הם והציצית דז"א, ספירות
מוחי' לו להיות בז"א המתלבשים דאו"א ממוחי'
קוצי  הכאת ע"י כך ואחר שבו בג"ר פנימי אור בבחי'
המצח  נגד בערפו דז"א רישא עד התלויין דא"א דשערי
לחוץ  הארתם ומוציא דז"א במוחי' מכה שהוא שלו
רישא  עד ונמשכים שערות בחי' והם החוזר מקיף ונק'
הם  ושם ולמטה דז"א החזה מן שהתחלתה דנוק'
במקיף  נבלעים הם למעלה משא"כ הציצית ניכרים
כי  ניכרים הם ולמטה החזה ומן הטלית שהוא הגדול

נעשו  ידיהם ועל החסדים גילוי מקום ג"כ הוא שם
נקראים  ולכן דז"א הנוקבא אל ומאירים לבנים
תכלת  ענין שם ועוד באריכות יע"ש מצוה תשמישי
זה  וביאור בעזה"י: וכמשי"ת כו' וציצית וציץ ולבן
להקדים  יש וחידותם, חכמים דברי ומליצה משל להבין
ז"ל  אמרם והוא ציצית מצות בענין המפליגי' מארז"ל
וזכרתם  אותו וראיתם ע"פ ב') מ"ג (דף דמנחות בפ"ד
זו  מצוה שקולה ל"ט) ט"ו (במדבר ה' מצות כל את
מצות  כל את מדכתיב ופירש"י כולן המצות כל כנגד
הרי  חוטין וח' קשרים וחמשה ת"ר בגי' דציצית ועוד
ראיה  כו' וזכרתם אותו וראיתם אידך ותניא תרי"ג,
זו  במצוה בחר למה זה ולהבין כו' זכירה לידי מביאה
שקולה  והיותה המצות כל זכרון דוקא ידה על להיות
הוא  הא' הקדמות. ג' תחלה להקדים צריך כולן, כנגד
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המקפת  שבנפש יחידה מבחי' הוא שברגל המחשבה
קדימה  מבלי בשוה לכולם הגוף שבכלי כוחותיה כל
שהארתה  ולהיות מכולם נעלית היא כי חבירו על לא'
כנ"ל, בו ופועלת ברגל גם מאירה לכך מקיף בבחי'
בעל  הבלתי ית' כבודו זיו שהארת למעלה יובן כמ"כ
מושג  שאינו אע"פ מאין העולמות כל את מחי' גבול
החיות  מן ותכלית קץ לאין יותר גדול והוא בתוכיותם,
מתצמצם  ממלא הנק' האו"פ בחי' כי בפנימי', המלובש
באברי  הנפש כחות במשל כנ"ל המקבל כלי מזג לפי
שאינו  לפי השכל לא בגילוי ההילוך יהי' שברגל הגוף
שבעוה"ז  החיות הנה ועד"ז השכל, צורת לקבל מוכן
ובג"ע  דצח"מ, בחי' דהיינו מאד מצומצם בכללו
בגילוי  החיות העשי' העולם רוחני' שהוא התחתון
ג"ע  הנה השפל בעוה"ז שעבודתינו אנחנו כי יותר
יותר  השכינה גילוי שם כי עבודתינו שכר הוא התחתון
תענוג  ענין ז"ל הרמב"ם שביאר וע"ד השפל מבעוה"ז
והנה  כו' שמשיגים במה נבדלים ושכליי' המלאכים
ב' (בראשית לעבדה בג"ע ויניחהו בו כתיב אדה"ר
כל  וסוף תכלית זה ג"ע הי' שחטא קודם כי ט"ו)
(אשר  השפל עולם במדריגת העולמות ההשתלשלות
העולמות) שירדו החטא מחמת העוה"ז עתה זה תמורת
בעוה"ז  עובדים שאנחנו כדרך זה בג"ע ה' עובד והי'
העליון  בג"ע עבודתו שכר א"כ והי' שכר, לקבל כדי
שלאחר  נמצא וא"כ יותר בגילוי השכינה זיו ששם
שכר  דאדה"ר עשי' בחי' נעשה העולמות שירדו החטא
הוא  העליון דג"ע וענג שכר עד"ז וכמ"כ אלינו ועונג
שם  כי האצי' אורות לגבי בלבד ועבודה מעשה בחי'
רום  עד וכן חד וגרמוהי דאיהו יותר האלקות גילוי
שנת  כי יובלות אלפים נ' ענין יובן ובזה המעלות,
השמיטה  ותחלת העולמות עליות לה' שבת השביעית
הז' אלף שהוא השביעית ושנת הראשונה כסוף השני'
עילוי  יובלות אלפים נ' עד ועד"ז יותר בעילוי שלה
שיעור  אין כי הנ"ל ע"ד לג"ע מעוה"ז כמו עילוי אחר
ההשגה  עילוי באופן להיות שיוכל העליות לריבוי
המתלבשת  האלקות הארת בבחי' וכ"ז ית', באלקותו
העולמות  ירידת כפי ומתצמצמת שהולכת בפנימיו'
גילוי  נק' הקבלה ובל' למעלה, ממטה העליות יהיו ובה
ובאצילות  בא"ק ב"ה מא"ס הנמשך וחוט קו בשם זה
בפנימיו' מתלבש שאינו החיות בחי' אבל וכו'.
כולם  את ומשוה שוה הוא הנה ומקיפם הנמצאים
נעלם  הוא הרי כי דרגין כל סוף עד דרגין כל מריש
בחי' להיותו הנמצאים מפחות כמו הנמצאים ממבחר
אותם  מחי' הוא אלא חשיבי כלא כולא דקמי' א"ס

מקיף  ובבחי' למעלה, זה פי' שנת' כמו מקיף בבחי'
ממשל  וכנ"ל ממש דעשי' דומם על גם להאיר יכול
לקיים  בגוף הנפש ירידת הי' ולזה כו': ברגל המחשבה
בחי' מב' ית' אלקותו גילוי נמשך שעי"ז ומצות תורה
מקיף  שהוא אעפ"י הסובב גם כי וממלא דסובב הנ"ל

להי  יכול המצות ע"י עכ"ז אורייתא ונעלם כי נמשך ות
הם  והמצות הנ"ל פנימי האור בחי' הוא נפקת מחכמה
חיות  שענין במ"א אצלינו כנז' סובב בחי' העליון רצון
ית' הפשוט רצונו הוא העולמות כל את המקיף זה
סוד  הוא התורה ע"י שמהאו"פ והגילוי באורך, יעו"ש
בלבד  לע"ל הוא הנ"ל מקיף האור גילוי אבל הג"ע
הבבע"ג  אלקותו גילוי עינינו יראו שאז המתים כשיחיו
(ישעי' וגו' מוריך עוד יכנף ולא וכמ"ש הנ"ל המקיף
הוא  בג"ע העסק שעיקר נודע הנה זה וביאור כ'), ל'
דרקיע  במתיבתא קמיפלגי שארז"ל כמו התורה לימוד
רבה  נוכח נוכח מאן לבן לשער קודם בהרת אם ספק
על  הכוונה אין שבודאי ועם א') פ"ו (ב"מ נחמני בר
שם  אין שהרי לפנינו שהיא כמו התורה פשטי לימוד
אלא  לבן, ושער בהרת או לשבת רשויות ד' גשמיות
הבהרת  סוד ר"ל התורה פנימיות לימוד על הכוונה
היניקה  לבן ושער השפע מניעת שענינה ברוחני'
רשויות  ד' ענין ועד"ז במקומו, כמבואר לחיצונים
מציאת  עיקר ואעפ"כ להאריז"ל, הש"ס בליקוטי כמ"ש
וזהו  ברוחניות, וההשכלה החכמה הוא זה לימוד ענין
זה  גן יכול ע"ש) ב' ל"ד (ברכות וארז"ל עדן גן פי'
הגן  כי י') ב' (בראשית וגו' מעדן יוצא ונהר ת"ל עדן
בחי' הוא משיג ומהו בהשגה אלקות גילוי הוא עצמו
כמו  בה ומלובש המאיר התענוג ע"ש עדן הנק' החכמה
חדשה  השכלה איזו משכיל כשהאדם למטה עד"מ
מתן  הוא תח"ה שהוא העוה"ב אבל תענוג, שמתמלא
הם  כי התענוגים מקור גילוי היינו מצות של שכרם
מעלה  למעלה התענוג עצמות בו שמלובש ית' רצונו
נחת  במצות וז"ש דתורה, שבחכמה התענוג מהארת
ב' מ"ו זבחים (רש"י רצוני ונעשה שאמרתי לפני רוח
לירד  יכול ע"כ יותר נעלה שהוא ולפי הנחת) ד"ה
משא"כ  ממנו נהנה הגוף שיהי' מטה מטה ולהתלבש
נשפל  להיות לו א"א כ"כ גבוה שאינו שבג"ע תענוג
לנפשות  כ"א מתגלה ואינו כ"כ מטה מטה ולהתגלות
ובל' דייקא בסופן תחלתן נעוץ כי גופים, שבלא
למטה  אורו שמגיע הכתר הארת ענין הוא הקבלה
חמימות  הגעת ממשל במ"א כמ"ש החכמה מבחי'
מאד  הרבה ביותר לארץ הסמוך השלישי באויר השמש

באורך: שם ועוד ממנו העליון האמצעי מבאויר

ziviv zeevn

•

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



רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰ÏÈË‰Â דהנה הוא והענין מים רביעית ע"י הוא
אלו  בחי' ג' ג"כ יש האדם בנפש בעבודה
על  ארז"ל דהנה בי"ע, עולמות ג' נגד שהם מחדו"מ
והנה  וגמ"ח, ועבודה התורה על עומד העולם דברים ג'
כי  מחשבה כנגד הוא הקרבנות עבודת הוא עבודה
אם  כי הכהן מחשבת ע"י תלוי הי' הקרבן עבודת עיקר
כנגד  תפלה ועכשיו הקרבן, פסול חוץ מחשבת חשב
הוא  תפלה ענין עיקר כי הכוונה, ג"כ העיקר קרבנות
כדי  אלא אינו והקול וההתבוננות, לבו שיכוון הכוונה
ותלמוד  בריאה. מחשבה כנגד והוא הכוונה לעורר
ושננתם  בם ודברת כמ"ש דיבור העיקר תורה
ברמ"ח  ערוכה אם וגו' בכל ערוכה אם ע"פ וכמארז"ל
מעשה  הוא וגמ"ח יצי'. כנגד והוא ושמורה, אברים
אמרו  והאיך כולם כנגד ות"ת אמרו כי והגם המצות.
ע"ד  הוא אך בריאה. כנגד ותפלה יצי' כנגד שהוא
הרי  ובאמת בעשי', ומקרא ביצי' משנה בבריאה תלמוד
שמשנה  דמפני הנותנת דהיא אלא מכולם, גבוה מקרא
דכל  כלל דזהו ביצי', גם נשפלה לכן מתלמוד גבוה
יותר, למטה א"ע להשפיל יכול יותר גבוה הגבוה
ת"ת  וכן בעשי', אפי' להשפיל יוכל שגבוה ומקרא
נשפל  מרצה"ע ששרשם המצות ומעשה יצי', עד נשפל

עשי'. עד
‰‰Â מח בחי' ג' לבד רביעית בחי' עוד והוא יש דו"מ,

כי  עשיתיו אף וזהו מהטו"ד, שלמעלה הרצון
אף  כי והגם רעו"ד, רביעית בחי' שמרבה ריבוי הוא אף

כי  רביעית, בחי' עוד מרבה ה"ה מ"מ הענין הפסיק
דמלכא  אברין רמ"ח פקודין רמ"ח בחי' בו יש במצות
וז' דאורייתא מצות תרי"ג כי ב"ה מרצה"ע ושרשם
וע"י  דגלגלתא, ארחין תרי"ג אור עמודי תר"ך דרבנן
וזהו  מטו"ד. שלמעלה לרצון לבוא יכול המצות עשיית
הבחי' כ"א רביעי חלק פי' אין רביעית כי הרביעית
לגילוי  הכלי עיקר כי להיות חכ' הוא ומים הרביעית.
וגסות  ישות שיש במקום כי ושפלות ביטול הוא א"ס
דוקא  הוא האמת אחד השראת ולכן כו', והוא אני אין
וקדוש  מרום וכמ"ש מ"ה כח הוא שהחכ' מפני בחכמה
עניו  משה והאיש וכמ"ש רוח ושפל דכא ואת אשכון
תוס' לקבל יכולים אין עי"ז מים רביעית וע"י מאד,
מפני  בחכ' שבה"כ הי' שלא בחכ' ולא ימותו כי יניקה,
החיצוני', עיני מסמא אבא ואור הביטול בתכלית שהוא
לחיצוני' אחיזה אין ועי"ז והחכ' הרצון הוא ובעבודה
נטילה  בל' פי' עוד ויש נט"י. ענין עיקר וזהו מהידים,
שינשאם  ידים נשיאות מל' והוא וינשאם, וינטלם מל'
מנשאים  שהיו שבכהנים כפים נשיאות והו"ע למעלה,
ידיו  את אהרן וישא כתיב דהנה הראש, כנגד אותם
שהם  דהיינו ידיו הוא והקרי כתי', ידו וארז"ל ויברכם,
ע"ק, בהאי שמאלא לית למדריגת הידים את מנשאים
כ"א  יכולים אין זה אך קודש, ידיכם שאו ועדמ"ש
את  ליטול היינו נט"י צ"ל נש"י בכללות אבל כהנים,
אל  ולקרבם יניקה תוס' יקבלו שלא מהחיצוני' הידים

הקדושה.
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ב"ה.
החסידים" "אֹוצר מערכת יד על ּבזה מֹוסר והנני . . .ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מֹורי  אבי אדֹוני קדּוּׁשת ּכבֹוד הֹוד ׁשל הּקּונטרסים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָאת
לחּיי  לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר הּקדֹוׁש, הרב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָורּבי,
עלינּו, ּיגן זכּותֹו מרֹומים, ּבגנזי נׁשמתֹו הּבא, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹולם
ו"קּונטרס  החּיים" עץ "קּונטרס ּבׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַהּידּועים
לקּונטרס  מבֹוא ּובתֹור ּולהפיצם, להדּפיסם ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָהעבֹודה"

תרצ"ב. מּׁשנת מכּתב ּבזה מצֹורף החּיים ְְְִִִֵֶַַַָָָעץ
הּמּצב  את הּדרּוׁשה ּבאריכּות לתאר ּגרמא הּזמן ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
קדּוּׁשת  ּכבֹוד הֹוד ּׁשּפרסם מעת ׁשעברּו האחדֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּׁשנים

"קּונטרס  את הּקדֹוׁש הרב ורּבי מֹורי אבי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָאדֹוני
עד  ה'" מּבית ּומעין ה"ּקּונטרס את ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָהּתפּלה"
העבֹודה", ו"קּונטרס החּיים" עץ ה"ּקּונטרס את ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּכתבֹו
ּׁשּגרמּו הּסיּבֹות על ּבהיר אֹור מפיץ היה זה ּתיאּור ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשר
גם  אׁשר ותקותי ההּוא, ּבּזמן האּלּו הּקּונטרסים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהֹופעת

חפץ. לכל עת ּכי יתּפרסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַָזה
האמּור  וכל לעד, וקּיימים חּיים צּדיקים ּדברי ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּנה
ּבחּיים  והֹוראה היא, חּיים ּתֹורת - הּנ"ל ְְְִִִִֵַַַַַַַָָּבקּונטרסים
ד' הּיׁשיבֹות, ּכל לתלמידי ּובפרט יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָלכל

יחיּו. ְֲִֵֶעליהם
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הּפתּגם  אׁשר ּפעמים ּכּמה זה אמּורה מּלתי ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכבר
אנדערׁש" איז עצמֹו1"אמעריקע על זכּות ּבליּמּוד - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַ

הּוא, מּוחלט ׁשקר - ׁשמים ויראת מצֹות ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבעניני
ּבנֹוגע  ּובפרט זֹו, ּבמדינה אׁשר להּנֹוער ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּוביחּוד
מקֹום, ּבכל ּכמֹו ּפה, הרי - הּיׁשיבֹות וחניכי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹלתלמידי
ּבהתעֹוררּות  הּלב מן הּיֹוצאת ּומּלה הגה לכל ער ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלּבם

והּדת. הּתֹורה וחיּזּוק ׁשמים יראת ְְְִִִֶַַַַָָָׁשל
הּנֹוער  את לקרב ּבכדי לאמר: עצמם את ׁשּמטעים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיׁש
ותׁשּבחֹות  ּבתהּלֹות עליו להרּבֹות עלינּו ּומצוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָלתֹורה
ּכי  האמת אבל ּותביעֹות. אזהרֹות מּוסר מּדברי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּולהּזהר
ּבׂשפתי  אליו מדּברים ּכי מרּגיׁש הּׁשֹומע הּוא. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָנהפֹו
אֹותם  יקרבּו זֹו הּׁשקר ּבדר ולא חנּופה, ודברי ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹחלקֹות

אמת. אלקים ד' ּומצֹות אמת ּתֹורת ְְֱֱֱִִֵֶֶַָֹלתֹורתנּו
ּכל  אל נפׁשיית ּבתביעה יבֹוא הּצעיר ודֹור יבֹוא ּו ְְְִִִִִֶַַָָָָָָימים
לאמר: וראׁשיהם הּיׁשיבֹות מנהלי אל ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמנהיגיו

.ek¯c ÏÚ e˙B‡ ÌzÁÎB‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓƒ¿≈«…«¿∆»««¿≈
ÏL ‰zÓ‡ ,˙Ó‡‰ ˙‡ eÏ Ìz¯Ó‡ ‡Ï ‰Ó ÈtÓƒ¿≈«…¬«¿∆»∆»¡∆¬ƒ»∆

ÌÈ˜Ï‡ ˙¯Bz.d‡eÏÈÓa ,ÌÈiÁ «¡…ƒ«ƒ¿ƒ»
ÌÈiÁa ÌÈiÁ‰ C¯c ˙‡ eÏ Ì˙È¯B‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓƒ¿≈«…≈∆»∆∆∆««ƒ««ƒ

:¯Ó‡Ï ,ÌÈÓBÈ ÌBi‰«ƒ≈…

CÏÓ eÈ·‡ ÈÙÏ ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï eÈÏÚ CÈ‡≈»≈¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ∆∆
.‡e‰ŒCe¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«»»

:eÈÏÚ ‰ÂeˆnÎÂ ,B˙¯Bz ˙‡ „BÓÏÏ eÈÏÚ CÈ‡≈»≈ƒ¿∆»¿«¿À∆»≈
."‰ÚÈÊ·e ˙˙¯a ,‰‡¯Èa ,‰ÓÈ‡a"¿≈»¿ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«

:eÈÏÚ ‰ÂeˆnÎÂ ,ÂÈ˙BˆÓ ÌÈi˜Ï eÈÏÚ CÈ‡≈»≈¿«≈ƒ¿»¿«¿À∆»≈
‰ÏB„b ‰„B·Ú ¯L‡ ,"··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa"¿ƒ¿»¿≈»¬∆¬»¿»

‡È‰2. ƒ
ההּוא? ּבּיֹום ּנצטּדק ּובּמה נאמר ְִֶַַַַַַָֹּומה

את  לסּדר ּביחּוד הּיׁשיבֹות הנהלֹות ועל ּכּוּלנּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָעלינּו
הּיׁשיבֹות  ליּמּודי ּתכנית את להתאים ּובפרט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעבֹודתנּו,
ׁשם  מקֹום רק לא הּיׁשיבֹות ׁשּיהיּו ּבאֹופן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהנהגֹותיהם
ריׁש רב, למּדן, להיֹות אי נקּיה מלאכה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָמלּמדים
חיּנּו ּבית הּיׁשיבה ׁשּתהיה אלא ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמתיבּתא
ּבגּופֹו ׁשלם יהּודי להיֹות הּתלמיד את מחּנכים ׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאׁשר
יּכירּו רֹואיו וכל ּובתֹורתֹו, (ּתפּלה) ּבנׁשמתֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָ(מצֹות),
אֹורייתא, "יׂשראל דרגין הּתלת ּכל נתקּׁשרּו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאׁשר

וסתים"... ּגּליא - וכּוּלהֹון ּבריֿהּוא, ְְְְְְִִַָָָקּודׁשא
ּומברכם  ׁשלֹומם ְְְֵַָָָהּדֹורׁש

˜ÁˆÈ ÛÒBi≈ƒ¿»
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ׁשֹונה.1 לּולב.2ִֶַָָאמריקה הלכֹות סֹוף ְְִַַָרמּב"ם

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

ÔÈ‡ וצריך ראש. כובד מתוך אלא להתפלל עומדין
פירש  ורש"י ראש". ב"כובד הכוונה מהי להבין,
יותר  הוא ההכנעה עניין ושפלות. הכנעה ראש", "כובד
לכן, רוחני. דבר על יותר היא ושפלות גשמי, דבר על
אותן. המעוררות שונות סיבות יש ושפלות להכנעה
כאשר  והחומר. הגוף שבירת היא להכנעה הסיבה
כמו, גופניים מדברים רחמנאֿליצלן נשבר מישהו
נהיה  הוא בריאות, או פרנסה ילדים, מענייני למשל,
שבטבעו  מי שאפילו במוחש רואים שאנו כפי כנוע,
מידה  אינו חוזק מלידה, חוזק בו ויש חזק אדם הוא
ממידת  יותר טובה מידה זו אבל רעה, מידה ולא טובה
אדם  החלישות, בטבע שהם כאלה ישנם החלישות.
חלש  שהוא הגוף באברי איננה והחלישות חלש,
למשל  כאשר ברוחו. לחלישות הכוונה אלא בטבעו
רוצה  שהוא הגם ולכן חלש רצון זה דבר, רוצה הוא
הדבר, את יעשה לא מקום שמכל ייתכן הדבר, את
להיפך, למשל או מאד. חלש זה יעשה, כן אם ואפילו

והגם  חלש שלו הרצון ואי הדבר את רוצה אינו הוא
יעשה  שכן עליו להשפיע קל הדבר, את רוצה שאיננו
שווים  ולאו והן מאד, חלש הוא בכל וכן הדבר, את
ההבנה  מצד לא אצלו שוים והלאו ההן אבל אצלו,
מבין  הוא שלו, ההבנה מצד הטבע. חלישות מצד אלא
חלישות  מצד אבל הדבר, את לרצות שאין טוב די
והן  רוצה שהוא מה את לעשות הן חלש, הוא הטבע
את  לו שיש מי אבל רוצה. שאינו מה את לעשות לא
בחוזק  רוצה הוא רוצה, שהוא מה הרי התוקף, מידת
ומידות  בחוזק. רוצה איננו רוצה, שאינו מה ואת
של  מידות משרתים, מידות הן והחלישות התוקף
ידם. על שמתבצעים לדברים משרתות רק הן ביצוע,
עצמן, בפני שעומדות מידות הן ויראה אהבה מידות
ובשתי  ביצוע. של מידות הן וחלישות חוזק אבל
טובה  יותר מידה היא התוקף וחלישות, תוקף המידות,
את  עושה כן הוא כאשר אפילו חלישות, כי מחלישות,
הרי  תוקף אבל בחלישות, זה אבל לעשות שצריך מה
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זה  הרי לעשות, שצריך מה את עושה הוא כאשר
התוקף, טבע את לו נתן יתברך שהשם והאדם בחוזק.
גדול, בתוקף מתנהג הוא העניינים שבכל מלידה, תוקף
יתברך  השם וחסֿושלום רחמנאֿליצלן כאשר הרי

עני  למשל כמו גשמיים בדברים אותו חולי,שובר או ות
נכנע. נהי' הוא

‰·ÈÒ‰ אבל שבירה, של העניין גם היא שפלות של
שבירה  זו שהרי והחומר הגוף שבירת של לא
אדמו"ר  שאמר כפי ההכנעה, עניין את המביאה גשמית
במצבו, התבוננות כל צריך אינו ואביון שעני האמצעי
חוי' כל ללא אזי שלו, בדלות שנזכר ומיד תיכף אלא
במרירות  הלב מעומק בבכי פורץ הוא והתעמקות
בכל  ניכרת וההכנעה בגופו, נכנע נהי' והוא גדולה,
שפלות  של הסיבה שהיא השבירה אבל שלו, התנועות
שהוא  אותו השוברת רוחנית אלא גשמית שבירה איננה
נחות  נהי' הוא השפלות. בתכלית בעצמו שבור נהי'
הוא  פשוט איש אפילו אחד, שכל עצמו, בעיני מכולם
את  רואה שהוא זאת מלבד כלומר, ממנו. אדם יותר
מגדיל  הוא עצמו, של טוב הלא ואת הזולת של הטוב
בזה  ומתעמק שלו, טוב הלא ואת הזולת של הטוב את
ובגוף  השפלות, ובתכלית מאד שבור נהי' הוא ומזה
זו  אלא ההכנעה, בעניין כמו ניכרת הזו הנמיכות אין

הרוח. נמיכות של במצב נהי' שהוא ברוח, נמיכות
נהי' הוא מרירות, הוא רוח נמיכות של והעניין
מביאה  ואינה רעה מידה זו אבל עצבות, יש ממורמר,
האדם  כאשר כי מקלקלת, עצבות אדרבה תועלת כל
ובדרך  לעשות כדי רוח המצב את לו חסר בעצבות
מאומה  לעשות אפשר שאי בייאוש נופל הוא ממילא
הוא  כאשר מרירות, אבל טוב, לא במצב נשאר והוא
אין  שבגוף רוח והנמיכות הרע הרוחני ממצבו ממורמר
הוא  הגוף שמצד לקרות יכול אדרבה כלל, ניכר זה
נכנע  לא בכלל הוא הגוף שמצד כלומר כרגיל, בכלל
שבעניין  הוא בעבודה וההבדל ברוח. רק היא והשפלות
היא  העבודה הגוף, שבירת מצד הבא ההכנעה
והן  המצות בקיום שהן ממש פועל של בעניינים
בפועל, הוא זה כל הנה טובות מידות של בהנהגה
וכהלכה  כדין בזמן לעשותה מצווה בכל שמהדר
בזה, ומהדר טובות מידות בעל הוא ובמידות ובהידור,
הרוח  שבירת בסבת הבאה השפלות מצד העבודה אבל
מזה  חוץ כלומר, בלבד. בפועל בעבודה רק לא היא
אחר  באופן הם טובות במידות והנהגה המצוות שקיום
הבנה, של בעניינים גם שלו והעבודה בחיות, לגמרי
ושפלות, הכנעה הללו, הדברים ששני אלוקות, השגת

התפילה. לפני להיות שצריך ראש הכובד הם
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z"ze p"kdia zldpdl
תרומתם. הביאו א.ל. הכנסת בית של (הועדה
את  שאלו הועדה וחברי שי' ב. מר הכנסת בית נשיא
לפי   היפה מתרומתם מרוצה הוא אם אדמו"ר כ"ק

ענה:) אדמו"ר כ"ק  ערכם
ממצבכם  מרוצה להיות טוב יותר רוצה הייתי
הישיבות  עבור כסף  זה מהגשמיות. מאשר הרוחני

mikixvרוחניות ואילו ,migxken.
בין גדול migxkenlהבדל mikixv.

מוכרחים.  רוחניות צריכים,  גשמיות
קיצור  לומדים שלכם תורה שבתלמוד שמעתי
כך? לימדו אתכם גם האם אתכם: שואל ואני חומש.
בידיהם  להחזיק לעצמם יהודים מרשים כיצד
אתם  זה ובחומש אותו, פילמסו שאפיקורסים חומש,

ילדיכם?! את מלמדים
את  רק קיצרו שהאפיקורסים תחשבו נא אל
של  שנותיהם את מקצרים הם זה בקיצור החומש.

המיסיונרים. בידי אותם ומוסרים ישראל ילדי

בהם  התורה שתלמודי לדעת ישראל בני כל על
הטומאה  ספרי ושאר חומש קיצור לומדים
ומורותיהם, מוריהם ומנהליהם, האפיקורסיים,
אותם  הרי טריפות, ואוכלים השבת את מחללים
ילדי  מביאים בהם שמד, של בתים הם תורה תלמודי
 משכבם על ינוחו אלה ילדים והורי לשמד. ישראל

יזכור. ובלי קדיש בלי  שנה ועשרים מאה אחרי
תכנית  את מכך, ידעו לא שהם הצטדקה (הועדה
שבשנה  טוען החינוך וועד החינוך, ועד מסדר החינוך
חומש, קיצור הילדים עם ללמוד צריכים הראשונה

חומש). בקיצור להתחיל יותר טוב להם
החומש  קיצור את בתכניותיו המכניס החינוך ועד
ילדי  מעבירים  האפיקורסיים הטומאה ספרי ושאר
כל  בלי להרחיקם מוכרחים ישראל. דת על ישראל
להיות  אסור כאלה אחראיים בלתי אנשים פשרות.
חינוך  ועד יהודי, חינוך על אימון שום להם ואין להם

טרף. הוא כזה
צריכים  תורה, התלמוד ומנהיגי גבאי אתם,
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יהודיות  נשמות אימללתם מידע בלי תשובה. לעשות
התורה  תלמוד את טיהרו במינות. אותם ולכלכתם
את  ולזרוק לנקות עליכם שלכם,  עתה עד  הטרף
בלתי  חינוך מועד עצמכם נערו האפיקורסי. הלכלוך

נאמנות  בידים התורה תלמוד את ומסרו כזה, אחראי
השגגה  על לכם יסלח והשי"ת שמים, יראי של

טובים. בתלמידים מאושרים ותהיו שלכם הגדולה
תהיו. ברוכים

`b`wiy ,hay 'h ,'b meil xe`
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תרצ"ג] ניסן [י"ג

שאני  איך כשו"נ, עדים כמאה עלי תעיד דלמטה ח"י

במכירה  וויילער ז"ל שמואל ב"ר אשר לר' מכרתי הח"מ

כל  כלל, שיור תנאי שום בלי מעכשיו וחלוטה גמורה

מכל  חמץ חשש רק בזה שיש מה וגם הח"מ שלי החמץ

לי  שיש מה מכל למטה המבוארים והמינים הדברים

פולקוועזי  רחוב בדירתי היינו למטה, הנזכרים בהמקומות

המבשלות  לחדר המוליך בהקארידאר 5 מעון 10 בריעזי

הנ"ל  בית הנ"ל רחוב ובדירתי הבית, תקרת שתחת הגג על

מזרחית  בקרן המבשלות שבחדר בהקלאדאוואיע 1 מעון

מקומות  בשארי הנ"ל מהדברים לי שיש מה וגם  צפונית,

בעין  חמץ עליהם שיש חמוצים וכלים ברשותי, מקום בכל

המבוארים  המקחים כפי הנ"ל אשר לר' מכרתי הכל

בקיאים, אנשים ג' שומת עפ"י או פרט כל בהרשימה

לחם  הסארטין מכל קמח היינו לי ידועים חמץ ופרטי

ושארי  טארטין פשוט לחם סוחארקעש סיטנע לחם חטים

ואדמה  עץ מרקחת מיני כל לעקוך צוקער על מינים

כל  בצוקער מטוגן אתרוג איינגימאכטש ודבש בצוקער

חומץ  שמרים וש"ש משעורים גרויפין פארפאל סובין מיני

וכל  הסארטין מכל ושפירט פשוט יי"ש פשוט חומץ יי"ג

רפואות  מיני כל מצוקער סארטין מיני כל ליקוויר, מיני

שפירטאווער  לייק חמוצים ניירות חימוץ חשש בהם שיש

הכל  לייקין, מיני וכל מאשלינער לאיק פילוטור לייק

המבוארים  המקחים כפי הנ"ל לר"א מכרתי לכל כאשר

ויש  פה נזכר שלא דברים ושארי כנ"ל, שומא עפ"י או שם

כפי  ג"כ מכרתי בהרשימה המבוארים מהדברים לי

שאפשר  כלל שומא עפ"י או בהרשימה המבואר המקחים

החמץ  מכל שיעלה ובכלל מזומן, על פה מהקונים לקבל

וכלי  חמץ פירורי וכלל והשומא, המשקל או המדידה אחר

אין  אשר וקערבלעך ונפות קרועים ושקים שבורים עצים

וכל  זה, בכלל נכלל קונה, שום עליהם ואין מקח עליהם

הר"א  ביד ורשות חמוצים. ניירות גם הנשכחים, חמץ מיני

שמחוץ  או זו שבעיר לא"י הנ"ל החמץ כל למכור הנ"ל

הנ"ל  ממקחים ביוקר ואפי' בשלו העושה כאדם לעיר

המכירה  דמי כל הנ"ל ר"א מיד וקבלתי שלו, והריוח

המותר  ועל לאט שני או"ג על שקבלתי היינו בשלימות

ע"ק  ח"י קבלתי והשומא והמשקל המדידה אחר שיעלה

לסלק  בקגא"ס בע"ק שנכנס ז"ל פסח ב"ר שי' דובער ר'

במזומנים, הלז חגה"פ אחר ימים משלשה יאוחר לא לזמן

מעכשיו  הנ"ל לר"א והכלים החמץ כל נקנה ומעתה

כל  הנ"ל לר"א השכרתי וגם כלל, שיור שום בלי לחלוטין

שלשה  כלות עד דלמטה מיום החמץ שם שמונח המקומות

דמי  כל וקבלתי לאט, עשרה במקח חגה"פ אחר ימים

ועל  סאנטים חמשים או"ג היינו בשלימות השכירות

קנוי  יהי' המקומות קנין ואגב הנ"ל, ע"ק ח"י המותר

הנ"ל  קנין על עז ויתר שאת ביתר החמץ כל הנ"ל לר"א

יהודים  מאתו שיקנו הקונים ולכל הנ"ל לר"א נותן והריני

באפשרי  שיהי' המקומות ובכל בדירותי הרגל דריסת וא"י

בקאג"ס  והשכירות המכירה כל ונעשה קונים. להכניס

כטופסי  ודלא כאסמכתא דלא ד"ת עפ"י היו"מ אופן ובכל

התרצ"ג  שנת ניסן י"ג א' עה"ח באתי ולראי' דשטרא.

ריגא. פה לפ"ק

חסידא  הרה"ק אדמו"ר באאמו"ר יצחק יוסף נאום

זצוקללה"ה  בער דוב שלום ורבנא מרנא כו' ופרישא

שניאורסאהן  זי"ע נבג"מ
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-úà ñaëå çlâé BørN-ìk-úàå åéðér úab©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´¤

å åéãâa:øäèå íéna BøNa-úà õçøìàøùééíBiáe §¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«©´
úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²

ìLe äîéîz dúðL-úaúìñ íéðøNr äL ©§¨−̈§¦®̈§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤
:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðîàéãéîräå ¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤§¤«¡¦º

éðôì íúàå øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ®̈¦§¥´
:ãrBî ìäà çút ýåýéáé-úà ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧©Ÿ¥¹¤

âì-úàå íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ
éðäå ïîMä:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .100 'r f"g zegiyÎihewl)

(ynegd

Ú¯BˆÓ - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»¿»

זאת  'ּפרׁשת - מצֹורע פ' נקראת הראׁשֹונים ְְִִִֵַַָָָָֹּבּדֹורֹות

מצֹורע'. 'ּפרׁשת הּׁשם התקּבל האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּתהיה',

החׁש ׁשּלעתידֿלבֹוא ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוטעם

הּגלּות  ּבזמן למצרע, ּבנֹוגע ּגם ּכ וטֹוב. לאֹור יהפכּו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹוהרע

ׁשל  הּתׁשּובה לעתידֿלבֹוא אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻמצֹורע

ּכ ּכזכּיֹות', לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֻהּמצרע

הראׁשֹונים  ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפ מצֹורע ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשהּמּׂשג

ׁשלילי, ּבדבר להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹלא

ׁשּלעתידֿלבֹוא  לכ רמז ּתהיה' 'זאת ּבּׁשם הׁשּתּמׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלכן

הּקרֹובים  האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א חּיּובי. ּדבר הּמצרע ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹיהיה

קֹוראים  חּיּובי, לדבר הּמצרע יהפ ׁשאז מׁשיח ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹלביאת

יהיה  הּמצֹורע ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד עלֿׁשם מצֹורע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלּפרׁשה

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר ְֶַָָָָֻרק

,ïåùàø
éðùâéèçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯

ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä-úà¤©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿
:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä úàhçkÂ©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«

ãéCeðz-ìr ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrååèâlî ïäkä ç÷ìå §©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ
:úéìàîOä ïäkä ók-ìr ÷öéå ïîMäæèìáèå ©®̈¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«§¨©³

-ìr øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîrtæéBtk-ìr øLà ïîMä øúiîe §¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À
-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïzé¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©
c ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäaí ³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©−©¬

:íLàäçéïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMa øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå øähnä Làø-ìr©´Ÿ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

èéøähnä-ìr øtëå úàhçä-úà ïäkä äNrå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhîëäìräå ¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«§¤«¡¨¯

øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬
:øäèå ïäkä åéìrñ ¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr fk zegiy ihewl)

Áe¯‰ ˙eqb ÏÚ . . Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ÔÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L,יד (רש"י ∆«¿»ƒ»ƒ«»»»««»«
ּבלבד ד) ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹון 

ּבחלקי  הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – ּדברים) ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ּפטּפּוטי

יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים ‰¯Áeהּגּוף ˙eqbׁשּמקֹומּה , ְְִִִִֵַַַ«»«ְֶָ

הּמֹופיעים  נגעים מביאה – האדם ּבנפׁש יֹותר ועמק ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּפנימי

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ְְֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבראׁש

éùéìùàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
äôeðúì íLà ãçàúìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤

:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìa ãçàáëézLe ¤¨̧¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´



iriaxריב - ci - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ
:äìò ãçàäå úàhçâëíBia íúà àéáäå ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯

-ìäà çút-ìà ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤
:ýåýé éðôì ãrBîãëNák-úà ïäkä ç÷ìå ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤

éðäå ïîMä âì-úàå íLàääôeðz ïäkä íúà ó ¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈
:ýåýé éðôìäëç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³

øähnä-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−
:ýåýé éðôìçëïäkä ïúðåøLà | ïîMä-ïî ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´
ìr Btk-ìrïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©©À©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤

íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬
:íLàäèëïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ìäðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNrå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®

:Bãé âéOz øLàîàì-úà Bãé âéOz-øLà úà ¥«£¤¬©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤
äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§®̈

:ýåýé éðôì øähnä ìr ïäkä øtëåáìúàæ §¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«Ÿ́
Bãé âéOú-àì øLà úrøö òâð Ba-øLà úøBz©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−

:Búøäèaô §¨«¢¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ ¯Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ . . ‡È·Ó (רמב"ם). ≈ƒ»¿¿»ƒ

את  לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וקּים  נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מּצבֹו ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף

'צּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי, אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ּכאן: ואף ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לקּים  מּלמעלה לֹו עֹוזרים – העׁשיר חברֹו עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומׁשּתּדל

הבטחתֹו .e¯ÈLÚa˙את ְֶַָָ«¬ƒ

éòéáøâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
ãìíëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª®̈§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

äìBì-øLà àáeòâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
:úéaa éì äàøðåìúéaä-úà epôe ïäkä äeöå ¦§¨¬¦−©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦

àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä àáé íøèa§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈
úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk̈£¤´©®̈¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬

:úéaä-úàæìòâpä äpäå òâpä-úà äàøå ¤©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
úncîãà Bà úwø÷øé úøeør÷L úéaä úøé÷a§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîeçìúéaä-ïî ïäkä àöéå ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦
:íéîé úráL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìà¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«

èìäNt äpäå äàøå éréáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpäî-úà eölçå ïäkä äeöå ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤

-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä́̈£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîàîrö÷é úéaä-úàå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©

-ìà eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîáîíéðáà eç÷ìå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²
:úéaä-úà çèå çwéâîçøôe òâpä áeLé-íàå ¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´

úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà úéaa©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬
:çBhä éøçàå úéaä-úàãîäàøå ïäkä àáe ¤©©−¦§©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈

àåä úøàîî úrøö úéaa òâpä äNt äpäå§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²
:àeä àîè úéaaäîåéðáà-úà úéaä-úà õúðå ©©−¦¨¥¬«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ

õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå§¤¥½̈§¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´
:àîè íB÷î-ìà øérìåîéîé-ìk úéaä-ìà àaäå ¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

:áørä-ãr àîèé Búà øébñäæîúéaa áëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨«

çîäNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ

òâpä àtøð ék úéaä-úà:èî-úà àhçì ç÷ìå ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬¤
:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

ð-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©
:íéiç íéîàðáæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¬¦©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ

ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä éðL | úàå§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´
äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä íãa íúàŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬

:íéîrt òáL úéaä-ìàáðúéaä-úà àhçå ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦



ריג iriax - ci - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ
:äìò ãçàäå úàhçâëíBia íúà àéáäå ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯

-ìäà çút-ìà ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤
:ýåýé éðôì ãrBîãëNák-úà ïäkä ç÷ìå ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤

éðäå ïîMä âì-úàå íLàääôeðz ïäkä íúà ó ¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈
:ýåýé éðôìäëç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³

øähnä-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−
:ýåýé éðôìçëïäkä ïúðåøLà | ïîMä-ïî ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´
ìr Btk-ìrïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©©À©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤

íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬
:íLàäèëïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ìäðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNrå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®

:Bãé âéOz øLàîàì-úà Bãé âéOz-øLà úà ¥«£¤¬©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤
äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§®̈

:ýåýé éðôì øähnä ìr ïäkä øtëåáìúàæ §¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«Ÿ́
Bãé âéOú-àì øLà úrøö òâð Ba-øLà úøBz©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−

:Búøäèaô §¨«¢¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ ¯Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ . . ‡È·Ó (רמב"ם). ≈ƒ»¿¿»ƒ

את  לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וקּים  נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מּצבֹו ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף

'צּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי, אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ּכאן: ואף ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לקּים  מּלמעלה לֹו עֹוזרים – העׁשיר חברֹו עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומׁשּתּדל

הבטחתֹו .e¯ÈLÚa˙את ְֶַָָ«¬ƒ

éòéáøâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
ãìíëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª®̈§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

äìBì-øLà àáeòâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
:úéaa éì äàøðåìúéaä-úà epôe ïäkä äeöå ¦§¨¬¦−©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦

àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä àáé íøèa§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈
úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk̈£¤´©®̈¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬

:úéaä-úàæìòâpä äpäå òâpä-úà äàøå ¤©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
úncîãà Bà úwø÷øé úøeør÷L úéaä úøé÷a§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîeçìúéaä-ïî ïäkä àöéå ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦
:íéîé úráL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìà¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«

èìäNt äpäå äàøå éréáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpäî-úà eölçå ïäkä äeöå ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤

-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä́̈£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîàîrö÷é úéaä-úàå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©

-ìà eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîáîíéðáà eç÷ìå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²
:úéaä-úà çèå çwéâîçøôe òâpä áeLé-íàå ¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´

úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà úéaa©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬
:çBhä éøçàå úéaä-úàãîäàøå ïäkä àáe ¤©©−¦§©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈

àåä úøàîî úrøö úéaa òâpä äNt äpäå§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²
:àeä àîè úéaaäîåéðáà-úà úéaä-úà õúðå ©©−¦¨¥¬«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ

õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå§¤¥½̈§¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´
:àîè íB÷î-ìà øérìåîéîé-ìk úéaä-ìà àaäå ¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

:áørä-ãr àîèé Búà øébñäæîúéaa áëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨«

çîäNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ

òâpä àtøð ék úéaä-úà:èî-úà àhçì ç÷ìå ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬¤
:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

ð-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©
:íéiç íéîàðáæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¬¦©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ

ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä éðL | úàå§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´
äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä íãa íúàŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬

:íéîrt òáL úéaä-ìàáðúéaä-úà àhçå ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦

iyiy ,iying - eh - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

õráe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬
:úrìBzä éðLáe áæàáe æøàäâð-úà çlLå ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤

äãOä éðt-ìà øérì õeçî-ìà äiçä øtvä©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®
:øäèå úéaä-ìr øtëå§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .91 'r a"lg zegiyÎihewl)

(ynegd

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â . . ÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆
ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»
Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

(רש"י)

נכּתב  ׁשם א הּמדרׁש, מן מּובא רׁש"י ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָּפרּוׁשֹו

"ממֹונם", הטמינּו ׁשהּכנענים נאמר ּבּמדרׁש ׁשֹונה. ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבצּורה

ּבּמדרׁש נכּתב עֹוד זהב". ׁשל "מטמֹונּיֹות ּכתב רׁש"י ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָואּלּו

צּין  רׁש"י ואּלּו ּובּׂשדֹות", "ּבּבּתים הטמינּו ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּכנענּיים

א עֹוסק רׁש"י לחּלּוק: וההסּבר ּבלבד. ּבּתיהם" ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ"קירֹות

מפרׁשים  ׁשאינם חז"ל ּבסּפּורי ולא הּכתּובים, ּבפרּוׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹורק

נגעי  ּבעניני רק עֹוסק ּכאן ׁשהּפסּוק והיֹות הּכתּוב. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת

ּבּׂשדֹות. הּממֹון הטמנת את ּכלל מזּכיר לא רׁש"י ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּתים,

ולא  זהב" ׁשל "מטמֹונּיֹות ׁשהטמינּו מדּגיׁש רׁש"י ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלכן

מּכדי  מצמצם מקֹום הם הּבית קירֹות ׁשּכן ממֹונם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאר

הּטרחה. את ׁשּתצּדיק ּבכּמּות נחּות, מּסּוג ממֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָלהטמין

éùéîçãð:÷úpìå úrøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©®̈§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤
äð:úéaìå ãâaä úrøöìeåðúçtqìå úàNìå §¨©¬©©¤−¤§©¨«¦§©§¥¬§©©©−©

:úøäaìåæðøähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì §©¤¨«¤§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ
:úrøvä úøBz úàæôåèàýåýé øaãéå ¬Ÿ©−©¨¨«©©§©¥´§Ÿ̈½

:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìàáéða-ìà eøac ¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©§Æ¤§¥´
áæ äéäé ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³¦«§¤Æ¨´

àîè BáBæ BøNaî:àeäâBúàîè äéäz úàæå ¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−
BáBfî BøNa íézçä-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa§®¨´§¨º¤À«¤§¦³§¨Æ¦½

àåä Búàîè:ãåéìr ákLé øLà ákLnä-ìk ª§¨−¦«¨©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²
:àîèé åéìr áLé-øLà éìkä-ìëå àîèé áfä©−̈¦§¨®§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

äõçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaå-øLà éìkä-ìr áLiäå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©¥Æ©©§¦½£¤

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä åéìr áLé¥¥¬¨−̈©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãræõçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa râpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥−©¦§©´©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬

:áørä-ãr àîèå íénaçøBäha áfä ÷øé-éëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

è:àîèé áfä åéìr ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
é-ãr àîèé åézçú äéäé øLà ìëa râpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©

íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áørä̈®̈¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåàéåéãéå áfä Ba-òbé øLà ìëå §¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå íéna óèL-àì«Ÿ¨©´©®̈¦§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãráéøáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe ©¨¨«¤§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®

:íéna óèMé õr-éìk-ìëåâéáfä øäèé-éëå §¨̧§¦¥½¦¨¥−©¨«¦§¦«¦§©³©¨Æ
ñaëå Búøäèì íéîé úráL Bì øôñå BáBfî¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´

:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâaãéíBiáe §¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«©´
zL Bì-çwé éðéîMääðBé éða éðL Bà íéøú é ©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´®̈

íðúðe ãrBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì | àáe¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈
:ïäkä-ìàåèúàhç ãçà ïäkä íúà äNrå ¤©Ÿ¥«§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈

ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå äìò ãçàäå§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−
:BáBfîñ ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙Ú¯ˆÏe(נה זּכרֹון (יד, "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ¿»«««∆∆¿«»ƒְְִֵַַָָ

ז"ל  קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונים

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם". היּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹׁשּלא

רק  הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנגע

ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ּבׂשרֹו), (ּבעֹור ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבחיצֹונּיּותֹו

חיצֹוני  רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאין

הּגיע  לא איׁש ׁשּכן ההם, ּבּימים ּגם נדיר היה ולכן ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבתכלית;

זֹו. ְְַָלדרּגה

éùéùæèõçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬
:áørä-ãr àîèå BøNa-ìk-úà íénaæé-ìëå ©©²¦¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¨

òøæ-úáëL åéìr äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áørä-ãr àîèå íéna ñaëåçéøLà äMàå §ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧

íéná eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´©©½¦
:áørä-ãr eàîèåôèéäáæ äéäú-ék äMàå §¨«§−©¨¨«¤§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈

äéäz íéîé úráL døNáa dáæ äéäé íc̈²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨®̈¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:áørä-ãr àîèé da râpä-ìëå dúcðáëìëå §¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬©¨¨«¤§ŸÁ

-øLà ìëå àîèé dúcða åéìr ákLz øLà£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ£¤



xihtnריד ,iriay - eh - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àîèé åéìr áLzàëñaëé dákLîa râpä-ìëå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©§¦§¨®̈§©¥¯
åéãâa:áørä-ãr àîèå íéna õçøåáë-ìëå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨̧

åéãâa ñaëé åéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨®̈§©¥¯§¨¨²
:áørä-ãr àîèå íéna õçøåâë-ìr íàå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧©«

-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤
:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëáëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ

ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léà ákLéú ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´
:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîéñ ¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«

äëàìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éë Bà dúcð-úr¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèåë-ìk ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«¨
dáBæ éîé-ìk åéìr ákLz-øLà ákLnä©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìræërâBpä-ìëå ¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«§¨©¥¬©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé íä−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçëúráL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå ¨¨«¤§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬
:øäèz øçàå íéîé̈¦−§©©¬¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L(יט מן (טו, היא נּדה ּדם ƒ¿«»ƒƒ¿∆¿ƒ»»ִִִַָ

והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקללֹות

ּדם  נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ּבּה יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהחטא

ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי ד)טמא. (קמו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

"ואת  הּיעּוד יקּים אז ּכי – נּדה אּסּור יּתר ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּלעתידֿלבֹוא

הּטמאה  מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻרּוח

הּדעת. עץ חטא ׁשל ְְֲֵֵֶַַַַָֻוהּזהמא

éòéáùèëBà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬
çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða éðL§¥−§¥´®̈§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©

:ãrBî ìäàìúàhç ãçàä-úà ïäkä äNrå ¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈
ýåýé éðôì ïäkä äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤−̈Ÿ®̈§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:dúàîè áBfîàììûøNé-éða-úà ízøfäå ¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−
-úà íànèa íúàîèa eúîé àìå íúàîhî¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤

:íëBúa øLà éðkLîáìøLàå áfä úøBz úàæ ¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧
:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî àözâìäåcäå ¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ

Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈§¦¾
:äàîè-ír ákLé øLàttt £¤¬¦§©−¦§¥¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúéå.àaø dîL Lc÷úéïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .97 'r a"lg zegiyÎihewl)

(ynegd

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â . . ÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆

ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ

‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»

Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

(רש"י)

אמירה  מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

נגעי  הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו לכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָודּבּור.

ּדוקא  זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עֹון על הּבאים ְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹצרעת,

ׁשּכח  ללּמדנּו זהב": ׁשל "מטמֹונּיֹות טמּונים היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבבּתיהם

נּתן  מּדה ּבאֹותּה א רעים, לדברים מנּצל להיֹות יכֹול ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָֻהּדּבּור

את  לבּטל רק לא הּנגעים, מּטרת זֹוהי טֹובים. לדברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלנּצלֹו

הּדּבּור  עם להׁשּתּמׁש ׁשאפׁשר לגּלֹות ּגם אּלא הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדּבּור

זהב). ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים ְְִִִִֶַָָָלדברים

øéèôîàìàìå íúàîhî ìûøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ
øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa eúîé̈ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬

:íëBúaáìepnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ §¨«¬Ÿ©−©®̈©«£¤̧¥¥¬¦¤²
:dá-äàîèì òøæ-úáëLâìáfäå dúcða äåcäå ¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ

-ír ákLé øLà Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà¤½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦
:äàîèttt §¥¨«



רטו xihtn ,iriay - eh - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àîèé åéìr áLzàëñaëé dákLîa râpä-ìëå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©§¦§¨®̈§©¥¯
åéãâa:áørä-ãr àîèå íéna õçøåáë-ìëå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨̧

åéãâa ñaëé åéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨®̈§©¥¯§¨¨²
:áørä-ãr àîèå íéna õçøåâë-ìr íàå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧©«

-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤
:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëáëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ

ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léà ákLéú ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´
:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîéñ ¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«

äëàìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éë Bà dúcð-úr¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèåë-ìk ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«¨
dáBæ éîé-ìk åéìr ákLz-øLà ákLnä©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìræërâBpä-ìëå ¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«§¨©¥¬©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé íä−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçëúráL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå ¨¨«¤§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬
:øäèz øçàå íéîé̈¦−§©©¬¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L(יט מן (טו, היא נּדה ּדם ƒ¿«»ƒƒ¿∆¿ƒ»»ִִִַָ

והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקללֹות

ּדם  נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ּבּה יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהחטא

ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי ד)טמא. (קמו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

"ואת  הּיעּוד יקּים אז ּכי – נּדה אּסּור יּתר ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּלעתידֿלבֹוא

הּטמאה  מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻרּוח

הּדעת. עץ חטא ׁשל ְְֲֵֵֶַַַַָֻוהּזהמא

éòéáùèëBà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬
çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða éðL§¥−§¥´®̈§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©

:ãrBî ìäàìúàhç ãçàä-úà ïäkä äNrå ¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈
ýåýé éðôì ïäkä äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤−̈Ÿ®̈§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:dúàîè áBfîàììûøNé-éða-úà ízøfäå ¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−
-úà íànèa íúàîèa eúîé àìå íúàîhî¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤

:íëBúa øLà éðkLîáìøLàå áfä úøBz úàæ ¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧
:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî àözâìäåcäå ¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ

Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈§¦¾
:äàîè-ír ákLé øLàttt £¤¬¦§©−¦§¥¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúéå.àaø dîL Lc÷úéïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
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(רש"י)

אמירה  מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

נגעי  הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו לכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָודּבּור.

ּדוקא  זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עֹון על הּבאים ְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹצרעת,

ׁשּכח  ללּמדנּו זהב": ׁשל "מטמֹונּיֹות טמּונים היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבבּתיהם

נּתן  מּדה ּבאֹותּה א רעים, לדברים מנּצל להיֹות יכֹול ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָֻהּדּבּור

את  לבּטל רק לא הּנגעים, מּטרת זֹוהי טֹובים. לדברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלנּצלֹו

הּדּבּור  עם להׁשּתּמׁש ׁשאפׁשר לגּלֹות ּגם אּלא הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדּבּור

זהב). ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים ְְִִִִֶַָָָלדברים
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d˙c· ‰Âc‰Â(לג מן (טו, היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ¿«»»¿ƒ»»ְִִִֶַַַָָ

והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקללֹות

ּדם  נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ּבּה יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהחטא

לעמד  לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

ּדקיימאֿלן  מאי לפי (אף ּבעיר ּבעלּה אין אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻּבטמאתּה

מהרע  הּטהרה על מֹורה זה ּכי – מצוה) לאו ּבזמּנּה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּטבילה

הּדעת. עץ חטא ׁשל ְְֲֵֵֶַַַַָֻוהּזהמא
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המשך ביאור למס' חולין ליום שטי עמ' א

כללות עניין הענווה קשור עם עניין השמחה, כי מצד העדר הרגשת עצמו שאינו מחשיב את עצמו, הרי יודע שלא מגיע לו כלום, וכל 
מה שנותנים לו – מסתפק בזה ושמח בזה מאוד כו'.

ממאמר שבת פרשת מצורע, ה'תשכ"ה



לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע - שבת הגדול בערים שונות בעולם רכב
זמני יום ראשון ויום שבת
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6:246:148:558:499:369:3110:4310:3913:2513:2419:2219:2919:5320:0019:1020:12ארה״ב, שיקגו )ק(

6:396:409:059:059:359:3510:3610:3513:0513:0318:3018:2618:5318:4918:0818:58בוליביה, לה-פס )ח(

7:056:529:329:2310:2310:1611:3211:2614:1814:1720:2520:3521:0121:1220:1521:27בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:066:539:339:2410:2410:1611:3211:2714:1814:1720:2420:3421:0121:1120:1521:26בלגיה, בריסל )ק(

6:176:198:408:409:119:1110:1110:1112:3912:3718:0517:5918:2418:1917:4218:28ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:056:078:288:288:598:599:599:5912:2712:2517:4917:4318:1318:0717:2618:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:236:108:508:419:419:3410:5010:4413:3613:3519:4519:5520:2020:3119:3820:46בריטניה, לונדון )ק(

6:296:158:548:449:489:4010:5710:5213:4513:4419:5520:0620:3320:4519:4921:01בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:286:148:548:449:479:3910:5610:5013:4213:4219:5220:0320:2820:4019:4320:56גרמניה, ברלין )ק(

6:506:379:189:0910:0710:0011:1511:1014:0114:0020:0620:1620:4220:5219:5621:07גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:196:228:408:419:129:1310:1310:1212:3912:3818:0618:0018:2418:1817:4318:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:286:239:028:589:329:2910:3710:3413:1213:1018:5418:5519:1719:1918:3719:28הודו, מומבאי )ח(

6:246:208:588:559:299:2610:3310:3013:0813:0718:5018:5119:1319:1518:3319:24הודו, פונה )ח(

6:116:008:418:339:279:2010:3510:3013:1913:1819:2119:3019:5520:0419:1020:18הונגריה, בודפשט )ק(

5:355:258:078:008:478:419:549:4912:3512:3418:3118:3819:0119:0818:1819:20טורקיה, איסטנבול )ח(

7:026:539:359:2910:1310:0811:1911:1513:5913:5819:5319:5920:2220:2819:4020:39יוון, אתונה )ק(

6:336:229:038:559:489:4210:5610:5113:4013:3919:4219:5020:1520:2419:3120:37מולדובה, קישינב )ק(



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע - שבת הגדול בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:256:208:598:559:299:2610:3410:3113:0913:0818:5118:5319:1519:1718:3519:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:547:028:599:029:419:4410:3910:4013:0213:0018:0917:5818:4018:3017:4218:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:485:428:228:188:558:5110:009:5712:3712:3618:2418:2718:4918:5318:0919:03נפאל, קטמנדו )ח(

5:505:418:228:169:018:5610:0810:0412:4912:4818:4418:5019:1319:2018:2919:31סין, בייג'ין )ח(

7:037:019:349:3210:0310:0111:0611:0413:3713:3619:1119:0919:3319:3218:5219:40סינגפור, סינגפור )ח(

5:585:448:248:149:169:0910:2510:2013:1213:1119:2019:3019:5720:0819:1020:24פולין, ורשא )ק(

6:136:138:408:409:109:0910:1110:1012:4012:3918:0818:0418:3018:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

7:106:599:409:3310:2510:1811:3211:2814:1614:1520:1620:2420:4920:5720:0521:11צרפת, ליאון )ק(

7:177:059:459:3710:3310:2611:4111:3614:2614:2520:3120:4021:0521:1420:2121:29צרפת, פריז )ק(

5:535:518:258:238:548:529:579:5512:2912:2718:0418:0318:2618:2617:4518:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:496:399:209:1310:029:5611:1011:0513:5213:5119:5420:0120:2320:3019:4220:43קנדה, טורונטו )ק(

6:246:138:548:479:389:3210:4610:4113:2913:2819:3119:3920:0220:1119:1920:24קנדה, מונטריאול )ק(

6:256:178:588:539:349:3010:4010:3713:2013:1919:1119:1619:3819:4418:5719:55קפריסין, לרנקה )ק(

6:145:598:388:279:359:2610:4410:3813:3213:3219:4419:5520:2420:3719:3620:54רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:465:318:097:579:078:5910:1710:1113:0613:0519:2219:3420:0020:1319:1420:31רוסיה, מוסקבה )ח(

5:495:388:198:119:058:5810:1210:0712:5612:5518:5819:0719:3219:4118:4719:54רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:546:429:239:1510:0910:0211:1711:1214:0114:0020:0820:1620:3720:4619:5721:00שוויץ, ציריך )ק(

6:116:078:448:419:149:1110:1710:1512:5112:5018:3118:3118:5318:5418:1319:03תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00675
07/04/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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