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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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äøåúä úëøá
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.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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המשך מזמור קיט בדמוע דע

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

צרפת  בערי  תמימים  תומכי  מישיבות  נוסע  בתור  נסתדר  אשר  המודיע  מכתבו  על  במענה 

ומשתכר די פרנסתו, ובההצעה שקיבל מאז מאירלאנד נעשה שינוי לגריעותא וכו' ושואל דעתי:

להכוונה,  ומתאים  בזה,  שיצליח  רצון  ויהי  תמימים  בתומכי  בעבודתו  ימשיך  לדעתי  הנה 

וכמאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר, לאחד הנוסעים למטרה כהנ"ל, שלא להסתפק במה שבמקומות בואו 

דורש ולוקח גשמיות, אלא לתת ולזרוע רוחניות,

וידוע מרז"ל אשר אף אלו שבצדק יכולים לאמר על עצמם אני ישנה בגלותא, הנה לבם ער, 

ובפרט אז מען וועקט זיי מיט א חסידישע ווארימקייט ובדברים היוצאים מן הלב.

בברכה.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

L„Á‰ הּוא ראׁשֹון חדׁשים, ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶַָָֹ

הּׁשנה  לחדׁשי זה 1לכם ׁשּבפסּוק , ְְְֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא  ׁשעּקרּה "החדׁש", ּפרׁשת קריאת ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹמתחילה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּפסח, קרּבן הבאת על ְְֲִֶֶַַַַַָָָהּצּוּוי

הּפרׁשה  גֹו'2ּבהמׁש ׁשנה ּבן זכר תמים "ׂשה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

אדמֹו"ר  ּומבאר ּתּקחּו". העּזים ּומן הּכבׂשים ְְְִִִִִִֵַַָָָָמן

תרכ"ט  ּבׁשנת ּבמאמרֹו היא 3מהר"ׁש (ׁשהּׁשנה ְְֲֲִִֶַַַַַָָָ

הּקרּבן  הּוא ּפסח ׁשּקרּבן לאמירתֹו), הּמאה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנת

ּבׁשוה. העּזים ּומן הּכבׂשים מן ׁשּבא ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָהּיחידי

מן  ולא העּזים מן ׁשהם קרּבנֹות יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹּדהּנה,

מן  ולא הּכבׂשים מן ׁשהם קרּבנֹות ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּכבׂשים ,

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו צּבּור 4העּזים, ׁשל חּטאֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָ

וכל  הּכבׂשים, מן ּבהם ואין הּבקר מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן

להם  ואין הּבקר ּומן הּכבׂשים מן הּצּבּור ְְִִִִֵֶַַַָָָָעֹולֹות

מן  הם ׁשּבעּקרם קרּבנֹות ויׁשנם העז. מן ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָעֹולה

מן  ׁשהם העֹולה קרּבנֹות רֹוב והינּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָהּכבׂשים,

נקרא  ׁשּלכן הּקרּבנֹות, לכל ראׁש (ׁשהּוא הּתמיד ּבקרּבן ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּכבׂשים,

ּתמיד" ּבין 5"עֹולת ּתעׂשה הּׁשני הּכבׂש ואת בּבקר ּתעׂשה אחד הּכבׂש "את ( ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁשהיה 6הערּבים" חּטאת קרּבן ּכמֹו העּזים, מן הם ׁשּבעּקרם קרּבנֹות ויׁש . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו העּזים, מן הרֹוב מהּֿׁשאיןּֿכן 7עלּֿפי לחּטאת. עּזים ׂשעירי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

"מן נאמר ּפסח, ּבׁשוה.ּבקרּבן מּׁשניהם ׁשּבא ּתּקחּו", העּזים ּומן הּכבׂשים ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכבׂשים "מן נאמר ׁשּבהם קרּבנֹות ׁשּיׁש ּבזה, ּדּיּוק עֹוד להֹוסיף מן `Fויׁש ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּכתּוב 8העּזים" מה ׁשֹור9(ועלּֿדרF`כׂשבF` ׁשבעת והיה יּולד, ּכי עז ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מֹורה  "אֹו" ׁשהּלׁשֹון וגֹו'), ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו, ּתחת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָימים

הּכבׂשים "מן נאמר ּפסח ּבקרּבן מהּֿׁשאיןּֿכן לּׁשני, קֹודם הּוא onEׁשהראׁשֹון ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ¦
מן  ּבֹו יׁש ּפסח קרּבן ׁשּבכל וגם ּבׁשוה, הם ׁשּׁשניהם מּוכח ׁשּמּזה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעּזים",
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h"kyz'dו ,xc` d"k ,ycegd zyxt ,t"wie zyxt zay

מה CÈLÓÓeב) מּפני להבין ּובכדי ּבּמאמר: «¿ƒְְְֲִִִֵֵַַָָָ

מּכבׂשים, ּבעּקר היּו ְְִִִָָָָהעֹולֹות

הּטעם  יּובן (ׁשעלּֿפיֿזה העּזים מן ְִִִִֶֶַַַַַַָָָוהחּטאֹות

ּבׁשוה), העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבא ּפסח ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּקרּבן

הּקרּבן, ענין ׁשרׁש ּתחּלה להקּדים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹצרי

על  לחֹוטא יכּפר אי ּפלא, הּדבר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלכאֹורה

קרּבן  ׁשּמביא עלֿידיֿזה חטא, אׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו

הּמזּבח  על ׁשהּקׁשיא 10ּומקריבֹו להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ּבנֹוגע  ּגם אּלא חּטאת, לקרּבן ּבנֹוגע רק לא ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹהיא

ׁשל  ענין הּוא עֹולה ׁשּקרּבן ּדאף עֹולה, ְְְְְִֶֶַַַָָָָָלקרּבן

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת (ּכּמּובא ּגם 11ּדֹורֹון הרי ,( ְְֲִֵֶֶַַַָָ

ּבענין  ּכּמבאר האדם, ּבׁשלמּות נתוּסף ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹעלֿידֹו

וגֹו' מּכם" יקריב ּכי אינֹו12"אדם ולכאֹורה , ְְְְִִִִֵֶַָָָ

לפעל  הּבהמה, מן ׁשהּוא הּקרּבן יכֹול אי ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹמּובן,

אין  עֹולה לקרּבן ּבנֹוגע אמנם, ּבאדם. ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָָׁשלמּות

הדּגׁש ועּקר ,ּכלּֿכ ּגדֹולה הּקׁשיא הּקׁשיא ת ְְְְְִַַַַַַָָָָָֻֻ

הּוא  ׁשענינֹו ּדכיון חּטאת, לקרּבן ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהיא

,הּדר את ועבר ּופגם ׁשחטא מי על לכּפר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבא

האדם, ׁשל ּומּצבֹו ּבמעמדֹו חּסרֹון ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהינּו

מן  ׁשהּוא הּקרּבן יכֹול אי מּובן, אינֹו ְְִִֵֵֵֶַָָָָואםּֿכן

ּומּצבֹו ּבמעמדֹו החּסרֹון את להׁשלים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָהּבהמה,

האדם. ֶָָָׁשל

¯‡·Ïe ּומקֹור ׁשרׁש ּבאּור ּבּמאמר, מקּדים זה ¿»≈ְְֲִֵֶֶַַַָֹ

רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּצֹומח, ְְְִִֵֵֵַַַַָּבחינת

מּזל 13ז"ל  לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל ְְִֵֵֵֶֶַַָָ"אין

עׂשב  ׁשּכל ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

ּבֹו הּׁשֹופע למעלה, ּומקֹור ׁשרׁש לֹו יׁש ְְְִֵֵֶַַַָָָֹּפרטי

ּׁשּכתּוב  מּמה וכּנֹודע ּולהצמיחֹו, להחיֹותֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָָחּיּות

הּפסּוק 14ּבּזהר  לּבהמה 15על חציר מצמיח ְְִִֵַַַַַַַָָָֹ

הם  ו"עׂשב" ׁש"חציר" האדם, לעבֹודת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָועׂשב

סּוגי  ׁשני עניני ּפרטי ּבארּכה ׁשּמבאר ּולאחרי וכּו'. מלאכים ּבחינֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּתי
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שנח.)10 ע' תרכ"ט סה"מ א'רנה. ס"ע מטות אוה"ת רפט. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי גם ב.)12פ"ב.)11ראה א, ויקרא

וש"נ. .117 ע' תרצ"ו סה"מ ב.)13ראה קעא, ח"ב (בהשמטות). א רנא, ח"א זהר ו. פ"י, ב"ר ב.)14ראה יח, ח"א

יד.)15 קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביאור. דורשים פסח בקרבן אלה פרטים וגם

CÈLÓÓe מהר"ש·) תרכ"ט:Ó‡na¯הרבי החודש מפרשת הנזכר «¿ƒ««¬»
˙BÏBÚ‰ ‰Ó ÈtÓ ÔÈ·‰Ï È„Î·e'ה'עולה wÚa¯קרבנות eÈ‰ ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈»»»¿ƒ»

˙B‡hÁ‰Â ,ÌÈN·kÓ בעיקר היו ה'חטאת' ‰ÌÈfÚקרבנות ÔÓ ƒ¿»ƒ¿««»ƒ»ƒƒ
‰ÊŒÈtŒÏÚL) הטעם הבנת לאחר ∆«ƒ∆

וחטאת עולה בין האמור «Ô·eÈלהבדל
ÔÓ ‡a ÁÒt Ôa¯wL ÌÚh‰«««∆»¿«∆«»ƒ
‰ÂLa ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈN·k‰«¿»ƒƒ»ƒƒ¿»∆

השני  על אחד סוג של עדיפות ),ללא
L¯L ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»…∆
¯·c‰ ‰¯B‡ÎlL ,Ôa¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»∆ƒ¿»«»»

הוא  הקרבן מושג ‡CÈכללות ,‡Ït∆∆≈
B˙‡hÁ ÏÚ ‡ËBÁÏ ¯tÎÈ¿À««≈««»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‡ËÁ ¯L‡¬∆»»«¿≈∆
ÏÚ B·È¯˜Óe Ôa¯˜ ‡È·nL∆≈ƒ»¿»«¿ƒ«

ÁaÊn‰10? «ƒ¿≈«
‡ÈLw‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ איך ¿≈¿ƒ∆«À¿»

מכפר Ú‚Baהקרבן ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿≈«
Ú‚Ba Ìb ‡l‡ ,˙‡hÁ Ôa¯˜Ï¿»¿««»∆»«¿≈«
Ôa¯wL Û‡c ,‰ÏBÚ Ôa¯˜Ï¿»¿«»¿«∆»¿«
ÔB¯Bc ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏBÚ»ƒ¿»∆

b‡'a¯˙ומתנה ‡·enk)«»¿ƒ∆∆
'‰·eLz‰11 וזה התניא, שבספר «¿»

ה' לפני לרצון שיהיה אמנם ..." לשונו:

כקודם  יתברך לפניו וחביב ומרוצה

לקונו  רוח נחת להיות מעבודתו,החטא

על  אפילו עולה קרבן להביא צריך היה

ומיתת  כרת בה שאין קלה ַמצותֿעשה

ז"ל  רבותינו שדרשו כמו דין, בית

לו", "ונרצה פסוק על כהנים בתורת

דזבחים  קמא פרק בגמרא וכדאיתא

והיא  מצותֿעשה. על מכפרת ַדעולה

לו  ונמחל תשובה שעשה לאחר דורון

על  ופייסו במלך שסרח וכאדם העונש,

כן  פי על אף לו, ומחל פרקליטין ידי

לו  שיתרצה לפניו ומנחה דורון שולח

המלך..." פני Ìbלראות È¯‰ ,(¬≈«
B„ÈŒÏÚ רק ולא עולה, קרבן עלֿידי «»

על  לכפר שעניינו חטאת קרבן עלֿידי

‰‡„Ì,החטא  ˙eÓÏLa ÛqÂ˙ƒ¿«≈ƒ¿≈»»»
¯‡·nk החסידות ÔÈÚaבתורת «¿…»¿ƒ¿«

האמור  הכתוב של הפנימית המשמעות

B‚Â'בקרבנות "ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡"12, להתקרבות היא שהכוונה »»ƒ«¿ƒƒ∆¿
לאלוקות, e‰L‡האדם Ôa¯w‰ ÏBÎÈ CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»≈»«»¿»∆

Ì„‡a ˙eÓÏL ÏÚÙÏ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ?שיעור לאין הבהמה מן הנעלה ƒ«¿≈»ƒ¿…¿≈»»»
‰ÏBÚ Ôa¯˜Ï Ú‚Ba ,ÌÓ‡זאת עם אבל פלא אכן הוא ‡ÔÈהדבר »¿»¿≈«¿»¿«»≈

¯wÚÂ ,CkŒÏk ‰ÏB„b ‡ÈLw‰«À¿»¿»»«¿ƒ«
‡ÈLw‰ ˙Lb„‰ מהו והפליאה «¿»««À¿»

הקרבנות Ôa¯˜Ïעניין Ú‚Ba ‡È‰ƒ¿≈«¿»¿«
BÈÚL ÔÂÈÎc ,˙‡hÁ קרבן של  «»¿≈»∆ƒ¿»

ÈÓחטאת  ÏÚ ¯tÎÏ ‡aL ‡e‰∆»¿«≈«ƒ
Ì‚Ùe ‡ËÁL פגם החטא ובעקבות ∆»»»«

למעלה ‡˙גםÂבנשמתו ¯·Ú ¿»«∆
C¯c‰,התורה עלֿפי ‰eÈהנכונה «∆∆«¿

B·vÓe B„ÓÚÓa ÔB¯qÁ LiL∆≈ƒ»¿«¬»«»
ÔkŒÌ‡Âהרוחני ,Ì„‡‰ ÏL∆»»»¿ƒ≈

Ôa¯w‰ ÏBÎÈ CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»≈»«»¿»
‰Ó‰a‰ ÔÓ ‡e‰L דבר שהיא ∆ƒ«¿≈»

לנפש  כלל קשורה לא ולכאורה נחות,

‰ÔB¯qÁהאדם, ˙‡ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ∆«ƒ»
החטא  בעקבות «¬»¿B„ÓÚÓaשנוצר

B·vÓeהרוחני?Ì„‡‰ ÏL «»∆»»»
ÌÈc˜Ó ‰Ê ¯‡·Ïe מהר"ש הרבי ¿»≈∆«¿ƒ

¯Ó‡na,הנזכרL¯L ¯e‡a ««¬»≈…∆
‰p‰c ,ÁÓBv‰ ˙ÈÁa ¯B˜Óe¿¿ƒ««≈«¿ƒ≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡13EÏ ÔÈ‡" »¿«≈≈¿
ÏfÓ BÏ ÔÈ‡L ‰hÓlÓ ·NÚ≈∆ƒ¿«»∆≈«»

אלוקי רוחני «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰שורש
Ba ‰kn‰ עשב BÏבאותו ¯ÓB‡Â ««∆¿≈

ÈË¯t ·NÚ ÏkL ,"Ï„b מסויים ¿«∆»≈∆¿»ƒ
,‰ÏÚÓÏ ¯B˜Óe L¯L BÏ LÈ≈…∆»¿«¿»

ÚÙBM‰המשפיעBa זה בעשב «≈«
B˙BÈÁ‰Ïבפרט ˙eiÁ«¿«¬

‰nÓ Ú„BpÎÂ ,BÁÈÓˆ‰Ïe¿«¿ƒ¿«»ƒ«
¯‰fa ·e˙kM14˜eÒt‰ ÏÚ15 ∆»«…«««»

Ó‰aÏ‰בתהילים ¯ÈˆÁ ÁÈÓˆÓ«¿ƒ«»ƒ«¿≈»
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ ·NÚÂ¿≈∆«¬«»»»
ÈzL Ì‰ "·NÚ"Â "¯ÈˆÁ"L∆»ƒ¿≈∆≈¿≈
.'eÎÂ ÌÈÎ‡ÏÓ ˙BÈÁa¿ƒ«¿»ƒ¿

¯‡·nL È¯Á‡Ïeהזוהר‰k¯‡a ¿«¬≈∆¿»≈«¬À»
ÌÈÎ‡ÏÓ È‚eÒ ÈL ÈÈÚ ÈË¯tƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈≈«¿»ƒ
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ז miyceg y`x mkl dfd ycegd

ׁשהּוא  ׁשּכמֹו לבאר, ממׁשי הּנ"ל, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמלאכים

ׁשּגם  ּבבעליֿחּיים, ּגם הּוא ּכמֹוֿכן ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַּבּצֹומח,

ועלֿידיֿ למעלה, ּומקֹור ׁשרׁש לּה יׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹהּבהמה

היה  הּמזּבח, עלּֿגּבי הּבהמה את ׁשּמקריבים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזה

ׁשּׁשרׁש וכיון ּומקֹורּה. לׁשרׁשּה נפׁשּה ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֹעֹולה

לבחינת  ׁשּקדם ה'ּתהּו' מּבחינת הּוא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּבהמה

עלֿידי  לכן האדם, ׁשרׁש ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַַָָָָֹה'ּתּקּון'

ה'ּתהּו' לבחינת העלּיה ׁשּנעׂשית ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

למּלאֹות  מּׁשם נמׁש ה'ּתּקּון', לבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּׁשּקדם

כּו'. החֹוטא נפׁש לתּקן הּפגמים ְְִֵֵֶֶַַַָָּכל

ּבּמאמר,‡Cג) ּׁשּנתּבאר מה להבין צרי «ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הם  הּצֹומח ּבחינת ּומקֹור ְְִֵֵֶֶַַַֹׁשּׁשרׁש

ו"עׂשב", "חציר" ׁשּנקראים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהּמלאכים

הע  לבאּור ּׁשּנֹוגע מה רק ּדלכאֹורה, זה הרי נין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

למעלה  ּומקֹור ׁשרׁש לֹו יׁש הּצֹומח ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבחינת

ׁשּׁשרׁשּה הּבהמה, לׁשרׁש ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ(ּומּזה

ׁשּמּׁשם  ה'ּתּקּון', לבחינת ׁשּקדם ה'ּתהּו' ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבבחינת

כּו'), החֹוטא נפׁש את לתּקן ההׁשּפעה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנמׁשכת

הם  ּומק ֹור ׁשהּׁשר ׁש נפקאֿמיּנּה ְְִֵֶֶַַַָָָֹּולמאי

מדּגׁשת  ׁשּבזה לֹומר, ויׁש כּו'. ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמלאכים

ההׁשּפעה  ׁשּגם הינּו, האדם, לעבֹודת ְְֲֶַַַַַַַַָָָָָָהּׁשּיכּות

היא  הּבהמה, מן הּקרּבן עלֿידי לאדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנמׁשכת

ּבנֹוגע  ּוכמֹו ּדוקא, האדם עבֹודת ְְְְֲֵֵַַַַָָָָעלֿידי

ׁשעלֿ ההׁשּפעה ׁשלּוחי ׁשהם ׁשאף ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלּמלאכים,

הרי  למּטה, מּלמעלה ההׁשּפעה נמׁשכת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָידם

האדם  עבֹודת  הקּדמת לאחרי נעׂשה זה ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָענין

ּכּמבאר  ׁשהם 16ּדוקא, וחציר", "ּדׁשא ּבענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבסֹוד  עבֹודתנּו עלֿידי מבררים ׁשאנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהּברּורים

ׁשּמּזה  הּמלכּות, לבחינת 'מיןֿנּוקבין' ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָהעלאת

מלאכים  יׁש ּגּופא ׁשּבזה אּלא הּמלאכים, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנעׂשים

ׁשּמתּבּטלים  וחציר", "ּדׁשא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָׁשּנקראים

הּמלכּות  ּבחינת ׁשחֹוזרת יֹום, ּבכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָּומתחּדׁשים

הּמלכּות  ּבבחינת ׁשּנׁשאר ּכיון למּטה, הּׁשפע נמׁש לא ּומהם אֹותם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹו'אֹוכלת'
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קח.)16 ע' שם בסה"מ הובא – שם לזח"א מלך מקדש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÓBva ‡e‰L BÓkL ,¯‡·Ï CÈLÓÓ ,Ï"p‰ משתייכים שאליו «««¿ƒ¿»≈∆¿∆«≈«

חיות, בו המשפיע 'מזל' יש עשב שלכל וה'עשב' ‰e‡ה'חציר' ÔÎŒBÓk¿≈
¯B˜Óe L¯L dÏ LÈ ‰Ó‰a‰ ÌbL ,ÌÈiÁŒÈÏÚ·a Ìb רוחני «¿«¬≈«ƒ∆««¿≈»≈»…∆»

ÌÈ·È¯˜nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓÏומעליםÈabŒÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ¿«¿»¿«¿≈∆∆«¿ƒƒ∆«¿≈»««≈
dLÙ ‰ÏBÚ ‰È‰ ,ÁaÊn‰ של «ƒ¿≈«»»∆«¿»

לקרב  הבאה «¿«¿dL¯LÏן הבהמה
d¯B˜Óe.באלוקות למעלה הרוחני ¿»

‡e‰ ‰Ó‰a‰ L¯ML ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…∆«¿≈»
Ì„wL 'e‰z'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««…∆»«

'Ôewz'‰ ˙ÈÁ·Ï בקבלה כמבואר ƒ¿ƒ««ƒ
העולמות  בריאת לפני ובחסידות,

התיקון', 'עולם של השתלשלות' ב'סדר

'עולם  התהו'. 'עולם את ה' ברא

הספירות  אורות היינו התיקון',

לכלי  ומותאם מדוד באופן המאירים

התוהו' ב'עולם ואילו המקבלים,

שלא  רבה בעוצמה מאירים האורות

כללי  ובאופן המקבלים, כלי ערך לפי

יותר  גבוהה בדרגה הוא התוהו' 'עולם

כאן  מבואר כך ועל התיקון', מ'עולם

‡e‰L'ה'תיקון L¯Lעולם ∆…∆
Ì„‡‰'ל'תיקון קדם שה'תוהו' וכיוון »»»

הבהמה  ששורש מובן ממנו, ונעלה

האדם, משורש È„ÈŒÏÚנעלה ÔÎÏ»≈«¿≈
‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚpL ˙Ba¯w‰ של «»¿»∆«¬≈»¬ƒ»

Ì„wMהבהמה  'e‰z'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««…∆»«
ÌMÓ CLÓ ,'Ôewz'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««ƒƒ¿»ƒ»
ה'תוהו' של הנעלית מהדרגה

ÌÈÓ‚t‰ Ïk ˙B‡lÓÏ שנוצרו ¿«¿»«¿»ƒ
החטא  ‰ËBÁ‡עלֿידי LÙ Ôw˙Ï¿«≈∆∆«≈

.'eÎ
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (‚«»ƒ¿»ƒ«

,¯Ó‡na ¯‡a˙pM,הזוהר בשם ∆ƒ¿»≈««¬»
ÁÓBv‰ ˙ÈÁa ¯B˜Óe L¯ML∆…∆¿¿ƒ««≈«

חיות ה'מזל' לו ≈‰Ìשמשפיע
"¯ÈˆÁ" ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ»ƒ
‰Ó ,‰¯B‡ÎÏc ,"·NÚ"Â¿≈∆¿ƒ¿»«

ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï Ú‚BpM המדובר ∆≈«¿≈»ƒ¿»
הקרבנות, נושא היינו ≈¬‰¯Èבמאמר,

BÏ LÈ ÁÓBv‰ ˙ÈÁaL ˜¯ ‰Ê∆«∆¿ƒ««≈«≈
‰fÓe) ‰ÏÚÓÏ ¯B˜Óe L¯L…∆»¿«¿»ƒ∆

למעלה מכך  שורש יש שלצומח

L¯LÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿…∆
˙ÈÁ·a dL¯ML ,‰Ó‰a‰«¿≈»∆»¿»ƒ¿ƒ«

ÌMnL ,'Ôewz'‰ ˙ÈÁ·Ï Ì„wL 'e‰z'‰ זה נעלה ממקור «…∆»«ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ»
‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓמלמעלה,('eÎ ‡ËBÁ‰ LÙ ˙‡ Ôw˙Ï ƒ¿∆∆««¿»»¿«≈∆∆∆«≈

‡˜Ù È‡ÓÏedpÈÓŒ להוסיף חשוב מדוע כלומר מזה, יוצא מה ¿««¿»ƒ»
¯B˜Óe L¯M‰Lהצומח של העליון ‰ÌÈÎ‡Ïnהרוחני Ì‰ הנקראים ∆«…∆»≈««¿»ƒ

ו'חציר' eÎ'?'עשב'
˙Lb„Ó ‰ÊaL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»∆À¿∆∆
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ ˙eÎiM‰««»«¬«»»»
‰ÚtL‰‰ ÌbL ,eÈ‰«¿∆«««¿»»
È„ÈŒÏÚ Ì„‡Ï ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆»»»«¿≈

‰Ó‰a‰ ÔÓ Ôa¯w‰ את ומתקנת «»¿»ƒ«¿≈»
החטא, עלֿידי שנוצר È‰ƒ‡הפגם

,‡˜Âc Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»«¿»
Û‡L ,ÌÈÎ‡ÏnÏ Ú‚Ba BÓÎe¿¿≈«««¿»ƒ∆«

Ì‰LהמלאכיםÈÁeÏL ∆≈¿≈
‰ÚtL‰‰˙ÎLÓ Ì„ÈŒÏÚL ««¿»»∆«»»ƒ¿∆∆
‰ÚtL‰‰האלוקית‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»

העליונים הרוחניים «»¿hÓÏ‰העולמות
הגשמי, הזה עולם Ê‰עד ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿»∆

˙„B·Ú ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ‰NÚ«¬»¿«¬≈«¿»«¬«
¯‡·nk ,‡˜Âc Ì„‡‰16 בקבלה »»»«¿»«¿…»

ÈˆÁÂ¯",וחסידות ‡Lc" ÔÈÚa¿ƒ¿«∆∆¿»ƒ
e‡L ÌÈ¯e¯a‰ Ì‰L ישראל בני ∆≈«≈ƒ∆»

ÌÈ¯¯·Ó מהרע הטוב את מפרידים ¿»¿ƒ
לקדושה e˙„B·Úומעלים È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»≈

'ÔÈ·˜eŒÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ „BÒa¿«¬»««ƒ¿ƒ
המקבל, (מצד מלמטה התעלות כלומר

למעלה  נקבה) »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙בחינת
‰fnL ,˙eÎÏn‰ מהבירורים ««¿∆ƒ∆

ישראל  בני עבודת של הזו וההעלאה

בדרך  ה' בעבודת לאלוקות המתקרבים

למעלה  מלמטה ÌÈNÚ«¬ƒהעלאה
‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆»∆»∆»

ÌÈ‡¯˜pLעצמו ÌÈÎ‡ÏÓ LÈ≈«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
ÌÈÏha˙nL ,"¯ÈˆÁÂ ‡Lc"∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
חוזרים  כך ואחר מציאותם את מאבדים

,ÌBÈ ÏÎa ÌÈLcÁ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙¯ÊBÁL∆∆∆¿ƒ«««¿

Ì˙B‡ '˙ÏÎB‡'Â שמציאותם כך ¿∆∆»
אלה Ì‰Óe'נאבדת', Ï‡ממלאכים ≈∆…

ÔÂÈk ,‰hÓÏ ÚÙM‰ CLÓƒ¿»«∆«¿«»≈»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ¯‡LpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«««¿
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h"kyz'dח ,xc` d"k ,ycegd zyxt ,t"wie zyxt zay

ׁשּנקראים  מלאכים ויׁש וחלקיה, עצמּותּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהיֹות

הּׁשפע  ּבא ועלֿידם לעֹולם, קּימים ׁשהם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ"עׂשב"

ׁשּבין  החּלּוק הּנה יֹותר, ּובעמק ְִִֵֵֵֵֵֶֶַֹאלינּו.

לבין  וחציר" "ּדׁשא ׁשּנקראים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּמלאכים

ּבנֹוגע  ּגם הּוא "עׂשב", ׁשּנקראים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמלאכים

הּמלאכים. נעׂשים ׁשעלֿידּה האדם ְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת

ל"עׂשב" וחציר" "ּדׁשא ׁשּבין החּלּוק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדהּנה,

ׁשּצֹומח  ּבהמה מאכל הּוא וחציר" ׁש"ּדׁשא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּוא,

הּמלאכֹות  ּוׁשאר ּוזריעה חריׁשה ּבלי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמאליו

נקט" ּדפת סּדּורא מהּֿׁשאיןּֿכן 17ׁש"ּתּנא , ְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדוקא. הּזריעה עלֿידי ּׁשּצֹומח מה הּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ"עׂשב"

הּקדׁש' ּב'אּגרת מבאר ׁשהּפרֹות 18והרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

הם  והּנטיעה הּזריעה עלֿידי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּצֹומחים

מאד  והן מׁשּבחים הּכּמּות ּברּבּוי (הן מאד ְְְְְִִֵֵַַָֹֹֻ

מּכח  מאליהן מהעֹולים האיכּות) ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבמעלת

ּבנֹוגע  ּגם מּובן ּומּזה ׁשּבארץ. לבּדֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצֹומח

ׁשאף  הּנ"ל, הּמלאכים סּוגי ׁשני ׁשּבין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלחּלּוק

עבֹודת  עלֿידי  נעׂשים ׁשּׁשניהם לעיל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנתּבאר

נעׂשים  ׁשעלֿידּה העבֹודה מּכלֿמקֹום ֲֲִִֶַַָָָָָָָָָהאדם,

יֹותר  נעלית היא "עׂשב", ׁשּנקראים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמלאכים

נעׂשים  ׁשעלֿידּה העבֹודה לגּבי ּבער ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

וחציר" "ּדׁשא הּנקראים עלּֿדר19הּמלאכים , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

לגּבי  והּנטיעה  הּזריעה  ׁשעלֿידי הּצמיחה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמעלת

העבֹודה  מעלת ּגדל ּומּצד מאליו. ּׁשּצֹומח ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמה

"עׂשב", הּנקראים הּמלאכים נעׂשים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשעלֿידּה

ּדוקא. עלֿידם למּטה הּׁשפע ְְְִֶַַַַַָָָָָנמׁש
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ב.)17 עד, ב).)18שבת (קלב, ואילך.)19סוס"כ קט ע' שם סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰È˜ÏÁÂ d˙eÓˆÚ ˙BÈ‰Ï השונים החלקים וכן המלכות בחינת עצם ƒ¿«¿»«¬»∆»

חיות  משפיעים לא הם קיום אין אלה שלמלאכים וכיוון אותה, המרכיבים

ÌÏBÚÏ,למטה, ÌÈÓi˜ Ì‰L "·NÚ" ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡ÏÓ LÈÂ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈∆∆≈«»ƒ¿»
eÈÏ‡ ÚÙM‰ ‡a Ì„ÈŒÏÚÂ יש עשב שלכל נאמר אלו מלאכים ועל ¿«»»»«∆«≈≈

לו  משפיע היינו גדל, לו האומר 'מזל'

חיות.

˜elÁ‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e¿…∆≈ƒ≈«ƒ
‰ÌÈÎ‡Ïnההבדל ÔÈaL∆≈««¿»ƒ

"¯ÈˆÁÂ ‡Lc" ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ∆∆¿»ƒ
ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÈ·Ï¿≈««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

‡e‰ ,"·NÚ" בנוגע רק לא ≈∆
שלוחי  הם אם המלאכים של לפעולתם

(כמו  לא או 'עשב') בחינת (כמו השפע

אלא  וחציר') 'דשא Ú‚Baבחינת Ìb«¿≈«
d„ÈŒÏÚL Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ«¬«»»»∆«»»

ÌÈÎ‡Ïn‰ ÌÈNÚ שממשיך כפי «¬ƒ««¿»ƒ
ומבאר.

‡Lc" ÔÈaL ˜elÁ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«ƒ∆≈∆∆
"¯ÈˆÁÂ המלאכים נמשלו שלהם ¿»ƒ

השפע  שלוחי  שלו NÚ"Ï·"שאינם ¿≈∆
השפע  שלוחי שהם המלאכים נמשלו

‡e‰ "¯ÈˆÁÂ ‡Lc"L ,‡e‰∆∆∆¿»ƒ
ÁÓBvL ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó מן «¬«¿≈»∆≈«

LÈ¯Á‰האדמה  ÈÏa ÂÈÏ‡Ó≈≈»¿ƒ¬ƒ»
˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡Le ‰ÚÈ¯Êe¿ƒ»¿»«¿»
"Ë˜ ˙Ùc ‡¯ecÒ ‡pz"L17, ∆«»ƒ»¿«»«

בו  שהסדר שבת במסכת הגמרא כדברי

שאסור  המלאכות ל"ט במשנה נימנו

הוא  וכו' הזורע החורש, בשבת, לעשות

להכנת  הנחוצות המלאכות סדר לפי

ה  וכל נדרשות הפת, לא הללו מלאכות

למאכל  וחציר דשא שיהיה כדי

"NÚ·"הבהמה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈∆
È„ÈŒÏÚ ÁÓBvM ‰Ó ‡e‰«∆≈««¿≈
¯‡·Ó È¯‰Â .‡˜Âc ‰ÚÈ¯f‰«¿ƒ»«¿»«¬≈¿…»

'L„w‰ ˙¯b‡'a18 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
È„ÈŒÏÚ ÌÈÁÓBv‰ ˙B¯t‰L∆«≈«¿ƒ«¿≈

„‡Ó „‡Ó ÌÈÁaLÓ Ì‰ ‰ÚÈËp‰Â ‰ÚÈ¯f‰ לאין רבה במידה «¿ƒ»¿«¿ƒ»≈¿À»ƒ¿…¿…
‰enk˙שיעור  Èea¯a Ô‰) והנטיעה לזריעה ביחס הפרי Ô‰Âשל ≈¿ƒ««¿≈

˙eÎÈ‡‰ ˙ÏÚÓa הפרי ‰ÁÓBvוטיב ÁkÓ Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏBÚ‰Ó ( ¿«¬«»≈≈»ƒ≈¬≈∆ƒ…««≈«
ı¯‡aL Bc·Ï לשונו [וזה האדם ידי על ונטיעה זריעה של השקעה ללא ¿«∆»»∆

בעולם  האיר בראשית ימי שבז' ..." שם: הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר של

להצמיח  כלל מייןֿנוקבין העלאת בלי חינם בחסד איןֿסוף מאור הארה הזה

בחינת  מעין שהוא בשנה שנה מדי תמיד ליש מאין ופירות ואילנות עשבים

בשנה  שנה מדי יצמיחו שנים רבבות ריבוי הזה עולם יתקיים שאם איןֿסוף,

על  ואף והנטועים הזרועים והם מייןֿנוקבין, העלאת ידי על מהן שיש אלא

נגד  וגם הפרי לגבי כלל ערך לו אין הנטוע שהגרעין מאין יש כמו הם כן פי

במיני  וכן והעלין הענפים עם האילן כל

תבואה  במיני וגם וירקות זרעונים

אחד  מגרעין גרעינין מאות להתהוות

הקשין  ומכלֿשכן מאין יש כמו הוא

ידי  שעל הפירות והנה והשיבולים,

הזריעה  היא מייןֿנוקבין העלאת

מאוד  מאוד משובחים הם והנטיעה

לבדו  הצומח מכוח מאליהן מהעולים

שבארץ"].

‰fÓe צמחים בין האמור מההבדל ƒ∆
שצומחים  לצמחים מאליהם הצומחים

האדם  של ונטיעה זריעה ידי על

˜elÁÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ההבדל »«¿≈««ƒ
ÌÈÎ‡Ïn‰ È‚eÒ ÈL ÔÈaL∆≈¿≈≈««¿»ƒ

Ï"p‰ דשא בבחינת שהם אלה ««
עשב, בבחינת שהם ואלה וחציר,

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡L∆«∆ƒ¿»≈¿≈
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚ Ì‰ÈML∆¿≈∆«¬ƒ«¿≈

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú כתוצאה ¬«»»»
את מהתעוררות לעבוד למטה האדם

העולם  ואת עצמו את ולהעלות ה'

‰B·Ú„‰למעלה  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¬»
מלמטה  עובד שהאדם ה' עבודת

ÌÈNÚלמעלה  d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬ƒ
ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

,"·NÚ" ידם שעל המלאכים ≈∆
וחיות שפע ÈÏÚ˙נמשך ‡È‰ƒ«¬≈

¯˙BÈ הוא C¯Úaוהעילוי ‡lL ≈∆…¿≈∆
והשוואה, יחס כל ≈»¿Èa‚Ïללא

‰„B·Ú‰ האדם d„ÈŒÏÚLשל »¬»∆«»»
ÌÈ‡¯˜p‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ÌÈNÚ«¬ƒ««¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

"¯ÈˆÁÂ ‡Lc"19, מלאכים ∆∆¿»ƒ
מעבירים  ולא ו'נאבדים' שמתבטלים

היא 'עשב' בחינת של והיתרון וחיות, ‰ÁÈÓv‰שפע ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««¿ƒ»
‰ÚÈËp‰Â ‰ÚÈ¯f‰ È„ÈŒÏÚL ומשובחים מרובים שלה שהפירות ∆«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»

לעיל, כמבואר Ï„bיותר, „vÓe .ÂÈÏ‡Ó ÁÓBvM ‰Ó Èa‚Ï¿«≈«∆≈«≈≈»ƒ«…∆
‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ למטה האדם ‰ÌÈÎ‡Ïnשל ÌÈNÚ d„ÈŒÏÚL «¬«»¬»∆«»»«¬ƒ««¿»ƒ

‡˜Âc Ì„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ÚÙM‰ CLÓ ,"·NÚ" ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»«∆«¿«»«»»«¿»
וחציר'. 'דשא הנקראים המלאכים ידי על ולא
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ענין p‰Â‰ד) ּכללּות ׁשּנתּבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּבבאּור  ּבּמאמר ממׁשי ְְְֲִֵַַַַָָָהּקרּבנֹות,

ּדוקא, מּכבׂשים ׁשהיּו עֹולֹות ׁשּבין ְְִִִֵֶֶַַָָָהחּלּוק

החּלּוק  ּדהּנה, ּדוקא. מעּזים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלחּטאֹות

ׁשּקרּבן  הּוא, עֹולה לקרּבן חּטאת קרּבן ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבין

מהּֿׁשאיןֿ חטא, על ּכּפרה ׁשל ענין הּוא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

אין  מצותֿעׂשה, על ׁשּמכּפר אף עֹולה, קרּבן ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכן

ּדֹורֹון  ּכמֹו ּכיֿאם מּמׁש, ּכּפרה ׁשל ענין ְְִִִֶֶַַָָָָזה

הענׁש לֹו ונמחל ּתׁשּובה ׁשעׂשה ׁשּלכן 20לאחר , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מהֿ נדבה, ּבתֹורת עֹולה קרּבן להביא ְְְְְִֶַַַָָָָָָאפׁשר

על  לכּפר ׁשּבא ׁשּכיון חּטאת, קרּבן ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשאיןּֿכן

ואם  קרּבן, להביא חּיב חטא אם רק הרי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָחטא,

ׁשּמׁשמע  ּוכפי קרּבן. להביא אסּור חטא ְְְְִִֶַָָָָָָָֹלא

הכרח  אינּה העֹולה ׁשהקרבת מקֹומֹות, ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכּמה

(ּכמֹו מצותֿעׂשה על הּכּפרה ּבׁשביל ְְְֲִִִֵַַַַַָָָּכלּֿכ

ּכדאיתא  חטא), על לכּפר החּטאת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָהקרבת

הּתׁשּובה'21ּב'ּבריתא' 'אּגרת ּבתחּלת )(ׁשהּובאה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

עד  מּׁשם זז אינֹו וׁשב, מצותֿעׂשה על ְְֲִִֵֵַַַַָָָָ"עבר

הּקרּבן  הבאת ׁשאין ונמצא, לֹו". ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּמֹוחלין

עד  מּׁשם זז ו"אינֹו הּכּפרה, לענין ּכלּֿכ ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהכרח

מּובן, ּומּזה קרּבן. הביא ׁשּלא אף לֹו", ְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּמֹוחלין

ׁשּי ׁשאין לּצּדיקים ּגםּֿכן ׁשּי עֹולה ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּקרּבן

ׁשּבין  החּלּוק ּכללּות וזהּו החטא. ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבהם

הּוא  עֹולה ׁשּקרּבן חּטאת, לקרּבן עֹולה ְְְְֶַַַַָָָָָָקרּבן

ענין  הּוא חּטאת וקרּבן הּצּדיקים, עבֹודת ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָענין

ּבעליּֿתׁשּובה. ְֲֲֵַַָעבֹודת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ מן ּבא עֹולה ׁשּקרּבן הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְִֶַַַַָָָָ

מן  ּבא חּטאת וקרּבן ְְְִִַַַָָָָהּכבׂשים,

יּובן  לעּזים, ּכבׂשים ׁשּבין החּלּוק ּדהּנה, ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָהעּזים.

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עּזי 22עלּֿפי "מאיֿטעמא ֲֲִִֵֵַַַַַַָ

- ע ֹולם ׁשל ּכבר ּיתֹו אמרי, והדר ּבריׁשא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמּסגן

ׁשחֹורֹות  עּזים "סתם רׁש"י, ּומפרׁש נהֹורא", והדר חׁשֹוכא ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבריׁשא

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

שם.)20 באגה"ת הובא – ובפירש"י ב ז, זבחים א.)21ראה פו, ב.)22יומא עז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡a˙pL È¯Á‡Ï ‰p‰Â העניין „) (ותוכן ¿ƒ≈¿«¬≈∆ƒ¿»≈¿»ƒ¿««»¿»

כקרבן  הבהמה את וכשמעלים למעלה רוחני שורש יש שלבהמה הוא בקצרה

מ'תוהו' הוא הבהמה ששורש וכיוון לשורשה, עולה הבהמה נפש המזבח, על

ממשיכה  ל'תוהו' הבהמה של העלייה האדם, שורש שהוא ל'תיקון' שקדם

עלֿידי  שנוצרו הפגמים מילוי את משם

Ó‡na¯החטא), CÈLÓÓ הנזכר «¿ƒ««¬»
מהר"ש  הרבי ‰elÁ˜של ¯e‡·a¿≈«ƒ

BÏBÚ˙ההבדל ÔÈaL של בהמות ∆≈
עולה  ÌÈN·kÓקרבן eÈ‰L∆»ƒ¿»ƒ

˙B‡hÁÏ ,‡˜Âc קרבן של בהמות «¿»¿«»
Âc˜‡חטאת  ÌÈfÚÓ eÈ‰L כפי ∆»≈ƒƒ«¿»

ומבאר. שממשיך

˜elÁ‰ ,‰p‰cההבדלÔÈaL ¿ƒ≈«ƒ∆≈
‰ÏBÚ Ôa¯˜Ï ˙‡hÁ Ôa¯»̃¿««»¿»¿«»
ÔÈÚ ‡e‰ ˙‡hÁ Ôa¯wL ,‡e‰∆»¿««»ƒ¿»

‡ËÁ ÏÚ ‰¯tk ÏL וברוב ∆«»»«≈¿
לאֿ מצות על בעבירה מדובר המקרים

בשוגג, שנעשתה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óתעשה
¯tÎnL Û‡ ,‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ôk≈»¿«»«∆¿«≈

‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÏÚ לכאורה כן ואם «ƒ¿«¬≈
מכלֿ חטאת, לקרבן דומה עולה קרבן

כי  דומים הם אין Ê‰מקום ÔÈ‡≈∆
מצוותֿעשה  קיום אי על הכפרה

עולה  קרבן ÏLבאמצעות ÔÈÚƒ¿»∆
BÓk Ì‡ŒÈk ,LnÓ ‰¯tk«»»«»ƒƒ¿

ÔB¯Bcמתנה‰NÚL ¯Á‡Ï¿««∆»»
LÚ‰ BÏ ÏÁÓÂ ‰·eLz20, ¿»¿ƒ¿«»…∆

ÔÎlL כפרה מאחר הייתה שכבר ∆»≈
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»ƒ»¿«»

‰·„ ˙¯B˙a חטא היה לא אם גם ¿«¿»»
˜¯Ôaכלל, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»¿«

ÏÚ ¯tÎÏ ‡aL ÔÂÈkL ,˙‡hÁ«»∆≈»∆»¿«≈«
·iÁ ‡ËÁ Ì‡ ˜¯ È¯‰ ,‡ËÁ≈¿¬≈«ƒ»»«»

Ôa¯˜ ‡È·‰Ï,חטאת‡Ï Ì‡Â ¿»ƒ»¿»¿ƒ…
Ôa¯˜ ‡È·‰Ï ¯eÒ‡ ‡ËÁ מסוג »»»¿»ƒ»¿»

nÎa‰זה. ÚÓLnL ÈÙÎe¿ƒ∆«¿»¿«»
‰ÏBÚ‰ ˙·¯˜‰L ,˙BÓB˜Ó¿∆«¿»«»»
ÏÈ·La CkŒÏk Á¯Î‰ dÈ‡≈»∆¿≈«»«ƒ¿ƒ
BÓk) ‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÏÚ ‰¯tk‰««»»«ƒ¿«¬≈¿
ÏÚ ¯tÎÏ ˙‡hÁ‰ ˙·¯˜‰«¿»«««»¿«≈«

‡ËÁ הכרחית כן È‡„k˙‡שהיא ,( ≈¿ƒ¿ƒ»
'‡˙È¯a'a21 שלא תנאים דברי «¿«¿»

'ברייתא', נקראים במשנה נכללו

המשנה סדרי ששת בתוך באו שלא היינו חוץ, lÁ˙a˙מלשון ‰‡·e‰L)∆¿»ƒ¿ƒ«
'‰·eLz‰ ˙¯b‡' התניא LÂ·,שבספר ‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú" ( ƒ∆∆«¿»»««ƒ¿«¬≈¿»
ÌMÓ ÊÊ BÈ‡משם לזוז יספיק BÏבטרם ÔÈÏÁBnL „Ú והמחילה " ≈»ƒ»«∆¬ƒ

קרבן. ללא גם מיידית, ‰Á¯Îהיא Ôa¯w‰ ˙‡·‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈¬»««»¿»∆¿≈«
‰¯tk‰ ÔÈÚÏ CkŒÏk אי על »«¿ƒ¿«««»»

מצוותֿעשה, ÌMÓקיום ÊÊ BÈ‡"Â¿≈»ƒ»
,"BÏ ÔÈÏÁBnL „Ú מוחלין אלא «∆¬ƒ

ומיד , תיכף ‰·È‡לו ‡lL Û‡«∆…≈ƒ
Ôa¯˜.כלל »¿»

‰fÓe בא לא עולה שקרבן מהעובדה ƒ∆
לעיל, כמבואר לכפרה, «Ô·eÓ,רק

ÔkŒÌb CiL ‰ÏBÚ Ôa¯wL∆»¿«»«»«≈
Ì‰a CiL ÔÈ‡L ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ∆≈«»»∆

.‡ËÁ‰ ÔÈÚƒ¿««≈¿
˜elÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ

Ôa¯˜Ïהכללי ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÔÈaL∆≈»¿«»¿»¿«
‡e‰ ‰ÏBÚ Ôa¯wL ,˙‡hÁ«»∆»¿«»

את ‰'מסמל ˙„B·Ú ÔÈÚ של ƒ¿«¬«
‡e‰ ˙‡hÁ Ôa¯˜Â ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿»¿««»

את  ˘Ïמסמל '‰ ˙„B·Ú ÔÈÚƒ¿«¬«
.‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שקרבן לעיל האמור ¿«ƒ∆
וקרבן  הצדיקים, עבודת הוא עולה

התשובה  בעלי עבודת הוא חטאת

‡a ‰ÏBÚ Ôa¯wL ÌÚh‰ Ô·eÈ»«««∆»¿«»»
˙‡hÁ Ôa¯˜Â ,ÌÈN·k‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿»¿««»

ÌÈfÚ‰ ÔÓ ‡a.לעיל כמובא »ƒ»ƒƒ
˜elÁ‰ ,‰p‰cההבדלÔÈaL ¿ƒ≈«ƒ∆≈

ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ,ÌÈfÚÏ ÌÈN·k¿»ƒ¿ƒƒ»«ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó22 בגמרא «¬««≈

Ô‚qÓ ÈfÚ ‡ÓÚËŒÈ‡Ó"««¬»ƒ≈«¿»
,È¯Ó‡ ¯„‰Â ‡LÈ¯a הטעם מהו ¿≈»«¬«ƒ¿≈

ואחר  [העדר] בראש הולכות שהעזים

הכבשים -כך ÌÏBÚ ÏL B˙i¯·kƒ¿ƒ»∆»
¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a‡¯B‰ ¿≈»¬»«¬«¿»

כאמור  "אור", כך ואחר חושך בתחילה

ואחר  ערב' 'ויהי היה שבתחילה בתורה

בוקר', 'ויהי ¯È"L,כך L¯ÙÓe¿»≈«ƒ
˙B¯BÁL ÌÈfÚ Ì˙Ò"¿»ƒƒ¿

"‡ÎBLÁ") הלילה החושך כמו ¬»
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("נהֹורא"). לבנֹות רחלֹות סתם ְְְְֲֵָָָָ("חׁשֹוכא"),

לילה  ּבין ׁשהחּלּוק (ּבעבֹודה), ּבּנמׁשל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוענינֹו

ׁשּמאיר  ּכיון האֹור, ענין הּוא ׁשּיֹום הּוא, ְְִִֵֵֶֶַָָליֹום

ׁשהאֹור 23ׁשמׁשֿהוי' ,החׁש ענין הּוא ולילה , ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו מאיר, אינֹו ׁשמׁשֿהוי' ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל

ּגלּות  ענין והן ּכפׁשּוטֹו, הּגלּות ענין הן ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּגלּות,

הּבהמית  ונפׁש ּבגּוף נתינת 24הּנׁשמה ׁשּזֹוהי , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

חּטאת, קרּבן ולכן כּו'. החטא לענין ְְְְְִֵֵַַַַָָָָמקֹום

ּבא  ,החׁש מּצד ׁשּבא החטא על ּכּפרה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשענינֹו

חׁשֹוכא", "ּבריׁשא ענין ׁשהּוא ּדוקא, העּזים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמן

ּבאֹותּה להיֹות צרי הּתׁשּובה ׁשענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָעלּֿדר

מקֹום  ּובאֹותֹו ּפרק ּבאֹותֹו מהּֿׁשאיןּֿכן 25אּׁשה . ְְִֵֵֶֶֶַָָ

מן  ּבא הּצּדיקים, עבֹודת ׁשענינֹו עֹולה, ְְֲִִִִֶַַַַָָָָקרּבן

נהֹורא". "והדר ענין ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַַַָָהּכבׂשים,

‰zÚÓe ׁשּקר מה מן יּובן ּבא היה ּפסח ּבן ≈«»ְִֶֶַַַָָָָָ

ּדהּנה, ּבׁשוה. העּזים ּומן ְְְִִִִִֵֶַָָָהּכבׂשים

לעיל  ׁש"אֹוכלי 26נתּבאר אדּומה' ה'ּפרה ּבענין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

טמאים  ׁשהיּו אּלּו ׁשהרי לּה", צריכין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפסח

הּׁשביעי  ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּזאה ְְְְִִִִַַַַַָָֻהצרכּו

החדׁש' ל'פרׁשת ּפרה' 'ּפרׁשת ׁשּיכּות ְְִֶַַַַָָָָָָָֹ[וזֹוהי

ּכֹוס  "ּבין לּדבר  וסימן ּביניהן, מפסיקים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין

יפסיק" לא רביעי לכֹוס קרּבן 27ׁשליׁשי ולכן ,[ ְְְְְְִִִִִֵַַָָֹ

מן  ׁשּבא החּטאת ּכמֹו העּזים, מן ּבא היה ְִִִִֶֶַַַָָָָָָּפסח

ּגם  ויׁש ּבעליּֿתׁשּובה. ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהעּזים,

לא  ּכי אדּומה, לפרה צריכים ׁשאין הּפסח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאֹוכלי

וזהּו הּצּדיקים. עבֹודת ענין ׁשּזהּו טמאים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהיּו

ּתּקחּו", העּזים ּומן הּכבׂשים מן גֹו' תמים ְִִִִִִִֶַָָָָ"ׂשה
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יב.)23 פד, תהלים פל"ז.)24ע"פ תניא ב.)25ראה פו, חנ"ה )26יומא (תו"מ פרה פ' תשא דש"פ התורה חוקת זאת ד"ה

ואילך). 375 ה"ה.)27ע' פ"ג מגילה ירושלמי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שחור  ¯BÏÁ˙שהוא Ì˙Ò ("B‰¯‡"כבשים), ˙B·Ï היום כמו ¿»¿≈¿»¿»

האור  זמן (B·Úa„‰שהוא ÏLÓpa BÈÚÂ העובדים ). ישראל בני של ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬»
ה' elÁ‰L˜את ÌBÈÏההבדל), ‰ÏÈÏ ÔÈaהרוחני ‰e‡,במובן ∆«ƒ≈«¿»¿

¯È‡nL ÔÂÈk ,¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌBiL היום בעת היינו בו, ∆ƒ¿«»≈»∆≈ƒ
'ÈÂ‰ŒLÓL23, האלוקי האור ∆∆¬»»

הוי'' 'שמש בתהילים בכתוב הנקרא

,CLÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ) היינו ¿«¿»ƒ¿««…∆
ÈÂ‰ŒLÓL'זמן  ÏL ¯B‡‰L∆»∆∆∆¬»»

e‰fL ,¯È‡Ó BÈ‡ אין שבו זמן ≈≈ƒ∆∆
בעולם  אלוקי ÔÈÚגילוי ˙eÏÏk¿»ƒ¿«

˙eÏb‰ ÔÈÚ Ô‰ ,˙eÏb‰«»≈ƒ¿««»
,BËeLÙk עם כללות של הגלות ƒ¿

הגויים, בין eÏb˙ישראל ÔÈÚ Ô‰Â¿≈ƒ¿«»
LÙÂ Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰24 ומסתירים המעלימים ««¬ƒ
אלוקה  'חלק שהיא הנשמה אור על

עם È‰BfLממעל', (של הגלות ∆ƒ
בפרט) יהודי כל ושל בכלל ישראל

'eÎ ‡ËÁ‰ ÔÈÚÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»¿ƒ¿««≈¿
ייתכן  לא אלוקות גילוי מול אל שהרי

ההעלם  ורק חסֿושלום, יחטא שאדם

ועל האלקות על הנשמה וההסתר

של  לאפשרות מקום נתינת מהווה

hÁ‡˙,חטא. Ôa¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈»¿««»
‡ËÁ‰ ÏÚ ‰¯tk BÈÚL∆ƒ¿»«»»««≈¿
החטא  של עניינו והרי לעיל, כמבואר

‰CLÁ,הוא „vÓ ‡aL לפיכך ∆»ƒ««…∆
חטאת  ‰ÌÈfÚקרבן ÔÓ ‡a»ƒ»ƒƒ

‡e‰L ,‡˜Âc שחורות שהן העיזים «¿»∆
את "LÈ¯a‡מסמלות ÔÈÚƒ¿«¿≈»
,"‡ÎBLÁ,ולילה בחושך ההתחלה ¬»

והסתר, העלם ∆∆»C¯cŒÏÚהיינו
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»»ƒƒ¿
˜¯t B˙B‡a ‰M‡ d˙B‡a¿»ƒ»¿∆∆

ÌB˜Ó B˙B‡·e25 הגמרא (כדברי ¿»
לידו  שבאת "כגון הוא תשובה' ש'בעל

וניצל  ושניה ראשונה פעם עבירה דבר

באותו  אשה באותה הימנה... ופירש

שנכשל  לזמן וכל מכל שדומה מתוך ..." רש"י: ופירש מקום" באותו פרק

פרק  ואותו מקום ואותו פלונית, ראה לו ואומר עליו, מתגבר יצרו כבר בו,

חוטא). ולא מתגבר הוא ומכלֿמקום כבר", שעשית מה עשה קום הוא,

ÔÓ ‡a ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú BÈÚL ,‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»¿«»∆ƒ¿»¬«««ƒƒ»ƒ

"‡¯B‰ ¯„‰Â" ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈN·k‰,והגילוי האור עניין הוא «¿»ƒ∆ƒ¿««¬«¿»
וההעלם. החושך היפך

ÔÓe ÌÈN·k‰ ÔÓ ‡a ‰È‰ ÁÒt Ôa¯wL ‰Ó Ô·eÈ ‰zÚÓe≈«»»«∆»¿«∆«»»»ƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰ הסוגים ÏÈÚÏמשני ¯‡a˙ ,‰p‰c .‰ÂLa26 במאמר »ƒƒ¿»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

התורה' חוקת 'זאת דיבורֿהמתחיל

כי  פרשת שבת בהתוועדות שנאמר

תשכ"ט  זו, שנה פרה, פרשת תישא,

פסח  בקרבן שגם המדרש דברי אודות

נאמר  אדומה בפרה וגם 'חוקה' נאמר

יותר, חשובה אדומה ופרה 'חוקה'

שם ומבואר ‰'t¯‰כמובא ÔÈÚa¿ƒ¿««»»
ÁÒt ÈÏÎB‡"L '‰Óe„‡¬»∆¿≈∆«
el‡ È¯‰L ,"dÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ»∆¬≈≈
‰‡f‰ eÎ¯ˆ‰ ÌÈ‡ÓË eÈ‰L∆»¿≈ƒÀ¿¿«»»

אדומה  פרה ‰ÈLÈÏMמאפר ÌBia««¿ƒƒ
ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e כך ורק לטומאתם ««¿ƒƒ

פסח  מקרבן לאכול יכולים והיו נטהרו

'‰¯t ˙L¯t' ˙eÎiL È‰BÊÂ]¿ƒ«»»»«»»
ÔÈ‡L 'L„Á‰ ˙L¯Ù'Ï¿»»««…∆∆≈

,Ô‰ÈÈa ÌÈ˜ÈÒÙÓ קריאת אלא «¿ƒƒ≈≈∆
החודש  מברכים (בשבת החודש פרשת

היא  ניסן) חודש ראש בשבת או ניסן

קראו  בה השבת שאחרי בשבת תמיד

מפרשיות  (בשונה פרה פרשת את

שיכולה  פרשיות הארבע מבין אחרות

הפסקה) ביניהן cÏ·¯להיות ÔÓÈÒÂ¿ƒ»«»»
ארבע  לגבי האמורה ההלכה היא

הסדר ליל של ÒBkהכוסות ÔÈa"≈
‡Ï ÈÚÈ·¯ ÒBÎÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿¿ƒƒ…

"˜ÈÒÙÈ27 פרה פרשת בענייננו וגם «¿ƒ
היא  החודש ופרשת השלישית, היא

הפרשיות], ארבע מבין ≈«¿ÔÎÏÂהרביעית
ÁÒt Ôa¯˜ בטהרה שקשור »¿«∆«

מת ‰ÌÈfÚ,מטומאת ÔÓ ‡a ‰È‰»»»ƒ»ƒƒ
BÓkקרבןÔÓ ‡aL ˙‡hÁ‰ ¿««»∆»ƒ

‡e‰L ,ÌÈfÚ‰ כמו חטאת, קרבן »ƒƒ∆
לטהרה  מטומאה »ÈÁa¿ƒ˙המעבר
.‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»

‡Ï Èk ,‰Óe„‡ ‰¯ÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÁÒt‰ ÈÏÎB‡ Ìb LÈÂ¿≈«¿≈«∆«∆≈¿ƒƒ¿»»¬»ƒ…
ÌÈ‡ÓË eÈ‰,הפרה מאפר עליהם הזאה ידי על לטהרה זקוקים היו ולא »¿≈ƒ

ÔÓ 'B‚ ÌÈÓ˙ ‰N" e‰ÊÂ .ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«««ƒƒ¿∆∆»ƒƒ
,"eÁwz ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈN·k‰ גם מה פסח שקרבן מלמד והכתוב «¿»ƒƒ»ƒƒƒ»
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יי miyceg y`x mkl dfd ycegd

צּדיקים  - הּבחינֹות ׁשּתי יׁש ּפסח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּבקרּבן

ְֲֵַָּובעליּֿתׁשּובה.

ּגלּות LÈÂה) ּבענין ידּוע ּדהּנה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִֵֶַַָָָ

מּדֹור  ּגלּגּול היה הּדֹור ׁשאֹותֹו ְְִִִִֶַַָָמצרים,

נאמר  ׁשּבֹו לאבן,28הּפלגה, הּלבנה להם "וּתהי ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

היה  לזה ׁשהּׁשרׁש לחמר", להם היה ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהחמר

ּבאריכּות, ּבקּבלה (ּכּמבאר הראׁשֹון אדם ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹּבחטא

ּוברמז  ּבקּצּור העבֹודה 29ּובחסידּות ועלֿידי ,( ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ

גֹו' ּובלבנים" "ּבחמר ּתּקּון 30ּבמצרים נעׂשה , ְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹ

אמנם,31החטא  הּתׁשּובה. עבֹודת ענין ׁשּזהּו , ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנתּגּירּו ּכגרים אז נעׂשּו מּמצרים יצאּו ,32ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּדמי" ׁשּנֹולד ּכקטן ׁשּנתּגּיר ׁשּזה 33ו"גר ּדבר , ּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לפניֿזה, ׁשהיה מּמה ּכלל רׁשם ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחדׁש,

ענין  הּוא ניסן ּבחדׁש העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹוכּידּוע

הּצּדיקים  עם 34עבֹודת קׁשּור ּפסח ׁשּקרּבן וכיון . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

עבֹודת  ענין ׁשהּוא מצרים, ויציאת מצרים ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָּגלּות

ּבא  הּוא לכן הּצּדיקים, ועבֹודת ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּבעליּֿתׁשּובה

אֹופּני  ׁשני ּכנגד ׁשהם העּזים, ּומן הּכבׂשים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן

ּגם  הּוא וכן ּובעליּֿתׁשּובה. צּדיקים - ְְֲֲִִֵֵַַַָָָהעבֹודה

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו ּפסח, קרּבן לצּוּוי ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהקּדמה

חדׁשים, ראׁש לכם הּזה "החדׁש הּפרׁשה ְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבתחּלת

ּבזה  ׁשּגם הּׁשנה", לחדׁשי לכם הּוא ְְִֵֶֶֶַַָָָָָראׁשֹון

ועבֹודת  הּצּדיקים עבֹודת - הענינים ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָיׁשנם

אחרי  ּבא הּלבנה מֹולד ּדהּנה, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָּבעלּֿתׁשּובה.

עבֹודת  ענין ׁשּזהּו ּדוקא, והסּתר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהעלם

חדׁש, ענין ׁשהּוא עצמֹו והּמֹולד ְְְְִֶַַַַָָָָהּתׁשּובה.

ּגם  ּוכמֹוֿכן הּצּדיקים. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִִֵַַַַַָּכללּותֹו

- העבֹודה אֹופּני ׁשני היּו ּפסח, קרּבן ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבלקיחת

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו ּובעליּֿתׁשּובה, 35צּדיקים ְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

מעבֹודהֿזרה  ידיכם "מׁשכּו" ּוקחּו", ,36"מׁשכּו ְְְְֲִִֵֵֶָָָ

צאן" לכם "ּוקחּו הּתׁשּובה, עבֹודת ענין ְְְֲִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

מצוה  הּצּדיקים.36ׁשל עבֹודת ענין ׁשהּוא , ְְֲִִִִֶֶַַַַָ
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ג.)28 יא, ואילך.)29נח ב'תקנב ע' ח"ז בא באוה"ת הובא פ"א. חהמ"צ שער יד.)30פע"ח א, ואוה"ת )31שמות פע"ח

ואילך). ב תיד, ח"ב – החדשה (בהוצאה א תרכ, (ויקהל) פרשתנו תו"ח גם וראה ט,)32שם. כריתות ב. מו, יבמות ראה

.119 ע' חי"ח לקו"ש וראה א.)33א. כב, ועוד.)34יבמות שס. ע' ח"ב תרל"ו כא.)35סה"מ יב, פט"ז,)36בא שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ללמדנו העיזים מן וגם ‰BÈÁa˙הכבשים ÈzL LÈ ÁÒt Ôa¯˜aL∆¿»¿«∆«≈¿≈«¿ƒ

ÌÈ˜Ècˆ ב'כבשים'- ב'עזים'.eLzŒÈÏÚ·e·‰המרומזים המרומזים «ƒƒ«¬≈¿»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ÔÈÚa Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ

¯Bc‰ B˙B‡Lמצרים בגלות שהיו ישראל בני ÏebÏbשל ‰È‰ של ∆«»»ƒ¿
‰Ït‚‰הנשמות  ¯BcÓ שהיה ƒ««»»

בפרשת  בתורה כמסופר המבול, לאחר

הפלגה'BaLנוח, Ó‡28¯ב'דור ∆∆¡«
יהיה  שראשו מגדל לבנות רצו שהם

‰·l‰בשמים Ì‰Ï È‰zÂ"«¿ƒ»∆«¿≈»
Ì‰Ï ‰È‰ ¯ÓÁ‰Â ,Ô·‡Ï¿»∆¿«≈»»»»∆

‰ÊÏ L¯M‰L ,"¯ÓÁÏ למעשים «…∆∆«…∆»∆
שרצו  הפלגה' 'דור של רצויים הלא

חסֿושלום  בה' ËÁa‡למרוד ‰È‰»»¿≈¿
¯‡·nk) ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ«¿…»
˙e„ÈÒÁ·e ,˙eÎÈ¯‡a ‰Ïa˜a¿«»»«¬ƒ«¬ƒ

ÊÓ¯·e ¯ev˜a29È„ÈŒÏÚÂ ,( ¿ƒ¿∆∆¿«¿≈
‰„B·Ú‰ישראל בני ÌÈ¯ˆÓaשל »¬»¿ƒ¿«ƒ

'B‚ "ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa"30, ¿…∆ƒ¿≈ƒ
דור  של והחימר הלבנה בדוגמת

‰ËÁ‡הפלגה Ôewz ‰NÚ31, «¬»ƒ«≈¿
‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬««¿»

החטא. את המתקנת

e‡ˆÈ ¯L‡k ,ÌÓ‡ ישראל בני »¿»«¬∆»¿
ÌÈ¯‚k Ê‡ eNÚ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ«¬»¿≈ƒ

e¯ib˙pL32¯ib˙pL ¯‚"Â , ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿«≈
„ÏBpL ÔË˜k מחדש"ÈÓc33, ¿»»∆«»ƒ

Ba ÔÈ‡L ,L„Á ¯·c e‰fL∆∆»»»»∆≈
ŒÈÙÏ ‰È‰L ‰nÓ ÏÏk ÌL…̄∆¿»ƒ«∆»»ƒ¿≈

‰Ê,ממצרים יצאו ישראל בני וכאשר ∆
של  גלגול היו שנשמותיהם למרות

היו  למעשה הפלגה, דור של הנשמות

בהם  היה ולא לגמרי חדשה כמציאות

הפלגה, דור של ממעשיהם רושם שום

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkL Úe„iÎÂ¿«»«∆¿»»¬»
˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ÔÒÈ L„Áa¿…∆ƒ»ƒ¿«¬«

ÌÈ˜Ècv‰34 של רושם בה שאין ««ƒƒ
בני  של מצבם היה וכך קודם חטא

בגלות  שאמנם מצרים ביציאת ישראל

ותיקון  התשובה בעבודת עסקו מצרים

צדיקים. היו ממצרים ביציאה העבר,

ÌÚ ¯eL˜ ÁÒt Ôa¯wL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿«∆«»ƒ
ˆÓ ˙eÏb,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÂ ÌÈ¯ »ƒ¿«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÂ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L שני ∆ƒ¿«¬««¬≈¿»«¬«««ƒƒ
לעיל, כמבואר ביחד, ÔÓeהענינים ÌÈN·k‰ ÔÓ ‡a ‡e‰ ÔÎÏ»≈»ƒ«¿»ƒƒ

,ÌÈfÚ‰,כאחד משניהם -היינו ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL „‚k Ì‰L »ƒƒ∆≈¿∆∆¿≈«≈»¬»
.‰·eLzŒÈÏÚ·e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«¬≈¿»

‰Óc˜‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ האמורה ¿≈«««¿»»
ÁÒt,בתורה  Ôa¯˜ ÈeeˆÏ¿ƒ»¿«∆«

˙lÁ˙a ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»ƒ¿ƒ«
ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰" ‰L¯t‰«»»»«…∆«∆»∆
‡e‰ ÔBL‡¯ ,ÌÈL„Á L‡…̄√»ƒƒ
ÌbL ,"‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ»∆¿»¿≈«»»∆«
- ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ ‰Êa»∆∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
˙„B·ÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒ«¬«

‰·eLzŒÏÚa שממשיך כפי ««¿»
ומפרט.

‰·l‰ „ÏBÓ ,‰p‰c בתחילת ¿ƒ≈««¿»»
zÒ‰Â¯החודש ÌÏÚ‰ È¯Á‡ ‡a»«¬≈∆¿≈¿∆¿≈
‡˜Âc,הקודמים שבימים לאחר «¿»

הלבנה  החודש של השני החצי במשך

לגמרי, שנעלמה עד והתמעטה הלכה

e‰fL אור העלם, מתוך ההתחדשות ∆∆
חושך  לו B·Ú„˙שקדם ÔÈÚƒ¿«¬«

‰·eLz‰.לעיל ÏBn‰Â„כמבואר «¿»¿«»
הלבנה ÔÈÚשל ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆ƒ¿«
,L„Á הלבנה של במצב קשור שאינו »»

לכן, ÔÈÚקודם ‡e‰ B˙eÏÏk¿»ƒ¿«
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú קשורה שאינה ¬«««ƒƒ

שנתגייר' 'גר כמו אלא העבר בתיקון

חדשה, מציאות דהיינו שנולד' ו'קטן

לעיל. כמבואר

Ôa¯˜ ˙ÁÈ˜Ïa Ìb ÔÎŒBÓÎe¿≈«ƒ¿ƒ«»¿«
ÁÒt לקרבן אותו להקריב כדי ∆«

יותר, ‡ÈpÙBמאוחר ÈL eÈ‰»¿≈«≈
ŒÈÏÚ·e ÌÈ˜Ècˆ - ‰„B·Ú‰»¬»«ƒƒ«¬≈
·e˙kM ‰Ó e‰fL ,‰·eLz35 ¿»∆∆«∆»

לקרבן  השה לקיחת אודות זו בפרשה

"eÎLÓ"פסח  ,"eÁ˜e eÎLÓ"ƒ¿¿ƒ¿
‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È36 שהיו ¿≈∆≈¬»»»

אז, עד ההתרחקות e‰L‡עובדים ∆
B·Ú„˙מעבודהֿזרה ÔÈÚƒ¿«¬«

"Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e" ,‰·eLz‰«¿»¿»∆…
‰ÂˆÓ ÏL36ÔÈÚ ‡e‰L , ∆ƒ¿»∆ƒ¿«

.ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒ
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h"kyz'dיב ,xc` d"k ,ycegd zyxt ,t"wie zyxt zay

ׁשּצריכים ÔÎÂו) העבֹודה, ּבכללּות ּגםּֿכן הּוא ¿≈ְְֲִִִֵֶַָָָ

צּדיקים  - העבֹודה אֹופּני ׁשני ְְֲִִִֵֵַַָָלהיֹות

העׂשּויה  ּתמיד ּד"ע ֹולת העבֹודה ְְֲֲֲִֵַַָָָָָָּובעליּֿתׁשּובה,

סיני" ּכסדרן,5ּבהר ּתמידין מסּדרת, עבֹודה , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֻ

אמרּו זה עם ּוביחד הּצּדיקים, עבֹודת ענין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

ז"ל  ימיו 37רּבֹותינּו "ּכל להיֹות ׁשּצרי ְִִֵֶַָָָָ

ּכּלֹו הּיֹום ּכל עבֹודת ואףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִֵַַַַָָֻּבתׁשּובה",

הּתֹורה  ּבקּיּום מסּדרת עבֹודה להיֹות ְְְְֲִִִֶֶַָָָֻצריכה

ּבעקבתא  ּבפרט מדּגׁש זה וענין ְְְְְְְְִִִִֶָָָָֻּומצֹות.

אתא "מׁשיח ׁשהרי צּדיקּיא ּדמׁשיחא, לאתבא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּתהיה 38ּבתיּובּתא" צּדיקים אצל ׁשּגם הינּו, , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ּדלעתידֿ הּגּלּויים ׁשּכל וכיון הּתׁשּובה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעבֹודת

זמן  ּבמׁש ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹלבא

ּבזמן 39הּגלּות  העבֹודה ּגם להיֹות צריכה לכן , ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ּובעליּֿתׁשּובה. צּדיקים - האֹופּנים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּגלּות

העבֹודה, אֹופּני ׁשני לעתידֿלבא יהיּו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹּוכמֹוֿכן

ּדאתּכפיא  ּבעבֹודה מעלה ׁשּיׁש ידּוע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָּדהּנה

יׁש ּוכמֹוֿכן ּבעליּֿתׁשּובה, עבֹודת ענין ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָׁשהּוא

עבֹודת  ענין ׁשהּוא ּדאתהּפכא ּבעבֹודה ְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָמעלה

היתה  מצרים ׁשּביציאת והינּו, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהּצּדיקים,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדאתּכפיא, ּבאפן "ּכי 40העבֹודה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

אף  הרי לעתידֿלבא, מהּֿׁשאיןּֿכן העם", ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹברח

אראּנּו41ׁשּנאמר  מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

ּתצאּו" ּבחּפזֹון ׁש"ּלא ּבאפן הּגאּולה ּתהיה מּכלֿמקֹום אּלא 42נפלאֹות, , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּתּוׁשעּון" ונחת  צּדיקּיא 43"ּבׁשּובה לאתבא אתא "מׁשיח הּנה זה, עם ּוביחד , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ְְִָּבתיּובּתא".
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עה"פ. פירש"י א.)37ב. קנג, ב.)38שבת קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, לשמע"צ דרושים לקו"ת תניא )39ראה

פל"א.)40רפל"ז. תניא ה. יד, טו.)41בשלח ז, יב.)42מיכה נב, טו.)43ישעי' ל, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎÂ (Â'ה שעבודת פסח, קרבן מלקיחת החל מצרים, ביציאת שהיה כפי ¿≈

בעבודת  והן הצדיקים בעבודת הן הייתה שעה באותה ישראל בני של

‰B·Ú„‰התשובה ˙eÏÏÎa ÔkŒÌb ‡e‰ זמן בכל ואחד, אחד כל של «≈ƒ¿»»¬»
מקום, ˆÌÈ˜Ècובכל - ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿¿≈«≈»¬»«ƒƒ

,‰·eLzŒÈÏÚ·e כל של ה' ועבודת «¬≈¿»
מצד  האופנים שני בשילוב היא אחד

ÈÓz„אחד, ˙ÏBÚ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿«»ƒ
"ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈeNÚ‰5‰„B·Ú , »¬»¿«ƒ«¬»

˙¯cÒÓ,וקבועהÔÈ„ÈÓz ¿À∆∆¿ƒƒ
˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL ,Ô¯„Òk¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«¬«

,ÌÈ˜Ècv‰ שני ÌÚומצד „ÁÈ·e ««ƒƒ¿««ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê37L כל ∆»¿«≈∆

ÂÈÓÈאדם  Ïk" ˙BÈ‰Ï CÈ¯v»ƒƒ¿»»»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,"‰·eL˙aƒ¿»¿««ƒ≈
‰ÎÈ¯ˆ Blk ÌBi‰ Ïk ˙„B·Ú¬«»«À¿ƒ»
Ìei˜a ˙¯cÒÓ ‰„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬»¿À∆∆¿ƒ

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ צורך שיש הרי «»ƒ¿
הדברים. שני בין Ê‰לשלב ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆

עבודת  בין והחיבור השילוב של

הצדיקים  ועבודת «¿Lb„ÓÀהתשובה
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa Ë¯Ùaƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
'עקבות  הנקראת הגלות סוף בתקופת

הזוהר È¯‰Lמשיח' כדברי ∆¬≈
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ"»ƒ«»»¿«»»«ƒ«»

"‡z·eÈ˙a38, להשיב בא משיח ƒ¿¿»
בתשובה ‡ˆÏצדיקים ÌbL ,eÈ‰«¿∆«≈∆

Ècˆ˙„B·Ú ‰È‰z ÌÈ˜ «ƒƒƒ¿∆¬«
ÌÈÈelb‰ ÏkL ÔÂÈÎÂ ,‰·eLz‰«¿»¿≈»∆»«ƒƒ

האלוקי האור …«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡של
המשיח  בימות ÌÈÈeÏz¿ƒשיאירו

CLÓa e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈¿∆∆
˙eÏb‰ ÔÓÊ39, בזמן העבודה כי ¿««»

לגילוי  וההכשרה ההכנה היא הגלות

המשיח, בימות בעולם ≈«ÔÎÏהאלוקות
‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«»¬»

.‰·eLzŒÈÏÚ·e ÌÈ˜Ècˆ - ÌÈpÙB‡‰ ÈLa ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿≈»«ƒ«ƒƒ«¬≈¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰È ÔÎŒBÓÎe המשיח בימות ‡ÈpÙBגם ÈL ¿≈ƒ¿∆»ƒ»…¿≈«≈

‰„B·Ú‰,תשובה ובעלי צדיקים Úe„Èשל ‰p‰c החסידות LiLבתורת »¬»¿ƒ≈»«∆≈
‰ÏÚÓויתרון‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Úa הרע והכנעת ÔÈÚכפיית ‡e‰L «¬»»¬»¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«

‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú להם שיש ¬««¬≈¿»
איתו  להתמודד מצליחים והם הרע יצר

אותו, שני ÔÎŒBÓÎeולהכניע מצד ¿≈
‡Ît‰˙‡c ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»»¬»¿ƒ¿«¿»
עד  לחושך והאור לטוב הרע הפיכת

רע  של מציאות אין ∆e‰L‡שכבר
,eÈ‰Â ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÔÈÚƒ¿«¬«««ƒƒ¿«¿
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»
,‡ÈÙk˙‡c ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆¿ƒ¿«¿»

·e˙kL BÓk40ÌÚ‰ Á¯· Èk"" ¿∆»ƒ»«»»
צריכים  והיו רע בהם היה עדיין כי

מצרים, מטומאת ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלברוח
Û‡ È¯‰ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ôk≈∆»ƒ»…¬≈«

¯Ó‡pL41ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ∆∆¡«ƒ≈≈¿≈∆∆
,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ כן ואם ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

ליציאת  העתידה הגאולה בין דימיון יש

È‰z‰מצרים, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿∆
ÔBÊtÁa ‡l"L ÔÙ‡a ‰Ïe‡b‰«¿»¿…∆∆…¿ƒ»

"e‡ˆz42‰·eLa" ‡l‡ , ≈≈∆»¿»
"ÔeÚLez ˙ÁÂ43 כשאין כי »««ƒ»≈

כדי  למהר צורך אין רע של מציאות

ממנו, ‰p‰לברוח ,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆ƒ≈
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ"»ƒ«»»¿«»»«ƒ«»

"‡z·eÈ˙a שגם מובן זה ומכל ƒ¿¿»
מתוך  תהיה ה' עבודת המשיח בימות

עבודת  האופנים, שני של שילוב

התשובה. ועבודת הצדיקים
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יג

,xc` d"k ,icewtÎldwie t"y zgiy .c"qa
.h"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't

מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

כמ"פ ‡. כמו 1דובר השבוע, ימי עם הקשורים ענינים שיש זמן, עם הקשורים תומ"צ לעניני בנוגע
השנה, ימי עם הקשורים ענינים ויש בשנה; יום עם כלל קשור ואינו השבוע, ימי עם שקשור השבת, ענין
הימים  שאר וכן בשבוע, יום באיזה נפק"מ ללא ניסן, בט"ו שחל הפסח חג  וכמו בשבוע, יום עם ולא

החגים" "חג שנקרא כסלו י"ט וגם ופורים, חנוכה דרבנן, טובים הימים וכן שמדאורייתא, –2טובים
בשבוע. יום באיזה נפק"מ ללא השנה, ימי עם קשורים שכולם

בשבוע  היום עם הקשורים שהענינים והיינו, זל"ז, שייכים שאינם שונים ענינים ב' הם שלכאורה ואף
דובר  הרי – השבוע מימי מושפעים אינם השנה ימי עם הקשורים והענינים השנה, מימי מושפעים אינם

בארוכה  זה.1פעם על זה ופועלים בזה זה קשורים הענינים שב' היא שהאמת

תוקעין  אין בשבת להיות שחל ר"ה של שיו"ט מזה – לדבר בחסידות 3וראי' ומבואר לפי 4, שזהו
יכולים  ולכן בתק"ש , כ"כ צורך שאין כך, השבת, ענין ע"י  נפעלים לפעול, צריכים שתק"ש שהענינים

דרבנן. שבות מצד תק"ש לבטל הענין חכמים את להחליף השבת ענין יכול כיצד מובן: אינו ולכאורה
השנה), (תחילת השנה ימי עם קשור ר"ה ואילו השבוע, ימי עם קשור השבת שיום בשעה בה דתק"ש,

זל"ז. ושייכים קשורים אלו ענינים שב' ועכצ"ל – שונים?! ענינים ב' שהם

הענינים  (ככל דתורה בנגלה גם זה ענין בגמרא 5ומצינו כדאיתא – אהנאי 6) למוספין שבת "אטו :
התמיד  מאשר יותר נעלה באופן הוא יוהכ"פ של התמיד גם הנה ולכן (בתמי'), אהנאי" לא לתמידין

יום  השני.7שבכל הענין על פועל אחד שענין מוכח ומזה .

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם גם יובן ועל 8ועפ"ז השנה שבתות כל על שפועל בראשית לשבת בנוגע
שבעת  עם קשור ששבת כיון מובן: אינו דלכאורה – כו'") גייט אזוי כו' זיך מ'שטעלט ("ווי השנה ַכל

וכמבואר  ההיקף, זקנתי"9ימי גם הייתי "נער אמרו"10בענין העולם "שר "חוזר 11, השבת יום שלאחרי ,
הימים  עם קשור זה הרי בשבת", ראשון "יום הפעם עוד ומתחיל חוזר ולכן נער", בבחינת להיות ונמשך

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' שלאחריו, השבוע ימי והן שלפניו, השבוע ימי [הן זה שבוע אבל 12של ,[
השנה, ימי עם השבוע ימי של השייכות ע"ד לעיל האמור ע"פ אך – השנה? ימי לכל שייכותו מהי
שאז  ר"ה, בו שחל שבת כמו השנה, בימי הקביעות מצד מיוחד ענין ניתוסף  שבהם שבתות שיש מובן,
לאחרי  השנה, של הראשון השבת בראשית, שבת וכן (כנ"ל), דתק"ש הענין גם השבת ענין מצד נפעל
נמשך  זה מיוחד וענין ושמח"ת); שמע"צ (כולל שמחתנו וזמן ויוהכ"פ ר"ה תשרי, חודש של העבודה

השנה. ימי כל על ופועל
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וש"נ.1) .299 ע' ח"נ מנחם תורת ראה
וש"נ.2) רמ. ע' ח"י אג"ק ראה
רפ"ד.3) ר"ה
ובכ"מ.4) ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
וש"נ.5) .185 ע' .179 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
(6155 ס"ע חכ"ד מנחם תורת גם וראה רע"א. צא, זבחים

.76 הערה 77 ע' חל"ח .161 ע' בשוה"ג. 94 ע' חל"ד ואילך.

ועוד. .265 ע' חמ"ה
שם.7) מנחם תורת גם וראה סע"ב. לב, יומא ראה
וש"נ.8) .199 ע' חנ"א מנחם תורת ראה
א.9) כה, שה"ש לקו"ת

כה.10) לז, תהלים
ב.11) טז, יבמות
א.12) פח, ב. סג, זח"ב

h"kyz'd ,xc` d"k ,ycegd zyxt ,t"wie zyxt zay

ׁשּצריכים ÔÎÂו) העבֹודה, ּבכללּות ּגםּֿכן הּוא ¿≈ְְֲִִִֵֶַָָָ

צּדיקים  - העבֹודה אֹופּני ׁשני ְְֲִִִֵֵַַָָלהיֹות

העׂשּויה  ּתמיד ּד"ע ֹולת העבֹודה ְְֲֲֲִֵַַָָָָָָּובעליּֿתׁשּובה,

סיני" ּכסדרן,5ּבהר ּתמידין מסּדרת, עבֹודה , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֻ

אמרּו זה עם ּוביחד הּצּדיקים, עבֹודת ענין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

ז"ל  ימיו 37רּבֹותינּו "ּכל להיֹות ׁשּצרי ְִִֵֶַָָָָ

ּכּלֹו הּיֹום ּכל עבֹודת ואףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִֵַַַַָָֻּבתׁשּובה",

הּתֹורה  ּבקּיּום מסּדרת עבֹודה להיֹות ְְְְֲִִִֶֶַָָָֻצריכה

ּבעקבתא  ּבפרט מדּגׁש זה וענין ְְְְְְְְִִִִֶָָָָֻּומצֹות.

אתא "מׁשיח ׁשהרי צּדיקּיא ּדמׁשיחא, לאתבא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּתהיה 38ּבתיּובּתא" צּדיקים אצל ׁשּגם הינּו, , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ּדלעתידֿ הּגּלּויים ׁשּכל וכיון הּתׁשּובה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעבֹודת

זמן  ּבמׁש ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹלבא

ּבזמן 39הּגלּות  העבֹודה ּגם להיֹות צריכה לכן , ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ּובעליּֿתׁשּובה. צּדיקים - האֹופּנים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּגלּות

העבֹודה, אֹופּני ׁשני לעתידֿלבא יהיּו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹּוכמֹוֿכן

ּדאתּכפיא  ּבעבֹודה מעלה ׁשּיׁש ידּוע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָּדהּנה

יׁש ּוכמֹוֿכן ּבעליּֿתׁשּובה, עבֹודת ענין ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָׁשהּוא

עבֹודת  ענין ׁשהּוא ּדאתהּפכא ּבעבֹודה ְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָמעלה

היתה  מצרים ׁשּביציאת והינּו, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהּצּדיקים,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדאתּכפיא, ּבאפן "ּכי 40העבֹודה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

אף  הרי לעתידֿלבא, מהּֿׁשאיןּֿכן העם", ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹברח

אראּנּו41ׁשּנאמר  מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

ּתצאּו" ּבחּפזֹון ׁש"ּלא ּבאפן הּגאּולה ּתהיה מּכלֿמקֹום אּלא 42נפלאֹות, , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּתּוׁשעּון" ונחת  צּדיקּיא 43"ּבׁשּובה לאתבא אתא "מׁשיח הּנה זה, עם ּוביחד , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ְְִָּבתיּובּתא".
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עה"פ. פירש"י א.)37ב. קנג, ב.)38שבת קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, לשמע"צ דרושים לקו"ת תניא )39ראה

פל"א.)40רפל"ז. תניא ה. יד, טו.)41בשלח ז, יב.)42מיכה נב, טו.)43ישעי' ל, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎÂ (Â'ה שעבודת פסח, קרבן מלקיחת החל מצרים, ביציאת שהיה כפי ¿≈

בעבודת  והן הצדיקים בעבודת הן הייתה שעה באותה ישראל בני של

‰B·Ú„‰התשובה ˙eÏÏÎa ÔkŒÌb ‡e‰ זמן בכל ואחד, אחד כל של «≈ƒ¿»»¬»
מקום, ˆÌÈ˜Ècובכל - ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿¿≈«≈»¬»«ƒƒ

,‰·eLzŒÈÏÚ·e כל של ה' ועבודת «¬≈¿»
מצד  האופנים שני בשילוב היא אחד

ÈÓz„אחד, ˙ÏBÚ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿«»ƒ
"ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈeNÚ‰5‰„B·Ú , »¬»¿«ƒ«¬»

˙¯cÒÓ,וקבועהÔÈ„ÈÓz ¿À∆∆¿ƒƒ
˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL ,Ô¯„Òk¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«¬«

,ÌÈ˜Ècv‰ שני ÌÚומצד „ÁÈ·e ««ƒƒ¿««ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê37L כל ∆»¿«≈∆

ÂÈÓÈאדם  Ïk" ˙BÈ‰Ï CÈ¯v»ƒƒ¿»»»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,"‰·eL˙aƒ¿»¿««ƒ≈
‰ÎÈ¯ˆ Blk ÌBi‰ Ïk ˙„B·Ú¬«»«À¿ƒ»
Ìei˜a ˙¯cÒÓ ‰„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬»¿À∆∆¿ƒ

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ צורך שיש הרי «»ƒ¿
הדברים. שני בין Ê‰לשלב ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆

עבודת  בין והחיבור השילוב של

הצדיקים  ועבודת «¿Lb„ÓÀהתשובה
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa Ë¯Ùaƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
'עקבות  הנקראת הגלות סוף בתקופת

הזוהר È¯‰Lמשיח' כדברי ∆¬≈
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ"»ƒ«»»¿«»»«ƒ«»

"‡z·eÈ˙a38, להשיב בא משיח ƒ¿¿»
בתשובה ‡ˆÏצדיקים ÌbL ,eÈ‰«¿∆«≈∆

Ècˆ˙„B·Ú ‰È‰z ÌÈ˜ «ƒƒƒ¿∆¬«
ÌÈÈelb‰ ÏkL ÔÂÈÎÂ ,‰·eLz‰«¿»¿≈»∆»«ƒƒ

האלוקי האור …«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡של
המשיח  בימות ÌÈÈeÏz¿ƒשיאירו

CLÓa e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈¿∆∆
˙eÏb‰ ÔÓÊ39, בזמן העבודה כי ¿««»

לגילוי  וההכשרה ההכנה היא הגלות

המשיח, בימות בעולם ≈«ÔÎÏהאלוקות
‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«»¬»

.‰·eLzŒÈÏÚ·e ÌÈ˜Ècˆ - ÌÈpÙB‡‰ ÈLa ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿≈»«ƒ«ƒƒ«¬≈¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰È ÔÎŒBÓÎe המשיח בימות ‡ÈpÙBגם ÈL ¿≈ƒ¿∆»ƒ»…¿≈«≈

‰„B·Ú‰,תשובה ובעלי צדיקים Úe„Èשל ‰p‰c החסידות LiLבתורת »¬»¿ƒ≈»«∆≈
‰ÏÚÓויתרון‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Úa הרע והכנעת ÔÈÚכפיית ‡e‰L «¬»»¬»¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«

‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú להם שיש ¬««¬≈¿»
איתו  להתמודד מצליחים והם הרע יצר

אותו, שני ÔÎŒBÓÎeולהכניע מצד ¿≈
‡Ît‰˙‡c ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»»¬»¿ƒ¿«¿»
עד  לחושך והאור לטוב הרע הפיכת

רע  של מציאות אין ∆e‰L‡שכבר
,eÈ‰Â ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÔÈÚƒ¿«¬«««ƒƒ¿«¿
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»
,‡ÈÙk˙‡c ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆¿ƒ¿«¿»

·e˙kL BÓk40ÌÚ‰ Á¯· Èk"" ¿∆»ƒ»«»»
צריכים  והיו רע בהם היה עדיין כי

מצרים, מטומאת ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלברוח
Û‡ È¯‰ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ôk≈∆»ƒ»…¬≈«

¯Ó‡pL41ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ∆∆¡«ƒ≈≈¿≈∆∆
,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ כן ואם ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

ליציאת  העתידה הגאולה בין דימיון יש

È‰z‰מצרים, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿∆
ÔBÊtÁa ‡l"L ÔÙ‡a ‰Ïe‡b‰«¿»¿…∆∆…¿ƒ»

"e‡ˆz42‰·eLa" ‡l‡ , ≈≈∆»¿»
"ÔeÚLez ˙ÁÂ43 כשאין כי »««ƒ»≈

כדי  למהר צורך אין רע של מציאות

ממנו, ‰p‰לברוח ,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆ƒ≈
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ונעשים" נזכרים האלה ד"הימים לענין בנוגע גם מובן "נעשים"13ומזה אזי כדבעי "נזכרים" שכאשר ,
השנה, בתקופת הוא זה שענין שאע"פ – הראשונה בפעם שהיו והגילויים וההארות ההמשכות כל עוה"פ
גם  אלא) השנה, בימי רק (לא אופן באותו היא הקביעות כאשר מ"מ, בשבוע, יום באיזה נפק"מ ללא

יותר. גדול ובתוקף שאת ביתר הראשונה  בפעם שהיו הענינים נמשכים אזי השבוע, בימי

הראשונה ·. בפעם כמו בשבוע, החמישי ביום ניסן ר"ח חל זו שנה שבקביעות – לעניננו ובנוגע
וגו'" לכם הזה "החודש הקב"ה :14שאמר

בחמשה  שחל הפסח חג של הקביעות כמו היא השבוע בימי ניסן ר"ח של שהקביעות – ובהקדמה
בשבוע  יום באיזה וכשיודעים בט"ו), ממצרים והיציאה בי"ד, היתה הפסח הקרבת (שהרי לחודש עשר

לפנ"ז. שבועיים ניסן, ר"ח גם חל זה שביום ממילא בדרך יודעים אזי הפסח, חג חל

דר"ח  לקביעות בנוגע לדעת אפשר אי השבוע, בימי פסח) לפני (חודש אדר די"ד מהקביעות [אבל
חסר, לעולם לניסן הסמוך אדר עכשיו רק שכן, מלא, או חסר הוא אדר חודש אם תלוי זה שהרי ניסן,
כמבואר  לאח"ז, שנים כו"כ וגם קיים, הי' שביהמ"ק (בזמן הראי' ע"פ מקדשים שהיו בזמן אבל

מלא.15באחרונים  גם להיות יכול אדר חודש הי' (

של  וחסרון במילוי שתלוי כיון – השבועות דחג מהקביעות ניסן דר"ח הקביעות להוכיח אין וכן
הגמרא  כדברי ואייר, ניסן .16החדשים שבעה פעמים ששה פעמים חמשה פעמים מלאין,"עצרת שניהן .

ששה"]. חסר, ואחד מלא אחד שבעה, חסרין, שניהן חמשה,

בגמרא  מחלוקת יש השבוע בימי דיצי"מ לקביעות בנוגע "ערב 17והנה, או הי'" בשבת "חמישי אם
פסח  הל' בסוף הן – בשו"ע הזקן רבינו כותב להלכה בנוגע אבל הי'"; בתחלתן 18שבת והן (בנוגע 19,

. לחודש "בעשור הפסח ללקיחת בנוגע גדול" נס בו "שנעשה הגדול –לשבת הי '") שבת היום ואותו .
בשבת. בחמשה הי' ניסן ר"ח שגם מובן, ומזה ממצרים". ישראל יצאו בשבת ש"בחמשה

חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו שאע"פ העליונים,20[ולהעיר, בעולמות הוא שהענין כפי רק זה הרי ,
"הלכה  שתהי' וכדי אחת, כדעה הוא ההלכה פסק  אזי העשי' בעולם ועבודתנו למעשינו בנוגע אבל

עמו" "הוי' צ"ל כב"ה 21כמותו" הלכה וכמו כו', שלמעלה הענינים כל חודרים בפועל שבהלכה כיון ,20,
שלמעלה]. הרחמים בחי' נמשך ששם והרחמים, החסד קו הוא שענינם

ביתר ‚. ניסן חודש עניני כל נמשכים אזי בשבת, בחמשה ניסן ר"ח חל זו שנה שבקביעות וכיון
דברו" ירוץ מהרה ד"עד ובאופן עוז, וביתר וההסתרים,22שאת ההעלמות כל ובקיעת התגברות מתוך ,
השנים. בשאר להיות שיכולים ועיכובים, מניעות

גאולה" של "חודש ניסן, חודש של הפנימית לנקודה בנוגע – לראש עתידין 23ולכל ובו נגאלו שבו ,
לגאולה"24להגאל  גאולה ד"מיסמך ובאופן אחשורוש 25, עבדי ד"אכתי באופן שהיתה פורים גאולת ,

כמ"ש 26אנן" העתידה, הגאולה גם תהי' שדוגמתה פסח, לגאולת אראנו 27, מצרים מארץ צאתך "כימי
נפלאות".

וזכר  בדוגמת הוא מברכים שבת של ענינו כי, ניסן, חודש מברכים משבת כבר מתחיל זה וענין
הראי' ע"פ מקדשים שהיו בזמן ב"ד ע"י החודש בשבת 28לקידוש ר"ח של הזמן את לפרסם תיקנו ולכן ,
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ונת'13) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

ב.14) יב, בא
וש"נ.15) ואילך. 466 ע' ח"א תשמ"ה התוועדויות ראה
ב.16) ו, ר"ה
ואילך.17) ב פז, שבת
רסתצ"ד.18)
רסת"ל.19)
וש"נ.20) ב. יג, עירובין

ב.21) צג, סנהדרין וראה יח. טז, שמואלֿא
קרח.22) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
יא.23) פט"ו, שמו"ר
שם.24) שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
סע"ב.25) ו, מגילה
וש"נ.26) א. יד, שם
טו.27) ז, מיכה
מנחם 28) תורת גם וראה ואילך. 187 ע' ח"ט לקו"ש ראה

וש"נ. .259 ע' חמ"ח
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הקהל  כל את לקבץ דציבורא טירחא זו הרי השבוע שבאמצע כיון הכניסה", "יום שהוא וכיון 29שלפניו, .
העולם  מציאות על בעה"ב שהיא תורה, ע"פ זאת ניסן,30שעושים ר"ח של ענינו אז כבר מתחיל –

בטוב  וברחמים, בחסד להגאל", עתידין "בניסן הגאולה, לענין בנוגע מלמעלה כח הנתינת ונמשכת
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והנגלה הנראה

***

וגו'"„. חדשים ראש לכם הזה "החודש היא: החודש פרשת אודות 14התחלת מדובר לאח"ז ומיד ,
ענינם, בתוכן גם היא שהסמיכות מובן, זל"ז, בסמיכות נכתבו אלו ענינים שב' וכיון ויצי"מ. פסח קרבן

בתורה. בכתיבתן הסמיכות סיבת היא ענינם בתוכן הסמיכות ואדרבה:

שייכותם  ומהי עצמם, בפני ענינים ב' לכאורה הם ויצי"מ פסח וקרבן החודש קידוש להבין: וצריך
זל"ז?

עדיי  אבל ר"ח, אימתי לידע צריכים בחודש, בי"ד פסח קרבן להקריב שכדי אמת מובן:הן אינו ן
שבו  הדינים פרטי וכל החודש דקידוש הענין לכללות פסח קרבן של השייכות בענין 31מהי שנכללים

פסח  דקרבן לענין הקדמה בתור בא לכם" הזה ד"החודש שהענין כך, כדי ועד לכם", הזה ד"החודש
דיצי"מ  הענין להיות יכול אזי החודש , דקידוש הענין שישנו לאחרי שדוקא .32ויצי"מ,

בזה:‰. הביאור לומר ויש

ר"ח" לך יהי' מתחדש כשהירח לו ואמר בחידושה לבנה "הראהו לכם", הזה "החודש – חודש 33ראש

הלבנה, מהלך עם קשור השנה ראש (וכן שמש החמה, מהלך עם ולא לבנה, הירח, מהלך עם קשור –
דוקא  ניסן חודש עם קשורה החמה תקופת ואדרבה: השמש, מהלך עם תשרי).34ולא חודש עם ולא ,

בגמרא  איתא לירח בנוגע שישתמשו 35והנה, מלכים לשני אפשר רבש"ע, הקב"ה, לפני ירח "אמרה :
אורה  שמקבלת באיכות, גם אלא בכמות, רק לא מיעוט – עצמך" את ומעטי לכי לה, אמר אחד, בכתר

מהשמש.

עצמי"?! את אמעיט הגון, דבר לפניך ואמרתי הואיל רבש"ע, לפניו, "אמרה בגמרא: וממשיך

הלבנה – את לפייס השתדל שהקב"ה והראי', נכונה, טענה זוהי דלא 36שהרי "חזיי' שכאשר ועד ,
בחסידות  וכמבואר הירח", את שמיעטתי עלי כפרה הביאו הקב"ה אמר דעתה, מיתבא ענין 37קא שזהו

כביכול  ממש כפרה –של

הקטן  יעקב בשמיך, צדיקי "ליקרו הקב"ה: לה שאמר הקטן 38ומהענינים שמואל הקטן"39, דוד ,40

הקטן" "המאור נקרא שהירח במדרש 41(כשם וכדאיתא ללבנה.42), שדומין כיון ללבנה מונין שישראל

לבנ"י  הלבנה בין הדמיון הלבנה 43ומבואר שבו זמן יש שהרי ועליות, ירידות יש הלבנה שאצל –
הגדלות  בתכלית היא הלבנה שבו זמן ויש לגמרי, שמתעלמת ועד בלבד, נקודה הקטנות, בתכלית היא

באשלמותא" סיהרא "קיימא העלי',44– בתכלית בנ"י היו קיים הי' שביהמ"ק שבזמן בנ"י, אצל ועד"ז ;
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(כרך 29) בתחלתו החודש ברכת ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. תנא). ע' ד

וש"נ.30) ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה
שיהי'31) כדי שנים, דעיבור הענין גם כולל נוספת: ברשימה

בחודש הפסח רפ"ד).חג קידוה"ח הל' (רמב"ם האביב
לא 32) בפשט, לא מובן זה אין ולכאורה נוספת: ברשימה

בסוד. ולא בדרוש לא ברמז,
שם).33) (בא עה"פ פרש"י
ובפרש"י.34) ע"ב ריש נט, ברכות ראה
טז.35) א, בראשית עה"ת בפרש"י הובא ב. ס, חולין

שם.36) פרש"י ראה
תרס"ד 37) (סה"מ תרס"ד להוי' חטאת וגו' ושעיר ד"ה ראה

ועוד. ואילך). קפז ע'
בֿה.38) ז, עמוס
שם.39) שיף ומהר"ם ורש"ש מהרש"א חדא"ג ראה
יד.40) יז, שמואלֿא
שם.41) בראשית
ג.42) פ"ו, ב"ר
כו.43) פט"ו, שמו"ר
ועוד.44) א. רטו, רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ב. עג, ח"א זהר
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נאמר  עליו שלמה, בימי סיהרא 45ובפרט ד"קיימא ומצב במעמד בנ"י היו שאז ה'", כסא על שלמה "וישב
מארצנו" גלינו חטאינו "מפני – הגלות בזמן ואילו המצב.46באשלמותא", בשפל בנ"י נמצאים –

ועד"ז  הלבנה, לשלימות) (ועד מולד מחדש נעשה לגמרי הלבנה העלם לאחרי שדוקא – הוא והסדר
כמותה" להתחדש עתידים "שהם לבנ"י, של 47בנוגע העילוי תכלית יהי' הגלות ירידת לאחרי שדוקא ,

היעוד  גם יקויים שאז השלימה, גו'".48הגאולה שבעתיים יהי' החמה ואור החמה כאור הלבנה אור "והי'

.Â:מצרים ליציאת הקדמה בתור בא החודש שקידוש מובן ועפ"ז

כמ"ש  המצב, בשפל בנ"י היו מצרים כ"ק 49בגלות כפירוש והן כפשוטו, הן גו'", חייהם את "וימררו
אדמו"ר  התומ"צ 50מו"ח שעניני מ"ת, קודם (וכן ומצוות תורה הרוחניות, הו"ע בנ"י של ש"חייהם"

של  ב"חייהם" ("וימררו") מרירות של ענין פעלו המצריים ואילו שלהם), החיות היו אז, אצלם שהיו
כו'" והללו ע"ז עובדי "הללו טענה הדין שמדת כך כדי ועד .51בנ"י.

מאבותינו" עבודה בטלה ש"בר"ה לאחרי שגם לבנ"י 52ועד להניח שלא התוקף בכל פרעה עדיין עמד ,
גילולים  מלאה שהיתה ממצרים ראות 53לצאת תוסף "אל למשה לומר החוצפה לו שהיתה אלא עוד ולא ,

אף"54פני" בחרי פרעה מעם ש"יצא משה על פעל זה פרעה 55(וענין לפני בעמדו שגם שאע"פ והיינו, ,(
באצילות  נשמה של ומצב במעמד רבינו משה בגווייהו 56הי' טעמא פסיק לא משה משה בענין ),57(כידוע

התוקף. בכל נגדו פרעה עמד מ"מ,

החודש  בקידוש צורך יש מצרים, יציאת של הענין את ולפעול פרעה של התוקף את לשבור כדי ולכן,
להיות  יכול ואז הלבנה, של מציאותה מתחדשת לגמרי, הלבנה העלם שלאחרי הלבנה, מולד שזהו"ע –

אצל  יהי' ההעלם, בתכלית בגלות שהיו שלאחרי בנ"י, אצל גם הגאולה.כן ענין ם

אח"כ  נמשך ועי"ז למעלה, זה ענין תחילה להיות צריך למטה הפעולה שתהי' שכדי – בזה והענין
דברו" ירוץ מהרה ש"עד באופן היא ההמשכה כאשר שגם והיינו, להיות 22למטה, צריכה סוכ"ס הרי ,

אבל  התלבשות, בדרך או מעביר בדרך הוא זה ענין אם רק הוא החילוק העולמות; כל דרך ההמשכה
למטה. אח"כ נמשך ועי"ז למעלה, הענין תחילה צ"ל ולכן העולמות, כל דרך ההמשכה צ"ל בודאי

"הראהו  שהקב"ה שזהו ההעלם, לאחרי חדשה מציאות של ענין למעלה נפעל כאשר בנדו"ד: ועד"ז
שהיו  בנ"י שאצל למטה, גם פעל זה הרי – ר"ח" לך יהי' מתחדש כשהירח לו ואמר בחידושה לבנה

גאולה. של ענין יהי' ההעלם, בתכלית בגלות

דיצי"מ, הענין שיהי' כדי אבל האדם, בעבודת תלוי אינו מלמעלה החודש דקידוש הענין אמנם,
חיי" ד"בדמייך הענין שזהו – האדם עבודת תחילה להיות –58הוצרכה מילה דם (וגם פסח דם ,

דמים") "בשני החודש.59"בדמייך", פרשת בהמשך מדובר זה שעל ,

החודש  בפרשת מ"ש לכם 60וזהו הזה החודש לאמר מצרים בארץ אהרן ואל משה אל ה' "ויאמר :
הזה  היום "בעצם עד וגו'", שה איש להם ויקחו הזה לחודש בעשור לאמר ישראל עדת כל אל דברו וגו'
כבר  נפעל המצב, ובשפל מצרים, בארץ עדיין היו בנ"י שכאשר – מצרים" מארץ צבאותיכם את הוצאתי
דיצי"מ, הענין אח"כ להיות יכול הי' ועי"ז לגמרי, ההעלם לאחרי חדש מולד – החודש דקידוש הענין
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כג.45) כט, הימיםֿא דברי
דיו"ט.46) מוסף תפלת
א).47) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת
כו.48) ל, ישעי'
יד.49) א, שמות
ע'50) ריש חט"ז מנחם תורת .848 ע' ח"ג לקו"ש גם ראה

ועוד. .262 ע' חי"ט .16
שמו"ר 51) כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה

כט. יד, בשלח ביל"ר הובא ח. פמ"ג,
שם.52) ר"ה

א.53) יב, בא ופרש"י מכילתא כט. ט, וארא פרש"י
כח.54) יו"ד, בא
(ובפרש"י).55) ח יא, שם
ובכ"מ.56) ב. מט, נצבים לקו"ת ראה
ג.57) עה, משפטים תו"א וראה (באד"ר). א קלה, זח"ג
ובכ"מ.
ו.58) טז, יחזקאל
ו.59) יב, בא ופרש"י מכילתא ראה
ואילך.60) א יב, בא
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וקחו" ד"משכו באופן בנ"י עבודת מרע 61לאחרי אּפטרייסלען") ("זיך להתנער – "משכו" יכולים 62: ואז , ָ
. "הפסח שהרי האכילה, שהו"ע בפנימיות, שבא באופן הפסח את ("קחו") אלא ליקח מתחילתו בא לא .

.63לאכילה"

.Ê:העתידה בגאולה זה מגלות ליציאה בנוגע גם מובן ומזה

המדרש  מאמר על 64ובהקדים מורה דבר כל של ששמו וכיון מצרים", שם על נקראו המלכיות "כל
והאמונה  היחוד בשער (כמבואר מצרים;65תוכנו גלות כמו הוא הגלויות כל של ענינם שתוכן מובן, הרי ,(

– כו' ואדום יון מדי לגלות בנוגע והן בבל לגלות בנוגע הן – מהגלויות היציאה גם הרי שכן, וכיון
מצרים. יציאת כמו היא

בקודש" ד"מעלין הענין שמצד הגאולה 66אלא מאשר יותר נעלה באופן העתידה הגאולה תהי' ,
בזהר  וכדאיתא שלפנ"ז, הפסוק 67מהגלויות שבגאולה 27על נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

ביצי"מ. שהיו ומופתים האותות לגבי אפילו "נפלאות" יהיו העתידה

לכם", הזה ד"החודש הענין שישנו לאחרי עתה, גם נפלאות" "אראנו – מצרים" מארץ צאתך ו"כימי
כל  ונמשכים חוזרים שאז הראשונה, בפעם כמו היא השבוע בימי ניסן ר"ח של הקביעות כאשר ובפרט 

ס"א). (כנ"ל עוז וביתר שאת ביתר הענינים

למטה  עד שתומשך והשלימה, האמיתית לגאולה נבוא לכם" הזה ד"החודש שמהענין – לנו תהי' וכן
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו אתם"68בגשמיות, וזהבם ו"כספם דגן"69, בה שאין "כמצודה ,

דגים" בה שאין ועלמין 70ו"כמצולה אתגליין דלא סתימין לעלמין בנוגע הענינים רוחניות על נוסף ,
לגאולה"71דאתגליין  גאולה ד"מיסמך ובאופן ממש.25, בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Á.לכם הזה החודש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש של 72הביאור בנה "חור חור", בן אורי בן בצלאל בשם ה' קרא "ראו
הי'", מרים

הירודין – מן דן, משבט "ואהליאב הפירוש להמשך התחלה אלא בפ"ע, דיבור אינו זה רש"י שפירוש
מה  לקיים השבטים, מגדולי והוא המשכן למלאכת לבצלאל המקום והשווהו השפחות, מבני שבשבטים,

דל".73שנאמר  לפני שוע ניכר ולא

תשא  שבפ' גו'" בשם קראתי "ראה הפסוק על ולא כאן, זאת מפרש השינוי 74ורש"י גם לתרץ כדי –
תשא  בפ' הכתוב לשון נתתי75בין "ואני :ez` בפרשתנו הכתוב ללשון אהליאב", "76את :a`ild`e `ed,"

. לבצלאל המקום "השווהו שכאן בשוה, דל".שניהם לפני שוע ניכר ולא שנאמר מה לקיים .

להודיע  כדי הוא ל"חור" בצלאל של היחוס שגם הי'", מרים של בנה "חור כאן רש"י מפרש ולכן
בפ' משא"כ דל"; לפני שוע ניכר ש"לא יותר מודגש שבזה האם, מצד והן האב מצד הן יחוסו גודל

עצמו  חור של מעלתו מצד הוא שהיחוס לומר אפשר –תשא
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כא.61) שם,
(62.59 שבהערה ופרש"י מכילתא עה"פ. מכילתא ראה
(במשנה).63) ב עו, פסחים
ד.64) פט"ז, ב"ר
פ"א.65)
וש"נ.66) א. כח, ברכות
תפז).67) (ע' עה"פ נ"ך באוה"ת הובא ב. רסא, ח"א
ט.68) יו"ד, בא

ט.69) ס, ישעי'
ע"ב.70) ריש ט, ברכות
ער.71) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
ל.72) לה, (ויקהל) פרשתנו
יט.73) לד, איוב
ב.74) לא,
ו.75) שם,
לד.76) שם,
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ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.77הוגה 211 ע' חל"א בלקו"ש

*

.È הפסוק על תשא פ' רש"י בפירוש הביאור .78המשך כתיב "ככלתו ככלותו", משה אל ."ויתן
ואילך  סי"ז תשא ש"פ בשיחת נכלל – וכו'" לחתן .79ככלה

*

.‡È פ"ד ריש התשובה באגרת שמים 80הביאור בידי ומיתה הכרת "ענין שחייבים 81: עבירה כשעבר ,
הטעם  – שנה" ששים קודם ממש מת שמים בידי ובמיתה שנה, חמשים קודם ממש מת הי' כרת עלי'

הירושלמי  כשיטת הבבלי 82שנקט כשיטת ולא לששים 83, מגיע אינו ממש";שכרת "מת והדיוק שנה,
בחצע"ג: ההוספה ביאור ל"ירמי'"; ומציין "הנביא", שמוסיף הטעם – בירמי'" הנביא עזור בן "כחנני'
נמצאו  "והרי השאלה וביאור ואונן"; בער שמצינו כמו לאלתר נפרעין שמים בידי במיתה גם "ולפעמים
שעשו  שיתכן אף בנעימים", ושנותיהם ימיהם והאריכו ומיתות כריתות חייבי וכמה כמה דור בכל

בפ"ב)84תשובה  (כנ"ל הדין" מן לגמרי "נפטר ידה אדמו"ר 85שעל כ"ק ע"י הוגה – "בנעימים" והדיוק ,
ונדפס  ואילך.86שליט"א, 116 ע' ח"ט ואילך. 134 ע' ח"ה בלקו"ש

בנעימים": ושנותיהם ימיהם ל"האריכו בהמשך – שליט"א אדמו"ר כ"ק וסיים

ככה  פעמים מאות חמש כו'" ש"מרובה טובה" ל"מדה בנוגע וק"ו במכ"ש מובן ,87ומזה

רק  נמצא הענין כאשר שגם והיינו, טוב", ימצא דבר על "ומשכיל אגה"ת: בסיום הזקן רבינו וכמ"ש
בכל  מציאה, של באופן טוב", ש"ימצא באופן זה הרי בפועל, במעשה בא לא ועדיין המשכיל, בכח

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו מהקב"ה, ההשפעה .88עניני

***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

תשמ"ו.77) ויקהל וש"פ זו, שנה צו ש"פ שיחות בשילוב
יח.78) שם,
ואילך.79) 394 ע' חנ"ה מנחם תורת
גם 80) (ראה תבל קצוי בכל שמגיע באופן ברדיו, שלומדים

וש"נ). .338 ס"ע חנ"ב מנחם תורת
הצ"צ 81) של הציון את הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

שבת  ובתוס' א', כ"ח מ"ק "ע' לט): ע' לתניא והערות (קיצורים
לפירוש  בנוגע בשלמא (בבתֿשחוק): ואמר א'", ב' יבמות כ"ה,
לב  שם אינו מקטנותו, אחד כל שהורגל לימוד שזהו כיון רש"י,
שיתכן  התשובה, לאגרת בנוגע משא"כ כו'; חדשים ענינים לחפש
לימוד  אודות מעוררים כאשר הנה למד, שלא שנים כמה שעברו
כשהצ"צ  ובפרט הראוי, בעיון יהי' שהלימוד הראוי מן הי' זה,
לעצמו, זאת כתב לא (שהרי כו'" "עיין וכותב: מראהֿמקום מציין

בזה). יעיינו שאחרים כדי אלא
רפ"ב.82) ביכורים
א.83) כח, מו"ק
ומיתות 84) כריתות מחייבי היא שהקושיא לומר ואין

אינה  ימיהם כל שחוטאים העובדה כי, – ימיהם כל שחוטאים
ואפילו שלימה, תשובה עשו לא שבינתיים לאחרי הוכחה

להיות יכול זה, בחטא עוה"פ חדא שנכשלים וברגעא חדא בשעתא
ומיתה. מכרת שנפטרים כך וכו', יתיר בחילא התשובה ענין

מן 85) לגמרי ש"נפטר שהענין לתרץ, אפשר הי' לכאורה

" הוא ש"האריכו a"deraהדין" מזה שואל ולכן בעוה"ז, ולא ,"
ושנותיהם" רק f"deraימיהם כוונתו "בעוה"ב" בתיבת אבל: .

התשובה, מועילה לא זה שעל שלמטה, ב"ד של העונשים לשלול
(כמבואר  רואות שעיניו מה אלא לדיין לו ואין שבלב, דבר שהיא
שלמעלה  לב"ד בנוגע ואילו סל"ה), מהדו"ק או"ח נו"ב בשו"ת

בעוה"ז  גם התשובה ע"י הדין מן .*נפטרים
זה  על ב) ל, כתובות – דין (ד"ה התוס' מתירוץ וכדמוכרח
אף  מטותם", על שמתים ע"כ ועובדי עבריינים כמה ש"חזינן
מיקל  הקב"ה תשובה ש"ע"י – בטלו" לא מיתות ארבע ש"דין
מדין  נפטרים תשובה שע"י רואים ומזה לגמרי". מוחל ולפעמים
מיתות  ד' דין ומה ק"ו: הדברים והרי בעוה"ז. גם מיתות ד'
נותנים  סנהדרין כשבטלו (ורק שלמטה לב"ד נמסרו שבעיקרם
להדין  בנוגע הנה תשובה, מועילה לא שאצלם מלמעלה), אותם
ומיתה  לכרת בנוגע – תשובה מועילה שלמעלה ב"ד ע"י בזה
צריכה  בודאי שלמטה, לב"ד נמסרו לא שמלכתחילה שמים בידי
כריתות  ש"חייבי ב) יג, (מכות בגמרא וכמפורש להועיל. התשובה

להן". מוחלין שלמעלה ב"ד תשובה עשו אם כו'
צו.86) ש"פ בשיחת הביאור המשך בשילוב
סוטה 87) תוספתא ובתוס'. א יא, סוטה ובפרש"י. א עו, יומא
רפ"ד.

דברהמ"ז.88) ג' ברכה

(*azeky s`) ok yxtl gxkene"a"dera e"g f"r eyprl"(–oeikc"a"dera oicd on ixnbl xhtpy,"f"der iyperl rbepa mb edeyipri ji`
oic `la?
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.·È הזקן רבינו פס"ד אודות כמ"פ מר"ח 89דובר ועאכו"כ לפניו, יום שלושים הפסח הלכות לדרוש
הדעות  לכל (שזהו הפסח לפני שבתות שתי מברכים), בשבת כבר מתחיל (שענינו ).90ניסן

– וכו' מלמדים שוחטים, רבנים, אחרים, על השפעה להם שיש אלו כל את לעורר המקום כאן ולכן,
שמורה  מצה דחלוקת המנהג להטפיח"91אודות מנת על ד"טופח ובאופן ביתו, ובני לעצמו בנוגע וכ"ש ,92

ובדרכי  נועם בדרכי זה), על אותו לעורר שצריך ספיקא וספק ספק יש אם (ואפילו הזולת על גם לפעול –
דאסוותא" ו"מיכלתא דמהימנותא" ד"מיכלא הענינים כל את עי"ז יפעלו ובודאי .93שלום,

להגאל" עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ההבטחה שתקויים ,24ויה"ר

למלכים"– השנה "ראש ניסן, מר"ח ישראל 94החל למלכי דוד 95, לזרע שייכת המלכות עיקר והרי ,96,
"דוד לבנה) (בקידוש נאמר וקיים"עליו חי ישראל וכמ"ש 97מלך לעולם"98, להם נשיא עבדי –"ודוד

ממש. בקרוב המשיח, בביאת

לנגן  צוה ואח"כ בנו, של ברכות השבע עבור חדקוב להרחמ"א המזונות נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון
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וש"נ.89) רסתכ"ט. או"ח שו"ע
וש"נ.90) סע"א. ו, פסחים
ניסן 91) ר"ח החודש, פ' ויקרא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(218 ע' חנ"ב מנחם (תורת 77 הערה דאשתקד
ועוד.92) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל ל'
ב.93) קפג, זח"ב

בתחלתה.94) ר"ה
וש"נ.95) סע"א. ג, שם
ואילך.96) ה"ז פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
א.97) כה, שם
כה.98) לז, יחזקאל
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.·È הזקן רבינו פס"ד אודות כמ"פ מר"ח 89דובר ועאכו"כ לפניו, יום שלושים הפסח הלכות לדרוש
הדעות  לכל (שזהו הפסח לפני שבתות שתי מברכים), בשבת כבר מתחיל (שענינו ).90ניסן

– וכו' מלמדים שוחטים, רבנים, אחרים, על השפעה להם שיש אלו כל את לעורר המקום כאן ולכן,
שמורה  מצה דחלוקת המנהג להטפיח"91אודות מנת על ד"טופח ובאופן ביתו, ובני לעצמו בנוגע וכ"ש ,92

ובדרכי  נועם בדרכי זה), על אותו לעורר שצריך ספיקא וספק ספק יש אם (ואפילו הזולת על גם לפעול –
דאסוותא" ו"מיכלתא דמהימנותא" ד"מיכלא הענינים כל את עי"ז יפעלו ובודאי .93שלום,

להגאל" עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ההבטחה שתקויים ,24ויה"ר

למלכים"– השנה "ראש ניסן, מר"ח ישראל 94החל למלכי דוד 95, לזרע שייכת המלכות עיקר והרי ,96,
"דוד לבנה) (בקידוש נאמר וקיים"עליו חי ישראל וכמ"ש 97מלך לעולם"98, להם נשיא עבדי –"ודוד

ממש. בקרוב המשיח, בביאת

לנגן  צוה ואח"כ בנו, של ברכות השבע עבור חדקוב להרחמ"א המזונות נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון
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וש"נ.89) רסתכ"ט. או"ח שו"ע
וש"נ.90) סע"א. ו, פסחים
ניסן 91) ר"ח החודש, פ' ויקרא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(218 ע' חנ"ב מנחם (תורת 77 הערה דאשתקד
ועוד.92) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל ל'
ב.93) קפג, זח"ב

בתחלתה.94) ר"ה
וש"נ.95) סע"א. ג, שם
ואילך.96) ה"ז פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
א.97) כה, שם
כה.98) לז, יחזקאל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zay(ipy meil)
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dryeúéMLonf `idCìéàå ïàkî .íéîëç éãéîìz ìëàîlke`d - ¦¦©£©©§¦¥£¨¦¦¨§¥©

`ed ixd ,ziyy dry xg`lúîçì ïáà ÷øBæk`edy oii ckl - §¥¤¤©¥¤
,oii ed`lniy did aehe ,el liren df oi`y ,`lnziy icka ,xqg

.el liren oi` ,ziyy dry xg`l lke`d jk
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lr dywe ,ugxnd ziaa lltzdl xeq`y `ziixaa x`ean .my

.ugxnd ziaa lltzdl xzeny xn`y dad` xa `c` ax
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epiid ,ugxnd ziaa lltzdlBa ïéàL õçøîazrkíãàmexr §¤§¨¤¥¨¨
miyp` ea yi xy`k zxacn `ziixad eli`e ,my ugxznd

.ea mivgxznd
:`xnbd dywnàäå[ixde-]eøîàL õçøî ,àðéðç øa éñBé éaø øîà §¨¨©©¦¥©£¦¨¤§¨¤¨§

epiid ,ea lltzdl xeq`y,íãà Ba ïéàL ét ìò óàokeàqkä úéa ©©¦¤¥¨¨¥©¦¥
eøîàLepiid ,ea lltzdl xeq`y,äàBö Ba ïéàL ét ìò óàmeyn ¤¨§©©¦¤¥¨

.myn dze` epity
:`xnbd zvxzn,àãà áø øîà÷ ék ,àlàepiidéúãçaugxna - ¤¨¦¨¨©©£¨§©§¥
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המשך ביאור למסכת שבת ליום שני דמ' א



כ

,ldwie 't w"ye w"yre lil zegiyn .c"qa
.a"pyz'd oey`xÎxc` d"k ,milwy 't

מוגה  בלתי

שבפרשת א. השוה והצד המשותפת הנקודה
שקורין  זו שנה (כבקביעות שקלים ובפרשת ויקהל
שבשתיהן  - ויקהל) פרשת בשבת שקלים פרשת
ובשייכות  בקשר ישראל של אחדותם מודגשת

להמשכן:

בני  עדת כל את משה "ויקהל - ויקהל בפרשת
גו' ישראל בני עדת כל אל משה ויאמר גו' ישראל

וגו'" לה' תרומה מאתכם בנ"י 1קחו כל הקהלת -
המשכן. ומלאכת נדבת לצורך

בני  ראש את תשא "כי - שקלים ובפרשת
תרומה  גו' השקל מחצית גו' יתנו זה גו' ישראל

תרומה 2לה'" בנתינת בנ"י כל של השתתפותם -
עבור  עומד 3לה' שעליו היסוד שהם האדנים,

ועבור  ושנה 3המשכן, שנה כל של ציבור ,4קרבנות
(וביהמ"ק) המשכן של ענינו עיקר .5שהם

שקלים  פרשת של בשייכותה ביאור להוסיף ויש
מחוברין ldwieלפרשת כשהן ויקהלֿפקודי ,6(לא

פרשת  של תוכנה דלכאורה, - בפ"ע ויקהל) אלא
לפרשת שייך לפרשת icewt7שקלים מאשר (יותר

כי: ויקהל),

אודות מדובר שקלים i"paבפרשת oipn כי" -
ישראל בני ראש את cewtaגו'mdicewtlתשא

על העובר כל יתנו זה מבן micewtdאותם גו'
לקבל "כשתחפוץ גו'", ומעלה שנה mekqעשרים

mpipn. הם כמה השקל לדעת מחצית אחד כל יתן .

השקלים את mpipnותמנה rcze. המונין דרך .
כו'" זה אחר זה הנמנין את .8מעבירין

לפרשת שייך זה פקודי icewtוענין "אלה -
זוהמ  "בפרשה נדבת epnipשכן", משקלי כל

"כסף9המשכן" גם כולל ,dcrd icewt'גו ככר מאת
מבן  הפקודים על העובר לכל גו' השקל מחצית
"כך  וגו'", אלף מאות לשש ומעלה שנה עשרים

ישראל mpipnהיו dlr jke"'בפ'10כו רש"י כפירוש ,
(מג'3תשא  הראשונה שהתרומה שקלים) (פ'

שמנאן  אדנים "תרומת היא שבפרשה התרומות)
מחצית  אחד כל ונתנו המשכן, בנדבת כשהתחילו
פקודי  וכסף שנאמר הככר, למאת ועלה השקל,

כו'". האדנים נעשו ומהם ככר, מאת העדה

מודגשת שבה ויקהל פרשת lkמשא"כ zldwd
l`xyi zcrמציאות ,zg`" כלשון ldwשל ,"

"11הכתוב  (ולא יחיד לשון גדול", icewt"קהל
להבין  צריך - ואחד) אחד דכל המנין ע"י העדה",

אודות מדובר שבה שקלים לפרשת oipnשייכותה
בנ"י?

שבין ב. החילוק תוכן תחילה לבאר ויש
לקונו  האדם עבודת בכללות ל"פקודי" "ויקהל"

לבו" אל ובהקדמה:12("יתן - (

ו"פקודי" ד"ויקהל" הפירוש על okezaנוסף
miaezkd דבנ"י ההקהלה על קאי ש"ויקהל" ,

ו"פקודי" ישראל"), בני עדת כל את משה ("ויקהל
המשכן"), פקודי ("אלה המשכן נדבת מנין על קאי
מהשמות  וההוראה הלימוד הפירוש, גם ישנו

ו"פקודי" עבודת mnvrlyk"ויקהל" לכללות בנוגע
על  (נוסף "ויקהל" קאי זה שבענין לקונו, האדם
המשכן, דעניני ההקהלה על גם דבנ"י) ההקהלה
על  גם המשכן) נדבת מנין על (נוסף קאי ו"פקודי"

דבנ"י. המנין
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ואילך.1) א לה,
יבֿיג.2) ל,
טו.3) שם, פרש"י
ובאחד 4) חדשה, מתרומה ניסן בר"ח להקריבם שמתחילים

מחצית  ואחד אחד כל שיכין כדי השקלים על משמיעין באדר
פ"ד  ה"ט. פ"א שקלים הל' (רמב"ם ליתן עתיד ויהי' שלו  השקל

הי"א).
ריש 5) (רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית

ביהב"ח). הל'
ואז 6) פשוטה, בשנה רק הוא דויקהלֿפקודי החיבור שהרי

בפרשת שקלים פרשת (שקורין mihtynקורין מעוברת ובשנה ,
ש"פ  לאחרי שבועות כמה שני, אדר מברכים בשבת שקלים פרשת

ופקודי ויקהל לאחרי zecxtpמשפטים) שבטואו"ח הלוחות (ראה
לניסן). הסמוך אדר קביעות טו מאמר לבינה עתים סתכ"ח.

פקודי.7) פ' בשבת שקלים פרשת שקורין שנים ויש

יבֿיג.8) שם, פרש"י
ובפרש"י.9) פקודי ר"פ

ובפרש"י.10) כהֿכו לח,
ז.11) לא, ירמי'
ב.12) ז, קהלת



כי a"pyz'd oey`xÎxc` d"k ,milwy 't ,ldwie 't w"ye w"yre lil zegiyn

המשכן  ו)מלאכת שב(נדבת - הענין ונקודת
פקודי 13בפועל  ויקהל הפרשיות נכללים 14(תוכן (

עם  העבודה הן לקונו, האדם שבעבודת הענינים כל
(כמ"ש  שבו בהמשכן מקדש 15עצמו, לי "ועשו

בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו בתוכם", ושכנתי
כאו"א" בעולם,16בתוך בחלקו העבודה והן ,(

(י"ג  בעולם שבחלקו הגשמיים מהענינים לעשות
לה' משכן דברים) שעבודתו 17וט"ו ועיקר, ועוד ,

כלל  עם שמתאחד באופן היא מישראל כאו"א של
כמוך" לרעך "ואהבת (כהציווי שהוא 18ישראל ,

בתורה" גדול התורה 19"כלל כל ש"זהו ועד ,
מישראל 20כולה" כו"כ על שפועל עי"ז ובפרט ,(

בנוגע  והן לעצמם בנוגע (הן קונם את לשמש
הפעולה  שלימות תלוי' שבזה - בעולם) לחלקם
לבנ"י  בנוגע הן בתוכם", ושכנתי מקדש לי ד"ועשו

רבים לשון "בתוכם" בנוגע21עצמם, והן ,
בנ"י  כל של העבודה שבצירוף בעולם, לעבודתם
כולו  העולם נעשה הפרטי) בחלקו (כאו"א בעולם

ית'. לו (משכן) דירה

ד"ויקהל" האופנים בב' היא העבודה וכללות
- "ויקהל" האדם dldwdd22ו"פקודי": עניני כל של

דיבור  מחשבה לבושיהם וג' נפשו כחות (עשר
נעשית  (שבהם העולם עניני וכל בנ"י, כל ומעשה),

בנ"י) של החשבוןokynlעבודתם - ו"פקודי" ,lkc
hxte hxt פרט וכל מבנ"י, כאו"א האדם, עניני מכל

זה  פרט מנצלים כיצד העולם, שבעניני ופרט
okynda.

(א) - אופנים ב' ישנם גופא ובזה
אחת  פרשה שנעשים כפי עבודה 23"ויקהלֿפקודי" ,

פרשיות  ב' שהן כפי ו"פקודי" "ויקהל" (ב) אחת,
בפ"ע, ועבודה פרשה היא ש"ויקהל" זו), (כבשנה

בפ"ע  ועבודה פרשה היא :24ו"פקודי"

ש"ויקהל" לומר נראה ראשונה בהשקפה
הוא  ש"ויקהל" היינו, ופרט, כלל כמו הם ו"פקודי"
כמודגש  ד"פקודי", העבודה פרטי כל של הכלל
אחד, וענין אחת פרשה שנעשים שלהם בהחיבור
בפרט  (ואין שבפרט מה אלא בכלל שאין כשם

שבכלל) מה .25אלא

ושבוע  בשבת קורין שנים שבכמה כיון 26אבל,

פ' קורין שלאח"ז בשבוע (ורק בפ"ע ויקהל פ' זה
עבוד  אופן שישנו עכצ"ל, ד"ויקהל"פקודי), ה

בפ"ע  וענין עבודה אלא פרטים, של כלל שאינו
אחרת) לעבודה הכנה בתור  לא קורין 27(וגם ואז ,

כדלקמן. שקלים, פ' גם ויקהל בפ '

הענין:ג. וביאור

אופנים: בב' להיות יכולה ית' לו משכן עשיית
הכל  את להקהיל שצריכים כללית גישה ע"י (א)

. "ויקהל - המשכן ובאופן לעשיית לה'", תרומה .
והותר" גו' להביא העם ע"י 28ש"מרבים (ב) ,

חשיבותו  ופרט, פרט כל של במציאותו ההתבוננות
לנצל  כדי המיוחדות, ותכונותיו מעלותיו המיוחדת,
באופן  כו', ותכונה מעלה כל ופרט, פרט כל
מסויים  חלק להיות לקונו, להשימוש המתאים
נדבת  משקלי "כל המשכן", "פקודי - בהמשכן

. ולנחושת ולזהב לכסף עבודתו"המשכן לכל .9,
ואופן  ודבר דבר כל של המדוייק הסכום פירוט

המשכן. במלאכת ניצולו
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על13) תרומה ieeivdנוסף בפרשיות - המשכן דמלאכת
תצוה.

ויום 14) שבת דערב הרמב"ם לשיעורי מהשייכות ולהעיר
המקדש. כלי הלכות והתחלת הבחירה בית הלכות סיום - הש"ק

ח.15) כה, תרומה
ועוד.16) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
לציווי 17) שבת אזהרת להם ש"הקדים בכך גם כמרומז

אותם  לעשות ה' צוה אשר הדברים "אלה כמ"ש המשכן", מלאכת
וגו'" קודש לכם יהי' השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת
"דברים  מלאכות, ל"ט למדים שמזה ובפרש"י), פרשתנו (ריש
(בגמטריא  אלה שלשה) הרי חד לרבות (ה' הדברים תרי) (משמע
ע, (שבת מלאכות" ותשע שלושים אלו ל"ט), (הרי הדברים ל"ו)
המעשה  ימי בששת מלאכות בל"ט שההתעסקות - ובפרש"י) א

המשכן. עשיית לצורך אלא אינה
יח.18) יט, קדושים
עה"פ.19) ופרש"י תו"כ
זה.20) הש"ק דיום שיעור - פל"ב תניא וראה א. לא, שבת
גם 21) אלא בפ"ע, ואחד אחד כל בתוך רק לא כלומר:

אבינו ברכנו "כמ"ש יחד, כולם כשמתאחדים cg`kובעיקר eplek
שם). (תניא פניך" באור

משה 22) ניצוץ גם כולל - משה" "ויקהל - משה של בכחו
רפמ"ב). (תניא מישראל שבכאו"א

פרשת 23) התחלת עם ויקהל פרשת דסוף החיבור על נוסף
וסיום פ  לפקודי, גם שייכת ויקהל שהתחלת - (ברביעי) קודי

לויקהל. גם שייך פקודי
בפ'24) שקורין - שקלים פ' אליהן שייכת נפרדות וכשהן

פקודי. בפ' או זו), (כבשנה ויקהל
א.25) ו, בכורות סע"ב. מה, סנהדרין
הזמן.26) כללות ההיקף, ימי שבעת כל שכולל
מחוברות 27) ויקהלֿפקודי שפרשיות שבשנים לומר, ויש

שפרשיות  ובשנים פרטים, של כלל הוא ש"ויקהל" בעיקר נרגש
בפ"ע. הו"ע ש"ויקהל" בעיקר נרגש נפרדות ופקודי ויקהל

הֿז.28) לו,
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הדברים, בסדר רק (לא הוא שביניהם והחילוק
שמתחילים  או (ויקהל) מהכלל מתחילים אם
בתוכן  ובעיקר) גם אלא (פקודי), מהפרטים

עצמה: העבודה

כל  של במציאותו מההתבוננות כשמתחילים
ובעיקר  לראש לכל נרגשת - (פקודי) ופרט פרט

mleray ze`ivnd מעלה חשיבות, בעלת מציאות ,
זו  שמציאות לפעול היא והעבודה מיוחדת, ותכונה

שבעולם) (וע"ד lvepz(מציאות המשכן לעשיית
קוני" את לשמש נבראתי תחילה 29"אני שנרגשת -

לשמש  ש"נבראתי הוא והחידוש ד"אני", המציאות
ואלקות בפשיטות מציאות י"; נ קו את

).30בהתחדשות 

את  להקהיל הכללית מהגישה וכשמתחילים
לראש  לכל נרגשת - (ויקהל) המשכן לעשיית הכל

zi'ובעיקר eze`ivnועשו" ,il"לשמי" ,31מקדש",
ומקהילים  (שאוספים העולם בעניני גם ובמילא,
המציאות  (לא בעיקר נרגש המשכן) עשיית לצורך
שכל  אלא המשכן, לעשיית שנוצלה שלהם,

המשכן אלא) אינה zi'מציאותם elאני" l`(וע"ד
`l` iz`xap"קוני את תחילה 32לשמש שנרגשת -

שכל  הנברא, במציאות הוא והחידוש ית', מציאותו
`l`מציאותו dpi` אלקות קונו; את לשמש

בהתחדשות  ומציאות ).30בפשיטות

המשכה  שבין החילוק - קצת אחר בסגנון
:33להעלאה 

של באופן היא ד"פקודי" -dkyndהעבודה
(בכל  העולם שבמציאות האלקות ולגלות להמשיך
דרגת  - ותכונתו) מעלתו ענינו, לפי ופרט פרט

mlerlהאלקות zkiiyd היא ד"ויקהל" והעבודה ;
של כל d`lrdבאופן את ולהעלות להקהיל -

(גדרי  ממציאותם היציאה ע"י שבעולם הענינים
האלקות34העולם  לדרגת וההתעלות (dlrnly
mlerdn.

הדירה  עשיית יותר נרגשת שב"פקודי" ונמצא,
mipezgza ותכונה מעלה פרט, בכל העולם, בגדרי ,

יותר  נרגשת וב"ויקהל" העולם; שבעניני כו'
הדירה zi'עשיית el צריך כולם הענינים שבכל ,
הגילוי בנוגעezenvrcלהיות כלומר: dlertdlית'.

mlera,"ד"פקודי בהעבודה מעלה יש (בתחתונים)
המעלה  (החשיבות העולם גדרי מצד להיותה

בנוגע אבל, ופרט), פרט שבכל ieliblוהתכונה
zewl` בהעבודה היא המעלה ית') לו (דירה

ית'. דעצמותו ההתגלות מצד להיותה ד"ויקהל",

- בפ"ע ד"ויקהל" הענין תוכן לבאר יש ועפ"ז
הענינים כל zi'שהקהלת eil`היאr"ta dcear

כל dlrnlשהיא של מציאותם לגדר משייכות
כו', ותכונותיהם מעלותיהם ופרטי הענינים

ית' אליו ומתקהלים ממציאותם .35שיוצאים

יותר ד. עוד מודגש בפ"ע "ויקהל" של ענינו
ד"ויקהל" הקריאה שלאחרי - זו שנה בקביעות

פרשת קורין .milwy36בפ"ע

גו' יתנו "זה - שקלים בפרשת הביאור ובהקדם
השקל  גרה עשרים הקודש בשקל השקל מחצית
ימעיט  לא והדל ירבה לא העשיר גו' השקל מחצית

השקל" להבין:37ממחצית צריך דלכאורה -

של  באופן שצ"ל קדושה בעניני הוא כלל א)
zenily מצות דוקא" הקרבנות: בעבודת כמודגש ,

תמימין" הקרבנות כל להיות שרת 38עשה ו"כלי ,
.. שלימים אלא מקדשין אין אלא . מקדשין ואין .

תמים 39מליאין" צ"ל המקריב הכהן וכן ואילו 40, -
היסוד  המשכן, אדני נעשו (שמהם שקלים בפרשת
כל  של ציבור קרבנות באו ומהם המשכן, דכל
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קידושין.29) סוף וברייתא משנה
תרצ"ו 30) סה"מ ואילך. תתקלד ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

ועוד. .77 ע'
עה"פ.31) פרש"י
הבבלי 32) תלמוד של כתביֿהיד (אוסף כת"י הש"ס גירסת

שם. למשנה שלמה במלאכת וכ"ה תשכ"ד). ירושלים
ואילך.33) 194 ע' חט"ו ואילך. 71 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

ועוד.
ולכן,cextc`עלמא34) האחדות, היפך של במובן גם כולל ,

ענין ע"י היא וההתעלות ד"ויקהל".zecg`dהיציאה התוכן ,

המשך 35) (לא היא ד"פקודי" שהעבודה מובן והשלמת ומזה
אלא) מחוברות, שויקהלֿפקודי כבשנים ד"ויקהל", העבודה
כיון  אלא, העולם. שבעניני האלקות את לגלות - בפ"ע עבודה
הנתינתֿכח  בה יש בפ"ע, ד"ויקהל" העבודה לאחרי שבאה
תומשך  ("פקודי") העולם בעניני שגם ד"ויקהל", מהעבודה
כמרומז  ("ויקהל"), מהעולם שלמעלה האלקות דרגת ותתגלה

ויקהל. פ' שבת במנחת פקודי דפ' הקריאה בהתחלת
(למעלה 36) בפ"ע הו"ע ש"ויקהל" יותר מודגש שבזה

- ל"פקודי") בפרשת oiwiqtnyמשייכות ל"פקודי" "ויקהל" בין
שקלים.
יגֿטו.37) ל, תשא
מזבח.38) איסורי הל' ריש רמב"ם
ה"כ.39) פ"ג המוקדשין פסולי הל' שם
רפ"ו.40) המקדש ביאת הל' שם
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" דנתינת הציווי מודגש השקל"zivgnהשנה)
דוקא?

" רק היא שהנתינה כיון למה zivgnב) השקל",
סכום בכתוב mlydנתפרש lwyd" ,mixyr גרה

ולכפול  להוסיף הכתוב צריך (ולאח"ז השקל"
(ובקיצור) בפירוש נאמר ולא השקל"), "מחצית

"xyr41?"גרה

בהמשך  יותר מודגשת זו ששאלה ולהוסיף,
לפרשת  ובסמיכות (לאחרי תשא בפרשת הכתובים
בשם  קנמן גו' ראש בשמים לך קח "ואתה שקלים),

miiz`ne miyng ezivgn"42 סכום שנתפרש -
השלם  הסכום ולא ומאתיים), (חמשים המחצית

מאות  מחציתו.43(חמש שמביאים (

ד"מחציתו  הפירוש וק"ו: במכ"ש - מזה ויתירה
תהא  הבאתו "מחצית הוא ומאתיים" חמשים

. מאות חמש כולו נמצא ומאתיים א"כ חמשים .
. חצאין נאמר לחצאין"למה להביאו .44,

בכל  ומאתיים חמשים פעמים בב' אותו "ששוקלים
ש"כולו45פעם" אף כלומר, ,ze`n yng,מ"מ ,"

" שצריכים oi`vglכיון e`iadl רק בכתוב נתפרש ,"
הבאתו) (מחצית "מחציתו miyng(סכום)

miiz`neבנדו"ד ואילו ;"dlek dpizpdy אלא אינה
zivgn עשר) המחצה סכום נתפרש לא השקל,

השקל סכום אלא "mlydגרה), ,mixyr גרה
השקל"?!

" הדיוק מהו ירבהxiyrdג) ימעיט lcdeלא לא
ולא  יותר "לא (בקיצור) ולא השקל", ממחצית

וכיו"ב? פחות",

- האדם בעבודת בזה הביאור נקודת לומר ויש
מכל  (שלמעלה בפ"ע הו"ע השקל מחצית שנתינת
כל  העלאת על שמורה העבודה) עניני פרטי
בפ"ע, ד"ויקהל" העבודה ע"ד ית', אליו הענינים

כדלקמן.

מנתינת ה. וההוראה הלימוד הרמז ובהקדם
"zivgn:ביאורים שני בזה שישנם - השקל"

ד"כל  ("ויקהל" ישראל של אחדותם הדגשת א)
צריך  מישראל ואחד אחד שכל - ישראל") בני עדת

" אלא אינו לבדו שהוא ולהרגיש ",zivgnלידע
("ואהבת  רעהו עם בההתאחדות תלוי' ושלימותו

שע"י כמוך"), mzecg`zdeלרעך mtexiv נעשה
השלם". "שקל הקודש", "שקל

וכלל  מישראל כאו"א של אחדותם הדגשת ב)
עם ישראל"d"awdישראל בני עדת ד"כל ("ויקהל"

הוא  והקב"ה "מחצית" הם שישראל - הקב"ה) עם
כולא 46"מחצית" וקוב"ה ו"ישראל (כביכול),

cg"47 המגיד תורת כידוע שלימה, אחת מציאות ,48

הפסוק חצוצרות"49על שתי לך ,50"עשה
חצוצרות" ו"שתי צורות", "חצאי הם ש"חצוצרות"

צורות" "חצאי שהם וישראל, הקב"ה על ,51רומזים
שלימה" צורה הוי ביחד .52ו"שניהם

כשנרגש  כי, - זב"ז קשורים הביאורים ושני
"חצאי  כמו חד", כולא וקוב"ה ד"ישראל הענין
נעשית  שלימה", צורה הוי ביחד ש"שניהם צורות",
כפי  בשלימות, ישראל ואחדות ישראל אהבת

ל"ב  פרק בתניא הזקן רבינו ש"כולן 53שמבאר
ישראל  כל נקראו ולכן לכולנה א' ואב מתאימות
וכמ"ש  אחד", בה' נפשם שורש מצד ממש, אחים

התניא  ספר (בהתחלת כאו"א 54לפנ"ז שנשמת (
מן  "חלק" ממש", ממעל אלקה "חלק היא מישראל

כולו  בהעצם "תופסים" ידו שעל שזהו"ע 55העצם, ,
חד". כולא וקוב"ה ד"ישראל
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"עשר 41) נאמר אילו ולכן, השלם, מספר הוא שעשר ובפרט
בנתינת שגם מודגש הי' עניןzivgnגרה", ישנו .zenilydהשקל

כג.42) ל,
מאות"43) ל"חמש מתייחס אינו ש"מחציתו" - מזה ויתירה

"מחצית בשם", "קנמן של "מחציתו" אלא דרור", ez`adד"מר
בפנים. כדלקמן ומאתיים", חמשים תהא

עה"פ.44) פרש"י
ש"ק 45) דערב היומי שיעור - המקדש כלי הל' ריש רמב"ם

זה.

בפ"ע 46) שכ"א ואשה, לאיש נמשלו וכנס"י שהקב"ה להעיר
"מחצית". ועוד), ב. ז, (זח"ג גופא" "פלג הוא

א.47) עג, זח"ג ראה
ע'48) תשא באוה"ת ונת' הובא - ואילך ד מה, או"ת

ח"ב  תער"ב המשך ואילך. שנז ע' אור ביהל - ובארוכה א'תתמח.
ועוד. ואילך. פשפ"ד

ב.49) יו"ד, בהעלותך
"אין 50) - הש"ק דיום הרמב"ם בשיעור מהרמז להעיר
zexvevgפוחתין izyn.(ה"ד פ"ג המקדש כלי (הל' "
(51. "תמתי ב: פ"ה, שהש"ר אני ראה  לא כביכול תאומתי .

שם). אוה"ת (וראה ממני" גדולה היא ולא ממנה גדול
ואל"ף 52) ד"ם, רק שהוא צורה חצי הוא "האדם ושם:

אמנם  שלימה, צורה אינו ג"כ כביכול לבד עולם) של (אלופו
שלימה". צורה נעשה יחד כשיתדבקו

זה.53) ש"ק דערב היומי בשיעור
ב.54) פרק ריש
וש"נ.55) סקט"ז. הוספות כש"ט ראה
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בעבודת  השקל" "מחצית דנתינת הענין ותוכן
אלקה  "חלק היא שמציאותו אצלו שנרגש - האדם

כמו  הם והקב"ה שהוא ועד ממש", "חצאי ממעל
שלימה", צורה הוי ביחד ש"שניהם צורות",

חד". כולא וקוב"ה "ישראל

ד"ו. העבודה שבין החילוק מובן zivgnעפ"ז
של  באופן שצ"ל העבודה עניני שאר לכל השקל"

zenily:דוקא

(השלימות  העבודה עניני פרטי שבכל השלימות
שרת) דכלי והשלימות דהקרבן השלימות דהכהן,

hxteמדגישה hxt lky('כו ותכונותיו (מעלותיו
הוא לה' המשכן עם zenilyaבעבודת כלומר, ,

ישנם  (ומלבדו המשכן בעבודת פרטי ענין היותו
הוא זה פרט הרי, ענינים), ריבוי ,zenilyaעוד

למעלותיו (בהתאם הפרטי תפקידו שממלא
שגם  אלא עוד ולא בשלימות. בהמשכן ותכונותיו)

"להביאו שצריכים "מחצית oi`vglדבר נחשבת ,"
בתורה, שנתפרש ושלם חשוב לשיעור הבאתו"

miiz`ne"מחציתו miyng."

היא  הפרטים ודכל פרט דכל השלימות אבל,
mdlyשלימות ze`ivnd הענינים פרטי שכל -

המשכן. לעבודת מנוצלים ודהעולם דהאדם

הרגש - יותר נעלה ענין zewl`cוישנו ze`ivnd
(ודהעולם)d`ividשפועל דהאדם המציאות מגדרי

גם  שלכן, ית', עצמותו עם ולהתאחד להעלות
רק  (לא הפרטים בכל עבודתו שלימות כשישנה

ד" הענין אצלו נרגש אחד), פרט zivgnשלימות
הקודש בשקל השקלmixyrהשקל zivgnגרה

" (ולא אלא xyrהשקל" "שלימות" זו שאין גרה"),
היא האמיתית השלימות כי, צורה", "חצי
כולא  וקוב"ה ד"ישראל והתאחדות בהתקשרות
השלם, שקל הקודש", "שקל נעשה שעי"ז חד",

"mixyr שרומז ההתאחדות56גרה", כחות xyrcעל
עם דישראל) (עשר (עשר xyrהנפש ספירות

"עשרים", נעשה יחד שניהם ובצירוף דקוב"ה),
מעשר xzkd57בחינת שלמעלה דישראל העצם ,

מעשר  שלמעלה דקוב"ה והעצם הנפש, כחות

כידוע  של 58ספירות, עצמותו עם קשור שה"כתר"
("מלך  עיניך")59המלך תחזינה .60ביפיו

וגילוי  המשכת רק (לא בעולם גם נעשה ועי"ז
האלקות mlerlדרגת zkiiyy(ובעיקר גם אלא ,

לעצמותו היצי  דירה להיות וההעלאה ממציאותו אה
וקוב"ה  ד"ישראל העצם בו שמתגלה שעי"ז ית',

" - חד" כולא שהם) "cg(כפי ולא דייקא, חד"`"
על שרומז וד)קוב"ה mvrd(באל"ף), ד(ישראל

"אלופו על שרומז מאל"ף mlerשלמעלה ly."

" הדיוק גם מובן ירבהxiyrdועפ"ז lcdeלא
מצד  העבודה עניני פרטי בכל כי, - ימעיט" לא
ההתחלקות  וישנה להיות צריכה שלהם, המציאות
דילי', שיעורא לפום חד כל ו"הדל" ד"העשיר"
העשירות  (לנצל ירבה והעשיר ימעיט הדל
היא  השקל" "מחצית משא"כ המשכן), למלאכת

של לא d`iviבאופן "העשיר מציאותו, מגדרי
העצם  בחינת מצד ימעיט", לא והדל ירבה

ו"דל" ד"עשיר" מההתחלקות .61שלמעלה

"מחצית ז. דנתינת הענין תוכן לבאר ויש
שממחצית  - הקרבנות לעבודת ביחס השקל"
- השנה כל של ציבור קרבנות הביאו השקל

האדם: בעבודת
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ואילך).56) א'תתקו (ע' שם אוה"ת ראה
שה"ש 57) (לקו"ת כתר ר"ת וכ"ף כתר, בגימטריא עשרים

א'תתקט). ע' שם אוה"ת ג. לה,

הפורים 58) שער אורה שערי ובפרש"י. טֿיו"ד ו, אסתר ראה
פ"זֿח. מלכות לבוש יביאו ד"ה

יז.59) לג, ישעי'
שהם 60) - אתפאר") בך אשר ("ישראל בישראל ודוגמתו

(א, בהקדמה (תקו"ז ל"מלכים" ועד א ), סז, (שבת מלכים" "בני
רע"ב)).
על 61) קאי ימעיט" לא והדל ירבה לא ש"העשיר לומר, ויש

החילוק  ישנו שבהם לפרטים שייכות לו שיש כפי העצם בחינת
משייכות  (שלמעלה ממש בהעצם כי, ו"הדל", ד"העשיר"
ד"העשיר" ההתחלקות לשלול שייך ולא צורך אין לפרטים)

ו"הדל".
השקל  "מחצית הכתוב לשון בכפל הדיוק גם לבאר יש ועפ"ז
ב' בזה שיש - השקל" מחצית השקל גרה עשרים הקודש בשקל
השקל  ("במשקל הקודש" בשקל השקל "מחצית (א) דרגות:
כמה  לפרט מבלי (פרש"י), הקודש" שקלי בו לשקול לך שקצבתי

על שרומז - ynnהוא) mvrd") השקל גרה "עשרים (ב) ,eiykr
העצם  על שרומז - השקל" מחצית (פרש"י)) הוא" כמה לך פירש
(בפסוק  נאמר זה ועל (עשרים), לפרטים שייכות לו שיש כפי

ימעיט". לא והדל ירבה לא "העשיר שלאח"ז)
גם  מודגש  השקל דמחצית דרגות) (ב' שהכפל להוסיף, ויש
ציבור  וקרבנות המשכן אדני השקל: ממחצית שנעשו הענינים בב'

המשכן, דאדני השקל" ש"מחצית לומר, דיש -ceqid,דהמשכן
על  רומז ציבור דקרבנות השקל" ו"מחצית ממש, העצם על רומז
בפירוש  הלשון דיוק יומתק (ועפ"ז לפרטים ששייך כפי העצם

" id`רש"י: s` משהוקם שמנאן מנין .ע"י כל המשכן ונתנו .
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-62כתיב  לה'" קרבן מכם יקריב כי "אדם
קירוב 63שרומז  מלשון (קרבן הקירוב כללות )64על

("יקריב להקב"ה ממש),mknדהאדם מכם קרבן",
מן  הבהמה ד"מן הענינים פרטי באים ולאח"ז
על  שרומז קרבנכם", את תקריבו הצאן ומן הבקר
בקר  בבחי' שהוא מי (יש דנה"ב הדרגות חילוקי
לה'. להקריבם שצריכים צאן) בבחי' שהוא מי ויש

פרטי  אודות מדובר הכתוב בהמשך כלומר:
תקריבו  הצאן ומן הבקר מן הבהמה "מן העבודה
מציאות  תחילה מודגשת שבהם קרבנכם", את
ובהם  וגו'"), הבהמה ("מן פרטיו בכל האדם
לפי  ואחד אחד בכל לה', הקרבן לפעול צריכים
לשון  קרבנכם" את "תקריבו נאמר שלכן ענינו,
אבל  יחיד). בלשון הכתוב שהתחלת (אף רבים
שמצד  הקירוב אודות מדובר הכתוב בהתחלת
אלא  שלו, המציאות (לא תחילה שמודגש - העצם
("יקריב" לה' הקירוב אלא) אינה מציאותו שכל
בהקרבן, דרגות חילוקי נזכר ולא "מכם"), ואח"כ

"קרב  אם, העצם כי שמצד הקירוב סתם, לה'" ן
כולא  וקוב"ה "ישראל בשוה, ישראל בכל שהוא

.65חד"

יחיד  קרבנות שבין בחילוק מודגש זה וענין
של  מממונו באים יחיד שקרבנות - ציבור לקרבנות
דקרבן  דרגות חילוקי בהם ויש ויחיד, יחיד כל

שבאים  ציבור קרבנות משא"כ עני, וקרבן עשיר
lwyd zivgnn דרגות חילוקי בהם ואין בנ"י, דכל

הקירוב  מודגש שבהם כיון ועניים, דעשירים
חד". כולא וקוב"ה ד"ישראל והאחדות

זכר  שעושין - קיים ביהמ"ק שאין בזמן ועד"ז
מצות ע"י השקל :dwcvd66למחצית

מעשר, דרגות: חילוקי יש הצדקה בנתינת
המובחר) מן (מצוה יד 67חומש היתה ש"לא -

לבו" שנדבו מה איש איש אלא בה שוה .3כולם

שעז"נ  הצדקה בנתינת יותר נעלית דרגא ויש
איש eytp"ונתנו xtek" - yi`lלה'" xy` lk יתן
נפשו" לה'68בעד ונותן שמוסר ,eze`ivn lk,

בה  ("הושוו ו"הדל" "העשיר" שוים זה שבענין
לה' נותן מהם אחד שכל ועשירים"), `xyעניים lk

el69 אלא אינה שמציאותו אצלו שנרגש כיון ,
"zivgn שמתאחד עי"ז נעשית ושלימותו השקל",

עי"ז  (ובעיקר) גם שמתבטא כפי הקב"ה, עם
של  בתוכנה (כמודגש יהודי עוד עם שמתאחד

הצדקה  חד".70מצות כולא וקוב"ה "ישראל ,(

ממחצית  (שבאים שבקרבנות שכיון ולהוסיף,
השקל) למחצית זכר (שעושין ובצדקה השקל)

העבודה גם mlerdמודגשת xexiac 71[כידוע

אחת  בהמה ע"י לה' עולה החי כל הי' ש"בקרבנות
בשמן  בלול אחד סולת עשרון ע"י הצומח וכל

ש"שקולה 72כו'" בצדקה ועד"ז כל 73, כנגד
הארבע 74הקרבנות" כל עמו מעלה ש"החומש ,
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שנה  כל של ציבור קרבנות מהן לקנות והן השקל מחצית אחד
mixiyreושנה miipr mda eeyede דקרבנות השקל שמחצית כיון - "

") היא שגם המשכן, דאדני השקל ממחצית למטה היא `sציבור
`id,לפרטים ששייך כפי העצם בחינת אבל, העצם, בחינת ("

בהם mixiyre"הושוו miipr.((76 הערה לקמן (וראה *"
ב.62) א, ויקרא
תש"י 63) לגני באתי ד"ה ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ראה

ובכ"מ. פ"ב.
(קט).64) סמ"ו הבהיר ספר
(כבסיום 65) ציווי בלשון נאמר לא זה שמטעם לומר, ויש

מצד  כי, - יקריב" כי "אדם אלא קרבנכם"), את "תקריבו הכתוב
אצלו  שנרגש כיון הקירוב, על בציווי צורך אין דהאדם העצם

מציאותו. כל שזוהי מלכתחילה

(*,"mixiyre miipr mda eeyed"y i"yx azeky ixg`ly ,xirdl
mkizeytp lr xtkl xn`p (zipyd) dnexz dze` lre" ,jiynn
f"ptl y"ny fnexn dfay l"ic - "mi`a md dxtkl zepaxwdy
k"k `le) zipyd dnexzl xwira jiiy "mixiyre miipr mda eeyed"y
yibcdl (wx) ezpeek m` ,ik ,(mipc`d znexz ,dpey`xd dnexzl
dey mlek ci dzid `l"y ziyilyl qgia) zipyde dpey`xdc weligd

df aezkl jixv 'id ,("dameiq ixg`ldnexzd oipr (rvn`a `le)
.(mi`a md dxtkl zepaxwdy) zipyd

באותו 66) הקבוע המטבע מן מחצית פורים קודם ליתן "יש
(רמ"א  באדר" נותנין שהיו השקל למחצית זכר זמן ובאותו מקום

תרצד). ר"ס או"ח
רמט.67) ר"ס יו"ד שו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם
ואילך.68) 217 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה וראה ד. ב, איוב

וש"נ.
(שיש 69) העשיר בין גדול חילוק יש לו" אשר שב"כל ואף

מ"מ, מעט), לו (שיש להדל הרבה) לו"dpizpdaלו אשר ד"כל
ואחד  המרבה "אחד בסופה) (מנחות מארז"ל (וע"ד הם שוים

לשמים"). לבו שיכוין ובלבד הממעיט
עצם70) על (נוסף נוגע זה שבענין אשר dpizpdופשוט דכל

שבנתינת  הכמות ריבוי (ובעיקר) גם הכמות) מהי נפק"מ ללא לו,
) elהעשיר xy` lk של מחסורם כל למלא שצריכים כיון - (

העניים.
פל"ד.71) תניא
המלח.72) ע"י הדומם כל עליית וכן
ב.73) מט, סוכה ראה
תלמוד 74) ובכל המצוות, כל כנגד ש"שקולה לכך נוסף

כפיו  מיגיע ש"נותן דכיון סתם", מצוה בשם נק' היא ירושלמי



a"pyz'dכו oey`xÎxc` d"k ,milwy 't ,ldwie 't w"ye w"yre lil zegiyn

לומר, יש - ית'"] לשבתו מכון להיות לה' ידות
בעבודה  שגם מרומז השקל" ל"מחצית שבשייכותם

מודגשת העולם העולם d`ividדבירור מגדרי
לעצמותו  דירה של ומצב למעמד ולהתקרב לעלות

הפעולהית', (כ"כ) לא בהגדרים mipezgzaהיינו,
עשיית בעיקר אלא zi'שלהם, el dxicd בהתאם ,

השקל", "מחצית בנתינת ישראל של לעבודתם
(ההתחלקות  בעולם מציאותם גדרי מצד שאינה
דישראל  העצם מצד אלא ו"הדל"), ד"העשיר"

חד. שכולא וקוב"ה

שקלים ח. פרשת של שייכותה לבאר יש עפ"ז
פקודי  לפ' ולא זו), (כבשנה דוקא ויקהל :75לפ'

כל  "נימנו המשכן", "פקודי פקודי, בפרשת
נדבת ונימנו okyndמשקלי ולנחושת ולזהב לכסף

ezcear lkl eilk lk דכל העבודה מודגשת שבזה - "
ihxt,המשכן דמלאכת hxteהענינים hxt lky

ותכונתו  למעלתו בהתאם מנוצל ודהעולם) (דהאדם
אלא  עוד ולא ולנחושת"). ולזהב ("לכסף המיוחדת

"כסף  dcrdשגם icewt. "שמנאן כל גו'", ונתנו .
הוא השקל", מחצית ד"משקלי hxtאחד בהמנין

וגו'okyndנדבת ככר מאת העדה פקודי "וכסף ,"
וגו'". הקודש אדני את לצקת

נתינת  אודות מדובר שקלים בפרשת משא"כ
נדבת  משקלי במנין כפרט (לא השקל מחצית

בשביל בפ"ע) כענין אלא i"paהמשכן, oipn ועוד ,
"מנין  לידע "למשפחותם", אינו זה שמנין ועיקר,
בתחלת  האמור (כ"המנין בפ"ע ושבט" שבט כל
דכל  המנין ובארוכה נתפרט שבו הפקודים", חומש

המנין אלא בפ"ע), l`xyiשבט llkc שלמעלה
ושבט  שבט דכל העבודה לפרטי מהתחלקות
ישראל  שבכל העצם מצד יעלה, שבמסילתו

.76בשוה 

המציאות  תוקף מדגיש שהמנין ולהוסיף,
בטיל" לא באלף ש"אפילו לומר 77דישראל דיש -

עולם", של "אלופו על קאי ש"אלף" הרמז ע"ד
הוא ישראל של מציאותם מ"אלופו dlrnlותוקף

mler ly דישראל העצם מצד בטיל"), לא ("באלף "
מ" (למעלה חד של `שהוא אלופו באל"ף, חד"

דקוב"ה. העצם עם עולם)

אודות  מדובר שבה שקלים פרשת ולכן,
שהיאה  השקל", ד"מחצית מכל dlrnlעבודה

מצד להיותה והעולם, האדם עניני mvrdפרטי
לפרשת שייכת - וקוב"ה שתוכנה ldwieדישראל ,

אלא  עניניהם, פרטי מצד (לא הענינים כל הקהלת
לעצמותו  מציאותם) מגדרי היציאה ע"י אדרבה,

ית'.

פרשת  שקורין זו שנה שבקביעות לומר, ויש
העבודה  מודגשת ויקהל, פרשת בשבת שקלים

דישראל העצם פרשת miltka78שמצד מצד הן ,
שקלים  פרשת מצד והן גם 79ויקהל נמשך (ומזה

שונה). באופן שקביעותם השנים בשאר

עם ט. ביחד כשבאה (ובפרט שקלים ומפרשת
בכך  (כמודגש השנה כל על נמשך ויקהל) פרשת
כל  של ציבור קרבנות לוקחים השקל שממחצית
לעצמו, בנוגע הן ויום, יום דכל בעבודה - השנה)
בנוגע  והן ישראל, כלל עם להתאחדות בנוגע הן

העולם. בעניני לעבודה
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אחר  עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו כח כל הרי
החיונית  נפשו כל הרי לצדקה וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר
מכללות  ריבוא מששים אחד "חלק מעלה ועי"ז לה'", עולה
וע"י  בעלייתה", לה' להעלותו החיונית בנפשו התלוי העולם
פרטיות" נשמות ריבוא ששים שהם ישראל ד"כללות העבודה

פל"ז). (תניא העולם" כללות של החיות "כללות לה' עולה
ראה 75) - פקודי בפ' שקלים פ' שקורין לקביעות ובנוגע

.79 הערה לקמן
כשהתחילו 76) "שמנאן המנין שבין החילוק שזהו לומר, ויש

. השקל מחצית ואחד אחד כל ונתנו המשכן נעשו בנדבת ומהם .
המשכן, משהוקם "שמנאן להמנין xen`dהאדנים", oipnd `ed

micewtd yneg zlgza. לקנות והן השקל מחצית אחד כל ונתנו .

שממנו  המשכן נדבת בהתחלת שהמנין - ציבור" קרבנות מהן
שהם האדנים עםceqiנעשו קשור ynnהמשכן, mvrd שלמעלה

קרבנות  הביאו שממנו המשכן משהוקם והמנין כלל, מהתחלקות
(עבודה העצםlretaציבור עם קשור ,(mihxtl jiiyy itk שגם ,

(שהגדול  ישראל כל שוים שבו מנין") ע"י היא ("אף מנין הוא
נחשב  אינו שבקטנים והקטן מאחד, יותר נחשב אינו שבגדולים
להיותו  ימעיט"), לא והדל ירבה לא "העשיר ע"ד מאחד, פחות
שבט  כל "מנין "למשפחותם", הוא המנין אבל העצם, מצד
הערה  (כנ"ל לפרטים ששייך כפי העצם בחי' שזוהי כיון ושבט",

.(61
ב.77) ג, ביצה ראה
פ'78) דשבת בהקריאה השקל" ד"מחצית הכפל על נוסף

ששתי  זו שנה בקביעות ובפרט שקלים. פ' דשבת ובהקריאה תשא
כפל  יותר בולט שאז זל"ז, הסמוכות שבתות בשתי הם הקריאות

הענין.
(79- פקודי פרשת בשבת שקלים פרשת שקורין ובשנים

על  העצם שמצד השקל דמחצית העבודה השפעת בעיקר מודגשת
העדה" "פקודי (השפעת המשכן דמלאכת העבודה עניני פרטי כל

המשכן"). "פקודי על
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"ברי' (כשנעשה ויום יום דכל העבודה התחלת
"טוב 80חדשה" - לפניך" אני "מודה באמירת היא (

לפניך" אני מודה משנתו כשניעור מיד :81לומר

הקדמת  לאחר אינה לפניך" אני "מודה אמירת
ומחשבה  התבוננות לא ואפילו ומחשבה, התבוננות

"82קלה  אלא ,cin ההכרה כי, - משנתו" כשניעור
כבודו" הארץ כל ש"מלא zehiytaהוא83וההרגש

השינה  בעת עצם 84(גם מצד מישראל כאו"א אצל (
והשלימות התוקף בכל שהיא גם cinz85נפשו ,

נרגשים  לא השינה בעת (ואדרבה, השינה בעת
כשנעשה  ולכן, נפשו), עצם על שמעלימים הענינים
("אני"), מציאותו הרגש ומתחדש חדשה" "ברי'
ה"מודה" שמקדים לפניך", אני "מודה מיד אומר
מסירה  - "לפניך" היא ה"אני" ומציאות ל"אני",
ובדוגמת  ע"ד להקב"ה, מציאותו דכל ונתינה
ה"חצאי  ולאחד לחבר השקל", ד"מחצית העבודה
("אני  וקוב"ה "ישראל שלימה, אחת לצורה צורות"

חד". כולא לפניך")

לקונו בהשימוש העבודה באה hxtולאח"ז lka
hxte- המשכן") "פקודי (ע"ד (ודהעולם) דהאדם

העולם  סדר "על שנתקנו השחר מברכות מתחיל
שיברכו  יום, בכל נהנין שהבריות מה והנהגתו

זו להקב"ה  הנאה שנהנין ראשונה בפעם זה על
ויום" יום לנצל 86בכל עצמו על פועל שעי"ז ,

ועד"ז  קונו, את לשמש היום כל במשך אלו הנאות
העבודה  אופני פרטי בכל לקונו להשימוש בנוגע

בפסוק  התפלה בהתחלת כמודגש - "מה 87דבנ"י
על  שקאי ישראל", משכנותיך יעקב אהליך טובו

ihxt לשבטים שמחולקים כפי דבנ"י העבודה
לעצמו  שוכן ושבט שבט "כל לשבטיו", ("שוכן

מעורבין" לאהלים 88ואינן מחולק שבט וכל ,(
זה" מול זה מכוונין אינן ).88(ש"פתחיהם

בפרטי  העבודה התחלת שלפני - ועיקר ועוד
חוזרים  ואהלים לשבטים ישראל דבני ההתחלקות

l`xyiומדגישים llkc zecg`dהעצם מצד
הזקן  רבינו כמ"ש חד"), כולא וקוב"ה ("ישראל
עלי  מקבל הריני התפלה קודם לומר "נכון בסידורו

כמוך" לרעך ואהבת של עשה תוכן 89מצות שזהו ,
מרגיש  אחד שכל השקל", שב"מחצית האחדות

צורה",90שבפ"ע  "חצי "מחצית", אלא אינו
שלימה", אחת "צורה נעשה יהודי עוד עם ובצירוף

הקודש" .91"שקל

וחותם  בסיום גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש
דעבודת  הענינים פרטי כל שלאחרי - התפלה
וי"ח  וק"ש, ק"ש ברכות דזמרה, פסוקי התפלה,
וחותמים מסיימים העמידה, דתפלת ברכות
ד"אך  אני") ד"מודה (התוכן הכללית בהודאה

עבודת 92לשמך"eceiצדיקים וחותם בסיום ועד"ז ;
כולו  היום התורה,93כל ולימוד התפלה (לאחרי
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ס"ו.80) סמ"ו שם וראה ורס"ו. רס"ד, או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ו.81) (מהדו"ב) ס"ה. ס"א שם
ש"82) שממשיך לפניך)f"irכפי אני מודה אמירת ixekf(ע"י

. משינתו שניעור ש"מיד כותב שלפנ"ז ולהעיר, ה'". aeygi.את
שוכב הוא מי לפני יקום rcieבלבו ועי"ז עליו" חופף שממ"ה

. "טוב ממשיך ולאח"ז ס"ד), שם (מהדו"ב מיד בזריזות לומר .
. לפניך אני מודה משנתו העומד כשניעור ה' את יזכור ועי"ז .

אני  מודה שאמירת יותר מודגש שבזה - בזריזות" ויקום עליו
"מיד". ומחשבה, התבוננות לפני היא לפניך

ג.83) ו, ישעי'
(הל'84) הרמב"ם כלשון ברוחניות, לשינה בנוגע ועד"ז

אלו  בוראכם, וזכרו כו' משנתכם ישינים "עורו ה"ד) פ"ג תשובה
כו'". הזמן בהבלי* האמת את השוכחים

שרצונו 85) ספ"ב) גירושין (הל' הרמב"ם פס"ד וע"ד
izin`d. מישראל "להיות מישראל דכאו"א (ו)לעשות (הפנימי) .

על  הגלוי הרצון מעלים שלפעמים (אלא כו'" המצוות כל את
האמיתי). הרצון

רסמ"ו.86) או"ח אדה"ז שו"ע

(*draya `xapy mlerd ipipra wqrd zellk lr mb fnexy l"ie
.(a ,fn b"g .a ,enw `"g xdf) milad

ה.87) כד, בלק
ובפרש"י.88) ב שם,
וש"נ.89) .374 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה ראה
היא 90) כו'" מקבל "הריני אמירת כלל שבדרך יותר ויומתק

שזקוק  יהודי עוד שפוגש לפני פנימה, בחדרו עדיין בהיותו
מצד  ישראל דאהבת הענין אצלו נרגש ואעפ"כ, ממנו, לטובה

העצם.
ל"הריני 91) לפניך" אני "מודה בין שהחילוק לומר, ויש

קשורים  ששניהם (אף כמוך" לרעך ואהבת של מ"ע עלי מקבל
החילוק  ובדוגמת ע"ד הוא, חד), כולא וקב"ה דישראל העצם עם
ציבור) וקרבנות המשכן (אדני השקל שבמחצית הענינים ב' שבין
עלי  מקבל ו"הריני ממש, העצם מצד הוא לפניך" אני ש"מודה -
ששייך  כפי העצם מצד הוא כמוך" לרעך ואהבת של מ"ע

.(61 הערה (כנ"ל לפרטים*
וש"נ.92) שם. לקו"ש וראה יד. קמ, תהלים
(93. לפניך אני "מודה באמירת - בתחלתן סופן רבה ונעוץ .

ריבוי  של באופן מתפשטת אני" ד"מודה שה"נקודה" - אמונתך"
נעשו שממנו - השקל" ב"מחצית (ודוגמתו כולו היום כל `ipcעל

כולו). המשכן עומד שעליו היסוד המשכן,

(*`id 'ek lawn ipixd zxin` okleixg`l.xgyd zekxa
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המדרש" לבית הכנסת "הנהג 94"מבית ואח"כ ,
ארץ" דרך מנהג בהחשבוןֿצדק 95בהם כמודגש - (

וחותמו  שסיומו בקשעהמ"ט היום כל דעבודת
" דא `znבתיבת רישי' "אל"ף מ"ם ", ביתא לפא

אני  לומר בסופה, תי"ו .96באמצעיתה .ראשון
. אלקים אין הוא"ומבלעדי אני אחרונים ואת .97,

מאל"ף  אותיות בכ"ב (שנבראו העולם עניני שבכל
ה" מתגלה תי"ו) ied'ועד zn`"רק 98לעולם (לא

העולם  לגדרי ובשייכות שבערך האלקות דרגת
ה"אמת  ובעיקר גם אלא ענינו, לפי ופרט פרט ובכל
שב"כל  ספרו בהתחלת הרמב"ם ובלשון הוי'"),
(לא  מתגלה שביניהם" ומה וארץ משמים הנמצאים
ומעלותיהם, תכונותיהם בפרטי שבהם, האלקות רק

" ובעיקר) גם e`vndאלא zzn`"ש ובאופן ,"`l
`l` e`vnpאני" (ע"ד המצאו" iz`xapמאמתת `l

`l` שהנביא "הוא ס"ג)), (כנ"ל קוני" את לשמש
וה' .99אומר אמת אומרת אלקים שהתורה והוא .

מלבדו".100אין  עוד

ויקהל י. פרשת בשבת בכהנ"ל יתירה והדגשה
שנת תהא "הי' - זו בשנה lkaושקלים ze`ltp:"

הענינים  שבכל בכל", רואים 101ב"נפלאות
היציאה  (ע"י הענינים דכל העלי' מודגשת נפלאות,
ד"נפלאות", ומצב למעמד מציאותם) מגדרי
מעלתם  הפרטי, ענינם (כ"כ) נרגש שלא ובאופן
ולכל  ד"נפלאות", הכללי הענין אלא כו', ותכונתם
והשלימה, האמיתית דהגאולה ה"נפלאות" לראש

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך .102"כימי

נפלאות  דשנת ושקלים ויקהל פרשת ובשבת
כל  האדם, עניני דכל ההקהלה מודגשת - בכל
של  עבודתם ע"י ית', אליו העולם עניני וכל בנ"י,
ית', עצמותו עם חד שהם העצם מצד ישראל
והשלימה  האמיתית בהגאולה ושלימותה שעיקרה
בכל  חד" כולא וקוב"ה ד"ישראל הגילוי יהי' שאז

ית'. לו דירה שנעשה כולו, העולם

ועיקר: ועוד

שכבר במוחש לפנ"ז)ligzdרואים זמן (משך
אדנֿי  ד"יוסיף ההבטחה קיום ובפשטות בפועל
יהודה  ונפוצות ישראל נדחי ואסף גו' ידו שנית

הארץ" כנפות מארבע zeielb-103יקבץ ueaiwda
לארצנו  בעולם שונות ממדינות מבנ"י דרבים

mingxaeהקדושה cqga ס של באופן כמו [ולא כנה,
אלא  בהחבא, משם לברוח צריכים שהיו פעם

העולם  מדינות ברוב עתה והתקוה 104כהמצב ,[
ויקהל דפרשת השבוע של שבסיומו חזקה

כבר שעומדים ועד zenilyeמתקרבים xnba
אחרון" גואל הוא ראשון ("גואל משה )105ד"ויקהל

קיבוץ  ושלימות גמר ישראל", בני עדת כל את
בנ"י  דכל הארץ,106גלויות כנפות ארבע מכל

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

היא  ויקהל כשפרשת בזה נתינתֿכח ותוספת
r"ta להמתין צריכים) (ולא פנאי שאין -

ומיד  תיכף אלא ("פקודי"), דהפרטים להשלימות
בהגאולה ד"ויקהל" השלימות נעשית ממש

והשלימה. האמיתית

תיכף יא. בפועל ולהביא ולזרז למהר וכדי
עוז  וביתר שאת ביתר להוסיף יש - ממש ומיד
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וש"נ.94) בסופה. ברכות
ב.95) לה, שם
ו.96) מד, ישעי'
ועוד.97) ה"א. פ"א סנהדרין ירושלמי
ב.98) קיח, תהלים
יו"ד.99) יו"ד, ירמי'

לה.100) ד, ואתחנן
דהשימוש.101) בי"ת באות שהתחלתם ובפרט
טו.102) ז, מיכה

יאֿיב.103) יא, ישעי'
שעדיין 104) מדינות שתי או אחת מדינה שנשארה אף

המצב ישפיע ובודאי בהחבא, משם לברוח מדינות aexayצריכים
על לארצנו lkהעולם ויבואו יצאו ממש שמכולם העולם, מדינות

הגוף. ומנוחת הנפש מנוחת מתוך הקדושה
וש"נ.105) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ד. פ"ב, שמו"ר ראה
לא 106) הגלות זמן שבמשך - נשיאינו מרבותינו ומתחיל

גדולי  כמה שמצינו דאף בלבד), לביקור לא (גם ישראל לארץ עלו
לארץ  שעלו מהאראדאק) רמ"מ הרה"ק (כמו ואדמורי"ם ישראל
האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד, הבעש"ט*, הרי, ישראל,

מהר"ש, אדמו "ר הצ"צ, וכ"ק אדמו"ר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר
לביקור  לא (גם ישראל לארץ עלו לא דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח
מו"ח  כ"ק של (בזמנו ועד לארץ, בחוץ נשארו אלא בלבד**),

התחתון  כדור לחצי דורנו) נשיא נעשית אדמו"ר וממנו שבו ,
עד  כולו העולם בכל חוצה והמעיינות התורה דהפצת העבודה

ממש. ומיד תיכף - צדק גואל ביאת

(*l`xyi ux`l zelrl 'ek c"qw elv` dzidy s`.
(**myl dzid `l l`xyi ux`l x"enc` g"en w"k ly ezriqpe

recid eazkna envra xiaqdy itk ,`l` ,l`xyi ux`a xewia
dlhip `idd dpicnn ez`iviay (`Îvw 'r a"g ely ycewÎzexb`)
i`iyp eizea` ceak ced ipeiv ycew ilkida xwal zexyt`d epnn
zenewna xwal epevxa okle ,(aehq`xae yhiee`aeila) zeciqgd

.ycewd ux`a ycewd



כט a"pyz'd oey`xÎxc` d"k ,milwy 't ,ldwie 't w"ye w"yre lil zegiyn

סיבת  (ביטול ישראל ואחדות ישראל באהבת
מישראל 107הגלות  כאו"א של מעלתו הדגשת ע"י ,(

ממש". ממעל אלקה "חלק שהוא

ע"י  לא ואפילו הפכו, שלילת - [ופשיטא
שכדי  במוחש שרואים כפי - דבריֿמוסר אמירת
לדבר  צריכים יהדות בעניני יהודים על להשפיע
שלום, ובדרכי נועם בדרכי (ועליהם) אליהם

וחיבה. אהבה ובדברי

ע"ד  הפכית, הנהגה צ"ל שלפעמים שמצינו וזה
דוקא108מ"ש  ה"ז - בנו" שונא שבטו a`a"חושך
oae של באופן הוא שביניהם היחס כלל שבדרך ,

daige dad`גם ואז כו', עצמית לאהבה ועד ,d`kdd
מתוך  היא בדבר) הכרח כשיש מיוחד ומצב (בזמן

dad`109.

של  יחס רק לא הוא לבנ"י היחס ועיקר: ועוד
mipae a`"אלקיכם לה' אתם אלא 110("בנים ,(

" - ובאיןֿערוך מזה cgיתירה `lek d"aewe l`xyi.["

במצות  עוז וביתר שאת ביתר להוסיף יש וכן
הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה - .111הצדקה

תביא  בזה שההחלטה - העיקר והוא - ויה"ר
השכר  את ממש ומיד ותיכף ממש ,112בפועל

בישראל הקב"ה (ש)עשה ה"צדקה שתמורת
האומות" לבין האמיתית 113שפיזרן הצדקה תהי' ,

. לחרותנו גדול בשופר "תקע גלויות, .דקיבוץ
לארצנו" הארץ כנפות מארבע יחד ,114וקבצנו

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "קהל 115"בנערינו ,
ישראל") בני עדת כל את משה ("ויקהל גדול

הנה" עיר 11ישובו לירושלים הקדושה, לארצנו ,
השלישי  המקדש לבית הקודש, להר הקודש,

שני  ובית ראשון בית גם שכולל )116(והמשולש,
הקדשים  נמצאים 117ולקדש שבו הארון, (מקום
ראשונות  שניות 118לוחות ).119ולוחות

שקורין  פקודי פ' בהתחלת הכתוב ובלשון
המשכן  פקודי "אלה ויקהל: פ' שבת במנחת

שנתמשכן  למקדש רמז פעמים, "שני 120משכן",

חורבנין" לבעליו 9בשני שחוזר משכון כמו ,
בביהמ"ק - בית iyilydבשלימות גם (שכולל

במהרה  שיבנה (והמשכן)), שני ובית ראשון
ממש. ומיד ותיכף בימינו,
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ב.107) ט, יומא ראה
כד.108) יג, משלי
המכה 109) וצדיק חכם רחמן "אב סכ"ב: אגה"ק תניא ראה
כו'". בנו
א.110) יד, ראה פ'
פל"ז.111) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
תקעא.112) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ב.113) פז, פסחים

העמידה.114) תפלת נוסח
ט.115) יו"ד, בא
א.116) רכא, זח"ג ראה
וקדש 117) דרגות, ב' רבים, לשון קדשים - דרגות ג' שכולל

ובכ"מ). א. ה, פקודי לקו"ת (ראה שלישית דרגא (הקדשים),
ענינים.118) ג' - לוחות שברי וגם
"מקום 119) שלכן הכתר, בחי' עשרים, - הדברות עשרת ב"פ

הקדשים  קדש דמקום אמה עשרים (משא"כ המדה" מן אינו ארון
שבביהמ"ק*).

יעקב120) אהליך טובו "מה "מה jizepkynוכמ"ש ישראל",
. בישובן עולמים ובית שילה אהל כשהן טובו אף משכנותיך, .

שהן לפי ובפרש"י).oekynחרבין, שם (בלק כו'" עליהם

mixyr"l (mzq) "ycewd lwya lwyd zivgn" oiay weligd c"r (*
mihxtl jiiyy itk mvrde ynn mvrd - "lwyd zivgn lwyd\ dxb

(61 dxrd l"pk).

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zay(iyily meil)

edy meyn qikd z` jixvoi` el jixv epi`y oeike ,xenb af xak `
.xeht okle d`ved jxc ef

:`xnbd dywnàðL éàîoic dpey dna -,úBiàø ézL ìòa áæ ©§¨¨©©§¥§¦
áéiçcmeyn ,eqik z`ved lrdéì éòaéîcqikd z` jixvy - §©¨§¦¨¥¥

ä÷éãáìjxc ef okle ,oaxwa aiigziy ziyily dii`x d`x m` ¦§¦¨
ixd ,ez`vedìL ìòa áæLzei`xdéì éòaéî énðjixv `ed mb - ¨©©¨Ÿ©¦¦¨¥¥

qikd z`äøéôñìmei eze`y xxal epiidc ,miiwp mini drayd ly ¦§¦¨
mini dray dpnie mei eze` xezqi d`xi m`y ,zeiwpa eilr xar
.zaya e`ived m` aiigzie ez`ved jxc ef ok m`e ,mixg` miiwp

:`xnbd zvxznàëøöð àìafa xehtl `ziixad dkxved `l - Ÿ©§§¨
,zei`x yly lraíBia Báì àlàd`x zayd mei eze`ay ote`a - ¤¨§©

epi` mei eze`a aey d`xi `l m` s`y ,ziyilyd dii`xd z`
epi` okle ,miiwpd minid zray z` df meia xetql ligzdl leki

.ez`ved lr xehte qikd z` jixv

:`xnbd dywndéì éòaéî àäåqikd z` jixv mewn lkn ixde - §¨¦¨¥¥
éãkxenyle daifd z` lawlåéìk eôðhé àlLeklklzi `ly - §¥¤Ÿ¦¨§¥¨

zvxzn .dilr aiigzie ez`ved jxc ef ok m`e ,dpnn eicba
:`xnbd,àøéæ éaø øîàel` zeziixapz éàäàeä àixack epyp - ¨©©¦¥¨©©¨
,df `pz,øîàcyìkl wx `ay xacéìevàxenyle livdl - §¨©¨©¥

náéLç à÷ àì ,óepéèxac `ived okle ,mc`d lv` aygp epi` - ¦Ÿ¨¨¦
ixac z` `xnbd d`iane .xehte ,d`ved jxc aygp df oi` dfk

:`pzdïðúcdpyna(b"n c"t oixiykn),äøò÷ äôBkädxrw gipnd - ¦§©©¤§¨¨
dketdìúBkä ìò,minyb eilr micxeiyíàjk dyrìéáLa ©©¤¦¦§¦
çãezLdwpzze shyiz -äøòwä,minybd ina'ïzeé éë'a äæ éøä ¤©©§¨¨£¥¤§¦©

weqtd el` mina miiwzp ±(gl `i `xwie)aygpy xnelk ,'oYi ike'§¦ª©
mexiyki zexitd lr epzpi jk xg` m`e ,maiygde mda dvxy

e .d`neh lawlíàwx dxrwd z` gipdìéáLa ¦¦§¦
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המשך ביאור למסכת שבת ליום שלישי דמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÈÈ˘˜ ¯ÙÒÓ Ì˘È È„Â˜ÙŒÏ‰˜ÈÂ ˙Â˘¯Ù·

‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù·
מתעכב  שרש"י כך על רבות פעמים כבר דובר

לפי  הסבר הדורש ענין כל על התורה על בפירושו
כלֿשהיא  קושיא מוצאים וכאשר מקרא, של פשוטו

לומר, הכרח אותה, מזכיר לא שרש"י הפסוקים, בפשט
מפני  או – מקרא של פשוטו לפי קושיא איננה שזו

מפני  או מעצמם, מובנים הדברים הפשט שבדרך

לפניֿכן. רש"י בפירוש כבר מוזכר שהענין

שאינם  ענינים מספר ישנם ויקהלֿפקודי בפרשיות
קושיות  – ויתרֿעלֿכן מקרא, של פשוטו לפי מובנים

להלן  רש"י. פירוש לפי בעיקר מתעוררות אחדות

של  פשוטו לפי אחת שאלה על הפחות, לכל נתעכב,
בפירושו. מזכיר איננו רש"י אשר פרשה, בכל מקרא

הפסוק  על ויקהל, נשא 1בפרשת אשר הנשים "וכל

רש"י  כדברי שפירושו, העזים", את טוו בחכמה אותנה

טווין 2"שמעל  העזים את 3גבי טוו הנשים – אותן"
(נוצה  להבין:4הצמר יש העזים. אל מחובר בעודו (

טווין  העזים גבי ש"מעל בכך והתועלת המעלה מהי
אותן"?

(הצמר) הנוצה כאשר אדרבה: לכאורה, הרי,
וביתר  קלות ביתר לטוות ניתן העזים מן ונפרדת חתוכה

הנוצה  את כשטווים – העזים" "על כשהיא מאשר טיב
העזים"? גבי "מעל

גודל  על מספרת שהתורה כיוון קשה: כמוֿכן
שנאמר  (כפי הנשים אצל המשכן מלאכת של החביבות

לכן  הוכיחו 5קודם שהן הנשים") על האנשים "ויבואו
העזים, גבי מעל בטוויה רגילות בלתי וחריצות חכמה
(של  הצמר בטוויית גם זאת מוצאים אין מדוע כן, ואם
וכדו', והארגמן התכלת של התחתונות) היריעות

לפניֿכן  בחכמה),6הכתובה זה שהיה מודגש שם (וגם
ויביאו  טוו בידיה לב חכמת אשה "וכל זאת ובכל
את  טוו לא הן אבל הארגמן..." ואת התכלת את מטווה

הכבשים 7הצמר  גבי ?8מעל

.·
˙ÂÚÈ¯È‰ ˙ÈÈ˘Ú ÔÈÚ· È„Â˜Ù ˙˘¯Ù· È˘Â˜‰

ÌÈ˘¯˜‰ ÈÙÏ
פקודי  בפרשת רש"י דבריו:9בפירוש את להבין יש

כך  ואחר כלים תחלה לעשות לבצלאל צוה "משה
בית  תחלה לעשות עולם מנהג בצלאל לו אמר משכן,
וכן  שמעתי... כך לו אמר בתוכו, כלים משים ואחרֿכך

כלים". עשה ואחרֿכך תחלה המשכן עשה

היה  המשכן עשיית סדר מובנים: אינם אלו ודברים
בית  בבניית עולם" ו"מנהג עולם", "מנהג לפי כאמור

הגג  את ואחרֿכך הקירות את בונים שתחלה ,10הוא,
המשכן  בהקמת גם היה מוצאים 11וכך אנו והנה .

ויקהל  תחלה 12בפרשת עשו שחכמיֿהלב העשיה לגבי
גג) (כמו היריעות יותר 13את מאוחר ורק את 14,

כך  על נצטוו כשהם גם הסדר היה וכך הקרשים,
תרומה  .15בפרשת
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כו.1) לה,
שני,2) בדפוס לבד ראשון. דפוס כולל שראיתי, רש"י בדפוסי כ"ה

.28 הערה סוף לקמן וראה "שעל". דאיתא רש"י כת"י ובכו"כ
הווה).3) (-בל' רש"י כת"י ובכמה שלפנינו רש"י בדפוסי כ"ה

כצ"ל, ולכאורה אותן", "טוו רש"י) כת"י בכמה (ועד"ז ראשון ובדפוס
רש"י  מתחיל וכן עבר, בל' – העזים" את "טוו הכתוב ללשון מתאים

"היא אומנות dzidפירושו "היא שני, בדפוס להגירסא [אבל כו'" אומנות
) אותם"].ilaיתירה" "טווים הסיום מתאים "היתה") תיבת

ס"ט 4) או"ח אדה"ז שו"ע וראה ועזים. ד"ה ד כה, תרומה פרש"י
אבל  רחלים צמר אלא סתם צמר נקרא לא התורה בכל שם): (מב"י ס"ח

" שם תרומה ברשב"ם ועד"ז ובראב"ע נוצה. נקרא עזים העזים".xryשל
.27 הערה לקמן וראה א. כז, שבת ונוצה תוד"ה וראה

שם.5) ובפרש"י כב. לה,
כה.6) לה, ויקהל
וקופצים 7) תקיפין שהם כיון העזים, ע"י הטווי' יותר דקשה ובפרט

.(27 הערה לקמן וראה כאן. הגדול מדרש (ראה מכבשים יותר

(רש"י 8) וכו' יחד מינין ד' שצ"ל כיון אפשרי, אי שזה י"ל ואולי
א). כו, תרומה

כב.9) לח,
סשט"ו 10) חאו"ח אדה"ז (שו"ע למטה מלמעלה לבנות דרך שאין

א). קלח, שבת – כסא תוד"ה ס"א. פ"ד ביצה רא"ש ע"פ והוא – סוס"ט
יחֿיט.11) מ, פקודי
ואילך.12) ח לו,
יריעות 13) הם המשכן ש(עיקר) מפני שזהו י"ל שבדוחק אף

– יח. מ, פקודי ספורנו וראה ובכ"מ). א. כו, (תרומה וכמש"נ התחתונות
לקרשים. קדמו – עליהן למכסה שהם עזים היריעות גם ובמילא

גם 14) כ"א "לגג" רק לא היו שהיריעות דכיון לתרץ ודוחק
ודפנות, במחיצות נכללים הם גם א"כ א) כו, תרומה (פרש"י ל"מחיצות"*

מאחוריהן) תלויות (שהיריעות לקרשים "מחוץ הם סו"ס ".mzeqklשהרי
שם  ספורנו ראה – (התחתונות) משכן יריעות לענין פירשו שרש"י ולהעיר

עזים. יריעות לענין ולא –
ואילך.15) א כו,

."'eb dyrz okynd z`e" aezkd oeyl uxzl `ed ,(eheytk) my i"yxt zpeeke (*
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התוספות  נעשו 16בעלי שהיריעות כך, על עונים
לאהל  מוכנות שיהו כדי המשכן מלאכת לכל "ראשונה
אחת  שעה יהיו ולא הקרשים שיעשו מיד המשכן על

כיסוי". בלי

לא  מדוע הסבר: דורש זה שגם לכך בנוסף אבל,
כיסוי" בלא אחת "שעה להיות הקרשים הרי 17יכלו ,

כי  מקרא, של פשוטו לפי כך לומר אפשר מפשטם 18אי
רק  משה, אל המשכן את שהביאו נראה הפסוקים של
הקרשים  היריעות, – המשכן חלקי כל שנשלמו לאחר

המשכן  כלי אותו,–19וכל העמידו אחרֿכך ורק
נעשה  חלק איזה משנה זה שאין מכך, יוצא כמובן.
כ"מנהג  תחלה הקרשים את עושים היו אם גם קודם:
בלא  אחת "שעה עומדים היו לא הם אז גם העולם",
כל  עשיית השלמת לאחרי רק אותם העמידו כי כיסוי",

כולו. המשכן

.‚
È"˘¯ÈÙ· ÌÈ˜ÂÈ„ È˘

רש"י  בפירוש דיוקים שני בהקדמת יובנו הדברים
ויקהל: בפרשת

את  "טוו את לפרש הרי היא רש"י כוונת א)
היה  אותן", טווין העזים גבי "מעל שפירושו העזים",
ענין  להוסיף ואחרֿכך בכך, פירושו את להתחיל עליו

וכדו'. יתירה" "אומנות היתה זו טוויה שצורת נוסף,
היתה  "היא במילים להתחיל רש"י יכול כיצד – ובכלל
ורק  מדובר, מה על שיודעים לפני יתירה" אומנות
גבי  "שמעל – הפסוק פירוש את אומר הוא  אחרֿכך

אותן"? טווין העזים

– יתירה" "אומנות בלשון רש"י משתמש מדוע ב)
הכתוב: לשון שזהו יתירה", חכמה היתה) "(היא ולא
ובמיוחד  בחכמה"? אותנה לבן נשא אשר הנשים "וכל

בגמרא  המקור 20כאשר את (בפשטות) המהווה ,
רש"י  יתירה"21לפירוש "חכמה כתוב אכן ,22.

.„
¯˙ÂÈ ‰·Â˘Á ÈÁ È·‚ ÏÚ 'ÈÂÂË

לכך: ההסבר

בפסוק  מחולקות העזים" את "טוו שהמילים כיוון
"וכל  עם יחד הקודם בפסוק נמצאות ואינן עצמן, בפני
התכלת  את מטווה ויביאו טוו בידיה לב חכמת אשה

בהבאה  יחד, כתוב שאכן (כפי הארגמן..." וכן 23ואת ,
התרומה  על חוזר 24בציווי שהפסוק כיוון ובמיוחד ,(

בחכמה" אותנה לבן נשא אשר הנשים "וכל ,25ואומר
שונה  הזה, העזים)" (את ש"טוו מעצמו מובן הרי

היא  והכוונה שלפניו, שבפסוק את 26מ"טוו" שטוו
מחוברת  בעודה (הצמר) העזים 72הנוצה .28אל
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שם.16) זקנים) (הדר הרא"ש בפי' ועד"ז יד. לו, ויקהל
שם.17) תרומה מפרש"י להעיר
ה.18) לו, ויקהל החזקוני לפי' גם היא זו וקושי'
אל 19) המשכן את "ויביאו ואילך) לג לט, (פקודי בהכתוב כמפורש

כו' להקימו יכולין היו "שלא לפי הי' שזה ואף גו'", האהל את משה
משתדלים  שהיו את"ל הרי שם), (פרש"י כו'" הקרשים כובד מחמת
הרי  יכולין), היו שלא (אלא הקרשים את לעשות כשגמרו תיכף להקימו

הכלים. את שעשו לפני מיד כו' והיריעות הקרשים את מביאין היו
ב.20) עד, שבת
ועוד.21) הזכרון, ס' – במפרשים כמ"ש
נשא 22) ד"ה שם ובפרש"י חכמה". "גדולה א) (צט, שם ובגמרא

משמע". חכמה "יתירות לבן
כג.23) לה,
ד).24) כה, (תרומה ה' בציווי וכן ו. לה,
מזה 25) לכאורה אבל עה"פ. ורע"ב (למהרש"ל) שלמה יריעות ראה

שבהערה  שבת פרש"י וראה העזים. גבי מעל שהי' יודעים היינו לא לבד
.22

העזים 26) את טוו קדריש "קרא שטוף ד"ה ב) (עד, שבת פרש"י ראה
משמע". עזים של בגופן

שהמלאכה 27) מפני הוא בפ"ע בכתוב שנאמר דזה לומר ודוחק
עזים שערות וצריכה llkaדטוויית כבשים צמר מטוויית יותר קשה היא

וקשין" ביותר דקין עזים של שהשערות "לפי – יתירה וחכמה לאומנות

וכן  כאן. בלולה ומנחה רלב"ג הרמב"ם. בן ר "א פי' כאן. הגדול (מדרש
של  מ"נוצה היריעות היו שלפרש"י ובפרט כג). פסוק בראב"ע משמע
(כמ"ש  עזים כשערות קשים שאינם ז) כו, ד. כה, תרומה (פרש"י עזים"
הרמב"ם  בן הר"א פי' הגדול, במדרש משא"כ ;(4 הערה הנ"ל בתוס'

מדייקים (4 (שבהערה ר"פ zexryוהראב"ע רלב"ג ראה (אבל העזים
תרומה).
ע"ג 28) טווים כמו"ש והביאום העזים ע"ג שנשארו בפנים המבואר

אלא  טוויין חוטין רק המשכן למלאכת שהביאו שנאמר או העזים),
העזים" את שב"טוו הפי' בב' לכאורה תלוי העזים ע"ג הי' שהטווי'

בהמה): ע"ג טווי' גדר (ובכלל
(עץ  מאליהם נתלשו השערות) (או הנוצה ושזירת הטווי' בשעת א)
(שבת  הגמ' לשון כפשטות ב)), (קטו, פרשתנו – להרח"ו – טוב הדעת
אחת  חטאות שלש חייב בשבת בהמה גבי שעל צמר "הטווה ב) עד,

ffeb meyn ואין כו' בכך גזיזה דרך אין אמר כהנא רב טווה כו' מנפץ כו'
ורא"ש  בר"ח גם וכדמוכח בב"א)* מלאכות הג' (כל בכך" טווי' דרך

תב. מצוה (להרדב"ז) במצו"ד משמע וכן שם. שבת
רק  הוה והגזיזה העזים, ע"ג (טוויים) נשארו הטווי' לאחרי גם ב)
כאן, – אייבשיץ לר"י – יונתן (תפארת מהמפרשים כדמשמע אח"כ,

הי  מהם שכמה כיון העזים ע"ג שטוו הטעם שמבארים נדות ועוד) בודאי ו
מקבל  ואינו חי לבעל במחובר העזים מע"ג טוו לכן להטהר עת הי' ולא
שבת  הל' לרמב"ם מלוקטים וביאורים (בחי' בגר"א הוא וכן טומאה**.

בהגהה. ז' אות גוזז מלאכת טל באגלי משמע וכן ה"ז)***. פ"ט

.(my mixt` ci d`xe) b"wq ny 'iq `"bnae ("igd on xnvd z` deehd" azeke dpyny hxtae) f"d h"t zay zekld m"anxa gken oke (*
ol zil oihegda erbpe eylzp f"g`ly df la` ,xaegna mifrd lrn deeh okle ,okynd jxevl dk`ln eyri `l zecpdc `ed dctwdd xwirc ezpeek l"i ile`e (**

.r"ve .(my 'eke o"anxae dl ,`l) `vie d`xe .dziid ("dcip" 'itn mb edfy) dwgxd wxe (` ,q oihb) mi`nh 't dxn`p `l oiicr ixdy .da
.'`d b"deya l"pk ,m"anxa ok rnyn `l dxe`kl la` .my m"anxa ok yxtn `"xba (***
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למקרא": חמש "בן גם מבין לכך הטעם את

לה' תרומה היתה למשכן ישראל בני שנדבת כיוון
ישנם  שבקרבנות כשם הרי – לה' והקרבה כנדבה –
(כפי  הצומח וממין החי ממין קרבן שונים: סוגים

בראשית  בפרשת וקרבן 29שמוצאים קין קרבן לגבי ,
מן  מקרבן יותר חשוב מבעליֿחיים וקרבן הבל),

,30הצומח 

את  לטוות כשאפשר בענינינו: לכך בדומה הרי
זוהי  החי, מין לעזים, מחוברים בעודם הנוצה חוטי
שנחתכה  לאחר הנוצה טויית מאשר יותר נעלית תרומה
חיים  לבעלי מחוברים שעדיין חוטים העזים. מן
יונקים  הם החי, למין קשר להם יש גדלים, הם (העזים)
החי. מגוף נחתכו שכבר חוטים כן לא אך החי. מגוף

לעיל, שהוסבר כפי הפשט, לפי נלמד אם ובמיוחד
העזים  גבי על בעודם הובאו ברור 31שהחוטים הרי ,

נתינתם. בשעת חי דבר של בגדר בהיותם בכך, היתרון

.‰
È˙Ï· ‡È‰ ‰‡·‰‰ 'Â„ÎÂ ˙ÏÎ˙‰ ˙ÂÚÈ¯È·

¯·ÂÁÓ ¯Óˆ‰ „ÂÚ· ˙È¯˘Ù‡
את  "טוו היה העזים ביריעות רק מדוע ומובן
והארגמן  התכלת ביריעות זאת מוצאים ואין העזים",

וכדו'.

להביא  צורך היה הכבשים של הצמר חוטי את
כתכלת  צביעתם כחול)32לאחר – חלזון בדם (צבוע

חוטי  בעוד לעשותו אפשרי שבלתי דבר וכדו', וארגמן
של  שההבאה מכך ויוצא – לכבשים מחוברים הצמר
לאחר  מיד להיות יכולה איננה וכדו' והארגמן התכלת

הכבשים  גבי מעל גבי 33הטוויה על בעודם לא ובודאי
.34הכבשים 

הבאת  כי הכבשים, גבי על הטוויה היתה לא לפיכך
באופן  להיות יכולה איננה כך ובין כך בין לה' התרומה

הסמוך  בזמן או לבעלֿהחיים, מחוברת כשהיא הנעלה,
לכך.

.Â
‰ÈÂÂË‰ ˙ÂÓ‡· ÔÂ¯˙È

רש"י  רומז הפסוק מן מאליו מובן שהדבר לעובדה
שהנשים ב  העובדה – יתירה" אמנות היתה "היא אומרו:

אותנה  לבן ש"נשא מכך נבעה לא העזים" את "טוו
הנתינה  טוייה, של זה שבאופן בהבינן בחכמה",
שכך  מפני גם אלא יותר, נעלית היא למשכן והתרומה

יותר  טוב העיבוד "אמנות 35היה הטוייה 36– יתירה":
יותר  משובחת יוצאת העזים גבי טויית 37מעל מאשר

השערות  כאשר כי העזים, מן נחתכה שכבר לאחר הנוצה
לחות  בהן יש מהבהמה, יונקות והן מחוברות עדיין

הטוייה.38ורכות  באמנות יתרון שזהו ,

.Ê
¯˙ÂÈ ˙Á·Â˘Ó ‡È‰ ‰ÊÈÊ‚‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰‚È¯‡‰
לפני  היריעות את עשו מדוע מובן לעיל האמור לפי
את  תחילה לעשות העולם" ש"מנהג למרות הקרשים
מרוב  לעיל: שהוסברו הענינים שני מפני וזאת הקירות.
והביאו  מיד, טוו הן וזריזותן למצוה הנשים של חיבתן
יכלו  לא ואז העזים, על הצמר בעוד המלאכה לעושי
עשיית  לאחר עד היריעות ועשיית הגזיזה את לדחות
כל  השערות תצמחנה בינתיים כי והקרשים, האדנים

ביחד. הטוייה ללא עצמה, בפני אחת

צער  שזהו – ההלכה בדרך לומר יש כמוֿכן
בגלל  לחלוטין משוחררים שאינן בעליֿחיים,

העזים.39הטוייה  מן הנוצה חוטי את מיד גזזו ולכן ,

"אומנות  גם היא העזים גבי על שהטוייה וכיוון
שכבר  כפי יותר, משובחת היא הטוייה – יתירה"
של  האריגה מלאכת גם לכך שבדומה מובן הרי הוסבר,
בקירוב  נעשית היא כאשר יותר משובחת העזים יריעות
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להגירסא  :(2 בהערה (הובאו כאן ברש"י הגי' בב' תלוי ולכאורה
" לכמה lrnyלפנינו הוא [ועד"ז הטווי' ע"י שנתלשו משמע העזים" גבי

משא"כ  שם]; ורא"ש בר"ח וכ"ה שם). בדק"ס (הובאו שם בש"ס גי'
" העזים".lryלהגירסא גבי

ואילך.29) ג ד,
(וראה 30) הגרוע מן שהביא זה רק הי' קין בקרבן שהחסרון אף

"עובד  שהי' מפני הוא – ואילך) 22 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה
צאן. לו הי' ולא אדמה"

ודלא 31) – ועזים. שש ד"ה ד) (כה, תרומה עה"ת מחת"ס גם להעיר
שם. תרומה פרש"י על הקודש במלאכת כמ"ש

תקחו 32) אשר התרומה וזאת גֿד) כה, (תרומה למשה ה' כציווי
) ותכלת גו' reavמאתם xnv) וארגמן כו') חלזון reavבדם xnv ממין

בפ"ע. והצבע בפ"ע צמר מאתם שיקחו ולא כו'), צבע

כאן.33) לדוד משכיל וראה
י 34) אם אף הרי כי בפ"ע, ושערה שערה וכל כלל, כדרכו שלא צבעו

והארגמן. התכלת צבע בהתוספת ויחסר יותר, יצמחו הצמר לגזיזת עד
יתירה.35) באומנות שהיא העשי' על גם קאי שכמובן אף
נשא 36) אשר הנשים ד"כל לפרש, היא ברש"י דההדגשה י"ל אבל

" לב הנשיאות הי' לא העזים", את טוו גו' אותנה לכל iadl`לבן
שהייתה  כ"א ז) לו, (פרש"י ההבאה" "מלאכת כט) (לה, המלאכה"

ה). לא, תשא פרש"י (וראה המשכן ועבודת ממלאכת וחלק "אומנות"
עה"פ.37) ספורנו ראה
הגזיזה.38) מכאחרי (27 הערה (ראה קשים פחות עכ"פ
שאין 39) מובן – צער גורמת העזים ע"ג עצמה דהטווי' את"ל ואף

הל' חו"מ חלק אדה"ז שו"ע (ראה כו' לצורך שנעשה כיון איסור בזה
סוס"ד). בע"ח וצער דרכים עוברי



לג icewtÎldwie zyxt - zegiyÎihewl

לעזים  מחוברים החוטים היות לזמן היו 40זמן לפיכך .
את  שחתכו לאחר מיד היריעות את לארוג צריכים

העזים  גבי מעל .41החוטים

.Á
˘„˜Ó· ÌÈÂ˘ ÌÈ˜ÏÁ· ÌÈ˘ ·ÂÈÁ· Ï„·‰ ˘È

המופלאים  הנלמדים מהענינים ההלכה, בדרך
זה  רש"י :42מפירוש

השאלה  המקדש 43ידועה את בונים אין הרי :
מקדש"44בלילה  דאקרי ה"משכן את גם וכך ,45,

שהזמן  מצותֿעשה היא המקדש בית בניית כלומר,
ואם  גרמא, שהזמן ממצוותֿעשה פטורות ונשים גרמא,
המשכן  בשביל הצמר את לטוות הנשים יכלו כיצד כך,

תם  רבינו למצוה 46(לדעת להכין יכולה איננה שאשה
לולב  אוגדת אשה "אין ולכן בה, מצווה איננה שהיא

איפקדא")? דלא כיוון ציצית ועושה

מסביר  יש 47הרוגוצ'ובי המקדש בניית שבמצות
ב) מצותֿעשה. זו המקדש בניית עצם א) פרטים: שני

קרבנות. בו להקריב כדי מקדש בבניית הצורך

נשים  אם דלעיל השאלה לגבי הבדל ישנו ובזה
של  המצוה מצד המקדש: מבניית פטורות או חייבות
גרמא  שהזמן מצותֿעשה זוהי והמקדש, המשכן בניית
להיבנות  שצריך השני, הענין מצד אבל פטורות. ונשים
נשים, גם חייבות בכך – קרבנות בו להקריב כדי מקדש

קרבנות. הקרבת חובת חלה עליהן גם כי

של  ובעשייתם בבנייתם חייבות נשים לפיכך:
הקרבנות, הקרבת נמנעת שבלעדם המקדש מן החלקים

אינה  שבלעדיהם המקדש וכלי חלקי לגבי כן לא אך
בגלל  רק היא ועשייתם הקרבנות, הקרבת מתעכבת
נשים  זו מעשיה המקדש. בניית של מצותֿהעשה

בכך. לעסוק להם אסור ולכן פטורות,

.Ë
ÔÈ·Ï ˙ÂÂ˙Á˙‰ ˙ÂÚÈ¯È‰ ˙ÈÈÂÂË ÔÈ· Ï„·‰ ˘È

˙ÂÂÈÏÚ‰
הגמרא  אומרת ליריעות, 49שבמילים 48בקשר

ליריעות  היא הכוונה המשכן" על האהל את "ויפרוש
כלומר, שני. ותולעת וארגמן תכלת שש של התחתונות
אהל, של דין למשכן יש כבר התחתונות היריעות עם
שהיריעות  מכך יוצא קרבנות. בו להקריב ואפשר
הקרבת  את מונעות אינן העזים, יריעות מהן, שלמעלה
"קיפל  כאשר גם כשר והמשכן במשכן, הקרבנות

העז  יריעות את ים.הרוח"

הפסוק: בלשון להבדל הסיבה מובנת זה לפי
לב  חכמת אשה "וכל כתוב התחתונות ליריעות בקשר
הארגמן...", ואת התכלת את מטווה ויביאו טוו בידיה
להביא  כדי המשכן, לכשרות נחוצות אלו יריעות כי
היריעות  את לטוות יכולות נשים גם ולכן קרבנות,
לגבי  כן לא אך המשכן, במלאכת להשתתף הללו,
את  מונעות אינן אלו שיריעות העזים, יריעות
ואסורות  פטורות, נשים ולכן לעיל, כאמור הקרבנות,
העזים", את "טוו הלשון כתוב ולפיכך – בעשייתן
"דהוי  באופן להיות צריכה היתה שלהן שהטוייה

מלאכה" ולא יתירה הגמרא 50חכמה שאומרת כמו ,
שבת  .51במסכת
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העזים 40) לא טווים העזים של הנוצות רק שהביאו את"ל אפילו
עצמן.

שביריעות 41) כיון גו' תכלת משזר דשש יריעות את עשו ומתחלה
גו'.ybcedעזים שש היריעות – המשכן" על "לאהל שהם

ובבת  המלאכה חלקו לב, חכמי כו"כ שהיו שמכיון י"ל, לכאורה
כן  לעשות יכלו הרי לפי"ז אבל העזים. ויריעות המשכן יריעות עשו אחת
פרש"י  (ראה לגמרי אחרת אומנות שזהו ובפרט וכו', להקרשים בנוגע גם

אחרים. (אומנים) לב חכמי ע"י שנעשו פשיטא וא"כ שם) תשא
פי' וכן המשכן" מלאכת לכל "ראשונה התוס' בעלי דפי' ולהעיר

יריעות ויעש עה"פ הוא ס"ב, לעיל שהובא יריעות mifrהרא"ש על ולא ,
בהכתובים שנאמר כי f"ptlyהתחתונות בפשטות, וי"ל ואילך). ח (לו,

ה"ה התחתונים ועשי okyndיריעות –וכמש"נ יריעות עשר המשכן את ת
.13 הערה לעיל ראה

בא 42) שרש"י ו', ר"ס הנ"ל ע"פ בפרש"י: שאפ"ל בהלכה ענין עוד
נחשבת  שהי' בשביל (רק) הי' לא העזים את טוו שהנשים שזה לפרש
י"ל  המלאכה, לטיב שנוגע גם כ"א שבחי'), (צומח יותר חשובה תרומה
ע' חי"א בלקו"ש שנתבאר (כפי לה' חלב דכל בהגדר לשיטתי' דרש"י

שעת על התורה הקפידה שלא (131dpkdd מן – לה ' חלב אז (שיהי'
בעת בהדבר עדיפות עי"ז כשתבוא כ"א המחובר), – ,dpizpdהמובחר

עיי"ש.

אות 43) ג סי' או"ח יצחק בית שו"ת גם וראה בפנים. דלקמן צפע"נ
סקכ"ח. הי"ב פ"א הבחירה בית הלכות להרמב"ם המורי' הר ואילך. ה'
ולהעיר  לעורר יש בפנים לקמן המבואר וע"פ ועוד. תשא. ס"פ חמדה כלי

ואכ"מ. מהנ"ל. בכמה
שם.44) הבחירה בית הלכות רמב"ם ב. טו, שבועות
בתחלתה.45) עירובין
ב.46) מה, גיטין כל תוד"ה

הטווי' כשרה ר"ת לדעת גם יד, ר"ס או"ח ואדה"ז הט"ז דעת ע"פ
לפמש"כ  אבל למשכן, טוו שהנשים זה מובן ולפי"ז בנשים, והשזירה
הטווי' גם לר"ת שם (משב"ז) פרמ"ג גם וראה שם, לשו"ע חיים בנתיב
בצפע"נ  הוסיף לכן ואולי שם). יצחק בית שו"ת (ראה נשים ע"י אסורה
הוי  הטווי' דגם מובן דמשם ע"ב", מב, דף מנחות "תוספות הציון שם

ועצ"ע. לשמה. ובעינן עשייתן, בכלל
פרשתנו 47) עה"ת בצפע"נ נעתק א. נד, בהשמטות הפלאה צ"פ

בערכו). בכללים (נעתק 164 ע' ג. ג, מהד"ת צפע"נ גם וראה עה"פ.
א.48) כח, שבת
יט.49) מ, פקודי
כפי'50) ולא ומאירי כפרש"י דלא מפרש ולכאורה שם. בצפע"נ כ"כ

ע  שם שבת ב.התוס' ד,
ב.51) עד,
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"אמנות  בלשון בדייקו – רש"י בפירוש הנ"ל לפי
הולך  התורה על בפירושו שרש"י לומר יש – יתירה"

הפשט: דרך – בשיטתו

מסביר  המשכן" על האהל את "ויפרוש הפסוק על
בפרשת  הכתוב כפשטות העזים", יריעות "הן רש"י

לפי 52תרומה  המשכן". על לאהל עזים יריעות "ועשית
יריעות  גם מקרא, של בפשוטו רש"י, שלדעת יוצא זה

"אהל" בגדר הן אלו הקרבת 53עזים את המונע ,
במשכן. הקרבנות

להיעשות  יכלו העזים יריעות שגם מובן מזה
הלשון, את ומשנה רש"י מדייק ולכן הנשים, עלֿידי
יתירה", אומנות היתה "היא ואומר לעיל, כמצויין
חכמה  היתה לא העזים" גבי "מעל שלהן שהטוייה
– ב"אומנות" החידוש זהו מלאכה. גם אלא בלבד,

הדבר. בגוף מלאכה שזוהי

המפרשים  (כדברי לומר הכרח אין זה )54לפי
בגמרא  הדיעה את מקבל מעל 55שרש"י צמר ש"הטווה

והעובדה  בכך", טוייה דרך "אין כי פטור, בהמה" גבי
מפני  היא בעזים" "טוו של האופן היה שבמשכן
להתאים  יכול פירושו אלא – שאני" יתירה ש"חכמה
מלאכה. בגדר זה כי חייב, שהוא הראשונה, לדיעה גם

נלמדו  המלאכות שכל כיוון מן ואדרבה: ת
(שזוהי 56המשכן  רש"י פירוש שלפי לומר יש

זו  לדיעה המקור הוא עצמו זה ענין :57"אומנות")

הפעולות  בין היתה בהמה גבי על שטוייה כיוון
"אומנות" שזהו לכך הוכחה זוהי במשכן, שנעשו

חטאת. כך על חייבים ולכן ומלאכה,

.‡È
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הוראה  לנו יש רש"י, בפירוש תורה" של מ"יינה
ה': בעבודת

ש"וכל  התורה מספרת מה לשם מובן אינו לכאורה
העזים"? את טוו בחכמה אותנה לבן נשא אשר הנשים
– היה) – שהיה (=מה הוה" דהוה "מאי זהו הרי
(כולל  במקדש לא אבל במשכן רק היו העזים יריעות
"בנוי  שהוא ובמיוחד להיבנות, העתיד המקדש

משמים" ויבוא ו"יגלה ).58ומשוכלל"

עשיית  – השני לענין בקשר להבין יש לכך בדומה
– עולם" "מנהג היפך הקרשים, עשיית לפני היריעות

לדורות? הדברים קשורים כיצד

בעבודה  כלליות הוראות שתי מכך נובעות אלא,
בעולם  לעשות צריך יהודי שכל ומקדש", "משכן של

חז"ל  כדברי והמקומות, הזמנים לא 59בכל "בתוכו
מישראל". ואחד אחד כל בתוך – בתוכם אלא נאמר

לבן  ש"נשא הנשים מן הנלמדת הראשונה ההוראה
נותן  הקדושֿברוךֿהוא שכאשר בחכמה", אותנה
לא  שזה לדעת צריך הוא מיוחד, וכשרון חוש ליהודי
זאת  לנצל צריך הוא אלא בלבד, עצמו בשביל
לקדושֿברוךֿ דירה משכן, מהעולם לעשות בעבודתו

– הוא

המשכן, בניית בזמן הנשים אצל שהיה כפי בדיוק
הן  לאחרים, היה שלא מיוחד כשרון להן שבהיות
הקדושֿברוךֿהוא, להן שנתן הזה הכשרון שאת הבינו,
השראת  תהיה שבו המשכן לבניית לנצל עליהן

בתוכם. ושכנתי – השכינה

נצטוו  לא שהן למרות הטוייה 60ולכן, את לעשות
התעוררו  בעצמן שהן התורה מספרת יתירה", ב"אמנות
ובכך  – ה' משכן למען יתירה" ה"אמנות את לעשות

לדורות. הוראה התורה נותנת

מיוחדים  לכשרונות בקשר קיים שהדבר כשם
של  בעבודה להשקיעם צריך שיהודי וכיוצאֿבזה,

לקדושֿברוךֿ לדירה העולם הדבר הפיכת קיים הוא,
שהקדושֿברוךֿהוא  אחרים בענינים גם דומה באופן
לו  נותן הקדושֿברוךֿהוא כאשר לדוגמא: ליהודי. נותן
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א.52) כח, שם תוס' וראה ז. כו,
לאותו53) יד: כו, תרומה פרש"י ובפרש"י bbוראה עזים. יריעות של

העשוי עזים יריעות אהל הוא אהלו את יא. לה, .bblויקהל
אחר  דכתיב התחתונות יריעות דהיינו דמשמע שם, שבת תוס' ודיוק
בכלל  הם א) כו, (תרומה פרש"י דלפי י"ל האהל, את ויפרוש הקרשים

.14 הערה לעיל וראה המחיצות.
ועוד.54) כאן. זכרון ס'
ב.55) עד, שבת
ובכ"מ.56) ב. מט, שבת
(57.. יתירה אומנות "היא ב') (דפוס בפרש"י להגירסא משמע וכן

לפנינו  להגי' משא"כ יתירה. אומנות היא שבעצם היינו אותם", טוים
שבדורות  י"ל, – אותן" טוו העזים שמע"ג .. יתירה אומנות היתה "היא
טל  אגלי וראה ב. עד, שבת ותוס' פרש"י ראה כדרכו. שלא הוה שלאח"ז

ואכ"מ. שם.
ועוד.58) סע"א. ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה (ותוס') פרש"י
האותיות 59) (שער של"ה לתחלתו). קרוב פ"ו האהבה (שער ר"ח

ובכ"מ. ועוד). ל'. אות
ולהעיר 60) ה). לה, (ויקהל תרומה" מאתכם "קחו רק נצטוו כי

נשים  ד"התם לתרומה בהנוגע גם ואיכא ד"ה א  לו, קידושין מריטב"א
בכך". נצטוו ולא הביאו מעצמן
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להרבות  צריך שהוא לדעת, עליו מהרגיל, יותר פרנסה
(כידוע  לה' תרומה צדקה, בנתינת "כאשר 61ולהוסיף

טובה, פרנסה של שבוע היה הזקן אדמו"ר של לחסיד
של  מכתב ימצא הוא לביתו שבבואו בטוח, היה הוא
הרבי  של משולח או לצדקה, התעוררות על הרבי

ישראל"). ארץ בני החזקת לצרכי שאוסף

.·È
'È˘‰ ‰‡¯Â‰‰

מגרימת  והימנעות מירבית זהירות השני': ההוראה
צער  (ולא חיים בעלי צער בגלל אם אחר: לאדם צער
"מנהג  את משנים בלבד) נוחות חוסר אלא ממש,
היריעות  את לעשות מצוה והקדושֿברוךֿהוא ְֶַהעולם",

– המשכן קרשי לפני

בן  של בצער מדובר כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
אדם" קרויים ש"אתם ליהודי, בקשר ובמיוחד ;62אדם,

של  במצב נמצא שיהודי רואים כאשר ובמיוחד
אליהו 63"ערום" דבי ב"תנא ככתוב המצוות, מן

תורה 64רבא" בו שאין מי אלא בישראל ערום לך "אין
הציווי  את לקיים עליו לחשוב: ניתן – ומצוות"

ותפילין"62"וכסיתו" בציצית להלבישו צריך 65, אך
להתפלל  עצמו הוא צריך תחלה סדר, בכך להיות

המדרש" לבית הכנסת תורה,66ו"מבית ללמוד –
שחרית  פת דרך 67ולאכול מנהג בהם "הנהג כך ואחר ,

"וכסיתו";68ארץ" את יקיים הוא זאת כל ולאחר ,

של  בצער מדובר שכאשר התורה, אומרת כך על

הוא  שיהודי מזאת גדול יותר צער ואין – אחר יהודי
יודע  איננו האחר כאשר ובמיוחד המצוות, מן "ערום"

הסדר  את להפוך יש כזה במקרה – "ערום" שהוא כלל

זה  אין כאשר ואפילו – העולם" "מנהג את הרגיל,
בלבד  והסתר העלם מלשון ה"עולם" של אלא 69מנהג ,

כך  שינהגו ציוה שהקדושֿברוךֿהוא סדר על 70גם

כאשר  זאת, ולמרות – הקדושֿברוךֿהוא של בביתו

כ"מנהג  נוהגים אין יהודי, של צער לידי הדבר מגיע

ל"וכסיתו",71עולם" לדאוג יש הכל ובראשית ,
הפסוק  כהמשך לאחרֿמכן, ורק במצוות, להלבישו

לא  ("ומבשרך לעצמו הקשור את יעשה הוא אחרֿכך,

).62תתעלם"

התורה, ללימוד בקשר כן, לפני ועוד לכך, ובדומה

הפסוק  בתחילת –62ככתוב לחמך" לרעב פרוס "הלא
אלא  לחם ואין תורה, דברי מן הרעב אלא רעב "אין

תורה" לא 72דברי "ומבשרך לפני עושה הוא זאת ואת ,

תתעלם",

רעב  "לא מתהווה עצמו אצל שגם לכך זוכים אז

ה'" דברי את לשמוע כיֿאם למים צמא ולא 73ללחם

עלֿידי  שייבנה הנצחי, המקדש בבית צדקנו ממשיח –

והחושים  הכשרונות את אחד כל ינצל הגלות שבזמן

למשכן  העולם להפיכת לו, נתן שהקדושֿברוךֿהוא
לקדושֿברוךֿהוא. ומקדש

e"lyz ldwie t"y zegiyn)
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(61.9 ע' תש"ג השיחות ספר
רע"א.62) סא, יבמות
ז.63) נח, ישעי'
פכ"ז.64)
(65.128 ע' לעיל וראה א). תשכט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א פורים שיחת
סקנ"ה.66) או"ח (ואדה"ז) שו"ע א. סד, ברכות
שם.67) אדה"ז שו"ע
קנו.68) וסי' שם אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות

ובכ"מ.69) ד. לז, שלח לקו"ת
למעלה 70) מלמטה הוא בנין שסדר סשט"ו) או"ח (מטושו"ע להעיר

מלמעלמ"ט  אותן משלשלין גם שלימות שדפנות אף גג, ואח"כ ודפנות
תשל"ט. נצו"י, שיחת בר"ד לתקן יש ועפ"ז – סע"א) טז, (סוכה

קנג.71) ע' ה'תשי"א (סה"מ גמ"ח בענין הצ"צ ע"ד מהסיפור להעיר
ואילך). 340 ע' ח"ו לקו"ש וראה

שם.72) דבא"ר תנא
שם.73) בתדא"ר הובא יא. ח, עמוס

icewtÎldwie zyxt - zegiyÎihewl

להרבות  צריך שהוא לדעת, עליו מהרגיל, יותר פרנסה
(כידוע  לה' תרומה צדקה, בנתינת "כאשר 61ולהוסיף

טובה, פרנסה של שבוע היה הזקן אדמו"ר של לחסיד
של  מכתב ימצא הוא לביתו שבבואו בטוח, היה הוא
הרבי  של משולח או לצדקה, התעוררות על הרבי

ישראל"). ארץ בני החזקת לצרכי שאוסף

.·È
'È˘‰ ‰‡¯Â‰‰

מגרימת  והימנעות מירבית זהירות השני': ההוראה
צער  (ולא חיים בעלי צער בגלל אם אחר: לאדם צער
"מנהג  את משנים בלבד) נוחות חוסר אלא ממש,
היריעות  את לעשות מצוה והקדושֿברוךֿהוא ְֶַהעולם",

– המשכן קרשי לפני

בן  של בצער מדובר כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
אדם" קרויים ש"אתם ליהודי, בקשר ובמיוחד ;62אדם,

של  במצב נמצא שיהודי רואים כאשר ובמיוחד
אליהו 63"ערום" דבי ב"תנא ככתוב המצוות, מן

תורה 64רבא" בו שאין מי אלא בישראל ערום לך "אין
הציווי  את לקיים עליו לחשוב: ניתן – ומצוות"

ותפילין"62"וכסיתו" בציצית להלבישו צריך 65, אך
להתפלל  עצמו הוא צריך תחלה סדר, בכך להיות

המדרש" לבית הכנסת תורה,66ו"מבית ללמוד –
שחרית  פת דרך 67ולאכול מנהג בהם "הנהג כך ואחר ,

"וכסיתו";68ארץ" את יקיים הוא זאת כל ולאחר ,

של  בצער מדובר שכאשר התורה, אומרת כך על

הוא  שיהודי מזאת גדול יותר צער ואין – אחר יהודי
יודע  איננו האחר כאשר ובמיוחד המצוות, מן "ערום"

הסדר  את להפוך יש כזה במקרה – "ערום" שהוא כלל

זה  אין כאשר ואפילו – העולם" "מנהג את הרגיל,
בלבד  והסתר העלם מלשון ה"עולם" של אלא 69מנהג ,

כך  שינהגו ציוה שהקדושֿברוךֿהוא סדר על 70גם

כאשר  זאת, ולמרות – הקדושֿברוךֿהוא של בביתו

כ"מנהג  נוהגים אין יהודי, של צער לידי הדבר מגיע

ל"וכסיתו",71עולם" לדאוג יש הכל ובראשית ,
הפסוק  כהמשך לאחרֿמכן, ורק במצוות, להלבישו

לא  ("ומבשרך לעצמו הקשור את יעשה הוא אחרֿכך,

).62תתעלם"

התורה, ללימוד בקשר כן, לפני ועוד לכך, ובדומה

הפסוק  בתחילת –62ככתוב לחמך" לרעב פרוס "הלא
אלא  לחם ואין תורה, דברי מן הרעב אלא רעב "אין

תורה" לא 72דברי "ומבשרך לפני עושה הוא זאת ואת ,

תתעלם",

רעב  "לא מתהווה עצמו אצל שגם לכך זוכים אז

ה'" דברי את לשמוע כיֿאם למים צמא ולא 73ללחם

עלֿידי  שייבנה הנצחי, המקדש בבית צדקנו ממשיח –

והחושים  הכשרונות את אחד כל ינצל הגלות שבזמן

למשכן  העולם להפיכת לו, נתן שהקדושֿברוךֿהוא
לקדושֿברוךֿהוא. ומקדש
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המשך ביאור למסכת שבת ליום חמישי דמ' א



לו

בראשית מד, ג – הבוקר אור והאנשים שולחו המה 
וחמוריהם

פז

ביאור הקשר דרב יוסף )שבת קיט, א( דמצלח ציבי 
כהכנה לשבת, עם "יוסף" בתורה "הבקר אור"

רבה1 ורב יוסף מצלחי ציבי, ר' זירא מצתת צתותי.
שבת קיט, א

מצתת צתותי. מצית האור בעצים דקים.
רש"י

עולה  עצי  ויבקע  ע"ד4  הוא3  ציבי,  מצלח  רבה2 

דאברהם.

כי רבה5 רומז על מוחין דגדלות כשמו רבה, ומוחין 

דגדלות הוא בחי' חסדים, וכן אברהם6 הוא בחי' חסדים.

וכן רב יוסף הי' מצלח ציבי, והיינו ששניהם יחד הי' 

מצלחי ציבי, כי שניהם הם בחי'7 בקר.

1( ]תרגום ללה"ק[ רבה ורב יוסף מצלחי ציבי )רבה ורב יוסף היו 

מבקעים עצים לכבוד שבת(, רבי זירא מצתת צתותי )רבי זירא הי' 

מצית את האור בעצים דקים לכבוד שבת(.

2( פירוש: מקשה כאן ארבעה שאלות בגמ':

א( מה הטעם דדוקא "רבה ורב יוסף" עשו ביחד אותה עבודה, מה 

הקשר ביניהם?

ב( מה הטעם דהעבודה הי' בעצים דוקא, "מצלחי ציבי"?

ג( למה ר' זירא דוקא "מצתת צתותי", )כפרש"י( הדליק אש מעצים 

דקים, היינו דרבה ור"י בקעו העצים הגדולים, ור' זירא מצת צתותי 

בהעצים שבקעו רבה ור"י, מהו ענינו?

ד( מהו הקשר לכל זה להכנה ל"שבת" דוקא?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

3( מבאר ד"רבה" הוא ע"ד אברהם מכמה טעמים:

א( רבה בוקע עצים, וכן אברהם ויבקע עצי עולה.

וכן  חסדים,  בחי'  דגדלות  מוחין  בחי'  על  מורה  “רבה"  ם  דהׁשֵ ב( 

אברהם בחי' חסדים.

ג( וראה תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תיד וז"ל: 

אלקי  הוא  גדול  לגוי  ואעשך  "רבה",  מלשון   – גדולה  נקרא  חסד 

אברהם )פסחים קיז, ב(, ואברהם נק' האדם הגדול בענקים )יהושע 

יד, טו. יל"ש שם רמז כג(. ע"ש.

ם  דבׁשֵ סא  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  לקוטי  וראה  ד( 

אברהם יש אותיות רבה.

4( בראשית כב, ג.

5( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קלח.

6( כמ"ש )מיכה ז, כ( חסד לאברהם. ראה גם זהר בראשית דף מז, 

ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד' וש"נ.

7( פירוש: )ראה הערה 9 מ"ש בזוהר( אברהם הוא בחי' חסד, וזהו 

 – בבוקר", בקר אור, אור הוא בחי' חסד  "וישכם אברהם  דאברהם 

בקר דאברהם, רבה.

ובקר דיוסף8, רב יוסף.

ובער  מ"ש10  והוא  ע"ש,  ר"ד  דף  בלק9  בזהר  עיין 

עלי' הכהן עצים בבקר בבקר תרין בקר דאברהם ויוסף, 

וכמ"ש במ"א ברשימה על המסרה דיג"פ בבקר ע"ש.

זהו  בפומא,  אתגלי  חסד13  כי  ליסוד  שייך12  וחסד11 

שאור נברא ביום ראשון כנגד מדת החסד )ראה לעיל סימן סג הערה 

ויוסף  ה"אהבה",  היינו  ההשפעה  התחלת  הוא  "החסד"  ומדת   ,)3

הוא מדות "היסוד" סוף ההשפעה – ההתחלה והסוף דהששה מדות 

שנעשה "אחת". עיין בכל זה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת 

בלק על הזהר דף רד, ע"א. וראה המצויין בסוף הערה 9.

8( הרב המחבר מקשר – כדרכו – התנא “רב יוסף" ל"יוסף" בתורה. 

עפ"י מארז"ל "שמא מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב. זהר 

חלק א' דף ו' סע"א. חלק ב' דף קעט סע"ב. ועוד. )וראה גם לעיל 

סימן יא. נח. נט. פה. לקמן סימן קיב(.

9( עמוד א. וז"ל: מה שכתוב )תהלים ה, ד( יהו"ה בקר תשמע קולי 

בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים 

מלת "בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא החסד 

של אברהם, כמ"ש ]בראשית יט, כז[ וישכם אברהם בבקר(, וחד בקר 

]בראשית  דכתיב  ביסוד(,  יוסף שהוא  )ואחד הוא החסד של  דיוסף 

אור  על  התרגום  )פי'  נהיר,  צפרא  ומתרגמינן  אור,  הבקר  ג[  מד, 

בין  כי  ור"ל  ודאי,  )אור  ודאי  נהיר  נהיר, הבקר האיר מצד החסד(, 

בחסד ובין ביסוד כלולים כל החסדים והשפעות, כי מהחסד נמשכים 

]פי'  החסד  היינו   – אמה  בפום  דשריא  חסד  בסוד  ליסוד,  החסדים 

ההשפעה[ מתגלה ושורה בראש ובפום אבר היסוד, לכן האור שלהם 

גדול מאד וכל אחד נקרא בקר )שע"ר ומפרשים(.

ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93. לקוטי שיחות 

חלק לט – שיחות על אגרת התשובה עמוד 51 ואילך, ובהערה 30 

שם.

10( ויקרא ו, ה. ראה גם אור התורה פרשת תצוה עמוד תשסד-ה וז"ל: 

ובער עלי' הכהן עצים בבקר בבקר... ועיין זח"ג בלק דף ר"ד ע"ב 

ד[ בד"ה  סז,  ]תורה אור  וע"ד חסידות כמ"ש  לך,  ע"פ בקר אערוך 

משה ידבר ההפרש בין מה שקיים אברהם את התורה שזהו ברוחניות 

להוסיף אורות באצי' אבל ע"י משה נמשך גם בבי"ע ובמשה כתיב 

ויקח משה את עצמות יוסף עמו ובזח"א דכ"א ע"ב שהשפעת משה 

ובין  יובן ההפרש בין בקר דאברהם  יוסף כו'... ועד"ז  למלכות ע"י 

בקר דיוסף בן פורת יוסף רבוי האור כו', ע"ש.

11( “וכן בתהו אור החסד נפל ליסוד, כידוע" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

12( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם 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 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

13( ראה זוהר – אדרא רבא – פרשת נשא דף קמב, א. פירוש: חסד 

)האהבה( מתגלה בפי ובראש אבר היסוד. ראה תורה אור פרשת לך 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ששניהם14 יחד היו מצלחי ציבי, כדי שלא יהי' בהעץ16

לך עמוד יא, א. תורת חיים בראשית פ, ג )מובא בילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק א סימן קנז הערה 12(. ספר המאמרים תרמ"ג עמוד יד. 

ועייג"כ ילקוט שם סימן קא, סה. )וראה גם זוהר חלק ב' לו, א(.

המדות  כל  כוללים  הם  )יסוד(  ויוסף  )חסד(  דאברהם  מבאר,   )14

בקדושה, וזהו ג"כ רבה )חסד( ורב יוסף )יסוד(, וזהו ששניהם בקעו 

בקליפה  המדות  על  מרמז  שהוא  ד"תולעים"  הקליפה  לבטל  עצים 

כדלקמן.

במשנה  כתוב  למערכה  בעצים  דכמו  ומרמז  מבאר  פירוש:   )15

העצים"  מתלעים  הכהנים  ם  שׁשָ העצים  "לשכת  מ"ה(  פ"ב  )מדות 

)פי', בודקים את העצים למערכה, ומסלקים את אלה שנמצאו בהם 

תולעים( "וכל עץ שנמצא בו תולעים פסול מעל גבי המזבח" ע"ש.

ועד"ז מבאר כאן דרבה ורב יוסף מצלח ציבי, דהי' כאן כוונה רוחנית 

)ג"כ(.

לקמן  )מובא  ד'  ג'  פרק  העשי'  שער  חיים  עץ  בפרי  מבואר  דהנה 

תמיד",  "עולת  התמיד  קרבן  מצות  הי'  בקר  דבכל   )19  .17 הערות 

ותיבת "עולת" הוא אותיות "תולע" – "תולעת", ובכל בקר ה"תולע" 

התולעת"  תאכלנו  "כי  )בסוד  העולם  את  להרקיב  רוצה  דקליפה 

]דברים כח, לט[(, וצונו הקב"ה "להקריב" את התמיד שהוא אותיות 

וישכם  וכמ"ש  החסד  אור  יתגלה  ועי"ז  זה,  לעומת  זה  "להרקיב" 

אברהם בבקר, דאברהם בחי' חסד.

השבע  כנגד  והם  שורות,  שבע  בו  שיש  בכח,  אנא  בתפלת  והנה 

מדות חסד עד מלכות, ושורה ראשונה "אנא בכח גדולת ימינך תתיר 

בגי'  "תולע"  תיבת  וכן  תק"ו,  מספר  והוא  אבגית"ץ,  ר"ת  צרורה" 

צעקתינו  ושמע  קבל  "שועתינו  היא  האחרונה  )והשורה  אבגית"ץ, 

יודע תפלות" ר"ת שקוצי"ת שהוא בגי' 906 בגי' "תולעת"(.

ראשונה  השורה  היא,  כנגדם  דקליפה,  ד"תולע-תולעת"  ונמצא, 

דתפלת אנא בכח, אבגית"ץ כנגד "תולע" בחי' חסד, ושורה אחרונה 

שקוצי"ת כנגד "תולעת".

וזהו שמבאר כאן דשני פעמים בבקר בבקר בפסוק "ובער עלי' הכהן 

עצים בבקר בבקר", הם כנגד בקר דאברהם ובקר דיוסף, דהם עיקר 

ההשפעה – חסד ויסוד, דההשפעה מתחיל מחסד ומסיים ביסוד, כדי 

להשפיע במלכות.

וזהו שדוקא רבה )בחי' אברהם – חסד(, ורב יוסף )בחי' יוסף – יסוד( 

היו מצלח ציבי לברר הקליפה דעצים – תולע. ראה הערה 16. 17.

וזהו שר' זירא הי' "מצתת צתותי" בגי' "תולעת", ובגי' השם האחרון 

שקוצי"ת כדלקמן.

16( וראה עד"ז אור התורה פרשת כי תבוא עמוד תתשג וז"ל: תולעת 

מספר  תולע  כי  תולעת,  שנק'  כו'  בכח  דאנא  מ"ב  שם  בחי'  הוא 

תק"ו שהוא מספר אב"ג ית"ץ שעולה ג"כ תק"ו כו', וכמ"ש בספרי 

הקבלה, והוא בחי' חסד שבגבורה כידוע דאנא בכח יש בו ז' פעמים 

ששה תיבות, הראשונים הוא חסד שבגבורה, וששה תיבות השניים 

תיבות  ששה  הן  שבגבורה  מלכות  עד  כו',  שבגבורה  גבורה  הוא 

האחרונים. ואמנם כח הששה תיבות הראשונים דאנא בכח הוא בחי' 

חסד שבגבורה והוא נקרא בשם תולעת.

והטעם הוא כי הנה התולעת הגשמי' אין כחה אלא בפי' בלבד ולא 

מצד עצמה, שהרי התולעת יוכל לקצוץ גם אילן עב וגס מאד בפיה 

שיאכלנו מעט מעט עד אשר יכנס בכל עוביו ויקצצנו כמו שקוצצין 

בברזל וכיוצא.

אלא  כחו  שאין  בקדושה  אלקי'  כח  שיש  היינו  למעלה  והנמשל 

בפיה ונמשל בשם תולעת. והוא שכורת ומבדיל אור השפע האלקי' 

כמו  יניקה  הם  גם  ויקבלו  הם  גם  יקריבו  שלא  בחיצוני'  המלובש 

תול"ע16, אבגית"ץ17 משבירת חסד דתהו, עיין ]עץ חיים[ 

תול"ע19  בענין  קטרת  בכוונת  הכלים  שבירת  בשער18 

שהתולעת הגשמי' יקצץ גם הארז הגבוה. והוא בחי' חסד שבגבורה, 

להיות כי כח כריתה זאת היא חסד לסטרא דקדושא אעפ"י שהוא דין 

לסט"א, ע"ש.

17( ראה פרי עץ חיים עולם העשי' פרק ג' וז"ל ]במדבר כח[ פרשת 

וקשות מאוד,  כי הקליפות אשר בעשי' הם רעות  “והענין,  התמיד: 

היא  ב(  ו,  )ויקרא  באש. כמש"ה  וצריך לשרפם  זרה,  עבודה  ונקרא 

העולה על מוקדה על המזבח כו', כנזכר בזוהר )צו כז:, לה:(.

)במדבר כח, ו( עולת תמיד וכו', יכוין כי עולת, גי' אבגית"ץ. ונודע 

כי שם זה בחסד, והוא מדת החסד המתגלה בכל בקר, בסוד )בראשית 

תיראי  אל  יד(  מא,  )ישעי'  סוד  והוא  בבקר,  אברהם  וישכם  כז(  יט, 

תולעת* יעקב.

ויש כנגדו קליפה של תולע שהוא מכלה הכל, וכל בקר ובקר מתגלה 

אותו תולע הטמא לכלות כל העולם כולו, כי כמו שמתגבר תולעת 

יעקב בכל בקר, כן כנגדו מתגבר אותו תולע הטמא להרקיב ולכלות 

להתגבר  תמיד  קרבן  להקריב  צוה  ברחמיו,  השי"ת  ע"כ  העולם, 

בקר,  בכל  תגבר  כדי שלא  תולע שבקליפה,  על  תולעת שבקדושה, 

ויתבטל. וענין תולע שבקליפה יתבאר בענין י"א סמני הקטורת לקמן, 

ע"ש. )מובא לקמן הערה 19(.

*( נלע"ד נתן: כי תולעת הוא גימטריא שקוצי"ת, והוא שם אחרון 

של שם מ"ב. )פע"ח שם בהגהה(

18(  שער ט, פרק ב.

ועוות(.  עקום  )מלשון  "ְלַעֵות"  אותיות  הוא  "תולע"  פירוש:   )19

והענין ראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ד' וז"ל: י"א סממנים 

כי הם נמשכין ממה שנשאר  . שהענין הוא,   . נתבאר  ]של קטורת[, 

ד'*  ועוד  ז' תחתונים,  אדום שהם  הז' מלכים שמתו בארץ  מבירור 

אחוריים של חכמה ובינה וישראל סבא ותבונה.

וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח הוי' וה, שהם גי' י"א. וכבר 

אחוריים  ד'  עם  אמנם  ז"ת,  שהם  ז"ון  הם  אלו  אותיות  ב'  כי  ידעת 

הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, כמנין ו"ה, כי כ"ז הוא בכלל 

ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם עולה רק נגד ז"ון, ולא בא"וא. 

וזהו ענין הקליפה הנקרא תולע, הנזכר בפסוק )שמות ל, לד( עולת 

תמיד, וע"ש. כי הנה הם י"א* קליפות של י"א סמני הקטורת, והם 

)שמות לו, יד( י"א יריעות עזים, והם י"א ארורים הנזכר )דברים כז( 

בפרשת כי תבא.

וי"א פעמים  נקראים אדם מבחינת ארץ אדום,  והנה כל אחד מי"א 

לעו"ת  לו(  ג,  )איכה  וז"ס  תולע.  גימטריא  הכוללים(,   +( אדם 

גימטריא  שהם  אלו,  אדם  י"א  ע"י  ראה,  לא  אדני  בריב"ו  אד"ם** 

לעו"ת, משם נמשך עיוות הדין אל האנשים, ע"ש.

ביאור בזה – ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן קטו הערה 3. 

לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד שנט.

בחי'  וארבעה  מדות  הז'  בתהו,  שנפלו  בחי'  הי"א  ביאור  ראה   )*

אחוריים דחכמה ובינה וישראל סבא ותבונה לקמן סוף סימן קמג. 

ובילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' עמוד 552 ואילך. שם, סימנים ק. 

קטו. קכ. קכא. קכד. קכו. קל. קלה. קמ. קמד. קנ. ע"ש.

**( ובהערה שם בפרי עץ חיים וז"ל: "סופי תיבות מת"ו, שי"א אדם 

מתו בסוד שבירה. נלע"ד נתן". ובשער ההקדמות )ערכי הכינויין( 

אות ת' וז"ל: סוד לעו"ת אדם בריבוי כי מאלו י"א אדם הנז' שהם 

לכן  בקליפה  שהם  ולפי  בתחתונים.  הדין  עות  נמשך  לעו"ת  בגי' 

אדני לא ראה, שהוא בקדושה, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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לעו"ת20, ובלקו"ת21 בביאור דחקת דרוש הראשון.

ואז ר' זירא22 שהוא זעירא, קטן ונק' קטינא, מצתת 

צתותי בהעצים שבקעו רבה ור"י, והוא השם האחרון23 

ושניהם  “ְלַעֵות",  אותיות  הוא  “תולע"   .19  .17 בהערה  כנ"ל   )20

מורים על שבירת עולם התהו, דיש סך הכל י"א בחי' שנפלו – כנגד 

 - "תולע"  בגי'  הכוללים   + "אדם"  פעמים  וי"א  אדום,  אלופי  י"א 

כנגד הכוללים, סך  × אד"ם 45 = 495 + 11   11( "ְלַעֵות" = 506, 

הכל 506(.

בקרבן  בבקר"  בבקר  עצים  עלי'  “ובער  דכוונת  כנ"ל,  מרומז  וכ"ז 

 – תולע  קליפת  לברר  הוא  העלה",  עלי'  "וערך  כמ"ש  תמיד  עולת 

עולם התהו, וזהו ג"כ כוונת רבה ורב יוסף ד"מצלח ציבי" וד"ל.

21( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד נח, ד. אור התורה שם עמוד 

תשנט10. תשס3 ואילך. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' 

עמוד 1846.

נקרא “זעירא" בתוספת אות ע  זירא, שהוא ג"כ  ר'  ם  דׁשֵ 22( מרמז 

“קטינא",  לו  וזהו שקראו  קטנות,  בחי'  על  מורה   ,)23 הערה  )ראה 

והוא מרמז על ב' דברים: א( זהו הטעם שהי' “מצתת צתותי" היינו 

האחרון  ם  להׁשֵ מרמז  "צתותי"  ב(  הקטנים,  בהעצים  אש  שהדליק 

בחי' מלכות – ע"ד קטן וד"ל.

23( בבא מציעא פה, א. “וקרו לי' קטינא חריך שקי'" )וקראו לו הקטן 

דאיניש  פרש"י  וז"ל:  שם  מהרש"א  חדא"ג  וראה  שוקיו(.  שנחרכו 

דלכך  יוחסין  בספר  וכתב  קטינא,  לי'  קראו  ולכן  עכ"ל,  הוה  גוצא 

נקרא נמי זעירא בתלמוד ירושלמי, ובבבלי נבלע הע' עכ"ל. לקוטי 

שיחות חל"א עמוד 181 סוף סעיף ה.

זה  ושייך  צתות"י,  כמספר  שקוצי"ת24  כו'  בכח  דאנא 

למלכות שהוא השם האחרון דאנא בכח כו'25.

ושייך כ"ז לשבת, כי קודם קבלת שבת אומרים אנא 

בכח כו' ועיין בפע"ח26 בכוונת שבת וד"ל.

ויש עוד הרבה מה להאריך בזה ת"ל, ואכמ"ל.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שג

יודע  צעקתינו  ושמע  קבל  “שועתינו  היא  האחרונה  השורה   )24

תעלומות" ר"ת שקוצי"ת שהוא בגי' 906, וכן “צתותי" בגי' 906.

עילאין  דאו"א  דזיווגא  מחשבון  היוצא  האש  מתגלה  בה  “כי   )25

לוט  דבנות  בדרוש  וירא  פ'  בל"ת  ועיין  סיחון  להבה מקרית  כמ"ש 

ועמון ומואב" ע"ש. )לקוטי לוי יצחק כאן(

26( פרי עץ חיים שער השבת פרק ח. וראה סידור עם דא"ח עמוד 

שם  נגד  והוא  ובשעריך  עד  מואהבת  תיבות  מ"ב  יש  וז"ל:  א  עד, 

מ"ב, וענין שם מ"ב ידוע, שעיקרו אינו אלא בחינת העלאה מלמטה 

למעלה. דהנה מ"ב תיבות דאנא בכח שבו שם מ"ב אומרים אותם 

על כל דבר שצריך עלי' דוקא כמו לפני תקיעת שופר שאומרים אנא 

המלכות  עליית  מבחי'  הוא  שופר  תקיעת  שענין  לפי  כידוע,  בכח 

כנודע בפי' עלה אלקים בתרועה כו', וכן לפני קבלת שבת בלכה דודי 

כו' אומרים אנא בכח לפי שאז הוא זמן עליית המלכות ג"כ כידוע 

בענין השבת דמעלי שבתא שנקרא חקל תפוחין קדישין כנ"ל כמ"ש 

במ"א, וכן לפני השינה בקריאת שמע שעל המטה אומרים אנא בכח 

כדי להעלות נשמתו באומרו בידך אפקיד רוחי אותיות בא"ר כמ"ש 

במ"א.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו מד' שבט וגם הרשימה בעתם נתקבלו, וקראתים אז על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לעורר 

ר"ר להמצטרך להם...

בשאלתו שנרשם להעתקה לקאנאדא, כיון שלעת עתה אין נותנים לו הניירות לארצה"ב, וע"י 

רשימתו זו אין נפסלים זכיותיו לבקש אח"כ גם לארצה"ב - הנה עפ"ז אין בזה חלקי הסותר כלל, ויהי 

בהצלחה.

הידיעות משם  עפ"י  כי  לאוסטראליא  ע"ד ההעתקה  להתענין  אנ"ש  היו  צריכים  בכלל  אבל 

המקום מקום פרנסה, ויש לקוות שבעזהשי"ת יבנו שם מרכז חסידותי, וההקדם בביאת עוד אחדים 

מאנ"ש לשם - יקדים גם בנין ושכלול מרכז זה והפצת המעיינות שם, ואותם שאין צריכים עדיין ישיבה 

בשביל ילידיהם שי' מהנכון שיעתיקו לשם, ויהי' טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הקונטרס לפורים ומכתב הכללי המצורף אליו בטח קבל כבר וזיכה בהם את הרבים באופן 

המתאים.

בברכה שיבשר בשורות טובות ופ"ש כל החבורה תי'.



לט

וביום  ימים תעשה מלאכה  ב – ששת  לה, 
יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל  השביעי 

העושה בו מלאכה יומת

בכפל  שבת  מזכיר  מקומות  שברוב  מה  ביאור 
– כנגד עוה"ז ועוה"ב, וזהו "שבת שבתון", ומבאר 

כמה וכמה פסוקים בנוגע שבת וכו'

מזכיר  מקומות  שברוב  שמצינן  מה  בס"ד  יתיישב 
ישראל  בני  ושמרו  וכן  כגון כאן שבת שבתון,  שבת בכפל 
כפל  הוא  וינפש  שבת  וכן  השבת  את  לעשות  השבת  את 
ויכולו  בפרשת  בראשית  בסדר  לדקדק  יש  וכן  שביתה. 
שאמר ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים ביום 
מכל  השביעי  ביום  וישבות  עשה,  אשר  מלאכתו  השביעי 
מלאכתו אשר עשה, ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש 
הבריאה  גמר  סיפור  בתואר  בין  לכאורה  הרי  וגומר,  אותו 
גמר  דלענין  דבריו  כפל  והשביתה  המנוחה  בתואר  ובין 
הבריאה אמר ויכולו השמים וגומר ויכל אלקים וגומר, וכן 
ויברך  וגומר  השביעי  ביום  וישבות  אמר  השביתה  לענין 
אלקים את יום השביעי ויקדש אותו הרי שכפל בכל חלוקה 

מהם.
נתן  שלא  אותו  ויקדש  משרז"ל  בס"ד  יובן  גררא  ואגב 
ועוד  זוג מלבד מה שפירשנו בו בס"ד תחלת הסדר  לו בן 
י"ל אשר בר"א אלקים לעשו"ת למה הוציאו בשני לשונות 

בריאה ועשי'.
בריאות  שני  שם  שהיו  היות  דעם  לומר  אפשר  לכך 
היתה  עוד  אבל  הפשוטים  וארץ  שמים  עה"ז  לצורך  אחת 
שם לצורך עה"ב וכדאיתא במדרז"ל דאפי' השמים והארץ 
הארץ  ואת  החדשים  השמים  את  כי  כדכתיב  החדשה 
החדשה אשר אני עושה כבר נבראו בששת ימי בראשית, 
ולכך אפשר הכתיב הקב"ה לעצמו שני מנוחות אחת לשל 
הנפשות,  לשם  לעה"ב  הצורך  בריאה  לשל  ואחת  עה"ז 
ולפי שהי' מן הראוי ליחד יום אחד לכל פעולה בפני עצמה 
ימים שבת אחת לשם גמר שמים וארץ של  ולעשות שני 
עה"ז לצורך הנהגת הגוף, ויום א' בפני עצמו לצורך שביתה 
ונמצא לפי זה  שהי' גמר מלאכת השמים והארץ החדשה 
השבת  יום  את  אלקים  בירך  אבל  זוג,  בת  לשבת  גם  יהי' 
שבת  א'  ביום  רק  זוג  בן  לו  נתן  שלא  במה  אותו  ויקדש 
וכל  עה"ב,  ומשל  העולם  לזה  וארץ  שמים  לשם  משניהם 
זאת כדי שלא יאמרו שתי רשויות הם וכל אחד מהם קבע 

לו מנוחה בפני עצמה.
זה הדרך מיושב מ"ש רז"ל אלמלא שמרו בני  וגם לפי 
והוינן בה למה דוקא  ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין 
בשתי  לכווין  ישראל  צריכין  זה  ולדרכינו  שבתות,  שתי 

שבתות הללו אחת לשם שביתת הקב"ה על מלאכת שמים 
שמים  למלאכה  שביתתו  לשם  שני'  ושבת  לעה"ז,  וארץ 
וארץ של עה"ב מה שיהי' אחר הגאולה ואז כשיכוונו בשתי 

הללו מיד הם נגאלים.
השמים  ויכולו  אמר  דתחלה  הנ"ל  פסוק  מבואר  ובזה 
והארץ וכל צבאם היינו לומר שנגמרו מלאכת שמים וארץ 
של עה"ז, ואח"כ אמר ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו 
אשר עשה היינו של עה"ב דמלאכה זו יש לייחסה אל עצמו 
משא"כ  דבר  שום  ידי  על  נבראה  שלא  קדושתו  מצד  ית' 
תולדות של עה"ז שנברא הכל ע"י השמים וארץ ומים כמו 

שנתבאר במקומו.
אמר  אחת  בבת  משניהם  שבת  השביעי  שביום  ולפי 
וישבות אלקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה מכל 
דייקא ר"ל בין משל עה"ז ובין משל עה"ב מכולן שבת ביום 
השביעי ולא קבע לזה יום בפני עצמו ולזה בפני עצמו, ולזה 
כנגד מה שהוא מנוחה לשל עה"ז, אמר ויברך אלקים את 
יום מנוחה לשל עה"ב אמר  וכנגד מה שהוא  יום השביעי, 
ובזה  יתירה  קדושה  בו  יש  זו  בבחינה  דודאי  אותו  ויקדש 
יום אחד לכל אחת  לייחד  זוג דהיינו  בן  לו  נתן  ברכו שלא 

מהם וכנ"ל.
אלקים  ברא  אשר  מלאכתו  מכל  שבת  ב"ו  כי  וז"ש 
ממלאכת  ר"ל  מלאכתו  מכל  שבת  לבדו  דבו  ר"ל  לעשות 
בריאה  דלשון  לעשות  אלקים  בר"א  אשר  וזהו  שניהם 
שהוא דבר דק נופל על של עה"ב ולשון עשי' על של עה"ז 
בין ממלאכת ש"ו  בו  יום השביעי לשבות  דזיכה את  ור"ל 

הפשוטים ובין ממלאכת השמים והארץ החדשה וכאמור.
ובזה מבואר מ"ש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות 
את השבת דר"ל שצריכים לכוון אל שני שבתות הנ"ל אחת 
בתחלת  מ"ש  עצמו  והוא  עה"ב  לשם  ואחת  עה"ז  לשם 
ללמדך  רבים  בלשון  תשמרו  שבתותי  את  אך  הפסוק 
וביום  וזהו  שצריכים לכוון אל שני שביתות הקב"ה, ואמר 
מיני  בו  ב'  שהי'  לומר  הדבר  כפל  וינפש  שבת  השביעי 
מנוחה אחת ממלאכת שמים ארץ שברא לתכלית הנהגת 
וארץ  שמים  ממלאכת  ששב  מה  היינו  וינפש  שני'  הגוף, 
החדשים שהוא לצורך תענוגי הנפש וינפש דייקא וז"ש כאן 
שב"ת שב"תון לי"י ר"ל שהקב"ה שבת בו שני מיני מנוחות 

וכדאמרן.
וגם בזה הדרך מיושב מ"ש זכור את יום השבת, שמור 
יום השבת היינו מה ששבת בו  יום השבת, דזכור את  את 
ממלאכת עה"ז, ושמור בבחינת שהוא לצורך העתיד לבוא 

שכבר נתעסק ובראו בששת ימי המעשה וכמדובר.
זרע ברך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל פקודי

מציאות העולם לאמיתתה אינה אלא בגלל שנברא על־ידי הקדוש־ברוך־הוא, ש"מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית".
משיחת פורים ה'תשכ"ט
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איתא  ּבני־יׂשראל" עדת ּכל את מׁשה "וּיקהל הּפסּוק ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
והינּו לחּודייהּו". לֹון ואפריׁש לֹון ּדכניׁש גּוברין, "אלין ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹּבּזהר:

"עדת מּלׁשֹון ּבנֹות ּבני ׁשמדּיק ולא יׂשראל ּבני יׂשראל", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ְִֵָיׂשראל.

יכחיׁש לא הּסתם "ּומן הּקדֹוׁש: החּיים' ה'אֹור ּבזה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומבאר
נדבת  להביא ּובפרט ה', ּדבר לׁשמע הּנׁשים נזּדּמנּו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
יכּון  אּלא הּנׁשים, על האנׁשים וּיבאּו אֹומר הּוא וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכן,
ּבפני־עצמן". והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים הקהיל ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלֹומר
ּבפני־ והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים להיֹות ׁשהצרכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוהּטעם
ּבמדרגה, ּפחֹות הּוא מהם ׁשאחד ּכהּטֹועים לא - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעצמן

כּו'. נסיֹונֹות למנע ּכדי ְְְִִֵֶַָֹאּלא
זה: מענין ְִֵֶַָָָההֹוראה

עצמם  את ּומכניסים "קּונצן", להראֹות ׁשרצֹונם אּלּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָיׁשנם
"קּונץ" ּכל אין נסיֹונֹות להם אין ׁשּכאׁשר ּבטענה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנסיֹונֹות,
צר יׁש - הם טֹוענים - ולכן ּכדבעי... היא ׁשהנהגתם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבכ
ׁשאינם  מענינים להּמנע ואף־על־ּפי־כן כּו', למקֹומֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

"קּונץ"!... זה יהיה ואזי ְְְֲִִֵֶֶַַָּכדבעי,
וכי  ׁשּטֹוען: מי אֹודֹות ּפעם ּדּבר אדמּו"ר מו"ח כ"ק -ְְִִִֵֶֶַַַ
ּברחֹוב, ללכת צריכים ּבבית־הּמדרׁש? לׁשבת הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ"קּונץ"

ּברחֹוב  ללכת הּוא קּונץ וכי - ּוממׁשי ּכדבעי! להתנהג ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשם
מּלנהֹוג  להתאּפק וׁשם כּו', לתיאטראֹות ללכת יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבלבד?

א  יראה ּובכ ּכראּוי, הּכֹובׁשׁשּלא ּגּבֹור "איזהּו - "ּגבּורתֹו" ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
למקֹומֹות  הֹול אּלא מסּתּפק, אינֹו ּבכ וגם יצרֹו"! ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאת
רצֹונֹו אּלא לֹו, ּדי לא ּבכ וגם כּו'; צניעּות מּׁשּום ְְְְֲִִִֶַַָָָֹהאסּורים
להיֹות  ׁשּצרי הּתׁשּובה, לענין ּבנֹוגע הּגמרא ּכדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלנהג

כּו'"... ּפרק ּבאֹותֹו אּׁשה ְְִֶֶָָ"ּבאֹותּה
ׁשּלהם! ל"קּונצן" זקּוקים ׁשאין - לזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָוהּמענה

לידי  ּתביאנּו "ואל מהּקּב"ה מבּקׁש מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
לאדם ׁשאסּור ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה עצמֹונּסיֹון", להביא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ

עצמֹו ׁש"הביא הּמל ּבדוד אפילּו ׁשּמצינּו ּוכפי נּסיֹון! ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלידי
ּגדֹול  ׁשּיהיה מּמּנּו ּתֹובעים ׁשאין ּובוּדאי ונכׁשל", נּסיֹון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלידי

אחת מדרגה יהיה אם לֹו ּדי ...הּמל מּדוד למּטה מּדוד ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
...!ֶֶַהּמל

מּפרׁשתנּו: ההֹוראה ְִִֵַָָָָָוזֹוהי
הּמׁשּכן, ּבנין למּטרת יׂשראל את להקהיל צר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשהיה
ּתכלית  נעלית, הּיֹותר מּטרה ׁשּזֹוהי ּבתֹוכם", ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"וׁשכנּתי
ההקהלה  היתה לזה ונֹוסף ההׁשּתלׁשלּות, ּכל ׁשל ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּכּונה
הּכּפּורים, יֹום למחרת היה ההקהלה ּוזמן רּבנּו, מׁשה ְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי
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זה, ּכל לאחרי הּנה - כּו' למלאכים יׂשראל ּבני ּדֹומין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבֹו

יחד. ונׁשים אנׁשים להקהיל ׁשּלא להבטיח ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֻהצרכּו
לאיזֹו יחד, מתאּספים ּכאׁשר הּזמּנים: לכל הֹוראה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומּכאן
עצמם  להביא אסּור - ּביֹותר הּקדֹוׁשה ולּו ׁשּתהיה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמּטרה
לגׁשת  אפׁשר - זֹו הנהגה על־ידי ודוקא נסי ֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלידי

ּבתֹוכם". "וׁשכנּתי ׁשל הענין ְְְְְִִִֶַָָָָלקּיּום
("צּונֹויפקלייּבן") ולאסף להקהיל האדם על - ְְְְְְְְֱִֶַַַָָָֹֹֹלכל־לראׁש

הּתפּלה. לענין ּכחֹותיו ּכל ְְְִִֶַַָָָֹאת
ואילּו ּבלבד, ּבדּבּור רק לא להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹעבֹודת
ׁשּבכח  אֹו מהּתפּלה, זרים ּבענינים עסּוקה ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמחׁשבה
ּפסק־ּדין  היפ - אחרים ענינים יעׂשה ׁשּלֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמעׂשה
לעסק  אסּור הּמזֹון ּוברּכת הּתפּלה ׁשּבׁשעת 'ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻה'ׁשלחן־ערּו
הּמחׁשבה  לבּוׁשי ּכל אּלא אחרים, ּבענינים הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבכח

ּבּתפּלה. מלּבׁשים להיֹות צריכים ׁשּלֹו ּומעׂשה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֻּדּבּור
יהיּו ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ׁשהּלבּוׁשים ּבכ ּדי ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹולא
ּכל  את להקהיל עליו לזה נֹוסף אּלא ּבּתפּלה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעסּוקים

הּפנימּיים  הּכחֹות ּגם - יׂשראל" ּבני עדת "ּכל - נפׁשֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹּכחֹות
והיינּו, ּבּתפּלה, ׁשקּועים יהיּו הם ׁשּגם והּׂשגה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּדהבנה

כּו'. ההתּבֹוננּות ְְְִֵַַעל־ידי
עני  הּוא זה ּכל ּבכחֹותיו אמנם, ּפֹועל ׁשהאדם ההקהלה ן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אּלא  עדין, מסּפיק זה אין לעיל, האמּור ועל־ּפי עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּצד
מׁשה". ּד"וּיקהל הענין ּגם להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹצרי

את  ואֹוסף מקהיל ׁשהאדם ּבכ ּדי ׁשּלא - ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוענינֹו
להיֹות  צרי אּלא הּׂשגתֹו, ּכפי מקּדׁש מהם ועֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכחֹותיו
ּבכ וכמדּגׁש מהּׂשגתֹו, ׁשּלמעלה למדרגה הּבּטּול ענין ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּגם
,"לפני אני "מֹודה ּבאמירת היא הּיֹום עבֹודת ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהתחלת
ּבירּוׁשה  מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש האמּונה ענין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
לענין  ההתמּסרּות להיֹות צריכה לכ ּובהתאם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמהאבֹות,
ׁשּבכל  ּומרּבֹותינּו מהאבֹות ׁשּמקּבלים מהּׂשגה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ודֹור. ָּדֹור
לבנֹות  הּוא יכֹול אזי - גֹו'" מׁשה ּד"וּיקהל ההקּדמה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי

הּתפּלה. ענין ׁשהּוא קרּבנֹות, ּבֹו ּולהקריב הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

הּוא  יׂשראל" ּבני עדת ּכל את גֹו' ּד"וּיקהל הענין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּתכן
הּנפׁש ּכחֹות ּכל ("צּונֹויפקלייּבן") והקהלת ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָֹאסיפת

- הּנבראים והעלאת ּבּטּול - זה וענין למעלה, ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָוהעלאתם
ּבתֹוכם". ּד"וׁשכנּתי להענין ּכלי ְְְְְְְִִִַָָָָהּוא

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

ׁשל מׁשה "וּיקהל הקהלתם עצם יׂשראל": ּבני עדת ּכל את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לעׂשּית  מתקהלים מּצד־עצמם יׂשראל ׁשּבני יׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבני
להיֹות  צריכה הקהלתם אּלא מסּפקת, אינּה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן

ּדוקא. מׁשה ְְֵֶַַָֹעל־ידי
ההעלאה ּבענין מׁשה ׁשל ּפעּולתֹו על מּלמּטה ונֹוסף ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

המׁשכת למעלה  ּגם הּנה - אמיּתי ּבּטּול ּביׂשראל לפעל , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
למּטה הּׁשכינה ּכיון מּלמעלה ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

המׁשכת  הּממׁשי ׁשהּוא ּדמלּכא", "ׁשּוׁשבינא הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמׁשה
למּטה... יתּבר ְְְִֵַַָָעצמּותֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz ldwie zyxt ycewÎzay zgiyn)

ׁשרב  הּממֹון, הּוא אחדּות להעּדר העיּקרּיים הּגֹורמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאחד
ׁשּמעלה  נמצא, ּבעטיֹו. ּבאים לחברֹו אדם ּבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסכסּוכים
ממֹונם  נדבת על־ידי יׂשראל ּבני ּבהתאחדּות היתה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתרה

הּמׁשּכן. ְְִִֶֶַָלמלאכת
ׁשאסיפת  העּובדה את מדּגיׁש ׁשרׁש"י (הּפנימית) הּסּבה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָזֹו
היתה  הּמׁשּכן מלאכת על הּצּוּוי את לׁשמע יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

יֹום־הּכּפּורים": ְֳִִַַָ"למחרת
"יֹום  ׁשהּוא הּתפיּלה) (ּבנּוסח נאמר הּזה הּקדֹוׁש הּיֹום ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָעל

(ּובסגנֹון  ותחרּות" קנאה עזיבת יֹום ורעּות, אהבה ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָׂשימת
היא  ׁשּבּנפׁש, ה'יחידה' ּגּלּוי יֹום זה - החסידּות ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָּתֹורת
הּוא, החידּוׁש ׁשוים). יׂשראל ּכל ׁשּבּה הּיהדּות ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנקּודת

ּגם נמׁשכת זֹו ּגם למחרת ׁשאחדּות ּכלֹומר, יֹום־הּכּפּורים. ְְְְֳִִִֶֶֶַַַַַַָ
ּולאחר מהר־סיני מׁשה ירידת ּבחזרה לאחר יׂשראל 'ירידת' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

עד־ּכדי־ּכ ּביניהם לׂשרֹור האחדּות מֹוסיפה העֹולם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלעניני
ּבממֹונם. אף ניּכר ְִֶַַָָָָָׁשהּדבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

הּוא  הּמׁשּכן ּכי יׂשראל, ּבני עדת ּכל הקהלת לזה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּוצר
הּוא  הּמׁשּכן ענין ׁשהרי יׂשראל, לכללּות ׁשּׁשּי ּכללי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָענין

עֹולם  ּכאׁשר הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו ּבתֹוכם, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוׁשכנּתי
היתה. ּבתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעיקר נברא, מילּואֹו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

להיֹות  ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוּיקהל
וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הּכחֹות, ּכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹקּבּוץ
מׁשה  על־ידי להיֹות הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּכחֹות

להיֹות  אפׁשר ׁשעל־ידי־זה ּדמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּדוקא,
ּולמעלה  הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ּבּמׁשּכן אלקּות ְְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָָֹהמׁשכת

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיֹותר,
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ההר מן ּכׁשּירד הּכּפּורים, יֹום א)לּמחרת לה, יׁש(רש"י ְְֳִִִֵֶַַַָָָָ
הקמת  צּוּוי את יׂשראל לבני מׁשה מסר לא  מּדּוע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלׁשאל,
יֹום  לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן רדּתֹו עם מּיד ְְְְֳִִִִִִִֶַַָָָָָָהּמׁשּכן
ּכׁשּבידיו  ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּפּור.

זה  היה לא – 'סלחּתי' ּבׂשֹורת ּובפיו הּׁשנּיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּלּוחֹות
היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ּובבׂשֹורת  מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשקּועים

ְִַָהּסליחה.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 cenr ,fh jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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ּגדֹולה: ּתמיהה יׁשנּה ויקהל־ּפּקּודי ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבפרׁשּיֹות
ּבנּית  אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחרי
ּכתּוב  להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּמׁשּכן
ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'וּיעׂשּו
הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹּומּדּוע

ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש
המארעֹות  את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמצינּו
ׁשל  ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש ע ּמֹו, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשארעּו
לפני  החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל מּתֹורתן אבֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעבדי

סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה,
ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדעֹומק
המתאר  סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכֹוללת
היא  הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ּפעּלה, אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּצב

ּבּתֹורה. ְִֶֶַָנכּפלת
את  ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָויׁש
ּדמּכיון  הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפרטי
ּבני  אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה הּמׁשּכן ּבנּית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשעל־ידי
ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָיׂשראל,
על  הּקּב"ה להם ׁשּוּתר ליׂשראל "עדּות ּבזה ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּובפרט

העגל" כא)מעׂשה לח, פקודי חביבה (פירש"י זֹו ּפרׁשה הּנה , ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
הּקּב"ה. אצל ּביֹותר ְִֵֵֶַָָהיא

לבנֹות  אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואף
הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן,
מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", "יפה חביבּותּה מּצד ֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהּנה

ּבּתֹורה. ְְִֶֶַָונכּפלת
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מלאכה ּתעׂשה ימים ב)ׁשׁשת לּמחרת (לה, נאמר זה ציּוּוי ְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּכּפּורים פרשתנו)יֹום ריש מחרת (רש"י ּבין הּקׁשר מה ֳִִֵֶֶַַַַָ

מלאכה"? ּתעׂשה ימים ל"ׁשׁשת ְְִִִֵֵֶֶַָָָָיֹום־הּכּפּורים
,"ּכדברי "סלחּתי למׁשה הּקּב"ה אמר הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא,
ּתעׂשה  ימים ו"ׁשׁשת העגל; חטא ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתּכּפר

ּוכדלהּלן: העגל, לחטא הּתּקּון סדר הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה"
עבֹודה־ הלכֹות (ריׁש הרמּב"ם אֹומר עבֹודה־זרה חטא ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָעל

את  והחׁשיבּו טעּו ׁשּבני־האדם מּכ נֹובע ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָזרה),
העליֹונה  ההׁשּפעה עֹוברת ּדרּכם אׁשר - והּמּזלֹות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכֹוכבים
ל'ממּצע', סגדּו הם להם. והׁשּתחוּו עצמאית למציאּות -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבֹו. החֹוצב ּביד ּכגרזן - ּתפקיד ממּלא אּלא ׁשאינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשעה
עצם  - יֹותר 'ּדּקה' ׁשּבצּורה מסּבירה, החסידּות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתֹורת
ּגם  - ּבעסקים והּתחּבּולֹות ההׁשּתּדלּויֹות וריּבּוי ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָההתמּסרּות
ּכי  היא ׁשהאמת מּׁשּום חס־וׁשלֹום, עבֹודה־זרה מעין ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהם
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והּתחּבּולֹות, הּׂשכל הׁשקעת וכל ּתעׁשיר", היא ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָ"ּברּכת
ּכהׁשּתחויה  ּכמֹוה - יֹותר יתעּׁשר ׁשּכ מחׁשבה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמּתֹו

ל'ממּצע'. הראׁש) ְְַַַָָָֹֻ(הרּכנת

ללא  הינּו מלאכה", ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ׁשל התנהגּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרק
העֹוקרת  היא - יתר התעּסקּות ּוללא ורּבֹו, רא ׁשֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהׁשקעת

עבֹודה־זרה. ׁשל החטא ׁשרׁש את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומבּטלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz ldwie zyxt zay zgiyn)

רק  הּוא ּכאן ּבׁשּבת מלאכה אּסּור ואזהרת ׁשצּוּוי היֹות ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָעם
את  ּדֹוחה ׁשאינֹו ("לֹומר הּמׁשּכן מלאכת ּבצּוּוי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפרט

ע  זאת ּבכל ּבפני־עצמֹוהּׁשּבת"), עּקרי ענין מׁשה ׂשאֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
על  חזר זה  ּומּׁשּום ּבפני־עצמּה; מיחדת ּבאמירה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהזהירם
על  הּקּב"ה מּפי נצטּוּו ּבּה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאזהרה
ׁשּבֹו ּתּׂשא, ּבפרׁשת ּכהּציּוּוי (ולא ׁשּבת ׁשמירת ענין  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעצם

הּמׁשּכן). למלאכת ּבקׁשר רק הּצּוּוי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
ימים  ׁשׁשת וגֹו' מׁשה "וּיקהל הּכתּוב מׁשמעּות מּזֹו: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויתרה
מׁשמע  גֹו'" מאּתכם קחּו גֹו' מׁשה "וּיאמר אחר־ּכ ורק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹגֹו'"
אזהרת  ּבׁשביל ּבעיּקר היתה יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהקהלת

הּמׁשּכן, מלאכת צּוּוי ּגם־ּכן להם אמר אחר־ּכ ורק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּבת,
ׁשכינה  ׁשּתׁשרה ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעל־ידי־זה

ֵֵֶּביניהם.
מאּסּורא": ּד"לאפרּוׁשי הענין וגדל ּבאפן הֹוראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּומּזה

הכי  ּבענין - ועד נעלים, הכי ּבענינים עסּוק הּוא ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּגם
הּנה  הּמׁשּכן), ּבנין ענין (ׁשּזהּו הּׁשכינה ּדהׁשראת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעיּקרי
עד  וליזהר לדעת צרי לזה, קדם ועֹוד - מעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעת
זה  מעׂשה ׁשעל־ידי אף האסּור, מּמעׂשה האחרֹון ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָקצה
הּׁשכינה  הׁשראת ׁשּתקּדם אפׁשר ׁשּבזה) האּסּור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ(לּולא

ְֶאצלֹו.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dUrOd gM mr wx dqpxtA zEwQrzd¦§©§§©§¨¨©¦Ÿ©©©£¤

לכם  יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֽֽׁשׁשת
ליהוה ׁשּבתֹון ׁשּבת ב)קדׁש (לה, ֶַַַַָָֹֹֽ

ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, (תהלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
לפרנס  ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"יגיע
ּבכח  – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹהּמעׂשה,
לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָוטעם
העֹולם  את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל־ידי
מׁשּפיע  ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו והעסק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלֹו,

ּפרנסתֹו. ְַַָָָָהּקּב"ה
יבין  אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּוכׁשּיּכיר
מּמה  יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּגם
ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּקּב"ה
ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹּבמלאכּתֹו,

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ּכלי לעׂשֹות ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכדי
(ולא  ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹוזהּו
ׁשאין  מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"ּתעׂשה")
ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את מׁשקיע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, ם.מאליה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּקּב"ה  ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּוכׁשהמלאכה
הּוא  הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּוא
וכדאיתא  איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת ּבבחינת הּׁשבּוע ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכל

החּנּו לב)ּבספר "לקּבע (מצוה הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
"אמּונת  הרי ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ְְְְֱֱֲִֵֵֶַַַָָּבנפׁשֹותינּו

הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" ְְְִֵַַַַָָָָָחּדּוׁש
יהיה  הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּוכׁשּכל

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, ְְֶֶַַַַָָָָֹֹלכם

(â)ô :úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, הבערה (סנהדרין אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש :ä ללאוå,לחּלק יצאת אֹומרים: æויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

.יצאת  ָָ

(ã)øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

i"yx£'‰ ‰eˆŒ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê∑ ליç, לכם .לאמר ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

ÓBÈa‡ג  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡¯NÈד  È·„ ‡zLk ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

minkg izty

(b)ällkA dxrad `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨©§¨¨¦§©
:`id dk`lnåa` Dpi`W ,WExiR §¨¨¦¥¤¥¨©

,dliwqE zxM dilr aiIgzdl dk`ln§¨¨§¦§©¥¨¤¨¨¥§¦¨

:`Ed `nlrA e`l `N`æ`pin` dedC ¤¨©§¨§¨©£¨¨¦¨
zFk`ln rWze miWlW dUr m`W¤¦¨¨§¦§¥©§¨
z`Hg `N` aiIg Fpi`W cg` mlrdA§¤§¥¤¨¤¥©¨¤¨©¨

:wNgl d`vi Kkl ,zg`c dxez ©©§¨¨§¨§©¥
(c)çdEv xaCd df rnWn `xTnC§¦§¨©§©¤©¨¨¦¨

okl ,mixg`l xn`l l`xUi lkl§¨¦§¨¥¥Ÿ©£¥¦¨¥
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(ä)Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£BaÏ ·È„∑ קרּוי נדבֹו, ׁשּלּבֹו הּמׁשּכן èעלֿׁשם נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. צּואתם נדיב ּבמקֹום .ּומלאכּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe: §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

(æ)úøòå íéîcàî íìéà úøòåéöòå íéLçz §Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
íéhL: ¦¦«

(ç)ì íéîNáe øBànì ïîLåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
íénqä: ©©¦«

(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

(é)øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬
ýåýé äeö: ¦−̈§Ÿ̈«

(àé)åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות יר ∑‡˙ הּנראֹות éיעֹות ∆«ƒ¿»ְְְִִַַַ
מׁשּכן  קרּויים ‡‰BÏ.ּבתֹוכֹו יריעֹות ∑‡˙ אהל הּוא ְְְִִָ∆»√ְִֶֹ

לּגג ëעּזים  e‰ÒÎÓ.העׂשּוי ˙‡Â∑ עֹורֹות מכסה ְִִֶָָ¿∆ƒ¿≈ְִֵ
.והּתחׁשים ìאילים  ְְִִֵַָ

(áé)úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
:Cñnä©¨¨«

i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ הּמגן ּדבר ּכל הּמחּצה, מלמעלה îּפרכת ּבין וכן , ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
א) בעדֹו",(איוב "ׂשכּת ב): אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְְֲִִֵֶַַַָָ

ÈÚ¯˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔBÎpÓ e·Ò»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡·‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ו  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

„B‚ÒÒ‡ז  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח  ‡iÓÒe·e ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¿̄»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי  ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

minkg izty

,ldwdA mkl xnF`W dEv il WxiR¥¥¦¦¨¤©¨¤§©§¥
Eid `l zFxin` x`W iwER`l§©¥§¨£¦Ÿ¨

:ldwdAd dxez §©§¥
(d)è`weC aizM dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦©§¨

FANW mW lr uxznE ,'FAl aicp'§¦¦§¨¥©¥¤¦
:Facpe dxez §¨
(`i)éz`' aizMW oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¤§¦¤

KM xg` aYknl Dil dOl ,'oMWOd©¦§¨¨¨¥§¦§©©©¨

llkA lMd `d ,'Edqkn z`e Fld` z`'¤¨¢§¤¦§¥¨©Ÿ¦§©
:oMWnëmiGrd zFrixiA EpivOW ipRn ¦§¨¦§¥¤¨¦¦¦¨¦¦

ziUre' xn`PW ,'ld`' mi`xwPW¤¦§¨¦Ÿ¤¤¤¡©§¨¦¨
:'oMWOd lr ld`l miGr zFrixiìiM §¦¦¦§Ÿ¤©©¦§¨¦

zFxFr ld`l dqkn ziUre' aizM ok¥§¦§¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤
zFxFr dqknE ,minC`n mili ¥̀¦§¨¨¦¦§¥

:'miWgYai dxez §¨¦
(ai)îrnWn 'zkxt'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨Ÿ¤©§©

'Kqn'E ,gzRd cbpM iElY `EdW oFNie¦¤¨§¤¤©¤©¨¨
okl ,bBd lr UExR Kkq `EdW rnWn©§©¤§¨¨©©©¨¥
oiprkE .dSign FWExiR 'Kqn'C WxiR¥¥§¨¨¥§¦¨§¦§¨
dWxtA minrR dOM Wxtl Kixv df¤¨¦§¨¥©¨§¨¦§¨¨¨
KkQd lr xn`p minrR 'Kqn' iM ,Ff¦¨¨§¨¦¤¡©©©§¨
YkU' FnM ,dSigOd lr xn`p minrtE§¨¦¤¡©©©§¦¨§©§¨

:'KMxC z` KU ippd' ,'Fcrabi dxez ©£¦§¦¨¤©§¥
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(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑ ּפנים לֹו ׁשהיּו עלֿׁשם ּפרׁשּתי, ּולכאן,ðּכבר ּפרּוצה לכאן ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ∑È˙¯‰.מלקחים ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»
נתּונין  והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָלוציני"ׁש

‰B‡n¯.ּבהן  ÔÓL ˙‡Â∑,חכמיֿלב צרי הּוא אף ֶָ¿≈∆∆«»ְִֵֵַַָ

ּב'מנחֹות': ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
וז ּכתית והּוא הּזית', ּבראׁש .'מגרּגרֹו ְְְְְִִַַַַָָֹ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôì§¤¬©©¦§¨«
i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
:øöçä øòL Cñî̈©−©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ ּכאן קרּוי חצר הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ
הרּבה  ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר Â‡˙.לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈

¯ˆÁ‰ ¯ÚL CÒÓ∑ הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון »«««∆»≈ְְִִַַָָ
ׁשהיה  החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעׂשרים

אּמה  ט"ו צפֹון לצד הימּנּו ּוסתּומין רחב, ְְֲִִִֵֶַַַָָֹחמּׁשים
ׁשּנאמר לּדרֹום, כז)וכן אּמה (לעיל עׂשרה "וחמׁש : ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לּכתף  ."קלעים ְִֵַָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר ∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 185 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gExA ErEpi `NW¤Ÿ¨¨©

ואת־מיתריהם: החצר ואת־יתדת הּמׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֽֽֽאת־יתדת
ׁשּלא  ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתדֹות

ּברּוח רש"י)ינּועּו ובפירוש יח. (לה, ַָָ

ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיׁש
הרּוחֹות  נגד איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלעמד
ׁשהעיּקר  המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהרעֹות

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח  ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈

minkg izty

(bi)ð:al mkg Kixv KklE ,'eke 'iYWxiR xaM' WxiR df lre ,mgl zFt`l dlFki dX` lM `de ,i"Wxl dWwCci dxez §¨¤§©¦§¨¨¦¨§¨¤¡¤¤§©¤¥¥§¨¥©§¦§¨¨¦£©¥



icewtÎldwieמו zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i oey`x meil inei xeriy
א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּוא
עם  להתעּסק צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים

ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּתלמיד,
ינּוע  "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹא
"לתקע  עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּברּוח"

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַּולקּׁשר"

ּפרט  ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו,
ּבכל  וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּופרט
צד  מאיזה לדעת אי־אפׁשר ּכן, יעׂשה לא אם ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּפרטים.
לגמרי  ׁשלם ּכׁשהּתלמיד ורק ה"רּוח". אֹותֹו יּפיל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּומהיכן
סמּו להיֹות יּוכל אז ּומצֹות, ּבתֹורה הּיריעֹות" סֹופי ְְְְִִִֵַַַָָָ"עד

ה'. ּבאמּונת וחזק איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּובטּוח

(èé)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑ מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות, והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå: ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

(àë)øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â
øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çḉ̈¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬

éðä:ýåýéì áäæ úôeðz ó ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑ הּנׁשים אליהם.,ñעם ּוסמּוכין ««»ƒְֲִִִֵֶַָ

דלא  מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום ְְְִִִִֶַַַַַֹ(מה
ּכמֹו ּגבריא, ואתּו האנׁשים' 'וּיבאּו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻמתרּגם:
ורצה  'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּמתרּגם
ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר,

העּזים") את "טוּו על רׁש"י הּוא ∑ÁÁ.ׁשּכתב ִִִֶֶַַַָָָ»
הּזרֹוע  על נתּון עגל, זהב ׁשל והּוא ,òּתכׁשיט ְְְִֶַַַַָָָָֹ

נת ∑ÊÓeÎÂ.הּצמיד  הּוא, זהב אֹותֹוּכלי ּכנגד ּון ִַָ¿»ְְִֶֶָָָ
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מקֹום ׁשם ôמקֹום ּכאן ּכּומז, ְְְִֵֵֵַָָָָָ

.זּמה  ִָ

(âë)ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:eàéáä íéLçz úøòå§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּתחׁשים אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ּכּלם öּתכלת , ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

.הביאּו ִֵ

È˙יט  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ  ÔÓ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk e˜Ùe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא  ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
dÁÏt ÏÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

daÏכב  ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

Âb¯‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

minkg izty

(ak)ñ(awri zlgp)oi`C ,i"Wxl dWwC ©£©©£Ÿ§¨¤§©¦§¥
xaC `N` miWPd on dwcv oilAwn§©§¦§¨¨¦©¨¦¤¨¨¨
mr miWp`d E`AW xn` Kkitl ,hrEn¨§¦¨¨©¤¨¨£¨¦¦

:miWPdòW 'gg' lr mBxznCoke ,oixi ©¨¦¦§©§¥©¨¥¦§¥
mBxzn oicn zWxtAW 'dcrv`' lr©¤§¨¨¤§¨¨©¦§¨§©§¥
iOp mBxzn 'oicinv' lre ,oixiW iOp©¦¥¦§©§¦¦§©§¥©¦
`EdW `hiWR EN` lW oWExitE ,oixiW¥¦¥¨¤¥§¦¨¤

:hiWkYô,FWExiR lr i"Wxl dWwC ©§¦§¨¤§©¦©¥
xacl mvrd mW `Ed 'fnEM'W rnWnC§©§©¤¨¥¨¤¤¦§©
WcTd oFWl `xwp EppFWl `lde ,dexr¤§¨©£Ÿ§¥¦§¨§©Ÿ¤
,dexrd lr dxFOd dNn FA oi`W itl§¦¤¥¦¨©¨©¨¤§¨

:'eke 'EpizFAxe' `ian Kklbk dxez §¨¥¦§©¥
(bk)öi"Wx bNcn dOl ,miWwn Wi¥©§¦¨¨§©¥©¦

cFr WiC ,aXiil il d`xpe .miGre WW¥§¦¦§¦§¤¦§©¥§¥

`xwC WxiRW i"Wx ixaC lr zFWwdl§©§©¦§¥©¦¤¥¥¦§¨
ikidC ,KxFv `ll xn`w 'F`' 'F`'¨¨©§Ÿ¤§¥¦
Fl WIW in `weC xnFl KYrC `wlq̈§¨©§¨©©§¨¦¤¥
lM Fl oi`W inE `iai mixaCd lM̈©§¨¦¨¦¦¤¥¨
iprd dUrI dnE ,`iai `l mixaCd©§¨¦Ÿ¨¦©©£¤¤¨¦
xn`w `xTde ,cg` oin `N` Fl oi`W¤¥¤¨¦¤¨§©§¨¨¨©
EgwY FAl EPaCi xW` Wi` lM z`n'¥¥¨¦£¤¦§¤¦¦§



מז icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i oey`x meil inei xeriy

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−
é úîeøzíéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåý §©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(217 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl')

והיּפּוכֹו: ּדבר היה הּמׁשּכן, למלאכת יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבנדבת
מה  ּוכפי לּבם נדבת ּכפי הביאּו ואּׁשה איׁש ּכל - אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָמּצד
יֹוצא־מהּכלל  ללא יׂשראל ּבני ּכל - ׁשני ּומּצד ּבידם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּׁשהיה

זֹו. ּבנדבה ְְְִִַָָהׁשּתּתפּו
ּבפנימּיּותם: הּדברים ְְְִִִִַַָָָמׁשמעּות

הּמצֹות  ּכדגמת ׁשוים, יׂשראל ּכל ׁשּבהם ּפרטים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיׁש
ויראת  ה' אהבת ּדגמת ענינים, יׁש זה, לעּומת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּמעׂשּיֹות.

ּדרגֹות. חילּוקי יׁש ׁשּבהם ְִֵֵֶֶָָה',
ּבאֹותם  ּגם ּביטּוי לידי ּתבֹוא ׁשהאחדּות היא הּכּונה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתכלית
ׁשּיהיה  ּדהינּו, לרעהּו. איׁש ּבין הבּדלים יׁש ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּדברים

לפני  וׁשוים מאחדים ּכּולם ההבּדלים, למרֹות ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻניּכר
ַָָהּקּב"ה.

והן  ּכאמּור, הּמׁשּכן, ּבנדבת הן ּבּטּוי לידי ּבא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרעיֹון
ּבּפרׁשה, הּכתּוב על רׁש"י ּכפרּוׁש ּבפֹועל, הּמׁשּכן ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבעׂשּית
ּדן": למּטה אחיסמ ּבן ואהליאב הּוא ּבלּבֹו, נתן ְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָ"ּולהֹורֹות
מּבני  ׁשּבּׁשבטים הירּודין מן ּדן, מּׁשבט ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"ואהליאב
והּוא  הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשפחֹות,
לפני  ׁשֹוע ניּכר ולא ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמּגדֹולי

ָּדל".

(äë)äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMä©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 207 cenr ,`l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIeHA EwQrzd miWPd wxW mrHd©©©¤©©¨¦¦§©§©§¦¨

מטוה וּיביאּו טוּו ּבידיה חכמת־לב כה)וכל־אּׁשה (לה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
למלאכת  וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמצינּו
"הּתכלת  את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשּכן,
הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו לא א גֹו'" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהארּגמן

החּלּוק. ּבטעם לעּין ְְְִֵֵַַַַויׁש
להיֹות  צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
ּבית  לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָ"לׁשמּה"

ְָֻקדּׁשה".

ּבחטא  חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל,
ּבחר  ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק להם הּתירּו לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּקּב"ה

לׁשמּה). ְְְִַָָמלאכּתם
טעם  אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה־ׁשאין־ּכן
להן  הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתן יעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר

ּבּטוּיה. ְְְִִֵַַָלהתעּסק

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

minkg izty

Kixv KgxM lr `N` .'iznExY z ¤̀§¨¦¤¨©¨§¨¨¦
mipin dWlW iM EpivOW mEXn xnFl©¦¤¨¦¦§¨¦¦
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:`A FCalck dxez §©¨



icewtÎldwieמח zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ipy meil inei xeriy

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין (שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותן א היא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(456 cenr fh jxk 'zegiy ihewl')

אּלא  העּזים, על־ּגּבי הּטוּיה את לעׂשֹות נצטּוּו לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנׁשים
לכׁשרֹון  זכּו ׁשאם הבינּו הּנׁשים עצמן. מּצד לכ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָנתעֹוררּו

הּמׁשּכן. - היא הּדבר מּטרת ה', מאת זה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻמיחד

חּוׁשים  לאדם מעניק הּקּב"ה ׁשּכאׁשר הֹוראה, ֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָמּכאן
לעׂשֹות  - ה' לעבֹודת לנּצלם עליו מיחדים, ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֻוכׁשרֹונֹות

.יתּבר לה' ודירה מׁשּכן ְְְִִִֵֵַָָָָָמהעֹולם

(æë)éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָָָ
ּובמלאכת  ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻנׂשיאים
אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו לא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּמׁשּכן
ּומה  ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַנׂשיאים:
ׁשהׁשלימּו ּכיון אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמחּסרין,

ׁשּנאמר הּכל, את לו)צּבּור היתה (לקמן "והּמלאכה : ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹ
את  הביאּו לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדּים",

הּמזּבח א  ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָֹֻ
מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּתחּלה.

ּכתיב  ."והּנׂשאם" ְְְִִִַ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

(èë)àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ
äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáäô ¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

ß xc` 'k ipy mei ß

(ì)äLî øîàiåýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLa§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑מרים ּבנּה .היה ÷ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היה מרים ׁשל ל)ּבנ ּה לה, ּכבר (רש"י רׁש"י הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכי־תּׂשא  ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּכתב

ב) מיח (לא, ׁשם ׁשּגם ׁשרׁש"י , לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל ס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
הּבא ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו (פסוק זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּצד לד) ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ּגדל מֹודיע הּכתּוב ּכלֹומר: .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
אבל האם  ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי יֹותר מתקּים ׁשּבזה , ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא  לחּור ׁשהּיחּוס ּבפׁשטּות, לֹומר יׁש ּכי־תּׂשא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבפרׁשת
ׁשל מעלֹותיו ּבּכתּובחּורמּצד .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְֲִֶַַַַָָָֹ

ÓÎÁa‡כו  Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז  ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁ·e¿¿»

e¯‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„ Ï‡¯NÈ È· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

minkg izty

(l)÷,uxznE .'dcEdi dHnl ixE` oA l`lvA' `N` xninl Dil ded `l ,xEg cr `N` Fqgi `l dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ¦£¤¨©Ÿ£¨¥§¥©¤¨§©§¥¤¦§©¥§¨§¨¥
:dfl dkf Kkl ,d`iap dzidW did mixn lW DpA xEg`l dxez §¨¤¦§¨¨¨¤¨§¨§¦¨§¨¨¨¨¤



מט icewtÎldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ipy meil inei xeriy

(àì)äðeáúa äîëça íéýìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

(áì):úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

(âì)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:úáLçî úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑ הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְִִִֵֶַָ
הּמקֹום  והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשבטים,

הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא הּמׁשּכן, למלאכת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלבצלאל
ּׁשּנאמר מה לד)לקּים לפניֿדל (איוב נּכרֿׁשֹוע "ולא :". ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

(äì)úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
Løç|í÷øå áLçåéðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:ýåýé äeö¦−̈§Ÿ̈«

(á)-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(â)øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúàŸ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä: ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד  ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ



icewtÎldwieנ zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ipy meil inei xeriy

(ä)écî àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³
:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä̈«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«

i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑מּכדי יֹותרø העבֹודה צר. ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(å)Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´
Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà äMàå§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

:àéáäî íòä àìkiå©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑ מניעה .לׁשֹון «ƒ»≈ְְִָ

(æ)úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñ Ÿ¨®§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»
היתה  ההבאה הּמׁשּכן,ùּומלאכת עֹוׂשי ׁשל ּדּים ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּולהֹותר  אֹותּה לעׂשֹות מׁשּכן ׁשל הּמלאכה .לכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

¯˙B‰Â∑ח)ּכמֹו "והכּבד (לעיל ג)ּבֹו",ל úאת : ב :(מלכים ¿≈ְְְִֵֶַ
מֹואב  את .""והּכֹות ְֶַָ

(ç)-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNò áLç äNòî íéáøk éðL úòìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

(è)änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì§¨©§¦«Ÿ

(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

(àé)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNò ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

·È¯LÓ˙‡ו  ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

aÚÓÏ„ז  ‡z„·Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙¯˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

È˙ח  ‡z„·Ú È„·Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿

‡ÔÈnט  ‡ÈÓ˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

LÓÁÂי  ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡יא  ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»
:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

minkg izty

eld)(ø,'xzFi' oFWl Ff m"n lW WExiR¥¤¥§¥
.'d`Nn lgx z` awri ad`Ie' FnM§©¤¡©©£Ÿ¤¨¥¦¥¨
E`iad `l md iM ,'KxFv' zNn siqFde§¦¦©¤¦¥Ÿ¥¦
dcFard `l ,dcFard ikxv wx©¨§¥¨£¨Ÿ¨£¨

:Dnvre dxez ©§¨
(f)ùi`w 'dk`lOde' zaiY ,xnFlM§©¥©§©§¨¨¨¥

lkl' zFaize ,dacp zF`ad ©̀£¨§¨¨§¥§¨
ipRn ,oMWOd zk`lO` i`w 'dk`lOd©§¨¨¨¥©§¤¤©¦§¨¦§¥
dzid dk`lOd xnFl mrh oi`W¤¥©©©©§¨¨¨§¨
oiOn `Ed m` dk`lOd lkl zwRqn©§¤¤§¨©§¨¨¦¦¦
iUFr lr aW 'mIC' iEPiM mB .cg ¤̀¨©¦©¨¨©¥

:dk`lOdú'xzFde'C ,i"Wxl dWwC ©§¨¨§¨¤§©¦¦§¥

,Fpi` dfe ,xzFdl iEEiv oFWl rnWn©§©§¦§¥§¤¥
Wxtn Kkl ,xzFdl devn Fpi` `dC§¨¥¦§¨§¥§¨§¨¥
zFaiY dOM Epivn oke ,'xzFdlE'§¥§¥¨¦©¨¥
,cAkdlE 'cAkde' FnM ,c"nl oixqgPW¤¤§¨¦¨¤§§©§¥§©§¥

:zFMdlE 'zFMde'g dxez §©§©



ני icewtÎldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ipy meil inei xeriy

(áé)íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò úàììª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:úçà-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçàô ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

(ãé)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNò úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä Cøàòaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø úBnà©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬
:ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(çé)ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤
:ãçà úéäì¦«§¬Ÿ¤¨«

(èé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîeñ ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

(ë):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«

(àë)øNòänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë)-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNò ïk úçà¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

(âë)íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½
:äðîéz áâð úàôì¦§©−¤¬¤¥¨«¨

Á„‡יב  ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡˙Èz ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג  ÛÙÏÂ ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡יד  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו  ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז  ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז  ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««
:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח  ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט  ÈÎLÓ ‡kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLכ  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcכג  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»



icewtÎldwieנב zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ipy meil inei xeriy

(ãë)íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL íéLøwäézL ©§¨¦®§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãé§Ÿ¨«

(äë)äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNò¤§¦¬§¨¦«

(åë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

(çë)ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

(èë)-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤
ì äNò ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−

:úòö÷nä©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

(áì)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½
:äöwä-ìà äöwä-ïî¦©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

ÔÈ¯ÒÚכד  ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

kLÓ‡כח  ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÏÚכט  ÔÈeÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡לב  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג  ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד  ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»



נג icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ipy meil inei xeriy

(äì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

(åì)áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå̈«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤

(æì)çúôì Cñî Nòiåïîbøàå úìëz ìäàä ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)íäéLàø ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²
ô :úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈§«¤

æì(à)íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑ חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹו,àלפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשמֹו על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן לז,לפי (רש"י ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
את א) עׂשה ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיׁש

את  ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהארֹון

ּומּובן  עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפרת
הארֹון  על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה לא אחד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשאדם

" נאמר זֹו "ועׂשּו(ּומּסּבה ולא הּכלים).ועׂשית ארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

(á)øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬
:áéáñ áäæ̈−̈¨¦«

(â)åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«

(ã):áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:ïøàä-úà úàNì̈¥−¤¨«¨«Ÿ

Ú·ˆeלה  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

ÔeÙÁÂלו  ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח  ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ ‡LÓÁ«¿»¿»»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈

dÏב  „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג  ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

minkg izty

fl(`)àaizM oiprd lkA ,xnFlM§©§¨¨¦§¨§¦
iAB FnM 'l`lvA' aEzM `le 'UrIe'©©©§Ÿ¨§©§¥§©¥
KM lM dXEcw mdA oi`W itl .oFx`̈§¦¤¥¨¤§¨¨¨
gixhdl l`lvA dvx `l ,oFx`d FnM§¨¨Ÿ¨¨§©§¥§©§¦©

x`WE a`ild` `N` ,oziIUrA KM lM̈¨©£¦¨¨¤¨¨¢¦¨§¨
mdl d`xn `Ede ,Fl EidW micinlYd©©§¦¦¤¨§©§¤¨¤
FA didW oFx`d la` ,oiUFr mde§¥¦£¨¨¨¤¨¨

l`lvA ikd mEXn dlFcB dXEcw§¨§¨¦¨¦§©§¥
lr FWtp ozpe ,FA gixhn did Fnvr©§¨¨©§¦©§¨©©§©

:'eke xzFi dk`lOda dxez ©§¨¨¥



icewtÎldwieנד zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ipy meil inei xeriy

(å)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåéðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî:åéúBö÷ ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

(è)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéä úøtkäô ©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«

(é)Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ
éöçå änàå Baçø änàå:Búî÷ §©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé):áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(áé)áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(åè)óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiåáäæ íúà ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(æè)íéìkä-úà Nòiå|-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤
úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLàô £¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

‡ÔÈnו  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז  „·Ú „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

Á„ח  ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏËט  ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆
:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא  ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב  ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג  ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד  ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÙÁÂ‡טו  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»¿ƒ«»»»

È˙טז  ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡iÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈



נה icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k iyily meil inei xeriy

ß xc` `"k iyily mei ß

(æé)-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéä̈«

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

(èé)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåáâ äLøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

(ë)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

(àë)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ìíéðwä úLL:äpnî íéàöiä §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬
:øBäè áäæ úçà©©−¨¨¬¨«

(âë)äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨
:øBäè áäæ̈¨¬¨«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økkô ¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

(äë)Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø änàå§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«

(åë)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

È˙יז  „·Ú „È‚ ÈÎc ·‰c ‡z¯Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d˜e d„ÈL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

˜Èיח  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯יט  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ  ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

È‚„‡כב  dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג  ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó‰‡:כד  Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡ÈÚכה  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««
:È‰B¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו  d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿



icewtÎldwieנו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iriax meil inei xeriy

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ
úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬

:íäa BúàŸ−¨¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqäñ ©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©

ß xc` a"k iriax mei ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåLîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnàL ©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«

(á)eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤

(â)-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íéòiä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ

:úLçð äNò åéìk-ìk̈¥−̈¨¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

(ä)øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´
:íécaì íéza úLçpä©§®¤¨¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©
:Búà äNò úçì áeáð íäa Búà úàNìñ ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑'וכן חלּול, הּוא נב)נבּוב' :(ירמיה ¿À…ְְֵָ
נבּוב" אצּבעֹות ארּבע ÁÏ˙."ועביֹו ·e·∑ ְְְְֶַַָָָ¿À…

והחלל  רּוח, לכל ׁשּטים עצי ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָָהּלּוחֹות
.ּבאמצע  ְְֶַ

Ú¯lÓכז  dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ
:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט  ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:eÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב  dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ d˙È ‡ÙÁÂ È‰B¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

Â¯zÎÒt˙‡ג  ˙È ‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙È „·ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙È¯epˆ ˙È ‡˙˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»
:‡LÁ „·Ú È‰BÓ Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד  „·BÚ ‡„¯Ò ‡Áa„ÓÏ „·ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú Ú¯lÓ d··BÒ ˙BÁz ‡LÁ„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

ËÒ¯˙‡ה  Úa¯‡a ‡˙˜ÊÚ Úa¯‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡ ‡LÁ„ ‡„¯ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ¿»»

È¯ËÒז  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈



נז icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iriax meil inei xeriy

(ç)úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîañ §©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑ ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ
אֹותן  ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמראֹות
מׁשה  מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת מּלהביא עּכבּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא

ליצר  ׁשעׂשּויים מּפני הּקדֹוׁשáּֿבהן לֹו אמר הרע. ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי 'קּבל, ֲִִִִֵֵַַַָָֹּברּוֿהּוא:

צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ּבמצרים,âרּבֹות ׁשעלֿידיהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הֹולכֹות  היּו ,ּפר ּבעבֹודת יגעים ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו
אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ְֲֲִִִֶֶַַָָָּומֹוליכֹות
ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל הּמראֹות ְְְְְְִַַַַַַָָָָונֹוטלֹות

מּמ,ּומׁשּדלּתֹוãּבּמראה  נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ
ונזקקֹות  ּתאוה, לידי לבעליהן מביאֹות ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּומּתֹו

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות ח)להם :(שה"ש ְְְְֱִֶֶֶַַָָ

"ּבמראֹות  ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַ"ּתחת
ׁשלֹום  לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַָָָהּצֹובאֹות".
למי  ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַּבין

ּבעלּה לּה מראֹות äׁשּקּנא ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכּכר  ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּמׁש,

לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש למדּת,וגֹו' ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְִַַַַַָָָָֹֻ
ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נׁשּיא' 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, ,åרּבי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּתרּגּום  ּבלע"ז,והּוא מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְֶַַַַ
ּביׁשעיה מצינּו וכן ג)(ׁשפיעגעל), :(ישעיה ְְִִֵַָָ

'ּומחזיתא' מתרּגמינן: ˆ·‡e."והּגליֹונים" ¯L‡∑ ְְְְְְְִִִַַַָָָ¬∆»¿
.נדבתן æלהביא  ְְִִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

צריכה  למּטה לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו הּצֹובאֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּמראֹות
ּכּנמר  עז הוי ּכמאמר נחּוׁשה, ּדמצח ּבאֹופן העבֹודה ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָלהיֹות
על־ידי  הּוא לזה והּכח כּו'. הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹכּו',

ראׁשי־ּתיבֹות  "נחׁשת", ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז וזה ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּתֹורה,
ּתֹורה". ׁשּלמעלה חכמה ְְְְֶַָָָָ"נֹובלֹות

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ
:änàa äàî øæLî LL¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½
íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−

:óñk̈«¤

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

È„¯Òט  ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

LÁ‡י  ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא  ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

minkg izty

gl(g)á'fnEM' `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨
`EdW mgxd ziA lW qEtC `EdW¤§¤¥¨¤¤¤
q`Fn dWn did `l dOl xzFiA qE`n̈§¥¨¨Ÿ¨¨¤¥
mB E`iadW ,fnEM iAbC ,xnFl Wie .FA§¥©§©¥¨¤¥¦©
KM xg`e ,fnEM icdA zrAhe mfpe gg̈¨¤¤§©©©©£¥¨§©©¨
lhA fnEMd did ,W`A cgiA okiYd¦¦¨§©©¨¥¨¨©¨¨¥
mEW E`iad `l `kd la` ,mdipiA¥¥¤£¨¨¨Ÿ¥¦
,zF`aFSd zF`xn `N` xzFi zWFgp§¤¥¤¨©§©§
Kkl ,odi`xnA mW zF`xl oilFki Eide§¨§¦¦§¨§©§¥¤§¨
,xnFl Wi cFre .olAwl dvFx did `lŸ¨¨¤§©§¨§¥©
,rxd xvId lHal icM did fnEkC§¨¨¨§¥§©¥©¥¤¨¨

`al lkEi `NW rFpnl icM xnFlM§©§¥¦§©¤Ÿ©¨Ÿ
mi`A zF`xOd ici lr la` ,dOif icil¦¥¦¨£¨©§¥©©§¨¦
,odA q`Fn did ikd mEXn ,dOif icil¦¥¦¨¦¨¦¨¨¥¨¤
FpFvx ,'lAw `Ed KExA WFcTd Fl xn`'¨©©¨¨©¥§

:mlAwY xnFlâ'zF`aFSd' ,xnFlM ©§©§¥§©©§
,wEqRd rnWn oke ,zF`av oFWl§§¨§¥©§©©¨
zF`av odn E`A xW` zF`xn ozF`A§¨©§£¤¨¥¤§¨

:zFAxãiM' mEBxzC ,mixaC iEYiR ©¦§¨¦§©§¦
:lCWi ix` ,'dYtiäin ,xnFlM §©¤£¥§©¥§©¦

min ozF`A DwcFA FYW`l `PwOW¤§©¥§¦§§¨§¨©¦

:`Up zWxtA aizkcM ,mixx`nd©§¨§¦§¦§¦§¨¨©¨
åiOp mBxY qFlwpE` ,xnFlM§©§§¦§¥©¦

odA zF`FxW zF`xn od 'zF`xO'W¤©§¥©§¤¨¤
lr mBxY oke ,oihXwzn odWM§¤¥¦§©§¦§¥¦§¥©
i`CeA mipFilBde ,`ziifgn 'mipFilBd'©¦§¦©§§¨¨§©¦§¦§©©
:miWPd mdA oihXwzOW zF`xn md¥©§¤¦§©§¦¨¤©¨¦

æ,`av oFWl 'E`av' ,xnFlM§©¨§§¨¨
,cgi EvAwzp dOle ,cgi oivAwzOW¤¦§©§¦©©§¨¨¦§©§©©
l` ozacp `iadl EvAwzPW WxtnE§¨¥¤¦§©§§¨¦¦§¨¨¤

:crFn ld` gzRh dxez ¤©Ÿ¤¥



icewtÎldwieנח zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iriax meil inei xeriy

(áé)íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´
íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå äøNò£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−

:óñk̈«¤

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåíéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnò änà äøNò Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äL §¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æé)(íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹
íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
äîB÷å Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³

:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«
i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ קלעי ּכמּדתç החצר. ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh jxk zegiy ihewl)

החצר קלעי יח)ּכמּדת לח, לּתן (רש"י הּכתּוב ׁשּבא היינּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשער טעם ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות עׂשר ׁשהיה ֶֶֶֶֶַָָָֹהאהל,

החצר קלעי ּכחלקלעּמת הּוא הּמס ולכן מהּקלעים - , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגבהם. ּגבהֹו להיֹות ְְְְִִָָָָצרי

(èé)úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëåñññ §¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

ÔÈn‡aיב  ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

‡ÔÈn:יג  ÔÈLÓÁ ‡ÁÈ„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד  ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו  Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז  ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז  ÈÂÂ ‡LÁ ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»
:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«…«≈«¿»

ÏÎz‡יח  ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡¯Úa‡יט  ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

BÁÒ¯כ  ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁcƒ¿»»

minkg izty

(gi)çxnFlM ,'zCnM' WxiR okl .miccSA `N` mcbpM Eid `l mirlTde ,cbpM `EdX dn `N` 'zOrl' aYknl KiIW `lC§Ÿ©¨§¦§©§ª©¤¨©¤§¤¤§©§¨¦Ÿ¨§¤§¨¤¨©§¨¦¨¥¥¥§¦©§©



נט icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iriax meil inei xeriy

çì(àë)øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬
øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî ét-ìò ãwtª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈

:ïäkä ïøäà-ïa¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו ּבפרׁשה ≈∆¿≈ְְְְִִֵָָָָ

ּכל הּמׁשּכן àנדבת  ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
עבֹודתֹו לכל ÔkLÓ.ּכליו ÔkLn‰∑,ּפעמים ׁשני ְֲֵָָָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְִֵָ

ּבׁשני  ׁשּנתמׁשּכן לּמקדׁש עונֹותיהן áרמז על חרּבנין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
יׂשראל  ‰Ú„˙.ׁשל ÔkLÓ∑ עדּותâ ׁשּוּתר ליׂשראל, ְִֵֶָƒ¿«»≈Àְְִִֵֵֵֶָ

ׁשהרי  העגל, מעׂשה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּביניהם  ׁשכינתֹו ‰ÌiÂÏ.הׁשרה ˙„·Ú∑ י ּפקּוד ְְִִֵֵֶָָ¬…««¿ƒƒְֵ
הּוא  וכליו, ּבּמדּבר הּמׁשּכן לּלוּים הּמסּורה עבֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ּולהֹוריד  הּמפקד ãלׂשאת למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו ‡Ó˙È¯.עליו „Èa∑ הּוא ְְֱֶֶַַָָָָָ¿«ƒ»»

עבֹודה  אב, ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
.ׁשעליו  ֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(673 .e"nyz icewtÎldwie zyxt ycewÎzay zecreezdn)

העדּות מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי כא)אּלה (לח, ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ּבׁשני  ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש רמז ּפעמים, ׁשני מׁשּכן. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכן

(רש"י)חרּבנין ְִָֻ
ׁשאמנם  ּדבר 'מׁשּכֹון', מּלׁשֹון הּוא ׁש'מׁשּכן' מפרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁש"י
מּכאן  ּבׁשלמּותֹו. נׁשאר הּוא אבל מסּים, לזמן אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻלֹוקחים
הּבית  ּבנין עם ׁשּמּיד ּבאפן הּוא ּבּתי־הּמקּדׁש ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשחרּבן
הּבּתים  ּבׁשני ׁשהיּו הּמעלֹות ּכל ּבׁשלמּותן יחזרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשליׁשי

ְִַהּקֹודמים.
לבא  ּׁשעתיד מה ׁשּכל ,לכ ּגם רֹומז העדּות" "מׁשּכן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבּטּוי

ּבזמן  יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ּבמעׂשיהם ּתלּוי הּמׁשיח, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבימֹות
ַָהּגלּות:

ּכדכתיב 'עדים', ליׂשראל קרא י)הּקּב"ה מג, "אּתם (ישעיה , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּקּב"ה  את ּומסּפרים 'מעידים' המגּלים, הם ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָעדי",
לבאי  הּגדֹול ׁשמֹו את הקריא אבינּו ׁשאברהם ּכׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבעֹולם.
עכׁשו) ועבֹודתם (ּבמעׂשיהם ּבֹונים יׂשראל ּבני ּכ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעֹולם,
חז"ל  אמרּו ּבית־הּמקּדׁש ועל ׁשעליו העדּות", "מׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאת

ב)ּבּגמרא כב , ׁשהּׁשכינה (שבת  עֹולם ּבאי לכל היא "עדּות , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּביׂשראל". ְְִֵָָׁשֹורה
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אֹומרים א)חז"ל מב, אּלא (בבא־מציעא ׁשֹורה הּברכה ׁשאין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ּגֹורם  מהּוה הּדבר ספירת ועל־ּכן העין, מן הּסמּוי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּבדבר
מׁשה", "על־ּפי נעׂשית הּספירה ּכאׁשר אבל לּברכה. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמפריע
ּבלּתי  ּברכה ּוממׁשי הּׁשכינה המׁשכת את מביא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּדבר

ְֶֶֻמגּבלת.
לדבר  אפילּו יׂשראל, את למנֹות ׁשאין קֹובעת ההלכה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכן
אּלא  - 'מנין' יׁש אם למׁשל, לדעת, ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּבקדּׁשה
"אׁשר  ּבכלל הּוא זה מנין ׁשּגם לֹומר ויׁש ּפסּוק. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאמצעּות

מׁשה'. מ'ּתֹורת הּוא הּפסּוק ׁשהרי מׁשה", על־ּפי ֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּפּוקד

ׁשהּפסּוק  מּובא לרׁש"י הּפרּדס ּבספר מֹונים? ּפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאיזה
קדׁש היכל אל אׁשּתחוה בית אבא חסּד ּברב "ואני ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּוא
הּפסּוק  ׁשּתכן אף ואּולם, מּלים. עׂשר ּבֹו ׁשּיׁש ,"ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביראת
למנֹות  האחרֹונים ּבּדֹורֹות נהגּו לבית־הּכנסת, ּבמיחד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻקׁשּור
ונּׂשאם  ּורעם נחלת את ּובר עּמ את "הֹוׁשיעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּפסּוק
מּׁשּום  היא, לכ ׁשהּסּבה לֹומר ויׁש העֹולם". ְְִִִֵֶַַַָָָָעד
הּבּקׁשה  יחד, נפּגׁשים יהּודים ּכאׁשר ּדמׁשיחא, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּבעקבתא
- "עּמ את "הֹוׁשיעה היא ׁשּלהם הראׁשֹונה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוהּמׁשאלה

הּגאּלה. ּכבר ְְֶַָָָֹֻׁשּתבא
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העדּות מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי כא)אּלה (לח, ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
- הּמׁשּכנים לׁשני רֹומז מׁשּכן" "הּמׁשּכן הּכפּול ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּלׁשֹון

ׁשּלמּטה. הּגׁשמי והּמׁשּכן ׁשּלמעלה, הרּוחני ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן
הּמׁשּכן  - ּדוקא הּׁשני ּבּמׁשּכן נאמרה "העדּות" הּמּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָא

ּדבר  על ונעלם; מכּסה ּבדבר רק ׁשּיכת 'עדּות' ּכי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּגׁשמי.
לא  הּגׁשמית, ׁשּבּמציאּות ּומאחר ּבעדּות. צר אין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּגלּוי
ׁשּבּמׁשּכן  ּכ על לעדּות זקּוקים לכן ּבגיּלּוי, אלקּות ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנראית

הּׁשכינ  הׁשראת היתה ה.הּגׁשמי ְְְְִִַַַַַָָָָ
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יׂשראל  ׁשל עֹונֹותיהן על . . ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָרמז
כא) לח, הּמקּדׁש(רש"י חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, ְְְְִִִֵַַַַָָֹֻיׁש

ׁשהּוא  לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ּבבנין העֹוסקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרׁשתנּו,
הרי  מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלמעלּיּותא,

למׁש הּמלוה אל הּלוה מן ׁשעֹובר אּלא ּבׁשלמּות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנמצא
הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ואחר־ּכ מסּים, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻזמן
לקחֹו הּקּב"ה אּלא ח"ו, הּמקּדׁש, ּבּטּול מׁשמעּותֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָאין
לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכ ואחר ְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָּכמׁשּכֹון,
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אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר 'ּכל אּלא ּכאן, ְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָֹּכתיב
למה  ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדברים
לעׂשֹות  לבצלאל צּוה מׁשה ּכי ּבסיני, למׁשה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּׁשּנאמר
צּוּוי  לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּתחּלה
הּקדֹוׁשֿ צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהתנּדב
הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת ְְְִִִֵַַָָָָָּברּוֿהּוא
הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ְְְְְִִִַַַָָָָֻׁשלחן,
ּתחּלה  'וּיקהל', ריׁש עליוֿהּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצּוּוי
לענין  מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּבפרׁשת  ותמצא ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָצּוּוי
הזּכר  וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ'ּכיֿתּׂשא':
אבל  הּכלים, ואחרּֿכ מֹועד", אהל "את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּתחּלה

מה  ּלי מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלענין
הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, (ברכות ּׁשּמתנּדב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

עליוֿהּׁשלֹום נט) רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם .ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
דכתיב  לֹומר, ויׁש הענין? הפ לבצלאל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָצּוה
ואל  ּבצלאל אל מׁשה "וּיקרא 'וּיקהל': ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבפרׁשת
קרא  והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָאהליאב
ּדהיה  חזינן מׁשה" את ה' צּוה אׁשר "ּכל ְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָָֹמּדכתיב:
ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מׂשים  ואחרּֿכ ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמנהג
הּקדֹוׁשֿ מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ְְִִִִֵַַַָָָָּכלים
ּבוּדאי  ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא.

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לי צּוה הּמׁשּכן ּכ עׂשה, וכן , ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּכלים  עׂשה ואחרּֿכ .ּתחּלה ְְֲִִֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl')

מׁשה את ה' צּוה אׁשר ּכל את עׂשה כב)ּובצלאל... (לח, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ג)ּב'ירּוׁשלמי' הלכה ד פרק הּברכֹות (ברכות ׁשי"ח מּובא ְְְִֶַַַָָ

צּוה  ("ּכאׁשר הּצּוּויים י"ח ּכנגד הן ׁשמֹונה־עׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבתפּלת
אהליאב" מ"ואּתֹו ּבפרׁשתנּו, הּמֹופיעים כג)ה'") עד (ּפסּוק ְְֳִִִִִֵַַָָָָָָ

אינּנּו זה ּבפסּוק האמּור ה'" צּוה "אׁשר אבל הּפרׁשה. ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָלסֹוף
אהליאב. ּבלי ּבצלאל רק ּבֹו ׁשּנזּכר מאחר הּמנין, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמן

ב) לּמׁשּכן? הּתפּלה ּברכֹות ּבין הּקׁשר מה א) להבין: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָויׁש
ּגם  ּבהם ׁשּנזּכר הּפסּוקים את ורק א מֹונים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָמּדּוע

ֳִָָאהליאב?
וזּכּו ּברּור הּוא: חד - הּתפּלה ענין ותכן הּמׁשּכן ּתכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאּלא:
להׁשראת  למׁשּכן והפיכתם ּביֹותר, הּנחּותים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּדברים
נעׂשה  ׁשעל־ידם ּגׁשמּיים מחמרים נבנה הּמׁשּכן ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינה.

ענינים  מעלה היא אף הּתפּלה הּׁשכינה. להׁשראת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָמקֹום
מּצב  "סּולם ּבבחינת היא ׁשהּתפּלה ּכּידּוע למעלה, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻארצּיים

הּׁשמימה". מּגיע וראׁשֹו ארצּיים) (ענינים ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹארצה
ׁשל  הּנמּוכה החמרּיּות את להעלֹות ענינּה ׁשּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשם
הּתחּתֹונים  החלקים את ּגם להעלֹות עליה ּכן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
רק  הּצּוּויים י"ח את מֹונים לכן ׁשּבּנפׁש. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהּנחּותים
ּכי  אהליאב, וגם ּבצלאל ּגם נזּכרּו ׁשּבהם ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּכתּובים
היה  אהליאב ואילּו הּׁשבטים, מּגדֹולי היה ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָּבצלאל

הּירּודים לד)מהּׁשבטים לה, שמות הּתפּלה (רש"י וכאמּור, . ְְְְִִִֵַַַָָָָ
ּגם  אּלא ׁשּבּנפׁש ה'ּבצלאל' את רק לא להעלֹות הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹענינּה

ׁשּבּה. ה'אהליאב' ֳִֶֶַָָָאת

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆



סי icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k iriax meil inei xeriy

(âë)Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

:LMáeñ ©¥«

(ãë)úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤
éäéå Lãwä|økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

ìLe úBàî òáLeLa ì÷L íéL:Lãwä ì÷ §©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ׁשּׁשים ƒ»ִִֶֶֶֶָָָֹ
והּמנה äהיה  מנה, ועׂשרים מאה הּכּכר הרי , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשלׁשת  קדׁש ׁשל ּכּכר הרי סלעים, וחמׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשרים

ּכל  ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ ׁשקלים. åאלפים ְְְְֲִִִִָָָָָָ
ׁשאין  אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּׁשקלים

לכּכר  .מּגיעין ְִִִַָ

(äë)òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ
ì äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä-LL ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«

ìLe óìà úBàî:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«
i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל æׁשל הּוא .מחצית ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ

'B‚Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ
ׁשהּוקם  אחר ואף הּמׁשּכן çמנינם 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּׁשקלים  חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעּתה
ׁשל  אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

אלף  מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלׁשת
מאת  הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ׁשלׁש הן הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹחצאין
וחמּׁשים  מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכּכר,
וׁשבעים  וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחצאין,

.ׁשקלים  ְִָ

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

minkg izty

(ck)älEtM `l i`C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦Ÿ¨
,dpn miXW m` iM Eid `l `N` ,did̈¨¤¨Ÿ¨¦¦¦¦¨¤
mdW mirlq Wnge mixUr dpnE¨¤¤§¦§¨¥§¨¦¤¥
zlBlBl rwAd Elri f` ,milwW§¨¦¨©£©¤©©ª§Ÿ¤
,dpn xUr cg`e xMM cg`e miz`nl§¨©¦§¤¨¦¨§©©¨¨¨¤
raWE sl`e sl` zF`n WlW `dC§¨§¥¤¤§¤¤§©
minlW milwW dXnge miraWe zF`n¥§¦§¦©£¦¨§¨¦§¥¦
oilFr milwW zF`n dxUr Wnge ,Eid̈©£¥¤§¥¥§¨¦¦
miz`n md dpn dxUr iM ,xMkl§¦¨¦£¨¨¨¤¥¨©¦
miXW df oFAWg itlE ,milwW miXnge©£¦¦§¨¦§¦¤§¤¦¦
,milwW zF`n dxUr Wng md dpn̈¤¥£¥¤§¥¥§¨¦
miXnge d`n md xMMd z`n `vnp¦§¨§©©¦¨¥¥¨©£¦¦
df oFAWgd itl `vnp ,milwW sl ¤̀¤§¨¦¦§¨§¦©¤§¤
xUr cg`e xMM cg`e miz`n Eidi¦§¨©¦§¤¨¦¨§©©¨¨
lEtM Wcw lW dpnC ,uxznE .dpn̈¤§¨¥§¨¤¤Ÿ¤¨
milwW mitl` zWlW oM m`e ,did̈¨§¦¥§¤£¨¦§¨¦

md xMM z`n `vnpe ,xMkl oilFr¦§¦¨§¦§¨§©¦¨¥
:oiadl lwe ,milwW sl` zF`n WlW§¥¤¤§¨¦§©§¨¦

å,lEtM WCwd lW dpOd m` ,WExiR¥¦©¨¤¤¤§¥¨
sl` hFxhFxtA dpnC ,xiRW iz`̈¥©¦§¨¤¦§§¤¤
milwW miraWe dXnge zF`n raWE§©¥©£¦¨§¦§¦§¨¦
m` la` ,xMkl EriBd `NW mixzi§¥¦¤Ÿ¦¦§¦¨£¨¦
WngW oeiM ,did lEtM e`lC Yxn`̈©§¨§©¨¨¨¥¨¤£¥
,xMkl oilFr milwW zF`n dxUr¤§¥¥§¨¦¦§¦¨
dXnge zF`n raWE sl` aWg dOl̈¨¨©¤¤§©¥©£¦¨
Fl did ,xMkl EriBd `NW miraWe§¦§¦¤Ÿ¦¦§¦¨¨¨
cg` xMke mixMM zF`n ipW aFWgl©£§¥¥¦¨¦§¦¨¤¨
milwW miraWe dXnge zF`n ipWE§¥¥©£¦¨§¦§¦§¨¦
DPin rnW `N` ,xMkl EriBd `NW¤Ÿ¦¦§¦¨¤¨§©¦¨
di`x oM mB dfe .dpOd did lEtkC§¨¨¨©¨¤§¤©¥§¨¨
xMMW `vnpe ,lEtM Wcw lW dpOW¤¨¤¤Ÿ¤¨§¦§¨¤¦¨

:lEtM iOpdk dxez ©¦¨

(ek)ærwA lkC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¤©
oi` `kde ,rETA oFWl `Ed `xwOAW¤©¦§¨§¦©§¨¨¥

:rETA oFWl KiIWç,i"Wxl dWwC ©¨§¦©§¨¤§©¦
WOEgA `dC ,xzFi Eid KgxM lrC§©¨§¨¨¥§¨§¨
WW Eid l`xUi dpOWM micEwRd©§¦§¤¨¨¦§¨¥¨¥
Wnge mitl` zWlWE sl` zF`n¥¤¤§¤£¨¦©£¥
`NW mIeld on cal miXnge zF`n¥©£¦¦§©¦©§¦¦¤Ÿ
o`ke ,l`xUi ipA KFzA EcwRzd̈§¨§§§¥¦§¨¥§¨
mIelde l`xUi EpzPW oMWOd zFacpA§¦§©¦§¨¤¨§¦§¨¥§©§¦¦
Eid KM' WxiR df lre ,xzFi Eid oM m ¦̀¥¨¥§©¤¥¥¨¨
Epzp `l zlFBlBl rwA iM ,'l`xUi¦§¨¥¦¤©©ª§¤Ÿ¨§
EkxvEde lbrA ErHW l`xUi `N ¤̀¨¦§¨¥¤¨¨¥¤§§§
lr xRkl oMWOd KxFvl dacPd oYil¦¥©§¨¨§¤©¦§¨§©¥©
`l xW` mIeld la` ,lbrd dUrn©£¥¨¥¤£¨©§¦¦£¤Ÿ
df oiprkE .oYil oikixv Eid `l ErḧŸ¨§¦¦¦¥§¦§¨¤

:m"`xd mB WxiRfk dxez ¥¥©¨§¥



icewtÎldwieסב zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"k iying meil inei xeriy

(æë)Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì̈¨«¤
i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‡„È.ּכתרּגּומֹו: ˙‡ »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈

L„w‰∑ ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל «…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וכל  מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני אדנים, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹצ"ו

הא  ּבהם ׁשאר ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְֲִִֶֶָָָָֹ

(çë)íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑ עּמּודים ּכסף ,èׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(èë)-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
:ì÷L úBàî¥−¨«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñ̈¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLàô £¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑ נאמר לא ׁשׁש ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ֱֵֶַֹ

אֹומר אני ּומּכאן ּבגדי ּכאן, הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבגדים  הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻּכהּנה,

מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכּסים
ׁשׁש ּבהם  היה .ׁשּלא ֵֶֶָָָֹ

ß xc` b"k iying mei ß

(á)úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðL̈¦−§¥¬¨§¨«

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»
:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

minkg izty

(gk)èlW FhEWtC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§¤
KixSW ,oieEd lr i`wC rnWn `xw§¨©§©§¨¥©©¨¦¤¨¦
,iERv oikixv dOle ,odiW`x zFRvl§©¨¥¤§¨¨§¦¦¦
zNn siqFde .sqM oNEM Eid oieEd `de§¨©¨¦¨¨¤¤§¦¦©

dUrp dGd sqMOW zFxFdl ,'odn'¥¤§¤¦¤¤©¤©£¨
oieEd `le ,miwEWgde oieEd mbe iERSd©¦§©©¨¦§©£¦§Ÿ©¨¦
xg` sqM oi` ixdW ,Fzi`xE .cal§¨§¨¨¤£¥¥¤¤©¥
xMMd z`n wx ,dcrd icEwR sqM lMn¦¨¤¤§¥¨¥¨©§©©¦¨

raXde sl`de ,mipc`d mdn EUrPW¤©£¥¤¨£¨¦§¨¤¤§©§©
llkl EriBd `NW 'ebe zF`n¥¤Ÿ¦¦¦§©

:xMMhk dxez ¦¨



סג icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"k iying meil inei xeriy

(â)úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

:áLç äNòî LMä CBúáe éðMä©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמֹו הארץ".(תהלים "לרקע : «¿«¿ְְֶַָָֹ

הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ְְְְְִִִִַַַַַָָָּכתרּגּומֹו:
ּכאן  ּדּקֹות. טסין  (אויזדעהנען), ּבלע"ז ְִַַַָָאׁשטנדר"א
החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא
לאר ּפתילים מהן וקֹוצצין ּדּקין טּסין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹמרּדדין

מין  ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות ְְֲִִִִִַַַָָָֹהּטס,
אחד  חּוט "זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומין
ּכל  עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשל
והּזהב  ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, ְִִִִִֶַַָָָָָָמין

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי .חּוט  ְְִִִֶֶָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéô ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²
:ìeôk Baçø úøæå§¤¬¤¨§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿



icewtÎldwieסד zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iyiy meil inei xeriy

(ãé)íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

ì:èáL øNò íéðL ¦§¥¬¨−̈¨«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåúáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

(æè)áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò©§−©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãôàä̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçì§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî ïLçäô ©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xc` c"k iyiy mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz§¥«¤

(âë)áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
:òøwé àì¬Ÿ¦¨¥«©

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»



סה icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
:øæLî éðL úòìBúå§©´©¨¦®¨§¨«

(äë)íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä̈«¦Ÿ¦«

(åë)áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
ì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøLñ §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìe§¨¨«

(çë)LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ ּתפארתé המפארֹות הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²
-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî éðL úòìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñ ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשני  ותֹולעת וארּגמן ּותכלת מׁשזר ׁשׁש האבנט ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואת
כט) ׁשאין (לט, ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצמר

ּבהם  ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, יפה. עֹולה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָחּבּורן
ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמרּגׁשת

לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ׁשּתי אין להקּב"ה, ּבּטּול ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשענינּה
ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ה'ולא ּוכמאמר עבֹודת . ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

אהבה, ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום אהבה ל "אין ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָרז"ל:
ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת ְְִִֶַַַָָָאּלא

(ì)eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìîñ ¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
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:‰LÓ…∆

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
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icewtÎldwieסו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ ועלֿידי »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְֵַ

ואי  ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפתילים
ּב'ׁשחיטת  ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאפׁשר
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקדׁשים'
הרי  הּמצח'. על נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּׁשם

ל  והּציץ למעלה הּמצנפת המצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ
אֹומר  הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד ְְְְִִִֵֵָָָָמלמעלה"?
אֹומר  הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ"וּיּתנּו

כח) אני:(לעיל ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת :ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּפתיל
יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹלפי
ראׁשיו  לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּבמצחֹו?
ּכׁשהּוא  ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּובאמצעיתֹו,

אחת  וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו,
ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמעל
מּׁשני  ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא
ּפתיל  "ועליו ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָחּוטין.
מאחֹוריו  יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּתכלת".
ׁשּלא  ּתתמּה ואל הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלמּול
ׁשהרי  הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֻנאמר:
וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹמצינּו
קצֹות  ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹועלּֿכרח
ּכתפֹות  ּובׁשּתי החׁשן, טּבעֹות ׁשּתי היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹהחׁשן
ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות ׁשּתי היּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאפֹוד
ּפחֹות  ּומּכלֿמקֹום היּו, חּוטין ארּבעה ְְִִִַָָָָָָָקׁשירה

אפׁשר  אי .מּׁשנים ְְִִִֶַָ

(áì)éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'ëאת ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 cenr ,`i jxk 'zegiy ihewl')

מׁשה... את ה' צּוה אׁשר ּככל ּבני־יׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוּיעׂשּו
מׁשה אל הּמׁשּכן את לב־לג)וּיביאּו (לט, ְִִֶֶֶַַָָֹ

העמידֹו ּומׁשה להקימֹו... יכֹולים היּו (רש"י)ׁשּלא ְֱֲִִִֶֶֶַָֹֹ
להּגיע  האדם יכֹול ּכיצד אֹותנּו מלּמדים אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשני

.יתּבר לה' הּפרטי ה'ּמׁשּכן' ּבהקמת ׁשלמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָלתכלית
עם  ּתחּלה לעׂשֹותֹו יׂשראל ּבני נדרׁשּו הּגׁשמי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּבבנין
להם  נּתנה לא עדין א ה'"), צּוה אׁשר ("ּככל ּפרטיו ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹּכל
הּמׁשּכן. הּוקם מׁשה אל ּכׁשהביאּוהּו ורק להקימֹו, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהרׁשּות

הא  על ּבתחּלה לבֹוראֹו: האדם ּבעבֹודת ּגם לעבד ּכ דם ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָֹ
א אפׁשרּויֹותיו, ּכל את ּולמּצֹות יכלּתֹו ּככל עבֹודתֹו ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָאת
ּב'בית־מקּדׁשֹו' הּׁשכינה להׁשראת מסּפיק זה אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָעדין
אל  ּולהתקּׁשר עבֹודתֹו מלאכת את להביא עליו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּפרטי.
אׁשר  ּדרא"), ּבכל ּדמׁשה ("אתּפׁשטּותא ׁשּבּדֹור ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה'מׁשה'
ּבין  עֹומד ("אנכי ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבני את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחּבר
ּולהתקּים. לקּום הּפרטי ה'ּמׁשּכן' יּוכל אז ורק ּוביניכם"), ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה'

ã ycew zegiyn zecewp ã(458 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl')

עׂשּו ּכן מׁשה את ה' צּוה אׁשר ּככל ּבני־יׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוּיעׂשּו
לב) (לט,

וכליו  הּמׁשּכן עׂשּית ּפרטי ּכל על הּתֹורה חזרה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמּדּוע
"וּיעׂשּו ּבּפסּוק הסּתּפקה ולא וּיקהל־ּפקּודי), ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹ(ּבפרׁשּיֹות

עׂשּו"? ּכן מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּבני־יׂשראל
מּפני  זה הרי מסּים, ענין ּכֹופלת הּתֹורה ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאּלא,

ּבּתֹורה, אליעזר ּפרׁשת נכּפלה למׁשל, לכן, הּדבר. ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחביבּות
ׁשל  מּתֹורתן הּמקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן "יפה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכי

מב)ּבנים" כד, בראשית הׁשראת (רש"י מקֹום הּמׁשּכן, . ְְְִִַַַָָָ
ּכפלה  זה ׁשּמּׁשּום עד יׂשראל, לבני וחביב יקר ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשכינה,

ּפרטיו. ּכל את ְֶַָָָָהּתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã(169 cenr ` jxk 'zegiy ihewl')

ּבפרׁשּיֹות  מסּפר מׁשה", את ה' צּוה "אׁשר הּמׁשּכן על ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻועֹוד:
מסּפר  יׂשראל, ּבני ׁשעׂשּו הּמׁשּכן ועל ּותצּוה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתרּומה

לׁשני  מרּמזים אּלה ׁשני וּיקהל־ּפקּודי. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבפרׁשּיֹות
הּקּב"ה  ׁשהראה הּמׁשּכן והּגׁשמי. הרּוחני - ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה'מׁשּכנֹות'

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

minkg izty

(al)ë`dC ,'dk`lOd' zNn siqFd¦¦©©§¨¨§¨
,'oMWn zcFar lM lkYe' aizM xaM§¨§¦©¥¤¨£©¦§©
,dk`lOd z` EUr xaM i`CeA oM m ¦̀¥§©©§¨¨¤©§¨¨

WxiR okl ,'ebe 'EUrIe' i`n oM m ¦̀¥©©©£¨¥¥¥
EPW `l xnFlM ,'ebe 'lkM dk`lOd'©§¨¨§¨§©Ÿ¦

'd dEv xW` lkM EUr `N` dk`lOd©§¨¨¤¨¨§¨£¤¦¨
:dWn z`bl dxez ¤¤



סז icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iyiy meil inei xeriy
ׁשעׂשּו והּמׁשּכן ׁשּלמעלה; הּמׁשּכן רּוחני, מׁשּכן הּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלמׁשה

ּגׁשמי. מׁשּכן היה יׂשראל ְְְְִִִֵֵַָָָָּבני
ּתרּומה  ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּפרטי ּכל נאמרּו ׁשּכבר אף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלכן,

אחת  ּבכל ּכי ּופקּודי, וּיקהל ּבפרׁשּיֹות ונכּפלּו חזרּו - ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּותצּוה
'ׁשֹונה'. ּבמׁשּכן מדּבר ְְְִֵֶַָָָָֻמהּפרׁשֹות

(âì)-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk̈¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו ìׁשּלא «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְִֶָֹ
ּבּמׁשּכן  מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹלהקימֹו,
יכֹול  היה ׁשּלא הקמתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ֲִִֶַַָָָָָָָֹהּניח

מחמ  אדם ׁשּום ּכבדלהקימֹו ּכח ת ׁשאין הּקרׁשים, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לפני  מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה לזקפן, ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבאדם

עלֿידי  הקמתֹו אפׁשר אי ְְֲֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹאדם?
"הּוקם  ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא

ּתנחּומא  רּבי מדרׁש מאליו, הּוקם .הּמׁשּכן", ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּמׁשּכן  מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה לג)ׁשּלא לט, (רש"י ְְִֶֶַָָָָָֹֹ
" ׁשּכתב להבאה ׁשּוםמּמה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

'מלאכה' ׁשּנקראת הּמׁשּכן), ו־ז)(נדבת לו, ותמּוּה,(ויקהל . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאי

צּוה  אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק על וּיקהל, ּפרׁשת ּבריׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּדהּנה
לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", לכם ה' ּומּכיון לאמר ." ִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ׁש היה יׂשראלׁשהּצּוּוי היה ּבני אסּור הּמׁשּכן, את יבנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
זאת. לעׂשֹות ְֲֶַֹֹלמׁשה

(ãì)-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå: §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−
ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷: §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

kLÓ‡לג  ˙È ‰LÓÏ ‡kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד  È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡zÎ¯t ˙ÈÂ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯Ùk«À¿»

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

minkg izty

(bl)ìmdl did `l ok `l m`C§¦Ÿ¥Ÿ¨¨¨¤
KxC iM ,mixai` mixai` `iadl§¨¦¥¨¦¥¨¦¦¤¤
xg`e ziAd z` miniwOW mipnE`d̈¨¦¤§¦¦¤©©¦§©©
WxiR df lre ,mpipA z` oi`xn KM̈©§¦¤¦§¨¨§©¤¥¥
Eze .Fniwdl oilFki Eid `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¨§¦©£¦§
lkA zFrQOd zrWA `de ,Dil `iWw©§¨¥§¨¦§©©©¨§¨

oM m` ,FzF` miniwn Eid rQnE rQn©¨©¨¨§¦¦¦¥
df lre .Fniwdl eiWkr oM mB Fl did̈¨©¥©§¨©£¦§©¤
dWn ici lr mwEde ,'eke itlE WxiR¥¥§¦§©©§¥¤
`Edd mFId onE ,eil`n dpFW`x mrtA§©©¦¨¥¥¨¦©©
oiniwOd ici lr eil`n swfp d`ldë¨§¨¦§©¥¥¨©§¥©§¦¦

.rQn lkA FzF`(awri zlgp)rnWn o`M §¨©¨©£©©£Ÿ¨©§©

la` ,qPd iR lr miwd dWn mbC§©¤¥¦©¦©¥£¨
a"v sC zAWaE f"p sC zFxFkaA¦§©§©¨©
rnWn g"l mixcpE c"n zFxFkaaE¦§§¨¦©§©
did Kkl zFO` xUr DFaB did dWnC§¤¨¨¨©¤¤©§¨¨¨

:Fniwdl gM Flcl dxez Ÿ©©£¦
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(î)-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤
ì Cñnäúàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL ©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À

úãáò éìk-ìkãòBî ìäàì ïkLnä: ¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä: ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãáòä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
éå eNò ïk ýåýé äeö øLàk:äLî íúà Cøáô ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ רצֹון יהי להם: אמר «¿»∆…»…∆ְִֶַָָָ
ידיכם, ּבמעׂשה ׁשכינה צ)ׁשּתׁשרה "ויהי (תהלים :î נעם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

מאחדֿעׂשר  אחד והּוא וגֹו'", עלינּו אלהינּו ðה' ְְֱֵֵֵֶַַָָָָֹ
למׁשה" ׁשּב"תפּלה .מזמֹורים ְְְִִִִֶֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i jxk zegiy ihewl)

למׁשה" ׁשּב"תפּלה מזמֹורים מאחד־עׂשר אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
מג) לט, והרי (רש"י זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָוקׁשה,

לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ּבסּיּום מֹופיע זה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּפסּוק
לֹומר  אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאם

הּוא  סּיּומֹו אבל מׁשה, ׁשל אכן, הּוא, הּמזמֹור ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהתחלת
הּמזמֹורים  ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה
- ּבאמצע ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלאחרי־זה

מׁשה. מּדברי הּוא ְִִֵֶַֹֹהּכל

ß xc` d"k ycew zay ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
äà ïkLîãòBî ì: ¦§©−¬Ÿ¤¥«

(â)ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ
:úëøtä-úà¤©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

minkg izty

(bn)î"Wxl dWwCKxiA dkxA i`n ,i §¨¤§©¦©§¨¨¥©
,'mrp idie' zMxA WxiR okl ,mzF`¨¨¥¥¥¦§©¦¦Ÿ©
znlWd lr dWn oTYW dkxA `idW¤¦§¨¨¤¦¥¤©©§¨©

:oiadl lwe ,ziAd oipAðzlgp) ¦§©©©¦§©§¨¦©£©

(awriitl ,di`xl KxvEdC d`xp ©£Ÿ¦§¤§§©¦§¨¨§¦
ipinW zWxR Wix mipdM zxFzAW¤§©Ÿ£¦¥¨¨©§¦¦

oke ,'eke 'mrp idie' Fl Exn` mdW xn`̈©¤¥¨§¦¦Ÿ©§¥
:hEwlIA `Ed` dxez ©©§
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(ã)úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä-úà¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑ הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãòä: ¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(å)ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬
ãòBî-ìäà: «Ÿ¤¥«

(æ)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
íéî íL zúðå: §¨«©¨¬−̈¨«¦

(ç)øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
øöçä: ¤«¨¥«

(è)ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈
äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

Lã÷: «Ÿ¤

(é)aæî-úà zçLîezLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà: ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤
íéna íúà zöçøå ãòBî: ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬
éì ïäëå Búà zLc÷å Búà: Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek jxk zegiy ihewl)

ּכּתנת אֹותם והלּבׁשּת ּתקריב ּבניו יד)ואת ואּלּו(מ, ְְְְְְֳִִִֶַַָָָָֹֻ
ּתצּוה ח־ט)ּבפרׁשת ויׁש(כט, והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

את  ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹומר,
ּכדי לכהּנה הּבגדים את לחּנכם אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ



icewtÎldwieע zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ycew zayl inei xeriy
ּבּיֹום  אבל ּבכהּנה. לחּנכם - ּתפקידֹו זה ּכי הּבגדים, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻּכל

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הלּביׁשּככהנים הּׁשמיני ולכן , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכדי  הּגּוף, ּכל את המכּסה העּקרי, הּבגד את רק ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹותם

הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ ְְְְֲִַַַַָָָֻלהכניסם

(åè)íúà zçLîeíäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½
úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå éì eðäëå§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬

íúøãì íìBò: −̈§«ŸŸ¨«

(æè)ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNòñ ¨¨«

(æé)ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
ïkLnä í÷eä Lãçì: ©®Ÿ¤©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñ ¤¤«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

äìòîìî: ¦§¨«§¨
i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 434 cenr fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

mc`d lW FlkUA d"ATd `vnp - dxFYd cEOlA§¦©¨¦§¨©¨¨§¦§¤¨¨¨

הארֹון" אל העדּות את וּיּתן "וּיּקח הּפסּוק כ)על מפרׁש(מ, ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּלּוחֹות. - העדּות ִֵַַָרׁש"י,

רּבה' ּב'ׁשמֹות איתא ב)והּנה הּקּב"ה (פ"נ, ׁשאמר "ּבׁשעה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
מהּו לֹו: אמר לבצלאל. ואמר ּבא הּמׁשּכן, עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלמׁשה,
ּבתֹוכֹו, ׁשכינתֹו הּקּב"ה ׁשּיׁשרה לֹו: אמר הּזה? ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכן
הּתֹורה  והיכן ּבצלאל: לֹו אמר ּתֹורה. ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומלּמד

הארֹון". . . לֹו אמר ְַָָָָנתּונה?
החפץ  ׁש"עּקר הרמּב"ן ּדברי ידּועים הרי ּתמּוּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולכאֹורה
ּדהׁשראת  הארֹון", ׁשהּוא הּׁשכינה מנּוחת מקֹום . . ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבּמׁשּכן
ּבּמדרׁש איתא מּדּוע ואם־ּכן ּבארֹון, ּבעיּקר היתה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה

הּתֹורה? ּבׁשביל הּוא ְִִֶַָָָׁשהארֹון

הּׁשכינה  ׁשהׁשראת הּמדרׁש, מרּמז ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש
הׁשראת  ּדהּנה הּתֹורה. על־ידי ּדוקא היא נעלה הכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאפן
וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד על־ידי היא יׂשראל ּבבני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָהּׁשכינה

הּוא: ּביניהם והחּלּוק ְְִִֵֵֶַַהּמצֹות.
האדם  אבל הּקּב"ה, רצֹון את האדם מקּים - הּמצֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבקּיּום
ּבנטילת  העֹוסקת יד ּולדּוגמא מתאחדים, אינם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּמצוה
אין  מּכל־מקֹום הּקּב"ה, רצֹון קּים זֹו ׁשּביד אף הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלּולב,

ּבעצמֹו. הּקּב"ה עם מתאחדת עצמּה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהּיד
וקּודׁשא־ ׁש"אֹוריתא מּכיון הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על־ידי  ּתֹורה, ּדבר ּבהבנת הּנה חד", ּכּוּלא ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּברי־הּוא
ׁשל  ּבׂשכלֹו ּבעצמֹו הּקּב"ה ׁשֹורה ּבקרּבֹו, ה' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשחכמת
הּקּב"ה  עם מאחד ּבעצמֹו האדם ּדׂשכל ונמצא, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהאדם.

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»



עי icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ycew zayl inei xeriy
פ"ה) תניא בארוכה בזה .(וראה

עצמֹו: והארֹון הּמׁשּכן ּכללּות ּבין החּלּוק ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוזה
היּו ׁשּבֹו מּכיון ׁשּבארֹון, הּמּדה". מן אינֹו ארֹון ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ"מקֹום
ּׁשרתה  ּו"מּדתֹו" "מקֹומֹו" ּבתֹו הּנה - הּתֹורה - ְְְִִֵַַָָָָהּלּוחֹות

ּׁשרתה  ׁשם ׁשּגם אף הּמׁשּכן, ּבׁשאר אבל ּבגלּוי. ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה
ּבמּדתֹו, נׁשאר (על־ּדר־מׁשל) הּמזּבח מקֹום אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשכינה,

ּכבארֹון. אפן ּבאֹותֹו ׁשכינה ׁשם ׁשרתה ְְְְְִֶָָָָָָֹֹולא

(àë)úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úà:ñ ¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני הּזה ∑C¯È.ּבחצי ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ
אדם  ׁשל ּבצּדֹו .ׁשהּוא ְִֶֶָָ

(âë)äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýé:ñ §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e jxk zegiy ihewl)

עליו  וּיקטר . . הּנרת וּיעל . . לחם ער עליו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוּיער
הּמנחה ואת העלה את עליו וּיעל . . סּמים (מ,קטרת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

למׁשהכב־כט) ה' ּבצּוּוי ד)ואּלּו ּפסּוק עריכת (לעיל רק נזּכרּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
עבֹודֹות  ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלחם
עליהן. מיחד ּבצּוּוי צר היה הרגיל, ּבזמּנן ׁשּלא נעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻאּלה

הּלחם ויֹום עריכת ּבׁשּבת, הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָ
ראׁשֹון. יֹום היה לּמּלּואים הּנרֹותהּׁשמיני הּזמן הדלקת – ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ

להדליקם  נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּקבּוע
ֶַֹּבּבקר.

(ãë)ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
äaâð ïkLnä Cøé ìò: ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

(äë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà:ñ ¤¤«

(åë)éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
úëøtä: ©¨«Ÿ¤

(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñ ¤¤«

i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»



icewtÎldwieעב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ycew zayl inei xeriy

(èë)-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò ìòiå ãòBî¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñ ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑,לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אף «««»»¿ְִִִִַַַַ

מׁשה  ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום והקריב ñׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ צּבּור, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹקרּבנֹות

ט)ׁשּנאמר וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.Œ˙‡ ְְְֱִֵֶֶֶַַַַ∆

‰ÏÚ‰ò∑ הּתמיד עלת.‰Án‰Œ˙‡Â∑ מנחת »…»ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְִַ
ׁשּנאמרôׁשל נסכים  ּכמֹו כט)ּתמיד, "ועּׂשרן (לעיל : ְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ

וגֹו" ּבּׁשמן ּבלּול .סלת ְְֶֶֶָֹ

(ì)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
äöçøì íéî änL ïziå: ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàå§¤©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑ ויקּדׁשּון' ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו .מּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

(áì)çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøéñ ¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤

äëàìnä:ô ©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

minkg izty

n(hk)ñeilr xhwIe' `kd aizkC `d̈¦§¦¨¨©©§¥¨¨
zraWA xihwdW dWn lr i`w 'zxhw§Ÿ¤¨¥©¤¤¦§¦§¦§©
,oxd` gWnPW mcFw mi`ENOd ini§¥©¦¦¤¤¦§©©£Ÿ
ligzdW mi`ENnl ipinW mFiA s`e§©§§¦¦§¦¦¤¦§¦
uEg xihwn dWn did xihwdl oxd ©̀£Ÿ§©§¦¨¨¤©§¦
,mFIA Fal oxd`l EEhvPW ozF`n¥¨¤¦§©§©£Ÿ§©
EEhvPW zFpAxw Eaixwd eipaE oxd`e§©£Ÿ¨¨¦§¦¨§¨¤¦§©

:mFIA Falòoxd` zlFr iwER`l §©§©¥©©£Ÿ
aixwd ipinXd mFIAW ,mrd zlFre§©¨¨¤©©§¦¦¦§¦
WxFtOW FnM ,dWn `le oxd ©̀£Ÿ§Ÿ¤§¤§¨

:ipinW zWxtAôdAxdW iR lr s` §¨¨©§¦¦©©¦¤©§¥
z`e' aizkCn mFwn lMn ,od zFgpn§¨¥¦¨¨¦¦§¦§¤
lW dgpnA xAcn ,`nzq 'dgpOd©¦§¨§¨¨§©¥§¦§¨¤
Dnvr iptA dgpn did m`W ,cinŸ¦¤¦¨¨¦§¨¦§¥©§¨

oeiM Dnvr iptA DxiMfdl Fl did̈¨§©§¦¨¦§¥©§¨¥¨
lr `N` ,oAxw mEWl dlth Dpi`W¤¥¨§¥¨§¨§¨¤¨©
`idW cinYd zgpnA ixiin KgxM̈§¨©§¥§¦§©©¨¦¤¦
z`' aizkC ,cinYd zlFr llkA¦§©©©¨¦¦§¦¤
'ebe xwAa dUrY cg`d UaMd©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤
'dgpnl zlq dti`d zixiUre©£¦¦¨¥¨Ÿ¤§¦§¨

:'ebel dxez



עג icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ תורת) ¿…»……∆»∆…∆≈

ויקרא) פרשת אֹומרוכתּוב כהנים ז')אחד "ּובבא (במדבר : ְְֵֶָָֹ
והכריע  הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", אהל אל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

זמן  ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהם:
הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, עליו ְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה

עּמֹו ּומדּבר .נכנס ְְִִֵַָ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
íäéòñî ìëa: §−Ÿ©§¥¤«

(æì)íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−
Búìòä: ¥¨«Ÿ«

(çì)äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְָ
אׁשר  ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּסע

הּוא  אף חנּיתן מקֹום ׁשם. וכן קרּוי öיחנּו מּסע, ְְֲֲִֵַַַָָָָָ

יג) למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", "אּלה (במדבר : ְְֵֵֵֶֶַַָָ
לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמסעי",

מּסעֹות: ּכּלן ְְִַָָֻנקראּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e jxk zegiy ihewl)

מסעיהם לח)ּבכל ונסעּו,(מ, חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מּסעֹות ּכּלן נקראּו על (רש"י)לכן מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

על  מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות – ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻירידה
יציאת  ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה ְְְְְְֱִִֵַַַַַַָָָֹהתעּלּות
מדּגׁש, הּספר ּובסּיּום הּמׁשּכן. והקמת ּתֹורה, מּתן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמצרים,

מּכיון  ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהתעּלּות
ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא מּלכּתחּלה ה'חנּיה' ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמּטרת
ּובהעלם  ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּכלֹומר:

'מּסע'. כן לפני ּכבר היא זֹו 'חנּיה' -ְְֲִִִֵֵַָָָ
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הּפסּוקים  מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֻּברב
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הּסימן... והׁשמיט זֹו, ְְְִִִַָָָָלפרׁשה

סימן. כ"ל בל"י פסוקים, רכח)צ"ב עמוד כ"א חלק אג"ק (-ראה
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éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
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:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
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המשך מזמור קיט מדמוע ג



עה mildz
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åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
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ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
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éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
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çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
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àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
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:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´
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äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
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éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
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ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
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:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תיש"א 

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ מו"ה אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אד"ש:

הנה כבר פסקו רז"ל )אבות פ"ג מ"ה( כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול 

דרך ארץ, וכל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה הן, והנכתב ונרשם בצבאות הוי' בפועל )ולא רק בכח 

שזהו אצל כל בנ"י( בדרך ממילא הוא יוצא ביד רמה.

וכבר נתבאר ענין צבא הוי' בהמשך מאמרי ההסתלקות.

בת"ח קבלתי חבילת העתק מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר ששלח,

ואף שעדיין לא נפניתי לעיין בהם כדרוש וכן ברשימת השיחות אשר שם אבל תקותי לעשות 

את זה בעתיד הקרוב ואודיענו אז ע"ד אלו החסרים בארכיון אשר אצלי.

בברכת פורים שמח.



עז

יום ראשון - י"ט אדר
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב אדר
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' אדר
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג אדר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א אדר
פרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד אדר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה אדר
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

תהלים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי 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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



`xcעח h"i oey`x mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ט ראשון יום
פרק לה  ,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ñåò íãàäùë äðäå,dn 'nr cr.óåâä ìëå

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei oldl
.ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde daygnd
,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl ick ,eli`e
levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec df ixd

ytpd gek ly xzi
z` dignd zindad

sebd5.íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨
éæà ,äøBza ÷ñBò¥©¨£©
BLôð àéäL ,BúîLð¦§¨¤¦©§
éðL íò ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¦§¥
,ícáì íéîéðtä äéLeáì§¤¨©§¦¦§©¨
øeacä çk íäL¤¥Ÿ©©¦

äáLçîe- "daygn" - ©£¨¨
yeal `id ,aeygl gekd
dzeida ,ytpd ly inipt
okly ;ytpd mr zcge`n
,cinz zlret daygnd
`idy iptn ,wqtd ila
mr xzei aexiwa dxeyw
ixd ytpde - ytpd

z`vnpcinzgek mb jk .
inipt yeal `ed ,xeaicd
d`eeyda - ytpd ly
lretd dyrnd gekl
ixnbl cxtp `edy xaca
mc`y dryae .mc`d on
ytpd ixd ,dxez cnel
:miyeald ipye ziwl`d

,daygne xeaicúBììëð¦§¨
'ä øBàa`edy --ïéà §¥

úBãçéîe àeä-Ceøa óBñ¨§ª¨
Lä àéäå .øeîb ãeçéa Ba,úéäìàä BLôð ìò äðéëMä úàø §¦¨§¦©§¨©©§¦¨©©§¨¡Ÿ¦

ì"æø øîàîk6äðéëL äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL §©£©©©¤£¦¤¨¤¥§¥©¨§¦¨
.Bnò,diyeal ipye ziwl`d eytp lr f` dxey dpikyd - ¦

xacne ayeg `edyk zyalzn `id mda ,xeaice daygn
.dxezéLîäì éãk CàBôeb ìò íb äðéëMä úøàäå øBà C ©§¥§©§¦§¤¨©©§¦¨©©

àéäL ,úéîäaä BLôðå,zindad ytpd -,úéðeiçä §©§©§¥¦¤¦©¦¦
Lnî Bôeâa úLaìîämiinybd eiiga sebd z` dign `id - ©§ª¤¤§©¨

-éøö,Lnî óebä éãé-ìò úBNòpä úBiNòî úBöî íi÷ì C ¨¦§©¥¦§©£¦©©£©§¥©©¨
.dyrnd geka -Bæ äiNòaL Lnî óebä çk æàL:lynl - ¤¨Ÿ©©©¨¤©£¦¨

cid z` ripnd iptebd gekd o`k epyi ,oilitz gipn mc`yk
deedn `lina .ynn lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane
`ed okle - oilitz gipn icediy - devn dze`n wlg df gek

àeäå ,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëðgek - ¦§¨§§§ª¨§¦¨§

,sebd.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáìwxta epcnly enk - §©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
yeal - iyilyd yeald ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c

.ziwl`d ytpd ly - dyrndéæàållkp dyrnd gekyk - ©£©
,oeilrd oevxd mr cgeineLnî BôeâaL úéðeiçä Lôð çk íb©Ÿ©¤¤©¦¦¤§©¨

,dâð útìwnLitk - ¤¦§¦©Ÿ©
ytpdy '` wxta epcnly
ztilwn `id zindad

,dbepáBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§
äMãwa Lnî ììëðå§¦§¨©¨©§ª¨
,Lnî úéäìàä Lôðk§¤¤¨¡Ÿ¦©¨

àeäL øçàî,df gek - ¥©©¤
äNBòå ìòBtä àeä©¥§¤

,äåönä äNòîs` - ©£¥©¦§¨
d`a devn ziiyry
xirn ,ziwl`d ytpdn
ytpdy ,owfd epax o`k
dgeka oi` dcal ziwl`d
rval sebd lr lertl
zgpdk ,zinyb dlert
Îlr `wec ,`l` .oilitz
`idy ,zindad ytpd ici
ytpd oia "rvenn"d
leki ,sebd oial ziwl`d
lrten zeidl sebd
,ziwl`d ytpdn

BãòìaLly dgek ila - ¤¦§¨
,zipeigd ytpdäúéä àìŸ¨§¨

úìòBt úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¤¤
àéä ék ,ììk óeba- ©§¨¦¦

,ziwl`d ytpd,úéiðçeø£¦¦
,éøîçå éîLb óebäå- §©©§¦§¨§¦

;micbep mixac ipy od zeinybe zeipgexeíäéðéa òvînäå- §©§ª¨¥¥¤
,sebd oial ziwl`d ytpd oiaúéîäaä úéðeiçä Lôð àéä¦¤¤©¦¦©§¥¦

.óebä ìëå BaìaL íãàä íãa úLaìîä] -w"k zxrd ©§ª¤¤§©¨¨¨¤§¦§¨©
`"hily x"enc`oiipr `ed o`k ybcene (rbepe) xaecnd" :

dlertdmb) ytpd zexagzdc iptn `edy ok mb xnel yie .
."(g"e` r"ey) zeyrl `iltnd gka `ed seba (zindad ytpd
o`k xaecna :ef ezxrda (c"rtl) oeekzn `"hily x"enc` w"k
ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `id "zindad zipeigd ytp"dy

a jeeizl (ybcene rbep df o`ke) `id dpeekd ,sebd oialzlert
lirtdl dleki zipgexd ziwl`d ytpd :seba ziwl`d ytpd
,zindad zipeigd ytpd zervn`a wx (devn zeyrl) sebd z`

`idymvraxaecn `l o`k - .inybd mca ynn zyaelnd
"rvenn" xeza zindad ytpa (xnele zebyl milekiy itk)
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íéøîà éèå÷éì
*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå

÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä

óåâä ìëå åáìáù
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קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.6.ראה ג, אבות



עט xc` 'k ipy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ' שני יום
,dn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äúåîöòå äúåäîù óàå,90 'nr cr:ïéáé

,oky) inybd sebd mr zipgexd ytpd ly zecg`zdd mvra
siqen `"hily x"enc` w"ke .(llk o`k rbep epi` df oipr

mb (o`k rbep df oi`y z`f caln)xaqdllk o`k jiiy `ly ,
ly oaena "rvenn" xeza zindad ytpd zece` xacl
mvr ,xac ly ezin`l ,oky - sebd mr ytpd zexagzd
`a ,sebd mr (zindad ytpd ly mb) ytpd ly zexagzdd
Îlre zi`lt dxeva :xnelk ,"zeyrl `iltnd gk" ici lr

zindad ytpd .[(rvenn ici lr xyt`zn dfy `le) zirah
zekiiy dl yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id
mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae
oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd
ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d ytpd

ek mb llkp okl - devnd dyrn z` dyere sebadyecwa dg
.devnd ziiyr zrya

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl
:mc`d seb lk lr dpikyd z`xyddúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨

ìLàì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð ¤¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ
,äMã÷a eììëðytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§§©§ª¨

mci lry ,zindad
millkp ,ziyrp devnd
ody zecnd `le ,dyecwa
ytpd mvr zeednd
epcnly itk - zindad
miwicvay ,a"i wxta
zecnd zellkp ,cala

;dyecwaíB÷î-ìkî¦¨¨
ïéôkúàc øçàî¥©©§¦§©§¨

,äMãwìoeeikn - ©§ª¨
zerpkp zerxd zecndy

,dyecwlïçøk-ìòáe§©¨§¨
,ïîà ïéðBòdiyrnl - ¦¨¥

,ziwl`d ytpd ly
ïévøúîe ïéîékñîe©§¦¦¦§©¦
éãé-ìò ,äåönä úiNòì©£¦©©¦§¨©§¥
BLôð úeøabúä¦§©§©§

,álä ìò èélML çnaL úéäìàä,a"i wxta epcnly itk - ¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦©©¥
ea yi la` ,dyecwa ellkp `l "ipepia"a ald iybxy s` lry
`edÎjexa 'ied zelcba zeppeazd ici lr ,mdilr helyl gekd

,lreta zeevn ziiyrl xywa ald lr lertle ,egenaïäå- §¥
od ,zindad ytpd ly zerxd zecndBæ äòLaytpdyk - §¨¨
,d"awd ly ezelcba zppeazn ziwl`d,äðLå úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¥¨

,zelba ze`vnpe zepyi eli`k od -,ìéòì økæpk.a"i wxta - ©¦§¨§¥

äòéðî Bæ ïéà Cëìe,dripn meyn jka oi` -úàøLäî §¨¥§¦¨¥©§¨©
.Bæ äòLa íãàä óeb ìò äðéëMäowfd epax jiynn oldl - ©§¦¨©¨¨¨§¨¨

lr mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok` cvik xiaqdl
.zg` devn ici,eðéäc:xnelk -Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨

,äåönä úiNòa- ©£¦©©¦§¨
ly dyrnd gek :lynl

,oilitz dgipnd cidàeä
'ä øBàa Lnî ììëð¦§¨©¨§
,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe- §ª¨§¦¨

bfnzn dfd gekd
xe` mr ixnbl cg`zne

,devnay 'däæ-éãé-ìòå§©§¥¤
éLîîäøàä Cxe` - ©§¦¤¨¨

,"dx`d" zpigaay iwl`
úéðeiçä Lôð úeììëì¦§¨¤¤©¦¦
ìò íâå ,óebä ìëaL¤§¨©§©©

,éîLbä óebäwx `le - ©©©§¦
z` miiwnd xa`d lr
dxev efi`a ,devnd
lk lr dx`dd zkynp
lk lre zipeigd ytp

- ?sebdéwî úðéçáa.åéìâø ãòå BLàøî äìòîlî ó- ¦§¦©©¦¦§©§¨¥Ÿ§©©§¨
.sebd z`e zindad ytpd z` dtiwdaáeúkL eäæå7: §¤¤¨

"déLéø ìò àéøL àzðéëLå"8.à÷éc "ìò" ¯-lr,`weclr §¦§¨©§¨©¥¥©©§¨
zpigaa ,y`xdsiwn;."àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" ïëå§¥©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

micedi dxyr lk lry ,mixne` l"f epinkgy dn mb jke -
zybxen dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpiky dxeymkeza,

dxey `id `l`mdilrsiwn ly ote`a ,9,xen`d itly oeeikn .

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

íéøîà éèå÷éì
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
äéùéø ìò àéøùàúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò

àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון
תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם - עשיית „˙ÈÓ„תמיד ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' צ"ע ולכן ˘ËÈÏ"‡:9.מצוה), ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(כאן השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם
הנמשך  המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט"א הרבי
במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על הגוף ועל הבהמית הנפש על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ הבהמית ÏÎאלא, הנפש
את ÏÎועל המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד "מראשו הלשון שאומר (כפי הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. במצוה ÏÎהמצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה בי
השכינה שורה זאת ובכל -Ì‰ÈÏÚ.עלֿכלֿפנים מקיף בדרך -
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אדר  כ"א שלישי יום
פרק לו  ,90 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå åì ÷øô,en 'nr cr.ì"æ é"øàäî

itk :dpikyd z`xyd ly zepeyd zebxca milcad miniiw
dyerd zindad ytpd geka `idy itk ,ziwl`d ytpa `idy

devnd z`10seba `idy itke ,llka zindad ytpa `idy itk ,
,cala siwn zpigaa `idydxyr lr ,devn ziiyr ici lr
,devna miwqer mpi`y
wqer epi`y cg` lr

devnaw"k zxrd)
- `"hily x"enc`
dpikyd z`xyda :xnelk
mb xyt` ,envr sebd lr
d`xydd oia wlgl
,devn meiw ici lr d`ad

epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyin dxyr lry d`xydl
y xnel owfdcg` lkiepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n

z` mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd .xe`a ieaix e` e"g
xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry miteb mze` d`xydd

:"`ipz"d oeylae .iepiy mey oi` envrúðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©
óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,äðéëMä øBà úëLîä©§¨©©§¦¨¤¦§¦©¦¥

àeä-Ceøa`edy `l` ,mewn lka `vnp ixd d"awd ,oky - ¨
ay yecigd - mi`xapdn xzqenz`xyddpyiy ,`ed dpikyd

seqÎoi` xe` ly df ielib ,seqÎoi` xe` ly zelbzddBðéà¥
,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå-ñç éepL àø÷ðdcaerd - ¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦

- dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l mcewy
dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday zxne` dpi`

,mcew didyïéøãäðña àúéàãk11zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦
:oixcdpq zkqna,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"c- §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb oaxl xn` miieqn "oin"äøNò éa ìk eúéøîà©§¦¨¥£¨¨
,àéøL àzðéëLl`xyin dxyr lk lry mixne` mz` - §¦§¨©§¨
,dpikyd dxeyúéà àzðéëL änk?"eëìdnk ,jk m` - ©¨§¦§¨¦§
?mkl yi zepikyBì áéLäå:l`ilnb oax -LîMä øBàî ìLî §¥¦¨¨¥©¤¤

íéaø úBðBlça ñðëpä©¦§¨§©©¦
,'eëynyd xe`y s` -

Îoi` zepelg ici lr xi`n
meyn jka oi` ,xetq
ipin lk ly "ieaix"
xe` `ed `l` ,zexe`
mb jk ;ynyd xe` - cg`
jxc xi`n ynyd xe`yk
jka oi`y ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de ,dreav zikekf
epeeba cinz x`yp ynyd xe` - envr xe`a "iepiy" meyn
`edy iptn ,xg` oeeba xe`d d`xp lkzqnd ipiray wx .invrd
o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd ici lr xe`d z` lawn
xzei aexw) jk lr sqep lyn .el d`xpd ,lekiak "iepiy"d
rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd min :(mc` ly eyegl
z`veda ik ,mzxeva epzyp `l mnvr mindy ixd - ilkd
qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei mdl oi` ,ilkdn mind
iepiy ila ,cg` eze` `ed envr xe`dy ,dpikyd z`xydl
lawzn df xe` day dxevd on wx raep lcadd lk ;e"g ieaixe

,dxey `ed eilry mvra:ïéáé ìékNnäådzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
:xnelk ."yibxn caerde" :iehia ly dtqed ,"oiai likynde"l

'd z` caery inyibxndaxda dlrnl `edy ,oiprd z`
.oiadl xy`n

.åì ÷øt"ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd zln)

z`fe .dyrna zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id lkd zilkzy - ("ezeyrl

sebde zindad ytpd lr mb dpikyd xe` jynp ,dyrn ici lry meyn

.ziwl`d ytpd lr wx `le

miperh mixacd oiicr ,mxa

dlecbd dlrnd idn :dxaqd

lr xe`d zkynda zcgeind

,sebde zindad ytpd

z` dyrnd deedn dllbay

z`ixa zilkz lky ,e"l wxta owfd epax xiaqi okl - ?zilkzd

zenlera ,"mipezgza dxic" el zeidl d"awd de`zp ik ,`id zenlerd

oezgzd mlerd `edy ,dfd mlera xwirae - mi`xapae mipezgzd

jyegd z` jetdl `id dpeekde .ltekne letk jyeg xxey ea ,xzeia

zenlera xy`n xzei daexn dcna seqÎoi` xe` ea xi`iye ,xe`l

,oky .`wec dyrna zeevn meiwa ,"zilkz"d z`hazn ,okle .mipeilrd

,sebae zindad ytpay ,mipezgza dxicd oipr rvazn dfÎiciÎlr

.seqÎoi` xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxalÎmpexkfúéìëzL¤©§¦

àeä äfä íìBò úàéøa§¦©¨©¤
-Ceøa-LBãwä äeàúpL¤¦§©¨©¨¨
äøéc Bì úBéäì àeä¦§¦¨

.íéðBzçza:xnelk - ©©§¦
mi`xapd jezay
lk ila ,`edy enk seqÎoi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd
`vnp mc`d mvry ,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal
"mipezgza (dxic)" zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica
ie`xd on ,cenild jynd z` lwdl ick ,mxa .dfd mlera :`id
de`zpy ,mixne` l"f epinkgy dn iabl xvw xaqd micwdl
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'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë

:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðåìçá ñðëðä

äðäå åì ÷øôúéìëúù ì"æøàî úàæ úòãåî
äåàúðù àåä äæä íìåò úàéøá
êééù àì äðäå .íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä
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d"awd iably xnel oi` :"mipezgza dxic" el zeidl d"awd
xzei dzegt dbixcn ilrake mipezgzk dl` zenler miaygp
ilrake mipeilrl eli`k miaygpd mixg` zenler znerl
iably ,`id efk driaw zernyn ,oky - xzei dlrp dbixcn

"awdzenlerd d
eil` miaexw mipeilrd
dbixcna mdy iptn
xy`n xzei dpeilr
mipezgzd zenlerd
mdy iptn epnn miwegxy
- xzei dzegt dbixcna
iabl ik ,zn` epi` dfe
zenlerd lk ,d"awd
iabl :xacd yexit .mieey
zenlerd oi` d"awd
zepeilrd zebixcnde
,llk mewn miqtez xzeia

weicaqgia xacdy itk
zebixcnle zenlerl
`vnp d"awd ;zepezgzd
dcn dze`a mipezgza
.mipeilra `vnp `edy

iabl `id "mipezgza" zernyny ,xnel gxkdd on ,okl
:zenlerdmdamdiablezenler ly zelylzyd xcq miiw

zezigpde zepeilrd .dbixcnae dlrna mipezgze mipeilr mdy
epyi mipeilrd zenleray jka ze`haznielibzewl` ,zewl`

zewl`d mipezgzd zenlera eli`e ;zelbzda my `id
,dfd mlerd ,ep` epnler - jkl m`zdae .znlrpe zxzqen
xzei znlrpe zxzqen zewl`d eay iptn ,xzeia oezgzd `ed

.zenlerd x`y lka xy`niL àì ,äpäåCøaúé åéðôì C §¦¥Ÿ©¨§¨¨¦§¨¥
,ähîe äìòî úðéça,dbixcna oezgze oeilr -àeä ék §¦©©§¨©¨¦

.äåLa ïéîìò ìk àlîî Cøaúézenlera `vnp `ed - ¦§¨¥§©¥¨¨§¦§¨¤
,mipeilrd zenlera `vnp `edy enk dcn dze`a mipezgzd
zenlerde mipeilrd zenlerd oia eiabl lcad oi` ,okle

,mipezgzd,ïéðòä øeàa àlà,mixne` l"f epinkgy dn - ¤¨¥¨¦§¨
dpeekd oi`y ,"mipezgza dxic" el zeidl de`zp d"awdy

iably ,xiaqiy itk ,`l` ,jxazi eiabl mipezgzlzenlerd
,mipezgz mi`xwp md mnvríìBòä àøápL íã÷ ék- ¦Ÿ¤¤¦§¨¨¨

,xnelklk,zenlerd,ãçéîe ãéçé Cøaúé Bcáì àeä äéä̈¨§©¦§¨¥¨¦§ª¨
,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nä ìk àlîîedid lekiy lk - §©¥¨©¨©¤¤¨¨¨¨

`lenn did - zenlerd z`ixal zexyt`ke mewnk aygidl
;seqÎoi` xe`aäzò íâå,zenlerd z`ixa xg`l -àeä ïk §©©¨¥
.Cøaúé åéðôìiptl oia lcad oi` d"awd iabl :xnelk - §¨¨¦§¨¥

mey dxvi `l dlek d`ixad ;d`ixad ixg`l oial d`ixad
jxazi ea iepiy.hlgend ecegiiaeìà àeä éepMäL ÷ø©¤©¦¤

,Cøaúé BøBàå Búeiç íéìa÷îäiptl :iepiy deedzp mabl - ©§©§¦©§¦§¨¥

,xe`de zeigd z` lawl "milawn" `vnpa eid `l d`ixad
,"milawn" mpyi - d`ixad ixg`l eli`eíéìa÷nLz` - ¤§©§¦

,jxazi epnn xe`de zeigdíéqëîä íéaø íéLeáì éãé- ìò©§¥§¦©¦©§©¦
,Cøaúé BøBà íéøézñîeeid `l miyeal mze` ila ,oky - ©§¦¦¦§¨¥

zeigd z` lawl mileki
milhazn eide xe`de
.ixnbl ze`ivna

:áéúëãkaezky enk -2: §¦§¦
íãàä éðàøé àì ék"¦Ÿ¦§©¦¨¨¨

,"éçå,mc`d wx `le - ¨¨
,inyb seb lra `edy
mi`xapd mb `l`
,mik`lnk ,miipgexd
z` lawl mileki mpi`
ziwl`d zeigde xe`d
;mixizqnd miyeal ila

ì"æø eLøôãëå3elôàL §¦§¥§©©¤£¦
íéàø÷pä íéëàìî©§¨¦©¦§¨¦

"úBiç",ycewd -ïéà ©¥
.'eë ïéàBø,zewl` - ¦

miyeal iciÎlr `l`
mixyt`ne mixizqnd
z` milawn mi`xapde zenlerd lky ,ixd .lawl elkeiy
xaqeiy itk ,jkae .mixzqde miyeal ici lr ziwl`d mzeig
zenlerl mipeilrd zenlerd oia lcadd `hazn ,cin o`k
xzei `id mipeilrd zenlera ziwl`d zeigd :mipezgzd
zenlera eli`e .xzei dzegt dcna `id dzxzqde ,zelbzda

.xzei zxzqen ziwl`d zeigd - mipezgzdïéðò eäæå§¤¦§©
ìzLä,äâøãîì äâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL- ¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨

mlern ,zenlerd ly zbxecnd dcixide zelylzydd ,xnelk
,mdly dxzqdd zcna z`hazn ,mlerléeaø éãé-ìò©§¥¦

íéLeálä,Cøaúé epnnL úeiçäå øBàä íéøézñnälkk - ©§¦©©§¦¦¨§©©¤¦¤¦§¨¥
,dcixid dlcb jk - dlcb dxzqdde miyeald miaxyãò©

,Lnî éøîçäå éîLbä äfä íìBò àøápL`ed dfd mlerd - ¤¦§¨¨©¤©©§¦§©¨§¦©¨
ziwl`d zeigdy zn`d llk ea zi`xp `l okly - "inyb"
mb d`xp okly ,"ixneg" mb `ed jkl sqepe ,xac lk dign

,zn`k xwydàeäåmlerd -dfd,,äâøãna ïBzçzäoia - §©©§©©§¥¨
,zenlerd lkBøBà øzñä ïéðòa ,epnî ähîì ïBzçz ïéàL¤¥©§§©¨¦¤§¦§©¤§¥

,ìtëîe ìeôk CLçå Cøaúéjk lk xe`d eay mler oi` - ¦§¨¥§Ÿ¤¨§ª¨
,dfd mlera `edy enk xzqenàeäL ãò,dfd mler -àìî ©¤¨¥

éðà" :øîBì ,Lnî 'ä ãâð ïäL ,àøçà-àøèñå úBtì÷§¦§¦§¨¨¢¨¤¥¤¤©¨©£¦
."ãBò éñôàåze`ivnd od ody onvr lr zexne` zetilwd - §©§¦

ly zernyndy ,oaen xen`d lkn .qt` - ocalne zicrlad
ezeida ,dfdÎmlerd - `id ,"mipezgza"oezgzdxzeia
zelylzyd zniiwy oeeik ,dzrn .dbixcnazg`zenler ly

zilkze xwir md mdn el` ,oecl mewn yi ,mipezgze mipeilr
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íéøîà éèå÷éì
ïéîìò ìë àìîî 'úé àåä éë äèîå äìòî 'éçá 'úé åéðôì
íìåòä àøáðù íãå÷ éë ïéðòä øåàéá àìà .äåùá
äæä íå÷îä ìë àìîîå ãçåéîå ãéçé 'úé åãáì àåä äéä
÷ø 'úé åéðôì àåä ïë äúò íâå íìåòä åá àøáù
íéìá÷îù 'úé åøåàå åúåéç íéìá÷îä ìà àåä éåðéùäù
áéúëãë 'úé åøåà íéøéúñîå íéñëîä íéáø íéùåáì é"ò
'÷ðä íéëàìî 'éôàù ì"æø 'éôãëå éçå íãàä éðàøé àì éë
úåîìåòä úåìùìúùä ïéðò åäæå 'åë ïéàåø ïéà úåéç
íéøéúñîä 'éùåáìä éåáéø é"ò 'âøãîì äâøãîî íúãéøéå
éîùâä æä"åò àøáðù ãò 'úé åðîîù úåéçäå øåàä
ïåúçú ïéàù äâøãîá ïåúçúä àåäå ùîî éøîåçäå
ìôåëîå ìåôë êùçå 'úé åøåà øúñä ïéðòá åðîî äèîì
éðà 'îåì ùîî 'ä ãâð ïäù à"ñå úåôéì÷ àìî àåäù ãò
íúãéøéå 'åîìåòä 'åìùìúùä úéìëú äðäå .ãåò éñôàå
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כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי
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,zewl` ielib epyi mday mipeilrd zenlerd :zelylzydd
zlrn hiladl ick wx mi`a mipezgzd zenlerd eli`e
xe`d zlrn f` zxkip mlrde jyeg miiwyk ik ,mipeilrd
zewl` mda mipezgzd zenlera `id zilkzdy e` ,ielibde

icky ,`l`) mlrda
zenler exveeiy
jixv did ,mipezgz
,zelylzydd xcq zeidl
ly zncwend mze`xaide
j` ,(mipeilrd zenlerd
zilkz mey oi`y oeeik
- iwl`d xe`d znlrda
jetdl `id dpeekd ixd
xe`l mlrdde jyegd z`
xn`n okez edfe - .ielibe
de`zp"y l"f epinkg
dxic el zeidl d"awd
zilkzdy :"mipezgza
zenlerd lkay `id
xxey mda ,mipezgzd

xy`n xzei daexn dcna ielibe xe` jynei - mlrde jyeg
i el "dxic"l zeidl elkeiy ick cr ,mipeilrd zenlera- jxaz

.oldl xaqeiy itkìzLä úéìëz ,äpäåúBîìBòä úeìL §¦¥©§¦¦§©§§¨¨
úBîìBò ìéáLa Bðéà ¯ äâøãîì äâøãnî íúãéøéå¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨¥¦§¦¨

,íéðBéìòä,zewl` ielib epyi mda -íäìå ìéàBäzenlerl - ¨¤§¦¦§¨¤
xacd deedn mipeilrd,Cøaúé åéðt øBàî äãéøé,oky - §¦¨¥¨¨¦§¨¥

dxenb zelbzda zewl`d oi` ,mlrd oeyln ,"mler" mzeida
didy dn iabl dcixi ef ixde ,miyeal el` i` ici lr `l` ,mda
dxenb zelbzda zewl` dzid f`y ,dl` zenler z`ixa iptl
zewl`d ieliba `id zilkzdy xnel xyt` i` okle -
iabl dcixie mlrd `ed df ieliby xg`n ,mipeilrd zenleray
mlrda `le xe`d ieliba ixd `id zilkzde ,mcew didy dn

,xe`d zcixiae,ïBzçzä äfä íìBò àeä úéìëzä àlà- ¤¨©©§¦¨©¤©©§
cxi iwl`d xe`dy ,dnbna e`xap mipeilrd zenlerd lke
zexveeidl cr ,dpnn dpezgzl dpeilr dbixcnn zelylzyda

mlerd `wece - dfd mler - mlrde jyeg ly mlerdfd`ed
iptn ,zilkzdçeø úçð úBéäì ,Cøaúé BðBöøa äìò CkL¤¨¨¨¦§¦§¨¥¦§©©©

àøçà-àøèñ àéôkúà ãk ,Cøaúé åéðôìÎ`xhqdyk - §¨¨¦§¨¥©¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl zrpkpe zttkp `xg`,àøBäðì àëBLç Ctäúàå- §¦§©¥£¨¦§¨

,dyecw ly xe`l jtdp zetilwd jyege'ä øBà øéàiL¤¨¦
ìk ìL àøçà-àøèqäå CLçä íB÷îa àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¦§©Ÿ¤§©¦§¨¨¢¨¤¨

æò øúéå úàN øúéa ,Blk äfä íìBòxziae zepeilr xzia - ¨©¤ª§¤¤§¥§¤¤¨
,wfeg,CLçä ïî øBà ïBøúéå,xe`l jtdp envr jyegdyk - §¦§¦©Ÿ¤

ztqep dlrn dfn d`a
xi`n xe`d :xnelk .xe`a
,swez xzia dfd mlera
úBîìBòa Búøàäî¥¤¨¨§¨

,íéðBéìòzx`d xy`n - ¤§¦
zenlera iwl`d xe`d

mipeilrd4,íL øéànL¤¥¦¨
øzñäå íéLeáì éãé-ìò©§¥§¦§¤§¥

,íéðtzenlera mby - ¨¦
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zeinipty ,miyeal ici
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lr mixizqne minilrn
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨

eìèaé àlL,zenlerd -.úeàéönadid xe`d m` ,oky - ¤Ÿ¦¨§©§¦
.ze`ivna milha zenlerd eid ,miyeal ila xi`n`vnp

;`edy enk xi`n seqÎoi` xe` oi` mipeilrd zenleray
miyeal ila `edy enk xe`d xi`i dfd mlera eli`e
oerh xacd ,mxa .xen`k ,`xg`Î`xhqd zrpkd zervn`a
mpi` xzei mipeilrde miipgexd zenlerd s`y xg`n :dxaqd
,`eti` ,cvik ,miyeal ici lr wx xe`d z` lawl mileki
df z` - !?miyeal ila dfd mlera xe`d z` lawl elkei
d"awd ozp jk myly ,mixacd jynda owfd epax xiaqn
,`edy enk seqÎoi` xe` z` lawl gek zpzepd ,dxezd z`
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,çëåila seqÎoi` xe` ielib z` lawl gek zpzepd `ide - §Ÿ©
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ממנו קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
העבודה,Ó·‡¯ולזה (ע"י בהערתו „¯˜דעוה"ז מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

יתברך  ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה כפי זו,
הזה העולם של החושך במקום יאיר ברוךֿהוא איןֿסוף שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד רוח נחת לו ÈÂ˙¯להיות ˙‡˘ ¯˙È·

ÌÈÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -
איןֿסוף  אור מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם ברוךֿהוא, איןֿסוף אור הרבה כך כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות
של  העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? ברוךֿהוא,

ש  כזו, במדה יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית מאשר ·Â"אתהפכא", עז ויתר שאת ביתר ברוךֿהוא איןֿסוף אור יאיר
כו'. העליונים ב.5.בעולמות ק, כ.6.סנהדרין ל, ישעי'
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אדר  כ"ב רביעי יום
,en 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éä øáë íâå,92 'nr cr.'åâå êöøà

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

,minyb zxivrÎi` lr weqtd zpeek z` yxtnd yexit epyi
,i"yx yexitk eyxtne weqtd rvn`a owfd epax wiqtn okle
okn xg`le - yealae spka envr z` dqki `l d"awdy

:weqtd meiqa jiynn `edéðéò eéäåéøBî úà úBàø E,"E §¨¥¤Ÿ¤¤
;d"awd z` -áéúëe7: §¦

eàøé ïéòa ïéò ék"¦©¦§©¦¦§
,"'Bâådhnly oird - §

oird z` d`xz
e`xi :xnelk ,dlrnly
ly zelbzdd z` lreta

;'ied xe`áéúëe8àì" : §¦Ÿ
LîMä ãBò Cl äéäé¦§¤¨©¤¤
'ä ék ,'Bâå íîBé øBàì§¨§¦
íìBò øBàì Cl äéäé¦§¤¨§¨

."'Bâå'd xe` z` - §
ila `ealÎcizrl xi`iy

epaxe .dzr micnely dxezd ici lr lawl elkei ,yeal mey
`id zenlerd lk zilkzy :mcew xn`y dn z` miiqn owfd

ici lry .`wec zetilwde jyegd mewna ,dfd mlerddcear
xi`i dfÎiciÎlre .xe`l jtdp jyegde `xg`Î`xhqd zxayp
.mipeilrd zenlera xy`n daxda lecb xe` dfd mlera

,`ealÎcizrl wx ixd xi`i ,dfd mlera dfk xe` ielib ,mxa
owfd epax xne` jk lr - mlrda `ed xe`d zrk eli`e
lk ,ok` ,`ed miznd ziigz onfe giynd zeniy ,oldl

:dfd mlerd z`ixa ly zenilyde zilkzdúBîiL ,òãBðå§©¤§
èøôáe ,çéLnä©¨¦©¦§¨
íä ,íéúnä eéçiLk§¤¦§©¥¦¥
úeîìLe úéìëz©§¦§¥
,äfä íìBò úàéøa§¦©¨©¤
.Búlçzî àøáð CëlL¤§¨¦§¨¦§¦¨
zenia enk didiy -
.miznd ziigze giynd
øëN úìa÷å) ääâä *- §©¨©¨¨

mleray dceard xear
,dfdóìàa Bøwò¦¨¨¤¤

,éòéáMädxe`kl ,oky - ©§¦¦
ziigze giynd zeni

ly onfd md mizndxky zlawjk `ed mlerdyk onfd `le ,
zlaw xwiry ,owfd epax xirn okl - ez`ixa zilkz cvn
mlera xwira zxvep f` cre ,iriayd sl`a `ed xkyd

,ez`ixa ly zenilyde zilkzd'äøBz éèewì'a áeúkL Bîk§¤¨§¦¥¨
:(ì"æ é"øàäî¥¨£¦©

íâå`l` ,cizrl didi dfy cala ef `l -íéîìBòì äéä øák §©§¨¨¨§¨¦
,äæ ïéòîdid xak ,miznd ziigze giynd zeni iielib oirn - ¥¥¤

:áéúëãk ,äøBz ïzî úòLaaezky enk -9:úàøä äzà" ¦§©©©¨§¦§¦©¨¨§¥¨
"úàøä" ¯ "Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì̈©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©¨§¥¨

,úéiLeç äiàøa ,Lnî©¨¦§¦¨¦¦
"z`xd" mixne`yk ,ik -
ixd ,jnvr z` z`xd -
idefe ,eze` e`xy dpeekd

,ziygen di`x:áéúëãk§¦§¦
aezky enk -10:ìëå"§¨

úà íéàBø íòä̈¨¦¤
úà íéàBø" ¯ "úBìBwä©¦¤

,"òîLpäiielib lk z` - ©¦§¨
md - ehlwy dxez ozn

e`x;ynneLøôe¥§
ì"æø11íéìkzñî : ©©¦§©§¦

úà ïéòîBLå çøæîì§¦§¨§§¦¤
,'eë éëðà àöBé øeacä©¦¥¨Ÿ¦

,jiwl` 'd -òaøàì ïëå§¥§©§©

,ähîìe äìòîìe úBçeørnyp elkzqd eil`y cv lkn - §©§¨§©¨
."jiwl` 'd ikp`" xeacd myn'íéðewz'a Løôãëåenke - §¦§¥©©¦¦

:"xdef ipewiz"a yxtnyïBänò dépî ìéìî àìc øúà úéìc§¥£©§¨¨¦¦¥¦§
.'eë.mz` - d"awd - xaic `l epnn mewn oi`y -,eðéäå- §©§

,xacd did jkéelb éðtî¦§¥¦
úøNòa Cøaúé BðBöø§¦§¨¥©£¤¤
úeììk ïäL ,úBøacä©¦§¤¥§¨

àéäL ,äøBzä- ©¨¤¦
`id ,dxezdúéîéðt§¦¦

,Búîëçå Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¨§¨
íéðt øzñä íL ïéàå§¥¨¤§¥¨¦

,ììkdzid jk meyne - §¨
lka zewl` zelbzd

.mlerdøîàpL Bîk12: §¤¤¡©
éðt øBàá ék"zúð E ¦§¨¤¨©¨
."íéiç úøBz eðìixd - ¨©©¦

"jipt xe`"n d`a dxezy
ly iniptd xe`d -

.zewl`ïëìåiptn - §¨¥
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ðëáéë áéúëå êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå [ùåáìå ó
øåàì ùîùä ãåò êì äéäé àì áéúëå 'åâå åàøé ïéòá ïéò
úåîéù òãåðå .'åâå íìåò øåàì êì äéäé 'ä éë 'åâå íîåé
úåîéìùå úéìëú íä íéúîä åéçéùë èøôáå çéùîä
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ח.יש 7. נב, יט.8.עי' ס, לה.9.ישעי' ד, הפסוק.10.דברים על ברש"י) (מובא במכילתא טו; כ, ט.11.שמות ה, רבה שמות ראה
עשרה.12. שמונה בתפילת



`xcפד b"k iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ג חמישי יום
פרק לז  ,92 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .æì ÷øô,fn 'nr cr.äìôúä

,zewl` zelbzd dzidyeéä,dxez ozn zrya l`xyi ipa - ¨
ì"æø øîàîk ,Lnî úeàéöna íéìèa13øeac ìk ìòL §¥¦¦§¦©¨§©£©©©¤©¨¦

,'eë ïúîLð äçøt,ze`ivna elhazpe mytp dzlk -àlà ¨§¨¦§¨¨¤¨
ïäì àeä-Ceøa-LBãwä døéæçäL,dnypd z` -ìèa ¤¤¡¦¨©¨¨¨¤§©

úà Ba úBéçäì ãéúòL¤¨¦§©£¤
äøBz ìè àeäå ,íéúnä©¥¦§©¨
opyi dxeza ,oky -
zpigae "xhn" zpiga

,"lh","æò" àø÷pL- ¤¦§¨Ÿ
zlawl gekde wfegd
`lye ziwl`d zelbzdd
itk ,ze`ivna lhazdl
xywa lirl xkfpy
.`ealÎcizrl miwicvl

ì"æø øîàîk14ìk" : §©£©©©¨
ìè ¯ äøBza ÷ñBòä̈¥©¨©

."'eë eäiçî äøBz- ¨§©¥
`a ,zeigdl gekdy ,ixd
.dxezay "lh" zpigan
d"awd xifgd lh eze`ae

ly dpipr ila - dxez ozn zrya l`xyil zenypd z`
xe`d ielib gkepl ze`ivna elhazi `ly - miznd ziigz
Îcizrle giynd zeni oirn ly ote`a f` dlbzdy iwl`d

.`ealCk-øçàL ÷ø,dxez ozn ixg` -àèçä íøb- ©¤©©¨¨©©¥§
,l`xyi e`hgy,ïéîiä õ÷ úò ãò ,íìBòäå íä eîMbúðå§¦§©§¥§¨¨©¥¥©¨¦

,d"awd ly "epini" dlbziyk -óebä úeiîLb Ckcæé æàL¤¨¦§©¥©§¦©

ìàøNéì øéàiL ,'ä øBà éelb ìa÷ì eìëeéå ,íìBòäå§¨¨§§§©¥¦¤¨¦§¦§¨¥
."æò" úàø÷pL äøBzä éãé-ìòlawl gek zpzepd `ide - ©§¥©¨¤¦§¥Ÿ

.zelbzdd z`CLç débé ¯ ìàøNéì äøàää ïBøúiîe¦¦§©¤¨¨§¦§¨¥©¦©Ÿ¤
:áéúëãk ,ïk íb úBnàäaezky enk -15:íéBb eëìäå" ¨ª©¥§¦§¦§¨§¦

,"'Bâå CøBàìly - §¥§
;l`xyiáéúëe16:- §¦

exn`i mlerd zene`
:l`xyi ipalá÷òé úéa"¥©£Ÿ

,"'ä øBàa äëìðå eëì§§¥§¨§
áéúëe17ãBák äìâðå" : §¦§¦§¨§

åcçé øNa ìë eàøå ,'ä§¨¨¨¨©§¨
,"'Bâå-lk"- "xyalk §

zene` ly mb ,mc`
;mlerdáéúëe18àBáì" : §¦¨

étòñáe íéøevä úø÷ða§¦§©©¦¦§¦¥
'ä ãçt éðtî íéòìqä©§¨¦¦§¥©©

,"'Bâå BðBàb øãäådf - ©£©§§
eidiy ,zene`d lr aqen
- cgt aexa mixecg f`
l`xyi ipa lr ,oky
xnel mi`zn `l ,d"awd mr micge`ne micgein f` eidiy

.'eke mixeva `agzdl exdni mdyíéøîBàL Bîëe19: §¤§¦
:"'Bâå Eöøà ìáú éáLBé ìk ìò Efò ïBàb øãäa òôBäå"§©©£©§ª¤©¨§¥¥¥©§¤§

-lkzewl` zelbzd f` didzy ,ixd .mlerd zene` mb -
zenilye zilkz z`hazn jka .minrd x`ya mb mlera

igze giynd zenia didi mlerdy itk ,dfd mlerd.miznd zi

.æì ÷øt:l"f epinkg xn`n zernyny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,xwira - dfdÎmlerd - `id ,"mipezgza dxic el zeidl d"awd de`zp"

iwl`d xe`dy jka z`hazn ezeipezgz .xzeia oezgzd mlerd `edy

- "ltekne letk jyg" ea xxeye ,zenlerd lk x`ya xy`n xzei ea xzqen

eeazgp el didzy d"awd dvx

jyeg zkitd ici lr ,gex

xi`iy ,xe`l dfdÎmlerd

ila seqÎoi` xe` dfd mlera

xzei zelbzdae ,miyeal mey

xac .mipeilrd zenlera xy`n

giynd zenia yneni df

didz f`y ,miznd ziigze

mlerd ly zenilyd zilkz

,hlgen ieliba zewl` ea xi`zy ,ef dpeeka dligzkln xvep `ed ,oky .dfd

.zewl` e`xi mlerd zene` elit`y cr

úiçúe çéLnä úBîé ìL äfä úeîìMä úéìëz ,äpäå§¦¥©§¦©§¥©¤¤§©¨¦©§¦©
äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb àeäL ,íéúnä©¥¦¤¦¥¨¨¨©¤
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.Cøaúézllkp okl - ¦§¨¥
dl` mixac ly zeigd
o`k cr .oeilrd oevxa
ly zeigd zece` epcnl
mday mixac mze`
zeigk ,devnd ziyrp
e` ,oilitzd ly slwd
,bexz`d ly zeigd
jky ,cnlp oldl .dnecke
gekl xywa mb xacd
zindad zipeigd ytpd
mby ,sebd z` dignd
lre - dbep ztilwn `id
geka zeynzydd ici
llkp ,devn meiwl ef ytp
zyecwa df gek mb
oevxd `idy devnd

.oeilrdLôð çk ïëå§¥Ÿ©¤¤
úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦
íãàä óeb éøáàaL¤§¤§¥¨¨¨
àeä ¯ äåönä íi÷îä©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk-íâ Laìúîzgz - ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn

,dtilw ly ytp `idyBðBöø àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìèáe ,Cøaúéytpd geky ,ixd - ¦§¨¥¨¥§¥¨

.devn ziiyr ici lr dyecwa dlrzn ,dbep ztilwny zindad
zeevn ziiyr ici lr `wec e`ly ,xaqei dzrzeiyrnllkp

,dxez cenilk zeevn mb `l` ,dyecwa zipeigd ytpd gek
,cala xeaica oze` miniiwny zeevn - dlitze rnyÎz`ixw

oneiwa mb - dyrnd geka `leodlyytpd geka miynzyn
d zipeigdgek eze` llkp okle ,dbep ztilwny zinda
.dyecwaälôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz úåöîa íâå§©§¦§©©§¨§¦©§©§¦¨

,ïäa àöBiëåxe`a zindad zipeigd ytpd gek oci lr llkp - §©¥¨¤
,`edÎjexa seqÎoi`Lnî úéîLb äiNòa ïðéàL óàs` - ©¤¥¨©£¦¨©§¦©¨

,ziynn zinyb diyr zervn`a eniiew `l el` zeevny
dâð útìw úìLîî úçzL.cala xeaic iciÎlr `l` - ¤©©¤§¤¤§¦©Ÿ©

ïì-àîé÷ àä íB÷î-ìkî,epilr laewn ixd -åàì øeäøä"c ¦¨¨¨©§¨¨§¦§¨
,"éîc øeaãk,xeaic enk epi` (daygn) "xedxd"y -Bðéàå §¦¨¦§¥

BúáBç éãé àöBé,xeaica oda ynzydl yiy zeevn oze`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

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

íéøîà éèå÷éì
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú

íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

א.1. קה, שבת ראה



`xcפו c"k iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ד שישי יום
,fn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úøçà ãåòå úàæ,94 'nr cr.úåáàä åîë

,åéúôNa àéöBiL ãòdidi - zeevn oze`ay gxkdd ony - ©¤¦¦§¨¨
,xeaicïì-àîé÷å,epilr laewne -åéúôN úîé÷ò"czrya - §©§¨¨©£¦©§¨¨

,milnd zxin`éåä,`ed -,"äNòîjiiy dfk dyrn mb - £¥©£¤
myk ,dbep ztilw zlynn zgzy zindad zipeigd ytpl

inyb dyrna xacdy
- lirl xen`k ,ynnw"k

`"hily x"enc`.éà ék¦¦
úéäìàä Lôpì øLôà¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦
äôe íéúôNa àháì§©¥¦§¨©¦¤

ìå,íéiîLbä íépLå ïBL §¨§¦©¦©©§¦¦
"dtd ze`ven" mdy -
iehia icil mi`a mkxc
ibeq lk ,zeinyba
Îlray dtya zeize`d

,dtLôð éãé-ìò íà-ék¦¦©§¥¤¤
úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦
óebä éøáàa úLaìnä©§ª¤¤§¤§¥©

,Lnîepcnly itk - ©¨
ytpde zeidy ,dyrna devn ziiyrl xywa d"l wxta
oi` - inyb `ed sebd eli`e zipgex dlek `id ziwl`d
diyrl sebd z` xxerle lertl ziwl`d ytpl zexyt`d

gd ytpd zervn`a wx ,devn ly zinybz` dignd zipei
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úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין



פז xc` c"k iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bà ,ïäa àöBiëå älôz Bà äøBz ãeîìúa øeacägekd - ©¦§©§¨§¦¨§©¥¨¤
meiwa yalzndBúeiçå Bìecb ìk éøä ¯ úBiNòî úBöî- ¦§©£¦£¥¨¦§©

,mi`a df gek ly eneiwe ezegztzdàeäL ,ícäî,mcd - ¥©¨¤
äúLå ìëàL ïé÷Lîe ïéìëà ìk ïäL ,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨¤¥¨¢¨¦©§¦¤¨©§¨¨

eéäL ,íc eNòðåiptl - §©£¨¤¨
,ok,dzìLîî úçz- ©©¤§©§¨

,dbep ztilw lye÷ðéå§¨§
,äpnî íúeiçdtilwn - ©¨¦¤¨

,dbepäzòåzrya - §©¨
e` ezlitz ,dxez ecenil
,ziyrn devn eziiyr

àéä,dbep ztilw - ¦
áBèì òøî úëtäúî¦§©¤¤¥©§
éãé-ìò ,äMãwa úììëðå§¦§¤¤©§ª¨©§¥
ìãbä úéðeiçä Lôð çkŸ©¤¤©¦¦©¨¥

LaìúðL ,äpnî- ¦¤¨¤¦§©¥
geky dcaerd zervn`a

,yalzn dfúBiúBàa§¦
elà,dlitze dxez ly - ¥

,Bæ äiNòa Bàly - ©£¦¨
,devn dze`ïä ïä øLà£¤¥¥

dlitze dxezd zeize` -
,devnd dyrneúeiîéðt§¦¦

íeL éìa ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¦
ïúeiçå ,íéðt øzñä¤§¥¨¦§©¨
-ïéà-øBàa ïk-íb ììëð¦§¨©¥§¥
àeäL àeä-Ceøa óBñ¨¤

Lôð çk ïk-íb äìBòå ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§©¨¦§¨§¤©¥Ÿ©¤¤
.úéðeiçälk ly zeigd mb dyecwl dler dfÎiciÎlr dpd - ©¦¦

z` miiwl gekd z` laiw mci lrye ,dzye lk`y mixacd
,dxezd z` cenll e` devndïk-íb äìòz äæ-éãé-ìòå§©§¥¤©£¤©¥

àéäL ,dâð útì÷ úeììk,dbep ztilw -ìL úeiçä úeììk §¨§¦©Ÿ©¤¦§¨©©¤
.éøîçäå éîLbä äfä íìBòk zllkp izne -ly zeigd l ¨©¤©©§¦§©¨§¦

?dyecwa - inybd dfd mlerdLôðå äîLpä ìk øLàk©£¤¨©§¨¨§¤¤
úéäìàä4ì úeèøôa ú÷lçúnä ,ìàøNé ìëaLíéML ¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥©¦§©¤¤¦§¨§¦¦
,àBaøllk zenyp ly illkd xtqnd `ed sl` ze`n yy - ¦

yyn zevevipe mihxt od ,df xtqn lrny zenypd .l`xyi

miyy" ,sl` ze`n yy lk xy`ke ,onwlck - sl`d ze`n
zenypd ,"`eaxúBöî â"éøz ìk úéèøt Lôð ìk íi÷z§©¥¨¤¤§¨¦¨©§©¦§

äNòú-àì ä"ñL :äøBzäick ,odilr xearl `ly xnyidl - ©¨§¨Ÿ©£¤
àlL ,óebaL úéðeiçä Lôð íc ìL íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤©¤¤©¦¦¤©¤Ÿ
úeiç eìa÷éå e÷ðéé¦§¦©§©
ìMî úçàî Bæ äøáòaL ©£¥¨¥©©¦¨Ÿ

,úBàîhä úBtì÷§¦©§¥
ïänL ,éøîâìylyn - §©§¥¤¥¤

,ixnbl ze`nhd zetilwd
-àì ä"ñù íéòtLð¦§¨¦Ÿ

àúéøBàc äNòú`le - ©£¤§©§¨
dxezay dyrzÎ`ld wx

mb `l`ïäL ïäéôðòå§©§¥¤¤¥
,ïðaøcîepcnly itke - ¦§©¨¨

"mitpr" mby 'f wxta
milawn ,opaxcny dl`
zetilw ylyn mzeig
lk .ixnbl ze`nhd
milawnd mixacd
ylyn mzrtyd
,ixnbl ze`nhd zetilwd
zelrzdl mileki mpi`
xaer mc`yke ;dyecwl
,dl` mixac lr dlilg
ly mcd cib f` lawn
el yiy cib eze`) mc`d
(dxiar dze`l zekiiy

,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn ezeig z`ìëeú àì áeLå§Ÿ©
ìMä úàîèa äàîèð íà ,'ä ìà úBìòì úéðeiçä LôðL ¤¤©¦¦©£¤¦¦§§¨§ª§©©¨Ÿ

ìeha íà-ék íìBòì äiìò ïäì ïéàL ,úBàîhä úBtì÷§¦©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨¦¦¦
,éøîâì äøáòäåztilwl cebipa ,ze`nhd zetilwd yly - §©£¨¨§©§¥

.ixnbl olhal `l` dyecwl ozelrdl zexyt` oi` ,dbepBîk§
áeúkL5;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå" :xg`ne - ¤¨§¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤

oi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mirtypd mixacdy
zg` lr mc` xeari m`e ,dyecwl zelrzdl mzexyt`a
zelrzdl leki `l - "oditpr" e` dyrzÎ`ld zeevn d"qyn

dyecwlhxt eze`tpd lydze`a ea ynzydy zipeigd y
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íéøîà éèå÷éì
ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ

ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå
äîùðä ìë øùàë éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - ברוךֿהוא איןֿסוף ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'



`xcפח d"k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

קודש שבת אדר יום כ"ה
,94 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.'éùò äøéöé

lr xearln ezexnyid iciÎlry oaen ixd ;dxiarlkd"qy
y gihan `ed ,dyrzÎ`ld zeevnlklkez zipeigd eytp

,dyecwl zelrzdl
äNò-úBöî ç"îøe- §©¦§£¥

miiwz 'dyr'd zeevn z`
,icedi ly zihxt ytp lk

ickéLîäì-ïéà øBà C §©§¦¥
,ähîì àeä-Ceøa óBñ¨§©¨

Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨

øeîb ãeçéa ,óebä éøáà ç"îøaL úéðeiçä Lôpä- ©¤¤©¦¦¤¦§©¤§¥©§¦¨
mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevn meiw iciÎlry

,d"awd,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -äìòL Bîk ¦§©£¨¦©¨§¤¨¨
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúé BðBöøaixa` - ¦§¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥

ytpd ly zeigde mc`d
miyrp ,mday zipeigdBì

,d"awdl -Bîk äákøîì§¤§¨¨§
.úBáàä"dakxn" eidy - ¨¨

mdixa` lky ,d"awdl
mr micge`ne milha eid
itk - oeilrd oevxd
jk - b"k wxta epcnly
oipr iciÎlr ,d"awdl "dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi

.zeevnd

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨©¤

,åLëò dâð útì÷ àéäLly zeigd ,giynd z`ia iptl - ¤¦§¦©Ÿ©©§¨
,dbep ztilwn `id dfd mlerdæà àözly dlek zeigd - ¥¥¨

,dfd mlerddúàîhî¦ª§¨¨
,dúàìçå"dz`neh" - §¤§¨¨

,dbep ztilway rxd epiid
aehd epiid "dz`lg"e
epi` df aeh mby ,dbepay
,dtilwn `l` ,dyecwn
úBéäì äMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨¦§

,'äì äákøîcizrl - ¤§¨¨©
,`eal,BãBák úBlbúäa§¦§©§

,'d ceak -øNa ìk eàøå"§¨¨¨¨
,"åécçémc`d ipa lk - ©§¨

,zewl` e`xiòéôBéå§¦©
,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§
,äøBz ïzîák ïéòa ïéò- ©¦§©¦¦§©©¨

oird ,"dhnly oir"d
oir"d z`f d`exy enk ,zewl` ly zn`d z` d`xz ,ziyep`d

,dxez ozn zrya xacd didy itk - "dlrnlyáéúëc6:- ¦§¦
:dxez oznaãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥
."Bcálîzelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy - ¦§©

ozn zryay `l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied my ly ziwl`d
ote`a didi df `ealÎcizrl eli`e ,cala xvw onfl df did ,dxez

.icinzäæ-éãé-ìòå,dyecwl dlrz dbep ztilwy -eòlaúé §©§¥¤¦§©§
ìMä ìk éøîâì eìhaúéå,úBàîhä úBtì÷ L-'ln erlazi" §¦§©§§©§¥¨©¨Ÿ§¦©§¥

"zend rlayexitd :xnelk .`"hily x"enc` w"k zxrd -
xnel mewn did df itle ,drila - `ed "erlazi" ly heytd
ly yexitd o`k j` ,`edy mewn dfi`a `vnp rlapy xacdy

`ed "erlazi"dcgkde oeilk - xnelk ,"zend rla" oeyln
ztilwy dcaerd .dxenb
,dyecwl dlrz dbep
zeevnd meiwn d`vezk
jk icil `linn `iaz
ze`nhd zetilwd ylyy

,dplhazzïú÷éðé ék¦§¦¨¨
åLëò äMãwäî ïúeiçå§©¨¥©§ª¨©§¨
dâð útì÷ éãé-ìò àéä¦©§¥§¦©Ÿ©

.ïäéðéa úòvîîä- ©§ª©©¥¥¤
zrvenn `id dbep ztilw
zetilwd yly oia
,licadl ,oial ze`nhd
yly ,oky - dyecw
ozeida ze`nhd zetilwd
ila ,cala rxe d`neh
mdl oi` ,aeh ly aehxew
dyecwl zekiiy mey
`idy ,dbep ztilw iciÎlr wxe ;dyecwn ozeig lawl dplkezy

ay aehd llba - rxe aehn zakxen dzeida ,"rvenn"dl yi d
zetilwl zekiiy dl yi day rxd llbae dyecwl zekiiy
ylyl xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" iciÎlr ixd - ze`nhd
dbep ztilwyk ,eli`e .dyecwn zeig wepil ze`nhd zetilwd
xzei wepil zetilwd x`y ,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz

.ixnbl dplhazze ozeig z`úBîé ìL úéìëz ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§¦¤§
Búeäìàå BãBák éelb àeäL ,íéúnä úiçúe çéLnä©¨¦©§¦©©¥¦¤¦§¤¡¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã

øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
äìòúå äúàìçå 'úàîåèî æà àöú åéùëò äâåð úôéì÷
ìë åàøå åãåáë úåìâúäá 'äì äáëøî úåéäì äùåã÷ì
ãåáë àìîéå åæåò ïåàâ øãäá íäéìò òéôåéå åéãçé øùá
äøåú ïúîáë ïéòá ïéò åàøé ìàøùéå õøàä ìë úà 'ä
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
ùìùä ìë éøîâì åìèáúéå åòìáúé äæ éãé ìòå åãáìî
åéùëò äùåã÷äî ïúåéçå ïú÷éðé éë úåàîèä úåôéì÷
ìë éë àöîðå ïäéðéá úòöåîîä äâåð úôéì÷ é"ò àéä
éåìéâ àåäù íéúîä úééçúå çéùîä úåîé ìù úéìëú
õøàä ïî äàîåèä çåø øéáòäìå 'úé åúåäìàå åãåáë
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לה.6. ד, דברים
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úëLîäa éeìz ¯ õøàä ïî äàîhä çeø øéáòäìe ,Cøaúé¦§¨¥§©£¦©©ª§¨¦¨¨¤¨§©§¨©
úéðeiçä Lôðì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå Búeäìà¡¨§¥¨§¤¤©¦¦

,äéøáà ç"îø ìëa ìàøNé úeììëaLiciÎlre .ytpd ly - ¤¦§¨¦§¨¥§¨§©¥¨¤¨
- ?ef dkynd ytpl d`a dnç"îø ìk dîei÷ éãé-ìò©§¥¦¨¨§©

,äNò-úBöîiciÎlre - ¦§£¥
ytpl zewl`d zkynd
zewl` zkynp ,zipeigd
;elek mlerd lka mb
äàîhä çeø øéáòäìe§©£¦©©ª§¨

,äpnîzipeigd ytpdn - ¦¤¨
llkn cg` lk ly

,l`xyiìk dúøéîLa¦§¦¨¨¨
,äNòú-àì úBöî ä"ñù§¨¦§Ÿ©£¤
lr xearln ef zexnyid -
,dyrzÎ`l zeevn d"qy

d`ianäpnî e÷ðéé àlL¤Ÿ¦§¦¤¨
Îlre ,zipeigd ytpdn -

,dyecwn dciä"ñL§¨
.äéãéb.d`neh ly - ¦¤¨

dzcgkd zbyen cvik
lka d`nehd gex ly
meiw iciÎlr ,mlerd
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היום יום . . . צ

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ָהָיה  ר  ְמֻסּדָ ּוִמְנָהג  ּוְכתּוִבים[.  ְנִביִאים  ]=ּתֹוָרה  "ְך  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ָהיּו  ינֹוִנים,  ַהּבֵ ֲאִפּלּו  ַהֲחִסיִדים, 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ לֹשָׁ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
פון חסידות איז, אויסצוניצען די טבעיות אין עבודה. און ראשית העבודה זָאל זיין 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ל ֶאת  ל ֲחִסידּות הּוא, ְלַנּצֵ ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ר' ֹמשֶׁ
ל  ַבע ׁשֶ ַהּטֶ ל ֶאת  מֹו ְלָמׁשָ ּכְ ַהּכֹחֹות,  ל ֶאת ֶטַבע  ְלַנּצֵ ְהֶיה  ּתִ ית ָהֲעבֹוָדה  ְוֵראׁשִ 'ֲעבֹוָדה';  ּבַ ְבִעּיּות  ַהּטִ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ֹמַח ׁשַ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די 
נעגעל זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל 

על פניו.

ֲעבֹוָדה,  ִהיא  ַעְצָמּה  ָהֱאֶמת  א  ֶאּלָ ֱאֶמת,  ּבֶ ְהֶיה  ּתִ 'ֲעבֹוָדה'  ׁשֶ 'ֲעבֹוָדה',  ל  ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ ֵאין 
ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל  ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבָ ְרַנִים ִהּנָ ּפָ ַהּצִ ׁשֶ

ָניו. ּפָ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק  יִחידּות, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יֹוֵרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ "ֵאׁש ּתָ
ַאְייִתי  רּוַח  י  ּכִ א,  ְלֵעּלָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ּבְ י  ּכִ ַהֶהְדיֹוט,  ִמן  ָהֵאׁש[  ]=ְלַהְדִליק  ְלָהִביא 
ה  ּוִמְצַות־ֲעׂשֵ א.  ּוְלֵעּלָ א  ֵעּלָ ִמּלְ רּוַח  יְך  ְוַאְמׁשִ א,  ֵעּלָ ִמּלְ רּוַח  ַאְייִתי  ה  ַמּטָ ִמּלְ רּוַח  רּוַח,  יְך  ְוַאְמׁשִ רּוַח 
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ֶקת,  ַמְסּפֶ ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְוַהַהְקָרָבה  ם",  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ "ָאָדם  הּוא  ַח  ִמְזּבֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ֵאׁש  ְלַהְבִעיר 
ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה לֹא ִתְכּבֶ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ּוְצִריִכים ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל ַהּקָ

י – ַוּיֹאֶמר ִלי:  ר ּכֹחֹות ַנְפׁשִ ֶעׂשֶ ֵדי ְלָחְקָקּה ּבְ ָעִמים – ּכְ ר ּפְ ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָאַמר מֹוִרי ְלָפַני ֶעׂשֶ
דֹול.  ּגָ ִדים(  ַהְמַנּגְ ל  )ׁשֶ ְלַכּבֹות "לֹא"  ל  ֻהּטַ ָעֶליָך  ׁשֶ ְלִפי  ִמיד",  ּתָ ְלָה"ֵאׁש  ִנְצָרְך  ָך  ִהּנְ ְלִמיִדי,  ּתַ ה,  ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשׁ ַכּבֶ ה ּתְ ַאּתָ

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין יח, ב(, ְוהּוא  י ַרַז"ל ּגַ ְדרּוׁשֵ ְמָצא ּבִ ם ָקדּום ַהּנִ ם "ָחִסיד" הּוא ׁשֵ ׁשֵ
"ד ּתַֹאר  תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ְ ּתַֹאר ַהּשׁ
ְצֹות.  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ בֹו  ּוַמּצָ ְוִלּמּוָדּה  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  ּבִ ּוַמֲעָמדֹו  ָהַעְצִמי  ַמהּותֹו  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  "ָחִסיד" הּוא 

ַלת ֹעל. ֶדֶרְך ַקּבָ ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ֶ יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשׁ

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ הּוא   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ  – ְזֵקִני   : ִני(  ׁשֵ ר  ַאּדָ )כ  "ל  ַהּנַ ִסּפּור  ִסיּום  ּבְ ָאַמר  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמיד"  ּה טּוב ַעִין. "ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ א ׁשֶ ָנה לֹו, ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֹמשֶׁ "ד. ּבְ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּדְ
ָנּה ְלָכל  ּתְ ַוּיִ ּה טּוב ַעִין  יד ִלְזֵקִני, ּוְזֵקִני ָנַהג ּבָ ּגִ "ד – ָנַתן ָהַרב ַהּמַ ָהֱאלִֹקי ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ
ִמיד"  ּתָ ָה"ֵאׁש  ֶאת  ּבֹו  ּוְמעֹוֵרר  ֲחֵברֹו  ִעם  ַהּלֹוֵמד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִלי,  רּור  ּבָ ַהֲחִסידּות.  תֹוַרת  ּבְ ָהעֹוְסִקים 

ה" ָלַעד. ר ְזכּותֹו ֶזה "לֹא ִתְכּבֶ ָכרֹו ִאּתֹו ֲאׁשֶ ה ׂשְ ָהֱאלִֹקי, ִהּנֵ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום לֹא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ִיְתרֹון  ְנָחה".  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ְלִליָאְזנָא:  ּבֹואֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ּתֹוַרת 
ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּיֹום,  ֶאְמַצע  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ הּוא  ְוַעְרִבית  ֲחִרית  ׁשַ ּדְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  ִנּכָ ְוֶזה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַהְינּו  ָיִאיר,  ָזִהיר  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ּופֹוֵעל  ִאיר  ַהּמֵ ֶכל  ׂשֵ ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צב

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְמָבְרִכים  ּדֹות,  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  הּוא  ַדִים  ַהּיָ ַהת  ַהְגּבָ ַהּמִֹחין,  ַכת  ַהְמׁשָ הּוא  ּכֲֹהִנים  ת  ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ם  ּגַ ֲאַזי  ִריא  ּבָ ָהרֹאׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאְלֵפי  י  ְוָראׁשֵ ָהֵעָדה  ֵעיֵני  ִנְקָרִאים  ּתֹוָרה  ּוַבֲעֵלי  ִנים  ָהַרּבָ
ִריא. ַהּגּוף ּבָ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת 
ובכל רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים 
און ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע 

ענינים בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ִלּמּודֹו: ַרב ָצִריְך ִלְזּכֹר  ַעל ֲעבֹוָדה ּוַמְתִמיד ּבְ "ּב[ ָאַמר ְלַרב ֶאָחד – ּבַ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ים;  לֹום, ַמֲחִטיֵאי ָהַרּבִ ים, ְוַחס־ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ּבְ
י  ׁש, ּכִ ֶפׁש ַמּמָ ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ף ׁשֶ ַעל ַהּסַ

ַנְפׁשֹו הּוא. ּבְ

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי



צג היום יום . . . 
ר  ְוַכֲאׁשֶ ָמה.  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ּוִביָנה  ְלָבנֹון – ל"ב ]ל"ב נתיבות חכמה, וחמישים שערי בינה[, נּו"ן, ָחְכָמה 
ה  "ַוֲעׂשֵ ּבְ ִחּזּוק  ְונֹוָצר  ַהּגּוף,  ֶאת  ה  ַהְמַחּיָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְונֹוֵטף'  'נֹוֵזל   – ׁשֹוַמַעת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה". ֲעׂשֶ ָס"ה ִמְצֹות לֹא־ַתַ ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ּבְ טֹוב" ׁשֶ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י־ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ֵ ָבה - ַהּשׁ ְחׁשָ ּמַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵר ּבַ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. 
- כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו 

ליחידות לשאול דרך בעבודה.

ְלִליָאְזָנא  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ֵמַרּבֵ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ם  ְתּגָ ּפִ ר:  ִסּפֵ ֵמהָארָאדָאק  ַכי  ָמְרּדְ ר'  ֶהָחִסיד 
ֶזה  ֹאֶפן  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ּבָ ָעַבְדנּו  ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ לֹשׁ  ׁשָ ּכְ ר".  ְמֻיּתָ  – ר  ּתָ ְוַהּמֻ ָאסּור,   – "ָהָאסּור  ָהָיה: 

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  אדר י"ט ראשון יום בשלג? לטבול מותר האם

:·"Î ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰...âìMä©¤¤
.Blk àîèð àì ,Búö÷î àîèð¦§¨¦§¨Ÿ¦§¨ª

השלג אודות  הפוסקים בדיון  להכריע  יש  זו  הלכה  פי על

מקוה : לגבי 

שלב)המרדכי סי' שלא(שבת, שמחה, רבינו  דעת  את  הביא 

שכל  אפשר אי (א) סיבות : משתי  הופשר, שלא  בשלג לטבול 

הטובל. של בבשרו  זמנית , בו יגעו, שבשלג הסאה  ארבעים 

אין המים  מן  הנתלש  גל  כלומר , בכיפין". מטבילין  "אין (ב)

עומד  שהוא  משום  ככיפה העשוי באמצעו כלים  מטבילין

באויר .

הבית ֿיוסף  עליו רא)והקשה סי' דעה, צורך (יורה אין (א) :

מטבילין ש "אין הטעם (ב ) בטובל. יגעו הסאה  ארבעים  שכל 

באויר " מטבילין  ואין  אויר  טבילת ש "הוא  מפני הוא  בכיפין"

ב) לא, חולין בו(רש"י ואין  הקרקע  על בערימה  עומד השלג  אבל 

ואויר . חלל

מיישב בטומאה, כאן  האמור השלג  דין עלֿפי אמנם,

יוסף ': ה 'בית  קושיות  את אייגש  הגרח"ה 

ברש "י  א)מבואר  יז, ש "נטמא(נדה שהשלג לכך הטעם  כי

גוש עשוי אינו  שהשלג מפני הוא  כולו ", נטמא  לא  – מקצתו 

מקום אלא נטמא  ואינו חשוב  עצמו בפני קורט  "כל  אלא  אחד 

בין הפסק  מהווים  התחתונים  שהקורטים  מכאן טומאה ". מגע 

מטבילין "ואין – באויר שעומדים  ונמצא  לעליונים, הקרקע 

באויר".

במים הראשונה : הקושיא  את  גם ליישב  יש  ועל ֿדרךֿזה 

הסאה ארבעים  כל כאילו זה  והרי  לחברתה מחוברת  טיפה  כל 

והדבר עצמו  בפני הוא  קורט  כל  בשלג אבל בטובל , נגעו

ולא לבשרו הסמוכים  השלג  בקורטי רק טבל כאילו נחשב 

הסאה . ארבעים  בכל 

(a"i ,h"l `"g zygxn)

ה'תש"פ  אדר כ' שני יום כתלושים? נחשבים מתי – האילן שעל פירות

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Láé íà¦¨¥
.ïéLeìúk ïä éøä ¯ úBøt Báe ,ïìéàä̈¦¨¥£¥¥¦§¦

זה  דבר  "אין הראב "ד : זה  על  הפירות וכתב  האילן יבש [שאם

טומאה] ומקבלים בגמראכתלושים ולא  בתוספתא  ולא  במשנה

כמחוברין הן הרי במחובר , פירות  בו יבשו  אם  אבל דחולין ,

טומאה] מקבלים ".[ואינם

משנה ': ה 'כסף ותמה 

ב)הגמרא קכז, האילן(חולין על  בעודם  שיבשו בפירות  דנה 

שבת  לענין הן  כמחוברים, נחשבים חייב האם בשבת (והתולשם

אוכלין חטאת) טומאת  לענין טומאה).והן  מקבל אינו לקרקע (המחובר

נחשבים  שבת שלענין היא  טומאתmixaegnוהמסקנה  ולענין

נחשבים  הרמב"ם !miyelzאוכלין  של מקורו וזהו  .

הראב "ד: את מיישב  למלך' וה 'משנה

ש מבואר אכן eyaiyבגמרא  zexitהם האילן  על 

" כתב הרמב "ם אך  oli`dכתלושים , yai פירות שעדיין ובו (אף

יבשו) שדיןלא הראב "ד משיג  זה ועל  כתלושין". הן הרי

כש oli`dהפירות yai ובגמרא במשנה  נמצא  שיש אינו  (והוסיף

פירות בו יבשו "אם הראב"ד בלשון וצריך לתקן כמחוברין" הן הרי במחובר

יבשו, לא עדיין והפירות האילן יבש שאם והכוונה פירות". ובו יבש "אם להיות

כמחוברים) הן .הרי

אגלי ואחרונים  סק"ה. השבת מוסך חינוך מנחת שלו. סי' או"ח חיי (בני

סקכ"א) קוצר הרמב "ם :טל, לדברי מקור  הביאו 

יתלוש שמא  בשבת  באילן להשתמש  או לעלות  אסור

בגמרא  ומבואר  רש"י)מפירותיו. פירוש ע"פ ב, ק, שהאיסור(עירובין

ב glהוא oli`' קוצר' משום מתחייב  הפרי  בתלישת  (האילן כי 

אליו) מחובר והפרי וב'חי' ,yai oli`הפרי את  לתלוש  איסור  אין 

הוא") מחובר ולאו לחלוח בו כי("אין מדרבנן  אסור בו השימוש  אך 

לח. מאילן גם  לתלוש  להתיר ויבואו  פירותיו לנשירת  יביא 

שבת  לענין כתלושים  נחשבים  יבש  אילן  פירות (ורק ואם 

לח) באילן תלישה להתיר יבואו שלא כדי לתולשם אסור כלֿשכןמדרבנן ,

כאן. הרמב "ם שכתב  וכמו טומאה , לענין כתלושים  שנחשבים 

ה'תש"פ  אדר כ"א שלישי יום מ'כביצה' פחות ללחם ידיים נטילת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øeòL änk©¨¦
àîè ìëà ïéàå ...ïäL ìk ,ïîöò úàîèì ?äàîèì ïéìëà¢¨¦§ª§¨§ª§©©§¨¨¤¥§¥Ÿ¤¨¥

.dútì÷ àìa äöéák Ba äéäiL ãò ...øçà ìëà ànèî§©¥Ÿ¤©¥©¤¦§¤§¥¨§Ÿ§¦¨¨
יוסף ' ה 'בית קנח)כתב סי' להסתפק(או"ח שיש  ה 'רוקח' בשם 

ידיו, את ליטול  צריך  כביצה  משיעור פחות פת  האוכל אם 

ברכה . ללא  יטול ולכן 

מקבל  אינו  מכביצה  פחות מאכל הוא : הספק וטעם

חכמים בו  הצריכו  שלא  לומר  מקום  ויש  אוכלין , טומאת 

מידיו. האוכל יטמא שלא  כדי  הוא עיקרה  שכל נטילה ,

הסוברים  לפי רק הוא  זה ספק  לכאורה  לג,אך  פסחים (תוספות

אך ב) טומאה , מקבל  אינו מכביצה  פחות  בשיעור  שמאכל

טומאה , מקבל קטן הכי בשיעור  מאכל גם  הרמב "ם  לדעת 

`mixgורק `nhn epi`בוודאי כן ואם  מכביצה, פחות הוא אם

מכביצה . פחות  על גם  ידיים  ליטול  צריך

הזקן  אדמו"ר  מדברי ס"ב)אך שם, או"ח שהספק(שו"ע מבואר 

"לפי הספק: טעם  את  מנמק  הוא  וכך הרמב "ם , לדעת  גם  הוא 

מכביצה `oilkeשפחות  z`neh oiprl lke` `xwp epi`שמפני ,

"אין ולכן  בו ", שנגעו אחרים  ואוכלין משקין  מטמא  אינו זה
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ידיים". נטילת לענין אכילה  חשובה אכילתו

אחרים מטמא אינו מכביצה  פחות  בשיעור אוכל כלומר :

אין שאף  יתכן ולכן 'אוכל ', ותואר בחשיבות  בו  שחסר משום 

חשובה  אכילה  אינה  כי  זה , בשיעור  לאכילה נטילה  (ראה צריך

ד) בדה"ש לו, סי' השולחן .קצות

ואם כזית  בשיעור מטמא  המת  נוסף: ענין  מבואר זה ולפי 

נגעו אם  אך נטמא , במאכל מת של  כזית  חצאי שני  נגעו

חצי בשיעור מהם  אחד שכל טמאים מאכלים  שני  במאכל

נטמא . אינו כביצה ,

חשיבות מפני  הוא  טמא  במאכל כביצה  שיעור  כי והטעם ,

מהן אחת  בכל שאין נפרדות  חתיכות  שתי  ולכן האוכל .

מטמאות  ואינן  'אוכל ' נחשבת  אינה  מהן אחת  אף  (ראה כביצה,

שכח) ע' טהרות, – טהרות משנת א. ג, לשלמה .אשר

ה'תש"פ  אדר כ"ב רביעי יום חלב  של בנר סיגריה הדלקת

‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÏÎÂäî éðtîe¦§¥¨
äìBò ïénçä ïðòL éôì ?'øeaç ïénçì ïðBvî äøòîä' ,eøîà̈§©§¨¤¦¥§©¦¦§¦¤£©©©¦¤
ànèîe ,ïBéìòä éìkaL íénáe ÷Bvpa áøòúîe ,ïLò úBøîéúk§¦§¨¨¦§¨¥©¦©©¦¤©§¦¨¤§§©¥

.áeLç àeä ïé÷Lî ,ïénçä ïî äìBòä ïðòäL ¯ ìkä©Ÿ¤¤¨¨¨¤¦©©¦©§¦¨
חיי' ה 'בני  למד זו סק"ד)מהלכה  קה להדליק(סי' שאסור 

הרמב "ם כתב  שהרי באכילה, האסור  חלב  של מנר  סיגריה 

(עמוד  בניצוק  ומתערב  עשן  כתמרות  עולה החמין "ענן

מן העולים  שהאדים  היינו  העליון ", שבכלי ובמים הקילוח)

וגם שבכלי . במים  מתערבים  כמשקין ונחשבים  המים 

הנמשך  הנר  "להב  - האש  שאיפת  ידי על  הסיגריה  בהדלקת

חלב". שואף  ונמצא  (סיגריה ) בטיטון מתערב החלב מן

משה ' ב 'משאת ד)אך  סי' הנידון(יו"ד בין  לחלק שיש  כתב 

לראיה :

קיים החמים  המים מן  האדים  עליית  ידי  על החיבור  א.

היא  ההלכה  באוכל ואילו  במשקין, ה"ד)רק  שהניצוק(להלן

והרי ריר  להן "שיש  בדבש  רק לטמא  הטהור הכלי  בין  מחבר 

שלהן הניצוק "אין  אוכל  מיני בשאר אבל כדבק ", נמשכים  הן

את מדליקה  הנר  מן העולה  שהשלהבת אף  כן ואם  חיבור ".

לסיגריה . החלב  בין חיבור כאן אין  הסיגריה ,

החמין מן  העולים  האדים  לחמין , המשקין בעירוי ב.

מהנר , הסיגריה  בהדלקת  ואילו  העליון , בכלי  למים מתחברים 

שהוא לאחר  לסיגריה  נשאף  האש  דולקת  שממנו החלב  הרי 

sexyסיגריה הדלקת  והתיר  בו  חזר  חיי' ה'בני זה  ומטעם  .

סרך  כאן "אין משה ': ה 'משאת כותב  ולמעשה , חלב . של מנר 

גרידא". חסידים  ומשנת  הפרישות  צד על  לא  אם  איסור ,

החיד"א  סק"ח)גם  רי סי' ברכה האוסרים(מחזיק דעות  הביא

להתיר שיש  אף  אחת , ולדעה  התיר . ולמעשה  המתירים  ודעות 

הקמח' וה'לקט לזה ". יחוש  נפש  "בעל  נב)מכלֿמקום  דף (או"ח

נפלא "חלום  אותוהביא  מנדין שהיו  הגדול ... הרב  לו  שסיפר 

חלב". של מנר  (מקטרת) ה'פיפא' מדליק שהיה  על  בשמים 

ה'תש"פ  אדר כ"ג חמישי יום הקובע  הוא הבעלים רצון

:È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰eìôpL úBøt¥¤¨§
eçBciL áMç íàå ;eøLëä àì ¯ ïìèðe åéãé èLôe ,íénä CBúì§©©¦¨©¨¨§¨¨Ÿª§§§¦¦¥¤¦
éøä ,úBøtä ìòLå åéãéaL íénäL ,åéãéaL íéna eøLëä ,åéãé̈¨ª§§©©¦¤§¨¨¤©©¦¤§¨¨§¤©©¥£¥

.ïBöøa ïéLeìz ïä¥§¦§¨
מכשירה(ה"א)לעיל  הפירות  על  מים  שנתינת  הרמב"ם  כתב

הבעלים , ברצון  נעשית  היא  כאשר  רק  טומאה לקבל אותם 

אחר . אדם  של ברצונו ולא

הרשב "א  ב)אך  לא, הפירות(חולין על  מים  נתינת שגם  כתב 

לקבלת אותם מכשירה  הבעלים  ברצון  שלא  זר  אדם ידי  על

הגמרא  מדברי זאת  והוכיח שנשרו(שם)טומאה , "פירות  :

ופשט  המים אמת  ze`nhלתוך eiciy inשמדובר ומשמע  "...

הפירות . בעל אינו  אפילו אדם, בכל

הביא שכאן  מכך  ללמוד יש  הרמב"ם  לשיטת המענה  ואת 

" בלשון  זה eltpyדין  zexitמההלכה בשונה  המים", לתוך 

" בלשון נקט בה eizexitהבאה  ozepdומשינוי המים ", לתוך 

פרטי אדם  של בפירותיו מדובר  לא  שכאן  ללמוד יש  הלשון

בפירות  xwtdאלא  lyבהם זוכה  המים  מן ובהגבהתם  ,

להכשירם . מחשבתו  מועילה  וממילא 

הפוסלת מלאכה  לגבי עוד: להקשות  יש  הרמב "ם  ולדעת 

המלאכה  שאין  נאמר  אדומה  כשנעשתהבפרה  אלא  פוסלת 

חטאת במי  מלאכה  "העושה מפורש : זה  ובענין האדם , ברצון

חטאת  לבעלים)ובפרת  והזיק הפרה את פסל אדם(ובכך מדיני  פטור

שמים" בדיני  א)וחייב נג, המלאכה(גטין כשנעשתה שאף הרי .

לגבי ומדוע  פוסלת , הבעלים ברצון ולא זר אדם של ברצונו 

כן ? נאמר לא לטומאה  פירות  הכשר 

לחלק : ויש 

מחמת הוא  הפסול  חטאת , בפרת dyrבמלאכה mc`dy
dk`lnולא העושה  של רצונו  הוא הקובע  ולכן  הפרה , עם 

מעצם נובע טומאה  לקבלת  פירות  הכשר  אך הבעלים . רצון

ולכן המים , נתינת  מפעולת ולא  הפירות  על המים  הימצאות 

לבעל  רק  אלא  הנתינה פעולת  את  העושה  לאדם  חשיבות  אין 

הפירות .

(a ,`i zay zkqn l`wfgi oefg)
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ה'תש"פ  אדר כ"ד שישי יום טומאה  לקבל אוכלין הכשר

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Bà åéìâø eéä̈©§¨
éøä ,çîN íà ¯ eöçøðå øäða øáòå ,èéè úBàìî Bzîäá éìâø©§¥§¤§§¥¦§¨©§¨¨§¦§£¦¨©£¥
ïéLeìz ïðéà ,çîN àì íàå ;ïBöøa ïéLeìz ïäéìò ïéìBòä íénä©©¦¨¦£¥¤§¦§¨§¦Ÿ¨©¥¨§¦

.ïBöøa§¨
לקבל  האוכלין את  מכשירים  הקרקע  מן  שנתלשו מים 

ברצון נתלשו אם  רק ה"ג)טומאה  פי"ב בנהר(לעיל והעובר 

הרי רגליו, על  שהיה  הטיט את  ושטפו שעלו  במים  ו 'שמח '

ומכשירים . ברצון' 'תלושין המים 

ורדים ' ה 'גינת  כ)וכתב  סי' שו"ת מלואים, באבני הובא קלו, כי(סי'

'שמח' הוא אם  רק  מכשירים  שהמים מובן  הרמב "ם  מלשון

היינו עליו, ובאו  שנתלשו לאoeekzdyבמים  אם  אבל לרצון 

מכשירים . המים  אין לרצון , שלא ולא  לרצון  לא  התכוון

תרומה של מאתרוג ב)והקשה  לה, אותו(סוכה ליטול שאין 

טומאה  לקבל האתרוג  את  שמכשיר  בטומאה)מפני (בנגיעתו

רש "י ופירש  לתרומה, טומאה  לגרום  שמכשירה)ואסור ד"ה (שם

וכשמקרבים יתייבש , שלא  כדי  במים הלולב  את  מניחים  שהיו 

כאן והרי טומאה , לקבל אותו מכשירים  ללולב  האתרוג את 

ואינו במים  האתרוג  את  להרטיב הבעלים רצון אין וודאי 

האתרוג ? הוכשר ומדוע  בכך, 'שמח'

מלואים ' ה 'אבני :(שם)ותירץ 

ה"ב)לעיל  האוכל (פי"ב על שנפל משקה  "כל הרמב "ם  כתב 

הוכשר". ברצון... סופו שאין אע "פ  בעלים, ברצון  בתחילה 

לרצון שלא בו  נוגעים  שהמים  אף  תרומה , של באתרוג  ולכן,

ברצון מים  של  בכלי הלולב  אגד נתינת היתה  בתחילה  הרי

האתרוג. את  מכשירים  ולכן הבעלים

מישרים ' ס)וה 'דובב סי' ביאר :(ח"א

התוספות  בצר)כתבו ד"ה ב נח, זרה היו(עבודה הסוכות  שבחג 

נגיעת כן ואם 'הדר '. שיהיו כדי האתרוגים  על  מים מזלפים 

לרצון. היא  באתרוג  המים

בין האוכלין את מטמאים  טמאים  משקין  לומר: יש  ועוד

לרצון שלא  שנפלו ובין לרצון  מ"א)שנפלו  פ"א הם(מכשירין כי 

כאחד ומטמאים צריכים מכשירים  לטומאה, קודם באים כשהמשקים (ורק

לרצון) ליפול האתרוגהם את  ומטמאים מכשירים  המים  כאן ואף  .

לרצון. שלא  אף  אחת , בבת

ה'תש"פ  אדר כ"ה קודש שבת טהרה? להם יש - מגבם שנטמאו זכוכית כלי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéìa÷î ïðéà úéëeëæ éìk§¥§¦¥¨§©§¦
.äàîè ïéìa÷î eéäiL ïäéìò eøæb íéîëçå ,äøBú éøácî äàîèª§¨¦¦§¥¨©£¨¦¨§£¥¤¤¦§§©§¦ª§¨
;Nøç éìëk ïä éøä ,Nøç éìëk ìBçä ïî ïúiøa úlçúe ìéàBä¦§¦©§¦¨¨¦©¦§¥¤¤£¥¥¦§¥¤¤
àlà ,ïøéåàî eànhiL ïäéìò eøæb àì ,ïøák äàøð ïëBzL éðtî¦§¥¤¨¦§¤§¨¨Ÿ¨§£¥¤¤¦©§¥£¦¨¤¨

.úBëzî éìëk ,ïabî ïéa ïëBzî ïéa ïäa äàîhä òbzL ãò©¤¦©©ª§¨¨¥¥¦¨¥¦©¨¦§¥©¨
משום טומאה שיקבלו  זכוכית  כלי על גזרו חכמים 

אף מגבם , נטמאים  זכוכית כלי זאת , ועם חרס. לכלי שדומים 

טעמים : משני וזאת  מתוכם . אלא  נטמאים  אינם חרס  שכלי

ולעשותם להתיכם  תקנה, להם  יש  שנשברו  זכוכית  כלי א.

טומאה ומקבלים מתכות ככלי חכמים  עשאום  ולכן מחדש ,

א)מגבם טז, מקבלים(שבת זכוכית  כלי אשי, רב לדעת ב. .

שקופים הם  כי כברם ', נראה  'שתוכם מפני  מגבם טומאה 

הכלי ב 'גב ' נוגעת  וכשהטומאה  מבחוץ , נראה הכלי  ו 'תוך'

הכלי בתוך  הטומאה כאילו  .(שם)נראה

הטעמים : שני בין מינה ' ו'נפקא 

בגלל  היא  מגבו זכוכית  כלי  שטומאת  הראשון לטעם 

מ'טומאת לטהרם  במקוה  טבילה  מועילה  מתכות  לכלי  הדמיון 

במקוה)גב ' טהרה להם אין חרס שכלי דינם(אף אם  ממה ֿנפשך : כי ,

ככלי דינם  ואם  מגבם , טומאה  מקבלים  אינם  חרס  ככלי 

במקוה  טהרה  להם  יש  וד"ה מתכות  מעתה אלא ד"ה שם, אמת (שפת

מ") פ"ט מקואות איגר ר"ע תוס' שכלילטומאתן. אשי רב  לשיטת  אך 

כלי מתורת  היא  מגבם והטומאה  חרס לכלי דומים זכוכית 

במקוה . טהרה להם  תועיל  לא  - חרס

טהרה להן "אין  זכוכית  שכלי  שכתב  הרמב"ם  ומדברי

לחלק)במקוה " מתוכו,(מבלי ובין  מגבו בין שכוונתו  משמע  ,

זכוכית כלי  דין גב ' 'טומאת לענין שגם  אשי רב  כדעת  ונקט

חרס  כלי  שם)כדין  אמת .(שפת

להוסיף : ויש 

כלים ' 'טבילת מגוי)לענין שנקנו סעודה זכוכית(כלי כלי גם 

אשי  רב כדברי בטבילה , ב),חייבים עה, זרה לכלי(עבודה שהשוו

ראשונים  וכתבו שם מתכות . ריטב"א אשי. רב ד"ה ב. טז, שבת (תוספות

אשי) רב שלעניןד"ה שבת , במסכת  לדבריו סתירה  זו  שאין

לענין החמירו חכמים  כי  - חרס  לכלי דומים וטהרה  טומאה 

טומאות להרבות  אין  וטהרה טומאה  לענין  אבל  כלים, טבילת

חרס . ככלי  דינם  שיהא  זכוכית  בכלי הקילו ולכן דרבנן,

"היד שנשתלחה במקדשך" הייתה רק בנוגע לבית־המקדש הגשמי, אבל בית־המקדש שבלבו של כל אחד ואחד מבני־ישראל . . הרי 
זה תלוי בו בלבד, ואם רק משתדל ועוסק בזה, אזי יש לו מקדש בנוי על תילו.

משיחות פורים ה'תש"כ



צז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyxc` d"kÎh"i -t"yz'd

ה'תש"פ  אדר י"ט ראשון יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§

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¿»

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¿≈∆≈¿≈¿≈
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ze`nehdצח zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,‡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

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¿»«¿»≈
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צט ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙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 אף11ֿ)מהן
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«»
.‡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
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ze`nehdק zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡‡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,
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»¿≈
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קי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„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¿»¿»»»»≈»«»≈
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¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈
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`oilkeקב z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'תש"פ  אדר כ' שני 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"
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∆»¿»««»
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¯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¿»

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
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.‚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
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].
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.‚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
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≈∆¿¿¿««
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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

בחי' הוא שהאוכל ו'משקה', 'אוכל' נקראו ובינה חכמה
בינה, - בגוף האוכל התפשטות מביאה השתיה אבל נקודה

המזונות. מן אינם כי במים" מערבין "אין ולכן
"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 שבדומם־צומח־וחי 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…»»≈∆»

¯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««¿«
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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

.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∆¿∆¿≈
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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
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
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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,

.·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
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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
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
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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 ואף48ֿ)ונעשה

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

.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
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`oilkeקיב z`neh zekld - dxdh xtq - xc` `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'תש"פ  אדר כ"א שלישי 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¿»

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
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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

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
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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'
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
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קטו oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
(כסףֿ 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

.‚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
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.„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¿∆≈

¯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,
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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
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¿∆»≈∆∆
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¯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

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¿«
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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¿»

˙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
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"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"

ה'תש"פ  אדר כ"ב רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר

יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי על אף

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,¯B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È¯‰ - ı¯M‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈ¯bp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰¯ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈ¯B‰Ë ≈∆¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevipd"

אופנים: שלושה מצינו הניצוק מהות zribpבהסבר :`

עובדיה  רבנו (כפירוש ההבל ידי על בעליון התחתון
oezgzdמברטנורא). xeaig :a לשון) ההבל ע"י לעליון

המשניות). בפירוש גורםb:הרמב"ם wevipdההבל xeaig

השווה  והצד הי"ד). בספר (כפירושו לתחתון העליון שבין
שהרי  קשה ולכאורה חם, כשהוא גבר שתתאה ביניהם
לטהרה". ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק הוא הכלל
על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
על  רומז ותחתון ממנו, למעלה עליון שאין הקב"ה
לתחתון  העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם הנבראים
ומלמדנו  העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור על  רומז
לטהרה" ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה דין
רגע, בכל העולם התהוות לעניין רק הוא שהחיבור היינו
רק  תלוי זה כי האדם של וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל
העליון  עם מחובר שהתחתון ואף בחיים" "ובחרת בבחירתו
להיות  יכול לאידך וכן "טומאה" של מצב אצלו להיות יכול
ידי  על מחיבורו נובעת אינה זו אבל טהרה של מצב אצלו
עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא העליון" "קילוח
המערה  אבל לצונן, מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה

עצמם  מצד שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
פעולה  בה שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם
האמורים  הנ"ל האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה
האדם  בעבודת שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר

למטה.
שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו ladדברי dlrn

האדם  בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון
בזה  נראה ואין עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה
שעליית  המשניות בפירוש הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור

פועלת החם (ו xeaigdההבל העליון נגיעה)עם רק לא
מלמעלה  העזר עם חיבור פועלת התחתון שעבודת מגלה
הקב"ה. ובעזרת בכח היא האדם שעבודת נרגש כבר ובה

"הרי החזקה היד בספר הרמב"ם xeaigודברי wevipd"
כל  סוף שסוף מתגלה התחתון עבודת ידי שעל מדגישים
על  והתהוותו בריאתו כל כי גופא הניצוק של ענינו הוא זה
לעבודת  היינו זו, לכוונה מלכתחילה היתה הקב"ה ידי

תכסוף". ידיך "למעשה האדם
הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם
ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
על  ולא עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
פועלים  עבודתם ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי
דווקא  כי יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעלי־תשובה

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה
(27 cenr fl wlg y"ewl)

את 2) המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק טהרות
המקבל  שבכלי הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים

"ניצוק". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי יצאו שטרם

.·B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ Ï·‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È¯‰ - ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰¯ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,¯eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆
,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰¯ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?¯eaÁ - ÔÈnÁÏ5˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e ˜Bvpa ·¯Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי  את סופג הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙B¯B‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰¯„˜a9e‡ÓË - ‰¯„w‰ Ï·‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰¯„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
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‡ÓË - ‰È„È eÚÈf‰Â ‰¯„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰¯„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰¯„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף.8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11L·c12˙Átv‰ L·„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰ - ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,¯eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È¯‰Â ¯È¯ Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜·„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â ¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰ ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
- ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .¯È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט. ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות
יוחנן  ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון יפים
כרבי  הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו
לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי נוגע כשאדם
שהוא  ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה
ידו  את ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד

עצמו. בפני מנומק 15)גוש דבש של ניצוק שחיבור מפני
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰¯‰ËÏ ¯eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰¯Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô·‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e¯‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e¯‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
Ò¯ÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡ - ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB¯„naL ÔÈ˜Ln‰ ¯‡LÏ Ô¯aÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ27Ô¯aL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ .28Ôlk - ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰¯‰ËÏe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג ב, ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי וכלי אדמה מדין 19)כלי

כא). הלכה ב פרק למעלה (ראה מי 20)השקה שיגעו

הטמאים. המים במי העליון.21)המקווה השטח כל כגון
המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.

שהרי  חיבור, ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין
המקבלים  בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין
שמי  עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית טומאה
הכלי  נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה

בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו

בה.24) הנוגעת היד את המרטיב משקה שיש 25)קצת
טופח. ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם

המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח אם
להיפך. וכן טופח המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי

שבאדמה.

.ÂÒ¯ÙË˜ ‡È‰L ‰·¯Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈ·Îa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È¯‰ - ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈

Ïc¯Á‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ Û¯ˆÓ ‰Ê È¯‰ -35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה, את

הכלים. את שתי 32)ואפילו שבין המשקין שטיפת מפני
נוגעת והיא קטפרס דין עליה אין אוכלין החתיכות בכביצה

בשלוש  אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים
נוגעת  אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות
והטיפות  והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה

קטפרס. שהן מפני מתחברות, ששולי 33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ Ïe·hL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt - L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
Ïe·Ë Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿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



`oilkeקכב z`neh zekld - dxdh xtq - xc` a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Á‡ Ì„‡ ÌBÈ Ïe·Ë ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰ - ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ Ïe·Ë BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡¯ B‡ ‰‡ÓË ·‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
¯·kL ÈtÓ ?ÌBÈ Ïe·Ëa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»

¯‰Ë41LÓL ·¯Ú‰ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ Ïe·Ëa ˙B¯B‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰¯BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï·‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ Ïe·Ëa ÔÈÏÒÙ - ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י"א. והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ¯‰ - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰¯ÚÓe Ò¯ÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45¯eaÁ ‡e‰ Ck - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa46È¯‰ - ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia ¯eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ¯ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ Ïe·hÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח שווים 47)פרק יום וטבול שידיים פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנגע 1) והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר

נידה  ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם
בטהרות. עושה אם

.‡˙BlÁ2ÌÈ¯kk B‡3BÊa BÊ ˙BÎLB eÈ‰Â ÔÒkL4 «ƒ»ƒ∆¿»»¿»¿»
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,ÔLÈ¯Ù‰Ï BzÚ„Â5 ¿«¿¿«¿ƒ»∆»»«»««≈«»

‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯epza6˙Á‡a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â , «««¬«ƒ…»¿»∆»¿»«¿¿««
da Ú‚pL ‰lÁ‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰Ó7ÌÈn‰ ÔÎÂ . ≈∆…»«∆»««»∆»«»¿≈««ƒ

‰a˜k eOÚÂ eÁÈz¯‰L8,ÔÈÒÈ¯b‰Â9eÁÈz¯‰L ∆ƒ¿ƒ¿«¬¿À»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯ ‰ÁÈ˙¯10L„Á ÔÈÈÂ ,11Ê¯‡Â12,eÁÈz¯‰L ¿ƒ»ƒ»¿«ƒ»»¿…∆∆ƒ¿ƒ

‡l‡ ÏÒt ‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ‰ÁÈ˙¯a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿»¿ƒ»≈ƒ¿…»«∆»
˙Bl˜ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡L·e .„·Ïa ‰ÁÈ˙¯‰13ÔÈa »¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«À¿≈«≈

BÊ ˙BÎLB eÈ‰L ˙BlÁ Ï·‡ .¯eaÁ Ïk‰ - ˙B¯eÓÁ¬«…ƒ¬»«∆»¿
Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,LÈ¯Ù‰Ï BzÚc ÔÈ‡Â BÊa»¿≈«¿¿«¿ƒ∆»»«»««≈

¯epza eÓ¯˜Â eÎLÂ ‰lÁ14dÈ‡L ÌÈn‰ ˙ÁÈ˙¯e , «»¿»¿¿»¿««¿ƒ«««ƒ∆≈»

‰a˜k ˙ÏÁÏÁÓ15‰iL ÔÈÒÈ¯b‰ ˙ÁÈ˙¯e ,16˙ÁÈ˙¯e , ¿À¿∆∆¿À»¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÔLÈ ÔÈÈ17ÔÈa ÔÓM‰ ˙ÁÈ˙¯e ,˙ÁÈ˙¯e ,L„Á ÔÈa ÔLÈ «ƒ»»¿ƒ««∆∆≈»»≈»»¿ƒ«

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ÌÈL„Ú¬»ƒ¬≈≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
.˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ«¿»«À¿

חלה 2) עריסותיכם "מראשית כ): טו, (במדבר בתורה כתוב
כתרומה. וקדושה לכהן, ליתן צריך זו חלה תרומה". תרימו

תרומה.3) ככר 4)של מכל חתיכה תשאר תפרידן, ואם
ממנה. נשכה כאילו בחברתה, "חלה"5)דבוקה

ושטוח. דק בצק על 6)משמעותה קרום שעלה לפני
שבדעתו  ומובן שניה. חלה עליה הניח התחתונה, החלה
מכובד  התחתונה תבנית תתקלקל שלא כדי להפרידן,

למשנה). בפירושו (רבינו בטבול7ֿ)העליונה כביתֿהלל
בשאר  אבל טבולֿיום, בנגיעת נאמר וזה מ"א. פ"א יום
במשנתנו  [הר"ש האחרות. נטמאו באחת נגע אם טומאות,
זו  אלא מטמאות אינן טומאות שאר אפילו שכאן מפרש,

שכתבנו]. כמו רבינו ודעת בה, אבעבועות 8)שנגע העלו
זעיר. לאוהל ודומות ריק, שתוכן פולים 9)גדולות

המים 10)כתושים. את לספוג הגריסים שהספיקו טרם
מים. כבועות ריקות הבועות ולפיכך מיקפה, ולהיעשות

בועות.11) במשנתנו.12)שהעלה יהודה כר'
חכמים.13) שגזרו טומאות הקשה 14)ואפילו והקרום

התחתונה. החלה על ואינן 15)מגן זעירות הן שהבועות
הרתיחות 16)חלולות. מעלות קצת, עבה כשהתבשיל

המיקפה. בהן 17)חלקי ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.·˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19¯kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ¯ÓÒÓ BÓk20C¯ÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,¯eÁ¯Á ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .¯kk‰ Ïk ÏÒt - Ô‰a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ - ¯kkaL ÔË˜ ÁÏÓ ¯b¯‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
¯B¯ˆ Ï·‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓ¯ez B‡ ¯kkaL22¯˙È ¯eÁ¯ÁÂ ÏB„b ÁÏÓ ¯b¯‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
¯kk‰ - ‰‡Óh‰ ·‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

¯B‰Ë23.ÌBÈ Ïe·Ëa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ"ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב החום מפני
בצק. קצת פניה בצק,20)על קצת הככר מצידי נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט"ו. ואינם 23)פ"א הם, עצמם בפני גופים אלה כל
הכיכר. לגבי בטלים

.‚˜È˜¯24C¯ÁpL25BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
¯eaÁ26ÚˆÓ‡‰ C¯Á .27¯eaÁ ÔÈ‡ - ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ·‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ ¯Oa .ÌBÈ Ïe·Ëa28Ì¯wL29Ú‚Â ˜¯n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ Ïe·Ë30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙B¯zÓ ˙BÎÈ˙Á‰ - ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ -31ÏÈL·˙a ÔÎÂ .¯eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒe¯t Èab ÏÚ Ì¯wL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆
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דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ"ב

וכסףֿמשנה). לא 26)ראב"ד שנחרך בחלק נגע ואם
השני. החלק אחד 27)נטמא מקצה פס כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני בין מפסיק זה ופס השני, לקצהו עד הרקיק של
שנימוק). רימון בדין הכ"ב פ"ה למעלה (ראה נחרכו שלא

מ"ה.28) פ"ב הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜¯È34‰Ùe¯Ë ‰ˆÈ·e ‰Óe¯z35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ‰ˆÈaa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37Ú·Bk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38¯eaÁ BÈ‡ -39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ"ב.34) פ"ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני 36)והחלמון

והמדובר  מהירק. נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע"פ
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח נגע כאילו

הר"ש]. ע"פ הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא
הנגיעה. במקום לירק הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא

תרומה, שאינה מפני נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.
רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי הי"ד), פ"א (למעלה
שהרי  ממש, טמא בה נגע אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ Ì¯wL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â42¯eaÁ - ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .¯eaÁ BÈ‡ - ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰¯„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓ¯wL∆»¿«¿««¿≈»

מ"ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס. התבשיל עד מגיע כשהחוט של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס. משפת הדבוק החוט בחלק נגע אם
התבשיל. כל נפסל - לתבשיל בכיוון תבשיל 44)ולמטה

סמיך. קטניות של

.Â˙È·Á45Ì˙ÒÂ ,‰ÈcvÓ ÔÈa ‰ÈÏeMÓ ÔÈa ,‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆»≈ƒƒ∆»¿»«
dlk ‰ÏÒÙ - B„Èa ·˜p‰ ÌBÈ Ïe·Ë46. ¿«∆∆¿»ƒ¿¿»À»

מ"ז.45) בטומאה 46)שם כאן מחמיר [רבינו כתנאֿקמא.
ה"י  פי"ב אסורות מאכלות בהלכות שהרי נסך, מביין יותר
- בידו גוי וסתמה מצידה, יין של חבית ניקבה שאם פסק,

כסףֿמשנה]. ראה ולמטה. הנקב שממקום היין נאסר לא

.Ê‰¯ÚÓ‰47ÈÏÎÏ ÈÏkÓ48Áelwa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â49 «¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ«
‰‡Óe „Á‡a Ba Ú‚pL ‰Ê ÔÈ¯ÚLÓ -50‰Óe¯zL ; ¿«¬ƒ∆∆»«¿∆»≈»∆¿»

,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óe „Á‡a ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË¿≈»∆ƒ¿»¿»¿∆»≈»»¿»¿ƒ»
˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿

תרומה.48)שם.47) של היורד 49)משקה בעמוד

ה"א. בפ"ז למעלה האמור "ניצוק" וזהו לכלי, מכלי
ואחד 50) מאה פי התחתון שבכלי המשקה בכל יש אם

הטיפה  אותה בטלה ונפסלה, בה שנגע המשקה בכמות
טהור. השלמות).51)והכל (ראה הי"ד פי"ד

.ÁÌBÈ Ïe·Ë52¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz ‰È‰L53epnÓ ‰ÏÙÂ ¿∆»»≈∆«¿»¿»ƒ∆
ÔÈÈ ÏL ¯Baa ‰Ú˜LÂ ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á54ÔÈia Ú‚Â »ƒ∆¿»¿»¿»«∆«ƒ¿»«««ƒ

ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ :¯BaaL55¯eaÁ BÈ‡ -56ÔÓ , ∆«ƒ«»»¿«≈ƒƒ
ÌÈÙÏÂ ‰ÙO‰57¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eaÁ -58ÒËÈt59, «»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»«ƒ»

Blk - ¯k ‰‡Ó ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ»∆«¬ƒ≈»…À
¯eaÁ60‰Óe¯z‰ ÏÒt - ÔÈi‰ ˙ˆ˜Óa Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»««ƒ»««¿»

.ÈÏk‰ Ú˜¯˜aL ˙È·ÁaL∆∆»ƒ∆¿«¿««¿ƒ

מ"ו.52) ונזהר 53)שם יין, של מבור תרומה מפריש היה
תרומה. שם עליו שקרא ביין חולין.54)מלנגוע

מצידיה.55) או החבית משפת אףֿעלֿפי 56)למעלה
שהוא  מפני נפסלה, לא - התרומה פני על צף הבור שיין
שאינו  טבולֿיום, ודוקא שבבור. ליין חיבור ואינה בכלי
ביין  שנגע טמא אבל ה"ו), פ"ז (למעלה כלל חולין מטמא
הלכות  (ראה משקין גזירת מדין ראשון היין נעשה - שבבור
התרומה. חבית את ומטמא ה"ה) פ"ז הטומאות אבות

החבית,57) בתוך התרומה גבי על הצף חולין של ביין נגע
ונתמלאה  לבור, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית כגון
(ברטנורא). הכל נפסל - שהתווסף ביין ונגע שבבור מיין

ה"א.58) פ"ב שם שלפנינו 59)תוספתא בתוספתא
יש  רבינו בדברי שגם ונראה פיטס". היה "ואם הגירסא:
נפלה  לא שהחבית פירוש, כסףֿמשנה). (ראה כך לגרוס
מאוד. גדול כלי = פיטס לפיטס. אלא בקרקע חפור לבור

סוגים 60) ובור שחבית הוא, לפיטס בור בין ההבדל טעם
ולפיכך  כלים, שניהם ופיטס חבית אבל הם. שונים

(כסףֿמשנה). מתחברים

.Ë˙Ïq‰61l‰Â ˙BÁÓ ÏL‰B·62˙¯Ëw‰Â «…∆∆¿»¿«¿»¿«¿…∆
ÌÈÏÁb‰Â63˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL ¿«∆»ƒ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆

Blk64‰˙BÁL ÌÈÏÁba ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À«∆¿»ƒ¬ƒ«∆»ƒ∆∆
‰˙BÁL ‰zÁn‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰zÁna65da - ««¿»¿«ƒƒ∆««¿»∆∆»

ÏÎÈ‰Ï ÒÎ66,ÌBÈ ÏÎa ‰˙BÁL ÌÈÏÁb Ï·‡ ; ƒ¿»«≈»¬»∆»ƒ∆∆¿»
Ì‡ ,·‰Ê ÏLÏ ÛÒk ÏL ‰zÁÓa ‰¯ÚÓ ‡e‰Lk¿∆¿»∆¿«¿»∆∆∆¿∆»»ƒ

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙67‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡ -68‡l‡ , ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ≈»∆¿À»∆»
‰n‡Ï Ô„aÎÓ69. ¿«¿»»«»

ב.61) כג, חגיגה בבלי מ"א; פ"ח בושם 62)עדיות מין
הסממנים  אחד והיא המנחות, קומצי עם שמקטירים

הקטורת.63)שבקטורת. את עליהן שנותנים אש גחלי
עצמו.64) בפני גוף הוא וקורט קורט שכל אףֿעלֿפי

שהכלי  אדומה) פרה באפר (וכן בקדשים מעלה עשו חכמים
על  זו מעלה והסמיכו זה, לענין אחד כגוף להיות מצרפם
הכתוב  עשה זהב", עשרה אחת "כף יד): ז, (במדבר הכתוב
הטומאות  אבות שאר הלכות (ראה אחת - שבכף מה כל
שאין  כלי שגם רבינו, כותב למשנתנו [בפירושו ה"ז). פי"ב
א  כד, בחגיגה הדין ומקור שעליו, מה כל מצרף תוך לו
שם]. טוב' יום 'תוספות ראה עקיבא. ר' של לדעתו
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הגחלים.65) את יום משנה 66)שגורף "בכל מג: יומא
(ביום  והיום זהב, של בתוך ומערה כסף, בשל חותה היה
הגחלים  ואותן מכניס", היה ובה זהב בשל חותה הכיפורים)

זהב.67)נתקדשו. של למחתה הגיעו מכיוון 68)שלא
יש  להקטרה.שלא בהן העזרה.69)תמשו שברצפת מרזב

בון. כר' ה"ב. פ"ג חגיגה ירושלמי

.È‰t˜Ó70ÔÈlÁ ÏL71˜È˜¯ B‡72ÔÓLÂ ÔÈlÁ ÏL ƒ¿»∆Àƒ»ƒ∆Àƒ¿∆∆
- ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ,Ô‰Èab ÏÚ Ûˆ ‰Óe¯z ÏL∆¿»»««≈∆¿»«¿«∆∆

„·Ïa ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï73ıaÁ Ì‡Â .74ÌB˜Ó Ïk - …»«∆»«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ≈»»
.ÏÒt ÔÓM‰ Ba CÏ‰L∆»««∆∆»«

סמיך.70) מ"ד.71)תבשיל פ"ב עוגה.72)טבולֿיום
ונכתב 73) חולין, מטמא אינו טבולֿיום שהרי פשוט, זה דין

שלאחריו. לדין הקדמה השמן 74)כעין את עירבב
ר"ש  (ראה השמן באותו הרקיק את לש או והמקפה,

במשנתנו). שלמה ומלאכת

.‡È˜¯È75‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÏMaL ÔÈlÁ ÏL76 »»∆Àƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¿»
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â77. ¿»«¿…»«∆»¿«»

מ"ה.75) פ"ג ירק,76)שם קלחי הרבה בתבשיל והיו
השמן. כל בהם ואין 77)ונבלע בלבד, בו שנגע הקלח

מפני  אחיד, כגוש דינם להיות הקלחים כל את מחבר השמן
הוא  עומד, שמן קצת נשאר אם אבל בירק. בלוע שכולו
וראה  ה"ו. פ"ז למעלה (ראה הקלחים כל את מצרף

יהושע. ר' בשם עקיבא כר' פסק השלמות).

.·È‰t˜n‰78ÔÈlÁ ÏL ÔÓM‰Â ÌeM‰Â ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆¿»¿«¿«∆∆∆Àƒ
Ôlk ˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL79. ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆À»

מ"ג.78) פ"ב מחבר 79)שם והוא עיקר, שהמקפה מפני
אחד. לגוש הכל את

.‚ÈÔÈlÁ ÏL ‰t˜n‰80ÔÓM‰Â81Ú‚pL ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆Àƒ¿«∆∆∆¿»∆»«
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë82. ¿¿ƒ¿»»…»«∆»¿«»
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰a¯Ó ÌeM‰ ‰È‰ Ì‡83. ƒ»»«¿À∆¿ƒ««»…

?È˙ÓÈ‡84‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ú˜a Le‚ ‡e‰L ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»»¬»ƒ»»
‰ÎB„Óa ¯fÙÓ85ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - B˙ˆ˜Óa Ú‚Â ¿À»ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»…»«∆»¿

BÚbÓ86B¯efÙa ‰ˆB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,87¯‡Le .88Ïk «»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»»
,ÔÓLa ÌeM‰ ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓa ÔÎe„Ï Ôk¯cL ÔÈÎBcp‰«ƒƒ∆«¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿∆∆
Leb Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôˆa˜Â ÔÈ˜LÓa ‡lL ÔÎc Ì‡ƒ»»∆…¿«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈
;BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰a Ú‚Â ,‰¯Ú˜aƒ¿»»¿»«»∆…»«∆»¿«»

‰Ï·c ÏL ÏebÚk Ì‰ È¯‰L89- B˙ˆ˜Ó ‡ÓË Ì‡L , ∆¬≈≈¿ƒ∆¿≈»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
.Blk ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»À

וכת"י 81)שם.80) ר"מ רומא (דפוס והשמן והשום צ"ל
במשנתנו). הגירסא וכן חולין 82)תימן, שהוא התבשיל

השום אינו כל את מצרף אינו ולפיכך טבולֿיום, במגע נפסל
מגעו  מקום נפסל ואףֿעלֿפיֿכן להיפסל, אחד לגוש והשמן
השמן  כל כשנבלע [והמדובר שבו. והשמן השום מפני
כל  את מצרפת היא - בעין טיפה נשארה אם אבל בתבשיל,
בהלכה  למעלה שביארנו כמו כולו, ונפסל תרומה של השום
שם]. ותוספות ורש"י א. מד, פסחים בבלי ראה יא.

יותר 83) השום היה "ואם שם: מפרש ורבינו המשנה, לשון
במקצת  נגע וכאשר תרומה, כדין הכל דין יהיה המקפה, מן
אמרו  בלבד שלחומרא מלשונו משמע הכל". פסול
והשום  תרומה, של כשהמקפה אבל הרוב, אחר שהולכים
מפני  כולו, את פסל - רוב הם אפילו חולין של והשמן

במשנתנו). טוב' יום ('תוספות עיקר פסל 84)שהמקפה
כולו? אותו.85)את שכותשים החתיכה 86)בשעה

שהחלק  רבינו ומפרש "טהור". כתוב: במשנה בה. שנגע
טמא. מגעו מקום אבל טהור, בו נגע הוא 87)שלא רוצה

חלקי  כל את רואים אין ולפיכך זעירים, לפירורים לכותשו
אחד. כגוש שאר 88)השום "וכן במשנתנו: גורס הגר"א

כאן. גם כך לתקן יש שלדעתו ומובן הנידוכין", כל
הדברים  כל ושאר ומפרש: גירסתנו, מקיים [בכסףֿמשנה
ולפי  כך. דינם כן גם בשמן, שום כמו במשקין נידוכים שהם

דכן"]. "ואם ולגרוס: וא"ו, להוסיף יש ראה 89)פירושו,
הי"ד. פ"ו למעלה

.„È‰qÚ90d˙lÁ ÌL ‡¯wL91,dÓB¯„a B‡ dBÙˆa ƒ»∆»»≈«»»ƒ¿»ƒ¿»
˙eMw‰ ÔÎÂ92B‡ dBÙˆa ‰Óe¯z ÌL ‡¯wLdÓB¯„a ¿≈«ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ -93˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ¿»
‰qÚ‰94‰¯ÊÁÂ dÎBzÓ d˙lÁ ‰Ïh .‰lÁ‰ ‰ÏÒÙ - »ƒ»ƒ¿¿»««»ƒ¿»«»»ƒ»¿»¿»

¯eaÁ BÈ‡ - dÎB˙Ï95. ¿»≈ƒ

א.90) הלכה פ"ב טבולֿיום חלה 91)תוספתא קדושת
מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק. מין
ששני 93) מפני והטעם, חולין. שהוא בחלק שנגע אףֿעלֿפי

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL ¯B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óe¯z98˙ÏÒÙ dÈ‡ -99ÌBÈ Ïe·Ëa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ"ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי  = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי ממאה אחד מחלק

הכהן). אהרן מזרע אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ"ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף אחד השאור  היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני והטעם, שפעולת 99)מ"ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰¯LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙B¯t104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„·Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
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בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד
המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם

הי"א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי
אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ"כ בעין, טופח משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי מפני חיבור

.ÊÈ¯OÚÓ106ÔBL‡¯107ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â ¯LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰¯‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ Ïe·Ëe ,ÔÈlÁk ÔBL‡¯ ¯ ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

¯B‰Ë - ÔÈlÁa110e¯‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ - ÌBÈ ˙Ïe·Ë112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈ¯ÙÓe115Bz˙BÂ ,116¯‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì¯˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È¯‰ :˙¯ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡¯˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰·¯Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙Ïe·Ë¿«

מ"ב.106) פ"ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך
גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה

שני 108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא
וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה

שלישי.110) עושים - וידים בפי"א 111)וטבולֿיום
הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת

שבדעתה חתי 114)חותכת.113)בחלה. הבצק כת
חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה

בכלי.115) תימן: הזה.116)בכת "י הכלי את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב
פ"א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי 120)ט). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע שלא כדי מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע ניטמא אינו כלי אבל ותיפסל,
אינו  אבן (כלי אבן בכלי שמניחתו רבינו אומר למשנתנו,

נימוקו]. מבינתי ונשגב טומאה). מקבל

.ÁÈÔÈ‚Ï121¯OÚÓ ˙È·ÁÓ e‰‡ÏnL ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰L »ƒ∆¿∆ƒ¿»≈»ƒ«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL122¯OÚÓ ˙Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ∆…ƒ¿»¿»¿»«¬≈¿««¬≈

CLÁzL ¯Á‡ ˙È·ÁaM ‰Ó ÏÚ123‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ««∆∆»ƒ««∆∆¿«¬≈¿»
„Ú ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÈOÚ dÈ‡L ÈÙÏ ;‰¯B‰Ë¿»¿ƒ∆≈»«¬≈¿««¬≈«
ÏL BLÓL ·È¯ÚÈ CLÁzL ¯Á‡Â ,B‡z ÈÙk CLÁzL∆∆¿«¿ƒ¿»¿««∆∆¿««¬ƒƒ¿∆

˙È·Á‰ ‰¯aL .¯‰ËÈÂ ÔÈ‚Ï124- CLÁzL Ì„˜ »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆»ƒ…∆∆∆¿«
BÏ·Ëa ÔÈ‚l‰125dÏ·Ëa ˙È·Á‰ - ÔÈ‚l‰ ¯aL ;126. «»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»

מ"ד).121) (שם מעשר.122)כד קדושת 123)תרומת
השמש. שקיעת לפני עליה יחול לא מעשר תרומת

שבתוכו.124) המשקה כל שלא 125)ונשפך מעשר
שנאבד  מפני טבל. נקרא - מעשר תרומת ממנו ניטלה
נשאר  כך ומתוך תרומה, שבכד המשקה נעשה לא המעשר

מעשר. תרומת ממנו להפריש וצריך שהיה, כמו טבל
שם 126) עליו שחל לפני נשפך שבכד השמן או שהיין מפני

מעשר. תרומת

.ËÈ‰OBÚ - ‰c ˙ÏÈÚaÓe ˙Ó ˙‡ÓhÓ ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒÀ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆
„a‰ ˙È·a127ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L ÔÎÂ .128ÔÈOBÚ - eÏ·hL ¿≈««¿≈¿»«¿≈ƒ∆»¿ƒ
˙B¯‰Ëa129‰·ÊÂ ·fÓ ıeÁ .130Ô‰lL ÈÚÈ·Ma131, ƒ¿»ƒ»¿»»«¿ƒƒ∆»∆

‡ÏÂ „a‰ ˙È·a eOÚÈ ‡Ï - eÏ·hL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»¿…«¬¿≈««¿…
e‡¯È ‡nL ,˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È132ÌÈ‡ÓË e‡ˆÓÂ ƒ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ È¯‰L ;Ú¯ÙÓÏ133e¯‡aL BÓk ,134. ¿«¿≈«∆¬≈¿ƒ∆«…¿∆≈«¿

שמנם.127) להוציא זיתים בו שסוחטין כגון 128)מקום
ובעילת  מת טומאת מפרט רבינו בשרץ. או בנבילה נוגע
הטמאים  כל כלל ואחרֿכך ימים, שבעת טמאים שהם נדה,

שהרי 129)האחרים. לגופה, צריכה אינה זו בבא
לנגוע. מותרים במעשר שאפילו יז) (בהלכה כבר השמיענו
[ואפשר  השניה. לבבא הקדמה כעין כאן הדברים וכפל
שנעשו  חולין פוסל אינו שטבולֿיום להשמיענו שהתכוון

תרומה]. טהרת שבעה 130)על לספור מחוייבים שהם
זוב. מראיית נקיים ספירת 131)ימים של השביעי ביום

ואעפ"כ  טבולֿיום, ככל ודינם ביום, לטבול שמותרים נקיים
בטהרות. יגעו החמה.132)לא שקיעת לפני זוב

הספירה 133) ימי כל סותרים הטבילה, אחר ראו אם אפילו
להתחיל  וצריכים לטומאתם וחוזרים מזוב, נקיים שהיו
ב  כט, בנדה ולטבול. אחרים נקיים ימים שבעת ולספור
לבעלה. טהרה לענין שמעון, ר' בשם זו חששא נאמרה

הי"ד.134) פ"ו ביאה איסורי בהלכות

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כך 1) ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר

אוכל  בהם ונגע שקרשו והחלב והגריסים הרוטב נימוחו.
קפואים  כשהם או וקפאו, משקין כשהם נטמאו ראשון.
ממנו  ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו

טמא  זיתים של גוש וכו'. לגת מקובץ גרגיר שהיה ים
משקין  בהם בלועים שהיו עצים והוסק. לתנור והשליכו
זיתים. של בריחיים שנמצא שרץ בתנור. והסיקם טמאים
כיכרות  טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת
באחד  שרץ ונגע משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש
הטומאה  אב ונגע החבית בעובי הנעשה אבעבוע ודין מהן.

שבאבעבוע. במשקה

.‡L·c‰ B‡ ÔÓM‰2e‡ÓËpL3eL¯˜ Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿«∆ƒ¿¿¿««»»¿
,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - eÁBn Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿»

ÔÈ˜LÓk Ô‰L ÈtÓ4¯Á‡ e‡ÙwL Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ¿««ƒ∆»¿««
.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

תחילה 2) השמן אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ג בטהרות
שם, רבינו ופירש הדבש". אף אומרים, וחכמים לעולם.

קרשו. ואחרֿכך שנטמאו ודבש בשמן ונעשו 3)שמדובר
משקין. כדין לטומאה שהם 4)ראשון בזמן אפילו

לדבריו  סתירה בזה ואין למשנתנו). בפירושו (רבינו קרושים
מפני  משקה, ולא אוכל לא אינו קרוש ששמן הי"ט פ"א
אדם, למאכל עי"ז ונפסל שקרש טהור בשמן שם שמדובר
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שנטמא  בשמן מדובר וכאן טומאה, מקבל אינו ולפיכך
שייפסל  עד ממנו יורדת הטומאה אין קרש ואחרֿכך
שאמר: ומה הי"ח. פ"ב למעלה כאמור כלב, מאכילת
וקפאו  נימוחו שאפילו להשמיענו, בא נימוחו" "ואחרֿכך

כאן). כסףֿמשנה (ראה כמשקה דינם - פעמים אלף

.··Ë¯‰5Ô‰ È¯‰ - eL¯wL ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰Â »…∆¿«¿ƒƒ¿∆»»∆»¿¬≈≈
ÔÈÏÎ‡k6‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆe ,7ÏÎ‡ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . »√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»«»∆…∆

‰˜LÓ Ô‰a ‰È‰ .ÌÈiL eOÚ - ‰˜LÓ B‡ ÔBL‡ƒ̄«¿∆«¬¿ƒƒ»»»∆«¿∆
ÁÙBË8.‰‡ÓËÏ ‰lÁz Ô‰Â ÔÈ˜LÓk Ô‰ È¯‰ - ≈«¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»¿À¿»

È¯‰ - eL¯˜Â Ôk ¯Á‡ e‡Ù˜Â ÔÈ˜LÓ Ô‰Lk e‡ÓËƒ¿¿¿∆≈«¿ƒ¿»¿««≈¿»¿¬≈
ÌÈiL Ô‰9ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡ BÓk ,10. ≈¿ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈÈeÙ˜ Ô‰Lk e‡ÓË11Ì‡ :ÔÈ˜LÓ eOÚÂ eÁBnÂ ƒ¿¿¿∆≈¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒƒ
ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰12ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -13eÈ‰ ; »¿≈»¿À»¬≈««¿ƒ¿ƒ»

‰tË ‰ÁBnpLkL ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿≈»««¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ƒ»ƒ»
‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯14‰ÁBnpL ‡ÓË ÏÎ‡ ƒ»ƒ¿≈¿«≈»…∆»≈∆ƒ»

epnÓ15eÁBnpL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËz ‰th‰ ‰˙B‡Â , ƒ∆¿»«ƒ»¿«≈»««¿ƒ∆ƒ
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ËÁqL ˙Ó ‡ÓË ÔÎÂ .‰È¯Á‡«¬∆»¿≈¿≈≈∆»«≈ƒ«¬»ƒ

‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ :e¯LÎ‰L16ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ∆À¿¿ƒ»¿≈»¬≈««¿ƒ«¿ƒ
‰˜Ln‰ ÌB˜Óa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó17; ≈∆¿ƒƒ¿«∆…ƒ«ƒ¿««¿∆

‰˜Ln‰L18ÏÎ‡a „˜ÙÓk19¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ el‡Îe20. ∆««¿∆¿À¿»»…∆¿ƒ«≈
ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ Ô˙B‡ eÈ‰»»≈ƒ«¬»ƒ»≈ƒ¿≈»¬≈««¿ƒ
‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;ÔÈ‡ÓË Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿≈ƒ∆≈»∆»»ƒ»ƒ»

‰ˆÈ·kÓ ˙‡ÓË21‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‰‡nËÂ ƒ¿≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ»»
ËÁBq‰‰·ÊÂ ·Ê22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23¯b¯b ËÁÒ elÙ‡ , «≈»¿»»¿«≈»∆¬ƒ»««¿≈

‰˜Ln‰ - ‰˜Lna Ú‚ ‡ÏÂ ¯LÎ‰ ‡lL È„ÈÁÈ „Á‡∆»¿ƒƒ∆…À¿«¿…»«««¿∆««¿∆
‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«»
BÓk ,ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‡OpL ·f‰L ,·f‰«»∆«»∆»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿

e¯‡aL24‡ÓË ·ÏÁ‰ - ÊÚ‰ ˙‡ ·ÏÁL ·Ê ÔÎÂ .25; ∆≈«¿¿≈»∆»«∆»≈∆»»»≈
·f‰ ‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯‰ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL26. ∆≈»∆»»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈¿«»«»

מ"א.5) משקין.6)שם גזירת עליהם חל ולא
אינם 7) כך חישב שלא זמן וכל לאוכלם, יחשוב שהאדם

(למעלה  כלל טומאה מקבלים ואינם משקין ולא אוכלין
ה"ד). ופ"ד ה"כ, הנוגעת 8)פ"א היד את להרטיב כדי

להטפיח" עלֿמנת ל"טופח שהכוונה מפרש [הרע"ב בו.
רבינו  שגם ואפשר בנגיעתה, תרטיב שנרטבה שהיד פירוש,
במקומות  כדרכו המשנה, לשון שנקט אלא לכך, התכוון

שהאוכל 9)רבים]. מפני הראשונה, בטומאתם נשארו לא
חדש. גוף במגע 10)הוא נטמאה שנקרשה טיפה שכל

שהוא, בכל טומאה מקבל שאוכל הטמאים, במשקין
אם  אפילו ולפיכך שהם, בכל אחרים מטמאים ומשקין
לשמן  אלה בין ומה הקרוש. נטמא מכביצה פחות המשקין
דינם  קפאו שאפילו שם שאמרנו הקודמת, שבהלכה ודבש
שלא  עד כלֿכך נקפאים אינם ודבש ששמן מפני כמשקין?
בפירושו). (רבינו שהיא לחלוחית כל בהם תישאר

מכביצה.12)שם.11) פחות היה אם וכלֿשכן
הם 13) שהמשקין מפני ממש, טהורים שהם מפרש רבינו

בדין  ג, הערה למעלה (ראה מעולם נטמא שלא חדש גוף
לא  כן גם הטמא באוכל והנגיעה משקין), כשהן נטמאו

באוכל  נשאר לא כלשהוא כשנימוח כי המשקין, את טימאה
אחרים  מטמא אינו אוכלין מכביצה ופחות כביצה, שיעור

ה"א). פ"ד בכביצה.14)(למעלה שמשקין 15)בנגיעה
ה"ב). (שם שהן בכל אחרים מטמאים וגם מתטמאים

ממנה.16) פחות שנעשה 17)או משקה במקום כבר
כביצה. בו שאין טהורים.18)אע"פ לדין נימוק

נתון 19) הוא כאילו אלא אוכל, שהוא לזג מחובר אינו
הטמא,20)בכלי. בזג מהנגיעה מתטמא המשקה ואין

פסחים  יוחנן, (רבי סחיטתו לפני משקה נעשה שאינו מפני
לשיעוריה. ליתיה להו סחיט לכי ב): אףֿעלֿפי 21)לג,

עצמם  ובזגים טהור, הוא ובזיתים בזגים המופקד שהמשקה
את  להשלים הטהור המשקה עמהם מצטרף כביצה, אין

מת). טמא ד"ה שם, פסחים (רש"י המשך 22)השיעור
שם. ויולדת.23)המשנה, משכב 24)נדה מהל' פ"ח
ה"ב. בו.25)ומושב נגע לא את 26)אפילו שהזיז מפני

ממקומו. החלב

.‚‰¯„˜27ÔÈL·k ‰‡ÏnL28e‡ˆÈÂ ÔÈlÁ ÏL ¿≈»∆¿≈»¿»ƒ∆Àƒ¿»¿
Ì‰ÈÏÚ29‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰¯„wÏ ıeÁ30ÔBL‡¯ B‡ ¬≈∆«¿≈»¿»«««À¿»ƒ

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·e‚p‰ ÌB˜na ‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa¿»∆∆«¿≈»«»«»««ƒ∆≈
¯B‰Ë Ïk‰Â ‡ÓË ‡e‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa31¯ÊÁ .32 ∆»∆¿≈»»≈¿«…»»«
daL ÔÈ˜Ln‰ ˙‡ ‡nË - ‰¯„wÏ33˙‡ÓËÂ , «¿≈»ƒ≈∆««¿ƒ∆»¿ƒ¿»

‰¯„w‰34‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa Ú‚ .ÔÈL·k‰ ÏÎÂ «¿≈»¿»«¿»ƒ»«¿»∆∆«¿≈»
‰˜LÓ Ba ‰È‰Â35Ïk‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa LÈ Ì‡ , ¿»»«¿∆ƒ≈∆»∆¿≈»«…

‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆
‰¯„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰¯„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»

‰¯„w‰ ‰˙È‰37‰Óe¯z ÏL ÌÈL·k ‰‡ÏÓ38¯ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈
ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡¯Â ÌBÈ Ïe·Ë d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜¯i‰ - B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰¯„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ"א.27) פ"ב בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף ורבינו "ונגעה", סתם כתוב
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ
ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק לגמרי מובדל הוא

בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר
מטמא 33) בחולין שני שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו

תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין
ה"א). פ"ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על

במשקה. נגע ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני
רבינו  פירוש לפי [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי  אחרת שיטה משאנץ ולהר"ש מת". טמא מגע
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב מפני
בסיפא  שגם רבינו כותב למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני נפסל והירק בחולין, מדובר
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כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק
מ"ב) פ"ב יום (טבול ששנינו מפני כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק. העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק
ה"ה). פ"י טבול40ֿ)הטומאות במגע שנטמאו שמשקין

ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈ¯LÎÓ ÌÈ·Ú ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ ¯b¯‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44¯B‰Ë ˙b‰ -45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈ·Ú47ËÈ·Úa ÌÈÎeÓ48È¯‰L ,ÔÎ¯„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB¯49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË - ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa ¯b¯b‰ L‡¯aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈ·Ú52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ¯„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e¯‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰È¯Á‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ"ה.41) פ"י טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני
ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות

ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי משקה מעט יש כך ומתוך
שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח שמהם

הולך 48) אינו מהענבים הזב והמשקה מנוקב, בלתי כלי
טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך

אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ"א פ"א [במכשירין
בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע נטמאה המשקה וטיפת

הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא
אחרים. ה"ב.54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56¯aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â ¯epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
‰tË ‰‡ˆiLkL ;¯epz‰ ‡ÓË - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È Leb‰«»≈ƒ¿≈»ƒ¿»««∆¿∆»¿»ƒ»
,CÎÈÙÏ .¯epz‰ ˙‡ ‰‡nËÂ ,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ˙Á‡««ƒ¿≈¿«≈»¿ƒ¿»∆««¿ƒ»

ÔÈ¯e¯t ÔÈ‡Óh‰ ÌÈ˙Èf‰ eÈ‰ Ì‡58elÙ‡ ,Leb ÔÈ‡Â ƒ»«≈ƒ«¿≈ƒ≈ƒ¿≈»¬ƒ
¯B‰Ë ¯epz‰ - ‰‡Ó Ô‰59. ≈≈»««»

מ"ב.55) פ"ג אחד.56)שם גוש ונעשו נדבקו הזיתים
הגוש.57) מן שמן הפליט הגירסא 58)והחום במשנה,

מתכוונות  הגירסאות ושתי במשמעות, הבדל ואין "פרודין".
אחד. לגוש נתחברו שלא לא 59)לזיתים הנפלט שהשמן

כביצה. בשיעור נגע

.ÂÌÈˆÚ60- Ô˜Èq‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ì‰· eÚÏ·pL ≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»
‡ÈˆB‰ elÙ‡Â .ÌÈˆÚa eÏËa È¯‰L ,¯B‰Ë ¯epz‰««»∆¬≈»¿»≈ƒ«¬ƒƒ

eÏÙpL ÌÈˆÚ‰61,BBˆ¯Ï eÏÙÂ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ »≈ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯epz‰ - Ô˜Èq‰Â¿ƒƒ»««»¿≈««ƒ∆¬≈∆

Ì‰a ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ÔÈ‡nË˙Ó62Ì˜ÈqÈ ‡ÏÂ .63 ƒ¿«¿ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ»∆¿…«ƒ≈
˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa ‡l‡64‡Óh‰ Ì˜ÈqÈ ‡lL ‰¯Êb .65, ∆»¿»«ƒ¿¿≈»∆…«ƒ≈«»≈

.¯epz‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ì‰ÈÏÚL ÔÈ˜Ln‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿««¿ƒ∆¬≈∆¿«¿ƒ∆««

מ"י.60) פ"ד שיפלו.61)מכשירין מפני 62)צ"ל
האש. מחום במקומם ּכלים הטמאים עצים 63)שהמשקין ִָ

משקין. עליהם ואףֿעלֿפי 64)שנפלו בטהרה. שנשמרו
כלים. מטמאים אינם ידיים טומאת מחמת שנטמאו שמשקין

טופח.65) משקה כשעליהם

.Êı¯L66ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌÈÁ¯a ‡ˆÓpL67‡ÓË ÔÈ‡ - ∆∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ≈»≈
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡68Cl‰Ó ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡ .69Ïk‰ - ∆»¿«»ƒ»»«¿∆¿«≈«…

,Blk ‡ÓË ‰˜Ln‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆ƒ¿»ƒ¿»««¿∆ƒ¿»À
Èab ÏÚ ‡ˆÓ .ÌÈ˙Èf‰ Ïk ˙‡ ‡nËÓ ÔÓM‰Â¿«∆∆¿«≈∆»«≈ƒƒ¿»««≈

ÔÈÏÚ‰70ÔÈ„ca‰ ÔÓ eÏ‡LÈ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ71. ∆»ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒƒ¿¬ƒ««»ƒ
eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡ Ì‡72ÔÈÓ‡ -73ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓ .74 ƒ»¿…»«¿∆¡»ƒƒ¿»«

Leb‰ Ïk ‡ÓË - ÌÈ˙ÈÊ ÏL75e¯‡aL BÓk ,76. ∆≈ƒƒ¿»»«¿∆≈«¿
‡ˆÓ77ÔÈ¯e¯t ÌÈ˙ÈÊ Èab ÏÚ78‰ˆÈ·Îa Ú‚B ‡e‰Â79 ƒ¿»««≈≈ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»

‰˜Ln‰ ‡nËÓ ‰ˆÈ·k ‡e‰L ÏÎ‡‰L ;‡ÓË Ïk‰ -«…»≈∆»…∆∆¿≈»¿«≈««¿∆
Ô‰a ·¯ÚÓ‰80eÈ‰ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‡L ‡nËÓ ‰˜Ln‰Â , «¿…»»∆¿««¿∆¿«≈¿»«≈ƒ»

‰hÓlÓ ‰˜Ln‰Â ÔÈ¯e¯t Èab ÏÚ ÔÈ¯e¯t81ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««≈≈ƒ¿««¿∆ƒ¿«»««
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰ˆÈ·Îa Ú‚pL Èt82. ƒ∆»«ƒ¿≈»≈»≈∆»¿«»

מ"ח.66) פ"ט הזיתים 67)טהרות את שנותנים לפני
בבית  שיוציאו כדי בריחיים, אותם טוחנים סחיטתם, במקום

והאבנים. הקורות בלחץ שמנם כל שנגע 68)הבד הזיתים
הטהורים, את מטמאים אינם הטמאים והזיתים השרץ, בהם

כביצה. מהם באחד שאין הזיתים.69)מפני בכל ונוגע
כלל.70) טומאה מקבלים ואינם אוכלין, שאינם
חבר,71) שטיהרם הארץ בעמי ומדובר הבד. בית פועלי

הבד. בבית אותם גורס 72)ומעסיק [הגר"א בשרץ.
בזיתים]. נגע לא השרץ פירוש: נגע", "לא במשנתנו

היינו 73) הטהרות, על נאמן אינו עםֿהארץ שאמרו מה
משכב  הל' (ראה נאמן אחרים של על אבל שלו, בטהרות

ה"ג). פי"ג אחד.74)ומושב לגוש שנדבקו זיתים
אחד.75) כגוף שבאום הזיתים כל את למעלה 76)דנים

שם. הערות, ראה הט"ז. מ"ט.77)פ"ו האום 78)שם
קטנים. גושים לכמה שיש 79)התפורר בפירור נגע השרץ

רבינו  של לשונו את ולפרש לדחוק [עלינו כביצה. בו
פסק  שהרי כאן, ביאורנו לפי מפורדים" "זיתים במשנתינו
מן  זיתים חצאי ששני הי"ב, הטומאות אבות מהל' בפ"א
ואפילו  אחת, בבת נגעו אם אפילו מטמאים אינם הנבילה
אבל  דבוקים, הזיתים שאין וכלֿשכן אדם בידי נדבקו
פ"ו  ראה חיבור. שהם למעלה נתבאר גוש, ונעשו כשנדבקו

דבר]. של טעמו שאינו 80)הט"ז מועט במשקה מדובר
אם  אבל אחד, כגוש דינם שיהיה הפירורים כל את מחבר
מונח  כשהשרץ אפילו הכול, נטמא בעין שמן כולם תחת יש
מצרפם. שהמשקה מפני מכביצה, פחות פירור על

השרץ.81) בו שנגע בפירור נוגע שהפירור 82)ואינו מפני
במשקה. נוגע אינו הטמא

.Áı¯‡‰ ÌÚ83˙BÏBkL‡a Ú‚Â ˙‚Ï ÂÈ„È ËÈLB‰L «»»∆∆ƒ»»¿«¿»«¿∆¿
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˙b‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ÏBkL‡ -84dlk ∆¿¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿««À»
˙BÏBkL‡‰ ÔÈ˜ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë85‰Ê ˙B·È·qL ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ∆

.˙b‰ ¯‡L ÔÈ·e BÈa ÏBkL‡‰»∆¿≈≈¿»««

ב.83) עה, זרה עבודה שאינם 84)בבלי, שבגת הענבים
זה. באשכול אשכולות,85)נוגעים להם אין זיתים אבל

ונראה  בו. הנוגעים כל נטמאו - אחד בגוש נגע אם ולפיכך
עםֿהארץ, בטומאת חכמים שהקילו מהדברים אחד שזה
שבגת  האשכולות כל נטמאו - באשכול טמא נגע אם אבל

מחברם. כשהמשקה

.Ë˙Ùb‰86ÌÈbf‰Â87‰¯‰Ëa eOÚpL88Ô‰ÈÏÚ eÎÏ‰Â «∆∆¿««ƒ∆«¬¿»√»¿»¿¬≈∆
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈ‡ÓË89el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿««»»¿≈∆«¿ƒ¬≈≈
‰¯‰Ëa eOÚ ‰lÁznL ,ÔÈ¯B‰Ë90eOÚ Ì‡Â . ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»«¬¿»√»¿ƒ«¬

‰‡ÓËa ‰lÁzÓ91ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈÂ92. ƒ¿ƒ»¿À¿»¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

מ"ו).86) פ"ט (כלים שמנם סחיטת אחר זיתים של פסולת
דריכתם.87) אחר הענבים ונדרכו 88)פסולת נסחטו

טהורים. את 89)עלֿידי במשנתינו גורס אינו הגר"א
ומפרש  "ויצאו". וגורס ואו, ומוסיף "ואחרֿכך", המלים
שגם  להניח ויש המשקין. יצאו הטמאים דריכת שעלֿידי
בתוספתא  הגירסא היא וכך כך. גורס הוא כאן רבינו בדברי

ה"א. פ"ג שהמשקין 90)טהרות מבואר, שם בתוספתא
סר  וכאשר ודריכה, סחיטה בשעת יצאו הפסולת שבתוך
הטמאים  דריכת מחמת יוצאים וכשהם ונבלעו, חזרו הלחץ
מ"ח) (פ"ו במכשירין ושנינו בעלים, רצון בלי יוצאים
טומאה  מקבלים אינם בעלים, לרצון שלא שיצאו שמשקין
לרצון, יצאו שמתחילה ואףֿעלֿפי שם). רבינו, פירוש (ראה
כמשקין, ואינם כפסולת דינם הפסולת בתוך שנבלעו כיון

(הגר"א). לרצון שיצאו צריך שם.91)ולפיכך תוספתא,
וכשנבלעו 92) לרצון, שהיו ראשונה בדריכה שנטמאו מפני

(הגר"א). טומאתם מהם ירדה לא בפסולת

.ÈÔÈ„ca‰93ÔÈÒÎpL94ÔÈ‡ˆBÈÂ95ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓe ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
„a‰ ˙Èa CB˙a96ÌÈ˙ÈÊÏ ÔÈ˜LÓ ÔÈa LÈ Ì‡ ,97È„k ¿≈««ƒ≈≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

ı¯‡a Ô‰ÈÏ‚¯ ˙‡ e·biL98;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ È¯‰ - ∆¿«¿∆«¿≈∆»»∆¬≈«≈ƒ¿ƒ
¯B‰Ë - ÂÈ„Èa ‡lL ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚Bp‰L99 ∆«≈«¿«¿ƒ¿≈ƒ∆…¿»»»

˙B¯kk .L„˜Ï elÙ‡Â100˙Bnb Ô‰a eÈ‰L L„w‰ «¬ƒ¿…∆ƒ¿«…∆∆»»∆À
ı¯M‰ Ú‚Â ,L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓ eÈ‰ ˙Bnb‰ CB˙·e¿«À»«¿ƒ∆…∆¿»««∆∆
‰iLe ‰iLa ‰BL‡¯ ‰Ú‚Â ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈLÈÏLa101, ƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»À»ƒ¿À¿»

Ôlk Ô‰ È¯‰ L„w‰ ˙aÁÂ ˙BnbaL ‰˜Ln‰ ÈtÓƒ¿≈««¿∆∆«À¿ƒ««…∆¬≈≈À»
Ô‰a ÔÈBÓ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓk102˙B¯kk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆≈ƒ»∆¬»ƒ»ƒ¿

‰ÏeÒt „·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ¯kk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z103, ¿»¬≈«ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿»
¯B‰Ë ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÈÏMÓe104ÁÙBË ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒƒ»»¿»»¿ƒ»»«¿∆≈«

ÔlÎÂ .˙B‡ÓË Ïk‰ ‰Óe¯˙a Û‡ - ˙B¯kk‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ»«ƒ¿»«…¿≈¿À»
˙BiL105‡È‰L ı¯M‰ da Ú‚pL ‰BL‡¯‰ ÔÓ ıeÁ , ¿ƒƒ»ƒ»∆»«»«∆∆∆ƒ

ÔBL‡¯106. ƒ

מ"ב).93) פ"י (טהרות 71 הערה ה"ז, לעיל ראה
הבד.94) שבחוץ.95)לבית בזיתים נוגעות ורגליהם

רגליהם.96) פנוי.97)ונרטבו מקום אגב 98)שבחוץ
נטמאו 99)הילוך. הרגלים, לנגב כדי מקום וכשאין

ברגלים  ומדובר רגליהם. שעל הטמאים המשקין מן הזיתים
משקין  שהרי הנעליים, נטמאו נעליים כשעליהן אבל יחפות,

הזיתים. את מטמאות והן כלים, פ"א 100)מטמאים שם
אם 101)מ"ט. אפילו לטומאה, ראשון שהם משקים, כדין

הטומאה. בולד [במשנתינו 102)נגעו וכו'. ושני ראשון
נעשו  שהמשקין רבינו, שם ומפרש טמאות", "כולן כתוב
בו  חזר וכאן שניות, והן הכיכרות את ומטמאים ראשון
כאן  שהתכוון לומר, אפשר ובדוחק ראשון. שכולן ואומר

שבגומות]. המשקין היא 103)לכל שהראשונה מובן
שם: ששנינו כמו לטומאה, שני היא והשנייה ראשון,

אחד". ופוסל שנים תרומה.104)"מטמא אוכל כדין
משקים 105) כדין ראשון, ונעשו נטמאו שעליהם המשקין

שניות. נעשו בהם שנגעו והכיכרות בשני, או בראשון שנגעו
בשרץ.106) שנגעה מפני

.‡ÈÚeaÚ·‡107È·Úa ‰OÚp‰108˙È·Á‰109‡e‰ È¯‰Â ¬«¿«««¬∆»√ƒ∆»ƒ«¬≈
¯ÈÂ‡Ï ÚeaÚ·‡‰ ·w Ì‡ ,dcˆa ¯Á‡ ÈÏk BÓk¿¿ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ«»¬«¿««¬ƒ

‰Ê „‚k ‰Ê ıeÁÏ ¯Á‡ ·˜ ·wÂ ˙È·Á‰110B‡ , ∆»ƒ¿ƒ«∆∆«≈«∆¿∆∆∆
‰ÏÚÓÏÓ ÔBˆÈÁ‰Â ‰hÓlÓ ÈÓÈt‰ ·˜p‰ ‰È‰L111, ∆»»«∆∆«¿ƒƒƒ¿«»¿«ƒƒ¿«¿»

·‡ Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ‡ÏÓ ˙È·Á‰Â ÚeaÚ·‡‰ ‰È‰Â¿»»»¬«¿«¿∆»ƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ»««
˙BÚeaÚ·‡aL ‰˜Lna ‰‡Óh‰112Ïk e‡ÓË - «À¿»««¿∆∆»¬«¿ƒ¿¿»

aL ÔÈ˜Ln‰˙È·Á113„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰ ‰˙È‰ . ««¿ƒ∆∆»ƒ»¿»∆»ƒÀ∆∆»ƒ
ÏÈ˙t114˙n‰ Ï‰‡a ‰e˙e115·˜p‰ ÈtÓ ˙‡ÓË - »ƒ¿»¿…∆«≈ƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆

d¯ÈÂ‡Ï LlÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê ÚeaÚ·‡aL116ÔÎÂ . ∆«¬«¿«∆∆¬≈¿À»«¬ƒ»¿≈
‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÙaL ÚeaÚ·‡aL ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«∆∆∆»¬«¿«∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
„ÈÓˆa ˙Ïv dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ¿«»¬≈≈»ƒ∆∆¿»ƒ

ÏÈ˙t117ÚeaÚ·‡a ‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;118- »ƒ¬»ƒ»«««À¿»»¬«¿«
Ô‰Ó ÔÈÏc·Ók Ìp‰Â ,˙È·ÁaL ÔÈ˜LÓ e‡ÓË ‡Ï119. …ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À¿»ƒ≈∆

מ"ח.107) פ"ב של 109)בדופן.108)טבולֿיום חביות
הן  ולפעמים בכבשן, אותן ושורפים מטיט, נעשות חרס
בדפנותיהן. חלולים אבעבועות כעין מעלות

ונשפכים 110) הפנימי, בנקב נכנסים שבחבית והמשקין
החיצון. הנקב דרך הללו,111)לחוץ המקרים בשני

הנקב  למקום עד שבאבעבוע לחלול הנכנסים המשקין
שם. מתעכבים החיצון.112)החיצון בנקב נגע

למשקין 113) מחוברים שבאבעבוע שמשקין מכיון
טבולֿיום  אפילו אלא הטומאה, אב דווקא ולאו שבחבית.
להשמיענו  האחרונה הבבא משום הטומאה אב ונקט מטמא.
ראה  ישראל'. ('תפארת מטמא אינו הטומאה אב שאפילו

יפה.114)ראב"ד). ומחובר מהודק כלי 115)כיסוי
באוהל. מתטמא אינו פתיל צמיד מוקף ואינה 116)חרס

צד. מכל אוויר 117)סגורה לכניסת פתוחה היא שהרי
שמלמטה.118)ומשקין. החיצון המשקין 119)בנקב

לחוץ  תיכף יוצאים שמלמעלה הנקב דרך לאבעבוע הנכנסים
למעלה  שאמרנו כניצוק זה והרי הימנו, שלמטה הנקב דרך
מפרש, שני בפירוש [הר"ש חיבור. שאינו ה"א) (פ"ז
כלי  תורת עליו אין בו מתעכבים אינם שהמשקין שאבעבוע

מגבו]. מטמא אינו חרס וכלי הדופן, כגב ודינו כלל,

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



קכט oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xc` b"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תש"פ  אדר כ"ג חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם,1) כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין יבאר

הכשר. צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה

.‡e¯‡a ¯·k2Ô‰ „·Ïa ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«≈
˙B¯t ÈÓ ÔÈÈe¯˜ ¯‡M‰Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ B‡ ÔÈ‡nË˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ≈≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·LÂ .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ì‰È˙B„ÏBz - eÈnL3Ì‰a ‡ˆBik4. ∆»ƒ¿≈∆«≈»∆

אלו.2) מהלכות ב הלכה א הבאות 3)בפרק בהלכות
הן. מה תולדות -4)יבואר המשקין לדין שווה דינם

האבות.

.·ÔÓe ÔÊ‡‰ ÔÓe ÔÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ì‰ ÌÈn‰ ˙B„ÏBz¿««ƒ≈«≈ƒ»«ƒƒ»…∆ƒ
ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,Ì„‡ Èa ÈÏ‚¯ ÈÓe ,‰t‰ ÔÓe ÌËÁ‰«…∆ƒ«∆≈«¿≈¿≈»»≈¿ƒ≈
ÔÈa ,Ô‰ ÔÈ˜LÓ - Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ el‡ Ïk .ÌÈpË¿̃«ƒ»≈«¿ƒƒ»»»«¿ƒ≈≈
.BzÚ„Ï ‡lL e‡ˆiL ÔÈa Ì„‡ ÏL BzÚ„Ï e‡ˆiL∆»¿¿«¿∆»»≈∆»¿∆…¿«¿

˙ÁÓpL ÁÏn‰Â ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ÈÓ Ï·‡5ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¬»≈«¿≈¿≈»¿«∆«∆ƒ¿«¬≈≈¿≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ,˙B¯t≈…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

נוזל.5) ונעשה נמס

.‚˙˙BM‰ Ìc‰ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ Èen‰ Ìc‰6˙ÚLa «»«»ƒ««¿ƒ«»«≈ƒ¿«
‰ËÈÁL7Ï·‡ ;ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÙBÚ‰Â ‰iÁ‰Â ‰Ó‰a‰ ÔÓ ¿ƒ»ƒ«¿≈»¿««»¿»«¿ƒ¬»

Áelw‰ Ìc8¯ÈLÎÓ BÈ‡ -9È¯‰Â Ô‰ ÌÈiÁ ÔÈ„ÚL , ««ƒ«≈«¿ƒ∆¬«ƒ«ƒ≈«¬≈
Ìc ÊzÂ ËÁBM‰ .‰Êw‰ Ì„Ï B‡ ‰kÓ Ì„Ï ‰ÓB„ ‡e‰∆¿««»¿««»»«≈¿ƒ«»

ÔÓÈÒ ÔÈa Ìc‰ Áp˜˙Â ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ10ÔÓÈÒÏ11È¯‰ - «»√»ƒ¿ƒ¿«««»≈ƒ»¿ƒ»¬≈
˜ÙÒ ‰Ê12‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈÏBz CÎÈÙÏ . ∆»≈¿ƒ»ƒ»»…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO13B‡ÈˆB‰L Ì„‡ ÏL ‰Êw‰ Ìc :Ìc‰ ˙B„ÏBz . ¿ƒ¿«»««»»∆»»∆ƒ
‰i˙LÏ14BÈ‡Â ¯B‰Ë - ‰‡eÙ¯Ï B‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒƒ¿»»¿≈

˙BÙBÚ·e ‰iÁ·e ‰Ó‰aa ‰ËÈÁL Ìc ÔÎÂ .¯ÈLÎÓ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿≈»««»»
ÔÈ‡Óh‰15Ì„Â ,ÈÚ¯‰ ÌÚÂ ‰Ál‰ ÌÚ ‡ˆBi‰ Ìc‰Â , «¿≈ƒ¿«»«≈ƒ«≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯Oa‰ ˙ÈˆÓ˙Â ,˙BÚeaÚ·‡‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿»¬«¿¿«¿ƒ«»»»≈≈»
ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»¬≈≈ƒ¿»≈

B¯O·k - ı¯M‰ Ì„Â .˙B¯t16.¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‡nËÓ , ≈¿««∆∆ƒ¿»¿«≈¿≈«¿ƒ
Ba ‡ˆBik eÏ ÔÈ‡Â17. ¿≈»«≈

לאט.6) לאט בין 7)זב שחיטה דם מנו שם במכשירין
שנינו: י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם, תולדות
ודם  כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם "מניין
אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים

בכוח.8) הפצע מן -9)המתפרץ ישתה" חללים "ודם
א). לו, (חולין מכשיר שאינו הקילוח לדם פרט

רוב 10) לשחוט וצריך שחיטה סימני שני הם והקנה הוושט
בבהמה. לפני 11)שניהם שיצא והדם אחד סימן חתך

אוכלין. על נפל השני אם 12)חיתוך שם איבעייא
לא. או האוכלין לפני 13)הוכשרו בנתקנח ודווקא

גמר  אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת
שם. הגמרא מסקנת הדם. באותו לבהמה,14)השחיטה

משקה. אותו עושה מחשבתו לגוי, מכשיר.15)או אינו

איש. מפי איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל
מכשיר 17)בכעדשה.16) ואינו שמטמא לו, דומה

במשנתנו). (הרא"ש

.„·ÏÁ‰ ÈÓ18BÈ‡L Ì„‡‰ ·ÏÁÂ .·ÏÁk Ô‰ È¯‰ - ≈∆»»¬≈≈¿»»«¬≈»»»∆≈
.‡nË˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈLÎÓ ‡Ï ,‰˜LÓ BÈ‡ - BÏ CÈ¯»̂ƒ≈«¿∆…«¿ƒ¿…ƒ¿«≈

¯Îf‰ ·ÏÁ CÎÈÙÏ19‰˜LÓ BÈ‡20‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈«»»≈«¿∆¿≈¬≈¿≈»
B‡ ÂÈÏ‡Ó „c‰Ó ·fL ÔB‚k ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ‰iÁÂ¿«»∆»»∆…¿»¿∆»≈««≈≈»

˜qÚ˙Ók B·ÏÁL21‡ˆiL ÔÈa ,‰M‡‰ ·ÏÁ Ï·‡ . ∆¬»¿ƒ¿«≈¬»¬≈»ƒ»≈∆»»
‰˜LÓ BÓ˙Ò - ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ÔBˆ¯Ï¿»≈∆»»∆…¿»¿»«¿∆

Óe˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ B‡ ‡nË˙22. ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿≈∆»¿ƒ

גבינה.18) לעשות אותו כשמקפיאים החלב מן הנפרד נוזל
מדדי 19) חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה על מסופר ב נג, שבת במסכת הזכר.
אותו.20) שותה אדם ללא 21)אין הבהמה בדדי מטפל

חליבה. חלב 22)כוונת הלא עקיבא רבי שאל במשנה
גם  שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי כן גם בהמה
שדם  יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים?
מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה אבל מכשיר, מפצעה היוצא
דם  שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י

זה]. פירוש דוחה כאן והר"ש חלב ונעשה נעכר

.‰ÔÈ‡Óh‰ Ô˙B‡Ó ÔÈ‡ˆBiL ÔÈ˜Ln‰23Ô˙B‡L ««¿ƒ∆¿ƒ≈»«¿≈ƒ∆»
ÔÈ˜Ln‰24,¯LÎ‰ ‡Ïa ÌÈ‡nËÓ - ‰‡ÓË ˙B·‡ ««¿ƒ¬À¿»¿«¿ƒ¿…∆¿≈

·f‰ ·BÊ :Ô‰ el‡Â .˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿≈≈«»
,˙n‰ ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ¿ƒ¿««¿≈≈«¿»¿ƒƒ»ƒ«≈

‰cp‰ Ì„Â25ÔÎÂ .26B˙ÙbÓ Ìc27,ÂÈ¯·ÁÂ ·Ê ÏL ¿««ƒ»¿≈««≈»∆»«¬≈»
˙B„ÏBz ¯‡L ÌÚ ÌÈÈÚ ˙ÚÓ„Â ,‰M‡ ÏL ·ÏÁÂ¿»»∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿»¿

ÌÈn‰28ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ÔÈ‡nËÓ - Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰29 ««ƒ«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡nËnL30‰ek ‡Ïa31ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ∆¿«¿ƒ¿…«»»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÛËpL ‰·Ê B‡ ‰c ,CÎÈÙÏ .ÔBˆ¯Ï ‡lLÂ ÔBˆ¯Ï32 ¿»¿∆…¿»¿ƒ»ƒ»»»∆»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈccÓ ·ÏÁ33‰Ó ÏÎÂ ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒ«∆»«¬ƒ««ƒ¿»««¿»«

.BÎB˙aM∆¿

שיפורטו 23) הטמאים האלה.24)לקמן.מן שהמשקין
אדם 25) גם ומטמאים הטומאה אבות הם כאן המנויים כל

וולדות 26)וכלים. הם ואילך, מכאן המנויים אלה כל
ב.28)פצעו.27)הטומאה. בהלכה למעלה המבוארים

הטמאים 29) המשקין כמו הכשר בלי מטמאים פירוש,
[כל  הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת
הטמא, גוף מנגיעתם טומאתם זו, בבבא המפורטים המשקין

יצאו. מתחילה 30)שממנה כאן ומטמאין. להיות: צריך
בין  למעלה המפורטים המשקין לכל ונמשכת חדשה בבא

הטומאה. וולדות ובין הטומאה פי 31)אבות על אף
הבעלים  של לרצונם ושלא כוונתם בלי הטהרות על שנפלו

ונטמאו. הוכשרו חרס.33)מעצמו.32)- של

.ÂÌÈ‡ ÌBÈ Ïe·hÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆««¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ elÙ‡ eÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿¬ƒ«ƒ»∆¿»
ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Lk ,ÔBˆ¯Ï eÏtiL „Ú ¯LÎÓ BÈ‡ -≈À¿»«∆ƒ¿¿»ƒ¿»««¿ƒ

.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆≈»«¿ƒƒ∆»¿»
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.ÊÈÚ¯‰Â ‰Áe¯q‰ ‰Ál‰Â ‰Úf‰34ÔÈ˜Ln‰Â , «≈»¿«≈»«¿»¿»¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÔaÓ ÔÈ‡ˆBi‰35‰È¯·Ë ÈÓ ‰˙BM‰Â ,36 «¿ƒƒ∆¿»√»ƒ¿«∆≈¿∆¿»

el‡ Ïk - ÌÈi˜ ÔÈ‡ˆBiL Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ»≈
ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ,‰˜LÓ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ≈»¬ƒ«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

כזה 35)צואה.34) נפל לעיבור. השמיני בחודש שנולד
קיימא. בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על אף

יוצאים 36) ולפעמים רב שלשול מביאים הם טבריה. חמי
בפירושו). (רבינו זכים בטומאה.37)כשהם נגעו אם

.ÁÔÈ˜LÓ ¯‡L ‰˙BM‰38Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈÂ «∆¿»«¿ƒ¿»¿¬≈≈
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÈ‡L ,eÈ‰Lk ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿∆»∆≈¿»««¿ƒ¿ƒ

Ûeba39È¯‰ - Ô‡È˜‰Â ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‰˙L ?„ˆÈk . «≈«»»«ƒ¿≈ƒ∆¡ƒ»¬≈
Ô˙‡ÈˆÈa e¯‰Ë ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË el‡40‰˙L . ≈¿≈ƒƒ¿≈∆…»¬ƒƒ»»»»

eÁ¯ÒpL B‡] ,Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·ËÂ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿»«¿««»¡ƒ»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ ,[Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»¡ƒ»∆»¿ƒ¿«»««

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ï·Ë ‡lL Èt41¯‡L ‰˙L . ƒ∆…»«¬≈≈¿ƒ»»¿»
ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ¯‡L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»√»ƒ¿≈ƒ««
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË - Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·hL Ètƒ∆»«¿««»¡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ∆≈»

Ûeba ÔÈ¯B‰Ë42È¯‰ - ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ eÁ¯Ò . ¿ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ¿«»¬≈
.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰≈¿ƒ

למים.38) חוץ המכשירים המשקין שאר 39)ששת
טומאתם. בטלה ולא בגוף בטלים אינם בדפוס 40)משקין

הגירסא: תימן יד בכתב וכן קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא
הראב"ד  גירסת היא וכן ביציאתן" במגעו שנטמאו "מפני
שיעור  הלוג רביעית ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו,
האדם  במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא
האדם  במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה
משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא.
שנינו  וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים
במשקין  חומר ז: הלכה א פרק יום טבול בתוספתא בפירוש
מה  בגוף טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים),

במים. כן כמו 41)שאין בגוף המים נטהרו והקיאם בטבל
ונטהר. טבל האדם שהרי הקאה, אגב נטמאו ולא שאמרנו,
מפני  טבל שלא פי על אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים לא 42)שאינם
בגוף. בטלים אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו

.Ë‰˙L elÙ‡ .‰˜LÓ dÈ‡ ‰Úf‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«≈»≈»«¿∆¬ƒ»»
‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈf‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ43‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈»¿»¬»«»
‰‡ÓË B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓa44‚tzÒ Ì‡Â .45 ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«≈»¿≈»¿ƒƒ¿«≈

.‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿ƒ¿««»≈ƒ«≈»¿»

אינה 43) וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
שבלע  מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני מכשירה,

שם). אפילו 44)(רבינו שאובים במים ורובו ראשו הבא
א). הלכה ט פרק הטומאות אבות (הלכות טמא טהורים
התערובת  נטמאה השאובים במים מעורבת שהזיעה ומכיוון

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף התנגב.45)מנגיעתה

.ÈÌÈza ˙ÚÊ46,‰˜LÓ ÔÈ‡ - ˙B¯B·e ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ≈«»ƒƒƒ¿»≈»«¿∆
ıÁ¯n‰ ˙ÚÊ Ï·‡ .‰¯B‰Ë Ô˙ÚÊ - ÔÈ‡ÓË Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿≈ƒ≈»»¿»¬»≈««∆¿»

‰‡ÓË ıÁ¯n‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓk -47d˙ÚÊ - ¿«ƒƒ»¿»«∆¿»¿≈»≈»»
‰‡ÓË48‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡Â ;49- ˙B¯t da ÒÈÎ‰Â ¿≈»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»≈
e¯LÎ‰50Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÏk dÏ eÒÈÎ‰ . À¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¬≈««ƒ∆¬≈∆

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k51.ÔÈ¯ÈLÎÓe ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ

לחלוחית 46) מוציאים נמוכים במקומות שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת

טמאים.47) היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם
החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא שהזיעה

טהורים.49) היו בקיטור.50)המים שהורטבו מפני
בעלים משק 51) ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו ין

שאם  ומשמיענו, ג), הלכה י"ב פרק (לקמן מכשירים אינם
מפני  בעלים רצון זה הרי והורטבו למרחץ כלים הכניס

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא

.‡È‰Î¯a‰52Ì‡ ,d˙ÓÁÓ ÚÈfÓ ˙Èa‰Â ˙ÈaaL «¿≈»∆««ƒ¿««ƒ«ƒ«≈¬»»ƒ
‰‡ÓË ‰Î¯a‰ ‰˙È‰53d˙ÓÁnL ˙Èa‰ Ïk ˙ÚÊ - »¿»«¿≈»¿≈»≈«»««ƒ∆≈¬»»

.‰‡ÓË¿≈»

מים.52) בה ויש הבית בקרקע שבתוכה 53)חפירה המים
טמאים.

.·È:‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙Èaa ˙BÎ¯a ÈzL¿≈¿≈««ƒ««¿≈»¿««¿»
ÚÈfn‰54‰‡ÓhÏ ·B¯˜55- ‰¯B‰hÏ ·B¯˜ ,‡ÓË - ««ƒ«»«¿≈»»≈»«¿»

.‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ,¯B‰Ë»∆¡»¿∆¡»»≈

ואוכלין.54) וכלים לבריכה 55)אדם יותר קרובים
הטמאה.

.‚ÈÏ‰n‰56ÔÓLk -57ÌÈ˙ÈÊ ÈlqÓ ÔÈÙhÓ‰ ÔÈ˜LÓ . «…«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿ƒƒ«≈≈ƒ
‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ‰˜LÓ BÈ‡ - ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ≈«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈLÎÓ58ÌÒÈÎiL „Ú ,59.ÈÏÎa «¿ƒƒ«∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ

גורסים 56) ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית
ה). משנה ו פרק (מכשירין שאין 57)"מוחל" פי על ואף

במשנתנו. מאיר כרבי שמן. שיורי שאינם 58)עימו
לאיבוד. הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי משקה,

עליהם.59) משקה תורת ואז אותם ויחשיב בכלי

.„ÈÈ‡ ÛkaL ÔÈi‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ÌÈ·Ú Ï˜BM‰B «≈¬»ƒ¿«…¿«ƒ««ƒ∆««≈
ÈlÒÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰Â ,ÈÏk‰ CB˙Ï ep¯ÚiL „Ú ‰˜LÓ«¿∆«∆¿»∆¿«¿ƒ«¬≈∆∆¿«≈

.ÔÈÙhnL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆¿«¿ƒ

.ÂËÒ¯Bc‰60Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ·Ú «≈¬»ƒ∆¿»¿»ƒ««ƒ
ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L61¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -62. ∆««ƒ»««≈»»¬≈«…»

ענבים.60) הרבה להכניס כדי עליהם, וסתם 61)לוחץ
התרומה. את פוסלות הלחיצה 62)ידים אגב היוצא שהיין

היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו

.ÊËÌ„ ‡e‰Â ,‰¯ÊÚaL ÌÈÁaËÓ ˙Èa ‰˜LÓ«¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆»¬»»¿«
ÔÈ¯B‰Ë - ÌL Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈn‰Â ÌÈL„w‰63 «√»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ64‰Ê ¯·„Â .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿»»∆
BÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÓc Ïk ,CÎÈÙÏ .‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ««»»¿ƒ»»¿≈«¿»ƒ≈
ÌÈL„w‰ Ì„Â ÏÈ‡B‰Â .¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««√»ƒ
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e¯LÎ‰ ‡Ï ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÌÈL„˜ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡≈«¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¬»¬»»…À¿¿
‡l‡ ¯LÎ‰ ÌÈL„w‰ ¯O·Ï ÔÈ‡Â ;‰ËÈÁL Ì„a¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿««√»ƒ∆¿≈∆»
˙Èa ‰˜LnÓ ıeÁ ¯Oa‰ ÏÚ eÏtiL ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»ƒ«¿≈≈

.ÌÈÁaËn‰«ƒ¿»«ƒ

משקה 63) על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא א 64)בית טז, בפסחים כרב

ואפילו  לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר:
להם. אין עצמם טומאת

.ÊÈÔÈ„ÚÂ dËÁLe ¯‰a d¯È·Ú‰L ÌÈL„˜ ˙¯t65 »«»»ƒ∆∆¡ƒ»¿»»¿»»«¬«ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ66Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯LÎÓ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ «¿∆≈«»∆»¬≈À¿∆∆¿ƒ»ƒ

‰‡ÓË ËÁÓ ˙‡ˆÓ67.‡ÓË ¯Oa‰ È¯‰ - d¯O·a ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»»¬≈«»»»≈
‰ÓeÒÁ ‰¯t‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ68ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ69, ¿≈ƒ»¿»«»»¬»ƒƒ»«ƒ
‰Úe„È ËÁn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡70¯Oa‰ È¯‰ -,‡ÓË ««ƒ∆≈«««¿»¬≈«»»»≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏka Ú‚pL ÈtÓ71. ƒ¿≈∆»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ»«ƒ
L¯ta ËÁn‰ ˙‡ˆÓ72ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯B‰Ë ¯Oa‰ - ƒ¿≈««««∆∆«»»»≈»≈

BÓk ,Lc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„i‰ Ck»«»«ƒ¿∆≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»¿
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL73‡ÓË ¯Oa‰ ˙BÈ‰Ï ? ∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«»»»≈

L„w‰ ÔÈ‡ - Ô‰È¯·cÓ ‡nË˙‰Ï Ï·‡ ;‰¯Bz ÔÈ„a¿ƒ»¬»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆≈«…∆
Ì‡Â .¯Oa‰ ˙¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ ‡l‡ ,¯LÎ‰ CÈ¯»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ««…∆«¿∆∆«»»¿ƒ
Û‡ ,‰ÏÒÙ - ‰¯eÓÁ ÔÈa ‰l˜ ÔÈa ,‰‡ÓË da Ú‚»«»À¿»≈«»≈¬»ƒ¿¿»«

.e¯‡aL BÓk ,‰˜LÓa ¯LÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…À¿«¿«¿∆¿∆≈«¿

שחיטתה.65) אמרו 67)רטוב.66)אחר ב יט, בפסחים
הכירה. המחט כשבעל רב רבי 68)בשם שם מפרש כך

המשנה. את אבין בר חסומה 69)יוסי בעודה ונשחטה
לירושלים. מחוץ המחט את בלעה כן אנו 70)ואם אין

טמאה. היא אם כלים 71)יודעים על טומאה גזרו חכמים
לירושלים. מחוץ המעוכלים 72)שנמצאו האוכלין

טומאה.ש  מקבל אינו שהפרש מפני שבשר 73)במעיה,
לבית  שמחוץ במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים

המקדש.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אימת 1) הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

בית  בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא המשקה עם הוכשרו
מלאכתם  נגמרה שלא זיתים המוסק לגת. ממנו ובוצר הפרס
של  זיתים הפוצע ודין מלאכתם. גמר ואימתי הוכשרו, אם
וחתם, ונעל הארץ עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה

הבד. בית כלי לטהר ורצה בטומאה והדורך

.‡¯ˆBa‰2ÔLaÈÏ B‡ ˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú3‡Ï - «≈¬»ƒƒ¿…«¿«¿»…
‰‡ÓËÏ e¯LÎ‰4,BBˆ¯Ï ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú À¿¿¿À¿»«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒƒ¿

C¯„Ï ¯ˆBa‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡Lk5¯LÎ‰ - ƒ¿»»√»ƒ¬»«≈ƒ¿…À¿«
‰‡ÓËÏ6¯Èˆa‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿À¿»¿««ƒ∆…»¿«¿ƒ««»ƒ

‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â .‡ÓË - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ Ì‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿»À¿»ƒ¿»¿»»∆¿≈»
e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ7˙bÏ ¯ˆBa‰ ÏÚ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»»¿««≈««

Ú„ÈÏ BÓ¯ÎÏ ÒÎ Ì„‡L ÌÈÓÚtL ?¯LÎÓ ‡e‰L∆À¿»∆¿»ƒ∆»»ƒ¿»¿«¿≈«
˜c·Ï ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡ ËÁBÒÂ ,¯ˆa‰Ï ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ»≈¿≈∆¿∆¬»ƒƒ¿…
Ïk‰ È¯‰L ,˙B¯eˆa‰ ÌÈ·Ú‰ Èab ÏÚ BÙlÊÓe Ba¿«¿««≈»¬»ƒ«¿∆¬≈«…

„ÓBÚ ‰ÎÈ¯„Ï8ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ ,„BÚÂ .9È¯‰ ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆≈«¿ƒ»»¬≈
CÚÓ˙Ó ‡e‰10Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰ È¯‰Â ÂÈÓÈÓ e‡ˆÈÂ ƒ¿«≈¿»¿≈»«¬≈«¿ƒ¬≈∆

Ô‰a ¯LÎÓ ‡ˆÓÂ ,Ú˜¯wa e·eÊÈ ‡lL11CÎÈÙÏ . ∆…»««¿«¿ƒ¿»À¿»»∆¿ƒ»
.¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰L ,e¯Êb»¿∆«≈««À¿«

בלשון2ֿ) "בצירה". נקראת ענבים קטיפת א. טו, שבת
- בוצר שונים: פירות לקטיפת שונים שמות ניתנו הקודש
תמרים. - גודר תאנים, - אורה זיתים, - מוסק ענבים,

צימוקים.3) שזב 4)לעשות במיץ שהורטבו אףֿעלֿפי
מרצון  עליהם נפל לא זה שמיץ מפני והטעם, מהם.
ה"א). פי"ב (לקמן בעלים רצון טעון והכשר הבעלים,

יין.5) והלל,6)לתעשיית שמאי מחלוקת שם, בשבת
לשמאי". הלל ליה "שתק שם: שאמרו מפני כשמאי, ופסק
הלל, שתק שמאי, של התקיפות טענותיו אחרי פירוש,
והלל  שמאי שתלמידי אמרו, א נז, ושם לו. שהודה משמע

נתקבלה. וגזירתם הבצירה, על א.7)גזרו יז, שם
בעלים.8) לרצון הורטבו כן, להניחו 9)ואם האשכול על

האחרים. האשכולות עליו יכבידו ושלא בסל 10)בנחת,
לדריכה. שעומד מפני מקפיד? אינו ולמה הלחץ. מפני

ראב"ד 11) (ראה מרצונו יוצאים (המיץ) מימיו שהרי
"הבצורות", הענבים על כאן כותב [רבינו וכסףֿמשנה).

נבצרו. שכבר אבוה:משמע בר רבה אמר שם, בגמרא אבל
מזה  ומשמע עליהם". טופח משקה עדיין בצירה, "ובשעת
פירושו  "הבצורות", ואולי בצירתם. לפני הענבים שמזלף
לא  אבל הוא, דחוק פירוש אמנם לבצירה. ועומדות בשלות

אחר]. ביאור מצאתי

.·¯ˆBa‰12ÌÈ·Ú13˜eL Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡L «≈¬»ƒ∆ƒ…»»»∆
˙bÏ Ô¯ÈÊÁÓ14˙eL¯Ï e‡B·iL „Ú e¯LÎ‰ ‡Ï - «¬ƒ»««…À¿¿«∆»ƒ¿

˙b‰15ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .16,e¯LÎ‰ - „a‰ ˙eL¯Ï e‡aL ««¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿««À¿¿
¯‡a˙iL BÓk17. ¿∆ƒ¿»≈

ה"ה.12) פי"א טהרות למוכרם.13)תוספתא עלֿמנת
יוכל 14) לא שאם וחשב קונים, שימצא בטוח היה לא

יין. לעשות לגת אותם יעביר - שלא 15)למוכרם עוד כל
רוצה  אינו ולפיכך קונים, שימצא אפשר לגת, הגיעו

מהענבים. משקה מוכשרים 16)שיתמצה אינם זיתים שם.
כל  כשימסוק מלאכתם? גמר ואימתי מלאכתם. גמר עד
(לקמן  הבד בבית אחת בבת לסוחטם שבדעתו הזיתים
גמר  שלא מפני מוכשרים, אינם למוכרם דעתו ואם ה"ח),
ומלמדת  ה"ו). (לקמן מכירתם חסירה שהרי מלאכתם,
למוכרם, בדעתו היה אבל זיתיו כל מסק שאם התוספתא,
הוכשרו  לא לסחיטה, יעבירם קונים ימצא לא שאם וחישב
לשון  והביא קיצר, ורבינו הבד. בית לרשות שיבואו עד

אין 17)התוספתא. - למוכרם דעתו שאם ו, הלכה לקמן
מלאכה  גמר שלפני בהי"ב, ולקמן מלאכה, גמר המסיקה
בטומאה, הבד לבית ולהוליכם בטומאה, ליטלם מותר
עד  אלא ממש, הבד בית לתוך מכניסם אינו שהטמא ומובן

הבד. בית

.‚¯ˆBa‰18ËÈ·Úa Ì˙e ÌÈ·Ú19ÏÚ ÔÁËML B‡ «≈¬»ƒ¿»»¿»ƒ∆¿»»«
ÔÈÏÚ‰ Èab20È¯‰L ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Lna e¯LÎ‰ - «≈∆»ƒÀ¿¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆∆¬≈

Ô˙ B‡ ÔÈÏÚ‰ ÏÚ ÁËL CÎÈÙÏe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ BzÚ„«¿«««¿ƒ¿ƒ»»««∆»ƒ»«
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¯Ba BÓk ‡e‰L ,ËÈ·Ú‰ CB˙Ï21ÏË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆»ƒ∆¿¿ƒ»ƒ»«
‡ÓË Ô‰Ó22˙B‡ÓË ÂÈ„iL ÈÓ B‡23¯ˆa .Ô‡nË - ≈∆»≈ƒ∆»»¿≈ƒ¿»»«
ÌÈlÒÏ Ô˙Â24‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡25,e¯LÎ‰ ‡Ï - ¿»«¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»…À¿¿

CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«¿ƒ«««¿∆«≈≈∆¿ƒ»
˙BÚw·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÎB‡Â Ô‰Ó ‡Óh‰ ÏËB≈«»≈≈∆¿≈¿««ƒ∆≈¿À»

˙BÙhÓe26‰¯B‰Ë ˙b‰ È¯‰ - ˙bÏ27‡Ï È¯‰L , ¿«¿««¬≈««¿»∆¬≈…
e¯LÎ‰28‰ÏÈÎ‡Ï e¯ˆ· È¯‰Â29ÏËBp‰ ÔÎÂ .30ÔÓ À¿¿«¬≈ƒ¿¿«¬ƒ»¿≈«≈ƒ

‰Ó„‡ ÏL ÁËLn‰ ÔÓe ÌÈlq‰31¯È˙B‰Â ÏÎ‡Â ««ƒƒ««¿≈«∆¬»»¿»«¿ƒ
˙bÏ Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk32ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,33 ƒ¿»¿»«ƒ¿»»««¿««ƒ∆««ƒ

e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÊzÓ34. ¿«≈«»¬»ƒ…À¿¿

מ"ד.18) פ"י הענבים 19)טהרות את בה שנותנים חפירה
והר"ש  למשנתנו. בפירושו (רבינו בגת לדריכה העומדים

גדול). כלי - הענבים 20)פירש את לגת ליתן עלֿמנת
מיץ. עליהם שנטף העלים עם שם 21)ביחד שמתאסף
לגת. ונותנים אותו ומוציאים שנטמא 22)המיץ, אדם

לטומאה,23)גופו. בראשון שנגעו כגון טהור, והגוף
עליהן  שמר שלא ידיים, סתם או אדם, מטמא שאינו

אבות ה,בטהר  הלכות ראה שניות. שתהיינה גזרו וחכמים
וה"י. ה"ח, פ"ח דולף 24)הטומאות והמיץ קלועים,

לאיבוד. לשטוח 25)והולך המיוחד הקרקע פני על מקום
הענבים. מ"ה.26)עליו לא 27)שם שבגת הענבים

מוכשרים. הם אם אפילו הענבים 28)נטמאו פירוש,
לרצון. שלא נוטף שהמיץ מפני הוכשרו, לא אוכל שהוא

כמי 29) ודינו המנטף, המיץ על משקה תורת אין ולפיכך
ה"א). פ"י (למעלה מכשירים ואין מטמאים שאין פירות
מחמת  המיץ טיפת נטמאת לא למה מנמקת זו פיסקא
מטמאים  משקין שהרי שבגת, הענבים את ותטמא הידיים

שהם. ה"ז.30)בכל פי"א טהרות המדובר 31)תוספתא
לרצונו. שלא יוצא והמיץ לאכילה, בידיים 32)כשבצרם

לגת.33)טמאות. שזרקם לפני דעת 34)שהתמצה
מכשיר  אינו כלל משקה תורת עליו שאין שהמיץ רבינו,
"טהור", כתוב שלפנינו בתוספתא לגת. כשירד אפילו
מכיוון  הטמאות, מידיו נטמאו שלא כפשוטו לפרש ואפשר
לאכילה, נבצרו שהרי לגת, שהגיעו לפני הוכשרו שלא
גלויה  סתירה כאן ולכאורה הוכשרו", "לא כותב רבינו אולם
הוכשרו  לדורכן הסלים מן לקח שאם ד, בהלכה לדבריו
עלֿמנת  נטל בין לחלק יש אולם הראב"ד). השגת (ראה
עלֿמנת  נטל לבין לגת, לבוצר דומה זו שנטילה לדורכם,
דבר  על חכמים גזרו ולא גדולה, לא כמות ונשתיירה לאכול
הבדל  על ברמיזה מעיר עצמו ורבינו כסףֿמשנה). (ע"פ זה
כתב  וכאן לדורכן", מהן "ולקח כתב ד בהלכה זה. הגיוני
בכמות  כאן שהמדובר מלמדנו זה לשון שינוי לגת". "וזרקו
תשומת  בלי לגת אותם "זורקים" שהבעלים חשובה, בלתי
אבל  לאכילה, בבוצר המדובר זו הלכה בכל מיוחדת. לב
אףֿעלֿפי  חכמים מגזירת הוכשרו הרי לגת כשבצר

הכשירם. לא מהם הנוטף שהמשקה

.„ÌÈ·Ú35‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡ ÌÈlÒa eÈ‰L ¬»ƒ∆»¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»
e¯LÎ‰ - ÔÎ¯„Ï Ô‰Ó Á˜ÏÂ36Ô‰Ó ÁwÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿»«≈∆¿»¿»À¿¿¿ƒ»»ƒƒ«≈∆

.Ô‡nËÈÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ÁwÈ ‡lL È„k ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa¿»«ƒ¿¿≈∆…ƒ«≈∆«»≈ƒ«¿≈

(כסףֿמשנה).35) שם כמו 36)תוספתא חכמים, מתקנת
הקודמת. בהלכה שכתבנו מה ראה לגת. הבוצר

.‰Ì¯k37Ò¯t‰ ˙È·a „ÓBÚ ‡e‰L38¯ˆBa‰ - ∆∆∆≈¿≈«¿»«≈
¯LÎÓ BÈ‡ ˙bÏ B˙B‡39˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ««≈À¿»»¿«∆¿≈

Ò¯t‰40Ì‰È¯·cÓ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ .41, «¿»ƒ¿À¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯·cÓ ¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰Â42BÊ ‰¯Ê‚a el˜‰ , ¿«≈««À¿«ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»

˙ÈaÓ ‡ˆiL „Ú ¯LÎÓ ‰È‰iL ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆ƒ¿∆À¿»«∆≈≈ƒ≈
Ò¯t‰43˙bÏ Ò¯t‰ ˙È·a ¯ˆ·Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿ƒ»»∆ƒ¿…¿≈«¿»««

ÌÈÏk‰ ˙‡Â ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ¯‰ËÓ - ‰¯‰Ëa44‰fÓe , ¿»√»¿«≈∆«¿ƒ¿∆«≈ƒ«∆
Ì‰ÈÏÚ45ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL46ÔLÓL ·È¯ÚÓe47È„k , ¬≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿≈

ÈtÓ ‡l‡ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ÔÈl˜Ó ÔÈ‡L ¯Èk‰Ï¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿À¿«≈«¿»∆»ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡e‰L48ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈ¯ˆB·e ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â , ∆»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ

Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ49Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡Â , ¿≈«¿»«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆
˙bÏ ÔÈÎÈÏBÓe50a el‡ eÚ‚ Ì‡Â .el‡51ÔÈ‡ÓË - ƒƒ««¿ƒ»¿≈¿≈¿≈ƒ

ÔÈ‡nËÓe52Ò¯t‰ ˙È·aL ÌÈL‡‰L .ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆»¬»ƒ∆¿≈«¿»
Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ıeÁaL Ô˙B‡Ï ÔÈ‡nËÓe ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
e¯LÎ‰ È¯‰L ,ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ô‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆¬≈À¿¿

.Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ e‡ˆiMÓƒ∆»¿¿≈«¿»

מ"א.37) פי"ח וגזרו 38)אהלות  קבר, בו שנחרש שדה
כגודל  בעצם נגע שמא לתוכו, הנכנסים על טומאה חכמים
התורה  מן מטמאה כשעורה ועצם בה, הרגיש ולא שעורה
נתבארו  הפרס, בית ודיני ה"י. פ"ב מת טומאת (הלכות

שם). יוד בית 39)בפרק בטומאת נטמאו לא ולפיכך
חכמים, מגזירת מוכשר לגת הנבצר שכל אףֿעלֿפי הפרס,

א. בהלכה בית 40)כלמעלה משטח הענבים שיצאו וברגע
מאליהם. מוכשרים ונעשו זו גזירה עליהם חלה הפרס,

חכמים.41) גזירות 42)מגזירת לשתי אנו צריכים כן, ואם
ולטמאם. כמוכשרים הענבים את לדון כדי חכמים,

הבצירה.43) את לאפשר טהורים 44)כדי הם ואפילו
בטמאים). שהמדובר מפרש, והר"ש שם. בפירושו (רבינו

מת.45) טמא כדין פרה, אפר מיום 46)מי השלישי ביום
ממנו. ובשביעי בטהרתם, מכניסים 47)שהתחיל ואין

מת  טמא כדין השמש, שקיעת אחר עד בכרם לעבודה אותם
נגע 48)ממש. שמא הספק, מפני היא הפרס בית טומאת

הטורח  כל ולמה למעלה. שביארנו כמו כשעורה בעצם
מותר  ודאי לטמא שגם יחשבו לא שהבוצרים כדי הזה?

לגת. למעלה.49)לבצור שנתבאר כמו הוכשרו, ומיד
שיפלטו 50) במיץ דאורייתא הכשר יוכשרו שהענבים מפני

בית  שטומאת הבוצרים, בנגיעת ויתטמאו הולכתם, אגב
- אחת חכמים גזירת אלא כאן אין שהרי עליהם, הפרס
[ר"ש  גזירות. בשתי אלא הקלו ולא - הפרס בית גזירת

מפני מפרש והרא"ש שם. לא בפירושו בטהורים, שאפשר
בטמאים]. בטהורים.51)התירו הטמאים, האנשים

"ומטמאין".52) תימן: בכת"י וכן (ר"מ), רומא בדפוס

.Â˜ÒBn‰53‡Ï - ˜eMa Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔL·ÎÏ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ «≈∆≈»¿»¿»¿»¿»«…
¯‡Lk ,ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú e¯LÎ‰À¿¿«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙ÈÊ ˜ÒBn‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÎ‡‰54„a‰ ˙È·a C¯„Ï55‡Ï - »√»ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿…¿≈««…
ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú e¯LÎ‰56e¯LÎÈ ‰Ó ÈtÓe . À¿¿«∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿≈»À¿¿
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e¯LÎ‰L Ô˙˜ÊÁL ?ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»∆∆¿»»∆À¿¿
Ï‰na57ÔÈÁB eÈ‰iL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰lL «…«∆»∆∆¬≈∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ Ï·‡ .C¯„Ï58Ï‰n‰ ÔÈ‡ - ƒ¿…¬»…∆∆ƒ»≈¿«¿»≈«…«
BÓei˜a ‰ˆB¯ BÈ‡L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰59. «≈≈∆«¿ƒƒ¿≈∆≈∆¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈÊ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿¬≈∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ60ÏÎk ,ÌÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - «¿ƒ¿≈ƒ≈»≈∆»¿«»»¿»

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ .e¯LÎ‰ ‡lL ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ∆…À¿¿»¿¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ
Ôlk e‡ÓË - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡61ÔÈ˜Ln‰L ; ««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿À»∆««¿ƒ

‡nËÓ Ï‰n‰Â ,Ô‰aL Ï‰n‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«…«∆»∆¿«…«¿«≈
ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ Ô‰Ó ‡ˆiL Ï‰n‰L .Ôlk ˙‡∆À»∆«…«∆»»≈∆««¿«¿«¿»

.¯ÈLÎÓe ‡nË˙Óe ‰˜LÓ ·eLÁ»«¿∆ƒ¿«≈«¿ƒ

זיתים 53) למסוק שמותר מודים הכל אמרו א טו, בשבת
הבד, בבית לסחיטה עומדים כשהם אפילו טמאות, בידיים

בשוק. למוכרם או לאכילה פ"ט 54)ומכלֿשכן טהרות
יהיה ונו 55)מ"א. ונוח שיתרככו כדי במעטן, אותם תן

שמנם. שם.56)להוציא במשנה וחכמים גמליאל כרבן
במעטן  ולהניח למסוק משיגמור מלאכתם? גמר ומאימתי
(ראה  לסחיטה הבד לבית להעבירם שבדעתו הזיתים כל את

ח). במעטן.57)הלכה הזיתים מן המתמצה נוזל
כדי 58) מעטן, לאותו זיתים עוד להוסיף הזיתים בעל בדעת

ביחד. רוצה 59)לסוחטם אינו ה"א. פ"י טהרות תוספתא
למעטן, האחרונים שיגיעו לפני הראשונים הזיתים שיתרככו
ישראל  (תפארת ויתקלקלו מדאי יותר יתרככו שלא כדי

שם). כמו 60)במשנתנו הוכשרו, שלא אוכלין שנטמאים
הי"ג. בפ"ב למעלה מטמאים 61)שנתבאר טמאים משקין

מ"ג. פ"ט בטהרות כחכמים פסק כו). הלכה (שם שהם בכל

.Ê˙È·Á62ÌÈÏbÏ‚Ó ÌÈ˙ÈÊ ÏL63·˜Ï CÈ¯ˆ - »ƒ∆≈ƒ¿À¿»ƒ»ƒƒ¿…
el‡ È¯‰ - ·w ‡Ï Ì‡Â ;Ï‰n‰ ‡ˆiL È„k ˙È·Á‰∆»ƒ¿≈∆≈≈«…«¿ƒ…ƒ≈¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ64Ìp‰Â ÌÈ¯ÓL ‰eÓ˙Òe d·w .65ÌÈÏeÏa À¿»ƒƒ¿»¿»»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
È¯‰L ,BBˆ¯a ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯LÎÓ ÌÈ‡ - Ï‰na«…«≈»À¿»ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿∆¬≈

d·w66. ƒ¿»

מ"ו.62) פ"ד ועומדים 63)עדיות ומקובצים מלוחים
שם). בפירושו (רבינו אינו 64)לאכילה שהוא ואףֿעלֿפי

ואם  הזיתים. יתקלקלו שלא כדי בו הוא רוצה למוהל, צריך
זו  הלכה במוהל. רוצה שאינו דעתו גילה החבית את ניקב
וביתֿהלל  מקילים שביתֿשמאי ההלכות בין שם מנויה
ובין  להקל בין כביתֿהלל, מקום בכל והלכה מחמירים.

שהכוונה 65)להחמיר. לפרש גם ואפשר הזיתים.
ביתֿהלל 66)לשמרים. מודים שבזה אמרו, שם במשנה

מוכשרים.שאי  נם

.Á?ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób È˙ÓÈ‡Ó ,‰ÎÈ¯„Ï Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»≈≈»«¿«¿«¿»
Ô˙˜ÈÒÓ ¯ÓbzMÓ67.‰ÎÈ¯„Ï ÌÈÎeÓe ÌÈÁpÓ eÈ‰ÈÂ ƒ∆ƒ»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ó e‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿¬≈∆«¿ƒ¿…»¿≈∆
e¯LÎ‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ68Ï·‡ . «¿ƒƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»À¿¿¬»

eÚÈÊ‰Â eÎÚÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL Ì„…̃∆∆ƒ¿¿»¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«¬¿≈ƒ
Á˙Â˜ÒÓlÓ ¯Ób .ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰È˜LÓa e¯a ¿ƒ¿«¿¿«¿≈∆≈»À¿»ƒ»«ƒƒ¿…
ÂÈ˙ÈÊ69ÁwÏ „È˙Ú Ï·‡70ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙ÈÊ ≈»¬»»ƒƒ«≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ

·˜ B‡ ‡l‡ ÛÈÒB‰Ï „È˙Ú BÈ‡ elÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ71B‡ ¬≈∆¬ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»«
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈa˜72el‡ È¯‰ - ««ƒ…À¿¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ73¯Ób .74ÁwlÓ75˙BÂÏÏ „È˙Ú Ï·‡76 À¿»ƒ»«ƒƒ«¬»»ƒƒ¿
ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰zLÓa ˜qÚ˙ B‡ Ò‡ BÚ¯‡Â ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿≈¿…∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆¿…ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„Ú -¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿≈»¿«¿ƒÀ¿»

˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê elÙ‡Â77.ÌÈ¯B‰Ë - Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎl‰Ó «¬ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ

הבד 67) לבית להעבירם אלא עליהם, להוסיף בדעתו שאין
ב). משנה שם סתם 68)(ראה אמר (שם) גמליאל רבן

ומשמע  אחר, תנאי כל הוסיף ולא מלאכתן", "משתיגמר
כאן  בדבריו לראות [יש מכשיר. עצמו מלאכה שגמר מזה
במוהל  שהוכשרו "שחזקתן בה"ו: שכתב למה סתירה
רואים  אנו כשאין כאן כוונתו לפרש אפשר ובדוחק שלהן".
נתייבש. או בזיתים ונבלע שהיה אפשר אבל משקה, שם
בני  זיתיו את "הגומר שנינו: ה"א, פ"י טהרות ובתוספתא
ביתֿ לדברי חזרנו למעטן), והכנסתם מסיקתם (ביום יומן
מפני  התוספתא, מבארי ופירשו ביתֿהלל". ולדברי שמאי
שאינם  כחכמים הלכה נפסקה מלאכתם גמר שלפני
שאם  זו, תוספתא מלמדת ביתֿהלל, דעת נגד מוכשרים,
חוזרים  אנו מוהל, להוציא הספיקו וטרם מלאכתם נגמרה
שביתֿשמאי  שם, במשנה וביתֿהלל ביתֿשמאי למחלוקת
זה  שלושה משיתחברו אומרים וביתֿהלל משיזיעו, אומרים
להקל, באו וחכמים גמליאל שרבן מבאר, שם והגר"א לזה.
לא  אבל מוכשרים, אינם מלאכתם נגמרה שלא זמן שכל
מוכשרים  אינם מלאכתם נגמרה שאפילו וסוברים להחמיר.
ויש  ב"ה. לדברי שיתחברו עד או ב"ש, לדברי - שיזיעו עד
זו]. תוספתא מדברי נטה למה רבינו על לתמוה

ה"ח.69) פ"י אחר.70)תוספתא מכרם להביא או לקנות
בסאה.71) מששה אחד עתיקה, להוסיף,72)מדה רצונו

יוכשרו. לא שזיתיו כוונה מתוך בזה 73)בא ראו חכמים
לו. תועיל שערמתו להסכים ואין פ"ט 74)ערמה, טהרות

כספו.75)מ"ב. כל כבר שהוציא היה 76)מפני בדעתו
ההכשר. מניעת לשם ולא רווח, הוספת לשם כך לעשות

חמורה.77) טומאה שמטמאים

.ËÔËBÚ‰78ÌÈca ÈLa ÂÈ˙ÈÊ79˙Á‡ ¯ÓbL ÔÂÈk -80 »≈≈»ƒ¿≈«ƒ≈»∆»«««
.‰‡ÓË Ïa˜Ï e¯LÎ‰ Ô‰Ó≈∆À¿¿¿«≈À¿»

ה"ב.78) פ"י תוספתא למעטן. הרבה 79)נותן לו יש
אחת. בבת כולם את לסחוט בדעתו ואין זיתים,

בבת 80) לסוחטם שבדעתו הזיתים את במעטן ולתת למסוק
אחת.

.È˜ÒBn‰81Ì„È¯B‰Ï „È˙ÚÂ ÔBÈÏÚ‰ ÏÈÏba ÂÈ˙ÈÊ «≈≈»«»ƒ»∆¿¿»ƒ¿ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰ ÏÈÏbÏ82Ì„È¯BiL „Ú83 «»ƒ««¿≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ≈

¯Á‡ Ï·‡ ;˜ÒÓiL Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ ·MÁL ‡e‰Â .ÌLÏ¿»¿∆ƒ≈¬≈∆…∆∆ƒ¿…¬»««
¯Ób .e¯LÎ‰ ‡l‡ ,˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ˜ÒÓiL∆ƒ¿…≈««¬»»∆∆∆»À¿¿»«

Ô¯ÎÓÏ „È˙ÚÂ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡84e¯LÎ‰ ‡Ï -85„È˙Ú . ∆≈»¿»ƒ¿»¿»…À¿¿»ƒ
ÔÈÏÚa Ô˙BtÁÏ86e¯LÎ‰ -87.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ¿«»¿»ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

להוסיף.82)שם.81) דעתו אין הנתינה 83)אפילו
שבדעתו  מפני מלאכה, גמר אינה העליון, בגליל במעטן
תחתון  וגליל עליון גליל אחר. למקום הזיתים את להעביר
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לשני. אחד ממקום העברה מחשבת כל אלא דוקא, לאו

השמן. תעשיית שם שגשגה שבתקופתם מפני "גליל" ונקט
ה"ב.84) לסחוט 85)שם כשדעתו מכשירה מלאכה גמר

סז). הערה ה"ח, למעלה עליהם 86)(ראה לשמור כדי

האבק. מפני או הגשם שדעתו 87)מפני אףֿעלֿפי
נגמרה, עצמה הזיתים שמלאכת מפני בעלים, חיפוי להוסיף

היא. בפני מלאכה והחיפוי

.‡ÈÁ˜Bl‰88Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ ÔËÚÓ «≈««¬«≈ƒƒ»≈»ƒƒ
˜ÒBÓ LÈ89‰‡ÓËa eOÚÈ - ‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ90‰fL , ≈≈«¿≈»¬»»«¬¿À¿»∆∆

¯ÓbL ˙˜ÊÁa91ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡Â .92‰Ê ÔËÚÓ :¯ÓBÏ ¿∆¿«∆»«¿∆¡»«»»∆««¬»∆
ÂÈz¯Ó‚ ‡Ï93. …¿«¿ƒ

ה"ג.88) הגוי 89)שם של מוסקים זיתים שם  ונמצאים
שבמעטן. הזיתים עם נמכרו אפשר 90)שלא פירוש,

הגוי, במגע נטמאו שכבר מפני טמאות, בידיים בהם לטפל
הזיתים  את למעטן להוסיף רצה שהגוי אומרים אנו ואין
ולא  מלאכתם נגמרה לא ואםֿכן האדמה, פני על הנמצאים
"יעשו  [המלים: מוסק. שם אין אם וכלֿשכן הוכשרו.
ראה  אחרים. מבמקומות אחרת כאן מתפרשים בטומאה"

הי"ב]. מה 91)לקמן למכור אלא להוסיף בדעתו היה לא
במעטן. נתן בדעתי 93)שם.92)שכבר היה  פירוש,

אנו  אין וטהרה טומאה על נאמן שאינו פי על ואף להוסיף
פ"י  ומושב משכב הלכות (ראה בזדון שישקר בו חושדים

ה"א).

.·ÈÏhÏ ‰ˆB¯‰94ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ »∆ƒ…ƒ≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»
‰‡ÓËa Ô‰Ó ÏËB ‰Ê È¯‰ - C¯„ÏÂ95˙È·Ï CÈÏBÓe ¿ƒ¿…¬≈∆≈≈∆¿À¿»ƒ¿≈
‰‡ÓËa ¯‡M‰ ‰qÎÓe ‰‡ÓËa „a‰96,LLBÁ BÈ‡Â ««¿À¿»¿«∆«¿»¿À¿»¿≈≈

.‰‡ÓË eÏa˜iL È„k e¯LÎ‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…À¿¿¿≈∆¿«¿À¿»

ז.94) פ"ט, טהרות ובכלים 95)משנה טמאות בידים
יתטמאו. ולא הוכשרו שלא מפני הזיתים 96)טמאים,

כבית  מהם. שנטל לפני שהיה כמו דינם במעטן, שנותרו
הילל: בית מסיימים ה"ח פ"י שם [בתוספתא במשנתנו. הלל
טמאים  אלו הרי עקר ואם האם כל את יעקור שלא "ובלבד
פירוש, טמאים". אלו הרי הערים ואם יערים שלא ובלבד ...
תנאי: ועוד שבמעטן. הגוש כל את הבד לבית יעביר שלא
מחשבה  ולא כנה רצון יהיה להוסיף, שברצונו שאמירתו
השמיט  למה הדבר ותמוה יוכשרו. שלא כדי ערמומית,
על  סמך שב"הערים" ונראה אלה? ביתֿהלל תנאי שני רבינו
מזה  ללמוד אפשר האום כל ועקירת בה"ח, שכתב מה

"השאר"]. ומכסה שאמר

.‚ÈÁÈpn‰97L˙BÎa ÂÈ˙ÈÊ ˙‡98eÈzÓiL È„k99eÈ‰ÈÂ ««ƒ«∆≈»¿∆¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - L˙k‰Ï ÌÈÁB100ÔÁÈp‰ . ƒ¿ƒ»≈¬≈≈À¿»ƒƒƒ»

ÔÈ‡ - eÈzÓiL ¯Á‡ ÌÁÏÓiLÂ eÈzÓiL∆«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈««∆«¿ƒ≈»
ÔÈ¯LÎÓ101ÔL·ÎÏ Ô‰ÈÏÚ BzÚ„ È¯‰L ,102. À¿»ƒ∆¬≈«¿¬≈∆¿»¿»

מ"ה.97) זיתים 98)שם בה שכותשים גדולה במכתשת
לאכילה. "שימתונו",99)העומדים הגירסא במשנתנו

אמרו: א יח, בתרא [בבבא ויתרככו. שיתלחלחו פירוש,
הכותל. את מזיקה לחלוחית פירוש לכותל", קשי "מתנותא
"שימתינו" מפרש מ"ב, פ"ו למכשירין בפירושו רבינו אמנם

כך]. לפרש קשה כאן אבל ארוך, זמן שיתקיימו -
מהם.100) היוצא במשקה שם.101)הוכשרו כביתֿהלל
מלאכתם.102) נגמרה ולא

.„ÈÚˆBt‰103‰Óe¯z ÏL ÌÈ˙ÈÊ104- ˙B‡ÓË ÌÈ„Èa «≈«≈ƒ∆¿»¿»«ƒ¿≈
ÔÏÒt105ÔÚˆt .ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡È‰ Ô˙ÚÈˆtL ,106 ¿»»∆¿ƒ»»ƒ¿«¿«¿»¿»»

ÁÏÓa Ô‚ÙÒÏ107e¯LÎ‰ ‡Ï -108ÔÎÂ .109ÔÚˆt Ì‡ ¿»¿»¿∆«…À¿¿¿≈ƒ¿»»
˜Òn‰Ï eÚÈb‰Â ÔÓL Ô‰a LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ110‡Ï - ≈«ƒ≈»∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»≈…

e¯LÎ‰111. À¿¿

שם.103) סתם,104)מבקע. "זיתים" כתוב במשנתנו
הבאה). ההערה (ראה תרומה" "של הוסיף: ורבינו

[גם 105) התרומה. את פוסל ושני לטומאה, שניות ידיים
משמע  "טימאן", בה שכתוב המשנה מלשון רבינו שינה כאן
לאו  "טימאן" שלדעתו ונראה אחרים. פוסלים שהזיתים
טמאות. בידיים ממגעם שנפסלו - המשנה וכוונת דוקא,
הנפצעים  הזיתים שעל הלחלוחית רבינו שלדעת מזה, ויוצא
שהיא  מפני גם ואולי הזעירה, כמותה מפני נטמאה לא
נאלץ  כך ומתוך משקה, תורת עליה חלה לא לאיבוד הולכת
פוסלות  אינן ידיים שהרי בתרומה, משנתנו להעמיד רבינו
אולם  פציעתם. לפני כשהוכשרו והמדובר חולין. אוכל
הבבא  כמו - הוכשרו שלא בחולין פירשו והרא"ש  הר"ש
מטמאות  שידיים מידיו, נטמאו שיצאו והמשקין - הראשונה
להיות  משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל חולין, משקה
בכל  מטמאים שמשקין הזיתים, את מטמאים והם ראשון,

א.106)שהם]. קמה, יפה 107)שבת נדבק אינו המלח
- פציעתם ע"י היוצא במוהל נרטבו ואם יבשים, בדברים

וכן 108)יידבק. זו, בבא מלאכתם. נגמרה לא שהרי
הכשר  ולענין הוכשרו, שלא בזיתים עוסקות שאחריה הבבא

לחולין. תרומה  בין הבדל בשלו 110)שם.109)אין
למסיקה. וראויים כלל 111)כבר, מעוניין שאינו מפני

לאיבוד. הולך והוא היוצא, במשקה

.ÂËÁÈpn‰112Ô¯b¯‚Ï ˙ba ÌÈ˙ÈÊ113elÙ‡ ,ÔLaÈÏe ««ƒ«≈ƒ««¿«¿¿»¿«¿»¬ƒ
‰n‡ Ìe¯ Ì‰114ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -115˙Èaa Ô˙ . ≈«»≈»À¿»ƒ¿»»««ƒ

e˜ÏiL116‚bÏ Ô˙BÏÚ‰Ï „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,117B‡ , ∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿«¬»««
ÌÁ˙ÙÏ „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ÏiL ‚ba Ô˙pL∆¿»»««∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»¿»

Ô˙B‡ ÒÈ¯ÙÈÂ118ÌÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -119˙Èaa Ô˙ . ¿«¿ƒ»¬≈≈À¿»ƒ¿»»««ƒ
¯BÓLiL „Ú120¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÎÈÏBiL „Ú B‡ Bbb ˙‡ «∆ƒ¿∆««∆ƒ≈¿»«≈

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -121. ≈»À¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»

ה"ו.112) פ"ו נקראים 113)טהרות מיובשים פירות
גרגרים  שייעשו עד לייבש פירוש "לגרגר", ומכאן גרגירים,

למשנתנו). בפירושו (רבינו לאכילה כן,114)טובים ואם
מתמצה  ובינתיים להתייבש, ממהרים אינם התחתונים

ומרטיבם. רוצה 115)משקה אינו לייבשם שהתכוון מפני
גורס  [הר"ש הייבוש. את מעכבת הרטיבות שהרי שיורטבו,
את  מייפה שהמיץ ומפרש, מוכשרים" אלו "הרי במשנתנו

בו]. רוצה הוא ולפיכך הזיתים, קצת 116)טעם שיכמשו
שם). שיתייבשו.117)(רבינו כדי כמישתם, אחרי

לחצאים.118) בזיעה 119)יחתכם רוצה שהוא מפני
לעיפוש. במשנה.120)הגורמת כגירסתנו "ׁשיׁשמר" ְֵֶַצ"ל

עליו, השטוחים הפירות על לשמור ראוי שיעשהו פירוש,
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על  שישמור לשומר, סוכה יבנה או מעקה שיקיפהו כגון
הגנבים. מפני מיץ,121)הזיתים כאן שיוציאו רוצה ואינו

אחר. למקום הזיתים את כשיעביר לאיבוד, ילך שהרי
היא  ומסיקתם לאכילה, העומדים בזיתים עוסקת זו [הלכה
הוכשרו]. - בעלים ברצון כשהורטבו ולפיכך מלאכתם, גמר

.ÊËÔËBÚ‰122ÂÈ˙ÈÊ123Ì˙ÁÂ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a »≈≈»ƒ¿«»»∆¿»«¿»«
.¯Á‡ Ì˙BÁÂ ¯Á‡ ÁzÙÓ BÏ LÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡ -≈≈∆»≈«¿≈««≈¿»«≈
È¯‰ - Áe˙t ÁzÙÓe Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»¿À¿»«¿≈«»«¬≈

ÔÈ¯B‰Ë el‡124¯B¯ˆ elÙ‡ ,e¯Ó‡L Ì˙BÁÂ .125B‡ ≈¿ƒ¿»∆»¿¬ƒ¿
ÌÒÈ˜126ÌL eÈ‰ .127LLBÁ BÈ‡ - ÔÈ˜„Òe ÔÈ¯BÁ ≈»»»ƒ¿»ƒ≈≈

ÏL ˙BBlÁ ÌL eÈ‰ .ÔËÈÒÓe ‰˜ ÒÈÎÓ ‡nL∆»«¿ƒ»∆¿ƒ»»»«∆
ÌÈÁ˙Ùk ˙BBc - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡128. «¿»»¿»ƒƒƒ¿»ƒ

עז.122) הערה ה"ד.123)ראה פ"י טהרות תוספתא
כגנב,124) ייתפס שלא שם, להכנס ירא שעםֿהארץ מפני

נכנסו  ולא ונמלכו החותם את שברו שגנבים אומרים ואנו
וחתם  נעל לא ואם הט"ו). פי"ב ומושב משכב הלכות (ראה
ולומר: להתנצל שיכול מפני להיכנס, מפחד עםֿהארץ אין
טמאים. הזיתים ולפיכך שאכנס, מקפיד שאינך חשבתי

קטנה.125) עץ.126)אבן שבו 127)חתיכת בבית
שאפשר 128)המעטן. לפי טמאים, - וחתם נעל לא שאם

שכזה. חלון דרך יתירה התאמצות בלי להיכנס לאדם

.ÊÈC¯Bc‰129‰‡ÓËa130„a‰ ˙Èa ÈÏk ¯‰ËÏ ‰ˆ¯Â «≈¿À¿»¿»»¿«≈¿≈≈««
Ï˜Ú‰Â131„ˆÈk ,Ô‰a eÚÏ·pL ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ¿»≈∆ƒ««¿ƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»∆≈«

ÏLÂ ,ÁÈ„Ó - ÌÈ·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ÈÏk ?‰OÚÈ«¬∆¿ƒ∆≈¿∆¬»ƒ≈ƒ«¿∆
ÌÈ¯Ò132Ô‰a ‡ˆBiÎÂ133Ô·bÓ -134ÈÓb ÏLÂ ,135- ¿»ƒ¿«≈»∆¿«¿»¿∆¿ƒ
ÔMÈÓ136‡ ÔÈnÁa ÔËÏBÁ B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏkB ¿«¿»»¿≈»»…∆¿»¿«ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÈÓa137ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ , ¿≈≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»
ÔÈÁl˜Ó138ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓ CB˙Ï B‡139ÌÈzL ¿«¿ƒ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â ,˙BÚL ‰¯OÚ∆¿≈»¿««»«¿ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë140.‰¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈»∆¿»√»

ה"י.129) פי"א שם ותוספתא ח. פ"ו, טהרות משנה
ונטמאו.130) הטמא ביין הגת כלי כל רבינו 131)ונרטבו

לקבצם  הדריכה בשעת הזיתים סביב "היקף מפרש: במשנה,
בה  ונותנים מסורגת, קופה כעין מפרש והר"ש ולחברם".
ויוצא  כבדים דברים עליהם ומניחים דריכתם, אחרי הזיתים

הסריגה. נקבי דרך השמן נראה 132)מותר קרשים.
מהוקצעים. שאינם לקרשים להם,133)שהכוונה והדומים

שעליהם. הרטיבות את מעבירה אינה שהדחה
באוויר.134) או הרבה.135)בשמש שסופג עשב מין
ישראל).136) (תפארת וניגוב הדחה מים 137)וצריכים

א). עה, זרה עבודה במסכת (רש"י זיתים בהם שנתבשלו

השלמות). (ראה חמים זיתים למי שהכוונה מובן
חזק.138) גמליאל 139)בזרם בן שמעון כר' זורמים.

"אם  יוסי: ר' אמר [במשנתנו שם. בתוספתא יוסי ר' בשם
מסיים  ורבינו זרם). = (שיבולת דיו" הנהר, בשיבולת נותנן

ברו  יוסי". כר' הלכה "ואין ואולי שם: כאן. בו שחזר ר
12 בנהר שישהו מצריך אינו במשנתנו יוסי שר' דעתו,

בית 140)שעות]. להם שאין עץ כל פשוטי להוציא
קיבול.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ואחר 1) בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר

ברצון  בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע. שנעקרו
ברצון. שלא מהקרקע שנתלשו משקין בהיפך. או בסוף ולא
ילקה  שלא או שתודח כדי הכותל על קערה הכופה ודין

הכותל. שיודח או הכותל,

.‡ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c - ÔÈÏÎ‡ ¯LÎ‰ È¯·c Ïk»ƒ¿≈∆¿≈√»ƒƒ¿≈«»»≈ƒƒ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆∆∆∆¡«¿ƒÀ««ƒ«∆«

ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ¯‡L „Á‡Â ÌÈn‰ „Á‡ -2‡e‰Â . ∆»««ƒ¿∆»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
ÌÈÏÚa ÔBˆ¯a Ì‰ÈÏÚ Ô˙piL3ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡Â ∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿¿»ƒ¿««∆∆∆¿ƒ

Ú˜¯w‰4‡a ‡lL Ú¯Ê EÏ ÔÈ‡L ‡e‰ Úe„È ¯·cL . ««¿«∆»»»«∆≈¿∆«∆…»
¯aÁÓ ‡e‰Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ5'ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ' ¯Ó‡ ‡Ï , »»«ƒ¿∆¿À»…∆¡«¿ƒÀ««ƒ

.ÔÈ˜Ln‰ eLÏ˙Â ÔÈÏÎ‡‰ e¯˜ÚpL ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««∆∆∆¿»√»ƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ

שבעה.2) הם המים עם שביחד המשקין לששת הכוונה
דבש, טל, חלב, שמן, דם, יין, המשקין: שבעת הם ואלה

דם). שחט יד תיבות: (ראשי מ"א.3)מים פ"א מכשירין
"לרצון  מפרש ורבינו סתם, "לרצון" אמרו שם במשנה
רצון  קובע - ברצון התלוי שבדבר מחייב, ההגיון כי בעלים,
ה"ב). פ"א למעלה (ראה אחרים של רצונם ולא בעלים

אני 4) "ומוציא ה"ג: ח פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת
שאינן  ומערות שיחין לבורות שירדו את הכשר) (מדין
"צנון  שנינו: מ"ו, פ"ד מכשירין ובמס' הקרקע". מן תלושין
והוא  שבמערה) מכונסים (במים מדיחתו נדה שבמערה,

(רא  טמא" – המים מן שהוא כל העלתו 'תוספות'טהור, ה
ופירות). ד"ה - ב לא, זרעים 5)חולין תמצא לא כן ואם

מוכשרים. שאינם

.·‰˜LÓ Ïk6ÔBˆ¯a ‰lÁza ÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÙpL »«¿∆∆»««»…∆«¿ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÚa7‰È‰L B‡ ,ÔBˆ¯a BÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈¿»∆»»

ÔBˆ¯a B˙lÁz ÔÈ‡Â ÔBˆ¯a BÙBÒ8‡lL ÏÙ .¯ÈLÎ‰ - ¿»¿≈¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»«∆…
ÈtÓ ÂÈ˙B¯t ‡e‰ ÏÏa elÙ‡ .¯ÈLÎÓ BÈ‡ - BBˆ¯aƒ¿≈«¿ƒ¬ƒ»«≈»ƒ¿≈

‰kq‰9C¯v‰ ÈtÓ B‡10eÈ‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡ ‡e‰Â , ««»»ƒ¿≈«…∆¿≈¿∆ƒ¿
ÂÈ˙B¯t ÔÓBh‰ ?„ˆÈk .e¯LÎ‰ ‡Ï el‡ È¯‰ - ÔÈÏeÏa¿ƒ¬≈≈…À¿¿≈««≈≈»

ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ÌÈÓa11˙ÏaLÏ ÂÈ˙B¯t Ô˙Bp‰ B‡ , ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ«≈≈»¿ƒ…∆
BnÚ Ô‡È·‰Ï ¯‰p‰12.ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - «»»«¬ƒ»ƒ≈»À¿»ƒ

שם.6) האוכל 7)משנה, על "שנפל ואומר: מדייק רבינו
ברצון  אחר במקום נפלו אם אבל בעלים", ברצון בתחילה
לא  - ברצונו שלא הפירות על ונפלו חזרו ומשם בעלים,
רצון  שמספיק מפרש, והוא הר"ש, דעת כן ואין הוכשרו.

הראב"ד. דעת וכן ראשונה. בנפילה על 8)בעלים נפלו
מזה. מרוצה היה ואחרֿכך בעלים כוונת ללא הפירות

יתבאר.9) לא 10)לקמן אבל במים, שיהיו לכן צריך הוא
שיורטבו. לסכנה).11)כדי (דוגמא בפירות ירגישו שלא

מלא 12) שק ונותן הזרם, בכיוון הנהר שפת על הולך הוא
הצורך). למפני (דוגמא הזרם עם שט והוא בנהר פירות

.‚ÔÈ˜LÓ13ÔÈ‡ - ÔBˆ¯a ‡lL Ú˜¯w‰ ÔÓ eLÏ˙pL «¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ««¿«∆…¿»≈»
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eÏÏ·pL ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈ƒ≈∆ƒ¿¿
eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆ¯a ‡lL eLÏ˙Â ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ¿ƒ¿¿∆…¿»««ƒ∆»¿
È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô˙B‡a ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿»«¿ƒ¿»…À¿¿∆¬≈

n‰ Ô˙B‡ÔÈ„Ú Ô‰ el‡Îe ,eLÏ˙ ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈ »««ƒ∆…¿»ƒ¿¿¿ƒ≈¬«ƒ
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L Ú˜¯wa14Ì„‡‰ ÏÚL ÌÈn‰ eÈ‰ . ««¿«∆≈»«¿ƒƒ»««ƒ∆«»»»

Ô‰a eÚ‚Â ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ˙B¯t‰ ÏÚÂ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ¿««≈ƒ¿««≈¿ƒ¿»¿»¿»∆
e¯LÎ‰ - ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡15‰¯Ú˜ ‰ÙBk‰ ?„ˆÈk .16ÏÚ √»ƒ¿»À¿¿≈««∆¿»»«
Á„ezL ÏÈ·La Ï˙k‰17Ì‡Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ daL ÌÈn‰ - «…∆ƒ¿ƒ∆«««ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ

ÈÏka ÔÈLeÏz Ô‰L ÈtÓ ,e¯LÎ‰ - ˙B¯t Ô‰a ÁÈp‰ƒƒ«»∆≈À¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ«¿ƒ
˙Ú„Ï18Ï˙k‰ ‰˜ÏÈ ‡lL ÏÈ·La d‡Ùk .19ÌÈn‰ - ¿««¿»»ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆«…∆««ƒ

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ daL20- ÔÈÏÎ‡ da Ô˙ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»«»√»ƒ
Ï˙k‰ Á„eiL Ôek˙ .e¯LÎ‰ ‡Ï21Ï˙k ‰È‰ Ì‡ : …À¿¿ƒ¿«≈∆««…∆ƒ»»…∆

˙Èa22- B¯aÁL LeÏz‰L ;ÔÈ¯ÈLÎÓ el‡ È¯‰ - «ƒ¬≈≈«¿ƒƒ∆«»∆ƒ¿
ÏÚL ÌÈÓ e‡ˆÓÂ ,LeÏ˙k ‡e‰ È¯‰ ¯LÎ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆«

ÌÈÏkaL ÌÈnk ‰Ê ˙Èa Ï˙k23,‰¯ÚÓ Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â . …∆«ƒ∆««ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»»…∆¿»»
‰ÈÏÚL ÌÈn‰ - Ú˜¯˜ ÏL dÓˆÚ ‡l‡ ÔÈa BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆»«¿»∆«¿«««ƒ∆»∆»

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡24.Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈»ƒ¿ƒƒ««¿«

מ"ג.13) פ"ד לדין 14)שם דומה זה ואין בה"א. כמבואר
אותו  הוציאה שאם ג, בהערה למעלה שהובא שבמערה צנון
והם  ברצון המים נתלשו ששם מפני נטמא, – המים מן

שנתלשו. אחרי הנגיעה 15)מכשירין וגם התלישה גם
רצון  טעונה אינה שהתלישה [נראה ברצון. להיות צריכות
הנגיעה  ורק שהוא, אדם כל של רצונו ומספיק בעלים,
ההלכה  בתחילת כמבואר הפירות, של הבעלים רצון טעונה

לתוכה 17)שם.16)הקודמת]. גשמים מי שירדו כדי
לרצונו.18)וידיחוה. לקערה 19)בהתאם יעברו שהמים

הכותל. את ירטיבו בכך 20)ולא מעוניין אינו שהוא מפני
זה  והרי הכותל, על יפלו שלא אלא לקערה, המים שיגיעו

הקודמת. שבהלכה הצורך למפני פירושו 21)דומה לפי
למשנתינו. א) טז, (חולין פפא רב שממנו 22)של והחומר

לקרקע. שחיברו תלוש היה הכותל שנתלשו 23)נבנה
הכותל. על שיפלו רוצה הוא שהרי מפני 24)ברצון,

מעולם. תלוש היה לא זה שכותל

.„‰ÁBM‰25˙BzLÏ26BÓÙOa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - «∆ƒ¿¬≈««ƒ»ƒƒ¿»
BBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÙ·e27‰˙BM‰L ‡e‰ Úe„È ¯·cL ; ¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»»«∆«∆

- BBˆ¯· ‰˙LÂ ÏÈ‡B‰Â ,BÓÙO·e ÂÈÙa ÌÈn‰ ‰ÏÚÈ«¬∆««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿
BÓËÁa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ Ï·‡ .ÔBˆ¯· eLÏ˙ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿¿¿»¬»««ƒ»ƒ¿»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - BL‡¯·e B˜Ê·e28. ƒ¿»¿…≈»¿ƒ¿»

מ"א.25) פ"ד מן 26)מכשירין לשתות כדי ראשו, מרכין
וכדומה. אלא 27)המעיין מעוניין אינו שהוא אףֿעלֿפי

בלבד. למעיו המים בזהירות,28)בכניסת לשתות שאפשר
מים. שם יגיעו ולא

.‰‡lÓÓ‰29˙È·Á‰ ˙‡30‰È¯Á‡ ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ :31, «¿«≈∆∆»ƒ««ƒ»ƒ«¬∆»
ÔBÎÓ ‡e‰L Ï·Á·e32d¯‡eˆ ÏÚ33‡e‰L Ï·Á·e , «∆∆∆¿»««»»«∆∆∆

dk¯ˆÏ34ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰ -35Ï·ÁaL ÌÈn‰Â ; ¿»¿»¬≈≈¿ƒ¿»¿««ƒ∆«∆∆
˙Áz d˙ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - dk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰«»≈«»¿»≈»¿ƒ¿»¿»»««

¯Bpv‰36ÔÈLeÏz ÔÈ‡ Ï·Á·e dab ÏÚL ÌÈn‰ Ïk - «ƒ»««ƒ∆««»«∆∆≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿»¿ƒ»≈«¿ƒƒ

[החביות 30)שם.29) בבור. ומשקיעה חבל סביבה קושר
וקושרים  שפה, ומוקפות למעלה צרות היו המשנה בתקופת
יפול]. שלא מעכבת והשפה הצר במקום החבל את

החבית.31) כרוך.32)אחורי המקום 33)לפוף,
"צואר". נקרא לשפה, החבית.34)שמתחת מילוי לצורך

מפני  למטה החבית את משקיע הבור מן מים דולה כשהוא
בן  שמעון רבי אמר [במשנה, החבל. מן חלק ומרטיב המים
רבינו  השמיט למה ותמוה טפח". לצורכה? "וכמה אלעזר:

במשנתינו]. עליהם חולק שאין דבריו שהרי 35)את
ועל  גבה על מים שיעלו מבלי החבית את למלא איֿאפשר
שבהלכה  ובפיו השותה שבשפת למים דומה וזה החבל,

לחבית.36)הקודמת. ישר מעצמם המים שיקלחו
או 37) גבה הרטבת ללא לחבית יפלו שהמים שאפשר מפני

צוארה. סביב הקשור החבל

.Âe„¯iL ÈÓ38‰‡Óh‰ ·‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ƒ∆»¿»»¿»ƒ¬ƒ»»««À¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚL ÌÈn‰ -39ÔBÈÏÚ‰ „vÓ e„¯iL ««ƒ∆»»««ƒ∆»¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁzÏ40ÔÈ¯B‰Ë ,41ÏÎa ÂÈÏÚÓ Ì˜ziL ‡e‰Â . ««¿¿ƒ¿∆¿«¿≈≈»»¿»
BÁk42ÔÈ˙˙BL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;43˙ÚLa - ÌÈ„¯BÈÂ …¬»ƒ»¿ƒ¿¿ƒƒ¿«

ÔÈ‡nË˙Ó Ì˙LÈ¯t44ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÔÓÊ·e . ¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆≈¿ƒ≈»
z ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ¯ÈLÎÓÌ‡Â ;BBˆ¯Ï ÂÈÏÚ ÔÈLeÏ «¿ƒƒ∆¬≈≈»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ

¯Ú45ÔBˆ¯Ï el‡ È¯‰ -46¯˜‰Ï ¯Bpv‰ ˙Áz „ÓÚ . ƒ≈¬≈≈¿»»««««ƒ¿»≈
ÌÈn‰ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBˆ¯Ï ‰Ê È¯‰ - ÁBcÏ B‡ƒ«¬≈∆¿»¿ƒ»»»≈««ƒ

.ÔÈ‡ÓË ÂÈÏÚL∆»»¿≈ƒ

מ"ב.38) ה"ג.39)שם פ"א מכשירין תוספתא,
מבגדיו.40) או מגופו ירדו עליו 41)אפילו שנפלו מפני 

לרצון. עין.42)שלא כהרף לאט.43)ונותקו לאט
בהעברתם 44) רוצה שהוא מפני הטמא, בבגד בנגיעתם

בשעת  נגיעה כאן אין - עין כהרף כשנותקו אבל מבגדיו,
ב  טו, בכריתות יוסף רב דברי רבינו מפרש כך ההעברה.

ראב"ד). מן 45)(ראה ניתזים והם המים את להוציא כדי
הם 46)הבגד. ולפיכך הניעור, ע"י לרצונו נתלשו שהרי

שאינם  אףֿעלֿפי כוחו, בכל כשנותקו גם מכשירים
מטמאים.

.Ê˙È·Á47ÛÏc‰ „¯ÈÂ ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰˙È‰L48 »ƒ∆»¿»¿≈»≈¿»««∆∆
dÎB˙Ï49‰¯ÚÈ ‰Ê È¯‰ -50ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ¿»¬≈∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆¿≈»

ÔÈ¯ÈLÎÓ51„Ú dÎB˙a eÈ‰iL BBˆ¯L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿∆ƒ¿¿»«
Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ‰¯ÚiL52. ∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆

מ"ד.47) הגג.48)שם מן הנוטפים גשמים שלא 49)מי
יצאו.50)לרצונו. והמים צידה על החבית את מטה

שם.51) רבינו 52)כביתֿהלל, מבאר למשנתינו בפירושו
הוא  שאם החבית, את ישבר שאמרו ביתֿשמאי של טעמם
ורצון  לאט, לאט נשפכים המים צידה, על אותה מטה
ישבר  ולפיכך במים, מעט עוד ישהו שפירותיו בכך הבעלים
וביתֿ האפשרית, במהירות יצאו שהמים כדי החבית, את

חולקים. הלל
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.Á‰·¯Ú53dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL54ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ -55 ¬≈»∆»««∆∆¿»««ƒ«ƒ»ƒ
ÔÈÙv‰Â56ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏÚÓ57dÏË . ¿«»ƒ≈»∆»≈»¿ƒ¿»¿»»
dÎÙLÏ58dÎB˙aL ÌÈn‰ -59dÁÈp‰ .ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ¿»¿»««ƒ∆¿»≈»¿»ƒƒ»

dÎB˙aL ÔÈÙv‰Â ÔÈÊzp‰ - dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL60ÔÈ‡ ∆≈≈«∆∆¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ∆¿»≈»
el‡ È¯‰ - dÎÙLÏ dÏË Ì‡Â .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»¿»¬≈≈
ÔLÏz È¯‰ dÓB˜Óa dÎÙL ‡lL ÔÂÈkL ,ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆≈»∆…¿»»ƒ¿»¬≈¿»»

BBˆ¯a61. ƒ¿

מ"ה.53) בעלים.54)שם לרצון כשנופלות 55)שלא
זעירות  טיפות ניתזות שבעריבה, המים לתוך עבות טיפות

לעריבה. מחוץ צפים 56)ונופלות העריבה, כשנתמלאה
ונשפכים. הנוספים הגשמים מי גבה ואינם 57)על

המשנה  ונקטה העריבה. שבתוך למים והואֿהדין מכשירים.
בכוונה  בהניח העוסקת השניה, הבבא מפני וצפין" "ניתזין
וביתֿהלל  ביתֿשמאי נחלקו שבה לתוכה, המים שירדו כדי

כדרכו. המשנה, לשון נקט ורבינו וצפין. כדי 58)בניתזין
המשנה  את תחילה לבאר יש רבינו, דברי את יפה להסביר
שירד  "עריבה שם: שנינו זו. להלכה מקור לו ששימשה
לא  (פירוש, בכיֿיותן אינן והצפין הניתזין לתוכה, הדלף
זרע  על מים יותן וכי לח): יא, (ויקרא שכתוב במה נכללו
לשפכה, נטלה לכם). הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל
בכיֿ אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים ביתֿשמאי
ביתֿשמאי  והצפין הניתזין לתוכה, הדלף שירד הניחה יותן.
נטלה  בכיֿיותן. אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים
לפי  ופירושה בכיֿיותן". שהן מודים ואלו אלו - לשפכה
שלא  הדלף כשירד עוסקת הראשונה הבבא הוא: רבינו דעת
ולא  מכשירים, אינם שהמים מודים, ושניהם בעלים. לרצון
(כן  העריבה שבתוך אלה גם אלא והצפים הניתזים רק
"הניתזין  כתבה והמשנה במשנה), והרא"ש הר"ש גם פירשו
וביתֿ ביתֿשמאי נחלקו שבה השניה הבבא מפני והצפין"
המים  את לשפוך העריבה את נטל ואם וצפין. בניתזין הלל
בו  המים שפך שלא מכיון ביתֿשמאי סוברים אחר, במקום
רצה  הרי אחר, למקום העריבה את העביר אלא במקום,
לרצונו  נקרא וזה בעריבה, מה זמן למשך שיישארו
מכיוון  נגדית: סברא כאן שיש ביתֿהלל, ודעת ומכשירים.

רוצה שאינו דעתו, גילה - המים את שופך בכלל שהוא בהם
שניה  בבבא מכשירים. שאינם אמרו ולכן כאן) רא"ש (ראה
כאן  המים. לתוכה שירדו בכוונה העריבה כשהניח מדובר,
ולא  הכל, לדברי מכשירים שבתוכה שהמים פשוט, הדבר
נחלקו. וצפין ובניתזין זאת. להשמיענו המשנה הוצרכה
אע"פ  לרצונו, לעריבה שירדו מכיון אומרים ביתֿשמאי
מפני  חולקים, וביתֿהלל מכשירים, – נשפכו או שניתזו
ובנטלה  בעריבה. שיישארו למים אלא להם התכוון שלא
מודים  ביתֿהלל שגם המשנה, אותנו משמיעה לשפכה
גילה  הרי אומרים, אנו ואין מכשירים, שבתוכה שהמים
נטלה  כשלא ומכלֿשכן אלה, במים כלל רוצה שאינו דעתו
ועכשיו  המשנה, פירוש כאן עד למעלה. כמבואר לשפכה,

רבינו: דברי בפירוש אינה 59)נמשיך "שבתוכה" המילה
שהמחלוקת  לומר תטעה שלא אותה, הוסיף ורבינו במשנה,
העריבה  שבתוך במים אבל וצפים, בניתזים היא במשנה

לשפכה. כשנטלה ביתֿהלל לדעת גם נראה 60)מכשירים

ומקומה  בטעות, ממקומה נעתקה "שבתוכה" שהמילה
אפשר  גדול (בדוחק אלו" "הרי המילים אחר למטה הנכון
יש  אבל שנשפכו, לפני בתוכה שהיו לצפים שהכוונה לפרש
השלמות). ראה שכתבנו. כמו למטה העברתה להעדיף

למעלה 61) ונאמר במשנה, אינו זה נימוק הראשון. ממקומם
ראשונה, בבבא ביתֿשמאי לדעת למשנתינו בפירושנו
דעת  על נתקבל לא ושם בכוונה, העריבה את הניח כשלא
ושתי  שביארנו, כמו נגדית, סברא גם שיש מפני ביתֿהלל
מעלה  לא לשפכה הנטילה מעשה ולכן שקולות, הסברות
למה  רבינו, מסביר מרצונו, כשהניח כאן, אולם מוריד. ולא
- במים רוצה שאינו דעת כגילוי מועילה השפיכה אין
כך  ומשום מרצונו", "שתלשן נגדית סברא כאן שיש ואומר,
אותו  ומתוך בכוונה. שהניח הראשון, דעתו גילוי מכריע
פוסק  זו, את זו ומבטלות שקולות הסברות ששתי הטעם
ה"א  למעלה (ראה מכשירים אינם בתוכה הניח בלא רבינו,

וה"ב).

.Ë:‰¯ÚÓa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â ÂÈÏk ˙‡ ÏÈaËn‰««¿ƒ∆≈»¿«¿«≈∆¿ƒ¿»»
ÔBˆ¯a - ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰62ÔÈ‡ - ÂÈÏ‚¯·e , ««ƒ»ƒ¿»»¿»¿«¿»≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k63. ƒ¿ƒ¿»

כתלושים 62) נידונים כביסה, אגב בידיו שעלו המים פירוש,
מבלי  להטביל או לכבס שאיֿאפשר מפני ומכשירים, ברצון

ידיו. על המים רגליו 63)שיעלו שיתלחלחו רצונו אין
במים.

.È˙B¯t64- ÔÏËe ÂÈ„È ËLÙe ÌÈn‰ CB˙Ï eÏÙpL ≈∆»¿¿««ƒ»«»»¿»»
e¯LÎ‰ ‡Ï65e¯LÎ‰ - ÂÈ„È eÁ„eiL ·MÁ Ì‡Â . …À¿¿¿ƒƒ≈∆¿»»À¿¿

˙B¯t‰ ÏÚLÂ ÂÈ„ÈaL ÌÈn‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna66È¯‰ ««ƒ∆¿»»∆««ƒ∆¿»»¿∆««≈¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k Ô‰67. ≈ƒ¿ƒ¿»

מ"ז.64) בעלים.65)שם ברצון שלא שנפלו מפני 
ידיו.66) שעל מהמים רוצה 67)שנרטבו שהוא מכיוון

אלו  בידיו בפירות שיגע כן גם ורוצה לידיו, המים שיגיעו
המים  הרי ידיו שיודחו נתכוון כשלא אבל להוציאם, כדי
שתגענה  רוצה שהוא אע"פ ולפיכך לרצון, אינם ידיו שעל

הוכשרו. לא – בפירות

.‡ÈÔ˙Bp‰68eÈ‰ Ì‡ ,BBˆ¯a ÌÈn‰ CB˙Ï ÂÈ˙B¯t «≈≈»¿««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - ˙BÚ˜¯˜aL ÌÈÓ«ƒ∆¿«¿»≈»À¿»ƒ»¿«∆≈

ÌÈna69ÏÚL B‡ Ô‰ÈÏÚL ÌÈna e¯LÎ‰ - Ô‡ÈˆB‰ ; ««ƒƒ»À¿¿««ƒ∆¬≈∆∆«
˙ÙÏ B‡ ÔBˆ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a eLÏ˙ È¯‰L ,ÂÈ„È»»∆¬≈ƒ¿¿¿»≈«¿∆∆
;¯B‰Ë ‡e‰Â ÌL ezÁÈ„Ó ‰c - ‰¯Ún‰ CB˙a ‡e‰L∆¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿»

dÚbÓa ‡ÓË - ÌÈn‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk e‰˙ÏÚ‰70. ∆¡«¿»∆ƒ««ƒƒ¿»¿«»»

מ"ו.68) מכשירים,69)שם אינם בקרקע מחוברים שמים
בעלים. מרצון נרטבו שהפירות שלאחר 70)אע"פ בנגיעה

המים. מן הוצאתם

.·È‰t˜71ÔÈÒBÓ¯ez ‰‡ÏÓ ‡È‰L72‰e˙e73CB˙Ï À»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿
ËBÂ ‡Óh‰ B„È ËÈLBÓ - ‰Â˜n‰dÎBzÓ ÔÈÒBÓ¯ez Ï «ƒ¿∆ƒ»«»≈¿≈¿ƒƒ»

ÏË dÎBzÓ È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Â¿≈¿ƒƒ¿≈∆…À¿¿∆¬≈ƒ»»«
Ô‰ÈÏÚL ÌÈna BBˆ¯ ÔÈ‡Â74ÌÏÚ‰ .75- ÌÈn‰ ÔÓ ¿≈¿««ƒ∆¬≈∆∆¡»ƒ««ƒ
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ÔÈ‡ÓË ‰twa ÔÈÚ‚Bp‰76ÌÈna e¯LÎ‰ È¯‰L , «¿ƒ«À»¿≈ƒ∆¬≈À¿¿««ƒ
BBˆ¯a eLÏ˙pL ‰twaL77ÔÈÒBÓ¯ez‰ Ïk ¯‡Le , ∆«À»∆ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ‰tw‰ CB˙aL78. ∆¿«À»¿ƒ

קטנית.72)שם.71) לרצונו.73)מין ואין 74)שלא
מדיחה  ששם מפני הקודמת, שבהלכה צנון לדין דומה זה

וכן 75)ברצון. תימן, וכת"י ר"מ רומא (דפוס העלה צ"ל
כל  את העלה הטמא פירוש, יוםֿטוב'), ה'תוספות גורס

המקווה. מן הטמא,76)הקופה מנגיעת נטמאה שהקופה
התורמוסים. את מן 77)ומטמאה הקופה את כשהוציא

שהקופה 78)המקווה. מפני הטומאה, אב הוא אם אפילו
שני  ואין שני, הוא בה הנוגע והתורמוס ראשון, נעשית
ויוצא  למשנתינו). בפירושו (רבינו בחולין שלישי עושה
שנגעו  אלה גם נטמאו תרומה, התורמוסים שאם מזה,

בקופה. בנוגעים

ה'תש"פ  אדר כ"ד שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הם 1) בקילון הנשארים המים אם בקילון הממלא יבאר

ומי  לרצון משקין עליהם שנפלו עצים ודין ברצון. תלושים
ברצון. תלושים שהם המים כל ודין לרצון. שלא גשמים

מים. עליהם שנתן תרומה ושמרי

.‡‡lÓÓ‰2ÔBÏÈ˜a3È¯‰ ÔBÏÈwa ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈn‰ - «¿«≈¿ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ¬≈
Ô‰4ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz5¯Á‡ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¿»«¿»»ƒ¬»««

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL6¯‡L Ì‡ ‡l‡ , ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿«
.¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ ÌL»«¿∆≈«¿ƒ

ט.2) משנה ד פרק המים 3)מכשירין את להמשיך תעלה
בפירושו). (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום

בתעלה.4) שנשארו תוך 5)המים פירות לתוכם נתן אם
הוכשרו. - המים משאיבת ימים על 6)שלושה מתקבל

רצונו  היה לא לתעלה המים שפיכת שבשעת הדעת,
אינם  נשארו ואם ימים, משלושה יותר המים בה שיישארו

משנה). (כסף ברצון שם

.·ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÌÈˆÚ7Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ,ÔBˆ¯a ≈ƒ∆»¿¬≈∆«¿ƒ¿»¿»¿¬≈∆
ea¯ Ì‡ ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈÓLb8‡lL Ôlk È¯‰ - ¿»ƒ∆…¿»ƒ«¬≈À»∆…

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯iL Ô‡ÈˆB‰ .ÔBˆ¯Ï¿»ƒ»∆≈¿¬≈∆¿»ƒ««ƒ
ÔBˆ¯Ï Ôlk È¯‰ - ea¯L9BzÓ‰a ÈÏ‚¯ B‡ ÂÈÏ‚¯ eÈ‰ . ∆«¬≈À»¿»»«¿»«¿≈¿∆¿

È¯‰ - ÁÓO Ì‡ :eˆÁ¯Â ¯‰a ¯·ÚÂ ,ËÈË ˙B‡ÏÓ¿≈ƒ¿»«¿»»¿»¬ƒ»«¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰10- Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»

.ÔBˆ¯a ÔÈ‡≈»¿»

המכשירים.7) המשקין מרובים 8)משבעת הגשמים מי
העצים. שעל שרבו 9)מהמשקין פי על "אף כתוב: במשנה

"ומה  טהורים במשקין שהמדובר רבינו ומפרש טמאין"
אינה  זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו
הבבא  משום ונכתבה מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה
שירדו  שהוציאם פי על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה:
בפרק  למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן

שם]. טוב יום התוספות ביאור פי [על ו, הלכה כתנא 10)ט

שיעשה  עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא
מעשה.

.‚ÌÈlbÏb‰ ˙‡ „È¯Bn‰11¯˜a‰ ÈÏk ˙‡Â12˙ÚLa «ƒ∆««¿«ƒ¿∆¿≈«»»ƒ¿«
ÌÈ„w‰13È¯‰ - ıÚaL ÔÈ˜„q‰ eÓ˙qiL È„k ÌÈnÏ «»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ»¿«¿»ƒ∆»≈¬≈

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿»

עץ.11) העשויים העגלה שנותנים 12)אופני מרדע כגון
מעץ. שם המחרישה וידות הבקר צוואר הקיץ 13)על בימי

שבעץ  הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית) קדים שרוח
לחלוחית  שיספוג כדי במים אותו ונותנים מתבקע, והוא

הסדקים. ויסתתמו

.„ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ˙BzLÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ „È¯Bn‰«ƒ∆«¿≈»ƒ¿««ƒ»ƒ
,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯·e ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÙa¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿»
Û¯Á‰ ˙ÚL·e .‰ÈÏ‚¯ eÁ„eiL ·MÁ Ì‡ ‡l‡14 ∆»ƒƒ≈∆¿«¿∆»ƒ¿««…∆

LÈc‰Â15ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏ‚¯aL Û‡ -16d„È¯B‰ . ¿««ƒ«∆¿«¿∆»¿ƒ¿»ƒ»
L¯Á17eÁ„eiL ·MÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL ≈≈∆¿»»««ƒ∆ƒ≈∆¿

;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««ƒ»ƒ¿«¿∆»≈»¿ƒ¿»
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ‰OÚÓ Ô‰Ï LiL18. ∆≈»∆«¬∆¿≈»∆«¬»»

ומפרש 14) היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו
צוננים  במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת
לתקן  נראה כאן וגם היגיעה. את ומסירה הכאב את מקילה

כך. ברגלי 15)ולכתבו התבואה את לדוש היו רגילים
מאוד. מייגעת זו ומלאכה לא 16)הבהמות אם ואפילו

נידונה  בכוונה, זאת עושים אדם בני שרוב מפני לכך, התכוון
שם). (רבינו בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם

מדבר.17) ואינו שומע אינה 18)שאינו מחשבתם פירוש,
כל  מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה,

צרכה.

.‰B¯Oa ÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÌÈna Ï·Bh‰«≈««ƒ¬≈»««ƒ∆«¿»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz19ÌÈna ¯·BÚ‰ Ï·‡ ;20ÌÈn‰ Ïk - ¿ƒ¿»¬»»≈««ƒ»««ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ B¯Oa ÏÚL21. ∆«¿»≈»¿ƒ¿»

על 19) מים שיעלה וידע לטבול כדי למים נכנס מרצונו שהרי
בו.20)גופו. לעבור מוכרח והוא בדרכו יותר 21)נהר

הדרך. את מפסיק נהר היה לא אילמלי לו נוח היה

.Â¯‰a Ï·hL ÈÓ22Ba ¯·ÚÂ ¯Á‡ ¯‰ ÂÈÙÏ ‰È‰Â ƒ∆»«¿»»¿»»¿»»»»«≈¿»«
ÌÈiM‰ eÏha -23ÌÈBL‡¯‰ ˙‡24ÌÈn‰ È¯‰Â , ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒƒ«¬≈««ƒ

B¯·Á e‰Ác Ì‡ ÔÎÂ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÂÈÏÚL∆»»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»»¬≈
B¯ÎOÏ25BzÓ‰a ¯ÎOÏ B‡26ÌÈn‰ eÏËa - ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««ƒ

˜BÁO C¯„ e‰Ác Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰27,eÏËa ‡Ï - »ƒƒ¬»ƒ»»∆∆¿…»¿
¯‰a Ï·Ë .ÔBˆ¯Ï ÔÈLeÏz ÂÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈««ƒ∆»»¿ƒ¿»»«¿»»
ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ e„¯ÈÂ ‰ÏÚÂ28- ¿»»¿»¿»»¿»ƒƒ«»»¿»ƒ

ÂÈÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰Â ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ eÏËa È¯‰¬≈»¿«ƒ»ƒƒ«¬≈»««ƒ∆»»
.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»

ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים שאינם
השני.24) בנהר בעברו גופו מעל שעברו הדוחה 25)מפני

למים  חבירו את ידחה לא מפוכח אדם שהרי שיכור, היה
ורא"ש). ברצון.26)(ר"ש תלושין מים עליה והיו
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פעולות27) ומתוך זה עם זה למים.שיחקו זה נפל השחוק
גופו.28) שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים מי

.ÊÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËM‰29ÔÈLeÏz ÔÈ‡ «»«¿≈««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a30Ì‡ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰Â , ¿»¿««ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈÊzp‰ Û‡ - B¯·Á ÏÚ ÊÈz‰Ï Ôek˙31. ƒ¿«≈¿«ƒ«¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ¿»

איבריו.29) תנועות ידי בהתזת 30)על מעוניין אינו השט
ו).31)ניצוצות. הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו כמו

.Á¯Btˆ ‰OBÚ‰32daL ˙‡Â ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈna »∆ƒ««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ¿∆∆»
.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

למים 32) בזריקה בו לשחק מיוחד והוא מקנים עשוי כלי
באיסוף  ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים
והרא"ש  והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים
אגב  פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה פירשו:

שיטה).

.ËB˜ÓÚ Ú„ÈÏ ¯Ba‰ ˙‡ „„Bn‰33ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - «≈∆«≈«»¿«ƒ»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ba „„nL ¯·c·e B„Èa34„„Ó Ì‡Â . ¿»«»»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ»«

ÔÈ‡ Ba „„nL ¯·ca B‡ ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - BaÁ»̄¿«ƒ»ƒ¿»»«»»∆»«≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz35Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ BÏ‚¯ B‡ B„È ËLt . ¿ƒ¿»»«»«¿«≈«ƒ

ÔÈ‡ BÏ‚¯a B‡ B„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ Ba LÈ≈«ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz36- ÌL ÌÈÓ ‰nk Ú„ÈÏ ÔËLt . ¿ƒ¿»¿»»≈««»«ƒ»

Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ Ô·‡ ˜¯Ê .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰»ƒ»∆¿ƒ¿»»«∆∆«≈«ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ÔÈÊzp‰ ÌÈÓ - ÌÈÓ Ba LÈ37ÏÚLÂ , ≈«ƒ«ƒ«ƒ»ƒ≈»¿»¿∆«

Ô·‡‰38.ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ »∆∆≈»ƒ¿ƒ

שבבור.33) למים מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם
כדי 34) הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי

במים  רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע
ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף את שהרטיבו
המים  עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים

והקנה]. היד של התחתון את 35)בחלק מודד כשהוא
אין  נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב
החולק  טרפון רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו

על 36) שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא
רגלו. או קול 37)ידו בשמיעת אלא בהתזה מעוניין אינו

הם 38)החבטה. בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
ופירש  "טהורין" כתוב [במשנה מכשירים. ואינם כמחוברים
מכשירים  שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו,

לטומאה].

.ÈÁÏM‰ ÏÚ Ë·BÁ‰39ÌÈnÏ ıeÁ40epnÓ ÔÈÊzp‰ - «≈««∆«««ƒ«ƒ»ƒƒ∆
‡e‰Â ÂÈÏÚ Ë·Á .e‡ˆiL BBˆ¯ È¯‰L ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»∆¬≈¿∆≈¿»«»»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - ÌÈn‰ CB˙a41. ¿««ƒ≈»¿ƒ¿»

אותו 39) רוחצים לנקותו וכדי צמרו, ניטל שלא הבהמה עור
במקל. אותו וחובטים מי 40)במים מן שהוציאו אחר

יספוג 41)הרחיצה. שהרי המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים

.‡ÈÏ˜Ú·e ‰ÈÙqa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰42- ˙BËBLn·e ««ƒ»ƒ«¿ƒ»»≈∆«¿

˙B˙L¯·e ˙B„Bˆn·e ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»«¿»¿»
˙B¯BÓÎn·e43¯Ú Ì‡Â ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡ -44- «ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ≈

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz45‰ÈÒw‰ ÏÚL ÌÈn‰ ÔÎÂ .46ÏL ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆«««¿»∆
˙BÁÏL47‰ÙÈM‰ ÏÚÂ48;ÔBˆ¯a ÔÈ‡ - ÌÈ·Ï ÏL À¿»¿««ƒ»∆¿≈ƒ≈»¿»

.ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ¯Ú Ì‡Â¿ƒƒ≈¬≈≈¿»

המים 42) בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו
והרא"ש  הספינה. שבדופני הזעירים הבקיעים דרך החודרים
הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש:

הספינה. הליכת לעכב ומכמורות 43)כדי רשתות מצודות,
חיים. בעלי בהם לצוד כלים המים.44)הם מהם להוציא

בהוצאתם.45) מעוניין שהוא ציפוי.46)מפני
שולחנותיהם 47) את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים

הדברים  את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים
רבינו 48)שעליהם. ופירש והסיפא, הגירסה: במשנה

הגשם. מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי

.·ÈdÙ¯ˆÏ ÏB„b‰ ÌiÏ ‰ÈÙq‰ ˙‡ CÈÏBn‰49, «ƒ∆«¿ƒ»«»«»¿»¿»
BÙ¯ˆÏ ÌÈÓLbÏ ¯ÓÒÓ ‡ÈˆBn‰50„e‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ ,51 «ƒ«¿≈«¿»ƒ¿»¿««ƒ«∆»

ÌÁt B˙BOÚÏ ÌÈÓLba52Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - «¿»ƒ«¬∆»¬≈««ƒ∆¬≈∆
„e‡‰ ˙‡Â ¯ÓÒn‰ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¬»«ƒ∆««¿≈¿∆»

Ô˙BaÎÏ ÌÈÓLbÏ53ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«»≈««ƒ∆¬≈∆¿ƒ
.ÔBˆ¯a¿»

במים 49) כשאינם ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני
הסדקים  סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים
כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש

הוא 50) קרים במים הניתן באש מלובן ברזל להקשותו.
ומתחזק. וחלק 51)מתקשה האש את בו שמחתים עץ

נשרף. פחם 52)ממנו ויישאר הבוערת הגחלת את לכבות
בו. ככופה 53)להשתמש זה הרי בהם, יוזק שלא כדי

דינו  שנתבאר הכותל ילקה שלא כדי הכותל, על קערה
ג). הלכה י"ב (בפרק למעלה

.‚È˙ÏLn‰ ˙‡ ÏLÏL54B‡ ÈÏk da ˙BÏÚ‰Ï ¯BaÏ ƒ¿≈∆«¿…∆«¿«¬»¿ƒ
ÔB˙È˜55‰lkÏk‰ ˙‡ ÏLÏL ,56‰ÈÏÚ ·LzL È„k ¯BaÏ ƒƒ¿≈∆««¿«»«¿≈∆≈≈»∆»

˙Ï‚¯z‰57ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ -58. ««¿¿…∆≈««ƒ∆»∆»¿ƒ¿»

מעוקם.54) וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת כוס
קטן.56) אותה.57)סל מעוניין 58)ויעלה אינו שהרי

הכלכלה. או המשולת שתורטב כלל

.„È‰L¯k‰ ˙‡ ˜ÁÓÓ‰59,‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï «¿«≈∆«¿≈»¿»ƒ««ƒ∆»∆»
B¯ÚO ËÁBq‰Â60ÔÈLeÏz ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈn‰ - B˙eÒÎa ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿ƒ

ÔBˆ¯a61ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÔÈ¯‡Lp‰Â ,62ÈtÓ , ¿»¿«ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
,‰¯LÎ‰ dÓˆÚ ‰L¯Îe .ÔlkÓ e‡ˆiL BBˆ¯L∆¿∆≈¿ƒÀ»¿≈»«¿»À¿¿»

ÔÈ¯ÈLÎÓ d˙LÈ¯t ˙ÚLaL63ÌÈn‰ ˜z Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒƒ≈««ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - BÁk ÏÎa ‰ÈÏÚÓ64. ≈»∆»¿»……À¿¿»

או 59) במחובר גשמים עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין
המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש

ברצונו.60) שלא בהעברתם 61)שנרטב רוצה שהרי
זה 62)וביציאתם. ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף
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שלא  מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה לנטלה דומה
כרבי  פסק לגמרי. שיצאו רצונו שהרי מחשבתו, נתקיימה
האילן  את מרעיד לדין דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי

בשיטתו. שם עומדים הלל ובית ב) משנה המים 63)(שם
ברצונו. ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו

בשעת 64) נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו מפני
פרישה.

.ÂË„ÈÚ¯n‰65¯ÈM‰Ï ÔÏÈ‡‰ ˙‡66B‡ ÔÈÏÎ‡ epnÓ ««¿ƒ∆»ƒ»¿«ƒƒ∆√»ƒ
‰‡ÓË ¯ÈM‰Ï67ÔÈLeÏz ÔÈ‡ epnÓ ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ¿«ƒÀ¿»««ƒ«ƒ»ƒƒ∆≈»¿ƒ

ÔBˆ¯a68ÔÈ˜LÓ epnÓ ¯ÈM‰Ï B„ÈÚ¯‰ .69ÔÈ‡ˆBi‰ - ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
Ba ÔÈ¯‡Lp‰Â ;ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰70e¯LpL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»¿

‡e‰L ÈtÓ ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆
eÊz Ì‡ ÔÎÂ .BlkÓ e‡ˆiL Ôek˙Ó71- ÔÈ¯aÁÓ‰ ÏÚ ƒ¿«≈∆≈¿ƒÀ¿≈ƒƒ¿««¿À»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡72. ≈»¿ƒ¿»

רועד.65) והוא האילן את להפיל.66)מנענע
האילן.67) בענפי נת 68)המונחת לא להוריד שהרי כוון

המים. שעליו.69)את משקין להפיל התכוון
הרעידה.71)באילן.70) ידי פירות 72)על נגעו ואם

זה  [פירוש מוכשרים אינם המחוברים שעל במים תלושים
על  ניתזו שאם ומשמע, הראב"ד]. של השגתו מסלק
עליהם, שיפלו התכוון שלא פי על אף מכשירים - תלושים
ואם  המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי
פירות  מכשירים מים אותם המחוברים, על שיפלו נתכוון

תלושים.

.ÊË„ÈÚ¯n‰73ÔÏÈ‡‰ ˙‡74B‡ ,B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ««¿ƒ∆»ƒ»¿»««¬≈
‰kÒ75˙B˜¯ÈÂ ÌÈÚ¯Ê Ô‰ÈzÁ˙Â ,dz¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ À»¿»¿»«¬∆¿»¿«¿≈∆¿»ƒƒ»

ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÏÙÂ ,Ú˜¯wÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«¿»¿««ƒ««≈«¿À»ƒ
ÔÈ‡ ˙B˜¯ÈaLÂ ÌÈÚ¯faL ÌÈn‰ Ô˙B‡ - Ô‰ÈzÁzL∆«¿≈∆»««ƒ∆«¿»ƒ¿∆«¿»≈»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz76. ¿ƒ¿»

ג.73) משנה מים.74)שם להשיר פירוש,75)בכוונה
שוכה. איש ויקחו מט): יוד, (שופטים המקרא מלשון ענף,

התכוון 76) שלא מפני בהם, הנוגע את מכשירים ואינם
אף  מכשירים תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו

משנה). (כסף להם התכוון שלא פי על

.ÊÈÌÈ¯ÓL77ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ‰Óe¯z ÏL78¯·k - ¿»ƒ∆¿»∆»«¬≈∆«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰L ˙BÓe¯˙a e¯‡a79ÈM‰Â80;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ

˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏLÂ81ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÈLÈÏM‰ Û‡ - ¿∆∆¿≈∆∆««ƒ««¿ƒƒ»¿∆
ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ - ÁaÊÓ ÈL„˜82 »¿≈ƒ¿≈«¿»»¿∆«¬≈≈ƒ

È‡ce‰83¯eÒ‡ „·Ïa ÔBL‡¯ -84ÔÈÚÏ e¯Ó‡L ÌLk . «««ƒƒ¿«»¿≈∆»¿¿ƒ¿«
e„Ó˙pL ÔB‚k .Ô¯LÎ‰ ÔÈÚÏ e¯Ó‡ Ck ,Ô¯eq‡ƒ»»»¿¿ƒ¿«∆¿≈»¿∆ƒ¿¿

Ô‰ÈÏ‡Ó85‰˙BL ‰Ó‰a ‰˙È‰Â86Ì‡L .ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ≈¬≈∆¿»¿»¿≈»»ƒƒ∆ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ¯ÈÒnL ‡e‰ Ì„‡‰ ‰È‰»»»»»∆≈ƒ««ƒ»ƒƒ««ƒ
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰Â Ô·LÁL ÔÂÈk - eÏÙ Ô‰ÈÏ‡nL∆≈¬≈∆»¿≈»∆¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆

ÔÈ¯ÈLÎÓ87. «¿ƒƒ

יין.77) תמד.78)שמרי הראשון.79)לעשות התמד
שנייה.80) פעם מים נתן הראשון התמד לצורך 81)אחר

קרבנות  להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים
המזבח. מפירותיו 82)על להפריש חייב מישראל אדם כל

(אחר  כחולין ודינו ללויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני
שני  ("מעשר שני ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה
ונאכל  בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב, א, בשנות
אלו  הפרשות ולפני בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק

באכילה. ואסורים טבל הם מטבל 83)הפירות שהופרש
שאינו  הארץ, מעם שנקנו מפירות שני מעשר להוציא וודאי,
ומלמדנו  מעושרים. ספק הם ופירותיו המעשרות על נאמן
מותר  אלה מפירות שני מעשר של הראשון שהתמד רבינו
חומרא  הוא תמד שאיסור מפני לירושלים, חוץ לשתותו

הספק. על גזרו לא לירושלים.84)דרבנן, חוץ לאכלו
נתן 85) שאם הבעלים, כוונת בלי מאליהם מים שם שנפלו

בנתינתו  שהרי לו, או מכשירים אם לדון מקום אין בכוונה
אבל למשקה, התמד את אנו החשיב כוונה, כאן כשאין

מתורת  ויצאו המים את מקלקלים שהשמרים אומרים
רבינו  דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה.
שצריכים  גשמים" "מי כתב ולא "מים" סתם כתב שהרי כן.
וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה,
מפני  וכו', מכשירין בתרומה שני עד כן פי על ואף
לעניין  כן גם חשובים איסור, לעניין משקה שחשובים

התמד 86)הכשר. את החשיב הרי שותה אדם היה שאם
שם). (גמרא אלף.87)כמשקה עד ואפילו בחולין אפילו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
פירותיו 1) והמעלה ועירבן, לתוכם הדלף שירד פירות יבאר

עליהם  וירדו לטחון חטים המוליך וכו'. הכנימה מפני לגג
בתוך  שנתנה פירות מליאה שהיא חבית וכו'. גשמים
של  חבית פי על ונתנה חמה פת הרודה איפכא. או המשקין
בו  ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ וכו'. יין
גב  על זה ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים.
האוכל  ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח זה.

וכו'.

.‡˙B¯t2e·b˙iL È„k Ô·¯ÚÂ ÔÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL3 ≈∆»««∆∆¿»¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«¿
e¯LÎ‰ ‡Ï -4. …À¿¿

מ"ג.2) פ"ה לכל 3)מכשירין יתפזרו שהמים מתוך
הפירות.4)הפירות. את להרטיב רוצה אינו שהרי

.·‰ÏÚn‰5‰ÓÈk‰ ÈtÓ ‚bÏ ÂÈ˙B¯t6Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ ««¬∆≈»««ƒ¿≈«¿ƒ»¿»«¬≈∆
- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯iL Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ïh‰««…À¿¿¿ƒƒ¿«≈∆≈≈¬≈∆««
Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÌeÏÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯LÎ‰À¿¿¿ƒ»ƒ∆¡≈≈∆¿»»«
;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ Ïh‰ „¯iL e·MÁL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿∆≈≈««¬≈∆…À¿¿

Ô‰Ï ‰OÚÓ LiL7‰¯Bz ÔÈc8‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,9 ∆≈«¬∆»∆ƒ»¿≈»∆«¬»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡10ÌÈpË˜ Ô‰· eÎÙ‰ .11‚b‰ ÏÚ ¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ»¿»∆¿«ƒ«««

ÔË˜ ÏL ‰·LÁÓ ‰˙È‰ Ì‡L ;ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈À¿»ƒ∆ƒ»¿»«¬»»∆»»
Ô‰È¯·cÓ ˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ - ÂÈOÚÓ CBzÓ ˙¯k12. ƒ∆∆ƒ«¬»«¬«¿∆∆ƒƒ¿≈∆

מ"א.5) פ"ו הפירות.6)שם מן התולעים  שיצאו כדי
תולעים. - ובין 7)כנימה לחומרא בין מועילים מעשיהם

א.8)לקולא. יג, מועילה.9)חולין אינה מחשבתם
על 11)שם.10) הטל שירד מתכוונים שהם בזה, והוכיחו
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הפירות. אלא 12)כל להקל מועילה שאינה ומובן שם.
ומשמע  "קטן", "קטנים" וכותב מדייק רבינו להחמיר.
אינה  - מעשיהם מתוך הניכרת ושוטה חרש שמחשבת

מדבריהם. אפילו מועילה

.‚‰ÏÚn‰13˙Bc‚‡‰ ˙‡14˙BÚÈˆw‰ ˙‡Â15˙‡Â ««¬∆∆»¬À¿∆«¿ƒ¿∆
eÈzÓiL ÏÈ·La ‚bÏ ÌeM‰16- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ , «««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿»«¬≈∆««

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈¿ƒƒ¿«…¿ƒ
„¯BÈ Ïh‰L17ÌÏÚ‰ ‡Ï È¯‰L ;BBˆ¯a ‰Ê È¯‰ - ∆««≈¬≈∆ƒ¿∆¬≈…∆¡»

.eÈzÓiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«¿ƒ

מ"ב.13) ירק.14)שם דבילה.15)אגודות גושי
פי"א 16) למעלה ראה בפירושו, (רבינו ארוך זמן שיתקיימו

מאליהם 17)הי"ג). שיתלחלחו מפרש, [והר"ש בלילה.
מכשירה]. שאינה מהם, שתצא הלחלוחית מן

.„ÔÈhÁ CÈÏBn‰18Ì‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÔÁËÏ «ƒƒƒƒ¿…¿»¿¬≈∆¿»ƒƒ
ÁÓO19Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ‚ba ÔÈe˙ ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ .e¯LÎ‰ - »«À¿¿»≈»¿ƒ««¿»¿¬≈∆

Á‰ .e¯LÎ‰ - ÁÓO Ì‡ ,ÌÈÓLbÌÈ¯n20eÈ‰L ¿»ƒƒ»«À¿¿««»ƒ∆»
Ì‡ ,ÌeÏÚ‰Â ÌÈna Ô‰ÈwO eÏÙÂ ¯‰pa ÌÈ¯·BÚ¿ƒ«»»¿»¿«≈∆««ƒ¿∆¡ƒ
Ìp‰ ÔÈwO‰ ÏÚL ÌÈn‰Â ,˙B¯t‰ e¯LÎ‰ - eÁÓO»¿À¿¿«≈¿««ƒ∆«««ƒƒ»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz21eÁÓO È¯‰L ,22. ¿ƒ¿»∆¬≈»¿

מ"ה.18) פ"ג קמח 19)שם מוציאות במים, שרויות חטים
מרוצה  שהוא דעתו גילה שמח, הוא ואם לבן. יותר

מלאים 20)מהרטבתן. שקים טעונים חמורים מוליכי
בהם.21)תבואה. שיגעו אחרים פירות ומכשירים

על 22) ולא הפירות שהורטבו על ששמחו ואףֿעלֿפי
השקים. הרטבת

.‰˜O23¯‰p‰ Èab ÏÚ Ôe˙Â ÌÈBÚ¯Ê ‡ÏÓ ‡e‰L24 «∆»≈≈¿ƒ¿»««≈«»»
˙BÏÚÓ ÏÚ B‡ ¯Ba‰ Èt ÏÚ B‡25‰¯Ún‰26e·‡LÂ27 «ƒ«««¬«¿»»¿»¬
.e¯LÎ‰ -À¿¿

מ"א.23) קרוב 24)שם במקום אלא ממש בנהר ולא
למים. למערה.25)מאוד בהן שיורדים מדריגות

מים.26) אין עצמן המדריגות ועל מים, בה שיש
הרטוב.27) האוויר מן מים ספגו

.Â˙È·Á28CB˙a d˙pL ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»»¿
ÔÈ˜Ln‰29˙B¯t‰ CB˙a d˙pL ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ B‡ ,30, ««¿ƒ¿≈»«¿ƒ∆¿»»¿«≈
e·‡LÂ31ÌÈÓa ?e¯Ó‡ ÔÈ˜LÓ eÏÈ‡a .e¯LÎ‰ - ¿»¬À¿¿¿≈«¿ƒ»¿¿«ƒ

ıÓÁ·e ÔÈÈ·e32ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L Ï·‡ ;33ÔÈ·‡LÓ ÔÈ‡34 ¿«ƒ¿…∆¬»¿»««¿ƒ≈¿»¬ƒ
.ÔcˆaL ˙B¯t‰ e¯ÈLÎiL È„k Ò¯Á‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»

חרס.28) של היא חבית סתם מ"ב. שקעה 29)שם ולא
לתוכה. נכנסו ולא במשקין נוגעים 30)כולה והפירות

מבחוץ. החבית דרך 31)בדופני המתמצה הלחלוחית את
החרס. יין.32)דופני האחרים 33)של המשקין  חמשה

החבית.34)המכשירים. דופני דרך חודרים אינם

Ê.‰„B¯‰35:ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆«ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - ÔÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡36ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ; ƒ»¿»«ƒƒ…À¿¿»¿ƒ»¿»∆

˙B·‡BL ÌÈ¯BÚO‰L ÈtÓ ,‰¯LÎ‰ - ÌÈ¯BÚO37ÔÎÂ . ¿ƒÀ¿¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬¿≈

‰È‰ Ì‡38;‰¯B‰Ë - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰Â ‡ÓË ÔÈi‰ ƒ»»««ƒ»≈¿»¿»«ƒƒ¿»
ÔÈ˜LÓ ‰·‡ML ÈtÓ ,‰‡ÓË - ÌÈ¯BÚO ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈∆»¬»«¿ƒ

.ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ

התנור.35) מן פת מוציא - רודה מ"ג. המדובר 36)שם
במים  כשנילושו אבל מכשירים, שאינם פירות, במי בנילושו

בלישה. הוכשרו שם.37)הרי יוסי במשנתנו 38)כר'
הכשר. לענין שהואֿהדין סובר ורבינו טומאה, לענין נחלקו

.Áıa¯Ó‰39eËÂ ÌÈhÁ Ba Ô˙Â B˙Èa ˙‡40Ì‡ : «¿«≈∆≈¿»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÚÏq‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ41‡Ï - ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬««∆«…

ÌÈhÁ da Ô˙Â ‰·¯Úa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰ .e¯LÎ‰À¿¿«¿«≈∆¿«¬≈»¿»«»ƒƒ
˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ Ì‡ :eËÂ¿»¿ƒ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬«

‰·¯Ú‰42.e¯LÎ‰ ‡Ï - »¬≈»…À¿¿

יעלה 39) שלא כדי הרצפה על מים זולף - מרבץ מ"ד. שם
אם 40)האבק. ב: ו, קטן במועד מצאנו וכמוה הורטבו.

מטוננת. שדה סלע 41)היתה עצם לחלוחית ספגו
במקום  הנמצאת אבן היינו סלע מפרש, [הר"ש הריצפה.
ודינה  רטיבות, מוציאות כאלו ואבנים בראשית, ימי מששת

בתים]. גורסים 42)כזיעת ויש עצמן", "מחמת במשנה:
שונים  פירושים [ונאמרו רבינו. גירסת היא וכך "עצמה".
הראב"ד  של פירושו הדעת על ומתקבל מאד, דחוקים
שיתלחלחו  עד בעריבה החיטים נתן שאם כאן, בהשגותיו
עצמה, העריבה בשביל נתנן אם אבל הוכשרו, המים מן
- החיטים את בו להניח יותר נוח מקום מצא שלא פירוש
דברי  מפרש אלא משיג שאינו מוכיח, וסגנונו הוכשרו. לא

רבינו].

.ËÔÓBh‰43e¯LÎ‰ - e·ÈË¯iL È„k ÏBÁa ˙B¯t44. «≈≈¿¿≈∆«¿ƒÀ¿¿
ÁÙBË ‰˜LÓ Ba LÈ Ì‡ :·e‚p‰ ËÈha ÔÓBh‰45- «≈«ƒ«»ƒ≈«¿∆≈«

Ì‡Â ,e¯LÎ‰.e¯LÎ‰ ‡Ï - Â‡Ï À¿¿¿ƒ»…À¿¿

(ר"ש).44)שם.43) בו שנבלעו מים בלי חול שאין
היד 45) את להרטיב שתספיק לחלוחית, בטיט נשאר

בה. הנוגעת

.Èıa¯Ó‰46LLBÁ BÈ‡ - B¯b ˙‡47e¯LÎÈ ‡nL «¿«≈∆»¿≈≈∆»À¿¿
ÂÈhÁ48ÁÓO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba eË Ì‡49. ƒ»ƒ»¿¿««ƒ∆»≈«

לחשוש.47)שם.46) מחוייב שם 48)אינו שיניחן
מפני 49)אחרֿכך. דבר, של וטעמו יטננו. אם שישמח

הרא"ש  פירוש (עלֿפי מהר נבלעים המים שבגורן, היובש
שם). רבינו דברי גם להבין יש וכן במשנתנו.

.‡ÈËwÏÓ‰50˙BtÁÏ Ô‰ÈÏÚ „¯BÈ Ïh‰Lk ÌÈ·OÚ «¿«≈¬»ƒ¿∆««≈¬≈∆¿«
ÔÈhÁ‰ Ô‰a51CÎÏ Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï -52- »∆«ƒƒ…À¿¿¿ƒƒ¿«≈¿»

.e¯LÎ‰À¿¿

שאינה 51)שם.50) שבעשבים לחלוחית שיספגו כדי
בהם  "להטן כתוב [במשנה לטל. נתכוון לא אבל מכשירה,
שירטיבו, ישראל': וה'תפארת ה'ברטנורא' ופירשו חיטים",
את  גםֿכן מפרש שהוא ונראה "לחפות". כתב ורבינו

כמותם]. שעליהם.52)המשנה לטל

.·Èıa¯Ó‰53ÌÈÏaL Ba Ô˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa ˙‡ «¿«≈∆≈¿«ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ√ƒ
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ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ :eËÂ54el‡ È¯‰ - ¿»¿ƒ≈¬≈∆«¿∆≈«¬≈≈
.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ה"א.53) פ"ב שם ט.54)תוספתא בהלכה למעלה נתבאר

.‚È¯ÚBp‰55e„¯ÈÂ ÔÈ˜LÓ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ˜¯È ÏL ‰c‚‡ «≈¬À»∆»»∆»»∆»«¿ƒ¿»¿
¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBzÁz‰ „vÏ ÔBÈÏÚ‰ „vÓ56. ƒ«»∆¿««««¿…À¿«

הירקות 55) שעל המים את להוריד כדי האגודה, את מנענע
מ"ד). מ"א לגמרי 56)(שם שירדו התכוון שהוא מכיוון

מחשבתו. נעשית לא הרי הירק, מן

.„È‰ÏÚn‰57‰Ê Ô˙e ¯‰p‰ ÔÓ ˙B¯t ÔÈ‡ÏÓ ÔÈwO ««¬∆«ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»¿»»∆
‰Ê Èab ÏÚ58ÔÓ BÏ e„¯iL ÌÈna ÔBzÁz‰ ¯LÎ‰ - ««≈∆À¿«««¿««ƒ∆»¿ƒ

.‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÁÈp‰ BBˆ¯a È¯‰L ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¬≈ƒ¿ƒƒ«∆««≈∆

לתחתון.58)שם.57) ירדו העליון משק שהמים וידע

.ÂËÁÙBp‰59˙BÙÈ Ô‰ Ì‡ Ô˜„·Ï ÌÈL„Úa60eÚÈÊ‰Â «≈««¬»ƒ¿»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
ÌÈn‰ ˙B„ÏBzÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈt Ï·‰a e¯LÎ‰ -61. À¿¿¿∆∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ

ÔÈÓLÓL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ62ÂÈt ‰˜LÓa e¯LÎ‰ - Úaˆ‡a ¿≈»≈À¿¿ƒ¿∆¿«À¿¿¿«¿≈ƒ
.BÚaˆ‡ ÏÚLÂ¿∆«∆¿»

מ"ו.59) בודק 60)שם והוא טחונות, בעדשים המדובר 
הן  ואם עליהן, ונופח להתבשל נוחות הן אם לדעת אותן
מהר  ויספגו ההבל את סופגות שהן סימן מהר, מתלחלחות

למשנתנו). בפירושו (רבינו הבישול מי את שדינן 61)גם
ה"ב. פ"י למעלה כמבואר הכשר, לענין הרוצה 62)כמים

שומשמין  ומניחה לאכול שבפיו ברוק אצבעו מלחלח ,
לפה  אצבעו מכניס ואחרֿכך בו, נדבקים והם עליהם

ומורידם.

.ÊËCL63ÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÏÎ‡‰ ÏÙÂ ÏÎ‡a »«¿…∆¿»«»…∆¬≈««¿∆∆«
ÔBˆ¯Ï ‡lL ÏÎ‡‰64ÌÈÚeˆt ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡ ‰È‰ .65 »…∆∆…¿»»»≈≈ƒ¿ƒ

B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L ÏÎÂ ˙BaË¯ ÌÈ¯Ó˙e66, ¿»ƒ¿À¿…∆∆»…∆«¿ƒ»
ÏÙÂ67ÔBˆ¯a ÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ68‰È‰ . ¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»¿»»»

‰ˆB¯ BÈ‡L ÏÎÂ ˙BL·È ÌÈ¯Ó˙e ÔÈ·e‚ ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿…∆≈∆
ÙÂ ,B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ Ï »…∆«¿ƒ»¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»

.ÔBˆ¯a ‡lL∆…¿»

מ"ו.63) פ"ג הפירות 64)טבולֿיום את מכשיר ואינו
הלחם  פיסת את ירטיב שרירו רוצה שאינו מפני בו, שיגעו

וילעוס. לפיו שתגיע מהשמן 65)לפני רטובים והם
שבו.66)שבהם. הלחלוחית מעט ממנו להוציא כדי

להרטיבו 68)הגרעין.67) מבלי למוץ שאיֿאפשר מפני
את  מכשיר ולפיכך משקה, ונעשה החשיבו שבפיו, בריר

לרצונו. בו שנגעו הפירות

.ÊÈÔÈLÏÚ69ÔËwlL70‰Ó‰·Ï71ÔÁÈ„‰Â72·MÁÂ , À¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈»∆¡ƒ»¿ƒ≈
e¯‡a ¯·k - Ck ¯Á‡ Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ73ÌÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ¬≈∆¿»»««»¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ

ÈL ¯LÎ‰74·MÁLk ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»¬≈∆«¿∆≈«¿∆ƒ≈
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ75. ¬≈∆¿»»¬≈≈À¿»ƒ

אדם 69) בני ויש בהמה, מאכל הוא שבעיקרו עשב מין
"ציקוריה". נקרא רבות לעז ובלשונות אותו, שאוכלים

ב.70) קכח, חולין לבהמה.71)ברייתא להאכילם כדי
טומאה.72) מקבל אינו בהמה שמאכל מפני הוכשרו, ולא
ה"ג.73) פ"ג שהיו 74)למעלה בזמן מאכל ההדחה

אדם. מאכל שנעשו אחר להכשירם מועילה אינו בהמה,
פ"ג 75) עוקצין תוספתא שעליהם. טופח במשקה הוכשרו

ה"א.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לרצון 1) ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר

טהרה  בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם
חלב  או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים בימות
אוכל  שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או
האשה  ודין פיו. לתוך ידו והכניס טמיאות בידים תרומה
התנור  גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה

וכו'. דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא

.‡ÌÈÏkaL ÌÈÓ2‡lL ÔÈa ÔBˆ¯Ï ÔÈa ÔÈ‡nË˙Ó - «ƒ∆«≈ƒƒ¿«¿ƒ≈¿»≈∆…
ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÔBˆ¯Ï3Ô‰ÈÏÚ ÏÙpL ÔÈa ¿»¿«¿ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈∆»«¬≈∆

ÌÈÓ Ï·‡ .ÔBˆ¯a Ô‰ÈÏÚ ÏÙ ‡lL ÔÈa ÔBˆ¯a¿»≈∆…»«¬≈∆¿»¬»«ƒ
˙B¯Ba ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯waL4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6ÈÓe ∆¿«¿»¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‡·‚7‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ì‰a ÔÈ‡L8ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Ï ‡l‡∆»¿»¿≈¿«¿ƒ∆»¿»≈««ƒ
eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Ú˜¯waL∆««¿«∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÈ·e‡L9ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa10ÙpL ,B‡ ˙n‰ ÔÎB˙Ï Ï ¿ƒ≈∆≈»¿ƒ∆»«¿»«≈
ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ‡Óh‰ Ô‰a CÏ‰L11Ì‡ Ï·‡ . ∆»«»∆«»≈¬≈≈¿ƒ¬»ƒ

B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ ‡ÓË Ì„‡ Ô‰Ó ‰˙L»»≈∆»»»≈∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈
el‡ È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»¬≈≈
¯B‰h‰ Ô‰Ó ‰˙L .Ú˜¯wa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈««¿«»»≈∆«»
- ¯B‰Ë ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ Ú˜¯wa e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿««¿«∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆ¯a È¯‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk ¯B‰Ë15.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
¯kk‰ ‡ÓË - ¯kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆ¯a Ô‰ È¯‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ"ב.2) פ"א אבות 3)מקוואות מהל' בפ"ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק.4)ועל  עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ"ט. מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי 10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אףֿעלֿפי

מעוניין  אינו אבל השני, לצד להגיע התכוון שהוא מפני
ה"ה. שבפי"ג בנהר לעבר דומה זה והרי במים, בנגיעה

שהשותה 12) ה"יֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ"ח נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ"ל
המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב"ד

שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב"ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב כמו לרצון,
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לשיטתו  כהלכה ישיב רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי"ב (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי נתבארו ולא כסףֿמשנה, (ראה

.·ÌÈ‡·‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿

˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯Â ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡·‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ"ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק. ונופלים הזחילה) מכוח (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון

טמא. בכלי [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי 23)המים מפני
ה"ג, פ"ב למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי בדין
שבתקופת  מפני שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק, ללא כמעט הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25¯ÈÚÏ ÔÈ·B¯w‰ -26C¯cÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆
e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˜BÁ¯‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«
eÎÏ‰ .Ì„‡‰ ·¯ eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»

‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙B¯iLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30;‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡L ‡·‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»

‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡ È‡L ‡·‚a Ï·‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«
˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«

¯ ˙BÒ¯t ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈ¯B‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»
‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t33‡ˆÓ Ï·‡ .Ba ˙¯k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t34¯LÙ‡L ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„¯iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ"א מקוואות בלי 31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע שאדם ואפשר סוס, או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי בלי בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eL¯a ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41- «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡·b .·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .·¯‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - L·„ B‡ ·ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È¯‰ -45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ¯· ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי  מפני טהורים, שהם לוודאי) וקרוב הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ"ב למעלה דינם שנתבאר
בדברי 41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס הגר"א

כך. גורס הוא כאן ה"ב.42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא איֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜¯wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È¯‰Â Ú˜¯wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.¯·c ÏÎÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ"ו.49) פ"א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי
נתבארו  שפסקו, תמציות מי (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰Ï·c52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

¯B¯ˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È¯‰L ;B¯È¯a ‰Ï·c‰ ˙‡ÓË - ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i· ‡ÓË55B¯˜ÚL ÈtÓ ,56- CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰¯B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜¯wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔBˆ¯a ‡l‡58‡l‡ BBˆ¯ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
ÔBÈcet ‰È‰ .¯B¯v‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»

B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ï·c‰Â BÏhÏ61- ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»
¯e˜Úk ˜¯‰ ‰Ê È¯‰62˙ÓÁÓ ‰Ï·c‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ"י.51) פ"ח ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
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שנלחץ53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו
ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה

הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר
באים  והטומאה שההכשר כן, לפני הוכשרה שלא אףֿעלֿפי

ה"ה. פ"ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את
אינן  שידיים אףֿעלֿפי מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני והטעם, החולין. את מטמאות
י"ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י הטומאות אבות מהל' (פ"ה דבר
לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט ה"ו). ופ"י

השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך
מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע

מתכת. של שהוא מטבע כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.
שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא

בלוטות  את לגרות כדי פיו, לתוך המטבע והכניס ידו, תחת
מהרגיל. למעלה רוק כמות שתוציאנה מפני 62)הרוק
למשנתינו). פירושו (ע"פ בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
˙Ù¯B‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ ¯epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈

ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË - ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ¯ È¯‰L ,‰ÈÙaL ‰Óe¯z‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B¯˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי"א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב תרומה ונקט הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י. פ"ח הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני אשה ונקט טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ"י למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי 67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס נמשך זה נימוק הרוק.
(עלֿפי  התרומה את מטמא הדם הקוץ, הכה בדין אבל

למשנה). פירושו

ה'תש"פ  אדר כ"ה ש"ק יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר

נאמן  ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה.
שנתערבו  פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם הארץ עם
מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר
טומאה  איסור בהם יש אם החולין טהרה. בחזקת הם אם
להיות  מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם

ברגל. טהורים

.‡Ïk2˙Bc‚‡‰3ÌÈ˜ÂMaL4ÏÎÂ ÌÈÁÓw‰ ÏÎÂ »»¬À∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
ÈtÓ - ˙Bc‚‡‰ .ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ˜ÂMaL ˙B˙Ïq‰«¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ»¬Àƒ¿≈

Ôk¯cL5„ÈÓz Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ ÛlÊÏ6˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â ; ∆«¿»¿«≈««ƒ¬≈∆»ƒ¿«∆«¿«…∆
ÔÈ˙˙BÏ -7ÔÈhÁ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁBË Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ¿ƒ¿««»¬ƒ¿≈ƒƒ

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁL8LÏLÏ ˙Á‡Â ÌÈzLÏ ˙Á‡ ÌÈÁ¯a9 ∆¿ƒ»¿≈«ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿»
‰¯„˜ ‰OÚÓ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k10˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,11 ¿≈«¬≈∆«¬≈¿≈»¿»ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿»»
ÌÈza ÏL ÔÈa ÔÈ˜ÂL ÏL ÔÈa12Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BlL ÈtÓ , ≈∆¿»ƒ≈∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

.Ô˙tÏ˜ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ¿ƒ»»

ב.2) משנה ו פרק יחד.3)מכשירין קשורים ירקות
למכירה.4) לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי כדי 6)של

טריים. נראים ושיהיו יכמשו כדי 7)שלא במים רוחצים
מבהיק. לבן קמח ויצא החיטין קליפת שוברים 8)להסיר

לשלושה.9)אותן. או חלקים לשני נשברת חיטה כל
כ)11)תבשיל.10) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון גריסים.

הרפות. עליו הבית 12)ותשטח לצורכי עושים שאנשים
אינם  שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
מקפיד  אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים,
למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח לבנונית על כך כל
מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו

הבאה). הלכה (ראה

.·˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰L el‡ Ïk»≈∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¬≈≈¿∆¿«
.ÔÈ¯LÎÓ Ô‰Â Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ Ïk‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«…¿«¿¿ƒ»∆¿≈À¿»ƒ
ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ Ôlk ÏÚÂ¿«À»∆¡»«»»∆«…À¿¿¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ13ÌÚL , »ƒ«¿»√»ƒ∆≈»∆¬»»∆«
.e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰»»∆∆¡»«…À¿¿

מים.13) עליהם לשפוך רגילים אנשים שאין

.‚ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰ Ïk14ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡Â , »«»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«»»∆
e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡15ÌÏBÚÏ CÎÈÙÏ . ∆¡»¬≈∆«…À¿¿¿ƒ»¿»

ÔÈa Ì¯Áa Ô„vL ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰«»ƒ¿∆¿«À¿»«»ƒ≈∆»»¿≈∆≈
‰„BˆÓa ÔÈa ÛeÙÎa16‰„Bˆn‰ ˙‡ ¯Ú ‡Ï Ì‡ , ¿»≈ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆«¿»
e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ17e¯LÎ‰ - ¯Ú Ì‡Â ,18ÔÈ‡Â . ¬≈∆…À¿¿¿ƒƒ≈À¿¿¿≈

Èz¯Ú ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰ ÌÚ19‰„Bˆn‰ ˙‡ «»»∆∆¡»«…ƒ«¿ƒ∆«¿»
Ô„eˆÏ Ôek˙iL „Ú ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬≈≈¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿«≈¿»

‰¯‰Ëa20. ¿»√»

אינו 14) חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
שנשארו  המים מפני והוכשרו טומאה, ולא הכשר מקבל

ומתו. המים מן שהוצאו לאחר במשנתנו 15)עליהם
בחזקת  הציר וכל ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו:
מן  חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה,
המשנה  שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה".
אחרים  דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה
כל  שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן
כשם  "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים
והדגה  יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל
אינו  רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
שהוא  כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש
אותם  שמפקידין "מפני נימקו במשנתנו הפירות, על נאמן
מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל
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עם  אצל הוכשרו שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי
אבל  הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ

אצלו. להפקיד נהגו לא הם 16)דגים ומצודה כפיף חרם,
פרק  מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני

ז). הלכה ברצון.17)ג נתלשו לא שעליהם שהמים מפני
ממקומם.18) המים את שעקר שדרך 19)מכיוון מפני

לנער. דגים בטהרה,20)שולי חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר הוא זה ובמקרה

.„Ïk21¯Èv‰22¯LÎÓ ˙˜ÊÁa23ÏÙpL ¯B‰Ë ¯ÈˆÂ . »«ƒ¿∆¿«À¿»¿ƒ»∆»«
¯ÈLÎÓe ,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ì‰L Ïk ÌÈÓ BÎB˙Ï¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆«¿ƒ

‡nË˙Óe24ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË25.‡ÓË B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏ26. ƒ¿«≈À¿««¿ƒ¿ƒ»∆¿»»≈
BÎB˙Ï ÏÙ27·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ28·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -29. »«¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ««»…

ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La e·¯Ú˙pL ˙B¯t ÈÓ ÔÎÂ30ÔÈÎÏB‰ - ¿≈≈≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ
,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ô‰L Ïk ÌÈÓa e·¯Ú˙ .·¯‰ ¯Á‡««»…ƒ¿»¿¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆

¯ÈLÎÓe ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Óe31ÌÈ·‚Á ¯ÈˆÂ . ƒ¿«≈À¿««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó Ï·‡ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¿«≈À¿««¿ƒ

ח.21) ו, פרק שם מדגים.22)משנה המתמצה
אוכלין 23) כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

(בכורות  טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
בו  שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב,
שאינו  הארץ, עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל מים

הטהרות. על בטומאה.24)נאמן כרבי 25)כשיגע
שמעט  משמע כאן רבינו מלשון במשנתנו. יעקב בן אליעזר
טומאה  לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים
(שם  ערוכה גמרא נגד שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר.
על  המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג,
מתפרשים  יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר
מים  לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם
מים  שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר
נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
המים  בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי
נכון  ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
כתב  למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי
אינו  הציר פירוש, משקה", ידי על הוא הציר "שעשיית שם:
ומוסיפים  מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ
היא  זו ותערובת הדגים, מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם
יהיה  "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר
שאינן  פירות או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר
מפרש  שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין
בלי  שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר
מכשירים  הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו
תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן
נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו

יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין
כאן  שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ.26)שאפשר עם בו נגע שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ -33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ ¯Èv‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡L .¯B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ
ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ¯‰hÓ34- ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ

ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»
‰¯„˜Ï Ï·‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»

BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ -36¯BÚÂ37ÌÈn‰ ·¯ e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ
‰Â˜na ¯‰Ë ‡Ï ¯Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב פרק של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף ומלח. ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק, - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם
ההשקה  אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙B¯t‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ e¯LÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈ¯LÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa -43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ

מין 39) כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו
הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח

במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני
דלעת. חנויותיהם 42)מיני פתחי על תולים החנוונים

למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי 43)דוגמאות
רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza ·e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
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Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
¯È‰Ê‰ È¯‰L ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓe ˙BÓe¯˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ¯OÚÓe ‰Óe¯z44Ô‰a ÔÈ‡ - ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk ¯eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

¯L‡ ¯Oa‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ ¯O·a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt - ÈM‰Â ,‡ÓË - ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰ :¯Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï‰Óe¯˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt -46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e¯‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË - L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
- ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י"א פרק הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
חולין. של שני האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì¯‚Ï ¯zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51¯zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È¯‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ¯ÈÊp‰ ˙‡Â Ô¯‰‡ Èa ˙‡ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈ¯zÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯ÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈

.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚¯ ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯‰ÊÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„·Ïa Ï‚¯a - eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡ - ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ï·‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.¯‰ÊÓ BÈ‡ -≈À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

נכונים  שהם מפני ברגל טהורים להיות מוזהרין ישראל "כל
האחרונים  ודייקו וכו'". קדשים ולאכול במקדש להיכנס
כי  וכד' חייבים שהם ולא נכונים" "שהם שכתב בלשונו
הבאת  לצורך להיכנס שחייבים משום אינו החיוב לשיטתו

בנוגע מילתא גילוי שהוא אלא aeigdקרבנות onfl מכיון

צריך  שאז הרי למקדש, להיכנס בו שחייבים זמן שזהו
טהור. להיות

כתב: קודש, מקרא דיבור־המתחיל בא בפרשת רש"י אבל
והנפק"מ  וכסות". ושתי' לאכילה קודש אותו "...קרא
הרגל, בכל ולא במועד רק הוא החיוב א: שלרש"י ביניהם,
גם  לרש"י ב: המועד. בחול גם הוא להרמב"ם כן שאין  מה
חיוב  יש בהם וגם רגלים נקראו הכיפורים ויום השנה ראש
יום־טוב  קדושת מעצם הוא החיוב לרש"י ג: עצמו. לטהר

ושותה. אוכל כשאינו גם הרגל זמן כל להיות וצריך
(63 'r a"lg y"ewl it lr)

יכול 53) תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
הארבעים, את ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד

.‡È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰54e„ÓÏ55, «»≈¿«»«¿»ƒƒ«¿»»¿
‡Ï Ï·‡ .˙Á‡ ‰¯Ú˜a ÔÈÏÎB‡ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰L∆«»≈¿«»¿ƒƒ¿»»««¬»…

ÌÚ ÏÚa‰ ÏÎ‡È,‰c ‰È‰zLk ˙Á‡ ‰¯Ú˜a BzL‡ …««««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿∆ƒ¿∆ƒ»
dnÚ ‰zLÈ ‡ÏÂ56BÓk ,ÒBk‰ ˙‡ BÏ ‚ÊÓ˙ ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿∆ƒ»¿…ƒ¿…∆«¿

Ïb¯‰ ÈtÓ ,‰·f‰ ÌÚ ·f‰ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿……««»ƒ«»»ƒ¿≈∆¿≈
‰¯·Ú57.ÏÚ·È ‡nL , ¬≈»∆»ƒ¿«

מפי 54) רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
הזה.55)הגבורה. מהכתוב אחת.56)לדרוש מכוס

הזבה.57) על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא שלא

.·È˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏÎB‡ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒƒ»¿ƒ
,Ì‰ÈÓÈ Ïk Ôlk ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ ‰¯‰Ëa ÔÈlÁÀƒ¿»√»¿ƒ¿»ƒƒ«À¿À»»¿≈∆
‡È‰ ‰¯˙È ‰M„˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆¿À»¿≈»ƒ
¯‡MÓ L¯BÙe Ì„‡ Ïc· ‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ C¯„Â¿∆∆¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»≈ƒ¿»
.Ì‰nÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Ì‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,ÌÚ‰»»¿…ƒ«»∆¿……«¿ƒ¿∆ƒ»∆
ÌÈOÚnÓ Ûeb‰ ˙¯‰Ë È„ÈÏ ‰‡È·Ó ˙eLÈ¯t‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ≈»√««ƒ«¬ƒ
ÔÓ LÙp‰ ˙M„˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó Ûeb‰ ˙¯‰ËÂ ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»√««¿ƒ»ƒ≈¿À««∆∆ƒ
˙Bnc‰Ï ˙Ó¯Bb LÙp‰ ˙M„˜e ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰«≈»»¿À««∆∆∆∆¿ƒ«
Èk ,ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÈÎMa«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎLc˜Ó ÈÈ È‡ LB„˜58. »¬ƒ¿»¿«ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

הטומאות  מהלכות בתורה הכתוב ש"כל כתב ח' בהל'
החולין  אבל וקדשיו... המקדש לעניין אלא אינו והטהרות
ובהלכה  כו'". טמאין חולין לאכול ומותר איסור בהם אין
אוכלים  היו הראשונים חסידים כו' שמותר "אע"פ כתב י"ב
הגוף  וטהרת היא... יתירה קדושה זה ודבר בטהרה... חולין
וגורמת  הרעות הדעות מן הנפש קדושת לידי מביא
אכילת  אם הלא קשה ולכאורה וכו'" לשכינה להדמות
הרעות  הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה בטהרה חולין
חולין. ולטמא בטומאה חולין לאכול לכתחילה מותר מדוע
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מחיל  "ילכו של באופן הוא יהודי של עבודתו שסדר אלא
שאסרה  מה ש"דייך באופן היא העבודה תחילת חיל". אל
לעבודת  להגיע אלא בזה להסתפק לו אין אבל התורה", לך
למעשים  האפשרות בכלל נשללת שאז ופרישות הבדלה
ברמב"ם  ההלכות סדר גם וזהו הרעות, ודעות הרעים
טמאים, חולין לאכול שמותר ההלכה לומדים שתחילה
הולכים  ואח"כ חיל כבר זה הרי בתורה הלכה שזוהי ומכיוון
מעלת  את המבארת להלכה ומגיעים חיל, אל מחיל

הפרישות.
שמותר  שמה העולם שדעת חסידים אצל הידוע וכפתגם
אבל  היתר. למצוא לפעמים אפשר שאסור ומה מותר,
ומה  אסור, בוודאי שאסור שמה היא החסידות שיטת
זה  שעניין בלעדיו להסתדר אפשר אם לחשוב צריך שמותר
שאע"פ  ברמב"ם מפורשת הלכה כי־אם מצווה הידור אינו

בפרישות. להתנהג יש זאת בכל המותרים, עניינים שיש
(dk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בלשון 58) טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד רבינו
וטהרה. קדושה

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»
„ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«À¿¿≈ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈«

.ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ודין 1) התורה. מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר

זכוכית  כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים
כלי  פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים
עור  עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי חרס

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם

.‡ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL Ô‰ ÌÈÏk ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ
Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰2,¯BÚ ÈÏÎe ,ÔÈwO‰Â ,ÌÈ„‚a‰ : «»¿≈≈«¿»ƒ¿««ƒ¿≈

È¯‰ .O¯Á ÈÏÎe ,ıÚ ÈÏÎe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe ,ÌˆÚ ÈÏÎe¿≈∆∆¿≈«»¿≈≈¿≈∆∆¬≈
˜O B‡ ¯BÚ B‡ „‚· B‡ ıÚ ÈÏk ÏkÓ :¯ÓB‡ ‡e‰3. ≈ƒ»¿ƒ≈∆∆»
ÛÒk‰ ˙‡Â ·‰f‰ ˙‡ C‡ :¯Ó‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎ·e4. ƒ¿≈«»∆¡««∆«»»¿∆«»∆

Ó‡ O¯Á ÈÏÎ·eÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ O¯Á ÈÏÎe :¯ ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.e¯aL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני בפרטי הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב: מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙Ba¯Ï - ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï·‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e „·Ïa11‰tˆÓ‰12- ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי רבינו עלֿידי מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן
אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא

פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה
"העוז",10)לעופות". כתוב שם מי"ד. פי"ז, כלים

(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי (רב נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי, את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף העשויים שכלים סובר
ציפוי. בלי כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי. בלי
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב' יום וב'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי

.‚ÌÈÏk14- d¯BÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë - ÌiaL Ïk .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15¯ÓvÓ „‚a ‚¯B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚· B‡ :¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ - „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
¯aÁ .ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ - ¯BÚ Û‡ ,ı¯‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı¯‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú ¯eaÁ B¯aÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»

‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ -22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

מי"ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע יולדת נדה, וזבה, זב
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס" משכב זו מטמאי לכות
שישנם  מפני מדרס, טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי עור כלי עץ, כלי פשוטי כגון בלבד,

ד.16)ה"י). אות ה"ב פרשת 17)ראה כהנים' ב'תורת
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ה"י. ו, פרשתא שם.18)שמיני כהנים' ו'תורת שם, משנה
מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב, פ"ז מציעא בבא כלים בתוספתא

שאינו  בארץ הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק עילה להם לכשתימצא הכתוב), (מגזירת
מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואףֿעלֿפי טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט כאן רבינו כתב מאיר,
ומשמע  הקבוע, השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע כאילו השני

השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ ¯BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È¯‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ ¯BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב.23) למעלה רבינו 24)ראה פסק וכן א קח, שבת
ה"י. תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ"א ע"י עוברת אינה

אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף ועור

.‰È¯·cÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰¯Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙i¯a ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È¯‰ - Ò¯Á ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ô¯·k ‰‡¯ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

Ô¯ÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO38Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL , ¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆…»¿¬≈∆
˙BÏ˙Ï ‡l‡39. ∆»ƒ¿

טומאה.29) המקבלים סוגי בין בתורה נמנו לא
בן 30) ויסי צרידה איש יועזר בן יוסי אמרו: ב יד, בשבת

גזרו  ביתֿהדין) ואב הסנהדרין (נשיא ירושלים איש יוחנן
זכוכית. כלי ועל העמים ארץ על החומר 31)טומאה

זכוכית. עושים שממנו אֿב.32)הגלמי שם, יוחנן ר'
זו 33) בסברא נימקו ב טז, שם בגמרא הלא משיג, הראב"ד

לא  למה תשאל "ואם מוסיף: והוא מגבם. מיטמאים למה
חמורים  יהיו כן שאם ומשיב, חרס?" ככלי מאווירו יטמא

בלי  מאווירו וגם מגבו גם המטמא כלי שאין הכלים, מכל
למעט  העדיפו אחת, טומאה למעט שהוכרחו ומפני נגיעה,
התכוון  רבינו שגם להניח, ויש חידוש. שהיא אויר טומאת

כדרכו. בלשונו, שקיצר אלא א.34)לכך, טז, שם
קיבול.35) בית להם בית 36)שאין להם שיש כלים

ב).37)קיבול. טו, (שם חרס כלי תרומה 38)כמו
שאם  רבינו, ומשמיענו לשורפם. צריך שנטמאו וקדשים
אותם  שורפים אין טמא, זכוכית בכלי נגיעה ע"י נטמאו

א). טז, אלא 39)(שם לשורפם, ואסור באכילה אסורים
כעין  פירושה, "לתלות", המלה שיירקבו. עד אותם מניחים

הארץ. ובין השמים בין באויר התלוי דבר

.ÂÌÈÏÏ‚ ÈÏk40‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe41ÌÏBÚÏ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿»
ÔÈ¯B‰Ë42‡ÏÂ ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿¿…

Ò¯„Ó ˙‡ÓË43ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
.Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa Ô‰ÈËeLt ÔÈa≈¿≈∆≈¿«¿≈∆

(רבינו 40) ונתקשה שנתייבש בקר מרפש עשויים כלים
מפרש  א נח, בשבת רש"י א). פ"י, כלים למשנה בפירושו

כרבינו. פירש ב טז, שם אולם שיש, - שלא 41)"גללים"
חרס. כלי הם - הוסקו ואם באש, שם.42)הוסקו שבת

ג.43) בהלכה למעלה ביארנו

.ÊÚÏaL ÏÈt44ÔÈˆe‰45Ô‡È˜‰Â46ÈÚ¯‰ C¯c47, ƒ∆»«ƒ∆¡ƒ»∆∆»¿ƒ
˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰48ÈÏÎk Ì‰ Ì‡ »∆≈∆≈ƒ¬≈≈»≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÏÏ‚49‰ÙÈÙk Ï·‡ .eÈ‰Lk ıÚ ÈÏk B‡50˙‡ÓËpL ¿»ƒ¿≈≈¿∆»¬»¿ƒ»∆ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ - ÈÚ¯‰ ˙Èa C¯c d‡È˜‰Â ÏÈt dÚÏ·e¿»»ƒ∆¡ƒ»∆∆≈»¿ƒ¬≈ƒ

d˙‡ÓËa51. ¿À¿»»

ט.44) סט, במנחות דקים.45)בעיא שבטים
יוצאת.47)הוציאם.46) שהרעי שלא 48)דרך בעיא

טומאה.49)נפשטה. מקבלים קלוע 50)ואינם סל
דקים. יוצא 51)משבטים אינו שנטמא דבר שם.

המדובר  וכאן בגופו, ממש שינוי עלֿידי אלא מטומאתו
בו  שיש לדבר טומאה מורידים אין אבל שלימה, כשיצאה
פיל  ונקט דוקא, לאו - שאמרו (פיל שלם הוא ואפילו עיכול
כשהוא  ולהוציאו סל לבלוע לו ואפשר גדול שהוא לדוגמא,

שלם).

.ÁÒ¯Á ÈÏk ÈËeLt52ÏL ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ ‰¯BÓ ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆¿¿»¿ƒ≈¿À¿»∆
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á∆∆¿«≈»∆≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ53È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿…À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈
;‡ÓËÈ BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ…≈∆∆ƒ¿»

CBz BÏ LiL Ïk54ÔÈ‡LÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ò¯Á ÈÏÎa …∆≈ƒ¿≈∆∆¿«≈À¿»¿∆≈
.¯B‰Ë - CBz BÏ»

מ"ג.52) שם א.53)כלים פד, שבת 'תורת 54)ברייתא
ה"ד. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים'

.Ë˙BÎzÓ ÈÏk55ÌÈÈkq‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt „Á‡ , ¿≈«»∆»¿≈∆¿««ƒƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó B‡ ,ÌÈ¯tÒn‰Â¿«ƒ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿«

‡pL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ - ÔÈÒBÓe˜Óew‰ÂÏk :¯Ó ¿«¿ƒ«…¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«»
L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c56elÙ‡ .ËeLt ÔÈa Ïa˜Ó ÔÈa - »»¬∆»…»≈≈¿«≈≈»¬ƒ
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קמט milk zekld - dxdh xtq - xc` d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ,˙ÎzÓ ÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Ó B‡ ‰·z≈»ƒ¿»¿«≈»∆∆«∆∆∆≈¿«¿ƒ
ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡57‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¯˙È B‡58; «¿»ƒ¿»¿«»≈¿«¿ƒÀ¿»

L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«»»»¬∆»…»≈

מ"א.55) פי"א, קנח.56)כלים פיסקא מטות 'ספרי'
יבשים 57) דברים מקבל כלי כל ביבש. סאה ששים שהן

הגודש. מפני מנוזלים, יותר ב 58)כשליש פג, בשבת
מלא  מיטלטל כל אף וריקן, מלא מיטלטל שק "מה דרשו:
כשהם  אותם לטלטל שאיֿאפשר גדולים כלים אבל וריקן",
לשק. דומים שאינם מפני טומאה מקבלים אינם מלאים,
מתכת. בכלי נוהגת אינה זו שהגבלה ומשמיענו

גדולים.59) כלים מרבה "כל" המלה

.ÈıÚ ÈÏk60ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó :ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆¿«¿≈∆¿
‰·¯Ú‰61˙ÓÁ‰Â62‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »¬≈»¿«≈∆¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‡qk‰Â ˙BÁel‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt Ï·‡ ;‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¬»¿≈∆¿«¿«ƒ≈
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡L ¯BÚ‰Â¿»∆¿ƒ»»¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓË63ÈÏk ÏkÓ :¯Ó‡pL . À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«ƒ»¿ƒ
ıÚ64˙Èa BÏ LiL - ˜O ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ≈ƒƒ«¿»»¿««∆≈≈

Ïea˜65Ïk Û‡ ,66ÌˆÚ ÈÏÎe .Ïea˜ ˙Èa BÏ LiL - ƒ«…∆≈≈ƒ¿≈∆∆
¯·c ÏÎÏ ıÚ ÈÏÎk67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68˙‡ÓhL ƒ¿≈≈¿»»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆À¿«

?ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈËeLt69ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»À¿
ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ Ò¯„Óa Ï·‡ ,Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ70ÔÈ‡nË˙Ó ƒÀ¿«ƒ¿»¬»¿ƒ¿««»«¬≈»ƒ¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ71Ïk - ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ƒ«»∆∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰72ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ô‰È¯·cÓ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó - ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆

מ"א.60) פ"ב, עץ.61)כלים מעור 62)של עשוי נוד
עץ 63)בהמה. כלי סוגי רבינו מונה ה"א בפ"ד לקמן

סופרים. מדברי אפילו כלל, מטמאים והכתוב 64)שאינם
הערב". עד וטמא . . . שק או עור או בגד "או מסיים:

ואוכלין.65) כלים בו לקבל הכלים 66)מקום כל
קיבול  בית להם כשאין מטמאים אינם זה בפסוק האמורים

ב). פו, "וכל 67)(שבת מהכתוב למדנו שטומאתם מפני
"וכל  ממשיך: והכתוב ה"ב), למעלה (ראה עזים" מעשה

עץ. לכלי (הושוו) הוקשו ולפיכך עץ", בבא 68)כלי
א. סו, ויולדת.69)בתרא נדה א.70)זבה  לח, בכורות

ה"א.71) פ"ז ומושב משכב מטמאי גזרו 72)בהלכות
מתכת. כלי שיטמאו עליהם

.‡È‚e¯‡ ‡e‰L Ïk73ÔÈa ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa , …∆»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈
‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈ¯·c ¯‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»

ÌÈ„·l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡¯˜p‰ ‡e‰ -74ÌÈ„‚·k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ
¯·c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב'תורת
את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח, ו פרשתא שמיני פרשת

לריבוי. נדרשת "או" המלה הלבדין.

.·ÈÔÈÏ„b‰ ¯ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚·k ÔÈ‚e¯‡‰78¯ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯t‰Â Òeq‰ ·fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»

ÔÈÙeˆ¯n‰ BÓk Ô‰Ó ‚È¯‡‰79˜·Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆
˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏ·Á‰ Ï·‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡ - ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa ¯ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈ¯eÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב)76) כב, (דברים הכתוב מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי 77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב, וחוטי שתי
בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי שקים 79)תנא

להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים
בטן 80)בספינות. סביב ומהודק הכרוך רחב איזור

ה"א). פ"ח שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל
(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰·¯Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ
ÌÈw‰83ÔÈ‚È¯O‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈ¯Óz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ

ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò¯h‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰ - ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«

Ò¯Á ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆
¯˙ ÈÏk „Á‡Â90¯·c ÏÎÏ91¯ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»
˙B¯ÙÚ‰ ÔÓ92È¯‰ - ÔL·ka Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO Ck ¯Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈

¯epz‰Â .Ò¯Á ÈÏk ‰Ê93ÌÈ¯Èk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ¯‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏM·Ó B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ -97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב.82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי 84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב. קרקע.86)מין מגידולי קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים
מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב לג, זרה עבודה במסכת

מאוד  רכה אבן מ"א) פ"ב (בכלים רבינו ופירש צריף. של
במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל

קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט בין שהוא,
מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב שדפנותיו 94)הוא תנור

קדירות. שתי להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,
פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,

מחרס. עשויים ושלשתם וב). מ"א, תנורים 96)ג מיני
אותם  שמחברים מפני בנינות להם קורא רבינו גדולים.

לאדמה. מחו 97)בטיט שהם וכל אףֿעלֿפי לקרקע, ברים
שהתורה  מפני והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע מחובר

יותץ. וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL ¯·„ ‰OÚiL ‡e‰Â .¯eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»
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milkקנ zekld - dxdh xtq - xc` d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰vn‰ ¯BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
¯Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn¯‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«
B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

L¯Á ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈL·È‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B¯˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט"ו.2) פי"ז ומשחקי 3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב'. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו

מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור
לשפרה. כדי תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי"א, ו פרשתא שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת
תלמודֿ מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט זו
נגמרה  - כיס או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי פשוטי ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ פרי
-6)קשים. השומע אילם אבל מדבר, ואינו שומע אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ"ז

.·ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆

ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈
‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏb¯Ó ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆

ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈
‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««

Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
ÔÓ ‡ÓË ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,‡e‰L Ïk»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿≈»≈ƒ

‰¯Bz‰20LnLÓ‰Â Ô‰a LiL Bc·Ï Ïea˜ ˙Èa ‡l‡ «»∆»≈ƒ¿«∆≈»∆¿«¿«≈
CÈ¯ˆ Ïeaw‰ ˙ÈaL ÈÏk‰ ¯‡MÓ Ïeaw‰ ˙Èa ˙‡∆≈«ƒƒ¿»«¿ƒ∆≈«ƒ»ƒ

BÏ21- ËeLt‰ ÈÏk‰ ¯‡MÓ C¯v‰ ÏÚ ¯˙i‰ Ï·‡ ;¬»«»≈««…∆ƒ¿»«¿ƒ«»
e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‡ÓËÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë22. »ƒ«»¿»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם 10) (משנה, בו תלויים המאזניים שכפות האמצעי החלק
מ"ט). את 11)פי"ז, בה שמוחקים מהוקצעת, עץ חתיכת

המידה  שפת כל על המחק את מעבירים כיצד? המידות.
לתוך  קצת נדחק הוא כבד, המחק ואם הגודש, על ונופל
מעץ, הם והמחק מאזניים של הקנה יותר. ומפיל הכלי
בצד  מתכת בהם ומכניסים קיבול בית להם עושים והרמאים
שהמתכת  בצד המשקלות את מניחים קונים וכשהם אחד,

דומה  באופן הנמכר. הדבר את שם מניחים וכשמוכרים בו,
הקל  בצד מוחקים בקניה במחק, גם משתמשים הם

הכבד. בצד הסחורה 12)ובמכירה בו שתולים מוט
מקצת  בו וטומן קיבול בית בו עושה רמאי וחנווני הנמכרת,
ממה  פחות ונתן במנין שטעה לקונה ואומר שקיבל, הכסף

לשלם. עליו הוא 13)שהיה כאילו פנים מעמיד רמאי עני
מבלי  הקנה מן מים ושותה עליו, שיחמלו כדי בתענית יושב

ושבים. העוברים בזה בפתח 14)שירגישו לקבעו כדי
השלמות). ראה למשנתינו. רבינו פירוש (ע"פ הבית

מסיימת:15) (המשנה המכס ולהבריח שם להסתירה כדי
אוי  אומר, אם לי אוי זכאי: בן יוחנן רבן אמר כולן "ועל
אנשים  שילמדו אפשר - אומר אם פירוש, אומר". לא אם לי
יחשבו  - אומר לא ואם לרמות, הללו התחבולות את רעים
התלמידים  וגם בתחבולותיהם בקיאים אנו שאין הרמאים,
אמרו, - ב סט, בבבאֿבתרא אלה. בדינים בקיאים יהיו לא
על  בהסתמכו התחבולות כל את גילה זכאי בן יוחנן שרבן
בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי ו): יד, (הושע הכתוב

בם). יכשלו סתם 16)ופושעים כתוב במשנה מי"ז. שם
מתכת  של היא שאם עץ", "של הוסיף ורבינו "משחזת",
היא  ואם קיבול, בית בה שאין אףֿעלֿפי מיטמאה היא הרי
טומאה  מקבלת אינה קיבול בית בה כשיש אפילו אבן של

בפירושו). (רבינו ה"ו בפ"א שנתבאר כדי 17)כמו
על  שמן קצת מטפטפים הסכין חוד את יפה להחליק
השמן. לקבלת קטנה חקיקה בה עושים ולפיכך המשחזת,

עליו 18) חורטים והחנוונים שעווה, עליו שמניחים עץ לוח
[ולא  חשבונותיהם. את קשה, עץ של או מתכת של בחרט
היו  וכשלא הגבוה]. מחירם מפני בנייר או בקלף השתמשו
כדי  השעווה את החליקו – החשבונות לאותם יותר צריכים

שנית. בה קיבול 19)להשתמש בית בלוחות עושים יש
ה"ד.20)לשעווה. פ"ז בבאֿמציעא כלים תוספתא,

לשון 21) בו. להשתמש ראוי הכלי יהיה לא זה חלק שבלי
הצורך. את המשמש אלא מטמא אינו פ"א 22)התוספתא:

חכמים. מגזירת טומאה מקבלים עץ כלי שפשוטי ה"א,

.‚Ïea˜ ˙Èa23.Ïea˜ ˙Èa BÈ‡ - B˙‡lÓÏ ÈeOÚ‰ ≈ƒ∆»¿«…≈≈ƒ
˙Ú˜a ?„ˆÈk24Ïea˜ ˙Èa da ÔÈ˜˜BÁL ıÚ ÏL ≈«¿««∆≈∆¿ƒ»≈ƒ

ÏÊ¯a ÏL Ôcq‰ Ba ÔÈÚ˜B˙Â25‡È‰ ÌÈÁt ÏL Ì‡ : ¿¿ƒ««»∆«¿∆ƒ∆«»ƒƒ
˙Èa da LiL Èt ÏÚ Û‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»∆««ƒ∆≈»≈

B˙‡lÓÏ ‡l‡ ‰OÚ ‡Ï ,Ïea˜26‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ…«¬»∆»¿«…¿≈…«≈
ÔÈÙ¯Bˆ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰Êa27˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »∆¿ƒ»¿»∆¿ƒ¬≈¿«∆∆

˙Ú ÏÎa ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÔÈ‰Èa‚Ó Ô‰L ÈtÓ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ∆««¿∆¿»≈
˙eÙL ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ‰ˆ¯iL28ÛÒk‰Â ·‰f‰ ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»»¿«∆∆

Ôcq‰ ˙Áz ÌL ˙ˆa˜˙n‰29.‰Ïa˜Ï ‰OÚ È¯‰Â , «ƒ¿«∆∆»««««»«¬≈«¬»¿«»»
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

שם.23) פשוטה.24)משנה, עץ ועליו 25)חתיכת
אותו. כשמעבדים המתכת, את משמע 26)מניחים מלשונו

העץ  אין הקיבול בבית הסדן את שתקעו לפני שאפילו
למלאות  תחילה בכוונה נעשה שהחור מפני טומאה מקבל

קבוע. מילוי זהב 27)אותו כגון יקרות, מתכות צורפי
כשמחליקים 28)וכסף. המתכת מן שנושרת דקה נסורת

פ"ל, כלים המשנה, (מלשון זעירות ששיניה בפצירה אותה
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קני milk zekld - dxdh xtq - xc` d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בשופין"). "שפן כל 29)מ"א: לה אין הברזל נסורת אבל
שם). (תוספתא, אותה מאספים ואין ערך

.„Ûk‰30˙Bhn‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzL ˜e˜Á‰31˙BÏc‚n‰Â ««∆»∆«««¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - Ïa˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿«≈»¿≈
‡l‡ Ïea˜Ï ÈeOÚ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓ Baƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ∆»

˙¯ÙBÙL .„·Ïa Ba CÓÒÏ32Lw‰33‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ƒ¿…ƒ¿«¿∆∆««¿«∆∆À¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ elÙ‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ıÚ‰ ÈÏk ÏÎk¿»¿≈»≈∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ≈»¿»

˙Á‡ ‰tË ‡l‡ Ïa˜Ï34‰w‰ ˙¯ÙBÙLe .35dÎ˙ÁL ¿«≈∆»ƒ»««¿∆∆«»∆∆¬»»
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï¿«»»≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ∆»
‡È‰ È¯‰ - ‰Ïa˜Ï ‰ÎzÁ ‡Ï Ì‡Â .dÎB˙aL Ô·l‰«»»∆¿»¿ƒ…∆¿¿»¿«»»¬≈ƒ
˙BÚewt ÏL ˙¯ÙBÙL Ï·‡ .ıÚ ÈÏk ÈËeLÙk36 ƒ¿≈¿≈≈¬»¿∆∆∆«
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ÔÈÏÎ‡k ‡l‡ ,ÌÈÏk ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»≈ƒ∆»»√»ƒ≈¬ƒ

ה"א.30) פ"ח שם רגלי 31)תוספתא, עמידת לכוון כדי
עבות, קרש חתיכות תחתיהן הניחו והמגדלות המיטות,

לרגלים. מתאימים קיבול בתי בהן שם 32)שחקקו משנה,
מי"ז. חלולה.33)פי"ז והיא תבואה שבית 34)של

שהוא. בכל מיטמא מלא 35)קיבול וחללו חלול, סוף קנה
"בכיי". במשנה ונקרא לבן, ספוגי צמח36ֿ)חומר מין

הוא  רב זמן אותו שכובשים ואחר מר, שטעמו רך שדה
לט: ד, (במלכיםֿב, אדם למאכל ראוי ונעשה מתמתק
כפריו. שנאכלים קנים לו ויש שדה"), פקעות ממנו "וילקט

.‰˙¯ÙBÙL37‰ÊeÊn‰ ˙‡ da Ô˙Â dÎ˙ÁL38¯Á‡Â ¿∆∆∆¬»»¿»«»∆«¿»¿««
Ï˙ka d˙ Ck39d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL d˙ elÙ‡ ,40 »¿»»«…∆¬ƒ¿»»∆…¿∆∆«»»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -41Ï˙ka dÚ·˜ .42C¯„k dÚ·˜ Ì‡ : ¿«∆∆À¿»¿»»«…∆ƒ¿»»¿∆∆

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜43C¯„k ‡lL : «»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆
‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜44Ï˙ka ˙¯ÙBÙM‰ Ô˙ .45Ck ¯Á‡Â «»»»¿»»««¿∆∆«…∆¿««»
‰ÊeÊn‰ da Ô˙46BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜ C¯„k ‰˙È‰ Ì‡ : »«»«¿»ƒ»¿»¿∆∆«»»»¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó47d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL ;48‰¯B‰Ë -49. ¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆«»»»¿»

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜ C¯„k elÙ‡ ,Ï˙ka dÚ·˜50. ¿»»«…∆¬ƒ¿∆∆«»»»¿»

ה"ג.37) שם שעשאה 38)תוספתא, דעתו גילה ובזה
טומאה. לקבל וראויה שקל 39)לקבלה עראי, חיבור

ובמצב 40)לנתקו. הפתח, למזוזת הפתוח צידה את חיבר
לקבל. ראויה אינה בכותל 41)זה נתינתה שלפני מכיוון

אלא  מסתלקת הטומאה אין טומאה, קבלת תורת עליה ירדה
מעשה. שינוי נקרא אינו עראי וחיבור מעשה, שינוי עלֿידי

במסמרים.42) קבע של ראויה 43)חיבור שעודה לפי
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי לפי

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי קביעתה הרי
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע,
לתוכה  להכניס הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי.45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני אבל מתכוון, הוא

כלי,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו

בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני המזוזה בה והכניס
בכוח. לחיצה לא 49)ידי לכותל השפופרת את כשחיבר

בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח לא שהרי כלי, היתה
שבאה  והכוונה מהודק, בלתי בחיבור אפילו הכותל לגבי

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע של בחיבור
סדרי  בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈ¯Òp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
¯Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ˙¯eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55- ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È¯‰ - »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ"י.51) פכ"ב מאוד.52)כלים דקים עץ שבבי פירוש,
שעושים 53) וקל רך לעץ "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי מין

לגמי). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי
לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,

מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות
הכיסוי  ועל הקרקע על העומד המוגמר מן למעלה ארוג

לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË - ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ ·eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי על להנעיל היו רגילים מ"ה. פי"ד שם
הקוצים. מפני הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי

עצמה) הבהמה לצרכי העשויים (הכלים בהמה משמשי
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני רב, מנמק - א נט, שבת במס' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה איֿאפשר 59)כמשמשי גמי של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.Á¯¯Bv‰60dÓB˜Ó ¯‡LÂ d‡ÈˆB‰Â ¯BÚa ˙ÈÏb¯Ó «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»

ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È¯‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ ¯B¯ˆ Ï·‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ"ב.60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני
חשוב  כך ומפני הכיס, תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב'הגהות שנפשט לפני אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש
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deleקנב deln zekld - mihtyn xtq - xc` h"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` d"kÎh"i -t"yz'd

ה'תש"פ  אדר י"ט ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר

ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי אין ודברים דין שני ללוקח כותב ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון

.‡ÔÈ„¯BiLk2- Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰Âl‰ ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ¿∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆ƒ¿≈∆
˙ÈBÈa‰ ÔÓ ‡l‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ea‚È ‡Ï3 …«¿¿««∆»ƒ«≈ƒ

ÂÈ˙BÚ˜¯˜aL4‰¯Bz ÔÈ„Â .5ÔÓ ·BÁ ÏÚa ‰a‚iL , ∆¿«¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿∆««ƒ
‰z‡ ¯L‡ LÈ‡‰Â „ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;˙È¯eaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bk¯c ‰Ó - 'B‚Â ‡ÈˆBÈ B· ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈ·a ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡·a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙È¯eaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח.2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו
מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח על יפה קרקע של מצומצם שטח

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי  לפי גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו"
קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד פרק לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב

הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות

.·ÌÈÚ¯Ù ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ10˙È¯eaÊ ÔÈ¯BÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa Ì¯ÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Èa ∆¿»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ

ÔÈ„aÚLÓ‰15.ÌÈ‡ el‡k e˙ÁLpL ÔÂÈkL ; «¿À¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿¬¿ƒ≈»

שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים
כתקנת 11) נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,
גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים

עידית  גובה אינו חוב בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו
בני  כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים בזרוע

לי  את גזלן לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
חובו].

.‚¯ÎnL Ô·e‡¯16ÔBÚÓL ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÏ ÂÈ˙B„O Ïk ¿≈∆»«»¿»¿ƒ¿¿»«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰„O ¯ÎÓe»«»∆««≈∆¿≈ƒ»««∆¿≈

‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ ,‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ - Û¯ËÏ17‰na . ƒ¿…»»ƒ∆∆»»ƒ∆∆«∆
˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c18Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ≈ƒ¬»ƒ

‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓ Û¯BË BÈ‡ - ˙È¯eaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
EÈc ÔÈ‡L ‰„O ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÁ¯Ë ‰Ê ÈtÓ :BÏ ¯ÓB‡≈ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆≈ƒ¿
Ïˆ‡ ÁÈp‰Â ,˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ«≈∆

Á˜lL ˙ÈBÈa‰ BÓk ˙ÈBÈa ÔBÚÓL19Û¯BË BÈ‡ - ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ∆»«≈≈
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓƒ≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿

.epnÓƒ∆

דין 16) נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי ההבנה את להקל כדי

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי  על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
השדה  את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו
דומה  זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו, המשועבדת
מהלוקח  נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה
זיבורית  הם חורין כשבני אפילו חורין בני שיש במקום
בא  כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים
מן  לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות
שמעון  גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות,
מכוחו  גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא
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השדה  את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של
גובה  רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה
אחרים  נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו משמעון
כל  קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה
על  לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו
לידך  שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן,
לי  שהניח מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד
שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך
לוי  כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה
קנה  אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון
לוי  יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי
אצל  מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה: לומר
נשארה  שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן
משועבדים  מנכסים גובים אין שהרי ראובן, ביד בינונית
והר"י  זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום
ואומר, זה על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות
תקנת  על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה

ח  בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין כדעת חכמים ורין,
חכמים  בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא
פקע  לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה
ביאר  לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה מהשדה השעבוד

בזה]. בסמוך 18)כלום השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון שקנה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר

ונראה 19) דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
שדה  שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון
כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה
הבינונית  ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס
שיטת  (לפי קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר
מפני  מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו
ולפיכך  שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל
רבינו  דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק

שלקח". הבינונית "כמו וכתב:

.„˙ÈcÚa Ô‰Ï ÔÈÓL - ÔÈ˜fp‰L ,e¯‡a ¯·k20ÏÚ·e , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈ·a - ·BÁ21˙È¯eaÊa - ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f - ˙È¯eaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f - ˙ÈBÈ·e ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙È¯eaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈ·a ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„·Ïa ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ24·BÁ ÏÚ·e ÔÈ˜f - ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈ·a25.˙È¯eaÊa ‰M‡ ˙a˙Îe , ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ

ז.20) הלכה ממון נזקי מהלכות א בפרק נתבאר
א.21) הלכה זה אישות 22)בפרק מהלכות ט"ז בפרק

ג. ח.23)הלכה קמא בבא למעלה 24)ברייתא שם.
למה  קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה
כבינונית  שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו
האומר  לשיטת כך הקשו (ח.) שם בגמרא כעידית? ולא
עידית  גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו
מכירת  לפני מוגדרת הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש
יש  וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית
משפט  בחושן הטור פסק וכן כאן רבינו דברי את גם להבין

משנה). לחם (ראה קכ שתי 25)סימן מובאות שם בגמרא

בבינונית  חוב בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות
שנחלקו  שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
רבינו  (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה
לא  ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה
ורבינו  מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה
להיפך: מפרשים העיטור ובעל [והראב"ד כעולא. פוסק
שיטתם  קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא

לק  י].תתבאר הלכה כ"ד בפרק מן

.‰Ô¯ÎÓ26˙Á‡ ˙·a Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ27Ôlk È¯‰ - ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ

˙Ù¯BË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚ·e««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙ¯BË Ôlk - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ Ô¯ÎÓ .˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔB¯Á‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔB¯Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙È¯eaf‰ Á˜lL ‡e‰30¯ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È¯‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :Û¯BhÏ31. «≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

שם.26) אחד,27)ברייתא ביום מכר הסוגים שלושת כל
זיבורית. ולזה בינונית ולזה עידית, בהגהות 28)לזה

על  מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק למה שואל ִמיימוניות
בדין  שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה
שאמרו  כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם דין בית ִוחייבוהו
בתורה  הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: ִבקידושין
כתבו  תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא ואין 29)התוספות
השדות. בסוג כלל לטעון 30)מתחשבין יכול אינו

בהלכה  שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת הבינונית
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג)

הלוקח. מן לוקח בדין ג בהלכה כן שאין כמו 31)מה
ב. בהלכה שאמרנו

.Â˙Áz ÒÎ Á˜Bl‰ È¯‰ - BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï Ô¯ÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈ·Bb Ôlk - ‰B¯Á‡a ˙È¯eaÊ Á˜Ï Ï·‡ ;‰B¯Á‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡B·iLk Û¯BhÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È¯‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck Û¯Bh‰ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰B¯Á‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰B¯Á‡a Á˜lL32Á˜BlÏ ‡È‰ ‰wz BfL ?33È¯‰Â , ∆»«»«¬»∆«»»ƒ«≈««¬≈
BÊ ‰w˙a ÈLÙ‡ È‡ :Ô‰Ï Á˜BÏ ¯ÓB‡34Ïk ‡l‡ , ≈≈«»∆ƒ∆¿ƒ¿«»»∆»»
.BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ‰a‚È ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»»

על 32) אף האחרונה אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
שהיא  מכירת פי אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,

בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה חוב

תקנת 33) מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי
ח: שם בגמרא אמרו זה נימוק

.ÊÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
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¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈
ÔÓ ÔÈ·Bb Ôlk - ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈

Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ¯ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ
Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«

ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ
ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח לא באחרונה זו שלקח מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר

עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב בעל

.Á‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ ·BÁ ÏÚa ·˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,51‰¯Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו

לעניין 42)ב). חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה
שתי  נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי וקשה 43)הגירסאות פשוט. זה
טורפים  כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין

השני? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני חוב אלא 45)בעל הסתלק לא שהרי

בלבד. ראשון לוקח כלפי שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,
השדה. דמי את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני התחייב

בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה
מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף לו להחזירה ומחוייב

החוב. בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי 50)פי
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

ה'תש"פ  אדר כ' שני יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.‡B·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡ - EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰·‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ -7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב שטר לידו שהגיע מי
שלו. קודם 3)הקנין השני של הפרעון שזמן ואףֿעלֿפי

וכדבריו  קטז, אלף בתשובה (הרשב"א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף' 'בית וראה קד סי' בחו"מ ה'טור' כתב
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע לפני לגבות השני
(רשב"א  ממנו יטרוף הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

מודים 4)(מגידֿמשנה). הכל נחמן, רב אמר צד. בכתובות
ופסק  גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב
גאון. שרירא רב דעת גם שכן וכתב כמותו, שם הרי"ף

הבאה.5) בהלכה הערותינו (בבא6ֿ)ראה יחלוקו כלומר,
יחלוקו). והילכתא . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: בתרא
אותה  שקנה בשעה הקרקע על חל שהשעבוד מפני והטעם,

שוה. זכותם המלווים כל ואז עצמו.7)הלווה, סברת
לא  שגבה "מה שם) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו:
- שוים כולם שאם ומשמע, מאוחר. בבעלֿחוב אלא גבה"

רשב"א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה

.·,EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ‰ÂÏ»»¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿
¯Á‡Ó ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ ,‰„O ‰˜ Ck ¯Á‡Â8‰„O‰ È¯‰ - ¿««»»»»∆¿»«¿»»≈«≈¬≈«»∆

ÔBL‡¯Ï „aÚLÓ9˙Ba‚Ï Ì„B˜ ‡e‰Â ,10elÙ‡ ÔÎÂ . ¿À¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡ .‰‡Ó eÈ‰11Ïk ‡l‡ , »≈»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ∆»…

.ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ - Ô‰Ó ‰·‚Â Ì„wL∆»«¿»»≈∆»»««ƒ∆«¬
‰Ê ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÒÙ˙Â Ì„‡ ¯‡MÓ „Á‡ Ì„»̃«∆»ƒ¿»»»¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆∆
ÏkL ;‰ÎÊ ‡Ï - ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˙BkÊÏ È„k¿≈ƒ¿¿∆»ƒ«¬≈…»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ LiL ÌB˜Óa ·BÁ ÏÚ·Ï ÒÙBz‰«≈¿««¿»∆≈»»«¬≈ƒ

‰˜ ‡Ï -12BÏ ‰˜ - ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ï·‡ .13. …»»¬»≈»»«¬≈ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ14- ÈBÏÙÏ ‰Ê ıÙÁa ‰ÎÊ :‰Âl‰ ¿≈ƒ»««…∆¿≈¿≈∆∆ƒ¿ƒ

˙Ba‚Ï ÔÈÏBÎÈ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ;BÏ ‰ÎÊ»»¿≈∆»ƒ«¬≈¿ƒƒ¿
.¯Á‡ Ô‰a ‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈÏËÏhn‰ el‡Ó≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆¿»»»»∆«≈

"יחלוקו"8) שם) (בבאֿבתרא אמרו ולא השדה. קניית אחר
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עליה  חל קנייתה שבשעת קנה, ואחרֿכך ולוה בלוה אלא
לשעבוד, שעבוד קדם ולא ההלוואות, כל שעבוד אחת בבת
השדה  נשתעבדה - לקניה קדמה אחת כשהלוואה אבל
שנית. שלווה לפני הלוה, שקנאה ברגע הלוואה לאותה

השני.9) השעבוד ב'בדק 10)לפני (וכן כאן בכסףֿמשנה
אם  שהואֿהדין כתב, ח) ס"ק קד, סי' בחו"מ שלו הבית'
תהיינה  ולהבא מכאן שאקנה (השדות "דאקני" לראשון כתב
"דאקני", לו כתב ולא משני, ולוה - לך) משועבדות
לשני. ולא לראשון משועבדת היא הרי - שדה קנה ואחרֿכך
שם  ובש"ך ארבעים. שער התרומות' 'ספר על בזה ומסתמך
וכן  ח, חלק ו בנתיב ירוחם רבינו מדברי הוכיח טו ס"ק
מן  לגבות באו שאם ד, חלק מג שער התרומות' מ'בעל
משועבדת  שאינה שאמרו ומה שוים. שניהם - עצמו הלווה
הלווה, מן הלוקח מיד מוציא השני שאין הכוונה - לשני
ביד  שהשדה זמן כל אבל "דאקני", לו כתב שלא משום
"אפילו  שאמרו: כמו לשני, גם משועבדת היא הלווה
שעל  מהגלימה אפילו גובה (בעלֿחוב כתפיה דעל מגלימא
שלו, היא בידו נמצאת שהיא זמן כל שהרי הלווה)" גבי
לא  ובין "דאקני", לו כתב אם בין ממנה גובה בעלֿחוב וכל
לא  מ, שער התרומות' שב'שער מוסיף, והש"ך לו. כתב
"גידולי  עם שבידי התרומות' (ב'שער זה בדין כלום מצא
שהביא  מה כן גם מצאתי לא תקסט, ויניציאה דפוס תרומה"

בשמו). שם.11)הכסףֿמשנה כתובות, רי"ף,
ומשם 12) פד: ובכתובות יא: בגיטין יוחנן רבי של מימרא

קנה. לא - שליח המלוה כשעשאו שאפילו ראיה,
שכתב  רש"י על תמהו התופס, ד"ה שם גיטין [ב'תוספות'
והוכיחו  קנה. - לתפוס שליח עשאו שאם י. בבבאֿמציעא
ירוחם  רבינו פסק וכן שם, בגיטין הר"ן דעת וכן קנה. שלא
שם  וסמ"ע קד, סי' חו"מ יוסף' 'בית ראה ז. חלק ח בנתיב

א]. בעל 13)ס"ק לאו ולטעון: להתנגד יכול אינו והלווה
בתשובה  והרי"ף שלי). דברים בעל (אינך את דידי דברים
רק  נאמר זה שדין מבאר, י.) בבאֿמציעא ברא"ש (מובא
המטלטלין, את יתפוס לא אם למלוה הפסד שנשקף במקום
אין  כי לגבות, המלוה יוכל לא וכשימות גוסס, שהלווה כגון
ה"ח  פי"א למעלה (ראה יתומים של ממטלטלין גובים
מבוסס  חשש כשאין אבל נכסיו, מפסיד כשהלווה או והי"א)
את. דידי דברים בעל לאו לטעון: הלווה יכול - להפסד

ה"ב).14) פט"ז למעלה (ראה יא: גיטין

.‚˙Á‡ ‰ÚL B‡ ,„Á‡ ÌBÈ Ôlk ÔÓfL ˙B¯ËL¿»∆¿«À»∆»»»««
ÔÈa ,‰·‚Â Ô‰Ó Ì„wL Ïk ,˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa¿»∆¿ƒ»…∆»«≈∆¿»»≈

‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜15. «¿«≈ƒ«¿¿ƒ»»

וכו'15) אחת בשעה יוצאות כולן "היו צג: בכתובות שנינו
שבמקום  א, הלכה בסוף לשיטתו ורבינו בשוה", חולקות
ראב"ד). (ראה זכה - וגבה שקדם כל יחלוקו, שאמרו
שטרות  שני בדין ושמואל רב נחלקו צד, שם בגמרא
שודא  אמר ושמואל יחלוקו, אמר רב אחד. ביום היוצאים
רש"י), - דעתם חוות לפי הזכות יטילו (הדיינים דדייני
בידינו, כלל הלא כרב, פסק למה רבינו על קשה ולכאורה
העיר  כבר אולם רב? נגד כשמואל הלכה ממונות שבדיני

על הרי"ף חולק אינו ששמואל שמא), (אות בכתובות
אבל  בלבד, ומתנות במכירות נאמרו ודבריו המשנה,

ממה  לדבריו, הוכחה ומביא שיחלוקו. לרב מודה בהלוואות
ולא  מברייתא, שמואל על ב) עמוד (שם בגמרא שהקשו
דחזינן  "ואףֿעלֿגב וכותב: מוסיף והרי"ף ממשנתנו. הקשו
על  בה דאקשי ה"ד) פ"י (שם בירושלמי רואים ) (שאנו
חולקת) (משנתנו פליגא מתניתין (ואמר) וקאמר שמואל,
שלנו  הגמרא (על סמכינן" דילן אגמרא - וכו' אדשמואל
כדרכו  הרי"ף, דעת קיבל ורבינו סומכים), אנו (הבבלית)

מקום. בכל כמעט

.„˙Ba‚Ï „ÁÈa Ôlk e‡a16ÏkL ˙B·BÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL B¯·Á ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL Ú˜¯wÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ«¿«∆»»«…∆¿««∆»»ƒ»«¬

Ô‰aL18˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰a‚iL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â , ∆»∆¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»≈∆∆
Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ - B·BÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ B·BÁ ¯eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23- ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

B·BÁ ¯eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ C¯ck Ô‰ÈÈa ¯˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙B·BÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙B·BÁ ‰LÏL eÈ‰»¿»∆∆»∆¿∆∆»«ƒ
LÏL ‡ˆÓp‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙B‡Ó LÏL ‰Ê ÏLÂ¿∆∆¿≈ƒ»»»«ƒ¿»¿
˙BÁt ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ ;‰‡Ó ‰‡Ó ÔÈÏËB - ˙B‡Ó≈¿ƒ≈»≈»¿≈ƒƒ¿»»»
ÏÚ ¯˙È ÌL ‡ˆÓ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ÌÈM‰ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔBÓn‰ ¯‡Le ,‰‡n‰ ÏÚa«««≈»¿»«»¿ƒ«¿«ƒ«
B‡ ˙B‡Ó LÓÁ ÌL e‡ˆÓ ?„ˆÈk .C¯c‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»

„·Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡B·iLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,e¯B‰L27. ∆∆¿ƒ¿ƒ»»

א 16) הערות ה"א (ראה שוים שטרותיהם זמני שהיה כגון
שם.17)וֿב). דין 18)כמבואר שאין למעלה, נתבאר

אלה. בקרקעות שכל 19)קדימה הקודמת, בהלכה נתבאר
זכה, - הכל וגבה הקודם כל יחלוקו, שאמרו מקום
באו  אם זכה, הקודם כל שאמרו במקום להיפך: והואֿהדין

יחלוקו. לגבות, צג.20)ביחד שם ורבי נתן רבי מחלוקת
כרבי  ופסק השיטות, שתי בפירוש שם הרי"ף והאריך
כאן. רבינו שיטת היא וכך בשוה. חולקות שאמר:

החובות.21) בעלי מספר מקבל 22)לפי מהם אחד כל
לקטן. גדול חוב בין הבדל בלי הסכום, כשנחלק 23)אותו

הגובים. מספר הנכסים 24)לפי מן חלק בשוה חולקים
הפחות. החוב כשיעור מלוה לכל לתת כדי בו שיש
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מאה.25) מפסיד והשלישי חובו, כל המלה 26)גבה
השלישי  שהרי שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב מרמזת ואולי לו, המגיע כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי לאלף, עולים החובות כל אם
שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
מאה, כל בעד ארבעים חוב בעל כל מקבל - מאות ארבע
הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן

ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â ¯i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף, רב פסק כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני". צ"ל
זו. זכות אין ולך ממני, לטרוף כוח.33)הזכות ייפוי

לשני.34) אחד חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י

פירש, רבינו מכירה. בשטרי שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב. בשטרי כנראה,

ה'תש"פ  אדר כ"א שלישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה

.‡·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ

‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈
˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»

ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB -11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈
ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ

‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈
Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆

Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«
ÈÂÏÏ Ba ¯ÎnL ÔÓÊ ¯Á‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«

ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«

‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«
ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈
‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»

˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«
?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»

Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»

Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL ¯Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿
e¯‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆

˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ
Ck ¯Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«
Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈

.‰‡Ó≈»

[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני הברייתא על להסתמך העדפנו השבח".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב"ם ב. עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח, כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב
אפותיקי). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח. ביד כדי 5)השדה כסף השקיע שהלוקח
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב בעל אין הוצאה בלי משבח שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ יוסף' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף שם הרמ"א פסק וכן והרשב"א. הראב"ד הלוי,

ה). וס"ק א ס"ק שם ברי"ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא כמה
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קנז dele deln zekld - mihtyn xtq - xc` `"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח ואם הוציא, וכמה
השבח. רק נוטל - יתירה ההוצאה ואם ההוצאה,

חמשים.10) בשיעור מההוצאה גדול השבח ואםֿכן
רק 12)הלוקח.11) ביניהם ומחלקים שמחשבים נמצא

ההוצאה. על העודף השבח ו 13)את הערה למעלה
דומה  זה שאין - ונימוקו זו. שיטה דוחה שהרי"ף כתבנו
מבעל  ליטול שדעתו ברשות, שלא חבירו שדה לתוך ליורד
שלפנינו  בנידון אבל השדה, את לו להחזיר כשיצטרך השדה
יגבה  שאם וחשב המוכר, של אחריותו על סומך הלוקח
נוטל  ולכן ממנו, הכל ויגבה יחזור - השדה את בעלֿחוב
הפסדו  כל יגבה והלוקח ההוצאה, את גם בעלֿחוב
הרמב"ם  שבספר כתב, ט ס"ק קטו סי' שם [בש"ך מהמוכר.
רב  שגם ומוסיף הרי"ף, כשיטת היא הגירסא מגדלֿעוז עם
כשיטה  פסק כח דף כז שער וממכר' 'מקח בספר גאון האי

למעשה]. להלכה כן והכריע בעד 14)זו. ששילם הכסף
טרף 15)השדה. המוכר של שבעלֿחובו לוקח כל כדין

שקנה. שנמכרו 16)השדה נכסים ישנם אם לשאול: ויש
הוא  הרי מלוי, בעלֿחוב טרף כיצד ללוי, המכירה זמן אחר
הרגיש  במגידֿמשנה לגבות? מקום לך הנחתי לטעון: יכול
אחר  הקרקעות אותם שמעון כשקנה שהמדובר ומבאר בזה,
רבינו  שיטת לפי השעבוד עליהם וחל מראובן, שלוה
ההלוואה  אחר הלווה שקנה שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה
בפירוש  התנו לא אם ההלוואה, לאותה משועבדים אינם
התנו  כשלא - כאן האמור הדין איפוא יתקיים "דאקני".
הקרקעות  כשקנה או ללוי, הקרקע במכירת והתנו בהלוואה,
ולא  ללוי השדה אותה שמכר ולפני ההלוואה, אחר

ללוי. ונשתעבדו לראובן מח:1)7נשתעבדו גיטין משנה,
מקובל 18) (מונח העולם" "תיקון מפני זאת תיקנו חכמים

עוול  למנוע שמגמתן תקנות בו להגדיר התלמוד חכמי בפי
המקובל, מהחוק כתוצאה הדינים מבעלי לאחד בולט

וכדומה). ומתן משא יחסי לשיבוש במשנה:19)שיגרום
משועבדים", מנכסים וכו' פירות לאכילת מוציאים "אין
ואכל  פירות, מליאה שדה שגזל כיון רבינו, שם ומפרש
בני  מנכסים הפירות דמי הנגזל גובה - שהוציאה פירות
שגזל  כגון מפרש, שם ורש"י כאן. כתב וכן בלבד, חורין
הנגזל  ובאה פירות, והוציאה זרעה והלוקח ומכרה, שדה
וחוזר  הוצאותיו, ללוקח שהחזיר אחר הפירות עם וטרפה
דמי  מותר וגם השדה, דמי את מהגזלן ותובע הלוקח
של  משועבדים מנכסים גם השדה דמי לו מגבים - הפירות

חורין. מבני רק הפירות דמי אבל אלמנה 20)הגזלן,
המזונות  דיני פרטי המוריש. מנכסי מזונות מקבלות ובנותיה

אישות. מהלכות טז בפרק במקומם נתבארו הסכום 21)-
אינה  שרמתן לתביעות נכסים שעבוד תיקנו ולא קצוב, אינו
עליו  כמה עד יודע אינו הלוקח שהרי וקצובה, ידועה
שם  נתן ועולא נ:. שם חנינא רבי אמרו זה נימוק להזהר.
בשטר  נכתבו לא פירוש, כתובין" שאין "מפני אחר: טעם
שהנימוק  אמרו נא.) (שם ובמסקנא אשה, בכתובת ולא מכר
נימוקו  רבינו וקיבל יוסי. ורבי תנאֿקמא בין במחלוקת שנוי
רבים  נגד אפילו מקום בכל כמותו שהלכה יוסי, רבי של

מו:). עירובין את 22)(ראה דברים בכמה הקילו חכמים
מהן  אחת וזו הכתובה, מתנאי הנובעות ההתחייבויות

נב.). השיטות 23)(בכורות לשתי יפה כוחה זו תמיהה

השבח. מן ההוצאה ניכוי בדין למעלה, שנאמרו
לשמעון.24) כסף השדה 25)שהלוה משמעון שקנה

כנכסים.26)באחריות. השבת 27)צ"ל: את לדון יש
משניהם. שלוה אחר לו שבא שמעון של חדש כנכס

ה"א.28) בפ"כ דינו 29)למעלה שהלוקח שאמרנו, מזה
של  נכס הוא כאילו נידון והשבח המוכר, של כבעלֿחוב
יוצא. - המכירה אחר לידו שהגיע הלווהֿהמוכר

הבאים 30) שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה לשיטתו רבינו
בפירוש. הותנה לא אם נשתעבדו, לא ההלוואה אחר ללווה

(31.150 היינו שהשביחה, לפני השדה של שוויה
ה"ד)32) (פ"כ למעלה שנתבארה רבינו לשיטת בהתאם

שם). (ראה חלוקה של 33)בדין בעלֿחוב שנעשה הלוקח
מראובן. שקנה השדה טרפו ולוי ששמעון אחר ראובן,
של  דעתם קיבל שלא ללמוד, יש כאן רבינו של מלשונו
ונותנים  השבח מן ההוצאה כל את שמנכים גדולים, חכמים
שיטה  לפי שהרי ביניהם, מחלקים השבח מותר ואת ללוקח,
הש"ך  כדעת וזה מאות, השלש כל את חולקים אין זו
שם, המגידֿמשנה ולגירסת יב). (הערה למעלה שהבאנו
הדחוק  פירושו לקבל אנו מוכרחים - דעתם קיבל שרבינו
ההוצאה  ניכוי אחר מאות, שלוש עכשיו שוה שהשדה כאן,

יהודה. מחלקים 34)שהשקיע שבתחילה היינו שם,
שגבה  שמעון ונסתלק 25 אחד כל ונוטל בשוה, 75 שלשתם
75 את ביניהם ומחלקים ויהודה לוי וחוזרים חובו, כל כבר

וחצי. 37 וזה וחצי, 37 זה ונוטל ממאה 35)הנותרים,
מן  הקרן כל גובה אלא כלום, נוטל אינו הקרן של וחמישים
היינו  האחרונות, חלוקות בשתי רק ומשתתף המוכר,
ביחד  - וחצי 37 נוטל ומהשניה ,25 נוטל ראשונה מחלוקה
ראשונה, מחלוקה 75 עוד כך על נוסף קיבל ולוי וחצי; 62

בסמוך. רבינו שמסכם כמו וחצי 137 של סכום לו ויצא

.·˙B¯t‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙ¯Ë ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ Ï·‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Úk ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.Á·M‰ ÔÓ ‰·BbL BÓk Ô‰Ó ‰·Bb ·BÁ∆≈∆¿∆∆ƒ«∆«

את 36) גובה בעלֿחוב שמואל, אמר יד: בבאֿמציעא
ומבאר  לא. פירי (כן), אין שבח מדבריו: ולמדו השבח.
או  הלוקח שאכל לפירות שהכוונה שם, בהלכותיו הרי"ף

גובה. - לקרקע המחוברים אבל נראה,37)שנתלשו,
פירי  "אבל שם: שכתב הרי"ף, של מלשונו זה למד שרבינו
(פירות  בעלֿחוב להו גבי בארעא, מיחברי האידנא דאיתנהו
אותם)", גובה בעלֿחוב – בקרקע מחוברים עכשיו שהם
[רבה  צריכים. אינם ובין לקרקע צריכים בין מחלק ואינו
טוען  בהלכות לקרקע. צריכים שאינם פירות בדין המבוכה
דינם  לקרקע צריכים אינם שאם רבינו, פסק ה"ד פ"ה ונטען
קנין  לענין הי"ז פ"א מכירה בהל' גם פסק וכן כמטלטלין,
הי"ז, פ"א מכירה ובהלכות כאן במגידֿמשנה אונאה. ולענין
את  ליישב נדחקו ה"ד שכירות מהל' פ"ב ובלחםֿמשנה
מב: לשבועות בפירושו עצמו רבינו אולם הללו. הסתירות
והקושיות. הסתירות כל את מסלק וביאורו שיטתו, מבאר
שקיבל  שומר בדין וחכמים מאיר רבי חולקים שם במשנה
רבי  התביעה. במקצת ומודה לשמירה, מחוברים פירות
וחכמים  שבועה, ומחויב כמטלטלין דינם אומר: מאיר
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ובגמרא  הקרקעות. על נשבעים ואין כקרקע שהם אומרים
וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט) ס"ק צה סי' חו"מ הש"ך (גירסת ההונאה ודיני וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי, כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות
הלוי, יהוסף רבי רבו שיטת לפי הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק שם ב'טור' הובאה
לאו  שומר גבי "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי  לא (שהרי ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף הבא שבעלֿחוב יח), ס"ק קטו בסי' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח:
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני עכשיו לידי,
כקרקע. דינם - לקרקע צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק והרמב"ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי - לקרקע כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף כשהקרקע אלא דמיין"
והרשב"א  הלוי זרחיה ורבינו רש"י. דעת גם הרמב"ן
אין  לקרקע הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב

(מגידֿמשנה). ללוקח

.‚‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯ ‡l‡ ,ÌeÏk dÁ·MÓ ‰·Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
·BÁ ÏÚa - ‰ÈÏ‡Ó ‰Á·L Ì‡Â .‰·B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰·Bb39- ‰zn‰ ˙eÈ¯Á‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈ·BbL C¯„k Á·M‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa È¯‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL Á·M·e ÏÓÚzL ÏÓÚ·e Ô¯wa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
Á·M‰ epnÓ Á˜lÈ Ì‡L ,‰Ê È‡z ÏÚ „¯È Á˜Bl‰«≈«»««¿«∆∆ƒƒ»«ƒ∆«∆«

·˙k ‡Ï elÙ‡Â .¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ44‰fL Ú„B ¯·k - «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆
Á˜Bl‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï·‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»

B˙‡ˆB‰a dÁÈaL‰L Á·MÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰Ê È‡z¿«∆≈∆ƒ∆«∆ƒ¿ƒ»¿»»
.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב"מ סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי"ף וכתב ממתנה, השבח את גובה בעלֿחוב
דאתי  שבחא - ממתנה גבי דלא שבחא דהאי "ומסתברא
(מתקבל  טריף ממילא דאתי שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח - ממתנה גובה שאינו שהשבח הדעת על
קיבל  ורבינו טורף)". - מאליו הבא שבח אבל הוא, הוצאה
לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב"ד סברתו.

אחר 40) השבח חצי שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר
ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי מחמת נימוק 42)כששבחה

שם. בגמרא, נתבאר השבח.43)זה גם יקח שבעלֿחוב
בשטר.44) הזה התנאי שנתקבל 45)את שבממון דבר וכל

התנו  כשלא אפילו הצדדים, שני את מחייב - קבוע כמנהג
גובה  אינו למה רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן

השבח. כל את

.„ÌÈÓB˙È ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי
זה  למד שרבינו כתב, ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי. ב"מ מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי על השביח, אביכם אומר: ובעלֿחוב
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב. ובבכורות חוב, בעל ד"ה שם ב"מ
"כרעי  שהם מפני היתומים, מן השבח גובה שבעלֿחוב
אליהם, עוברים האב של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
[במגידֿ מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי"ף שדעת כתב, משנה

לא]. ס"ק קטו סי' חו"מ וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.‰Èe‡¯M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰47Á˜BlÏ48¯‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49·˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚·e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ -51¯·„ BÏ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»»
ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B - ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ ·BÁ53. ∆»»

ראוי 48)תועלת.47) הלוקח, ביד שנשאר השדה חלק
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב וחצי. סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני את לכוף יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
הדבר  כשם חלק כל יקרא חלקים, לשני הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף כל יכול אז - השלם
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קנט dele deln zekld - mihtyn xtq - xc` a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב חצי מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב"מ ברי"ף זה דין מקור
מבעלֿ דמיו (לוקח מבעלֿחוב לדמיה ליה שקיל נאמר:
קרקע, לוקח רצה קובע, הלוקח של שרצונו משמע חוב).
אולם  קטו. סי' חו"מ ב'טור' מבואר וכן כסף. לוקח רצה
דמיו", את בעלֿחוב לו "נותן וכתב: הלשון, שינה רבינו
וב'שולחן  מעות. לקבל הלוקח את שכופה לכאורה ומשמע
והרמ"א  כאן, כלשונו רבינו דברי מביא ס"ב שם ערוך'
מבאר, אלא חולק שאינו ונראה הלוקח". ירצה "אם מוסיף

כך. יתבארו רבינו דברי שגם הדעת על ומתקבל

.Â‰„O‰ ‰˙È‰54È˜È˙Bt‡55˙‡ ÏËB ·BÁ ÏÚa - »¿»«»∆«≈≈««≈∆
dlk56Á˜BlÏ ¯‡Lp‰ Á·M‰ ÈˆÁ ÔÈ‡B¯Â ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ

B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»
·BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :·BÁ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ¯‡Lp‰Â ,61Á·M‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

- ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;¯ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
Á·M‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ Û¯Bh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63¯ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„·Ïa Û¯ËpL Á·M‰ ÈˆÁ ¯ÎBn‰ ÔÓ ‰·B‚Â64. ¿∆ƒ«≈¬ƒ«∆«∆ƒ¿«ƒ¿»

טו.54) לך 55)ב"מ יהא לא למלוה: לוה שאמר כגון
ה"ג). פי"ח למעלה (ראה זו משדה אלא עם 56)פרעון

לפני  כשהשדה והמדובר לו. כקנויה היא שהרי השבח,
מהחוב. יותר שוה אינה ללוקח,57)שהשביחה המגיע
ה"א. בתחילת למעלה שנתבאר ההוצאה.58)כפי כל על

שבע  חלק משמע ניכוי בלי הראשון השבח חצי נוטל לֿחוב
רגיל. שעבוד מכוח אפותיקי כוח יפה ובזה ההוצאה,

השבח.59) חצי את שדה 60)ולא לתוך כיורד ודינך
בלבד. ההוצאה לו שמחזיר - והשביחה חבירו

שנטל 62)ללוקח.61) ההוצאה ניכוי אחר השבח, מכל
נימוק.63)מבעלֿחוב. שלא 64)מאותו החצי כלומר,

רבות  [תמיהות השבח. כל קיבל ובכן בעלֿחוב. לו החזיר
הראב"ד  ובראשם זו, בהלכה ואחרונים ראשונים מצאו
נמנע  שהראב"ד ומעניין ליישבה. בידם עלה ולא בהשגותיו,
שטעותֿ משער אלא חריף, השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב'שולחן

.Ê·BÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡66‡nL :¯ÓB‡ ·BÁ ÏÚ·e , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ·‡67‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ -68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
Á·M‰ ˙‡ Ô‰Ï ÔÈÓL - eÁÈaL‰ Ì‰L ‰È‡¯ e‡È·‰≈ƒ¿»»∆≈ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆«∆«

Ô‰ÈLaL ˙BÁt‰ ÔÈÏËBÂ ,‰‡ˆB‰‰ ˙‡Â69‰ÏÚÓe , ¿∆«»»¿¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆«¬∆
ÌÈÓ„a Ô˙B‡70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .71‰OÚLa »¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ ,È˜È˙Bt‡ dOÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;È˜È˙Bt‡ BÊ ‰„O»∆«≈≈¬»ƒ…»»«≈≈ƒ
ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓ„a ·BÁ ÏÚa ˜lÒÏ ÔÈÓB˙È‰ eˆ»̄«¿ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«¿ƒ
Á·L ¯eÚL Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏËB - eˆ¯ Ì‡Â ,B˙B‡¿ƒ»¿ƒƒ««¿«ƒ∆«

Ô‰lL72. ∆»∆

קי:65) והשביחה.66)ב"מ הוצאות השקענו
גם 67) כתב וכן השביח", אביכם "אומר אמרו: שם בגמרא

בטוען  שאפילו רבינו אמר עצמו מסברת כנראה שם. הרי"ף
השביחו. שהם ראיה להביא היורשים מחויבים 'שמא' טענת

וטעמו 68) השבח. את המלוה גובה ראיה, הביאו לא ואם
המשועבדת  שדה יוחנן: רבי בשם שם אמרו דבר של
כבר  נכנסה כאילו זה לענין היא הרי לגוביינא, ועומדת
ברורה. הוכחה בלי מידו להוציאה ואין המלוה, לרשות
עשאה  כשלא אבל אפותיקי, בשדה נאמר שזה יבואר, לקמן
בעלֿחוב  על ולכן היתומים, בחזקת היא הרי - אפותיקי

ראיה. מובן 69)להביא השבח, על יתירה כשההוצאה
על  יתר וכשהשבח מהשבח, יותר נוטלים שאינם מאליו
ואני  שלי שדה השבחתם לטעון: בעלֿחוב יכול - ההוצאה
לשבח. שגרמה ההוצאה את ומחזיר השבח, את נוטל

השדה 70) חלק לדרוש יכולים ואינם דמים, ליתומים משלם
להם. המגיע הכסף הבאת 71)כשיעור לדין גם נמשך

דעת  וכן המגידֿמשנה). של מלשונו משמע (כן ראיה
את  מוציא אינו גרידא ששעבוד מפני והרשב"א, הרמב"ן

היתומים. מחזקת כמבואר 72)השדה השבח, כל כלומר,
מהשבח  כלום גובה אינו שבעלֿחוב בה"ד, למעלה
מבאר, [במגידֿמשנה בהוצאותיהם. יתומים שהשביחו
אלא  שבשניהם הפחות נוטלים אמרו לא רבינו שלדעת
מן  גדול כשאינו אבל ושבחה, השדה כנגד הוא כשהחוב
שדה  מן אפילו כלום, בשבח נוטל בעלֿחוב אין הקרן
במקרה  שגם גאון, האי ורב הרי"ף לשיטת בניגוד אפותיקי,
שלי  שדה טוען: שהוא מפני שבשניהם הפחות נוטלים  זה
בהשביחו  המלוה של כוחו יפה ולשיטתם, השבחתם.
יתומים: יטענו שאז ומובן, עצמו. הלוה מהשביח יתומים
אתם  יטעון: והוא החוב, מערך יותר לך ואין השביח, אבינו
על  שהשיג קטו סי' חו"מ יוסף' 'בית (ראה השבחתם

המגידֿמשנה)].

ה'תש"פ  אדר כ"ב רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודיני 1) טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר מבאר

שומא.

.‡B¯ËL ‰ÂÏn‰ ‡È·iLk :‡e‰ Ck ·BÁ‰ ˙i·b ¯„Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ - epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „È¯B‰Â¿ƒ««¿∆¿ƒ¿≈…∆…∆∆ƒ¿»∆¿«¿ƒ

B˙B‡5‰Âl‰ ¯Ó‡ .6È„k ÔÓÊ ÈÏ eÚ·˜ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »««…∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÔkLÓ‡ B‡ ¯Á‡Ó ‰ÂÏ‡L7˙BÚn‰ ‡È·‡Â ¯kÓ‡ B‡ ∆∆¿∆≈«≈¬«¿≈∆¿…¿»ƒ«»

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ -¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ - ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

ÌÈ¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·„a10‰Âl‰ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»ƒ¬≈∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«…∆
M‰ eÓÏL .ÔziL „Ú ·¯Ú ‡È·‰Ï- ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌÈLÏ ¿»ƒ»≈«∆ƒ≈»¿«¿ƒ¿…≈ƒ

‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa11‰lÁza ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈ƒ»««¿ƒ»
ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ÌlLÓ ÈÈ‡ :BÚ·zLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
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‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«
ÔÈ¯BÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈

ãycew zegiyn zecewpã

.`ed jk aegd ziiab xcq"

הדיין... טעה ואם שיתבענו, עד תחילה לנכסיו יורדין "אין
אותו" מסלקין

חוקיו  ליעקב דבריו "מגיד הפסוק על חז"ל דרשת ידועה
לישראל  אומר הוא עושה שהוא מה לישראל" ומשפטיו
במלוה  דכתיב "מאי בבא־בתרא בגמרא ומפורש לעשות".
כביכול, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא דל, חונן ה'
שזה  כתב הזקן אדמו"ר ובשו"ע מלוה". לאיש לוה "עבד
שהצדקה  מאמינים בני מאמינים אנו "בשגם באמונה עיקר
וגמולו  דל, חונן ה' מלוה כדכתיב לקב"ה הלוואה אלא אינה

הזה. בעולם בכפליים לו ישלם
תחילה, שיתבענו שצריך הוא כך החוב גביית וסדר
את  לתבוע ישראל צריכים שבגלות, הכוונות כל שלאחרי
אלקים  מתי "עד הכתוב ובלשון בפשטות, הגלות ביטול

משיחך". עקבות חרפו "אשר צר" יחרף
עניין  זהו שהרי ההכרח, גודל ולבאר להאריך צורך ואין
בעצמו  לקב"ה גם ונוגע מישראל ואחד אחד לכל הנוגע
בגאולתם  תלויה השכינה וגאולת בגלותא" "שכינתא שהרי

שבותך  את אלקיך ה' "ושב שנאמר ישראל, ופירש של "
שרויה  שהשכינה כיון אלא והשיב, לכתוב לו שהיה רש"י,
לעצמו". גאולה הכתיב וכשנגאלין גלותם בצרת ישראל עם
בני  שכל הוא הגאולה את עדיין שמעכב היחיד הדבר
הגאולה  את להביא מהקב"ה ויתבעו וידרשו יבקשו ישראל

והשלימה. האמיתית
(.ai oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה לנכסי

החוב. פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
תחילה  הערב מן גובים ואין כערב דינם הלווה שנכסי שם:

עצמו). הלווה את שתבע שבהלכה 6)(לפני הדינים מקור
משנה). (מגיד הרי"ף בתשובות שלי.7)זו קרקע

הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על

מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם
הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי

בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח ייפוי כותבים דין בית
מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף
ה  סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית

הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,
ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא בבא

התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה
שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

.·ÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ¯ËL :¯Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»
,ÈBÏt ÌB˜Óa „Ú‰Â ,epÏh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ È‡ ,‡e‰¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ

ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»
ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆

ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

¯ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ - B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח".
זמן  לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר
פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו  תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.
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סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי

ז. פרק תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.„ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡29ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ¯„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ
ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒ

ËÓL33;¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»
‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk „iÓ - ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ï·‡¬»»«≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ÔÈa ,ÂÈÒÎ ÏÚ34. «¿»»≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ

ÔB„wt‰ ÏÚ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ35BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¿≈ƒ»»«¿»««ƒ»≈«¿ƒƒ
„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÌBÈ ÌÈÚLz36. ƒ¿ƒ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק שהשליח כדי מפרש, בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים
זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה

הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי משתמט
הדין. בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום

ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע
מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה

בהלוואה  כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ו ותובע.

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע
ז. הלכה ד פרק

.‰ÔÈ·˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï·‡ ;˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ - ‡zÎ¯„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»

Ú˜¯˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב מתחצף ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.ÂÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰42ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e·˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ¯„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»
,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ

¯ËMÏ eÚ¯˜ ¯·Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï ˙eL¿̄ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ¯ÎnL ˙BÚ˜¯˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם בני
החוב.44) לסכום שווה שערכו הקרקע שטח קובעים
אולי 45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן
קונים  שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל

המקח. על ויוסיפו קונים 47)חדשים באו לא אם כלומר,
למלוה  הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
קונים  נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את
השדה  את להם מוכרים השומא מן למעלה או השומא כפי
השומא  על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים

משנה). (מגיד השדה לבעל כדי 48)- קסט. בתרא בבא
שנייה. פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא

הכת 50)שם.49) בשטר.מזמן וב

.Ê‰ÂÏn‰ CÏB‰ ,BÊ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«¿«¿»≈««¿∆
BÏ ÔÈÓL - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
- B¯ËL ÔÓÊ ¯Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó Û¯BË51‡zÎ¯„‡‰ ¯ËL ÔÈÚ¯B˜Â .52BÏ ÔÈ·˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡t¯h‰ ¯ËL¿««ƒ¿»

מן 51) הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" המונח
משנה). מגיד (ראה הנימוק 52)הלווה מאותו שם.

השטר. בקריעת שאמרנו

.ÁÔÈca ‰ÎÊ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ?ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»»«ƒ
‰„OÓ ,CÎÂ Ck ‡e‰L ,BÏ ·iÁ ÈBÏtL ·BÁa Û¯ËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
¯·Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ¯„‡‰ eÚ¯˜53Û¯ËÏ e‰eÈL¯‰Â ,B„Èa ‰˙È‰L »«¿»«¿«¿»∆»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…
.CÎÂ CÎa ‰fÓƒ∆¿»¿»

ולפיה 53) אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בספרים
לאדרכתא. קודמת טירפא

.Ë‰LÏL ÔÈ„È¯BÓ ,Û¯ËÏ ‡t¯h‰ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54¯eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk B·BÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
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e¯‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe .56C¯„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆
.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ

חורין.54) בני בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי
א. הלכה כ"א "שום 56)פרק שנינו: כא: בערכין

להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב קג

יום]. שלושים מכריזים

.ÈÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„¯B‰ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי

.‡È˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C¯„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה
שטר  שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני
הורדה  שטר של מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.·ÈÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה

רבו). רבה על בזה

.‚È‡zÎ¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט.67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם
שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה

כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.„È‰LÏL70‰Óa ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„¯iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆
ÌÈ˙‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ

BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈

‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»
- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ

‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים לֿ 80 שבין ההפרש

מה120ֿ 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך כפי 74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
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עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
הישר  ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק
קנאה  כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע משום והטוב,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס

קיבלן]. והרי - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע
מציעא  בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף והרשב"א). והרמב"ן הר"ן בשם שם
צריך  אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב

מכר]. שטר ומצריך חולק והרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜81Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È¯‰ - »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙¯ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa d¯ÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ ·BÁ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰Â ˙nL B‡ ,84. ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆
Ú˜¯˜ eÓL85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88 »«¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»

Â‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa - ˙‡O89‡ÏÂ , ¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…
¯ÈÊÁÓ90BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ91. «¬ƒ¿…«¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי לווה ושמעון
של  חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך

לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה
דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו שם 84)החוב

חוזרת. אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע
הרי"ף  ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה
לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י  בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה
שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
פי  על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט"ז פרק אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי  ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה,
אשתו  בנכסי "בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח

עליה.88) לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע את
חוב. בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב בעל אם

אין  מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול
רבינו  דעת לפי שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו
בבבא  כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו
פי  על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת,
התוספות  כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים
הבית  ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם

שלו).

ה'תש"פ  אדר כ"ג חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שטרי 1) ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר

חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח
שטר  אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים ושאין
לחתום  מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר,
שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק מי ודין שטר, על
שני  לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין
במאה  חוב שטר הוציא ודין להיפך, או חמישים בני שטרות

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר

.‡·BÁ È¯ËL2ÌÈÓc˜n‰3ÔÈÏeÒt -4Û¯BË È¯‰L ; ƒ¿≈«À¿»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ CÎÈÙÏe .ÔÈck ‡lL ˙BÁB˜Ï Ô‰a»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿¬»ƒ

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ Ìc˜Ó ¯ËLa ‰a‚È ‡ÏÂ5‰¯Êb , ¿…ƒ¿∆ƒ¿»À¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿≈»
BÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ÔÓfÓ Ba Û¯ËÈ ‡nL6. ∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ

ה.2) פ"ח, שביעית הוא 3)משנה בהם הכתוב הזמן
של  ניסן בו וכתוב בתשרי לוה כגון ההלוואה, מזמן מוקדם

מיום 4)אשתקד. אפילו כלל, הלקוחות מן בהם גובים אין
ד"ה 5)ההלוואה. שם וב'תוספות' עב. ב"מ כרי"ף פסק

עלֿפה, כמלוה ודינו - לגמרי פסול שהשטר כתבו שטר,
פרעתי. לטעון יכול שאלו 6)שהלווה עב. בבבאֿמציעא

ומבאר  ההלוואה? זמן אחר שקנו מלקוחות גובים אין למה
שם  בגמרא ראשון". מזמן יגבה שמא "גזירה יוחנן: רבי
לפי  נאמרה זו וגזירה הם, דברים שני וקנס שגזירה משמע,
קצת, ותמוה האיסור. מפני היתר קונסים שאין חכמים, דעת
רבי  דעת לפי שם שנאמר קנס, במושג כאן משתמש שרבינו
"המוקדמים", מפרש שם לשביעית בפירושו [רבינו מאיר.
את  ופרע שטר לו וכתב ממון, משמעון ראובן שלוה כגון
ואחר  שמעון, ביד השטר את והשאיר שובר וקיבל החוב
בידך  הפרוע השטר יהיה לו ואמר משמעון, שנית לוה זמן
כזה, מסובך לפירוש רבינו נכנס ולמה החדש. החוב לצורך
היה  שקשה מפני בלחםֿמשנה מבאר כפשוטו? פירש ולא

הע  הלא פסולים לו, הם מוקדם שזמנו שטר על שחתמו דים
משנץ  הר"ש הקשו (כן כלל שטר כאן אין וכאילו לעדות,
פירש  ולפיכך מגידֿמשנה), ראה והרשב"א, והרמב"ן שם,
מתרץ  שם והר"ש כלל. אשמים אינם שהעדים באופן
הזמן. להקדים נפשות אונס נאנסו כשהעדים שהמדובר

להאריך]. המקום כאן ואין ישובים, כמה עוד נאמרו

.··BÁ È¯ËL7ÔÈ¯Á‡Ó‰8ÔÈ¯Lk -9Ú¯e‰ È¯‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ Û¯BË BÈ‡L ,¯ËM‰ ÏÚa ÏL BÁk…∆«««¿»∆≈≈∆»ƒ¿«
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¯ËM‰10- ¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿««ƒ∆…»¿∆¿À»
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ההלוואה.8)שם.7) מזמן מאוחר שכתבו 9)זמנו בין
אחר  השטר שכתבו בין מאוחר, זמן וכתבו ההלוואה בשעת

קעז:). בבאֿבתרא (רשב"ם הסכים 10)ההלוואה והמלוה
מג, סי' חו"מ [ב'טור' השטר. את קיבל שהרי זה, לקיפוח
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב:
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב הזמן ולפני שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב מלוה וכשיוציא למלוה,
בשטר  כתב כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני"
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני סלקאֿדעתך "ואי קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י דעת גם היא שכך כתב כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי"ח למעלה שפסק רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף חוב בעל אין "דאיקני" בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני"? בשטר כשכתב שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב, ד ס"ק מג סי' החושן' וב'קצות
אבל  מועיל, התנאי אין "דאיקני" התנו שאפילו נאמר אם
הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני" ההלכה לפי
- בשטר הכתוב הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו

א)]. קיב, חו"מ וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.‚¯ËL11ÌBia e‰e·˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt - BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15¯Lk -16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב
שהחתימה 13)יום. ומפני הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה

שם). (רש"י כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי
יח. שם צדוק, ברבי

.„¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום

מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב ביום נכתב שלא הדבר,
כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל

ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.‰ÔÈ·˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ¯ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ¯ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È¯‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»

L ¯ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«
.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ ·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆
ÔÒÈpÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»

ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי כרב פסק המלוה. ליד שהגיע

.ÂÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L Èt28: ƒ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«

ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â29eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿«¬»¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿
.‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba ewL ÌBÈ∆»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÔÎÂ30e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL ÈÓ ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿
ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»
˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»≈∆»»∆»¿¬ƒ«

.Ô„È»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
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ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,
המקום. את מנסחים לזה

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ

‰l‰32ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35¯·BL ·zÎÈÂ36¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»

¯Á‡Ó‰37·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba Û¯ËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»

B˙B‡ ¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…
ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊa ¯·BM‰ ·˙ÎÂ Ôk ‰OÚ39„ÈÒÙ‰ ‡e‰ - »»≈¿»««≈ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40. ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב של הלוקח.32)מימרא
שמא 33) שחששו מסתבר, כך: מנמק עצמו המנונא רב

בשטר  שכתוב הזמן אחר שדה אותה שקנה מלוקח יטרוף
"טורף" שהמונח פעמים, כמה כבר [נתבאר המאוחר.
של  הפסדו בשביל אבל הלקוחות]. מיד מוציא - משמעותו
היה  שהרי המאוחרים, השטרות כל פוסלים היו לא המוכר
המאוחר. המכר שטר החזרת ולדרוש להזהר לו

שם.34) בגמרא נאמרו - שלמטה וההסבר זו שאלה
בשטר.35) הכתוב ויכתוב 36)הזמן השטר, שאבד יטעון

פרעון. שטר השובר.37)ללווה של לזמנו מאוחר שזמנו
זמן.38) הנכון.39)בלי הפרעון יום בו שרשום כלומר,
של 40) רשלנותו מפני המאוחרים השטרות כל לפסול ואין

הלקוחות, של להפסדם חוששים אין למה נתבאר לא זה.
הוא, רחוק חשש ואולי כדין? שלא מהם יגבה שהמלוה
ב. מאוחר; לשטר יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה
לקבל  יסכים ג. בשטר; הכתוב ההלוואה זמן לפני יפרע
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר
שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב"ן מהמציאות. רחוק
במקרה  היינו וממכר, מקח בשטרי דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני הלוקח מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ, השני? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
השדה, את הלוקח של בעליֿחוב כשיטרפו ממשועבדים
זה  ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח ימכור שמא ועוד
שחזר  לפני השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו את

בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון המוכר

.Á¯ÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ¯ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È¯‰ - Òp‡Ï ¯kÓiL Ì„˜ ¯Á‡Ï Ô˙ B‡ ¯ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ¯ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ¯ÎÓ ¯ËLa Û¯BË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ ·zÎ ‡ÏÂ ,·˙kiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב:41) בבאֿמציעא רבא, של לשני 42)מימרא הודיע

נאנס  אלא הטוב מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני עדים
ראה  מכירה, מהלכות בפ"י נתבארו מודעה (דיני למכור

שטר,43)שם). של כח לו אין חורין בני לגבי אפילו
פרעתי. לטעון: המוכר ויכול

.ËÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
Û¯ËÏ ÂÈ·‡Ï ÔÈc‰ ¯Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…
ÔÈ„ÚÂ ÂÈ·‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ

.BÊ ˙e„Úa Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««
BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ¯ÊÁÈÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL ¯În‰ ¯ËLa Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿
‡lL È„k ,Á˜Bl‰ ÈBÏt „Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‡l‡∆»¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«≈«¿≈∆…

¯ÎBn‰ B„iÓ d‡ÈˆBÈ54.ÂÈL¯BÈ ‡ÏÂ ƒ»ƒ»«≈¿…¿»

לאביו 47)שם.46) רשות נתנו שביתֿדין עדים שהביא
מכר. שטרי שני ונתן הלווה, שמכרה זו שדה לטרוף שמת

הלווה.48) אותו.49)מן קורעים יחזיק 50)ביתֿדין
החוב  בעל בן של החשאית בהסכמתו זו בשדה שנית

החוב.51)שטרפה. בעל אחר,52)בן ביתֿדין עלֿידי
אחת. פעם כבר שטרפה יודע אחריו 53)שאינו שלקחו

הלווה. - המוכר מכרתיה.54)מאותו לא ויטעון: שיכחיש

.‡ÈËLa˙B·BÁ‰ È¯55ÂÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ .Ôk BÈ‡ ¿ƒ¿≈«≈≈««ƒ∆≈»
¯ËL :¯Ó‡Â B˙ÚLa ¯ÊÁÂ ,B„iÓ e˜Â ÔÈÓi«̃»ƒ¿»ƒ»¿»«ƒ¿»¿»«¿»
BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - Û¯O B‡ „·‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz·˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ

BÏÁÓ B‡ BÚ¯t ‡nL ,ÈL ¯ËL56·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»≈ƒ∆»¿»¿»«¬ƒ»»«
ÔÓÊÏ57Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk el‡ ÌÈ„Úa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿«¿≈∆¿≈ƒ≈¿∆»ƒ

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰Âl‰58˜ÊÁ‰ ‰fL ; «…∆≈…»¿»ƒ≈»∆∆À¿«
Ô¯Ùk59Ô˙e„Úa60¯‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח:55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב אףֿעלֿפי

אדם  "אין החזקה על סומכים אנו אין הזמן, הגיע וטרם
ועוד, תקפו. נתערער שנאבד ששטר משום זמנו", תוך פורע
את  יוציא ואחרֿכך החדש בשטר יגבה שמא לחשוש יש
בשם  (מגידֿמשנה שנית ויגבה אחר בביתֿדין הישן השטר
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שטר.58)הרשב"א). כתב ולא לוה נתברר 59)שלא
שקרן. השטר.60)שהוא עדי טוען 61)של מהל' בפ"ו

אחרֿכך: טען שאם ללמדנו, מתכוון רבינו ה"א. סוף ונטען,
כפרן. שהוחזק מפני נאמן, אינו - ופרעתי לויתי

.·ÈÈÓ62‰ÏaL63CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ -65,ÔÈc ˙È·Ï ‡·e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ
Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈

;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆
ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a Ï·‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח.62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק", כתוב: במשנה

שאם  בו. הכתוב את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי להמחק",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק
עדים  שיש אלא לגמרי, שנמחק מפרש שם [רשב"ם עדים"?

בו]. כתוב היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאיֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח הראשון. השטר תוכן את בכתב
לפנינו. השטר עדי כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב על ומעידים

.‚È¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ¯ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e·˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן
הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום

קסח. תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי
חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי כל מצאנו לא

ביתֿדין 73)בעדותם. בפני הופיעו לא השטר עדי כלומר,
העדים  וחתימות בשטר. הכתוב את שקראו אחרים עדים אלא

בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על
השטר. מגידֿמשנה).75)עדי (עלֿפי תתקבל

.„È·BÁ ¯ËL76Ú¯˜˙pL77B‡ ˜ÁÓ .¯Lk - ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«
¯k BÓeM¯ Ì‡ ,LËLh78˙Èa Ú¯˜ Ú¯˜ .¯Lk - ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈc79È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ e‰ÊÈ‡ . ƒ¬≈∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ
·¯ÚÂ80. »≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף.79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע

יהודה.80) רב דעת נגד שם כאביי פסק ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע איזה אמרו: גיטין [בירושלמי
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני לעדים.
שבבבלי, השיטות שתי שהביא הרי"ף וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט

.ÂËÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ - ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ

c ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BÎÂÔÓfÓ ·BÁ‰ ¯‡La ¯Á‡ ¯ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«
¯ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï·‡ ,ÔBL‡¯83·zÎÈ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
¯·BL84. ≈

קע:81) שם.83)המלוה.82)שם רב, אמר הונא כרב
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.ÊË¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…

קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי
ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ e·˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ביתֿדין נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

ה'תש"פ  אדר כ"ד שישי יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר

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



קסז dele deln zekld - mihtyn xtq - xc` c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ ¯·BL ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆

·BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï ¯5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»
BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈

ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ
˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬

ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««
el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈

Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם קסז:3)בפרק  בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב רבינו התנה לא מוכר, גבי מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע בשטרֿחוב, שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי שרב יוצא, זו ומשיטתו קנין.
התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי משנתנו שפירש
ופוסק  חולק, רלח סי' חו"מ [וב'טור' בלבד. לשטריֿחוב
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי חוב שטרי בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי שטר יכתוב שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח הוא כאילו השדה את ממנו
וכדבריו  יטרוף. וכדין הראשון ללוקח השדה נקנתה באמת
כתב, ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב'שולחן המחבר גם כתב
טעמו  נתברר ולא והרשב"א. והרמב"ן רש"י דעת היא שכן

למכר]. הלוואה בין שחילק רבינו שנפרעה 5)של
הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב, שמבקש לזה מחוץ שהוא, למי

להתנגד. נימוק בעל6ֿ)אין אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב"ב בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק לו כשקבע מהיבול.
לשטח  סאים וכך כך - קבוע שכרו ואם אריס. זה הרי רביע,
קבלן. זה הרי - לא ובין יצליח היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני, וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב:10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב. שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי ברירה שטרי כגון אדם, לשום חיוב בהם
להם. קפדני.12)והדומים בדיוק מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי

.·Ô˙B ÈÓe14‰Âl‰ - ‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«

B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËL Ï·‡ .¯ËM‰ ¯ÎO Ô˙B ¯ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ
.¯ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL - ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח
הגט,17)קרקע. שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב תורה: שכתבה מפני נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע כדי נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי' אבןֿהעזר יוסף' ב'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב כשהוא ורק הגט, כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע חכמים ביד כוח ויש ונתן", "וכתב לקיים כדי
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס"א. שם ערוך' ב'שולחן

.‚B¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר
גט  גבי מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
שניהם, להכיר צריכים למה שם, בגמרא ונימקו ושובר.
לה  ויתנו אשתו, שאינה זרה אשה שם על גט יכתוב שמא
כותבת  האשה שמא חוששים בשובר וכן כתובתה, ותגבה
השובר  לו ותתן בעלה, שאינו אחר איש שם על השובר את
שמות  את שיכירו צריך ולפיכך כתובתה, אשתו ותפסיד
גבי  רבינו מצריך למה מקשה: [במגידֿמשנה שניהם.
להפסיד  חשש כל אין הרי שניהם? שיכירו ומכר שטרֿחוב
לומר  ואין המוכר? ואת הלווה את כשמכירים שהוא, למי
שמות  וגם כשמו ששמו אדם עוד שם יש שמא שחוששים
בן  יוסף שני קעב.): (שם שנינו שהרי שוים, אבותיהם
שטרֿחוב  עליהם מוציאים אין - אחת בעיר הדרים שמעון
זה), שם על הכתוב בשטרֿחוב מהם גובים אין (פירוש,
קושיא  ומתוך מכר. שטר עליהם מוציאים שאין ומכלֿשכן
כשאינם  גם כותבים והלוואה, שבמכירה להלכה פסק זו

המלוה]. ואת הלוקח את מכירים

.„ÈÓ Ïk21ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰L22ÔÈ‡ - »ƒ∆À¿«¿»ƒ¿ƒ≈
BÏ LÈ ¯Á‡ ÌL ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ23È„k e‰pL ‡e‰Â , ¿ƒ∆»≈«≈≈¿ƒ»¿≈

ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‡Èe˜ ˙BOÚÏÂ ˙Bn¯Ï¿«¿«¬¿¿»∆ƒ«»≈≈≈
¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÛBÒ ¯·cÏ«»»¿ƒ»ƒ∆…À¿«¿»ƒ
·iÁ È‡L ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡Â ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»¿»«ƒ¿»«¿»∆¬ƒ«»
„Ú BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«

˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡¯ ‡È·iL24. ∆»ƒ¿»»∆∆¿À¿«
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קסז:21) ששמו 22)שם והודיע אחרת מעיר הבא אדם
יום. שלשים זה בשם לו וקראו וכך, אדם 23)כך אין

(רש"י  כרמאי ויתפרסם הדבר יוודע פן רב, זמן שמו מחליף
יום.24)שם). שלשים שיעברו עד ימתין

.‰¯ËL Ïk25:¯Ó‡ÈÂ ‰Âl‰ ÔÚËÈÂ eÈÙÏ ‡ˆiL »¿»∆≈≈¿»≈¿ƒ¿««…∆¿…«
ÈÓLk BÓL ‰ÏÚ‰ ¯Á‡ È‡n¯ ‡nL ,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»¿∆»«««≈∆¡»¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ÌeÏk ·iÁ È‡ ‰ÊÏ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ;‰ÊÏ ‰„B‰Â¿»»∆∆»«…»∆¬ƒ«»¿∆»
È·BÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL ¯Á‡Ó -≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
אלאֿאםֿ כותבים שאין כל אמרו: קלח: שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.ÂÔ‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ ¯È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÌeM¯‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ec¯Ó ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿
ÏeÒt ¯ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב לפני שבא מעשה שם,

נקראת 31)העדים. חכמים דברי על עבירה בעוון הלקאה
התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת

מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני
כך: אמרו שם שבגמרא מפני כשר, שהשטר הרשב"א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
לחתום  יודעים כשאינם רק מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.ÊÔÈc ˙Èa L‡¯33‡¯˜Â ,¯ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¯ÙBq‰ ÂÈÙÏ ¯ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ¯ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ¯‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M¯36„Ú‰ ‡¯˜iL „Ú ,37‰lÓ ¯ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש

לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר
אחריני, וספרי נחמן רב אבל דייני, וספרי נחמן רב "ודוקא

לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי על החותם

.ÁÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,¯ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

·BÁ ¯ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ¯ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL¯‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È·‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46- ÔÈÂL Ô‰È˙B·‡ ˙B·‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ
Ô‰ÈÓÈÒ e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
ÔÒeÁÈ e·zÎÈ48- ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ

˙B¯B„ e·zÎÈ49. ƒ¿¿

קעב.38) ב"ב ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף, מחברי ללוות רוצה שאני שטר לי כתבו
כסף  לחברי הלויתי ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב"א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
לוה. חברי אלא משום 41)אני, שטר, תוקף לו יש ואז

אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף עכשיו גם רשאים שהם
- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי

לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,
כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם

כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם
חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה

החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
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וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי,48)קומה כהן,
שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,

שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈

ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
- ¯ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ;¯ËM‰ ÏÙ epnÓe ,·iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰·Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף בשני מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב. שם המלוה. שם פורש

הונא. רב של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב: שם

על 54) שטרֿחוב שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.ÈÌÈL55ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆
˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ

˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ ÔÓ ‰·Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי. כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני.56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב ופסק ששת, ורב נחמן רב מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני נחמן כרב הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב, כל  כדין

ה"א. פי"ט ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב משובחת, יותר שדה
לפי  נקבעים השדות סוגי אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב שמין). הם עולם (בשל
יותר  לו ואין המקובל, לפי בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב הדין. לפי לו המגיע את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין

לו  "היו שם: כתב שהרי ה"ד, בפי"ט עצמו דברי סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ"כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף, הבינונית. את השני ויגבה הסוגים,
ובכסףֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב בגמרא גורס
(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי תירוצו, דוחה
הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי"ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני, להפסיד כדי
יט  שבפרק הסתירה, את מתרץ והוא שם. הר"ן שכתב
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע"פ הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח. בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב, סי' חו"מ ב'טור' פסק וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב'שולחן פסק וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס"ד]. שם

.‡È‰l‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ¯ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È¯‰ - ¯ËM‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ BÏ ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

E·BÁ Ú¯ÙÏ EÏ ‰È‰ - EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï·‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ÔÈ·˙BkL70;Ìi˜ ·BÁ‰ ¯ËL È¯‰ - ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

¯‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ Èz¯ÎÓ :¯ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL ·BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ

ההלוואה 67)הלווה.66) זמן אחר שדה לו מכר שהמלוה
בשטר. למוכר.68)הכתוב אומר את 69)הלוקח לעכב

נגד  שם כחכמים המכר. שטר לי לכתוב ולא שבידך, הכסף
שזה  מאליו, ומובן שם. בגמרא הביאור ולפי אדמון, דעת
שאם  המכר. לשטר קדם בחוב הכתוב פרעון כשזמן דוקא
זמן  לפני השדה דמי לעכב המוכר יכול כיצד קדם, לא

(מגידֿמשנה). חובו 70)הפרעון לפרוע למוכר ואיֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב שהרי השדה, מדמי

ה'תש"פ  אדר כ"ה ש"ק יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
וקבלנות.1) ערבות דיני מבאר

.‡‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ ¯Ó‡ e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:¯Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL B‡ ;·¯Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈
ÔzÏ ˜eMa B¯·Á ˙‡ ˜BÁ ‰È‰L B‡ ;·¯Ú È‡Â Áp‰«««¬ƒ»≈∆»»≈∆¬≈«ƒ≈
·iÁ ·¯Ú‰ ÔÈ‡ - ·¯Ú È‡Â Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ¿»««««¬ƒ»≈≈∆»≈«»

ÌeÏk3ÔÈc ˙Èa ÈÙa '·¯Ú È‡' ¯Ó‡ elÙ‡Â ,4Ï·‡ . ¿«¬ƒ»«¬ƒ»≈ƒ¿≈≈ƒ¬»
,ÌÈt‰ el‡ Ïk - ‰Ê ÔBÓÓ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»∆»«»∆»≈«»ƒ
„aÚzL ,‰ÂÏn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa5. ≈ƒ¿≈≈ƒ≈≈¿≈««¿∆ƒ¿«¿≈

קעו:2) בתרא על 3)בבא הכסף את נתן שהמלוה משום
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של  ודיבור הערב, על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב

הדין.4) בית התערבות פי על אפילו 5)שלא משמע
קול  לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
הערב  של ששדותיו ידע שהלוקח הדעת, על ומתקבל
קכט  סימן משפט חושן הטור כתב וכן למלוה. משועבדות
כתב, שם בתרא בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם
מסתימת  אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי שבקניין

הרמ"ה]. כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו

.·BÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7¯ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL - ·¯Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB¯ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ ·¯Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

t"r` ...axr eze` eyr oicÎzia m` oke ...axrd carzyp"
."oicÎzia edepin`dy d`pd el yie li`ed ...ecin epw `ly

אם  רק הוא קניין בלא הערב שיעבוד הרמב"ם, לשיטת
על  הנאה לו ויש הואיל ערב, אותו עשו בית־דין

בית־דין, שהאמינוהו
מעות, מתן אחר ערב הריני ואמר המלוה האמינו אם אבל
משעבד  אינו כי א' בהלכה שכתב כמו קניין בלא ערב אינו
הבבלי  כשיטת והוא המלוה. שהאמינו ההנאה בגין עצמו

יוסף' וב'נמוקי גרשום' ב'רבינו שהתבארה בבא כפי (סוף

אלא בתרא) הערב את לשעבד יפה כוחה אין זו שהנאה
בפועל  ממון ומחסרו פיו על ממון שהוציא בגלל שרק
חוב  על בשוק הלוה את שחנק במלוה ולכן משתעבד,
מכיון  אשלם" ואני לו "הנח ואמר חברו ובא לו שחייב
ש"לא  כיון בפועל, ממון חסרו ולא מחסרי" מידי ש"לאו

קניין. בלא משתעבד אינו הלווהו" אמונתו על
שהמלווה  בזה לערב שיש ההנאה הירושלמי לשיטת אבל
משתעבד  ב"חנוק" ולכן לשעבדו, בלבד בכוחה יש מאמינו

קניין. בלא גם
(23 'rd 148 cenr y"ewl it lr)

הכסף.7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על
שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד

.‚‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»

Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk ·¯Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
- B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc ·¯Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈

לא 9) ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע

תחילה. הערב כן 10)מן לפני שכתב מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע.11) מסרב הלווה אם האמור 12)אפילו כפי
ג. הלכה כ"ב פרק למעלה

.„‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ·¯Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ¯‡L ÈnÓ Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ¯‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È¯‰ - ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ ·¯Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó Ú¯tÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי זה שדין כתב שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה
כשאין  אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י
(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח
מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
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e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.Â·¯Ú22¯eËt - B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ ¯qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

·¯Ú ·‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25- B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."aiig ecin epwe axr a`d did m`e"

קנין ללא משתעבד בנו לגבי ב.)אבא קעד, בתרא אבל (בבא
ב'לקוטי  ומבואר דווקא. בקנין הוא כאן הרמב"ם לדעת
בעד  ערב הוא אחד ענף או אחד משורש שהוא שמי תורה'

בזה. זה ערבים שכולם ישראל מכל יותר חבירו
(41 'rd 150 cenr e"kg y"ewl it lr)

ב.22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,
ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
שלאחר  לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה
אמונתו  על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק
שאפילו  ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב
קנו  כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.ÊÏa˜Â ÈÂÏ ‡·e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב
על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי  על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם
אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו

דומה 30) זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב"ד  של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו

.ÁÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ e·iÁL ÔÏaw‰ B‡ ·¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï - B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31Ôz‡ È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡a Ba ·iÁ BÈ‡L „eaÚL ‰ÏBz‰«∆ƒ¿∆≈«»¿ƒƒ¿∆¿ƒ…
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÌÏL ÔÈ˜ ‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï - ‰È‰Èƒ¿∆…»«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¿ƒ»…

.„aÚzLƒ¿«¿≈

או 31) יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש כשתלה
הר  - יהיה ומוחלט לא גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י

תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך

.ËeÂlL ÌÈL32,„Á‡ Á˜Ó eÁ˜lL B‡ „Á‡ ¯ËLa ¿«ƒ∆»ƒ¿»∆»∆»¿∆»∆»
- ˙eÙzLa Á˜Ï B‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰ÂlL ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ¿≈«À»ƒ∆»»∆»≈∆»«¿À»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡·¯Ú Ô‰ È¯‰33.L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈«¿»ƒ∆»∆««ƒ∆…≈≈

א.32) הלכה ה פרק שבועות דינו 33)ירושלמי אחד כל
השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה
שהמלוה  רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור
הוכיח  שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי
הנכונה  הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא
ודינם  ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא
משנה  בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל

כאן].

.ÈÔÓ Ú¯tÏ ‰ÂÏn‰ ‡B·iLk ,„Á‡Ï e·¯ÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó Ú¯tÈ - ·¯Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.·BÁ‰ ¯‡La ÈM‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ - ·BÁ‰ È„k „Á‡Ï¿∆»¿≈«≈¿≈««≈ƒƒ¿»«
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"האחים 34) קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אחד  של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו
הכל  לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם
כערבים  דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי
יוצא  ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו
הכל  לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד
לווה  שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום
על  רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי
ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
מציעא  בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת
כלום  תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק הרשב"א גם

.‡ÈBÚÈ„BÈ - ‰ÂÏnÏ Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.·ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·¯Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
·¯ÚÏ ·¯Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ ·¯Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡¯38ÔBL‡¯ ·¯Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ ·¯Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
ראשון  ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.

משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת

.‚È¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«

È‡Â BÏ ¯ÎÓ B‡ ,·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ - ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»
ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
·¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïka ·¯Ú‰ „aÚzL -ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk ·iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - Ba39ÌÈ¯·„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈ·nÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י"א  בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי
מביא  קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי
הראב"ד  גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב
בין  לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה

.„ÈÏL BÙe‚Ï ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È·‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ·˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ - ‰Âl‰ ‰Ê ‡È·È ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È·‡ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰¯B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆
BÊ È¯‰ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰‡ Á¯aL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

ונראה  קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור



zeevnd xtq m"anx ixeriyxc` d"kÎh"i -t"yz'd

ה'תש"פ  אדר י"ט ראשון יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תש"פ  אדר כ' שני יום

צח. עשה מצות
יום ראשוןֿ רביעי י "טֿ כ "ב אדר 

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תש"פ  אדר כ"א שלישי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תש"פ  אדר כ"ב רביעי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת
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ה'תש"פ  אדר כ"ג חמישי יום

צח. עשה מצות
יוםחמישיֿשבתֿקודשכ"גֿכ"האדר
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תש"פ  אדר כ"ד שישי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

ה'תש"פ  אדר כ"ה ש"ק יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ, עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה יצחק שי'

שלום וברכה!

נכונה,  בניו-ענגלאנד, היא הצעה  והנה ההצעה ע"ד האיחוד של הב"כ  מכתבו בעתו קבלתי, 

עד"ז  נדבר  אי"ה  פנים  נתראה  וכאשר  עדיין,  הזמן  מוקדם  הנה  שונים,  לטעמים  אבל  מאד,  במאד 

בארוכה.

לטובת  אומץ  שיוסיף  לעוררו  הי'  וכדאי  למר...  תנחומין  מכתב  שלחתי  כו'  הודעתו  אחרי 

על שמו ספר שיחות או מאמרים מכ"ק מו"ח  וגם שידפיס  ע"ה,  נשמת אביו  וזכר  הישיבה, לטובת 

אדמו"ר, אשר התועלת הגדולה והזכות להנשמה מזה, אין לשער, ובטח ימצא האותיות המתאימות 

להסביר לו את כל זה.

שמחתי אשר התלמיד... שי' כבר בביתו, ובטח יהי' אצלו בימים הקרובים ויסביר לו ע"ד גודל 

החוב לקבוע עתים לתורה וגם בחסידות אשר אלו הם הכלים לבריאות בגשמיות הבאה לאחר הטבת 

הבריאות ברוחניות.

ובנוגע להמצב בהישיבה, הנה כבר זה כמה אמרתי לו שבודאי יהי' הכל בהצלחה והכלים לזה 

ובפרט למהר הדבר הוא ע"י זה שירבה מספר התלמידים וע"י הוספת אומץ לנטוע בלבם יראת שמים 

וקיום המצות בפועל.

שמחתי במאד לספורו ע"ד הנהגתו עם התל' בפורים העבר, ובטח יעשו כזאת גם במשך ימי חג 

הפסח הבע"ל, באופן המתאים.

מחר אי"ה אהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר ואזכירו להצלחה גדולה בעניניו הגשמים ובעבודתו 

בקדש כפי אשר העמיס עליו כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר בטח נתן לו ג"כ האפשרי]ו[ת והכחות להביא 

ענין זה מהכח אל הפועל.

בברכ]ת[ הצלחה בעבודתו הק' און ער זאל פילען דעם גודל הנחת שבזה.
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à-÷øô ìàéðãeÎ`

à:äéìò øöiå íìLeøé ìáa-Cìî øvàðãëeáð àa äãeäé-Cìî íé÷éBäé úeëìîì LBìL úðLaáïziå ¦§©´¨½§©§−§¨¦´¤«¤§¨®¨´§©§¤©¯¤«¤¨¤²§¨©−¦©¨¬©¨¤«¨©¦¥Á
åéäìà úéa øòðL-õøà íàéáéå íéäìàä-úéá éìk úö÷îe äãeäé-Cìî íé÷éBäé-úà Bãéa éðãà£Ÿ¨̧§¨¹¤§¨¦´¤«¤§À̈¦§¨Æ§¥´¥¨«¡Ÿ¦½©§¦¥¬¤«¤¦§−̈¥´¡Ÿ¨®

:åéäìà øöBà úéa àéáä íéìkä-úàåâòøfîe ìàøNé éðaî àéáäì åéñéøñ áø æðtLàì Cìnä øîàiå §¤©¥¦´¥¦½¥−©¬¡Ÿ¨«©´Ÿ¤©¤½¤§©§§©−©´¨¦¨®§¨¦º¦§¥¯¦§¨¥²¦¤¬©
:íéîzøtä-ïîe äëeìnäãäîëç-ìëa íéìékNîe äàøî éáBèå íeî (íåàî)-ìk íäa-ïéà øLà íéãìé ©§−̈¦©«©§§¦«§¨¦´£¤´¥«¨¤´¨Á§¥̧©§¤¹©§¦¦´§¨¨§À̈

ìe øôñ íãnììe Cìnä ìëéäa ãîòì íäa çk øLàå òcî éðéáîe úòã éòãéå:íécNk ïBLäïîéå §³Ÿ§¥©Æ©Æ§¦¥´©½̈©£¤Æ´Ÿ©¨¤½©£−Ÿ§¥©´©¤®¤«£©§¨¬¥−¤§¬©§¦«©§©Á
éðôì eãîòé íúö÷îe LBìL íéðL íìcâìe åézLî ïéiîe Cìnä âa-útî BîBéa íBé-øác Cìnä íäì̈¤̧©¤¹¤§©´§À¦©©³©¤Æ¤Æ¦¥´¦§½̈«§©§−̈¨¦´¨®¦̧§¨½̈©«©§−¦§¥¬

:Cìnäå:äéøæòå ìàLéî äéððç ìàiðc äãeäé éðaî íäá éäéå ©¤«¤©§¦¬¨¤−¦§¥´§¨®¨¦¥´£©§½̈¦«¨¥−©£©§¨«

i"yx
(‡).íé÷éåäé úåëìîì ùåìù úðùá כן לומר אפשר וכי

כה) (ירמיה שנאמר ליהויקים ד' בשנת מלך הוא והלא
השנה  היא יהודה מלך יאשיהו בן ליהויקים הד' בשנה
בשנת  שלש, בשנת ת''ל ומה לנבוכדנאצר הראשונה
יהויקים  לו ויהי כד) ב (מלכים שנאמר למרדו שלש
ובשנת  שנים שלש בו וימרד וישב שנים שלש עבד
מר  דאמר לנבוכדנצר שמונה שנת והיא עליו עלה שלש
יהויקים  וכבש עלה שניה ננוה, כבש ראשונה שנה
שנת  היתה והיא בו מרד שנים ושלש עבדו שנים ושלש
שכבשו  קודם שנים חמש יהויקים למלכות עשרה אחת
תחת  יהויקים מת ואז בו שמרד ושלשה שעבדו ושלש

בנו: יהויכין תחתיו נבוכדנצר והמליך úö÷îå(·)ידו
.íéäìàä úéá éìë שנאמר כמו נשארו ומקצתם לקח

הים  ועל העמודים אל צבאות ה' אמר כה כז) (ירמיה
הזאת: בעיר הנותרים הכלים יתר ועל המכונות ועל

.åéäìà úéá øòðù õøà íàéáéå כוכבים לעבודת לקלס
ואת  האנשים את אף כולה השביה את שם הביא שלו

האוצר: בית אח''כ הביא íéîúøôä.(‚)הכלים
íäá.(„)דוכסים: çë øùàå אונסין שיהיו רז''ל פירשו

אימת  מפני השינה ומן השיחה ומן השחוק מן עצמן
לנקביהם: כשנצרכים עצמן ושמעמידים מלכות

.øôñ íãîììå:בהם כח אשר על ל'ïîéå.(‰)מוסב
âá.הזמנה: úôî ויש כשדים בל' המלך מאכל שם הוא

ויהי  כתיב שהרי כן נראה ואין לחם בג פת פותרים
ואין  זרעונים להם ונותן בגם פת את נושא המלצר

תבשיל: חליפי אלא לחם חליפי זרעונים

cec zcevn
(‡).ÌÈ˜ÈÂ‰È ˙ÂÎÏÓÏ ˘ÂÏ˘ ˙˘·בנבוכדנצר למרדו ר"ל 

ובה' ליהויקים ד ' בשנת  מלך  נבוכדנצר כי מעצמו למלוך
וימרד  וישב  שנים ג' ועבדו  וכבשו  עליו  עלה לנ"נ  שניה שהיא 
למלכותו י"א  שנת  שהיא למרדו ג' ובשנת במ"ב כמ"ש  בו 

ב': הימים בדברי וכמ"ש עליו ועלה ÈÏÎ(·)חזר ˙ˆ˜ÓÂ
.'Â‚Âמהם נשארו ועוד  יכניה בגלות  ולקחם  נשארו מהם כי

יתר ועל  וגו' ה ' אמר  כה כי וכמ"ש  צדקיהו בגלו ' ולקחם 
בבלה וגו' יכניה את בגלותו לקחם  לא  באשר וגו' הכלים 

כז): (ירמיה וגו' ‡ÂÈ‰Ï.יובאו ˙È· הכל את הביא ומתחילה 
על  תודה לו וליתן  לאלהיו לקלס  האנשים ואף  אלהיו בית  אל

האוצר: בית אל  בה"מ כלי הביא  ואח "כ ¯·(‚)הנצחון
.ÂÈÒÈ¯Ò:הסריסים על  וגדול ‰ÎÂÏÓ‰.שר Ú¯Êמגודלים ר"ל  הפרתמים  מן יהיו עצמם והם המלוכה מזרע  יהיו והמה  ר"ל 

ובממשלה : ÌÂ‡Ó.(„)בעושר ÏÎ:(יא (דברים נבלה  כל תאכלו לא כמו  לא וכלל כלל מום שום Ó¯‡‰.ר"ל È·ÂËÂבלובן
ÓÎÁ‰.ובהירות: ÏÎ·:חכמות מיני בכל  משכילים „Ú˙.יהיו ÈÚ„ÂÈÂותוכן דעתו לדעת ישכילו המדבר אמרי בתחלת  ר"ל 

אמריו: אחרית יהיו ומה Ú„Ó.כוונתו  ÈÈ·ÓÂלבבם במדעי מה  לזולת  להבין הדיבור במיטב בלשונותם צחים שיהיו  ר"ל 
·‰Ì.ובמחשבתם : ÁÎ ¯˘‡Âמבלי מלך  בהיכל יעמדו למען וכדומה והשינה השחוק  מן ולעצור  לאנוס הטבע על להתגבר

והגון: ראוי  וכאשר מניעה ÙÒ¯.שום  Ì„ÓÏÏÂוהוא וגו' ספר וללמדם  וגו' ישראל מבני  להביא לומר שלפניו המקרא על  מוסב
והלשון: ‰ÍÏÓ.(‰)המכתב  Ì‰Ï ÔÓÈÂלהם הצריך  דבר יום  בכל להם יזמין המלך  הנה לאשפנז שאמר המלך  מדברי זה כל 

וכמ"ש המקרא  דרך  וכן בעדו כמדבר אמר לא המדבר היה  עצמו  שנ"נ (ואף הוא ישתה אשר היין ומן המלך ממאכלי ביומו
כמוהו): רבים וכן המדבר היה עצמו שמואל  כי  עם  י"ב ) (ש"א  שמואל  ואת וגו' מגודליםÌÏ„‚ÏÂ.וישלח  יהיו זה ובאופן

בשר: ובעלי יפים  נראים  יהיו למען שנים עת:Ì˙ˆ˜ÓÂ.שלש  בכל לשמשו  המלך לפני בתמידות יעמדו השנים שלשת  מקצה
(Â).Ì‰· È‰ÈÂשסתם ומה יהודה  מלכי  מזרע  ר"ל  יהודה מבני אמר  ביאור ולתוספת המלך  כדבר אשפנז שהביא  הילדים  באותן

כאן: פי' Â‚Â'.למעלה Ï‡È„:'וגו דניאל  היו ובהם יהודה  מלכי מזרע  הביא רבים  כי 

oeiv zcevn
(‡).¯ˆÈÂלהציר העיר על החיל  הקפת  וענינו  מצור, מלשון 

ולכבשם: מתי˘Ú¯.(·)להם בה  שננערו ע "ש בבל  היא 
העולם: מכל  עמוקה היא כי שריו:ÂÈÒÈ¯Ò.(‚)המבול 

.ÌÈÓ˙¯Ù‰הפרתמים ומדי פרס חיל וכן ועושר שררה ענין
וכמוהו כשדים מלשון היא  ואולי זרה  מלה והיא ח ) (אסתר 
לפי כ "א ביאורם  לדעת אין  אשר הספר  בזה  ימצאו רבים

לענינם : מום :ÌÂ‡Ó.(„)הקרוב כמוÚ„Ó.כמו מחשבה ענין
י): (קהל ' תקלל  אל מלך במדעך הנכתבÙÒ¯.גם  כתב  ר"ל

ב):ÔÓÈÂ.(‰)בספר: (יונה  דג  ה ' וימן  כמו  הזמנה  ÙÓ˙ענין
מאכל :·‚. ענין 
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àì-÷øô äéîøéelÎgk

çë:äðéä÷z íéðá épLå øñá eìëà úBáà ãBò eøîàé-àì íää íéîiaèëúeîé BðBòa Léà-íà ék ©¨¦´¨¥½ŸŸ§´½¨−¨´§®Ÿ¤§¦¥¬¨¦−¦§¤«¨¦²¦¦¬©£−¨®
:åépL äðéä÷z øñaä ìëàä íãàä-ìkìúéa-úàå ìàøNé úéa-úà ézøëå ýåýé-íàð íéàa íéîé äpä ¨¨«¨¨²¨Ÿ¥¬©−Ÿ¤¦§¤¬¨¦¨«¦¥²¨¦¬¨¦−§ª§¨®§¨©¦À¤¥¯¦§¨¥²§¤¥¬

:äLãç úéøa äãeäéàìíéøöî õøàî íàéöBäì íãéá é÷éæçä íBéa íúBáà-úà ézøk øLà úéøaë àì §−̈§¦¬£¨¨«´Ÿ©§¦À£¤³¨©Æ¦Æ¤£½̈§Æ¤¡¦¦´§¨½̈§¦−̈¥¤−¤¦§¨®¦
:ýåýé-íàð íá ézìòa éëðàå éúéøa-úà eøôä änä-øLàáìúéa-úà úøëà øLà úéøaä úàæ ék £¤¥¹¨¥¥´¤§¦¦À§¨Ÿ¦²¨©¬§¦−̈§ª§¨«¦´´Ÿ©§¦¿£¤´¤§ŸÁ¤¥̧

íéýìàì íäì éúééäå äpázëà íaì-ìòå íaø÷a éúøBz-úà ézúð ýåýé-íàð íää íéîiä éøçà ìàøNé¦§¨¥¹©£¥̧©¨¦³¨¥Æ§ª§½̈¨©³¦¤«¨¦Æ§¦§½̈§©¦−̈¤§£¤®¨§¨¦³¦¨¤Æ¥«Ÿ¦½
:íòì éì-eéäé änäåâìíleë-ék ýåýé-úà eòc øîàì åéçà-úà Léàå eäòø-úà Léà ãBò eãnìé àìå §¥−¨¦«§¦¬§¨«§¯Ÿ§©§´À¦´¤¥¥¹§¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ§−¤§¨®¦«¨Á

:ãBò-økæà àì íúàhçìe íðBòì çìñà ék ýåýé-íàð íìBãb-ãòå ípè÷îì éúBà eòãéãìøîà | äk ¥§¸¦¹§¦§©¨³§©§¨Æ§ª§½̈¦³¤§©Æ©«£½̈§©¨−̈¬Ÿ¤§¨«´Ÿ¨©´
:BîL úBàáö ýåýé åélâ eîäiå íiä òâø äìéì øBàì íéáëBëå çøé úwç íîBé øBàì LîL ïúð ýåýé§À̈Ÿ¥¬¤Æ¤Æ§´½̈ª²Ÿ¨¥¬©§¨¦−§´¨®§¨Ÿ©³©¨Æ©¤¡´©½̈§¨¬§¨−§«

äì:íéîiä-ìk éðôì éBb úBéäî eúaLé ìàøNé òøæ íb ýåýé-íàð éðôlî älàä íéwçä eLîé-íà¦¨ª¹©ª¦¬¨¥²¤¦§¨©−§ª§¨®©Á¤̧©¦§¨¥¹¦§§À¦«§¬²§¨©−¨©¨¦«
åìòøæ-ìëa ñàîà éðà-íb ähîì õøà-éãñBî eø÷çéå äìòîìî íéîL ecné-íà ýåýé øîà | äḱŸ¨©´§À̈¦¦©³¨©Æ¦Æ¦§©½§¨§¥¨§¬«§¥¤−¤§¨®¨©£¦º¤§©̧§¨¤¯©

:ýåýé-íàð eNò øLà-ìk-ìò ìàøNé¦§¨¥²©«¨£¤¬¨−§ª§¨«

i"yx
(ÁÎ).øñåá:השינים את מקהה והוא נגמר שלא פרי

.äðéä÷ú íéðá éðéùå:אבות בעון ילקו הבנים
(„Ï).øåàì:לאנהרא ת"י וכן בלעז, איאקלארזי"ר

.íéä òâåø כמו קמטים קמטים ונעשה ומרתיחו מנידו

רגע ז)עורי ימיש:åùåîé.(Ï‰):(איוב לא כמו
(ÂÏ).íéîù åãîé íà:גובהם ñàîà.כמה éðà íâ

כך  יחקרו, ולא ימדו לא שהם כשם כלומר בישראל.
חטאו: אשר בכל ימאסו לא ישראל

cec zcevn
(ÁÎ).„ÂÚ Â¯Ó‡È ‡Ïאכלו האבות הנה  לומר  עוד יתרעמו לא

ר"ל  שיניו יקהו הבוסר  שאכל מי הנכון והלא  וכו ' בוסר
הנכון הלא  העונש , מקבלים  הבנים והנה חטאו  האבות 

שאמרו נאמר וכן העונש בעצמו יקבל כמתרעמיםשהחוטא
יח): (יחזקאל  וכו ' בוסר יאכלו  ‡Ì.(ËÎ)אבות  ÈÎלא אז כי

וכמו אחריו בניו יענשו  ולא  בעוונו ימות אחד  כל  כי תהיה כן 
כן בניו  שיני ולא לבדם  שיניו תקהינה אשר הבוסר  האוכל
עליהם יתגבר לא  שלעתיד  לפי (וזהו העונש בדבר  יהיה
המה גם הבנים  ושיאחזו חמורות עבירות לעשות  כ "כ  היצה"ר

אביהם): בעוון  גם  שיענשו עד  Á„˘‰.(Ï)בהם  ˙È¯· ר"ל
מאז: היה שלא מה  חדש  יהיה הברית È¯·Î˙.(Ï‡)ענין ‡Ï

וכו': אבותם עם  כרתי אשר  הברית כמו  יהיה ‰Ó‰.לא ¯˘‡
הם: הפרו ההוא האויב:ÈÎ‡Â.הברית מכף להושיעם לאדון להם הייתי כי  הפרתי לא אנכי ‰‰Ì.(Ï·)אבל  ÌÈÓÈ‰ È¯‰‡

הגולה: מן  שישובו התורה:È˙˙.אחר את  לקיים  לבם אטה כלומר בקרבם, תורתי  אתן ר "ל  עתיד  במקום Ì·Ïעבר ÏÚÂ
.‰·˙Î‡:שמה חקוקה היתה כאילו  מלבם  תשכח  לא ÂÎÂ'.ר"ל  ‰Ó‰Â :'ÂÎÂ È˙ÈÈ‰Âההיא הברית  תופר לא כמוהם כמוני ר"ל 

מצותי : ולשמור בי  להאמין לעם  לי יהיו  והמה  ולהצילם  להושיעם  לאלהים  להם אהיה אני Â„ÓÏÈ.(Ï‚)כי  ‡ÏÂיצטרכו לא
הגדולים: עד  הקטנים מן אותי  ידעו מעצמם כולם כי ה' את  דעו לאמר  ולזרז רעהו את  איש  ללמד ÂÎÂ'.עוד  ÁÏÒ‡ ÈÎ והכל

האלהים : הוא שה' ההיא ההשגה ישיגו כולם ולכן מעוון  ומנוקים  טהורים כן  אם  ˘Ó˘.(Ï„)יהיו Ô˙Âהשמש את הנותן
לילה: בכל להאיר וכוכבים ירח  חוקות ונותן יום  בכל ‰ÌÈ.להאיר  Ú‚Â¯:ממצרים בצאתם  ישראל בני לפני הים ÂÓ‰ÈÂהבוקע

.ÂÈÏ‚:כדרכם הגלים הלכו ולא בקעו  עכ"ז והולכים שואפים  והיו  גדול בקול  הומים היו גליו  כי  עם לומר, ‡Ì(Ï‰)רצה 
.ÌÈ˜ÂÁ‰ Â˘ÂÓÈ ור"ל וכו' ישבתו  ישראל  זרע  גם אז  לו הקבוע  בזמנו כיֿאם יאיר  לבל מלפני יסורו והירח  השמש  חוקות אם

ישבתו: לא ישראל  זרע כן ימושו לא  האלה  שהחוקים  ÈÙÏ.כמו ÈÂ‚ ˙ÂÈ‰Ó: מיוחד עם ר "ל  גוי לפני היות  ‰ÌÈÓÈ.לבלי ÏÎ
וכו': כן ימושו לא שהם כמו כלומר  האלה החוקים כמו וכו' ישבתו הימים  כל  Â„ÓÈ.(ÂÏ)ר "ל  Ì‡השמים גובה נמדד  יהיה אם

כל  בעבור  ישראל  זרע בכל  אמאס אני  גם  אז מלמטה היא אשר הארץ יסוד עומק במדידה נחקר יהיה  ואם ממעל  הוא  אשר 
בעבור בישראל אמאס לא כן הארץ, יסוד  עומק  במדידה ולחקור  השמים גובה למדוד שא "א  כמו  ור "ל  עשו  אשר הפשעים 

פשעם:

oeiv zcevn
(ÁÎ).¯ÒÂ·חמוץ והוא הבישול נגמר שלא הפרי נקרא כן

נצה יהיה  גומל  ובוסר  כמו השינים  את יח)ומקהה :(ישעיה
.‰È‰˜˙קהה אם וכן המאכל  לחתך  השינים חלישת ענין

י)הברזל העץ:(קהלת לכרות הברזל שנחלש ור "ל 
(‡Ï).È˜ÈÊÁ‰:אחיזה ביטול :‰Â¯Ù.ענין  ענין·È˙ÏÚ.ענין

עמו בעליו אם כמו כב)אדון דברÂÁ˜˙.(Ï„):(שמות ענין
רגע¯Ú‚Â.קבוע : עורי כמו  בקיעה ו)ענין  Â˘ÂÓÈ.(Ï‰):(איוב

הענן עמוד  ימיש לא  כמו הסרה יג)ענין עניןÂ˙·˘È.:(שמות
הארצי:È„ÒÂÓ.(ÂÏ)ביטול: כדור מרכז והוא יסוד  מלשון

.ÏÎ ÏÚ: כל בעבור 



קעה ` wxt l`ipc - miaezk

à-÷øô ìàéðãeÎ`

à:äéìò øöiå íìLeøé ìáa-Cìî øvàðãëeáð àa äãeäé-Cìî íé÷éBäé úeëìîì LBìL úðLaáïziå ¦§©´¨½§©§−§¨¦´¤«¤§¨®¨´§©§¤©¯¤«¤¨¤²§¨©−¦©¨¬©¨¤«¨©¦¥Á
åéäìà úéa øòðL-õøà íàéáéå íéäìàä-úéá éìk úö÷îe äãeäé-Cìî íé÷éBäé-úà Bãéa éðãà£Ÿ¨̧§¨¹¤§¨¦´¤«¤§À̈¦§¨Æ§¥´¥¨«¡Ÿ¦½©§¦¥¬¤«¤¦§−̈¥´¡Ÿ¨®

:åéäìà øöBà úéa àéáä íéìkä-úàåâòøfîe ìàøNé éðaî àéáäì åéñéøñ áø æðtLàì Cìnä øîàiå §¤©¥¦´¥¦½¥−©¬¡Ÿ¨«©´Ÿ¤©¤½¤§©§§©−©´¨¦¨®§¨¦º¦§¥¯¦§¨¥²¦¤¬©
:íéîzøtä-ïîe äëeìnäãäîëç-ìëa íéìékNîe äàøî éáBèå íeî (íåàî)-ìk íäa-ïéà øLà íéãìé ©§−̈¦©«©§§¦«§¨¦´£¤´¥«¨¤´¨Á§¥̧©§¤¹©§¦¦´§¨¨§À̈

ìe øôñ íãnììe Cìnä ìëéäa ãîòì íäa çk øLàå òcî éðéáîe úòã éòãéå:íécNk ïBLäïîéå §³Ÿ§¥©Æ©Æ§¦¥´©½̈©£¤Æ´Ÿ©¨¤½©£−Ÿ§¥©´©¤®¤«£©§¨¬¥−¤§¬©§¦«©§©Á
éðôì eãîòé íúö÷îe LBìL íéðL íìcâìe åézLî ïéiîe Cìnä âa-útî BîBéa íBé-øác Cìnä íäì̈¤̧©¤¹¤§©´§À¦©©³©¤Æ¤Æ¦¥´¦§½̈«§©§−̈¨¦´¨®¦̧§¨½̈©«©§−¦§¥¬

:Cìnäå:äéøæòå ìàLéî äéððç ìàiðc äãeäé éðaî íäá éäéå ©¤«¤©§¦¬¨¤−¦§¥´§¨®¨¦¥´£©§½̈¦«¨¥−©£©§¨«

i"yx
(‡).íé÷éåäé úåëìîì ùåìù úðùá כן לומר אפשר וכי

כה) (ירמיה שנאמר ליהויקים ד' בשנת מלך הוא והלא
השנה  היא יהודה מלך יאשיהו בן ליהויקים הד' בשנה
בשנת  שלש, בשנת ת''ל ומה לנבוכדנאצר הראשונה
יהויקים  לו ויהי כד) ב (מלכים שנאמר למרדו שלש
ובשנת  שנים שלש בו וימרד וישב שנים שלש עבד
מר  דאמר לנבוכדנצר שמונה שנת והיא עליו עלה שלש
יהויקים  וכבש עלה שניה ננוה, כבש ראשונה שנה
שנת  היתה והיא בו מרד שנים ושלש עבדו שנים ושלש
שכבשו  קודם שנים חמש יהויקים למלכות עשרה אחת
תחת  יהויקים מת ואז בו שמרד ושלשה שעבדו ושלש

בנו: יהויכין תחתיו נבוכדנצר והמליך úö÷îå(·)ידו
.íéäìàä úéá éìë שנאמר כמו נשארו ומקצתם לקח

הים  ועל העמודים אל צבאות ה' אמר כה כז) (ירמיה
הזאת: בעיר הנותרים הכלים יתר ועל המכונות ועל

.åéäìà úéá øòðù õøà íàéáéå כוכבים לעבודת לקלס
ואת  האנשים את אף כולה השביה את שם הביא שלו

האוצר: בית אח''כ הביא íéîúøôä.(‚)הכלים
íäá.(„)דוכסים: çë øùàå אונסין שיהיו רז''ל פירשו

אימת  מפני השינה ומן השיחה ומן השחוק מן עצמן
לנקביהם: כשנצרכים עצמן ושמעמידים מלכות

.øôñ íãîììå:בהם כח אשר על ל'ïîéå.(‰)מוסב
âá.הזמנה: úôî ויש כשדים בל' המלך מאכל שם הוא

ויהי  כתיב שהרי כן נראה ואין לחם בג פת פותרים
ואין  זרעונים להם ונותן בגם פת את נושא המלצר

תבשיל: חליפי אלא לחם חליפי זרעונים

cec zcevn
(‡).ÌÈ˜ÈÂ‰È ˙ÂÎÏÓÏ ˘ÂÏ˘ ˙˘·בנבוכדנצר למרדו ר"ל 

ובה' ליהויקים ד ' בשנת  מלך  נבוכדנצר כי מעצמו למלוך
וימרד  וישב  שנים ג' ועבדו  וכבשו  עליו  עלה לנ"נ  שניה שהיא 
למלכותו י"א  שנת  שהיא למרדו ג' ובשנת במ"ב כמ"ש  בו 

ב': הימים בדברי וכמ"ש עליו ועלה ÈÏÎ(·)חזר ˙ˆ˜ÓÂ
.'Â‚Âמהם נשארו ועוד  יכניה בגלות  ולקחם  נשארו מהם כי

יתר ועל  וגו' ה ' אמר  כה כי וכמ"ש  צדקיהו בגלו ' ולקחם 
בבלה וגו' יכניה את בגלותו לקחם  לא  באשר וגו' הכלים 

כז): (ירמיה וגו' ‡ÂÈ‰Ï.יובאו ˙È· הכל את הביא ומתחילה 
על  תודה לו וליתן  לאלהיו לקלס  האנשים ואף  אלהיו בית  אל

האוצר: בית אל  בה"מ כלי הביא  ואח "כ ¯·(‚)הנצחון
.ÂÈÒÈ¯Ò:הסריסים על  וגדול ‰ÎÂÏÓ‰.שר Ú¯Êמגודלים ר"ל  הפרתמים  מן יהיו עצמם והם המלוכה מזרע  יהיו והמה  ר"ל 

ובממשלה : ÌÂ‡Ó.(„)בעושר ÏÎ:(יא (דברים נבלה  כל תאכלו לא כמו  לא וכלל כלל מום שום Ó¯‡‰.ר"ל È·ÂËÂבלובן
ÓÎÁ‰.ובהירות: ÏÎ·:חכמות מיני בכל  משכילים „Ú˙.יהיו ÈÚ„ÂÈÂותוכן דעתו לדעת ישכילו המדבר אמרי בתחלת  ר"ל 

אמריו: אחרית יהיו ומה Ú„Ó.כוונתו  ÈÈ·ÓÂלבבם במדעי מה  לזולת  להבין הדיבור במיטב בלשונותם צחים שיהיו  ר"ל 
·‰Ì.ובמחשבתם : ÁÎ ¯˘‡Âמבלי מלך  בהיכל יעמדו למען וכדומה והשינה השחוק  מן ולעצור  לאנוס הטבע על להתגבר

והגון: ראוי  וכאשר מניעה ÙÒ¯.שום  Ì„ÓÏÏÂוהוא וגו' ספר וללמדם  וגו' ישראל מבני  להביא לומר שלפניו המקרא על  מוסב
והלשון: ‰ÍÏÓ.(‰)המכתב  Ì‰Ï ÔÓÈÂלהם הצריך  דבר יום  בכל להם יזמין המלך  הנה לאשפנז שאמר המלך  מדברי זה כל 

וכמ"ש המקרא  דרך  וכן בעדו כמדבר אמר לא המדבר היה  עצמו  שנ"נ (ואף הוא ישתה אשר היין ומן המלך ממאכלי ביומו
כמוהו): רבים וכן המדבר היה עצמו שמואל  כי  עם  י"ב ) (ש"א  שמואל  ואת וגו' מגודליםÌÏ„‚ÏÂ.וישלח  יהיו זה ובאופן

בשר: ובעלי יפים  נראים  יהיו למען שנים עת:Ì˙ˆ˜ÓÂ.שלש  בכל לשמשו  המלך לפני בתמידות יעמדו השנים שלשת  מקצה
(Â).Ì‰· È‰ÈÂשסתם ומה יהודה  מלכי  מזרע  ר"ל  יהודה מבני אמר  ביאור ולתוספת המלך  כדבר אשפנז שהביא  הילדים  באותן

כאן: פי' Â‚Â'.למעלה Ï‡È„:'וגו דניאל  היו ובהם יהודה  מלכי מזרע  הביא רבים  כי 

oeiv zcevn
(‡).¯ˆÈÂלהציר העיר על החיל  הקפת  וענינו  מצור, מלשון 

ולכבשם: מתי˘Ú¯.(·)להם בה  שננערו ע "ש בבל  היא 
העולם: מכל  עמוקה היא כי שריו:ÂÈÒÈ¯Ò.(‚)המבול 

.ÌÈÓ˙¯Ù‰הפרתמים ומדי פרס חיל וכן ועושר שררה ענין
וכמוהו כשדים מלשון היא  ואולי זרה  מלה והיא ח ) (אסתר 
לפי כ "א ביאורם  לדעת אין  אשר הספר  בזה  ימצאו רבים

לענינם : מום :ÌÂ‡Ó.(„)הקרוב כמוÚ„Ó.כמו מחשבה ענין
י): (קהל ' תקלל  אל מלך במדעך הנכתבÙÒ¯.גם  כתב  ר"ל

ב):ÔÓÈÂ.(‰)בספר: (יונה  דג  ה ' וימן  כמו  הזמנה  ÙÓ˙ענין
מאכל :·‚. ענין 

`l wxt dinxi - mi`iap

àì-÷øô äéîøéelÎgk

çë:äðéä÷z íéðá épLå øñá eìëà úBáà ãBò eøîàé-àì íää íéîiaèëúeîé BðBòa Léà-íà ék ©¨¦´¨¥½ŸŸ§´½¨−¨´§®Ÿ¤§¦¥¬¨¦−¦§¤«¨¦²¦¦¬©£−¨®
:åépL äðéä÷z øñaä ìëàä íãàä-ìkìúéa-úàå ìàøNé úéa-úà ézøëå ýåýé-íàð íéàa íéîé äpä ¨¨«¨¨²¨Ÿ¥¬©−Ÿ¤¦§¤¬¨¦¨«¦¥²¨¦¬¨¦−§ª§¨®§¨©¦À¤¥¯¦§¨¥²§¤¥¬

:äLãç úéøa äãeäéàìíéøöî õøàî íàéöBäì íãéá é÷éæçä íBéa íúBáà-úà ézøk øLà úéøaë àì §−̈§¦¬£¨¨«´Ÿ©§¦À£¤³¨©Æ¦Æ¤£½̈§Æ¤¡¦¦´§¨½̈§¦−̈¥¤−¤¦§¨®¦
:ýåýé-íàð íá ézìòa éëðàå éúéøa-úà eøôä änä-øLàáìúéa-úà úøëà øLà úéøaä úàæ ék £¤¥¹¨¥¥´¤§¦¦À§¨Ÿ¦²¨©¬§¦−̈§ª§¨«¦´´Ÿ©§¦¿£¤´¤§ŸÁ¤¥̧

íéýìàì íäì éúééäå äpázëà íaì-ìòå íaø÷a éúøBz-úà ézúð ýåýé-íàð íää íéîiä éøçà ìàøNé¦§¨¥¹©£¥̧©¨¦³¨¥Æ§ª§½̈¨©³¦¤«¨¦Æ§¦§½̈§©¦−̈¤§£¤®¨§¨¦³¦¨¤Æ¥«Ÿ¦½
:íòì éì-eéäé änäåâìíleë-ék ýåýé-úà eòc øîàì åéçà-úà Léàå eäòø-úà Léà ãBò eãnìé àìå §¥−¨¦«§¦¬§¨«§¯Ÿ§©§´À¦´¤¥¥¹§¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ§−¤§¨®¦«¨Á

:ãBò-økæà àì íúàhçìe íðBòì çìñà ék ýåýé-íàð íìBãb-ãòå ípè÷îì éúBà eòãéãìøîà | äk ¥§¸¦¹§¦§©¨³§©§¨Æ§ª§½̈¦³¤§©Æ©«£½̈§©¨−̈¬Ÿ¤§¨«´Ÿ¨©´
:BîL úBàáö ýåýé åélâ eîäiå íiä òâø äìéì øBàì íéáëBëå çøé úwç íîBé øBàì LîL ïúð ýåýé§À̈Ÿ¥¬¤Æ¤Æ§´½̈ª²Ÿ¨¥¬©§¨¦−§´¨®§¨Ÿ©³©¨Æ©¤¡´©½̈§¨¬§¨−§«

äì:íéîiä-ìk éðôì éBb úBéäî eúaLé ìàøNé òøæ íb ýåýé-íàð éðôlî älàä íéwçä eLîé-íà¦¨ª¹©ª¦¬¨¥²¤¦§¨©−§ª§¨®©Á¤̧©¦§¨¥¹¦§§À¦«§¬²§¨©−¨©¨¦«
åìòøæ-ìëa ñàîà éðà-íb ähîì õøà-éãñBî eø÷çéå äìòîìî íéîL ecné-íà ýåýé øîà | äḱŸ¨©´§À̈¦¦©³¨©Æ¦Æ¦§©½§¨§¥¨§¬«§¥¤−¤§¨®¨©£¦º¤§©̧§¨¤¯©

:ýåýé-íàð eNò øLà-ìk-ìò ìàøNé¦§¨¥²©«¨£¤¬¨−§ª§¨«

i"yx
(ÁÎ).øñåá:השינים את מקהה והוא נגמר שלא פרי

.äðéä÷ú íéðá éðéùå:אבות בעון ילקו הבנים
(„Ï).øåàì:לאנהרא ת"י וכן בלעז, איאקלארזי"ר

.íéä òâåø כמו קמטים קמטים ונעשה ומרתיחו מנידו

רגע ז)עורי ימיש:åùåîé.(Ï‰):(איוב לא כמו
(ÂÏ).íéîù åãîé íà:גובהם ñàîà.כמה éðà íâ

כך  יחקרו, ולא ימדו לא שהם כשם כלומר בישראל.
חטאו: אשר בכל ימאסו לא ישראל

cec zcevn
(ÁÎ).„ÂÚ Â¯Ó‡È ‡Ïאכלו האבות הנה  לומר  עוד יתרעמו לא

ר"ל  שיניו יקהו הבוסר  שאכל מי הנכון והלא  וכו ' בוסר
הנכון הלא  העונש , מקבלים  הבנים והנה חטאו  האבות 

שאמרו נאמר וכן העונש בעצמו יקבל כמתרעמיםשהחוטא
יח): (יחזקאל  וכו ' בוסר יאכלו  ‡Ì.(ËÎ)אבות  ÈÎלא אז כי

וכמו אחריו בניו יענשו  ולא  בעוונו ימות אחד  כל  כי תהיה כן 
כן בניו  שיני ולא לבדם  שיניו תקהינה אשר הבוסר  האוכל
עליהם יתגבר לא  שלעתיד  לפי (וזהו העונש בדבר  יהיה
המה גם הבנים  ושיאחזו חמורות עבירות לעשות  כ "כ  היצה"ר

אביהם): בעוון  גם  שיענשו עד  Á„˘‰.(Ï)בהם  ˙È¯· ר"ל
מאז: היה שלא מה  חדש  יהיה הברית È¯·Î˙.(Ï‡)ענין ‡Ï

וכו': אבותם עם  כרתי אשר  הברית כמו  יהיה ‰Ó‰.לא ¯˘‡
הם: הפרו ההוא האויב:ÈÎ‡Â.הברית מכף להושיעם לאדון להם הייתי כי  הפרתי לא אנכי ‰‰Ì.(Ï·)אבל  ÌÈÓÈ‰ È¯‰‡

הגולה: מן  שישובו התורה:È˙˙.אחר את  לקיים  לבם אטה כלומר בקרבם, תורתי  אתן ר "ל  עתיד  במקום Ì·Ïעבר ÏÚÂ
.‰·˙Î‡:שמה חקוקה היתה כאילו  מלבם  תשכח  לא ÂÎÂ'.ר"ל  ‰Ó‰Â :'ÂÎÂ È˙ÈÈ‰Âההיא הברית  תופר לא כמוהם כמוני ר"ל 

מצותי : ולשמור בי  להאמין לעם  לי יהיו  והמה  ולהצילם  להושיעם  לאלהים  להם אהיה אני Â„ÓÏÈ.(Ï‚)כי  ‡ÏÂיצטרכו לא
הגדולים: עד  הקטנים מן אותי  ידעו מעצמם כולם כי ה' את  דעו לאמר  ולזרז רעהו את  איש  ללמד ÂÎÂ'.עוד  ÁÏÒ‡ ÈÎ והכל

האלהים : הוא שה' ההיא ההשגה ישיגו כולם ולכן מעוון  ומנוקים  טהורים כן  אם  ˘Ó˘.(Ï„)יהיו Ô˙Âהשמש את הנותן
לילה: בכל להאיר וכוכבים ירח  חוקות ונותן יום  בכל ‰ÌÈ.להאיר  Ú‚Â¯:ממצרים בצאתם  ישראל בני לפני הים ÂÓ‰ÈÂהבוקע

.ÂÈÏ‚:כדרכם הגלים הלכו ולא בקעו  עכ"ז והולכים שואפים  והיו  גדול בקול  הומים היו גליו  כי  עם לומר, ‡Ì(Ï‰)רצה 
.ÌÈ˜ÂÁ‰ Â˘ÂÓÈ ור"ל וכו' ישבתו  ישראל  זרע  גם אז  לו הקבוע  בזמנו כיֿאם יאיר  לבל מלפני יסורו והירח  השמש  חוקות אם

ישבתו: לא ישראל  זרע כן ימושו לא  האלה  שהחוקים  ÈÙÏ.כמו ÈÂ‚ ˙ÂÈ‰Ó: מיוחד עם ר "ל  גוי לפני היות  ‰ÌÈÓÈ.לבלי ÏÎ
וכו': כן ימושו לא שהם כמו כלומר  האלה החוקים כמו וכו' ישבתו הימים  כל  Â„ÓÈ.(ÂÏ)ר "ל  Ì‡השמים גובה נמדד  יהיה אם

כל  בעבור  ישראל  זרע בכל  אמאס אני  גם  אז מלמטה היא אשר הארץ יסוד עומק במדידה נחקר יהיה  ואם ממעל  הוא  אשר 
בעבור בישראל אמאס לא כן הארץ, יסוד  עומק  במדידה ולחקור  השמים גובה למדוד שא "א  כמו  ור "ל  עשו  אשר הפשעים 

פשעם:

oeiv zcevn
(ÁÎ).¯ÒÂ·חמוץ והוא הבישול נגמר שלא הפרי נקרא כן

נצה יהיה  גומל  ובוסר  כמו השינים  את יח)ומקהה :(ישעיה
.‰È‰˜˙קהה אם וכן המאכל  לחתך  השינים חלישת ענין

י)הברזל העץ:(קהלת לכרות הברזל שנחלש ור "ל 
(‡Ï).È˜ÈÊÁ‰:אחיזה ביטול :‰Â¯Ù.ענין  ענין·È˙ÏÚ.ענין

עמו בעליו אם כמו כב)אדון דברÂÁ˜˙.(Ï„):(שמות ענין
רגע¯Ú‚Â.קבוע : עורי כמו  בקיעה ו)ענין  Â˘ÂÓÈ.(Ï‰):(איוב

הענן עמוד  ימיש לא  כמו הסרה יג)ענין עניןÂ˙·˘È.:(שמות
הארצי:È„ÒÂÓ.(ÂÏ)ביטול: כדור מרכז והוא יסוד  מלשון

.ÏÎ ÏÚ: כל בעבור 
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ÁúéòéáMä ìò ãeLçä–ïzLt epnî ïéç÷Bì ïéà,÷øñ elôàå,âéøàå éeåè epnî ïéç÷Bì ìáà. ¤¨©©§¦¦¥§¦¦¤¦§¨©£¦¨¨£¨§¦¦¤¨§¨¦
Ëì äîeøz øëBî úBéäì ãeLçäïélç íL–çìî Bà íéî elôà epnî ïéç÷Bì ïéà;éøácäãeäé éaø.ïBòîL éaø ¤¨¦§¥§¨§¥ª¦¥§¦¦¤£¦©¦¤©¦§¥©¦§¨©¦¦§

øîBà:úBøNòîe úBîeøz úwæ Ba LiL ìk,epnî ïéç÷Bì ïéà. ¥¨¤¤¦©§©©§¥§¦¦¤
ÈúéòéáMä ìò ãeLçä–úBøNònä ìò ãeLç Bðéà;úBøNònä ìò ãeLçä–úéòéáMä ìò ãeLç Bðéà.ãeLçä ¤¨©©§¦¦¥¨©©©©§¤¨©©©©§¥¨©©§¦¦¤¨

äæ ìòå äæ ìò–úBøähä ìò ãeLç.úBøähä ìò ãeLç àeäL Léå,äæ ìò àGå äæ ìò àG ãeLç Bðéàå.äæ ©¤§©¤¨©©§¨§¥¤¨©©§¨§¥¨©¤§©¤¤
ììkä:øácä ìò ãeLçä ìk–Bðc àG,Bãéòî àGå. ©§¨¨¤¨©©¨¨¨§§¦

:ïééååè ïðéàù øîöî íééåùò íéãáì åðééä íéãâá àìà .àéòáéî íéâåøà íéãâá ,åðîî ïéç÷åì àãéøâ éååè àúùäã
gggg.ziriayd lr ceygd:úéòéáù éçéôñá äøåçñ úåùòì åà òåøæì.wxq:ãéô÷ àì àèåæ äéçøèã ïåéëã .÷øñîá ï÷åúî.bix`àúùäã .ùîî âéøà åàì

:íìåòî äåèð àìù ïúùôî ïéùåòù úåøùøù ïéòë åðééä âéøà àìà .ïëì íãå÷ éååè ììëì àá éøä ,àéòáéî âéøà éøù éååè
hhhh.glne min elit`:ñð÷ íåùî.zenexz zwif ea yiy lkú÷éæ åá ùéù ,úéæ ïîù ïäá ïéáøòîù íéâã éáø÷ ééåúàì ,ìëå .åá úâäåð äîåøúù øáã ìë

:ïåòîù 'øë äëìäå .äîåøú
iiii.zexyrnd lr ceyg epi`ìò ãåùç ïéà úéòéáùä ìò ãåùçã àîòèå .éàîã àìà éàãå ïäî ïéøùòî ïéàå ,òåáùä éðù øàùá äàåáú åðîî íéç÷åìå

,íéìùåøé úîåçî íéðôì ìëàäì äëéøö äðéà úéòéáù ,åøáçá åðéàù øîåç ïäî ãçà ìëá ùéù éôì ,úéòéáùä ìò ãåùç ïéà úåøùòîä ìò ãåùçå úåøùòîä
äì ïéà äøñàðù ïåéë úéòéáùå ,ïåéãô äéì úéà øùòîå .úéòéáù ùðåòî øùòî ùðåò äéì øéîçã àëéà êëìä ,äîåçä ïî íéðôì àìà ìëàð åðéà éðù øùòîå

`xephxa yexit

צואי, צמר לומר צריך ואין  הוא. בכורות של  שמא מלובן , צמר על אף

ממנו . לקנות îשאסור  ïéç÷Bì ìáàéeåè epn העשויים חוטים – ÂÈÀÄÄÆÈ
ממש,íéãâáeמצמר , לבגדים כאן הכוונה שאין  מבואר, בגמרא – ÀÈÄ

אלא שכן , כל בגדים מותר , טווי  אם העשויים micbaשהרי לבדים היינו
שאלו  סרוק; micbae)מצמר ieeh) שכן הם, בכורות מצמר  לא ודאי 

לחכמים  הדבר יוודע שמא אצלו , להשהות הוא חושש בכורות צמר 
עיבודו . לפני  למכרו  הוא מזדרז ולכן כך, על ויקנסוהו

i p y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

פרקנו סוף ועד מכאן הובאו  הבכורות" על  "החשוד בענין  הקודמת המשנה אגב
אחרים. חשודים ודיני השביעית" על  "החשוד דיני 

úéòéáMä ìò ãeLçä לעשות או  השביעית בשנה לזרוע כגון – ÆÈÇÇÀÄÄ
שביעית, בפירות ïzLtסחורה epnî ïéç÷Bì ïéà הוא שמא – ÅÀÄÄÆÄÀÈ

בקדושת  זה מטעם וקדוש  לאכילה ראוי  פשתן  שזרע שביעית, מגידולי 
ממנו  לקנות שאסור קרקע גידולי שאר שכן  וכל ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת שביעית,

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות øñ÷ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; elôàå שסרוק פשתן  ואפילו – ÇÂÄÈÈ
של הפשתן  את לסרק מפחד  החשוד שאין ממנו , לוקחים אין במסרק

מועטת. שטרחתו  לפי éeåèשביעית, epnî ïéç÷Bì ìáà חוטים – ÂÈÀÄÄÆÈ
מפשתן , לאריג âéøàåהעשויים כאן  הכוונה שאין  מבואר, בגמרא – ÀÈÄ

שכן; כל לא הטווי  מן  העשוי  אריג לקנות, מותר טווי אם שהרי  ממש ,
מ `bixאלא שעושים שרשרות כעין ואלו היינו  וסרוק; מנופץ פשתן 

מאותו  שביעית, של  מפשתן  עשאם לא שבוודאי  ממנו , לקנות מותר
פשתן  אצלו  להשהות הוא שחושש  קודמת, במשנה שביארנו הטעם

לפני למכרו  ממהר הוא ולכן לחכמים, הדבר  יוודע שמא שביעית, של
גורסים: ויש micbae,עיבודו . ieeh:ומפרשיםmicba הגדילים כגון  –

הטווי מן לא עצמו , מהפשתן עבות מעשה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שהם

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz øëBî úBéäì ãeLçä,לכהנים אלא מותרת שאינה – ÆÈÄÀÅÀÈ
ïélç íLì המותרים הם שחולין ואומר  תרומה פירות שמוכר כגון – ÀÅËÄ

אדם, çìîלכל  Bà íéî elôà epnî ïéç÷Bì ïéàפי על אף – ÅÀÄÄÆÂÄÇÄÆÇ
קנס. משום ממנו אותם לוקחים אין ובמלח, במים נוהגת תרומה שאין

äãeäé éaø éøác שאין בדברים אפילו  אותו שקונסים הסובר – ÄÀÅÇÄÀÈ
תרומה. חיוב úBîeøzבהם úwæ Ba LiL ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÆÄÇÀ

úBøNòîe דהיינו ומעשרות, תרומות שייכות בו שיש דבר  כל – ÇÇÀ
ומעשר, תרומה ממנו להפריש epnîשחייבים ïéç÷Bì ïéàכלומר – ÅÀÄÄÆ

ומעשרות, תרומות חובת בהם שיש בדברים אלא אותו  קונסים שאין

נקט שמעון  רבי  ממנו . לוקחים ומלח מים משום "zexyrne",אבל

מותר ראשון מעשר  אבל  לירושלים, חוץ לאכלו שאסור  שני מעשר
טובטובטובטוב").").").").לזרים יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות "((((עייןעייןעייןעיין מבואר : בא lkבגמרא בו "... שיש

תרומה. זיקת בו שיש זית שמן בהם שמערבים דגים קרבי לרבות

i y i l y m e i
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úéòéáMä ìò ãeLçä שבארנו כמו  שמיטה, איסורי  על  לעבור  – ÆÈÇÇÀÄÄ
g),לעיל dpyn)úBøNònä ìò ãeLç Bðéàמעשר פירות למכור – ÅÈÇÇÇÇÀ

תבואה  ממנו  לוקחים ולפיכך לירושלים, חוץ לאכלם שאסור שני ,
השנים בשאר  dhinyd),ופירות zpyn ueg) מספק אותם ומעשרים

דמאי  zexyrnd).כדין lr miceygd ,ux`d inr ly zexite d`eaz)
úBøNònä ìò ãeLçä, חולין לשם שני מעשר למכור  –Bðéà ÆÈÇÇÇÇÀÅ

úéòéáMä ìò ãeLçבמעשר שיש לפי הטעם, מבואר  בגמרא – ÈÇÇÀÄÄ
במעשר שאינה חומרה בשביעית ויש בשביעית, שאינה חומרה שני 
ירושלים, מחומת לפנים אלא נאכל שאינו שני , במעשר החומרה שני ;

משום  שנאסר  שכל בשביעית, והחומרה שביעית. בפירות כן  שאין  מה
אדם  יש  הלכך  פדיון. לו יש  שני  מעשר ואילו  פדיון, לו אין שביעית

שביעית  ענין עליו שחמּור  ויש שביעית מענין  מעשר  ענין  עליו  שחמּור 
זה. על  חשוד  אינו  זה על  שהחשוד ומכאן äæממעשר , ìò ãeLçäÆÈÇÆ

äæ ìòå,המעשר על או השביעית על –úBøähä ìò ãeLç– ÀÇÆÈÇÇÀÈ
ואומר אוכלים מוכר  הוא ואם טהורים, לשם טמאים אוכלים למכור

שחשוד וכיון  דרבנן , בטומאה נטמאו שמא נאמן , אינו  הם, שטהורים
חשוד שהוא שכן כל  התורה, מן  שהם המעשר, על  או השביעית על 

דרבנן, טומאה úBøähäבענין ìò ãeLç àeäL Léå שלא כגון  – ÀÅÆÈÇÇÀÈ
דרבנן , בטומאה äæלהיזהר  ìò àGå äæ ìò àG ãeLç Bðéàå– ÀÅÈÇÆÀÇÆ

מדברי דבר על  שהחשוד  לפי המעשרות, על ולא השביעית על  לא
של טומאה על  החשוד  ברם, תורה. של  איסור על  חשוד  אינו סופרים

נקטה  ומכאן  המעשרות; ועל השביעית על  אף חשוד הוא הרי תורה,
" לשון  הטהרות"yieמשנתנו על  חשוד ììkä:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שהוא äæÆÇÀÈ

Bãéòî àGå ,Bðc àG ,øácä ìò ãeLçä ìk נאמן שאינו – ÈÆÈÇÇÈÈÈÀÀÄ
אבל ד). ה, להלן (עיין עליו חשוד  שהוא דבר  על להעיד  ולא לדון 
של על נאמן  שאינו פי על אף דבר, על  החשוד  "כל  פוסק: הרמב"ם

לפיכך לאחרים. חוטא אדם אין חזקה אחרים, של  על הוא נאמן עצמו,
ומעידו " דנו הדבר  על יז יז יז יז ).).).).החשוד ח ח ח ח ,,,, שמיטה שמיטה שמיטה שמיטה  על((((הלהלהלהל'''' תמהים יש –

שנישנו  הדינים את כולל אינו שהרי שבמשנתנו, הכלל" "זה הלשון 
הוא אחר  דין  אלא טובטובטובטוב").").").").לעיל , יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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Âïeãì BøëN ìèBpä–íéìèa åéðéc;ãéòäì–ïéìèa åéúeãò;Lc÷ìe úBfäì–äøòî éî åéîéî,øôà Bøôàå ©¥§¨¨¦¨§¥¦§¨¦¥¨§¥¦§©§©¥¥¨¥§¨¨§¤§¥¤
äì÷î.ïäk äéä íà,Búîeøzî eäànèå–Bìéëàî,B÷Lîe,Bëñå.ï÷æ äéä íàå–øBîçä ìò Báékøî;Bì ïúBðå ©§¤¦¨¨Ÿ¥§¦§¨¦§¨©£¦©§§¨§¦¨¨¨¥©§¦©©£§¥

ìòBôk BøëN. §¨§¥
ÊúBøBëaä ìò ãeLçä–íéàáö øNa epnî ïéç÷Bì ïéà,ïéãeáò ïðéàL úBøBò àGå.øæòéìà éaøøîBà:íéç÷Bì ¤¨©©§¥§¦¦¤§©§¨¦§¤¥¨£¦©¦¡¦¤¤¥§¦

äá÷ð ìL úBøBò epnî.ïaìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéàå,éàBöå,éeåè epnî ïéç÷Bì ìáà,íéãâáe. ¦¤¤§¥¨§¥§¦¦¤¤¤§ª¨§¦£¨§¦¦¤¨§¨¦

eeee.milha eipic oecl xky lhepdáéúëã('ã íéøáã)æðëùà éðáøáå .íðçá íúà óà íðçá éðà äî ,'ä éðåö øùàë íéèôùîå íé÷åç íëúà éúãîì äàø
íéîúåçä íéãòäå ,ãçà èâ úðéúðå úáéúë ìò äòù éöç úåéäì éãë íéáåäæ äøùò ìåèéì äáéùé ùàø êîñðä áøä ùåáé àìù ,äæ øáãá äéøåøòù éúéàø
èâä ïúåðå ,åúåùøá àìù èâ åøéòá íéðúåð ïéàù òãåé àåäù éôì ,ñðàå ïìæâ àìà éðéòá áøä äæ ïéàå ,ãçà ìëì úåçôä ìëì áåäæ åà íéáåäæ éðù èâä ìò

:äìèá åúåãò ,ãéòäì .ïéìèá åéðéã ,ïåãì øëù ìèåðä ïéúéðúîá ïðú àäã ,ìåñô àåäù äæ èâì éðà ùùåçå .åöôç ìë åì ïúéù êéøö åçøë ìòá.zefdléîî
:úî àîè ìò úàèç.ycwl:éìë ìà íééç íéîá úàèç øôà áøòì.dlwn xt`:äùåã÷ äá ïéàù àîìòá øôà øîåìë .äì÷î øôà äéåø÷ äøéë øôà

.did m` la`úåð÷ì êéøöù åãéñôîå ,åúîåøúî åäàîèå äàîåè íå÷îá åîò åëéìåîä åøéáòäå ,ïäë ,ùã÷îä åà ãòä åà ïééãä äæ åà ,úåøåëáä äàåø äæ
:íéøåäè íéðäëì àìà äéåàø äðéà äîåøúå ìëì ïééåàø ïéìåçäù ,äîåøú éîãî íéø÷é ïéìåç éîãå ìåëàìå ïéìåç.elik`n:åëñå åä÷ùîå ,åëéìåîä äæozepe

.lretk exky eläãáë äëàìîá çéåøî äéäù äîî úåçô ìåèéì äöåø äæë íãà äîë íéãîåà ,äáøä äá çéåøîå äù÷å äãáë äëàìîá ìéâø äéä íà
øúåéå .äåùá ïéãä éìòá éðùî ç÷åìå ,úîñøåôîå úøëéð äìèáäùë äìèá øëù ìåèéì ïééã ìëì øúåî ïëå .åì ïúåð êëå ,äì÷ àéäù åæ äëàìîá ÷ñòúäìå

:øåñà äæî
ffff.zexekad lr ceygd:øåëáá íåî ìéèäì ãåùçä ïäë.mi`av xyaéìçîå àåä íåãàùéáö øùáù øîåàå íéîú ìâò øåëá ïáæîã ïéðîæå ,ìâò øùáá ó

:äøåëáì ùåçì ïéàã ,àåä.micear opi`y zexer `leéãñôîå ïðáø éá éòîù øáñ ,äéá çøè äåä àì äåä øåëáã àúéà éàã ,äéðéî ïðéðáæ íéãåáò ìáà
:éàðéî äéì.dawp ly zexer epnn migwelêåúç äî äéì éìééùî éëå ,úåá÷ð ïéîë äéá ãéáòå äéúåøëæì êéúç àîìã øáñ ,øñàã àî÷ àðúå .éòéãé òãéîã

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .åäåìëà íéøáëò øîåà úåá÷ð íå÷îáù äæ.i`eve oaelnïðéøîà àìå .åúàåöî õçåøù øîåìë ,øîà÷ éàåöî ïáåìîã àøîâá åùøéô
:äéìò ãéô÷ àìå äéì ïáìîå çøè àåä àèåæ äéçøèã ïåéëã ,éàðéî äéì éãñôîå ïðáø éòîù øáñã äéì ïáìî àìå äéçøè ãéñôî àì àåä øåëáã éàla`

.micbae ieeh epnn oigwel:äéðéî äéì éãñôî àîìã äéçøèà ãéô÷ã ,åäá çøè àì éàä éìåë àåä øåëáã éàã.micbae ieeh.øîà÷ ùîî íéãâá åàì
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ïeãì BøëN ìèBpä הדין בעלי  משני שנוטל  הוראה שכר היינו  – ÇÅÀÈÈ
,(xenb cgey df ixd ,i`kfd z` zekfl elit` ,cg`n wx gwel m` oky)

íéìèa åéðécשכתוב הההה):):):):– דדדד,,,, חוקים ((((דברים דברים דברים דברים  אתכם למדתי  "ראה ÄÈÀÅÄ
אתם  אף בחינם אני  מה ודרשו: אֿלהי ", ה' צוני  כאשר ומשפטים

גם  תלמדו כך  בחינם, אתכם ללמד ה' שציווני כמו כלומר בחינם,
בחינם לאחרים אאאא).).).).אתם לז לז לז לז ,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים במסכת במסכת במסכת במסכת  הדבר((((הר הר הר הר """"ןןןן ניכר  אם ברם,

מותר, זה הרי ממלאכתו, שבטל  זה בעד דהיינו  בטלה, שכר  שנוטל
משנתנו. בסוף להלן  להעיד ,ãéòäìכמבואר שכרו הנוטל –åéúeãò ÀÈÄÅÈ

ïéìèa,"בטלין "עדותיו בטלין ", "דיניו רבים: לשון נקטה משנתנו  – ÀÅÄ
הוא  שכר, בו שנטל שידוע בלבד, דין  אותו שלא להשמיענו , כדי 

היא  שכר, בה שנטל  שידוע בלבד , עדות אותה אותה ולא שבטל,
אלא  הם, בטלים שהעיד  עדויותיו וכל שדן  דיניו  כל אלא שבטלה,

שכר בהם נטל שלא ידוע כן בקידושיןבקידושיןבקידושיןבקידושין).).).).אם בבבב פרקפרקפרקפרק בסוף בסוף בסוף בסוף  úBfäìÀÇ((((הר הר הר הר """"ןןןן
מת, טמא על  אדומה פרה מּמי להזות שכרו  הנוטל –Lc÷ìe או – ֵÀÇÅ

חטאת, מי לעשותם חיים מים לתוך  הפרה אפר éîליתן åéîéîÅÈÅ
äøòî,חיים מים ולא הם מערה מי  כאילו  המים –øôà Bøôàå ÀÈÈÀÆÀÅÆ
äì÷î.אדומה פרה אפר  ולא סתם שריפה אפר  הוא כאילו והאפר – ÇÀÆ

הזאה, קודם הוא שקידוש  פי על  אף קידוש, קודם הזאה נקטה משנתנו 
טירחה  בו  שיש  בקידוש אף אלא בהזאה רק שלא להשמיענו , כדי 

שכר  ליטול  אסור ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").("("("("תוספותתוספותתוספותתוספותמרובה, """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; íàÄיוםיוםיוםיום
ïäk äéä,המזה או  העד, או הדיין , או  בכורות, הרואה זה אם – ÈÈÙÅ

כהן , היה המקדש Búîeøzîאו  eäànèåבעל או  הבכור, ובעל – ÀÄÀÈÄÀÈ
במקום  הוליכו קידוש, או הזאה לצורך  בו  שהשתמש זה או  הדין,

בשרץ או בנבילה להיטמא בתרומתו ,((((גמראגמראגמראגמרא),),),),שהוכרח מלאכול ונטמא
שדמיהם  חולין, מאכלי  לו  לקנות הוא שצריך כך , ידי  על הפסידו והרי 

ראויה  אינה והתרומה לכל ראויים שהחולין  לפי  תרומה, מדמי  יקרים
לכהנים, Bëñåאלא ,B÷Lîe ,Bìéëàî להאכילו חייב המוליכו  זה – ÇÂÄÇÀÀÈ

משלו . ולסוכו ï÷æולהשקותו  äéä íàå או בכורות, הרואה אם – ÀÄÈÈÈÅ
זקן , היה המקדש  או המזה, או  העד, או øBîçäהדיין, ìò BáékøîÇÀÄÇÇÂ

או  לו , להעיד או  דינו , לדון או בכורו, לראות אותו לקחת הבא –

עליו, ומרכיבו חמור שוכר  לקדש, או  ìòBôkלהזות BøëN Bì ïúBðåÀÅÀÈÀÅ
מבואר  בגמרא –"dk`ln dze` ly lha lretk"כלומר ממנה, שבטל

מתבטל הוא והרי הרבה, בה שמרויח קשה, במלאכה רגיל היה שאם
משכרו  פחות ליטול  רוצה כזה אדם כמה שמים ממלאכתו , עכשיו 

"שכר וזהו זו , קלה במלאכה לעסוק כדי הקשה, במלאכתו  שמרויח
ממלאכתו שמבטלו  מפני  לו , שנותן  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).בטלה" ויש((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ממלאכתו  להיבטל  הרוצה כפועל  בטלה, שכר  לו  שנותן מפרשים:
מלאכה שום לעשות ולא מוסבה ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).לגמרי אינה זו  פיסקה –

עליהם על שמדובר  מאלו  אחד כל על  בכלל אלא בלבד, הזקן
ישראלישראלישראלישראל").").").").("("("("תפארתתפארתתפארתתפארתבמשנה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

úBøBëaä ìò ãeLçäבבכור מום להטיל  החשוד  כהן  ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– ÆÈÇÇÀ
חולין לשם בכור  למכור חשוד שהוא מי  ïéç÷Bì((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),או ïéàÅÀÄ

íéàáö øNa epnî בכורה קדושת שאין  צבאים, בשר אפילו – ÄÆÀÇÀÈÄ
ויש עגל, לבשר דומה שהוא מפני ממנו , לוקחים אין בהם, נוהגת

הוא; צבי שבשר אומר  וזה הוא, בכור  של הבשר  שמא àGåÀחשש 
ïéãeáò ïðéàL úBøBò.בהנאה שאסורים הם, בכורות של שמא – ÆÅÈÂÄ

לא  בכורות של היו  שאילו ממנו , לקנות מותר עבודים עורות אבל 

חושש שכן  עיבודם, לפני למכרם ממהר  היה אלא בהם, טורח היה
העורות  גם מפסיד  ונמצא ויחרימום, לחכמים הדבר יוודע שמא הוא

בהם. טירחתו  úBøBòוגם epnî íéç÷Bì :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÄÄÆ
äá÷ð ìLשל עורות שאפילו סובר, קמא תנא ברם, הם. שניכרים – ÆÀÅÈ

לשל דומים שיהיו זכר של  עורות יתקן שמא ממנו , לקנות אסור נקבה
הם. נקבה של ויאמר  nw`.נקבה, `pzk dkldeepnî ïéç÷Bì ïéàåÀÅÀÄÄÆ

ïaìî øîö,ומכובס מנוקה צמר –éàBöå שמא מטונף, צמר  או – ÆÆÀËÈÀÄ
מבואר: ובגמרא הוא. בכורות i`eveשל  oaeln xnv מלובן צמר  –

שאסור מלובן  בצמר  אלא ללמד  באה המשנה שאין  כלומר  מצואתו ,
של שאינו  לומר  ואפשר בו, טירחה לו שיש פי  על  שאף ממנו, לקנות

טירחתו , ויפסיד  לחכמים הדבר יוודע שמא הוא שחושש  מפני  בכור ,
חשוד הוא הרי  מועטת, טירחה אלא בזה לו ואין  הואיל  מקום מכל
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ÁúéòéáMä ìò ãeLçä–ïzLt epnî ïéç÷Bì ïéà,÷øñ elôàå,âéøàå éeåè epnî ïéç÷Bì ìáà. ¤¨©©§¦¦¥§¦¦¤¦§¨©£¦¨¨£¨§¦¦¤¨§¨¦
Ëì äîeøz øëBî úBéäì ãeLçäïélç íL–çìî Bà íéî elôà epnî ïéç÷Bì ïéà;éøácäãeäé éaø.ïBòîL éaø ¤¨¦§¥§¨§¥ª¦¥§¦¦¤£¦©¦¤©¦§¥©¦§¨©¦¦§

øîBà:úBøNòîe úBîeøz úwæ Ba LiL ìk,epnî ïéç÷Bì ïéà. ¥¨¤¤¦©§©©§¥§¦¦¤
ÈúéòéáMä ìò ãeLçä–úBøNònä ìò ãeLç Bðéà;úBøNònä ìò ãeLçä–úéòéáMä ìò ãeLç Bðéà.ãeLçä ¤¨©©§¦¦¥¨©©©©§¤¨©©©©§¥¨©©§¦¦¤¨

äæ ìòå äæ ìò–úBøähä ìò ãeLç.úBøähä ìò ãeLç àeäL Léå,äæ ìò àGå äæ ìò àG ãeLç Bðéàå.äæ ©¤§©¤¨©©§¨§¥¤¨©©§¨§¥¨©¤§©¤¤
ììkä:øácä ìò ãeLçä ìk–Bðc àG,Bãéòî àGå. ©§¨¨¤¨©©¨¨¨§§¦

:ïééååè ïðéàù øîöî íééåùò íéãáì åðééä íéãâá àìà .àéòáéî íéâåøà íéãâá ,åðîî ïéç÷åì àãéøâ éååè àúùäã
gggg.ziriayd lr ceygd:úéòéáù éçéôñá äøåçñ úåùòì åà òåøæì.wxq:ãéô÷ àì àèåæ äéçøèã ïåéëã .÷øñîá ï÷åúî.bix`àúùäã .ùîî âéøà åàì

:íìåòî äåèð àìù ïúùôî ïéùåòù úåøùøù ïéòë åðééä âéøà àìà .ïëì íãå÷ éååè ììëì àá éøä ,àéòáéî âéøà éøù éååè
hhhh.glne min elit`:ñð÷ íåùî.zenexz zwif ea yiy lkú÷éæ åá ùéù ,úéæ ïîù ïäá ïéáøòîù íéâã éáø÷ ééåúàì ,ìëå .åá úâäåð äîåøúù øáã ìë

:ïåòîù 'øë äëìäå .äîåøú
iiii.zexyrnd lr ceyg epi`ìò ãåùç ïéà úéòéáùä ìò ãåùçã àîòèå .éàîã àìà éàãå ïäî ïéøùòî ïéàå ,òåáùä éðù øàùá äàåáú åðîî íéç÷åìå

,íéìùåøé úîåçî íéðôì ìëàäì äëéøö äðéà úéòéáù ,åøáçá åðéàù øîåç ïäî ãçà ìëá ùéù éôì ,úéòéáùä ìò ãåùç ïéà úåøùòîä ìò ãåùçå úåøùòîä
äì ïéà äøñàðù ïåéë úéòéáùå ,ïåéãô äéì úéà øùòîå .úéòéáù ùðåòî øùòî ùðåò äéì øéîçã àëéà êëìä ,äîåçä ïî íéðôì àìà ìëàð åðéà éðù øùòîå

`xephxa yexit

צואי, צמר לומר צריך ואין  הוא. בכורות של  שמא מלובן , צמר על אף

ממנו . לקנות îשאסור  ïéç÷Bì ìáàéeåè epn העשויים חוטים – ÂÈÀÄÄÆÈ
ממש,íéãâáeמצמר , לבגדים כאן הכוונה שאין  מבואר, בגמרא – ÀÈÄ

אלא שכן , כל בגדים מותר , טווי  אם העשויים micbaשהרי לבדים היינו
שאלו  סרוק; micbae)מצמר ieeh) שכן הם, בכורות מצמר  לא ודאי 

לחכמים  הדבר יוודע שמא אצלו , להשהות הוא חושש בכורות צמר 
עיבודו . לפני  למכרו  הוא מזדרז ולכן כך, על ויקנסוהו

i p y m e i
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פרקנו סוף ועד מכאן הובאו  הבכורות" על  "החשוד בענין  הקודמת המשנה אגב
אחרים. חשודים ודיני השביעית" על  "החשוד דיני 

úéòéáMä ìò ãeLçä לעשות או  השביעית בשנה לזרוע כגון – ÆÈÇÇÀÄÄ
שביעית, בפירות ïzLtסחורה epnî ïéç÷Bì ïéà הוא שמא – ÅÀÄÄÆÄÀÈ

בקדושת  זה מטעם וקדוש  לאכילה ראוי  פשתן  שזרע שביעית, מגידולי 
ממנו  לקנות שאסור קרקע גידולי שאר שכן  וכל ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת שביעית,

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות øñ÷ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; elôàå שסרוק פשתן  ואפילו – ÇÂÄÈÈ
של הפשתן  את לסרק מפחד  החשוד שאין ממנו , לוקחים אין במסרק

מועטת. שטרחתו  לפי éeåèשביעית, epnî ïéç÷Bì ìáà חוטים – ÂÈÀÄÄÆÈ
מפשתן , לאריג âéøàåהעשויים כאן  הכוונה שאין  מבואר, בגמרא – ÀÈÄ

שכן; כל לא הטווי  מן  העשוי  אריג לקנות, מותר טווי אם שהרי  ממש ,
מ `bixאלא שעושים שרשרות כעין ואלו היינו  וסרוק; מנופץ פשתן 

מאותו  שביעית, של  מפשתן  עשאם לא שבוודאי  ממנו , לקנות מותר
פשתן  אצלו  להשהות הוא שחושש  קודמת, במשנה שביארנו הטעם

לפני למכרו  ממהר הוא ולכן לחכמים, הדבר  יוודע שמא שביעית, של
גורסים: ויש micbae,עיבודו . ieeh:ומפרשיםmicba הגדילים כגון  –

הטווי מן לא עצמו , מהפשתן עבות מעשה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שהם

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz øëBî úBéäì ãeLçä,לכהנים אלא מותרת שאינה – ÆÈÄÀÅÀÈ
ïélç íLì המותרים הם שחולין ואומר  תרומה פירות שמוכר כגון – ÀÅËÄ

אדם, çìîלכל  Bà íéî elôà epnî ïéç÷Bì ïéàפי על אף – ÅÀÄÄÆÂÄÇÄÆÇ
קנס. משום ממנו אותם לוקחים אין ובמלח, במים נוהגת תרומה שאין

äãeäé éaø éøác שאין בדברים אפילו  אותו שקונסים הסובר – ÄÀÅÇÄÀÈ
תרומה. חיוב úBîeøzבהם úwæ Ba LiL ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÆÄÇÀ

úBøNòîe דהיינו ומעשרות, תרומות שייכות בו שיש דבר  כל – ÇÇÀ
ומעשר, תרומה ממנו להפריש epnîשחייבים ïéç÷Bì ïéàכלומר – ÅÀÄÄÆ

ומעשרות, תרומות חובת בהם שיש בדברים אלא אותו  קונסים שאין

נקט שמעון  רבי  ממנו . לוקחים ומלח מים משום "zexyrne",אבל

מותר ראשון מעשר  אבל  לירושלים, חוץ לאכלו שאסור  שני מעשר
טובטובטובטוב").").").").לזרים יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות "((((עייןעייןעייןעיין מבואר : בא lkבגמרא בו "... שיש

תרומה. זיקת בו שיש זית שמן בהם שמערבים דגים קרבי לרבות
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úéòéáMä ìò ãeLçä שבארנו כמו  שמיטה, איסורי  על  לעבור  – ÆÈÇÇÀÄÄ
g),לעיל dpyn)úBøNònä ìò ãeLç Bðéàמעשר פירות למכור – ÅÈÇÇÇÇÀ

תבואה  ממנו  לוקחים ולפיכך לירושלים, חוץ לאכלם שאסור שני ,
השנים בשאר  dhinyd),ופירות zpyn ueg) מספק אותם ומעשרים

דמאי  zexyrnd).כדין lr miceygd ,ux`d inr ly zexite d`eaz)
úBøNònä ìò ãeLçä, חולין לשם שני מעשר למכור  –Bðéà ÆÈÇÇÇÇÀÅ

úéòéáMä ìò ãeLçבמעשר שיש לפי הטעם, מבואר  בגמרא – ÈÇÇÀÄÄ
במעשר שאינה חומרה בשביעית ויש בשביעית, שאינה חומרה שני 
ירושלים, מחומת לפנים אלא נאכל שאינו שני , במעשר החומרה שני ;

משום  שנאסר  שכל בשביעית, והחומרה שביעית. בפירות כן  שאין  מה
אדם  יש  הלכך  פדיון. לו יש  שני  מעשר ואילו  פדיון, לו אין שביעית

שביעית  ענין עליו שחמּור  ויש שביעית מענין  מעשר  ענין  עליו  שחמּור 
זה. על  חשוד  אינו  זה על  שהחשוד ומכאן äæממעשר , ìò ãeLçäÆÈÇÆ

äæ ìòå,המעשר על או השביעית על –úBøähä ìò ãeLç– ÀÇÆÈÇÇÀÈ
ואומר אוכלים מוכר  הוא ואם טהורים, לשם טמאים אוכלים למכור

שחשוד וכיון  דרבנן , בטומאה נטמאו שמא נאמן , אינו  הם, שטהורים
חשוד שהוא שכן כל  התורה, מן  שהם המעשר, על  או השביעית על 

דרבנן, טומאה úBøähäבענין ìò ãeLç àeäL Léå שלא כגון  – ÀÅÆÈÇÇÀÈ
דרבנן , בטומאה äæלהיזהר  ìò àGå äæ ìò àG ãeLç Bðéàå– ÀÅÈÇÆÀÇÆ

מדברי דבר על  שהחשוד  לפי המעשרות, על ולא השביעית על  לא
של טומאה על  החשוד  ברם, תורה. של  איסור על  חשוד  אינו סופרים

נקטה  ומכאן  המעשרות; ועל השביעית על  אף חשוד הוא הרי תורה,
" לשון  הטהרות"yieמשנתנו על  חשוד ììkä:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שהוא äæÆÇÀÈ

Bãéòî àGå ,Bðc àG ,øácä ìò ãeLçä ìk נאמן שאינו – ÈÆÈÇÇÈÈÈÀÀÄ
אבל ד). ה, להלן (עיין עליו חשוד  שהוא דבר  על להעיד  ולא לדון 
של על נאמן  שאינו פי על אף דבר, על  החשוד  "כל  פוסק: הרמב"ם

לפיכך לאחרים. חוטא אדם אין חזקה אחרים, של  על הוא נאמן עצמו,
ומעידו " דנו הדבר  על יז יז יז יז ).).).).החשוד ח ח ח ח ,,,, שמיטה שמיטה שמיטה שמיטה  על((((הלהלהלהל'''' תמהים יש –

שנישנו  הדינים את כולל אינו שהרי שבמשנתנו, הכלל" "זה הלשון 
הוא אחר  דין  אלא טובטובטובטוב").").").").לעיל , יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iriax wxt zexeka zkqn

Âïeãì BøëN ìèBpä–íéìèa åéðéc;ãéòäì–ïéìèa åéúeãò;Lc÷ìe úBfäì–äøòî éî åéîéî,øôà Bøôàå ©¥§¨¨¦¨§¥¦§¨¦¥¨§¥¦§©§©¥¥¨¥§¨¨§¤§¥¤
äì÷î.ïäk äéä íà,Búîeøzî eäànèå–Bìéëàî,B÷Lîe,Bëñå.ï÷æ äéä íàå–øBîçä ìò Báékøî;Bì ïúBðå ©§¤¦¨¨Ÿ¥§¦§¨¦§¨©£¦©§§¨§¦¨¨¨¥©§¦©©£§¥

ìòBôk BøëN. §¨§¥
ÊúBøBëaä ìò ãeLçä–íéàáö øNa epnî ïéç÷Bì ïéà,ïéãeáò ïðéàL úBøBò àGå.øæòéìà éaøøîBà:íéç÷Bì ¤¨©©§¥§¦¦¤§©§¨¦§¤¥¨£¦©¦¡¦¤¤¥§¦

äá÷ð ìL úBøBò epnî.ïaìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéàå,éàBöå,éeåè epnî ïéç÷Bì ìáà,íéãâáe. ¦¤¤§¥¨§¥§¦¦¤¤¤§ª¨§¦£¨§¦¦¤¨§¨¦

eeee.milha eipic oecl xky lhepdáéúëã('ã íéøáã)æðëùà éðáøáå .íðçá íúà óà íðçá éðà äî ,'ä éðåö øùàë íéèôùîå íé÷åç íëúà éúãîì äàø
íéîúåçä íéãòäå ,ãçà èâ úðéúðå úáéúë ìò äòù éöç úåéäì éãë íéáåäæ äøùò ìåèéì äáéùé ùàø êîñðä áøä ùåáé àìù ,äæ øáãá äéøåøòù éúéàø
èâä ïúåðå ,åúåùøá àìù èâ åøéòá íéðúåð ïéàù òãåé àåäù éôì ,ñðàå ïìæâ àìà éðéòá áøä äæ ïéàå ,ãçà ìëì úåçôä ìëì áåäæ åà íéáåäæ éðù èâä ìò

:äìèá åúåãò ,ãéòäì .ïéìèá åéðéã ,ïåãì øëù ìèåðä ïéúéðúîá ïðú àäã ,ìåñô àåäù äæ èâì éðà ùùåçå .åöôç ìë åì ïúéù êéøö åçøë ìòá.zefdléîî
:úî àîè ìò úàèç.ycwl:éìë ìà íééç íéîá úàèç øôà áøòì.dlwn xt`:äùåã÷ äá ïéàù àîìòá øôà øîåìë .äì÷î øôà äéåø÷ äøéë øôà

.did m` la`úåð÷ì êéøöù åãéñôîå ,åúîåøúî åäàîèå äàîåè íå÷îá åîò åëéìåîä åøéáòäå ,ïäë ,ùã÷îä åà ãòä åà ïééãä äæ åà ,úåøåëáä äàåø äæ
:íéøåäè íéðäëì àìà äéåàø äðéà äîåøúå ìëì ïééåàø ïéìåçäù ,äîåøú éîãî íéø÷é ïéìåç éîãå ìåëàìå ïéìåç.elik`n:åëñå åä÷ùîå ,åëéìåîä äæozepe

.lretk exky eläãáë äëàìîá çéåøî äéäù äîî úåçô ìåèéì äöåø äæë íãà äîë íéãîåà ,äáøä äá çéåøîå äù÷å äãáë äëàìîá ìéâø äéä íà
øúåéå .äåùá ïéãä éìòá éðùî ç÷åìå ,úîñøåôîå úøëéð äìèáäùë äìèá øëù ìåèéì ïééã ìëì øúåî ïëå .åì ïúåð êëå ,äì÷ àéäù åæ äëàìîá ÷ñòúäìå

:øåñà äæî
ffff.zexekad lr ceygd:øåëáá íåî ìéèäì ãåùçä ïäë.mi`av xyaéìçîå àåä íåãàùéáö øùáù øîåàå íéîú ìâò øåëá ïáæîã ïéðîæå ,ìâò øùáá ó

:äøåëáì ùåçì ïéàã ,àåä.micear opi`y zexer `leéãñôîå ïðáø éá éòîù øáñ ,äéá çøè äåä àì äåä øåëáã àúéà éàã ,äéðéî ïðéðáæ íéãåáò ìáà
:éàðéî äéì.dawp ly zexer epnn migwelêåúç äî äéì éìééùî éëå ,úåá÷ð ïéîë äéá ãéáòå äéúåøëæì êéúç àîìã øáñ ,øñàã àî÷ àðúå .éòéãé òãéîã

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .åäåìëà íéøáëò øîåà úåá÷ð íå÷îáù äæ.i`eve oaelnïðéøîà àìå .åúàåöî õçåøù øîåìë ,øîà÷ éàåöî ïáåìîã àøîâá åùøéô
:äéìò ãéô÷ àìå äéì ïáìîå çøè àåä àèåæ äéçøèã ïåéëã ,éàðéî äéì éãñôîå ïðáø éòîù øáñã äéì ïáìî àìå äéçøè ãéñôî àì àåä øåëáã éàla`

.micbae ieeh epnn oigwel:äéðéî äéì éãñôî àîìã äéçøèà ãéô÷ã ,åäá çøè àì éàä éìåë àåä øåëáã éàã.micbae ieeh.øîà÷ ùîî íéãâá åàì
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ïeãì BøëN ìèBpä הדין בעלי  משני שנוטל  הוראה שכר היינו  – ÇÅÀÈÈ
,(xenb cgey df ixd ,i`kfd z` zekfl elit` ,cg`n wx gwel m` oky)

íéìèa åéðécשכתוב הההה):):):):– דדדד,,,, חוקים ((((דברים דברים דברים דברים  אתכם למדתי  "ראה ÄÈÀÅÄ
אתם  אף בחינם אני  מה ודרשו: אֿלהי ", ה' צוני  כאשר ומשפטים

גם  תלמדו כך  בחינם, אתכם ללמד ה' שציווני כמו כלומר בחינם,
בחינם לאחרים אאאא).).).).אתם לז לז לז לז ,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים במסכת במסכת במסכת במסכת  הדבר((((הר הר הר הר """"ןןןן ניכר  אם ברם,

מותר, זה הרי ממלאכתו, שבטל  זה בעד דהיינו  בטלה, שכר  שנוטל
משנתנו. בסוף להלן  להעיד ,ãéòäìכמבואר שכרו הנוטל –åéúeãò ÀÈÄÅÈ

ïéìèa,"בטלין "עדותיו בטלין ", "דיניו רבים: לשון נקטה משנתנו  – ÀÅÄ
הוא  שכר, בו שנטל שידוע בלבד, דין  אותו שלא להשמיענו , כדי 

היא  שכר, בה שנטל  שידוע בלבד , עדות אותה אותה ולא שבטל,
אלא  הם, בטלים שהעיד  עדויותיו וכל שדן  דיניו  כל אלא שבטלה,

שכר בהם נטל שלא ידוע כן בקידושיןבקידושיןבקידושיןבקידושין).).).).אם בבבב פרקפרקפרקפרק בסוף בסוף בסוף בסוף  úBfäìÀÇ((((הר הר הר הר """"ןןןן
מת, טמא על  אדומה פרה מּמי להזות שכרו  הנוטל –Lc÷ìe או – ֵÀÇÅ

חטאת, מי לעשותם חיים מים לתוך  הפרה אפר éîליתן åéîéîÅÈÅ
äøòî,חיים מים ולא הם מערה מי  כאילו  המים –øôà Bøôàå ÀÈÈÀÆÀÅÆ
äì÷î.אדומה פרה אפר  ולא סתם שריפה אפר  הוא כאילו והאפר – ÇÀÆ

הזאה, קודם הוא שקידוש  פי על  אף קידוש, קודם הזאה נקטה משנתנו 
טירחה  בו  שיש  בקידוש אף אלא בהזאה רק שלא להשמיענו , כדי 

שכר  ליטול  אסור ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").("("("("תוספותתוספותתוספותתוספותמרובה, """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; íàÄיוםיוםיוםיום
ïäk äéä,המזה או  העד, או הדיין , או  בכורות, הרואה זה אם – ÈÈÙÅ

כהן , היה המקדש Búîeøzîאו  eäànèåבעל או  הבכור, ובעל – ÀÄÀÈÄÀÈ
במקום  הוליכו קידוש, או הזאה לצורך  בו  שהשתמש זה או  הדין,

בשרץ או בנבילה להיטמא בתרומתו ,((((גמראגמראגמראגמרא),),),),שהוכרח מלאכול ונטמא
שדמיהם  חולין, מאכלי  לו  לקנות הוא שצריך כך , ידי  על הפסידו והרי 

ראויה  אינה והתרומה לכל ראויים שהחולין  לפי  תרומה, מדמי  יקרים
לכהנים, Bëñåאלא ,B÷Lîe ,Bìéëàî להאכילו חייב המוליכו  זה – ÇÂÄÇÀÀÈ

משלו . ולסוכו ï÷æולהשקותו  äéä íàå או בכורות, הרואה אם – ÀÄÈÈÈÅ
זקן , היה המקדש  או המזה, או  העד, או øBîçäהדיין, ìò BáékøîÇÀÄÇÇÂ

או  לו , להעיד או  דינו , לדון או בכורו, לראות אותו לקחת הבא –

עליו, ומרכיבו חמור שוכר  לקדש, או  ìòBôkלהזות BøëN Bì ïúBðåÀÅÀÈÀÅ
מבואר  בגמרא –"dk`ln dze` ly lha lretk"כלומר ממנה, שבטל

מתבטל הוא והרי הרבה, בה שמרויח קשה, במלאכה רגיל היה שאם
משכרו  פחות ליטול  רוצה כזה אדם כמה שמים ממלאכתו , עכשיו 

"שכר וזהו זו , קלה במלאכה לעסוק כדי הקשה, במלאכתו  שמרויח
ממלאכתו שמבטלו  מפני  לו , שנותן  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).בטלה" ויש((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ממלאכתו  להיבטל  הרוצה כפועל  בטלה, שכר  לו  שנותן מפרשים:
מלאכה שום לעשות ולא מוסבה ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).לגמרי אינה זו  פיסקה –

עליהם על שמדובר  מאלו  אחד כל על  בכלל אלא בלבד, הזקן
ישראלישראלישראלישראל").").").").("("("("תפארתתפארתתפארתתפארתבמשנה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

úBøBëaä ìò ãeLçäבבכור מום להטיל  החשוד  כהן  ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– ÆÈÇÇÀ
חולין לשם בכור  למכור חשוד שהוא מי  ïéç÷Bì((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),או ïéàÅÀÄ

íéàáö øNa epnî בכורה קדושת שאין  צבאים, בשר אפילו – ÄÆÀÇÀÈÄ
ויש עגל, לבשר דומה שהוא מפני ממנו , לוקחים אין בהם, נוהגת

הוא; צבי שבשר אומר  וזה הוא, בכור  של הבשר  שמא àGåÀחשש 
ïéãeáò ïðéàL úBøBò.בהנאה שאסורים הם, בכורות של שמא – ÆÅÈÂÄ

לא  בכורות של היו  שאילו ממנו , לקנות מותר עבודים עורות אבל 

חושש שכן  עיבודם, לפני למכרם ממהר  היה אלא בהם, טורח היה
העורות  גם מפסיד  ונמצא ויחרימום, לחכמים הדבר יוודע שמא הוא

בהם. טירחתו  úBøBòוגם epnî íéç÷Bì :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÄÄÆ
äá÷ð ìLשל עורות שאפילו סובר, קמא תנא ברם, הם. שניכרים – ÆÀÅÈ

לשל דומים שיהיו זכר של  עורות יתקן שמא ממנו , לקנות אסור נקבה
הם. נקבה של ויאמר  nw`.נקבה, `pzk dkldeepnî ïéç÷Bì ïéàåÀÅÀÄÄÆ

ïaìî øîö,ומכובס מנוקה צמר –éàBöå שמא מטונף, צמר  או – ÆÆÀËÈÀÄ
מבואר: ובגמרא הוא. בכורות i`eveשל  oaeln xnv מלובן צמר  –

שאסור מלובן  בצמר  אלא ללמד  באה המשנה שאין  כלומר  מצואתו ,
של שאינו  לומר  ואפשר בו, טירחה לו שיש פי  על  שאף ממנו, לקנות

טירחתו , ויפסיד  לחכמים הדבר יוודע שמא הוא שחושש  מפני  בכור ,
חשוד הוא הרי  מועטת, טירחה אלא בזה לו ואין  הואיל  מקום מכל
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íeî Ba äNò–åéìò èçLé àG äæ éøä.ïBòîL éaøøîBà:æéwé,íeî Ba äNBò àeäL ét ìò óà. ¨¨£¥¤¦§Ÿ¨¨©¦¦§¥©¦©©¦¤¤
‚øBëaä ïæàa íøBvä–Bò èçMé àG äæ éøäúéîì;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:øçà íeî Bì ãìeiLk ©¥§Ÿ¤©§£¥¤¦¨¥¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦§¤¦¨¥©¥
–åéìò èçLé.ï÷æ íéìçø ìL øëæa äNòî,ìcìãî BøòNe,ãçà øBcñ÷ eäàø,øîà:äæ ìL Báéh äî?eøîà ¦§Ÿ¨¨©£¤§¨¨¤§¥¦¨¥§¨§ª§¨¨¨©§¤¨¨©©¦¤¤¨§
Bì:àeä øBëa,íeî Ba äéä ïk íà àlà èçLð Bðéàå.Bðæàa íøöå ïBéât ìèð.éðôì äNòî àáeíéîëç,eäeøézäå. §§¥¦§¨¤¨¦¥¨¨¨©¦§§¨©§¨§¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦

eøézäL äàø,íéøçà úBøBëa íøöå Cìäå,eøñàå.äãOa ïé÷çNî úB÷Bðéz eéä úçà íòt,íéàìè úBáðæ eøL÷å ¨¨¤¦¦§¨©§¨©§£¥¦§¨¨©©©©¨¦§©£¦©¨¤§¨§©§§¨¦
äæì äæ,íäî ãçà ìL Báðæ ä÷ñôðå,éðôì äNòî àáe !øBëa àeä éøäåíéîëç,eäeøézäå.eøézäL eàø,eëìäå ¤¨¤§¦§§¨§¨¤¤¨¥¤©£¥§¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦¨¤¦¦§¨§

íéøçà úBøBëa úBáðæ eøL÷å,eøñàå.ììkä äæ:Bzòãì àeäL ìk–øeñà;Bzòãì àHLå–øzî. §¨§©§§£¥¦§¨¨¤©§¨¨¤§©§¨§¤§©§ª¨
„BôãBø øBëa äéä,Bèòáe,íeî Ba äNòå–åéìò èçLé äæ éøä.íãà éãéa àáì ïééeàøä ïéîenä ìk–íéòBø ¨¨§§§¨§¨¨£¥¤¦§Ÿ¨¨¨©¦¨§¦¨Ÿ¦¥¨¨¦

.eilr:øçà íåî åá ìåôéù ãò .åìéèä àåäå ìéàåä.fiwiàåäù ô"òàå .úåîéù åðçéðé àìå .øáà åúåàî æé÷äì êéøö àåä íà ,íåî åá äùåòù íå÷îá óà
:ïåòîù 'øë äëìäå .åéìò èçùé åéãéá íåîä ìéèä

bbbb.mxevd:åãéá ïéìåç äéäéù éãë øåëáä ïæåà íâåôù ,éøééà ïäëáå .íâåôä.zinler hgyi `l df ixdøáòù éôì ,ñð÷ íåùî .øçà íåî åá ìôð åìéôàå
áéúëã .íåî ìòáá íåî äùò åìéôàå ,íéòáøàä úà âôåñ íéùã÷á íåî ìéèîäù .íéùã÷á íåî ìéèäå(á"ë àø÷éå)äéäé àì äéá éø÷ ,åá äéäé àì íåî ìë

:íåî åá ìéèé àìù íåî ìòá åìéôà úåáøì ,íåî ìë áúëå íåî áúëîì äéì äåäãîå .íåî åá ìéèé àìù ,åá.eilr hgyi xg` men el cleiykåìéôàå
:äëìä ïëå .ïðáø åñð÷ àì äéøáì ,ïðáø åñð÷ äéãéãìã .íåîä åúåà ìò åéøçà èçåù åðá ,íåîä úà ìéèîä úî íà .åîöò íåî åúåàá.lclecn exryeéôì

:íìåòî ææâð àìù.xecqw:êìîäî äðåîî.df ly eaih dn:êë ìë ïé÷æäì åäåçéðäù.oeibt:ïåéâô éåø÷ úåéô éúù åì ùéù ïéëñ.edexizdeéô ìò óà
:ìàøùéì çåø úçð úåùòì ïéåëúð àìù ,äùò ìàøùé úòãî àìùã ïåéë .íåî åá ìéèäì ïéåëúð éøëðäù.mixg` zexeka ipf`a mxve jlde exizdy d`x

:øåñàå åäùòéù ìàøùé åì øîà åìéàë äùòð .ìàøùéì çåø úçð úåùòì éãë.miwgyn zewepiz eidïðéòîùà éàã .úå÷åðúå éøëð øåãñ÷ ïðéòîùàì àëéøöå
,ïéøåñéàá àåä âåäð éøäù ïì úôëà àì éøëðã äéëøñã ,íéùã÷á íåî ìéèäì ãåîììå êøñîì éúà àîìã øæâîì àëéìã éøùã àåä éøëðá àðéîà äåä ,øåãñ÷
äéá éãù äåä éà éîð øîéîì éúà àì éæçã ïàîã ïðáø åøùã àåä ÷åðéú àðéîà äåä úå÷åðéú ïðéòîùà éàå .àì àîéà êøñîì éúà äéì úééøù éàã ïè÷ ìáà

:éëéøö ,àì àîéà ìàøùé ìåãâá éôåìçì éúàã ìåãâ éøëð ìáà ,óìçéî àì ìåãâá ïè÷ã ,éøúùî äåä àîåî ìåãâ.xeq` ezrcl `edy lkïåâë .àîøâ ééåúàì
:íåî äá ìåôéå åá ìùëúù éãë ìæøá åá ùéù íå÷îá äîäáä êéìåéù.xzen ezrcl `lyeøåëá éøëðä éðôá øîåàå åîåú éôì çéñî ìàøùé äéä íà ééåúàì

:øúåî ,íåî åá ìéèäå éøëðä òîùå ,åúåà íéìëåà åðééä íåî åá ìôð íà äæ
cccc.eilr hgyi df ixd 'ek etcex xeka did:àì äôéãø úòùá àìù ìáà ,äôéãø úòùá åèòáù àìà åðù àìå.mc` icia `eal oiie`xdøîåì ùéù

:åðæà ä÷ãñð ,åãé äòè÷ð ,åðéò úéîñð ïåâë .åá íìéèä íãà.mipn`p l`xyi mirexåúîäáá åìôðù ïéîåîä ìò øîåì ïîàð ïäë ìù åúîäá äòåøä ìàøùé

`xephxa yexit

אחר. מום בו שיפול  עד ימתין æéwéאלא :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÇÄ
ממיתה, להצילו כדי  דם הקזת שצריך  מקום בכל  להקיז לו  óàÇמותר 

íeî Ba äNBò àeäL ét ìò שיעשה שאפשר פי  על אף כלומר – ÇÄÆÆ
מותר מתכוון שאינו  ודבר מום, בו לעשות מתכוון  שאינו לפי  מום, בו

טובטובטובטוב");");");"); יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  מותר((((עייןעייןעייןעיין המום, את בו  הטיל שהוא פי על ואף

מום אותו  על הבכור את לשחוט oerny((((גמראגמראגמראגמרא).).).).לו iaxk dklde.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))
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אותו על הבכור  את לשחוט מותר  אם בבכור , אדם שהטיל במום דנה זו משנה
המום.

øBëaä ïæàa íøBväכדי שבידו, הבכור של אזנו הפוגם כהן  – ÇÅÀÙÆÇÀ
מום, בעל úéîìBòלעשותו  èçMé àG äæ éøä בו נפל ואפילו – ÂÅÆÄÈÅÈÄ

אחר , מום כך øæòéìàאחר éaø éøác שקונסים הוא, שסובר – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
בקדשים. מום שהטיל  על Bìאותו ãìeiLk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÆÄÈÅ

åéìò èçLé ,øçà íeîמותר המום, את בו  המטיל מת ואם – ÇÅÄÀÙÈÈ
אחר, מום בו  שיפול  עד  להמתין  צריך ואינו הבכור, את לשחוט לבנו
לא  בנו את אבל  המום, את בו המטיל את אלא חכמים קנסו  שלא

dkld.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).קנסו okeï÷æ íéìçø ìL øëæa äNòîבאיל – ÇÂÆÀÈÈÆÀÅÄÈÅ
ìcìãîזקן, BøòNe,מעולם נגזז שלא לפי למטה, תלוי –eäàø ÀÈÀËÀÈÈÈ

ãçà øBcñ÷רומי מלכות של ממונה –,(xehqeew)Báéh äî :øîà ÇÀÆÈÈÇÇÄ
äæ ìL?אותו גוזזים ואין כך , כל להזקין  שהניחוהו  זה, איל של – ÆÆ

ïk íà àlà èçLð Bðéàå ,àeä øBëa :Bì eøîàíeî Ba äéä ÈÀÀÀÅÄÀÈÆÈÄÅÈÈ
לשחטו . אסור  מום בו  נפל שלא עוד שכל –ìèð ה ïBéâtקסדור,– ÈÇÄÀ

פיות, שני בעל  קצר רומח –Bðæàa íøöåשל אזנו את ופגם – ÀÈÇÀÈÀ
eäeøézäåהבכור, ,íéîëç éðôì äNòî àáe אותו על  לשחטו  – ÈÇÂÆÄÀÅÂÈÄÀÄÄ

לישראל רוח נחת לעשות נתכוון  שלא לפי הקסדור, בו  שהטיל המום

שיעשה  המום ידי שעל  ידע לא שהרי הבכור, שחיטת את להם ולהתיר
מאליו המום בו יפול  כן אם אלא יישחט, הקסדור,äàø((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בו  – ÈÈ

eøézäL, אזנו את שצרם לאחר  הבכור  את –úBøBëa íøöå Cìäå ÆÄÄÀÈÇÀÈÇÀ
íéøçà לשחוט להם מותר  שיהא לישראל, רוח נחת לעשות כדי  – ÂÅÄ

הבכורות, שהטילeøñàåאת המום אותו  על  אותם לשחוט חכמים – ÀÈÈ
הקסדור . eøL÷åבהם ,äãOa ïé÷çNî úB÷Bðéz eéä úçà íòtÇÇÇÇÈÄÀÇÂÄÇÈÆÀÈÀ

éøäå ,íäî ãçà ìL Báðæ ä÷ñôðå ,äæì äæ íéàìè úBáðæÇÀÀÈÄÆÈÆÀÄÀÀÈÀÈÆÆÈÅÆÇÂÅ
!øBëa àeä,בכור באותו מום שהטילו ונמצא –éðôì äNòî àáe ÀÈÇÂÆÄÀÅ

eäeøézäå ,íéîëç את בו  להטיל התינוקות נתכוונו  שלא לפי  – ÂÈÄÀÄÄ
eøézäLהמום. eàø,הזה הבכור את חכמים –eøL÷å eëìäå ÈÆÄÄÀÈÀÀÈÀ

íéøçà úBøBëa úBáðæמותר ויהא זנבותיהם שייפסקו כדי – ÇÀÀÂÅÄ
המום.eøñàåלשחטם, אותו על לשחטם חכמים –ìk :ììkä äæ ÀÈÈÆÇÀÈÈ

Bzòãì àeäL,הבכור בעל  של  לדעתו  בבכור  שנעשה מום כל  – ÆÀÇÀ
שהוליך או  אזנו , וחתך  ונטלה כלב שבא עד  אזנו  על  דבילה שנתן  כגון
מום, בו ויפול שייכשל כדי זכוכית או ברזל חתיכות בין  הבכור את

øeñà;זה מום על  לשחוט –Bzòãì àHLå בו נעשה אם אבל – ÈÀÆÀÇÀ
בפני ואמר  תומו  לפי שהסיח כגון  הבכור, בעל של לדעתו  שלא המום

ועשה  הנכרי  ושמע שוחטו , היה הזה בבכור  מום נפל  שאילו נכרי,
מום, הבכור.øzîבו  את עליו  לשחוט – ËÈ

i y i n g m e i
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BôãBø øBëa äéä, לנגחו כדי האדם את רודף –Bèòáe ובעט – ÈÈÀÀÀÈ
האדם, íeîבו  Ba äNòå, בעיטתו ידי  על  בבכור  –èçLé äæ éøä ÀÈÈÂÅÆÄÀÙ

åéìòלהטיל התכוון  לא שהרי  זה, מום על הבכור  את לשחוט מותר  – ÈÈ
מום. íãàבו éãéa àáì ïééeàøä ïéîenä ìkלומר שאפשר  – ÈÇÄÈÀÄÈÙÄÅÈÈ

וכדומה ידו  נקטעה עינו, נסמית כגון  אותם, עשה minenשאדם yiy)
dlecb zg` oiry e` milbx yng lra oebk ,mc` icia `eal miie`x oi`y

,(dzxagníéðîàð ìàøNé íéòBø כהן של בהמתו  הרועה ישראל – ÄÄÀÈÅÆÁÈÄ
שהוא  בו , חושדים אנו ואין  מאליו; בבכור המום שנפל  להעיד נאמן 
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡æéìèàa ïéøkîð íéLc÷nä éìeñt ìk,æéìèàa ïéèçLðå,àøèìa ïéì÷Lðå;øNònä ïîe øBëaä ïî õeç,ïúéðäL ¨§¥©ª§¨¦¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨¦©§¦©©£¥¤£¨¨¨

íéìòaì.ïéLc÷nä éìeñt–Lc÷äì ïúéðä.øBëaa äðî ãâðk äðî ïéì÷BLå. ©§¨¦§¥©ª§¨¦£¨¨¨©¤§¥§§¦¨¨§¤¤¨¨©§
·éànL úéaíéøîBà:íò ìàøNé äðné àGøBëaä ìò ïäkä.ìlä úéaïéøézî,éøëð elôàå.íc BæçàL øBëa, ¥©©§¦¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©©§¥¦¥©¦¦©£¦¨§¦§¤£¨¨

úî àeä elôà–íc Bì ïéæéwî ïéà;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà:æéwé,íeî Ba äNòé àHL ãáìáe;íàå £¦¥¥©¦¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦©¦¦§©¤©£¤§¦

:øùòîî úéòéáù äéìò øéîçã àëéà êëìä ,ïåéãô.df lre df lr ceygdíãà àäéù àåä ïðáøãîã ,úåøäèä ìò ãåùçã ïëù ìë àúééøåàãà ãåùçã ïåéë
:äøäèá ïéìåç ìëåà.zexdhd lr ceygy yie:àúééøåàãà ãéùç àì ïðáøãà ãéùçã ïàîã .úåøùòîå úéòéáùì ãåùç åðéàå ,ïðáøã

d`̀̀̀.oiycwend ileqt lkåá íéøëåîù ÷åù åðééäã ,ñéìèàá íéøëîð êëìä .àåä ùã÷äì äàðä úáåè ø÷åéá ïúåà ïéøëåî íà ,íåî íäá ìôðù íéùã÷
:ø÷åéá øëîð íùå ïéìåç øùá øàù.`xhila oilwypeíéãåôùë íéîãá íéôéñåî ø÷åéá åøëîì íéìåëéù êåúîã .ïéìåç øùá íéøëåî íéáö÷äù êøãë øëîäì

:ùã÷ää ïî íúåà.xyrnd one xekad on uegìèåðå åøëåî ïäëäå íãà ìëì ìëàð øåëá øùáã ,ïäëì åúàðä øåëá .íéìòáì ïúàðä ø÷åéá íéøëîð íàù
íäéìò åöô÷é àìù ô"òàå ,åúéáá àìà ,ñéìèàá ïøëîì ïéìåç âäðî ïäá âåäðì íéùã÷á ïðéìæìæî àì èåéãä úàðä íåùîå .øåëá ìù íéìòá éø÷ ïäëìå ,åéîã

:äá ïì úéì ãéñôé íàå ,ãîåàá àìà àøèéìá íéì÷ùð ïéàå .êë ìë íãà éðá.xekaa dpn cbpk dpn oilweyeäì÷ùðù ïéìåç øùá úëéúç åì ùé íàù
áéúë àìã íåùî ììë äøëîì øåñà øùòî úîäáå ,åøëåî åìéàë éæçéîã ,äðî ãâðë äðî íéì÷åù ïéà øùòî ìáà .äãâðë øåëá øùá ìå÷ùì ìåëé àøèéìá
àìå éç àì øëîð åðéà ìàâé àì åá øîàðù øùòî ,øëîð àåä ,äãôé àì åá øîàðù øåëá éøôñá åðéðùå ,ìàâé àì àìà øåëáá áåúëù êøãë äãôé àì äá

:íåî ìòá àìå íéîú àìå èåçù
aaaa.odkd mr l`xyi dpni `láéúëã ,íéðäë äìåëù äøåáç àìà øåëáä ìò ïéðîð ïéàù .íåî ìòá øåëá øùáî äøåáçá åîò ìåëàì(ç"é øáãîá)íøùáå

:àì ìàøùé ïéà íéðäë íåî ìòá ïéá íéîú ïéá øåëá óà ,àì ìàøùé ,ïéà íéðäë ÷åùå äæç äî ,ïéîéä ÷åùëå äôåðúä äæçë êì äéäéoixizn lld ziae
.ixkp elit`eáéúëã(á"é íéøáã)áéúëã àø÷å .éîð øåëá óà ,éøëð åìéôà ìéàå éáö äî ,ìéàëå éáöë(ç"é øáãîá),ïéîéä ÷åùëå äôåðúä äæçë êì äéäé íøùáå

:éòúùî à÷åã íéîú øåëáá.mc efg`y:íãä éåáéøî åá ïëúñî àåäù éìåçfiwn oi`.mc el oiìåäá íãàù êåúîã .íåî åá äùåò åðéàù íå÷îá åìéôàå
:íåî åá äùåòù íå÷îá ãáòîì éúà íåî åá äùåò ïéàù íå÷îá äéì úééøù éà ,åðåîî ìò.men ea dyri `ly calaeáéð åà åðæà ùàø ÷åãñé àìù

:íåî åá ùéù íå÷îá åìéôà ãáòîì éúà íåî åá ïéàù íå÷îá äéì úééøù àì éàã ïëù ìë ïðáø éøáñã .àôøäìå øåæçì ìëåé àìù íå÷îá åéúôùhegyi `l
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אותם  ופודים המוקדשים", "פסולי נקראים למזבח ונפסלו  מום בהם שנפל  קדשים

בכור  במכירת נוהגים שאין  ללמד  באה משנתנו  אדם. לכל  כחולין נאכלים והם

שיבואר . כפי שנפדו , המוקדשים פסולי  בשאר  כמו  מום בעל

íéLc÷nä éìeñt ìk,ונפדו מום בהם שנפל קדשים –ïéøkîð ÈÀÅÇËÀÈÄÄÀÈÄ
æéìèàa ïéèçLðå ,æéìèàaובשר בהמות בו  שמוכרים בשוק – ÈÄÀÄÀÄÀÈÄÈÄÀÄ

àøèìaחולין , ïéì÷Lðåבשר מוכרים שהקצבים כדרך  במשקל , – ÀÄÀÈÄÀÄÀÈ
קדשים. לביזוי חוששים ואין  øNònäחולין, ïîe øBëaä ïî õeçÄÇÀÄÇÇÂÅ

מום, בהם שנפל  בהמה, של –íéìòaì ïúéðäL בשוק כשנמכרים – ÆÂÈÈÈÇÀÈÄ
היינו  הבעלים, מהם נהנים חולין , בשר של  במחיר  דהיינו  ובמשקל ,

ב  שהוא בהמה,הכהן  מעשר  של  בעליו שהוא וישראל הבכור של  עליו
בשוק  אותם למכור בקדשים מזלזלים אין הבעלים הנאת ומשום

ובלי בבית הם נמכרים אלא חולין , בשר  שמוכרים כדרך ובמשקל 
אבל בזול. למכור שצריכים כך , ידי על שמפסידים פי על ואף משקל,

Lc÷äì ïúéðä ,ïéLc÷nä éìeñt בשוק אותם מוכרים שאם – ÀÅÇËÀÈÄÂÈÈÈÇÆÀÅ
פודים  גם כך ידי  ועל  חולין, בשר במחיר  ביוקר , הם נמכרים ובמשקל ,

ברישא, שנינו הלכך  נהנה; ההקדש  ונמצא ביוקר , ההקדש  מן אותם
שמוכרים  כדרך  בליטרא ונשקלים באיטליז  נמכרים המוקדשים שפסולי

חולין. øBëaaבשר  äðî ãâðk äðî ïéì÷BLå לו יש שאם – ÀÀÄÈÈÀÆÆÈÈÇÀ
כנגדה  לשקול  לו מותר  לו, ידוע שמשקלה חולין  בשר של חתיכה

בכור בשר בדרך בדרך בדרך בדרך חתיכת שמפרששמפרששמפרששמפרש יחיחיחיח א א א א ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

מכלאחרתאחרתאחרתאחרת);););); בליטרא, נשקל  אינו הבכור שבשר לעיל  ששנינו ואף

לבכור. ביזוי  משום זה בכגון  שאין לשקול, מותר מנה כנגד מנה מקום
שמעשר לפי  לשקול , אסור מנה כנגד  מנה אף בהמה במעשר אבל 

בו  שכתוב בכור , דרשו : שכן כלל, נמכר אינו יז יז יז יז ):):):):בהמה יח יח יח יח ,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

עז בכור או  כבש  בכור  או שור בכור  dctz"אך  `l בו נפל אם ,"

בו  שכתוב בהמה מעשר  אבל נמכר , הריהו לג לג לג לג ):):):):מום כז כז כז כז ,,,, "לא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
ברם, מום. בעל  ולא תמים ולא שחוט ולא חי  לא נמכר  אינו  ָיגאל",
אלא  מכירתו  נאסרה לא התורה מן  שכן אסמכתא, אלא אינה זו  דרשה

חי טובטובטובטוב");");");");תמים יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  אינו ((((עייןעייןעייןעיין כלל, נמכר  שאינו שאמרנו וזה
ומן  הבכור מן  "חוץ במשנתנו : לעיל ששנינו  ומה מדרבנן. אלא

נמכר אבל בשוק נמכר  אינו  בהמה מעשר  שאף ומשמע המעשר",

יתומים  של  בהמה במעשר  שמדובר בגמרא, מתורץ בעליו , בבית הוא
יתומים של  אבידה השבת ומשום מום, בו elk`lשנפל mileki oi`y)

lwzi xyade ,elek(lw למכרו חכמים להם בבבב).).).).התירו לאלאלאלא,,,, ((((בכורות בכורות בכורות בכורות 

i r i a x m e i
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מום  בעל  בכור  על  להימנות לישראל מותר אם א) דברים: בשני  דנה משנתנו
כדי דם, להקזת וזקוק שחלה תם בכור ב) באכילתו. עמו  להשתתף כהן , שבידי

מום. בו  ולעשות דם לו  להקיז  מותר אם ממיתה, להצילו 

øBëaä ìò ïäkä íò ìàøNé äðné àG :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÈÆÄÀÈÅÄÇÙÅÇÇÀ
לאכול– ישראל יזמין  לא הכהן, בעליו  ושחטו מום בו  שנפל בכור 

הבכור על  נימנים שאין  לפי בגמרא, הטעם ומבואר  הבכור ; מבשר עמו
שכתוב כהנים, שכולה חבורה יח יח יח יח ):):):):אלא יח יח יח יח ,,,, לך((((במדבר במדבר במדבר במדבר  יהיה "ובשרם

אלא  נאכלים אינם ושוק חזה מה – הימין " וכשוק התנופה כחזה
לכהנים. אלא נאכל אינו  מום, בעל  ובין תם בין  בכור, אף לכהנים,

ïéøézî ìlä úéaמבשר בחבורה הכהן  עם שיאכל  ישראל  להזמין  – ÅÄÅÇÄÄ
מום, בעל  éøëðבכור  elôàå,מום בעל בכור על להימנות מותר – ÇÂÄÈÀÄ

מום בעל בבכור  נאמר  כבכבכבכב):):):):שכן טוטוטוטו,,,, כצבי((((דבריםדבריםדבריםדברים תאכלנו ... "בשעריך
מום  בעל בכור אף נכרי , אפילו  ואיל צבי מה למדים: ומכאן  וכאיל",

שכתוב ומה נכרי. יח יח יח יח ):):):):אפילו יחיחיחיח,,,, כחזה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לך  יהיה "ובשרם
מדבר. הכתוב תמים בבכור  הימין ", וכשוק BæçàLהתנופה øBëaÀÆÂÈ

íc,דם ריבוי  מחמת שחלה –úî àeä elôà, לו יקיזו לא אם – ÈÂÄÅ
äãeäé éaø éøác ;íc Bì ïéæéwî ïéà שמא הוא, שחושש – ÅÇÄÄÈÄÀÅÇÄÀÈ

לו , להקיז  אסור  מום בו עושים שאין  במקום ואפילו מום; בו  יעשה

בו  עושה שאין במקום לו נתיר  אם ממונו, על בהול  שאדם שמתוך 
מום בו שעושה במקום אף להקיז  יבוא בבבב).).).).מום, יא יא יא יא ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

æéwé :íéøîBà íéîëçåלהקיז מותר דם,– àHLלו ãáìáe ÇÂÈÄÀÄÇÄÄÀÇÆ
íeî Ba äNòé,סוברים חכמים מום. בו שיעשה במקום יקיז  שלא – ÇÂÆ

להקיז  שיבוא שכן  כל מום, בו עושה שאין במקום לו  נתיר לא שאם
שאינו  במקום להקיז  התירו  ולפיכך  מום, בו שיעשה במקום אפילו

מום. בו  íeîעושה Ba äNò íàå,הדם הקזת ידי  על –äæ éøä ÀÄÈÈÂÅÆ
åéìò èçLé àG, בו הטילו והוא הואיל  זה, מום על  הבכור  את – ÄÀÙÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íeî Ba äNò–åéìò èçLé àG äæ éøä.ïBòîL éaøøîBà:æéwé,íeî Ba äNBò àeäL ét ìò óà. ¨¨£¥¤¦§Ÿ¨¨©¦¦§¥©¦©©¦¤¤
‚øBëaä ïæàa íøBvä–Bò èçMé àG äæ éøäúéîì;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:øçà íeî Bì ãìeiLk ©¥§Ÿ¤©§£¥¤¦¨¥¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦§¤¦¨¥©¥
–åéìò èçLé.ï÷æ íéìçø ìL øëæa äNòî,ìcìãî BøòNe,ãçà øBcñ÷ eäàø,øîà:äæ ìL Báéh äî?eøîà ¦§Ÿ¨¨©£¤§¨¨¤§¥¦¨¥§¨§ª§¨¨¨©§¤¨¨©©¦¤¤¨§
Bì:àeä øBëa,íeî Ba äéä ïk íà àlà èçLð Bðéàå.Bðæàa íøöå ïBéât ìèð.éðôì äNòî àáeíéîëç,eäeøézäå. §§¥¦§¨¤¨¦¥¨¨¨©¦§§¨©§¨§¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦

eøézäL äàø,íéøçà úBøBëa íøöå Cìäå,eøñàå.äãOa ïé÷çNî úB÷Bðéz eéä úçà íòt,íéàìè úBáðæ eøL÷å ¨¨¤¦¦§¨©§¨©§£¥¦§¨¨©©©©¨¦§©£¦©¨¤§¨§©§§¨¦
äæì äæ,íäî ãçà ìL Báðæ ä÷ñôðå,éðôì äNòî àáe !øBëa àeä éøäåíéîëç,eäeøézäå.eøézäL eàø,eëìäå ¤¨¤§¦§§¨§¨¤¤¨¥¤©£¥§¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦¨¤¦¦§¨§

íéøçà úBøBëa úBáðæ eøL÷å,eøñàå.ììkä äæ:Bzòãì àeäL ìk–øeñà;Bzòãì àHLå–øzî. §¨§©§§£¥¦§¨¨¤©§¨¨¤§©§¨§¤§©§ª¨
„BôãBø øBëa äéä,Bèòáe,íeî Ba äNòå–åéìò èçLé äæ éøä.íãà éãéa àáì ïééeàøä ïéîenä ìk–íéòBø ¨¨§§§¨§¨¨£¥¤¦§Ÿ¨¨¨©¦¨§¦¨Ÿ¦¥¨¨¦

.eilr:øçà íåî åá ìåôéù ãò .åìéèä àåäå ìéàåä.fiwiàåäù ô"òàå .úåîéù åðçéðé àìå .øáà åúåàî æé÷äì êéøö àåä íà ,íåî åá äùåòù íå÷îá óà
:ïåòîù 'øë äëìäå .åéìò èçùé åéãéá íåîä ìéèä

bbbb.mxevd:åãéá ïéìåç äéäéù éãë øåëáä ïæåà íâåôù ,éøééà ïäëáå .íâåôä.zinler hgyi `l df ixdøáòù éôì ,ñð÷ íåùî .øçà íåî åá ìôð åìéôàå
áéúëã .íåî ìòáá íåî äùò åìéôàå ,íéòáøàä úà âôåñ íéùã÷á íåî ìéèîäù .íéùã÷á íåî ìéèäå(á"ë àø÷éå)äéäé àì äéá éø÷ ,åá äéäé àì íåî ìë

:íåî åá ìéèé àìù íåî ìòá åìéôà úåáøì ,íåî ìë áúëå íåî áúëîì äéì äåäãîå .íåî åá ìéèé àìù ,åá.eilr hgyi xg` men el cleiykåìéôàå
:äëìä ïëå .ïðáø åñð÷ àì äéøáì ,ïðáø åñð÷ äéãéãìã .íåîä åúåà ìò åéøçà èçåù åðá ,íåîä úà ìéèîä úî íà .åîöò íåî åúåàá.lclecn exryeéôì

:íìåòî ææâð àìù.xecqw:êìîäî äðåîî.df ly eaih dn:êë ìë ïé÷æäì åäåçéðäù.oeibt:ïåéâô éåø÷ úåéô éúù åì ùéù ïéëñ.edexizdeéô ìò óà
:ìàøùéì çåø úçð úåùòì ïéåëúð àìù ,äùò ìàøùé úòãî àìùã ïåéë .íåî åá ìéèäì ïéåëúð éøëðäù.mixg` zexeka ipf`a mxve jlde exizdy d`x

:øåñàå åäùòéù ìàøùé åì øîà åìéàë äùòð .ìàøùéì çåø úçð úåùòì éãë.miwgyn zewepiz eidïðéòîùà éàã .úå÷åðúå éøëð øåãñ÷ ïðéòîùàì àëéøöå
,ïéøåñéàá àåä âåäð éøäù ïì úôëà àì éøëðã äéëøñã ,íéùã÷á íåî ìéèäì ãåîììå êøñîì éúà àîìã øæâîì àëéìã éøùã àåä éøëðá àðéîà äåä ,øåãñ÷
äéá éãù äåä éà éîð øîéîì éúà àì éæçã ïàîã ïðáø åøùã àåä ÷åðéú àðéîà äåä úå÷åðéú ïðéòîùà éàå .àì àîéà êøñîì éúà äéì úééøù éàã ïè÷ ìáà

:éëéøö ,àì àîéà ìàøùé ìåãâá éôåìçì éúàã ìåãâ éøëð ìáà ,óìçéî àì ìåãâá ïè÷ã ,éøúùî äåä àîåî ìåãâ.xeq` ezrcl `edy lkïåâë .àîøâ ééåúàì
:íåî äá ìåôéå åá ìùëúù éãë ìæøá åá ùéù íå÷îá äîäáä êéìåéù.xzen ezrcl `lyeøåëá éøëðä éðôá øîåàå åîåú éôì çéñî ìàøùé äéä íà ééåúàì

:øúåî ,íåî åá ìéèäå éøëðä òîùå ,åúåà íéìëåà åðééä íåî åá ìôð íà äæ
cccc.eilr hgyi df ixd 'ek etcex xeka did:àì äôéãø úòùá àìù ìáà ,äôéãø úòùá åèòáù àìà åðù àìå.mc` icia `eal oiie`xdøîåì ùéù

:åðæà ä÷ãñð ,åãé äòè÷ð ,åðéò úéîñð ïåâë .åá íìéèä íãà.mipn`p l`xyi mirexåúîäáá åìôðù ïéîåîä ìò øîåì ïîàð ïäë ìù åúîäá äòåøä ìàøùé
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אחר. מום בו שיפול  עד ימתין æéwéאלא :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÇÄ
ממיתה, להצילו כדי  דם הקזת שצריך  מקום בכל  להקיז לו  óàÇמותר 

íeî Ba äNBò àeäL ét ìò שיעשה שאפשר פי  על אף כלומר – ÇÄÆÆ
מותר מתכוון שאינו  ודבר מום, בו לעשות מתכוון  שאינו לפי  מום, בו

טובטובטובטוב");");");"); יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  מותר((((עייןעייןעייןעיין המום, את בו  הטיל שהוא פי על ואף

מום אותו  על הבכור את לשחוט oerny((((גמראגמראגמראגמרא).).).).לו iaxk dklde.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))
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אותו על הבכור  את לשחוט מותר  אם בבכור , אדם שהטיל במום דנה זו משנה
המום.

øBëaä ïæàa íøBväכדי שבידו, הבכור של אזנו הפוגם כהן  – ÇÅÀÙÆÇÀ
מום, בעל úéîìBòלעשותו  èçMé àG äæ éøä בו נפל ואפילו – ÂÅÆÄÈÅÈÄ

אחר , מום כך øæòéìàאחר éaø éøác שקונסים הוא, שסובר – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
בקדשים. מום שהטיל  על Bìאותו ãìeiLk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÆÄÈÅ

åéìò èçLé ,øçà íeîמותר המום, את בו  המטיל מת ואם – ÇÅÄÀÙÈÈ
אחר, מום בו  שיפול  עד  להמתין  צריך ואינו הבכור, את לשחוט לבנו
לא  בנו את אבל  המום, את בו המטיל את אלא חכמים קנסו  שלא

dkld.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).קנסו okeï÷æ íéìçø ìL øëæa äNòîבאיל – ÇÂÆÀÈÈÆÀÅÄÈÅ
ìcìãîזקן, BøòNe,מעולם נגזז שלא לפי למטה, תלוי –eäàø ÀÈÀËÀÈÈÈ

ãçà øBcñ÷רומי מלכות של ממונה –,(xehqeew)Báéh äî :øîà ÇÀÆÈÈÇÇÄ
äæ ìL?אותו גוזזים ואין כך , כל להזקין  שהניחוהו  זה, איל של – ÆÆ

ïk íà àlà èçLð Bðéàå ,àeä øBëa :Bì eøîàíeî Ba äéä ÈÀÀÀÅÄÀÈÆÈÄÅÈÈ
לשחטו . אסור  מום בו  נפל שלא עוד שכל –ìèð ה ïBéâtקסדור,– ÈÇÄÀ

פיות, שני בעל  קצר רומח –Bðæàa íøöåשל אזנו את ופגם – ÀÈÇÀÈÀ
eäeøézäåהבכור, ,íéîëç éðôì äNòî àáe אותו על  לשחטו  – ÈÇÂÆÄÀÅÂÈÄÀÄÄ

לישראל רוח נחת לעשות נתכוון  שלא לפי הקסדור, בו  שהטיל המום

שיעשה  המום ידי שעל  ידע לא שהרי הבכור, שחיטת את להם ולהתיר
מאליו המום בו יפול  כן אם אלא יישחט, הקסדור,äàø((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בו  – ÈÈ

eøézäL, אזנו את שצרם לאחר  הבכור  את –úBøBëa íøöå Cìäå ÆÄÄÀÈÇÀÈÇÀ
íéøçà לשחוט להם מותר  שיהא לישראל, רוח נחת לעשות כדי  – ÂÅÄ

הבכורות, שהטילeøñàåאת המום אותו  על  אותם לשחוט חכמים – ÀÈÈ
הקסדור . eøL÷åבהם ,äãOa ïé÷çNî úB÷Bðéz eéä úçà íòtÇÇÇÇÈÄÀÇÂÄÇÈÆÀÈÀ

éøäå ,íäî ãçà ìL Báðæ ä÷ñôðå ,äæì äæ íéàìè úBáðæÇÀÀÈÄÆÈÆÀÄÀÀÈÀÈÆÆÈÅÆÇÂÅ
!øBëa àeä,בכור באותו מום שהטילו ונמצא –éðôì äNòî àáe ÀÈÇÂÆÄÀÅ

eäeøézäå ,íéîëç את בו  להטיל התינוקות נתכוונו  שלא לפי  – ÂÈÄÀÄÄ
eøézäLהמום. eàø,הזה הבכור את חכמים –eøL÷å eëìäå ÈÆÄÄÀÈÀÀÈÀ

íéøçà úBøBëa úBáðæמותר ויהא זנבותיהם שייפסקו כדי – ÇÀÀÂÅÄ
המום.eøñàåלשחטם, אותו על לשחטם חכמים –ìk :ììkä äæ ÀÈÈÆÇÀÈÈ

Bzòãì àeäL,הבכור בעל  של  לדעתו  בבכור  שנעשה מום כל  – ÆÀÇÀ
שהוליך או  אזנו , וחתך  ונטלה כלב שבא עד  אזנו  על  דבילה שנתן  כגון
מום, בו ויפול שייכשל כדי זכוכית או ברזל חתיכות בין  הבכור את

øeñà;זה מום על  לשחוט –Bzòãì àHLå בו נעשה אם אבל – ÈÀÆÀÇÀ
בפני ואמר  תומו  לפי שהסיח כגון  הבכור, בעל של לדעתו  שלא המום

ועשה  הנכרי  ושמע שוחטו , היה הזה בבכור  מום נפל  שאילו נכרי,
מום, הבכור.øzîבו  את עליו  לשחוט – ËÈ
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BôãBø øBëa äéä, לנגחו כדי האדם את רודף –Bèòáe ובעט – ÈÈÀÀÀÈ
האדם, íeîבו  Ba äNòå, בעיטתו ידי  על  בבכור  –èçLé äæ éøä ÀÈÈÂÅÆÄÀÙ

åéìòלהטיל התכוון  לא שהרי  זה, מום על הבכור  את לשחוט מותר  – ÈÈ
מום. íãàבו éãéa àáì ïééeàøä ïéîenä ìkלומר שאפשר  – ÈÇÄÈÀÄÈÙÄÅÈÈ

וכדומה ידו  נקטעה עינו, נסמית כגון  אותם, עשה minenשאדם yiy)
dlecb zg` oiry e` milbx yng lra oebk ,mc` icia `eal miie`x oi`y

,(dzxagníéðîàð ìàøNé íéòBø כהן של בהמתו  הרועה ישראל – ÄÄÀÈÅÆÁÈÄ
שהוא  בו , חושדים אנו ואין  מאליו; בבכור המום שנפל  להעיד נאמן 
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‡æéìèàa ïéøkîð íéLc÷nä éìeñt ìk,æéìèàa ïéèçLðå,àøèìa ïéì÷Lðå;øNònä ïîe øBëaä ïî õeç,ïúéðäL ¨§¥©ª§¨¦¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨¦©§¦©©£¥¤£¨¨¨

íéìòaì.ïéLc÷nä éìeñt–Lc÷äì ïúéðä.øBëaa äðî ãâðk äðî ïéì÷BLå. ©§¨¦§¥©ª§¨¦£¨¨¨©¤§¥§§¦¨¨§¤¤¨¨©§
·éànL úéaíéøîBà:íò ìàøNé äðné àGøBëaä ìò ïäkä.ìlä úéaïéøézî,éøëð elôàå.íc BæçàL øBëa, ¥©©§¦¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©©§¥¦¥©¦¦©£¦¨§¦§¤£¨¨

úî àeä elôà–íc Bì ïéæéwî ïéà;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà:æéwé,íeî Ba äNòé àHL ãáìáe;íàå £¦¥¥©¦¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦©¦¦§©¤©£¤§¦

:øùòîî úéòéáù äéìò øéîçã àëéà êëìä ,ïåéãô.df lre df lr ceygdíãà àäéù àåä ïðáøãîã ,úåøäèä ìò ãåùçã ïëù ìë àúééøåàãà ãåùçã ïåéë
:äøäèá ïéìåç ìëåà.zexdhd lr ceygy yie:àúééøåàãà ãéùç àì ïðáøãà ãéùçã ïàîã .úåøùòîå úéòéáùì ãåùç åðéàå ,ïðáøã

d`̀̀̀.oiycwend ileqt lkåá íéøëåîù ÷åù åðééäã ,ñéìèàá íéøëîð êëìä .àåä ùã÷äì äàðä úáåè ø÷åéá ïúåà ïéøëåî íà ,íåî íäá ìôðù íéùã÷
:ø÷åéá øëîð íùå ïéìåç øùá øàù.`xhila oilwypeíéãåôùë íéîãá íéôéñåî ø÷åéá åøëîì íéìåëéù êåúîã .ïéìåç øùá íéøëåî íéáö÷äù êøãë øëîäì

:ùã÷ää ïî íúåà.xyrnd one xekad on uegìèåðå åøëåî ïäëäå íãà ìëì ìëàð øåëá øùáã ,ïäëì åúàðä øåëá .íéìòáì ïúàðä ø÷åéá íéøëîð íàù
íäéìò åöô÷é àìù ô"òàå ,åúéáá àìà ,ñéìèàá ïøëîì ïéìåç âäðî ïäá âåäðì íéùã÷á ïðéìæìæî àì èåéãä úàðä íåùîå .øåëá ìù íéìòá éø÷ ïäëìå ,åéîã

:äá ïì úéì ãéñôé íàå ,ãîåàá àìà àøèéìá íéì÷ùð ïéàå .êë ìë íãà éðá.xekaa dpn cbpk dpn oilweyeäì÷ùðù ïéìåç øùá úëéúç åì ùé íàù
áéúë àìã íåùî ììë äøëîì øåñà øùòî úîäáå ,åøëåî åìéàë éæçéîã ,äðî ãâðë äðî íéì÷åù ïéà øùòî ìáà .äãâðë øåëá øùá ìå÷ùì ìåëé àøèéìá
àìå éç àì øëîð åðéà ìàâé àì åá øîàðù øùòî ,øëîð àåä ,äãôé àì åá øîàðù øåëá éøôñá åðéðùå ,ìàâé àì àìà øåëáá áåúëù êøãë äãôé àì äá

:íåî ìòá àìå íéîú àìå èåçù
aaaa.odkd mr l`xyi dpni `láéúëã ,íéðäë äìåëù äøåáç àìà øåëáä ìò ïéðîð ïéàù .íåî ìòá øåëá øùáî äøåáçá åîò ìåëàì(ç"é øáãîá)íøùáå

:àì ìàøùé ïéà íéðäë íåî ìòá ïéá íéîú ïéá øåëá óà ,àì ìàøùé ,ïéà íéðäë ÷åùå äæç äî ,ïéîéä ÷åùëå äôåðúä äæçë êì äéäéoixizn lld ziae
.ixkp elit`eáéúëã(á"é íéøáã)áéúëã àø÷å .éîð øåëá óà ,éøëð åìéôà ìéàå éáö äî ,ìéàëå éáöë(ç"é øáãîá),ïéîéä ÷åùëå äôåðúä äæçë êì äéäé íøùáå

:éòúùî à÷åã íéîú øåëáá.mc efg`y:íãä éåáéøî åá ïëúñî àåäù éìåçfiwn oi`.mc el oiìåäá íãàù êåúîã .íåî åá äùåò åðéàù íå÷îá åìéôàå
:íåî åá äùåòù íå÷îá ãáòîì éúà íåî åá äùåò ïéàù íå÷îá äéì úééøù éà ,åðåîî ìò.men ea dyri `ly calaeáéð åà åðæà ùàø ÷åãñé àìù

:íåî åá ùéù íå÷îá åìéôà ãáòîì éúà íåî åá ïéàù íå÷îá äéì úééøù àì éàã ïëù ìë ïðáø éøáñã .àôøäìå øåæçì ìëåé àìù íå÷îá åéúôùhegyi `l
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אותם  ופודים המוקדשים", "פסולי נקראים למזבח ונפסלו  מום בהם שנפל  קדשים

בכור  במכירת נוהגים שאין  ללמד  באה משנתנו  אדם. לכל  כחולין נאכלים והם

שיבואר . כפי שנפדו , המוקדשים פסולי  בשאר  כמו  מום בעל

íéLc÷nä éìeñt ìk,ונפדו מום בהם שנפל קדשים –ïéøkîð ÈÀÅÇËÀÈÄÄÀÈÄ
æéìèàa ïéèçLðå ,æéìèàaובשר בהמות בו  שמוכרים בשוק – ÈÄÀÄÀÄÀÈÄÈÄÀÄ

àøèìaחולין , ïéì÷Lðåבשר מוכרים שהקצבים כדרך  במשקל , – ÀÄÀÈÄÀÄÀÈ
קדשים. לביזוי חוששים ואין  øNònäחולין, ïîe øBëaä ïî õeçÄÇÀÄÇÇÂÅ

מום, בהם שנפל  בהמה, של –íéìòaì ïúéðäL בשוק כשנמכרים – ÆÂÈÈÈÇÀÈÄ
היינו  הבעלים, מהם נהנים חולין , בשר של  במחיר  דהיינו  ובמשקל ,

ב  שהוא בהמה,הכהן  מעשר  של  בעליו שהוא וישראל הבכור של  עליו
בשוק  אותם למכור בקדשים מזלזלים אין הבעלים הנאת ומשום

ובלי בבית הם נמכרים אלא חולין , בשר  שמוכרים כדרך ובמשקל 
אבל בזול. למכור שצריכים כך , ידי על שמפסידים פי על ואף משקל,

Lc÷äì ïúéðä ,ïéLc÷nä éìeñt בשוק אותם מוכרים שאם – ÀÅÇËÀÈÄÂÈÈÈÇÆÀÅ
פודים  גם כך ידי  ועל  חולין, בשר במחיר  ביוקר , הם נמכרים ובמשקל ,

ברישא, שנינו הלכך  נהנה; ההקדש  ונמצא ביוקר , ההקדש  מן אותם
שמוכרים  כדרך  בליטרא ונשקלים באיטליז  נמכרים המוקדשים שפסולי

חולין. øBëaaבשר  äðî ãâðk äðî ïéì÷BLå לו יש שאם – ÀÀÄÈÈÀÆÆÈÈÇÀ
כנגדה  לשקול  לו מותר  לו, ידוע שמשקלה חולין  בשר של חתיכה

בכור בשר בדרך בדרך בדרך בדרך חתיכת שמפרששמפרששמפרששמפרש יחיחיחיח א א א א ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

מכלאחרתאחרתאחרתאחרת);););); בליטרא, נשקל  אינו הבכור שבשר לעיל  ששנינו ואף

לבכור. ביזוי  משום זה בכגון  שאין לשקול, מותר מנה כנגד מנה מקום
שמעשר לפי  לשקול , אסור מנה כנגד  מנה אף בהמה במעשר אבל 

בו  שכתוב בכור , דרשו : שכן כלל, נמכר אינו יז יז יז יז ):):):):בהמה יח יח יח יח ,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

עז בכור או  כבש  בכור  או שור בכור  dctz"אך  `l בו נפל אם ,"

בו  שכתוב בהמה מעשר  אבל נמכר , הריהו לג לג לג לג ):):):):מום כז כז כז כז ,,,, "לא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
ברם, מום. בעל  ולא תמים ולא שחוט ולא חי  לא נמכר  אינו  ָיגאל",
אלא  מכירתו  נאסרה לא התורה מן  שכן אסמכתא, אלא אינה זו  דרשה

חי טובטובטובטוב");");");");תמים יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  אינו ((((עייןעייןעייןעיין כלל, נמכר  שאינו שאמרנו וזה
ומן  הבכור מן  "חוץ במשנתנו : לעיל ששנינו  ומה מדרבנן. אלא

נמכר אבל בשוק נמכר  אינו  בהמה מעשר  שאף ומשמע המעשר",

יתומים  של  בהמה במעשר  שמדובר בגמרא, מתורץ בעליו , בבית הוא
יתומים של  אבידה השבת ומשום מום, בו elk`lשנפל mileki oi`y)

lwzi xyade ,elek(lw למכרו חכמים להם בבבב).).).).התירו לאלאלאלא,,,, ((((בכורות בכורות בכורות בכורות 
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מום  בעל  בכור  על  להימנות לישראל מותר אם א) דברים: בשני  דנה משנתנו
כדי דם, להקזת וזקוק שחלה תם בכור ב) באכילתו. עמו  להשתתף כהן , שבידי

מום. בו  ולעשות דם לו  להקיז  מותר אם ממיתה, להצילו 

øBëaä ìò ïäkä íò ìàøNé äðné àG :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÈÆÄÀÈÅÄÇÙÅÇÇÀ
לאכול– ישראל יזמין  לא הכהן, בעליו  ושחטו מום בו  שנפל בכור 

הבכור על  נימנים שאין  לפי בגמרא, הטעם ומבואר  הבכור ; מבשר עמו
שכתוב כהנים, שכולה חבורה יח יח יח יח ):):):):אלא יח יח יח יח ,,,, לך((((במדבר במדבר במדבר במדבר  יהיה "ובשרם

אלא  נאכלים אינם ושוק חזה מה – הימין " וכשוק התנופה כחזה
לכהנים. אלא נאכל אינו  מום, בעל  ובין תם בין  בכור, אף לכהנים,

ïéøézî ìlä úéaמבשר בחבורה הכהן  עם שיאכל  ישראל  להזמין  – ÅÄÅÇÄÄ
מום, בעל  éøëðבכור  elôàå,מום בעל בכור על להימנות מותר – ÇÂÄÈÀÄ

מום בעל בבכור  נאמר  כבכבכבכב):):):):שכן טוטוטוטו,,,, כצבי((((דבריםדבריםדבריםדברים תאכלנו ... "בשעריך
מום  בעל בכור אף נכרי , אפילו  ואיל צבי מה למדים: ומכאן  וכאיל",

שכתוב ומה נכרי. יח יח יח יח ):):):):אפילו יחיחיחיח,,,, כחזה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לך  יהיה "ובשרם
מדבר. הכתוב תמים בבכור  הימין ", וכשוק BæçàLהתנופה øBëaÀÆÂÈ

íc,דם ריבוי  מחמת שחלה –úî àeä elôà, לו יקיזו לא אם – ÈÂÄÅ
äãeäé éaø éøác ;íc Bì ïéæéwî ïéà שמא הוא, שחושש – ÅÇÄÄÈÄÀÅÇÄÀÈ

לו , להקיז  אסור  מום בו עושים שאין  במקום ואפילו מום; בו  יעשה

בו  עושה שאין במקום לו נתיר  אם ממונו, על בהול  שאדם שמתוך 
מום בו שעושה במקום אף להקיז  יבוא בבבב).).).).מום, יא יא יא יא ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

æéwé :íéøîBà íéîëçåלהקיז מותר דם,– àHLלו ãáìáe ÇÂÈÄÀÄÇÄÄÀÇÆ
íeî Ba äNòé,סוברים חכמים מום. בו שיעשה במקום יקיז  שלא – ÇÂÆ

להקיז  שיבוא שכן  כל מום, בו עושה שאין במקום לו  נתיר לא שאם
שאינו  במקום להקיז  התירו  ולפיכך  מום, בו שיעשה במקום אפילו

מום. בו  íeîעושה Ba äNò íàå,הדם הקזת ידי  על –äæ éøä ÀÄÈÈÂÅÆ
åéìò èçLé àG, בו הטילו והוא הואיל  זה, מום על  הבכור  את – ÄÀÙÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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eìëà–øáwé øNaä,íéîcä úà íäì øéæçé àeäå.døëîe äøtä úà èçBMä ïëå,äôøè àéäL òãBðå,eìëàM äî ¨§©¨¨¦¨¥§©£¦¨¤¤©¨¦§¥©¥¤©¨¨§¨¨§©¤¦§¥¨©¤¨§
–eìëà,íéîcä úà íäì øéæçéå;eìëà àHM äîe–øNaä úà Bì eøéæçé ïä,íéîcä úà íäì øéæçé àeäå. ¨§§©£¦¨¤¤©¨¦©¤¨§¥©£¦¤©¨¨§©£¦¨¤¤©¨¦

íéøëpì eäeøëî,íéáìkì eäeìéhä Bà–äôøhä éîc Bì eîlLé. §¨©¨§¦¦¦©§¨¦§©§§¥©§¥¨
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìò:äîbôðñeçqä ïî Bðæà,øBòä ïî àG ìáà;ä÷cñð,ìò óààHL ét ©¥¦£¦¤©§¦§§¨¨§¦©§£¨¦¨¦§§¨©©¦¤
äøñç;äðéLøë àGî äáwð,äLáiL Bà.äLáé àéä Bæéà?íc útè äàéöBî dðéàå á÷pzL ìk.ílLî ïa éñBé éaø ¨§¨¦§¨§©§¦¨¤¨§¨¥¦§¥¨¨¤¦¨¥§¥¨¦¨¦©¨©¦¥¤§ª¨
øîBà:úëøôð àäzL äLáé. ¥§¥¨¤§¥¦§¤¤
·áwpL ïéò ìL ñéø,íbôpL,÷cñpL;÷c åéðéòa éøä,ìeláz,Lçð ïBælç,áðòå.ìeláz eäæéàå?÷ñBtä ïáì ¦¤©¦¤¦©¤¦§©¤¦§©£¥§¥¨©§©¦¨¨¨§¥¨§¥¤§©¨¨©¥

ñðëðå àøéqaøBçMa.ïála ñðëðå øBçMa–íeî Bðéà,ïála ïéîeî ïéàL. ©¦¨§¦§¨©¨©¨§¦§¨©¨¨¥¤¥¦©¨¨

:øåñéà.edexknàì øåëá éáâå .øúåîä úà íäì øéæçé àåäå ,ìåæá úøëîð àéäù åîë äôéøè éîã åì åîìùé ,àøåñéà íäì íøâ àìå ìéàåä ,éøëðì íéç÷åìä
:äàðäá øåñà íéîú øåëáã ,íéøëðì åäåøëî éðú

e`̀̀̀.dnbtp .oinen el` lr:ïøåôö äá øåâçúù éãë äîéâô øåòéùå .ïåøñç àìá éîð òîùî ÷ãñ ìáà .ïåøñç àìá äîéâô ïéà.qegqdïéøå÷ù ïæåàä êåðú
:æ"òìá íåøðè.xerd on `l la`:ïæåà ìù äëø äéìà åðééä øåò éàäå .àîåî éåä àìå àéøá øãä øåòã.dpiyxk `eln dawipøåòéù á÷ðä ììçá ùéù

:íåî äæ éøä ,äðéùøë ìù øéâøâ øåòéùë åììçá óøèöäì éãë ïìåëá ùé íà ,ìåâò ïéá êåøà á÷ðäù ïéá ,äðéùøë ìù øéâøâ.zkxtp `dzyíéëåøéô úéùòð
áéúëã ,éàø÷î ïðéôìé øåëáä úà ïäéìò ïéèçåùù ïéúéðúîá áéùçã ïéîåî éðä ìëå .éñåé 'øë äëìä ïéàå .äá íéùîùîîùë íéúéúôå(å"è íéøáã)åá äéäé éëå

ìë óà ,øæåç åðéàå éåìâáù ïéîåî ùøåôî èøôä äî .èøôä ïéòë àìà ïã äúà éà ,ììëå èøôå ììë .ììëå øæç ,òø íåî ìë .èøô ,øåò åà çñô .ììë ,íåî
:øæåç åðéàå éåìâáù ïéîåî

aaaa.oir ly qix:ïéò ìù óòôò.eipira ixdåéðéòá ùéù éøä øîåìë.wc:æ"òìá à"ìéè.ygp ,oeflgøîåðî éåùòù ùçð åäøå÷å ,ùçð åðééä ïåæìç åðééä
ïøåôöäù êøãë ïéòä úà äôåç àåäù éôì ,àøôè ïøåôöì ïéøå÷ù åîë ,àøôè éáøòá åì ïéøå÷å ,ïéòáù øåçùä ïî úö÷ äôåçå êùîðä óñåð øùá àåäå .ùçðë

:òáöàä øùá äôåç.apire:áðò ìù øéâøâë åðéòá ùéù.`xiqa wqetd oalèåç íàå .äàá ïéòä úéàøî íùîù øåçùä áéáñ ïéòáù äøåù åðééä àøéñ
:íåî éåä øåçùá ñðëðå äøåù äúåà ÷ñåôå ïéòáù ïáìä ïî àöåé ïáì.oala qpkpe xegyñðëðå àøéñá ÷ñåôå ïéòáù øåçùä ïî àöåé øåçù ãçà èåç íà

`xephxa yexit

נמצא  אפילו ועוד, מום. בו שאין בחזקת סתמו מום, בו  שיש שאפשר 
בהנאה  אסור הוא הרי  מומחה, פי  על שלא שנשחט כיון  מום, בו

כמותו שהלכה ג), ד , (לעיל מאיר רבי על על על על כדברי  עיניםעיניםעיניםעינים"""" מאירתמאירתמאירתמאירת ("("("("ספרספרספרספר

רלד רלד רלד רלד ).).).). משפט משפט משפט משפט  חושןחושןחושןחושן ערוךערוךערוךערוך døëîeשלחןשלחןשלחןשלחן äøtä úà èçBMä ïëå– ÀÅÇÅÆÇÈÈÀÈÈ
בשרה, את äôøèומכר àéäL òãBðå בודאי שנטרפה äî((((שם שם שם שם ),),),),– ÀÇÆÄÀÅÈÇ

eìëàM– הלקוחות –íéîcä úà íäì øéæçéå ,eìëà והקצב – ÆÈÀÈÀÀÇÂÄÈÆÆÇÈÄ
לעיל. שבארנו  מהטעם הדמים, את ללקוחות eìëàיחזיר  àHM äîeÇÆÈÀ

בידם, עדיין  ונמצא –øNaä úà Bì eøéæçé ïä יחזירו הלקוחות – ÅÇÂÄÆÇÈÈ
הבשר, את íéîcäלקצב úà íäì øéæçé àeäå.מהם שקיבל – ÀÇÂÄÈÆÆÇÈÄ

íéáìkì eäeìéhä Bà ,íéøëpì eäeøëî מכרו הלקוחות אם – ÀÈÇÈÀÄÄÄÇÀÈÄ
לכלבים, שהאכילוהו  או  לגויים הבשר  äôøhäאת éîc Bì eîlLéÀÇÀÀÅÇÀÅÈ

מהם  שקיבל  הדמים, מן להם מנכה שהקצב כלומר בזול, שנמכרת –
בדין  – העודף. את להם ומחזיר  הטריפה, בשר דמי את הבשר , בעד 

המשנה נקטה לא מצויהבכור זה שאין לפי לנכרים"... "מכרוהו 
לכלבים יאכילוהו או לגויים הבכור  מבשר  ימכרו  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות שישראל

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום 

א ה נ ש מ ר ו א ב

(דברים  בבכור  כתוב שכן  הבכור; את עליהם ששוחטים מומים לפרט בא זה פרק
אֿלהיך. לה' תזבחנו  לא רע, מום כל עור או  פסח מום בו  יהיה "וכי  כא): ֵטו ,
לפיסח  הדומה מום שכל וכלל ", ופרט ב"כלל מכאן , ולמדים תאכלנו "... בשעריך

הבכור  את עליו  שוחטים ומתרפא, חוזר ואינו שבגלוי  מום והיינו עיוור, (oiirאו
.(` ,fl zexeka `xnb.באוזן מומים ארבעה מונה משנתנו –

øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìòאחד בו  שיש  בכור  – ÇÅÄÂÄÆÇÀ
ולאכלו: לשחטו  מותר להלן  המפורטים Bðæàמהמומים äîbôð– ÄÀÀÈÈÀ

מבואר ושיעורו חסרון, בלא "פגימה" שאין  חסרון, שם שיש היינו 
oxetv"בגמרא: da xebgzy ick"הרי האוזן  על  צפורן  (שכשמעבירים

זו ), בפגימה מתעכבת ñeçqäהיא ïîהגדר והיינו  התנוך , הוא – ÄÇÀ
האוזן שבתוך כהנים כהנים כהנים כהנים ),),),),האמצעי  øBòä((((תורת תורת תורת תורת  ïî àG ìáà המקיף – ÂÈÄÈ

האוזן  ומתרפאת.((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),את חוזרת בעור  פגימה –ä÷cñðשכן ÄÀÀÈ
הסחוס, שנסדק היינו  äøñçהאוזן, àHL ét ìò óà באוזן שאין  – ÇÇÄÆÈÀÈ

בלבד. סדק אלא חסרון  äðéLøëכל  àGî äáwðבחלל שיש  – ÄÀÈÀÇÀÄÈ
שהנקב  בין קטנית); (מין כרשינה של גרגיר  כשיעור שבסחוס הנקב

כשיעור בחללו להצטרף כדי בכולו יש  אם עגול , שהוא בין ארוך 
מום זה הרי כרשינה, של  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),גרגיר  äLáiL((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; Bà– ÆÈÀÈ

dðéàåהאוזן . á÷pzL ìk ?äLáé àéä Bæéàíc útè äàéöBî ÅÄÀÅÈÈÆÄÈÅÀÅÈÄÈÄÇÈ
ומום  יבשה, אוזן זו הרי  דם, ממנה יוצא אין האוזן  את שכשנוקבים –

úëøôðהוא. àäzL äLáé :øîBà ílLî ïa éñBé éaø– ÇÄÅÆÀËÈÅÀÅÈÆÀÅÄÀÆÆ
בה. כשממשמשים nw`.לפירורים `pzk dklde

y c e w z a y
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שבעין. מומים מונה משנתנו 

ïéò ìL ñéøהקדמי בחלק הנמצא עור  כסוי  והוא עין, של עפעף – ÄÆÇÄ
העין , אלו cñpL÷אוíbôpL,אוáwpL,של  מומים שלושה – ÆÄÇÆÄÀÇÆÄÀÇ

בתורה האמור "חרוץ" בכלל והם שהוא, בכל כב כב כב כב ;;;;שיעורם כבכבכבכב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

דדדד);););); ז ז ז ז ,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש ביאתביאתביאתביאת הל הל הל הל '''' åéðéòaרמברמברמברמב""""ם ם ם ם  éøä, בעינו שיש  הרי –÷c ÂÅÀÅÈÇ
או שבעין, בשחור קרום –ìelázאו להלן, כמבואר –Lçð ïBælç ÀÇÄÈÈÈ

הם שבעין  אחד מום של שמות שני  שיוצא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– יתיר בשר והוא

שבעין  השחור  מן מעט וחופה נחש((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בעין או  חלזון ונקרא
מפרשים: ויש  מום; אותו של  צורתו  שלoeflgמשום שורה הוא

בשחור העוברת בליטה áðòå((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד),),),),אדמימות בעינו  שיש  או  – ÀÅÈ
ענב. של  כגרגיר àøéqaעגולה ÷ñBtä ïáì ?ìeláz eäæéàåÀÅÆÀÇÈÈÇÅÇÄÈ

øBçMa ñðëðå העין אישון את המקיף העיגול  היינו  "סירא" – ÀÄÀÈÇÈ
,(oird rvn`ay xegyd) מפסיק שבעין  הלבן  מן  הנמשך לבן חוט ואם

זה  הרי  בלבן, מעורב השחור שנמצא עד באישון, ונכנס הסירא את
האדם מומי בין  בתורה נזכר  והוא ככככ).).).)."תבלול ", כאכאכאכא,,,, בגמרא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

העין ". את המבלבל דבר  "תבלול "? לשון  "מה øBçMaÇÈמבואר :
ïála ñðëðå ונכנס שבעין השחור  מן  יוצא שחור חוט אם אבל – ÀÄÀÈÇÈÈ

ïálaבלבן , ïéîeî ïéàL ,íeî Bðéà הוא העין  שעיקר לפי  – ÅÆÅÄÇÈÈ
הלבן . ולא השחור 
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íéðîàð ìàøNé,íéðîàð ïðéà íéðäk íéòBøå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:Bøáç ìL ìò àeä ïîàð,ïîàð Bðéàå ¦§¨¥¤¡¨¦§¦Ÿ£¦¥¨¤¡¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥¤¡¨©¤£¥§¥¤¡¨
Bîöò ìL ìò.øéàî éaøøîBà:øác ìò ãeLçä–Bðc àG,Bãéòî àGå. ©¤©§©¦¥¦¥¤¨©¨¨¨§§¦

‰øîBì ïäkä ïîàð:àeä íeî ìòáe äæ øBëa éúéàøä.øNònä éîeî ìò íéðîàð ìkä.Bðéò úéîñpL øBëa, ¤¡¨©Ÿ¥©¤§¥¦§¤©©©Ÿ¤¡¨¦©¥©©£¥§¤¦§¥¥
Bãé äòè÷pL,Bìâø äøaLpL–ét ìò èçMé äæ éøäGLúñðkä éða äL.éñBé éaøøîBà:elôàíéøNò íL Lé ¤¦§§¨¨¤¦§§¨©§£¥¤¦¨¥©¦§¨§¥©§¤¤©¦¥¥£¦¤¨¤§¦

GLeäL,äçîî ét ìò àlà èçMé àG. §¨¦¨¥¤¨©¦ª§¤
ÂBøëîe øBëaä úà èçBMä,eäàøä àHL òãBðå,eìëàM äî–eìëà,íéîcä úà íäì øéæçé àeäå;àHM äîe ©¥¤©§§¨§©¤¤§¨©¤¨§¨§§©£¦¨¤¤©¨¦©¤

åðèçùéù éãë åøéúäì àáå ø÷ùî äæ äòåøå äðååëá íåîä äæ àá íãà é"ò àîù äéì ïðéãùç àìå .åîåîá ïäëä åéìòá åðìëàéå åòøà íäéìàîù ïäë ìù
ðìéëàéå ïäë åáøø÷ùéù ïðéùééç àì åæë úèòåî äîéâììã ,äéì ïðéãùç àì éëäá ,åðîî åì ïúåð ïäëäùë íåî ìòá øåëáä ïî ìåëàì øúåî ìàøùéäù ,åðîî ä

:ãáìá äîéâì úàðä øåáòá äøéáò øåáòéå äòåøä.mipdk mirexàåäù äòåø ïäë éàä ãùçðã .ìàøùé ìù ïúîäá íéòåøùë íéðîàð ïéà íéðäë íäù íéòåø
ïðéùééçã ,øçà ïäë ìù øåëáä ìò ãéòäì ïîàð ïéà äòåø ïäëã ä"äå .àðéøçà ïäëì äéáäéå éãéãì éáø ÷éáù àì ,äòåø éàä øîà øîéîã ,íåî åá ìéèä åîöò

:íåî åá ìôð åéìàîù éðãéòéå äæ ïäë àáéå íåî åá ìéèàå íú øåëá ìàøùé éì ïúéùë éì ìîåâ àäéå åéùëò åðãéòà øáñã ,íéìîåâìl`ilnb oa oerny oax
.envr ly lr on`p epi`e exiag ly lr `ed on`p xne`,ìàøùé åì åðúð øáëù åîöò øåëá ìò àìà íéðäë åãùçð àìã øáñå ,àî÷ àðúà âéìô â"áùø

:åéìò åãùçð àì øçà ïéá åáø ïéá åøéáç ìù ìò ìáà.ecirn `le epc `l xaca ceygd lk xne` xi`n iaxøéàî 'øìã ,àî÷ àðúì øéàî 'ø ïéá àëéàå
,ïäë ìù åøåëá ìò ãéòäì ïîàð åðéà ïäë à÷åã ÷"úìå .åá ìéòåî ïéà ïäë åðéàù åìéôà ãçà ãòå ,åéìò ãéòäì ÷åùä ïî íéðù êéøö íåî åá ìôðù ïäë øåëá
åîöò ìù ìò äéôåâ åäéà à÷åãã ,íéðîàð ïäë ìù åúéá éðáå åéðá åìéôà øîåà â"áùøå .åøéúäì ïîàð ãéòî ãçà åìéôà ïäë åðéàù ìáà ,íéìîåâì ïðéùééçã

:â"áùøë äëìäå .åôåâë àéäù éðôî úðîàð äðéà éîð åúùàå .ïîàð åðéà
dddd.df xeka izi`xdåøëîì éãë øåëáá íåî ìéèäì íéãåùç íéðäëäù .åá åìéèä àìù íéãò åì åéäéù ãáìáå ,åèçåùå àåä òåá÷ íåîù éì øîàå ,íëçì

àåäù øåëáä íåî ìò ïåãì ïîàð äçîåî àåäù ïäëå .òåá÷ àåäù øáåò íåî ìò øîåìå õåçá íéîéîú íéùã÷ ìåëàì ïéãåùç ïéà ìáà ,ïéìåçë åìéëàäìå
àì ééåìâàì àãéáòã àúìîå ,åàì íà åîåîá ìàøùé åì åðúð íà úåìâäì éåùò àåäù ,åîåîá ìàøùé éì ïúð äæ øåëá øîåì ïäëä ïîàð ïëå .åøéúäìå òåá÷

:éùðà äá éø÷ùî.xyrnd inen lr mipn`p lkdøùòî úîäáá äùòðù íåî ìò øîåì íéðîàð ìëäå .ìàøùéë äîäá øùòî ùéøôäì íéáééç íéðäëä
:íåî ìòá øùòîä àöîðå øùòéù íãå÷ äéøãò äéìåëá àîåî äéá éãù éòá éàã åâî .íéìòáä åìéôàå ,äéä äðååëá àìùã.eci drhwpy epir zinqpy

:÷äáåî íåî åðééäã.zqpkd ipa,äçîåî ô"ò àìà èçùð åðéà äçîåî ãéçé ùéù íå÷îá ìáà ,äçîåî ãéçé ïéàù íå÷îá éìéî éðäå .íéîëç ïðéàù øîåìë
:íéìéòåî úåèåéãä äùìù ïéà äçîåî ãéçé ùéù íå÷îáù íéøãð úøôäã àéîåã .÷äáåî íåîá åìéôàå.dylye mixyr my eid elit`ïéøãäðñ äúéä åìéôà

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äçîåî íù äéäéù ãò ,÷äáåî íåîá åìéôàå íäéô ìò èçùð åðéà ,øåëáä éîåî øéúäì úåùø ìèðù ãçà íù ïéàå íå÷îá
eeee.xekad z` hgeyd:íëçì åäàøä àìù åðì òãåðå åøùáî øëîå.elk`y dn:åìëà íéç÷åìä.mincd z` mdl xifgieøùá íìéëàäù .ñð÷ íåùî

`xephxa yexit

משקר, והוא המום את בו  הטיל  אחר שאדם או המום, את בו  הטיל

כזו  מועטת לגימה שמשום ממנו , ויאכילנו ישחטנו הכהן  שרבו כדי 
ישקר. לא ואף איסור  הרועה יעשה íéðäkלא íéòBøå רועים אבל – ÀÄÙÂÄ

כהנים, íéðîàðשהם ïðéà אינם ישראל, של  בהמתם רועים הם אם – ÅÈÆÁÈÄ
עצמם  שהם בהם שחושדים מאליו, מום בבכור  שנפל  להעיד  נאמנים

לכהן  הדין  והוא הבכור. את הבעלים להם שיתנו כדי  המום את עשו 
בהמתו  רועה שהוא בין אחר, כהן של  הבכור  על להעיד  נאמן  שאינו 

עכשיו , אעידנו  הוא: שסובר לגומלים, שחוששים רועה, שאינו  ובין
כהן  ויבוא מום, בו  ואטיל תם בכור ישראל לי  כשיתן לי יגמול  והוא

המום בו נפל  שמאליו  ויעידני ìàéìîb((((רשרשרשרש""""יייי).).).).זה ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
àeä ïîàð :øîBà,הכהן –Bøáç ìL ìò,אחר בין  רבו בין – ÅÆÁÈÇÆÂÅ

מאליו , המום בו  שנפל מום בעל  בכורו על ðלהעיד Bðéàåìò ïîà ÀÅÆÁÈÇ
Bîöò ìLשהוא הבכור על שמעון – רבן  מישראל. כבר  קיבל עצמו ÆÇÀ

על אלא כהנים נחשדו שלא וסובר קמא תנא על  חולק גמליאל  בן

כלל. נחשדו לא חברם של  הבכור  על  אבל להם, שניתן  éaøÇÄהבכור 
Bãéòî àGå Bðc àG ,øác ìò ãeLçä :øîBà øéàî כהן – ÅÄÅÆÈÇÈÈÈÀÀÄ

בבכור מום להטיל zeniyהחשוד cr ea lthl lecb gxeh el yiy iptn)
מאליו .טור טור טור טור ),),),), מום בו  שנפל אחר, של בכורו על להעיד  גם נאמן  אינו

תנא  שלדעת הוא, מאיר לרבי קמא תנא בין שההבדל מבואר, בגמרא
נאמנים  השוק מן  כהנים שני  אבל  נאמן, אינו  כהן רועה דווקא קמא

אבל מאליו. המום בו  שנפל כהן  שביד מום בעל בכור  על  להעיד 
להעיד. נאמנים אינם הבכור , על  כהנים שנחשדו  כיון  מאיר , רבי לדעת

,l`ilnb oa oerny oaxk dklde.אחרים של  על  להעיד נאמן שכהן
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äæ øBëa éúéàøä :øîBì ïäkä ïîàð,למומחה –íeî ìòáe ÆÁÈÇÙÅÇÆÀÅÄÀÆÇÇ
àeä,לשחטֹו לי  ומותר קבוע מום בו  שיש המומחה לי שאמר  –

הוא  חשוד שאמנם המום, את בו  הטיל  שלא עדים לו  שיהיו  ובלבד 

לשחוט  חשוד אינו  אבל  כחולין , למכרו כדי בבכור  מום להטיל הכהן 
כרת. איסור  שהוא לעזרה, מחוץ תם éîeîבכור ìò íéðîàð ìkäÇÙÆÁÈÄÇÅ

øNònäומותר מאליו  במעשר  המום שנפל להעיד  בהמה, של – ÇÇÂÅ
אילו  שהרי  המום, את בו  שהטיל בו חושדים ואין  מקום, בכל לאכלו 

ונמצא  שעישרו  קודם העדר  בכל מום להטיל  יכול  היה רוצה היה
המום  בו שנפל  לומר  הוא נאמן הלכך מתחילתו, מום בעל המעשר

מאליו. Bðéò,עכשיו úéîñpL øBëa אוBãé äòè÷pL רגלו – ÀÆÄÀÅÅÆÄÀÀÈÈ
או  Bìâøהקדמית, äøaLpL מובהקים מומים אלו שכל האחורנית; – ÆÄÀÀÈÇÀ
הם, GLוגלויים ét ìò èçMé äæ éøäúñðkä éða äLמיושבי – ÂÅÆÄÈÅÇÄÀÈÀÅÇÀÆÆ

אמורים? דברים במה לבכורות. מומחים שאינם פי על  אף הכנסת, בית
נשחט  אינו מומחה יחיד  שיש במקום אבל מומחה; יחיד  שאין במקום

וגלוי  מובהק במום ואפילו המומחה, פי על  éñBé((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אלא éaøÇÄÅ
GLe íéøNò íL Lé elôà :øîBàäL מקום באותו יש אפילו – ÅÂÄÆÈÆÀÄÀÈ

במומם, בכורות להתיר רשות שנטל  אחד ביניהם ואין קטנה סנהדרין
èçMé àG,מובהק במום ואפילו  פיהם על –äçîî ét ìò àlà ÄÈÅÆÈÇÄËÀÆ

שבארץ  סמוכים דין  מבית או מהנשיא רשות שנטל בכורות, למומי –
בכורות. להתיר  nw`.ישראל `pzk dklde

i y y m e i
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Bøëîe øBëaä úà èçBMä, מבשרו ומכר –eäàøä àHL òãBðå ÇÅÆÇÀÀÈÀÇÆÆÀÈ
למומחה, –eìëàM äî, אצלו שקנו  הבשר  מן הלקוחות –,eìëà ÇÆÈÀÈÀ

íéîcä úà íäì øéæçé àeäå שהאכילם על חכמים שקנסוהו – ÀÇÂÄÈÆÆÇÈÄ
איסור. øáwéבשר øNaä ,eìëà àHM äîeהבשר מן הנשאר  – ÇÆÈÀÇÈÈÄÈÅ

לקברו , צריך  אכלוהו , לא שעדיין  הלקוחות, íäìביד øéæçé àeäåÀÇÂÄÈÆ
íéîcä úàפי על ואף בהנאה. שאסור בשר  להם מכר שהרי – ÆÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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eìëà–øáwé øNaä,íéîcä úà íäì øéæçé àeäå.døëîe äøtä úà èçBMä ïëå,äôøè àéäL òãBðå,eìëàM äî ¨§©¨¨¦¨¥§©£¦¨¤¤©¨¦§¥©¥¤©¨¨§¨¨§©¤¦§¥¨©¤¨§
–eìëà,íéîcä úà íäì øéæçéå;eìëà àHM äîe–øNaä úà Bì eøéæçé ïä,íéîcä úà íäì øéæçé àeäå. ¨§§©£¦¨¤¤©¨¦©¤¨§¥©£¦¤©¨¨§©£¦¨¤¤©¨¦

íéøëpì eäeøëî,íéáìkì eäeìéhä Bà–äôøhä éîc Bì eîlLé. §¨©¨§¦¦¦©§¨¦§©§§¥©§¥¨
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìò:äîbôðñeçqä ïî Bðæà,øBòä ïî àG ìáà;ä÷cñð,ìò óààHL ét ©¥¦£¦¤©§¦§§¨¨§¦©§£¨¦¨¦§§¨©©¦¤
äøñç;äðéLøë àGî äáwð,äLáiL Bà.äLáé àéä Bæéà?íc útè äàéöBî dðéàå á÷pzL ìk.ílLî ïa éñBé éaø ¨§¨¦§¨§©§¦¨¤¨§¨¥¦§¥¨¨¤¦¨¥§¥¨¦¨¦©¨©¦¥¤§ª¨
øîBà:úëøôð àäzL äLáé. ¥§¥¨¤§¥¦§¤¤
·áwpL ïéò ìL ñéø,íbôpL,÷cñpL;÷c åéðéòa éøä,ìeláz,Lçð ïBælç,áðòå.ìeláz eäæéàå?÷ñBtä ïáì ¦¤©¦¤¦©¤¦§©¤¦§©£¥§¥¨©§©¦¨¨¨§¥¨§¥¤§©¨¨©¥

ñðëðå àøéqaøBçMa.ïála ñðëðå øBçMa–íeî Bðéà,ïála ïéîeî ïéàL. ©¦¨§¦§¨©¨©¨§¦§¨©¨¨¥¤¥¦©¨¨

:øåñéà.edexknàì øåëá éáâå .øúåîä úà íäì øéæçé àåäå ,ìåæá úøëîð àéäù åîë äôéøè éîã åì åîìùé ,àøåñéà íäì íøâ àìå ìéàåä ,éøëðì íéç÷åìä
:äàðäá øåñà íéîú øåëáã ,íéøëðì åäåøëî éðú

e`̀̀̀.dnbtp .oinen el` lr:ïøåôö äá øåâçúù éãë äîéâô øåòéùå .ïåøñç àìá éîð òîùî ÷ãñ ìáà .ïåøñç àìá äîéâô ïéà.qegqdïéøå÷ù ïæåàä êåðú
:æ"òìá íåøðè.xerd on `l la`:ïæåà ìù äëø äéìà åðééä øåò éàäå .àîåî éåä àìå àéøá øãä øåòã.dpiyxk `eln dawipøåòéù á÷ðä ììçá ùéù

:íåî äæ éøä ,äðéùøë ìù øéâøâ øåòéùë åììçá óøèöäì éãë ïìåëá ùé íà ,ìåâò ïéá êåøà á÷ðäù ïéá ,äðéùøë ìù øéâøâ.zkxtp `dzyíéëåøéô úéùòð
áéúëã ,éàø÷î ïðéôìé øåëáä úà ïäéìò ïéèçåùù ïéúéðúîá áéùçã ïéîåî éðä ìëå .éñåé 'øë äëìä ïéàå .äá íéùîùîîùë íéúéúôå(å"è íéøáã)åá äéäé éëå

ìë óà ,øæåç åðéàå éåìâáù ïéîåî ùøåôî èøôä äî .èøôä ïéòë àìà ïã äúà éà ,ììëå èøôå ììë .ììëå øæç ,òø íåî ìë .èøô ,øåò åà çñô .ììë ,íåî
:øæåç åðéàå éåìâáù ïéîåî

aaaa.oir ly qix:ïéò ìù óòôò.eipira ixdåéðéòá ùéù éøä øîåìë.wc:æ"òìá à"ìéè.ygp ,oeflgøîåðî éåùòù ùçð åäøå÷å ,ùçð åðééä ïåæìç åðééä
ïøåôöäù êøãë ïéòä úà äôåç àåäù éôì ,àøôè ïøåôöì ïéøå÷ù åîë ,àøôè éáøòá åì ïéøå÷å ,ïéòáù øåçùä ïî úö÷ äôåçå êùîðä óñåð øùá àåäå .ùçðë

:òáöàä øùá äôåç.apire:áðò ìù øéâøâë åðéòá ùéù.`xiqa wqetd oalèåç íàå .äàá ïéòä úéàøî íùîù øåçùä áéáñ ïéòáù äøåù åðééä àøéñ
:íåî éåä øåçùá ñðëðå äøåù äúåà ÷ñåôå ïéòáù ïáìä ïî àöåé ïáì.oala qpkpe xegyñðëðå àøéñá ÷ñåôå ïéòáù øåçùä ïî àöåé øåçù ãçà èåç íà
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נמצא  אפילו ועוד, מום. בו שאין בחזקת סתמו מום, בו  שיש שאפשר 
בהנאה  אסור הוא הרי  מומחה, פי  על שלא שנשחט כיון  מום, בו

כמותו שהלכה ג), ד , (לעיל מאיר רבי על על על על כדברי  עיניםעיניםעיניםעינים"""" מאירתמאירתמאירתמאירת ("("("("ספרספרספרספר

רלד רלד רלד רלד ).).).). משפט משפט משפט משפט  חושןחושןחושןחושן ערוךערוךערוךערוך døëîeשלחןשלחןשלחןשלחן äøtä úà èçBMä ïëå– ÀÅÇÅÆÇÈÈÀÈÈ
בשרה, את äôøèומכר àéäL òãBðå בודאי שנטרפה äî((((שם שם שם שם ),),),),– ÀÇÆÄÀÅÈÇ

eìëàM– הלקוחות –íéîcä úà íäì øéæçéå ,eìëà והקצב – ÆÈÀÈÀÀÇÂÄÈÆÆÇÈÄ
לעיל. שבארנו  מהטעם הדמים, את ללקוחות eìëàיחזיר  àHM äîeÇÆÈÀ

בידם, עדיין  ונמצא –øNaä úà Bì eøéæçé ïä יחזירו הלקוחות – ÅÇÂÄÆÇÈÈ
הבשר, את íéîcäלקצב úà íäì øéæçé àeäå.מהם שקיבל – ÀÇÂÄÈÆÆÇÈÄ

íéáìkì eäeìéhä Bà ,íéøëpì eäeøëî מכרו הלקוחות אם – ÀÈÇÈÀÄÄÄÇÀÈÄ
לכלבים, שהאכילוהו  או  לגויים הבשר  äôøhäאת éîc Bì eîlLéÀÇÀÀÅÇÀÅÈ

מהם  שקיבל  הדמים, מן להם מנכה שהקצב כלומר בזול, שנמכרת –
בדין  – העודף. את להם ומחזיר  הטריפה, בשר דמי את הבשר , בעד 

המשנה נקטה לא מצויהבכור זה שאין לפי לנכרים"... "מכרוהו 
לכלבים יאכילוהו או לגויים הבכור  מבשר  ימכרו  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות שישראל

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום 
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(דברים  בבכור  כתוב שכן  הבכור; את עליהם ששוחטים מומים לפרט בא זה פרק
אֿלהיך. לה' תזבחנו  לא רע, מום כל עור או  פסח מום בו  יהיה "וכי  כא): ֵטו ,
לפיסח  הדומה מום שכל וכלל ", ופרט ב"כלל מכאן , ולמדים תאכלנו "... בשעריך

הבכור  את עליו  שוחטים ומתרפא, חוזר ואינו שבגלוי  מום והיינו עיוור, (oiirאו
.(` ,fl zexeka `xnb.באוזן מומים ארבעה מונה משנתנו –

øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìòאחד בו  שיש  בכור  – ÇÅÄÂÄÆÇÀ
ולאכלו: לשחטו  מותר להלן  המפורטים Bðæàמהמומים äîbôð– ÄÀÀÈÈÀ

מבואר ושיעורו חסרון, בלא "פגימה" שאין  חסרון, שם שיש היינו 
oxetv"בגמרא: da xebgzy ick"הרי האוזן  על  צפורן  (שכשמעבירים

זו ), בפגימה מתעכבת ñeçqäהיא ïîהגדר והיינו  התנוך , הוא – ÄÇÀ
האוזן שבתוך כהנים כהנים כהנים כהנים ),),),),האמצעי  øBòä((((תורת תורת תורת תורת  ïî àG ìáà המקיף – ÂÈÄÈ

האוזן  ומתרפאת.((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),את חוזרת בעור  פגימה –ä÷cñðשכן ÄÀÀÈ
הסחוס, שנסדק היינו  äøñçהאוזן, àHL ét ìò óà באוזן שאין  – ÇÇÄÆÈÀÈ

בלבד. סדק אלא חסרון  äðéLøëכל  àGî äáwðבחלל שיש  – ÄÀÈÀÇÀÄÈ
שהנקב  בין קטנית); (מין כרשינה של גרגיר  כשיעור שבסחוס הנקב

כשיעור בחללו להצטרף כדי בכולו יש  אם עגול , שהוא בין ארוך 
מום זה הרי כרשינה, של  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),גרגיר  äLáiL((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; Bà– ÆÈÀÈ

dðéàåהאוזן . á÷pzL ìk ?äLáé àéä Bæéàíc útè äàéöBî ÅÄÀÅÈÈÆÄÈÅÀÅÈÄÈÄÇÈ
ומום  יבשה, אוזן זו הרי  דם, ממנה יוצא אין האוזן  את שכשנוקבים –

úëøôðהוא. àäzL äLáé :øîBà ílLî ïa éñBé éaø– ÇÄÅÆÀËÈÅÀÅÈÆÀÅÄÀÆÆ
בה. כשממשמשים nw`.לפירורים `pzk dklde

y c e w z a y
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שבעין. מומים מונה משנתנו 

ïéò ìL ñéøהקדמי בחלק הנמצא עור  כסוי  והוא עין, של עפעף – ÄÆÇÄ
העין , אלו cñpL÷אוíbôpL,אוáwpL,של  מומים שלושה – ÆÄÇÆÄÀÇÆÄÀÇ

בתורה האמור "חרוץ" בכלל והם שהוא, בכל כב כב כב כב ;;;;שיעורם כבכבכבכב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

דדדד);););); ז ז ז ז ,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש ביאתביאתביאתביאת הל הל הל הל '''' åéðéòaרמברמברמברמב""""ם ם ם ם  éøä, בעינו שיש  הרי –÷c ÂÅÀÅÈÇ
או שבעין, בשחור קרום –ìelázאו להלן, כמבואר –Lçð ïBælç ÀÇÄÈÈÈ

הם שבעין  אחד מום של שמות שני  שיוצא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– יתיר בשר והוא

שבעין  השחור  מן מעט וחופה נחש((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בעין או  חלזון ונקרא
מפרשים: ויש  מום; אותו של  צורתו  שלoeflgמשום שורה הוא

בשחור העוברת בליטה áðòå((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד),),),),אדמימות בעינו  שיש  או  – ÀÅÈ
ענב. של  כגרגיר àøéqaעגולה ÷ñBtä ïáì ?ìeláz eäæéàåÀÅÆÀÇÈÈÇÅÇÄÈ

øBçMa ñðëðå העין אישון את המקיף העיגול  היינו  "סירא" – ÀÄÀÈÇÈ
,(oird rvn`ay xegyd) מפסיק שבעין  הלבן  מן  הנמשך לבן חוט ואם

זה  הרי  בלבן, מעורב השחור שנמצא עד באישון, ונכנס הסירא את
האדם מומי בין  בתורה נזכר  והוא ככככ).).).)."תבלול ", כאכאכאכא,,,, בגמרא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

העין ". את המבלבל דבר  "תבלול "? לשון  "מה øBçMaÇÈמבואר :
ïála ñðëðå ונכנס שבעין השחור  מן  יוצא שחור חוט אם אבל – ÀÄÀÈÇÈÈ

ïálaבלבן , ïéîeî ïéàL ,íeî Bðéà הוא העין  שעיקר לפי  – ÅÆÅÄÇÈÈ
הלבן . ולא השחור 

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðîàð ìàøNé,íéðîàð ïðéà íéðäk íéòBøå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:Bøáç ìL ìò àeä ïîàð,ïîàð Bðéàå ¦§¨¥¤¡¨¦§¦Ÿ£¦¥¨¤¡¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥¤¡¨©¤£¥§¥¤¡¨
Bîöò ìL ìò.øéàî éaøøîBà:øác ìò ãeLçä–Bðc àG,Bãéòî àGå. ©¤©§©¦¥¦¥¤¨©¨¨¨§§¦

‰øîBì ïäkä ïîàð:àeä íeî ìòáe äæ øBëa éúéàøä.øNònä éîeî ìò íéðîàð ìkä.Bðéò úéîñpL øBëa, ¤¡¨©Ÿ¥©¤§¥¦§¤©©©Ÿ¤¡¨¦©¥©©£¥§¤¦§¥¥
Bãé äòè÷pL,Bìâø äøaLpL–ét ìò èçMé äæ éøäGLúñðkä éða äL.éñBé éaøøîBà:elôàíéøNò íL Lé ¤¦§§¨¨¤¦§§¨©§£¥¤¦¨¥©¦§¨§¥©§¤¤©¦¥¥£¦¤¨¤§¦

GLeäL,äçîî ét ìò àlà èçMé àG. §¨¦¨¥¤¨©¦ª§¤
ÂBøëîe øBëaä úà èçBMä,eäàøä àHL òãBðå,eìëàM äî–eìëà,íéîcä úà íäì øéæçé àeäå;àHM äîe ©¥¤©§§¨§©¤¤§¨©¤¨§¨§§©£¦¨¤¤©¨¦©¤

åðèçùéù éãë åøéúäì àáå ø÷ùî äæ äòåøå äðååëá íåîä äæ àá íãà é"ò àîù äéì ïðéãùç àìå .åîåîá ïäëä åéìòá åðìëàéå åòøà íäéìàîù ïäë ìù
ðìéëàéå ïäë åáøø÷ùéù ïðéùééç àì åæë úèòåî äîéâììã ,äéì ïðéãùç àì éëäá ,åðîî åì ïúåð ïäëäùë íåî ìòá øåëáä ïî ìåëàì øúåî ìàøùéäù ,åðîî ä

:ãáìá äîéâì úàðä øåáòá äøéáò øåáòéå äòåøä.mipdk mirexàåäù äòåø ïäë éàä ãùçðã .ìàøùé ìù ïúîäá íéòåøùë íéðîàð ïéà íéðäë íäù íéòåø
ïðéùééçã ,øçà ïäë ìù øåëáä ìò ãéòäì ïîàð ïéà äòåø ïäëã ä"äå .àðéøçà ïäëì äéáäéå éãéãì éáø ÷éáù àì ,äòåø éàä øîà øîéîã ,íåî åá ìéèä åîöò

:íåî åá ìôð åéìàîù éðãéòéå äæ ïäë àáéå íåî åá ìéèàå íú øåëá ìàøùé éì ïúéùë éì ìîåâ àäéå åéùëò åðãéòà øáñã ,íéìîåâìl`ilnb oa oerny oax
.envr ly lr on`p epi`e exiag ly lr `ed on`p xne`,ìàøùé åì åðúð øáëù åîöò øåëá ìò àìà íéðäë åãùçð àìã øáñå ,àî÷ àðúà âéìô â"áùø

:åéìò åãùçð àì øçà ïéá åáø ïéá åøéáç ìù ìò ìáà.ecirn `le epc `l xaca ceygd lk xne` xi`n iaxøéàî 'øìã ,àî÷ àðúì øéàî 'ø ïéá àëéàå
,ïäë ìù åøåëá ìò ãéòäì ïîàð åðéà ïäë à÷åã ÷"úìå .åá ìéòåî ïéà ïäë åðéàù åìéôà ãçà ãòå ,åéìò ãéòäì ÷åùä ïî íéðù êéøö íåî åá ìôðù ïäë øåëá
åîöò ìù ìò äéôåâ åäéà à÷åãã ,íéðîàð ïäë ìù åúéá éðáå åéðá åìéôà øîåà â"áùøå .åøéúäì ïîàð ãéòî ãçà åìéôà ïäë åðéàù ìáà ,íéìîåâì ïðéùééçã

:â"áùøë äëìäå .åôåâë àéäù éðôî úðîàð äðéà éîð åúùàå .ïîàð åðéà
dddd.df xeka izi`xdåøëîì éãë øåëáá íåî ìéèäì íéãåùç íéðäëäù .åá åìéèä àìù íéãò åì åéäéù ãáìáå ,åèçåùå àåä òåá÷ íåîù éì øîàå ,íëçì

àåäù øåëáä íåî ìò ïåãì ïîàð äçîåî àåäù ïäëå .òåá÷ àåäù øáåò íåî ìò øîåìå õåçá íéîéîú íéùã÷ ìåëàì ïéãåùç ïéà ìáà ,ïéìåçë åìéëàäìå
àì ééåìâàì àãéáòã àúìîå ,åàì íà åîåîá ìàøùé åì åðúð íà úåìâäì éåùò àåäù ,åîåîá ìàøùé éì ïúð äæ øåëá øîåì ïäëä ïîàð ïëå .åøéúäìå òåá÷

:éùðà äá éø÷ùî.xyrnd inen lr mipn`p lkdøùòî úîäáá äùòðù íåî ìò øîåì íéðîàð ìëäå .ìàøùéë äîäá øùòî ùéøôäì íéáééç íéðäëä
:íåî ìòá øùòîä àöîðå øùòéù íãå÷ äéøãò äéìåëá àîåî äéá éãù éòá éàã åâî .íéìòáä åìéôàå ,äéä äðååëá àìùã.eci drhwpy epir zinqpy

:÷äáåî íåî åðééäã.zqpkd ipa,äçîåî ô"ò àìà èçùð åðéà äçîåî ãéçé ùéù íå÷îá ìáà ,äçîåî ãéçé ïéàù íå÷îá éìéî éðäå .íéîëç ïðéàù øîåìë
:íéìéòåî úåèåéãä äùìù ïéà äçîåî ãéçé ùéù íå÷îáù íéøãð úøôäã àéîåã .÷äáåî íåîá åìéôàå.dylye mixyr my eid elit`ïéøãäðñ äúéä åìéôà

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äçîåî íù äéäéù ãò ,÷äáåî íåîá åìéôàå íäéô ìò èçùð åðéà ,øåëáä éîåî øéúäì úåùø ìèðù ãçà íù ïéàå íå÷îá
eeee.xekad z` hgeyd:íëçì åäàøä àìù åðì òãåðå åøùáî øëîå.elk`y dn:åìëà íéç÷åìä.mincd z` mdl xifgieøùá íìéëàäù .ñð÷ íåùî

`xephxa yexit

משקר, והוא המום את בו  הטיל  אחר שאדם או המום, את בו  הטיל

כזו  מועטת לגימה שמשום ממנו , ויאכילנו ישחטנו הכהן  שרבו כדי 
ישקר. לא ואף איסור  הרועה יעשה íéðäkלא íéòBøå רועים אבל – ÀÄÙÂÄ

כהנים, íéðîàðשהם ïðéà אינם ישראל, של  בהמתם רועים הם אם – ÅÈÆÁÈÄ
עצמם  שהם בהם שחושדים מאליו, מום בבכור  שנפל  להעיד  נאמנים

לכהן  הדין  והוא הבכור. את הבעלים להם שיתנו כדי  המום את עשו 
בהמתו  רועה שהוא בין אחר, כהן של  הבכור  על להעיד  נאמן  שאינו 

עכשיו , אעידנו  הוא: שסובר לגומלים, שחוששים רועה, שאינו  ובין
כהן  ויבוא מום, בו  ואטיל תם בכור ישראל לי  כשיתן לי יגמול  והוא

המום בו נפל  שמאליו  ויעידני ìàéìîb((((רשרשרשרש""""יייי).).).).זה ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
àeä ïîàð :øîBà,הכהן –Bøáç ìL ìò,אחר בין  רבו בין – ÅÆÁÈÇÆÂÅ

מאליו , המום בו  שנפל מום בעל  בכורו על ðלהעיד Bðéàåìò ïîà ÀÅÆÁÈÇ
Bîöò ìLשהוא הבכור על שמעון – רבן  מישראל. כבר  קיבל עצמו ÆÇÀ

על אלא כהנים נחשדו שלא וסובר קמא תנא על  חולק גמליאל  בן

כלל. נחשדו לא חברם של  הבכור  על  אבל להם, שניתן  éaøÇÄהבכור 
Bãéòî àGå Bðc àG ,øác ìò ãeLçä :øîBà øéàî כהן – ÅÄÅÆÈÇÈÈÈÀÀÄ

בבכור מום להטיל zeniyהחשוד cr ea lthl lecb gxeh el yiy iptn)
מאליו .טור טור טור טור ),),),), מום בו  שנפל אחר, של בכורו על להעיד  גם נאמן  אינו

תנא  שלדעת הוא, מאיר לרבי קמא תנא בין שההבדל מבואר, בגמרא
נאמנים  השוק מן  כהנים שני  אבל  נאמן, אינו  כהן רועה דווקא קמא

אבל מאליו. המום בו  שנפל כהן  שביד מום בעל בכור  על  להעיד 
להעיד. נאמנים אינם הבכור , על  כהנים שנחשדו  כיון  מאיר , רבי לדעת

,l`ilnb oa oerny oaxk dklde.אחרים של  על  להעיד נאמן שכהן

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äæ øBëa éúéàøä :øîBì ïäkä ïîàð,למומחה –íeî ìòáe ÆÁÈÇÙÅÇÆÀÅÄÀÆÇÇ
àeä,לשחטֹו לי  ומותר קבוע מום בו  שיש המומחה לי שאמר  –

הוא  חשוד שאמנם המום, את בו  הטיל  שלא עדים לו  שיהיו  ובלבד 

לשחוט  חשוד אינו  אבל  כחולין , למכרו כדי בבכור  מום להטיל הכהן 
כרת. איסור  שהוא לעזרה, מחוץ תם éîeîבכור ìò íéðîàð ìkäÇÙÆÁÈÄÇÅ

øNònäומותר מאליו  במעשר  המום שנפל להעיד  בהמה, של – ÇÇÂÅ
אילו  שהרי  המום, את בו  שהטיל בו חושדים ואין  מקום, בכל לאכלו 

ונמצא  שעישרו  קודם העדר  בכל מום להטיל  יכול  היה רוצה היה
המום  בו שנפל  לומר  הוא נאמן הלכך מתחילתו, מום בעל המעשר

מאליו. Bðéò,עכשיו úéîñpL øBëa אוBãé äòè÷pL רגלו – ÀÆÄÀÅÅÆÄÀÀÈÈ
או  Bìâøהקדמית, äøaLpL מובהקים מומים אלו שכל האחורנית; – ÆÄÀÀÈÇÀ
הם, GLוגלויים ét ìò èçMé äæ éøäúñðkä éða äLמיושבי – ÂÅÆÄÈÅÇÄÀÈÀÅÇÀÆÆ

אמורים? דברים במה לבכורות. מומחים שאינם פי על  אף הכנסת, בית
נשחט  אינו מומחה יחיד  שיש במקום אבל מומחה; יחיד  שאין במקום

וגלוי  מובהק במום ואפילו המומחה, פי על  éñBé((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אלא éaøÇÄÅ
GLe íéøNò íL Lé elôà :øîBàäL מקום באותו יש אפילו – ÅÂÄÆÈÆÀÄÀÈ

במומם, בכורות להתיר רשות שנטל  אחד ביניהם ואין קטנה סנהדרין
èçMé àG,מובהק במום ואפילו  פיהם על –äçîî ét ìò àlà ÄÈÅÆÈÇÄËÀÆ

שבארץ  סמוכים דין  מבית או מהנשיא רשות שנטל בכורות, למומי –
בכורות. להתיר  nw`.ישראל `pzk dklde

i y y m e i
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Bøëîe øBëaä úà èçBMä, מבשרו ומכר –eäàøä àHL òãBðå ÇÅÆÇÀÀÈÀÇÆÆÀÈ
למומחה, –eìëàM äî, אצלו שקנו  הבשר  מן הלקוחות –,eìëà ÇÆÈÀÈÀ

íéîcä úà íäì øéæçé àeäå שהאכילם על חכמים שקנסוהו – ÀÇÂÄÈÆÆÇÈÄ
איסור. øáwéבשר øNaä ,eìëà àHM äîeהבשר מן הנשאר  – ÇÆÈÀÇÈÈÄÈÅ

לקברו , צריך  אכלוהו , לא שעדיין  הלקוחות, íäìביד øéæçé àeäåÀÇÂÄÈÆ
íéîcä úàפי על ואף בהנאה. שאסור בשר  להם מכר שהרי – ÆÇÈÄ
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‚íéòeáwä íénäå ãåøåç.òeáwä ãåøåç eäæéà?íBé íéðBîL ääML ìk.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:ïé÷ãBa £©§¨§©©¦©§¦¥¤£©§¨©¨©¨¤¨¨§¦©¦£¦¨¤©§¦§¥§¦
GL BúBàíBé íéðBîL CBúa íéîòt äL.íéòeáwä íénä íä elàå?íéîLb ìL Láéå çì ìëà.ìL Láéå çì §¨§¨¦§§¦§¥¥©©¦©§¦¨©©§¨¥¤§¨¦©§¨¥¤

íéçìL,çlä ìëà Ck øçàå Láiä ìëà–íeî Bðéà,çlä øçà Láiä ìëàiL ãò. §¨¦¨©©¨¥§©©¨¨©©©¥©¤Ÿ©©¨¥©©©©

:ïáìá.oala oinen oi`y men epi`:ïéòä ïîåù àìà àåä ïéò åàìã
bbbb.cexeg:øåéç ,ïáì íåâøú .ïéòá úåðáì ïéôéè ïéîë.minde:úåàøä íéòðåîå ïéòä ìà íéãøåéä.mireawd:íéîäå ãåøåçà ,éà÷ åäééååøúàeze` oiwcea

.mei mipeny jeza minrt dylyïéðåî ,øæçù ô"òà ,êìä íàå .ãåøååçä êìä íà åúåà íé÷ãåá áåøé÷á íåé íéðåîù ìù ïîæä ùéìù àåäù íåé æ"ë ìëá
éåä àì íéðåîù íåéá íù ãåøååçä àöîðù ô"òà ,íéðåîù êåúá åäå÷ãá àì éàå .íåé íéðåîù ãåîòéù ãò òåá÷ ãåøååçä ïéàå .øæçù íåéî íåé íéðåîù åì

:ñåðâéèðà ïá äéððç 'øë äëìäå .øæçå êìä íééúðéá àîùã ,íåî.mireawd mind od el`:íéøáåò åà íéòåá÷ éà ïðéòãé éàîá øîåìëly yaie gl lk`
.minyb:æ"òìá å"ðééô ïéøå÷ù øéöçå ïáú äàåôøì åäåìéëàä íà.gl:ïñéð éöçå øãàá ìãâä.yaie:éøùú éöçå ìåìàá ìãâä.minyb lyäãùá ìãâù åðééä

çì ìëà ë"çàå ùáé ìëà ,éîð íéîùâãå .íåî åðéà ïéçìùä úéá ìù ,íåî äæ éøä íéîùâ ìù ùáéå çì ìëà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .ìòáä úéá
:çìä øçà ùáé ìëàéù ãò ,íåî åðéà.oiglyd zia ly:äéá ïðé÷ãá àìå ,äàåôø éåä àì úå÷ùäì äëéøöä õøà.gl jk xg`e yai lk`åæ ïéà ,äàåôøì

"òàå åúàåôø.íåî åðéà êëá àôøúð àìù ô.gld xg` yai lk`iy créöçå øãàá åúåà ïéìéëàî ïñéð éöçå øãàá ìãâä øéöçå ïáú ,åúàåôø êøã àéä åæ
àôøúð àì íàå ,íäéðùá ÷åãáéå õé÷ä éîé ìë åéìò åøáòéù ãò äéì ïðéèçù àìã .éøùú éöçå ìåìàá åúåà ïéìéëàî éøùú éöçå ìåìàá ìãâä øéöçå ïáúå ,ïñéð
ìëåàù äòùá úåôë äéäé àìå ,äúùù øçàìå äãåòñä úìçúá íéùãç äùìù ìë äãåòñå äãåòñ ìëá úøâåøâëî úåçô àì íäî ìëàéù êéøöå .íåî éåä

:åéìò ïéèçåùå íåî éåä àôøúð àìå åììä íéàðúä ìë åîìù íàå .øéòä êåúá àìå äãùá ,åéøéáç íò àìà éãéçé äéäé àìå ,äàåôøì åììä íéáùòä

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שבעין. במומים ללמד  מוסיפה זו משנה

ãåøåç:גורסים ויש  –,xexegíéòeáwä íénäå"הקבועים" תיבת – ÂÇÀÈ©©ÀÇÇÄÇÀÄ
טיפות  כמין  קבוע, חוורור בעין יש שאם "חורוד", על  גם ִמוסבה

מום.((((רשרשרשרש""""יייי),),),),לבנות זה הרי  הראייה, את המונעים קבועים מים או
íBé íéðBîL ääML ìk ?òeáwä ãåøåç eäæéàהחוורור אם – ÅÆÂÇÀÈÇÈÇÈÆÈÈÀÄִ

מום. והוא קבוע, חוורווד זה הרי יום, שמונים במשך בעין éaøÇÄהיה
BúBà ïé÷ãBa :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçשיש הבכור  את – ÂÄÈÆÇÀÄÀÅÀÄ

חוורווד, GLíBéבעינו íéðBîL CBúa íéîòt äL עשרים כל – ÀÈÀÈÄÀÀÄ
העשרים ושב  ביום והיינו  בקירוב, יום משמונים שליש שהוא יום, עה

וביום  וארבעה, החמישים וביום בחוורווד, שהרגישו  משעה ושבעה
קבוע, מום אינו כך , אחר שחזר אף החוורווד , הלך  ואם השמונים;

אותו  ובודקים חוזרים ולפיכך  הפסק, בלא יום שמונים שישהה עד 
לא  ואם שחזר . משעה יום שמונים במשך פעמים שלוש  כבתחילה

שמונים  לאחר החוורווד  שנמצא פי  על  אף יום, שמונים בתוך בדקוהו
וחזר . הלך בינתיים שמא מום, אינו  `qepbihp.יום, oa `pipg 'xk dklde

íéòeáwä íénä íä elàå?קבועים שהמים יודעים במה כלומר  – ÀÅÅÇÇÄÇÀÄ
íéîLb ìL Láéå çì ìëà לשם הבכור  את שהאכילו  כלומר  – ÈÇÇÀÈÅÆÀÈÄ

גשמים  במי המסתפקת בשדה שגדלו  ויבשים לחים עשבים רפואה

בגמרא: ומבואר  הבעל"), ניסן ,"gl"("שדה וחצי  באדר היינו
הם; לחים הימים באותם הגדלים וחצי"yaie"שהעשבים באלול היינו 

נתרפא  ולא אכלם הבכור ואם הם, יבשים אז הגדלים שהעשבים תשרי ,
אכל  אם אבל  קבוע. מום זה הרי עיניו, ìLממחלת Láéå çìÇÀÈÅÆ

íéçìL שצריכים בשדה היינו  השלחים, בשדה שגדלו עשבים – ÀÈÄ
או גשמים, במי  מסתפקת ואינה Ckלהשקותה øçàå Láiä ìëàÈÇÇÈÅÀÇÇÈ

çlä ìëàואחר הגשמים שדה של  יבשים עשבים תחילה שאכל  – ÈÇÇÇ
נתרפא, שלא פי על אף לחים, עשבים אכל  íeîכך Bðéàכלומר – Å

הבכור, את עליו לשחוט ואסור  קבוע, מום זה אם עדיין ידוע ãòÇאין
çlä øçà Láiä ìëàiLשד של ושניהם דרך– שכך  גשמים; ה ÆÙÇÇÈÅÇÇÇÇ

הם, לחים שאז  ניסן, וחצי  באדר  עשבים אותו  שמאכילים רפואתו,

ואז  תשרי , וחצי באלול שוב אותו מאכילים הקיץ ימי שעברו  ולאחר 
עוד הוסיפו  ובגמרא קבוע. מום זה הרי נתרפא, לא ואם הם; יבשים

הסעודה, בתחילת מכגרוגרת פחות לא פעם בכל מהם שיאכל  תנאים:
ולא  הללו, העשבים שאכל  בשעה כפות יהיה ולא ששתה, לאחר ורק

הללו  התנאים כל  שלמו ואם בשדה, בהמות עוד  עם אלא יחידי יהיה
הבכור. את עליו  לשחוט ומותר קבוע מום הוא הרי נתרפא, ולא

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו' וכו' מהורש"י שי'

שלום וברכה!

המברק שלי והמכתב, בנוגע להבחירות וביטולן, בטח נתקבלו ויענה עליהם...

הערה דרך אגב: תמהו מפרשי האסת"ר מהו שייך שם דרשת אל תקרי בניך אלא בוניך.

ולכאורה י"ל, בהקדם עוד קושיא, דמה ראי' מכתוב זה דמדתו של הקב"ה הוא ברבוי - וע"ז 

מתרץ א"ת כו' בונך )נון קמוצה( שהוא הקב"ה שעשך ויכוננך בכל מיני בסיס - אלא שנגרר המדפיס 

אחרי הגירסא בברכות וכו' והדפיס בטעות בוניך מלא יו"ד.

מוסג"פ הקונטרס לפורים והעתקת מכתב השייך אליו, אשר תקותי שיענינו את כת"ר.

החותם בברכת פורים שמח.



קפג dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כה Leדף èBì äNòîåéúBða éz(לב־לו יט íbøzîe,(בראשית àø÷ð. שואלת ©£¥§¥§¨¦§¨¦©§¥

àîéúcומשיבה:.àèéLtהגמרא: eäî נתרגם ד לא משום BãBáëìהמעשה Leçéð §¦¨©§¥¨¥¦§
íäøáàc קרובו שעשה מגונים מעשים לפרסם שלא ïì,אבינו, òîLî à÷. §©§¨¨¨©§©¨

íbøzîe àø÷ð äãeäéå øîz äNòî.:הגמרא eäîומשיבה:.àèéLtשואלת ©£¥¨¨¦¨¦§¨¦©§¥§¦¨©
äãeäéc BãBáëì Leçéì àîéúc,נתרגמו ïìולא òîLî à÷ זה מעשה שאדרבה §¥¨¥¦§¦¨¨©§©¨

àeä déçáL משום ליהודה הוא שבח -éãBàc.ממני צדקה ואמר חטאו על שהודה - §¨¥§¦
ïBLàøä ìâò äNòîהעגל מעשה סיפור כל -íbøzîe àø÷ð.:הגמרא שואלת ©£¥¥¤¨¦¦§¨¦©§¥

àèéLt.:ומשיבהìàøNé ìL ïãBáëì Leçéì àîéúc eäî,חטאם נפרסם ולא §¦¨©§¥¨¥¦§¨¤¦§¨¥
ïì òîLî à÷ ש משום ומתרגמים קוראים eäìשאדרבה àçéðc ïkL ìk לישראל ¨©§©¨¨¤¥§¦¨§

משום הדבר, äøtkשיתפרסם eäì àéåäc חטא אותו על כפרה להם שתהיה -. §©§¨§©¨¨
úBëøáe úBìì÷תבא כי ובפרשת בחוקותי ïéîbøzîeשבפרשת ïéø÷ð. שואלת §¨§¨¦§¦¦©§§¦

לתרגמם àèéLtהגמרא: àâéétומשיבה:.שיש àîìc Leçéð àîéúc eäî §¦¨©§¥¨¥¦§¨©§¨
àøeaöc eäéézòc הקללות את כשישמעו דעתם תיחלש שמא מלשמור - ויתייאשו , ©§©§§¦¨

ליבם, כתאוות הזה מהעולם ולהנות ליבם בשרירות לנהוג ויעדיפו התורה ̈÷àאת
ïì òîLî לכך חוששין .שאין ©§©¨

úBøäæà התורה עליהן,ïéLðBòåשהזהירה ïéîbøzîeשנאמרו ïéø÷ð. שואלת ©§¨§¨¦¦§¦¦©§§¦
לקיים àèéLtהגמרא: ויוכלו יבינו שהכל כדי לתרגם àîéúcומשיבה:.שיש eäî §¦¨©§¥¨

ãáòîì eúà àîìc Leçéðהמצוות שמים äàøiîאת לשם ולא העונש מיראת -, ¥¦§¨¨§¤¡©¦¦§¨
ïì òîLî à÷ לעשות יבואו שמים לשם שלא שיעשו שמתוך ומתרגמים, שקוראים ¨©§©¨

שמים  .לשם

ïBðîà äNòî דוד íbøzîeíBìLáàלהפטרה àø÷ðאחותו,øîúåבן äNòî] . ©£¥©§§¨¨¦§¨¦©§¥©£¥©§¨
אביו  נשי íbøzîe]עם àø÷ð.:הגמרא àîéúcומשיבה:.àèéLtשואלת eäî ¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨

ãåãc déø÷éì Leçéì,אביהם דוד לכבוד -ïì òîLî à÷. ¥¦¨¥§¨¦¨©§©¨
äòáâa Lâìét äNòîàø÷ð הגמרא:.íbøzîeלהפטרה , cומשיבה:.àèéLtשואלת BãBáëì Leçéì àîéúc eäî שבט ©£¥¦¤¤§¦§¨¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨¥¦§§

ïì òîLî à÷ ,ïéîéðá. ¦§¨¦¨©§©¨
ìLeøé úà òãBä'àø÷ð ,'äéúBáòBz úà í להפטרהíbøzîe.:הגמרא זאת ומשיבה:.àèéLtשואלת לומר צורך יש ©¤§¨©¦¤£¤¨¦§¨¦©§¥§¦¨

øæòéìà éaøcî é÷etàì ישראל כבוד מפני ומתרגם נקרא שאין äìòîì.שסובר àøB÷ äéäL ãçà íãàa äNòî ,àéðúc §©¥¦§©¦¡¦¤¤§©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¨¨¥§©§¨
ìLeøé][-לפני  úà òãBä' øæòéìà éaøîBì øîà ,'äéúBáòBz úà íאליעזר íéìLeøéרבי úBáòBúa ÷ãBa äzàL ãò ¥©¦¡¦¤¤©¤§¨©¦¤£¤¨¨©©¤©¨¥§£§¨©¦

זו, בפרשה ìeñtהמוזכרים õîL Ba eàöîe åéøçà e÷ãa ,Enà úBáòBúa ÷Bãáe àö ממזרות אינה - שלנו והברייתא . ¥§§£¦§¨§©£¨¨§¤¤§
אליעזר. כרבי סוברת

הברייתא: המשך את מביאה ïáeàøהגמרא äNòî :(ïîéñ ï"ãáòø) ïéîbøzî àìå ïéø÷ð elàå(כב לה àø÷ð,(בראשית §¥¦§¦§Ÿ¦©§§¦¦¨©£¥§¥¦§¨
íbøzî àìå.:זה לדין הנוגע מעשה הברייתא ìeáëìמביאה CìäL ìàéìîâ ïa àðéðç éaøa äNòîe,[מקום äéäå[-שם §Ÿ¦©§¥©£¤§©¦£¦¨¤©§¦¥¤¨©§¨§¨¨

'ìàøNé ïBkLa éäéå' úñðkä ïfç àøB÷,ראובן מעשה נאמר זה שבפסוק -Bì øîàåגמליאל בן חנינא ïîbøeúnìרבי ¥©©©§¤¤©§¦¦§¦§¨¥§¨©©§§§¨
íbøúz ìà (÷ñôä),הפסוק של הראשון ïBøçàחציו àlà'עׂשר ׁשנים יעקב בני 'וּיהיּו השני חציו את רק -,eäeçaéLå את-] ©§¥©§©§¥¤¨©£ְְְֲִֵֵַַָָֹ§¦§

חנינא  כך.íéîëç]רבי על £¨¦
'äLî àøiå' ãò 'äLî øîàiå' ïî ,éðMä ìâò äNòî äæéà .íbøzî àìå àø÷ð éðMä ìâò äNòî(כא־כה לב ,(שמות ©£¥¥¤©¥¦¦§¨§Ÿ¦©§¥¥¤©£¥¥¤©¥¦¦©Ÿ¤Ÿ¤©©©§Ÿ¤

העגל. נעשה היאך למשה אהרן סיפור אלו:שהם פסוקים מתרגמים שאין הטעם נלמד שמתוכה ברייתא הגמרא ¨§©àéðz,ומביאה
åéúBáeLúa øéäæ íãà àäé íìBòì ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø לאחרים,äLîì ïøäà BáéLäL äáeLz CBznL ©¦¦§¤¤§¨¨¥§¨§¥¨¨¨¦¦§¨¤¦§¨¤¡¦©£Ÿ§Ÿ¤

הזה', העם לך עשה 'מה ששאלו íéøòøònäעל eø÷t זרה בעבודה ממש שיש ואמרו פניהם העיזו ממה- וזאת ,øîàpL ¨§©§©§£¦¤¤¡©
,'äfä ìâòä àöiå Làá eäëéìLàå' וחלילה ומש חס ממש בו שיש לחשוב טעו כך ומשום מעצמו העגל שיצא זה מע ומטעם . ¨©§¦¥¨¥©¥¥¨¥¤©¤

אלו. פסוקים יתרגמו שלא אמרו

áéúëc íeMî ,àîòè éàî .ïéîbøzî àìå ïéø÷ð íéðäk úkøa בהàNé' עמי יבינו זה פסוק יתרגמו ואם ,'אלי ּפניו ה' ¦§©Ÿ£¦¦§¦§Ÿ¦©§§¦©©£¨¦¦§¦¦¨ֵֶָָ

כשחוטאים הארץ  לישראל מוותר והוא פנים משוא יתברך לפניו .שיש

i"yx

éãåàãÐ.e`hgn [lr] dcedy
äáäàîÐ.zekxa lyäàøéîåÐ

.minyl oal oi`e ,zellw lyéâééô
åäééúòãÐozrc yelgi

:exn`ie ,oiyprp ediy ernyiyk
lka dfd mlerd on zepdil aeh

.ypril epteqe li`ed ,eppevxìà
ïåøçà àìà íâøúúÐipa eidie"

dfd weqtde "xyr mipy awri
edxew jkl ,dyxt wqtda wqtp

.envrl weqt `ed eli`k oexg`ïî
øîàéåïøäà ìà äùîÐdn"

."dfd mrd jl dyrïéðéîä åø÷ô
Ðynn yi xnel ,mdipt efird

.dxf dcearaàùé íåùîÐ`ly
exn`i`yep `ed jexa yecwd :

od i`cky oircei opi`e .mipt odl
,mipt odl z`yl l`xyi
`l :(a ,k) zekxaa opixn`ck
?mipt odl z`yl l`xyi md i`ck
zraye zlk`e" izxn` ip`
oixingn ode (g mixac) "zkxae
.dviak cr zifk cr onvr lr

b dpyn iyy wxt zexeka zkqn

‚íéòeáwä íénäå ãåøåç.òeáwä ãåøåç eäæéà?íBé íéðBîL ääML ìk.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:ïé÷ãBa £©§¨§©©¦©§¦¥¤£©§¨©¨©¨¤¨¨§¦©¦£¦¨¤©§¦§¥§¦
GL BúBàíBé íéðBîL CBúa íéîòt äL.íéòeáwä íénä íä elàå?íéîLb ìL Láéå çì ìëà.ìL Láéå çì §¨§¨¦§§¦§¥¥©©¦©§¦¨©©§¨¥¤§¨¦©§¨¥¤

íéçìL,çlä ìëà Ck øçàå Láiä ìëà–íeî Bðéà,çlä øçà Láiä ìëàiL ãò. §¨¦¨©©¨¥§©©¨¨©©©¥©¤Ÿ©©¨¥©©©©

:ïáìá.oala oinen oi`y men epi`:ïéòä ïîåù àìà àåä ïéò åàìã
bbbb.cexeg:øåéç ,ïáì íåâøú .ïéòá úåðáì ïéôéè ïéîë.minde:úåàøä íéòðåîå ïéòä ìà íéãøåéä.mireawd:íéîäå ãåøåçà ,éà÷ åäééååøúàeze` oiwcea

.mei mipeny jeza minrt dylyïéðåî ,øæçù ô"òà ,êìä íàå .ãåøååçä êìä íà åúåà íé÷ãåá áåøé÷á íåé íéðåîù ìù ïîæä ùéìù àåäù íåé æ"ë ìëá
éåä àì íéðåîù íåéá íù ãåøååçä àöîðù ô"òà ,íéðåîù êåúá åäå÷ãá àì éàå .íåé íéðåîù ãåîòéù ãò òåá÷ ãåøååçä ïéàå .øæçù íåéî íåé íéðåîù åì

:ñåðâéèðà ïá äéððç 'øë äëìäå .øæçå êìä íééúðéá àîùã ,íåî.mireawd mind od el`:íéøáåò åà íéòåá÷ éà ïðéòãé éàîá øîåìëly yaie gl lk`
.minyb:æ"òìá å"ðééô ïéøå÷ù øéöçå ïáú äàåôøì åäåìéëàä íà.gl:ïñéð éöçå øãàá ìãâä.yaie:éøùú éöçå ìåìàá ìãâä.minyb lyäãùá ìãâù åðééä

çì ìëà ë"çàå ùáé ìëà ,éîð íéîùâãå .íåî åðéà ïéçìùä úéá ìù ,íåî äæ éøä íéîùâ ìù ùáéå çì ìëà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .ìòáä úéá
:çìä øçà ùáé ìëàéù ãò ,íåî åðéà.oiglyd zia ly:äéá ïðé÷ãá àìå ,äàåôø éåä àì úå÷ùäì äëéøöä õøà.gl jk xg`e yai lk`åæ ïéà ,äàåôøì

"òàå åúàåôø.íåî åðéà êëá àôøúð àìù ô.gld xg` yai lk`iy créöçå øãàá åúåà ïéìéëàî ïñéð éöçå øãàá ìãâä øéöçå ïáú ,åúàåôø êøã àéä åæ
àôøúð àì íàå ,íäéðùá ÷åãáéå õé÷ä éîé ìë åéìò åøáòéù ãò äéì ïðéèçù àìã .éøùú éöçå ìåìàá åúåà ïéìéëàî éøùú éöçå ìåìàá ìãâä øéöçå ïáúå ,ïñéð
ìëåàù äòùá úåôë äéäé àìå ,äúùù øçàìå äãåòñä úìçúá íéùãç äùìù ìë äãåòñå äãåòñ ìëá úøâåøâëî úåçô àì íäî ìëàéù êéøöå .íåî éåä

:åéìò ïéèçåùå íåî éåä àôøúð àìå åììä íéàðúä ìë åîìù íàå .øéòä êåúá àìå äãùá ,åéøéáç íò àìà éãéçé äéäé àìå ,äàåôøì åììä íéáùòä

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שבעין. במומים ללמד  מוסיפה זו משנה

ãåøåç:גורסים ויש  –,xexegíéòeáwä íénäå"הקבועים" תיבת – ÂÇÀÈ©©ÀÇÇÄÇÀÄ
טיפות  כמין  קבוע, חוורור בעין יש שאם "חורוד", על  גם ִמוסבה

מום.((((רשרשרשרש""""יייי),),),),לבנות זה הרי  הראייה, את המונעים קבועים מים או
íBé íéðBîL ääML ìk ?òeáwä ãåøåç eäæéàהחוורור אם – ÅÆÂÇÀÈÇÈÇÈÆÈÈÀÄִ

מום. והוא קבוע, חוורווד זה הרי יום, שמונים במשך בעין éaøÇÄהיה
BúBà ïé÷ãBa :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçשיש הבכור  את – ÂÄÈÆÇÀÄÀÅÀÄ

חוורווד, GLíBéבעינו íéðBîL CBúa íéîòt äL עשרים כל – ÀÈÀÈÄÀÀÄ
העשרים ושב  ביום והיינו  בקירוב, יום משמונים שליש שהוא יום, עה

וביום  וארבעה, החמישים וביום בחוורווד, שהרגישו  משעה ושבעה
קבוע, מום אינו כך , אחר שחזר אף החוורווד , הלך  ואם השמונים;

אותו  ובודקים חוזרים ולפיכך  הפסק, בלא יום שמונים שישהה עד 
לא  ואם שחזר . משעה יום שמונים במשך פעמים שלוש  כבתחילה

שמונים  לאחר החוורווד  שנמצא פי  על  אף יום, שמונים בתוך בדקוהו
וחזר . הלך בינתיים שמא מום, אינו  `qepbihp.יום, oa `pipg 'xk dklde

íéòeáwä íénä íä elàå?קבועים שהמים יודעים במה כלומר  – ÀÅÅÇÇÄÇÀÄ
íéîLb ìL Láéå çì ìëà לשם הבכור  את שהאכילו  כלומר  – ÈÇÇÀÈÅÆÀÈÄ

גשמים  במי המסתפקת בשדה שגדלו  ויבשים לחים עשבים רפואה

בגמרא: ומבואר  הבעל"), ניסן ,"gl"("שדה וחצי  באדר היינו
הם; לחים הימים באותם הגדלים וחצי"yaie"שהעשבים באלול היינו 

נתרפא  ולא אכלם הבכור ואם הם, יבשים אז הגדלים שהעשבים תשרי ,
אכל  אם אבל  קבוע. מום זה הרי עיניו, ìLממחלת Láéå çìÇÀÈÅÆ

íéçìL שצריכים בשדה היינו  השלחים, בשדה שגדלו עשבים – ÀÈÄ
או גשמים, במי  מסתפקת ואינה Ckלהשקותה øçàå Láiä ìëàÈÇÇÈÅÀÇÇÈ

çlä ìëàואחר הגשמים שדה של  יבשים עשבים תחילה שאכל  – ÈÇÇÇ
נתרפא, שלא פי על אף לחים, עשבים אכל  íeîכך Bðéàכלומר – Å

הבכור, את עליו לשחוט ואסור  קבוע, מום זה אם עדיין ידוע ãòÇאין
çlä øçà Láiä ìëàiLשד של ושניהם דרך– שכך  גשמים; ה ÆÙÇÇÈÅÇÇÇÇ

הם, לחים שאז  ניסן, וחצי  באדר  עשבים אותו  שמאכילים רפואתו,

ואז  תשרי , וחצי באלול שוב אותו מאכילים הקיץ ימי שעברו  ולאחר 
עוד הוסיפו  ובגמרא קבוע. מום זה הרי נתרפא, לא ואם הם; יבשים

הסעודה, בתחילת מכגרוגרת פחות לא פעם בכל מהם שיאכל  תנאים:
ולא  הללו, העשבים שאכל  בשעה כפות יהיה ולא ששתה, לאחר ורק

הללו  התנאים כל  שלמו ואם בשדה, בהמות עוד  עם אלא יחידי יהיה
הבכור. את עליו  לשחוט ומותר קבוע מום הוא הרי נתרפא, ולא

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zay(oey`x meil)

åéìò Cøc`ede ,migth dxyrn dlrnl `edy ,ey`xn dlrnl - ¤¤¨¨
,dxyrn dhnl egipde ,xeht mewn,áéiçjxc xary it lr s` ©¨

,xeht mewn jxc xaeryky x`ean `ziixaay dywe ,xeht mewn
.xeht

:`xnbd zvxzníúäit lr s` ,eilr xaic `axy ote`a ,my ± ¨¨
ixd mewn lkn ,xeht mewn jxc xar utgdyçð àì,xeht mewna Ÿ¨

,aeig mewn `edy migth dxyrn dhnl dzid dgpdd `l`
la` .aiig jkitle ,miaxd zeyxa gipd mbe xwr mby `vnpeàëä̈¨

utgd ixd ,`ziixaa [o`k-]çð`edy dtewq`d lr cnerd cia ¨
.xeht jkle ,xeht mewn

lirl `ziixaa epipy .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd(.e):
äte÷ñà ,íéøîBà íéøçà[oztn-],úBéeLø ézL úLnLî,xnelk £¥¦§¦¦§¨§©¤¤§¥§

,cvik .miaxd zeyx minrtle ,cigid zeyx `id minrtlïîæa¦§©
,çeút çútäL`id ixdíéðôìkdyke ,cigid zeyxk -,ìeòð çút ¤©¤©¨©§¦§¦¤©¨

`id ixdõeçìk.miaxd zeyxk - §©
dywnd .miptlk `id ixd gezt gztdyk recn dywn `xnbd
,agx igl ici lr eze` exizdy iean ly dtewqi`a xaecny xaq
dtewqi`d gezt gztdyke .dagex lkl dtewqi`d lr `vnpd
lr da lehlhd xzede ,cigid zeyx `ide ,ieandn wlg ziyrp
oic gezt gztdyk ike :`xnbd dywn .ieand ly igld ici

,cigid zeyxk dtewqi`ddéì úéìc áb ìò óàådtewqi`l oi`y - §©©©§¥¥
ceréçì,dtewqi`d ly dpevigd ezty cbpkøîàäå[xn` ixde-] ¤¦§¨¨©

çútä CBz ,áø øîà àéøeb øa àîç áøagex epiidc ,ieand ly ©¨¨©§¨¨©©©¤©
,dtewqi`déøöøçà éçì Cick dpevigd eztyaBøézäìick ± ¨¦¤¦©¥§©¦

elit` epiide ,dnvr dtewqi`d ly ghya mb lehlhd z` xizdl
agex lkl cnerd igldy itl ,mrhde .`ed gezt ieand gzt m`
miptle iniptd ecegn `l` lehlhd z` xizn epi` dtewqi`d

.envr ieand jeza ,xnelk ,cala
àîéz éëådtewqi`a xaecn `ziixaay [xn`z `nye-]déa úéìc §¦¥¨§¥¥

da oi`y -äòaøà ìò äòaøàgztd cvny dnegdy oebk ,migth ©§¨¨©©§¨¨
[iglk dpicy] o`kne o`kn,migth drax`n zegt diar ,

zeyx dpi` okle ,dnegd iccv ipy oia z`vnp dtewqi`de
ly oevigd dceg cbpk s` gezt gztdyk lhlhl xzene ,dnvrl

,miaxd zeyx cvay dtewq`d ztya cnery dnegdøîàäå§¨¨©
[xn` ixde-]çútä CBz ,áø øîà àéøeb øa àîç áø,ieand lyóà ©¨¨©§¨¨©©©¤©©

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL ét ìò,migthéøö,Bøézäì øçà éçì C ©¦¤¥©§¨¨©©§¨¨¨¦¤¦©¥§©¦
.ieand ly igla xzip epi`e

:`xnbd zvxznàëä ,áø øîà äãeäé áø øîà,`ziixaa o`k - ¨©©§¨¨©©¨¨
ok`ïðé÷ñò éBáî úte÷ñéàaxykedy ieana `l j` ,xaecn - §¦§©¨¨§¦©

y xaecne ,dxewa xykedy `l` ,iglaBéöçdtewqi`d lyäøB÷î ¤§§¤
,dxewa,äøB÷î BðéàL Béöçåxeriydy itl ,`ed jk mzqd on oky §¤§¤¥§¤

gzte dtewqi`d eli`e ,cala gth `ed dagexa dxewl jxvpd
,df xeriyn xzei md miagx llk jxca ieandey xaecnBéeøé÷± ¥

zgpen ,ieand zxewíéðt étìk,dtewqi`d ly iniptd ecva ± §©¥§¦
dyk ,okle .[b xeiv] ieand cvl ,xnelkçútieand lyçeútoic ¤©¨©

dtewqi`díéðôìkgezt gztdyk ixdy ,ieand jez enk ± §¦§¦
da lhlhl xzen jkle ,ieanl zekiiy dilry dxewde dtewqi`d
dxizn dxewdy oeiky ,envr ieana lehlhd oick dxewd zgz

m` j` .dizgzny dtewq`d z` mb `id dxizn ,ieand z`çút¤©
ieand,ìeòðcvl dtewqi`d ly iniptd cvd iptl zxbqp zlcde ¨

lk oic df ote`a ,zlcl ueg `ed dtewqi`d ghy lke ,ieand
dtewq`dõeçìkzgz s` lhlhl xeq`e ,miaxd zeyxk ± §©

on dtewqi`d jka dwqtp ixd dlerp zlcde li`edy itl ,dxewd
,ieand mr zekiiy dtewqi`d lrny dxewl oi` aeye ieand
z` dxizn dpi` mb jkitle ,zxznd dxew my dpnn lhazpe

.dizgzny dtewqi`d
:sqep uexiz d`ian `xnbdúéa úte÷ñéàa íìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨§¦§©©¦

[zial dqipk oztn-]ïðé÷ñòdtewqi`d lky ,`ziixaa xaecn - ¨§¦©
,dxewnäøé÷L ïBâëedze`Bæa ïéàL ,úBøB÷ ézLazg` dxewa ± §¤¥¨¦§¥¤¥¨

agex ,caläòaøà,migthåmbBæa ïéàagex ,zxg`d dxewa ± ©§¨¨§¥¨
äòaøà,migthïéa ïéàådxewì BædxewBægeixìLäL,migthúìãå ©§¨¨§¥¥§§Ÿ¨§¤¤

zcner ziadòöîàaokle .zexewd izy oiay geixd zgz ± ¨¤§©
dyk,çeút çútzaygp ,zexewd oia dwiqtn dpi` zlcde ¤©¨©

dtewqi`díéðôìkzeaygp zexewd izyy itl ,da lhlhl xzene §¦§¦
drax` yi cgi zexew izy agexa ixde ,'ceal' oic zngn zg`k
zcxei dpevigd dxewd zty eli`k miaiygn jkitle ,migth
rax`n ztwen dtewqi`dy `vnpe dtewqi`d z` znzeqe

dyk j` .[c xeiv] zevignçútizy oiay xie`d zgz `vnpd ¤©
zexewd,ìeòðdtewqi`d oic ixdõeçìkxeq`e ,miaxd zeyxk ± ¨§©

ef ozwlgne zexewd izy oia dwiqtn zlcdy iptn ,da lhlhl
eli`k oze` oecl jiiy `l cgi ze`xp opi` zexewde li`ede ,efn
li`ede .dcal dxew lk mipc `l` ,'ceal' oic zngn zexaegn od
agex zlcl uegny dtewqi`d ghy z` dqknd dxewa oi`e
dzty eli`k da oecl xyt` i` ixd ,migth drax` lr drax`
`vnpe ,miaxd zeyxl dpetd dtewqi`d cv z` znzeqe zcxei
,miaxd zeyxl dgezte ieanl dpetd dciva dnezq dtewqi`dy

.[d xeiv] miaxd zeyxk dpic jkle
zxxane ,`ziixaay 'mixg`' ixac jynd z` zx`an `xnbd
cigid zeyxl zg` cigid zeyxn lhlhl xeq` ote` dfi`a

zxg`lirl `ziixaa epipy .(.e):äøNò ääBáb äte÷ñéà äúéä íàå§¦¨§¨¦§¨§¨£¨¨
migthäòaøà äáçøe,migth drax` lr,dîöòì úeLø Bæ éøä §¨¨©§¨¨£¥§§©§¨

enk cigid zeyx `id dtewqi`d df ote`ay it lr s` ,xnelk
dkezl lhlhl xeq`e dnvr ipta zeyx `id ixd z`f lka ,ziad

:`xnbd zx`an .ziad on elit`déì òéiñîyi ef `ziixan - §©©¥
di`xe reiq `iadløa ÷çöé áø øîàc ,éîécáà øa ÷çöé áøì§©¦§¨©©§¦¦§¨©©¦§¨©

øéàî éaø äéä øîBà ,éîécáà,`ziixaa xkfend 'mixg`' `edy - ©§¦¦¥¨¨©¦¥¦
úBéeLø ézL àöBî äzàL íB÷î ìk,efl ef zekenqúçà úeLø ïäå ¨¨¤©¨¥§¥§§¥§©©

,dpnid dkenp zxg`de ddeab zg`dy `l` ,opicaãenò ïBâk§©
`vnpda`idy xvg,ãéçiä úeLøcenrdeäøNò dBábmigth §§©¨¦¨©£¨¨

äòaøà áçøå,cigid zeyxk oecip envrl `ed mb ixde ,migth §¨¨©§¨¨
åéìò ózëì øeñàick ,xvgd on xwrpy ie`yn eilr gipdl ± ¨§©¥¨¨

,etizk lr excqle xefglíeMî äøéæbszkl `eai jk jezn `ny §¥¨¦
a s`ìz`vnpd [mipa`e xtr znixr oink-],íéaøä úeLøa`ede ¥¦§¨©¦

.cigid zeyxk epice drax` lr drax` agxe migth dxyr deab
zg` zeyx `ed ixd miaxd zeyxay lzd mby aeygiy ,xnelk
miaxd zeyxn xwrpy ie`yn eilr gipie ,dnvr miaxd zeyx mr
on aiig df ote`a ixde ,[miaxd zeyxa zen` rax` xared `le]
epipyy `vnp .cigid zeyxl miaxd zeyxn qipkn meyn dxezd
inica` xa wgvi ax xn`y enk xi`n iax ly ezrca `ziixaa
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"אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה". כעת מחריש הדומם, דורכים עליו – והוא שותק, אך יבוא זמן בגילוי שלעתיד, שהדומם יתחיל 
לדבר, לספר, ויתבע: אם תוך כדי הליכה לא הרהרו או שוחחו בדברי תורה, מדוע דרכו עליו?!

'היום יום' ט"ו אדר א'



קפה
ze`ivi` cenr h sc ± oey`x wxtzay

åéìò Cøc.xie` DiA hilW `lC ,'in dlrnl FdiAbdW,x"dxxEhR mFwn iede: ¤¤¨¨¤¦§¦§©§¨¦§¨¨¥¥£¦§¨¥§§
áéiç.xcd iM,DigP`lf` xEhR mFwn KxcC b"r`e:çð àì.`iede ,xEhR mFwnA ©¨¦¨©©§¥§§¤¤§§£©¨¨¦§§§¨§¨

x"dxA dgPde x"dxn dxiwr Dil:çð àëä.lr cnFrd ciA ,xEhR mFwnA ¥£¦¨¥§©¨¨¦¨¨¨¦§§§©¨¥©
dREwq`d:'åë çeút çút.FxiWkdW iFanA c"qw,iglAFigleon miptl ¨¦§¨¤©¨©§¨¤¤§¥§¤¦§¤§¦§¦¦

Epiide .dREwq`dzilC b"r`e :DOYn `wC ¨¦§¨§©§§¨¦©©§§¥
'ek `ng ax xn` `de !?uEgAn igl Dil: ¥¤¦¦©§¨¨©©¨¨

çútä CBz.agx EpiidC ,iFan lW ©¤©¤¨§©§Ÿ©
dREwq`d:éøöBøézäì øçà éçì C.igNdW ¨¦§¨¨¦¤¦©¥§©¦¤©¤¦

dREwq`d cbp Dinzq iFaOd z` xiYOd©©¦¤©¨§¨¥¤¤¨¦§¨
cbp WOYWdl xEq` :xaqwe .dilr sEwfe§¨¨¤¨§¨¨©¨§¦§©¥¤¤

`N` ,igNdFCEgnxMid ied miptle inipRd ©¤¦¤¨¥©§¦¦§¦§¦¨¥¤¥
dvigOd:"ëåúáçø déa úéìc'ã.KWnA ©§¦¨§§¥¥Ÿ©§¤¤

Dnvrl zEWx Dpi` Kkitl ,dnFgd iaFr¦©¨§¦¨¥¨§§©§¨
igNd cbpM WOYWdl xYEnEFCEgn,oFvigd ¨§¦§©¥§¤¤©¤¦¥©¦

deW `EdWdREwq`llv`,x"dxLl oi`e ¤¨¤¨¦§¨¥¤§¥§
,o`MnE o`MOW dnFgd iaFrn lFcB igl¤¦¨¥¦©¨¤¦¨¦¨

xYip iFaOd mdAW:úte÷ñàa àëäéBáî ¤¨¤©¨¦¨¨¨§¦§©¨
ïðé÷ñò.iFanA `l la` ,Yxn`wcM ¨§¦©¦§¨¨§©§£¨Ÿ§¨

FxWkdW.dxFwA FxWkdW iFanA `N` iglA ¤¤§¥§¤¦¤¨§¨¤¤§¥§¨
zxFwew"tA ,gth DAgx xEriW iFaOd §©©¨¦¨§¨¤©§

oiaExirC):bi sC.(dREwq`deiaFregzRd §¥¦©§¨¦§¨§¦©¤©
iaFr lW Fivg `vnp .md miagx `nzQn¦§¨¨§¨¦¥¦§¨¤§¤¦

n gzRdoFbkE ,dxFwn Fpi` Fivge dxFw ©¤©§¤§¤§¥§¤§
:KMld .iFaOd cvl mipR iRlM dxFTd giPdW¤¦¦©©¨§©¥§¦§©©¨¦§¨

,miptlM - gEzR gzRcFgnlW oFvigd ¤©¨©§¦§¦¥©¦¤
c"nM Dl xaqe ,miptle dxFwxYEn" ¨§¦§¦§¨©¨§¨

mrh mEXn F` "dxFTd zgY WOYWdl§¦§©¥©©©¨¦©©
"`xMiddEdiiYbElR WxtncM "xaNn ©¤¥¨¦§©§¦§¨¥§§©§

oiaExirA)sCg:,(dxFwC mEXn i`mEXn §¥¦©¦¦§¨¦
cxFi oFvigd DCEg" opixn`C ,dvign§¦¨§¨§¦©¨©¦¥

"mzFqe:ìeòð çút.zlCdeswFWiptA §¥¤©¨§©¤¤¥¦§¥
uEg dREwq`d lke ,zinipRd dREwq`dzlCl.dxFTd zgY ENit`e ,uEglM - ¨¦§¨©§¦¦§¨¨¦§¨©¤¤§©©£¦©©©¨

mYqpC oeikCoi`W dvign lkC ,mzFqe cxFi xninl `Mile ,dxFw Dl dlhA iFaOd §¥¨§¦§©©¨¨§¨¨¨§¥¨§¥©¥§¥§¨§¦¨¤¥
llg oiAzFvigOdc`l ikdlE .zig` cFB zxFY EdA `kiiW `le ,zFvign opi` - ' ¥£©©§¦¥¨§¦§¨©§¨§©©¥§¨¦Ÿ

zREwq`A `nwF`Fl Wi FNW gzR ziA mzqC ,ziAsFwWniaFr `vnpe ,dlrnln §¨§¦§©©¦¦§¨©¦¤©¤¥©§¦§©§¨§¦§¨¦
llgA Wi ixdW ,mzFqe cxFi opixn` lErp gzR ENit`e ,dxFwn FNEM gzRdFiar ©¤©§¤©£¦¤©¨¨§¦©¥§¥¤£¥¥©£©¨§

czlCd on 'znizqlivnC d"de .dxwYd iR`nwF`loi`W `N` ,dxFwn FNEM ¦©¤¤¦§¦©¦©¦§¨§§¨¥§§¨§¤¤¨¤¥
agxAFiarczFgR Fpi` dnFgd iaFr mzqC mEXn `N` .'cn':úéa úte÷ñàa. §Ÿ©¨§¤¨¦¦§¨¦©¨¥¨¦§¦§©©¦

dxiwW oFbM - uEglM lErp gztC `nrh Epiide .dxFwn gzR FNEMWgzRd iaFr ¤¤©§¤§©§©§¨§¤©¨§©§¤¥¨¦©¤©
DA WIW dxwY ENi`C .zFxFw iYWAczlirp iz` `l Eze "mzFqe cxFi" DA opixn` ' ¦§¥§¦¦§¨¤¥¨¨§¦©¨¥§¥§¨¨¥§¦©

lHanE zlC,dvigOlswFW `Ed ENit`eiFan zxFwC ,iFanl inC `lC .Fzirvn`A ¤¤§©¥©§¦¨©£¦¥§¤§¨¦§¨¨¥§¨§©¨
- lErp gzR :KMld .iFanl `N` dxWkEd `le ,`id dxvw,dxFw zxFYn dlhA §¨¨¦§Ÿ§§¨¤¨§¨¦§¨¤©¨¨§¨¦©¨

zxwY la` .iFan Dil lf` `dCcdlhA `l 'zcixiDznizq,zlC zlirpA §¨£©¥¨£¨¦§©Ÿ¨§¨§¦©§¦¨¨¦§¦©¤¤
"nldCncFB :`EdcEaleotFcec mFwnA dOEwrzFxFw iYWC mEXn `nrh `kde .' ©§¨§¤£¨¦§§¨¨©§¨¦¦§¥

b odipiA `le rAx` FfA `le rAx` FfA oi`W EedlrFp zFidl oTEzn zlCde ' ¨¤¥§©§©§Ÿ§©§©§Ÿ¥¥¤§©¤¤§¨¦§¥
b mdipiA oi`C oeikC ,miptlM - gEzR gzR :KMld .rvn`Aiede ,cEal opixn` ' ¨¤§©¦§¨¤©¨©§¦§¦§¥¨§¥¥¥¤¨§¦©¨§¨¥

DA zi` `YWd `dC ,mzFqe cxFi oFvigd ditE `cgMc':õeçìk ìeòð çút.oeiM ©£¨¦¨©¦¥§¥§¨¨§¨¦¨¤©¨§©¥¨
rvn`aCowNgnE odipiA wiqtn `Ed - `vnp `EdxnFl cgi zF`xp opi`W ,FGn Ff §¨¤§©¦§¨©§¦¥¥¤§©§¨¦¤¥¨¦§©©©

dpFvigA xninl `Mile ,cEal odADA zil `dC - mzFqe cxFi diRc':äúéä íàå ¨¤¨§¥¨§¥©©¦¨¦¨¥§¥§¨¥¨§¦¨§¨
ääBáb äte÷ñàé'åë '.Dl hiwp xcde .lirlC `ziixaC mixg`C `zNinC `tiq ¦§¨§¨¥¨§¦§¨©£¥¦§¨©§¨¦§¥§¨©¨¥¨

,DWExtl"xn xn`" FnM:dîöòì úeLø.s`e ,ziAd on ENit` DA oilhlhn oi`e §¨¨§¨©©§§©§¨§¥§©§§¦¨£¦¦©©¦§©
i"dx mdipWC aB lr:î"ø äéä øîBà.zFixFdA opixn`cM ,mixg` `EdC:úeLø ïäå ©©¦§¥¤¥¨¨§£¥¦¦§¨§¦©§¨§¥§

úçà.odipWC,i"dxDFaB dfe KEnp dGW `N`:'åë é"äøa ãenò ïBâk.sYkl xEq` ©©¦§¥¤¤¨¤¤¨§¤¨©§©¦¨§©¥
xvgd on eilr:ø"äøa ìz íeMî.i DFaBagxe 'c`Mi`C ,cigId zEWx iedC ' ¨¨¦¤¨¥¦¥¦¨©§¨¨§¨¥§©¨¦§¦¨

eilr sYkl miAxd zEWxn `ziixF`C `aEIg: ¦¨§©§¨¥§¨©¦§©¥¨¨
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â"òà± 'ek igl dil zilc`le .igla exiykdy iean ztewq`a ixiinc c"qc :i"yxt

,dtewq` lka ixiinc d`xp `l` .zia ztewq`a mlerl :jenqa xn`wcn ,`xidp

xvge ziac .iean meyn ± "igl dil zilc b"r`" hwpe .xvgc oia ziac oia ieanc oia

igla oixzip inp xvge ziac meyn igl hwp :p"` .miqta `l` ,dxewe igla xzip epi`

cbpk dtewq` `niiwc ixiine .o`kn igle o`kn

jez `edy miigl oia epiidc ,dnegd iaer

cv ly dnegd iaer lv` zcner zlcde ,gztd

iaer eze`y ,miptlk gezt gzt :ikdle .mipt

'a ;zevign 'b dl yiy ,`id dxenb i"dx

.mipt cvl ziyilye ,dnegd iaern zevign

:d"t` ,e`elna uext `ed ziriax cvny t"r`

dnl iaer eze` ± lha gezt gztdy oeik

ueglk lerp gzt .zevign 'c el yiy miptay

iede ,miptay dnl lha epi` lerp `edy oeikc ±

`wec e`le .xeq`d mewnl e`elna uxtpk

,`ziixe`cn `id dxenb i"dx `dc ± ueglk

myn lhlhl xeq`e zevign 'b dl yiy oeik

,miptlk dpi`y itl ± "ueglk" ixw `l` .uegle

awp jxc gztd iaerl miptan lhlhl xeq`e

oebk ± "ueglk" ayiil yi :p"` .zlca yi m`

x"dxa dlek dtewq`a la` ,zilnxkl gezty

e`l i`c ,`nwe`l `kil ± dnegd iaerl ueg

iedc ,ueglk `ied gezt gzt elit` ± 'b deab

,`id zilnxk ± 'c dagxe 'b deab i`e .x"dx

dpi` m`e .miptlk `le ueglk `l `ied `le

`ed mlerle ,`ed xeht mewn ± 'c dagx

k"` ± miptl dlek `niiw i`e .ueglke miptlk

ixiinc oeik :z"`e .miptlk `ed mlerl

dil zilc b"r`" jixt i`n k"` ,zia ztewq`a

,`ed dxewn `nzqn zia ztewq` `de "igl

± !"mzeqe cxei dxwz it" xninl ol zi`e

miptlk inp lerp gzt elit` ± dxewnac ,ixii` dxewn epi`a k"rc :i"xe`e:êåúgztd

± exizdl xg` igl jixv 'c ea oi`y t"r`oiaexirc `nw 'ta dl iwenc ,`axl :z"`e

)mye .h sc(`kd iwel ,xerpe epin z` oin `vnc meyn ,zilnxkl gezta `wec epiidc

iwep ,x"dxl gezt oia zilnxkl gezt oia mzd biltn `lc inp iia`le !x"dxl gezta

oiaexirc w"tac 'b deab dtewq`a)my f"b(exizdl xg` igl jixvc `d iia` iwen

`lc :l"ie ?`"ra iiepyl ax wigc i`n`e .llk dtewq` `kilca e` ,'c dtewq` `kilca

"'c dia zilc `niz ike" xn`w ike .miptlk inp lerp elit` ± k"`c ,ikd inwe`l ivn

inp lerp elit` d"` :jxtinl ivn ded ±:øîàztewq`a `kd ax xn` dcedi ax

± opiwqr ieanxizdl die`x dxewdy oeik ± miptlk gezt gzt iean ztewq`a `wec

zlcde gztdy ,zevign 'c el yi ixdy ± dxewl v"` df ieany t"r` ,ieand z`

'c dxewn eli`k iede ,cgi sxhvn ± ieand z` xizdl die`xy oeik n"n ± ziriaxa

gzt elit` ± my xizdl die`x dpi` dxewdy oeik ,ziae xvg ztewq`a la` .migth

dlekac ,dxewn eivg `kd hwp `wece .divg `l` dxewn epi`e li`ed ,ueglk ied gezt

iwe`c ab lr s` .'c dagx gztd `idy dtewq` mzqc ,miptlk lerp elit` ± dxewn

`wece .gztd iaerl ueg zcnera ixiin mzd ± 'c dagx dpi`a w"z da ixii`c dtewq`

oevigd eceg :ax xaqwc ,miptlk ied lerp elit` ± ueg itlk la` ,mipt itlk eiexiw

oiaexirc w"ta wiqnck ,mzeqe cxei):g sc.(dxewn '` gth hwpnl ivn iedc d"de

zlcd cr gth eze` ly oevigd ecegn rax`n zegt `diy cala ,ervn`a eiexiwe:

äøéæâx"dxa lz meyn.`ai `lc ,lhlhl n"x xq` `l diilrl zianc :i"x xne`

`wec `l` ,ikda iypi` erh `le `zvign xkpinc ,diilrl x"dxn jka lhlhl

"zebb lk" yixae .zevign `kilc ,x"dxa lz eh` xfb i"dxa lz)mye :ht sc oiaexir(

mixace zyzkn `l la` ,iriawc migixd zn`e cenr oebk `l` n"x xn` `lc :yxtn

yixa gkenck ,miax iabl elit` eizexifba n"xk l"iwc b"r`c :i"x xne`e .milhlhnd

"t"r`").fp 'c zeaezk(`la zg` dry 'it` ezy` zedydl xeq` :n"x xn`c `d iab

"zebb lk" 'tac ,n"xk dkld oi` ± `kd .daezk)mye .`v 'c oiaexir(`icda opiwqt

xvgl bbn lhlhl ixye ,okeza ezayy milkl od zg` zeyx ± zetitxw '`e zexvg '`e zebb '` :xn`we ,dilr biltc y"xk dkld:
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.çð Y àëä ,çð àì íúä Y !áéiç Y åéìò Cøc¤¤¨¨©¨¨¨¨¨¨¨¨
,úBieLø ézL úLnLî äte÷ñà :íéøîBà íéøçà"£¥¦§¦¦§¨§©¤¤§¥§
."õeçìk Y ìeòð çút ,íéðôìk Y çeút çútäL ïîæa¦§©¤©¤©¨©§¦§¦¤©¨§©
øa àîç áø øîàäå !?éçì déì úéìc áb ìò óàå§©©©§¥¥¤¦§¨¨©©¨¨©

éøö çútä CBz :áø øîà àéøeb!Bøézäì øçà éçì C §¨¨©©©¤©¨¦¤¦©¥§©¦
déa úéìc :àîéz éëåãìò 'ãàîç áø øîàäå Y ' §¦¥¨§¥¥©§¨¨©©¨¨

,çútä CBz :áø øîà àéøeb øaBa ïéàL ô"òàã' ©§¨¨©©©¤©¤¥
ìòãéøö Y 'äãeäé áø øîà Y !Bøézäì øçà éçì C ©¨¦¤¦©¥§©¦¨©©§¨

àëä :áø øîàúte÷ñéàaäøB÷î Béöç ,ïðé÷ñò éBáî ¨©©¨¨¦§¦©¨¨§¦©¤§§¤
,äøB÷î BðéàL Béöçååéeøé÷åçeút çút ;íéðt étìk §¤§¤¥§¤§¥Ÿ§©¥§¦¤©¨©

:øîà éLà áø .õeçìk Y ìeòð çút ,íéðôìk Y§¦§¦¤©¨§©©©¦¨©
ïBâëe ,ïðé÷ñò úéa úte÷ñéàa íìBòìdøéwLézLa §¨¦§¦©©¦¨§¦©§¤¥¨¦§¥

Bæ ïéa ïéàå ,äòaøà Bæa ïéàå äòaøà Bæa ïéàL úBøB÷¤¥§©§¨¨§¥§©§¨¨§¥¥
ìL Bæì,äLúìãå,íéðôìk Y çeút çút ;òöîàa §§¨§¤¤¨¤§©¤©¨©§¦§¦

ääBáb äte÷ñéà äúéä íàå" .õeçìk Y ìeòð çút¤©¨§©§¦¨§¨¦§¨§¨
éäáçøe 'ãdéì òéiñî ."dîöòì úeLø Bæ éøä Y ' §¨¨£¥§§©§¨§©©¥

,éîécáà øa ÷çöé áø øîàc .éîécáà øa ÷çöé áøì§©¦§¨©©§¦¦§¨©©¦§¨©©§¦¦
àöBî äzàL íB÷î ìk :øéàî éaø äéä øîBàá' ¥¨¨©¦¥¦¨¨¤©¨¥
dBáb é"äøa ãenò ïBâk ,úçà úeLø ïäå úBieLøé' §§¥§©©§©¦¨©

áçøåã.ø"äøa ìz íeMî äøéæb ,åéìò ózëì øeñà Y ' §¨¨¨§©¥¨¨§¥¨¦¥¦
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שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אסור להלך ברחוב "על לב ריקן", יש להצטייד בתורה, עמה יתהלכו ברחוב.
'היום יום' ט' אדר א'



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zay(oey`x meil)

äðùî
mcew mda weqrl ligzdl xeq`y mixac dnk d`ian dpynd
mda jyni `ny miyyegy iptn ,legd zenia s` ,dgpn zlitz

:dlitz onf xearieøtqä éðôì íãà áLé àìxtzqdl ickCeîñ- Ÿ¥¥¨¨¦§¥©©¨¨
mcewìzlitz onfìltúiL ãò ,äçðngkyi `ny ,dligz §¦§¨©¤¦§©¥

oke .lltzdlíãà ñðké àì`l ,dgpn zlitz onfl jenq,õçønì Ÿ¦¨¥¨¨©¤§¨
é÷ñøeaì àìå,zexer ceair mewn -ìBëàì àìå,dcerqïécì àìå §Ÿ©§§¦§Ÿ¤¡§Ÿ§¦

.dxezeìéçúä íàå,elld miyrnd lkn cg`,ïé÷éñôî ïéà`l` §¦¦§¦¥©§¦¦
.elltzi jk xg`e mze` exnbi

,[òîL úàéø÷ì] (òîù úàéø÷ úåø÷ì) ïé÷éñôî,dxezdn daeigy ©§¦¦§§¦©§©
,älôúì ïé÷éñôî ïéàå.minkg ixacn daeigy §¥©§¦¦¦§¦¨

àøîâ
zxxan ,dgpnl jenq mzeyrl xeq`y miyrn yiy dpyna epipy

:`xnbd zxxan .xaecn dgpn efi` iabl `xnbdäçðnì Ceîñ éä¥¨©¦§¨
,dpeekd dgpn efi`l jenq -,äìBãb äçðîì àîéìéàivg dpnfy ¦¥¨§¦§¨§¨

yi ,meid zevgn epiid 'dl jenq'e ,meid zevg xg` dry
,zeywdlàì éànàzevgn el` miyrn ligzdl xeq` recn - ©©Ÿ

,meidàáeè íBia úeäL àkéàäxyt`e ,meia onf daxd yi ixd - ¨¦¨¨©¨
.okn xg`l lltzdle mniiql witqdlàlàdpeekdy xn`pCeîñ ¤¨¨

,äpè÷ äçðîìepiid 'dl jenq'e ,dvgne zery ryza dpnfy §¦§¨§©¨
,epzpyna epipyy dn ike ,dyw ok m` ,zixiyr dry zligzníà¦

eìéçúä,el` lkn cg`ïé÷éñôî ïéàxaecn ,lltzdl ick oze` ¦§¦¥©§¦¦
,dphw dgpnl jenqéåì ïa òLBäé éaøc àúáeéz éåäéz àîéðm`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©¦§ª©¤¥¦

,iel oa ryedi iax ixac lr `kxit o`kn didzy xn`péaø øîàc§¨©©¦
äçðnä úlôz ïîæ òébäL ïåék ,éåì ïa òLBäé,dphw dgpn -øeñà §ª©¤¥¦¥¨¤¦¦©§©§¦©©¦§¨¨

,äçðnä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk íBòèiL íãàìxeq`' oeyldne ¨¨¨¤¦§§¤¤¦§©¥§¦©©¦§¨
`l ligzd m` s`y rnyn 'melk merhljiyndl el xeq` ,lek

dgpnl jenq lek`l ligzd m`y x`ean dpyna eli`e ,ezcerqa
.ezcerq z` miiql el xzen ,dphw

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,dphw dgpnl jenq dpynd zpeek oi` Ÿ
íìBòì,dzpeek,äìBãb äçðîì Ceîñjixv dphw dgpnl jenq j` §¨¨§¦§¨§¨

iax ixac lr `kxit oi` ok m`e ,ligzd xak m` s` wiqtdl
yi ixd el` mixac exq`p recn ziywdy dne .iel oa ryedi
mikynpd miweqira dpynd zpeeky xnel yi ,meia daxd zedy

onf daxdexaecn zxetqz dpynd dxq`y dnúøBtñúalyïa §¦§¤¤
,äNòìàz` cenll ick ax oenn xfite ,iax ly epzg didy ¤§¨¨

zkxe` ef zxetqze ,lecbd odkd xtzqdy zcgeind zxetqzd
oke .dlecb dgpnl jenq s` dligzdl dpynd dxq` okle ,ax onf

,epipyy dn ,epzpyna miiepyd miyrnd lk z` x`al yiàìå'§Ÿ
,'õçønìdpeekdõçøîc àúléî àleëìsegl ,ugxnd ipiipr lkl - ©¤§¨§¨¦§¨§¤§¨

,epipyy dne .rifdle ,mippeve ming mina eteb uegxle ,ey`xàìå'§Ÿ
,'é÷ñøeaìdpeekd,äìBãb é÷ñøeáìmde zexer daxd da yiy ©§§¦§§§¦§¨

,epipyy dne .mceair zligza,'ìBëàì àìå'epiidäìBãb äãeòña. §Ÿ¤¡¦§¨§¨
,epipyy dne,'ïécì àìå'epiid,ïéc úlçúaz` renyl mikixvy §Ÿ©¦¦§¦©¦

.oicd ilra zeprh lk
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà á÷òé øa àçà áøzpeek ok` ©£¨©©£Ÿ¨©

ryedi iax ixac lr `kxit oi` okle ,dlecb dgpnl jenq dpynd
j` ,iel oaíìBòìdpyna xaecnïãéc úøBtñúadpi`y ,eply - §¨§¦§¤¦¨

e ,ax onf zkxe`éànà älçzëìrecn -áLé àìyi ixd ,xtzqdl §©§¦¨©©Ÿ¥¥
meyn ,lltzdl mbe xtzqdl mb meia onf witqnøáMé ànL äøéæb§¥¨¤¨¦¨¥

âefäzxetqzd jynze ,xg` bef ytgie jli xtqde ,mixtqn ly ©
mix`eand miyrnd lka x`al yi oke .dgpn onf xeariy cr

,epipyy dn ,dpyna,'õçønì àìå'wx qpkp m` elit` xaecn §Ÿ©¤§¨
àîìòa òéfäì,mina envr ugex epi`e ,ugxnd zia megn §©¦©§¨§¨

e,àì éànà älçzëìmeynäôlòúé ànL äøéæb`le ,slrzi ± §©§¦¨©©Ÿ§¥¨¤¨¦§©§¨
,epipyy dne .lltzi,'é÷ñøeaì àìå'wx elit` epiidàîìòa éðeiòì §Ÿ©§§¦§©¥§¨§¨

e ,cala eizexer ze`xl -,àì éànà älçzëìmeynéæç àîìéc §©§¦¨©©Ÿ¦§¨¨¥
déðéáæa àãéñt,elwlwzd eizexery ,eiwqra cqtd d`xi `ny - §¥¨¦§¦¥

ãéøhîelltzi `le ,ezqpxt cqtd zngn exrva cexh `die -. ¦§¦
,epipyy dne,'ìBëàì àìå'elit` epiid,äpè÷ äceòñaeälçzëì §Ÿ¤¡¦§¨§©¨§©§¦¨

éëeLîàì éúà àîìéc ,àì éànà,ezcerqa jyndl `eai `ny - ©©Ÿ¦§¨¨¥§©§¥
,epipyy dne .dgpn onf xeariy cr,'ïécì àìå'elit` epiidøîâa §Ÿ©¦¦§©

,ïécäepzpe e`ype ,oicd ilra zeprh z` mipiicd erny xaky ©¦
onf jynp df oi`e ,oicd z` weqtl wx `l` mdl xzep `le ,xaca

e ,axàì éànà älçzëìmiyyegy meyn ,oicd z` ewqtiàîléc §©§¦¨©©Ÿ¦§¨
àîòè éæç,oica ycg mrh e`xi `ny -àðéc øúñåz` exzqie - ¨¥©£¨§¨©¦¨

oicd ilra zeprh z` el`yie ,oicd zligzl exfgie ,ewqty dn
.dgpn onf xeariy cr oicd jynie ,zipy

jixv epi` ,el` mixacn cg`a weqrl ligzd m`y ,dpyna epipy
zl`ey .dyrnd zlgzd aygp izni`n zxxan `xnbd .wiqtdl

:`xnbdéúîéàîaygp,úøBtñz úìçúäjixv epi` ,ok dyr m`y ¥¥¨©©§¨©¦§¤
:`xnbd daiyn .wiqtdlúøBôòî çépiMî ,ïéáà áø øîàxceq - ¨©©¨¦¦¤©¦©©£¤

,åékøa ìò ïéøtñ ìL.eicba lr zexry elti `ly ick ¤©¨¦©¦§¨
:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.õçøî úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©¤§¨

epîéä Bzøôòî äøòiLî ,ïéáà áø øîà,eilrn exceq cixeiyn - ¨©©¨¦¦¤§¨¤©£¨§¥¤
.dvigxd z`xwl hyety oey`xd cbad `edy

:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.é÷ñøea úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©§§¦
øBL÷iLîeileexy z`,åéôéúk ïéa.ezk`lna ederixti `ly ick ¦¤¦§¥§¥¨

:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.äìéëà úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©£¦¨
åéãé ìBhiMî ,øîà áø.dcerqläøBâç øéziMî ,øîà àðéðç éaøå ©¨©¦¤¦¨¨§©¦£¦¨¨©¦¤©¦£¨
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zay(oey`x meil)

äðùî
mcew mda weqrl ligzdl xeq`y mixac dnk d`ian dpynd
mda jyni `ny miyyegy iptn ,legd zenia s` ,dgpn zlitz

:dlitz onf xearieøtqä éðôì íãà áLé àìxtzqdl ickCeîñ- Ÿ¥¥¨¨¦§¥©©¨¨
mcewìzlitz onfìltúiL ãò ,äçðngkyi `ny ,dligz §¦§¨©¤¦§©¥

oke .lltzdlíãà ñðké àì`l ,dgpn zlitz onfl jenq,õçønì Ÿ¦¨¥¨¨©¤§¨
é÷ñøeaì àìå,zexer ceair mewn -ìBëàì àìå,dcerqïécì àìå §Ÿ©§§¦§Ÿ¤¡§Ÿ§¦

.dxezeìéçúä íàå,elld miyrnd lkn cg`,ïé÷éñôî ïéà`l` §¦¦§¦¥©§¦¦
.elltzi jk xg`e mze` exnbi

,[òîL úàéø÷ì] (òîù úàéø÷ úåø÷ì) ïé÷éñôî,dxezdn daeigy ©§¦¦§§¦©§©
,älôúì ïé÷éñôî ïéàå.minkg ixacn daeigy §¥©§¦¦¦§¦¨

àøîâ
zxxan ,dgpnl jenq mzeyrl xeq`y miyrn yiy dpyna epipy

:`xnbd zxxan .xaecn dgpn efi` iabl `xnbdäçðnì Ceîñ éä¥¨©¦§¨
,dpeekd dgpn efi`l jenq -,äìBãb äçðîì àîéìéàivg dpnfy ¦¥¨§¦§¨§¨

yi ,meid zevgn epiid 'dl jenq'e ,meid zevg xg` dry
,zeywdlàì éànàzevgn el` miyrn ligzdl xeq` recn - ©©Ÿ

,meidàáeè íBia úeäL àkéàäxyt`e ,meia onf daxd yi ixd - ¨¦¨¨©¨
.okn xg`l lltzdle mniiql witqdlàlàdpeekdy xn`pCeîñ ¤¨¨

,äpè÷ äçðîìepiid 'dl jenq'e ,dvgne zery ryza dpnfy §¦§¨§©¨
,epzpyna epipyy dn ike ,dyw ok m` ,zixiyr dry zligzníà¦

eìéçúä,el` lkn cg`ïé÷éñôî ïéàxaecn ,lltzdl ick oze` ¦§¦¥©§¦¦
,dphw dgpnl jenqéåì ïa òLBäé éaøc àúáeéz éåäéz àîéðm`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©¦§ª©¤¥¦

,iel oa ryedi iax ixac lr `kxit o`kn didzy xn`péaø øîàc§¨©©¦
äçðnä úlôz ïîæ òébäL ïåék ,éåì ïa òLBäé,dphw dgpn -øeñà §ª©¤¥¦¥¨¤¦¦©§©§¦©©¦§¨¨

,äçðnä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk íBòèiL íãàìxeq`' oeyldne ¨¨¨¤¦§§¤¤¦§©¥§¦©©¦§¨
`l ligzd m` s`y rnyn 'melk merhljiyndl el xeq` ,lek

dgpnl jenq lek`l ligzd m`y x`ean dpyna eli`e ,ezcerqa
.ezcerq z` miiql el xzen ,dphw

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,dphw dgpnl jenq dpynd zpeek oi` Ÿ
íìBòì,dzpeek,äìBãb äçðîì Ceîñjixv dphw dgpnl jenq j` §¨¨§¦§¨§¨

iax ixac lr `kxit oi` ok m`e ,ligzd xak m` s` wiqtdl
yi ixd el` mixac exq`p recn ziywdy dne .iel oa ryedi
mikynpd miweqira dpynd zpeeky xnel yi ,meia daxd zedy

onf daxdexaecn zxetqz dpynd dxq`y dnúøBtñúalyïa §¦§¤¤
,äNòìàz` cenll ick ax oenn xfite ,iax ly epzg didy ¤§¨¨

zkxe` ef zxetqze ,lecbd odkd xtzqdy zcgeind zxetqzd
oke .dlecb dgpnl jenq s` dligzdl dpynd dxq` okle ,ax onf

,epipyy dn ,epzpyna miiepyd miyrnd lk z` x`al yiàìå'§Ÿ
,'õçønìdpeekdõçøîc àúléî àleëìsegl ,ugxnd ipiipr lkl - ©¤§¨§¨¦§¨§¤§¨

,epipyy dne .rifdle ,mippeve ming mina eteb uegxle ,ey`xàìå'§Ÿ
,'é÷ñøeaìdpeekd,äìBãb é÷ñøeáìmde zexer daxd da yiy ©§§¦§§§¦§¨

,epipyy dne .mceair zligza,'ìBëàì àìå'epiidäìBãb äãeòña. §Ÿ¤¡¦§¨§¨
,epipyy dne,'ïécì àìå'epiid,ïéc úlçúaz` renyl mikixvy §Ÿ©¦¦§¦©¦

.oicd ilra zeprh lk
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà á÷òé øa àçà áøzpeek ok` ©£¨©©£Ÿ¨©

ryedi iax ixac lr `kxit oi` okle ,dlecb dgpnl jenq dpynd
j` ,iel oaíìBòìdpyna xaecnïãéc úøBtñúadpi`y ,eply - §¨§¦§¤¦¨

e ,ax onf zkxe`éànà älçzëìrecn -áLé àìyi ixd ,xtzqdl §©§¦¨©©Ÿ¥¥
meyn ,lltzdl mbe xtzqdl mb meia onf witqnøáMé ànL äøéæb§¥¨¤¨¦¨¥

âefäzxetqzd jynze ,xg` bef ytgie jli xtqde ,mixtqn ly ©
mix`eand miyrnd lka x`al yi oke .dgpn onf xeariy cr

,epipyy dn ,dpyna,'õçønì àìå'wx qpkp m` elit` xaecn §Ÿ©¤§¨
àîìòa òéfäì,mina envr ugex epi`e ,ugxnd zia megn §©¦©§¨§¨

e,àì éànà älçzëìmeynäôlòúé ànL äøéæb`le ,slrzi ± §©§¦¨©©Ÿ§¥¨¤¨¦§©§¨
,epipyy dne .lltzi,'é÷ñøeaì àìå'wx elit` epiidàîìòa éðeiòì §Ÿ©§§¦§©¥§¨§¨

e ,cala eizexer ze`xl -,àì éànà älçzëìmeynéæç àîìéc §©§¦¨©©Ÿ¦§¨¨¥
déðéáæa àãéñt,elwlwzd eizexery ,eiwqra cqtd d`xi `ny - §¥¨¦§¦¥

ãéøhîelltzi `le ,ezqpxt cqtd zngn exrva cexh `die -. ¦§¦
,epipyy dne,'ìBëàì àìå'elit` epiid,äpè÷ äceòñaeälçzëì §Ÿ¤¡¦§¨§©¨§©§¦¨

éëeLîàì éúà àîìéc ,àì éànà,ezcerqa jyndl `eai `ny - ©©Ÿ¦§¨¨¥§©§¥
,epipyy dne .dgpn onf xeariy cr,'ïécì àìå'elit` epiidøîâa §Ÿ©¦¦§©

,ïécäepzpe e`ype ,oicd ilra zeprh z` mipiicd erny xaky ©¦
onf jynp df oi`e ,oicd z` weqtl wx `l` mdl xzep `le ,xaca

e ,axàì éànà älçzëìmiyyegy meyn ,oicd z` ewqtiàîléc §©§¦¨©©Ÿ¦§¨
àîòè éæç,oica ycg mrh e`xi `ny -àðéc øúñåz` exzqie - ¨¥©£¨§¨©¦¨

oicd ilra zeprh z` el`yie ,oicd zligzl exfgie ,ewqty dn
.dgpn onf xeariy cr oicd jynie ,zipy

jixv epi` ,el` mixacn cg`a weqrl ligzd m`y ,dpyna epipy
zl`ey .dyrnd zlgzd aygp izni`n zxxan `xnbd .wiqtdl

:`xnbdéúîéàîaygp,úøBtñz úìçúäjixv epi` ,ok dyr m`y ¥¥¨©©§¨©¦§¤
:`xnbd daiyn .wiqtdlúøBôòî çépiMî ,ïéáà áø øîàxceq - ¨©©¨¦¦¤©¦©©£¤

,åékøa ìò ïéøtñ ìL.eicba lr zexry elti `ly ick ¤©¨¦©¦§¨
:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.õçøî úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©¤§¨

epîéä Bzøôòî äøòiLî ,ïéáà áø øîà,eilrn exceq cixeiyn - ¨©©¨¦¦¤§¨¤©£¨§¥¤
.dvigxd z`xwl hyety oey`xd cbad `edy

:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.é÷ñøea úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©§§¦
øBL÷iLîeileexy z`,åéôéúk ïéa.ezk`lna ederixti `ly ick ¦¤¦§¥§¥¨

:`xnbd zl`eyéúîéàîeaygp.äìéëà úìçúä:`xnbd daiyn ¥¥¨©©§¨©£¦¨
åéãé ìBhiMî ,øîà áø.dcerqläøBâç øéziMî ,øîà àðéðç éaøå ©¨©¦¤¦¨¨§©¦£¦¨¨©¦¤©¦£¨

.dlihpd mcew da xebgy
:df oica `pipg iaxe ax ewlgp `ly zx`an `xnbdéâéìt àìå- §Ÿ§¦¦

`l` ,`pipg iaxe ax ewlgp `leàämixen` ,`pipg iax ixac -ïì ¨¨
ixve ,wfega epzxebg xebgl milibxd ,laa ipa ,epl -dxizdl mik

.dcerqd zligzl zaygp dxebgd zxzde ,dlik`d zryaàäå- §¨
mixen` ,ax ixaceeäìxebgl ebdp `ly ,l`xyi ux` ipa ,mdl - §

zaygp eici zlihp wx okle ,milke`yk dxizdle ,wfega mzxebg
.dcerqd zligzl

laa ipa lv` dcerqd zligzl aygp dn `xnbd dx`iay xg`l
iabl laa ipa ly mpic dn iia` x`an ,mzxebg xebgl mibdepd

:dcerql mzxebg z` exizdy xg`l ziaxr zlitzéðä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¥
éàìáa ïéøáçzligza mzxebg xizdl mibdepd ,laaay epixag - ©§¦©§¨¥

,dcerqdøîàc ïàîìy xaeqd ,ryedi iaxl -úéáøò úlôzdpi` §©§¨©§¦©©§¦
`l` daegdéðééîä déì àøLc ïåék ,úeLøezxebg z` gzty oeik - §¥¨¦§¨¥¤§¨¥
,dcerqldéì ïðéçøèî àìezcerq wiqtdl eze` migixhn `l - Ÿ©§§¦©¥

.lltzi okn xg`le ezcerq miiqi `l` ,ezxebg xebgle
:`xnbd dywnøîàc ïàîìezlitzy xaeqd ,l`ilnb oaxl ike - §©§¨©

ziaxrdéì ïðéçøèî ,äáBç,lltzdle xebgl eze` migixhn -àäå ¨©§§¦©¥§¨
àîìò éleëìc äçðî úlôzmlek itly -íà ,ïðúe ,àéä äáBç §¦©¦§¨¦§¥¨§¨¨¦§©¦

eìéçúädcerqaïé÷éñôî ïéà,dgpn zlitzl,àðéðç éaø øîàå ¦§¦¥©§¦¦§¨©©¦£¦¨
`id dcerqd zlgzdy,BøBâç øéziMîxebgl edekixvd `le ¦¤©¦£

wiqtdl eze` migixhn `l daeg zlitza s`y ixd ,lltzdle
jk xg`e ezcerq xenbi `l` ,exebg xizdy xg`l lltzdl
iia` xn` recne ,l`ilnb oaxl ziaxr zlitza oicd `ede ,lltzi
migixhn oi` ,zeyx ziaxr zlitzy xaeqd ryedi iaxl wxy

.lltzdle wiqtdl eze`
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zay(ipy meil)

:`xnbd zvxzn,íúäezcerq ligzny ,dgpn zlitz iabl ¨¨
,mei ceranúeøëL àçéëL àì,dcerqa mixkzyny ievn `l - Ÿ§¦¨¦§

ciqtie xkzyiy yegl oi` ok m` ,meia xkzydl jxc oi`y
,lltzdl okn xg`le ezcerq xenbl el mixizn okle ,ezlitz

la`,àëä,dlila ezcerq ligzny ,ziaxr zlitz iablàçéëL ¨¨§¦¨
úeøëLjixv l`ilnb oaxl okle ,dcerqa mixkzyny ievn - ¦§

xkzyi `ny miyyegy meyn ,ziaxr zlitz lltzdle wiqtdl
.ezlitz ciqtie

:sqep uexiz `xnbd zvxznàðîéæ dì àòéá÷c ïåék ,äçðîa ,énð éà¦©¦§¦§¨¥¨¦§¦¨¨¦§¨
,axrd cr wx dze` lltzdl lekie ,onf dl reawy -àìå úzøéî¦§¨§Ÿ

òLôîì éúà`a epi`e ,dlitzd onf xeari `ny `xi `ed ixd - ¨¥§¦§©
gkyiy miyyeg `le ezcerq xenbl el mixizn okle ,driyt icil

zlitza j` ,lltzdlïåék ,úéáøòàéìéì àleëcdlild lky - ©§¦¥¨§¨¥§¨
`ed,úéáøò ïîæ,xgyd zelr cr lltzdl lekieéúàå ,úzøéî àì §©©§¦Ÿ¦§¨§¨¥

òLôîìdriyt icil `a `ed ixde ,onfd xeari `ny `xi epi` - §¦§©
lltzdle wiqtdl jixv l`ilnb oaxl okle ,ezlitz ciqtie

.ziaxr zlitz
oi` ezxebg xizdy dryny `pipg iax ixacl zxfeg `xnbd

:eixac lr dywne ,lltzdl ick miwiqtné÷úî,úLL áø dì ó ©§¦¨©¥¤
,lltzdl ick wiqtn epi` ezxebg xizd m` recnøñéîì àúeçéøè§¦¨§¥©

déðééîäzlgzdk aygp didiy ,ezxebg xebgl `id dgxih ike - ¤§¨¥
.dlik`élöéìå éëä e÷éì ,ãBòå,zxzen ezxebgyk ,jk cenri - §¥¨¦§¦©¥

.lltzdl ick wiqtn epi`y `pipg iax xne` recne ,lltzie
`edyk lltzdle cenrl yi :dipyd `iyewd z` `xnbd zvxzn

,ezxebga xebgøîàpL íeMî(ai c qenr),éäìà úàø÷ì ïBkä'E ¦¤¤¡©¦¦§©¡Ÿ¤
'ìàøNéel oi` okle lltzdl j`eaa eiptl d`pzde opekzd - ¦§¨¥

.ezxebg xebgl ilan lltzdl
:dlitzd zrya mi`xen` ebdpy zepey zebdpd d`ian `xnbd

é÷îæet éîø ,àðeä áø øa àáøca ilrpn lrep did -miaeyg ¨¨©©¨¨¥§¨¥
,eilbxaélöîe.lltzne -,øîàmeyn ok zeyrl yiúàø÷ì ïBkä' §©¥¨©¦¦§©

'åâå.'l`xUi Lidl ¡̀Ÿ¤¦§¨¥
àáøe ,jtidl bdpdéîéìb éãLdaeygd eznilb z` jilyd - ¨¨¨¥§¦¥

,aeygk d`xi `ly ick ,eilrnélöîe déãé øëôezerav` wage - ¨©§¥§©¥
.lltzde ,eax zni`n xrhvnd mc`k ,el` iab lr el` eici,øîà̈©

lltzdl yiy meyn ok zeyrl jixvdéøî dén÷ àcáòkcark - §©§¨©¥¨¥
.d`xie dni`a ,eax iptl xacnd

àðäk áøì déì àðéæç ,éMà áø øîàc ,`pdk ax z` izi`x -ék ¨©©©¦£¦¨¥§©©£¨¦
àîìòa àøòö àkéà,mlera xrv didy zray -déîéìb éãL- ¦¨©£¨§¨§¨¨¥§¦¥

,eilrn daeygd eznilb z` jilydélöîe déãé øëôewage - ¨©§¥§©¥
,eax zni`n xrhvnd mc`k ,el` iab lr el` eici zerav`

.lltzde,øîàlltzdl yiy meyn ok zeyrl jixvén÷ àcáòk ¨©§©§¨©¥
déøîeli`e .d`xie dni`a ,eax iptl xacnd cark -àkéà ék ¨¥¦¦¨
àîìLdid ,mlera mely didy zra -éqkúîe Léáìyael - §¨¨¨¦¦§©¥

,eznilba dqkzneélöîe óhòúîe.lltzne ,ezilha shrzne - ¦§©¥§©¥
,øîà,xn`py meyn ok zeyrl yiéäìà úàø÷ì ïBkä'.'ìàøNé E ¨©¦¦§©¡Ÿ¤¦§¨¥

:ezlitza jix`nd iabl zwelgn d`ian `xnbdáøì dééæç àáø̈¨©§¥§©
éøàî à÷c àðeðîädéúBìöa Cdidy `pepnd ax z` d`x `ax - ©§¨§¨©£¦¦§¥
.ezlitza jix`nøîàmd ixd ,mzlitza mikix`nd ,`axïéçépî ¨©©¦¦

lr mixzeen -íìBò éiç,`ad mlerl mb zniiwd ,dxez -íé÷ñBòå ©¥¨§§¦
äòL éiçazx`an .dfd mlerd iig jxevl `idy ,dlitza - §©¥¨¨
:`xnbdàeäå`pepnd ax -,øáñmeyn ,mler iig zgpd df oi`y §¨©

y.ãeçì äøBz ïîæe ,ãeçì älôz ïîæ§©§¦¨§§©¨§
:dlitze dxez oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäåä äéîøé éaø©¦¦§§¨£¨

àzòîLa é÷ñò eåäå ,àøéæ éaøc dén÷ áéúéayei did dinxi iax ± ¨¦©¥§©¦¥¨©£¨§¦¦§©§¨
,mcenila miwqer eide ,`xif iax iptlééelöì dâðexg`zd - §©§©¥

,mcenil zngn lltzdläéîøé éaø áäøñî à÷ äåäåxdnn dide - ©£¨¨§©§¥©¦¦§§¨
.lltzdl cenrl dinxi iaxdéìò éø÷eilr `xw -àøéæ éaøweqt ¨¥£¥©¦¥¨

df(h gk ilyn),,'äáòBz Búlôz íb ,äøBz òBîMî Bðæà øéñî',xnelk ¥¦¨§¦§©¨©§¦¨¥¨

enk ,lltzdl dvexy meyn dxez renyn epf` xiqn m` mb
.darez jzlitz ok it lr s` ,ziyry

,miwiqtn oi` ,eligzd m`y dpynd ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .oic zlgzdl aygp dn zxxaneéúîéàîaygp ¥¥¨©

.ïéc úìçúä:`xnbd daiynäðBé éaøå äéîøé áøipy dfa exn` ©§¨©¦©¦§§¨§©¦¨
,mixeriyãçmdnïéðéicä eôhòúiMî ,øîàmigzetyk mzilha ©¨©¦¤¦§©§©©¨¦
,oicd z`ãçåmdníéðéã éìòa eçzôiMî ,øîà.mdizeprh xnel §©¨©¦¤¦§§©£¥¦¦

:df xaca dpei iaxe dinxi ax ewlgp `ly zx`an `xnbdàìå§Ÿ
éâéìt`l` ,df xaca dpei iaxe dinxi ax ewlgp `le -àäixac - §¦¦¨

zligzy xne`d,mdizeprh xnel oicd ilra egztiyn `ed oicd
ote`a mixen`àðéãa eúàå é÷ñòcoica dligz mipiicd ewqry - §¨§¦§¨§¦¨

oic zligz okle ,mcewd oicd zngn mzilha mitehr xake ,xg`
e .oicd ilra egztiyn `ed dfàäoicd zligzy xne`d ixace - ¨

ote`a mixen` ,mipiicd ethrziyn `edàðéãa eúàå é÷ñò àìc- §Ÿ¨§¦§¨§¦¨
ethrziyk cin okle ,xg` oica dligz mipiicd miweqr eid `ly

.oic zligz aygp df ixd mzilha
ipic oecl zeaiygd zlrna zewqerd zexnin d`ian `xnbd

:dxezéãenò éðéa éñøâå éáúé eåä éqà áøå énà áømiayei eid - ©©¦§©©¦£¨§¦§¨§¦¥¥©¥
zpryp yxcnd zia ziilry micenrd oia dxeza miwqere

,mdilréøîàå àLãc àøaéòà éçôè eåä àzòLå àzòL ìëålke - §¨©§¨§©§¨£¨§¦©¦§¨§¨¨§¨§¦
,mixne`e zlcd gixa lr miywep eid drye dryúéàc àkéà éà¦¦¨§¦

àðéc déì,oic el yiy mc` yi m` -éúéìå ìeòéì.`eaie qpkiy - ¥¦¨¥§¥¥
àîBé élek àðéãa éáúé eåä àðeä áø øa äaøå àcñç áøoica eayi - ©¦§¨§©¨©©¨£¨§¦§¦¨¥¨

,meid lkeäééaì Léìç à÷ äåämeid lk epcy zngn mal ylgp - £¨¨£¦¦©§
.elk` `leeäì àðzmdl dpy -ézôcî áø øa àéiç áø,`ziixa ¨¨§©¦¨©©¦¦§¦

xn`py ,meid lk oica ayil jixv oi`y(bi gi zeny),ìò íòä ãîòiå'©©£Ÿ¨¨©
,'áøòä ãò ø÷aä ïî äLî,dyweáLBé äLnL Ezòc ìò äìòz éëå Ÿ¤¦©Ÿ¤©¨¨¤§¦©£¤©©§§¤Ÿ¤¥

ïãådxez ipic,Blek íBiä ìkok m`úéNòð éúî BúøBzcnl izn - §¨¨©¨¨©©£¥
.ezxez z`àlàxn`py dne ,meid lk l`xyi z` ocy dpeekd oi` ¤¨
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éðàù± `ndef yitpc `qkd ziamixcpc w"t seqa :dniz).fi sc(,`piax ira :qxb

!dil irain inp ugxna `nl` ?edn ugxnd zial epinfde `qkd zial epinfd

`kde .'xibd my miiwl yi edine .`kdc jd meyn mixtqd on my eze` oiwgeny yie

zian dil `hiyti` `l p"d ,`qkd zian dil `hiyti` `lc ikid ik e`l i`n :t"d

yitpc `qkd zia ip`y :ipyne ?ugxnd

,ugxn la` .dil `hiyti` `l ikdl ,dindef

zial epinfd :p"` .`hyt xcd ± `irac xza

`ed q"yd `l` ,`piax ixacn epi` ugxnd

dnka yi oke .wlgl dvex epi`y wiqnc

zenewn:

ïðéîâøúîã± `pnidn `dl`:dniz

carc" opinbxzn inp melyc

my lr mely e`xw mzdc :l"ie !"mely dil

`l` mely e`xw `l i`c ,mely dyer `edy

,mely el dyerd 'd ± "mely 'd" xninl ira

enely 'd :xninl l"d k"`:

ïúåðä± ericedl jixv exagl dpzn`wece

oi`y ,dad` i"r el ozepy dpzna

lawndy dwcv ozepd la` .yiiazn lawnd

azn"s` dtki xzqa ozn" ± yii)`k ilyn(:

äáäé± dildipyexitk ,mixfl zxzenc

"rexfd" wxta gken ikde .qxhpewd

).alw oileg.(zeaezkc a"ta xn`c `de)sc

.dk:(cirny oebk zepzn welig dpedkl dwfg

dildip dadi dpedk zxezac el:

â"ämixvnl epizea` ecxie xacd lblbzp

±aizkc ,xfbp ikd e`lac b"r`e

)eh ziy`xa(`l `ny ± "mze` epre mecare"

ixdy ,df i"r `l` k"k iepir mdilr xfbp did

'l wgvi clepy mcew eligzd dpy ze`n rax`

mipy:ìùå± dpy a"p mecqgikeny enk

zipapyk dpy g"n oa mdxa` didy 'pewa

mdxa` didy rnyn .mipy e"k dzelye ,mecq

mler xcqae .miklnd z` bxdyk b"r oa

z` dkdyk dpy d"r oa didy rnyn

xacpyk epia` mdxa` :mzd xn`wc ,miklnd

idie xn`py ,did dpy 'r oa mixzad oia enr

'd my ddye oxgl xfge 'ebe dpy miyly uwn

miraye mipy yng oa mxa`e" xn`py ,mipy

oxgn `viy dpy dze`e "'ebe oxgn ez`va dpy

'b my ddye mixvnl cxi ,dzid arx zpy

dpy `id ± `xnn ipel`a el ayie `a ,miycg

dzely dzid `l f"tle .miklnd z` yaky

mipy 'a delya dzidy :xnel jixve ,c"k `l`
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"íBìL úìéàL íL ïéà" .ñéàîc àqkä úéa éðàL̈¥¥©¦¥¦§¦¥¨§¦©¨
øeñà :øîàc ,àleòc déîMî àðeðîä áøì déì òéiñî§©¥©¥§©©§¨¦§¥§¨§¨©¨
íeMî ,õçønä úéáa Bøéáçì íBìL ïziL íãàì§¨¨¤¦¥¨©£¥§¥©¤§¨¦

øîàpLBì àø÷iå"äàúeðîéä ,äzòî àlà Y ."íBìL ' ¤¤¡©©¦§¨¨¤¨¥©¨¥¨¨
,àqkä úéáa øîéîì øeñà éîðéúëc'ìàä"!"ïîàpä ©¦¨§¥©§¥©¦¥¦§¦¨¥©¤¡¨

"ëå:ú,ð"äàîç áø øîà àéqçî øa àáø øîàäå §§¨£©¨¨©§©§¨£©©¨¨
úéáa àúeðîéä øîéîì éøL :áø øîà àéøeb øa©§¨£©©¨¥§¥©¥¨¨§¥
ïðéîbøúîc ,éëä éø÷éà àì déôeb íL íúä Y !àqkä©¦¥¨¨¥¥¨¦§¦¨¦¦§©§§¦©
,íBìL éø÷éà déôeb íL Y àëä ,"àðîéäî àäìà"¡¨¨§¥§¨¨¨¥¥¦§¦¨

Bì àø÷iå" áéúëcä'"íåìùàéqçî øa àáø øîàå . ¦§¦©¦§¨§¨©¨¨©§©§¨
äðzn ïúBpä :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨¨©©©¥©¨¨

éøö Y BøéáçìøîàpL ,BòéãBäì Céðà ék úòãì" ©£¥¨¦§¦¤¤¡©¨©©¦£¦
äéðà ék úòcì" :éëä éîð àéðz ."íëLc÷î 'ä' §©¦§¤©§¨©¦¨¦¨©©¦£¦

."íëLc÷îì"àéì Lé äáBè äðzî :äLîì ä"á÷ä §©¦§¤§Ÿ¤©¨¨¨¥¦
ìàøNéì dðzéì Lwáî éðàå ,dîL úaLå éæðb úéáa§¥¦§¥§©¨§¨©£¦§©¥¦§¨§¦§¨¥

Cì Y.íòéãåäåïàkî"áùøà:â÷Bðéúì út ïúBpä ¥§Ÿ¦¥¦¨¨©¥©§¦
éøö:ééaà øîà Y ?déì ãéáò éàî .Bnàì òéãBäì C ¨¦§¦©§¦©¨¥¥£©©©¥
éàLàçLî déì óàðãéàäå ,àìçBk déì éìîeéLééçc' ¨¥¥¦§¨¨¥¥£¨§¨¦¨¨§¨§¦

éàL :àtt áø øîà Y ?éàî íéôLëìóéìBúBàî ' ¦§¨¦©£©©©¨¨¥¥¥
.ïénäïúBpä :àðéðç (øa) àîç áø øîàäå !?éðéà ©¦¦¦§¨¨©©¨¨©£¦¨©¥

Y Bøéáçì äðzîö"àøîàpL ,BòéãBäìàì äLîe" ©¨¨©£¥§¦¤¤¡©¤Ÿ
,àéL÷ àì Y !"Bzà åøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé̈©¦¨©¨¨§©§Ÿ¦¨©§¨
àúléîa Y àä ,ééeìâàì àãéáòc àúléîa Y àä̈§¦§¨©£¦¨§¦§¥¨§¦§¨
!ééelâì àãéáòc úaL àäå Y .ééeìâàì àãéáò àìc§¨£¦¨§¦§¥§¨©¨©£¦¨¦§¥
èé÷ð äåä àcñç áø .ééelâì ãéáò àì døëN ïzî Y©©§¨¨¨¨¥¦§¥©¦§¨£¨¨¥

ézøz déãéaàúðzîéúàc ïàî ìk :øîà àøBúc ¦¥©§¥©§¨¨§¨£©¨©§¨¥
àðáéäé Y áøc déîMî àzãç àúzòîL éì øîàå©£©¦§©§§¨£©¨¦§¥§©¨¥§¨

.déìäéð déìì"à:áø øîà éëä ,àéqçî øa àáø ¥¦£¥¨¨©§©§¨¨¦¨©©
éøö Bøéáçì äðzî ïúBpäúòãì" øîàpL .BòéãBäì C ©¥©¨¨©£¥¨¦§¦¤¤¡©¨©©

éðà ékä."íëLc÷î 'ïéáéáç :øîà .déìäéð dáäé ¦£¦§©¦§¤¨£¨¦£¥£©£¦¦
Y ?éàä élek áøc àúúòîù CìòY .ïéà :ì"à £¨§©£¨¨§©¥©¦

,ì"ààúìéî :áø øîàc eðééäeäééLéálà.àøéwé:ì"à ©§©£©©¥§¨©§¥©§©¦¨
?éëä áø øîààúééøúaéàå !àúééîwî éì àôéãò £©©¨¦¨§©§¨£¦¨¦¦¨©§¨§¦

àéøeb øa àîç áø øîà àéqçî øa àáø øîàå .Cì àðáéäé Y éúéøçà àðèé÷ð äåä£¨¨¥§¨©£¦¦¨¥§¨¨§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨
ìéáLaL ,íéðaä ïéa Bða íãà äpLé ìà íìBòì :áø øîàïúpL úìéî íéòìñ éðL ì÷Lî ¨©©§¨©§©¤¨¨§¥©¨¦¤¦§¦¦§©§¥§¨¦¥¨¤¨©

Y åéða øàMî øúBé óñBiì á÷òéeàð÷úðeðéúBáà eãøéå øácä ìbìbúðå ,åéçà Baíéøöîì. ©£Ÿ§¥¥¦§¨¨¨¦§©§¤¨§¦§©§¥©¨¨§¨§£¥§¦§©¦
íìBòì :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéqçî øa àáø øîàåøéòa áLéå íãà øfçé §¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©§¨§©¥¨¨§¥¥§¦

dúáéLiLäáBø÷ dúáéLiL CBznL .äáBø÷øîàpL .ïéèòeî äéúBðBòúàfä øéòä àð äpä" ¤§¦¨¨§¨¤¦¤§¦¨¨§¨£¤¨¨¦¤¤¡©¦¥¨¨¦©Ÿ
'äáBø÷' àîéìéà ?'äáBø÷' éàî ."øòöî àéäå änL ñeðì äáBø÷àáøwéîcàäå Y àèeæå §¨¨¨¨§¦¦§¨©§¨¦¥¨§¨§¦¨§¨§¨§¨

äéúBðBò Y äáBø÷ dúáéLiL CBzî :àlà !dì eæç à÷.ïéøòöeîø"à?àø÷ éàî :ïéáà ¨¨¨¤¨¦¤§¦¨¨§¨£¤¨§¨¦¨¦©§¨
áéúëc Y"äèìnà,"änL àð"ðààiøèîéâaðíBãñ ìLå ,éåä ãçå 'ð'áe'dúåìLå ¦§¦¦¨§¨¨¨¨¨§¦©§¦¨§©¨¥§¤§§©§¨¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zay(ipy meil)

éðàLdpey -,àqkä úéazngnñéàîcdpebn mye ,qe`n `edy - ¨¦¥©¦¥¦§¦
zxqe` `qkd zia jxevl dpnfd m`d `piax wtzqd okl ,eilr
`ny qe`n epi`y ugxn iabl j` ,`l e` dyecway xac ea xnel

.dyecway xac ea xnel zxqe` dpnfd oi`
`ziixaa epipy(`"r lirl),ugxnd ziaa iniptd xcgd iablíL ïéà¥¨
.íBìL úìéàLdf ixd,àleòc déîMî àðeðîä áøì déì òéiñî §¥©¨§©©¥§©©§¨¦§¥§¨

øîàpL íeMî ,õçønä úéáa Bøéáçì íBìL ïziL íãàì øeñà ,øîàc§¨©¨¨¨¨¤¦¥¨©£¥§¥©¤§¨¦¤¤¡©
(ck e mihtey),Bì àø÷iå',[`ed jexa yecwl oercb],'íBìL 'äixd ©¦§¨¨

.`ed jexa yecwd ly iepik `ed 'mely'y
:`xnbd zl`ey,äzòî àlàyecwd ly iepik xikfdl xeq`y ¤¨¥©¨

,ok m` ,ugxnd ziaa `ed jexaénð 'àúeðîéä'`di 'dpen`' mb - ¥¨¨©¦
àqkä úéáa øîéîì øeñàmeyn ,ugxnd ziaaeáéúëc(h f mixac), ¨§¥©§¥©¦¥¦§¦

,'ïîàpä ìàä'.'on`p' `xwp `ed jexa yecwdy ixdéëä àîéz éëå ¨¥©¤¡¨§¦¥¨¨¦
énð,'dpen`' mda xikfdl xeq` ok`y xnel dvxz m`e -øîàäå ©¦§¨¨©

øîéîì éøL ,áø øîà ,àéøeb øa àîç áø øîà ,àéñçî øa àáø- ¨¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©¨¦§¥©
l xzenxne.àqkä úéáa 'àúeðîéä'¥¨¨§¥©¦¥

:`xnbd zvxzn,íúä,'on`pd' aezkyéëä éøwéà àì déôeb íL- ¨¨¥¥Ÿ¦§¥¨¦
,jk `xwp `l envr 'd myïðéîbøúîcz` minbxzn ep` ixdy ± ¦§©§§¦©

weqtd'àðîéäî àäìà'j` ,ezbdpd jky ,epiide ,on`p `edy 'd - ¡¨¨§¥§¨
la` ,eny df oi`éøwéà déôeb íL ,àëä`xwp envr 'd my - ¨¨¥¥¦§¥

áéúëc ,'íBìL'(ck e mihtey),.'íBìL 'ä ,Bì àø÷iå' ¨¦§¦©¦§¨¨
,ax mya ,`ixeb xa `ng ax mya `iqgn xa `ax ixac ab`

:enya zexnin cer d`ian `xnbdáø øîà ,àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©©
éøö ,Bøéáçì äðzî ïúBpä ,áø øîà ,àéøeb øa àîçBòéãBäì Cmcew ¨¨©§¨¨©©©¥©¨¨©£¥¨¦§¦

mixaca mivxzn ericeny jezne ,dlawl yiiazi `ny ,dpizpd
,yiiazn epi`eøîàpLzayd oipra(bi `l zeny)ipA l` xAC dY`e' , ¤¤¡©§©¨©¥¤§¥

mkipiaE ipiA `ed zF` iM ,ExnWY izzAW z` K` ,xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ©¤©§Ÿ©¦§Ÿ¦¦¥¦¥¥¤
mkizxcl'íëLc÷î 'ä éðà ék úòãìipevxay mricedl `a ip` - §ŸŸ¥¤¨©©¦£¦§©¦§¤
.mycwl

:eixacl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦
weqta xn`p ,`ziixaa mb jk(my),,'íëLc÷î 'ä éðà ék úòãì'¨©©¦£¦§©¦§¤

ì Lé äáBè äðzî ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà,éæðb úéáa é ¨©©¨¨§Ÿ¤©¨¨¨¤¦§¥§¨©
íòéãBäå Cì ,ìàøNéì dðzéì Lwáî éðàå ,dîL úaLådvex ip`y §©¨§¨©£¦§©¥¦§¨§¦§¨¥¥§¦¥

.mdl dpzil,÷Bðéúì út ïúBpä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©§¦
éøöBnàì òéãBäì C.el ozpy ¨¦§¦©§¦

:`xnbd zl`eydéì ãéáò éàîen` rczy ick wepizl dyri dn - ©¨¦¥
:`xnbd daiyn .zt el ozpyéàL ,ééaà øîààçLî déì óseyi - ¨©©©¥¨¦¥¦§¨

,eipir oia ony elàìçBk déì éìîe,eipir aiaq 'legk' oziy e` - ¨¥¥£¨
dl aiyi ,ok el dyr in en` epl`yzyke ,mixkipd mixac mdy
en`e eia` erci jk jezne ,zt il ozp mbe ,il dyr ipelt ,wepizd

.l`xyia zerxe daig daxze ,made` `edy
:`xnbd zl`eyïðéLééçc ,àðcéàäåmiyyegy ,dfd onfae - §©¦§¨§¨§¦©

,íéôLëì,eze` syiky en` ceygz ,eipir oia ony el seyi xy`ke ¦§¨¦
,ok m`éàî:`xnbd daiyn .en` rczy ick dyri dn -áø øîà ©¨©©

éàL ,àttdéì óel seyi -ïénä BúBàîozi ,xnelk ,el ozpy ¨¨¨¦¥¥©¦
.ey`x zexry oia mgldn mixexit

:`xnbd dywnéðéàjixv ,exiagl dpzn ozepdy ,`ed jk m`d - ¥¦
,ericedlBøéáçì äðzî ïúBpä ,àðéðç [éaøa] (øá) àîç áø øîàäå§¨¨©©¨¨§©¦£¦¨©¥©¨¨©£¥
éøö BðéàøîàpL ,BòéãBäì C(hk cl zeny),ïø÷ ék òãé àì äLîe'- ¥¨¦§¦¤¤¡©Ÿ¤Ÿ¨©¦¨©
widad,'Bzà Bøaãa åéðt øBòyecwd riced `ly rnyn ok m` ¨¨§©§¦

.eipt xer oexiw dpzna el ozpy dynl `ed jexa
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìoi`y `pipg iaxa `ng ax ixac - Ÿ©§¨¨

epiid ,ericedl jixvééelbàì àãéáòc àúléîaieyry xaca - §¦§¨©£¦¨§¦©¥

e ,el ozp in zelbzdlàäjixvy ax mya `iqgn xa `ax ixace - ¨
epiid ,ericedlééelbàì àãéáò àìc àúléîaieyr epi`y xaca - §¦§¨§Ÿ£¦¨§¦©¥

.z`f el ozp in zelbzdl
:`xnbd dywnééelâì àãéáòc úaL àäåcizry zay ixde - §¨©¨©£¦¨§©¥

recne ,dpznd ozep `edy dlbzie ,dilr zeevl `ed jexa yecwd
:`xnbd zvxzn .l`xyil jk lr ricedl jxveddøëN ïzîly ©©§¨¨

zaydééelâì ãéáò àìyecwd gly okle ,zelbzdl cizr epi` - Ÿ£¦§©¥
.mricedl dyn z` `ed jexa

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàcñç áø,odk didyèé÷ð äåä ©¦§¨£¨¨¦
àøBúc àúðzî ézøz déãéan bef ecia wifgn did -dpedk zepz ¦¥©§¥©§¨¨§¨

e ,xeyn enxedyàúãç àúzòîL éì øîàå éúàc ïàî ìk ,øîà̈©¨©§¨¥§¨©¦§©§§¨©§¨
áøc déîMî`ly dycg dreny il xn`ie `eaiy in lk - ¦§¥§©

,ax ly enyn ,dizrnydéìäéð déì àðáéäé.el` zepzn el oz` - ¨¦§¨¥¦¨¥
éøö Bøéáçì äðzî ïúBpä ,áø øîà éëä ,àéñçî øa àáø déì øîàC ¨©¥¨¨©§©§¨¨¦¨©©©¥©¨¨©£¥¨¦

.'íëLc÷î 'ä éðà ék úòãì' øîàpL ,BòéãBäìax z`f rnyyk §¦¤¤¡©¨©©¦£¦§©¦§¤
,`cqgdéìäéð dáäé.zepznd bef z` `iqgn xa `axl ozp - §©¨¦¨¥
øîà,`iqgn xa `ax eléàä élek áøc àúzòîL Cìò ïéáéáçike - ¨©£¦¦£¨§©§§¨§©¥©

.ax ixac jk lk jilr miaiagdéì øîà,`cqg axdéì øîà .ïéà ¨©¥¦¨©¥
,`iqgn xa `axàúìéî ,áø øîàc eðééäly iwp xnvn lirn - ©§§¨©©¥¨¨
,enei oa yakàøéwé eäééLéálàlibxd ipira c`n `ed xwi - ©¨¥©§©¦¨

,eizerenya libxe ax ly ecinlz dz`y iptn ,xnelk .eyaell
.mdixg` xfgn dz`déì øîà,`cqg axøîàéëä áøjk ike - ¨©¥¨©©¨¦
,ok m` ,ax xn`àúéénwî éì àôéãò àúééøúadrenyd - ©§©§¨£¦¨¦¦©©§¨

,dpey`xd drenydn il dticr ax ly enya zxn`y dpexg`d
Cì àðáéäé ,éúéøçà àðèé÷ð äåä éàåicia wifgn iziid m`e - §¦£¨¨¦§¨©£¦¥¨¦§¨¨

.ef dreny liaya jl mpzep iziid ,zetqep zepzn
:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà ,àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©

íãà äpLé ìà íìBòì ,áø øîà ,àéøeb øa àîç áøz` daehlBða ©¨¨©§¨¨©©§¨©§©¤¨¨§
cg`ïéax`yúìéî íéòìñ éðL ì÷Lî ìéáLaL ,íéðaäiwp xnv - ¥©¨¦¤¦§¦¦§©§¥§¨¦¥¨

enei oa yakn,åéða øàMî øúBé óñBéì á÷òé ïúpLxn`pyziy`xa) ¤¨©©£Ÿ§¥¥¦§¨¨¨
(b fl,'miQR zpzM Fl dUre' ,øácä ìbìbúðå ,åéçà Ba eàp÷úðici lr §¨¨§Ÿ¤©¦¦§©§¤¨§¦§©§¥©¨¨
,df.íéøöîì eðéúBáà eãøéå§¨§£¥§¦§¨¦

:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà ,àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©
øfçé íìBòì ,áø øîà ,àéøeb øa àîç áøytgi -øéòa áLéå íãà ©¨¨©§¨¨©©§¨§©¥¨¨§¥¥§¦

äáBø÷ dúáéLiL,dycg xira ,xnelk ,aexwn da eayiizdy - ¤§¦¨¨§¨
àpL .ïéèòeî äéúBðBò ,äáBø÷ dúáéLiL CBznLøîhel ixaca ¤¦¤§¦¨¨§¨£¤¨¨¦¤¤¡©

dzkitd mcew mecqn ede`ivedy drya mik`lnl(k hi ziy`xa),
,øòöî àéäå ,änL ñeðì äáBø÷ úàfä øéòä àð äpä'`P dhlO` ¦¥¨¨¦©Ÿ§¨¨¨¨§¦¦§¨¦¨§¨¨
:`xnbd zxxan .'iWtp igzE `ed xrvn `ld ,dOW,'äáBø÷' éàî ¨¨£Ÿ¦§¨¦§¦©§¦©§¨

àèeæe àáøwéîc ,'äáBø÷' àîéìéà,myl qepl ick daexw `idy - ¦¥¨§¨§¦¨§¨¨
recn ,zeywdl yi ,dneiw lr citwdl mikixv mz` oi`y dphwe

,ok xnel jxveddì eæç à÷ àäåz` e`x mnvr mik`lnd ixde - §¨¨£¨
.dlceb z`e mecql dzaxw

:`xnbd zx`anàlày ,xnel ezpeekäáBø÷ dúáéLiL CBzî- ¤¨¦¤§¦¨¨§¨
,aexwn da eayiizdyïéøòöeî äéúBðBò.oihren - £¤¨§¨¦

:miweqtd zernynn df yexit zwiicn `xnbdéàî ,ïéáà éaø øîà̈©©¦¨¦©
àø÷,weqta df yexit fnxp okid -áéúëcweqtd jynda(my), §¨¦§¦

,'änL àð äèìnà'zaizeéåä ãçå ïéLîç àiøèîéâa 'àð'df ixd - ¦¨§¨¨¨¨¨§¦©§¦¨©§¦§©¨¥
,xrev ly dzaiyi zepy oipn ode ,zg`e miyngåzepy oipn eli` §

dzaiyiíBãñ ìLodéøúe ïéLîçixd ,mipy mizye miyng - ¤§©§¦§¥
.mecqn xzei dycg xrevy

,oia` iax jiynndúåìLådid mecq ly delyd onfe - §©§¨¨
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LLå íéøNò,mipyáéúëc(d-c ci ziy`xa),eãáò äðL äøNò íézL' ¤§¦¨¥¦§¦§¥¤§¥¨¨¨§
[rla jlne miieav jln ,dnc` jln ,dxenr jln ,mecq jln]úà¤

e ,øîBòìøãkokn xg`lìLäðL äøNò òaøàáe ,eãøî äðL äøNò L §¨§¨¤§Ÿ¤§¥¨¨¨¨§©§©¤§¥¨¨
'åâåxg`le ,mgvipe dngln mzi` jxre ,'xnrlxck `A ,[cxnl]¨§¨§¨Ÿ¤

eid mipy yye mixyry ixd ,ecin mlivde mdxa` ebxd okn
.mecq ly delyd onf lgd okn xg`l wxe ,zenglne cearya
,mipy mizye miyng did mecq ly dzaiyi zepy oipny iptne

.mipy yye mixyr did dzely onfy ixd
:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà ,àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©

äéúBbbL øéò ìk ,áø øîà ,àéøeb øa àîç áødiza zebby -ïéäBáb ©¨¨©§¨¨©©¨¦¤©¤¨§¦
îbbøîàpL ,äáøç óBqì ,úñðkä úéa(h h `xfr)úéa úà íîBøì' ¦¥©§¤¤©£¥¨¤¤¡©§¥¤¥

,åéúBáøç úà ãéîòäìe eðéäìà,'mlWExiaE dcEdiA xcb Epl zzle ¡Ÿ¥§©£¦¤¨§¨§¨¤¨¨¥¦¨¦¨¨¦
xcbl epikf ,mizad x`y lrn 'd zia z` epnnexy iptny rnyn

.dcedia
:xeqi`d ote` z` zx`an `xnbdíézáa éléî éðäå,mda mixcy §¨¥¦¥§¨¦

éøåøáàå éLe÷L÷a ìáà,milcbnae iepl miieyrd mizaa -ïì úéì £¨§¦§¥©£©§¨¥¥¨
da.df xeqi` mda xn`p `l - ¨

éãáò àðà ,éMà áø øîàoewiz iziyr ip` -ìxiràìc àiñçî àúî ¨©©©¦£¨©§¦©¨¨©§¦¨§Ÿ
,äáøçxzei xird iza zebb z` diabdl mdn izrpny ici lr ¨§¨

:`xnbd dywn .zqpkd zianàäå`iqgn `zn.äáøçzvxzn §¨¨§¨
:`xnbdïBò BúBàîmizad zdabd ly,äáøç àìoer zngn `l` ¥¨Ÿ¨§¨
.xg`

:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà ,àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©
,áø øîà ,àéøeb øa àîç áøzeidl ahenìàòîLé úçz,eynyle ©¨¨©§¨¨©©©©¦§¨¥

z àìåéøëð úçahene .xzei miryx eid minec`dy ,inec` - §Ÿ©©¨§¦
zeidléøëð úçzzeyrln l`xyi z` mirpen mpi`y ,inec` - ©©¨§¦
,zeevnøaç úçz àìål`xyi z` mirpend ,miiqxt ipan dne` - §Ÿ©©©¨

zeidl ahene .zeevn zeyrln,íëç ãéîìz úçz àìå ,øaç úçz©©©¨§Ÿ©©©§¦¨¨
zeidl ahene .epyipri ,mkg cinlzd z` hipwi m`y meynúçz©©

,äðîìàå íBúé úçz àìå ,íëç ãéîìzdievn ozrncy iptn ©§¦¨¨§Ÿ©©¨§©§¨¨
.daexn mypere

:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà ,àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©
,áø øîà ,àéøeb øa àîç áøleaql ahenéìBç ìkjledd jex` ©¨¨©§¨¨©©¨¦

,gk yizne.íéòî éìBç àìåleaql ahenáàk ìk,`ae jleddàìå §Ÿ¦¥©¦¨§¥§Ÿ
.áì áàkleaql ahenLeçéî ìk,jlede miwxtl ribny lw a`k - §¥¥¨¦

.Làø Leçéî àìåleaql aheneäòø ìk,zxg`.äòø äMà àìå §Ÿ¦Ÿ¨¨¨§Ÿ¦¨¨¨
:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà ,àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©

íéniä ìk eéäé íà ,áø øîà ,àéøeb øa àîç áømlerayå ,Béclk ©¨¨©§¨¨©©¦¦§¨©©¦§§
ay mipwdå ,íéñBîìe÷ ,íénâàd lkúBòéøé ,íéîL,mdilr aezkl £©¦¦§¨©¦§¦

ïéøìáì ,íãà éða ìëå,mixteq -ïéàel` lkáBzëì íé÷étñîdn §¨§¥¨¨©§¨¦¥©§¦¦¦§
a yiyúeLø ìL dììçjixv jlndy ,zekln ly dal wnera - £¨¨¤§

dnk ldple ,aevwd qn mdn zeabl eizepicn lk lr opeazdl
.cg` meia lkde ,mihtyn dnke zengln

:`xnbd zl`eyäàø÷ éàîdaiyn .df xac fnxp ea weqtd edn - ©§¨¨
:`xnbd,íéëìî áìå ,÷îBòì õøàå ,íeøì íéîL' ,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨¨©¦¨¨¨¤¨¤§¥§¨¦
'ø÷ç ïéà(b dk ilyn)daeb z` zrcle xewgl xyt` i` ,xnelk , ¥¥¤

.miklnd al agex z`e ,ux`d wner z` ,minyd
:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdø øîàåøîà ,àéñçî øa àá §¨©¨¨©§©§¨¨©

äôé ,áø øîà ,àéøeb øa àîç áødliren -íBìçì úéðòzicka ,rx ©¨¨©§¨¨©©¨¨©£¦©£
,elhalúøBòpì Làkd`ivedle dlhal ,ozytdn mixrpny §¥©§¤

.mlerdn
íBia Báe ,àcñç áø øîà.mlgy mei eze`a dprznyk `weec - ¨©©¦§¨©

,óñBé áø øîàådzeprzdl xzen.úaLa eléôà §¨©©¥£¦§©¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbdòìwéà ,éãéà áøc déøa òLBäé éaø©¦§ª©§¥§©¦¦¦§©

éMà áø éáì,iy` ax ly ezial oncfd -àúìéz àìâéò déì éãáò §¥©©¦¨§¥¥¦§¨¦§¨
.en`l iyily `edy lbr mr dcerq eceakl eyr -déì eøîàipa ¨§¥

,iy` ax ly eziaéãéî øî íBòèì.edyn axd `p mrhi -eäì øîà ¦§©¦¦¨©§
c oeik ,leki ipi` ,ryedi iaxàðáéúé úéðòúa.ziprza ayei ip` - §©£¦¨¦§¨

äåì ,äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøc àäì øî déì øáñ àìå ,déì eøîà̈§¥§Ÿ¨©¥©§¨§©§¨§¨©©§¨Ÿ¤

íãàz`Búéðòz,meia ea lke`e ,envr lr laiwyòøBôeeziprz ¨¨©£¦¥©
milyz xg` meiae ,dcerqdn meid lek` ,ok m`e ,xg` meia

.jziprzeäì øîàleki ipi` ,ryedi iaxy iptn,àeä íBìç úéðòz ¨©§©£¦£
úéðòz äôé ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéñçî øa àáø øîàå§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©¨¨©£¦
,óñBé áø øîàå ,íBia Báe ,àcñç áø øîàå ,úøBòpì Làk ,íBìçì©£§¥©§¤§¨©©¦§¨©§¨©©¥

,úaLa eléôà.xg` meil dzegcl oi`y ixd £¦§©¨
:dpyna epipyòîL úàéø÷ì ïé÷éñôî ,ïé÷éñôî ïéà eìéçúä íàå§¦¦§¦¥©§¦¦©§¦¦¦§¦©§©

zepyl `pzd jxved recn :`xnbd dywn .dlitzl oiwiqtn oi`e
,'dlitzl oiwiqtn oi`e'àLéø déì àðz àädpy xak ixd - ¨¨¨¥¥¨
eligzd m`e' ,dligza.'ïé÷éñôî ïéàepipyy dn :`xnbd zvxzn ¥©§¦¦

aäøBú éøáãì ïàúà ,àôéñepi` dxez cneldy eprinydl `a - ¥¨£¨§¦§¥¨
xn`p `ly xg` oic df ixde ,lltzdl icka ecenil wiqtn

.dpynd zligzaïé÷éñôî ,äøBza ïé÷ñBò eéäL íéøáç ,àéðúc§©§¨£¥¦¤¨§¦©¨©§¦¦
òîL úàéø÷ìdxezdn `idy.älôúì ïé÷éñôî ïéàå ¦§¦©§©§¥©§¦¦¦§¦¨

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà,wiqtn epi` dxez cneldyéaø ïBâk àlà ¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨§©¦
ïúeðneà ïúøBzL ,åéøéáçå éçBé ïa ïBòîLery -,dxeza wx miwq ¦§¤©©£¥¨¤¨¨¨¨
,zepne` jxevl mcenil miwiqtn mpi`eeðà ïBâk ìáàmiwiqtny £¨§¨

y oky lk ,epzepne` zeyrl ick epcenilòîL úàéø÷ì ïé÷éñôî©§¦¦¦§¦©§©
.älôúìå§¦§¦¨

:`xnbd dywnïéà Ck ,älôúì ïé÷éñôî ïéàL íLk ,àéðúäå§¨©§¨§¥¤¥©§¦¦¦§¦¨¨¥
,òîL úàéø÷ì ïé÷éñôîepi` ,ezepne` ezxezy in s`y rnyn ©§¦¦¦§¦©§©

:`xnbd zvxzn .opgei iax ixac lr dywe ,rny z`ixwl wiqtn
àéää éðz ékmiwqeryk xaecn ,ef `ziixaa epipyy dn -øeaéòa ¦¨¥©¦§¦

,äðLm` mipzepe mi`yepe ,diilrl miyp` dray miler eidy ¨¨
eid `l ozne `ynd zryae ,xarzdl dkixve die`x dpyd

.rny z`ixwl s` miwiqtneðz ïëå ,äáäà øa àãà áø øîàc§¨©©£¨©©£¨§¥¨
[epy-]ïé÷ñBò eðééäLk ,÷Bãö øa øæòìà éaø øîà ,àiðBøâäc éáñ̈¥§©§¦¨¨©©¦¤§¨¨©¨§¤¨¦§¦

àìå òîL úàéø÷ì àì ïé÷éñôî eðééä àì ,äðáéa äðMä øeaéòa§¦©¨¨§©§¤Ÿ¨¦©§¦¦Ÿ¦§¦©§©§Ÿ
.älôúì¦§¦¨

äðùî
`ny ,zay axra d`ved lr minkg zexifb zx`an dpynd

:zaya `iveiBèçîa èéiçä àöé àìzay axra,äëLçì Ceîñ Ÿ¥¥©©¨§©§¨©£¥¨
àöéå çkLé ànL.zaya hgnd mråokàì`viøìáläxteqd - ¤¨¦§©§¥¥§Ÿ©©§¨

.BñBîìe÷a§§
dk`ln lr xeari `ny ,dnvr zaya zetqep minkg zexifb

:zaya `ziixe`cälôé àìåxiqi -úàn mipkdåéìk.eicban -àìå §Ÿ§©¤¤¥¨§Ÿ
àø÷ézaya,øpä øBàìdliztl ony axwl ick xpd z` seki `ny ¦§¨§©¥

.xiran meyn aiige ,dti wlczy ick
:xpd xe`l `exwl xzeny ote`ïfçä ,eøîà úîàadxeza `xewd ¤¡¤¨§©©¨

,zqpkd ziaaïéàøB÷ úB÷Bðéz ïëéä äàBøzrcl ick ,zay lila ¤¥¨¦§¦
,xgn `exwl jixv okidàø÷é àì àeä ìáà. £¨Ÿ¦§¨

:`ziixe`c dxiarn mc`d z` wigxdl ztqep dxifbBa àöBik©¥
exn`e ,dxiarl zxg` dwgxd eyr,äáfä íò áfä ìëàé àìlr ŸŸ©©¨¦©¨¨

,`nh `ed mby s`,äøéáò ìbøä éðtî`ide dilr `al lelry ¦§¥¤§¥£¥¨
zxk xeqi`a dxeq`(gi k `xwie).

àøîâ
mr zay axra ehgna z`vl hiigl xeq`y dpyna epipy
dpyn d`ian `xnbd .jygzyn dnr `vie gkyi `ny ,dkiyg
zehiyd zg`k gikedl ick ,dxe`iaa mi`xen` zwelgne

:epizpynníúä ïðzdpyna(.hv oiaexir),úeLøa íãà ãBîòé àì §©¨¨Ÿ©£¨¨¦§
,ãéçiäey`xe eici `iveieäzLéåilkn,íéaøä úeLøa`l oke ©¨¦§¦§¤¦§¨©¦
cenriíéaøä úeLøaey`xe eici `iveieäzLéåilkn,ãéçiä úeLøa ¦§¨©¦§¦§¤¦§©¨¦

,eil` ilkd z` qipki e` `iveie zay `edy gkyi `ny exfby
.z`hg aiigzieBaeøå BLàø ñéðëä íà ìáàeteb aexe -íB÷nì £¨¦¦§¦Ÿ§©¨

øzeî ,äúBL àeäL`edy xekfl xkid yi df ote`ay ,zezyl ¤¤¨
.my `edy mewnl ilkd z` qipki e` `iveiy yyg oi`e , zay
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íéøNòLLåøîBòìøãk úà eãáò äðL äøNò íézL áéúëc.,delW Ff oi`"ieb ¤§¦§¥¦§¦§¥¤§¥¨¨¨§¤§¨§¨¤¥©§¨§
zpWE ,mipW d"k ixd .zFngln odA EidW ,mFlW Ff oi` - Ecxne"kbxdp ¨§¥¨¤¨¨¤¦§¨£¥¨¦§©¤¡©

delWA dzide ,xnFrlxcMe"kmixzFPda"pn:íîBøìeðéäìà úéa.ok ici lre §¨§¨¤§¨§¨§©§¨©¨¦¦§¥¥¡Ÿ¥§©§¥¥
EpikfdcEdiA xcB Epl zzl:éLe÷L÷éøeøaàå.milCbnE zFIpxiAW`x iW` ax : ¨¦¨¥¨¨¥¦¨©§¥§©§¥¦¨¦¦§¨¦©©¦Ÿ

mrpnE ,`iqgn `znA did daiWiDiAbdNn §¦¨¨¨§¨¨©§§¨§¨¨¦§©§¦©
xzFi mdiYA"kdanp:ìàòîLé úçz. ¨¥¤¥¦©©¦§¨¥

FWOWl:éøëð úçz àìå.EidW ,minFc` §©§§Ÿ©©¨§¦£¦¤¨
xzFi 'irWx:øaç.)`(miIqxR ipAn dOE`: §¨¦¥©¨¨¦§¥©§¦¦
íëç ãéîìz.m`EPhipwi.EPWiprimFzi oke ©§¦¨¨¦©§¦¤©£¦¤§¥¨

ozrnCW ipRn ,dpnl`ediEvn:éìBç.`Ed §©§¨¨¦§¥¤¦§¨¨§¨¦
KFx` ilFgdpeEpndoFbM ,gM WiYnE ,KlFde ¦¨©§©§¤§¥©¦Ÿ©§

`YW`W`xd ilFge:áàk.,`aE KlFdd `Ed ¦§¨§¦¨Ÿ§¥©¥¨
dMn a`M ,oW a`M oFbM:Leçéî.`WWg §§¥¥§¥©¨¥£¨¨
lwe ,drW itl `nlrA:úeLø ìL dììç. §¨§¨§¦¨¨§©£¨¨¤¨

dOkl al Fl zFidl Kixv `EdW ,mAl wnFr¤¦¨¤¨¦¦§¥§©¨
qOl ,zFpicnaEvTddOklEzFngln §¦©¨©¨§©¨¦§¨

cg` mFiA lMde ,mihRWn dOklE:àìâéò §©¨¦§¨¦§©Ÿ§¤¨¦§¨
àzìéz.ipRn .gAEWn `EdW ,ohAl iWilW ¦§¨§¦¦©¤¤¤§¨¦§¥

dndAdW,DgkA oiicr Dpi` DzEphwA ¤©§¥¨§©§¨¥¨£©¦§Ÿ¨
`ixA Fpi` ipWe oFW`x clEde:déì àðz àäå §©¨¨¦§¥¦¥¨¦§¨§¨¥

ïé÷éñôî ïéà eìéçúä íà àLéø.dNtY iAbe ¥¨¦¦§¦¥©§¦¦§©¥§¦¨
oi`e" ipzinl xcdinl Dil dOle ,opiniiẅ§¦©§¨¨¥§¤¡©§¦§¥§¥

"dNtzl oiwiqtn:äøBú éøáãì ïàúà. ©§¦¦¦§¦¨£¨§¦§¥¨
hwp izixg` `zNinE:ïé÷ñBòä íéøáç ¦§¨©£¦¦§©£¥¦¨§¦

ïé÷éñôî äøBza.,rnW z`ixwl ozxFY ©¨©§¦¦¨¨¦§¦©§©
dPnfCiixF`Coi`e ,"LnEwaE LAkWaE" ' ¦§©¨§©§§¨§§§¤§¥

dNtzl oiwiqtn:eðà ìáà.oiwiqtnE li`Fd ©§¦¦¦§¦¨£¨¨¦©§¦¦
EpzxFY,EpzpnE`ly"kwiqtPWdNtzl: ¨¥§¨ª¥¤©§¦¦§¦¨

äðL øeaéò.diIlrl draW milFr EidW ¦¨¨¤¨¦¦§¨¨£¦¨
dkixvE diE`x dpXd m` oipzFpe oi`UFpe§§¦§§¦¦©¨¨§¨§¦¨

oixcdpqA xn`cM ,xArzdl):`i:(lr §¦§©¥¦§¨©§©§¤§¦©
lre oli`d zFxiR lre aia`ddtEwYd: ¨¨¦§©¥¨¦¨§©©§¨

'éðúîàöéå çkLé ànL.KWgYXn:àìå ¤¨¦§©§¥¥¦¤¤§©§Ÿ
älôéåéìk úà.xranmiPM.eicbAn §©¤¤¥¨§©¥¦¦¦§¨¨

iziNR - "iYxrA" opinBxznC)ek mixaC.( ¦§©§§¦©¦©§¦©¥¦§¨¦
oOwlE)ai.(`nrh Wxtn:øBàì àø÷é àìå §©¨§¨¥©§¨§Ÿ¦§¨§
øpä.itl onXd `iadl xPd dHi `OW ,xtqA ©¥§¥¤¤¨©¤©¥§¨¦©¤¤§¦

wlcIW dlizRdzAWA xiran `vnpe ,dti: ©§¦¨¤¦§©¨¤§¦§¨©§¦§©¨
ïfçä.draW `xwOd zqpMd oGgmi`xFTd ©©¨©©©§¤¤©©§¥¦§¨©§¦

oikixv okid rcFi Fpi`W minrtE ,dxFYA©¨§¨¦¤¥¥©¥¨§¦¦
lW zFwFpiY oixFw okid d`Fxe ,xgnl zFxwl¦§§¨¨§¤¥¨¦¦¤
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שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

האדמה עליה דורכים, ממתינה אלפי שנים, מאז ששת ימי בראשית, ובינתיים דורכים עליה כמה ברואים, בעלי חיים כו' עד שיצעד 
שם יהודי, שני יהודים, וישוחחו בדברי תורה, ובאם לאו – אומרת היא: אתה הרי גם כמו בהמה!

'היום יום' ט"ו אדר א'
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.dxeq`,øîà àáøy oeik ,dxeq` dpi` zilnxkdôeb àéä- ¨¨¨©¦¨

zeyxl e` cigid zeyxl dkezn `ivedl xeqi`d ,dnvr zilnxk
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`ivedl `eai `ny minkg exfb opaxc zeieyxa s`y xnel izcnl
,mdaéðz÷cef dpyna epipyy -.'úba ïëå'xxal yieúb éàî- §¨¨¥§¥©©©©
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(c"n c"t zexyrn),ïéúBLdhen dzeydyk oiiúbä ìòz` `ived `le ¦©©©
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áéiç ,ïénçäx`ypd oiid z` xifgdl xyt` i`y oeik ,xyrna ©©¦©¨
lr ebfny `vnpe ,oiid z` mivingn ming miny iptn zbl qeka
ebfn m` j` ,raw ziizy zaygp eziizye ,elek z` zezyl zrc

øeèt ,ïðBvä ìò,xyrnnL éðtîdvxi m`øúBnä úà øéæçî àeä ©©¥¨¦§¥¤©£¦¤©¨
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:`xnbd dgec .dxifbl dxifb,àì`l` ,zay axra xaecn oi`ék Ÿ¦
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zerahnøðéãaàöé íàå ,BðæàaL,el` lkn cg` jkøeèt,z`hgn §¦¨¤§¨§§¦¨¨¨

,d`ved jxc ef oi`y oeikøeñà ìáà,ok zeyrl opaxcnéaø éøác £¨¨¦§¥©¦
ïneà ,øîBà äãeäé éaø .øéàî`ivend,Búðneà Cøccg` oebk ¥¦©¦§¨¥¨¤¤¨ª

,ea xen`d ote`a `ivedy el` mipne`náéiçoi`y s` ,z`hg ©¨
ixd jka one`d ly ekxcy oeiky ,jk `ivedl mc` ipa x`y jxc

,elv` d`ved jxck dfíãà ìk øàLemipte`n cg`a `ivedy §¨¨¨¨
,el`,øeèt.jk `ivedl ekxc oi`y oeik ¨

:zeziixa izy zxizq dywn `xnbdàãç éðz`ziixa epipy - ¨¥£¨
,zg`áfä àöé àìzaya miaxd zeyxlBñéëaik -xeywd can q Ÿ¥¥©¨§¦
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déìzrnyy xnel ozipy dn -øéàî éaøìepiid ,z`hgn xhty ¥§©¦¥¦
wxdéçøBà eðééä åàìc éãéîalk oebk ,jka ekxc oi`y xaca - §¦¦§¨©§§¥

s`e ,cia wx `id mz`ved jxcy lirl `ziixaa miiepyd mixacd
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y ,zeywdlèBéãä,mipne`d jxck zeyrl rcei epi`e one` epi`y ¤§

÷÷çLzcnkúò÷aa á÷ur zkizg -øéàî éaøì ,úaMaxaeqd ¤¨©©©©©©©©¨§©¦¥¦
,miaiig dk`lnd jxck miyeryk wxy d`ved iablénð éëä- ¨¦©¦

xn`p ok` m`dáéiçî àìcly dwiwg jxc oi`y oeikny - §Ÿ¦©©
aiig epi` ,oiaw dyly wewgl one`d jxc `l` ,jka mipne`d
xi`n iaxl ok m`e ,[yihta dkn zk`ln] ilk oewiz meyn z`hg
,dkxck dk`lnd z` miyerd mipne`d `l` miaiig eidi `l
dxenb dk`ln `ldy ,xeht didi heicdy xnel okzi `l ixde
ezwiwg jxc lky oeik ,aiig aw wwgy heicd s` i`ce `l` .`id
jxc lky oeik ,af iabl oicd `ede .dwiwga iwa epi`y iptn jk
mpi` miyp`d x`yy s` ,aiig ,df ote`a `id ely qikd z`ved

.df ote`a mi`vei
:xg` ote`a zeziixad zxizq z` ayiin `pepnd axáø øîà àlà¤¨¨©©

àéL÷ àì ,àðeðîä,zeziixad zxizqïàk,daiigy `ziixaa - ©§¨Ÿ©§¨¨
xaecnúBiàø ézL ìòa áæaz` jixvy ,cala zei`x izy d`xy - §¨©©§¥§¦

,xenb afk oaxwa aiige ziyily dii`x d`x m` wecal ick qikd
,ez`ved lr aiig okle d`ved jxc aygp df ixd el jixvy oeike

ïàkxaecn ,dxhty `ziixaa -ìL ìòa áæa,úBiàø Lepi` aeyy ¨§¨©©¨Ÿ§¦
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zay(iriax meil)

ä÷ìé àlL[wfei-]ìúBkäjelkln elivdl epiidc ,minybd inn ¤Ÿ¦§¤©¤
,minda Bðéàe' llk'ïzeé éëminybd ina dvxy aygp df oi` - ¥¦§¦©

jk xg` eltp m`e ,epevxl ozipy 'oYEi ike' weqtd llka aygiy§¦©
dvex m`y x`eane .d`neh lawl mze` mixiykn mpi` zexit lr
o`k s`e ,oevxl aygp epi` jelkld on livdl ick wx xaca
dfl oi` ,daifd jelkln eicba z` livdl ick qikd z`ved

.xehte ,elv` d`ved jxc ef oi` `linne zeaiyg
:`xnbd dywnéîc éîdf minec mipiiprd ipya mipecipd ike - ¦¨¥

ixd ,dflíúä,wfei `ly ick lzekd lr dxrw dteka my -àì ¨¨Ÿ
ììk ïé÷Lî éðäì eäì éòa à÷s`e ,llk el` miwyna dvex epi` - ¨¨¥§§¨¥©§¦§¨

z` aiygn jelkln livdl el daeyg dxrwd ziitky xn`p m`
didzy mikixv ep` xiykdl elkei mindy ick mewn lkn ,xacd
,mda dvex epi`y dlbn dxrwd ziitk eli`e ,mina zeaiyg el

la`àëälivdl dvexyk m` ,zaya afd qik z`veda o`k - ¨¨
micitwn ep` zay zk`ln oiprl ixd ,xacd z` aiygn jelkln

miafde ,d`vedd zeaiyg lrdéa éìea÷ì ñék éàäì eäì éòa à÷̈¨¥§§©¦§©¥¥
äáéæon mdicba livdle daifd z` ea lawl ick df qik mikixv - ¦¨

.dilr eaiigzie mdl daeyg qikd z`ved `linne ,jelkld
z`ivi oipr z` zencl jpevx m`e :`iyewd z` `xnbd zniiqn

,mirxfe zexit xykdl eqika afdàéîc àì àäezencl oi` -àlà ¨Ÿ¨§¨¤¨
àôéñìokn xg`l epipyy dpynl -(d"n c"t oixiykn),äáéøò §¥¨£¥¨

[dxrw-][äðúðL]ickóìc ãøiLzial mitlecd minyb in - ¤¨§¨¤¥¥¤¤
ïéæzépä íéî ,dëBúìwegxnl dpnnïéôvpäådab lr mitvd - §¨©¦©¦¨¦§©¦¨¦

,uegl miktype d`ln `idyka ïðéàe' llkå ,'ïzeé éëmind ¥¨¦§¦©§
,dëBúaLy dpynd ixacn rnyn.'ïzeé éë'a äæ éøäs`y ,x`eane ¤§¨£¥¤§¦©

`l m` ,minybd in jelkln livdl ick dxrwd z` ozpy ote`a
miwynd z` dvex epi`y s` ,mind z` lawl dgipd `l` dktd
epi`y s` ,o`k oke .elv` miaeygy ezrc dlib mewn lkn ,llk
ixd ,daifd z` ea lawl qikd z` dvexy oeik ,daifd z` dvex
zxizq aeyii dgcp df itle .aiigziy ie`xe ,ef d`ved aiygd
lra af oia ewligy ,xeht e` aiig eqika `veid af m` zeziixad
qikd z` jixv `ed s` ixdy ,zei`x yly lra afl zei`x izy
zxizq dyw aey ok m`e ,d`ved jxc aygpe ,eicba lr xenyl

.zeziixad
:xg` ote`a zeziixad zxizq z` zayiin `xnbdééaà ,àlà¤¨©©¥

eäééåøz éøîàc àáøå,[mdipy exn`y-]àéL÷ àìzxizq §¨¨§¨§¦©§©§Ÿ©§¨
,zeziixadàäzhiy ,daiigy `ziixad -äãeäé éaøxaeqd ,`id ¨©¦§¨

i`y dk`ln s`yziyrp dzid `l epevxay ,dtebl dkixv dp
llk dzid `ly epevxy ,o`k oebke ,dk`lnd xwirl jixv epi`e

,dilr aiig mewn lkn ,qik mr z`vl jixv did `le daifàäå- §¨
zhiy ,dxhty `ziixadeïBòîL éaødk`lna xhetd ,`id ©¦¦§

dpi`y dk`ln efy ,eqik mr `veid af okle ,dtebl dkixv dpi`y
.xeht ,dtebl dkixv

:dpyna dpecipy dkiygl jenq zay axra d`ved oipra `ziixa
éác éðzly eyxcn ziaa `pzd dpy -ìàòîLé éaø,`ziixaàöBé ¨¥§¥©¦¦§¨¥¥

íãàxhernäëéLç íò úaL áøòa ïéléôúaoi`e ,dkiygl jenq - ¨¨¦§¦¦§¤¤©¨¦£¥¨
:`xnbd zx`an .jygiy xg`l mda `vi `ny miyyegéàî©

àîòè,jkl miyyeg oi`y mrhd dn -áø øa äaø øîàc ïåék ©£¨¥¨§¨©©¨©©
äòLå äòL ìk ïéléôza LîLîì íãà áéiç ,àðeägiqi `ly ick ¨©¨¨¨§©§¥©§¦¦¨¨¨§¨¨

a z`f micnle ,mdn ezrcäî ,õévî øîBçå ì÷dõévlr gpend ©¨¤¦¦©¦
,lecb odk ly egvnäøkæà àlà Ba ïéàL['d my-]úçà`idy ¤¥¤¨©§¨¨©©

''dl ycw'(el gk zeny),äøBz äøîà(gl gk my),Bçöî ìò äéäå' Ÿ¤©¨§¨¨§¨¨©¦§
,'ãéîzuivd zpizp mewn weqt eze` zligza xn`p xak ixde ¨¦

weqtd xezin miyxec okle ,'oxd` gvn lr dide'çéñé àlLodkd §¨¨©¥©©£Ÿ¤Ÿ¨¦©
z` lecbd,epnî Bzòcok m`eïäa LiL ïéléôzokezay zeiyxta - ©§¦¤§¦¦¤¥¨¥

úBøkæà['d zeny-]änëå änk úçà ìò ,äaøäxeq` mgipndy ©§¨©§¥©©©©¨§©¨
e ,mdn ezrc giqdlCkìä,dry lk mda ynynl jixvy oeik - ¦§¨

oda ynynn mei ceran zay axra dzr s`eeäì øéëc økãéî- ¦§¨¨¦§
.zayd zqipk mcew mhytie ,eilr md migpeny `ed xkef

:zaya d`ved xeqi`n zexidfd oipra `ziixa ceràéððç ,àéðz©§¨£©§¨
Bãâáa LîLîì íãà áéiç ,øîBàaäëLç íò úaL áøòjenq - ¥©¨¨¨§©§¥§¦§¤¤©¨¦£¥¨

e`ivedl `eai `ly ick ,xac mey cbaa jexk `di `ly ,dkiygl
.zayaúaMì éúaø àúëìä ,óñBé áø øîàxac ef dklda yi - ¨©©¥¦§§¨©¨¦©©¨

.zay xeqi`n eyixtdl ,lecb
:dpyna epipy.'åë åéìk úà älôé àìŸ§©¤¤¥¨

:enrh dne ,xeqi`d xn`p onf dfi` lr zwtzqn `xnbdàéòaéà¦©§¨
eäìy oicd m`d ,daiyid ipa ewtzqp -åéìk úà älôé àìmipikn §Ÿ§©¤¤¥¨

s` `ed,íBia`ed dfa exfby mrhdeâBøäé ànL,mze`åzhiyéaø ©¤¨©£§©¦
àéðúc ,àéä øæòéìà,`ziixaaúaMa äpék âøBää ,øæòéìà éaø øîà ¡¦¤¤¦§©§¨¨©©¦¡¦¤¤©¥¦¨©©¨

z`hg aiigìîb âøBä eléàkdpyna epipyy dne ,c`n lecb `edy §¦¥¨¨
,øpä øBàì àø÷é àìåyygn `ed,ähé ànLepipyy dny xnelk §Ÿ¦§¨§©¥¤¨©¤

.cala `xwi `ly oicd lr xn`p 'xpd xe`l' dpynaàîìéc Bà- ¦§¨
,xn`p `nyeäééåøz`l mbe eilk dlti `l mb ,mipicd ipyy - ©§©§

yygn exq`p ,`xwiähé ànLxe`l'e ,xzei aeh ze`xl xpd z` ¤¨©¤
meia j` ,zay lila wx exq`p mdipye ,mdipy lr xn`p 'xpd

.xzen ,df yyg oi`y
:`ziixan wtqd z` heytl dvex `xnbdïéìBt ïéà ,òîL àz̈§©¥¦

mipikn milkïéøB÷ ïéàåxtqa,øpä øBàì'xpd xe`l'y rnyne §¥¦§©¥
lr dpyna xn`p df oicy x`eane ,'oilet oi`' lr mb xn`p

dlild:`xnbd dgec .xpd z` dhi `ny yygn enrhe ,àîélà éî¦©¦¨
ïéúéðúnîaezk da mby dpynd weicn wfg xzei df weic ike - ¦©§¦¦

lr wx xn`p df `ny ep` miwteqn mewn lkne ,'xpd xe`l' seqal
`ly `yixa xen`d oicd lr `le ,`xwi `ly `tiqa xen`d oicd
lr wx xn`p 'xpd xe`l'y xnel yi `ziixaa o`k s`e ,dlti
.bexdi `ny meia s` `ed oilet oi`y oicd j` ,oixew oi`y `tiqd

:zxg` `ziixan wtqd z` zhyet `xnbdïéìBt ïéà ,òîL àz̈§©¥¦
ïî elà ,øpä øBàì ïéøB÷ ïéàå ,øpä øBàìdxyr dpenyúBëìää §©¥§¥¦§©¥¥¦©£¨
ïBøb ïa äi÷æç ïa äéððç úéiìòa eøîàL.exwal minkg elryk ¤¨§©£¦©£©§¨¤¦§¦¨¤¨

:`xnbd dgikendpéî òîLef `ziixaneäééåøúczekld izyy - §©¦¨§©§©§
yygn xpd xe`l dlila exq`p ,eicba zeltl xeqi`d s`e ,el`

.ähé ànL:`xnbd dwiqndpéî òîLon jkl di`x yi ok` - ¤¨©¤§©¦¨
.`ziixad

:zaya xpd xe`l zeyrl xeq`d sqep xac zx`an `xnbdøîà̈©
ïéçáäì eléôà ,ìàeîL øîà äãeäé áølicadle wecal -Bãâa ïéa ©§¨¨©§¥£¦§©§¦¥¦§

BzLà éãâáìmkxcy oeik ,dhi `ny yygn ,xpd xe`l xeq` §¦§¥¦§
el` minec mdicba eidy dzid:df xeqi` liabn `ax .el`løîà̈©

ïøîà àì ,àáø,ok zeyrl xeq`y epxn` `l -àlàmicbaaéðác ¨¨Ÿ£¨¨¤¨¦§¥
xird,àæBçîjk meyne ,dk`ln miyer mpi`e md miwpetny §¨

oia oigadl ick oiirl jixve ,miypd icba lyk miagx mdicba
,ezy` icbal ecbaàúéì÷ç éðác ìáà,mixtkd iyp` ly - £¨¦§¥©§§¨¨

,dcyd zk`lna miwqeryéòãé òãéîicba oia lcadd xkip ± ¥©¨§¦
mdl erixti `ly ick mixv mixabd icbay ,miypd icbal mixabd
oigadl ick oiirl jixv oi`e ,miagx miypd icbae ,mzk`lna
siqen cer .xpd xe`l z`f zeyrl xzen okle ,mdipia lcada

:`axåmicbadïøîà àì énð àæBçî éðáãxeq`y epxn` `l mb - §¦§¥§¨©¦Ÿ£¨¨
àlàmicbaa,úBð÷æcmiyp`d icbay oeike ,zvwna md mixvy ¤¨¦§¥

el` minec md ixd ,zvw md miagx mibpernd `fegn ipa ly
aeh mdipia oigadl ick xpd z` dhi `ny mixfeb ok lre ,el`l

,xzeiìáàmicbaaúBãìécminec miyp`d icba oi` ,c`n miagxy £¨¦¨
e mdicbaléòéãé òãéîoigadl xzene ,mdipia lcadd ahid xkip - ¥©§¦¦

pd xe`l mdipia.x
mb mieqn ote`a mixeq`d sqep xace micba ziilt oipra `ziixa

:zeixad ceak meyn legaïéìBt ïéà ,ïðaø eðzmicbad on mipik ¨©¨¨¥¦
legd zenia,ãBákä éðtî ,íéaøä úeLøa`ly ,my mixaerd ly ¦§¨©¦¦§¥©¨

.jk meyn Eq`nidì éøîàå ,äãeäé [éaø] (áø) øîà Ba àöBikyie ± ¦¨©©¥¨©©¦§¨§¨§¦¨
z`f xn`y mixne`ïéæéåè÷étà ïéNBò ïéà ,äéîçð éaøxac - ©¦§¤§¨¥¦©¦§§¦¦

d`wdl `iand.ãBákä éðtî ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¦§¥©¨
:dfa `ziixa d`iane ,zaya micba ziilt oiprl zxfeg `xnbd
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קצז ze`ivi` cenr ai sc ± oey`x wxtzay
'åë ä÷ìé àlL.ilFS` EpiidC,sEPihiItM Kd Dil aiWg `l':éîc éî.)(a`l `d ¤Ÿ¦§¤§©§©¥¦¨£¦¥¨§¦¨¦¨¥¨Ÿ

FpFvxaE ,llM oiwWn KpdA Dil `gip,Dil `aiWg dxrw ziItkC inp idpE .Ecxi `l ¦¨¥§¨¨©§¦§¨¦§Ÿ¥§§¦©¦¦§¦©§¨¨£¦¨¥
oiwWnC `zEaiWg - op`diItkE ,opirA`N` Dpi` FfzFNblutg Fpi`W odilr.odA £©£¦¨§©§¦¨¥©§¦¨¥¨¤¨§©£¥¤¤¥¨¥¨¤
- zAW oiprl ,`kd la``zEaiWg`d`vFdC,opictwqikC d`vFd Kde,`aiWg £¨¨¨§¦§©©¨©£¦¨§¨¨¨§¦©§¨¨¨§¦£¦¨

eicbA lr liSdl Dil irAin `wC:àì àä §¨¦¨¥¥§©¦©§¨¨¨¨
àéîc.,k"rz`A mirxf xWkdl m`DiEOcl ¨§¨¦§¤§¥§¨¦¨¨§©¥

DiOcY `l -Kdl `N`:óìc ãøiLdëBúì Ÿ§©§¥¤¨§¨¤¨©¤¤§¨
'åë.oixiWkn zkQnA `id dpWn)c"tdpWn ¦§¨¦§©¤¤©§¦¦¦§¨
d,(diEpXdxg``tiQddtFMd"Cz` ©§¨©©©¥¨§©¤¤

cxIW daixr :opY ikde ."dxrTdslCd ©§¨¨§¨¦§©£¥¨¤¨©©¤¤
min ,DkFzl slCd cxIW DgiPd ,'ek DkFzl§¨¦¦¨¤¥¥©¤¤§¨©¦

oifYiPd,mitSdey"a,oYEi ikA :mixnF` ©¦¨¦§©¨¦§¦§¦©
"aEDlhp .oYEi ikA mpi` :mixnF` dDktFWl §¦¥¨§¦©§¨¨§§¨

"nE .oYEi ikA odW micFn EN`e EN` -nWi ¥¨¥¦¤¥§¦©¥
opiqxbcM `tiq Kdn rFnWl:mixtQA ¦§©¥¨¥¨¦§¨§¦©©§¨¦

E)"akd(slCd cxIW Ff daixrl Dpzp §§¨¨©£¥¨¤¥¥©¤¤
ilFS`C b"r` ,DkFzlsEPihENit` ,`Ed §¨§©¥¦£¦

EdpiaWg`C 'iYrC iNB - D`tM `lCn ,ikd̈¦¦§Ÿ§¨¨©¥©§¥§©§§¦§
,olAwl.DkFzAW ozF` miaEWg EedeKde §©§¨§¨£¦¨¤§¨§¨

i`d qiM i`dA ilEAwl DaWg` inp d`vFd¨¨©¦©§§¨§©¥§©¦©
,daifdaiGaC b"r`op` - Dil `gip `l ¦¨§©¦¨Ÿ¦¨¥£©

iaEIglz`vFd``N` ,opixCdn `l daif §©¥©¨©¦¨¨§©§¦©¤¨
z`vFd`qiM:ïéæzépä.wFgxnl:ïéôväå. ©¨©¦©¦¨¦§¥¨§©¨¦

d`ln `idWM ,dlrnln:ïzeé éëa ïðéà. ¦§©§¨§¤¦§¥¨¥¨§¦©
EdA Dil `gip `lC:àäøäãeäé '.xn`C §¨¦¨¥§¨§¨§¨©

dkixv Dpi`W dk`lnDtEblFpFvxAW`l §¨¨¤¥¨§¦¨§¨¤¦§Ÿ
xTirl Kixv Fpi`e ,dUrY)DzNgY( ¥¨¤§¥¨¦§¦©§¦¨¨

DzilkY]Kixv Fpi`W ,`kd iM - [daifl,Ff ©§¦¨¦¨¨¤¥¨¦§¦¨
"tr`e - dGd qiMd `A Dci lrWkaiIg ¤©¨¨¨©¦©¤§©¨

"ripvOd"A EdiiYbEltE .dilr)sC oOwlbv:( ¨¤¨§§©§§©©§¦©§©¨©
z`vFdC b"r`e ,aiIg dHOA zOd `ivFn iAB©¥¦©¥©¦¨©¨§§¨©

.DiA Dil `gip `l zOd"xeyxhFR:íò ©¥¨¦¨¥¥§¥¦
äëéLç.EdA witp `nliC opiWiig `le £¥¨§¨¨§¦©¦§¨¨¥§

KWgYXn:ãéîz Bçöî ìò äéäå.`xw ¦¤¤§©§¨¨©¦§¨¦§¨
Dil raw xaM `dC ,dWxC Kdl `Ed `xizi§¥¨§¨§¨¨§¨§¨¨©¥

"oxd` gvn lr dide" mFwn:LîLîì ¨§¨¨©¥©©£Ÿ§©§¥
Bãâáa.oR ,xaC mEWA KExM `di `NW §¦§¤Ÿ§¥¨§¨¨¤
EP`ivFi:éúaø àúëìä.o`M Wi lFcB xaC ¦¤¦§§¨©¨¦¨¨¨¥¨

zAW xEQi`n FWixtdl:âBøäé ànL.mFIaE §©§¦¥¦©¨¤¨©£©
`N"` - 'ipznC "xPd xF`l"E ,opiwqr inp©¦¨§¦©§©¥§©§¦©Ÿ

i`w "`xwi:âøBäkìîb.c`n lFcbC ,xnFlM: ¦§¨¨¥§¥¨¨§©§¨§Ÿ
àîìéc Bà.EdiiexY` - ipzwC "xPd xF`l" ¦§¨§©¥§¨¨¥©©§©§

xiRW - mFIA la` ,dHi `OW Ediiexze ,i`ẅ¥§©§©§¤¨©¤£¨©©¦
inC:ïéúéðúnî àîélà éî.xF`l" ipzwC ¨¥¦©¦¨¦©§¦¦§¨¨¥§

`Mi`C ,ol `wRqn d"t`e ,sFQA "xPd©¥©©§©§¨¨§¦¨
xF`l"C xninlE EdA ibEltl`N"` "xPd ¦§¥§§¥©¦§©¥©Ÿ

oi`C xninl `Mi` inp `kd ,i`w "`xwi¦§¨¨¥¨¨©¦¦¨§¥©§¥
oi`"` - "xPd xF`l"E ,mFIA ENit` - oilFR¦£¦©§©¥©¥
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xaecn ,wecalàçLîãaeilr citwn eaxy oeiky ,ony ly xpa - ¦§¦§¨

,dhi `ny yyg yiàäåxaecn ,dxizdy `ziixaae -àèôðãa- §¨¦§©§¨
`l ,eze` dhnyk xzei gixqny oeiky ,rx egixy htp ly xpa

.ezehdl `eai
:df uexiz itl zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§

,daiyid,òeá÷ BðéàL LnL,eilr eax zni` oi`yàçLîãaxpa - ©¨¤¥¨©¦§¦§¨
,gixqn epi`y ,ony lyeäîs` reaw epi`y oeik m`d ,epic dn - ©

ly xpa `ny e` ,zaya wecal el xzene ,zehdl libx epi` lega
zaya wecal el xeq`e ,lega ezehdl libx qe`n epi`y oeik ony

.dhi `ny
:df ote`a dkldd z` zx`an `xnbd,áø øîàdäëìä`id ¨©©£¨¨

,ony ly xp xe`l wecal reaw epi`y ynyl xzenyïéøBî ïéàå§¥¦
ïk.zay ixeqi`a elflfi `ly ick ,miaxl,øîà àaà øa äéîøé áøå ¥§©¦§§¨©©¨¨©
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zay(iying meil)

,éáéúéî,`ziixaa epipyìL úB÷Bðézä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¥¦¥©¨¦§¤©§¦¥¥©¦¤
ïaø úéa,max ziaa micneld miclid -ïéøcñî eéäz`ïäéúBiLøt ¥©¨¨§©§¦¨¨¦¥¤

,zay lila,øpä øBàì ïéøB÷ålk z` `exwl mixzeny rnyne §¦§©¥
.dyxtd y`x z` wx `le ,xpd xe`l dyxtd

:`xnbd zvxznàîéà úéòa éàz` yxtl xen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨
wx `l` ,dyxtd lk z` mixcqn eidy dpeekd oi`y ,`ziixad

,åéúBiLøô éLàø.l`eny xa dax ixackeàîéà úéòa éàåm`e - ¨¥¨¨¦¨§¦¨¥¥¨
,dyxtd lk z` excq zn`ay ,`ziixad z` yxtl xen` dvxz

eéðàLa xacd dpey -úB÷Bðéz,oax zia lyïaø úîéàå ìéàBä ¨¦¦¦§¥©©¨
,ïäéìò,max it lr `ly xac meyl mci mihyet mpi` lega s`e £¥¤

ééeìöàì éúà àìmdl xzen okle ,xpd z` zehdl e`eai `l - Ÿ¨¥§©§¥
.exe`l `exwl
:dpyna epipyáfä ìëàé àì Ba àöBik.dxiar lbxd iptn dafd mr ©¥ŸŸ©©¨

dxdhd lceb z` dpynd ixacn zwiicnd `ziixa d`ian `xnbd
:l`xyia dbdpyàéðz,`ziixaaàBa ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

äöøt ïëéä ãò äàøed [dxab-]eðéðL àlL ,ìàøNéa äøäèdpyna §¥©¥¨¨§¨¨¢¨§¦§¨¥¤Ÿ¨¦
äàîhä íò øBähä ìëàé àì'ekxved `ly oeik ,'dxiar lbxd iptn ŸŸ©©¨¦©§¥¨

eid `l mnvrne ,dxdha elk` oilegd z` s` oky ,jk lr xefbl
,mdilk`n z` e`nhi `ly ,oz`neh inia mdizeyp mr milke`

àlàwx epipy,'äøéáò ìbøä éðtî äáfä íò áfä ìëàé àì'`edyky ¤¨ŸŸ©©¨¦©¨¨¦§¥¤§¥£¥¨
ekxved df ote`a wxe ,dnr lek`ln envrn rpnp epi` `nh

.xefbl
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdBa àöBiky ,minkg exfbàì ©¥Ÿ

Leøt áæ ìëàédxdha oileg lke`d -ànL ,õøàä íò áæ íòjka Ÿ©¨¨¦¨©¨¨¤¤¨
Bìöà epìébøé.ux`d mr lv` libx yextd afd `di - ©§¦¤¤§

:`xnbd dywn .df yyg edn zx`an `xnbdBìöà Bìébøî éëå§¦©§¦¤§
éåä éàî.jkn zeidl lelr leykn dfi` ,elv` elibxny jka dn - ©¨¥

:`xnbd zvxznàîéà àlà`ed yygdy ,`ziixaa xen` -ànL ¤¨¥¨¤¨
.ïéàîè íéøác epìéëàé:`xnbd dywníéøác åàì Leøt áæ eèà ©£¦¤§¨¦§¥¦¨¨¨¨§¨¦

ìéëà ïéàîèdn lk ixd ,mi`nh mixac lke` epi` yext af ike - §¥¦¨¦
:`xnbd zvxzn okl .`nhp ea rbepy,ééaà øîàxnel jixv ¨©©©¥

meyn ,ux`d mr mr lek`l xeqi`d mrhyepìéëàé ànL äøéæb§¥¨¤¨©£¦¤
ïéðweúî ïðéàL íéøácdhiy .zexyrn mdn eyxted `ly epiidc §¨¦¤¥¨§¨¦

:`ziixaay yygd xe`iaa zxg`,øîà àáøå`ny xefbl oi` §¨¨¨©
y oeik ,mipwezn mpi`y mixac ux`d mr eplik`iõøàä énò áBø©¥¨¨¤

,ïä ïéøOòîoeike ,xyrl `la mdn lek`l `ly exfby md minkge §©§¦¥
.dxifbl dxifb mixfeb oi` ,opaxcn dxifb `idyàlà,`ed yygd ¤¨

àäé ànLyextdïéàîè íéøác epìéëàéå ,Bìöà ìéâøs`éîéa ¤¨§¥¨¦¤§§©£¦¤§¨¦§¥¦¦¥
Búøäè.yextd ly ¨¢¨

:dlran dcp zwgxd oica wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqpïLézL eäî äcðoeyil dl xzen m`d -íò ¦¨©¤¦©¦

dìòayk ,zg` dhna,Bãâáa àeäå dãâáa àéäyyg dfa yi m`d ©§¨¦§¦§¨§§¦§
yiy oeik ,df ote`a yyg oi` `ny e` ,dxiar icil e`eai `ny

.xeqi`d z` mdl mixikfnd mdicbaa miyealy xkid
:wtqd z` heytl dvex `xnbdòîL àz ,óñBé áø øîàdi`x ¨©©¥¨§©

dpyna epipyy ,wtqd z` heytl(:cw oileg),äìBò óBòäxzen - ¨¤
egipdläðéábä íòa -dpiabl jenqïçìMä ìò,eilr lke`yBðéàå ¦©§¦¨©©ª§¨§¥
ìëàðxya dnr lek`l `eai `ny minkg exfby ,dpiab mr cgi ¤¡¨

,dxezd on xeq`e dnda,íéøîBà ìlä úéa .éànL úéa éøácxya ¦§¥¥©©¥¦¥§¦
seräìBò àì,ogleyd lr dpiab mrìëàð àìåx`eane .dnr Ÿ¤§Ÿ¤¡¨

`eai `ny ,ogleyd lr cgi mzelrdl `ly exfb lld zialy
dhina akyl dlrae dcpl xeq`l yi o`k s`e .cgi mlke`l

.dxiar icil e`eai `ny ,zg`
:ef di`x dgec `xnbdíúä éðàLser z`lrda my xacd dpey - ¨¦¨¨

meyn ,ogleyd lr dpiab mràkéìc[oi`y-]úBòécipa ipy ly §¥¨¥
dcp zaiky oiprl j` ,xeqi`dn xdfdl dfl df exikfiy mc`
mdn cg` m`e ,mc` ipa ipy ly zerc yi ixd ,dhina dlrae
di`x `xnbd d`iane .el xikfi ipyd ,dxiar xearl dbbya dvxi

:ef diigcléðàL úBòéc àkéàc àëéäc àøazñî énð éëämb jk - ¨¦©¦¦§©§¨§¥¨§¦¨¥¨¦

oeik ,zerc izy yiy mewna xacd dpeyy ,xnel xazqnéðz÷c§¨¨¥
àôéñdpynd jynda epipyy -(:fw my),ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¥¨©¨¦§¤©§¦¥

íééðñëà éðL ,øîBàd ,zg` dipqk`a mideyd migxe` -ìò ïéìëBà ¥§¥©§§¨¦§¦©
ïéLLBç ïéàå ,äðéáb ìëBà äæå øNa ìëBà äæ ,ãçà ïçìL`ny ª§¨¤¨¤¥¨¨§¤¥§¦¨§¥§¦

.leyknl miyyeg oi` zerc yiyky x`eane ,df z` df elik`i
:jtidl dgikene ,di`xd z` dgec `xnbddìò øîzà åàìåike - §¨¦§©£¨

,ef dpyn lr yxcnd ziaa xn`p `løîà énà øa ïéðç áø øîà̈©©£¦©©¦¨©
eðL àì ,ìàeîLlr dpiabe xya lek`l mixzen migxe` ipyy §¥Ÿ¨

,cg` ogleyàlàk,äæ úà äæ ïéøékî ïéàLcg` `ny yyg oi`e ¤¨¤¥©¦¦¤¤¤
,lk`ie ipyd on lehiìáàd migxe` ipyíéøeñà ,äæ úà äæ ïéøékî £¨©¦¦¤¤¤£¦

,cg` ogley lr dpiabe xya lek`lénð éðäådcp ,el` mbe - §¨¥©¦
,dlraeeäðéð äæ úà äæ ïéøékî.elykiy yyg yie ,[md-] ©¦¦¤¤¤¦§

:xeq`l di`xd z` dgec `xnbdàzLä éëäd`xp jk ike - ¨¦©§¨
z` df mixiknd migxe`l dlrae dcp zeeydl yiy ,dzr jipira

ixde ,dfíúäizy mpn` migxe`a my -àkéà úBòécj` ,[yi-] ¨¨¥¦¨
éepéLmzlik` ote`aàkéìdlik` jxca milke` ixdy ,[oi`-] ¦¥¨

elik`i `ny yeygl yi df z` df mixikn mdy oeik okle ,dlibx
la` ,df z` dfàëä,dlra mr dcpa o`k -àkéàå úBòéc àkéà ¨¨¦¨¥§¦¨

mb,éepéLmiakey mde ,xya aexiwa akyl `id mkxc ixdy ¦
.lykdl `ly exkfi iepiyd zngne ,mdicbaa

:xg` oeyla dpyndn di`xd z` d`ian `xnbdéøîàc àkéà- ¦¨§¨§¦
,df ote`a di`xd z` `iad sqei axy ,mixne` yi,òîL àz̈§©

,dpyna epipyyïéìëBà íééðñëà éðL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥§¥©§§¨¦§¦
äæ ,ãçà ïçìL ìòlke`äæå øNalke`dìò øîzàå .äðéábxn`pe - ©ª§¨¤¨¤¨¨§¤§¦¨§¦§©£¨

,ef dpyn lr yxcnd ziaaàì ,ìàeîL øîà énà øa ïéðç áø øîà̈©©£¦©©¦¨©§¥Ÿ
eðL,df mr df lek`l mixzenyìáà ,äæ úà äæ ïéøékî ïéàL àlà ¨¤¨¤¥©¦¦¤¤¤£¨

md m`énð éðäå .øeñà ,äæ úà äæ ïéøékî,dlrae dcp mbe -ïéøékî ©¦¦¤¤¤¨§¨¥©¦©¦¦
eäðéð äæ úà äædgec .mdicbaa akyl mdl xeq`l yie ,[md-] ¤¤¤¦§

:`xnbdíúämpn` ,df z` df mixiknd migxe`a my -úBòéc ¨¨¥
,àkéàj`éepéLmzlik` ote`aàkéìla` ,oi` -àëämr dcpa ¦¨¦¥¨¨¨
,dlraàkéàå úBòéc àkéàmb,éepéLoi` okle ,mdicbaa miakeyy ¦¨¥§¦¨¦

.elykiy yyg
:exq` zerc yiyk s`y epzpynn di`x d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

,dpyna epipy,äøéáò ìbøä íeMî ,äáfä íò áfä ìëàé àìx`eane ŸŸ©©¨¦©¨¨¦¤§¥£¥¨
:`xnbd dgec .zerc yiyk s` xeq`yénð àëäo`k s` - ¨¨©¦

miakeyd dlrae dcpl di`x oi`y zegcl yi daf mr af zlik`a
mpn`y ,mdicbaa,àkéà úBòécj`,àkéì éepéLmilke`y oeik ¥¦¨¦¥¨

.exq` okle ,dlik` jxck
:weqtn dfa xeqi` ecnly zyxetn `ziixa d`ian `xnbdàz̈

,òîLwicv yi` lr xn`p ,`ziixaa epipyy(e gi l`wfgi),ìà' §©¤
eäòø úLà úàå ìàøNé úéa éìelb ìà àNð àì åéðéòå ìëà àì íéøää¤¨¦Ÿ¨¨§¥¨Ÿ¨¨¤¦¥¥¦§¨¥§¤¥¤¥¥

Léwî ,'áø÷é àì äcð äMà ìàå ànè àìxeqi` z` weqtdäMà Ÿ¦¥§¤¦¨¦¨Ÿ¦§¨©¦¦¨
ì äcðxeqi`eäòø úLà äî ,eäòø úLàmiakey md m` s`àeä ¦¨§¥¤¥¥¨¥¤¥¥

,øeñà dãâáa àéäå Bãâáaon xeq` cg` xcga cgiizdl s` ixdy §¦§§¦§¦§¨¨
jk ,dxezd,äcð BzLà óàmiakey md m` s`àéäå Bãâáa àeä ©¦§¦¨§¦§§¦

.øeñà ,dãâáaok` :`xnbd dwiqndpéî òîLiixad on gken -`z §¦§¨¨§©¦¨
.dcbaa `ide ecbaa `ed m` s` ,dcp ezy` mr oeyil xeq`y

:zwelgna df oicy d`ian `xnbdàâéìôehyty sqei axe - §¦¨
eixac lr jka wlg ,xeq`l dyxcn,úãt éaø øîàc ,úãt éaøc§©¦§¨§¨©©¦§¨

äøBz äøñà àìzeixrl daxiwúBéøò éelb ìL äáøe÷ àlà- Ÿ¨§¨¨¤¨§¨¤¦£¨
yinyzøîàpL ,ãáìa(e gi `xwie),àì BøNa øàL ìk ìà Léà Léà' ¦§¨¤¤¡©¦¦¤¨§¥§¨Ÿ

,'äåøò úBlâì eáø÷úm` `l` daxiw dxezd dxq` `ly yxetne ¦§§§©¤§¨
zexeq` ,xya aexiw s`e zeaxiwd x`y j` ,'dexr zelbl' `id

.exfb `l opaxcn s` dcbaa `ide ecbaa `edyke ,opaxcn wx
:dfa `ler ly ebdpn d`ian `xnbdáø éaî éúà éåä ék àleò- ¨¦£¥¨¥¦¥©

,yxcnd zian ribn didykeäééãç éaà déúååçàì eäì ÷Mðî äåä£¨§©¥§§©§¨¥©¥¨©§
,mdly dfgd zia lr eizeig`l wypn did -dì éøîàåyie - §¨§¦¨

mdl wypn didy ,mixne`eäééãé éaà.mdizerexf lr - ©¥§©§
:ebdpnk `ly xn` envr `lery d`ian `xnbddéãéc àâéìôe§¦¨¦¥
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רי ze`ivi` cenr bi sc ± oey`x wxtzay
úîéàåïäéìò ïaø.oAx iR lr `N` ,lFgA 'it`e ,xaC mEWl ci oihWFR oi`:äöøt. §¥©©¨£¥¤¥§¦¨§¨¨©£¦§¤¨©¦©¨¨§¨
,dxaBYvxtE" FnM"dncwe dOi)ziW`xAgk(:íò øBäè ìëàé àì eðéðL àlL ¨§¨§¨©§¨¨¨¨¥§¨§¥¦¤Ÿ¨¦ŸŸ©¨¦

äàîhä.oilkF` oNEMW ,Kkl EkxvEd `NW itl ,dexrd ipRnodiNEg,Eid dxdhA ©§¥¨¦§¥¨¤§¨§¦¤Ÿ§§§¨¤¨§¦¥¤§¨¢¨¨
zF`nh odizFWp mr oilkF` Eid `le:íéàîè íéøác åàì Leøt áæ ehàìéëà÷. §Ÿ¨§¦¦§¥¤§¥©¨¨¨§¨¦§¥¦¨¨¥

lM `ldeFrBn`nh:ïä ïéøOòî.'ixfB `le ©£Ÿ¨©¨¨¥§©§¦¥§Ÿ¨§¦
dxifbl dxifB:ïLézLdìòa íò.,dHOA §¥¨¦§¥¨¤¦©¦©§¨©¦¨

mEXn Wginl `MilC `nh `EdW oFbM§¤¨¥§¥¨§¥©¦
in .dxdh FA oi`W dGd onGA F` ,dxdḧ¢¨©§©©¤¤¥¨¢¨¦

'iWiiglBxdloeiM :`nliC F` ,dxiar ¨§¦§¤§¥£¥¨¦§¨¥¨
ixikC xMcn - `xMid `Mi`C:ïçìeMä ìò. §¦¨¤¥¨¦§©§¦¦©©§¨

lv` sFrd xUA giPdl xYEn - eilr lkF`W¤¥¨¨¨§©¦©§©¨¥¤
algA sFr xUA :i`OW ziA ixaqwC ,dpiaBd©§¦¨§¨¨§¦¥©©§©§¨¨
EH` d`lrd 'ixfB `le ,`ziixF`C e`l̈§©§¨§¨¨§¦©£¨¨©

dlik`:ìëàð Bðéàå.FOr:'åë íéøîBà ä"áe. £¦¨§¥¤¡¨¦§¦
xEq`C n"y:úBòéc àkéìc.mc` ipa ipW §¨§¥¨¥§¥§¥¨¨

iiEPWl ivnC inp d"de .dfl df ExiMfIW¤©§¦¤¨¤§©¦§¨¥§©¥
iEPiW `MilC- hwp `ticrC ,EdinE .`xMidl §¥¨¦§¤¥¨¦©£¦¨§©

`Mil zFriC ENit`C:ïéøékî ïéàL.iz` `lC ©£¦¥¥¨¤¥©¦¦§¨¨¥
lwWnl cgDixagCnlkinE:ïéøékî ìáà. ©§¦§©¦§©§¥¥©£¨©¦¦

,df z` df oixiMn [inp] DlraE dX`e ,xEq`̈§¦¨©§¨©¦©¦¦¤¤¤
"yEnxEq`C:àkéì éepéL.KxcA oilkF`W §¨¦¥¨¤§¦§¤¤

dlik`:éepéL àkéà.`N` oWil KxC oi`W £¦¨¦¨¦¤¥¤¤¦Ÿ¤¨
DzEqM Dx`W" :aizkcM ,xUA aExiwA§¥¨¨§¦§¦§¥¨§¨

df - x`W :xn xn`e ,"DzpFreaExiw.xUA §¨¨§¨©©§¥¤¥¨¨
DcbaA `id `N` iWti` i`" xn` m`W¤¦¨©¦¦§¦¤¨¦§¦§¨
'QnA ,dAEzM oYie `ivFi - "FcbaA `Ede§§¦§¦§¦¥§¨§©¤

zFAEzM)c"tsCgn.(:àì íéøää ìàìëà. §©¤¤¨¦Ÿ¨¨
oixcdpqA "oitxUPd od EN`" wxtA).`t sC( §¤¤¥¥©¦§¨¦§©§¤§¦©

`NW Dil WxtnqpxRzp`NW ,zFa` zEkfA §¨¥¥¤Ÿ¦§©§¥¦§¨¤Ÿ
wiCv `EdW itl Kkl KxvEd:úLà äî §©§¨§¦¤©¦¨¥¤

'åë eäòø.,dxFYd on cEgi ol xEq`C ¥¥§¨¨¦¦©¨
oiWECwA)c"tsCt.("LO` oa Lig`"n: §¦¦©¥¨¦¤¦¤
àâéìôe.hWtC sqFi axCdWxCn`xw i`dC §¦¨§©¥§¨©¦§¨¨§©§¨
,xEQi`lxC`zcR ':éelébúBéøò.WinWY §¦©§§¨¦£¨©§¦

x`WE ,WOn,daxEw'it`eaExiw- xUA ©¨§¨§¨©£¦¥¨¨
DcbaA `ide ,opAxCn`Mil opAxCn 'it` - ¦§©¨¨§¦§¦§¨£¦¦§©¨¨¥¨

xfbnl: §¦§©
ùîéùå
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éáéúéî± 'ek odizeiyxt oixcqn oax zia ly zewepizd'itl :m"xd xne`

`lc `d xpd xe`l oixew zewepizd okid d`ex ofgd 'ipzna 'ity qxhpewd

ipzwc `kd la` ,mcia oigen oi`e xeqi`a oixewc xninl `ki`c meyn 'ipznn dil jixt

ok zeyrl oixzeny rnyn "oixcqn":

àáø± od oixyrn ux`d mr aex xn`

dheqc `xza wxta 'ixn`d :z"`e)sc

.gn(itl ,i`ncd lr xfb lecb odk opgeiy

eid `ly d`xe l`xyi leab lka glyy
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î"ù± opz el`eipzwck ikd xza ipzw `lc
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ìëåà± ipy lke`e oey`xlke` opz i`

dipin opirci ded `l cegl oey`x

:`pin` ded ipy lke` `pz i`e ,ipy lke`

`nhn iienh inp oey`x lke`c:
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oiwyn mlerlc .ipye oey`x

yxt`y enk ,xfbp `l izk`c b"r` .eed dlgz

`kixve .cin xefbl mzrca did n"n ,jenqa
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leahie:øåäèå± 'ek ey`x lr eltpy:z"`e

inp exfb `le ,ltpa `"k exfb `l xedhac y"n
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ïéìñBt elà ,ïðúc ?øác øNò äðîL eäðéð éàî ."eøæb̈§©¦§§Ÿ¨¨¨¨¨¦§©¥§¦
ìëBàä :äîeøzä úàìëBà ìëBàäå ,ïBLàø ìëBà ¤©§¨¨¥¤¦§¨¥¤

íéîa Baeøå BLàø àaäå ,ïéàîè ïé÷Lî äúBMäå ,éðL¥¦§©¤©§¦§¥¦§©¨Ÿ§§©¦
ìL Baeøå BLàø ìò eìôpL øBäèå ,ïéáeàLïébeì äL §¦§¨¤¨§©Ÿ§§¨¦

,øôqäå ,ïéáeàL íéîíéãiäåìeáhäå,íBéíéìëåàäå ©¦§¦§©¥¤§©¨©¦§©§§¨Ÿ¨¦
íéìkäåìëBà ìëBàä àðz ïàî .ïé÷Lîa eàîèpL §©¥¦¤¦§§§©§¦©§¨¨¥¤

Y éðL ìëBà ìëBàäå ïBLàøìñôî,éìñtééånè ¦§¨¥¤¥¦¦§©¨§¦©Ÿ¥
àì

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

שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zay(iying meil)

íãà äéä àìå ,åéîé éöça úî äî éðtî ,äaøä íéîëç éãéîìz LnéLå§¦¥©§¦¥£¨¦©§¥¦§¥¨¥©£¦¨¨§Ÿ¨¨¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אדר, ראשון ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות תרומיות וכו'

מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מרוב  שלי  המענה  ונתאחר  קצת,  זמן  באיחור  שנתקבל  תצוה,  א'  מיום  מכתבו  על  במענה 

הטדרות ואתו הסליחה, וכן על מכתבו מיום ג' ויקהל...
המשך בדמוע רע



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zay(iyiy meil)

enèî àì,d`nehl ipy zeidl dnexzd z` mi`nhn mpi` - Ÿ§©
.zxg` dnexz leqtle

:`xnbd daiynïðúc ,àéä òLBäé éaø ,äpç øa øa äaø øîàzexdh) ¨©©¨©©©¨©¦§ª©¦¦§©
(a"n a"t,ìëBà ìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø`edyïBLàø,d`nehl ©¦¡¦¤¤¥¨¥¤¦

eteb dyrpïBLàø,d`nehl ipy zeidl dnexz `nhne ,d`nehl ¦
.iyily zeidl dnexz leqtz `ideåm`ìëBà ìëBà`edyéðL §¥¤¥¦

eteb dyrp ,d`nehléðL`l j` dnexzd z` lqete ,d`nehl ¥¦
lke`de .`nhnìëBà`edyéLéìLeteb dyrp ,d`nehléLéìL ¤§¦¦§¦¦

.miycw lqet j` ,erbna dnexz lqet epi`e ,d`nehlòLBäé éaø©¦§ª©
,øîBàoiae ïBLàø ìëBà ìëBàälke`d oiaéðL ìëBà,d`nehl ¥¨¥¤¦¤¥¦

eteb dyrpéðLlke`de ,`nhn epi`e dnexzd z` lqete ,d`nehl ¥¦
`edy lke`éLéìLeteb dyrp ,d`nehl,LãBwì éðLrbep m`y §¦¦¥¦©¤

ycew erbna leqtle ,d`nehl iyily zeidl eze` `nhn ycewa
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mdl yi ef dlrn itlke ,dnexz md eli`k d`nehn mze` exnyy
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מוסג"פ קבלה על נדבתו בעד המוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" אשר בצפון אפריקא, 

אשר ת"ל הולכות ומתפתחות. אבל מן הראוי אשר מוסדות אלה, אשר על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר 

יקראו, יגדלו ויתרחבו כהנה וכהנה ולא יהי' להם בהתפתחותם מעצורים ועיכובים כספיים, אבל דא 

בצפון אפריקא  וכפרים  בערים  ולאלפים  ישראל למאות  ובנות  ובני  עקא שחוסר אמצעים מעכבים, 

עדיין הולכים וגדלים ללא תורה. אבל ת"ל אשר המוסדות שלנו - בית מדרש למורים, ישיבה, ישיבה 

קטנה, תלמוד תורה לילדים, תלמוד תורה לילדות, שיעורי ערב לבעלי מלאכה ומסחר - כבר יד ושם 

אוהבי  ידידים  ובהשתתפות  השי"ת  בעזרת  בפועל  לעשות  שאפשר  מה  מעודד  סמל  ומשמשים  להם 

המשך מדמוע רג

המשך בדמוע רז
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והותר  די  מתנדבים  היו  הרי  לרוחניות,  שלהם  הגשמיות  מהפכים  כיצד  בעיניהם  ראו  ולו  תורה. 

בהתאמצות יתרה.

כבקשתו, הנה מחר אי"ה ערב ראש חודש, בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע אזכירו עם זוג' ובני ביתם יחיו לברכה ואריכות ימים טובים.

מוסגר פה מה שכתבתי לאחד מענינא דיומא מההתוועדות דשבת העברה.

ואסיים בברכה שיתן השי"ת לכת"ר וזוג' שיחיו אורך ימים ושנים טובות לשבוע רב נחת יהודי 

ונחת חסידותי מכל בני ביתם שיחיו וגם מעצמם, שיוכלו להרבות בצדקה ומעשים טובים להחזקת 

היהדות והפצת התורה בכלל ותורת החסידות בפרט, שזהו המכוון של אריכות ימים ושנים עפ"י מה 

שביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלא זו בלבד שהם ימים ארוכים ושנים ארוכות בכמות רב, אלא שעוד 

זאת שהם ארוכים גם באיכות, היינו ממולאים וגדושים בתורה ומצוות ומעשים טובים ומלאים אור 

וחיות של תורת החסידות.

בברכה.

המשך מדמוע רע
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אד"ר, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

כבר הצטערתי לשתיקתו הארוכה שלא קבלתי ממנו שו]ם[ ידיעות, ולכן ביותר שמחתי לקבל 

מכתבו עם הידיעה שת"ל מרגיש הטבה במצבו. כמובן, אקרא הפ"נ ששלח על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

אכפול עוה"פ, שיתבונן באופן שיתקע מחשבתו בזה בחוזק כי השי"ת הוא המנה]י[ג עולמו וכל 

המשך בדמוע ריא
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xew`רי dida cenr eh sc ± ipy wxtzay
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úBìúì.dvExR dCiW oFbM ,miYpiA wiqtn xaC oi`e `xie`A zqpkPd dnExY ¦§§¨©¦§¤¤©£¦¨§¥¨¨©§¦¥§©¦§¦¨§¨
diYgYn:ézkàå.`WEB`xEfB `WE`A sFxUl!ñøtä úéa ÷ôñ ìò.lr xnFlM ¦©§¤¨§©©¦©¨¦§§¨§©§¥¥©§¨§©©

zqpkPW dnExY oFbM ,qxRd ziA lW Fwtq`EdC qxRd zialxaw DA ca`W dcU §¥¤¥©§¨§§¨¤¦§¤¤§¥©§¨§¨¤¤¨©¨¤¤
m` opirci `lC ,wtq Epiid -dlid`dlr ©§¨¥§¨¨§¦©¦¤¡¦¨©

xaTde`l m`:õøà øôò ìL B÷éôñ ìòå ©¤¤¦¨§©§¥¤£©¤¤
íénòä.ol `wRqn miOrd ux` xtr lkC ¨©¦§¨£©¤¤¨©¦¦©§¨¨

zn lW xawA:íò éãâa ìL B÷éôñ ìòå §¤¤¤¥§©§¥¤¦§¥©
õøàä.daWi `OW ol `wRqn EdNEkC ¨¨¤§§¦©§¨¨¤¨¨§¨

opzcM ,dCp FYW` mdilr):gi sC dbibg( £¥¤¦§¦¨§¦§©£¦¨©
icbAd"rqxcnmiWExtl:íéìk ÷ôñ ìòå ¦§¥¦§¨¦§¦§©§¥¥¦

íéàöîpä.od mi`nh m` opirci `lC:÷ôñ ©¦§¨¦§¨¨§¦©¦§¥¦¥§¥
ïéweø.lMafC `nlicC ,ol `wRqn oiTEx ¦¨¦¦©§¨¨§¦§¨§¨
Edpip:íãà éìâø éî ÷ôñ ìòå.`l wtq Kd ¦§§©§¥¥©§¥¨¨¨¨¥¨

m` ol `wRqn 'it` `N` ,lirlC Kpdl inC̈¥§¨¨¦§¥¤¨£¦¦©§¨¨¦
,od dnda ilbx in m` od mc` ilbx in¥©§¥¨¨¥¦¥©§¥§¥¨¥
xnFl ivnY m`C ,`NEwl iwitq ixY `Mi`C§¦¨§¥§¥¥§¨§¦¦§¥©

xFdh `OW ,mc`C:äîäá éìâø éî ãâðkL. §¨¨¤¨¨¤§¤¤¥©§¥§¥¨
`niY `lC ,opirnW` `zEaxipdCndndaC §¨©§§¦©§¨¥¨¦§¨¥¦§¥¨

dndaC inp ipd:ïúàîeè ÷ôñe ïòbî éàcå. ¨¥©¦¦§¥¨©©©¨¨§¥§¨¨
rbPW i`Ce rcFircFi Fpi` la` ,dnExY odA ¥©©©¤¨©¨¤§¨£¨¥¥©

EdNEkA WxtncM ,e`l m` mi`nh md m`: ¦¥§¥¦¦¨§¦§¨¥§§
íéôøBN.`WEB` Epiide:eðé÷úä àLeàa. §¦§©§©¨§¨¦§¦

"xA opixn`cM ,oAxEg xg` mipW dOMd)c"t ©¨¨¦©©§¨¦§¨§¦©§
sC`l.(i iABzFrQn 'drqpdpikW:elàå ©©¥©¨¨§¨§¦¨§¥

ïéööBç.dliah iAbl:úôfäøBnäåopiqxB: §¦§©¥§¦¨©¤¤§©¨§¦©
úéëeëæ éìëa.odW,oiwlgciRwn mc` oi`e ¦§¥§¦¤¥£¨¦§¥¨¨©§¦

ltFPW itl ,odA wAcPd xg` xace hih lr©¦§¨¨©¥©¦§¨¨¤§¦¤¥
iwACnC `Ed ipde .eili`n`aEhcitwe ¥¥¨§¨¥§¦©§¦¨§¨¥
xaC `N` uvFg oi`e ,EdiilrciRwOdeilr: £©§§¥¥¤¨¨¨©©§¦¨¨

eáwpL ïBâk.ilkC qxg ilM zxFYn Exdhe §¤¦§§¨£¦©§¥¤¤¦§¦
FzxiaW qxgEYxdhn:éhäåóBëBúìøáà. ¤¤§¦¨§©£©§¦¦§¨¨

zlAw lkC ,zFkYn ilkM Dil aiWgC©£¦¥¦§¥©¨§¨©¨©
mEXn Fz`nEhxa`,FcinrOdzi` KMld §¨¦¨¨©©£¦¦§¨¦

dewnA dxdh Dil:ànèî.opixn` `le ¥¨¢¨§¦§¤§©¥§¨¨§¦©
qxg ilM x`WM ilM zxFYn Dil lihÄ¥¥¦©§¦¦§¨§¦¤¤

,xAWPdzxFze cinrOd xg` KNd :xaqwC ©¦§¨§¨¨©©¥©©©©£¦§©
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åúà± 'ek sexyl `yeb` xefb edpi`itl elit` melk uxiz `l zikekf ilknc ,dywe

sexyl xefb seqale ,zelzl zikekf` xefb `xwirnc xninl `kil `dc .`pwqnd

`lc `xkid opax cearc onwl opixn`ck ,mitxey `l zikekf ilk`c ± `yeb` opiwqnck

dnexz oitxey oi`c onwl xn` oab z`neha `wecc :l"ie !miycwe dnexz dilr sexyil

edl incnc meyn `l` `nh epi`c ,miycwe

ekzn ilkloi`nhnd ze`neh x`y la` .z

dnexz mitxey xity ± qxg ilk zxezn

e`la oke .qxg ilkl ixnbl enc `dc ,miycwe

`kd iqxbc mixtqle .onwl ok yxtl jixv ikd

opax ez`e ediipin elaw `le xefb `xwirn `l`"

`xninl ediipin elawe exfbe dpy mipenyc

"'ek `tli` xn`de sexyl i`ed dxfb `cgc

`nw `iepiya inp zikekf ilkc ,xity iz`

uxiz:àøéåààå± zelzlopzc :dniz

zeld` zkqna)b"n a"t(rbna oi`nhn el`"

ux`e dxeryk mvr :ld`a `le `ynae

xtr `iady oebk ixiin mzdc :l"ie !"minrd

'xk ± inp i` .l`xyi ux`l minrd ux`n

,ld`a oi`nhn oi` mieb ixaw :xn`c ,oerny

.mdixawn xzei minrd ux`a exingd `lc

dxifb mcew zipyp dpyn `iddc :uxiz cere

oke .cala `yeb lr `l` ,dxie` lr exfby

dxie` lre zelzl `yeb lr" xn`wcn ,rnyn

`le dxie` lre" xn`w i`n`e ."melk `le

,zelzl ediiexz lr exfb `xwirnc `nil "melk

i`wck dxie` lre ,sexyl `yeb lr exfb seqale

zeld`c oizipznn gkenc meyn `l` !i`w

.dxie` lr exfb `l ± `yeb lr exfbyk dlgznc

"lecb odk" wxta xifpa irac `de)mye :cp sc:(

meyn e` ± dilr exfb dxie` meyn minrd ux`

,exfb inp dxie``c `hiyt `d ?dilr exfb `yeb

`xie` meyn :t"d mzd `l` :`kd xn`wck

meya minrd ux` xie`a qpki `ly ± dilr exfb

meyn e` .lcbne daiz dciy i"r 'it` ,oipr

epi`yk la` ,yebd lr lid`n `edy `yeb

± lcbne daiz dciy i"r oebk ,yebd lr lid`n

xedh:ìò± oitxey zewtq dyy:i"x xne`

dnexzd z` oitxeyy xzei zewtq `ki` 'it`c

`kd ± el`a `veike zerxte zekkq oebk ,odilr

`ye`a epiwzc edpd `l` aiyg `l:ìòwtq

qxtd zia.yxgpy dcya ixiinc :i"xl d`xp

mvrl opiyiig `le ,`ziixe`cn xedhc ,xaw da

n `l` ied `le ,dxerykw"na gkenck ,`ziixe`c `witq ied ± xaw da ca`y dcy la` .opaxc):d 'c('e 'ta opzde ?oilez cigid zeyxa rbn wtq s` ixn`w i`n` minkgl k"`e

`nh ± cigid zeyxa zewtq lkc zexdhc:ìòå± ux`d mr icbadbibgc `xza 'ta xn`c .`nh ely wex elit`e ,mdixac lkl oiafk eidiy mdilr exfbc).bk 'c(meyn dxifb"

zexdh zkqna opzck ,eilr exfb `ly qxcne hqidn cal ± afk ede`yry `l` ,`nh epi` ely wex zn `nh elit`e ."ux`d mrc `xepiv)e dpyn f"t(eqpkpy miapba mzd ipzwc

.`nh lkd ± dy` e` ieb odnr yi m`e .xedh ± zeayene zeakyne ,lizt cinv swend qxg ilk la` ,oiwyne milke` ± oi`nhn od dne .miapbd ilbx mewn `l` `nh oi` :zial

"oiwfipd"ae)mye :`q sc oihb(ux`d mr ly `ny opiyiigc xn`wc inp oiwex wtq lre .hqida `nhn epi` `edc ± rnyn .dcp ezy` mhiqz `ny yegile :jixtc ,ikd inp rnyn

dcp ezy` eilr dayi `ny opiyiigc ,`nh d"r cbac yxitc d"tk `le .ziyixtck epiid ± `nh ewexy ,od:ìòå± dnda ilbx in cbpky mc` ilbx in wtq`witq wtqc :d"t

"mizek zepa" wxtac ,dywe .`ed)mye :bl sc dcp(wtq `ki`c ixiin mzdc 'ipznc :ipyne .'ek oitxey zewtq 'e lr :edpinxe .wtqa oz`nehy iptn ± dnexz odilr oitxey oi`c :opz

ith zexkip od df lv` df odykc meyn dnda ilbx in hwpc :i"xl d`xpe !`witq wtq iedc b"r` ,oitxey mc` ilbx in wtq lr `d qxhpewd yexitle .oitxey oi` d"yne ,`witq

cg` wtq `l` `kile mc` ly ody:äîìà± milka oivveg el` opzf"r zkqn seqa xn`ck ,miebd on mipewyk ,ixiin miycg milka dliah `iddc xninl `kile):dr sc(

ze`eewn zkqnc h"ta `tiq ipzw `dc .dliah ikixvc)d dpyn(ybxcd lre `lahd lre oglyd lr")iwalecd lre± "(oivveg:éáøåcinrnd xg` jled lkd xn`c `id xi`n

±"dy` dna" wxtae):hp sc onwl(lkd :mixne` minkge .'ek eizeaily xg` jld mleqa ,eipelnq xg` jld ± lera ,dnzeg xg` jld zraha :xne` dingp iax didy ,ipzwc

r oebk ,envr ilk cinrnd xac ± cinrn ixw mzde ,mkezl oipzepy dn df ± cinrn ixw `kdc ,`kd iziin `l ,cinrnd xg` jledzeailyd z` mixagny mleq icen:íéîëçå
± oixdhn.zekzn ilk oicn `le zikekf ilk oicn `nhne ,`ziilrn dnizq aiygc meyn ± xi`n 'x `nhnc `d `nlic ?'ek jled lkd xaq xi`n iaxc `kdn gken ikide :xn`z m`e

ilk oicn `ziixe`c d`neh `nhn xi`n 'xc ibilte ,`ziilrn dnizq ied `nlr ileklc dil xazqnc :xnel yie !ixnbl mixdhn jkle ,`ziilrn dnizq dil eayg `l minkge

opaxc yxtl oi` la` .`id `ziilrn dnizqc zikekf ilk lr exfby itl ,`nh `din opaxcn la` .`ziixe`cn oixdhn minkge "cinrnd xg` jled lkd" xaqc ,zekzn
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øeæb eäðéà eúà :àlààLebà,óåøNìàøéeààåàìå ¤¨¨¦§©©¨¦§Ÿ§©©¦¨§Ÿ
ïðaø eúàå ,íeìëôcøeæb äðL 'àøéåààY .úBìúì §§¨©¨©§¨¨©©©¦¨¦§
àãçc àøîéîìàúøéæb:àôìéà øîàäå ?äôéøNì äåä §¥§¨©£¨§¥¨¨£¨¦§¥¨§¨¨©¦§¨

ïúøéæb úlçúc àeä íéãé .äôéøNì ïúøéæb úlçz íéãé̈©¦§¦©§¥¨¨¦§¥¨¨©¦¦§¦©§¥¨¨
eúà :àlà Y !àì Y àðéøçà écéî àä ,äôéøNì¦§¥¨¨¦¥©£¦¨¨¤¨¨
.íeìë àìå Y àøéeààå ,úBìúì Y àLebà øeæb eäðéà¦§©©¨¦§§©©¦¨§Ÿ§
àøéeààå ,óåøNì Y àLebà ,øeæb äðL 'ôc ïðaø eúàå§¨©¨©§¨¨©©¨¦§Ÿ§©©¦¨

ìò :ïðúc !øeæb àLeàa ,ézkàå Y .úBìúìåúB÷ôñ ' ¦§§©©¦§¨©¦§©©§¥
ìòå ,ñøtä úéa ÷ôñ ìò :äîeøzä úà ïéôøBN§¦¤©§¨©¨¥¥©§¨§©
íò éãâa ÷ôñ ìòå ,íénòä õøàî àaä øôò ÷ôñ̈¥¨¨©¨¥¤¤¨©¦§©¨¥¦§¥©

íéìk ÷ôñ ìòå ,õøàä÷ôñ ìòå ,ïéàöîpä,ïéweøä ¨¨¤§©¨¥¥¦©¦§¨§©¨¥¨¦
.äîäá éìâø éî ãâðkL íãà éìâø éî ÷ôñ ìòåìò §©¨¥¥©§¥¨¨¤§¤¤¥©§¥§¥¨©

.äîeøzä úà ïéôøBN ïúàîeè ÷ôñ (ìòå) ïòbî éàcå©©©¨¨§©¨¥§¨¨§¦¤©§¨
ø÷ôñ ìò óà :øîBà éñBé 'ïòbî.ïéôøBN é"äøa ¥¥©©¨¥©¨¨¦§¦

øîàå .ïéøBäè Y ø"äøa ,ïéìBz Y é"äøa :à"ëçå©¦¦¦§¦§¨©
elà :àleòå:àlà Y !eðé÷úä àLeàa Y úB÷éôñ ' ¨¥§¥§¨¦§¦¤¨

,íeìë àìå àøéeààå úBìúì àLebà øeæb eäðéà eúà̈¦§©©¨¦§§©©¦¨§Ÿ§
.úBìúì éãéàå éãéà :øeæb äðL íéðîLã ïðaø eúàå§¨©¨©¦§Ÿ¦¨¨©¦¦§¦¦¦§
Y àøéeààå ,óåøNì Y àLebà øeæb àLeàa eúàå§¨§¨©©¨¦§Ÿ§©©¦¨

úéëeëæ éìk .éà÷ éà÷ãkè"î?äàîeè ïðaø eäa øeæb ¦§¨¥¨¥§¥§¦©§©¨©§¨
øîà ïðçBé ø"à Y:ì"øìéàBäúlçúeïúéiøaïî ¨¨¨©¦§¦©§¦¨¨¦

àì äzòî àlà Y .ñøç éìëk ïðaø eäðéeL Y ìåçä©Ÿ©¥§©¨©¦§¦¤¤¤¨¥©¨Ÿ
äøäè ïäì àäzïéööBç elàå :ïðz änlà ,äå÷îa §¥¨¤¨¢¨©¦§¤©¨¨§©§¥§¦

:íéìëaúôfäéàîa àëä Y !úéëeëæ éìëa øåîäå §¥¦©¤¤§©Ÿ¦§¥§¦¨¨§©
eáwépL ïBâk Y ïðé÷ñòéhäåïëBúì ó.øáàî"øå ¨§¦©§¤¦§§¦¦§¨¨¨§

øçà CìBä ìkä :øîàc ,àéäéìk ,àéðúc .ãéîònä ¦§¨©©Ÿ¥©©©©£¦§©§¨§¥
éhäå eáwpL úéëeëæïëBúì ó,øáàïBòîL ïaø øîà §¦¤¦§§¦¦§¨¨¨¨©©¨¦§
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzneäðéà eúà àlà,opgei oa iqeie xfrei oa iqei e`a - ¤¨£¦§
àLebà øeæb,minrd ux` xtr yeba zrbepd dnexz lr -óBøNì ¨©¨¦§

,i`ce d`nhpy dnexz oick dtxyl aiigy -àøéåààålre - §©£¦¨
,minrd ux` xie`a zqpkpd dnexzíeìk àìå,melk exfb `l - §Ÿ§

,z`nhpy dnexz wtq oic elit` da oi`eeúàå[e`ae-]ïðaø ©£©¨¨
äðL íéðBîLcaxgy mcew,ziadàøéåàà øeæbdnexz lr - ¦§¦¨¨¨©£¦¨

,dxie`a zqpkpdúBìúì,d`nhp m` wtqy dnexz oick dpicy - ¦§
.dtxyl xeq`e dlik`a dxeq`y

:`xnbd dywnäåä àzøéæb àãçc àøîéîìxnel ozip m`d - §¥§¨©£¨§¥§¨£¨
exfb ciny ,zg` dzid minrd ux`a dnexz z`neh lr dxifbdy

dilr,àôléà øîàäå ,äôéøNìz`neh,íéãéa cinïúøéæb úlçz ¦§¥¨§¨¨©¦§¨¨©¦§¦©§¥¨¨
dzid,äôéøNìwxy ,rnynïúøéæb úlçúc àeä íéãédzid ¦§¥¨¨©¦¦§¦©§¥¨¨

àðéøçà éãéî àä ,äôéøNìmdilr exfby mixg` mixac j` - ¦§¥¨¨¦¦©£¦¨
,d`nehàìlr dxifbd zligzy epvxiz ji`e ,mtxyl cin exfb Ÿ

.dtixyl dzid minrd ux` xtra dnexz rbn
:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdeäðéà eúà ,àlàe`a - ¤¨£¦§

,opgei oa iqeie xfrei oa iqei,úBìúì àLebà øeæbdnexz wtq oick ¨©¨¦§
,d`nhíeìk àìå àøéåààå,llk exfb `l -eúàå[e`ae-]ïðaø §©£¦¨§Ÿ§©£©¨¨

äðL íéðBîLc,ziad axgy mcewàøéåààå ,óBøNì àLebà øeæb ¦§¦¨¨¨©¨¦§§©£¦¨
.úBìúì¦§

:`xnbd dywnézkàåwx ixdy ,dyw oiicre -àLeàadzlbyk - §©©¦§¨
`l oixcdpq`yeøeæb,minrd ux` z`neh lrïðúc(d"n c"t zexdh), ¨¦§©

úB÷ôñ äML ìòd`nehäîeøzä úà ïéôøBN.i`cea d`nhp eli`k ©¦¨§¥§¦¤©§¨
.`÷ôñ ìòl dqpkpy dnexz ly d`neh,ñøtä úéadcy `ede ©§¥¥©§¨

.a .xawd lr dlid`d m` reci oi`e ,xaw da ca`py÷ôñ ìòå§©§¥
a drbpy dnexz ly d`neh,íénòä õøàî àaä øôòep`y ¨¨©¨¥¤¤¨©¦

.b .`ed zn ly xaw `ny miwteqn÷ôñ ìòådnexz ly d`neh §©§¥
a drbpy,õøàä íò éãâaezy` mdilr dayi `ny miwteqn ep`y ¦§¥©¨¨¤
.c .dcp÷ôñ ìòåa drbpy dnexz ly d`nehïéàöîpä íéìk- §©§¥¥¦©¦§¨¦

.d .md mi`nh m` mircei oi`e ,mze` e`vny÷ôñ ìòåly d`neh §©§¥
ïéweøä.e .md af ly `ny miwteqn ep`y ,dnexza erbpyìòå ¨¦§©
÷ôñwtqa drbpy dnexz ly d`nehâø éî,íãà éìote`a s`e §¥¥©§¥¨¨
Lmicner,äîäá éìâø éî ãâðkilbx in md s`y zelzl mewn yie ¤§¤¤¥©§¥§¥¨

.md af ilbx in `ny miyyeg ep` ok it lr s` ,md dnda
wxy :dpynd dtiqenïòbî éàcå ìò,dnexza el` ly(ìòå) ©©©©¨¨
ïúàîeè ÷ôñ [àeäL],wtqn mi`nh el` lk ixdyúà ïéôøBN ¤§¥§¨¨§¦¤

,äîeøzä.mitxey oi` ,orbn wtq lr j`ìò óà ,øîBà éñBé éaø ©§¨©¦¥¥©©
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אחד ואחד מאתנו בפרט, במילא יסיר זה דאגה מלבו, כי הלא ברור הוא כי השי"ת יכלכל דברו על הצד 

היותר טוב ולא עלינו מוטל הדבר, ומהשייך לנו הוא רק ענינים בתומ"צ שניתנו לנו בבחירה חפשית.

לא באתי לחדש בזה, שהרי ענינים אלה פשוטים וידועים לכל, אלא שאם נשארים הם בדרך 

החיים,  עי"ז  מכבידים  הרי  בעצמנו,  בנו  תלויים  הענינים  כאילו  מתנהגים  לפועל  ובהנוגע  מקיף, 

ובפשטות כפשוטו החיים הגשמיים. משא"כ כאשר חדורים עם הרעיון של "ה' רועי", אז אפילו הגוף 

ונפש הבהמית מרגישים את ה"לא אחסר".

וח"ו שלא באתי בזה להטיף מוסר, אבל מצטער אני על צער כת"ר ועג"נ שלו מסיבות שאין להן 

יסוד ובטח גם אין להן מציאות, וכידוע על פי המבואר בדא"ח בחילוק שבין ענין הנסיונות והבירורים.

המקוה להתבשר ממנו בשורות טובות מהטבת בריאותו ובריאות זוגתו ש"ב שתחי'.

בברכה.

המשך מדמוע רח



אגרות קודשריב

 ב"ה,  י"ב אדר שני, ה'תיש"א 

ברוקלין

לחברי ההנהלה דהישיבה והת"ת עולי

רוסיא, לוד, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם דכ"ג אדר א' עם הדו"ח מפורט מהנעשה בהישיבה בגשמיות וברוחניות. 

כן נהניתי לראות רשימת התלמידים בצירוף שמות האם, אשר בל"נ אקרא ביום מחר על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

שאלתם  על  במענה  בארוכה  לבוא  גרמא  הזמן  אין  הבע"ל  לפורים  וההכנות  הטרדות  מפני 

לחוות דעתי ביחס למכתבם והדו"ח הנ"ל. ואסתפק כאן בהערות כלליות אחדות, ובהקדם -

בימים מקדם הנה מתפקידי הישיבות והתלמוד תורות הי' בעיקר לימוד התורה והשגשוג בה. 

וקיום המצוות בפועל ושמירת מנהגי ישראל הי' מובן בדרך ממילא לכל בן ובת ישראל על ידי החינוך 

שנתחנכו בביתם ובהסביבה ששם היו באותן השעות שלא היו בין כתלי בית המדרש והישיבה.

נשתנו העתים בימינו אלה, אשר מתפקידי הישיבה והתלמוד תורה כעת גם כן, ובעיקר, לעשות 

את התלמיד ראשית הכל לירא שמים, ליהודי שומר תורה ומצוה ואח"כ ללמדן, ובהישיבות מיסודן 

של נשיאינו - גם לחסיד.

לית דין צריך בשש, אשר העיקר הוא קיום התורה והמצוה בפועל, כי עשי' לעילא, ותכלית הכל 

הוא ענין היראת שמים, כמו שנאמר ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה )כדי( ליראה את ה"א.

בתור פועל יוצא מהדברים האלה, הנה על כל תלמוד תורה וישיבה בכלל, והישיבות מיסודן 

של נשיאינו נשיאי חב"ד בפרט, לרכז את כל הענינים כדי להשיג קודם לכל את המטרה העיקרית - די 

תלמידים זאלן זיין פרומע ערליכע אידן, ווארימע אידן, חסידישע אידן. ומתוך השקפה זו, הנה במענה 

על שאלתם לחוות דעתי ע"ד סדר הלימודים של הישיבה והתלמוד תורה, אבוא בהערות אלו:

)א( בסדר הלימודים של כל המחלקות צריך להכניס לימוד דינים ומנהגי ישראל, הן בכתות 

הנמוכות והן בהגבוהות, ומובן - בכל אחת לפי ענינה.

בחיי התלמידים באופן  וכו'  וחוה"מ  ימים טובים  ע"ד סידור השבתות,  ביותר  )ב( להשתדל 

כזה, שישתרשו בתוכם דיני ישראל, ומנהגיו בדרך ממילא ע"י השתתפותם בסדר ומנהגי ימי השבת, 

חגיגת פורים, עריכת סדר של פסח וכו' וכו'. וידוע אשר מה שאפשר ללמוד מ"מעשה רב" בדרך ממילא 

הוא לפעמים הרבה יותר ממה שאפשר ללמד לתלמידים על ידי דיבור והוראה.

)ג( לכאורה לימוד הגמרא וכיו"ב צריך להיות בבקר בתחילת זמן הלימוד, ולימוד החומש וכו' 

שאינו דורש התרכזות המחשבה כ"כ יכול להיות בשעות שאחרי הצהרים, ולא להיפך.

)ד( מהנכון להנהיג לימוד הדא"ח קודם התפילה, ונפלאתי שלא נעשה כן ע"ע, ואולי בטעות 

נשמט זה מהדו"ח שלהם, וכידוע שזה הי' מנהג מימים קדמונים בכל ישיבותינו, ואפילו מנהג בע"ב 

בבתיהם.

)ה( בטח ישנם אצלם כתות תלמידים השייכים ג"כ ללימוד הפוסקים.

)ו( לימוד חומש עם פרש"י בעצמם - אצל התלמידים שאין לומדים זה בסדר הישיבה.



ריג

)ז( להנהיג אמירת תהלים אחר התפילה.

ועלינו ללמוד מוסר השכל, בהלכה למעשה, מענינא דיומא, ועפ"י מש"נ בקונטרס פורים דהאי 

שתא, והוא

וביחוד  - לעמוד חזק בקיום התורה והמצוה בפועל,  והבלבולים  למרות הנסיונות והטרדות 

להוסיף אומץ, ובהשתדלות יתרה, בעבודת החינוך הכשר ללמד את בני ובנות ישראל את מצוות הוי' 

ותורתו.

ואם ישנם מקומות אשר על ידי גזירות בגלוי או בתחבולות מרמה רוצים "לאחוז בתי כנסיות 

ובתי מדרשות" ל"השכיח ח"ו את בני ישראל את תורת הוי' ומצותיו ולהדיחם ח"ו מאלקות", הנה 

צריך לדעת אשר בזמן הגזירה דוקא, כאשר רבו ההעלמות וההסתרים, עד אשר שמים אור לחושך 

)ענינים שצריכים היו להוסיף אור הקדושה משתמשים בהם להרבות חשך הקליפות וסטרא אחרא( - 

"אז דוקא נותנים כח מלמעלה להפוך את החושך לאור כי טוב".

וכאשר נשמור - עד למסירת נפש - על הקטנים והקטנות, הרי, על פי לשון המדרש, כשיש קטנים 

יש גדולים, יש חכמים, יש זקנים, יש תורה, יש בתי כנסיות ובתי מדרשות - ותכלית הכל - הקדוש ברוך 

הוא משרה שכינתו בעולם, בעולם זה התחתון הגשמי, כי אתכפיא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא 

לנהורא, שיאיר אור אין סוף ברוך הוא.

בברכת שמחת פורים ופ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  כ"ד אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר

אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

והשי"ת  ומסתדר,  הולך  הראב"ד  ענין  אשר  בהם,  בקראי  ושמחתי  קבלתי,  בעתם  מכתביו 

יברכהו וישמרהו כו' )ועפ"י דעת ר"י כהנא מסייע כהני, חולין מט, א( לנהל את עדתו בשלום ובמישור 

)ואעפ"כ( להשיב רבים מעון, ובפרט בשדה החינוך הכשר, אשר ע"פ השמועה, הרי גם הזעיר שם וזעיר 

שם שישנו, הולך ומתמעט באופן מבהיל.

וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשנים הראשונות לבואו לכאן, "עס איז דא השגחה אויף וואס 

מען לייגט אין די טעפלאך, פארוואס איז ניטא קיין השגחה וואס לייגט מען אין די קעפלאך"?!

- להעיר מחולין מה, א: מה שבקדרה, ומל' הכתוב ותורתך בתוך מעי, ותניא ספ"ה -

ההקדמה  לתהלים,  שי  מנחת  בהקדמת  ג"כ  יעויין  שבתהלים,  הקאפ'  מספר  בענין  מש"כ 

בתהלים רעדלהיים, יפה עינים לברכות ט, סע"ב.

מוסג"פ הקבלה על שילוחו ממעות מחצה"ש, וי"ל ע"ד הצחות, במש"כ באותו מכתב עצמו 

שהרגיש שעדיין חסר הביטול וכו' דאתי מחצה"ש שלו ומבטל הרגש זה, דהרי כהן ששוקל הוא משום 

אגרות קודש
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ד, ב( או דעכ"פ בטל הוא  יפה, דאין נשאר מהבעלות ורשות שלו כלום )שקלים  יפה  דמוסר לצבור, 

)ערכין ד, א ברש"י(

ובכ"ז כהנים דורשים כו' כי מה שהוא שולל הבעלות שלו, ג"ז שייכות היא, ולכן בקש משה אל 

תפן אל מנחתם, אף שהוא קרבן צבור, וראה הערתי בקונטרס פ"ג ע' ל"א בסופו.

כבקשתו - אזכירו בהיותי על הציון בער"ח הגאולה הבע"ל.

מצטער אני במאד, על שלע"ע לא הסתדר הרה"ח וכו'... במשרה המתאמת, ושבת נכנס שבת 

יוצא חודש נכנס חודש יוצא כו'.

ואחתום באיחול כ"ט.

 ב"ה,  כ"ה אד"ש, ה'תיש"א 

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס ליום ב' ניסן הבע"ל, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, ובטח 

יזכה בו את הרבים ללמוד בו, וביחוד ביום השבת קודש פ' החודש ר"ח ניסן, ולמחרתו ביום ההילולא. 

כי כאמור בשיחה הנדפסת בקונטרס זה,

תורה,  חברו  בן  את  המלמד  כח   - כחו  בהם  יש  בניהם,  ובני  בניהם  ההילולא,  בעל  תלמידי 

ובמילא ישנה עליהם אחריות אל המלמד, בעל ההילולא. ולא עוד אלא גם אלו שרק ראו אותו - גם 

בהם יש כחו, כח המלמד. ואפילו אלו שלא ראו אותו, כחו זה בהם - על ידי כח המשלח, אשר על ידי 

כח זה שלוחו של אדם נעשה כמותו.

וכמה דרגות בזה:

נתינת רשות וכח לשליח לעשות כמותו של המשלח, אבל העשי' עשית השליח היא, כי השליח 

מציאות בפני עצמו הוא בכל עניניו, אלא שהוא רוצה למלאות את השליחות.

פעולות השליח  אין  כי  היא,  עשית המשלח  עד שהעשי'  לעשות,  לשליח  כח מהמשלח  נתינת 

)בענין השליחות( מציאות בפ"ע, ואינם אלא כח המשלח. נתינת כח מהמשלח וביטול השליח להמשלח, 

עד שהשליח עצמו אינו אלא המשלח. וכל אחד ואחד הנהו אחד מסוגים הנ"ל ואחריות המתאמת לסוג 

זה עליו.

ובהתאם לדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בסיום שיחתו הנ"ל, הנה "מען דארף וויסן די כחות וואס 

 - להתכלית  ולהגיע  פועל,  לידי  הכחות  את  להביא  העלפן"  זאל  אויבערשטער  דער  און  האבען,  מיר 

להעשות, כדרישת בעל ההילולא, נר המאיר בכל הפרטים המבוארים בהקדמת הקונטרס.

בברכה ופ"ש כל החבורה תי'

מ. שניאורסאהן

אגרות קודש



רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âëéøö ïéàå...åéìò BúBà íéNäì øeñàL ,íéaøä úeLøì Ba àöé íà úàhç áeiç Ba LiL øácL øîBì C §¥¨¦©¤¨¨¤¥¦©¨¦¥¥¦§¨©¦¤¨§¨¦¨¨
B÷éç CBúa õôç äæéà íéNäì øeñà ïëìå .úéaa[dwåéãâáaL úBîB÷î øàLa Bà[ewCBúa elôà úaLa ©©¦§¨¥¨§¨¦¥¤¥¤§¥¦§¨§¤¦§¨¨§©¨£¦§

Búéa[fwïk úàöì øeñàL ïéðòa åéãâáaL úBîB÷î øàLa Bà BúøBâça øçà õôç Bà çzôî úBìúì ïëå , ¥§¥¦§©§¥©¥¤©¥©£¨¦§¨§¤¦§¨¨§¦§¨¤¨¨¥¥
dàéöBéå çkLé ànL Leçì ïéà éàcåa BãéaL ,Bãéa àlà úéaa õôç íeL ìèìèì øzä ïéàå .íéaøä úeLøì¦§¨©¦§¥¤¥§©§¥¥¤©©¦¤¨§¨¤§¨§©©¥¨¤¨¦§©§¦¨
Bìöà õôçäL çkLé ànL Leçì Lé Bãéa BðéàLk ïk ïéàM äî ,Bãéa õôçä äàBø éøäL ,íéaøä úeLøì¦§¨©¦¤£¥¤©¥¤§¨©¤¥¥§¤¥§¨¥¨¤¨¦§©¤©¥¤¤§

íéaøä úeLøì àöBiLk[gw. §¤¥¦§¨©¦
éøö ¯ íBé ãBòaî Bìöà äéä íà elôàåñ Bøéñäì økæð àì íà CLçzLk Bøéñäì CäëLçì Ceî[hwBîk , ©£¦¦¨¨¤§¦§¨¦©£¦§¤¤§©¦Ÿ¦§©©£¦¨©£¥¨§

á"ðø ïnña øàaúpL116. ¤¦§¨¥§¦¨
úáøòîä øéòa elôàå)[iw.(øeñà ¯ ìeèìèa åLëò øeñàä íB÷î da ïéàL ©£¦§¦©§Ÿ¤¤¤¥¨¨¨¨©§¨§¦§¨
íéøîBà LiL elôàå118øáca ì÷äì ïéà ¯ ììk íéaøä úeLø eðì ïéàL119. ©£¦¤¥§¦¤¥¨§¨©¦§¨¥§¨¥©¨¨

øéîçäì Léå120äðBLàøä àøáñ ìò CBîñì Lé æàL ,Cøvä úòa àì íà Bæ àøáñk[`iwøàaúpL Bîk , §¥§©£¦¦§¨¨¦Ÿ§¥©Ÿ¤¤¨¥¦§©§¨¨¨¦¨§¤¦§¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dkld ixe`ia
å÷éç êåúá [ä÷ כהוצאה נחשבת חיקו בתוך הוצאה -

שינוי  ידי על שלא .111גמורה
åéãâááù úåîå÷î [å÷ הבגד בכיסי כגון -112.
åúéá êåúá åìéôà [æ÷ שלא עליו מונח החפץ ואפילו -

אבל  פטור יהיה הרבים לרשות בו יצא שאם כך כדרכו
.113אסור 

íéáøä úåùøì àöåéùë [ç÷ איסור על עובר שאז -
להסירו 114דרבנן  ששכח אלא אצלו שהחפץ זכר ואם ,

התורה. מן חייב - יציאתו בשעת

äëéùçì êåîñ [è÷ אסור - מעות שבכיסו בגד -
לרשות  בו ויצא ישכח שמא גזירה בשבת, ללבשו

.115הרבים 
úáøåòîä øéòá [é÷ בכל לצאת פשוט העולם מנהג -

וכיוצא, תכשיטין בלבישת הן המעורבת בעיר הכלים
שבבגד  בכיס בחפצים .117הן

äðåùàøä àøáñ [àé÷ להקל העולם נהגו למעשה -
.121בזה 

zetqede mipeiv
כדוגמת 111) כדרכה כהוצאה נחשבת בחיקו חפץ הוצאת

חילוק  שאין ס"ג על שא סי' לעיל וראה בחגורו, התלוי חפץ
שמאל. ליד ימין ביד הוצאה בין

כדרכו 112) הוצאה נחשב הבגד, בכיסי המונח חפץ
סי"ד). שי סי' (כדלהלן

אע"פ 113) בבית התכשיטים ללבוש שאסור כשם
ס"ק  שא סי' קו"א (ע"פ אסור אבל פטור עמהם שביציאה

ט).
דבר 114) גם אסרו זו ולדיעה סי"ז, רנב סי' לעיל ראה

שא  סי' מקו"א כדלעיל בלבד מדרבנן הוצאה חשש בו שיש
ט. ס"ק
משום 115) בידיו המעות להוציא ואין סי"ד. שי סי'

מוקצה.
ערב 116) בבגדיו שימשמש אדם כל על מצוה כ: סעיף

בו  לצאת שאסור דבר בהם יהיה שלא לחשכה סמוך שבת
רשות  עכשיו לנו שאין כהאומרים למנהגנו אפילו בשבת

בו. התלוי כל ויקח חגורו ויתיר גמורה הרבים
כ'117) ז"ל אדמו"ר והנה מד: ס"ק קטו סי' השלחן בדי

מקום  בה שאין המעורבת בעיר ואפי' וז"ל במוקף שם
צג  סי' לעיל ועי' עכ"ל, אסור בטלטול עכשיו האסור

יהודה' מה'שארית שכ' סק"ח שהי'בבדה"ש מקום שבכל
הספק  ומקום עגולה, חצאי בב' במוקף כתבו בדין מסופק
שתיכף  עירוב בה שאין בעיר דרק דאפשר פשוט בזה

בבית, אפילו להוציא אסרו רה"ר בתוך הוא מהבית כשיוצא
חוץ  ויצא ישכח שמא חוששין אין המעורבת בעיר אבל
העירוב  גבול בתוך הם היציאות רוב כי מפני העירוב, לגבול
גם  דלמא או לכולם, היציאה לאסור חיישינן לא ולמיעוטא
העולם  ומנהג לעירוב, חוץ יצא שמא אסור המעורבת בעיר
בלבישת  הן המעורבת בעיר הכלים בכל לצאת פשוט
שגם  דס"ל וי"ל שבבגד, בכיס בחפצים הן וכיוצא, תכשיטין
או  כנ"ל, המעורבת בעיר מתירים המעורבת בחצר האוסרים
מתירים  שיש כיון האוסרים, לדעת חששו לא האי דכולי
המעורבת  בעיר עליהם סומכין עכ"פ ג"כ, המעורבת בחצר

הנ"ל. מטעם המעורבת מחצר דעדיף
ששים 118) שאין שכל אומרים יש סי"א: שמה סי' לקמן

הרבים  רשות אינו מדבר, כדגלי יום בכל בו עוברים רבוא
אלו  במדינות המנהג נתפשט דבריהם פי ועל כרמלית. אלא
ואין  גמורה הרבים רשות עכשיו לנו שאין ולומר להקל
יראֿשמים  (וכל שיסמכו מי על להם שיש בידם למחות

לעצמו). יחמיר
ס"כ.119) רנב מסי' לעיל מובא עד"ז
להחמיר"120) "יש שמלשון ט ס"ק קו"א שא סי' ראה

מדינא. ברור האיסור שאין משמע
שהחזיק 121) אדמו"ר כ"ק אצל רב מעשה ראינו וכן

משוע"ר), הלכות (קיצור בשבת בכיסו מטפחת
לטלטל  שצריך בעת היינו הצורך" "בעת לפרש יש ואולי
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כג  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
úáøåòî äðéàù [áé÷ ממש לכרמלית לא אבל -123.

åðìù íéùðá [âé÷.בהם נמחה אם לנו ישמעו אפילו למחות אין -

zetqede mipeiv
הצורך" בעת ו"שלא לממחטה, שזקוק כגון מסויים חפץ
ממי  יותר להקל יש ואז תועלת, ללא חפצים עליו ששומר
הצורך" כ"עת נחשב שלא בבגדו התפורים מעות ששומר

הפסד". כ"מקום אלא
לפשוט 122) להחמיר יש בבית שאפילו לחֿלט. סעיפים

נמצא  אם מעות, בתוכו צרורים או שתפורים בגד יום מבעוד

חשש  ללא הבגד להפקיד או להשאיר שיכול במקום
המעות. שייגנבו

שאינה 123) בחצר שהקילו דברים שיש סי"ז שלד סי' ראה
קדושתם) מפני דברים (להציל מחיצות בה שיש מעורבת

ממש. לכרמלית לא אבל

•
"inei ax" gel itl ztd zriva zekld owfd epax jexr ogley

מן ‡ מצוה שלימה ופת פת של חתיכה לפניו הביאו
וקטנה  קיבר פת היא אפילו השלימה על לברך המובחר

מהשלימה. וגדולה נקיה פת והחתיכה

והחתיכה  משעורים השלימה אם אבל אחד מין שהכל והוא
עליה  לברך קודמת היא קטנה פרוסה היא אפילו מחטים
שנשתבחה  המינין בשבעת בפסוק מוקדמת והחטה הואיל
לברכה  מוקדם זה בפסוק המוקדם וכל ישראל ארץ בהם
שתיהן  ידי יוצא שמים ירא ואעפ"כ רי"א בסי' שיתבאר כמו
הואיל  יחד משתיהן ובוצע השלימה בתוך הפרוסה שמניח
השלימה  אם אבל שלימה והיא המינין מז' היא השעורה וגם
שלא  כיון שעורים מין שהוא פי על אף שיפון של היא
עם  כלל להניחו צריך אין חטים כמו בפירוש הכתוב הזכירו

חטים: של הפרוסה

רוצה · אינו אם אבל משתיהן לאכול כשרוצה זה וכל
לחוש  לו ואין עליה יברך מהן מאחת אלא לאכול
וחביבה  חשובה והיא בפסוק מוקדמת שהיא אע"פ להשנית
ממנה  לאכול מחויב אינו וחשיבותה קדימתה שמשום עליו
בפסוק  המוקדמת לאכול רוצה אם לומר צריך ואין כלל
ממנה  לאכול מחויב שאינו השלימה לשנית לחוש לו שאין
מז' שאינה פרוסה לאכול רוצה אם ואפילו שלימותה משום
שלימותה  מפני ממנה לאכול מחויב אינו המינים

וחשיבותה:

ללחם ‚ שלם לחם לו ואין לחם חצאי ב' לאדם יש אם
או  עליו כלי תורת שיש בעץ יחד יחברם בשבת משנה
ודינו  נראה חיבורם יהא ולא מוקצה שאינו דבר בשום

עירובי  לענין כשלם שדינו כמו משנה לחם לענין כשלם
שלם  לחם לו יש אם אבל שס"ו בסי' שיתבאר כמו חצירות
אלא  כשלם נחשב שאינו לומר יש כי זה על לסמוך אין
אלא  שלם בו הצריכו שלא בלבד חצירות עירובי לענין
ואתה  שלם נותן אני לומר אחד יבא שלא בלבד איבה משום
לענין  אבל לכך לחוש אין נראה חיבורו וכשאין פרוסה נותן
שאינו  כמו זה חיבור ע"י כשלם נחשב אינו משנה לחם
ובחול  זה חיבור ע"י וטהרה טומאה לענין אחד ככר נחשב

כלל: לחברו א"צ

* * *
בתנור „ ונדבקו שנאפו בזו זו הדבוקות גלוסקאות שתי

יותר  טוב שלימה נשארה והשניה האחת מן ונחתך כך
ממה  שלמה נראית שתהא כדי מהשלימה החתיכה להפריד
שהרי  גדולה יותר שנראית אע"פ בה דבוקה שיניחנה
אל  מקום מכל גדולה מפרוסה לברכה קודמת קטנה שלימה
נראית  ששם בחברתה דבוקה שהיתה במקום ממנה יבצע
בפרוסה  מקום ומכל שבה השלם ממקום יבצע אלא כפרוסה
מכל  שהרי שבה השלם בצד לבצוע בזה ליזהר א"צ ממש
שנפרדה  בגלוסקא משא"כ שכנגדו מצד היא פרוסה מקום
במקום  כפרוסה שנראית אלא היא ששלימה מחברתה

ונפרדה: שנדבקה

אחת ‰ פרוסות שתי או שלימות שתי לאכול לפניו הביאו
ששתיהן  והוא הגדולה על מברך קטנה ואחת גדולה
נקיה  פת הקטנה היתה אם אבל בנקיות ושוות אחד ממין
שוות  שתיהן אם אבל הנקיה על מברך קיבר פת והגדולה
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על  מברך מזו יותר לבנה שזו רק נקיות ושתיהן בגדלותן
גדולה  היא כך כל לבנה שאינה השניה אם אבל יותר הלבנה

לברכה. קודמת מהן איזה להסתפק יש מזו

של  ואחד שעורים של אחד אם אבל אחד במין זה וכל
על  מברך משעורים ונקיים יפים שהכוסמין אע"פ כוסמין
משא"כ  המינים בז' מפורשת שהשעורה לפי שעורים של
כמו  הן המינים ז' ומכלל חטים מין שהן שאף כוסמין
כשעורים. בפירוש הכתוב הזכירם לא ר"ח בסימן שיתבאר

אם  אבל בשוה עליו חביבות כששתיהן אמורים דברים במה
החביב  על שמברך אומרים יש יותר עליו חביב כוסמין של
בסימן  שיתבאר כמו שבפסוק ז' מין על שמברך אומרים ויש

רי"א:

* * *
Â על מברך ישראל של ופת נכרי פת לאכול לפניו הביאו

נכרי  של פת ואם נכרים מפת נזהר אינו אפי' ישראל של
שירצה  איזה על מברך קיבר פת ישראל של ופת נקיה פת
ממין  והן בגדולתן ושוות פרוסות או שלימות שתיהן אם
לא  ממנה הנזהר אבל נכרים מפת נזהר שאינו והוא אחד
ממנה  נזהר שאפילו אומרים ויש ענין בשום ממנה יבצע
פת  שאיסור עליו וחביבה נקיה היא אם ממנה לבצוע רשאי
מצוה  חיבוב משום והתירוהו קל איסור הוא נכרים של
מן  נכרים של הפת לסלק ויש עליו החביב על שיברך

המוציא. ברכת לאחר עד השולחן

עמו  והביא נכרים של מפת נזהר שאינו אורח עמו מיסב ואם
לאכול  חפץ שהאורח כיון נקיה נכרי של פת השולחן על
וברכתו  ברכה בלא לאכול לו אפשר ואי נכרים של היפה
גם  הותרה ממנו חובתו ידי להוציאו הבית בעל על מוטלת
שהותר  וכיון מצוה חיבוב משום עליה לבצוע הבית לבעל
שיברך  שמים כבוד שאינו זו סעודה לכל לו הותר לבצוע לו
על  לברך שא"צ פי על ואף ממנה יפרוש ואח"כ עליה
זה  הבית ובעל ממנה לאכול כשרוצה אלא וחביב החשוב
מכל  ממנה כלל לאכול רוצה אינו נכרים של מפת שנזהר
וחביבה  חשובה היתה ממנה נזהר היה לא שאם כיון מקום
שיוכל  עילה ימצא אם לכן ממנה מונעו שהאיסור אלא לו
לו  התירו המצוה בה שיחבב כאן כגון בהיתר שיאכלנה
חביבות  שעל בחביבות תלויה הנהנין ברכות כל כי חכמים
פת  איסור בלא אם אבל להקב"ה ומשבח מברך הוא הנאתו
לברך  צריך ישראל של מפת עליו חשובה אינה נכרים של

ישראל. של פת על

ואין  נכרים של מפת נזהר אינו הבית בעל אם להיפך וכן
נקיה  היא כי נכרי של פת אלא הסעודה כל לאכול דעתו
ששתי  אע"פ ישראל של נקיה שאינו פת אוכלים ביתו ובני
הנקיה  נכרים של על לבצוע צריך לפניו מונחים הלחם
עליו  חביבה והיא ממנה אלא לאכול דעתו ואין הואיל
הואיל  כלום זה אין ישראל משל יאכלו ביתו שבני ואע"פ

הבוצע: והוא

* * *
Ê לאכול רוצה אינו שאפילו שיעור לה אין המוציא ברכת

נתנו  ולא המוציא לברך צריך מכזית פחות פירור אלא

אבל  אחרונות ברכות ושאר המזון בברכת אלא כזית שיעור
אפילו  הזה מהעולם ליהנות שאסור ראשונה בברכה לא

ברכה. בלא משהו

Á לקבוע אדם בני שדרך גמור בלחם אמורים דברים במה
שאין  לפנינו שיתבארו לחמים מיני אבל עליו סעודתו
מברכים  אין עליהם סעודתם לקבוע אדם בני רוב של דרכם

בור  רק המזון וברכת המוציא וברכה עליהם מזונות מיני א
רגילים  שאחרים שיעור אוכל כן אם אלא שלש מעין אחת
בורא  שברכת לפי כזה שיעור על לפעמים סעודה לקבוע
לברך  קבעו ולא מזון שהוא הלחם גם כוללת מזונות מיני
וכל  הלב שסועד חשיבותו מפני אלא הלחם על המוציא
כן  אם אלא חשיבותו בטלה סעודה עליו קובעים שאין לחם

לסעוד. כדי בו יש

מפני  אלא עליו קבעו לא המזון ברכת של ברכות ד' וכן
ג' מעין אחת בברכה די היה (א) התורה שמן חשיבותו
אלהיך  ה' את וברכת אחת פעם אלא בתורה נאמר לא שהרי
על  לברך זה מפסוק ודרשו לך נתן אשר הטובה הארץ על
אלא  לכולם אחת בברכה ודי המקדש ועל הארץ ועל המזון
אלא  תקנו ולא עצמו בפני אחד כל על לברך תקנו שחכמים
שאין  לחמים מיני אבל עליו סעודה לקבוע שרגילים בלחם
שנתחייב  מהם ושבע אכל הוא אפילו עליהם לקבוע רגילין
תורה  של ג' מעין אחת בברכה דיו התורה מן אחריהם לברך
כשאוכלים  עליו קובעים אדם שבני שיעור אכל כן אם אלא
עליו  קובעים אין אדם בני רוב אם אבל במקרה זה לחם מין
אדם. בני רוב אצל דעתו בטלה עליו קובע שהוא פי על אף

* * *
בשר  עמו ואכל עליו סעודתו קבע הוא אם מקום ומכל
ששבע  עד גמור לחם בסעודת שנוהגים כמו אחרים ודברים
דברים  שאר עמו אוכלים אם עליו לקבוע רגילים אחרים וגם
הוא  אם וכן המזון וברכת המוציא מברך הוא שאכל כמו
כשמלפתין  ממנו לשבוע רגילין אחרים וגם לבדו ממנו שבע

המזון. וברכת המוציא מברך ליפתן באיזה אותו

אינו  כאן האמור סעודה קביעות ששיעור למד אתה ומכאן
שהיא  ביצים כג' שהוא בעירוב האמור סעודה כשיעור
אבל  עליה סעודה ושם הבריאים עניים שבסעודת פחותה
לבדו  ממנו (כשאוכלין הבריאים אדם בני רוב סעודת אינה
לגולגולת  עומר כשיעור (אלא אחרים) ודברים לפתן בלא
שאחרים  שיעור לשער כאן הועילו מה שאל"כ סעודות) לב'
שם  אין ליפתן ידי על גם הרי ליפתן איזה עם עליו קובעים
הצריכו  למה שאל"כ פת ביצים מכג' בפחות עליה סעודה
אם  פת סעודות כשתי תחומין עירובי של סעודות בשתי
לערובי  בזה די יהא ליפתן ע"י סעודות לב' ראוי מכן פחות
שמערבין  סעודות מב' פת של מליפתן וחומר מקל תחומין

הללו. סעודות בב' הנאכלת הפת שכן כל בו

מיני  בורא ובירך מעט לאכול בדעתו היה מתחלה ואם
קובעים  אדם בני שרוב שיעור ואכל נמלך ואח"כ מזונות
בירך  שלא אע"פ המזון ברכת אחריו יברך עליו [סעודה]
במה  סעודה קביעות כדי היה שלא כגון לפניו המוציא

אם אבל שנמלך אחר לפניו עוד שנשאר לאכול נמלך
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ליטול  צריך כבר שאכל מה מלבד סעודה קביעות כשיעור
אחת  ברכה תחילה לברך וא"צ תחילה המוציא ולברך ידיו
שיאכל  מה עם שמצטרף לפי אכל שכבר מה על ג' מעין
משא"כ  אחד לחם מין ששניהם כיון המזון בברכת להפטר
גמור  לחם סעודת לפני ג' מעין ברכה שטעון דבר באוכל
צריך  אלא המזון בברכת להפטר זה עם זה מצטרפין שאין
ר"ח: בסי' שיתבאר כמו ג' מעין אחת ברכה תחילה לברך

* * *
Ë לקבוע אדם בני של דרכם שאין לחמים מיני הם ואלו

וטרוקנין  ולחמניות בכיסנין הבאה פת עליהם סעודתם
וטריתא.

כיס  כמין עשויה פת שהיא מפרשים יש בכיסנין הבאה פת
שקדים  או בצוק"ר או בדבש אפייתה קודם אותה שממלאין
שהעיסה  אע"פ תבלין או פירות מיני כל שאר או אגוזים או
שום  בלא במחבת או בתנור ונאפת לבד במים נילושה עצמה
פלאדי"ן) פאווי"דלא או פלאדי"ן עפי"ל (כגון משקה
וכפולה  רחבה עיסה בפורים שעושים מה זה ובכלל
רב  הוא המילוי אם ואפילו בשומשמין אותה וממלאים
מין  מקום מכל המילוי לאכילת זו בפת הכוונה ועיקר מאוד
רב  שהוא ואע"פ המילוי לגבי בטל ואינו חשוב הוא דגן
נפטר  המילוי וגם מזונות מיני בורא עליו מברכין ולכך ממנו

דגן. למין טפל שהוא זו בברכה

שבה  העיסה שהיא הדגן מין לאכילת ג"כ שמתכוונין והוא
מתכוונין  אין אם אבל הכוונה עיקר זו שאין אע"פ המילוי
מרקחת  שנותנים דקין רקיקין אותם כגון העיסה לאכול כלל
רק  העיסה לאכול כלל מתכוונים שאין ידוע שהדבר עליהם
הידים  יטנפו שלא כדי עליהם המרקחת לדבק שבאים
המרקחת  וברכת המרקחת לגבי טפלים הם הרי מהדבש
הרקיקים  ונשארו המרקחת תחלה אכל אם ואפילו פוטרתן
הדובשנין  על המרקחת שמניחים אלו במדינות אבל לבדם
ג"כ  כוונתו א"כ למאכל שטובים פלאדי"ן) לעקו"ך (שקורין

ופוטר  מזונות מיני בורא עליהם ומברך הדובשנין אכילת על
דגן: למין טפילה שהיא המרקחת את

* * *
È עיס לבדה וכל שאוכלה פי על אף אליה טפל שהמילוי ה

בורא  אלא עליה מברך אינו ממנה המילוי שנטל אחר
באה  היתה אפייתה ובשעת הואיל המוציא ולא מזונות מיני
לבדו  ממנה שנטל המילוי אלא אוכל אינו אם אבל בכיסנין
האדמה  פרי בורא או שהכל לו הראויה ברכה עליו מברך

העץ. פרי בורא או

מדברים  בהם וכיוצא מפירות הוא כשהמילוי (ב) זה וכל
הפת  את בהם ללפת לא עליהם סעודה לקבוע דרך שאין
סעודה  לקנוח אותם אוכלים אלא ולשובע למזון ולא
אדם  בני רוב של דרכם אין ולכן קע"ז בסימן כמ"ש ולתענוג
המילוי  אם אבל מהם הממולאת הפת על ג"כ סעודה לקבוע
ללפת  עליהם סעודה לקבוע אדם בני שדרך מדברים הוא
(או  וירקות וביצים וגבינה ודגים בשר כגון הפת את בהם
שאין  אע"פ ולשובע למזון עליהם סעודה לקבוע שדרך
בהם  כיוצא וכל ותרדין כרוב כגון הפת בהם מלפתין
אין  שם שיתבאר כמו הסעודה) מעיקר שהם קדירה ממעשה
גמור  לחם מתורת בו הממולאת הפת את מוציא זה מילוי
אדם  בני רוב אין זו על שגם לפי עליו קובעים שהכל
כיון  שבה המילוי מפני עליהם סעודה מלקבוע נמנעים
הפת  את בו ללפת סעודה עליו לקבוע ג"כ ראוי שהמילוי

ולשובע). למזון (או

בשר  למילוי פירות מילוי בין חילוק שאין אומרים ויש
אלא  מזונות מיני בורא מברך ולעולם בהם וכיוצא וגבינה
והעיקר  עליו קובעים אדם בני שרוב שיעור אוכל א"כ
משיעור  פחות מהם יאכל לא שמים וירא הראשונה כסברא
כמו  ולשובע למזון הסעודה בתוך אלא סעודה קביעת

שיתבאר:

מברכין: פת מיני איזה על קסח סימן א' חלק
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dPdcEgi `Ed "oMWOd icEwt"d''eEpiidC ,died mWC ¦¥§¥©¦§¨¦§¥£¨¨§©§
"FYW` z` cFwtl" oFWNn ± "icEwt"E .p''Ef cEgi2. ¦§¥¦§¦§¤¦§
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"zFxYqp"4`EdW "dWn iR lr cTR" `Ed df cEgie , ¦§¨§¦¤ª©©¦Ÿ¤¤
"d''n Epgpe" ± lEHA zpigA(f ,fh Fxzi). §¦©¦§©§¨¦§

dWn iM .`Oi`eÎ`A` cEgie xEAig lr dxFn dWn mW mB)©¥Ÿ¤¤©¦§¦©¨§¦¨¦Ÿ¤
`''qwÎc''tw `IxhniB5mW mr `A`C a''r mW cEgi Epiide . ¦©§¦¨§©§¦¥§©¨¦¥

`Oi`C did`6"dpial dkf dWn"C cFre .oOwl x`AziW FnM7.( ¤§¤§¦¨§¤¦§¨¥§©¨§§Ÿ¤¨¨§¦¨

Îz`ixwA mFi lkA dNtYd xcqA od EN` micEgi 'aE¦¦¥¥§¥¤©§¦¨§¨¦§¦©
:rnW§©

died l`xUi rnW" :rnW z`ixwC oFW`x wEqt iM¦¨¦¦§¦©§©§©¦§¨¥£¨¨
Epiwl`'8"כּוzpigA `Ed`Oi`e `A` cEgioipr `Ede , ¡Ÿ¥§¦©¦©¨§¦¨§¦§©

"zEcrd oMWnzpigA `EdW ,"dWn iR lr cTR xW` ¦§©¨¥£¤ª©©¦Ÿ¤¤§¦©
lrW ,"cg`"A FWtp xFqnl KixSW Epiide .lEHiaE d''n©¦§©§¤¨¦¦§©§§¤¨¤©

."zEcrd oMWn"C l''Pd cEgi KWnp df lEHiA ici§¥¦¤¦§©¦©©§¦§©¨¥

died z` Yad`e" wEqtaE'כּוoipr `Ed "p''Ef cEgiiM , §¨§¨©§¨¥£¨¨¦§©¦¦
ltHd z` zpigA `EdW ,zEkln zpigA `Ed "z`"9± ¥§¦©©§¤§¦©¥©¨¥

"zr" oFWl "z`" mbe .died mWl10.onGd xFwn `EdW , §¥£¨¨§©¥§¥¤§©§©
Îdad` xxFrn dad`d ici lrW :"z` Yad`e" WExitE¥§¨©§¨¥¤©§¥¨©£¨§¥©£¨
cEgi ± "Liwl` died" didIW Epiid .'z`' zpigal dpFilr¤§¨¦§¦©¥©§¤¦§¤£¨¨¡Ÿ¤¦

icEwt dN`" oipr `Ede .p''EfoMWOd." §¦§©¥¤§¥©¦§¨

died" dxFY dpWnA dWn xn` oFW`x wEqtA okle§¨¥§¨¦¨©Ÿ¤§¦§¥¨£¨¨
Epiwl`"11`eÎ`A` cEgi FzFidlcTR" df cEgi xW` ,`Oi ¡Ÿ¥¦§¦©¨§¦¨£¤¦¤ª©
iR lrdWndied" xn`p "Yad`e" wEqtaE ."Liwl`" ©¦Ÿ¤§¨§¨©§¨¤¡©£¨¨¡Ÿ¤

,p''Ef cEgi FzFidl אחר ּבמק ֹום  ׁשנת ּבאר  .ּוכמֹו ¦§¦ְְְִֵֵֶַָָ

,qgpiR zWxR xdGA aEzMX dn Edfe' ב עּמּוד רל "ו ,12ּדף  §¤©¤¨©Ÿ©¨¨©¦§¨ַַ

`c `pniqe :"cg`"c izAx 'ce "rnW"c izAx 'r oiprA§¦§©©¨¦¦§©§©¨¦§¤¨§¦¨¨¨
(d ,ai '` l`EnW)" :croMWn" oiprM `Ede ."mkA died §¥¥£¨¨¨¤§§¦§©¦§©

.x`AzIW FnkE ,"zEcrd̈¥§¤¦§¨¥

EdGW oM mB azMW ,oPgz`e zWxR "mixEHd lra"A oiIre)§©¥§©©©¦¨¨©¨¤§©©¤¨©©¥¤¤
aizkcM mbe ,"mkA died cr" oipr(g ,cn .ai ,bn dirWi)mY`e" : ¦§©¥£¨¨¨¤§©§¦§¦§©§¨§©¤

."icr פ"ו דף קדֹוׁשים, ּבּזֹוהר  :)ועּיין ¥©ְְִֵַַַַ

dPde .aÎ`A` cEgi `xwp dOl mixaCd xE`iA oiadl §¦¥§¨¦¥©§¨¦¨¨¦§¨¦©¨
aEzMX dn miCwdl Kixv ,"zEcrd oMWn" `Oi`e§¦¨¦§©¨¥¨¦§©§¦©¤¨

"dxFz ihETl"A[l"fix`dl]:"zFvn inrhl dnCwd"A §¦¥¨§¨©¦©©©§¨¨§©£¥¦§
zpigA mxFB `Ed dUrzÎ`l zFvn mEIw ici lrW¤©§¥¦¦§Ÿ©£¤¥§¦©

Edfe ,`Oi`eÎ`A`c cEgiinWmrD''i±d''qWici lre . ¦§©¨§¦¨§¤§¦¦¨©©§©§¥
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שזהו Ê·Â‰(טו) כנ"ל. בח"ת ח"ע ירידת ענין ידוע
יש  בחי' שנק' דוקא דח"ע חיצוני' מבחי'
כח  יש ומזה דוקא למטה הירידה כח שבו דחכמה
סח, (תהלים וכמ"ש כו' ולתקן לברר שבתורה בח"ת
ירידה  שנקרא מה יתורץ ובזה כו'. לאלקי' עוז תנו לה)
מבחי' רק זאת ירידה שאין הגם בח"ע גם זאת
נקרא  ובכלל דמ"ה. ב"ן בחי' שהיא שבה החיצוני'
למעלה  שבה שחיצוני' לפי מעלה של חכמה נובלות
סיני  הר על ה' שירד במ"ת היה וזה שבה מפנימית
בברור  הדבור בגלוי דח"ע חיצונית בחי' שנמשך

מ"ע שרש לך יהיה ולא אנכי שזה דעה"ד כו' ול"ת
ח"ע  מפנימית בשרשו שבמעלה הבירור כח ירידת

ע"י  התורה שניתנה בטעם הנ"ל וכמו הנ"ל מטעם
ומשם  כו' המים מן כי במ"ע שרשו להיות דוקא משה
לנו  צוה תורה כמ"ש דח"ת לברור ועוז הכח נמשך
ב"ן  בחי' בנו שם ומה שמו מה וכמ"ש דוקא משה
ב"ן  בחי' דוקא לאלקים עוז תנו לז"א דוקא דמ"ה
וזהו  כנ"ל. עצמו ממ"ה שלמעלה דמ"ה בב"ן ששרשו
ב"ן  בחי' שהוא וח"ת ח"ע היינו חכמות ב' חכמות
לק"נ  לחוץ ירדו שניהם לח"ת ומקור שרש שהוא דח"ע
א' דשניהם יחד החכמות לב' זו ירידה ונמצא לברר
בח"ע  וחיצוני' פנימית מדריגות ד' כאן יש ונמצא ממש
למעלה  דתורה דח"ע וחיצונית בח"ת וחיצונית ופנימית
המעשה  בגלוי הבא דח"ת חיצונית וכך ח"ע מפנימית
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תושב"כ  שהוא שבה מפנימית למעלה ודינין בהלכות
דוקא  בתושבע"פ לנו צוה תורה וז"ש מ"ה שנקרא
כו' ד"ס עלי ערבים וזהו כו'. בנו שם ומה וכמ"ש
גם  דמע"ב ח"ת אבל כו'. עט"ב א"ח בענין וכידוע
מבחי' רק הכל הח"ע במוח שבראש בחכמ' בשרשה
שזהו  השתלשלות בבחי' שבא אלקים שבשם הצמצום
כנ"ל  שיחה עמל שנק' ביתו שבצרכי ושכל כמחשבה
וכמ"ש  וח"ת דח"ע חכמות הבירור כח מלובש שבו רק

ח"ת  היינו דוקא שבעבורה התורה בשביל בראשית
הכל  ברא כנ"ל עה"ד בירור שיהיה דתושבע"פ
כנ"ל  הוא מאמר נמי דבראשית בחוכמתא בראשית
בראש  חכמה בין רק אינו המבדיל הרקיע וענין וד"ל.
שמצמצם  אע"פ דתורה חכמה בענין אבל דמע"ב וסוף
העצם  מצד אמיתי צמצום זה אין כנ"ל לברר א"ע
דרך  שבא רק חכמתו עצם כח גלוי עיקר זהו אדרבה

וד"ל: כנ"ל כו' דבר לתקן עצומה ירידה
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Í‡ בשלח במד"ר הנה וגו', הארץ את יחלק בגורל
ארץ  אל מביאך אלקיך ה' כי ע"פ ארז"ל פך"ה
ערוך  שהוא שולחן לראות ח') (דברים ורחבה טובה
(תילי' החיים בארצות ה' לפני אתהלך שנא' בג"ע,
וכל  והאבות האבות, מן למעלה מיסב כביכול קי"ז)
וע' ע"ש. וכו' לרגליך תכו והם שנא' בתוכו הצדיקים
ב' שיש החיים בארצות בענין יעקב וישב בד"ה בת"א
בחי' ב' הם ובבי"ע תתאה, וארץ עילאה ארץ ארצות
נק' עוה"ב כי במ"א ונת' והתחתון, העליון ג"ע ג"ע,
בחי' ג' וכל ארץ, יירשו וגו' ועמך כמ"ש ארץ בשם
יש  ישראל כל ארז"ל וע"ז הגורל, ע"פ מתחלק זה ארץ
ע"פ  יחלק אשר החלוקה הכוונה לעוה"ב חלק להם
ולכן  הארץ, את יחלק בגורל אך בתורה שנאמר הגורל
ע"פ  שזהו לגורלך ותעמוד לע"ל על דניאל בסוף כתי'
חלוקת  ענין שייך מה וגם זה ולהבין דוקא. הגורל
ארץ  הנק' הדברים כל וביותר הגורל, ע"פ דוקא הארץ
זכה  א') דט"ו (חגיגה בדרז"ל מצינו והלא ג"ע , כמו

לקיום  שייך שזה נמצא חבירו וחלק חלקו נוטל
הזכות. הוא יתירה בזהירות קיומם שע"י התומ"צ
הגורל  שענין הגורל לענין ומנגד סותר ה"ז ולכאורה
דבר. יפול איך רק והזכות השכל מן מלמעלה הוא
שיהי' לאמר א"א והשכל הטעם ע"פ כי מפני והיינו
ע"פ  יהי' איך הגורל על סומכים כך, ולא דוקא כך
חלוקת  שייך מהו ג"כ צ"ל ולפ"ז יקום. וכן הגורל
בקיום  תלוי זה לכאורה הלא הגורל ע"פ ועוה"ב הג"ע
הגורל  ומה"ע עליו עומד שהעולם דברים בג' התומ"צ

זו. בחלוקה
ÔÈ·‰ÏÂ בריב"ז דברכות בפ"ד מארז"ל צלהק"ת זה

כו' מוליכין דרך באיזהו יודע איני שאמר
ד' הלך ולא תורה שנה שמונים שלמד תמוה שהוא
בספ"ב  כמשארז"ל תפילין ובלא תורה בלא אמות
יודע. איני אמר איך מופלג, חסיד והי' א', דך"ח דסוכה
לא  היא האדם נשמת הנשמה ענין דהנה הוא והענין
דכתיב  וכענין שכל, בחי' שהוא העולם שסוברים כמו
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כשמשבחים  אדם על אומרים שהרי כו', חכמה ראשית
מי  שיש לאמר מוכרח וא"כ שכל, בר שהוא אותו
והארה  זיו הוא והשכל שכל, בר שהוא אומרים שעליו
הנשמה  בחי' שזהו עליו, שאומרים הדבר עיקר מן

השכל, באור מתלבשת והיא כו' יחידה נק'שנק' והוא
מוכרח  מזה וא"כ הע"ס, כל בו שכלולי' הכתר ספירת
שהיא  מאחר הנשמה מהות להשיג שא"א לאמר
וא"ו  (ססי' בשה"ש וזש"ה והשכל, הדעת מן למעלה
יחידה  בחי' הוא הנפש ששורש נפשי, ידעתי לא י"ב)
צו  ר"פ במק"מ וכמ"ש הדעת, מן למעלה היא שבנפש
ששורש  הנ"ל ע"פ הבושם ערוגת בשם ע"ב דך"ו
באר, עלי ע"פ בביאור בלק"ת וע' מרדל"א, הוא הנפש
מצחא  בחי' ג"כ וזהו כו' לעליון אדמה הוא אדם ולכן

ע"ש. שם, אדם ישב לא אשר שעז"נ
Ê"ÙÚÂ,'כו דרך באיזהו יודע איני ריב"ז דברי נבין

חכמתו  ברוב והתבונן הרבה בתורה שעסק שהגם
על  נסתפק מ"מ גדולה, בדביקות שהיתה ה' בחכמת
אפשר  הדעת מן שלמעלה נשמה בבחי' שמא עצמו
זה  לעומת זה את כי ה', בעבודת הי' שלא להיות יכול
הוא  שלו שהשכל הגם גבוהות נשמות ויש כו', עשה
מחמת  תשובה לידי לבוא לו נקל מ"מ תמיד, בסט"א
ששכלם  הגם להיפך ויש העליון, מעולם שהיא נשמתו
נמוכה  נשמה להם שיש אפשר מ"מ ה', בעבודת תמיד
יתהפך  הזמן ובהמשך ה', בעבודת ואינה בלעו"ז והיא

בכ"ד. בע"ח מזה כמ"ש הוא גם
ÔÎÏÂ מן למעלה שהוא לפי יודע, איני ריב"ז אמר

בעיניך  הי' האדם את שמשביעין וזהו הדעת,
נפשי  ידעתי שלא לפי אתה, צדיק אם אפי' כרשע
מה  הנשמה ועצם מהות לידע הדעת ע"פ וא"א כתי',

היא.
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ברוחניות, חמץ בדיקת הנר. לאור דוקא ומדוע ה"חמץ", את בודקין פירוש מהו שאלה:
לי"ד, אור – חמץ בדיקת הנסתר. חמץ למצוא אפשר אדם, נשמת ה' נר ע"י בחיפוש

הראשון". "ביום – חמץ ביעור

לאֹור B‡"1¯*א) החמץ  את ּבֹודקין ע ׂשר ְְְְִֵֶֶַָָָָָלארּבעה
אין  חמץ ּבֹו מכניסין ׁשאין מקֹום ּכל ְִִֵֵֵֵֶַַָָָהּנר,
ׁשּמכניסין  ּבמקֹום רק היא ׁשהּבדיקה הרי ּבדיקה". ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָצרי
ואינֹו לׁשם חמץ מכניסין ׁשאין מקֹום ויׁש חמץ, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבֹו

למימר  ליּה הוה ּכן אם ּבדיקה, את א צרי "ּבֹודקין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אֹומר  מה ּומּפני חמץ", ּבהם ׁשּמכניסין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּמקֹומֹות
להיֹות  צריכה ׁשהּבדיקה ׁשּמׁשמע החמץ", את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּבֹודקין
הּנר", "לאֹור אמרֹו להבין צרי ועֹוד עצמֹו. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבהחמץ
ׁשהרי  ּדוקא, הּנר לאֹור להיֹות צריכה ׁשהּבדיקה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהינּו
אֹור, ׁשּצריכים מּובן ּבּלילה הּוא הּבדיקה ׁשּזמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָמאחר

ליּה איכּפת ּדכללּות ב ּומה הּוא, הענין א אֹור. סּוג איזה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמצות, עׂשה ענין ּבמצוֹות ּבפעל ענינם לבד הּנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ

ּברּוחנּיּות  ּבעבֹודה ענינם יׁש הּנה ּתעׂשה, לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּומצוֹות
ּבנפׁש ּבעבֹודה ּדיׁשנֹו ּבזה ּגם הּוא ּכן אׁשר האדם, ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבנפׁש
ּדילפינן  ּדוקא, הּנר לאֹור הּוא חמץ ּובדיקת ג האדם, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבאחי  ׁשּנאמר מּמציאה יּמצא" לא "ׂשאר ׁשּנאמר ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמציאה
הּוא  הּכסף ּבגביע ׁשּנאמר ּומציאה הּכסף, ּבגביע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיֹוסף
הוי' "נר ׁשּנאמר ּבנר הּוא וחּפּוׁש ּדוקא, חּפּוׁש ידי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל
אּתה  ּדבר ּומּמֹוצא בטן". חדרי ּכל חפׂש אדם ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנׁשמת
חמץ  אּסּור ּדהּנה ּדוקא. נר ידי על הּוא ּדמציאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשֹומע

ּבמּׁשהּו הּוא ּו"בל 3ּבפסח יראה" "ּבל לאוין, ּובׁשני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
"ּבל  אבל מציאּות, איזה ּכבר הּוא הּנראה ּדדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּמצא",
ולמצא  ּבֹו, ּתֹופס הראּיה ּׁשאין מה מּׁשהּו ּגם הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹיּמצא"
ידי  ׁשעל והינּו ּדוקא, ּבנר חּפּוׁש ידי על רק הּוא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָאֹותֹו
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ההערות *) ואילך. 37 עמ' ה'ת"ש המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי

א.1) ב, פסחים

נסמן.2) ושם ב. ז, פסחים
א.3) ל, פסחים

לומר.א. לו לומדים.ג.לו.ב.היה שאנו
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את  למצא אפׁשר אז אדם נׁשמת הוי' ּבנר ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהעבֹודה
העברת  ּובכללּות ּכלל. ּבראּיה ּבא ׁשאינֹו חמץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמּׁשהּו
חמץ, ּובעּור חמץ ּבדיקת ענינים, ׁשני יׁש הּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהחמץ
חלּוקים  הם הּנה עׂשר ּבארּבעה היֹותם עם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדׁשניהם
ּובעּור  עׂשר ארּבעה ּבליל הּוא חמץ ּדבדיקת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבזמּניהם,
ההפרׁש מהּו להבין וצרי עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָחמץ
היא  ׁשהּבדיקה עׂשר ארּבעה ליֹום עׂשר ארּבעה ליל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבין
ארּבעה  ּביֹום הּוא והּבעּור עׂשר ארּבעה ּבליל ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָּדוקא
"אֹור", נקרא עׂשר ארּבעה ּדליל הּוא, הענין א ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָעׂשר.
נקרא  עׂשר ארּבעה ויֹום עׂשר", לארּבעה "אֹור ְְְְְְְִַַָָָָָָָָָָּוכאמרֹו

ּבּגמרא  ׁשאמרּו עׂשר חמּׁשה ּכמֹו ׁשהּוא ,4"ראׁשֹון" ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

א ּוכתיב ּבבּתיכם, יּמצא לא ׂשאר ימים ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ּכתיב
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון לרּבֹות ּבּיֹום ּכיצד, הא מּבּתיכם, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ידי  על הּוא חמץ ּדבעּור והינּו לבעּור", עׂשר ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָארּבעה
הראׁשֹון" ּבּיֹום א" ׁשּכתּוב ּוכמֹו "ראׁשֹון", ְְִִֵֶַַַַָָמדרגת
ּדכתיב  אפׁשר, אי זה אבל לחדׁש. עׂשר חמּׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
הּבעּור  ּכן על ּבבּתיכם", יּמצא לא ׂשאר ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ"ׁשבעת
ּכמֹו "ראׁשֹון" קֹוראֹו ׁשהּתֹורה עׂשר, ּבארּבעה ְְְְִֶַַָָָָָהּוא

ּבין 5ׁשּכתּוב  ההפרׁש וזהּו עׂשר". ּבארּבעה "ּבראׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבליל  הּוא חמץ ּדבדיקת חמץ, לבעּור חמץ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּבדיקת
ּביֹום  הּוא חמץ ּובעּור "אֹור", ׁשּנקרא עׂשר ְְְִִֵֶַָָָָָָארּבעה

עׂשר. חמּׁשה ּכמֹו "ראׁשֹון" ׁשּנקרא עׂשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָארּבעה

שלימות  – י"ה דעני, החסרון מילוי – י"ד י"ד. ליום לי"ד אור בין החילוק מהו שאלה:
מדרגת  נמשך – חמץ ביעור בדעת, ועשיר בדעת עני הדעת, בספירת דרגות ב' דעשיר.

"עשיר".

הּזמּנים ‡ÌÓב) חּלּוקי הלא להבין, צרי ּגּופא זה »¿»ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
אחד  ּביֹום הּוא עׂשר ארּבעה ויֹום ְְְְֵֶַָָָָָּדליל
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ויֹום, ּדלילה זמּנים מּׁשני מצרף 6ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

יֹום  הם ּובקר ׁשערב אחד", יֹום בקר ויהי ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ"ויהי
ּוכמאמר  מהּו7אחד, ּכן אם עּמֹו", לילֹו ׁשאין יֹום "אין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

י"ד  ויֹום "אֹור" ּבמדרגת הּוא י"ד ּדליל ּביניהם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַההבּדל
ועם  עׂשר, חמּׁשה מעלת ׁשהּוא "ראׁשֹון" ּבמדרגת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָהּוא
אחד  ּביֹום ׁשניהם הם הּנה חלּוקֹות מדרגֹות ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָהיֹותם
ּובעּור  חמץ ּבדיקת ּדהּנה הּוא, הענין א עׂשר. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָּדארּבעה
ׁשהם  אּלא אֹור, ּגּלּוי ידי על הם ׁשניהם הּנה ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָחמץ
הּגּלּוי  ידי על הּוא חמץ ּדבדיקת ּבמדרגתם, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָחלּוקים
האֹור  ּומדרגת ּבחינת ׁשהּוא אּלא עׂשר, ּדארּבעה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָאֹור
ּובעּור  עׂשר, מארּבעה למעלה ׁשהּוא עׂשר ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָּדארּבעה
עׂשר  ׁשּבארּבעה ראׁשֹון ּדבחינת הּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

ּכ הארּבעה ׁשהּוא ּביֹום ׁשהּוא אּלא עׂשר חמּׁשה מֹו ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָ
י"ד  מסּפרֹו עׂשר ּדארּבעה הּוא, ּבזה והענין ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָעׂשר.
החסרֹון  מּלּוי רק הּוא ּדי"ד י"ה, מסּפרֹו עׂשר ְְְֲִִִֶַַַָָָָוחמּׁשה

"ּדי  ּוכמֹו ׁשּנאמר 8ּבלבד, לֹו" יחסר אׁשר מחסֹורֹו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָ
ּוכמאמר  עני, מדרגת ׁשּזהּו עניא 9ּבצדקה, לחמא "הא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אבהתנא" אכלּו הּׁשלם,ד ּדי מסּפר הּוא י"ה מסּפר אבל , ְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָָָ
עׁשיר  מדרגת הּוא ׁשהּוא 10ּדה' הגם החסרֹון ּדמּלּוי , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

ּומקֹור  מּׁשרׁש אּלא אינּה ההמׁשכה אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהמׁשכה,
אין  אֹור מעצמּות המׁשכה הּוא ועׁשיר ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,
ההׁשּתלׁשלּות, ּומקֹור מּׁשרׁש ׁשּלמעלה הּוא ּברּו ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹסֹוף

אין  ּבדעת,11ּדהּנה אּלא עׁשיר ואין ּבדעת אּלא עני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּדעת,12וכּידּוע  ספירת ּבעמידת מדרגֹות ב' ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָ

עמידתּה ולפעמים ּובינה חכמה ּתחת עמידתּה ְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָָּדלפעמים
עמידת  סדר ּכללּות ּבאפן ּתלּוי וזה הּכתר, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּתחת
זה, ּתחת זה ּבסדר הם ספירֹות העׂשר ׁשּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּספירֹות,
נצח  ּתפארת, ּגבּורה חסד ּדעת, ּבינה חכמה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּסדר
ּתחת  הּוא הּדעת ספירת עמידת ואז מלכּות, יסֹוד ְְְְֲִִַַַַַַַַָהֹוד
קּוין  ּבג' הּוא הּספירֹות עמידת וכאׁשר הּבינה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָספירת
מהּׂשמאל, הֹוד ּגבּורה ּבינה מּימין, נצח חסד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹחכמה
הּוא  הּדעת ספירת עמידת אז ּבאמצע, יסֹוד ּתפארת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּדעת
למעלה  היא הּכתר ספירת הּנה ּולעֹולם הּכתר, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּתחת
עֹומדת  ּדכאׁשר התחּברּות, ענינּה הּדעת ּדספירת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻמּכּלם,
והינּו והּמּדֹות, הּמחין מחּבר ּדעת אז הּבינה ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָֹּתחת
מחּבר  ודעת הּכתר, מחיצֹונּיּות מקּבלים ּובינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשחכמה
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ב.4) ד, פסחים
א.5) ה, בפסחים שמבואר וכמו יח. יב, שמות
ה.6) א, בראשית
ב.7) צג, ג חלק זוהר א. מו, ב חלק זוהר ראה
מצווה 8) אתה ואי ב) טז, (כתובות רז"ל ודרשו ח. טו, דברים

ודיבור  אנכי המתחיל דיבור [מאמרים] זה בכל ראה לעשרו. עליו
תרע''ג. קרח, ויקח המתחיל

פרק 9) המצות חג שער חיים עץ פרי וראה פסח. של הגדה

יסוד  רק די, היה מצרים שבגלות שפירשו האריז''ל ובסידור ו,
כו'. ומלכות

סוף 10) קדושים תורה לקוטי זֿח, פרק כז  שער פרדס ראה
דיבור  [מאמר] התורה אור תבואו. וכי המתחיל דיבור [מאמר]

אתה. יהודא המתחיל
א.11) מא, נדרים ראה
דיבור 12) [מאמר] על ביאור תולדות פרשת אור תורה ראה

רבים. מים המתחיל

אבותינו.ד. שאכלו העוני לחם זה
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והּמּד אז הּמחין הּכתר ּתחת עֹומד ּדעת ּכאׁשר אבל ֹות, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
ּדכׁשאין  וזהּו הּכתר, מּפנימּיּות אז 13מקּבל נמנה הּכתר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּבמנין  נמנה אינֹו הּכתר ׁשּפנימּיּות הּכּונה נמנה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדעת
מּבחינת  ׁשּממׁשי נמנה הּדעת הּנה אז ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהּספירֹות,

הּוא  ּבדעת ּדעני עׁשיר, מדרגת ּדזהּו הּכתר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּפנימּיּות
מחסֹורֹו", "ּדי ּדהּוא הׁשּתלׁשלּות מּסדר רק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָההמׁשכה
ּדעל  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ההמׁשכה הּוא עׁשיר ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאבל

חמץ. ּבעּור הּוא זה ְִֵֵֶָידי

הדיבור, עולם אלקינו־ בעיר – ה' גדול מאין. יש אלה, ברא מי מי, מיצר – מצרים
ית'. לשבתו מכון הם והתפלה, התורה אותיות שע"י ישראל בשביל

"ּבכל e‡·e¯ג) ּדהּנה היא, אדם 14הענין חּיב ודֹור ּדֹור ≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ
מּמצרים", יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְִִִִִֶַַָָלראֹות

ּדכתיב  מי, מצר הּוא ּוראּו15ּדמצרים עיניכם מרֹום "ׂשאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ
רּבה  ּבמדרׁש איתא אּלה והּנה אּלה", ּברא ּדזהּו16מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

אּלה", ּברא ּו"מי והארץ", הּׁשמים תֹולדֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ"אּלה
מּמ" והלא מאין, יׁש ּבריאה נקראת הּכל"17ּדהּבריאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹ

זה  נקרא ולּמה האמּתי, יׁש הּוא הּוא ּברּו סֹוף ואין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָּכתיב,
ּכתיב  ּדהּנה הּוא, הענין א ּומהּלל 18"מאין". הוי' "ּגדֹול ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻ

רז"ל  ואמרּו אלקינּו", ּבעיר ּגדֹול,19מאד הּוא "אימתי ְְְְֱִֵֵַַַָָָֹֹ
הּדּבּור, עֹולם הּוא אלקינּו עיר אלקינּו", ּבעיר ְְֱֱִִִֵֵֶַָֹֹּכׁשהּוא
ּומסּדר  מקּבץ ּובית ּבּתים, מרּבּוי קּבּוץ ׁשהּוא עיר ְְְִִִִִֵֶַָָָֻֻּוכמֹו

"אבנים", נקראים אֹותּיֹות ּכ אבנים, וכדאיתא מרּבּוי ְְְֲֲִִִִִִִִֵָָָָָ
יצירה  ׁשלׁש20ּבספר ּבּתים, ׁשני ּבֹונֹות אבנים "ׁשּתי : ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָ

ּתבה  נעׂשה אֹותּיֹות ּדמּׁשּתי ּבּתים", ׁשּׁשה ּבֹונֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאבנים
ּדכׁשם  צרּופים, ׁשּׁשה אֹותּיֹות ּומּׁשלש צרּופים, ְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹּבׁשני
לאדם, מֹוׁשב ּבית ׁשּנעׂשה ּבהם נתחּדׁש אבנים ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבקּבּוץ
מסּדרֹות  אבנים ורק מֹוׁשב ּבית אינן מפּזרֹות ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻּדאבנים
ּבאֹותּיֹות  הּוא ּכן הּנה לאדם, ּדירה ּבית נעׂשה ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמהן
הׂשּכלה, איזה ּבעצמּה נֹוׂשאה אחת ּבתבה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהמצרפים
ורק  הׂשּכלה, ּבעצמן נֹוׂשאֹות אינן מפּזרֹות ְְְְְְְִֵַַַָָָָָֻּדאֹותּיֹות

ׁשּנֹוׂשאֹות  ּביחד ּתבֹות ּכּמה ּובפרט ּבתבה מחּברֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכׁשהן
ּדּבּור  ּכללּות הּוא אלקינּו" ו"עיר ׁשלם, ענין ְְְְְֱִִִֵֵַָָָָֹּבעצמן
ּוכמֹו "אלקים", ׁשם הּוא הּדּבּור ׁשּכללּות ְְְֱִִֵֶֶַָָֹהעליֹון,

"עיר 21ׁשּכתּוב  ׁשּנקרא הּדבר וטעם אלקים", "וּיאמר ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהעּקר  לפי הּוא יּקרא", הארץ כל "אלקי הלא ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹאלקינּו",
"עיר  נקראת ׁשּירּוׁשלים ּדכׁשם יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָהּוא
הּמקּדׁש ּבית היה ׁשּׁשם הערים מּכל ׁשּמבּדלת ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאלקינּו",
מבּדלים  יׂשראל נׁשמֹות ּכן הּנה הּׁשכינה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוהׁשראת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אדם, ּבני ועּמ",22מּׁשארי אני "ונפלינּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
ּכלים  הם יׂשראל ּדנׁשמֹות העּמים, מּכל חלּוקים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשהם

ּוכמאמר  ,יתּבר ׁשכינתֹו ּכל 23להׁשראת על אני "אלקּה ְְְְְֱֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹ
וזהּו עליכם", אּלא ׁשמי יחדּתי לא אבל ע ֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבאי

טעמא  ּומהאי ׁשּלנּו, אלקּה – "עיר ה אלקינּו נקרא ְְֱֱִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
והּתפּלה  הּתֹורה אֹותּיֹות ידי על יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָֹאלקינּו",

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,יתּבר לׁשבּתֹו מכֹון ּבתֹוכם"24הן "וׁשכנּתי ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ללמד  קבעּו ולכן מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבתֹו –25 ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

"נׁשמה" אֹותּיֹות "איתן"26מׁשנה אֹותּיֹות ּבעל 27ותניא ְְְְְִִִֵַַָָָָָ
נעׂשה  ידם ועל ׁשּבהם להיֹות אֹותּיֹותיהם, על ולחזר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפה
,יתּבר לׁשבּתֹו מכֹון להיֹות לאלקּות מׁשעּבדים ולּבֹו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶָָָֹֹֻמחֹו

אלקינּו". ּבעיר מאד ּומהּלל ה' "ּגדֹול ְְְְֱִֵֶָָֹֹֻוזהּו

ה' גדלות ניכרת ועי"ז אלקים, שם ע"י הנבראים ריבוי פשוטה, אחדות – הוי' א': פירוש
אין  העצמית לגדולתו כי "גדול", לה' לקרוא שייך אלקינו בעיר דוקא ב': פירוש לכל.

מושג. ואינו מהארה רק – מאין יש נק' הבריאה אליו. בטל הכל כי חקר,
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ראשונה,13) בהשקפה והסתירה, ח. פרק כג שער חיים עץ
לבוש  יביאו המתחיל דיבור ל[מאמר] ביאור אור בתורה מתורצת

מלכות.
ב.14) קטז, פסחים
כו.15) מ, ישעיה
מח.16) פרשה ריש רבה שמות
יד.17) כט, הימיםֿא דברי
ב.18) מח, תהלים
א.19) ה, ג חלק זוהר ראה
האריז''ל).20) נוסח פי על טז (משנה יב משנה ד פרק

פעמים 21) כמה הנשנה אלקים לויאמר כאן הכוונה כנראה,
שמים  ה' בדבר אשר העולם, נברא זה ידי שעל בראשית, במעשה

הוי'. ויאמר כן גם שנאמר ממה קשה לא ולכן – נעשו.
טז.22) לג, שמות
ד.23) כט, פרשה רבה שמות
ח.24) כה, שמות
שליט''א 25) אדמו''ר וחמי מורי כ''ק מכתבי קובץ ראה

שני. קובץ עדן] נשמתו [מהוריי''צ
המצוות 26) וטעמי ואתחנן פרשת להאריז''ל המצוות שער

הלימוד. הנהגת שער חיים עץ פרי שם. וויטאל חיים רבנו להרב

הטעם.ה. ומזה
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ּכתיב ‡ÌÓד) לפעמים ּומהּלל 28הּנה הוי' "ּגדֹול »¿»ְְְֲִִִִֵָָָָָֻ
ב' ׁשּיׁש הינּו חקר", אין ולגדּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַָֹֻמאד
ּבעיר  ּגדֹול הּוא "אימתי הּמאמר ּבבאּור ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָענינים
אלקינּו", "עיר ידי על הּוא ה' ׁשּגדֹול הא' ְֱֱִֵֵֵֶַָָֹֹאלקינּו",
והּנבראים  העֹולמֹות ּדהתהּוּות ה', ּגדּלת נּכר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻׁשאז
הּוא  ּדהוי' הוי', מּׁשם הּוא מּטה ּוצבא מעלה ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָּבצבא

מהּוה  ׁשם 29לׁשֹון ידי על הּוא ּבפעל ההתהּוּות א , ְְְְְִֵֵֶַַַַַַֹ
זה  ּבכל ּפׁשּוטה, אחדּות הּוא הוי' ּדׁשם והגם ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָֹאלקים,
ּברּבּוי  מעלה ּובצבא מּטה ּבצבא הּנבראים ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָנתהּוּו
ּדהוי' ואלקים, ּדהוי' הּיחּוד ידי על והּוא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהתחּלקּות,

חד  ּכּלא הרּבּוי,ו ואלקים נעׂשה אלקים ׁשם ידי ועל , ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
ּוכמֹו הוי', ּגדּלת נּכר אלקים ׁשם ידי ׁשעל ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻוהינּו

מאד 30ׁשּכתּוב  הּנבראים ּברּבּוי ה'" מעׂשי רּבּו "מה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
ׁשעּור, אין עד ׁשהן מדּבר חי צֹומח ּדֹומם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבפרטי
אלף  ק"פ מיכאל ּדמחנה עליֹונים ּבמלאכים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּובפרט

ו"אלף 31מחנֹות  מחנֹות, אלף קנ"ו ּגבריאל ּומחנה ,32 ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ
יקּומּון" קדמֹוהי רבון ורּבֹו יׁשּמׁשּוּנּה, ׁשּכל ז אלפין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּגּלּוי  ּוכׁשם אלקים, ׁשם ידי על הּוא הּזאת ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַֹֹההתחּלקּות
אפׁשר  אי אֹותּיֹות ׁשּבלא אֹותּיֹות, ידי על הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹהּׂשכל
הּוא  והּׂשכל לעצמֹו, אפּלּו ׂשכל ׁשּום התּגּלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַלהיֹות
ענינים, ּוברּבּוי התחּלקּות ּברּבּוי ּבאֹותּיֹות ּובא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָאחד,
ההׂשּכלה, מעלת מתּגּלה ּדוקא האֹותּיֹות ידי ּדעל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָוהינּו
היא  ׁשההתהּוּות היֹות ּדעם ואלקים, ּבהוי' יּובן ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ידי  ועל ּפׁשּוטה, אחדּות הּוא הוי' ׁשם הּנה הוי', ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָמּׁשם
ּגדֹול  הּוא "אימתי וזהּו ה', ּגדּלת נּכר ּדוקא אלקים ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשם
ּדזהּו ה', ּגדּלת נּכר ידֹו ׁשעל אלקינּו", ּבעיר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֻּכׁשהּוא
ּכׁשהּוא  ּגדֹול הּוא ּד"אימתי הּוא, הב' וענין הא'. ְְְְְִִֵֶַַָָָָָענין
רק  ּגדֹול, לקרֹותֹו ׁשּי ּדאימתי והינּו אלקינּו", ְְְְְֱִִֵֵַַַַָָָֹּבעיר
חקר", אין "לגדּלתֹו אבל אלקינּו, ּבעיר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָֹֻּכׁשהּוא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכלל, חקר אין העצמית "החקר 33ּדלגדּלתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכתיב  ּתמצא", ּדמּדת 34אלקּה הּגדּלה", הוי' ל" ְְְְְֱֲִִִַַַָָָָֹֻ

ּוכמאמר  ,ל ּובטלה טפלה ּגדּלתֹו35הּגדּלה "ּבמקֹום ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֻֻ
ענוה  היא עצמּה ּדהּגדּלה ענותנּותֹו", מֹוצא אּתה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֻׁשם

רז"ל  ּוכמאמר ,יתּבר לגּביו ׁשּיׁש36וׁשפלּות מי "מׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
אֹותֹו ּומׁשּבחים ּומהללים זהב, ּדינרי אלפים אלפי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָלֹו

ל  ּוגנאי ׁשפלּות ׁשּזהּו ּכסף", ּגדֹול ּבׁשל חכם ּוכמֹו גּביו, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבחכמת  הרפּואה ּבחכמת החכמֹות, ּבכל נעלה ְְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא
וחכם  יד אּמן הּוא זה ועם אלקּות, וחכמת ְְְְֱִֶַַַָָָָָֹֻהּתֹורה
הּמעׂשה  ּבחכמת אֹותֹו ּכׁשּיׁשּבחּו הרי הּמעׂשה, ְְְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבחכמת
הּוא  למעלה הּגדּלה ּדענין הּוא וכן לֹו, ּגנאי זה ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻהרי
ׁשאינֹו הינּו חקר, אין העצמית ּדלגדּלתֹו וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻענוה
ׁשם  הארת הּוא הוי'" "ּגדֹול ּדהּנה ּכלל, הּׂשגה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבבחינת
"ּומהּלל  וזהּו הּׂשגה, ׁשּי ּדבזה אלקים, ּבׁשם ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהוי'
הּוא  הוי' ׁשם עצם אבל וׁשבח, הּלּול ּבזה ׁשּׁשּי ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמאד",
הּוא  אלקּות לנּו ּׁשּנֹודע ּדמה מהּׂשגה, ְְְֱֵֶַַַַָָָָֹלמעלה
עצמּות  אבל אלקים, ׁשם ידי על הינּו ,יתּבר ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻמּפעלֹותיו
ּגדֹול  הּוא "אימתי וזהּו ּכלל, חקר אין סֹוף אין ְְֵֵֵֵֶֶַָָָאֹור
אבל  ּגדֹול, לקרֹותֹו ׁשּי ׁשאז אלקינּו", ּבעיר ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא
אּלה", ּברא "מי וזהּו חקר. אין העצמית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלגדּלתֹו
ּבׁשם  הוי' ׁשם הארת ידי על היֹותּה עם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשההתהּוּות,
ׁשהּוא  הוי' ׁשם מעצמּות היא ּבאמת אבל ְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹאלקים,

הּבריאה 37לבּדֹו ולכן מאין, יׁש להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
הּכל, מּמ והלא מּובן אינֹו ּדלכאֹורה מאין, יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹנקראת
ּבלּתי  הּוא סֹוף ואין הּכל ׁשּמּמ לפי הּנֹותנת היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַֹא
ׁשם  הארת ׁשהּוא אין – הא' מאין, יׁש נקראת לכן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּׂשג
עצמּות  הינּו מּׂשג, ׁשאינֹו אין – הב' אלקים. ּבׁשם ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהוי'
ׁשהּבריאה  וזהּו ּכלל, חקר לֹו ּדאין יתּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּגדּלתֹו

הּכל. ׁשּמּמ לפי מאין יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶַַֹנקראת
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תיקון 27) זוהר תיקוני ב. עמוד סוף רעח, ג חלק זוהר ראה
קי, ב חלק בזוהר זה דרך ועל תרכ''ז). ווילנא, (דפוס א מו, כא

ב.
ג.28) קמה, תהלים
בהקדמת 29) (הובא אגוז גינת וראה ט. פרק א שער פרדס

ערוך  ושולחן טור סא, פרק א חלק נבוכים מורה ד'), בית של"ה
ועוד. ה סימן אורחֿחיים

כד.30) קד, תהלים
קנה,31) א. קנד, ג (חלק בזוהר שאמרו מה פי על הּוא כנראה

קפיד  ולא אלף. קנ"ז אלף... קפ"ו כאן: להיות צריך כן ואם א),
שם. שבזוהר המאות מספר גם להעתיק

י.32) ז, דניאל פי על

ז.33) יא, איוב
יא.34) כט, הימיםֿא דברי
רמז 35) תהלים שמעוני בילקוט הגירסא פי (על א לא, מגילה

פחד  ד. משנה ד פרק אבות להרמב"ם המשניות פירוש תשצ"ד.
יח. יו"ד, עקב בחיי יז. יו"ד, עקב זוטרתי פסיקתא בערכו. יצחק
עקב. ופרשת קרח פרשת של"ה יב. פרק ג חלק הקודש עבודת
- לך בויתן זה שאומרים במקום - לך ויתן נוסח בהקדמה, ֶרוקח
זו  גירסא שדוקא הים באיי וראה ועוד. מגילה. על צופים שדה
מהדורא  ביהודא בנודע שנדחק למה צורך אין כן ואם - מדויקת.

כ). סימן אורחֿחיים תנינא
קצת.36) לשון בשינוי ב לג, ברכות
כ.37) סימן הקודש אגרת ראה

אחד.ו. יעמדו.ז.הכל לפניו רבבות ורבוא ישמשוהו, אלפים אלף
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שרי  לג' אחיזה תיתכן ושם למדות, מוחין שבין הגרון מיצר בינה, לבחי' מיצר – מצרים
דלבא  רעותא הכוונה. מעורר קול ע"י – מצרים יציאת בלב. התעוררות המונעים פרעה

אתהפכא. פועל –

אּלה",e‰ÊÂה) ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ¿∆ְְִֵֵֵֶֶָָָ
רק  ׁשּזהּו היֹות עם ההתהּוּות, ׁשהּוא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּמאּלה,
על  הּנה ּפנים ּכל על אבל אלקים, ׁשּבׁשם הוי' ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמהארת

ּבח  את יֹודעים ההתהּוּות הינּוידי אּלה, ׁשּברא הּמי ינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפׁשּוטה, אחדּות הוי', מעצמּות הּוא ההתהּוּות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָׁשאמּתת

מי  מצר הּוא מצרים ּבינה,38אבל ּבחינת הּוא – ּד"מי" , ְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
מצר  ּבבחינת הּוא "מי" ׁשּבחינת הּוא – מי" ְְִִִִִֵֵֶַַַַּו"מצר

מהאריז"ל  ּתֹורה ּבלּקּוטי ּדאיתא ׁשּמצרים 39והעלם, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לידת  ּדהּנה הּוא והענין הּגרֹון, מצר הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻּדקדּׁשה
ּדמנּוחה  חלּוקים מהּותים ּובהיֹותם מהּמחין, הן ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹהּמּדֹות
מרּגׁש, הם ּומּדֹות ּבּטּול, מהּותם ׁשּמחין ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֻוהתרּגׁשּות,
מצר  והּוא ּביניהם, ממּצע ׁשּיהיה ּבהכרח הּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלכן
ׂשכל  מּמהּות ּומתהּפ הּׂשכל ׁשפע מתעּלם ּדׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגרֹון,
מהּות  הּוא ּובּלב ׂשכל מהּות הּוא ּדבּמח מּדֹות, ְְִֵֵֶַַַַַֹלמהּות
ולא  ׂשכל מהּות לא אינֹו הּגרֹון ּדמצר ּובהּממּצע ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻמּדֹות,
זֹו ּובהתעּלמּות ּבהתעּלמּות, ׁשהּוא אּלא מּדֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַָמהּות
ׁשאנּו ּכמֹו מּדֹות, למהּות הּׂשכל מּמהּות ׁשּנהּפ ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהּוא
ּבהתּבֹוננּות  ּכׁשּמתּבֹונן ׁשּבּלב, ּבעבֹודה ּבחּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָרֹואים
התעֹוררּות  מּזה נעׂשה הּנה ּדאז ּבטֹוב, ּומּׂשיגֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָֹאלקי
אל  הּמח מן מּמׁש נמׁש אינֹו הרי הּלב, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוהתּפעלּות
ׁשּום  יׁש לא ּכאּלּו התעּלמּות יׁש ׁשּבאמצע אם ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהּלב,
ּבבחינת  ולא הּׂשגה ּבבחינת לא אינֹו ּדאז והינּו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹּדבר,
מן  הּמביאה היא זאת והתעּלמּות הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִַַַַָֹהתּפעלּות

ׁשּבּׂשכל  ּוכׁשם הּלב, אל ענין 40הּמח יׁש הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
ּומיּגע  הׂשּכלה איזה יֹודע האדם ׁשּכאׁשר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההׁשּתֹוממּות,
היגיעה  לאחר הּנה ּבהעיּון, עצמֹו להעמיק עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָאת
ׂשכל  אֹור ׁשּום יׁש ׁשּלא ּדהינּו לגמרי, מׁשּתֹומם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹוהעמק

ּבהענין  ּומעמיק חֹוׁשב הּוא ּבתחּלה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּכלל,
ׂשכל  אֹור ּגּלּוי ׁשּום יׁש לא ּובההׁשּתֹוממּות ּבֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹׁשּמעמיק
הּנה  החדׁשה, ההׂשּכלה לֹו ׁשּנֹופל הּוא ּדוקא ואזי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכלל,

ׁשּבההתעּלמ  הּוא זה ּכן ידי על הּנה הּגרֹון ׁשּבמצר ּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מקֹום  מּכל ׁשּזהּו להיֹות א הּלב, אל הּמח מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנמׁש
ּפרעה, ׂשרי ג' ׁשל אחיזה ּבזה להיֹות יכֹול ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהתעּלמּות

ׁשּבּצואר  ורידין וׁשט החמרּיּות 41קנה התּגּברּות והם , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּדמים, ּורתיחת ּוׁשתּיה ּבאכילה הּזה עֹולם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבעניני
הּלב, אל הּמח מן ימׁש ׁשּלא ּומעּכבים הּמֹונעים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֻׁשהם
זה  ּבכל היטב, ּבמחֹו ּומבינֹו אלקי ּבענין ׁשּמתּבֹונן ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּדגם
רֹואים  ׁשאנּו וזהּו אלקּות, על להתּפעל לּלב נמׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
מהתעֹוררּות  ּדמח ההתּבֹוננּות יֹותר הרּבה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּבנקל
מהּמּדֹות, למעלה הם ׁשהּמחין והגם הּלב, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוהתּפעלּות
ּבתפּלה  ה' ּבעֹובדי מאד ׁשּמצּוי רֹואים אנּו מקֹום ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹמּכל
ּבטֹוב  ּומּׂשיג ּומבין ּבהתּבֹוננּות הרּבה ׁשּמיּגע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשהגם
התעֹוררּות  נעׂשה אינֹו זה ועם ּבאמת, ּבמחֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּומתּפעל
נפׁשֹו התקּׁשרּות היא לזה והּסּבה הּלב, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָוהתּפעלּות
הּמֹונעים  ּפרעה ׂשרי ג' ׁשהם החמרּיים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלענינים
על  ּכן ּגם הּוא מהּמצר יציאה ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּומעּכבים,
הּגרֹון, ּדר הּלב מהבל ׁשּיֹוצא הּקֹול והּוא הּגרֹון, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָידי
ּדזהּו ּבּלב, ּגם נרּגׁש ׁשּיהיה ּפנימית הּכּונה מעֹורר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּקֹול
מּזה, ּגבֹוהה מדרגה עֹוד יׁש אבל מצרים. יציאת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָרק

ּדלּבא  רעּותא ענין אתהּפכא ח והּוא נעׂשה זה ידי ׁשעל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לנהֹורא  הּוא ט חׁשֹוכא ודעת טעם ּפי על ּדהעבֹודה , ְְְֲֲִִַַַַַָָָָ

אתּכפיא  ענין ּדרעּותא י ׁשּפֹועל העבֹודה אבל לבד, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
זה  ידי על הּכלים, הגּבלת מּגדר היציאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדלּבא

לנהֹורא. חׁשֹוכא אתהּפכא ְְְֲִִַָָָהּוא

כחות  בי"ד צ"ל הבדיקה בדיקה. צריך אין חמץ, בו נכנס שאין – הלב נקודת – מקום
ודעת, מטעם שלמעלה עבודה ע"י אתהפכא, – חמץ ביעור אתכפיא. וזהו הנפש,

י"ה. – הכתר פנימיות

מקֹום e‰ÊÂו) החמץ, את ּבֹודקין עׂשר לארּבעה "אֹור ¿∆ְְְִֵֶֶַָָָָָָ
ּבדיקה", צרי אינֹו חמץ ּבֹו מכניסין ְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבאלקּות  ּדנׁשמה עצמי ההתקּׁשרּות ׁשהּוא מקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

אינֹו ּובמילא חמץ ּבֹו מכניסין ׁשאין הּלב נקּדת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשהּוא
לידע  ּבדיקה צריכים הּמדרגֹות ׁשאר אבל ּבדיקה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָצרי
ּדמה  ּבמּׁשהּו, אּסּורֹו והחמץ ּברּוחנּיּות. חמץ ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמהּו
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ל[מאמר]38) ביאור וארא פרשת אור בתורה זה בכל ראה
שם. צדק להצמח התורה ובאור אמור. לכן המתחיל דיבור

נבאר 39) עתה כּו' ויהי המתחיל דיבור [מאמר] וישב פרשת
יוסף. סוד

המתחיל 40) דיבור [מאמר] שרה חיי פרשת חיים תורת ראה
משתאה. והאיש

שם.41) תורה לקוטי

הלב.ח. לאור.ט.רצון החושך הבהמית).י.התהפכות (הנפש התכופפות
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הּוא  הרי קּלה מציאּות איזה הּוא אם ׁשּגם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָּׁשהּוא,
מה  ראּו ּכמֹו לארּבעה 42חמץ, אֹור היא והּבדיקה , ְְְְְְִִֵַַָָָָָ

הם  עׂשר ּדארּבעה האלקית 43עׂשר, הּנפׁש ּכחֹות ְְֱִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
מסּפרם  ׁשּבכללּותם הּבהמית הּנפׁש ּבכחֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמתלּבׁשים
זהּו אמנם עׂשר. לארּבעה אֹור ּבכח הּוא והּברּור ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹי"ד,
ודעת  טעם ּפי ׁשעל העבֹודה ׁשהּוא לבד, החמץ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבדיקת
הּכפּיה  ׁשּפֹועל הּוא זה ידי ׁשעל והתּבֹוננּות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבהּׂשגה
הּוא  חמץ ּבעּור אבל הּבהמית, ּבּנפׁש ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָוהּבּטּול
ׁשּזהּו אתהּפכא, ּבבחינת וכל מּכל לגמרי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּמתּבּטל
למעלה  ׁשעל ּדכׁשם ּדלּבא, רעּותא ידי על ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדוקא

הּכתר 44נאמר  ּפנימּיּות ׁשּזהּו יּכרתּו", אֹויבי "וכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ואבּדֹון  הּבּטּול הּוא ׁשּמּׁשם סֹוף אין עצמּות ְֲִִֵֶֶַַַַָׁשהּוא

אחרא  ּוכמאמר יא ּדסטרא ּבארץ 45לגמרי, "ועברּתי ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש אּלא כּו', מלא ולא אני – כּו' ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹמצרים
ׁשּלהם  הּבּטּול היה זה ידי ּדעל ּובעצמֹו", ּבכבֹודֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

הרי  הּדבר, ּגמר היה ּבכֹורֹות ּדבמּכת וכּידּוע ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָלגמרי,
ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידי על ּדוקא ְְְְְִֵֶַַַַָָָזה
ּבעבֹודה  ּגם הּוא ּכן הּנה סֹוף, אין עצמּות ְְֲִִֵֵֵַַַָָּבחינת

וה  ּבעּור ּדלּבא ׁשּיהיה רעּותא ידי על הּוא החמץ ׁשּבתת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּבדיקת  וזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהיא
מּלּוי  מחסֹורֹו, ּדי י', ד' ּבחינת עׂשר ּבארּבעה הּוא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָחמץ
הּוא  ׁשהּמּלּוי ההׁשּתלׁשלּות ּבמדרגת ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהחּסרֹון,
ּבחינת  הּמחין ּגּלּוי ידי ּדעל והינּו ּומקֹורֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָֹמּׁשרׁשֹו
חמץ  ּובעּור אחרא, סטרא ּדאתּכפיא הּוא מצרים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָיציאת
סֹוף  אין אֹור ּפנימּיּות מּבחינת הינּו י"ה, מּבחינת ְְְְִִִִִִֵַַַהּוא
ּבחינת  וזהּו הׁשּתלׁשלּות. ּומקֹור מּׁשרׁש ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹׁשּלמעלה

ּכתר  ּבגימטרּיא הּוא הראׁשֹון ּדבּיֹום והּוא 46ראׁשֹון, , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
ּבחינת  עׂשר ּבחמּׁשה עּקרֹו ולכן הּכתר, ּפנימּיּות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבחינת
ּפי  ׁשעל ּבי"ד, הּוא הּבעּור ּגם הּנה מקֹום ּומּכל ה', ְִִִִֵֶַַַָָי'

ראׁשֹון, נקרא ְִִַָָהּתֹורה

וכן  אחת, במדרגה נמשכות התורה ע"י אבל מצה, באכילת דרגות ב' היו מ"ת לפני
הראשון". ד"ביום גילוי יש י"ד ביום כבר שאור בהשבתת

ÌLÎe מדרגֹות ב' יׁש הרי ׁשּקדם 47ׁשּבמּצה הא' , ¿≈ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכן  ועל אתּכפיא, ּבחינת הּוא ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָחצֹות,
מחּמּוץ  ׁשמירה צריכה זֹו ׁשּמּצה עני", "לחם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנקראת

נאמר  זה ועל לבד, אתּכפיא ּבחינת רק ׁשהיא 48מאחר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשאחר  הּמּצה היא הב' והּמּצה הּמּצֹות", את ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָ"ּוׁשמרּתם

נאמר  זה ׁשעל הסּפיק 49חצֹות, ׁשּלא חמץ", לא "ּכי ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא ענין הּוא ּובעבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָלהחמיץ,

אֹומרים  על 50ואנּו מה, ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו זֹו "מּצה ְְְִִֶַַַָָָָ
עד  להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּום
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה
חצֹות, קדם הּוא אֹוכלים ׁשאנּו מּצה והלא ְְֲֲִֶֶַַָָָָֹֹּוגאלם",

חצֹו אחר היה ּוגאלם הּמלכים מלכי מל ואיוגּלּוי ת, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הסּפיק  ׁשּלא ׁשם "על חצֹות קדם אֹומרים ְְֲִִִֵֶֶַָֹֹאנּו
ׁשּקדם  הּוא הענין א חצֹות, אחר היה ׁשּזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהחמיץ",
הּנה  ּתֹורה מּתן ידי ועל מדרגֹות, ב' זה היה ּתֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמּתן

נמׁש חצֹות קדם ׁשּגם הינּו אחת, מדרגה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹנעׂשה
הּמּצה  על אֹומרים אנּו ּכן ועל חצֹות, ּדאחר ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּגּלּויים
ׁשּיׁש להחמיץ, הסּפיק ׁשּלא ׁשם על ׁשהיא חצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּקדם
הּוא  ּכן הּנה מּצה ּבאכילת ׁשהּוא ּוכמֹו הּמדרגֹות, ב' ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּבּה
ידי  על ׁשּזהּו ׁשהּבעּור היֹות ׁשעם ׂשאֹור, ּבהׁשּבתת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָּגם
מקֹום  מּכל ט"ו, ּביֹום הּוא עּקרֹו הּנה ראׁשֹון ְְִִִִִֵַָָָּבחינת
הּתֹורה  ידי ׁשעל והינּו לבעּור, י"ד יֹום ּגם מרּבה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהּתֹורה
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ראׁשֹון, ּבחינת ּגּלּוי יׁש י"ד ּביֹום ּגם ְְְִִִִֵֵֶַַָהּנה
עׂשר  לארּבעה "אֹור וזהּו עׂשר". ּבארּבעה ְְְְְִֶַַָָָָָָָָָ"ּבראׁשֹון
אּסּורֹו וחמץ חמץ, מהּו לידע החמץ", את ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבֹודקין
היא  והּבדיקה יּמצא, ּובבל יראה ּבבל ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמּׁשהּו
העבֹודה  והיא אדם, נׁשמת ה' ּדנר הּנר אֹור ידי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָעל
ׁשהיא  חמץ ּבעּור להיֹות וצרי מסּפיק ואין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדאתּכפיא,
חׁשֹוכא  אתהּפכא להיֹות ּדלּבא ּדרעּותא ְְְְְֲֲִִִִַָָָָָָהעבֹודה

ְִָלנהֹורא.
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סוף 42) בהר פרשת תורה בלקוטי שמבואר מה פי על יובן
ודבר  יש שעושה מ"ה ראו שבתותי: את המתחיל דיבור [מאמר]
דסטרא  גשמיות היש והתהוות השתלשלות שורש והּוא מהביטול,

לשונו. כאן עד אחרא.
(אור 43) הבהמית. ונפש האלקית דנפש מדות לשבעה הכוונה

יש  - כוחות עשרה מונה שאינו ומה תרצ "ד). עשר, לארבעה
זוהר  כן גם וראה קנים. ז' בת שהיא במה המנורה מדרושי להעיר

ב. רד, א חלק
הפסוק:44) והתחלת  ח. ה, דקאי ˙¯ÌÂמיכה צריך, על  ידך

ביאור  תורה בלקוטי שכתוב כמו הכתר ופנימיות כתר, על

ד. סעיף חוקת זאת המתחיל דיבור ל[מאמר]
ח.45) כז, דברים ספרי
עצרת 46) השמיני ביֹום המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי

ה. סעיף כנישין כו'
דיבור 47) [מאמר] צו פרשת תורה בלקוטי זה בכל ראה

ימים. ששת המתחיל
יז.48) יב, שמות
לט.49) יב, שמות
פסח.50) של הגדה

לקדושה).יא. (המנוגד האחר הצד של
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w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.ÁÏdpy miray oak ip` ixd :'ixfr oa xfrl` iax xn`
oa dyxcy cr ,zelila mixvn z`ivi xn`zy izikf `le

.`nefואף־על־ גדול, למדן היה עזרי' בן אלעזר רבי
היינו  "זכיתי" זכיתי". "ולא לומר התבייש לא פי־כן
הוא  דרגה באיזו ידע עזרי' בן אלעזר רבי בירור.

"לא נ  ובמה "זכיתי" במה ידע הוא בעבודה, מצא
הוי' עובד הוי'. עובד אצל להיות צריך כך זכיתי".
לו  אסור בעבודה. הוא היכן תמיד לדעת צריך
זכיתי". ב"לא ולא ב"זכיתי" לא עצמו, את להטעות
ובאופן  ידועים להיות צריכים באמת, הוי' עובד אצל

זכיתי". "לא ושל "זכיתי" של הקווים שני  יסודי
זכיתי", ה"לא מאד כאב עזרי' בן אלעזר לרבי
גדול  במימד זכיתי" "ולא תורה של ביהודי יהיה מדוע
זכיתי  "ולא מדוע הענין את לעצמו והבהיר כזה,
הן  "מצרים" בלילות", מצרים יציאת שתאמר
'בירור  המדות'. 'בירור היא מצרים" "יציאת ה'מדות',
של  השלימות דוקא. ה'מוחין' על־ידי הוא המדות'
מעשר. כלולה ומדה מדה שכל היא המדות' 'בירור
במספר  הן השלימות בתכלית שהן כפי המדות שבע
יין  הבינה, מצד "יין" נקראות הן שאז שבעים,
עזרי' בן אלעזר שרבי מה וזהו שבעים. בגימטריא

שנה" שבעים כבן אני "הרי איזו 15אומר, לכאורה .
מצרים  יציאת ש"תאמר לענין לׁשנים יש  ִ ָשייכות
אומר  עזרי' בן אלעזר רבי הוא: הענין אלא בלילות",
"שבעים" לא שנה", שבעים כבן אני "הרי עצמו  על

" רק שאני ולהיות ב'מדות', ׁשלמּות שהיא oakממש ְ ֵ 
מצרים  יציאת שתאמר זכיתי "ולא לכן – שבעים"

בלילות".
שדרשה nef`עד oa זומא בן מדוע דבר של טעמו .

שבן  כידוע שבבדידות, המעלה מפאת זה הרי – ידע
בבדידות. נוהג היה זומא

.ËÏ.zelild `iadl - jiig ini lk ,minid ± jiig ini
ללילות. וגם לימים גם זומא בן מתכוון ב"להביא"
הימים, להביא  חייך" "ימי אומר: היה כאילו כלומר,
פירושו  "להביא" הלילות. להביא  חייך" ימי "כל
בימים, חיּות להכניס הימים", "להביא להכניס,
להביא  חייך, ימי "כל יהודיים. ימים יהיו שהימים

לילות הליל  יהיו שהלילות בלילות, חיּות להכניס – ות"
יהודיים.

.dfd mlerd - jiig ini :mixne` minkge החכמים
ובלילות  בימים רק שלא זומא, בן על מוסיפים
ולילות  ימים יהיו שהם חיּות להכניס צריכים

העולם־ עניני בכל חיּות להכניס יש אלא יהודיים,
יהודי. יהיה שהעולם־הזה הזה,

מהעולם־הזה  לגמרי שונה היהודי, העולם־הזה
אדמו"ר  אאזמו"ר כ"ק שהוד הידוע כסיפור הגויי,
בראיה  הסביר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש
לבין,  יהודי עולם־הזה שבין ההבדל את מוחשית

הגויי. עולם־הזה להבדיל,
ושיחקו  קטנים ילדים אז היו ואבי, רז"א הדוד

ולמד. הסבא ישב שם בגן,
ראה  זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק
להם  קרא ביניהם. ומתווכחים טוענים שהילדים
לומר. והתביישו מתווכחים, הם מה על ושאלם
שהם  סיפרה אתם, שהיתה לאה, דבורה אחותם
שב'לקוטי  המלמד, שלום ר' שאמר מה על התווכחו

של 16תורה' המדות טבע בין הבדל שקיים כתוב,
גוי. של להבדיל, לבין,  יהודי

לא  הבין, לא החמישית בשנתו אז בהיותו אבי,
אך   לו הסביר רז"א הדוד כזה, הבדל שקיים האמין

הסברו. את קיבל לא הוא
ושאלו: בנציון המשרת את אאזמו"ר כ"ק ויקרא

היום? אכלת 
אכלתי. כן ויאמר:

טוב? אכלת האם 
ברוך־השם. ׂשבע, – ענה – טוב פירוש  ַ ֵ ָמה

עוד. אותו שאל אכלת? מה ולשם 
לחיות. כדי והשיב :

חי? אתה מה ולשם 
הקב"ה. של רצונו ולקיים יהודי להיות שאוכל כדי

נאנח. והמשרת
איוואן  הערל את לי שלח לו: אמר אאזמו"ר  ֵ ָכ"ק

בחצר). משרת (שהיה
היום? אכלת אאזמו"ר: כ"ק שאלו איוואן, כשבא

ענה. – כן
טוב? אכלת האם 

כן.
אוכל? אתה מה ובשביל 

שאחיה. כדי
לחיות? צריך אתה מה ובשביל 

תרגימא. מיני ולאכול משקה לשתות שאוכל כדי
בטבעו  יהודי אתם, רואים לבניו: רבנו ויאמר
יהודי  להיות שיוכל כדי לחיות ועליו לחיות, כדי אוכל
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קראו.15) כן על סד"ה לתו"א הוספות ס"ב.16)ראה ישראל קדש ד"ה לקו"ת ראה
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הוא  לכך, אנחה מוסיף ועוד הקב"ה, של רצונו ולקיים
ואילו  הטהורה. האמת כפי הוא אין שעדיין מרגיש
תרגימא  מיני ולאכול משקה לשתות כדי חי  ֵ ָהערל
את  בנפשו שמצייר מהתענוג הנובע חיוך ומחייך,

התכלית שהן והשתיה בעיניו.האכילה
ושאר  לאכול כדי חי הוא – הגויי העולם־הזה
לעבוד  כוח שיהיה – היהודי העולם־הזה הגוף. עניני

ומצוות. בתורה ה' את
עניני  בכל חיּות להכניס  חייך" "ימי וזהו

העולם־הזה.
.Ó.giynd zenil `iadl - jiig ini lk פירושים שני

שמשיח  כפשוטו, המשיח" לימות "להביא א) בכך:
להתבונן, צריכים בעולם־הזה שישנו דבר בכל יבוא.
לימות  "להביא ב) יבוא. משיח כאשר יהיה הוא כיצד
דהוי  שנין אלפי "שיתא של הגלות שבימי המשיח",

שהן 17עלמא" העבודות, בכל הכוונה להיות צריכה
בגלות  להיות יכולים הרי המשיח". "לימות תבאנה
היא  הגלות של האמיתית שהתכלית לדעת ולא
היא  כשלעצמה שהגלות חושבים אלא הגאולה,
ככל  נהיה שלא רק רוצים הגלות, עם מרוצים תכלית,

רוצים. לא הגלות מן לצאת אבל הגוים,
כאלה  א) מהגלות: לצאת באי־הרצון אופנים שני
את  מחשיבים הם גלות, שזה חושבים שאינם

בשאר  שהדבר כפי כשלהם, חיים הם בהן המדינות
הם  בגאולה, מאמינים הם ואין המדינה, תושבי
משיח  על־ידי הגאולה וביעודי ובתורתו בה' כופרים
מדינות  הן המדינות שכל שיודעים כאלה ב) צדקנו.
אך  הגאולה, של הנביאים ביעודי ומאמינים גלות, של
כשהם  גם לילדיהם, האמת את לגלות מתביישים הם
צדקנו  משיח את ישלח שהשי"ת מאמינים עצמם

שלימה. בגאולה ישראל עם את לגאול
שלימה  באמונה המאמינים יהודים סוג ישנו
ה'בעל־ על הלב  להם כואב אך המשיח, בביאת
את  ויעלה יבוא כשמשיח שלהם. המבוססת בית'יות
הבתים  עם יעשו הם מה – ישראל לארץ ישראל עם
בוודאי  הרי ומבנותיהם, מבניהם ייפרדו כיצד שלהם,
הטובים  ידידיהם ואת עסקיהם את ישאירו שלא
יחד, ושותים אוכלים הם שאּתם העולם אומות  ָ ִמבין
בביאת  המאמינים אלה מבין גדול חלק גם ממילא
מה  לשם הדבר, יהיה שבימיהם רוצים אינם המשיח

א  צריכים מההיפרדות הם והבלבולים הדאגות ת
ומילדיהם. מבתיהם

להביא   חייך ימי ש"כל החכמים דעת וזוהי
של  התכלית את לדעת צריך יהודי המשיח", לימות

המשיח. לביאת לזכות להשי"ת ולהתפלל הגלות

b"yz'd gqtd bg ,ipyd xcq
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א.17) ט, ע"ז א. לא, ר"ה ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

yhiee`aeila dycg gex - 'e wxt

נושאי  אלה היו שהפעם אלא בנימין לבין וולף בין בידידות ליובאוויטש חזתה שוב
צבי  של בנם - שהם הקדוש, הסנדלר וולף, ר' ושל הנסתר, הצדיק בנימין, ר' של שמותיהם
השנים  הראשון. וולף ר' של המיותם ובנו הראשון, בנימין ר' של יורשיו בריינא, ולאה ְִַַאריה
עליהם. הייתה העיר כל גאוות בשקידה. ולמדו מצוינים כישרונות גילו שניהם יחד. וגדלּו ְְָלמדו

כרב  אז ששימש מי שלמה, שלום רבי הגאון אל אריה צבי הביאם הנערים בגרו כאשר
עלֿמנת  יוסף, רבי העילוי לבנו, ומסרם הנערים את מאד שיבח הרב להּבחן. ליובאוויטש, ְִֵָהעיירה 
העיירה. כרב כיסאו על עלה יוסף רבי ובנו שלמה, שלום רבי נפטר קצר זמן כעבור ללמדם.

ויותר. יותר בלימודיהם והתעלו והלכו יוסף, ר' אצל ללמוד המשיכו הנערים

לשירתו  שהאזין הקהל בכינור. יפה מנגן וגם יפה מזמר היה בנגינה. גם הצטיין ֵַבנימין
שבהן. מצּויה הבלתי הערבּות מן מאד מתלהב היה ְֵַָָולנגינתו
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והגיעו  בגרו כאשר ליובאוויטש. של רבה יוסף, רבי אצל ווולף בנימין למדו שנים ארבע
את  השיאו לוולף עבורם. מתאימים  לשידוכים בריינא ולאה אריה צבי דאגו השידוכים לעונת

שרה. בתם

תושבי  לכל גם כיֿאם להורים רק לא משמח מאורע היוותה ושרה וולף של חתונתם
בשירתו  בה הנעים בנימין בחתונה. השתתפה קטן, ועד למגדול כולה, העיירה ואכן ליובאוויטש.

ונגינתו.

להיווכח  במיוחד בא אשר ליובאוויטש, שמסביבת הפריצים מן אחד גם נכח חגיגה באותה
של  מנגינתו מאד התרשם הפריץ בנימין. של נגינתו טיב על לאוזניו שהגיעו השמועות באמיתות 
צבי  של לביתו רץ שלח הסביבה, לפריצי בביתו מסיבה מסוים, זמן כעבור ערך, וכאשר בנימין,

בנגינתו. לאורחיו וינעים במסיבה יופיע שבנימין בדרישה אריה

המעלה. רמי האורחים לפני וניגנו שרו ויחד גילו בני מחבריו כמה עם למסיבה הופיע בנימין
נפשו  חשקה המידה, על יתר שתוי שהיה הפריצים, לאחד וסבאו. זללו שעה אותה ישבו הללו
חבית  גבי על וינגן חיה בעור לבוש יופיע שבנימין דרישה והעלה בנימין, של חשבונו על ללעוג
לעשות  נאלץ ובנימין לכך, מיד הסכימו הגונה, במידה הם אף שהשתכרו הפריצים, שאר הפוכה.

ההוללי  הפריצים לשמחת רצונם, ם.את

כואב  בלב הנערץ. העילוי בנימין של העדינה נפשו על הדבר השפיע כמה עד לשער ְֵֵַָנקל
בכך. הסתפקו לא הללו ברם, הגויים. בעיני יהודים של רגשותיהם חשובים כמה עד מבשרו ָָחזה
את  לבדר איך עצות השיכורים הפריצים טיכסו  ולילות, ימים כמה שנמשכה החינגה, במהלך
ולפקוד  מים חבית למלא מבנימין: להתלוצץ רעיון מהם אחד של בדעתו עלה ואז יותר, עצמם
לעשות  נאלץ שבנימין מובן הנאספים. לפני ולשיר בכינור לנגן וממנה לתוכה להיכנס בנימין על
אכזריותם  של קרבנה היה הוא האומללה. ה"הופעה" את לבצע בידו עלה גדולים ובמאמצים כן,

הפריצים. של המפורסמת

בליובאוויטש  בית בנה הוא בנימין: כלפי הערכתו לגלות המארח הפריץ לנכון מצא זאת, עם
כמתנתֿנישואין. לבנימין והעניקו

אביו. שולחן על סמוך והיה יוסף, רבי העיר, רב אצל ללמוד בנימין המשיך נישואיו לאחר

ועורך  המקום את עוזב היה לפעם מפעם מקורית: בדרך ללכת נטייה לגלֹות החל יוסף ְֵֵַרבי
רבנותו  כס אל מכן לאחר וחוזר השנה, מחצית משך לעיר מחוץ שוהה היה הוא "גלות".

מקומו. את ממלא בנימין  תלמידו היה זו תקופה במשך בליובאוויטש.

כשאביו  הנפש, במנוחת העבודה ועל התורה על בינתיים ישב בנימין רבי שנים, עשר עברו
חי, לכל חיים שבק בנימין] רבי של [=אביו אריה שצבי השעה הגיעה ברם, צרכיו. כל לו מספק

תצ"ו. בשנת בערך זה היה פרנסה. ללא נשאר בנימין ור'

עתה  "עד להם: ואמר הקהל ראשי את העיירה, של רבה יוסף, רבי אליו הזמין עת אותה
את  דעתי על למנות לעצמי והרשיתי ספורים, חדשים של גלות לפעם מפעם לערוך נוהג הייתי
לא  של ממושכת גלות לערוך אני מתכונן עתה אך אלה. קצרות לתקופות כממלא ֿמקומי תלמידי 
כזו. ארוכה לתקופה ממלאֿמקומי את דעתי על שאקבע הצדק מן זה ואין ימים, משנתיים פחות

היעדרי". לתקופת הרב את בעצמכם לבחור אפוא, עליכם,
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הקהל  ראשי הסכימו - הדעות לכל ליובאוויטש של רבה להיות ראוי היה בנימין שר' כיוון
הרב. מקום את הוא ימלא הפעם שגם

העיר  מן היעדרו תקופת שבמשך בנימין מרבי יוסף רבי ביקש ליובאוויטש, את עזב בטרם
ורבי  לכך, הסכים בנימין רבי יוסף. רבי של ובתו אשתו לפרנסת כרב משכרו חלק הוא יפריש

יותר. קל בלב לגלותו יצא יוסף

שרבי  באמרו הרבנות, משרת את לקבל רצה לא השנתיים כתום מגלותו יוסף רבי חזר כאשר
יותר לכך מתאים החדש בנימין מרבם רצון שבעי ליובאוויטש שתושבי העובדה לאור ובמיוחד

רבי  את למנות פהֿאחד הקהילה אנשי החליטו - יוסף? רבי יעסוק אפוא, במה, יתירה. במידה
בשער. ומוכיחּה העיירה כ"מגיד" יוסף

המגידים  מן לגמרי שונה בדרך צעד הוא ומקורית. חדשה בדמות כ"מגיד" עתה התגלה יוסף ר'
מופיעים  היו דאז, היהודים ועיירות ערי שאר כבכל בליובאוויטש, תקופה. אותה של והמוכיחים 
מייסרים  היו אחיד: בצביון דרשותיהם את משמיעים כולם שהיו בשער, ומוכיחים מגידים תכופות
ואת  הגיהנום את ומפורטים קודרים בצבעים בתארם שומעיהם, על אימה ומטילים הציבור את מאד
הן  המדרש, בית וחלל בבכי, פורץ הציבור היה תכופות לחוטאים. המצפים והעינויים העונשים

ונשים. גברים של בכי וקולות באנחות מתמלא היה הנשים, בעזרת והן האנשים בעזרת

מפיו  נפלטה לא אחת קללה אף לחלוטין. שונה הייתה החדש, המגיד יוסף, רבי של דרכו
החבלה  מלאכי על או החוטאים, עונש ועל הגיהנום על כלל דיבר לא הוא דרשתו, כדי תוך
ומקיימי  תורה ללומדי הצפון הטוב רב על לדבר העדיף זה במקום בבעליֿעבירה. טיפולם ודרכי
טוב  שבעשיית מוסיף והיה והטוב, האהבה דרך על החיוב, צד על רב דגש שם היה הוא מצוות ,

עצמו. לבורא גם רוח נחת גורמים

שומעיו. לב את יוסף רבי שבה ובהם דופן, יוצאי דיבורים אלה ָָהיו

כיֿאם  הבריות, את המפחיד הנקמות אֿל על דיבר לא הקב"ה, על יוסף רבי דיבר כאשר
ישרה, בדרך ולהוליכם ברואיו עם להטיב שחפצו והטוב, האהבה מקור חסדים, וגומל הרחמן על
של  לעומקם שנכנס בכך הצטיין גם יוסף רבי בטובה. ויחיה הרעה מדרכו ישוב שהחוטא ורצונו

עמוקים. רעיונות מהם מסיק היה הוא מעמיקה. בדרך והסבירם ז"ל, חכמינו מאמרי

היהדות, יסודות מהוות שתיהן כי אם ה', ליראת קודמת ה' שאהבת לומר רגיל היה יוסף רבי
שני. מצד תירא" אלקיך ה' ו"את אחד מצד אלקיך" ה' את "ואהבת
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תש"ה  ניסן, ד' ב"ה,

ברוקלין 

שי' מוהרמ"ל אי"א וו"ח ידי"ע

וברכה! שלום

ונהניתי  באיחור, קבלתי העבר לחודש מכ"ז מכתבו

כאלו  במחזות נוכח להיות הייתי ומאושר במאד, מתוכנו

ומהרושם  שי', אנ"ש מהתועדות זה, במכתבו האמורים

עניני  תערובות בלא חסידות לשם בהתועדות שעשה הטוב

ומגבית... כספים

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח.
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‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»

."‰NÚz" ‡ÏÂ - "‰NÚz" ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ≈»∆¿…«¬∆ְְֲִֵַָָ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר ּכיֿאם מיחדת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻהתעּסקּות

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז – ««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ

'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי – «««»«ְֲִִִֵֶַַַֹ

קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה הּׁשּבת יֹום ּוכׁשּמּגיע ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ'ׁשּבת',

ׁשּבתֹון'. ַַַָ'ׁשּבת

éðùìàø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬
ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa ýåýé§Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬

:äãeäéàìäîëça íéýìû çeø Búà àlîéå §¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²
:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúaáìáLçìå ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«§©§−Ÿ

:úLçpáe óñkáe áäfa úNrì úáLçî©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
âìúBNrì õr úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−



ipyרמו - el - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úáLçî úëàìî-ìëaãìBaìa ïúð úøBäìe §¨§¤¬¤©«£¨«¤§−Ÿ¨©´§¦®
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeääìàlî ¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«¦¥̧

| Løç úëàìî-ìk úBNrì áì-úîëç íúàŸ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
éðMä úrìBúa ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²
:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åìàLéà | ìëå áàéìäàå ìàìöá äNrå§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À
-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNrì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

âøLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
Lãwä úãár úëàìîì ìûøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤
äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúà úNrì©«£´Ÿ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈

:ø÷aa ø÷aaãúà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå ©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−
Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk̈§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−

:íéNò änä-øLàäøîàl äLî-ìà eøîàiå £¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåäLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À
äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáriå©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNré-ìà©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬

:àéáäî íräæ-ìëì íiã äúéä äëàìnäå ¨−̈¥«¨¦«§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨
:øúBäå dúà úBNrì äëàìnäñçeNriå ©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«©©«£¸

øNr ïkLnä-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë̈£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½

:íúà äNr áLç äNrî íéáøkèCøà §ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤
áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úréøéä-ìëìéúçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå §¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§®̈¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwäáéúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNr úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNr̈¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìläâééñø÷ íéMîç Nriå ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´
øaçéå áäæúçà-ìà úçà úòéøéä-úà ¨®̈©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ

à ïkLnä éäéå íéñøwa:ãçôãéúòéøé Nriå ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ
úòéøé äøNr-ézLr ïkLnä-ìr ìäàì íéfr¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ

:íúà äNråèìL úçàä äréøéä CøàíéL ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ
úçàä äréøéä áçø úBnà òaøàå änàä«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®

:úréøé äøNr ézLrì úçà äcîæèøaçéå ¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²
úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ

:ãáìæéäréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå §¨«©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈
-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna äðöéwä©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNçééñø÷ Nriå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«

èéíéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nriå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìrîìî íéLçz úøò äñëîeñëNriå ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨©©¬©

:íéãîr íéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
àëänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà øNr¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈

:ãçàä Løwä áçøáëãçàä Løwì úãé ézL −Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈
éLø÷ ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬

:ïkLnäâëíéøNr ïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈¤§¦´
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ãë-éðãà íéraøàå §¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ©§¥

íéðãà éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLäëòìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

íéøNr äNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬
:íéLø÷åëíéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå §¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À

Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤
:ãçàäæëäML äNr äné ïkLnä éúkøéìe ¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬
:íéLø÷çëúòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe §¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäèëähîlî íîàBú eéäå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¨´«£¦»¦§©¼¨¼
úrahä-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©



רמז iyily - fl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì äNr ïk úçàäì íäéðL:úrö÷nä éðL ¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ
ìøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈

Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤
:ãçàäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½
íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ

:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâì-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤
äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−

:äöwä-ìàãì-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤
-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr íúòaè©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤

:áäæ íçéøaääìúìëz úëøtä-úà Nriå ©§¦¦−¨¨«©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤
áLç äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²

:íéáøk dúà äNråìéãenr äraøà dì Nriå ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´
íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½

:óñë-éðãà äraøàæììäàä çúôì Cñî Nriå ©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤
LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëzäNrî øæLî §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¥−

ø:í÷çìätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenr-úàå Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈

:úLçðôæìàéör ïøàä-úà ìûìöa Nriå §«¤©©¯©§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´
Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½

:Búî÷ éöçå änàåáúéaî øBäè áäæ eätöéå §©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦
:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîeâòaøà Bì ÷öiå ¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´ŸÀ©§©Æ

úòaè ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäãíúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈
:áäæäúòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå ¨¨«©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:ïøàä-úà úàNì ïøàäåáäæ úøtk Nriå ¨«¨®Ÿ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè̈®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

æíúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL Nriå©©²©§¥¬§ª¦−¨®̈¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMîçäfî äöwî ãçà áeøk ¦§¥−§¬©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½

äNr úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬
éðMî íéáøkä-úàáéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷ ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

èíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³

åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®
:íéáøkä éðt eéä úøtkä-ìàôéNriå ¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«©©¬©

änàå Bkøà íéúnà íéhL éör ïçìMä-úà¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø:Búî÷àéáäæ Búà óöéå ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¬Ÿ−¨¨´

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäèáéBì Nriå ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©©̧©¬
Bzøbñîì áäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−

:áéáñâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå ¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåè-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤

úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör íécaä©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨®̈¨¥−
:ïçìMä-úàæè-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå ¤©ª§¨«©©¹©¤©¥¦´£¤´©

åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúør÷-úà ïçìMä©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈
:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä-úàåô §¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(442 'nr a g"nyz zeiecreezd)

Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

הארֹון  ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּו'בלי

ּבּתֹורה אֹותּיֹותיה ÎaL˙·מֹופיעה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ִַָָ∆ƒ¿»ְְְִִִֶֶֶֶַָֻ

מּתֹורה  לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו העבּדה ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻותיבֹותיה;

‰t ÏÚaL עֹוד ּבּה ּולחּדׁש להֹוסיף ונּתן ּגבּול, לּה ׁשאין , ∆¿«∆ְְְְִִֵֵֶַָָָ

ָועֹוד.

éùéìùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨

:eéä äpnî äéçøôeçéíéàöé íéð÷ äMLå §¨¤−¨¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−
ìL äécvîãçàä dcvî äøðî éð÷ | äL ¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈

ìLe:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLèéìLäL §¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´
çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéráâ§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼

ìLeøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ
ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôeàëäpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨

çz øzôëå-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú §©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©
ì äpnî íéðwä éðLíéàöiä íéðwä úLL §¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−

ipy - el - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úáLçî úëàìî-ìëaãìBaìa ïúð úøBäìe §¨§¤¬¤©«£¨«¤§−Ÿ¨©´§¦®
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeääìàlî ¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«¦¥̧

| Løç úëàìî-ìk úBNrì áì-úîëç íúàŸ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
éðMä úrìBúa ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²
:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åìàLéà | ìëå áàéìäàå ìàìöá äNrå§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À
-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNrì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

âøLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
Lãwä úãár úëàìîì ìûøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤
äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúà úNrì©«£´Ÿ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈

:ø÷aa ø÷aaãúà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå ©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−
Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk̈§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−

:íéNò änä-øLàäøîàl äLî-ìà eøîàiå £¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåäLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À
äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáriå©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNré-ìà©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬

:àéáäî íräæ-ìëì íiã äúéä äëàìnäå ¨−̈¥«¨¦«§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨
:øúBäå dúà úBNrì äëàìnäñçeNriå ©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«©©«£¸

øNr ïkLnä-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë̈£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½

:íúà äNr áLç äNrî íéáøkèCøà §ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤
áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úréøéä-ìëìéúçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå §¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§®̈¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwäáéúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNr úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNr̈¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìläâééñø÷ íéMîç Nriå ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´
øaçéå áäæúçà-ìà úçà úòéøéä-úà ¨®̈©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ

à ïkLnä éäéå íéñøwa:ãçôãéúòéøé Nriå ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ
úòéøé äøNr-ézLr ïkLnä-ìr ìäàì íéfr¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ

:íúà äNråèìL úçàä äréøéä CøàíéL ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ
úçàä äréøéä áçø úBnà òaøàå änàä«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®

:úréøé äøNr ézLrì úçà äcîæèøaçéå ¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²
úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ

:ãáìæéäréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå §¨«©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈
-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna äðöéwä©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNçééñø÷ Nriå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«

èéíéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nriå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìrîìî íéLçz úøò äñëîeñëNriå ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨©©¬©

:íéãîr íéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
àëänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà øNr¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈

:ãçàä Løwä áçøáëãçàä Løwì úãé ézL −Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈
éLø÷ ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬

:ïkLnäâëíéøNr ïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈¤§¦´
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ãë-éðãà íéraøàå §¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ©§¥

íéðãà éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLäëòìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

íéøNr äNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬
:íéLø÷åëíéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå §¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À

Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤
:ãçàäæëäML äNr äné ïkLnä éúkøéìe ¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬
:íéLø÷çëúòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe §¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäèëähîlî íîàBú eéäå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¨´«£¦»¦§©¼¨¼
úrahä-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©



iriaxרמח - gl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äpnîáëdlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²
:øBäè áäæ úçà äL÷îâëäéúøð-úà Nriå ¦§¨¬©©−¨¨¬¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨

:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äráLãëøkk ¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦¨²
:äéìk-ìk úàå dúà äNr øBäè áäæô ¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

äëänà íéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´
epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−

:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯
áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈

:áéáñæëúçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©
íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr Bøæì§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´

:íäa Búà úàNì íécáìçëíécaä-úà Nriå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−
:áäæ íúà óöéå íéhL éörèëïîL-úà Nriå £¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤

øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®
:ç÷ø äNrîñ ©«£¥−Ÿ¥«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl jxk zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ˙‡ NÚiÂ(יז מׁשמע (לז, ׁשּכאן הּמפרׁשים, הקׁשּו «««∆«¿»ְְְְִִֶַַָָָ

לעיל  רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבצלאל

לא) כה, עלֿידי(תרומה ׁשּנעׂשתה את LÓ‰מׁשמע ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי  לעיל רׁש"י ּדברי ׁשעלּֿפי לֹומר, ונראה לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את עׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל

éòéáøçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà Lîç̈¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ Nriå §¨¬©−«Ÿ¨«©©´©©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ®̈©§©¬Ÿ−§«¤

â-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nriå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íériä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤

ìk úzçnä:úLçð äNr åéìk-ãçaænì Nriå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©³©©¦§¥̧©Æ
Bakøk úçz úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²

:Béöç-ãr ähîlîäòaøàa úòaè òaøà ÷öiå ¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬
:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwäåNriå ©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«©©¬©

:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñ ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

çúLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nriå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîñèáâð | úàôì øöçä-úà Nriå ¥«©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤´¤
:änàa äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

ééåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenräàéäàî ïBôö úàôìå ¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´

íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçðáé-úàôìå §®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©

äøNr íäéãenr änàa íéMîç íérì÷ íé̈À§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éåå äøNr íäéðãàå§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤

âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéóúkä-ìà änà äøNr-Lîç íérì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®

ìL íäéãenrìL íäéðãàå äL:äLåèóúkìå ©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥´
ì äfîe äfî úéðMäLîç íérì÷ øöçä ørL ©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬

ìL íäéãnr änà äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−©®̈©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«
æè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìkæéíéðãàäå ¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«§¨«£¨¦´

óñk íäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì̈«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤
ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ

:øöçä éãnrçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä érì÷ únrìèéäraøà íäéãnrå §ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈
éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯

:óñk íäé÷Lçå íäéLàøëúãúéä-ìëå ¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

éãå÷ô úùøô
àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−

-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤
:ïäkä ïøäàáëähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´

-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNr äãeäé§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîâëïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå ¤«§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈

úrìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå Løç̈¨´§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©
:LMáe éðMäñãëéeNrä áäfä-ìkäëàìnì ©¨¦−©¥«¨©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈



רמט iying - hl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òLz äôeðzä áäæ | éäéå Lãwä úëàìî ìëa§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©
ìLe úBàî òáLe økk íéøNråì÷L íéL §¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯§¦²¤−¤

Lãwä ì÷La:äëøkk úàî äãrä éãe÷t óñëå §¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®
ì÷L íéráLå äMîçå úBàî òáLe óìàå§¤Á¤Á§©̧¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤

:Lãwä ì÷Laåëì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a §¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤
ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìëì Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧

ì äìrîå äðL íéøNrìLe óìà úBàî-LLúL ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤
:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìàæëøkk úàî éäéå £¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«©§¦À§©Æ¦©´

éðãà úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−©§¥´
:ïãàì økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬¨¨«¤

çëíéráLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenrì íéåå äNr̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬

:íúàèëíétìàå økk íéráL äôeðzä úLçðe Ÿ¨«§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦
:ì÷L úBàî-òaøàåìçút éðãà-úà da Nriå §©§©¥−¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ¤µ©

øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpäàì-úàå ©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤

úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èìàéðMä úrìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½
ì ãøN-éãâá eNréãâa-úà eNriå Lãwa úøL ¨¬¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³

-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîô ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(931 'nr b jxk zegiy ihewl)

˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈
Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯zeL Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú(רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מּדברי  עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, 'מקּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והעֹולם מּלבּדֹו", עֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - זֹו ואמּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

éùéîçáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâéçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´

úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å áäfä©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ

CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´
:áLç äNrî LMäãúøáç Bì-eNr úôúk ©¥®©«£¥−¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ

éðL-ìráéúëåéúååö÷éø÷:øaç åéúBö÷äáLçå ©§¥¬§−̈ª¨«§¥̧¤
áäæ eäNrîk àeä epnî åéìr øLà Búcôà£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
øLàk øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåeNriåéðáà-úà ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ¤©§¥´
éçezt úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ¦¥´

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBçæìr íúà íNiå ½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈©µ
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©¯©¤©²¤
ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç äNrî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåèìeôk äéä reáø §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNr̈´¤©®¤¤¯¤¨§²§¤¬¤¨§−¨«

éäãèt íãà øeè ïáà éøeè äraøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáeàéøétñ Côð éðMä øehäå ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−

:íìäéåáéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
âéúañeî äôLéå íäL LéLøz éréáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ

:íúàlîa áäæ úöaLîãéúîL-ìr íéðáàäå ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ
íúîL-ìr äøNr íézL äpä ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì BîL-ìr Léà íúç éçezt:èáL øNr íéðL ¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤
åèúár äNrî úìáb úøLøL ïLçä-ìr eNriå©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ

:øBäè áäææèézLe áäæ úöaLî ézL eNriå ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−
éðL-ìr úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−

:ïLçä úBö÷æé-ìr áäfä úúárä ézL eðziå §¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézLçéézL úàå §¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧§¥³

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©«©£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçìàëåéúòahî ïLçä-úà eñkøiå §¥−¤¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á
áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤

iriax - gl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äpnîáëdlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²
:øBäè áäæ úçà äL÷îâëäéúøð-úà Nriå ¦§¨¬©©−¨¨¬¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨

:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äráLãëøkk ¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦¨²
:äéìk-ìk úàå dúà äNr øBäè áäæô ¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

äëänà íéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´
epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−

:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯
áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈

:áéáñæëúçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©
íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr Bøæì§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´

:íäa Búà úàNì íécáìçëíécaä-úà Nriå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−
:áäæ íúà óöéå íéhL éörèëïîL-úà Nriå £¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤

øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®
:ç÷ø äNrîñ ©«£¥−Ÿ¥«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl jxk zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ˙‡ NÚiÂ(יז מׁשמע (לז, ׁשּכאן הּמפרׁשים, הקׁשּו «««∆«¿»ְְְְִִֶַַָָָ

לעיל  רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבצלאל

לא) כה, עלֿידי(תרומה ׁשּנעׂשתה את LÓ‰מׁשמע ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי  לעיל רׁש"י ּדברי ׁשעלּֿפי לֹומר, ונראה לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את עׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל

éòéáøçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà Lîç̈¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ Nriå §¨¬©−«Ÿ¨«©©´©©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ®̈©§©¬Ÿ−§«¤

â-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nriå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íériä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤

ìk úzçnä:úLçð äNr åéìk-ãçaænì Nriå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©³©©¦§¥̧©Æ
Bakøk úçz úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²

:Béöç-ãr ähîlîäòaøàa úòaè òaøà ÷öiå ¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬
:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwäåNriå ©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«©©¬©

:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñ ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

çúLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nriå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîñèáâð | úàôì øöçä-úà Nriå ¥«©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤´¤
:änàa äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

ééåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenräàéäàî ïBôö úàôìå ¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´

íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçðáé-úàôìå §®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©

äøNr íäéãenr änàa íéMîç íérì÷ íé̈À§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éåå äøNr íäéðãàå§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤

âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéóúkä-ìà änà äøNr-Lîç íérì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®

ìL íäéãenrìL íäéðãàå äL:äLåèóúkìå ©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥´
ì äfîe äfî úéðMäLîç íérì÷ øöçä ørL ©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬

ìL íäéãnr änà äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−©®̈©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«
æè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìkæéíéðãàäå ¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«§¨«£¨¦´

óñk íäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì̈«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤
ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ

:øöçä éãnrçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä érì÷ únrìèéäraøà íäéãnrå §ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈
éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯

:óñk íäé÷Lçå íäéLàøëúãúéä-ìëå ¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

éãå÷ô úùøô
àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−

-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤
:ïäkä ïøäàáëähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´

-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNr äãeäé§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîâëïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå ¤«§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈

úrìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå Løç̈¨´§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©
:LMáe éðMäñãëéeNrä áäfä-ìkäëàìnì ©¨¦−©¥«¨©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈



iriayרנ ,iyy - n - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` jxk g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…

אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»

– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„וזהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ְֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

éùùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnä-úà ýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñæëâøà äNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®
:åéðáìe ïøäàìçëéøàt-úàå LL úôðönä úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬

:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«
èëïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²

ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´

Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤
:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©

-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä©¦§¤−¤¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîñáìãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®

-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
:eNr ïk äLîôâì-ìà ïkLnä-úà eàéáiå ¤−¥¬¨«©¨¦³¤©¦§¨Æ¤

åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàå ìäàä-úà äLî¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈
áéúëåçéøáéø÷:åéðãàå åéãnrå åéçéøaãì-úàå §¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«§¤
ëîäñëî-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñ ¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤¦§¥−

:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøòäìïBøà-úà Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬
:úøtkä úàå åéca-úàå úãräåìïçìMä-úà ¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàæìäøðnä-úà ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸

-ìk-úàå äëørnä úøð äéúøð-úà äøähä©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨
:øBànä ïîL úàå äéìkçìáäfä çaæî úàå ¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´©¨½̈

úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾
:ìäàä çút CñîèìúLçpä çaæî | úà ¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤

-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨
:Bpk-úàå øikä-úà åéìkîøöçä érì÷ úà ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹

ì Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnr-úàørL ¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©
úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬

:ãrBî ìäàì ïkLnäàîì ãøOä éãâa-úàúøL ©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´
éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬

:ïäëì åéðááîïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³
:äãárä-ìk úà ìàøNé éða eNrâîäLî àøiå ¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹

äeö øLàk dúà eNr äpäå äëàìnä-ìk-úà¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬
:äLî íúà Cøáéå eNr ïk ýåýéô §Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆
ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

éòéáùîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãräãúàáäå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìräå äøðnääçaæî-úà äzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³

-úà zîNå úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤
:ïkLnì çútä Cñîåäìòä çaæî úà äzúðå ¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®



רני iriay - n - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãrBî-ìäà ïkLî çút éðôìæøikä-úà zúðå ¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ
:íéî íL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦

çørL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
:øöçäèzçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå ¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬

Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà¤©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²
:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàåéçaæî-úà zçLîe §¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬

äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬
:íéLã÷ Lã÷ çaænäàéøikä-úà zçLîe ©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáéïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ

íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈
:íénaâéLãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå ©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤

:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîeãéåéða-úàå ¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈
:úðzk íúà zLaìäå áéø÷zåèíúà zçLîe ©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈

ðäëå íäéáà-úà zçLî øLàkéì eäúéäå ©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈
:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

æèïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nriå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNrñæéúéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå ¨¨«©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−

:ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàaçéäLî í÷iå §¤¨´©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹
åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈

:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziåèéNøôiå ©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ
ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä-úà¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî åéìrñ ¨−̈¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

:äìrîìîàëíNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤
øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñáëïçìMä-úà ïziå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ
õeçî äðôö ïkLnä Cøé ìr ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−

:úëøtìâëýåýé éðôì íçì Cør åéìr Cøriå ©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñãëíNiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨³¤

ìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úàCøé ìr ïç ¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
:äaâð ïkLnääëøLàk ýåýé éðôì úøpä ìriå ©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåëçaæî-úà íNiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤¤¦§©¬

:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfäæëøè÷iå ©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©©§¥¬
-úà ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr̈−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå ¤«©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«
èëãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®

äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìr ìriå©©´©¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéñììäà-ïéa øikä-úà íNiå §Ÿ̈−¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤

:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáe ãrBî¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«
àìíäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−

:íäéìâø-úàåáìãrBî ìäà-ìà íàáa §¤©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À
ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñâìïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤¤«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´
äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà ïziå çaænìå§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−

:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäìäLî ìëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À

ðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáìãBáëe ï ¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´
:ïkLnä-úà àìî ýåýéåììrî ïðrä úBìräáe §Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´

é ïkLnä:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæì-íàå ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦
:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðrä äìré àìçìék ¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á

Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr ýåýé ïðr£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®
:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa-ìë éðérì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

.ïîéñ ì"ë é"ìá ,íé÷åñô á"ö(çëø ãåîò à"ë ÷ìç ÷"âà äàø¯)

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá 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 Cïîàî àlrì,àúøéLå àúëøa ìk ï §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

iriay ,iyy - n - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` jxk g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…

אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»

– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„וזהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ְֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

éùùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnä-úà ýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñæëâøà äNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®
:åéðáìe ïøäàìçëéøàt-úàå LL úôðönä úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬

:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«
èëïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²

ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´

Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤
:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©

-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä©¦§¤−¤¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîñáìãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®

-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
:eNr ïk äLîôâì-ìà ïkLnä-úà eàéáiå ¤−¥¬¨«©¨¦³¤©¦§¨Æ¤

åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàå ìäàä-úà äLî¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈
áéúëåçéøáéø÷:åéðãàå åéãnrå åéçéøaãì-úàå §¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«§¤
ëîäñëî-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñ ¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤¦§¥−

:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøòäìïBøà-úà Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬
:úøtkä úàå åéca-úàå úãräåìïçìMä-úà ¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàæìäøðnä-úà ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸

-ìk-úàå äëørnä úøð äéúøð-úà äøähä©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨
:øBànä ïîL úàå äéìkçìáäfä çaæî úàå ¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´©¨½̈

úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾
:ìäàä çút CñîèìúLçpä çaæî | úà ¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤

-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨
:Bpk-úàå øikä-úà åéìkîøöçä érì÷ úà ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹

ì Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnr-úàørL ¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©
úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬

:ãrBî ìäàì ïkLnäàîì ãøOä éãâa-úàúøL ©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´
éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬

:ïäëì åéðááîïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³
:äãárä-ìk úà ìàøNé éða eNrâîäLî àøiå ¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹

äeö øLàk dúà eNr äpäå äëàìnä-ìk-úà¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬
:äLî íúà Cøáéå eNr ïk ýåýéô §Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆
ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

éòéáùîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãräãúàáäå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìräå äøðnääçaæî-úà äzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³

-úà zîNå úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤
:ïkLnì çútä Cñîåäìòä çaæî úà äzúðå ¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®



xihtnרנב - hi - ycegd zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîáéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ
øîàì íéøöî õøàa:áLàø íëì äfä Lãçä §¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç: ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøùra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
úéaì äN:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôð:ääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
eçwz íéfrä-ïîe:åãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
íéaørä ïéa ìûøNé-úãr ìä÷:æ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ
íäa Búà eìëàé-øLà íézaä:ç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤

íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
eäìëàé:èìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈

-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©
Baø÷:éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

eôøNz Làa ø÷a-ãr epnî:àéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´
íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©

ýåýéì àeä:áéäìéla íéøöî-õøàá ézøárå −©«Ÿ̈«§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨
ékäå äfäíãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë éú ©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈

íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå§©§¥®̈§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−
ýåýé éðà:âéíézaä ìr úàì íëì ícä äéäå £¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ

ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−
âð íëá äéäé-àìå íëìréúkäa úéçLîì ó £¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−

íéøöî õøàa:ãéïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå §¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½
íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈

eäbçz:åèíBia Cà eìëàz úBvî íéîé úráL §¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´
ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä|ìëà-ìk ¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´

íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç̈¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬
éráMä íBé-ãr ïLàøä:æèïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ

äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´
øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk íëì̈¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´
íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé: ¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«

æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§®̈¦
íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe: §©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

áøra:èéíëézáa àöné àì øàN íéîé úráL ¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®
ék|àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk ¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ

õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî:ë-ìk ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨
eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−

úBvî:ô
ùãåçäúùøô

©«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רנג

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëøîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ìàøùé úéá ¯ íòä ìë (æé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó
."øîà-äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=]

.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

äîæè:ìàøNéa àéNpì úàfä äîeøzä-ìà eéäé õøàä írä ìkæéàéNpä-ìrå µŸ¨¨´¨½̈¤¦«§−¤©§¨´©®Ÿ©¨¦−§¦§¨¥«§©©¨¦´
ìûøNé úéa éãrBî-ìëa úBúaMáe íéLãçáe íébça Cñpäå äçðnäå úBìBòä äéäé¦«§¤À¨«´§©¦§¨»§©¥¼¤¼©«©¦³¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨«£¥−¥´¦§¨¥®
ãra øtëì íéîìMä-úàå äìBòä-úàå äçðnä-úàå úàhçä-úà äNré àeä́©«£¤º¤©«©¨´§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ§¤©§¨¦½§©¥−§©¬

:ìàøNé-úéa¥«¦§¨¥«

øåáéöá äàéø÷ì ùãåçä úùøô úøèôä

ú"åîùìåäî ÷øô ìà÷æçéá

çéãçàa ïBLàøa ýåýé éðãû øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¨«¦Æ§¤¨´
úàhçå íéîz ø÷a-ïa-øt çwz Lãçì©½Ÿ¤¦©¬©¤¨−̈¨¦®§¦¥−̈

:Lc÷nä-úàèéícî ïäkä ç÷ìå ¤©¦§¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©´
-ìàå úéaä úæeæî-ìà ïúðå úàhçä©«©À̈§¨©Æ¤§©´©©½¦§¤
úæeæî ìrå çaænì äøærä úBpt òaøà©§©²¦¬¨«£¨−̈©¦§¥®©§©̧§©½

:úéîéðtä øöçä ørLëäNrz ïëå ©−©¤«¨¥¬©§¦¦«§¥³©«£¤Æ
:úéaä-úà ízøtëå éútîe äâL Léàî Lãçá äráLa§¦§¨´©½Ÿ¤¥¦¬Ÿ¤−¦¤®¦§¦©§¤−¤©¨«¦

`xenl iy
,ìàøNéa àéNpì (æèøác ìò íL økæpL) äìòîì äøeîàä úàfä äîeøzä ©¨¦§¦§¨¥©§¨©Ÿ¨£¨§©§¨¤¦§©¨©§©

åéìò íb ìàøNéa àéNpä íâå ,íòä ìk úáBç àéä (úBøNòîe úBîeøz úLøôä©§¨©§©©§¦©¨¨¨§©©¨¦§¦§¨¥©¨¨

.úàfä äîeøzä úà úúì,'åâå äéäé àéNpä ìòå (æéäéäé ,äîeøzä ãálî ¨¥¤©§¨©Ÿ§©©¨¦¦§¤¦§©©§¨¦§¤

.ïàk øékænL úBðaøwä àéáäì àéNpä ìò ãBò,'åâå äNòé àeäBlMî ,øîBìk ©©¨¦§¨¦©¨§¨¤©§¦¨©£¤§©¦¤

.älà ìk úà àéáé,ïBLàøa (çé ¨¦¤¨¥¤¨¦
.ïñéð Lãça ,ïBLàøä Lãçaúàhçå ©Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¦¨§¦¥¨

,Lc÷nä úàúà øäèz äæa ¤©¦§¨¨¤§©¥¤

.Lc÷nä,úéaä úæeæî (èéúæeæî ©¦§¨§©©©¦§©

.ìëéää,çaænì äøæòä úBptúBpt ©¥¨¦¨£¨¨©¦§¥©¦

.çaænä âb çèLøöçä øòL ¤©©©¦§¥©©©¤¨¥
,úéîéðtä.ìàøNé úøæò øòL ©§¦¦©©¤§©¦§¨¥

,Lãçá äòáLa äNòz ïëå (ë§¥©£¤§¦§¨©Ÿ¤
pçz ïëåäòáL CLî ìëa úBðaø÷a C §¥§©¥§¨§¨§¨¤¤¦§¨

.íéîééútîe äâL Léàî ¨¦¥¦Ÿ¤¦¤¦
,úéaä úà ízøtëåúBðaøwä §¦©§¤¤©¨¦©¨§¨

äâBL Léàî ïåòä øéñäì eàBáé elàä̈¥¨§¨¦¤¨Ÿ¥¦¤

mixn zxhr
æèõøàä írä ìkílekeéäéúúì íéáéiçúàfä äîeøzä-ìàóàå µŸ¨¨´¨½̈¤¨¦«§−©¨¦¨¥¤©§¨´©®Ÿ§©

àéNpìàéNpä ìòìàøNéaúàfä äîeøzä úúì åéìò:æéàéNpä-ìrå ©¨¦−©©¨¦§¦§¨¥«¨¨¨¥©§¨©Ÿ§©©¨¦´
äéäéäîeøzä ãálîCñpäå äçðnäå úBìBòäíéàaäíébça ¦«§¤À¦§©©§¨¨«´§©¦§¨»§©¥¼¤¼©¨¦©«©¦³

éãrBî-ìëa úBúaMáe íéLãçáeíéôqàúîe íéãòBð íäL íéîiä ìëa ¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨«£¥−§¨©¨¦¤¥£¦¦§©§¦

ìûøNé úéaLc÷nä úà àBáìàeä ¥´¦§¨¥®¨¤©¦§¨´
äNréàéáé BlMîúàhçä-úà ©«£¤º¦¤¨¦¤©«©¨´

-úàå äìBòä-úàå äçðnä-úàå§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ§¤
-úéa ãra øtëì íéîìMä©§¨¦½§©¥−§©¬¥«

:ìàøNéçéýåýé éðãû øîà-äk ¦§¨¥««Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
ïBLàøaïBLàøä LãBçaãçàa ¨«¦Æ©¤¨¦§¤¨´

íéîz ø÷a-ïa-øt çwz Lãçì©½Ÿ¤¦©¬©¤¨−̈¨¦®
úàhçåøäèz:Lc÷nä-úà §¦¥−̈§©¥¤©¦§¨«

èéúàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©´©«©À̈
úéaä úæeæî-ìà ïúðåìëéää àeä §¨©Æ¤§©´©©½¦©¥¨

çaænì äøærä úBpt òaøà-ìàå§¤©§©²¦¬¨«£¨−̈©¦§¥®©
çaænä âb ïéða ñeôc úBiåæúæeæî ìrå ¨¦§¦§©©©¦§¥©§©̧§©½
úéîéðtä øöçä ørLúøæò àeä ©−©¤«¨¥¬©§¦¦«¤§©

íéLðà:ëäNrz ïëåpçz ïëåC £¨¦§¥³©«£¤Æ§¥§©¥

úBðaø÷aLãçá äráLaáéø÷é §¨§¨§¦§¨´©½Ÿ¤©§¦

xihtn - hi - ycegd zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîáéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ
øîàì íéøöî õøàa:áLàø íëì äfä Lãçä §¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç: ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøùra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
úéaì äN:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôð:ääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
eçwz íéfrä-ïîe:åãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
íéaørä ïéa ìûøNé-úãr ìä÷:æ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ
íäa Búà eìëàé-øLà íézaä:ç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤

íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
eäìëàé:èìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈

-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©
Baø÷:éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

eôøNz Làa ø÷a-ãr epnî:àéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´
íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©

ýåýéì àeä:áéäìéla íéøöî-õøàá ézøárå −©«Ÿ̈«§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨
ékäå äfäíãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë éú ©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈

íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå§©§¥®̈§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−
ýåýé éðà:âéíézaä ìr úàì íëì ícä äéäå £¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ

ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−
âð íëá äéäé-àìå íëìréúkäa úéçLîì ó £¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−

íéøöî õøàa:ãéïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå §¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½
íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈

eäbçz:åèíBia Cà eìëàz úBvî íéîé úráL §¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´
ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä|ìëà-ìk ¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´

íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç̈¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬
éráMä íBé-ãr ïLàøä:æèïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ

äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´
øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk íëì̈¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´
íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé: ¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«

æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§®̈¦
íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe: §©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

áøra:èéíëézáa àöné àì øàN íéîé úráL ¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®
ék|àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk ¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ

õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî:ë-ìk ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨
eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−

úBvî:ô
ùãåçäúùøô

©«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רנד

àëLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä«Â¦Â§©§¨¨̧¨¨¬Æ©½Ÿ¤
íéîé úBòáL âç çñtä íëì äéäé¦«§¤¬¨¤−©¨®©©¾§ª´¨¦½

:ìëàé úBvîáëíBia àéNpä äNrå ©−¥«¨¥«§¨¨³©¨¦Æ©´
øt õøàä ír-ìk ãráe Bãra àeää©½©«£¾§©−¨©´¨¨®¤©−

:úàhçâëäNré âçä-éîé úráLå ©¨«§¦§©̧§¥«¤¹̈©«£¤¯
úráLå íéøt úráL ýåýéì äìBò¨´©«Ÿ̈À¦§©´Â̈¦Â§¦§©̧
:íBiì íéfr øérN úàhçå íéîiä úráL íBiì íîéîz íéìéà¥¦³§¦¦Æ©½¦§©−©¨¦®§©¾̈§¦¬¦¦−©«

ãë:äôéàì ïéä ïîLå äNré ìéàì äôéàå øtì äôéà äçðîe¦§À̈¥¨¬©¨²§¥¨¬¨©−¦©«£¤®§¤−¤¦¬¨«¥¨«
äëälàë äNré âça Lãçì íBé øNr äMîça éréáMa©§¦¦¿©«£¦¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤

:ïîMëå äçðnëå äìòk úàhçk íéîiä úráLåîà-äk ¦§©´©¨¦®©«©¨Æ¨«Ÿ½̈§©¦§¨−§©¨«¤«Ÿ
øeâñ äéäé íéã÷ äðtä úéîéðtä øöçä ørL äåäé éðãà øîà̈©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼©¹©¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´¨¦½¦«§¤´¨½
:çúté Lãçä íBéáe çúté úaMä íBéáe äNrnä éîé úLL¥−¤§¥´©©«£¤®§³©©¨Æ¦¨¥½©§¬©−Ÿ¤¦¨¥«©

áúæeæî-ìr ãîrå õeçî ørMä íìeà Cøc àéNpä àáe¨´©¨¦¿¤Á¤Á¨̧©©¹©¦À§¨©Æ©§©´
äåçzLäå åéîìL-úàå BúìBr-úà íéðäkä eNrå ørMä©©½©§¨´©«Ÿ£¦À¤«¨Æ§¤§¨½̈§¦§©«£¨²

-àì ørMäå àöéå ørMä ïzôî-ìr:áørä-ãr øâqé ©¦§©¬©©−©§¨¨®§©©¬©«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤
âíéLãçáe úBúaMa àeää ørMä çút õøàä-ír eåçzLäå§¦§©«£´©¨À̈¤¤µ©©©´©©½©©¨−¤«¢¨¦®

:ýåýé éðôìãúaMä íBéa ýåýéì àéNpä áø÷é-øLà äìòäå ¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−©«Ÿ̈®§´©©À̈
:íéîz ìéàå íîéîz íéNáë äMLäìéàì äôéà äçðîe ¦¨¯§¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«¦§¨Æ¥¨´¨©½¦

:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî äçðî íéNákìååLãçä íBéáe §©§¨¦¬¦§¨−©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§´©½Ÿ¤

`xenl iy
.ñðkäì úeLø Bì ïéàL íB÷îa Lc÷nì ñðëpL éútîe,íéîé úBòáL (àë ¦¤¦¤¦§©©¦§¨§¨¤¥§§¦¨¥§ª¨¦

.úBòeáL äòáL øtñì epnî íéìéçúnL íL ìò "úBòáL" àø÷ðå .íéîé úòáL¦§©¨¦§¦§¨§ª©¥¤©§¦¦¦¤¦§Ÿ¦§¨¨

,àéNpä äNòå (áë.BlMî àéáiL,àeää íBia.ïñéða øNò äòaøàa §¨¨©¨¦¤¨¦¦¤©©§©§¨¨¨¨§¦¨

.âça áéø÷äì íééeàøä úBðaøwä ãálî íäå ,íéàelî úBðaø÷ íä elàä úBðaøwäå§©¨§¨¨¥¥¨§§¦¦§¥¦§©©¨§¨¨§¦§©§¦¤¨

,éòéáMa (äë,éòéáMä Lãça ©§¦¦©Ÿ¤©§¦¦

.éøLz Lãçaøöçä øòL (à §Ÿ¤¦§¥©©¤¨¥
,úéîéðtä.ìàøNé úøæò øòLíBéáe ©§¦¦©©¤§©¦§¨¥§
,Lãçä.Lãç Làøaìò ãîòå (á ©Ÿ¤§ŸŸ¤§¨©©

,øòMä úæeæîøòL écö éðMî §©©©©¦§¥¦¥©©

íéøòL =) íéLtLt éðL eéä ìëéää©¥¨¨§¥¦§¨¦§¨¦

éîBøcä LtLta ãîBò àéNpäå ,(íépè÷§©¦§©¨¦¥©¦§¨©§¦

.ìëéää øòL ìLúaMä íBéa (ã ¤©©©¥¨§©©¨
,'åâå íéNáë äMLéîé ìL úBðaø÷ ¦¨§¨¦¨§¨¤§¥

.íä íéàelî,Bãé úzî (äéôk ¦¦¥©©¨§¦

mixn zxhr
ïBLàøä øta Bîk epnî àhçéå úàhç øt úéðLäâL LéàîúââLa ñðëð ¥¦©©¨¦©¥¦¤§©¨¨¦¥¦¬Ÿ¤−¦§©§¦§©

Bì øeñàä íB÷îa Lc÷na äàøBäéútîeäòéãé ïBøñç éðtî ñðëð Bà ¨¨©¦§¨§¨¨¨¦¤®¦¦§©¦§¥¤§§¦¨

ízøtëåeøtëz älà íéøô éðLáe:úéaä-úààëäraøàa ïBLàøa §¦©§¤−¦§¥¨¦¥¤§©§¤©¨«¦¨«Â¦Â§©§¨¨̧
íëì äéäé Lãçì íBé øNrúèéçL ïîæúBòáL âç çñtäúòáL ¨¨¬Æ©½Ÿ¤¦«§¤¬¨¤−§©§¦©©®̈©©¾§ª´¦§©

íéîéíäaL:ìëàé úBvîáëõeç ¨¦½¤¨¤©−¥«¨¥«
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áâð ørL-Cøc àöé úBçzLäì§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©¤½¤
-Cøc àöé áâð ørL-Cøc àaäå§©¨Æ¤«¤©´©¤½¤¥¥−¤«¤
Cøc áeLé àì äðBôö ørL©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤
Bçëð ék Bá àa-øLà ørMä©©̧©Æ£¤¨´½¦¬¦§−

àaL íB÷nä ìeîî:àöééàéNpäå ¦©¨¤¨¥¥«§©¨¦®
íbíëBúa,Cìé íänòå íòä CBúa ©§¨³§¨¨§¦¨¤¥¥

àBáé íàBáaíänòíúàöáe §¨Æ¨½¦¨¤§¥−̈
eàöéBnò:àéíébçáeúBòeáMä âç ¥¥«¦©©¦´©©¨

íéãrBnáeíéøetkä íBéå äðMä Làø ©«£¦ÀŸ©¨¨§©¦¦

Cepéçä éîé õ"÷ ìLäçðnä äéäz ¤§¥©¦¦«§¤³©¦§¨Æ
øtì äôéàãçàääôéàåäçðnì ¥¨³©¨Æ¨¤¨§¥¨´©¦§¨
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ãáBòä ïäkä-úàå Búìr-úà ©Ÿ¥¨¥¤«Ÿ¨Æ§¤
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,àéNpä äNòå (áë.BlMî àéáiL,àeää íBia.ïñéða øNò äòaøàa §¨¨©¨¦¤¨¦¦¤©©§©§¨¨¨¨§¦¨

.âça áéø÷äì íééeàøä úBðaøwä ãálî íäå ,íéàelî úBðaø÷ íä elàä úBðaøwäå§©¨§¨¨¥¥¨§§¦¦§¥¦§©©¨§¨¨§¦§©§¦¤¨

,éòéáMa (äë,éòéáMä Lãça ©§¦¦©Ÿ¤©§¦¦

.éøLz Lãçaøöçä øòL (à §Ÿ¤¦§¥©©¤¨¥
,úéîéðtä.ìàøNé úøæò øòLíBéáe ©§¦¦©©¤§©¦§¨¥§
,Lãçä.Lãç Làøaìò ãîòå (á ©Ÿ¤§ŸŸ¤§¨©©

,øòMä úæeæîøòL écö éðMî §©©©©¦§¥¦¥©©

íéøòL =) íéLtLt éðL eéä ìëéää©¥¨¨§¥¦§¨¦§¨¦

éîBøcä LtLta ãîBò àéNpäå ,(íépè÷§©¦§©¨¦¥©¦§¨©§¦

.ìëéää øòL ìLúaMä íBéa (ã ¤©©©¥¨§©©¨
,'åâå íéNáë äMLéîé ìL úBðaø÷ ¦¨§¨¦¨§¨¤§¥

.íä íéàelî,Bãé úzî (äéôk ¦¦¥©©¨§¦

mixn zxhr
ïBLàøä øta Bîk epnî àhçéå úàhç øt úéðLäâL LéàîúââLa ñðëð ¥¦©©¨¦©¥¦¤§©¨¨¦¥¦¬Ÿ¤−¦§©§¦§©

Bì øeñàä íB÷îa Lc÷na äàøBäéútîeäòéãé ïBøñç éðtî ñðëð Bà ¨¨©¦§¨§¨¨¨¦¤®¦¦§©¦§¥¤§§¦¨

ízøtëåeøtëz älà íéøô éðLáe:úéaä-úààëäraøàa ïBLàøa §¦©§¤−¦§¥¨¦¥¤§©§¤©¨«¦¨«Â¦Â§©§¨¨̧
íëì äéäé Lãçì íBé øNrúèéçL ïîæúBòáL âç çñtäúòáL ¨¨¬Æ©½Ÿ¤¦«§¤¬¨¤−§©§¦©©®̈©©¾§ª´¦§©

íéîéíäaL:ìëàé úBvîáëõeç ¨¦½¤¨¤©−¥«¨¥«
äLî úøBz éôk íBiä úBðaøwîäNrå ¦¨§¨©§¦©¤§¨¨³

àeää íBia àéNpäeéäiL úBðaø÷ ©¨¦Æ©´©½¨§¨¤¦§

øtëì ,äòL úàøBäãráe Bãra ¨©¨¨§©¥©«£¾§©−
:úàhç øt õøàä ír-ìk̈©´¨®̈¤©−©¨«

âëäNré âçä-éîé úráLå§¦§©̧§¥«¤¹̈©«£¤¯
BlMî àéNpäúráL ýåýéì äìBò ©¨¦¦¤¨´©«Ÿ̈À¦§©´

íîéîz íéìéà úráLå íéøẗÂ¦Â§¦§©̧¥¦³§¦¦Æ
íéîiä úráL íBiìíBé ìëì ©½¦§©−©¨¦®§¨

íéøt äòáL íéîiä úòáMîúàhçå ¦¦§©©¨¦¦§¨¨¦§©¾̈
íBiì íéfr øérNCepéçì: §¦¬¦¦−©«§¦

ãëäôéàå øtì äôéà äçðîe¦§À̈¥¨¬©¨²§¥¨¬
ïéä ïîLå äNré ìéàìäcî íL ¨©−¦©«£¤®§¤−¤¦¬¥¦¨

äôéàìì äåöî àeä äæ ìkäòL ¨«¥¨«¨¤¦§¨§¨¨

ãáì Cepéçä øeáòa:äëéréáMa ©£©¦§¨©§¦¦¿
éøLz LãçaíBé øNr äMîça §Ÿ¤¦§¦©«£¦¨Á¨¨̧³

älàë äNré âça Lãçìàéáé ©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤¨¦

ìk íéàelîì úBðaø÷íéîiä úráL ¨§¨§¦¦¨¦§©´©¨¦®
ïîMëå äçðnëå äìòk úàhçk©«©¨Æ¨«Ÿ½̈§©¦§−̈§©¨«¤
øeîàä øtñnk úBkña àéáé älà ìk̈¥¤¨¦§ª©¦§¨¨¨

çñôa:àäåäé éðãà øîà-äk §¤©«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
äðtä úéîéðtä øöçä ørL©¹©¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´

íéã÷,íéLðà úøæò ìL éçøænä øòL ¨¦½©©©¦§¨¦¤¤§©£¨¦

äNrnä éîé úLL øeâñ äéäé¦«§¤´¨½¥−¤§¥´©©«£¤®
úéáì àBáì ïéìéâø eéäé àlL éôì§¦¤Ÿ¦§§¦¦¨§¥

àìå íòä àì ìBçä úBîéa Lc÷nä©¦§¨¦©Ÿ¨¨§Ÿ

.àéNpäçúté úaMä íBéáe ©¨¦§³©©¨Æ¦¨¥½©
Lãçä íBéáeLãç Làøaçúté §¬©−Ÿ¤§ŸŸ¤¦¨¥«©

'äì úBçzLäì àBáì ïéìéâø eéä æà ék¦¨¨§¦¦¨§¦§©£©

íéLãwä Lã÷ úéáe ìëéää çút ìeî: ¤©©¥¨¥Ÿ¤©¢¨¦

áíìeà Cøc àéNpä àáe¨´©¨¦¿¤Á¤Á¨̧
ørMäCepéçä úBðaø÷ ìò ãBîòì ©©¹©©£©¨§§©¦

õeçîøòL Cøãa ñðké øîBìk äøæòì ¦À¨£¨¨§©¦¨¥§¤¤©©

äàéöéå äñéðk LnLî àeäL éçøæîørMä úæeæî-ìr ãîråìëéää øòMî éîBøcä (*ïè÷ çút) LtLtaíéðäkä eNråíL ãîBò BúBéäaBúìBr-úà ¦§¨¦¤§©¥§¦¨¦¦¨§¨©Æ©§©´©©½©©¦§¥¤©¨¨©§¦¦©©©¥¨§¨´©«Ÿ£¦À¦§¥¨¤«¨Æ
ïzôî-ìr äåçzLäå åéîìL-úàåóñ ìòørMäå àöéå ørMäçzôpä éçøænä-àì:áørä-ãr øâqéâék øâqé àì éçøænä øòLåeåçzLäå §¤§¨½̈§¦§©«£¨²©¦§©¬©©©©−©§¨®̈§©©¬©©¦§¨¦©¦§¨«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤§©©©¦§¨¦Ÿ¦¨¥¦§¦§©«£´

õøàä-írCøc ìëéää ìeî:ýåýé éðôì íéLãçáe úBúaMa àeää ørMä çútãúaMä íBéa ýåýéì àéNpä áø÷é-øLà äìòäåCLîa ©¨À̈¤©¥¨¤¤¤µ©©©´©©½©©¨−¤«¢¨¦®¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−©«Ÿ̈®§´©©À̈§¤¤

íéàelnä éîé ïîæíéîz ìéàå íîéîz íéNáë äMLíBiì äáBç íéàaä äøBzä äúevL úBðaøwä ãálî:ääçðî íéNákìå ìéàì äôéà äçðîe §©§¥©¦¦¦¨¯§¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«¦§©©¨§¨¤¦§¨©¨©¨¦¨©¦§¨Æ¥¨´¨©½¦§©§¨¦¬¦§−̈
Bãé úzîBááì úáãðå Bãé úðéúð éôk:äôéàì ïéä ïîLååíîéîz ø÷a-ïa øt Lãçä íBéáeíéîz Bîk:eéäé íîéîz ìéàå íéNák úLLå ©©´®̈§¦§¦©¨§¦§©§¨§¤−¤¦¬¨«¥¨«§´©½Ÿ¤©¬¤¨−̈§¦¦®§¨¦§¥¯¤§¨¦²¨©−¦§¦¦¬¦«§«

:àáì ãéúòì çútéå ,íìBòî íãà Ba ñðëð àì íBøcaL ,ïBôva ãçàå íBøca ãçà ìBãbä øòMì Bì eéä ïéLtLt éðL (úBcî úëqî)*©¤¤¦§¥¦§§¦¨©©©©¨¤¨©¨§¤¨©¨¤©¨Ÿ¦§©¨¨¥¨§¦¨©¤¨¦¨Ÿ



רנו

øBøcä úðL-ãr Bl äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ©§©´©§½
:äéäz íäì åéða Búìçð Cà àéNpì úáLåçéàéNpä çwé-àìå §¨©−©¨¦®©µ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧©¨¦¹

ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî íúðBäì írä úìçpî¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®§©̧©Æ
:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà(ïàë ãò) £¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

mixn zxhr
åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈

Bl äúéäåàeää ãáòìúðL-ãr §¨³§¨Æ¨¤¤©©§©´
øBøcäìáBiä ãòúáLåáeLúå ©§½©©¥§¨©−§¨

àéNpì,ìáBiaBúìçð CàìL ©¨¦®©¥©µ©«£¨½¤

ì Cà éeàø àéNpäåéðaékíäì ©¨¦¨©§¨−̈¦¨¤¬
äéäzàìå ,àéNpä úBî éøçà Búìçð ¦«§¤«©£¨©£¥©¨¦§Ÿ

ãáòä ãéa øàMz:çéçwé-àìå ¦¨¥§©¨¤¤§«Ÿ¦©̧
:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî íúðBäì írä úìçpî àéNpä©¨¦¹¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤¨®̈§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 11Îe zFTC 14 ,xwFAA 10 drW ,'b mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,iWingd mFiA ,oqip WcgÎW`xŸŸ¤¦¨©©£¦¦©¨¨¥§¨



רנז

ãçàå àø÷î íéðùì ìä÷éå úùøôì äøèôä

íåâøúæ ÷øô à íéëìîá

æâéíøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈

:øvîãééìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À

å-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà åéáà §¨¦´¦«Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤

úBùrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä©«¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ

äîìL Cìnä-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk̈§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ

:Bzëàìî-ìk-úà NriååèéðL-úà øöiå ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬

úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä̈«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ

áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä̈«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ

:éðMä ãenrä-úàæèäùr úøúë ézLe ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ

Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì̈¥²©¨«¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´

úBnà Lîçå úçàä úøúkä úîB÷ úBnà©À©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½

:úéðMä úøúkä úîB÷æéäNrî íéëáN ©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´

øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ äëáN§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−

úçàä úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr©´Ÿ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈

:úéðMä úøúkì äráLåçé-úà Nriå §¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤

äëáNä-ìr áéáñ íéøeè éðLe íéãenrä̈«©¦®§¥Á¦¸¨¦¹©©§¨¨´

Làø-ìr øLà úøúkä-úà úBqëì úçàä̈«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ

:úéðMä úøúkì äùr ïëå íéðnøäèéúøúëå ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ

ïLeL äNrî íéãenrä Làø-ìr øLà£¤Æ©´Ÿ¨«©¦½©«£¥¬©−

:úBnà òaøà íìeàaëéðL-ìr úøúëå ¨«¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ

øLà ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä̈«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤£¤−

íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³¨©̧¦Æª¦´

`xenl iy
,éøö Léà (ãé.øBöa äéä åéøeâî íB÷î,úùçð LøçúBëàìîa ïnà ¦Ÿ¦§§¨¨¨§Ÿ¥§Ÿ¤ª¨¦§¨

úBNòpä.úùçða,øöiå (åèlî.äøeö ïBL,íéãenòä éðL úàéðL úà ©©£¦§Ÿ¤©¨©¦§¨¤§¥¨©¦¤§¥

."æòá"e "ïéëé" eàø÷ðå ,ìëéää éðôlL íìeàa ãéîòäL íéãenòäíézL èeçå ¨©¦¤¤¡¦¨¨¤¦§¥©¥¨§¦§§¨¦Ÿ©§§¥
,'åâå äøNòLiL ìk ék ,úBnà òaøàk íéãenòä ìL øèwä äéä äæ éôìe ¤§¥§¦¤¨¨©Ÿ¤¤¨©¦§©§©©¦¨¤¥

.çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©

,éðMääéä ïëå ,øîBìk ."éðMäå" Bîk ©¥¦§§©¥¦§©§¥¨¨

øîàð äéîøé øôñ óBñáe) éðMä ãenòä̈©©¥¦§¥¤¦§§¨¤¡©

äéäL ,"áeáð úBòaöà òaøà Béáòå"§¨§©§©¤§¨¨¤¨¨

.(úBòaöà òaøà Béáòå ìeìç̈§¨§©§©¤§¨

,úBøúk (æèíéðzð eéä íéøúk ïéîk Ÿ¨§¦§¨¦¨¦¨¦

.íéãenòä éab ìòíéëáN (æé ©©¥¨©¦§¨¦
,äëáN äNòîíéôðò éøeiö ©£¥§¨¨¦¥£¨¦

ãvî íéèeøç ,"äëáN äNòî" .íéèeøç£¦©£¥§¨¨£¦¦©

.ãöì,úBøLøL äNòîäæ íéòeì÷ §©©£¥©§§§¦¤

äNòîk ,úBøúBkaL íéôðòä eéä äæä¤¨¨£¨¦¤©¨§©£¥

.úBøLøL,äòáLíéôðò äòáL ©§§¦§¨¦§¨£¨¦

.úøúBk ìk íéôéwî eéä íéáeèç£¦¨©¦¦¨¤¤

,'åâå íéøeè éðLe (çéìk ìò §¥¦©¨

ìL íéðBnø úBøeL ézL áañ äëáN§¨¨¦¥§¥¦¦¤

íéæeøç eéäå .äøeL ìòî äøeL ,úùçð§Ÿ¤¨¥©¨§¨£¦

ìk ìL äëáOä ìò íéðeúðe ,úBøLøLa§©§§§¦©©§¨¨¤¨

.äëáOä ïî ähîì íééeìúe ,úøúBk¤¤§¦§©¨¦©§¨¨

÷ìçä úà äqëî äëáOä äúéäå§¨§¨©§¨¨§©¨¤©¥¤

íéðBnøä éøeèå ,úøúBkä ìL ïBéìòä̈¤§¤©¤¤§¥¨¦¦

.úøúBkä ìL ïBzçzä ÷ìçä úà eqk¦¤©¥¤©©§¤©¤¤

,íéðBnøä Làø ìò øLà£¤©Ÿ¨¦¦
ìL ïBéìòä ÷ìçä úà äúqk äëáOäL¤©§¨¨¦§¨¤©¥¤¨¤§¤

Làø ìò úçpî Bîk äúéäå úøúBkä©¤¤§¨§¨§ª©©©Ÿ

.äëáOa íééeìz Bîk eéäL íéðBnøä̈¦¦¤¨§§¦©§¨¨

,úéðMä úøúkì äNò ïëåCøãk §¥¨¨©Ÿ¤¤©¥¦§¤¤

äìz ïk ,úçàa íéðBnøä äìzL¤¨¨¨¦¦§©©¥¨¨

.úéðMaìò øLà úBøúëå (èé ©¥¦§Ÿ¨£¤©
,íéãenòä LàøúBøúBkä ïúBà Ÿ¨©¦¨©¨

.äìòîì eøkæpLïLeL äNòî ¤¦§§§©§¨©£¥©
,úBnà òaøà íìeàaúBøúBkä ¨¨©§©©©¨

éçøt ïéîk úBøiöîe úBáeèç eéä̈£§ª¨§¦¦§¥

ìëéää éðôlL íìeàa eéäå ,íépLBL©¦§¨¨¨¤¦§¥©¥¨

.úBnà òaøà ïäáâåìò úBøúëå (ë §¨§¨©§©©§Ÿ¨©
,ìònî íb íéãenòä éðLìòî §¥¨©¦©¦©©¥©

úBøúBk eéä ,øák eøkæpL úBøúBkä©¨¤¦§§§¨¨¨

Bîk eéäå ,úçà änà dáâa úBpè÷§©§Ÿ©©¨©©§¨§

.ïèa úèéìa éìa íéãenòäúnòlî ¨©¦§¦§¦©¤¤¦§ª©
,ïèaäúBìBãbä úBøúBkä ãálî ©¤¤¦§©©¨©§

ïäì eéäLå eøkæpLáéáqî ïèa úèéìa ¤¦§§§¤¨¨¤§¦©¤¤¦¨¦

mixn zxhr
âéLc÷nä úéa ïéða øîbLk íéðL òáL óBñaçwiå äîìL Cìnä çìLiå §¤©¨¦§¤¨©¦§©¥©¦§¨©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬

íøéç-úàïneà ìL BîL Ck:øvîãéäðîìà äMà-ïaïc úBðaî Bnà ¤¦−̈¨§¤¨¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¦¦§¨

åéáà ãvîe (âé á á ä"ã)Løç éøö-Léà åéáàå éìzôð ähnîïneà ¦©¨¦¦©¥´©§¨¦À§¨¦´¦«Ÿ¦»Ÿ¥´¨

ä úëàìî úîëçaúLçðïëìàìniåBða íøéç-úàå äîëçä-úà §¨§©§¤¤©§Ÿ ¼¤¼¨¥©Â¦¨¥Â¦¨§¤©«¨§¨³§¤
úBùrì úrcä-úàå äðeázä©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ
-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk̈§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤
-ìk-úà Nriå äîìL Cìnä©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©¤¨

:Bzëàìîåèúà øöiåúBøeö §©§«©¨²©¤
úLçð íéãenrä éðL-éãé ìò §¥¬¨«©¦−§®Ÿ¤©§¥

ò÷øwa úBøeöa úùçð úëzääðîL ©¨©§Ÿ¤§©©§©§Ÿ¤̧
ãenrä úîB÷ änà äøNr¤§¥¹©À̈©Æ¨«©´
änà äøNr-íézL èeçå ãçàä̈«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈

:éðMä ãenrä-úà áñéæèézLe ¨−Ÿ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧
úøúëúBøhò-ìr úúì äùr «Ÿ¨¹Ÿ£¨¨À̈Ÿ¨¥²©

÷öî íéãenrä éLàøäNòî ¨«¥¬¨«©¦−ª©´©£¥

ä÷éöéúLçðeéäúBnà Lîç §¦¨§®Ÿ¤¨¨¥´©À
Lîçå úçàä úøúkä úîB÷©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´
:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«

æéíéëáNíéôðò éøeiöäNrî §¨¦º¦¥£¨¦©«£¥´
äëáNúLø äNòî ïéòkíéìãâ §¨À̈§¥©£¥¤¤§¦¦Æ

íéøeæLe íéòeì÷úBøLøL äNrî §¦§¦©«£¥´©§§½
ìLúBàìLúøúkìLàø-ìr øLà ©§§¨©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ

íéãenrä,íéðBnøä Làøì Ceîñ ¨«©¦®¨§Ÿ¨¦¦

éøeiöäráLíéôéwî eéä íéôðò ¦¥¦§¨Æ£¨¦¨©¦¦

úøúkì äráLå úçàä úøúkì©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤
:úéðMäçéíéãenrä-úà Nriå ©¥¦«©©−©¤¨«©¦®

øçàì úùçpä CôMM äîa ,ïîöò©§¨§©¤¨©©§Ÿ¤§©©

ìL øeivä úøéôç íB÷î ìà äëzää©©¨¨¤§£¦©©¦¤

íéãenòäíéøeè éðLeúBøeL ézL ¨©¦§¥Á¦¸§¥

ìLa íéáeçz úLBçpî íéðBnøúBàìL ¦¦¦§¤§¦§©§§¨

úøúBkä úà úBôéwnä-ìr áéáñ ©©¦¤©¤¤¨¦¹©
äëáNäúøúBkäî ïBéìòä ÷ìç ©§¨¨´¥¤¨¤§¥©¤¤

úBqëì úçàäâ á ä"ã) íéðBnøä ¨«¤À̈§©³¨¦¦

eéä øLà (æèøLà úøúkä-úà £¤¨¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ
Làø-ìr,íéãenòäíéðnøäeéä ©´Ÿ¨©¦¨«¦Ÿ¦½¨

äáëMä úézçúa íéeìzäùr ïëå §¦§©§¦©¦§¨§¥´¨½̈Ÿ
:úéðMä úøúkìèéúøúëå ©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ

íéãenrä Làø-ìr øLàúBøieöî £¤Æ©´Ÿ¨«©¦½§¨

ía eéäïLeL äNrîéçøt ïéîk ¨¨©«£¥¬©−§¦¦§¥

ïéøeivä Cøãk ,íépLBLíìeàaìúBëa ©¦§¤¤©¦¦¨«®̈§¤

úBîìeàäúBnà òaøàdáBb: ¨¨©§©−©«©

ëíéãenrä éðL-ìr úøúëåíä §«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½¥

eqkïèaä únrlî ìrnî-íb ¦©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤
ãenòä ììç àeäLøLàäðBtä ¤£©¨©£¤−©¤

øBøcä úðL-ãr Bl äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ©§©´©§½
:äéäz íäì åéða Búìçð Cà àéNpì úáLåçéàéNpä çwé-àìå §¨©−©¨¦®©µ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧©¨¦¹

ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî íúðBäì írä úìçpî¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®§©̧©Æ
:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà(ïàë ãò) £¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

mixn zxhr
åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈

Bl äúéäåàeää ãáòìúðL-ãr §¨³§¨Æ¨¤¤©©§©´
øBøcäìáBiä ãòúáLåáeLúå ©§½©©¥§¨©−§¨

àéNpì,ìáBiaBúìçð CàìL ©¨¦®©¥©µ©«£¨½¤

ì Cà éeàø àéNpäåéðaékíäì ©¨¦¨©§¨−̈¦¨¤¬
äéäzàìå ,àéNpä úBî éøçà Búìçð ¦«§¤«©£¨©£¥©¨¦§Ÿ

ãáòä ãéa øàMz:çéçwé-àìå ¦¨¥§©¨¤¤§«Ÿ¦©̧
:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî íúðBäì írä úìçpî àéNpä©¨¦¹¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤¨®̈§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 11Îe zFTC 14 ,xwFAA 10 drW ,'b mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,iWingd mFiA ,oqip WcgÎW`xŸŸ¤¦¨©©£¦¦©¨¨¥§¨



רנח

:úéðMä úøúkä ìr áéáñàë-úà í÷iå ¨¦½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤

ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä́̈©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´

ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà àø÷iå éðîéä©§¨¦À©¦§¨³¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOäáëLàø ìrå ©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ

úëàìî ízzå ïLBL äNrî íéãenrä̈«©¦−©«£¥´¨®©¦−Ÿ§¤¬¤

:íéãenräâëøNr ÷öeî íiä-úà Nriå ¨«©¦«©©¬©¤©−̈®̈¤´¤

ìâr BúôN-ãr BúôOî änàa|Lîçå áéáñ ¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

ìL å÷å BúîB÷ änàaBúà áñé änàa íéL ¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−

:áéáñãëBúôNì úçzî íér÷ôe|áéáñ ¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ

íiä-úà íéôwî änàa øNr Búà íéááñ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeè éðL áéáñ̈¦®§¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«

äëìL ø÷a øNr éðL-ìr ãîòíéðô äL| Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´

ìLe äðBôöíéðô äL|ìLe änéäL|íéðt ¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´

ìLe äaâðíäéìr íiäå äçøæî íéðt äL ¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−

:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìîåëçôè Béárå ¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©

ïLBL çøt ñBk-úôN äNrîk BúôNe§¨²§©«£¥¬§©−¤´©¨®

:ìéëé úa íétìà©§©¬¦©−¨¦«

`xenl iy
.ähîìe äìòîì øLàî øúBé áçøa òöîàa íéèìBa eéä ékøáòì øLà ¦¨§¦¨¤§©§Ÿ©¥¥£¤§©§¨§©¨£¤§¥¤

ëáOä,ä.äéìeLa äëáOä óBña äëáOä øáòì äúéä ïèaä úèéìa ©§¨¨§¦©©¤¤¨§¨§¥¤©§¨¨§©§¨¨§¤¨

,íéúàî íéðBnøäå.íéúàî äéä úøúBk ìëa eéäL íéðBnøä øtñîíéøè §¨¦¦¨©¦¦§©¨¦¦¤¨§¨¤¤¨¨¨©¦ª¦
,áéáñ.íéðBnø äàî øeè ìëáe ,úøúBkì áéáñ íéøeè éðLaúøúkä ìò ¨¦¦§¥¦¨¦©¤¤§¨¥¨¦¦©©Ÿ¤¤

,úéðMäìòL íéðBnøä øtñî äéä ïëå ©¥¦§¥¨¨¦§©¨¦¦¤©

.äiðMä úøúBkäíìàì (àë ©¤¤©§¦¨§ª¨
,ìëéää.ìëéää éðôlL íìeàa ©¥¨¨¨¤¦§¥©¥¨

,éðîéä ãenòä.íBøc ãöa øLà ¨©©§¨¦£¤§©¨

,ïéëé BîL úà àø÷iå,áBè ïîéñì ©¦§¨¤§¨¦§¦¨

.ãòì úéaä ïBkiL,éìàîOäøLà ¤¦©©¦¨©©§¨¦£¤

.ïBôö ãöa,æòa BîL úà àø÷iå §©¨©¦§¨¤§Ÿ©
úBðaøwä éãé ìò ,øîBìk ,æò Ba Bîk§Ÿ§©©§¥©¨§¨

÷æçå æò àöné ,äfä úéaa eáéø÷iL¤©§¦©©¦©¤¦¨¥Ÿ§Ÿ¤

.ìàøNéìíéãenòä Làø ìòå (áë §¦§¨¥§©Ÿ¨©¦
,ïLBL äNòîBîöòa ãenò ìkL ©£¥¨¤¨©§©§

.ïLBL äNòîk BLàøa äNòð,ízzå ©£¨§Ÿ§©£¥¨©¦Ÿ
.äîìLð,íiä úà Nòiå (âëïéòk ¦§§¨©©©¤©¨§¥

øähäì Ba íéìáBè íéðäkä eéäå) .äëøa§¥¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦©¥

íénä eéä àlL ì"æø eøîàå .íúàîhî¦ª§¨¨§¨§¤Ÿ¨©©¦

åézçz eãîòL ø÷aä éìâø ék ,íéáeàL§¦¦©§¥©¨¨¤¨§©§¨

ïî íénä eàa íkøãå íéìeìç eéä̈£¦§©§¨¨©©¦¦

ä.(ïéòn,÷öeîàì ,äNòð ä÷éöéa ©©§¨¨¦¦¨©£¨Ÿ

.ñðøwä úLwäaänàa íéùìL å÷å §©¨©©ª§¨§¨§Ÿ¦¨©¨
,áéáñ Búà áñéBôwäa LiL ìk ék ¨ŸŸ¨¦¦¨¤¥§¤¥

äéäå .çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©§¨¨

ùìLaL ì"æø eøîàå .BëBzî ããBî¥¦§¨§¤¦§Ÿ

òaøî íiä äéä úBðBzçzä úBnàä̈©©©§¨¨©¨§ª¨

úBnàä ézLe .úBnà øNò ìò øNò¤¤©¤¤©§¥¨©

ïëzé äæ ïôàa ÷øå .úBlâò eéä úBðBéìòä̈¤§¨£ª§©§Ÿ¤¤¦¨¥

áeúkk úa íétìà ìéëî íiä äéäL¤¨¨©¨¥¦©§©¦©©¨

-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL ,ïläì§©¨¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥

àeä Cëå .äàñ íéòaøà ìL äøäè̈¢¨¤©§¨¦§¨§¨

.íéáeúkä CLîäî çëeî¨¥¤§¥©§¦

,íéò÷ôe (ãë.íéöéa úøeök,Búà íéááñ áéáñ BúôNì úçzîùìLa §¨¦§©¥¦¦©©¦§¨¨¦Ÿ§¦Ÿ¦§Ÿ

.òaøî íiä íL äéäL úBðBzçzä úBnàäíiä úà íéôéwî änàa øNò ¨©©©§¤¨¨¨©¨§ª¨¤¤¨©¨©¦¦¤©¨
,áéáñ.ãö ìëa änà øNò äéä Bòeaø íB÷îaLíéò÷tä íéøeè éðL ¨¦¤¦§¦¨¨¤¤©¨§¨©§¥¦©§¨¦

,Bú÷öéa íé÷öéälòôa íiä ú÷éöé íò íé÷eöé eéäå ,íéøeè éðL eéä íéò÷tä §ª¦¦ª¨©§¨¦¨§¥¦§¨§¦¦§¦©©¨¦§ª¨

.ä÷éöéä ìL ñeôcä úà ïéëä CkL ,úçà,ø÷a øNò éðL ìò ãîBò (äë ©©¤¨¥¦¤©§¤©§¦¨¥©§¥¨¨¨¨
.úùçpî íééeNò ø÷a øNò íéðL ìò ãîBò äéä äfä íiä,íéðtúà íéðôî ©¨©¤¨¨¥©§¥¨¨¨¨£¦¦§Ÿ¤Ÿ¦©§¦¤

.íäéðt,äúéa íäéøçà ìëåúçz ìà íéðtä ãöì eéä ø÷aä ìL íäéøBçà §¥¤§¨£Ÿ¥¤¨§¨£¥¤¤©¨¨¨§©©§¦¤©©

.íiä,Béáòå (åë.åéúBðôcå åéìeL éáò,BúôNe.äìòîlî íiä úôNäNòîk ©¨§¨§¢¦¨§¨§¨§¨§©©¨¦§©§¨§©£¥
,ñBk úôN.Ba íéúBML ñBk úôN äNòîk ÷c äéä äðBéìòä BúôNa,ïLBL çøt.íépLBLå íéçøt BúôNa íéøiöîe,ìéëé úa íétìàäéä íiä ìL Búìeëz §©¦§¨¨¤§¨¨¨©§©£¥§©¤¦¤©¨§ª¨¦¦§¨§¨¦§©¦©§©¦©¨¦§¨¤©¨¨¨

.äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL eàöîð ,äàñ íéôìà úLL íäL ,úa íétìà©§©¦©¤¥¥¤£¨¦§¨¦§§¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨

mixn zxhr
äëáOä øárìïLBMä äNòî åéìò äéä øLà çèMä àa äfîe ,äìòî ãöì §¥´¤©§¨®̈§©©§¨¦¤¨©¤©£¤¨¨¨¨©£¥©¨

íéðBnøäåeéäíéúàîéðLa íéæeøçíéøèøeè ìëa äàîáéáñìò §¨«¦¦³¨¨©̧¦Æ£¦¦§¥ª¦´¥¨§¨¨¦½©

íéðBnøä øtñî eéä ïëå ,úøúBkä:úéðMä úøúkä ìràëí÷iå ©¤¤§¥¨¦§©¨¦¦©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ
íìàì íéãnrä-úàéðôlL íìeàaéðîéä ãenrä-úà í÷iå ìëéää ¤¨´©ª¦½§ª−̈¨¨¤¦§¥©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´©§¨¦À

úéîBøcä äàta øLà-úà àø÷iå £¤©¥¨©§¦©¦§¨³¤
ïéëé BîLìäðëä ïBL-úà í÷iå §Æ¨¦½§£¨¨©¨̧¤Æ¤

éìàîOä ãenrääàta øLà ¨«©´©§¨¦½£¤©¥¨

úéðBôväæra BîL-úà àø÷iåìïBL ©§¦©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§

áBè ïîéñì úBîMä ,æBò:áëìrå ©¥§¦¨§©²
íéãenrä LàøçépääNrî ¬Ÿ¨«©¦−¦¦©©«£¥´

ïLBL,íìeàä úték äàBøä çèMa ®̈©¤©¨¤¦©¨¨

:íéãenrä úëàìî ízzå©¦−Ÿ§¤¬¤¨«©¦«
âëíiä-úà NriåäìBãb úébéb ©©¬©¤©−̈¦¦§¨

á-ä"ã) BëBúa ìBaèì íéðäkä úöéçøì¦§¦©©Ÿ£¦¦§§

(å ã÷öeîeéä àìå ,ä÷éöé äNòî ®̈©£¥§¦¨§Ÿ¨

eãîòL íéø÷aä éìâø ék ,íéáeàL íénä©©¦§¦¦©§¥©§¨¦¤¨§

eàa íkøãå ,íéìeìçå íéáe÷ð eéä åézçz©§¨¨§¦©£¦§©§¨¨

,(ç â àîåé éîìùåøé) ïéònä ïî íénä©©¦¦©©§¨

BúôN-ãr BúôOî änàa øNr¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹
íéðôaîìâr|Lîçå áéáñ ¦¦§¦¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

BúîB÷ änàaB÷îòìL å÷åíéL ¨«©¨Æ«¨½¨§§¨Æ§¦´
áéáñ Búà áñé änàa,íéðôaî ¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«¦¦§¦

Bôéwäa Lé ,ãçà Baçøa LiL ìk̈¤¥§¨§¤¨¥§¤¥

ìL(à åò ïéáåøéò) äL:ãëíér÷ôe §¨§¨¦Á
éLàø úBøeö íäéìòå íéöéa úøeö©¥¦©£¥¤¨¥

(â ã á-ä"ã) íéø÷áúçzî §¨¦¦©̧©
BúôNì|ìLaúBðBzçzä úBnà L ¦§¨³§¨©©©§

úBòaeøî eéäå ,íiä ìLíéááñ áéáñ ¤©¨§¨§¨¨¦Æ«Ÿ§¦´
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:ýåýé éðôì Bðöøìãäìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®
:åéìr øtëì Bì äöøðå(éåì)äïa-úà èçLå §¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬

íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ
áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãrBî ìäà çút-øLàåäìòä-úà èéLôäå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®
:äéçúðì dúà çzðåæïäkä ïøäà éða eðúðå §¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²

:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Làçeëørå ¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À

áéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkL −̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«

âéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äðaEzáL ¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−

:íéîìBrãéúà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå «¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìàøNé ìä÷-ìkåèýåýé Ceøa øîàiåéýìû ¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNéæèíBiä-ïî ¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À

ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦«§¦À¦ŸÆ

énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úéa úBðáì ìàøNé éèáL¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬

:ìàøNéæéì úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéå:ìàøNé éýìû ýåýé íL ¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

çéì úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiåéîL ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®

:Eááì-ír äéä ék úáéèäèéða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øE ¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ

éöìçî àöiäì úéaä äðáé-àeä E:éîLëøLà Bøác-úà ýåýé í÷iå ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´

áLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac|ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr ¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½

ì úéaä äðáàå:ìàøNé éýìû ýåýé íLàëïBøàì íB÷î íL íùàå ¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧Ÿ¨³¨Æ¨«¨½

õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

`xenl iy
.úéaä øäaLì øîà (áé,ìôøòa ïkLìò äàøà ïðòa ék" ,øîà ïëéäå ¤§©©©¦¨©¦§Ÿ¨£¨¤§¥¨¨©¦¤¨¨¥¨¤©

"úøtkä.(a,fh `xwie),ìáæ úéa (âé.úeòéá÷ úéaì ïBëî,íéîìBò EzáL ©©Ÿ¤¥§ª¥§¦¨§¦§§¨¦
íB÷îa äðéëMä äøLz àì åéLëòî ék¦¥©§¨Ÿ¦§¤©§¦¨§¨

.øçà,àlî Bãéáe (åèBãé çëa ©¥§¨¦¥§Ÿ©¨

.Bøác íéìLääéä ék úáéèä (çé ¦§¦§¨¡¦Ÿ¨¦¨¨
,Eááì íòúeëæìå ,äæa úéNò áBè ¦§¨¤¨¦¨¨¤§¦§

.øácì äðëää äàa Eãé ìò ék ,áLçz¥¨¥¦©¨§¨¨©£¨¨©¨¨

mixn zxhr
ìäåäé-ãBáë àìî-ék ïðòä éðtî úøLøëfL ïðòä àeäúéa-úà §¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¤¨©¤¥¬

:äåäéáéäîìL øîà æàäøBL äðéëMäL éðà äàBø :øîà ïðòä äàøLk §Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§¤¨¨¤¨¨¨©¤£¦¤©§¦¨¨

ék ,éúéðaL úéaaì øîà äåäéïkL ©©¦¤¨¦¦¦§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ
ìôøòaBîk ïðòä áò àeä ìôøòå ¨«£¨¤«©£¨¤©¤¨¨§

äàøà ïðòa ék :(á æè àø÷éå) øîàpL¤¤¡©¦¤¨¨¥¨¤

úøBtkä ìò:âéäðéëMä äàáe ìéàBä ©©©¤¦¨¨©§¦¨

ïk íàCì ìáæ úéa éúéðá äða ¦¥¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−®̈
äéäé àeäå ,ípça éìîò äéä àìåïBëî §Ÿ¨¨£¨¦§¦¨§¦§¤¨¬

ì:íéîìBò EzáLãéáñiå §¦§§−«¨¦«©©¥³
åéðt-úà Cìnäíòä ìeî ìà ©¤̧¤Æ¤¨½̈¤¨¨

-ìëå ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨
ãîò ìàøNé ìä÷äáéLé ïéà ék §©¬¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥§¦¨

'åëå äøæòa:åèäåäé Ceøa øîàiå ¨£¨¨©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ
åéôa øac øLà ìàøNé éäìà¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½

éáà ãåc úàúéa äðáiL ïa Bì ïziL ¥−¨¦´¨¦®¤¦¥¥¤¦§¤©¦

BãéáeäáBhäàlîBøác úà íi÷ §¨¬©¨¦¥−¦¥¤§¨

:øîàìæèøLà íBiä-ïî ¥«Ÿ¦©À£¤̧
ìàøNé-úà énò-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»
ìkî øéòá ézøçá-àì íéøönî¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦«§¦À¦ŸÆ

úBðáì ìàøNé éèáLdaúéa ¦§¥´¦§¨¥½¦§´¨©½¦
ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½

ìàøNé énò-ìò úBéäìBãé ìòL ¦«§−©©¦¬¦§¨¥«¤©¨

úBðáì íéìLeøéa øBçáì äðëää äàä¨©£¨¨¦§¦¨©¦¦§

úéa da:æéãåc ááì-íò éäéå ¨©¦©§¦¾¦§©−¨¦´
ì úéa úBðáì éáàäåäé íL ¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−

ìàøNé éäìàéîéa òðîð äéä äæå ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«§¤¨¨¦§¨¦¥

úBaø úBîçìî Bì eéäL ïåék ,ãåã: ¨¦¥¨¤¨¦§¨©

çéïòé éáà ãåc-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©
a úBðáì Eááì-íò äéä øLàì úéEááì-íò äéä ék úáéèä éîLìkä ïéëäìe äéìò úBeöì äðëää äàa Bãé ìò ék áLçz úeëæìå ,äæa úéNò áBè: £¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«¨¦¨¨¤§¦§¥¨¥¦©¨¨¨©£¨¨§©¨¤¨§¨¦©Ÿ

èéða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä Eì úéaä äðáé-àeä EéîLà÷åc:ëúçz í÷àå øac øLà Bøác-úà äåäé í÷iå ©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©§¨©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á
áLàå éáà ãåc|äåäé øac øLàk ìàøNé àqk-ìòíéáéBàä ïî äçeðî éì LiL ïôBàaäðáàåúBðáì ézìBëéåì úéaäìàøNé éäìà äåäé íL ¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½§¤¤¥¦§¨¦¨§¦¨«¤§¤´§¨§¦¦§©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ì äðeëadîL:àëíL íùàåäfä úéaaíL-øLà ïBøàì íB÷îìL úBçeìúøk øLà äåäé úéøa'äõøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-íò §©¨¨¦§¨¨«¨¦̧Ÿ¨³©©¦©¤¨Æ¨«¨½£¤−̈¤§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר ישראל

נח שי'

שלום וברכה!

במענה על שני מכתביו )בלי הוראת זמן כתיבתם( עם שני הפ"נ המו]סג["ב:

אקרא, בל"נ, את הפ"נ בעד זוגתו תי' ובעד נכדתו תי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר - וצדיקא 

יעורר  בטח  נאמן,  כרועה  ומשמש  עומד  עתה  ואף  מבחיוהי,  יתיר  עלמא  בהאי  דאשתכח  דאתפטר, 

רחמים עליהן להחלימן ולחזקן בבריאות הנכונה.

ענין של  וכלל ממה שאנ"ש מחמירים ומגדילים, בדבורם ובכתבם, כל  נוחה כלל  ואין דעתי 

מיחוש וחולי - ר"ל - והוא היפך רצון נשיאנו, כי כמה פעמים שמעתי, וגם ברבים, שאמר כ"ק מו"ח 

אדמו"ר בשם נשיאי חב"ד, טראכט גוט וועט זיין גוט, ואם מחשבה כך, הרי על אחת כו"כ בדבור ומה 

גם בכתב שזהו מעשה.

להרה"ח וכו' מוהרח"י שי' )וכנראה כוונתו להרח"י שמוקלערמאן( אכתוב, בל"נ, ימים אלו.

מהרה"ח וכו' מוהרא"ס שי' מענקין קבלתי מכתב אודות ענינו ועניתי לו.

והשי"ת יזכנו, מתחיל מיומא דנא ראש החדש, לראות אשר ונהפוך הוא אשר ישלטו )שליטה 

וממשלה, בגוף ובעולם, ולא בדרך מקיף - עיין תניא תחלת פי"ג( היהודים )כח האמונה - עין מגילה 

תחלת דף י"ג( המה בשונאיהם )על ידי האתהפכא דשונאיהם מחשוכא לנהורא - עיין לקו"ת סד"ה ה' 

לי בעוזרי(.

בברכה ובפ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי - שבת החודש - בערים שונות בעולם רסב
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
05:5105:4308:1508:1008:4808:4409:5009:4612:2012:1817:4917:5318:1518:1917:3218:29באר שבע )ח(

05:5005:4208:1308:0808:4808:4309:4909:4612:1912:1717:5117:5518:1418:1917:2518:29חיפה )ח(

05:4905:4108:1308:0808:4708:4209:4809:4512:1812:1717:5217:5618:1318:1717:1618:28ירושלים )ח(

05:5105:4308:1408:1008:4808:4409:5009:4712:2012:1817:4917:5318:1518:1917:3318:30תל אביב )ח(

06:0705:5508:1908:1209:0308:5610:0510:0012:3312:3218:0018:0918:3418:4217:5018:56אוסטריה, וינה )ח(

07:1807:2409:4509:4710:2210:2311:2511:2614:0013:5819:4019:3120:0719:5819:1520:09אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:0905:5808:2308:1609:0608:5910:0710:0212:3612:3518:0318:1118:3518:4417:5218:56אוקראינה, אודסה )ח(

05:4105:2907:5407:4608:3808:3109:3909:3412:0812:0617:3517:4318:0818:1617:2418:30אוקראינה, דונייצק )ח(

05:5305:4008:0407:5708:4908:4209:5009:4512:1912:1717:4617:5518:1918:2817:3518:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:1806:0508:2808:2009:1509:0710:1610:1012:4412:4318:1118:2018:4518:5518:0119:09אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:1105:5808:2108:1309:0709:0010:0810:0312:3712:3618:0318:1318:3818:4817:5319:02אוקראינה, קייב )ח(

06:3506:2408:5008:4309:3209:2510:3310:2813:0213:0118:3218:4019:0119:0918:2019:22איטליה, מילאנו )ח(

06:1906:1808:5108:4909:1909:1710:2210:2012:5312:5118:2618:2418:4818:4618:0718:55אקוואדור, קיטו )ח(

06:5306:5809:2109:2209:5609:5710:5911:0013:3313:3119:1219:0419:3819:2918:4719:40ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:4307:5010:0710:1010:4610:4911:5011:5114:2514:2220:0419:5420:3320:2319:3820:35ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1707:0709:3709:3110:1410:0911:1611:1213:4513:4419:1419:2019:4219:4919:0120:00ארה״ב, בולטימור )ק(

07:0706:5709:2509:1910:0409:5811:0511:0113:3413:3319:0319:0919:3219:3918:5019:50ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:0706:5709:2609:2010:0409:5811:0611:0113:3513:3419:0419:1019:3319:3918:5119:51ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4307:3310:0109:5410:4010:3411:4211:3714:1114:1019:3919:4620:0920:1619:2720:28ארה״ב, דטרויט )ק(

07:3107:2309:5509:5110:2810:2411:3011:2714:0013:5919:3119:3519:5619:5919:1620:09ארה״ב, האוסטון )ק(

07:0206:5309:2409:1909:5909:5411:0110:5713:3113:2919:0019:0519:2719:3118:4619:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:3007:2309:5609:5210:2810:2411:3011:2614:0013:5819:3019:3319:5419:5719:1520:07ארה״ב, מיאמי )ק(

07:0306:5209:2109:1510:0009:5411:0110:5713:3013:2918:5919:0619:2819:3518:4619:47ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:3107:2109:5009:4410:2810:2211:3011:2513:5913:5719:2719:3419:5620:0319:1520:14ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:0106:5109:1909:1309:5809:5211:0010:5613:2913:2818:5819:0419:2719:3418:4519:46ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3606:3709:0709:0609:3609:3610:3910:3913:1213:1018:4718:4219:1019:0518:2519:14בוליביה, לה-פס )ח(

06:5606:4209:0408:5609:5209:4410:5310:4713:2113:2018:4818:5819:2319:3318:3819:47בלגיה, אנטוורפן )ח(

06:5606:4209:0508:5709:5209:4410:5310:4713:2113:2018:4818:5819:2319:3318:3819:47בלגיה, בריסל )ח(

06:0806:1108:3908:3909:1009:1010:1310:1312:4612:4418:2618:2018:4618:4018:0318:49ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5705:5908:2708:2708:5808:5810:0110:0112:3412:3218:1018:0418:3418:2817:4718:37ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:1406:0008:2208:1409:1009:0210:1110:0512:3912:3818:0718:1718:4118:5118:0119:06בריטניה, לונדון )ח(

06:2306:0808:2808:2009:1809:1010:2010:1412:4812:4718:1418:2518:5119:0218:0819:17בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:2006:0608:2708:1909:1609:0810:1710:1112:4512:4418:1318:2418:4818:5918:0419:13גרמניה, ברלין )ח(

06:3806:2508:4808:4009:3409:2710:3610:3013:0413:0318:3118:4119:0519:1518:2119:29גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0906:1108:3808:3909:1009:1110:1310:1312:4712:4518:3018:2318:4818:4118:0618:51דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4706:4209:1509:1109:4509:4210:4710:4413:1713:1618:4818:5019:1219:1318:3219:22הודו, מומבאי )ח(

06:4306:3809:1109:0809:4109:3810:4310:4013:1313:1218:4418:4619:0819:0918:2819:18הודו, פונה )ח(

05:5605:4408:0908:0208:5308:4609:5409:4912:2212:2117:5017:5818:2218:3117:3918:44הונגריה, בודפשט )ח(

06:1206:0208:3008:2409:0909:0310:1010:0612:3912:3818:0718:1418:3718:4317:5518:55טורקיה, איסטנבול )ח(

06:3606:2708:5608:5109:3309:2810:3510:3113:0413:0318:3318:3819:0119:0618:1919:17יוון, אתונה )ח(

06:1706:0508:3008:2309:1309:0710:1510:1012:4312:4218:1118:1918:4318:5218:0019:04מולדובה, קישינב )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי - שבת החודש - 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
06:4406:3909:1209:0809:4209:3910:4410:4113:1513:1318:4618:4719:0919:1118:2919:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:2506:3308:4708:5109:2909:3310:3410:3513:0913:0718:5118:3919:2219:1118:2319:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1306:0608:3808:3409:1109:0710:1310:0912:4312:4118:1218:1618:3718:4117:5718:50נפאל, קטמנדו )ח(

06:2606:1608:4508:3909:2309:1710:2410:2012:5312:5218:2118:2718:5018:5618:0619:07סין, בייג'ין )ח(

07:1007:0809:4209:4010:1010:0811:1211:1113:4413:4219:1719:1519:3919:3718:5719:46סינגפור, סינגפור )ח(

05:5005:3607:5707:4808:4508:3809:4709:4112:1512:1417:4117:5218:1718:2817:3218:42פולין, ורשא )ח(

06:1206:1208:4308:4309:1209:1210:1510:1412:4712:4518:2218:1818:4418:4018:0118:49פרו, לימה )ח(

06:5306:4109:0709:0009:4909:4310:5110:4613:1913:1818:4718:5519:1919:2718:3619:39צרפת, ליאון )ח(

07:0306:5109:1509:0710:0009:5211:0110:5613:2913:2818:5819:0719:3019:3918:4819:53צרפת, פריז )ח(

06:0206:0008:3308:3109:0209:0010:0410:0212:3512:3418:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2907:1809:4509:3910:2610:1911:2711:2313:5613:5519:2719:3419:5520:0219:1520:14קנדה, טורונטו )ק(

07:0606:5409:2109:1410:0309:5611:0410:5913:3313:3219:0219:1019:3219:4018:5119:53קנדה, מונטריאול )ק(

06:5606:4709:1809:1309:5309:4810:5510:5113:2413:2318:5318:5819:2019:2518:3919:36קפריסין, לרנקה )ק(

07:1006:5509:1409:0510:0609:5811:0711:0113:3513:3419:0119:1219:3919:5118:5220:06רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:4406:2808:4608:3709:4009:3110:4110:3413:0813:0718:3718:4919:1319:2518:2919:41רוסיה, מוסקבה )ח(

06:3406:2208:4708:3909:3009:2310:3110:2613:0012:5918:2718:3619:0019:0818:1619:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:3806:2608:5108:4409:3509:2810:3610:3113:0513:0318:3618:4519:0419:1318:2519:26שוויץ, ציריך )ח(

06:2606:2208:5508:5209:2409:2210:2710:2412:5712:5618:2918:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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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:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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