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(28 February - 6 March 21) ט"ז - כ"ב אדר תשפ"א
שבוע פרשת כי־תשא - פרשת פרה



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¨¨¥¤§¨¥§¨«
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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
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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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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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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המשך תהלים בעמוד טפ

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, תשכ"ד

ברוקלין.

מר גרשון שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מג' אדר,

ויהי רצון אשר תכה"י יבשר טוב מהנעשה אתו וב"ב שי' ובנוסח הידוע טוב הנראה והנגלה, 

ומובן טוב בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובפרט אשר בני ישראל נקראים גוי אחד בארץ וכפירוש רבנו 

הזקן בזה, שגם בעניני ארץ ממשיכים אחדות השם ובאופן גלוי.

בעת רצון יזכירו את... על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים 

לתוכן כתבו, ומה טוב שיודיע גם שם האם של הנ"ל שכן נוהגים להזכיר בתפלה.

לכתבו בסיום מכתבו באיחולי לבבו לטובה להיות פעיל וכו'.

והאפשריות  היכולת  ניתנה  אחד  שלכל  מובן  גם  שמזה  במאד,  הדבר  ונחוץ  שנכון  בודאי 

נפשות  ותכונות  הסביבה  בבני  זה  תלוי  הרי  לפעול  ואיך  בסביבה,  משפיע  בתור  גם  תפקיד  למלאות 

האנשים עליהם רוצים להשפיע, ומה להשפיע הרי מבואר בסיום מגילת קהלת, את האלקים ירא ואת 

מצותיו שמור כי זה כל האדם ובסגנון חז"ל המעשה הוא העיקר, חיי יום יום מתאימים ע"פ הוראות 

תורתנו תורת חיים.

הארץ  מעמי  ורבים  וכמ"ש  הנ"ל  כל  על  ומורים  מזכירים  פורים  ערב  ימי  אלו,  ימים  והרי 

מתייהדים וגו' שבטח מרומז בזה גם עמי הארץ שישנם בתוך כאו"א, היא הנפש הבהמית, רוח הבהמה 

היורדת למטה.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.
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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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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯a„ÈÂ הּתֹורה חּקת זאת וגֹו' מׁשה אל הוי' «¿«≈ְֲֶֶַַָָָֹֹֻ

וגֹו' הוי' צּוה ּבזה 1אׁשר הּדּיּוק וידּוע . ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָ

מקֹומֹות  ּובכּמה ּתֹורה להבין 2(ּבלּקּוטי ּדצרי ,( ְְְְְִִִֵַָָָָ

הוה  ּדלכאֹורה ּפעמים, ׁשּתי הוי' ּׁשּכתּוב ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָמה

חּקת  זאת וגֹו' מׁשה אל וידּבר למימר ְְְֵֵֵֶֶַַַַֹֹֻליּה

מׁשה  אל הוי' וידּבר אֹו הוי', צּוה אׁשר ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּתֹורה

צרי וגם וגֹו'. מצּוה אני אׁשר הּתֹורה חּקת ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֻזאת

חּקת  זאת אדּוּמה פרה ּגּבי ּׁשּנאמר מה ְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻלהבין

יׁש הּמצוֹות ׁשּבכללּות ּובהקּדים, סתם. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהּתֹורה

וחּוּקים  עדֹות מׁשּפטים סּוגים, .3ׁשלׁשה ְְְִִִִֵָָֹ

ׁשהּׂשכל  ׂשכל, ּפי ׁשעל הּמצוֹות הם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמׁשּפטים

ׁשאמרּו ּוכמֹו הּתֹורה, ציּוּוי לּולא ּגם ְְְְִֵֶַַַָָָמחּיבם

וׁשלֹום 4ּבּגמרא  (חס ּתֹורה ניּתנה )5אלמלא ְְְְִִֵַַָָָָָָ

מחתּול  צניעּות וכּו' מּנמלה ּגזל למדים ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיינּו

לא  עצמֹו מּצד ׁשהּׂשכל הּמצוֹות הם ועדֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹוכּו'.

הרי  הּתֹורה, ׁשּציּותה לאחר אבל מחּייבם, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָהיה

ּבמצוֹות  ּולדּוגמא, ּבּׂשכל, ּגם מּובנים ְְְְִִֵֵֶַַָָהם

ּבחג  ּוכמֹו ּדבר, לאיזה זכר עׂשּיית הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשענינם

לרגלים  ראׁש לעׂשֹות 6הּפסח, הּתֹורה ׁשּצּותה , ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

זאת, מבין הּׂשכל ּגם הרי מצרים, ליציאת ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹזכר

הם  וחּוּקים הּטעם. ּבּתֹורה ּכׁשּנכּתב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָּובפרט

כּו' יׂשראל את מֹונין העֹולם ׁשאּוּמֹות ,7הּמצוֹות ְְִִִֵֶֶַָָָ

על  טעם להם ׁשאין הּׂשכל,לפי היפ ּגם ׁשהם חּוּקים ׁשּיׁש [ועד ׂשכל ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

הּטהֹורים  את ּומטּמאה הּטמאים, את ׁשּמטהרת עצמּה, אדּוּמה ּבפרה ,8ּוכמֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לגמרי  הּׂשכל היפ רז"ל 9ׁשּזהּו ּוכמאמר אין 10], חקקּתי חּוּקה ּגזרּתי ּגזירה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
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אֿב.1) יט, זאת 2)חוקת גו' וידבר רד"ה א'תרכא. ע' א'תריז. ע' ח"ה חוקת אוה"ת א). (נו, פרשתנו ריש לקו"ת ראה

ועוד. מא). ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב 343)חוקת ס"ע ה'ש"ת המאמרים ספר גם וראה כ. ו, ואתחנן רמב"ן ראה

ובכ"מ. ב.4)ואילך. ק, 5.12)עירובין הערה 890 ע' ח"ג שיחות לקוטי א.6)ראה ד, שם גמרא ר"ה. מסכת ריש משנה

חוקת.7) ר"פ ז.8)פרש"י חוקת תנחומא ה. פי"ט, במדב"ר רלז.9)ראה ע' תרכ"ט המאמרים תהלים 10)ספר מדרש 

ח. שם ג. חוקת תנחומא רפי"ט. במדב"ר וראה ב. ט, באבער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרה': 'פרשת את הפותחים בפסוקים חוקת, פרשת בתחילת בתורה, נאמר

'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê 'B‚Â ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»∆…∆¿…À««»¬∆ƒ»¬»»
'B‚Â1.אדומה פרה דיני את ומפרט ממשיך ‰eic˜והכתוב Úe„ÈÂ השאלה ¿¿»««ƒ
‰Êa הכתוב בלשון מדיוק Bz¯‰הנובעת ÈËewÏa) הזקן לאדמו"ר »∆¿ƒ≈»

˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e2 במאמרי וכן ¿«»¿
זה  פסוק על נוספים ),חסידות

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc כאן ¿»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌÈÓÚt ÈzL 'ÈÂ‰ אחת פעם ¬»»¿≈¿»ƒ

שנייה  ופעם משה" אל הוי' "וידבר

הוי'", ציווה אשר התורה "חוקת

dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc,לו היה ¿ƒ¿»¬»≈
‡ÏלומרÓÈÓÏ¯לכתוב  ¯a„ÈÂ ¿≈««¿«≈∆

‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê 'B‚Â ‰LÓ…∆¿…À««»
¯a„ÈÂ B‡ ,'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»«¿«≈
˙wÁ ˙‡Ê ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»∆…∆…À«
'B‚Â ‰eˆÓ È‡ ¯L‡ ‰¯Bz‰«»¬∆¬ƒ¿«∆¿
הוי' שם הללו, האפשרויות ובשתי

נאמר  הכתוב למה אחת, פעם רק יוזכר

פעמיים.? מוזכר הוי' ששם כך

¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
‰ne„‡ ‰¯Ù Èab שמדובר למרות «≈»»¬»

בפרט זה נושא wÁ˙על ˙‡Ê…À«
Ì˙Ò ‰¯Bz‰ שמשמעותו לשון «»¿»

השייך  כללי בדבר עוסקת זו שפרשה

טעם  מהו להבין וצריך התורה, לכללות

הדבר?

˙BÂˆn‰ ˙eÏÏÎaL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿
ÌÈËtLÓ ,ÌÈ‚eÒ ‰LÏL LÈ≈¿…»ƒƒ¿»ƒ

ÈweÁÂ ˙B„ÚÌ3 שממשיך כפי ≈¿ƒ
‰BÂˆn˙ומפרט. Ì‰ ÌÈËtLÓƒ¿»ƒ≈«ƒ¿

ÏÎO‰L ,ÏÎN Èt ÏÚL האנושי ∆«ƒ≈∆∆«≈∆
Ì·iÁÓ אלה מצוות לעשות מחייב ¿«¿»

BÓÎe ,‰¯Bz‰ ÈeeÈˆ ‡ÏeÏ Ìb«≈ƒ«»¿
‡¯Óba e¯Ó‡L4‡ÏÓÏ‡ ∆»¿«¿»»ƒ¿»≈

ÌBÏLÂ ÒÁ) ‰¯Bz ‰zÈ5( ƒ¿»»«¿»
מצוות  וכמה כמה מקיימים היינו עדיין

ÏÓpÓ‰כי ÏÊb ÌÈ„ÓÏ eÈÈ‰»ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¿»»
.'eÎÂ Ïe˙ÁÓ ˙eÚÈˆ 'eÎÂ¿¿ƒ≈»¿
ÏÎO‰L ˙BÂˆn‰ Ì‰ ˙B„ÚÂ¿≈≈«ƒ¿∆«≈∆

BÓˆÚ „vÓ תורה ניתנה לא Á‡Ï¯אילו Ï·‡ ,Ì·ÈiÁÓ ‰È‰ ‡Ï ƒ««¿…»»¿«¿»¬»¿««
‰¯Bz‰ ‰˙eÈvL,È¯‰ אלה ÏÎOaמצוות Ìb ÌÈ·eÓ Ì‰ וגם ∆ƒ¿»«»¬≈≈»ƒ««≈∆

אלה, מצוות לעשות שצריך מסכים האנושי BÂˆÓa˙ההיגיון ,‡Ó‚e„Ïe¿¿»¿ƒ¿
,¯·c ‰ÊÈ‡Ï ¯ÎÊ ˙ÈiNÚ ‡e‰ ÌÈÚL,בעבר שהתרחש מאורע ∆ƒ¿»»¬ƒ«≈∆¿≈∆»»

L‡¯ ,ÁÒt‰ ‚Áa BÓÎe¿¿««∆«…
ÌÈÏ‚¯Ï6, והראש הראשון החג »¿»ƒ

חג  הפסח, חג הרגלים, שלוש מבין

הסוכות  וחג «¿evL∆ƒ˙‰השבועות
˙BNÚÏ ‰¯Bz‰ חג את לחגוג «»«¬

בשנה  שנה מידי בניסן ט"ו ביום הפסח

ÌÈ¯ˆÓבתור ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
זה, בתאריך Ìbשהייתה È¯‰¬≈«

ÔÈ·Ó ÏÎO‰,זאת Ë¯Ù·eומקבל «≈∆≈ƒֹƒ¿»
ÌÚh‰ ‰¯Bza ·zÎpLk למצוות ¿∆ƒ¿««»«««

את  לחוג המצוות כמו זה, מסוג

‰BÂˆn˙החגים. Ì‰ ÌÈweÁÂ¿ƒ≈«ƒ¿
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡L טים מקני ∆»»ƒ

'eÎ Ï‡¯NÈ שבני כך על 7‡˙ ∆ƒ¿»≈
אלו, מצוות מקיימים ÈÙÏ¿ƒישראל

Ì‰Ï ÔÈ‡L'ה'חוקים למצוות ∆≈»∆
„ÚÂ] ÏÎN Èt ÏÚ ÌÚË כך כדי «««ƒ≈∆¿«

ÌÈweÁ LiL שאין בלבד זו שלא ∆≈ƒ
ההיגיון  על המתקבל והסבר טעם להם

אלה Ì‰Lאלא  ‰CÙÈמצוות Ìb ∆≈«≈∆
‰ne„‡ ‰¯Ùa BÓÎe ,ÏÎO‰«≈∆¿¿»»¬»

,dÓˆÚ עוסקים אנו שבה «¿»
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ ˙¯‰ËnL ידי על ∆¿«∆∆∆«¿≈ƒ

הפרה, אפר את עליהם שמזים

ÌÈ¯B‰h‰ ˙‡ ‰‡nËÓe8 אלה ¿«¿»∆«¿ƒ
וצריכים  נטמאים זו, במצווה שעוסקים

‰ÏÎOטבילה, CÙÈ‰ e‰fL∆∆≈∆«≈∆
È¯Ó‚Ï9 איך כלל מובן זה אין שהרי ¿«¿≈

גם  יהיה עצמו עניין שאותו ייתכן

מטמא  וגם Ó‡ÓÎe¯מטהר ,[¿«¬«
Ï"Ê¯10,אדומה פרה מצוות על ««
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כללי   מפתח   

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

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

  וידבר הוי' אל משה וגו'ה "מאמר ד  ) ג

 ה   ......   ל"תשה'  ,שבת פרשת צו, פרשת פרה, כ"ף אדר שני

 יח  ....  ל "ה'תש כ"ף אד"שש"פ צו, פ' פרה, ת יחש  )ד

 לג   .................  טזך כר פרשת תשאשיחות -לקוטי  )ה

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

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

 לח   ...............  פרשת תשא –קוט גאולה ומשיח לי  )ז

 לט  ..........  פרשת תשא לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 צב  ................  פרשת תשאוע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 צג   ......................................  פרשת תשאלשבוע  

 קד  .............  פרשת תשאלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

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

 ם "מבר ירו עיש

 יאק  ..........  פרשת תשא לשבוע ,םולים קיג' פר –  ) יג

 ז סק  .........  פרשת תשא לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 צטק  ...........  פרשת תשאלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 ר  ..........................................  ב פרק  עזרא ,א נפרק  ה רמיי

  נגעים מסכת  –משניות   )יז

 רב  ...................................................  ביאור קהתי 

 טר  .....................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 יר  ...............................................  קה ף ד עד טצ ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כ

 ח לר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

  ח לר  ..............................  קן הז אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

   הנך יפה רעייתי אור התור  )כב

 א מר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 מור  ..............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מאמר  )כד

 זמר  .......................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

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

    התפילהטרס קונ  )כו

 נר  ...............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כז

 נאר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

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

 נדר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 הנר ...........................................  ב נפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 זנר  .......................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

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

 חסר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  )לב

 ער  ........................  פרשת תשאלשבוע  ים מנוח זל  ) לג

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



ebe'ו dyn l` 'ied xacie

אחריה  להרהר רׁשּות יׁשנם 11ל ׁשּבּתֹורה וכיון . ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּדוקא  לּמה להבין, צרי חּוּקים, וכּמה ְְְִִִַַַָָָָָָָּכּמה

סתם. הּתֹורה חּוּקת זאת נאמר אדּוּמה ְְֱֲֶַַַָָָָָֹּבפרה

‰p‰Â רּבה תמים 12ּבמדרׁש לּבי יהי איתא ¿ƒ≈ְְְִִִִִִַַָָָ

ּפרה 13ּבחּקי וחּקת הּפסח חּקת זה , ְְֶֶֶַַַַָָֻֻֻ

רּבים  לׁשֹון ,חּקי נאמר [ׁשהרי וגם 14אדּוּמה , ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָֻ

ׁשני  ּדמׁשמע ב'), (ּבתֹוספת ּבחּקי ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַֻנאמר

[ויׁש לזה זה ּדֹומין ׁשּׁשניהם לּמה, ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָחּוּקים],

ּכתיב  ׁשּבׁשניהם רק לא הּוא ׁשהּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹלהֹוסיף,

אחת], ּבתיבה ׁשּנכללים זאת, עֹוד אּלא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹחּוּקה,

הּפסח  חּקת זאת נאמר זאת 15ּבזה נאמר ּובזה , ֱֱֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

ּגדֹולה  חּוּקה איזֹו יֹודע אּתה ואי הּתֹורה, ְְִֵֵַַַַָָָָֻחּקת

מהּלכֹות  ׁשהיּו ּדֹומֹות מטרֹונֹות לׁשּתי מׁשל ְְְְִִֵֶַַָָָמּזֹו,

מּזֹו, ּגדֹולה מי ׁשוֹות, נראֹות ּכאחת, ְְְְִִִֵֶַַָָׁשּתיהן

והֹולכת  ּביתּה עד אֹותּה מלּוה ׁשחברּתּה ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹותּה

נאמר  ּובפרה חּקה, ּבֹו נאמר ּבפסח ,ּכ ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחריה,

ּפסח  ׁשאֹוכלי הּפרה, ּגדֹולה, ּומי חּקה, ְְִֵֶֶַַָָָָָֻּבּה

ׁשּנאמר  לּה, מעפר 16צריכין לּטמא ולקחּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

להבין  וצרי וכּו'. החּטאת ּדמּכיון 17ׂשריפת , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

הּׁשאלה  מהי לזֹו, זֹו ּדֹומֹות ׁשהן ּתחיּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאֹומר

סלק  הּקא מהי ּדלכאֹורה, מּמי, ּגדֹולה א מי ְְְְִִִִִַַָָָָָ

לא  ולּמה מחברּתּה, ּגדֹולה אחת ׁשּתהיה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹדעּת

לאיד להבין צרי וגם ׁשוֹות. ׁשּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנאמר

מּפסח, ּגדֹולה ּפרה הּמסקנא ׁשּלפי ּדכיון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּגיסא,

לזֹו. זֹו ּדֹומֹות הן ּבּמה ּכן, ִֵֵֶַָאם

ּדכיון Ô·eÈÂב) הּידּוע, ּבהקּדים זה ּכל ¿«ְְְִֵֶַַַָָָ

ליׂשראל, ניּתנּו ּומצוֹות ְְְְִִִֵֶַָָׁשהּתֹורה

ּבני  אל ּדּבר ׁשּנאמר ּוכמֹו יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהם

יׂשראל  ּבני את צו מּובן,18יׂשראל, הרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
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חוקת.11) ר"פ פרש"י ב. סז, יומא ב.12)ראה פי"ט, פ.13)שמו"ר קיט, שם.14)תהלים לשמו"ר מהרז"ו פירוש ראה

מג.15) יב, יז.16)בא יט, המאמרים 17)חוקת (ספר ותשכ"ד תרפ"א עטר"ת, תרכ"ט, חוקת זאת גו' וידבר ד"ה ראה

ואילך). קמד ע' תשכ"ד ואילך. קצט ע' תרפ"א ואילך. שיג ע' עטר"ת ואילך. צג ע' ספר 18)תרכ"ט ד. פ"א, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשכל  המובן טעם ללא מצוות הן שאלו כ'חוקים' שמוגדרות נוספות ומצוות

הקדושֿברוךֿהוא  אומר קיומן ‡ÔÈועל Èz˜˜Á ‰weÁ Èz¯Êb ‰¯ÈÊb¿≈»»«¿ƒ»»«¿ƒ≈
‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ11‰nk ÌLÈ ‰¯BzaL ÔÂÈÎÂ . ¿¿¿«¿≈«¬∆»¿≈»∆«»∆¿»«»

‰nÎÂבתור המוגדרות Ïמצוות CÈ¯ˆ ,ÌÈweÁ‡˜Âc ‰nÏ ,ÔÈ·‰ ¿«»ƒ»ƒ¿»ƒ»»«¿»
‰ne„‡ ‰¯Ùa מצווה בשום ולא ¿»»¬»

‰Bz¯‰אחרת  ˙weÁ ˙‡Ê ¯Ó‡∆¡«…««»
Ì˙Ò היא זו שמצווה שמשמעו לשון ¿»

כללות  את שכוללת כללית מצווה

התורה?

‰a¯ L¯„Óa ‰p‰Â12‡˙È‡ ¿ƒ≈¿ƒ¿««»ƒ»
בתהילים הפסוק על ÈaÏמובא È‰È¿ƒƒƒ

EÈwÁa ÌÈÓ˙13, שהמילה »ƒ¿À∆
‰ÁÒt'בחוקיך' ˙wÁ ‰Ê מצוות ∆À««∆«

'זאת  בתורה נאמר שעליה פסח קרבן

הפסח' ‡„ne‰חוקת ‰¯t ˙wÁÂ¿À«»»¬»
נאמר  שעליה אדומה פרה ומצוות

התורה' חוקת 'זאת וראוי [בתורה

מצוות  שתי על הפסוק את לדרוש

ÔBLÏ ,EÈwÁ ¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡«À∆¿
ÌÈa¯14EÈwÁa ¯Ó‡ Ì‚Â , «ƒ¿«∆¡«¿À∆

'· ˙ÙÒB˙a) המילה ),בראש ¿∆∆
ÌÈweÁ ÈL ÚÓLÓc האות שהרי ¿«¿«¿≈ƒ
שתיים  בגימטריה היא והמדרש ],ב'

ואומר  נרמזו nÏ‰,ממשיך מדוע »»
אדומה, ופרה פסח המצוות, שתי כאן

ÊÏ‰ביחד  ‰Ê ÔÈÓBc Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ∆»∆
ÔBÈÓc‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ∆«ƒ¿

המצוות שתי בין Ï‡שמחבר ‡e‰…
,‰weÁ ·È˙k Ì‰ÈLaL ˜«̄∆ƒ¿≈∆¿ƒ»

,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ דמיון שיש אלא ∆»…
חזק  יותר עוד ÌÈÏÏÎpL∆ƒ¿»ƒוחיבור

המצוות  ‡Á˙במילהÈ˙a·‰שתי ¿≈»««
'בחוקיך' Êa‰המילה פסח ], בקרבן »∆

ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê ¯Ó‡15, ∆¡«…À««»«
‰Ê·e אדומה Ê‡˙בפרה ¯Ó‡ »∆∆¡«…

wÁÈ‡Â ,‰¯Bz‰ ‡z‰אין˙ À««»¿ƒ«»
BfÓ ‰ÏB„b ‰weÁ BÊÈ‡ Ú„BÈ≈«≈»¿»ƒ
מחוקת  יותר חשובה הפסח חוקת האם

יותר  חשובה הפרה שחוקת או הפרה

הפסח, ÈzLÏמחוקת ÏLÓ»»ƒ¿≈
˙BB¯ËÓ חשובות Á‡k˙,גבירות Ô‰ÈzL ˙BÎl‰Ó eÈ‰L ˙BÓBc «¿∆»¿«¿¿≈∆¿««

שתיהן  יחד, הולכות BÂL˙וכשהן ˙B‡¯ ניתן איך כן ואם מידה, באותה ƒ¿»

BfÓ,לדעת ‰ÏB„b ÈÓהיא חשובה שהיותר היא ‡d˙Bוהתשובה ƒ¿»ƒ»
dz¯·ÁL ממנה חשובה הפחות d˙Èaהשנייה, „Ú d˙B‡ ‰eÏÓ של ∆¬∆¿»¿«»»«≈»

ממנה wÁ‰,החשובה Ba ¯Ó‡ ÁÒÙa ,Ck ,‰È¯Á‡ ˙ÎÏB‰Â¿∆∆«¬∆»»¿∆«∆¡«À»
,‰wÁ da ¯Ó‡ ‰¯Ù·e שוות שתיהן ÏB„b‰,ולכאורה ÈÓe ¿»»∆¡«»À»ƒ¿»

יותר  והחשובה שהגדולה היא התשובה

ÁÒtהיא  ÈÏÎB‡L ,‰¯t‰«»»∆¿≈∆«
,dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ קרבן לאכול כדי כי ¿ƒƒ»

שאינו  מי כי אדומה לפרה זקוקים פסח

פסח, קרבן לאכול יכול אינו טהור

הפרה  ידי על היא והטהרה

¯Ó‡pL16,פרה בפרשת בתורה, ∆∆¡«
˙ÙÈ¯N ¯ÙÚÓ ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ¿»¿«»≈≈¬«¿≈«

'eÎÂ ˙‡hÁ‰ שחוקת ומאחר ««»¿
מובן  הפרה, לחוקת זקוקה הפסח

יותר. חשובה הפרה שחוקת

ונשאלת  המדרש. דברי כאן עד

השאלה:

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ17ÔÂÈkÓc , ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»
Ô‰L ‰lÈÁz ¯ÓB‡L שתי ∆≈¿ƒ»∆≈

בנמשל  המצוות ושתי במשל הגבירות

BÊÏ BÊ ˙BÓBc שוות ששתיהן ונראה »
ÈÓבכללÈ‰Óבחשיבותן, ‰Ï‡M‰ «ƒ«¿≈»ƒ

È‰Ó ,‰¯B‡ÎÏc ,ÈnÓ ‰ÏB„b¿»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ
CzÚ„ ‡˜ÏÒ ‡w‰ על יעלה מדוע «»»¿»«¿»

ÏB„b‰הדעת  ˙Á‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆««¿»
¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,dz¯·ÁÓ≈¬∆¿»¿»»……«

˙BÂL Ô‰ÈzML נראה שזה כפי ∆¿≈∆»
מתחילה?

C„È‡Ï ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
,‡ÒÈb,שני ÈÙlLמצד ÔÂÈÎc ƒ»¿≈»∆¿ƒ

‰ÏB„b ‰¯t ‡˜Òn‰ וחשובה ««¿»»»»¿»
Ô‰ ‰na ,Ôk Ì‡ ,ÁÒtÓƒ∆«ƒ≈«∆≈

BÊÏ BÊ ˙BÓBc ולמה בתחילה, »
שוות מלכתחילה  המצוות ששתי נראה

בחשיבותן?

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿«»∆¿«¿ƒ
‰¯Bz‰L ÔÂÈÎc ,Úe„i‰«»«¿≈»∆«»

Ï‡¯NÈÏ ezÈ ˙BÂˆÓe כדי ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈
ויקיימו  התורה את ילמדו ישראל שבני

המצוות, והמצוות Ì‰Âאת התורה ¿≈
,Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laולטובתם Ó‡pL¯למענם BÓÎe מצוות אודות בתורה ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆∆¡«

Ï‡¯NÈרבות  Èa ˙‡ Âˆ ,Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac18, ומאחר «≈∆¿≈ƒ¿»≈«∆¿≈ƒ¿»≈
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ז l"yz'd ,ipy xc` s"k ,dxt zyxt ,ev t"y

ּבנפׁש ּבעבֹודה ּגם יׁשנם ׁשּבּתֹורה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהענינים

נאמר  ׁשעליה האלקית, ּבנפׁשֹו ּובפרט 19האדם, ְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבנֹוגע  הּוא וכן למעלה. היא העֹולה האדם ְְְְִֵֵַַַָָָָָָרּוח

חלּוקים  ׁשהם ׁשּבּתֹורה, החּוּקים ענין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָלכללּות

הם  ׁשּמׁשּפטים לעיל וכּנזּכר ועדֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּמׁשּפטים

עדֹות  וגם הּׂשכל, חּיּוב ּפי ׁשעל ְְִִִֵֵֶֶַַַַהּמצוֹות

מּכל  מחּייבם, היה לא עצמֹו מּצד ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהּׂשכל

ׁשּׁשֹומע  (ּולאחר ּבּׂשכל מקֹום להם יׁש ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמקֹום

ּגם  ּומּוסּבר מּובן זה הרי מּזּולתֹו, ְְֲִִֵֶַָָָָָהענין

מקֹום  להם ׁשאין חּוּקים ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָּבׂשכלֹו),

ּבנפׁש ּבעבֹודה יׁשנֹו זה ּכל הּנה ּכלל, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבּׂשכל

ׁשני  האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה יׁשנם כן ּוכמֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָָָָהאדם.

הּפרה. וחּוּקת הּפסח חּוּקת ׁשּבחּוּקים, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהענינים

למעלה  היא הּפרה חּוּקת הּנה ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּוכׁשם

נאמר  ׁשּבפסח מּזה ּגם וכּמּובן הּפסח, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחּוּקת

ּפרטי  ענין ׁשּזהּו היינּו, הּפסח, חּוּקת ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹזאת

חּוּקת  זאת נאמר ּבפרה ּכן ּׁשאין מה ְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחּוּקה,

היינּו, הּפרה), חּוּקת זאת (ולא סתם ְְְַַַַָָָָֹֹהּתֹורה

ּבׁשני  ּגם הּוא ּכן הּנה החּוּקה, ענין ּכללּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּזהּו

ׁשחּוּקת  האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה אּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָענינים

הּפסח. מחּוּקת למעלה היא ְְִֵֶַַַַַָָָהּפרה

מהÔÈ·‰Ïeג) ּתחיּלה להקּדים יׁש ּׁשּנתּבאר זה ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

רּוח 20לעיל  נפׁש ּבחינת ּבּנפׁש ׁשּיׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

החל 21ּונׁשמה  ׁשּבּנפׁש, הּפנימּיים הּכחֹות ׁשהם , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּבינה  ּבחינת ׁשהיא נׁשמה ּוכמֹו22מּבחינת , ְְְְִִִִִֶַַַָָָ
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.61 ע' ה'ש"ת כא.19)המאמרים ג, המאמרים 20)קהלת (ספר ואילך פ"ג משה ירים כאשר והי' ד"ה פ"ב; זכור בד"ה

ואילך). רכ ע' ואילך; ריד ע' וד"ה 21)תש"ל ידו משה ירים כאשר והי' ד"ה עמלק, גו' זכור ד"ה ראה - לקמן הבא בכל

ואילך). רעח ע' פר"ת המאמרים בספר ואח"כ תש"ל, קה"ת - בפ"ע* בקונטרס (נדפסו פר"ת עמלק גוים ראה 22)ראשית

זכור  ד"ה ואילך. תקמג ע' ואילך. תלה ע' ח"ב שמות האמצעי אדמו"ר במאמרי זכור וד"ה עמלק גוים ראשית ד"ה גם

ואילך). א רפח, ח"ב קונטרסים המאמרים (ספר תרצ"ד ירים כאשר והי' ד"ה ואילך). קמג ע' תרס"ח המאמרים (ספר תרס"ח

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

והוספות. שינוים עם הנ"ל ממאמרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל לבני ניתנו והמצוות BzaL¯‰שהתורה ÌÈÈÚ‰L ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«»
מעשיות, במצוות פשוטם, לפי B·Úa„‰הם Ìb ÌLÈ שבני הרוחנית ∆¿»«»¬»

ה' את עובדים ‰‡È˜Ï˙,ישראל BLÙa Ë¯Ù·e ,Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»ƒ¿»¿«¿»¡…ƒ
¯Ó‡ ‰ÈÏÚL19,למטה היורדת הבהמה לרוח בניגוד כי ¯Áeבקוהלת ∆»∆»∆¡««

.‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÏBÚ‰ Ì„‡‰»»»»»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÔÎÂ גם קיימות התורה שמצוות ¿≈

של  הנפש, עבודת הרוחנית, בעבודה

ישראל eÏÏÎÏ˙בני Ú‚BaÔÈÚ ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
Ì‰L ,‰¯BzaL ÌÈweÁ‰«ƒ∆«»∆≈

ושונים ÌÈ˜eÏÁהחוקים ¬ƒ
¯kÊpÎÂ ,˙B„ÚÂ ÌÈËtLnÓƒƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿»
˙BÂˆn‰ Ì‰ ÌÈËtLnL ÏÈÚÏ¿≈∆ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿

,ÏÎO‰ ·eiÁ Èt ÏÚL שגם ∆«ƒƒ«≈∆
את  לקיים ונכון שצריך מחייב השכל

הללו B„Ú˙המצוות Ì‚Â שהן ¿«≈
BÓˆÚמצוות  „vÓ ÏÎO‰L אילו ∆«≈∆ƒ««¿

בתורה  ציווי כך על היה ‰È‰לא ‡Ï…»»
Ì‰Ï LÈ ÌB˜Ó ÏkÓ ,Ì·ÈiÁÓ¿«¿»ƒ»»≈»∆
ÚÓBML ¯Á‡Ïe) ÏÎOa ÌB˜Ó»«≈∆¿««∆≈«

B˙ÏefÓהאדם ÔÈÚ‰ ומלמדים »ƒ¿»ƒ»
התורה, אמרה שכך Ê‰אותו È¯‰¬≈∆

¯aÒeÓe Ô·eÓומתקבלÌb »¿»«
,(BÏÎNa מצוות רק לא ולכן ¿ƒ¿

הן  העדות מצוות גם אלא המשפטים

והיגיון  לשכל ששייכות »Ó‰מצוות
Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈweÁ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ∆≈»∆
‰Ê Ïk ‰p‰ ,ÏÏk ÏÎOa ÌB˜Ó»«≈∆¿»ƒ≈»∆

החוקים לעניין בעיקר ¿∆BLÈוהכוונה
BÓÎe .Ì„‡‰ LÙa ‰„B·Úa»¬»¿∆∆»»»¿

ÔÎ קיים החוקים עניין שכללות וכשם ≈
הנפש, עבודת הרוחנית, ה' בעבודת גם

LÙaכך  ‰„B·Úa ÌLÈ∆¿»»¬»¿∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÈL Ì„‡‰»»»¿≈»ƒ¿»ƒ

,ÌÈweÁaL מדברי לעיל הנזכרים ∆«ƒ
weÁÂ˙המדרש  ÁÒt‰ ˙weÁ««∆«¿«

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯t‰ ˙weÁ ‰p‰ ‰¯BzaL ÌLÎe .‰¯t‰«»»¿≈∆«»ƒ≈««»»ƒ¿«¿»
,ÁÒt‰ ˙weÁÓ לעיל Ó‡¯כמבואר ÁÒÙaL ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ ≈««∆«¿«»«ƒ∆∆¿∆«∆¡«

e‰fL ,eÈÈ‰ ,ÁÒt‰ ˙weÁ ˙‡Ê פסח קרבן ÈË¯tמצוות ÔÈÚ …««∆««¿∆∆ƒ¿»¿»ƒ
,‰weÁa מסויימת פרטית Ùa¯‰חוקה Ôk ÔÈ‡M ‰Ó פרה מצוות «»«∆≈≈¿»»

עוסקים אדומה  אנו »¡∆Ó‡¯שבה
Ì˙Ò ‰¯Bz‰ ˙weÁ ˙‡Ê בלשון …««»¿»
התורה  לכל המתייחסת …¿(ÏÂ‡כללית

‰¯t‰ ˙weÁ ˙‡Ê בלשון …««»»
בפרט  זו למצווה ),המתייחסת

e‰fL ,eÈÈ‰ אדומה פרה מצוות «¿∆∆
Ôk ‰p‰ ,‰weÁ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««»ƒ≈≈
el‡ ÌÈÈÚ ÈLa Ìb ‡e‰«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
,Ì„‡‰ LÙa ‰„B·Úa»¬»¿∆∆»»»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯t‰ ˙weÁL∆««»»ƒ¿«¿»

ÁÒt‰ ˙weÁÓ העניינים בשני ≈««∆«
ונעלית  חשובה מצווה גם האמורים,

עניינה  רק שאיננה מצווה וגם יותר

באופן  התורה' 'חוקת אלא הפרטי

כללי.

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰lÈÁz20 ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈

של  ופורים זכור פרשת של במאמרים

תש"ל, זו, LÙpaשנה LiL נשמות ∆≈«∆∆
¯Áeישראל  LÙ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«

‰ÓLe21˙BÁk‰ Ì‰L , ¿»»∆≈«…
,LÙpaL ÌÈiÓÈt‰ הנפש כוחות «¿ƒƒƒ∆«∆∆

פנימית  בהתלבשות בגוף שמתלבשים

ומורגשת, גלוייה בצורה ופועלים

ומידות, למוחין הכוונה ובכללות

והרגש, ÈÁaÓ˙השכל ÏÁ‰»≈ƒ¿ƒ«
‰ÓL ביותר הנעלית הבחינה שהיא ¿»»

נשמה  רוח, נפש, הבחינות שלוש מבין

למעלה  מלמטה בחינת È‰L‡שנמנו ∆ƒ
האדם  שבנפש »ÈÁa¿ƒ˙נשמה

‰Èa‰22,השכל BÓÎeשבכוחות «ƒ»¿
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ענין 23ׁשּנאמר  ׁשהּוא ּתבינם, ׁשּדי ונׁשמת ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַ

ׁשּלכן  והגּבלה, ּבמדידה ׁשהּוא וההּׂשגה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָההבנה

מסּבירֹות  ּפנים ּבׁשם ׁשּכללּות 24נקראת מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

ּדוקא, ּבכלי והּגיּלּוי הּתפיסה הּוא הּבינה ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָענין

ׁשּבּלב  רּוח וכן ּפנימי, ּכח ׁשל ענינֹו ,25ׁשּזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּבּכבד  ונפׁש הּמּדֹות, ענין ענין 25ׁשהּוא ׁשהּוא , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּגם  ויׁש ּפנימּיים. ּכחֹות הם ׁשּכּוּלם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹהּמעׂשה,

ׁשהם  ויחידה, חּיה ׁשּבּנׁשמה, מּקיפים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבחינת

ויחידה  הּקרֹוב, מּקיף הּוא חּיה מּקיף, סּוגי ְִִִִֵֵַַַַָָָׁשני

הרחֹוק  מּקיף ּבּקּבלה 26הּוא וכמבֹואר ּבענין 27. ְְְְִִַַַַַָָָָָ

רּוח  נפׁש ּבחינת הּוא ּדצלם ׁשהצ' צלם, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַּבחינת

הּוא  ּדצלם הל' ּפנימּיים, ּכחֹות ׁשהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹנׁשמה,

ּבחינת  הּוא ּדצלם והמ' הּקרֹוב, מּקיף ְְְְִִִֶֶַַַַַָּבחינת

הרחֹוק. מּקיף ְִִַָָָיחידה,

ענין ÔÈÚ‰Âד) הּוא חּיה ּבחינת ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶַַַָָ

מההבנה  ׁשּלמעלה ְְְֲֵֶַַַָָָָָהחכמה,

ּדבינה  וההּׂשגה ההבנה ּכי, ׁשּבבינה, ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָוההּׂשגה

על  ּדאף לעצמֹו, ׁשּמחּוץ ּדבר ׁשּמבין ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהיא

מּכל  אצלֹו, ׁשּנתאּמת עד ּבטֹוב ׁשּמבינֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּפי

את  יֹודע עצמֹו ׁשהּוא ּבאֹופן זה אין ְְֵֵֶֶֶֶַַָמקֹום,

מחּייבים  הּׂשכלּיֹות ׁשהּסברֹות אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהּדבר,

ידי  על ׁשּנעׂשה הּביּטּול ּגם ולכן, כּו'. ּכ ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּנׁשאר ּבאֹופן הּוא וכּמּובן זה ּבמציאּותֹו. ְְְְִִִֶֶֶַָָ
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¯Ó‡pL23באיוב,ÌÈ·z ÈcL ˙ÓLÂ את מזכיר שהפסוק והעובדה ∆∆¡«¿ƒ¿«««¿ƒ≈

נשמה  בחינת של לקשר רמז היא ל"תבינם" בשייכות "ונשמת" נשמה, בחינת

הבינה  L‰לכוח ,‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L‡e להבין הכוח ∆ƒ¿««¬»»¿««»»∆
ההבנה  ˜¯‡˙ורמת ÔÎlL ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„ÓaהבינהÌÈt ÌLa ƒ¿ƒ»¿«¿»»∆»≈ƒ¿≈¿≈»ƒ
˙B¯ÈaÒÓ24˙eÏÏkL ÈtÓ , «¿ƒƒ¿≈∆¿»

‰ÒÈÙz‰ ‡e‰ ‰Èa‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»«¿ƒ»
ÈelÈb‰Â השכלי הרעיון ÈÏÎaשל ¿«ƒƒ¿ƒ

Ák ÏL BÈÚ e‰fL ,‡˜Âc«¿»∆∆ƒ¿»∆…«
ÈÓÈt בתוך לפעול ומתלבש שיורד ¿ƒƒ

מכוח  (בשונה האור את שמגביל כלי

ולא  האור הוא עניינו שעיקר החכמה

הנקראת  מהבינה בשונה ולכן הכלי,

ההבנה  שם על מסבירות', 'פנים

'פנים  נקראת החכמה וההסברה,

כמבואר  האור, שם על מאירות'

וכפי  הנזכרים הקודמים במאמרים

(דיבור  הקודם במאמר שהוסבר

עמלק  לך עשה אשר את זכור המתחיל

זו  שנה תרומה פרשת בשבת שנאמר

אליו) בהמשך הוא זה ומאמר תש"ל,

מתחיל  הפנימיים הכוחות עניין שכל

ואילו  וההשגה. ההבנה הבינה, מכוח

של  והנקודה ההברקה החכמה, עניין

עדיין  הפנימיות מדריגת 'אינו העניין,

שהאדם  היינו הפנימיות עניין שהרי

כן  שאין מה זה, על הבית בעל הוא

זה... על הבית בעל אינו הרי ההברקה

עדיין  הפנימיות בחינת זה אין ולכן

עניין  ורק המקיף, עניין זהו אלא

שהוא  בינה, בחינת וההשגה, ההבנה

הוא  שהאדם כו' לפרטים ההתפשטות

מתחיל  מזה הנה זה, על הבית בעל

הפנימיות'). עניין

ÔÎÂ כך פנימיים, לכוחות שייכת שבמוח, הבינה עניין נשמה, שבחינת כשם ¿≈
בחינת  laL·גם Áe¯25,˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰L LÙÂהרגש, «∆«≈∆ƒ¿««ƒ¿∆∆
„·kaL25ÔÈÚ ‡e‰L שלוש ÌlekLשבנפש,‰NÚn‰כוח, כל ∆«»≈∆ƒ¿«««¬∆∆»

הללו  ÌÈiÓÈtהבחינות ˙BÁk Ì‰ הגוף באברי מתלבשים שכאמור ≈…¿ƒƒƒ
פנימית. הנפש LÈÂבהתלבשות ÌÈÙÈwÓבכוחות ˙ÈÁa Ìb ¿≈«¿ƒ««ƒƒ

,‰ÓLpaL בדרך היא שפעולתם הפנימיים מהכוחות נעלים יותר כוחות ∆«¿»»
הכוחות והם פנימית בהתלבשות לא מלמעלה, ÈÁÈÂ„‰,'מקיף' ‰iÁ«»ƒƒ»

‡e‰ ‰„ÈÁÈÂ ,·B¯w‰ ÛÈwÓ ‡e‰ ‰iÁ ,ÛÈwÓ È‚eÒ ÈL Ì‰L∆≈¿≈≈«ƒ«»«ƒ«»ƒƒ»
˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ26. «ƒ»»

'פנימי' אור בין כללית חלוקה יש העליונים באורות וחסידות, בקבלה כמבואר

עליון  אור 'מקיף', ואור והנבראים העולמות בפנימיות ומתלבש ונמשך שיורד

ומאיר  נמשך כשהוא וגם ונבראים, בעולמות פנימית מהתלבשות שלמעלה

'מקיף  לשניים, נחלק וה'מקיף' מלמעלה, 'מקיף' כמו נשאר הוא למטה,

לו  יש אבל 'מקיף' אמנם שהוא הקרוב'

בגדי  (כמו ל'פנימי' מסוימת שייכות

המזון  כמו 'פנימיים' שאינם האדם

על  'מקיפים' אלא הגוף בתוך החודר

אליו  קרובים הם אבל מבחוץ, גופו

'מקיף  ויש מידתו) לפי ומותאמים

מהתלבשות  לגמרי (המושלל הרחוק'

האדם  על שמקיף הבית (כמו פנימית

וכך  האדם), של למידותיו התאמה בלי

הקרוב' 'מקיף יש הנפש בכוחות גם

מושלל  לא אבל 'מקיף' אכן שהוא

'מקיף  ויש פנימית מהתלבשות לגמרי

פנימית  מהתלבשות שלמעלה הרחוק'

לגמרי.

‰Ïawa ¯‡B·ÓÎÂ27ÔÈÚa ¿«¿»««»»¿ƒ¿«
,ÌÏˆ ˙ÈÁa לגבי בתורה ככתוב ¿ƒ«∆∆

בצלמנו  אדם 'נעשה האדם בריאת

‰e‡כדמותנו', ÌÏˆc 'ˆ‰L כנגד ∆«¿∆∆
Ì‰L ,‰ÓL Áe¯ LÙ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»»∆≈

של  הסוגים …BÁk˙שלושת
‡e‰ ÌÏˆc 'Ï‰ ,ÌÈiÓÈt¿ƒƒƒ«¿∆∆

,·B¯w‰ ÛÈwÓ ˙ÈÁa בחינת ¿ƒ««ƒ«»
ÈÁa˙'חיה' ‡e‰ ÌÏˆc 'Ó‰Â¿«¿∆∆¿ƒ«

˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ,‰„ÈÁÈ וכפי ¿ƒ»«ƒ»»
להלן. עוד שיבואר

˙ÈÁa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
‰iÁ ה'מקיף המקיפים, שבכוחות «»

‰ÓÎÁ‰הקרוב', ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««»¿»
הראשונית  והנקודה ההברקה שבנפש,

השכלי  הרעיון È·aL‰,של ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰Ó ‰ÏÚÓlL והיתרון ∆¿«¿»≈«¬»»¿««»»∆¿ƒ»
הוא בינה על חכמה ÔÙB‡aשל ‡È‰ ‰È·c ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ,Èkƒ«¬»»¿««»»¿ƒ»ƒ¿∆

ÔÈ·nLהאדםBÈ·nL Èt ÏÚ Û‡c ,BÓˆÚÏ ıeÁnL ¯·c ∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿¿««ƒ∆¿ƒ
,BÏˆ‡ ˙n‡˙pL „Ú ·BËa השכלי הרעיון את מבין שהאדם ולמרות ¿«∆ƒ¿«≈∆¿

ואמיתי נכון שהדבר משוכנע שהוא כך כדי עד ‡ÔÈהיטב ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈
,¯·c‰ ˙‡ Ú„BÈ BÓˆÚ ‡e‰L ÔÙB‡a ‰Ê ידיעה זו אין סוף סוף ∆¿∆∆«¿≈«∆«»»

מהותו בעצם ÌÈ·ÈiÁÓרק‡l‡שקשורה ˙BiÏÎO‰ ˙B¯·q‰L ∆»∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
'eÎ Ck ‡e‰L.עצמית ולא שכלית שבעקבותיה, וההתאמתות וההבנה, ∆»

¯‡LpL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL ÏehÈa‰ Ìb ,ÔÎÏÂ¿»≈««ƒ∆«¬∆«¿≈∆¿∆∆ƒ¿»
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ט l"yz'd ,ipy xc` s"k ,dxt zyxt ,ev t"y

ׁשמיעה, על ראּיה מעלת ּבענין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָמהמבֹואר

ּפי  על אף הּנה ּדבר, איזה ׁשּׁשֹומע ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבׁשעה

מקֹום, מּכל אצלֹו, ונתאּמת הּדבר את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמבין

זה  הרי ולכן ,ּכ ּכל ּגדֹולה ּבהתאּמתּות זה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאין

רק  ׁשּזהּו ּדכיון חיצֹוני, ּביּטּול רק אצלֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַָּפֹועל

ּבאֹופן  לֹו יסּביר מיׁשהּו אם הרי הּׂשכל, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַמּצד

ׁשּיכֹול  ועד הּקֹודמת, ההסּברה ּתּוחלׁש אזי ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,

ּבענין  ּכן ּׁשאין  מה לגמרי . ׁשּתתּבּטל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַלהיֹות

הענין, את ראה ּבעצמֹו ׁשהּוא ּכיון הּנה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהראּיה,

לסּתֹור  ׁשּיי ולא חזקה, הכי ּבהתאּמתּות זה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹהרי

ּבעיני  ּבראּיה ׁשהּוא ּוכמֹו ּבעצמֹו. ּׁשראה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָמה

ּדבעין  הּׂשכל, עין ּבראּית הּוא כן ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּבׂשר,

כּו' אתחזי ענין 28הּׂשכל ׁשהּוא ׁשּבבינה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ענין  ׁשהּוא ּכיון והּׂשגה, וההבנה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָהּׁשמיעה

ּבתכלית, ּביּטּול אינֹו הּביּטּול הּנה מּמּנּו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַׁשחּוץ

ּבמציאּותֹו, נׁשאר ועדיין חיצֹוני, ּביּטּול רק ְְֲִִִִִִִֶַַַָָאּלא

הראּיה, ענין ׁשהּוא חכמה, ּבבחינת ּכן ּׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמה

ׁשּכתב  ּוכמֹו ּבמציאּות, ּביּטּול הּוא הּביּטּול ְְִִִִִֵֶַַָהּנה

ּבהּגה"ה  ּבּתניא הּזקן מֹורֹו,29רּבינּו ּבׁשם ְְְֵֵֵַַַַַָָָָ

זֹו הּנה זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ּדהּוא ְְְִִֵֵֶַַָׁשהּביּטּול

ׁשּלמעלה  ענין ׁשּזהּו החכמה, מדריגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיא

כּו'. הּדבר את ּומּכיר ׁשרֹואה אם ּכי ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמהּׂשכל,

רּבינּו ּכמאמר הּוא ּבעבֹודה זֹו ּבחינה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָוענין

חס 30הּזקן  יכֹול ואינֹו רֹוצה אינֹו יׂשראל ׁשאיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ענין  ׁשהּוא מאלקּות, נפרד להיֹות ְְְְֱִִִֵֶָָָֹוׁשלֹום

והּׂשגה  מהּׂשכל .31ׁשּלמעלה ְְְֵֵֶֶַַַָָָ

Ô·eÈÂ ׁשהּוא) ההּכרה מּכח הראּיה ענין ¿«ְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ענ  עיּקר ּדהּנה, מראּיה), יֹותר ין ּבמּורּגׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
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ועוד. .(117 ע' .115 ע' ה'שי"ת המאמרים (ספר פ"גֿד ה'שי"ת לגני באתי ד"ה סיון). כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע'

פי"ח.31) תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙e‡ÈˆÓa הבינה כוח באמצעות בשכלו, ה' בגדולת מתבונן אדם כאשר ƒ¿ƒ

שהביטול  כיוון לאלוקות, מתבטל הוא ה' בגדולת וההשגה ההבנה ומתוך

דבר  מבין שהאדם הוא ההבנה של וגדרה ההבנה, על לעצמו,מבוסס שמחוץ

כך  מוגבלת במידה הוא יוצא הביטול לא האדם אבל התבטלות ישנה שאמנם

מציאותו. מגדרי «»¿Ô·enÎÂלגמרי
¯‡B·Ó‰ÓבחסידותÔÈÚa ≈«¿»¿ƒ¿«

˙ÏÚÓידי על דבר ¯‡i‰קליטת «¬«¿ƒ»
ÏÚידי על דבר ÚÈÓL‰,קליטת «¿ƒ»

,¯·c ‰ÊÈ‡ ÚÓBML ‰ÚLaL∆¿»»∆≈«≈∆»»
˙‡ ÔÈ·nL Èt ÏÚ Û‡ ‰p‰ƒ≈««ƒ∆≈ƒ∆

¯·c‰ היטב n‡˙Â˙בשכלו «»»¿ƒ¿«≈
BÏˆ‡ נכון שהדבר משוכנע גם והוא ∆¿

Ê‰ואמיתי, ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈∆
,Ck Ïk ‰ÏB„b ˙e˙n‡˙‰a¿ƒ¿«¿¿»»»

מוגבלת ההתאמתות ≈«¿ÔÎÏÂועדיין
ÏehÈa ˜¯ BÏˆ‡ ÏÚBt ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆¿«ƒ

ÈBˆÈÁ הדבר והפלאת גדולת כלפי ƒƒ
e‰fLששמע, ÔÂÈÎc הביטול כל ¿≈»∆∆

מהדבר  ההתפעלות vÓ„וכל ˜«̄ƒ«
¯ÈaÒÈ e‰LÈÓ Ì‡ È¯‰ ,ÏÎO‰«≈∆¬≈ƒƒ∆«¿ƒ

BÏ לכן קודם ששמע העניין את

¯Á‡ ÔÙB‡a ששמע ממה ושונה ¿∆«≈
לכן, ‰‰aÒ¯‰קודם LÏÁez ÈÊ‡¬«¿«««¿»»
˙Ó„Bw‰ משוכנע פחות יהיה והוא «∆∆

ששמע, הדברים ואמיתות בנכונות

„ÚÂ כך BÈ‰Ï˙כדי ÏBÎiL ¿«∆»ƒ¿
È¯Ó‚Ï Ïha˙zL והתפיסה ∆ƒ¿«≈¿«¿≈

משוכנע  והיה היטב שהבין הקודמת

ינקוט  והוא תתבטל נכונה, שהיא

אחרת. Ôkבגישה ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
ÔÈÚa ידי על דבר של ותפיסה קליטה ¿ƒ¿«

‡e‰L ÔÂÈk ‰p‰ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»ƒ≈≈»∆
ÔÈÚ‰ ˙‡ ‰‡¯ BÓˆÚa במו ¿«¿»»∆»ƒ¿»

דבר  קלט שבה משמיעה בשונה עיניו,

ממנו  חוץ נשאר ההבנה אחרי שגם

‰Ê È¯‰ הראיה ידי על הקליטה ¬≈∆
‡ÏÂ ,‰˜ÊÁ ÈÎ‰ ˙e˙n‡˙‰a¿ƒ¿«¿¬ƒ¬»»¿…

CÈiL ידי על שמישהו, ייתכן לא «»
יוכל ואחרים, כאלה ¿BzÒÏƒ¯הסברים

BÓk ,¯Na ÈÈÚa ‰i‡¯a ‡e‰L BÓÎe .BÓˆÚa ‰‡¯M ‰Ó«∆»»¿«¿¿∆ƒ¿ƒ»¿≈≈»»¿
˙i‡¯a ‡e‰ ÔÎ באמצעות דברים ‰ÏÎO,וקליטת ÔÈÚ הבנה היינו ≈ƒ¿ƒ«≈«≈∆

הזוהר וכלשון ראיה, של ברמה אלא שמיעה של ברמה לא ≈¿ÔÈÚ·cƒשהיא

'eÎ ÈÊÁ˙‡ ÏÎO‰28,,השכל בעין ÔÈÚנראה ‡e‰L ‰È·aL «≈∆ƒ¿»≈∆¿ƒ»∆ƒ¿«
,‰‚O‰Â ‰·‰‰Â ‰ÚÈÓM‰,שמיעה של ברמה e‰L‡הבנה ÔÂÈk «¿ƒ»¿«¬»»¿«»»≈»∆

בינה  באמצעות הנקלט דבר ÔÈÚהדבר נשאר היטב הבנתו לאחר שגם ƒ¿»
,epnÓ ıeÁL,עצמו מהאדם ‰ÏehÈaנפרד ‰p‰ בעקבות שנוצר ∆ƒ∆ƒ≈«ƒ

הזו  ÈÏÎ˙a˙,ההבנה ÏehÈa BÈ‡≈ƒ¿«¿ƒ
,ÈBˆÈÁ ÏehÈa ˜¯ ‡l‡∆»«ƒƒƒ

¯‡L ÔÈÈ„ÚÂהאדם,B˙e‡ÈˆÓa «¬«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
לעיל, Ôkכמבואר ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

דברים  ותופס קולט כשהאדם

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿»∆ƒ¿«
‡e‰ ÏehÈa‰ ‰p‰ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»ƒ≈«ƒ

,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa,מוחלט ביטול ƒƒ¿ƒ
כלל מציאות לו אין ¿BÓÎeכאילו

‡Èza Ô˜f‰ eÈa¯ ·˙kL∆»««≈«»≈««¿»
‰"‰b‰a29B¯BÓ ÌLa הרב ¿«»»¿≈

ממעזריטש, ÏehÈa‰L∆«ƒהמגיד
בכך  ברורה הכרה של ברמה לאלוקות

,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ‡e‰c¿¿«¿≈»
הקדושֿברוךֿהוא  של המציאות שרק

ואין  אמיתית מציאות היא בעצמו

מלבדו אמיתית BÊמציאות ‰p‰ƒ≈
e‰fL ,‰ÓÎÁ‰ ˙‚È¯„Ó ‡È‰ƒ«¿≈««»¿»∆∆
השכל  בעין ראיה של כזו ברמה תפיסה

ÏÎO‰Ó,שהיא  ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»≈«≈∆
רגילה  שכלית וקליטה מהבנה למעלה

פנימיים) כוחות לבינה, Èkƒ(השייכת
¯·c‰ ˙‡ ¯ÈkÓe ‰‡B¯L Ì‡ƒ∆∆«ƒ∆«»»

'eÎ בהתאמתות אצלו מתאמת והדבר

ביטול  הוא הביטול גם ולכן מוחלטת

לעיל. כמבואר מוחלט,

BÊ ‰ÈÁa ÔÈÚÂ חכמה של ¿ƒ¿«¿ƒ»
מהכוחות  שהיא חיה בחינת שבנפש,

שהאדם B·Úa„‰המקיפים  הרוחנית »¬»
ה' את ¯eÈaעובד ¯Ó‡Ók ‡e‰¿«¬««≈

Ô˜f‰30Ï‡¯NÈ LÈ‡L יהודי כל «»≈∆ƒƒ¿»≈
ÒÁ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆¿≈»«
,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÌBÏLÂ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¡…
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿«¿»≈«≈∆

‰‚O‰Â31, על הראיה כמעלת ¿«»»
השמיעה.

Ô·eÈÂ של המיוחדת (e‰L‡המעלה ‰¯k‰‰ ÁkÓ ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ¿«ƒ¿«»¿ƒ»ƒ…«««»»∆
ההכרה  BÈ˙¯כוח Lb¯eÓa האדם wÈÚ¯בנפש ,‰p‰c ,(‰i‡¯Ó ¿¿»≈≈¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ebe'י dyn l` 'ied xacie

עצם  ׁשּמּכיר אּלא ההּׂשגה, מּצד אינֹו ִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָההּכרה

קטן  ּבבן ׁשרֹואים ּוכמֹו כּו'. ּכ ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶָָָָָהענין

ראיה  לֹו ׁשּיׁש ּבאֹופן זה ׁשאין אביו, את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּמּכיר

ׂשכל  לֹו אין ׁשהרי אביו, ׁשהּוא ׂשכל ּפי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָעל

לֹו יׁש ולכן עצמית, הּכרה זֹוהי אּלא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּכלל,

מה  לאביו, עצמית והמׁשכה ּגדֹולים ְְְְְְִִִִַַַַָָָּגעּגּועים

והבנה  ׂשכל לֹו ויׁש ּגדֹול, ּכׁשּנעׂשה ּכן ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשאין

ּכל  וחזקה ּגדֹולה ההמׁשכה אין כּו', אביו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּזהּו

ההּכרה  את ּומחליׁש מעלים ׁשהּׂשכל מּפני ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכ

הּוא  ההּכרה ענין ׁשעּקר אף והּנה, העצם. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמּצד

ּבאה  ּכׁשההּכרה ּגם כן, ּפי על אף העצם, ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצד

את  ּומּׂשיג ׁשּמבין ׁשּלאחר למעלה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּלמּטה

היא  זֹו הּכרה ּגם הּנה הּכרה, לידי  ּבא אזי ֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהּדבר

הּׂשגה. ידי על מאׁשר יֹותר ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהתאּמתּות

ּכמֹו וכּמה ּכּמה אחת ועל ּבהּכרה, הּוא זה ְְְְְֶַַַַַַָָָָָוכל

ּכמאמר  הּׂשכל, ראּיית ּגם ּכֹולל ּבראּיה, 32ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ

רּבינּו ּוכפירּוׁש הּנֹולד, את הרֹואה חכם ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָאיזהּו

מאין 33הּזקן  ונתהּוה נֹולד אי ּדבר ּכל ׁשרֹואה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבחיק  אינּה מאין יׁש ההתהּוּות והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָליׁש,

לגמרי, מהּׂשגה ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנבראים,

ּפֹועל  זה הרי ולכן כּו'. הּדבר את ׁשרֹואה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלא

מבין  ּדכאׁשר מּמׁש, ּבמציאּות ּביּטּול ְְְֲִִִִֵֶֶַַָאצלֹו

הּמּובן  ׁשהּדבר ּבאֹופן ׁשּזהּו הּדבר, את ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומּׂשיג

ּפֹועל  זה הּנה לֹו, ׁשּמחּוץ עצמֹו ּבפני ענין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָהּוא

ּׁשאין  מה ּבלבד, הּיׁש ּביּטּול חיצֹוני, ּביּטּול ְִִִִִֵֵֶַַַַרק

ידי  על הּנה הּׂשכל , מּצד ׁשאינֹו הראּיה ענין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכן

ּבאֹופן  זה ואין לגמרי, מּמציאּותֹו מתּבּטל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַזה

הּוא  ּכי לפרטיו, ּבׂשכלֹו הענין את לצּיר ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּצרי

ּבמציאּות  מּמילא ּומתּבּטל הּדבר, עצם את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָרֹואה

ּבאֹופן  לגמרי, ּבמציאּותֹו ׁשּמתּבּטל וכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּמׁש.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰‚O‰‰ „vÓ BÈ‡ ‰¯k‰‰ ÔÈÚ השכלית ÈknL¯ההבנה ‡l‡ ƒ¿«««»»≈ƒ«««»»∆»∆«ƒ

BÓÎe .'eÎ Ck ‡e‰L ÔÈÚ‰ ÌˆÚלמשלÔË˜ Ô·a ÌÈ‡B¯L ∆∆»ƒ¿»∆»¿∆ƒ¿≈»»
‰È‡¯ BÏ LiL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L ,ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈknL הוכחהÏÚ ∆«ƒ∆»ƒ∆≈∆¿∆∆≈¿»»«

È¯‰L ,ÂÈ·‡ ‡e‰L ÏÎN Èt ועדיין הבן ביותר קטן BÏהוא ÔÈ‡ ƒ≈∆∆»ƒ∆¬≈≈
ÏÏk ÏÎN לא ההכרה בוודאי ולכן ≈∆¿»

מההבנה, ‰k¯‰נובעת È‰BÊ ‡l‡∆»ƒ«»»
˙ÈÓˆÚ,מהותו בעצם שקשורה «¿ƒ

BÏ LÈ ÔÎÏÂ שקשור הקטן לבן ¿»≈≈
עצמית  בהכרה ÌÈÚebÚb«¿ƒבאביו

‰ÎLÓ‰Â ÌÈÏB„b משיכה ¿ƒ¿«¿»»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÂÈ·‡Ï ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«∆≈≈

‰NÚpLk הבן LÈÂאותו ,ÏB„b ¿∆«¬∆»¿≈
ÂÈ·‡ e‰fL ‰·‰Â ÏÎN BÏ≈∆«¬»»∆∆»ƒ

,'eÎ לו שהייתה עצמית ולהכרה

בכך  שכלית הבנה נוספה בקטנותו

אביו ‰‰ÎLÓ‰שזהו ÔÈ‡ המשיכה ≈««¿»»
לאביו  להתקרב הבן «¿ÏB„b‰של 
tÓ ,Ck Ïk ‰˜ÊÁÂÏÎO‰L È «¬»»»»ƒ¿≈∆«≈∆

‰¯k‰‰ ˙‡ LÈÏÁÓe ÌÈÏÚÓ«¬ƒ«¿ƒ∆««»»
ÌˆÚ‰ „vnL שמצד הכרה שהרי ∆ƒ«»∆∆

תקיף  ויותר חזק יותר דבר היא העצם

השכל. ידי שעל ההבנה מאשר

‰¯k‰‰ ÔÈÚ ¯wÚL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒ«ƒ¿«««»»
מההבנה  vÓ„שלמעלה ‡e‰ƒ«

ÌˆÚ‰ כמבואר השכל, מצד ולא »∆∆
Ìbלעיל  ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈«

‰‡a ‰¯k‰‰Lk של בתהליך ¿∆««»»»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היינו ƒ¿«»¿«¿»

שלמטה שההתחלה  בהבנה היא

הכרה  לידי בא כך אחר ורק מהכרה

כך מהבנה, »»¿∆Á‡lL¯שלמעלה
¯·c‰ ˙‡ ‚ÈOÓe ÔÈ·nL∆≈ƒ«ƒ∆«»»

שכלית  È„ÈÏבהבנה ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ≈
‰¯k‰,מהשכל Ìbשלמעלה ‰p‰ «»»ƒ≈«

BÊ ‰¯k‰ להבנה בהמשך שהיא «»»
השכל  על מבוססת מסויים ובמובן

¯˙BÈ ‰ÏB„b ˙e˙n‡˙‰a ‡È‰ƒ¿ƒ¿«¿¿»≈
¯L‡Ó שכולה והתפיסה הקליטה ≈¬∆

‰‚O‰ È„È ÏÚ.כלל הכרה בה ואין «¿≈«»»
,‰¯k‰a ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ שבכל ¿»∆¿«»»

מהבנה  נעלית ‡Á˙אופן ÏÚÂ¿«««
‰i‡¯a ‡e‰L BÓk ‰nÎÂ ‰nk מעלת מצד מההבנה, רק לא הנעלית «»¿«»¿∆ƒ¿ƒ»

זה, לעניין וראיה מההכרה אפילו נעלית אלא השמיעה, על Ìbהראיה ÏÏBk≈«

¯Ó‡Ók ,ÏÎO‰ ˙Èi‡¯32 בגמרא ז"ל ‰¯B‡‰חכמינו ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ ¿ƒ««≈∆¿«¬«≈∆»»»∆
,„ÏBp‰ לראיה,‡˙ חכמה בין ושייכות קשר שיש ¯eÈaהרי Le¯ÈÙÎe ∆«»¿≈«≈

Ô˜f‰33‰‡B¯L החכם‰e‰˙Â „ÏB CÈ‡ ¯·c Ïk ידי על «»≈∆∆»»»≈»¿ƒ¿«∆
LÈומציאות,LÈÏדבר לא ÔÈ‡Óהקדושֿברוךֿהוא  ˙ee‰˙‰‰ È¯‰Â ≈«ƒ¿≈«¬≈«ƒ¿«≈

ÌÈ‡¯·p‰ ˜ÈÁa dÈ‡ ÔÈ‡Ó≈«ƒ≈»¿≈«ƒ¿»ƒ
לעשות  מסוגל לא שנברא דבר והיא

על  נעשה הוא כיצד להבין לא ואפילו

הבורא, ÏÚÓlL‰ידי ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«¿»
‡l‡ ,È¯Ó‚Ï ‰‚O‰Ó שלמרות ≈«»»¿«¿≈∆»

בשכל, נתפסת לא מאין יש שההתהוות

כיוון  זאת וקולט תופס החכם

'eÎ ¯·c‰ ˙‡ ‰‡B¯L בראיה ∆∆∆«»»
שכלית. מהבנה ‰¯Èשלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈¬≈

‰Ê ראיה של ברמה הדברים הבנת ∆
˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa BÏˆ‡ ÏÚBt≈∆¿ƒƒ¿ƒ

,LnÓ ההבדל שזהו לעיל כמבואר «»
לבינה  חכמה ÔÈ·Óבין ¯L‡Îc¿«¬∆≈ƒ

¯·c‰ ˙‡ ‚ÈOÓe והשגה בהבנה «ƒ∆«»»
c‰L·¯שכלית, ÔÙB‡a e‰fL∆∆¿∆∆«»»

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ Ô·en‰«»ƒ¿»ƒ¿≈«¿
עצמו  מהאדם BÏ,נפרד ıeÁnL∆ƒ
ÏÚBt ‰Ê ‰p‰ המבין ¯˜באדם ƒ≈∆≈«

Li‰ ÏehÈa ,ÈBˆÈÁ ÏehÈaƒƒƒƒ«≈
שלו  היישות Ó‰ביטול ,„·Ïaƒ¿««

BÈ‡L ‰i‡¯‰ ÔÈÚ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿«»¿ƒ»∆≈
ÏÎO‰ „vÓ עצמי עניין אלא ƒ««≈∆

אפילו  (ולמעלה מהשכל שלמעלה

ההכרה), Ê‰מעניין È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆
Ïha˙Ó'הרואה' האדם ƒ¿«≈

‰Ê ÔÈ‡Â ,È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«¿≈¿≈∆
CÈ¯vL ÔÙB‡a את לקלוט כדי ¿∆∆»ƒ

ראיה, של באופן כזו, ברמה הדבר

¯iˆÏ לעצמו ‰ÔÈÚולתאר ˙‡ ¿«≈∆»ƒ¿»
,ÂÈË¯ÙÏ BÏÎNa שנדרש כפי ¿ƒ¿ƒ¿»»

השכל  ידי על דבר ותפיסת בקליטת

את  מבינים בפרטים וה'ציור' העיון

יותר טוב אבל הדברים יותר, ובעומק

בפרטים  'ציור' אין החכמה של בראיה

את  מחזקת הפרטים הבנת ולא

שלו  ההתאמות ואת לעניין השייכות

,¯·c‰ ÌˆÚ ˙‡ ‰‡B¯ ‡e‰ Èkƒ∆∆∆∆«»»
Ïha˙nL ÔÂÈÎÂ .LnÓ ˙e‡ÈˆÓa ‡ÏÈnÓ Ïha˙Óeƒ¿«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«»¿≈»∆ƒ¿«≈
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰‡ÈˆÈ ÏL ÔÙB‡a ,È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
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יי l"yz'd ,ipy xc` s"k ,dxt zyxt ,ev t"y

מהּכלים, למעלה והגּבלה, מּמדידה יציאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשל

מּקיף. ּבׁשם נקרא ְְִִֵֵַָָלכן

מּקיף ‡ÌÓה) ּבחינת רק היא זֹו ּבחינה »¿»ְְִִִִַַַָ

לבחינת  ׁשּייכּות לּה ׁשּיׁש ְִִֵֶַַַָָָהּקרֹוב,

ּבּספירֹות, ׁשהּוא ּוכמֹו ּונׁשמה. רּוח ְְְִֶֶֶַַָָנפׁש

ׁשּייכּות  לּה ׁשּיׁש לפי ראׁשית, נקראת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהחכמה

לבחינת  הּׁשּייכּות מאׁשר יֹותר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָלהׁשּתלׁשלּות

הראּיה  ׁשּבחינת ּפי על ּדאף ּבזה, והענין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכתר.

ּולמעלה  וההּׂשגה, מהּׂשכל למעלה היא ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּדחכמה

ּבמציאּות, ּביּטּול נעׂשה ידּה ועל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמהּכלים,

ׁשהּבּטּול  הּבינה, ידי ׁשעל הּיׁש מּביּטּול ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמעלה

לּה יׁש מקֹום, מּכל מציאּותֹו, על נֹוסף ּדבר ְִִֵַָָָָָָהּוא

מסּוּדר  סדר ּבזה ויׁש ּולכלים, להּׂשגה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּייכּות

ּבא  הּׂשכל ידי ׁשעל למעלה, מּלמּטה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהיּלּו

וזהּו ראּיה. לבחינת ּבא ההּכרה ידי ועל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָלהּכרה,

ּׁשּנאמר  מה אחד,34ּגם הוי' וגֹו' יׂשראל ׁשמע ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לׁשמע, ׁשּייכּות לֹו יׁש כּו', ּדאחד הּביּטּול ְְִִֵֶֶַַַַָָׁשּגם

והּׂשגה  ההבנה ענין ׁשהּביּטּול 35ׁשהּוא והגם . ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

מה  יׁש הרי מקֹום, מּכל ּבמציאּות, ּביּטּול ְֲִִִִֵֵַָָהּוא

לא  ּכלל, מציאּות ׁשּום אין ּכאׁשר ּכי, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹּׁשּמתּבּטל,

ׁשּיי אזי מה, ּדבר יׁש ּכאׁשר ורק ּביּטּול, ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָׁשּיי

ּׁשּנאמר  מה ּגם וזהּו הּביּטּול. והחכמה 36ענין ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּדמחד  ענינים, ׁשני על ׁשּמֹורה ּתּמצא, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמאין

ּבזה  ׁשאין והיינּו, מציאה, ּבדר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּגיסא
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ד.34) ו, ובכ"מ.35)ואתחנן תרעז. ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז מאמרי יב.36)ראה כח, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  שלו הביטול שהרי מציאותו של וההגבלות הגדרים כל מעל התעלות

במציאות, ביטול  מוחלט, ÌÈÏk‰Óביטול ‰ÏÚÓÏ,להגביל ÔÎÏשנועדו  ¿«¿»≈«≈ƒ»≈
‡¯˜ בחינת החכמה, האדם,עניין שבנפש ÛÈwÓ.חיה ÌLa ƒ¿»¿≈«ƒ

BÊ ‰ÈÁa ÌÓ‡ אכן ‰) שהיא אף האדם בנפש מדריגה חכמה, בחינת »¿»¿ƒ»
זאת  בכל המקיפים, È‰ƒ‡מהכוחות

·B¯w‰ ÛÈwÓ ˙ÈÁa ˜«̄¿ƒ««ƒ«»
לגמרי  מושללת איננה שכאמור

אלא  פנימית, להתלבשות משייכות

˙ÈÁ·Ï ˙eÎÈiL dÏ LiL∆≈»«»ƒ¿ƒ«
‰ÓLe Áe¯ LÙ הכוחות שהם ∆∆«¿»»

והמעשה).הפנימיים  הרגש (השכל,

,˙B¯ÈÙqa ‡e‰L BÓÎe והדברים ¿∆«¿ƒ
לעניינים  דומים האדם בנפש שהם כפי

העליונות  בספירות שהם כפי אלה

הנפש) כוחות נשתלשלו (שמהם

‰ÓÎÁ‰L החכמה ˜¯‡˙ספירת ∆«»¿»ƒ¿≈
˙ÈL‡¯ הכתוב בלשון כנרמז ≈ƒ

והכוונה  ה'", יראת חכמה "ראשית

היינו  התחלה, של במובן ל'ראשית'

הספירות  של התחלה היא שהחכמה

והספירות  הבינה ספירת שאחריה,

ולא  פנימיים כוחות הם שאחריה

dÏמקיפים  LiL ÈÙÏ לספירת ¿ƒ∆≈»
eÏLÏzL‰Ï˙החכמה  ˙eÎÈiL«»¿ƒ¿«¿¿

'ס  של הספירות השתלשלות'שאר דר

ומטה  L‡Ó¯שמהחכמה ¯˙BÈ≈≈¬∆
¯˙k‰ ˙ÈÁ·Ï ˙eÎÈiM‰ כתר' ««»ƒ¿ƒ««∆∆

ה'כתר' כי מהחכמה, שלמעלה עליון

הרחוק') ('מקיף לגמרי 'מקיף' הוא

אל  השייך מקיף היא החכמה ואילו

שממשיך  וכפי הקרוב') ('מקיף הפנימי

ומבאר.

Èt ÏÚ Û‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ
‡È‰ ‰ÓÎÁc ‰i‡¯‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿»ƒ

‰‚O‰‰Â ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ באופן הדבר ותפיסת קליטת על ומדובר ¿«¿»≈«≈∆¿««»»
ההבנה, ידי שעל ותפיסה בקליטה מאשר עמוק ÌÈÏk‰Ó,יותר ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈«≈ƒ

הכלים  שמצד וההגדרה מההגבלה שלמעלה אור היא חכמה לכך ובנוסף

מבינה) בעיקר מתחיל הכלים d„È(וענין ÏÚÂ בחכמה הראיה ידי על ¿«»»
‰NÚ האדם e‡ÈˆÓa˙אצל ÏehÈa מגדרי מוחלטת יציאה של «¬∆ƒƒ¿ƒ

È„Èמציאותו, ÏÚL Li‰ ÏehÈaÓ ‰ÏÚÓÏ ידי על והשגה תפיסה ¿«¿»ƒƒ«≈∆«¿≈
B˙e‡ÈˆÓ ÏÚ ÛÒB ¯·c ‡e‰ Ïeha‰L ,‰Èa‰ לא ומציאותו «ƒ»∆«ƒ»»»«¿ƒ

לגמרי, dÏבטלה  LÈ ,ÌB˜Ó ÏkÓ לחכמה‰‚O‰Ï ˙eÎÈiL ƒ»»≈»«»¿«»»
ÌÈÏÎÏe,'השתלשלות ל'סדר ושייכת הספירות התחלת היא החכמה וכאמור ¿≈ƒ

‰Êa LÈÂ חכמה של באופן האדם CelÈ‰Âבעבודת ¯ceÒÓ ¯„Ò ¿≈»∆≈∆¿»¿ƒ
הדרגתית  È„Èוהתעלות ÏÚL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ידי על וקליטה הבנה ƒ¿«»¿«¿»∆«¿≈

‰¯k‰Ï ‡a ÏÎO‰ שכלית מהבנה נעלית יותר וההתאמתות התפיסה בה «≈∆»¿«»»
‰‰k¯‰רגילה, È„È ÏÚÂ אשר עד נוספת לדרגה ÈÁ·Ï˙מתעלה ‡a ¿«¿≈««»»»ƒ¿ƒ«

‰i‡¯ החכמה של הדרגה שהיא ¿ƒ»
עצמה.

e‰ÊÂ עניין אודות לעיל האמור ¿∆
למעלה  היא אחד שמצד החכמה

וההשגה  ההבנה (ועניין מהשכל

יש  שני ומצד בבינה) לה מתחיל

הוא  לשכל מסויימת »Ìbשייכות
הפנימי  Ó‡pM¯התוכן ‰Ó34 «∆∆¡«

שמע  קריאת של ראשון »¿ÚÓLבפסוק
,„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚Â Ï‡¯NÈ והכוונה ƒ¿»≈¿¬»»∆»

eÎ',היא  „Á‡c ÏehÈa‰ ÌbL∆««ƒ¿∆»
הנבראים  וכל העולמות של הביטול

נעלה  ביטול היותו עם ה', לאחדות

זאת  בכל ביותר, BÏועמוק LÈ≈
,ÚÓLÏ ˙eÎÈiL של במובן «»ƒ¿«

‰‰·‰התבוננות  ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¬»»
‰‚O‰Â35ÏehÈa‰L Ì‚‰Â . ¿«»»«¬«∆«ƒ

שמע  של ראשון בפסוק מדובר שעליו

,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ‡e‰ ביטול ƒƒ¿ƒ
המציאות  אבדן כדי עד מוחלט

של  שהביטול בחסידות (כמבואר

ה' אחדות עילאה' 'יחודא הוא 'שמע'

ואילו  במציאות, ביטול עליונה, ברמה

'יחודא  הוא שם' 'ברוך של הביטול

תחתונה, ברמה ה' אחדות תתאה'

בלבד) היש ÌB˜Ó,ביטול ÏkÓ על ƒ»»
ביטול  הוא 'שמע' של שהביטול אף

Ó‰במציאות  LÈ È¯‰ שהיא איזו ¬≈≈«
נבראים  של ≈»¿Ïha˙nM∆ƒ,מציאות

˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡ ¯L‡k ,Èkƒ«¬∆≈¿ƒ
ÏehÈa CÈiL ‡Ï ,ÏÏk,שיתבטל מה אין c·¯כי LÈ ¯L‡k ˜¯Â ¿»…«»ƒ¿««¬∆≈¿«

ÏehÈa‰ ÔÈÚ CÈiL ÈÊ‡ ,‰Ó יש מעלתו כל שעם ביטול שזהו ונמצא »¬««»ƒ¿««ƒ
שייכות  לו שיש ביטול זהו ולכן הנבראים, למציאות כלשהי שייכות לו

זה  ידי ועל ('שמע') ה' גדולת את משיגים שהנבראים והשגה, הבנה ל'שמע',

אחד'). ('ה' ה' אחדות ענין נפעל וכך אליו מתבטלים הם

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ36 באיוב‰¯BnL ,‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â ¿∆««∆∆¡«¿«»¿»≈«ƒƒ»≈∆∆
,ÌÈÈÚ ÈL ÏÚ‡ÒÈb „ÁÓc החכמה של ההתגלות אחד ‰¯Èמצד «¿≈ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»¬≈

ÈepÈL ‰Êa ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â ,‰‡ÈˆÓ C¯„a ‰Ê שהיה כפי לגבי ∆¿∆∆¿ƒ»¿«¿∆≈»∆ƒ
הגילוי, קודם ¯eL˙במקורו ˙¯·Ú‰ שרשו ¯˜ ברשות היה שקודם ««¬»«¿
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ebe'יב dyn l` 'ied xacie

החכמה  ּגיסא, ּולאיד רׁשּות, העברת רק ְְְֲִִִַַַַָָָָָׁשיּנּוי,

עצמֹו. האין ּבחינת אינּה אבל ּתּמצא, מאין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהיא

לעיל  ׁשּנתּבאר אין,37ּוכמֹו ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

האין  הּוא והּׁשנּיה העצמי, האין הּוא ְְְִִִִַַַַַַָָָָָהאחת

הּיׁש את לברר ׁשּבא וכיון הּיׁש, את לברר ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבא

קֹודם  ׁשהּיׁש והיינּו, הּיׁש, לאחרי ּבא הּוא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָהרי

וז  כּו'. ּומדריגה ּבמעלה ּגם ּבחינת לֹו ענין הּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

אתּברירּו ּדבחכמה ּבחינת 38החכמה, ׁשּזהּו , ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

האין  ּבחינת ואינֹו הּיׁש, את לברר ׁשּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאין

ְִַָהעצמי.

‰ÏÚÓÏe,הרחֹוק מּקיף ּבחינת הּוא מּזה ¿«¿»ְִִִֶַַָָ

ׁשּבאין  הּכתר ּבחינת הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַָּובכללּות

וענינֹו ההׁשּתלׁשלּות, מּכללּות לגמרי ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָֹערו

ׁשהּוא  היחידה ּדבחינת הּביּטּול הּוא ְְֲִִִִֶַַַָָָּבעבֹודה

הּביּטּול, ענין אמיּתית ׁשּזהּו נפׁש, הּמסירת ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַענין

ׁשהּוא  מה ּדבר מציאּות ׁשּיׁש ּבאֹופן זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאין

ׁשּתתּבּטל  ּכלל מציאּות ּכאן אין אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבטל,

והיינּו, ווערן), ּבטל ס'זאל ווער ניטא ְְְְִִֵֶֶַָָָ(ס'איז

ׁשּיׁש ּדאחד, הּביּטּול ּכמֹו הּוא ּדחכמה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּביּטּול
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רכד).37) ע' תש"ל המאמרים (ספר פ"ח משה ירים כאשר והי' ח 38)ד"ה שער ע"ח סע"ב. רנד, (היכלות) זח"ב ראה

סכ"ו  הקודש אגרת תניא א. דרוש ומ"ד) מ"ן (שער לט שער פ"ה. ניצוצין) רפ"ח (שער יח שער פ"ו. נקודות) דרושי (שער

סכ"ח. ב). (קמד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה  היא שהחכמה מה וזו במקומה, בגלוי מאירה החכמה וכעת ומקורו,

הספירות  משאר שלמעלה מקיפים לכוחות ושייכת השתלשלות' מ'סדר

,‡ÒÈb C„È‡Ïe כי רומז זה פסוק שני ÔÈ‡Óמצד ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ¿ƒ»ƒ»«»¿»ƒ≈«ƒ
,‡ˆnz מהאין ומתגלה ונמשכת באה היא ÈÁa˙אמנם dÈ‡ Ï·‡ ƒ»≈¬»≈»¿ƒ«

BÓˆÚ ÔÈ‡‰ השני העניין וזהו »«ƒ«¿
שייכות  לה יש שמכלֿמקום שבחכמה

כוחות  והשגה, להבנה מסויימת

והתחלה  'ראשית' היא ולכן פנימיים

וכיוון  לעיל, כמבואר לספירות,

מהאין, ('תימצא') נמשכת שהחכמה

עצמו. האין a˙pL‡¯איננה BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ37 המתחיל דיבור במאמר ¿≈

שנאמר  ידו' משה ירים כאשר 'והיה

תש"ל, זו, שנה ÈzLבפורים LiL∆≈¿≈
ÔÈ‡‰ ‡e‰ ˙Á‡‰ ,ÔÈ‡ ˙BÈÁa¿ƒ«ƒ»««»«ƒ

,ÈÓˆÚ‰ לפני שבא האמיתי, האין »«¿ƒ
מהיש  למעלה כמובן והוא היש

¯¯·Ï ‡a‰ ÔÈ‡‰ ‡e‰ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»»«ƒ«»¿»≈
¯¯·Ï ‡aL ÔÂÈÎÂ ,Li‰ ˙‡∆«≈¿≈»∆»¿»≈
È¯Á‡Ï ‡a ‡e‰ È¯‰ Li‰ ˙‡∆«≈¬≈»¿«¬≈
BÏ Ì„B˜ Li‰L ,eÈÈ‰Â ,Li‰«≈¿«¿∆«≈≈

היש  את המברר ÏÚÓa‰ל'אין' Ìb«¿«¬»
.'eÎ ‰‚È¯„Óe«¿≈»

במאמר  וגם בחסידות, שמבואר וכפי

והמציאות  הישות של הביטול הנזכר,

'אין' של זה שעניין ומצינו 'אין' נקרא

לכאורה שייך  כן ואם לחכמה במיוחד

מצד  אבל הביטול, תכלית יש בחכמה

אינו שני  החכמה של שממנו האין האמיתי האין האין אלא היש התהווה

תחושה  בו תהיה שלא היש, את לבטל הבא הזה, והאין היש. את לבטל הבא

(וכפי  לו קודם היש כן ואם קיים כבר שהיש לאחר בא ומציאות, ישות של

שאם  היינו ומסובב', 'סיבה של בדרך רק קדימה לא זו הנזכר במאמר שמבואר

לאין  קודם שהיש מובן זה, אין של ולמציאותו לבואו והגורם הסיבה הוא היש

שמובן  (וכפי מהיש נעלה יותר האין וחשיבותו שבמעלתו ייתכן עדיין אבל

גם  זה לאין קודם היש אלא היש) של ביטולו את פועל אכן שהאין מכך

עניינו  וזה אותו), המבטל האין משורש למעלה הוא היש שורש כי במעלה

היש  ביטול את לפעול ובכוחו 'אין' אכן שהוא החכמה בחינת של ה'אין' של

ממנו. ונעלה לו קודם שהיש ואין היש אחרי שבא אין הוא אבל

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ e‰ÊÂ הזוהר ÓÎÁ·c‰וכמאמר ¿∆ƒ¿«¿ƒ««»¿»ƒ¿»¿»
e¯È¯a˙‡38, ב'לקוטי מבואר (וכך החכמה באמצעות הוא הבירורים עניין ƒ¿¿ƒ

הוא  שחכמה אתברירו בחכמה ..." ויקרא): (פרשת הזקן לאדמו"ר תורה'

המברר  אדם משל דרך על והנה הרע. מן הטוב להפריד הבירורים כל המברר

כי  בהמתברר נמצא מהותו אין הרי האוכל מן פסולת או פסולת מתוך אוכל

מה  הגבינה של הבירור משל דרך על וכן הבירור. נעשה ידו שעל רק אם

והיינו  גבינה ונעשה חלב ומי הקום מן דהיינו הפסולת מתוך האוכל שנברר

הקיבה  עור של הטעם עצמיות והנה כידוע. בה שנותנים הקיבה עור עלֿידי

ולא  בהגבינה לא ונרגש נמצא אינו

פועל  הוא אףֿעלֿפיֿכן בהקום...

מהפסולת  האוכל שמתברר הבירור

עניין  הוא וכך למעליותא. וישתנה

הבירורים  שמברר אתברירו בחכמה

מה  הרע. מן הטוב נפרד שיהיה

לכן  ברע מעורב הטוב היה שמקודם

ועלֿידי  משל דרך על טעם בו היה לא

הסיגים  ויופרדו הבירור נעשה החכמה

גם  וזהו כו'. הטוב נתגלה אז והפסולת

מן  הדם מפליט שהמלח המלח ענין כן

לפי  האוכל מן הפסולת שמברר הבשר

[בחינת  דאבא מגבורות ששורשו

דבחכמה  'אבא'] נקראת החכמה

בו  אין שבעצמו אף ולכן אתברירו

טעם  פועל הוא זה כל עם טעם,

הגבינה  וטעם הבירור דרך על בהבשר.

כו'") המחבץ עניין e‰fLעלֿידי ∆∆
הבירור  את הפועל שבחכמה ה'אין'

Ï·¯¯הוא  ‡aL ÔÈ‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«ƒ∆»¿»≈
,Li‰ היש ‡˙ לאחר BÈ‡Âובא ∆«≈¿≈

ÈÓˆÚ‰ ÔÈ‡‰ ˙ÈÁa האין ¿ƒ«»«ƒ»«¿ƒ
ליש. שקודם האמיתי

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe מבחינת למעלה ¿«¿»ƒ∆
האדם, שבנפש חיה בחינת הפנימי, אל השייך הקרוב', 'מקיף שהיא החכמה

באריכות, לעיל ‰¯BÁ˜,כמבואר ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡e‰ כלל שייך שלא ¿ƒ««ƒ»»
פנימיים באלוקות eÏÏÎ·e˙לכוחות למעלה שהוא כפי הרחוק' 'מקיף עניין ƒ¿»

¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰ הספירות מעשר שלמעלה עליון' ÔÈ‡aL'כתר ¿ƒ««∆∆∆¿≈
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏkÓ È¯Ó‚Ï CÂ¯Ú סדר' של מהמדריגות הנעלה ¬…¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿«¿¿

והשוואה, יחס כל ללא שיעור, לאין בחכמה, בעיקר שתחילתו השתלשלות'

BÈÚÂ'הרחוק 'מקיף ה'B·Úa„‰של את עובד שהאדם ‰e‡הרוחנית ¿ƒ¿»»¬»
ÏehÈa‰ לאלוקות מתבטל ‰ÈÁÈ„‰שהאדם ˙ÈÁ·cשבנפש‡e‰L «ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»∆

‰Ê ÔÈ‡L ,ÏehÈa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ e‰fL ,LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«∆∆∆∆¬ƒƒƒ¿««ƒ∆≈∆
‡l‡ ,ÏËa ‡e‰L ‰Ó ¯·c ˙e‡ÈˆÓ LiL ÔÙB‡a הוא הביטול ¿∆∆≈¿ƒ¿«»∆»≈∆»

שמלכתחילה  כך כדי עד ואמיתי ÏÏkעמוק ˙e‡ÈˆÓ Ô‡k ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»
Ô¯ÚÂÂ ÏËa Ï‡Ê'Ò ¯ÚÂÂ ‡ËÈ ÊÈ‡'Ò) Ïha˙zL מי אין ∆ƒ¿«≈¿ƒƒ»∆»»≈∆¿

‰ÏehÈaשיתבטל  BÓk ‡e‰ ‰ÓÎÁc ÏehÈa‰L ,eÈÈ‰Â ,(¿«¿∆«ƒ¿»¿»¿«ƒ
,„Á‡c"אחד ה' ישראל... "שמע בכתוב מדובר e‡ÈˆÓ˙שבו LiL ¿∆»∆≈¿ƒ
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יג l"yz'd ,ipy xc` s"k ,dxt zyxt ,ev t"y

רּוחֹות  וארּבע וארץ רקיעים ׁשבעה ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָמציאּות

כּו' ּבטלים ׁשהם אּלא ענין 39העֹולם, אבל , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

יחיד  ּבחינת ּכמֹו הּוא נפׁש ּגם 40הּמסירת ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

ּב ּודבּוקה ׁשחבּוקה היחידה, ּבחינת ׁשל ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָענינּה

ליחד קטירא 41יחידה ּבחד הרׁשּב"י וכלׁשֹון , ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

כּו'42אתקּטרנא  להיטא ּביּה אחידא ּביּה ,43. ְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ׁשהּוא  העצמי, האין זה הרי האין ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּובבחינת

כּו'. הּיׁש את לבּטל ׁשּבא מהאין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלמעלה

ּבּנפׁשp‰Â‰ו) יׁשנם הּנ"ל הּבחינֹות ׁשּכל ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבחינֹות  ּכל יׁשנם כן ּכמֹו ְְְֱִִֵֶָָָֹהאלקית,

ּדהּנה  למעלה. ׁשם 44אּלּו ׁשהּוא הוי', ׁשם , ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

המיּוחד 45המפֹורׁש ארּבע 46וׁשם ּבֹו יׁש , ְְְְֵֵַַַַָָ

ׁש ה', ו' ה' אֹותּיֹות ׁשלׁש נפׁשאֹותּיֹות, ּכנגד הם ְִִֵֶֶֶֶֶָֹ

ׁשהיא  הּתיבה ׁשּבראׁש י' והאֹות ּונׁשמה, ְְְִֵֶֶַַָָָָֹרּוח

.יתּבר לחכמתֹו מרּמזת לבד, נקּוּדה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת

העליֹון  רצֹון לבחינת רֹומז הּיּו"ד ׁשעל ְְְְִִֵֶֶַַַַָוהּקֹוץ

ּבאּגרת  ּכמבֹואר הּכתר), (ּבחינת הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָּברּו

מּקיף 47הּתׁשּובה  ּבחינת היא ׁשהּיּו"ד והיינּו, . ְְְְִִִֶַַַַַָ

ּבהם, ׁשּמאיר להּכחֹות, ּבקירּוב ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹהּקרֹוב,

ּבׁשלׁש ּגם ּופֹועלת נמׁשכת ּׁשהּיּו"ד מה ּגם ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשּזהּו

ּבּתניא  מהמבֹואר ּכּמּובן ה', ו' ה' 48האֹותּיֹות ְְִֵַַַַָָָָ

ליׁש, מאין הּכל את ׁשּמהּוה ּפירּוׁשֹו הוי' ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּׁשם

הוה  ּבלׁשֹון ׁשהיא הּפעּוּלה על מׁשּמׁשת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹוהּיּו"ד

ׁשּנאמר  ּכמֹו הּׁשיּנּוי, העּדר ענין (ׁשּזהּו 49ותמיד ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּפסּוק  על רׁש"י ּכדפירׁש ׁשניתי), לא הוי' 50אני ְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹ

ׁשל  הּקֹוצֹו אבל הּימים. ּכל אּיֹוב יעׂשה ֲֲִִֶֶַַַָָָָָּככה

והיינּו, ּבהּיּו"ד, נרמז ׁשרק הּכתר, ּבחינת ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָיּו"ד,
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ו.39) סעיף שם או"ח ודאדה"ז שו"ע סמ"ק). כתב (ד"ה סא סימן או"ח יוסף בבית הובא ב. סימן סמ"ק ראה 40)ראה

ואילך. ב נה, וארא ג').41)תו"א (יום הושענות (אדר"ז).42)נוסח א רפח, ח"ג ב.43)זהר רצב, לקו"ת 44)שם גם ראה

ובכ"מ. א. כז, ראה ה"ב.45)פ' פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, פרדס 46)סוטה וראה שם. וסנהדרין סוטה

ובכ"מ. ה. שער גיקטליא) (להר"י אורה שערי ד'). בן שם (שער יט א).48)פ"ד.47)שער (עט, פ"ד והאמונה היחוד שער

ו.49) ג, ה.50)מלאכי א, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·L ÏL רמוזים והם שמונה הוא ביחד שמספרם ∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆

'אחד' המלה של ח' ‰באות ˙BÁe¯ Úa¯‡ÂÌÏBÚ של ד' באות הרמוזים ¿«¿«»»
'אחד', של א' באות הנרמז עולם של לאלופו בטלים וכולם אחד' «∆‡l‡המלה

'eÎ ÌÈÏËa Ì‰L39LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ Ï·‡ מביטול , נובע ∆≈¿≈ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ«∆∆
שיעור, לאין גבוהה ברמה לאלוקות

„ÈÁÈ ˙ÈÁa BÓk ‡e‰40 אחדות ¿¿ƒ«»ƒ
שמלכתחילה  היינו 'יחיד' של ברמה ה'

כלל, נבראים של מציאות ∆∆e‰fLאין
,‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa ÏL dÈÚ Ìb«ƒ¿»»∆¿ƒ««¿ƒ»
‰„ÈÁÈ Ca ‰˜e·„e ‰˜e·ÁL∆¬»¿»»¿ƒ»

C„ÁÈÏ41, לחג ה'הושענות' כנוסח ¿«¬»
וביטול  מוחלטת דבקות היינו הסוכות,

לאלוקות  הנשמה של מוחלט

È"aL¯‰ ÔBLÏÎÂ עצמו על שאמר ¿ƒ¿»«¿ƒ
‡¯h˜˙‡ ‡¯ÈË˜ „Áa42, ¿«¿ƒ»ƒ¿««¿»

הקדושֿ [עם קשור אני אחד בקשר

dÈaברוךֿהוא] ‡„ÈÁ‡ dÈa≈¬ƒ»≈
'eÎ ‡ËÈ‰Ï43 אני ובו אחוז אני בו »ƒ»

זו  בדרגה לאלוקות ביטול וזהו להוט,

יש  מציאות אין שמלכתחילה

המתבטלת.

ÔÈ‡‰ ˙ÈÁ··e שתי מבין הרי ƒ¿ƒ«»«ƒ
האין  לעיל, האמורות האין בחינות

המברר  והאין ‰‡ÔÈהעצמי ‰Ê È¯‰¬≈∆»«ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆¿«¿»
Li‰ ˙‡ Ïh·Ï ‡aL ÔÈ‡‰Ó≈»«ƒ∆»¿«≈∆«≈

.'eÎ
˙BÈÁa‰ ÏkL ÌLk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¿≈∆»«¿ƒ

Ï"p‰ כוחות פנימיים, (כוחות ««
הקרוב  מקיף הסוגים, משני מקיפים

יותר) עוד נעלים וכוחות הקרוב ומקיף

,˙È˜Ï‡‰ LÙpa ÌLÈ כמבואר ∆¿»«∆∆»¡…ƒ
באריכות, Ïkלעיל ÌLÈ ÔÎ BÓk¿≈∆¿»»

‰ÏÚÓÏ el‡ ˙BÈÁa,באלוקות ¿ƒ≈¿«¿»
ומפרט. שממשיך ,p‰c44‰כפי ¿ƒ≈

ÌL ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆≈
L¯BÙÓ‰45„ÁeÈÓ‰ ÌLÂ46, «¿»¿≈«¿»

שאר  מכל יותר נעלה שם הוא  ולכן

Ì‰Lהשמות ,'‰ 'Â '‰ ˙Bi˙B‡ LÏL ,˙Bi˙B‡ Úa¯‡ Ba LÈ≈«¿«ƒ»…ƒ∆≈
,‰ÓLe Áe¯ LÙ „‚k מידות (בינה), שכל של הפנימיים הכוחות ¿∆∆∆∆«¿»»

‰Èz·‰ומעשה  L‡¯aL 'È ˙B‡‰Â של המילה של הראשונה האות ¿»∆¿…«≈»
זה  C¯a˙Èשם B˙ÓÎÁÏ ˙Ên¯Ó ,„·Ï ‰ce˜ ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«¿»¿«¿«∆∆¿»¿»ƒ¿»≈

לפנימי. שייכות לו שיש הקרוב' 'מקיף הוא אבל 'מקיף', כוח »¿ıBw‰Âשהיא
„"ei‰ ÏÚL האות ‰e‡בראש Ce¯a ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ÊÓB¯ ∆««≈ƒ¿ƒ«¿»∆¿»

,(¯˙k‰ ˙ÈÁa) מקיף' שהיא ¿ƒ««∆∆
b‡a¯˙הרחוק' ¯‡B·Ók«¿»¿ƒ∆∆

‰·eLz‰47„"ei‰L ,eÈÈ‰Â . «¿»¿«¿∆«
החכמה  ÛÈwÓבחינת ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ««ƒ

·e¯È˜a ‡e‰L ,·B¯w‰«»∆¿≈
˙BÁk‰Ï,הפנימיים¯È‡nL ¿«…∆≈ƒ

,Ì‰a אל שייכות לו שיש 'מקיף' »∆
בפנימי  מאיר שהוא כזה באופן הפנימי

על  והשפעה פעולה לו הפנימי ויש

e‰fL שהיא שהחכמה זה עניין ∆∆
בכוחות  מאירה הפנימיים 'מקיף'

ÎLÓ˙מסביר  „"ei‰M ‰Ó Ìb««∆«ƒ¿∆∆
'מקיף' בתור ממדריגתה ויורדת

˙ÏÚBÙeהשפעה לה Ìbויש ∆∆«
,'‰ 'Â '‰ ˙Bi˙B‡‰ LÏLaƒ¿…»ƒ

Èza ¯‡B·Ó‰Ó Ô·enk‡48 «»≈«¿»««¿»
L BLe¯Èt 'ÈÂ‰ ÌMLֿהקדוש ∆≈¬»»≈∆

זה e‰n‰ברוךֿהוא שם באמצעות ¿«∆
ÔÈ‡Ó Ïk‰ העדר ‡˙ דבר, לא ∆«…≈«ƒ

ei‰Â"„מציאות,LÈÏהמציאות ¿≈¿«
הוי' המילה ÏÚשבראש ˙LnLÓ¿«∆∆«

‰Â‰ ÔBLÏa ‡È‰L ‰leÚt‰«¿»∆ƒƒ¿…∆
e‰fL) „ÈÓ˙Â וההתמדה הקביעות ¿»ƒ∆∆

,ÈepÈM‰ ¯cÚ‰ ÔÈÚ עניין שהוא ƒ¿«∆¿≈«ƒ
באלוקות  Ó‡pL¯מיוחד BÓk49 ¿∆∆¡«
מלאכי  Ï‡בנבואת 'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»…

ÏÚ È"L¯ L¯ÈÙ„k ,(È˙ÈL»ƒƒƒ¿≈≈«ƒ«
˜eÒt50Ïk ·Bi‡ ‰NÚÈ ‰Îk »»»«¬∆ƒ»

ÌÈÓi‰ עושה היה "כמו לשונו: וזה «»ƒ
ותדיר, ההווה בדבר כשכתב מחר

ופעמים  עבר לשון בו שכתב פעמים

עתיד". י'‡·Ïלשון שהאות בעוד ¬»
עניין  שהיא אף על המילה, שבראש

שייכות  לה יש האותיות, משלוש נפרד

הרי  עליהן, והשפעה ‰k˙¯איתם ˙ÈÁa ,„"eÈ ÏL BˆBw‰ שלמעלה «∆¿ƒ««∆∆
הוא  הוי' בשם היא שבו והאופן ÊÓ¯מהחכמה, ˜¯Lהקוץ,„"ei‰a ∆«ƒ¿»¿«
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ebe'יד dyn l` 'ied xacie

ׁשהיא  הּיּו"ד לגּבי אפיּלּו מציאּות ּבחינת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַׁשאינֹו

הרחֹוק. מּקיף ּבחינת זה הרי לבד, נקּוּדה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

ּבּה [ׁשּגם האדם ּבנפׁש ׁשהּוא מּכמֹו ּגם ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָוכּמּובן

ּתֹורה  ּבמּתן ׁשהרי  הוי', ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁשנם

ּוכמֹו51ּכתיב  עּמכם, הוי' ּדּבר ּבפנים ּפנים ְְְֲִִִִִֶֶָָָָָ

נמׁש52ׁשּנאמר  הוי' ּדבחינת ,אלקי הוי' אנכי ְְֱֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

(ּכמבֹואר  ּפנים ּבבחינת מּיׂשראל אחד ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּבכל

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה החיּלּוק 53ּבלּקּוטי ּגֹודל ,[( ְְִִֵֵֶַַָָָ

לבחינת  להּכחֹות, ּבער ׁשהיא חכמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּבין

מּקיף  ענין ׁשהּוא לגמרי, ערֹו ׁשּבאין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהרצֹון,

הּתענּוג. ּבחינת וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְֲִַַַַַַַַָָָָהרחֹוק,

למעלה ‡ÌÓז) הּוא הרצֹון ׁשּבחינת אף »¿»ְְְִֶַַַָָָ

הרי  מקֹום, מּכל מהּכחֹות, ְְֲִֵֵֵַַָָֹלגמרי

הּגּוף  ואברי הּכחֹות ּבכל ונמׁש מאיר ,54הּוא ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ

ּוביחד  ּבהרצֹון, וחליׁשּות ּתֹוקף יׁש זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשּמּׁשּום

ּכפי  ׁשּגם והיינּו, מהם, למעלה הּוא הרי זה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָעם

נׁשאר  הּוא הרי הּכחֹות, ּבכל ונמׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹׁשּמאיר

מהם  ּולמעלה מּקיף, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָּבמציאּותֹו,

כּו'.

ÔÎÂ רצֹון ּבחינת ׁשהם הּמצוֹות, ּבענין הּוא ¿≈ְְְְְִִִֵֶַַַ

סגּוּלה  יׁש מצוה ׁשּבכל ידּוע ּדהּנה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָהעליֹון.

ּדוקא, זֹו למצוה ׁשּׁשּיכת ּפרטית וכּוונה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּפרטית

ּבכל  ּבׁשוה ׁשהּוא ׁשּבּמצוה, הרצֹון ּבחינת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָויׁשנֹו

ׁשהּוא  זה ורצֹון ּכחמּורֹות. קּלֹות ְְֲִֶֶַַַָהּמצוֹות,

מצוה  ּבכל להמׁשיכֹו צרי מהתחּלקּות, ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָלמעלה

והענין  ּכללי. הרצֹון ּגם ּבּה נרּגׁש ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּפרטית,
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ד.51) ה, ו.52)ואתחנן ה, ואתחנן ב. כ, ובכ"מ.54)בתחילתו.53)יתרו א. כד, נשא לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÈ‡L ,eÈÈ‰Â היוד גבי שעל Èa‚Ïהקוץ elÈÙ‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ¿«¿∆≈¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿«≈

ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ,„·Ï ‰ce˜ ˙ÈÁa ‡È‰L „"ei‰«∆ƒ¿ƒ«¿»¿«¬≈∆¿ƒ««ƒ
˜BÁ¯‰.כלל לפנימי שייכות לו ה Ô·enÎÂשאין הכוחות בין פנימיים היחס »»¿«»

יובן לעיל, האמור הוי' בשם שהוא כפי הרחוק ולמקיף הקרוב »Ìbלמקיף
Ì„‡‰ LÙa ‡e‰L BÓkÓƒ¿∆¿∆∆»»»
של  האמורה החלוקה את יש בה שגם

כוחות  של סוגים ושני פנימיים, כוחות

daמקיפים  ÌbL] האלוקית בנפש ∆«»
,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ ÌLÈ∆¿»«¿«ƒ≈¬»»

·È˙k ‰¯Bz ÔzÓa È¯‰L51 ∆¬≈¿««»¿ƒ
‰ÈÂ'בתורה  ¯ac ÌÈÙa ÌÈt»ƒ¿»ƒƒ∆¬»»

,ÌÎnÚ זכו ישראל שבני מפורש הרי ƒ»∆
בהם  ויאיר להם יתגלה הוי' ששם

¯Ó‡pL BÓÎe52 תורה במתן עוד ¿∆∆¡«
˙ÈÁ·c ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡»…ƒ¬»»¡…∆ƒ¿ƒ«

CLÓ 'ÈÂ‰ ומאיר„Á‡ ÏÎa ¬»»ƒ¿»¿»∆»
ÌÈt ˙ÈÁ·a Ï‡¯NiÓ היינו ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ«»ƒ

ÈËewÏaבפנימיות  ¯‡B·Ók)«¿»¿ƒ≈
‰‡¯ ˙L¯t ‰¯Bz53( גם ולכן »»»«¿≈

הוי', בשם כמו יש, האלוקית בנפש

וכוחות  פנימיים כוחות של זו חלוקה

סוגים, שני עצמם ובמקיפים מקיפים

מבואר  האדם נפש כוחות ],ולגבי
˜elÈÁ‰ Ï„Bb הגדול ההבדל ∆«ƒ

‰ÓÎÁ ÔÈaL בחינת הקרוב, מקיף ∆≈»¿»
BÁk‰Ï˙חיה, C¯Úa ‡È‰L שיש ∆ƒ¿≈∆¿«…

הפנימיים, לכוחות ושייכות יחס לה

CB¯Ú ÔÈ‡aL ,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»»∆¿≈¬
,È¯Ó‚Ï לה שיש חכמה בין וההבדל ¿«¿≈

הרצון  לכוח הפנימיים לכוחות שייכות

˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ»»
פנימית  מהתלבשות לחלוטין שמושלל

מתלבש  שלא כללי כוח הוא (ולכן

פועל  אלא הגוף מאברי פרטי באבר

לאין  הבדל הוא בשווה, הגוף בכל

והשוואה  יחס כל ללא »¿ÏÚÂשיעור,
‚eÚz‰ ˙ÈÁa ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ומובדל רחוק הרצון כוח ואם «««»¿«»¿ƒ«««¬

כ  לגבי נכונים שהדברים קלֿוחומר ובאיןֿערוך, שיעור לאין וח מהחכמה

ובוודאי  מהרצון יותר עוד בנפש עמוק ונמצא מקיף כללי כוח שהוא התענוג

ובאיןֿערוך. שיעור לאין הוא לתענוג החכמה בין הערך ריחוק

˙BÁk‰Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁaL Û‡ ÌÓ‡ (Ê»¿»«∆¿ƒ«»»¿«¿»¿«¿≈≈«…
מהחכמה  לגמרי ונבדל נעלה ואפילו והמעשה) המידות (השכל, הפנימיים

הקרוב', 'מקיף ‰e‡שהיא È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ שבנפש הרצון È‡Ó¯כוח ƒ»»¬≈≈ƒ
CLÓÂ והשפעה פעולה לו ‰Ûebויש È¯·‡Â ˙BÁk‰ ÏÎa54, ונמצא ¿ƒ¿»¿»«…¿≈¿≈«

ב'פנימי' ופועל המאיר 'מקיף' Ê‰שהוא ÌeMnL יש סוף שסוף מאחר ∆ƒ∆
הגוף  באברי ופעולה ישירה השפעה eLÈÏÁÂ˙לרצון Û˜Bz LÈ≈∆«¬ƒ

,ÔBˆ¯‰a הארתו כי חלש, הרצון ולפעמים ותקיף חזק הרצון לפעמים ¿»»
תמיד  מידה באותה איננה הגוף באברי Ê‰,ופעולתו ÌÚ „ÁÈ·e שמצד ¿««ƒ∆

קשר  על לכאורה מוכיח הדבר אחד

הכוחות  עם הרצון של מסויים

באברים  מלובשים שכן הפנימיים

שני מצד ‰e‡הפרטיים, È¯‰ כוח ¬≈
Ì‰Óהרצון  ‰ÏÚÓÏ נעלה ¿«¿»≈∆

מהם, ומובדל הפנימיים מהכוחות

¯È‡nL ÈÙk ÌbL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ∆≈ƒ
˙BÁk‰ ÏÎa CLÓÂ מתייחס וכן ¿ƒ¿»¿»«…

להם, ושייך ‰e‡אליהם È¯‰ הרצון ¬≈
B˙e‡ÈˆÓa ¯‡L קודם שהיה כפי ƒ¿»ƒ¿ƒ

הפנימיים, בכוחות להאיר שנמשך

בו  עושים לא בהם ופעולותיו והארתו

במציאותו  נשאר הוא אלא שינוי,

ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡e‰L מתלבש ולא ∆¿ƒ««ƒ
eÎ'בפנימיות, Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈∆

הכוחות  מכל ומובדל נעלה ונשאר

הגוף. אברי ומכל הפנימיים

ÔÎÂÌ‰L ,˙BÂˆn‰ ÔÈÚa ‡e‰ ¿≈¿ƒ¿««ƒ¿∆≈
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁa ועלינו ¿ƒ«¿»∆¿

ברצונו  עלה כך כי ה' מצוות את לקיים

וימנעו  מצוותֿעשה את שיעשו

שגם  לאֿתעשה מצוות על מלעבור

לעיל  למבואר דומה עניין ישנו במצוות

שמצד  הנפש בכוחות הרצון אודות

מכוחות  ונבדל נעלה 'מקיף' הוא אחד

ומאיר  נמשך הוא שני ומצד פנימיים,

כפי  בהם, ופועל הפנימיים בכוחות

ומבאר. שממשיך

LÈ ‰ÂˆÓ ÏÎaL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆¿»ƒ¿»≈
˙ÈË¯t ‰ÂeÎÂ ˙ÈË¯t ‰le‚Ò¿»¿»ƒ¿«»»¿»ƒ

‡˜Âc BÊ ‰ÂˆÓÏ ˙ÎiML שבזה ∆«∆∆¿ƒ¿»«¿»
משאר  ומיוחדת שונה מצווה כל

ומתלבש  מחבירו שונה אחד שכל הפנימיים הפרטיים לכוחות בדומה המצוות,

לו  המיוחד ‰¯ˆÔBבאבר ˙ÈÁa BLÈÂ הכללי ÂˆnaL‰,האלוקי ¿∆¿¿ƒ«»»∆«ƒ¿»
˙B¯eÓÁk ˙Bl˜ ,˙BÂˆn‰ ÏÎa ‰ÂLa ‡e‰L יש שאכן שלמרות ∆¿»∆¿»«ƒ¿««¬

הקלות  במצוות והרצון שוות המצוות כל הרצון מצד אבל ביניהם, הבדלים

איננו  החמורות במצוות והרצון החמורות, במצוות הרצון מאשר פחות איננו

הקלות. במצוות הרצון מאשר Ê‰יותר ÔBˆ¯Â בכל הקיים הכללי הרצון ¿»∆
בשווה  e˜lÁ˙‰Ó˙המצוות ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L המצוות בכל אחיד אלא ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

BÎÈLÓ‰Ïכולן, CÈ¯ˆ וגלוי נרגש ÈË¯t˙,שיהיה ‰ÂˆÓ ÏÎa »ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
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טו l"yz'd ,ipy xc` s"k ,dxt zyxt ,ev t"y

ראׁש ּבעטרת ּכמבֹואר ּפרטית 55ּבזה, ׁשהּכּוונה , ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכללית  הּכּוונה אבל מעּכבת, אינּה מצוה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבכל

זה  ּובגלל הוי', ציּוּוי ׁשּזהּו לידע מצוה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבכל

לעיּכּובא. זה הרי הּמצוה, את מקּיים הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָהרי

קּבלת  מּצד לקּימם צרי הּמצוֹות ּׁשּכל מה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָוזהּו

ּבּתניא  וכמבֹואר העבֹודה 56עֹול, ׁשראׁשית ְְְֲִֵֶַַַָָָָ

אּלא  עֹול, הּקּבלת ענין הּוא וׁשרׁשּה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָועיּקרּה

וׁשרׁשֹו מהּׂשכל, ׁשּלמּטה עֹול הּקּבלת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

וזהּו מהּׂשכל. לגמרי ׁשּלמעלה הרצֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּבחינת

למסֹור  צרי הּגזירה ׁשּבזמן ּׁשּמצינּו מה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּגם

ּדמסאני  ערקתא על אפיּלּו על 57נפׁשֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַַַָָ

הרצֹון  ּבחינת מּצד ׁשּזהּו מּמׁש, זרה ְֲִִֶֶַַַָָָָָָעבֹודה

הרצֹון  ּבחינת הּוא זה ענין אמנם, ׁשּבזה. ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּכללי

ּפרטית, מצוה ּבכל ּבפנימּיּות ׁשּנמׁש ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָּכפי

ּכ הרצֹון ּבחינת הּוא מּזה מּצד ּולמעלה ׁשהּוא פי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ְַעצמֹו.

ׁשני ÏÚÂח) ּבין החיּלּוק לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְִִֵֵֵֵֶַָ

הּפרה, וחּוּקת הּפסח, חּוּקת ְִֶַַַַַַָָהחּוּקים,

ּבזה, והענין הּתֹורה. חּוּקת זאת נאמר ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעליה

ּבענין  היא ׁשהחּוּקה ּבאֹופן היא הּפסח ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשחּוּקת

כּו', מסּוּדר ּובסדר והגּבלה ּבמדידה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָּפרטי,

הּדיּלּוג  ענין הּוא ׁשּפסח היֹות ּדעם ,58והיינּו, ְְְְֱִִִֶֶַַַַ

ּפרטי, ּבענין ּבמדידה ּבא זה הרי מקֹום, ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָמּכל

ּפרטית. ּבמצוה נמׁש הרצֹון ׁשּבחינת ּכפי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּזהּו

חּקת  זאת נאמר אדּוּמה ּבפרה ּכן ּׁשאין ְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹֻמה
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ואילך.55) סע"ב נח, - לעשי"ת ואילך.57)פמ"א.56)דרוש סע"א עד, סנהדרין וראה 58)ראה יא. יב, בא פרש"י ראה

ובכ"מ. ב. טו, שה"ש לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
da Lb¯ ‰È‰iL בפרט מלבד לה המיוחדים וסגולתה Ìbעניינה ∆ƒ¿∆ƒ¿»»«

ÈÏÏk ÔBˆ¯‰ הנפש שבכוחות (כשם הפרטי מהעניין הנעלה המצוות שבכל »»¿»ƒ
נעלה  בשווה, הגוף אברי בכל מאיר עצמו ומצד כללי כוח שהוא הרצון כוח

המלובשים  הפרטיים הכוחות מאשר בנפש, יותר עמוק עניין והוא יותר,

הרצון  ומכלֿמקום הפרטיים, באברים

ובאברים  בכוחות גם ומאיר נמשך

והשפעה  פעולה לו ויש הפרטיים

לעיל). כמבואר עליהם,

˙¯ËÚa ¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»«¬∆∆
L‡¯55, האמצעי לאדמו"ר …

‰ÂˆÓ ÏÎaL ˙ÈË¯t ‰Âek‰L∆««»»¿»ƒ∆¿»ƒ¿»
˙·kÚÓ dÈ‡ ידי לצאת ואפשר ≈»¿«∆∆

זו, כוונה ללא גם המצווה קיום חובת

ÏÎaL ˙ÈÏÏk ‰Âek‰ Ï·‡¬»««»»¿»ƒ∆¿»
,‰ÂˆÓ מתוך יהיה המצווה קיום ƒ¿»

וכוונה  e‰fLלדעת Ú„ÈÏמחשבה ≈«∆∆
‰Ê ÏÏ‚·e ,'ÈÂ‰ ÈeeÈˆ מאחר ƒ¬»»ƒ¿«∆

ה' רצון היא זו מצווה ≈¬‰¯Èשעשיית
È¯‰ ,‰Âˆn‰ ˙‡ ÌÈi˜Ó ‡e‰¿«≈∆«ƒ¿»¬≈

‡·ekÈÚÏ ‰Ê לא זו כוונה וללא ∆¿ƒ»
חובה. ידי הפנימי e‰ÊÂיוצאים הטעם ¿∆

CÈ¯ˆ ˙BÂˆn‰ ÏkM ‰Ó ÏÚ«∆»«ƒ¿»ƒ
,ÏBÚ ˙Ïa˜ „vÓ ÌÓi˜Ï מתוך ¿«¿»ƒ««»«

מלכות  עול קבלת של והכרה תחושה

העליון  לרצון והתבטלות שמים

‡Èza ¯‡B·ÓÎÂ56˙ÈL‡¯L ¿«¿»««¿»∆≈ƒ
‰„B·Ú‰ הראשון והבסיס היסוד »¬»
ה' dL¯LÂלעבודת d¯wÈÚÂ וגם ¿ƒ»»¿»¿»

ה' לעבודת והשורש ‰e‡העיקר
e‰fL ‡l‡ ,ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚƒ¿«««»«∆»∆∆
‰hÓlL ÏBÚ ˙Ïaw‰««»«∆¿«»

,ÏÎO‰Ó תנועה הנפש, בכוחות ≈«≈∆
היא  והתבטלות עול קבלת של נפשית

להיות  ויכולה השכל מכוח נחות דבר

ה', בגדולת והבנה ידיעה כשאין גם

BL¯LÂהוא עול הקבלת עניין של לרצון והמקור השורש ÈÁaÓ˙אבל ¿»¿ƒ¿ƒ«
.ÏÎO‰Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰»»∆¿«¿»¿«¿≈≈«≈∆

eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בגמרא‰¯ÈÊb‰ ÔÓÊaL גזירות יש כאשר ¿∆««∆»ƒ∆ƒ¿««¿≈»
והמצוות  התורה את יקיימו לא ישראל BLÙשבני ¯BÒÓÏ CÈ¯ˆ ואם »ƒƒ¿«¿

השם קידוש על להיהרג אפילו אחרת, אפשרות Ú¯˜˙‡אין ÏÚ elÈÙ‡¬ƒ««¿¿»
È‡ÒÓc57 הנכרים דרך שאם הנעל: "שרוך הגמרא דברי על רש"י וכפירוש ƒ¿»≈

יהדות  צד שיש כגון אחרת, בצורה ישראל ודרך מסויימת בצורה לקשור

אלא  מצווה כאן שאין כזה שינוי אפילו צנועים, להיות ישראל ודרך בדבר,

השם..." את יקדש - בעלמא שלא BÓkמנהג גם הנפש, את למסור שצריך ¿
הגזירה, LnÓ,בשעת ‰¯Ê ‰„B·Ú ÏÚ איך לשאול מקום היה ולכאורה «¬»»»«»

ייהרג  ציווי יש ועליו חמור דבר שהיא ממש זרה עבודה בין להשוות אפשר

מהנכרים  אחרת ישראל בני נהגו שבו מנהג רק שהוא זה לדבר יעבור, ולא

את  למסור חובה זה על גם ולהחיל

אלא  ÈÁa˙הנפש, „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ«
‰ÊaL ÈÏÏk ÔBˆ¯‰ מצד כלומר, »»¿»ƒ∆»∆

הבדל  יש אכן המסויים הפרטי התוכן

עבודה  ואיסור ו'חמורות' 'קלות' בין

מ'ערקתא  חמור יותר ממש זרה

כל  הכללי הרצון מצד אבל דמסאני'

כי  שווים היהדות ענייני וכל המצוות

השווה  כללי אלוקי רצון יש בכולם

Ê‰בכולם. ÔÈÚ ,ÌÓ‡ שמצד »¿»ƒ¿»∆
לכל  רבה חשיבות יש הכללי הרצון

פרטית  ‰¯ˆÔBמצווה ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»»
eiÓÈÙa˙הכללי CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

,˙ÈË¯t ‰ÂˆÓ ÏÎa וכמבואר ¿»ƒ¿»¿»ƒ
בכוחות  שהם כפי הדברים לעניין לעיל

ומאיר  נמשך הכללי שהרצון הנפש

בכוחות  בהם ופועל הפרטיים בכוחות

˙ÈÁa ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆¿ƒ«
BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk ÔBˆ¯‰»»¿ƒ∆ƒ««¿
היא  יותר, הנעלית ברצון, זו ובחינה

בכוחות  ולהתגלות מלרדת למעלה

פרטיים.

¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈
˜elÈÁ‰ ההבדלÈL ÔÈa «ƒ≈¿≈

,ÁÒt‰ ˙weÁ ,ÌÈweÁ‰«ƒ««∆«
,‰¯t‰ ˙weÁÂ שניהם שאמנם ¿««»»

יש  הפרה לחוקת זאת ובכל 'חוקים'

הפסח  חוקת לגבי ויתרון מעלה

‰ÈÏÚL דווקא הפרה חוקת על ∆»∆»
¯Ó‡ של הכללי Ê‡˙העניין ∆¡«…

,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰¯Bz‰ ˙weÁ««»¿»ƒ¿»»∆
,ÈË¯t ÔÈÚa ‡È‰ ‰weÁ‰L ÔÙB‡a ‡È‰ ÁÒt‰ ˙weÁL∆««∆«ƒ¿∆∆«»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

והחוקה  פסח, קרבן של המסויימת הפרטית «È„Óaƒ¿ƒ„‰היא במצווה
‡e‰ ÁÒtL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈÈ‰Â ,'eÎ ¯ceÒÓ ¯„Ò·e ‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿≈∆¿»¿«¿¿ƒ¡∆∆«

‚elÈc‰ ÔÈÚ58,והדרגה סדר לפי שלא לדרגה מדרגה ועלייה והקפיצה ƒ¿««ƒ
‡a ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ בפועל המצווה באופן È„Óa„‰בקיום ƒ»»¬≈∆»ƒ¿ƒ»

ומוגבל  ÈË¯tמדוד ÔÈÚa,מסוייםÔBˆ¯‰ ˙ÈÁaL ÈÙk e‰fL ¿ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿ƒ∆¿ƒ«»»
¯Ó‡ ‰ne„‡ ‰¯Ùa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .˙ÈË¯t ‰ÂˆÓa CLÓƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒ«∆≈≈¿»»¬»∆¡«

,‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê אחת מצווה של רק ולא התורה כל של חוקה היינו …À««»
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ebe'טז dyn l` 'ied xacie

מּמדידה  ׁשּלמעלה ּכללי ענין ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּתֹורה,

מּצד  ׁשהּוא ּכפי הרצֹון ּבחינת ּוכמֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָוהגּבלה,

זאת  נאמר ׁשּבּה ׁשּפרה, מּובן, ּומּזה ְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו.

ׁשּבֹו מּפסח, למעלה היא (סתם), הּתֹורה ְְְִִֶֶַַַַָָָחּוּקת

הּפסח. חּוּקת זאת ֱֶֶַַַַֹנאמר

ÏkÓe זה ּדֹומים ׁשּׁשניהם ּבּמדרׁש איתא מקֹום ƒ»ְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנמׁש הרצֹון ּבחינת מּצד ּכי, ְְִִִִֶֶַַָָָָלזה,

רּוח  הּנחת ענין מּצד וגם כּו', ּבהּפרטים ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָונרּגׁש

ונעׂשה  ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּמצוֹות,

ׁשאיני 59רצֹוני  אּלא עֹוד ולא ׁשוים. ׁשניהם הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

לֹומר  מקֹום ׁשּיׁש והיינּו, מּמי, ּגדֹולה מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָיֹודע

הּוא  ׁשהּמעׂשה ּדכיון יֹותר, ּגדֹולה הּפסח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשחּקת

לתּקן 60העיּקר  ּבׁשביל למּטה ירדה לא והּנׁשמה , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹ

ונפׁש הּגּוף את לתּקן ּבכדי אּלא עצמּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת

ּבּתניא  (ּכמבֹואר ּבעֹולם וחלקֹו ),61הּבהמית ְְְְֲִֶַַַַַָָָָ

ּבמדידה  ׁשּבא הּמעׂשה ידי על ּדוקא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

הּפסח  ׁשחּוּקת לֹומר צרי זה מּצד הּנה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהגּבלה,

ּפ על ואף מּפרה. יֹותר היא,ּגדֹולה הּמסקנא כן י ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

לּה, צריכין ּפסח ׁשאֹוכלי הּפרה, ּגדֹולה, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּומי

מּמדידה  ׁשּלמעלה ענין הּוא הּפרה ׁשחּוּקת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָלפי

הּתׁשּובה  עבֹודת ענין ׁשּזהּו לגמרי, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָוהגּבלה

ּׁשאֹוכלי  מה ׁשּזהּו הּצּדיקים, מעבֹודת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּלמעלה

כּו'. הּטהרה ענין ּבׁשביל לפרה צריכים  ְְְְֳִִִִִֶַַַַָָָָהּפסח

LÈÂ ׁשּפסח דעּת סלקא הּקא ּבביאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּכּמה  (ּכמדּוּבר מּפרה למעלה ְְְִַַַָָָָָהּוא

ּכן 62ּפעמים  ּגם היא ּבּתֹורה דעּת סלקא ׁשּקא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּבעבֹודת  הּמעלה מּצד ׁשּזהּו ּבּתֹורה), ֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָחלק

רז"ל  ּכמאמר ּדוקא, נמל63הּצּדיקים ּבמי ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָ

ּבמקֹום  וכמבֹואר צּדיקים, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָּבנׁשמֹותיהן

צּדיקים 64אחר  ׁשל ּבנׁשמֹותיהן הּוא ׁשהּדּיּוק ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰L‡מסויימת  ÈÙÏ'ה'חוקה È„nÓ„‰עניין ‰ÏÚÓlL ÈÏÏk ÔÈÚ ¿ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â,פרטית אחת מצווה ‰¯ˆÔBשל ˙ÈÁa BÓÎe שהוא כפי לא ¿«¿»»¿¿ƒ«»»
מזה  למעלה אלא פרטית במצווה e‰L‡נמשך ÈÙk הרצון.BÓˆÚ „vÓ ¿ƒ∆ƒ««¿

,Ô·eÓ ‰fÓe,'חוקים' הן אדומה, ופרה פסח קרבן המצוות, שתי כי שאם ƒ∆»
מובן  מקום daLמכל ,‰¯tL∆»»∆»

‰¯Bz‰ ˙weÁ ˙‡Ê ¯Ó‡∆¡«…««»
(Ì˙Ò) כפי הכללי לרצון והכוונה ¿»

מהתלבשות  למעלה עצמו, מצד שהוא

פרטיות, ÏÚÓÏ‰במצוות ‡È‰ƒ¿«¿»
˙weÁ ˙‡Ê ¯Ó‡ BaL ,ÁÒtÓƒ∆«∆∆¡«…«

ÁÒt‰ שיורד כפי לרצון והכוונה «∆«
פרטית. במצווה ונמשך

ÌB˜Ó ÏkÓe חוקת שכאמור למרות ƒ»»
הפסח  מחוקת למעלה היא הפרה

‡˙È‡מובאÌ‰ÈML L¯„na ƒ»«ƒ¿»∆¿≈∆
,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc נשאלה כך ועל ƒ∆»∆

למשל  (ביחס המאמר בתחילת השאלה

אם  מטרונות), משתי במדרש המובא

גדולה  שאחת מתברר דבר של בסופו

נראה  בתחילה מדוע יותר, וחשובה

הוא  והביאור לזו, זו שוות ששתיהן

המצוות  שתי שבהם היבטים יש שאכן

‰¯ˆÔBשוות  ˙ÈÁa „vÓ ,Èkƒƒ«¿ƒ«»»
ÌÈË¯t‰a Lb¯Â CLÓpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»ƒ

,'eÎ שווה רצון המצוות בכל נמשך

Áe¯ ˙Áp‰ ÔÈÚ „vÓ Ì‚Â¿«ƒ«ƒ¿«««««
ÈÙÏ Áe¯ ˙Á ,˙BÂˆnaL∆«ƒ¿«««¿»«

ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L59 הדבר ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
היבטים  ומשני המצוות, בכל שווה

Ì‰ÈLאלה  È¯‰ פסח קרבן עניין ¬≈¿≈∆
אדומה  פרה ÏÂ‡ועניין .ÌÈÂL»ƒ¿…

„BÚ שתיהן זה שמצד בלבד זו ולא

מזו ‡l‡שוות  ÈÈ‡Lיתירה ∆»∆≈ƒ
,eÈÈ‰Â ,ÈnÓ ‰ÏB„b ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒ¿»ƒƒ¿«¿
˙wÁL ¯ÓBÏ ÌB˜Ó LiL∆≈»«∆À«

¯˙BÈ ‰ÏB„b ÁÒt‰ חוקת מאשר «∆«¿»≈
‰e‡הפרה, ‰NÚn‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¬∆

¯wÈÚ‰60, בפרקי המשנה כדברי »ƒ»
È¯„‰אבות  ‡Ï ‰ÓLp‰Â¿«¿»»…»¿»

˙‡ Ôw˙Ï ÏÈ·La ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈∆
˙‡ Ôw˙Ï È„Îa ‡l‡ dÓˆÚ«¿»∆»ƒ¿≈¿«≈∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ עליו ומוטל אדם לכל המיוחד «¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»
ולתקנו  לבררו Èza‡בפרט ¯‡B·Ók)61 אינה עצמה מצד שהנשמה «¿»««¿»

תיקון  e‰fLצריכה בעולם ), וחלקו הגוף È„Èתיקון ÏÚ ‡˜Âc ∆∆«¿»«¿≈
‰NÚn‰ גשמי במעשה פעולה ידי על הוא גשמיים נבראים תיקון aL‡כי ««¬∆∆»

ÁÒt‰ ˙weÁL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰Ê „vÓ ‰p‰ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ≈ƒ«∆»ƒ«∆««∆«
גשמית  ואכילה גשמית הקרבה שעניינה מצווה tÓ¯‰שהיא ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈ƒ»»

טהרה. להביא ועניינה נאכלת שאינה

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â היה שלכאורה הגם ¿««ƒ≈
גדולה  יש הפסח שלחוקת לומר מקום

הפרה  חוקת לגבי וחשיבות

,‰ÏB„b ÈÓe ,‡È‰ ‡˜Òn‰««¿»»ƒƒ¿»
ÔÈÎÈ¯ˆ ÁÒt ÈÏÎB‡L ,‰¯t‰«»»∆¿≈∆«¿ƒƒ

dÏ אפשר אי מטומאה טהרה ללא כי »
שלפי  לכך והסיבה פסח, קרבן לאכול

מחוקת  גדולה הפרה חוקת המסקנה

היא  ‰t¯‰הפסח ˙weÁL ÈÙÏ¿ƒ∆««»»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

,È¯Ó‚Ï ‰Ïa‚‰Â נעלה שכמובן ¿«¿»»¿«¿≈
ומוגבל  מדוד כן שהוא ∆∆e‰fLמעניין
‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ שהיא ƒ¿«¬««¿»

קיצוני  בשינוי הגבלות, ללא עבודה

הקודם  מהמצב «¿»¿∆ÏÚÓlL‰ומהפך
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÓ עבודה שהיא ≈¬«««ƒƒ
ובהגבלה, מסודר Ó‰בסדר e‰fL∆∆«

‰¯ÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÁÒt‰ ÈÏÎB‡M∆¿≈«∆«¿ƒƒ¿»»
'eÎ ‰¯‰h‰ ÔÈÚ ÏÈ·La כי ƒ¿ƒƒ¿««»√»

עניין  את אין עצמו מצד פסח בקרבן

לטהרה, מטומאה הקיצוני המעבר

שלמעלה  העבודה התשובה, עבודת

מהגבלות.

‡w‰ ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈«»
CzÚ„ ‡˜ÏÒ הדעת על שעלה מה »¿»«¿»

הסופית, המסקנה לפני בתחילה,

‰¯tÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÁÒtL∆∆«¿«¿»ƒ»»
ÌÈÓÚt ‰nk ¯ae„Ók)62 «¿»«»¿»ƒ
‰¯Bza CzÚ„ ‡˜ÏÒ ‡wL על ∆»»¿»«¿»«»

אחרת  היא שהמסקנה Ìbאף ‡È‰ƒ«
„vÓ e‰fL ,(‰¯Bza ˜ÏÁ Ôk≈≈∆«»∆∆ƒ«

‰ÏÚn‰ המיוחדת˙„B·ÚaL ««¬»∆«¬«
‡˜Âc ÌÈ˜Ècv‰ קיימת שלא ««ƒƒ«¿»

תשובה,בעבו  בעלי »¬»¿Ó‡Ók¯דת
Ï"Ê¯63CÏÓ ÈÓaֿהקדושֿברוך ««¿ƒƒ¿«

האדם בריאת לגבי ∆≈¿Ô‰È˙BÓLa¿ƒהוא
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·ÓÎÂ ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL64‡e‰ ˜eic‰L ∆«ƒƒ¿«¿»¿»«≈∆«ƒ

‡ÏÂ ,‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa שהקדושֿברוךֿהוא נאמר ¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ«¿»¿…
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יז l"yz'd ,ipy xc` s"k ,dxt zyxt ,ev t"y

ׁשהּכּוונה  לפי והיינּו ּתׁשּובה, ּבבעלי ולא ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּדוקא,

צּדיק  אצל ׁשּזהּו ּבפֹועל, הּמצוֹות מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַהיא

הּדר את עבר ולא ּפגם ולא חטא ׁשּלא ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּדוקא,

היא  ׁשהּפרה היא הּמסקנא מקֹום, ּומּכל ְְִִִֶַַַָָָָָָוכּו'.

לּה, צריכין הּפסח ׁשאֹוכלי לפי מּפסח, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָלמעלה

לעבֹודת  צריכים צּדיקים ּׁשּגם מה ְֲִִִִֶֶֶַַַַַׁשּזהּו

נאמר  זה ׁשעל העגל, חטא מּצד 65הּתׁשּובה, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא לאתבא אתא ׁשּמׁשיח ועד ּופקדּתי, ּפקדי ולכן 66ּוביֹום , ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

אּלא  ּתלּוי הּדבר ואין הּקּצין ּכל ּכלּו ּכבר ׁשהרי יׂשראל, את יגאל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּוא

נגאלין 67ּבתׁשּובה  הן ּומּיד ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה והבטיחה ,68, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

להּגאל  עתידין ּובניסן נגאלּו מּמׁש.69ּבניסן ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
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לד.65) לב, ב.66)תשא קנג, ח"ג זהר וראה סע"ב. עה, האזינו ד. נח, ר"ה דרושי לקו"ת ב.67)ראה צז, סנהדרין

ה"ה.68) פ"ז תשובה הל' יא.69)רמב"ם פט"ו, שמו"ר א. יא, ר"ה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה בעניין Âek‰L‰נמלך ÈÙÏ eÈÈ‰Â ,‰·eLz ÈÏÚ·a המטרה ¿«¬≈¿»¿«¿¿ƒ∆««»»

ה' את שעובד האדם בעבודת ÏÚBÙa,והתכלית ˙BÂˆn‰ ‰NÚÓ ‡È‰ƒ«¬≈«ƒ¿¿«
‡ËÁ ‡lL ,‡˜Âc ˜Ècˆ Ïˆ‡ e‰fL מעולם‡ÏÂ Ì‚t ‡ÏÂ ∆∆≈∆«ƒ«¿»∆…»»¿…»«¿…

'eÎÂ C¯c‰ ˙‡ ¯·Ú.בפועל המצוות במעשה אצלו חסר היה לא ומימיו »«∆«∆∆¿
‡˜Òn‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓe הסופית ƒ»»««¿»»

המדרש  מדברי È‰ƒ‡העולה
,ÁÒtÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯t‰L∆«»»ƒ¿«¿»ƒ∆«
ÔÈÎÈ¯ˆ ÁÒt‰ ÈÏÎB‡L ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒƒ

ÌbM ‰Ó e‰fL ,dÏ אפילו »∆∆«∆«
˙„B·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒƒ«¬«
Ï‚Ú‰ ‡ËÁ „vÓ ,‰·eLz‰«¿»ƒ«≈¿»≈∆
שגם  כללי בתיקון צורך שגרם

בו, לעסוק צריכים Ê‰הצדיקים ÏÚL∆«∆
העגל חטא על התשובה Ó‡65¯על ∆¡«

,Èz„˜Ùe È„˜t ÌBÈ·e היינו ¿»¿ƒ»«¿ƒ
וגם  נשלמה לא כך על שהתשובה

בה לעסוק צריכים כדי ÚÂ„הצדיקים ¿«
לעבודת  גם התשובה עניין שייך כך

הזוהר  כדברי ˆi˜Èc‡הצדיקים, ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLnL∆»ƒ«»»¿«»»«ƒ«»
‡z·eÈ˙a66,,בתשובה הצדיקים את להשיב יבי ÔÎÏÂבא שמשיח א מאחר ƒ¿¿»¿»≈

בצדיקים  גם התשובה עניין את È¯‰Lויפעל ,Ï‡¯NÈ ˙‡ Ï‡‚È ‡e‰ƒ¿«∆ƒ¿»≈∆¬≈
¯·c‰ ÔÈ‡Â ÔÈvw‰ Ïk eÏk ¯·k הגאולה ‡l‡עניין ÈeÏz ¿»»»«ƒƒ¿≈«»»»∆»

‰·eL˙a67‰¯Bz ‰ÁÈË·‰Â , ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»
‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ ÛBqL∆ƒ¿»≈«¬¿»

ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe68, קשור והדבר ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ניסן, לחודש סמוך עומדים, שבו לזמן

ז"ל  חכמינו eÏ‡‚כדברי ÔÒÈa¿ƒ»ƒ¿¬
Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ·e69, ¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈

·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
.LnÓ«»

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

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשכ"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב עם המצורף אליו, בו כותב אודות בנו התמים...

נסיעתם  ע"ד  שגם  כיון  תחי'  וזוגתו  שי'  בנו  בשם  גם  שואל  האם  ממכתבו  כ"כ  ברור  ואינו 

מדובר, או שלע"ע רק בשם עצמו ולאחרי השקו"ט בזה יתהווה סברות לכאן ולכאן וכו'

על  יהיו  מההורים  שמי  מבלי  בעצמו  להחליט  הבן  על  אין  שידוך  שבעניני  מובן  אופן  בכל 

אתר, וכן לכאורה יש מקום להוודע ע"י ידידים בשתי המדינות שמזכיר, באם יש איזו הצעות עכ"פ 

וכו'  זמן  הנסיעה הכרוכה בהוצאות של כספים  לעשות  זה  ורק לאחרי  רצון,  שמשערים שמשביעות 

יהי' קל  וכו' ובהתאם להידיעות שתתקבלנה  ידידים  לו  ובפרט שהן באה"ק ת"ו והן בארצוה"ב יש 

יותר להחליט איך לפעול.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית שינחם בהאמור כטוב בכל הפרטים.

גם  ומתכוננים  התועדות,  כן  שעשו  שבט,  דיו"ד  ההתועדות  ע"ד  מזכיר  שאין  אף  התקוה 

להתועדות דימי הפורים הבע"ל שמצות היום ביין לכל ראש יינה של תורה, רזין דאורייתא וכמבואר 

בכ"מ, והובטחנו הבא להטהר - וידוע דיוק רבנו הזקן לטהר גם אחרים - מסייעין אותו.

בברכת חדש טוב ופורים שמח ולבשו"ט בכל האמור.
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מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

לימוד ‡. בה יש – התורה מן עשה מצות שהיא אדומה, פרה מצות עם הקשורה פרה, פרשת
והוראה.

וההידור  המצוה חביבות שלכן, כולם, שוים שמצדה המצוות בכל משותפת נקודה שיש – ובהקדים
כמארז"ל  אחר, באופן שיהי' שאסור ועד חילוקים, ללא בשוה, המצוות בכל צ"ל הפסוק 1בקיומה 2על

חמורה  ואחת שבקלות קלה אחת כו' תורה של במצוותי ' ושוקל יושב תהא "לא תפלס", פן חיים "אורח
כו'". שבחמורות

שלמרות  והיינו, שבחמורות", ו"חמורה שבקלות" "קלה הלשון גופא שם נאמר אעפ"כ, אבל
מצוות  ויש שבקלות" "קלה שהם מצוות יש כו'"), ושוקל יושב תהא ("לא המצוות שבכל ההשתוות
צריך  זל"ז, בסתירה שהם מצוות שתי נפגשים שכאשר – להלכה גם ונפק"מ שבחמורות". "חמורה שהם

תעשה" לא דוחה "עשה וכמו לקיים, מהם איזה וכיו"ב.3לידע ,

בה  נאמר שלכן כללית, מצוה היא אדומה פרה מצות לעניננו: חוק 4ובנוגע כמה "זאת ויש התורה", ת
לרגלים" ("ראשון הפסח מחג החל בה, שתלויות להקריב 5מצוות שיוכלו כדי כי, אדומה, בפרה שתלוי (

הפסק  ללא החודש, לפרשת בסמיכות פרה פרשת באה ולכן אדומה, פרה שע"י לטהרה זקוקים פסח קרבן
הפרה  לטהרת זקוקים זה ובשביל פסח, קרבן אודות מדובר החודש שבפרשת כיון .6ביניהם,

כמה  במשך השתמשו פרה בכל שהרי דורות, לכמה ישראל לכל שנוגעת כללית מצוה שזוהי ועד
המשיח) מלך יעשה (והעשירית פרות תשע רק עשו הדורות כל שבמשך מזה כמובן – והרי 7דורות ,

משך  שזהו שני, בית חורבן לאחרי שנים כמה עד במדבר, היו שבנ"י מאז הי' אדומה בפרה השימוש
לבנין  עד ישראל לארץ מהכניסה שנה ת"פ השנית), (מהשנה במדבר שנה ל"ט שנים: ריבוי של זמן

שני 8ביהמ"ק  בית של שנה ות"כ בבל, גלות של שנה ע' ראשון, בית של שנים ת"י שנים 9, כמה ועוד ,
הפרה  באפר עדיין השתמשו שבהם שני בית חורבן השתמשו 10לאחרי הזמן ריבוי משך שבכל וכיון ;

דורות. כמה במשך השתמשו פרה שבכל  נמצא, בלבד, פרות בתשע

בגמרא ·. מסופר ישראל 11והנה, חכמי ו"נכנסו גוי, של בעדרו שנולדה אדומה פרה אודות באריכות
חכמי  ואכן וכו'", לי נותנין אתם שבעולם ממון כל מכם מבקש אני שאם בכם אני יודע להם, אמר אצלו,

ביותר. גדול סכום לו שילמו ישראל

עצמך: והגע

הפרה  את לוקחים היו אם לאו,גם רק שהוא גזילה, איסור על רק עוברים היו – תשלום ללא אדומה
יותר  קל איסור שהוא עכו"ם גזל אודות שמדובר מצות 12ובפרט מעלת לגבי כלל בערך זה שאין כך, ,

אדומה. פרה
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משלי 1) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
ועוד. ה"א. פ"א פאה ירושלמי תתקלז. רמז

ו.2) ה, משלי
ועוד.3) סע"ב. ג, יבמות ב. קלב, שבת ראה
ובכ"מ.4) חוקת. ר"פ לקו"ת וראה חוקת. ר"פ
א.5) ד, ר"ה ראה
פ"ג 6) מגילה מירושלמי – ובפרש"י סע"א כט, מגילה ראה
ה"ה.

ספ"ג.7) אדומה פרה הל' רמב"ם
א.8) ו, מלכיםֿא
וש"נ.9) .103 ס"ע חל"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ע'10) ב (כרך בסופו חטאת אפר ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. קמו).

וש"נ.11) א. לא, קידושין
תפז 12) ע' ה (כרך הגוי גזל ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
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הפרה, מקריב של לידיו שיבוא עד כו' לרשות מרשות שינוי ע"י גם זאת לעשות יכולים שהיו ובפרט
בפוסקים  שמצינו (כפי גזילה איסור בזה אין מגוי).13שאז מינים ד' לקניית בנוגע

פרטי  בענין גם הזהירות אצלם היתה אדומה, פרה כמו נעלית במצוה עסקו שבנ"י בשעה גם ואעפ"כ,
ביותר  גדול סכום לגוי לשלם מוכנים היו זה, איסור על לעבור שלא שכדי כך, כדי עד עכו"ם, גזל של

שבפשטות  הציבור 14– קרבנות כל כמו השקל) ממחצית גובים (שהיו הלשכה מתרומת שבו 15לקחוהו –
ישראל" של ממונן על חסה "התורה והרי קרבנות, מאות לקנות יכולים .16היו

שרואים ‚. כפי ואם", אב כיבוד היכן "עד להורות הוא הנ"ל הגמרא בסיפור שהמכוון שאף ולהעיר,
. עשה ישראל."מה של מעלתן על להורות גם היא בזה הכוונה הרי כו'", נתינה בן דמא .

ובכן:

שמדובר  בנדו"ד, ובפרט פלא. דבר אינו – מצוה קיום עבור ממון ריבוי לשלם מוכנים שבנ"י העובדה
– בבעלותם הוא הציבור  שממון סנהדרין, – ישראל שחכמי יפלא לא בודאי הרי ציבור, ממון אודות
רצונו  אם היחיד של בדעתו תלוי זה הרי היחיד, לממון בנוגע (משא"כ מצוה קיום עבור ממון ריבוי יתנו

לא). או המצוה עבור ממון ריבוי ליתן

נזהרו  מעשה בשעת הנה אדומה, פרה כמו נעלית מצוה אודות כשמדובר שגם – הוא החידוש אלא
עכו"ם. גזל כמו פרטי בענין גם  בנ"י

הוראה „. מלשון בתורה, ענין כל שיש 17וכמו [ועד זה בענין בתורה מיוחדת קריאה שתיקנו ובפרט ,
שלפנ"ז  בהתוועדות (כנ"ל זכור פרשת כמו התורה, מן מצוה היא פרה פרשת קריאת שגם –18דעות [(

הוראה: מזה ללמוד בהכרח

אם  ובפרט כו', פרטי ענין משא"כ חשוב, מקום אצלם תופסת התורה מן עשה שמצות כאלו ישנם
שמדובר  בשעה בה כו', בו להשתדל קטן, פרט נחשב במה הנה שלום", "דרכי עם הקשור ענין רק זה

כללי. ענין אודות

נזהרו  ואעפ"כ, ישראל, לכלל שנוגעת כללית מצוה שהיא – אדומה פרה ממצות ההוראה באה זה ועל
עכו"ם. גזל כמו קטן בפרט גם בנ"י

דברי  של קל בדקדוק אפילו זהיר להיות שצריך – מקום ובכל זמן בכל ואחד, אחד לכל הוראה וזוהי
באופן  דוקא להתנהג  צריך אלא לזה, שקודמים יותר נעלים ענינים שיש חשבונות לעשות ולא סופרים,

כו'. חשבונות עורכים שלא

אדומה:‰. דפרה הכפרה גם נעשית ועי"ז

במדרש  והיינו,19איתא טהרתו". תהא "במה באמרו, משה", של פניו "נתכרכמו מת לטומאת שבנוגע
הי'" ישראל ש"אוהב רבינו משה הנה 20שאפילו הטומאות, לכל בנוגע הטהרה ענין שייך איך והבין ,
הטומאה" אבות "אבי מת, לטומאת להכנס 21בנוגע יוכל ואיך טהרתו", תהא "במה להבין יכול הי' לא ,

מת. טומאת גם מטהרת אדומה שפרה הקב"ה, לו אמר זה ועל קרבן. ולהקריב לביהמ"ק

ב  פרה והענין ממצות שלמדים (כההוראה חשבונות מכל שלמעלה באופן מתנהגים שכאשר – זה
לקמן  שיתבאר וכפי כנ"ל, מכל 22אדומה, שלמעלה באופן מתנהגים מלמעלה שגם פועל זה הרי ,(

כפרה, של ענין נעשה טהרתו", תהא "במה שואל רבינו שמשה כזה חמור לענין בנוגע שגם חשבונות,
כלי" אל חיים מים עליו ש "ונתן לאופן .23ועד
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וש"נ.13) ס"ח. סתרמ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
כאן.14) הגמרא בסיפור נתפרש שלא אף
רפ"ד.15) שקלים הל' רמב"ם
וש"נ.16) א. כז, ר"ה
(בשם 17) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
מנחם 18) (תורת בשוה"ג 1 הערה זכור פ' ויקרא, ש"פ שיחת

וש"נ. .(313 ע' חנ"ט התוועדויות –
ו.19) חוקת תנחומא ד. פי"ט, במדב"ר
אֿב.20) סה, מנחות
ע"ב.21) ריש יד, פסחים פרש"י כב. יט, חוקת פרש"י

ועוד. בתחלתן. ואהלות לכלים המשנה מפרשי
ס"ח.22)
יז.23) שם, חוקת



l"yz'dכ ,ipy xc` s"k ,dxt 't ,ev t"y zgiy

נחש  חטא גם כולל החטאים, כל את להסיר פועל בנ"י וכל מישראל אחד כל של הטהרה וענין
משיח  ע"י והשלימה האמיתית לגאולה באים שעי"ז ועד והטומאות, החטאים לכל המקור שהוא הקדמוני

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו,

***

.Â:ביאור הדורש ענין יש פרה בפרשת

המזבח, על ההקרבה שמלבד קרבנות יש סוגים: ב' יש – ומקדש במשכן שהקריבו לקרבנות בנוגע
קרבן  ויש וכו'; שלמים קרבן כמו מזה, נהנים הם שגם כך, הבעלים, לאכילת שניתן חלק גם בהם יש

לה'"24עולה  "כליל המזבח, ע"ג כולו "עולה"25שקרב בשם הפירושים א' וזהו [עוד 26, לה' כולו שעולה ,
אין  שבו, הקדושה מעלת גודל מצד כי, לכהנים], גם חלק יש שבהם קדשים, קדשי משאר אפילו יותר

ממנו. יהנה ודם שבשר מקום

בחוץ. לשחוט חמור איסור ויש דוקא, בפנים ההקרבה להיות הוצרכה הנ"ל סוגים ובב'

אדומה: בפרה שינוי יש זה ובענין

עול  בקרבן מאשר יותר ועוד כולה, הפרה את לשרוף צריך – גיסא שייך מחד העולה שעור ה,
נאמר 27לכהנים  אדומה בפרה ואילו קדושה 28, על מורה שזה ישרוף", פרשה על גו' בשרה ואת עורה "את

דוקא  בחוץ מעשי' – גיסא לאידך אבל ממנה; ליהנות אחד לאף אסור שלכן למחנה"29יתירה, "מחוץ ,
לירושלים) כדברי 30(מחוץ המקום, קדושת יש בירושלים שהרי הקדושה, פחיתות על מורה שזה ,

לירושלים.31המשנה  מחוץ משא"כ כו'", הן קדושות "עשר

תחתונה  דרגא – גיסא ולאידך בקדושה, נעלית הכי דרגא – גיסא מחד והיפוכו: דבר זה הרי ולכאורה
בקדושה?! ביותר

וכמו  בשכל, מובן שאינו ענין שזהו חוקה, של הו"ע אדומה דפרה הענין שכללות – הוא הענין אך
הטהורים  את ומטמאת הטמאים את שמטהרת מה 32הענין לומר ישראל את מונין העולם ש"אומות ועד ,

בה" יש טעם ומה הזאת שבנ"י 33המצוה באופן זה אין שהרי בשכל, טעם זה על שאין מודים בנ"י וגם ,
בגלל  רק לקיימו וצריך בשכל, טעם לו שאין ענין בפירוש זהו אדרבה: אלא הטעם, את יודעים עצמם
דוקא  בחוץ ומעשי' כולה, הפרה את לשרוף שצריך הנ"ל, הפכים לשני בנוגע הוא וכן הקב"ה. צוה שכך

בשכל. מובן שאינו חוקה, של ענין שזהו –

.Ê:להקב"ה הכל ליתן מהם דורשים למחנה, מחוץ שנמצאים אלו שגם – הוראה יש זה ובענין

למחנה  מחוץ שנמצאים יהודים לביהמ"ק34יש להכנס ראויים ואינם הכ , אפילו שהרי למלך – ניסה
שמלותיו  ויחלף ויגלח הבור מן "ויריצוהו ביוסף וכמ"ש המתאימים, בלבושים להיות צריכה ודם בשר

פרעה" אל ויבוא לאח"ז) בנוגע 35(ורק עאכו"כ גוי, למלך לכניסה בנוגע אפילו אמורים הדברים ואם ,
בודאי  להבדיל , הקב"ה, המלכים מלכי למלך להיכנס  כשצריכים ועאכו"כ להבדיל, ישראל, למלך לכניסה

לכך. ראויים להיות צריכים

וליתן  להקב"ה לגמרי להתמסר ממנו דורשים למחנה, מחוץ ונמצא ראוי, שאינו מי גם הנה ואעפ"כ,
בתניא  וכמבואר אליו, גם שייכות יש למלך כי, חשבונות, ללא הכל, ורב 36לו גדול מ"מלך המשל
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העול 24) תורת "זאת השבוע: פרשת מתחילה וגו'".שבו ה
ט.25) ז, שמואלֿא
יב.26) יח, יתרו פרש"י ראה
ח.27) ז, פרשתנו
ה.28) יט, חוקת
ובפרש"י.29) ג שם,
וש"נ.30) ואילך. סע"א סח, יומא ראה
מ"ו.31) פ"א כלים

חוקת 32) תנחומא ה. פי"ט, במדב"ר וראה שצז. מצוה חינוך
ז.

חוקת.33) ר"פ פרש"י
אחרות,34) סיבות בגלל או כו', אותם שדוחפים בגלל אם

אבל  אונס, של ענין אצלם זהו אלא באשמתם, זה שאין כך,
למחנה. שמחוץ ומצב במעמד הם נמצאים בפועל,

יד.35) מא, מקץ
פמ"ו.36)
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. ונבזה הדיוט לאיש והעצומה הגדולה אהבתו שאפילו (ש)מראה כך, וכו'", אליו ויורד באשפה, המוטל .
מועד" אוהל פני "נוכח הוא עומד למחנה", "מחוץ ש"רואה 37בהיותו באופן הפרה שריפת צ"ל שלכן ,

פתוחים) הם השערים שכל (כיון היכל" של הכל,38פתחו לו וליתן להקב"ה להתמסר הוא גם צריך ולכן ,
חשבונות. ללא

ולדוגמא:

וכיו"ב  ספרים הדפסת עבור או הקודש, טהרת על חינוך מוסדות עבור צדקה, נתינת אודות כשמדובר
שאם  או מצוות, שאר עבור ליתן יוכל לא אחת, מצוה  עבור ממון ריבוי יתן שאם חשבון לעשות אין –
אלא  יותר; קטן סכום שיתן מוטב ולכן וכו', לפרנסתו לו ישאר שלא או מחר, ליתן יוכל לא היום, יתן

הכל. את להקב"ה וליתן חשבונות, ללא להתנהג יש

ליתן  יוכל לא שאז כיון מסויימת, מצוה עבור צדקה ריבוי ליתן יכול (שאינו זה שחשבון לדעת צריך
בציור  שבא היצה"ר, עצת הוא מצוות) שאר והראי',39עבור "קאּפאטע"... לבוש ארוך זקן בעל רב ַָשל

כס  להוציא צריך מצוות שכאשר עבור הכסף את שצריך מזה מבולבל אינו אזי דירה, או מכונית עבור  ף
שזוהי  מוכח ומזה מצוות, שאר  עבור לו שיחסר מזה הבלבול ישנו אזי צדקה, ליתן כשצריך ורק אחרות,

הסיפור  וכידוע היצה"ר. כו'.40טענת היצר טענת להבחנת בנוגע מטשערנאביל נחום ר' הרה"צ ָאודות

בעניני  רק להיות צריכה מהשכל, למעלה והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן שההנהגה לטעון אין וכן
מבלי  חשבון, וע"פ שכל ע"פ להתנהג צריך למחנה", "מחוץ שהם כו', מסחר לעניני בנוגע אבל תומ"צ,

למחנה"!... "מחוץ גם מקום, בכל ונמצא נצחי, הוא הקב"ה כי, – הקב"ה אודות לחשוב

"ושרף  אדומה: בפרה כמו הכל, את להקב"ה להעלות צריך למחנה" "מחוץ נמצאים כאשר גם ולכן,
דם  להיות לאכילה ראוי שאינו העור, את גם אלא הבשר, את רק לא – גו'" בשרה ואת עורה את גו'

לבוש, בתור רק לשמש יכול אלא כבשרו, ובשר

רק – לבוש ממנו שעושים גס, מעור לבוש או יום, לכל לבוש ממנו שעושים דק, מעור לבוש אם
צריך  יהודי (שהרי להתחמם כדי עב בלבוש צורך יש שלכן מקפיאה, רוח מנשבת שבו ביותר קר ליום
ללבוש  זקוק אינו שבהם בשנה חדשים כמה ישנם אבל כו'), וחמימות ותנועה חיות של במצב להיות

להם שזקוק הלבושים כמו ולא זה, בלעדם מיוחד להתקיים אפשר שאי ושתי', אכילה ועאכו"כ יום, בכל
שמצינו ושתי')41בגמרא (כפי אכילה ללא להתקיים יכול שאדם הזמן –שיעור

להקב"ה. ליתן צריכים כזה ענין גם

ענין  אצלו נעשה – הכל את להקב"ה נותן למחנה" "מחוץ נמצא כאשר שגם כזה באופן הנהגה וע"י
הידוע  (כלשון כו' הכחות כל קירוב שהו"ע דורות 42ה"קרבן", כמה במשך בנ"י כל את שמזכה ועד ,(

אדומה. פרה של בענין

.Á ענינים שיש כמ"פ כמדובר – זו בשנה פרה דפרשת המיוחדת הקביעות עם גם קשור זה וענין
שמוכ  פרה, דפרשת הענין כמו השנה, בימי תלוי' שקביעותם כיון ושנה, שנה בכל להיות ששייכים רח

(כנ"ל  החודש לפרשת בסמיכות להיות צריכה פרה פרשת (שהרי לניסן הסמוך אדר ובסוף שנה, בכל
זה  הרי החודש, בימי לקביעות בנוגע אבל ניסן), מברכים בשבת או בר"ח היא החודש ופרשת ס"א),

באדר. בעשרים היא פרה דפרשת הקביעות זו ובשנה אופנים; בכמה להיות יכול

תענית  במגלת מצינו באדר לעשרים זה:44סיפור 43ובנוגע ביום שאירע

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

ד.37) יט, חוקת
א.38) קיג, זבחים ראה
וש"נ.39) .33 ע' ריש חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה
ואילך.40) 67 ע' תש"ג סה"ש
סה"א.41) פ"ב נדרים ירושלמי

ע'42) ריש תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ. קסד.

פי"ב.43)
לא 44) שם אבל א), (כג, תענית במסכת בגמרא גם שמופיע

באדר. עשרים התאריך נזכר
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. ישראל בארץ ובצורת רעבון שהי' מפני להון, ונחת למיטרא עמא צמו בי' שנים "בעשרין שלש .
. זו אחר התפלל זו לו אמרו המעגל חוני אצל להם הלכו גשמים, ירדו ולא אדר רוב שיצא שראו וכיון .

. גשמים .שירדו בתוכה ועמד עוגה עג הגשמים . התחילו בניך. על שתרחם עד מכאן זז איני (ואמר) .
. טיפין טיפין הגשמים יורדין התחילו ומערות. שיחין בורות גשמי אלא שאלתי, כך לא רבש"ע אמר .

. לוג אחת טיפה חכמים ושיערו חבית, פי כמלא רצון יורדין גשמי אלא שאלתי, כך לא רבש"ע אמר .
בן  שמעון דברי אודות מסופר (ולאח"ז לעניננו בנוגע הסיפור כאן עד – כו'" כתקנן ירדו ונדבה, וברכה

כו'). המעגל לחוני שטח

(ככל  בנגלה גם וכמרומז פרטית, בהשגחה היא באדר בעשרים אירע זה שסיפור שהעובדה ומובן,
התורה  פנימיות של הגמרא 45הענינים בדברי – אירע 46) זכאי שענין וכיון זכאי", ליום זכות "מגלגלין

זכאי". "יום שהוא מובן הרי זה, ביום

בו  שגם פרה, פרשת עם גם זה מאורע קשור פרה, פרשת בשבת באדר עשרים חל זו שבשנה וכיון
פרה. מפרשת הנ"ל ההוראה תוכן מודגש

.Ë:בזה והענין

ל  נאמר בנוגע הטבעיים,47גשמים בספרי וכמבואר האדמה", פני כל את והשקה הארץ מן יעלה "ואד
מן  יעלה ש"אד עי"ז נעשה זה וענין באדמה, ליחות שתהי' צורך יש הצמיחה ענין להיות שיוכל שכדי
של  באופן למטה יורד ואח"כ אדים, מהם ועושה המים את שמחמם השמש חום באמצעות הארץ",

באדמה. לחות נעשית ועי"ז גשמים,

ש"אד  עי"ז תהי' באדמה שהלחות קבע למה – שכל ע"פ העולם את ברא שהקב"ה כיון ולכאורה,
שיורדים  המים טבע היפך שזהו אדים, מהם שיעלו במים שפועל השמש חום [ע"י הארץ" מן יעלה
לחות  תהי' שמלכתחילה קבע ולא למטה, מלמעלה הגשמים ירדו אח"כ ורק נמוך], למקום גבוה ממקום

הצמיחה? לצורך באדמה

ויתפלל  הגשמים בצורך יכיר שהאדם לאחרי רק יהי' הגשמים שענין רצה שהקב"ה – הוא הענין אך
ממנו 48עליהם  שהכל כיון הקב"ה, זאת ולבקש לפנות יש מסויים, בענין צורך יש שכאשר שידעו והיינו, ,

כו'.

"חזקה" של שזהו"ע שנים, שלש במשך גשמים ירדו לא כאשר שגם רואים התפעלו 49וכאן לא –
והצמיחו  גשמים שירדו פעלו ואכן כו', ליתן וביכלתו בידו שהכל בידעם מהקב"ה, וביקשו מזה, בנ"י

כו'.

שנים, ג' במשך למחנה" ש"מחוץ ומצב במעמד נמצא מישהו אם שגם – כאו"א בעבודת הוא וכן
וא"כ, אצלו, טבע נעשה זה שענין כך, שנים, ל"ג אלא שנים, ג' רק לא זה אם ועאכו"כ חזקה, דהוי
באופן  להתנהג אלא שלו, מהטבע להתפעל לו אין אז גם הנה – טבעו את ישנה איך לחשוב יכול
כל  הקב"ה לו ישפיע ואז כו', באמת מהקב"ה ולבקש הכל, את להקב"ה וליתן מחשבונות, שלמעלה

באגה"ת  וכמבואר מברך 50הענינים, "בא"י מברכים אנו שלכן בעולם", וס"ס ספק שום "בלי שזהו
.51השנים"

ה'" ברך "זרע של הצמיחה שנעשית עם 52ועד יחד – שיצאו ובנות, בנים הוי', צבאות ומעמידים ,
לבב. וטוב ובשמחה ממש, בקרוב צדקנו, משיח פני לקבל – בנ"י כל

***
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וש"נ.45) .183 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.46) א. כט, שם
ו.47) ב, בראשית
ה.48) שם, פרש"י

ואילך.49) א כח, ב"ב ראה
פי"א.50)
(51) קצת ).l"endחסר
ט.52) סא, ישעי'
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.È.התורה חוקת זאת גו' וידבר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‡È ראשון אדר שהן כיון אבל שני. באדר אותה קורין שלכן, לניסן, הסמוך באדר קורין פרה פרשת
ראשון, לאדר גם שייכת פרה שפרשת מובן הרי זל"ז, שייכים שהם כך "אדר", בשם נקראים שני אדר והן

שבועות. כמה עם קשורה פרה שפרשת כך,

ימי  עם הקשור ענין על נתעכב השבוע, בפרשת רש"י פירוש ללימוד בנוגע גם הנה לכך ובהתאם
רש"י  וכמ"ש תצוה, בפרשת – שלפנ"ז בפרשיות גם כבר מדובר שאודותם זו 53המילואים, ש"פרשה

הענינים  ופרטי בתורה", ומאוחר מוקדם שאין פקודי), פ' (לפני המשכן הקמת קודם ימים שבעה נאמרה
ראשון  ביום ועכשיו תצוה, בואתה המילואים צוואת בענין האמורים "אלו הם הפרשה שבהמשך

רש"י  ומסיים מעשה". בשעת וזרזו חזר בואתה 54למילואים פירשתי המילואים דפרשת הזה הענין ש"כל
לגבי  בשינוי שהם ענינים או לפנ"ז, נאמרו שלא הענינים את רק רש"י מבאר בפרשתנו ואילו תצוה",

תצוה. בפ' מש"נ

.·È איל השני האיל את "ויקרב כ"ב: פסוק ח' בפרק הוא בפרשתנו מפרש שרש"י הענינים אחד
שממלאים  שלמים, לשון שמילואים השלמים, "איל – המילואים" "איל רש"י: ומפרש וגו'", המילואים

בכהו  הכהנים את נתם".ומשלימים

כלומר:

לעיל  (כמ"ש הכהונה חינוך שענינם המילואים" "ימי מלשון אינו המילואים" ד"איל :55הפירוש
("האיל  האלים משני האחד האיל רק מילואים נקרא שלא "מפני – הכהונה") חינוך "ליום "ולמילואים",

. .השני") מלשון המילואים שם הי' ואילו .. לבדו האחד להקרא ראוי הי' לא חינוך, מילואים". איל .56.

שפיר  אתי ועפ"ז בכהונתם", הכהנים את ומשלימים שממלאים שלמים לשון ש"מילואים מפרש ולכן
דימי  העבודה בסדר הוא הראשון האיל שגם אע"פ כי, המילואים", "איל בשם נקרא השני" "האיל שרק

אינו הרי הכהונה, חינוך נעשה ידה שעל milyneהמילואים `lnn,בזה חלק לו (יש בכהונתם הכהנים את
שהוא  השני האיל ורק השני; האיל את להקריב צריך לאחריו שהרי ומשלים), שממלא באופן לא אבל

xnb הפסוק על בפרש"י (וכמ"ש "57העבודה העולה", על המזבחה "איל `xg"ויקטר נקרא העולה"),
שלמים, "לשון minilyneהמילואים", mi`lnny."בכהונתם הכהנים את

להבין: צריך עדיין אך

תצוה  בפרשת הן – בקרא מפורש השני, האיל הקרבת לאחרי בפרשתנו 58גם גם 59והן שהוצרך –
. המצות "מסל לא ליקח השני האיל הקרבת ע"י שגם כך, וגו'", שמן לחם וחלת אחת מצה חלת .

הפסוק  על תצוה בפ' בפרש"י וכמפורש המילואים, עבודת ידם"60נסתיימה את ""למלא ,mgle li`a
בכהונתם"? הכהנים את ומשלימים שממלאים שלמים, "לשון המילואים", "איל נקרא למה וא"כ, הללו",

לאיל  גם הרי – בכהונתם הכהנים והשלמת במילוי חלק לו יש האיל שגם זה מצד אם וממהֿנפשך:
עכצ"ל, כו'", שלמים "לשון המילואים", "איל נקרא אינו הראשון שהאיל וכיון בזה; חלק יש הראשון

על רק שייך "שלמים" יומא xnbששם במסכת הגמרא ובלשון שיש 61הענין, עבודה ולא תמה, "עבודה :
שיש  כיון שלמים", "לשון המילואים", "איל להקרא יכול אינו השני האיל גם הרי וא"כ, עבודה", אחרי'

המצות?! מסל ההקרבה עבודת אחריו
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ב.53) ח, פרשתנו
ה.54) שם,
ט.55) כט, תצוה פרש"י וראה לז. ז, שם
הרא"ם.56) פי'
כח.57) ח, פרשתנו

כג.58) כט,
כו.59) ח,
לג.60) שם,
א.61) כד,
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.‚È:להבין צריך גם

תצוה  ולבעלים 62בפ' העבודה ולעובד למזבח שלום שמשימים שלמים, "שהמילואים רש"י מפרש
ויקרא  בפ' שפירש .63(וכפי ולבעלים") ולכהנים למזבח שלום בהם "שיש לעובד : לו להיות החזה .

בעלים". שהם ובניו אהרן אכלו והשאר במילואים, ששימש משה וזה למנה, העבודה

הכהנים  את ומשלימים שממלאים שלמים לשון "מילואים – אחר באופן מפרש בפרשתנו ולמה
בכהונתם"?!

הכהנים את ומשלימים "שממלאים רש"י לשון דיוק להבין צריך "בעבודתם",mzpedkaגם ולא ,"
רש"י  בפירוש (גם בכ"מ הרגיל בעבודתם"?64כלשון "כהנים :(

המוכרח וכמדובר באופן למקרא חמש לבן בפשטות מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל כמ"פ
לקמן. שיתבאר וכפי זאת. לפרש רש"י צריך לא שלכן הכתובים, פשטות ע"פ

***

.„È פעם ש"מתענין 65דובר הענין מובא ראשון שבפרק לפורים, התשובה אגרת של השייכות אודות
ונוסף  התענית; ענין אודות מדובר שם אבל אסתר". במגלת וכמ"ש הצבור, על תבוא שלא צרה כל על

הגאולה  לענין בנוגע – לפורים השייך ענין האחרון בפרק גם יש  :66לזה,

. העליונים עולמות עליות "ענין – הקרבנות לפעולת הלשון בנוגע גם נזכר – כו'" עוף בהקרבת .
מנחה". "קומץ

בגמרא  כמסופר – לפורים שייך זה ומחוי 67וענין קמי' (תלמידיו) רבנן דיתבי למרדכי) (המן "אשכחי'
. קמיצה הלכות מנחה להו דמנדב מאן קיים המקדש שבית בזמן לי' אמרו עסקיתו, במאי להו אמר .

וכו'". דסולתא קומצי' מלי מייתי

תורה  עמהם ולמד רבן בית של תינוקות אלף כ"ב אסף שמרדכי ראה המן שחשב 68כלומר: כפי לא –
מלחמה  דיני עכ"פ שילמדו חשב עדיין אך כו'. למלחמה ויתכוננו יתענו ברוחם, בנ"י יפלו הגזירה שבגלל

תלמידיו עם לומד שמרדכי ראה בפועל אבל וכיו"ב, תעניות הלכות או מלכים), dvinw(הלכות zekld!

שתתבטל  הדבר ברור הרי – כו' גזירה ויש בגלות, נמצאים שאנו שאע"פ לתלמידיו, אמר מרדכי
הוא  מהם שא' קרבנות, ולהקריב ביהמ"ק את לבנות ויצטרכו מהגלות, אותנו יוציא והקב"ה הגזירה,

גו'" שטנה ש"כתבו בזמן עדיין כשנמצאים – עכשיו כבר ולכן מנחה, ביהמ"ק 69קרבן בנין את והפסיקו
כו'. הדינים פרטי לידע שיצטרכו כיון קמיצה, הלכות ללמוד צריכים –

לפניו" תפול ש"נפול והבין המן נבהל עדיין,70ומזה בטלה שלא מהגזירה להתפעל שמבלי בראותו, ,
ביהמ"ק. ובנין הגאולה שתהי' חזק בטחון מתוך בתורה, ולעסוק לשבת יהודים יכולים

רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו בנ"י על תביעה אמנם כו',71היתה גזרֿדין למעלה שנחתם ועד ,
ובטלה  השמימה שוועתם עלתה אזי תלמידיו, עם תורה ללמוד בתוקף עמד מרדכי כאשר אעפ"כ, אבל

הגזירה.

"אם המגילה כלשון – בנ"י כל של ההנהגה אופן לפניו"rxfnmicedidוזהו תפול נפול  גו' ,70מרדכי
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כב.62) שם,
א.63) ג,
יא.64) יו"ד, שמיני
התוועדויות 65) – מנחם (תורת סמ"ט דאשתקד פורים שיחת

.(346 ע' חנ"ה
צריך 66) בבתֿשחוק: ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

ירדם! לא שהקהל כדי "קונצן"... לחפש תמיד

(תורת 67) סט"ו הנ"ל פורים שיחת גם וראה א. טז, מגילה
וש"נ. .(309 ע' שם התוועדויות – מנחם

ד.68) פ"י, ספ"ט. ספ"ח. אסת"ר
אסתר 69) פרש"י ובפרש"י. א יא, מגילה ובפרש"י. ו ד, עזרא

יו"ד. ט, ג. ה,
יג.70) ו, אסתר
א.71) יב, מגילה
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לפנ"ז  לשלוח 72וכמ"ש  בעיניו  את"ויבז לו הגידו כי לבדו במרדכי מרדכי mrיד זה שאין והיינו, מרדכי",
ועד  המן, מגזירת מתפעל שאינו מישראל, אחד כל אצל הוא שכן היינו, מרדכי", "עם זהו אלא לבדו,

ישתחוה" ולא יכרע ש"לא מרדכי כמו (לא להמן והשתחוו המלך גזירת נגד עמדו שלא אלו ),73שאפילו
לפנים" אלא עשו .71"לא

" הזקן רבינו לשון לעניננו: שהיתה unewובנוגע פורים גאולת על לרמז בא סתם, מנחה ולא מנחה",
הבטח  תוקף על שהורה קמיצה, הלכות  לימוד עם כו'.קשורה ון

.ÂË פורים:74אך של הענין מכללות סתירה עליו יש שלכאורה באגה"ת ענין יש

מאתו  וסליחה מחילה שמבקש ומיד תיכף לסלוח ורב ורחום "חנון שהקב"ה הזקן רבינו מבאר בפי"א
. כו'ית' לנו סלח שמבקשים תיכף י"ח תפלת בכל מברכים שאנו וכמו בעולם, וס"ס ספק שום בלי .

. לסלוח המרבה חנון ה' אתה שאנו ברוך כמו מיד, נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ואילו .
ישראל". גואל בא"י מברכין

לסלוח" המרבה "חנון הברכות אמירת לאחרי רק הוא וחוטאים" ש"חוזרים הענין מובן: אינו ולכאורה
לחטוא  זמן אין בינתיים שהרי ישראל", לבוא 75ו"גואל משיח צריך הי' מוחל, שהקב"ה הדבר ברור ואם ,

וחוטאים"?! ש"חוזרים לפני עוד יום) בכל פעמים ג' (שנאמרת ישראל" "גואל ברכת לאחרי ומיד תיכף

סדר  כל שמתחיל אלא) משיח, בא שמיד (לא הוא מיד" ד"נגאלין שהפירוש – בזה הביאור אך
הרמב"ם  כמ"ש משיח, דביאת משיח 76הענינים ביאת הגאולה 77שלפני על לבשר הנביא אליהו לבוא צריך

הגמרא  (וכדברי וחוטאים" "חוזרים זה זמן שבמשך וכיון וכו'), בשופר אין 78(לתקוע עבירות "שלש :
משיח. בא לא לכן יום"), בכל מהן ניצול אדם

אלא  ימים, כמה במשך רק לא וחוטאים" ד"חוזרים ומצב מעמד הי' שלא מצינו לפורים בנוגע אמנם,
. המן גזירת מפני בסכנה בנ"י שהיו הימים dpy."כל jyn hrnk. ממש מס"נ בבחי' כולם ולא היו .

בתו"א  הזקן רבינו (כדברי ח"ו" חוץ מחשבת מהם א' שום על לא 79עלה זה זמן כל שבמשך ונמצא, ,(
משיח. לבוא אז הוצרך וא"כ, במעשה, ולא בדיבור לא במחשבה, לא  חטא, אצלם הי'

ש"אכתי  הם אומרים בפורים, הלל לאמירת בנוגע דנים כשאמוראים הגמרא, בזמן אפילו הנה ולפועל
אנן" אחשורוש בא!80עבדי לא עדיין ומשיח עתה, ומכלֿשכן ,

נגאלין  היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ש"אילו הזקן רבינו לדברי לכאורה בסתירה זה הרי וא"כ,
לקמן. שיתבאר וכפי מיד".

***

.ÊË לחול משבת להכין שאסור דין אמנם לימות 81ישנו הדרושים ענינים בשבת להכין שאסור היינו, ,
החול. בימות השלימו שלא מה בשבת להשלים שאין מקום בשום מצינו לא אבל החול;

לעניננו: ובנוגע

ידע" דלא עד בפוריא "לבסומי בצינעה!...82החיוב רק הי' זה שבפורים כנראה –

שושן  – שני וביום פורים, הי' בשבוע ראשון ביום (שהרי פורים שלאחרי השבת ביום בעמדנו ולכן,
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ו.72) ג, שם
ב.73) שם,
התניא 74) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָ(קארף)סעיף

ואילך. רכח ע' ח"ב
אלו 75) ובפרט בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

להם  אין בודאי הרי וכיו"ב, למסחר ללכת כדי בתפלה, שממהרים
זמן!...
ה"ב.76) פי"ב מלכים הל'

או 77) "שנים או ממש", שלפניו "ביום – שבזה כהדעות
הי"א). פ"ד נזירות להל' משנה לחם (ראה קודם" ימים שלשה

סע"ב.78) קסד, ב"ב
ד.79) קכ, למג"א הוספות
וש"נ.80) א. יד, מגילה
וש"נ.81) ס"י. סש"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.82) ז, שם
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ידע" דלא עד "לבסומי הציווי את שיקיימו שלשה) או שנים (אחד, כמה שימצאו הראוי מן .83פורים),
כפולה  היא שהשמחה כך, אדר, חדשי שני ישנם זו שבשנה בשו"ע 84ובפרט מ"ש ע"פ ובפרט (בנוגע 85.

תמיד" משתה לב "וטוב זה): .86לענין

וא  אחד כל עבור היתר זה אין הבחורים אך עבור לא ובודאי מתוך 87חד, התורה לימוד הוא שענינם ,
אמיתי, ביין – "ביין" רש"י: כפירוש "לבסומי", הציווי את לקיים צריכים והם זיך"), ("קאכן ולהט ָחיות
מעשרה  למטה ונמצאים אחרים, בענינים מונחים השבוע כל שבמשך הבעליֿבתים אבל תורה; של יינה

כלבוד  שנחשב טפחים, משלשה למטה או בזה)88טפחים, להאריך רצוני (ואין הארץ... עפר עם בשוה ,
השבת  ביום עכשיו הנה ידע".89– דלא עד "לבסומי הציווי את לקיים עליהם

הנאמרים  הדברים ולהבין לשמוע יוכלו לא ידע", ד"לא ומצב במעמד יהיו שאם לטעון שיכולים ומה
שלא  כך, שמדברים... מה שומעים לא שבלאה"כ ושלש השלושים מתוך שלשה זאת יקיימו – עתה

ידע". דלא עד ד"לבסומי הענין אצלם יהי' ולכלֿהפחות מאומה, יפסידו

***

.ÊÈ בפורים 90האמור המדובר עם גם קשור – המגילה מסיפור הוראות לימוד אודות אודות 91לעיל
גדול": "גוי מזה, ויתירה קטן", "גוי עם ההתגרות

מרוסיא  לצאת ליהודים נותנים שלא זה על "הפגנה" נערכה לפני 92לאחרונה שהזהירו ולמרות .
לו; איכפת שלא פלוני אמר – משפחות למאות היתרֿיציאה נתינת ימנעו ברחובות, יצעקו שאם חדשיים
כך  ואכן "הפגנה". ערך ולכן כרצונו, להתנהג ויכול דמוקרטית, במדינה חי שהוא להראות צריך הוא

משם! יוצאים היו זאת שלולי בערך, יהודים אלף משפחות, מאות עיכבו זה שבגלל – הוה

כמ"פ  בכדי 93וכאמור בגלוי, הכל להראות עליו יתום, דור עם עסק לו שיש יודע שהקב"ה שכיון ,
חטפו  ברחוב לצעוק שהלכו שאלו – לו הזיקה זו שפעולה הקב"ה לו הראה ואכן האמת. את שיתפסו

של  לטעון ממשיך ואעפ"כ ולכןמכות!... ולצעוק, להמשיך ועליו לו, איכפת ל"טיימסֿסקווער"א הולך
להראות צריך הוא שהרי בשופר... לתקוע שיושב ונעמד הגוי את מרגיז ובינתיים "דמוקרטי", שהוא

משפחות! מאות של יציאתן את ומעכב כועס, הוא בינתיים הרי בחירה, בעל שאינו שאף ב"קרמלין"!...
לצעוק! צריך שהוא בגלל – זה וכל

או  לשלש דואג שאינו הוא טוען – להם להזיק יכול שזה יהודים מליון שלש שישנם לו וכשאומרים
ישראל!... כלל בנ"י, מליון שניםֿעשר לכל דואג הוא אלא יהודים, מליון חמש

ממנו  לבקש יוכלו לא צרפת שיהודי "פעלו" ועי"ז בצרפת, שיושב הגוי נגד הפגנות ערכו וכמו"כ
לשמוע  מוכן אינו כועס, הגוי כאשר כי – כו' ללוב מטוסים ישלח ושלא ישראל, לארץ עזרה לשלוח

מאומה!...

לשלוח  צריך אתה מה לשם נא! שמע לו: ולומר השולחן על לדפוק אליו, לבוא יכולים היו זאת, לולי
היו  ואכן חדשים. כמה לאחרי אלא עכשיו, תשלח אל – לשלוח רצונך אם ואפילו לערבים?! מטוסים

מאומה! לשמוע רוצה אינו ההפגנות, בגלל אבל בעבר; אירע שכבר כפי עליו, לפעול מצליחים

רש"י  מ"ש למקרא חמש בן אפילו שיודע כפי ישראל, שונא בעצם שהוא גוי אודות אמנם :94מדובר
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התוועדויות 83) – מנחם (תורת סי"ח פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(353 ע' חנ"ט

(ברמ"א).84) סוסתרצ"ז או"ח
(85– מנחם (תורת בסופה פקודי ש"פ שיחת גם ראה

.(306 ע' חנ"ט התוועדויות
טו.86) טו, משלי
(87351 ס"ע חל"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
ועוד.88) ב. כה, ברכות

(ראה 89) שכרות" "שכיחא שאז המנחה בזמן נוספת: בהנחה
ב).תענית  כו,

ענינים 90) כמה חסרים זו שבשיחה צויין ההנחה ברשימת
)l"end.(

(91.(395 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת סנ"ז
תז).92) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה ההגבלה ימי מכתב גם ראה
התוועדויות 93) – מנחם (תורת סמ"בֿנה הנ"ל פורים שיחת

וש"נ. ואילך). 376 ע' חנ"ט
ד.94) לג, וישלח
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בידוע  היא ליעקב",95"הלכה שונא ש"עשו הדבר ברור "יעקב", וזה "עשו" זה אם ליעקב"; שונא שעשו
לו  שיש בגלל או לו, מתאים שלא (בגלל בגלוי ישראל שונא שהוא בגלוי להראות רוצה שאינו אלא
על  ולדפוק מחדר לפנים לחדר להכנס – בנ"י עבור טובה ממנו לבקש אפשרות שיש כך, פני'), איזו

לכך. מסכים הי' והוא לערבים, מטוסים ישלחו שלא ולדרוש השולחן

שלא  יודע ואני כסף, לי חייב אתה גנב, הנך לו: ואומרים אותו, ומכים עליו צועקים – זה ובמקום
כן! מתנהגים לא נורמליים אנשים – החוב!... את להחזיר ממנו מבקשים ואח"כ החוב, את לי תחזיר

.ÁÈ:מהמגילה הוראה יש זה בענין ובכן ,

"ספר" רק שהוא המן, נגד ברחובות לצעוק יכול מרדכי הי' – המן גזירת לעבד 96בעת לו ונמכר ,97;
יכול  והי' גנב!... שהנך כך, לי, להחזיר רוצה ואינך פרנק, מאה לי חייב אתה נא, שמע להמן: ולומר
"מלך  שהוא אחשורוש על לצעוק יכול מרדכי הי' וכמו"כ להם!... ראוי הי' שאכן מכות, להמן ליתן

וכיו"ב.98טיפש"

לאסתר  צוה אלא וכו', בשופר לתקוע ברחובות, לצעוק דעתו על עלה לא כן. התנהג לא מרדכי אבל
הגזירה. את לבטל ממנו ולבקש אחשורוש  אל לילך

– ירידה! זו הרי – מאחשורוש?! ולבקש ללכת עצמך את להשפיל מדוע לשאול: יכולים ולכאורה
וכיו"ב. טיפש הוא ואחשורוש רשע, הוא שהמן ברחוב ולצעוק ללכת מוטב

אמנם  הטבע. בדרך שיפעלו הקב"ה של ורצונו בגלות, נמצאים שבנ"י ידע שמרדכי – הוא הענין אך
ויום" לילה ימים שלשת גו' עלי "וצומו תענית, של ענין להיות אסתר 99צריך צריכה כן לאחרי אבל ,

הגזירה. את לבטל ממנו ולבקש לאחשורוש  לילך – הטבע בדרך לפעול

עצמך: והגע

בודאי  שהרי למלך", ל"משנה אותו ממנה אחשורוש הי' לא דאל"כ, – גדול פוליטיקאי הי' מרדכי
מרדכי  את שמינה וכיון הטבע, מדרך שלמעלה באופן ולא בפשטות, מלכותו להנהיג אחשורוש רצה

גדול. פוליטיקאי מרדכי הי' בודאי למלך", ל"משנה

. ואפר  שק "וילבש אזי המן, גזירת אודות בשמעו לבוא ואעפ"כ, אין כי המלך שער לפני עד ויבוא .
שק" בלבוש המלך שער ,100אל

דינא"– דמלכותא "דינא על להקפיד יש  לתומ"צ בסתירה שאינם בענינים מרדכי 101שהרי קיים ולכן ,
ש"א  ש"כן הציווי אע"פ הנה להמן, להשתחוואה בנוגע משא"כ שק"; בלבוש המלך שער אל לבוא ין

ישתחוה" ולא יכרע לא "מרדכי הנה המלך", לו –73צוה

הגזירה. את לבטל ממנו ולבקש לאחשורוש  לילך לאסתר וצוה

כשרואים  ובפרט כו', לצעוק לא – כזה באופן ההנהגה להיות צריכה עכשיו שגם מזה, וההוראה
זאת. לעשות שאין בודאי הרי ליהודים, מזיקה זו שפעולה

שבא  זקן ליהודי שמתאים סדר שזהו באמרם, מגוים, ולבקש ללכת שאין שטוענים אלו כמו ולא
חדש  בזמן נמצאים עכשיו אבל כפוף... ללכת אותו לימדו ששם היים"), אלטער דער ("פון לים ַמעבר
המן, טען זו טענה שכן, – ופוחדים מתייראים אינם שיהודים להראות צריכים וכאן חדשה, ובמדינה

עם" מכל שונות ש"דתיהם ישן 102באמרו, אלקים להם יש התוצאה 103, את רואים והרי ישנה... ותורה
"להשמיד  – זו ח"ו!104מטענה היהודים" כל את ולאבד להרוג
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רש"י.95) בפירוש מורגל שאינו לשון שזהו ולהעיר
א.96) טז, מגילה
א97) טז, ובפרש"י. סע"א טו, וראה שם הש"ס). (ובגליון

תתרנו. רמז אסתר יל"ש
א.98) יב, שם
טז.99) ד, אסתר

אֿב.100) שם,
(כרך 101) בערכו תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, גיטין

וש"נ. ואילך). רצה ע' ז
ח.102) ג, שם
ח 103) התוועדויות – מנחם תורת וש"נ.ראה .294 ע' נ"ז
יג.104) שם,
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רז"ל  אמרו למעלה 105אמנם היא יהודי של ומציאותו שבשמים", אבינו על אלא להשען לנו "אין
אינו אעפ"כ, אבל השכל, מענין הטבע,jtidלגמרי  בדרך יתנהג שיהודי הקב"ה של ורצונו השכל.

לערבים 106כמ"ש  עזרה ישלח שלא הגוי אצל להשתדל צריך ולכן תעשה", אשר בכל אלקיך ה' "וברכך
יצעקו!... הם שגם אחרים על ולפעול לצעוק לא אבל כו',

.ËÈ התבוננת האם הדבר?! מזיק שבינתיים בשעה בה וצועק, הולך אתה מדוע אותו: וכששואלים
שני  עשר לפני בזה שהתבונן משיב, – זמן במעשיך?! לו אין ועכשיו להתנהג, צריך שכך והחליט ם,

תוצאות  עכשיו רואים בפועל אבל תעשה!... מה לו יאמר ומי יקום, כן ובמילא, בזה, ולהתבונן לחזור
המפורש  ענין אלא הקודש"... "רוח של ענין זה ואין חדשיים, לפני זה על שהזהירו וכאמור, הפוכות,

במגילה!

מנהיג  שהוא להראות מציאותו, אחר ולהוט מונח שהוא כיון – וצועק הולך זאת שבכל לכך הסיבה
שאז  יצעקו, אחרים שגם ומשתדל צועק, ולכן אודותיו... ידע לא אחד אף "ירעיש", לא ואם בישראל,

בישראל! מנהיג שהוא רואים

ולא  הפגנות, יערוך לא אזי – בישראל מנהיג שהוא להראות שלו, המציאות לו נוגע לא כאשר אבל
רוסיא... יהודי של שחרורם על שממתינים להראות כדי הסדר, לשולחן ריק כסא יעמיד

מאומה! עליו פועל זה ואין ריק, כסא שמעמידים מזה מתפעל לא ב"קרמלין" שיושב הגוי

למלא  מרוסיא יהודים שיביאו "מרעיש" אתה מה הסדר, בשולחן ריק כסא לך יש אכן אם ואדרבה:
את והבא לך – הכסא הסדר!...107מ"גרעניטשֿווילידזש"jpaאת לשולחן והושיבו ,

"היפי", להיות ב"גרעניטשֿווילידזש", להיות רצונו לעשות... מה לבנו יאמר שהוא היתכן מאי, [אלא
לעשות!...]. מה לו ולומר הפרטיים בחייו להתערב יכול אינו מבוגר, אדם כבר שהוא וכיון

הסדר, את לחגוג היכן יודעים שלא יהודים שם ותמצא גר, אתה שבו לרחוב צא – ריק כסא לך יש
לערוך  כיצד בעצמך יודע אינך ואם הסדר. לשולחן אותם ותושיב "סדר", זה מה בכלל יודעים שאינם או
שעל  היום שמקובל (כפי סדר עורכים כיצד אותו ולשאול הטלפון ע"י לרב להתקשר – עצה לך יש סדר,

בקורקבן  שנמצאה למחט בנוגע וכמו הטלפון, ע"י לרב מתקשרים שאלה וכיו"ב).108כל ,

.Î בפורים דובר שאודותיו השני לענין בנוגע ארץ 109ועד"ז אם שאלה שמעוררים בלבד זו שלא –
ישראל. לארץ עממין כמה להכניס שרוצים זאת, עוד אלא עממין, לשני  או אחד לעם שייכת ישראל

הנכריות  הנשים את ששילח עזרא, בימי שהיתה כמו ההנהגה שתהי' ע"פ 110במקום צ"ל שכך באמרו ,
כהלכה, בגיור צורך שאין לקבוע ורוצים יהודי, מיהו שאלה: מעוררים – עמו התווכח לא אחד ואף תורה,

ישראל. בארץ עממין כמה מכניסים ועי"ז יהודי, להחשב כדי רפורמי בגיור גם די אלא

אדם  מכריחים  כאשר שכן, הגוים, עבור רצוי בלתי וגם ישראל, ארץ עבור רצוי בלתי ענין זה והרי
התנגשות  שתהי' זמן בבוא כי, להתפוצץ, הדבר מוכרח סוכ"ס הנה טבעו, היפך שהוא דבר לעשות
ארץ  אודות הרוסי או הפולני או הרומני ישכח רוסיא, או פולין לרומניא ישראל ארץ בין אינטרסים

למולדתו!... נאמן וישאר ישראל,

עצמך: והגע

לבדוק  צריכים וכו', ברמתֿהגולן או בתעלתֿסואץ ל"חזית", אנשים שולחים שכאשר הוא הסדר
השונאים, לאחד להצטרף יערוק ולא ישראל, ארץ לטובת ללחום שישאר אדם שזהו ולוודא תחילה
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וכו'. הצניעות
הרב 108) אם גם בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

בקורקבן!... מחט מעולם ראה לא
(109376 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סמ"א
ואילך).

ואילך.110) יו"ד יו"ד, עזרא ראה
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מלחמה, שזוהי כיון אלא אותו, למנוע למה לחזית, ללכת שמוכן אדם שיש שכיון אומרים שלא והיינו,
הפרטים. כל את תחילה להבטיח צריך

שם, שנופלים וכו' הפגזים כל בגלל "חזית", כמו כולה שנחשבת ישראל, ארץ לכל בנוגע הוא וכן
לשם. להכניסו אין רצוי, שאינו חשש  רק יש ואם שם, מכניסים מי את ולוודא לבדוק צריך ולכן

גיור  מספיק אלא כהלכה, בגיור צורך שאין ואומרים ישראל, לארץ גוים להכניס רוצים ואעפ"כ
להרשם  יוכל ואז "יהדות", אצלם נקראת מה אחדים שבועות ללמוד די הוא; מה יודעים שהכל – רפורמי 

יהודי!... בתור ולהחתם

בשבת  טלוויזיא שתהי' פעלו שזהֿעתה לאחרי – זה יהודי 111וכל להיות שכדי לפעול רוצים ועתה ,
כהלכה. שלא גיור מספיק

ירעישו  אם כי יהודי", "מיהו של הענין על ירעישו שלא לאיים הנושא והוסיפו את יעלו אזי זה, על
עבור  גם עוזר הישיבה בחורי של התורה שלימוד יודעים בעצמם שהם אע"פ – ישיבה בחורי גיוס של

ב"חזית" שנמצאים .112אלו

יהי' לא זאת, לולי כי אלו, בלתיֿרצויים ענינים לבטל כדי ולפעול להרעיש שחייבים היא האמת אך
לדבר! שיעור

שציירו  כאלו שהיו הלכה, ע"פ שנתגייר מי רק יהודי להחשיב שדרשו בשעה שאירע ממה גם ולהעיר
הידועים  בעיתונים השני' העולם מלחמת בזמן שהופיעו מהציורים יותר גרוע באופן יהודים, שמבזה ציור
ברחובות  הסתובבו כזה ציור עם כזה... בציור מתבייש היטלער הי' אז שאפילו וכיו"ב), שטירמער" ("דער

בזה!... והתפארו ירושלים,

.‡Î פוצה אין ואעפ"כ, בעצמו, הגוי עבור והן ישראל, ארץ עבור הן רצוי בלתי ענין זהו וכאמור,
מאומה! עושים ואינם זאת, שיבטלו לצעוק  צריכים שהיו הדתיים גם כולל ומצפצף! פה

שכבר  כיון בשבת, דטלוויזיא בענין לעשות מה שאין כשם זה, בענין לעשות מה שאין שטוענים ומה
שינוי  בו פעלו שנים, אלפי כבר שקיים השבת ענין ומה וק"ו: ובמכ"ש כן, האמת אין – הדבר נתקבל

ירצו! רק אם לשנותו, יכולים בודאי אחדים, שבועות רק שקיים בשבת הטלוויזיא ענין הרי –

אומרים  הם ממנה!... צאו בממשלה? יושבים אתם למה – כלום עושים לא אתם אם גיסא, ולאידך
עושים  לא אם אבל לפעול. שצריך אחרים ענינים לפעול יוכלו לא שאז כיון מהממשלה, לצאת שאין

בממשלה?! בישיבה התועלת מהי – אחרים ענינים על גם צועקים ולא מאומה,

מתים  ניתוחי והולך. פוחת – בחורים גיוס הענינים: בכל המצב רואים והולך.111והרי פוחת –
על  ולצעוק לדבר פוחדים ואעפ"כ והולך. פוחת כהלכה גיור גם ועכשיו והולך. פוחת – בשבת טלוויזיא

בממשלה! לשבת מה אין – כלום עושים לא בלאה"כ אם וכאמור, זה.

.·Î במגילה מ"ש שיקויים באופן 113ויה"ר שהיא פורים שמחת (כמו ושמחה אורה היתה "ליהודים
ומשפחה" לנו"114ד"משפחה תהי' "כן ההבדלה: בנוסח שמוסיפים וכפי ויקר", וששון (115.

***

.‚Î:רש"י בפירוש הביאור

לפ' בכהונתם", הכהנים את ומשלימים "שממלאים פרשתנו, בין המילואים" "איל בפירוש החילוק
האמורה  ההקדמה ע"פ בפשטות מובן – ולבעלים" העבודה ולעובד למזבח שלום ש"משימים תצוה,
באופן  שנאמר ענין או נוסף, (פרט תצוה פ' לגבי שנתחדש מה רק רש"י מפרש שבפרשתנו (סי"א) לעיל

תצוה). בפ' ממ"ש שונה
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ובכן:

תצוה  "62בפ' ומסיים: הימין", שוק ואת גו' והאלי' החלב האיל מן "ולקחת מילואים ikנאמר איל
ליתן באים הוא" מילואים "איל שהתיבות והיינו, dxaqdeהוא", mrh לקחת שצריך לפנ"ז מש"נ על ("כי")

את רק האיל eke'מן algd נאמר עליו הראשון האיל כמו (ולא המזבח על להקריב "והקטרת 116בשביל
גו'").lkאת עולה המזבחה האיל

כיו  – בכהונתם" הכהנים את ומשלימים "שממלאים המילואים" "איל לפרש אפשר אי שאין ולכן ן
אילו  גם להיות יכולה היתה הכהנים והשלמת מילוי שהרי בלבד, וכו' החלב הקרבת על והסברה טעם זה

בלבד). וכו' החלב רק (ולא האיל כל את מקריבים היו

שזהו  – ולבעלים" העבודה ולעובד למזבח שלום שמשימים שלמים ש"המילואים לפרש ובהכרח
" האיל"), כל "את (ולא וכו' החלב את רק השני האיל מן שהקריבו הוא",ikהטעם מילואים איל

וזה  למנה, העבודה לעובד לו להיות החזה  מצריכו אני לכך כו' שלום שמשימים  שלמים "שהמילואים
בעלים". שהם ובניו אהרן אכלו והשאר במילואים, ששמש משה

" נאמר לא בפרשתנו איל ikאבל השני האיל את "ויקרב אלא טעם, נתינת בתור הוא", המילואים איל
שמשימים  שלמים "שהמילואים בגלל רק כן שנקרא לפרש אפשר אי ולכן התואר, שם בתור המילואים",
"שממלאים  רש"י מפרש ולכן המילואים"; "איל ולא השלמים", "איל להקרא צריך הי' דא"כ, כו'", שלום

בכהונתם". הכהנים את ומשלימים

.„Î האיל ע"י ולא דוקא, השני האיל ע"י הכהנים והשלמת מילוי נעשה מדוע מובן: אינו עדיין אך
הראשון?

הכהנים את ומשלימים ש"ממלאים רש"י  מדייק "בעבודתם":mzpedkaולכן ולא ,"

קדשים  לאכילת בנוגע – היא "עבודתם" לגבי ד"כהונתם" שביכלתו 117ההוספה בלבד זו שלא והיינו, ,
קדשים. לאכול גם ביכלתו אלא הקרבנות, בעבודת לעסוק

הכהנים את ומשלימים ש"ממלאים המילואים", "איל השני, האיל של החידוש כי,mzpedkaוזהו – "
חלק  הי' שבו שלמים, שהי' השני, האיל ורק לעבודה, ראויים שיהיו רק פעל עולה, שהי' הראשון, האיל

קדשים. לאכול יוכלו ולהבא שמכאן "בכהונתם", הכהנים את ולהשלים למלא פעל לכהנים, גם

.‰Î תצוה בפ' רש"י כותב "60ואעפ"כ ידם", את mgle"למלא li`a:"הללו

אכילת  אודות מדובר שבו בפסוק מ"מ, בכהונתם, הכהנים השלמת פועלת האיל שהקרבת אע"פ
. אותם "ואכלו נאמר שבו (כיון הקרבן, הלחם והן האיל הן רבים, לשון "אותם" ידם", את למלא .

"באיל  ידם", את "למלא לפרש בהכרח ביניהם), הפסק ללא הלחם, אכילת עם יחד היתה האיל שאכילת
הללו". ולחם

(שהוצרכה  האיל הקרבת אודות רק מדובר שבו שבפרשתנו, גו'" האיל את "ויקרב בפסוק משא"כ
ש" רש"י מפרש לכן המילואים", "איל נקרא ואעפ"כ הלחם), הקרבת לפני עצמה, בפני mi`lnnלהיות

minilyne.האיל ע"י נעשה זה שענין היינו, בכהונתם", הכהנים את

*

.ÂÎ סתירה 74הביאור שאין – מיד" נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ש"אם באגה"ת במ"ש
מס"נ: של בתנועה שנה משך כמעט עמדו פורים שבזמן מזה

של לענין בנוגע רק היתה פורים שבזמן dxfהמס"נ dcear להמיר רצו אם –"שהרי ח"ו" דת "לעבור ,
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כו'" היהודים על אלא גזר שלא כלום, להם עושה המן הי' לא הי'118דתם, הענינים לשאר בנוגע אבל ;
מיד. נגאלו שלא יפלא לא ולכן כו', מזה למטה וגם ובינונים צדיקים שהיו – כרגיל הסדר

באגה"ת  המדובר גם אבל אלא לע"ז, בנוגע רק זה אין – ית' מאתו וסליחה מחילה בקשת אודות
עבירות  יעשו לפניך" שלימה בתשובה "והחזירנו שמבקשים שבשעה יתכן לא שהרי הענינים, לכל בנוגע
ש"אם  שפיר אתי ולכן העבירות; כל על היא שהתשובה ועכצ"ל אמיתית, בקשה זו אין דא"כ, אחרות,

מיד". נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא

*

.ÊÎ:הנ"ל רש"י שבפירוש תורה" של ה"יינה

ע"י  (לא נעשה זה שענין בכהונתם", הכהנים את ומשלימים "שממלאים המילואים", ל"איל בנוגע
מובן: אינו לכאורה – סכ"ג) (כנ "ל דוקא אכילה עם שקשור שלמים קרבן ע"י אלא) עולה, קרבן

בגמרא  האדם,119איתא ממעלת זה שאין כך, לבהמה, דומים שבהם מהענינים הם ושתי' שאכילה
ומשלים  ממלא האכילה ענין שדוקא יתכן איך וא"כ, השרת. למלאכי דומים שבהם בענינים שמתבטאת

בכהונתם?! הכהנים את

של  ענין ממנו ולעשות גשמי, מאכל ליקח שביכלתו יהודי, של החידוש שזהו – הוא הענין אך
באכילת  מודגש זה וענין כו'. ומזככו מבררו אלא בהמאכל, מונח אינו האכילה שבשעת עי"ז קדושה,

שמקריביםהכהנים החלק רק שלא – בכהונתם) הכהנים את ומשלימה נעשה (שממלאת המזבח ע"ג
קדושה. של הו"ע הכהנים ע"י שנאכל החלק גם אלא קדושה,

.ÁÎ:הפורים ימי עם גם קשור זה וענין

זהר  בתיקוני "120איתא הוא הכפורים" פורים.kש"יום כמו פורים",

פעם  בנגלה 121וכמדובר גם מרומז זה במדרש 45שענין איתא שהרי ליבטל "122– עתידין המועדים כל
(כדאיתא  לעולם" יבטל לא הכפורים יום אף אלעזר "א"ר ומוסיף: לעולם", בטלים אינן הפורים וימי

דר"א  בפרקי ביוהכ"פ,123גם גם הוא שכן סברא מיד מתעוררת פורים, מזכירים שכאשר רואים ומכאן .(
" שנקרא מיוהכ"פ יותר נעלה הוא פורים ואדרבה: יוהכ"פ, כמו הוא שפורים הדמיון.kכיון בכ"ף פורים",

מובן: אינו ולכאורה

שדומים  להורות לבן, בקיטל בביתֿהכנסת, בתפלה היום כל ועוסקים היום, כל מתענים – ביוהכ"פ
הוא 124למלאכים  שפורים לומר אפשר איך וא"כ וכו'. ושתי' אכילה בו ויש חול, יום הוא פורים ואילו ;

מיוהכ"פ?! יותר נעלה

דוקא: לפורים בנוגע הוא החידוש שעיקר – בזה הענין אך

כמו  ביום דוקא הוא ה"קונץ" וכו'; ושתי' אכילה בו שאין ביוהכ"פ, יהודי להיות "קונץ" זה אין
רק  – ושתי' באכילה להרבות ליהודי: המתאים באופן זאת לעשות – וכו' ושתי' אכילה בו שיש פורים ,
לאביונים), ומתנות מנות משלוח מגילה, מקרא היום: מצוות שאר קיום על (נוסף שבדבר המצוה בגלל

קדושה. של ענין נעשית ושתי' שהאכילה כך,

בנוגע  גם הוכחה שזוהי ועד ביוהכ"פ, שנעשים הענינים כל את פועל הוא הרי עי"ז דוקא ואדרבה:
התענית  שגם יודעים אזי קדושה, של באופן היא בפורים ושתי' האכילה כאשר שדוקא דיוהכ"פ, לתענית

כדבעי  היתה .51דיוהכ"פ
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ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת בברכת סיים שליט"א אדמו"ר המדידות 125כ"ק מכל שיוצאים ,
האדמה" משפחות כל בך ש"ונברכו ועד לפנינו"125וההגבלות, הפורץ "יעלה כאשר שיהי' כפי בקרוב 126, ,

ממש.

ניגון  לנגן התחיל ואח"כ וצרפת, מאנגלי' שבאו מהאורחים לכמה המזונות נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה. בשמחה מקומו על ורקד קומתו  מלוא ועמד ז"ל, הרלוי"צ לאביו הקפות

אמר:] אחרונה, ברכה יברך שנתחייב מי שכל והזכיר אחרונה, ברכה שברך לאחרי

.ËÎ"השמיני ביום "ויהי בפרשת לקרוא עתה שעומדים משיח 127כיון של כינור עם קשור זה שענין ,
הגמרא  (כדברי נימין שמונה של והשלימה 128שיהי' האמיתית הגאולה תהי' ממש שבקרוב יה"ר הנה – (

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, ויוציאנו ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח "לא 129ע"י ,
פרסה" אתם"130תשאר וזהבם ו"כספם היעוד 131, ויקויים לארצנו, קוממיות ויוליכנו לה'132, "והיתה

דידן. בעגלא המלוכה",

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם

1

2
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יד.125) כח, ויצא
ב"ר 126) ספס"ג. בראשית אגדת וראה יג. ב, מיכה ע"פ

שם. ופרש"י יד פפ"ה,
שמיני.127) ר"פ
ב.128) יג, ערכין

ט.129) יו"ד, בא
כו.130) שם,
ט.131) ס, ישעי'
בסופו.132) עובדי'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

נודעתי שהיתה כבר ההתראות של בתו... שתחי' עם ב"ג שי', והנני לברכם בזה בברכת מזל 

טוב שתהי' ההתקשרות בשעה טובה ומוצלחת, והוא וזוגתו שיחיו ירוו מהם ומשאר ילידיהם שי' רוב 

נחת ועונג, אידישן און חסידישן נחת.

אבל, מאידך גיסא, אמרו לי שיש חשש שנחלשה אצל בתו שתחי' החלטתה ללבוש פיאה נכרית. 

איני יודע איזה השפעה פעלה חלישות החלטתה זו, אבל בטח משתדלים באופן המתאים ובניחותא 

לראות שתקיים את ההבטחה עד"ז, וכפי שאמרתי בהיותם פה, שאין זו שאלה של לבישת פיאה נכרית 

בלבד, אלא פון א גאנצן שטעל אין לעבן.

והנני כותב לה ביחוד עד"ז.

ואף שבטח למותר הוא, הנני לכפול עוה"פ שעל ידי ענינים של קירוב ודברים שבנחת קאנען 

גאר א סך אויפטאן.

כן אמר לי בנו שי', שבתו תחי' דברה עמהם ע"ד כמה פרטים בזמן החתונה ואופנה.

הרי  טפלים  בענינים  הנחה  כשנותנים  בכלל  אבל  זה,  בענין  בתוקף  היא  כמה  עד  יודע  אינני 

מצליחים לקבל הנחה בענינים עקרים. ולדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

ולסיים מענינא דיומא, מוסג"פ קטע מההתועדות דשבת העברה אף שנרשם בקיצור.

בברכת בריאות הנכונה - ולז' תי' בפרט - וברכת מז"ט לשניהם.
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הפסוק  ויאמר 1מן אלקיו ה' פני את משה "ויחל
המילים  את רש"י מצטט בעמך..." אפך יחרה ה' למה
בחכם  חכם אלא מתקנא "כלום ומפרש: ה'...", "למה

בגבור". גבור

כפי  בפירושו, להבהיר רש"י מתכוון בפשטות
מפרשיו  חמור 2שמסבירים חטא חטאו ישראל בני :

יש  מדוע ומובן העגל), (חטא עבודהֿזרה של ביותר
ה' "למה רבנו משה שואל וכיצד אף, חרון עליהם

בעמך"? אפך יחרה

על  אחרים מפרשים אומרים זו, תמיהה מפני
"מדוע"3התורה  איננה כאן "למה" המילה שמשמעות

משה כלומר, "לא". הקדושֿברוךֿהוא ywiaאלא מאת
"l` פשוטו לפי המפרש רש"י, אך בעמך". אפך יחרה

כפשוטה, "למה" המילה את כאן גם מסביר מקרא, של
אפך" יחרה ה' "למה לטענה שהטעם מפרש הוא ולכן

בגבור". גבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום הוא

יתרו  בפרשת הסביר רש"י הרי להבין: יש ,4אך
ה' "אנכי אמר "לשון `jiwlשהקדושֿברוךֿהוא – "

סנגוריה  ללמד למשה פה פתחון "ליתן כדי יחיד"
העגל, xn`yבמעשה edfe,בעמך אפך יחרה ה' למה :

לי  אלא אחרים, אלקים לכם יהיה לא ציוית להם לא
אחר  הסבר כאן רש"י מחפש מדוע כך, ואם – לבדי"

בעמך"? אפך יחרה ה' "למה רבנו משה לטענת

הפסוק  את לפרש מתכוון שרש"י לומר, אפשר אי
ההסברים  שני ההסבר 5לפי את כאן מביא ואיננו ,

 ֿ בלתי כי כן, לפני אמרו שכבר מפני יתרו שבפרשת

(אפילו  כלל זה פירוש יזכיר לא שרש"י לומר, סביר
וכדומה) "דברֿאחר" בביטוי או o`kבקיצור,

שפירש  כך על יסתמך והוא הענין, במקור בפרשתנו,
enewnaזאת `lye ab` jxca ובמיוחד יתרו. בפרשת

ושו  יותר, חזק ההוא ההסבר כל כאשר לחלוטין לל
dprh.מתקנא של אף חרון רק ולא ישראל, כלפי

רש"י  של הפירושים ששני לומר, איפוא הכרחי
ענינים שני כדלהלן.mipeyמבארים ,

.·

‡ÏÂ ‰¯ÊŒ‰„Â·Ú ÈÙÏÎ ‰˘Ó ˙ÚË ˙ÈÙÂÓ ÚÂ„Ó
?‰È„·ÂÚ ÈÙÏÎ

להבין: יש כן

חכם  אלא מתקנא "כלום רש"י לשון מפשטות
נאמר  "מתקנא" של שהענין מובן, בגבור" גבור בחכם
כלפי  כזאת וטענה – עצמה לעבודהֿזרה בקשר

הכבוד. היפך היא הקדושֿברוךֿהוא

שאל  מתקנא..." "כלום הטענה את מכך: יותר
) גמליאל ieb6אגריפס רבן את (7 ֿ שהקדוש כך (על

קנא" "אֿל נקרא ענה 8ברוךֿהוא גמליאל ורבן (
כלפי  נאמר לא "מתקנא" של שהענין במשל, עלֿכך

עובדיה  כלפי אלא עצמה, .9העבודהֿזרה

תמוה: זה ולפי

שטענת  להסביר מוכרח שרש"י נאמר אם אף א)
הוא  מדוע להבין קשה מתקנא...", "כלום היתה משה
עצמה, לעבודהֿזרה בקשר היתה שהטענה מסביר

מוסברת `qtixbכקושיית משה שטענת כפי ולא ,
סיוע 10במדרש  לך עשו העולם רבון "אמר, זה: במקום
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יא.1) לב, פרשתנו
ועוד.2) כאן. חיים מים באר גו"א. רא"ם.
פי'3) הגאון". פי' זה "ובשביל שועיב אבן ר"י דרשות (עה"פ) ראה

וראה  הסורי. תרגום – פשיטא .3 הערה שם וראה (קאפח). עה"ת רס"ג
כו'". עמך תשחת אל כמו בעמך אפך יחרה ה' למה "והנה ראב"ע

כו' תורה במשנה הזכיר אשר היא התפלה זאת "כי תשחת `lוברמב"ן
כו'". עמך

ב.4) כ,
המקרא 5) פתרון לך "הרי ובריב"א יכשר". וזה "וזה כאן ברא"ם

רש"י". מפי פנים בשני
הבאה.6) שבהערה ע"ז במס' פרש"י
וראה 7) קצת. לשון בשינוי השאלה ה כ, יתרו ובמכילתא א. נה, ע"ז

.9 הערה
(8– ה כ, יתרו בעשה"ד עה"פ הקשה שלא ומה כד. ד, ואתחנן

אוכלה  אש ה"א כי הכתוב התחלת גם שמביא ממה בפשטות מובן

מגדיל  דזהו – מקשה) קנא" "אֿל סיומו על רק (דלכאורה הוא
ממשיך  ביתרו כי ולהוסיף אוכלה". ב"אש שקשור ועד ה"מתקנא".
בעובדי', הוא שה"קנא" שמפורש גו'". בנים על אבות  עון "פוקד
בגדולת  מדבר ואדרבא, לעובדי', עונש נאמר שלא בואתחנן, משא"כ
(נד, שם בגמרא לפנ"ז דגם להעיר אבל הוא". אוכלה אש ה"א "כי ה'
ואין  בעובדי' מתקנא מה מפני כו' ר"ג את אחד פלוספוס "שאל ב)
ביתרו  רש"י לשון משינוי ולהעיר דואתחנן. הכתוב הביא  בה" מתקנא

ואכ"מ. שם. ובואתחנן
בעלה".9) את "לשנוא מתקנא אין ד"ה שם מפרש"י מובן כן

בגמרא  שהוזכרה ר"ג תשובת ע"ד המענה, בתוכן זה מפורש ובמכילתא
ואין  בעובדי' מתקנא מה מפני כו' ר"ג את אחד פלוספוס "שאל לפנ"ז

"וכי בהשאלה לפנינו ובמכילתא בה". להתקנאות מתקנא בע"ז כח יש
שם. חדא"ג וראה אחד". פלוסופוס "שאל נזכר בה"

פ"ב,10) (במדב"ר ז שם, וראה (בסופו). ו פמ"ג, פרשתנו שמו"ר
הבאה. הערה וראה כב. פרשתנו תנחומא ו). פי"א, פס"ר טו.
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כועס מסייעך...mdilrואתה יהיה שעשו הזה העגל ,
כמותם  טועה אתה אף משה, הקדושֿברוךֿהוא אמר

כועס אתה למה אםֿכן לו אמר ממש, בו אין lrוהלא
jipa בלשון נאמרים הדברים (א) זה: ובמדרש ,"...

(ב) יותר, הכעסybcenמכובדת "lrרק ,"mdilr"
"jipa?

"כלום  להקדושֿברוךֿהוא משה טענת על ב)
מוצאים, אין בגבור" גבור בחכם חכם אלא מתקנא
מהו  ברור: לא ולכן תשובה, שום מקרא, של בפשוטו
אלקים  לך יהיה "לא עבודהֿזרה איסור של ה"רעש"

כלל? מציאות זו אין אם תעשה..." לא אחרים...

.‚

¯Â·‚Â ÌÎÁ :ÌÈÈÚ‰ È˘ ˙‡ È"˘¯ ÔÈÈˆÓ ÚÂ„Ó

שני  את רש"י מציין מדוע מובן, אינו לכך בנוסף
גבור  בחכם חכם אלא) מתקנא "(כלום הענינים:

?11בגבור"

לשון  שזהו מפני זאת אומר שהוא לומר אפשר אי
גבור 12תורה ה  בחכמתו... חכם יתהלל "אל –

כי: דלעיל, הסיפור גם וכך – בגבורתו"

ענין יש דלעיל, בסיפור וכן זה, בפסוק iyily(א)
בעשרו  "עשיר משמיטו.13– שרש"י (בעשיר)",

ובהרחבה  בכפילות רש"י משתמש כידוע, (ב)
כל  או שבכפילות, הענינים שני כאשר רק בכלל
ולא  הפסוקים, של פשוטם להבנת חשובים ההרחבה,

חז"ל. מאמרי או התורה לשון שזהו מפני

הללו  הענינים שני של החשיבות מהי להבין: ויש
מקרא? של פשוטו להבנת

.„

˙ÂÂÓ‰ ˘ÂÚ ÌˆÚ ÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï ‰˘Ó ˙ÚË
‰¯ÊŒ‰„Â·Ú È„·ÂÚÏ

הוא: לכך ההסבר

נובע  מתקנא..." "כלום לפירושו רש"י של ההכרח

אחרים, בדפוסים (או, ה'..." "למה שמהמילים מכך
אפך" יחרה ה' מובן:14"למה לא מצטט, שהוא (

הניחה  "ועתה למשה אמר שהקדושֿברוךֿהוא לאחר
בהם אפי ויחר למנוע mlk`eלי משה היה צריך ,"...

ה' "למה ולטעון "ואכלם" את את dlkzראשיתֿכל
אפך", יחרה ה' "למה מכן לאחר ורק וכדומה, עמך"
 ֿ ואחר יחרה" ה' "למה קודם טען הוא למעשה ואילו

"לכלותם"? לגבי טען כך

הוא: לכך ההסבר

היתה  לא חטאֿהעגל על המיתה חובת עצם  על
שיש  בתורה לפניֿכן כתוב כבר שאלה. שום למשה

dnke dnk,ר"ל מוות עונש בעבורם שמגיע עבירות
מובן  לכך והטעם ותמיהה. טענה שום עלֿכך ואין
מיתה. – חמור עונש מגיע חמורה עבירה על בפשטות:

בקשר היא כאן האפשרית העונש ote`lהתמיהה
" –mlk`e:מיוחדת סיבה לכך שצריך – "

לחול  יכולים מיתה ועונש שחיוב בתורה, כלל יש
לאחר  ורק התראה, שהיתה לאחר עדים, היו כאשר רק

ביתֿדין  של ודרישה מתבטאת 15חקירה כאשר אפילו .
בלשון  שמשמעותה 16התורה תחיה", לא "מכשפה

לחיות  ל"מכשפה" לאפשר שאסור מסביר 17הפשוטה ,
שרואים, "מכשפה" כל להרוג הכוונה שאין רש"י,

תומת ".oicÎziaa"אלא

הדעת, עץ חטא הראשון, בחטא אפילו מכך: יותר
לאדם  באזהרתו הקדושֿברוךֿהוא אמר שלגביו

אכלך 18הראשון  ביום כי ממנו תאכל "לא בפירוש:
לא  הראשון שאדם זאת, בכל רואים תמות", מות ממנו
רק  אלא מיידית, מיתה בעונש עלֿכך בעברו נענש

שנים. ושלושים תשעֿמאות שחי לאחר

הקדושֿברוךֿהוא  אמר העגל, בחטא כאן, ואילו
"dzre...לי ומיד mlk`eהניחה מיתה הוא העונש – "

החטא  היא 19לאחר הכוונה "ואכלם" מכך: ויותר ,
עבד  שלא למי גם ישראל, מן 20לכל שמובן כפי –
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ובכו"כ 11) ראשון בדפוס אבל שני. ובדפוס הדפוסים, ברוב כ"ה
בגבור". "גבור רק איתא רש"י כת"י

הנ"ל  מדרשים תוכן הובא הרא"ש ובפי' זקנים), (הדר תוס' בפי'
כמוהו". בגבור אלא מתקנא גבור "כלום ומפרשים שלפנ"ז. שבהערה

כב.12) ט, ירמי'
וחמשים).13) שלשה (שער כאן בעקידה וכ"כ
יד 14) כתבי ובכמה ראשון ובדפוס יחרה". ה' "למה שני ובדפוס

ברא"ם. וכ"ה "בעמך". גם נעתק רש"י
שנאמר 15) פעם בכל לפרשו צריך רש"י שאין כ"כ עד הוא ופשוט

מיתה. עונש

יז.16) כב, משפטים
הֿו.17) ט, נח וראה שם. לפרש רש"י שהוצרך הטעם מובן ועפ"ז

ובכ"מ. שם. פרש"י
יז.18) ב, בראשית
עדים 19) לא כו' במגפה התראה בלא עדים כ: לב, לקמן פרש"י ראה

כו'. בהדרוקן התראה ולא
מפרש"י 20) להעיר וילדים, לנשים בנוגע – כו. לב, פרש"י ראה

כו' בתכשיטיהן חסים והילדים הנשים בלבו אהרן "אמר ב שם, פרשתנו
עצמם". של "ופרקו א' (בדפוס עצמן" מעל ופרקו המתינו לא והם

ו. שם, מפרש"י ולהעיר "שעל"). – ב' ובדפוס
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"ואעשה גדול"`jzeההמשך שאומר 21לגוי (וכפי
בשעת 22רש"י  לפניך עומד אינו רגלים ג' של כסא "אם

– אחת") רגל של לכסא קלֿוחומר כעסך,

בלבד dfkועונש העבירה מפאת אפשרי ,23אינו
" מפני `itאלא xgie יותר העונש חמור ולכן בהם",

העבירה. עצם על שמגיע מכפי

כלום  – אפך יחרה ה' "למה משה: טענת היתה וזו
חטא  שעל להבין אפשר בחכם...": חכם אלא מתקנא
לאחר  ובמיוחד חמור, עונש מגיע עבודהֿזרה של חמור
הדעת  על מתקבל אין אחרים" "אלקים שבעבודת
אין  וכן ח"ו, ממשות שהיא איזו בהם שיש לחשוב

לכך  להתאוות ברגש לפני 24מקום מפרש שרש"י כפי ,
אלקים 25כן  עשאום אחרים אלא אלקות שאינן :

עונש  מגיע כזה חטא שעל מובן, וממילא עליהם",
חמור.

(א) – "ואכלם" אמר שהקדושֿברוךֿהוא מכך אבל
– ישראל כל את (ג) ומיד, תיכף (ב) ביתֿדין, ללא
של  החטא מעצם רק נובע שאינו עונש שזהו מובן,

מפני אלא העגל, לעבודהֿזרה s`Îoexgעובדי בקשר
.26עצמה 

עגל  מצד – אפך" יחרה ה' "למה משה טען ולפיכך
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ומיד. תיכף ישראל כל

.‰

Û‡ŒÔÂ¯Á ÏÚ ‰˙È‰ ‰˘Ó ˙ÚË
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ה' "למה הלשון מן מובן `jtהמאורע, dxgi,"...

על  אלא העגל, לעובדי העונש עצם על איננה שהטענה
עצמה  לעבודהֿהזרה בקשר אפך" "יחרה של ,27הענין

בהרחבה. לעיל שהוסבר כפי

.Â

ÌÈ‡˘ ,‰¯Â·‚Â ‰ÓÎÁ Â˘¯„ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ
Ï‚Ú·
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ויאמרו לו ויזבחו לו `jiwlוישתחוו dl`ישראלxy`
jelrd ישראל אמנם, – מצרים" אמרו 28מארץ אכן
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י.21) לב,
יג.שם 22) ,
יג,23) (ראה נאמר כ) שם, פרשתנו פרש"י (ראה הנדחת עיר בעונש

בה  אשר כל ואת אותה החרם גו' ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז)
עפ"י ויל"ע גו'". בהמתה שלא n"yytואת וטף נשים באנשים הדין איך

א) שם: גם אבל ובכ"מ). שם. רמב"ן ראה – ההלכה (ע"ד עמה הודחו
טו  (שם, חקירות" "שבע גו'" היטב ושאלת וחקרת "ודרשת צ"ל

ואכ"מ. אפו". "חרון יח) (שם, נאמר ב) וברש"י).
מצינו 24) לא פשש"מ ע"פ אבל דע"ז. ביצרי' ב) (סט, מיומא להעיר

) בזה שינוי ע'f`yלכאורה חי"א לקו"ש וראה לע"ז). יצה"ר להם הי'
במקום ממוצע שבקשו ואילך 144dyn.ע"ז חטא מזה בא שאח"כ אלא

ג.25) כ, יתרו
(26206 (ע' חי"ז מלקו"ש (ע"ד jli`eלהעיר דע"ז אף בחרון (

ההלכה).
ה'27) "למה היתה משה שטענת פרש"י שלא זה גם מובן ועפ"ז

אפך לפנ"ז jnraיחרה ועפמש"כ וכיו"ב, העגל עבדו שלא באותם – "
וככמה  והשחיתו", שחתו הם כו' מעצמך שקבלת רב ערב – עמך "שחת
ועוד) ריב"א. אוה"ח. הא'). (אופן אברבנאל ספורנו. (ראה התורה מפרשי

וכיו"ב. גו' יכלה ה' למה לטעון הו"ל ע"ז כי –
"ואח"כ28) ומסיים ד. לב, פרש"י אחריהן".erhdראה ישראל את
אשר29) אלקים לנו "עשה א) (לב, לפנ"ז אמרו לפנינו".ekliוכן
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בענין  היתה לא לעזרה העגל עובדי בקשת ועוד:
היה  לפניֿכן, רש"י הסביר שכבר כפי שהרי, העושר,

עושר מביזת bltenלהם מכך ויותר מצרים, מביזת ,
.30הים 

אפך", יחרה ה' "למה רבנו: משה אמר זאת ואת
"כלום  כי בעגל, "מתקנא" של לענין מקום כלל אין
האמת  הרי – בגבור" גבור בחכם חכם אלא מתקנא
גדול  בכח מ"מצרים הוציאם שהקדושֿברוךֿהוא היא
שום  אין לעבודהֿזרה ח"ו, העגל ולא חזקה", וביד

בה! "להתקנא" שייך אין ולכן גבורה, או חכמה

.Ê

Œ‰„Â·Ú ˙ÏÏÂ˘ È„Â‰È‰ ˙Â‰Ó :"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ"
‰¯Ê

רש"י: בפירוש תורה" של מ"יינה

 ֿ העבודה לגבי אמנם להבין: יש עדיין לכאורה
אלא  מתקנא "כלום כי "להתקנא", מקום אין הזרה
לעגל  שעבדו אלו מצד אבל בגבור", גבור בחכם חכם
מארץ  העלוך אשר ישראל אלקיך "אלה ואמרו
"מתקנא" של לענין ח"ו, מקום, יש לכאורה מצרים",

חשבו  שהם כיון העגל, בעובדי – קנא" "אֿל –
ו"גבור". "חכם" הוא שהעגל

הוא: לכך ההסבר

בעבודהֿזרה  טועה אינו כשלעצמו הוא 31יהודי ,

את  כלל מחשיב ואינו ואבן עץ רק שזהו יודע

"גם  כי החטא, על עובר כשהוא אפילו העבודהֿזרה,
יתברך" אתו באמנה היתה החטא כמאמר 32בשעת ,

להינתק  יכול ואינו רוצה אינו יהודי הזקן: אדמו"ר
אלקיך 33מאלקות  "אלה העבודהֿזרה עובד ודברי .

שטות" רוח בו ש"נכנס משום רק נאמרים ,34ישראל"

דבר  היא ורוחֿהשטות כאלו, דיבורים נובעים ומכך
" – עצמו היהודי מן eaנפרד qpkp."

– בעמך" אפך יחרה ה' "למה משה טענת וזוהי
"עמך" מצד מקום 35גם כלל אין ישראל, מצד ,

כלל  מסוגלים אינם הם במהותם כי ל"מתקנא",

– "גבור" או כ"חכם" העבודהֿהזרה את להחשיב
מתקנא  "כלום בגבור",36ולפיכך גבור בחכם חכם אלא

ה'...". ל"וינחם גרמו אלו ודברים

(a"lyz `yz t"y zgiyn)
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כב.30) טו, בשלח
פי"ט.31) תניא
פכ"ד.32) תניא
עג.33) ע' יום היום פ"ג. ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ראה
ופכ"ה.34) שם תניא וראה א. ג, סוטה – עבירות משאר ובמכש"כ

וישתחוו  ב)): (כה, בלק בפרש"י הובא א. (קו, מסנה' ולהעיר

(דג"ע). עליו יצרו כשתקף לאלהיהן.
פ"ז).35) והאמונה היחוד (שער עוממות (גחלים) כמו שהם אלה גם
י"ל 36) – קנאה צ"ל הי' ע"ז דעובדי והבפועל המעשה שמצד ואף

בהעצמות  שנוגע "הקנאה ב) (ריט, בראשית באוה"ת משנ"ת ע"פ
ובעצמיותם. שבפנימיותם מה בעיקר נוגע וא"כ והעצמיות",
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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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בענין  היתה לא לעזרה העגל עובדי בקשת ועוד:
היה  לפניֿכן, רש"י הסביר שכבר כפי שהרי, העושר,

עושר מביזת bltenלהם מכך ויותר מצרים, מביזת ,
.30הים 

אפך", יחרה ה' "למה רבנו: משה אמר זאת ואת
"כלום  כי בעגל, "מתקנא" של לענין מקום כלל אין
האמת  הרי – בגבור" גבור בחכם חכם אלא מתקנא
גדול  בכח מ"מצרים הוציאם שהקדושֿברוךֿהוא היא
שום  אין לעבודהֿזרה ח"ו, העגל ולא חזקה", וביד

בה! "להתקנא" שייך אין ולכן גבורה, או חכמה

.Ê

Œ‰„Â·Ú ˙ÏÏÂ˘ È„Â‰È‰ ˙Â‰Ó :"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ"
‰¯Ê

רש"י: בפירוש תורה" של מ"יינה

 ֿ העבודה לגבי אמנם להבין: יש עדיין לכאורה
אלא  מתקנא "כלום כי "להתקנא", מקום אין הזרה
לעגל  שעבדו אלו מצד אבל בגבור", גבור בחכם חכם
מארץ  העלוך אשר ישראל אלקיך "אלה ואמרו
"מתקנא" של לענין ח"ו, מקום, יש לכאורה מצרים",

חשבו  שהם כיון העגל, בעובדי – קנא" "אֿל –
ו"גבור". "חכם" הוא שהעגל

הוא: לכך ההסבר

בעבודהֿזרה  טועה אינו כשלעצמו הוא 31יהודי ,

את  כלל מחשיב ואינו ואבן עץ רק שזהו יודע

"גם  כי החטא, על עובר כשהוא אפילו העבודהֿזרה,
יתברך" אתו באמנה היתה החטא כמאמר 32בשעת ,

להינתק  יכול ואינו רוצה אינו יהודי הזקן: אדמו"ר
אלקיך 33מאלקות  "אלה העבודהֿזרה עובד ודברי .

שטות" רוח בו ש"נכנס משום רק נאמרים ,34ישראל"

דבר  היא ורוחֿהשטות כאלו, דיבורים נובעים ומכך
" – עצמו היהודי מן eaנפרד qpkp."

– בעמך" אפך יחרה ה' "למה משה טענת וזוהי
"עמך" מצד מקום 35גם כלל אין ישראל, מצד ,

כלל  מסוגלים אינם הם במהותם כי ל"מתקנא",

– "גבור" או כ"חכם" העבודהֿהזרה את להחשיב
מתקנא  "כלום בגבור",36ולפיכך גבור בחכם חכם אלא

ה'...". ל"וינחם גרמו אלו ודברים

(a"lyz `yz t"y zgiyn)
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כב.30) טו, בשלח
פי"ט.31) תניא
פכ"ד.32) תניא
עג.33) ע' יום היום פ"ג. ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ראה
ופכ"ה.34) שם תניא וראה א. ג, סוטה – עבירות משאר ובמכש"כ

וישתחוו  ב)): (כה, בלק בפרש"י הובא א. (קו, מסנה' ולהעיר

(דג"ע). עליו יצרו כשתקף לאלהיהן.
פ"ז).35) והאמונה היחוד (שער עוממות (גחלים) כמו שהם אלה גם
י"ל 36) – קנאה צ"ל הי' ע"ז דעובדי והבפועל המעשה שמצד ואף

בהעצמות  שנוגע "הקנאה ב) (ריט, בראשית באוה"ת משנ"ת ע"פ
ובעצמיותם. שבפנימיותם מה בעיקר נוגע וא"כ והעצמיות",

בראשית מט, א – ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו 
ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

קלז

ביאור הדרש בזהר מ"ש )תהלים קב, יח( "פנה אל תפלת 
הערער וגו'" – לשון יחיד – דקאי על יעקב, ומ"ש בסיום 
הפסוק "ולא בזה את תפלתם" – לשון רבים – קאי על 

השבטים וכו'

וגו'. רבי פתח  ויאמר האספו  ויקרא1 יעקב אל בניו 

ואמר )תהלים קב, יח( פנה אל תפלת הערער ולא בזה 

את תפלתם, האי קרא אוקמוה...

דאתכליל  יחידאי  דא  הערער3,  תפלת  אל  פנה2 

הוי  בסגיאין,  דאתכליל  יחידאי  הוא  ומאן  בסגיאין, 

אימא דא יעקב דאיהו כליל בתרין סטרין, וקרא לבנוי 

כדי  וגו'.  האספו  ויאמר  בניו  אל  יעקב  ויקרא  ללה"ק[  ]תרגום   )1

פנה אל  רבי אבא פתח ואמר הקדים לפרש מש"כ  זה  לפרש פסוק 

זעקת  טו(  )ישעי'  כמו  הצועק  הערער  רש"י  )פירוש  הערער  תפלת 

שבר יעוערו, ד"א ערער הרוס ונשחת כמו )תהלים קלז, ז( ערו ערו. 

וברד"ק פי' הערער, ישראל שהם בגלות כערער בערבה( "ולא בזה 

את תפלתם", פסוק זה כבר פירשוהו חז"ל במדרש תהלים וכו'".

2( ]תרגום ללה"ק[ מש"כ "פנה אל תפלת הערער" )פירושו כפשוטו 

שהקב"ה פונה לתפלת יחיד(, והיינו זהו יחיד שנכלל ברבים, ומי הוא 

זה היחיד שנכלל ברבים, הוי אומר שזהו יעקב שהי' כלול בב' נשמות 

לכן  כדלקמן  בניו  על  כשהתפלל  אליו  שנזדמנו  ויצחק  אברהם  של 

תפלתו נחשבת כתפלת הרבים, וקרא את בניו והתפלל תפלתו עליהם, 

ואמר איזו תפלה התפלל עליהם, התפלל שיתקבלו בשלימות למעלה 

התפלל  ועוד  בזרעו(,  פסול  ימצא  ולא  שלימה  מטתו  שתהי'  )ר"ל 

לבניו,  קרא  שיעקב  שעה  באותה  בגלות,  יכלו  שלא  בניו  על  יעקב 

נסתלקה ממנו השכינה כמו שפירשוהו לקמן.

3( מבאר שינוי לשון הפסוק, דמתחיל בלשון יחיד “תפלת הערער", 

ומסיים בלשון רבים "ולא בזה את תפלתם".

וצלי צלותיה עלייהו, מאן צלותא, דיתקבלון בשלימו 

שעתא  בהאי  בגלותא,  ישתצון  דלא  צלותא  לעילא, 

דיעקב קרא לון, אסתלק מניה שכינתא והא אוקמוה.

ותא4 חזי, בשעתא דיעקב הוה קארי לבנוי, אזדמנו 

אברהם ויצחק תמן, ושכינתא על גבייהו, ושכינתא הוה 

עם  לאתקשרא  באבהן,  לאתחברא  ביעקב,  ביה  חדי 

נפשייהו כחד למהוי רתיכא.

בשעתא5 דפתח יעקב ואמר האספו ואגידה לכם את 

אשר יקרא אתכם באחרית הימים, באחרית דא שכינתא, 

כביכול יהב עציבו ביה ואסתלק, ולבתר אהדרו לה בנוי 

שמע  ד(  ו,  )דברים  ואמרו  ופתחו  דמילייהו,  ביחודא 

ישראל וגו', בההיא שעתא קאים לה יעקב, ואמר ברוך 

שכינתא  ואתיישבת  ועד,  לעולם  מלכותו  כבוד  שם 

בדוכתה.
ספר הזהר חלק א' דף רלד ע"ב

לבניו,  קרא  שיעקב  בשעה  וראה  בא  חזי,  ותא  ללה"ק[  ]תרגום   )4

והשכינה  עליהם,  שורה  היתה  והשכינה  שם  ויצחק  אברהם  נזדמנו 

היתה שמחה עם יעקב, כדי שמעתה תוכל להתחבר עם כל האבות, 

עמהם  יחד  להיות  אחד,  כשהם  נפשותם  עם  להתקשר  כדי  והיינו 

מרכבה שלימה.

“האספו  ואמר  יעקב  שפתח  בשעה  אבל  ואמר,  ללה"ק[  ]תרגום   )5

ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם" פירוש בגלויות, באחרית הימים, 

עולם  וסוף  אחרית  לפי שהיא  הימים  אחרית  הנקראת  השכינה  היא 

האצילות, שגם היא תהי' בגלות עם ישראל, פירוש ע"י שהזכיר את 

ונסתלקה  להשכינה  כביכול  עצבות  הביא  בזה  בבנ"י,  ופגם  גלותה 

ממנו, ואח"כ בניו החזירו אותה שתשרה על יעקב ע"י היחוד שגרמו 

דפתחו ואמרו שמע ישראל יהו"ה אלקינ"ו יהו"ה אחד  בדיבורים, 

ותיקן  ויחדו את השכינה למעלה, באותה שעה העמיד  ועי"ז תיקנו 

זה  ידי  ועל  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  ברוך שם  ואמר  יעקב  אותה 

נתישבה השכינה במקומה ושרתה שוב על יעקב אבינו. )רמ"ק ורא"ג 

ומפרשים(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אד"ר, תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

...ואם לעצתי ישמע, ישתדל למצוא משרת רבנות, ומה שכותב שעד עתה לא הי' יכול להיות 

זמן רב בקהלה, מפני שלא לרוח הבע"ב רב ירא שמים, הנה אדרבה מזה הטעם עצמו צריך להשאר 

בקהלה ולהשפיע עליהם שיתחזקו ברוח היהדות בלימוד התורה וקיום המצות מעשיות.

בתורה,  לימוד  הוא  וברוחניות,  בגשמיות  להצלחה  טובה  הכלי  אשר  שמענו  כללית  והוראה 

ג"כ  עתים  יקבע  אשר  במאד  ומהנכון  לימודו,  הוא  במה  לדעת  ואתענין  עתים,  קביעות  לו  יש  ובטח 

לתורת החסידות שהיא היא פנימיות התורה ונותנת אור וחיזוק בנר מצוה ותורה אור.

בברכת הסתדרות הנכונה לפניו ולפני ב"ב שי' בגו"ר.



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תשאלח
ל, כג – ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור 
חמשים  מחציתו  בושם  וקנמן  מאות  חמש 

ומאתים וקנה בושם חמשים ומאתים

א. ראוי שתעורר על מה שנאמר בשמן המשחה )ל, כג( 
ואתה קח לך ולא נסתפק לומר ]ועשית[ כמ"ש )שם פסוק 
יח( בכיור וכנו וברוב כלי המקדש, או )שם פסוק לד( קח לך 

כמ"ש בקטורת, אבל הוסיף לומר ואתה קח לך.
וזה בלא ספק מעיד על אמיתת מה שזכרו חז"ל שלא 
נעשה שמן המשחה כי אם פעם אחת שעשאו משה רבינו 
בידו ולא יעשה עוד בעתיד, אמרו במסכת הוריות )ד' י"א( 
במדבר  משה  שעשה  המשחה  שמן  אותו  אומר  יהודה  ר' 
כמה ניסין נעשו בו מתחלה ועד סוף וכו', ואותו שמן קיים 
לעתיד לבוא שנאמר )שם פסוק לא( שמן משחת קדש יהי' 
זה לי לדורותיכם זה בגמטריא תריסר הוי, ועוד אמרו שם 
משנגנז הארון נגנז עמו צלוחית שמן המשחה וצנצנת המן 
פלשתים  ששלחו  וארגז  ופרחי'  שקדי'  אהרן  של  ומקלו 

דורון לאלקי ישראל.
ומה שחלק הראב"ע על זה, כבר השיב הרמב"ן והוכיח 
משחת  שמן  הכתוב  אמר  לא  מאשר  ז"ל  דעתם  אמתת 
לדורותם כמ"ש בבגדים. אבל  ולבניו  זה לאהרן  יהי'  קדש 
ההוא  העשוי  השמן  שיהי'  מורה  לדורותיכם,  לי  יהי'  אמר 

מתמיד למשוח בו לכל הדורות.
אחרת  טענה  הרמב"ן  טענות  על  להוסיף  לי  ונראה 
לב(  פסוק  )שם  כאן  שנאמר  מה  והיא  חז"ל  דעת  לקיום 
בשמן המשחה ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קדש הוא קדש 
יהי' לכם איש אשר יעשה כמוהו וגו'. ואם בא הכתוב לצוות 
שיעשה שמן המשחה תמיד בזה התואר הי' ראוי שתאמר 
בענין  שאמרה  כמו  לצורכנו  כמוהו  נעשה  שלא  התורה 
הקטורת )שם פסוק לז( והקטורת אשר תעשה במתכונתה 
שלא  אלא  המשחה  בשמן  כן  אמר  ולא  לכם  תעשו  לא 
רוצה  כמוהו  יעשה  אשר  איש  בהחלט  ואמר  כלל  נעשהו 
לומר לא לה' ולא לכם כי היא אזהרה מוחלטת והוא לאות 
זולתו  המשחה  שמן  בהחלט  יעשה  שלא  תורה  שכיוונה 

בשום דור מהדורות.
ועוד אני עושה על זה טענה שלישית והוא שאם היתה 
לא  אחרות  פעמים  המשחה  שמן  שיעשו  התורה  כוונת 
ההרכבה  יחס  שלא  בלבד  הסמים  כמות  לכתוב  ראוי  הי' 
ולא  יהי'  בבד  בד  לד(  פסוק  )שם  בקטורת  שאמרה  כמו 
יעשו  שפעמים  לפי  מהם  א'  מכל  שיקח  המשקל  ביארה 
הפשוטים  ויחס  ההרכבה  סדר  אבל  פחות,  ופעמים  יותר 
שיעשה  עת  בכל  תמיד  שמור  יהי'  וערכם  בה  הנכנסים 
אותו וכבר זכר זה הרלב"ג. וכל זה מוכיח שקבלת חז"ל היא 

האמת שלא הי' שם שמן משחה אחר אלא אותו שעשה 
הי' כהן משוח בבית  זה תמצא שלא  ומפני  משה במדבר, 
עם  יאשיהו  שגנזו  המשחה  שמן  נגנז  הי'  שכבר  לפי  שני 

שאר הדברים הקדושים ולא הי' להם רשות לעשותו.
ומפני זה נאמר כאן למשה במצות שמן המשחה ואתה 
האלה  הדברים  לך  תקח  בעצמך  אתה  לומר  רוצה  לך  קח 
כל  עוד  אחר  אדם  אותו  יעשה  לא  המשחה  שמן  ותעשה 

ימי הארץ.
אברבנאל

)ריש פרק א( קחשיב  הרמב"ם בהלכות כלי מקדש  ב. 
מצות עשה לעשות שמן המשחה, ולכאורה קשה שהרי לפי 
הכלל שביאר הרמב"ם בספר המצות )שרש ג'( אין לחשוב 
לדורות,  ולא  במדבר  אז  רק  נהג  שלא  מה  המצות  במנין 
ע"ש שהשיג על הבה"ג, ומטעם זה לא קחשיב בחבורו כל 
המצות הללו, וא"כ איך קחשיב מ"ע דעשיית שמן המשחה 
כיון שזה לא נהג לדורות שהרי לא עשה שמן המשחה רק 
משה אז וזה קיים לדור דורות כדילפינן )הוריות ה:( מקרא 

דיהי' זה לי לדורות, וכן פסק גם הרמב"ם )שם(.
השמן  שישמור  ג"כ  זו  מ"ע  בכלל  דאיכא  כיון  וי"ל 
המשחה ושלא יאבדו דזה הוא בכלל יהי' זה לי, לכן שפיר 
ל"ה(  )מ"ע  המצות  בספר  ולכן  לדורות  שנוהג  מ"ע  הוי 
באמת לא קחשיב מצות עשיי' רק המצות שיהי' לנו שמן 

המשחה ומייתי קרא דיהי' זה לי וזה ג"כ כוונתו בחבורו.
דאיכא  משום  נעשה  וכיצד  הסמנים  דקחשיב  ומה 

נפקותא לדורות לענין במתכונתו לא תעשה כמוהו.
ערוך לנר כריתות ה. ד"ה המפטם את השמן

בשיר  שנאמר  כמו  בשמים1  ראשי  לומר  לו  הי'  ג. 
אנת  נבוכדנצר,  זה  ראש  בשמים  לדרוש,  אלא  השירים2, 
הוא רישא דדהבא3. מר דרור ת"ק שמלך בכיפה4. קנה5 בגי' 
אנטיוכס, על שם שקנה ישראל, שנאמר )יואל ד( מכרתם 
לבני היונים. ר"נ כנגד יון שלא מלכו אלא בירושלים שהוא 
בחצי העולם6. בקנמון וקדה נאמר בשם כנגד פרס ויון שלא 
החריבו הבית. קדה ת"ק כנגד אדום שפשטה מלכותו בכל 
העולם, קדה קרי בי' דקה, הנה קטן נתתיך בגוים7 )עובדי'(.

ג' בפסוק אחד, מר וקנמון וקנה, כנגד בבל מדי יון שהי' 
זה אחר זה, קדה בפסוק שני ששקולה כשלשתן, והי' ריוח 
סמים  בין  ג'  להגן9  כנגד  כן  מכולם,  גלותן  ומשך  ביניהם8 

לסמים10 נטף ושחלת וחלבנה, והרביעי לבד ולבנה זכה.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

1( הכוונה בפסוק ל, כג. ואתה קח לך בשמים ראש.

2( ד, טו: נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים.

3( פסוק: דניאל ב, לח.

4( מגילה י"א א', ור"ל והעולם מהלך ת"ק.

5( הכוונה עם הכולל.

6( יומא נ"ד ב'.

אדום  גלות  וכשראה  גליות,  הד'  בחלום  יעקב  דראה  ויצא  פרשת  תנחומא  עיין   )7

נתירא, וא"ל הקב"ה דלעתיד לבוא אני מורידו.

8( בין השלוש הנ"ל לאדום. עיין ויקרא רבה פי"ג, ה.

9( ר"ל וכן כנגדן בקטרת.

10( פסוק לד.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(924 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

חטא  ּכללי. ועֹון חטא ׁשהּוא עבֹודה־זרה, היתה העגל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעׂשּית
ּב'נׁשמה  ּפֹוגם הּוא ּוכמֹו־כן הּנׁשמה, ּבכללּות ּפֹוגם ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּכזה
ׁשּגרם  העגל, ּבחטא היה ׁשאכן ּוכפי ׁשּבּדֹור. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּכללית'
יׂשראל, ּבני ראׁש רּבנּו, ּבמׁשה ּגם מסּוימת ּונפילה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹירידה

ז"ל רּבֹותינּו ז)ּכמאמר לב, לקמן רש"י -(פירוש רד ל" ְֲֵֵֶַַַַ
."ְְִָֻמּגדּלת

ל  ּגרם העגל חטא מּתן־ּתֹורה והּנה, ּבׁשעת (ּכי הּמיתה ענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמות" מּמלא "חירּות ׁשל למּצב יׂשראל (תיקוני־זהר זכּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

נו) עץ־הּדעת,תיקון חטא את מחדׁש עֹורר העגל וחטא ;ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשל  לענין ּגרם זה ׁשחטא נמצא לעֹולם). מיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהביא
הּקׁשר  מּכאן הּכללית'). (ה'נׁשמה רּבנּו ּבמׁשה ּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'מיתה'

לעיל. הּמדּבר צּדיקים, הסּתּלקּות ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻלענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(apwzz'g zxb` ,bk jxk ycew zexb`)

ּבּמה  עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ׁשאל ּכי - מׁשה אל ה' ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
מעׂשה  זה־עּתה א ׁשהיה - (ּובפרט יׂשראל קרן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתרּום
ּביֹום  אפילּו (ּכֹולל לדֹורֹות - לאמר הּקּב"ה: לֹו אמר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהעגל).

- ּבעגל) חּטאתם עליהם ּופקדּתי אז) (אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפקדי
מׁשה  (ורק יׂשראל ׁשל ראׁשם - ּדוקא אּתה - תּׂשא" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכי

ּבהר  אז היה ׁשהרי העגל, לענין ׁשּיכּות ּכל לֹו היתה לא -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ה'). ִעם

ּבהגּבהה", ראׁשם את "לׂשאת ּתּוכל - ראׁש" את ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"תּׂשא
לגּלֹות  אֹותם ּתמּנה ראׁש", את "ּתּׂשא - אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹעל־ידי
הרמת  הּמֹונע החטא על ּולכּפר - הּמקֹום. לפני ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָחּבתם

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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מי `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h oey`x meil inei xeriy
- נפׁשֹו" ּכֹופר איׁש "ונתנּו - העגל) חטא - (ּובפרט ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָקרנם

ּפרּוק. ּבצדקה וחטא ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָצדקה,
מּבחינת  ּבּה יׁש יׂשראל מּבית ונפׁש נפׁש ּכל אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוכיון
ׁשעל־ידי  ּבפרׁשתנּו, הֹוראה הרי - עליו־הּׁשלֹום רּבנּו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמׁשה
יגּלה  אׁשר על־ידי קרנֹו, להרים ואחד אחד ּכל על זֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחינה
ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת אׁשר ּבהתּבֹוננֹו הּמקֹום, לפני ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָחּבתֹו

כּו', וקרבּתנּו - החמרי הּגּוף הּוא - ּבחרּת ּובנּו כּו' ְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָֹאלקינּו
לדבקה  הּוא ּגם יתעֹורר לּפנים" הּפנים "ּכּמים מּמילא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשאזי
ּכל  ּולהעלֹות למּטה ּברּו־הּוא אין־סֹוף אֹור ּולהמׁשי ְְְְֲִֵַַַָָָּבֹו
על־ידי  ּובפרט ּומצֹות, הּתֹורה על־ידי ׁשּזהּו לה', ּכּולֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהעֹולם
- ּכּולנה על ועֹולה המעׂשּיֹות הּמצֹות עּקר ׁשהיא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהּצדקה,

מׁשּכ לעׂשֹות הּצּוּוי ּבתחּתֹונים.ּבמיּלּוי יתּבר לֹו ודירה ן ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

הרי  - ראׁש" את ּד"תּׂשא הענין מהּו מּובן: אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹלכאֹורה
ׁשּבאדם? עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה הּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה'ראש'

(מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ׂשיחת על־ּפי - ּבזה הּבאּור ְְְִִֵֶַַַַַַָָָוידּוע
ׁשל  ׁשהּתכלית החֹוקרים), על־ּפי ּגם הּוא (וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנׁשמתֹו־עדן
ּולדּוגמא: הימּנה, ׁשּלמעלה ּבּמדרגה להּכלל היא מדרגה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ׁשּיכלל  - הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, ׁשּיכלל - הּדֹומם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַֻֻּתכלית
המדּבר, מין לאדם, ּבנֹוגע ועל־ּדר־זה הלאה, וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבחי,
ׁשּתכליתֹו - הּׂשכלית) (נפׁש הּׂשכל מעלת היא ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמעלתֹו
ענין  ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה למדרגה להתעּלֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהיא

ראׁש". את ְִֶָֹּד"תּׂשא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr fh jxk y"ewl t"r)

inipR aExiwn d`vFYM zFiUrn zFvn¦§©£¦§¨¨¦¥§¦¦

מחצית  . . יּתנּו | זה . . ליהוה נפׁשֹו ּכפר איׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֽֽונתנּו
ֶֶַהּׁשקל 

הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראה
יּתנּו ּכזה לֹו רש"י)ואמר ובפירוש יב־יג. (ל, ְְִֶַָָ

ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻוהקׁשּו,
אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות ְְְֵֵֶַַַַָָהּקּב"ה

הּׁשקל  ׁשמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויׁש
ּדלכאֹורה  העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
רחמנא־לצלן  לגמרי על־ידי־זה ׁשנכרתים ּכזה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבחטא
נתינת  ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהּקּב"ה,

ְֵַַמטּבע?
מחצית  ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולכן

ּכזה  לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ׁשאף ללּמד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשקל,
("א  "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת אבל הּקּב"ה, עם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשר
ׁשּקׁשּורה  הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻפייערל")
לא  עבֹודה־זרה ׁשל חטא ואפילּו ׁשיהיה, מּצב ּבכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהּקּב"ה
ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמסיר
ׁשל  "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוקׁשר
עׂשה  זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאׁש"
האדם  ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ּגׁשמי, מׁשקל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה
מטּבע  ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאֹות
עם  הּפנימי הקׁשר - אׁש" ׁשל ה"ּמטּבע נמצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגׁשמית,

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
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ּכּמה  הּוא ל.‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א :(שמואל ְַָ≈»ְְֵָָ
לֹו להׁשּתחֹות וכּכרֿלחם "יבֹוא ּכסף ."לאגֹורת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ
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אּלא  מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז ּבאּוזּוזים, ְְִִִֵֶַָָָָָ
עליו  ּכסף,ׁשתּות,והֹוסיפּו מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

ּתרּומה  יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּומחצית
.לה' ַ
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לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה
יּוכל  מי מׁשה: אמר ּכפר־נפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכיון
מּתחת  אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל ּכפר־נפׁשֹו?... ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹליּתן

יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד (במדבר ּכּסא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
יב) פרשה רבה

מלאכת  את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמה
א הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּצֹורפּות.
ּתחּלה  להּצית ׁשּיׁש לֹו: אמר לא - מאליו הּמּובן - אחד ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר

ּכפי  ועׂשה הּתלמיד הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת
נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב מּובן הּצית... לא האׁש את  א ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלמד,

ׁשהם. ְִֵֶּכפי
נתינת  ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ
ּכׁשּנֹותנים  א ּכפר־נפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמטּבע
הּנפׁש' מ'עצם הּבאֹות והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמטּבע
הּמטּבע  ּבכח אזי אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנמׁשלה

הּנפׁש. על ְֵֶֶַַַלכּפר
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עד  נתן, ׁשּלא מי את ׁש"ּכֹופין הּוא הּׁשקל ּבמחצית ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּדין
ט)ׁשּיּתן" הלכה א ּפרק ׁשקלים הלכֹות ּתמּה(רמּב"ם זה ועל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכפר־נפׁש? להיֹות יכֹולה ּכפּויה נתינה ּכיצד ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה,
מחצית  ׁשּמׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה הראהּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלכן
ּוכדי  מּטה, ּכלּפי הּנמׁש ּדבר מׁשמעּותֹו - מׁשקל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשקל.

ּבכפּיה. ואפילּו ּבמאמץ צר יׁש ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹלהרימֹו
ּכאׁשר  ּגם נֹותנים: יׂשראל ׁשּבני הּׁשקל ּבמחצית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא־הּדין

ע  והם לעׂשֹותֹו, הּדבר להם ּכפּיה,'ּכבד' מּתֹו זאת ֹוׂשים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
אׁש", ׁשל "מטּבע היא ׁשּכזֹו נתינה ּגם וחּיּות, רצֹון ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹללא
הּנׁשמה. ּבעצם - הּכבֹוד" ּכּסא "ּתחת קׁשּורה ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"pyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

ּובכדי  מחצית, רק הּוא הרי ּבפני־עצמֹו, נמצא יהּודי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכאׁשר
ועד  ׁשני, יהּודי עם להתאחד עליו - הּקֹודׁש" "ׁשקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהיֹות
קּיּום  וזהּו יׂשראל. מּבני ואחד אחד ּכל עם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהתאחד
רק  לא הּוא "רע" ׁשּפרּוׁש ,"ּכמֹו לרע ּד"ואהבּת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמצוה
ּבקצוי  ׁשּנמצא יהּודי אפילּו אּלא אליו, קרֹוב ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיהּודי
ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ׁשּכֹותב ּכמֹו היא לזה והּסּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּתבל.

מּמעל  אלקה "חלק הּוא יׂשראל מּבני ואחד אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
ּתֹופס  אּתה ּבמקצתֹו, ּתֹופס ּכׁשאּתה "העצם והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש",
אחת. מציאּות הם יׂשראל ּבני ּכל הרי ואם־ּכן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֻּבכּלֹו"
- ּבלּתי־רצּוי ענין חברֹו אצל לׁשלֹול ׁשּיׁש ּבמקרה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואפילּו
ׁשּמׁשּפיע  על־ידי היא זאת לפעל יעילה הכי הּצּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהרי

ׁשלֹום. ּובדרכי נעם ּבדרכי ְְְְֵֵַַַָָָֹעליו
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יּתנּו ּכזה לֹו ואמר . . אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהראה
רש"י) ובפירוש יג. (ל,

הּמטּבע  לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוצרי
ּדוקא? אׁש ְְִֵַָּבדמּות

'ּכֹופר  להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
יׂשראל. לבני ְְְִִֵֵַָנפׁשֹו"

טבילה  א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָֻוהּנה
ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק ׁשהמים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֻּבּמים,
אּלא  הּכלי טמאת מסירה רק לא ׁשהאׁש ּבאׁש, ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻטבילת

חדׁשה. למציאּות הּכלי את ְְְֲִִִֶַַָָָמׁשּנה
ּכּפרה  א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על  ּבכּפרה כן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּוּכמֹו
טמאת  ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל
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החטא  ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. האדם. מעל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחטא

מ  הּנפׁש ׁשּתּנית.אּלא ְִֵֶֶֶַַָ
חטא  על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָולכן

וזה  הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה לּכּפרה זקּוקים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהעגל,
הּׁשקל. מחצית ידי על ְֲֲִֵֶֶַַַָּפעלּו

(ãé)äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
:ýåýé úîeøz ïzé äìòîå̈¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑ יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן אנׁשים לּמד ּבכלל ונמנה .לּצבא ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ עלֿידי ּתּנגפּוׁשּלא ¿«≈««¿…≈∆ְְִֵֶַָֹ
ׁשרמז  לפי נפׁשתיכם", על "לכּפר אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמנין.
ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ׁשלׁש ּכאן ְְְִֶֶַַָָָָֹלהם
ׁשּמנאן  אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ואחד  אחד ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּכׁשהתחילּו

ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל לח)מחצית :(לקמן ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נעׂשּו ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וכסף
וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדנים,
מּׁשהּוקם  ׁשּמנאן מנין, עלֿידי היא אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשנית

הּפקּודים  חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן,
א) ונתנּו(במדבר הּׁשנית", ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד :ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

קרּבנֹות  מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ענּיים  ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָָָֻצּבּור
על  "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָועׁשירים,
ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפׁשתיכם",

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא (לקמן והּׁשליׁשית, ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָ
מ לה) "ּכל יד : היתה ולא ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה .ּכּלם ְִִִֶֶַָָָָָָֻ

(æè)ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
ô :íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìàøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,למדּת ¿»«»…«¬…«…∆≈ְַָָ
ּבתחּלת  למנֹותם מעׂשה ׁשּנצטוּו אחר הּמׁשּכן נדבת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס מּפני (לקמן העגל, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
על לב) החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף :ְֲִִֶַַַָָָָָֹֹ

לרֹועה: לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ּבּה ׁשּנפל ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבעליה,
ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבבּקׁשה
לֹומר  אפׁשר ואי עליו. חביבה ׁשהיא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע
ׁשהרי  הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּמנין

ּבֹו א)נאמר והּמׁשּכן (במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם "ּביֹום (לקמן : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומהּמנין  וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהחדׁש
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו לח)הּזה :(לקמן ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ויהי
יֹום  אחר נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּׁשּתים
ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָהּכּפּורים
ׁשּבׁשניהם  אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשהּוקם
אלפים  ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיּו

העדה  ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחמׁש
ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, (במדבר נאמר ְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַֻ

ּוׁשלׁשת א) אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשנים  ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאלפים
ּבני  הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהיּו,
עׂשרים? ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹי"ט
אחת  ּבׁשנה - האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשּובה
ׁשנים, ׁשּתי היּו - מצרים יציאת למנין אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָנמנּו,
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת ְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָלפי

ּבראׁשֹונה,ּבמּסכ  הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה', 'ראׁש ת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
אבל  ּבניסן. ּבאחד ׁשנה ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָוהּוקם
הּמתחילין  עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָׁשנֹות

אחת, ּבׁשנה הּמנינים ׁשני נמצאּו הּמנין מּתׁשרי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשּנתרּצה  הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהראׁשֹון
הּמׁשּכן, על ונצטּוּו להם, לסלח ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמקֹום

ּבאּיר  ּבאחד ÚBÓ„.והּׁשני Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ הן ְְְִִֵֶַָָ«¬…«…∆≈ֵ
ּבֹו ׁשּנעׂשּו .אדנים ֲֲִֶַָ

ÔÈLיד  ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

ÚÊÈ¯טו  ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ¯ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»≈

Ï‡¯NÈטז  Èa ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È·Ï È‰ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«

:ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈



מה `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

הּׁשקל" "מחצית נתינת על־ידי ׁשּנעׂשה יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמנין
הרי  - ימעיט" לא והּדל ירּבה לא ׁש"העׁשיר ּובאפן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדוקא,

וההגּבלה. הּמדידה ּתכלית ְְְְִִֶַַַַָָָזה
ׁשּלמעלה  הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו - נפׁשֹותיכם" על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"לכּפר
על־ידי  הּתֹורה־ּומצֹות ענין ׁשּבכללּות וההגּבלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמהּמדידה
ראׁש", את ּד"תּׂשא הענין על־ּדר) הּצּדיקים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעבֹודת

ּבפרּוׁש וכּידּוע נפׁש'), ה'ּמסירת ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמעלה
ׁשעל־ידי  טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָלׁשֹון
ׁשּגם  הינּו, ּומאירים. טֹובים הם הּמעׂשים - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָהּתׁשּובה
ׁשּלמעלה  העיּלּוי נמׁש ּובהגּבלה, ּבמדידה ׁשהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבמעׂשים

והגּבלה. ְְְִִַָָָמּמדידה

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּדבר ּבּה ׁשּנפל . . לצאן טז)מׁשל ל, ּבתנחּומא (רש"י ואּלּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁש"נכנסּו לצאן מׁשל לֹומר,זאביםמּובא ויׁש ּובקעּום". ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

הנאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל חטא ּבׁשעת ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדהּנה
הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבהר,

אין  (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו הרֹועה ׁשּכן ּדבר, מּכת נקט ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלכן
ׁשל  ּבמקרה מה־ּׁשאין־ּכן מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבידֹו
לׁשמר  ּתפקידֹו (ׁשהרי אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהתנּפלּות

מּפניהם). הּצאן ְִֵֶַַֹעל

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
å çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa Búà:íéî änL zúð ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה, ּדּוד ּכמין ƒְְְְִִִִַַָָ
מים  מֹוׁשב ∑BpÎÂ.ּבפיהם "ּובסיסּה", ּכתרּגּומֹו: ְִִֶַ¿«ְְְִֵַַ
לכּיֹור  על ∑Á¯Ïˆ‰.מתּקן ÔÈ·e.הּכּיֹור מּוסב ְְִָֻ¿»¿»ִַַָ≈

ÁaÊn‰∑ ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח «ƒ¿≈«ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ועֹומד  קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה מֹועד, אהל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמׁשּכן

ּכלל  מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד
ׁשּנאמר מּׁשּום מ)ּבינתים, העֹולה (לקמן מזּבח "ואת : ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

לפני  מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׂשם
ּכיצד? הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹאהל

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

ענין  (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ׁשּמהם מהּדברים יּובן הּכּיֹור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָענין
ׁשּמהם  ּבּדברים ּגם אֹויס) זי (ּדריקט מתּבּטא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּכּיֹור
ּבּמראֹות  נחֹוׁשת גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה),

מה  מקֹומֹות) (ּובכּמה אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', ְְְְְְַַַַָָָהּצֹובאֹות
אסּפקלריא  מראֹות, ב' יׁש ּכי רּבים, לׁשֹון 'מראֹות' ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָּׁשּכתּוב

מאירה. ׁשאינּה ואסּפקלריא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמאירה

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ היה אחת ּבבת ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְַַַָָ
ידיו  ּכיצד מקּדׁש ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח ורגלים? ידים ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָקּדּוׁש

הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהימנית,
.ּומקּדׁשן  ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 184 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mipRd z` mB mivgFx EpPnfA rECn©©¦§©¥£¦©¤©¨¦

גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן יח־יט)ורחצּו .(ל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּב'ראׁשֹונים' סימן ּומצינּו א חלק הרשב"א שאלות־ותשובות (ראה ִִִָָ
ועֹוד) לפני קצ"א, ורגליהם ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çé.íéî änL zúðåoi`W d`xp §¨©¨¨¨¨¦¦§¤¤¥
dWn ici lr xaCd zFUrl aEIg¦©£©¨¨©§¥¤
xFIMA min zzl lFki xf oiCd `Ed `N ¤̀¨©¦¨¨¨¥©¦©¦

ziUre wEqRd zNgzA xn`W mWkE§¥¤¨©¦§¦©©¨§¨¦¨
dUrIW dpEMd oi`W 'Fbe xFIM¦§¤¥©©¨¨¤©£¤

:`Edhi dxez

(èé.íäéìâø úàå íäéãé úàdid `l ¤§¥¤§¤©§¥¤Ÿ¨¨
mdici z` `N` xnFl Kixv̈¦©¤¨¤§¥¤
oi`W xnFl oEMzp `l` ,mdilbxe§©§¥¤¤¨¦§©¥©¤¥



yz`מו ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h oey`x meil inei xeriy
הּתפּלה. לפני ּגּופֹו לרחץ החּיּוב עם ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעבֹודה

הרמּב"ם ּכתב ג)והּנה הלכה ד פרק תפילה "ׁשחרית (הלכות ְְֲִִֵַַַַָָ
לׁשיטתֹו, לעּין ויׁש יתּפּלל". ואחר־ּכ ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָרֹוחץ
ואת  ידיהם "את לרחץ נצטּוּו הּכהנים ׁשּברחיצת טעם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמה

הּפנים. את ּגם לרחץ יׁש הּתפּלה ולפני ּבלבד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹרגליהם"
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

ורגלים  ׁשּבּידים הּוא, ורגלים להּידים הּפנים ּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהחילּוק
מקֹום  הם הּפנים מה־ּׁשאין־ּכן האדם, ׁשל העׂשּיה ּכח ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשֹוכן
הראּיה  חּוׁש הּׂשכל, ּכח ׁשּבֹו, הּנעלים הּכחֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹמׁשּכן

ּבזה. וכּיֹוצא והּדּבּור ְְְְִִֵֶַַַָָוהּׁשמיעה
להרחיצה  הּכהנים קּדּוׁש ּבין החּלּוק לפרׁש יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹועל־ּפי־זה

נעלה, ּבמּצב יׂשראל היּו הּבית ּדבזמן הּתפּלה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלפני
לה' ּבלּתי ּתמיד היּו ּומּדֹותיהם ׂשכלם - הּנעלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכחֹותיהם
ּכֹוחֹות  ּכי ה"ּפנים" את ּולטהר לקּדׁש צריכים היּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלבּדֹו,

מּמיל  טהֹורים היּו ׁשּבהם אּלּו ורגליהם ידיהם ורק א. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
נצרכים  היּו ּוׁשתּיה, ּובאכילה ּדחֹול ּבעּובדין ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָהתעּסקּו

וטהרה. ְְֳִָָלקּדּוׁש
ּגם  מׁשקיע האדם ּבהם מּצבים יׁשנם ּבזמּננּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על  הּתפּלה לפני ולכן הּזה, עֹולם ּבעניני ולּבֹו ׂשכלֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת
לּתפּלה, ּכהכנה "ּפניו" את ּגם ּולקּדׁש לנּקֹות לטהר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאדם

ּובטהרה. ּבקדּוׁשה קֹונֹו לפני לעמד יּוכל ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָֹלמען

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

הּמּדֹות, ּבירּור ענין הּוא ידיהם" "ורחצּו הּמּדֹות, הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ"ידיהם"
"ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הם ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ורגליהם"
ּכּידּוע  הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין הּוא רגליהם" ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאת
ּדקליּפה, מלכּות הּוא ׁשרגל ּברגליהם", אבק "העלּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבענין

זֹו ּורחיצה ּדלעּומת־זה. ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה ענין ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָוהּוא
מּמראֹות  ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור מׁשה ׁשּנתן החכמה מּמי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהיא
הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות הּתֹורה לבּוׁשי ׁשּגם והינּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָהּצֹובאֹות,

כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָהּבהמית

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑ זבחים שמיני, פרשת כהנים, (תורת ¿…»∆…∆≈
להקטיר יט) הערּבים : ּובין להּזֹות ׁשחרית אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר ÏÂ‡.מּדם ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…

e˙ÓÈ∑נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם הא »Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ
הן ּכללֹות, ׁשֹומע אּתה לאו ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומּכלל ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«
אהל,החיצֹון  ּביאת ּכאן ּבחצר ׁשאין אּלא .מֹועד, ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(àë)íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷çô ¨¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  הּנכנס על אּלא .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´
-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å úBàî¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥

:íéúàîe íéMîç íNá−Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

milbxl `le milbx `lA micIl dvigx§¦¨©¨©¦§Ÿ©§©¦§Ÿ¨©§©¦
xn` dfl ,mici `lAz`mr WExR §Ÿ¨©¦¨¤¨©¤¥¦

mde mdici mdilbx mre mdilbx mdici§¥¤©§¥¤§¦©§¥¤§¥¤§¥
migafA l"fx ixaC(:h"i)WCwl KixSW ¦§¥©©¦§¨¦¤¨¦§©¥

:cg`M milbxe micik dxez ¨©¦§©§©¦§¤¨
(àë.íìBò ÷çziAn dlr ENt` ¨¨£¦¨¨¦¥

dxEng d`nHn xdfPW dliaHd©§¦¨¤¦§©¦ª§¨£¨

'a mrR xnFl Kxvd dfle ,'d wwg dTgª¨¨©§¨¤ª§©©©©
EzEni `leElrW mbd Evgx `l m` `d §Ÿ¨¨¦Ÿ¨££©¤¨

lirFY `le dzinA md ixd dliaHn¦§¦¨£¥¥§¦¨§Ÿ¦
:dliahak dxez §¦¨

(âë.Eì ç÷ äzàå`Ed aEzMd hWR §©¨©§§©©¨
,dgWOd onW FNXn `Ed gTIW¤¦©¦¤¤¤©¦§¨
dY` Ff devn iM WExR dY`e xn` dfl̈¤¨©§©¨¥¦¦§¨©¨

zFvn x`WM Dpi`e dPUrYip`W ©£¤¨§¥¨¦§¨¦§¤£¦
,dUri zlEGdW izpEke gkFpl LEvn§©¤§¥©§©¨¨¦¤©©©£¤
mipnnQde onXd aEzMd llMW mbde©£©¤¨©©¨©¤¤§©©§¨¦

aizkC miAx zacpA('b d"k lirl)z`fe §¦§©©¦¦§¦§¥§Ÿ
dgWOd onWl minUA 'Fbe dnExYd©§¨§§¨¦§¤¤©¦§¨
dWn lWa uRgi iM 'd Fl dNB o`M 'Fbe§¨¦¨¦©§Ÿ§¤¤

:EN` mihxtA¦§¨¦¥
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i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְִ

ריח  ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּקּנמֹון
לֹומר  הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש וטעם, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוב

הּטֹוב  מן ÌÈMÓÁ."קּנמןּֿבׂשם", B˙ÈˆÁÓ ְִִֶֶַָ«¬ƒ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑הבאתֹו חמּׁשים מחצית ּומאתים,ּתהא »»ƒְֲֲֲִִִִֵַַָָָ

מרּֿדר  ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו ּכן,נמצא אם ֹור. ְְְֲִִִֵֵֵָָֻ

להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת חצאין? ּבֹו נאמר ְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלּמה
ׁשֹוקלין  ׁשאין הכרעֹות, ׁשּתי ּבֹו להרּבֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלחצאין,

ּב'כריתֹות'ּבעין,עין  ׁשנּויה ה)וכ Œ‰˜e.(דף ְְְְִִִִַַָָ¿≈
ÌN·∑ ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל קנה …∆ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
"ּבׂשם"ּבׂשם  לֹומר הצר ,.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ∑ס ְֶֶַַֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒַ

.ּכּלֹומׁשקל  ְִַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑:חכמים ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש ׁשם ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ
יׂשראל,∑‰ÔÈ.קציעה  חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ

רּבי  לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָרּבי
אינֹו העּקרין את לסּו והלא אּלא סּפק?יהּודה: ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

הציף ׁשראּום  ואחרּֿכ הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן מעל עליהם לּׁשמן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

.העּקרין  ִִָָ

(äë)úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑' והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רקח', …«ƒ¿««ְֵַַַַָָֹ
ׁשהּוא  רקע למעלה,מֹוכיח ּכמֹו הּוא רגע,והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו נא)ואינֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): "רקע (שם : ְְְֵַַַָֹֹ
ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהארץ",

מּזה  קֹופח ׁשּזה מרקחת ,עד קרּוי טעם, אֹו ריח .אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
˙Á˜¯Ó Á˜¯∑ אמנּות עלֿידי העׂשּוי רקח …«ƒ¿««ְֳֵֶַַָָֹ

¯˜Á.ותערֹובֹות  ‰NÚÓ∑ ּבּדבר האמן .ׁשם ְֲַ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑ ּכמין הּמׁשיחֹות יונית,ּכל נזר ּכ"ף ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãBòzEzixkA `ipzC dn t"r x`Azi¦§¨¥©§©§¨¦§¦
(.'d zEzixM)FA dWn dUrW onW §¦¤¤¤¨¨¤

mini 'f mipdM EgWnp FA 'Eke FwlW§¨§¦§§Ÿ£¦¨¦
Ycnl `d ,k"r cizrl mIw FNke 'Eke§§ª©¨§¨¦¨¨©§¨
oke ,FzlEf dgWOd onW dUrp `NW¤Ÿ©£¨¤¤©¦§¨¨§¥
ilM zFkldn `"tA m"Anx azM̈©©§¨§¥¦§§¥
xg` onW dUrp `l mlFrOW WCwOd©¦§¨¤¥¨Ÿ©£¨¤¤©¥
FxnF` `Ede ,dWn dUrX dn zlEf©©¤¨¨¤§§

dY`e,JzlEf `le dWrY dY` Ll gw §©¨©§©¨©©¤§Ÿ¨¤¨
FxnF`a fnxeLl gwmdixaC iR lr §¨©§§©§©¦¦§¥¤

Exn`W(c"qyz hEwli)cnrl dWn cizrW ¤¨§©§¤¨¦¤©£Ÿ
zWxtAW mbde ,`Fal cizrl zxWl§¨¥§¨¦¨©£©¤§¨¨©

xn`p zxhTd(c"l wEqR)`l mW Ll gw ©§Ÿ¤¤¡©¨©§¨Ÿ
:dY`e xn`p¤¡©§©¨

.Búéöçî íNa ïîp÷åExn` l"fx §¦§¨¤¤©£¦©©¨§
(.'d zEzixM)Fz`ad zivgn §¦©£¦£¨¨

,w"z `iadl KixSW xnF` z`vnp¦§¥¨¥¤¨¦§¨¦
o"x mUA onPw `nlC `xnBA EWwde§¦§©§¨¨¦§¨¦§¨¤¤
`xw aYkl oM m` uxznE ,myA dpwM¦§¥Ÿ¤§¨¥¦¥¦§Ÿ§¨
dvgnE dvgn mUa dpwE mUA onPw¦§¨¤¤§¥Ÿ¤¤¡¨¤¡¨
m`W cFr uxzl Epl xWt`e ,k"r o"x§¤§¨¨§¨¥¤¦
ip` iM Fzivgn xnFl Kixv did `l oM¥Ÿ¨¨¨¦©©£¦¦£¦
i` la` w"Yd zivgn md o"xW rcFi¥©¤¥©£¦©£¨¦
xnFl `A onPw lW Fzivgn opixn ©̀§¦¨©£¦¤¦§¨¨©

dnE ,minrR 'a FzF` milwFXW¤§¦§¨¦©
bdpn oi`W azMW r"a`xdl izi`xX¤¨¦¦§¨¤¨©¤¥¦§©
lCxg xBxbM ENt` siqFdl il`rnWId©¦§§¥¦§¦£¦§©§¥©§¨
mipR lM lrW ,zn` df oi` ,lwWOA©¦§¨¥¤¡¤¤©¨¨¦
ilwWnA s`e drxkdd zxMd Kixv̈¦©¨©©©§¨¨§©§¦§§¥
sM oEIrA lwWl oinMgzOW mbd adGd©¨¨£©¤¦§©§¦¦§Ÿ§¦©
iR lr s` drxkd `lA DYxag cbpM§¤¤£¤§¨§Ÿ©§¨¨©©¦

lwWn 'a sxhvIWM okrxkdd xMi mi ¥§¤¦§¨¥¦§¨¦ª©©¤§¥©
uxzl xgA `l q"XdW mrhe ,xzFiA§¥§©©¤©©Ÿ¨©§¨¥
cal o"x mlFrl xnFl Wi iM ,EpxacM¦§¨¥¦¥©§¨§©

FxnF`e xnF` `EdFzivgn`iaIW ¥§§©£¦¤¨¦
:cal d"kwe cal d"kwck dxez §©§§©



yz`מח ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h oey`x meil inei xeriy

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑זֹו להיֹות מקּדׁשּתםמׁשיחה ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ
ּכל  וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻקדׁש
קדּׁשת  קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, לכלי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻהראּוי
נפּדה  ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהּגּוף
אין  – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת
מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקּדׁשין.

ׁשּנאמר כט)מּתֹו יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּתלמּודֿלֹומר: ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּכל  ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה ְְְִִִַַָָָָָ"ּכבׂשים",
'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִַָָָֹֻמׁשיחת
יּסד  כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלפי
ּכגֹון: מׁשיחֹות ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻהּמל

מׁשּוחין, ו)רקיקין ימׁשחּו",(עמוס ׁשמנים "וראׁשית ְְְְְִִִִִִֵָָ
ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית עברית לׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì¦«

(àì)-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּוּבגימטרּיא ∑Ê‰.מּכאן לֹוגין .ּתריסר ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן, ּבׁשני …ƒ»ְְְִִִֵֵָֹ
ו) ל'(דברים ייטב 'למען :.‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ ְִַַַָ«¿«»»…
CÒÈÈ∑עצמֹו הּזה הּׁשמן ˙eNÚ.מן ‡Ï Bzk˙Ó·e ƒ»ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬
e‰Ók∑(ה אחר (כריתות תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום »…ְְֲִֵַַַָָֹ

הין  מּדת לפי הּללּו, סממנין ּבמׁשקל ׁשמן,ּכמֹוהּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשמן  הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָאבל
הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, –ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

הרֹוקחֹו אּלא חּיב, לׁשֹון ∑Bzk˙Ó·e.מּמּנּו ְִֶֶַָָָ¿«¿À¿ְ
ּכמֹו ה)חׁשּבֹון, וכן (לעיל הּלבנים", "מתּכנת : ְְְְְִֵֵֶֶַַֹ

קטרת  ׁשל ."ּבמתּכנּתּה" ְְְְֶֶַָֹֻ

(âì)øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
:åénòî úøëðåñ §¦§©−¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑מׁשה מאֹותֹו Ê¯.ׁשל ÏÚ∑ ּכהּנה צר .ּומלכּות ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áì.àeä Lã÷ENt`e ,FzpEkY WExR Ÿ¤¥§¨©£¦
FYpMznA dUFrde ,oiNgn EdUri©£¥¥ª¦§¨¤©©§¨§
m`e ,Fnvrl z`Hge dlFr dlrnM§©£¤¨§©¨©§§¦
FpYl zpn lr F` FA cOlzdl F`Ur£¨§¦§©¥©§¨¦§

zEzixkA Exn` oM xYn xEASl(.'d)cFr ©¦ª¨¥¨§¦§¦
FxnF` d`xpdidi Wcw `Ed Wcwdf lr ¦§¤§Ÿ¤Ÿ¤¦§¤©¤

dWn dUrW onW df `Ed Wcw KxCd©¤¤Ÿ¤¤¤¤¤¨¨¤

zxM aIg EPOn KQdW dxzi FzXcTW¤§ª¨§¥¨¤©¨¦¤©¨¨¥
EPOn oYi xW`e KEnqA xn`W FnkE§¤¨©§¨©£¤¦¥¦¤
onXn WExR EPOn zEzixkA Exn`e§¨§¦§¦¦¤¥¦¤¤
,FzlEf dgWOd onXn `le dWn dUrW¤¨¨¤§Ÿ¦¤¤©¦§¨¨

FxnF`emkl didi WcwzFxFC onW df §§Ÿ¤¦§¤¨¤¤¤¤
oi`e dWn onW lW FzXcwl deW Fpi`W¤¥¨¤¦§ª¨¤¤¤¤§¥
EPOn zaze ,EdFnM gwFxd `N` aIg©¨¤¨¨¥©¨§¥©¦¤

cr xnF` iziid DzlEGW wiRqY `l cal§©Ÿ©§¦¤¨¨¨¦¦¥©
l"fxe ,FNM EPgWnIW(.'e mW)wEqRn EWxC ¤¦§¨¤ª§©©¨¨§¦¨

,Wcw mFwnA DzFUrl KixSW df¤¤¨¦©£¨¦§Ÿ¤
`le FzevnA oM xnFl Fl did mdixaclE§¦§¥¤¨¨©¥§¦§¨§Ÿ
l"f mdixace ,EdFnM EUrz `l zxdf`A§©§¨©Ÿ©£¨§¦§¥¤
mciAW zFkldl `Yknq` `N` mpi ¥̀¨¤¨©§©§¨©£¨¤§¨¨

:aEzMd hWR md EpixacEbl dxez §¨¥¥§©©¨



מט `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÛË∑ הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְֳִֵֵֶֶַַָָָ

קֹורין  והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, ְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָמעצי
טריאק"ה  ּומצהיר ∑ÏÁLe˙.לֹו חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְִֶֶַָָֹֹ

ׁשּתרּגם  וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכּצּפרן,
'וטּופרא' רע ∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ֵֶֶַֹ

סממני  ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו ְְְִֵֵַַָָָָוקֹורין
לצרף  ּבעינינּו יקל ׁשּלא ללּמדנּו, עּמנּוהּקטרת, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יׂשראל  ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּבאגּדת
עּמנּו נמנין kÊ‰.אחרים ∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ‰·Ïe∑ ְְִִִִֶָ«ƒֲִֵ¿…»«»

ו) סממנין (כריתות עׂשר אחד רּבֹותינּו: למדּו ְְִִֵַַַַָָָָָמּכאן
נטף  ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: למׁשה לֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָֹנאמרּו
"סּמים", חמׁשה. הרי ׁשלׁשה, – וחלּבנה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשחלת

ּכמֹולרּבֹות  אחד עֹוד הרי ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹ
והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר,
ׁשמֹונה, הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹמֹור
הּקֹוׁשט  לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהּׁשּבלת
ּכרׁשינה  ּבֹורית עׂשר. אחד הרי והּקּנמֹון, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָוהּקּלּופה,
ׁשּתהא  ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינֹו

È‰È‰.נאה  „·a „a∑ ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ָָ«¿«ƒ¿∆ְְִִֵַַָָָָָ
ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָיהיּו
החלּבנה  והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשקלֹו
'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָוהּלבֹונה,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני ה נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
זה  .ּכמֹו ְֶ

(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑ ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', ּכתרּגּומ ֹו: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ
לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה, א)יפה :(יונה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

הּמּלחים", כז)"וּייראּו על (יחזקאל ,"וחבלי מּלחי" ְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
את  ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשם

לערבן  טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּספינה,
יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם

ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑ ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה,ממּלח  וטהֹור יהיה יהיה, .וקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑ יֹום ׁשּבכל קטרת היא ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ

הּמזּבח ויֹום, מֹועד ׁשעל ּבאהל ׁשהּוא .הּפנימי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
‰nL EÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי ּכל ¬∆ƒ»≈¿»»ְֲִֵֶֶַָ

,מקֹום ל לאֹותֹו קֹובעם .אני ְְְֲִָָ

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ אּלא ׁשּלא .לׁשמי ּתעׂשּנה ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äì.øBäè çlîîWExR iM d`xp §ª¨¨¦§¤¦¥
aEAxr FA d`xi `NW `Ed xFdḧ¤Ÿ¥¨¤¦§
dUr cg` FA WIW cvl iM mipeB§¨¦¦§©¤¥©©¨¨
maxrIW mbde mipeBd EAxzi mipnnq©§¨¦¦§©©§¨¦©£©¤§¨§¥
zEOMd iEAxe mipnnQd iEAx cvl cgi©©§©¦©©§¨¦§¦©©
dfi` x`XY mipn g"qe zF`n WlW§¥§¨¦¦¨¥¥¤
mbde DA deW oeBd oi`W FA dPR¦¨¤¥©¨¤¨¤¨©£©
wCwcIWM ok iR lr s` deW didIW¤¦§¤¨¤©©¦¥§¤§©§¥
EPpi` iM liMUi zE`xd zETC WEgA§©¨¥©§¦¦¥¤

,xFdh df zE`ivn iExw Fpi`e cg` oeB̈¤¤¨§¥¨§¦¤¨
Exn` dflxFdh gNnnKf WExR ¨¤¨§§ª¨¨¥©

zErvn`A WOn cg` oeB d`xIW¤¥¨¤¨¤¤¨©¨§¤§¨
n`aE oO` dUrn zaxrYdzErv ©©£Ÿ¤©£¥ª¨§¤§¨

:xzFiA dTC DzFidel dxez ¡¨©¨§¥
(æì.äNòz øLà úøèwäåx`Azi §©§Ÿ¤£¤©£¤¦§¨¥

l"f mdixaC iR lr(.'e mW)Exn`W ©¦¦§¥¤¨¤¨§
dide DYpMznA oTzn mFi lM minkg£¨¦¨§©¥§©§ª§¨§¨¨

FxnF` `Ede ,qipknxW` zxhTde ©§¦§§§©§Ÿ¤£¤

dUrYxWkdA FpWIX dn lM WExR ©£¤¥¨©¤¤§§¤§¥
EUrz `l DYpMznA 'd ziA dUrn©£¥¥§©§ª§¨Ÿ©£
:zxM aIg dpn ivg mHtnd Ycnl `d̈¨©§¨©§©¥£¦¨¤©¨¨¥

.eNòú àìgixdl `NW ENt` WExR Ÿ©£¥£¦¤Ÿ§¨¦©
`weC zxka la` e`lA xEq`̈§¨£¨§¨¥©§¨
gixdl i`pY mWx `l dfle ,gixdl§¨¦©§¨¤Ÿ¨©§©§¨¦©
Wpr FA xiMfdW wEqRA `N` df wEqtA§¨¤¤¨©¨¤¦§¦Ÿ¤

:zxMgl dxez ¨¥



yz`נ ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h oey`x meil inei xeriy

(çì)úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
:åénòîñ ¥«©¨«

i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
:äãeäé ähîì§©¥¬§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑ ּבצלאל מלאכּתי,לעׂשֹות .את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ּדברים ∑e·˙·e‰.מה מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
הּקדׁש∑Ú„·e˙.ׁשּלמד  .רּוח ֶַָ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:äëàìî-ìëa§¨§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון "חרׁש(ישעיה : «¬…∆ְְָָָֻ
אבנים  ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָחכם",

'נּגר' קרּוי עץ וחרׁש 'אמן', ∑lÓÏ‡˙.קרּוי ְֵַָָָָָָָ¿«…

לעׂשֹות  ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָלהֹוׁשיבּה
ועביּה האבן מֹוׁשב למּדת .הּמׁשּבצת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

(å)Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

:Eúéeö øLà-ìk úà¥−¨£¤¬¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ חכמה ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר אׁשר ועֹוד ּכל את "ועׂשּו , ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

צּוית". ִִִ

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ Ïk ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.íLá éúàø÷ äàøoEkIW ilE` §¥¨¨¦§¥©¤§©¥
mWe FnWA oiprd fnx E`xIW xnFl©¤¦§¤¤¨¦§¨¦§§¥

,eizFa`l`lvA,l`l lv dUrWoA £¨§©§¥¤¨¨¥¨¥¤
ixE`,Fl xF` xW`l mFwn dUrWoA ¦¤¨¨¨©£¤¤
xEgoern oixFg ipA l`xUi dUrW¤¨¨¦§¨¥§¥¦¥£Ÿ

l"f mxnF`M lbrd(`"pt x"eny)wEqRA ¨¥¤§§¨©¨

mdl lgnPW lMl zEcr zEcrd oMWn¦§©¨¥¥©Ÿ¤¦§©¨¤
FnWA xaCd FA mWxPW ixd lbrd oer£Ÿ¨¥¤£¥¤¦§©©¨¨¦§
FxnF` oFkp lr `Fai dfaE .eizFa` mWe§¥£¨¨¤¨©¨§

`Nn`eFf caNn xnFl e"`e ztqFzA ¨£©¥§¤¤¨©¦§©
,dnkgdn i`ln FA siqFn ip` cFr£¦¦§©¥©¨§¨

FxnF`ednkgAilE`e ,dnkg xn` `le §§§¨§¨§Ÿ¨©¨§¨§©

l"f mdixaC iR lr oEkIW(.d"p zFkxA) ¤§©¥©¦¦§¥¤§¨

wEqRA('a l`ipC)oiniMgl `znkg adi ©¨¨¦¥¨¥¨§§¨§©¦¦
inl `N` dnkg ozFp d"awd oi`W¤¥¥¨§¨¤¨§¦
FxnF` `Ede ,'Eke dnkg FA WIW¤¥¨§¨§§§

`Nn`esiqF` FA WIW dnkgA 'Fbe ¨£©¥§§¨§¨¤¥¦
:'Fbe dpEazA oke xzFi FzF`Nnlb dxez §©§¥§¥¦§¨§



ני `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h oey`x meil inei xeriy

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ ׁשם כט)טהֹורזהב על .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְֲִִֵֶ
לפי  מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקרא,

הּכהן ׁשּנאמר  לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
הם  הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואתּֿבגדי
האמּורים  ׁשני, ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדי

מּסעֹות ד)ּבפרׁשת ּתכלת",(במדבר ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבגד  עליהם "ונתנּו ארּגמן", ּבגד עליו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ"ונתנּו

ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". לט)ּתֹולעת "ּומן (לקמן : ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ
ׂשרד  בגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתכלת

ּבבגדי  ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻלׁשרת
אֹו ארּגמן מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכהּנה

ׁשׁש ּבלא ׁשני ‰O¯„.ּתֹולעת È„‚a∑ מפרׁשים יׁש ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ְְִֵָ
ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה ְְְְְֲִֵֵַָָלׁשֹון
ארּמי  לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָואין

ותרּגּום  "קלעים" ׁשל "מכּבר",ּכּתרּגּום ׁשהיּוׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
לצידי"ן  נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ְְְֲֲִִִִַַָָארּוגים

.ּבלע"ז  ְַַ

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
ô :eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשהקטרת לצר ׁשהּוא .ההיכל ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.LãwìmiUrOd lMW itl WExR ©Ÿ¤¥§¦¤¨©©£¦
xq`p `l dWxRA minEWxd̈§¦©¨¨¨Ÿ¤¡©
EN` mixaC 'a zlEf hFicdl mdiUrn©£¥¤§¤§©§¨¦¥
dfl miOQd zxhwE dgWOd onW mdW¤¥¤¤©¦§¨§Ÿ¤©©¦¨¤

mdA xnFl wCwCWcTlmzF` xnFl ¦§¥©¨¤©Ÿ¤©¨
WcTl micgin mdiUrn zpEkYW¤§©©£¥¤§ª¨¦©Ÿ¤
cvl xaCd zpMYn lr dlg dXcTde§©§ª¨¨¨©©§Ÿ¤©¨¨§©
miUrOd lkA oM oi`X dn ,cal FzpEkY§¨§©©¤¥¥§¨©©£¦

Wcw eilr `xw `NW lMW mlFrAW¤¨¨¤¨¤Ÿ¨¨¨¨Ÿ¤
:Wcw Fpi`ai dxez ¥Ÿ¤

(áé.'Bâå 'ä øîàiådOl zrcl Kixv ©Ÿ¤§¨¦¨©©¨¨
o`M xnFl dPW,xn`Ieizi`xe ¦¨©¨©Ÿ¤§¨¦¦

dWn l` 'd xn`Ie Exn`W `YliknA¦§¦§¨¤¨§©Ÿ¤¤¤
ici lr `le K`ln ici lr `l xn`l¥ŸŸ©§¥©§¨§Ÿ©§¥
wEqR dPYWP dn zrcl Kixve ,gilẄ¦©§¨¦¨©©©¦§©¨¨
xnFl oFkp did xzFie oM FA Wxcl df¤¦§¥§¥¨¨¨©

oFW`x xEn`d xAcieA mixaCd©§¨¦§©§©¥¨¨¦
EpziWTn EWiBxdW ilE`e ,dxFYA©¨§©¤¦§¦¦ª§¨¥
KxC lr dlrn oFWl xn`Ie iM Exn`e§¨§¦©Ÿ¤§©£¨©¤¤

FxnF`('b dirWi)dnE aFh iM wiCv Exn` §§©§¨¦§©¦¦©
`lA eil` 'd xn`W dlrOd `id¦©©£¨¤¨©¥¨§Ÿ
ot`A mrHd x`Azi KEnqaE ,irvn ¤̀§¨¦§¨¦§¨¥©©©§Ÿ¤

:xg`bi dxez ©¥
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(âé)-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑ֿאףֿעל ואּתה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

מלאכת  על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי יקל הּמׁשּכן,ּפי אל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני.C‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«

e¯ÓLz È˙˙aL רדּופין ∑‡˙ ׁשּתהיּו אףֿעלּֿפי ∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ
מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוזריזין

ו"רּק"ין  "אּכ"ין מּמלאכת ּכל ׁשּבת למעט מעּוטין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ÌÎÈÈ·e.המׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ

יֹום  את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא
למנּוחה  ה'∑Ú„Ï˙.מנּוחתי אני "ּכי ּבּה, האּמֹות ְְִִָָ»««ֲִִָָֻ

."מקּדׁשכם  ְְִֶַ

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âé.'Bâå øac äzàåFxnF` zrcl Kixv §©¨©¥§¨¦¨©©§
dY`ex`WA xnFl libx Fpi`X dn §©¨©¤¥¨¦©¦§¨

ltM dOl cFr ,e"`e ztqFY mB ,zFvn¦§©¤¤¨¨¨¨©
xnFl,xn`l l`xUi ipA l` xACmbde ©©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ©£©

iM dnExY zWxR zNgzA iYWxRW¤¥©§¦¦§¦©¨¨©§¨¦
xn`l wiRqY `le xAC xnFl Kixv̈¦©©¥§Ÿ©§¦¥Ÿ
mrR xn`l zaY xnFl siqFd o`M ,cal§©¨¦©¥©¥Ÿ©©
Kixv cFr ,dpFW`x xn`l caNn 'a¦§©¥Ÿ¦¨¨¦

FxnF` zrcl,K`FxnF`eizzAWoFWl ¨©©§©§§©§Ÿ©§
llM wxtA EWxC l"f EpizFAxe ,miAx©¦§©¥¨§§¤¤§¨

lFcB(.h"q)zg` dxinW oYl `AW ¨¤¨¦¥§¦¨©©
xg` mFwnaE ,y"ri dAxd zFzAWl§©¨©§¥§¨©¥

(`Ylikn)mixaC `iadl izzAW EWxC §¦§¨¨§©§Ÿ©§¨¦§¨¦
Wxtl d`xpe ,zEaW mEXn mdW¤¥¦§§¦§¤§¨¥
K` zaY zpEM lr cnrp mcwe aEzMd©¨§Ÿ¤©£Ÿ©©¨©¥©©

KxC dlrpe izzAW z`liMUdl mW ¤©§Ÿ©§©£¤¤¤¨§©§¦
x`Azie ,xn`l ztqFze dY`e FxnF`§§©¨§¤¤¥Ÿ§¦§¨¥

l"f EpizFAx Exn`X dn iR lr(.h"kw zAW) ©¦©¤¨§©¥©¨

dlFg ikxvl zAXd z` milNgOW¤§©§¦¤©©¨§¨§¥¤
,dnFCke Wtp gETR lklE dpMq FA WIW¤¥©¨¨§¨¦©¤¤§©¤

FxnF`A fnxX dn `EdeizzAW z` K` §©¤¨©§§©¤©§Ÿ©
xnWl Ll oi`W zE`ivn Wi WExR¥¥§¦¤¥§¦§Ÿ

FxnF`A wCwce ,zAWizzAW z` ©¨§¦§¥§§¤©§Ÿ©
zAW oiA zAW `xwPd lM llkl¦§Ÿ¨©¦§¨©¨¥©¨
x`W oiA mixERMd mFi oiA ziW`xA§¥¦¥©¦¦¥§¨
mB ,mdA zFxEq`d zFk`lnl zFcrFn£¦§¨¨£¨¤©

zAW xg` zAW ENt` zFAxloicr m` §©£¦©¨©©©¨¦£©¦
iYlNg xaM mc` xn`i `l oMqn `Ed§ª¨ŸŸ©¨¨§¨¦©§¦
xYdA `Ed ixd `N` zg` zAW eilr̈¨©¨©©¤¨£¥§¤¥
fnxl oEMzp cFr .dpMQdn `vIW cr©¤¨¨¥©©¨¨¦§©¥¦§Ÿ

l"f EpizFAx ElrdW cg` oipr(:c"t `nFi) ¦§¨¤¨¤¤¡©¥¨

(mipFxg`d)dlFgl EdEcn` m`W `Ede ¨©£¦§¤¦£¨§¤
Fl zFUrl KixSW dpMq FA WIW¤¥©¨¨¤¨¦©£
zAW zk`ln DA WIW drEci d`Etx§¨§¨¤¥¨§¤¤©¨
`N` lNgl `NW mixnF` oi` mini 'g¨¦¥§¦¤Ÿ§©¥¤¨
iR lr s` cIn dUri `N` cg` zAW©¨¤¨¤¨©£¤¦¨©©¦

FxnF` `Ede ,k"r zFzAW 'a oilNgOW¤§©§¦©¨§§
:izzAW z` K ©̀¤©§Ÿ©

ãBòFxnF`A fnxiizzAW z`zzl ¦§Ÿ§§¤©§Ÿ©¨¥
Ll xnF` ip` dOl hErOl mrh©©©¦¨¨£¦¥§
iExw df oi` dlFgd lr zAW lNgYW¤§©¥©¨©©¤¥¤¨
zAW zxinW iExw df dAxc` lENg¦©§©¨¤¨§¦©©¨
xnWiW icM cg` zAW eilr lNg©¥¨¨©¨¤¨§¥¤¦§Ÿ
aEzMd xErWe (my) ,dAxd zFzAW©¨©§¥§¦©¨
zFzAW ExnW KxCd df lr `Ed df itM§¦¤©¤©¤¤¦§©¨

lr dAxddxinW hErn dUrYW ici ©§¥©§¥¤©£¤¦§¦¨
zAW lNgl `Ed xaCd zE`ivnE mdÄ¤§¦©¨¨§©¥©¨
zAW lNgn dY` dfAW dlFgd lr©©¤¤¨¤©¨§©¥©¨
oi`e ,dAxd zFzAW xnWl cg ¤̀¨¦§Ÿ©¨©§¥§¥
`hg mc`l mixnF` oi` dfA mixnF`§¦¨¤¥§¦¨¨¨£Ÿ
xaFrA `weC iM ,Lxag dMfIW liaWA¦§¦¤¦§¤£¤§¦©§¨§¥
DzF`M FciA zAW lNgnE dxar£¥¨§©¥©¨§¨§¨

Exn`W(.'c zAW)xEPYA zR wiAcd ¤¨§©¨¦§¦©©©
oi` df lr dzin aIge zAW lNgW¤¦¥©¨§©¨¦¨©¤¥
dxn` dlFg la` 'Ek `hg Fl mixnF`§¦£Ÿ£¨¤¨§¨
m` l`xUi Kln ceC ENt` lNg dxFY¨©¥£¦¨¦¤¤¦§¨¥¦
xaCdn rpnPde lNgi Fcil xaCd oOCfi¦§©¥©¨¨§¨§©¥§©¦§¨¥©¨¨
,e"g l`d zevnA lflfn `N` df oi ¥̀¤¤¨§©§¥§¦§©¨¥

xn` xnbemkipiaE ipiA `ed zF` iM §¨©Ÿ¤¦¦¥¦¥¥¤
,zAW oi` xnFW oi` m` oM m`e WExR¥§¦¥¦¥¥¥©¨

FxnF`ezrclricFdl 'd mMgzp o`M §§¨©©¨¦§©¥§¦©
zXcTn dlFcB l`xUi Wtp zXcTW¤§ª©¤¤¦§¨¥§¨¦§ª©
hEWR xace df ipRn dgcp dGW zAW©¨¤¤¦§¤¦§¥¤§¨¨¨
,lFcBd ipRn dgcPd `Ed ohTdW `Ed¤©¨¨©¦§¤¦§¥©¨

FxnF` `EdezrcldY` dfA WExR §§¨©©¥¨¤©¨
lCBzi mkWCwn 'd ip` iM rcFi¥©¦£¦§©¦§¤¦§©©

:KxAzi FnW WCwzie§¦§©©§¦§¨©
é"Løåzk`ln hrnl K` WxR l"f §©¦¥¥©§©¥§¤¤

`NW oMWOd,zAWA didY ©¦§¨¤Ÿ¦§¤§©¨
hErOd zErnWOW `N` zn` eixacE§¨¨¡¤¤¨¤©§¨©¦
oiPn mB ,EPOn uEg `le zAWA `Ed§©¨§Ÿ¦¤©¦©¦
zk`ln EUrIW zrCd lr dlri©£¤©©¨©¤©£§¤¤

oi`e ,hrnl KxvdW zAWA oMWOd©¦§¨§©¨¤ª§©§©¥§¥
lr biVdlE zFWwdl df WExtA EpzpEM©¨¨¥§¥¤§©§§©¦©
miWCwnd i"Wx ixaC hxtaE miWExRd©¥¦¦§¨¦§¥©¦©§ª¨¦
EpMxclE .miIg midl` ixaC EN`e EN`e§¥§¥¦§¥¡Ÿ¦©¦§©§¥

FxnF`A 'd zpEM zrcl liMUpdY`e ©§¦¨©©©¨©§§§©¨
xAC'd fnxW cvl `id dpEMdW 'Fbe ©¥§¤©©¨¨¦§©¤¨©

df hErnE zAW zxinWA cg` hErn¦¤¨¦§¦©©¨¦¤
dWn l`e ciBI dn EdUrn rcFp `lŸ©©£¥©©¦§¤¤
Wxtn azkA `le FzpEaY dR lrA xn`̈©§©¤§¨§Ÿ¦§¨§Ÿ¨
miwTfn dixaC dNrzYW EpzxFY iM¦¨¥¤¦§©¤§¨¤¨§ª¨¦
zF`e zF` lke zFxEtq dizFIzF`e§¦¤¨§§¨§
DA cqi xW`M zF`ltpe zFkld zcBn©¤¤£¨§¦§¨©£¤¨©¨
mipR miraWA dAx dnkgA oFc`d̈¨§¨§¨©¨§¦§¦¨¦
aizp lke zFaizp `"le mipt` drAx`e§©§¨¨¢¨¦§§¦§¨¨¦
l"f mxn`n cnlE `ve ,oiliaW dOkA§©¨§¦¦§¥§©©£¨¨

(h"it x"cna)'Fbe mitl` zWlW wEqRA©¨§¤£¨¦§
Ll WIW `N` ,hrEn `xwnA lMde§©Ÿ§¦§¨¨¤¨¤¥§
dxFYA miwECwce zFWxC WIW zrcl̈©©¤¥§¨§¦§¦©¨
mxiMdl `xap mc` lM zaFg mdW¤¥©¨¨¨¦§¨§©¦¨
oi`W Wie zFkld mdA WIW mixaC mde§¥§¨¦¤¥¨¤£¨§¥¤¥
LAl LgTi l`e ,mc` lM zaFg mdÄ¤©¨¨¨§©¦¨£¦§
dM dUri dOl midl`d iptl xAcl§©¥¦§¥¨¡Ÿ¦¨¨©£¤Ÿ

dn milrdl eicarlmdnkg zFOlrY ©£¨¨§©£¦¥¤©£ª¨§¨
,Wxtn azkA xaC lM ricFd `ledPd §Ÿ¦©¨¨¨¦§¨§Ÿ¨¦¥

mixaC md iM Lipir gkpl LzaEWY§¨§§Ÿ©¥¤¦¥§¨¦
xn`On cnlE `ve ,xtq mliki `NW¤Ÿ¨¦¥¥¤§¥§©¦©£©

EpipFncw(d"kt p"xca`)m` mixnF` EidW ©§¥¤¨§¦¦
wiRqn Fpi` 'Ek milieB miriwxd Eidi¦§¨§¦¦§¦¦¥©§¦
EPOn xQg `le FAxn cnNX dn aYkl¦§Ÿ©¤¨©¥©§Ÿ¦¥¦¤
,eilr xn` FcinlY oke mIdn dRh¦¨¥©¨§¥©§¦¨©¨¨
EppFc` lFcB `xwOA xWi fEnx lMde§©Ÿ¨¤©¦§¨¨£¥
hrEn `xwn azM xW` zFpEaY axe§©§£¤¨©¦§¨¨
mi`xaPA gM oi`X dn rinWd FaE¦§¦©©¤¥Ÿ©©¦§¨¦
lr mc` midl` `xA mFIn aYkl¦§Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦¨¨©
xqnp lMde zFxFCd lM sFq cr ux`d̈¨¤©¨©§©Ÿ¦§©
azMA xn`W cvl dfle ,ipiqA dWnl§¤§¦©§¨¤§©¤¨©©§¨
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(ãé)íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑יׁש והתראה אם התראה ∑ÎÂ¯˙‰.עדים ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`p dR lraE zAW zxinWA hErn¦¦§¦©©¨§©¤¤¡©
lrAW dxFY `ide hErOd zpEM dWnl§¤©¨©©¦§¦¨¤§©
l`xUil xnFl dWnl 'd dEv dfl dR¤¨¤¦¨§¤©§¦§¨¥
mrinWdl FricFd xW` mixaCd zpEM©¨©©§¨¦£¤¦§©§¦¨
daFg `Ed df xaC iM l`xUi mr lkl§¨©¦§¨¥¦¨¨¤¨

FxnF` `Ede ,lMl rinWdldY`e §©§¦©©Ÿ§§§©¨
xAcl dY` siqFY aYkOd caNn WExR¥¦§©©¦§¨¦©¨§©¥
mEzQd xn`Od zpEM dR lrA mdl̈¤§©¤©¨©©©£¨©¨
zxinWA hirnOX dn `EdW¤©¤©§¦¦§¦©

:zFzAXd©©¨
äæåFxnF` `Edl`xUi ipA l` xAC §¤§©¥¤§¥¦§¨¥

xn`lzpEM mdl xAC WExR ¥Ÿ¥©¥¨¤©¨©
xn`Od iM FA Ll iYWxRX dn xn`Od©©£¨©¤¥©§¦§¦©©£¨
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xW` zAW `Ed oFW`x zAW iM rAv`A§¤§©¦©¨¦©¨£¤

:FpFAWgl dUFr¤§¤§
ãBòFxnF` KxC lr dvxif"l ziW`xA) ¦§¤©¤¤§§¥¦

(`"iWExR xaCd z` xnW eia`e§¨¦¨©¤©¨¨¥



נה
- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dfA dpEMde ,`Fai izn dRvnE oiYnn©§¦§©¤¨©¨§©©¨¨¨¤
gxh xacM zAXd didi `NW zFEvl§©¤Ÿ¦§¤©©¨¦§©Ÿ©
`vnE oFvxd zk`ln zripn cvl§©§¦©§¤¤¨¨§Ÿ
zEnlWA FA gnUl oikixv `N` ,utgd©¥¤¤¨§¦¦¦§Ÿ©¦§¥
oiYnn didi cinze xaCA utge oFvxd̈¨§¨¥©¨¨§¨¦¦§¤©§¦

FxnF`e ,`Fai izn dRvnEz` zFUrl §©¤¨©¨§§©£¤
zAXdzevn utgM dpEMd llWl ©©¨¦§Ÿ©©¨¨§¨¥¦§©

bPrzi xW` bprlE sEBd rFBxnl zAXd©©¨§©§©©§Ÿ¤£¤¦§©¥
`le zAXd zevn zIUr cvl `N ¤̀¨§©£¦©¦§©©©¨§Ÿ

:zFWBxOd zilkzl§©§¦©ª§¨
ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxi`nFi) ¦§¤©¤¤§¨¨

(`"tlr lgn siqFdl KixSW¤¨¦§¦¦Ÿ©
riBIW xg` dk`lOn rpOl `le WcTd©Ÿ¤§Ÿ¦¨©¦§¨¨©©¤©¦©
oikdl Kixv `N` zAXd mFi uvFpzie§¦§¥©©¨¤¨¨¦§¨¦
z`xwl ozgM `vie zAW zXcwA Fnvr©§¦§ª©©¨§¥¥§¨¨¦§¨
riBIW cr xOWnE aWFi didie dNM©¨§¦§¤¥§©¥©¤©¦©
miUrn mIwl WExR FzFUrl zAXd©©¨©£¥§©¥©£¦

FxnF`A dvxi cFr .FA oikixSdzFUrl ©§¦¦¦§¤§§©£
zAXd z`lr lgn siqFOX dn iM ¤©©¨¦©¤¦¥Ÿ©

`vnpe zAW FzFxwl 'd miMqi WcTd©Ÿ¤©§¦¦§©¨§¦§¨
zFrW iM WOn zAW dUFr Wi`d df¤¨¦¤©¨©¨¦¨
lg mdW '` mFIn zFrW mbe 'e mFIn¦§©¨¦¤¥Ÿ

:zAW mzF` miUFr l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦¨©¨
ãBòF` KxC lr dvxil"f mxn(`"it x"a) ¦§¤©¤¤§¨

mNkl d"awd iptl zAW dxn`̈§¨©¨¦§¥§ª¨
xn` bEf oA Yzp `l ile bEf oA Yzp̈©¨¤§¦Ÿ¨©¨¤¨©
zAXd iM dPd ,k"r 'Eke l`xUi ixd Dl̈£¥¦§¨¥§¦¥¦©©¨
FpETze zEnlXd ihxRn '` hxR xqg̈¥§¨¦§¨¥©§¥§¦
`Ede ,l`xUi EdExnWIW ici lr `Ed©§¥¤¦§§¦§¨¥§

FxnF`,zAXd z` l`xUi ipA ExnWe §§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨
mrH dnzAXd z` zFUrloETY oFWl ©©©©£¤©©¨§¦

`vnpe zAW lW EdUrn oTzi dfAW¤¨¤§ª©©£¥¤©¨§¦§¨
:bEf oA Fl¤

ãBòzAXd z` xnWl KixSW dvxi¦§¤¤¨¦¦§Ÿ¤©©¨
EPOn oiA lg xaC FA didi lal§©¦§¤§©Ÿ¥¦¤
dOA il iC mc` xn`i `le zlEGdn oiA¥¥©©§ŸŸ©¨¨©¦©¤
lNgzi m`e FlNgn Fnvr xnWPX¤¦§Ÿ©§¥©§§¦¦§©¥
didIW Kixv `N` KkA dn zlEGdn¥©©©§¨¤¨¨¦¤¦§¤
xnFXW FnM lNgzi lal FzF` xnFW¥§©¦§©¥§¤¥
lCYWIW df xcB llkaE FqCxtE FPB©©§¥¦§©¨¥¤¤¦§©¥
bbFW xaC Fcil `Fai lal xnWl¦§Ÿ§©¨§¨§©¥
l"f mxnF` KxC lr zAW FA lNgzIW¤¦§©¥©¨©¤¤§¨

(.`"i zAW)lke xPd xF`l `xwi `l ©¨Ÿ¦§¨§©¥§¨
zAW lNgzi lal zFxinXde mibiQd©§¨¦§©§¦§©¦§©¥©¨

:mdilr xEhR `EdW zE`ivnA ENt £̀¦¦§¦¤¨£¥¤
ãBòFf dxinW ziPWn iM xnFl dvxi¦§¤©¦§ª¥§¦¨

iM devOd zFxinW x`W lMn¦¨§¨§¦©¦§¨¦
`Ede ,dIUr xcbA zaWgp Ff dxinW§¦¨¤§¤¤§¤¤£¦¨§

FxnF`ExnWe'FbezFUrlLNW ixd §§¨§§©££¥¤§

ilE`e ,dIUr dxinWl `xFTW Liptl§¨¤¤¥¦§¦¨£¦¨§©
l"f mdixaC iR lr `Ed mrHd iM¦©©©©¦¦§¥¤

Exn`W(:h"l oiWECw)xar `le mc` aWi ¤¨§¦¦¨©¨¨§Ÿ¨©
devn dUFrM xkU Fl oipzFp dxar£¥¨§¦¨¨§¤¦§¨
Fcil dxar d`AA `xnBA dEcinrde§¤¡¦¨©§¨¨§¨¨£¥¨§¨
WCwnd mFIA ok FnkE ,k"r xar `le§Ÿ¨©§¥©©§ª¨
zFk`ln lW Fcil dxar d`A LN oi ¥̀§¨¨£¥¨§¨¤§¨
eiptl mipOCfn zr lkA iM dfM̈¤¦§¨¥¦§©§¦§¨¨
mirAx`dn dAxd zFk`ln§¨©§¥¥¨©§¨¦
ihxtaE xAgnd ihxtA mdizFclFze§§¥¤¦§¨¥©§ª¨¦§¨¥
mc`dW xMnnE gTn ihxtaE lEXAd©¦¦§¨¥¤©¦§¨¤¨¨¨
oi`A mipOCfnE mFId lM mdA libẍ¦¨¤¨©¦§©§¦§¥
mdl aWgi dfl mdn xnWp `Ede xRqn¦§¨§¦§¨¥¤¨¤¥¨¥¨¤

:devn dUFrM§¤¦§¨
ãBòlr dEve mcTW zFidl dvxi¦§¤¦§¤¨©§¦¨©

`xaQd `FaY zAXd zxinW§¦©©©¨¨©§¨¨
lhFp `Ed dPd zAW xnFXd lMW xnFl©¤¨©¥©¨¦¥¥

xn`e 'd dEv dfl ,zAW xkUExnWe §©©¨¨¤¦¨§¨©§¨§
l`xUi ipAl`xUi ipA `weC WExR §¥¦§¨¥¥©§¨§¥¦§¨¥

mEW `le zAW zxinWA mpWIW md¥¤¤§¨¦§¦©©¨§Ÿ
mYxnWE xn` `l dfle ,oFWle dO ª̀¨§¨§¨¤Ÿ¨©§©§¤
lr zFEvl `AW rnWp didi f`W¤¨¦§¤¦§¨¤¨§©©
ipAn uEg llWl `A `Ede dxinXd©§¦¨§¨¦§Ÿ¦§¥
`Ede ,zAW ExnWi `NW l`xUi¦§¨¥¤Ÿ¦§§©¨§

l"f mxn`n(:g"p oixcdpq)aIg zaXW iFB ©£¨¨©§¤§¦¤¨©©¨
mzxdf`e aEzMd mhrn ixdW dzin¦¨¤£¥¦£¨©¨§©§¨¨¨

:mzzin `id Ff¦¦¨¨
ãBòKxCd df lr dvxiipA ExnWe ¦§¤©¤©¤¤§¨§§¥

zAXd z` l`xUiWExR ¦§¨¥¤©©¨¥
`weC e`le zg` zAW ENt` ExnWIWM§¤¦§§£¦©¨©©§¨©§¨
mYrcA EniMqi m` mB `N` ExnWi m ¦̀¦§§¤¨©¦©§¦§©§¨
FxnF` `Ede ,zAXd zevn zFUrl©£¦§©©©¨§§

zAXd z` zFUrlmdilr dlrn ©£¤©©¨©£¤£¥¤
df itkE ,mzxcl EUr EN`M aEzMd©¨§¦¨§ŸŸ¨§¦¤
zg` zAW ENt` xnXW l`xUi Wi ¦̀¦§¨¥¤¨©£¦©¨©©
Fl dlFrd xkVn Fl oiMpn oi` znE¥¥§©¦¦¨¨¨¤

mlFr zFxFcl xnFW did m`:(`Ylikn) ¦¨¨¥§¨§¦§¨

ãBòwEqRA EpnCwdX dn itl dvxi¦§¤§¦©¤¦§©§©¨
lNgl 'd dEv iM izzAW z` K ©̀¤©§Ÿ©¦¦¨§©¥
x`A o`M ,Wtp gETR liaWA zAW©¨¦§¦¦©¤¤¨¥¥
dxinXA zAW hrnzp `l iM aEzMd©¨¦Ÿ¦§©¥©¨©§¦¨
KxrA la` l`xUi ipA KxrA `N ¤̀¨§¥¤§¥¦§¨¥£¨§¥¤
xB didIW mbd m"EMr zFigdl mzlEf¨¨§©£©£©¤¦§¤¥
oMYqpe zFvn raW xnFXW aWFY¨¤¥¤©¦§§¦§©¥
zAW l`xUi lNgi `l zen zpMq©¨©¨¤Ÿ§©¥¦§¨¥©¨

FliaWA,(a"t zAW zFkld m"Anx)`Ede ¦§¦©§¨¦§©¨§
FxnF`l`xUi ipa ExnWezEni lal §§¨§§¥¦§¨¥§©¨
,mdnzAXd z`zxdf` cvl WExR ¥¤¤©©¨¥§©©§¨©

KxCd df lr F` EdElNgi `N` ,zAW©¨¤¨§©§©¤©¤¤

dfe lNgl df Liptl l`xUie zAW©¨§¦§¨¥§¨¤¤§©¥§¤
zAXd lNgzie l`xUi xnWY zEnl̈¦§Ÿ¦§¨¥§¦§©¥©©¨

mrHde `l oinnr la`z` zFUrl £¨£¨¦Ÿ§©©©©£¤
zAXdxiYn ip` mrH dn mElM WExR ©©¨¥§©©©£¦©¦

`Ed eilr zAW lNgl Llz` zFUrl §§©¥©¨¨¨©£¤
mzxcl zAXdzg` zAW eilr lNg ©©¨§ŸŸ¨©¥¨¨©¨©©

m"EMr la` dAxd zFzAW xnWIW icM§¥¤¦§Ÿ©¨©§¥£¨©
:`l zAW ipA mpi`W¤¥¨§¥©¨Ÿ

BàiYxn` izni` KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¥¨©¨©§¦
KxrA ENt` l`xUi Wi` xnWl Ll§¦§Ÿ¦¦§¨¥£¦§¥¤

`weC zAW cFaMzFUrlmc`A WExR §©¨©§¨©£¥§¨¨
in la` zFUrl cEnr xcbA FpWIW¤¤§§¤¤¨©££¨¦
zAWl riBi `le mEwi `l i`CEW¤©©Ÿ¨§Ÿ©¦©§©¨
ElirFi EN` zF`EtxW mbd FxnWl§¨§£©¤§¥¦
:zAW eilr lNgi `l minil F` zFrWl§¨§¨¦Ÿ§©¥¨¨©¨

ãBòl"f mdixaC iR lr dvxi(.`"l d"x) ¦§¤©¦¦§¥¤
FNMW mlFr `xwp `Ad mlFrW¤¨©¨¦§¨¨¤ª

cFr Exn`e ,zAW(d"kt x"eny)zAW lEwW ©¨§¨§¨©¨
xn` dfl ,DNM dxFYd lM cbpMExnWe §¤¤¨©¨ª¨¨¤¨©§¨§

zAXd z` l`xUi ipAmrHdezFUrl §¥¦§¨¥¤©©¨§©©©©£
mdlzAXd z`dPMzOd mlFrd WExR ¨¤¤©©¨¥¨¨©¦§©¤

`Ede ,zFxFC ixFcl FA EidIW zAW mWA§¥©¨¤¦§§¥§
FxnF`mzxcloi`W dGd mlFr llWl §§ŸŸ¨¦§Ÿ¨©¤¤¥

,zFxFcl DA mIw mc`dmlFr zixA ¨¨¨©¨¨§§¦¨
zAW xnFWl dzExM zixA WExR¥§¦§¨§¥©¨

:oFilr mlFr lgpIW¤¦§©¨¤§
ãBòl"f mdixaC iR lr x`AzidviA) ¦§¨¥©¦¦§¥¤¥¨

(.f"hd`A zAW mFiAW Exn`W¤¨§¤§©¨¨¨
FxnF`A fEnxM l`xUil dxzi dnWp§¨¨§¥¨§¦§¨¥¨¨§§

,WtpIe zaW`NW mlrPd cFq `Ede ¨©©¦¨©§©¤¡¨¤Ÿ
l"f mxnF`M zFO`l 'd EdNB(mW) ¦¨¨ª§§¨¨

izFxirde ,EdpiricF` `l dxzi dnWp§¨¨§¥¨Ÿ¦¦§©£¦¦
`xnBA EWwdX dOA xaC lW FpEtvA¦§¤¨¨©¤¤¦§©§¨¨
`l m`W zFO`l zAW zrcFd lr©¨©©¨¨ª¤¦Ÿ
zAW Exn`e Dlr EWprl `l EdpircF`¨¦§Ÿ¥¨§©¨§¨§©¨
EdpircF` `l dxzi dnWp EdpircF`¨¦§§¨¨§¥¨Ÿ¨¦§
dprhA E`Fai `l dOle dWwe ,k"r§¨¤§¨¨Ÿ¨§©£¨
dnWp mricFn did m` Exn`ie oM mB©¥§Ÿ§¦¨¨¦¨§¨¨
EWprl `le zAW oilAwn Eid dxzi§¥¨¨§©§¦©¨§Ÿ¥¨§
EpizFAx EnMgzp dfl iM d`xpe ,dilr̈¤¨§¦§¤¦¨¤¦§©§©¥

Exn`e l"f(:'i zAW)'Eke daFh dpYn §¨§©¨©¨¨¨§
N` df xaC oi` iM WExRdpYn xcbA ` ¥¦¥¨¨¤¤¨§¤¤©¨¨

xkU Dpi`e FOrl zzl 'd dSxzp xW £̀¤¦§©¨¨¥§©§¥¨¨¨
oi` iM xMfPM zFO`d dprhA E`FaIW¤¨§©£¨¨ª©¦§©¦¥
dpYn Epl Yzp `l dOl xnFl KxC¤¤©¨¨Ÿ¨©¨¨©¨¨
ElAw xaM iM `vnY cFr ,Epgp` mB©£©§¦§¨¦§¨¦§
mcw zAW zxinW mdilr l`xUi¦§¨¥£¥¤§¦©©¨Ÿ¤
WFpr dYrnE ,dxzi dnWp zpizp§¦©§¨¨§¥¨¥©¨¨
Epipire zAXd lr zFO`d lM EWpri¥¨§¨¨ª©©©¨§¥¥



yz`נו ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(æé)úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò íéîé̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

ñ :Lôpiå úáL éòéáMä©§¦¦½¨©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑'נֹופׁש' לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב 'נפׁש', לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא
ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי הּמלאכה, מ)מּטרח ייעף (ישעיה "לא : ְִִִֶַַַָָָֹֹ

ּפעלֹו וכל ייגע" מנּוחה ּבמאמר ולא הכּתיב , ְְְְְֲֳִִִַָָָָָֹ
לׂשּבר  לׁשמע לעצמֹו? יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

ß xc` f"i ipy mei ß

(çé)éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−
:íéäìû òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçìª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְֵָָֻֻ
הּמׁשּכן  מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, רּבים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָימים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום ְְִִִַַַַָָָהּלּוחֹות,
והּוקם  הּמׁשּכן, ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ְְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָליׂשראל,

ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאחד
ימים  ּבארּבעים היה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹוצּוּוי
מההר  רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים,
צּוּוי  ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹעׂשּו
יׂשראל  ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכן

‰È‡יז  ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dnÚיח  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÈÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Efnx dxzid Ff dnWp oipre ,zF`Fx§¦§¨§¨¨©§¥¨¨§
daFh dpYn mxnF`A EpizFAx DnFwn§¨©¥§§¨©¨¨¨
`xwPd mFwn `Ed rEcie ifpB ziaA§¥§¨©§¨©¨©¦§¨
oFilr mlFr zpigA `EdW KlOd ifpB¦§¥©¤¤¤§¦©¨¤§
`xTY dfle `id mW DAvgn Ff dnWpE§¨¨©§§¨¨¦§¨¤¦¨¥
mWM DnW zAWe mxnF`M zAW©¨§§¨§©¨§¨§¥
mlFr `xwPW `id EPOOW mlFrd̈¨¤¦¤¦¤¦§¨¨

zAW FNMW(.`"l d"x)FA oi` df mlFre ¤ª©¨§¨¤¥
`N` FA mdixacM `A `l eilre oFaSr¦¨§¨¨Ÿ¨§¦§¥¤¤¨
wigxdl 'd dEv dfle ,dgnUe bprŸ¤§¦§¨§¨¤¦¨§©§¦
lgd zFpigA mzF` lM zAW mFiA§©¨¨¨§¦©Ÿ
lrbY dPdn zg`A iM iEPrde dk`lOd©§¨¨§¨¦¦§©©¥¥¨¦§©
dfle ,Wi` axwA zaXn dnWPd©§¨¨¦¤¤§¤¤¦§¨¤
zFk`ln zxdf` xEQ` xTrW `vnY¦§¨¤¦©¦©§¨©§¨
mxnF`M daWgnA mdW 'd x`A zAW©¨¥¥¤¥§©§¨¨§§¨

(.b"i dviA),dxFY dxq` zaWgn zk`ln ¥¨§¤¤©§¤¤¨§¨¨
xEq` lg lW xEAC ENt`e(:b"iw zAW) ©£¦¦¤Ÿ¨©¨

aizkC(g"p dirWi)xAce Lvtg `FvOn ¦§¦§©§¨¦§¤§§§©¥
dnWp ztqFY cvl lMde ,xaC̈¨§©Ÿ§©¤¤§¨¨
mlFr xcqM diptl zFUrl dpFilrd̈¤§¨©£§¨¤¨§¥¤¨
'd deSX dn `Ede ,EPOn d`AW¤¨¨¦¤§©¤¦¨

FxnF`AzAXd z` l`xUi ipa ExnWe §§§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨
zilkze zAW z`xwPd dnWp WExR¥§¨¨©¦§¥©¨§©§¦
FnXW mlFr zbVd `id Ff dxinW§¦¨¦©¨©¨¤§

FxnF` `Ede ,zAW,zAXd z` zFUrl ©¨§§©£¤©©¨
mc` biVIW ihlgd rpnPd on iM rcze§¥©¦¦©¦§¨¤§¥¦¤©¦¨¨
zErvn`A zlEf oFilrd mlFrl zFlr£¨¨¨¤§©§¤§¨

,dGd mlFrA FzFidA EPOn spr zbVd©¨©¨¨¦¤¦§¨¨©¤
zpigA l`xUi EbiVi `l m` dfle§¨¤¦Ÿ©¦¦§¨¥§¦©
xcbA cnrl zlki mdA oi` Ff dnWp§¨¨¥¨¤§Ÿ¤©£Ÿ§¨¥

FxnF` `Ede .oFilrzAXd z` zFUrl ¤§§§©£¤©©¨
z` mkl EUrY FzErvn`AW WExR¥¤§¤§¨©£¨¤¤
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ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמרּצים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל".
ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב:
איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו
"קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמלּמד
ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאּתכם"

להבין) וקל ּכתיב "∑B˙lÎk.ּבנזקין, ּככּלתֹו" ְְְִִִַָָ¿«…ְְִַָ
ׁשּלא  לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחסר,

ללמד  יכל אחר:היה ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻ
הן  קּׁשּוטין, וארּבעה ּבעׂשרים מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמה
צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהאמּורים

ספרים  וארּבעה ּבעׂשרים ּבקי ‡Bz.להיֹות ¯a„Ï∑ ְְְְְְִִִִֶַָָָָ¿«≈ƒ
הּמׁשּפטים"החּקים  ׁשּב"ואּלה a„Ï¯.והּמׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈

Bz‡∑,הּגבּורה מּפי ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ƒְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
יחד וׁשֹונין וחֹוזרין  ׁשניהם ההלכה ∑ÁÏ˙.את ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָÀ…

ּכתיב," ׁשוֹות ׁשהיּולחת" .ׁשּתיהן ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּכתיב, יח)לחת לא, ּבּפסּוק (רש"י ְְִֵֶֶַָָָֹֻ
האבן" לחֹות את ל יב)"ואּתנה כד, ּכן (משפטים ּגם ּכתיב ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֻ

לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם א חסר, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ"לחֹות"
מעלת  את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּכאן

("ּכתּובים אלקים הּלּוחֹות חסר,ּבאצּבע ּכתיב יׁש ּומּדּוע ,(" ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ
ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּתיהן ׁשּמׁשמעּותֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

"ׁשוֹות  ׁשהם הּמֹוכיח ּדבר אלקים , לאדם מעׂשה ּכי ," ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבצמצּום. ּכל־ּכ לדּיק ְְְְִִֵֶַָָָאי־אפׁשר

áì(à)øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä ìäwiå|-äNò ©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì|Léàä äLî ¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑:וכן אחּור, לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ
רכּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכי (שם , ְִִִֵַַָֹ

יֹום  ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, מׁשה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשעלה
יֹום  ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ׁשׁש ּבתֹו ּבא, ְְֲִִִֵֵֶָָאני

ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין מן - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעלה
עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום ְְְֲִִִִֵֵֵַָָארּבעים
ּבי"ז  ארּבעים יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשהרי
והראה  העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבתּמּוז,

ÔÓא  ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ Lk˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈
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מת  וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמּות
מת  להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמׁשה,

ּבאּו ׁשּכבר ּכדאיתא מׁשה, וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּבת פט)ּבמּסכת אּלא .(דף טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרי  חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבּיֹום
"וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד ְֱֳִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

עֹולֹות" וּיעלּו eÈÙÏ.מּמחרת eÎÏÈ ¯L‡∑ ֲֳִַַָָ¬∆≈¿¿»≈
להם  אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְִ

אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹּדמּות
הׁשמים  רקיע ı¯‡Ó.ּבאויר eÏÚ‰ ¯L‡ ְֲִִִַַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑לנּו מֹורה ּבּה.והיה נעלה אׁשר הּדר ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָ
לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין .עּתה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָ
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הּפסּוק  על ז"ל חכמינּו מאמר את מבארת ׁשחסידּות ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ...ּכפי
על־ידי־ ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא אדם", ּבני על עלילה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"נֹורא
ׁש"לפעמים  ׁשּזה - הראׁשֹון) (ּבאדם ּבֹו" נתלה ׁש"עלילה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָזה
מּׁשּום  זה הרי וּיחטא" האדם על ּדיצר־הרע הרע ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגֹובר

זה". לחטא להביאֹו הּיצר־הרע עליו הסיתּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁש"מלמעלה
לענין  ּוכלל ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּכן
ׁשהּקּב"ה  זה ּבגלל רק ּבא הענין וכל חס־וׁשלֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחטא
הכי  לעלּיה יׂשראל ּבני את להביא רצה הּגדֹול ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבחסּדֹו
נתלה  "עלילה לכן מּצד־עצמם), מּמּצבם (למעלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָּגדֹולה
"ּברגע  ּׁשּנאמר מה על־ּדר) ׁשעה לפי ירידה ונעׂשית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבֹו"
להביא  ּבכדי עינים), למראה (רק ּובחיצֹונּיּות ("עזבּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹקטן
(ּכנגד  קטן לרגע עלּיה רק ולא ,ּבער ׁשּלא העלּיה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּגלּות, אחריה ׁשאין נצחית עלּיה אּלא ,("עזבּתי קטן ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"רגע
אין  עד עלּיה אחר עלּיה עלּיֹות, עֹוד מתו ּספֹות - ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָואדרּבה

ּבצּיֹון". אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכּו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹקץ,
לבני  ּבנֹוגע הרי עלּיה, צר היא ירידה ׁשּכל לּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנֹוסף
הּדר אּלא ירידה, אינּה לאמיּתתּה עצמּה הּירידה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל

.ּבער ׁשּלא יֹותר נעלית ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹלעלּיה
עץ־הּדעת) חטא (שּבדגמת העגל לחטא ּבנֹוגע ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻועל־ּדר־זה
ליּתן  אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו ׁש"לא ּבּגמרא, ּכּמפרׁש -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹותֹו ראּויין יׂשראל היּו "לא לבעלי־ּתׁשּובה", ּפה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּפתחֹון
ּפה  ּפתחֹון ליּתן ּכדי כּו' היתה הּמל "ּגזרת אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה",

ְְֲֵַָלבעלי־ּתׁשּובה".

(á)øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

i"yx£ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ הּנׁשים' ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ
הּדבר  יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדים
מעל  ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּובתֹו

ליחיד,∑e˜¯t.עצמן  'ּפרק' מּגזרת צּוּוי, לׁשֹון ְַָ»¿ְְְִִִִֵַָָ
'ּבר' מּגזרת 'ּברכּו' .ּכמֹו ְְְִִֵַָָ

„„‰·‡ב  ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙·e ÔBÎÈa ÔBÎÈL È„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wiå.ïøäà ìò íòä ìäzrcl Kixv ©¦¨¥¨¨©©£Ÿ¨¦¨©©
FxnF` mrh,oxd` lrm`e ©©§©©£Ÿ§¦

mrd ldTIe xnFl Fl did eil` xAcl§©¥¥¨¨¨©©¦¨¥¨¨
iM xnFl oEki ilE` ,oxd` l` Exn`Ie©Ÿ§¤©£Ÿ©§©¥©¦

FBxdl eilr EldwpmEw Exn`Ie'Fbe ¦§£¨¨§¨§©Ÿ§§
Exn` l"fxe ,'Fbe e`l m`e(.'f oixcdpq) §¦¨§§©©¨§©§¤§¦

,Epxacl zF`d LN dfe xEgl EbxdW¤¨§§§¤§¨¦§¨¥
xEg zbixd dxFYA fnxp `NW mrhe§©©¤Ÿ¦§©©¨£¦©
dxFYA xMp FnEXx x`Xi `NW icM§¥¤Ÿ¦¨¥¦¦¨©¨
ipA mr cFaM lr qg 'de mlFr zFxFcl§¨©¨©§©§¥
`N` lbrd dUrn aYkp `le l`xUi¦§¨¥§Ÿ¦§©©£¥¨¥¤¤¨
mdl mixnF` xEAv `hg m`W mrhl§©©¤¦¨¨¦§¦¨¤
mzaEWY dlATzPW xEAv lv` KNM©¥¥¤¦¤¦§©§¨§¨¨

mW xEn`M m`hg lr(.'d f"r)iM ilE`e ©¤§¨¨¨¨§©¦
xn`X dOn xEg zbixd dxFYd dfnẍ§¨©¨£¦©¦©¤¨©
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i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת לׁשֹון «ƒ¿»¿ְְְְִֶַַָָ
הם  נמצאּו דיׁשקריי"ר מאזניהם, מּנזמיהם, מפרקים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

ÈÓÊ.ּבלע"ז  ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, ט)ּכמֹו :(לעיל ְַַ∆ƒ¿≈ְְְִִֵ
העיר  מן העיר", את ."ּכצאתי ְִִִִֵֶָָ
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ּדעקבתא  ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיתא
הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ְְְִִִִֶַָָּדמׁשיחא,

את  "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבדֹור
הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים - ּבאזניהם" אׁשר הּזהב  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹנזמי
הּמׁשּכן  ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת רצּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ּוסמּוכין  הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו ְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹנאמר

קדמּו. ׁשהּנׁשים הינּו, ְְֲִֵֶֶַַָָאליהם".
הּקּב"ה  להן ׁש"נתן אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי איתא זה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
האנׁשים", מן יֹותר ראׁשי־חדׁשים מׁשּמרֹות ׁשהן ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָׂשכרן...
ּדנהיגי  "נׁשי ּפסחים מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
טֹוב  (מנהג מנהג" ּדירחא, יֹומא עבידּתא... למיעבד ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּדלא

לקּימֹו. ׁשּצריכים ְְְִִֶַהּוא),
ּתלמידי־חכמים  ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו
ׁשהּנׁשים  העּובדה מתּבּטאת ׁשּבזה - לנׁשֹותיהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנׁשמעים
ּדעקבתא  ּבדרא הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול הּמדּבר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבדֹור

האנׁשים. מה־ּׁשאין־ּכן ּכדבעי, התנהגּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדמׁשיחא)
"ּתֹורה" אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרי

הֹוראה: מּלׁשֹון -ְִָָ
על־ידי  להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשנן
ׁשאר  וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָהּבעלים,
־וכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד טפלים, הם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהענינים

הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ְְְִִֵֶֶַַַָּדֹולרים
לדעת  צריכֹות ׁשהּנׁשים - לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
הּוא  ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּדֹורנּו
צריכה  האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, מׁשּכן. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
נתינת־מקֹום  ׁשּתהיה להניח ולא מׁשּכן, - מהּבית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹות

"ע  הּזהב".עבּור גל ֲֵֶַָָ
צריכים  ּכסף ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָּכלֹומר:
ּבתקף  לעמֹוד האּׁשה צריכה - יהדּות ׁשל ענין על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלוּתר
להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹולצעק:
זה  ּבבית ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיּוכל
על  לוּתר אי־אפׁשר - ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאתּגּלה

יהדּות! ׁשל ְֲִִֶַָענינים
ּכסף  הּזהב", "עגל עם ּיהיה מה היא הּׁשאלה מאי, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
עבּור  היא הּכסף ׁשל הּתכלית ּובכן: - הענינים וכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּופרנסה
נֹוספים  ּכאׁשר ואילּו ּולבּוׁשים; ּוׁשתּיה אכילה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָהֹוצאֹות
עבּור  ּבהם מׁשּתּמׁשים אזי - רצּויה ׁשאינּה ּבדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדֹולרים
ועבּור  ("טעקסעס"), "מּסים" ועבּור רחמנא־ליצלן, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָרֹופאים,
להרויח  ׁשּלא היה מּוטב אׁשר עגמת־נפׁש. ׁשל ענינים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאר
הּקּב"ה  אּלא עגמת־הּנפׁש, ּתהיה ׁשּלא ּובלבד אּלּו, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּדֹולרים
ׁשקטים  חּיים ׁשּיחיּו ּבאֹופן ההצטרכּות ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָיּתן

ְִִּובריאים.
האּבן  ("זיי הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכׁשם
לאפר  ונעׂשה ּוטחנּוהּו ׂשרפּוהּו הּזהב ׁשעגל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹויסּגעפירט")
היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל (ּבעזרתן נבנה הּמׁשּכן ואילּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָועׁשן,
ׁשּקרׁשי  ּבאֹופן והּמקּדׁש) הּמׁשּכן ּבבנּית לסּיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהראׁשֹונֹות
על  ׁש"אתחזיאּו וׁש' ר' ק' מאֹותּיֹות ׁשּנעׂשּו (אף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּכן
לעתיד־לבא  עד לעֹולם, וקּימים עֹומדים ּביׁשא") ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹסטרא

ז"ל), חכמינּו ּבמדרׁשי ְְְְֲִִִֵֵַָָ(ּכדאיתא
הּדֹור  ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכמֹו־כן
הינּו הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההּוא,
ואדרּבה, יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָההׁשּתחואה
מׁשּכן  מּבּתיהן לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים, הּכסף את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלנּצל

הּׁשכינה, להׁשראת ְְְְִִַַַָָָּומקּדׁש
האּׁשה  ּבריא, הּבעל ,הּמצטר ּבכל מאּומה חסר לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואז
מגּדלים  וׂשמחה ּבריאּות ּומּתֹו ּבריאים, והּילדים ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָּבריאה
נעׂשים  והם טֹובים, ּולמעׂשים לחּפה לתֹורה הילדים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻאת
ּדֹור  העמידּו ׁשהּנׁשים מצרים ּביציאת ּכמֹו - ה'" ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָ"צבאֹות
א־לי  "זה ואמרּו ים־סּוף ּבקריעת הּקּב"ה את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכירּו

ְְֵַואנוהּו".
ׁשל ּבידן מׁשּכן וכאמּור, מּביתּה ּתעׂשה אחת ׁשּכל הּנׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ויהיה  וׂשמח, חי ּבריא, הּבית יהיה ׁשאז להּקּב"ה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומקּדׁש
וילדיהן  ּבעליהן עם יחד - יזּכּו ועל־ידי־זה ּבגלּוי, אלקּות ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבֹו
אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לקראת ּבקרֹוב ליל -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

Ècג  ‡·‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô¯‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È„e‡·¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn` mBmkizpaE mkipA mkiWp`NW ©¨©§¥¤§¥¤§Ÿ¥¤¤Ÿ
lM zErvn`aE mNM lr adf giPdl§©¦©¨¨©ª¨§¤§¨¨

xn` mB ,dn onf EaMrzi dfE`iade ¤¦§©§§©¨©¨©§¨¦
il` ,gilW ici lr EglWY `le WExR¥§Ÿ¦§§©§¥¨¦¥¨

Fnrhe ,mkci lr `le izlEfl `le§Ÿ§¨¦§Ÿ©©§¤§©£
FA oi` miAx ici lr dUrPd xaCW¤¨¨©©£¤©§¥©¦¥
mde zvw aMrzi cigi ici lre aEMr¦§©§¥¨¦¦§©¥§¨§¥
zlEf mi`pYd lM EUre EaMrzp `lŸ¦§©§§¨¨©§¨¦©

l"f` minfPd(`nEgpY)miWPd Evx `NW ©§¨¦©§¨¤Ÿ¨©¨¦
`NW icM mdNW z` E`iade§¥¦¤¤¨¤§¥¤Ÿ

:aMrzdlb dxez §¦§©¥



yz`ס ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(ã)ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤
ìà älà eøîàiå äëqîýéEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑,ּפנים ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְִִֵֵַָ

סּודר, לׁשֹון - 'ּבחרט' קׁשירה, לׁשֹון 'וּיצר' ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהאחד:
ג)ּכמֹו והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות ה): ב :(מלכים ְְְְֲִִִַָָ

'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וּיצר
ׁשחֹורצין  הּצֹורפין אמנּות ּכלי – ּבחרט צּורה. ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָלׁשֹון
אֹותּיֹות  החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו ְְְְִִֵֵֵַָָוחֹורטין

ּכמֹו ּופנקסין, ח)ּבלּוחֹות ּבחרט (ישעיה עליו "ּוכתב : ְְְְְִִֶֶָָָֹ
ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָאנֹוׁש",
ּבזהב  ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי הּוא זּיּוף, ְְְְֳִִִֶָָָלׁשֹון
ניי"ל  ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, ְְִִִֵֶַַאֹותיֹות

חֹותמֹות  עלֿידֹו ּומזּיפין Ï‚Ú.(גראבשטיכל), ְְִַַָָ≈∆

‰ÎqÓ∑ מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון «≈»ְְְִִֵֵֶַַָָָ
ּבכׁשפים. ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָערבֿרב

ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשם היה מיכה אֹומרים, ּבנין ויׁש ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָ
ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתמע
ׁשל  ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" עלה ׁשֹור! "עלה ְֲֲֲֲֵֵֶֶַֹמׁשה:

הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו העגל יֹוסף ויצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
קא) קכ"ה ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין אחר: ּדבר מּתכת. לׁשֹון «≈»ְֵֶֶַַָָ

מּסכה  ׁשל ּכגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב ‡l‰.קנטרין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ≈∆
EÈ‰Ï‡∑ ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ולא ¡…∆ְֱֱִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

והם  אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשעלּו
אחריו  יׂשראל את הטעּו ואחרּֿכ .ׁשעׂשאּוהּו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ

(ä)ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
:øçî ýåýéì âç øîàiå©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו ׁשהיה ««¿«¬…ֱִֶֶֶַַַָָ
קו) אֹוכל (תהלים ׁשֹור "ּבתבנית ׁשהצליח עׂשב",: וראה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הי ׂשטן,מעׂשה  לגמרי ולא לדחֹותם ּפה לֹו Ô·iÂ.ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ«ƒ∆

ÁaÊÓ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ ולא ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֹ
ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קדם מׁשה יבא ׁשּמא ְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּיֹום,
אהרן, ראה הרּבה ּדברים רּבה': ּב'וּיקרא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּומדרׁשֹו

d„·ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ã.ìâò eäNòiådUrPW xEarA WExR ©©£¥¥¤¥©£¤©£¨
aizkC `Ed F`UrW `l Fci lrwEqR) ©¨Ÿ¤£¨¦§¦¨

(c"kgwNW cvl F` .dGd lbrd `vIe©¥¥¨¥¤©¤§©¤¨©
EgiPIW mMgzp `le Fcil mcIn adGd©¨¨¦¨¨§¨§Ÿ¦§©¥¤©¦

mditWM lHal ux`A adGda"g xdf) ©¨¨¨¨¤§©¥¦§¥¤Ÿ©

(.a"vw:dUrOd aEzMd eilr dlrd¤¡¨¨¨©¨©©£¤
éäìà älà eøîàiåøLà ìàøNé E ©Ÿ§¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥£¤

.'BâåzEWRHd on`i Ki` dWw §¨¤¥¥¨¥©¦§
micAkpe miAx drC xFcl zExrAde§©©£§¥¨©¦§¦§¨¦
didi Ele ,'Fbe Lidl` dN` mnFcl xnFl©§¥¥¤¡Ÿ¤§§¦§¤
sEXM dUrn zErvn`A lbrd xACW¤¦¥¨¥¤§¤§¨©£¥¦

l"f mxn`nM(`nEgpY)df ok iR lr s` §©£¨¨©§¨©©¦¥¤
zEcr cirdl la` xaC FA aWgl lirFi¦©£Ÿ¨¨£¨§¨¦¥
oFkPd ok` ,`l ,`ivFOd `Ed dGW xwW¤¤¤¤©¦Ÿ¨¥©¨
ENB EN` mdixacA dAxc` iM `Ed¦©§©¨§¦§¥¤¥¦
Dl` miUFre miegYWn mpi`W mYrC©§¨¤¥¨¦§©£¦§¦¡Ÿ©
EpEMzpe mixvn ux`n m`ivFOdl `N ¤̀¨§©¦¨¥¤¤¦§©¦§¦§©§
zEdl`d zpigA FA oikdl df xEAcA§¦¤§¨¦§¦©¨¡Ÿ
wlgl dcFard didze `ivFOd `EdW¤©¦§¦§¤¨£¨§¥¤
wlgde lMl micaFrM md ixde lMdn¥©Ÿ©£¥¥§§¦©Ÿ§©¥¤
gTPdl dpri `Ede mdiptl KlFd did̈¨¥¦§¥¤§©£¤§©¦¨
`ld iM zExfl mdipirA did `le ,EPOn¦¤§Ÿ¨¨§¥¥¤§¨¦£Ÿ

iM `N` lrOn Dl` wlg mc`A Wi¥¨¨¨¥¤¡Ÿ©¦©©¤¨¦
mIwzOd oiOn Dpi` FzaMxdW cvl§©¤©§¨¨¥¨¦¦©¦§©¥
EnMgzpe ,midl`d l` aEWY gExd̈©¨¤¨¡Ÿ¦§¦§©§
xacA oFilr gM KiWndl xaCd zFUrl©£©¨¨§©§¦Ÿ©¤§§¨¨
mdiptl cinY iEvn didie mIwzOd©¦§©¥§¦§¤¨¨¦¦§¥¤
xW` 'Fbe 'd ikp` Exwr `l mlFrlE§¨Ÿ¨§¨Ÿ¦§£¤
Exn` `N` mixvn ux`n Liz`vFd¥¦¥¤¤¦§©¦¤¨¨§

,dN`xn` dfl iM ilE`eLElrdoFWl ¥¤§©¦¨¤¨©¤¡§
,e"g oFilrM oFYgY gkl fnxl miAx©¦¦§Ÿ§Ÿ©©§§¤§
dUre miAx minbR EnbR df zErvn`aE§¤§¨¤¨§§¨¦©¦§¨¨

wEqR WExtA oIre ,mihtW mdA 'd('g) ¨¤§¨¦§©¥§¥¨
ipirA d`xpe .'Fbe KxCd on xdn Exq̈©¥¦©¤¤§§¦§¤§¥©
zErHd lr EniMqd l`xUi lM `l iM¦Ÿ¨¦§¨¥¦§¦©©¨
milEwWE Egn `l wlge mdn wlg `l ¤̀¨¥¤¥¤§¥¤Ÿ¦§¦
gM mdA did `l wlge xaCA Eid̈©¨¨§¥¤Ÿ¨¨¨¤Ÿ©

mxnF` wECwCn dPde ,zFgnlLidl` ¦§§¦¥¦¦§§¨¡Ÿ¤
df Ep`ivFd 'Fbe Epidl` e"g Exn` `le§Ÿ¨§¡Ÿ¥§¦¨¤
Wie mNkl df Exn` mdn zvw iM ciBi©¦¦§¨¥¤¨§¤§ª¨§¥
EpizFAxe ,wiCvd `NW Wie wiCvdW¤¦§¦§¥¤Ÿ¦§¦§©¥

Exn` l"f(a"nt x"eny)ElrW ax axrW ¨§¤¥¤©¤¨
xnFl gxkdaE ,miUFrd md l`xUi mr¦¦§¨¥¥¨¦§¤§¥©©
dUrn zrWA EniMqd `l l`xUi iM¦¦§¨¥Ÿ¦§¦¦§©©£¤

EUr dOd mB ixd EniMqd m`W¤¦¦§¦£¥©¥¨¨
mbe dxf dcFarA zlrFR daWgOdW¤©©§¨¨¤¤©£¨¨¨§©
l`xUi zEllM EWprp df lre Egn `lŸ¦§©¤¤¤§§¨¦§¨¥
`lW mAl 'd ogAW zlkid ihrn zlEf©§¨¥©§Ÿ¤¤¨©¦¨¤Ÿ
md xaCA minqxtnde rxd xg` dhp̈¨©©¨©§©§ª§¨¦©¨¨¥

dUrPW xg` dPde ,iel ipAlbrd §¥¥¦§¦¥©©¤©£¨¨¥¤
Erh l`xUIn wlgW xnFl gxkdA§¤§¥©©¤¥¤¦¦§¨¥¨

aizkC eixg`(g"k wEqR)mrd on lRIe ©£¨¦§¦¨©¦Ÿ¦¨¨
gxkdaE Wi` itl` zWlWM¦§¤©§¥¦§¤§¥©

FxnF`n oaEOM Eltp l`xUIOWwEqR) ¤¦¦§¨¥¨§©¨¥§¨

(f"k,Faxw z` 'Fbe eig` z` Wi` Ebxde§¦§¦¤¨¦§¤§Ÿ
l`xUIn wlgW xnFl gxkdA oM m ¦̀¥§¤§¥©©¤¥¤¦¦§¨¥
micrA dxf dcFar Ecar̈§£¨¨¨§¥¦

:d`xzded dxez §©§¨¨
(ä.ïøäà àøiå`lR xaC d`x WExR ©©§©£Ÿ¥¨¨§©¤¤

FkilWd `l` xaC dUr `l iM¦Ÿ¨¨¨¨¤¨¦§¦
:Fnvrn lbrd `vie W`Ä¥§¨¨¨¥¤¥©§

.åéðôì çaæî ïáiåeiptl oaIe xn` `le ©¦¤¦§¥©§¨¨§Ÿ¨©©¦¤§¨¨
FcFakNW rnWp didi f`W gAfn¦§¥©¤¨¦§¤¦§¨¤¦§
`N` lbrl gAfOd dUr `l `Ede dUr̈¨§Ÿ¨¨©¦§¥©¨¥¤¤¨
ixaclE ,mFwOl FzpEke F`Ur eiptl§¨¨£¨§©¨¨©¨§¦§¥

xdGd(.b"vw a"g)iM oFkp lr oM mB oEki ©Ÿ©§ª¨©¥©¨¦



סי `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy
מֹוכיחם  ׁשהיה אחֹותֹו ּבן חּור וזהּוראה והרגּוהּו, ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָ

בינה)"וּיבן לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ועֹוד מזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ואמר, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹראה
מביא  זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָועֹוד

ּבבת  עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָצרֹור
ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

ּבא  מׁשה ּכ ּובין ּכ Ï‰'.ּבין ‚Á∑ היה ּבלּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ
הּמקֹום  את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח .לּׁשמים, ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 176 'nr e jxk y"ewl t"r)

oMWnA WnWl oxd` xYid¥¤©£Ÿ§©¥©¦§¨

לפניו  מזּבח וּיבן אהרן ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֽוּירא
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש ה. (לב, ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוקׁשה,
ב) קט, א(מנחות לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ואם־ּכן ,ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ׁשמׁש הרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻּבפֹועל
ְִַָּבמׁשּכן?

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש את (בפרשת אלי הקרב "ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּתגמר  לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹאהרן
הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ּדהינּו הּמׁשּכן. ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמלאכת

"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על ֲִֵַַַָָֹהּוחל
היה  לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה,
יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹאהרן
ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא הּוא אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש,

.ּבכ נפסל אינֹו ְְֲִֵַַָָָָלעבֹודה־זרה,

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
ô :÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, .הּׂשטן ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ∑ ׁשּנאמר ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ

לט) ׁשּנאמר (בראשית ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק :ְְְֱִִִֶֶֶַַָ

ב) ב אף (שמואל לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו :ְְֲִִֵַַַָָָָ
חּור  נהרג .ּכאן ֱֶַָ

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

gAfOd Fl dide uEg `ilti lal dUr̈¨§©©§¦§¨¨©¦§¥©
xn`e ,dzin iaIgn lkM xq`nlbg §©£¨§¨§ª§¥¦¨§¨©©

xgn 'dlFzpEke drXd zFgcl oEMzp ©¨¨¦§©¥¦§©¨¨§©¨¨
idl`l dzid eixacA FYaWgnE©§©§¦§¨¨¨§¨¥Ÿ¥
mW `Ed df mW iM zn` l`xUi¦§¨¥¡¤¦¥¤¥
iYWxRX dnl oM mB l`xUie ,cgind©§ª¨§¦§¨¥©¥§©¤¥©§¦
'dn mzpEn`e mzaWgn dxwrp `l iM¦Ÿ¤¤§¨©§¨¨¨¤¡¨¨¥
zgwl EvxW `N` EpEki eil`e zn ¡̀¤§¥¨§©§¤¨¤¨¨©©
xaC oi` mdiptl didIW EPOn wlg¥¤¦¤¤¦§¤¦§¥¤¥¨¨

:oxd` ixacA mYrcl zEICbpe dxez ¤§¦§©§¨§¦§¥©£Ÿ
(å.'Bâå úøçnî eîékLiådOl dWw ©©§¦¦¨¢¨§¨¤¨¨

dWBxd `Ed KExA 'd dUr `lŸ¨¨¨©§¨¨
xnFl cInE skY lbrd dUrn zrWA¦§©©£¥¨¥¤¥¤¦¨©
xarW xg` cr LOr zgW iM cx dWnl§¤¥¦¦¥©§©©©¤¨©
ElrdW xg` zxgnlE dUrOd mFi©©£¤§¨¢©©©¤¤¡
ciRwn did m`W cFre ,minlWE zFlFr§¨¦§¤¦¨¨©§¦
cx dWnl xnFl cInE skY xaCd lr©©¨¨¥¤¦¨©§¤¥
midl`l dgiaf icil mi`A Eid `l 'Fbe§Ÿ¨¨¦¦¥§¦¨¥Ÿ¦
eil` xn` mcTW xnFl oi`e ,mixg £̀¥¦§¥©¤Ÿ¤¨©¥¨
,s` oFxg aiWdl aMrzp dWOW `N ¤̀¨¤¤¦§©¥§¨¦£©
Fl EegYWIe xn`p ,'d ixacA ixdW¤£¥§¦§¥¤¡©©¦§©£
xg` Eid eixaCW Ycnl `d Fl EgAfIe©¦§§¨¨©§¨¤§¨¨¨©©
Exn`W mbde ,dUrOd zxgnl EgaGW¤¨§§¨¢©©©£¤©£©¤¨§

l"f(:'c f"r)Eid `lmiiE`x l`xUi Ÿ¨¦§¨¥§¦
`hg m`W `N` 'Eke dUrn FzF`l§©£¤§¤¨¤¦¨¨

cEOll FpWi ok iR lr s` 'Eke xEAv¦§©©¦¥¤§§¦
xEAcAW migaFf Eid `l m` mB df¤©¦Ÿ¨§¦¤§¦
dElAw ixd Lidl` dN` Exn`W oFW`x¦¤¨§¥¤¡Ÿ¤£¥¦§¨
zvw Epxn`W mbde ,Dl`l mdilr£¥¤¥Ÿ©©£©¤¨©§§¨
mixnF`dlE mNM `le oM Exn` mdn¥¤¨§¥§Ÿª¨§¨§¦
ErnW mipR lM lr ,Exn` md ax axr¥¤©¥¨§©¨¨¦¨§
mihrEOdW xnFl gxkdaE ,mNM EwzWe§¨§ª¨§¤§¥©©¤©¨¦
miAxnd Eid m`W EniMqd `NW `Ed¤Ÿ¦§¦¤¦¨©§ª¦
z` mibxFde mdilr micnFr Eid̈§¦£¥¤§§¦¤
miAxnd ixd oM m`e oM mixnF`d̈§¦¥§¦¥£¥©§ª¦

:axr oiCn miaIgzn¦§©§¦¦¦¨¥
äàøðå'd xn`e mcTW cvl iM xnFl §¦§¤©¦§©¤¨©§¨©

mirAx` aWi mW iM dWnl§¤¦¨¥¥©§¨¦
zFgENd Fl oYi mirAx`d xg`e mFi§©©¨©§¨¦¦¥©

l"f mxn`nM(.h"t zAW)WWa iM wEqRA §©£¨¨©¨©¨¦¥
lEaBd mFiA zFrW WW E`AW dWn¤¤¨¥¨§©§
'dn Fl xn`p iM Ycnl `d 'n lW¤¨¨©§¨¦¤¡©¥
Fl xn` `l oM lr xW` 'n aWi mXW¤¨¥¥£¤©¥Ÿ¨©
mFi 'Od mcw xdd on zcxl dWnl 'd§¤¨¤¤¦¨¨Ÿ¤©
,xdd on Kl eil` xn` f`e mtFq cr©¨§¨¨©¥¨¤¦¨¨
df itkE ,FnFwnA EPWxt` cx FxnF`e§§¥£¨§¤¦§§¦¤
rxd l`xUi dUrnA 'd WiBxdW mbd£©¤¦§¦§©£¥¦§¨¥¨©
xaC df lM mr oxd` lr mldTd zrn¥¥¦¨£¨©©£Ÿ¦¨¤§©
,mlFrl mEwi mFi 'n xn`W Epidl ¡̀Ÿ¥¤¨©¨§¨
zFaWgn 'd aWg `l dOl xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨Ÿ¨©©§¨

zFbdpdA zillM dxiwg Ff ,ElWMi lal§©¦¨§£¦¨§¨¦§©§¨
EpazM xakE ,ei`ExA mr `xFAd©¥¦§¨§¨¨©§

ziW`xA zWxtA('d 'e)minrHdn zvw §¨¨©§¥¦§¨¥©§¨¦
oi` EpiptNX dOaE ,Eplv` mibVOd©ª¨¦¤§¥©¤¤§¨¥¥
iM FCvA Fnrh iM minrHl oikixv Ep`̈§¦¦©§¨¦¦©£§¦¦
zlAwl mFi 'n dWn mW didIW gxkdA§¤§¥©¤¦§¤¨¤§©¨©
'dl zFxYqp minrh Wie zFgENd©§¥§¨¦¦§¨©
mB ,clEd zxivi cbpM Epl zFlbPde§©¦§¨§¤¤§¦©©¨¨©
lMn dxFYd lW zFbxCd ricFdl§¦©©§¨¤©¨¦¨
mini dXWA `xap mlFrd lMW mlFrd̈¨¤¨¨¨¦§¨§¦¨¨¦
xn`nkE mFi 'nl mz`ixA zFgENde§©§¦¨¨§§©£©

`Ig 'xl opgFi iAx(f"n 't x"eny)dn lr ©¦¨¨§¦¨©©
xkn iM mizife minxkE zFcU oaGX¤¨©¨§¨¦§¥¦¦¨©
,'nl oYPd xaC dpwe dXWl oYPd xaC̈¨©¦©§¦¨§¨¨¨¨©¦©§
cvl iM xg` mrh il d`xi cFr¥¨¤¦©©©¥¦§©
ode miIllM mikxC 'c DA Wi dxFYdW¤©¨¥¨§¨¦§¨¦¦§¥
mdW zrcl Ll Wie ,q"CxR oipn¦§©©§¥§¥§¨©©¤¥
mipFilr zFxF` zFbxCd drAx`n¥©§¨¨©§¨¤§¦
dxivi d`ixA zEliv` mWA miPMzOd©¦§©¦§¥£¦§¦¨§¦¨
mlFrA xi`n FxF` hWRd ,dIUr£¦¨©§¨¥¦§©
WxC ,dxivid mlFrA fnx ,dIUrd̈£¦¨¤¤§©©§¦¨§¨
,zEliv`d mlFrA cFq ,d`ixAd mlFrA§©©§¦¨§¨¨£¦
Ll oi`W zFAx minrR EpnCwd xakE§¨¦§©§§¨¦©¤¥§
dxUr DdaB oi`W dXcTA dbxcd©§¨¨©§ª¨¤¥¨§¨£¨¨
mFi 'n mW did dfle 'n Liptl ixde©£¥§¨¤§¨¤¨¨¨



yz`סב ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦ µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑ ּכמֹוקׁשילׁשֹון מב)הּוא, :(בראשית «¿«≈ְְִֹ
קׁשֹות" אּתם לב)∑ŒCÏ¯„."וידּבר רד (ברכות ְִֵַַָָ∆≈ֵ

ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל נתּתי לא ,ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֻֻמּגדּלת
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה  נתנּדה ÁL˙.ׁשעה, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ≈

EnÚ∑","עּמ" אּלא נאמר, לא העם" ׁשחת «¿ְֱִֵֶֶַַָָָֹ
ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹערבֿרב
ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָואמרּת:

.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dzid cg` mFi xqg did m`e minlW§¥¦§¦¨¨¨¥¤¨¨§¨
ikxC mixWie dpigA DzF` dxqg dxFY¨£¥¨¨§¦¨¦¨¦©§¥
oi` dfaE ,miAx minrh Wi cFre ,'d§¥§¨¦©¦¨¤¥
cx Kl wEqRA oIre ,Epidl`l `iWwª§¨¥Ÿ¥§©¥©¨¤¥

:xg` ot`A df xg`Wf dxez ¤©©¤§Ÿ¤©¥
(æ.'Bâå ãø CìxnFl ltMcx Klzg` ¤¥§¨©©¤¥©©

cxIW Fl xnFl zg`e KlIW DtEbl§¨¤¥¥§©©©¤¥¥
Epiid cal cx xnF` did m`e ,FzNcBn¦§ª¨§¦¨¨¥¥§©¨¦
oFWl xn` xdA FzFidl iM mixnF`§¦¦¦§¨¨¨©§

xnF` `Ed oke ,dcixi(c"i h"i lirl)cxIe §¦¨§¥¥§¥©¥¤
dcixi ot` zrcl Kixve ,xdd on dWn¤¦¨¨§¨¦¨©©Ÿ¤§¦¨
lM iM FricFdW ilE`e ,`id dn Ff©¦§©¤¦¦¨
dYrnE l`xUi liaWA dzid Fzlrn©£¨¨§¨¦§¦¦§¨¥¥©¨
dfgOM d`EaPd biVi `l E`hgW¤¨§Ÿ©¦©§¨©©£¤
mFwnA mW iM xWt` F` ,oFW`xd̈¦¤§¨¦¨¦§
oeiM mW cnrl gM FA did `l Fzcinr£¦¨Ÿ¨¨Ÿ©©£Ÿ¨¥¨

lWMWFl xn`X dn `Ede ,xfFrcx ¤¨©¥§©¤¨©¥
oFW`xd mFwOA cnrY `l WExR¥Ÿ©£Ÿ©¨¨¦

mrHdeLOr zgW iM,dz`A mgMOW §©©©¦¦¥©§¤¦Ÿ¨¨¨
zrn oM xnFl Fl did oM m` dWwe§¨¤¦¥¨¨©¥¥¥
cvl m` Lidl` dN` l`xUi Exn`W¤¨§¦§¨¥¥¤¡Ÿ¤¦§©
aIgzY dxf dcFar Ecar l`xUIW¤¦§¨¥¨§£¨¨¨¦§©¥
xnFl Wie ,FA didW xcBn dWn zcixi§¦©¤¦¨¥¤¨¨§¥©
Kix`dl 'd Kxvd dOl cFr xirdA§¨¦¨¨ª§©§©£¦
ixacl mB dnE ,l`xUi oer zrcFd¨©£Ÿ¦§¨¥©©§¦§¥

l"f EpizFAx(:b"n oixcdpq)dUrnA Exn`W ©¥©§¤§¦¤¨§§©£¥
'd z`n xaC rWFdi l`XW okr̈¨¤¨©§ª©¨¨¥¥
dzide mxgA lrFOd in ricFdl§¦©¦©¥©¤¤§¨§¨
oM m` ,Ll ip` xFhlC eil` 'd zaEWY§©¥¨¥¨£¦§¦¥
xnFl Fl did `l EpiptNX dOA o`M̈©¤¤§¨¥Ÿ¨¨©
,l`xUi EUrW mirxd mixaCd dWnl§¤©§¨¦¨¨¦¤¨¦§¨¥
cnFr Fpi`W xaC did mW iM zn` ode§¥¡¤¦¨¨¨¨¨¤¥¥
oi`X dn zFxFhlC dfA Wie zFNBzdl§¦§©§¥¨¤¥¨©¤¥
cnFrW xaC didW df zE`ivnA oM¥¦§¦¤¤¨¨¨¨¤¥

lM mr ,xdd on dWn zcxA zFNBzdl§¦§©§¤¤¤¦¨¨¦¨
zxdhe zEciqgd xFwn KxrA df¤§¥¤§©£¦§¨¢©
ciBi `l wiCv oFWl xgap sqM oFWNd©¨¤¤¦§¨§©¦Ÿ©¦

:dN`d mixaCM©§¨¦¨¥¤
ïëà`l e"g iM `Ed 'd ixaC mrh ¨¥©©¦§¥¦Ÿ

`A ler dUFr lr xhlcl§©§¥©¤¨¤¨
`Ede ,wcSd FpiC wCvl `N` midl`d̈¡Ÿ¦¤¨§©¥¦©¤¤§

dWnl xn`W cvl iMcxLzNcBn ¦§©¤¨©§¤¥¦§ª¨§
Fad`n ziA dMd dn lr xnFl Kxvdª§©©©©ª¨¥§©£
xn` dfle ,Dl` EPcixFi iM FrWR dn©¦§¦¦¤¡Ÿ©§¨¤¨©

LOr zgW iMot` FricFdl eilr lge ¦¦¥©§§¨¨¨§¦Ÿ¤
dcixid dWn aIgzp dilrW dzgWdd©©§¨¨¤¨¤¨¦§©¥¤©§¦¨

'` ,mixaC 'b xCqemdl EUr'a ,'Fbe §¦¥§¨¦¨¨¤§
EgAfIe Fl EegYWIe'b ,'FbedN` Exn`Ie ©¦§©£©¦§§§©Ÿ§¥¤

,dUrnE daWgn xEAC cbpM mde ,'Fbe§§¥§¤¤¦©§¨¨©£¤
xn`e daWgnA ligzdemdl EUrixd §¦§¦§©§¨¨§¨©¨¨¤£¥

EaWg EdE`UrW zrn daWgn©§¨¨¥¥¤£¨¨§
FxnF`A wICX dn `Ede ,dxf dcFarA©£¨¨¨§©¤¦¥§§

,mdlwEqRA iYazMX dn oIre'k lirl) ¨¤§©¥©¤¨©§¦©¨§¥

('b,'Fbe mixg` midl` Ll didi `lŸ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦§
xn` dUrOd cbpMEgAfIe Fl EegYWIe §¤¤©©£¤¨©©¦§©£©¦§§

FlcbpM ,dGn lFcB dUrn Ll oi ¥̀§©£¤¨¦¤§¤¤
xn` xEACdLidl` dN` Exn`Ie'Fbe ©¦¨©©Ÿ§¥¤¡Ÿ¤§

zFpigA 'bA dWn gM WWY df cvlE§©¤¨©Ÿ©¤§§¦
cFnr lkEi `le dnWp gEx Wtp mdW¤¥¤¤©§¨¨§Ÿ©¨
dY` xaC `vFOnE ,dpFW`x dbxcnA§©§¥¨¦¨¦¨¨¨©¨
'b lr l`xUi ExarW mcw iM rcFi¥©¦Ÿ¤¤¨§¦§¨¥©
cFnr lFki dWn did oicr mihxR§¨¦£©¦¨¨¤¨¨
,mbR `ll zx`WPd dpigA zErvn`A§¤§¨§¦¨©¦§¤¤§Ÿ§¨
xEn`dn 'aA F` zg`aE ok `l m`W¤¦Ÿ¥§©©§¥¨¨
'd did `l dcixid hRWnl mrh Wi¥©©§¦§©©§¦¨Ÿ¨¨
mbR mEXn miUrOd lM dWnl dNbn§©¤§¤¨©©£¦¦§©
oi` dYrnE ,EpazMW FnM zExFhlC¥¨§¤¨©§¥©¨¥
zrn cxi `l dOl EpziWwl mFwn̈§ª§¨¥¨¨Ÿ¨©¥¥

Exn`W zrn F` Lidl` dN` mxnF`§¨¥¤¡Ÿ¤¥¥¤¨§
:midl` Epl dUr oxd`lg dxez §©£Ÿ£¥¨¡Ÿ¦

(ç.Cøcä ïî øäî eøñlr x`Azi ¨©¥¦©¤¤¦§¨¥©
mdixaC iR(.'d oiNg)dcFOd Exn`W ¦¦§¥¤ª¦¤¨§©¤

dxFYd lkA xtFkM milENB zcFarA©£©¦¦§¥§¨©¨
FxnF` `Ede ,DNMxW` KxCd on Exq ª¨§§¨¦©¤¤£¤

mziEv.llMA dESX dn lM ixd ¦¦¦£¥¨©¤¦¨©§¨
ãBòl`xUi iM EpWxRX dn itl dvxi¦§¤§¦©¤¥©§¦¦§¨¥

`N` dnlXd 'd zpEn`A mcFr¨¤¡©©§¥¨¤¨
l`n cg` gM mdiptl zFidl EaWg̈§¦§¦§¥¤Ÿ©¤¨¥¥

xn` dfl ,oFilrxW` KxCd on Exq ¤§¨¤¨©¨¦©¤¤£¤
mziEvmiIrvn` zFUr lal WExR ¦¦¦¥§©£¤§¨¦¦

xn` `l dfle ,miIrvn` KxC EUre§¨¤¤¤§¨¦¦§¨¤Ÿ¨©
:mzpEn`A mcFr iM iA ExtM F` iA Ecxn̈§¦¨§¦¦¨¤¡¨¨

.'Bâå íäì eNòmdl EUr mixg` WExR ¨¨¤§¥£¥¦¨¨¤
`vie adGd Epzp md iM lbrd̈¥¤¦¥¨§©¨¨§¨¨
Fnvrn `l iM 'd ricFde ,Fnvrn lbrd̈¥¤¥©§§¦©¦Ÿ¥©§

oxd` xn`nM `vi(c"k wEqR)lbrd `vIe ¨¨§©£©©£Ÿ¨©¥¥¨¥¤
xn`n `Ede dUrn ici lr `N` dGd©¤¤¨©§¥©£¤§©£©

l"f EpizFAx(`nEgpY)qExAnie qEpFi iM ©¥©§¨¦§©§§
:'Fbe EUr̈§

.'Bâå älà eøîàiå(KRd) dOl dWw ©Ÿ§¥¤§¨¤¨¨¦¥
miCwdl Fl didW iEUrd xcq¥¤¤¨¤¨¨§©§¦
oMW dgiaGd mcw Lidl` dN` zxin £̀¦©¥¤¡Ÿ¤Ÿ¤©§¦¨¤¥
'Fbe dN` Exn` oFW`x mFiAW Epivn̈¦¤§¦¨§¥¤§
mdixaC itl dPde ,'Fbe Egaf zxgOnE¦¨¢©¨§§§¦¥§¦¦§¥¤

l"f(a"nt x"eny)miUFrd md ax axrW¤¥¤©¥¨¦
xCqi l`xUi `le lbrd dUrn lM̈©£¥¨¥¤§Ÿ¦§¨¥§©¥
`l l`xUi KxrA oerd zFbxcd aEzMd©¨©§¨¤¨Ÿ§¥¤¦§¨¥Ÿ
zg` dbxcd xn`e ,ax axr KxrA§¥¤¥¤©§¨©©§¨¨©©

,mdl EUrelbr EUr ax axr WExR §¨¨¤¥¥¤©¨¥¤
cFr ,l`xUi Egn `le onvrl dkQn©¥¨§©§¨§Ÿ¦¦§¨¥
Egn `le ax axr Egafe EegYWd¦§©£§¨§¥¤©§Ÿ¦
xzFi dlFcB dbxcd Edfe l`xUi¦§¨¥§¤©§¨¨§¨¥



סג `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּפתח  ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם,

יתּפּלל  ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו ּפתח ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו
יכּלם לא רבה)עליהם .(שמות ְֲֵֵֶַֹ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡ƒ√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dN` WExtA Exn` cFre ,dpFW`xdn¥¨¦¨§¨§§¥¥¤
dWw Ffe l`xUi EwzWe l`xUi Lidl ¡̀Ÿ¤¦§¨¥§¨§¦§¨¥§¨¨
xg`W mrh aEzMd hWR itlE ,mNMn¦ª¨§¦§©©¨©©¤¦¥
zpigA `EdW mbd Lidl` dN` FxnF`§¥¤¡Ÿ¤£©¤§¦©
oiA zrSnn dbxcn `Ede xEACd mbR§©©¦§©§¥¨§ª©©¥
FA WIW cvl dUrOl daWgOd©©§¨¨©©£¤§©¤¥
dlFcB dbxcd df xEAC zpigaA¦§¦©¦¤©§¨¨§¨
xW` mxnF`A mlFrl Dl`l EdElATW¤¦§¥Ÿ©§¨§§¨£¤
ipal dcnzdd ciBi df mrhe ,LElrd¤¡§©©¤©¦©©§¨¨¦§¥
FxCq dfl ,`ltn mbR `Ede mipÄ¦§§¨ª§¨¨¤¦§

.Ff s` Ff `l KxcA dpFxg`Ä©£¨§¤¤Ÿ©
ãBòciBOX dn itl `Ed Fnrh iM d`xp¦§¤¦©£§¦©¤©¦

`l iM gkpl Lidl` zErnWn©§¨¡Ÿ¤§Ÿ¥©¦Ÿ
mixaCd oM m` mixAcnd md l`xUi¦§¨¥¥©§©§¦¦¥©§¨¦
dN` xn`n mirnFXd m` ,md milEwW§¦¥¦©§¦©£©¥¤
`l dfl ,`l F` dfl EniMqd Lidl ¡̀Ÿ¤¦§¦¨¤Ÿ¨¤Ÿ
xg`e ,lbr mdl EUr `N` dNgzA xn`̈©¦§¦¨¤¨¨¨¤¥¤§©©
iM rxtnl dNBzp Fl Egafe EegYWdW¤¦§©£§¨§¦§©¨§©§¥©¦
xg` dfle ,xaCd lr EniMqde ErnẄ§§¦§¦©©¨¨§¨¤©©
xn` ,Fl EgAfIe EegYWIe 'd xiMfdW¤¦§¦©¦§©£©¦§§¨©

dN` Exn`IezwCvd iM xnFl ,'Fbe ©Ÿ§¥¤§©¦©§¨©
dOn `Ed EniMqd mdW xaCd©¨¨¤¥¦§¦¦©

:'Fbe EegYWdXh dxez ¤¦§©£§
(è.'Bâå äLî ìà 'ä øîàiåmrh ©Ÿ¤¤¤§©©

,oipr rvn`A zxg` dxin` cgIW¤¦¥£¦¨©¤¤§¤§©¦§¨
xn`n iM ,iYWxRX dn wiCvdl§©§¦©¤¥©§¦¦©£¨

xn`W oFW`xExq'FbeEUr`l 'Fbe ¦¤¨©¨§¨§Ÿ
dWn zcixil mrh zzl `N` `Ä¤¨¨¥©©¦¦©¤
rbFPX dn xAcl `A eWkre FzbxcOn¦©§¥¨§©§¨¨§©¥©¤¥©

xn` dfl mz`Hg lr l`xUilxn`Ie §¦¨¥©©¨¨¨¤¨©©Ÿ¤
d`A df lrW rnWp did DzlEfe ,'Fbe§§¨¨¨¨¦§¨¤©¤¨¨

:oade xdn Exq zrcFdi dxez ¨©¨©¥§¨¥
(é.éì äçépä äzòåFxnF`dYredvxi §©¨©¦¨¦§§©¨¦§¤

FxnF`A EdSxn `EdW cvldUr`e §©¤§©¥§§§¤¡¤
LzF`xn`Ie mzFNkl EdgiPi dfaE ,'Fbe §§¨¤©¦¥§©¨©Ÿ¤

mbe z`f `id dghad dnE FAlA dWn¤§¦©©§¨¨¦Ÿ§©
dfl ,did `lM Eide ok FnM rx`i eipal§¨¨¤¡©§¥§¨§Ÿ¨¨¨¤

`N` FgiPdl EPOn WTai `NW xn`̈©¤Ÿ§©¥¦¤§©¦¤¨
xn`i `l dWOn dUrIW iFB la` ,dYr©¨£¨¤©£¤¦¤ŸŸ©
EidIW cvl F` ,il dgiPd eil` cFr 'd¥¨©¦¨¦§©¤¦§
`NW FgihaOW F` mMxC miaihn¥¦¦©§¨¤©§¦¤Ÿ
dWn lHai cinze dgiPd cFr Fl xn`iŸ©©¦¨§¨¦§©¥¤
`NW fnx fnx KxcaE .mdilrn dxfB§¥¨¥£¥¤§¤¤¤¤¨©¤Ÿ

eilr dEvdgiPd`le zr FzF`A `N` ¦¨¨¨©¦¨¤¨§¥§Ÿ
cnrIW rcFi dY` xaC `vFOnE ,cinŸ¦¦¨¨¨©¨¥©¤©£Ÿ
ENt` dYre xn`i iM ,dNtzA cInE skY¥¤¦¨¦§¦¨¦Ÿ©§©¨£¦
FxnF` KWnA xar dPde ,rbx xErW lr©¦¤©§¦¥¨©§¤¤§

,dYredNtzA cnr cInE skY dfle §©¨§¨¤¥¤¦¨¨©¦§¦¨
.FR` zFxgl FgiPd `le§Ÿ¦¦©£©

ãBòl"f mdixaC itl dvxi(`"kt x"a) ¦§¤§¦¦§¥¤
,daEWY `N` dYre oi` ,Exn`W¤¨§¥§©¨¤¨§¨
aaFQd lr daEWY dUrIW Fl fnẍ©¤©£¤§¨©©¥
xn`W eixaCn `vi zErHd iM ePOn¦¤¦©¨¨¨¦§¨¨¤¨©
mdl WxR `le ,`A ip` 'n sFql mdl̈¤§£¦¨§Ÿ¥¥¨¤

.Erh dGOW mFi FzF`n cal `EdW¤§©¥¤¦¤¨
ãBòl"f mdixaC iR lr dvxix"eny) ¦§¤©¦¦§¥¤

(a"tax axr zlATW Exn`W¤¨§¤©¨©¥¤©
mdilr 'd miMqd `le dWn cSn dzid̈§¨¦©¤§Ÿ¦§¦£¥¤
xn` dfle ,dWn oFvx zFUrl dSxzpe§¦§©¨©£§¤§¨¤¨©

FlLOr zgWdn `Ede ,ax axr EN` ¦¥©§¥¥¤©§©
FxnF`A fnxXdYrezFUrl eilrW ¤¨©§§§©¨¤¨¨©£

,oEbd iYlA dUrn lr dhxge daEWY§¨©£¨¨©©£¤¦§¦¨
`Fal cizrl xaCd oTzn `Ed iM ilE`e§©¦§©¥©¨¨§¨¦¨

l"f Exn`W(:c"k zFnai)mixB oilAwn oi` ¤¨§§¨¥§©§¦¥¦
l`FB didIW `Ed dWnE giWOd zFnil¦©¨¦©¤¤¦§¤¥

:xaCd oTzie¦©¥©¨¨
.étà øçéå él äçépädWn ike dWw ©¦¨¦§¦©©¦¨¤§¦¤

cnr `l dAxc`e FrpFn did̈¨§§©§©¨Ÿ¨©
iM dWw cFr ,KM xg` `N` dNtzA¦§¦¨¤¨©©¨¨¤¦
`l oicr iM rnWn iR` xgie FxnF`n¥§§¦©©¦©§¨¦£©¦Ÿ
`lde ,s` zFxgA dvFx `Ede FR` dxg̈¨©§¤©£©©£Ÿ
cinY WTan `EdW KxAzi FzCn Ff oi ¥̀¦¨¦§¨©¤§©¥¨¦
dUrOn cnlE `ve ,FqrM WAkl¦§©£§¥§©¦©£¤

cEnlYA `aEdW(.'f zFkxA)iAx xn`W ¤¨©©§§¨¤¨©©¦

'd dSxzPW lFcB odM l`rnWi¦§¨¥Ÿ¥¨¤¦§©¨
`Ed KExA 'd KxA xW` FzkxaA§¦§¨£¤¥¥¨
Ff iM ilE`e ,FqrM z` eingx EWAkIW¤¦§§©£¨¤©£§©¦
mFlXd eilr EpiAx dWn zprh `Ed©£©¤©¥¨¨©¨

FxnF`ALR` dxgi 'd dOloFWl 'Fbe §§¨¨¤¡¤©§§§
lre oicr dxg `NW oeiM WExR cizr̈¦¥¥¨¤Ÿ¨¨£©¦§©
x`Azie .Epidl`l `iWw mipR lM̈¨¦ª§¨¥Ÿ¥§¦§¨¥
xaC iM `Ede xaC lr liMUdA oiprd̈¦§¨§©§¦©¨¨§¦¨¨
oFAlrdn didi s`d WxW iM `Ed rEcï©¦Ÿ¤¨©¦§¤¥¨¤§
oFAlrde oiailrOd itM aNA WBxPd©¦§¨©¥§¦©©£¦¦§¨¤§
WiBxOd zpigal WBxdd riBIW xg`e§©©¤©¦©©¤§¥¦§¦©©©§¦
FztExY didze oFbIde oFaSrd aaFqi§¥¨¦¨§©¨§¦§¤§¨
mwp mwpA cg`d ,mikxC 'An cg`A§¤¨¦§¨¦¨¤¨¦§Ÿ¨¨
xErXl iESx ixacA 'Ad ,aaFQdn¥©¥©§¦§¥¦©¦
dPde ,oFAlrd zcRwd WBxdl wiRqOd©©§¦§¤§¥©§¨©¨¤§§¦¥
Ll oi` xrknd dUrn l`xUi zFUrA©£¦§¨¥©£¤©§Ÿ¨¥§
`Ede ,dGn lFcB oFilr l`l oFAlr¤§§¥¤§¨¦¤§
DzRgA dNM oicr xdn Exq FxnF`§¨©¥£©¦©¨§ª¨¨
WiBxd dPde ,mipEpfl dxd dPde§¦¥¨¨¦§¦§¦¥¦§¦
cr lFcB WBxd FnW dNrzi Epidl ¡̀Ÿ¥¦§©¤§¤§¥¨©
`l iM aWg dcRwdd mvr zngOW¤¥£©Ÿ¤©©§¨¨¨©¦Ÿ
'Adn cg` `EdW iESxd lirFi¦¨¦¤¤¨¥©
KxC zlEf oFAlrd oFa`C oiwigxOd©©§¦¦©£¨¤§©¤¤
`Ed df mB dPd ,EpazMW FnM dnwPd©§¨¨§¤¨©§¦¥©¤
l"f mdixaC iR lr KxAzi EPOn llWnª§¨¦¤¦§¨©©¦¦§¥¤

(a"t x"eny)zF`xl laFq d"awd oi` iM¦¥¥¦§
mlFr ininE ,Fcicie FwiCv xrv©©©¦¦¦¦¥¨

l"f Exn`W EdEprnW(a"lt x"a)`NW §©§¤¨§¤Ÿ
glWEzn zxihR xg` cr lEAn `iad¥¦©©©©§¦©§¤©
iwiCv lM `N` cal glWEzn `le§Ÿ§¤©§©¤¨¨©¦¥

wEqRA fEnxM xFCd(a"k 'f ziW`xA)lM ©¨¨©¨§¥¦¨
Ezn xaM eiR`A miIg gEx znWp xW £̀¤¦§©©©¦§©¨§¨¥

mcwl"f mxn`nM lEAOd z`adxdf) Ÿ¤£¨©©©§©£¨¨Ÿ©

(.e"x `"gxnF` `Ed oke(f"p dirWi)ipRn §¥¥§©§¨¦§¥
rEcie iElB dPde ,wiCSd sq`p drxd̈¨¨¤¡©©©¦§¦¥¨§¨©
xW` z` mlFrd dide xn`W in iptl¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤£¤
FYclFn oCa`A FziA on`p xrhvi¦§©¥¤¡©¥§¨§©©§



yz`סד ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבגּבֹור ּכלּום ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא .מתק ּנא »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

(áé)íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeLµ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑ אחרת מחׁשבה להם התעּׁשת להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.להטיב חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xaCA xYei `le Fl rbFPA xYei KxAzi¦§¨©§©¥©©§Ÿ§©¥©¨¨
oi` iM KxAzi FzF`xaE ,eicicil rbFPd©¥©¦¦¨¦§¦§¨©¦¥
xaC dWOn WTA Fzb`C giPdl mFwn̈§©¦©©£¨¦¥¦¤¨¨
xaCd lr xrhvi lal `Ede ,Fl gEpIW¤¨©§§©¦§©¥©©¨¨
didie FR` zFxgl zE`ivn didi f`e§¨¦§¤§¦©£©§¦§¤
lr dWnl EdSx lFkiake gEx zgp Fl©©©§¦§¨¦¨§¤©

Fl xn`e ,xaCdiFbl LzF` dUr`e ©¨¨§¨©§¤¡¤§§
,lFcBxn` `le lFcB iFbl xnFl wCwC ¨¦§¥©§¨§Ÿ¨©

mbd xnFl lFcB iFB LzF` dUr`e§¤¡¤§¨©£©
iFB LznWp zpigaA dYr od Lpi`W¤¥§¥©¨¦§¦©¦§¨§
dCn LA riRW`e LzF` opFk` ip` lFcB̈£¦£¥§§©§¦©§¦¨
,zFWFcw zFnWp zbltd dAxn daFh¨§ª¨©§¨©§¨§
iM lFcB iFB LOn didie xn` `l dfle§¨¤Ÿ¨©§¦§¤¦§¨¦
.FznWp WxWA Wcg oipA dUrn Kixv̈¦©£¥¦§¨¨¨§Ÿ¤¦§¨

ãBòLzghad dI`e zprh xYql fnẍ©¦§Ÿ©£©§©¥©§¨¨§
xn` dfl ,zFa`l YrAWPW¤¦§©§¨¨¨¨¤¨©

,lFcb iFbl LzF` dUr`emEIwl WExR §¤¡¤§§¨¥§¦
,zFa`l iYghadW lFcB iFB zghad©§¨©¨¤¦§©§¦¨¨
rpnPd on iM dWn lW daEWYd d`aE¨¨©§¨¤¤¦¦©¦§¨
xaCd lr Fxrv Ed`xde Fl giPIW¤©¦©§¤§¨©£©©¨¨

FxnF`AdWn lgiel"f Exn`ezFkxA) §§©§©¤§¨§§¨

(.a"llW mipipr dOke Elig` Fzfg £̀¨¨£¦§©¨¦§¨¦¤
cbpM df FpFw iptl dUr Wtp zExixn§¦¤¤¨¨¦§¥¤§¤¤

FxnF` cbpkE ,il dgiPdiR` xgie ©¦¨¦§¤¤§§¦©©¦
df zlEf iM `A dilrW dprh `idW¤¦©£¨¤¨¤¨¨¦©¤
dfl ,oFAlrd oFavrn gEx zgp 'dl oi ¥̀©©©©¥¦§¨¤§¨¤

xn`LR` dxgi 'd dOldOl WExR ¨©¨¨¤¡¤©§¥¨¨
,s` oFxg `N` xaCl oETY z`vn `lŸ¨¨¨¦©¨¨¤¨£©
iESxd zpigA `Ede Ff Kxcl KNM©¥§¤¤§§¦©¨¦
WEgl Ll WIW dpFW`x dprh ,EpazMW¤¨©§©£¨¦¨¤¥§¨

FxnF` `Ede ,Lipipw lrLOrAoi`e ©¦§¨¤§§§©¤§¥
ca`'a ,dilral `N` dz`vFd xW` £¥¨¤¨¦§¨¤¨£¤¥¨

'b ,LzEdl` dnqxRzp mdici lredOl §©§¥¤¦§©§§¨¡Ÿ§¨¨
,mixvn Exn`i'cmdxa`l xkf,'Fbe Ÿ§¦§©¦§Ÿ§©§¨¨§

mipFkp minrhE mixaC Ll Wi dfaE¨¤¥§§¨¦§¨¦§¦
ciA dzlre ,iESxd zpigal miwiRqOd©©§¦¦¦§¦©¨¦§¨§¨§©

dprHd dWn'd mgPIezaY fnxie ,'Fbe ¤©©£¨©¦¨¥§§¦§Ÿ¥©
mgPIegp iM zgp oFWlE dngp oFWl ©¦¨¤§¤¨¨§©©¦¨

mgp df zErvn`nE Fl didW fbxd swYŸ¤¨Ÿ¤¤¨¨¥¤§¨¤¦©
:df xg`W wEqRA oIre ,'Fbe lr`i dxez ©§§©¥©¨¤©©¤

(àé.'Bâå äøçé 'ä änìmdixaC iR lr ¨¨¤¡¤§©¦¦§¥¤
l"f(a"nt x"eny)ax axrW Exn`W¤¨§¤¥¤©

FxnF` `Ede ,lbrd z` EUr calwEqR) §©¨¤¨¥¤§§¨

('fgxkdA l"f mdixaclE ,LOr zgW¦¥©§§¦§¥¤§¤§¥©
l`xUi lM lr dcRwdd dzidW xnFl©¤¨§¨©©§¨¨©¨¦§¨¥
dWn zpEM didi df itkE ,Egn `NW¤Ÿ¦§¦¤¦§¤©¨©¤

FxnF`A,dOloeiM iM ,zrnWPd dprh §§¨¨©£¨©¦§©©¦¥¨
iE`x oi` mizigWOd md ax axrW¤¥¤©¥©©§¦¦¥¨
mbde ,l`xUi mdW FOrA FR` dxgIW¤¤¡¤©§©¤¥¦§¨¥©£©
`l df lM mr hRWnE oiC mdl WIW¤¥¨¤¦¦§¨¦¨¤Ÿ
dY` xaC `vFOnE ,mdA FR` zFxgl©£©¨¤¦¨¨¨©¨
.ax axr zcnWd lr miMqd iM rcFi¥©¦¦§¦©©§¨©¥¤©

FxnF`A wIC df iM ilE`ez`vFd xW` §©¦¤¦¥§§£¤¥¨
mixvn ux`nonvrOW ax axr `le ¥¤¤¦§©¦§Ÿ¥¤©¤¥©§¨

f` EidW ax axr lM iM d`xpe .E`vï§§¦§¤¦¨¥¤©¤¨¨
lr miMqd mlATW oFxhR ENt`W Ezn¥¤£¦©§¤¦§¨¦§¦©
mingx WTal mipR Fl oi` mbe mzilM§¨¨¨§©¥¨¦§©¥©£¦
FnM Wprp mzlAw lr m` mdilr£¥¤¦©©¨¨¨¤¡©§
zEkf mdl oi` mB ,dlrnl EpazMW¤¨©§§©§¨©¥¨¤§
,FzprhA dWn xiMfdW zFprhE zFa`̈§¨¤¦§¦¤§©£¨
lbrd EUr l`xUIW aEzMd hWR itlE§¦§©©¨¤¦§¨¥¨¨¥¤
`NW wlg cbpM dWn orh Fl EegYWde§¦§©£¨©¤§¤¤¥¤¤Ÿ
iUFr lM EzOW `vnY `ld iM EUr̈¦£Ÿ¦§¨¤¥¨¥
micrA EcarW Wi ,'b mde drWx¦§¨§¥¥¤¨§§¥¦

ie ,cal micrA Wie ,d`xzdeW §©§¨¨§¥§¥¦§©§¥
`le Ezn EN` lke ,cal d`xzdA§©§¨¨§©§¨¥¥§Ÿ
'de ,'Bn '` FA Eid `NW in `N` Ex`Wp¦§£¤¨¦¤Ÿ¨¦©
iFbl LzF` dUr`e mNk` dWnl xn`̈©§¤£©¥§¤¡¤§§

lMd z` xwrl WTAW dxFi df lFcB̈¤¤¤¦¥©£Ÿ¤©Ÿ
'd l` FAl wrv dflLR` dxgi 'd dOl ¨¤¨©¦¤¨¨¤¡¤©§

,LOrAlM Ecar `NW mzF`A WExR §©¤¥§¨¤Ÿ¨§¨
zprh lr iM ,LA Ecxn `le xTr¦¨§Ÿ¨§§¦©©£©

:LOr oFxkf mdn xwri `l zEaxrd̈£§Ÿ¥¨¥¥¤¦§©§
.'Bâå úàöBä øLàxYql `A dprhA £¤¥¨§§©£¨¨¦§Ÿ

xn`X dniFbl LzF` dUr`e ©¤¨©§¤¡¤§§
xW` zpkd `vnIW okYi `l iM 'Fbe§¦Ÿ¦¨¥¤¦§¨£¨©¤
md iM df mrA `vni xW`M zFwcSd©§¨©£¤¦§¨§©¤¦¥
ipA oM oi`X dn ,mixvOn m`ivFd¦¨¦¦§©¦©¤¥¥§¥
,df xcbA mpi` 'd mEwi xW` dWn¤£¤¨¥¨§¨¥¤
zxUrA 'd xaC zNgY iM `vnY `lde©£Ÿ¦§¨¦§¦©§©©£¤¤

zFxACd('a 'k lirl)Liz`vFd xW` xn` ©¦§§¥¨©£¤¥¦
xaC `Ed mixvn z`ivi iM dxFi df 'Fbe§¤¤¦§¦©¦§©¦¨¨
`p Kle ,`xFAl mzEcArYWd cinrOd©©£¦¦§©§§¨©¥§¥¨
,df wEqR WExtA iYazMX dn d`x§¥©¤¨©§¦§¥¨¤
z`ivi fnx `vnY zFvOd lkA cFre§§¨©¦§¦§¨¤¤§¦©
zcFarA Ecnri `l EN` m`e ,mixvn¦§©¦§¦¥Ÿ©©§©£©
xW` dWOn mi`Ad oMW lMn WcTd©Ÿ¤¦¨¤¥©¨¦¦¤£¤
,mixvn z`ivi xcbA mpi`e Erci `lŸ¨§§¥¨§¤¤§¦©¦§©¦
ipaA oETY Fl oi` df cqtd dYrnE¥©¨¤§¥¤¥¦¦§¥

FxnF`e ,dWnlFcB gkAWie WExR ¤§§§Ÿ©¨¥§¥
lal lFcB gkA `AX dnl WEgl̈§©¤¨§Ÿ©¨§©

.EPciqti©§¦¤
ãBòFxnF`A dvxixW`WExR 'Fbe ¦§¤§§£¤§¥

eil` xn` 'd iM cvlLOr zgW §©¦¨©¥¨¦¥©§
Ki` oM m` eil` mzFPkl dvx `NW¤Ÿ¨¨§©¨¥¨¦¥¥
LOr mWA eiptl mxiMfdl dWn aEWï¤§©§¦¨§¨¨§¥©¤
oM lr xW` 'd FllXW xaC `EdW¤¨¨¤§¨£¤©¥

xn`e FpFWlA wCwCz`vFdWExR 'Fbe ¦§¥¦§§¨©¥¨§¥
`xFw ip` oicr LOr mdW cvl `lŸ§©¤¥©¤£©¦£¦¥
xW` Ff dpigal `N` LOr mzF`¨©¤¤¨¦§¦¨£¤

:'Fbeai dxez §
(áé.'Bâå eøîàé änìdfA Wi WExR ¨¨Ÿ§§¥¥¨¤



סה `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה עׂשרת (שמות על עברּו אם : ¿…¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות  ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות,
לא  ּבעׂשר ועדין עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. .קּבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה לׂשרפה (שמות אם ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְִִֵָ
זכר  ּבאּור לאברהם הם, עלי להּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׂשּדים.
ואם  לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר לגלּות, אם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹלעקדה.
"ואעׂשה  לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָאינן
אינֹו רגלים ׁשלׁש ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹאֹות

לכּסא  קלֿוחמר ,ּכעס ּבׁשעת לפני רגל עֹומד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
לב)אחד Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL ¯L‡∑נׁשּבעּת לא ֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ

לא  ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלהם
ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹבהרים

ׁשּנאמר לעֹולם, טז)קּימת כב נאם (בראשית נׁשּבעּתי "ּבי : ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֻ
נאמר ּוליצחק ג)ה'", כו אתֿהּׁשבּועה (שם "והקימתי : ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

נאמר ּוליעקב ,"אבי לאברהם נׁשּבעּתי לה אׁשר (שם ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּב"אל יא) לֹו נׁשּבע ּורבה", ּפרה ׁשּדי אל "אני :ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַ

.ׁשּדי" ַַ

(ãé)úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
Bnòì:ô §©«

(åè)úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−
íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬

:íéáúk§ª¦«
i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נקראֹות האֹותּיֹות נּסים היּו ּומעׂשה קד)היה, .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn` lFnz` mixvn Exn`i iM 'd lENg¦¦Ÿ§¦§©¦¤§¨©
(a"k 'c lirl)ixka ipAgNW 'Fbe l`xUi §¥§¦§Ÿ¦¦§¨¥§©©

lr FtFq dNB dYr ode ,ipcarie 'Fbe§§©©§¥¦§¥©¨¦¨©
d`xp e"ge oEki daFhl `l iM FzNgY§¦¨¦Ÿ§¨§©¥§¦§¤
rEci xaC iM dfA oEMzp cFr ,xwWM§¤¤¦§©¥¨¤¦¨¨¨©
Ecari zFO`d lke 'd Ecari l`xUIW¤¦§¨¥©©§§¨¨ª©©§
m`ivFdW E`xIX dOnE mixg` zFcFar££¥¦¦©¤¦§¤¦¨
FzlEf icaFrl dUr `NX dn drxl 'd§¨¨©¤Ÿ¨¨§§¥¨
'd icaFrl `ltn lFcB mbR e"g oM m ¦̀¥§¨¨ª§¨§§¥
WIW dwfg milil` icaFr ici dpwfgze§¤¡©§¨§¥§¥¡¦¦£¨¨¤¥

zaY FxnF`e ,dprh DOrxn`loi` iM ¦¨©£¨§§¥©¥Ÿ¦¥
odW zFnM mixaCd Exn`IW gxkd¤§¥©¤Ÿ§©§¨¦§¤¥
dGW mixaC Exn`i `N` ,oxcqM§¦§¨¤¨Ÿ§§¨¦¤¤
mixaCd oi`W xnFl dvxi F` ,mzpEM©¨¨¨¦§¤©¤¥©§¨¦
,dxin`d zpigaA `N` e"g miIYn £̀¦¦¦¤¨¦§¦©¨£¦¨
Exn`i cal mixvn `l iM dvxi cFr¦§¤¦Ÿ¦§©¦§©Ÿ§
lMl mixaCd ErinWie md Exn`i `N ¤̀¨Ÿ§¥§©§¦©§¨¦©Ÿ

:'d lENg e"g dAxzi dfAWbi dxez ¤¨¤¦§©¤¦
(âé.'Bâå íäøáàì øëælr dpEMd oi` §Ÿ§©§¨¨§¥©©¨¨©

'd FaiWd xaM dGW drEaXd©§¨¤¤§¨¥¦

didie dWn lW FrxfA FzrEaW mIwIW¤§©¥§¨§©§¤¤§¦§¤
,oM mB zFa` lW mrxf `Ede lFcB iFbl§¨§©§¨¤¨©¥
miWp`d EaSrzi iM xnFl `A `N ¤̀¨¨©¦¦§©§¨£¨¦
dprhA `A mB ,rx`nd lr c`n§Ÿ©©§Ÿ¨©¨§©£¨
xn`W mrHn mzEkf xMfl KixSW¤¨¦¦§Ÿ§¨¦©©¤¨©

zFxACd zxUrA('e 'k lirl)cqg dUre ©£¤¤©¦§§¥§Ÿ¤¤¤
FxnF` `Ede iad`l mitl`l,Licar ¨£¨¦§Ÿ£©§§£¨¤

FxnF`eYrAWp xW`df lM 'Fbe §§£¤¦§©§¨§¨¤
:dad`d cvl zFa`l bVOd liCbdl§©§¦©ª¨¨¨§©¨©£¨

.'Bâå úàfä õøàä ìëådfA EAx §¨¨¨¤©Ÿ§©¨¤
mdW miWxtn Wie mikxCd©§¨¦§¥§¨§¦¤¥
iYxn`X dn 'd iptl xn`W dWn ixaC¦§¥¤¤¨©¦§¥©¤¨©§¦
ixaC `Ed iM xnFl xWt`e ,'Fbe mdl̈¤§§¤§¨©¦¦§¥

WExtE ,'diYxn`KxC lr dlrn oFWl ¥¨©§¦§©£¨©¤¤
FxnF`('b dirWi)WExR dfe ,wiCv Exn` §§©§¨¦§©¦§¤¥

ux`d lMlM lr iYnnx xW` 'Fbe ¨¨¨¤§£¤Ÿ©§¦©¨
zFvx`doY`xn`W Epivn oke ,'Fbe ¨£¨¤¥§§¥¨¦¤¨©

aEzMd(a"i `"i mixaC)ipir 'Fbe xW` ux` ©¨§¨¦¤¤£¤§¥¥
xiMfdl dfA dpEMde ,'Fbe Lidl` 'd¡Ÿ¤§§©©¨¨¨¤§©§¦

:eiptl mzlrnci dxez ©£¨¨§¨¨

.'ä íçpiå (ãémgp minrh 'al WExR ©¦¨¤¥§§¨¦¦©
zFidl 'Ad rx xaCd zFid cvl cg`d̈¤¨§©¡©¨¨©©¦§

.FOrl rxd̈©§©
ãBòKxCd df lr dvxidrxd lr mgPIe ¦§¤©¤©¤¤©¦¨¤©¨¨¨

xAC xW`la` xEACd cvl `weC £¤¦¤©§¨§©©¦£¨
.`l rAWp m ¦̀¦§©Ÿ

ãBòdrxd lr `N` mgp `NW dvxi¦§¤¤Ÿ¦©¤¨©¨¨¨
la` ,mzFNkl EpidC xAC xW £̀¤¦¤§©§§©¨£¨
dilr mgp `NW zxg` drx oicr Wi¥£©¦¨¨©¤¤¤Ÿ¦©¨¤¨
lbrd maAq xW` mirxd mixaCd mde§¥©§¨¦¨¨¦£¤¦§¨¨¥¤

.rEcIM©¨©
ãBòdrxd lr `N` mgp `NW dvxi¦§¤¤Ÿ¦©¤¨©¨¨¨

`NW mzF`l zFUrl xAC xW £̀¤¦¤©£§¨¤Ÿ
la` ,FOr mWA miqgizOW E`hg̈§¤¦§©£¦§¥©£¨
F` micrA dxf dcFar EcarW mzF`¨¤¨§£¨¨¨§¥¦
mzrx DA Epin`d aNA `N` micr `lA§Ÿ¥¦¤¨©¥¤¡¦¨¨¨¨
mdnE 'Eke 'd sbp mdn mzOrl dcnr̈§¨§ª¨¨¥¤¨©§¥¤
ipA mEMd mdnE dWn mwWd¦§¨¤¥¤¦§¥

:ieleh dxez ¥¦
(åè.ãøiå ïôiåFxnF` zrcl Kixv ©¦¤©¥¤¨¦¨©©§



yz`סו ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ
לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבכבֹודֹו
ּכל  ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני ׁשל עסקיו ְְְֲִִִֶָָָָָָָ'ּכל

ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ∑e¯Á˙.ׁשעׁשּועיו ֲֶַַַָָָָ»
חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד - וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָלׁשֹון

(איינׁשניידען) ּבלע"ז .אנטליי"ר ְַַ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ
חּלׁשים  קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית ְֲֲִִִִִִַַַָָֹקֹול

ניסה  אֹו וי, חרּופין ∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים קֹול ֲִִֶַָ«ִֵ
לֹו ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין .וגּדּופין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

otIeotIW ux` KxC zFkldn Fpi`W ©¦¤¤¥¥¦§¤¤¤¤¤¦¤
xnFl wCwC dfl iM ilE`e ,dWnon ¤§©¦¨¤¦§¥©¦

xddhErn bdpn bdp e"gW xnFl `NW ¨¨¤Ÿ©¤¨©¦§©¦
dpikXd ipRn sxr dpRW ux` KxC¤¤¤¤¤¨¨Ÿ¤¦§¥©§¦¨
m` dWwe ,dpRW `Ed xdd on `N ¤̀¨¦¨¨¤¨¨§¨¤¦
dWw cFre ,xdd on otIe xnFl did oM¥¨¨©©¦¤¦¨¨§¨¤
,xTr lM otIe xnFl Kixv did `NW¤Ÿ¨¨¨¦©©¦¤¨¦¨
dide FgM WWYW xnFl oEkIW ilE`e§©¤§©¥©¤¨©Ÿ§¨¨
Fnvr dptn dide mik`lOdn `xizn¦§¨¥¥©©§¨¦§¨¨©§¤©§

.zkll `AgPd mc`M xdd iccvl¦§¨¥¨¨§¨¨©¤§¨¨¤¤
ãBòmxnF` KxC lr dvxi(`"t x"ac)iM ¦§¤©¤¤§¨¦

didWM dWn lW FMxC dnFC dnl§©¨©§¤¤§¤¨¨
'd dOl xnF` did d"awd mr xAcn§©¥¦¨¨¥¨¨
Ktd l`xUi lv` KldWkE 'Fbe dxgi¤¡¤§§¤¨©¥¤¦§¨¥¨©

be mz`hg mY` xn`e xcQd,k"r 'F ©¥¤§¨©©¤£¨¤§
FxnF` `EdeotIex`Wp `NW WExR §§©¦¤¥¤Ÿ¦§©

d`xn didW mipFW`xd mipR xcqM§¥¤¨¦¨¦¦¤¨¨©§¤
:mFwOd iptl cnFr didWM§¤¨¨¥¦§¥©¨

.úãòä úçìFxnF`A oM mB fnxW ilE` ªŸ¨¥ª©¤¨©©¥§§
zcrdmd iM micirn mdW ¨¥ª¤¥§¦¦¦¥

mazM zFid cvl midl` azM miaEzM§¦§©¡Ÿ¦§©¡§¨¨
oi`X dn d`eWdA dGnE dGn `ltnª§¨¦¤¦¤§©§¨¨©¤¥
dUrn ici lr zFidl lFki df aYkn¦§¨¤¨¦§©§¥©£¥

xarn DzxEv dPYWY zF`d iM ,mc`̈¨¦¨¦§©¤¨¨¥¥¤
l"f mxn`n mB ,xg`d(.'b dNbn)Exn`W ¨©¥©©£¨¨§¦¨¤¨§

,micnFr Eid qpA zFgENAW K"nqe m"n¥§©¤¤©§¥¨§¦
zF` mr sxhvi dGd zF`dW ilE`e§©¤¨©¤¦§¨¥¦
zEcrl zFzF`d 'a Eide zFgENd dUrn©£¥©§¨¨§¥
FxnF` `Ede ,'An dzEgR zEcr oi`W¤¥¥§¨¦§§

midl` dUrn zgNde'` cr ixd §©ªŸ©£¥¡Ÿ¦£¥¥
midl` aYkn aYkOde:'a crfh dxez §©¦§¨¦§©¡Ÿ¦¥

(æé.'Bâå äòøa 'Bâå òLBäé òîLiå©¦§©§ª©§§¥Ÿ§
FxnF` zpEM `Ed dn zrcl Kixv̈¦¨©©©©¨©§

,drxAzaEWY mB ,rnXW df lFT dnE §¥Ÿ©¤¤¨©©§©
zErnWn ciBdl `iap dkixv dWn¤§¦¨¨¦§©¦©§¨
iR lr miaEzMd Ex`Azie ,mixaCd©§¨¦§¦§¨£©§¦©¦

l"f mxn`n(d"d c"t ziprY inlWExi)iM ©£¨¨§©§¦©£¦¦
m` wcvl m` lFTA Epigai miwiCSd©©¦¦©§¦©¦§¤¤¦
zidl` dbVd `Ed df dbVde ,FMtdl§¤§§©¨¨¤©¨¨¡Ÿ¦
dn `Ede ,mlFr ilFcbl 'd ligpd xW £̀¤¦§¦¦§¥¨§©

aEzMd xn`W rWFdi gixdXrnWIe ¤¥¦©§ª©¤¨©©¨©¦§©
mrd lFw z` rWFdilFw zxad WExR §ª©¤¨¨¥£¨©

l`xUi lW dpgOd on zrnWp dzidW¤¨§¨¦§©©¦©©£¤¤¦§¨¥
FxnF` `Ede rxd zpigA FA rnẄ©§¦©¨©§§
dngln lFw dWn l` xn`Ie ,drxA§¥Ÿ©Ÿ¤¤¤¦§¨¨

,dpgOAWIW cvl `N` df oi` iM aWg ©©£¤¨©¦¥¤¤¨§©¤¥

zpigA `Ed df dpigaE ,dngln mdipiA¥¥¤¦§¨¨§¦¨¤§¦©
xnF`A fnx F` ,lFTA xiMdW rxdF ¨©¤¦¦©¨©§§

dngln lFw`EdW xSd zngln lr ¦§¨¨©¦§¤¤©¨¤
dnglOd zkxrnA cinY iEvOd n"q©¨¨¦§©£¤¤©¦§¨¨

dWn aiWde ,mc`d mrzFpr lFw oi` ¦¨¨¨§¥¦¤¥£
,dxEaB,mxvi lr ExABzp `NW WExR §¨¥¤Ÿ¦§©§©¦§¨

,dWElg zFpr lFw oi`ezpigA `l WExR §¥££¨¥Ÿ§¦©
,cal dWlgzFPr lFw `N`xaW iM ª§¨§©¤¨©¦¨©

`NW `id dpEMde ,zx`tY fr dHn©¥Ÿ¦§¤¤§©©¨¨¦¤Ÿ
ihxRn cg` hxtA mdiUrn Erxd¥¥©£¥¤¦§¨¤¨¦§¨¥
`N` ,rebi `le mc` WilgIW dxFYd©¨¤©£¦¨¨§Ÿ¦§©¤¨
cbpM dxf dcFar dlEwXW lMd Exwr̈§©Ÿ¤§¨£¨¨¨§¤¤

DNM dxFYd lM.(.'d oiNg)fnxW ilE`e ¨©¨ª¨ª¦§©¤¨©
KEnq FxnF`AzFPrlzaYikp`lr §§¨§©¥©¨Ÿ¦©
cFqA dpikXd(g"i a"l mixaC)Lcli xEv ©§¦¨§§¨¦§¨§

lW zFPr lFw DxErW `Ed dfe ,iWY¤¦§¤¦¨©¤
zaze ,rnFW ikp`rnFWlr zxfFg ¨Ÿ¦¥©§¥©¥©¤¤©

dpgOA dngln lFw xn`W rWFdi§ª©¤¨©¦§¨¨©©£¤
lFw `Ed rnFXW df lFw iM Fl xn`̈©¦¤¤¥©

cFqA dpikXd oFxaW ciBIW('i ilWn)oaE ¤©¦¦§©§¦¨§¦§¥¥
df iYazMW xg` ,FO` zbEY liqM§¦©¦©©¤¨©§¦¤

xdGd xn`n iz`vn(.d"vw a"g)dfe ¨¨¦©£©©Ÿ©§¤
`lw `EddC 'Fbe drxA Edn FpFWl§©§¥Ÿ§§©¨¨



סז `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּפסח (שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"ּכלּֿבןֿנכר  ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו", ְְִִֵַַָָָָָָֹֹֻלאֿיאכל

להם'? ‰‰¯.ואּתנּנה ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְֶֶֶָָ««»»ְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההר: ּתחת אתם ויׁשּבר את־הּלחת מּידו לב,וּיׁשל) ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֽ
יט)

ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי צט,לּוחֹות מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ
א) עמוד סוף

צריכים  הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׁש
לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵָָלהיֹות

ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְִִִִִֶַַַָָָָמּצד
ואי־ האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָׁשהאֹותּיֹות
להבין  האדם על ּכמֹו־כן ּביניהם, להפריד היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאפׁשר
והּתֹורה  ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּולהּׂשיג
ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ּבמה לבד דכׁשמאמין מּמׁש, לאחדים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיהיּו
ּכׁשּמבין  ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעדין

חֹובתֹו. ידי יֹוצא הּוא הרי הּתֹורה, את ְְְֲִֵֵֵֶַָָּבׂשכלֹו

"ּׁשברי  ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְִִִֵֵַַַָָָָא
האדם  ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל ְְְִִִִֶַַָָָָלּוחֹות",

ְִֵָ"להּׁשבר".
מּׂשכל  ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכי
יבין  ׁשהׂשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו אמּתית ְְֲִִִֶַַָָָָויּׂשיג
ּומתּבּטל  לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם על־ידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָורק
הּׁשם־יתּבר לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלגמרי
להּׂשיג  מסּגל ויהיה ּביֹותר, ּגבֹוהה לבחינה ׂשכלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיתעּלה
נּצר" "אלקי ּבתפּלת ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאמיּתתּה
"ּפתח  להיֹות יכל לאחרי־זה ורק ּתהיה" לּכל ּכעפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ונפׁשי

."ּבתֹורת ְִִֶָלּבי

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lMYq` rWFdie `Ed `xg` `xhqC§¦§¨©§¨¦ª©¦§©¥
cIn ,drxC `xhq `EdC `lw `EddA§©¨¨§¦§¨§¨¨¦¨
lkM `Ede ,o`M cr dWn l` xn`Ie©Ÿ¤¤¤©¨§§¨

:miIgl aEzMdgi dxez ©¨§©¦
(èé.éäéål"f Exn`(:'i dNbn)xrv oFWl ©§¦¨§§¦¨§©©

zFgENA rx`W rx rx`n lr oEki§©¥©§Ÿ¨©¤¥©©
l"f mxn`nM zFIzF`d mdn EgxRW¤¨§¥¤¨¦§©£¨¨

,(e"nt x"eny)EnrHX dn lM Epl mxB dfe§¤¨©¨¨©¤¨£
mixOd zFqFMn Epgp` mB EpizFa £̀¥©£©§¦©¨¦
Eid m` iM ,zeOn xnE Dnvr dziOd©¦¨©§¨©¦¨¤¦¦¨
on dxv dwqR mipFW`xd zFgENd©¨¦¦¨§¨¨¨¦

zeOd K`lOn ENt` zExge mlFrdmW) ¨¨§¥£¦¦©§©©¨¤¨

,(`"ntzF`i dfle ,daFh dwqR dYr ode§¥©¨¨§¨¨§¨¤¥
zFxw,idielW Fxrv lr oM mB oEkie §©§¦¦©¥©¥©©£¤

d eilr EpAx dWn wiCv FzF`mFlX ©¦¤©¥¨¨©¨
oEkie ,d`xX dn lr dAxd xrhvPW¤¦§©¥©§¥©©¤¨¨¦©¥
aPB zWaM E`vnPW l`xUi lr oM mB©¥©¦§¨¥¤¦§§§¤©¨
axw xW`M dlFcB dWEaA `vOi iM¦¦¨¥§¨§¨©£¤¨©
zpigA lr oM mB oEkie ,dpgOd l` dWn¤¤©©£¤¦©¥©¥©§¦©
DcA`lE DnEdl iEd Dl axTW dRlTd©§¦¨¤¨©¨©©§¨§©§¨
xn`p eil`W DAW rx zEIpgExe mnEC¨§¨¦©¤¨¤¥¨¤¡©
oM ,zeOd xn eil` xq Lidl` dN ¥̀¤¡Ÿ¤¨¥¨©©¨¤¥

:'d iaiF` Eca`iŸ§§¥
.'Bâå áø÷ øLàkEprinWIW ilE` ©£¤¨©§©¤©§¦¥

lbrd zF`x oOCfPW aEzMd©¨¤¦§©¥§¨¥¤
mrHde ,dpgOl qpMIW mcw dWn iptl¦§¥¤Ÿ¤¤¦¨¥©©£¤§©©©
miaEzM zFgENd EqpMi `NW icM§¥¤Ÿ¦¨§©§¦
`Ed dfe ,dxf dcFar FA WIW dpgOl©©£¤¤¥£¨¨¨§¤

aEzMd xErWaxw xW`M idieskY 'Fbe ¦©¨©§¦©£¤¨©§¥¤
cInElbrd z` `xIe:eiptl oOfn ¦¨©©§¤¨¥¤§ª¨§¨¨

.úìçîe ìâòä úà àøiåiM ilE` ©©§¤¨¥¤§ŸŸ©¦
dgxR dWn zEpOCfd zErvn`A§¤§¨¦§©§¤¨§¨
FA zxAcn dzidW d`nHd zpigA Dl̈§¦©©ª§¨¤¨§¨§©¤¤
gEx mB ,l`xUi Lidl` dN` zxnF`e§¤¤¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥©©
sxFv ilAn FzxEv dlrRW d`nHd©ª§¨¤¨£¨¨¦§¦¥
z`xIn lbr lW FrlA `vi skY oO`e§ª¨¥¤¨¨¨§¤¥¤¦¦§©
cgtze DpFc` xiMY dRlTd iM ,dWn¤¦©§¦¨©¦£¨§¦§©

xn` dfle ,rzxzelbrd z` `xIe §¥¨©§¨¤¨©©©§¤¨¥¤
,zlgnEdn zFlFgOl lbr WiTn §ŸŸ©¦¥¤©§©

dxar iM ,mnFC lbr mB mnFC zFlFgn§¥©¥¤¥¦¨§¨
.drhOd gEx EPOn¦¤©©©§¤

BøîBà ÷ec÷ãa øîàé Bàlbrd z` Ÿ©§¦§§¤¨¥¤
`xIe `N` xnFl Kixv did `NW¤Ÿ¨¨¨¦©¤¨©©§
lbrd d`xW xnFl oEMzp `N` ,lbrd̈¥¤¤¨¦§©¥©¤¨¨¨¥¤
ExiMi miwiCSd iM FAW d`nHd gExe§©©ª§¨¤¦©©¦¦©¦
dWnM mc` oMW lMnE rxd zpigA§¦©¨©¦¨¤¥¨¨§¤
zFgExd lM iznA lr Kxce dlrW d"r¤¨¨§¨©©¨¢¥¨¨
l"f EpizFAxe ,midl`d l` FzFlrA©£¤¨¡Ÿ¦§©¥

Exn`(a"nw mipETY)lbrl dWn l`XW ¨§¦¦¤¨©¤¨¥¤
EdE`Ur ax axr iM aiWde ,F`Ur in¦£¨§¥¦¦¥¤©£¨
xAci `l iM hEWR xaCde ,c"yri§©¨¨¨¦Ÿ§©¥

AW `vnze ,mnFCdxn` `l zFlFgO ©¥§¦§¨¤©§Ÿ¨©
d`nHd gEx mdA did `l iM z ¤̀¦Ÿ¨¨¨¤©©ª§¨
xn`nM lbrA didW FnM ztvtvnd©§©§¤¤§¤¨¨¨¥¤§©£©

.xMfPd l"f EpizFAx©¥©¦§¨
BàdWn axTW zrA iM ricFdl dvxi¦§¤§¦©¦§¥¤¨©¤

iptn mc` eiptl oOCfp `l dpgOd l ¤̀©©£¤Ÿ¦§©¥§¨¨¨¨¦§¥
,zFlFgnE lbrd zlEf d`x `le dWEAd©¨§Ÿ¨¨©¨¥¤§
,mFwn EPR lFgn iUtFze FzAqn la £̀¨§¦¨§§¥¨¦¨

xn` dfle,zlgnE lbrd z` `xIe §¨¤¨©©©§¤¨¥¤§ŸŸ
:d`xX dn cal df `Ed iM xnFl©¦¤§©©¤¨¨

.CìLiå äLî óà øçiåzrcl Kixv ©¦©©¤©©§¥¨¦¨©©
zFgENd zxiaWA dWn lW mrh©©¤¤¦§¦©©
`NW `hiWtE bltn cqtdl Wg `le§Ÿ¨§¤§¥ª§¨§¦¨¤Ÿ
lFcB cn`A `l m` lEwlw xaC dUri©£¤§©¦§¦Ÿ§Ÿ¤¨
,d"r cCv xW` lirFOd iccvaE¦§¨¥©¦£¤¦¥

Exn` l"f EpizFAxe(a"t p"xc`)xaW `l §©¥¨§Ÿ¨©
xn` oke ,dxEaBd iRn Fl xn`PW cr©¤¤¡©¦¦©§¨§¥¨©

'd ipEv xW`M mW EidIe xi`n 'xmixaC) ¥¦©¦§¨©£¤¦©¦§¨¦

('d 'iKixve ,k"r zFgENd xaWe dEhvPW¤¦§©¨§¨©©§¨¦
.aFHd rpn dOl oFilr l`l mrh zzl̈¥©©§¥¤§¨¨¨©©
dxf dcFar EcarW mcw iM d`xpe§¦§¤¦Ÿ¤¤¨§£¨¨¨

l"f mxn`nM ozndf dwqR,(.e"nw zAW) ¨§¨ª£¨¨§©£¨¨©¨

zExg aEzM hRWn mdl 'd dUr dfle§¨¤¨¨¨¤¦§¨¨¨
zeOd K`lOn zExg zFgENd lrx"eny) ©©¥¦©§©©¨¤

(`"ntcvl dOl Ff dzin mElM iM¦§¦¨¨¨§©
,ozndf dwqR xaM EN` dndGd zcxtd©§¨©©ª£¨¥§¨¨§¨ª£¨¨
zndf ixd lbrd z` EUrWM dfle§¨¤§¤¨¤¨¥¤£¥ª£©
mikixv dYrnE mdA dwaC `hgd©¥§¨§¨¨¤¥©¨§¦¦
`ndGd dxfg `NW mbd ,zeOd K`lnl§©§¨©¨¤£©¤Ÿ¨§¨©ª£¨
dzidW zFnkl lbrd ici lr WOn©¨©§¥¨¥¤¦§¤¨§¨
mxaW ok iR lr s` dxFYd zlAw mcwŸ¤©¨©©¨©©¦¥§¨¨
oixFg ipA EidIW cFr mdl df oiC oi` iM¦¥¦¤¨¤¤¦§§¥¦
,zFIkln cEArXnE zeOd K`lOn¦©§©©¨¤¦¦§©§ª



yz`סח ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(ë)ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון נוהּו(איוב על "יזרה «ƒ∆ְְְִֵֵֶַָֹ

וכן א)ּגפרית", ׁשּזֹורין (משלי הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡¯NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז (יומא ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈

ּכסֹוטֹות  לבדקם אם .נתּכּון ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵַָָָָֹ

עיר  אנׁשי ּכמׁשּפט ּבסיף, - והתראה עדים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָיׁש
ּבמּגפה,ׁשהן הּנּדחת  - התראה ּבלא עדים מרּבים. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

התראה  ולא עדים לא העם". את ה' "וּיּגף ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, -. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים זה ּכּמה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,. ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑ּתמיד ּבדר הֹולכין הם הּמקֹום רע לפני .ּובנסיֹונֹות ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dWn iM xn`PW didi El df mrhlE§©©¤¦§¤¤Ÿ©¦¤
o`M oi` dNgYn dUr Fnvr zrCn¦©©©§¨¨¦§¦¨¥¨

:`iWwk dxez ª§¨
(ë.eNò øLà ìâòä úà çwiå`l ©¦©¤¨¥¤£¤¨Ÿ

xnFl Kixv did,EUr xW`ilE`e ¨¨¨¦©£¤¨§©
cvl zFpigA 'a FA Eid lbrdW cvl iM¦§©¤¨¥¤¨§¦§©
did Fapf cvlE lbrl dnFC did FW`xŸ¨¨¤§¥¤§©§¨¨¨

dnFCl"f mdixacA xEn`M xFnglxdf) ¤©£¨§¦§¥¤Ÿ©

,(a"vw a"gz` gTIe xnFl wiRqi `l dfl̈¤Ÿ©§¦©©¦©¤
`l iM drFHd drhi f`W cal lbrd̈¥¤§©¤¨¦§¤©¤¦Ÿ
cv `le FAW lbrd cv `N` sxÜ©¤¨©¨¥¤¤§Ÿ©

xn` dfl ,xFngdEUr xW`zFAxl ©£¨¤¨©£¤¨§©
:xFngd wlg ENt` dUrOd lM̈©©£¤£¦¥¤©£

ãBòFxnF` KxC lr dvxi('a 'inxi) ¦§¤©¤¤§¦§§¨

.'Fbe EpbEnYe ,Kzrx KxQiYdirWi) §©§¥¨¨¥©§¥§§©§¨

('e c"qrxRi `Ed FnvrA `hgd iM ,¦©¥§§©§¦¨©
Dnvr `id rxd zfig` iM ,EdUFrn¥¥¦£¦©¨©¦©§¨
`Ede ,dXcTd i`pFUe diadF` cA`Y§©¥£¤¨§§¥©§ª¨§

FxnF`EUr xW`ipA z` wWIe 'Fbe §£¤¨§©©§§¤§¥
gwtl zrC oal didi df xace ,l`xUi¦§¨¥§¨¨¤¦§¤§¤©©¦§Ÿ©
ad`le rxd zpigA `pUl zFxer mipir¥©¦¦§¦§Ÿ§¦©¨©§¤¡Ÿ
dOA aFHd zad` dXcTd zbxcn©§¥©©§ª¨©£©©©¤

.aFh `EdX¤
ãBòrxd zpigA l` fnxl oEkIW ilE`©¤§©¥¦§Ÿ¤§¦©¨©

`vi FzErvn`AW mitXknd 'a EUrW¤¨©§©¥¦¤§¤§¨¨¨
,Lidl` dN` xn`e xAcn dide lbrd̈¥¤§¨¨§©¥§¨©¥¤¡Ÿ¤
zhilW zpigA cvl iM ,gwl DzF` mBW¤©¨¨©¦§©§¦©§¦©
oFWl xnFl wCvi dRlTA dXcTd©§ª¨©§¦¨ª§©©§
eiptNn dpti lal eilr hlWIW dgiwl§¦¨¤¦§Ÿ¨¨§©¦§¤¦§¨¨
Liptl dPde ,eipirA aFHM FA zFUr cr©£©§¥¨§¦¥§¨¤

dlFcBd zqpM iWp` dUrn(:h"q `nFi) ©£¥©§¥§¤¤©§¨¨

mbe dxf dcFarC `xvi Egwl xW £̀¤¨§¦§¨©£¨¨¨§©
iM liMUY dGnE ,FcA`l Evxe dxarC©£¥¨§¨§©§¦¤©§¦¦
Fgwll dfA `vFIkA dWn hlWi ok FnM§¥¦§Ÿ¤§©¥¨¤§¨§
FxnF` `Ede ,FYlkF` W`A FxralE§©£§¥©§§§

W`A sxUIeoFWl xnFl wCvi xzFIW ©¦§Ÿ¨¥¤¥ª§©©§
lbrd KFzAW drx gEx zpigaA dtxU§¥¨¦§¦©©¨¨¤§¨¥¤
sEB lr `EdW aEzMd hWtM xnFNn¦©¦§©©¨¤©
adGd sxWi `l iM adGd `EdW lbrd̈¥¤¤©¨¨¦Ÿ¦¨¥©¨¨
F` miQp dUrn xn`YW `l m` W`Ä¥¦Ÿ¤Ÿ©©£¥¦¦
drxd gEx zpigA la` irvn` ici lr©§¥¤§¨¦£¨§¦©©¨¨¨

cFq `Ede ,dtxU wCvi xzFi FAWdirWi) ¤¥ª§©§¥¨§§©§¨

(`"i:rWx zini eiztU gExaE`k dxez §©§¨¨¨¦¨¨
(àë.'Bâå Eì äNò äîcvl WExR ¤¨¨§§¥§©

dxf dcFar dUrn xEQ`W¤¦©£¥£¨¨¨
e`lA `N` Fpi` mixg`lzFkld m"Anx) ©£¥¦¥¤¨§¨©§¨¦§

(b"t f"roi`e ,aIgW `Ed cal zFwlnE©§§©¤©¨§¥
l`e bxdi mdA xn`PW mixaCn df¤¦§¨¦¤¤¡©¨¤¥¨¥§©

,xEhR df ixd EdEqp`W lke xari©£Ÿ§¨¤£¨£¥¤¨
m`e EdEqp`W qp` zxMd Kixv la £̀¨¨¦©¨©Ÿ¤¤£¨§¦
`l ENt`e zFwln aIg df ixd e`l̈£¥¤©¨©§©£¦Ÿ
d`xzd Kixv Fpi` xag iM FA Exzd¦§¦¨¥¥¨¦©§¨¨

,(:'e zFMn)eil` xn` dfleLl dUr dn ©§¨¤¨©¥¨¤¨¨§
dGd mrdqp`dneilr z`ad iM'Fbe ¨¨©¤¥¨Ÿ¤¦¥¥¨¨¨§

Edpre ,dxf dcFar mdl ziUrW dOA©¤¤¨¦¨¨¤©¨¨¨§¨¨
oxd`rxa iM mrd z` Yrci dY` ©£Ÿ©¨¨©§¨¤¨¨¦§¨
,`EdiM gikFn (mxEqe) mxFf`e WExR¥§¥¨§¨¦©¦

dY` xaFq ike cFre ,EzigWie Erxï¥§©§¦§§¦¥©¨
`N` `Ed ok `l lbrd iciA iziUrW¤¨¦¦§¨¦¨¥¤Ÿ¥¤¨
ici lr Fnvrn `vie adGd iYklWd¦§©§¦©¨¨§¨¨¥©§©§¥

l"f mxn`nM didW dUrn(`nEgpY) ©£¤¤¨¨§©£¨¨©§¨

didi El dYrnE ,qExAnie qEpFi EUrW¤¨§©§§¥©¨¦§¤
xar `l ixd oiprA qp` did `NW¤Ÿ¨¨Ÿ¤¨¦§¨£¥Ÿ¨©
dxEv `l FciA dUr `l iM e`Nd lr©©¨¦Ÿ¨¨§¨Ÿ¨

:zEnC `le§Ÿ§
ãBòFxnF` dvxidUr dnWExR 'Fbe ¦§¤§¤¨¨§¥

wiRqOd qp`A LEqp`W didi El¦§¤¤£¨§Ÿ¤©©§¦
Ll did ok iR lr s` e`Nd lr xarl©£Ÿ©©¨©©¦¥¨¨§
dide mbiVYW dlFcBd d`Hgd xrWl§©¥©©¨¨©§¨¤©¦¥§¨¨
,ax mr cA`Y lal xrSd lAql Ll§¦§Ÿ©©©§©§©¥©©

:xMfPM xaC dUr `l iM Edpreak dxez §¨¨¦Ÿ¨¨¨¨©¦§¨



סט `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(âë)eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
äæ-ék|àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

:Bì äéä-äî eðòãé̈©−§¤¨¬¨«

(ãë)éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàå̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑'זהב 'למי אחד: לי לבד,ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ
.יׂשראל  ְִֵָ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äë.àeä òøô ékmNv xq WExR ¦¨ª©¥¨¦¨
mdilr did 'd mrp iM mdilrn¥£¥¤¦Ÿ©¨¨£¥¤

:mzMqn xqEde dxFYd ElATW mFIn¦¤¦§©¨§©§ª¨¨
.ïøäà äòøô ékxnFl oEkIW ilE` ¦§¨Ÿ©£Ÿ©¤§©¥©

lM x`Wp oxd` zaEWY ici lrW¤©§¥§©©£Ÿ¦§¨¨
dUr `l oxd` iM ,mdilr oerd aFg¤¨Ÿ£¥¤¦©£ŸŸ¨¨
lMde lbrd oiprA WOn FA WIW xaC̈¨¤¥©¨§¦§¨¨¥¤§©Ÿ
adGd Epzp adf ipzFp ici lr dUrp©£¨©§¥§¥¨¨¨§©¨¨

Xkn FA EUre`vIW lbrd z`vl zEt §¨§©§¨¥¨¥¤¤¨¨
adGd zgiwl `N` oxd` dUr `le§Ÿ¨¨©£Ÿ¤¨§¦©©¨¨
FxnF`M qp`A df s`e W`A FzpizpE§¦¨¨¥§©¤§Ÿ¤§§
oerd lM qgizn dYrnE `Ed rxa iM¦§©¥©¨¦§©¥¨¤¨Ÿ
`Ede oFibWd dqkn mdl oi`e mdilr£¥¤§¥¨¤¦§¥©¦§§

FxnF`oxd` drxt iM:FzprhA WExR §¦§¨Ÿ©£Ÿ¥§©£¨
ì.íäéî÷a äöîLohw xErW lM §¦§¨§¨¥¤¨¦¨¨

unW `xTi aErYd zpigAn¦§¦©©¥¦¨¥¤¤
l"f Exn`e(.a"w oixcdpq)dxv Ll oi` §¨§©§¤§¦¥§¨¨

oern FA oi`W l`xUi lr zxaFrW¤¤¤©¦§¨¥¤¥¥£Ÿ
minTd zFO`d iM dvxi mB ,df `hg¥§¤©¦§¤¦¨ª©¨¦
xaM mditA dprn cinY Epilr̈¥¨¦©£¤§¦¤§¨

:mYgpfpe mknvr mYarzdek dxez ¦§©§¤©§§¤§¦§©§¤
(æëúà Léàå 'Bâå åéçà úà Léà¦¤¨¦§§¦¤

.Báø÷Kxvd dOl zrcl Kixv §Ÿ¨¦¨©©¨¨ª§©
xnFlFaxw z` Wi`ez` xn`W xg` ©§¦¤§Ÿ©©¤¨©¤

oEki ok` ,miaFxTAW aFxw `EdW eig`̈¦¤¨¤©§¦¨¥§©¥
zwgxn mYrCW mig` dOM WIW xnFl©¤¥©¨©¦¤©§¨§ª¤¤

miaFxw `l mixg` miWp` mre dGn df¤¦¤§¦£¨¦£¥¦Ÿ§¦
KWOi dfe ,Wtp zad` Ead`i mdl dOd¥¨¨¤Ÿ£©£©¤¤§¤¦¨¥
zFnWp Wi iM zFnWPd WxXn¦Ÿ¤©§¨¦¥§¨
wEgxA mikWnpe mWxWA miaFxTW¤§¦§¨§¨§¦§¨¦§¦
miwgxn mdW zFnWp Wie ,micilFn¦¦§¥§¨¤¥§ª¨¦
xzFie cilFn aExwA mi`aE mWxWA§¨§¨¨¦§¥¦§¥
WxXd zaxwA miaFxTd Ead`iŸ£©§¦§¦§©©Ÿ¤
miaFxTle ,cilFn zpigaA miaFxTdn¥©§¦¦§¦©¦§©§¦
deg` mW qgizi cilFn zpigaA¦§¦©¦¦§©¥¥©§¨
,aFxw mW qgizi mWxWA miaFxTle§©§¦§¨§¨¦§©¥¥¨
Ffe zFpigAd 'aA aEzMd xAci df itkE§¦¤§©¥©¨§©§¦§

:FGn dlrnlgk dxez §©§¨¦



yz`ע ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ידֹו .ּובאחיו ּבבנֹוימּלא ְְְִִֵַָָ

(ì)ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëà£©§−̈§©¬©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר החטא אׂשים ּובין ּביניכם להבּדיל .חּטאתכם, ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfäý:áäæ é ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çë.éåì éðá`l iM lM xn` `le §¥¥¦§Ÿ¨©¨¦Ÿ
xEn`d zFUrl lig ipA mNMª¨§¥©¦©£¨¨
Kxvd dOl zrcl Kixve ,oiprÄ¦§¨§¨¦¨©©¨¨ª§©
`AX dn lr Knq `le mxiMfdl§©§¦¨§Ÿ¨©©©¤¨
hrnl `AW ilE`e ,KEnqA mpFxkf¦§¨§¨§©¤¨§©¥
,mzlEf xaCd mdOr dUr `NW¤Ÿ¨¨¦¨¤©¨¨¨¨
eil` Etq`Ie xn`W oFW`x wEqRnE¦¨¦¤¨©©¥¨§¥¨
Wi` hrOW rnWl oi` iel ipA lM̈§¥¥¦¥¦§Ÿ©¤¦¥¦

xnFl `A `N` l`xUiiel ipA lMW ¦§¨¥¤¨¨©¤¨§¥¥¦
zvw E`AW xnFl mFwn Wie E`Ä§¥¨©¤¨§¨

xn` dfl l`xUIniel ipA EUrIe ¦¦§¨¥¨¤¨©©©£§¥¥¦
:l`xUi Wi` `le xnFl©§Ÿ¦¦§¨¥

.äLî øáãkdWn ixaC iM WExR ¦§©¤¥¦¦§¥¤
,EdE`UrX dnl wiRqi cal§©©§¦§©¤£¨
FzFNkM `N` EdYWp `NW dvxi F`¦§¤¤Ÿ¦§¨¤¨§©

:EUr eixaC xnbl KEnq xAclhk dxez §©¥¨¦§©§¨¨¨
(èë.eàìîdn EN` mi`ENn rcFp `l ¦§Ÿ©¦¦¥©

miaFxTd zbixd lr m`e ,EciBI©¦§¦©£¦©©§¦
miWxtnde ,EUrX dn EUr xaM `ld£Ÿ§¨¨©¤¨§©§¨§¦
xn`X dn xAcn df wEqR iM Exn`̈§¦¨¤§©¥©¤¨©
FazM `l dOl dWwe ,dUrOd mcwŸ¤©©£¤§¨¤¨¨Ÿ§¨
FnFwnA df wEqR iM d`xpe ,FnFwnA¦§§¦§¤¦¨¤¦§
iel ipA EUrW cvl `id dpEMde ,gPnª¨§©©¨¨¦§©¤¨§¥¥¦
zWlWM EbxdW KEnqA xEn`d dUrn©£¤¨¨§¨¤¨§¦§¤
Fpi` xW` dUrn `Ede Wi` itl ©̀§¥¦§©£¤£¤¥
zpigA ici lr FA `vFIM dUrp©£¤©¥©§¥§¦©

mxn`n cnlE `ve ,rEcIM miwiCSd©©¦¦©¨©§¥§©©£¨¨
l"f(.'f zFMn)EidW oiC ziA Exn`W ©¤¨§¥¦¤¨

mipW 'fl cg` mibxFd'rl mixnF` Wie §¦¤¨§¨¦§¥§¦§
,ziplhw oiC ziA z`xwp dzid mipẄ¦¨§¨¦§¥¥¦©§¨¦
itl` zWlWM cg` mFiA Ebxd iel ipaE§¥¥¦¨§§¤¨¦§¤©§¥
xW`d oFxqgl dfA WEgl Wie Wi ¦̀§¥¨¨¤§¤§¨¤
znWp zFxF` ExqgIW zErixBd oniqe§¦©©§¦¤©§§¦§©
oiCd itM bxdIW didi El ,dfM dUFrd̈¤¨¤¦§¤¤©£Ÿ§¦©¦
`idW zEIxfk`d ciBi df sFq lM sFq¨¤©¦¨©§¨¦¤¦
midl`d Wi` `A dfl ,rxd zpigA§¦©¨©¨¤¨¦¨¡Ÿ¦

mdl xn`emkci E`lnDWExR oi` §¨©¨¤¦§¤§¤¥¥¨
od iM drcFd FWExR `N` iEEv oFWl§¦¤¨¥¨¨¦¥
mkgM WExR mkci mk`ENn Eidi mFId©¦§¦£¤¤§¤¥Ÿ£¤
xW`d xqg zxMd df dUrnA oi`e 'dl©§¥§©£¤¤©¨©Ÿ¤¨¤
,WtPd zFxF` iENn `Axc` `N ¤̀¨©§©¨¦©¤¤

`Ed mrHdeFpaA Wi` iM`Ed dfe 'Fbe §©©©¦¦¦§§§¤
did FAW Epia` mdxa`l oIvnd dUrn©£¤©§ª¨§©§¨¨¨¦¤¨¨

aizkC zEnlXd Fl(a"k ziW`xA)glWIe ©§¥¦§¦§¥¦©¦§©
iYrci dYr aizkE 'Fbe Fci z` mdxa ©̀§¨¨¤¨§§¦©¨¨©§¦

FxnF` `Ede ,Lkxa` Kxa iM 'Fbezzle §¦¨¥£¨¤§§§§¨¥
dkxA mFId mkilrdfAW caNn £¥¤©§¨¨¦§©¤¨¤

cFr WcTd ci zEnlW mYbVdlzz ¦©§¤§¥©©Ÿ¤¨¥
.dkxA mkilr£¥¤§¨¨

ãBòzaY wECwcA xnFl oEMzpmkilr ¦§©¥©§¦§¥©£¥¤
oM mB xnFl oEkIW mkl xn` `le§Ÿ¨©¨¤¤§©¥©©¥
iExw Fpi` mci lr xqgPW oFxQgdW¤©¦¨¤¤§©©¨¨¥¨

EnxB dkxA dAxc` `N` oFxQg¦¨¤¨©§©¨§¨¨¨§
oli`l dnFC df ixde ,mdiUrnA§©£¥¤©£¥¤¤§¦¨
zxqdA Fzglvdl FzF` oixnFGW¤§¦§©§¨¨©£¨©
zbixd zErvn`A ok FnM mirxd mitpr£¨¦¨¨¦§¥§¤§¨£¦©
otbl ElWnPW l`xUi ipAn rWx iUFr¥¤©¦§¥¦§¨¥¤¦§§§¤¤

('t miNdY)FxnF` `Edemkilr zzle §¦¦§§§¨¥£¥¤
mkzAq lr WExRdkxA mFIdWExR ¥©¦©§¤©§¨¨¥

zlEGW oFxQgd did mdAW l`xUil§¦§¨¥¤¨¤¨¨©¦¨¤©
itkE ,l`xUi lkl WEgn ziA did df¤¨¨¥¥§¨¦§¨¥§¦
cg` zbxFdd oiC ziA Exn`W mrh df¤©©¤¨§¥¦©¤¤¤¨
Fpi`W zE`ivnA `Ed 'Eke mipW 'rl§¨¦§¦§¦¤¥
,minrh 'An EpiptNW zE`ivnl dnFC¤¦§¦¤§¨¥¦§¨¦
ciBi dfe mdiaiag Ebxd o`M iM '`d̈¦¨¨§£¦¥¤§¤©¦
cFre ,`xFAA mzad` zbltd zpigA§¦©©§¨©©£¨¨©¥§
drxd waCY df zlEGW zE`ivn didW¤¨¨§¦¤©¤¦¨¥¨¨¨
'd aW df zErvn`aE l`xUi lkl§¨¦§¨¥§¤§¨¤¨

:FR` oFxgnl dxez ¥£©
(àì.'Bâå íòä àèçxnFl oEkIW ilE` ¨¨¨¨§©¤§©¥©

l"f mxnF` KxC lr(.'b dhFq)oi` ©¤¤§¨¨¥
dqpkp oM m` `N` dxar xaFr mc`̈¨¥£¥¨¤¨¦¥¦§§¨
,WtPd oFxqg `Ed dfe ,zEhW gEx FA©§§¤¤§©¤¤

FxnF` `Ede`hgzx`dn xqgp WExR §§¨¨¥¤§©¥¤¨©
`Ed dfe ,'Fbe mdl EUrIe dfaE ,FWtp©§¨¤©©£¨¤§§¤
mFil mc`d dMfi mdAW zFprHn '`¦§¨¤¨¤¦§¤¨¨¨§
FYrC did `l `hgd FzFUrA iM ,oiCd©¦¦©£©¥§Ÿ¨¨©§
mxB xW` lr WprIW mbde ,mlẄ¥©£©¤¥¨¥©£¤¨©



עי `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy
i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; ׁשּגרמּת(ברכות הּוא 'אּתה : ¡…≈»»ְֶַַָָָ

ּיעׂשּו,להם  מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
את  ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל מׁשל יחטאּו? ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ְְְְְֲִִֶַַַָּבנֹו
יחטא'? ׁשּלא הּבן ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית .ּבפתח ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

(áì)àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqî¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ איני' טֹוב: הרי ¿«»ƒƒ»«»»ֲִֵֵ
מקרא  וזה מחני'"! אין, "ואם "מחני"! ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָאֹומר

הרּבה  וכן לב)∑E¯ÙqÓ.קצר, הּתֹורה (ברכות מּכל : ְְֵֵַָָƒƒ¿¿ִַָָ

לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻּכּלּה,
רחמים  .עליהם ֲֲִֵֶַ

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

s` xErMd zFaWgnA oFxQgd Fnvrl§©§©¦¨§©§§©¦©
lr oFCp didi m`l dnci `l ok iR lr©¦¥Ÿ¦§¤§¦¦§¤¦©

:dnlXd FYrcA rxd dUrn©£¤¨©§©§©§¥¨
ãBòEpl mcTX dn iR lr dvxioiWECw) ¦§¤©¦©¤¨©¨¦¦

(.'nlr mB mc`d Wpri f"rA iM¦§¥¨¥¨¨¨©©
cbpM FxnF` `Ede ,cal daWgOd©©§¨¨§©§§§¤¤

daWgOdmrd `hgcbpkE dGd ©©§¨¨¨¨¨¨©¤§¤¤
xn` dUrOdmdl EUrIe:'Fbeal dxez ©©£¤¨©©©£¨¤§

(áì.'Bâå äzòåmxnF` KxC lr x`Azi §©¨§¦§¨¥©¤¤§¨
(`"kt x"a),daEWY `N` dYre oi ¥̀§©¨¤¨§¨

EUr iM 'd iptl dWn orHX dn `Ede§©¤¨©¤¦§¥¦¨
:rxd xaCd lr daEWY l`xUi¦§¨¥§¨©©¨¨¨©

.íúàhç àOz íàKixve ,ahEn WExR ¦¦¨©¨¨¥¨§¨¦
,eixaC milWd `l dOl zrcl̈©©¨¨Ÿ¦§¦§¨¨
,KxCd df lr md eixaC xErXW ilE`e§©¤¦§¨¨¥©¤©¤¤

dYreExfg l`xUi dPd WExR §©¨¥¦¥¦§¨¥¨§
la` mdOX dn cbpM dfe ,daEWzA¦§¨§¤§¤¤©¤¥¤£¨
m` rEci oi` KxAzi EPOOX dn cbpM§¤¤©¤¦¤¦§¨©¥¨©¦
m` lFcBd `hg lr mzaEWY lAwi 'd§©¥§¨¨©¥§©¨¦

xn` xnB dfl ,`lmz`Hg `VY m` Ÿ¨¤¨©Ÿ¤¦¦¨©¨¨
:lAwnE aW dkixv daEWYd iM¦©§¨§¦¨¨§©¥

.'Bâå éðçî ïéà íàåcvl WExR §¦©¦§¥¦§¥§©
oiA xarX dn lM zErvn`AW¤§¤§¨¨©¤¨©¥
xEqxQd dMfi d"a 'd oiaE l`xUi¦§¨¥¥¦§¤©©§
,devn lkA Fl riBOd zEkfA on`Pd©¤¡¨¦§©©¦©§¨¦§¨
dlri zEkf dOM dxFY oYnA hxtaE¦§¨§©©¨©¨§©£¤
aEzM lMde l`xUi mr FzribiA dWnl§¤¦¦¨¦¦§¨¥§©Ÿ¨
`Vi `l m` dYrnE ,eiptl oFxMf xtqA§¥¤¦¨§¨¨¥©¨¦Ÿ¦¨
lM xtQn zFgnl Kixv mz`Hgl§©¨¨¨¦¦§¦¥¤¨
zErvn`A EaYkPW dWn lW eizFIkf§ª¨¤¤¤¦§§§¤§¨
oi` iM 'd FaiWde ,l`xUi lW mzEkf§¨¤¦§¨¥§¥¦¦¥
Fnvr `hFgd `weC iM ,dfA zn` eixaC§¨¨¡¤¨¤¦©§¨©¥©§
xg` FxtQn 'd EPgni xW` `Ed£¤¦§¤¦¦§©©
dkGW in la` ,xtQA aYkPW¤¦§©©¥¤£¨¦¤¨¨
dkf xW` FzEkf rwRi `l FzErvn`A§¤§¨Ÿ¦¨©§£¤¨¨

.riWxde dNd FA xfgW cvl FA§©¤¨©©¨§¦§¦©
ãBòl"f mdixaC t"r dvxib"g xdf) ¦§¤¦§¥¤Ÿ©

(.b"rxxAcOd xFC zFnWp lM iM Exn`W¤¨§¦¨¦§©¦§¨
`NWM dYrnE ,dWn znWp itpr Eid̈©§¥¦§©¤¥©¨§¤Ÿ
,dWnl rbFp oFxQgd dPd mz`Hg `Vi¦¨©¨¨¦¥©¦¨¥©§¤

xn` dflipgn`l iM 'd aiWde ,'Fbe ¨¤¨©§¥¦§§¥¦¦Ÿ
zpigal `le onvrl `N` mitprd Erxï¥¨£¨¦¤¨§©§¨§Ÿ¦§¦©

FxnF` `Ede ,dnWPd WxWxW` in Ÿ¤©§¨¨§§¦£¤
il `hg`Ed `weC,ixtQn EPgn`W ¨¨¦©§¨¤¤§¤¦¦§¦

.`l dWn znWp zpigA la £̀¨§¦©¦§©¤Ÿ
ãBòmz`Hg `Vi `l m` iM dvxi¦§¤¦¦Ÿ¦¨©¨¨

minrR dAxd `hg `Ed mB dPd¦¥©¨¨©§¥§¨¦
xn`W Fl EpivOW FnM eiptl'd lirl) §¨¨§¤¨¦¤¨©§¥

(a"koM m`e ,dfA `vFIke dzrxd dOl̈¨£¥Ÿ¨§©¥¨¤§¦¥
'Fbe zFgnl Kixve `Vi `l F`hg mB©¤§Ÿ¦¨§¨¦¦§§

`xFAd aiWde ,e"gil `hg xW` in §¥¦©¥¦£¤¨¨¦
f"r `hgn F`hg dPYWi iM WExR¥¦¦§©¤¤§¥¥§
zEdl`d ExQge l`xUi idl`A ExtMW¤¨§¥Ÿ¥¦§¨¥§¦§¨¡Ÿ
irvn`d dUrn iM EEhvPW dn itM§¦©¤¦§©¦©£¥¨¤§¨¦
,lMd zxiwr xcbA l`xUi KxrA didi¦§¤§¥¤¦§¨¥§¤¤£¦©©Ÿ

xnFl wCwCX dn `Edehgil `dn §©¤¦§¥©¨¨¦©
ici lr lgnIW mi`hg x`W oM oi`X¤¥¥§¨£¨¦¤¦§Ÿ©§¥
zEgMezd lM dPde ,Wpr `lA daEWY§¨§ŸŸ¤§¦¥¨¦§©§
cIn lgnl `N` Dpi` 'd mr dWn¤¦¥¨¤¨¦§Ÿ¦¨
`l la` miwiCv xtqA miaYkp Eidie§¦§¦§¨¦§¥¤©¦¦£¨Ÿ
zFgkFY xg` dewY mdl WIW oiprl§¦§¨¤¥¨¤¦§¨©©¨
`Ede ,xRMzIW `hiWR df iM oer lr©¨Ÿ¦¤§¦¨¤¦§©¥§

xnFl wCwCX dnYazM xW` LxtQn ©¤¦§¥©¦¦§§£¤¨©§¨
dlrnl miaEzM mixtq 'b iM WExR¥¦§¨¦§¦§©§¨
lW cg`e ,'Eke miwiCv lW cg ¤̀¨¤©¦¦§§¤¨¤
migYtPd mde ,mipFpiA lW '`e , mirWx§¨¦§¤¥¦§¥©¦§¨¦
miwiCv lW `EdW xtq ,dpXd W`xA§Ÿ©¨¨¥¤¤¤©¦¦
,eiptl FgiPnE FazFM `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¦§¨¨

xn`X dn `EdeLxtQnFzF` WExR §©¤¨©¦¦§§¥
lr miaYkPW mzF` `l dY` YazMW¤¨©§¨©¨Ÿ¨¤¦§¨¦©

Wxtl Kxvde ,zlEGd iciYazM xW` §¥©©§ª§©§¨¥£¤¨©§¨
lr xfFgW oaEn Fpi` LxtQn iEPMn iM¦¦¦¦¦§§¥¨¤¥©
d"awd lW `Ed lMd iM miwiCSd xtq¥¤©©¦¦¦©Ÿ¤

d"x zkQnaE ,lMd oFc` `EdW(:f"h) ¤£©Ÿ§©¤¤

df LxtQn KxCd df lr aEzMd EWxC̈§©¨©¤©¤¤¦¦§§¤
oxtq df YazM xW` miwiCv lW oxtq¦§¨¤©¦¦£¤¨©§¨¤¦§¨

xaclE ,k"r mipFpiA lWx`Azi l"f mdi ¤¥¦§¦§¥¤¦§¨¥
l"f mxnF` iR lr(:'n oiWECw)mlFrl ©¦§¨¦¦§¨

i`Mf Fivg EN`M Fnvr mc` d`xi¦§¤¨¨©§§¦¤§©©
xg` mFwna Exn` oke ,aIg FivgezFkxA) §¤§©¨§¥¨§§¨©¥§¨

(:`"q`N` Fnvr mc` Kixrdl oi`W¤¥§©£¦¨¨©§¤¨
dWn ixaC Ex`Azi dYrnE ,ipFpiaA§¥¦¥©¨¦§¨£¦§¥¤
Fnvr Kixrn did dWn iM KxCd df lr©¤©¤¤¦¤¨¨©£¦©§
dfle ,l`xUi Wi` lM hRWnM ipFpiaA§¥¦§¦§©¨¦¦§¨¥§¨¤
l`xUi rWtl `Vi `l m` iM xn`̈©¦¦Ÿ¦¨§¤©¦§¨¥
`irAn `le eizFIkf Kxrn rxbp dPd¦¥¦§¨¥¥¤§ª¨§Ÿ¦©§¨
ipFpiAn ENt` `N` wiCv Kxrn¥¥¤©¦¤¨£¦¦¥¦

:YazM xW` FxnF`M§§£¤¨©§¨
Bàm` l`xUi zErvn`A iM dvxi¦§¤¦§¤§¨¦§¨¥¦

iM wiCv zbxcnA ig cnri EwiCvi©§¦©£Ÿ©§©§¥©©¦¦
mrWtl `Vi `l m`e eizFIkf miAx©¦§ª¨§¦Ÿ¦¨§¦§¨
zFIkf ztqFY giexi `NW caNn `lŸ¦§©¤Ÿ©§¦©¤¤§ª
,wiCv `xTIW icM eizFIkf rixkdl§©§¦©§ª¨§¥¤¦¨¥©¦
oFW`xd zEkf Fl aWgi dAxc` `N ¤̀¨©§©¨¥¨¥§¨¦
`l m` did aFh iM EWprIWM zErixbl¦§¦§¤¥¨§¦¨¨¦Ÿ

:oade aFHdn mcTX dn did̈¨©¤¨©¥©§¨¥
ãBòdn cbpM xnFl on`p drFx oEki§©¥¤¤¡¨©§¤¤©

dUr`e 'd xn`nA eil` mcTX¤¨©¥¨§©£©§¤¡¤
m`W eiptl xn`e ,lFcB iFbl LzF`§§¨§¨©§¨¨¤¦
`Ed xgFA mz`Hg `Vl 'd dvxi `lŸ¦§¤¦¨©¨¨¥
iM WExR azM xW` FxtQn EdgnIW¤¦§¥¦¦§£¤¨©¥¦
LzF` dUr`e eil` xn` xW` zrA§¥£¤¨©¥¨§¤¡¤§
xtqA daEzM `id `ld lFcB iFbl§¨£Ÿ¦§¨§¥¤
oFilr l` iRn z`vIW zrn xWId©¨¨¥¥¤¨¨¨¦¦¥¤§
dllTA ENt`W mIwzdl gxkdaE§¤§¥©§¦§©¥¤£¦©§¨¨

l"f Exn`(.`"i zFMn)ENt` mkg zllw ¨§©¦§©¨¨£¦
`vIW aFh xaC oMW lMnE i`pY lr©§©¦¨¤¥¨¨¤¨¨
,zF`lE crl aEzM `Ed ixd oFilr iRn¦¦¤§£¥¨§¥§
l`xUil lgni `l m`W lNRzn dfle§¨¤¦§©¥¤¦Ÿ¦§Ÿ§¦§¨¥
mIwl mFwn oi` `liOnE EdgnIW¤¦§¥¦¥¨¥¨§©¥
mEwY `l iM 'd aiWde ,zFa`d zrEaW§©¨¨§¥¦¦Ÿ¨



yz`עב ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
éðôì Cìé éëàìî äpääìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe Eí ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

:íúàhç©¨¨«
i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑ ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן יׁש ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ִֵֵֶָָ

וכןּבמקֹום  ,'ב)'אלי א על (מלכים לֹו "לדּבר : ְְְִֵֵֵֶַַ
ÈÎ‡ÏÓ.אדנּיהּו" ‰p‰∑ אני ולא.È„˜t ÌBÈ·e ֲִָֹƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ

'B‚Â∑ ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה ¿ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

"ּופקדּתי  עונֹותיהם, עליהם ּכׁשאפקד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹתמיד,
ואין  העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעליהם"
עון  מּפרעֹון קצת ּבּה ׁשאין יׂשראל על ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּפרענּות

.העגל  ֵֶָ

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLàñ £¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכלּפי  אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָהארצֹות,
ּבׁשעת  לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ּבׁשעת לֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשאמר

עלה!" ל" ÌÚ‰Â.רצֹון: ‰z‡∑:אמר לא ּכאן ֲֵֵָ«»¿»»ַָָֹ
'ועּמ'. ְְַ

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dn la` 'Fbe `N` dgnIW didY `le§Ÿ¦§¤¤¦§¤¤¨§£¨©
oke ,mlFrl mEwi dWn lr aFh xACX¤¦¥©¤¨§¨§¥

aizkC did(b"k `"dc)Eax diagx ipaE ¨¨¦§¦§¥§©§¨¨
l"f Exn`e ,dlrnl(.'f zFkxA)dlrnl §¨§¨§¨§§¨§©§¨

:`FAx 'Qnbl dxez ¦¦
(äì.ïøäà äNò øLàzrcl Kixv £¤¨¨©£Ÿ¨¦¨©©

E`e ,df xn` oipr dfi`lil §¥¤¦§¨¨©¤§©
oxd`l EnxBW lr 'd ciRwdW'd WFcw ¤¦§¦©¤¨§§©£Ÿ§

hEgM didi El lFcB mc` `hg iM `hgl©£Ÿ¦¥§¨¨¨¦§¤§
.c`nl eilr 'd ciRwi dxrVd©©£¨©§¦¨¨¦§Ÿ

BàiM oxd` lrn frNd `ivFdl dvxi¦§¤§¦©©©¥©©£Ÿ¦
dUr xW` lbrd EUrW md l`xUi¦§¨¥¥¤¨¨¥¤£¤¨¨

,aWgi mdilr oxd` dUrn iM oxd ©̀£Ÿ¦©£¥©£Ÿ£¥¤¥¨¥
EUr mdW cvl F` EdEqp`W cvl F`§©¤£¨§©¤¥¨
`vi FAW sEXMd `EdW dUrOd xTr¦©©©£¤¤©¦¤¨¨

:xAcn` dxez §©¥
(à.äfî äìò Cì,dIlr oFWl xiMfd ¥£¥¦¤¦§¦§£¦¨

l"f Exn`X dnl fnxIW ilE`zAW) ©¤¦§Ÿ§©¤¨§©¨

(.g"tlhp l`xUi ElSpzdW icrdW¤¨£¦¤¦§©§¦§¨¥¨©
FxnF`A Fl fnxW dIlrd `Ede ,dWn¤§¨£¦¨¤¨©§§

dGn dlrwCwC dfle ,xarW dGn WExR £¥¦¤¥¦¤¤¨©§¨¤¦§¥
zaY oM mB xnFldY`Kixv did `NW ©©¥¥©©¨¤Ÿ¨¨¨¦

xnFl `N` xAcn did FOrW oeiM xnFl©¥¨¤¦¨¨§©¥¤¨©
dAxc`W LzlEf `le dlrY dY ©̀¨©£¤§Ÿ¨§¤©§©¨

FxnF`e ,mdl dzid dciximrdeWExR §¦¨¨§¨¨¤§§§¨¨¥
:LOr Kli¥¥¦§

BøîBà íòè .øîàì,xn`loFWl iM ¥Ÿ©©§¥Ÿ¦¨
xEn`d dfdid `l 'd ixacA ¤¨¨§¦§¥Ÿ¨¨

oFWlA Fl xn`W mdn Wi mNkl deẄ¤§ª¨¥¥¤¤¨©§¨
xg` oFWlA Fl xn`W zFa`dn Wie df¤§¥¥¨¨¤¨©§¨©¥

xn` dfl ,miaEzMd on x`anMxn`l ©§Ÿ¨¦©§¦¨¤¨©¥Ÿ
`Ed mNkl dxin`d zpEMW WExR¥¤©¨©¨£¦¨§ª¨

:'Fbe Lrxfla dxez §©§£§
(áéðôì ézçìLå.Càìî EgkEn o`Mn §¨©§¦§¨¤©§¨¦¨¨

znMqn WFcw zrC dPd dYr cr iM¦©©¨¦¥©©¨©§¤¤
Dligpdl ux`l dWn zqipkl¦§¦©¤¨¨¤§©§¦¨



עג `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ אניל אֹומר ∆∆∆»«»»¿»ְֲִֵ
Ea¯˜a.להעלֹותם  ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑ אֹומר אני לכ ְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִֵָ

ל:"מלא לפני Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ."וׁשלחּתי Èk ְְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆

‰z‡∑ ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּבי,ּוכׁשּׁשכינתי «»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ
זעם  עליכם אני ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.מרּבה .לׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

(ä)ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà¤«¡¤¨«

i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒִ
ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים ואּתם ּבקרּב ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָאעלה
ׁשּנאמר  זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, רגע עליכם ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹאזעם

כו) ואכּלה (ישעיה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי :ְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַֹ

מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב ,לפיכ ∑zÚÂ‰.אתכם. ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ¿«»
ּתלקּו זֹו מעליכם ּפרענּות עדיכם ׁשּתֹורידּו .מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

ClŒ‰NÚ‡ ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ אני העון, ׁשאר ּבפקּדת ¿≈¿»»∆¡∆»ְְֲִִֶַָָֹֻ
ליֹודע  לעׂשֹות ּׁשּבלּבי .מה ְֲִִֵֶַַַָ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ ׁשהיה העדי חֹורב את מהר .ּבידם ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑ …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆

לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה ְְֲֳִֵֵֶֶַַַָֹלׁשֹון
מנּדה  לּתלמיד לרב,אמר: אלּפים ∑‰¯Á˜.מנּדה ְְְִֶֶַַַַָָֻֻ«¿≈ְִַַ

ׁשּנאמר ּכענין ג)אּמה, ּביניכם (יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`W mbde ,l`xUil('` 'e lirl)dYr §¦§¨¥©£©¤¨©§¥©¨
'Fbe dlr xnF` `Ed ixdW ,d`xY¦§¤¤£¥¥£¥§

K`ln Liptl iYglWe,zFO` 'Gd Wxbl §¨©§¦§¨¤©§¨§¨¥©ª
l`xUi lr FWtp ozPW liaWA iM ilE`e§©¦¦§¦¤¨©©§©¦§¨¥
dYr zxfB lHAzp lbrd dUrnA§©£¥¨¥¤¦§©¥§¥©©¨

:'Fbe d`xYb dxez ¦§¤§
(â.'Bâå Eìëà ïtdnFC Fpi`W ¤£¤§§¤¥¤

,eiptA `NWl eiptA FAx z` qirkOd©©§¦¤©§¨¨§¤Ÿ§¨¨
FxnF`eKxCAlkl `NW fnx o`M §§©¨¤¨¨©¤Ÿ§¨

mzFid onfl `N` oM xnF` `Ed miPnGd©§©¦¥¥¤¨¦§©¡¨
xirA la` KxCA('` e"k dirWi)Epl fr ©¨¤£¨¨¦§©§¨¨¨

.EpAxwA dlri©£¤§¦§¥
BàiM zn` iWp` xn`n t"r dvxi¦§¤©£©©§¥¡¤¦

lW FaWFn mFwn did xAcOd©¦§¨¨¨§¨¤

minrR dOM did dfle ,rWxd n"q¨¨¨§¨¤¨¨©¨§¨¦
zpOCfOd dAQl mdn bxFde xABzn¦§©¥§¥¥¤©¦¨©¦§©¤¤

xdGd ixacA oIre `hgdn mdla"g) ¨¤¥©¥§§©¥§¦§¥©Ÿ©
(.f"pwlFcBd xAcOd wEqR WExtA§¥¨©¦§¨©¨

xn` dfle ,`xFPdeKxCA Llk` oR §©¨§¨¤¨©¤£¤§©¨¤
KxCA oOCfOd zErvn`A WExR¥§¤§¨©¦§©¥©¤¤

:oadec dxez §¨¥



yz`עד ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i ipy meil inei xeriy
אּמה  ּכאלּפים BÏ.ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â∑ קֹורא והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְֵָָ

ּתֹורה  למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל .לֹו ְְִֵֵֵֶַַַָֹ
'‰ Lw·ÓŒÏk∑ ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש מּכאן »¿«≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ÚBÓ„.ׁשכינה  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑:אחר ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְִָ≈≈∆…∆≈ְֵֵַָָ

אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש הּׁשרת,"והיה ּכׁשהיּומלאכי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הרי  להם: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָׁשֹואלים

מׁשה  ׁשל ּבאהלֹו .הּוא ְֳֶֶָֹ

(ç)íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

:äìäàä Bàa-ãò©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ִ

אל  ללכת ÌÚ‰ŒÏk.האהל הּמחנה, eÓe˜È∑ ֲֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»
מהם  ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו .עֹומדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

‰LÓ È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח: ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְִִֵַַָ
אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ עם 'ּומדּבר מׁשה'.ּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְִֵֶַֹ
ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּתרּגּומֹו:

ז)ּכמֹו הּקֹול (במדבר את "וּיׁשמע ואינֹו: אליו", מּדּבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָקֹורא

עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ּפתרֹונֹו: ְְְְִִִִֵֵֵַַַ(ּבחיריק),
'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָוההדיֹוט

ההדיֹוט  עם מדּבר ׁשהּמל .מׁשמע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäéô §ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ

מׁשה  עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑ לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ
ּומלּמד עּמֹו,ׁשּנדּבר  הּמחנה אל ׁשב מׁשה היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

והּדבר  ּׁשּלמד. מה מּיֹום הּזה לּזקנים מׁשה נהג ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבי"ז  ׁשהרי יֹותר, ולא הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכּפּורים

הּלּוחֹות נׁשּתּברּו כח)ּבתּמּוז את (תענית ׂשרף ּובי"ח , ְְְְִֶַַַַָ

ּובי"ט  החֹוטאים, את ודן ׁשּנאמרהעגל (לעיל עלה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ
וגֹו'",לב) העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי :ְְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם (דברים ועׂשה ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּובראׁשֿט) וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל אלּול : חדׁש ְְְְֱִֵֶֶַַָֹֹ

לּוחֹות  לקּבל סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנאמר
ּבהם ׁשּנאמר יֹום, ארּבעים ׁשם ועׂשה (שם האחרֹונֹות, ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.íéðt ìà íéðt 'Bâå 'ä øaãå§¦¤§¨¦¤¨¦
xErW itM `Ed dfA dpEMd©©¨¨¨¤§¦¦
zlAwdl dWn dUFr didW dpkdd©£¨¨¤¨¨¤¤§©§¨©
dbVdd didY xErW FzF`l dpikW ipR§¥§¦¨§¦¦§¤©©¨¨
oiki xW` itM iM mipFilrd mipRn¦¨¦¨¤§¦¦§¦£¤¨¦
,biVi dXcTd zrRWdl Fnvr mc`̈¨©§§©§¨©©§ª¨©¦

FxnF`e,Edrx l` Wi` xAci xW`M §§©£¤§©¥¦¤¥¥

FxnF` KxC lr EpMxcl x`AziilWn) ¦§¨¥§©§¥©¤¤§¦§¥

(f"kmc`d al oM mipRl mipRd miOM©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨
mlrPA ElMUi zFaaNd iM WExR mc`l̈¨¨¥¦©§¨©§¦©¤¡¨
oiki xW` itM iM `pUl m` ad`l m ¦̀¤¡Ÿ¦¦§Ÿ¦§¦£¤¨¦
opFAzi ok FnM Fxag ad`l FAl mc`d̈¨¨¦¤¡Ÿ£¥§¥¦§¥
FxnF` `Ede ,FzF` ad`l Fxag al¥£¥¤¡Ÿ§§

,Edrx l` Wi` xAci xW`M`NW ©£¤§©¥¦¤¥¤Ÿ

mB zFidl FAl oiki `l m` Edad`iŸ£¥¦Ÿ¨¦¦¦§©
l` mipR 'd xAC ok FnM Edrx `Ed¥¥§¥¦¤¨¦¤
mr `Ed dn mc` oigai dYrnE ,mipR̈¦¥©¨©§¦¨¨©¦
'dA wWgie dE`zi Faal m` FpFw¦§¨¦§©¤§©§Ÿ©
'd iM oniq df dPd FzcFaraE©£¨¦¥¤¦¨¦

:Fad`ai dxez £¥



עה `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i iyily meil inei xeriy
מה י) וגֹו'", הראׁשֹונים ּכּימים בהר עמדּתי "ואנכי :ְְְִִִִִַַָָָָָָָֹ

אמר  ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, ְְֱֲִִִַַָָָָֹהראׁשֹונים
נתרּצה  ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּתה,
ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לּוחֹות  לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי למׁשה: לֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹואמר
הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָאחרֹונֹות,
עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹועׂשאּוהּו

מֹועד  מאהל אּלא ‰Án‰.עֹוד Ï‡ ·LÂ∑ ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆
הוה, לׁשֹון ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ְְְְְְִִֶֶַַָָֹּתרּגּומֹו:
"ונּצבּו", וחזן. העם", כל "וראה הענין. ּכל ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָוכן
"והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", ְְְְְְְֲִִִִִִַַָוקיימין.
אל  ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' "ודּבר ּומדרׁשֹו: ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָֹוסגדין.
אםּֿכן  ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָהּמחנה.

יקרבם'? .מי ְְִֵָ

ß xc` g"i iyily mei ß

(áé)éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéòa ïç úàöî-íâå§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ ‰‡¯∑ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְִֵֵֵֶ
לא  ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי ְְְֵֵֶַַַַָָָֹעל

לי אמרּת ואׁשר וגֹו'". כג)הֹודעּתני אנכי (לעיל "הּנה : ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
"מלא ּבּה,ׁשֹולח חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו .אין ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ÌL· EÈzÚ„È z¯Ó‡ ‰z‡Â∑ ּבני מּׁשאר הּכרּתי ¿«»»«¿»¿«¿ƒ¿≈ְְְִִִֵַָ
חׁשיבּות  ּבׁשם לי,אדם אמרּת יט)ׁשהרי "הּנה (לעיל : ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

יאמינּו ּב וגם וגֹו' הענן ּבעב אלי ּבא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאנכי
."לעֹולם  ְָ

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòåàð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úàäàøe E ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

:äfä éBbä Enò ék¦¬©§−©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑ חן ׁשּמצאתי אמת ּבעיני,אם ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן  אּתה ּׂשכר  מה ,"ּדרכ את למֹוצאי "הֹודיעניֿנא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
?ּבעיני EÈÈÚa.חן ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑ ְֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆

חן  מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ׁשּמצאתי ואדע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áé.'Bâå øîà äzà äàøoiprd zpEM §¥©¨Ÿ¥§©¨©¨¦§¨
gilW F`UrW cvl iM `Ed¦§©¤£¨¨¦©
`Ede ux`d l` l`xUi zFlrdl§©£¦§¨¥¤¨¨¤§

FxnF`lrd il` xn` dY`sYWe 'Fbe §©¨Ÿ¥¥©©©§§¦¥
aizkC mipFilrdn '` gilW cFr FOr¦¨¦©¥¨¤§¦¦§¦
did iE`xd onE K`ln Liptl iYglWe§¨©§¦§¨¤©§¨¦¨¨¨¨
xn` dfl ,Kli in z` zrcl FricFdl§¦¨©©¤¦¥¥¨¤¨©

ipYrcFd `l dY`e`Ed `Ed in §©¨Ÿ©§©¦¦
m` zrcl iOr Kli xW` K`lOd©©§¨£¤¥¥¦¦¨©©¦
mc` oi` iM `l F` xaCd lr miMq ©̀§¦©©¨¨Ÿ¦¥¨¨
,FxiMn Fpi`W in mr xaCA sYYWn¦§©¥©¨¨¦¦¤¥©¦
zkll miMq` igxM lrAW xn`Y m`e§¦Ÿ©¤§©¨§¦©§¦¨¤¤
gp didi m` oiA il oYYW K`lOd mr¦©©§¨¤¦¥¦¥¦¦§¤Ÿ©

`ld `l F` ilLiYrci Yxn` dY` ¦Ÿ£Ÿ©¨¨©§¨§©§¦
mWaYlCB izF`W il Yxn` WExR §¥¥¨©§¨¦¤¦¦©§¨

FxnF`n Yad` xW` lMn('b 'e lirl) ¦¨£¤¨©§¨¥§§¥

`l 'd inWE 'Fbe mdxa` l` `x`ë¥¨¤©§¨¨§§¦Ÿ

rcFp il`W Ycnl `d ,mdl iYrcFp©§¦¨¤¨¨©§¨¤¥©©
xn`X dn `Ede ,cgind KxAzi FnWA¦§¦§¨©©§ª¨§©¤¨©

o`M,mWa LiYrcizaY xErWe ¨§©§¦§¥§¦¥©
LiYrciiYrcFp xErWM LlEnl xi`Y §©§¦¨¦§§§¦©§¦

.oade DnFwnA¦§¨§¨¥
øîàåcFr,ipirA og z`vn mbe §¨©§©¨¨¨¥§¥¨

l"f mdixaC iR lr x`AzY¦§¨¥©¦¦§¥¤
(b"rw hEwli)dWn dlrWM Exn`W ©§¤¨§§¤¨¨¤

WxFC didW `aiwr iAx `vn mFwOl©¨¨¨©¦£¦¨¤¨¨¥
glW mFwOd iptl dWn xn` 'Eke§¨©¤¦§¥©¨§©
xzFi `EdW `aiwr 'x ciA df zEgilW§¦¤§©£¦¨¤¥
`N` utg Fpi` iM 'd FaiWde iPOn¦¤¦§¥¦¦¥¨¥¤¨
df oi`W ciBi oiprd dPde ,dWnA§¤§¦¥¨¦§¨©¦¤¥¤
dbVdd cvl `le og zE`ivn `N ¤̀¨§¦¥§Ÿ§©©©¨¨
ipirA dWn xiMd ixdW zFlMUOA©ª§¨¤£¥¦¦¤§¥¥
EPOn `Ed mEvr `aiwr 'x iM FlkU¦§¦£¦¨¨¦¤
dWnA `N` 'd dvx `l ok iR lr s`e§©©¦¥Ÿ¨¨¤¨§¤

bdpzY Ki` dYrnE ,ogl oniq dfe§¤¦¨§¥¥©¨¥¦§©¥
`l oicrW `N` df oi` Ff dCnA iOr¦¦§¦¨¥¤¤¨¤£©¦Ÿ
FricFdl l`W dfl ,LizFCn il rcFp¨¦¦¤¨¤¨©§¦

:eizFCnbi dxez ¦¨
(âé.ïç àöîà ïòîì EòãàåWExR §¥¨£§©©¤§¨¥¥

Fl xqEOdn oi`W cvlcar xn §©¤¥¥©¨©¤¤
xnB dfl ,FzF` zrcl dvFxW FpFc`l©£¤¤¨©©¨¤¨©

xn`ornldUrPW icM WExR 'Fbe Ÿ¤§©©§¥§¥¤©£¤
`Ede Liptl zEcinzA dxWi dbdpd©§¨¨§¨¨¦§¦§¨¤§

:'d ipirA bVOd og zE`ivn§¦¥©ª¨§¥¥
.äfä éBbä Enò ék äàøexAC o`M §¥¦©§©©¤¨¦¥

rcFde mc` ipirn mlrPA dWn¤©¤¡¨¥¥¥¨¨§©
iptl zrnWPd dprh `Ede eil ¥̀¨§©£¨©¦§©©¦§¥
iM `Ede ,xn`W zFprHd lMn `xFAd©¥¦¨©§¨¤¨©§¦
FnM 'd wlg md l`xUi zFnWp¦§¦§¨¥¥¥¤§

wEqRA Epif`d zxiWA iYWxRWa"l) ¤¥©§¦§¦©©£¦©¨
('hiMdn oM mB `Ede ,FOr 'd wlg ¦¥¤©§©¥©



yz`עו ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i iriax meil inei xeriy
אּכיר  למען חן", אמצא "למען ּופתרֹון .ּכּמה ּבעיני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

החן  מציאת ‰f‰.ׂשכר ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑ ׁשּלא ְְִֵַַַ¿≈ƒ«¿««∆ֶֹ
ּתעזב, אּלה ואת ּגדֹול" לגֹוי אֹות "ואעׂשה ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָֹֹּתאמר
סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָראה

הּׂשכר  ּתׁשלּום ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעל
הּזה  ּבעם ּבמּסכת ׁשּלי ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתֹודיעני. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ז)ּברכֹות ועל (דף אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב ואני , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּבאתי  .סדרם ְִִָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ חפץ אני מּזה ּבזֹו ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי ,. «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkîô ¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ הלא" החן, מציאת יּודע «∆ƒ»«≈ְֲִִֵַַַָֹ

מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ׁשּלא ּבלכּת , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשכינת אלילים תׁשרה עֹובדי אּמֹות על .עֹוד ְְְְֱִִִֵֶַַָֻ

EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ∑ מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ּכמֹו ט)העם, יׂשראל (לעיל מקנה ּבין ה' "והפלה : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

."וגֹו' ְ

ß xc` h"i iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF`A 'd fnxX('a 'k lirl)'d ikp` ¤¨©§§§¥¨Ÿ¦
dn `Ede ,mW iYWxRW FnkE Lidl ¡̀Ÿ¤§¤¥©§¦¨§©

FxnF`A orHXd`xEhxtA d`x WExR ¤¨©§§§¥¥§¥¦§¨
dfdGd iFBd LOr iMmikEnq WExR ¤¦©§©©¤¥§¦

oFilr wlg q`nY Ki`e LOr miwEacE§¦¦§§¥¦§©¥¤¤§
:oadeci dxez §¨¥

(ãé.'Bâå eëìé éðt øîàiådAxd ©Ÿ©¨©¥¥§©§¥
,EN` miwEqtA Exn`p miWExR¥¦¤¤§¦§¦¥
mdixaC iR lr aEzMd Wxtl d`xpe§¦§¤§¨¥©¨©¦¦§¥¤

l"f(g"i mipETY)`xTY KxAzi FzpikW iM ¦¦¦§¦¨¦§¨©¦¨¥
`avl zi`xPd `idW cvl 'd ipR§¥§©¤¦©¦§¥¦§¨

FxnF` fnFx dil`e ,minXd(e"h b"k lirl) ©¨©¦§¥¤¨¥§§¥

'd aiWd o`ke ,mwix ipR E`xi `le§Ÿ¥¨¨©¥¨§¨¥¦
KlFdd iM FricFde eizFprh lr dWnl§¤©©£¨§¦¦©¥

`Ed FOripRlre ,dpikXd `EdW 'd ¦§¥¤©§¦¨§©
dWnl gp didi `l `OW zWWg£¨©¤¨Ÿ¦§¤Ÿ©§¤

xn` df zE`ivn.Kl izgpde §¦¤¨©©£¦Ÿ¦¨

ïekúðåoFilr xF` gEpIW Fl xnFl cFr §¦§©¥©¤¨©¤§
gPX dn EPOn wqRi `le eilr̈¨§Ÿ¦¨¥¦¤©¤¨
zpigaNW `N` ,gExd on dYr cr eilr̈¨©©¨¦¨©¤¨¤¦§¦©
,mdiptl zklFd dpikXd didY l`xUi¦§¨¥¦§¤©§¦¨¤¤¦§¥¤
ciBi mXde `Ed oiCd zpigA Ff dpigaE§¦¨§¦©©¦§©¥©¦
xn`e dWn aiWd df lre ,ipc` dilr̈¤¨£Ÿ¨§©¤¥¦¤§¨©

oi` m`:'Fbeeh dxez ¦¥§
(åèéðt ïéà íà.'Bâå EdSxzp `l ¦¥¨¤§Ÿ¦§©¨

df xaC lr ike xn`e 'd xn`nA§©£©§¨©§¦©¨¨¤
lNRzn ip`miklFd LipR oi` m` £¦¦§©¥¦¥¨¤§¦

,mzIlrA Kxv oi`e md micEa` dYrn¥©¨£¦¥§¥Ÿ¤©£¦¨¨
og iz`vn iM `Ft` rcEi dOaE'Fbe ©¤¦¨©¥¦¨¨¦¥§

EpOr LYklA `lddpigA WExR £Ÿ§¤§§¦¨¥§¦¨
lFcBd xF`Od cFq `idW dpFilrd̈¤§¨¤¦©¨©¨
cal LipR `l d"a d"ied mWA dPMzOd©¦§©¤§¥£¨¨Ÿ¨¤§©
ipzghadW dnE ,`QMd zpigA `EdW¤§¦©©¦¥©¤¦§©§¨¦
FxnF`M iCal il didY Ff dpigAW¤§¦¨¦§¤¦§©¦§§

Kl izgpdemB didYW l`FW ip` ©£¦Ÿ¦¨£¦¥¤¦§¤©
`Ede ,LOre ip` cgi EpNM zbdpn©§¤¤ª¨©©£¦§©§§

ExnF`LOre ip` EpiltpezCnA §§¦§¦£¦§©§§¦©
dlrnl oi`W dpFilr dlrnE mingxd̈©£¦©£¨¤§¨¤¥§©§¨
eil` xn`e oFilr l` dSxzpe ,dPOn¦¤¨§¦§©¨¥¤§§¨©¥¨

dGd xaCd z` mBdUr` YxAC xW` ©¤©¨¨©¤£¤¦©§¨¤¡¤
d"a cgind mlW mW zpigaA mbidpdl§©§¦¨¦§¦©¥¨¥©§ª¨

z`vn iMl`xUi zEkfl `l WExR 'Fbe ¦¨¨¨§¥Ÿ¦§¦§¨¥
:FPg z`ivnl `N`fh dxez ¤¨¦§¦©¦

(æé.'Bâå ïç úàöî ékmiCwd dWnE ¦¨¨¨¥§¤¦§¦
xnFlmWa LiYrcixn` KM xg`e ©§©§¦§¥§©©¨¨©

,og z`vn mbeiM aEzMd FricFd o`M §©¨¨¨¥¨¦©¨¦
dpFilr `Ed mWA drcFd zlrn©£©¨¨§¥¤§¨
`vn gp `ld iM ogd zbVd zpigAn¦§¦©©¨©©¥¦£ŸŸ©¨¨
xn` dfl ,mWA Frci `le 'd ipirA og¥§¥¥§Ÿ§¨§¥¨¤¨©

dNgzAipirA og z`vncalA Ff `le ¦§¦¨¨¨¨¥§¥©§Ÿ¦§©
`N`.mWA Lrc`e ¤¨¨¥¨£§¥



עז `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְִִִֶֶָֹ

ּבלעם  ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה. אלילים, עֹובדי ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָעל
ּוגלּוי  "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית עלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהרׁשע

ּכגֹון ד)עינים", ׁשֹומעין (איוב יגּנב", ּדבר "ואלי : ְְְְִִֵֵַַָָָֻ
ׁשליח  .עלֿידי ְִֵַַָ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑ מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ,ראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèéúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦
éðôì ýåýé íLáézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úà¤£¤¬£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְִִִֶֶָָָ

רֹוצה  ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַּבכבֹודי
רחמים  לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוצרי

יׂשראל  ׁשאם על אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל  אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין אבֹות, זכּות ְְֲֲִִִֵַַָָָָּתּמה
ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי .מּדת ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

EÈÙÏ '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â∑ ּבּקׁשֹות סדר ללּמד ¿»»ƒ¿≈¿»∆ְְֵֶֶַַָ
אבֹות זכּות ּתכלה אם אף יז)רחמים, השנה ּוכסדר (ראש , ְְְֲִִִֵֶֶַַָ

הוי  מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֻזה
לפני  ׁשּיזּכירּו ועלֿידי ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמלּמד

רחמי  ּכי נענין, יהיּו וחּנּון', ּכלים 'רחּום È˙pÁÂ.לא ְְֲֲִִִִַַַַַָֹ¿«…ƒ
ÔÁ‡ ¯L‡ ּפעמים ∑‡˙ .לחֹון ׁשארצה אֹותן ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ

ÈzÓÁ¯Â∑הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפץ עת ¿ƒ«¿ƒְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבׁשעת  אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים ְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹאּלא
הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה לֹו: אמר ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹמעׂשה

ריקם חֹוזרֹות שם)ׁשאינן השנה .(ראש ְֵֵֶָָ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר .אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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FxnF`(b"k a"y)e"`e zF`e ,ig Wi` oA §¤¦©§¨
df lr dvxi cFr ,siqFOd e"`e WOWY§©¥¨©¦¦§¤©¤

KxCdmc`d ip`xi `l iMxg` ENt` ©¤¤¦Ÿ¦§©¦¨¨¨£¦©©
cFre ,zF`xl WTan dY`e dzinige ¦¨§©¨§©¥¦§§¨¨
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:dX``k dxez ¦¨



yz`עח ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i iriax meil inei xeriy

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ּבהר ƒ≈»ƒƒְְֲֲִִֵֶַָָ

ׁשּלא ּתמיד  ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ְְְִִִֶֶֶֶַַָּתּוזק,

ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּומדרׁשֹו,
ׁשהּקדֹוׁשֿ ּבּמקֹום', 'אני אֹומר ואינֹו אּתי', ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'הּמקֹום

מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו .ּברּוֿהּוא ְְְֵֶָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
éìò étë éúkNå:éøáò-ãò E §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברלפני.˙¯˜a «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿«
¯ev‰∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני : «ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ

ל) נחל",(משלי עֹורבי "יּקרּוה לז): קרּתי (ישעיה "אני : ְְְֲִִִֵַַַָ
ּכרּית  הּצּור", "נקרת להם. אחת ּגזרה מים", ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָוׁשתיתי

ÈtÎ.הּצּור  È˙kNÂ∑(ויקרא פרשת כהנים, ׁשּנּתנה (תורת מּכאן : ַ¿«…ƒ«ƒְִִֶָָ
ּבמימרי' 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים ,רׁשּות ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ

לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכּנּוי
ּבכף  .מּמׁשעליו ְַַָָָ

(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøéô ¥«¨«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑' דברת ית ּולהּלן יקרי'ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק ,. «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k jxk zegiy ihewl)

ּתפּלין ׁשל קׁשר  כג)הראהּו לג, מאחר (רש"י הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכביכֹול ּבטּלית' 'מעּטף היה יט)ׁשהּקּב"ה פסוק ּכיצד (רש"י , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

והרי  אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד את מׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹראה
ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשאדם

ּולאחר  ּבתפילין', 'מעּטר וגם ּבטּלית' 'מעּטף היה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהּקּב"ה
והראה  מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקרא

ראׁשֹו'. ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֹֹלמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `k jxk y"ewl t"r)

"oilitY lW xWw" iciÎlr `hgd zxRM©¨©©¥§©§¥¤¤¤§¦¦

את־אחרי ׁשוראית קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ
רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצינּו
הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָּוקריאת

ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבור־המתחיל יט שם, ּומעּטר (רש"י , ְְְִַָָֻֻ
ּתפּלין". ׁשל קׁשר "הראהּו – ְְְִִִִִֶֶֶֶָּבתפּלין

סליחה  לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָויׁש
מּדֹות? י"ג ּוקריאת ְְִִִַָּומחילה

על  יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹויׁש
ּבני  "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצֹותיו

א)מאמינים" צז, ׁשלימה (שבת ּבאמּונה הּוא ּומאמין , ְֱֲֲִִִֵֶַַָָ
ואם־ּכן  ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּקּב"ה
אֹותֹו הּבֹורא ּבהּקּב"ה, ּתלּוים חּייו זה ׁשּברגע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבידעֹו
לעבר  רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּומחּדׁשֹו

?יתּבר רצֹונֹו ְְִֵַָעל

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

pË¯‡כב  ˙¯ÚÓa CÈeL‡Â È¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âë.'Bâå éøçà úà úéàøål`A dPd §¨¦¨¤£Ÿ̈§¦¥§¥
mipR eil` qgizi `l oFilr¤§Ÿ¦§©¥¥¨¨¦
iM cvl `Ed KxAzi FzpEM `N` ,xFg`e§¨¤¨©¨¨¦§¨©§©¦
zElMYqd wWgA cnFr zFnlFrd zEIg©¨¨¥§¥¤¦§©§
ig oFc`d `Ed FnEIwe KxAzi FxF`¦§¨©§¦¨¨¥
rpnPd on `Ed df xace ,minlFrd̈¨¦§¨¨¤¦©¦§¨
FxF` l` hiAdl `xap mEW lFkIW¤¨¦§¨§©¦¤
xW` deqn dUre 'd oikd dfl ,KxAzi¦§¨©¨¤¥¦§¨¨©§¤£¤
mixFg` `xTW `Ede hiAi mW KxC¤¤¨©¦§¤¨¨£©¦
sEBd mc`d z` FznkgA dUrW FnM§¤¨¨§¨§¨¤¨¨¨©

mipR gExde Fl mipR WtPde mixFg £̀©¦§©¤¤¨¦§¨©¨¦
ok FnM ,gExl mipR dnWPde WtPl©¤¤§©§¨¨¨¦¨©§¥
mW KxC xW` KxAzi EPOn xF` oikd¥¦¦¤¦§¨©£¤¤¤¨
`xw Fle midl`d z` Efgie EtiwWi©§¦§¤¡¤¨¡Ÿ¦§¨¨
llWn `EdW oFilr xF`e mixFg £̀©¦§¤§¤ª§¨
`Ede ,mipR `xTi ig lM Wtp zbVdn¥©¨©¤¤¨¨¦¨¥¨¦§

FxnF`,E`xi `l iptE ixg` z` zi`xe §§¨¦¨¤£Ÿ¨¨©Ÿ¥¨
FxnF`A Fl fnxW xWt`eKEnqixg`l §¤§¨¤¨©§§¨©£Ÿ¨

zaYiptE`N` mipR md mW mB iM xnFl ¥©¨©©¦©¨¥¨¦¤¨
bVOA EidIW icM mixg` 'd oikdW¤¥¦£Ÿ©¦§¥¤¦§©ª¨

wCwCW ilE`e ,EpazMW FnM mi`iaPl©§¦¦§¤¨©§§©¤¦§¥
FxnF`Aixg`dAxd oi`W xnFl §§£Ÿ¨©¤¥©§¥

md xW`M miwiqtn miMqnE micFBxR©§¦¨©¦©§¦¦©£¤¥
`N` EhiAi 'd gkp xW` mi`iaPd KxrA§¥¤©§¦¦£¤Ÿ©©¦¤¨

Fxn` `Ede ,`weC cg`ixg`ixg` `le ¤¨©§¨§¨§£Ÿ¨§Ÿ£Ÿ¥
cEwi zn` xaC lr liMUOde ,ixFg £̀©§©©§¦©§©¡¤¨
lM eipirA hirnie lFcBd l`l degYWie§¦§©£¤¨¥©¨§©§¦§¥¨¨
bVOd xErW itM cari xW` FzcFar£¨£¤©£Ÿ§¦¦©ª¨

:Dpinl dIg Wtpl dEwnd` dxez ©§ª¤§¤¤©¨§¦¨



עט `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k iying meil inei xeriy
הּוא  "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא ׁשּברגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא,
לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו ְֱֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
רצֹון  על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה לא ּפנימה, ְְְְֲִִַַַַָָָָָֹֹּבלּבֹו

.ְִֵֵַָהּׁשם־יתּבר
החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזהּו

עטּוף  להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואֹומר
ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי ּכי ּותפ ּלין, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָּבּטּלית
מצֹות  ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָּדמצות

לט)ה'" טו, ּבין (שלח לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ּתפּלין מצות וגם ,ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
"ט)עיני יג, .(בא ֵֶ

ß xc` 'k iying mei ß

ãì(à)úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑מּתֹו סנּפירינֹון מחצב הראהּו ¿»¿ְְְִִִֶַַַָ

נתעּׁשר  ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאהלֹו,
הרּבה  הראׁשֹונֹות,∑EÏŒÏÒt.מׁשה ׁשברּת אּתה ְֵֶַֹ¿»¿ְִַַָָָָ

מׁשל אחרֹות. ל ּפסל למדינת אּתה ׁשהל למל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
קלקּול  מּתֹו הּׁשפחֹות. עם ארּוסתֹו והּניח ְְְֲִִִִִַַַָָָהּים
וקרע  ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָהּׁשפחֹות
לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּכתּבתּה.
היה  ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ'עדין

לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא ְְְִִִֶַַַַָָָָָהּקלקּול
ׁשּנקרעה  אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה:
אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר ְִֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹונה",
ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
אּלּו הּׁשפחֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. זה ,הּמל ,ְֵֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשל  ארּוסתֹו מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹערבֿרב.
"ּפסל  נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

ל". ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fenz fi ,mei meid)

האחרֹונֹות: ולּוחֹות הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּבין] [=ההבּדל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָחּלּוק
ּפסל־ הּׁשנּיֹות אלקים, מעׂשה הראׁשֹונֹות - עצמן ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָֹֻּבלחֹות
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּכדרׁשת הּלחֹות, על חרּות - המכּתב .ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻל

א) נד, יׂשראל (ערּובין ּבני ּבמעלת הראׁשֹונֹות. ּבּלחֹות רק הּוא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
ּפסקה  סיני הר על ּכׁשעמדּו צּדיקים, הראׁשֹונֹות ּבּלחֹות -ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמּתן־ּתֹורה  - מׁשה ּבמעלת ּבעלי־ּתׁשּובה. ּבּׁשנּיֹות ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻזהמתן,

מּמּנּו נּטלּו העגל ּובחטא ּבמּתנה, אֹורֹות אלף למׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹנּתן
ּכדאיתא  לֹו, נֹותנים ּבׁשּבת (רק הׁשנּיֹות ּבלּוחֹות חזרּו ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא
הּׁשנּיֹות  לּוחֹות מעלת חּיים'). עץ ּב'פרי ׁשּכתּוב] ְְְֲִִִִֵֶַַַַָ[ּכמֹו
לתּוׁשּיה  ּכפלים כּו', אּגדֹות מדרׁש הלכֹות ּגם־ּכן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנּתן
'ׁשמֹות  [ּבמדרׁש מ"ו רּבה' ּב'ׁשמֹות ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ְְְְְְִִִִֶַָָָָּכדאיתא

מׁשה. ּפני עֹור וקירּון מו], ּפרׁשה ּתחּלת ְְְִִֵֶַַָָָָֹרּבה'

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּכתּבתּה וקרע ׁשֹוׁשבינּה א)עמד לד, יט)ּולעיל(רש"י (לב, ְְְְִֵַַָָָָָֻ
מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהביא
את  למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ויׁש להם". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹואּתננה

לא אבל יׂשראל, לבני הּצּוּוי הּלּוחֹות את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

רׁש"י  הביא לכן אֹותם. ׁשבר אּלא ליׂשראל, אֹותם נתן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא
את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: הּלּוחֹות,אי־נתינתׁשני ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

את מסּביר הּׁשני .ׁשבירתם והּטעם ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

YxAiWW LgM xWii¦©Ÿ£¤¦©§¨

על־הּלחת  היּו אׁשר את־הּדברים על־הּלחת ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻֽוכתבּתי
ׁשּברּת: אׁשר א)הראׁשנים (לד, ְֲִִִֶַָָֹֽֽ

ׁשׁשּברּת ּכח יּׁשר לקיׁש: ריׁש אמר – ׁשּברּת (שבת אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
א) פז,

"יּׁשר  למׁשה הּקּב"ה אמר מּדּוע הקׁשה, ּכאן יפֹות' ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹּב'ּפנים
ׁשּבחֹו ולא הּׁשנּיים, יֹום ארּבעים לסֹוף רק ׁשׁשּברּת" ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֹּכח

הּלּוחֹות? את ּכׁשּׁשבר ְִֶֶַַָָמּיד
הּמדרׁש ּדברי על־ּפי ליּׁשב א)ויׁש מו, פרשה "אמר (שמות־רבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

אּלא  היּו ׁשּלא הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ּתצטער אל הּקּב"ה, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

ׁשּיהא  ל נֹותן אני הּׁשנּיים ּובלּוחֹות לבד, הדּברֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַעׂשרת
לתּוׁשּיה". ּכפלים כּו' ואּגדֹות מדרׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּבהם

מעׂשה  על היה לא הּלּוחֹות ּבׁשבירת דהׁשבח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹונמצא,
יׂשראל  זכּו הּׁשבירה ׁשעל־ידי ּכי־אם עצמֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשבירה

ואּגדֹות". מדרׁש "הלכֹות ּבהם ׁשהיּו הּׁשנּיֹות ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָללּוחֹות
לֹו ּכׁשּצּוה רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹולכן
הביא  הּׁשבירה ּכׁשּמעׂשה רק ּכי ׁשנּיֹות, לּוחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל
היתה  הּׁשבירה ׁשּגם נתּברר הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלנתינת

טֹוב. ֲֶַמעׂשה

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»
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(á)éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(â)-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeää©«
i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ׁשהיּו עלֿידי אין ּבתׁשּואֹות הראׁשֹונֹות, רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל. ְְִִֶַָ

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÌL· ‡¯˜iÂ∑:בׁשמא מתרּגמינן .ּדה'''ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' אחת :(ראשֿהשנה היא, רחמים ֲִִִַַַַמּדת
ׁשּיחטא קדם  לאחר ואחת אף ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈ַ

מּדת  אֹומרזֹו הּוא וכן כב)רחמים, אלי,(תהלים "אלי, : ְֲִִִִֵֵֵֵַַ
עז  עזבּתני',למה 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' מצאתי ּכ.ÌÈt‡ C¯‡∑(קיא :(סנהדרין ְְִִַָָָָ∆∆««ƒ

אּפֹו ׁשּמא מארי להּפרע, ממהר יעׂשה ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשאין ∑ÒÁŒ·¯Â„.ּתׁשּובה  חסד, להם לּצריכים ְָ¿«∆∆ְִִֵֶֶֶֶַָ

ּכלּֿכ יז)זכּיֹות טֹוב ∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה ׂשכר לׁשּלם ְָָֻ∆¡∆ְֵַָָ
רצֹונֹו .לעֹוׂשי ְְֵ

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(å.íeçø ìà 'ä 'äExn` l"f EpizFAx ¥©©¥¨§
(:f"i d"x)mingx lW EN` zFCn 'a iM¦¦¥¤©£¦

xg` zg`e mc` `hgIW mcw zg ©̀©Ÿ¤¤¤¡¨¨¨§©©©©
mcw dWwd l"f W"`xde ,`hgIW¤¤¡¨§¨¦§¨Ÿ¤
iM uxze ,mingx Kixv dOl `hgIW¤¤¡¨¨¨¨¦©£¦§¥¥¦
cizrW rcFi 'd iM cvl mingx Kixv̈¦©£¦§©¦¥©¤¨¦
aWFgA aEzMd xAcn F` .`hgl©£Ÿ§©¥©¨§¥
`hgIW mcw `xwi eil`e dxf dcFarA©£¨¨¨§¥¨¦§¨Ÿ¤¤¤¡¨
eixaC oi`e .xarIW mcw WExR¥Ÿ¤¤©£Ÿ§¥§¨¨
m` iM ,il mipaEn mipFxg`e mipFW`x¦¦§©£¦¨¦¦¦¦
xn`p cizrX dn lr Wiprdl 'd `Faï§©£¦©©¤¨¦Ÿ©
oeiM FzF` z`xA dOl oM mB eiptl§¨¨©¥¨¨¨¨¨¥¨

lr FzF` oicie `hgIW rcFi dY`W¤©¨¥©¤¤¡¨§¨¦©
deWi F`hg mcwe Fzcl mcw iM cizrd¤¨¦¦Ÿ¤¥¨§Ÿ¤¤§¦§¤
dUrnl KEnq ENt`e hRWOd mdÄ¤©¦§¨©£¦¨§©£¥
aWFgA azMX dnE ,oade `hgd©¥§§¨¥©¤¨©§¥
iM dWw dUr `l oicre dxf dcFarA©£¨¨¨©£©¦Ÿ¨¨¨¤¦
`NW mbd iM dUrn xg` `xTi df¤¦¨¥©©©£¤¦£©¤Ÿ
ip`e ,eilr qRzp daWgOd `hg car̈©¥§©©§¨¨¦§©¨¨©£¦
mcw ENt` mingxl KxhvIW xnF`¥¤¦§¨¥§©£¦£¦Ÿ¤
mEIw `EdW zEkf Fl oi` m` `hgIW¤¤¡¨¦¥§¤¦
oFc`d `Ed mdn zFpdl dUr zevn¦§©£¥¥¨¥¤¨¨
`xwn Liptl dPde ,mingxA FzF` ogïŸ§©£¦§¦¥§¨¤¦§¨

(b"i `"i mixaC)'Fbe ErnWY rnW m` dide §¨¦§¨¨¦¨Ÿ©¦§§§

dUrn xkUAW ixd 'Fbe xhn iYzpe§¨©¦§©§£¥¤¦§©©£¥
qEp` mc` did m`e aFHd `Fai aFHd©¨©§¦¨¨¨¨¨

oi` 'Eke cnl `leWpr `le xkU `l Fl §Ÿ¨©§¥Ÿ¨¨§ŸŸ¤
`hgIW mcw 'd xn` dfl ,mgxi dOaE©¤§ª©¨¤¨©Ÿ¤¤¤¡¨
eiUrn airzd ENt` cFre ,WECg `Ede§¦§£¦¦§¦©£¨
FOr bdpzi dUrY `l zevn lr xare§¨©©¦§©Ÿ©£¤¦§©¥¦

mingxA§©£¦
ãBò'd aihIWM iM ricFdl dvxi¦§¤§¦©¦§¤¥¦

`l `hgIW mbd Wi`l eingxA§©£¨§¦£©¤¤¡¨Ÿ
didW dCOd didze xaC FaEHn zgti¦§Ÿ¦¨¨§¦§¤©¦¨¤¨¨
dfl ,`hgW xg` mB zbdpzn mcw DÄŸ¤¦§©¤¤©©©¤¨¨¨¤
zFeWdl `hgIW mcTW mingx xn`̈©©£¦¤Ÿ¤¤¤¡¨§©§



פי `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h jxk zegiy ihewl)

ויׁשּוב ׁשּיחטא לאחר ואחת ׁשּיחטא, קדם (רש"י אחת ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ו) ׁשחטא.לד, קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻידּועה

לֹומר: ׁשּיחטאויׁש להתּגּבר קדם לאדם עֹוזר הוי' ׁשם – ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּלכּתחּלה. ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו ׁשּיחטא על לאחר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הוי'ויׁשּוב ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עבר האדם אם ּגם – ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית ְְְֲִֵֵַַָָָ(ּבדרּגה

(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«

i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑ עֹוׂשה .לפניו ׁשהאדם …≈∆∆ְֶֶָָָָָ
ÌÈÙÏ‡Ï∑ ּדֹורֹות אלפים אּלּו∑BÂÚ˙.לׁשני »¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

עֹוׂשה  ׁשאדם הּמרדים אּלּו ּפׁשעים, ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּזדֹונֹות.
wÈ‰.להכעיס  ‡Ï ‰wÂ∑ מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַַ

מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
לּׁשבים  הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. ,מעט ְְְְְִֵֶַַַַַָָ

ׁשבים לׁשאינן ינּקה פו)ולא ‡·B˙.(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»
ÌÈaŒÏÚ∑,ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ

"לׂשֹונאי" אחר, ּבמקרא ּפרׁש ÏÚÂ.ׁשּכבר ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«
ÌÈÚa¯∑ על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ƒ≈ƒְְְִִִִֵַָָָֻ

לחמׁש אחת ּפרענּות טֹובה מּדת ׁשּבמּדה מאֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ
לאלפים  חסד "נצר אֹומר: ."הּוא ֲִֵֵֶֶָָֹ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãàzçìñå £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑,ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְִֶַָ

הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמאחר
אּתה  ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָֹוימרּו

יׁש וגֹו', לעונינּו 'אם'ּתסלח ּבמקֹום .'ּכי' ְְְֲִִִִֵֵַַֹ

ezÏÁe∑ אחר (ספרים לנחלה ל ים:ותּתננּו ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָ
"ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּתּתן

,"ועּמ עֹובדי אני האּמֹות על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻ
.אלילים  ֱִִ

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dfaE ,`hgIW xg` EidIW mingx mdl̈¤©£¦¤¦§©©¤¤¡¨¨¤
aEh dPYWi `l iM zF`xA iYrC dgp̈¨©§¦¦§¦Ÿ¦§©¤
`id ok iM mElM `le mirWxd̈§¨¦§Ÿ§¦¥¦

:dCOdf dxez ©¦¨
(è.'Bâå íò ék 'Bâå CìéiM dWw ¥¤§¦©§¨¤¦

'd ixacA('b b"l)dlr` `l Fl xn`p §¦§¥¤¡©Ÿ¤¡¤
mrh oM m` sxr dWw mr iM LAxwA§¦§§¦©§¥Ÿ¤¦¥©©
'd zFlr rpOi `Ed sxr dWw mr©§¥Ÿ¤¦¨©£
Fnvr mrHd dWn ozFp Ki`e mAxwA§¦§¨§¥¥¤©©©©§
Kxvd dOl dWw cFr ,dlrIW icM§¥¤©£¤¨¤¨¨ª§©
'd Fl dSxzp xaMW xaC l`Wl¦§Ÿ¨¨¤§¨¦§©¨
FaiWde mdOr zkll EPOn l`XWM§¤¨©¦¤¨¤¤¦¨¤§¥¦

(f"i b"l).dUr` 'Fbe dGd xaCd z` mB©¤©¨¨©¤§¤¡¤
dOl cFr wECwcA oiprd x`Azi ok`̈¥¦§¨¥¨¦§¨§¦§¨¨
lCbze ,zEpc` mW o`M dWn xn`̈©¤¨¥©§§¦§©
`l iM dlrnl iYWxRX dnl `iWTd©ª§¨§©¤¥©§¦§©§¨¦Ÿ
,mingxd zpigaA `N` dWn utg̈¥¤¤¨¦§¦©¨©£¦
eizFCn dWnl 'd dNBWM iM ilE`e§©¦§¤¦¨§¤¦¨
m` iM liMUd mzbltd d`xe KxAzi¦§¨©§¨¨©§¨¨¨¦§¦¦¦
`lA EN` zFCnA l`xUi mr 'd bdpzi¦§©¥¦¦§¨¥§¦¥§Ÿ
zxard mcw l`XW FnM xTr lM oiC¦¨¦¨§¤¨©Ÿ¤©£¨©
xWi KxcA cFnr ElkEi `l eiptl aFHd©§¨¨Ÿ§£§¤¤¨¨
dfl ,`Ed sxr dWw mr iM 'd iptl¦§¥¦©§¥Ÿ¤¨¤
cFaM cvl `EdW dl`W l`We FA xfg̈©§¨©§¥¨¤§©§

eizFvnA lflfl FaEh aaFqi lal KlOd©¤¤§©§¥§©§¥§¦§¨
zpigA mirWxdn wNYqdA iM KxAzi¦§¨©¦§¦§©¥¥¨§¨¦§¦©
xn` dfl ,mixwFR Eidi xTr lM oiCd©¦¨¦¨¦§§¦¨¤¨©

ipc` `p Klil`We ,oiCd zpigA `idW ¥¤¨£Ÿ¨¤¦§¦©©¦§¨©
FxnF`M Dl Kixv didW dCnYglqe ¦¨¤¨¨¨¦¨§§§¨©§¨

EpperlzEpc` zpigaA Dpi` Ff dCnE ©£Ÿ¥¦¨¥¨¦§¦©©§
xnF` `Ed oke(`"k b"k lirl)`Vi `l iM §¥¥§¥¦Ÿ¦¨

,mingxd zCnA `N` mkrWtl§¦§£¤¤¨§¦©¨©£¦
mingxA dWn uRgi iM xnF` z`vnp¦§¥¨¥¦©§Ÿ¤§©£¦

:cg`d on mipXd miaFh iM oice§¦¦¦©§©¦¦¨¤¨
dO`A mtilgi `NW WExR .EpYlgpE§©§¨¥¤Ÿ©£¦¥§ª¨

:mlFr zlgp Fl Eidi `N` zxg`i dxez ©¤¤¤¨¦§©£©¨



yz`פב ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k iyiy meil inei xeriy

ß xc` `"k iyiy mei ß

(é)Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו "ונפלינּו", לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא .אלילים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:ׁשׁשה ∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.Eì øîLxnWI dn zrcl Kixv §¨§¨¦¨©©©¦§Ÿ
ixacM mixaCd xnWi m`e ,dfÄ¤§¦¦§Ÿ©§¨¦§¦§¥
lr Fxidfdl Kixv did `l r"a`xŸ¨¨¨¦§©§¦©
dxFYd zFvn lMn zEhxtA devn¦§¨¦§¨¦¨¦§©¨
Fl xn`Pd WAki `NW `hiWtE§¦¨¤Ÿ¦§©¤¡©
l`xUi EcarW cvl iM ilE`e ,d`EapA¦§¨§©¦§©¤¨§¦§¨¥
mxaW `Rxl 'd mMgzn dfl f"r z ¤̀¨¤¦§©¥§©¥¦§¨
EEwie f"r icaFr z` ExxFvIX dOA©¤¤§§¤§¥¦©
lr mdil` aFxw lA mwigxdlE mcA`l§©§¨§©§¦¨©§£¥¤©
,mzaEWY dSxzze mper xRMzi df ici§¥¤¦§©¥£Ÿ¨§¦§©¤§¨¨
lirFi ux`l EriBd `l oicrW mbde§£©¤£©¦Ÿ¦¦¨¨¤¦
,xaCd lr dxRkl dfA oFvxde utgd©¥¤§¨¨¨¤§©¨¨©©¨¨

FxnF` `EdeLl xnWKxC lr WExR §§§¨§¥©¤¤
FxnF`(`"i f"l ziW`xA)z` xnW eia`e §§¥¦§¨¦¨©¤

zr `Fai izn mixOWn EidIW ,xaCd©¨¨¤¦§§©§¦¨©¨¥

xaC FzF` airzdl aEzMd lM zFUrl©£¨©¨§©§¦¨¨
.ElWkp FAW¤¦§§

Bàlbrd z` EUrW mcTn iM xn`iŸ©¦¦Ÿ¤¤¨¤¨¥¤
zFO`dn dwgxd lM 'd dEv `lŸ¦¨¨©§¨¨¥¨ª
rxd dUrn mcTW cvlE ,mzarzde§©§¨¨¨§©¤¨©©£¤¨©
zwgxd oicM Ff devn mdl 'd siqFd¦¨¤¦§¨§¦©§¨©
Fnvr xiCbdl KixSW dxarA lWkPd©¦§¨©£¥¨¤¨¦§©§¦©§

FxnF` `Ede ,Wcg xcbALl xnWWExR §¤¤¨¨§§§¨§¥
dn cvl d`A Lil`X dnl Ff devn¦§¨§©¤¥¤¨¨§©©

.lbrd z` ziUrX¤¨¦¨¤¨¥¤
Bà`l lbrd dUrn mcw iM xWt ¤̀§¨¦Ÿ¤©£¥¨¥¤Ÿ

xEn`d xaCd lr dEvn 'd did̈¨§©¤©©¨¨¨¨
mdipRn WxFB 'd did skY iM ,oiprÄ¦§¨¦¥¤¨¨¥¦§¥¤
`le devOl mFwn oi`e ux`d iaWFi lM̈§¥¨¨¤§¥¨©¦§¨§Ÿ
cvl F` ,ux`d zIgl WEgn ziA did̈¨¥¥§©©¨¨¤§©

mdn wqtp didW l`xUi lW mzni ¥̀¨¨¤¦§¨¥¤¨¨¦§©¥¤
cvl F` ,mcarY dcVd zIge rxd xvi¥¤¨©§©©©¨¤©©§¥§©
xg`e ,ux`d E`lnE c`n cr EAxi iM¦¦§©§Ÿ¨§¨¨¤§©©
dfl zFEvl Ekxvde oiprd lhA lbrd̈¥¤¨¥¨¦§¨§ª§§§©¨¤

FxnF` `Ede.Ll xnW §§§¨§
CøãáezaYW xWt` fnxLll` zxfFg §¤¤¤¤¤§¨¤¥©§¤¤¤

Fl xnF`X dn iM Fl fnxe dWn¤§¨©¦©¤¥
PdLipRn WxB ipoOCfOd onfl Fpi` 'Fbe ¦§¦Ÿ¥¦¨¤§¥¦§¨©¦§©¥

l"f mxn`n `Ede ,wFgx onfl `N`x"na) ¤¨¦§¨¨§©£¨¨
(h"itEpzF` l`bi `Ed EpzF` l`BW dWn¤¤¨©¨¦§©¨

xnF` `Ed onf FzF` lre ,`Fal cizrl¤¨¦¨§©§¨¥
,Ll xnW'd ixaC EnIwzp `l iM rcze §¨§§¥©¦Ÿ¦§©§¦§¥

,'Fbe LipRn WxB ipPd dWnl o`M xn`W¤¨©¨§¤¦§¦Ÿ¥¦¨¤§
xn` dflLl xnWz` minId zixg`l ¨¤¨©§¨§§©£¦©¨¦¤

:mFId LEvn ikp` xW`ai dxez £¤¨Ÿ¦§©§©



פג `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k iyiy meil inei xeriy

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכּכסבּור ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»
'B‚Â∑ וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ אׁשר ,וכל ¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ

רחמּה את זכר וכן∑Ët¯.יפטר ּפתיחה, (משלי לׁשֹון ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְִֵָ

"ּתּזכר",יז) ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר :ִִִֵֵֶַָָָָ
הּיֹולדת  על מּוסב היא, נקבה .לׁשֹון ְְִֵֶֶַַָָ

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡ÎzÓc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏBÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.'Bâå úøëz ïtzrWAW mbd WExR ¤¦§Ÿ§¥£©¤¦§©
'f mdilr ElAwi zixA zzixM§¦©§¦§©§£¥¤
mrHde ,zxkz `l ok iR lr s` zFvn¦§©©¦¥Ÿ¦§Ÿ§©©©

iMEpfeixg` ux`d iaWFi WExR ¦§¨¥§¥¨¨¤©£¥
iElBM mdA dpEn` oi` iM mdidl ¡̀Ÿ¥¤¦¥¡¨¨¤©¨

,zFxYqp rcFilmdidl`l Egafe`xwe §¥©¦§¨§¨§¥Ÿ¥¤§¨¨
f"r zkQnA Exn`e 'Fbe Ll(.'g)iM §§§¨§§©¤¤¦

aEzMd eilr dlrn d`ixw zrXn¦§©§¦¨©£¤¨¨©¨
FxnF`e ,lk` EN`MFgaGnm"Anx azM §¦¨©§§¦¦§¨©©§¨

dhigW zFkldA(c"t)xq`l `AW §¦§§¦¨¤¨¤¡Ÿ
ixEQ`A mxiMfdX dOn iFB zhigW§¦©¦©¤¦§¦¨§¦¥

cal dgiaGd zpigAW Ycnl `d miFB¦¨¨©§¨¤§¦©©§¦¨§©
ilEqRn '` DA oi`W mbd 'd arzi§¨¥£©¤¥¨¦§¥

:dhigWfh dxez §¦¨
.øîLz úBvnä âç úà (çédevn mrh ¤©©©¦§Ÿ©©¦§¨

ipETY dN` od iM oEIvl o`M Ff¨§¦¦¥¥¤¦¥
l"f mxnF`M mcTW `hgd(.'n c"g xdf) ©¥§¤Ÿ¤§§¨Ÿ©

dfle ,xg` l` zpigA `Ed ungd iM¦¤¨¥§¦©¥©¥§¨¤
,xaCd z` xnWl z`U xziA 'd dEv¦¨§¤¤§¥¦§Ÿ¤©¨¨
ilE` ,micrFOd zEllM lr o`M dEve§¦¨¨©§¨©£¦©

lbrA xn`PW cvl iM('c a"l lirl)dN` ¦§©¤¤¡©¨¥¤§¥¥¤
micrFOd lke 'Fbe LElrd xW` Lidl ¡̀Ÿ¤£¤¤¡§§¨©£¦

lr 'd xfg dfl ,mixvn z`iviA miiElY§¦¦¦©¦§©¦¨¤¨©©
mihxRd mdilr ElAwIW icM xaCd©¨¨§¥¤§©§£¥¤©§¨¦
xn`n zErnWnA mdl zEICbp WIW¤¥¤§¦¨¤§©§¨©£©

n cg` dfe ,dxitMddaEWYd ihxR ©§¦¨§¤¤¨¦§¨¥©§¨
itl zAW zxinW xiMfde ,oikixSd©§¦¦§¦§¦§¦©©¨§¦
lM cbpM dlEwW `idW f"r Ecar mdW¤¥¨§¤¦§¨§¤¤¨
zAW zevn 'd xn` dfl DNM dxFYd©¨ª¨¨¤¨©¦§©©¨
dxFYd lM cbpM lEwW oM mB `idW¤¦©¥¨§¤¤¨©¨
iYazMX dn oIre ,zErnd oTzi dfAW¤¨¤§ª©©§ª¨§©¥©¤¨©§¦

:ldwIe zWxR zNgzAhi dxez ¦§¦©¨¨©©©§¥



yz`פד ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k iyiy meil inei xeriy

(ë)äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éða øBëa ìk Bzôøòå:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ ׁשאר טמאה ולא .ּבהמה ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹ
‰N· ‰cÙz∑ ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה ּכהן,נֹותן ƒ¿∆¿∆ְְִֵֵֵֶַַֹֹֻ

לּבעלים ּופטר ּבעבֹודה מּתר ∑BzÙ¯ÚÂ.חמֹור ְֲֲִֶֶַַָָָֻ«¬«¿
יפסד  לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. ְְְְְְִִִִֵַָֹֻעֹורפֹו

cÙz‰.ממֹונֹו EÈa ¯BÎa Ïk∑ סלעים חמּׁשה ָ…¿»∆ƒ¿∆ְֲִִָָ
ׁשּנאמר קצּוב, יח)ּפדיֹונֹו חדׁש(במדבר מּבן "ּופדּויו : ְְֱִִֶֶֶֶַָָֹ

¯Ì˜È.ּתפּדה" ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ְִֶ¿…≈»»«≈»ְְִֶ

הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְְִִֵֵַַַָָָָמקרא,
אחרת  אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיא,
מדרׁש ּולפי ּפנים. ראּית עלת להביא עליכם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹמצוה
ללּמד  ׁשוה', ל'גזרה ּומפנה הּוא יתר מקרא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּבריתא,
סלעים  חמּׁשה ׁשהּוא עברי, עבד ׁשל הענקתֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָעל

ומין  מין קּדּוׁשיןמּכל ּבמּסכת ּבכֹור. יז)ּכפדיֹון .(דף ְְְְִִִִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבׂשה ּתפּדה חמֹור כ)ּופטר החמרּיּות,חמֹור (לד, את – ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָ
ּבׂשה ּבא ּתפּדה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן - ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ו) איׁש(יב, להם "ויקחּו הּצּוּוי אבֹות":ׂשהלגּבי לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
מצוה"). ׁשל צאן לכם ּוקחּו מעבֹודה־זרה ידיכם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ"מׁשכּו

(àë)úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑חריׁש נזּכר לּמה ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְִִַָָָ
ערב וקציר? ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּיֹוצא  ׁשביעית ׁשל וקציר לׁשביעית, הּנכנס ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָׁשביעית
על למֹוצאי  מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ט)הּקדׁש ּתעבד (ראשֿהשנה ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ , ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ
הּימים  ׁשׁשת ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹּובּיֹום

ואין  אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּתרּתי
ּכבר  ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

כה)נאמר אֹומרים (ויקרא ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" : ְְְְְֱִִֵֶַָָֹ
ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא מדּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

מה  ,ל רׁשּות,לֹומר - יצא חריׁש רׁשּות, - קציר אף ְְְִִֶַַָָָָ
הּׁשּבת  את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר .קציר ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑ ׁשּתי' ּבֹו מביא ׁשאּתה ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ
החּטיםהּלחם' כא)מן השנה מנחה ∑È¯eka.(ראש ׁשהיא ִִִֶֶַַƒ≈ְִִֶָ

ּכי  לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה
היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר ÁÂ‚.מנחת ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ¿«

ÛÈÒ‡‰∑ הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה ּבזמן »»ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו 'אסיפה' כב)לּבית. :(דברים ְְְֲִִִַַַַַָָָ
"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ִֶ

הּבאה  הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ∑Ùe˜z˙.ּבחזרת ְֲִִַַַַַַָָָָָָָ¿«
והּקפה  מסּבה .לׁשֹון ְְְִַָָָ

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים מצוֹות ׁשּב.ּכל הרּבה »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים  ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה

ועל  ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש לחּיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוארּבע,
ׁשּבהם  'עׂשה' .מנין ְֲִֵֶֶַָ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»



פה `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו: "החל (דברים : ƒְְְֲֵֵֵַָָ

וכן לב)רׁש", לׁשֹון (במדבר האמֹורי", את "וּירׁש : ְְֱִֵֶֶַָָֹ
EÏ·b.ּגרּוׁשין  ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ מּבית רחֹוק ואּתה ִֵ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְִֵַָָ

אני  לכ ּתמיד, לפני לראֹות יכֹול ואינ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּבחירה
ל הּללּוקֹובע רגלים .ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹ

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לא …ƒ¿«¿ְֲִִֶֶַַַַַֹ
קּים  לאחד ,חמץ אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, מּבני אזהרה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סג)חבּורה לינה ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים אין ּכתרּגּומֹו. ֲָ¿…»ƒְְִֵַָ

אּלא מֹועלת  לינה ואין הּמזּבח, ּבעּמּוד ּבראׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
‰ÁÒt.הּׁשחר  ‚Á Á·Ê∑ אּתה ,אמּוריו ּומּכאן ַַַ∆«««»«ִֵַָָָ

לכל  ואברים למד חלבים .הקטר ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýéô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ הּמינין מּׁשבעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ
ארצהאמּורים  ח)ּבׁשבח ּוׂשעֹורה (דברים חּטה "ארץ : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

הּוא  ּודבׁש, וגֹו'". ÏM·˙Œ‡Ï.ּתמרים ּדבׁשוגפן ְְְְְִֶֶַָָ…¿«≈
È„b∑ ּבחלב לבׂשר ּכתּוב ,אזהרה ּפעמים וׁשלׁש ¿ƒְְְְִֶַָָָָָָָָָֹ

להנאה  ואחד לאכילה, אחד לאּסּור ּבּתֹורה: ואחד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

קטו)ּבּׁשּול עגל ∑È„b.(חולין ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ִ¿ƒְְְֵֶַַַַָָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה לפרׁש ּׁשהצר מּמה "ּגדי וכבׂש, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם, ׁש"ּגדי" למדּת, .עּזים" ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ
Bn‡ ·ÏÁa∑ ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט «¬≈ƒְְֵֵֶֶָָָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה מן .אּסּור ֹו ְְִִִִִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `yz t"y zgiyn)

הּתֹורה  מּביעה ׁשּבפרׁשתנּו, ּבחלב" ּבׂשר על ה"אזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאת
הּפׁשט  ּבדר אמנם, אּמֹו". ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמּלים
ׁשּכל  ּכׁשּיֹודעים א עֹוף, ּבׂשר למעט "אּמֹו": הּמּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה
לֹומר, הכרחי לחלּוטין, מדּיקים ׁשּבּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהענינים

" הענינים והּגֹורם אּמֹוּבחלבּגדיׁשּבפנימּיּות הׁשרׁש הּוא " ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
האכזרּיּות.לכל מּפני ׁשהּוא ּבחלב, ּבׂשר ְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

אכזרּיּות  מּפני להּׁשמר עלינּו ּכּמה עד יֹותר מדּגיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדבר
ּגדֹולה  ּכּמה עד ללמד נּתן ּומּכ חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּומּפני
ועל־אחת־ אדם, ׁשל צערֹו לגּבי הּזהירּות להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָצריכה

ׁשּמּפני  רֹואים, ׁשהרי יהּודי, ׁשל צערֹו לגּבי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמה־וכמה
ּובהנאתֹו, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי ׁשּבאכילת ּכלׁשהי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאכזרּיּות
ּכל  אף אּלא ּבלבד, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי רק לא הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאסרה
- ּבבּׁשּול אף אּלא ּובהנאה, ּבאכילה רק ולא ּבחלב, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹּבׂשר
אכזרּיּות  לידי להביאנּו העלּולים מּמעׂשים להרחיקּנּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכדי

ְֲִַָָָרחמנא־לצלן.
ּבכלל, הּברּיֹות אהבת יקרה ּכּמה עד מּכ לֹומדים ׁשני, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָמּצד
על־אחת־ - אלקיכם" לה' אּתם "ּבנים - יׂשראל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹואהבת

ְַַָָּכּמה־וכּמה.

ß xc` a"k ycew zay ß

(æë)íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
ét-ìò ék älàä|Ezà ézøk älàä íéøácä ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²

:ìàøNé-úàå úéøa§¦−§¤¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה .ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ולא ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãëéðtî íéBb LéøBà.ExnFl wCwC ¦¦¦¨¤¦§¥©
,LipRnxrhvY lal WExR ¦¨¤¥§©¦§©¥

l"f mxn`n KxC lr mzI`xA(:e"p oiHB) ¦§¦¨¨©¤¤©£¨¨¦¦

mr i`Mf oA opgFi iAx dUrnA§©£¥©¦¨¨¤©©¦
Epiptl E`xi `l iM 'd gihad ,qEpiqRq ©̀§©§¨¦§¦©¦Ÿ¥¨§¨¥

:xTr lM̈¦¨

.'Bâå ézáçøäåFxnF` Kxc lr('b dinxi) §¦§©§¦§©¤¤§¦§§¨

l"f Exn`e ,iav ux`(.f"p oiHB)lW xFrM ¤¤§¦§¨§¦¦§¤
:'Eke df iavdk dxez §¦¤§



yz`פו ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k ycew zayl inei xeriy

(çë)íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

íéøácä úøNò úéøaä éøác úà úçlä-ìò: ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr el jxk zegiy ihewl)

אכל לא לחם . . יֹום ארּבעים . . ׁשם כח)ויהי ּכתב (לד, ְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ב)הּמהרׁש"א עה, האמצעים,(יומא יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל "והתעּנה בכעס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

יֹום  ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוצרי
ּברצֹון. ׁשהיּו ְֲִֶַָָָהאחרֹונים,

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

:Bzà Bøaãa åéðt øBò¬¨−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ אחרֹונֹות לּוחֹות ,ּכׁשהביא «¿ƒ¿∆∆…∆ְֲִֵֶַ

הּכּפּורים  ˜¯Ô.ּביֹום Èk∑ ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון ְִִַƒ»«ְְִֶַַָ
לקרני  מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּכמין ּובֹולט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמבהיק

הּקדֹוׁשֿ?ההֹוד  ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ּפניו, על ידֹו לג)ּברּוֿהּוא "וׂשּכתי (לעיל : ְֱִֶֶַַַָָָָֹ

."כּפי  ִַ

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çë.'Bâå ìëà àì íçìhxtl Kxvd ¤¤Ÿ¨©§ª§©§¨¥
minE mgl`l xnFl wiRqd `le ¤¤©¦§Ÿ¦§¦©Ÿ

iM `A eixacA wIcl ,dzW `le lk`̈©§Ÿ¨¨§©¥¦§¨¨¨¦
dzWe lk` `NW `Ed minE mgl `weC©§¨¤¤©¦¤Ÿ¨©§¨¨
lk` zxg` dIzWE zxg` dlik` la £̀¨£¦¨©¤¤§¦¨©¤¤¨©

FxnF`M dzWe('n miNdY)KFzA LzxFzE §¨¨§§§¦¦§¨§§
minl dlWnp mB ,irn,(.'f ziprY)m`e ¥©©¦§§¨§©¦©£¦§¦

Wi dzW `le lk` `l xnF` did̈¨¥Ÿ¨©§Ÿ¨¨¥
:dIzWE dlik` oin lM rnWnAhk dxez §©§¨¨¦£¦¨§¦¨

(èë.'Bâå úãøa éäéåxn`idieoFWl ©§¦§¤¤§¨©©§¦§
lM EekPX dn fnxl ,xrv©©¦§Ÿ©¤¦§¨
zlrOn l`xUi dpgnAW miwiCSd©©¦¦¤§©£¥¦§¨¥¦©£©
`xIe aizkC eiptA dzpr xW` dWn¤£¤¨§¨§¨¨¦§¦©©§
dPde dWn z` l`xUi ipA lke oxd ©̀£Ÿ§¨§¥¦§¨¥¤¤§¦¥

:'Fbe oxẅ©§
.'Bâå øäî äLî úãøazxfB rcFp `l §¤¤¤¥©§Ÿ¨§¥©

Kixv cFr ,DnFwn dI` aEzMd©¨©¥§¨¨¦
xnFl ltM dOl zrclxdd on FYcxA ¨©©¨¨¨©©§¦§¦¨¨

zcxA KEnqA xn`W dOA wiRqd `le§Ÿ¦§¦©¤¤¨©§¨§¤¤
l Kixv cFr .'Fbe dWnoipr dfi`l zrc ¤§¨¦¨©©§¥¤¦§¨

dWn zrici zlilW aEzMd ricFd¦©©¨§¦©§¦©¤
oExw oipr dNgY EPricFIW mcw xaCA©¨¨Ÿ¤¤¦¤§¦¨¦§¨¦
in zrcl Kixv cFr .FpWIW mipR̈¦¤¤§¨¦¨©©¦
Fnvrn rci `NW oeiM dWnl FricFd¦§¤¥¨¤Ÿ¨©¥©§
aEzMd ricFd `l dOl EdEricFd m`e§¦¦¨¨Ÿ¦©©¨

.drcFdd xcq¥¤©¨¨
ïëàricFdX dn itl oiprd x`Azi ¨¥¦§¨¥¨¦§¨§¦©¤¦©

dWn ozp iM df xg` aEzMd©¨©©¤¦¨©¤
zrA zlEf zEcinzA eipR lr deqn©§¤©¨¨¦§¦©§¥

`l dOl xnF`d xn`i oM m` FcEOl¦¦¥Ÿ©¨¥¨¨Ÿ
on FYcxA eipR lr deqn dWn ozp̈©¤©§¤©¨¨§¦§¦
l`xUi z` cOln did `NW onfA xdd̈¨¦§¨¤Ÿ¨¨§©¥¤¦§¨¥

aEzMd xn` dfl ,dxFYrci `l dWnE ¨¨¤¨©©¨¤Ÿ¨©
deqn eipR lr ozp `NW dAq did df¤¨¨¦¨¤Ÿ¨©©¨¨©§¤
oxw dPde l`xUie oxd` Ed`xe mcwŸ¤§¨¨©£Ÿ§¦§¨¥§¦¥¨©
didi Ki` df lr dWwi oicre ,eipR xFr¨¨©£©¦¦§¤©¤¥¦§¤
sqFp xacA ig lrA WiBxi `NW xaCd©¨¨¤Ÿ©§¦©©©§¨¨¨
miCwd dfl ,mipR oExw hxtaE eiptA§¨¨¦§¨¦¨¦¨¤¦§¦
EPOn drpOW dAQd xnFl aEzMd©¨©©¦¨¤¨§¨¦¤

xn`e dricidxdn dWn zcxAWExR ©§¦¨§¨©§¤¤¤¥©¥
cFdA WiBxIW didi El xdA FzFidA iM¦¦§¨¨¦§¤¤©§¦§
xF`n eipR Ewidai iM xaCd dlzi eipR̈¨¦§¤©¨¨¦©§¦¨¨¥
xdd on FYcxaE FOr xAcnd l` ipR§¥¥©§©¥¦§¦§¦¨¨
oicre ,eipR xF` zWBxd zIlY wNYqp¦§©¥§¦©©§¨©¨¨©£©¦
,Fzcixi KWnA WiBxd `l dOl dWwY©§¤¨¨Ÿ¦§¦§¤¤§¦¨

xn` dfldWn ciA zEcrd zgl ipWE ¨¤¨©§¥ªŸ¨¥§©¤
xdd on FYcxAFYcx KWn lkA WExR §¦§¦¨¨¥§¨¤¤¦§

didX dn iM dlFY did dfle ,xdd on¦¨¨§¨¤¨¨¤¦©¤¨¨
l` zFgENd xF`n did eiptA WiBxn©§¦§¨¨¨¨¥©¤
mipR oExw iM rci `le Exi`i eipR lEn¨¨¨¦§Ÿ¨©¦¦¨¦
FxnF` `Ede ,eipR xFrA FA rEaw did̈¨¨©§¨¨§§

eipR xFr oxw iM rci `lrci WExR Ÿ¨©¦¨©¨¨¥¨©
xF`d didW aWg `l la` mipR oExwA§¦¨¦£¨Ÿ¨©¤¨¨¨
zFgENA dlFY dide eipR xFrA rEaẅ©§¨¨§¨¨¤©
deqn dUr `NW dAq did dfe FciAW¤§¨§¤¨¨¦¨¤Ÿ¨¨©§¤
`id aEzMd zxfB df itkE ,oxd` Ed`xe§¨¨©£Ÿ§¦¤§¥©©¨¦

oxd` `xIe`l aEzMd lM zlEf iM 'Fbe ©©§©£Ÿ§¦©¨©¨Ÿ
mipR oExw l`xUie oxd` mi`Fx Eid̈¦©£Ÿ§¦§¨¥¦¨¦

xW`M deqn mU didW m`xwIW mcwŸ¤¤¦§¨¥¤¨¨¨©§¤©£¤
zFgENd Fcin giPdWM KM xg` dUr̈¨©©¨§¤¦¦©¦¨©
WiBxd Fnvrn zFlzN dOA x`Wp `le§Ÿ¦§©©¤¦§¥©§¦§¦
ozpe eipR xFr oxw iM midl` zYn©©¡Ÿ¦¦¨©¨¨§¨©

cFqA skY deqOd(d"k ilWn)cFaM ©©§¤¥¤§¦§¥§
:xaC xYqd midl ¡̀Ÿ¦©§¥¨¨

Løãnáe(f"nt x"eny)ongp xA dcEdi 'x ©¦§¨§¨©©§¨
dxFYd dWn azMWM xn`̈©§¤¨©¤©¨
lr Fxiarde `rnw qEnlTA xIYWp¦§©¥©ª§¦§¨§¤¡¦©
,k"r cFd ipxw dUrp mXnE FW`xŸ¦¨©£¨©§¥
ilE`e ,minEzge minEzq l"f mdixace§¦§¥¤§¦©£¦§©
deprd zCOW Epivn iM xnFl EpEkIW¤§©§©¦¨¦¤¦©¨£¨¨

l"f mxnF`M lMn dlrnl(`"t x"ydy) §©§¨¦Ÿ§§¨
DW`xl dxhr dnkg dzUrX dn©¤¨§¨¨§¨£¨¨§Ÿ¨

aizkC d`xId `EdW(`"iw miNdY) ¤©¦§¨¦§¦§¦¦

depr dzUr 'd z`xi dnkg ziW`x¥¦¨§¨¦§©¨§¨£¨¨
aizkC DlCpql awr(a"k ilWn)awr ¨¥§©§¨¨¦§¦¦§¥¥¤

dxFYd dcirdW EpivnE ,'d z`xi depr£¨¨¦§©¨¦¤¥¦¨©¨
dWn lr('b a"i xAcOA)lMn c`n eprW ©¤©¦§¨¤¨¨§Ÿ¦¨

mixaCd aYkl 'd xn`WkE ,mc`d̈¨¨§¤¨©¦§Ÿ©§¨¦
epr `N` eipr azM `NW Fl Epivn̈¦¤Ÿ¨©¨¨¤¨¨¨
xkUaE ,deprd on df s`e c"Ei dxqg£¥¨§©¤¦¨£¨¨§¨¨
FpFvxA `iltd iM cFd ipxwl dkf df¤¨¨§©§¥¦¦§¦¦§
FzFPWA Fl FCqg `iltd 'd mB KxAzi¦§¨©©¦§¦©§§©
dcEdi iAx fnxX dn `Ede ,mc`d lMn¦¨¨¨¨§©¤¨©©¦§¨
`Ede `rnw qEnlTA xIYWp FxnF`A§§¦§©¥©ª§¦§¨§
azM `le aYkl Kixv didW c"Ei zF`¤¨¨¨¦¦§Ÿ§Ÿ¨©

:xMfPM dkf dPOnE Fzepr axll dxez §Ÿ©§¨¦¤¨¨¨©¦§©



פז `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k ycew zayl inei xeriy

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑ּגדֹולה ּב ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְֵַָָֹ
ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכחּה

אֹומר כד)מהּו אכלת (לעיל  ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְֵֵֵֶֶַַֹ

ולא  יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָֹֹֹּבראׁש
ׁשל  הֹודֹו מקרני  אף העגל, את ּומּׁשעׂשּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמזּדעזעים.

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו .מׁשה ְְְְִִִִֶַַָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ
רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומלּמד
הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד
ויׁשב  אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס
מׁשה  להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. לׂשמאל ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹלֹו
מׁשה  לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם,

להם  ׁשנה זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר
ּכל  נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹמׁשה

נמצ  ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם העם, ּכל ּביד א, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּביד  ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ׁשנים, הּזקנים ּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹאחד,

ּב'ערּובין' ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה .(נד)אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑,'אּפי 'ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ
ּבּגמרא הּוא ארּמי סב)לׁשֹון ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : ְְְֲִִֵַַָָָָ

הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּב'כתּבֹות':
ּכנגד  הּנּתן ּבגד "מסוה", ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשּלא  ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרצּוף
ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשהּמקֹום  ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו .נדּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

(ãì)øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úà¥−£¤¬§ª¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−
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סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת

çñø ¯ ãñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Kix`daE eiptA zFxF` Evvp 'd z ¤̀¨§§¨¨§©£¦
dfl ,didW zFnkl xaCd xfgi onGd©§¨©£Ÿ©¨¨¦§¤¨¨¨¤
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ciRwd `NX dOn mi`Fx Eid xEQ ¦̀¨¦¦©¤Ÿ¦§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר, תשכ"ד

ברוקלין.

מר משה איסר שי' הכהן

שלום וברכה!

לחסידות,  בנוגע  והשקפתו  רוחו  מצב  אודות  כותב  בו  ד',  ליום  מאור  מכתבו  לקבל  לי  נעם 

תורתה ועניני' וכו'.

ותקותי חזקה אשר ע"י הכירו תורה זו בפנימיות יותר ובעומק, יתקרב לה ולמסקנות שלה, 

וביחוד שסוף סוף פנימיות התורה שנתגלתה בתורת החסידות, הרי היא נשמה ופנימיות של תורתנו 

הק' תורת הנגלה, ובסגנון הזהר הק' - נשמתא דאורייתא.

ולהזכירו במכתבו, שבדורות הקודמים היו שהתנגדו לתורה זו וכו', הרי ביארו טעמם ונמוקם 

באריכות, שחששו שעל ידי הליכה בתורה זו יתרחקו ח"ו מקיום מצות מעשיות וכיו"ב, ואם בתקופה 

ההיא היו חילוקי דיעות, היש איזה מקום לחשש כזה, הרי לאחרי עבור כמאתים שנה, מעת נתגלתה 

תורת החסידות, הכל מודים ועונים על השאלה, מהו סימן של חסיד, שמאריך הוא בתפלה יותר מזה 

שאינו חסיד, מניח שני זוגות תפילין ולא זוג אחד, זקנו מגודל וכו', ז.א. שבאה המציאות והוכיחה, 

שלא רק שאין כל יסוד לחשש האמור, אלא אדרבה, כשפוגעים בשוק איש שזקנו מגודל בעל פיאות, 

לבושו ארוך, אוכל שמורה בחג הפסח, מניח תפילין דרבנו תם גם כן, קרוב לאמר שנתגדל על ברכי 

תורת החסידות.

פשוט שאין בהאמור כוונה ח"ו לפגוע במי שהוא מנוחי נפש שחששו בתקופה ההיא להנ"ל, 

לספק  גם  חוששים  הרי  חירום  ובעת  וכו'  גדר  שפרצו  הידועות  לכתות  זמן  בסמיכות  הי'  שאז  כיון 

ספיקא רחוק מאד, מה שאין כן לאחרי תקופת נסיון גדולה כל כך, ובעיקר לאחרי המציאות שרואים 

גם בעיני בשר.

ולהזכירו במכתבו אודות מנהג אבות וכו', הרי כל חסידים הראשונים היו בני אבות שלא היו 

חסידים, וק"ל.

ויהי רצון שמתאים להוראות ימי הפורים דאזלינן מנייהו, אשר ליהודים היתה אורה ושמחה 

וששון ויקר וגו' ומשלוח מנות וגו' כן תהי' לנו, היינו קירוב הלבבות, שנקודתו אהבת ישראל המכוונת 

על ידי אהבת התורה ואהבת השם, שכל זה מיסודי תורת החסידות ועניני'.

בכבוד ובברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אדר, תשכ"ד

ברוקלין

 הוו"ח אי"א בעל מדות רב פעלים 

מו"ה אשר שי'

שלום וברכה!

מזל טוב לבואו ביחד עם ב"ב שי' ולעלייתו לאה"ק ת"ו.

בו  והן ברוחניות, ותקוים  ומוצלחת בכל הפרטים הן בגשמיות  ויהי רצון שיה' בשעה טובה 

וגו' ותנחמני ומתוך בריאות הנכונה  הבטחת חז"ל לפום צערא אגרא ומתאים לתוכן מ"ש אודך ה' 

שמחה וטוב לבב ירווה רוב נחת יהודי חסידותי מכל יו"ח שי'.

ויהי רצון מתאים להענין דמצוה גוררת מצוה )והרי מצוה דפדיון וכו' מצוה רבה היא(, שרבים 

בכמות ורבים באיכות יוציאם השי"ת מן המיצר אל המרחב בכל הפירושים ובעגלא דידן.

בברכה לבריאות ולבשו"ט.

נ.ב. מתאים לטעם עלייתו לאה"ק ת"ו מובן שצ"ל משך זמן עם משפחתו תחי' ובודאי יכתוב 

בפרטיות הדרושה.

ואזכירו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק  ז"ע נתקבל מכתבו מר"ח אדר בו מרבין בשמחה 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.



צב

יום ראשון - ט"ז אדר
פרק כ )בערים המוקפות חומה( 

מפרק עט עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט אדר
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז אדר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' אדר
מפרק צז 

עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח אדר
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א אדר
מפרק קד

עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב אדר
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תשא 

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 



צג xc` f"h oey`x mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ז ראשון יום
פרק לה  ,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.ì"ëò

.äì ÷øt- aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
(xrydÎsca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py itk

,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr cqein

zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

iybx lr mb "jaala" dlnd

d`xie dad` - miiniptd ald

wxta l`y jk lr .d"awdl

yegd cbp edf dxe`kly ,f"i

jkÎlk lw xacd oi` ik ,eply

dad` ly `ln ybxl ribdl

- epnn d`xi lye 'dl

lk itlk zxacn ixd dxezde

aexw" cvik okÎm` - zexecd

dxez miiwl "c`n xacd

,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" ly ote`a zeevne

dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly

dyrnaegena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx -

xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba

ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy

epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley

ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde

ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly

"zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l

cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi lk ala z`vnpd ,d"awd l`

,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly

mixiaqnd miwxt xtqn mi`a jynda .'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr

;'d zceara zerxtdd ly zeiexyt`d z` wigxdl cvik mikxcd z`

zceara lecb xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike

,gken ,"ezeyrl" dlna "aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d

,xaqez jkl m`zda .dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry

.zeiyrn zeevna dpyiy zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta

,einin dxiar xar `ly in `xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on]

miiniptd zegeka wxe ;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l

mixacl mb zee`z el dpiidzy xyt` okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay

"ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd mb ea zelrl mileki dfn - mixeq`

eizepeirx z` revial `iadl el xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel

.[mda xdxdle aeygl `l s`e

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd

,dyrnaøéòfî èòî ïéáäì íâå,zvwna zegtl ,oiadl oke - §©§¨¦§©¦§¥
z`íéðBðéaä úàéøa úéìëz" -e`xapyote`aex`yiy ©§¦§¦©©¥¦

w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia
- "mipepiad z`ixa zilkz" idn :xnelk .`"hily x"enc`

dlnd zybcdaz`ixa-
e`xapyote`ax`yidl

yi cg` lk `ly ,mipepia
- efk dcina dxigad el
zbxcn dlrnl zelrzdl
mdilre ,mipepiad
zbixcna cinz x`yidl
xaqedy itk ,mipepiad

,c"i wxtaúãéøéå¦¦©
,äfä íìBòì íäéúBîLð¦§¥¤¨¨©¤
zcixi zilkz idne -
,dfd mlerl mdizenyp

ly ote`aLaìúäì§¦§©¥
úéîäaä Lôpa©¤¤©§¥¦
-àøèñå ätìwänL¤¥©§¦¨§¦§¨

,àøçà;dnypdn jtidd `idy -ì eìëeé àlL øçàîdçlL ¨¢¨¥©©¤Ÿ§§©§¨
,zindad ytpd on xxgzydl -,íäéîé ìk,`l s`e - ¨§¥¤

álaL éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìåote`a -àlL §¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦¤©¥¤Ÿ
äpnî eìòé,zindad ytpdn -,çnä ìà íéøeäøäxac mb - ©£¦¤¨¦§¦¤©Ÿ©

,rval mcia didi `l dfLôð ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤¤¤
íìöà dúøeáâáe dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨¦§¨¨¤§¨

,dzãìBúklr drtyd dl oi` zindad ytpa mznglne - §©§¨
,zindad ytpd mvr÷øeznglna biydl gilvn `edy lke - ©

wx `idòì økæpk ,íôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL,ìé- ¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨©¦§¨§¥
zindad ytpd iyeall xyt`n "ipepia"d oi`y ,(a"i wxta)

;xeq`y dna aeygle xacl ,zeyrl - eteba yalzdlïk-íàå§¦¥
zl`yp ,etweza ea x`yp zindad ytpd mvry xg`n -

:dl`ydíäéúBîLð eãøé äæ änì,"mipepia"d ly -íìBòì ¨¨¤¨§¦§¥¤¨¨
òâéì äfä,rbizdl -íäéîé ìk íçläì ,íBìLå-ñç ÷éøì ©¤¦©¨¦©§¨§¦¨¥¨§¥¤

?Bì eìëé àìå ,øöiä íòxiaqd mincewd miwxtay s`e - ¦©¥¤§Ÿ¨§
`ly - zindad ytpa "ipepia"d ly ef eznglny ,owfd epax
znxeb - dyrne xeaic ,daygna dzehlzyd zeyxdl
okÎitÎlrÎs` - !"wixl" df oi` ok m`e ,dax gex zgp dlrnl

zeidl oiicr dkixv `l jk myl"zeyalzdd,zindad ytpa
daxc`'eke mi`peye micbep miccv ipy zeidl mdilr -

zindad ytpd ila lrtie dyri ,zgvpn ziwl`d ytpdyke
ly dyecigy xg`n :xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "'ek
ici lr d`a "`xg`Î`xhqd z` stekl" ziwl`d ytpd
zeytpd izyy ote`a `le - zindad ytpd jeza zeyalzdd
sqepay ,dxen df ixd - zecxtpd odizecnra zexvazn
o`k zniiw ,jkn z`veid gexÎzgple "`xg`Î`xhq `itkz`"l
zx`ype - dnvr zindad ytpd jeza lertl ,ztqep dpeek
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úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
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äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
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`xcצד f"i ipy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ז שני יום
פרק לה  ,cn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìùî øåàéá äðäå,88 'nr cr.øåîâ ãåçéá

hxta :`iyewd `linadf`vei ,zindad ytpd lr lertl ,
:`l` ?melyeÎqg `eyl eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd
íaì çnNìe ,äiLeúì íéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦§¦¨§©¥©¦¨

.íúãBáòå íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äamzngp ,xnelk - ©©¥¦¨§¨¨©£¨¨
,"mipepia"d ly mzgnye
okeyd iwl`d xe`a didz
micnel mdy drya mz`
zceara miwqere dxez

.'díéc÷äa ,àeäå- §§©§¦
hehiv dligz micwpìïBL §

úLøt øäfa] 'à÷eði'ä©¨¨©Ÿ©¨¨©
÷ìa1÷eñt ìò [2: ¨¨©¨

¯ "BLàøa åéðéò íëçä"¤¨¨¥¨§Ÿ
àa éëå"éBðéò øúà ï §¦§¨£©¥

,'eë Lð øácdfi`a ike - §©©
ly eipir ze`vnp mewn
mewna md m`d .mc`
,mkgdy xne`y ,xg`

?ey`xa eipir ,`wecàlà¤¨
,éàcå àeä éëä àø÷:`id weqtd zpeek i`cea `l` -:ïðúc §¨¨¦©©¦§©

,epcnl ixdy -,úBnà òaøà àLéøc déelâa Lð øa Cäé àìŸ§©©©§¦¥§¥¨©§©©
;y`x ieliba zen` rax` mc` jli l` -,àîòè éàî?recn - ©©£¨

,déLéø ìò àéøL àzðéëLc.ey`x lr dxey dpiky ik - ¦§¦§¨©§¨©¥¥
,okle,ïeðéà déLéøa éBìéîe éäBðéò íëç ìëålk ly eipir - §¨¨¨¥¦¦§¥¥¦

(mifkexn) eixeaic (mb okle ,eal zneyze ezepiiprzd lk) mkg

:xnelk .y`xa,déLéø ìò àîi÷å àéøLc àeääaxe`a - §©§©§¨§©¨¨©¥¥
;ey`x lr "miiw"e "dxey"d dpikyd,òcðì ,ïnz éBðéò ãëå- §©¥©¨¦§©

zrcl eilr ,myl miaqen (ehane ezepiiprzd) eipirykeàeääc§©
éøèöà ¯ déLéø ìò ÷éìãàc àøBäð,àçLîì Cxe` eze` - §¨§©§¦©¥¥¦§¨¦§¦§¨

ey`x lr "wlec"d
wewf (eznyp lr xi`nd)

.onyl-øác àôeâc ïéâa§¦§¨§©
,äìéút eäéà Lð©¦§¦¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe§¨©§¦§¥¨
mc` ly eteb ,oky -
dpnn) dliztl leyn
dreaw dae xe`d jynp
zxrea y`de (y`d

;dilrnàkìî äîìLe§ŸŸ©§¨
øîàå çåö3:dnlye - ¨©§¨©

:devne "geev" jlnd
ìà ELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§©
àøBäð àäc ,øñçé¤§©§¨§¨
éøèöà BLàøácC ¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîì,"ony"l wewf ey`x lry xe`d ,oky -ïeðéàå §¦§¨§¦
,ïàáè ïàãáeò.dyer mc`y miaeh miyrn md dl`e - §¨©§¨

.xe` eze`l onyd mieedn miaehd miyrndíëçä àc-ìòå§©¨¤¨¨
,"BLàøa åéðéòb`ec `ede ,ey`xa mkgd ly eipir ,jk lre - ¥¨§Ÿ

,xe` eze` jxevl ,miaehd miyrnd ,"ony"d xqgi `lyãò©
ì ïàk.BðBL."xdef"d ly - ¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥
àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨

,à÷åc íéáBè íéNòî éãé-ìòmiynynd ,dyer mc`dy - ©§¥©£¦¦©§¨
eze`l "ony"k,xe`àìå§Ÿ

àéäL ,BúîLða Bì éc©§¦§¨¤¦
,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©

àéä úBéäìdnypdy - ¦§¦
didzäìéúôì ïîLk- §¤¤¦§¦¨

ynyz dnypdy ,xnelk
,sebd ,dliztl "ony"
jynidl y`d rah ixdy
zfg`p `id oi`e ,dlrnl
iciÎlr m`Îik ,dhnl

dliztd jci`n j` ;xread ura e` zxread dlizta dzfig`
:cere z`f ;xdn dpnn zwzrp y`de ,zexidna zlk`p dnvr
oi`y oeikn ,jf xe` witz `l cala dliztdn d`ad efk y`

,onyl miwwfp okle - y`l jtdidl ixnbl zn`zen dliztd
dxi`ne y`d zniiwzn f`e ,y`l ixnbl jtdpd xneg `edy
xe`l onyk ynyl leki sebd oi` recn oaen o`kn .jf xe`
jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd ik ,mc`d lr dxeyd dpikyd
la` .dnvr y`dn wlgl
wlg `idy dnypd
,dxe`kl dleki ,dwl`
xe`l onyl zeyridl
dzlkiay oeikn ,dpikyd
dyecwd xe`l jtdidl
jk m`e .mc`d lr dxeyd
mc`d lr recn -
miaeh miyrnl wwcfdl
?onyk eynyi mdy .`wec

,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîeznypy ,oldl xiaqn owfd epax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
d`xia d"awd z` caery xenb wicv ly s` - mc` ly
cr ,ze`ivna dlha `id oi` ,z`f lka - mibeprza dad`ae
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íéøîà éèå÷éì

íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå
÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
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צה xc` g"i iyily mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ח שלישי יום
,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàøùä ïéðò äðäå,dn 'nr cr.('åëå

efi` z`f lka `id ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick
ixdy - ze`ivnin yie ,`xiyin yio`k mpyi jke ;ade`y

ipyoi` ,okle .eiptn `xi e` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac
miyrne zeevn wxe .'d xe`l onyk ynyl dleki dnypd

xiaqiy itky ,miaeh
xac md ,oldlcg`mr

ynyl mileki - 'd xe`
xi`nd 'd xe`l onyk
xne` `ed jk lre .icedia

:"`ipz"aúîLð äpä ék¦¦¥¦§©
÷écö àeä elôà ,íãàä̈¨¨£¦©¦
äàøéa 'ä ãáBò øeîb̈¥§¦§¨

íéâeðòúa äáäàå- §©£¨§©£¦
z` dad`a yibxn `edy
xac ,zewl`n beprzd
zilrp dbixcnl aygpd

;xzeiaïë-ét-ìò-óà©©¦¥
dðéàdppi` eznyp - ¥¨

éøîâì úeàéöna äìèa§¥¨¦§¦§©§¥
'ä øBàa ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§
íéãçàì úBéäì ,Lnî©¨¦§©£¨¦

,øeîb ãeçéa íéãçéîe,'d xe` mr -Bîöò éðôa øác àeä ÷ø §ª¨¦§¦¨©¨¨¦§¥©§
;BáäBàå 'ä àøé ¯-`ed,'d z` `xi`ed:xnelk .'d z` ade` §¥§£

ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd oi`
"ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpd xe`l jtdpe

.'d xe`lBðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§
Cøaúé;devn dze` miiwi icediy ,dvex d"awd -BðBöøe ¦§¨¥§

,íéàeøaäå úBîìBòä ìëì íéiçä øB÷î àeä Cøaúémpn` - ¦§¨¥§©©¦§¨¨¨§©§¦
mdy dvex d"awdy oeikn wx miig mi`xapde zenlerd lk mb
oevxd oial d`ixad z` dignd oevxd oia lcadd j` ;eigi
z` mia`ey mi`xapde zenlerdy ,jka `hazn zeevnay

ici lr ,oeilrd oevxdn mzeigãøBiL,oeilrd oevxd -íäéìà ¤¥£¥¤
ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤§¨¤§

àeä-Ceøaoeilrd oevxd ly ezeinipt ,zeinipt epiid "mipt" - ¨
pevig wx dxi`ne ,zxzzqnoevxd ly ezei,úBâøãnä úãéøéå¦¦©©©§¥

,dpnn dpezgzl dpeilr dbixcnn -úBeäúäì eìëeiL ãò©¤§§¦§©
ïéàî Lé úBàøaäìezeidl elkeiye -éðôa ãøôð øáãå §¦¨§¥¥©¦§¨¨¦§¨¦§¥

úeàéöna eìèaé àìå ,Bîöòoevxdn mzeedzd eli` ,oky - ©§§Ÿ¦¨§¦§¦

"mipt zxzqd"e miaxd minevnvd ici lr `ly dzid oeilrd
milha eid `l` ,"cxtp xac"e "yi" ly xeiva md eid `l - 'eke
"zxzzqn" oeilrd oevxd zeiniptyk `wec .ixnbl ze`ivna
minevnv ici lr ielib icil d`a oeilrd oevxd zeipevig mbe
- zebixcnd zcixie miax
zexyt` zniiw
zenlerd ly mzeedzdl

,mi`xapdeìéòì økæpk4, ©¦§¨§¥
,úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§
BðBöø úéîéðt ïäL¤¥§¦¦§
øzñä íL ïéàå ,Cøaúé¦§¨¥§¥¨¤§¥

ììk íéðt,oky - ¨¦§¨
epevx od od zeevnd
lka d"awd ly iniptd
mc` :lynl .d`ixad
,gieexne xgqna wqer
z` qpxtn `ed df geexae
epevxy ixd - ezgtyn
gieexdle xgqna weqrl
;cala ipevig oevx `ed
izin`de iniptd oevxd
mb dvex xak `ed ,df oevx llbae - ezgtyn z` qpxtl `ed
jk epaei mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk myle ,gieexdl
zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl xywda mb
eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape
epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z`
,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler

:`lina ixd ,odilr xizqn epi` xac meyeíäaL úeiçä ïéà¥©©¤¨¤
,zeevnay -ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé BðBöøa ììëðå- §¦§¨¦§¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy ,xacd oaen okle
oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp od ik ,dpikyd
llkp dfÎiciÎlr] xpd y`a bfnzne jtdpy onyd enk ,oeilrd

ilrd oevxaz` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd wx `l oe
d ly dyrnd gek mb `l` ,devndsebdevnd z` miiwnd

z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny gekd enk ,ziyrnd
itk ,oeilrd oevxd ly 'd xe`a llkp `ed ixd ,dnecke bexz`d

.[jynda owfd epax xiaqiy

i` recn ,xaqen oldl
z`xyd didzy xyt`
ici lr mc`d lr dpikyd
oia zeipgex zewace dad`
lr `l` ,zewl`l dnypd

:zeevn ly oneiw ici
úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©
éelb àeä ,äðéëMä©§¦¨¦
øBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà

.øåîâ ãåçéá

éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
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כב.4. כא, י, פרק



`xcצו h"i iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ט רביעי 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

,øác äæéàa,mewn lka d"awd `vnp ixd mvra ,oky - §¥¤¨¨
`id dpeekd ,dpikyd dxey df xac lry mixne`ykezelbzdl

,xac eze` lr ziwl`d,øîBì eðéäå:xnelk -øác BúBàL §©§©¤¨¨
äøBML àeä æàL ,éøîâì úeàéöna Bì ìèáe 'ä øBàa ììëð¦§¨§¨¥¦§¦§©§¥¤¨¤¤

.ãçà 'ä Ba älbúîe- ¦§©¤¤¨
dyexit dpikyd z`xyd
,dpikyd zelbzd -
okid wx d`a zelbzdde

.zelhazd dpyiyìáà£¨
åéìà ìèa àlM äî ìk̈©¤Ÿ¨¥¥¨
ïéà ¯ éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥¥
älbúîe äøBL 'ä øBà¤¦§©¤
øeîb ÷écö óàå .Ba§©©¦¨

Ba ÷acúnL,d"awda - ¤¦§©¥
äaø äáäàa`idy - §©£¨©¨

xzeia dlrp dbixcn
zewacde dad`d zebxca

:z`f lka ,d"awdléøä£¥
àñéôz äáLçî úéì¥©£¨¨§¦¨

,úîàa ììk déaoi` - ¥§¨¤¡¤
"qetzl" lkezy daygn
d"awd z` (biydl)

.zn`aúzîà ék- ¦£¦©
ly oiprdíéäìà 'ä"¡Ÿ¦

Bãeçé àeä ¯ "úîà¡¤¦
,Búecçàå,d"awd ly - §©§

,Lnî Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäLwxta epcnly itk - ¤§©§¤¤¦§¨©¨
lÎ` `edy jka wx z`hazn dpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k
ik - miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg`

.d"awdl lha lkd,áäBàä äæ ïk-íàåep` eilr ,wicvd - §¦¥¤¨¥
,d"awd z` ade` `edy mixne`Lé àeäLjka ,ezybxda - ¤¥

df o`k ybxenyin,ade`ydéìéc äáLçî úéì ¯ ñôà àìå§Ÿ¤¤¥©£¨¨¦¥
,ììk déa àñéôzzegeke `ed) ezaygn oi`y ixd -ei( §¦¨¥§¨

,llk d"awd z` dbiyne "zqtez"älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤
Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL ,úBönä íei÷ éãé-ìò àlà ,Ba¤¨©§¥¦©¦§¤¥§§¨§¨¦§¨¥

.íéðt øzñä íeL éìa Lnîly eznkge epevx zeinipt - ©¨§¦¤§¥¨¦
iciÎlr ,`wec ,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd
xe` ly zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki zeevnd meiw

.zhyten zipgex dcear ici lr `le ,'iedddbddnl qgia
`edÎjexa seqÎoi` xe`e zewl` ly zelbzddy ,o`k xn`py

xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha xacdyk `wec d`a ,xaca
daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb wicv mb ,jk meyne - 'd
dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi` ,zewl`l ("dax dad`")
ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec `l` ,d"awd z` llk
d"awd ly eznkge epevx
:ddbda owfd epax xne` -
éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦

,íBìMä-åéìòaxd - ¨¨©¨
,yhixfnn cibndLeøt¥

õò'a áeúkM äîì íòèå§©©§©¤¨§¥
óBñ-ïéà øBàL ,'íéiç©¦¤¥
ãçéúî Bðéà àeä-Ceøä¥¦§©¥
úeìéöàä íìBòa elôà£¦§¨¨£¦
BúeLaìúä éãé-ìò àlà¤¨©§¥¦§©§
,äîëç úøéôña älçz§¦¨¦§¦©¨§¨
zervn`a ,f` `wec -
cg`zn ,"dnkg"d zxitq
mler ipipr mr d"awd
xn` jk lre .zeliv`d
yhixfnn cibnd axd
"yexit" :"mrh"e "yexit"
zernyn idn -
d"awd ly ezeyalzd
"mrh"e ;dnkgd zxitqa
cg`zn `ed oi` recn -
ixg` wx xac meya

.dnkgd zxitqa ezeyalzd-Ceøa óBñ-ïéàL íeMî eðéäå§©§¦¤¥¨
,úîàä ãçà àeä ,àeä:xnelk ,izin`d "cg`"d -àeäL ¤¨¨¡¤¤

:('eëå äîëçä úâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì- §©§¥¨§¦©§¥©©¨§¨§
oi` ecrlae ,`vnp ecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn
zxitqa yalzn seqÎoi` xe`y zernynd idef .miiw xac
,"ezlef oi`e ecal `ed"y enk dlbzn seqÎoi` xe` :dnkgd
yalzn `edy ixg` wx ,xac meya cg`zn `ed oi` okle
xaca wx cg`zn seqÎoi` xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz
oi`e ecal `ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha `edy
ly dpkez .dnkgd zbixcn ,xen`k ,`id ef dybxd ."ezlef
dagxda oaei 'd zxfrae ,zeciqga wenr oipr `ed ,ef ddbd
recn oaen ,dzr cr epcnly dnn .mixeriyd jynda xzei
dnypd `le ,dpikyd xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd

.dad`e zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr

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

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

íéøîà éèå÷éì
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà

*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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



צז xc` h"i iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

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

sebd z` dignd zindad ytpd gek ly xzi5.,äpäå§¦¥
BLôð àéäL ,BúîLð éæà ,äøBza ÷ñBò íãàäLk§¤¨¨¨¥©¨£©¦§¨¤¦©§
çk íäL ,ícáì íéîéðtä äéLeáì éðL íò ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¦§¥§¤¨©§¦¦§©¨¤¥Ÿ©

äáLçîe øeacäinipt yeal `id ,aeygl gekd - "daygn" - ©¦©£¨¨
dzeida ,ytpd ly
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¨
àéäå .øeîb ãeçéa Ba§¦¨§¦

Läìò äðéëMä úàø ©§¨©©§¦¨©
øîàîk ,úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©£©

ì"æø6ãçà elôà"L ©©¤£¦¤¨
äøBza ÷ñBòå áLBiL¤¥§¥©¨

."Bnò äðéëLdpikyd - §¦¨¦
eytp lr f` dxey
,diyeal ipye ziwl`d
`id mda ,xeaice daygn
ayeg `edyk zyalzn

.dxez xacneéLîäì éãk Càìò íb äðéëMä úøàäå øBà C ©§¥§©§¦§¤¨©©§¦¨©©
àéäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb,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 Leáìepcnly enk - §©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

- iyilyd yeald ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c wxta
.ziwl`d ytpd ly - dyrnd yealéæàådyrnd gekyk - ©£©

,oeilrd oevxd mr cgeine llkpBôeâaL úéðeiçä Lôð çk íb©Ÿ©¤¤©¦¦¤§
,dâð útìwnL Lnîytpdy '` wxta epcnly itk - ©¨¤¦§¦©Ÿ©

,dbep ztilwn `id zindadLnî ììëðå áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§§¦§¨©¨

àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk äMãwa,df gek -àeä ©§ª¨§¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤
,äåönä äNòî äNBòå ìòBtäd`a devn ziiyry s` - ©¥§¤©£¥©¦§¨

dcal ziwl`d ytpdy ,owfd epax o`k xirn ,ziwl`d ytpdn
zgpdk ,zinyb dlert rval sebd lr lertl dgeka oi`
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- §©©§¦§¨§¦

ipy od zeinybe zeipgexe
;micbep mixacòvînäå§©§ª¨

íäéðéaytpd oia - ¥¥¤
,sebd oial ziwl`dàéä¦

úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦
íãàä íãa úLaìîä©§ª¤¤§©¨¨¨

.óebä ìëå BaìaL- ¤§¦§¨©
]x"enc` w"k zxrd

`"hily(rbepe) xaecnd" :
oiipr `ed o`k ybcene

dlertdok mb xnel yie .
zexagzdc iptn `edy
(zindad ytpd mb) ytpd
`iltnd gka `ed seba
w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl
o`k xaecna :ef ezxrda (c"rtl) oeekzn `"hily x"enc`
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)
,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
lr `a ,sebd mr (zindad ytpd ly mb) ytpd ly zexagzdd
zirahÎlre zi`lt dxeva :xnelk ,"zeyrl `iltnd gk" ici
,efk `id zindad ytpd .[(rvenn ici lr xyt`zn dfy `le)
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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



`xcצח 'k iying mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ' חמישי יום
,dn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äúåîöòå äúåäîù óàå,90 'nr cr:ïéáé

dzexyt`ae zekiiy dl yi ,dly zeipgexay zeinybdy
.mcd on milerd mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl
ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne

z` dyere seba ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial
ek mb llkp okl - devnd dyrnziiyr zrya dyecwa dg
.devnd

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©£¦©©¦§¨©§¥

,álä ìò èélML çnaL úéäìàä BLôð úeøabúäitk - ¦§©§©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦©©¥
ellkp `l "ipepia"a ald iybxy s` lry ,a"i wxta epcnly
zeppeazd ici lr ,mdilr helyl gekd ea yi la` ,dyecwa
ziiyrl xywa ald lr lertle ,egena `edÎjexa 'ied zelcba

,lreta zeevnïäåod ,zindad ytpd ly zerxd zecnd - §¥
Bæ äòLa,d"awd ly ezelcba zppeazn ziwl`d ytpdyk - §¨¨

,äðLå úeìb úðéçáa,zelba ze`vnpe zepyi eli`k od - ¦§¦©¨§¥¨
,ìéòì økæpk.a"i wxta -äòéðî Bæ ïéà Cëìejka oi` - ©¦§¨§¥§¨¥§¦¨
,dripn meyn.Bæ äòLa íãàä óeb ìò äðéëMä úàøLäî¥©§¨©©§¦¨©¨¨¨§¨¨

z`xyd dpyi ok` cvik xiaqdl owfd epax jiynn oldl -
.zg` devn ici lr mc`d seb lk lr dpikyd,eðéäc:xnelk - §©§

,äåönä úiNòa Laìîä úéðeiçä Lôð çkLgek :lynl - ¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨©£¦©©¦§¨
,oilitz dgipnd cid ly dyrnd'ä øBàa Lnî ììëð àeä¦§¨©¨§

,øeîb ãeçéa Ba ãçéîeixnbl cg`zne bfnzn dfd gekd - §ª¨§¦¨
,devnay 'd xe` mréLîî äæ-éãé-ìòåäøàä Ciwl` xe` - §©§¥¤©§¦¤¨¨

zpigaay,"dx`d"
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 úðéçáaó ¦§¦©©¦
ãòå BLàøî äìòîlî¦§©§¨¥Ÿ§©

.åéìâøz` dtiwda - ©§¨
.sebd z`e zindad ytpd

áeúkL eäæå7: §¤¤¨
ìò àéøL àzðéëLå"§¦§¨©§¨©

"déLéø8.à÷éc "ìò" ¯ ¥¥©©§¨
-lr,`weclr,y`xd

zpigaasiwn;."àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" ïëåjke - §¥©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
dxey micedi dxyr lk lry ,mixne` l"f epinkgy dn mb

zybxen dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpikymkeza`l` ,
dxey `idmdilrsiwn ly ote`a ,9,xen`d itly oeeikn .

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 wqer epi`y cg` lr ,devna miwqer mpi`yzxrd)
sebd lr dpikyd z`xyda :xnelk - `"hily x"enc` w"k

mb xyt` ,envr,devn meiw ici lr d`ad d`xydd oia wlgl
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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
àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò 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 -.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - ולא ÏÏÎ"צ"ע ה'. באור

"שנכלל - ".ÓÓ˘עוד



צט xc` `"k iyiy mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"א שישי יום
פרק לו  ,90 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå åì ÷øô,en 'nr cr:ì"æ é"øàäî

epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyin dxyr lry d`xydl
y xnel owfdcg` lklret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n

mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd .xe`a ieaix e` e"g iepiy
xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry miteb mze` d`xydd z`

.iepiy mey oi` envr
:"`ipz"d oeylae,äpäå§¦¥

øBà úëLîä úðéça ìk̈§¦©©§¨©
úðéça àéäL ,äðéëMä©§¦¨¤¦§¦©
-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨

àeäixd d"awd ,oky -
`l` ,mewn lka `vnp
mi`xapdn xzqen `edy

ay yecigd -z`xyd
ly df ielib ,seqÎoi` xe` ly zelbzdd dpyiy ,`ed dpikyd

seqÎoi` xe`àìå ,Cøaúé Ba íBìLå-ñç éepL àø÷ð Bðéà¥¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ
,éeaøxg`le dpikyd z`xyd dzid `l mcewy dcaerd - ¦

sqeezip e` dpzyp d"awday zxne` dpi` - dpyi `id okn
,mcew didy dn lr e"g edynïéøãäðña àúéàãk11enk - ¦§¦¨§©§¤§¦

:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdyàðéî àeää déì øîà"c§¨©¥©¦¨
,ìàéìîb ïaøì:l`ilnb oaxl xn` miieqn "oin" -eúéøîà §©¨©§¦¥©§¦

,àéøL àzðéëL äøNò éa ìklk lry mixne` mz` - ¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr?"eëì úéà àzðéëL änk©¨§¦§¨¦§

?mkl yi zepiky dnk ,jk m` -Bì áéLäå:l`ilnb oax - §¥¦

,'eë íéaø úBðBlça ñðëpä LîMä øBàî ìLîxe`y s` - ¨¨¥©¤¤©¦§¨§©©¦
"ieaix" meyn jka oi` ,xetqÎoi` zepelg ici lr xi`n ynyd
mb jk ;ynyd xe` - cg` xe` `ed `l` ,zexe` ipin lk ly
z` lawn xe`de ,dreav zikekf jxc xi`n ynyd xe`yk
oi`y ixd - zikekfd rav
xe`a "iepiy" meyn jka
ynyd xe` - envr
epeeba cinz x`yp
ipiray wx .invrd
xe`d d`xp lkzqnd
`edy iptn ,xg` oeeba
ici lr xe`d z` lawn
zikekfa ezetwzyd
jk lr sqep lyn .el d`xpd ,lekiak "iepiy"d o`kne .dreavd
zikekf ly ilka mi`vnpd min :(mc` ly eyegl xzei aexw)
,mzxeva epzyp `l mnvr mindy ixd - ilkd rav milawne
mb jk .ilkd rav xzei mdl oi` ,ilkdn mind z`veda ik
eze` `ed envr xe`dy ,dpikyd z`xydl qgia ,lynpa
day dxevd on wx raep lcadd lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,cg`

,dxey `ed eilry mvra lawzn df xe`:ïéáé ìékNnäåoia - §©©§¦¨¦
caerde" :iehia ly dtqed ,"oiai likynde"l dzid miciqg

'd z` caery in :xnelk ."yibxnyibxn`edy ,oiprd z`
.oiadl xy`n daxda dlrnl

.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 dxic"d oipr rvazn dfÎiciÎlr

.seqÎoi` xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxalÎmpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwä:xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
enk seqÎoi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd jezay
yeal lk ila ,`edy
,lynl ,mc`k :dxzqde
mc`d mvry ,dxica xbd
oldl .dxica `vnp
,owfd epax xiaqn
(dxic)" zernyny
jynd z` lwdl ick ,mxa .dfd mlera :`id "mipezgza
l"f epinkgy dn iabl xvw xaqd micwdl ie`xd on ,cenild
xnel oi` :"mipezgza dxic" el zeidl d"awd de`zpy ,mixne`
dbixcn ilrake mipezgzk dl` zenler miaygp d"awd iably
mipeilrl eli`k miaygpd mixg` zenler znerl xzei dzegt
,`id efk driaw zernyn ,oky - xzei dlrp dbixcn ilrake

"awd iablymdy iptn eil` miaexw mipeilrd zenlerd d
miwegxy mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr dbixcna
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íéøîà éèå÷éì

àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'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

ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå

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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`xcק `"k iyiy mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

iabl ik ,zn` epi` dfe - xzei dzegt dbixcna mdy iptn epnn
oi` d"awd iabl :xacd yexit .mieey zenlerd lk ,d"awd
,llk mewn miqtez xzeia zepeilrd zebixcnde zenlerd

weica;zepezgzd zebixcnle zenlerl qgia xacdy itk
mipezgza `vnp d"awd
`vnp `edy dcn dze`a
gxkdd on ,okl .mipeilra
zernyny ,xnel
iabl `id "mipezgza"

:zenlerdmdamdiable
ly zelylzyd xcq miiw
mipeilr mdy zenler
dlrna mipezgze
zepeilrd .dbixcnae
jka ze`hazn zezigpde
epyi mipeilrd zenleray

ielib`id zewl` ,zewl`
eli`e ;zelbzda my
mipezgzd zenlera
zxzqen zewl`d
- jkl m`zdae .znlrpe
,dfd mlerd ,ep` epnler

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 - ©§¦¦¦§¨¥

.ixnbl ze`ivna milhazn eide xe`de zeigd z` lawl mileki
:áéúëãkaezky enk -2:,"éçå íãàä éðàøé àì ék"`le - §¦§¦¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨

,miipgexd mi`xapd mb `l` ,inyb seb lra `edy ,mc`d wx
ila ziwl`d zeigde xe`d z` lawl mileki mpi` ,mik`lnk

;mixizqnd miyealì"æø eLøôãëå3íéëàìî elôàL §¦§¥§©©¤£¦©§¨¦
"úBiç" íéàø÷pä,ycewd -.'eë ïéàBø ïéà`l` ,zewl` - ©¦§¨¦©¥¦

miyeal iciÎlr
mixyt`ne mixizqnd
lky ,ixd .lawl elkeiy
mi`xapde zenlerd
mzeig z` milawn
miyeal ici lr ziwl`d
itk ,jkae .mixzqde
`hazn ,cin o`k xaqeiy
zenlerd oia lcadd
zenlerl mipeilrd
zeigd :mipezgzd
zenlera ziwl`d
xzei `id mipeilrd
`id dzxzqde ,zelbzda
eli`e .xzei dzegt dcna
- mipezgzd zenlera
zxzqen ziwl`d zeigd

.xzeiïéðò 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"
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ezeida ,dfdÎmlerd - `id ,"mipezgza"oezgzdxzeia
zelylzyd zniiwy oeeik ,dzrn .dbixcnazg`zenler ly

zilkze xwir md mdn el` ,oecl mewn yi ,mipezgze mipeilr
,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
jixv did ,mipezgz zenler exveeiy icky ,`l`) mlrda
zenlerd ly zncwend mze`xaide ,zelylzydd xcq zeidl
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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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- iwl`d xe`d znlrda zilkz mey oi`y oeeik j` ,(mipeilrd
edfe - .ielibe xe`l mlrdde jyegd z` jetdl `id dpeekd ixd
dxic el zeidl d"awd de`zp"y l"f epinkg xn`n okez
mda ,mipezgzd zenlerd lkay `id zilkzdy :"mipezgza

- mlrde jyeg xxey
dcna ielibe xe` jynei
xy`n xzei daexn
cr ,mipeilrd zenlera
zeidl elkeiy ick

i el "dxic"litk - jxaz
.oldl xaqeiy,äpäå§¦¥

ìzLä úéìëzúeìL ©§¦¦§©§§
íúãéøéå úBîìBòä̈¨¦¦¨¨
Bðéà ¯ äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨¥
úBîìBò ìéáLa¦§¦¨

,íéðBéìòäepyi mda - ¨¤§¦
,zewl` ielibìéàBä¦

íäìåzenlerl - §¨¤
xacd deedn mipeilrd
åéðt øBàî äãéøé§¦¨¥¨¨

,Cøaúémzeida ,oky - ¦§¨¥
oi` ,mlrd oeyln ,"mler"

,miyeal el` i` ici lr `l` ,mda dxenb zelbzda zewl`d
f`y ,dl` zenler z`ixa iptl didy dn iabl dcixi ef ixde
xnel xyt` i` okle - dxenb zelbzda zewl` dzid
xg`n ,mipeilrd zenleray zewl`d ieliba `id zilkzdy
zilkzde ,mcew didy dn iabl dcixie mlrd `ed df ieliby

,xe`d zcixiae mlrda `le xe`d ieliba ixd `idàlà¤¨
,ïBzçzä äfä íìBò àeä úéìëzämipeilrd zenlerd lke - ©©§¦¨©¤©©§

dbixcnn zelylzyda cxi iwl`d xe`dy ,dnbna e`xap
mlrde jyeg ly mler zexveeidl cr ,dpnn dpezgzl dpeilr

mlerd `wece - dfd mler -dfdiptn ,zilkzd `edCkL¤¨
ãk ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBéäì ,Cøaúé BðBöøa äìò̈¨¦§¦§¨¥¦§©©©§¨¨¦§¨¥©

àøçà-àøèñ àéôkúàzrpkpe zttkp `xg`Î`xhqdyk - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl,àøBäðì àëBLç Ctäúàåjtdp zetilwd jyege - §¦§©¥£¨¦§¨

,dyecw ly xe`líB÷îa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàiL¤¨¦¥¨¦§
úàN øúéa ,Blk äfä-íìBò ìk ìL àøçà-àøèqäå CLçä©Ÿ¤§©¦§¨¨¢¨¤¨¨©¤ª§¤¤§¥

æò øúéå,wfeg xziae zepeilr xzia -,CLçä ïî øBà ïBøúéå §¤¤¨§¦§¦©Ÿ¤
.xe`a ztqep dlrn dfn d`a ,xe`l jtdp envr jyegdyk -

,swez xzia dfd mlera xi`n xe`d :xnelkBúøàäî¥¤¨¨
,íéðBéìò úBîìBòazenlera iwl`d xe`d zx`d xy`n - §¨¤§¦

mipeilrd4,,íéðt øzñäå íéLeáì éãé-ìò íL øéànLmby - ¤¥¦¨©§¥§¦§¤§¥¨¦
zeinipty ,miyeal ici lr `id dx`dd mipeilrd zenlera
,zxzzqn xe`d

íéîéìòîe íéøézñnä- ©©§¦¦©§¦¦
mipt xzqde miyeald
lr mixizqne minilrn
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨

eìèaé àlL,zenlerd - ¤Ÿ¦¨§
.úeàéönam` ,oky - ¦§¦

ila xi`n did xe`d
zenlerd eid ,miyeal

.ze`ivna milha`vnp
oi` mipeilrd zenleray
enk xi`n seqÎoi` xe`
dfd mlera eli`e ;`edy
`edy enk xe`d xi`i
zervn`a miyeal ila
,`xg`Î`xhqd zrpkd
oerh xacd ,mxa .xen`k
s`y xg`n :dxaqd
z` lawl mileki mpi` xzei mipeilrde miipgexd zenlerd
xe`d z` lawl elkei cvik okÎm` ,miyeal ici lr wx xe`d
jynda owfd epax xiaqn df z` - !?miyeal ila dfd mlera
gek zpzepd ,dxezd z` d"awd ozp jk myly ,mixacd
zeidl `l z`f mre ,`edy enk seqÎoi` xe` z` lawl

:ze`ivna milhaäæìå,okle -àeä-Ceøa-LBãwä ïúð §¨¤¨©©¨¨
,çëå æò úàø÷pL ,äøBzä úà ìàøNéìzpzepd `ide - §¦§¨¥¤©¨¤¦§¥Ÿ§Ÿ©

,miyeal ila seqÎoi` xe` ielib z` lawl gekøîàîëe§©£©
ì"æø5ìa÷ì íé÷écva çk ïúBð àeä-Ceøa-LBãwäL ©©¤©¨¨¥Ÿ©©©¦¦§©¥

,àáì ãéúòì íøëNgek ly ezlert edne ,dn myle - §¨¨¤¨¦¨Ÿ
ick - ?df,'ä øBàa Lnî úeàéöna eìèaúé àlL¤Ÿ¦§¨§¦§¦©¨§

:áéúëãk ,Leáì íeL éìa ãéúòì äìâpäaezky enk -6: ©¦§¤¤¨¦§¦§§¦§¦
ðké àìå"éøBî ãBò óðëa Enî äqkúé àlL ,Leøt] Eó §Ÿ¦¨¥¤¥¤Ÿ¦§©¤¦§§¨¨
,[Leáìeyexit epyi ,oky .cer "dqkzi" `l d"awdy - §

wiqtn okle ,minyb zxivrÎi` lr weqtd zpeek z` yxtnd
d"awdy ,i"yx yexitk eyxtne weqtd rvn`a owfd epax
jiynn `ed okn xg`le - yealae spka envr z` dqki `l
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íéøîà éèå÷éì
ìéàåä 'éðåéìòä úåîìåò ìéáùá åðéà äâøãîì äâøãîî
æä"åò àåä úéìëúä àìà 'úé åéðô øåàî äãéøé íäìå
åéðôì çåø úçð úåéäì 'úé åðåöøá äìò êëù ïåúçúä
øéàéù àøåäðì àëåùç êôäúàå à"ñ àéôëúà ãë 'úé
ìë ìù à"ñäå êùçä íå÷îá ä"á óåñ ïéà 'ä øåà
êùçä ïî øåà ïåøúéå æò øúéå úàù øúéá åìåë æä"åò
íéùåáì é"ò íù øéàîù íéðåéìò úåîìåòá åúøàäî
àìù ä"á ñ"à øåà íéîéìòîå íéøéúñîä íéðô øúñäå

.úåàéöîá åìèáéúà ìàøùéì ä"á÷ä ïúð äæìå
çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàîëå çëå æåò 'ø÷ðù äøåúä
åìèáúé àìù àáì ãéúòì íøëù ìá÷ì íé÷éãöá
ùåáì íåù éìá ãéúòì äìâðä 'ä øåàá ùîî úåàéöîá

ðëé àìå áéúëãëêîî äñëúé àìù 'éô] êéøåî ãåò ó
ðëáéë áéúëå êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå [ùåáìå ó
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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 שאורֿאיןֿסוף 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 -
אורֿאיןֿסוף  מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם ברוךֿהוא, אורֿאיןֿסוף 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 הוא ברוך סוף אין אור יאיר
כו'. העליונים ב.5.בעולמות ק, כ.6.סנהדרין ל, ישעי'
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אדר  כ"ב קודש שבת 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

:weqtd meiqaéðéò eéäåéøBî úà úBàø E,"E;d"awd z` - §¨¥¤Ÿ¤¤
áéúëe7,"'Bâå eàøé ïéòa ïéò ék" :d`xz dhnly oird - §¦¦©¦§©¦¦§§

ly zelbzdd z` lreta e`xi :xnelk ,dlrnly oird z`
;'ied xe`áéúëe8íîBé øBàì LîMä ãBò Cl äéäé àì" : §¦Ÿ¦§¤¨©¤¤§¨

Cl äéäé 'ä ék ,'Bâå§¦¦§¤¨
."'Bâå íìBò øBàìz` - §¨§

Îcizrl xi`iy 'd xe`
,yeal mey ila `eal
ici lr lawl elkei
.dzr micnely dxezd
dn z` miiqn owfd epaxe
zilkzy :mcew xn`y
mlerd `id zenlerd lk
jyegd mewna ,dfd
ici lry .`wec zetilwde

dcearÎ`xhqd zxayp
xe` dfd mlera xi`i dfÎiciÎlre .xe`l jtdp jyegde `xg`
dfk xe` ielib ,mxa .mipeilrd zenlera xy`n daxda lecb
xe`d zrk eli`e ,`ealÎcizrl wx ixd xi`i ,dfd mlera

giynd zeniy ,oldl owfd epax xne` jk lr - mlrda `ed
ly zenilyde zilkzd lk ,ok` ,`ed miznd ziigz onfe

:dfd mlerd z`ixaèøôáe ,çéLnä úBîiL ,òãBðå§©¤§©¨¦©¦§¨
,äfä íìBò úàéøa úeîìLe úéìëz íä ,íéúnä eéçiLk§¤¦§©¥¦¥©§¦§¥§¦©¨©¤
.Búlçzî àøáð CëlL¤§¨¦§¨¦§¦¨
zenia enk didiy -
.miznd ziigze giynd
øëN úìa÷å) ääâä *§©¨©¨¨
mleray dceard xear -

,dfdóìàa Bøwò¦¨¨¤¤
,éòéáMä,oky - ©§¦¦

giynd zeni dxe`kl
onfd md miznd ziigze

lyxky zlaw`le ,
jk `ed mlerdyk onfd
- ez`ixa zilkz cvn
,iriayd sl`a `ed xkyd zlaw xwiry ,owfd epax xirn okl
,ez`ixa ly zenilyde zilkzd mlera xwira zxvep f` cre

:(ì"æ é"øàäî 'äøBz éèewì'a áeúkL Bîk§¤¨§¦¥¨¥¨£¦©

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;ynnì"æø eLøôe11: ¥§©©
çøæîì íéìkzñî¦§©§¦§¦§¨
øeacä úà ïéòîBLå§§¦¤©¦

,'eë éëðà àöBé'd - ¥¨Ÿ¦
,jiwl`òaøàì ïëå§¥§©§©

,ähîìe äìòîìe úBçeø§©§¨§©¨
elkzqd eil`y cv lkn -
ikp`" xeacd myn rnyp

."jiwl` 'd'íéðewz'a Løôãëåipewiz"a yxtny enke - §¦§¥©©¦¦
:"xdef.'eë ïBänò dépî ìéìî àìc øúà úéìcmewn oi`y - §¥£©§¨¨¦¦¥¦§

.mz` - d"awd - xaic `l epnn,eðéäå,xacd did jk -éðtî §©§¦§¥
,äøBzä úeììk ïäL ,úBøacä úøNòa Cøaúé BðBöø éelb¦§¦§¨¥©£¤¤©¦§¤¥§¨©¨

àéäL`id ,dxezd - ¤¦
Cøaúé BðBöø úéîéðt§¦¦§¦§¨¥
íL ïéàå ,Búîëçå§¨§¨§¥¨

,ììk íéðt øzñä- ¤§¥¨¦§¨
zelbzd dzid jk meyne

.mlerd lka zewl`Bîk§
øîàpL12øBàá ék" : ¤¤¡©¦§

éðtúøBz eðì zúð E ¨¤¨©¨¨©
."íéiçdxezdy ixd - ©¦

xe`d - "jipt xe`"n d`a
.zewl` ly iniptdïëìå§¨¥

zelbzd dzidy iptn -
,zewl`eéäl`xyi ipa - ¨

,dxez ozn zryaíéìèa§¥¦
,Lnî úeàéöna¦§¦©¨

ì"æø øîàîk13ìk ìòL §©£©©©¤©¨
,'eë ïúîLð äçøt øeac¦¨§¨¦§¨¨
elhazpe mytp dzlk -
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

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
*åúìéçúî àøáð êëìù äæä íìåò úåàéøá

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë
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ב.14. קיא, שבת ג.15.ראה ס, ה.16.ישעי' ב, ה.17.שם, מ, כא.18.שם, ב, השנה.19.שם, ראש של התפילה בנוסח

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו,

ובעמדנו ימים אחדים לפני ימי הפורים,

ובפרט ע"פ דברי חז"ל במשנתם: מגלה נקראת בי"א כו' בט"ו - כי מתחיל מאחד עשר באדר 

זמן פורים הוא, או גם יום פורים הוא -

יקוים בכאו"א, בתוככי כלל ישראל, כמו שהי' בימים ההם בזמן הזה, וכמו שנאמר ליהודים 

היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו של מקרא וכדרשת חז"ל: אורה זו תורה ושמחה זה יו"ט כו'.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח ולפעולות בתומ"צ ומאור שבתורה באופן דהפצה

מ.שניאורסאהן



היום יום . . . קד

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְולֹא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחשֶׁ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ְוַכּנֹו ֵהם  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ָהֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ֵעֶסק:  ַעל  ּבַ ֵמֲעבֹוַדת 
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן־עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
התלהבות  אזא  געפועלט  הָאט  ער  און  מאמר,  גאנצער  דער  געווען  איז  דָאס 
והתלהטות בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ָהל  ֵקן ֶאל ַהּקָ נּו ַהּזָ ַעם ַרּבֵ ַנת תקנ"ט( ָיָצא ּפַ ׁשְ ֲאָסר ּבִ ם ָהָיה ַהּמַ עֶטְרּבּוְרג )ׁשָ ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ּפֶ ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ָ ה; לֹא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן־ֵעֶדן ָחׁשִ ְוָאַמר: ּבְ
ָכל  ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ּכַ

ָאְמרּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ּכָ ְוִהְתַלֲהטּות  ִהְתַלֲהבּות  ׁשֹוְמָעיו  ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ְוהּוא  ֲאָמר.  ַהּמַ ל  ּכָ ָהָיה  ֶזה 
ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  ַהּכָ  – זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ֵסֶדר  ּבְ ָקַמץ.  ּבְ "ף  ַהּכָ  – ַמְעָיַני"  ל  "ּכָ אֹוְמִרים  ז(  )פז,  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ
חֹוָלם. ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני



קה היום יום . . . 

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות(. רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ה' ַעל ּפְ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ּתֹוָרה  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֶכת  ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ּגְ

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.

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . קו

ֲ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 
ֶ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

יום 
שישי



קז היום יום . . . 

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

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

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר, תשכ"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו, בשעתה, ע"י הרבנים השלוחים, הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

הרה"ח מו"ה שניאור זלמן שי' הלוי דוכמאן,

והרה"ח מו"ה קדיש שי' רומנוב.

אשר ביקרו במחנם הט' וגם מסרו לי בקשתו ברכה פ"נ.

ובעת רצון הזכרתים על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים 

לתוכן הבקשה, ויהי רצון אשר יבשר טוב בזה.

והרי מתקרבים אנו לימי הפורים, עליהם נאמר, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, 

כדרשת רז"ל וכפשוטו, שהרי כלל הוא, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

מ. שניאורסאהן
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ה'תשפ"א  אדר ט"ז ראשון יום טומאה  קבלת לענין 'כירה' תורת

:„È - ‚È ˙ÂÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìL äNBòääL ¨¤§Ÿ¨
äøãwä úà ïäéìò úôBL úBéäì èéèa ïøaçå ,õøàa ïéèetèt¦§¦¨¨¤§¦§¨§¦¦§¥£¥¤¤©§¥¨
ïøaçå ,äøék íéðáà ézL äNBòä ...äøék íeMî äàîè Bæ éøä ¯£¥§¥¨¦¦¨¨¤§¥£¨¦¦¨§¦§¨
dðéà ¯ døaç àì äiðMäå ,èéèa úçàä øaç ;ïéànhî ¯ èéèa§¦¦©§¦¦¥¨©©§¦§©§¦¨Ÿ¦§¨¥¨

.äàîè úìa÷î§©¤¤ª§¨
במשנה מ"א)שנינו פ"ו פטפוטים(כלים שלשה "העושה 

תפא"י) סגול", כמין בארץ "ומושיבן טיט של להיות(רגליים בטיט וחברן

טמאה " – הקדירה  את  עליהן  המקבלת שופת  חרס של כירה (כדין

ה"ב) לעיל לקרקע, מחוברת היא אם אף שחיברטומאה הרע "ב  ופירש  .

וכן טבעת. כעין למעלה, בראשם לזו זו  הרגלים  את  בטיט

וחיברן כירה אבנים שתי  "העושה  המשנה בהמשך הנאמר 

היינו שלישית ", שיעשה  עד מטהר יהודה  רבי טמאה , – בטיט

חכמים  בשלושה)שלדעת  רק עליה 'כירה' ששם טיט של כרגלים די(לא

כדי עליהם 'כירה ' שם  שיהא  יותר  הרחבות  האבנים  בשתי

חרס". תורת  להן נותן שבראשן  "הטיט כי טומאה , לקבל

לקבלת 'כירה ' נקראות  אינן  אבנים שתי  יהודה , רבי  ולדעת

טומאה .

בטיט  שלא  ואחת  בטיט "אחת  נאמר המשנה  של ובסיפא

כירה אבנים  משלוש  שעשה  היינו זה פירוש  ולפי  טהורה ". -

ואינה חיבר  לא  השלישית  ואת  לחברתה  אחת  אבן  וחיבר 

אינה אבנים שבשתי  וכשם  יהודה , רבי לדעת  טומאה  מקבלת 

אבנים בשלוש  גם  כך טומאה , מקבלת  ואינה  'כירה '

טומאה . מקבלת  אינה  מחוברת , אינה  והשלישית 

טוב ' יום וחברן)וה 'תוספות  ד"ה הר "ש(שם פירוש  את הביא

היינו בטיט ", וחיברן בארץ  פטפוטים  שלשה ש "העושה

הטיט רגלי  rwxwaשחיבר  dhnlהמשנה בהמשך וכן  .

האבנים שתי  חיבור בטיט", וחברן כירה אבנים  שתי  "העושה

אבנים  בשלוש  צורך  אין חכמים  ולדעת  לקרקע , (כמו הוא 

טיט) של 'כירה 'ברגלים שם  אבנים  ובשתי  יותר , שרחבות  כיון 

טומאה . ומקבלת  עליהם 

- בטיט  שלא  ואחת  בטיט "אחת בסיפא  האמור  זה , ולפי 

אבנים משתי כירה  שעשה  פירושו  משלוש)טהורה " וחיבר(ולא

הסוברים לחכמים אף  – חיבר  לא  והשניה  לקרקע  אחת  אבן

רק זה  הרי טומאה מקבלת לקרקע שחיברן  אבנים שבשתי

לקרקע אחת  אבן של  בחיבור  אבל האבנים , שתי את  כשחיבר

בטיט'), שלא ואחת בטיט 'כירה '('אחת תורת  האבנים  לשתי  אין 

טומאה . מקבלת  ואינה 

שגם נראה  הרמב"ם  מלשון  כי טוב ' יום  ה'תוספות  וכתב 

שחיברם  היינו  בטיט, הפטפוטים  שחיבור  מפרש  dhnlהוא 
rwxwaלא והשניה  בטיט  האחת  את  "חיבר ההלכה את  כי ,

ההלכה בהמשך כתב טומאה" מקבלת  אינה  - חיברה

`mipa"העושה  izyמדובר כן  ואם  בטיט", וחברן  כירה 

כירה שעשה הרע "ב כפירוש  ולא  אבנים  משתי כירה  שעשה 

אבנים . משלוש 

ה'תשפ"א  אדר י"ז שני יום טהורה? ספינה מדוע

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰óà ¯ Nøç ìL äðéôñ§¦¨¤¤¤©
äðéôqä ïéàL ;äàîè úìa÷î dðéà ,úìa÷î àéäL ét ìò©¦¤¦§©¤¤¥¨§©¤¤ª§¨¤¥©§¦¨

.äøBza ïéøeîàä íéìkä ììëa¦§©©¥¦¨£¦©¨
ב'תורת למדו  טומאה, מקבלת  אינה  שספינה  ההלכה  את 

ד)כהנים ' ז, הכתוב (שמיני לג)מן  יא, אשר(שם חרס  כלי  "וכל  :

לו שאין ואת  טמא , תוך לו  שיש  "את  - תוכו " אל  מהם  יפול 

חרס". של ומנורה  ולספינה  למיטה ... פרט טהור , תוך

אינה מכל ֿמקום  מחיצות , יש  שלספינה  למרות כלומר :

למנוע היא  המחיצות  מטרת כי  תוך, לו  שיש  ככלי נחשבת 

ולכן שבתוכה מה  את  לשמור ולא  לספינה  המים  כניסת  את 

קיבול  כלי  בגדר  ב)אינה  פג, שבת רי"ד .(תוספות

במשנה  ב)אך פג, טומאה(שבת מקבלת  אינה  שספינה למדו

ספינה אף  – טהור  ים  "מה  - ים" בלב  אניה  "דרך  הפסוק  מן

טהורה".

הרמב"ם ? שיטת  ומהי 

" שהספינה  מדגיש  הוא  הרי  אחד, idy`מצד  i"tr`

zlawnאכן שהיא  למרות  וזאת  טומאה ", מקבלת  אינה –

קיבול בית  לו  שיש  כלי כהנים)בגדר  התורת כדברי מאידך (ולא אך ,

בתורה " האמורים הכלים  בכלל  "אינה  שהספינה  כותב  הוא 

אינו ואף  אחר  כלי  מכל  שונה היא  ובמה  מדוע  מנמק  ואינו 

אניה "דרך מהפסוק  במשנה המובא  הלימוד  את  כלל מזכיר 

ים "! בלב 

כי מפרש  שהוא  אלא  המשנה  לדברי  כוונתו כי ונראה 

גם אלא  הדין מקור רק לא  נרמז  ים" בלב  אניה "דרך  בפסוק

oicd mrhשעיקר רגיל מכלי שבשונה משום  טהורה  הספינה  :

ולכן בים , הוא הספינה  של שימושה  ביבשה , הוא שימושו

בתורה  האמורים  הכלים  שאר  בכלל ב)אינה פג, שבת יהושע .(פני

שאינו למטוס גם  מכאן ללמוד יש  אולי  כי שכתבו ויש 

והרי ביבשה, שימושו אין לספינה  בדומה  שכן  טומאה , מקבל

ים" בלב  אניה  "דרך  נאמר שבו הפסוק  יט)באותו  ל, (משלי

היא המטוס  שדרך ומאחר  בשמים ", הנשר  "דרך גם נאמר 

טומאה  מקבל  אינו הוא  גם מג)בשמים  ה, צופים .(מגדל

ה'תשפ"א  אדר י"ח שלישי יום ולקנין  לטומאה בגד שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãâaä øeòL änk©¨¦©¤¤
ìL ...?ànhäììL ìò úBòaöà Líéøác äna ....úBòaöà L §¦©¥¨Ÿ¤§¨©¨Ÿ¤§¨©¤§¨¦

ïéà ,ïéðéî øàL ìL íéãâa ìáà .íézLôe øîö éãâáa ?íéøeîà£¦§¦§¥¤¤¦§¦£¨§¨¦¤§¨¦¦¥

ìL ïäa äéä íà àlà ,úBàîhä ìkî äàîè ïéìa÷îíéçôè äL §©§¦ª§¨¦¨©ª§¤¨¦¨¨¨¤§Ÿ¨§¨¦
ìL ìòíéòø÷a ?íéøeîà íéøác äna ...øúé Bà íéçôè äL ©§Ÿ¨§¨¦¨¥©¤§¨¦£¦¦§¨¦

éøä ,àeäL ìk Bîöò éðôa ãâa âøBàä ìáà .íéãâaä ïî íéàaä©¨¦¦©§¨¦£¨¨¥¤¤¦§¥©§¨¤£¥
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.úBàîè øàL ìa÷î äæ¤§©¥§¨ª§
א)בגמרא  ז, לאחוז(ב"מ יש  סודר  קנין שלצורך  מבואר

מכך  בפחות כי  רש "י, ופירש  אצבעות , שלוש  בשיעור  בבגד

טומאה . דיני לגבי כמו בגד, קרוי אינו 

די ופשתים  צמר  בבגדי  שרק  מבואר  זו בהלכה  אמנם

מינים משאר  בבגדים  אך אצבעות , שלוש  על  שלוש  בשיעור 

גם לכאורה  זה  ולפי טפחים . שלושה  על שלושה  שיעור  צריך

שלושה שיעור  נדרש  מינים  משאר  בבגד סודר  קנין  לענין 

טפחים .

בשיעור די  בגד  שבכל  הפוסקים מדברי  משמע למעשה  אך

יצחק' 'באר  בשו"ת ביאר  הדבר  ובטעם  אצבעות , (חו"מ שלוש 

ה) צמרסי' (בבגדי אצבעות  שלוש  שיעור  בין  לחלק  יש  כי  ,

השיעור בגדים ): (בשאר  טפחים  שלושה  לשיעור ופשתים )

כמבואר כ'בגד', הגדרתו עצם לגבי נאמר  אצבעות  שלוש  של

שלושה שיעור  אך כטלאי, בו משתמשים שעניים  בגמרא 

אין ולכן בטומאה, מיוחד דין הוא  מינים  משאר בבגד טפחים 

ולעולם בגד, שקרוי  העיקר  כי  קנין, לעניין אמור החילוק 

ובין ופשתים  בצמר  בין  – בגד קרוי אצבעות שלוש  בשיעור 

בגדים שאר  בגמרא אחת  לדעה  שהרי  והראיה  מינים. בשאר

מצאנו לא  ובקנין כלל, מטמאים אין ופשתים) מצמר  (שאינם 

לקנין מטומאה למדים שאין  ובהכרח אלו , בבגדים חסרון

בגד. הגדרת  לעצם  הנדרש  השיעור  את  אלא 

לה הרמב "ם  דברי  לפי שביארו, ה"ג)לן ויש  שהקוצץ(פכ"ג ,

אף טמא  כפפה ) לעשות  (כגון  מסוימת  למטרה  מבגד  חתיכה 

כי מינים ), משאר  בבגדים  (גם  אצבעות שלוש  על  בשלוש 

זה ולפי זה . בשיעור  גם  כבגד להחשיבו מועילה מחשבתו 

הקנין לצורך בו שמשתמש  העובדה  בעצם  חליפין, קנין לגבי

בזה גם  אך טפחים , שלושה  על בשלושה  צורך  ואין מחשיבו

בפחות כי אצבעות , שלוש  על שלוש  שיעור לפחות  נדרש 

ברמב "ם  כמבואר מחשבה  מועילה אין כלים מכך טהרות (סדרי

לאחיזה) ד"ה ב .רמח,

שנוצר קטן  בגד אך  גדול, מבגד שנקרעה  בחתיכה  זה וכל 

אף מטמא  שהוא  כמות  בו  להשתמש  מנת על  מלכתחילה 

לגבי גם זה ולפי  כאן. ההלכה  בהמשך  כמבואר  בכל ֿשהוא ,

כגון שלוש , על  משלוש  פחות  בבגד  להשתמש  ניתן סודר קנין

עצמו בפני  בגד שהוא  מאחר  נה)אבנט , סי' חו"מ יציב דברי .(שו"ת

ה'תשפ"א  אדר י"ט רביעי יום ממחצלת  סכך

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰,Lwä úìöçî©§¤¤©©
éðtî ,äøBäè ¯ óìç ìLå íéðwä úìöçîe ;ñøãîa äànhî¦©§¨§¦§¨©§¤¤©¨¦§¤¥¤§¨¦§¥

ì dàNò íà ¯ úBàìöçnä øàLe .ñøãîì äéeàø dðéàL,äáéëL ¤¥¨§¨§¦§¨§¨©©§§¨¦£¨¨¦§¦¨
äúéä íà ¯ íúñ dàNò .äøBäè ,Cekñì dàNò ;äàîè úìa÷î§©¤¤ª§¨£¨¨§¦§¨£¨¨§¨¦¨§¨

ì dîúñ ,äpèwäå ;Cekñì dîúñ ,äìBãb.äáéëL §¨§¨¨§¦§©§©¨§¨¨¦§¦¨
קנים ? של במחצלת  לסכך  ניתן האם 

המחצלת : בסוג  תלוי הדבר זו , בהלכה  המבואר  לפי

מחלף או מקנים  העשויה  עשב)מחצלת  מקבלת(סוג אינה 

לסכך, כשרה היא  כן ואם  למדרס , נוחה  שאינה  משום  טומאה ,

האדם . של בכוונה  תלוי  הדבר המחצלאות  סוגי בשאר  ואילו 

של  בהתאמתה  או לסיכוך  או  לשכיבה המחצלת  את  עשה  אם 

לסיכוך. או לשכיבה  גודלה  מבחינת  המחצלת

סוכה  בהלכות  הרמב"ם  לדברי סותרים  הדברים  (פ"ה אמנם

המחצלאות :ה"ו) שאר עם וחלף  קנים  מחצלת  דין את  שכלל

"mipw zlvgn– חלף  או  גמי מחצלת  daikylאו dnzq dphw

da oikkqn oi` jkitl של מחצלת  הרי  כאן  המבואר  ולפי ."...

נטמאת ! אינה  אופן בכל  קנים 

טומאות : לשאר  מדרס  טומאת  בין לחלק  שיש  מובן ומזה 

מקבלת  אינה  קנים  של  qxcnמחצלת  z`nehמקבלת אך  ,

מקבל  דבר כי  לשכיבה , מתאים בגודל היא  אם  טומאות  שאר

הוא  אם  מדרס טומאותcgeinטומאת  בשאר  אך לשכיבה ,

עליו שוכבים  אם  אף  אלא  לכך  מיוחד שיהא  צריך  אין 

נטמא . באקראי , לפעמים 

אותה עושה  בוודאי  מקנים קטנה  מחצלת העושה  ואמנם 

כוונתו אין  זאת, לעשות  הדרך ואין  מאחר  אך לשכיבה,

אותה  jklמחשיבה  zcgeinkולכן אדם  כל אצל דעתו ובטלה 

להשתמש עומד  עצמו והוא מאחר  אך במדרס , מטמאה  אינה

טומאות . בשטר  שתיטמא בכך  די לשכיבה , בה 

(gnw 'r dxdhd zxnyn ,e"d d"t dkeq 'ld dpyn mgl)

ה'תשפ"א  אדר כ' חמישי יום משקין  טומאת לענין – ואחוריו הכלי תוך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÎ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïäì LiL íéìkä ìk̈©¥¦¤¥¨¤
ïëBz àîèð àì ¯ ïé÷Lîa ïäéøBçà eàîèpL ,ìea÷ úéa¥¦¤¦§§£¥¤§©§¦Ÿ¦§¨¨

.ïlk eàîèð ,éìk ìL BëBz àîèð ...äîeøúì¦§¨¦§¨¤§¦¦§§ª¨
נטמא - הכלי  בתוך נגעו טמאים  ומשקים  תוך  לו שיש  כלי

כולו ותוכו(מדרבנן)הכלי טמא  אחוריו – באחוריו נגעו ואם  ,

ה"ג)טהור פ"ז אבה"ט שאר - לקודש ולא .(לתרומה

התוספתא  בשם  למלך ' ה'משנה  ה"א)וכתב  פ"ג ב"ב :(כלים

הצד  כלומר, אחוריו . ותוכו תוכו  אחוריו  נעשו – שהפכו כלי 

והצד  כ 'תוך', נידון בפנים , הוא ההיפוך לאחר  שעכשיו

הכלי '. כ 'אחורי נידון בחוץ, הוא שעכשיו

שנטמא , בכלי  מדובר  האם  למלך' ה 'משנה ומסתפק 

נטמאו  שאם  - דינו נשתנה  טמא)`eixegובהפיכתו  אחוריו ,(ורק

כנטמא  הוא הרי  ההיפוך מתפשטתekezלאחר והטומאה 

נטמא  ואם  טמא)ekezבכולו , תישאר(שכולו שהפכו לאחר  –

רק  שעתeixeg`aהטומאה אחר  הולכים  תמיד  שמא  או ,

גם - נטמא  וכולו תוכו נטמא  בתחילה  ואם  הטומאה , קבלת 

בתחילה ואם  מתוכו, הטומאה מסתלקת  לא  ההיפוך לאחר 

תתפשט  לא בהפיכתו  גם  - באחוריו רק  הטומאה היתה 

בכולו מצבו הטומאה  לפי הדין נקבע ההיפוך לאחר הכלי נטמא כאשר (ורק

?עכשיו)
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אחר הולכים  הרמב "ם  לדעת  כי  המשנה ' ה'מרכבת וכתב 

דוד' ה 'חסדי  כתב  וכן הטומאה . קבלת  שם)שעת  שאם(תוספתא

מסתבר לא  הכלי, בכל הטומאה  ופשטה  מתוכו הכלי נטמא 

מקצת תיעלם  לאחוריו , נעשה  כשתוכו הפיכתו , שאחר

הכלי. באחורי במקצתו , רק  ותשאר  הטומאה 

ה'תשפ"א  אדר כ"א שישי יום נפרד  אך מחובר

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰íéìkä úBãé ìk̈§©¥¦
íB÷î ãò ïìéaèî ¯ ïöB÷ì ãéúòå ,ïkøvî øúé ïékøà ïäL¤¥£ª¦¨¥¦¨§¨§¨¦§¨©§¦¨©§

.äcnä©¦¨
כחלק נחשב אינו להיקצץ  העומד החלק  כי הוא, והטעם 

טבילה . טעון אינו  ולכן מעתה, כבר  מהכלי 

להיקצץ העומד החלק  אם  שאלה : מתעוררת זה  לפי אך

לכלי, המים  בין  החוצץ זר  כעצם הוא  הרי מהכלי, חלק  אינו

כשרה ? הטבילה ואיך

שאינן מחוליות  העשויה  בידית  מדובר  כי שביארו ויש 

כאן אין ולכן  החוליות , דרך  עוברים  והמים  לזו  זו  מהודקות 

א)חציצה  עג, חולין לקוצצו(תוספות שעתיד חלק  כל זה, ולפי .

חציצה . מהווה בהידוק, לכלי המחובר 

את לקצוץ  להקפיד צריכה  שאשה שכתבו יש וכן

להיקצץ העומדת  ארוכה  ציפורן  כי  הטבילה , לפני  ציפורניה 

לכלי, הדוקות הן שאם  להיקצץ  העומדות הכלים כידות  דינה

חוצצות  הן  סק"ד)הרי שם יעקב וישועות סי"ח קצח סי' יו"ד שו"ע .(ראה

העשויה ידית  שכל  כללי  באופן כותב  הרמב"ם  אך

של  ידית  בין חילק  ולא  המידה , מקום  עד  מטביל  להיקצץ 

מהווה אינה  הידית  אופן שבכל ומשמע  רגילה , לידית  חוליות 

חציצה .

הר "ן כדברי בטעמו לפרש  א)ויש  עג, הנמצא(חולין שדבר

וכן חוצץ. אינו  שם , קיומו על  מקפיד האדם ואין הכלי על 

הטבילה ובשעת  מאחר  לקוצצה , שבדעתו אע "פ  זו, ידית

ולכן קיומה , על  מקפיד אינו זו בשעה  הרי  קצצה, לא עדיין 

חוצצת . אינה

ארוכות הן אם  אף  חציצה מהוות  הציפורניים  אין זה ולפי 

שאינה בהכרח הרי אותן קצצה  לא  עוד  כל  כי  לקוצצן, ודעתה

רוצה מצדה היא  אם  אמנם  חוצצות . אינן  ולכן עליהן  מקפידה 

הרי כן , לעשות  ממנה  נמנע  שהיא  כל  שמסיבה  אלא  לקוצצן 

חציצה  ומהוות להיקצץ ' 'עומדות  בגדר  שם)הן יעקב .(ישועות

הכלים ידיות  בין כלל דמיון  שאין  אומרים יש  אך

לגמרי מיותר הוא להיקצץ  העומד הידית  חלק כי לציפורניים ,

דבר הוא  חלקיו  כל על האדם גוף  ואילו מהכלי , חלק  ואינו 

להחשיבו אין  נקצץ  לא  עוד  כל  לקוצצו, הדרך  אם  ואף  אחד ,

חציצה  ואינו מהגוף , נפרד אגרותכדבר  פח)(ראה סי' ב, יו"ד .משה

ה'תשפ"א  אדר כ"ב קודש שבת נסתרת  כוונה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰íéòaøà àéáä elôà£¦¥¦©§¨¦
.øLk äæ éøä ¯ íL B÷qøå ,ä÷eòa ïçépäå ,älçzk âìL äàñ§¨¤¤©§¦¨§¦¦¨¨¨§¦§¨£¥¤¨¥

בגמרא  נאמר טומאה , דיני  א)לגבי  יז, אינו(נדה שהשלג

כמשקה  ולא  כאוכל לא  משקין)נחשב או אוכלין טומאת אך (לקבל ,

אזי כמשקה , בשלג  להשתמש  שרוצה  בפירוש  חשב  האדם  אם 

משקין. טומאת מטמא  הוא 

דוקא ממים  להיות  צריך מקוה  הרי להבין : יש  זה  ולפי 

נחשב אינו עצמו מצד והשלג  מים', 'מקוה  בכתוב  כמפורש 

כדי זה ולפי  כך, לשם  בפירוש  עליו חשב  כן  אם  אלא כמים 

לשם השלג על  שיחשוב  להתנות  צריך למקוה  יוכשר שהשלכ

זה ! תנאי נזכר  לא  ובפוסקים  ברמב"ם  אך  מים ,

יואב ' ה 'חלקת  לב)ומבאר  סי' יו"ד :(מהדו"ק

אין והרי  מקוה לשם השלג  בנתינת  מתכוון והאדם  מאחר 

שחשב בכוונתו נכלל  כאילו זה הרי ממים, אלא  כשר  המקוה 

למים . בפירוש  עליו 

למצות בו  להשתמש  כדי  אתרוג  הנוטע  לדבר : דוגמא 

בערלה  חייב המינים , א).ארבעת א, ערלה הרי(ירושלמי ולכאורה ,

התכוון לא  וכאן  מערלה פטור  אכילה  לשם  שלא  הנוטע

פרי שיהא  צריך אתרוג מצות  ולשם מאחר  אלא  לאכילה ,

נחשב זה הרי למצוה , בו להשתמש  במטרה נטע  והוא דוקא 

פרי. לשם  בפירוש  חשב  כאילו

ל"ע אמו או אביו על באבל  זה : לפי  הוסיף  זוין  והגרש "י

לקרוע צריך שאינו שחידשו יש  בגדיו , כל את לקרוע  שעליו

הציצית  בגד קטן)את למצות(טלית רק  אותו  שלובשים  משום  ,

בגד  נחשב  ואינו  פט)ציצית  ב, דבר .(משיב

ציצית מצות שהרי  כן, הדבר אין האמור  לפי אמנם

בבגד  דוקא בגדיהם')מתקיימת כנפי את('על ולובש  ומאחר ,

בגד  לשם  מכוון כאילו  זה  הרי  ציצית , מצות  לשם  קטן הטלית 

בקריעה  חייב  20)וממילא  הערה רלו ע' חדשה מהדורה ההלכה, .(לאור

בני-ישראל אינם קשורים עם דרכי הטבע, אלא עם הקדוש-ברוך-הוא שהוא בורא הטבע וקובע את חוקי הטבע.
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



קיי milk zekld - dxdh xtq - xc` f"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyxc` a"kÎf"h -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר ט"ז ראשון יום

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦
עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨

מלאכתו,1) שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר
של  או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי
שלש  כירה. משום או תנור משום טומאה המקבל כל מתכת.

וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿
eÙ¯viMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔL·ka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»

ep˜ÈqiMÓ - ¯epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰¯Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»
ÔÈÏB‚¯z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k ‰p˜ÈqiMÓ -8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ

‰Ùe¯Ë9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»
B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿«¬»»¿ƒƒ

.‰¯ÈÎk¿ƒ»

ד.2) משנה ד פרק מטיט 3)כלים עשויים חרס כלי
נקראת  בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים

מלאכתו,4)"צירוף". כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
הבליטות  את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהרי

למכירה. שמוציאו לפני הכלי על 5)שבשפת אף מלמדנו,
וכופח  כירה בתנור, - חרס כלי בשאר מספיק שהצירוף פי

מספיק. ההיסק.6)אינו לפני צירוף צריך ואינו
קדרות.7) שתי המעמיד מקום בה ויש לבישול משמשת
פ,8) שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. שמתבשלת תרנגולת לביצת שהכוונה פירשו ב
בשמן.10)מעורבבת.9) בו 11)מרוחה ויש מכירה קטן

בלבד. אחת לקדירה מקום

.·B˙B·Ï ÏÈÁ˙‰L ¯epz12- ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡ : «∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Ba ÏÈÁ˙iMÓ13Ïa˜Ó ep˜ÈqÈÂ ƒ∆«¿ƒ«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆¿«≈

ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË14ÁÙË Ba ÏÈÁ˙iMÓ -15 À¿»¿ƒ»»»»ƒ∆«¿ƒ∆«
˙BÚaˆ‡ LÏL da ÏÈÁ˙iMÓ - ‰¯Èk‰ .ep˜ÈqÈÂ¿«ƒ∆«ƒ»ƒ∆«¿ƒ»»∆¿»

‡Ï e‰‡OÚ Ì‡ :Átk‰ .‰p˜ÈqÈÂ‡e‰ È¯‰ - ‰iÙ ¿«ƒ∆»«À»ƒ¬»»«¬ƒ»¬≈
.‰¯ÈÎk ‡e‰ È¯‰ - ÏM·Ï Ì‡Â ,¯ep˙k¿«¿ƒ¿«≈¬≈¿ƒ»

על 12) עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע
מחוברים  שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע

פי 13) על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. פי עליו להוסיף חכמים:14)שבדעתו אמרו במשנה

שם  פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל
גדול  שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא
קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה
לאפות  (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א
דין  עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו

בתבנית  נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור).
"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח

שכן  טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא"
טפח". בנות תנורים עושים

.‚ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜q‰L ¯epz16Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˜q‰L B‡17 «∆À«≈¬»∆À«ƒ≈»À»
˙Ú„Ï ‡lL ˜q‰L B‡18- ÌB˜Ó ÏkÓ ˜q‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆À«∆…¿««ƒ¿À«ƒ»»

‰OÚÓ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰19¯ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:e¯Ó‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ÌÈ¯Ùk‰ ÔÓ ¯ÙÎaƒ¿»ƒ«¿»ƒ»«¬∆ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

סביבו 16) שלהבת הדליק אלא בפנים אש הכניס לא
בו.17)מבחוץ. לאפות כדי הוסק כוונה 18)ולא בלי
רבן 19)להסיקו. "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה

חביריו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל".

.„Ba ‰ÏBˆ ˙BÈ‰Ï B˜Èq‰L ¯epz20Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - «∆ƒƒƒ¿∆¬≈∆¿«≈
ÔzLt ÏL ÔÈe‡ Ba ÔaÏÏ .‰‡ÓË21ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - À¿»¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈

¯epz‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‰Ê22. ∆∆¿»»¿««

לאפייה.20) התכוון מנופץ.21)ולא פשתן אגודות
בחום. ומתלבן כהה מראהו צריך 22)הפשתן אינו הפשתן

מוסק  לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו
יישרף. - מצונן בלתי

.‰BˆˆÁL ¯epz23ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ˜Èq‰Â ÌÈLÏ «∆¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¬»»
ÔÈ˜LÓa ‡ÓËÂ24¯B‰Ë B¯·ÁÂ ‡ÓË ‡e‰ -25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ı¯La26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL È·ÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈ·Ú ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ¯ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË -29¯B‰Ë - ¯B‰hÏ ,30ÌÈ¯·c ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;B˜Èq‰ Ck ¯Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆¬»¿««»ƒƒ¬»
BˆˆÁ Ck ¯Á‡Â B˜Èq‰31elÙ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ , ƒƒ¿««»¬»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ

Ïk‰ ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa32. ¿«¿ƒƒ¿»«…

במחיצה.23) טמאים 24)חילקו משקין על גזרו חכמים
הכלים. את מלאכתו.25)שיטמאו נגמרה שלא מפני

החלק 26) על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה
הוסק. המחיצה.27)שלא הפונה 28)עובי העובי חצי

הטמא. החלק כדופן 29)לצד נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא אחד 30)התנור בהסיק למעלה

כאן. כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם,
כלי 31) כולו היה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחר 32)אחד המחיצה העמדת
עליו  שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר

מלאכה. גמר בשעת

.ÂÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë - Ô·‡ ÏL ‰¯Èk B‡ ¯epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÌeMÓ ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ34ızÈ :¯Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ -≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
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milkקיב zekld - dxdh xtq - xc` f"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«
elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.ÊÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את שסתימתו 41)כשהסיק כדי

טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט
התנור 42) של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת טיט של והסתימה
כמה  שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה
אחרונה, משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה
כל  - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך בשפת 43)שהוא, בליטות
בכירה  והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה,

שלימה.44)שלימה. בכירה של 45)המדובר כירה
אינו  והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא, כמות מתכת

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף

.Á¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי
טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,
לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני
הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.ÈÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע

כמותו.
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ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«
elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.ÊÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את שסתימתו 41)כשהסיק כדי

טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט
התנור 42) של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת טיט של והסתימה
כמה  שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה
אחרונה, משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה
כל  - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך בשפת 43)שהוא, בליטות
בכירה  והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה,

שלימה.44)שלימה. בכירה של 45)המדובר כירה
אינו  והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא, כמות מתכת

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף

.Á¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי
טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,
לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני
הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.ÈÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע

כמותו.

.‡È‰OÚ Ì‡ :¯epz Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÌÈ·‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
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‰ÏÙË BÏ58ÏÎÏ ¯ep˙k ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»
B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe ¯·c59- „·Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; »»ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«

Ë˙ÓÚbÓa ‡n60¯ÈÂ‡a ‡ÏÂ61¯ep˙Ï ÌÈ·‡ ¯aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«
¯epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó - BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ62BÊ Ô¯aÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»

ı¯‡a ¯ÙÁ .‰¯ÈËk Ô‰ È¯‰ - ¯epzÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆
¯B‰Ë - ‰¯ÈË ‰OÚÂ63‰¯Èk‰ ˙¯ÈËÂ .64¯B‰Ë -65. ¿»»ƒ»»¿ƒ««ƒ»»

טיט.58) כירה 59)של או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
טיט  של שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של

חרס. של תנור תורת עליו בפנים 60)מורידה שרץ נגע אם
נטמא. - חרס 61)התנור שכלי פעמים, כמה כבר נתבאר

הכלי  לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא
של  תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא,
שתיגע  עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים
כלים  במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה
שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק
חיבור  אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת
היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה
בטומאה  שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי

כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו נטמא 62)זו. אם
ואף  האבנים גם נטמאו - אינם התנור אבנים שכלי פי על

מפני  והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן

כשהוא 63) אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה
הכלים. את כתוב:64)משמש ג ה פרק כלים במשנה שם.

הן  אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת
את  בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש)
האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות,
בראש  ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו זה לבניין
של  בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה

טירה 65)התנור. לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני
בתנור  כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה
בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר,

.·ÈÈLe ˙Bi·Á ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰¯Èk Ô‡OÚL68- ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
¯ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓ·e70˙Bi·Á ÏL ÔÎB˙Â .71- ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

¯B‰Ë72˙Bi·Á‰ È·ÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.¯B‰Ë - ˙È·Á‰ CBz ˙‡ LnLÓ‰Â ,‡ÓË - ‰¯Èk‰«ƒ»»≈¿«¿«≈∆∆»ƒ»

שני.66) או גדולות.67)פירוש זו 68)קערות העמידן
על  השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא

האילפסים. או החביות טומאה 69)דפנות נכנסה אם
שם. הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר

בתוך 70) מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי
ולא  "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא

ובאוויר". "במגע כאן כתב שם 71)באוויר", נכנסה שלא
גב 72)הטומאה. הוא החביות של הפנימי שצידם מפני

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי הדפנות.73)התנור עובי

.‚ÈÔÈËetËt ‰LÏL ‰OBÚ‰74ı¯‡a75ËÈËa Ô¯aÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»

ÔÈ¯ÓÒÓ ‰LÏL Ú·˜ .‰¯Èk ÌeMÓ76˙BÈ‰Ï ı¯‡a ƒƒ»»«¿»«¿¿ƒ»»∆ƒ¿
ÔL‡¯a ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL≈¬≈∆∆«¿≈»««ƒ∆»»¿…»
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ·LzL ËÈËa ÌB˜Ó77 »¿ƒ∆≈≈«¿≈»¬≈¿»

˙ÎzÓ ÏL ‰¯ÈÎk78ËÈËa ÌÁ¯Ó ‡lL ÌÈ·‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»∆«∆∆¿≈¬»ƒ∆…≈¿»¿ƒ
el‡k ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L∆≈¬≈∆≈»¿«¿À¿»¿ƒ

È‰.Ô·‡ ÏL ‰¯Èk ‡ ƒƒ»∆∆∆

רגליים.74) סגול.75)כעין בצורת הארץ על העמידם
מתכת.76) טומאה.77)של מקבלת אינה
הכלי.78) עיקר הם שהמסמרות

.„ÈÔ¯aÁÂ ‰¯Èk ÌÈ·‡ ÈzL ‰OBÚ‰79- ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
d¯aÁ ‡Ï ‰iM‰Â ËÈËa ˙Á‡‰ ˙‡ ¯aÁ .‰‡nË˙Óƒ¿«¿»ƒ≈∆»««¿ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»

מפרשים79) [ויש פטפוטים לקרקע. בראשן]. לזו זו חיברן
שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל

.ÂË‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L Ô·‡‰80¯epz‰ ÏÚÂ81‰ÈÏÚ , »∆∆∆≈»∆»¿«««»∆»
‰‡ÓË - Átk‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,‰¯Èk‰ ÏÚÂ82ÏÚÂ ‰ÈÏÚ . ¿««ƒ»»∆»¿««À»¿≈»»∆»¿«

Ï˙k‰83ÚÏq‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,84‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -85. «…∆»∆»¿««∆«≈»¿«∆∆À¿»

בטיט.המ 80) המחוברת באבן מרוחקת 81)דובר האבן
שניהם. על עומדת והקדירה התנור מן שתי 82)קצת כמו

שלא  משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים
כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה

כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן הבעיר 83)אבל
כשהיא  האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש

הכותל. על מתחילת 84)שעונה במקומה קבועה אבן
וכיריים 85)בריאתה. "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה

לו  יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ"
וסלע  ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה,

נתיצה. דין אין

.ÊËÌÈÁah‰ ˙¯Èk86Ô·‡ „ˆa Ô·‡ Ô˙B ‡e‰L , ƒ«««»ƒ∆≈∆∆¿«∆∆
e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË ,ËÈËa ˙B¯aÁÓ ÔlÎÂ¿À»¿À»¿ƒƒ¿»««≈∆…ƒ¿¿

Ôlk87. À»

אבנים 86) הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי
אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות

בה.87) דבוקות שקערות לטבלא דומה וזה

.ÊÈ˙B¯Èk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa Ô¯aÁL ÌÈ·‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
Ô¯aÁL ÔÈa Ú˜¯wÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ Ú˜¯wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙B¯Èk‰89‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ‰ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ - «ƒ»∆∆»∆¿»ƒ«¿«≈ƒ∆»«ƒ»
‰‡Óh‰90‰Â ,‡ÓË‰¯B‰h‰ ‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ «¿≈»»≈¿«¿«≈ƒ∆»«ƒ»«¿»

- ‰¯B‰h‰ ‰¯Èk ÏL ‰BˆÈÁ‰ Ô·‡‰ ‰Ïh .¯B‰Ë»ƒ¿»»∆∆«ƒ»∆ƒ»«¿»
‰‡ÓËÏ ‰lk ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰91‰BˆÈÁ‰ ‰Ïh . »¿¿»»∆¿»ƒÀ»¿À¿»ƒ¿»«ƒ»

dlk ˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰¯‰Ë - ‰‡Óh‰ ‰¯Èk ÏL92. ∆ƒ»«¿≈»»¬»»∆∆»∆¿»ƒÀ»
˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :˙BBˆÈÁ‰ ÈzL e‡ÓËƒ¿¿¿≈«ƒƒ»¿»»∆∆»∆¿»ƒ

‰˙ÈÙL È„k BÊ ‰¯ÈÎÏ ‰pnÓ Ô˙B - ‰ÏB„b93dcvÓ ¿»≈ƒ∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒƒ»
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Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»
‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ

È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈
‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ

˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿

˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆
‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי

שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה
למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות

טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה
שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.ÁÈÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.ËÈÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆
ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈

Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»

BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈

‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»
dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ

ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»
.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע
בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא

לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של
הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו

למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:

(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה
אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם

משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.
וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

קרקעותיהן.

.‡¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

מ"א.2) פ"ה ונשאר".3)כלים "נשבר שצ"ל נראה
ה"ב.5)בגבהו.4) פט"ו למעלה שראוי 6)ראה מפני

למלאכתו. עדיין למנוע 7)הוא רק לא מועילה כזו שבירה
טומאה. להפקיע גם אלא טומאה, מ"ב.8)קבלת שם
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Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»
‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ

È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈
‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ

˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿

˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆
‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי

שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה
למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות

טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה
שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.ÁÈÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.ËÈÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆
ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈

Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»

BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈

‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»
dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ

ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»
.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע
בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא

לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של
הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו

למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:

(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה
אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם

משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.
וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

קרקעותיהן.

.‡¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

מ"א.2) פ"ה ונשאר".3)כלים "נשבר שצ"ל נראה
ה"ב.5)בגבהו.4) פט"ו למעלה שראוי 6)ראה מפני

למלאכתו. עדיין למנוע 7)הוא רק לא מועילה כזו שבירה
טומאה. להפקיע גם אלא טומאה, מ"ב.8)קבלת שם
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בפחות 9) למלאכתו ראוי אינו לחם, לאפיית שמלאכתו תנור
לבישול, בה שמשתמשים כירה, אבל טפחים. מארבעה

אצבעות. שלוש של גובה ה"ב.10)מספיק פט"ו ראה

.·‡ÓËpL ¯epz11B˙zÎÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ12ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk , «∆ƒ¿»¿…»»¿«¿≈«¿«¬ƒ
B˜ÏBÁ ?B˙B‡13¯¯B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó Ò¯Á Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒ¯Á‰ ÏÚL «¿≈»∆««¬»ƒ«∆ƒ¿»»∆∆≈∆
ÂÈab ÏÚ ËÈË ‡Ïa ı¯‡‰ ÏÚ „ÓBÚ16,ÌÈLÏ B˜lÁ . ≈«»»∆¿…ƒ««»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡17.¯B‰Ë ÔËw‰Â ∆»»¿∆»»»«»»≈¿«»»»

‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ‰ÂLa ÌÈLÏ B˜lÁ18È‡L ÈÙÏ , ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆»≈¿ƒ∆ƒ
ÔeÎÏ ¯LÙ‡19ÔÙc dÏ LiL Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë Ï·‡ . ∆¿»¿«≈¬»«¿»∆∆∆∆≈»…∆

‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL20ÏB„b „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»»∆»»
b‰ - ÔË˜ „Á‡Â.‡ÓË ÏB„ ¿∆»»»«»»≈

מ"ז.11) לרסיסים.12)שם מלמעלה 13)לשברו
וגורד.14)למטה. על 15)צ"ל שמירחה טיט שכבת

לאפייה. היסקו ולפני בכבשן צירופו אחר מבחוץ, התנור
לא 16) שאם החתכים, שבמקום לטפילה שהכוונה נראה

כשהיא  ומיטמאה שלימה, טיט של הטפילה הרי הסירה
ה  את גם חתך אם אבל עצמה, בפני לעמוד טפילה יכולה

עדיפה  אינה הטיט שכבת כי טהור, הכל - חלקים לשלושה
עצמו. הכלי.17)מהתנור רוב שהוא 'תורת 18)מפני

ה"ג. פ"י שמיני פרשת חלקים 19)כהנים' לשני לחלק
לצמצם"). אפשר "אי הגמרא: (בלשון בהחלט שווים

ופסק 20) פי"ב, כלים במשנה וחכמים גמליאל רבן מחלוקת
מפרש  ורבינו "טבלא", סתם כתוב במשנה כרבים.
בין  ההבדל של טעמו ביאר ולא חרס, של בטבלא שהמדובר
שם  טוב' יום [ב'תוספות השלמות). (ראה לטבלא תנור
דבריו  אולם בצמצום. לחלק יותר קל שטבלא לומר, מצדד
חרס, כלי "שאני ב) יז, (בכורות שאמרו למה מנוגדים
כמו  חלק אינו החתך מקום פירוש, גומות". בו ויש הואיל
ולפיכך  ושקיעות, בליטות בו יש אלא מתכת, או עץ בכלי
שקיעות  יש שבורה בטבלא גם והרי לצמצם, אפשר אי
שנחלקה  שטבלא מפרש, ישראל ובתפארת ובליטות.
שאיֿ ומפני צידיה, מכל לבזבז לה אין מדרבנן, טומאתה
הגדול, הוא שמא חלק, בכל להסתפק יש לצמצם אפשר

טהור. - דרבנן טומאה וספק

.‚¯epz21B˜lÁL22- ÌÈLk ÏB„b „Á‡Â ‰LÏLÏ «∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰23BÎ˙Á .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁ¯Ï25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d·‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ ¯cÒÂ ¯ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

¯epz B¯ÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯Ó‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ««≈¿ƒ¿ƒ«¬≈∆¿ƒ¿∆¡ƒ«
¯Á‡ ¯epz ‰OÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰Lk27BÈ‡Â , ¿∆»»¬≈∆¿∆»»««≈¿≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó28ep˜ÈqiL ‡e‰Â . ¿«≈À¿»∆»ƒ»¿«»¿∆«ƒ∆
BÁ¯nL ¯Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ¯‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆

‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈ·e ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙B¯B¯ˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈
‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆

.¯B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰¯B‰h‰Â ‰cp‰ :e¯Ó‡L∆»¿«ƒ»¿«¿»¿»
Ba ‰˙È‰33- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ da LiL ˙Á‡ ‡ÈÏÁ »¿»À¿»««∆≈»«¿»»¿»ƒ

¯ÈÂ‡a ‰‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÚbÓa ‰‡nË˙Ó ‡È‰34¯‡Le , ƒƒ¿«¿»¿«»¿…ƒ¿«¿»»¬ƒ¿»
.˙B¯B‰Ë ˙BÈÏÁ‰«À¿¿

מ"ז.22)טמא.21) פ"ה גדול 23)כלים הוא אם ודווקא
גם  - יותר גדולים ביחד השניים אם אבל האחרים, כשניים

טהור. מ"ח.24)הגדול תנורים 25)שם כמה כאן ויש
טהורים 26)נמוכים. גדול תנור ששיירי א, בהלכה נתבאר

טפחים. מארבעה פחותים הם חדש 27)אם כתנור דינו
כלי. מתורת בטל הראשון התנור כי אבל 28)לגמרי,

חוזרת. ואינה פקעה הראשונה בהתאם 29)הטומאה
חדש. תנור גבי א בהלכה למעלה הטיט.30)להאמור את

תבנית  עשה אלא עצמו, התנור דופן על הטיט את מרח לא
התנור  בין מפסיק ואויר החתוך, התנור סביב מטיט תנור

הטיט. ובין ומתוך 31)הישן שביניהם, הרווח את ומילא
אחד. לכלי נתחברו נתחברו 32)כך לא שהחוליות מפני

ה"ח.33)בטיט. פ"ד ב"ק שם גירסת 34)תוספתא
'סדרי  בעל גורס וכן ובאוויר", במגע "מטמאית שם הגר"א
ולא  כאן, שכתב כמו גורס - כנראה - רבינו אולם טהרות'.
שיעור  בעצמה בה כשיש באוויר מיטמאית אינה למה נתברר
מה  ושאל כן, גם שתמה במשנתנו, ר"ש [ראה גדול. תנור

יישוב]. מצא ולא לאוויר, מגע בין

.„¯epz35CzÁÓ ‡aL36BÏ ‰OÚÂ Ôn‡‰ ˙ÈaÓ «∆»¿À»ƒ≈»À»¿»»
ÔÈÎBÓÒ37ÂÈÏÚ Ì˙e „Á‡k ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈˆa˜nL »ƒ∆¿«¿ƒƒ¿¿∆»¿»»»»

¯B‰Ë ‡e‰Â38‡ÓËÂ39B˙B‡ ÔÈÎÓBq‰ ˙‡ ¯ÈÒiLk - ¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ∆«¿ƒ
¯‰ËÈ40¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁ¯Ó . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‡a‰Ï ‰ ¿ƒ¿«≈À¿»¿«»¿≈»ƒ¿«ƒ
˜q‰ ¯·kL42. ∆¿»À«

ט.35) פ"ה, שם כמו 37)לארכו.36)משנה חישוקים
עץ. של חביות דפי את שמחברים עודנו 38)אלה התנור

עליהם  שנתן לפני בטומאה חלקיו נגעו אם אפילו טהור,
החישוקים. לשם 39)את מתחילה עשהו שהאומן מפני

אףֿעלֿפי  טומאה מקבל זה הרי בחישוקים, שיחברוהו כך
ובעל  אחת, מחתיכה שנעשה תנור אבל בטיט. מירחו שלא
את  שימרח עד טומאה מקבל אינו לארכו, חתכו הבית

ג. בהלכה כמבואר בטיט, החישוקים 40)חלקיו הסרת
התנור. נתיצת אלא 41)היא עוד ולא טומאתו, חזרה לא

כי  בטיט, שימרחנו ולהבא מכאן טומאה מקבל שאינו
הראשונה  בפעם שלם כתנור לדונו מועילים החישוקים
ונותץ  שהסירם אחר אבל האומן. מבית כשבאו בלבד
דינו  שנתבאר הבית, בעל שחילקו כתנור הוא הרי התנור,

ג. ומירחהו 42)בהלכה הבית בעל לחילקו דומה ואינו
מפני  והטעם, חדש. היסק שצריך בה"ג שאמרנו בטיט,
נשתנה  ולא דפים דפים עשוי כשהוא האומן ע"י שהוסק

בגופם. כלום

.‰BÎ˙ÁL ¯epz43‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ÏBÁ Ô˙Â ˙BÈÏÁ «∆¬»À¿¿»«≈À¿»¿À¿»
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ Ïk‰ ÏÚ ËÈËa ÁËÂ¿»¿ƒ««…ƒ«¬≈∆¿«≈

‰‡ÓË44. À¿»

י.43) משנה החוליות 44)שם וכל לרחבו, נחתך אפילו
ומטהר  אליעזר ר' חולק במשנה טפחים. מארבעה פחותות
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מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.ÂÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»
ËÈËa46Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈

‰‡ÓË47¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,48. À¿»¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.Ê‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ

ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף

שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.ÁÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.Ë¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור

החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח
וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא

מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו

הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.‡ÈÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד
הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק

בדף.72)והקירות. פת להדביק

.·È¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר
השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת
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מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.ÂÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»
ËÈËa46Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈

‰‡ÓË47¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,48. À¿»¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.Ê‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ

ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף

שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.ÁÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.Ë¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור

החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח
וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא

מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו

הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.‡ÈÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד
הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק

בדף.72)והקירות. פת להדביק

.·È¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר
השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת
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.‚È‰¯Èk‰78˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -79Átk‰Â ;˙B¯„˜ ÈzL «ƒ»¿¿ƒ«¿≈¿≈¿«À»
‰˜ÏÁpL ‰¯Èk ,CÎÈÙÏ .˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -¿¿ƒ«¿≈»««¿ƒ»ƒ»∆∆¿¿»

dk¯‡Ï80daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë -81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú - ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
¯B‰Ë - BaÁ¯Ï ÔÈa Bk¯‡Ï ÔÈa ,˜ÏÁpL Átk‰82. «À»∆∆¡«≈¿»¿≈¿»¿»

מ"ג.78) פ"ז נקראת 79)שם הכירה על קדירה העמדת
לח). ד, (מלכיםֿב, הגדולה" הסיר "שפות מלשון שפיתה,

ראוייה 80) הכירה ואין השפיתה, מקומות שני ונחלקו
שלמים 81)למלאכתה. נשארו השפיתה מקומות ושני

לזה. זה מחוברים שאינם כל 82)אלא נשאר שלא משום
קדירה. לשפיתת שהוא מקום

.„È˙e˙lw‰83:d˙ÈÚ˜¯˜ ‰˙ÁÙpL ÌÈza ÈÏÚa ÏL ««»∆«¬≈»ƒ∆ƒ¿¬»«¿»ƒ»
È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ˙Át‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»…∆«¿»»ƒ¿»¿»ƒ¬≈
- ‰hÓlÓ ˙Áta ˜ÈqÈ Ì‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»∆ƒ«ƒ«¿»ƒ¿«»
‰LÏL ˜ÓÚ ˙Át‰ ‰È‰ .‰ÏÚÓÏÓ ‰¯„w‰ ÏMa˙zƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿«¿»»»«¿»»…¿»

L‡‰ È¯‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ¯˙È B‡84‰˜BÁ¯ »≈≈»¿«∆∆À¿»∆¬≈»≈¿»
Èt ÏÚ ¯B¯ˆ B‡ Ô·‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰¯„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙¯‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú -86- ËÈËa BÁ¯Ó . «¿»¬«ƒƒ¿»√»»≈¿¿ƒ
˙Ïa˜Óe ‰¯Èk‰ Ú˜¯˜ Ô·‡‰ ˙OÚ87Ô‡kÓ ‰‡ÓË «¬»»∆∆«¿««ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»

.‡a‰Ïe¿«»

הכירה.83) את עליו שמעמידים חרס של בסיס
הפחת.84) בקרקעית על 85)הנמצאת  להסיק ואפשר

לקדירה. האש ותגיע אינם 86)האבן והצרור שהאבן מפני
הכירה. הכירה.87)קרקעית

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בעלי 1) של תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר

גבוהה  שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים
וכו'. אצבעות שלוש

.‡ÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk2‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÏkk Ô‰ È¯‰ - »¿«≈ƒ¬≈≈«≈ƒ¿ƒƒ¿»
dÏ CÈ¯v‰ B„È ‰‡ÓË - ÈÏk‰3BLÈÓL˙a4ÔÈ‡LÂ ; «¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - dÏ CÈ¯ˆ5Ô·‡‰ ,CÎÈÙÏ .6 »ƒ»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»∆∆
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰¯Èk‰ ÔÓe ÁÙË ¯epz‰ ÔÓ ˙‡ˆBi‰«≈ƒ««∆«ƒ«ƒ»»∆¿»

¯eaÁ -7ÌÈ·‡ e‡ÓË - ‰¯Èk‰Â ¯epz‰ ‡ÓË Ì‡Â , ƒ¿ƒƒ¿»««¿«ƒ»ƒ¿¿¬»ƒ
.e‡ÓË - el‡ ÌÈ·‡a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â .el‡≈»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ¿¿
LÏLÏ ıeÁa B‡ ¯epz ÏL ÁÙËÏ ıeÁa eÚ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿¿¿∆«∆«¿¿»

ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯Èk ÏL ˙BÚaˆ‡8. ∆¿»∆ƒ»¿ƒ

לצורך 2) הכלי את משמש והוא לכלי המחובר דבר כל
הכלי. יד נקרא – לה.3)מלאכתו צריך שהכלי

לח):4) יא, (ויקרא הכתוב מן זה למדו - א קיח, בחולין
טומאת  הל' (ראה שבצרכיכם לכל – לכם" הוא "טמא

פ"ה). זה.5)אוכלין בפרק מ"ב.6)לקמן פ"ה כלים
והכירה.7) התנור מן כחלק האבן 8)נידונות חלק

מן  אצבעות משלש יותר או התנור מן מטפח יותר המרוחק
מוסיף  אינו זה שחלק מפני עמהם, מתטמא אינו הבירה,

להם. יד אינו – והכירה התנור תשמיש לצורך כלום

.·Átk‰9B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :10;¯ep˙k «À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«
.‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

הי"ג.9) פט"ז למעלה שלו.10)ראה היד שיעור

.‚¯epz‰ ÛÒeÓ11¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL12ÏLÂ ; «««∆«¬≈»ƒ»¿∆
ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,¯epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»

„etM‰ ˙‡13ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰¯BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik . ∆«««≈«»∆¿≈≈ƒ
‡ÓË -14¯B‰Ë - ÌÈÚaˆ ÏLÂ ,15. »≈¿∆«»ƒ»

שפת 11) על טיט שיכבת מוסיפים לפעמים מ"ה. שם
"מוסף  זו שיכבה חומו. וישמור להגביהו כדי התנור,

שמה. האפייה,12)התנור" למלאכת עוזר אינו זה מוסף
עצמו. התנור של גבהו מספיק כלל שצולים 13)ובדרך

עליו  משעין למכירה בתנור בשר הצולה והנחתום בשר, בו
נידון  ולפיכך שעליו, הבשר יצטנן שלא כדי השפוד, את

למלאכתו. היורה,14)כצריך במוסף גם להשתמש דרכם
לבשל. זיתים הרבה להם נזהרים 15)כשיש צבעים

עלֿידיֿזה. מתקלקל שהצבע מפני במוסף, מלהשתמש

.„˙¯ËÚ16‰¯Èk‰17‰¯B‰Ë -18‡e‰Â ,¯epz‰ ˙¯ÈËÂ . ¬∆∆«ƒ»¿»¿ƒ«««¿
˙Úa ˙t‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL Bcˆa Èea‰ ÌB˜n‰«»«»¿ƒ∆«ƒƒ∆««¿≈
‰‡ÓË - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :d˙i„¿̄ƒ»»ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»

¯epz‰ ˙‡ÓËa19- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ; ¿À¿«««»≈«¿»»¿»ƒ
‰¯B‰Ë20BÏ ¯eaÁ dÈ‡L ÈÙÏ ,21,¯epzÏ d¯aÁ Ì‡Â . ¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ¿»««

ÌÈ·‡ LÏL ÏÚ elÙ‡22.‰‡ÓË - ¬ƒ«»¬»ƒ¿≈»

מ"ג.16) מעוגל 17)שם מקום עשו הכירה בראש
"עטרת  ונקרא האש, מן שהורידו הקדירה את עליו להעמיד

עטרתה.18)הכירה". נטמאה לא הכירה, נטמאה אם
מלאכת 19) משמשת שהיא מפני נטמאה, – התנור כשנטמא

את 20)האפייה. בה להניח ראוייה אינה קטנה טירה
בנין 21)הפת. כתחילת טפחים ארבעה גבהה רגילה טירה

לתנור, מחוברת ואינה ה"א) פט"ז למעלה (ראה התנור
משלימה  שהיא מפני התנור, בטומאת נטמאת היא ואעפ"כ
ולפיכך  משתמשים, אין זה משיעור בנמוכה האפייה. את
לו. מחוברת כשאינה התנור מן כחלק דינה אין

חיברן,22) ולא התנור צידי לשלושת אבנים שלושה העמיד
לתנור. וחיברה הטירה את עליהן והעמיד

.‰˙Èa23Ct‰24ÔÈÏ·z‰ ˙È·e25¯p‰ ˙È·e26 ≈««≈«¿»ƒ≈«≈
ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰¯ÈkaL27,Ôlk e‡ÓË - ∆«ƒ»ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»

¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â28¯eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï - ¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ
È„k ¯k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÚbÓ ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL29Ïk ÔÎÂ . ∆…ƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÓB‡ e‡L∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈
eOÚÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯eaÁ BÈ‡ - ¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ‰Ê ¯k‰ BÏ∆≈∆¿≈∆…ƒ¿¿»»»»ƒ∆»

.ÔÈÏBzƒ

קטנים.23) כלים לכירה היו מחוברים מקום 24)שם.
השמן. פך בו לצורך 25)להעמיד תבלין בו שמשימים

משמשים 26)התבשיל. אינם הכלים אלה כל נר. בו לשום
מן  לכירה חיבור אינם ולפיכך ממש, הבישול פעולת את
(שבת  כמחוברים נידונים שיהא גזרו חכמים אלא התורה,

ב). בתוכה.27)מח, שרץ שרץ 28)כשנגע  נכנס
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milkקיח zekld - dxdh xtq - xc` f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בדופנה. נגע ולא פט"ו 29)לאווירה למעלה ראה שם.
ע. הערה הי"א

.Â¯ˆÁ30‰¯Èk‰31LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa , ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»
˙BÚaˆ‡32B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ - ∆¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»

‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa ,d¯ˆÁ33. ¬≈»≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰»¿»∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆
˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««
ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁ dÈ‡L34¯ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙L¯ÙÓ ‰¯Èk‰35‰pnÓ36‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa : «ƒ»À¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»

˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»¬≈ƒ»≈¿À¿«
B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ«»≈¿À¿«¬ƒ»¿»»ƒ»
¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â ‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L∆»¿»∆»≈¬»»¿≈»»»≈ƒ
ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ»¿ƒƒ¿»«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»
‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ -∆»≈¿»¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»

.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.30) פ"ז המוקד.31)שם פי שכנגד שטח – חצר
ה"א).32) פט"ז למעלה (ראה כירה של בניינה כתחילת
להיפך.33) וכן החצר, נטמאה הכירה נטמאה אם
התנור.34) טירת גבי הקודמת בהלכה שם 35)נתבאר

הקודמות 36)מ"ד. שבבבות מכאן לכירה. מחוברת אינה
אלא  מועיל התנור אין ואףֿעלֿפיֿכן במחוברות, מדובר

מגע. לטומאת

.Ê‰¯Èk ÈËetËt37‰LÏL -38„Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ . ƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»
,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ô‰Ó≈∆»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»

ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa39eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
Ïh .‰Úa¯‡40Ô‰Ó „Á‡41‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»

Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒ
dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË42ÈL dÏ ‰OÚ . ƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈

ÌÈËetËt‰43‰Ê „‚k ‰Ê44‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «ƒ¿ƒ∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»
e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,e‡ÓË - ÚbÓa45. ¿«»ƒ¿¿¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿

ÔÈ‰B·b ÌÈËetËt‰ eÈ‰46‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ47 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆¿»¿«»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a»¬ƒƒ»¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓËƒ¿≈¿«»¬»ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈

‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó48LÏL CB˙a ƒ¿«¿ƒƒ»»¿ƒƒ«»»¿»
˙BÚaˆ‡49ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL∆ƒ¿≈»¬ƒ»¿»∆¿»
˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈

dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a50ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ˜c˜„Ó51È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

בראש 38)שם.37) בליטות שלוש לעשות האומנים דרך
הקדירה. את מעמידים ועליהן סגול, בצורת מסודרות הכירה
ולפיכך  קדירות, שתי לשפיתת מקום שבכירה כבר [נתבאר
שפיתה]. מקום לכל בליטות שלוש שעשו להניח יש

עצמה.39) מהכירה חלק הן מ"ה.40)כי שם
פטפוטים.41) שלושה של בכירה אפשר 42)מדובר

עם  מתטמאים אינם התורה ומן בדוחק, בהם להשתמש
(ראה  האוויר על ולא המגע על טומאה גזרו וחכמים הכירה,

הל"ה). פטפוטים.43)למעלה שני רק עשה האומן
קדירות.44) עליהם לשפות ששינה 45)ואפשר מפני

אלא  התורה מן מתטמאים הפטפוטים אין העולם, מדרך
ספרי  [בכל במשנתינו). אחרונה' ('משנה חכמים מגזירת
ובאוויר". במגע "מטמאין הגירסא: שבידינו, המשניות
יוםֿטוב')]. ('תוספות באוויר" "ולא גורס רבינו אולם

אצבעות.46) משלוש מגובה 47)יותר הפטפוטים חלק
משלוש  אצבעות, "משלוש כתוב: (במשנה לכירה עד שלוש
"משלוש", התיבה את כאן גם להוסיף ורצוי ולמטה".

הסגנון). בזה  החוץ.48)וישופר בין 49)לצד  המרחק
משלוש. פחות הוא השפה, לבין הדינים 50)הפטפוט כל

רבי  במחלוקת שנויים מהן", אחד מ"ניטל החל זו, שבהלכה
מאיר. כרבי ופסק שמעון, ורבי פירש,51)מאיר לא רבינו

תנאים  ובאיזה שנקבעו מהשיעורים לסטות אפשר כמה עד
רבן  דברי על מסתמך שרבינו כתב, יוםֿטוב' [ב'תוספות

עיי"ש]. במשנתינו, גמליאל בן שמעון

ה'תשפ"א  אדר י"ז שני יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר

יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

מקום.

.‡Ò¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ

‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»
ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ועשוי  מקבל שיהי' עד טומאה מקבל אינו חרס "כלי
והמנורה  והספסל והמיטה "הכסא הביא ולדוגמא לקבלה".
שהן  שאע"פ מים של סילונות וכן חרס" של והשולחן
שלא  "מפני טהורים הן הרי מקבלין שהן ואע"פ כפופין

המים". מהן שיצאו כדי אלא לקבלה נעשו
על  מרמז העפר מן העשוי חרס כלי העניינים, בפנימיות
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קיט milk zekld - dxdh xtq - xc` f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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בדופנה. נגע ולא פט"ו 29)לאווירה למעלה ראה שם.
ע. הערה הי"א

.Â¯ˆÁ30‰¯Èk‰31LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa , ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»
˙BÚaˆ‡32B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ - ∆¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»

‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa ,d¯ˆÁ33. ¬≈»≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰»¿»∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆
˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««
ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁ dÈ‡L34¯ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙L¯ÙÓ ‰¯Èk‰35‰pnÓ36‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa : «ƒ»À¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»

˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»¬≈ƒ»≈¿À¿«
B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ«»≈¿À¿«¬ƒ»¿»»ƒ»
¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â ‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L∆»¿»∆»≈¬»»¿≈»»»≈ƒ
ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ»¿ƒƒ¿»«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»
‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ -∆»≈¿»¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»

.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.30) פ"ז המוקד.31)שם פי שכנגד שטח – חצר
ה"א).32) פט"ז למעלה (ראה כירה של בניינה כתחילת
להיפך.33) וכן החצר, נטמאה הכירה נטמאה אם
התנור.34) טירת גבי הקודמת בהלכה שם 35)נתבאר

הקודמות 36)מ"ד. שבבבות מכאן לכירה. מחוברת אינה
אלא  מועיל התנור אין ואףֿעלֿפיֿכן במחוברות, מדובר

מגע. לטומאת

.Ê‰¯Èk ÈËetËt37‰LÏL -38„Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ . ƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»
,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ô‰Ó≈∆»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»

ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa39eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
Ïh .‰Úa¯‡40Ô‰Ó „Á‡41‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»

Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒ
dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË42ÈL dÏ ‰OÚ . ƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈

ÌÈËetËt‰43‰Ê „‚k ‰Ê44‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «ƒ¿ƒ∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»
e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,e‡ÓË - ÚbÓa45. ¿«»ƒ¿¿¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿

ÔÈ‰B·b ÌÈËetËt‰ eÈ‰46‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ47 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆¿»¿«»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a»¬ƒƒ»¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓËƒ¿≈¿«»¬»ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈

‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó48LÏL CB˙a ƒ¿«¿ƒƒ»»¿ƒƒ«»»¿»
˙BÚaˆ‡49ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL∆ƒ¿≈»¬ƒ»¿»∆¿»
˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈

dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a50ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ˜c˜„Ó51È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

בראש 38)שם.37) בליטות שלוש לעשות האומנים דרך
הקדירה. את מעמידים ועליהן סגול, בצורת מסודרות הכירה
ולפיכך  קדירות, שתי לשפיתת מקום שבכירה כבר [נתבאר
שפיתה]. מקום לכל בליטות שלוש שעשו להניח יש

עצמה.39) מהכירה חלק הן מ"ה.40)כי שם
פטפוטים.41) שלושה של בכירה אפשר 42)מדובר

עם  מתטמאים אינם התורה ומן בדוחק, בהם להשתמש
(ראה  האוויר על ולא המגע על טומאה גזרו וחכמים הכירה,

הל"ה). פטפוטים.43)למעלה שני רק עשה האומן
קדירות.44) עליהם לשפות ששינה 45)ואפשר מפני

אלא  התורה מן מתטמאים הפטפוטים אין העולם, מדרך
ספרי  [בכל במשנתינו). אחרונה' ('משנה חכמים מגזירת
ובאוויר". במגע "מטמאין הגירסא: שבידינו, המשניות
יוםֿטוב')]. ('תוספות באוויר" "ולא גורס רבינו אולם

אצבעות.46) משלוש מגובה 47)יותר הפטפוטים חלק
משלוש  אצבעות, "משלוש כתוב: (במשנה לכירה עד שלוש
"משלוש", התיבה את כאן גם להוסיף ורצוי ולמטה".

הסגנון). בזה  החוץ.48)וישופר בין 49)לצד  המרחק
משלוש. פחות הוא השפה, לבין הדינים 50)הפטפוט כל

רבי  במחלוקת שנויים מהן", אחד מ"ניטל החל זו, שבהלכה
מאיר. כרבי ופסק שמעון, ורבי פירש,51)מאיר לא רבינו

תנאים  ובאיזה שנקבעו מהשיעורים לסטות אפשר כמה עד
רבן  דברי על מסתמך שרבינו כתב, יוםֿטוב' [ב'תוספות

עיי"ש]. במשנתינו, גמליאל בן שמעון

ה'תשפ"א  אדר י"ז שני יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר

יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

מקום.

.‡Ò¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ

‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»
ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ועשוי  מקבל שיהי' עד טומאה מקבל אינו חרס "כלי
והמנורה  והספסל והמיטה "הכסא הביא ולדוגמא לקבלה".
שהן  שאע"פ מים של סילונות וכן חרס" של והשולחן
שלא  "מפני טהורים הן הרי מקבלין שהן ואע"פ כפופין

המים". מהן שיצאו כדי אלא לקבלה נעשו
על  מרמז העפר מן העשוי חרס כלי העניינים, בפנימיות
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milk zekld - dxdh xtq - xc` f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כו'" האדמה מן עפר האדם את אלוקים ה' "וייצר האדם
טהרתו  זו ששבירתו הנשבר, כחרס ומשול מעפר שיסודו
צריך  שיהודי רוח" ושפל דכא ואת ..." ונדכא" נשבר "לב -
עפר  חרס כלי זאת עם וביחד שלם כלי אחד מצד להיות
לו  באה יהודי של טהרתו כי הביטול, תכלית האדמה מן
אלא  אינה מציאותו שכל ומהידיעה הביטול מהרגשת
מקבלים  אינם עץ כלי פשוטי ולכן שלמעלה, המציאות

טומאה.
מים  של כסילונות מרגיש אבל קיבול בית לו יש אם וגם
בעצמו  ויודע למקום, ממקום המים להעביר עניינם שכל
למלאות  כדי רק הם הגדולים ופעולותיו מעשיו שכל
שעם  הרי המים", מהן שיצאו "כדי הקב"ה של שליחותו
ולכן  לקבלה" נעשה ש"לא בעצמו מרגיש שלם כלי היותו

טומאה. מקבל אינו
ששם  מלכים בספר הפסוקים את מזכיר זו בהלכה הלימוד
ספסל, הוזכר לא אבל ומנורה וכסא ושולחן מיטה נאמר
הוסיף  מדוע הנ"ל הדוגמאות הרמב"ם לקח משם ואם

ספסל. גם המשנה) (והוסיפה
אותו  "ששורפין זה הוא חרס שכלי שכתב מה ידוע הנה
באש  אותו ששורפין ביטול, עניינו האדם ובעבודת בכבשן"
עבודת  שהו"ע י-ה" שלהבת אש רשפי "רשפי' שלמעלה

מרומזי  בתפילה העניינים ופרטי הנ"ל התפילה. בכלים ם
תפילת  ומנורה כסא ושולחן ערבית, תפילת זה שמיטה
- כסא ק"ש, וברכות דזמרה פסוקי הוא שולחן שחרית,
קונטרסים  המאמרים (ספר שמו"ע תפילת ומנורה ק"ש,

ואילך). ב. קסד, ח"א
אלא  לישיבה, עשויים ששניהם שווה, תוכנם וספסל כסא
וברמב"ם  מאחד. ליותר והספסל ליחיד הוא שכסא
שנעשה  בכסא פרט שהוא ספסל הוסיף (ובמשנה)
לפרט  שעניינם תושבע"פ הם והרמב"ם המשנה כי לישיבה
בנביא  אבל חרס. כלי אלא נאמר לא ובתורה תושב"כ, את
ארבעה  נפרטו לתושבע"פ תושב"כ בין "ממוצע" שהוא
ספסל  כאמור כי יותר עוד נפרטו וברמב"ם ובמשנה כלים,
ספסל  שאין ולהעיר בכסא. פרט הוא לישיבה המיועד
על  מדובר שם כי מלכים, בספר הסיפור לתוכן מתאים

אלישע. - אחד איש עבור שנבנתה קטנה" גג "עליית
(hk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ג.2) משנה ב פרק אינו 3)כלים הכלי של הרגיל תשמישו
לתוכו. (ראה 4)לקבל להם אין מידרס טומאת אפילו

חֿט). הלכה א פרק בה 5)למעלה שמשתמשים חבית
המים. פני על לשוט דופן.6)המתלמדים מלשון

קיבול 7) בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ
בבית  היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום

קבלה. אינה הקיבול

.·ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba ‰È‰L Òt8,‰‡ÓË Ïa˜Ó - »»∆»»≈ƒ∆∆¿«≈À¿»

¯B‰Ë - Ba ÔÈ‡LÂ9ÌÈ¯ˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»
.‰‡ÓË - CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש
בו  להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים

הרוח. מפני להגן רק משמש לא 9)והפנס שהדפנות מפני
הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה שעליו 10)נעשו האבניים

הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן
אבניים  על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה

מלאכתו. וגומר שפה להן שיש אחרות

.‚¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL CtLÓ11- ÔÈÏÎB¯ ÏLÂ ; «¿≈∆«¬≈»ƒ»¿∆¿ƒ
Bcˆ ÏÚ e‰hnL ÈtÓ ,‡nË˙Ó12Ba ÁÈ¯Óe ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«≈«ƒ≈ƒ«

Á˜BlÏ13. «≈«

כמו 11) המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים שמן.12)סילונות מעט בו ונותן

לקבלה,13) כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל

.„˙Bi·Á‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙B¯B‰Ë -15, ƒ«≈«ƒ¿«≈∆∆¿∆»ƒ¿
LÈÓL˙Ï ÔÈ˜˙‰ Ì‡Â .‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL16- ∆…«¬¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ

חביות.14) כיסויי בית 15)פירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.16)קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה נעשו

.‰ÒtÏ‡‰ Èeqk17·e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19¯B‰Ë -20- „ecÁ BÏ ÔÈ‡Â ·e˜ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ≈»¿≈ƒ

˜¯i‰ ˙‡ BÎB˙Ï ˙pÒÓ ‰M‡‰L ÈtÓ ,‡nË˙Ó21. ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»ƒ»¿«∆∆¿∆«»»
ÈeÙk ‡e‰Lk Ò¯Á ÈÏÎa LnLÓ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê22- ∆«¿»»«¿«≈ƒ¿ƒ∆∆¿∆»

¯B‰Ë23. »

גדולה.17) פרק 18)מחבת למעלה (ראה משקה ככונס
כדי  האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד

תחתיו. המתקבץ הקיטור את יש 19)להוציא או פירוש,
מחודד. שראשה גבו על בליטה היינו חידוד כשיש 20)לו

להעמידו  אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו
לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו את 21)על לתוכו שופכת

את  לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב
המים. ממנו שיתמצו כדי העיקרי 22)הירק הכלי על

עצמו. בפני משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי ככל
בלבד. מלאכה

.ÂÒB¯ËÈË24‡ÈˆBÓe ·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
˙BËe¯t25ÔÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ È¯‰L ;‡nË˙Ó - ¿ƒ¿«≈∆¬≈««ƒƒ¿«¿ƒ

ÔÈ„„va26.‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ Ô‰Â , «¿»ƒ¿≈¬ƒ¿«»»

דקים 24) נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
לרבץ  משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו
סותם  כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את
מסיר  וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו

לאט. לאט מטפטפים הם - קטנות.25)אצבעו טיפות
בו 26) שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי 1
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milkקכ zekld - dxdh xtq - xc` f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  - זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.ÊÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ
‡nË˙Ó - ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ

˙B¯p‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL28.‡nË˙Ó - ÔÓM‰ Ïa˜Ï ∆«ƒƒ«««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:
כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.

בלבד. מלאכה בשעת

.Á‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

-30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.ËdÈ‡ - ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.ÈÔ‰È¯·L ÔÈ‡ - Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ - Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35- ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן

.·ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ - ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈
eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿

‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים

כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן

מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.‚È‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.„È˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ - ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ

Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»
.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם
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קכי milk zekld - dxdh xtq - xc` f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  - זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.ÊÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ
‡nË˙Ó - ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ

˙B¯p‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL28.‡nË˙Ó - ÔÓM‰ Ïa˜Ï ∆«ƒƒ«««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:
כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.

בלבד. מלאכה בשעת

.Á‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

-30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.ËdÈ‡ - ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.ÈÔ‰È¯·L ÔÈ‡ - Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ - Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35- ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן

.·ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ - ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈
eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿

‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים

כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן

מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.‚È‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.„È˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ - ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ

Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»
.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם
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milk zekld - dxdh xtq - xc` f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË˙˜ÊÁ48- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÒ¯Á ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰Ë49Ôa¯L ÈtÓ ;¯ˆBi‰ ˙È·a ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»

Ô‰ ˙Bi¯ËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡¯ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«
.ÌÈÏk È¯·MÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒƒ¿≈≈ƒ

מתקבלת 48) הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם
הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד

לגיסטרא.49) ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
אם  אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת
תחת  להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים
שחרסים  הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים
הבעלים  ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים

גיסטרא. השליך 50)לשמש לא שהיוצר החרסים רוב
שהם  מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם

הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר

או  באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא
וטפלה  שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא במגע מתטמא

בזפת. וסתמה ניקבה או בגללים

.‡‰nk2¯‰ËÈÂ Ò¯Á ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ ‰‡ÓË Ïa˜È ‡Ï B‡ ,‡ÓË ‰È‰ Ì‡ B˙‡ÓËÓ¿À¿»ƒ»»»≈…¿«≈À¿»ƒ»»

ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ?¯B‰Ë3ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piMÓ -4; »∆»»√»ƒƒ∆ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
,ÔÈ˜LÓa ÒÈÎÓ ·˜piMÓ - ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿«¿ƒƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
ÈÏkÏ ‰˜Ln‰ ÒkÈ ‰˜Ln‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnLk¿∆«ƒƒ«««¿∆ƒ»≈««¿∆«¿ƒ

CÎÏe CÎÏ ÈeOÚ‰ ;·˜pa5B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ -6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿
‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…

‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa e¯Ó‡7„·Ïa ‡¯ËÒ‚a ‡l‡8ÈÙÏ , »¿¿ƒ«¿∆∆»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÌÈÏÊBp‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïa˜Ï ‰ÈeOÚ ‡È‰L∆ƒ¬»¿«≈««¿ƒ«¿ƒƒ«≈ƒ

dLÈÓLz ÏËa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜LÓ ‰‡ÈˆB‰ Ì‡Â9. ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆»≈«¿ƒ»

מ"א.2) פ"ג אוכלין.3)כלים בו להניח מלכתחילה נעשה
הנקב.4) דרך נופלים שבכלי ולמשקין.5)זיתים לאוכלין
ה"ט.6) יד בפרק למעלה חכמים 7)נתבאר שאמרו ומה

שבכלי  המשקה (פירוש, משקה" "כמוציא א) צו, (בשבת
במשקין"). "מכניס מן קטן הוא זה שיעור הנקב, דרך יוצא

תחת 8) להושיבו הראוי כלי שבר פירוש בגיסטרא, נאמר זה
מהם. הנוטפים משקין לקבל תשמישה 9)כלים כל שהרי

הבאה. ההלכה ראה לתוכה. הנופלים משקין לקבל היא

.·˙BcÓ LÓÁ10- ‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w :Ò¯Á ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡¯ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ ¯B‰Ë11·eLÁ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ , »ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿»«¬«ƒ»

˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï ÈÏk12BÈ‡ - ‰˜LÓ ÒBÎa ·w . ¿ƒ¿«≈≈«»ƒ«¿≈«¿∆≈
·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ ,˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï Èe‡»̄¿«≈≈«»«¬«ƒ¿ƒ»

ÌÈÚ¯f‰ ¯ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ÔË˜ L¯Lk ·w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿

,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰Â ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ«¬≈≈¿∆≈»«¿ƒ
Ïa˜Óe ÌÈ˙ÈÊ Ba Ïa˜Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿ƒ»¿«≈≈ƒ¿«≈

‰‡ÓË15‡e‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë - ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·w . À¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ»«¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡Â ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎkƒ¿≈¿»ƒ«¬»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬«ƒ

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈv‰Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk16˙ÁtiL „Ú ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯17.(¯OÚ ÌÈL ˜¯Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e¯‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»

ב.10) צה, שם רבא, של בהלכה 11)מימרא נתבאר
לצורך 12)הקודמת. המים על אדומה פרה אפר נתינת

וקידוש  חז"ל, בלשון "קידוש" נקרא מתים, טמאי על הזאה
חיים  מים עליו "ונתן יז): יט, (במדבר שנאמר כלי, צריך

כלי". מקבלים 13)אל אינם אחרים) אוכלין (וכן זרעים
(שאינם  תלושים במשקין הורטבו שלא זמן כל טומאה
בכלי  המעיין או הבור מן מים שאב ואם לקרקע). מחוברים
שם  [רש"י מכשירים. אלה מים אין - משקה ככונס נקוב
שהם  זה כלי שבתוך הזרעים להכשיר שהכוונה מפרש

הקרקע]. מן פ"ג 14)כתלושים אוכלין טומאת בהלכות
הקודמת.15)ה"ב. בהלכה כמבואר לאוכלין, כשנעשה
ומירח 16) הנקב מקום וסתם זיתים, במוציא שניקב כלי

הדברים  על מציל - המת לאוהל והכניסו וכדומה, בטיט
ומהודק. מצומד מכוסה, שלם כלי כמו מלהיטמא, שבתוכו

הנקב.17) את כשסתם אפילו מציל אינו רובו, נפחת ואם
גדול, בכלי שם) (בגמרא שנאמר השיעור כאן מסר [רבינו
פי"ד  למעלה (ראה רימון] כמוציא שיעורו קטן בכלי אבל

ה"י).

.‚˙È·Á‰18ÌÈÊB‚‡k d¯eÚL -19‰¯„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk Ô¯eÚL -21‰·¯Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,Ò¯Á ÏL ƒ»¿≈ƒ¿≈¬≈»∆∆∆¬ƒ

ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˙˜ÊÁÓe ‰ÏB„‚ ‰˙È‰23‰˙ÁÙÂ , »¿»¿»«¬∆∆«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿¬»
LÏÂ dcˆ ÏÚ dhÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa¿ƒ≈ƒ««ƒ∆«»«ƒ»¿»

da24CÎÏ ˙ÈOÚ ‡Ï d˙lÁznL ,‰¯B‰Ë -25. »¿»∆ƒ¿ƒ»»…«¬≈¿»

מ"ב.18) פ"ג אגוזים 19)כלים להטמין היו רגילים
יהודה. כר' פסק למשקין. ראויות שאינן נקובות, בחביות

ולמשקין 21)שם.20) לאוכלין עשויים אלה כלים שני
המדובר  וכאן ה"א), (ראה שניהם חומרי עליהם ונותנים

טומאה. קבלת ה"ג.22)לענין פ"ג תוספתא
(מחזיקה 23) במידה שבאה "אףֿעלֿפי הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה - בלח) סאה ארבעים
אףֿעלֿפי  זיתים במוציא נפחתה בלבד), עץ בכלי אלא
שהמלה  ונראה -טהורה". בה ולש צידה על מטה שהוא
קשה  כך ומתוך כאן, רבינו בדברי בטעות הושמטה "טמאה"
במידה? לבא ענין כאן מה וגם "אפילו", פירוש מה להבין

ללישה.24) מספיק מקום נשאר גדולה, שהיא מפני
ומה 25) צידה. על מוטה כשהוא ללוש כדי נעשתה לא

סמיכה  בלי לעמוד יכול השבר שאם ה"י), (בפי"ח שאמרנו
(פירוש, לגיסטרא כשייחדו המדובר טומאה, מקבל הוא
גם  [ואפשר הנוטפים). את לקבל כדי כלי תחת להושיבו
שכלי  ניקב, ד"ה א צה, שבת ה'תוספות' שיטת ע"פ לפרש
מדבריו  אולם שם. ראה כלי, משבר יותר גרוע שניקב שלם
השלמות  ראה ייחוד, צריכה שגיסטרא משמע הט"ז בפי"ח

שם].

.„Ct‰26Èh‰Â27ÔÓLa Ô¯eÚL -28¯eˆ¯v‰Â .29- ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa B¯eÚL30. ƒ¿«ƒ

מ"ב.26) פ"ג כלים במשנה,27)משנה, גורס רבינו
טיפין  ומוציא מאוד צר שפיו כלי שם, ומפרש "והטפי".
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"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין
בשמן. אלו בכלים משערים - משקה" "ככונס או משקה"

רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.‰¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë -33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·ka Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.Â˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë -42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,

למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.Ê˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ - ‰ÈÊ44. »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡ elÙ‡¬ƒ…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ - ˙BÓi˜ ‰ÈÊ‡L45d‡OÚ Ì‡Â . ∆»¿∆»«»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»
˙È·Ák ˙Bc - ÌÈÊ‡a ‡lL ‰lÁzÓ46. ƒ¿ƒ»∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. - ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים, תוספתא

.Á˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk - ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
- ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»
ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú - ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»

Úe„Èa - ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום

.Ë‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»
ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿

˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ -57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
;‰¯B‰Ë - ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»
Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה - לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.È‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64- ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ
ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈

Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó - ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿
a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות - הבאה הפיסקא

.‡È„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
- dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï - ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.·È?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË - „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»

‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד
עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל
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"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין
בשמן. אלו בכלים משערים - משקה" "ככונס או משקה"

רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.‰¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë -33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·ka Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.Â˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë -42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,

למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.Ê˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ - ‰ÈÊ44. »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡ elÙ‡¬ƒ…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ - ˙BÓi˜ ‰ÈÊ‡L45d‡OÚ Ì‡Â . ∆»¿∆»«»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»
˙È·Ák ˙Bc - ÌÈÊ‡a ‡lL ‰lÁzÓ46. ƒ¿ƒ»∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. - ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים, תוספתא

.Á˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk - ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
- ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»
ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú - ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»

Úe„Èa - ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום

.Ë‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»
ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿

˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ -57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
;‰¯B‰Ë - ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»
Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה - לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.È‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64- ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ
ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈

Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó - ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿
a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות - הבאה הפיסקא

.‡È„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
- dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï - ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.·È?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË - „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»

‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד
עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל
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זאת  להדגיש לנכון מצא רבינו כלל. מיטמאה אינה בגבם
סתם  כמו כאן מגע טומאת לפרש תטעה שלא כדי כאן,
הכלי  בתוך בין שפירושה מקום, בכל האמורה מגע טומאת

בגבו. ח.71)בין הלכה יג בפרק למעלה נתבאר

.‚È˙È·Á72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ¯˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ
ÏËB ‡e‰L74È¯‰ - ÌÈÏÙB ÌÈÒ¯Á‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ
‰ÈÏÚÓ75B‡ eL¯tL ¯Á‡ ‰ÈÒ¯Á ˜a„Â ‰¯aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒ¯Á ‡È·‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È¯‰ - ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒ¯ÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ Ò¯Á77„·Ïa Ò¯Á‰ B˙B‡ „‚k -78 ∆∆«¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆«∆∆ƒ¿«

¯‡Le ;BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈«¿¿»
‰‡Óh‰ da ÚbzL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ˙È·Á‰∆»ƒ≈ƒ¿«≈«∆ƒ«»«À¿»

dÎBzÓ79.ÌÏL ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ , ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈

מ"ד.72) פ"ג לחזקה.73)שם כדי גללים עליהם מרח
ונפלו 74) נטלם אם אבל ניטל", "שכשהיא לומר התכוון

טומאה. מקבלת שאינה ברור - רעוע 75)החרסים כלי
טומאה  תורת מעליו ירדה לא ולפיכך עליו, כלי שם עדיין
שיתפרקו  ואףֿעלֿפי אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל

הגללים. כשיוריד כלי 76)החרסים לתורת חוזרת ואינה
טיט. של בטיפול עד 77)אלא מכיל שהיה מכלי שבא

הי"ג). פי"ח למעלה ראה שם. (ר"ש נכנסה 78)סאה אם
הזה. החרס מקום כנגד החבית לתוך טומאה

ויד 79) חרס, לאותו כיד שכולה מפני מיטמאה, וכשנגעה
לכלי  יד שאין הכלל לפי באוויר, לא אבל במגע מתטמא
ומפרש, זה כלל על מערער אחרונה משנה [בעל חרס
ומועילים  ממש, יד לעשותה אפילו מחברים אינם שגללים

אוויר]. לטומאת לא אבל מגע לטומאת רק

.„È˙È·Á80‰·wpL81˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck ¯Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»
˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ Ò¯Áa LÈ Ì‡ ,‰¯aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË· ‡ÏÂ ,˙È·Á‰ È¯·MÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï·‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ L¯tL ¯Á‡ ·wpL Ò¯Á∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
Ò¯Á‰L ;¯B‰Ë - ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ¿ƒƒ»∆«∆∆

ÂÈÏÚÓ ÈÏk ÌL ÏËa - ·wpL85¯‰hL ÏÎÂ ,¯‰ËÂ ∆ƒ«»«≈¿ƒ≈»»¿»«¿»∆»«
ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL Ò¯Á ÈÏÎa86. ƒ¿ƒ∆∆»»««≈À¿»¿»

מ"ג.80) המטהר.81)שם נקב מחבר 82)אפילו שאינו
ה"ג). פ"כ (ראה הסתימה אחר טומאה מקבלת ואינה יפה

ורא 83) לגיסטרא, ראוי הוא משקין שהרי לקבל ויה
קיימא. בן חיבור אינו שהזפת אע"פ מעל 84)הדולפים,

מעליה  ירדה לא טומאה, מקבלת שאינה אע"פ החבית.
המחברים  בדברים לתקנה אפשר שהרי לגמרי, כלי תורת
כיון  חרס "כלי ה"ג) פ"ב כלים (תוספתא שאמרו ומה יפה.
התכוונו  זו) הלכה סוף (ראה עולמית" טומאה לו אין שטהר
טומאה  מקבל ותוקן שנוקב שלם כלי אבל חרס. כלי לשברי
[בברטנורא  הזה). הכלל את במשנתנו הר"ש מפרש (כך
יפה, מחבר שהזפת מפרשים, במשנתנו ובתפארתֿישראל

לפרש  נדחקו ואעפ"כ הסתימה אחר טומאה מקבלת והחבית
שהיתה  מפני - הסתימה לפני עליה כלי שם בטל שלא
של  פירושו את קיבלו שלא ונראה, רימונים. לקבל ראויה
כלים  גם כולל שהוא ודעתם, הנ"ל. לתוספתא הר"ש

זה]. דחוק לנימוק הוצרכו ולפיכך אדם 85)שלמים, שאין
גיסטרא. בירור 86)מתקן כב, הערה פ"כ לקמן ראה

זפת. בדין רבינו שיטת

Ë.ÂÒBÓe˜Ó˜87e‰‡OÚÂ ·wpL88,¯B‰Ë - ˙ÙÊa À¿∆ƒ««¬»»¿∆∆»
ÔBvk ÔÈnÁ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L89˙Ùf‰ ÈÏk ÔÎÂ .90 ∆≈»¿«≈««ƒ«ƒ¿≈¿≈«∆∆

ÏÏÎa ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚM‰Â¿««¬»¿«≈»∆¿ƒ¿≈»ƒ¿«
ÌÈÏk‰91. «≈ƒ

מ"ז.87) בחמים.89)תיקנו.88)שם נמס הזפת
מזפת.90) עשוי טומאה.91)שכולו לענין

.ÊËCtLÓ92B˜˜tL Ò¯Á ÏL93Ïa˜Ó BÈ‡ - ˙ÙÊa «¿≈∆∆∆∆¿»¿∆∆≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏk BÓÈOÓ ˙Ùf‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË94CtLÓ Ï·‡ ; À¿»∆≈«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈

‡nË˙Óe Ïea˜ ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - BÓ˙qL ıÚ ÏL95. ∆≈∆¿»¬≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿«≈

מ"ג.92) אבל 93)שם הבית, בעל של במשפך המדובר
למעלה  כמבואר פקקו, לא אפילו טומאה מקבל רוכלים של

ה"ג. להתפרק.94)בפי"ח שסופו עקיבא 95)מפני כר'
"מפני  ה"ב: פ"ג כלים בתוספתא נתבאר ההבדל, וטעם שם.
עמו  מתחבר ולפיכך העץ, מן בא הזפת פירוש, מינו", שהוא

יפה.

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
כל 1) הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר

לטומאה. עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי

.‡e¯‡a ¯·k2dÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL , ¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»
ÈÏk‰ Ûe‚k ‰·eLÁ ‡È‰ È¯‰ - BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ

ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï3,‡È¯a‰ Ò¯Á ÈÏk ¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï·‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»

ÚeÚ¯‰ Ò¯Á ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰4‰·eLÁ ‰ÏÙh‰ È¯‰ - «≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
‰Èe¯w‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k5Ò¯Á ÏL ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈∆«≈»∆∆∆

ÛÏ˜a B‡ ¯BÚa d˙B‡ ‰tÁ Ì‡ ,ÌÈn‰ da ÔÈÏBc‰«ƒ»««ƒƒƒ»»¿ƒ¿»
.dÙe‚k Ô‰ È¯‰ - ‰ÚeÚ¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»¿»¿»¬≈≈¿»

ה"א.2) פי"ז מ"ה.3)למעלה פ"ג הוזקק 4)כלים
יתפרק. שלא כדי מים 5)לחיזוק, בו ששואבים חרס כלי

הבאר. מן

.·ÏÙBh‰6Ba ÏM·Ó ˙BÈ‰Ï Ò¯Á ÈÏk7BÈ‡ - «≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈
¯eaÁ8BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË .Ô‰a ˙Ù9¯eaÁ -10. ƒ»«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

ה"א.6) פ"ג בבאֿקמא כלים ואףֿעלֿפי 7)תוספתא,
ייבקע. שלא הכלי על לשמור מתכוון בלי 8)שהוא גם

ייבקע. לא הנוסף על 9)הטיפול חרס בכלי זפת מחמם
רבים. כלים לזפת וכלי 10)מנת חום, הרבה קולט הזפת

מחומו. להיפקע עלול תלוש

.‚˙È·Á11,˙È¯Ù‚Â ıÚ·a ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ
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¯eaÁ ÔÈ‡ - ÒÈÒÙ‚·e „ÈÒa12- ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.¯eaÁƒ

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈ¯·c13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk ÏL BÙe‚k16- ¿∆¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡17BÏÙË ÔÎÂ . √»ƒ«¿ƒ«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈

¯epz ÏL18‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ - ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa19;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë - BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa20- ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú»¿»∆¿»

מ"ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי 15)סמיכים
מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן

כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים
כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור

ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,
שם.20)

.‰˙È·Á21- dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ -26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה - בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29- ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:

מפרש  - א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו
ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
dÏ ¯eaÁ dÈ‡ -32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ

˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï - ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»
˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï -34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) וכל32ֿ)שם להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ -37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ -42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…

‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ -45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆

BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו - כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ -48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52- ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…

ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ -56. «≈«»
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קכה milk zekld - dxdh xtq - xc` f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯eaÁ ÔÈ‡ - ÒÈÒÙ‚·e „ÈÒa12- ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.¯eaÁƒ

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈ¯·c13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk ÏL BÙe‚k16- ¿∆¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡17BÏÙË ÔÎÂ . √»ƒ«¿ƒ«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈

¯epz ÏL18‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ - ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa19;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë - BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa20- ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú»¿»∆¿»

מ"ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי 15)סמיכים
מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן

כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים
כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור

ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,
שם.20)

.‰˙È·Á21- dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ -26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה - בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29- ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:

מפרש  - א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו
ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
dÏ ¯eaÁ dÈ‡ -32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ

˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï - ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»
˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï -34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) וכל32ֿ)שם להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ -37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ -42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…

‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ -45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆

BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו - כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ -48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52- ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…

ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ -56. «≈«»
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מ"ד.51) פכ"ט, כלים בקורדום 52)משנה, המשתמש
ממנו  מסויים חלק מניח אלא (היד) הקת בסוף אוחז אינו

מאחריו". "היוצא נקרא זה וחלק לידו, ואם 53)מחוץ
הקרובות  מהקת אצבעות שלוש עמו נטמאו הקורדום נטמא

האדם. לברזל.54)ליד האדם יד שבין שם 55)החלק
יותר 56)מ"ה. הברזל מן המרוחק במקום בקת הנוגע

אדם  של ידו בין טפח של מרחק נטמא. לא – מטפח
הרגילה. למלאכה מספיק הברזל, לבין בקורדום המשתמש

.·ÈÈ¯ÈL57Ïb¯t‰58ÁÙË -59˙·wÓ „ÈÂ ;60ÏL ¿»≈««¿≈∆«¿««∆∆∆
ÌÈ·‡ ÈÁzÙÓ61ÌÈ·‰Ê ÏL Ò¯˜ „È .ÁÙË -62- ¿«¿≈¬»ƒ∆««À¿»∆∆»ƒ

ÌÈL¯Á ÏLÂ ,ÌÈÁÙË63‰LÏL -64„ÓÏÓ È¯ÈL . ƒ¿«ƒ¿∆»»ƒ¿»¿»≈«¿«
¯˜a‰65Ô·¯cÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ -66Ìc¯˜ „È . «»»«¿»»¿»ƒ»«»¿»«À¿…

ÌÈÓ ÏL ÔÈ¯È¯Èa Ba ÔÈ¯ÙBÁL67;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ∆¿ƒ≈»ƒ∆«ƒ«¿»»¿»ƒ
Lek ÏL Ìc¯˜ „ÈÂ68LÈht Ôa „ÈÂ .‰MÓÁ -69- ¿«À¿…∆ƒ¬ƒ»¿«∆«ƒ

ÏL Ìc¯˜ „È ÔÎÂ .‰ML - LÈht ÏLÂ ;‰MÓÁ¬ƒ»¿∆«ƒƒ»¿≈«À¿…∆
Úewa70¯È„Ú ÏLÂ71ÔÈ˙zÒ ÏL ˙·wÓ „È .‰ML -72 ƒ«¿∆»ƒƒ»««∆∆∆«»ƒ

˙ÎzÓ ÏL ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ Úc¯n‰ È¯ÈL .‰ML -ƒ»¿»≈««¿≈««»««¿∆«∆∆
Úc¯n‰ L‡¯aL73‰Ù¯‚n‰ „È .ÌÈÁÙË ‰Ú·L -74 ∆¿…««¿≈«ƒ¿»¿»ƒ«««¿≈»

ÔÈ„iÒ ÏLÂ ,ÌÈÁÙË ‰BÓL - ÌÈza ÈÏÚa ÏL75- ∆«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿∆«»ƒ
.‡ÓË - BÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .‰¯OÚ¬»»¿»«»≈«∆ƒ»»¿«¿»≈

¯e‡‰ ÈLnLÓ Ïk „È76ÔÈ„etM‰ ÔB‚k , «»¿«¿≈»¿««ƒ
˙B‡ÏkÒ‡‰Â77Ô‰L Ïk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,78ÔÈ‡ÓË -79. ¿»«¿¿»¬ƒ¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ

המחוגה.58)שם.57) שוק הוא הפרגל יד מחוגה.
ואם 59) במחוגה. להשתמש אפשר מהשוק, טפח נשאר אם

מקבל  ואינו למלאכתו ראוי אינו מטפח, פחות נשאר
השיעור  את רבינו מוסר זה שבדין לציין, [יש טומאה.
הדינים  ובכל טומאה, אין ממנו שלמטה המינימאלי,
ממנו  שלמעלה ביותר, הגבוה השיעור את מסר האחרים

מטמא]. תמונות 61)פטיש.60)אינו החורתים אמנים
באבנים. אותיות וצורפי 62)או ארוכה, שידו קטן פטיש

וצריך  מאוד, חם זהב על מכה הצורף בו. משתמשים זהב
ייכווה. שלא כדי הזהב מן טפחים שני ידו את להרחיק

ברזל.63) ומכה 64)חרשי מלובן, בברזל מטפל החרש
הברזל. מן טפחים שלושה ומרחיק ידיו בשתי עליו

נשבר.65) השיעור 66)אם המלמד. שבקצה הברזל
מטמא, אינו מזה ופחות ביותר, הנמוך הוא טפחים ארבעה
שיירי  בדין הערתנו (ראה למלאכתו ראוי שאינו מפני

כדי 67)הפרגל). האילנות, סביב בו שחופרים קורדום
בדידין). הגירסא: (במשנה, מים שם שיתקבצו

הכוונה 68) כנראה בפירושו. (רבינו אבנים בו ששוברים
החרישה). את המפריעות גדולות לא קטן 69)לאבנים

עצים.70)מפטיש. בו את 71)שמבקעים בו חופרים
לזריעה. להכשירה כדי אבנים 72)האדמה מסתתי

הדרבן.73)גדולות. שכנגד  גדולה 74)בקצה  כף  כעין
לתרווד  הכוונה בפירושו. (רבינו המאכל" בו יניעו "אשר

התבשיל). את בו הסיד.75)שבוחשים את בה שמערבבין
באש.76) להכניסם הוא שתשמישם הכלים כלי 77)ידות

האש. על בשר עליו שצולים שהוא,78)ברזל אורך כל

הרבה. גדול האדם 79)אפילו על מגינה ארוכה שיד מפני
אלה. בכלים המשתמש

.‚ÈÏwÓ80„È e‰‡OÚL81¯eaÁ ‡e‰ È¯‰ - Ìc¯˜Ï «≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈
Ì‡Â ,Ìc¯w‰ ‡ÓË - Ba Úw·Ó B‡ L¯BÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ

Ïwn‰ ‡ÓË - Ìc¯wa ‰Ú‚82¯ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .83Ô‰L , »¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈
ÌÈÏk ÈLk84CÒÓ ˙BÈ‰Ï Ô¯aÁÓ ¯ÓÒn‰Â85Ô‰ÈÏÚ ƒ¿≈≈ƒ¿««¿≈¿«¿»ƒ¿≈≈¬≈∆

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ -86È¯‰ - ‰¯B˜a BÚ·˜ . ¬≈≈ƒƒ¿«¿»»¿»¿»¬≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê87BÏ ¯eaÁ ‰¯Bw‰ ÔÈ‡Â ,88‰OÚ . ∆¿«≈À¿»¿≈«»ƒ»»

¯ËÒeÈc ‰¯Bw‰ ˙ˆ˜89C¯ˆÏ ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk : ¿»«»¿¿»…∆ƒ«»¿…∆
- ‰¯Bw‰ ¯‡La Ú‚Bp‰Â ;¯ËÒeÈcÏ ¯eaÁ - ¯ËÒeÈc‰«¿¿»ƒ«¿¿»¿«≈«ƒ¿»«»

¯eaÁ ‰¯Bw‰ Ïk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë90. »∆≈»«»ƒ

מ"ג.80) פ"כ בית 81)שם משמש שאינו  במקל מדובר 
ארעית. בו והשתמש לקורדום, קבוע שהוא 82)יד בשעה

את  כשגמר אבל יד, דין המקל על יש בקורדום משתמש
תקוע  שעודנו אףֿעלֿפי כיד, המקל דין אין - המלאכה

משם. להוציאו שעומד מפני דיו 84)שם.83)בקורדום,
במשנה  אנו (מוצאים בארמית צד = סטר ביוונית, שניים =
שהשתמשו  אלו שפות משתי מורכבות מילים פעמים, כמה
מורכב  עץ כלי הוא דיוסטר בתקופתם). ישראל בארץ בהן
ועל  מחברם, ארוך ברזל של ומסמר נקובים, חלקים משני
בפירושו). (רבינו הערב או השתי חוטי את לופפים המסמר

"המסכת".85) יד): טז, (שופטים המקרא אבל 86)מלשון
את  להוציא שדרכם מפני חיבור, אינו מלאכה בשעת שלא

המלאכה. גמר אחר טומאה 87)המסמר מקבל הדיוסטר
הקורה. לגבי בטל לא 88)ואינו בקורה, טומאה נגעה אם

היא  שהרי נטמאה, לא הקורה שגם ומובן הדיוסטר. נטמא
עץ. כלי מן 89)מפשוטי חלק היא עצמה הקורה

הדיוסטר.90)הדיוסטר. את המשמש החלק אלא

.„È‰Ï‚Ú91ÏÚa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL92ıÚ·e ·¯Ëw·e93 ¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
˙B·Ú·e94‰¯B‰Ë - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,95Ú‚Bp‰Â ; »¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
·¯Áa96C¯a·e97Ïeˆi·e98˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚ·e99 «∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆

ÌÈÈÁl·e100ÔÈ‡¯ÈÚ·e101ÔÎÂ .‡ÓË -102‰¯‚Ó103 «¿»«ƒ»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL104‡ÓË -105; ∆ƒ¿»«≈«¿»»ƒ»ƒ»»≈

‰ÁÈLn·e ËeÁa Ú‚Bp‰Â106‰n‡·e107ÔÈÙÈq·e108 ¿«≈«««¿ƒ»»«»«¿ƒƒ
dÏ ¯eaÁ el‡ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - dlL109Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ∆»»∆≈≈ƒ»¬»«≈«

ÔaÏna110.‡ÓË - ÏB„b‰ ¯qÓ ÏL ««¿≈∆«»«»»≈

מ"ב.91) ה"ב.92)פכ"א בפי"ד למעלה נתבאר
תיעשה 93) אשר "הטבעת רבינו: ופירש "בעין", במשנה:

בקצות  תתנגע שלא כדי הבהמה, בצוואר הנכנס מהבגד
וכן  ברורה. הכוונה אבל בהיר, בלתי קצת הסגנון הקטרב".
"ובעין". ולכתוב כאן גם להגיה ונראה הר"ש. גם פירש

והשני 94) המחרישה, לעגלת מחובר אחד שראשה קורה,
לא 95)למרדע. בטומאה נגעו שלא החלקים פירוש,

לזה. זה חיבור שאינם מפני בו 96)נטמאו שאוחז העץ
חרישה. בשעת בו 97)החורש שמרכיבים המעוקם העץ

המחרישה. יטה 98)את ובה המחרישה, מרכב של יד בית
לו. הרצוי לכיוון המחרישה את טבעת 99)האדם
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למחרישה. בנקב 100)המחוברת התחובים עצים שני
('ערוך'). השוברים 101)שבעול המחרישה שבצידי עצים
העפר. גושי מ"ג.102)את למשורים 103)שם משור.

בהם  מנסרים אנשים ושני מכאן, ויד מכאן יד עושים גדולים
לכאן. וזה לכאן מושך זה עבות, או 104)קורות זו ביד

אותן 105)בשניה. מסירים ואין קבועות, שהידות מפני
מלאכה. בשעת ומשיחה 106)שלא עגול, חבל הוא חוט

זו  קשורות המגירה ידות שתי באנד). – (באידיש רחבה –
משיחה. או בחוט למעלה בשתי 107)לזו התקוע עץ

המגירה. אורך לכל בתוך 108)הידות הנתון קטן עץ
ויש  המגירה. ברזל את מותח והוא האמה, על ומונח החבל

יותר. או סניפים שני אותם 109)נותנים שמפרקים מפני
בברזל  תמיד קבועים היד בתי אבל מלאכה, בשעת שלא

מתכת. משמשי עץ כלי והם עץ 110)המגירה, מסגרת
הגדולה  המגירה ברזל נתון ובאמצעה ומרובעת, גדולה

עמ  על המונחות עבות קורות בה לנסר שגוזרים כדי ודים.
או  הקורה גבי על למעלה אחד אדם עומד זו, במגירה
המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,

בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ
˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»

ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï -117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«

ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë - »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË - »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים

מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי
לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים

קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין
הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי

לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי
והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט

ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול
בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132- «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË -135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë -137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא - בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ -141ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
- ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ - „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא - בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים
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למחרישה. בנקב 100)המחוברת התחובים עצים שני
('ערוך'). השוברים 101)שבעול המחרישה שבצידי עצים
העפר. גושי מ"ג.102)את למשורים 103)שם משור.

בהם  מנסרים אנשים ושני מכאן, ויד מכאן יד עושים גדולים
לכאן. וזה לכאן מושך זה עבות, או 104)קורות זו ביד

אותן 105)בשניה. מסירים ואין קבועות, שהידות מפני
מלאכה. בשעת ומשיחה 106)שלא עגול, חבל הוא חוט

זו  קשורות המגירה ידות שתי באנד). – (באידיש רחבה –
משיחה. או בחוט למעלה בשתי 107)לזו התקוע עץ

המגירה. אורך לכל בתוך 108)הידות הנתון קטן עץ
ויש  המגירה. ברזל את מותח והוא האמה, על ומונח החבל

יותר. או סניפים שני אותם 109)נותנים שמפרקים מפני
בברזל  תמיד קבועים היד בתי אבל מלאכה, בשעת שלא

מתכת. משמשי עץ כלי והם עץ 110)המגירה, מסגרת
הגדולה  המגירה ברזל נתון ובאמצעה ומרובעת, גדולה

עמ  על המונחות עבות קורות בה לנסר שגוזרים כדי ודים.
או  הקורה גבי על למעלה אחד אדם עומד זו, במגירה
המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,

בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ
˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»

ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï -117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«

ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë - »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË - »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים

מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי
לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים

קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין
הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי

לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי
והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט

ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול
בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132- «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË -135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë -137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא - בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ -141ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
- ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ - „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא - בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים
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הבור. בחרס.148)מן הקשור הכלי,149)בחבל בכיוון
הראשון. החבל כשאינו 150)היינו להתירו, שקל מפני

כלֿכך. ארוך לחבל קלועה 151)צריך בקופה מדובר
ונופל. לפעמים מתחלק והחבל עצים, ראה 152)בענפי

ה"ב. למעלה

ה'תשפ"א  אדר י"ח שלישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר

הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
˙BÚaˆ‡ LL -8Úe¯˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈL·BlL ¯Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÂÈËeÁ ¯eÚL - ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»

„È„¯‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL - ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«
„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆

Ò¯„Óa ‡ÓË14,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ¯‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«
.¯B‰Ë „‚a‰L - ¯˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»

א.2) משנה כ"ט, פרק יוצאות 3)כלים האריג מצידי
נארגו. שלא חוטים כחיבור 4)שאריות נידונים שיהיו

והכתפיים.5)לאריג. הראש לעטיפת גדולה מטפחת
וקטנה.6) דקה בראשו.7)מטפחת מחודד כובע מין
וכן 8) נטמאו, בבגד טומאה נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך.
מאחוריו.9) יותר 10)פתוח הם לקשירה שעשויים מפני

כך 11)ארוכים. להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה
אותו  שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות הגשמים בימות

דק.12) רגיל.13)צעיף עליון לו 14)בגד והדומים זב
ועושה  עליהם דרס או ישב ששכב, הכלים את מטמאים
ודיניה  מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם

ומושב. משכב מטמאי בהלכות נתבארו

.·L‡¯ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈi·¯Ú‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈ¯eÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,¯ÚO‰18,B¯Oa ÏÚ Ì„‡‰ L·BlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»
„Bb¯t‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿

Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ - ˙Î¯t20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח. - שהוא אורך כל

.‚˙Ï˜LÓ21ÁÙË ¯OÚ ÌÈL È¯‰ - ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ

¯OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ ¯eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»
ÌÈL¯Á ÏL ˙Ï˜LÓe .¯B‰Ë - ÁÙË23¯OÚ ‰BÓL - ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»

ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ¯˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ - ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ
BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.¯B‰Ë - ≈««ƒ∆∆¿ƒ»

עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט ג. משנה שם
על  זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים

זה. בניינים 22)גבי שעיסוקם לבנאים נקבע זה שיעור
עץ.23)קטנים. בתי שבונים מגדלים 24)נגרים בוני

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו
המיותר. את

.„ÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,ÔÈ¯iˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË -27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט. כל נטמא -

.‰ÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ·‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆
‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,·BË ÔÓb¯‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆

˙BÚaˆ‡ LÏL - B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»
‰ÈËeÁÂ33È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk - ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL - ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»
.ÌÈÁÙË ¯OÚ ÌÈL - ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ
.ÁÙË - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈ¯nˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ¯˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.¯eaÁ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב.29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי משובח בד מין

(הכהן  היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר
מנה). יב של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי

.Â˙Bhn‰ ÔÈ‚¯ÒnL Ï·Á‰36¯eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ
ÌÈza ‰LÏL Ba ‚¯ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37Ï·Áa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆

¯Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ .‡ÓË - ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««
˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË -¯L˜ ÏL ÂÈÎ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»
B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ,¯B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈

¯z ¯Lw‰42. «∆∆ƒ»

וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל
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milkקכח zekld - dxdh xtq - xc` g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן
חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר

לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר
שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות

המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם
תתקיים.42) והסריגה

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË - ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
[ואולי  אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה
הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל כל

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם
למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב
מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË - BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
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לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן
חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר

לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר
שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות

המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם
תתקיים.42) והסריגה

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË - ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
[ואולי  אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה
הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל כל

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם
למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב
מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
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- eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿
.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.·ÈÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73- ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë -77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿

¯cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck ¯Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.¯cÚnÏ B¯aÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב עליה שדרס
למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת

זקוקה 74) כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון
זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי רב זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי פרה אפר מי

הגורם 77) שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על אף
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי 79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי  טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת - לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון.
אבל  הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי
אינו  כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע מתטמא

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מת 1) ולטומאת למידרס להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר

נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר
טהרתו. הוא מאימתי החלוק

.‡‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«
Ò¯„ÓÏ - ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»

ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ - ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ¯‡LÏ5¯Óˆ È„‚·a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï·‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚·6·e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙Ba¯Ï ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ¯‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ

ÔÓ ÌÈÚ¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ
‚¯B‡‰ Ï·‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9- ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆

Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»
.Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מ"ב.2) פכ"ז החמורה,3)כלים הזב מדרס טומאת לקבל
בגד  ישירה. נגיעה בלי ואפילו שבעה, טומאת שמטמאה
ב). כו, (שבת למדרס ראוי אינו - הזה כשיעור בו שאין

כחכמים 4) שלוש. על לשלוש מצטרפת הכפולה, השפה
מ"ז. פכ"ח בו.5)בכלים שחזר אחר כרבא א. כז, שבת

מפשתן.6) או מצמר בתורה, האמור בגד המלה 7)סתם
ב.8)"או". סג, ראה 9)שם יותר. לארוג דעתו אין

הבגדים  בכל נאמר זה שדין נראה מניין. ד"ה שם תוספות
בלבד. ופשתים בצמר למדרס.10)ולא ראוי אינו שהרי

.·ÌÈ·Ú‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„·l‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,¯˙BÈa ÔÈk¯‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡¯ ¯Oa‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ú¯wa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ"ח.11) פכ"ח ושמיכות.12)כלים עבים סדינים
שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני קטנות מטליות

לכלום. ראוי אינו ביותר, דק או ביותר גס

.‚Ïk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚·k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚¯B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë·‡18ÌÈ¯nv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
¯Óv‰ da ¯L˜Ï19‰¯B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô·‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¯BÚ B‡ ‚e¯‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰¯B‰Ë -24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - „·Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L¯‰Â ˙B¯BÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -28Ì¯Á‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó -30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚·k ‡È‰ È¯‰Â ¯˙BÈa ÔÈwc ‰Î·O‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó - BËeÊ ÔÓ ;¯B‰Ë - Ì¯Á‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ"ד.15) פ"ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ"ט).17) פ"ט (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני
אבנים 21)גסים. לזרוק פרימיטיבי נשק מ"ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק השתמש דוד האויב. על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע אוחז שבו המקום

לקלוע. איֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע מקום
זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,

הקליעה. את מעכב מ"ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים
עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת

ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת
לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס, כעין עושים

כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ"ט.31)כיס פכ"ח שם
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milkקל zekld - dxdh xtq - xc` g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.‰˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

- ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»

·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk - ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט
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קלי milk zekld - dxdh xtq - xc` g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.‰˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

- ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»

·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk - ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט
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milk zekld - dxdh xtq - xc` g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„È‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«

d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78- d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»
dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»

dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»
‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה

.ÂË‰Î·Ò85¯ÚO ·¯ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰¯B‰Ë - L‡¯‰»…¿»

שם.85)

.ÊË˜eÏÁ86„·Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87¯È ÏL B‡88- »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó - ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈

‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba¯ Ba ¯izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ‰ÏÚÓÏÓ91- ‰hÓlÓ Ba¯ ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

¯B‰Ë - ÂÈt ˙ÈaÓ Ú¯˜ Ì‡Â .¯B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ"ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק, אורך כל את

לשימוש 90) ראוי שהוא ואףֿעלֿפי ללובשו, ראוי שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי לובש 92)מפני אדם אין

זה. במקום קרוע חלוק

.ÊÈ‰OBÚ‰93¯‡eˆÓ ¯B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡ - ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב.93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ"ל 
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב, פס הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי החגור צידי גם 99)ושני פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס: מגיה איש' [ה'חזון השני. הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע עשאהו השני. מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני הצד את גם שימלול עד טומאה
- שפה בלי הם האבנט צידי שני הרי הבגד, מאמצע עשה
וכתב  רבינו דייק ולכן הצדדים, שני למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.ÁÈ¯B‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101- ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא
פירוש, חגור". שירי משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין - טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.ËÈ‰ÙO103da ¯bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰L¯tL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë·‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.Î˙ÈlË105·¯ eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»
LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»

‡È¯a107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»
- ‡È¯·e ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ¯‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ"ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש
שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי גם משתמשים עניים

ח). פכ"ח, כלים משנה (ראה

.‡Î˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110- ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó -¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים
למעלה  רבינו שכתב ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל

א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל
אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא - קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.·Î˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁ¯n‰ ˙‡ Ba115‰¯„w‰ ˙‡ Ba ¯ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«

ÌÈÁ¯‰ ˙‡117- ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118È¯BÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n· B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ ·eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«

ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È¯‰L ,Ò¯„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב.114) פכ"ח כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי המרחץ, בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח.117)את האבק מן לנקותו
דברי 118) טמא, - מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה

מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע ר' אליעזר. ר'
מן  שלא טמא, - המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. - המוכן
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milkקלב zekld - dxdh xtq - xc` g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לאשפה  "זרקו ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי -
הדלת  לאחורי שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו
ור' מטהר, יהושע ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
ובכסףֿ הדלת. באחורי ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע
יישוב  מצאתי ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב

זו. לתמיהה

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ú¯wÈ122BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו

בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו - כ לא, במדבר
נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא
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קלג milk zekld - dxdh xtq - xc` g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לאשפה  "זרקו ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי -
הדלת  לאחורי שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו
ור' מטהר, יהושע ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
ובכסףֿ הדלת. באחורי ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע
יישוב  מצאתי ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב

זו. לתמיהה

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ú¯wÈ122BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו

בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו - כ לא, במדבר
נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא
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.·e¯‡a ¯·k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL -13‰Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML - ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14Ï·‡ ;‰ek ‡Ïa Ú¯˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú¯˜a ¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
‰eÎa ıˆBw‰15ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜Â·LBÓÏ ÁÙË «≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»

·kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL B‡16- ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰17ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa , ¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««

B‡ ¯BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡ ıvwL ÁÙË∆«∆ƒ≈«¿»∆∆«
‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰ ÔÎÂ .ıtÓ18ÊÁ‡iL È„k «»¿≈«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«

e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C¯„k ,B„Èa Ba¿»¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ
‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ô‰È˙BÚaˆ‡19‡lL ‡e‰Â . ∆¿¿≈∆¬≈∆»≈¿»∆¿∆…

LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰È20LÏMÓ ˙BÁt ÏkL , ƒ¿∆»ƒ»«»∆»»ƒ»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ˙BÚaˆ‡∆¿»»ƒ¿

מ"ב.12) פכ"ז קשה 13)כלים והוא משיער , ארוג השק 
זה. משיעור בפחות למלאכתו ראוי ברייתא,14)ואינו

מ"ד). פכ"ז כלים משנה, (ראה א יח, כדי 15)מעילה
לו. רצוי לצורך שקצץ במטלית משמע,16)להשתמש

או  למשכב עליו וחישב טפחים משלושה פחות קוצץ שאם
ראוי  שאינו מפני טומאה, מקבל אינו – למושב מטפח פחות

בדוחק. אפילו ובין 17)לכך משכב בין מידרס סתם
אבל  למעלה, שנאמרו מהשיעורים פחות אינו מושב,
היא  הרי - למידרס קטנה יותר חתיכה מייחד כשהאדם

מהשיעורים 19)שם.18)כמידרס. בפחות פירוש,
למעלה. שהוא",20)שנאמרו "בכל סתם כתוב בברייתא

על  משלוש פחות יהיה שלא עצמו מדעת הוסיף ורבינו
פירושו  – נקיבה בלשון שנאמר המספר שם [לזכור: שלוש.
פירושו  – זכר בלשון והנאמר אמות), (לפעמים אצבעות

טפחים].

.„¯aÁÓ‰21„‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL22˜O‰ ÔÓe23 «¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««
ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,ÁÙË∆«¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ

È¯‰ - ıtn‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰¯B‰Ë ‰Ê24ÔÓ »¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ
Ò¯„n‰25ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ¯aÁ Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»

,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

Ò¯„Ó26¯eÓÁa B¯eÚL ÌÈÏL‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿»∆«¿»…∆ƒ¿ƒƒ∆»
epnÓ27.¯B‰Ë - Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË - ƒ∆»≈ƒ««»

מ"ג.21) פכ"ז, כלים בשלושה 22)משנה, מידרס המטמא
טפחים.23)טפחים. שלושה יש וביחד בארבעה, המטמא

הבגד 24) מן שניים דוגמא: מלא. שיעור בו אין שהרי

שליש  וחסר לטומאה הבגד משיעור שלישים שני עושים
רק  הוספת – השק מן אחד טפח מצרף וכשאתה אחד,
צירף  שאם מכאן, האחרים. בדינים וכן השיעור. רביעית
טומאה. מקבל – הבגד מן לשניים השק מן ושליש טפח
ישראל'). ('תפארת זו בהלכה האמורים הצירופים בכל וכן
מקום  לכאורה יש זו, הלכה שבסוף הכלל" "זה מלשון
אבל  ממנו, החמור את כלל משלים אינו שהקל לדייק,
משלים  שהבגד ולומר להפוך יש שהרי כך, לפרש איֿאפשר
לומר  גדול ודוחק ממנו. בחמור השלמה כאן ויש השק, את
אלא  ממנה הקטנה את משלימה אינה גדולה שחתיכה
בסדר  רק שהמצטרפים הברטנורא, וכן הר"ש [כתב להיפך.
עם  ועור עור עם שק שק, עם בגד – היינו במשנה, השנוי
דעת  וכן מפץ, עם שק או עור עם בגד לא אבל מפץ,
ותני, ד"ה ב יז, וסוכה הואיל, ד"ה א עו, שבת ה'תוספות'
רבינו  של מלשונו וגם א. יח, מעילה במשנה משמע וכן
מפני  מנמק, והר"ש דעתו. גילה לא וכאן שם, בפירושו
כל  אצל דעתו ובטלה כך, לחבר אנשים של דרכם שאין

כאן)]. משנהֿלמלך (ראה אין 25)אדם ומפץ, עור בשק
אחרות  לטומאות מידרס טומאת בין בשיעורם הבדל כל
הכוונה  המידרס", מן "טהור כאן שכתב ומה ה"ג). (למעלה
אחרות  בטומאות שמטמא העור, מן ואחד הבגד מן לשניים
השק. מן להשלמה צריך ואינו אצבעות, בשלוש

מטפח 26) הטומאה את מקרב יותר הבגד מן הטפח שהרי
השק. מן וזה 27)החסר חמור, נקרא - קטן ששיעורו דבר

קל. הוא – גדול יותר ששיעורו

.‰ÈÈBÏa28‰¯·Îe ‰Ù29ÔÈ˜˙‰L30- ‰·ÈLÈÏ ¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë31¯Á‡Â ¿ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««

ıtÓk eÈ‰È Ck32. »ƒ¿¿«»

מ"ה.28) פכ"ז משמע 29)כלים כך שלהן. לרשת הכוונה
מפרשים  (ויש למשנתנו בפירושו רבינו של מלשונו

לדפנות). הישיבה.30)שהכוונה את להקל קל תיקון עשה
הדפנות.31) מן או 32)יפרידן מגמי עשויה ברשת מדובר

ולמה  בפירושו). (רבינו כשק דינה – משיער היא ואם מעץ,
כמו  טומאה, לה להוריד מועילה עצמה המחשבה אין
לידי  יורדין הכלים "כל מ"ט: כלים ממס' בפ"ה ששנינו
שלא  מפני ה"ו), פ"ח למעלה (ראה במחשבה" טומאתן
מעשה, מחוסר שאינו בדבר אלא מועילה, מחשבה אמרו
שאיֿ מעשה, מחוסר וכאן לישיבה. ראויות שתהיינה כדי
כלים  יוםֿטוב' ('תוספות קציצה בלי עליה לשבת אפשר
ביאור  מוסיף מ"ד פ"כ ישראל' וב'תפארת מ"ז). פי"ב
אחר  לתשמיש מיוחדות היו והכברה שהנפה מכיוון ואומר,
אלא  מספיקה מחשבה אין תשמיש, אותו מתורת ובטלו

אחר. לתשמיש המכשירן ממש מעשה צריך

.Â˜eÏÁ33„Ú Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÔË˜ ÏL »∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«
‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,¯eÚMk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ«¿»

ÌÈÁÙË34ÏeÙk „cÓÂ .35B˙i¯·k ,36el‡Â .37ÔÈ„cÓ ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«
ÏL ÒÈk‰Â Ú·Bk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡¯‰ ˙‡Â ÌÈ˜BM‰««ƒ¿∆»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆

‡„et38‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe .39‰ËeLt Ì‡ , ¿»«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»
.‰ÏeÙk ˙„cÓ - ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt ˙„cÓ -ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»
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milkקלד zekld - dxdh xtq - xc` g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם, בגד שהוא ואע"פ
משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו

שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך
לתשמישו.36) וראוי שלם מ"ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף על שלובשים מאוד רחב אזור
כדי 39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Óa42Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë - ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ

Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ
B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««

ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««
Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«

˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»
˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»

‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈
˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆

Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»
‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»

ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«
ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»

˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא

לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן
לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆
˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿

dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»
‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ - »¿»¿»»««∆∆««««¬»

Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈
ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»

ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«
‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«
˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…

È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…

·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ - ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ואףֿעל75ֿ)פעמים. בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
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קלה milk zekld - dxdh xtq - xc` g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם, בגד שהוא ואע"פ
משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו

שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך
לתשמישו.36) וראוי שלם מ"ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף על שלובשים מאוד רחב אזור
כדי 39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Óa42Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë - ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ

Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ
B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««

ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««
Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«

˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»
˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»

‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈
˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆

Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»
‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»

ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«
ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»

˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא

לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן
לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆
˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿

dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»
‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ - »¿»¿»»««∆∆««««¬»

Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈
ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»

ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«
‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«
˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…

È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…

·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ - ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ואףֿעל75ֿ)פעמים. בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
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אצבעות. שלוש של שיעור מספיק מגע שלטומאת פי
פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי כרבי
כפי  והכריע מאיר", רבי "דברי ב עב, בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי]. כרבי הלכה יוסי, ורבי מאיר שרבי הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע לא כשהזב
שתי  הבגד קיבל הרי נגע אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס, ומגע מידרס – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י עולא,76)השנייה של מימרא
ב. עב, שלושה 78)גדול.77)חולין בבגד ונשאר

שהיה. כמו הטומאה אב הוא והרי שם 79)טפחים, רש"י
קריעה, בשעת במשהו בזה זה יגעו שלא שאיֿאפשר מפרש,
מפני  מטמאה, אינה שנחתך לפני החתך במקום הנגיעה אבל
ה'כסף  מגולה). שאינו (במקום הסתרים בית נגיעת שהיא
וראה  רש"י. מפירוש אחר פירוש שלרבינו כותב, משנה'

דבריו]. על שמתפלא למלך' 'משנה

.ÈÔÈ„Ò80- ˙Î¯t e‰‡OÚ Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë81È˙ÓÈ‡Óe .82ÔÓ B˙¯‰Ë ‡e‰ »«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ

˙B‡Ïel‰ Ba ¯L˜iMÓ ?Ò¯„n‰83Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆
.˙BÎB¯t‰ ¯‡Lkƒ¿»«»

מ"ט.80) לשכיבה 81)שם עשויה אינה שפרוכת מפני
מגע  טומאת עליה נשאר אם פירש ולא סתם רבינו וישיבה.
ורבי  מטמא תנאֿקמא בזה, תנאים נחלקו ובמשנתנו מידרס,
שהר  יוסי, כרבי שפסק משמע כאן ומלשונו מטהר. י יוסי

בהלכה  שסיים כמו מדרס" מגע מטמא "אבל סיים לא
רבינו. דעת את כאן יוםֿטוב' ה'תוספות מפרש וכן הקודמת.
יוסי". כרבי הלכה "ואין בפירוש רבינו כותב במשנתנו אולם
אבל  ה"ו, פ"כ כלים במס' פירושו ראה כאן. בו שחזר ונראה
בשוליו  מתעטף שהשמש מפני טומאות בשאר מטמא
הבנין  מן חלק שהוא כמחיצה ולא כבגד דינו בו, ומתחמם

ב). יד, (ביצה טומאה מקבלת מ"ו.82)ואינה פכ"ו כלים
כביתֿהלל.83)

.‡È˙ÈlË84·È¯ÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò¯„Ó ‡È‰L «ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ
¯˜ ‰pnÓ Ú¯˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú¯˜pL ÔÂÈk - Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»

dlk ‰¯‰ËÂ ¯eaÁ dÈ‡ ·eL da¯85Èt ÏÚ Û‡ ,86 À»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ
˙¯ÙÚÓ È„k da ¯izL ÔÈ„ÚL87È¯‰L ,Ú¯˜ ‡lL ∆¬«ƒƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈

CÏB‰Â Ú¯B˜ ‡e‰88?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .89˙Ïe·Ëa ≈«¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
ÌBÈ90dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL ÔÂÈkL ;91‡Ï Ck , ∆≈»∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…

dlk ˙‡ Ú¯˜Ï ÒeÁÈ92.dlk ‰¯‰Ë CÎÈÙÏe , »ƒ¿…«∆À»¿ƒ»»¬»À»

מ"ח.84) פכ"ח חיבור",85)כלים "אינה כתוב: במשנתנו
פירוש, הקצה". זה טהור "אבל כתב: שם בפירושו ורבינו
בטומאתה, נשארה הטלית אבל טהורה, שקרע החתיכה
על  משלושה יותר הם ושיריה גדולה, היא טלית שסתם
נפרש  בעלֿכרחנו "כולה" כאן שאמר ומה שלושה.
עומד  אלא נקרע שטרם החלק אפילו הקרע לכל שהכוונה
הטלית  שכל מפרש - א קכג, בחולין [רש"י להיקרע.
(להתעטף  הראשונה למלאכתה ראויה שאינה מפני טהורה,
שלא  קטנה בטלית שמדובר לפרש, אפשר בדוחק בה)].

בו  חזר ואולי טפחים. שלושה על טפחים שלושה בה נשאר
פז. הערה להלן ראה במשנתנו. מפירושו לשון 86)כאן

א. קכד, בחולין קטן.87)אחרון לקרוע 88)סודר וסופו
למלך' [ב'משנה כולו נקרע כאילו נידון ולפיכך כולו, את
רובו, קריעת אחרי לטהרתו הוא תנאי כולו שקריעת מפרש
נטהר. לא – הקריעה את גמר ולא כך הניחו אם אבל
חידוש  רבינוֿתם בשם כתבו טלית, ד"ה שם ב'תוספות'
משעה  למפרע נטהרה רובה כשקרע לדעתו מפליא. יותר
נטמאו]. לא בטהרות אז נגעה ואם לקורעה, שהתחיל

א.89) קכג, שם נחמן, כדי 90)כרב ביום בו שהוטבלה
קלה, טומאה עליה ונשארה השמש, שקעה וטרם לטהרה,

הטומאות. אבות בהל' מבוארים שהמים 91)שדיניה
הטלית. את לא 92)מקלקלים שמא חוששים אנו ואין

רובה". לה "וקרע כתוב שבידינו התלמוד בספרי יגמור.
כולה". לה "וקרע היתה: רבינו שגירסת ונראה

ה'תשפ"א  אדר י"ט רביעי יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
שאינם 1) ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר

המחשבה  אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב במידרס מטמא אדם אם ודין מטמאתם.
לכלי  ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד לקבלה

.‡˙B¯BÚ el‡2:Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙ÓÂÈÏÚ ·LÁL ¯BÚ ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆»«»»
‰ÁÈËLÏ3‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .4 ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ««ƒƒ¿«¿»

˙Áz ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏƒ…»»¿∆«ƒƒ««¬««
ÈB‡On‰5¯BÚÂ .ÔËw‰ ˙Áz Ò¯Úa ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . ««¿∆«ƒƒ»∆∆«««»»¿

˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .˙Òk‰ ¯BÚÂ ¯k‰««¿«∆∆¿∆«ƒƒ«««À¿»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯e¯t‰ ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ÔÚL6ÔzLt‰ ıÙB ¯‚BÁL ¯BÚÂ .BÏ‚¯a7ÂÈÏÚ ƒ¿»»»¿«¿¿∆≈≈«ƒ¿»»»
ÁÈpnL ¯BÚÂ ,ÂÈÏÚ ¯nÁ‰ ¯‚BÁL ¯BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa»≈∆≈¿∆≈««»»»¿∆«ƒ«
‡ÙB¯‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,Ï·BqL ˙Úa BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰««»«¿≈»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL ˙Úa ÂÈk¯a ÏÚ8ÏkL ÈtÓ ; «ƒ¿»»≈∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»
ÔË˜ ÏL ·l‰ ¯BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ ·LBÈ el‡‰ ˙B¯BÚ‰»»≈≈¬≈∆¿«≈∆»»

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ „¯BÈ B¯È¯L9ÚÂ ,ÂÈ„‚a¯B ∆ƒ≈»»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿
,·¯M‰ ÈtÓ ¯Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï e‰‡OÚL∆¬»»¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»

ÔÈÙÙBlL ¯BÚÂ10‰·˙a ¯eÙz‰ ¯BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ¿∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL11 ∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה כ"ו פרק הארץ 3)כלים על אותו לשטוח
עליו. המיטה.4)ולשבת דפנות את המחברים החבלים על

שלפעמים 5) מפני מידרס, ומטמא החמור. עור על להגן
עליו. האדם אדם.6)רוכב לתשמיש גם עשוי הוא כן ואם

הקנים 7) עצי שיירי את להפיל כדי הפשתן על החובט
בו. מורסא.8)הדבוקים שהעלו המכות את פותח

ויתקלקלו.9) אמנם 11)כורכים.10)יתלכלכו פירוש,
שהם  מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין
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אבל  יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים
השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.·ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈

ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»
‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈

‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆
Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ

·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»
Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆

Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»
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קלז milk zekld - dxdh xtq - xc` h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אבל  יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים
השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.·ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈

ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»
‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈

‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆
Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ

·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»
Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆

Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

milk zekld - dxdh xtq - xc` h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי

לקבלה. עשויים -

.È„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««

eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.‡È,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ - Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
- ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë - ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L - ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ - Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ -57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò - ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
- Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים

טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם
טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך

א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,
אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים

בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם

נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני
קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם

לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא
עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק

בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין

נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא - מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.·‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk - ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. - החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ -15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ - ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני
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הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים

טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»
¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
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קלט milk zekld - dxdh xtq - xc` h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים

טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»
¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
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קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות
משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי

זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים אףֿעל66ֿ)גוש ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú -84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰¯B‰Ë - ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
תנאֿ במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
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מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה
המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא

כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל
הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך

ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»

‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»

ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»
.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
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קמי milk zekld - dxdh xtq - xc` h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה
המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא

כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל
הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך

ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»

‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»

ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»
.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
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milk zekld - dxdh xtq - xc` h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב
אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש

לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó - ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë - ‰Ê22. ∆»

מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë -32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34- dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa - «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק

נשבר.30)מידרס. העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי 33)גם תשמישה
ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ, מת טומאת לקבל ראוי כלי אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס, גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני
ובטלה  כלי מתורת לגמרי יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ, מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק כטפילה. לה שבאה מידרס לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ"ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אףֿעלֿפי

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

מתטמאות  המגירות אין - טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
במגירה  כזו טומאה נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב כשנגע

התיבה. נטמאה מ"ו.37)לא עשוי 38)שם גדול סל
[יש  הנהג. בשביל ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך

הצד]. מן שפיתחה שוליה.39)מפרשים נשברו
ה"ב).40) פ"ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה

נוח  מקום בה נשאר שהרי מלמטה, שנפחתה מתיבה
נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת

שהמשפלת  מפני מידרס, טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ]. כלי פשוטי ככל

.Ê‰·¯Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡ - ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ -50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡ - ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿

ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ54Ïa˜Ï ‰¯ÊÁ - ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò¯„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ"ב.43) פ"כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט
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milkקמב zekld - dxdh xtq - xc` h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין
הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,

ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב
עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים

טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת
בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,
לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם

מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל
וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.

הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא
ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס

שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה

לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין
עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס

נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן
צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי

כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
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קמג milk zekld - dxdh xtq - xc` h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין
הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,

ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב
עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים

טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת
בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,
לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם

מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל
וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.

הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא
ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס

שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה

לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין
עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס

נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן
צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי

כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
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וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆

,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈

ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë -104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים
כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים

נטהרו.

ה'תשפ"א  אדר כ' חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר

מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙B·z3:‰‡ÓË - dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò¯„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn·7ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק זה 3)כלים שבפרק ההלכות רובי
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס.6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה
- מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,
וכשבטלה  במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א:

.·:Ô‰ ˙B·¯Ú LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰·¯Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË - ‰ÓÏL ;Ò¯„Ó ‰‡ÓË - ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰cn· ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס.9) לטומאת חוץ טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰¯„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË - »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò¯„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ·‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה

אומרים  אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.
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.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË - ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»

Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»
.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר

.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22- ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË -29‡ÓË ‡ÓË - «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»

˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»
.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË - Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,
את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת
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קמה milk zekld - dxdh xtq - xc` 'k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË - ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»

Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»
.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר

.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22- ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË -29‡ÓË ‡ÓË - «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»

˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»
.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË - Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,
את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת
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.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË -52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË - ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË -56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆

ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ
ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿

Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË -61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË - Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««

‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó - „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó - ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט, בשבת

בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.
ורץ מי  רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם ב. ם;

את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על
רך.67)גופם. עץ לולבי 68)מין מפרשים ויש גמי. מין
-69)דקל. בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי על אף

ב). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡È¯a‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74- ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰75¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰·w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙B¯B‰Ë Ô‰ÈzL - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה
כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה

תוקן. לא זה ונקב במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם
משנה). (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא

מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן
הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב את שטלא אחר

טפילה 77) היא שהמהוהה מפני טומאה. מקבלות אינן
לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈ¯ÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò¯„Ó ‡ÓË - ÌÈ¯Ùq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -81‰˜ÏÁ ;82‰¯B‰Ë - «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò¯„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
ספרים  מניחים הלוחות גבי על הקלף. או הניירות
על  ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח הקלף על וכותב הלוחות משום 79)שני
לישיבה. גם עשוי קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר

בו  להניח קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה
ואפשר  שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק היה
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קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË - ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי, בגוף
קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים

בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË -Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין
לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם

את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים
משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין

שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:
כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור
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קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË - ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי, בגוף
קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים

בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË -Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין
לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם

את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים
משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין

שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:
כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור
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יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ
הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36- ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË - ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40- ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï - Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ - Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ - BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ - ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰L- ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«

כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי
ויתבאר 4) ה"א. ט, פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.·ÒeaÎÂ ¯Oa ˙ˆÈÁ¯ ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ BÈ‡ - ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :·Êa ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5- ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,¯ÓBÏk6¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡¯Ó ıeÁ Blk Ï·Ë Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡ È¯‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»
·‡ ÔÈa - ¯‰ËÂ ·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ

e‡B·iL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי 6)ומשמע
ה"י). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, משלוש8ֿ)מפי אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב. על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ - e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,e¯aL˙ B˙‡Â :Ba ¯Ó‡ - Ò¯Á∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜¯wa B¯aÁ elÙ‡ .‰¯È·L14,¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ Ò¯Á ÈÏÎk - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .¯·MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê ¯·„a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי ב: יד, שם
כלי  ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב טו, ובדף זכוכית.

חרס. כלי ב.13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
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ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת
רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת

חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן
קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו -
אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË - ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,

חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים
חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ -¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו", הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
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ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת
רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת

חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן
קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו -
אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË - ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,

חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים
חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ -¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו", הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` 'k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שראה  אחר אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי
בסכום  מדובר שהרי לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את
נתינת  כי לכאורה, הגדולה החשיבות היא ומה כך כל זעום
בין  חילוק אין ה' ציווי על וכשמדובר ה' מצות היא צדקה
כשיקיים  ובנוסף, ה'. ציווי מקיימים מקרה ובכל לקטן גדול
את  אצלו הדבר יעורר מצוה" גוררת "מצוה הרי זו מצוה
בכל  שלם שיהיה עד מצוות, ועוד עוד לקיים ה'תיאבון'

ומצוותיה. התורה ענייני
(al oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ -dÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë - Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰46- ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ

הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן
זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש

.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
ÌÈ¯·È‡ - ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿
ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿
¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««

d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆
.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא

מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙Ï·BË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
¯ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙Ï·BË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙Ï·BË - «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒ¯Á ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי  הטיט מפני מפרש רש"י אולם אשה), ד"ה ב טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ. – רגליה על נדבק והוא שם,
עליהם. לעמוד הנהר קרקע על מפצים הניח שמואל

מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא
לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו

ב'ערוך'. פירש וכן תשרי. ביומי ומפצי . . שם.60).

.·ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈ·e ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
¯Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰¯Bz ¯·c .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62¯·„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï - ÈÏk‰ ·¯ B‡ Ì„‡‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï63;B¯È·Ú‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa ·Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡ - ¯·Ú ‡Ï ÔÈa ¯·Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡ - BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba¯ ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰¯Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï - Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c ÏÎÂ ;BaÀ̄¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
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ze`ewnקנ zekld - dxdh xtq - xc` `"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

...uveg epi`

במהותה  פגם ולא בטבילה צדדי תנאי הוא החציצה עיכוב
ואינו  רובו את אפילו או מיעוטו את רק חופה דבר אם ולכן
העיכוב  אבל התורה. מן טבילה לו עלתה עליו מקפיד
עניינו  כי הטבילה במהות פגם הוא בידו" ושרץ ב"טובל

הטהרה. היפך הוא שרץ של
אצבע  מראש חוץ כולו טבל אם שמהתורה לדבר וראיה
שאינו  בחציצה טבל אם אבל בטומאתו, הוא הרי קטנה
תנאי  שהוא ומכאן כולו, טובל נקרא זאת בכל עליה מקפיד

צדדי.
(19 'rd 19 'r g"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

...uvegd xac

שצריך  הדין שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
של  הטבילה במעשה דין הוא במקוה גופו כל לטבול
כאן  אין בחוץ קטן אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם
בינו  חציצה תהיה שלא והדין התורה), (מן טבילה מעשה
צדדי  עניין אלא הטבילה במעשה חיסרון אינו המים ובין
כאן  אין כי מעכב אינו מסוימים שבתנאים החוצץ דבר -

הטבילה. במעשה פגם
(פרק  התשובה באגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
הפסוק  פי (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה')
ורוחני  גשמי דבר שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי
(בחלק  שביאר מה לגבי חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ
הארץ  כל מלא הגשמית... הלזו ש"הארץ מ"ח) פרק א'
"את  שנאמר כמו ברוך־הוא אור־אין־סוף היינו כבודו"
הדינים  שני כי ה" נאום מלא, אני הארץ ואת השמים
מ"ח  בפרק המתוארים האופנים שני בדוגמת הם בטבילה

התשובה. ובאגרת
בשווה  מקום בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
שאין  הקב"ה של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל
האדם  כל את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו
של  מעלתם דבר על מדבר התשובה באגרת אבל בשווה.
הוי' משם ו"חלק עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל
"יגיע" עצמו שהוי' אפשר שאי לחשוב מקום והיה ב"ה"
ידי  על למדרגה "ממדרגה שירדה כפי ישראל נשמת אל

שיש  עד הגשמי בגוף והתלבשה העולמות" השתלשלות
"אין  במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך לגשמיות. שייכות לה
בטלים  ישראל נשמות כי כו'" חוצץ ורוחני גשמי דבר שום
עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם משום לקב"ה
הציור  גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל בין אין ולכן
ישראל  בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו הגשמי

לקב"ה.
(75 'r h"lg y"ewl it lr)

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

ה'תשפ"א  אדר כ"א שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
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קני ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` `"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

...uveg epi`

במהותה  פגם ולא בטבילה צדדי תנאי הוא החציצה עיכוב
ואינו  רובו את אפילו או מיעוטו את רק חופה דבר אם ולכן
העיכוב  אבל התורה. מן טבילה לו עלתה עליו מקפיד
עניינו  כי הטבילה במהות פגם הוא בידו" ושרץ ב"טובל

הטהרה. היפך הוא שרץ של
אצבע  מראש חוץ כולו טבל אם שמהתורה לדבר וראיה
שאינו  בחציצה טבל אם אבל בטומאתו, הוא הרי קטנה
תנאי  שהוא ומכאן כולו, טובל נקרא זאת בכל עליה מקפיד

צדדי.
(19 'rd 19 'r g"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

...uvegd xac

שצריך  הדין שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
של  הטבילה במעשה דין הוא במקוה גופו כל לטבול
כאן  אין בחוץ קטן אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם
בינו  חציצה תהיה שלא והדין התורה), (מן טבילה מעשה
צדדי  עניין אלא הטבילה במעשה חיסרון אינו המים ובין
כאן  אין כי מעכב אינו מסוימים שבתנאים החוצץ דבר -

הטבילה. במעשה פגם
(פרק  התשובה באגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
הפסוק  פי (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה')
ורוחני  גשמי דבר שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי
(בחלק  שביאר מה לגבי חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ
הארץ  כל מלא הגשמית... הלזו ש"הארץ מ"ח) פרק א'
"את  שנאמר כמו ברוך־הוא אור־אין־סוף היינו כבודו"
הדינים  שני כי ה" נאום מלא, אני הארץ ואת השמים
מ"ח  בפרק המתוארים האופנים שני בדוגמת הם בטבילה

התשובה. ובאגרת
בשווה  מקום בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
שאין  הקב"ה של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל
האדם  כל את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו
של  מעלתם דבר על מדבר התשובה באגרת אבל בשווה.
הוי' משם ו"חלק עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל
"יגיע" עצמו שהוי' אפשר שאי לחשוב מקום והיה ב"ה"
ידי  על למדרגה "ממדרגה שירדה כפי ישראל נשמת אל

שיש  עד הגשמי בגוף והתלבשה העולמות" השתלשלות
"אין  במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך לגשמיות. שייכות לה
בטלים  ישראל נשמות כי כו'" חוצץ ורוחני גשמי דבר שום
עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם משום לקב"ה
הציור  גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל בין אין ולכן
ישראל  בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו הגשמי

לקב"ה.
(75 'r h"lg y"ewl it lr)

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

ה'תשפ"א  אדר כ"א שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
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עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם

דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו
לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם

משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ - ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ - ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28- ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ - ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ - Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ -36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË -38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»

dÚbÓa ‡ÓË - Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»
.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
- ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,

.Ë‰iË¯e ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ -¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
¯·c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰¯ÚO Ba ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡¯Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡¯ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô·˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות מפני 43)מיני
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי
גם  - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו טו), הלכה (ראה

חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚¯ ÏÚL ¯ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44- Ï·Ë Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף.44) ההולך של רגליו על העולה האבק

.‡ÈÔ‰ È¯‰ - ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎ·e Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰t¯L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰t¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ -46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע שהמים

המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו

.·Èd¯BÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰Ï·ËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚¯a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL ¯Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה
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ze`ewnקנב zekld - dxdh xtq - xc` `"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»
‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51- ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»

˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»
‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë - ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈

dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ - ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי

בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי

משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
- Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף
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.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»
‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51- ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»

˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»
‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë - ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈

dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ - ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי

בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי

משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
- Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף
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.‡ÎÏÁk73- ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ - ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ
˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ - ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï - ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ
,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆

e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»
ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ - ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ - »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ -4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa - ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ - Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ - Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈

.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ"ט מקוואות [במשנה ה"ב פ"ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי "המור את כתוב: כנראה מוחק רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי המלים
אין  זכוכית שכלי ה), הלכה א פרק כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב ג, הלכה א פרק
(ראה  אדם" בני בה שמתבשמים לכל, הידוע שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב"ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב). גם מקפידים וקומוס מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ - ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÈÚ ÏL17- ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úc¯n‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ -19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ -21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב אם
שם.21) שבת

.„¯ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ - „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡ - „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ - ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:
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של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם
להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני

נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ -29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים

.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ - B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ - BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈

ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ - ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ -44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה

למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי
דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון

הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ - ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף נקמטו,50)"ומורק אלא לגמרי נשברו לא

[פירוש  לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך
הכסףֿמשנה, אולם למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה
מפרשים  ישראל', ו'תפארת טוב' יום ה'תוספות הברטנורא,
מכניסים  אלא לכלי מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר
שאם  המשנה, ומלמדת אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה
לכלי, חיבור אינה - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס
נכנסים  אינם המים שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך
את  גמר שלא מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום
ב) לב, (יומא ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן,
ולשון  חוצצות. ולכן למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם
כאן  ורבינו לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה:

טבילה. להן עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא
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קנה ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` `"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם
להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני

נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ -29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים

.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ - B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ - BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈

ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ - ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ -44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה

למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי
דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון

הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ - ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף נקמטו,50)"ומורק אלא לגמרי נשברו לא

[פירוש  לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך
הכסףֿמשנה, אולם למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה
מפרשים  ישראל', ו'תפארת טוב' יום ה'תוספות הברטנורא,
מכניסים  אלא לכלי מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר
שאם  המשנה, ומלמדת אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה
לכלי, חיבור אינה - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס
נכנסים  אינם המים שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך
את  גמר שלא מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום
ב) לב, (יומא ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן,
ולשון  חוצצות. ולכן למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם
כאן  ורבינו לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה:

טבילה. להן עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא
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.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ - ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה
מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין

שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה
למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63- ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש
ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס

אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ - BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ - BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". - עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא

עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם

במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו
שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë - BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא - הכלי לבן 81)בגב יין

במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,
ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט ואפילו למיעוט, רוב בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי רוב מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב [ומה שבכלי. המשקין

ריק]. אינו אדום.83)שהכלי דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87- BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
¯B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k - Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
Ï·Ë90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰·Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰¯B‰Ë - dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k - ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰Ï·Ë»¿»

א).85) הלכה ז פרק מקוואות, (תוספתא בקבוק כד,
ורך.86) בטיט.87)לח שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי מפני חוצץ, אינו זה טיט

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט
א.90) הלכה ב בפרק למעלה כבר נאמר היוון, טיט דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי 92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה - כזה רך בטיט שקוע

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a È¯L˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ - ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò - ÌÈza ÈÏÚa È„‚a È¯L˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ È¯L˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó e¯L˜pL99Ïcq‰ Ë·ÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e·„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚB¯Ê ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ¯‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓ¯ez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.Ì¯Èz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈ¯Ù˙e ÌÈ¯LwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

בֿג.93) י, פרק מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע.
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ. אינו קבוע, באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה
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הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם
כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם

שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים
לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו

נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות
יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»

ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ - ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ - ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ - ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ

ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ

.Ìe˙Ò Ï·BË -≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ - ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú - ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿
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הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם
כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם

שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים
לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו

נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות
יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»

ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ - ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ - ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ - ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ

ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ

.Ìe˙Ò Ï·BË -≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ - ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú - ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿
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א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את
הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי  שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.
ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים

למערה.

.‡‰¯Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏ·BË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :¯Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ - ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙·a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ e¯ÚL .˙Á‡5LÏL Ìe¯a ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈa8.ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ

מקומות.2) ובכמה - ב ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי. המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ ה) טו, (ויקרא הכתוב מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב"ם כללי מלאכי' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי, מטר חצי עד מקטינים יש התלמוד.
שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני בין ממוצעים

התורה. גדולי בידי מסורה מקטיני 6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל

ברום). ד"ה - א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב יז, פסחים ב'תוספות' (וכן בהם

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈ·ËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10È¯·cÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ11C‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È¯‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk ¯Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
ÌÈÓL È„Èa Blk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯B·k ·e‡L BlkÀ»¿¿≈»ƒƒ¿Àƒ≈»«ƒ

Ba LÈ Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÓk13Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz14¯Lk -15. ¿«¿»∆»ƒ≈¿ƒ««»»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

xyk mc` ci zqitz ea yi m` `l`

מקוה  שנאמר בהם, טובלין מכונסין מים שכל תורה "דין
לטבילה". פסולין השאובין שהמים "מד"ס אבל כו'" מים..
במי  נפשו להביא הוא הטבילה עניין האדם ובעבודת
שהם  שמים" "בידי מעיין בין חילוק יש ובזה הדעת,
הם  אדם" ש"בידי ובור בתורה, המפורשים העניינים
שיורה  ממנו לגדול ופונה בתורה, התפרשו שלא העניינים
איך  דעתו על שמתקבל מה ע"פ לו ומורה תשובה דרך לו

לנהוג. שצריך
שכולו  בבור וגם בהם" טובלין מכונסין מים "כל תורה מדין
לקבל  ממנו לגדול כשפונה הוא האדם ובענייני אדם, בידי
ואפשר  דעתו על שמתקבל כפי לו ומשיב תשובה  דרך
מד"ס  אבל הדעת". "מי בבחינת שהם דבריו על לסמוך
אחרי  כי לטבילה פסולין אדם) (בידי השאובין שהמים גזרו
כולם  שלא וסייגים לגזירות הוצרכו הדורות ירידת
חכמים  ואמרו - אדם ידי - אדם של דעתו על מתקבלים
כמי  שיחשב כדי אדם של דעתו על כלל לסמוך שאין

הדעת.
"אלא  שמים בידי כולו להיות צריך אין מד"ס גם ולאידך
תורה  בענייני ההוראות כי כשר" אדם יד תפיסת בו יש אם
ובמדידה  התלבשות של באופן להיות צריכות ומצוות,
מצד  אדם" יד "תפיסת להיות וצריך יכול ובזה והגבלה,

המטה. שבעבודת המעלה
(bl oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

חכמים.9) פחות 10)גזירת סאה 40 במקוה כשהיו מדובר
והשלים  שאובים לוגים שלושה לתוכו ונתן לוגים, שלושה
שאינם  מים סאה 40 בו שיש מקוה אבל השיעור, את
לקמן  (ראה שאובים מים הוספת ידי על נפסל אינו שאובים

ההיקש.11)ה"ו). על א 12)הסמיכוהו אדם של ינה ידו
בעשייתו. בו.13)משתתפת יש אם הבור 14)אפילו

יתבאר. הבאות בהלכות אדם. בידי זה 15)עשוי היקש
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ze`ewnקנח zekld - dxdh xtq - xc` `"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  כללו ה"א. פ"ט שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב כגון אדם, בידי כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„¯ÈÂ Ì·bÏ ‚b‰ L‡¯a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ -18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈ¯Lk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
B„Èa20Ì¯Ú‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21- ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»

.ÔÈ·e‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È¯‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ"ז.16) פ"ב, מקוואות על 17)משנה, לחשוב לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע.19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי גשמים, מי קבלת לשם
שמים  ומידי גשמים מי קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי מילוי אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע פעולת 21)כרבי כל בידיים האדם עשה הרי
המקוה. מילוי

.„ÁÈpn‰22¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô¯·L B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈ·e‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï ¯Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ

ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ e¯Êb ,ÔÈÏeÒt -¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈
ÁÈpn‰27¯ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈ·Ú‰ ¯eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ

BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰ - e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿
e¯Êb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30¯eM˜ ˙ÚLa ¯ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈ·Ú ¯eft ˙Úa ¯ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈ·Ú31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â ÌÈ·Ú e‡·e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

Ô·bÏ ‚b‰ L‡¯a32¯eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â e¯M˜˙Â e¯ÊÁÂ e¯ft˙Â ÌÈ·Ú‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈ¯Lk33Ô¯·L Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי מ"א, פ"ד מקוואות משנה,
ב. בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ"ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
שוכח.27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו במשנתנו

ביתֿשמאי  ורבו שנמנו מאיר, רבי כדברי כביתֿשמאי, ופסק
כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא

לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח גזרו מקום שבכל רבינו, דעת

בחצר. בין צינור תחת בין למי 31)מניח, התכוון לא
שם. משרשיא כרב הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È¯‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ¯‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰ ·¯ Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .¯Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39¯cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
- ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰ - [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk - Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈
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של  כללו ה"א. פ"ט שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב כגון אדם, בידי כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„¯ÈÂ Ì·bÏ ‚b‰ L‡¯a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ -18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈ¯Lk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
B„Èa20Ì¯Ú‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21- ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»

.ÔÈ·e‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È¯‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ"ז.16) פ"ב, מקוואות על 17)משנה, לחשוב לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע.19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי גשמים, מי קבלת לשם
שמים  ומידי גשמים מי קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי מילוי אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע פעולת 21)כרבי כל בידיים האדם עשה הרי
המקוה. מילוי

.„ÁÈpn‰22¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô¯·L B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈ·e‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï ¯Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ

ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ e¯Êb ,ÔÈÏeÒt -¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈
ÁÈpn‰27¯ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈ·Ú‰ ¯eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ

BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰ - e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿
e¯Êb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30¯eM˜ ˙ÚLa ¯ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈ·Ú ¯eft ˙Úa ¯ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈ·Ú31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â ÌÈ·Ú e‡·e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

Ô·bÏ ‚b‰ L‡¯a32¯eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â e¯M˜˙Â e¯ÊÁÂ e¯ft˙Â ÌÈ·Ú‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈ¯Lk33Ô¯·L Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי מ"א, פ"ד מקוואות משנה,
ב. בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ"ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
שוכח.27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו במשנתנו

ביתֿשמאי  ורבו שנמנו מאיר, רבי כדברי כביתֿשמאי, ופסק
כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא

לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח גזרו מקום שבכל רבינו, דעת

בחצר. בין צינור תחת בין למי 31)מניח, התכוון לא
שם. משרשיא כרב הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È¯‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ¯‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰ ·¯ Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .¯Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39¯cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
- ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰ - [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk - Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` `"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ב.43) למעלה כשרים.44)ראה פ"ג 45)מים שם
מ"ח.46)מ"א. פ"ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È¯‰ - ‰‡Ò epnÓ Ck ¯Á‡ ÏËÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,¯Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .¯Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«

Ba¯49. À

מ"ב.48) פ"ז ב,49)שם פב, ביבמות שילא בר יהודה כרב
מעשרים  יותר המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש:
רובו, עד רק כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה
ומשנה  מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה

נטו  ולכן היא, ונטל מפורשת סאה שבנתן ופירשו, מדעתו
משנה' וב'כסף שאובים. במים ולא פירות במי מדובר - סאה
פסלו  סאה ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב
בשפך  אבל כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום

ביד]. שניטלו כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון

.ÁÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e¯¯‚ Ì‡ Ï·‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ ·¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

¯Lk ‰Â˜n‰ È¯‰ -53ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ·‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
¯Lk ‡e‰ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»

¯Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ·¯ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Lk -55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈
‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BL‡¯a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈

BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ
Ïk‰ eÎLÓÂ ¯Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰·e‡M‰L ;¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰¯Lk - dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ ·¯ ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
¯Lk‰58. «»≈

וֿב.50) א יב, המקוה.51)תמורה אל הכלי מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע על
ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי בפרק לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב פירוש,

לקמן. ה"ב.56)שיתבאר פ"ד מקוואות תוספתא,
הדלי.57) מן ע"י 58)ישר תחילה שנפסלו ואףֿעלֿפי

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה - לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.Ëe¯B‰59e¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡Â ·¯ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿
e‡ ÔÈ‡ ,‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»

·¯ CÈ¯ˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ·¯ ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
e¯Ó‡ È¯‰L ,eÁ„ ¯·Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ È¯·c - ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È¯·„ ÈÙÏ .‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»
È¯‰L ,ÔÈ¯Lk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁ¯naL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ ·e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»̄ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת

.ÈÌÈÓL‚ ÈÓ60¯ˆÁa ÔÈ·¯Ú˙Ó eÈ‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓe ≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»≈
ÔÈÎLÓÂ61‰˜eÚÏ ÔÈ„¯BÈÂ62ÔÈ·¯Ú˙nL B‡ ,¯ˆÁaL ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»∆∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÓ ·¯ Ì‡ :‰¯ÚnÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‰¯Ún‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ««¬«¿»»¿¿ƒ«¿»»ƒ…ƒ
¯Lk‰63¯Lk -64;ÏeÒt - ÏeÒt‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ; «»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»

ÔÈ·¯Ú˙nL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÏeÒt - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»»≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓÂ ‰Â˜nÏ eÚÈbÈ ‡lL „Ú65Ì‡ Ï·‡ ; «∆…«ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÔÈÁl˜Ó ÌÈÏeÒt‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÈ‰66Ì‡ :‰Â˜n‰ CB˙Ï »«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ
¯‡ BÎB˙Ï eÏÙpL Úe„È„Ú ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa »«∆»¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«

,¯Lk - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï e„¯È ‡lL∆…»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈
.ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â67 ¿ƒ»»

מ"ד.60) פ"ד מעורבים.61)מקוואות כשהם
לבור.62) מקוה,63)לגומא, שיעור רוב יש אם פירוש,

ומשהו. סאה 20 או 64)היינו שבעוקה המעורבים המים
כשר. מקוה הם מפני 65)שבמערה, מעורבים. כשהם

עם  מעורבים כשהם אלא עצמם בפני נפלו לא שהפסולים
ואףֿעלֿפי  כשרים, רוב כשיש ההמשכה מועילה הכשרים,
אלא  מעורבים אינם ואם עצמם. בפני אינם הכשרים שגם
המקוה  – עצמם בפני ואלה עצמם בפני אלה למקוה, יורדים
פוסלים  - עצמם בפני עומדים שפסולים משום פסול,

עצמם. בפני עומדים שלא 66)כשרים המקוה לתוך ישר
אם 67)בהמשכה. דינים: שני בזה יש פסול. הזה המקוה

שנפלו  לפני גשמים מי סאה מעשרים יותר למקוה נפלו
המעורבים  המים את להכשיר אפשר שאובים, לוגין שלושה
לוגין  שלושה קדמו ואם אחר, למקום המשכה ידי על
החולק  רבינו לדעת תקנה להם ואין המים נפסלו - שאובים
משנה'). ה'כסף (עלֿפי בה"ט למעלה מערב חכמי על
"זה  של בסדר בהמשכה דינים חילוקי כמה כאן מונה [רבינו
הכשרים  המים ח): הלכה (תחילת הראשון הדין זה", ואף
שהמשיכו  לפני עצמם בפני עומדים מקוה, רוב בהם שיש
מועילה  בזה המקוה. את שהשלימו השאובים את להם
נימוקים  שני כאן שיש מפני פקפוקים, כל ללא ההמשכה
ב. עצמם; בפני ועומדים תחילה באו הכשרים א. להכשיר:
מוסיף, גג") ("וכן השני הדין בהמשכה. באו הפסולים
ומשהו  לעשרים בהמשכה שלא השאובים נפלו שאפילו
על  הללו המים את להכשיר אפשר כולם, ונפסלו כשרים,
מפני  לפסול צד יש זה בדין אחר. למקום המשכה ידי
ההמשכה  מועילה ואעפ"כ בהמשכה, שלא באה שהשאובה
כשרים  י): (הלכה השלישי הדין כשרים. רוב כשהיו השניה
קדמו  לא כאן למקוה. אותם שהמשיכו מעורבים ושאובים
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מועילה  ואףֿעלֿפיֿכן לפסולים הכשרים המים רוב
מלמדנו, ולבסוף קדמו. לא הפסולים שגם מפני ההמשכה
כשרים, רוב שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת

ה'תשפ"א  אדר כ"ב ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר

שהטילו  שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או
כסת  או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה לוג זה
מקוואות  שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה
ומחצה  לוג אחד לכל ונפל סאה ארבעים אחד בכל ואין
נכנסת  והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו.

שאובים. במים למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו

.‡‰Â˜Ó2ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏ‡ eÏÙpL3 ƒ¿∆∆»¿≈»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ
;ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÌÈÏk ‰LÏLe ÌÈMÓ B‡ „Á‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ
.ÔBL‡¯‰ ˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙iL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ«≈ƒ«∆…»«»ƒ

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó4ÌÈ¯·c ‰na . ≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡5˙Ba¯Ï Ôek˙ ‡lL ÔÓÊa ?6Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿«¬»ƒƒ¿«≈

‰Â˜n‰ ÈÓ ˙‡ ˙Ba¯Ï7ÏÎa ¯Èc Ï˜LÓ ÏÙ elÙ‡ , ¿«∆≈«ƒ¿∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»¿»
ÌÈ·e‡M‰ eÓ„wL ÔÈa .ÔÈbÏ ‰LÏLÏ Û¯ËˆÓ - ‰L»»ƒ¿»≈ƒ¿»Àƒ≈∆»¿«¿ƒ
B‡ ÌÈ·e‡M‰ ˙‡ ÌÈ¯Lk‰ eÓ„wL ÔÈa ÌÈ¯Lk‰ ˙‡∆«¿≈ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏL eÏÙpL ÔÂÈk ,˙Á‡k Ô‰ÈzL eÏÙpL∆»¿¿≈∆¿««≈»∆»¿¿»Àƒ
Ba eÏÙpL Ì„˜] ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÔÈ·e‡L¿ƒ¿«¿»ƒ¿»…∆∆»¿
Ïk‰ ÏÒÙ [ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ B‡ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿««…

.·e‡L ‰OÚÂ¿«¬»»

ד.2) משנה ג פרק בו 3)מקוואות שאין במקווה המדובר
אין  זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים

אותו. פוסלים לתוכו הנופלים בברייתא 4)השאובים
תנא  בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא תנא נחלקו ב יב, תמורה
אין  - אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים, - אומר קמא
יוסף  כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים.
נשנית  ששיטתו מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן חוני, בן
הלכה  משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם
רבי  של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם.
ומצטרפת  חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף
מצטרפים  כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול
כך  ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה
רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם רש"י גם פירש וכן
שלושה  גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא
דעתו  גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או

מצטרפים.5)בזה]. אין את 6)שארבעה כשהוסיף
שיוכלו  כדי המקווה, מי את להרבות התכוון לא השאובים

משנה). (כסף אנשים הרבה בו כתוב 7)לטבול במשנתנו
אולם  שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם:
הכלי  מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור
שבכלים  המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון

סעיף  רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים.
הטור]. דעת להלכה קיבל טו

.·,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰Ê eÏÈË‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆…∆¡»¿∆…∆¡»
B˙eÒk ËÁBq‰Â8d‰Èa‚‰Â9ÔÈÏÙB daL ÌÈn‰Â ¿«≈¿¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ

¯eˆ¯v‰ ÔÓ ‰¯ÚÓ‰ ÔÎÂ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ10ÏÈËnL ƒ¿«¿≈¿≈«¿»∆ƒ««¿∆≈ƒ
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ11. ƒ¿«¿≈¬≈≈¿ƒ

מצומצמות.8) סאה מ' בו שהיו במקווה אותה שטבל
בפרק 9) שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי נוגעת ואינה

כמחוברים  בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז
מסרק.10)למקווה]. כעין עשוייה ששפתו כלי

באים 11) הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa ¯BÚ ÏL ˙Òk B‡ ¯k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈ·e‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL C¯c ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï·‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

-LLBÁ BÈ‡Â Ôk¯„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
שסופגת  ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע סל

אינם 15) - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈ·e‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk -19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע מבלי עצמו היו 18)המקווה כן ואם
בהם  שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה

שאובים. לוגים -19)שלושה יודע אינו שאם משמע
שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני
הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL e·¯Ú˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿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



קסי ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מועילה  ואףֿעלֿפיֿכן לפסולים הכשרים המים רוב
מלמדנו, ולבסוף קדמו. לא הפסולים שגם מפני ההמשכה
כשרים, רוב שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת

ה'תשפ"א  אדר כ"ב ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר

שהטילו  שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או
כסת  או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה לוג זה
מקוואות  שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה
ומחצה  לוג אחד לכל ונפל סאה ארבעים אחד בכל ואין
נכנסת  והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו.

שאובים. במים למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו

.‡‰Â˜Ó2ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏ‡ eÏÙpL3 ƒ¿∆∆»¿≈»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ
;ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÌÈÏk ‰LÏLe ÌÈMÓ B‡ „Á‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ
.ÔBL‡¯‰ ˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙iL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ«≈ƒ«∆…»«»ƒ

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó4ÌÈ¯·c ‰na . ≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡5˙Ba¯Ï Ôek˙ ‡lL ÔÓÊa ?6Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿«¬»ƒƒ¿«≈

‰Â˜n‰ ÈÓ ˙‡ ˙Ba¯Ï7ÏÎa ¯Èc Ï˜LÓ ÏÙ elÙ‡ , ¿«∆≈«ƒ¿∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»¿»
ÌÈ·e‡M‰ eÓ„wL ÔÈa .ÔÈbÏ ‰LÏLÏ Û¯ËˆÓ - ‰L»»ƒ¿»≈ƒ¿»Àƒ≈∆»¿«¿ƒ
B‡ ÌÈ·e‡M‰ ˙‡ ÌÈ¯Lk‰ eÓ„wL ÔÈa ÌÈ¯Lk‰ ˙‡∆«¿≈ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏL eÏÙpL ÔÂÈk ,˙Á‡k Ô‰ÈzL eÏÙpL∆»¿¿≈∆¿««≈»∆»¿¿»Àƒ
Ba eÏÙpL Ì„˜] ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÔÈ·e‡L¿ƒ¿«¿»ƒ¿»…∆∆»¿
Ïk‰ ÏÒÙ [ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ B‡ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿««…

.·e‡L ‰OÚÂ¿«¬»»

ד.2) משנה ג פרק בו 3)מקוואות שאין במקווה המדובר
אין  זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים

אותו. פוסלים לתוכו הנופלים בברייתא 4)השאובים
תנא  בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא תנא נחלקו ב יב, תמורה
אין  - אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים, - אומר קמא
יוסף  כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים.
נשנית  ששיטתו מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן חוני, בן
הלכה  משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם
רבי  של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם.
ומצטרפת  חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף
מצטרפים  כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול
כך  ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה
רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם רש"י גם פירש וכן
שלושה  גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא
דעתו  גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או

מצטרפים.5)בזה]. אין את 6)שארבעה כשהוסיף
שיוכלו  כדי המקווה, מי את להרבות התכוון לא השאובים

משנה). (כסף אנשים הרבה בו כתוב 7)לטבול במשנתנו
אולם  שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם:
הכלי  מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור
שבכלים  המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון

סעיף  רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים.
הטור]. דעת להלכה קיבל טו

.·,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰Ê eÏÈË‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆…∆¡»¿∆…∆¡»
B˙eÒk ËÁBq‰Â8d‰Èa‚‰Â9ÔÈÏÙB daL ÌÈn‰Â ¿«≈¿¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ

¯eˆ¯v‰ ÔÓ ‰¯ÚÓ‰ ÔÎÂ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ10ÏÈËnL ƒ¿«¿≈¿≈«¿»∆ƒ««¿∆≈ƒ
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ11. ƒ¿«¿≈¬≈≈¿ƒ

מצומצמות.8) סאה מ' בו שהיו במקווה אותה שטבל
בפרק 9) שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי נוגעת ואינה

כמחוברים  בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז
מסרק.10)למקווה]. כעין עשוייה ששפתו כלי

באים 11) הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa ¯BÚ ÏL ˙Òk B‡ ¯k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈ·e‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL C¯c ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï·‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

-LLBÁ BÈ‡Â Ôk¯„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
שסופגת  ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע סל

אינם 15) - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈ·e‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk -19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע מבלי עצמו היו 18)המקווה כן ואם
בהם  שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה

שאובים. לוגים -19)שלושה יודע אינו שאם משמע
שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני
הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL e·¯Ú˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿ƒ¿»¿¿≈
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‡ È¯‰ - ˙B‡Â˜n‰ÏÚ ‡¯˜ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯Lk el «ƒ¿»¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»«
ÏeÒt ÌL Ô‰Ó „Á‡21ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó Ï·‡ . ∆»≈∆≈¿¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Á‡Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙpL ‰‡Ò¿»∆»«¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿««
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰a¯Â ,ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ck»∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ«»∆»

Ô‰Ó22ÏÒÙpL Blk ‰Â˜n‰ ÏkL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ≈∆¬≈≈¿ƒ∆»«ƒ¿∆À∆ƒ¿«
·eLÁ ‡e‰ ÔÈ·e‡L ÌÈÓk23e·‡L ÂÈÓÈÓ Ïk el‡Îe , ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿¬

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

סאה.20) ארבעים יש יחד משלושה 21)ובשניהם פחות
מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים
ארבעים  כאן יש הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו
על  נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה
אלא  פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי

סאה.22)חסר]. ארבעים להיות 23)עד חוזרים ואינם
שפסלו  הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים
להכשירם  שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי אותם,
כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על

.Â‰n‡‰Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L ¯Ba24BÏ ˙ÒÎ ∆»≈«ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
·MÁzL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ ÌÏBÚÏ - epnÓ ˙‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«∆¿«≈

ÔÈbÏ ‰LÏL ¯Baa eÈ‰L ÔÈ·e‡M‰ ÔÓ e¯‡L ‡lL25. ∆…ƒ¿¬ƒ«¿ƒ∆»«¿»Àƒ
BÎB˙Ï ÏÙpL ‰Â˜Ó26Ck ¯Á‡Â ,ÏÒÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ƒ¿∆∆»«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿««»

ÌÈ¯Lk‰ e‡ˆÓpL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰aƒ̄»»»«ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿¿«¿≈ƒ
Ïk e‡ˆiL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¬≈¿ƒ«∆≈¿»

BÎB˙a eÈ‰L ÌÈn‰27‰LÏMÓ ÔÈ·e‡M‰ e˙ÁÙÈÂ ««ƒ∆»¿¿ƒ¿¬«¿ƒƒ¿»
ÌÈÓL‚ ÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk .ÔÈbÏÀƒ≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÂÈÏÚ ‰a¯‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿»«ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»»»
e‡ˆiL Ú„iL „Ú BÏeqÙa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆¿ƒ«∆≈«∆»¿
¯˙BÈÂ ÔÈa˜ ‰MÓÁÂ Ba eÈ‰L ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ epnÓƒ∆∆¿ƒ¿»∆»«¬ƒ»«ƒ¿≈

·w‰ ÚÈ·¯Ó28ÏÒÙpL Ïk‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,29ıeÁ ≈¿ƒ«««¿…ƒ¿«ƒ«…∆ƒ¿«
Ba LiL ‰Â˜Ó ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁtÓƒ»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ»»ƒ¿∆∆≈
‰f‰ ‰Â˜n‰ ÌÚ B·¯ÚÂ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿∆«∆

el‡ ˙‡ el‡ e¯‰Ë - ÏeÒt‰30. «»ƒ¬≈∆≈

שהוא 24) כל מספיק מעיין מי הם ואם גשמים. מי של שטף
רא). סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר

בבור 25) היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון
שהמים  ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה
יחס  לפי והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו
ש"ך  וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם
המים  ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם
אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120 הכניסה
היינו  מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3
לחשבון  שני פירוש כתב [הראב"ד הבור. ממי - עשרים
מניחים  אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור
מן  השני וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי

שם]. יוסף בית ראה במקווה 26)האמה. המדובר כאן
בדין  כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש
בדין  יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם

שהיו 27)זה. המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. נפילת לפני שישה 28)במקווה היא הסאה

חמישה  מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים
משהו  עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב ורובע קבים
נמצאו  שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו
אנו  ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים
ותפסו  הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים

שנפלו 29)מקומם. והשאובים הראשונים הכשרים
שם  בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם.
אלא  ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין
אנו  בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי משערים
והם  השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים
המדובר  ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים

הכשרים]. את 30)כשקדמו מכשיר הכשר המקווה
"השקה". נקרא זה הפסול.

.ÊËÈh‰ ˙‡ ˜lÒÓ‰31ÌÈ„„ˆÏ32epnÓ eÎLÓÂ «¿«≈∆«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÌÈbÏ ‰LÏL33LÏBz ‰È‰ . ¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈»»≈

dcˆÏ ‰Â˜n‰ ÔÓ BÏÈc·‰Â B„Èa B‰Èa‚Óe ËÈh‰«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¿ƒ»
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ÔÈbÏ ‰LÏL epnÓ eÎLÓÂ34. ¿ƒ¿¿ƒ∆¿»Àƒ¬≈≈¿ƒ

המקווה.31) פני 32)שבקרקעית מעל מתבלט ממנו וחלק
למי 33)המים. מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים מפני

שאובים. נעשו לא 3440)המקווה במקווה נשארו כשלא
המקווה  מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה

שאובים. שבו המים נעשו

.ÁÒÈb35‰Ó‰a ÔÎÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰36 «ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿≈»
Ì‰ÈÏ‚¯·e Ì‰È„Èa eÙlÊÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰»∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈¿…∆»

‰lÁza ‰Â˜Ó eOÚ elÙ‡37.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈

מרובות )35 בשכונות גם אלא צבא דוקא שלאו מובן צבא.
כך. הדין וכן 36)אוכלוסים "לגיון כתוב: בתוספתא

סימן  דעה יורה בטור (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה
את  ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא),
אדם  רגלי בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים

פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים, ידיו פירוש,37)או
כל  ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא
בין  יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
רבינו  ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף
ונתנם  המים את ממש ורגליו בידיו שנטל יוסי רבי כוונת
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה,

.ËBÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó38˙BÁt ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ39¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·e‡L ƒ¿»Àƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆»≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ40ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ˙BÂ˜‰Ï41Ô‰ÈÏÚ e·¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È .42 ¿«¿¬≈∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¬≈∆

Ì‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ -43BÎB˙Ï ÏÙ . ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»

ÌÈ„iÏ epnÓ ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ44ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ∆«»«ƒ¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯Â ÌÈÓL‚ e„¯È .ÂÈÏÚ ˙BÂw‰Ï¿ƒ»»»»¿¿»ƒ¿«¬≈∆¬≈≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÔÈ¯Lk45ÔÈÏeÒÙe , ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ Ïk e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï¿ƒ»¬≈∆«∆≈¿»««ƒ»ƒƒ
˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÔÈ·e‡Lk Ôlk eOÚpL∆«¬À»ƒ¿ƒ¿…ƒ»≈≈∆∆»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



ze`ewnקסב zekld - dxdh xtq - xc` a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓƒ¿»Àƒ¿≈ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈
¯Èc46ÔÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï eÏÙÂ ƒ»¿»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ
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¯Lk - BÓÈÏL‰L ÌÈÓL‚ ÈÓ ¯Èc Ï˜LÓ47ÌLk ; ƒ¿«ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ¯B‰Ë Ck ,‰ÏÈ·ËÏ ¯B‰hL48. ∆»ƒ¿ƒ»»»¿»»»

בעלים.38) לרצון שלא ממש.39)נפלו טמאין
לא 40) וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני

(לא  בקרקע הנקווים משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו
לרצון. אלא מיטמאים אינם יוסיפו 41)בכלים) אם אפילו

המקווה  יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על
שאובים  לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
פוסלים  טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם

משנה). התערובת.42)(כסף מי במקווה 43)על כשאין
הגשמים  מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40

להקוות. צריך אינו סאה לארבעים נתבאר 44)השלימו לא
מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו
את  לעשות הועילו הלוגים ששלושת מפני נימוקו, [ואולי

לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה מפני 45)המים
כבית  אותם טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי
מהלכות  ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל

כו). הלכה אוכלין שמשקלה 46)טומאת מועטת כמות
דינר. לדין )47כמשקל זה דין בין מה להבין קשה

עליהם  להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון
שמכאן  בדוחק, מיישב משנה בכסף גשמים. מי ריבוי וצריך
שם  כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה
אותו  פוסלים לוגים משלושה פחות אין סאה, ארבעים

טמאים. הם כלל,48)ואפילו מובן בלתי זה סיום גם
לכל  כשרים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי
עלתה  ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר.

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) המקווה. את לפסול שאובים הנקראים המים יבאר

מהמים  למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא
שתי  ודין שם. וטבל לים שנפלה מים מלאה חבית ודין וכו'.
ביניהן  וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות

בכותל. ונקב

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2B‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÎÏ‰L ÔÈÏa˜Ó‰ »«≈ƒ«¿«¿ƒ∆»¿««ƒ¬≈∆
ÔÎBzÓ eÏÙpL3˙‡ ÔÈÏÒBÙe ÔÈ·e‡L el‡ È¯‰ - ∆»¿ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆

‰Ïa˜Ï eOÚiL ‡e‰Â .‰Â˜n‰4eÈ‰ elÙ‡ .ÌÈÏk «ƒ¿∆¿∆≈»¿«»»¬ƒ»≈ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿¿≈¬»ƒ¿≈¬»»

.ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ

א.2) משנה ד פרק "לתוכן".3)מקוואות ראה 4)צ"ל
הבאה. הלכה

.·ÈÏk Ïk5‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡lL6‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »¿ƒ∆…«¬»¿«»»««ƒ∆
˙BBÏÈq‰ ÔB‚k .‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡ - Ïa˜Ó7 ¿«≈≈≈∆«ƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈ·Á¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ÔÈÎLÓ ÌÈn‰L∆««ƒƒ¿»ƒ≈∆««ƒ∆≈¿»ƒ

ÚˆÓ‡a8ÔÈa ,‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ÔÈÏa˜Óe »∆¿«¿«¿ƒ≈¿ƒ∆«ƒ¿∆≈
.Ò¯Á ÏL B‡ ˙ÎzÓ ÏL eÈ‰L∆»∆«∆∆∆∆∆

לקבל.6)שם.5) אינו הכלי של צינורות,7)תשמישו
פתוחים  אינם אפילו ומשמע סתם, "סילונות" כותב רבינו
גם  כתב (וכן פוסלים אינם - חלול כקנה והם מלמעלה

ישראל'). והטעם,8)ה'תפארת זה. במקום מתעכבים ומים
היוצא. הזרם את לחזק אלא לקבלה נעשה לא זה מקום שגם

.‚˙˜M‰9ÚÏqaL10ÈÙÏ ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt dÈ‡ - «…∆∆«∆«≈»∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ
ÈÏk dÈ‡L11˙‡ ÏÒBt - ÚÏÒa B¯aÁL ÈÏk Ï·‡ . ∆≈»¿ƒ¬»¿ƒ∆ƒ¿¿∆«≈∆

„ÈÒa B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰12‰hÓlÓ ‰·w .13 «ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „v‰ ÔÓ B‡14˙ÏÒBt dÈ‡Â ,‰¯Lk - ƒ««ƒ¿∆∆«¿≈»¿≈»∆∆

‰Â˜n‰ ˙‡15. ∆«ƒ¿∆

ה.9) משנה בסלע.10)שם שהיא 11)שחקקוה מפני
ישראל', ב'תפארת [כתב כקרקע. היא הרי לקרקע, מחוברת
באדמה  אותו והשקיעו הטבעי ממקומו שנעקר סלע שאפילו

שאמרו ואחר  כמו פוסל, אינו - השוקת את בו חקקו ֿכך
"קבעו", כשר. חקקו ולבסוף שקבעו א סו, בתרא בבבא

אותו. קבע שהאדם לפני 12)משמע כלי שהיה מכיוון
כלי. מתורת לבטלו מועיל החיבור אין - החיבור

שהיא.13) כל כו.14)אפילו הלכה ג פרק למעלה נתבאר
מפני 15) כשאובים נחשבים אינם הנקובה, שבשוקת המים

דברים  ה"במה כך מפרש [הר"ש מאליהם. נשפכים שהם
צריך  הצד שמן ד, הלכה ד פרק שבתוספתא אמורים",
אינה  והתוספתא מחט, כמלוא - למטה אבל הנוד, שפופרת
גם  היא שזו ונראה אותה. מבארת אלא המשנה על חולקת

רבינו]. דעת

.„‰·¯Ú B‡ ‰ÏB„b ˙È·Á ÔB‚k ,ÏB„‚ ÈÏk Á˜Bl‰«≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»¬≈»
B¯‰ËÓ‰ ·˜ B·˜ ,‰ÏB„‚16e‰‡OÚÂ ı¯‡a BÚ·˜e ¿»¿»∆∆«¿«¬¿»»»∆«¬»»

‰Â˜Ó17¯Lk ‰Ê È¯‰ -18˜˜t Ì‡ ÔÎÂ .19·˜p‰ ˙‡ ƒ¿∆¬≈∆»≈¿≈ƒ»«∆«∆∆
ÔÈ··e „ÈÒa20ÏÒBt BÈ‡ -21BÎB˙a ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿««ƒ«ƒ¿ƒ¿

‡e‰ ÔÈ„Ú - ÒÈÒÙ‚a B‡ „ÈÒa BÓ˙Ò .¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt22Ì‡Â .‰·È B‡ ı¯‡a epÚa˜iL „Ú ≈∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿»∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ

BÎÈÏB‰23„Èq‰ ·b ÏÚÂ ı¯‡‰ ·b ÏÚ24ËÈËa Á¯Óe ƒ««»»∆¿«««ƒ≈«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ„„v‰ ÔÓ25. ƒ«¿»ƒ¬≈∆»≈

מתורת 16) שיצא מפני אותו מטהר שנטמא, בכלי כזה נקב
בכלי  הנקב שיעורי כלים, מהלכות יט בפרק (ראה כלי

סאה.17)חרס). 40 לתוכה כשם 18)נתן בו. לטבול
טומא  לענין כלי מתורת שאין שיצא שאובה, לענין גם כך ה,

שאובים. שמשתמשים 20)סתם.19)מימיו בצרורות
(ר"ש). לבנין יעילה.21)בהם אינה וגיפסיס סיד סתימת

פוסלים 22) מימיו אלא בו, לטבול שפסול רק לא פירוש,
זה  דין [לכאורה (כסףֿמשנה). שבמקווה הכשרים המים את
נקב  שהצריך הקודמת, שבהלכה בסלע שחיברו לדין סותר
בכלי  שגם משמע, שם לשונו ומסתימת הנוד, כשפופרת
הנקב  שיעור והרי המטהרו", "נקב כתב וכאן כך, הדין חרס
כלים) מהלכות יט (פרק זיתים כמוציא הוא חרס כלי לטהר
סתירה  על עמד בכסףֿמשנה הנוד. משפופרת פחות שהוא
המדובר  שם אלה. דינים שני שבין ההבדל את וביאר זו,
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‰LÏMÓ ˙BÁt BÎB˙Ï ÏÙ .Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿»ƒ¿»
BÎB˙Ï eÏÙ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ‡ÓË Ôlk elÙ‡ ,ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¬ƒÀ»¿≈ƒ¿««»»¿¿

¯Lk - BÓÈÏL‰L ÌÈÓL‚ ÈÓ ¯Èc Ï˜LÓ47ÌLk ; ƒ¿«ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ¯B‰Ë Ck ,‰ÏÈ·ËÏ ¯B‰hL48. ∆»ƒ¿ƒ»»»¿»»»

בעלים.38) לרצון שלא ממש.39)נפלו טמאין
לא 40) וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני

(לא  בקרקע הנקווים משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו
לרצון. אלא מיטמאים אינם יוסיפו 41)בכלים) אם אפילו

המקווה  יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על
שאובים  לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
פוסלים  טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם

משנה). התערובת.42)(כסף מי במקווה 43)על כשאין
הגשמים  מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40

להקוות. צריך אינו סאה לארבעים נתבאר 44)השלימו לא
מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו
את  לעשות הועילו הלוגים ששלושת מפני נימוקו, [ואולי

לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה מפני 45)המים
כבית  אותם טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי
מהלכות  ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל

כו). הלכה אוכלין שמשקלה 46)טומאת מועטת כמות
דינר. לדין )47כמשקל זה דין בין מה להבין קשה

עליהם  להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון
שמכאן  בדוחק, מיישב משנה בכסף גשמים. מי ריבוי וצריך
שם  כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה
אותו  פוסלים לוגים משלושה פחות אין סאה, ארבעים

טמאים. הם כלל,48)ואפילו מובן בלתי זה סיום גם
לכל  כשרים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי
עלתה  ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר.

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) המקווה. את לפסול שאובים הנקראים המים יבאר

מהמים  למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא
שתי  ודין שם. וטבל לים שנפלה מים מלאה חבית ודין וכו'.
ביניהן  וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות

בכותל. ונקב

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2B‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÎÏ‰L ÔÈÏa˜Ó‰ »«≈ƒ«¿«¿ƒ∆»¿««ƒ¬≈∆
ÔÎBzÓ eÏÙpL3˙‡ ÔÈÏÒBÙe ÔÈ·e‡L el‡ È¯‰ - ∆»¿ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆

‰Ïa˜Ï eOÚiL ‡e‰Â .‰Â˜n‰4eÈ‰ elÙ‡ .ÌÈÏk «ƒ¿∆¿∆≈»¿«»»¬ƒ»≈ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿¿≈¬»ƒ¿≈¬»»

.ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ

א.2) משנה ד פרק "לתוכן".3)מקוואות ראה 4)צ"ל
הבאה. הלכה

.·ÈÏk Ïk5‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡lL6‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »¿ƒ∆…«¬»¿«»»««ƒ∆
˙BBÏÈq‰ ÔB‚k .‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡ - Ïa˜Ó7 ¿«≈≈≈∆«ƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈ·Á¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ÔÈÎLÓ ÌÈn‰L∆««ƒƒ¿»ƒ≈∆««ƒ∆≈¿»ƒ

ÚˆÓ‡a8ÔÈa ,‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ÔÈÏa˜Óe »∆¿«¿«¿ƒ≈¿ƒ∆«ƒ¿∆≈
.Ò¯Á ÏL B‡ ˙ÎzÓ ÏL eÈ‰L∆»∆«∆∆∆∆∆

לקבל.6)שם.5) אינו הכלי של צינורות,7)תשמישו
פתוחים  אינם אפילו ומשמע סתם, "סילונות" כותב רבינו
גם  כתב (וכן פוסלים אינם - חלול כקנה והם מלמעלה

ישראל'). והטעם,8)ה'תפארת זה. במקום מתעכבים ומים
היוצא. הזרם את לחזק אלא לקבלה נעשה לא זה מקום שגם

.‚˙˜M‰9ÚÏqaL10ÈÙÏ ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt dÈ‡ - «…∆∆«∆«≈»∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ
ÈÏk dÈ‡L11˙‡ ÏÒBt - ÚÏÒa B¯aÁL ÈÏk Ï·‡ . ∆≈»¿ƒ¬»¿ƒ∆ƒ¿¿∆«≈∆

„ÈÒa B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰12‰hÓlÓ ‰·w .13 «ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „v‰ ÔÓ B‡14˙ÏÒBt dÈ‡Â ,‰¯Lk - ƒ««ƒ¿∆∆«¿≈»¿≈»∆∆

‰Â˜n‰ ˙‡15. ∆«ƒ¿∆

ה.9) משנה בסלע.10)שם שהיא 11)שחקקוה מפני
ישראל', ב'תפארת [כתב כקרקע. היא הרי לקרקע, מחוברת
באדמה  אותו והשקיעו הטבעי ממקומו שנעקר סלע שאפילו

שאמרו ואחר  כמו פוסל, אינו - השוקת את בו חקקו ֿכך
"קבעו", כשר. חקקו ולבסוף שקבעו א סו, בתרא בבבא

אותו. קבע שהאדם לפני 12)משמע כלי שהיה מכיוון
כלי. מתורת לבטלו מועיל החיבור אין - החיבור

שהיא.13) כל כו.14)אפילו הלכה ג פרק למעלה נתבאר
מפני 15) כשאובים נחשבים אינם הנקובה, שבשוקת המים

דברים  ה"במה כך מפרש [הר"ש מאליהם. נשפכים שהם
צריך  הצד שמן ד, הלכה ד פרק שבתוספתא אמורים",
אינה  והתוספתא מחט, כמלוא - למטה אבל הנוד, שפופרת
גם  היא שזו ונראה אותה. מבארת אלא המשנה על חולקת

רבינו]. דעת

.„‰·¯Ú B‡ ‰ÏB„b ˙È·Á ÔB‚k ,ÏB„‚ ÈÏk Á˜Bl‰«≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»¬≈»
B¯‰ËÓ‰ ·˜ B·˜ ,‰ÏB„‚16e‰‡OÚÂ ı¯‡a BÚ·˜e ¿»¿»∆∆«¿«¬¿»»»∆«¬»»

‰Â˜Ó17¯Lk ‰Ê È¯‰ -18˜˜t Ì‡ ÔÎÂ .19·˜p‰ ˙‡ ƒ¿∆¬≈∆»≈¿≈ƒ»«∆«∆∆
ÔÈ··e „ÈÒa20ÏÒBt BÈ‡ -21BÎB˙a ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿««ƒ«ƒ¿ƒ¿

‡e‰ ÔÈ„Ú - ÒÈÒÙ‚a B‡ „ÈÒa BÓ˙Ò .¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt22Ì‡Â .‰·È B‡ ı¯‡a epÚa˜iL „Ú ≈∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿»∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ

BÎÈÏB‰23„Èq‰ ·b ÏÚÂ ı¯‡‰ ·b ÏÚ24ËÈËa Á¯Óe ƒ««»»∆¿«««ƒ≈«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ„„v‰ ÔÓ25. ƒ«¿»ƒ¬≈∆»≈

מתורת 16) שיצא מפני אותו מטהר שנטמא, בכלי כזה נקב
בכלי  הנקב שיעורי כלים, מהלכות יט בפרק (ראה כלי

סאה.17)חרס). 40 לתוכה כשם 18)נתן בו. לטבול
טומא  לענין כלי מתורת שאין שיצא שאובה, לענין גם כך ה,

שאובים. שמשתמשים 20)סתם.19)מימיו בצרורות
(ר"ש). לבנין יעילה.21)בהם אינה וגיפסיס סיד סתימת

פוסלים 22) מימיו אלא בו, לטבול שפסול רק לא פירוש,
זה  דין [לכאורה (כסףֿמשנה). שבמקווה הכשרים המים את
נקב  שהצריך הקודמת, שבהלכה בסלע שחיברו לדין סותר
בכלי  שגם משמע, שם לשונו ומסתימת הנוד, כשפופרת
הנקב  שיעור והרי המטהרו", "נקב כתב וכאן כך, הדין חרס
כלים) מהלכות יט (פרק זיתים כמוציא הוא חרס כלי לטהר
סתירה  על עמד בכסףֿמשנה הנוד. משפופרת פחות שהוא
המדובר  שם אלה. דינים שני שבין ההבדל את וביאר זו,
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אלא  שלימותו מידי יוצא ואינו לקרקע שחיברו שלם בכלי
חיבורו, לפני שניקב בכלי המדובר כאן אבל כדול, בנקב
בתוספתא  זו הלכה מקור המטהרו]. שיעור מספיק ולפיכך
נקוב  היה אם לכרכים, מים המחליק "קסטלין שם:
פוסל... לאו ואם המקווה, את פוסל אינו הנוד כשפופרת
לטהרה, ברומי הוריתי זו הלכה יוסי בר' אליעזר ר' אמר
רבינו  ומפרש הורית". יפה לי אמרו חבירי אצל וכשבאתי
כרכים  שבני חרס, של מאוד גדול כלי הוא ש"קסטלין"
הכלי  באותו מתקבצים והם המים, מוצא במקום מניחים
כר' שהלכה רבינו וסובר לכרך. המים את מעבירים וממנו
שאמר  מה ומפרש חביריו, לו שהודו יוסי בר' אליעזר
בו  לטבול להכשירו שהורה הכוונה לטהרה" ברומי "הוריתי
לקמן  ראה (כסףֿמשנה. מטומאה המטהר כשיערו ניקב אם

ומגדל). תיבה שידה דין ח הושיבו.23)הלכה בתוספתא:
הסיד.24) ע"ג או משמיענו 25)פירוש, בו. לטבול

מירח  אלא סביבו בנה לא וגם בקרקע, השקיעו לא שאפילו
שבידינו  [בתוספתא לקרקע. כמחובר דינו - הצדדים מן
(כסףֿ כאן כדבריו גורס ורבינו שמירחו", "או כתוב:

משנה)].

.‰ÁÈpn‰26ÔÈÎLÓ ÌÈn‰ È¯‰Â ¯Bpv‰ ˙Áz ‡Ï·Ë ««ƒ««¿»«««ƒ«¬≈««ƒƒ¿»ƒ
ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡ :‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‡Ï·h‰ ÏÚ27 «««¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆ƒ»»««¿»…∆

dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt BÊ È¯‰ -¬≈∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ»≈»
dÙ˜Ê .˙ÏÒBt28ÏÚ Û‡ ,dÁÈ„‰Ï È„k ¯Bpv‰ ˙Áz ∆∆¿»»«««ƒ¿≈«¬ƒ»««

d‡OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙ÏÒBt dÈ‡ - ÔÙc dÏ LiL Ètƒ∆≈»…∆≈»∆∆∆¬≈…¬»»
Ïa˜Ï29. ¿«≈

ב.26) ד, פרק מקוואות צדדים 27)משנה ארבעה כל
צידה.28)(ר"ש). שתוכל 29)על באופן העמידה לא

אינם  המים שאם אומר, למשנתנו בפירושו [הרא"ש לקבל.
מפני  ולא נפסלו, - הטבלא בלי למקווה להגיע יכולים
פירוש, בטהרה. הוויה צריכה שמקווה מפני אלא שאובה,
טומאה]. המקבלים כלים באמצעות שלא להתהוות צריכה

.ÂËËBÁ‰30¯Bpˆa31˙B¯B¯v‰ Ba Ïa˜Ï ÌB˜Ó «≈¿ƒ»¿«≈«¿
‰È‰ Ì‡ :ÌÈn‰ ÌÚ e„¯È ‡lL È„k ÌÈna ÔÈÏbÏb˙n‰«ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿≈∆…≈¿ƒ««ƒƒ»»
È¯‰L ,ÏÒBt - ‡e‰L Ïk Ba ¯ÙÁÂ ıÚ ÏL ¯Bpv‰«ƒ∆≈¿»«»∆≈∆¬≈
‰OÚpL ÈÏk CBzÓ ÔÈ‡a ÔÈ„¯BiL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆«¬»

‰Ïa˜Ï32Ba ˜˜ÁL ¯Á‡ BÚ·wL elÙ‡Â .33ÏÈ‡B‰ , ¿«»»«¬ƒ∆¿»««∆»«ƒ
BÚ·˜ Ì‡ Ï·‡ .LeÏz ‰È‰Lk ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Â¿»»»»«¿ƒ¿∆»»»¬»ƒ¿»

ÏÒBt BÈ‡ - Ïea˜ ˙Èa Ba ˜˜Á Ck ¯Á‡Â Ú˜¯wa34. ««¿«¿««»»«≈ƒ≈≈
‰È‰iL „Ú ÏÒBt BÈ‡ - Ò¯Á ÏL ¯Bpˆ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆∆∆≈≈«∆ƒ¿∆

˙ÈÚÈ·¯ Ïa˜Ï È„k ˜˜Áa35‡lÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ . «¬»¿≈¿«≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈÏÁÏÁ˙n‰ ˙B¯B¯ˆ ¯BpvaL ˜e˜Á‰ ÌB˜n‰«»∆»∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¬ƒ

BÎB˙a36CB˙Ï „¯È .Ìe˙Òk BÈ‡Â BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ¿¬≈¿ƒ¿≈¿»»«¿
LaÎÂ eÓ˙Òe ˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ˜˜ÁL ÌB˜n‰37- «»∆»«»»¿¿»¿ƒ¿«

.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ג.30) משנה העתיק 31)שם (בתרגום אותו שקבע לפני
דיהרנבורג: של ותרגומו טעות. נפלה במשנה, רבינו לפירוש

הנכון). הוא שיקבעהו" קודם בו החטיטה 32)"וחקק
(תפארת  לקבל עשוי כלי הצינור כל את עושה הזו, הקטנה

שם). כלי 33)ישראל שנעשה מכיוון ב. סה, בתרא בבא
מתורת  לבטלו מועילה הקביעה אין בקרקע, קביעתו לפני

חרס 35)שם.34)כלי. כלי שברי של השיעור כפי
הי"ג). פי"ח כלים הלכות (ראה סאה עד המחזיקים

שאינם 36) מפני החטיטה את לגמרי סתמו לא פירוש,
ביניהם. נכנסים והמים ונסתמה 37)מהודקים, נתהדקו

לתוכה. מחלחלים מים ואין לגמרי, הגומא

.Ê‚BÙq‰38ÈÏc‰Â39ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a eÈ‰L «¿¿«¿ƒ∆»»∆¿∆Àƒ«ƒ
‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆…»¿∆»

Ba eÏÙpL ÈÏk ‡Ï ,eÏÙpL ÔÈbÏ ˙LÏL40ÌÈÓ ¿∆Àƒ∆»¿…¿ƒ∆»¿«ƒ
.ÔÈ·e‡L¿ƒ

ד.38) משנה ו פרק צר 39)שם שפיו בדלי המדובר
בהם. נוגעים אלא המקווה במי מימיו נתערבו ולא מאוד,
לקמן  (ראה למקווה נשפכים מימיו אין מים מלא ספוג וכן

סגוס). דין הי"ב ובו".40)פ"ח "שנפל שצ"ל נראה

.Á‰cM‰41ÌiaL ‰·z‰Â42‡l‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - «ƒ»¿«≈»∆«»≈«¿ƒƒ»∆∆»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ÌÈ·e˜ eÈ‰ Ôk Ì‡43˜O ‰È‰ Ì‡Â . ƒ≈»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ»»«

Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰t˜ B‡44‰t˜ B‡ ˜O ÁÈpn‰ ÔÎÂ . À»«¿ƒƒ»∆¿≈««ƒ««À»
˙‡ ÔÈÏÒBt Ô‰Ó ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ¯Bpv‰ ˙Áz«««ƒ≈««ƒ«ƒ¿»ƒ≈∆¿ƒ∆

‰Â˜n‰45. «ƒ¿∆

ה.41) משנה מאוד.42)שם גדולים בכלים המדובר
גב 43) ד בהלכה השיעור למעלה רבינו קבע חרס, כלי י

בכלי  אבל הנוד. משפופרת פחות שהוא טמא כלי המטהר
כמוציא  - מאוד גדול הוא המטהר והשיעור הואיל עץ,
שיעור  מספיק ב), הלכה ו פרק כלים (הלכות רימון
ד). הלכה למעלה (כסףֿמשנה טבילה לענין הנוד כשפופרת

שבהם 44) המים נחשבים גסים, נקבים מלאים שהם מפני
הנוד. כשפופרת נקב בכל שאין אע"פ למקווה, כמחוברים

ג).45) הלכה ה פרק למעלה (ראה נימוק מאותו

.Ë‡¯ËÒb46d˙ÙOe ‰Â˜n‰ CB˙a ‡È‰L ‰‡ÓË ƒ¿¿»¿≈»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿»»
ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ47ÌÈÏk‰ da ÏÈaË‰Â48e¯‰Ë -49 ¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ»¬

Ô˙‡ÓhÓ50Ô‰L „Ú ÌÈn‰ ÔÓ Ì‰Èa‚iLk Ï·‡ ; ƒÀ¿»»¬»¿∆«¿ƒ≈ƒ««ƒ«∆≈
¯ÈÂ‡a51‡¯ËÒb‰52¯ÈÂ‡Ó Ôab ÏÚL ÌÈn‰ ‡nË˙Ó «¬ƒ«ƒ¿¿»ƒ¿«≈««ƒ∆««»≈¬ƒ

Ô˙B‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ‡¯ËÒb‰53ÔÈÚÓ ÔÎÂ .54‡ˆBi‰ «ƒ¿¿»¿≈¿«≈»¿≈«¿»«≈
¯epz‰ ˙ÁzÓ55„¯ÈÂ ‡Óh‰56‡e‰ - BÎB˙a Ï·ËÂ ƒ«««««»≈¿»«¿»«¿

¯B‰Ë57¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ó ˙B‡ÓË ÂÈ„ÈÂ58Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »¿»»¿≈≈¬ƒ««∆»ƒ≈
Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÈ‰ÂÈ„È Ìe¯k ¯epz‰ Ô59‡ˆÓpL , »««ƒ¿«¿»ƒ««¿»»∆ƒ¿»

Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L .¯epz‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È - Ï·hLk¿∆»«»»¿«¿»ƒ««∆≈¿≈∆∆
‰Â˜Óa ÔÈ¯‰Ë˙Ó60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿

שבור.46) חרס חרס 47)כלי (כלי מהפגימות חלק אבל
פגימות) כמה בו יש אלא שוה השבר מקום אין שנשבר,
דרך  הגיסטרא לתוך שנכנסים המקווה מי שטח תחת נמצא

טמאים.48)הפגימות. שהמים 49)כלים מפני
המקווה. למי מחוברים שהיתה 50)שבגיסטרא מהטומאה

הטבילה. לפני המים.51)עליהם מן הבולט בחלק
אינם 52) הכלים גבי שעל מים מאווירו. מטמא חרס שכלי

למקווה. כמחוברים גזרו 53)נחשבים שהרי הכלים, את
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שיצאו  בטבילתם והרויח הכלים. את שיטמאו המשקין על
טומאת  וקיבלו שמש, הערב שצריכה חמורה יותר מטומאה

שמש. הערב צריכה שאינה דרבנן שם.54)משקין
גדולה 55) קדירה כעין היו, חרס של שבתקופתם, תנורים

ומחברים  הקרקע על אותם מעמידים והיו שוליים, לה שאין
טמא.56)בטיט. מלא 57)אדם אינו כשהתנור ואפילו

חרס. כלי מאוויר מתטמא אינו שאדם גזרו 58)מים,
הלכות  ראה חרס. כלי מאוויר מתטמאות שידיים חכמים
משמונהֿ היא זו גזירה א. הלכה ח פרק הטומאות אבות
(שבת  ביתֿהלל על ביתֿשמאי כשרבו שגזרו דברים עשר

ב). יימצאו 59)יג, המטהרים, המים מן ידיו וכשיוציא
הטמא. התנור מאוויר התנור 60)למעלה נשאר ולפיכך

בהם. הנטבל את מטהרים שבו שהמים אףֿעלֿפי בטומאתו,
כאן 61) הצריך [ולמה ג. הלכה כלים מהלכות א בפרק

ידיו כרום מים ‰˙Â¯שיהיו ÔÓ ‰ÏÚÓÏ בדין ולמעלה ,
מגיעים  אינם כשהמים אלא מתטמאים הכלים אין גיסטרא
הגיסטרא  באוויר שהם "עד אמר: שהרי הגיסטרא, לשפת
באווירה  אינם שאם ומשמע גבן", שעל המים מתטמאים
את  מבאר למשנתנו בפירושו הרא"ש מתטמאים? אינם
מאוויר  מתטמאים אינם וכלים בכלים, המדובר שם ההבדל,
שעליהם  המים עלֿידי באה טומאתם ואםֿכן חרס, כלי
מגזירת  כלים מטמאים ומשקין הגיסטרא, באוויר שנטמאו
שעל  המים הרי המים, בתוך שהכלי זמן כל אולם חכמים,
כשהגביה  אלא בהשקה, ומתטהרים למקווה מחוברים גבו
שעה  ובאותה מהמקווה, גביו שעל המים ונפרדו הכלי את
שהן  בידים מהֿשאיןֿכן נטמאו. – הגיסטרא באוויר הם
צריך  התנור, מאוויר מתטמאים - המים תיווך בלי - עצמן
וכשחלק  טבילה, ללא זה באוויר מהם שהוא כל יימצא שלא
היד  של התחתון החלק הרי המים, מן למעלה הוא מידיו
שהוא  אףֿעלֿפי טבילה, ללא הטמא הכלי באוויר נמצא

לחצאין]. טבילה שאין במים,

.È˙È·Á62ÌÈÓ ‰‡ÏÓ63ÌiÏ elÙ‡ ,ÌiÏ ‰ÏÙpL »ƒ¿≈»«ƒ∆»¿»«»¬ƒ«»
ÌL Ï·Bh‰ - ÏB„b‰64È‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï «»«≈»…»¿»¿ƒ»ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏLÏ ¯LÙ‡„Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰È ‡lL65¯kÎÂ . ∆¿»ƒ¿»Àƒ∆…ƒ¿¿»∆»¿ƒ»

ÌLÏ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL66ÔÈ·e‡M‰ ÌÈna ‡ÓË -67, ∆¿»∆»«¿»ƒ¿»««ƒ«¿ƒ
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯‰p‰ Ï·‡ .ÌL ÔÈ„ÓBÚ ÌÈn‰ È¯‰L∆¬≈««ƒ¿ƒ»¬»«¿»¿«≈»∆

.ÌL Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈÎLÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆≈»

א.62) ד, מפרש 64)שאובים.63)מכות שרבינו נראה
של  [מלשונו הבאה). ההערה (ראה החבית בתוך שטבל
כן]. משמע לא אפשר" "אי הגירסא שמחק שם, רש"י

בוודאי 65) אבל הים, מי גם שם שנתערבו אמנם ברור
למעלה  שאמרנו ומה אחד. במקום לוגים שלושה נשארו
שאובים  מים היום כל שפך שאפילו ו), הלכה ד (פרק
ונתערבו  כששפך דוקא היינו פסלוהו, לא כשר למקווה
במקומם  עומדים השאובים כאן אבל המקווה, במי המים
אנו) (חוששים "חיישינן" גורס: שם [רש"י (כסףֿמשנה).
המים  שנשפכו מפרש שהוא ומכאן אפשר", "אי במקום
רבינו  אבל הים. בתוך החבית שנשברה כגון אחד, במקום
בתוך  בטבל שהמדובר להניח יש ולפיכך אפשר", "אי גורס

הטמא.66)החבית]. טבילת מנגיעת 67)אחר שנטמאו

מ  תרומה של בכיכר השלמות). (ראה הטמא שמיענו האדם
בטומאתו, נשאר עליו טומאה שחזקת האדם רק לא רבותא,
שם). (גמרא נטמאה - טהרה בחזקת שהיא התרומה גם אלא

.‡ÈÔÈ·e‡L ÌÈÓ68Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰ „ˆa eÈ‰L «ƒ¿ƒ∆»¿««ƒ¿∆««ƒ
ÔÈÚ‚B ÌÈn‰L69e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜n‰ ÈÓa70ÈtÓ , ∆««ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿∆…¿»ƒ¿≈

ÚˆÓ‡a ÔÈ·e‡M‰ eÈ‰ .‰Â˜ÓÏ CeÓÒ ‰Â˜Ók Ô‰L71 ∆≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿∆»«¿ƒ»∆¿«
.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

י.68) משנה ו פרק במי 69)מקוואות מתערבים אינם אבל
סאה 70)המקווה. 40 שהיו לפני שנגעו אףֿעלֿפי
גביהם.71)במקווה. על נמשכים למקווה המגיעים והמים

שם: שנינו שבמשנתנו. אביק דין שזהו מבאר, בכסףֿמשנה
פוסל". אינו הצד מן פוסל, באמצע שבמרחץ, "האביק
כעין  הוא שאביק המשנה, את מפרש ישראל' ב'תפארת
נקובה, והיא המקווה בקרקעית שקועה מתכת של קערה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה הנקב את וסותמים
ואחרֿכך  יוצאים, והמים המגופה את מסירים שבמקווה
שהמים  מובן אחרים. כשרים מים וממשיכים סותמים
במקווה  שהיו לפני האביק לתוך נופלים למקווה הנכנסים
למקווה  המגיעים המים וכל שאובים, ונעשו סאה ארבעים
אינם  שאובים שמים ואע"פ ונפסלו, - האביק שנתמלא אחר
פוסלים  שלנו בנידון - סאה ארבעים בו שיש מקווה פוסלים
ה), הלכה סוף פ"ה למעלה (ראה הכשרים לפני שבאו מפני
מקווה  בצד כשר כמקווה זה הרי הצד מן כשהאביק אבל
שבגיסטרא  מפני ט, שבהלכה לגיסטרא דומה זה ואין פסול.
ולא  למקווה, מחוברים כשהם המקווה מי לתוכה הגיעו
שבאביק  המים הוכשרו לא ולמה שאובים. מעולם נעשו
בהם  מועילה בכלים הנמצאים שמים מפני השקה? עלֿידי
להכשירם  לא אבל בלבד, מטומאתם לטהרם רק השקה

ב).לטביל  אות יכין בפ"ה, ישראל' ה'תפארת כתב (וכן ה
נגד  הצד מן באביק מאיר כר' פסק שרבינו יוצא, זה מפירוש
בניגוד  יחיד דעת העדיף למה נתבאר ולא חכמים. דעת
"והלכה  בפירוש כתב למשנה ובפירושו מקום. בכל למקובל
והדברים  כתנאֿקמא. שפסק מבאר, [בכסףֿמשנה כחכמים".

מאיר"]. ר' "דברי בפירוש כתוב במשנה שהרי מפליאים,

.·ÈÈzL72˙BÎ¯a73Ï˙ÎÂ BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿≈¿«¿»ƒ¿…∆
Ô‰ÈÈa74ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰Â , ≈≈∆¿»∆¿»¿≈»«ƒ¿≈ƒ

ÔÈaL Ï˙ka ·˜Â ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BzÁz‰Â¿««¿»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆«…∆∆≈
·˜p‰ „‚k LÈ Ì‡ ,‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰75‰LÏL »∆¿»««¿»ƒ≈¿∆∆«∆∆¿»

ÈtÓ ;‰BÈÏÚ‰ ‰ÏÒÙ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¿ƒƒ¿¿»»∆¿»ƒ¿≈
‡Ï ,‰BÈÏÚ‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ el‡k ·˜p‰L∆«∆∆¿ƒ¿∆¿«»∆¿»…

dcˆa76. ¿ƒ»

מי"א.72) וכשירות 73)שם לקרקע, מחוברות  אבמטיות
בהן. והאחת 74)לטבול זו, בצד זו עומדות הבריכות

גבוה. יותר (רבינו 75)במקום הנקב שבחלול פירוש,
למשנה). וכלֿשכן 76)בפירושו הקודמת. ההלכה ראה

כשרים. ובתחתונה שאובים בעליונה אם

.‚È‰nk77Ïk‰ ?ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ‰È‰ÈÂ ·˜pa ‰È‰È «»ƒ¿∆«∆∆¿ƒ¿∆¿»Àƒ«…
ÌÈÚa¯‡ ‰BzÁz‰ ‰Î¯a‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰Î¯a‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ»¿»«¿≈»««¿»«¿»ƒ
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שיצאו  בטבילתם והרויח הכלים. את שיטמאו המשקין על
טומאת  וקיבלו שמש, הערב שצריכה חמורה יותר מטומאה

שמש. הערב צריכה שאינה דרבנן שם.54)משקין
גדולה 55) קדירה כעין היו, חרס של שבתקופתם, תנורים

ומחברים  הקרקע על אותם מעמידים והיו שוליים, לה שאין
טמא.56)בטיט. מלא 57)אדם אינו כשהתנור ואפילו

חרס. כלי מאוויר מתטמא אינו שאדם גזרו 58)מים,
הלכות  ראה חרס. כלי מאוויר מתטמאות שידיים חכמים
משמונהֿ היא זו גזירה א. הלכה ח פרק הטומאות אבות
(שבת  ביתֿהלל על ביתֿשמאי כשרבו שגזרו דברים עשר

ב). יימצאו 59)יג, המטהרים, המים מן ידיו וכשיוציא
הטמא. התנור מאוויר התנור 60)למעלה נשאר ולפיכך

בהם. הנטבל את מטהרים שבו שהמים אףֿעלֿפי בטומאתו,
כאן 61) הצריך [ולמה ג. הלכה כלים מהלכות א בפרק

ידיו כרום מים ‰˙Â¯שיהיו ÔÓ ‰ÏÚÓÏ בדין ולמעלה ,
מגיעים  אינם כשהמים אלא מתטמאים הכלים אין גיסטרא
הגיסטרא  באוויר שהם "עד אמר: שהרי הגיסטרא, לשפת
באווירה  אינם שאם ומשמע גבן", שעל המים מתטמאים
את  מבאר למשנתנו בפירושו הרא"ש מתטמאים? אינם
מאוויר  מתטמאים אינם וכלים בכלים, המדובר שם ההבדל,
שעליהם  המים עלֿידי באה טומאתם ואםֿכן חרס, כלי
מגזירת  כלים מטמאים ומשקין הגיסטרא, באוויר שנטמאו
שעל  המים הרי המים, בתוך שהכלי זמן כל אולם חכמים,
כשהגביה  אלא בהשקה, ומתטהרים למקווה מחוברים גבו
שעה  ובאותה מהמקווה, גביו שעל המים ונפרדו הכלי את
שהן  בידים מהֿשאיןֿכן נטמאו. – הגיסטרא באוויר הם
צריך  התנור, מאוויר מתטמאים - המים תיווך בלי - עצמן
וכשחלק  טבילה, ללא זה באוויר מהם שהוא כל יימצא שלא
היד  של התחתון החלק הרי המים, מן למעלה הוא מידיו
שהוא  אףֿעלֿפי טבילה, ללא הטמא הכלי באוויר נמצא

לחצאין]. טבילה שאין במים,

.È˙È·Á62ÌÈÓ ‰‡ÏÓ63ÌiÏ elÙ‡ ,ÌiÏ ‰ÏÙpL »ƒ¿≈»«ƒ∆»¿»«»¬ƒ«»
ÌL Ï·Bh‰ - ÏB„b‰64È‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï «»«≈»…»¿»¿ƒ»ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏLÏ ¯LÙ‡„Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰È ‡lL65¯kÎÂ . ∆¿»ƒ¿»Àƒ∆…ƒ¿¿»∆»¿ƒ»

ÌLÏ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL66ÔÈ·e‡M‰ ÌÈna ‡ÓË -67, ∆¿»∆»«¿»ƒ¿»««ƒ«¿ƒ
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯‰p‰ Ï·‡ .ÌL ÔÈ„ÓBÚ ÌÈn‰ È¯‰L∆¬≈««ƒ¿ƒ»¬»«¿»¿«≈»∆

.ÌL Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈÎLÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆≈»

א.62) ד, מפרש 64)שאובים.63)מכות שרבינו נראה
של  [מלשונו הבאה). ההערה (ראה החבית בתוך שטבל
כן]. משמע לא אפשר" "אי הגירסא שמחק שם, רש"י

בוודאי 65) אבל הים, מי גם שם שנתערבו אמנם ברור
למעלה  שאמרנו ומה אחד. במקום לוגים שלושה נשארו
שאובים  מים היום כל שפך שאפילו ו), הלכה ד (פרק
ונתערבו  כששפך דוקא היינו פסלוהו, לא כשר למקווה
במקומם  עומדים השאובים כאן אבל המקווה, במי המים
אנו) (חוששים "חיישינן" גורס: שם [רש"י (כסףֿמשנה).
המים  שנשפכו מפרש שהוא ומכאן אפשר", "אי במקום
רבינו  אבל הים. בתוך החבית שנשברה כגון אחד, במקום
בתוך  בטבל שהמדובר להניח יש ולפיכך אפשר", "אי גורס

הטמא.66)החבית]. טבילת מנגיעת 67)אחר שנטמאו

מ  תרומה של בכיכר השלמות). (ראה הטמא שמיענו האדם
בטומאתו, נשאר עליו טומאה שחזקת האדם רק לא רבותא,
שם). (גמרא נטמאה - טהרה בחזקת שהיא התרומה גם אלא

.‡ÈÔÈ·e‡L ÌÈÓ68Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰ „ˆa eÈ‰L «ƒ¿ƒ∆»¿««ƒ¿∆««ƒ
ÔÈÚ‚B ÌÈn‰L69e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜n‰ ÈÓa70ÈtÓ , ∆««ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿∆…¿»ƒ¿≈

ÚˆÓ‡a ÔÈ·e‡M‰ eÈ‰ .‰Â˜ÓÏ CeÓÒ ‰Â˜Ók Ô‰L71 ∆≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿∆»«¿ƒ»∆¿«
.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

י.68) משנה ו פרק במי 69)מקוואות מתערבים אינם אבל
סאה 70)המקווה. 40 שהיו לפני שנגעו אףֿעלֿפי
גביהם.71)במקווה. על נמשכים למקווה המגיעים והמים

שם: שנינו שבמשנתנו. אביק דין שזהו מבאר, בכסףֿמשנה
פוסל". אינו הצד מן פוסל, באמצע שבמרחץ, "האביק
כעין  הוא שאביק המשנה, את מפרש ישראל' ב'תפארת
נקובה, והיא המקווה בקרקעית שקועה מתכת של קערה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה הנקב את וסותמים
ואחרֿכך  יוצאים, והמים המגופה את מסירים שבמקווה
שהמים  מובן אחרים. כשרים מים וממשיכים סותמים
במקווה  שהיו לפני האביק לתוך נופלים למקווה הנכנסים
למקווה  המגיעים המים וכל שאובים, ונעשו סאה ארבעים
אינם  שאובים שמים ואע"פ ונפסלו, - האביק שנתמלא אחר
פוסלים  שלנו בנידון - סאה ארבעים בו שיש מקווה פוסלים
ה), הלכה סוף פ"ה למעלה (ראה הכשרים לפני שבאו מפני
מקווה  בצד כשר כמקווה זה הרי הצד מן כשהאביק אבל
שבגיסטרא  מפני ט, שבהלכה לגיסטרא דומה זה ואין פסול.
ולא  למקווה, מחוברים כשהם המקווה מי לתוכה הגיעו
שבאביק  המים הוכשרו לא ולמה שאובים. מעולם נעשו
בהם  מועילה בכלים הנמצאים שמים מפני השקה? עלֿידי
להכשירם  לא אבל בלבד, מטומאתם לטהרם רק השקה

ב).לטביל  אות יכין בפ"ה, ישראל' ה'תפארת כתב (וכן ה
נגד  הצד מן באביק מאיר כר' פסק שרבינו יוצא, זה מפירוש
בניגוד  יחיד דעת העדיף למה נתבאר ולא חכמים. דעת
"והלכה  בפירוש כתב למשנה ובפירושו מקום. בכל למקובל
והדברים  כתנאֿקמא. שפסק מבאר, [בכסףֿמשנה כחכמים".

מאיר"]. ר' "דברי בפירוש כתוב במשנה שהרי מפליאים,

.·ÈÈzL72˙BÎ¯a73Ï˙ÎÂ BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿≈¿«¿»ƒ¿…∆
Ô‰ÈÈa74ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰Â , ≈≈∆¿»∆¿»¿≈»«ƒ¿≈ƒ

ÔÈaL Ï˙ka ·˜Â ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BzÁz‰Â¿««¿»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆«…∆∆≈
·˜p‰ „‚k LÈ Ì‡ ,‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰75‰LÏL »∆¿»««¿»ƒ≈¿∆∆«∆∆¿»

ÈtÓ ;‰BÈÏÚ‰ ‰ÏÒÙ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¿ƒƒ¿¿»»∆¿»ƒ¿≈
‡Ï ,‰BÈÏÚ‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ el‡k ·˜p‰L∆«∆∆¿ƒ¿∆¿«»∆¿»…

dcˆa76. ¿ƒ»

מי"א.72) וכשירות 73)שם לקרקע, מחוברות  אבמטיות
בהן. והאחת 74)לטבול זו, בצד זו עומדות הבריכות

גבוה. יותר (רבינו 75)במקום הנקב שבחלול פירוש,
למשנה). וכלֿשכן 76)בפירושו הקודמת. ההלכה ראה

כשרים. ובתחתונה שאובים בעליונה אם

.‚È‰nk77Ïk‰ ?ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ‰È‰ÈÂ ·˜pa ‰È‰È «»ƒ¿∆«∆∆¿ƒ¿∆¿»Àƒ«…
ÌÈÚa¯‡ ‰BzÁz‰ ‰Î¯a‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰Î¯a‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ»¿»«¿≈»««¿»«¿»ƒ
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ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B‡Ó LÏMÓ „Á‡ ·˜p‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ‰‡Ò¿»»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ‰˙È‰ ;‰Î¯aÏ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿≈»»¿»∆¿ƒ¿»»ƒƒ¿

·LÁÂ ‡ˆÂ .‰Î¯aÏ ÌÈMLÂ ‰‡nÓ „Á‡ ·˜p‰78ÈÙÏ «∆∆∆»ƒ≈»¿ƒƒ«¿≈»¿≈«¬…¿ƒ
,ÔÈa˜ ‰ML ‰‡q‰L ,‰Ê ÔBaLÁ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ ·w‰Â ∆¿∆∆«¿»ƒ»«ƒ¿«««¿»»Àƒ
ÌÈˆÈa LL ‚l‰Â79. ¿«…≈≈ƒ

לוגים,78)שם.77) 24 = בסאה פשוט: הוא החשבון
אחד  הם לוגים ששלושה נמצא לוג, 960 = סאה וארבעים
סאה. בעשרים 160 מן אחד או סאה, בארבעים 320 מן

ענין 79) כל לזה ואין הלוג, שיעור רבינו מוסר דרךֿאגב
בו. עוסקים שאנו לדין מיוחד

.„È˙B‡Â˜Ó ‰LÏL80Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ,‰Ê „ˆa ‰Ê ¿»ƒ¿»∆¿«∆¿»∆»≈∆
,„v‰ ÔÓ ·e‡L Ô‰Ó „Á‡Â ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»≈∆»ƒ««

eÏ·ËÂ ‰LÏL e„¯ÈÂ81ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,ÔzLÏL82 ¿»¿¿»¿»¿¿»¿»¿∆∆¿««ƒ
ÌÈ¯Lk ˙B‡Â˜n‰ - ‰ÏÚÓÏÓ e·¯Ú˙Â ÔlkÓ83 ƒÀ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿≈ƒ

ÌÈML Ïk‰ ‰OÚ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏ·Bh‰Â¿«¿ƒ¿ƒ∆¬≈«¬»«…ƒƒ
ÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ¯Lk ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó ,‰‡Ò¿»≈∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆¿«∆¿≈
ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÈÏÒBt ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

‰‡Ò84e„¯ÈÂ ÚˆÓ‡a ·e‡M‰ ‰È‰ .e¯‡aL BÓk , ¿»¿∆≈«¿»»«»»∆¿«¿»¿
- ˙B‡Â˜n‰ e·¯Ú˙Â ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,Ô‰a eÏ·ËÂ¿»¿»∆¿∆∆¿««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»

eÈ‰Lk ˙B‡Â˜n‰ È¯‰85;eÈ‰Lk ÔÈ‡ÓË ÔÈÏ·Bh‰Â ¬≈«ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆»
ÔÈ¯Lk‰ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ e·¯Ú˙ ‡Ï È¯‰L86ÈÙÏ , ∆¬≈…ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ

.Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó ·e‡M‰L ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈»∆¿«∆∆«»«¿ƒ≈≈∆

ג.80) משנה במקווה 81)שם ואחד אחד כל אחת, בבת
משפתם.82)אחר. למעלה כשרים 83)עלו שלשתם

למשנתנו). בפירושו הסמוכים 84)(רבינו המקוואות שני
השאוב  מי ואין כשרים, מים סאה לארבעים הצטרפו לזה זה
נתערבו  שמימיו מפני הוכשר השאוב גם כן: על יתר פוסלם,
במי  האמצעי מי שנגעו [ואףֿעלֿפי כשר. מקווה במי
כלום, בכך אין - הכשר במי שנתערבו לפני שבצידו השאוב
השאובים  לתוכם שנפלו לפני הכשרים עם נתחברו שהרי
שבאו  מפני מנמק: ישראל' וב'תפארת ורא"ש). (ר"ש

פה]. הערה ראה כשרים. וברוב נשארו 85)בהמשכה
כשרים, – הכשרים הטמאים, טבילת שלפני במצבם

פסול. באופן 86)והשאוב הכשרים נתערבו לא פירוש,
הכשרים  נפסלו לא ואףֿעלֿפיֿכן הפסולים. דרך אלא ישר
בנפילה), (לא המשכה דרך אליהם באו שהפסולים מפני

ה"ח). פ"ד למעלה (ראה מרובים והכשרים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשינוי 1) אלא וריח טעם בשינוי נפסל המקווה שאין יבאר

בהיפך  או פוסלים ולא המקווה את מעלים יש ודין מראה.
ששינה  דבר לתוכו שנפל מקווה פוסלים. ולא מעלים לא או
שנשתנה  מים לוגים שלושה תקנתו. כיצד מראיו את

למקווה. שנפלו מראיהם

.‡‰Â˜n‰ ÔÈ‡2ÈepLa ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÈepLa ‡Ï ÏÒÙ ≈«ƒ¿∆ƒ¿»…¿ƒ«««¿…¿ƒ
‰‡¯Ó ÈepLa ‡l‡ ,ÁÈ¯‰3ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .„·Ïa »≈«∆»¿ƒ«¿∆ƒ¿«¿»»»∆≈

ÈepLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt - ‰lÁzÎÏ ‰Â˜Ó Ba ÔÈOBÚƒƒ¿∆¿«¿ƒ»≈∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰‡¯Ó4ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ìc‰Â ·ÏÁ‰ B‡ ÔÈi‰ ?„ˆÈk . «¿∆≈«««ƒ∆»»¿«»¿«≈»∆ƒ≈

ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ Ïk5, »«≈≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.‰‡¯Ó ÈepLa ÔÈÏÒBÙe ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆
B‡ ÔÈÈ ‚Ï BÏ ÏÙÂ ‰‡Ò ‰‡Ó Ba LiL ‰Â˜Ó elÙ‡¬ƒƒ¿∆∆≈≈»¿»¿»«…«ƒ

ÏeÒt - ÂÈ‡¯Ó ˙‡ ‰pLÂ ˙B¯t ÈÓ6LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ . ≈≈¿ƒ»∆«¿»»¿≈ƒ¿∆∆≈
ÏÙÂ ‰fÓ ˙BÁt B‡ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba∆¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»ƒ∆¿»«
- ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL ‡ÏÂ ˙B¯t ÈÓ B‡ ÔÈÈ ‰‡Ò BÎB˙Ï¿¿»«ƒ≈≈¿…ƒ∆«¿»
‰ÏBÚ ‰ÏÙpL ‰‡q‰ ÔÈ‡Â .eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿≈«¿»∆»¿»»

‰Â˜n‰ ˙cÓÏ7ÌÈ¯OÚ ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ÛÒB Ì‡Â . ¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ««»∆¿ƒ∆¿ƒ
.¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿∆»≈

בקרקע 2) – בהמה משתיית שנפסלו "מים א: קו, חולין
מערות  במי טובלים שהיו אמרו, – ב יד, ובשבת כשרים".

וסרוחים. מ"ג.3)מכונסים פ"ז של 4)מקוואות מימרא
ב. קמד, בשבת פפא, התמד 5)רב ב: כה, בחולין שנינו

הי"א). לקמן (ראה המקוה את פוסל אינו משהחמיץ
שם.6) ארבעים 7)מקוואות בו שיש "מקוה מ"ב: שם

העלהו". לא – מהם סאה לתוכו נפל אחת, חסר סאה
שלעיני  נראה העלהו". ולא פסלו "לא הגר"א: [גירסת
מצא  ולפיכך במשנתנו, אחרת גירסא היתה משנה' ה'כסף
במשנתנו  והרי עולה, אינה למה פ"ז מקוואות במשנה מקורו

העלוהו"]. "לא בפירוש: כתוב

.·LÈ8ÔÈÏÚÓ9‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ,ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ‰Â˜n‰ ˙‡ ≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆¿…¿ƒ¿ƒ¿…
.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ,ÔÈÏÚÓ«¬ƒ…«¬ƒ¿…¿ƒ

מ"א.8) סאה.9)שם לארבעים משלימים

.‚el‡Â10,„¯a‰Â ,‚ÏM‰ :ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ¿≈«¬ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿«»»
¯BÙk‰Â11„ÈÏb‰Â ,12˜B¯p‰ ËÈËÂ ,ÁÏn‰Â ,13?„ˆÈk . ¿«¿¿«¿ƒ¿«∆«¿ƒ«»≈«

BÎB˙Ï ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«¿
B˙cÓÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ó ‰‡Ò14È¯‰Â ¿»≈∆»≈≈¬≈∆∆¿ƒ»«¬≈

ÌÏLÂ ¯Lk ‰Â˜n‰15e‡ˆÓ .16.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ «ƒ¿∆»≈¿»≈ƒ¿¿«¬ƒ¿…¿ƒ
ÔÁÈp‰Â ‰lÁza ‚ÏL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‡È·‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»∆∆«¿ƒ»¿ƒƒ»

‰˜eÚa17B˜q¯Â18¯LÎÂ ÌÏL ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌL19. »»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿»≈

לפעמים.11)שם.10) שיקפא "הוא מפרש: במשנה רבינו
מאוד. דקה שלג כשיכבת והוא הנקפא הטל פירשו: ואחרים

מכלי 13)קרח.12) להוריקו שאפשר עד כלֿכך רך טיט
כלי. סאה.14)אל לארבעים המידה את משלים

(15- למקוה נפילתם לפני בכלי מונחים שהיו אףֿעלֿפי
בכלי. נימוחו שלא בתנאי שאובים, נעשו מזה 16)לא

פוסלים. ולא מעלים שהם ב'בית 18)בגומא.17)יוצא,
נמס. שלא ואע"פ השלג את מיעך מפרש רא סי' יו"ד יוסף'

מידבא 19) אנשי "והעידו עקיבא: רבי אמר שם, במשנה
שלג  והביאו צאו להם שאמר ישמעאל) רבי (של משמו
מפני  ישמעאל, כרבי רבינו ופסק בתחילה", מקוה ועשו
רק  בתחילה מקוה לעשות שהתירו ונראה מעשה. שעשה
לעשות  המעלים בין שנמנו הדברים שאר אבל בלבד, משלג
שנמנו  הדברים שאר אבל בלבד, משלג רק בתחילה מקוה
המקוה  את משלימים רק הם פוסלים ולא המעלים בין
הנרוק, [בטיט פסולה. – מהם שכולה מקוה אבל החסר,
ויש  פסול] – טיט שכולו ב) יט, (בסוכה בפירוש נאמר

ומשהו. סאה 20 היינו מים, רוב שצריך להניח
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ze`ewnקסו zekld - dxdh xtq - xc` a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„el‡Â20ÔÈÏÒBt21ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ¿≈¿ƒ¿…«¬ƒ«ƒ¿ƒ≈
ÌÈL·k ÈÓe ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë22˙B˜ÏL ÈÓe ,23, ¿ƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ≈¿»

„Óz‰Â24ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú25¯ÎM‰Â ,26‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¿«∆∆«∆…∆¿ƒ¿«≈»≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ÏÙÂ ,¯Èc Ï˜LÓ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ»¿»«≈∆»
‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ÔÎB˙Ï ¯Èc Ï˜LÓ el‡Ó≈≈ƒ¿«ƒ»¿»≈∆¿ƒ««ƒ¿∆
Ô‰Ó ÔÈbÏ ‰LÏL Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÙ Ì‡Â .BÓÈÏL‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»≈∆¿»Àƒ≈∆

.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

מ"ב.20) למקוה 21)שם מהם לוגים שלושה נפלו אם
סאה. 40 בו ירקות.22)שאין או פירות בהם שכבשו מים

שהוא.23) מאכל דבר כל בהם עשוי 24)ששלקו משקה
ענבים. של וזגים חרצנים או יין שמרי בהם שנתנו ממים

שלא 25) זמן וכל רב, זמן שוהה כשהוא להחמיץ דרכו
כמים. דינו – בעירובין 26)החמיץ שמואל, של מימרא

ב. כט,

.‰el‡Â27,ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ‡Ï ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒ¿»««¿ƒ
¯Èv‰Â ,˙B¯t ÈÓe28ÒÈ¯en‰Â ,29.ıÈÓÁ‰MÓ „Óz‰Â , ≈≈¿«ƒ¿«¿»¿«∆∆ƒ∆∆¿ƒ

ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«
ÌÈn‰ È¯‰Â ,e‰ÏÚ‰ ‡Ï - ÔÎB˙Ï ‰‡Ò el‡Ó „Á‡Ó≈∆»≈≈¿»¿»…∆¡»«¬≈««ƒ
ÈepLa ‡l‡ ÔÈÏÒBt el‡ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆»∆≈≈¿ƒ∆»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰‡¯Ó30. «¿∆¿∆≈«¿

מלוחים.28)שם.27) מדגים המתמצים שומן 29)מים
מלוחים. ה"א.30)מדגים למעלה

.ÂÌÈÓÚÙe31‰Â˜Ó ?„ˆÈk .‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ el‡L ¿»ƒ∆≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿¿»≈∆»
ÌÈÚa¯‡‰ È¯‰ - epnÓ ‰‡Ò Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ,el‡Ó≈≈¿»«¿»«¿»ƒ∆¬≈»«¿»ƒ

¯Lk ‰Â˜Ó e¯‡LpL32. ∆ƒ¿¬ƒ¿∆»≈

רובו".32)שם.31) "עד יוחנן רבי אמר - ב פב, ביבמות
שיישארו  כדי פעמים מתשעֿעשרה יותר יטול שלא כלומר,
שם). ראה פירות. מי רוב יתן שלא אחר: (פירוש מים רוב
זו  בסאה הרי סאה, כשנטל מעלים למה שואל שם [רש"י
ומתרץ  מים? סאה 40 נשארו ולא מים, הרבה יש שנטל

הוכשרו].שהסאה  סאה 41 וכל מים, ברוב בטלה פירות מי
סאה, נטל ואחרֿכך פירות מי סאה תחילה כשנתן זה וכל
נשארו  כשרים מים סאה כשנטל שהרי פסול, – להיפך אבל
(ראה  משלימים אינם אחרֿכך שהוסיף הפירות ומי סאים, 39

סאה). ונטל שאובים מים סאה נתן בדין ה"ז פ"ד למעלה

.Ê‰Â˜Ó33ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈlÒ Ba ÁÈ„‰L34˙‡ epLÂ ƒ¿∆∆≈ƒ««≈≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ∆
¯Lk - ÂÈ‡¯Ó35. «¿»»≈

מ"ג.33) הפירות 34)שם לכלוך בהם שנדבק ריקים סלים
בהם. כמי 35)שהיו נידון ואינו ממש, בו אין הלכלוך

פירות.

.ÁÚ·v‰ ÈÓ36ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt37, ≈«∆«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.ÂÈ‡¯Ó ÈepLa B˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»

מקרי"37)שם.36) דציבעא "מיא אמרו: - ב ג, במכות
ולפיכך  מים, שם עליהם נשאר פירוש, שמם). צבע' ('מי
מראה. בשינוי פוסלים ואין בשאובים פוסלים – כמים דינם

.Ë‰Â˜Ó38Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ÏÙpL39˙B¯t ÈÓ ¯‡L B‡ ƒ¿∆∆»««ƒ…«¿»≈≈
„Ú ÔÈzÓÈ ?B˙wz „ˆÈk - ÏÒÙÂ ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epLÂ¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿«≈««»»«¿ƒ«

ÌÈÓL‚ e„¯iL40Ì‡Â .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ ∆≈¿¿»ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿ƒ
‡lÓÓ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‰Â˜na ‰È‰»»«ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÎB˙Ï ·‡BLÂ41ÏÙ .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁiL „Ú ¿≈¿»«∆«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ»«
BÎB˙Ï42‰‡¯Ó ‰pzLÂ d· ‡ˆBiÎÂ Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ¿«ƒ…«¿«≈»¿ƒ¿«»«¿≈
B˙ˆ˜Ó43È„k ‰pzL ‡lL ÌÈÓ ‰‡¯Ó da ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«ƒ∆…ƒ¿«»¿≈

Ba ÏaËÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡44Ï·Bh‰Â . «¿»ƒ¿»¬≈∆…ƒ¿…¿«≈
‰pzLpL ÌB˜Óa45elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¿»∆ƒ¿«»…»¿»¿ƒ»¬ƒ

ÏB„b‰ Ìia ‰¯aLpL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á46B˙B‡ ‰‡¯Óe »ƒ∆«ƒ∆ƒ¿¿»«»«»«¿≈
‡Ï - ÌB˜Ó B˙B‡a Ï·Bh‰ ,ÔÈÈ ÏL ‰‡¯Ók ÌB˜Ó»¿«¿∆∆«ƒ«≈¿»…

.‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»

גורסים 39)שם.38) (יש בכלי המונחים הזיתים זיעת
הפירות.40)"מוהל"). מי מראה את ויבטלו מימיו וירבו

במקוה ויתן מדובר בכלים מים ימלא ואם סאה, 40 בו שאין
שאובים. מדין יפסלוהו כמה 41)לתוכו כבר נתבאר

פוסלים  השאובים אין סאה, 40 בו שיש שמקוה פעמים
מ"ד.42)אותו. מראה 43)שם נשתנה אחד במקום

נשתנה. לא אחרים ובמקומות אפילו 44)המים, יטבול לא
כשרים. מים סאה 40 במקוה שאין מפני נשתנה, שלא בצד

ויש 45) נשתנו שלא סאה 40 נשארו אם אפילו מדובר, כאן
– שנשתנה במקום הטבילה אףֿעלֿפיֿכן כשר, מקוה כאן
ארבעים  נשארו כשלא זו בבא לפרש [איֿאפשר פסולה.
– נשתנה שלא במקום הטבילה גם זה במקרה שהרי סאה,
"הטובל  ה"ח: פ"ה מקוואות בתוספתא ששנינו כמו פסולה,
טבל"]. לא כאילו המים, במקום בין היין במקום בין

ה"ט.46) שם תוספתא,

.ÈÔÈbÏ ‰LÏL47elÙ‡ ÔÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆»«¿»¬ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,Ô‰È‡¯Ó ‰pLÂ ÔÈÈ ¯Èc Ï˜LÓƒ¿«ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈∆«¬≈«¿≈«…

e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,ÔÈÈ ‰‡¯Ó48Ì‡ ‡l‡ , «¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆»ƒ
ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL49. ƒ∆«¿»

ה.47) פ"ז, שם זה 48)משנה, לעניין שנידונים משום
מראה. בשינוי אלא בשאובים פוסל שאינו כיין,

המקוה.49) מי מראה

.‡ÈÔÈbÏ ‰LÏL50ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¯Èc ¯ÒÁ ¿»Àƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«
·ÏÁ ¯Èc ÔÎB˙Ï51Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,˙B¯t ÈÓ B‡ ¿»ƒ«»»≈≈«¬≈«¿≈«…

ÌÈÓ52e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,53eÏtiL „Ú ; «ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»«∆ƒ¿
‰˜LÓ ˙·¯Úz Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆≈»∆«¬…∆«¿∆

.˙B¯t ÈÓ ‡ÏÂ ¯Á‡«≈¿…≈≈

לוגים.51)שם.50) בשלושה פוסל כן,52)שאינו ואם
מים. מראה שכולם שאובים לוגים שלושה כאן יש

נורי.53) בן יוחנן רבי דעת נגד שם כתנאֿקמא

.·È‰Â˜Ó54‡ÏÂ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈÓÈÓ ‰‡¯Ó ‰pzLpL ƒ¿∆∆ƒ¿«»«¿≈≈»≈¬««¿¿…
‰pzLpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¯·„ BÏ ÏÙ»«»»¬≈∆»≈…»¿∆»∆ƒ¿«»

.¯Á‡ ‰˜LÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¿∆«≈

וענבים 54) זיתים סלי בו הדיח מדין רבינו למד זה דין
(כסףֿמשנה). ה"ז למעלה
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קסז ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„el‡Â20ÔÈÏÒBt21ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ¿≈¿ƒ¿…«¬ƒ«ƒ¿ƒ≈
ÌÈL·k ÈÓe ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë22˙B˜ÏL ÈÓe ,23, ¿ƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ≈¿»

„Óz‰Â24ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú25¯ÎM‰Â ,26‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¿«∆∆«∆…∆¿ƒ¿«≈»≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ÏÙÂ ,¯Èc Ï˜LÓ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ»¿»«≈∆»
‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ÔÎB˙Ï ¯Èc Ï˜LÓ el‡Ó≈≈ƒ¿«ƒ»¿»≈∆¿ƒ««ƒ¿∆
Ô‰Ó ÔÈbÏ ‰LÏL Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÙ Ì‡Â .BÓÈÏL‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»≈∆¿»Àƒ≈∆

.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

מ"ב.20) למקוה 21)שם מהם לוגים שלושה נפלו אם
סאה. 40 בו ירקות.22)שאין או פירות בהם שכבשו מים

שהוא.23) מאכל דבר כל בהם עשוי 24)ששלקו משקה
ענבים. של וזגים חרצנים או יין שמרי בהם שנתנו ממים

שלא 25) זמן וכל רב, זמן שוהה כשהוא להחמיץ דרכו
כמים. דינו – בעירובין 26)החמיץ שמואל, של מימרא

ב. כט,

.‰el‡Â27,ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ‡Ï ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒ¿»««¿ƒ
¯Èv‰Â ,˙B¯t ÈÓe28ÒÈ¯en‰Â ,29.ıÈÓÁ‰MÓ „Óz‰Â , ≈≈¿«ƒ¿«¿»¿«∆∆ƒ∆∆¿ƒ

ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«
ÌÈn‰ È¯‰Â ,e‰ÏÚ‰ ‡Ï - ÔÎB˙Ï ‰‡Ò el‡Ó „Á‡Ó≈∆»≈≈¿»¿»…∆¡»«¬≈««ƒ
ÈepLa ‡l‡ ÔÈÏÒBt el‡ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆»∆≈≈¿ƒ∆»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰‡¯Ó30. «¿∆¿∆≈«¿

מלוחים.28)שם.27) מדגים המתמצים שומן 29)מים
מלוחים. ה"א.30)מדגים למעלה

.ÂÌÈÓÚÙe31‰Â˜Ó ?„ˆÈk .‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ el‡L ¿»ƒ∆≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿¿»≈∆»
ÌÈÚa¯‡‰ È¯‰ - epnÓ ‰‡Ò Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ,el‡Ó≈≈¿»«¿»«¿»ƒ∆¬≈»«¿»ƒ

¯Lk ‰Â˜Ó e¯‡LpL32. ∆ƒ¿¬ƒ¿∆»≈

רובו".32)שם.31) "עד יוחנן רבי אמר - ב פב, ביבמות
שיישארו  כדי פעמים מתשעֿעשרה יותר יטול שלא כלומר,
שם). ראה פירות. מי רוב יתן שלא אחר: (פירוש מים רוב
זו  בסאה הרי סאה, כשנטל מעלים למה שואל שם [רש"י
ומתרץ  מים? סאה 40 נשארו ולא מים, הרבה יש שנטל

הוכשרו].שהסאה  סאה 41 וכל מים, ברוב בטלה פירות מי
סאה, נטל ואחרֿכך פירות מי סאה תחילה כשנתן זה וכל
נשארו  כשרים מים סאה כשנטל שהרי פסול, – להיפך אבל
(ראה  משלימים אינם אחרֿכך שהוסיף הפירות ומי סאים, 39

סאה). ונטל שאובים מים סאה נתן בדין ה"ז פ"ד למעלה

.Ê‰Â˜Ó33ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈlÒ Ba ÁÈ„‰L34˙‡ epLÂ ƒ¿∆∆≈ƒ««≈≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ∆
¯Lk - ÂÈ‡¯Ó35. «¿»»≈

מ"ג.33) הפירות 34)שם לכלוך בהם שנדבק ריקים סלים
בהם. כמי 35)שהיו נידון ואינו ממש, בו אין הלכלוך

פירות.

.ÁÚ·v‰ ÈÓ36ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt37, ≈«∆«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.ÂÈ‡¯Ó ÈepLa B˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»

מקרי"37)שם.36) דציבעא "מיא אמרו: - ב ג, במכות
ולפיכך  מים, שם עליהם נשאר פירוש, שמם). צבע' ('מי
מראה. בשינוי פוסלים ואין בשאובים פוסלים – כמים דינם

.Ë‰Â˜Ó38Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ÏÙpL39˙B¯t ÈÓ ¯‡L B‡ ƒ¿∆∆»««ƒ…«¿»≈≈
„Ú ÔÈzÓÈ ?B˙wz „ˆÈk - ÏÒÙÂ ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epLÂ¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿«≈««»»«¿ƒ«

ÌÈÓL‚ e„¯iL40Ì‡Â .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ ∆≈¿¿»ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿ƒ
‡lÓÓ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‰Â˜na ‰È‰»»«ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÎB˙Ï ·‡BLÂ41ÏÙ .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁiL „Ú ¿≈¿»«∆«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ»«
BÎB˙Ï42‰‡¯Ó ‰pzLÂ d· ‡ˆBiÎÂ Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ¿«ƒ…«¿«≈»¿ƒ¿«»«¿≈
B˙ˆ˜Ó43È„k ‰pzL ‡lL ÌÈÓ ‰‡¯Ó da ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«ƒ∆…ƒ¿«»¿≈

Ba ÏaËÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡44Ï·Bh‰Â . «¿»ƒ¿»¬≈∆…ƒ¿…¿«≈
‰pzLpL ÌB˜Óa45elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¿»∆ƒ¿«»…»¿»¿ƒ»¬ƒ

ÏB„b‰ Ìia ‰¯aLpL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á46B˙B‡ ‰‡¯Óe »ƒ∆«ƒ∆ƒ¿¿»«»«»«¿≈
‡Ï - ÌB˜Ó B˙B‡a Ï·Bh‰ ,ÔÈÈ ÏL ‰‡¯Ók ÌB˜Ó»¿«¿∆∆«ƒ«≈¿»…

.‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»

גורסים 39)שם.38) (יש בכלי המונחים הזיתים זיעת
הפירות.40)"מוהל"). מי מראה את ויבטלו מימיו וירבו

במקוה ויתן מדובר בכלים מים ימלא ואם סאה, 40 בו שאין
שאובים. מדין יפסלוהו כמה 41)לתוכו כבר נתבאר

פוסלים  השאובים אין סאה, 40 בו שיש שמקוה פעמים
מ"ד.42)אותו. מראה 43)שם נשתנה אחד במקום

נשתנה. לא אחרים ובמקומות אפילו 44)המים, יטבול לא
כשרים. מים סאה 40 במקוה שאין מפני נשתנה, שלא בצד

ויש 45) נשתנו שלא סאה 40 נשארו אם אפילו מדובר, כאן
– שנשתנה במקום הטבילה אףֿעלֿפיֿכן כשר, מקוה כאן
ארבעים  נשארו כשלא זו בבא לפרש [איֿאפשר פסולה.
– נשתנה שלא במקום הטבילה גם זה במקרה שהרי סאה,
"הטובל  ה"ח: פ"ה מקוואות בתוספתא ששנינו כמו פסולה,
טבל"]. לא כאילו המים, במקום בין היין במקום בין

ה"ט.46) שם תוספתא,

.ÈÔÈbÏ ‰LÏL47elÙ‡ ÔÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆»«¿»¬ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,Ô‰È‡¯Ó ‰pLÂ ÔÈÈ ¯Èc Ï˜LÓƒ¿«ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈∆«¬≈«¿≈«…

e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,ÔÈÈ ‰‡¯Ó48Ì‡ ‡l‡ , «¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆»ƒ
ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL49. ƒ∆«¿»

ה.47) פ"ז, שם זה 48)משנה, לעניין שנידונים משום
מראה. בשינוי אלא בשאובים פוסל שאינו כיין,

המקוה.49) מי מראה

.‡ÈÔÈbÏ ‰LÏL50ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¯Èc ¯ÒÁ ¿»Àƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«
·ÏÁ ¯Èc ÔÎB˙Ï51Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,˙B¯t ÈÓ B‡ ¿»ƒ«»»≈≈«¬≈«¿≈«…

ÌÈÓ52e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,53eÏtiL „Ú ; «ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»«∆ƒ¿
‰˜LÓ ˙·¯Úz Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆≈»∆«¬…∆«¿∆

.˙B¯t ÈÓ ‡ÏÂ ¯Á‡«≈¿…≈≈

לוגים.51)שם.50) בשלושה פוסל כן,52)שאינו ואם
מים. מראה שכולם שאובים לוגים שלושה כאן יש

נורי.53) בן יוחנן רבי דעת נגד שם כתנאֿקמא

.·È‰Â˜Ó54‡ÏÂ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈÓÈÓ ‰‡¯Ó ‰pzLpL ƒ¿∆∆ƒ¿«»«¿≈≈»≈¬««¿¿…
‰pzLpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¯·„ BÏ ÏÙ»«»»¬≈∆»≈…»¿∆»∆ƒ¿«»

.¯Á‡ ‰˜LÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¿∆«≈

וענבים 54) זיתים סלי בו הדיח מדין רבינו למד זה דין
(כסףֿמשנה). ה"ז למעלה
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oiyexib zekld - miyp xtq - xc` f"h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` a"kÎf"h -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר ט"ז ראשון יום

oiWExB zFkld
-miypxtqהלכותגירושין

¦§¥¦
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

כתיבת 1) ישן, גט לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל
גט  הגט, לכתוב הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי

ויו"ט. בשבת שנכתב

.‡ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎ ‡lL Ëb Ïk»≈∆…ƒ¿«¿≈»ƒ«¿»≈¿≈
·˙kL ¯ÙBÒ ?„ˆÈk .Ë‚ BÈ‡ - ˙L¯b˙n‰ ‰M‡‰»ƒ»«ƒ¿»∆∆≈≈≈«≈∆»«

„nÏÏ Ëb2ÌL ‡ˆÓe ÏÚa‰ ‡·e ,„nÏ˙‰Ï B‡ ≈¿«≈¿ƒ¿«≈»«««»»≈
,BzL‡ ÌLk ‰M‡‰ ÌLÂ ,BÓLk ‰Ê Ë‚a ·zÎpL∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿≈»ƒ»¿≈ƒ¿
Ë‚ BÈ‡ - Ba L¯‚Â BÏËe ,B¯ÈÚ ÌLk ¯ÈÚ‰ ÌLÂ3. ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈≈≈≈

הגט.2) כתיבת נוסח לשם 3)לתלמידיו, נכתב שלא כיון
כד:). (גיטין גירושין

.·CÏÓÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï ·˙k :‰Ê ÏÚ ¯˙È4‡ˆÓe ,5 »≈«∆»«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»»
ÌLk ÈzL‡ ÌLÂ EÓLk ÈÓL :BÏ ¯Ó‡Â B¯ÈÚ Ôa∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈
·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ - Ba L¯‚Â epnÓ BÏËe ,EzL‡ƒ¿¿¿»ƒ∆¿≈≈««ƒ∆ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ ,ÔÈLe¯b ÌLÏ6. ¿≈≈ƒ≈≈

מלגרש.4) בו ודפוס 5)חזר רומי ובדפוס התימנים בכת"י
"ומצאו". זוג 6)שונצינו: גירושי לשם נכתב ולא הואיל

(שם). זה

.‚Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓ :‰Ê ÏÚ ¯˙È»≈«∆ƒ∆≈¿≈»ƒ∆¿≈∆
,˙BÂL˙‡ Ba L¯‚Â CÏÓÂ ,‰ÏB„b‰ ˙‡ L¯‚Ï ·˙ÎÂ »¿»«¿»≈∆«¿»¿ƒ¿«¿≈≈∆

Ë‚ BÈ‡ - ‰pËw‰7LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «¿«»≈≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈»ƒ
.Ba ‰L¯b˙pL BÊ ÌLÏ ·zÎ ‡Ï ,L¯‚Ó‰«¿»≈…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»¿»

(7- גט" ש"אינו רבנו שכתב אלו הלכות שלש ובכל שם,
עליו  נאסרה לא - כהן בעלה היה ואם לכהונה, פוסלה אינו

ה"א. פ"י לקמן וכמבואר גרושה, משום

.„‰ˆ¯‡L BÊ È‡Â ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ :Ôk ÏÚ ¯˙È8 »≈«≈»«¿≈¿…¿≈∆∆¿∆
˙Á‡ Ba L¯‚Â ,BÊ ˙Úc ÏÚ ¯ÙBq‰ ·˙ÎÂ ,Ba L¯‚‡¬»≈¿»««≈«««¿≈≈««

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó9‡lL B·˙kL Ëb ÏÎÂ . ≈∆¬≈¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»∆…
ÒBÓÏe˜ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÓLÏ10dÓLÏ ƒ¿»««ƒ∆∆¡ƒ»»¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ -11. ≈≈

שוים.8) ששמותיהן ברירה 9)מאלה אין אם הוא, ספק
היתה  כתיבה שבשעת למפרע) הדבר הוברר אומרים (=אין
(=הוברר  ברירה שיש או, כה.) (שם לשמה ונכתב לזו דעתו
בא  ואם גירושין, ספק זה הרי ולפיכך נכתב), שלזו למפרע
ועלינו  ברירה, יש שמא לקידושיו, חוששים וקידשה אחר
גירושין" ספק זו "הרי רבינו: שכתב וזהו מספק, להחמיר

גירושין. ספק בדין ה"ג פ"י לקמן וראה שם) =10)(ר"ן,
ואות. אות כל וכתב שחזר כתיבה. א.11)קנה כ, גיטין

(יט.) שם אמרו וכן כתב. אינו - כתב גבי על שכתב

כותב) (משום פטור" - בשבת דיו גבי על דיו "המעביר
הט"ז. פי"א, שבת הל' והשווה כתב, עליון כתב שאין

.‰‡ÏÂ CÏÓÂ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï [Ëb] ·˙kL ÈÓƒ∆»«≈¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿…
‰pL¯‚È ‡Ï - B·˙kL ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙Â ,dL¯‚≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ»««∆¿»…¿»¿∆»
dL¯b Ì‡Â .dL¯‚Ï ‰ˆ¯iLk ˙¯Á‡ ÌÚt Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«««∆∆¿∆ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ≈¿»
Ba ‡Op˙Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔLi‰ Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«»»¬≈¿…∆∆¿ƒ»≈
‰zÚ dÏ Ô˙ È¯‰Â ,dÓLÏ ·zÎ È¯‰L ;‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿»«¬≈»«»«»
?‰lÁzÎÏ Ba ‰pL¯‚È ‡Ï ‰nÏÂ .B˙ÎÏ‰k ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»»…¿»¿∆»¿«¿ƒ»

d·Ï Ì„B˜ dhb :e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb12. ¿≈»∆»…¿ƒ»≈ƒ¿»

"שמא 12) והטעם: הלל. בית וכדעת ב עט, גיטין משנה,
לה  ויהיו לנתינה, כתיבה בין ושלש שנתיים הגט את ישהה
ולימים  בו, יגרשנה ואחרֿכך הזמן בתוך ממנו בנים

יראו הדבר ויהיו כשישתכח הבן ללידת קודם הגט זמן
נולד  הפנויה מן ויאמרו כתיבה, משעת לה שניתן סבורים
לקמן  רבינו דברי (וראה שם רש"י - פגם" והוי משגרשה
דומה  זה שאין ה"ב, פ"ב לעיל ביארנו וכבר הכ"ה). פ"ט

פסול. שהוא מוקדם' ל'גט

.Â,ÈnÚ ‰È‰ÈÂ ˙ÈBÏÙÏ Ëb ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡»«¿≈¿…≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ
Ba dL¯‚Â d‡Oe ·zÎÂ ,Ba ‰pL¯‚‡ ‰p‡O‡LÎÏƒ¿∆∆»∆»¬»¿∆»¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»
epnÓ ÔÈLe¯b ˙a ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ;Ë‚ BÈ‡ -≈≈ƒ¿≈∆…»¿»«≈ƒƒ∆

ÔÈLe¯b ÌLÏ ‡lL ·zÎpL ‡ˆÓÂ ,‰Ê Ëb ·zÎpLk13. ¿∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆…¿≈≈ƒ
‰p‡O‡LÎÏ ,È˙Òe¯‡Ï B˙B‡ ·˙k :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡¬»»«¿…«¬»ƒƒ¿∆∆»∆»

¯Lk - Ba dL¯‚Â dÒÎe ,‰pL¯‚‡14B·˙k . ¬»¿∆»¿»»¿≈¿»»≈¿»
BzÓ·ÈÏ15˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba dL¯b dÓaiL ¯Á‡Â , ƒƒ¿¿««∆ƒ¿»≈¿»¬≈¿≈

B·˙kLk ‰¯eÓ‚ BzL‡ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯b16. ≈ƒƒ¿≈»ƒ¿¿»¿∆¿»

ב.13) נב, ובידו 14)יבמות הואיל לכתחילה, בו להנשא
גירושין  לשם נכתב זה שגט נמצא ארוסה, כשהיא לגרשה
בהלכה  כמבואר בו, יגרשנה לא ודאי לכתחילה אבל (שם),
ו'תוספות' ראב"ד ועי' נב.). (שם רש"י פירש וכן הקודמת.

לכשאכנסנה. ד"ה לפניו 15)שם שנפלה אחיו אשת

כנסה. לא ועדיין הזקוקה 16)ליבום, יבמתו אם הוא ספק
במאמר  קידשה לא עוד כל שמא או ארוסה, דין לה יש לו
שיקדש  עד יבמתו על היבם יבוא שלא סופרים ("מדברי
הל' מאמר". הנקרא וזהו בפרוטה, עדים שני בפני אותה

שם). (יבמות, כארוסתו אינה ה"א) פ"ב, יבום

.Ê¯ÙBÒ ˙wz ÈtÓ17·zÎiL ¯ÙBqÏ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰ ƒ¿≈«»«≈ƒƒ¬»ƒ«≈∆ƒ¿…
ÈÒÙË18ÁÈpÈÂ ,ÔÈh‚19LÈ‡‰ ÌB˜Ó20‰M‡‰ ÌB˜Óe »¿≈ƒƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰ ÌB˜Óe21È„k ¿«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿≈
L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ Ì·zÎiL22‰M‡‰ ÌLÏe ∆ƒ¿¿≈¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

dÓLÏÂ BÓLÏ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙L¯b˙n‰23. «ƒ¿»∆∆¿««»«¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ¿»

אדם 17) אליו כשיבוא גיטין שטרי אצלו מזומנים שיהיו
וברש"י). כו. (גיטין ובו 18)לשכרו כללי, אחיד נוסח

לכתוב  היה הדין ומן ידועים. פרטים למילוי פנויים מקומות
=) התורף את גם יכתוב שמא גזירה לשמה, הטופס את גם
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זה  שאין ולפי לשמה, שלא וכו') האשה ושם האיש שם
וכת"ק  שם, (גיטין הסופר תקנת משום הקילו מדרבנן, אלא
ספרי  ובקצת תורף). אטו טופס הגוזר אליעזר, כרבי ולא
האיש  מקום והניח גיטין, טופסי שכתב "סופר כתוב: רבינו
לפני  שהיה נראה וכן ('מאירי'. פסול" זה הרי וכו' והאשה
ההלכה  פסק ולפי"ז משנה') 'כסף ועי' משנה', ה'מגיד בעל
בפירוש  כתב (וכן תורף אטו טופס שגזר אליעזר כרבי
(כסףֿ כנוסחתנו נראה הי"ח להלן אבל שם). המשנה

חלק.19)משנה). האיש.20)וישאיר כל 21)שם כי
הגט  - לשמם נכתבו לא ואם ותרפו, הגט עיקר הם אלה

אליו.22)בטל. הלכות 23)כשיצטרך לקמן וראה
יזֿיח.

.ÁeÓ˙ÁÂ ,B˙ÎÏ‰k dÓLÏÂ BÓLÏ Ëb‰ ·˙kL ¯ÙBÒ≈∆»««≈ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿
È¯‰ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓe ÏÈ‡B‰ - dÓLÏ ‡lL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¬≈

ÏeÒt ‡e‰L ‡l‡) .Ëb ‰Ê24(?ÏËa BÈ‡ ‰nÏÂ .25ÈÙÏ ∆≈∆»∆»¿»»≈»≈¿ƒ
Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ

ÌÏBÚ‰26¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .27‡lL ÌÈ„Ú‰ eÓ˙Á Ì‡L , »»¿≈ƒ∆≈∆ƒ»¿»≈ƒ∆…
.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - dÓLÏƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬≈∆≈»≈

ÏeÒt ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ28„Ú Ba ‰È‰L B‡ , ¿≈ƒ»»∆»≈≈»»∆»»≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿«»≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¬≈∆

ÏËa Ëb29‡Ï ,ÛiÊÓk ‡l‡ .‰Ê ¯·c ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ≈»≈¿…≈»∆ƒ»»∆∆»ƒ¿À»…
È¯‰ ,ÔÈ¯Lk ‰¯ÈÒÓ È„Úa ¯ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ ÛiÊÓ¿À»««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê30. ∆»ƒƒ¿≈∆

זה 24) "הרי הנוסח: התימנים, ובכת"י סופרים. מדברי
וכו'. חותמים" העדים שאין ראה 25)פסול, התורה, מן

ה"ז. פ"ב, שני 26)לעיל בפני לה יתן שמא האשה, תקנת
עדים  בו אין שהרי כחרס, שבידה הגט ונמצא וימותו, עדים
אינה  בגט העדים חתימת וכל והואיל הט"ו), פ"א, (לעיל
בטל. אינה לשמה שלא בו כשחתמו אפילו מדבריהם, אלא

פ"ט.27) גיטין ברי"ף הובאת גאון, לעדות,28)דעת
לאשה. או לבעל קרוב שהיה או עבירה ואם 29)משום

ממזר. והולד תצא עדי 30)נשאת, על לסמוך יבוא שמא
אבל  הגט. בתוך פסולם ניכר לא שהרי בלבד, חתימה
הכתב  מן העדים חתימת כשהרחיק כגון ניכר, כשפסולם
כשר  זה הרי עדים, בפני מסרו אם הי"ח) פ"א, (לעיל
עדי  על לסמוך יבואו ולא מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
והשווה  (כסףֿמשנה, לעין ניכר פסולם שהרי החתימה,

הי"ז). פ"א, לעיל

.Ë‡È·n‰31B‡ˆÓe epnÓ „·‡Â Ë‚32epnÓ „·‡ Ì‡ : «≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
˙B¯iM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa33¯Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««

‡e‰ epnÓ „·‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
Ba L¯b˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰34˙B¯iM‰L ÌB˜Óa „·‡ ; «≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»«¿»∆««»

˙BÈeˆÓ35Ì„‡ ‰‰L ‡Ï ÔÈ„ÚÂ „iÓ B‡ˆÓ Ì‡ ,36ÌL ¿ƒ¿»ƒ»«¬«ƒ…»»»»»
BÏ LÈÂ Ba BÁÈp‰L ÈÏka B‡ˆnL B‡ ,ÌÈ¯·BÚ‰ ÔÓƒ»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈

ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë37Ce¯k ‰È‰L Ëb ÏL BaÁ¯Â Bk¯‡a38- ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»
B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰39.Ba L¯b˙˙Â ¬≈¿∆¿»¿ƒ¿»≈

הבעל.31) השליח.32)שליח אנשים 33)אותו חבורת
(בראשית  ישמעאלים" אורחת "והנה ברכב, או רגל הולכי

ערבאי. שיירת והא אונקלוס: מתרגם כה) גיטין 34)לז,
א. נפל,35)כז, אחרים ושבים מעוברים שמא לחוש ויש

אלה. כשם ששמם אחרים ואשה לאיש אע"פ 36)ונכתב
כז:). (שם שם עוברים אנשים הדבר 37)שראינו הכרת

סימנים. נתינת ללא בלבד העין הסתכלות קשור,38)ע"י
בכלי. מקופל ממנו.39)או שאבד הגט שזהו

.ÈÌB˜n‰ B˙B‡a ˜ÊÁ‰40„Á‡ LÈ‡41BÓLk BÓML À¿«¿«»ƒ∆»∆¿ƒ¿
ËbaL42B˙B‡ ÏL ‡ˆÓp‰ ‰Ê Ë‚ ‡nL ÌÈLLBÁ - ∆«≈¿ƒ∆»≈∆«ƒ¿»∆

Èt ÏÚ Û‡Â ÌL Ì„‡ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ ¯Á‡‰ LÈ‡‰»ƒ»«≈ƒ¿»«»»»¿««ƒ
‰‰L ‡lL43.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba ‰L¯b˙ Ì‡Â . ∆…»»¿ƒƒ¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

ÏÚ Û‡ ,B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌL Ì„‡ ¯·Ú ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«»»»¬≈∆¿∆¿»««
ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰L Èt44. ƒ∆À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

פלוני.40) שממקום פלוני בן פלוני בגט, הכתוב
אחר.41) איש ווניציאה: שונצינו שיירות 42)ובדפוס וגם

שאבד. במקום שני 43)מצויות ולפנינו הואיל כאן
שבגט, כשם אחר שם והוחזק מצויות, שיירות ליקויים,
בלבד, עבר רק אלא אדם שהה לא שאפילו רבינו החמיר
נראה, רבינו ומדברי אחר. מאיש הגט נפל שמא לחוש יש
הוחזק  אפילו מצויות, שיירות שאין במקום אבד שאם
זמן  לאחר מצאו אפילו כשמו, ששמו איש מקום באותו
אנשי  של מעבר שם שאין כל כי בחזקתו, זו הרי מרובה
דעת  היא וכן שני, מאדם הגט לנפילת לחוש אין שיירות,
(מגידֿמשנה). פ"א ובבבאֿמציעא פ"ג, בגיטין הרי"ף

שם.44) ברי"ף וכן ב. כז, גיטין

.‡È˜‰·Ó ÔÓÈÒ Ëba ÌÈ„ÚÏ eÈ‰45:e¯Ó‡L ÔB‚k , »»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿
‡Ï ÌÏBÚÓ :e¯Ó‡L B‡ ,ÈBÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ·˜∆∆≈¿«¿ƒ∆»¿≈»…
˙BÓLk ˙BÓL Ba LiL „Á‡ Ëb ÏÚ ‡l‡ eÓ˙Á»«¿∆»«≈∆»∆≈≈¿≈

el‡46˙Â B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba L¯b˙ ≈¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈeˆÓ ˙B¯iM‰L ÌB˜Ó·e ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ˆnL∆¿»««¿«¿À∆¿»∆««»¿

ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰Â47. ¿À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

רגיל.45) לסימן בניגוד ביותר, ומצוין ולא 46)טוב
שהם  או כשמם. ששמם אחרים עדים מקום באותו הוחזקו
ס"ד). קלב סי' אהע"ז (שו"ע חתימותיהם מכירים

מובהק 47) סימן לו יש עצמו השליח אם והואֿהדין שם.
דברי  והשווה ראב"ד). ועי' (מגידֿמשנה, נאמן שהוא בגט,
המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי"ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו

תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.·ÈÌÈL48ÔÈ˙B - e·¯Ú˙Â ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ
‰¯ÈÒÓ È„Úa BÊÏ Ô‰ÈLe BÊÏ Ô‰ÈL49Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆¿¿≈∆¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ

ÏËa ÈM‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ „·‡50. »«∆»≈∆¬≈«≈ƒ»≈

בשמותיהם.48) שוים שני 49)שהם נותנים השליחים
שנכתב  גיטה את קיבלה אחת כל וממילא ולזו, זו הגיטין
(גיטין  לשמה מבוררת מסירה שתהיה צורך ואין לשמה,

שאם 50)פו:). מאליו, ומובן הוא. מי של ידוע שאינו
מגורשת. ספק שהיא ודאי מהן, לאחת ונתנו השליח עבר
מגורשות  ספק שתיהן הרי לשתיהן, השליח נתנו ואם
בטל  אינו בטל", "השני רבינו: שכתב ואע"פ (מגידֿמשנה).
הואיל  ממש, בו שאין כוונתו, אלא התורה, מן ממש
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זה  שאין ולפי לשמה, שלא וכו') האשה ושם האיש שם
וכת"ק  שם, (גיטין הסופר תקנת משום הקילו מדרבנן, אלא
ספרי  ובקצת תורף). אטו טופס הגוזר אליעזר, כרבי ולא
האיש  מקום והניח גיטין, טופסי שכתב "סופר כתוב: רבינו
לפני  שהיה נראה וכן ('מאירי'. פסול" זה הרי וכו' והאשה
ההלכה  פסק ולפי"ז משנה') 'כסף ועי' משנה', ה'מגיד בעל
בפירוש  כתב (וכן תורף אטו טופס שגזר אליעזר כרבי
(כסףֿ כנוסחתנו נראה הי"ח להלן אבל שם). המשנה

חלק.19)משנה). האיש.20)וישאיר כל 21)שם כי
הגט  - לשמם נכתבו לא ואם ותרפו, הגט עיקר הם אלה

אליו.22)בטל. הלכות 23)כשיצטרך לקמן וראה
יזֿיח.

.ÁeÓ˙ÁÂ ,B˙ÎÏ‰k dÓLÏÂ BÓLÏ Ëb‰ ·˙kL ¯ÙBÒ≈∆»««≈ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿
È¯‰ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓe ÏÈ‡B‰ - dÓLÏ ‡lL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¬≈

ÏeÒt ‡e‰L ‡l‡) .Ëb ‰Ê24(?ÏËa BÈ‡ ‰nÏÂ .25ÈÙÏ ∆≈∆»∆»¿»»≈»≈¿ƒ
Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ

ÌÏBÚ‰26¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .27‡lL ÌÈ„Ú‰ eÓ˙Á Ì‡L , »»¿≈ƒ∆≈∆ƒ»¿»≈ƒ∆…
.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - dÓLÏƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬≈∆≈»≈

ÏeÒt ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ28„Ú Ba ‰È‰L B‡ , ¿≈ƒ»»∆»≈≈»»∆»»≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿«»≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¬≈∆

ÏËa Ëb29‡Ï ,ÛiÊÓk ‡l‡ .‰Ê ¯·c ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ≈»≈¿…≈»∆ƒ»»∆∆»ƒ¿À»…
È¯‰ ,ÔÈ¯Lk ‰¯ÈÒÓ È„Úa ¯ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ ÛiÊÓ¿À»««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê30. ∆»ƒƒ¿≈∆

זה 24) "הרי הנוסח: התימנים, ובכת"י סופרים. מדברי
וכו'. חותמים" העדים שאין ראה 25)פסול, התורה, מן

ה"ז. פ"ב, שני 26)לעיל בפני לה יתן שמא האשה, תקנת
עדים  בו אין שהרי כחרס, שבידה הגט ונמצא וימותו, עדים
אינה  בגט העדים חתימת וכל והואיל הט"ו), פ"א, (לעיל
בטל. אינה לשמה שלא בו כשחתמו אפילו מדבריהם, אלא

פ"ט.27) גיטין ברי"ף הובאת גאון, לעדות,28)דעת
לאשה. או לבעל קרוב שהיה או עבירה ואם 29)משום

ממזר. והולד תצא עדי 30)נשאת, על לסמוך יבוא שמא
אבל  הגט. בתוך פסולם ניכר לא שהרי בלבד, חתימה
הכתב  מן העדים חתימת כשהרחיק כגון ניכר, כשפסולם
כשר  זה הרי עדים, בפני מסרו אם הי"ח) פ"א, (לעיל
עדי  על לסמוך יבואו ולא מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
והשווה  (כסףֿמשנה, לעין ניכר פסולם שהרי החתימה,

הי"ז). פ"א, לעיל

.Ë‡È·n‰31B‡ˆÓe epnÓ „·‡Â Ë‚32epnÓ „·‡ Ì‡ : «≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
˙B¯iM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa33¯Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««

‡e‰ epnÓ „·‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
Ba L¯b˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰34˙B¯iM‰L ÌB˜Óa „·‡ ; «≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»«¿»∆««»

˙BÈeˆÓ35Ì„‡ ‰‰L ‡Ï ÔÈ„ÚÂ „iÓ B‡ˆÓ Ì‡ ,36ÌL ¿ƒ¿»ƒ»«¬«ƒ…»»»»»
BÏ LÈÂ Ba BÁÈp‰L ÈÏka B‡ˆnL B‡ ,ÌÈ¯·BÚ‰ ÔÓƒ»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈

ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë37Ce¯k ‰È‰L Ëb ÏL BaÁ¯Â Bk¯‡a38- ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»
B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰39.Ba L¯b˙˙Â ¬≈¿∆¿»¿ƒ¿»≈

הבעל.31) השליח.32)שליח אנשים 33)אותו חבורת
(בראשית  ישמעאלים" אורחת "והנה ברכב, או רגל הולכי

ערבאי. שיירת והא אונקלוס: מתרגם כה) גיטין 34)לז,
א. נפל,35)כז, אחרים ושבים מעוברים שמא לחוש ויש

אלה. כשם ששמם אחרים ואשה לאיש אע"פ 36)ונכתב
כז:). (שם שם עוברים אנשים הדבר 37)שראינו הכרת

סימנים. נתינת ללא בלבד העין הסתכלות קשור,38)ע"י
בכלי. מקופל ממנו.39)או שאבד הגט שזהו

.ÈÌB˜n‰ B˙B‡a ˜ÊÁ‰40„Á‡ LÈ‡41BÓLk BÓML À¿«¿«»ƒ∆»∆¿ƒ¿
ËbaL42B˙B‡ ÏL ‡ˆÓp‰ ‰Ê Ë‚ ‡nL ÌÈLLBÁ - ∆«≈¿ƒ∆»≈∆«ƒ¿»∆

Èt ÏÚ Û‡Â ÌL Ì„‡ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ ¯Á‡‰ LÈ‡‰»ƒ»«≈ƒ¿»«»»»¿««ƒ
‰‰L ‡lL43.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba ‰L¯b˙ Ì‡Â . ∆…»»¿ƒƒ¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

ÏÚ Û‡ ,B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌL Ì„‡ ¯·Ú ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«»»»¬≈∆¿∆¿»««
ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰L Èt44. ƒ∆À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

פלוני.40) שממקום פלוני בן פלוני בגט, הכתוב
אחר.41) איש ווניציאה: שונצינו שיירות 42)ובדפוס וגם

שאבד. במקום שני 43)מצויות ולפנינו הואיל כאן
שבגט, כשם אחר שם והוחזק מצויות, שיירות ליקויים,
בלבד, עבר רק אלא אדם שהה לא שאפילו רבינו החמיר
נראה, רבינו ומדברי אחר. מאיש הגט נפל שמא לחוש יש
הוחזק  אפילו מצויות, שיירות שאין במקום אבד שאם
זמן  לאחר מצאו אפילו כשמו, ששמו איש מקום באותו
אנשי  של מעבר שם שאין כל כי בחזקתו, זו הרי מרובה
דעת  היא וכן שני, מאדם הגט לנפילת לחוש אין שיירות,
(מגידֿמשנה). פ"א ובבבאֿמציעא פ"ג, בגיטין הרי"ף

שם.44) ברי"ף וכן ב. כז, גיטין

.‡È˜‰·Ó ÔÓÈÒ Ëba ÌÈ„ÚÏ eÈ‰45:e¯Ó‡L ÔB‚k , »»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿
‡Ï ÌÏBÚÓ :e¯Ó‡L B‡ ,ÈBÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ·˜∆∆≈¿«¿ƒ∆»¿≈»…
˙BÓLk ˙BÓL Ba LiL „Á‡ Ëb ÏÚ ‡l‡ eÓ˙Á»«¿∆»«≈∆»∆≈≈¿≈

el‡46˙Â B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba L¯b˙ ≈¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈeˆÓ ˙B¯iM‰L ÌB˜Ó·e ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ˆnL∆¿»««¿«¿À∆¿»∆««»¿

ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰Â47. ¿À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

רגיל.45) לסימן בניגוד ביותר, ומצוין ולא 46)טוב
שהם  או כשמם. ששמם אחרים עדים מקום באותו הוחזקו
ס"ד). קלב סי' אהע"ז (שו"ע חתימותיהם מכירים

מובהק 47) סימן לו יש עצמו השליח אם והואֿהדין שם.
דברי  והשווה ראב"ד). ועי' (מגידֿמשנה, נאמן שהוא בגט,
המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי"ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו

תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.·ÈÌÈL48ÔÈ˙B - e·¯Ú˙Â ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ
‰¯ÈÒÓ È„Úa BÊÏ Ô‰ÈLe BÊÏ Ô‰ÈL49Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆¿¿≈∆¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ

ÏËa ÈM‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ „·‡50. »«∆»≈∆¬≈«≈ƒ»≈

בשמותיהם.48) שוים שני 49)שהם נותנים השליחים
שנכתב  גיטה את קיבלה אחת כל וממילא ולזו, זו הגיטין
(גיטין  לשמה מבוררת מסירה שתהיה צורך ואין לשמה,

שאם 50)פו:). מאליו, ומובן הוא. מי של ידוע שאינו
מגורשת. ספק שהיא ודאי מהן, לאחת ונתנו השליח עבר
מגורשות  ספק שתיהן הרי לשתיהן, השליח נתנו ואם
בטל  אינו בטל", "השני רבינו: שכתב ואע"פ (מגידֿמשנה).
הואיל  ממש, בו שאין כוונתו, אלא התורה, מן ממש
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לשון  אחר בזה נמשך ורבינו כלל. בו לגרש אין ולכתחילה
בטל". השני "הרי האומרת: (שם) המשנה

.‚ÈÈL dÏ LiL ‰M‡ ÔÎÂ ,˙BÓL ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»¿≈
Ba ÔÈÏÈ‚¯ Ô‰L dÓLe BÓL ·˙Bk L¯‚nLk - ˙BÓL≈¿∆¿»≈≈¿¿»∆≈¿ƒƒ

ÔÈÚ„BÈÂ51¯ÓB‡Â ,¯˙BÈa Ba52ÌL ÏÎÂ ÈBÏt LÈ‡ : ¿¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
dÏ LiL ÌL ÏÎÂ ˙ÈBÏt ‰M‡ L¯b BÏ LiL53Ì‡Â . ∆≈≈≈ƒ»¿ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ

d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ ·˙k54¯Lk -55. »«¬ƒ»«¬ƒ»»»≈

וידועים.51) התימנים: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
בנוסח 52) הי"ב, פ"ד לקמן כמפורש וכותב. לומר: רצונו

לרבינו. מוציא 53)הגט אתה כן, לא שאם ב. לד, גיטין
זה  שאין בעלה. גירשה לו שיאמרו השני, מן בניה על לעז
הי"ב. פ"ד, לקמן בביאורנו וראה שם). (רש"י שמו

"כגון 54) פז:). גיטין (רש"י כולה משפחה של לווי שם
הזכיר  ולא ווייל. ממשפחת והיא ברג רוטן ממשפחת שהוא
רוטן  מגזע שכתב: ממשפחה משפחתו ראש שם רק בגט
פ"ט  נתנאל' ('קרבן ווייל" ממשפחת אשתו מגרש ברג
לא  שאם מסירה, בעדי הגט וכשנתן ז). אות ט סי' דגיטין
נתנאל' ('קרבן מגרש המשפחה מן איזה יודעים אנו מה כן
או  עצמו, האיש של לווי שם - חניכה מפרשים ויש שם).
פח.). שם ב'תוספות' ורבינוֿתם חננאל (רבינו האשה של
אהע"ז  יוסף' ('בית הפירושים לשני מקום יש רבינו ובדברי
ראב"ד). (עי' מפורסמת כשהחניכה כאן והמדובר קכט). סי'
שאם  בסמוך להלן שכתב כמו פסול, הגט - כן לא שאם
הרי  - לו שיש שם כל וכתב ביותר, ידוע שאינו שם כתב
שאינה  חניכה כתב שאם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה, פסול. זה
קכט  סי' אהע"ז (ט"ז פסול הגט שוודאי ביותר, ידועה

ז). ס"ק שם הגר"א בביאורי וראה אףֿעלֿפי 55)סק"ב,
שהוא  שם כתב שאם וכלֿשכן שיש", שם "וכל כתב: שלא
כשר  שוודאי שיש" שם "וכל כתב ולא בו, וידוע רגיל
פז:): (גיטין במשנה הוא זה דין מקור והנה (מגידֿמשנה).
בדיעבד  שדווקא ומשמע כשר", - וחניכתה חניכתו "כתב
גורסים  והם לכתחילה, אפילו שכשר אומרים יש אבל כשר.
עושין" שבירושלים הדעת נקיי היו "וכך אחרֿכך במשנה

ועוד). וכך, ד"ה פח. גיטין ('תוספות'

.„ÈÏk :·˙ÎÂ ,¯˙BÈa Ba ÌÈÚe„È ÌÈ‡L ÌM‰ ·˙k»««≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»«»
BÏ LiL ÌL56ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -57dÓL B‡ BÓL ‰pL . ≈∆≈¬≈∆»ƒ»¿¿»

ÌL Ïk :·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯ÈÚ ÌL B‡ B¯ÈÚ ÌLÂ¿≈ƒ≈ƒ»««ƒ∆»«»≈
Ë‚ BÈ‡ - dÏ LiL ÌL ÏÎÂ BÏ LiL58. ∆≈¿»≈∆≈»≈≈

אבל 56) פירשו. ולא ּכלל העיקר השם ואת הטפל. ַָשהזכיר
כשר  - לעיקר הטפל שהקדים אלא בפירוש הזכירו אם

לד:). גיטין ע"פ מג, סי' ובכת"י 57)(ריב"ש שם. גיטין,
גירושין. ספק זה הרי הנוסח: א 58)התימנים, פ, שם

עיר  שם להזכיר צריך אם יבואר הי"ב פ"ד ולקמן במשנה.
וחתימתו. הגט כתיבת מקום של עיר או הבעל, מגורי

.ÂËÏk‰:‰MÓÁÓ ıeÁ ,Ëb‰ ˙‡ ·zÎÏ ÔÈ¯Lk «…¿≈ƒƒ¿…∆«≈≈¬ƒ»
dÓˆÚ ‰M‡ elÙ‡ .ÔË˜Â ‰ËBLÂ L¯ÁÂ „·ÚÂ Ì"ekÚ«¿∆∆¿≈≈¿∆¿»»¬ƒƒ»«¿»

dhb ˙‡ ˙·˙Bk59Ì"ekÚÏ ¯ÈÓ‰L Ï‡¯OÈ .60B‡ ∆∆∆ƒ»ƒ¿»≈∆≈ƒ¿«
˙B˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L61Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ∆¿«≈«»¿«¿∆¿»¬≈¿«

ÂÈ¯·c ÏÎÏ62. ¿»¿»»

כב:59) (גיטין לגירושין לה ומוסרו וחוזר לבעל, ומקנתו
התימנים:60)וברש"י). בכת"י וכן קדומים, בדפוסים

שונה  שלנו, ובדפוסים לעבודהֿזרה". שנשתמד "ישראל
הצנזורה. [ראה 61)ע"פ שבת. מחלל התימנים: בכת"י

בחילול  שאפילו משם שנראה יד. לחולין המשניות בפירוש
השוחט]. ד"ה ב'תוספות' ועיי"ש מומר, הוא אחד

והמחלל 62) בהקב"ה, כופר ע"ז "שהעובד א: ה, חולין
במעשה  הקב"ה שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר שבת
שבת  הל' רבינו דברי והשווה שם). רש"י (לשון בראשית"
שקולות  משתיהן אחת כל ועבודהֿזרה, "השבת הט"ו: פ"ל,
שבת  המחלל אבל . . . התורה מצוות כל שאר כנגן
פרשת  ו'ספרי' א. ח, הוריות וראה כגוי", הוא הרי בפרהסיא
בעבודהֿזרה  המודה שכל הכתוב, "מגיד קיא: אות שלח
שנצטוו  ובמה משה שנצטווה ובמה הדברות, בעשרת כופר
שנשתמד, טרם אפילו אשה קידש אם זאת ובכל האבות".
תופסים, מומר שקידושי כשם שהמיר, לאחר הוא מגרש
גמור  גט גיטו אף הט"ו) פ"ד, אישות (הל' לעיל כמבואר

(מגידֿמשנה).

.ÊËCÈ¯vL ÈtÓ ?‰MÓÁ‰ el‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
‰M‡‰ ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎÏ ·˙Bk‰«≈ƒ¿…¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

˙Úc ÏÚ Ì"ekÚ‰Â ,˙L¯b˙n‰·˙Bk ‡e‰ BÓˆÚ63, «ƒ¿»∆∆¿»«««««¿≈
‰Ú„ Èa ÔÈ‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÂ64BÈ‡ „·Ú‰Â , ¿≈≈∆¿»»≈»¿≈≈»¿»∆∆≈

ÔÈLec˜Â ÔÈhb ˙¯B˙a65Ì"ekÚk ÏeÒt ‡e‰ CÎÈÙÏ , ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»¿«
BÈ‡ - el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ëb‰ ·˙k Ì‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ¿»¿»»¿ƒ»««≈∆»≈¬ƒ»≈≈
dÏ ¯ÒÓÂ ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú Ba eÓ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚≈««ƒ∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»

.ÌÈ¯LÎaƒ¿≈ƒ

עובד 63) ד"ה כג. גיטין ('תוספות' לשמה כותב ואינו
לכתוב  ומצווהו גביו, על עומד ישראל ואפילו כוכבים),
דעת  על אלא הישראל דעת על כותב אינו הזוג, גירושי לשם
וראה  הי"א. פ"א, תפלין הל' והשווה שם) (גיטין עצמו

סג. הערה לשמה.64)להלן לכתוב ידעו ולא שם.
פ"ד 65) אישות הל' לעיל כמבואר תופסים, קידושיו שאין

בנתינה  שישנו מי ונתן" - "וכתב אמרה: והתורה הט"ו,
מאיר, דרבי אליבא י: גיטין רש"י (לשון בכתיבה ישנו
לדידן  והואֿהדין העדים, חתימת היינו ד"וכתב" דאמר
ובגוי  הגט). כתיבת היינו ד"וכתב" אלעזר, כרבי דפסקינן
מפני  וקידושין" גיטין בתורת "שאינו רבינו הטעים לא
בתורת  שהוא הט"ו), (כנ"ל שהמיר ישראל גם כולל ש"גוי"
סק"ה). קכג סי' שמואל' ('בית ס הערה כנ"ל וקידושין גיטין

.ÊÈÒÙË el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ ·˙k66ÌB˜Ó ÁÈp‰Â Ëb‰ »«∆»≈¬ƒ»≈…∆«≈¿ƒƒ«¿
Û¯z‰67ÌB˜Óe ‰M‡‰ ÌB˜Óe LÈ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰L , «…∆∆¿»ƒ¿»ƒ»¿

Ô·˙Îe ,'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿»»
¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - BÓLÏ ÈÏ‡¯Oi‰ ÏB„b‰ Áwt‰68. «ƒ≈««»«ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈∆≈»≈

ה"ז.66) לעיל ותמציתו.67)מבואר השטח עיקר
תורה:68) הקפידה שעליו הגט, ועיקר הואיל א. כג, גיטין

לשמה  שיהא לה", בכשרות."וכתב נכתב -

.ÁÈËb‰ ÒÙË ·zÎÏ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÁÈp‰Ï ¯zÓÀ»¿«ƒ«≈≈∆¿»»ƒ¿……∆«≈
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Áwt‰ ÏB„‚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .‰lÁzÎÏ69. ¿«¿ƒ»»∆ƒ¿∆»«ƒ≈«≈««»
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‰lÁzÎÏ ÒÙh‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ „·Ú‰Â Ì"ekÚ‰ Ï·‡¬»»«¿»∆∆≈¿ƒ«…∆¿«¿ƒ»
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â70·zÎÏ e¯Èz‰ ‡lL ; «¬ƒƒ¿»≈≈««»∆…ƒƒƒ¿…

˙wz ÈtÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ dÓLÏ ‡lL ÔÈh‚ ÈÒÙË»¿≈ƒƒ∆…ƒ¿»¿«¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
¯ÙBÒ71e¯‡aL BÓk ,72. ≈¿∆≈«¿

וברש"י).69) כג. (גיטין ופלונית פלוני לשם כתוב לו ואומר
טופס  לכתוב להניחם אין גבם, על עומד גדול כשאין אבל
שאז  התורף, גם לכתוב יבוא שלא 'תורף' משום גזירה הגט,

התורה. מן בטל גט עצמם,70)הוא דעת על עושים שהם
ושוטה, כחרש הם והרי לשמה, שלא נכתב שהטופס נמצא
לכתחילה. הטופס כותבים שאין גבם, על עומד גדול שאין

לעת 71) מזומנים טפסים לו שיהיו ורוצה בכתיבתו, הטרוד
ה"ז.72)הצורך. לעיל

.ËÈ·˙Bk‰73‰‚‚La ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B‡ ˙aLa Ëb74 «≈≈¿«»¿«ƒƒƒ¿»»
dÏ B˙e75˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -76B·˙k .77Ba eÓ˙ÁÂ ¿»»¬≈¿…∆∆¿»¿»¿

ÌBia78dÏ B˙e ÔB„Êa79È¯‰L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - «¿»¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰80B·˙k .81·BË ÌBÈa »≈ƒ¿ƒƒ«»¿»¿

ÔB„Êa82ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯ÒÓÂ83·BË ÌBÈa84 ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆≈»

העדים,73) חתימת גם זה ובכלל הגט, כתיבת גמר [היינו
עט]. הערה להלן יום 74)וראה או היום ששבת ששכחו

אלו. בימים אסורה שכתיבה ידעו שלא או היום, כיפור
חתמו 75) שאם הט"ז בפ"א למעלה וראה עדים. בפני [שלא

כשר  הגט - מסירה עדי בפני שלא לה ונתנו ועבר עדים בו
רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב גם ושגגו [הואיל

בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ"א  (למעלה מסירה עדי בפני לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי בפני ואפילו הט"ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב כמו טוב, ויום בשבת
אהע"ז  בט"ז וראה דיו"ט. בפ"ד התוספתא בשם הי"ד שבת

סק"ז]. קכג כתב 77)סי' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט - בזדון
להלן  וראה הט"ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי 78)בנוסחת הביא קכג) (סי' [ה'טור'
תימן  בכת"י וכ"ה ביו"ט". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:
הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי פב). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואףֿעלֿפיֿכן בזדון, היתה

כגוי]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב ואם עדים. בפני [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט זה הרי - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ"י זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי מגורשת,

איזה 84) כי [ויתכן "ביו"ט". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט" לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף מגיה
המעתיק]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי מתוכו כמזויף שהוא מדרבנן.

פ"א  למעלה רבינו שכתב וכמו עח), הערה (ראה פסולים
מפני  בטל, הגט הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי"ז.
יום  [ולחלל הט"ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ"ח רבינו שכתב כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב המחלל אבל ה"י].
מסירה  עדי בפני לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם  ולפיכך
קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -

ס"ה).

ה'תשפ"א  אדר י"ז שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו נתבאר

כתיבתו.

.‡„ÓBÚ BÓeM¯L ¯·„a ‡l‡ Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«≈∆»¿»»∆ƒ≈
Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBz˜˜Â ÒBÓe˜Â ‡¯˜ÒÂ BÈc ÔB‚k¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿«¿¿«≈»∆¬»

„a B·˙k Ì‡˙B¯t ÈÓe ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,„ÓBÚ BÈ‡L ¯· ƒ¿»¿»»∆≈≈¿«¿ƒ≈≈
¯BÁLa ¯·‡a B·˙k .Ë‚ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈≈¿»«¬»ƒ¿

‰lÁzÎÏ Ô‰a ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,¯Lk - ¯BÁÈL·e3. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

דיו 3)מתקיים.2) כמו כך כל מתקיימים שאינם כנראה
בהן. וכיוצא וכו' וסיקרא

.·¯BÚ‰Â ¯Èp‰ ·b ÏÚ ‰lÁzÎÏ ‡ˆÙÚ ÈÓa ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»«««¿»¿»
ÈtÓ ,‰ˆeÙÚ ‰l‚Ó Èab ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»…««≈¿ƒ»¬»ƒ¿≈

¯k BÈ‡L4.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - ·˙k Ì‡Â . ∆≈ƒ»¿ƒ»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ È¯eq‡ ÏÚ elÙ‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk Ïk‰ ÏÚ5. ««…¿ƒ∆«≈«¬ƒ«ƒ≈¬»»

dÏ BziL ,‡e‰Â .ÛicÊ‰Ï ÏBÎiL ¯·c ÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ«»»∆»¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»
.‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»

הכתב.4) כמראה הקלף עגל 5)שמראה עור כגון
שכתב  ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו
לכתוב  שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבינו:
עליו  שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי לכתחילה,
הגט  גיטין הלכות שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את
זרה  עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב ואפשר כשר
שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי

הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה

.‚˜eÁn‰ ¯Èp‰ ÏÚ (B˙B‡) ·˙Bk ?„ˆÈk6ÏÚ , ≈«≈««¿»«»«
‡¯zÙc‰7„·Ú ÏL B„È ÏÚÂ ,ÔÈÏÚ‰ ÏÚÂ Ò¯Á‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰¯t‰Â „·Ú‰ dÏ ¯ÒBÓe ,‰¯t ÏL Ô¯˜ ÏÚÂ8¯Èp‰ B‡ ¿«∆∆∆»»≈»»∆∆¿«»»«¿»
ÌÈ„Ú ÈÙa Ba ‡ˆBiÎÂ ‡¯zÙc‰Â ˜eÁn‰9. «»¿«ƒ¿¿»¿«≈ƒ¿≈≈ƒ

ונמחק.6) כתב איזה עליו מעובד 7)שנכתב שאינו עור
ניכר. שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל

הכתיבה.8) לאחר הקרן את חותך "עדי 9)ואינו הם אלה
מסירה".

.„Ú˜Ú˜ ˙·˙Îa „·Ú ÏL B„È ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰10, »»«≈»«»∆∆∆ƒ¿…∆«¬«
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â11ÏÚ ÌÈ˜e˜Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰Â , ¿»»≈ƒ««»»¿»»≈ƒ¬ƒ«

È„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - B„È»¬≈¿…∆∆««ƒ∆≈»≈≈
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‰lÁzÎÏ ÒÙh‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ „·Ú‰Â Ì"ekÚ‰ Ï·‡¬»»«¿»∆∆≈¿ƒ«…∆¿«¿ƒ»
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â70·zÎÏ e¯Èz‰ ‡lL ; «¬ƒƒ¿»≈≈««»∆…ƒƒƒ¿…

˙wz ÈtÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ dÓLÏ ‡lL ÔÈh‚ ÈÒÙË»¿≈ƒƒ∆…ƒ¿»¿«¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
¯ÙBÒ71e¯‡aL BÓk ,72. ≈¿∆≈«¿

וברש"י).69) כג. (גיטין ופלונית פלוני לשם כתוב לו ואומר
טופס  לכתוב להניחם אין גבם, על עומד גדול כשאין אבל
שאז  התורף, גם לכתוב יבוא שלא 'תורף' משום גזירה הגט,

התורה. מן בטל גט עצמם,70)הוא דעת על עושים שהם
ושוטה, כחרש הם והרי לשמה, שלא נכתב שהטופס נמצא
לכתחילה. הטופס כותבים שאין גבם, על עומד גדול שאין

לעת 71) מזומנים טפסים לו שיהיו ורוצה בכתיבתו, הטרוד
ה"ז.72)הצורך. לעיל

.ËÈ·˙Bk‰73‰‚‚La ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B‡ ˙aLa Ëb74 «≈≈¿«»¿«ƒƒƒ¿»»
dÏ B˙e75˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -76B·˙k .77Ba eÓ˙ÁÂ ¿»»¬≈¿…∆∆¿»¿»¿

ÌBia78dÏ B˙e ÔB„Êa79È¯‰L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - «¿»¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰80B·˙k .81·BË ÌBÈa »≈ƒ¿ƒƒ«»¿»¿

ÔB„Êa82ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯ÒÓÂ83·BË ÌBÈa84 ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆≈»

העדים,73) חתימת גם זה ובכלל הגט, כתיבת גמר [היינו
עט]. הערה להלן יום 74)וראה או היום ששבת ששכחו

אלו. בימים אסורה שכתיבה ידעו שלא או היום, כיפור
חתמו 75) שאם הט"ז בפ"א למעלה וראה עדים. בפני [שלא

כשר  הגט - מסירה עדי בפני שלא לה ונתנו ועבר עדים בו
רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב גם ושגגו [הואיל

בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ"א  (למעלה מסירה עדי בפני לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי בפני ואפילו הט"ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב כמו טוב, ויום בשבת
אהע"ז  בט"ז וראה דיו"ט. בפ"ד התוספתא בשם הי"ד שבת

סק"ז]. קכג כתב 77)סי' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט - בזדון
להלן  וראה הט"ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי 78)בנוסחת הביא קכג) (סי' [ה'טור'
תימן  בכת"י וכ"ה ביו"ט". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:
הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי פב). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואףֿעלֿפיֿכן בזדון, היתה

כגוי]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב ואם עדים. בפני [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט זה הרי - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ"י זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי מגורשת,

איזה 84) כי [ויתכן "ביו"ט". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט" לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף מגיה
המעתיק]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי מתוכו כמזויף שהוא מדרבנן.

פ"א  למעלה רבינו שכתב וכמו עח), הערה (ראה פסולים
מפני  בטל, הגט הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי"ז.
יום  [ולחלל הט"ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ"ח רבינו שכתב כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב המחלל אבל ה"י].
מסירה  עדי בפני לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם  ולפיכך
קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -

ס"ה).

ה'תשפ"א  אדר י"ז שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו נתבאר

כתיבתו.

.‡„ÓBÚ BÓeM¯L ¯·„a ‡l‡ Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«≈∆»¿»»∆ƒ≈
Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBz˜˜Â ÒBÓe˜Â ‡¯˜ÒÂ BÈc ÔB‚k¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿«¿¿«≈»∆¬»

„a B·˙k Ì‡˙B¯t ÈÓe ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,„ÓBÚ BÈ‡L ¯· ƒ¿»¿»»∆≈≈¿«¿ƒ≈≈
¯BÁLa ¯·‡a B·˙k .Ë‚ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈≈¿»«¬»ƒ¿

‰lÁzÎÏ Ô‰a ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,¯Lk - ¯BÁÈL·e3. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

דיו 3)מתקיים.2) כמו כך כל מתקיימים שאינם כנראה
בהן. וכיוצא וכו' וסיקרא

.·¯BÚ‰Â ¯Èp‰ ·b ÏÚ ‰lÁzÎÏ ‡ˆÙÚ ÈÓa ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»«««¿»¿»
ÈtÓ ,‰ˆeÙÚ ‰l‚Ó Èab ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»…««≈¿ƒ»¬»ƒ¿≈

¯k BÈ‡L4.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - ·˙k Ì‡Â . ∆≈ƒ»¿ƒ»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ È¯eq‡ ÏÚ elÙ‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk Ïk‰ ÏÚ5. ««…¿ƒ∆«≈«¬ƒ«ƒ≈¬»»

dÏ BziL ,‡e‰Â .ÛicÊ‰Ï ÏBÎiL ¯·c ÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ«»»∆»¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»
.‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»

הכתב.4) כמראה הקלף עגל 5)שמראה עור כגון
שכתב  ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו
לכתוב  שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבינו:
עליו  שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי לכתחילה,
הגט  גיטין הלכות שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את
זרה  עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב ואפשר כשר
שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי

הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה

.‚˜eÁn‰ ¯Èp‰ ÏÚ (B˙B‡) ·˙Bk ?„ˆÈk6ÏÚ , ≈«≈««¿»«»«
‡¯zÙc‰7„·Ú ÏL B„È ÏÚÂ ,ÔÈÏÚ‰ ÏÚÂ Ò¯Á‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰¯t‰Â „·Ú‰ dÏ ¯ÒBÓe ,‰¯t ÏL Ô¯˜ ÏÚÂ8¯Èp‰ B‡ ¿«∆∆∆»»≈»»∆∆¿«»»«¿»
ÌÈ„Ú ÈÙa Ba ‡ˆBiÎÂ ‡¯zÙc‰Â ˜eÁn‰9. «»¿«ƒ¿¿»¿«≈ƒ¿≈≈ƒ

ונמחק.6) כתב איזה עליו מעובד 7)שנכתב שאינו עור
ניכר. שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל

הכתיבה.8) לאחר הקרן את חותך "עדי 9)ואינו הם אלה
מסירה".

.„Ú˜Ú˜ ˙·˙Îa „·Ú ÏL B„È ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰10, »»«≈»«»∆∆∆ƒ¿…∆«¬«
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â11ÏÚ ÌÈ˜e˜Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰Â , ¿»»≈ƒ««»»¿»»≈ƒ¬ƒ«

È„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - B„È»¬≈¿…∆∆««ƒ∆≈»≈≈
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ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯ÈÒÓ12ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰ elÙ‡ . ¿ƒ»∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¬ƒ»À¿»ƒ
‡ˆBÈ ‡e‰Â ,B„È ÏÚ ˜e˜Á Ë‚Â ,BlL ‡e‰L „·Úa»∆∆∆∆¿≈»«»¿≈

ÈÏ ¯ÒÓ ÌÈ„Úa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ13È¯‰ - ƒ««»»¿ƒ∆∆¿≈ƒƒ¿«ƒ¬≈
˙B¯„Bb‰L ,dÏ ÒÎ BÓˆÚÓ ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ»≈¿…∆∆∆»≈«¿ƒ¿«»∆«¿

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡14. ≈»∆¬»»

נמחק.10) שאינו בצבע בעור שהביאתו 11)חרותה
בו. גרשני בעלי ואומרת אינה 12)לפנינו קעקע כתובת כי

לפנינו.13)נמחקת. חי 14)ואינם בעל וכל בהמות
ואדם  למקננו" נקנה צאן "גדרות שם על "גודרות" נקראים
לו  אין (אם לי מכרתן לבעליהן: לטעון יכול אינו שתפשן

אליו. באו שמעצמן לומר יש כי מכירה), שטר

.‰‡Ï·h‰ ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰15,ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú‰Â »»«≈»«««¿»¿»≈ƒ»»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰Â16ÔÈ˜ÊÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ««»»««ƒ∆≈À¿»ƒ

‰M‡‰L ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dlL ‡e‰L ‡Ï·ha««¿»∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»
dhb ˙‡ ˙·˙Bk dÓˆÚ17‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ; «¿»∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»

ÂÈÓ˙BÁa18‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,19. ¿¿»ƒ≈»≈≈¿ƒ»

בזה.16)לוח.15) גרשני בעלי מקנתו 17)וטוענת והיא
אילו  כי משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה
לה  נתן לא הרי להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא

שתקנה 18)כלום. הקפידו ובוודאי בו החתומים בעדים
הכתיבה. לפני הקלף את עדי 19)לו לפנינו היו אילו כי

לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי מסירה,

.ÂÏL ÒË ÏÚ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ B‡ Áel‰ ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««««»∆∆««∆
ÈÎ¯È ¯ÙÁ Ì‡ ,˙ÎzÓ20·˙k ‰fL ,¯Lk - ˙Bi˙B‡‰ «∆∆ƒ»««¿≈»ƒ»≈∆∆¿»

,¯ÓBÏk .ÏÊ¯a ËÚa ‰·e˙k :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‡e‰¬≈≈¿»¿≈«¿∆¿«
B¯ÙÁ ‡e‰L21Òh‰ È¯BÁ‡Ó ˙BÎ¯È‰ ˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ .22 ∆¬»¿≈ƒ»««¿≈≈¬≈««

˙B‡‰ CBz ¯ÙÁ Ì‡ Ï·‡ .Òh‰ ÈÙa eËÏaL „Ú23 «∆»¿ƒ¿≈««¬»ƒ»«»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B‰B·b ˙BÎ¯È‰ e‡¯iL „Ú24·˙Îk , «∆≈»«¿≈¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ËÏBa ·˙k‰L ·‰Ê ¯Èc25‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ«»»∆«¿»≈≈≈∆≈∆
·˙k26. ¿»

כתיבה.21)גופי.20) שמה שוקעת שכתיבה הרי
נעשית 22) הטס) (מאחורי האותיות שחקיקת פי  על אף

הטס. בפני כסדרן נראות הרי - הפוך החלק 23)באופן
שלו. החלל האות, של האותיות 24)הפנימי מצידי שגם

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק, ידי 25)שמבחוץ על
הדינר. על בקורנס המטבע חותם עשה 26)הכאת לא כי

האות. בגוף מעשה

.Ê·˙k ˙È·z ¯BÚ‰ ÏÚ Ú¯˜Ó‰27¯BÚ‰ ÏÚ ÌL¯L B‡ , «¿»≈««»«¿ƒ¿»∆»««»
·˙k ˙È·z28¯Lk ‰Ê È¯‰ -29ÏÎa Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk . «¿ƒ¿»¬≈∆»≈¿ƒ∆«≈¿»

,˙BBLl‰ ÔÓ ·˙Îa ·zÎpL Ëb .ÔBLÏ ÏÎ·e ·˙k¿»¿»»≈∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿
ÌÈ„Ú‰ e‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ¯Á‡ ·˙Îa ÔÈÓe˙Á ÂÈ„ÚÂ¿≈»¬ƒƒ¿»«≈»≈¿∆¿»≈ƒ

‰·È˙k‰Â ·˙k‰ ÔBLÏ ÔÈ¯ÈkÓ30. «ƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

סריטתו 27) אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט שחורץ
כתיבתו. אינו 28)זוהי עור על שרישום פי על אף

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי הואיל 29)מתקיים,
מתקיים  אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום

גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור גריעות מצד
יודעים 30) אינם "ואם רבינו: כתב שלעיל פי על ואף

הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם קוראים לקרות
הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי
ההקראה  אין אחר בכתב חתמו והעדים הואיל כאן, אך -

הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת,

.Á„Ú‰Â (,˙Á‡ ÔBLÏ) ·˙Îa Ì˙Á ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»≈ƒ»«ƒ¿»»««¿»≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Lk - ˙¯Á‡ ÔBLÏ ·˙Îa ÈM‰«≈ƒƒ¿»»«∆∆»≈¬»ƒ»»
˙¯Á‡ ÔBLÏa B˙ˆ˜Óe ˙Á‡ ÔBLÏa ·e˙k Ëb‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«≈»¿»««ƒ¿»¿»«∆∆

ÏeÒt -31. »

עדים 31) חמשה עליו וחתמו לשונות בחמש שכתבו "גט
בלשון  חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש
הוא  והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב שלא כל אחת,
לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין
חתום  כל כי לשונות בשתי להיות יכולה העדים חתימת אבל
ומקצתו  הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין הוא
ולכן  הן, אחת וכלשון בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית
ורובו  הקודש בלשון מקצתו גט לכתוב עכשיו נוהגים

ארמית.

.Ë¯ÙBq‰ ¯‰fiL CÈ¯ˆ ,Ëb‰ da ·˙kiL ÔBLÏ Ïk»»∆ƒ»≈»«≈»ƒ∆ƒ»≈«≈
„Ú ,ÌÈÈÚ ÈL ÔÚÓLÓ ‡‰È ‡lL Ëb‰ È¯·„a¿ƒ¿≈«≈∆…¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»ƒ«
ÔÈ‡L Ôek˙ CÎÏe CÎÏ ‡nL :¯ÓB‡ ‡¯Bw‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«≈≈∆»¿»¿»ƒ¿«≈∆≈
Ôek˙ ‰Ê ÔÈÚÏ ‡nL B‡ ,ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLÓ«¿»¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰È ‡l‡ ;ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLnL∆«¿»¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿»ƒ∆≈
,„Á‡ ÔÈÚ ÔÚÓLÓ ‡l‡ ,ÔBLl‰ B˙B‡a ˜ÙÒ Ô‰a»∆»≈¿«»∆»«¿»»ƒ¿»∆»

.˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt ÁlLÂ L¯bL∆≈≈¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ

.ÈB˙B‡a ·ËÈ‰ ¯‡·Ó ·˙k‰ B˙B‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆«¿»¿…»≈≈¿
B˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ eÚ„iL „Ú ,Ba ·zÎiL ·˙k‰«¿»∆ƒ¿…«∆≈¿«¿«ƒƒ¿
ÌÈÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÈB· ‡Ï ÔÈ‡L ·˙k B˙B‡ ÌÈ¯ÈknL∆«ƒƒ¿»∆≈»…¿ƒ¿…¿»ƒ
ÌwÚÓ ·˙k ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈBÈa ‡l‡ (ÌÈpË˜a ‡ÏÂ)¿…ƒ¿«ƒ∆»≈ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿À»
ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ ˙B‡Ï ˙B‡ ‰Ó„z ‡nL ,ÏaÏ·Óe¿À¿»∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿»

.‰pzLÓƒ¿«∆

.‡ÈB·˙Îa ‰È‰L B‡ ,ÌÈÈÚ ÈL ˙eÚÓLÓ Ba ‰È‰»»«¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÚ epnÓ ‡¯wiL ¯LÙ‡L „Ú ÏeaÏa B‡ ÌewÚƒƒ¿«∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»«≈
ÚÓLÓ Ba LÈÂ ÔÈLe¯b‰ ÔÈÚÏ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ¿≈«¿«

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,ÔÈLe¯b32Ï‡¯OÈ ÌÚ Ïk e‚‰ ¯·k . ≈ƒ¬≈∆»¿»»¬»«ƒ¿»≈
Èn¯‡ ÔBLÏ Ëb‰ ·zÎÏ33Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÁÒÎe ƒ¿…«≈»¬«ƒ¿…«∆««ƒ

.‰lÁzÎÏ ÔBLÏ ÏÎa B·˙ÎÏ ¯znL∆À»¿»¿¿»»¿«¿ƒ»

התורה.32) מן בטל ואינו מדבריהם. במשנה 33)רק וגם
בארמית. מנוסח הוא

.·È:Ëb‰ ÁÒ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««≈

CÎÂ Ck ˙La ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ CÎa ,˙aLa CÎa¿»¿«»¿»»»¿∆«¿ƒƒ¿«»»»
da ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,˙B¯ËMÏ B‡ ‰¯ÈˆÈÏ«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«
ÈBÏt ¯· ÈBÏt ‡‡ (CÈ‡) .ÈBÏt ÌB˜Óa ‡Î‰»»¿»¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ
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ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚ¯a È˙È·ˆ ,È˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe È¯˙‡Ïe È˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯ËÙe ‡ÒÈ‡ ‡Ï„a ÈLÙ«¿ƒƒ¿»¬ƒ¿»¿«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÏÎÂ ,˙ÈBÏt ‡˙nÓc ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt z‡ ÈÎÈÏƒƒ«¿¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»
ÈÎÈ¯˙‡Ïe ÈÎÈ˙‰·‡ÏÂ ÈÎÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL»√»«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿«¬»»ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙Ó„˜ ÔÓ È˙z‡ ˙ÈÂ‰ Èc ,ÈÎÈ˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe¿«¿≈«¬»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿¿ƒƒ«¿«
,ÈÎÈÏ ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯Ët ecÎÂ ,‡c¿»¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
C‰ÓÏ ÈÎÈLÙa ‰‡ËÏLÂ ‰‡M¯ ÔÈÈÈÂ‰˙Ècƒƒ¿¿ƒ«»»¿«¿»»¿«¿ƒƒƒ¿»
‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,ÔÈÈÈaˆ˙Èc ¯·b ÏÎÏ ‡·Ò˙‰Ï¿ƒ¿¿»»¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ∆≈»»¿«∆
z‡ È¯‰Â .ÌÏÚÏe Ô„ ‡ÓBÈ ÔÓ ÈÓL ÔÓ ÈÎÈ„Èaƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿«¿»««¬≈«¿
¯ÙÒ È‡pÓ ÈÎÈÏ ÈÂ‰È Èc Ô„Â .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zeÓ∆∆¿»»»¿≈ƒƒ¿≈ƒƒƒ«≈∆
‰LÓ ˙„k ÔÈ˜e·L ˙¯b‡Â ÔÈ¯eht Ë‚Â ÔÈÎB¯z»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿»∆

.Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈

Ô· ÈBÏt :e¯‡aL BÓk ‰hÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈«¿¿ƒ∆
.„Ú ÈBÏt Ô· ÈBÏt .„Ú ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ≈

.‚È·e ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ ·zÎiLk·zÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,¯ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙¯‚È‡Â' ·zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈ·e ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,¯ÓBÏk .'z¯b È‡Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' ·zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡¯˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚¯ ˜ÈÁ¯È ÔÎÂ]¿≈«¿ƒ∆∆«≈ƒ«»∆»ƒ¿»¿¿»
ÈLa 'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ·zÎÈ ‡ÏÂ .˜BÁOÏ ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿¿…ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈
.'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,Ô"È„eÈƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
BÈ‡L ‡ˆÓÂ .ÌÈL ÈzL ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»∆≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .˙B¯Á‡ ÌÈzLÏ ‡l‡ ,BÊÏ L¯‚Ó¿»≈¿∆»ƒ¿«ƒ¬≈¿≈«¬ƒ¿»
.'È„Îe' BÚÓLÓ ‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„z ‡nL ,'ecÎÂ'„ƒ¿«∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .C˙B‡ ¯BËÙ‡ ‰Ê È‡˙a ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿«∆∆¿»¿≈«¬ƒ¿»
‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„˙ ‡nL ,'ÔÈ˜eaL'Â 'ÔÈÎB¯˙'c¿»ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆
dÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ,¯ÓBÏk .'ÔÈ˜È·L'e 'ÔÈÎÈ¯z' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈ¯ˆ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L¯‚Â ‰˜·L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B· ‰È‰È ‡lL ,·zÎiL ·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»¿»¿»∆ƒ¿…∆…ƒ¿∆

.˙BÈÚ ÈzL ÚÓLÓƒ¿«¿≈ƒ¿»

.„ÈB‡ ,el‡ Ô"ÈÂÂ CÈ¯‡‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÁÒa ·˙kL È¯‰¬≈∆»«¿…«∆¿…∆¡ƒ»ƒ≈
Ô"È„ei‰ ·˙kL B‡ ,˙B¯˙È‰ Ô"È„ei‰ ·˙k ‡Ï…»««ƒ«¿≈∆»««ƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - e·˙kÈ ‡lL e¯Ó‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי 34) ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו כיון
לכתחילה. בו תינשא ולא פסול הראב"ד 35)זה וכתב

ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל גאון: בשם
מפיו  לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר,
לפסלו  כדי כך כתבו שבכוונה וטוען ערער כן ואחרי
הבעל  אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה,
מאלה  באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר
כשהבעל  ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים,

ערעורו  אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער
כשר. והגט ערעור,

.ÂË‰·z B‡ ˙B‡ Ba ˜ÁnL Ëb36ÔÈa ‰ÏzL B‡ , ≈∆»«≈»∆»»≈
ÔÈËM‰37ÒÙhÓ Ì‡ :38ÔÓ Ì‡Â ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ëb‰ «ƒƒƒƒ…∆«≈¬≈∆»≈¿ƒƒ
Û¯z‰39Ë‚ BÈ‡ -40Ëb‰ ÛBÒa L¯Ùe ¯ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ Û¯zÓ elÙ‡ - ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈
È˙L Úe¯˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙B¯ËL ¯‡Lk ,¯Lk»≈ƒ¿»¿»¿≈≈∆ƒ¿»»«¿ƒ

·¯ÚÂ42,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÏL Ú¯˜ ‡e‰L , »≈∆∆∆«∆≈ƒ¬≈∆≈»≈
˙Èa ÏL Ú¯˜ BÈ‡Â Ú¯˜ Ì‡ Ï·‡ .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈

.¯Lk - ÔÈcƒ»≈

מחק.36) על שכתב או חלק, מקום במקומן ונשאר
השורות.37) וכללי 38)בין אחיד נוסח שהם מהמלים

הגיטין. שם 39)בכל כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
"הרי  והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש

אדם". לכל מותרת איזה 40)את היה המחק במקום שמא
מחקו. והוא העדים.41)תנאי חתימת  לאורכו 42)לפני

ולרחבו.

.ÊË.¯Lk - ‰¯·Îk ‰OÚpL B‡ ·È˜¯‰L B‡ ˜Bnƒ∆ƒ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»»»≈
ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ói˜ BlL ‰‡ea·e LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk - ˙B¯˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.ÊÈ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««
Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á È„Úa d„È»»¿≈≈¬ƒ»¿≈»≈≈¿ƒ»¬»ƒ
¯Lk ‰È‰Â Ì‰ÈÙa Ëb‰ dÏ ¯ÒÓpL ÌÈ„Ú ÌL LÈ43 ≈»≈ƒ∆ƒ¿«»«≈ƒ¿≈∆¿»»»≈

ÏÚ Ëb‰ Û¯z ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈««ƒ∆»»…∆«≈«
·¯ÚÂ È˙L Úe¯˜ ‰È‰L B‡ ÔÈËÈM‰ ÔÈa B‡ ˜Án‰«««≈«ƒƒ∆»»»«¿ƒ»≈∆

Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pLk44. ¿∆»«»ƒ¿≈∆

מטושטש.43) היה כולו 44)שלא כתבו אם אפילו שהרי
מסירה. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על

.ÁÈÌ‡ :Ô‰È˙BL LÓÁÏ „Á‡ Ë‚ e·˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿≈∆»¿»≈¿≈∆ƒ
ÏÏÎa e‰e·˙k45L¯b ˙aLa CÎa :e·˙kL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿∆»¿¿»¿«»≈≈

„Á‡ Ïk ¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏÙe ˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈»«»∆»
ÈLe ,Ëb‰ ÒÙË ÏÎÂ ,'ÔÈÈÂ‰˙ Èc ÈÎÈÏ' BzL‡Ï Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿¿ƒ¿»…∆«≈¿≈
ÏÎÏ Ô˙pÈÂ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ¿«»¬≈∆≈»≈¿ƒ»≈¿»
‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈¿ƒ»
.˙L¯‚Ó d„È ˙ÁzÓ BÊ ‰l‚Ó ‡ˆzL ÈÓ Ïk - ÏÏk¿»»ƒ∆≈≈¿ƒ»ƒ««»»¿…∆∆
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa :·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ

B‡a ¯Á‡ Ëb ÂÈzÁz ÏÈÁ˙‰Â ,Ëb‰ ÌÈÏL‰Â‰l‚Ó d˙ ¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿»≈«≈¿»¿ƒ»
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈ·e :·˙ÎÂ¿»«¿∆¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ
,ÔÈhb‰ Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ÔÎÂ ,ÈM‰ Ëb‰ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈«∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ BÊ ‰l‚Ó ‰z Ì‡ :‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ»¿»««≈∆
È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL¯‚Ó Ôlk È¯‰ - ‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»¬≈À»¿…»¿ƒ≈»≈≈
:Ô‰Ó ˙Á‡ „È ˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ BÊ ‰l‚Ó ‰˙È‰Â ,‰¯ÈÒÓ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»ƒ«««««≈∆
BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L ‰B¯Á‡a dhbL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆ƒ»»«¬»∆»≈ƒƒ¿»ƒƒ
˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ ‰l‚n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿…∆∆¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»ƒ««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ˙Á‡ „È46. «««ƒ»ƒ¬≈»≈¿…∆∆
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ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚ¯a È˙È·ˆ ,È˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe È¯˙‡Ïe È˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯ËÙe ‡ÒÈ‡ ‡Ï„a ÈLÙ«¿ƒƒ¿»¬ƒ¿»¿«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÏÎÂ ,˙ÈBÏt ‡˙nÓc ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt z‡ ÈÎÈÏƒƒ«¿¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»
ÈÎÈ¯˙‡Ïe ÈÎÈ˙‰·‡ÏÂ ÈÎÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL»√»«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿«¬»»ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙Ó„˜ ÔÓ È˙z‡ ˙ÈÂ‰ Èc ,ÈÎÈ˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe¿«¿≈«¬»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿¿ƒƒ«¿«
,ÈÎÈÏ ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯Ët ecÎÂ ,‡c¿»¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
C‰ÓÏ ÈÎÈLÙa ‰‡ËÏLÂ ‰‡M¯ ÔÈÈÈÂ‰˙Ècƒƒ¿¿ƒ«»»¿«¿»»¿«¿ƒƒƒ¿»
‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,ÔÈÈÈaˆ˙Èc ¯·b ÏÎÏ ‡·Ò˙‰Ï¿ƒ¿¿»»¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ∆≈»»¿«∆
z‡ È¯‰Â .ÌÏÚÏe Ô„ ‡ÓBÈ ÔÓ ÈÓL ÔÓ ÈÎÈ„Èaƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿«¿»««¬≈«¿
¯ÙÒ È‡pÓ ÈÎÈÏ ÈÂ‰È Èc Ô„Â .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zeÓ∆∆¿»»»¿≈ƒƒ¿≈ƒƒƒ«≈∆
‰LÓ ˙„k ÔÈ˜e·L ˙¯b‡Â ÔÈ¯eht Ë‚Â ÔÈÎB¯z»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿»∆

.Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈

Ô· ÈBÏt :e¯‡aL BÓk ‰hÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈«¿¿ƒ∆
.„Ú ÈBÏt Ô· ÈBÏt .„Ú ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ≈

.‚È·e ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ ·zÎiLk·zÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,¯ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙¯‚È‡Â' ·zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈ·e ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,¯ÓBÏk .'z¯b È‡Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' ·zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡¯˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚¯ ˜ÈÁ¯È ÔÎÂ]¿≈«¿ƒ∆∆«≈ƒ«»∆»ƒ¿»¿¿»
ÈLa 'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ·zÎÈ ‡ÏÂ .˜BÁOÏ ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿¿…ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈
.'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,Ô"È„eÈƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
BÈ‡L ‡ˆÓÂ .ÌÈL ÈzL ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»∆≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .˙B¯Á‡ ÌÈzLÏ ‡l‡ ,BÊÏ L¯‚Ó¿»≈¿∆»ƒ¿«ƒ¬≈¿≈«¬ƒ¿»
.'È„Îe' BÚÓLÓ ‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„z ‡nL ,'ecÎÂ'„ƒ¿«∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .C˙B‡ ¯BËÙ‡ ‰Ê È‡˙a ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿«∆∆¿»¿≈«¬ƒ¿»
‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„˙ ‡nL ,'ÔÈ˜eaL'Â 'ÔÈÎB¯˙'c¿»ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆
dÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ,¯ÓBÏk .'ÔÈ˜È·L'e 'ÔÈÎÈ¯z' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈ¯ˆ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L¯‚Â ‰˜·L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B· ‰È‰È ‡lL ,·zÎiL ·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»¿»¿»∆ƒ¿…∆…ƒ¿∆

.˙BÈÚ ÈzL ÚÓLÓƒ¿«¿≈ƒ¿»

.„ÈB‡ ,el‡ Ô"ÈÂÂ CÈ¯‡‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÁÒa ·˙kL È¯‰¬≈∆»«¿…«∆¿…∆¡ƒ»ƒ≈
Ô"È„ei‰ ·˙kL B‡ ,˙B¯˙È‰ Ô"È„ei‰ ·˙k ‡Ï…»««ƒ«¿≈∆»««ƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - e·˙kÈ ‡lL e¯Ó‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי 34) ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו כיון
לכתחילה. בו תינשא ולא פסול הראב"ד 35)זה וכתב

ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל גאון: בשם
מפיו  לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר,
לפסלו  כדי כך כתבו שבכוונה וטוען ערער כן ואחרי
הבעל  אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה,
מאלה  באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר
כשהבעל  ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים,

ערעורו  אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער
כשר. והגט ערעור,

.ÂË‰·z B‡ ˙B‡ Ba ˜ÁnL Ëb36ÔÈa ‰ÏzL B‡ , ≈∆»«≈»∆»»≈
ÔÈËM‰37ÒÙhÓ Ì‡ :38ÔÓ Ì‡Â ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ëb‰ «ƒƒƒƒ…∆«≈¬≈∆»≈¿ƒƒ
Û¯z‰39Ë‚ BÈ‡ -40Ëb‰ ÛBÒa L¯Ùe ¯ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ Û¯zÓ elÙ‡ - ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈
È˙L Úe¯˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙B¯ËL ¯‡Lk ,¯Lk»≈ƒ¿»¿»¿≈≈∆ƒ¿»»«¿ƒ

·¯ÚÂ42,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÏL Ú¯˜ ‡e‰L , »≈∆∆∆«∆≈ƒ¬≈∆≈»≈
˙Èa ÏL Ú¯˜ BÈ‡Â Ú¯˜ Ì‡ Ï·‡ .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈

.¯Lk - ÔÈcƒ»≈

מחק.36) על שכתב או חלק, מקום במקומן ונשאר
השורות.37) וכללי 38)בין אחיד נוסח שהם מהמלים

הגיטין. שם 39)בכל כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
"הרי  והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש

אדם". לכל מותרת איזה 40)את היה המחק במקום שמא
מחקו. והוא העדים.41)תנאי חתימת  לאורכו 42)לפני

ולרחבו.

.ÊË.¯Lk - ‰¯·Îk ‰OÚpL B‡ ·È˜¯‰L B‡ ˜Bnƒ∆ƒ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»»»≈
ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ói˜ BlL ‰‡ea·e LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk - ˙B¯˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.ÊÈ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««
Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á È„Úa d„È»»¿≈≈¬ƒ»¿≈»≈≈¿ƒ»¬»ƒ
¯Lk ‰È‰Â Ì‰ÈÙa Ëb‰ dÏ ¯ÒÓpL ÌÈ„Ú ÌL LÈ43 ≈»≈ƒ∆ƒ¿«»«≈ƒ¿≈∆¿»»»≈

ÏÚ Ëb‰ Û¯z ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈««ƒ∆»»…∆«≈«
·¯ÚÂ È˙L Úe¯˜ ‰È‰L B‡ ÔÈËÈM‰ ÔÈa B‡ ˜Án‰«««≈«ƒƒ∆»»»«¿ƒ»≈∆

Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pLk44. ¿∆»«»ƒ¿≈∆

מטושטש.43) היה כולו 44)שלא כתבו אם אפילו שהרי
מסירה. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על

.ÁÈÌ‡ :Ô‰È˙BL LÓÁÏ „Á‡ Ë‚ e·˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿≈∆»¿»≈¿≈∆ƒ
ÏÏÎa e‰e·˙k45L¯b ˙aLa CÎa :e·˙kL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿∆»¿¿»¿«»≈≈

„Á‡ Ïk ¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏÙe ˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈»«»∆»
ÈLe ,Ëb‰ ÒÙË ÏÎÂ ,'ÔÈÈÂ‰˙ Èc ÈÎÈÏ' BzL‡Ï Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿¿ƒ¿»…∆«≈¿≈
ÏÎÏ Ô˙pÈÂ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ¿«»¬≈∆≈»≈¿ƒ»≈¿»
‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈¿ƒ»
.˙L¯‚Ó d„È ˙ÁzÓ BÊ ‰l‚Ó ‡ˆzL ÈÓ Ïk - ÏÏk¿»»ƒ∆≈≈¿ƒ»ƒ««»»¿…∆∆
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa :·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ

B‡a ¯Á‡ Ëb ÂÈzÁz ÏÈÁ˙‰Â ,Ëb‰ ÌÈÏL‰Â‰l‚Ó d˙ ¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿»≈«≈¿»¿ƒ»
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈ·e :·˙ÎÂ¿»«¿∆¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ
,ÔÈhb‰ Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ÔÎÂ ,ÈM‰ Ëb‰ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈«∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ BÊ ‰l‚Ó ‰z Ì‡ :‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ»¿»««≈∆
È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL¯‚Ó Ôlk È¯‰ - ‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»¬≈À»¿…»¿ƒ≈»≈≈
:Ô‰Ó ˙Á‡ „È ˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ BÊ ‰l‚Ó ‰˙È‰Â ,‰¯ÈÒÓ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»ƒ«««««≈∆
BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L ‰B¯Á‡a dhbL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆ƒ»»«¬»∆»≈ƒƒ¿»ƒƒ
˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ ‰l‚n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿…∆∆¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»ƒ««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ˙Á‡ „È46. «««ƒ»ƒ¬≈»≈¿…∆∆
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לכולן.45) אחיד ובנוסח כוללת לחוש 46)בצורה שיש
האחרון. הגט על אלא אינה העדים שחתימת

.ËÈ˙ÈBÏt eÈ˙BL eL¯b ÈBÏÙe ÈBÏt e‡ :·˙k»«»¿ƒ¿ƒ≈«¿¿≈¿ƒ
ÏÎÏ ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ - Ëb‰ ÌÈÏL‰Â ,˙ÈBÏÙe¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««ƒ∆ƒ¿«¿»
ÌÈL ÈzL ÔÈ‡L .Ë‚ BÈ‡ ,‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»≈≈∆≈¿≈»ƒ
dÏ ‡ÏÂ - dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ,„Á‡ Ë‚a ˙BL¯b˙Óƒ¿»¿¿≈∆»∆∆¡«¿»«»¿…»
L¯‚ ÈBÏt :·˙ÎÂ ,Ëb‰ CB˙a ÔË¯Ùe ¯ÊÁ .dz¯·ÁÏÂ¿«¬∆¿»»«¿»»¿«≈¿»«¿ƒ≈≈

ÈBÏt ÔÓÊa ˙ÈBÏt L¯‚ ÈBÏÙe ˙ÈBÏt47el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÌÈ¯Lk48. ¿≈ƒ

לכולן.47) האחיד הזמן מודגש 48)באותו שהזוג כל
אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין בנפרד

.ÎÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k49„ˆa ‰Ê ˙Á‡ ‰l‚Óa »«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»««∆¿«
ÈLe ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú ÈL ÌL LÈ Ì‡ :‰Ê∆ƒ≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
‰l‚Ó ‡ˆzL ÏÎÂ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆¬≈∆»≈¿…∆≈≈¿ƒ»

˙L¯‚Ó - d„È ˙ÁzÓ BÊ50. ƒ««»»¿…∆∆

עדי 50)טורים.49) שתביא עד מתגרשת השנייה ואין
מסירה.

.‡Î‰Ê Ëb ˙ÁzÓ ÌÈ‡a „·Ïa ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰»»¿≈≈ƒƒ¿«»ƒƒ««≈∆
‰Ê Ëb ˙Á˙Ï51ÌÈ„Ú‰L BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ Ì‡ : ¿««≈∆ƒ»»ƒ«««∆»≈ƒ

dhb ÌÚ ÌÈ‡¯˜52‡ˆÈ Ì‡Â ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒƒƒ»¬≈¿…∆∆¿ƒ»»
BÈ‡ - BnÚ ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ‰iL „È ˙ÁzÓƒ«««¿ƒ»∆≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ≈

.ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓiL „Ú Ë‚≈«∆ƒ¿…»¿≈ƒ

השני:51) הגט ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. (כי 52)יעקב בן ראובן בו: שחתום הראשון זה

אבל  הקודמת), החתימה של המשך אלא אינו עד" "יעקב
יעקב  בן השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו
הראשון  נפרדים, עדים שני הם אלו כי כשרים, שניהם עד,

עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם:

.·Î,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k»«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÛBÒa e‡ˆÓpL ,ÔÈhb‰ ÈL ÔÈa ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ≈¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿¿»ƒ
BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰ Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«≈ƒƒ»»≈ƒ«««
BÊÂ ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dhb ÛBÒa ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¬≈¿…∆∆¿
dÈ‡ ‰ÏÚÓÏÓ dhb L‡¯a ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿…ƒ»ƒ¿«¿»≈»

˙L¯‚Ó53B‡ Ëb ÏL Ûc‰ L‡¯a eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ . ¿…∆∆»≈ƒ∆»¿¿…««∆≈
ÂÈ¯Á‡Ó B‡ BcvÓ54ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â ;Ë‚ BÈ‡ - ƒƒ≈«¬»≈≈¿ƒƒ¿«»¿≈ƒ

¯Lk -55. »≈

כדרך 53) הכתב רגלי כלפי מכוון החתימה גג שיהיה שצריך
לדף.54)החותמים. שלא 55)מעבר מגט גרוע זה שאין

כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו

.‚ÎÛÈw‰56ÌÈ„Ú‰Â ‰Ê Ûc L‡¯Ï ‰Ê Ûc‰ L‡¯ ƒƒ…««∆¿…«∆¿»≈ƒ
ÚˆÓ‡a57- ÔÈhb‰ ÈL L‡¯a ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓpL , »∆¿«∆ƒ¿¿»≈ƒ¿…¿≈«ƒƒ

ÔÈÏËa Ì‰ÈL58Ì‰ÈL - ÌÈ„Úa Ô‰Ï e¯ÒÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿»∆¿≈ƒ¿≈∆
.ÌÈ¯Lk¿≈ƒ

ועד 57)חיבר.56) הקלף מאמצע גט לכתוב שהתחיל

השני. סופו ועד הקלף מאמצע אחר גט וכתב וחזר סופו,
זה.58) עם ולא זה עם לא נקראת החתימה שאין

.„ÎÌÈ„Ú‰Â ,ÈM‰ Ûca B·˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ¯iLƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ¿»≈ƒ
¯k ‰È‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ÈM‰ Ûc‰ ÛBÒa ‰hÓlÓƒ¿«»¿«««≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆ƒ»

CzÁ ‡lL ‰l‚na59ÌÈÏLiL ¯ÙBq‰ Ôek˙ CÎlLÂ «¿ƒ»∆…∆¿«¿∆¿»ƒ¿«≈«≈∆«¿ƒ
¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯k BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÈM‰ Ûca«««≈ƒ¬»ƒ≈ƒ»««ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰ ÔÈh‚ ÈL ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆∆»¿≈ƒƒ»

Ûc‰ ÛBqÓ ‰Ê ˙ˆ˜Ó CzÁÂ60L‡¯Ó ÈM‰ ˙ˆ˜Óe ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ««ƒ¿»«≈ƒ≈…
Ûc‰61. ««

מלמטה.59) ולא מלמעלה בו.60)לא שהיה תנאי מפני
חתמו 61) לא העדים וגם שלו, שאינו בגט מגרשה ונמצא

וגם  אחר אדם של גט שהוא השני על אם כי שלו גט על
לגמרי  נכתב לא השני הגט שהרי כאן, יועילו לא מסירה עדי

מתחילתו. היה אחד שגט שיעידו, לא אם זה, בשביל

.‰ÎeÏ‡L :·˙k ¯ÓbL ¯Á‡Â ,Ëb‰ ·˙kL È¯‰¬≈∆»««≈¿««∆»«»««¬
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ ÈBÏt EÈÏÚ ÌBÏL :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLaƒ¿¿ƒ»»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈
‡ˆBÈ ‰Ê Ë‚ È¯‰Â ,‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ ,‰Êa»∆¿»¿»≈ƒƒ¿«»«¬≈≈∆≈
eÓ˙Á ‡Ï ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„È ˙ÁzÓƒ««»»¬≈»≈¿…∆∆∆»…»¿
:·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÌBÏL ˙ÏÈ‡L ÏÚ ‡l‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿ƒ«»¬»ƒ»«
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ EÈÏÚ ÌBÏLÂ :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLa eÏ‡LÂ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

Ëb‰ È¯·c ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰eÏ È¯‰L ,‰Ê·62ÏÚÂ »∆∆¬≈ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿≈«≈¿«
dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - eÓ˙Á Ì‰ÈL¿≈∆»¿¬≈¿…∆∆¿ƒƒ¿«»

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÌÈ„Úa63. ¿≈ƒ≈»≈»¬≈∆≈»≈

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור לא 63)וא"ו שאפילו
לפנינו  יש הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו

העיקר. והם מסירה עדי

ה'תשפ"א  אדר י"ח שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והחוט 1) לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל

בו. הקשור

.‡·e˙k‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ,'d„Èa Ô˙Â' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«¿»»≈ƒ¿««»
d˜ÈÁ B‡ d„È „Á‡Â ,dÏ Ëb‰ ÚÈbiL ‡l‡2d¯ˆÁ B‡ ∆»∆«ƒ««≈»¿∆»»»≈»¬≈»

‡e‰ „Á‡ Ïk‰ - d„Èk B„È ‰˙OÚL dÁeÏL B‡3. ¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
dÏ ‰Èew‰ d¯ˆÁ „Á‡Â4˙¯kOn‰ d¯ˆÁ B‡5B‡ ¿∆»¬≈»«¿»»¬≈»«À¿∆∆

dÏ ‰Ïe‡L6Ëb ÚÈbiMÓe ,‡e‰ d˙eL¯ Ïk‰ - ¿»»«…¿»ƒ∆«ƒ«≈
.‰L¯b˙ d˙eL¯Ïƒ¿»ƒ¿»¿»

ככתוב 2) החזה, ובין הבגד בין לחגורה שממעל הריוח
ה'תוספות' ולדעת בחיקך". ידך נא "הבא ו): ד , (שמות
וזרק  קרקע גבי על נגררים כשבגדיה - זה חיק עח.) (גיטין

עליהם. "ובידה 3)הגט נאמר: היה שאילו א. עז, גיטין
"ונתן  שנאמר עכשיו אבל דוקא, בידה משמע היה יתננו",
ועל  דוקא. לאו וידה במשמע, שהיא כל נתינה - בידה"
כו): כא, (במדבר ככתוב רשותה, - פירושה "ידה" כרחך
נו:) בבבאֿמציעא וכן שם, (רש"י מידו" ארצו כל את "ויקח
משתמרת  תהיה רשות שכל ללמדנו "ידה", התורה וכתבה
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שאינו  ניעור, והוא עבדה ביד לנתנו פרט ידה, כמו לדעתה
שבידו, מה ואת עצמו את משמר שהוא לדעתה, משתמר

הי"ז. להלן שגם 5)לצמיתות.4)כמבואר קצוב, לזמן
פ"ה, שני (מעשר במשנה כמבואר כקנין, היא הרי שכירות

שקנתה 6)מ"ט). "מה בחצרה: אומרים ואין ב. עז, גיטין
הבעל, מרשות הגט יצא לא עדיין כן ואם בעלה" קנה אשה,
עלֿידי  כלומר, כאחת". באים וחצרה "גיטה אומרים: אנו כי
זכות  פסקה משנתגרשה שהרי לעצמה, חצרה לה באה הגט,

(שם). בקניניה הבעל

.·˙„ÓBÚ ‰˙È‰ Ì‡ :d¯ˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜¯Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆
,‰L¯b˙ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‰L¯b˙ - d¯ˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»

d¯ˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú7¯ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
dÎB˙a Ëb‰ ¯nzLiL8·BÁL .9,ÔÈLe¯b‰ dÏ ‡È‰ ∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ

ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈ·Á ÔÈ‡Â10. ¿≈»ƒ¿»»∆»¿»»

הסמוכה 7) חצרה אף לה, סמוכה ידה מה כידה. שחצרה
(שם). נעולה.8)לה שחובה.9)שהיא קושטא: ובדפוס

מדין 10) מידה גיטה את חצרה לה תקנה תאמר: שלא
הגט  שנתן כמו יהיה בחצרה, הגט שמשנתן שליחות,
הואיל  רבינו: מסביר לפיכך כמותה, ושלוחה לשלוחה,
שלא  שליח למנות לנו אפשר אי לחובתה, הוא והגט
(בבאֿ מגורשת אינה ולפיכך בפניה, ושלא בהסכמתה
אם  זה, ולפי ה"ב). פ"ד, ומתנה זכיה הל' וראה יב. מציעא
וזרקו  חצרי, לי ותזכה בחצרי גיטי לי זרוק לו תאמר היא
שהרי  בצדה, עמדה שלא אע"פ מגורשת תהיה - בחצרה
ב'ירושלמי' אמרו בזה וכיוצא לקבלה, שליח חצרה עשתה
לי  תזכה אמרה ואח"כ גיטה לה "נתן ה"א): פ"א, (גיטין
יוסף' ('בית ארוכה" ידה שהיתה כמי נעשית שבעכו, חצרי

הרשב"א). בשם קלט סי' אהע"ז

.‚‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜¯Êe ,B¯ˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ

‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ11ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡12 ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ
‚bÏ CeÓÒ13‰L¯b˙14ÁeiL „·Ï·e .15Ì‡ Ï·‡ . »««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒ

˜ÁÓ16˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ ƒ¿«ƒ¿«…∆∆«ƒ«»««ƒ∆ƒ¿«
ÚÈb‰L ¯Á‡ B‡ ˙BˆÈÁÓ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ¯Á‡Ï¿««∆ƒƒ««¬ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«

‚bÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ17‰·LpL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿»ƒ»««¿∆»¿»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - Û¯O B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â Áe¯‰»«¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈

‰L¯b˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ CÏB‰18. ≈»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

הרוח 11) מפני המשתמר מקום שהוא לגג, שמסביב
הרי 12)וכדומה. לארץ, סמוך טפחים משלשה פחות כל

לארץ. (כמחובר) כלבוד שם 13)הוא כשאין אפילו
א.14)מעקה. עט, הרי 15)גיטין ואז ממש, הגג על

או  הנחתו, לפני הבעל מת שאפילו למפרע, מגורשת היא
המעקה) מחיצות לאויר (משהגיע בינתיים אחר קידשה אם
(מגידֿמשנה). לשני ומקודשת מראשון מגורשת היא הרי

לנוח". יורד שלא "ובלבד וקושטא: רומי ע"י 16)ובדפוס
כיון.17)גשמים. וקושטא: רומי זה 18)ובדפוס שהרי

שם: בגיטין וכ"ה כמונח. ואינו לנוח, סופו שאין אויר
היה  שהבעל כל רבינו, ומפרש לא", - עליה דרך "נמחק
(שהיא  הטבעית תנועתו כדרך שלא הגט, להעלות צריך

בהנחתו  ולא בעלייתו לא הבעל כח אין למטה) מלמעלה
וראה  (מגידֿמשנה). הגג על ממש שינוח עד ירידתו, דרך

ה"ה. בסמוך

.„Ba ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰Â ,BlL ‚b‰ ‰È‰19‡È‰Â , »»««∆¿ƒ¿«¿»¿ƒ
‡ˆiL ÔÂÈk - dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,dlL ¯ˆÁa ‰hÓlÓƒ¿«»∆»≈∆»¿»«»ƒ»≈»∆»»

˙BˆÈÁÓÏ ÚÈb‰Â ‚b‰ ˙BˆÈÁnÓ Ëb‰20‡È‰L dÓB˜Ó «≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
‰L¯b˙ Ba ˙„ÓBÚ21. ∆∆ƒ¿»¿»

איננה.19) "בו" תיבת התימנים, החצר,20)ובכת"י
משתמר. מקום של דין לה יש המחיצות שעלֿידי

שכל 21) נח, ולא לארץ הגיע לא שעדיין אע"פ שם. גיטין,
הולך  זה הרי למטה) (מלמעלה הטבעית תנועתו דרך שזרקו
דרך  "שנמחק שם: שאמרו וזהו ממש, כמונח ודינו לנוח

(מגידֿמשנה). ירידה"

.‰L‡‰ CB˙Ï d˙eL¯Ï B˜¯Ê22CB˙Ï B‡ Û¯OÂ ¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿
Ë‚ BÈ‡ - „·‡ [B‡ ˜ÁÓÂ] ÌÈn‰23ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ . ««ƒ¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«

[ÁÂ] d˙eL¯Ï24È¯‰ - e‰˙Ù¯Oe L‡‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»»»≈¿»«¿¬≈
Ëb ‰Ê25. ∆≈

הגט.22) לזריקת דליקה שם.23)שקדמה גיטין,
שאין  "אויר וזהו: לנוח, ירד ולא הלך" לשריפה "שמתחילה
יב.). בבאֿמציעא וכן , כה: זבחים (ראה לנוח" סופו

ממש.24) נח לא ואפילו כנח, זה הרי לרשותה שהגיע כיון
איננה. "ונח" תיבת התימנים, שם.25)ובכת"י גיטין,

.Âd˙eL¯a ÌÈˆeÚp‰ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ Èab ÏÚ B˜¯Ê26- ¿»««≈»∆…««¿ƒƒ¿»
Ba ¯nzLn‰ ÌB˜Óa ÁeiL „Ú ,Ë‚ BÈ‡27ÈzL . ≈≈«∆»«¿»«ƒ¿«≈¿≈

‰BˆÈÁ‰Â dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk - ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰B·b ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»

‰BˆÈÁ‰ ¯ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜¯fL28;‰L¯b˙ ∆»««≈¿¬ƒ«ƒ»ƒ¿»¿»
˙¯nzLÓ ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙Îa ˙ÈÓÈt‰L29ÔÈ‡M ‰Ó . ∆«¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ»ƒ¿«∆∆«∆≈

.˙Bt˜a Ôk≈¿À

חצרה.26) ממחיצות גבוהים אינם 27)והם ואלו
החצר  למחיצות חוץ ותטילם תנשבם שרוח משתמרים,

וברש"י). שם מקפת 28)(גיטין שהחיצונה "כגון
הפנימית, מחיצות על גבוהות החיצונה ומחיצות הפנימית,
מחיצות  לאויר הגיע שלא אע"פ הפנימית נגד לה זרקו והוא
החיצונה" מחיצות אויר ותוך כנגדה, שהיא כיון הפנימית,
(מגידֿמשנה). לחוץ] להוציאו תוכל לא שהרוח [באופן
החיצונה" אויר כנגד כשהגיע אף אותה, מפרשים "ויש

בר"ן). ועי' רבינו, לדעת שם.29)('מאירי' גיטין,

.Ê˙Bt˜ ÈzL ?„ˆÈk30dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ≈«¿≈Àƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»
BlL ‰BˆÈÁ‰Â31ÔÎB˙a dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,32ÚÈb‰ elÙ‡ , ¿«ƒ»∆¿»«»ƒ»¿»¬ƒƒƒ«

„ˆ ÏÚ ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ˙ÈÓÈt‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿…∆∆«∆»«««
˙ÈÓÈt‰ ‰tw‰33‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «À»«¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏeL dÏ ÔÈ‡Â dcˆ ÏÚ ‰hÓ34dÏ LÈ Ï·‡ ; À»«ƒ»¿≈»«ƒ¬»≈»
˙L¯‚Ó dÈ‡ - d˙ÈÚ˜¯˜a Á elÙ‡ ,ÌÈÏeL35. «ƒ¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈»¿…∆∆

‰ ÈÏkL‡l‡ Ëb‰ dÏ ‰B˜ BÈ‡ ÏÚa‰ ˙eL¯a ‰M‡ ∆¿ƒ»ƒ»ƒ¿«««≈∆»«≈∆»
.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ«¿
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שאינו  ניעור, והוא עבדה ביד לנתנו פרט ידה, כמו לדעתה
שבידו, מה ואת עצמו את משמר שהוא לדעתה, משתמר

הי"ז. להלן שגם 5)לצמיתות.4)כמבואר קצוב, לזמן
פ"ה, שני (מעשר במשנה כמבואר כקנין, היא הרי שכירות

שקנתה 6)מ"ט). "מה בחצרה: אומרים ואין ב. עז, גיטין
הבעל, מרשות הגט יצא לא עדיין כן ואם בעלה" קנה אשה,
עלֿידי  כלומר, כאחת". באים וחצרה "גיטה אומרים: אנו כי
זכות  פסקה משנתגרשה שהרי לעצמה, חצרה לה באה הגט,

(שם). בקניניה הבעל

.·˙„ÓBÚ ‰˙È‰ Ì‡ :d¯ˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜¯Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆
,‰L¯b˙ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‰L¯b˙ - d¯ˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»

d¯ˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú7¯ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
dÎB˙a Ëb‰ ¯nzLiL8·BÁL .9,ÔÈLe¯b‰ dÏ ‡È‰ ∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ

ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈ·Á ÔÈ‡Â10. ¿≈»ƒ¿»»∆»¿»»

הסמוכה 7) חצרה אף לה, סמוכה ידה מה כידה. שחצרה
(שם). נעולה.8)לה שחובה.9)שהיא קושטא: ובדפוס

מדין 10) מידה גיטה את חצרה לה תקנה תאמר: שלא
הגט  שנתן כמו יהיה בחצרה, הגט שמשנתן שליחות,
הואיל  רבינו: מסביר לפיכך כמותה, ושלוחה לשלוחה,
שלא  שליח למנות לנו אפשר אי לחובתה, הוא והגט
(בבאֿ מגורשת אינה ולפיכך בפניה, ושלא בהסכמתה
אם  זה, ולפי ה"ב). פ"ד, ומתנה זכיה הל' וראה יב. מציעא
וזרקו  חצרי, לי ותזכה בחצרי גיטי לי זרוק לו תאמר היא
שהרי  בצדה, עמדה שלא אע"פ מגורשת תהיה - בחצרה
ב'ירושלמי' אמרו בזה וכיוצא לקבלה, שליח חצרה עשתה
לי  תזכה אמרה ואח"כ גיטה לה "נתן ה"א): פ"א, (גיטין
יוסף' ('בית ארוכה" ידה שהיתה כמי נעשית שבעכו, חצרי

הרשב"א). בשם קלט סי' אהע"ז

.‚‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜¯Êe ,B¯ˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ

‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ11ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡12 ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ
‚bÏ CeÓÒ13‰L¯b˙14ÁeiL „·Ï·e .15Ì‡ Ï·‡ . »««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒ

˜ÁÓ16˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ ƒ¿«ƒ¿«…∆∆«ƒ«»««ƒ∆ƒ¿«
ÚÈb‰L ¯Á‡ B‡ ˙BˆÈÁÓ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ¯Á‡Ï¿««∆ƒƒ««¬ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«

‚bÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ17‰·LpL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿»ƒ»««¿∆»¿»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - Û¯O B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â Áe¯‰»«¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈

‰L¯b˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ CÏB‰18. ≈»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

הרוח 11) מפני המשתמר מקום שהוא לגג, שמסביב
הרי 12)וכדומה. לארץ, סמוך טפחים משלשה פחות כל

לארץ. (כמחובר) כלבוד שם 13)הוא כשאין אפילו
א.14)מעקה. עט, הרי 15)גיטין ואז ממש, הגג על

או  הנחתו, לפני הבעל מת שאפילו למפרע, מגורשת היא
המעקה) מחיצות לאויר (משהגיע בינתיים אחר קידשה אם
(מגידֿמשנה). לשני ומקודשת מראשון מגורשת היא הרי

לנוח". יורד שלא "ובלבד וקושטא: רומי ע"י 16)ובדפוס
כיון.17)גשמים. וקושטא: רומי זה 18)ובדפוס שהרי

שם: בגיטין וכ"ה כמונח. ואינו לנוח, סופו שאין אויר
היה  שהבעל כל רבינו, ומפרש לא", - עליה דרך "נמחק
(שהיא  הטבעית תנועתו כדרך שלא הגט, להעלות צריך

בהנחתו  ולא בעלייתו לא הבעל כח אין למטה) מלמעלה
וראה  (מגידֿמשנה). הגג על ממש שינוח עד ירידתו, דרך

ה"ה. בסמוך

.„Ba ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰Â ,BlL ‚b‰ ‰È‰19‡È‰Â , »»««∆¿ƒ¿«¿»¿ƒ
‡ˆiL ÔÂÈk - dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,dlL ¯ˆÁa ‰hÓlÓƒ¿«»∆»≈∆»¿»«»ƒ»≈»∆»»

˙BˆÈÁÓÏ ÚÈb‰Â ‚b‰ ˙BˆÈÁnÓ Ëb‰20‡È‰L dÓB˜Ó «≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
‰L¯b˙ Ba ˙„ÓBÚ21. ∆∆ƒ¿»¿»

איננה.19) "בו" תיבת התימנים, החצר,20)ובכת"י
משתמר. מקום של דין לה יש המחיצות שעלֿידי

שכל 21) נח, ולא לארץ הגיע לא שעדיין אע"פ שם. גיטין,
הולך  זה הרי למטה) (מלמעלה הטבעית תנועתו דרך שזרקו
דרך  "שנמחק שם: שאמרו וזהו ממש, כמונח ודינו לנוח

(מגידֿמשנה). ירידה"

.‰L‡‰ CB˙Ï d˙eL¯Ï B˜¯Ê22CB˙Ï B‡ Û¯OÂ ¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿
Ë‚ BÈ‡ - „·‡ [B‡ ˜ÁÓÂ] ÌÈn‰23ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ . ««ƒ¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«

[ÁÂ] d˙eL¯Ï24È¯‰ - e‰˙Ù¯Oe L‡‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»»»≈¿»«¿¬≈
Ëb ‰Ê25. ∆≈

הגט.22) לזריקת דליקה שם.23)שקדמה גיטין,
שאין  "אויר וזהו: לנוח, ירד ולא הלך" לשריפה "שמתחילה
יב.). בבאֿמציעא וכן , כה: זבחים (ראה לנוח" סופו

ממש.24) נח לא ואפילו כנח, זה הרי לרשותה שהגיע כיון
איננה. "ונח" תיבת התימנים, שם.25)ובכת"י גיטין,

.Âd˙eL¯a ÌÈˆeÚp‰ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ Èab ÏÚ B˜¯Ê26- ¿»««≈»∆…««¿ƒƒ¿»
Ba ¯nzLn‰ ÌB˜Óa ÁeiL „Ú ,Ë‚ BÈ‡27ÈzL . ≈≈«∆»«¿»«ƒ¿«≈¿≈

‰BˆÈÁ‰Â dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk - ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰B·b ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»

‰BˆÈÁ‰ ¯ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜¯fL28;‰L¯b˙ ∆»««≈¿¬ƒ«ƒ»ƒ¿»¿»
˙¯nzLÓ ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙Îa ˙ÈÓÈt‰L29ÔÈ‡M ‰Ó . ∆«¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ»ƒ¿«∆∆«∆≈

.˙Bt˜a Ôk≈¿À

חצרה.26) ממחיצות גבוהים אינם 27)והם ואלו
החצר  למחיצות חוץ ותטילם תנשבם שרוח משתמרים,

וברש"י). שם מקפת 28)(גיטין שהחיצונה "כגון
הפנימית, מחיצות על גבוהות החיצונה ומחיצות הפנימית,
מחיצות  לאויר הגיע שלא אע"פ הפנימית נגד לה זרקו והוא
החיצונה" מחיצות אויר ותוך כנגדה, שהיא כיון הפנימית,
(מגידֿמשנה). לחוץ] להוציאו תוכל לא שהרוח [באופן
החיצונה" אויר כנגד כשהגיע אף אותה, מפרשים "ויש

בר"ן). ועי' רבינו, לדעת שם.29)('מאירי' גיטין,

.Ê˙Bt˜ ÈzL ?„ˆÈk30dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ≈«¿≈Àƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»
BlL ‰BˆÈÁ‰Â31ÔÎB˙a dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,32ÚÈb‰ elÙ‡ , ¿«ƒ»∆¿»«»ƒ»¿»¬ƒƒƒ«

„ˆ ÏÚ ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ˙ÈÓÈt‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿…∆∆«∆»«««
˙ÈÓÈt‰ ‰tw‰33‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «À»«¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏeL dÏ ÔÈ‡Â dcˆ ÏÚ ‰hÓ34dÏ LÈ Ï·‡ ; À»«ƒ»¿≈»«ƒ¬»≈»
˙L¯‚Ó dÈ‡ - d˙ÈÚ˜¯˜a Á elÙ‡ ,ÌÈÏeL35. «ƒ¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈»¿…∆∆

‰ ÈÏkL‡l‡ Ëb‰ dÏ ‰B˜ BÈ‡ ÏÚa‰ ˙eL¯a ‰M‡ ∆¿ƒ»ƒ»ƒ¿«««≈∆»«≈∆»
.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ«¿
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חביות.30) או (מגיד31ֿ)סלים הבעל ברשות ושתיהן
לתוכה.32)משנה). התימנים: ב:33)ובכת"י עט, שם

עשוי  כלי שאין לשמור, לאוירן עשויות כלי מחיצות "שאין
שתי  בין ההבדל וזהו שם). (רש"י בתוכו" להניח אלא
שלפנינו. בנידון קופות לשתי הקודמת, שבהלכה חצרות

ואינה 34) הואיל מקומה, על מקפיד הבעל אין כך ומתוך
לשימוש. והבעל 35)ראויה לשימוש, ראויה היא הרי

(מגידֿמשנה). מקומה על מקפיד

.Á- B¯ˆÁ CB˙a B‡ B˙Èa CB˙a ‡È‰Â dhb dÏ ˜¯Ê»«»ƒ»¿ƒ¿≈¿¬≈
ÈÏÎÏ B‡ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡36ÔÓ ≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿ƒƒ

ÔB‚k ,BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡L dlL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈««««¿ƒ«¿¿
‰ÙÈÙk B‡ ˙ÈÁBÏˆ37Ô‰a ‡ˆBik B‡ ‰pË˜38Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿ƒ»¿«»«≈»∆¿≈ƒ

‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L dlL ‰hnÏ ÚÈb‰39‰˙È‰Â , ƒƒ««ƒ»∆»∆ƒ∆∆»∆»¿»¿»
È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¬≈¿…∆∆∆¬≈

dÓˆÚÏ ˙eL¯ ‰˜ÏÁ40ÌB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡Â , »¿»¿¿«¿»¿≈««««¿ƒ«¿
‰hn‰ ÈÚ¯k41. «¿≈«ƒ»

או 36) נוסף: התימנים, ובכת"י וקושטא, רומי ובדפוס
אשתו 38)סל.37)לחיקה. "שהמכניס א: עח, שם

- עמה קטנים תשמישיה כלי להיות עלֿמנת ביתו, לתוך
(רש"י). מכניסה" דוקא 39)הוא רוקח' ה'מעשה לדעת

הבעל  דרך ואין מיטתה, על שישבה בשעה גיטה לה שזרק
ממנה. להקימה טפחים 40)להקפיד עשרה גובה כל

קריאת  והל' ב. כה, בברכות כמבואר לעצמו, רשות מהווה
רשות  את מבטלת הבעל רשות אין ומעתה ה"ט. פ"ג, שמע

מעשרה 41)מיטתה. למטה שהם אע"פ מיטתה, רגלי
עצמה  והמיטה הואיל מקומם, על מקפיד הוא אין - טפחים
וברש"י). שם, (גיטין תחתיה להשתמש ונוחה עשרה, גבוהה
כליו  אבל הבעל, ברשות האשה בכלי אלא זה שאין ויתכן
גבוה  כשהכלי אפילו לו יקנו לא מוכר, ברשות לוקח של
בבאֿבתרא  וראה (מגידֿמשנה). תחתיו ואויר טפחים עשרה

ה"א. פ"ד, מכירה והל' ב. פה,

.ËB„ÁÈ ‡ÏÂ B¯ˆÁa ÌB˜Ó ÏÚa‰ dÏ ÏÈ‡L‰42 ƒ¿ƒ»«««»«¬≈¿…ƒ¬
‡È‰L dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÚÈb‰Â Ëb dÏ ˜¯ÊÂ ,[dÏ]»¿»«»≈¿ƒƒ«¿«¿««∆»∆ƒ

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰a ˙„ÓBÚ43ÏbÏb˙ .44ÏÚ ÏÙÂ ∆∆»∆¬≈¿…∆∆ƒ¿«¿≈¿»««
ÌB˜n‰ Ì‡ :‰pnÓ ˜BÁ¯ ÚÏÒ Èab ÏÚ B‡ ‰¯B˜ Èab«≈»««≈∆«»ƒ∆»ƒ«»
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ ÂÈÏÚ ÏÙpL∆»«»»≈«¿««««¿««
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡Â ‰¯OÚ dB·‚ BÈ‡Â¿≈»«¬»»¿≈≈¿«¬≈∆…
;„Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰Â ‡e‰ el‡Îe ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ»«¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿»∆»
˙eL¯ ˜ÏÁ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»«¿

BÓˆÚÏ45‡Ï ˙BÓB˜Ó ÈL ,dÏ ÏÈ‡L‰ „Á‡ ÌB˜Óe , ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ»¿≈¿…
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,dÏ ÏÈ‡L‰46. ƒ¿ƒ»¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»

המקום.42) גבולות את סימן חוץ 43)לא הגיע אבל
שלה  בחצר אפילו שהרי מגורשת, אינה אמותיה לארבע
למקום  קלֿוחומר בצדו, שתעמוד עד מתגרשת אינה
בצדו  שתעמוד עד מתגרשת שאינה בחצרו לה המושאל

לו. אמותיה 44)קרוב בארבע מתחילה נח שכבר אחרי
קט. החצר.45)רגע שאר לגבי בטל עז,46)ואינו גיטין

נפל  אפילו אמותיה, לארבע הגט שהגיע כל מזה ומשמע ב.

אחד  כמקום נחשב זה הרי טפחים, עשרה גבוה מקום על
(מגידֿמשנה). ומגורשת

.ÈCB˙a ¯·ÚÂ ,d˙eL¯Ï dhb dÏ ˜¯Ê47d˙eL¯ »«»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,d˙eL¯Ï ıeÁ ÏÙÂ da ˙„ÓBÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¿»«ƒ¿»««ƒ

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·ÚL48dÈ‡ - ı¯‡Ï CeÓÒ ∆»«¿»ƒ¿»»»»∆≈»
d˙eL¯a ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó49. ¿…∆∆«∆»«ƒ¿»

מתוך.47) וויניציאה: שכל 49)טפחים.48)ובדפוס
ב. כה, בזבחים כמבואר כמונח, אינו לנוח סופו שאין אויר
בבבאֿמציעא  וראה ה"ט. פ"ד, הקרבנות מעשה הל' והשווה

א. יב,

.‡È‰˙È‰‚‚a ÏÙÂ dÏ B˜¯Êe (BÊ) dbb ÏÚ ˙„ÓBÚ »¿»∆∆««»¿»»¿»«¿«
¯Á‡50È¯‰ - BÏhÏÂ d„È ËLÙÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡ ,BÏ CeÓÒ «≈»ƒ¿»ƒ¿…»»¿ƒ¿¬≈

ÔÈ¯BÈcL Èt ÏÚ Û‡L .˙L¯‚Ó BÊ51‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜eÏÁ ¿…∆∆∆««ƒ∆ƒƒ¬ƒ¿«¿»
‰hÓÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰L ÌLk52ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa ÔÈ‡ , ¿≈∆≈¬ƒ¿«»≈¿≈»»«¿ƒƒ

‰Êa ‡ˆBik ÌB˜Ó ÏÚ53. «»«≈»∆

בזה,50) חולקים שיש משנה' ב'מגיד וראה אחר. איש של
- ב עט, בגיטין שמקורה - זו הלכה מתפרשת ולדעתם
אחד. גג לה והשאיל הבעל, של הם הגגות ששני באופן

שם. ב'מאירי' גם שכנים.51)וראה רשות דירה, שיכוני
להוציא 52) אסור שבת ולענין נפרדות, רשויות שתי הן והרי

לזה. זה מגג להעביר עומדת 53)או עצמה והיא הואיל
על  לה הנזרק גיטה לקבל ידה שפושטת אלא שלה, גג על

עט:). (גיטין אחר גג

.·ÈÒ¯ÙË˜ d„È ‰˙È‰54ÏÙÂ d„È ÏÚ Ëb‰ ˜¯ÊÂ , »¿»»»»«¿≈¿»««≈«»»¿»«
ı¯‡Ï55dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏÙ Ì‡ :56- ÁÂ »»∆ƒ»«¿«¿««∆»»»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰57- L‡‰ CB˙Ï B‡ Ìi‰ CB˙Ï ÏÙ ; ¬≈¿…∆∆»«¿«»¿»≈
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ,‡e‰Â .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿∆»¿»∆∆««≈««ƒ
‰È‰ „ea‡Ï B˙ÏÈÙ ˙lÁznL ,L‡Ï CeÓÒ B‡»»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»»

„ÓBÚ58. ≈

כלפי 54) מוטות אצבעותיה שראשי ביוונית), (מורד, מדרו
ידה.55)קרקע. כי 56)מתוך שלה, שאינה ברשות

הגיע  לא ואפילו מגורשת היא הרי לה, השייכת ברשות
קלט, סי' (אהע"ז אמותיה לארבע חוץ ואפילו כלל, לידה

"בסמטא 57)סט"ו). לו קונות אדם של אמות ארבע כי
כמבואר  בעלים", לה שאין בחצר או הרבים רשות בצדי או

ה"ט. פ"ד, ומתנה זכיה המים 58)בהל' קדמו שהרי
(גיטין  לנוח ראוי שאינו אויר זה והרי הגט, לזריקת והאש
שהגיע  ולפני מים, גבי על עמדה לא ואם וברש"י). עח:
שמא  כי מגורשת, ספק זו הרי ומחקוהו, מים באו לארץ הגט
(מגידֿמשנה  באוירן תקנו לא חכמים, שתקנו אמות ארבע

הנ"ל). הגמרא סוגיית ע"פ

.‚ÈÏL dÈ‡L ˙eL¯a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dÏ B˜¯Ê¿»»ƒ¿»«ƒƒ¿∆≈»∆
BÏ ·B¯˜ :Ì‰ÈL59‰ˆÁÓ Ëb‰ ‰È‰ ;˙L¯‚Ó dÈ‡ - ¿≈∆»≈»¿…∆∆»»«≈∆¡»

È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ‰È‰iL „Ú ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁnÓe ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»ƒ∆¡»¿∆¡»«∆ƒ¿∆»»¬≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ60epÏh˙Â ÁLzL È„k dÏ ·B¯˜ ‰È‰ ; »≈¿…∆∆»»»»¿≈∆»…«¿ƒ¿∆

‰Ê È¯‰ -61ÏeÒt62Ck ¯Á‡Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú , ¬≈∆»«∆«ƒ«≈¿»»¿««»
.‰lÁzÎÏ Ba ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»
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הבאה.59) בהלכה פ"י,60)מבואר לקמן מבואר ודינה
תצא". נשאת ואם תנשא, "לא בכת"י 61)ה"ג: כ"ה

רומי. תצא,62)ובדפוס לא נשאת ואם מדבריהם,
קרוב  שהוא רחוק על יאמרו שמא ה"ב, פ"י לקמן כמבואר

וברש"י). עח: (גיטין

.„È,B¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â63; ¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ B¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ64. ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

אמה.63) מאה של במרחק ספק 64)ואפילו היא והרי
יכולה  "היא דין רבינו ביאר ולא שם). (גיטין, מגורשת
שתשוח  כדי אליה קרוב ואינו יכול" אינו והוא לשמרו,
קידושין  שלענין ואע"פ מגורשת, ספק שהיא ונראה ותטלנו,
פ"ד  אישות בהל' כמבואר מקודשת, שהיא רבינו פסק
אשת  איסור חומר מחמת להחמיר יש שבגט אפשר הכ"ב,
ותטלנו" שתשוח "כדי עד ודאי כמגורשת לדונה שלא איש,
בהלכה  לעיל שנאמר למה סותר אינו זה וכל (מגידֿמשנה).
. . אמות ארבע לתוך נפל אם . . . קטפרס ידה "היתה יב:
לידה  הגט הגיע כשכבר ידובר שם כי מגורשת". זו הרי .
כנח  הוא הרי אמותיה ד' תוך כשנח ולפיכך ממנה, ונפל

בידה.

.ÂË‰lÁz ‡e‰ ‡a65‡È‰ ‰„ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,„ÓÚÂ »¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜¯Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««

epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - BlL66. ∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜¯Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡·e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ67‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , »««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï68„Ú , ¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL69. ∆«ƒ««≈¿»»

שניהם.65) של שאינה לרשות או הרבים לרשות
בהן,66) זכה כבר לו, קונות אדם של אמות וארבע הואיל

(גיטין  באה לא כאילו היא והרי לתחומו נכנסת זכותה ואין
לשמרו.67)עח.). יכולים שניהם הדין 68)שהרי מצד

גזירה, משום מדבריהם הוא פסול אלא גמור, גט הוא
הי"ג. בסוף לעיל האלו 69)כמבואר הדברים וכל שם.

שניהם, של שאינה ברשות או הרבים ברשות רק אמורים
לא  אם אפילו מגורשת זו הרי חצרה לתוך גיטה זרק אבל
לרשותה  גט "ומשיגיע ה"א: לעיל כמבואר לידה, הגיע
רבותינו  בשם קבלה מביא "גט", ערך וב'ערוך' נתגרשה".
שיגיע  עד מגורשת אינה חצרה לתוך גיטה זרק שאפילו
"המחוור  ה"ב): פ"ח, (גיטין ה'ירושלמי' על ומסתמך לידה,
עח:) גיטין ב'תוספות' (ראה ידה" לתוך שיתננו עד שבכולן
לגרש  "שאין סי"ד), קלט סי' (אהע"ז הרמ"א פסק וכבר
מלבושיה  לתוך או חצרה לתוך הגט לזרוק אפילו לכתחילה

ממש". ידה לתוך אלא

.ÊË¯eL˜ ‰È‰Â ,d„ÈÏ Ëb‰ ˜¯Ê‰ÁÈLÓa70˙ˆ˜e , »««≈¿»»¿»»»ƒ¿ƒ»¿»
- BÏˆ‡ B‡È·‰ÏÂ B˜zÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B„Èa ‰ÁÈLn‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿¿«¬ƒ∆¿

˙L¯‚Ó dÈ‡71˜ÒtzL „Ú ,72‰ÁÈLn‰73BÈ‡ Ì‡Â ; ≈»¿…∆∆«∆ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ≈
B˜zÏ ÏBÎÈ74˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -75. »¿«¿¬≈¿…∆∆

דק.70) חבל ג):71)חוט, כד, (דברים אמרה שהתורה
כריתה  היינו ו"כריתות" בידה", ונתן כריתות ספר לה "וכתב
זה  אין אצלו ולהביאו לנתקו שיכול וכיון והבדלה,

עח:). (גיטין לגיטין,72)"כריתות" ב'מאירי' הוא [כן
העתיק  וכן שתפסוק". "עד (ר"מ) רומי בדפוס אבל שם.
אם  שאפילו קצת משמע שמזה וכתב שם, יוסף' ה'בית
כיון  מגורשת, - המשיחה נפסקה ועלֿידיֿזה ידה קפצה
יוסף' (ה'בית הבעל עלֿידי היתה לידה הנתינה שעיקר
גרמה  שאם סוברים ויש פסקה). שהיא "שתפסוק" מפרש

יוסף']. ב'בית עיי"ש מגורשת, אינה לפסיקה ואם 73)היא
לנתקו  יכול אינו ששוב כיון המשיחה, אחרֿכך נפסקה
שבעת  שכיון אומרים ויש מגורשת. זו הרי אצלו, ולהביאו
מגורשת  אינה אצלו ולהביאו לנתקו היא יכול לידה הנתינה
נותן  אינו הפסיקה בעת שהרי המשיחה, שנפסקה אףֿעלֿפי

ד). ס"ק קלח סי' שמואל' ('בית כבד 74)לה שהגט כגון
החוט. ינתק אליו הגט ימשוך ואם דק, גיטין,75)והחוט

שם.

.ÊÈ:Bz¯nLÓ ‡È‰Â ¯BÚ ‡e‰Â dc·Ú „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
˙eÙk ‰È‰ Ì‡76Ëb ‰Ê È¯‰ -77d¯ˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe , ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»

Ë‚ BÈ‡ - ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L78. ∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È¯‰ - Bz¯nLÓ ‡È‰Â ÔLÈ ‡e‰Â „·Ú‰ „Èa B˙¿»¿«»∆∆¿»≈¿ƒ¿««¿¬≈∆

ÏeÒt79˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ˙eÙk ‰È‰ Ì‡Â .80. »¿ƒ»»»¬≈¿…∆∆

להלך.76) יכול ואינו ברגליו או בידיו בגמרא 77)קשור
ישן  עבדה ביד ונתנו גט לה כתב רבא, "אמר עח.): (גיטין
אמרו  ובמסקנא גט". אינו - ניעור גט, זה הרי - ומשמרתו
- הרמב"ם) לדעת ניעור משום (גזירה מספיק אינו שישן
"ישן" שבמקום שהכוונה רבינו ומפרש בכפות", "והלכתא
סקי"ט), קלט סי' (הגר"א "כפות" לומר צריך רבא, שאמר

לדעתה. משתמר וגם מהלך אינו כחצר 78)שכפות שהוא
מה  ואת עצמו את משמר שהעבד לדעתה, שלא המשתמרת
קונה  אינה מהלכת שחצר משום ועוד, עח.). (שם שבידו
- וקרפיפה חצרה גגה אלא התורה ריבתה לא כי לבעליה,
לנוד  העשויים דברים לא אבל ממקומם, נדים שאינם
דברי  הביא (שם) וה'טור' שם). וברש"י ט: (בבאֿמציעא
והיא  ניעור והוא עבדה ביד הגט "נתן זו: בלשון רבינו
ה'מאירי' הביא וכן גט", אינו כפות היה אפילו משמרתו,
שישתמר  ישן, גם שיהא צריך זה, ולפי רבינו. בדברי שם
שיש  אלא המהלכת. כחצר יהא שלא כפות, וגם לדעתה,
כפות, הוא אם אפילו התורה, מן פסול ניעור ביניהם: הבדל
ואינו  ישן ואילו לדעתו; הוא משתמר ניעור שהוא שכיון
שהרי  מדרבנן, אלא פסול אינו לדעתה, שמשתמר כפות,
הי"ח  להלן וראה ניעור. משום גזרו אלא מהלך, אינו

שם. הוא,79)ובהערה כשר תורה מדין אבל מדבריהם.
ניעור, משום בישן גזרו אלא לדעתה, משתמר הוא שהרי

בניעו  להכשיר יבואו גזרו שלא לא אבל מצויים, שניהם כי ר
דבר  וכל כפות, שיהיה מצוי שאינו כפות, אינו משום כפות
התלמוד, סוגיית ע"פ (מגידֿמשנה בו גזרו לא מצוי שאינו

כא.). ה'טור'80)גיטין לנוסחת מתאימים אלו דברים
נוסחת  לפי אבל עו). הערה (למעלה רבינו בדברי וה'מאירי'
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הבאה.59) בהלכה פ"י,60)מבואר לקמן מבואר ודינה
תצא". נשאת ואם תנשא, "לא בכת"י 61)ה"ג: כ"ה

רומי. תצא,62)ובדפוס לא נשאת ואם מדבריהם,
קרוב  שהוא רחוק על יאמרו שמא ה"ב, פ"י לקמן כמבואר

וברש"י). עח: (גיטין

.„È,B¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â63; ¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ B¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ64. ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

אמה.63) מאה של במרחק ספק 64)ואפילו היא והרי
יכולה  "היא דין רבינו ביאר ולא שם). (גיטין, מגורשת
שתשוח  כדי אליה קרוב ואינו יכול" אינו והוא לשמרו,
קידושין  שלענין ואע"פ מגורשת, ספק שהיא ונראה ותטלנו,
פ"ד  אישות בהל' כמבואר מקודשת, שהיא רבינו פסק
אשת  איסור חומר מחמת להחמיר יש שבגט אפשר הכ"ב,
ותטלנו" שתשוח "כדי עד ודאי כמגורשת לדונה שלא איש,
בהלכה  לעיל שנאמר למה סותר אינו זה וכל (מגידֿמשנה).
. . אמות ארבע לתוך נפל אם . . . קטפרס ידה "היתה יב:
לידה  הגט הגיע כשכבר ידובר שם כי מגורשת". זו הרי .
כנח  הוא הרי אמותיה ד' תוך כשנח ולפיכך ממנה, ונפל

בידה.

.ÂË‰lÁz ‡e‰ ‡a65‡È‰ ‰„ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,„ÓÚÂ »¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜¯Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««

epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - BlL66. ∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜¯Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡·e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ67‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , »««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï68„Ú , ¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL69. ∆«ƒ««≈¿»»

שניהם.65) של שאינה לרשות או הרבים לרשות
בהן,66) זכה כבר לו, קונות אדם של אמות וארבע הואיל

(גיטין  באה לא כאילו היא והרי לתחומו נכנסת זכותה ואין
לשמרו.67)עח.). יכולים שניהם הדין 68)שהרי מצד

גזירה, משום מדבריהם הוא פסול אלא גמור, גט הוא
הי"ג. בסוף לעיל האלו 69)כמבואר הדברים וכל שם.

שניהם, של שאינה ברשות או הרבים ברשות רק אמורים
לא  אם אפילו מגורשת זו הרי חצרה לתוך גיטה זרק אבל
לרשותה  גט "ומשיגיע ה"א: לעיל כמבואר לידה, הגיע
רבותינו  בשם קבלה מביא "גט", ערך וב'ערוך' נתגרשה".
שיגיע  עד מגורשת אינה חצרה לתוך גיטה זרק שאפילו
"המחוור  ה"ב): פ"ח, (גיטין ה'ירושלמי' על ומסתמך לידה,
עח:) גיטין ב'תוספות' (ראה ידה" לתוך שיתננו עד שבכולן
לגרש  "שאין סי"ד), קלט סי' (אהע"ז הרמ"א פסק וכבר
מלבושיה  לתוך או חצרה לתוך הגט לזרוק אפילו לכתחילה

ממש". ידה לתוך אלא

.ÊË¯eL˜ ‰È‰Â ,d„ÈÏ Ëb‰ ˜¯Ê‰ÁÈLÓa70˙ˆ˜e , »««≈¿»»¿»»»ƒ¿ƒ»¿»
- BÏˆ‡ B‡È·‰ÏÂ B˜zÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B„Èa ‰ÁÈLn‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿¿«¬ƒ∆¿

˙L¯‚Ó dÈ‡71˜ÒtzL „Ú ,72‰ÁÈLn‰73BÈ‡ Ì‡Â ; ≈»¿…∆∆«∆ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ≈
B˜zÏ ÏBÎÈ74˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -75. »¿«¿¬≈¿…∆∆

דק.70) חבל ג):71)חוט, כד, (דברים אמרה שהתורה
כריתה  היינו ו"כריתות" בידה", ונתן כריתות ספר לה "וכתב
זה  אין אצלו ולהביאו לנתקו שיכול וכיון והבדלה,

עח:). (גיטין לגיטין,72)"כריתות" ב'מאירי' הוא [כן
העתיק  וכן שתפסוק". "עד (ר"מ) רומי בדפוס אבל שם.
אם  שאפילו קצת משמע שמזה וכתב שם, יוסף' ה'בית
כיון  מגורשת, - המשיחה נפסקה ועלֿידיֿזה ידה קפצה
יוסף' (ה'בית הבעל עלֿידי היתה לידה הנתינה שעיקר
גרמה  שאם סוברים ויש פסקה). שהיא "שתפסוק" מפרש

יוסף']. ב'בית עיי"ש מגורשת, אינה לפסיקה ואם 73)היא
לנתקו  יכול אינו ששוב כיון המשיחה, אחרֿכך נפסקה
שבעת  שכיון אומרים ויש מגורשת. זו הרי אצלו, ולהביאו
מגורשת  אינה אצלו ולהביאו לנתקו היא יכול לידה הנתינה
נותן  אינו הפסיקה בעת שהרי המשיחה, שנפסקה אףֿעלֿפי

ד). ס"ק קלח סי' שמואל' ('בית כבד 74)לה שהגט כגון
החוט. ינתק אליו הגט ימשוך ואם דק, גיטין,75)והחוט

שם.

.ÊÈ:Bz¯nLÓ ‡È‰Â ¯BÚ ‡e‰Â dc·Ú „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
˙eÙk ‰È‰ Ì‡76Ëb ‰Ê È¯‰ -77d¯ˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe , ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»

Ë‚ BÈ‡ - ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L78. ∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È¯‰ - Bz¯nLÓ ‡È‰Â ÔLÈ ‡e‰Â „·Ú‰ „Èa B˙¿»¿«»∆∆¿»≈¿ƒ¿««¿¬≈∆

ÏeÒt79˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ˙eÙk ‰È‰ Ì‡Â .80. »¿ƒ»»»¬≈¿…∆∆

להלך.76) יכול ואינו ברגליו או בידיו בגמרא 77)קשור
ישן  עבדה ביד ונתנו גט לה כתב רבא, "אמר עח.): (גיטין
אמרו  ובמסקנא גט". אינו - ניעור גט, זה הרי - ומשמרתו
- הרמב"ם) לדעת ניעור משום (גזירה מספיק אינו שישן
"ישן" שבמקום שהכוונה רבינו ומפרש בכפות", "והלכתא
סקי"ט), קלט סי' (הגר"א "כפות" לומר צריך רבא, שאמר

לדעתה. משתמר וגם מהלך אינו כחצר 78)שכפות שהוא
מה  ואת עצמו את משמר שהעבד לדעתה, שלא המשתמרת
קונה  אינה מהלכת שחצר משום ועוד, עח.). (שם שבידו
- וקרפיפה חצרה גגה אלא התורה ריבתה לא כי לבעליה,
לנוד  העשויים דברים לא אבל ממקומם, נדים שאינם
דברי  הביא (שם) וה'טור' שם). וברש"י ט: (בבאֿמציעא
והיא  ניעור והוא עבדה ביד הגט "נתן זו: בלשון רבינו
ה'מאירי' הביא וכן גט", אינו כפות היה אפילו משמרתו,
שישתמר  ישן, גם שיהא צריך זה, ולפי רבינו. בדברי שם
שיש  אלא המהלכת. כחצר יהא שלא כפות, וגם לדעתה,
כפות, הוא אם אפילו התורה, מן פסול ניעור ביניהם: הבדל
ואינו  ישן ואילו לדעתו; הוא משתמר ניעור שהוא שכיון
שהרי  מדרבנן, אלא פסול אינו לדעתה, שמשתמר כפות,
הי"ח  להלן וראה ניעור. משום גזרו אלא מהלך, אינו

שם. הוא,79)ובהערה כשר תורה מדין אבל מדבריהם.
ניעור, משום בישן גזרו אלא לדעתה, משתמר הוא שהרי

בניעו  להכשיר יבואו גזרו שלא לא אבל מצויים, שניהם כי ר
דבר  וכל כפות, שיהיה מצוי שאינו כפות, אינו משום כפות
התלמוד, סוגיית ע"פ (מגידֿמשנה בו גזרו לא מצוי שאינו

כא.). ה'טור'80)גיטין לנוסחת מתאימים אלו דברים
נוסחת  לפי אבל עו). הערה (למעלה רבינו בדברי וה'מאירי'
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גט, זה הרי וניעור כפות שאם מיותר, זה שלנו הספרים
(כסףֿמשנה). וישן כפות כלֿשכן

.ÁÈ‰zÓ ¯ËL dÏ ·˙ÎÂ ,Bc·Ú „Èa B˙e Ëb‰ ·˙k»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»
‰L¯b˙Â Ëba ‰˙ÎÊ „·Úa ‰˙ÎfL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ81, »»≈»∆»¿»»∆∆»¿»«≈¿ƒ¿»¿»

˙eÙk ‰È‰ Ì‡82‰˙˜ - ¯BÚÂ ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â . ƒ»»»¿ƒ≈»¿≈»¿»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,„·Ú‰83ÔÎÂ . »∆∆¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»¿≈

- dÏ B˙ B‡ ¯ˆÁ‰ dÏ ¯ÎÓe ,B¯ˆÁa Ëb‰ Ô˙ Ì‡ƒ»««≈«¬≈»«»∆»≈¿»»
‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa B‡ ¯ËLa ¯ˆÁ‰ ‰˙wL ÔÂÈk84 ≈»∆»¿»∆»≈ƒ¿»¿∆∆«¬»»

‰L¯b˙85. ƒ¿»¿»

כאחד 81) לה באים וחצרה וגיטה כחצרה, העבד נעשה
כא.). שלפנינו 82)(גיטין הספרים לנוסחת מתאים זה

שיהא  צריך וה'מאירי' ה'טור' לנוסחת אבל בהי"ז, למעלה
בהערה). (שם כפות וגם ישן שנעלה 84)שם.83)גם

ה"ח. פ"א, מכירה בהל' כמבואר החצר, את גדרה או
שם.85) גיטין,

ה'תשפ"א  אדר י"ט רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ולהובאה,1) להולכה לקבלה, שלוחים דיני רבינו בו כלל

מיד  גטה לקבל שליח עושה האשה אם לשליחות, הכשרים
ששינה  והבעל לקבלה, שליח עושה אם קטנה בעלה, שליח
שליח  להיות להולכה שליח יכול אם להולכה, קבלה שליח

הגט, ביטול גוסס.לקבלה, או חולה הבעל והניח גט המביא

.‡„iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰M‡‰ ‰OBÚL ÁÈÏM‰«»ƒ«∆»»ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ«
„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,‰Ïa˜ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,dÏÚa«¿»«ƒ¿»¿ƒ««»»ƒ∆«ƒ««≈¿«

d„ÈÏ ÚÈb‰ el‡k L¯b˙z dÁeÏL2B˙BOÚÏ ‰ÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»«¬
ÌÈ„Ú ÈLa3Ëb‰ ÚÈb‰L e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL ‰ÎÈ¯ˆe . ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ∆»ƒ∆ƒƒ««≈

ÌÈBL‡¯‰ Ì‰ elÙ‡Â .dÁeÏL „ÈÏ4ÔÓ „Á‡ B‡ ¿«¿»«¬ƒ≈»ƒƒ∆»ƒ
ÌÈBL‡¯‰5‰¯eÓb ˙e„Ú BÊ È¯‰ -6. »ƒƒ¬≈≈¿»

יכול,2) אינו - בו לחזור הבעל רצה ואפילו ב. סב, גיטין
הולכה, לשליח בניגוד השליח, בקבלת נתגרשה כבר כי

ה"ה. לקמן מבואר ה"ד.3)שדינו לקמן וראה ב. סג, שם
האמירה.4) עדי הם הקבלה האחרונים 5)שעדי מן ואחד

ובדפוס  (שם), עמהם מצטרף ובזו בזו שראה שלישי ועד
האחרונים". מן "ואחד נוסף: (ר"מ) אומרים 6)רומי ואין

ושמא  שתיהן, את שיראו מצוי שאינו זו, היא שקרנית כת
יחידי  הוא כשהשלישי ואפילו שקר, להעיד שכרתם האשה
שם), ('תוספות' שכרתו שמא חוששים אין שתיהן, שראה
(לבעל  קרוב כשהשליח אמרו: ה"ב, פ"ו גיטין וב'ירושלמי'
עם  להצטרף הוא אף יכול - קרוב כשאינו אבל לאשה), או

ס"ט. קמא, סי' אהע"ז שו"ע וראה ולהעיד, אחר עד

.·Ï·‡ ;Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««≈ƒ¿«¬»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰Ïa˜ ÁÈÏL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈¿ƒ««»»≈»ƒ

ÌÈ„Ú7BÏ ¯ÒÓpL ÔÈa BÈ·Ï BÈa ÏÚa‰ BÏ B˙pL ÔÈa . ≈ƒ≈∆¿»«««≈¿≈≈∆ƒ¿«
È„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈk B„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ»ƒ««»ƒƒ»ƒ««¿≈

‰M‡‰8‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ëb‰ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ≈…ƒ≈«≈¿«¿ƒ»∆»
‰¯ÈÒÓ È„Úa9.dÓˆÚ ‰M‡‰ BÓk , ¿≈≈¿ƒ»¿»ƒ»«¿»

צריך 7) הוא השליח מינוי על עדים אבל קבלה, עדי
ועבר 8)(כסףֿמשנה). שנים בו "חתמו שאם א. סד, גיטין

הט"ז). פ"א, (לעיל כשר" זה הרי - לבינה בינו ונתנו
הי"ח).9) שם (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר

.‚Ëb Ïa˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰«««≈»«¬»ƒ«¿«≈≈
BzL‡Ï10Ëb‰ CÈÏB‰Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ Ï·‡ , ¿ƒ¿¬»»«¬»ƒ«¿ƒ«≈

‰ÎÏB‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .BzL‡Ï11. ¿ƒ¿¿∆«ƒ¿»¿ƒ«»»

הוא 10) חוב שהגט בידו, קבלתו עם מגורשת שתהא
(גיטין  מדעתו ושלא בפניו שלא לאדם חבים ואין לאשה,

וברש"י). לידה,11)סב: הגט כשיגיע אלא תתגרש ולא
בסמוך. כמבואר

.„‰Ï ÁÈÏL ˙ÁÏBL ‰M‡‰ ÔÎÂ„iÓ Ëb dÏ ‡È· ¿≈»ƒ»««»ƒ«¿»ƒ»≈ƒ«
dÏÚa12ÁÈÏL ÔÈ‡Â .‰‡·‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈¿ƒ«

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰13. »»«¬»»»ƒ≈ƒ

א.12) סה, ודף א. סג, שליחותם,13)גיטין מינוי על
לעדים  מקום "שאין הט"ו: פ"ג, אישות בהל' רבינו כדברי
ולדעת  הדבר", אמיתת להודיע אלא האיש בשליחות
ידו, מתחת יוצא וגיטו הואיל בעדים צורך אין שם, הראב"ד
פ"ג. לקידושין בר"ן וכן שליחו, שנעשה מוכיח גיטו
האשה  צריכה לקבלה ששליח הטעם, מאד מובן ולדבריו
בידו, שבכתב הוכחה שום ואין הואיל עדים, בשני לעשותו
להסביר  אפשר רבינו ולדעת שלוחה. שהוא נאמינו ולמה
אין  שבראשון קבלה, לשליח הולכה שליח בין החילוק
מידי  הגט מסירת בשעת אלא מתחיל הגירושין מעשה
צריך  אינו להולכה השליחות מינוי ולפיכך לאשה, השליח
לקבלה  בשליח כן לא הגט, למעשה הכנה אלא שאינו עדים,
מיד  אלא הגט לה למסור לאשה שנית יחזור לא שהוא
הקודם, מינויו סמך על תתגרש הבעל מידי הגט בקבלת
התמנותו  משעת כבר מתחיל הגירושין שמעשה נמצא
כבר  הגט לקבל תרצה לא אם שאפילו שלה, כשליח
שאין  מינויו, על עדים הוא צריך ולפיכך היא, מגורשת
קמא, סי' אהע"ז הט"ז (ע"פ משנים פחות ניתר ערוה איסור
כתב  להצריך נוהגים וכיום הל"ב. פ"ט, לקמן וראה ס"ט)
הולכה  שליח מינוי על המעידים בעדים חתומה הרשאה
סעיף  שם נמצא ההרשאה ונוסח סי"א, קמא, סי' (אהע"ז

ל).

.‰B‡ ÏÚa‰ ÁÏML Ë‚a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»ƒ¿»∆∆¿≈∆»««««
d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ‰‡·‰ ÁÈÏL dÏ ‡È·‰L14ÏÎÂ . ∆≈ƒ»¿ƒ«¬»»«∆«ƒ«≈¿»»¿»

ÁÈÏL ‡e‰ ,Ì˙Ò ÁÈÏL ÔÈhb ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ«¿»¿ƒ«
.‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰ÎÏB‰»»¿ƒ«¬»»

הוא 14) הרי להולכה בשליח כי א. סה, ודף ב. סב, גיטין
כאילו  זה הרי האשה ליד מסרו שלא וכל הבעל, במקום
שאינה  בידה, הגט נתן לא ועדיין לגרשה עומד בעלה
אע"פ  הבאה ובשליח משולחו. עדיף השליח ואין מגורשת
גיטי, לי הבא שהדגישה: מתוך אבל אותו, מינתה שהיא
גט  כשיגיע אלא להתגרש רוצה שאינה התנתה כאילו זו הרי

סב:). לגיטין (ר"ן לידה

.Â‰Ïa˜ ÁÈÏLÏ ÔÈa ,Ëb‰ ˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««»»
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:‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏ ÔÈa≈ƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»
ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,L¯Á‰Â ,„·Ú‰Â ,Ì"ekÚ‰15Ì‡Â . »«¿»∆∆¿«≈≈¿«∆¿«»»¿ƒ
Ë‚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ‡È·‰ B‡ Ïa˜16. ƒ≈≈ƒ∆»≈∆≈≈

דיעה,15) בני שאינם משום - וקטן שוטה חרש א. כג, גיטין
להם  ויקחו "איש": בה שנאמר לשליחות, ראויים ואינם
בקידושין  כמבואר לכולם. לוקח אחד - אבות לבית שה איש
וקידושין, גיטין בתורת אינם ועבד ונכרי (רש"י), א מב,
דבר  וכל בהם, נוהג גט ואין קידושין תפיסת להם שאין
פעולת  בו למלא יכול אינו לעצמו, לאדם לו ראוי שאין

שם). (רש"י חילק 16)שליח שלא שם, הרי"ף כדעת
משמע  וכן שם) בר"ן (עי' לקבלה הולכה בין בעבד
בטל, הגט בהולכה שאפילו ה"ו, פ"ב גיטין ב'ירושלמי'
אבל  פסול, לקבלה שרק מגאש, אבן הלוי יוסף רבי ודעת
אינו  הולכה שליח כי שליח. להיות העבד כשר להולכה
אבל  שליח. להיות כשר והעבד סתם, שליח כשאר אלא
לו  אין ועבד מגורשת, לידו הגט שהגיע משעה קבלה שליח
שם). (ר"ן גיטין בתורת ואינו הואיל גירושין לקבל "יד"
הבעל  ומינה ישראל, לפלוני שיתננו גוי ביד הגט שלח ואם
לאשתו  גיטו להוליך שליחו שיהיה פלוני לאותו בכתבו
בלבד  קוף" "מעשה אלא כאן עושה אינו שהגוי כשר,
קמא, סי' אהע"ז בשו"ע וראה כז. אות ב', סי' גיטין (רא"ש

סל"ה).

.ÊÌÈ¯Lk - ÌÈ·B¯w‰Â ÌÈLp‰ Ï·‡17elÙ‡Â . ¬»«»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒ
‰¯·Úa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰18ÔÈ¯Lk - «¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬≈»¿≈ƒ

Ëb ˙eÁÈÏLÏ19‰¯Bz È¯·cÓ ‰¯·Úa ÔÈÏeÒt‰ Ï·‡ .20 ƒ¿ƒ≈¬»«¿ƒ«¬≈»ƒƒ¿≈»
Ëb‰ ˙‡·‰Ï ÔÈÏeÒt -21‰Ê È¯‰ - e‡È·‰ Ì‡Â ; ¿ƒ«¬»««≈¿ƒ≈ƒ¬≈∆

ÏeÒt22eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ëb‰ Ìi˜˙pLk ?ÌÈ¯ »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈
ÂÈÓ˙BÁa23È¯·c ÏÚ ‡l‡ Ba CÓÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»¬»ƒ…ƒ¿«∆»«ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa ÏeÒt24Ë‚ BÈ‡ -25. »«¬≈»ƒ«»≈≈

ב.17) כג, בגיטין כמבואר הגט, כגון 18)לשליחות
המנויים  יונים, ומפריחי בריבית, מלווים בקוביא, משחקים
מדבריהם. גזלנים שהם מ"ח) פ"א, השנה (ראש במשנה

להתירה 19) בעלה שמת באשה להעיד שכשרים כשם
הי"ז. פי"ב, ולקמן כב. השנה (ראש גזלן 20)להנשא כגון

נבילות  האוכל או ראשון, יוםֿטוב שחילל או ממש,
פ"י, עדות בהל' כמבואר להכעיס, בין לתאבון בין ושקצים
הן, בתורה לאֿתעשה מצוות ושמונה וששים ומאה ה"ג.
בלבד, מלקות עונש אלא ביתֿדין מיתת ולא כרת בהן שאין

ה"ד. פי"ט, סנהדרין בהל' מנויין חשודים 21)וכולן שהם
להוליך  שליח עשאם שהבעל לומר נאמנים ואינם לשקר
קמא, סי' אהע"ז הגר"א' ב'הגהות וכן (משנהֿלמלך, הגט

ה"ב.22)עא). פ"י, לקמן כמבואר תצא, לא נשאת ואם
ואינה 23) נכונה שהיא הגט עדי חתימת על עדים שהעידו

בחותמיו.24)מזוייפת. הגט נתקיים בטל 25)שלא
עדים  יבואו לא עוד כל תצא, נשאת אם ואפילו לגמרי
התורה  מן בעבירה שפסול מי שכל הגט. עדי חתימת לאשר
אמנם  ב. כה, ביבמות כמבואר כלל, אשה בעדות נאמן אינו
לשני, ספק קידושי מקודשת תהיה ויקדשנה אחר יבוא אם

נמצא  הגט, עדי חתימת ויקיימו עדים מחר יבואו שמא
(כסףֿמשנה). השני קידושי בה שתפסו

.Á,B‡È·‰Lk Ï„‚Â Ëb‰ BÏ Ô˙pLk ÔË˜ ÁÈÏM‰ ‰È‰»»«»ƒ«»»¿∆»««≈¿»«¿∆¡ƒ
Áwt˙Â L¯Á26‰tzLÂ ‰ËBL ,27,¯ib˙Â Ì"ekÚ , ≈≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¯¯ÁzLÂ „·Ú28BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¬»ƒ»«
‰È‰ ;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ L¯Á˙Â ,Áwt ‡e‰Â Ëb‰«≈¿ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««»»

ÈeÙL29‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ‰hzLÂ ,Ëb‰ BÏ Ô˙pLk »¿∆»««≈¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»
ÈtÓ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ „ÈÏ Ëb‰ ‡È·‰Lk¿∆≈ƒ«≈¿«ƒ»¬≈∆≈»≈ƒ¿≈

˙Ú„a BÙBÒÂ B˙lÁzL30. ∆¿ƒ»¿¿««

לדבר.26) ופיו לשמוע אזניו דעתו 27)נפקחו אליו חזרה
ולא 28)ונצטללה. היתה, בפסול הנתינה שתחילת

גט. שליחי להיות בדעתו.29)הוכשרו גיטין 30)מיושב
א. כג,

.ËÏË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»…
‡‰ÈÂ Èh‚ ÈÏ31,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - E„Èa ÈÏ ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿¬≈∆»ƒ«¿«»»

ÈÏa˜˙‰' BÏ ‰¯Ó‡ el‡Îe32LÈÂ .'Èhb33‰M‡Ï ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»ƒ»
ÏL BÁeÏL „iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰Ïa˜ ÁÈÏL ˙BOÚÏ«¬¿ƒ««»»¿«≈»ƒ»ƒ«¿∆

dÏÚa34ÏÚ Û‡ ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ dÈ‡ ‰pË˜e . «¿»¿«»≈»»»ƒ«¿«»»««
‰ÏB„‚k dhb dÏ ‰B˜ d¯ˆÁL Èt35ÁÈÏML ÈtÓ . ƒ∆¬≈»»»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ«

Ôa BÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰Ïa«̃»»»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒƒ««»»∆≈∆
‰¯eÓ‚ ‰Úc36. ≈»¿»

התימנים,31) ובכת"י בידך". לי "יהא לו: שאמרה או
לי. יהא גיטי לי טול ובכת"י 32)הנוסח: ב. סג, גיטין

"התקב' רומי: בדפוס וכן לי". "התקבל התימנים:
לי". הולכה.34)יכולה.33)(=התקבל) שליח שהוא

מקבלתו  שאינה בעיניה קלותי לומר: הבעל בזיון בזה ואין
שם). (גיטין, זו 35)בעצמה הרי לחצרה, הגט ינתן שאם

י, בבבאֿמציעא כמבואר ממש, לידה נמסר כאילו מגורשת
גזילה  בהל' וכמבואר מ"ידה", נלמדת קטנה של שחצרה ב

ה"י. טעם 36)פי"ז, "לא הזה לטעם אין הראב"ד, לדעת
כך  דעת, בן להיות צריך שהשליח כשם אלא ריח" ולא
סה.): (גיטין שאמרו וכמו דעת, בן שיהיה צריך השולח
אינה  הבאה שליח גם ולפיֿזה שליח", עושה קטן "אין
רואים, ואנו הואיל היא, רבינו דעת אולם לעשות. יכולה
שלא  מתגרשת והיא קבלה שליח עושה גדולה שאשה
דעתה  גילתה שכן - לה היא שזכות משום כרחך על בפניה,
בפניה. שלא השליח לה זוכה ולפיכך - שליחה מינוי עלֿידי
עלֿידי  דעתה וגילתה הואיל נאמר: בקטנה גם כן אם
או  הבעל לה שיזכה נאמר להתגרש, רוצה שהיא שליחה
שאינו  אע"פ אחר", ידי על ה"מזכה כדין גיטה, את ביתֿדין
מתרץ  לפיכך מיד, ותתגרש כחצרה זה שליחה ויהא שליחה,
צריך  וגם הקטן, על מעידים ואין עדים צריך שהמינוי רבינו,
הגט, מסירת בשעת עכשיו גם לה היא שזכות ידעו שהעדים
דעת  בת ואינה והואיל הקודמת, מדעתה בה חזרה ולא
לה  הוא וחוב עכשיו, בה חזרה שמא גם חוששים - גמורה

המשנה'). ('מרכבת

.È:ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«»»¿»««««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



קעט oiyexib zekld - miyp xtq - xc` h"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏ ÔÈa≈ƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»
ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,L¯Á‰Â ,„·Ú‰Â ,Ì"ekÚ‰15Ì‡Â . »«¿»∆∆¿«≈≈¿«∆¿«»»¿ƒ
Ë‚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ‡È·‰ B‡ Ïa˜16. ƒ≈≈ƒ∆»≈∆≈≈

דיעה,15) בני שאינם משום - וקטן שוטה חרש א. כג, גיטין
להם  ויקחו "איש": בה שנאמר לשליחות, ראויים ואינם
בקידושין  כמבואר לכולם. לוקח אחד - אבות לבית שה איש
וקידושין, גיטין בתורת אינם ועבד ונכרי (רש"י), א מב,
דבר  וכל בהם, נוהג גט ואין קידושין תפיסת להם שאין
פעולת  בו למלא יכול אינו לעצמו, לאדם לו ראוי שאין

שם). (רש"י חילק 16)שליח שלא שם, הרי"ף כדעת
משמע  וכן שם) בר"ן (עי' לקבלה הולכה בין בעבד
בטל, הגט בהולכה שאפילו ה"ו, פ"ב גיטין ב'ירושלמי'
אבל  פסול, לקבלה שרק מגאש, אבן הלוי יוסף רבי ודעת
אינו  הולכה שליח כי שליח. להיות העבד כשר להולכה
אבל  שליח. להיות כשר והעבד סתם, שליח כשאר אלא
לו  אין ועבד מגורשת, לידו הגט שהגיע משעה קבלה שליח
שם). (ר"ן גיטין בתורת ואינו הואיל גירושין לקבל "יד"
הבעל  ומינה ישראל, לפלוני שיתננו גוי ביד הגט שלח ואם
לאשתו  גיטו להוליך שליחו שיהיה פלוני לאותו בכתבו
בלבד  קוף" "מעשה אלא כאן עושה אינו שהגוי כשר,
קמא, סי' אהע"ז בשו"ע וראה כז. אות ב', סי' גיטין (רא"ש

סל"ה).

.ÊÌÈ¯Lk - ÌÈ·B¯w‰Â ÌÈLp‰ Ï·‡17elÙ‡Â . ¬»«»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒ
‰¯·Úa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰18ÔÈ¯Lk - «¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬≈»¿≈ƒ

Ëb ˙eÁÈÏLÏ19‰¯Bz È¯·cÓ ‰¯·Úa ÔÈÏeÒt‰ Ï·‡ .20 ƒ¿ƒ≈¬»«¿ƒ«¬≈»ƒƒ¿≈»
Ëb‰ ˙‡·‰Ï ÔÈÏeÒt -21‰Ê È¯‰ - e‡È·‰ Ì‡Â ; ¿ƒ«¬»««≈¿ƒ≈ƒ¬≈∆

ÏeÒt22eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ëb‰ Ìi˜˙pLk ?ÌÈ¯ »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈
ÂÈÓ˙BÁa23È¯·c ÏÚ ‡l‡ Ba CÓÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»¬»ƒ…ƒ¿«∆»«ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa ÏeÒt24Ë‚ BÈ‡ -25. »«¬≈»ƒ«»≈≈

ב.17) כג, בגיטין כמבואר הגט, כגון 18)לשליחות
המנויים  יונים, ומפריחי בריבית, מלווים בקוביא, משחקים
מדבריהם. גזלנים שהם מ"ח) פ"א, השנה (ראש במשנה

להתירה 19) בעלה שמת באשה להעיד שכשרים כשם
הי"ז. פי"ב, ולקמן כב. השנה (ראש גזלן 20)להנשא כגון

נבילות  האוכל או ראשון, יוםֿטוב שחילל או ממש,
פ"י, עדות בהל' כמבואר להכעיס, בין לתאבון בין ושקצים
הן, בתורה לאֿתעשה מצוות ושמונה וששים ומאה ה"ג.
בלבד, מלקות עונש אלא ביתֿדין מיתת ולא כרת בהן שאין

ה"ד. פי"ט, סנהדרין בהל' מנויין חשודים 21)וכולן שהם
להוליך  שליח עשאם שהבעל לומר נאמנים ואינם לשקר
קמא, סי' אהע"ז הגר"א' ב'הגהות וכן (משנהֿלמלך, הגט

ה"ב.22)עא). פ"י, לקמן כמבואר תצא, לא נשאת ואם
ואינה 23) נכונה שהיא הגט עדי חתימת על עדים שהעידו

בחותמיו.24)מזוייפת. הגט נתקיים בטל 25)שלא
עדים  יבואו לא עוד כל תצא, נשאת אם ואפילו לגמרי
התורה  מן בעבירה שפסול מי שכל הגט. עדי חתימת לאשר
אמנם  ב. כה, ביבמות כמבואר כלל, אשה בעדות נאמן אינו
לשני, ספק קידושי מקודשת תהיה ויקדשנה אחר יבוא אם

נמצא  הגט, עדי חתימת ויקיימו עדים מחר יבואו שמא
(כסףֿמשנה). השני קידושי בה שתפסו

.Á,B‡È·‰Lk Ï„‚Â Ëb‰ BÏ Ô˙pLk ÔË˜ ÁÈÏM‰ ‰È‰»»«»ƒ«»»¿∆»««≈¿»«¿∆¡ƒ
Áwt˙Â L¯Á26‰tzLÂ ‰ËBL ,27,¯ib˙Â Ì"ekÚ , ≈≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¯¯ÁzLÂ „·Ú28BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¬»ƒ»«
‰È‰ ;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ L¯Á˙Â ,Áwt ‡e‰Â Ëb‰«≈¿ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««»»

ÈeÙL29‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ‰hzLÂ ,Ëb‰ BÏ Ô˙pLk »¿∆»««≈¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»
ÈtÓ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ „ÈÏ Ëb‰ ‡È·‰Lk¿∆≈ƒ«≈¿«ƒ»¬≈∆≈»≈ƒ¿≈

˙Ú„a BÙBÒÂ B˙lÁzL30. ∆¿ƒ»¿¿««

לדבר.26) ופיו לשמוע אזניו דעתו 27)נפקחו אליו חזרה
ולא 28)ונצטללה. היתה, בפסול הנתינה שתחילת

גט. שליחי להיות בדעתו.29)הוכשרו גיטין 30)מיושב
א. כג,

.ËÏË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»…
‡‰ÈÂ Èh‚ ÈÏ31,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - E„Èa ÈÏ ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿¬≈∆»ƒ«¿«»»

ÈÏa˜˙‰' BÏ ‰¯Ó‡ el‡Îe32LÈÂ .'Èhb33‰M‡Ï ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»ƒ»
ÏL BÁeÏL „iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰Ïa˜ ÁÈÏL ˙BOÚÏ«¬¿ƒ««»»¿«≈»ƒ»ƒ«¿∆

dÏÚa34ÏÚ Û‡ ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ dÈ‡ ‰pË˜e . «¿»¿«»≈»»»ƒ«¿«»»««
‰ÏB„‚k dhb dÏ ‰B˜ d¯ˆÁL Èt35ÁÈÏML ÈtÓ . ƒ∆¬≈»»»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ«

Ôa BÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰Ïa«̃»»»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒƒ««»»∆≈∆
‰¯eÓ‚ ‰Úc36. ≈»¿»

התימנים,31) ובכת"י בידך". לי "יהא לו: שאמרה או
לי. יהא גיטי לי טול ובכת"י 32)הנוסח: ב. סג, גיטין

"התקב' רומי: בדפוס וכן לי". "התקבל התימנים:
לי". הולכה.34)יכולה.33)(=התקבל) שליח שהוא

מקבלתו  שאינה בעיניה קלותי לומר: הבעל בזיון בזה ואין
שם). (גיטין, זו 35)בעצמה הרי לחצרה, הגט ינתן שאם

י, בבבאֿמציעא כמבואר ממש, לידה נמסר כאילו מגורשת
גזילה  בהל' וכמבואר מ"ידה", נלמדת קטנה של שחצרה ב

ה"י. טעם 36)פי"ז, "לא הזה לטעם אין הראב"ד, לדעת
כך  דעת, בן להיות צריך שהשליח כשם אלא ריח" ולא
סה.): (גיטין שאמרו וכמו דעת, בן שיהיה צריך השולח
אינה  הבאה שליח גם ולפיֿזה שליח", עושה קטן "אין
רואים, ואנו הואיל היא, רבינו דעת אולם לעשות. יכולה
שלא  מתגרשת והיא קבלה שליח עושה גדולה שאשה
דעתה  גילתה שכן - לה היא שזכות משום כרחך על בפניה,
בפניה. שלא השליח לה זוכה ולפיכך - שליחה מינוי עלֿידי
עלֿידי  דעתה וגילתה הואיל נאמר: בקטנה גם כן אם
או  הבעל לה שיזכה נאמר להתגרש, רוצה שהיא שליחה
שאינו  אע"פ אחר", ידי על ה"מזכה כדין גיטה, את ביתֿדין
מתרץ  לפיכך מיד, ותתגרש כחצרה זה שליחה ויהא שליחה,
צריך  וגם הקטן, על מעידים ואין עדים צריך שהמינוי רבינו,
הגט, מסירת בשעת עכשיו גם לה היא שזכות ידעו שהעדים
דעת  בת ואינה והואיל הקודמת, מדעתה בה חזרה ולא
לה  הוא וחוב עכשיו, בה חזרה שמא גם חוששים - גמורה

המשנה'). ('מרכבת

.È:ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«»»¿»««««
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CÏB‰ dhb ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,dhb dÏ Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÈ‡≈¿ƒ∆¿«≈»ƒ»∆»¬≈∆ƒ»≈
ÁÈÏL ‰Ê ‰OÚÂ ,ÏÚa‰ „Èa ˙eL¯‰ - dÏ B˙B‡»»¿¿««««¿«¬»∆»ƒ«

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰Ï37:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¿…»ƒ«¿«»»¬»ƒ»«
‡Ï - dÏ ‰ÎÊ :B‡ ,[EÏ ‡‰ :B‡] ,dhb dÏ Ïa˜˙‰ƒ¿«≈»ƒ»≈¿¿≈»…
- dÏ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¬»ƒ»«≈»
Ì‡ CÎÂ .ÏÚa‰ ÁÈÏL ‰OÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¿«¬»¿ƒ««««¿»ƒ

‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú - dÏ Ô˙Â CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡38. »«≈¿≈»»«¿ƒ««»»

הגיע 37) שלא עוד כל חוזר, - לחזור הבעל רצה אם ולפיכך
סב: (גיטין לידה לשון 38)).הגט והזכיר הואיל שם.

הולכה. שליח למנותו אלא רצונו שאין דעתו, גילה "הולך"
"זכה  כאומר: זה הרי בלבד, לה" "תן אלא אמר לא אם אבל
פ"ד  זכיה בהל' כמבואר הקבלה, שליחות עקר ולא לה",
סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור זכה כאומר: תן, שהאומר: ה"ד,

ט). ס"ק שמואל' ב'בית שם וראה סי"ח. קמ,

.‡È¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ÔÓ Ëb Ïa˜Ï ‡aL ‰M‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ»∆»¿«≈≈ƒ«««¿»«
Ëb CÏB‰ :ÏÚa‰ BÏ ¯ÓB‡Â ,È‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL :BÏ¿ƒ««»»¬ƒ¿≈«««≈≈
‡l‡ ,E˙eÁÈÏL ¯˜BÚ ÈÈ‡ :¯ÓBÏk ,‰¯Ó‡L BÓk ‰Ê∆¿∆»¿»¿«≈ƒ≈¿ƒ¿∆»

L E˙B‡ ‰˙OÚL ÔÈaÈ¯‰ ‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏ ≈∆»¿»¿¿ƒ««»»¿ƒ«¬»»¬≈
‡Ï :BÏ ‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk ‰z‡«»¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»…

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL]39elÙ‡ - ‰‡·‰ ÁÈÏL ‡l‡ EÈzÓO [ »ƒ«¿«»»«¿ƒ∆»¿ƒ«¬»»¬ƒ
ÁÈÏM‰ ¯˜Ú È¯‰L ;˙L¯‚Ó dÈ‡ ,d„ÈÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈»««»ƒ«
‡Ï ÌÏBÚÓ :ÏÚaÏ ¯Ó‡Â ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL¿ƒ∆»¿»ƒ¿»««««≈»…

dÏ ‰‡·‰ ÁÈÏL È˙ÈOÚ40. «¬≈ƒ¿ƒ«¬»»»

אינן.39) אלו תיבות קושטא, בדפוס וכן התימנים, בכת"י
זה 40) והרי מרובה, טרחתו שאין לקבלה, שליח אלא

אפש  אי להולכה שליח - אפשי לקבלה שליח י,כאומר:
גט, זה אין לאשה הגט והוליך אח"כ נמלך ואפילו
אמר  אבל סג.), (גיטין הולכה כשליח קבלו לא שמתחילה
הרי  שאמרה, כמו אמר: ולא לה, ותן הולך לשליח: הבעל
הגט  וקיבל ידו שכשפשט לידה, גט כשיגיע מגורשת זו
להולכה  שליח ונעשה קיבל הבעל דברי דעת על - מהבעל

(מגידֿמשנה).

.·ÈBÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰‡·‰ ÁÈÏL :ÏÚaÏ ÁÈÏL ¯Ó‡»«»ƒ««««¿ƒ«¬»»¬ƒ¿»«
‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk CÏB‰ :ÏÚa‰«««≈¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ÔÂÈk - EÈzÓO ‰Ïa˜Ï ÁÈÏL :BÏ»ƒ«¿«»»«¿ƒ≈»∆ƒƒ«≈¿»»

˙L¯‚Ó41‡l‡ ,‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL ¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ; ¿…∆∆∆¬≈…»«¿ƒ∆»¿»∆»
d˙B‡ Ú¯‚42¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ïa˜Ï ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L . »«»∆¬≈ƒ∆∆¿«»»¿≈

„·Ïa ‰‡·‰Ï ÏÚaÏ43. ««««¬»»ƒ¿«

שהבעל 41) השליח, לידי הגט מסירת עם מגורשת ואינה
הולכה. שליח אלא עשאו ולא השליח, דברי על סמך

לידה.42) הגט ולהמציא לטרוח עליה ואין 43)הכביד
כלֿשכן  הבאה, בשליחות הוא מתרצה שאם עקירה, כאן
לענין  הבאה בכלל שהקבלה קבלה, בשליחות שמתרצה

וברש"י). עו: בבבאֿמציעא וכן שם, (גיטין טורח

.‚ÈdÏ BzÏ ÁÈÏL ‡a ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
(ÈÏ) ‰È‰È :ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ‰¯Ó‡ ‡l‡ ,ezÏË ‡ÏÂ¿…¿»«∆»»¿»ƒ¿≈≈ƒƒ¿∆ƒ

EÏˆ‡ ÔB„wt ‰Ê Ë‚44z‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡L B‡ , ≈∆ƒ»∆¿¿∆»¿»¬≈«¿
ÈÏ BÏa˜Ï ÁÈÏL45˜ÙÒa ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -46„Ú »ƒ«¿«¿ƒ¬≈¿…∆∆¿»≈«

L¯b˙z d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL∆«ƒ«≈¿»»ƒ∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿»≈
È‡cÂ47. ««

הדברים 44) מקור לקבלה. שלוחה שיהיה לומר ונתכוונה
פ"ו. גיטין הרי"ף גירסת לפי הוא אין 45)אלה ו"בפקדון"

הבעל שהרי "לי", שתאמר: הפקידו צורך פקדון בתורת לא
לומר, נתכוונה ובוודאי לו, נתנו גירושין לשם אלא אצלו

סג:). גיטין (ר"ן לקבלה שלוחה שם.46)שיהא גיטין,
לקבלה, מהולכה להיעתק השליח יכול אם לחכמים נסתפק

להולכה. שמינהו הבעל שליחות שגמר לא 47)טרם שהרי
הוא  בשליחותו ועדיין האיש, שליח מהיות השליח חזר

עומד.

.„ÈdÏ B˙B dÏ B˙B ‡e‰Lk ,Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆¿»¿»
ÌÈL ÈÙa48¯Á‡Â ,B˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿≈¿«ƒ¿»«¿«ƒ¿ƒƒƒ¿¿««

ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ ÁÈÏM‰ ÔÈcL .Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pÈ Ck»ƒ»≈»ƒ¿≈∆∆ƒ«»ƒ«ƒ»ƒ»¿ƒ
dnÚ ÏÚa‰49B˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ì˜ ‡e‰ ÂÈzÁzL , «««ƒ»∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿»

ez˜¯Êe ezÏËe ,‰¯ÈÒÓ È„Ú e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ dÏ ÁÈÏM‰«»ƒ«»¿…¿»≈≈¿ƒ»¿»«¿»«
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌiÏ50. «»¬≈»≈¿…∆∆

פ"א,48) לעיל כמבואר מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
לקרותו,49)הט"ו. העדים צריכים הגט נתינת שבשעת

הי"ט. פ"א, לעיל כלל,50)כמבואר גט זה היה לא שמא
הבעל  נתנו ואפילו לים. שנזרק אחרי לבדקו איֿאפשר והרי
כמבואר  היה, כשר גט לומר נאמן אינו לים, וזרקתו לידה

הכ"א. פ"א, לעיל

.ÂËepÏhÈ - dÈ·Ï BÈa Ëb‰ Ô˙Â ÁÈÏM‰ ¯·Ú»««»ƒ«¿»««≈≈¿≈»ƒ¿∆
‰pnÓ51ÌÈL ÈÙa dÏ BzÈÂ ¯ÊÁÈÂ52- ˙Ó Ì‡Â . ƒ∆»¿«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ≈

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜Ó d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53È¯‰ , ƒ¿«≈≈ƒ««»»¿À»¿»»¬≈
¯Lk Ëb ‰Ê54. ∆≈»≈

הי"ז.51) פ"ז, לקמן וכמבואר שנשאת, לאחר אפילו
הגט 52) נמסר שלא שכל שהורה, הגאונים מן יש שהרי
(ראה בפ  פסול גט זה הרי שנים, בו שחתמו אע"פ שנים ני

זה  ולתקן לדבריו לחוש צריך לפיכך הט"ז), פ"א, לעיל
יפה  כוחו שאין מסר, כשהשליח וביחוד האפשר במקום

(מגידֿמשנה). הבעל העדים 53)כמסירת ע"י מאושר
יעידו  אחרים שעדים או חתימותיהם, הן כי בגט החתומים

כך. שבדיעבד 54)על הט"ז, פ"א לעיל רבינו כשיטת
בלבד. חתימה בעדי הגט כשר

.ÊË¯ÊÁ ‰M‡‰ „ÈÏ ÚÈbiL Ì„˜Â ,Ëb‰ ÏËpL ÁÈÏL»ƒ«∆»««≈¿…∆∆«ƒ«¿«»ƒ»»«
B‡ ,‡e‰ ÏËa EnÚ ÈzÁÏML Ëb :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«≈∆»«¿ƒƒ¿»≈
B‡ ,‡e‰ ÏËa CÈÏ ÈzÁÏML Ëb :‰M‡Ï ¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»ƒ»≈∆»«¿ƒƒ»≈
Ëb :ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ ,BÏh·Ï ¯Á‡ ÁÈÏL ÁÏML∆»«»ƒ««≈¿«¿∆»««¬≈ƒ≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÏËa ÈzL‡Ï ÈzÁÏML55ÏÚ Û‡Â , ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈∆»≈¿««
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Èt56CÈ¯ˆ ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ïh·Ó‰ ÏÎÂ . ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿»«¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»ƒ
ÌÈL ÈÙa Ïh·iL57B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ¯Á‡ Ì‡Â . ∆¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«≈¿»»
‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ58Èt ÏÚ Û‡Â .BÏh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«¿ƒ««»»≈»¿«¿¿««ƒ
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¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL59ÚÈb‰L ¯Á‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏh·e ∆»«¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿««∆ƒƒ«
BÈ‡ - BÏha d¯ˆÁÏ B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ d„ÈÏ¿»»¿«¿ƒ««»»«¬≈»ƒ¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰Â ,ÏËa60. »≈«¬≈∆≈»≈

א.55) לב, הביטול.56)גיטין כמו 57)אחרי שהם
"מוסרני  ד): י, (שביעית פרוזבול בשטר מצינו וכן ביתֿדין,
'בית  נקראים שנים שגם הרי הדיינים", ופלוני פלוני לפניכם
דבר  יוודע שלא לחוש יש משנים, ובפחות לב:). (גיטין דין'
בניה  ונמצאו לאחר האשה תינשא ובינתיים ברבים, הביטול

כו. הלכה לקמן וראה שם). ('תוספות' שידו 58)ממזרים
ה"א. לעיל כמבואר לרב:59)כידה, תלמיד שיאמר "כדי

הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי" עליך לב,60)שלום גיטין
עושה  האדם אין כזה, ורציני חמור שענין א. סז, ונדרים א.
שיוכל  דעתו היתה ולא גמורה, הסכמה מתוך אלא אותו
אישות  הל' והשווה שם). (ר"ן דיבור כדי בתוך בו לחזור

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ב זרה עבודה והל' הכ"ב, פ"ז

.ÊÈÁÈÏL Lw·Óe ¯fÁÓ ‰È‰61B‡ ,BÏh·Ï È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿
‡e‰L ÔÈ·e ,Ì‰ÈÙa epÏh·iL ÌÈL Lw·Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆
BÈ‡ - BÏha Ck ¯Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„B¯Â ¯fÁÓ¿«≈¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈
ÚÈb‰L Ì„˜ BÏh·Ï ¯fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa»≈««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ«

d„ÈÏ Ëb‰62. «≈¿»»

שהגט 61) להודיעו הראשון השליח את שישיג שני שליח
הנוסח: התימנים ובכת"י האשה, לידי ימסרנו ולא מבוטל
הראשון  השליח את מבקש שהבעל והכוונה השליח, מבקש

בפניו. הגט את שבלב 62)לבטל דברים כי א. לב, גיטין
שם). ('תוספות' דברים אינם

.ÁÈÈzL‡Ï e˙e Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡63ÏBÎÈ - »««¬»»ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ»
‰ÊÏ Ïh·Ï64‰Ê ÈÙa ‡lL65ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â . ¿«≈¿∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡66Ïh·Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL „Èa Ëb‰ ÁÏL . ¬≈ƒ»««≈¿«¿«ƒ¬≈∆»¿«≈
‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê67BÏhaMÓ ,‰¯OÚ eÈ‰ elÙ‡Â . ∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒ»¬»»ƒ∆ƒ¿

Ëb‰ ÏËa Ì‰Ó „Á‡ ÈÙa68. ƒ¿≈∆»≈∆»≈«≈

נותנו 63) מהם ואחד חותמים מהם ושנים כותב מהם אחד
הכ"ז. פ"ט, לקמן כמבואר וקושטא,64)לה, רומי ובדפוס

זה. בפני שלא זה גט לבטל מהם 65)הנוסח: לאחד לומר
ואפילו  הגט. בטל וממילא תתנהו, אל או תכתבהו אל
שעדות  ליתנו, או לכתבו יכולים אינם האחרים התשעה
פ"ה, עדות בהל' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה שבטלה

שלכתחילה 66)ה"ג. אלא טז, בהלכה לעיל כמבואר
ממזרים, להיות שגורם מפני אחרים שנים בפני לבטל אסור
בניה  ונמצאו תינשא והיא לאשה וימסרנו ידע לא שהשליח
אמר  אם שגם ומובן כו. הלכה בסמוך כמבואר ממזרים,
אותו  קיים - זה בפני שלא זה יבטל ואח"כ כתבו לעשרה
בפני  שלא זה לבטל לו אסור שלכתחילה ובוודאי החשש,

רוקח'). וב'מעשה לג: (גיטין בטל,67)זה הגט וממילא
שם). (גיטין, כולה בטלה - מקצתה שבטלה ששליחות

כתבו".68) לעשרה "אמר על גם חוזר זה

.ËÈ·˙Bk È‡L Ëb :ÌÈLÏ ¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ69ÈzL‡Ï ¿≈ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈∆¬ƒ≈¿ƒ¿ƒ
‡e‰ ÏËa70ÌÈL ÈÙa dÏ B˙e Ëb Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ , »≈¿»«««»≈¿»»ƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡71‡Ú„Bn‰ ˙¯ÈÒÓ ‡È‰ BÊÂ .ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¬≈ƒ¬≈∆»≈¿ƒ¿ƒ««»»
‰ ÏÚËb72ÈÏ ·zÎiL Ëb Ïk :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««≈¿≈ƒ»«»∆»≈∆ƒ¿…ƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa ÈBÏt¿ƒ»≈»≈∆∆¿…¿≈ƒ∆¿ƒ
„ÚÂ Ô‡kÓ ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»≈»≈∆∆¿…ƒ»¿«

È¯‰ - ÏËa ‰L ÌÈ¯OÚ73¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏËa Ëb ∆¿ƒ»»»≈¬≈≈»≈¿≈ƒ»«
ÏËa ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ·zÎ‡L Ëb Ïk :ÌÈL ÈÙaƒ¿≈¿«ƒ»≈∆∆¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
‡e‰ È¯‰ ˙‡Ê ‡Ú„BÓ Ba Ïh·‡L ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰¿»»»∆¬«≈»»…¬≈
ÏhaL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ B˙e Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ ,ÏËa»≈¿»«««»¿»»««ƒ∆ƒ≈

ÏËa Ëb‰ È¯‰ - Ëb‰ ·zÎiL Ì„˜ ‡Ú„Bn‰74. «»»…∆∆ƒ¿…«≈¬≈«≈»≈

לכתוב.69) לזה,70)עומד ומסכמת נכונה דעתי שאין
לכך. אותי המניעה מסויימת סיבה מחמת אלא כותבו ואיני

הגט 71) היה הראשונים שנים בפני נותנו היה אילו משמע,
מודעתו  את ביטל ודאי לפניהם ומוסרו הואיל כשר,
ה"ו, פ"י מכירה בהל' רבינו דברי מתוך אולם הקודמת,
באותו  עצמם הם לחתום להם יש המודעה "עדי האומר:
- כלום" בכך ואין עליו, המודעה להם שנמסרה הממכר
מודעתו  הראשונים שנים בפני הגט נתן שאפילו משמע

אנו 72)קיימת. אין ואפילו ב. כא, בערכין המבוארת
קיימת. מודעתו זה, גט למתן אונס שום לו כן 73)יודעים

רומי. המודעה,74)בדפוס ביטול את מראש ביטל שהרי
דמודעה. המודעה ביטל לא - שביטלה ואע"פ

.ÎÌÈ„Ú‰ BÏ e¯Ó‡iL ?‰Ê ¯·c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏkL eÈÙa ¯Ó‡ :Ëb‰ ˙·È˙k Ì„…̃∆¿ƒ««≈¡…¿»≈∆»«¿»ƒ
Ïh·Ï ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ eÓi˜˙iLk ÔÈÓ¯BbL ,z¯ÒnL∆»«¿»∆¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿«≈

Ëb75Ô‰ :¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÌÈÏËa Ô‰ È¯‰ ,76Ck ¯Á‡Â . ≈¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈¿««»
e‰eÁÈpÈ ‡ÏÂ .dÏ ÔzÏÂ ÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆ƒ¿…¿«¿…¿ƒ≈»¿…«ƒ

BÏh·ÈÂ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú CÏÈÏ77. ≈≈«∆«ƒ««≈¿»»¿≈∆…≈≈ƒ«¿
CÈ¯ˆ ‡Ú„BÓ Ïh·Ó‰ ‡ÏÂ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»»¿…«¿«≈»»»ƒ

ÔÈ˜78. ƒ¿»

זה.75) גט לבטל התימנים: האחרון 76)ובכת"י שדברו
דברו  ואחרי זה. גט נגד והודיע שמסר מה כל לבטל כולל
והכל  לו שקדם מה לכל כולל שהוא הולכים, אנו האחרון
שמסר  שיעיד עד כל שיפסול צריך הרשב"א ולדעת בטל.
בלב  הוא שלו שהביטול מוכיח הוא שבזה בפניו, מודעה

כ  עד שפעל מה כל את שעוקר הגט שלם לביטול ה
- הגט" ב"סדר קנד סי' אהע"ז ובשו"ע (מגידֿמשנה).
מבטל  "הנני הגט: חתימת עדי בפני הבעל שיאמר מצריך
זה  גט על שמסרתי . . . דמודעי ומודעי מודעי כל לפניכם
שיפסל  דבר שום מסרתי שלא עצמי על מעיד אני וכן . . .
שמסרתי  שיעידו עדים או עד כל פוסל והריני מחמתו, הגט
מחמתו". כוחו שיורע או זה גט שיבטל דבר שום אמרתי או

האחרונים.77) דבריו אחרי הולך הכל כי הגט, יבוטל ואז
אישות 78) מהל' פ"י לעיל בביאורנו (המבואר סודר קנין

אנו  אין בלבד, דעת גילוי אלא זה שאין ומכיון, ה"ט).
ביטול  וגם א. מ, בבבאֿבתרא מבואר וכן לקנין. צריכים
כא, בערכין כמבואר בלבד, דעת גילוי אלא אינו המודעה
קלד  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור מספיקה בלבד שאמירתו ב
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¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL59ÚÈb‰L ¯Á‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏh·e ∆»«¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿««∆ƒƒ«
BÈ‡ - BÏha d¯ˆÁÏ B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ d„ÈÏ¿»»¿«¿ƒ««»»«¬≈»ƒ¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰Â ,ÏËa60. »≈«¬≈∆≈»≈

א.55) לב, הביטול.56)גיטין כמו 57)אחרי שהם
"מוסרני  ד): י, (שביעית פרוזבול בשטר מצינו וכן ביתֿדין,
'בית  נקראים שנים שגם הרי הדיינים", ופלוני פלוני לפניכם
דבר  יוודע שלא לחוש יש משנים, ובפחות לב:). (גיטין דין'
בניה  ונמצאו לאחר האשה תינשא ובינתיים ברבים, הביטול

כו. הלכה לקמן וראה שם). ('תוספות' שידו 58)ממזרים
ה"א. לעיל כמבואר לרב:59)כידה, תלמיד שיאמר "כדי

הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי" עליך לב,60)שלום גיטין
עושה  האדם אין כזה, ורציני חמור שענין א. סז, ונדרים א.
שיוכל  דעתו היתה ולא גמורה, הסכמה מתוך אלא אותו
אישות  הל' והשווה שם). (ר"ן דיבור כדי בתוך בו לחזור

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ב זרה עבודה והל' הכ"ב, פ"ז

.ÊÈÁÈÏL Lw·Óe ¯fÁÓ ‰È‰61B‡ ,BÏh·Ï È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿
‡e‰L ÔÈ·e ,Ì‰ÈÙa epÏh·iL ÌÈL Lw·Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆
BÈ‡ - BÏha Ck ¯Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„B¯Â ¯fÁÓ¿«≈¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈
ÚÈb‰L Ì„˜ BÏh·Ï ¯fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa»≈««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ«

d„ÈÏ Ëb‰62. «≈¿»»

שהגט 61) להודיעו הראשון השליח את שישיג שני שליח
הנוסח: התימנים ובכת"י האשה, לידי ימסרנו ולא מבוטל
הראשון  השליח את מבקש שהבעל והכוונה השליח, מבקש

בפניו. הגט את שבלב 62)לבטל דברים כי א. לב, גיטין
שם). ('תוספות' דברים אינם

.ÁÈÈzL‡Ï e˙e Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡63ÏBÎÈ - »««¬»»ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ»
‰ÊÏ Ïh·Ï64‰Ê ÈÙa ‡lL65ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â . ¿«≈¿∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡66Ïh·Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL „Èa Ëb‰ ÁÏL . ¬≈ƒ»««≈¿«¿«ƒ¬≈∆»¿«≈
‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê67BÏhaMÓ ,‰¯OÚ eÈ‰ elÙ‡Â . ∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒ»¬»»ƒ∆ƒ¿

Ëb‰ ÏËa Ì‰Ó „Á‡ ÈÙa68. ƒ¿≈∆»≈∆»≈«≈

נותנו 63) מהם ואחד חותמים מהם ושנים כותב מהם אחד
הכ"ז. פ"ט, לקמן כמבואר וקושטא,64)לה, רומי ובדפוס

זה. בפני שלא זה גט לבטל מהם 65)הנוסח: לאחד לומר
ואפילו  הגט. בטל וממילא תתנהו, אל או תכתבהו אל
שעדות  ליתנו, או לכתבו יכולים אינם האחרים התשעה
פ"ה, עדות בהל' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה שבטלה

שלכתחילה 66)ה"ג. אלא טז, בהלכה לעיל כמבואר
ממזרים, להיות שגורם מפני אחרים שנים בפני לבטל אסור
בניה  ונמצאו תינשא והיא לאשה וימסרנו ידע לא שהשליח
אמר  אם שגם ומובן כו. הלכה בסמוך כמבואר ממזרים,
אותו  קיים - זה בפני שלא זה יבטל ואח"כ כתבו לעשרה
בפני  שלא זה לבטל לו אסור שלכתחילה ובוודאי החשש,

רוקח'). וב'מעשה לג: (גיטין בטל,67)זה הגט וממילא
שם). (גיטין, כולה בטלה - מקצתה שבטלה ששליחות

כתבו".68) לעשרה "אמר על גם חוזר זה

.ËÈ·˙Bk È‡L Ëb :ÌÈLÏ ¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ69ÈzL‡Ï ¿≈ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈∆¬ƒ≈¿ƒ¿ƒ
‡e‰ ÏËa70ÌÈL ÈÙa dÏ B˙e Ëb Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ , »≈¿»«««»≈¿»»ƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡71‡Ú„Bn‰ ˙¯ÈÒÓ ‡È‰ BÊÂ .ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¬≈ƒ¬≈∆»≈¿ƒ¿ƒ««»»
‰ ÏÚËb72ÈÏ ·zÎiL Ëb Ïk :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««≈¿≈ƒ»«»∆»≈∆ƒ¿…ƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa ÈBÏt¿ƒ»≈»≈∆∆¿…¿≈ƒ∆¿ƒ
„ÚÂ Ô‡kÓ ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»≈»≈∆∆¿…ƒ»¿«

È¯‰ - ÏËa ‰L ÌÈ¯OÚ73¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏËa Ëb ∆¿ƒ»»»≈¬≈≈»≈¿≈ƒ»«
ÏËa ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ·zÎ‡L Ëb Ïk :ÌÈL ÈÙaƒ¿≈¿«ƒ»≈∆∆¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
‡e‰ È¯‰ ˙‡Ê ‡Ú„BÓ Ba Ïh·‡L ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰¿»»»∆¬«≈»»…¬≈
ÏhaL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ B˙e Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ ,ÏËa»≈¿»«««»¿»»««ƒ∆ƒ≈

ÏËa Ëb‰ È¯‰ - Ëb‰ ·zÎiL Ì„˜ ‡Ú„Bn‰74. «»»…∆∆ƒ¿…«≈¬≈«≈»≈

לכתוב.69) לזה,70)עומד ומסכמת נכונה דעתי שאין
לכך. אותי המניעה מסויימת סיבה מחמת אלא כותבו ואיני

הגט 71) היה הראשונים שנים בפני נותנו היה אילו משמע,
מודעתו  את ביטל ודאי לפניהם ומוסרו הואיל כשר,
ה"ו, פ"י מכירה בהל' רבינו דברי מתוך אולם הקודמת,
באותו  עצמם הם לחתום להם יש המודעה "עדי האומר:
- כלום" בכך ואין עליו, המודעה להם שנמסרה הממכר
מודעתו  הראשונים שנים בפני הגט נתן שאפילו משמע

אנו 72)קיימת. אין ואפילו ב. כא, בערכין המבוארת
קיימת. מודעתו זה, גט למתן אונס שום לו כן 73)יודעים

רומי. המודעה,74)בדפוס ביטול את מראש ביטל שהרי
דמודעה. המודעה ביטל לא - שביטלה ואע"פ

.ÎÌÈ„Ú‰ BÏ e¯Ó‡iL ?‰Ê ¯·c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏkL eÈÙa ¯Ó‡ :Ëb‰ ˙·È˙k Ì„…̃∆¿ƒ««≈¡…¿»≈∆»«¿»ƒ
Ïh·Ï ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ eÓi˜˙iLk ÔÈÓ¯BbL ,z¯ÒnL∆»«¿»∆¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿«≈

Ëb75Ô‰ :¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÌÈÏËa Ô‰ È¯‰ ,76Ck ¯Á‡Â . ≈¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈¿««»
e‰eÁÈpÈ ‡ÏÂ .dÏ ÔzÏÂ ÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆ƒ¿…¿«¿…¿ƒ≈»¿…«ƒ

BÏh·ÈÂ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú CÏÈÏ77. ≈≈«∆«ƒ««≈¿»»¿≈∆…≈≈ƒ«¿
CÈ¯ˆ ‡Ú„BÓ Ïh·Ó‰ ‡ÏÂ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»»¿…«¿«≈»»»ƒ

ÔÈ˜78. ƒ¿»

זה.75) גט לבטל התימנים: האחרון 76)ובכת"י שדברו
דברו  ואחרי זה. גט נגד והודיע שמסר מה כל לבטל כולל
והכל  לו שקדם מה לכל כולל שהוא הולכים, אנו האחרון
שמסר  שיעיד עד כל שיפסול צריך הרשב"א ולדעת בטל.
בלב  הוא שלו שהביטול מוכיח הוא שבזה בפניו, מודעה

כ  עד שפעל מה כל את שעוקר הגט שלם לביטול ה
- הגט" ב"סדר קנד סי' אהע"ז ובשו"ע (מגידֿמשנה).
מבטל  "הנני הגט: חתימת עדי בפני הבעל שיאמר מצריך
זה  גט על שמסרתי . . . דמודעי ומודעי מודעי כל לפניכם
שיפסל  דבר שום מסרתי שלא עצמי על מעיד אני וכן . . .
שמסרתי  שיעידו עדים או עד כל פוסל והריני מחמתו, הגט
מחמתו". כוחו שיורע או זה גט שיבטל דבר שום אמרתי או

האחרונים.77) דבריו אחרי הולך הכל כי הגט, יבוטל ואז
אישות 78) מהל' פ"י לעיל בביאורנו (המבואר סודר קנין

אנו  אין בלבד, דעת גילוי אלא זה שאין ומכיון, ה"ט).
ביטול  וגם א. מ, בבבאֿבתרא מבואר וכן לקנין. צריכים
כא, בערכין כמבואר בלבד, דעת גילוי אלא אינו המודעה
קלד  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור מספיקה בלבד שאמירתו ב
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דינו  אנוס, הוא אם אבל אנוס, כשאינו זה וכל ח). ג, ס"ק
רוקח'). ('מעשה ה"כ פ"ב, לעיל מבואר

.‡Î¯ÊBÁ È¯‰ - Ëb‰ Ïh·e ÁÈÏM‰ „Èa Ëb ÁÏBM‰«≈«≈¿««»ƒ«ƒ≈«≈¬≈≈
‡l‡ Ëb ˙¯BzÓ BÏha ‡lL ;‰ˆ¯iLk Ba L¯‚Óe¿»≈¿∆ƒ¿∆∆…ƒ¿ƒ«≈∆»

˙eÁÈÏL ˙¯BzÓ79ÏÚa‰ „Èa Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈¿««««
L¯‚Ó BÈ‡ - ‡e‰ ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÏh·eƒ¿¿∆»«≈∆»≈≈¿»≈
- Ba L¯b Ì‡Â .¯aLp‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÏBÚÏ Ba¿»«¬≈«∆∆«ƒ¿»¿ƒ≈≈
„Èa ‡e‰Â BÏhaL ˙Úa L¯t Ì‡ ÔÎÂ .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿≈ƒ≈≈¿≈∆ƒ¿¿¿«
˙BÈ‰lÓ ÏËa ‡e‰ È¯‰ ÈzÁÏML Ëb :¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈∆»«¿ƒ¬≈»≈ƒƒ¿

.ÌÏBÚÏ Ba L¯‚Ó ÔÈ‡ - Ëb≈≈¿»≈¿»

לא 79) גט "מתורת שם: חננאל רבינו וכגירסת ב. לב, גיטין
"גט  שם: אחרת גירסא ויש ב. נט, בקידושין וכן בטליה".
בטל  שהוא יפרש אם אפילו כלומר בטיל", קא מי גופיה
איֿאפשר  בהכשר הנכתב גט שכל בטל, אינו - גט מלהיות
הגט, כתיבת מעשה ויבטל דיבורו יבוא איך כי לבטלו.
כך  בהכשר, הנכתב ספרֿתורה לפסול שאיֿאפשר וכשם

שם). (ר"ן כשר גט לפסול איֿאפשר

.·Î,‡e‰ ÏËa :¯Ó‡ ?Ëb‰ Ïh·Ó ˙BBLÏ ‰Ê È‡a¿≈∆¿¿«≈«≈»«»≈
,·ÊÚÈ ‡ÏÂ ,¯ÈzÈ ‡Ï ,ÏÈÚBÈ ‡Ï ‰Ê Ëb ,Ba ÈLÙ‡ È‡ƒ∆¿ƒ≈∆…ƒ…«ƒ¿…«¬…
È¯‰ ,Ò¯Á È‰È ,Ò¯Ák È‰È ,L¯‚È ‡ÏÂ ,ÁlLÈ ‡ÏÂ¿…¿««¿…¿»≈¿ƒ«∆∆¿ƒ∆∆¬≈

Ì‡Â .Ò¯Ák ‡e‰80Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡Ó „Á‡ ¯Ó‡ «∆∆¿ƒ»«∆»≈≈¿»«∆»∆
BÏha ‰Ê È¯‰ -81. ¬≈∆ƒ¿

אמר.80) אם התימנים: שבכל 81)ובכת"י שם. גיטין,
ולהבא. מכאן מבטלו הוא האלו הלשונות

.‚ÎBÈ‡ ,‡e‰ ÏeÒt ,Ëb BÈ‡ ‰Ê Ëb :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆≈≈»≈
Ò¯Á ,L¯‚Ó BÈ‡ ,ÁlLÓ BÈ‡ ,¯ÈzÓ BÈ‡ ,ÏÈÚBÓƒ≈«ƒ≈¿«≈«≈¿»≈∆∆
‡l‡ ,Ïh·Ó ÔBLÏ ‰Ê ÔÈ‡L .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‡e‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
¯·c eÏ ÚÈ„B‰ È¯‰Â ,¯·c‰ ˙zÓ‡ ÚÈ„BÓ ÔBLÏ¿ƒ«¬ƒ««»»«¬≈ƒ«»»»

Ôk BÈ‡L82¯zÓ ‡e‰L ¯eÒ‡ ¯·c ÏÚ ¯ÓB‡L ÈÓk , ∆≈≈¿ƒ∆≈«»»»∆À»
.¯B‰Ë ‡e‰L ‡Óh‰ ¯·c ÏÚ B‡«»»«»≈∆»

כשר,82) שהוא בו יודעים ואנו פסול, שהגט לנו מודיע הוא
וברש"י). (שם פסול שום בו רואים אנו אין שהרי

.„Î:ÔB‚k ,¯·ÚL ÏÚt BÚÓLnL ,ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡»«≈∆»«∆«¿»…«∆»«¿
¯·Ú ˜ÓÁ83˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -84‰L¯b˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »«»«¬≈∆»≈¿ƒ»ƒƒ¿»¿»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ È¯‰ - ‰Ê Ë‚a85. ¿≈∆¬≈»≈¿…∆∆

בפת"ח.83) רוצה 84)שהן שהוא לעתיד משמעו אם
או  בטל, הוא ואזי בצירי בטל כמו ולהבא, מכאן לבטלו
כן  שאינו דבר מודיע אלא מבטל זה ואין לשעבר משמע
רש"י  ולדעת (שם). הקודמת בהלכה כאמור מבוטל, ואינו
בלבד, "בטל" אלא הוא, אמר: ולא הואיל הוא הספק שם,

כלום. בדבריו ואין לשעבר משמעו ודינה 85)שמא
ה"ג. פ"י, לקמן מבואר

.‰Î:BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏL ‡·e ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«¿»«
:ÏÚa‰ ¯Ó‡Â ,ÁwÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï :B‡ ,‰È˙‡ˆÓ ‡Ï…¿»ƒ»…»¿»ƒ«¿»««««

·ÈËn‰Â ·Bh‰ Ce¯a86el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik B‡ , »«¿«≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈

ÁÓO È¯‰L ,dL¯‚Ï BzÚ„a ÔÈ‡L ÔÈÚÈÓLnL∆«¿ƒƒ∆≈¿«¿¿»¿»∆¬≈»≈«
Ëb‰ ÏË· ‡Ï - Ëb‰ ·ekÚa87‰È‰˙Â ÔzÈ ‡l‡ , ¿ƒ«≈…»≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ¿∆

B‡ ,dÏ Ôzz ‡Ï :Le¯Ùa BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙L¯‚Ó¿…∆∆«∆…«¿≈…ƒ≈»
.Le¯Ùa Ïh·È¿«≈¿≈

לה.86) מסרתו שאינו 87)שלא דעת גילוי אלא זה אין
שדברים  יז הלכה לעיל אמרנו וכבר בשליחות, עוד חפץ

לד.). (גיטין גט לענין דברים אינם שבלב

.ÂÎÌÈL ÈÙa BÏh·e ¯ÊÁÂ BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - Ëb‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒnL ÈÓ ÔÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«»»««≈«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ88È¯‰L .ÌÈ¯ÊÓÓ ˙BÈ‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿≈ƒ∆¬≈
ÌÈ„Ú e‡ˆÈ ÔÓÊ ¯Á‡Â ,Ba ‡Op˙Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbÈ«ƒ«≈¿»»¿ƒ»≈¿««¿«≈¿≈ƒ
Ì„˜ Ì‰ÈÙa ‡Ú„BÓ ¯ÒnL B‡ Ì‰ÈÙa ÏhaL∆ƒ≈ƒ¿≈∆∆»«»»ƒ¿≈∆…∆

¯ÊÓÓ „Ïe‰ ‡ˆÓÂ ,Ëb‰ ·zÎiL89. ∆ƒ¿…«≈¿ƒ¿»«»»«¿≈

ראות 88) לפי אלא מסויים מספר בלי שהן מדבריהם, מכות
שלושים  שהיא התורה מן למלקות בניגוד ביתֿדין, עיני
- מרדות שם). המשנה ובפירוש ג ד, (נזיר הלקאות ותשע
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות וראה סופרים, דברי על שמרד
קמא:) (חולין ורש"י ה"ג. פ"ו, התורה יסודי הל' ובביאורנו
בזה". ירגיל שלא בתוכחת "רידוי - מרדות מפרש:

על 89) מרדות) מכת (=מכה מנגיד רב ב: יב, קידושין
הל' לעיל והשווה אגיטא". מודעה דמסר ועל גיטא, דמבטל
מודעה  ביטול להצריך היום ונוהגים הכ"ב. פ"ג, אישות
שמגרש  ומי ס"ג). קלד, סי' (אהע"ז מרצונו למגרש אפילו
שלא  התורה בשבועת הבעל את שישביעו טוב שליח, ע"י
הגט" "סדר קנד, סי' (שם הגט יבטל ולא מודעה ימסור

כו). סעיף

.ÊÎÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰M‡Ï B˙e Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»ƒ»≈¿ƒ
˙˜ÊÁa dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ‡l‡ ,ÏÚa‰ BÏha ‡nL∆»ƒ¿«««∆»¿ƒ»¿∆¿«
BÏhaL Ôk ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .Ba ‡Op˙Â ¯Lk ‡e‰L∆»≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿»««≈∆ƒ¿
- BzL‡Ï B˙e Ëb ·˙Bk‰ ÔÎÂ .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz -≈≈¿«»»«¿≈¿≈«≈≈¿»¿ƒ¿
È¯‰ ‡l‡ ,‰Ê Ëb ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«»»«≈∆∆»¬≈

Ba ‡Op˙Â ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ‡e‰90. ¿∆¿««¿¿ƒ»≈

מכת 90) שמכין למעלה שאמרנו ממה זו הלכה מקור
מודעה  שמוסר מי ואת הגט, שמבטל שמוסר מי את מרדות
צריכה  האשה שאין הרי ממזרים". להיות שגורם "מפני עליו
עליו. מודעה מסר שמא או הגט הבעל ביטל שמא לחשוש
שקיבלה  בגט לאחר נשאת שהיתה א לג, בגיטין משמע וכן
הבעל. ע"י הגט נתבטל לא אם שנתברר מבלי שליח עלֿידי

.ÁÎÁÈp‰Â Ë‚ ‡È·n‰ ÔÎÂ91‰È‰L B‡ ‰ÏBÁ ÏÚa‰ ¿≈«≈ƒ≈¿ƒƒ««««∆∆»»
Ô˜Ê92Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa dÏ B˙B -93Ì‡ Ï·‡ . »≈¿»¿∆¿«∆«»¬»ƒ

ÒÒB‚ BÁÈp‰94Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L , ƒƒ≈∆…¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ
¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL∆¿»»¬≈∆¿≈≈ƒ∆≈≈¿««

‰˙ÈÓ95,¯Bˆn· ‡È‰Â ÏÈÁ‰ dÙÈw‰L ¯ÈÚ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ∆ƒƒ»««ƒ¿ƒ«»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe96ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,Ìia97el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¿«≈ƒ¬≈≈

- ÁÈÏM‰ „Èa Ô‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈiÁ ˙˜ÊÁa¿∆¿««ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«
˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‰È‰˙Â BzL‡Ï B˙B98. ¿¿ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿«¿…∆∆
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שנה).92)השליח.91) (שמונים לגבורות הגיע ואפילו
העמד 93) אלא שליחותו, ובטלה מת שמא חוששים ואין

חיים. בחזקת עם 94)השולח הנאבק למיתתו סמוך חולה
ובפירוש  ומלחמה, קרב פרסית בלשון ופירושו המות.
שקול  והוא ידוע גוסס אומר: ג) א, (ערכין לרבינו המשנה
ס"ז, קכא סי' באהע"ז והרמ"א המיתה. בשעת נשמע גרונו
"על  ד): ס, (ישעיה תאמנה" צד "על "תרגום מפרש:
מעלה  למיתה שהקרוב . . . שלהן חזה על כלומר גססין",

מפני בגרונו יוםֿטוב'ליחה ב'תוספות וראה החזה". צרות
מתהפכת  שהליחה בקדירה, מגיסה "מלשון שם: לערכין

בקדירה". המגיס כמו ואע"פ 95)בגרונו, מת, כבר ושמא
או  הגט מחמת או להנשא, מותרת היא כך ובין כך שבין
היא  שאם יבום, לענין לדעת לנו חשוב הבעל, מיתת מחמת
זקוקה  הרי היא אלמנה ואם ליבום, זקוקה אינה מגורשת
לכהן  להנשא וכן מתייבמת. ואינה חולצת ומספק ליבום,
ובמגידֿמשנה). כח, (גיטין היא גרושה שמא אסורה

טבעה.96) לא ועדיין בסער, הגלים בין בדיני 97)נשלכה
גויים. של בערכאות אפילו ב.98)נפשות, כח, שם

.ËÎ‰ÈÙÒe ,‰Ú˜·‰Â ÒÈb‰ dL·kL ¯ÈÚ Ï·‡¬»ƒ∆¿»»««ƒ¿»¿¿»¿ƒ»
‰„·‡L99ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ≈ƒ∆
Ì"ekÚ100‰ÏÙ B‡ ¯‰ BÙËL B‡ ‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe , «ƒ∆¿»««»¿»»»»¿»

˙ÏtÓ ÂÈÏÚ101È¯ÓÁÂ ÌÈiÁ È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˙B - »»«…∆¿ƒ¬≈∆À¿≈«ƒ¿À¿≈
ÌÈ˙Ó102BÈ‡ - ÁÈÏM‰ „Èa Ì‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«≈

BzL‡Ï B˙B103˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ B˙ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»»¬≈»≈
˙L¯‚Ó104Ëb‰ ÚÈbiL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙nL Ú„B Ì‡Â . ¿…∆∆¿ƒ«∆≈«««…∆∆«ƒ««≈

Ë‚ BÈ‡ - d„ÈÏ105. ¿»»≈≈

אומר:99) ד) ג, (גיטין למשנה בפרושו ורבינו טבעה,
אינם  והמלחים לשברה, ורוצה הים עליה שסוער - "מטרפת
נשארו. והכלים העצים אבל . . . רצונם כפי להנהיגה יכולים
ונאבד  שלה והעצים הכלים כשנשברו - שאבדה והספינה
ולא  המים להנהגת המים פני על הספינה ונשארה הכל,

משוטות". ולא עוגן ונשאר 100)נשאר שוחד, קיבל שמא
שם). (גיטין, חי תל 101)הנידון או קיר התמוטטות

פ"ג, גיטין ב'ירושלמי' מנויים השלשה, אלו כל בזה. וכיוצא
(חומרי 102)ה"ד. בתרומה תאכל לא לכהן ישראל בת

(חומרי  אביה בתרומה תאכל לא לישראל כהן ובת מתים),
רבינו  לנו גילה ולא ד). ג, (גיטין במשנה כמפורש חיים),

יש  של מביתֿדין ליהרג היוצא כט,דין בגיטין שאמרו ראל,
מצאו  שמא חוששים ואין אותו, הורגים ליהרג שיצא כיון א.
כותב  ה"ב, פ"ט תרומות בהל' אולם אותו, והחזירו זכות לו
לו  נותנים . . . גויים דיני מבתי ליהרג "והיוצא רבינו:
דינו  שנגמר מי אבל . . . חיים וחומרי מתים חומרי
מת  בחזקת זה הרי ליהרג, הסקילה בבית והניחוהו בביתֿדין
אינו  בלבד דין שגמר מדבריו, נראה אשתו". תאכל ולא
בדרך  בהיותו זכות עליו למדו שמא כמת, להחזיקו מספיק
דבר  הסקילה, בבית משהניחוהו אולם ופטרוהו, והחזירוהו
ה'כסף  כביאור זכות, עליו שילמד מי שימצא הוא רחוק

הי"ג. פ"א, ערכין הל' והשווה שם. שלא 103)משנה'
מת  (שבעלה יבום ובמקום הספק, על כגרושה להחזיקה
לאחרים  ותינשא לעצמה תקל שמא אח), והניח בנים  בלא

לישראל  להנשא ורוצה יבום, במקום שלא אבל חליצה. בלא
או  להנשא, מותרת שממהֿנפשך חשש, שום כאן אין -
אם  יבום במקום ואפילו אלמנה, בתורת או גרושה בתורת
חליצה  בלא לאחרים תינשא שלא הגט קבלת קודם תשבע
שמואל' ('בית ימיה כל עגונה תשאר ולא גיטה לה נותן -
סי' אהע"ז תנינא ביהודה' וב'נודע קו, קמא, סי' לאהע"ז

מתייבמת.104)קלד). ואינה חולצת יבום, ובמקום
ושלא 105) ומתייבמת, יג.) (גיטין מיתה לאחר גט שאין

לכהן. אפילו מותרת יבום במקום

.Ï·iÁ ‡e‰ È¯‰ - BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿¬≈«»
‰a˙k È‡z ÏÎ·e ‰È˙BBÊÓa106Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ƒ¿∆»¿»¿»≈¿À»«∆«ƒ««≈

d„ÈÏ107.‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ ¿»»¿«¿ƒ««»»

אישות 106) הל' לעיל המנויים פדיונה, או רפואתה כגון
ה"ב. מזונות 107)פי"ב, לה יש מגורשת בספק שאפילו

פי"ח, אישות הל' ולעיל ב. צז, בכתובות כמבואר מבעלה,
ברי"ף  וכ"ה כלל. לידה גט הגיע שלא בזו קלֿוחומר הכ"ה.
"וקיימאֿ בלילה: ונחתם ביום דנכתב בסוגיא ב, פרק גיטין
('אור  לידה" גט שיגיע עד ממנו פדיונה פקע שלא לן

שמח').

ה'תשפ"א  אדר כ' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הבעל,1) ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו

להולכה. שליח נעשית שהאשה

.‡,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰ ÈÓ Ú„È ‡ÏÂ Ëb‰ ˙·È˙k ‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿ƒ««≈¿…»«ƒ≈

ÂÈ„Ú2‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â Ëb ÏÚa‰ BÏ Ô˙ ‡l‡ , ≈»∆»»««««≈¿»«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ÈzL‡Ï3Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ

ÂÈ„Ú ÔÈ‡L4‡Op˙Â ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈¿ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ»≈
Ba5.

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ...hb `iady gily"

זמן  לכללות הוראה ללמוד יש גט, שהביא שליח מדין
ואשה, איש בדוגמת הם ישראל וכנסת הקב"ה הגלות.
בחסידות  וכמבואר הקידושין, עניין היה ובמתן־תורה
באברהם  מרומזים האשה, נקנית שבהן הדרכים ששלושת
של  עניינו - אהבה הוא כסף האומה); (אבות ויעקב יצחק
שחקיקה  שמצינו כמו הלוחות, כנגד שטר אבינו. אברהם
כו'", בית לו "ויבן - יעקב של עניינו וביאה בגט. מהני
הקידושין  שטר שבירת היא הלוחות ששבירת ונמצא

הגלות. לעניין וסיבה
היא  שבגלות ובירידה הלוחות בשבירת הכוונה אמנם,
לעתיד־ ועל־אחת־כמה־וכמה אחר־כך, שתבוא העליה
של  מצב זה אין הגלות בזמן שגם מכך ויתירה לבוא,

בלבד. ובחיצוניות מעין אלא לאמיתתו גירושין
הגט  את נותן אינו בעצמו שהבעל בהלכה מתבטא זה עניין
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שנה).92)השליח.91) (שמונים לגבורות הגיע ואפילו
העמד 93) אלא שליחותו, ובטלה מת שמא חוששים ואין

חיים. בחזקת עם 94)השולח הנאבק למיתתו סמוך חולה
ובפירוש  ומלחמה, קרב פרסית בלשון ופירושו המות.
שקול  והוא ידוע גוסס אומר: ג) א, (ערכין לרבינו המשנה
ס"ז, קכא סי' באהע"ז והרמ"א המיתה. בשעת נשמע גרונו
"על  ד): ס, (ישעיה תאמנה" צד "על "תרגום מפרש:
מעלה  למיתה שהקרוב . . . שלהן חזה על כלומר גססין",

מפני בגרונו יוםֿטוב'ליחה ב'תוספות וראה החזה". צרות
מתהפכת  שהליחה בקדירה, מגיסה "מלשון שם: לערכין

בקדירה". המגיס כמו ואע"פ 95)בגרונו, מת, כבר ושמא
או  הגט מחמת או להנשא, מותרת היא כך ובין כך שבין
היא  שאם יבום, לענין לדעת לנו חשוב הבעל, מיתת מחמת
זקוקה  הרי היא אלמנה ואם ליבום, זקוקה אינה מגורשת
לכהן  להנשא וכן מתייבמת. ואינה חולצת ומספק ליבום,
ובמגידֿמשנה). כח, (גיטין היא גרושה שמא אסורה

טבעה.96) לא ועדיין בסער, הגלים בין בדיני 97)נשלכה
גויים. של בערכאות אפילו ב.98)נפשות, כח, שם

.ËÎ‰ÈÙÒe ,‰Ú˜·‰Â ÒÈb‰ dL·kL ¯ÈÚ Ï·‡¬»ƒ∆¿»»««ƒ¿»¿¿»¿ƒ»
‰„·‡L99ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ≈ƒ∆
Ì"ekÚ100‰ÏÙ B‡ ¯‰ BÙËL B‡ ‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe , «ƒ∆¿»««»¿»»»»¿»

˙ÏtÓ ÂÈÏÚ101È¯ÓÁÂ ÌÈiÁ È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˙B - »»«…∆¿ƒ¬≈∆À¿≈«ƒ¿À¿≈
ÌÈ˙Ó102BÈ‡ - ÁÈÏM‰ „Èa Ì‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«≈

BzL‡Ï B˙B103˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ B˙ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»»¬≈»≈
˙L¯‚Ó104Ëb‰ ÚÈbiL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙nL Ú„B Ì‡Â . ¿…∆∆¿ƒ«∆≈«««…∆∆«ƒ««≈

Ë‚ BÈ‡ - d„ÈÏ105. ¿»»≈≈

אומר:99) ד) ג, (גיטין למשנה בפרושו ורבינו טבעה,
אינם  והמלחים לשברה, ורוצה הים עליה שסוער - "מטרפת
נשארו. והכלים העצים אבל . . . רצונם כפי להנהיגה יכולים
ונאבד  שלה והעצים הכלים כשנשברו - שאבדה והספינה
ולא  המים להנהגת המים פני על הספינה ונשארה הכל,

משוטות". ולא עוגן ונשאר 100)נשאר שוחד, קיבל שמא
שם). (גיטין, חי תל 101)הנידון או קיר התמוטטות

פ"ג, גיטין ב'ירושלמי' מנויים השלשה, אלו כל בזה. וכיוצא
(חומרי 102)ה"ד. בתרומה תאכל לא לכהן ישראל בת

(חומרי  אביה בתרומה תאכל לא לישראל כהן ובת מתים),
רבינו  לנו גילה ולא ד). ג, (גיטין במשנה כמפורש חיים),

יש  של מביתֿדין ליהרג היוצא כט,דין בגיטין שאמרו ראל,
מצאו  שמא חוששים ואין אותו, הורגים ליהרג שיצא כיון א.
כותב  ה"ב, פ"ט תרומות בהל' אולם אותו, והחזירו זכות לו
לו  נותנים . . . גויים דיני מבתי ליהרג "והיוצא רבינו:
דינו  שנגמר מי אבל . . . חיים וחומרי מתים חומרי
מת  בחזקת זה הרי ליהרג, הסקילה בבית והניחוהו בביתֿדין
אינו  בלבד דין שגמר מדבריו, נראה אשתו". תאכל ולא
בדרך  בהיותו זכות עליו למדו שמא כמת, להחזיקו מספיק
דבר  הסקילה, בבית משהניחוהו אולם ופטרוהו, והחזירוהו
ה'כסף  כביאור זכות, עליו שילמד מי שימצא הוא רחוק

הי"ג. פ"א, ערכין הל' והשווה שם. שלא 103)משנה'
מת  (שבעלה יבום ובמקום הספק, על כגרושה להחזיקה
לאחרים  ותינשא לעצמה תקל שמא אח), והניח בנים  בלא

לישראל  להנשא ורוצה יבום, במקום שלא אבל חליצה. בלא
או  להנשא, מותרת שממהֿנפשך חשש, שום כאן אין -
אם  יבום במקום ואפילו אלמנה, בתורת או גרושה בתורת
חליצה  בלא לאחרים תינשא שלא הגט קבלת קודם תשבע
שמואל' ('בית ימיה כל עגונה תשאר ולא גיטה לה נותן -
סי' אהע"ז תנינא ביהודה' וב'נודע קו, קמא, סי' לאהע"ז

מתייבמת.104)קלד). ואינה חולצת יבום, ובמקום
ושלא 105) ומתייבמת, יג.) (גיטין מיתה לאחר גט שאין

לכהן. אפילו מותרת יבום במקום

.Ï·iÁ ‡e‰ È¯‰ - BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿¬≈«»
‰a˙k È‡z ÏÎ·e ‰È˙BBÊÓa106Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ƒ¿∆»¿»¿»≈¿À»«∆«ƒ««≈

d„ÈÏ107.‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ ¿»»¿«¿ƒ««»»

אישות 106) הל' לעיל המנויים פדיונה, או רפואתה כגון
ה"ב. מזונות 107)פי"ב, לה יש מגורשת בספק שאפילו

פי"ח, אישות הל' ולעיל ב. צז, בכתובות כמבואר מבעלה,
ברי"ף  וכ"ה כלל. לידה גט הגיע שלא בזו קלֿוחומר הכ"ה.
"וקיימאֿ בלילה: ונחתם ביום דנכתב בסוגיא ב, פרק גיטין
('אור  לידה" גט שיגיע עד ממנו פדיונה פקע שלא לן

שמח').

ה'תשפ"א  אדר כ' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הבעל,1) ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו

להולכה. שליח נעשית שהאשה

.‡,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰ ÈÓ Ú„È ‡ÏÂ Ëb‰ ˙·È˙k ‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿ƒ««≈¿…»«ƒ≈

ÂÈ„Ú2‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â Ëb ÏÚa‰ BÏ Ô˙ ‡l‡ , ≈»∆»»««««≈¿»«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ÈzL‡Ï3Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ

ÂÈ„Ú ÔÈ‡L4‡Op˙Â ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈¿ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ»≈
Ba5.

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ...hb `iady gily"

זמן  לכללות הוראה ללמוד יש גט, שהביא שליח מדין
ואשה, איש בדוגמת הם ישראל וכנסת הקב"ה הגלות.
בחסידות  וכמבואר הקידושין, עניין היה ובמתן־תורה
באברהם  מרומזים האשה, נקנית שבהן הדרכים ששלושת
של  עניינו - אהבה הוא כסף האומה); (אבות ויעקב יצחק
שחקיקה  שמצינו כמו הלוחות, כנגד שטר אבינו. אברהם
כו'", בית לו "ויבן - יעקב של עניינו וביאה בגט. מהני
הקידושין  שטר שבירת היא הלוחות ששבירת ונמצא

הגלות. לעניין וסיבה
היא  שבגלות ובירידה הלוחות בשבירת הכוונה אמנם,
לעתיד־ ועל־אחת־כמה־וכמה אחר־כך, שתבוא העליה
של  מצב זה אין הגלות בזמן שגם מכך ויתירה לבוא,

בלבד. ובחיצוניות מעין אלא לאמיתתו גירושין
הגט  את נותן אינו בעצמו שהבעל בהלכה מתבטא זה עניין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

oiyexib zekld - miyp xtq - xc` 'k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעולם" גירשתי "לא אומר הקב"ה - והבעל השליח, אלא
ובהלכה  שלחתיה". אשר אמכם כריתות ספר זה "אי -
וכן  אחר, ביד משלחו השליח נאנס או "...חלה שלאח"ז
היינו  מאה" ואפילו אחר, ביד משלחו חלה אם השני
יהיו  שלא כדי הכל עושה בגירושין חפץ שאינו שהקב"ה
לידי  בא השני אזי אחר, ביד משלחו כאשר וגם גירושין,

משיח.. יבוא בוודאי כבר שאז מאה, עד חולי
לה  נתנו לידו, הגט שהגיע "האחרון שם בהלכה ומסיים
ההלכה  ומקור הראשון". השליח שמת אע"פ בו ותתגרש
ומר  כולן, בטלו הראשון מת אם אמר אשי שרב בגמרא
השליחים  כל חי הבעל שאם ואומר חולק אשי רב בר

כמותו. הרמב"ם ופסק קיימים,
שהשליח  א: אפשרויות: שני יש שליח, עושה כששליח כי
כוחו  את ולא שבו ה"שליח" מציאות את רק לחבירו מוסר
מכח  היא השני השליח שפעולת ונמצא המשלח, של
גם  לו מוסר השליח ב. המשלח. מכח ולא הראשון השליח
ואז  כמותו", אדם של "שלוחו - שבו המשלח כח את
ולכן  עצמו, המשלח מכח היא השני השליח של שליחותו
שהבעל  כיון השליחות קיימת הראשון השליח מת אם גם

קיים.
תוקף  ישנו האחרון לשליח שגם הוא, העניינים ובפנימיות
שהמטרה  אנו למדים ומזה המשלח, של מכוחו השליחות
את  ולחזק להטיב שנשוב כדי היא הלוחות שבירת בזכרון
לומד  כשיהודי ישראל. וכנסת הקב"ה שבין הקידושין קשר
יכול  כו'" מסיני תורה קיבל ש"משה ידיעה מתוך תורה

אצל  אליו שתהיה מגיעה שהתורה הידיעה בגלל חלישות ו
בא  אינו האחרון שהשליח עד שלוחים, וכמה כמה לאחר
שכל  הפסוקה ההלכה באה כך ועל המשלח, בכח

בעצמו. הקב"ה - הבעל מכח באים כולם השלוחים
במלוא  היא הרי לשני, השליחות את מוסר רבינו כשמשה
הלאה  וכן המשלח, כח את גם לו מוסר כי שלימותה,
כאילו  בימינו, התורה את המקבל יהודי ולכן מאה", "אפילו
הקב"ה  - ושונה הקורא ו"כל בעצמו, מהקב"ה אותה קיבל

כנגדו". ושונה קורא
(fh oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

בו.2) מסירה".3)החתומים בעדי הגירושין "שעיקר
החתימה.4) הגט 5)עדי על ויערער הבעל יבוא אפילו כי

אחרים  אנשים או החתימה עדי יבואו הוא, מזוייף לומר
ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים
(לאשרו), לקיימו מצויים שעדים ישראל בארץ ודווקא
וחמישי  שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל

הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות

.·,ÌÏBÚÓ ‰ÈzL¯‚ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿»«…≈«¿ƒ»≈»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ dÏ ‡·e‰L Ë‚Â6Ì‡Â . ¿≈∆»»¿À»ƒ¿«≈¿»»¿ƒ

,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz - ÏÏk ÂÈ„Ú eÚ„B ‡ÏÂ Ìi˜˙ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…¿≈»¿»≈≈¿«»»«¿≈

˙L¯‚Ó dÈ‡ È¯‰L7˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰ „·‡ . ∆¬≈≈»¿…∆∆»««≈¬≈»≈
˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈL ,CÎÈÙÏ .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ»»ƒ∆∆¿»»∆≈¿∆
;BÊÏ BÊ Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡ - BÊ≈∆¡»¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
‡OpzL È„k d˙B‡ Ï˜Ï˜Ï Ôek˙˙Â ,‡e‰ ÛiÊÓ ‡nL∆»¿À»¿ƒ¿«≈¿«¿≈»¿≈∆ƒ»≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â8. ¿≈»≈««¿»

הבעל 6) דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על יאושר
שניים. שהם העדים במקום יחיד, היא 7)שהוא ועדיין

וחתימת  הגט נכונות על מערער והבעל הואיל איש אשת
דבר  שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים
גמורה  איש אשת היא והרי חזקתה על אשה העמד להשיב,

הראשון. ומזה.8)מן מזה ותצא

.‚:BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô˙˜ÊÁL ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆∆¿»»¿∆
·e ,d˙BÓÁd˙¯ˆÂ ,d˙BÓÁ ˙9d˙¯ˆ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¬»«¬»¿»»»¬ƒ»¿»»»»

‰‡eO10dzÓ·ÈÂ ,¯Á‡Ï11˙·e d˙BÁ‡ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¿»¿«≈ƒƒ¿»¬ƒ»¿»¬»«
dÏÚa12.˙B¯Lk ÌÈLp‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ . «¿»¬»¿»»«»ƒ¿≈

אחד.9) לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.10)כינוי
(במקום 11) צרתה להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי אשת

כל 12)יבום). ואוכלת אמי במקום באה זו שאומרת:
נאמנת  הכלה שאין הדין שהוא אמרו: ובגמרא עמלה.
לפנים  הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה
כך  אלה, את שונאות שאלה וכשם לאדם" האדם לב כן

לשונאות. חוזרות השנואות

.„‰ÏÁÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·n‰«≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
Ò‡ B‡13¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -14‰ÏÁ Ì‡ ÈM‰ ÔÎÂ . ∆¡«¿«¿¿««≈¿≈«≈ƒƒ»»

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰‡Ó elÙ‡Â .¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -¿«¿¿««≈«¬ƒ≈»¿≈»ƒ≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÁÈÏL ˙BOÚÏÂ ¯ÊÁÏ15ÚÈb‰L ÔB¯Á‡‰Â . «¬…¿«¬»ƒ«ƒ¿≈∆¿»«¬∆ƒƒ«

ÏÚ Û‡ ,Ba L¯b˙˙Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B B„ÈÏ Ëb‰«≈¿»¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»≈««
ÔBL‡¯‰ ˙nL Èt16. ƒ∆≈»ƒ

בשליחותו.13) להמשיך יכול לא 14)שאינו אם אבל
מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח אין נאנס או חלה

בלבד.15) דעת גילוי אלא זה הראשון,16)שאין השליח
כל  ולפיכך הבעל, מכוח אלא באים אינם השליחים שכל
הבעל  מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד

כולם. שליחות בטלה

.‰‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿»
ı¯‡Ï17‰ˆeÁÓ B‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ , »»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆≈»

˙·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ ÁÈÏM‰ ‰È‰ Ì‡ :ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆»»∆ƒ»»«»ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«
ÈÙa :ÌÈL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - B˙ÓÈ˙ÁÂ Ëb‰«≈«¬ƒ»¬≈∆≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»«

ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ18Ì‰ÈÙa dÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿«¿»«∆¿«¿««»ƒ≈»ƒ¿≈∆
.eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .Ba L¯b˙˙Â¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈
ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰ ˙BÓLk ÂÈ„Ú ˙BÓL eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿≈»ƒ¿»«≈

Ô‰Ï ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»∆

עדים 17) לה יזדמנו לא וממילא מצויות שיירות שם שאין
הגט. עדי חתימת שטר 18)לקיים קיום שאין פי על ואף

מן  כי כשניים, השליח נאמן זאת בכל עדים, משני בפחות
שנחקרה  כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה
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הם  וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם
הקילו  עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו
יחליפו  שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים
הצריכוהו  - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות שאר בקיום
לצורך  נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר
תישאר  שלא בגט, מיוחד דין שזהו להודיע הגט) קיום

ישראל 19)עגונה. שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
אלו  גם ובוודאי גויים" כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ
בשמות  נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל
הם, גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים,

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי

.ÂBa ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ
CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏÂ ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï22. ¿»ƒ≈∆¿«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿»

במקום 20) אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח כי
לפוסלה.21)שניים. נאמן הבעל ואין שאינן 22)הואיל

אחרי  לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות
עדותן.

.ÊÈÙa' ¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL ÔÎÂ¿≈»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»«¿»«
‡·È Ì‡ ,CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…
ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰«««ƒ«¿≈≈«¿ƒƒ¿ƒ≈«»ƒ«

‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ23‡l‡ dÏ Ô˙pÈ ‡Ï - ≈ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ»≈»∆»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ Ôk Ì‡24LÈÂ .25˙BÈ‰Ï ÁÈÏMÏ ƒ≈ƒ¿«≈¿»»¿≈«»ƒ«ƒ¿

iwL ‰LÏM‰ ÏÏkÓÂÈÓ˙BÁa Ô˙B‡ eÓ26‡Ï Ì‡Â . ƒ¿««¿»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ…
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - dÏ Ô˙Â Ìi˜˙27Ì‡Â .Ìi˜˙iL „Ú ƒ¿«≈¿»«»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿ƒ

„·‡ .˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡ÏÂ ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני נכתב בפני לומר: יכול על 24)שאינו
הגט. עדי חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי

הוא 26) שהשליח ואף דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי  נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.ÁÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰ ‡B·È Ì‡ ¿ƒ»¿«¿ƒ»«««ƒ«¿≈ƒ¿≈∆≈
‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÓi˜Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ı¯‡Ï29. »»∆

הגט.28) עדי חתימת מצויות 29)לאשר שיירות שאין
שיירות  שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.
בבתיהם  רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם
מכירים  אינם בסחורתם, וטרודים לשם מפה נודדים אלא

שביניהם. חתימות

.ËBa ¯Ó‡pL ‰Ê ËbL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«

ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈
·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ¯·„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ¯eÚ¯Ú ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«∆»ƒ¿ƒ¿«««∆≈ƒ
‡Ï B˙B‡ ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌB˜Óa Ï·‡ ,‰È‡¿̄»»¬»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ…

e‰eÈÓ‡‰31. ∆¡ƒ

היה 30) לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העדים  חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל השליח

העיד. לשליח.31)ושקר

.ÈÔÈqp‰Â Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯‰p‰32ÏB„b‰ ÌiaL33: «¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒ∆«»«»
ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÌeÁz‰ CB˙aL∆¿«¿∆∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¿∆∆

Ï‡¯OÈ34˙BÎÏ‰·e .ı¯‡Ï ‰ˆeÁk - ÌeÁzÏ ıeÁLÂ , ƒ¿»≈¿∆«¿¿»»»∆¿ƒ¿
‡ ÈÓeÁz e¯‡a˙È ˙BÓe¯zı¯‡k Ï··e .Ï‡¯OÈ ı¯ ¿ƒ¿»¬¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆∆

ÔÈh‚Ï Ï‡¯OÈ35. ƒ¿»≈«ƒƒ

ארץ 33)האיים.32) של שבמערבה התיכון הים הוא
הרי 34)ישראל. הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא

תורת  הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא הוא
גיטין. לעניין ישראל למקום 35)ארץ ממקום גט והמביא

הואיל  נחתם, ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו בבבל
שם. קבועות וישיבות

.‡Èı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓ˙ÁÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a B·˙kL Ëb36 ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¬»¿»»»∆
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ -37B·˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÓ˙ÁÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa38CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ39. «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

ישראל.36) בארץ ונתנו בחוץ 37)וחזר נחתם שהרי
ישראל.38)לארץ. בארץ נתנו הולך 39)וגם שהכול

החתימה. מקום אחר

.·ÈBlk ÌzÁÂ ,ÂÈÙa Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ·zÎ40- ÂÈÙa ƒ¿«ƒ¿»«≈¿»»¿∆¿«À¿»»
·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ÔBL‡¯‰ B˙ˆ˜Ó Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¬≈∆≈¿»«ƒ¿«
˙Á‡ ‰hL ‡l‡ Ba ·zÎ ‡Ï elÙ‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,·˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»»¬≈∆≈¿»«ƒ¿«¿»«
˙‡ ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ˜eMÏ ¯ÙBq‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .'ÌzÁ∆¿«¿≈ƒ»»«≈«¿»«¿ƒ¿ƒ∆
ÌLÏe ,BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ¯Á‡ ‡nL LLBÁ BÈ‡ - Ëb‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‡l‡ ,B·˙k ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני רש"י 41)כלומר: ולדעת אחת, שורה
והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשורה  הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו
לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט, שבנוסח הראשונה

לשמה. לכתבו סיימו אינו 43)העט.42)בוודאי זה וכל
את  השליח שיראה צריך בחתימתו אבל הגט, בכתיבת אלא
ועדות  העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה

.‚ÈÈÙa ,ÌzÁ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡»«¿»«ƒ¿«¬»…¿»«∆¿«¿»«
„Ú Ì˙ÁÂ Blk ·zÎ ÈÙa ,·zÎ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ÌzÁ∆¿«¬»…¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«À¿»«≈
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קפה oiyexib zekld - miyp xtq - xc` 'k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הם  וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם
הקילו  עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו
יחליפו  שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים
הצריכוהו  - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות שאר בקיום
לצורך  נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר
תישאר  שלא בגט, מיוחד דין שזהו להודיע הגט) קיום

ישראל 19)עגונה. שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
אלו  גם ובוודאי גויים" כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ
בשמות  נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל
הם, גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים,

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי

.ÂBa ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ
CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏÂ ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï22. ¿»ƒ≈∆¿«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿»

במקום 20) אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח כי
לפוסלה.21)שניים. נאמן הבעל ואין שאינן 22)הואיל

אחרי  לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות
עדותן.

.ÊÈÙa' ¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL ÔÎÂ¿≈»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»«¿»«
‡·È Ì‡ ,CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…
ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰«««ƒ«¿≈≈«¿ƒƒ¿ƒ≈«»ƒ«

‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ23‡l‡ dÏ Ô˙pÈ ‡Ï - ≈ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ»≈»∆»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ Ôk Ì‡24LÈÂ .25˙BÈ‰Ï ÁÈÏMÏ ƒ≈ƒ¿«≈¿»»¿≈«»ƒ«ƒ¿

iwL ‰LÏM‰ ÏÏkÓÂÈÓ˙BÁa Ô˙B‡ eÓ26‡Ï Ì‡Â . ƒ¿««¿»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ…
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - dÏ Ô˙Â Ìi˜˙27Ì‡Â .Ìi˜˙iL „Ú ƒ¿«≈¿»«»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿ƒ

„·‡ .˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡ÏÂ ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני נכתב בפני לומר: יכול על 24)שאינו
הגט. עדי חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי

הוא 26) שהשליח ואף דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי  נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.ÁÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰ ‡B·È Ì‡ ¿ƒ»¿«¿ƒ»«««ƒ«¿≈ƒ¿≈∆≈
‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÓi˜Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ı¯‡Ï29. »»∆

הגט.28) עדי חתימת מצויות 29)לאשר שיירות שאין
שיירות  שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.
בבתיהם  רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם
מכירים  אינם בסחורתם, וטרודים לשם מפה נודדים אלא

שביניהם. חתימות

.ËBa ¯Ó‡pL ‰Ê ËbL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«

ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈
·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ¯·„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ¯eÚ¯Ú ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«∆»ƒ¿ƒ¿«««∆≈ƒ
‡Ï B˙B‡ ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌB˜Óa Ï·‡ ,‰È‡¿̄»»¬»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ…

e‰eÈÓ‡‰31. ∆¡ƒ

היה 30) לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העדים  חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל השליח

העיד. לשליח.31)ושקר

.ÈÔÈqp‰Â Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯‰p‰32ÏB„b‰ ÌiaL33: «¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒ∆«»«»
ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÌeÁz‰ CB˙aL∆¿«¿∆∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¿∆∆

Ï‡¯OÈ34˙BÎÏ‰·e .ı¯‡Ï ‰ˆeÁk - ÌeÁzÏ ıeÁLÂ , ƒ¿»≈¿∆«¿¿»»»∆¿ƒ¿
‡ ÈÓeÁz e¯‡a˙È ˙BÓe¯zı¯‡k Ï··e .Ï‡¯OÈ ı¯ ¿ƒ¿»¬¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆∆

ÔÈh‚Ï Ï‡¯OÈ35. ƒ¿»≈«ƒƒ

ארץ 33)האיים.32) של שבמערבה התיכון הים הוא
הרי 34)ישראל. הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא

תורת  הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא הוא
גיטין. לעניין ישראל למקום 35)ארץ ממקום גט והמביא

הואיל  נחתם, ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו בבבל
שם. קבועות וישיבות

.‡Èı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓ˙ÁÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a B·˙kL Ëb36 ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¬»¿»»»∆
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ -37B·˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÓ˙ÁÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa38CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ39. «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

ישראל.36) בארץ ונתנו בחוץ 37)וחזר נחתם שהרי
ישראל.38)לארץ. בארץ נתנו הולך 39)וגם שהכול

החתימה. מקום אחר

.·ÈBlk ÌzÁÂ ,ÂÈÙa Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ·zÎ40- ÂÈÙa ƒ¿«ƒ¿»«≈¿»»¿∆¿«À¿»»
·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ÔBL‡¯‰ B˙ˆ˜Ó Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¬≈∆≈¿»«ƒ¿«
˙Á‡ ‰hL ‡l‡ Ba ·zÎ ‡Ï elÙ‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,·˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»»¬≈∆≈¿»«ƒ¿«¿»«
˙‡ ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ˜eMÏ ¯ÙBq‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .'ÌzÁ∆¿«¿≈ƒ»»«≈«¿»«¿ƒ¿ƒ∆
ÌLÏe ,BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ¯Á‡ ‡nL LLBÁ BÈ‡ - Ëb‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‡l‡ ,B·˙k ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני רש"י 41)כלומר: ולדעת אחת, שורה
והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשורה  הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו
לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט, שבנוסח הראשונה

לשמה. לכתבו סיימו אינו 43)העט.42)בוודאי זה וכל
את  השליח שיראה צריך בחתימתו אבל הגט, בכתיבת אלא
ועדות  העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה

.‚ÈÈÙa ,ÌzÁ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡»«¿»«ƒ¿«¬»…¿»«∆¿«¿»«
„Ú Ì˙ÁÂ Blk ·zÎ ÈÙa ,·zÎ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ÌzÁ∆¿«¬»…¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«À¿»«≈
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ÈM‰ „Ú‰ ‡e‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈM‰ „Ú‰ ‡Ï Ï·‡ „Á‡∆»¬»…»≈«≈ƒ¬ƒ»»»≈«≈ƒ
Ì‡Â .dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈¿»»¿««»ƒ»≈»¿ƒ

ÂÈÙa Ì˙Á ‡lL ÈM‰ „Ú‰ ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰44- ≈ƒ¿«≈«»≈«≈ƒ∆…»«¿»»
e„ÈÚ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .dÏ Ô˙pÈÂ ¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿ƒ»≈»¿≈»ƒ«ƒ≈ƒ

Lk ‰fL ÈM‰ „Ú‰ ·˙k ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈL¯45. ¿«ƒ¬≈ƒ«¿«»≈«≈ƒ∆∆»≈

חתימתו.44) מכירים הראשון 45)שהם חתימת על שהרי
חתימת  ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח העיד

עדים. שני ישנם השני

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ≈¿»»»∆««ƒ
Ì‰Ï B˙e ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ ‡lL∆…ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆
‰È‰˙Â dÏ ÔÈ˙B el‡ È¯‰ ,BzL‡Ï BzÏ ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
Û‡ ‰Ê Ë‚a ¯Ú¯ÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ È¯‰L .˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈≈«««»¿«¿≈¿≈∆«

ÂÈ„Ú Ì‰ ÂÈÁeÏL È¯‰L ,Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46. «ƒ∆≈¿À»∆¬≈¿»≈≈»
BÊ È¯‰ - ‰L¯b˙ eÈÙa :ÌÈM‰ e¯Ó‡ el‡L∆ƒ»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¬≈

.Ëb ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó¿…∆∆««ƒ∆≈»≈

נגד 46) נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער ואפילו
שניהם.

.ÂË˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«≈≈ƒ««
Ì‰ÈL È„È47È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿≈∆¬»ƒ≈«≈≈ƒ««¿≈

Ì‰ÈL48eÈÙ·e ·zÎ eÈÙa :¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈∆¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿«¿»≈
¯Á‡‰Â '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒ»«∆»¿»«ƒ¿«¿»«≈
eÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡≈¿»«∆¿««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‡ˆBÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - 'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡ „Á‡Â '·zÎƒ¿«¿∆»≈¿»«∆¿«ƒ¿≈≈
Ìi˜˙iL „Ú dÏ Ô˙pÈ ‡Ï ,Ì‰ÈL È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈¿≈∆…ƒ»≈»«∆ƒ¿«≈

.ÂÈÓ˙BÁa¿»»

הבעל.47) ידי על שלוחים שניהם נעשו 48)שנעשו שלא
שלוחים. שניהם

.ÊËeÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡»«∆»¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk - 'ÌzÁ49, ∆¿«»≈««ƒ∆≈≈ƒ««»»

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ È¯‰L50. ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»

שלוחים.49) נעשו על 50)שלא  הגט עדי חתימת אושרה
עדים. שני ידי

.ÊÈBÈa dÏ B˙e ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»»∆¿»»≈
dÈ·Ï51dÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈL ÈÙa dÏ B˙pL B‡ , ¿≈»∆¿»»ƒ¿≈¿«ƒ¿…»«»

- ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆ƒ»
¯ÓB‡Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ BÏËB¿ƒ∆»¿≈¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa52BÏË ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿ƒ…¿»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙iL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ53. ƒ∆»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿»»

נחתם,51) ובפני נכתב בפני לאמירתו: ערך אין וממילא
שקיימוהו. שלושה לפנינו אין אינו 52)שהרי אם אבל

וכו', נכתב בפני שניים בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך

ממנה 53) ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו
בעדי  הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן ולחזור

מסירה.

.ÁÈÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ dÏ B˙¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
˜zzLpL „Ú 'ÌzÁ54ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈¿»»

dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â55. ¿««»ƒ»≈»

דיבורו.54) כוח ממנו ניטל מדברי 55)נאלם, ומשמע
ואף  מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו רבינו
האשה  להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי על
... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן: כמבואר להינשא
על  סומכים ... פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה
כאן  אבל עגונה, התרת משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו
שני, שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה
חתימת  לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל

ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים

.ËÈ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡Óeq‰«»≈»¿»ƒ≈∆∆»
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿»«ƒ¿«¿»«
‡e‰Lk ÂÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .'ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒƒ¿«¿∆¿«¿»»¿∆

Áe˙t56ÈÙa' ‰LÏL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡nzÒÂ »«¿ƒ¿«»¬≈∆≈ƒ¿≈¿»¿»«
dÏ B˙BÂ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ57‰‡È·‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿»«∆¿«¿¿»¿≈»ƒ»∆≈ƒ»

¯ÓBÏ ‰LÏL ‰ÎÈ¯ˆ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚≈∆∆»»»∆¿ƒ»¿»«
ÈÙa e¯Ó‡ ‡lL .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆…»¿ƒ¿≈
‡e‰ È¯‰L ,˙e„ÚÏ ¯Lk ÁÈÏM‰L ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿«∆«»ƒ«»≈¿≈∆¬≈
eÓiwL ÈLÈÏM‰ ÏÏkÓ ‡ˆÓÂ ÌÈM‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ¿
‡e‰L ¯·„a Ôi„ ‰OÚ „Ú‰L ,ÂÈ¯·„a ‰Ê Ë‚≈∆ƒ¿»»∆»≈«¬∆«»¿»»∆

.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

וחתימתו.56) הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד כשהיו
לא 57) מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא

זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל

.ÎÒ‡ B‡ ÁÈÏM‰ ‰ÏÁ58¯ÓB‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡a - »»«»ƒ«∆¡«»¿≈ƒ¿≈
ÔÈÁlLÓ Ô‰Â ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa ‰Ê Ëb :Ì‰Ï»∆≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿≈¿«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔB¯Á‡‰ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .¯Á‡ ÁÈÏL „Èa B˙B‡¿«»ƒ««≈¿≈«»ƒ«»«¬»ƒ

a' ¯ÓBÏÁÈÏL :¯ÓB‡ ‡l‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙ «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆»≈¿ƒ«
.ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,È‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

האשה.58) למקום להגיע יכול ואינו

.‡Î˙È·a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ - Ò‡ B‡ ÈM‰ ‰ÏÁ»»«≈ƒ∆¡«∆»ƒ««≈¿≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL :¯ÓB‡ ÔB¯Á‡‰Â .‰‡Ó elÙ‡ .ÔÈcƒ¬ƒ≈»¿»«¬≈¿ƒ«≈ƒ
.ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ .dÏ B˙BÂ ,È‡¬ƒ¿¿»««ƒ∆≈«»ƒ«»ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ?ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ≈ƒƒ¿≈∆»ƒ«
Ëb‰ Ìi˜˙ Ì‡ Ï·‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¬»ƒƒ¿«≈«≈
elÙ‡ ÁÈÏLÏ ÁÈÏL B˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÓ˙BÁa¿»»««ƒ∆¿»»ƒ«¿»ƒ«¬ƒ
È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰L „Ú ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa ‰‡Ó≈»≈»¿≈«¿»«∆ƒƒ««≈¿»»¬≈

¯Lk ‰Ê59¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»≈¿««ƒ∆…≈≈«««¿…»«
- Ò‡ B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ,Ò‡z Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlL :BÏ«¿¿««≈ƒ≈»≈ƒ»»∆¡«

BÁlLÓ ‰Ê È¯‰60. ¬≈∆¿«¿

ישראל.59) בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים כל
לאחר.60) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין שבוודאי

.·ÎÁÈÏM‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«≈»ƒ∆¿≈«»ƒ«
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,ÈÁeÏL ÈBÏt È¯‰ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙È·a BnÚƒ¿≈ƒ∆»≈»∆¬≈¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…¿»»¿≈«»ƒ«∆»ƒ««≈

‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÂÈÙa ‡lL61. ∆…¿»»¬ƒ≈≈»

הגט 61) לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא אפילו דין בבית
לשליח  הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו
עושה  קבלה שליח שאין אלא בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה
אינם  ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח,
חוזרים  להיות כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים
שיש  גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו

.‚Î,‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎÂ ,BzL‡Ï Ëb Ô˙pL LÈ‡‰»ƒ∆»«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿«¿»∆»
ÔÈc ˙Èa „Ú ‰ÎÏB‰Ï È˙ÁeÏL z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿»ƒ¿»»«≈ƒ
ÈL¯b˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa ¯ÓBÏ ˙Ó‡ BÊ È¯‰ - Ba¬≈∆¡∆∆«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ62ÁÈÏLÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏËB Ì‰Â , ∆¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«
.ÏÚa‰ ¯Ó‡Ók dÏ BzÏƒ¿»¿«¬««««

וכו'.62) נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת אינה אבל

.„ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,dhbƒ»«¬≈«≈≈ƒ««»»≈»¿ƒ»
Ë‚Â ÏÈ‡B‰ ,˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ¯ÓBÏ«¿«¬≈ƒ¿∆¿«¿…∆∆ƒ¿≈

B˙ÎÏ‰k ·e˙k d„ÈaL65Û‡Â .ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰Â ∆¿»»»¿ƒ¿»¿»≈ƒ¬ƒ»»¿«
‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È¯‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

¯Ú¯ÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡È·iLk ¯Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡¯ ‡È·iL „Ú B‡ ÏÚa‰ ¯Ú¯ÚiL „Ú , «»ƒ««∆¿«¿≈««««∆»ƒ¿»»
ÏËa B‡ ÛiÊÓ ‡e‰L69el‡ ÌÈ¯·„Ï LeÁ Ì‡L . ∆¿À»»≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏÚa‰ ÔziL Ë‚Ï LeÁÏ eÏ ‰È‰ Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»»»»»¿≈∆ƒ≈«««
ÌÈ„Ú ‡nL B‡ ,B˙ Ck ¯Á‡Â BÏha ‡nL eÈÙa¿»≈∆»ƒ¿¿««»¿»∆»≈ƒ
‡nL B‡ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰ È¯‰Â Ba eÓ˙Á ÔÈÏeÒt¿ƒ»¿«¬≈ƒ¿À»ƒ∆»
‰ÊÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .·zÎ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆≈¿ƒ»∆
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ÏÚ ep„ÈÓÚ ‡l‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆»«¬ƒ∆«∆¿»«∆ƒ»«

ÁÈÏLÏ ‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,ÏËa ‡e‰L70‰M‡Ï ‡ÏÂ ∆»≈»…»…¿»ƒ«¿…»ƒ»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L dÓˆÚ71ÈÈc ÔÈ‡L . «¿»∆«≈≈ƒ««»»∆≈ƒ≈

˙BBÓn‰ ÈÈ„k ÔÈ¯eq‡‰72. »ƒƒ¿ƒ≈«»

נכתב.63) בפני לומר צריכה שליח 64)שהיא רק שתהיה
תנאי  ככל זה תנאי לקיים ועליה דין, בית לפני להולכה

בינו 65)אחר. אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה,

שניהם.66) על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם כי
לזייף.67) חצוף אדם שאינו 68)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר השליח 69)צריך אמר אפילו ואז
בטל. הגט - נכתב שאינו 70)בפני ישראל בארץ המביאו

כלום. לומר הגט 71)צריך משיגיע "אשה אמרו: וכן
הייתה  ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה
בפני  תאמר אם אפילו אזי בחותמיו, הגט לקיים צריכה

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא שבממון 72)נכתב
וכן  לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין
לך  קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו:
שצריך  קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו -

שטרות. כשאר לקיימו עדים

ה'תשפ"א  אדר כ"א שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אדם 1) לכל התירה תנאי, על גירושין דין רבינו בו ביאר

גיטה  לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני, מפלוני חוץ
לפני  לאחר ונישאת תנאי על גירש שלו, שהנייר והתנה

התנאי. שנתקיים

.‡BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰«¿»≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈
.˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·Îe2ÈËtLÓ ¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿≈
Ìlk ÔÈ‡z‰3ÌLÂ .4- È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L ,¯‡a˙ «¿»ƒÀ»¿»ƒ¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡Ï ,Ìi˜˙iL ‰ÚLa ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆¿»»∆ƒ¿«≈…
d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙ ˙ÚLa5ÏÚaÏ LÈ CÎÈÙÏ .6Ïh·Ï ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7¯Á‡ È‡z ÏÚ ˙B˙‰Ï B‡ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï B‡ «≈¿ƒ«¿»¿«¿«¿««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«»ƒ««ƒ
B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Û¯O8. ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

‡Opz ‡Ï ‰lÁzÎÏe9˙‡O Ì‡Â .È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ¿«¿ƒ»…ƒ»≈«∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒƒ»
‡ˆz ‡Ï -10BÓi˜Ï d„Èa ¯‡L ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ;11, …≈≈∆»ƒ≈…ƒ¿«¿»»¿«¿

ÌLÂ .È‡z‰ ÏËa È¯‰L12:dÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,¯‡a˙ ∆¬≈»≈«¿«¿»ƒ¿»≈∆ƒ»«»
Ck È‡z ÏÚ ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆≈«¿»≈««¿«»

CÎÂ13Ck ˙Ó ÏÚ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L B‡ , »»∆»«»¬≈«¿¿…∆∆«¿»»
˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - CÎÂ»»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ Ëb‰ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ CÎÈÙÏ .d„ÈÏ Ëb‰«≈¿»»¿ƒ»≈»¿«≈«≈¿…
B‡ „·‡ Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰MÓ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ»«
È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó elÙ‡ ,Û¯Oƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰L¯b˙ ¯·Îe ,B˙BÓ ¯Á‡ È‡z‰ ˙Ói˜Ó BÊ¿«∆∆«¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«

d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙14ÏÚ Û‡ ‰lÁzÎÏ ‡Op‰Ï dÏ LÈÂ . ¿ƒ««≈¿»»¿≈»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»««
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt15‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«¿≈¿ƒ∆»

ÏÚa B‡ ÂLÎÚÓa È‡z‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜˙È ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ¿»»«¿«¿≈«¿»¿«
˙Ó16. ¿»

ב.2) ובין 3)הלכה . . . בגירושין ובין בקידושין שבין
ואלו  דברים, ארבעה בתנאי להיות צריך ממון, דיני בשאר
ושיהיה  ללאו, קודם שלו הן ושיהיה כפול, "שיהיה הם:
לקיימו". שאפשר דבר התנאי ושיהיה למעשה, קודם התנאי

הי"ג. שם טו.4)והשווה זו 5)הלכה הלכה מקור
א. עד, הוא.6)בגיטין לאחרים 7)יכול או לאשה לומר
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קפז oiyexib zekld - miyp xtq - xc` `"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÈÁeÏL ÈBÏt È¯‰ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙È·a BnÚƒ¿≈ƒ∆»≈»∆¬≈¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…¿»»¿≈«»ƒ«∆»ƒ««≈

‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÂÈÙa ‡lL61. ∆…¿»»¬ƒ≈≈»

הגט 61) לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא אפילו דין בבית
לשליח  הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו
עושה  קבלה שליח שאין אלא בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה
אינם  ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח,
חוזרים  להיות כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים
שיש  גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו

.‚Î,‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎÂ ,BzL‡Ï Ëb Ô˙pL LÈ‡‰»ƒ∆»«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿«¿»∆»
ÔÈc ˙Èa „Ú ‰ÎÏB‰Ï È˙ÁeÏL z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿»ƒ¿»»«≈ƒ
ÈL¯b˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa ¯ÓBÏ ˙Ó‡ BÊ È¯‰ - Ba¬≈∆¡∆∆«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ62ÁÈÏLÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏËB Ì‰Â , ∆¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«
.ÏÚa‰ ¯Ó‡Ók dÏ BzÏƒ¿»¿«¬««««

וכו'.62) נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת אינה אבל

.„ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,dhbƒ»«¬≈«≈≈ƒ««»»≈»¿ƒ»
Ë‚Â ÏÈ‡B‰ ,˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ¯ÓBÏ«¿«¬≈ƒ¿∆¿«¿…∆∆ƒ¿≈

B˙ÎÏ‰k ·e˙k d„ÈaL65Û‡Â .ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰Â ∆¿»»»¿ƒ¿»¿»≈ƒ¬ƒ»»¿«
‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È¯‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

¯Ú¯ÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡È·iLk ¯Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡¯ ‡È·iL „Ú B‡ ÏÚa‰ ¯Ú¯ÚiL „Ú , «»ƒ««∆¿«¿≈««««∆»ƒ¿»»
ÏËa B‡ ÛiÊÓ ‡e‰L69el‡ ÌÈ¯·„Ï LeÁ Ì‡L . ∆¿À»»≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏÚa‰ ÔziL Ë‚Ï LeÁÏ eÏ ‰È‰ Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»»»»»¿≈∆ƒ≈«««
ÌÈ„Ú ‡nL B‡ ,B˙ Ck ¯Á‡Â BÏha ‡nL eÈÙa¿»≈∆»ƒ¿¿««»¿»∆»≈ƒ
‡nL B‡ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰ È¯‰Â Ba eÓ˙Á ÔÈÏeÒt¿ƒ»¿«¬≈ƒ¿À»ƒ∆»
‰ÊÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .·zÎ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆≈¿ƒ»∆
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ÏÚ ep„ÈÓÚ ‡l‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆»«¬ƒ∆«∆¿»«∆ƒ»«

ÁÈÏLÏ ‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,ÏËa ‡e‰L70‰M‡Ï ‡ÏÂ ∆»≈»…»…¿»ƒ«¿…»ƒ»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L dÓˆÚ71ÈÈc ÔÈ‡L . «¿»∆«≈≈ƒ««»»∆≈ƒ≈

˙BBÓn‰ ÈÈ„k ÔÈ¯eq‡‰72. »ƒƒ¿ƒ≈«»

נכתב.63) בפני לומר צריכה שליח 64)שהיא רק שתהיה
תנאי  ככל זה תנאי לקיים ועליה דין, בית לפני להולכה

בינו 65)אחר. אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה,

שניהם.66) על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם כי
לזייף.67) חצוף אדם שאינו 68)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר השליח 69)צריך אמר אפילו ואז
בטל. הגט - נכתב שאינו 70)בפני ישראל בארץ המביאו

כלום. לומר הגט 71)צריך משיגיע "אשה אמרו: וכן
הייתה  ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה
בפני  תאמר אם אפילו אזי בחותמיו, הגט לקיים צריכה

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא שבממון 72)נכתב
וכן  לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין
לך  קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו:
שצריך  קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו -

שטרות. כשאר לקיימו עדים

ה'תשפ"א  אדר כ"א שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אדם 1) לכל התירה תנאי, על גירושין דין רבינו בו ביאר

גיטה  לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני, מפלוני חוץ
לפני  לאחר ונישאת תנאי על גירש שלו, שהנייר והתנה

התנאי. שנתקיים

.‡BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰«¿»≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈
.˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·Îe2ÈËtLÓ ¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿≈
Ìlk ÔÈ‡z‰3ÌLÂ .4- È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L ,¯‡a˙ «¿»ƒÀ»¿»ƒ¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡Ï ,Ìi˜˙iL ‰ÚLa ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆¿»»∆ƒ¿«≈…
d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙ ˙ÚLa5ÏÚaÏ LÈ CÎÈÙÏ .6Ïh·Ï ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7¯Á‡ È‡z ÏÚ ˙B˙‰Ï B‡ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï B‡ «≈¿ƒ«¿»¿«¿«¿««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«»ƒ««ƒ
B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Û¯O8. ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

‡Opz ‡Ï ‰lÁzÎÏe9˙‡O Ì‡Â .È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ¿«¿ƒ»…ƒ»≈«∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒƒ»
‡ˆz ‡Ï -10BÓi˜Ï d„Èa ¯‡L ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ;11, …≈≈∆»ƒ≈…ƒ¿«¿»»¿«¿

ÌLÂ .È‡z‰ ÏËa È¯‰L12:dÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,¯‡a˙ ∆¬≈»≈«¿«¿»ƒ¿»≈∆ƒ»«»
Ck È‡z ÏÚ ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆≈«¿»≈««¿«»

CÎÂ13Ck ˙Ó ÏÚ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L B‡ , »»∆»«»¬≈«¿¿…∆∆«¿»»
˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - CÎÂ»»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ Ëb‰ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ CÎÈÙÏ .d„ÈÏ Ëb‰«≈¿»»¿ƒ»≈»¿«≈«≈¿…
B‡ „·‡ Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰MÓ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ»«
È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó elÙ‡ ,Û¯Oƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰L¯b˙ ¯·Îe ,B˙BÓ ¯Á‡ È‡z‰ ˙Ói˜Ó BÊ¿«∆∆«¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«

d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙14ÏÚ Û‡ ‰lÁzÎÏ ‡Op‰Ï dÏ LÈÂ . ¿ƒ««≈¿»»¿≈»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»««
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt15‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«¿≈¿ƒ∆»

ÏÚa B‡ ÂLÎÚÓa È‡z‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜˙È ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ¿»»«¿«¿≈«¿»¿«
˙Ó16. ¿»

ב.2) ובין 3)הלכה . . . בגירושין ובין בקידושין שבין
ואלו  דברים, ארבעה בתנאי להיות צריך ממון, דיני בשאר
ושיהיה  ללאו, קודם שלו הן ושיהיה כפול, "שיהיה הם:
לקיימו". שאפשר דבר התנאי ושיהיה למעשה, קודם התנאי

הי"ג. שם טו.4)והשווה זו 5)הלכה הלכה מקור
א. עד, הוא.6)בגיטין לאחרים 7)יכול או לאשה לומר
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הט"ז. פ"ו לעיל וכמבואר הוא, בטל לאשתי שנתתי גט
מת 8) כבר ואז תנאו, כשיתקיים אלא נגמר הגט ואין הואיל

או  הגט כשאבד וכלֿשכן מיתה, לאחר גט ואין הבעל,
תתגרש? ובמה בעולם, הגט אין התנאי קיום שבשעת נשרף,

שם). ישרף,9)(גיטין, או הגט יבטל או הבעל ימות שמא
למפרע. איש אשת כתב 10)ונמצאת ה"ה, פ"ט לקמן

עד  גומרין ואינן גירושין שם יש תנאי על "שהמגרש רבינו:
בתורת  תחילה לידה הגיע שהרי . . . התנאי שיתקיים
כמו  תצא, לא - התנאי שיתקיים קודם נשאת ואם גירושין,
וסוברים  בזה, רבינו על חולקים רבים אולם שביארנו".
הרי  תנאה קיום לפני ונשאת הואיל תצא, נשאת אם שאפילו
ועי' עליו, נאסרה - בזנות עליה שבא והשני איש, אשת היא

וכסףֿמשנה. זה 11)מגידֿמשנה הרי עמה: שהתנה כגון
לקמן  כמבואר הכלי, ואבד פלוני, כלי לי תתני אם גיטך

טז.12)הכ"ג. גט,13)הלכה יהיה מעכשיו שכוונתו:
דברי  והשווה וברש"י) עד. (גיטין התנאי שתקיימי עלֿמנת

ה"ח. פ"ג זכיה בהל' שם.14)רבינו פג,15)גיטין, שם,
לקיימו  שבידה תנאי וכל עצמה, לקלקל חשודה אינה כי א.
אחרים  ביד תלוי שהוא תנאי אולם שתקיימנו. בטוחים אנו -
ואסורה  יתקיים לא שמא חוששים לקיימו, בידה ואין

בברייתא. א עד, ועיי"ש לכתחילה. ואפילו 16)להנשא
מסירתו, משעת היא מגורשת הבעל, מת או הגט אבד
אמר  (שלא סתם תנאי על למגרש בניגוד לעיל, כאמור
או  הבעל יבטלנו שמא לכתחילה, נשאת שאינה - מעכשיו)
איש  אשת ונמצאת ישרף או הגט יאבד שמא או ימות,

למפרע.

.·ÔÈa ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L ÔÈa ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«≈∆»«≈«¿»≈
‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡ ¯Ó‡L17„ÁÈ˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk BzL‡ ÌÚ18ÈÙa ‡l‡ ƒƒ¿»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ¿≈
L elÙ‡Â „·Ú elÙ‡Â .„ÚB‡ d˙ÁÙMÓ ıeÁ ,‰ÁÙ ≈«¬ƒ∆∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ¿»»

ÔË˜ da19.Ì‰ÈÙa LnLlÓ ‰LBa dÈ‡L ÈtÓ , ¿»»»ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙ Ì‡L ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿≈≈ƒ

„Á‡k20Ck ¯Á‡ È‡z‰ Ìi˜˙ elÙ‡ ,21˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿∆»¬ƒƒ¿«≈«¿«««»¬≈»≈
dÏÚa ‡nL ,˙L¯‚Ó22Ëb‰ ÏË·e23¯‡a˙iL BÓk , ¿…∆∆∆»¿»»»≈«≈¿∆ƒ¿»≈

.el‡ ˙BÎÏ‰a24 «¬»≈

לא 17) ואם מגורשת, תהיי זוז מאתיים לי תתני אם כגון
תתגרשי. לא הפנויה,18)תתני עם להתייחד שאסור

וברש"י). עג. (גיטין ב כא, בסנהדרין שם,19)כמבואר
ה"ד. פ"ה, שם כאחד 20)ובתוספתא עדים שני שראוהו

ובכת"י  החדרה. עמו נכנסו לא והם אשתו, עם שמתייחד
עדים. שני בפני לבדה עמה נתייחד ובכת"י 21)התימנים:

"אפילו  הנוסח: של"ד, וויניציאה בדפוס וכן התימנים,
התנאי". שנתקיים קידושין.22)לאחר לשם

גט 23) צריכה ולפיכך זו, בביאה וקידשה כשחזר הראשון,
עג:). (גיטין מספק הם 24)שני "הם הי"ח: פ"י, לקמן

צריך  אינו בביאה המקדש שכל ביאה, עדי הם הם יחוד, עדי
והשווה  ויבעול", בפניהם יתייחד אלא עדים בפני לבעול

הכ"ה. פ"ט, לקמן

.‚e·˙k :¯Ó‡iL ‡Ï ?È‡z ÏÚ Ì„‡ L¯‚Ó „ˆÈk≈«¿»≈»»«¿«…∆…«ƒ¿

zL‡Ï Ë‚ÏÚ dÏ e˙e e·˙k :B‡ ,‰Ê È‡z ÏÚ È ≈¿ƒ¿ƒ«¿«∆ƒ¿¿»«
ÏÚ :Ëb‰ CB˙a ·zÎÈ ‡lL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;È‡z¿«¿≈»ƒ«∆…ƒ¿…¿«≈«

˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt L¯b ‰Ê È‡z25„ˆÈk ‡l‡ . ¿«∆≈≈¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«
ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ ¯ÓB‡ ?‰OBÚ∆≈«≈ƒ¿…¿»≈ƒ«¿…¿¿ƒ

ÌÏBÚa È‡z ÌeL ‡Ïa ¯Lk Ëb26Ô˙B Ck ¯Á‡Â , ≈»≈¿…¿«»»¿««»≈
˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ B‡ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â Ëb‰ dÏ»«≈¿≈»¬≈∆ƒ≈¬≈«¿¿…∆∆
:ÁÈÏLÏ B‡ Ì‰Ï ¯Ó‡È B‡ .CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Êa»∆«¿»»»»…«»∆¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Ê Ëb dÏ ez¿»≈∆«¿»»»»

אמרה:25) והתורה גט, של בגופו זכות לו נשארה כן, שאם
ישאר  ולא לבינה, בינו ומבדיל הכורת כריתות" "ספר

ופג.). כא: (גיטין שהוא אגד איזה נמצא 26)ביניהם
פד:). (שם לבינה בינו שיור כל ללא בכשרות, נכתב שהגט

.„Û¯z ·zÎÏ ¯ÓbL ¯Á‡ Ëba È‡z‰ ·˙k27Ëb‰ »««¿««≈««∆»«ƒ¿……∆«≈
,ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜ B·˙kL ÔÈa .¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»≈≈∆¿»…∆¬ƒ«»≈ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï B·˙kL ÔÈa28B·˙k Ì‡ Ï·‡ . ≈∆¿»¿««¬ƒ«»≈ƒ¬»ƒ¿»
CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ :·˙k elÙ‡ ,Ëb‰ Û¯z Ì„˜29È¯‰ - …∆…∆«≈¬ƒ»««¿»»»»¬≈

ÏL BÙe‚a ˙eÎÊ BÏ ¯‡L È¯‰L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê∆¿≈≈ƒ∆¬≈ƒ¿«¿¿∆
Ëb30È¯‰ - Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ‰t ÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿≈ƒƒ¿»«∆…∆¿ƒ««…∆¬≈

‰Ê31ÔÈLe¯b ˜ÙÒ32. ∆¿≈≈ƒ

והזמן,27) האשה, האיש, מקום העיקריים, הגט פרטי
הי"ז. פ"ג לעיל שהוא 28)כמבואר הגט, ועיקר הואיל

(שם). תנאי כל ללא בכשרות נכתב שהוא 29)התורף,
אם  אפילו הגט פוסל שהוא "חוץ" לתנאי בניגוד כשר, תנאי
הבאה. בהלכה כמבואר בפנים, כתבו ולא בפה אמרו

בכתב 30) בין התורף, כתיבת לפני התנאי שהוזכר כל כי
שם, (גיטין מלאה כריתות לשם הגט נכתב לא בעלֿפה, בין

זו.31)וברש"י). וויניציאה: רומי אמנם 32)בדפוס
רבינו  אבל "פסול", גט שזהו אמרו פד:) (גיטין בגמרא
לפי  בלבד, מדבריהם או התורה מן פסול הוא אם מסופק
באמרה: התורה, מן יסוד לו יש בתנאי התלוי זה שפסול
ביניהם  ישאר ולא לבינה בינו הכורת דבר כריתות", "ספר

או שום גט", "אינו חכמים: בו שאמרו "קשר" וכל קשר,
מה  וכל התורה, מן בטל שהוא ודאי בטל" גט זה "הרי
אינו  או התורה מן הוא אם הוא ספק "פסול", בו: שיאמרו
גט" "אינו בפירוש: בו אמרו ולא הואיל מדבריהם, אלא
'תשובות  ובמוספנו ה"א, פ"י לקמן ראה בטל". "גט או:

שם. רבינו'

.‰¯Á‡ ·˙Îa ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰˙‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈ƒ¿»««
Û¯z‰33Û¯z‰ ¯Á‡ ‰t ÏÚ ÔÈa34È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â , «…∆≈«∆«««…∆¿»«»¬≈

‡l‡ :B‡ ,ÈBÏt LÈ‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡35 «¿À∆∆¿»»»≈ƒ¿ƒ∆»
‰È‰ Ì‡ :‰Ê È‡z ÏÚ Ëb‰ dÏ Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ¿»«»«≈«¿«∆ƒ»»

„·Ú B‡ Ì"ekÚ LÈ‡‰ B˙B‡36ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ B‡ »ƒ«∆∆»»∆»ƒ
ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡ B‡ ‰ÈÁ‡Â ‰È·‡ ÔB‚k ,‰Â¯Ú37È¯‰ - ∆¿»¿»ƒ»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¬≈

BÏ LiL LÈ‡‰ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk Ëb ‰Ê38da ∆≈»≈¿ƒ»»»ƒ∆≈»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜39ÏÚ Û‡Â ƒƒ««ƒ∆≈«»≈»ƒ¿««

ÔË˜ ‡e‰L Èt40‰Ê ÔÈ‡Â Ëba ¯iL È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ∆»»≈≈∆¬≈ƒ≈«≈¿≈∆
˙e˙È¯k41‰È‰ .42˙BÁ‡ ÏÚa‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,d ¿ƒ»»««¬»∆««ƒ∆
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d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰Â¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ÌBi‰«»»∆»ƒ∆¿»ƒ»¬»
dÏ ¯zÓ ‰È‰È43˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -44. ƒ¿∆À»»¬≈»≈¿…∆∆

הגט.33) נתינת בשעת הזכירו לא אינו 34)ואפילו בזה
הלכה  לקמן וכמבואר נתינה, בשעת כן לה שיאמר עד פוסל

לעיל 36)חוץ.35)טז. כמבואר קידושין, בני  שאינם
הט"ו. פ"ד אישות עליהם 37)הל' לה אין אלה כל

נמצא  יב) ד, (שם בערוה" תופסין קידושין ש"אין קידושין,
להם. ראויה אינה פנויה היא שאפילו בגט, שייר שלא

לו".38) "יש התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
קידושין,39) להם ויש ה"ו. פ"א, אישות הל' לעיל המנויים

הי"ד. פ"ד שם שיגדל,40)כמבואר עד קידושין בר ואינו
ה"ז. שם חוץ"41)כמבואר "תנאי וזה א. פה, גיטין

לכל  זה גם התירה שלא הגט, בגוף שייר שהרי בגט, הפוסל
עצמו  בגט אין מנת" "על בלשון: המנוסח תנאי כן לא אדם,
על  עמה שהתנה אלא אדם, לכל התירה שהרי שיור, שום
שהם  תנאים כשאר אלא זה ואין לפלוני, תנשאי שלא מנת

וברש"י). פב. לו.42)(שם התירה לא שהגט פלוני אותו
זה 43) ואין לו, מלהנשא מעכבתה המגרש של שיורו נמצא

נפשט.44)כריתות. שלא ספק א. פה, שם

.ÂÈnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»ƒƒ
,CÈ˙efÓ ıeÁ :B‡ ;ÌÏBÚa ‰zÚ BÈ‡L ,„ÏeiL∆ƒ»≈∆≈«»»»ƒ¿«ƒ
˙eÊÏ Ï·‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z :¯ÓBÏk¿«ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»»¬»ƒ¿
ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ ˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ≈∆ƒ¬≈«¿À∆∆¿»
Ck¯„k ‡lL Ï·‡ ,ı¯‡‰ Ïk C¯„k CÈÏÚ ‡B·iL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;CÈ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ«ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lc˜˙‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L ,¯ÓBÏk ,¯ËLa Lc˜nÓƒ¿«≈ƒ¿»¿«∆ƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈
˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰ ¯ËLa Ï·‡ ,‰‡È··e ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆
˙¯Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«

CÈ¯„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ¯‡L ‡Ï :¯ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ
;ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ¯„ ˙¯Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ

‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰M¯È ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ
˜ÙÒ BÊ È¯‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa - ‰pL¯ÈÈ ‰˙Ó≈»ƒ»∆»¿»∆»≈≈¬≈»≈

˙L¯‚Ó47. ¿…∆∆

ואישה 45) יקימנו "אישה יד): ל, (במדבר בה שנאמר
שלא 46)יפרנו". מזה, חוץ דבר לכל ומגרשה כהן, שהוא

יא): כב, (ויקרא אמרה והתורה תרומה, באכילת תיאסר
נמצא  אוכלת, היא קידושיו וע"י בו" יאכל הוא כספו "קנין

וב'תוספות'). שם, (גיטין בגיטו שייר נסתפק 47)זה שם.
להם. נפשט ולא לחכמים

.ÊÔ·e‡¯Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈

,È‡z‰ Ïh· È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«
dÏ Ô¯Èz‰ Ô‰a ‰˙‰L ÌÈL‡‰L49. ∆»¬»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒƒ»»

(מגידֿמשנה).48) ואמר שנית, לה ונתנו ממנה ונטלו שחזר
על 49) ואסרה לאלו התירה השניה שבאמירתו אומרים ואין

תמצי  'אם בדרך שנפשטה בעיא פב: (שם העולם כל
לומר').

.ÁdÏ ¯Ó‡50dÈ‡ BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : »«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈¬≈≈»
:dÏ ¯Ó‡ .ÔBÚÓL ÏL B‡z Ïha ‡Ï È¯‰L ;˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈…ƒ≈¿»∆ƒ¿»«»
Û‡ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÔBÚÓLÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿ƒ¿¬≈«¿À∆∆«

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ51d¯Èz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ B¯eq‡a Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡¯Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :¯ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â - 'ÔBÚÓLÏ Û‡' ¯Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ d¯Èz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ô·e‡¯Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»

ושמעון.50) מראובן חוץ תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ"י  לקמן מבואר מגורשת, ספק ודין פג.). (שם נפשט שלא

ה"ג.

.Ë¯ÁÓÏe ÈzL‡ z‡ ÔÈ‡ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»¿»««≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
BÈa ˙¯kL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈzL‡ z‡«¿ƒ¿ƒ≈»¿…∆∆¿««ƒ∆»«≈

ÌBi‰ dÈ·Ï52‰f‰ ÌBi‰ ÔÓ :ÔÈhba ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏ . ¿≈»«¿ƒ»¿ƒ«ƒƒƒ««∆
ÌÏBÚÏe53. ¿»

כרותה 52) היא הרי היום, ממנו שכרתה כיון אומרים ואין
בזה). אחרת דיעה שם ולרש"י פו. (שם לעולם ממנו

תקנה,53) מחמת אלא זה ואין הי"ב, פ"ד לעיל כמבואר
הזה  היום מן כמפרש: הוא הרי שסתם כל - הדין מצד אבל

ובמגידֿמשנה). פו. (שם ולעולם

.ÈÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈««¿ƒ
˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ -54Ïk B‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk . ≈≈∆≈∆¿ƒ»¿≈««»

BÈa ˙¯k È¯‰L ;Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt [ÈiÁ] ÈÓÈ¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈∆¬≈»«≈
B˙B‡ ˙eÓiLk ˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡Mz ‡ÏÂ ,dÈ·Ï¿≈»¿…ƒ»≈»∆»¿¿∆»

ÈBÏt55. ¿ƒ

בו.54) קשורה היא חייה ימי הוא.55)שכל כשימות או
מיד  להנשא ומותרת בו, קשורה תהא שלא זמן שיהא נמצא

שם). רי"ד ותוס' (רש"י תנאו תקיים והיא

.‡È„Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ57CÎÈÙÏ .58, ¿»≈≈∆¬≈≈∆¿ƒ¿ƒ»
¯Oa ÈÏÎ‡z ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈∆ƒ≈«¿»∆……¿ƒ»»
,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ (‰Ê) ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ,ÌÏBÚÏ (‰Ê)∆¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»≈≈

Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ;˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע"פ וברש"י) ה. (קידושין מחמתו
אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי"א נדרים מהל' בפ"ח כמבואר
שהרי  הקודמת, בהלכה הנזכר גט" זה הרי פלוני, חיי ימי
אף  בו להכנס תותר לא עולמית בו להכנס שנאסרה זה בית
מפני  בו להכנס תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
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d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰Â¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ÌBi‰«»»∆»ƒ∆¿»ƒ»¬»
dÏ ¯zÓ ‰È‰È43˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -44. ƒ¿∆À»»¬≈»≈¿…∆∆

הגט.33) נתינת בשעת הזכירו לא אינו 34)ואפילו בזה
הלכה  לקמן וכמבואר נתינה, בשעת כן לה שיאמר עד פוסל

לעיל 36)חוץ.35)טז. כמבואר קידושין, בני  שאינם
הט"ו. פ"ד אישות עליהם 37)הל' לה אין אלה כל

נמצא  יב) ד, (שם בערוה" תופסין קידושין ש"אין קידושין,
להם. ראויה אינה פנויה היא שאפילו בגט, שייר שלא

לו".38) "יש התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
קידושין,39) להם ויש ה"ו. פ"א, אישות הל' לעיל המנויים

הי"ד. פ"ד שם שיגדל,40)כמבואר עד קידושין בר ואינו
ה"ז. שם חוץ"41)כמבואר "תנאי וזה א. פה, גיטין

לכל  זה גם התירה שלא הגט, בגוף שייר שהרי בגט, הפוסל
עצמו  בגט אין מנת" "על בלשון: המנוסח תנאי כן לא אדם,
על  עמה שהתנה אלא אדם, לכל התירה שהרי שיור, שום
שהם  תנאים כשאר אלא זה ואין לפלוני, תנשאי שלא מנת

וברש"י). פב. לו.42)(שם התירה לא שהגט פלוני אותו
זה 43) ואין לו, מלהנשא מעכבתה המגרש של שיורו נמצא

נפשט.44)כריתות. שלא ספק א. פה, שם

.ÂÈnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»ƒƒ
,CÈ˙efÓ ıeÁ :B‡ ;ÌÏBÚa ‰zÚ BÈ‡L ,„ÏeiL∆ƒ»≈∆≈«»»»ƒ¿«ƒ
˙eÊÏ Ï·‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z :¯ÓBÏk¿«ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»»¬»ƒ¿
ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ ˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ≈∆ƒ¬≈«¿À∆∆¿»
Ck¯„k ‡lL Ï·‡ ,ı¯‡‰ Ïk C¯„k CÈÏÚ ‡B·iL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;CÈ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ«ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lc˜˙‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L ,¯ÓBÏk ,¯ËLa Lc˜nÓƒ¿«≈ƒ¿»¿«∆ƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈
˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰ ¯ËLa Ï·‡ ,‰‡È··e ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆
˙¯Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«

CÈ¯„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ¯‡L ‡Ï :¯ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ
;ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ¯„ ˙¯Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ

‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰M¯È ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ
˜ÙÒ BÊ È¯‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa - ‰pL¯ÈÈ ‰˙Ó≈»ƒ»∆»¿»∆»≈≈¬≈»≈

˙L¯‚Ó47. ¿…∆∆

ואישה 45) יקימנו "אישה יד): ל, (במדבר בה שנאמר
שלא 46)יפרנו". מזה, חוץ דבר לכל ומגרשה כהן, שהוא

יא): כב, (ויקרא אמרה והתורה תרומה, באכילת תיאסר
נמצא  אוכלת, היא קידושיו וע"י בו" יאכל הוא כספו "קנין

וב'תוספות'). שם, (גיטין בגיטו שייר נסתפק 47)זה שם.
להם. נפשט ולא לחכמים

.ÊÔ·e‡¯Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈

,È‡z‰ Ïh· È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«
dÏ Ô¯Èz‰ Ô‰a ‰˙‰L ÌÈL‡‰L49. ∆»¬»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒƒ»»

(מגידֿמשנה).48) ואמר שנית, לה ונתנו ממנה ונטלו שחזר
על 49) ואסרה לאלו התירה השניה שבאמירתו אומרים ואין

תמצי  'אם בדרך שנפשטה בעיא פב: (שם העולם כל
לומר').

.ÁdÏ ¯Ó‡50dÈ‡ BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : »«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈¬≈≈»
:dÏ ¯Ó‡ .ÔBÚÓL ÏL B‡z Ïha ‡Ï È¯‰L ;˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈…ƒ≈¿»∆ƒ¿»«»
Û‡ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÔBÚÓLÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿ƒ¿¬≈«¿À∆∆«

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ51d¯Èz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ B¯eq‡a Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡¯Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :¯ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â - 'ÔBÚÓLÏ Û‡' ¯Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ d¯Èz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ô·e‡¯Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»

ושמעון.50) מראובן חוץ תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ"י  לקמן מבואר מגורשת, ספק ודין פג.). (שם נפשט שלא

ה"ג.

.Ë¯ÁÓÏe ÈzL‡ z‡ ÔÈ‡ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»¿»««≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
BÈa ˙¯kL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈzL‡ z‡«¿ƒ¿ƒ≈»¿…∆∆¿««ƒ∆»«≈

ÌBi‰ dÈ·Ï52‰f‰ ÌBi‰ ÔÓ :ÔÈhba ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏ . ¿≈»«¿ƒ»¿ƒ«ƒƒƒ««∆
ÌÏBÚÏe53. ¿»

כרותה 52) היא הרי היום, ממנו שכרתה כיון אומרים ואין
בזה). אחרת דיעה שם ולרש"י פו. (שם לעולם ממנו

תקנה,53) מחמת אלא זה ואין הי"ב, פ"ד לעיל כמבואר
הזה  היום מן כמפרש: הוא הרי שסתם כל - הדין מצד אבל

ובמגידֿמשנה). פו. (שם ולעולם

.ÈÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈««¿ƒ
˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ -54Ïk B‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk . ≈≈∆≈∆¿ƒ»¿≈««»

BÈa ˙¯k È¯‰L ;Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt [ÈiÁ] ÈÓÈ¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈∆¬≈»«≈
B˙B‡ ˙eÓiLk ˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡Mz ‡ÏÂ ,dÈ·Ï¿≈»¿…ƒ»≈»∆»¿¿∆»

ÈBÏt55. ¿ƒ

בו.54) קשורה היא חייה ימי הוא.55)שכל כשימות או
מיד  להנשא ומותרת בו, קשורה תהא שלא זמן שיהא נמצא

שם). רי"ד ותוס' (רש"י תנאו תקיים והיא

.‡È„Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ57CÎÈÙÏ .58, ¿»≈≈∆¬≈≈∆¿ƒ¿ƒ»
¯Oa ÈÏÎ‡z ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈∆ƒ≈«¿»∆……¿ƒ»»
,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ (‰Ê) ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ,ÌÏBÚÏ (‰Ê)∆¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»≈≈

Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ;˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע"פ וברש"י) ה. (קידושין מחמתו
אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי"א נדרים מהל' בפ"ח כמבואר
שהרי  הקודמת, בהלכה הנזכר גט" זה הרי פלוני, חיי ימי
אף  בו להכנס תותר לא עולמית בו להכנס שנאסרה זה בית
מפני  בו להכנס תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
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(מגידֿ הבאה בהלכה המבואר לפלוני, תנשאי שלא מנת
האומר".58)משנה). "וכן ר"מ: רומי גיטין 59)בדפוס
ב. פג,

.·ÈBÈ‡ - ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ë‚≈»¿»∆∆¿≈»¬≈∆ƒ≈
˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…≈¿ƒ¿≈

ÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,ÌÏBÚÏ CÈ·‡60:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¿»»¿≈««¿ƒ¬»ƒ»«»
È¯‰ - ‰L ÌÈMÓÁ „Ú ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ»»¬≈

Ëb ‰Ê61‰˙‰L ÔÓÊ Ïk BÏ ‡Opz ‡ÏÂ .62Ì‡Â . ∆≈¿…ƒ»≈»¿«∆ƒ¿»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Ëb‰ ÏËa - ˙‡O63¯Lk „Ïe‰ - BnÚ ‰˙Ê . ƒ≈»≈«≈¿«¿≈«»¿»ƒ«»»»≈

ÔÈ‡eOp‰ ÏÚ ‡l‡ ‰˙‰ ‡lL ,¯Lk Ëb‰Â64. ¿«≈»≈∆…ƒ¿»∆»««ƒƒ

אין 60) פלוני, חיי ימי כל אלא נמשך התנאי שאין ואע"פ
הרי  פלוני, ימי כל יין תשתי שלא "עלֿמנת לדין: דומה זה
לשתות  מותרת תהיה שם כי י, הלכה לעיל המבואר גט" זה
אסור  היין שאין נמצא פלוני, בחיי בו שנאסרה יין אותו
ואף  לעולם, בנישואיו נאסרה זו אבל עולם, איסור עליה
לבית  תלכי "שלא בדין: לעיל וכביאורנו לו, תותר לא פעם
ל"עלֿ דומה זה והרשב"א הרמב"ן ולדעת לעולם". אביך
מגורשת  שהיא - פלוני" חיי ימי כל יין תשתי שלא מנת

סכ"ב). קמג, סי' בשו"ע וכן יש 61)(מגידֿמשנה, שהרי
לאיסורה. מיד,62)היתר להנשא מותרת לאחרים אבל

אלא  נישואין אין שהרי לפלוני, תינשא שמא חוששים ואין
פב:). גיטין ('תוספות' עצמה תקלקל לא ובודאי מדעתה,

ממזרים,63) - זה "פלוני" שלפני הקודם מהבעל ובניה
לפלוני  נשאת ואפילו סט"ז). קמג, (סי' בשו"ע כמבואר
בטל  הגט זה, תנאי על שגרשה הראשון בעלה שמת לאחר
נמצא  כן, לא שאם ממזרים. הקודם מהבעל ובניה - למפרע
הרי  חייה ימי כל אלא עולמית פלוני אותו על נאסרה שלא
סוברים  ויש (מגידֿמשנה). לבינה" בינו כרת שהרי גט, זה
גדולות'). ('הלכות תנאו בטל בעלה, שמת שכיון

אין 64) לפלוני לו נישאת אם שגם ואףֿעלֿפי א. פג, גיטין
שלא  התנה, כן דעת על - בטל הגט שהרי כזנות, אלא זה

(מגידֿמשנה). נישואין בדרך תעשה

.‚È˙‡O Ì‡ ,ÈBÏÙÏ È‡OpzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒƒ≈
e¯Ó‡ Ï·‡ .ÌÈ‡z‰ Ïk ¯‡Lk ,Ëb ‰Ê È¯‰ - BÏ¬≈∆≈ƒ¿»»«¿»ƒ¬»»¿

ÌÈÓÎÁ65.¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÈBÏt B˙B‡Ï ‡Ï ‡Opz ‡Ï : ¬»ƒ…ƒ»≈…¿¿ƒ¿…¿«≈
ÔÈ˙B Ô‰ÈL :e¯Ó‡È ‡nL ,‡Opz ‡Ï ÈBÏÙ B˙B‡Ï¿¿ƒ…ƒ»≈∆»…¿¿≈∆¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ‰zÓa66‡l‡ Ë‚ BÈ‡L ,‡Opz ‡Ï ¯Á‡Ïe ; ¿«»»∆»∆¿«≈…ƒ»≈∆≈≈∆»
‡Ï - ÈBÏt B˙B‡Ï ˙‡OÂ ‰¯·Ú .È‡z‰ Ìei˜a¿ƒ«¿«»¿»¿ƒ»¿¿ƒ…

‡ˆz67- ÈBÏt B˙B‡Ï ‡OpzL Ì„˜ ¯Á‡Ï ˙‡O . ≈≈ƒ»¿«≈…∆∆ƒ»≈¿¿ƒ
ÈMÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆ˙Â ,Ëb‰ ÏËa68. »≈«≈¿≈≈¿«»»«¿≈¿ƒ»≈ƒ≈ƒ

א.65) פד, שם,66)שם (רש"י מזה גדול לעז לך ואין
סב:). שבת חשש 67)וראה ומשום התנאי, נתקיים שהרי

תצא. לא אשת 68)לעז יאמרו שלא עין. מראית משום
הראב"ד  ולדעת ה"ד. פ"י לקמן השווה גט, בלא יוצאה איש
את  להכשיר תקנה יש ה"א) פ"ו, גיטין ה'ירושלמי' (ע"פ
בעלה  שיגרשנה (אחרי פלוני לאותו שתינשא ע"י הוולד
לבעלה  לחזור שאסורה אלא למפרע, הגט ויתקיים השני)

נפסק  וכך הנישואין' מן גרושתו 'מחזיר משום השני,
לפלוני  שתינשא היתה המגרש שכוונת סובר, ורבינו בשו"ע.
לה  ואין הגט בטל - תחילה לאחר כשנשאת ולפיכך תחילה,
רבינו, לדעת מסייעת פד.) (גיטין הש"ס וסוגיית תקנה.

זו. תקנה בה הוזכרה לא שהרי

.„ÈÔÈ‡L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈlL ¯Èp‰Â Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¿«¿»∆ƒ≈»¿…∆∆∆≈
˙e˙È¯k ‰Ê69‰Ê È¯‰ - ¯Èp‰ ˙‡ ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ; ∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ∆«¿»¬≈∆

Ôz˙Â ,Ëb70. ≈¿ƒ≈

וראה 69) הגט. של הנייר לעצמו שהשאיר [כיון ב. כ, גיטין
ולפי  הט"ז. פ"ה למעלה זה וכעין שם. הרשב"א בחידושי
- שמעון של והנייר גיטך זה הרי לה אמר אם זה, טעם
כריתות. זה והרי כלום, השאיר לא לעצמו שהרי מגורשת,
כלום  לה נתן לא שלו, שהנייר "כיון פירש: שם רש"י אבל

באויר"]. פורחות אותיות בשעת 70)שנמצאו כי שם.
ומתנה  מחזירתו, היא זמן ולאחר שלה, הנייר היה הגירושין

עה:). שם (רש"י מתנה שמה להחזיר עלֿמנת

.ÂË:dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ·‰Ê ÏL ÒË ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««∆»»¿»»¿»«»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙Â .¯Lk - C˙a˙Îe Ch‚ ‰Ê È¯‰71, ¬≈∆ƒ≈¿À»≈»≈¿ƒ¿«¿»¿À»»

ÌÈÏLÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙a˙k È„k Òha LÈ Ì‡ƒ≈««¿≈¿À»»¿ƒ««¿ƒ
d˙a˙k72. ¿À»»

פרעון,71) לשם היתה שהנתינה אומרים, ואין ב. כ, שם
אלא  בידה", "ונתן בו: שנאמר הגט נתינת חסרה ועדיין
סי' לאהע"ז ופר"ח ט"ז ראה לשניהם, עולה אחת נתינה
זה  שהרי כ:) (שם בחידושיו הרשב"א וכתב ס"ח. קכד,
נתקבלה  שאם כתובתך, ומחלי גיטך התקבלי כאומר:
ואינה  באויר פורח הגט כתב נמצא זה, בטס כתובתה
צורך  אין כי יתכן - (הי"ד) למעלה רבינו [ולדעת מגורשת

גמורה]. כריתות זוהי שהרי מכיסו.72)לכך,

.ÊËÔB‚k ,Ëb‰ Ïh·nL È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«∆¿«≈«≈¿
ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ‰zLz ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL dÏ ‰˙‰L∆ƒ¿»»∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ»¿≈

‰ÈiÁ73ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL B‡ ,74, «∆»∆ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡z ¯‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰L B‡75:Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ∆ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒ…∆¿ƒ««…∆

- dÏ B˙e B˜ÁÓe ¯ÊÁÂ Ëba ·e˙k B‡z ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿»»«≈¿»«¿»¿»»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰76È‡z‰ ‰È‰ Ì‡Â ;77‰t ÏÚ78 ¬≈»≈¿…∆∆¿ƒ»»«¿««∆

‡Ïa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ Ëb‰ ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈«≈ƒ∆»¿≈¿¿»¿…
.¯Lk È‡˙a B‡ ÏÏk È‡z¿«¿»ƒ¿«»≈

יא.73) הלכה לעיל כמבואר גט, אינו 74)שאינו זה שאף
הגט  את פוסלים התנאים אלה וכל ה"ה, לעיל כמבואר גט,
שם. כמבואר התורף, לאחר בו נכתבו אם אפילו

אלא 75) פוסלים אינם והם הגט, מבטלים שאינם הכשרים,
ה"ד. לעיל כמבואר התורף, כתיבת קודם כשהזכירם

התורף,76) הוא הגט, עיקר שהרי א. פה, ודף ב. פד, גיטין
כריתות. זו ואין הגט בגוף זכות לו שנשארה בפסול, נכתב

הבאה.77) בהלכה כמבואר מפלוני", "חוץ של
התורף 78) לאחר זה תנאי התנה אבל לידה, נתינתו בשעת

כמבואר  כשר, גט זה הרי נתינה, בשעת הזכירו ולא בעלֿפה
ב. פד, בגיטין ומקורו ה"ה. לעיל
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.ÊÈÏ ¯Ó‡Â BzL‡Ï Ëb Ô˙pL È¯‰ ?„ˆÈkz‡ È¯‰ :d ≈«¬≈∆»«≈¿ƒ¿¿»«»¬≈«¿
Ì‡ ,ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓe ‰Êa ˙L¯‚Ó¿…∆∆»∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒƒ
˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ¯ÊÁÂ ‰pnÓ BÏË¿»ƒ∆»¿»«¿»»¿»«»¬≈«¿À∆∆

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰ :B‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ79ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆ƒ≈¬≈¿…∆∆¿≈
.Ba ‡ˆBik Ïk…«≈

את 79) הרי ויאמר: יחזור אלא ממנה יטלנו לא אם אבל
זכתה מותרת  שכבר הגט, להכשיר יועיל לא אדם, לכל

ומאחר  ה"א. פ"י לקמן כמבואר הכהונה, מן להפסל בגיטה
לה  ויתננו שיטלנו עד לתקנו יכול אינו אותו , קנתה שכבר
ודקדק  פד:). (גיטין ה"ט פ"א לעיל וראה כשרה. נתינה
התנאים  שבשאר ו, ס"ק קמז סי' לאהע"ז שמואל' ה'בית
הזכירם  אם ימיה, כל בשר תאכל שלא כגון הגט, המבטלים
שהרי  לכהונה, אותה פוסלים ואינם הואיל נתינה, בשעת
צורך  אין ה"א, פ"י לקמן וכמבואר התורה, מן בטל הגט
תנאו  שמבטל ויאמר יחזור אלא ממנה, זה גט וליטול לחזור
כאן, רבינו שדייק וזהו כג, הלכה לקמן כמבואר כשר, והגט

בלבד. "תנאיֿחוץ" אלא מנה ולא

.ÁÈÌÈ˙‡Ó BÏ ÔzzL È‡z ÏÚ BzL‡Ï Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈»«ƒ
¯ÊÁÂ ,ÊeÊ80ÌÈ„Ú ÈÙa ¯Á‡ È‡z ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â81 ¿»«¿ƒ¿»»∆»¿««≈ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈ¯·„ eÏha ‡Ï - ÌÈL ÈzL ÂÈ·‡ LnLzL∆¿«≈»ƒ¿≈»ƒ…ƒ¿¿»»
:dÏ ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
- ˙ˆ¯ ,˙LnLÓ - ˙ˆ¯ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈB¯Á‡‰83ÔzzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ . »«¬ƒƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈

BÏ ÔzzL ÌÈL ÈÙa ‰˙‰Â ¯ÊÁÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈ˙‡Ó ÏL È‡z‰ Ïha ¯·k - ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿»ƒ≈«¿«∆»«ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני שכבר אחרי
או  להוסיף יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט

מנת" "על התנה לא כי תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט שהגיע אע"פ הראשון התנאי נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי 83)גיטין העדים מן אחד כלומר,
מצטרפים  אינם השני, שבתנאי העדים מן ואחד הראשון,

זה. בגט תנאי שהיה בתנאו 84)להעיד נתכוין ודאי כאן
הם  אחד בענין שניהם שהרי הראשון, תנאו את לעקור השני

שם). (גיטין,

.ËÈ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰Ê ¯·„ ‰OÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»∆¿»¬≈∆
.‰OÚz ÔÓÊ ‰nk L¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ L¯ÙÓkƒ¿»≈∆»ƒ¿…≈≈«»¿««¬∆
ÈnÚ ÈOÚzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆«¬ƒƒƒ
˙Ó ÏÚ ,‡a‡ ˙‡ ÈLnLzL ˙Ó ÏÚ ,‰Î‡ÏÓ¿»»«¿»∆¿«¿ƒ∆«»«¿»
Ì‡ B‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰˙OÚ Ì‡ ;Èa ˙‡ È˜ÈzL∆»ƒƒ∆¿ƒƒ»¿»ƒ¿»»ƒ
„Á‡ ÌBÈ Ba ‰˜È‰L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰LnLƒ¿»∆»ƒ∆»∆≈ƒ»¿∆»
‰Úa¯‡ CB˙a ‡e‰Â ,Ba ˜BÈ Ôa‰L ÔÓf‰ CB˙a¿«¿«∆«≈≈¿¿«¿»»

L„Á ÌÈ¯OÚÂ85ÂÈ·‡ ˙Ó B‡ Ôa‰ ˙Ó .Ëb ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ…∆¬≈∆≈≈«≈≈»ƒ
Ë‚ BÈ‡ - LnLzL B‡ ˜ÈzL Ì„˜86. …∆∆»ƒ∆¿«≈≈≈

מאכלות 85) הל' וראה הכ"ו. פי"א לקמן כמבואר ללידתו,

ה"ה. פ"ג ואינה 86)אסורות התנאי, נתקיים לא שהרי
וראה  עה:), (גיטין ואניקהו הבן לי תן לומר: יכולה
זה  הרי שלדעתם הבן, מת דיבורֿהמתחיל שם ב'תוספות'
והרי  צרכו, כדי להרויח אלא לצערה זה נתכוין שלא גט,

לכך. הוצרך לא

.ÎÈLnLz B‡ Èa ˙‡ È˜ÈzL ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡»«»«¿»∆»ƒƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ
.L¯tL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È¯‰ - ÌÈL ÈzL È·‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ·‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÈLnLzL ÈBˆ¿̄ƒ∆¿«¿≈ƒ≈≈∆¬≈…ƒ¿«≈

È‡z‰87.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿«¿≈…«≈»∆

לא 87) והרי לצערה, זה נתכוין מסויים, זמן ופירש הואיל
ובר"ן). שם, (גיטין תנאו נתקיים ולא נצטערה

.‡ÎÓ ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙ ¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰˙ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ»¿»¿¿ƒ

BzÚcÓ88dÈ‡ - ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ«¿¬≈¿…∆∆¿««¿ƒ≈»
˙L¯‚Ó89Ïa˜Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â BÁ¯k ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈∆≈»«∆ƒ≈ƒ«¿»«¿»«
dÈ‡ - CÏ ÔÈÏeÁÓ Ô‰ È¯‰ :ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a dÏ»¿«¿ƒ¬≈≈¿ƒ»≈»

È‡z‰ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙L¯‚Ó92ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó . ¿…∆∆∆¬≈…«¬»«¿«≈¿¿ƒ
ÏÈ‡B‰ - ÌBÈ93‰˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ eÓÏLÂ94, ƒ¿»¿«¿ƒ¿…»¿»

.˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

i`pzd dyrp `l ixdy ,zyxebn dpi` jl oilegn od ixd"
."'ek

והוא  הגירושין, במעשה פוגע ואינו מחליש אינו התנאי
בראשית  מעשה עם הקב"ה שהתנה למה במהותו דומה
לאו  ואם מתקיימין, אתם התורה את מקבלים ישראל "אם
על  המדרש כמאמר ובוהו", לתוהו אתכם מחזיר אני
מתן־ ואחר יראה בתחילה ושקטה", יראה "ארץ הפסוק
את  לבטל אמנם יכול התנאי ששם וכשם שקטה, תורה
המעשה, עצם על נוסף עניין הוא אבל הבריאה, מעשה
הנ"ל  התנאי גם כך כלום, חסר אינו עצמו והמעשה
המעשה  יתבטל התנאי יתקיים לא שאם שאף בגירושין
את  המבטל שני דבר כמו זה הרי מכל־מקום מעיקרא,
כל  בשלימותו עומד כשלעצמו הגירושין ומעשה המעשה,

התנאי. נתמלא לא עוד
(47 dxrd 192 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

אומרים 89)בהסכמתו.88) ואין התנאי, נתקיים לא שהרי
עד:). (גיטין בלבד לזרזה אלא זה נתכוין לא

תצא.90) לא נשאת ואם תנשא, לא ולכתחילה מדבריהם.
הסוברת 91) דיעה לאותה לחוש יש איש אשת באיסור כי

ולפיכך  נתינה. אינה - כרחו בעל נתינה שם) (גיטין,
השניה  כדיעה לפסוק יש הדין מן אבל תינשא, לא לכתחילה
ולפיכך  נתינה, שמה בעלֿכרחו נתינה הסוברת: עה.) (שם
ה"ז. פי"ב, ויובל שמיטה הל' והשווה תצא, לא נשאת אם

אם 92) אבל עד:). (שם נצטערה ולא לצערה נתכוין שהרי
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.ÊÈÏ ¯Ó‡Â BzL‡Ï Ëb Ô˙pL È¯‰ ?„ˆÈkz‡ È¯‰ :d ≈«¬≈∆»«≈¿ƒ¿¿»«»¬≈«¿
Ì‡ ,ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓe ‰Êa ˙L¯‚Ó¿…∆∆»∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒƒ
˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ¯ÊÁÂ ‰pnÓ BÏË¿»ƒ∆»¿»«¿»»¿»«»¬≈«¿À∆∆

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰ :B‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ79ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆ƒ≈¬≈¿…∆∆¿≈
.Ba ‡ˆBik Ïk…«≈

את 79) הרי ויאמר: יחזור אלא ממנה יטלנו לא אם אבל
זכתה מותרת  שכבר הגט, להכשיר יועיל לא אדם, לכל

ומאחר  ה"א. פ"י לקמן כמבואר הכהונה, מן להפסל בגיטה
לה  ויתננו שיטלנו עד לתקנו יכול אינו אותו , קנתה שכבר
ודקדק  פד:). (גיטין ה"ט פ"א לעיל וראה כשרה. נתינה
התנאים  שבשאר ו, ס"ק קמז סי' לאהע"ז שמואל' ה'בית
הזכירם  אם ימיה, כל בשר תאכל שלא כגון הגט, המבטלים
שהרי  לכהונה, אותה פוסלים ואינם הואיל נתינה, בשעת
צורך  אין ה"א, פ"י לקמן וכמבואר התורה, מן בטל הגט
תנאו  שמבטל ויאמר יחזור אלא ממנה, זה גט וליטול לחזור
כאן, רבינו שדייק וזהו כג, הלכה לקמן כמבואר כשר, והגט

בלבד. "תנאיֿחוץ" אלא מנה ולא

.ÁÈÌÈ˙‡Ó BÏ ÔzzL È‡z ÏÚ BzL‡Ï Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈»«ƒ
¯ÊÁÂ ,ÊeÊ80ÌÈ„Ú ÈÙa ¯Á‡ È‡z ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â81 ¿»«¿ƒ¿»»∆»¿««≈ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈ¯·„ eÏha ‡Ï - ÌÈL ÈzL ÂÈ·‡ LnLzL∆¿«≈»ƒ¿≈»ƒ…ƒ¿¿»»
:dÏ ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
- ˙ˆ¯ ,˙LnLÓ - ˙ˆ¯ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈB¯Á‡‰83ÔzzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ . »«¬ƒƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈

BÏ ÔzzL ÌÈL ÈÙa ‰˙‰Â ¯ÊÁÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈ˙‡Ó ÏL È‡z‰ Ïha ¯·k - ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿»ƒ≈«¿«∆»«ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני שכבר אחרי
או  להוסיף יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט

מנת" "על התנה לא כי תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט שהגיע אע"פ הראשון התנאי נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי 83)גיטין העדים מן אחד כלומר,
מצטרפים  אינם השני, שבתנאי העדים מן ואחד הראשון,

זה. בגט תנאי שהיה בתנאו 84)להעיד נתכוין ודאי כאן
הם  אחד בענין שניהם שהרי הראשון, תנאו את לעקור השני

שם). (גיטין,

.ËÈ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰Ê ¯·„ ‰OÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»∆¿»¬≈∆
.‰OÚz ÔÓÊ ‰nk L¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ L¯ÙÓkƒ¿»≈∆»ƒ¿…≈≈«»¿««¬∆
ÈnÚ ÈOÚzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆«¬ƒƒƒ
˙Ó ÏÚ ,‡a‡ ˙‡ ÈLnLzL ˙Ó ÏÚ ,‰Î‡ÏÓ¿»»«¿»∆¿«¿ƒ∆«»«¿»
Ì‡ B‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰˙OÚ Ì‡ ;Èa ˙‡ È˜ÈzL∆»ƒƒ∆¿ƒƒ»¿»ƒ¿»»ƒ
„Á‡ ÌBÈ Ba ‰˜È‰L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰LnLƒ¿»∆»ƒ∆»∆≈ƒ»¿∆»
‰Úa¯‡ CB˙a ‡e‰Â ,Ba ˜BÈ Ôa‰L ÔÓf‰ CB˙a¿«¿«∆«≈≈¿¿«¿»»

L„Á ÌÈ¯OÚÂ85ÂÈ·‡ ˙Ó B‡ Ôa‰ ˙Ó .Ëb ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ…∆¬≈∆≈≈«≈≈»ƒ
Ë‚ BÈ‡ - LnLzL B‡ ˜ÈzL Ì„˜86. …∆∆»ƒ∆¿«≈≈≈

מאכלות 85) הל' וראה הכ"ו. פי"א לקמן כמבואר ללידתו,

ה"ה. פ"ג ואינה 86)אסורות התנאי, נתקיים לא שהרי
וראה  עה:), (גיטין ואניקהו הבן לי תן לומר: יכולה
זה  הרי שלדעתם הבן, מת דיבורֿהמתחיל שם ב'תוספות'
והרי  צרכו, כדי להרויח אלא לצערה זה נתכוין שלא גט,

לכך. הוצרך לא

.ÎÈLnLz B‡ Èa ˙‡ È˜ÈzL ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡»«»«¿»∆»ƒƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ
.L¯tL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È¯‰ - ÌÈL ÈzL È·‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ·‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÈLnLzL ÈBˆ¿̄ƒ∆¿«¿≈ƒ≈≈∆¬≈…ƒ¿«≈

È‡z‰87.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿«¿≈…«≈»∆

לא 87) והרי לצערה, זה נתכוין מסויים, זמן ופירש הואיל
ובר"ן). שם, (גיטין תנאו נתקיים ולא נצטערה

.‡ÎÓ ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙ ¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰˙ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ»¿»¿¿ƒ

BzÚcÓ88dÈ‡ - ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ«¿¬≈¿…∆∆¿««¿ƒ≈»
˙L¯‚Ó89Ïa˜Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â BÁ¯k ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈∆≈»«∆ƒ≈ƒ«¿»«¿»«
dÈ‡ - CÏ ÔÈÏeÁÓ Ô‰ È¯‰ :ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a dÏ»¿«¿ƒ¬≈≈¿ƒ»≈»

È‡z‰ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙L¯‚Ó92ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó . ¿…∆∆∆¬≈…«¬»«¿«≈¿¿ƒ
ÏÈ‡B‰ - ÌBÈ93‰˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ eÓÏLÂ94, ƒ¿»¿«¿ƒ¿…»¿»

.˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

i`pzd dyrp `l ixdy ,zyxebn dpi` jl oilegn od ixd"
."'ek

והוא  הגירושין, במעשה פוגע ואינו מחליש אינו התנאי
בראשית  מעשה עם הקב"ה שהתנה למה במהותו דומה
לאו  ואם מתקיימין, אתם התורה את מקבלים ישראל "אם
על  המדרש כמאמר ובוהו", לתוהו אתכם מחזיר אני
מתן־ ואחר יראה בתחילה ושקטה", יראה "ארץ הפסוק
את  לבטל אמנם יכול התנאי ששם וכשם שקטה, תורה
המעשה, עצם על נוסף עניין הוא אבל הבריאה, מעשה
הנ"ל  התנאי גם כך כלום, חסר אינו עצמו והמעשה
המעשה  יתבטל התנאי יתקיים לא שאם שאף בגירושין
את  המבטל שני דבר כמו זה הרי מכל־מקום מעיקרא,
כל  בשלימותו עומד כשלעצמו הגירושין ומעשה המעשה,

התנאי. נתמלא לא עוד
(47 dxrd 192 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

אומרים 89)בהסכמתו.88) ואין התנאי, נתקיים לא שהרי
עד:). (גיטין בלבד לזרזה אלא זה נתכוין לא

תצא.90) לא נשאת ואם תנשא, לא ולכתחילה מדבריהם.
הסוברת 91) דיעה לאותה לחוש יש איש אשת באיסור כי

ולפיכך  נתינה. אינה - כרחו בעל נתינה שם) (גיטין,
השניה  כדיעה לפסוק יש הדין מן אבל תינשא, לא לכתחילה
ולפיכך  נתינה, שמה בעלֿכרחו נתינה הסוברת: עה.) (שם
ה"ז. פי"ב, ויובל שמיטה הל' והשווה תצא, לא נשאת אם

אם 92) אבל עד:). (שם נצטערה ולא לצערה נתכוין שהרי
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הלכה  בסמוך כמבואר מגורשת, זה הרי לגמרי התנאי ביטל
(מגידֿמשנה). אינן.93)כג אלו תיבות התימנים, בכת"י

בהלכה 94) כמבואר ליתן, יכולה אינה וליורשיו בחייו,
הבאה.

.·ÎÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ
dÈ‡ - ÔzzL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÓÊ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿…»«¿«≈…∆∆ƒ≈≈»
ÔzzL ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡lL ,ÂÈL¯BÈÏ ÔzÏ ‰ÏBÎÈ¿»ƒ≈¿¿»∆…ƒ¿»»∆»∆»∆ƒ≈

BÏ95ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L ,Ëb‰ ÏË· ‡ÏÂ .96,CÎÈÙÏ . ¿…»≈«≈∆¬≈…»«¿«¿ƒ»
È¯‰ - ˙eÓiL Ì„˜ Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««≈ƒ¿«…∆∆»¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ97¯ÊÏ98ıÏÁzL „Ú99. …ƒ»≈¿»«∆«¬…

א.95) עד, התנאי 96)גיטין שיתקיים שאיֿאפשר אע"פ
הכסף  לנתינת זמן קבע ולא הואיל אולם הבעל, מת שהרי
זמן", לה ל"קבע בניגוד בפועל, יבוטל שהתנאי איֿאפשר
רבינו  ולמד בפועל. התנאי נתבטל בזמן נתנה לא אם שאז
זה  "הרי הי"א): פ"ט ולקמן עו: (גיטין שאמרו ממה זה דין
חודש, עשר שנים ועד מכאן באתי לא אם מעכשיו גיטך
לא  . . . שיבוא שאיֿאפשר אע"פ חודש. י"ב בתוך ומת
- התנאי" כשיתקיים חודש י"ב אחר עד יבם במקום תנשא
מגורשת  אינה להתבטל, לתנאי ואיֿאפשר שמת שאע"פ הרי
"כשיתקיים  חודש י"ב אחר עד יבם במקום גמורים גירושין

(מגידֿמשנה). בפועל" שהרי 97)התנאי דחוק, הלשון
לא  לפיכך שימות, קודם הגט ואבד הואיל הנותנת' 'היא
סי' (אהע"ז ה'טור' וגירסת שתחלוץ, עד יבם במקום תנשא
תינשא" ולא מספק מגורשת זו "הרי רבינו: בדברי קמג)
ליתא. "מספק" ותיבת תימן, בכת"י גוונא וכהאי

אח.98) הבעל התנאי 99)כשהניח נתקיים לא שהרי
"לא  שהרי יכולה, אינה ולהתייבם ליבום, היא זקוקה ועדיין
מתייבמת, ולא וחולצת מגורשת כספק היא והרי הגט", בטל

ה"ז. פ"ו וחליצה יבום הל' השווה

.‚ÎB‡ ÈBÏt ÈÏk ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,·‚ B‡ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ „·‡Â ,ÈBÏt „‚a∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆ƒ¿«
„Ú ,Ë‚ BÈ‡ - ÂÈÓ„a ÊeÊ ÛÏ‡ BÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿»∆∆¿»»≈≈«

BÓˆÚ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ ÔzzL100B‡ ,101„Ú ∆ƒ≈¿ƒ∆∆«¿«
È‡z‰ Ïh·iL102. ∆¿«≈«¿«

בהחזרת 100) לצערה אלא זה נתכוין שלא ב. עד, גיטין
סי' בשו"ע גם (הובאה שם הרא"ש ולדעת עצמו. הבגד
גט. זה הרי דמיו בקבלת מתרצה הבעל אם ס"ו), קמג,

אינה.101) זו תיבה (ר"מ), רומי שיאמר:102)בדפוס
וליטלו  לחזור צריך ואינו תנאי. שום בלא גיטך זה הרי

יז. הלכה לעיל בביאורנו כמבואר ממנה,

.„ÎÌ„˜ ¯Á‡ dLc˜Â È‡z ÏÚ ‰L¯b˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿»«¿«¿ƒ¿»«≈…∆
,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈¿À∆∆

Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â103‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈≈»¿ƒ»
da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈMÓ Ë‚104Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ≈ƒ∆¬≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ˙‡Oƒ»¿…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈¿ƒ»≈
ÈMÓ105e¯‡aL BÓk ,106. ƒ≈ƒ¿∆≈«¿

לא 103) עליה שהתנה כגון בפועל, התנאי ביטול ע"י
קצוב  זמן תוך זה דבר שתעשה או ועשאתו, זה דבר לעשות

לקיימו, בידה שעדיין תנאי אבל עשאתו. ולא הזמן ועבר
למפרע, מגורשת היא הרי התנאי תקיים ואם תלוי, הדבר

השני. קידושי בה תפסו היא 104)וממילא איש שאשת
שמותרת  ומובן איש. באשת תופסין קידושין ואין מראשון,
אשת  יאמרו שמא חוששים "ואין הראשון לבעלה לחזור
היה  תנאי יאמרו - נשאת שלא כיון גט, בלא יוצאה איש
ה"ו). פ"י לקמן רבינו (מדברי נתקיים" ולא בקידושין

גט,105) בלא יוצאה איש אשת יאמרו שלא מדבריהם,
לענין  ב פח, ביבמות כמבואר שניהם, על נאסרה וממילא
הש"ס  משוה ב צא, ושם ונשאת, בעלך מת לה שאמרו אשה
השווה  ונשאת", בעלה "מת לדין בטל", בגט "נשאת דין

ה"ד. פ"י יג.106)לקמן הלכה לעיל

ה'תשפ"א  אדר כ"ב ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע,1) שכיב גט בגירושין, תנאי דיני המשך רבינו בו ביאר

שליחות. בגט, העדים חתימת

.‡Úe·˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰2BÊ È¯‰ - «¿»≈∆ƒ¿¿««¿«»«¬≈
È‡˙Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰Â .Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiLk ˙L¯‚Ó¿…∆∆¿∆«ƒ««¿«∆»««¬≈∆∆ƒ¿«
ÚÈbiLk ˙L¯b˙Ó ‡È‰L - È‡˙Ï ‰ÓBc .È‡z BÈ‡Â¿≈¿«∆ƒ¿«∆ƒƒ¿»∆∆¿∆«ƒ«
È¯‰ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L - È‡z BÈ‡Â ;Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»«¿≈¿«∆«¿»≈«¿«¬≈

L¯‚3ÔÓf‰ B˙B‡ ÚÈbiL „Ú L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,4. ≈≈¿∆¬«ƒ…≈≈«∆«ƒ««¿«
B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ,CÎÈÙÏ5‰ÊÂ , ¿ƒ»«¿»≈«¿«»ƒƒ¿…¿»¿∆

B¯·c ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡6ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏ ‡ÏÂ , ≈»ƒƒ¿…¿»¿…ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ
e¯‡aL7. ∆≈«¿

שלשים 2) לאחר אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה לה: שאמר
שאינם 3)יום. אלא גירושין, בתורת לידה גט שהגיע

התנאי. שיתקיים עד לידה 4)נגמרים גט הגיע שלא
כהגדרת  שקבע, הזמן עד פקדון בתורת אלא גירושין בתורת

ה"ה. בסמוך קיים 5)רבינו הגירושין ומעשה הואיל
עד  לבטלו, יכול בלבד דיבור שהוא התנאי אין בפועל,
אין  כי כחוק, התנאי משפטי בכל וממולא כפול שיהיה

מעשה. מבטל על 6)דיבור דיבור אלא כאן ואין הואיל
התנאי  דבר שיהא הוא בדין לחול, העתידים גירושין
דיבור. מבטל דיבור כי כפול, שאינו אףֿעלֿפי מבטלו,
מודים, "הכל ה"ג: פ"ג קידושין ב'ירושלמי' הדברים ומקור
ירדו  מקודשת), (תהיי גשמים שירדו לאחר אמר: שאם
שלא  ואע"פ מקודשת", אינה לאו ואם מקודשת, גשמים
לאחר  מגורשת את הרי לה: אמר אם והואֿהדין תנאו. כפל

ה"אֿב.7)זמן. פ"ו אישות הל' לעיל

.·‡ÏÂ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈¿…
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡ Ba ÈL¯b˙zƒ¿»¿ƒ∆»¿««¿ƒ≈»¿…∆∆

ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡8„·‡ B‡ ∆»¿««¿ƒ¿ƒ≈«««»«
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌÈLÏL CB˙a Û¯O B‡ Ëb‰9. «≈ƒ¿«¿¿ƒ≈»¿…∆∆

חמה 8) לכשתצא גיטך זה עו:): (גיטין שאמרו כמו
מיתה. לאחר גט שאין גט, אינו בלילה, ומת מנרתיקה

שיהיה 9) צריך יום, שלשים לאחר אלא חל הגט ואין הואיל
א. עד, גיטין והשווה זמן. באותו קיים
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.‚ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa ezÁÈp‰Â ‰ÎÏ‰10B‡ ·‚Â , »¿»¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ¿«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÌMÓ „·‡11,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - »«ƒ»¿««¿ƒ¬≈¿…∆∆

‰„ÁÈÂ Ba ˙L¯b˙nL ÌBia Ìi˜ Ëb‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿»»«≈«»«∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¬»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ BÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡13˙eL¯ ÈcvL , ¿»∆≈¿»«ƒ∆ƒ≈¿

ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÔÈ‡ ÌÈa¯‰14. »«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

ולהתחכך 10) שם לעבור אדם בני דרך שאין לכתלים, סמוך
וברש"י). פו: (כתובות סי'11)בכתלים (אהע"ז ה'טור'

יום, ל' בסוף הרבים רשות בצדי הגט "הניחה הביא: קמו)
יום". ל' לאחר משם קבעה.12)ונגנב הקצתה,

והריהו 13) המקנה, מידי חפץ בו לקנות הוא ראוי זה ומקום
בר  מונח לקנין 14)שותה.כאילו הראוי מקום שאינה

הגט  אפילו ולפיכך ה"ה. פ"ב מכירה בהל' כמבואר משיכה,
אינו  שהרי מגורשת, אינה - בו שמתגרשת ביום קיים

ה"ט. מכירה מהל' בפ"ב וראה שם). (כתובות, ברשותה

.„L¯‚Ó ÔÈ„k BÈc - ‰OÚÓa ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡««¿«≈«¿∆»«»ƒ»¬≈∆ƒ≈
BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL „Ú Ba ÈL¯b˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL ¯Á‡ ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L¯‚ ‡Ï È¯‰L .e¯‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

L¯b˙z Ck ¯Á‡Â CÎÂ Ck ˙iOÚa15. «¬ƒ«»»»¿««»ƒ¿»≈

"לאחר 15) ה"ג): פ"ג (קידושין הנ"ל ה'ירושלמי' כדברי
ואם  מקודשת, גשמים ירדו - מקודשת) (תהיי גשמים שירדו

תנאו. לכפול צריך שאינו הרי מקודשת". אינה לאו

.‰ÔÓÊ Ú·wL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L¯‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLe¯bÏ- È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLe¯b ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰L¯b˙ - È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
¯ÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,d˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL ¯Á‡ d˙eL¯a B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‰lÁz d„ÈÏ ÚÈb‰ È¯‰L∆¬≈ƒƒ«¿»»¿ƒ»¿«≈ƒ¿ƒƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‡ˆz ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜16. …∆∆ƒ¿«≈«¿«…≈≈¿∆≈«¿
ÚÈb‰ ‡Ï - ‰OÚÓa B‡ ÔÓÊa ÔÈLe¯‚ ‰ÏBz‰ Ï·‡¬»«∆≈ƒƒ¿«¿«¬∆…ƒƒ«
„Ú ÔB„wt ˙¯B˙a ‡l‡ ,ÔÈLe¯b ˙¯B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eL¯a Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk17B‡ , ¿∆ƒƒ««¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»
Ba B˙B‡ ‰„ÁiL ÌB˜na ‰È‰iL B‡ ,epÏh˙Â ¯ÊÁz«¬…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«»∆ƒ¬»

d˙eL¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡18Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk , ««ƒ∆≈¿»¿∆≈«¿¿««»
B‡ Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba L¯b˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«
‡ˆz - ÔÈLe¯b‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLe¯b20. »≈≈ƒ

שם.16) בביאורנו וראה ה"א. פ"ח, נחשבת 17)לעיל ואז
הזמן. הגעת לאחר עכשיו נתקיימה כאילו הקודמת הנתינה

ועדיין 18) הרבים, כרשות שאינם הרבים, רשות בצדי כגון
ברשות  להניחתו בניגוד הקודמת, מרשותה הגט יצא לא

ופסקה  מרשותה, בה יוצא שלה גמור ממון שאפילו הרבים,
לא  - בידה" "ונתן אמרה: והתורה הקודמת, נתינתו ממילא

הי"ב. פ"א לעיל כמבואר מעצמה, היא בדפוס 19)שתקח
ה"ז  אישות מהל' בפ"ד וראה זו. תיבה חסרה וויניציאה,

מג. הי"א,20)והערה פ"ז אישות הל' לעיל השווה
גירושין, לענין רבינו למד ומשם ב. נט, בקידושין שמקורו

כמבואר לזה, זה הושוו א.ששניהם ה, בקידושין

.ÂÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ „Èa Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿«ƒ¿¿»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó21‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó z‡ ÔÈ‡ B‡ »«ƒ≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆

ÏÏk L¯‚ ‡Ï22ÈeÏz ‡ÏÂ È‡z ÏÚ ‡Ï ,Ëb Ô‡k ÔÈ‡Â , …≈≈¿»¿≈»≈…«¿«¿…»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚÓa¿«¬∆¿≈…«≈»∆

גיטך.21) זה הרי לה: אמר אם 22)ולא שמשמעו אע"פ
(ראה  הן" שומע אתה לאו ש"מכלל מגורשת, תהיה תתן
מגורשת" את "הרי בפירוש אמר שלא כל - א) לו, שבועות
אמרו  וכן איש, אשת איסור חומר משום מגורשת, אינה -
לרבי  אית מקום "בכל ה"ג): פ"ג, (קידושין ב'ירושלמי'
חומר  . . . ליה לית וכאן הן, שומע אתה לאו ממשמע מאיר

בעריות". הוא

.Ê‡lL B‡z ÔÈÚ ‰È‰ÈÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ï ‰ˆB¯‰»∆¿»≈«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»∆…
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú L¯b˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe·˜ ÔÓÊa B˙‡È·a È‡z‰ ƒ¿¿«¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ»ƒ¿«»«
È˙‡a ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?„ˆÈk .B˙ÎÈÏ‰a«¬ƒ»≈«¿∆…«»ƒ…»ƒ

Ô‡kÓ25È˙‡a Ì‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¬≈∆≈¿ƒ»ƒ
Ë‚ ‰È‰È ‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a26Ëb‰ Ô˙BÂ ; ¿¿ƒ…ƒ¿∆≈¿≈«≈

Èa‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡È B‡ .d„ ¿»»…«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÊ ‰È„ÓÏ ‡B·‡27‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈…«≈

‰Êa28. »∆

שיצטרך 23) זמן" לאחר "המגרש דין לו שיהיה רוצה ואינו
ה"ה. לעיל כמבואר הזמן, כשיגיע ברשותה הגט להיות

"ויתנה".24) התימנים: מעכשיו.25)ובכת"י =
קיים,26) תנאו אין יכפלנו לא שאם תנאו, לכפול צריך כאן

יום, שלשים בתוך יבוא אם אפילו מגורשת היא והרי
והי"ג. ה"ה אישות מהל' פ"ו לעיל אינו 27)כמבואר כאן

ובביאורנו). הי"ז (שם, לעיל כמבואר תנאו, לכפול צריך
א.28) עז, גיטין

.ÁÌÈLÏL „Ú ‡a ‡Ï Ì‡ Ë‚ ‰È‰iL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿∆≈ƒ…»«¿ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a C¯ca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ¯‰ B·kÚ B‡ ‰ÏÁÂ¿»»ƒ¿»»¿…»«««¿ƒ

Ë‚ ‰Ê È¯‰29.Òe‡ È‡ È¯‰ :ÁÂBˆÂ „ÓBÚ elÙ‡ . ¬≈∆≈¬ƒ≈¿≈«¬≈¬ƒ»
ÔÈhÈba Ò‡ ÔÈ‡L30ÔÈ‡L BzÚ„ ‰lbL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆≈…∆«ƒƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿∆≈

L¯‚Ï BBˆ¯31. ¿¿»≈

בא.29) לא (כתובות 30)שהרי גט לבטל אונס טענת אין
ולא  יאנס לא שלפעמים צנועות, נשים משום והטעם, ב:)
לא  ולפיכך נאנס שמא תחשוש והיא גט), זה (והרי יבוא

(שם). עגונה ותשב מלהנשא ותדאג גילוי 31)בא, אין
ודעת  הכ"ה. פ"ו לעיל כמבואר בגיטין, מועיל דעת
באונס  אלא אמורים הדברים שאין א ג, בכתובות ה'תוספות'
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.‚ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa ezÁÈp‰Â ‰ÎÏ‰10B‡ ·‚Â , »¿»¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ¿«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÌMÓ „·‡11,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - »«ƒ»¿««¿ƒ¬≈¿…∆∆

‰„ÁÈÂ Ba ˙L¯b˙nL ÌBia Ìi˜ Ëb‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿»»«≈«»«∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¬»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ BÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡13˙eL¯ ÈcvL , ¿»∆≈¿»«ƒ∆ƒ≈¿

ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÔÈ‡ ÌÈa¯‰14. »«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

ולהתחכך 10) שם לעבור אדם בני דרך שאין לכתלים, סמוך
וברש"י). פו: (כתובות סי'11)בכתלים (אהע"ז ה'טור'

יום, ל' בסוף הרבים רשות בצדי הגט "הניחה הביא: קמו)
יום". ל' לאחר משם קבעה.12)ונגנב הקצתה,

והריהו 13) המקנה, מידי חפץ בו לקנות הוא ראוי זה ומקום
בר  מונח לקנין 14)שותה.כאילו הראוי מקום שאינה

הגט  אפילו ולפיכך ה"ה. פ"ב מכירה בהל' כמבואר משיכה,
אינו  שהרי מגורשת, אינה - בו שמתגרשת ביום קיים

ה"ט. מכירה מהל' בפ"ב וראה שם). (כתובות, ברשותה

.„L¯‚Ó ÔÈ„k BÈc - ‰OÚÓa ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡««¿«≈«¿∆»«»ƒ»¬≈∆ƒ≈
BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL „Ú Ba ÈL¯b˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL ¯Á‡ ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L¯‚ ‡Ï È¯‰L .e¯‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

L¯b˙z Ck ¯Á‡Â CÎÂ Ck ˙iOÚa15. «¬ƒ«»»»¿««»ƒ¿»≈

"לאחר 15) ה"ג): פ"ג (קידושין הנ"ל ה'ירושלמי' כדברי
ואם  מקודשת, גשמים ירדו - מקודשת) (תהיי גשמים שירדו

תנאו. לכפול צריך שאינו הרי מקודשת". אינה לאו

.‰ÔÓÊ Ú·wL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L¯‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLe¯bÏ- È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLe¯b ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰L¯b˙ - È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
¯ÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,d˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL ¯Á‡ d˙eL¯a B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‰lÁz d„ÈÏ ÚÈb‰ È¯‰L∆¬≈ƒƒ«¿»»¿ƒ»¿«≈ƒ¿ƒƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‡ˆz ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜16. …∆∆ƒ¿«≈«¿«…≈≈¿∆≈«¿
ÚÈb‰ ‡Ï - ‰OÚÓa B‡ ÔÓÊa ÔÈLe¯‚ ‰ÏBz‰ Ï·‡¬»«∆≈ƒƒ¿«¿«¬∆…ƒƒ«
„Ú ÔB„wt ˙¯B˙a ‡l‡ ,ÔÈLe¯b ˙¯B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eL¯a Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk17B‡ , ¿∆ƒƒ««¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»
Ba B˙B‡ ‰„ÁiL ÌB˜na ‰È‰iL B‡ ,epÏh˙Â ¯ÊÁz«¬…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«»∆ƒ¬»

d˙eL¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡18Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk , ««ƒ∆≈¿»¿∆≈«¿¿««»
B‡ Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba L¯b˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«
‡ˆz - ÔÈLe¯b‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLe¯b20. »≈≈ƒ

שם.16) בביאורנו וראה ה"א. פ"ח, נחשבת 17)לעיל ואז
הזמן. הגעת לאחר עכשיו נתקיימה כאילו הקודמת הנתינה

ועדיין 18) הרבים, כרשות שאינם הרבים, רשות בצדי כגון
ברשות  להניחתו בניגוד הקודמת, מרשותה הגט יצא לא

ופסקה  מרשותה, בה יוצא שלה גמור ממון שאפילו הרבים,
לא  - בידה" "ונתן אמרה: והתורה הקודמת, נתינתו ממילא

הי"ב. פ"א לעיל כמבואר מעצמה, היא בדפוס 19)שתקח
ה"ז  אישות מהל' בפ"ד וראה זו. תיבה חסרה וויניציאה,

מג. הי"א,20)והערה פ"ז אישות הל' לעיל השווה
גירושין, לענין רבינו למד ומשם ב. נט, בקידושין שמקורו

כמבואר לזה, זה הושוו א.ששניהם ה, בקידושין

.ÂÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ „Èa Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿«ƒ¿¿»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó21‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó z‡ ÔÈ‡ B‡ »«ƒ≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆

ÏÏk L¯‚ ‡Ï22ÈeÏz ‡ÏÂ È‡z ÏÚ ‡Ï ,Ëb Ô‡k ÔÈ‡Â , …≈≈¿»¿≈»≈…«¿«¿…»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚÓa¿«¬∆¿≈…«≈»∆

גיטך.21) זה הרי לה: אמר אם 22)ולא שמשמעו אע"פ
(ראה  הן" שומע אתה לאו ש"מכלל מגורשת, תהיה תתן
מגורשת" את "הרי בפירוש אמר שלא כל - א) לו, שבועות
אמרו  וכן איש, אשת איסור חומר משום מגורשת, אינה -
לרבי  אית מקום "בכל ה"ג): פ"ג, (קידושין ב'ירושלמי'
חומר  . . . ליה לית וכאן הן, שומע אתה לאו ממשמע מאיר

בעריות". הוא

.Ê‡lL B‡z ÔÈÚ ‰È‰ÈÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ï ‰ˆB¯‰»∆¿»≈«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»∆…
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú L¯b˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe·˜ ÔÓÊa B˙‡È·a È‡z‰ ƒ¿¿«¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ»ƒ¿«»«
È˙‡a ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?„ˆÈk .B˙ÎÈÏ‰a«¬ƒ»≈«¿∆…«»ƒ…»ƒ

Ô‡kÓ25È˙‡a Ì‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¬≈∆≈¿ƒ»ƒ
Ë‚ ‰È‰È ‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a26Ëb‰ Ô˙BÂ ; ¿¿ƒ…ƒ¿∆≈¿≈«≈

Èa‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡È B‡ .d„ ¿»»…«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÊ ‰È„ÓÏ ‡B·‡27‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈…«≈

‰Êa28. »∆

שיצטרך 23) זמן" לאחר "המגרש דין לו שיהיה רוצה ואינו
ה"ה. לעיל כמבואר הזמן, כשיגיע ברשותה הגט להיות

"ויתנה".24) התימנים: מעכשיו.25)ובכת"י =
קיים,26) תנאו אין יכפלנו לא שאם תנאו, לכפול צריך כאן

יום, שלשים בתוך יבוא אם אפילו מגורשת היא והרי
והי"ג. ה"ה אישות מהל' פ"ו לעיל אינו 27)כמבואר כאן

ובביאורנו). הי"ז (שם, לעיל כמבואר תנאו, לכפול צריך
א.28) עז, גיטין

.ÁÌÈLÏL „Ú ‡a ‡Ï Ì‡ Ë‚ ‰È‰iL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿∆≈ƒ…»«¿ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a C¯ca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ¯‰ B·kÚ B‡ ‰ÏÁÂ¿»»ƒ¿»»¿…»«««¿ƒ

Ë‚ ‰Ê È¯‰29.Òe‡ È‡ È¯‰ :ÁÂBˆÂ „ÓBÚ elÙ‡ . ¬≈∆≈¬ƒ≈¿≈«¬≈¬ƒ»
ÔÈhÈba Ò‡ ÔÈ‡L30ÔÈ‡L BzÚ„ ‰lbL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆≈…∆«ƒƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿∆≈

L¯‚Ï BBˆ¯31. ¿¿»≈

בא.29) לא (כתובות 30)שהרי גט לבטל אונס טענת אין
ולא  יאנס לא שלפעמים צנועות, נשים משום והטעם, ב:)
לא  ולפיכך נאנס שמא תחשוש והיא גט), זה (והרי יבוא

(שם). עגונה ותשב מלהנשא ותדאג גילוי 31)בא, אין
ודעת  הכ"ה. פ"ו לעיל כמבואר בגיטין, מועיל דעת
באונס  אלא אמורים הדברים שאין א ג, בכתובות ה'תוספות'
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חולי, כגון במקצת, המצוי אונס או נהר, עכבו כגון המצוי,
יאנס  שאם בפירוש, ולהתנות דעתו על להעלות לו שהיה

א  הגט. עליו יתבטל נפל כגון כלל, מצוי שאינו אונס בל
מכירה  ובהל' בטל. והגט בגיטין אונס טענת יש בזה הבית,
עמו  והתנה לחבירו, קרקע "המוכר רבינו: כותב ה"ה, פי"ט
לשלם, חייב (המוכר) יהיה זה בקרקע שיוולד אונס שכל
אם  אבל לשלם, חייב - המוכר מחמת וגזלה גוי בא אפילו
זועה  שבאה או . . . אותה משקה שהיה הנהר נפסק
ולא  הוא מצוי שאינו שאונס פטור, . . . אותה והשחיתה
אונס  וכל שהתנה, בעת הפלא זה דבר המוכר לב על עלה
אם  שאפילו הרי, הזה". התנאי בכלל אינו - מצוי שאינו
מצוי  שאינו אונס אין אונס, כל עליו לקבל בפירוש התנה
האונס  דבר הזכיר שלא בגיטין לתנאי קלֿוחומר בכלל,

(מגידֿמשנה). אנסו מחמת בטל שהגט בתנאו,

.Ë‰Èt „‚pÓ ¯·ÚiLk L¯b˙zL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿»≈¿∆«¬…ƒ∆∆»∆»
ÌBÈ ÌÈLÏL32‡·Â CÏB‰ ‡·Â CÏB‰ ‰È‰Â ,33‡ÏÂ ¿ƒ¿»»≈»»≈»»¿…

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÈÂ CÏiLk - dnÚ „ÁÈ˙34‰È‰z ƒ¿«≈ƒ»¿∆≈≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ‡·Â CÏB‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿««ƒ∆»»≈»»¿¿ƒ

ÌBÈ35¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ ,dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,36. ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆≈»≈
¯Ó‡Â ‰˙‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37‡È‰ È¯‰ : «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿»«¬≈ƒ

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈzÒit ‡lL ¯ÓBÏ ÈÏÚ ˙Ó‡∆¡∆∆»««∆…ƒ«¿ƒ»¬»ƒ…
,‡·e CÏB‰ ‰È‰Lk dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - dÈÓ‡‰∆¡ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»¿∆»»≈»

BÏ ‰ÏÁÓe38Ëb‰ Ïh·e ¯ÊÁÂ ,39ÈtÓe .dÒitLk »¬»¿»«ƒ≈«≈¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏeÒt Ëb‰ ‰È‰È ‰Ê LLÁ40ÔÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ¬«∆ƒ¿∆«≈»««¿ƒ¿≈

,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈»ƒ»¬≈∆ƒ≈¿««¿≈»»…∆
dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ ‰È‰Â41„Ú , ¿»»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»«
.ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

כשאמר 32) והמדובר פניה. יראה ולא יום שלשים שישהה
עלֿמנת  ממני מגורשת את "הרי מנת": "על בלשון לה
לח. הערה להלן וראה יום", שלשים פניך מנגד שאעבור

אותה.33) כיון 35)רצופים.34)וראה גיטו, לנתינת
- אותה ראה שלא רצופים יום שלשים אחרֿכך שעברו

תנאו. בגט 36)נתקיים לגרשה אסור עמה, נתייחד אילו כי
ה"ה. פ"ג, לעיל כמבואר לבנה, קודם גיטה יאמרו שמא זה,

עדים.37) לפני הנתינה, לא 38)בשעת (שאם תנאו את
לטובתה  עיקרו שכל תתגרש). - יום שלשים פניה יראה
ומכיון  ממנה, יתרחק ולא אצלה שיהיה שרוצה ולהנאתה,
יום, שלשים פניה יראה לא אם אף - תנאו על  לו שמוחלת
בא, אינו אם לה איכפת שלא כיון התנאי, קיום זה אין

ה"י. להלן וראה ידה. על מתבטל שהגט שאף39ֿ)ונמצא
לעיל  נתבאר וכבר מנת', 'על או מעכשיו, לה: שאמר עלֿפי
בכל  - לבטלו יכול אינו לידה הגט שמשהגיע ה"א, פ"ח
הוא  הרי - התנאי שנתקיים לפני בטלוהו שניהם אם זאת
עו.) (גיטין במשנה מגירסתו זה דין לרבינו לו ויצא מבוטל.
שם  זה על ואמרו וכו'", פניך מכנגד שאעבור "עלֿמנת
לא  שאם הרי - באתי", שלא עלי נאמנת "באומר בגמרא:
"על  לה כשאמר אפילו הגט, לביטול מקום יש האמינה,

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה מדין 40)מנת" כי מדבריהם,

פייסה. שמא לחוש ואין חזקתו, על דבר העמד תורה
עו:).41) (שם בעיר עמה הוא שהרי הגט, וביטל

.ÈdBˆ¯a ÔÈÈeÏz Ô‰L ÔÈ‡z‰ Ïk ÔÎÂ42˙ˆ¯ Ì‡Â , ¿≈»«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ»»
dÏÚ·Ï Ô˙B‡ ‰ÏÁÓe43dÏ ÔÈLLBÁ - Ëb‰ ÏËa »¬»»¿«¿»»≈«≈¿ƒ»

Òit ‡nL44ÌÈ¯·c ‰na .ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL „Ú , ∆»ƒ≈«∆…«∆¡∆∆»««∆¿»ƒ
Òb BalL ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa ?ÌÈ¯eÓ‡45;da ¬ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ∆ƒ«»

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa Ï·‡¬»¿ƒ¿»∆∆ƒ»≈ƒ≈¿ƒ»∆»
Òit46. ƒ≈

להנאתי,43)ולהנאתה.42) אלא אמרתי כלום כאומרת:
שם). (ר"ן אתגרש שלא הנאתי בתנאי 44)זוהי זה וכל

(לכשיתקיים  הגט נתינת משעת מגורשת שהיא מנת" "על
בתנאי  אבל הסכמתה, בלא לבטלו יכול אינו לפיכך התנאי),
יכול  - התנאי כשיתקיים אלא מתגרשת שאינה יהיה" "אם
לעיל  כמבואר במחילתה, צורך ואין הגט לבטל בעצמו הוא
זמן  כל מנת" "על בתנאי אפילו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"ח
במחילתה, צורך ואין הגט לבטל יכול התנאי, נתקיים שלא
שאם  היא, מה זו מחילה יודע איני ראשי, "חיי צווח: והוא
זמן  כל שבידה הגט לבטל יכול לגרשה, שלא עמה נתפייס

התנאי". נתקיים ואינו 45)שלא אליה, ומקורב רגיל
בפניה. שם:46)מתבייש מפרש ורש"י ב. כט, גיטין

לקמן  והשווה לפייסה". ומחזר עליו חביבה "בנשואה,
מא. הלכה

.‡ÈÔ‡kÓ È˙‡a ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰47„ÚÂ ¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ…»ƒƒ»¿«
,‡a ¯˙qa ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆≈¿ƒ∆»«≈∆»

Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L‰Úˆa ‡B·48ÔÓf‰ Ìz Ì‡Â . ∆≈∆∆¿≈»»»¿ƒ¿»¿ƒ««¿«
ÌÈL CB˙a ˙Ó .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ Ú·wL∆»«¿…»¬≈¿…∆∆≈¿¿≈
‡È‰ È¯‰Â ‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ¯OÚ»»…∆««ƒ∆ƒ∆¿»∆»«¬≈ƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ „Ú Ì·È ÌB˜Óa ‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó¿…∆∆…ƒ»≈ƒ¿»»«««¿≈»»

È‡z‰ Ìi˜˙iLk L„Á49. …∆¿∆ƒ¿«≈«¿«

בזה.48)מהיום.47) המקילה השניה  וכלשון ב. עו, שם
כמבואר  מדבריהם, אלא אינו הזה החשש וכל הואיל

המקיל. אחרי הלך - ס הלכה לעיל בפועל,49)בביאורנו
מגורשת  היא ואז הכ"ב. פ"ח לעיל בביאורנו כמבואר
בתוך  להנשא תרצה אם אבל ליבום, זקוקה ואינה למפרע

שם). (גיטין, מיבמה לחלוץ תצטרך - חודש י"ב

.·ÈÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L ‡È¯a50‰ÏBÁ B‡ , »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ∆
¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ≈…ƒ∆…»«

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï - 'ÈzÓ Ì‡' ˙eÚÓLnL .ÌeÏk51, ¿∆«¿»ƒ«ƒ¿««ƒ»
‰zÚÓ BÚÓLÓe52È¯‰ - 'ÈzÓ Ì‡' ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿»≈«»¿ƒ»ƒ»«ƒ«ƒ¬≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,'È˙BÓ ¯Á‡Ï' ¯ÓB‡k ‰Ê53. ∆¿≈¿««ƒ¿≈≈¿««ƒ»

יבם.50) לפני ליפול תצטרך אז.51)ולא יחול שהגט
למפרע.52) הגט יחול שאמות, זה תנאי יתקיים אם
בעלה 53) בנכסי האלמנה זכויות וכל ליבום. היא וזקוקה

יוסי  כרבי שהלכה הראב"ד ודעת עב.). (שם בה נוהגות
עליו". מוכיח שטר של "זמנו קלו.): (בבאֿבתרא האומר
אמר  כאילו זה הרי נתינתו, יום תאריך כתוב שבגט ומאחר
כמבואר  כשימות, מגורשת שהיא מתי, אם מהיום גיטך זה

הט"ו. זכיה מהל' בפי"ב וראה הבאה. בהלכה
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.‚ÈB‡ ,ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ˙eÓiLÎe ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó≈«ƒ«ƒ¬≈∆≈¿∆»ƒ¿∆

˙L¯‚Ó54. ¿…∆∆

ב'הגהות 54) דבריו (הובאו רבינוֿתם וכתב (שם). למפרע
משיאמר  "מעכשיו" שיאמר: טוב שיותר מיימוניות')
יש  - יום באותו ומת "מהיום" אמר שאם "מהיום",
לאחר  גט ואין מת וכבר התכוין היום מסוף שמא להסתפק,
היום  בסוף ומת "מהיום" אמר אפילו הרמב"ן ולדעת מיתה.

מגורשת. זו הרי -

.„È¯Á‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««
È˙˙ÈÓ55¯Á‡ ‡nL ;˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙Óe , ƒ»ƒ≈¬≈»≈¿…∆∆∆»««

‰ÎÓÒÂ ÂÈLÎÚÓ ÔBLlÓ Ba ¯ÊÁ ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L∆»«≈«¿»»«ƒ¿≈«¿»¿»¿»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÏÚ BzÚ„56. «¿«¿««ƒ»¿≈≈¿««ƒ»

או 55) מיתתי" לאחר מעכשיו גיטך זה "הרי אמר כלומר:
מיתתי". לאחר מהיום גיטך זה "הרי ולפיכך 56)אמר

מגורשת  היא שמא מתייבמת, ולא גט), אינו (שמא חולצת
מנכסי  ניזונת שאינה ומובן (שם). ליבם אסורה אחיו וגרושת
כמבואר  מספק", היורש מיד מוציאים "שאין המת בעלה

הכ"ה. אישות מהל' פי"ח לעיל

.ÂË˙Óe ,d˜Èz¯pÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ Á¯ÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ Á¯ÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰Á¯Ê Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰Á¯Ê ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L61¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא
ברש"י  ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק מן
מיתה. לאחר גט ואין מקודם מת והרי פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי
למפרע. וזהרורי 60)מגורשת מעונן, יום מחר שיהיה

ייראו. לא "אם 61)השמש בלשון: המנוסח תנאי שכל
התנאי, לכשיתקיים אלא חל הגט אין יהיה" לא ואם יהיה

ה"א. פ"ח לעיל א.62)כמבואר עז, גיטין

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL63L¯‚Â BzL‡Ï Ëb ·˙kL64- „ÓÚÂ ¿ƒ¿«∆»«≈¿ƒ¿¿≈≈¿»«
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡65B˙zÓk Bhb ÔÈ‡L ,66Ì‡L . ≈»«¬…∆≈ƒ¿«¿»∆ƒ

L¯‚È ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Bhb :e¯Ó‡È ,Ba ¯ÊÁÈ ¯Ó‡z67, …««¬……¿ƒ¿««ƒ»¿»≈
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡L B˙zÓ BÓk68. ¿«¿»∆≈»»∆»¿««ƒ»

נופל 63) והריהו בשוק רגליו על להלך יכול שאינו "חולה
בפ"ח  רבינו (מלשון מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה, על

ה"ב). ומתנה זכיה מיתתו 64)מהל' דבר הזכיר ולא סתם,
אם 65)במסירתו. אלא לגרשה גמרתי לא לומר מגיטו,

אני. חי והרי יבום), מזיקת (לפטרה כתב 66)אמות שאם
לתת  נתכוין שלא בו, חוזר - מחליו ועמד סתם נכסיו כל
מחמת  מצוה שהוא פירש לא ואפילו מותו, לאחר אלא כלום

ב. קנא, בבבאֿבתרא כמבואר ימות 67)מיתה, אם שהרי
זה  בפירוש: יאמר אם אפילו להכשיר ויבואו גט, זה הרי

שכיב  בגט מגורשת שלפיכך ידעו לא והם מותי, לאחר גיטך
לגרשה  שדעתו מותו), דבר הזכיר (לא סתם כשנתן מרע
(גיטין  הי"ג לעיל המבואר כדין שימות, עלֿמנת מעכשיו

וברש"י). מתנתו 68)עג. שתועיל היא, חכמים תקנת
שלא  כדי וכמסורים, ככתובים יהיו ודבריו מיתה, לאחר
(רשב"ם  קיימים דבריו שאין כשידע עליו, דעתו תיטרף

קמז:). שם, רבא דברי ע"פ קלג. בבאֿבתרא

.ÊÈÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈≈«ƒ«ƒ≈√ƒ∆¿»«
‰Êa ‡ˆBiÎÂ È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆

Ë‚ BÈ‡ - ˙Óe69. ≈≈≈

שם 69) ו'ירושלמי' עג. (גיטין זה חולי מחמת מת לא שהרי
ה"ד). פ"ז

.ÁÈÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ „ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ…«¬…≈√ƒ∆¿»«»»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¬≈»≈

˙L¯‚Ó70,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ . ¿…∆∆¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ≈√ƒ∆
˜eMa CÏ‰Â „ÓÚÂ71Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ˙Óe ‰ÏÁÂ ¿»«¿»««¿»»≈¿ƒƒ

Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ72Â‡Ï Ì‡Â , ≈¬«∆√ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿ƒ»
˜z Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ -73„ÓÚ ‡ÏÂ ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ74˜eMa ≈≈¿ƒƒ«≈√ƒ»√ƒ¿…»««

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆≈¿≈»ƒ…∆

אם 70) - זה" מחולי יעמוד לא "אם באמרו: הכוונה שמא
ומגורשת. ממנו עמד לא והרי זה, חולי מתוך יעמוד לא
מת  לא והרי זה, חולי מחמת - זה " "מחולי הכוונה ושמא
מתייבמת  ולא וחולצת מספק מגורשת ולפיכך מחמתו.
וכן  שם, ל'ירושלמי' קרבן' ב'שירי וראה שם, (גיטין

אפרים'). 'מחנה משענת.71)בהגהות על שלא אפילו
הכ"ו. זכיה מהל' בפ"ח שבוודאי 72)וראה א. עב, גיטין

חולי. מאותו מת שהרי מחליו, כשעמד לגמרי נתרפא לא
(מלשון 74)נעתק.73) בשוק" משענתו על הלך "ולא

הכ"ה). שם -75)רבינו לחולי חולי בין הלך ולא הואיל
שם). וברש"י עב: (שם הראשון מחולי בו יש ודאי

.ËÈ„Ú Ëb‰ ˙È˙pnL ÌÈÓi‰ Ïk ,ÔÈ‡z‰ el‡ ÏÎ·e¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

¯·c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „·Ï·e .78e¯‡aL BÓk ,79. »»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿

וכגירסת 76) ה"ד, פ"ה גיטין בתוספתא החכמים כדעת
(גיטין  שלנו בש"ס אבל דבר". לכל ש"מגורשת שם הרי"ף
מגורשת". ואינה מגורשת אומרים, "וחכמים הגירסה: עד.)

נדריה 77) ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי שאינו
יורשה כהן).ואינו הוא (אם לה מיטמא "שאם 78)ואינו

שמא  מגורשת, ספק זו הרי . . . עדים שני בפני עמה נתייחד
הגט". ובטל פ"י 79)בעלה לקמן וראה ה"ב. פ"ח לעיל

הי"ח.

.ÎÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L¯‚Ï ‰ˆ¯L ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ81Û¯hz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Û¯z‰ ·˙BkL ¯Á‡ Ëba ·˙Bk ‡e‰ Ck -83¯ÓB‡ B‡ , »≈«≈««∆≈«…∆≈

Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡ :Ëb‰ Ô˙BpLk dÏ»¿∆≈«≈ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿ƒ
È„k .Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È - ÈzÓ«ƒƒ¿∆≈¿ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿≈
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.‚ÈB‡ ,ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ˙eÓiLÎe ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó≈«ƒ«ƒ¬≈∆≈¿∆»ƒ¿∆

˙L¯‚Ó54. ¿…∆∆

ב'הגהות 54) דבריו (הובאו רבינוֿתם וכתב (שם). למפרע
משיאמר  "מעכשיו" שיאמר: טוב שיותר מיימוניות')
יש  - יום באותו ומת "מהיום" אמר שאם "מהיום",
לאחר  גט ואין מת וכבר התכוין היום מסוף שמא להסתפק,
היום  בסוף ומת "מהיום" אמר אפילו הרמב"ן ולדעת מיתה.

מגורשת. זו הרי -

.„È¯Á‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««
È˙˙ÈÓ55¯Á‡ ‡nL ;˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙Óe , ƒ»ƒ≈¬≈»≈¿…∆∆∆»««

‰ÎÓÒÂ ÂÈLÎÚÓ ÔBLlÓ Ba ¯ÊÁ ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L∆»«≈«¿»»«ƒ¿≈«¿»¿»¿»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÏÚ BzÚ„56. «¿«¿««ƒ»¿≈≈¿««ƒ»

או 55) מיתתי" לאחר מעכשיו גיטך זה "הרי אמר כלומר:
מיתתי". לאחר מהיום גיטך זה "הרי ולפיכך 56)אמר

מגורשת  היא שמא מתייבמת, ולא גט), אינו (שמא חולצת
מנכסי  ניזונת שאינה ומובן (שם). ליבם אסורה אחיו וגרושת
כמבואר  מספק", היורש מיד מוציאים "שאין המת בעלה

הכ"ה. אישות מהל' פי"ח לעיל

.ÂË˙Óe ,d˜Èz¯pÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ Á¯ÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ Á¯ÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰Á¯Ê Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰Á¯Ê ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L61¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא
ברש"י  ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק מן
מיתה. לאחר גט ואין מקודם מת והרי פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי
למפרע. וזהרורי 60)מגורשת מעונן, יום מחר שיהיה

ייראו. לא "אם 61)השמש בלשון: המנוסח תנאי שכל
התנאי, לכשיתקיים אלא חל הגט אין יהיה" לא ואם יהיה

ה"א. פ"ח לעיל א.62)כמבואר עז, גיטין

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL63L¯‚Â BzL‡Ï Ëb ·˙kL64- „ÓÚÂ ¿ƒ¿«∆»«≈¿ƒ¿¿≈≈¿»«
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡65B˙zÓk Bhb ÔÈ‡L ,66Ì‡L . ≈»«¬…∆≈ƒ¿«¿»∆ƒ

L¯‚È ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Bhb :e¯Ó‡È ,Ba ¯ÊÁÈ ¯Ó‡z67, …««¬……¿ƒ¿««ƒ»¿»≈
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡L B˙zÓ BÓk68. ¿«¿»∆≈»»∆»¿««ƒ»

נופל 63) והריהו בשוק רגליו על להלך יכול שאינו "חולה
בפ"ח  רבינו (מלשון מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה, על

ה"ב). ומתנה זכיה מיתתו 64)מהל' דבר הזכיר ולא סתם,
אם 65)במסירתו. אלא לגרשה גמרתי לא לומר מגיטו,

אני. חי והרי יבום), מזיקת (לפטרה כתב 66)אמות שאם
לתת  נתכוין שלא בו, חוזר - מחליו ועמד סתם נכסיו כל
מחמת  מצוה שהוא פירש לא ואפילו מותו, לאחר אלא כלום

ב. קנא, בבבאֿבתרא כמבואר ימות 67)מיתה, אם שהרי
זה  בפירוש: יאמר אם אפילו להכשיר ויבואו גט, זה הרי

שכיב  בגט מגורשת שלפיכך ידעו לא והם מותי, לאחר גיטך
לגרשה  שדעתו מותו), דבר הזכיר (לא סתם כשנתן מרע
(גיטין  הי"ג לעיל המבואר כדין שימות, עלֿמנת מעכשיו

וברש"י). מתנתו 68)עג. שתועיל היא, חכמים תקנת
שלא  כדי וכמסורים, ככתובים יהיו ודבריו מיתה, לאחר
(רשב"ם  קיימים דבריו שאין כשידע עליו, דעתו תיטרף

קמז:). שם, רבא דברי ע"פ קלג. בבאֿבתרא

.ÊÈÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈≈«ƒ«ƒ≈√ƒ∆¿»«
‰Êa ‡ˆBiÎÂ È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆

Ë‚ BÈ‡ - ˙Óe69. ≈≈≈

שם 69) ו'ירושלמי' עג. (גיטין זה חולי מחמת מת לא שהרי
ה"ד). פ"ז

.ÁÈÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ „ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ…«¬…≈√ƒ∆¿»«»»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¬≈»≈

˙L¯‚Ó70,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ . ¿…∆∆¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ≈√ƒ∆
˜eMa CÏ‰Â „ÓÚÂ71Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ˙Óe ‰ÏÁÂ ¿»«¿»««¿»»≈¿ƒƒ

Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ72Â‡Ï Ì‡Â , ≈¬«∆√ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿ƒ»
˜z Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ -73„ÓÚ ‡ÏÂ ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ74˜eMa ≈≈¿ƒƒ«≈√ƒ»√ƒ¿…»««

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆≈¿≈»ƒ…∆

אם 70) - זה" מחולי יעמוד לא "אם באמרו: הכוונה שמא
ומגורשת. ממנו עמד לא והרי זה, חולי מתוך יעמוד לא
מת  לא והרי זה, חולי מחמת - זה " "מחולי הכוונה ושמא
מתייבמת  ולא וחולצת מספק מגורשת ולפיכך מחמתו.
וכן  שם, ל'ירושלמי' קרבן' ב'שירי וראה שם, (גיטין

אפרים'). 'מחנה משענת.71)בהגהות על שלא אפילו
הכ"ו. זכיה מהל' בפ"ח שבוודאי 72)וראה א. עב, גיטין

חולי. מאותו מת שהרי מחליו, כשעמד לגמרי נתרפא לא
(מלשון 74)נעתק.73) בשוק" משענתו על הלך "ולא

הכ"ה). שם -75)רבינו לחולי חולי בין הלך ולא הואיל
שם). וברש"י עב: (שם הראשון מחולי בו יש ודאי

.ËÈ„Ú Ëb‰ ˙È˙pnL ÌÈÓi‰ Ïk ,ÔÈ‡z‰ el‡ ÏÎ·e¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

¯·c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „·Ï·e .78e¯‡aL BÓk ,79. »»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿

וכגירסת 76) ה"ד, פ"ה גיטין בתוספתא החכמים כדעת
(גיטין  שלנו בש"ס אבל דבר". לכל ש"מגורשת שם הרי"ף
מגורשת". ואינה מגורשת אומרים, "וחכמים הגירסה: עד.)

נדריה 77) ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי שאינו
יורשה כהן).ואינו הוא (אם לה מיטמא "שאם 78)ואינו

שמא  מגורשת, ספק זו הרי . . . עדים שני בפני עמה נתייחד
הגט". ובטל פ"י 79)בעלה לקמן וראה ה"ב. פ"ח לעיל

הי"ח.

.ÎÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L¯‚Ï ‰ˆ¯L ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ81Û¯hz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Û¯z‰ ·˙BkL ¯Á‡ Ëba ·˙Bk ‡e‰ Ck -83¯ÓB‡ B‡ , »≈«≈««∆≈«…∆≈

Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡ :Ëb‰ Ô˙BpLk dÏ»¿∆≈«≈ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿ƒ
È„k .Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È - ÈzÓ«ƒƒ¿∆≈¿ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿≈
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‰È‰iL84ÏeÙk È‡z85Â‡ÏÏ Ì„B˜ Ô‰Â ,86ÁzÙÈ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈¿«¿…ƒ¿«
˙eÚ¯ÙÏ ‰lÁz ÂÈt87˙L¯‚Ó ‰È‰z - ˙Ó Ì‡Â . ƒ¿ƒ»¿À¿»¿ƒ≈ƒ¿∆¿…∆∆

˙eÓiLk88‰˙ÈÓ Ì„˜ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL ,‡e‰Â .89. ¿∆»¿∆«ƒ««≈¿»»…∆ƒ»

יוכל 80) לא סתם, יגרש שאם להתנות, מוכרח כרחו ועל
טז. הלכה לעיל כמבואר מחליו, כשיעמוד אפילו בו לחזור

לעיל 81) כמבואר מתי, אם מעכשיו גיטך זה הרי לומר:
יג. שהיא 82)הלכה בחשבו דעתו עליו תחלש תתבלבל,

להחזירה. יוכל לא כהן הוא ואם ממנו, מגורשת כבר
לעיל 83) כמבואר תנאי, שום כותבים אין התורף לפני כי

ה"ד. שיהיה.84)פ"ח, תימן: לא 85)בכת"י  שאם
תנאו. יתקיים כשלא אפילו היא מגורשת יכפול,

מהל'86) פ"ו לעיל וכמבואר ראובן, ובני גד בני כתנאי
ה"וֿיד. לא 87)אישות אם לומר: מקדים הוא לפיכך

התנאי  ועיקר יט.), (ברכות לשטן פיו יפתח שלא כדי מתי,
עה:). (גיטין ללאו" קודם ב"הן פותח שגיטו 88)הוא

שהתנאי  שכל הי"ח. פ"ו, לעיל השווה כאחד, באים ומיתתו
מיתה, לאחר גט זה אין עצמה, במיתה אלא אחר בדבר אינו
ואין  כאחד. באים ושניהם התנאי נתקיים המיתה בעת אלא
לאחר  כאומר זה הרי מתי, אם גיטך "זה לדין דומה זה
כפל  לא שם כי הי"ב) (לעיל מיתה" לאחר גט ואין מותי,
יחול  שהגט רצה אלא להתנות, בכלל התכוין ולא תנאו את
תנאי  אינו קבוע", זמן "לאחר האומר: כל כי מיתה. לאחר
התכוין  לא - תנאו את כשכפל כאן אבל ה"א), לעיל (ראה
במיתתו, גיטו תלה אלא מיתה, לאחר יחול שהגט לומר
(לחםֿ כאחד חלים ומיתתו וגיטו תנאו, נתקיים וכשימות

עד 89)משנה). ואם מיתתו, בשעת אלא מגורשת אינה כי
לאחר  גיטה קיבלה ואם תתגרש? במה - גיטה קיבלה לא אז

ה"ה. לעיל ראה לה? מועיל מה - מותו

.‡ÎÈ„k ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚a ‰ÎÊ :„Á‡Ï ¯Ó‡L ÏÚa««∆»«¿∆»¿≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈
B„ÈÏ Ëb‰ Ô˙Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL90ÏÚa‰ ˙Óe , ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿»««≈¿»≈«««

·¯L .˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL Ì„…̃∆∆«ƒ««≈¿»»¬≈»≈¿…∆∆∆…
CÎÈÙÏe ,Ì·È ÈÙÏ eÏtÈ ‡lL Ô‰Ï ‡e‰ ˙eÎÊ ÌÈLp‰«»ƒ¿»∆∆…ƒ¿ƒ¿≈»»¿ƒ»
,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰zƒ¿∆»≈¿…∆∆««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»»

¯Á‡ Ba dÏ ‰ÎÊÂ ÏÈ‡B‰91. ƒ¿»»»«≈

מעכשיו.90) זה בגט שתתגרש לקבלה, שליח עשאו
ע"י 91) קיבלתו כאילו זה והרי בפניו, שלא לאדם זכין כי

יבמה  את אוהבת היא ולפעמים הואיל אבל זה. שליח
שלא  לאדם חבין ואין לחובתה הוא זה שגט נמצא (גיסה),
וחולצת  מגורשת ספק זו הרי ולפיכך מגורשת, ואינה בפניו

קיח:). (יבמות מתייבמת ואינה

.·ÎË‚ e·˙k L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡92 »«»≈ƒ¿««¿≈»»…∆ƒ¿≈
¯Á‡Ï ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ∆»«»∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿««

ÔÈ·˙BÎ el‡ È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL93dÏ ÔÈ˙BÂ94 ¿≈»»…∆¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ Û‡ ,ÔÓf‰ CB˙a e‰e·˙k Ì‡Â .Ú·wL ÔÓf‰ ¯Á‡«««¿«∆»«¿ƒ¿»¿«¿«««

Ë‚ BÈ‡ - ¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ï dÏ e‰e˙pL Èt95. ƒ∆¿»»¿««¿«∆»«≈≈
BÈ‡ - dÏ Ô˙piL Ì„˜ ˙Óe ,¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡ e‰e·˙k¿»««¿«∆»«≈…∆∆ƒ»≈»≈

Ë‚96B‡ Ëb‰ ˙È˙Ï ‰Ó„˜ ‰˙ÈÓ Ì‡ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…«ƒƒ»»¿»ƒ¿ƒ««≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓÏ ‰Ó„˜ Ëb‰ ˙È˙97. ¿ƒ««≈»¿»¿ƒ»¬≈»≈¿…∆∆

לאשתי.92) ותנו גט כתבו התימנים: ואין 93)בכת"י
לאחר  לה ויתנו חודש י"ב בתוך שיכתבו שכוונתו אומרים

שקבע 94)מכאן. הזמן אחר כותבים התימנים: ובכת"י
לה. לכתבו 95)ונותנים שלוחיו נעשו שלא ב. עו, גיטין

זמנו. וכשמת 96)לפני הבעל, מכוח בא שהשליח שם.
כט:). (שם שליחותו בטלה ואין 97)הבעל ב. עו, שם

שעכשיו  שכיון נתינה, בשעת חי בחזקת נעמידנו אומרים
מת  הנתינה לפני שמא אנו ומסופקים חזקתו, הורעה מת

שם). (ר"ן

.‚ÎÚe·M‰ ¯Á‡ Ë‚ ÈzL‡Ï e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡98 »«»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ≈«««»«
Úe·M‰ ¯Á‡ ‰L „Ú ‡l‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ -99¯Ó‡ . ≈¿ƒ∆»«»»«««»«»«

¯Á‡Ï „Ú [‡l‡] ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰L ¯Á‡Ï :Ô‰Ï»∆¿««»»≈¿ƒ∆»«¿««
‰iL ‰MÓ L„Á100- L„Á‰ ¯Á‡Ï :Ô‰Ï ¯Ó‡ . …∆ƒ»»¿ƒ»»«»∆¿«««…∆

:¯Ó‡ .ÈL L„ÁÓ ˙aM‰ ¯Á‡Ï „Ú ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡)≈¿ƒ«¿««««»≈…∆≈ƒ»«
ÌBÈ ÛBÒ „Ú ˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡) - ˙aL ¯Á‡Ï¿«««»≈¿ƒ¿««««»«

ÈLÈÏL101- ˙aM‰ Ì„˜ dÏ e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒƒ»«»∆ƒ¿¿»…∆««»
dÏ ÔÈ˙BÂ ÈML ÌBÈ ÛBÒ „ÚÂ ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈ·˙Bk102. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ»

זו.98) שמיטה אחר כותבים,99)= השמינית השנה כל
'אחר' שכל כותבים, אין זו שנה שעוברת אחרי אבל

מופלג. ולא 'סמוך', ר"מ:100)פירושו: רומי בדפוס
שניה. משנה חודש לאחר עד כותבים שנה, לאחר

השבת 101) לאחר עד כותבים החודש, לאחר הנ"ל: בדפוס
סוף  עד השבת לאחר כותבים שבת, לאחר אמר שני. מחודש

שלישי. נקראים 102)יום ג, ב, א, שהימים: א. עז, גיטין
אב  שעברה, השבת שם נקראים על וששי חמישי רביעי ל

שם). (רש"י הבאה שבת שם על

.„Îe·˙k Ck ¯Á‡Â ¯Ó‡L ÔÓf‰ ¯Á‡ e¯Á‡L È¯‰¬≈∆≈¬«««¿«∆»«¿««»»¿
e·˙ÎÂ L„Á‰ ¯Á‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,dÏ e˙Â¿»¿»¿∆»«»∆¿«««…∆¿»¿

ÈL L„ÁÓ ˙B˙aL ÈzL ¯Á‡Ï dÏ e˙Â103È¯‰ - ¿»¿»¿««¿≈«»≈…∆≈ƒ¬≈
ÏeÒt ‰Ê104. ∆»

(כסףֿמשנה).103) שני חודש של שניה בשבת כלומר,
שהוא 104) כל הדין, שמצד תצא, לא נשאת ואם מדבריהם.

אלא  'לאחר', נקרא מופלג אפילו שאמר, הזמן אחר
לו, סמוך ממש 'אחר' שהוא בזמן לכתוב תיקנו שהחכמים

(כסףֿמשנה). מדרבנן פסול אלא כאן ואין

.‰ÎÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ô‰Ï ¯Ó‡L ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙ƒ¿«≈ƒ»««∆»«»∆ƒ¿…¿«¿…
:ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .e·zÎÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¬≈≈…ƒ¿¿¿«»…∆«¿»ƒ

ÏÒÙ dnÚ „ÁÈ˙pLk ,d„ÈÏ dÏ ÔzpL Ëb‰ Ì‡105 ƒ«≈∆ƒ«»¿»»¿∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«
ÏÚ· ‡nL Ëb‰106·zÎ ‡lL ‰ÊÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,107Ì‡Â . «≈∆»»««»…∆»∆∆…ƒ¿«¿ƒ

Ë‚ BÈ‡ - dnÚ „ÁÈ˙pL ¯Á‡ dÏ e˙Â e·˙k108. »¿¿»¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»≈≈

נפסד.105) התימנים: בכת"י וכן ר"מ, בדפוס
הי"ח.106) פ"י לקמן כמבואר בביאה, וקידשה
לפני 107) הגט וביטל פייסה, שמא לחוש יש שבוודאי

שנתייחד 108)כתיבתו. כל כי התורה, מן לגמרי ובטל
לגמרי. שליחותם וביטל בו חזר ודאי - אמירתו אחרי עמה
לעיל  (ראה תינשא בו נתגרשה שאם ישן, לגט דומה זה ואין
אחרי  הנתינה מעשה בעצמו עשה שם כי - ה"ה) פ"ג
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מעשה  שום עשה לא כאן אבל הגט, שחיזק נמצא שנתייחד,
ואין  שליחותם ביטל ודאי שנתייחד, אחרי הגט לחיזוק

(מגידֿמשנה). כלום במעשיהם

.ÂÎÏÚ ·˙Bk „Á‡ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«
Ìlk È„È109Ì‰Ó „Á‡ ·˙Bk - e·˙k ÌÎlk ; ¿≈À»À¿∆ƒ¿≈∆»≈∆
„ÓÚÓa110BÎÈÏBÓ - ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ .Ìlk ¿«¬«À»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ

ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ ÌÎlk ;Ìlk È„È ÏÚ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿≈À»À¿∆ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìlk „ÓÚÓa Ô‰Ó „Á‡ BÎÈÏBÓ -111. ƒ∆»≈∆¿«¬«À»

כולם.109) הקפיד 111)בנוכחות.110)בעבור שהרי
וראה  סז: (גיטין לביישה כדי שיוליכוהו כולם על והתנה

יח:). שם ברש"י

.ÊÎ- ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓ˙BÁ Ô‰Ó ÌÈLe ,·˙Bk Ô‰Ó „Á‡112Ô‰Ó „Á‡Â , ∆»≈∆≈¿«ƒ≈∆¿ƒ¿∆»≈∆

ÌÈ„Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ·˙Bk‰ ‰È‰ elÙ‡Â .dÏ B˙B¿»«¬ƒ»»«≈∆»ƒ¿≈»≈ƒ
Ba eÓ˙ÁL113‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL ÁÈÏM‰ ‡e‰Â , ∆»¿¿«»ƒ«∆¿»»¬≈∆

Ì‡Â .ÔÈÓ˙BÁ Ìlk - eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯Ó‡ .¯Lk»≈»«»∆À¿∆¬…À»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡Â ,Ô˙ˆ˜Ó ‰nL ÔÈa Ìlk ‰nL ÔÈa ,Ô‡Ó¿»»≈∆»»À»≈∆»»ƒ¿»»¿»«

eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á :Ô‰Ï114. »∆¬…¬≈∆¿≈»∆À¿∆¬…
¯‡M‰Â ,ÌÈ„Ú ÌeMÓ Ô‰ ‰lÁza ÔÈÓ˙BÁL ÌÈLe¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«¿»

È‡z ÌeMÓ115ÔÈÏeÒt ¯‡M‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .116B‡ , ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«¿»¿ƒ
¯ÁÓÏ ‰ÊÂ ÌBi‰ ‰Ê eÓ˙Á117- ‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ , »¿∆«¿∆¿»»¬ƒ¿»ƒ«¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰118- ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¬≈∆≈»≈≈∆»≈∆…∆¬ƒ»
ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰119ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMÓ „Á‡ ‰È‰ . ¬≈∆≈»≈»»∆»ƒ¿«ƒ»ƒƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÏeÒt120ÏeÒt „Ú e¯Ó‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙B¯ËL ¯‡L ˙e„Úa ¯Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa¯121e‰e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa¯ ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
¯wÚ‰ Ô‰ ‰¯ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב.112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח, שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני  ולפלוני ויכתוב, פלוני לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ"ב לעיל רבינו פסק שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט זה הרי - אחרים ע"י אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסףֿמשנה). לה וינתן בדיעבד, הגט כשר - הסופר חתם

סז:).114) (גיטין חותמים המנויים אלה יח,115)וכל שם
יהיה  שלא - לביישה כדי - זה בגט תנאי הטיל כאילו ב.

כולם. שיחתמו עד כשר או 116)גט לזה, זה קרובים
ה"ו). אישות מהל' פ"ד לעיל (ראה לעדות פסולים

לעיל 117) (ראה כדין כתיבתו ביום חתמו הראשונים שנים
נתינתו  ולפני למחר, וזה היום זה חתמו והיתר הכ"ה) פ"א

כולם. חתמו עדים 118)לאשה בתורת חתמו לא כי שם.
הגט  היה עדים משום השאר היו ואילו תנאו, לקיים אלא
אחד  נמצא אם וכן הכ"ה). פ"א (לעיל 'מוקדם' משום פסול,

כל  כדין הי"ז) פ"א למעלה (ראה הגט נפסל פסול, מהם
במס' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה בטלה שאם עדות

א. ו, תנאו.119)מכות נתקיים לא שהרי ב. סו, שם
שאז 121)מדבריהם.120) כעדים, לחתום כולם את וזימן

מהל' בפ"ה כמבואר כולה, בטלה - העדות מקצת בטלה אם
נמצא  הראשונים מהשנים אחד כשעד ודווקא ה"ו. עדות
בשאר  גם להכשיר יבואו שלא פסול, הגט אז - פסול
אם  אבל החתימה, כעיקר נראים הראשונים שהעדים שטרות
יאמרו  כי כשר, הגט - פסול נמצא העדים משאר אחד
ולא  בלבד, למילוי והשאר עיקר, הם הראשונים השנים
שם). עדות, הל' (כסףֿמשנה בשטרות להחליף יבואו

מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט אין שהרי התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני נותנו עדים, בו שחתומים שאע"פ בגט,
ולפיכך  הט"ו), פ"א (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי בהם יש אם כי  עיקר, המסירה עדי
חתימתם  מעדי אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי צורך
ולוה  מלוה מהל' פי"א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ"ה ה"ב,

.ÁÎÌÈa¯Ï ¯ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb ·zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏ¯ÓB‡ - ‰·È˙ÎÏ Ì‡ :BzL‡Ï Ëb CÈÏB‰Ï B‡ «¿…¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈

:‰ÎÏB‰Ï ÔÎÂ ,ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk :Ô‰Ï»∆»∆»ƒ∆ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
Ïk :Ô‰Ï ¯Ó‡È - ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì‡Â ,CÈÏBÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»…«»∆»

‰Ê Ë‚· eÓzÁÈ ÌkÓ ÌÈL125.ÈzL‡Ï ezÈÂ ¿«ƒƒ∆«¿¿¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

רבים.124) יטעו 125)במעמד שמא כן, ידגיש לא שאם
נמצא  - כולם חתמו ולא והואיל התכוין, שלכולם לחשוב
אמר  שלא כל הדין, שלפי אףֿעלֿפי סז:). (גיטין בטל גט
(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב אחד - "כולכם"

הכ"ז).

.ËÎÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈa¯Ï ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ?‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿≈»∆»…«¿«ƒÀ¿∆
‡nL - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÔÈÓ˙BÁ ¯Ó‡z Ì‡ .eÓ˙Á¬…ƒ…«¿ƒ∆∆…ƒ¿≈∆∆»
e„ÈÚ‰ ¯·kL ·LÁ˙Â ,d„Èa Ëb‰ Ïh˙Â ,ÌÈL e„ÈÚÈ»ƒ¿«ƒ¿ƒ…«≈¿»»¿«¿…∆¿»≈ƒ

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba127. «¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«

הכ"ד.126) פ"א לעיל וראה ב. י, הוא 127)גיטין כי
גזרו  ולפיכך בטל, הגט ונמצא כולם חתימת על הקפיד
כמבואר  פסול, הגט שיהא "כולכם" אמר: כשלא אפילו

(שם). לעיל

.ÏÈzL‡Ï Ë‚ e·zÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa - B·e ·‡ Ô‰a ‰È‰Â ,dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ¿«¿¿¿ƒ¿»¿»»»∆»¿≈∆»«

„Á‡‰ ÌÚ ·‡‰ Ì˙ÁL ÔÈa „Á‡‰ ÌÚ Ôa‰128È¯‰ , «≈ƒ»∆»≈∆»«»»ƒ»∆»¬≈
ÌB˜Óa ÁÈÏL Ôa‰ ‰OBÚ Ì„‡‰L ;¯Lk Ëb ‰Ê∆≈»≈∆»»»∆«≈»ƒ«ƒ¿

·‡‰129. »»

האחר.128) (ר"מ): רומי א.129)בדפוס סו, גיטין

.‡ÏCÈÏBiL ÈBÏÙÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ
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מעשה  שום עשה לא כאן אבל הגט, שחיזק נמצא שנתייחד,
ואין  שליחותם ביטל ודאי שנתייחד, אחרי הגט לחיזוק

(מגידֿמשנה). כלום במעשיהם

.ÂÎÏÚ ·˙Bk „Á‡ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«
Ìlk È„È109Ì‰Ó „Á‡ ·˙Bk - e·˙k ÌÎlk ; ¿≈À»À¿∆ƒ¿≈∆»≈∆
„ÓÚÓa110BÎÈÏBÓ - ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ .Ìlk ¿«¬«À»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ

ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ ÌÎlk ;Ìlk È„È ÏÚ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿≈À»À¿∆ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìlk „ÓÚÓa Ô‰Ó „Á‡ BÎÈÏBÓ -111. ƒ∆»≈∆¿«¬«À»

כולם.109) הקפיד 111)בנוכחות.110)בעבור שהרי
וראה  סז: (גיטין לביישה כדי שיוליכוהו כולם על והתנה

יח:). שם ברש"י

.ÊÎ- ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓ˙BÁ Ô‰Ó ÌÈLe ,·˙Bk Ô‰Ó „Á‡112Ô‰Ó „Á‡Â , ∆»≈∆≈¿«ƒ≈∆¿ƒ¿∆»≈∆

ÌÈ„Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ·˙Bk‰ ‰È‰ elÙ‡Â .dÏ B˙B¿»«¬ƒ»»«≈∆»ƒ¿≈»≈ƒ
Ba eÓ˙ÁL113‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL ÁÈÏM‰ ‡e‰Â , ∆»¿¿«»ƒ«∆¿»»¬≈∆

Ì‡Â .ÔÈÓ˙BÁ Ìlk - eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯Ó‡ .¯Lk»≈»«»∆À¿∆¬…À»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡Â ,Ô˙ˆ˜Ó ‰nL ÔÈa Ìlk ‰nL ÔÈa ,Ô‡Ó¿»»≈∆»»À»≈∆»»ƒ¿»»¿»«

eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á :Ô‰Ï114. »∆¬…¬≈∆¿≈»∆À¿∆¬…
¯‡M‰Â ,ÌÈ„Ú ÌeMÓ Ô‰ ‰lÁza ÔÈÓ˙BÁL ÌÈLe¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«¿»

È‡z ÌeMÓ115ÔÈÏeÒt ¯‡M‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .116B‡ , ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«¿»¿ƒ
¯ÁÓÏ ‰ÊÂ ÌBi‰ ‰Ê eÓ˙Á117- ‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ , »¿∆«¿∆¿»»¬ƒ¿»ƒ«¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰118- ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¬≈∆≈»≈≈∆»≈∆…∆¬ƒ»
ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰119ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMÓ „Á‡ ‰È‰ . ¬≈∆≈»≈»»∆»ƒ¿«ƒ»ƒƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÏeÒt120ÏeÒt „Ú e¯Ó‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙B¯ËL ¯‡L ˙e„Úa ¯Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa¯121e‰e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa¯ ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
¯wÚ‰ Ô‰ ‰¯ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב.112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח, שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני  ולפלוני ויכתוב, פלוני לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ"ב לעיל רבינו פסק שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט זה הרי - אחרים ע"י אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסףֿמשנה). לה וינתן בדיעבד, הגט כשר - הסופר חתם

סז:).114) (גיטין חותמים המנויים אלה יח,115)וכל שם
יהיה  שלא - לביישה כדי - זה בגט תנאי הטיל כאילו ב.

כולם. שיחתמו עד כשר או 116)גט לזה, זה קרובים
ה"ו). אישות מהל' פ"ד לעיל (ראה לעדות פסולים

לעיל 117) (ראה כדין כתיבתו ביום חתמו הראשונים שנים
נתינתו  ולפני למחר, וזה היום זה חתמו והיתר הכ"ה) פ"א

כולם. חתמו עדים 118)לאשה בתורת חתמו לא כי שם.
הגט  היה עדים משום השאר היו ואילו תנאו, לקיים אלא
אחד  נמצא אם וכן הכ"ה). פ"א (לעיל 'מוקדם' משום פסול,

כל  כדין הי"ז) פ"א למעלה (ראה הגט נפסל פסול, מהם
במס' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה בטלה שאם עדות

א. ו, תנאו.119)מכות נתקיים לא שהרי ב. סו, שם
שאז 121)מדבריהם.120) כעדים, לחתום כולם את וזימן

מהל' בפ"ה כמבואר כולה, בטלה - העדות מקצת בטלה אם
נמצא  הראשונים מהשנים אחד כשעד ודווקא ה"ו. עדות
בשאר  גם להכשיר יבואו שלא פסול, הגט אז - פסול
אם  אבל החתימה, כעיקר נראים הראשונים שהעדים שטרות
יאמרו  כי כשר, הגט - פסול נמצא העדים משאר אחד
ולא  בלבד, למילוי והשאר עיקר, הם הראשונים השנים
שם). עדות, הל' (כסףֿמשנה בשטרות להחליף יבואו

מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט אין שהרי התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני נותנו עדים, בו שחתומים שאע"פ בגט,
ולפיכך  הט"ו), פ"א (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי בהם יש אם כי  עיקר, המסירה עדי
חתימתם  מעדי אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי צורך
ולוה  מלוה מהל' פי"א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ"ה ה"ב,

.ÁÎÌÈa¯Ï ¯ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb ·zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏ¯ÓB‡ - ‰·È˙ÎÏ Ì‡ :BzL‡Ï Ëb CÈÏB‰Ï B‡ «¿…¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈

:‰ÎÏB‰Ï ÔÎÂ ,ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk :Ô‰Ï»∆»∆»ƒ∆ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
Ïk :Ô‰Ï ¯Ó‡È - ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì‡Â ,CÈÏBÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»…«»∆»

‰Ê Ë‚· eÓzÁÈ ÌkÓ ÌÈL125.ÈzL‡Ï ezÈÂ ¿«ƒƒ∆«¿¿¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

רבים.124) יטעו 125)במעמד שמא כן, ידגיש לא שאם
נמצא  - כולם חתמו ולא והואיל התכוין, שלכולם לחשוב
אמר  שלא כל הדין, שלפי אףֿעלֿפי סז:). (גיטין בטל גט
(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב אחד - "כולכם"

הכ"ז).

.ËÎÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈa¯Ï ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ?‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿≈»∆»…«¿«ƒÀ¿∆
‡nL - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÔÈÓ˙BÁ ¯Ó‡z Ì‡ .eÓ˙Á¬…ƒ…«¿ƒ∆∆…ƒ¿≈∆∆»
e„ÈÚ‰ ¯·kL ·LÁ˙Â ,d„Èa Ëb‰ Ïh˙Â ,ÌÈL e„ÈÚÈ»ƒ¿«ƒ¿ƒ…«≈¿»»¿«¿…∆¿»≈ƒ

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba127. «¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«

הכ"ד.126) פ"א לעיל וראה ב. י, הוא 127)גיטין כי
גזרו  ולפיכך בטל, הגט ונמצא כולם חתימת על הקפיד
כמבואר  פסול, הגט שיהא "כולכם" אמר: כשלא אפילו

(שם). לעיל

.ÏÈzL‡Ï Ë‚ e·zÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa - B·e ·‡ Ô‰a ‰È‰Â ,dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ¿«¿¿¿ƒ¿»¿»»»∆»¿≈∆»«

„Á‡‰ ÌÚ ·‡‰ Ì˙ÁL ÔÈa „Á‡‰ ÌÚ Ôa‰128È¯‰ , «≈ƒ»∆»≈∆»«»»ƒ»∆»¬≈
ÌB˜Óa ÁÈÏL Ôa‰ ‰OBÚ Ì„‡‰L ;¯Lk Ëb ‰Ê∆≈»≈∆»»»∆«≈»ƒ«ƒ¿

·‡‰129. »»

האחר.128) (ר"מ): רומי א.129)בדפוס סו, גיטין

.‡ÏCÈÏBiL ÈBÏÙÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ
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Ô‰Ó „Á‡ - dÏ CÈÏBiL ÁÈÏLÏ ez B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«∆ƒ»∆»≈∆
ÔÈÓ˙BÁ Ì‰ÈLe ,·˙Bk130Ì‡Â .ÁÈÏLÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ

‰OÚ ‡lL ,Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙Â ÔÓˆÚa Ô‰ eÎÈÏB‰ƒ≈¿«¿»¿»¿»≈≈∆…»»
ÔÈLe¯‚Ï ÔÈÁeÏL Ô˙B‡131B˙B‡ eÏhÈ ?eOÚÈ „ˆÈk . »¿ƒ«≈ƒ≈««¬ƒ¿

B‡ Ô‰ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,ÁÈÏLÏ e‰ezÈÂ ‰pnÓƒ∆»¿ƒ¿¿»ƒ«¿≈¿¿»ƒ¿≈∆
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa132È˙Ba¯Â .133BÈ‡L ¯·c ‰Ê Ë‚a e¯B‰ ƒ¿≈¬≈ƒ¿««¿≈∆»»∆≈

Ô‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰L LeaL ÈtÓ ,‰‡¯134. ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ∆»»«À¿»∆»∆

כז.130) הלכה לעיל לעיל 131)ראה וראה ב. כט, גיטין
לט. הלכה ולקמן ה"ט, הי"ז;132)פ"ב פ"ז, לעיל השווה

הי"ז. סג:),133)פ"ח, (לדף פ"ו גיטין לרי"ף הכוונה
עמוד  (שם ה'מאירי' כתב וכן מגורשת, ספק זו הרי שלדבריו

רבינו. דברי בכוונת שלפניהם,134)281), התלמוד בנוסח
מהו. לשליח ותנו "כתבו מביא: (שם) הרי"ף שם. בגיטין
סלקם  סילוק =) חייש לטרחייהו דילמא או סלקינהו סליקי
בגמרא. לפנינו הנוסחא וכן חשש)", לטרחתם שמא או
מהיות  סילקם אם כדלהלן: זו שבעיא שפיר, מדבריו ונראה
לשליח, למסרו אלא אינו ותפקידם הגט, להולכת שלוחים
(ורש"י  הגט בהולכת טרחה להם לחסוך התכוין שמא או
לה  ולהוליך לטרוח ירצו אם אבל אחר), באופן פירש שם
שם  עלתה שהבעיה ומתוך הם. רשאים בעצמם, גיטה
זו  הרי - לידה ונתנוהו הוליכוהו בעצמם הם אם ב'תיקו',
ומפרש  הנ"ל, כגירסא גורס אינו רבינו אבל מגורשת. ספק
אם  לשליח, שנמסר אחרי בדרך, הגט שאבד באופן הבעיא
אולי  או לגרש, לשליח ולמסרו שני גט לכתוב להם מותר
(וכפירש"י  שני גט לכתוב רשאים ואינם שליחותם עשו כבר
ב'תיקו' הגמרא נשארה בזה ורק הרי"ף), נוסחת לפי גם שם
ספק  כל אין שלפנינו בדין אבל מגורשת, ספק היא והרי
גט  אינו הוליכוהו ואם בעצמם, להוליכוהו יכולים שאינם
ובמגידֿמשנה  ה"ט, פ"ב לעיל וראה המשנה', ('מרכבת

שם).

.·ÏB˙e B·˙k ,ÈzL‡Ï Ëb ÈÏ ·˙k :¯ÙBqÏ ¯Ó‡»««≈¿…ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÏÚaÏ135ÏËe ,ÁÈÏMÏ B˙e ÏÚa‰ B136 «««¿…≈ƒ¿»«««¿»«»ƒ«

ÌÈ„Ú ÈÙa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â137CÏ‰Â , ¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙e ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Â¯Ú‰ ¯Èz‰Ï ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ«∆¡»¿«ƒ»∆¿»««ƒ∆
,Ëb‰ ÏÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ ·˙k ÈtÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú≈∆»∆»ƒ¿≈¿«»≈ƒ∆»¿««≈

Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰L138‰È‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a ∆≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯Ú¯ÚÓ ÌL139ÌL140ÌL eÈ‰ Ì‡Â . »¿«¿≈¿∆≈«¿»¿ƒ»»

ÁÈÏMÏ B˙ ÏÚa‰ ‰Ê ËbL e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ∆»ƒ∆≈∆«««¿»«»ƒ«
˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ba dL¯‚Ï141. ¿»¿»¬≈¿…∆∆

חתימה.135) הולכה 136)עדי שליח שהרי לבינו, בינו
ה"ד. פ"ו לעיל כמבואר עדים. צריך עדי 137)אינו

"שעיקר  כשר, זה הרי עליו חתום עד שאין ואע"פ מסירה.
הי"ח). פ"א (לעיל מסירה" בעדי ג,138)הגירושין גיטין

על 139)א. חתומים עדים ואין והואיל הכ"ד. פ"ז לעיל
ולא  הוא מזוייף זה גט שמא מגורשת, ספק היא הרי זה, גט

לגרשה. לשליח הבעל וקושטא,140)נתנו רומי בדפוס
זו. תיבה השליחות,141)חסירה מינוי על עדים שיש כיון

אע"פ  מסירה בעדי מגורשת והיא עצמו, כבעל השליח הרי
הי"ח). פ"א (כנ"ל בגט חתימה עדי שאין

.‚ÏÌB˜Óa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :ÁÈÏMÏ ¯ÓB‡‰»≈«»ƒ«≈≈∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt142‡È‰ È¯‰ . ¿ƒ¿»»¿»«≈≈≈¬≈ƒ

ÈtÓ ,¯Lk - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»»¿»«≈»≈ƒ¿≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL143‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ :¯Ó‡ . ∆«¿∆»»««ƒ¿≈»∆»

,ÔÈÓÈa ‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ ;‰iÏÚa dÏ B˙e ,˙Èa·««ƒ¿»»«¬ƒ»«ƒ¿≈»∆»¿»ƒ
Ï‡ÓOa dÏ B˙e144B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa dÏ e‰z ; ¿»»«¿…¿≈»¿¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ - ÔÓf‰ CB˙a dÏ145‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ . »¿«¿«≈≈«ƒ¿≈»∆»
BÈ‡ - ÂÈ¯Á‡Ó B‡ ÂÈÙlÓ dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈«¬»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏL BÓˆÚ ÏÚ „Èt˜‰ È¯‰L ,Ë‚≈∆¬≈ƒ¿ƒ««¿∆¿≈…«≈

‰Êa146. »∆

ואין 142) הוא, מקפיד בוודאי פלוני, מקום לו שציין כיון
ההוא. במקום עליו שילעיזו תמצאנה,143)רצונו שם

אחר  במקום ולא דוקא זה במקום לגרשה מקפיד אינו אבל
סה.). אלא 144)(גיטין שליח עשאו שלא א. כט, שם

בדיוק. פקודתו מקדים 145)כשימלא אדם "שאין
לגרשה  רשות לשליח אין לכן יח.), (שם לנפשו" פורענות
הגאונים' ('תשובות רשאי - מכאן לאחר אבל הזמן, בתוך
האחרונים). גדולי בשם ומשנהֿלמלך יח, סי' צדק שערי

ושו"ת 146) (מגידֿמשנה, בתוספתא האלו הדברים מקור
תשלום  - שלפנינו בתוספתא ואינה קצא, סי' ח"א מבי"ט

.(53 עמוד ליברמן להגר"ש תוספתא

.„ÏÈh‚ ÈÏ Ïa˜˙‰ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ147 ¿≈»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒƒƒ
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ BÏa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa148. ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿»«≈≈≈

ÌB˜Óa dÏ B‡È·‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ ‡·‰»≈ƒƒƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ»¿»
¯Á‡149¯Lk -150. «≈»≈

ולשון 147) קבל, כמו - "התקבל" ה"א. פ"ו לעיל מפורש
פ"ז  ושבועות מ"ז; פ"ח נדרים מ"א; פ"ו גיטין היא. משנה

בקבלת 148)מ"א. מתגרשת והיא הואיל א. סה, גיטין
במקום  עליה ילעיזו שלא היא מקפדת בוודאי - השליח

למקום 149)ההוא. - פלוני "למקום התימנים: בכת"י
ממקום  - פלוני "ממקום שם) (גיטין המשנה ולשון אחר".

לידה 150)אחר". הגט שיבוא עד מתגרשת אינה שהרי
הקפידה, לא הרי שקיבלתו ומכיון ה"דֿה). פ"ו לעיל (ראה

בווד  מתחילה מקום,וגם לו להראות אלא נתכוונה לא אי
שם). (ר"ן ימצאנה איפה

.‰ÏÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰151ÔÈa , »≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿ƒ≈
‰ÏÁÂ ,'CÏB‰ z‡' BÏ ¯Ó‡L ÔÈa 'CÏB‰' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈≈∆»««¿≈¿»»

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ - Ò‡ B‡152ÏË :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡«¿«¿¿««≈¿ƒ»«…
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb dÏ Ô˙Â ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓƒ∆»≈∆¿ƒ¿≈»≈∆¬≈∆…

¯Á‡ „Èa epÁlLÈ153˙‡ˆÈÂ ,¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â . ¿«¿∆¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¿»»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙Â ÁÈÏM‰ ˙‡¯˜Ï ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿»¿»«≈∆¿ƒ»¿««»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ëb‰ dÏ Ô˙154. »«»«≈¬≈¿…∆∆

נכתב 151) בפני לומר צריך השליח שאין ישראל, בארץ
למעלה  וראה שם. וברש"י במשנה כט. (גיטין נחתם ובפני

ה"ד). וכ"ה 152)פ"ז שם, (גיטין גמליאל בן שמעון כרבן

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



oiyexibקצח zekld - miyp xtq - xc` a"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שימסרנו  מקפיד הבעל אין שכשחלה שם). בפ"ז למעלה
אחר, ביד משלחו אינו חלה לא אם אבל אחר, שליח ע"י

שם). גיטין, (ר"ן זה על המקפידים אנשים אף153ֿ)שיש
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח, שחלה עלֿפי

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע"פ
- אחר לידי יבוא שלא החפץ על שמקפיד מפני אחר, ביד
אינו  הגט ועל הואיל זה, ע"י מתבטלת הגט שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח, כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט נתן ואחרֿכך תחילה החפץ וקיבל

שם).

.ÂÏelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ
È¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ÁÈÏL „iÓƒ«»ƒ«ƒ≈≈∆¬≈»««ƒ¿≈
È¯‰L ;ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa Ì˙qL ¯·„a ÏÚa‰«««¿»»∆¿»¿≈»»«¿ƒƒ»»∆¬≈

Ëb‰ dÏ Ô˙Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ÏË :BÏ ¯Ó‡ ÏÚa‰155, «««»«…«≈∆¿ƒ»¿≈»«≈
.ÏË Ck ¯Á‡Â Ô˙ ‡e‰Â¿»«¿««»»«

יוחנן.155) כרבי - ב כא, שם

.ÊÏ- ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓ ÏËÂ Ëb‰ dÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡»«≈»«≈¿…ƒ∆»≈∆¿ƒ
‰È‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡L ,¯Á‡ „Èa epÁlLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…¿«¿∆¿««≈∆≈¿∆ƒ¿∆
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â .¯Á‡ „Èa BB„˜tƒ¿¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¬≈∆
‡l‡ ‰˙ ‡lL ÔÈa ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙pL ÔÈa ,Ëb≈≈∆»¿»«≈∆¿ƒ»≈∆…»¿»∆»

ÛBqa156. «

על 156) הקפיד לא והבעל הואיל כנ"ל. השליח, כשחלה
להקפיד. צריך אינו השליח גם - תחילה החפץ לקיחת
בין  שליח, ידי על למלוה מעות החזרת שלענין ואףֿעלֿפי
השטר  קח לו שאמר בין השטר, וקח המעות תן לו שאמר
המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב המעות, ותן
ולא  המעות יקח שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ"א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ,

.ÁÏ‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e ¯Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי השליח. חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.ËÏ,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡ ,d¯ÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ ¯Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - d¯ÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«

ÔÈLe¯‚Ï159¯Ó‡L ÈBÏÙÏ ‡l‡ Ëb‰ Ô˙B BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈≈«≈∆»ƒ¿ƒ∆»«
‡e‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL ‡e‰ ÈBÏt‰ B˙B‡Â ;ÏÚa‰«««¿«¿ƒ»ƒ««≈ƒ
B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlLÓ B‡ dÏ BÎÈÏBnL∆ƒ»¿«¿¿««≈ƒ»»

.Ò‡∆¡«

שאם 159) הנ"ל, הדין את רבינו למד ומכאן ב. כט, שם
שאין  לפלוני", תנהו - אתה לה תתנהו "אל לו: אמר
לגרשה  נתמנה לא ומתחילה הואיל לגרשה, יכול הראשון
והוא  כלל, לגירושין שליח זה אין אחר, ביד לשלחו אלא

שלפנינו. שבהלכה מהשליח גרוע

.Ó„Ú dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏLÏ Ëb‰ Ô˙»««≈¿»ƒ«¿»«…ƒ¿≈»«
- ÌÈLÏM‰ CB˙a Ò‡ B‡ ‰ÏÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»»∆¡«¿«¿ƒ

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ160ÂÈLÎÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ¿«¿¿««≈∆««ƒ∆≈«¿»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL»ƒ«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ,ÔÈLe¯b ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא
אלא  שני לשליח מיד ימסור שלא שאומר, מי "ויש שם.
עד  שליח לשני יעשו לא והם לביתֿדין, שליחותו ימסור
לחוש, יש כי סל"ז). קמא, סי' (אהע"ז יום" שלשים אחר
וכן  יום, שלשים תוך לה ויתננו בשליחותו ידקדק לא שמא

שם. הגמרא בסוגיית משמע

Ó.‡?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙L¯b˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰164dÏÚ·e ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; »≈ƒ¬»ƒƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ«¿»
Òit ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ165BÈ‡Â , ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ≈¿≈

‰OBÚ166:¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈLÏM‰ CB˙a ÁÈÏL ∆»ƒ«¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡167Ô˙B Ï·‡ .168dÏ Ëb‰ ∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ¬»≈«≈»

ÌÈLÏL ¯Á‡Ï169e¯‡aL BÓk dÏ ÔÈLLBÁÂ ,170„Ú ¿««¿ƒ¿¿ƒ»¿∆≈«¿«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL171. ∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

יום.162) שלשים אחר לגרשה שני שליח עכשיו שעושה
אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח
יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם

יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא
יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח

שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל
ואם  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, הלכה

תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז
המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך
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קצט oiyexib zekld - miyp xtq - xc` a"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שימסרנו  מקפיד הבעל אין שכשחלה שם). בפ"ז למעלה
אחר, ביד משלחו אינו חלה לא אם אבל אחר, שליח ע"י

שם). גיטין, (ר"ן זה על המקפידים אנשים אף153ֿ)שיש
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח, שחלה עלֿפי

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע"פ
- אחר לידי יבוא שלא החפץ על שמקפיד מפני אחר, ביד
אינו  הגט ועל הואיל זה, ע"י מתבטלת הגט שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח, כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט נתן ואחרֿכך תחילה החפץ וקיבל

שם).

.ÂÏelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ
È¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ÁÈÏL „iÓƒ«»ƒ«ƒ≈≈∆¬≈»««ƒ¿≈
È¯‰L ;ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa Ì˙qL ¯·„a ÏÚa‰«««¿»»∆¿»¿≈»»«¿ƒƒ»»∆¬≈

Ëb‰ dÏ Ô˙Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ÏË :BÏ ¯Ó‡ ÏÚa‰155, «««»«…«≈∆¿ƒ»¿≈»«≈
.ÏË Ck ¯Á‡Â Ô˙ ‡e‰Â¿»«¿««»»«

יוחנן.155) כרבי - ב כא, שם

.ÊÏ- ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓ ÏËÂ Ëb‰ dÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡»«≈»«≈¿…ƒ∆»≈∆¿ƒ
‰È‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡L ,¯Á‡ „Èa epÁlLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…¿«¿∆¿««≈∆≈¿∆ƒ¿∆
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â .¯Á‡ „Èa BB„˜tƒ¿¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¬≈∆
‡l‡ ‰˙ ‡lL ÔÈa ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙pL ÔÈa ,Ëb≈≈∆»¿»«≈∆¿ƒ»≈∆…»¿»∆»

ÛBqa156. «

על 156) הקפיד לא והבעל הואיל כנ"ל. השליח, כשחלה
להקפיד. צריך אינו השליח גם - תחילה החפץ לקיחת
בין  שליח, ידי על למלוה מעות החזרת שלענין ואףֿעלֿפי
השטר  קח לו שאמר בין השטר, וקח המעות תן לו שאמר
המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב המעות, ותן
ולא  המעות יקח שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ"א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ,

.ÁÏ‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e ¯Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי השליח. חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.ËÏ,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡ ,d¯ÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ ¯Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - d¯ÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«

ÔÈLe¯‚Ï159¯Ó‡L ÈBÏÙÏ ‡l‡ Ëb‰ Ô˙B BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈≈«≈∆»ƒ¿ƒ∆»«
‡e‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL ‡e‰ ÈBÏt‰ B˙B‡Â ;ÏÚa‰«««¿«¿ƒ»ƒ««≈ƒ
B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlLÓ B‡ dÏ BÎÈÏBnL∆ƒ»¿«¿¿««≈ƒ»»

.Ò‡∆¡«

שאם 159) הנ"ל, הדין את רבינו למד ומכאן ב. כט, שם
שאין  לפלוני", תנהו - אתה לה תתנהו "אל לו: אמר
לגרשה  נתמנה לא ומתחילה הואיל לגרשה, יכול הראשון
והוא  כלל, לגירושין שליח זה אין אחר, ביד לשלחו אלא

שלפנינו. שבהלכה מהשליח גרוע

.Ó„Ú dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏLÏ Ëb‰ Ô˙»««≈¿»ƒ«¿»«…ƒ¿≈»«
- ÌÈLÏM‰ CB˙a Ò‡ B‡ ‰ÏÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»»∆¡«¿«¿ƒ

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ160ÂÈLÎÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ¿«¿¿««≈∆««ƒ∆≈«¿»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL»ƒ«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ,ÔÈLe¯b ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא
אלא  שני לשליח מיד ימסור שלא שאומר, מי "ויש שם.
עד  שליח לשני יעשו לא והם לביתֿדין, שליחותו ימסור
לחוש, יש כי סל"ז). קמא, סי' (אהע"ז יום" שלשים אחר
וכן  יום, שלשים תוך לה ויתננו בשליחותו ידקדק לא שמא

שם. הגמרא בסוגיית משמע

Ó.‡?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙L¯b˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰164dÏÚ·e ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; »≈ƒ¬»ƒƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ«¿»
Òit ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ165BÈ‡Â , ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ≈¿≈

‰OBÚ166:¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈLÏM‰ CB˙a ÁÈÏL ∆»ƒ«¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡167Ô˙B Ï·‡ .168dÏ Ëb‰ ∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ¬»≈«≈»

ÌÈLÏL ¯Á‡Ï169e¯‡aL BÓk dÏ ÔÈLLBÁÂ ,170„Ú ¿««¿ƒ¿¿ƒ»¿∆≈«¿«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL171. ∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

יום.162) שלשים אחר לגרשה שני שליח עכשיו שעושה
אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח
יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם

יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא
יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח

שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל
ואם  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, הלכה

תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז
המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך
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ה'תשפ"א  אדר ט"ז ראשון יום

ק. עשה מצות
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשפ"א  אדר י"ז שני יום

קו. עשה מצות
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית

ה'תשפ"א  אדר י"ח שלישי יום

קד. עשה מצות
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ה'תשפ"א  אדר י"ט רביעי יום

צו. עשה מצות
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן מֹוניםמהּֿׁשּיּזכר ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),לאֿתעׂשה מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו

מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם
ְַָֻהּטמאה.

ה'תשפ"א  אדר כ' חמישי יום

קט. עשה מצות
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ּבּמים "ורחץ יתעּלה: fh)אמרֹו ,eh `xwie), ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה rxevn)ּובא zyxt `xtq)עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים : ְִֶֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ְְְִִִִִֶֶַָָָָּבהם

(oirnn)מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ze`eewn)זֹו zekld)הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר
bi)חּיים" ,my)מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
לֹו ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבית
יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאנּו
ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָּדבר

(zen ixg` zyxt)מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ :yecwd) ְְִֵֶֶַַַַָָ
(mrh `ll ,`ed jexaהּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְֲֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ―ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ודין ― ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר (zxfrnהרֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
(miptle ycwnd ziaay l`xyiּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֶַַַָאיזה

האמת ספר dxezd")ּבאר xtq")וטבל ׁשּנטמא ׁשּכלֿמי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

(dliahd meia ynyd rwyzy),המקּבל ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְֵֵַַַָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי

(:c oiaexir)ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― "ּכלּֿבׂשרֹו :ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה טבילההּמים". מצות והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

יֹום טבּול ודיני החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ―df) ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
(eyny Ð drwy Ð aixrd `l oiicre lahyזֹו ּומצוה .ְִָ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹמבארת

ה'תשפ"א  אדר כ"א שישי יום

קט. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

ה'תשפ"א  אדר כ"ב ש"ק יום

קט. עשה מצות
יום ראשוןֿ שבתֿ קודש ט "זֿ כ "ב אדר 

חמישי. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה
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p`ר wxt dinxi - mi`iap

àð-÷øô äéîøépÎn

î:íéãezò-íò íéìéàk çBáèì íéøëk íãéøBààîéàéà õøàä-ìk úläz Nôzzå CLL äãkìð CC «¦¥−§¨¦´¦§®©§¥¦−¦©¦«¥µ¦§§¨´¥©½©¦¨¥−§¦©´¨¨¨®¤¥´
ì äúéä:íéBba ìáa änLáî:äúñëð åélb ïBîäa íiä ìáa-ìò äìòâîì äéøò eéääiö õøà änL ¨§¨¯§©¨²¨¤−©¦«¨¨¬©¨¤−©¨®©£¬©−̈¦§¨«¨¨³¨¤Æ¨Æ§©½̈¤−¤¦¨´

k ïäa áLé-àì õøà äáøòå:íãà-ïa ïäa øáòé-àìå Léà-ìãîéúàöäå ìááa ìa-ìò ézã÷ôe ©£¨¨®¤À¤«Ÿ¥¥³¨¥Æ¨¦½§«Ÿ©£¬Ÿ¨¥−¤¨¨«¨©§¦̧©¥¹§¨¤À§Ÿ¥¦³
:äìôð ìáa úîBç-íb íéBb ãBò åéìà eøäðé-àìå åétî Bòìa-úàäîLéà eèlîe énò dëBzî eàö ¤¦§Æ¦¦½§«Ÿ¦§£¬¥¨²−¦®©©¬¨¤−¨¨«¨§³¦¨Æ©¦½©§−¦´

:ýåýé-óà ïBøçî BLôð-úàåîäòeîMä äðMá àáe õøàa úòîLpä äòeîMa eàøéúå íëááì Cøé-ïôe ¤©§®¥£−©§¨«¤¥©³§©§¤Æ§¦«§½©§−̈©¦§©´©¨¨®¤¨¯©¨¨´©§À̈
:ìLî-ìò ìLîe õøàa ñîçå äòeîMä äðMa åéøçàåæîìáá éìéñt-ìò ézã÷ôe íéàa íéîé äpä ïëì §©£¨³©¨¨Æ©§½̈§¨¨´¨½̈¤Ÿ¥−©Ÿ¥«¨¥Æ¦¥´¨¦´¨¦½¨©§¦Æ©§¦¥´¨¤½

:dëBúá eìté äéììç-ìëå LBáz döøà-ìëåçîïBôvî ék íäa øLà ìëå õøàå íéîL ìáa-ìò eðpøå §¨©§−̈¥®§¨£¨¤−¨¦§¬§¨«§¦§³©¨¤Æ¨©´¦¨½̈¤§−Ÿ£¤´¨¤®¦¯¦¨²
:ýåýé-íàð íéããBMä dì-àBáéèî:õøàä-ìë éììç eìôð ìááì-íb ìàøNé éììç ìtðì ìáa-íb ¨¨¬©§¦−§ª§¨«©¨¤¾¦§−Ÿ©«§¥´¦§¨¥®©§¨¤¬¨§−©«§¥¬¨¨¨«¤

ð:íëááì-ìò äìòz íìLeøéå ýåýé-úà ÷Bçøî eøëæ eãîòz-ìà eëìä áøçî íéèìt§¥¦´¥¤½¤¦§−©«©£®Ÿ¦§³¥«¨Æ¤§½̈¦«¨©−¦©£¤¬©§©§¤«

i"yx
(Ó).íéøëë,כתורין:(וי "ת)כבשים(‡Ó).êùù בבל

ב"ש: דא"ת íéä.(Ó·)בגי' ìáá ìò äìò כמו גדול חיל
ìá.(Ó„)הים: ìò:בבל של כוכבים עבודת úàעל
.åòìá:תחתיו הארץ יושב כל åøäðé.שהושפלו àìå ולא

הגוים כל אליו ונהרו וכן ב)יאספו נהרות (ישעיה  כמימי
הים: אל ההולכים õøàá.(ÂÓ)כולם úòîùðä äòåîùá

שנהרג: בלשצר של הזאת äòåîùä.השמועה äðùá àáå
מאליה  בבל שחרבה השמועה תבוא עצמה שנה באותה

שנאמר השמים יג)מן ממלכות (שם צבי בבל והיתה
ואת  סדום את אלהים כמהפכת כשדים גאון תפארת

äðùá.עמורה: åéøçàå:השניה.äòåîùä כה לכם הטובה
פרס מלך כורש א)אמר עמו:(עזרא  מכל בכם ìùåîåמי

.ìùåî ìò השנייה ובשנה אחת שנה מלך המדי דריוש
הפרסי: ìáá.(ËÓ)כורש íâ חללי בה לנפול היתה

ìááì.ישראל : íâ: ארצה כל חללי íéèéìô()יפלו
.áøçî:נבוזראדן מחרב שפלטו לתוכה שגלו ישראל

cec zcevn
(Ó).Ì„È¯Â‡את שמורידים  כמו לטבח אוריד  בבל אנשי את

הארץ:˙‰Ï˙.(Ó‡)הכרים: בכל ולתפארת  לתהלה שהיתה 
.ÌÈÂ‚·:חורבנה גודל  על לתמהון  היתה הגוים  כל  בין
(·Ó).ÌÈ‰: הים כמי מרובים  אוכלוסין ר"ל ·‰ÔÂÓ.ר"ל

נאבדה: הגבורים ˆÈ‰.(Ó‚)במרבית ı¯‡ציה ארץ להיות 
Â·ÚÈ¯.וערבה: ‡ÏÂ:בעלמא העברה דרך אפילו 

(„Ó).È˙„˜ÙÂ העומד בל פסל  על פורעניות להביא  אשגיח 
זהבו: את וישא אותו  ישבר האויב כי ·ÂÚÏ.בבבל את‡˙

לעובדיו שאסף  העושר כל  ר"ל מפיו אוציא  שבלע העושר
הוא שפסלו  שחשבו בבל  מחשבת  לפי  (ואמר מהם  אוציא 
בו ואין הבל הוא  כי הוא כן לא אשר העושר כל להם הנותן 

Â¯‰È.ממש ): ‡ÏÂלעבדו אליו ללכת העמים ימשכו לא עוד 
ממש: בו שאין יראו  כולם  ÂÎÂ'.כי  ˙ÓÂÁ Ì‚:העיר במעוז יתחזקו ולא תפול  מהחומות נפשיכםÔÂ¯ÁÓ.(Ó‰)כ "א מלטו 

עמהם : נלקים תהיו שלא  בבל  על שתחול  ה' אף Í¯È.(ÂÓ)מחרון ÔÙÂ מורך יבוא  לא לומר רצה  לבבכם, ירך פן  השמרו 
בבבל: להלחם  עולים ופרס מדי שמלכי והיא בארץ הנשמעת בשמועה תיראו  ולא שבאהÂ·‡.בלבבכם  במה תיראו לא ר"ל 

לפועל: ויצא  הדבר ונתקיימה בארץ באו כבר אשר  הזאת בשנה ההיא הנשמעתÂÈ¯Á‡Â.השמועה בהשמועה  תיראו ולא  ר "ל 
על  תמשול  ומדי פרס לומר רצה מושל , על מושל  יהיה והנה  בארץ חמס ונעשה  בבל את כבשו כבר אשר ההיא  בשנה אחריו

לטובתכם: הוא הכל  כי תיראו  אל  אלה מכל  וכאומר הגוים  כל  על מושלת הנה עד  שהיתה  להביאÈ˙„˜ÙÂ.(ÊÓ)בבל אשגיח
זהבם: את  וישא  צורתם ישבר האויב  כי בבל  פסילי על  טובה:˙·Â˘.פורעניות מכל  חסר ר"ל  יבש  ·˙ÎÂ‰.תהיה  ÂÏÙÈכי

בתוכה: אותם יהרוג העיר  את  האויב  שיכבוש  ואחר בעיר  יסגרו כי האויב מול  להלחם  השדה  יצאו  ולא בלבם  יבוא  המורך 
(ÁÓ).ı¯‡Â ÌÈÓ˘:כוכבים העובדי  לכל  הרעו כי בבל באבדן  בעולם תהיה  שמחה הרבה ור"ל מליצה  ענין ÔÂÙˆÓ.הוא ÈÎ

מזרחית: צפונית  במקצוע השוכנים ומדי פרס הם מצפון  השודדים עליה יבואו ÏÂÙÏ.(ËÓ)כאשר  Ï·· Ì‚סיבה היה בבל כי 
במפלתם: ישמחו כולם  ולכן הארץ כל  חללי  נפלו אשר הסיבה תחשב  לבבל  גם  ישראל  חללי  לנפול ÁÓ¯·.()גם ÌÈËÈÏÙ
שמה: תעמדו ולא  לארצכם משם הלכו בבל  אנשי עם  נהרגתם ולא האויב  מחרב הפליטים ישראל  בני ÂÁ¯Ó˜.אתם  Â¯ÎÊ מבבל

אליה: לשוב  ומהרו המקדש  עבודת  שבטלתם מה  ה ' את ÂÎÂ'.זכרו ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ:שוממתה על  מתאבלת שהיא  מה בה  לזכור 

oeiv zcevn
(Ó).ÌÈ¯ÎÎ: שמנים העזים:ÌÈ„Â˙Ú.כבשים מן הזכרים  הם

(‡Ó).Í˘˘: ב"ש בא"ת בבל  לכידה:Ù˙˙Â˘.הוא  ענין
.˙Ï‰˙:והתפארות הילול  לתמהון:Ó˘Ï‰.מלשון 
(·Ó).ÔÂÓ‰· רשעים מהמון כמו ריבוי  ל"ז)ענין  :(תהלים

.‰˙ÒÎ:כיסוי שממה:ˆÈ‰.לשממה:Ó˘Ï‰.(Ó‚)מלשון
.‰·¯Ú:מדבר הרעה:È˙„˜ÙÂ.(Ó„)כמו הבאת  השגחת  ענין

.Ï·:בבל של גלולים שם  בליעה :·ÂÚÏ.כן Â¯‰È.מלשון
ה ' טוב  אל  ונהרו  וכן  המושך  כנהר  משיכה  ל"א)ענין :(לעיל

(ÂÓ).Í¯Èמורך והבאתי כמו ואימה  פחד  כ"ו)ענין  :(ויקרא
.ÒÓÁÂ:וגזל הרעה:È˙„˜ÙÂ.(ÊÓ)עושק  הבאת השגחת  ענין

.˘Â·˙:יבשות המלטה:ÌÈËÈÏÙ.()מלשון ענין

a wxt `xfr - miaezk

á-÷øô àøæòqÎek

åë(ñ) :ãçàå íéøNò úBàî LL òáâå äîøä éðaæë(ñ) :íéðLe íéøNò äàî ñîëî éLðàçëéLðà §¥³¨¨¨Æ¨½̈©¥¬¥−¤§¦¬§¤¨«©§¥´¦§½̈¥−̈¤§¦¬§¨«¦©§¥³
ìLe íéøNò íéúàî éòäå ìà-úéá(ñ) :äLèë(ñ) :íéðLe íéMîç Báð éðaìäàî Léaâî éða ¥«¥Æ§¨½̈¨©−¦¤§¦¬§Ÿ¨«§¥¬§−£¦¦¬§¨«¦§¥´©§¦½¥−̈

(ñ) :äMLå íéMîçàì(ñ) :äòaøàå íéMîç íéúàî óìà øçà íìéò éðaáììL íøç éðaúBàî L £¦¦¬§¦¨«§¥Æ¥¨´©¥½¤¾¤¨©−¦£¦¦¬§©§¨¨«§¥´¨¦½§¬Ÿ¥−
(ñ) :íéøNòåâì(ñ) :äMîçå íéøNò úBàî òáL BðBàå ãéãç ãì-éðaãììL Bçøé éðaúBàî L §¤§¦«§¥ŸÆ¨¦´§½§©¬¥−¤§¦¬©£¦¨«§¥´§¥½§¬Ÿ¥−

(ñ) :äMîçå íéòaøàäììL äàðñ éðaìLe úBàî LLå íéôìà úL(ñ) :íéLåìäéòãé éða íéðäkä ©§¨¦¬©£¦¨«§¥´§¨½̈§´Ÿ¤£¨¦½§¥¬¥−§Ÿ¦«©«Ÿ£¦®§¥³§©«§¨Æ
ìLe íéòáL úBàî òLz òeLé úéáì(ñ) :äLæì(ñ) :íéðLe íéMîç óìà ønà éðaçìøeçLô éða §¥´¥½©§©¬¥−¦§¦¬§Ÿ¨«§¥´¦¥½¤−¤£¦¦¬§¨«¦§¥´©§½

(ñ) :äòáLå íéòaøà íéúàî óìàèì(ñ) :øNò äòáLå óìà íøç éðaîìàéîã÷å òeLé-éða íiåìä ¤¾¤¨©−¦©§¨¦¬§¦§¨«§¥´¨¦½¤−¤§¦§¨¬¨¨«©§¦¦®§¥¥¯©§©§¦¥²
(ñ) :äòaøàå íéòáL äéåãBä éðáìàî(ô) :äðîLe íéøNò äàî óñà éða íéøøLîäáîíéøòMä éða ¦§¥¬©§−̈¦§¦¬§©§¨¨«©«§Ÿ§¦®§¥´¨½̈¥−̈¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´©«Ÿ£¦À

ìL äàî ìkä éáL éða àèéèç éða áewò-éða ïBîìè-éða øèà-éða íelL-éða(ô) :äòLúå íéL §¥©³§¥«¨¥Æ§¥©§´§¥©½§¥¬£¦−̈§¥´Ÿ¨®©¾Ÿ¥−̈§Ÿ¦¬§¦§¨«
âî(ñ) :úBòaè éða (ñ) àôeNç éðá (ñ) àçéö éða (ñ) íéðéúpäãî(ñ) àäòéñ éða (ñ) ñø÷ éða ©§¦¦®§¥¦¨¬§¥£−̈§¥¬©¨«§¥¥¬Ÿ§¥¦«£−̈

(ñ) :ïBãô éðaäî(ñ) :áewò éða (ñ) äáâç éðá (ñ) äðáì éðaåîéîìL (éìîù) éða (ñ) áâç éða §¥¬¨«§¥§¨¨¬§¥£¨−̈§¥¬©«§¥¨¨¬§¥©§©−
(ñ) :ïðç éða (ñ)æî(ñ) :äéàø éða (ñ) øçâ éða (ñ) ìcâ éðaçîéða (ñ) àãB÷ð éða (ñ) ïéöø éða §¥¬¨¨«§¥¦¥¬§¥©−©§¥¬§¨¨«§¥§¦¬§¥§−̈§¥¬

(ñ) :ífâèî(ñ) :éñá éða (ñ) çñô éðá (ñ) àfò éðað(ñ) íéðeòî (íéðéòî) éðá (ñ) äðñà éða ©¨«§¥ª¨¬§¥¨¥−©§¥¬¥¨«§¥©§¨¬§¥§¦−
(ñ) :íéñeôð (íéñéôð) éðaàð(ñ) :øeçøç éða (ñ) àôe÷ç éða (ñ) ÷ea÷á éðaáð(ñ) úeìöá éða §¥¬§¦«§¥©§¬§¥£−̈§¥¬©§«§¥©§¬

(ñ) :àLøç éða (ñ) àãéçî éðaâð(ñ) :çîú éða (ñ) àøñéñ éða (ñ) ñB÷øá éðaãð(ñ) çéöð éða §¥§¦−̈§¥¬©§¨«§¥©§¬§¥¦«§−̈§¥¨«©§¥¬§¦−©
(ñ) :àôéèç éðaäð(ñ) :àãeøô éða (ñ) úøôqä éða (ñ) éèñ éða (ñ) äîìL éãáò éðaåðéða §¥¬£¦¨«§¥−©§¥´§Ÿ®Ÿ§¥Ÿ©¬§¥©Ÿ¤−¤§¥¬§¨«§¥

(ñ) :ìcâ éða (ñ) ïB÷øã éðá (ñ) äìòéæðéða (ñ) íééávä úøët éða (ñ) ìéhç éðá (ñ) äéèôL éða ©§¨¬§¥©§−§¥¬¦¥«§¥¯§©§¨´§¥«©¦À§¥²Ÿ¤¬¤©§¨¦−§¥¬
:éîàçðìL äîìL éãáò éðáe íéðéúpä-ìk(ñ) :íéðLe íéòLz úBàî Lèðçìî ìzî íéìòä älàå ¨¦«¨̧©§¦¦½§¥−©§¥´§Ÿ®Ÿ§¬Ÿ¥−¦§¦¬§¨«¦§¥À¤¨«Ÿ¦Æ¦¥¬¤Æ©Æ

:íä ìàøNiî íà íòøæå íúBáà-úéa ãébäì eìëé àìå ønà ïcà áeøk àLøç ìzñäéìã-éða ¥´©§½̈§¬©−̈¦¥®§´Ÿ¨«§À§©¦³¥£¨Æ§©§½̈¦¬¦¦§¨¥−¥«§¥§¨¨¬
(ñ) :íéðLe íéMîç úBàî LL àãB÷ð éða äiáBè-éðá§¥¦−̈§¥´§¨®¥¬¥−£¦¦¬§¨«¦

i"yx
(ÂÏ).äéòãé éðá íéðäëä יהודה בני מנה עתה עד

כמו  והלוים הכהנים והולך מונה הוא ומעכשיו ובנימן
ובנימין  ליהודה האבות ראשי ויקומו למעלה שנאמר

וגו': והלוים שהיו íéøøåùîä.(Ó‡)והכהנים הלוים
שוערים  שהיו הלוים הם השוערים וכן משוררים

המקדש: בית מונה íéðéúðä.(Ó‚)משערי הוא עכשיו
לעדה  מים ושואבי עצים חוטבי שהיו נתינים אותם

פרנסתם: יוצאת היתה äîìù.(Á)ומשם éãáò éðáå
בניהם: מבני היו בנים והללו המלך לשלמה היו עבדים

(Ë).'åâå çìî ìúî íéìåòä äìàå הגיע מעשה זה ואי
וגו': להגיד יוכלו ולא לפי íòøæå.להם אבותם של

הם: מישראל אם ידעו ולא שלהם יחוס שאבדו
(Ò).'åâå äéìã éðá מתל העולים אלה בכלל הם גם

מלח:

cec zcevn
(‡Ï).¯Á‡ ÌÏÈÚ:אנשיהן במספר שוין והיו  אחר עילם  שזהו אמר  לזה הזה , כחשבון  והיו עילם בני למעלה שחשב לפי
(ÂÏ).ÌÈ‰Î‰:הכהנים מספר וזהו ÚÂ˘È.ר"ל  ˙È·Ï ‰ÈÚ„È È·ומזרעו ישוע  לבית מיוחס  שהיה  לומר ידעיה  על  סימן נתן
Ì¯Á.(ËÏ)היה: È·:מחרם הכהנים  חשב וכאן מחרם  הישראלים חשב למעלה אשר יתכן או  למעלה , הנזכר  זהו È·Ï(Ó)לא

.‰ÈÂ„Â‰:הודויה מבני שהיו  לומר וקדמיאל ישוע על סימן  והם‰˘ÌÈ¯ÚÂ.(Ó·)נתן גלו לא עד  המקדש שערי שומרים שהיו
וכו ': שלום בני  ט ):‰ÌÈÈ˙.(Ó‚)היו (יהושע וגו ' עצים  חוטבי יהושע  ויתנם  בם  שנאמר  ע "ש נתינים  ונקראו הגבעונים  הם 

(‰).‰ÓÏ˘ È„·Ú È·:'וכו סטי בני  היו וכו'Ï‡Â‰.(Ë)והם  מלח  מתל  העולים היו הם  וכו' דליה  בני למטה הנזכרים
בבבל : הן מקומות  È‚‰Ï„.ושמות ÂÏÎÈ ‡ÏÂ:הם מי מבני  ידעו  לא  ÌÚ¯ÊÂ.כי Ì˙Â·‡ ˙È·מי הזרע ר"ל  זרעם כי היא  היא

יב): (דניאל  עפר  אדמת  וכן נרדפים בשמות ענין כפל  והוא יצאו



רי `p wxt dinxi - mi`iap

àð-÷øô äéîøépÎn

î:íéãezò-íò íéìéàk çBáèì íéøëk íãéøBààîéàéà õøàä-ìk úläz Nôzzå CLL äãkìð CC «¦¥−§¨¦´¦§®©§¥¦−¦©¦«¥µ¦§§¨´¥©½©¦¨¥−§¦©´¨¨¨®¤¥´
ì äúéä:íéBba ìáa änLáî:äúñëð åélb ïBîäa íiä ìáa-ìò äìòâîì äéøò eéääiö õøà änL ¨§¨¯§©¨²¨¤−©¦«¨¨¬©¨¤−©¨®©£¬©−̈¦§¨«¨¨³¨¤Æ¨Æ§©½̈¤−¤¦¨´

k ïäa áLé-àì õøà äáøòå:íãà-ïa ïäa øáòé-àìå Léà-ìãîéúàöäå ìááa ìa-ìò ézã÷ôe ©£¨¨®¤À¤«Ÿ¥¥³¨¥Æ¨¦½§«Ÿ©£¬Ÿ¨¥−¤¨¨«¨©§¦̧©¥¹§¨¤À§Ÿ¥¦³
:äìôð ìáa úîBç-íb íéBb ãBò åéìà eøäðé-àìå åétî Bòìa-úàäîLéà eèlîe énò dëBzî eàö ¤¦§Æ¦¦½§«Ÿ¦§£¬¥¨²−¦®©©¬¨¤−¨¨«¨§³¦¨Æ©¦½©§−¦´

:ýåýé-óà ïBøçî BLôð-úàåîäòeîMä äðMá àáe õøàa úòîLpä äòeîMa eàøéúå íëááì Cøé-ïôe ¤©§®¥£−©§¨«¤¥©³§©§¤Æ§¦«§½©§−̈©¦§©´©¨¨®¤¨¯©¨¨´©§À̈
:ìLî-ìò ìLîe õøàa ñîçå äòeîMä äðMa åéøçàåæîìáá éìéñt-ìò ézã÷ôe íéàa íéîé äpä ïëì §©£¨³©¨¨Æ©§½̈§¨¨´¨½̈¤Ÿ¥−©Ÿ¥«¨¥Æ¦¥´¨¦´¨¦½¨©§¦Æ©§¦¥´¨¤½

:dëBúá eìté äéììç-ìëå LBáz döøà-ìëåçîïBôvî ék íäa øLà ìëå õøàå íéîL ìáa-ìò eðpøå §¨©§−̈¥®§¨£¨¤−¨¦§¬§¨«§¦§³©¨¤Æ¨©´¦¨½̈¤§−Ÿ£¤´¨¤®¦¯¦¨²
:ýåýé-íàð íéããBMä dì-àBáéèî:õøàä-ìë éììç eìôð ìááì-íb ìàøNé éììç ìtðì ìáa-íb ¨¨¬©§¦−§ª§¨«©¨¤¾¦§−Ÿ©«§¥´¦§¨¥®©§¨¤¬¨§−©«§¥¬¨¨¨«¤

ð:íëááì-ìò äìòz íìLeøéå ýåýé-úà ÷Bçøî eøëæ eãîòz-ìà eëìä áøçî íéèìt§¥¦´¥¤½¤¦§−©«©£®Ÿ¦§³¥«¨Æ¤§½̈¦«¨©−¦©£¤¬©§©§¤«

i"yx
(Ó).íéøëë,כתורין:(וי "ת)כבשים(‡Ó).êùù בבל

ב"ש: דא"ת íéä.(Ó·)בגי' ìáá ìò äìò כמו גדול חיל
ìá.(Ó„)הים: ìò:בבל של כוכבים עבודת úàעל
.åòìá:תחתיו הארץ יושב כל åøäðé.שהושפלו àìå ולא

הגוים כל אליו ונהרו וכן ב)יאספו נהרות (ישעיה  כמימי
הים: אל ההולכים õøàá.(ÂÓ)כולם úòîùðä äòåîùá

שנהרג: בלשצר של הזאת äòåîùä.השמועה äðùá àáå
מאליה  בבל שחרבה השמועה תבוא עצמה שנה באותה

שנאמר השמים יג)מן ממלכות (שם צבי בבל והיתה
ואת  סדום את אלהים כמהפכת כשדים גאון תפארת

äðùá.עמורה: åéøçàå:השניה.äòåîùä כה לכם הטובה
פרס מלך כורש א)אמר עמו:(עזרא  מכל בכם ìùåîåמי

.ìùåî ìò השנייה ובשנה אחת שנה מלך המדי דריוש
הפרסי: ìáá.(ËÓ)כורש íâ חללי בה לנפול היתה

ìááì.ישראל : íâ: ארצה כל חללי íéèéìô()יפלו
.áøçî:נבוזראדן מחרב שפלטו לתוכה שגלו ישראל

cec zcevn
(Ó).Ì„È¯Â‡את שמורידים  כמו לטבח אוריד  בבל אנשי את

הארץ:˙‰Ï˙.(Ó‡)הכרים: בכל ולתפארת  לתהלה שהיתה 
.ÌÈÂ‚·:חורבנה גודל  על לתמהון  היתה הגוים  כל  בין
(·Ó).ÌÈ‰: הים כמי מרובים  אוכלוסין ר"ל ·‰ÔÂÓ.ר"ל

נאבדה: הגבורים ˆÈ‰.(Ó‚)במרבית ı¯‡ציה ארץ להיות 
Â·ÚÈ¯.וערבה: ‡ÏÂ:בעלמא העברה דרך אפילו 

(„Ó).È˙„˜ÙÂ העומד בל פסל  על פורעניות להביא  אשגיח 
זהבו: את וישא אותו  ישבר האויב כי ·ÂÚÏ.בבבל את‡˙

לעובדיו שאסף  העושר כל  ר"ל מפיו אוציא  שבלע העושר
הוא שפסלו  שחשבו בבל  מחשבת  לפי  (ואמר מהם  אוציא 
בו ואין הבל הוא  כי הוא כן לא אשר העושר כל להם הנותן 

Â¯‰È.ממש ): ‡ÏÂלעבדו אליו ללכת העמים ימשכו לא עוד 
ממש: בו שאין יראו  כולם  ÂÎÂ'.כי  ˙ÓÂÁ Ì‚:העיר במעוז יתחזקו ולא תפול  מהחומות נפשיכםÔÂ¯ÁÓ.(Ó‰)כ "א מלטו 

עמהם : נלקים תהיו שלא  בבל  על שתחול  ה' אף Í¯È.(ÂÓ)מחרון ÔÙÂ מורך יבוא  לא לומר רצה  לבבכם, ירך פן  השמרו 
בבבל: להלחם  עולים ופרס מדי שמלכי והיא בארץ הנשמעת בשמועה תיראו  ולא שבאהÂ·‡.בלבבכם  במה תיראו לא ר"ל 

לפועל: ויצא  הדבר ונתקיימה בארץ באו כבר אשר  הזאת בשנה ההיא הנשמעתÂÈ¯Á‡Â.השמועה בהשמועה  תיראו ולא  ר "ל 
על  תמשול  ומדי פרס לומר רצה מושל , על מושל  יהיה והנה  בארץ חמס ונעשה  בבל את כבשו כבר אשר ההיא  בשנה אחריו

לטובתכם: הוא הכל  כי תיראו  אל  אלה מכל  וכאומר הגוים  כל  על מושלת הנה עד  שהיתה  להביאÈ˙„˜ÙÂ.(ÊÓ)בבל אשגיח
זהבם: את  וישא  צורתם ישבר האויב  כי בבל  פסילי על  טובה:˙·Â˘.פורעניות מכל  חסר ר"ל  יבש  ·˙ÎÂ‰.תהיה  ÂÏÙÈכי

בתוכה: אותם יהרוג העיר  את  האויב  שיכבוש  ואחר בעיר  יסגרו כי האויב מול  להלחם  השדה  יצאו  ולא בלבם  יבוא  המורך 
(ÁÓ).ı¯‡Â ÌÈÓ˘:כוכבים העובדי  לכל  הרעו כי בבל באבדן  בעולם תהיה  שמחה הרבה ור"ל מליצה  ענין ÔÂÙˆÓ.הוא ÈÎ

מזרחית: צפונית  במקצוע השוכנים ומדי פרס הם מצפון  השודדים עליה יבואו ÏÂÙÏ.(ËÓ)כאשר  Ï·· Ì‚סיבה היה בבל כי 
במפלתם: ישמחו כולם  ולכן הארץ כל  חללי  נפלו אשר הסיבה תחשב  לבבל  גם  ישראל  חללי  לנפול ÁÓ¯·.()גם ÌÈËÈÏÙ
שמה: תעמדו ולא  לארצכם משם הלכו בבל  אנשי עם  נהרגתם ולא האויב  מחרב הפליטים ישראל  בני ÂÁ¯Ó˜.אתם  Â¯ÎÊ מבבל

אליה: לשוב  ומהרו המקדש  עבודת  שבטלתם מה  ה ' את ÂÎÂ'.זכרו ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ:שוממתה על  מתאבלת שהיא  מה בה  לזכור 

oeiv zcevn
(Ó).ÌÈ¯ÎÎ: שמנים העזים:ÌÈ„Â˙Ú.כבשים מן הזכרים  הם

(‡Ó).Í˘˘: ב"ש בא"ת בבל  לכידה:Ù˙˙Â˘.הוא  ענין
.˙Ï‰˙:והתפארות הילול  לתמהון:Ó˘Ï‰.מלשון 
(·Ó).ÔÂÓ‰· רשעים מהמון כמו ריבוי  ל"ז)ענין  :(תהלים

.‰˙ÒÎ:כיסוי שממה:ˆÈ‰.לשממה:Ó˘Ï‰.(Ó‚)מלשון
.‰·¯Ú:מדבר הרעה:È˙„˜ÙÂ.(Ó„)כמו הבאת  השגחת  ענין

.Ï·:בבל של גלולים שם  בליעה :·ÂÚÏ.כן Â¯‰È.מלשון
ה ' טוב  אל  ונהרו  וכן  המושך  כנהר  משיכה  ל"א)ענין :(לעיל

(ÂÓ).Í¯Èמורך והבאתי כמו ואימה  פחד  כ"ו)ענין  :(ויקרא
.ÒÓÁÂ:וגזל הרעה:È˙„˜ÙÂ.(ÊÓ)עושק  הבאת השגחת  ענין

.˘Â·˙:יבשות המלטה:ÌÈËÈÏÙ.()מלשון ענין

a wxt `xfr - miaezk

á-÷øô àøæòqÎek

åë(ñ) :ãçàå íéøNò úBàî LL òáâå äîøä éðaæë(ñ) :íéðLe íéøNò äàî ñîëî éLðàçëéLðà §¥³¨¨¨Æ¨½̈©¥¬¥−¤§¦¬§¤¨«©§¥´¦§½̈¥−̈¤§¦¬§¨«¦©§¥³
ìLe íéøNò íéúàî éòäå ìà-úéá(ñ) :äLèë(ñ) :íéðLe íéMîç Báð éðaìäàî Léaâî éða ¥«¥Æ§¨½̈¨©−¦¤§¦¬§Ÿ¨«§¥¬§−£¦¦¬§¨«¦§¥´©§¦½¥−̈

(ñ) :äMLå íéMîçàì(ñ) :äòaøàå íéMîç íéúàî óìà øçà íìéò éðaáììL íøç éðaúBàî L £¦¦¬§¦¨«§¥Æ¥¨´©¥½¤¾¤¨©−¦£¦¦¬§©§¨¨«§¥´¨¦½§¬Ÿ¥−
(ñ) :íéøNòåâì(ñ) :äMîçå íéøNò úBàî òáL BðBàå ãéãç ãì-éðaãììL Bçøé éðaúBàî L §¤§¦«§¥ŸÆ¨¦´§½§©¬¥−¤§¦¬©£¦¨«§¥´§¥½§¬Ÿ¥−

(ñ) :äMîçå íéòaøàäììL äàðñ éðaìLe úBàî LLå íéôìà úL(ñ) :íéLåìäéòãé éða íéðäkä ©§¨¦¬©£¦¨«§¥´§¨½̈§´Ÿ¤£¨¦½§¥¬¥−§Ÿ¦«©«Ÿ£¦®§¥³§©«§¨Æ
ìLe íéòáL úBàî òLz òeLé úéáì(ñ) :äLæì(ñ) :íéðLe íéMîç óìà ønà éðaçìøeçLô éða §¥´¥½©§©¬¥−¦§¦¬§Ÿ¨«§¥´¦¥½¤−¤£¦¦¬§¨«¦§¥´©§½

(ñ) :äòáLå íéòaøà íéúàî óìàèì(ñ) :øNò äòáLå óìà íøç éðaîìàéîã÷å òeLé-éða íiåìä ¤¾¤¨©−¦©§¨¦¬§¦§¨«§¥´¨¦½¤−¤§¦§¨¬¨¨«©§¦¦®§¥¥¯©§©§¦¥²
(ñ) :äòaøàå íéòáL äéåãBä éðáìàî(ô) :äðîLe íéøNò äàî óñà éða íéøøLîäáîíéøòMä éða ¦§¥¬©§−̈¦§¦¬§©§¨¨«©«§Ÿ§¦®§¥´¨½̈¥−̈¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´©«Ÿ£¦À

ìL äàî ìkä éáL éða àèéèç éða áewò-éða ïBîìè-éða øèà-éða íelL-éða(ô) :äòLúå íéL §¥©³§¥«¨¥Æ§¥©§´§¥©½§¥¬£¦−̈§¥´Ÿ¨®©¾Ÿ¥−̈§Ÿ¦¬§¦§¨«
âî(ñ) :úBòaè éða (ñ) àôeNç éðá (ñ) àçéö éða (ñ) íéðéúpäãî(ñ) àäòéñ éða (ñ) ñø÷ éða ©§¦¦®§¥¦¨¬§¥£−̈§¥¬©¨«§¥¥¬Ÿ§¥¦«£−̈

(ñ) :ïBãô éðaäî(ñ) :áewò éða (ñ) äáâç éðá (ñ) äðáì éðaåîéîìL (éìîù) éða (ñ) áâç éða §¥¬¨«§¥§¨¨¬§¥£¨−̈§¥¬©«§¥¨¨¬§¥©§©−
(ñ) :ïðç éða (ñ)æî(ñ) :äéàø éða (ñ) øçâ éða (ñ) ìcâ éðaçîéða (ñ) àãB÷ð éða (ñ) ïéöø éða §¥¬¨¨«§¥¦¥¬§¥©−©§¥¬§¨¨«§¥§¦¬§¥§−̈§¥¬

(ñ) :ífâèî(ñ) :éñá éða (ñ) çñô éðá (ñ) àfò éðað(ñ) íéðeòî (íéðéòî) éðá (ñ) äðñà éða ©¨«§¥ª¨¬§¥¨¥−©§¥¬¥¨«§¥©§¨¬§¥§¦−
(ñ) :íéñeôð (íéñéôð) éðaàð(ñ) :øeçøç éða (ñ) àôe÷ç éða (ñ) ÷ea÷á éðaáð(ñ) úeìöá éða §¥¬§¦«§¥©§¬§¥£−̈§¥¬©§«§¥©§¬

(ñ) :àLøç éða (ñ) àãéçî éðaâð(ñ) :çîú éða (ñ) àøñéñ éða (ñ) ñB÷øá éðaãð(ñ) çéöð éða §¥§¦−̈§¥¬©§¨«§¥©§¬§¥¦«§−̈§¥¨«©§¥¬§¦−©
(ñ) :àôéèç éðaäð(ñ) :àãeøô éða (ñ) úøôqä éða (ñ) éèñ éða (ñ) äîìL éãáò éðaåðéða §¥¬£¦¨«§¥−©§¥´§Ÿ®Ÿ§¥Ÿ©¬§¥©Ÿ¤−¤§¥¬§¨«§¥

(ñ) :ìcâ éða (ñ) ïB÷øã éðá (ñ) äìòéæðéða (ñ) íééávä úøët éða (ñ) ìéhç éðá (ñ) äéèôL éða ©§¨¬§¥©§−§¥¬¦¥«§¥¯§©§¨´§¥«©¦À§¥²Ÿ¤¬¤©§¨¦−§¥¬
:éîàçðìL äîìL éãáò éðáe íéðéúpä-ìk(ñ) :íéðLe íéòLz úBàî Lèðçìî ìzî íéìòä älàå ¨¦«¨̧©§¦¦½§¥−©§¥´§Ÿ®Ÿ§¬Ÿ¥−¦§¦¬§¨«¦§¥À¤¨«Ÿ¦Æ¦¥¬¤Æ©Æ

:íä ìàøNiî íà íòøæå íúBáà-úéa ãébäì eìëé àìå ønà ïcà áeøk àLøç ìzñäéìã-éða ¥´©§½̈§¬©−̈¦¥®§´Ÿ¨«§À§©¦³¥£¨Æ§©§½̈¦¬¦¦§¨¥−¥«§¥§¨¨¬
(ñ) :íéðLe íéMîç úBàî LL àãB÷ð éða äiáBè-éðá§¥¦−̈§¥´§¨®¥¬¥−£¦¦¬§¨«¦

i"yx
(ÂÏ).äéòãé éðá íéðäëä יהודה בני מנה עתה עד

כמו  והלוים הכהנים והולך מונה הוא ומעכשיו ובנימן
ובנימין  ליהודה האבות ראשי ויקומו למעלה שנאמר

וגו': והלוים שהיו íéøøåùîä.(Ó‡)והכהנים הלוים
שוערים  שהיו הלוים הם השוערים וכן משוררים

המקדש: בית מונה íéðéúðä.(Ó‚)משערי הוא עכשיו
לעדה  מים ושואבי עצים חוטבי שהיו נתינים אותם

פרנסתם: יוצאת היתה äîìù.(Á)ומשם éãáò éðáå
בניהם: מבני היו בנים והללו המלך לשלמה היו עבדים

(Ë).'åâå çìî ìúî íéìåòä äìàå הגיע מעשה זה ואי
וגו': להגיד יוכלו ולא לפי íòøæå.להם אבותם של

הם: מישראל אם ידעו ולא שלהם יחוס שאבדו
(Ò).'åâå äéìã éðá מתל העולים אלה בכלל הם גם

מלח:

cec zcevn
(‡Ï).¯Á‡ ÌÏÈÚ:אנשיהן במספר שוין והיו  אחר עילם  שזהו אמר  לזה הזה , כחשבון  והיו עילם בני למעלה שחשב לפי
(ÂÏ).ÌÈ‰Î‰:הכהנים מספר וזהו ÚÂ˘È.ר"ל  ˙È·Ï ‰ÈÚ„È È·ומזרעו ישוע  לבית מיוחס  שהיה  לומר ידעיה  על  סימן נתן
Ì¯Á.(ËÏ)היה: È·:מחרם הכהנים  חשב וכאן מחרם  הישראלים חשב למעלה אשר יתכן או  למעלה , הנזכר  זהו È·Ï(Ó)לא

.‰ÈÂ„Â‰:הודויה מבני שהיו  לומר וקדמיאל ישוע על סימן  והם‰˘ÌÈ¯ÚÂ.(Ó·)נתן גלו לא עד  המקדש שערי שומרים שהיו
וכו ': שלום בני  ט ):‰ÌÈÈ˙.(Ó‚)היו (יהושע וגו ' עצים  חוטבי יהושע  ויתנם  בם  שנאמר  ע "ש נתינים  ונקראו הגבעונים  הם 

(‰).‰ÓÏ˘ È„·Ú È·:'וכו סטי בני  היו וכו'Ï‡Â‰.(Ë)והם  מלח  מתל  העולים היו הם  וכו' דליה  בני למטה הנזכרים
בבבל : הן מקומות  È‚‰Ï„.ושמות ÂÏÎÈ ‡ÏÂ:הם מי מבני  ידעו  לא  ÌÚ¯ÊÂ.כי Ì˙Â·‡ ˙È·מי הזרע ר"ל  זרעם כי היא  היא

יב): (דניאל  עפר  אדמת  וכן נרדפים בשמות ענין כפל  והוא יצאו



fרב dpyn iyily wxt mirbp zkqn

‰úBòeáL éðLa ïéànhî ïé÷úpä,ïéðîéñ éðLa:øòNa÷c áäö,ïBéNôáe.÷c áäö øòNa–älçza,óBña ©§¨¦¦©§¦¦§¥¨¦§¥¦¨¦§¥¨¨Ÿ©§¦§§¥¨¨Ÿ©©§¦¨§
ïBLàø òeáL,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì.ïBéNôáe–ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì. ¨©¦§¨©¥¦§©©©§§¦§§¨©¦§¨©¥¦§©©©§

úBòeáL éðLa ïéànhîe,íBé øNò äLGL ïäL. ¦©§¦¦§¥¨¤¥§¨¨¨
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כט-לז): יג, (ויקרא בתורה owfa.כתוב e` y`xa ,rbp ea didi ik dy` e` yi`e"
,odkd eze` `nhe ,wc adv xry eae ,xerd on wnr ed`xn dpde rbpd z` odkd d`xe
ed`xn oi` dpde wzpd rbp z` odkd d`xi ike .`ed owfd e` y`xd zrxv ,`ed wzp
odkd d`xe .mini zray wzpd rbp z` odkd xibqde ,ea oi` xegy xrye xerd on wnr
oi` wzpd d`xne ,adv xry ea did `le wzpd dyt `l dpde iriayd meia rbpd z`
.zipy mini zray wzpd z` odkd xibqde ,glbi `l wzpd z`e ,glbzde .xerd on wnr
on wnr eppi` ed`xne xera wzpd dyt `l dpde iriayd meia wzpd z` odkd d`xe
.ezxdh ixg` ,xera wzpd dyti dyt m`e .xdhe eicba qake odkd eze` xdhe ,xerd
eipira m`e .`ed `nh advd xryl odkd xwai `l ,xera wzpd dyt dpde odkd ed`xe

."odkd exdhe ,`ed xedh ,wzpd `txp ,ea gnv xegy xrye wzpd cnrמשנתנו –
הנתק. טומאת דיני מסכמת

ïé÷úpä בזקן או  שבראש  הנגעים –,(epzkqnl dgizta epx`ay enk) ÇÀÈÄ
úBòeáL éðLa ïéànhî טמא הריהו בעיניו , עמד  הנגע שאם – ÄÇÀÄÄÀÅÈ

הסגרו , של שבועות ïéðîéñשני éðLa מוחלט טמא נעשה והוא – ÄÀÅÄÈÄ
אלו: סימנים c÷בשני  áäö øòNa צהב שער  בנגע נראה אם – ÀÅÈÈÙÇ

הנגע.ïBéNôáeדק, פשה אם או –÷c áäö øòNa מיטמאים – ÀÄÀÀÅÈÈÙÇ
הכהן ,älçzaהנתקים, אל כשהובאו  בתחילה, בהם שנראה בין  – ÇÀÄÈ

ïBLàø òeáL óBñaשל הראשון השבוע בסוף בהם שנראה בין – ÀÈÇÄ
או éðLהסגרו , òeáL óBña, הסגרו של  –øeètä øçàì או – ÀÈÇÅÄÀÇÇÇÀ

הכהן . שטיהרו  הנתקים,ïBéNôáeלאחר  מיטמאים –òeáL óBña ÀÄÀÀÈÇ
ïBLàø או ראשון, שבוע בסוף ההסגר לאחר הנגע כשפשה –óBña ÄÀ

,éðL òeáLאוøeètä øçàì. הכהן שטיהרו  לאחר –ïéànhîe ÈÇÅÄÀÇÇÇÀÄÇÀÄ
L ïäL ,úBòeáL éðLaGLíBé øNò äשל השבועות שני – ÄÀÅÈÆÅÀÈÈÈ

הראשון  ההסגר של  השביעי שיום יום, עשר שלושה אלא אינם הסגר 
השני. ולהסגר הראשון להסגר  עולה
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מב-מד): יג, (ויקרא בתורה `mcnc,כתוב oal rbp zgaba e` zgxwa didi ike"
odkd eze` d`xe .ezgaba e` ezgxwa `id zgxet zrxvzncnc` dpal rbpd z`y dpde

ep`nhi `nh ,`ed `nh `ed rexv yi` .xya xer zrxv d`xnk ,ezgaba e` ezgxwa
."erbp ey`xa odkd וכבר והגבחת, הקרחת של  הטומאה דיני  לסכם באה משנתנו –

למסכתנו  בפתיחה עניינן my).בארנו  oiir)

úçabäå úçøwä,נגע בהן  שנראה –úBòeáL éðLa úBànhî– ÇÈÇÇÀÇÇÇÇÄÇÀÄÀÅÈ
הסגר , ïéðîéñשל  éðLáe סימנים משני  באחד  מוחלט טמא ונעשה – ÄÀÅÄÈÄ

חי ,äéçîaאלו: בשר מחיית בנגע נראתה אם –ïBéNôáe אם – ÀÄÀÈÀÄÀ
בהן . צומח שער שאין  לפי  מיטמאות אינן לבן  בשער אבל הנגע. פשה

äéçîa,והגבחת הקרחת מיטמאות –älçza בהן שנראתה בין – ÀÄÀÈÇÀÄÈ
הכהן, אל  כשהובאו  בתחילה, ïBLàøהמחיה òeáL óBña בין – ÀÈÇÄ

או  ראשון , שבוע בסוף ההסגר, לאחר  éðL,שנראתה òeáL óBñaÀÈÇÅÄ
øeètäאו  øçàì.הכהן שטיהרו לאחר –ïBéNôáe,מיטמאות – ÀÇÇÇÀÀÄÀ

ïBLàø òeáL óBña או הראשון , ההסגר  לאחר הנגע כשפשה – ÀÈÇÄ
éðL òeáL óBña,השני ההסגר  לאחר –øeètä øçàìלאחר – ÀÈÇÅÄÀÇÇÇÀ

הכהן . Lשטיהרו  ïäL ,úBòeáL éðLa úBànhîeGLøNò ä ÄÇÀÄÀÅÈÆÅÀÈÈÈ
íBé כמו יום, עשר שלושה אלא אינם ההסגר , של השבועות שני  –

הקודמת. במשנה שבארנו

i p y m e i
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מז-נח): יג, (ויקרא בתורה cbaaכתוב e` xnv cbaa ,zrxv rbp ea didi ik cbade"
rbpd dide .xer zk`ln lka e` xera e` ,xnvle mizytl axra e` izya e` ,mizyt
,rbpd z` odkd d`xe .odkd z` d`xde ,`ed zrxv rbp ...cbaa mcnc` e` wxwxi¨
zrxv ...cbaa rbpd dyt ik iriayd meia rbpd z` d`xe .mini zray rbpd z` xibqde
,`id zx`nn zrxv ik ,rbpd ea didi xy` ...cbad z` sxye .`ed `nh ,rbpd zx`nn
xy` z` eqake odkd deve ...cbaa rbpd dyt `l dpde odkd d`xi m`e .sxyiz y`a
jtd `l dpde rbpd z` qaked ixg` odkd d`xe .zipy mini zray exibqde ,rbpd ea
rbpd ddk dpde odkd d`x m`e ...eptxyz y`a ,`ed `nh ,dyt `l rbpde epir z` rbpd
y`a ,`id zgxet ...cbaa cer d`xiz m`e ...cbad on eze` rxwe ,eze` qaked ixg`

.rbpd ea xy` z` eptxyz."xdhe zipy qaeke ,rbpd mdn xqe qakz xy` ...cbade–
הבגדים. נגעי של הטומאה דיני  מסכמת משנתנו 

íéãâaä,נגע בהם שיש –úBòeáL éðLa íéànhî,הסגר של  – ÇÀÈÄÄÇÀÄÄÀÅÈ
LáeGLïéðîéñ ä: דהיינו –.ïBéNôáe ,ícîãàáe ,÷ø÷øéa ÄÀÈÄÈÄÄÇÀÇÇÂÇÀÇÀÄÀ

älçza ,ícîãàáe ÷ø÷øéa היה הכהן אל  שהובא בשעה שאם – ÄÇÀÇÇÂÇÀÇÇÀÄÈ
לשבוע, אותו  מסגירים אדמדם, או  ירקרק ïBLàøהנגע òeáL óBñaÀÈÇÄ

בסוף שאם שני,– לשבוע אותו  מסגירים בעיניו , המראה עמד  השבוע
éðL òeáL óBñáe א השני,– השבוע בסוף גם בעיניו עמד  המראה ם ÀÈÇÅÄ

הבגד , את לשרוף וצריך גמור , טומאה סימן  הוא øeètäהרי  øçàìÀÇÇÇÀ
ירקרק  שהיה היינו  הכהן , שטיהרו לאחר  שנית הנגע נראה אם וכן  –

הבגד . את לשרוף יש אדמדם, הבגד ,ïBéNôáeאו מיטמא –óBña ÀÄÀÀ
ïBLàø òeáLשבוע בסוף פשה אם òeáLהראשון ,– óBña ÈÇÄÀÈÇ

éðL,שני שבוע בסוף שפשה או  –øeètä øçàì שפשה או  – ÅÄÀÇÇÇÀ
הבגד . את שורף מאלו אחד  בכל הכהן, טיהרו שכבר ïéànhîeÄÇÀÄלאחר 

L ïäL ,úBòeáL éðLaGLíBé øNò äשל השבועות שני – ÄÀÅÈÆÅÀÈÈÈ
במשניות  הטעם שבארנו כמו  יום, עשר שלושה אלא אינם ההסגר 

הקודמות.
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יד, (ויקרא בתורה שנאמר כמו  הבתים, נגעי  של הטומאה דיני  מסכמת זו  משנה
epteלה-מח): odkd deve .ziaa il d`xp rbpk ,xn`l odkl cibde ziad el xy` `ae"

`ai ok xg`e ,ziaa xy` lk `nhi `le rbpd z` ze`xl odkd `eai mxha ziad z`
d`xe .ziad z` ze`xl odkdzewxwxi zexexrwy ziad zexiwa rbpd dpde rbpd z`

xibqde ,ziad gzt l` ziad on odkd `vie .xiwd on lty odi`xne ,zencnc` e`
.ziad zexiwa rbpd dyt dpde d`xe ,iriayd meia odkd aye .mini zray ziad z`
l` xirl uegn l` odz` ekilyde ,rbpd oda xy` mipa`d z` evlge odkd deve

xtrd z` ektye ,aiaq zian rivwi ziad z`e .`nh mewnuegn l` evwd xy`
gwi xg` xtre ,mipa`d zgz l` e`iade zexg` mipa` egwle .`nh mewn l` xirl
zevwd ixg`e ,mipa`d z` ulg xg` ziaa gxte rbpd aeyi m`e .ziad z` ghe
`id zx`nn zrxv ,ziaa rbpd dyt dpde d`xe odkd `ae .gehd ixg`e ziad z`
`ivede ,ziad xtr lk z`e eivr z`e eipa` z` ziad z` uzpe .`ed `nh ziaa
ziaa rbpd dyt `l dpde d`xe odkd `eai `ea m`e ...`nh mewn l` xirl uegn l`

."rbpd `txp ik ziad z` odkd xdhe ,ziad z` gehd ixg`

íézaä,נגע בהם שנראה –La ïéànhîGLúBòeáL ä שאם – ÇÈÄÄÇÀÄÄÀÈÈ
שני, לשבוע הכהן  מסגירו  הראשון , שבוע בסוף בעיניו עמד הנגע
אשר האבנים את חולץ השני, השבוע בסוף גם בעיניו עמד  הנגע ואם

שנאמר : כמו הבית, את וטח האבנים סביב העפר  את וקוצה הנגע בהן
uegn l` odz` ekilyde ,rbpd oda xy` mipa`d z` evlge odkd deve"
xy` xtrd z` ektye aiaq zian rivwi ziad z`e ,`nh mewn l` xirl
l` e`iade zexg` mipa` egwle .`nh mewn l` xirl uegn l` evwd

."ziad z` ghe gwi xg` xtre ,mipa`d zgz שפסוקים פי על  ואף
השביעי, ביום הכהן  "ושב לכן : קודם שנאמר  מה על  מוסבים אלו 

הראשון  הסגר בסוף שאם כלומר הבית", בקירות הנגע פשה והנה וראה
מן  דרשו מקום מכל וטח, וקוצה שחולץ הוא הדין הנגע, פשה

כהנים),המקראות כשלא (בתורת  אף השני , ההסגר בסוף הדין  שהוא
בסוף  ואם ימים, שבעה עוד ומסגירו  וטח, וקוצה שחולץ הנגע, פשה

שכתוב: כמו  מטהרו, הכהן  הנגע, פשה לא השלישי ea`השבוע m`e"
xdhe ,ziad z` gehd ixg` ziaa rbpd dyt `l dpde d`xe odkd `eai

."ziad z` odkd;שבועות שלושה טמא הבית נמצא מקום מכל

LáeGLíéðîéñ ä:הבתים מיטמאים –ícîãàáe ,÷ø÷øéa– ÄÀÈÄÈÄÄÇÀÇÇÂÇÀÇ
בגדים, בנגעי  כמו אדמדם, או ירקרק הנגע היה אם ïBéNôáeאם – ÀÄÀ

הנגע. älçzaפשה ,ícîãàáe ÷ø÷øéa כשבא בתחילה, אם – ÄÇÀÇÇÂÇÀÇÇÀÄÈ
מסגירו  אדמדם, או ירקרק הנגע היה הבית, נגע את לראות הכהן 

לשבוע, ïBLàøהכהן òeáL óBña ראשון שבוע בסוף שאם – ÀÈÇÄ
לעיל , שבארנו כמו  שני, לשבוע מסגירו  בעיניו, הנגע óBñaÀעמד 

éðL òeáL את חולץ בעיניו , הנגע עמד שני שבוע בסוף גם אם – ÈÇÅÄ
לשבוע  שוב ומסגירו הבית את וטח העפר  וקוצה הנגע סביב האבנים

éLéìLשלישי; òeáL óBña,השלישי שבוע בסוף הנגע חזר  שאם – ÀÈÇÀÄÄ
הבית; את øeètäנותץ øçàì לא השלישי  השבוע בסוף שאם – ÀÇÇÇÀ

כבר אם לבית, הנגע חזר  ימים כמה ולאחר הכהן, וטיהרו  הנגע חזר

חזר ואם חדש, כנגע נידון זה הרי  הראשון , הנגע על צפרים הביא
הבית. את נותץ צפרים, שהביא קודם òeáLהנגע óBña ,ïBéNôáeÀÄÀÀÈÇ

ïBLàø האבנים את חולץ הראשון , שבוע בסוף הנגע פשה שאם – Ä
שני , שבוע ומסגירו  הבית את וטח העפר וקוצה הנגע óBñaÀשבהן 

éðL òeáL ופשה הראשון , השבוע בסוף בעיניו עמד  הנגע שאם – ÈÇÅÄ
על ואף שלישי ; שבוע ומסגירו  וטח וקוצה חולץ השני , השבוע בסוף
השני, השבוע בסוף בעיניו הנגע עמד  שאפילו לעיל, שנינו  שכבר  פי 

המשנה  כאן באה מקום מכל  שלישי , לשבוע ומסגירו  וטח וקוצה חולץ
אינו  מקום מכל  השני השבוע בסוף הנגע פשה שאפילו  להשמיענו,

שלישי; לשבוע ומסגירו וטח וקוצה חולץ אלא הבית, את óBñaÀנותץ
éLéìL òeáL נותץ השלישי , השבוע בסוף הנגע חזר אם כלומר  – ÈÇÀÄÄ

הבית lydאת reayd seqa oi` ynn oeiyt la`)odkd oi` ixdy ,iyi
;(ghe dvwe ulgy xg`l `l` iyily reayl exibqnøeètä øçàìÀÇÇÇÀ

כמה  לאחר לבית הנגע חזר הכהן  שמשטיהרו  היא, הכוונה כאן  אף –
זה  הרי  הראשון, הנגע על הצפרים את שעשה לאחר  חזר אם ימים,

כל את נותץ הצפרים את שעשה קודם חזר ואם חדש, כנגע נידון
Laהבית. ïéànhîeGLíBé øNò äòLz ïäL ,úBòeáL ä– ÄÇÀÄÄÀÈÈÆÅÄÀÈÈÈ

השביעי שיום יום, עשר תשעה אלא אינם הסגר של השבועות שלשת
ולכאן . לכאן  עולה השני  ההסגר ושל  הראשון  ההסגר íéòâpaשל  ïéàÅÇÀÈÄ

ãçà òeáMî úBçt,ובמכוה בשחין והיינו  הסגר , של –øúBé àGå ÈÄÈÇÆÈÀÅ
L ìòGLúBòeáL ä.בתים בנגעי היינו  – ÇÀÈÈ

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

ופשיון. לבן  שער הטומאה סימני שבין  בהבדלים דנה משנתנו

ïéàM äî ïBéNôa Léå ,ïBéNôa ïéàM äî ïáì øòNa LéÅÀÅÈÈÈÇÆÅÀÄÀÀÅÀÄÀÇÆÅ
älçza ànèî ïáì øòOL .ïáì øòNaאל הנגע כשהובא – ÀÅÈÈÈÆÅÈÈÈÀÇÅÇÀÄÈ

שאינו  בפשיון , כן  שאין  מה מטמא, הוא הרי  לבן , שער בו  ויש  הכהן 

שבוע; בסוף הסגר , לאחר אלא ïáGמטמא äàøî ìëa ànèîeÀÇÅÀÈÇÀÅÆ
למטה  היינו  הנגעים, מראות מארבעת למטה שהוא במראה אפילו –

מארבעה  באחד  אלא מטמא שאינו  בפשיון  כן  שאין מה ביצה, מקרום
בהם מטמא הנגע שעיקר יום המראות "תוספות  עיין כהנים ; (תורת 

äøäèטוב") ïîéñ Ba ïéàå שערות הגוף כל  נתמלא שאפילו  – ÀÅÄÇÇÂÈ
נטהר  לא בכולו (הרא "ש),לבנות פרח שאם בפשיון , כן שאין  מה

izdw - zex`ean zeipyn
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‰úBòeáL éðLa ïéànhî ïé÷úpä,ïéðîéñ éðLa:øòNa÷c áäö,ïBéNôáe.÷c áäö øòNa–älçza,óBña ©§¨¦¦©§¦¦§¥¨¦§¥¦¨¦§¥¨¨Ÿ©§¦§§¥¨¨Ÿ©©§¦¨§
ïBLàø òeáL,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì.ïBéNôáe–ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì. ¨©¦§¨©¥¦§©©©§§¦§§¨©¦§¨©¥¦§©©©§

úBòeáL éðLa ïéànhîe,íBé øNò äLGL ïäL. ¦©§¦¦§¥¨¤¥§¨¨¨
ÂúBòeáL éðLa úBànhî úçabäå úçøwä,ïéðîéñ éðLáe:ïBéNôáe äéçîa.äéçîa–älçza,ïBLàø òeáL óBña, ©¨©©§©©©©¦©§¦§¥¨¦§¥¦¨¦§¦§¨§¦§§¦§¨©§¦¨§¨©¦

éðL òeáL óBña,øeètä øçàì.ïBéNôáe–ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì.éðLa úBànhîe §¨©¥¦§©©©§§¦§§¨©¦§¨©¥¦§©©©§¦©§¦§¥
úBòeáL,íBé øNò äLGL ïäL. ¨¤¥§¨¨¨

ÊúBòeáL éðLa íéànhî íéãâaä,ïéðîéñ äLGLáe:÷ø÷øéa,ícîãàáe,ïBéNôáe.ícîãàáe ÷ø÷øéa–älçza, ©§¨¦¦©§¦¦§¥¨¦§¨¦¨¦¦©§©©£©§©§¦§¦©§©©£©§©©§¦¨
ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBñáe,øeètä øçàì.ïBéNôáe–ïBLàø òeáL óBña,óBñaéðL òeáL,øçàì §¨©¦§¨©¥¦§©©©§§¦§§¨©¦§¨©¥¦§©©

øeètä.úBòeáL éðLa ïéànhîe,íBé øNò äLGL ïäL. ©§¦©§¦¦§¥¨¤¥§¨¨¨

d.miwzpd:íé÷úð ïééåø÷ ï÷æá åà ùàøáù íéòâð.dlgza wc aedv xrya:åèéìçî ,áåäö øòù åì ãìåð äìçúá íà.aedv:áäæì äîåãreay seqa
.ipy reay seqae oey`xåì ãìåð åà äùô éðù òåáù óåñá íàå ,úéðù åøéâñî ,åàì íàå .åèéìçî ,áåäö øòù åì ãìåð åà äùô ïåùàø òåáù óåñá íà

,áåäö øòù:åèéìçî ,áåäö øòù åì ãìåð åà äùô øåèôä øçàì íàå .åøèåô ,åàì íàå .åèéìçî
e.zgabde zgxwd:úçáâ àéä åæéàå úçø÷ àéä åæéà ùøôî é"ôá ïî÷ì.oeiqtae digna:ïäá çîåö øòù ïéàù éôì ,ïéàîèéî ïéà ïáì øòùá ìáà
f.mcnc`ae wxwxiaòáøàã íåùî ,øùá øåòáù úåàøî äòáøàì äàîåè ïîéñ ìéòì éø÷ àìå ,íãîãàå ÷ø÷øé äàîåè ïîéñ íéúááå íéãâáá éø÷ã àä

éðù íãîãà åà ÷ø÷øéä ãîòùë íéãâáá ìáà ,äéçî àìáå ïåéñô àìáå ïáì øòù àìá íéèéìçî ïðéà íéðù äîë åá íéãîåò åìéôà øùá øåòáù úåàøî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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כט-לז): יג, (ויקרא בתורה owfa.כתוב e` y`xa ,rbp ea didi ik dy` e` yi`e"
,odkd eze` `nhe ,wc adv xry eae ,xerd on wnr ed`xn dpde rbpd z` odkd d`xe
ed`xn oi` dpde wzpd rbp z` odkd d`xi ike .`ed owfd e` y`xd zrxv ,`ed wzp
odkd d`xe .mini zray wzpd rbp z` odkd xibqde ,ea oi` xegy xrye xerd on wnr
oi` wzpd d`xne ,adv xry ea did `le wzpd dyt `l dpde iriayd meia rbpd z`
.zipy mini zray wzpd z` odkd xibqde ,glbi `l wzpd z`e ,glbzde .xerd on wnr
on wnr eppi` ed`xne xera wzpd dyt `l dpde iriayd meia wzpd z` odkd d`xe
.ezxdh ixg` ,xera wzpd dyti dyt m`e .xdhe eicba qake odkd eze` xdhe ,xerd
eipira m`e .`ed `nh advd xryl odkd xwai `l ,xera wzpd dyt dpde odkd ed`xe

."odkd exdhe ,`ed xedh ,wzpd `txp ,ea gnv xegy xrye wzpd cnrמשנתנו –
הנתק. טומאת דיני מסכמת

ïé÷úpä בזקן או  שבראש  הנגעים –,(epzkqnl dgizta epx`ay enk) ÇÀÈÄ
úBòeáL éðLa ïéànhî טמא הריהו בעיניו , עמד  הנגע שאם – ÄÇÀÄÄÀÅÈ

הסגרו , של שבועות ïéðîéñשני éðLa מוחלט טמא נעשה והוא – ÄÀÅÄÈÄ
אלו: סימנים c÷בשני  áäö øòNa צהב שער  בנגע נראה אם – ÀÅÈÈÙÇ

הנגע.ïBéNôáeדק, פשה אם או –÷c áäö øòNa מיטמאים – ÀÄÀÀÅÈÈÙÇ
הכהן ,älçzaהנתקים, אל כשהובאו  בתחילה, בהם שנראה בין  – ÇÀÄÈ

ïBLàø òeáL óBñaשל הראשון השבוע בסוף בהם שנראה בין – ÀÈÇÄ
או éðLהסגרו , òeáL óBña, הסגרו של  –øeètä øçàì או – ÀÈÇÅÄÀÇÇÇÀ

הכהן . שטיהרו  הנתקים,ïBéNôáeלאחר  מיטמאים –òeáL óBña ÀÄÀÀÈÇ
ïBLàø או ראשון, שבוע בסוף ההסגר לאחר הנגע כשפשה –óBña ÄÀ

,éðL òeáLאוøeètä øçàì. הכהן שטיהרו  לאחר –ïéànhîe ÈÇÅÄÀÇÇÇÀÄÇÀÄ
L ïäL ,úBòeáL éðLaGLíBé øNò äשל השבועות שני – ÄÀÅÈÆÅÀÈÈÈ

הראשון  ההסגר של  השביעי שיום יום, עשר שלושה אלא אינם הסגר 
השני. ולהסגר הראשון להסגר  עולה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

מב-מד): יג, (ויקרא בתורה `mcnc,כתוב oal rbp zgaba e` zgxwa didi ike"
odkd eze` d`xe .ezgaba e` ezgxwa `id zgxet zrxvzncnc` dpal rbpd z`y dpde

ep`nhi `nh ,`ed `nh `ed rexv yi` .xya xer zrxv d`xnk ,ezgaba e` ezgxwa
."erbp ey`xa odkd וכבר והגבחת, הקרחת של  הטומאה דיני  לסכם באה משנתנו –

למסכתנו  בפתיחה עניינן my).בארנו  oiir)

úçabäå úçøwä,נגע בהן  שנראה –úBòeáL éðLa úBànhî– ÇÈÇÇÀÇÇÇÇÄÇÀÄÀÅÈ
הסגר , ïéðîéñשל  éðLáe סימנים משני  באחד  מוחלט טמא ונעשה – ÄÀÅÄÈÄ

חי ,äéçîaאלו: בשר מחיית בנגע נראתה אם –ïBéNôáe אם – ÀÄÀÈÀÄÀ
בהן . צומח שער שאין  לפי  מיטמאות אינן לבן  בשער אבל הנגע. פשה

äéçîa,והגבחת הקרחת מיטמאות –älçza בהן שנראתה בין – ÀÄÀÈÇÀÄÈ
הכהן, אל  כשהובאו  בתחילה, ïBLàøהמחיה òeáL óBña בין – ÀÈÇÄ

או  ראשון , שבוע בסוף ההסגר, לאחר  éðL,שנראתה òeáL óBñaÀÈÇÅÄ
øeètäאו  øçàì.הכהן שטיהרו לאחר –ïBéNôáe,מיטמאות – ÀÇÇÇÀÀÄÀ

ïBLàø òeáL óBña או הראשון , ההסגר  לאחר הנגע כשפשה – ÀÈÇÄ
éðL òeáL óBña,השני ההסגר  לאחר –øeètä øçàìלאחר – ÀÈÇÅÄÀÇÇÇÀ

הכהן . Lשטיהרו  ïäL ,úBòeáL éðLa úBànhîeGLøNò ä ÄÇÀÄÀÅÈÆÅÀÈÈÈ
íBé כמו יום, עשר שלושה אלא אינם ההסגר , של השבועות שני  –

הקודמת. במשנה שבארנו

i p y m e i
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מז-נח): יג, (ויקרא בתורה cbaaכתוב e` xnv cbaa ,zrxv rbp ea didi ik cbade"
rbpd dide .xer zk`ln lka e` xera e` ,xnvle mizytl axra e` izya e` ,mizyt
,rbpd z` odkd d`xe .odkd z` d`xde ,`ed zrxv rbp ...cbaa mcnc` e` wxwxi¨
zrxv ...cbaa rbpd dyt ik iriayd meia rbpd z` d`xe .mini zray rbpd z` xibqde
,`id zx`nn zrxv ik ,rbpd ea didi xy` ...cbad z` sxye .`ed `nh ,rbpd zx`nn
xy` z` eqake odkd deve ...cbaa rbpd dyt `l dpde odkd d`xi m`e .sxyiz y`a
jtd `l dpde rbpd z` qaked ixg` odkd d`xe .zipy mini zray exibqde ,rbpd ea
rbpd ddk dpde odkd d`x m`e ...eptxyz y`a ,`ed `nh ,dyt `l rbpde epir z` rbpd
y`a ,`id zgxet ...cbaa cer d`xiz m`e ...cbad on eze` rxwe ,eze` qaked ixg`

.rbpd ea xy` z` eptxyz."xdhe zipy qaeke ,rbpd mdn xqe qakz xy` ...cbade–
הבגדים. נגעי של הטומאה דיני  מסכמת משנתנו 

íéãâaä,נגע בהם שיש –úBòeáL éðLa íéànhî,הסגר של  – ÇÀÈÄÄÇÀÄÄÀÅÈ
LáeGLïéðîéñ ä: דהיינו –.ïBéNôáe ,ícîãàáe ,÷ø÷øéa ÄÀÈÄÈÄÄÇÀÇÇÂÇÀÇÀÄÀ

älçza ,ícîãàáe ÷ø÷øéa היה הכהן אל  שהובא בשעה שאם – ÄÇÀÇÇÂÇÀÇÇÀÄÈ
לשבוע, אותו  מסגירים אדמדם, או  ירקרק ïBLàøהנגע òeáL óBñaÀÈÇÄ

בסוף שאם שני,– לשבוע אותו  מסגירים בעיניו , המראה עמד  השבוע
éðL òeáL óBñáe א השני,– השבוע בסוף גם בעיניו עמד  המראה ם ÀÈÇÅÄ

הבגד , את לשרוף וצריך גמור , טומאה סימן  הוא øeètäהרי  øçàìÀÇÇÇÀ
ירקרק  שהיה היינו  הכהן , שטיהרו לאחר  שנית הנגע נראה אם וכן  –

הבגד . את לשרוף יש אדמדם, הבגד ,ïBéNôáeאו מיטמא –óBña ÀÄÀÀ
ïBLàø òeáLשבוע בסוף פשה אם òeáLהראשון ,– óBña ÈÇÄÀÈÇ

éðL,שני שבוע בסוף שפשה או  –øeètä øçàì שפשה או  – ÅÄÀÇÇÇÀ
הבגד . את שורף מאלו אחד  בכל הכהן, טיהרו שכבר ïéànhîeÄÇÀÄלאחר 

L ïäL ,úBòeáL éðLaGLíBé øNò äשל השבועות שני – ÄÀÅÈÆÅÀÈÈÈ
במשניות  הטעם שבארנו כמו  יום, עשר שלושה אלא אינם ההסגר 

הקודמות.

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁúBòeáL äLGLa ïéànhî íézaä,íéðîéñ äLGLáe:÷ø÷øéa,ícîãàáe,ïBéNôáe.ícîãàáe ÷ø÷øéa–älçza, ©¨¦¦©§¦¦§¨¨¦§¨¦¨¦¦©§©©£©§©§¦§¦©§©©£©§©©§¦¨
ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBña,éLéìL òeáL óBña,øeètä øçàì.ïBéNôáe–ïBLàø òeáL óBña,óBña §¨©¦§¨©¥¦§¨©§¦¦§©©©§§¦§§¨©¦§

éðL òeáL,éLéìL òeáL óBña,øeètä øçàì.úBòeáL äLGLa ïéànhîe,íBé øNò äòLz ïäL.íéòâpa ïéà ¨©¥¦§¨©§¦¦§©©©§¦©§¦¦§¨¨¤¥¦§¨¨¨¥©§¨¦
ãçà òeáMî úBçt,øúBé àGåúBòeáL äLGL ìò. ¨¦¨©¤¨§¥©§¨¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ïBéNôa ïéàM äî ïáì øòNa Lé,Léåïáì øòNa ïéàM äî ïBéNôa.älçza ànèî ïáì øòOL,ànèîe ¥§¥¨¨¨©¤¥§¦§§¥§¦§©¤¥§¥¨¨¨¤¥¨¨¨§©¥©§¦¨§©¥

ïáG äàøî ìëa,äøäè ïîéñ Ba ïéàå.ïBéNôa Lé,àeäL ìëa ànèî ïBéNtäL,ìëa ànèîeíéòâpä,õeç §¨©§¥¤§¥¦©©£¨¥§¦§¤©¦§§©¥§¨¤§©¥§¨©§¨¦

÷ø÷øéî åà ,äéäù úåîëì òâðä øæçùë úåòåáù äùìù íéúáá ïëå .äàîåè ïîéñ íéãâáá åäì éø÷ éëäì ,åðôøùú ùàá áéúë äùô àìã â"òà úåòåáù
áéúë ,÷ø÷øéì íãîãàî åà íãîãàì(ã"é àø÷éå):äàîåè ïîéñ åäì éø÷ éëäì ,äùô åìéàë ,úéáä úà õúðå.xehtd xg`l,ïë éøçà øæç íà ,ääëù ïåâë

:óøåù
g.mei xyr dryz mdy:íäéøçàìå íäéðôì íéìåò éòöîà òåáù ìù éòéáùå ïåùàø.cg` reayn zegt:äåëîå ïéçù ïåâë.zereay dylyéòâð ïåâë

:íéúá
c`.dligza `nhn oal xryy .xrya yi:òåáù óåñá àìà àîèî åðéàù ïåéñôá ïë ïéàù äî .àîè ,ïáì øòù òâðá ùéå ïäëä ìà àáåäùë`nhne

.oael d`xn lkaáéúëã ,úåàøî äòáøàî äèîì åìéôà(â"é àø÷éå)ïéàù ïåéñôá ë"àùî .÷åîò ïáì øòù äàøî àìå ÷åîò òâðä äàøî ,÷åîò òâðä äàøîå
ä àîèî íåàäù úåàøî ïúåàáù ,úåàøî òáøàî äèîì àîèî ïåéñô:àîèî ïåéñô.dxdh oniq ea oi`eåìåëá çøô íàù ,äøäè ïîéñ åá ùé ïåéñôá åìéàå

`xephxa yexit

ח ה נ ש מ ר ו א ב

יד, (ויקרא בתורה שנאמר כמו  הבתים, נגעי  של הטומאה דיני  מסכמת זו  משנה
epteלה-מח): odkd deve .ziaa il d`xp rbpk ,xn`l odkl cibde ziad el xy` `ae"

`ai ok xg`e ,ziaa xy` lk `nhi `le rbpd z` ze`xl odkd `eai mxha ziad z`
d`xe .ziad z` ze`xl odkdzewxwxi zexexrwy ziad zexiwa rbpd dpde rbpd z`

xibqde ,ziad gzt l` ziad on odkd `vie .xiwd on lty odi`xne ,zencnc` e`
.ziad zexiwa rbpd dyt dpde d`xe ,iriayd meia odkd aye .mini zray ziad z`
l` xirl uegn l` odz` ekilyde ,rbpd oda xy` mipa`d z` evlge odkd deve

xtrd z` ektye ,aiaq zian rivwi ziad z`e .`nh mewnuegn l` evwd xy`
gwi xg` xtre ,mipa`d zgz l` e`iade zexg` mipa` egwle .`nh mewn l` xirl
zevwd ixg`e ,mipa`d z` ulg xg` ziaa gxte rbpd aeyi m`e .ziad z` ghe
`id zx`nn zrxv ,ziaa rbpd dyt dpde d`xe odkd `ae .gehd ixg`e ziad z`
`ivede ,ziad xtr lk z`e eivr z`e eipa` z` ziad z` uzpe .`ed `nh ziaa
ziaa rbpd dyt `l dpde d`xe odkd `eai `ea m`e ...`nh mewn l` xirl uegn l`

."rbpd `txp ik ziad z` odkd xdhe ,ziad z` gehd ixg`

íézaä,נגע בהם שנראה –La ïéànhîGLúBòeáL ä שאם – ÇÈÄÄÇÀÄÄÀÈÈ
שני, לשבוע הכהן  מסגירו  הראשון , שבוע בסוף בעיניו עמד הנגע
אשר האבנים את חולץ השני, השבוע בסוף גם בעיניו עמד  הנגע ואם

שנאמר : כמו הבית, את וטח האבנים סביב העפר  את וקוצה הנגע בהן
uegn l` odz` ekilyde ,rbpd oda xy` mipa`d z` evlge odkd deve"
xy` xtrd z` ektye aiaq zian rivwi ziad z`e ,`nh mewn l` xirl
l` e`iade zexg` mipa` egwle .`nh mewn l` xirl uegn l` evwd

."ziad z` ghe gwi xg` xtre ,mipa`d zgz שפסוקים פי על  ואף
השביעי, ביום הכהן  "ושב לכן : קודם שנאמר  מה על  מוסבים אלו 

הראשון  הסגר בסוף שאם כלומר הבית", בקירות הנגע פשה והנה וראה
מן  דרשו מקום מכל וטח, וקוצה שחולץ הוא הדין הנגע, פשה

כהנים),המקראות כשלא (בתורת  אף השני , ההסגר בסוף הדין  שהוא
בסוף  ואם ימים, שבעה עוד ומסגירו  וטח, וקוצה שחולץ הנגע, פשה

שכתוב: כמו  מטהרו, הכהן  הנגע, פשה לא השלישי ea`השבוע m`e"
xdhe ,ziad z` gehd ixg` ziaa rbpd dyt `l dpde d`xe odkd `eai

."ziad z` odkd;שבועות שלושה טמא הבית נמצא מקום מכל

LáeGLíéðîéñ ä:הבתים מיטמאים –ícîãàáe ,÷ø÷øéa– ÄÀÈÄÈÄÄÇÀÇÇÂÇÀÇ
בגדים, בנגעי  כמו אדמדם, או ירקרק הנגע היה אם ïBéNôáeאם – ÀÄÀ

הנגע. älçzaפשה ,ícîãàáe ÷ø÷øéa כשבא בתחילה, אם – ÄÇÀÇÇÂÇÀÇÇÀÄÈ
מסגירו  אדמדם, או ירקרק הנגע היה הבית, נגע את לראות הכהן 

לשבוע, ïBLàøהכהן òeáL óBña ראשון שבוע בסוף שאם – ÀÈÇÄ
לעיל , שבארנו כמו  שני, לשבוע מסגירו  בעיניו, הנגע óBñaÀעמד 

éðL òeáL את חולץ בעיניו , הנגע עמד שני שבוע בסוף גם אם – ÈÇÅÄ
לשבוע  שוב ומסגירו הבית את וטח העפר  וקוצה הנגע סביב האבנים

éLéìLשלישי; òeáL óBña,השלישי שבוע בסוף הנגע חזר  שאם – ÀÈÇÀÄÄ
הבית; את øeètäנותץ øçàì לא השלישי  השבוע בסוף שאם – ÀÇÇÇÀ

כבר אם לבית, הנגע חזר  ימים כמה ולאחר הכהן, וטיהרו  הנגע חזר

חזר ואם חדש, כנגע נידון זה הרי  הראשון , הנגע על צפרים הביא
הבית. את נותץ צפרים, שהביא קודם òeáLהנגע óBña ,ïBéNôáeÀÄÀÀÈÇ

ïBLàø האבנים את חולץ הראשון , שבוע בסוף הנגע פשה שאם – Ä
שני , שבוע ומסגירו  הבית את וטח העפר וקוצה הנגע óBñaÀשבהן 

éðL òeáL ופשה הראשון , השבוע בסוף בעיניו עמד  הנגע שאם – ÈÇÅÄ
על ואף שלישי ; שבוע ומסגירו  וטח וקוצה חולץ השני , השבוע בסוף
השני, השבוע בסוף בעיניו הנגע עמד  שאפילו לעיל, שנינו  שכבר  פי 

המשנה  כאן באה מקום מכל  שלישי , לשבוע ומסגירו  וטח וקוצה חולץ
אינו  מקום מכל  השני השבוע בסוף הנגע פשה שאפילו  להשמיענו,

שלישי; לשבוע ומסגירו וטח וקוצה חולץ אלא הבית, את óBñaÀנותץ
éLéìL òeáL נותץ השלישי , השבוע בסוף הנגע חזר אם כלומר  – ÈÇÀÄÄ

הבית lydאת reayd seqa oi` ynn oeiyt la`)odkd oi` ixdy ,iyi
;(ghe dvwe ulgy xg`l `l` iyily reayl exibqnøeètä øçàìÀÇÇÇÀ

כמה  לאחר לבית הנגע חזר הכהן  שמשטיהרו  היא, הכוונה כאן  אף –
זה  הרי  הראשון, הנגע על הצפרים את שעשה לאחר  חזר אם ימים,

כל את נותץ הצפרים את שעשה קודם חזר ואם חדש, כנגע נידון
Laהבית. ïéànhîeGLíBé øNò äòLz ïäL ,úBòeáL ä– ÄÇÀÄÄÀÈÈÆÅÄÀÈÈÈ

השביעי שיום יום, עשר תשעה אלא אינם הסגר של השבועות שלשת
ולכאן . לכאן  עולה השני  ההסגר ושל  הראשון  ההסגר íéòâpaשל  ïéàÅÇÀÈÄ

ãçà òeáMî úBçt,ובמכוה בשחין והיינו  הסגר , של –øúBé àGå ÈÄÈÇÆÈÀÅ
L ìòGLúBòeáL ä.בתים בנגעי היינו  – ÇÀÈÈ

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

ופשיון. לבן  שער הטומאה סימני שבין  בהבדלים דנה משנתנו

ïéàM äî ïBéNôa Léå ,ïBéNôa ïéàM äî ïáì øòNa LéÅÀÅÈÈÈÇÆÅÀÄÀÀÅÀÄÀÇÆÅ
älçza ànèî ïáì øòOL .ïáì øòNaאל הנגע כשהובא – ÀÅÈÈÈÆÅÈÈÈÀÇÅÇÀÄÈ

שאינו  בפשיון , כן  שאין  מה מטמא, הוא הרי  לבן , שער בו  ויש  הכהן 

שבוע; בסוף הסגר , לאחר אלא ïáGמטמא äàøî ìëa ànèîeÀÇÅÀÈÇÀÅÆ
למטה  היינו  הנגעים, מראות מארבעת למטה שהוא במראה אפילו –

מארבעה  באחד  אלא מטמא שאינו  בפשיון  כן  שאין מה ביצה, מקרום
בהם מטמא הנגע שעיקר יום המראות "תוספות  עיין כהנים ; (תורת 

äøäèטוב") ïîéñ Ba ïéàå שערות הגוף כל  נתמלא שאפילו  – ÀÅÄÇÇÂÈ
נטהר  לא בכולו (הרא "ש),לבנות פרח שאם בפשיון , כן שאין  מה

izdw - zex`ean zeipyn



bרד dpyn iriax wxt mirbp zkqn

òâpì,ïáì øòNa ïk ïéàM äî. ©¤©©¤¥¥§¥¨¨¨
·ïBéNôa ïéàM äî äéçîa Lé,äéçîa ïéàM äî ïBéNôa Léå.älçza ànèî äéçnäL,äàøî ìëa ànèîe,ïéàå ¥§¦§¨©¤¥§¦§§¥§¦§©¤¥§¦§¨¤©¦§¨§©¨©§¦¨§©¨§¨©§¤§¥

äøäè ïîéñ da.ïBéNôa Lé,àeäL ìëa ànèî ïBéNtäL,íéòâpä ìëa ànèîe,òâpì õeç;äéçîa ïk ïéàM äî. ¨¦©©£¨¥§¦§¤©¦§§©¥§¨¤§©¥§¨©§¨¦©¤©©¤¥¥§¦§¨
‚äéçîa ïéàM äî ïáì øòNa Lé,Léåïáì øòNa ïéàM äî äéçîa.äåënáe ïéçMa ànèî ïáì øòOL, ¥§¥¨¨¨©¤¥§¦§¨§¥§¦§¨©¤¥§¥¨¨¨¤¥¨¨¨§©¥©§¦©¦§¨

øfôîáe ñpëîa,øváîa àHLå øváîa.äéçîa Lé,úçabáe úçøwa ànèî äéçnäL,äëeôä àHLå äëeôä, ¦§ª¨¦§ª¨¦§ª¨§¤¦§ª¨¥§¦§¨¤©¦§¨§©¨©¨©©©©©©£¨§¤£¨
ïáì Blk CôBää úà úákòîe,äàøî ìëa ànèîe,ïáì øòNa ïk ïéàM äî. §©¤¤¤©¥ª¨¨§©¨§¨©§¤©¤¥¥§¥¨¨¨

:øåäè.`edy lka `nhn:íéðù øòù èåòéîã ,úåøòù éúùî úåçôá àîèî åðéà ïáì øòù ìáà.rbpd on uegïáì øòù ìáà .àîè ,òâðì õåç äùôùë
áéúëãë ,òâðá àäéù ïðéòá(â"é àø÷éå):ïáì êôä òâðá øòùå

a.d`xn lka:íåãà ïéá ïáì ïéá éùåë ïéá øùáä äàøîë åðééä.`edy lka `nhn:äùãòë àéòá äéçîá ìáà.digna ok oi`y dn rbpd on ueg
:òâðä êåúá úåéäì äëéøö äéçîäù

b.qpeknae:òâðá ãçà íå÷îá úåøòù éúùäù.cxetna:áøòîá äæå òâðä çøæîá äæ.xvean:øéòä òöîàáù øöáîë ,òâðä òöîàá úåøòù éúù
.xvean epi`y:úñðåëîå úøöåáî ïðéòáã äéçîá ïë ïéàù äî .úåøòù éúù åáçøá ùéå ,òâðä ïî àöåéä èåçë.dketd `lye dketdäîã÷ úøäáäù ïéá

:øåäè ,úøäáì íã÷ íàù ,ïáì øòùá ïë ïéàù äî .úøäáì äîã÷ äéçîäù ïéá ,äéçîì.oal elek jtedd z` zakrneúòøöä äçøôå .äéçîá èìçåä íàã
:áëòî ïáì øòù ïéàù ,øåäè ,ïáì øòù àìî åôåâ ìëã â"òà åìåëá äçøô íà ìáà .àåä àîè ïééãò ,äéçîä íå÷îî õåç åìåëá

`xephxa yexit

שכתוב כמו יב-יג ):טהור, יג, e"xera`(ויקרא  zrxvd gxtz gext m
.odkd ipir d`xn lkl ,eilbx cre ey`xn rbpd xer lk z` zrxvd dzqke
jtd elek ,rbpd z` xdhe exya lk z` zrxvd dzqk dpde odkd d`xe

."`ed xedh oalïBéNôa Lé, לבן בשער שאין מה –ïBéNtäL ÅÀÄÀÆÇÄÀ
àeäL ìëa ànèî,שערות בשתי  אלא מטמא אינו  לבן שער  אבל – ÀÇÅÀÈÆ

שניים "שער" טוב"),שמיעוט יום "תוספות  עיין כהנים; ànèîeÀÇÅ(תורת
íéòâpä ìëaכמפורש בתים, ובנגעי בגדים בנגעי אדם, נגעי בכל  – ÀÈÇÀÈÄ

הבשר עור  בנגעי  אלא טומאה סימן אינו  לבן שער  אבל  ג-ח), (ג, לעיל 
ג-ד ); (ג, לעיל ששנינו  כמו  ובמכוה, òâpìובשחין  õeç כשהפשיון – ÇÆÇ

טומאה  סימן  אינו  לבן  שער אבל  טומאה, סימן הוא הרי לנגע חוץ הוא
הנגע, בתוך השערות שתי  כן אם ïáìאלא øòNa ïk ïéàM äîÇÆÅÅÀÅÈÈÈ
הדברים. בפרטי לעיל שבארנו כמו –

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ופשיון. מחיה הטומאה סימני  שבין בהבדלים דנה זו  משנה

.äéçîa ïéàM äî ïBéNôa Léå ,ïBéNôa ïéàM äî äéçîa LéÅÀÄÀÈÇÆÅÀÄÀÀÅÀÄÀÇÆÅÀÄÀÈ
älçza ànèî äéçnäLבשר מחיית ובו הכהן , אל  כשהובא – ÆÇÄÀÈÀÇÈÇÀÄÈ

בפשיון , כן  שאין מה מטמא, הוא הרי  äàøîחי , ìëa ànèîe– ÀÇÈÀÈÇÀÆ
יהיה  שלא והוא לבן, או שחור  או  אדום המחיה מראה שהיה בין 

המראות מארבעה מפרשים:(רמב "ם);הלובן d`xnויש  lka היינו –
אדוםכמראה  בין לבן בין כושי  בין המנוגע, של  (הר"ש ;הבשר 

מארבעה ברטנורא), באחד אלא מטמא שאינו בפשיון  שאין מה
הקודמת, במשנה הזכרנו  שכבר כמו  äøäèהמראות, ïîéñ da ïéàåÀÅÈÄÇÇÂÈ

במשנה  שהבאנו  כמו טהור, בכולו  פרח שאם בפשיון , כן  שאין  מה –
ïBéNôaהקודמת. Lé,במחיה שאין  מה –ìëa ànèî ïBéNtäL ÅÀÄÀÆÇÄÀÀÇÅÀÈ
àeäL,מכעדשה בפחות מטמאה אינה מחיה אבל –ìëa ànèîe ÆÀÇÅÀÈ
íéòâpä ובקרחת הבשר עור  בנגעי אלא מטמאה אינה מחיה אבל – ÇÀÈÄ
òâpìובגבחת, õeç,לנגע חוץ כשהוא מטמא הפשיון  –ïéàM äî ÇÆÇÇÆÅ

äéçîa ïk.הנגע בתוך כשהיא אלא מטמאה שאינה – ÅÀÄÀÈ
:azek `"xbd,שבפרקנו א-ג במשניות נישנו  טומאה חילוקי  עשר שמונה

– הטומאה סימני  שלשת oeiyteשמובדלים digne oal xryאחד כל  מזה, זה –
א) דברים: בששה הם,dligzaואחד dligza,מובדלים `nhn oal xryy והוא

לבן : הפך כך ואחר לו, קדמה dligza,שהבהרת d`nhn digne שלא אף
dligzaהפוכה; `nhn epi` oeiyte(ב שבוע. בסוף מובדלים,d`xnaאלא

,d`xn lka d`nhn digndy;שחורה oaelואפילו  d`xn lka `nhn oal xrye
הבאה), במשנה o(כמבואר e iyte.mirbpd ze`xn drax`a `l` `nhn epi`(ג –

dxdh oniqa,מובדליםdigndyהסימן את היא מעכבת ואף טהרה, סימן  בה אין 
פריחה, של oalטהרה xrye,טהרה סימן  בו  ואין  הפריחה את מעכב אינו

oeiyte( ד – טהור. בכולו פרח שאם טהרה, סימן בו  מובדלים,xeriyaיש
oeiytdy,שהוא בכל  oalבכעדשה,digneמטמא xrye(ה – שערות. בשתי

mirbp ipina,מובדליםoeiytdy,הנגעים בכל  אלא digndeמטמא מטמאה אינה
ובגבחת, ובקרחת הבשר oalבעור  xryeובשחין הבשר עור  בנגעי  מטמא

ו ) – לנגע,oeiytdyמובדלים,mewnaובמכוה. חוץ oalמטמא xrye,הנגע בתוך
digneצד מכל  שערות שתי  שיעור בה שיהא במבוצרת, dpynaדווקא x`eank)
.(d`ad

i r i a x m e i
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ומחיה. לבן שער  הטומאה סימני  שבין בהבדלים דנה משנתנו 

ïéàM äî äéçîa Léå ,äéçîa ïéàM äî ïáì øòNa LéÅÀÅÈÈÈÇÆÅÀÄÀÈÀÅÀÄÀÈÇÆÅ
äåënáe ïéçMa ànèî ïáì øòOL .ïáì øòNa ג כלומר ם – ÀÅÈÈÈÆÅÈÈÈÀÇÅÇÀÄÇÄÀÈ

אלא  מטמאה אינה מחיה ואילו ובמכוה, בשחין  וגם הבשר  עור בנגעי
הבשר, עור  øfôîáeבנגעי ñpëîa מכונסות השערות ששתי  בין – ÄÀËÈÄÀËÈ

ואחת  הנגע של האחד בקצה שאחת בין לזו , זו  סמוכות וצומחות
היא  כן  אם אלא מטמאה שאינה במחיה כן שאין מה האחר, בקצהו

אחד; במקום בכעדשה øváîaמכונסת àHLå øváîa בין – ÄÀËÈÀÆÄÀËÈ
בין  כמבצר , הנגע ידי על הן שמוקפות הנגע, באמצע שהשערות

אלא  מטמאה שאינה במחיה כן  שאין  מה הנגע, בקצה שהשערות
העיר . את המקיף כמבצר  אותה, מקיף כשהנגע היינו  LéÅבמבוצרת,

äéçîa, לבן בשער  שאין  מה –úçabáe úçøwa ànèî äéçnäL ÀÄÀÈÆÇÄÀÈÀÇÈÇÈÇÇÇÇÇÇ
ובגבחת, בקרחת מטמא אינו לבן שער  ואילו  –äëeôä שהבהרת בין – ÂÈ

למחיה, נהפכה הבהרת מקצת כך ואחר  למחיה, äëeôäקדמה àHLåÀÆÂÈ
אבל למחיה, סביב פרחה והבהרת לבהרת, קדמה שהמחיה ובין  –

לבן , לשער  קדמה שהבהרת בהפוך , אלא טומאה סימן אינו  לבן  שער
שכתוב ג):כמו יג, oal",(ויקרא jtd rbpa xrye"השער את הפך שהנגע

ïáìללבן; Blk CôBää úà úákòîe לטומאה הוחלט שאם – ÀÇÆÆÆÇÅËÈÈ
חוץ  הגוף, כל  את הנגע שכיסה דהיינו לבן , הפך כולו  כך ואחר  במחיה

הוא טמא עדיין המחיה, הר"ב );ממקום לבן (הר "ש; הפך  כולו  אם וכן
טמא כעדשה, מחיה בו  נראתה כך ואחר ישראל"),ונטהר , ("תפארת

שכתוב יג-יד):כמו  יג, כל(ויקרא את הצרעת כסתה והנה הכהן  "וראה

הוא. טהור  לבן הפך כולו הנגע, את וטהר xyaבשרו  ea ze`xd meiae
`nhi ig פרח שאם ללבן , כולו  ההופך את מעכב אינו  לבן  שער אבל  ."

טהור; לבן , שער  מלא גופו שכל פי על  אף בכולו, ìëaהנגע ànèîeÀÇÈÀÈ
äàøî,הקודמת במשנה שבארנו  כמו  –ïáì øòNa ïk ïéàM äî ÇÀÆÇÆÅÅÀÅÈÈÈ

מראה  בכל הוא מטמא ואמנם לבן; כשהוא אלא טומאה סימן  שאינו  –
מטמא. אינו  אחר  מראה בכל  אבל  א), (משנה לעיל  ששנינו  כמו  לובן,

izdw - zex`ean zeipyn
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„úBøòN ézL,ïéaìî ïLàøå øéçLî ïøwò–øBäè.øéçLî ïLàøå ïéaìî ïøwò–àîè.úéðeðála àäé änk? §¥§¨¦¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦¨¦¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦¨¥©¨§¥©©§¦
øéàî éaøøîBà:àeäL ìk;ïBòîL éaøøîBà:âefa õBø÷ì éãk.ähîlî úçà äúéä,äìòîìî ä÷ìçðå,àéäå ©¦¥¦¥¨¤©¦¦§¥§¥¦§©¨§¨©©¦§©¨§¤§§¨¦§©§¨§¦

íézLk úéàøð–øBäè.øBçL øòN Bà ïáì øòN dáe úøäa–àîè.øBçL øòN íB÷î èòî ànL ïéLLBç ïéà ¦§¥¦§©¦¨©¤¤¨¥¨¨¨¥¨¨¨¥¥§¦¤¨¦¥§¥¨¨
úøäaä úà,ðtîLnî Ba ïéàL é. ¤©©¤¤¦§¥¤¥©¨

‰äpnî àöBé èeçå ñéøbk úøäa,úBøòN ézL áçø Ba Lé íà–ïBéNôìe ïáì øòNì d÷÷Bæ,äéçîì àG ìáà. ©¤¤©§¦§¥¦¤¨¦¤Ÿ©§¥§¨§¨§¥¨¨¨§¦§£¨§¦§¨
Bæì Bfî àöBé èeçå úBøäá ézL,úBøòN ézL áçø Ba Lé íà–ïôøöî;åàì íàå–ïôøöî ïéà. §¥¤¨§¥¦¨¦¤Ÿ©§¥§¨§¨§¨§¦¨¥§¨§¨

ÂäLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa,äéçnä CBúa ïáì øòNå,äéçnä äëìä–ïáì øòN éðtî äàîè;øòN Cìä ©¤¤©§¦¨¦§¨¨£¨¨§¥¨¨¨§©¦§¨¨§¨©¦§¨§¥¨¦§¥¥¨¨¨¨©¥¨

c.xedh oialn oy`xe xigyn oxwiràø÷ øîàã(â"é àø÷éå):ïáì êôä òâðì êåîñä ø÷éòä ,ïáì êôä òâðá øòùå.befa uexwl ickâåæä éôá ìèðéù éãë
:àåäù ìëá åáù úéðåðáìä ìáà ,âåæä éôá ìèðéù éãëî úåçô ïéà åëøà ,ïáì øòù øåòéùã ,äëìäå .íééøôñî ìù.xedh mizyk zi`xpeúåøòù ùéù

,ïðéñøâ éëä :úçà àìà ïðéà ïø÷éòáå íéúùì ïùàøá úå÷ìçúîù.`nh xegy xrye oal xry dae zxdaúåøòù éúù äáå íöîåöî ñéøâë àéäù úøäá
:ñéøâëî úøäáä èòîî úåøåçù úåøòùä íå÷îù ïðéøîà àìå .àîè ,úåøåçù úåøòù äàìî øàùäå ,úåðáì

d.oeiqtle oal xryl dwweféúù èåçä áçåøá ïéà íà ìáà .àîè ,òåáù óåñá èåçä ìöà äùô íà åà .åèéìçî ,ïáì øòù èåçä åúåàá àëéà éàã
éòáå ,áåùç àåä òâðä ïî ÷åçø ïåéñôë ,úåøòù éúù åáçøá ïéàù èåçä ìöà äùô íà ïëå .òâðä ïî áéùç àìã ,àîèî àì ïáì øòù äéá úéàå úåøòù

:ñéøâë.dignl `l la`òöîàá àåäù øöáîë òâðä òöîàá úøöåáî àäúù êéøö äéçîäù .äàîèî åáù äéçî ïéà ,úåøòù éúù èåçä áçåøá ùé åìéôàã
:øéòä.otxvn:ïäéúù ìò èéìçî ,ïäî ãçàá ïáì øòù ãìåð åà åäùî ïäî úçà äùô íàå ,ãçà òâðë íéðåãéðå.otxvn epi` e`l m`eéðùë íéðåãðå

:úåðáø÷ éúù ééåúàì éòá ,øäèéî éëìã ,äðéî à÷ôðå .åæá øéâñîå åæá èéìçî ,äúùô àì úøçàäå úçàä äúùô íàå ,íéòâð
e.qixbk zxdaøäá úåùãò òùú åðééäã .äéçî íå÷î àìá:ìëä ïéá úåùãò øùò .äéçî úçà äùãòå ,ú.qixbïéà äéçîå ,úåùãò äòùú ïä

`xephxa yexit

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ובשיעורו. לבן שער  במראה עוסקת משנתנו

úBøòN ézL,שבנגע לבנות –ïéaìî ïLàøå øéçLî ïøwò– ÀÅÀÈÄÈÈÇÀÄÀÙÈÇÀÄ
שחור, לנגע הסמוך עיקרן  אבל לבן , ראשן רק הנגע;øBäèאם – È

àîè ,øéçLî ïLàøå ïéaìî ïøwò שנאמר ג)– יג, "xrye(ויקרא  ÄÈÈÇÀÄÀÙÈÇÀÄÈÅ
,"oal jtd rbpa, לבן הפך  לנגע הסמוך  שער  של  שעיקרו  ומשמע

הנגע, טמא לבן שרשן שאם השערות, שורש אחר הולכים כלומר

טהור, לבן , ראשן  רק אם אבל  נתלבנו; הנגע שמחמת הוא שסימן
היה  הנגע מחמת היה שאילו  הנגע, מחמת הלבנונית שאין  מורה שזה

לבן שרשן תמימה ").גם úéðeðála("תורה  àäé änk יהא כמה – ÇÈÀÅÇÇÀÄ
בשערות? הלובן ïBòîLאורך  éaø ;àeäL ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÇÄÄÀ

âefa õBø÷ì éãk :øîBà לחת אפשר שיהא כדי השער– את וך  ÅÀÅÄÀÇ
בנגע הלבן השער אורך  שיעור  והוא במספריים, iaxהלבן  zrck)

,(ai ,e dcip zkqna `aiwr להיות צריך שהשער שמעון , רבי וסובר 
השיעור. בכל ickלבן  oald xryd jxe` xeriyy ,`id dkldd mpn`e

.`nhl eic exwirl jenq zipepal `edy lka la` ,befa uexwläúéäÈÀÈ
ähîlî úçà,בעיקרה מלמטה, אחת לבנה שערה היתה –ä÷ìçðå ÇÇÄÀÇÈÀÆÀÀÈ

íézLk úéàøð àéäå ,äìòîìî,שערות כשתי –øBäè,הנגע – ÄÀÇÀÈÀÄÄÀÅÄÀÇÄÈ
בעיקרן. שערות שתי  להיות מראה úøäaשצריכות הדין והוא – ÇÆÆ

"בהרת" בשם במסכתנו  נקראים הבשר עור  נגעי כל  שכן (enkאחר,
,(epzkqnl dgiztd seqa epexird xakyïáì øòN dáeכלומר – ÈÅÈÈÈ

משתיים, יותר  לבנות שערות בה ויש מצומצם, כגריס שהיא בהרת
øBçL øòN Bà שערות בה ויש  מצומצם כגריס שהיא בהרת או  – ÅÈÈ

משתיים àîèשחורות, יותר לבנות שערות בה יש  שאם כלומר – ÈÅ
טמא  והוא הבהרת, של הגריס שיעור  את ממעטות השערות אין 

הסגר  צריך  הוא הרי  שחורות, שערות בה יש  ואם (הר"ש),מוחלט;

okyúøäaä úà øBçL øòN íB÷î èòî ànL ïéLLBç ïéàÅÀÄÆÈÄÅÀÅÈÈÆÇÇÆÆ
כגריס, המצומצם משיעור  –Lnî Ba ïéàL éðtîהשער שמקום – ÄÀÅÆÅÇÈ

במשנתנו: גורסים ויש  ממש . של  שיעור בו  ואין  ביותר  זעיר  הוא
,xegy xrye oal xry dae zxdaבהרת מפרשים: כגריס והם שהיא

שחורות, שערות ואף לבנות שערות שתי  בה ויש –nh`מצומצם
מפני הבהרת, את שחור שער  מקום מיעט שמא חוששים ואין הנגע,

ממש בו ישראל").שאין  "תפארת  ברטנורא ; (רמב"ם ;

:`aen mipdk zxeza,שחור שער  ובה בהרת יוסי: רבי את תלמידיו "שאלו

שער ובה להם: אמר כגריס? הבהרת את מקומה מיעט שמא אנו  החוששים
לו: אמרו כגריס?! הבהרת את מקומה מיעט שמא אנו  חוששים כלום לבן,
שאינו שחור בשער תאמר הוא, טומאה שסימן  לבן בשער אמרת אם לא,
סימני הם כלום לבנות, שערות שש בהן  שיש הרי להם: אמר  טומאה? סימן
הבהרת  את מקומן מיעט שמא המותר  על  אנו  החוששים שתיים, אלא טומאה
בשער תאמר טומאה, מין  שהוא לבן בשער  אמרת אם לא, לו: אמרו  כגריס?!
טומאה, מין  והוא הופך  שחור שער אף להם: אמר טומאה? מין שאינו שחור
ממעט" אינו  שחור  שער בה יש אם – והסגיר " לבן הפך  לא "ושערה ואמר:

)xibqi `ed xegy oiicry it lr s` :rnyny גם המובאת זו ברייתא הר"ש). –
ובה שבמשנתנו: לגירסה קצת מסייעת xegyבתוספתא, xry e` oal xry

המשנה: שנקטה מה גם מתיישב כן הר"ש). hrin(כפירוש `ny oiyyeg oi`
,zxdad z` xegy xry mewnגם נקטה zxdad",ולא z` oal xry mewn hrin `ny"

וברור פשוט הוא ממעט שאינו לבן שער שדין aeh").משום mei zetqez")

i y i n g m e i
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äpnî àöBé èeçå ñéøbk úøäa,העור על  הנמשך  הבהרת, מן – ÇÆÆÇÀÄÀÅÄÆÈ
ïBéNôìe ïáì øòNì d÷÷Bæ ,úBøòN ézL áçø Ba Lé íàÄÆÙÇÀÅÀÈÀÈÀÅÈÈÈÀÄÀ

בחוט, לבנות שערות שתי יש שאם במשהו – פשה החוט אם או 

טמא; הסגר, של  השבוע äéçîìבסוף àG ìáà נולדה שאם – ÂÈÀÄÀÈ
כשיעור שתהא צריך המחיה שכן  טמא, אינו  חי , בשר  מחיית בחוט

הנגע, באמצע מבוצרת שתהא וצריך  שערות, שתי על  שערות שתי
כל והרי  שערות, שתי  מרוחב פחות לא צד  בכל  הנגע שיהא היינו 

שערות כשתי אלא אינו  החוט ישראל ").רוחב אין ("תפארת  אם ברם,
בו , מטמאים אינם ופשיון לבן שער אף שערות, שתי  רוחב בחוט

הנגע מגוף כרחוקים חשובים והם "תפארת הואיל ברטנורא; (הר"ש ;

טוב"). יום  "תוספות  עיין Bfîישראל "; àöBé èeçå úBøäá ézLÀÅÆÈÀÅÄ
ïôøöî Z úBøòN ézL áçø Ba Lé íà ,Bæì מצרף החוט – ÈÄÆÙÇÀÅÀÈÀÈÀÈ

באחת  פשיון  או  לבן שער  יש שאם אחד, כנגע ודינן  הבהרות, שתי את

טמאות שתיהן ברטנורא);מהן, שערה (הר "ש; נולדה שאם כותבים, ויש
לשתיהן טומאה סימן  זה הרי  בזו, אחת ושערה בזו אחת ("כסף לבנה

åàìמשנה "). íàå,שערות שתי  רוחב בחוט שאין  –ïôøöî ïéà ÀÄÈÅÀÈÀÈ
נפרדים. נגעים כשני  ונידונות –

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa והבהרת מחיה, שיעור שהיא – ÇÆÆÇÀÄÈÄÀÈÈÂÈÈ
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òâpì,ïáì øòNa ïk ïéàM äî. ©¤©©¤¥¥§¥¨¨¨
·ïBéNôa ïéàM äî äéçîa Lé,äéçîa ïéàM äî ïBéNôa Léå.älçza ànèî äéçnäL,äàøî ìëa ànèîe,ïéàå ¥§¦§¨©¤¥§¦§§¥§¦§©¤¥§¦§¨¤©¦§¨§©¨©§¦¨§©¨§¨©§¤§¥

äøäè ïîéñ da.ïBéNôa Lé,àeäL ìëa ànèî ïBéNtäL,íéòâpä ìëa ànèîe,òâpì õeç;äéçîa ïk ïéàM äî. ¨¦©©£¨¥§¦§¤©¦§§©¥§¨¤§©¥§¨©§¨¦©¤©©¤¥¥§¦§¨
‚äéçîa ïéàM äî ïáì øòNa Lé,Léåïáì øòNa ïéàM äî äéçîa.äåënáe ïéçMa ànèî ïáì øòOL, ¥§¥¨¨¨©¤¥§¦§¨§¥§¦§¨©¤¥§¥¨¨¨¤¥¨¨¨§©¥©§¦©¦§¨

øfôîáe ñpëîa,øváîa àHLå øváîa.äéçîa Lé,úçabáe úçøwa ànèî äéçnäL,äëeôä àHLå äëeôä, ¦§ª¨¦§ª¨¦§ª¨§¤¦§ª¨¥§¦§¨¤©¦§¨§©¨©¨©©©©©©£¨§¤£¨
ïáì Blk CôBää úà úákòîe,äàøî ìëa ànèîe,ïáì øòNa ïk ïéàM äî. §©¤¤¤©¥ª¨¨§©¨§¨©§¤©¤¥¥§¥¨¨¨

:øåäè.`edy lka `nhn:íéðù øòù èåòéîã ,úåøòù éúùî úåçôá àîèî åðéà ïáì øòù ìáà.rbpd on uegïáì øòù ìáà .àîè ,òâðì õåç äùôùë
áéúëãë ,òâðá àäéù ïðéòá(â"é àø÷éå):ïáì êôä òâðá øòùå

a.d`xn lka:íåãà ïéá ïáì ïéá éùåë ïéá øùáä äàøîë åðééä.`edy lka `nhn:äùãòë àéòá äéçîá ìáà.digna ok oi`y dn rbpd on ueg
:òâðä êåúá úåéäì äëéøö äéçîäù

b.qpeknae:òâðá ãçà íå÷îá úåøòù éúùäù.cxetna:áøòîá äæå òâðä çøæîá äæ.xvean:øéòä òöîàáù øöáîë ,òâðä òöîàá úåøòù éúù
.xvean epi`y:úñðåëîå úøöåáî ïðéòáã äéçîá ïë ïéàù äî .úåøòù éúù åáçøá ùéå ,òâðä ïî àöåéä èåçë.dketd `lye dketdäîã÷ úøäáäù ïéá

:øåäè ,úøäáì íã÷ íàù ,ïáì øòùá ïë ïéàù äî .úøäáì äîã÷ äéçîäù ïéá ,äéçîì.oal elek jtedd z` zakrneúòøöä äçøôå .äéçîá èìçåä íàã
:áëòî ïáì øòù ïéàù ,øåäè ,ïáì øòù àìî åôåâ ìëã â"òà åìåëá äçøô íà ìáà .àåä àîè ïééãò ,äéçîä íå÷îî õåç åìåëá

`xephxa yexit

שכתוב כמו יב-יג ):טהור, יג, e"xera`(ויקרא  zrxvd gxtz gext m
.odkd ipir d`xn lkl ,eilbx cre ey`xn rbpd xer lk z` zrxvd dzqke
jtd elek ,rbpd z` xdhe exya lk z` zrxvd dzqk dpde odkd d`xe

."`ed xedh oalïBéNôa Lé, לבן בשער שאין מה –ïBéNtäL ÅÀÄÀÆÇÄÀ
àeäL ìëa ànèî,שערות בשתי  אלא מטמא אינו  לבן שער  אבל – ÀÇÅÀÈÆ

שניים "שער" טוב"),שמיעוט יום "תוספות  עיין כהנים; ànèîeÀÇÅ(תורת
íéòâpä ìëaכמפורש בתים, ובנגעי בגדים בנגעי אדם, נגעי בכל  – ÀÈÇÀÈÄ

הבשר עור  בנגעי  אלא טומאה סימן אינו  לבן שער  אבל  ג-ח), (ג, לעיל 
ג-ד ); (ג, לעיל ששנינו  כמו  ובמכוה, òâpìובשחין  õeç כשהפשיון – ÇÆÇ

טומאה  סימן  אינו  לבן  שער אבל  טומאה, סימן הוא הרי לנגע חוץ הוא
הנגע, בתוך השערות שתי  כן אם ïáìאלא øòNa ïk ïéàM äîÇÆÅÅÀÅÈÈÈ
הדברים. בפרטי לעיל שבארנו כמו –
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ופשיון. מחיה הטומאה סימני  שבין בהבדלים דנה זו  משנה

.äéçîa ïéàM äî ïBéNôa Léå ,ïBéNôa ïéàM äî äéçîa LéÅÀÄÀÈÇÆÅÀÄÀÀÅÀÄÀÇÆÅÀÄÀÈ
älçza ànèî äéçnäLבשר מחיית ובו הכהן , אל  כשהובא – ÆÇÄÀÈÀÇÈÇÀÄÈ

בפשיון , כן  שאין מה מטמא, הוא הרי  äàøîחי , ìëa ànèîe– ÀÇÈÀÈÇÀÆ
יהיה  שלא והוא לבן, או שחור  או  אדום המחיה מראה שהיה בין 

המראות מארבעה מפרשים:(רמב "ם);הלובן d`xnויש  lka היינו –
אדוםכמראה  בין לבן בין כושי  בין המנוגע, של  (הר"ש ;הבשר 

מארבעה ברטנורא), באחד אלא מטמא שאינו בפשיון  שאין מה
הקודמת, במשנה הזכרנו  שכבר כמו  äøäèהמראות, ïîéñ da ïéàåÀÅÈÄÇÇÂÈ

במשנה  שהבאנו  כמו טהור, בכולו  פרח שאם בפשיון , כן  שאין  מה –
ïBéNôaהקודמת. Lé,במחיה שאין  מה –ìëa ànèî ïBéNtäL ÅÀÄÀÆÇÄÀÀÇÅÀÈ
àeäL,מכעדשה בפחות מטמאה אינה מחיה אבל –ìëa ànèîe ÆÀÇÅÀÈ
íéòâpä ובקרחת הבשר עור  בנגעי אלא מטמאה אינה מחיה אבל – ÇÀÈÄ
òâpìובגבחת, õeç,לנגע חוץ כשהוא מטמא הפשיון  –ïéàM äî ÇÆÇÇÆÅ

äéçîa ïk.הנגע בתוך כשהיא אלא מטמאה שאינה – ÅÀÄÀÈ
:azek `"xbd,שבפרקנו א-ג במשניות נישנו  טומאה חילוקי  עשר שמונה

– הטומאה סימני  שלשת oeiyteשמובדלים digne oal xryאחד כל  מזה, זה –
א) דברים: בששה הם,dligzaואחד dligza,מובדלים `nhn oal xryy והוא

לבן : הפך כך ואחר לו, קדמה dligza,שהבהרת d`nhn digne שלא אף
dligzaהפוכה; `nhn epi` oeiyte(ב שבוע. בסוף מובדלים,d`xnaאלא

,d`xn lka d`nhn digndy;שחורה oaelואפילו  d`xn lka `nhn oal xrye
הבאה), במשנה o(כמבואר e iyte.mirbpd ze`xn drax`a `l` `nhn epi`(ג –

dxdh oniqa,מובדליםdigndyהסימן את היא מעכבת ואף טהרה, סימן  בה אין 
פריחה, של oalטהרה xrye,טהרה סימן  בו  ואין  הפריחה את מעכב אינו

oeiyte( ד – טהור. בכולו פרח שאם טהרה, סימן בו  מובדלים,xeriyaיש
oeiytdy,שהוא בכל  oalבכעדשה,digneמטמא xrye(ה – שערות. בשתי

mirbp ipina,מובדליםoeiytdy,הנגעים בכל  אלא digndeמטמא מטמאה אינה
ובגבחת, ובקרחת הבשר oalבעור  xryeובשחין הבשר עור  בנגעי  מטמא

ו ) – לנגע,oeiytdyמובדלים,mewnaובמכוה. חוץ oalמטמא xrye,הנגע בתוך
digneצד מכל  שערות שתי  שיעור בה שיהא במבוצרת, dpynaדווקא x`eank)
.(d`ad

i r i a x m e i
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ומחיה. לבן שער  הטומאה סימני  שבין בהבדלים דנה משנתנו 

ïéàM äî äéçîa Léå ,äéçîa ïéàM äî ïáì øòNa LéÅÀÅÈÈÈÇÆÅÀÄÀÈÀÅÀÄÀÈÇÆÅ
äåënáe ïéçMa ànèî ïáì øòOL .ïáì øòNa ג כלומר ם – ÀÅÈÈÈÆÅÈÈÈÀÇÅÇÀÄÇÄÀÈ

אלא  מטמאה אינה מחיה ואילו ובמכוה, בשחין  וגם הבשר  עור בנגעי
הבשר, עור  øfôîáeבנגעי ñpëîa מכונסות השערות ששתי  בין – ÄÀËÈÄÀËÈ

ואחת  הנגע של האחד בקצה שאחת בין לזו , זו  סמוכות וצומחות
היא  כן  אם אלא מטמאה שאינה במחיה כן שאין מה האחר, בקצהו

אחד; במקום בכעדשה øváîaמכונסת àHLå øváîa בין – ÄÀËÈÀÆÄÀËÈ
בין  כמבצר , הנגע ידי על הן שמוקפות הנגע, באמצע שהשערות

אלא  מטמאה שאינה במחיה כן  שאין  מה הנגע, בקצה שהשערות
העיר . את המקיף כמבצר  אותה, מקיף כשהנגע היינו  LéÅבמבוצרת,

äéçîa, לבן בשער  שאין  מה –úçabáe úçøwa ànèî äéçnäL ÀÄÀÈÆÇÄÀÈÀÇÈÇÈÇÇÇÇÇÇ
ובגבחת, בקרחת מטמא אינו לבן שער  ואילו  –äëeôä שהבהרת בין – ÂÈ

למחיה, נהפכה הבהרת מקצת כך ואחר  למחיה, äëeôäקדמה àHLåÀÆÂÈ
אבל למחיה, סביב פרחה והבהרת לבהרת, קדמה שהמחיה ובין  –

לבן , לשער  קדמה שהבהרת בהפוך , אלא טומאה סימן אינו  לבן  שער
שכתוב ג):כמו יג, oal",(ויקרא jtd rbpa xrye"השער את הפך שהנגע

ïáìללבן; Blk CôBää úà úákòîe לטומאה הוחלט שאם – ÀÇÆÆÆÇÅËÈÈ
חוץ  הגוף, כל  את הנגע שכיסה דהיינו לבן , הפך כולו  כך ואחר  במחיה

הוא טמא עדיין המחיה, הר"ב );ממקום לבן (הר "ש; הפך  כולו  אם וכן
טמא כעדשה, מחיה בו  נראתה כך ואחר ישראל"),ונטהר , ("תפארת

שכתוב יג-יד):כמו  יג, כל(ויקרא את הצרעת כסתה והנה הכהן  "וראה

הוא. טהור  לבן הפך כולו הנגע, את וטהר xyaבשרו  ea ze`xd meiae
`nhi ig פרח שאם ללבן , כולו  ההופך את מעכב אינו  לבן  שער אבל  ."

טהור; לבן , שער  מלא גופו שכל פי על  אף בכולו, ìëaהנגע ànèîeÀÇÈÀÈ
äàøî,הקודמת במשנה שבארנו  כמו  –ïáì øòNa ïk ïéàM äî ÇÀÆÇÆÅÅÀÅÈÈÈ

מראה  בכל הוא מטמא ואמנם לבן; כשהוא אלא טומאה סימן  שאינו  –
מטמא. אינו  אחר  מראה בכל  אבל  א), (משנה לעיל  ששנינו  כמו  לובן,

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriax wxt mirbp zkqn

„úBøòN ézL,ïéaìî ïLàøå øéçLî ïøwò–øBäè.øéçLî ïLàøå ïéaìî ïøwò–àîè.úéðeðála àäé änk? §¥§¨¦¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦¨¦¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦¨¥©¨§¥©©§¦
øéàî éaøøîBà:àeäL ìk;ïBòîL éaøøîBà:âefa õBø÷ì éãk.ähîlî úçà äúéä,äìòîìî ä÷ìçðå,àéäå ©¦¥¦¥¨¤©¦¦§¥§¥¦§©¨§¨©©¦§©¨§¤§§¨¦§©§¨§¦

íézLk úéàøð–øBäè.øBçL øòN Bà ïáì øòN dáe úøäa–àîè.øBçL øòN íB÷î èòî ànL ïéLLBç ïéà ¦§¥¦§©¦¨©¤¤¨¥¨¨¨¥¨¨¨¥¥§¦¤¨¦¥§¥¨¨
úøäaä úà,ðtîLnî Ba ïéàL é. ¤©©¤¤¦§¥¤¥©¨

‰äpnî àöBé èeçå ñéøbk úøäa,úBøòN ézL áçø Ba Lé íà–ïBéNôìe ïáì øòNì d÷÷Bæ,äéçîì àG ìáà. ©¤¤©§¦§¥¦¤¨¦¤Ÿ©§¥§¨§¨§¥¨¨¨§¦§£¨§¦§¨
Bæì Bfî àöBé èeçå úBøäá ézL,úBøòN ézL áçø Ba Lé íà–ïôøöî;åàì íàå–ïôøöî ïéà. §¥¤¨§¥¦¨¦¤Ÿ©§¥§¨§¨§¨§¦¨¥§¨§¨

ÂäLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa,äéçnä CBúa ïáì øòNå,äéçnä äëìä–ïáì øòN éðtî äàîè;øòN Cìä ©¤¤©§¦¨¦§¨¨£¨¨§¥¨¨¨§©¦§¨¨§¨©¦§¨§¥¨¦§¥¥¨¨¨¨©¥¨

c.xedh oialn oy`xe xigyn oxwiràø÷ øîàã(â"é àø÷éå):ïáì êôä òâðì êåîñä ø÷éòä ,ïáì êôä òâðá øòùå.befa uexwl ickâåæä éôá ìèðéù éãë
:àåäù ìëá åáù úéðåðáìä ìáà ,âåæä éôá ìèðéù éãëî úåçô ïéà åëøà ,ïáì øòù øåòéùã ,äëìäå .íééøôñî ìù.xedh mizyk zi`xpeúåøòù ùéù

,ïðéñøâ éëä :úçà àìà ïðéà ïø÷éòáå íéúùì ïùàøá úå÷ìçúîù.`nh xegy xrye oal xry dae zxdaúåøòù éúù äáå íöîåöî ñéøâë àéäù úøäá
:ñéøâëî úøäáä èòîî úåøåçù úåøòùä íå÷îù ïðéøîà àìå .àîè ,úåøåçù úåøòù äàìî øàùäå ,úåðáì

d.oeiqtle oal xryl dwweféúù èåçä áçåøá ïéà íà ìáà .àîè ,òåáù óåñá èåçä ìöà äùô íà åà .åèéìçî ,ïáì øòù èåçä åúåàá àëéà éàã
éòáå ,áåùç àåä òâðä ïî ÷åçø ïåéñôë ,úåøòù éúù åáçøá ïéàù èåçä ìöà äùô íà ïëå .òâðä ïî áéùç àìã ,àîèî àì ïáì øòù äéá úéàå úåøòù

:ñéøâë.dignl `l la`òöîàá àåäù øöáîë òâðä òöîàá úøöåáî àäúù êéøö äéçîäù .äàîèî åáù äéçî ïéà ,úåøòù éúù èåçä áçåøá ùé åìéôàã
:øéòä.otxvn:ïäéúù ìò èéìçî ,ïäî ãçàá ïáì øòù ãìåð åà åäùî ïäî úçà äùô íàå ,ãçà òâðë íéðåãéðå.otxvn epi` e`l m`eéðùë íéðåãðå

:úåðáø÷ éúù ééåúàì éòá ,øäèéî éëìã ,äðéî à÷ôðå .åæá øéâñîå åæá èéìçî ,äúùô àì úøçàäå úçàä äúùô íàå ,íéòâð
e.qixbk zxdaøäá úåùãò òùú åðééäã .äéçî íå÷î àìá:ìëä ïéá úåùãò øùò .äéçî úçà äùãòå ,ú.qixbïéà äéçîå ,úåùãò äòùú ïä

`xephxa yexit
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ובשיעורו. לבן שער  במראה עוסקת משנתנו

úBøòN ézL,שבנגע לבנות –ïéaìî ïLàøå øéçLî ïøwò– ÀÅÀÈÄÈÈÇÀÄÀÙÈÇÀÄ
שחור, לנגע הסמוך עיקרן  אבל לבן , ראשן רק הנגע;øBäèאם – È

àîè ,øéçLî ïLàøå ïéaìî ïøwò שנאמר ג)– יג, "xrye(ויקרא  ÄÈÈÇÀÄÀÙÈÇÀÄÈÅ
,"oal jtd rbpa, לבן הפך  לנגע הסמוך  שער  של  שעיקרו  ומשמע

הנגע, טמא לבן שרשן שאם השערות, שורש אחר הולכים כלומר

טהור, לבן , ראשן  רק אם אבל  נתלבנו; הנגע שמחמת הוא שסימן
היה  הנגע מחמת היה שאילו  הנגע, מחמת הלבנונית שאין  מורה שזה

לבן שרשן תמימה ").גם úéðeðála("תורה  àäé änk יהא כמה – ÇÈÀÅÇÇÀÄ
בשערות? הלובן ïBòîLאורך  éaø ;àeäL ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÇÄÄÀ

âefa õBø÷ì éãk :øîBà לחת אפשר שיהא כדי השער– את וך  ÅÀÅÄÀÇ
בנגע הלבן השער אורך  שיעור  והוא במספריים, iaxהלבן  zrck)

,(ai ,e dcip zkqna `aiwr להיות צריך שהשער שמעון , רבי וסובר 
השיעור. בכל ickלבן  oald xryd jxe` xeriyy ,`id dkldd mpn`e

.`nhl eic exwirl jenq zipepal `edy lka la` ,befa uexwläúéäÈÀÈ
ähîlî úçà,בעיקרה מלמטה, אחת לבנה שערה היתה –ä÷ìçðå ÇÇÄÀÇÈÀÆÀÀÈ

íézLk úéàøð àéäå ,äìòîìî,שערות כשתי –øBäè,הנגע – ÄÀÇÀÈÀÄÄÀÅÄÀÇÄÈ
בעיקרן. שערות שתי  להיות מראה úøäaשצריכות הדין והוא – ÇÆÆ

"בהרת" בשם במסכתנו  נקראים הבשר עור  נגעי כל  שכן (enkאחר,
,(epzkqnl dgiztd seqa epexird xakyïáì øòN dáeכלומר – ÈÅÈÈÈ

משתיים, יותר  לבנות שערות בה ויש מצומצם, כגריס שהיא בהרת
øBçL øòN Bà שערות בה ויש  מצומצם כגריס שהיא בהרת או  – ÅÈÈ

משתיים àîèשחורות, יותר לבנות שערות בה יש  שאם כלומר – ÈÅ
טמא  והוא הבהרת, של הגריס שיעור  את ממעטות השערות אין 

הסגר  צריך  הוא הרי  שחורות, שערות בה יש  ואם (הר"ש),מוחלט;

okyúøäaä úà øBçL øòN íB÷î èòî ànL ïéLLBç ïéàÅÀÄÆÈÄÅÀÅÈÈÆÇÇÆÆ
כגריס, המצומצם משיעור  –Lnî Ba ïéàL éðtîהשער שמקום – ÄÀÅÆÅÇÈ

במשנתנו: גורסים ויש  ממש . של  שיעור בו  ואין  ביותר  זעיר  הוא
,xegy xrye oal xry dae zxdaבהרת מפרשים: כגריס והם שהיא

שחורות, שערות ואף לבנות שערות שתי  בה ויש –nh`מצומצם
מפני הבהרת, את שחור שער  מקום מיעט שמא חוששים ואין הנגע,

ממש בו ישראל").שאין  "תפארת  ברטנורא ; (רמב"ם ;

:`aen mipdk zxeza,שחור שער  ובה בהרת יוסי: רבי את תלמידיו "שאלו

שער ובה להם: אמר כגריס? הבהרת את מקומה מיעט שמא אנו  החוששים
לו: אמרו כגריס?! הבהרת את מקומה מיעט שמא אנו  חוששים כלום לבן,
שאינו שחור בשער תאמר הוא, טומאה שסימן  לבן בשער אמרת אם לא,
סימני הם כלום לבנות, שערות שש בהן  שיש הרי להם: אמר  טומאה? סימן
הבהרת  את מקומן מיעט שמא המותר  על  אנו  החוששים שתיים, אלא טומאה
בשער תאמר טומאה, מין  שהוא לבן בשער  אמרת אם לא, לו: אמרו  כגריס?!
טומאה, מין  והוא הופך  שחור שער אף להם: אמר טומאה? מין שאינו שחור
ממעט" אינו  שחור  שער בה יש אם – והסגיר " לבן הפך  לא "ושערה ואמר:

)xibqi `ed xegy oiicry it lr s` :rnyny גם המובאת זו ברייתא הר"ש). –
ובה שבמשנתנו: לגירסה קצת מסייעת xegyבתוספתא, xry e` oal xry

המשנה: שנקטה מה גם מתיישב כן הר"ש). hrin(כפירוש `ny oiyyeg oi`
,zxdad z` xegy xry mewnגם נקטה zxdad",ולא z` oal xry mewn hrin `ny"

וברור פשוט הוא ממעט שאינו לבן שער שדין aeh").משום mei zetqez")

i y i n g m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

äpnî àöBé èeçå ñéøbk úøäa,העור על  הנמשך  הבהרת, מן – ÇÆÆÇÀÄÀÅÄÆÈ
ïBéNôìe ïáì øòNì d÷÷Bæ ,úBøòN ézL áçø Ba Lé íàÄÆÙÇÀÅÀÈÀÈÀÅÈÈÈÀÄÀ

בחוט, לבנות שערות שתי יש שאם במשהו – פשה החוט אם או 

טמא; הסגר, של  השבוע äéçîìבסוף àG ìáà נולדה שאם – ÂÈÀÄÀÈ
כשיעור שתהא צריך המחיה שכן  טמא, אינו  חי , בשר  מחיית בחוט

הנגע, באמצע מבוצרת שתהא וצריך  שערות, שתי על  שערות שתי
כל והרי  שערות, שתי  מרוחב פחות לא צד  בכל  הנגע שיהא היינו 

שערות כשתי אלא אינו  החוט ישראל ").רוחב אין ("תפארת  אם ברם,
בו , מטמאים אינם ופשיון לבן שער אף שערות, שתי  רוחב בחוט

הנגע מגוף כרחוקים חשובים והם "תפארת הואיל ברטנורא; (הר"ש ;

טוב"). יום  "תוספות  עיין Bfîישראל "; àöBé èeçå úBøäá ézLÀÅÆÈÀÅÄ
ïôøöî Z úBøòN ézL áçø Ba Lé íà ,Bæì מצרף החוט – ÈÄÆÙÇÀÅÀÈÀÈÀÈ

באחת  פשיון  או  לבן שער  יש שאם אחד, כנגע ודינן  הבהרות, שתי את

טמאות שתיהן ברטנורא);מהן, שערה (הר "ש; נולדה שאם כותבים, ויש
לשתיהן טומאה סימן  זה הרי  בזו, אחת ושערה בזו אחת ("כסף לבנה

åàìמשנה "). íàå,שערות שתי  רוחב בחוט שאין  –ïôøöî ïéà ÀÄÈÅÀÈÀÈ
נפרדים. נגעים כשני  ונידונות –

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa והבהרת מחיה, שיעור שהיא – ÇÆÆÇÀÄÈÄÀÈÈÂÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



fרו dpyn iriax wxt mirbp zkqn

ïáì–äéçnä éðtî àîè.ïBòîL éaøøäèî,úøäaä ezëôä àHL éðtî.ñéøbk dúéçîe àéä úøäa,ïáì øòNå ¨¨¨¥¦§¥©¦§¨©¦¦§§©¥¦§¥¤£¨©©©¤¤©¤¤¦¦§¨¨©§¦§¥¨¨¨
úøäaä CBúa,äéçnä äëìä–ïáì øòN éðtî äàîè;ïáì øòN Cìä–äéçnä éðtî àîè.ïBòîL éaøøäèî, §©©¤¤¨§¨©¦§¨§¥¨¦§¥¥¨¨¨¨©¥¨¨¨¨¥¦§¥©¦§¨©¦¦§§©¥

ñéøbk úøäa ezëôä àHL éðtî.äãBîe,ñéøbk ïáì øòN íB÷îa Lé íàL–àîè àeäL. ¦§¥¤£¨©©¤¤©§¦¤¤¦¥¦§¥¨¨¨©§¦¤¨¥
ÊïBéNôe äéçî dáe úøäa,äéçnä äëìä–ïBéNtä éðtî äàîè;ïBéNtä Cìä–äéçnä éðtî äàîè.øòNa ïëå ©¤¤¨¦§¨¦§¨§¨©¦§¨§¥¨¦§¥©¦§¨©©¦§§¥¨¦§¥©¦§¨§¥§¥¨

ïBéNôáe ïáì.òeáL óBña äøæçå äëìä–äúéäL úBîk àéä éøä.øeètä øçàì–älçúa äàøz.äfò äúéä ¨¨§¦§¨§¨§¨§¨§¨©£¥¦§¤¨§¨§©©©§¥¨¤©§¦¨¨§¨©¨
ääk úéNòðå,äfò úéNòðå ääk–äúéäL Bîk àéä éøä,ìáeúBàøî äòaøàî èòîúz àHL ãá.äúNôe äñðk, §©£¥¥¨¥¨§©£¥©¨£¥¦§¤¨§¨¦§©¤¦§©¥¥©§¨¨©§¨§¨¨§¨
äñðëå äúNt–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ¨§¨§¨§¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦

:úåëåúôå úå÷ìç úåàøî øàùì ïéãä àåä ,úøäá ïðéðúã àëéä ìëå .äùãòî úåçô.dignd dklde:äîå÷î ìò òâðä àáù.oal xry jld,øùðù
:øåçùì êôä åà.xdhn oerny 'x:éà÷ äéçî äëìäà.zxda ezktd `ly:äéçîä íå÷î ìù úøäáì íã÷ ïáì øòùùzxda ezktd `ly

.qixbk:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äéçî äëìäà àìà ù"ø âéìô àì éîð ïàëå .ñéøâëî øñç äéä äéçîä íå÷îã ,ñéøâë úøäáì íã÷ ïáì øòùù
f.oeiyte dign dae zxda:åèéìçäå ïåéùôå äéçî äá àöî òåáù óåñìå ,äøéâñäå ñéøâë úøäá.dignd dkldéðôî úøäáä àîè ,òâðä äéìò àáù ïåâë

:ïåéùôä.oeiytd jld:ñéøâëì äøæçå úøäáä äñðëù ïåâë.oeiyte oal xry oke:éðùä éðôî àîè ,ãçàä êìä íà.reayd seqa dxfge dkldïåâë
:äøæç òåáùä óåñáå ,òåáùä òöîàá úøäáä äëìäå ,ñéøâë úøäá ìò åøéâñäù.dzidy zenk `id ixd:éðù øâñä åøéâñîå.xehtd xg`läúåà äàøã

:úøçà úøäá åæ éøä ë"à øçà íå÷îá éàã ,ïåùàøä äîå÷îá åðééä äøæç éàäå .äìéçúá äàøéú ,äøæç ïë éøçà íà ,åøèôå äì äëìäùë òåáùä óåñá ïäëä
.dfr dzid:åøéâñäùë âìùë.ddk ziyrpeòåáù óåñá âìùë äæò úéùòðå ,øâñä úòùá íåø÷ë äúéäù åà .íåø÷á åà ãéñë ïåâë ,ïåùàø òåáù óåñá

:ïåùàø.dzidy zenk `id ixd:åéðéòá ãîò åîë ,éðù øâñä äðåòèå.ze`xn rax`n hrnzz `ly calaeãéî åøèåô ,úåàøî òáøàî äèòîúð íàù
:øåäèå.dzyte dqpkäñðë ë"çàå ,òåáù óåñá äúùôù åà .øúåé àìå ñåðëä íå÷î úà äúùô ë"çàå ,äñðë òåáù óåñáå ,ñéøâë úøäáá äøéâñäã àëéä

`xephxa yexit

המחיה, ממקום חוץ כגריס äéçnäהיא CBúa ïáì øòNåוהרי – ÀÅÈÈÈÀÇÄÀÈ
שאינו  מאחר  הלבן, השער  משום ולא המחיה, מחמת טמאה הבהרת

äéçnäבתוכה: äëìä,במקומה הבהרת ובאה –éðtî äàîè ÈÀÈÇÄÀÈÀÅÈÄÀÅ
ïáì øòN.הנגע בתוך הוא הלבן השער  עכשיו  שהרי –øòN Cìä ÅÈÈÈÈÇÅÈ

ïáì,השחירו או השערות שנשרו  –àîè,המנוגע –äéçnä éðtî ÈÈÈÅÄÀÅÇÄÀÈ
בבהרת. שנשארה –øäèî ïBòîL éaø,המחיה כשהלכה –éðtî ÇÄÄÀÀÇÅÄÀÅ

úøäaä ezëôä àHL אלא ללבן השער  את הפכה הבהרת שלא – ÆÂÈÇÇÇÆÆ
שמעון  שרבי  המחלוקת, טעם מובא כהנים בתורת הפכתו. המחיה

שנאמר ממה כ):דורש  יג , –(ויקרא  לבן" הפך ולא "dxrye""ושערה
שנאמר  ממה דורשים וחכמים מחייתה. ג):שער  שם , בנגע (שם  "ושער

כאן  היה והרי הפכו , שהנגע כלומר מקום, מכל זה נגע לבן", הפך 
שהפך קודם ñéøbk(הר "ש).נגע dúéçîe àéä úøäa הבהרת אם – ÇÆÆÄÄÀÈÈÇÀÄ

מחייתה, בצירוף אלא כגריס úøäaäאינה CBúa ïáì øòNå– ÀÅÈÈÈÀÇÇÆÆ
המחיה, בתוך äéçnäלא äëìä,במקומה הבהרת ובאה –äàîè ÈÀÈÇÄÀÈÀÅÈ
ïáì øòN éðtî;גריס כשיעור  בבהרת הוא שהרי  –øòN Cìä ÄÀÅÅÈÈÈÈÇÅÈ

äéçnä éðtî àîè ,ïáì.שנשארה –øäèî ïBòîL éaø– ÈÈÈÅÄÀÅÇÄÀÈÇÄÄÀÀÇÅ
המחיה, ñéøbkכשהלכה úøäa ezëôä àHL éðtî הפכה שלא – ÄÀÅÆÂÈÇÇÆÆÇÀÄ

בבהרת  נולד הלבן  שהשער מאחר  ללבן , השער  את גריס כשיעור  בהרת

לבן " הפך  לא "ושערה דורש: שמעון  רבי מכגריס. פחותה כשהיתה
–"dxry"מקצתה שער  כהנים).ולא שמעון ,äãBîe(תורת רבי  – Æ

ñéøbk ïáì øòN íB÷îa Lé íàL ובה כגריס הבהרת שאם – ÆÄÅÄÀÅÈÈÈÇÀÄ
הבהרת, בתוך לבן שער ויש  ברישא, ששנינו כמו  כעדשה, מחיה

àîè àeäL ולא ללבן  השער  את הפכה כגריס שהבהרת לפי – ÆÈÅ
בבהרת. אלא במחיה אינו  שהשער  מאחר שבה, המחיה

שאף  להשמיענו , באה שהסיפא לו נראה כי  כותב, טוב" יום "תוספות בעל 
מקום  מכל  לא, אם לבן  לשער הבהרת קדמה אם יודעים אנו  שאין  פי על 

טמא שהוא כגריס, בהרת לבן שער במקום יש שאם שמעון  רבי  (oiirמודה
.(`tiqa xg` yecig my x`eany "dpexg` dpyn"

i y y m e i
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úøäa,יותר או כגריס –ïBéNôe äéçî dáe,ההסגר שלאחר  – ÇÆÆÈÄÀÈÄÀ
ופשיון , מחיה בה מצא שני , שבוע בסוף או  ראשון  שבוע בסוף

ïBéNtä,וטימאה: Cìä ;ïBéNtä éðtî äàîè ,äéçnä äëìäÈÀÈÇÄÀÈÀÅÈÄÀÅÇÄÀÈÇÇÄÀ
äéçnä éðtî äàîè כאן נשנתה ולא היא, פשוטה זו  הלכה – ÀÅÈÄÀÅÇÄÀÈ

הקודמת שבמשנה הלכות אגב "תפארת אלא עיין אחרונה"; ("משנה 

זו). בהלכה  חידוש שמצא ïBéNôáeישראל " ïáì øòNa ïëå אם – ÀÅÀÅÈÈÈÀÄÀ
השני. מפני  טמאה האחד òeáLהלך  óBña äøæçå äëìä הלכה – ÈÀÈÀÈÀÈÀÈÇ

השב  ובסוף ההסגר, ימי  בתוך  שהיתה הבהרת כמו  למקומה חזרה וע

ביום(ברטנורא ), בו  וחזרה הבהרת הלכה השבוע שבסוף (הר"ש),או 

äúéäL úBîk àéä éøä מסגירו ראשון, שבוע בסוף הוא שאם – ÂÅÄÀÆÈÀÈ
הכהן . מטהרו  שני , שבוע בסוף הוא ואם שני ; øeètäלשבוע øçàìÀÇÇÇÀ

או  ראשון, שבוע בסוף הבהרת שהלכה כגון הכהן, טיהרו  כבר אם –

כך ואחר פשתה ולא הסגר , של  שבועות בשני בעינה שעמדה כגון
למקומה, חזרה ושוב älçúaהלכה, äàøz,חדשה כבהרת – ÅÈÆÇÀÄÈ

הסגרים. שני  äfòוטעונה äúéä,כשהסגירה כשלג, –úéNòðå ÈÀÈÇÈÀÇÂÅ
ääk או ההיכל  כסיד כגון במראיתה כהה נעשתה השבוע ובסוף – ÅÈ

ביצה, כקרום ääkכקרום שהיתה כגון  כשהסגירה, כהה שהיתה או – ÅÈ
äfòביצה, úéNòðå,כשלג עזה נעשתה השבוע ובסוף –àéä éøä ÀÇÂÅÇÈÂÅÄ

äúéäL Bîk,בעינה עמדה כאילו –èòîúz àHL ãáìáe ÀÆÈÀÈÄÀÇÆÄÀÇÅ
úBàøî äòaøàîהרי הטמאים, המראות מארבעה נתמעטה שאם – ÅÇÀÈÈÇÀ

הכהן . ומטהרו הלכה, כאילו  äúNôeהיא äñðk הכהן הסגיר  – ÈÀÈÈÀÈ
כך ואחר מכגריס, נתמעטה היינו כנסה, השבוע ובסוף כגריס בהרת

שהיתה, כמו  כגריס היא והרי äñðëåפשתה, äúNt שפשתה או – ÈÀÈÀÈÀÈ
שהיתה, כמו ונעשתה הפשיון, מקום את כנסה כך ואחר  השבוע בסוף

ànèî àáé÷ò éaø;פשתה שהרי  הבהרת, את –ïéøäèî íéîëçå ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
שבוע  בסוף הוא ואם שהיתה, כמו  היא הרי  אלא פשיון , זה שאין  –
וטהור. פוטרו, שני , שבוע בסוף הוא ואם שני , לשבוע מסגירו ראשון 

יש  אבל הרמב"ם, בעקבות שפירשה מברטנורא, הרב לפי  הסיפא את בארנו 
אחרים פירושים ומביאים זה, פירוש על  "zx`tzמקשים ;"aeh mei zetqez" oiir)

.("dpexg` dpyn" ;"l`xyi
כמו וכנסה, פשתה או  ופשתה וכנסה כגריס היתה הבהרת שאם כותבים, יש
בכגון אלא במשנתנו  נחלקו ולא שטהורה, מודה עקיבא רבי אף שבארנו ,
או שני  שבוע ובסוף והסגירה, מכגריס יותר משהו בתחילה הבהרת שהיתה
כך ואחר כגריס, על ועמדה שנתמעטה כלומר ופשתה, כנסה הפטור לאחר
פשתה, שהרי מטמא, עקיבא רבי בתחילה, שהיתה לכמות וחזרה פשתה
אם  גם וכן  פשיון . כאן  אין  שהיתה לכמות וחזרה שהואיל מטהרין , וחכמים
מהטעם  מטהרים, וחכמים ופשתה; הואיל  מטמא, עקיבא רבי וכנסה, פשתה

לעיל l`xyi").שבארנו zx`tz" oiir ;y"xd)
הכהן, לעיני  ופשתה כנסה השבוע שבסוף בכגון  כאן , שמדובר הר "ש כותב כן
והבהרת  נסתלק, שכבר מאחר  טהור , הכל לדברי  פטרו , אם אבל שפטרו . וקודם

izdw - zex`ean zeipyn
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Áñéøâ éöçk äúNôe ñéøbk úøäa,ñéøâ éöçk íBàä ïî Cìäå–àáé÷ò éaøøîBà:älçza äàøz;íéîëçå ©¤¤©§¦¨§¨©£¦§¦§¨©¦¨©£¦§¦©¦£¦¨¥¥¨¤©§¦¨©£¨¦
ïéøäèî. §©£¦

ËãBòå ñéøâ éöçk äúNôe ñéøbk úøäa,ñéøâ éöçk íBàä ïî Cìäå–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ©¤¤©§¦¨§¨©£¦§¦¨§¨©¦¨©£¦§¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
ãBòå ñéøbk äúNôe ñéøbk úøäa,íBàä dì äëìäå–àáé÷ò éaøànèî;íéîëçåíéøîBà:älçza äàøz. ©¤¤©§¦¨§¨©§¦¨§¨§¨¨¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§¦¥¨¤©§¦¨

Èñéøbk úøäa,ñéøbk äúNôe,ïáì øòN Bà äéçî ïBéNtì äãìBð,íBàä dì äëìäå–àáé÷ò éaøànèî;íéîëçå ©¤¤©§¦¨§¨©§¦§¨©¦§¦§¨¥¨¨¨§¨§¨¨¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦
íéøîBà:älçza äàøz.íeìk da ïéàå ñéøâ éöçk úøäa,úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa äãìBð–Bæ éøä §¦¥¨¤©§¦¨©¤¤©£¦§¦§¥¨§§¨©¤¤©£¦§¦¨©£¨©©£¥

:øúåé àìå ïåéùôä íå÷î úà.`nhn `aiwr 'x:äùô éøäù.mixdhn minkge,ïåùàø òåáù óåñá éà÷ éàå .äúéäù åîë àéä éøä àìà ,ïåéùô äæ ïéàù
:øåäèå åøèåô ,éðù òåáù óåñá éà÷ éàå .éðù øâñä åøéâñî

g.qixb ivgk dzyte:çøæîä ãöì.qixb ivgk me`d on jlde:áøòî ãöì.dlgza d`xiz:øéâñéå äæ àåä ùãç òâðå ,øçà òâðë áéùçãminkge
.oixdhnéñåî ïë íà àìà ïåéñô áéùç àìã:øåäèå åéðéòá ãîòù ïåùàøë áùçð ,ñéøâë àìà åéùëò åðéàù äæå ,äìçúá äéäù òâðä øåòéù ìò ó

hcere qixb ivgk dzyte.'åër iax.`nhn `aiw:éøééà øåèôä øçàì äúùôáå .ïåéñôä ïî äéá øééúùàã ãåòå íåùî.oixdhn minkgeìéæàã ïåéëã
:ãåòå ñéøâ éöç àìà ùãç òâðî àëéì ,íåàä ïî ñéøâ éöç äéì.cere qixbk dzyteñéøâä àìà øééúùð àìå íåàä ìë äì äëìä êë øçàå ,øåèôä øçàì

:ùãçä ãåòå.`nhn `aiwr iax:øéâñéå äìçúá äàøéú ,ùãç éà÷ã òâð éàäå ,äéìåë àî÷ äéì ìéæàã ïåéë ,éøáñ ïðáøå .àî÷ øåòéùî äéì äùô àäã
i.qixbk dzyte qixbk zxda:éøééà øåèôä øçàì äúùôùá.`nhn `aiwr 'x:åîò äàîåè ïîéñå òâð ïàë ùéã.dlgza d`xizäàøéúùëã â"òàå

ïåùàø òâðë àáé÷ò éáøìå ,ãçå ãç ìëà ïáø÷ ééåúà éòá ïðáøìã äðéî à÷ôð î"î ,äìéçúá íéàîèî ïáì øòùå äéçîã ,ãéî ïäëä äðàîèé éîð äìéçúá

`xephxa yexit

הפטור לאחר  במשנתנו  שמדובר  כותב, הרא"ש אבל שהיתה. לכמות חזרה
.("dpexg` dpyn" oiire)

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ñéøbk úøäa,והסגירה –ñéøâ éöçk äúNôe,אחד מצד – ÇÆÆÇÀÄÈÀÈÇÂÄÀÄ
íBàä ïî Cìäå,הבהרת מעיקר –ñéøâ éöçkכלומר אחר, מצד – ÀÈÇÄÈÇÂÄÀÄ

מ  והלך גריס כחצי  שפשתה הכהן ראה ההסגר כחצישלאחר  האום ן

älçzaגריס, äàøz :øîBà àáé÷ò éaø נחשבת היא הרי  – ÇÄÂÄÈÅÅÈÆÇÀÄÈ
ומסגירה. חדשה ïéøäèîכבהרת íéîëçå בסוף היא שאם כלומר  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

נחשבת  הריהי  כגריס, אלא עכשיו  אינה והבהרת הואיל שני, שבוע
מסגירו  ראשון שבוע בסוף הוא אם ברם, וטהורה. בעינה עמדה כאילו 

טוב").לשבוע יום "תוספות  סוברים,(ברטנורא ; שחכמים מפרשים, ויש
כאילו  נחשב הריהו  גריס, כחצי אלא הנגע מעיקר נשאר ולא הואיל 

לגמרי  וטהור חדש, גריס חצי אלא כאן  אין כן ואם ("תפארת איננו,

אחרונה "). "משנה ישראל";

בעיניו עמד  כגריס שנגע כלומר  הפטור, לאחר כאן  שמדובר  מפרש, ומהר"ם
מן והלך  אחד מצד גריס כחצי  פשה כך  ואחר הכהן , וטיהרו שבועות שני
בעינו הנגע עמד שאם כשם סובר: עקיבא רבי  אחר, מצד גריס כחצי  האום
אומרים, ואין פשיון , משום מיטמא הריהו  פשה, כך  ואחר ופטרו  שבועות שני
הפטור כשלאחר כאן אף איננו , כאילו נחשב הנגע עיקר הרי  ופטרו  שהואיל 
שנשתייר גריס שכחצי אומרים אין גריס, כחצי ופשה האום מן גריס כחצי הלך
ולפיכך שפשה, גריס כחצי  עם הוא מצטרף אלא איננו, כאילו  נחשב האום מן 

,dligza d`xizנשאר אם שדווקא סוברים, וחכמים חדש. כנגע הוא שנחשב
להיטמא. לפשיון  ומצטרף איננו, כאילו  שנחשב אומרים אין מהאום כגריס
כאילו נחשב הריהו האום, מן גריס כחצי  אלא נשאר  ולא הואיל כאן , אבל 
לגמרי. טהור  הלכך שפשה, גריס כחצי עם להצטרף ראוי אינו  ושוב איננו ,

בסיפא  דבריו עם במשנתנו עקיבא רבי  דברי  מתיישבים כיצד קשה, ועדיין 
הקודמת: המשנה nhn`".של  `aiwr iax ,dqpke dzyt ,dzyte dqpk"שהזכרנו וזהו

מברטנורא. הרב של  פירושו על  שמקשים הקודמת, המשנה בשולי 
מטמא, עקיבא רבי  ופשתה" ב"כנסה ששנינו  מה שאף מפרשים יש ואמנם

בתחילה שתיראה היא dpyn").הכוונה sqk") וֿט ח שהמשניות מפרש, והגר "א
הקודמת המשנה של  בסיפא ששנינו  למחלוקת פירוש lrהם "`ax edil`")

.(zncewd dpynd
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äúNôe ñéøbk úøäaשני או  ראשון  שבוע בסוף ההסגר , לאחר  – ÇÆÆÇÀÄÈÀÈ
רמב "ם); טוב"; יום הפטור ("תוספות  לאחר  מפרשים: (הר"ש ;ויש

ãBòåברטנורא ), ñéøâ éöçk,גריס מכחצי  יותר  משהו –ïî Cìäå ÇÂÄÀÄÈÀÈÇÄ

íBàä,הבהרת מעיקר –ñéøâ éöçkכחצי עכשיו שיש והרי – ÈÇÂÄÀÄ
הפשיון, מן ועוד גריס וכחצי  האום מן ànèîגריס àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅ

משהו  כאן שיש וכיון  ועוד , לכגריס והפשיון האום שמצטרפים –
טמא, הריהו מכגריס, יותר ïéøäèîפשיון íéîëçå חשוב שלא – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

שלא  וכיון  בתחילה, שהיה הנגע שיעור  על מוסיף כן אם אלא פשיון 
מיטמא  ואינו  שלם נגע כאן אין גריס, כחצי אלא האום מן  נשאר 

הפשיון  הפטור,(רמב "ם);מחמת לאחר  כאן שמדובר  המפרשים ולדעת
הריהו  האום מן  שנשאר גריס כחצי  שאותו  הוא, חכמים של  טעמם

ועוד, גריס כחצי  של  חדש נגע אלא כאן ואין איננו, כאילו נחשב
לגמרי  טהור ברטנורא).הלכך ñéøbk(הר"ש ; äúNôe ñéøbk úøäaÇÆÆÇÀÄÈÀÈÇÀÄ

ãBòå שני או  ראשון שבוע בסוף טוב"),– יום  דווקא ("תוספות  או  È
הפטור  ברטנורא ),לאחר íBàä(הר"ש ; dì äëìäå הנגע עיקר – ÀÈÀÈÈÈ

הפשיון, רק ונשאר לגמרי , ànèîהלך àáé÷ò éaø פשתה שהרי – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
מבתחילה; älçzaהבהרת äàøz :íéøîBà íéîëçåשהואיל – ÇÂÈÄÀÄÅÈÆÇÀÄÈ

כגריס  חדשה בהרת אלא כאן  אין כולה, הלכה הראשונה והבהרת
ויסגירנה. ועוד ,
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ñéøbk äúNôe ,ñéøbk úøäaהפטור לאחר ברטנורא ),– (הר"ש ; ÇÆÆÇÀÄÈÀÈÇÀÄ
כך  dìואחר  äëìäå ,ïáì øòN Bà äéçî ïBéNtì äãìBðÀÈÇÄÀÄÀÈÅÈÈÈÀÈÀÈÈ
íBàä או והמחיה כגריס, הפשיון ונשאר לו , הלך  הנגע עיקר  – È

שבו , הלבן  ànèîהשער  àáé÷ò éaø טומאה וסימן  נגע כאן שיש  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
älçzaבו , äàøz :íéøîBà íéîëçå הראשונה שהבהרת – ÇÂÈÄÀÄÅÈÆÇÀÄÈ

כשיראה  שגם פי  על ואף כגריס. חדשה בהרת יש  ועכשיו לה, הלכה
מכל שבה, הלבן השער או המחיה משום מיד יטמאנה בתחילה הכהן 

הבהרת  אין חכמים שלדעת לחכמים, עקיבא רבי בין הבדל יש מקום
קולה, בזה יש חדשה ראייה שצריכה וכיון הכהן, שיראנה עד  טמאה

ואולי הרגל, אחר עד  הנגע לראיית נזקק הכהן שאין ברגל , כגון
עדיין  עקיבא רבי לדעת אבל בטהרתו ; ויישאר  הנגע יתרפא בינתיים
מחמת  לטומאה הוחלט שכבר בכגון כאן ומדובר  הראשון , הנגע זה

הואיל(מהר "ם),הפשיון מקום מכל האום, לה שהלכה פי על אף הלכך 
בטומאתו  נשאר הריהו טומאה, סימן  ובו כגריס נגע עוד  (הרא"ש ;ויש 

ישראל"). שלדעת "תפארת קרבנות, לענין מינה שנפקא מפרשים ויש
ולדע  ונגע, נגע כל  על קרבן להביא וצריך חדש  נגע כאן יש  ת חכמים

אחד קרבן אלא לכשיתרפא מביא ואינו הוא אחד נגע עקיבא רבי

טוב"). יום  "תוספות  ועיין ברטנורא ; של(הר "ש; המחלוקות אותן  ובכל 
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ïáì–äéçnä éðtî àîè.ïBòîL éaøøäèî,úøäaä ezëôä àHL éðtî.ñéøbk dúéçîe àéä úøäa,ïáì øòNå ¨¨¨¥¦§¥©¦§¨©¦¦§§©¥¦§¥¤£¨©©©¤¤©¤¤¦¦§¨¨©§¦§¥¨¨¨
úøäaä CBúa,äéçnä äëìä–ïáì øòN éðtî äàîè;ïáì øòN Cìä–äéçnä éðtî àîè.ïBòîL éaøøäèî, §©©¤¤¨§¨©¦§¨§¥¨¦§¥¥¨¨¨¨©¥¨¨¨¨¥¦§¥©¦§¨©¦¦§§©¥

ñéøbk úøäa ezëôä àHL éðtî.äãBîe,ñéøbk ïáì øòN íB÷îa Lé íàL–àîè àeäL. ¦§¥¤£¨©©¤¤©§¦¤¤¦¥¦§¥¨¨¨©§¦¤¨¥
ÊïBéNôe äéçî dáe úøäa,äéçnä äëìä–ïBéNtä éðtî äàîè;ïBéNtä Cìä–äéçnä éðtî äàîè.øòNa ïëå ©¤¤¨¦§¨¦§¨§¨©¦§¨§¥¨¦§¥©¦§¨©©¦§§¥¨¦§¥©¦§¨§¥§¥¨

ïBéNôáe ïáì.òeáL óBña äøæçå äëìä–äúéäL úBîk àéä éøä.øeètä øçàì–älçúa äàøz.äfò äúéä ¨¨§¦§¨§¨§¨§¨§¨©£¥¦§¤¨§¨§©©©§¥¨¤©§¦¨¨§¨©¨
ääk úéNòðå,äfò úéNòðå ääk–äúéäL Bîk àéä éøä,ìáeúBàøî äòaøàî èòîúz àHL ãá.äúNôe äñðk, §©£¥¥¨¥¨§©£¥©¨£¥¦§¤¨§¨¦§©¤¦§©¥¥©§¨¨©§¨§¨¨§¨
äñðëå äúNt–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ¨§¨§¨§¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦

:úåëåúôå úå÷ìç úåàøî øàùì ïéãä àåä ,úøäá ïðéðúã àëéä ìëå .äùãòî úåçô.dignd dklde:äîå÷î ìò òâðä àáù.oal xry jld,øùðù
:øåçùì êôä åà.xdhn oerny 'x:éà÷ äéçî äëìäà.zxda ezktd `ly:äéçîä íå÷î ìù úøäáì íã÷ ïáì øòùùzxda ezktd `ly

.qixbk:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äéçî äëìäà àìà ù"ø âéìô àì éîð ïàëå .ñéøâëî øñç äéä äéçîä íå÷îã ,ñéøâë úøäáì íã÷ ïáì øòùù
f.oeiyte dign dae zxda:åèéìçäå ïåéùôå äéçî äá àöî òåáù óåñìå ,äøéâñäå ñéøâë úøäá.dignd dkldéðôî úøäáä àîè ,òâðä äéìò àáù ïåâë

:ïåéùôä.oeiytd jld:ñéøâëì äøæçå úøäáä äñðëù ïåâë.oeiyte oal xry oke:éðùä éðôî àîè ,ãçàä êìä íà.reayd seqa dxfge dkldïåâë
:äøæç òåáùä óåñáå ,òåáùä òöîàá úøäáä äëìäå ,ñéøâë úøäá ìò åøéâñäù.dzidy zenk `id ixd:éðù øâñä åøéâñîå.xehtd xg`läúåà äàøã

:úøçà úøäá åæ éøä ë"à øçà íå÷îá éàã ,ïåùàøä äîå÷îá åðééä äøæç éàäå .äìéçúá äàøéú ,äøæç ïë éøçà íà ,åøèôå äì äëìäùë òåáùä óåñá ïäëä
.dfr dzid:åøéâñäùë âìùë.ddk ziyrpeòåáù óåñá âìùë äæò úéùòðå ,øâñä úòùá íåø÷ë äúéäù åà .íåø÷á åà ãéñë ïåâë ,ïåùàø òåáù óåñá

:ïåùàø.dzidy zenk `id ixd:åéðéòá ãîò åîë ,éðù øâñä äðåòèå.ze`xn rax`n hrnzz `ly calaeãéî åøèåô ,úåàøî òáøàî äèòîúð íàù
:øåäèå.dzyte dqpkäñðë ë"çàå ,òåáù óåñá äúùôù åà .øúåé àìå ñåðëä íå÷î úà äúùô ë"çàå ,äñðë òåáù óåñáå ,ñéøâë úøäáá äøéâñäã àëéä

`xephxa yexit

המחיה, ממקום חוץ כגריס äéçnäהיא CBúa ïáì øòNåוהרי – ÀÅÈÈÈÀÇÄÀÈ
שאינו  מאחר  הלבן, השער  משום ולא המחיה, מחמת טמאה הבהרת

äéçnäבתוכה: äëìä,במקומה הבהרת ובאה –éðtî äàîè ÈÀÈÇÄÀÈÀÅÈÄÀÅ
ïáì øòN.הנגע בתוך הוא הלבן השער  עכשיו  שהרי –øòN Cìä ÅÈÈÈÈÇÅÈ

ïáì,השחירו או השערות שנשרו  –àîè,המנוגע –äéçnä éðtî ÈÈÈÅÄÀÅÇÄÀÈ
בבהרת. שנשארה –øäèî ïBòîL éaø,המחיה כשהלכה –éðtî ÇÄÄÀÀÇÅÄÀÅ

úøäaä ezëôä àHL אלא ללבן השער  את הפכה הבהרת שלא – ÆÂÈÇÇÇÆÆ
שמעון  שרבי  המחלוקת, טעם מובא כהנים בתורת הפכתו. המחיה

שנאמר ממה כ):דורש  יג , –(ויקרא  לבן" הפך ולא "dxrye""ושערה
שנאמר  ממה דורשים וחכמים מחייתה. ג):שער  שם , בנגע (שם  "ושער

כאן  היה והרי הפכו , שהנגע כלומר מקום, מכל זה נגע לבן", הפך 
שהפך קודם ñéøbk(הר "ש).נגע dúéçîe àéä úøäa הבהרת אם – ÇÆÆÄÄÀÈÈÇÀÄ

מחייתה, בצירוף אלא כגריס úøäaäאינה CBúa ïáì øòNå– ÀÅÈÈÈÀÇÇÆÆ
המחיה, בתוך äéçnäלא äëìä,במקומה הבהרת ובאה –äàîè ÈÀÈÇÄÀÈÀÅÈ
ïáì øòN éðtî;גריס כשיעור  בבהרת הוא שהרי  –øòN Cìä ÄÀÅÅÈÈÈÈÇÅÈ

äéçnä éðtî àîè ,ïáì.שנשארה –øäèî ïBòîL éaø– ÈÈÈÅÄÀÅÇÄÀÈÇÄÄÀÀÇÅ
המחיה, ñéøbkכשהלכה úøäa ezëôä àHL éðtî הפכה שלא – ÄÀÅÆÂÈÇÇÆÆÇÀÄ

בבהרת  נולד הלבן  שהשער מאחר  ללבן , השער  את גריס כשיעור  בהרת

לבן " הפך  לא "ושערה דורש: שמעון  רבי מכגריס. פחותה כשהיתה
–"dxry"מקצתה שער  כהנים).ולא שמעון ,äãBîe(תורת רבי  – Æ

ñéøbk ïáì øòN íB÷îa Lé íàL ובה כגריס הבהרת שאם – ÆÄÅÄÀÅÈÈÈÇÀÄ
הבהרת, בתוך לבן שער ויש  ברישא, ששנינו כמו  כעדשה, מחיה

àîè àeäL ולא ללבן  השער  את הפכה כגריס שהבהרת לפי – ÆÈÅ
בבהרת. אלא במחיה אינו  שהשער  מאחר שבה, המחיה

שאף  להשמיענו , באה שהסיפא לו נראה כי  כותב, טוב" יום "תוספות בעל 
מקום  מכל  לא, אם לבן  לשער הבהרת קדמה אם יודעים אנו  שאין  פי על 

טמא שהוא כגריס, בהרת לבן שער במקום יש שאם שמעון  רבי  (oiirמודה
.(`tiqa xg` yecig my x`eany "dpexg` dpyn"
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úøäa,יותר או כגריס –ïBéNôe äéçî dáe,ההסגר שלאחר  – ÇÆÆÈÄÀÈÄÀ
ופשיון , מחיה בה מצא שני , שבוע בסוף או  ראשון  שבוע בסוף

ïBéNtä,וטימאה: Cìä ;ïBéNtä éðtî äàîè ,äéçnä äëìäÈÀÈÇÄÀÈÀÅÈÄÀÅÇÄÀÈÇÇÄÀ
äéçnä éðtî äàîè כאן נשנתה ולא היא, פשוטה זו  הלכה – ÀÅÈÄÀÅÇÄÀÈ

הקודמת שבמשנה הלכות אגב "תפארת אלא עיין אחרונה"; ("משנה 

זו). בהלכה  חידוש שמצא ïBéNôáeישראל " ïáì øòNa ïëå אם – ÀÅÀÅÈÈÈÀÄÀ
השני. מפני  טמאה האחד òeáLהלך  óBña äøæçå äëìä הלכה – ÈÀÈÀÈÀÈÀÈÇ

השב  ובסוף ההסגר, ימי  בתוך  שהיתה הבהרת כמו  למקומה חזרה וע

ביום(ברטנורא ), בו  וחזרה הבהרת הלכה השבוע שבסוף (הר"ש),או 

äúéäL úBîk àéä éøä מסגירו ראשון, שבוע בסוף הוא שאם – ÂÅÄÀÆÈÀÈ
הכהן . מטהרו  שני , שבוע בסוף הוא ואם שני ; øeètäלשבוע øçàìÀÇÇÇÀ

או  ראשון, שבוע בסוף הבהרת שהלכה כגון הכהן, טיהרו  כבר אם –

כך ואחר פשתה ולא הסגר , של  שבועות בשני בעינה שעמדה כגון
למקומה, חזרה ושוב älçúaהלכה, äàøz,חדשה כבהרת – ÅÈÆÇÀÄÈ

הסגרים. שני  äfòוטעונה äúéä,כשהסגירה כשלג, –úéNòðå ÈÀÈÇÈÀÇÂÅ
ääk או ההיכל  כסיד כגון במראיתה כהה נעשתה השבוע ובסוף – ÅÈ

ביצה, כקרום ääkכקרום שהיתה כגון  כשהסגירה, כהה שהיתה או – ÅÈ
äfòביצה, úéNòðå,כשלג עזה נעשתה השבוע ובסוף –àéä éøä ÀÇÂÅÇÈÂÅÄ

äúéäL Bîk,בעינה עמדה כאילו –èòîúz àHL ãáìáe ÀÆÈÀÈÄÀÇÆÄÀÇÅ
úBàøî äòaøàîהרי הטמאים, המראות מארבעה נתמעטה שאם – ÅÇÀÈÈÇÀ

הכהן . ומטהרו הלכה, כאילו  äúNôeהיא äñðk הכהן הסגיר  – ÈÀÈÈÀÈ
כך ואחר מכגריס, נתמעטה היינו כנסה, השבוע ובסוף כגריס בהרת

שהיתה, כמו  כגריס היא והרי äñðëåפשתה, äúNt שפשתה או – ÈÀÈÀÈÀÈ
שהיתה, כמו ונעשתה הפשיון, מקום את כנסה כך ואחר  השבוע בסוף

ànèî àáé÷ò éaø;פשתה שהרי  הבהרת, את –ïéøäèî íéîëçå ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
שבוע  בסוף הוא ואם שהיתה, כמו  היא הרי  אלא פשיון , זה שאין  –
וטהור. פוטרו, שני , שבוע בסוף הוא ואם שני , לשבוע מסגירו ראשון 

יש  אבל הרמב"ם, בעקבות שפירשה מברטנורא, הרב לפי  הסיפא את בארנו 
אחרים פירושים ומביאים זה, פירוש על  "zx`tzמקשים ;"aeh mei zetqez" oiir)

.("dpexg` dpyn" ;"l`xyi
כמו וכנסה, פשתה או  ופשתה וכנסה כגריס היתה הבהרת שאם כותבים, יש
בכגון אלא במשנתנו  נחלקו ולא שטהורה, מודה עקיבא רבי אף שבארנו ,
או שני  שבוע ובסוף והסגירה, מכגריס יותר משהו בתחילה הבהרת שהיתה
כך ואחר כגריס, על ועמדה שנתמעטה כלומר ופשתה, כנסה הפטור לאחר
פשתה, שהרי מטמא, עקיבא רבי בתחילה, שהיתה לכמות וחזרה פשתה
אם  גם וכן  פשיון . כאן  אין  שהיתה לכמות וחזרה שהואיל מטהרין , וחכמים
מהטעם  מטהרים, וחכמים ופשתה; הואיל  מטמא, עקיבא רבי וכנסה, פשתה

לעיל l`xyi").שבארנו zx`tz" oiir ;y"xd)
הכהן, לעיני  ופשתה כנסה השבוע שבסוף בכגון  כאן , שמדובר הר "ש כותב כן
והבהרת  נסתלק, שכבר מאחר  טהור , הכל לדברי  פטרו , אם אבל שפטרו . וקודם
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Áñéøâ éöçk äúNôe ñéøbk úøäa,ñéøâ éöçk íBàä ïî Cìäå–àáé÷ò éaøøîBà:älçza äàøz;íéîëçå ©¤¤©§¦¨§¨©£¦§¦§¨©¦¨©£¦§¦©¦£¦¨¥¥¨¤©§¦¨©£¨¦
ïéøäèî. §©£¦

ËãBòå ñéøâ éöçk äúNôe ñéøbk úøäa,ñéøâ éöçk íBàä ïî Cìäå–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ©¤¤©§¦¨§¨©£¦§¦¨§¨©¦¨©£¦§¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
ãBòå ñéøbk äúNôe ñéøbk úøäa,íBàä dì äëìäå–àáé÷ò éaøànèî;íéîëçåíéøîBà:älçza äàøz. ©¤¤©§¦¨§¨©§¦¨§¨§¨¨¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§¦¥¨¤©§¦¨

Èñéøbk úøäa,ñéøbk äúNôe,ïáì øòN Bà äéçî ïBéNtì äãìBð,íBàä dì äëìäå–àáé÷ò éaøànèî;íéîëçå ©¤¤©§¦¨§¨©§¦§¨©¦§¦§¨¥¨¨¨§¨§¨¨¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦
íéøîBà:älçza äàøz.íeìk da ïéàå ñéøâ éöçk úøäa,úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa äãìBð–Bæ éøä §¦¥¨¤©§¦¨©¤¤©£¦§¦§¥¨§§¨©¤¤©£¦§¦¨©£¨©©£¥

:øúåé àìå ïåéùôä íå÷î úà.`nhn `aiwr 'x:äùô éøäù.mixdhn minkge,ïåùàø òåáù óåñá éà÷ éàå .äúéäù åîë àéä éøä àìà ,ïåéùô äæ ïéàù
:øåäèå åøèåô ,éðù òåáù óåñá éà÷ éàå .éðù øâñä åøéâñî

g.qixb ivgk dzyte:çøæîä ãöì.qixb ivgk me`d on jlde:áøòî ãöì.dlgza d`xiz:øéâñéå äæ àåä ùãç òâðå ,øçà òâðë áéùçãminkge
.oixdhnéñåî ïë íà àìà ïåéñô áéùç àìã:øåäèå åéðéòá ãîòù ïåùàøë áùçð ,ñéøâë àìà åéùëò åðéàù äæå ,äìçúá äéäù òâðä øåòéù ìò ó

hcere qixb ivgk dzyte.'åër iax.`nhn `aiw:éøééà øåèôä øçàì äúùôáå .ïåéñôä ïî äéá øééúùàã ãåòå íåùî.oixdhn minkgeìéæàã ïåéëã
:ãåòå ñéøâ éöç àìà ùãç òâðî àëéì ,íåàä ïî ñéøâ éöç äéì.cere qixbk dzyteñéøâä àìà øééúùð àìå íåàä ìë äì äëìä êë øçàå ,øåèôä øçàì

:ùãçä ãåòå.`nhn `aiwr iax:øéâñéå äìçúá äàøéú ,ùãç éà÷ã òâð éàäå ,äéìåë àî÷ äéì ìéæàã ïåéë ,éøáñ ïðáøå .àî÷ øåòéùî äéì äùô àäã
i.qixbk dzyte qixbk zxda:éøééà øåèôä øçàì äúùôùá.`nhn `aiwr 'x:åîò äàîåè ïîéñå òâð ïàë ùéã.dlgza d`xizäàøéúùëã â"òàå

ïåùàø òâðë àáé÷ò éáøìå ,ãçå ãç ìëà ïáø÷ ééåúà éòá ïðáøìã äðéî à÷ôð î"î ,äìéçúá íéàîèî ïáì øòùå äéçîã ,ãéî ïäëä äðàîèé éîð äìéçúá

`xephxa yexit

הפטור לאחר  במשנתנו  שמדובר  כותב, הרא"ש אבל שהיתה. לכמות חזרה
.("dpexg` dpyn" oiire)
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ñéøbk úøäa,והסגירה –ñéøâ éöçk äúNôe,אחד מצד – ÇÆÆÇÀÄÈÀÈÇÂÄÀÄ
íBàä ïî Cìäå,הבהרת מעיקר –ñéøâ éöçkכלומר אחר, מצד – ÀÈÇÄÈÇÂÄÀÄ

מ  והלך גריס כחצי  שפשתה הכהן ראה ההסגר כחצישלאחר  האום ן

älçzaגריס, äàøz :øîBà àáé÷ò éaø נחשבת היא הרי  – ÇÄÂÄÈÅÅÈÆÇÀÄÈ
ומסגירה. חדשה ïéøäèîכבהרת íéîëçå בסוף היא שאם כלומר  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

נחשבת  הריהי  כגריס, אלא עכשיו  אינה והבהרת הואיל שני, שבוע
מסגירו  ראשון שבוע בסוף הוא אם ברם, וטהורה. בעינה עמדה כאילו 

טוב").לשבוע יום "תוספות  סוברים,(ברטנורא ; שחכמים מפרשים, ויש
כאילו  נחשב הריהו  גריס, כחצי אלא הנגע מעיקר נשאר ולא הואיל 

לגמרי  וטהור חדש, גריס חצי אלא כאן  אין כן ואם ("תפארת איננו,

אחרונה "). "משנה ישראל";

בעיניו עמד  כגריס שנגע כלומר  הפטור, לאחר כאן  שמדובר  מפרש, ומהר"ם
מן והלך  אחד מצד גריס כחצי  פשה כך  ואחר הכהן , וטיהרו שבועות שני
בעינו הנגע עמד שאם כשם סובר: עקיבא רבי  אחר, מצד גריס כחצי  האום
אומרים, ואין פשיון , משום מיטמא הריהו  פשה, כך  ואחר ופטרו  שבועות שני
הפטור כשלאחר כאן אף איננו , כאילו נחשב הנגע עיקר הרי  ופטרו  שהואיל 
שנשתייר גריס שכחצי אומרים אין גריס, כחצי ופשה האום מן גריס כחצי הלך
ולפיכך שפשה, גריס כחצי  עם הוא מצטרף אלא איננו, כאילו  נחשב האום מן 

,dligza d`xizנשאר אם שדווקא סוברים, וחכמים חדש. כנגע הוא שנחשב
להיטמא. לפשיון  ומצטרף איננו, כאילו  שנחשב אומרים אין מהאום כגריס
כאילו נחשב הריהו האום, מן גריס כחצי  אלא נשאר  ולא הואיל כאן , אבל 
לגמרי. טהור  הלכך שפשה, גריס כחצי עם להצטרף ראוי אינו  ושוב איננו ,

בסיפא  דבריו עם במשנתנו עקיבא רבי  דברי  מתיישבים כיצד קשה, ועדיין 
הקודמת: המשנה nhn`".של  `aiwr iax ,dqpke dzyt ,dzyte dqpk"שהזכרנו וזהו

מברטנורא. הרב של  פירושו על  שמקשים הקודמת, המשנה בשולי 
מטמא, עקיבא רבי  ופשתה" ב"כנסה ששנינו  מה שאף מפרשים יש ואמנם

בתחילה שתיראה היא dpyn").הכוונה sqk") וֿט ח שהמשניות מפרש, והגר "א
הקודמת המשנה של  בסיפא ששנינו  למחלוקת פירוש lrהם "`ax edil`")

.(zncewd dpynd
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äúNôe ñéøbk úøäaשני או  ראשון  שבוע בסוף ההסגר , לאחר  – ÇÆÆÇÀÄÈÀÈ
רמב "ם); טוב"; יום הפטור ("תוספות  לאחר  מפרשים: (הר"ש ;ויש

ãBòåברטנורא ), ñéøâ éöçk,גריס מכחצי  יותר  משהו –ïî Cìäå ÇÂÄÀÄÈÀÈÇÄ

íBàä,הבהרת מעיקר –ñéøâ éöçkכחצי עכשיו שיש והרי – ÈÇÂÄÀÄ
הפשיון, מן ועוד גריס וכחצי  האום מן ànèîגריס àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅ

משהו  כאן שיש וכיון  ועוד , לכגריס והפשיון האום שמצטרפים –
טמא, הריהו מכגריס, יותר ïéøäèîפשיון íéîëçå חשוב שלא – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

שלא  וכיון  בתחילה, שהיה הנגע שיעור  על מוסיף כן אם אלא פשיון 
מיטמא  ואינו  שלם נגע כאן אין גריס, כחצי אלא האום מן  נשאר 

הפשיון  הפטור,(רמב "ם);מחמת לאחר  כאן שמדובר  המפרשים ולדעת
הריהו  האום מן  שנשאר גריס כחצי  שאותו  הוא, חכמים של  טעמם

ועוד, גריס כחצי  של  חדש נגע אלא כאן ואין איננו, כאילו נחשב
לגמרי  טהור ברטנורא).הלכך ñéøbk(הר"ש ; äúNôe ñéøbk úøäaÇÆÆÇÀÄÈÀÈÇÀÄ

ãBòå שני או  ראשון שבוע בסוף טוב"),– יום  דווקא ("תוספות  או  È
הפטור  ברטנורא ),לאחר íBàä(הר"ש ; dì äëìäå הנגע עיקר – ÀÈÀÈÈÈ

הפשיון, רק ונשאר לגמרי , ànèîהלך àáé÷ò éaø פשתה שהרי – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
מבתחילה; älçzaהבהרת äàøz :íéøîBà íéîëçåשהואיל – ÇÂÈÄÀÄÅÈÆÇÀÄÈ

כגריס  חדשה בהרת אלא כאן  אין כולה, הלכה הראשונה והבהרת
ויסגירנה. ועוד ,

י ה נ ש מ ר ו א ב

ñéøbk äúNôe ,ñéøbk úøäaהפטור לאחר ברטנורא ),– (הר"ש ; ÇÆÆÇÀÄÈÀÈÇÀÄ
כך  dìואחר  äëìäå ,ïáì øòN Bà äéçî ïBéNtì äãìBðÀÈÇÄÀÄÀÈÅÈÈÈÀÈÀÈÈ
íBàä או והמחיה כגריס, הפשיון ונשאר לו , הלך  הנגע עיקר  – È

שבו , הלבן  ànèîהשער  àáé÷ò éaø טומאה וסימן  נגע כאן שיש  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
älçzaבו , äàøz :íéøîBà íéîëçå הראשונה שהבהרת – ÇÂÈÄÀÄÅÈÆÇÀÄÈ

כשיראה  שגם פי  על ואף כגריס. חדשה בהרת יש  ועכשיו לה, הלכה
מכל שבה, הלבן השער או המחיה משום מיד יטמאנה בתחילה הכהן 

הבהרת  אין חכמים שלדעת לחכמים, עקיבא רבי בין הבדל יש מקום
קולה, בזה יש חדשה ראייה שצריכה וכיון הכהן, שיראנה עד  טמאה

ואולי הרגל, אחר עד  הנגע לראיית נזקק הכהן שאין ברגל , כגון
עדיין  עקיבא רבי לדעת אבל בטהרתו ; ויישאר  הנגע יתרפא בינתיים
מחמת  לטומאה הוחלט שכבר בכגון כאן ומדובר  הראשון , הנגע זה

הואיל(מהר "ם),הפשיון מקום מכל האום, לה שהלכה פי על אף הלכך 
בטומאתו  נשאר הריהו טומאה, סימן  ובו כגריס נגע עוד  (הרא"ש ;ויש 

ישראל"). שלדעת "תפארת קרבנות, לענין מינה שנפקא מפרשים ויש
ולדע  ונגע, נגע כל  על קרבן להביא וצריך חדש  נגע כאן יש  ת חכמים

אחד קרבן אלא לכשיתרפא מביא ואינו הוא אחד נגע עקיבא רבי

טוב"). יום  "תוספות  ועיין ברטנורא ; של(הר "ש; המחלוקות אותן  ובכל 
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øébñäì.úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa,úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa äãìBð–øébñäì Bæ éøä.úøäa §©§¦©¤¤©£¦§¦¨©£¨©©§¨©¤¤©£¦§¦¨©£¨©©£¥§©§¦©¤¤
úBøòN ézL dáe ñéøâ éöçk,úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa äãìBð–øébñäì Bæ éøä. ©£¦§¦¨§¥§¨§¨©¤¤©£¦§¦¨©£¨©©£¥§©§¦

:íéîëçë äëìä ,ïéúéðúîá íéîëçå ò"ø éâéìôã êðä ìëáå .ïáø÷ ãç éúééî éàäî éñúî éëå ,áéùç.melk da oi`e:ïáì øòù äá ïéàzg` dxry dae
zxda dclepe'åë.xibqdl ef ixdéúùì úøäá ñéøâë íéã÷úù ïðéòáã ,éðäî àì ,ïåùàøä úà äîã÷ àìã ïåéë ,ïåøçàä øòùì úøäá ñéøâë íã÷ù ô"òàå

:úåøòùä.xibqdl ef ixd 'ek zexry izy dae qixb ivgk zxdaâ éöçã â"òàåéúùì íìù ñéøâä íéã÷éù ãò éðäî àì ,úåøòù éúùì íã÷ ïåùàøä ñéø
:úåøòù
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בפרקנו ששנינו וחכמים עקיבא minkgk.רבי dkldéöçk úøäaÇÆÆÇÂÄ
íeìk da ïéàå ñéøâ, לבן שער שום בה אין  –úøäa äãìBð ÀÄÀÅÈÀÀÈÇÆÆ

ñéøâ éöçk, הישן גריס כחצי אצל  –úçà äøòN dáe,לבנה – ÇÂÄÀÄÈÇÂÈÇÇ
øébñäì Bæ éøä שערה אלא בה ואין כגריס, בהרת כאן שיש  – ÂÅÀÇÀÄ

אחת. úçàלבנה äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa,לבנה –äãìBð ÇÆÆÇÂÄÀÄÈÇÂÈÇÇÀÈ
úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa בהרת כאן שיש  פי על  אף – ÇÆÆÇÂÄÀÄÈÇÂÈÇÇ

מקום מכל  בה, לבנות שערות ושתי  øébñäìכגריס Bæ éøä שאין – ÂÅÀÇÀÄ
השערות  לשתי  קדמה כגריס בהרת כן  אם אלא טומאה סימן  לבן  שער

שנאמר  י):הלבנות, יג, שהבהרת (ויקרא  לבן", שער הפכה "והיא

לא  כאן  אבל ללבן, השערות שתי את הפכה כגריס, ששיעורה כולה,

השנייה, השערה היינו ללבן , אחת שערה אלא כגריס בהרת הפכה
גריס כחצי ידי  על ללבן  נהפכה הראשונה השערה כהנים ).אבל (תורת

úBøòN ézL dáe ñéøâ éöçk úøäa,לבנות –úøäa äãìBð ÇÆÆÇÂÄÀÄÈÀÅÀÈÀÈÇÆÆ
úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk גריס שכחצי פי על אף לבנה, – ÇÂÄÀÄÈÇÂÈÇÇ

אחת  שערה עוד  הפכה כגריס והבהרת שערות, לשתי  קדם הראשון 
øébñäìללבן, Bæ éøä השערות לשתי  כגריס בהרת קדמה שלא לפי  – ÂÅÀÇÀÄ

בהרת  ולא ללבן השערות שתי הפכה גריס כחצי  בהרת שכן הלבנות,
כגריס.

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

כבוד המתפללים - והגבאים בראשם - דבית הכנסת

שומרי שבת ומשתתפים בהקביעות עתים לתורה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרי"ל שי' רסקין,

מהקביעות עתים בלימוד תורתנו הק' ברבים בביהכנ"ס הנ"ל,

וגודל הענין דלימוד שיעורי תורה בבית הכנסת בודאי אין דורש אריכות, שהרי מבואר הוא 

בכ"מ בספרינו הק' ובביאור היטב במכתבי ושיחות הק' של כ"ק רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע,

ולא באתי אלא לזירוז ולהעדפה ע"פ מאמר חז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, זירוז בהשתדלות 

להרבות מספר המשתתפים בשיעורי לימוד בתורה, בנגלה דתורה ובפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה 

בתורת החסידות, וכן להשתדל לכלול כל מתפללי בית הכנסת בזה.

ויש לרמז בתחלת וראש פרשת שבוע זה:

ואתה תצוה גו' ויקחו אליך שמן זית וגו' להעלות נר תמיד,

לימוד התורה, הנגלה והפנימית )מאור שבתורה( המרומזים שניהם בכתוב האמור: להעלות 

נר, ויקחו שמן זית

המשך בעמוד הבא



רט i dpyn iriax wxt mirbp zkqn

øébñäì.úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa,úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa äãìBð–øébñäì Bæ éøä.úøäa §©§¦©¤¤©£¦§¦¨©£¨©©§¨©¤¤©£¦§¦¨©£¨©©£¥§©§¦©¤¤
úBøòN ézL dáe ñéøâ éöçk,úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa äãìBð–øébñäì Bæ éøä. ©£¦§¦¨§¥§¨§¨©¤¤©£¦§¦¨©£¨©©£¥§©§¦

:íéîëçë äëìä ,ïéúéðúîá íéîëçå ò"ø éâéìôã êðä ìëáå .ïáø÷ ãç éúééî éàäî éñúî éëå ,áéùç.melk da oi`e:ïáì øòù äá ïéàzg` dxry dae
zxda dclepe'åë.xibqdl ef ixdéúùì úøäá ñéøâë íéã÷úù ïðéòáã ,éðäî àì ,ïåùàøä úà äîã÷ àìã ïåéë ,ïåøçàä øòùì úøäá ñéøâë íã÷ù ô"òàå

:úåøòùä.xibqdl ef ixd 'ek zexry izy dae qixb ivgk zxdaâ éöçã â"òàåéúùì íìù ñéøâä íéã÷éù ãò éðäî àì ,úåøòù éúùì íã÷ ïåùàøä ñéø
:úåøòù

`xephxa yexit

בפרקנו ששנינו וחכמים עקיבא minkgk.רבי dkldéöçk úøäaÇÆÆÇÂÄ
íeìk da ïéàå ñéøâ, לבן שער שום בה אין  –úøäa äãìBð ÀÄÀÅÈÀÀÈÇÆÆ

ñéøâ éöçk, הישן גריס כחצי אצל  –úçà äøòN dáe,לבנה – ÇÂÄÀÄÈÇÂÈÇÇ
øébñäì Bæ éøä שערה אלא בה ואין כגריס, בהרת כאן שיש  – ÂÅÀÇÀÄ

אחת. úçàלבנה äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa,לבנה –äãìBð ÇÆÆÇÂÄÀÄÈÇÂÈÇÇÀÈ
úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk úøäa בהרת כאן שיש  פי על  אף – ÇÆÆÇÂÄÀÄÈÇÂÈÇÇ

מקום מכל  בה, לבנות שערות ושתי  øébñäìכגריס Bæ éøä שאין – ÂÅÀÇÀÄ
השערות  לשתי  קדמה כגריס בהרת כן  אם אלא טומאה סימן  לבן  שער

שנאמר  י):הלבנות, יג, שהבהרת (ויקרא  לבן", שער הפכה "והיא

לא  כאן  אבל ללבן, השערות שתי את הפכה כגריס, ששיעורה כולה,

השנייה, השערה היינו ללבן , אחת שערה אלא כגריס בהרת הפכה
גריס כחצי ידי  על ללבן  נהפכה הראשונה השערה כהנים ).אבל (תורת

úBøòN ézL dáe ñéøâ éöçk úøäa,לבנות –úøäa äãìBð ÇÆÆÇÂÄÀÄÈÀÅÀÈÀÈÇÆÆ
úçà äøòN dáe ñéøâ éöçk גריס שכחצי פי על אף לבנה, – ÇÂÄÀÄÈÇÂÈÇÇ

אחת  שערה עוד  הפכה כגריס והבהרת שערות, לשתי  קדם הראשון 
øébñäìללבן, Bæ éøä השערות לשתי  כגריס בהרת קדמה שלא לפי  – ÂÅÀÇÀÄ

בהרת  ולא ללבן השערות שתי הפכה גריס כחצי  בהרת שכן הלבנות,
כגריס.

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו זה:דף בענין נוסף áBèמעשה øa àøèeæàøãéñ ÷éñt÷ äåä äi היה - §¨©¦¨£¨©¨¦¦§¨

פרשיות  à÷eñtמלמד éàäì àèî ék ,äãeäé áøc dén÷ לפסוק כשהגיע - ©¥§©§¨¦¨¨§©§¨
א) כג ב' déì(שמואל øîà ,'íéðøçàä ãåc éøác älàå' שנאמר ממה יהודה, לרב §¥¤¦§¥¨¦¨©£Ÿ¦¨©¥

ììkî 'íéðBøçà'[משמע-]àkéàc דבריםíéðBLàø וקשה קודם, íéðBLàøשאמר ©£¦¦§¨§¦¨¦¦¦¦
,eäðéð éàî.כאן כמו נבואה בלשון 'דברי' דוד שאמר אחרת פעם מצאנו לא הרי ©¦§

÷éúL יהודה éãéî.רב àìå déì øîà àìå ולכן קושייתו, הבין שלא זוטרא סבר ¨¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦
.àéä éàî íéðBLàø ,íéðBLàø àkéàc ììkî íéðBøçà ,déì øîà øãä אולם ¨©¨©¥©£¦¦§¨§¦¨¦¦¦¦©¦

ולכן  ולקנטרו, להקניטו שרוצה חשב יהודה déìרב øîà,כעס Czòc,בדרך éàî ¨©¥©©§¨
מי  òãéוכי .àeä äaø àøáb åàì àø÷ éàäc àLeøét òãé àìc זוטראè÷ðc §Ÿ¨©¥¨§©§¨¨©§¨©¨¨©§¨©

dézòãa àúléî ולכן עליו, וכעס לליבו דבריו לקח יהודה שרב -àúeôéæð âäð ¦§¨§©§¥¨©§¦¨
.àîBé ãç déLôða§©§¥©¨

הגמרא: àäéîמבררת dìò ïúàãe את אכן נברר לידינו, השאלה שבאה מאחר - §¨¨£¨¦¨
àéä.הדיוק  éàî íéðBLàø ,íéðBLàø àkéàc ììkî íéðBøçà:הגמרא משיבה ©£¦¦§¨§¦¨¦¦¦¦©¦

הקודם הפרק בתחילת שנאמר מה הם הראשונים א)הדברים כב ãåc(שם øaãéå'©§©¥¨¦
ókîe åéáéà ìk ókî Búà 'ä ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác úà 'äì©¤¦§¥©¦¨©Ÿ§¦¦Ÿ¦©¨Ÿ§¨¦©

.'ìeàL̈
זו: שירתו על לדוד ה' דברי מביאה הגמרא זה, פסוק שהובא LBãwäכיון Bì øîà̈©©¨

,ìeàL ìL Bzìtî ìò øîBà äzà äøéL ,ãåc ,ãåãì àeä Ceøa הריéìîìà[היית של äzà[-אילו במזלו ìeàL,נולד ¨§¨¦¨¦¦¨©¨¥©©©§¤¨¦§¨¥©¨¨
àeäå של åéðtî,במזלו ãåc änk ézãaéà ,ãåc ו ממך. צדיק שהוא כיון מפניו, אותך מאבד כבר הייתי áéúëcכלומר eðééä §¨¦¦©§¦©¨¨¦¦¨¨©§¦§¦

א) ז éðéîé',(תהלים ïa Leë éøác ìò 'äì øL øLà ãåãì ïBébL' שאול והוא ימיני, בן כוש אודות לדוד היתה שגגה כלומר ¦¨§¨¦£¤¨©©¦§¥¤§¦¦
לבאר, ויש àlàהמלך, ,BîL ìeàL àìäå ,BîL Lek éëå ש לרמז כוש ìeàLנקרא óà ,BøBòa äpeLî éLek äî היה §¦§©£Ÿ¨§¤¨©¦§¤§©¨

,åéNòîa äpeLî.גמור צדיק øîBàשהיה äzà øáca àöBikהפסוק א)על יב ּבמׁשה (במדבר ואהרן מרים ìò'וּתדּבר §¤§©£¨©¥©¨¨©¨¥ְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ©
dîL äøBtéö àìäå ,dîL úéLek éëå ,'ç÷ì øLà úéLkä äMàä úBãà אּלא ש , לרמז כושית úéLekנקראת äî Ÿ¨¦¨©ª¦£¤¨¨§¦¦§¨©£Ÿ¦¨§¨ֶָ©¦

äøBtéö óà ,døBòa äpeLî היתהäéNòîa äpeLî.הטוביםøîBà äzà øáca àöBik צדקיה של בעבדו הפסוק לבאר §¨§¨©¦¨§¨§©£¤¨©¥©¨¨©¨¥
ז)המלך לח àlà(ירמיה ,BîL äi÷ãö àìäå BîL éLek éëå ,'éLekä Cìî ãáò òîLiå' ש לרמז כושי éLekנקרא äî ©¦§©¤¤¤¤©¦§¦¦§©£Ÿ¦§¦¨§¤¨©¦

äi÷ãö óà ,BøBòa äpeLî היה,åéNòîa äpeLî.גמור צדיק øîBàשהיה äzà øáca àöBikהפסוק ז)לבאר ט (עמוס §¤§©¦§¦¨§¤§©£¨©¥©¨¨©¨¥
éða] (úéá) éì ízà íéiLë éðáë àlä'[àlà ,ïîL ìàøNé àìäå ,ïîL íéiLek éëå ,'ìàøNé ש לרמז כך äîנקראו ©Ÿ¦§¥ª¦¦©¤¦§¥¦§¨¥§¦¦¦§¨©£Ÿ¦§¨¥§¨¤¨©

ïäéNòîa ïépeLî ìàøNé óà ,BøBòa äpeLî éLek הטובים.úBneàä ìkî ¦§¤§©¦§¨¥§¦§©£¥¤¦¨¨
לעיל: שהובא הפסוק המשך את מבארת áéúëcהגמרא éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà'ב (שמואל ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦

א) ìò',כג íwä øábä íàðe éLé ïa ãåc íàð',פירושו,äáeLz ìL dleò íé÷äL éLé ïa ãåc íàð ששב כלומר §ª¨¦¤¦©§ª©¤¤ª©¨§ª¨¦¤¦©¤¥¦¨¤§¨
לשבים. דרך ונתן תחילה

i"yx

àøãéñ ÷éñô-.zeiyxt cnil
íéðåùàø àëéàã ììëî-`l `lde

`l` 'ixac' cec xn`y epivn
,df `xwna'ixac'c.d`eap oeyl
ìåàù äúà-.elfna zclepyàåäå

ãåã-.jly lfna clepyéúãáà
ãåã äîë-.jnn wicv `edy

ïåéâù-.el dzid dbbyäðåùî
åéùrîá-.xenb wicvíé÷äù

äáåùú ìù äìår-ay `edy
.miayl jxc ozpe ,dlgz
dxf dcearc `nw wxta opixn`ck

)(a,c,dyrn eze`l ie`x cec `l :
cigi `hg m`y `l`-mixne`

el lgny ,cec lv` jlk :el
s` ,oer eze` `ed jexa yecwd

dz`-.daeyza xefg

וכמארז"ל, הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר שמן זית גו',

ומחויבים בתלמוד תורה תמיד, ביום ובלילה כפשוטם, וביום ובלילה ברוחניות, בזמן שבית 

המקדש קיים ובזמן הגלות, אשר על אז נאמר השוכן אתם בתוך טומאותם.

וכמרומז בכתוב ומבואר במרז"ל תמיד ואפילו בטומאה,

ועי"ז תומשך אורה לכל בנ"י בכל מושבותיהם.

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד הקודם



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc migqt(oey`x meil)

ïàkîdfk xac iptn -,íéîëç eøîàyäôéd,íéîëçì ä÷éúLixdy ¦¨¨§£¨¦¨¨§¦¨©£¨¦
milke` mlek ,gqtd zhigyl mgily zeidl dfl df exn` m`
exn` `l m` eli`e ,sxyie dpwz el oi` ipyde ,oey`x hgypdn
ixdy ,milk`p mdipye daxwdl miie`x migqtd ipy ,dfl df
dti m`e .[ely gqtd on lke` cg` lke dfl df mi`xg` mpi`

,minkgl dwizydøîBçå ì÷dtiyøîàpL ,íéLthì(gk fi ilyn)mB' ©¨¤©¦§¦¤¤¡©©
,'áLçé íëç Léøçî ìéåàaygp df oi` ,wzeyy ytih s` ,xnelk ¡¦©£¦¨¨¥¨¥

mkgl jka aygp `l` zeytihl el.
:dpyna epipy'åëå íäéçñt eáøòúpL íéðLdfe cg` el jyen df §©¦¤¦§¨§¦§¥¤

cg` enr dpnn dfe weyd on cg` enr dpnn df ,cg` el jyen
ily m` ,mixne` md jke ,df lv` `a dfe df lv` `a df ,weyd on
`ed jly m`e ,ily lr zipnpe jlyn zekeyn jici ,df gqt `ed

.jly lr izipnpe ilyn zekeyn ici ,df gqt
:`xnbd zl`ey .ef dkld dxn`p in zrck dpc `xnbdàîéì¥¨

ïéúéðúî`id epzpyny xn`p m`d -k àìczhiy,äãeäé éaø ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨
àéðúcgqt oaxw lr iepnd oipra xn`p ,`ziixaa(c ai zeny)íàå' §©§¨§¦

,'äOî úBéäî úéaä èòîé'hrni m`e' oeyldeL ,ãnìîevx m` ¦§©©©¦¦§¦¤§©¥¤
miiepndïéëìBäå ïéèòîúnmnvr jeynle hrnzdl mileki - ¦§©£¦§§¦
,mgqtnL ãáìáeezhigy zraéðaî ãçà àäidäøeáçdpey`xd ¦§©¤§¥¤¨¦§¥£¨

ezgiwl zrya df gqt lr dzpnpy,íéi÷iepn didi oiicry xnelk ©¨
`l` ,miiepndn wlg xzep oiicry rnyn 'hrni m`'y ,gqtd lr
cg` `la mda ic oi` ,miizpia mixg` eilr epnpy s`e .ehrnzpy

,ezgiwl zrya gqtd lr dzpnpy dpey`xd dxeagd onéøác¦§¥
,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaøcg` x`yi `l m` s` hrnzdl xzen ©¦§¨©¦¥¥

pey`xd dxeagd ipan,gqtd lr iepn dúà eçépé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ©¦¤
àeäL úBîk çñtädxeagd ipa lk m` ,xnelk ,milra `la epiidc ©¤©§¤

ick ,mixg` dligz eilr epni ,gqtd on jyndl mivex dpey`xd
dxezd dcitwd `l j` .llk milra `la gqtd x`yi `ly
,dpyna epipyy oeike .dpey`xd dxeagd ipan eilr ex`yiy
on mc` mdn cg` lk dpni ,mdigqt eaxrzpy micigi ipyy
,exiag dpndy weyd on mc`d lv` jli mdn cg` lke ,weyd
lr dpnp `ede egqtn zekeyn eici mdigqt etilgd m`y ,dpzie
z` mixi`yny okziy `vnp ,weyd on `ay eze` ly egqt
.dcedi iax zhiyk dpi` epzpyne ,mipey`xd milrad `la gqtd

:`xnbd daiynàîéz eléôà ,ïðçBé éaø øîàxn`z m` elit` - ¨©©¦¨¨£¦¥¨
k `id epzpyny,äãeäé éaø,dayiil ozipäãeäé éaø øîàc ïåék ©¦§¨¥¨§¨©©¦§¨

lirl dpyna(.`v)y,ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBL ïéàepzpyna okl ¥£¦¤©¤©©©¨¦
mdn cg` lk ,mgqt lr micigid ipy epnpykééeðîàì àøwéòî¥¦¨¨§©§¥

éà÷ déãäa àðéøçà`ed cner gqtd yxtedyk dligzn - ©£¦¨©£¥¨¥

m` ixdy ,miaxrzn migqtd eid `l m` s`e ,xg` enr zepndl
,gqtd z` eilr ehgyi `l ecal x`yie xg` dpni `lådf okl §

,`edy mewn lka egqt lr cigid mr dpnpe weyd on `ayãçàk§¤¨
éîc äøeáç éðaî`vnpe ,dpey`xd dxeagd ipan cg`k aygp - ¦§¥£¨¨¥

`ay eze` ly egqt lr dpnzne ,egqtn wlzqn cigid m` mby
ipan cg` x`ypy aygp oiicr ,exiag mr dpnpy weyd on

y`xd dxeagd.eilr iepn dpe
:dcedi iaxk `idy epzpynn di`xénð ïéúéðúî ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¦¦©¦

à÷éécjixvy ,dcedi iax zhiyk `idy wiecn epzpynn s` - ©§¨
,gqtd lr iepn x`yi dpey`xd dxeagd ipan cg`yéðz÷c- §¨¨¥

,da epipyyäMîç äMîç ìL úBøeáç Lîç ïëåepiide ,ok eyri §¥¨¥£¤£¦¨£¦¨
,zeycg zexeag yng eyrie ,migqt dyngl wlgzz dxeag lky
lke ,zepey`xd zexeagd on dxeag lkn cg` yi zg` lkay
gqtd m`y ,iyingd mr epzi dxeag lkay drax`e drax`
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eid zexeagd lky ote`a `weecy ,wiecneäMîç ìL,miyp`ïéà ¤£¦¨¦
,migqtd zyngl dxeagd ipa ewlgziy ici lr dpwz yi ok` -
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m`y oeik ,gqtd lr iepn dpey`xd dxeagd ipan cg` xzep
yiy `vnp ,migqt drax`l wx wlgzz drax`d ly dxeagd
cg` ,miyp` dyng yi odn rax`ay ,zeycg zexeag yng o`k
miyp` drax` yi ziyingae ,dligz dzidy dxeag lkn
ly dligza dzidy dxeagdn cg` s` da oi`e ,zexeag rax`n
lv` dzr `vnpy gqtd `ny yeygl yie ,miyp` drax`
ly dxeaga dligza didy gqtd `ed ,ziyingd dxeagd
dxeagd ,iqei iaxl eli`e .milra eilr oi`y `vnpe ,drax`d
gqtd lr weyd on cg` zepnl mileki drax`d ly dpey`xd
dyng dxeag lkl yiy `vnp aeye ,`edy mewn lka mdly
`l iqei iax ixdy ,zexeagd zyngl wlgdl milekie ,miyp`
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וכמרומז בכתוב ומבואר במאחז"ל למה צריך לנר, בשביל להאיר לנו, להעלות נר תמיד שיהא 

אורך לפני תמיד,

שהמליכוני  מפני   - בנ"י  את  תצוה  ואתה  ברז"ל  ומבואר  בכתוב  וכמרומז  דוקא,  בנ"י  לפני 

עליהם על הים,

ומאז ועד עתה פעמיים בכל יום, כשקורין את שמע, בערבין ובשחרית, וכמרז"ל יקבל עליו עול 

מלכות שמים, אמליכתי' למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים,

והקדמה לכל האמור הוא כאמור בכתוב, כתית למאור, וכפירוש רבנו הזקן בעל התניא )פוסק 

בנסתר דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה(: ע"י כתית )ונפשי כעפר לכל תהי' - נעשה( למאור )פתח 

לבי בתורתך - ועד למאור שבתורה(.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם
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פסחים. פרק תשיעי - מי שהיה דף צט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר, תשכ"ד

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הר"צ שי' המכונה ד"ר הרכבי

שלום וברכה!

באיחור זמן נתקבל מכתבו, בו כותב אודות שילוח עניני דפוס ובריבוי וכו' לשם וכו' וכו'.

וכיון שבענין זה ישנם כמה סברות לכאן ולכאן הנני מושך את ידי מלחוות דיעה ומלהשתתף 

וכו' ואתו רוב הסליחה.

לפלא שזה מזמן רב שלא נתקבל כל עניני דפוס שבהוצאתו, אף שבטח כמנהגו מאז במשך זמן 

זה הו"ל כמה מהם ובטח ישלח ע"י עו"ר מכל שהופיע, ותודה מראש.

ארשה לעצמי על יסוד סגנון חז"ל עד מאה פעמים- לעורר על מה שנדברנו כ"פ גודל ענין לימוד 

היסודות  וערעור  המבוכות  רב  בדורנו  במיוחד  החסידות,  בתורת  נתגלתה  שבדורנו  התורה  פנימיות 

וכבר משנים  ועד אחרית שנה,  עיני ה"א בה מראשית השנה  נאמר  עלי'  ובפרט בארץ הקדושה  וכו' 

רבות נעשה לימוד זה נפוץ והולך ומוסיף כדברי רבנו הזקן מייסד תורת חב"ד, אשר תורת החסידות 

ולכן  יקר  יקר מכל  מייקרים אותו  כענין אשר  לא  כפשוטו  כפירושו  כולו,  ישראל  עם  כל  נחלת  היא 

מצניעים אותו מעין כל וגם מעיני עצמו, ובסגנון הידוע רזא דרזין, כי בדורותינו אלה "מצוה לגלות 

ואין הדבר  ניכר בכל דרכיך דעהו,  ועד שיהי'  יומים דימי החול  גם בחיי היום  גילוי  זאת החכמה", 

תלוי אלא ברצון כי היכולת נתונה מאז ומקדם, והציווי הרי מבואר הוא בכמה מספרנו הק' ובהדגשה 

מיוחדת בספרי הגר"א לא פחות מאשר בספרי רבנו הזקן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובברכת פורים שמח.

מ. שניאורסאהן
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xexne dvne gqtd :`ztqeza `ipzck ,jygzy cr opira `weec dvn iabc :l"iaxewn
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miaeh minie zay zcerq la` .gqtl eywzi` xexneÐxn`ck ,mei ceran edl lik` ivn
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.zixiyr dry zlgzeíãà ìëàé àìåë'ick Ð

xecid meyn ,oea`izl devn ly dvn lk`iy

.devnìëàé àì ìàøùéáù éðò åìéôàåiaxra Ð

lre dhna oixeg ipa jxck aqiy cr ,migqt

.zexigl xkf ,oglydåì åúçôé àìåi`ab Ð

) opzck ,miiprd z` oiqpxtnd dwcvwxt d`t

f ipinymewnn xaerd iprl oizget oi` :(ek,'

ezgti `lc `pyil ,`nl`jixvy el epzi `l m` inp oicd `ede .i`w dwcv i`ab` Ð

oxcqe ,zeqek rax` el ozil oilibxy ,hwp `zlinc `gxe` `l` .eixg` egk lka xfgiy

) dax ziy`xaa epivne .epiptl yxetncbpk :xn` `a` iax mya `ped ax ,(gt dyxt

rax`"izgwle" "izl`be" "iz`vede" :mixvn zelba oixen`d dle`b ipeyl

."`x`e" zyxta "izlvde"åìéôàåipr epiidc ,dwcv ly iegnzn qpxtzn `ed Ð

zecerq izy oefn el yiy in :d`t zkqna opzc ,miipray.iegnzd on lehi `l Ð

dwcv i`ab el epzp `l m` ,ikd elit`xikyi e` deli e` ,eyealn z` xekni Ð

.zeqek rax`l oii liaya envr z`àøîâúåúáù éáøò åìéôàåë'`ail` Ð

.eilr aiag zay zcerqe yeciw `diy ick ,dcedi iaxcäöîã àáåéç íåùîÐ

) aizkc ,daeg oey`xd dlil dvnc `aeige .raeyd lr zlk`p `dz `lyzeny

aiopiqxb ikd .zevn elk`z axra :(äçðîä ïî íúä äãåäé éáø àîéú åìéôà
äìòîìååë':opz oizipznae ,"dlrnle dgpnd on" :ipzw dcedi iaxc dizlina Ð

."dgpnl jenq"äìòîìå úåòù òùúî.dgpnl jenq dry ivg epiid Ð
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc migqt(oey`x meil)

íéçñô éáøò ¯ éøéùò ÷øô
oaxw ipice ,ung xeria ipic mincewd miwxta ex`azdy xg`

.eizeevne gqt lil xcq df wxta ex`eai ,gqt

äðùî
:gqt axra dlik` xeqi` oic zx`an dpyndíéçñt áøòmeia - ¤¤§¨¦

n oqipa xyr drax`Ceîñ[mcew dry ivg-]ìzlitz onfäçðî ¨§¦§¨
mdy ,meid zligzn zeipnf zery ryz seqn ,xnelk ,dphw

,zixiyr dry zligzíãà ìëàé àìztCLçzL ãòrwyzy - ŸŸ©¨¨©¤¤§©
,oea`zl devn ly dvn lk`ie ,arx didi dlilay ick ,ynyd

.devnd xecid `ed jky
oic zx`an dligzae .gqt lil ipic z` x`al dligzn dpynd

:daiqdìëàé àì ,ìàøNéaL éðò eléôàgqt lilaáñiL ãò- £¦¨¦¤§¦§¨¥ŸŸ©©¤¨¥
.zexigl xkf ,oixeg ipa jxck ogley ci lre dhin lr dhen ayiy
dligzn .gqt lila oii ly zeqek rax` zezyl epwz minkg

:df oic x`al dpyndBì eúçôé àìåiprl dwcvd i`ab epzi `le - §Ÿ¦§£
zegtïéé ìL úBñBk òaøàî.gqt lila zezyl minkg epwzy ¥©§©¤©¦

eléôàåqpxtznd xzeia ipr `edéeçîzä ïîxfgl aiig ,dwcv ly ©£¦¦©©§
.dwcvd i`abn mlaiw `l m` ,zeqek rax` xg`

àøîâ
cr mc` lk`i `l dgpnl jenq migqt axr ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .jygzyàéøéà éàîepzpyna `pzd hwp recn - ©¦§¨
`weec ,dgpnl jenqd onfd on dlik`d xeqi` oiprléáøò'©§¥

,'íéçñôixdeeléôàaå úBúaL éáøòaxrx`y iénð íéáBè íéîé- §¨¦£¦©§¥©¨§¨¦¦©¦
,dcedi iax zrcl ok oicd ok mbàéðúc,`ziixaaíãà ìëàé àì §©§¨ŸŸ©¨¨

å úBúaL éáøòaiaxrïî íéáBè íéîéonféãk ,äìòîìe äçðnä §©§¥©¨§¨¦¦¦©¦§¨§©§¨§¥
úaMì ñðkiLaeh meileäåàz àeäLk,lek`l de`zn `edyk - ¤¦¨¥©©¨§¤©£¨

z` lk`i `le ,eilr miaiag aeh meie zay zcerqe yeciwd eidie
,raeyd lr ezcerq,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácdvx m`ìëBà ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥

CLçzL ãò CìBäålek`l ligzdl xeqi` oi`e ,ynyd rwyzy - §¥©¤¤§©
,dyw ok m` .dlrnle dgpnd onfn miaeh minie zezay iaxra
lka `le ,migqt iaxra wx epic z` epzpyna `pzd dpy recn

.dcedi iaxk miaeh minie zezay iaxr

:`xnbd zvxznàëéøö àì ,àðeä áø øîàepzpyn dkxved `l - ¨©©¨Ÿ§¦¨
,dgpnl jenq gqt axra dlik`d xeqi` oic z` epcnllàlà¤¨

ìzhiyøîàc ,éñBé éaøaeh mei x`ye zay axray ,`ziixaa §©¦¥§¨©
,CLçzL ãò CìBäå ìëBàc ,dpynd dx`ia ezhiyleéléî éðä- ¥§¥©¤¤§©¨¥¦¥

`l` epi` ,dkiyg cr lek`l xzeny df oic xnelk ,el` mixac
íéîéå úBúaL éáøòaàáeiç íeMî ,çñtä áøòa ìáà ,íéáBè §©§¥©¨§¨¦¦£¨§¤¤©¤©¦¦¨

czlik`ävî,dxezd on `idy gqt lilaäãBîxeq`y iqei iax §©¨¤
dvnd didz `ly ick ,dgpnl jenqd onfd on lek`l ligzdl

.raeyd lr zlk`p
:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà àtt áøixacy xn`z m` elit` - ©¨¨¨©£¦¥¨

zhiya mb md epzpyn,äãeäé éaøiaxra `weec epic `pzd dpy ©¦§¨
c meyn ,miaeh minie zezay iaxra e`py `le migqtíúämy - ¨¨

å úBúaL éáøòax`y,íéáBè íéîéwxïîonfäçðnäenvr dphw §©§¥©¨§¨¦¦¦©¦§¨
,äìòîìedcedi iax zrc ,dvgne zery ryzn `edyøéñàc àeä §©§¨©£¦

j` ,'dlrnle dgpnd on' `ziixaa epipyy enk ,lek`lCeîñ̈
äçðnì,zery ryz seqn xnelk ,dgpnd onfl mcew dry ivg - ©¦§¨

éøL,lek`l xzen -eléôà ,çñtä áøòa ìáànénð äçðnì Ceîñ ¨¦£¨§¤¤©¤©£¦¨©¦§¨©¦
ok mb -øeñà`pzd dpy `l jkle ,dpyna epipyy itk ,lek`l ¨

.miaeh mini x`ye zezay iaxr epzpyna
:`tt ax ly evexiz lr `xnbd dywnåikCeîñ úaL áøòa §§¤¤©¨¨

éøL äçðnì,dcedi iax zhiyl lek`l xzen -àéðúäå`lde - ©¦§¨¨¦§¨©§¨
,zxg` `ziixaa epipyíéáBè íéîéå úaL áøòa íãà ìëàé àìŸŸ©¨¨§¤¤©¨§¨¦¦

îseq,äìòîìe úBòL òLzonfl mcew dry ivg `ed df onfy ¦¥©¨§©§¨
,dvgne zery ryza `edy dphw dgpnàeäLk úaMì ñðkiL éãk§¥¤¦¨¥©©¨§¤
,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,äåàzdvx m`ãò CìBäå ìëBà ©£¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥§¥©

.CLçzLmini x`ye zezay iaxra s`y `ziixaa yxetn ixd ¤¤§©
oi` ok m`e ,dgpnl jenqn xak lek`l dcedi iax xq` miaeh
iaxr dhwpe ,dcedi iax zhiya s` dzpyp epzpyny uxzl
dcedi iax xq` `l miaeh mini iaxr x`yay meyn migqt

.ynn dgpn onfn `l` lek`l
:`xnbd zvxznïì àîéì ïàî ,àøèeæ øî øîàepl xn`i in - ¨©©§¨©¥¨¨

cdipyd ef `ziixaàéä àzöøúîon xzei zpwezn dzqxib - ¦§¨©§¨¦
iaxra s` dcedi iax zrcly dpnn giken dz` jkly ,dpey`xd

,dgpn onfl jenqn xak lek`l xeq` miaeh minie zezay
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר, תשכ"ד

ברוקלין.

מר מתתי' שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיו"ד אדר.

בעת רצון יזכירו את אמו תחי' ואותו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו,

ובפרט שככתבו נמנה הוא על צאצאי בעל התניא אשר בעל הציון הק' כ"ק מו"ח אדמו"ר, נינו 

ומ"מ בתור נשיא ישראל.

וע"פ האמור התקוה חזקה שיש לו קביעות לימוד בתורת בעל התניא היא תורת חסידות חב"ד 

בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה', ובודאי לדכוותי' ההכרח בזה אין דורש אריכות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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àéä àúùáùî.jli`e dvgne zery ryzn :ipzinl dil irai` ikde Ðäéî÷ àðú à÷å
.`id `zvxzn :`nl` .dlrnle zery ryzn :ikd `zipzn jdl Ðáøë àúøååçî àìà

àðåä`ziinw `zipzn ipzwc "dgpnd on"e Ð.xn`w dgpnl jenq Ðììëî äëìä
ä÷ñôäì éâéìôã`d Ðbiltc rnync ,gqtd axra dcedi iaxk dkld :dinxi iax xn`c

gqtd axra iqei iax inp`ed dwqtdl Ð

lek`l ligzd m`c ,biltcgqtd axra s` Ð

ligzdl la` .wiqtn epi`iax dcen Ðiqei

,jixhvi` iqei iaxl dlgzda oizipzne .xeq`c

oi`c gqtd axra iqei iax dcenc ol rnynwc

.oiligznàéðúã.ibilt inp dwqtdac Ðïéà
äãåäé éáøë äëìärnync ,oiwiqtn :xn`c Ð

.ogley zxiwréñåé éáøë àìåoi` :xn`c Ð

.llk oiwiqtnäôî ñøåô àìàogleyd lr Ð

.lke`e xfege ,meid ycwne
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.`nlr ilekk oizipzn `iz` diciclc meyn

ikd:opiqxbøîàäå`pipg 'x xa iqei 'x xn` eda` iax `nizi`e opgei 'x xn` dinxi 'x

eda` 'x xn` opgei iax :qxb `leÐ.ded opgei 'xc dicinlz eda` iaxc

ììëîqxb `l Ð `ipzck dwqtda ibiltc

"`ipzc"Ðibilt `l `ziixaa `dc

ik :iziine ,qxb "`ipzck" `l` ,gqtc dwqtda

zayc dwqtda ibiltc ikidÐdil miw ikd

l`igi epiax ixene .gqtc dwqtda inp ibiltc

oi` iqei 'x xn`wcn wiice ,"`ipzc" qxbc :xn`

,oiligzn oi`c gqtd axra elit` epiide ,oiwiqtn

cer .ligzdl elit` iqei iax ixy zay axrac

eidy dxeag ipa :(`,aw) onwl xn`c ,d`xp

iaxe dcedi 'xc `zbelt ipzwe 'ek ycwe oiaeqn

.gqt oia zay oia yciwe ipzw `nzq mzde ,iqei

ïé÷éñôîzxiwra :yexit Ð zezayl

epiide ,jenqa gkenck ,ogley

:(a,my) onwl `ipzck ,oefnd zkxa jxany

wlql oilibx eide .oefnd zkxa eilr xne` oey`x

cvik"] wxta xn`ck oefnd zkxa iptl ogleyd

wliq :(`,an zekxa) ["oikxanÐ.lek`ln xeq`

zxiwr dcedi 'xl irac jenqa xn`w jkle

eilr xne` oey`x :onwl iqxbc mixtqle .ogley

oefnd zkxa ipye ,meid yeciwÐz` oixwer eid

`l` ,wiqtdl ick yeciw iptl ogleyd

qek zezyl xeq`y itl mcew dyer yeciwdy

zxiwr jgxk lrc .yeciw `la oefnd zkxa ly

xn`wcn ,oefnd zkxal yeciw oia epi` ogley

mewna `id dtnd zqixte ,ycwne dtn qxet

.dcedi iaxl ogley zxiwréáøoi` xne` iqei

zkxa jxane dcerqd lk xnebe Ð oiwiqtn

onwlc `ziixaa gkenck ,ycwn jk xg`e oefnd

myl dcerq zeyrl jixv oi`c ,rnyn .(`,aw)

m`e !cin wiqti ?oizndl el dn jixv i`c ,zay

oi` `ld ?dcerq `la yeciw eyri ji`e :xn`z

xg` ciny oeik ,dcerq mewna yeciw aiygc :xnel yie !dcerq mewna `l` yeciw

ipzwc ,`ztqeza gkenck .zay zcerql el dler dcerq dze`e ,yeciw dyer dcerqd

rax` eyri ji` iqei 'xl :dyw edine .oefnd zkxaa zay ly xikfne :iqei iaxc dizlina

eyric :xnel yie ?zxg` dcerq eyri `le ,oefnd zkxa xg` `l` eycwi `ly oeik ,zeqek

,yeciw ly qek eixg`e dlgz oefnd zkxa qek zeyrl oilibxd xcqk `ly zeqek rax`

.lld iriax qek lre ,xexn eixg`e ,"dpzyp dn"l iyily qek eixg`e ,zewxie

ïéàiaxle .oiwiqtnc iqei 'x dcen xeqi`a eligzdac ,ixii` xzida eligzda Ð oiwiqtn

gkenck .meid yciw xakyk epiid ,oiwiqtnc inp dcediyciwe ipzwc ,iziinc `caera

dgpn zry ribd la` .meid odilrÐminie zezay iaxrae .iqei iaxk dklde .oiwiqtn oi`

ligzdl elit` ,miaehÐiqei 'xe dcedi iaxc ,iqei 'xk ixyÐgkenck iqei 'xk dkld

migqt iaxrae .(a,en) oiaexiraÐxzida elit` ,ligzd m`e ,ligzdl xeq`Ðoiwiqtn

iqei 'xk wiqtcn :xne` l`igi epiax ixene .dcedi 'xk opiwqt `dac ,oefnd zkxaa

zeklda azk cere .dizeek ol `niiw `l dlgzklc llkn ,`caer `edda dwqtda

xn`w `l iqei 'x elit`c ,dlrnle dgpnd on lek`l ligzdl oi` zay axrac :zelecb

ilegz`l la` ,wiqti `lc `l`Ðiqei iaxk ol `niiw `lc :eyexit ikd jgxk lre .`l

.ligzdl `l la` ,dwqtdl `l`åéäùdcedi iax ixdy ,xzida eligzde Ð oiaeqn

zigny oeik ,ok m` :eyexit ikde .wiqtp `l ok m` el xn` :`ztqeza opiqxb ikd .my did

Ð.micinlzd e`xi `ny ,wiqtp `làìàoa l`eny epiax yxit Ð ycwne dtn qxet

xenbl `ly eixac lr xingdl `ay `l` ,iqei 'xk dkldc l`enyl dil zi`c :xi`n

dtn qxet :ipzwc `ziixac ?o`nk xn`c l`eny ,ikd `niz `l i`c .yeciw mcew dcerq

xaq l`enyc ,wgc mpgae .lek`l ligzdl `aa `l` dlik` zwqtda ixiin `l ,ycwne

la` ,iqei 'xe dcedi 'x ixac ef :l`eny mya dcedi ax ,inlyexia `zi` ikdc .minkgk

opgei 'x xn`c ab lr s`c ,dkld o`nk wcwcl jixve .ycwne dtn qxet mixne` minkg

(a,fn my) "ede`ivedy in"ae ,iqei 'xk dkld lirll`eny iabl opgei 'xk dkldc rnyn

Ðzay :xn`we ,l`enyk (`,dw) onwl xaq inp axe .opgei 'x xn` `lc `pyil cg `ki`

lwind xg` jld mixteq lyac ab lr s`e .dytp drawÐxn`ck ,oieya `wec epiid

.(`,f) dxf dcear zkqnc `nw wxta
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on ,inp i` .dlrnle dvgne zery ryzn

.`ziinw `idda `ipzck ,dlrnle dgpndøîà
øîéøî.`id `zyayn e`l Ðàéù÷ àìàÐ

,dlrnle ryzn ipzwc `ziixza `ziixa jd

dcedi iax xq`w inp dgpnl jenq :`nl`

`zyd inewe`l `kile .aeh meie zezay iaxra

"migqt iaxr" `py i`nc ,dcedi iaxk oizipzn

.aeh meie zezayn ith ,dgpnl jenq eda hwpc

àðåä áøë àúøååçî àìàiqei iaxlc Ð

`ziixa jd ipzwc "dgpnd on"e ,jixhvi`Ð

.xn`w dgpnl jenqéñåé éáø âéìôã ììëî
åäééååøúáiwen ikide ,gqtd axra elit` Ð

.iqei iaxk oizipznlä÷ñôäì éâéìôã ììëîÐ

axra dcedi iaxk dkld :dinxi iax xn`c `d

gqt axra iqei iax inp biltc rnync ,gqtd

lek`l ligzd i`c ,biltc `ed dwqtdl ÐÐ

ligzdl la` ,wiqtn epi` gqt axra s`Ð

iaxle dlgzda oizipzne .xeq`c iqei iax icen

.oiligzn oi`c gqtd axra iqei iax icenc ol rnyn `wc jixhvi` iqeiàéðúãÐ

.ibilt inp dwqtdacúåúáùì ïé÷éñôîdide dgpnd mcew xzida ezcerq ligzd m` Ð

.meid ycwne jiygiyk cin ezcerq wiqtn dcedi iaxl elit` ,jygzy cr jlede lke`

ïäéìò ùã÷åiqei iaxl l`ilnb oax el xn` :zekxac `ztqeza opiqxb ikd .jiygdy Ð

epxiag dcedi ixacl yegipe wiqtpy jpevx :iaxa?iixac aagn dz` mei lka :el xn`

?ipta dcedi ixac aagn dz` eiykre ,dcedi iptl!"ziaa inr dklnd z` yeakl mbd"

e`xi `ny wiqtp `l ok m` :el xn`ek.'éáøáiaxl l`ilnb oa oerny oax e`xw jk Ð

.xecd lecb xnelk ,`ztlg xa iqeiùåáëì íâä.ipyiian dz` ipta ,xnelk Ðåì øîà
÷éñôð àì ïë íà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøåë'migqt iaxrac `kdn opirny Ðxeq` Ð

miaeh meie zezay iaxra la` ,oizipzn mzqk ,dlrnle zery ryz seqn lek`lÐ

iaxr" hwpcn ,iqei iaxk oizipznc `pz ol mzq `dc ,dlrnle dgpnd on lek`l xzen

) inp ol `niiwe ,ixy aeh mei x`yac llkn "migqtiqei iaxk dkld" :(a,en oiaexir

,oizrnya onwl `icda ixy ryz xg` lek`le ligzdl elit` iqei iaxc "exiagn

zay axra i` ,zni` "oiligzny oieye" `ipzc `d `l` :xn`c.dcedi iax bilt `d Ð

ligzd m`y dcedi iaxk `l` ,migqt iaxra iqei iaxk dkld oi` dwqtd oiprl edine

jiygiyk cin ogleyd z` xewrl jixv ,dkiygy cr ezlik` jynpe ryz mcew lek`l

jk xg`e ycwne dtn qxet `l` ,wiqti `l miaeh meiae zezayae .gqt myl exifgdle

.ezcerq xnebäãåäé éáøë àì.ogley zxiwr rnync ,"oiwiqtn" xn`c Ðéáøë àìå
éñåéekxaie dkiygyn elit` ezcerq xenbi `l` ,llk wiqtdl jixv oi` :xn`c Ð

`l` ,oizrnya onwl `ipzck ,meid yeciwl ipy qek el `ian jk xg`e oefnd zkxa

yeciw mcew ogleyd lr mgl e`iady dpyd zezay lk oick lk`nd lr dtn qxet

jk xg`e .`xezt weliq meyn :inp i` .onwl opipzckxne`xfege qekd lr meid yeciw

ipzwck .iqei iaxk dkldc l`enyl dil `xiaqc ipira d`xpe .ezcerq xnebe lke`e

ezcerq xenbi `ly zvw envr lr xingdl `ay `l` ,ezenk dkld erawy `ziixaa

l`eny ,ikd `niz `l i`c .ezcerq xenbi jk xg`e dlgz ycwi `l` ,jk xg` ycwie

?o`nk xn`czwqtd` i`w `l ,ycwne dtn qxet :ipzwc `ziixa `dc,llk dlik`

.ixiin dlgzkl zaya lek`le dzr ycwl `aa `l`
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àîéúéàå ,øîéøî déì øîà ?àéä àzLaLî àîìéc¦§¨§©©§¨¦£©¥¨¥¨§¦¥¨
áøc déøa ñçðt áøc dé÷øéôì éòì÷éà àðà :øîéé áø©¥¨£¨¦§©¦§¦§¥§©¦§¨§¥§©
éëä éà .dépéî dìaé÷å ,dén÷ éðúå àpz í÷å ,éîà©¦§¨©¨§¨¥©¥§¦§¨¦¥¦¨¦
éî àðeä áøìe .àðeä áøãk àzøåeçî àlà !àéL÷©§¨¤¨§©©§¨¦§©¨§©¨¦
àîéúéàå ,ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîàäå ?àçéð¦¨§¨¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨§¦¥¨
äëìä :àðéðç éaø øa éñBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¥©©¦£¦¨£¨¨
áøòa éñBé éaøk äëìäå ,çñtä áøòa äãeäé éaøk§©¦§¨§¤¤©¤©©£¨¨§©¦¥§¤¤

çñtä áøòa äãeäé éaøk äëìä .úaL¯ììkî ©¨£¨¨§©¦§¨§¤¤©¤©¦§¨
äëìä ,àì !eäééåøúa éñBé éaø âéìôc¯éâéìôc ììkî §¨¥©¦¥§©§©§Ÿ£¨¨¦§¨¦§¦¦

ì ïé÷éñôî :àéðúc .ä÷ñôäa.äãeäé éaø éøác ,úBúaL §©§¨¨§©§¨©§¦¦§©¨¦§¥©¦§¨
ïBòîL ïaøa äNòîe .ïé÷éñôî ïéà :øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥©§¦¦©£¤§©¨¦§
ïéaeñî eéäL éñBé éaøå [äãeäé éaøå] ìàéìîb ïa¤©§¦¥§©¦§¨§©¦¥¤¨§¦
ïa ïBòîL ïaø déì øîà .íBiä íäéìò Lã÷å ,Bkòa§©§¨©£¥¤©¨©¥©¨¦§¤

ðBöø ,éaøa :éñBé éaøì ìàéìîbéøáãì Leçéðå ,÷éñôð E ©§¦¥§©¦¥§©¦§§©§¦§¥§¦§¥
áaçî äzà íBéå íBé ìëa :Bì øîà ?eðøéáç äãeäé§¨£¥¥¨©§¨¨©¨§©¥
éøác áaçî äzà åéLëòå ,äãeäé éaø éðôì ééøác§¨©¦§¥©¦§¨§©§¨©¨§©¥¦§¥
énò äkìnä úà LBaëì íâä" ?éðôa äãeäé éaø©¦§¨§¨©£©¦§¤©©§¨¦¦
eàøé ànL ,÷éñôð àì ïk íà :déì øîà !"úéaa©¨¦¨©¥¦¥Ÿ©§¦¤¨¦§
íMî eææ àì :eøîà .úBøBãì äëìä eòa÷éå ,íéãéîìzä©©§¦¦§¦§§£¨¨§¨§Ÿ¨¦¨
øîà äãeäé áø øîà .éñBé éaøk äëìä eòáwL ãò©¤¨§£¨¨§©¦¥¨©©§¨¨©
,éñBé éaøk àìå äãeäé éaøk àì äëìä ïéà :ìàeîL§¥¥£¨¨Ÿ§©¦§¨§Ÿ§©¦¥
àôéìçz áø øîà àäå ?éðéà .Lc÷îe ätî ñøBt :àlà¤¨¥©¨§©¥¦¦§¨¨©©©£¦¨
Lecéwì ïé÷éñônL íLk :ìàeîL øîà éîécáà øa©©§¦¦¨©§¥§¥¤©§¦¦©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc migqt(ipy meil)

àéä àzLaLî àîìécdidy ,zyaeyn ef `ziixa zqxib `ny - ¦§¨§©©§¨¦
e` ,dvgne zery ryzn ,dcedi iax ixaca zepyl `pzl el
dyw `l ok lre ,dpey`xd `ziixaak ,dlrnle dgpnd on zepyl

.`tt ax lr dpnn
:`xhef xn uexiz z` `xnbd dgecøîéøî déì øîà,`xhef xnl ¨©¥§¥©

àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -øîéé áø`ziixa ,`xhef xnl §¦¥¨©¥©
ixdy ,zyaeyn dpi` efdé÷øéôì éòìwéà àðàezyxcl izpncfd - £¨¦©§¦§¦§¥

dén÷ éðúå àpz í÷å ,énà áøc déøa ñçðt áøccg` cnre - §©¦§¨§¥§©©¦§¨©¨§¨¦©¥
dipyd `ziixad z` eiptl dpye [zeziixa zepyl libxd] minkgd

,'dlrnle zery ryzn' epiptl dzqxibkdépéî dìaé÷ålaiwe - §¦§¨¦¥
ixd .`id zyaeyny xn` `le ,ef `ziixa qgpt ax epnn

.`xhef xn ly evexiz dgcpe ,zpwezn dzqxiby
lr dziiyewl `xnbd zxfeg ,`xhef xn ly evexiz dgcpy xg`n

:`tt ax ly evexizéëä éà,zpwezn `ziixad zqxiby jk m` - ¦¨¦
,gqt axrl dey miaeh minie zezay iaxr oic dcedi iax zrcle

,dgpnd onfl jenqn xak lek`l xeq`yàéL÷evexiz lr dyw - ©§¨
ok m` recn ,dcedi iax zhiyk epzpyn z` cinrdy `tt ax ly
iaxr dpy `le ,migqt iaxr `weec epzpyn ly `pzd hwp

.miaeh mini x`ye zezay
:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàuxzl yiy `ed xexa xac -áøãk ¤¨§©©§¨¦§©

àðeäjenqn lek`l zxqe`d epzpyny ,`ped ax ly evexizk - ¨
xaeqd iqei iax zhiyk `id ,gqt axra `weec dgpnd onfl

.jygzy cr lek`l xzen miaeh mini x`ye zezay iaxray
:`ped ax ly evexiz lr s` `xnbd dywnàðeä áøìeuxizy §©¨

axra dgpnl jenqd onfd on lek`l ligzdl zxqe`d epzpyny
,gqt axra dcedi iaxl dfa dceny iqei iax zhiyk `id gqtéî¦

àçéð,ayein xacd m`d -øîàäåxn` ixde -éaø øîà äéîøé éaø ¦¨§¨¨©©¦¦§§¨¨©©¦
àîézéàå ,ïðçBédf xacy mixne` yie -éaø øîà eäáà éaø øîà ¨¨§¦¥¨¨©©¦£¨¨©©¦

çñtä áøòa äãeäé éaøk äëìä ,àðéðç éaø øa éñBéligzdl xeq`y ¥©©¦£¦¨£¨¨§©¦§¨§¤¤©¤©
,dgpnl jenqn lek`lúaL áøòa éñBé éaøk äëìäålke`e jledy ©£¨¨§©¦¥§¤¤©¨

weqtl mi`xen`d ekxvedy jkn :`xnbd zwiicn .dkiyg cr
ììkî ,'çñtä áøòa äãeäé éaøk äëìä'dfn rnyn -âéìôc £¨¨§©¦§¨§¤¤©¤©¦§¨§¨¦

[wlegy-]eäééåøúa éñBé éaøaxra mbe zay axra mb ,mdipya - ©¦¥§©§©§
xzen zay axray xaeqe dcedi iax ixac lr wlegy myke ,gqt
ax lr dywe .gqt axr oiprl mb xaeq jk ,dkiyg cr lek`l
jenqn gqt axra lek`l zxqe`d epzpyn z` cinrdy `ped

.iqei iaxk dgpnl
:`xnbd zvxzn,àìwleg iqei iaxy mi`xen`d ixacn wiiecnd Ÿ

jenqn dlik`d zlgzd oica df oi` ,gqt axra dcedi iax lr
,mdixac miwiiecn jke .xg` oica `l` ,dgpnläëìä'iaxk £¨¨

'gqt axra dcediììkîdfn rnyn -éâéìôciax miwlegy - ¦§¨¦§¦¦

gqt axra iqei iaxe dcediä÷ñôäa,dkiygyn lek`ln §©§¨¨
zlgzd oica j` .dcedi iaxk weqtl ekxved dfae ,onwl x`eank
gqt axra dcedi iaxl iqei iax dcen dgpnl jenqn dlik`d
ax uexizk ,ezhiyl df oic epcnll epzpyn dkxvede ,xeq`y

.[`ped
oiprl iqei iaxe dcedi iax zwelgn xewn z` `xnbd d`ian

:dwqtdàéðúc`ztqeza(a"d ,`"d d"t zekxa),ì ïé÷éñôîúBúaL- §©§¨©§¦¦§©¨
dgpnl jenqd onfl mcew xzida zay axra lek`l eligzd m`
wiqtdl mikixv dkiygyk cin ,dlild cr lek`l ekiynde
lr meid yeciw miycwne ,enewnn ogleyd z` mixwere ,lek`l

,oefnd zkxa mikxan jk xg`e oiidéñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥
,ïé÷éñôî ïéà ,øîBàdkiyg xg` s` mzcerq miniiqn `l` ¥¥©§¦¦

.oiid lr eycwi jk xg`e ,oefnd zkxa mikxane
:df oipra dyrn `ziixad d`ianìàéìîb ïa ïBòîL ïaøa äNòîe©£¤§©¨¦§¤©§¦¥

ïéaeñî eéäL ,éñBé éaøå [äãeäé éaøå]zay axra milke`e,Bkòa §©¦§¨§©¦¥¤¨§¦§©
íBiä íäéìò Lã÷å.zayd mei ycwe meid jiygde -ïaø Bì øîà §¨©£¥¤©¨©©¨

ðBöø ,éaøa ,éñBé éaøì ìàéìîb ïa ïBòîLEy÷éñôðycwpe lek`ln ¦§¤©§¦¥§©¦¥§©¦§§©§¦
,meid yeciweðøéáç äãeäé éøáãì Leçéðåmiwiqtny xaeqd §¥§¦§¥§¨£¥¥

.`ziixad zligza x`eank ,zezaylBì øîàoaxl iqei iax ¨©
,l`ilnb oa oernyäãeäé éaø éðôì ééøác áaçî äzà íBéå íBé ìëa§¨¨©¨§©¥§¨©¦§¥©¦§¨

izenk dkld wqete,éðôa äãeäé éaø éøác áaçî äzà åéLëòå§©§¨©¨§©¥¦§¥©¦§¨§¨©
weqtd oeyl zvilna denzl siqede ,ezenk dkld wqetef xzq`)

(g,'úéaa énò äkìnä úà LBaëì íâä',ipyiian dz` ipta ,xnelk £©¦§¤©©§¨¦¦©¨¦
.izrck `ly bedplBì øîà,iqei iaxl l`ilnb oa oerny oaxíà ¨©¦

,ïk,wiqtdl `ly icia zigny oeik÷éñôð àì,lek`lneàøé ànL ¥Ÿ©§¦¤¨¦§
íéãéîìzämiwiqtn ep`yeòa÷éåzerhaúBøBãì äëìämiwiqtny ©©§¦¦§¦§§£¨¨§

.dcedi iaxkéñBé éaøk äëìä eòáwL ãò íMî eææ àì ,eøîàoi`y ¨§Ÿ¨¦¨©¤¨§£¨¨§©¦¥
.miwiqtn

:zezayl miwiqtn m` zwelgna dkldd z` zx`an `xnbd
äãeäé éaøk àì äëìä ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàxaeqd ¨©©§¨¨©§¥¥£¨¨Ÿ§©¦§¨

ixnbl ezcerq wiqtdl jixv aeh meie zay axra lke`dy
,oefnd zkxa jxale ogleyd z` wlqle ,jygzynéñBé éaøk àìå§Ÿ§©¦¥

xg` elit` ezcerq xenbi `l` ,llk wiqtdl jixv epi`y xaeqd
,ycwi jk xg`e oefnd zkxa jxaie dkiygàlà,`id dkldd ¤¨

,jygzykätî ñøBt,lk`nd lrLc÷îejk xg`e ,meid yeciw ¥©¨§©¥
.ezcerq xneby cr lek`l jiynn

:dcedi ax ixac lr `xnbd dywnéðéàixac md jk m`d - ¥¦
,l`enyàäåixde -,ìàeîL øîà éîécáà øa àôéìçz áø øîà §¨¨©©©£¦¨©©§¦¦¨©§¥

ïé÷éñônL íLkdcerqdLecé÷ìligzd m` s` ,jygzyn §¥¤©§¦¦§¦
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אגרות קודש

]י"ג אדר תשכ"ד[

)1( אי שילוח מכתב - בודאי שלא יוסיף מאומה לתיקון ושיפור. ושילוחו - עכ"פ מידי ספק לא 

יצא )ובנוגע לכללות הענין, אבל( בנוגע ליחידים - בודאי שכו"כ ימנעו עי"ז.

מפני הכבוד ועוד טעמים להתחיל )ולכתוב?( להרב מרא דביהכנ"ס.

)2( - עיין בפרשת שבת זו: משה טען: הבאת עליו חטאה גו' ואהרן הצטדק אתה ידעת את העם 

כי ברע הוא גו' - ופשוט בחז"ל כי משה הצודק והוזקק אהרן לכפרה )תו"כ לשמיני ט, ב(.



רטו ezny in` cenr w sc ± iyily wxtmigqt
àéä àúùáùî.jli`e dvgne zery ryzn :ipzinl dil irai` ikde Ðäéî÷ àðú à÷å

.`id `zvxzn :`nl` .dlrnle zery ryzn :ikd `zipzn jdl Ðáøë àúøååçî àìà
àðåä`ziinw `zipzn ipzwc "dgpnd on"e Ð.xn`w dgpnl jenq Ðììëî äëìä

ä÷ñôäì éâéìôã`d Ðbiltc rnync ,gqtd axra dcedi iaxk dkld :dinxi iax xn`c

gqtd axra iqei iax inp`ed dwqtdl Ð

lek`l ligzd m`c ,biltcgqtd axra s` Ð

ligzdl la` .wiqtn epi`iax dcen Ðiqei

,jixhvi` iqei iaxl dlgzda oizipzne .xeq`c

oi`c gqtd axra iqei iax dcenc ol rnynwc

.oiligznàéðúã.ibilt inp dwqtdac Ðïéà
äãåäé éáøë äëìärnync ,oiwiqtn :xn`c Ð

.ogley zxiwréñåé éáøë àìåoi` :xn`c Ð

.llk oiwiqtnäôî ñøåô àìàogleyd lr Ð

.lke`e xfege ,meid ycwne
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àîìéãdlrnle dgpnd on ipzwc `ziinw `ziixae Ð `id `zyaynÐ,xwir `id

.`nlr ilekk oizipzn `iz` diciclc meyn

ikd:opiqxbøîàäå`pipg 'x xa iqei 'x xn` eda` iax `nizi`e opgei 'x xn` dinxi 'x

eda` 'x xn` opgei iax :qxb `leÐ.ded opgei 'xc dicinlz eda` iaxc

ììëîqxb `l Ð `ipzck dwqtda ibiltc

"`ipzc"Ðibilt `l `ziixaa `dc

ik :iziine ,qxb "`ipzck" `l` ,gqtc dwqtda

zayc dwqtda ibiltc ikidÐdil miw ikd

l`igi epiax ixene .gqtc dwqtda inp ibiltc

oi` iqei 'x xn`wcn wiice ,"`ipzc" qxbc :xn`

,oiligzn oi`c gqtd axra elit` epiide ,oiwiqtn

cer .ligzdl elit` iqei iax ixy zay axrac

eidy dxeag ipa :(`,aw) onwl xn`c ,d`xp

iaxe dcedi 'xc `zbelt ipzwe 'ek ycwe oiaeqn

.gqt oia zay oia yciwe ipzw `nzq mzde ,iqei

ïé÷éñôîzxiwra :yexit Ð zezayl

epiide ,jenqa gkenck ,ogley

:(a,my) onwl `ipzck ,oefnd zkxa jxany

wlql oilibx eide .oefnd zkxa eilr xne` oey`x

cvik"] wxta xn`ck oefnd zkxa iptl ogleyd

wliq :(`,an zekxa) ["oikxanÐ.lek`ln xeq`

zxiwr dcedi 'xl irac jenqa xn`w jkle

eilr xne` oey`x :onwl iqxbc mixtqle .ogley

oefnd zkxa ipye ,meid yeciwÐz` oixwer eid

`l` ,wiqtdl ick yeciw iptl ogleyd

qek zezyl xeq`y itl mcew dyer yeciwdy

zxiwr jgxk lrc .yeciw `la oefnd zkxa ly

xn`wcn ,oefnd zkxal yeciw oia epi` ogley

mewna `id dtnd zqixte ,ycwne dtn qxet

.dcedi iaxl ogley zxiwréáøoi` xne` iqei

zkxa jxane dcerqd lk xnebe Ð oiwiqtn
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.ligzdl `l la` ,dwqtdl `l`åéäùdcedi iax ixdy ,xzida eligzde Ð oiaeqn

zigny oeik ,ok m` :eyexit ikde .wiqtp `l ok m` el xn` :`ztqeza opiqxb ikd .my did
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lwind xg` jld mixteq lyac ab lr s`e .dytp drawÐxn`ck ,oieya `wec epiid
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.jxand iptln `le mlek iptln oiwlqn eide ,epgley lr lke` cg` lky miphw zepgley

cg` oglya milke` ep`y ep`eÐoekp oi`

.`wlql

àòì÷édcerq zlgzda Ð yciwe dtn qxit

n oa l`eny epiax yxitck ixii`.xi`

ïéåùå"oieye" opiqxb i`Ðdcedi iax` i`w

.xi`n oa l`eny epiax yxitck iqei iaxe

ïéàùÐ yciw ok m` `l` oglyd z` oi`ian

ogly `vn :(a,hiw zay) "iazk lk"a xn`c `de

'ek xne` aeh j`ln jexrÐjexrc ,dyw `l

mewnl eze` oi`ian oi` j` xg` mewna `ed

eply zepgly eiykre .yeciw xg` cr dcerq

xg` m`iadl dywe ,i`cn xzei milecb mdy

,dcerql yeciw oia jk lk wiqtdl `ly yeciw

yxetn mrhde .ycwle dtn qextl oilibx ep`

`xwia `zcerq izizc ikid ik :zezli`ya

cxei did `ly onl xkf :yxtn yie .`zayc

dlrnln lh dide ,miaeh minie zezaya

.mizpia onde dhnlne

éãégkenck .mdn cg` elit` e` jxand merhiy wx ,ezy `ly it lr s` Ð e`vi yeciw

dkldc d`xpe .mlek enrhiy jixv dlgzkle .(a,n oiaexir) "oiaxrn lka" seqa

,ixeqi`a axk dkld `nlrac ab lr s`e .dcerq mewna `l` yeciw oi` :xn`c ,l`enyk

axk onwl xaq opgei 'x mbeÐixaq edlek iia`e daxe `ped axc ,l`enyk dkld `kd

lek`l ezrcy ycwnde .mixzq zlibna wqt oke .dcerq mewna `l` yeciw oi` jenqa

xg` mewnaÐ,rnyn oke .dcerq mewn ied edciclc ,my milke`d z` `ivedl leki

migxe` `kilc `kide .migxe`d `ivene zqpkd ziaa ycwn did xird ipan cg` `nzqnc

zqpkd zial jenqÐxnel oi`e .l`enyk ol `niiwc ,dlhal dkxa `iedc ,ycwl oi`
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oiyer oky xacl di`xe ,dnec epi`y inke ,ogley weliq) oizipzn ipzwc Ðonwl
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rnyie" zyxta oe`b i`g` axc zezli`ya yixtck `nrhe .izii` `l `zyd crc

yecwl yicwilc inwn `kz iaexwe :ikd eda aezke ,"exzi`zayc `,opiaxwn `l Ð

`nrh i`neaixwc ikide ,`zayc `xwil dcerq izizc ikid ik Ðopiwlqn `l Ð

m` `l` ogleyd z` oi`ian oi`y oieye :`ipzc .ycwne dtn eilr qxet `l` ,dil

ilrna xdp`cn `zcerq ligz`c `kide .ycwne dtn eilr qxet `iad m`e ,yciw ok

`nei dilr yicwe ,`zaymgll dtn qextl ebdp df mrhne .ycwne dtn qxet Ð

oiaeqn eide `zelb yix ial rlwi` :oiyxtn yie .aeh meie zezaya yeciw xg`l cr

`ziixa `dc ,il `xidp `le .yicwe dtn qixte `nei yicwe ,zay axra oglyd lr

.zay ilil zlik` zlgza `l` dwqtda `yxtn `l dipin dil oiriiqnc dinwlc

ïéåùåibiltc dcedi iaxe iqei iax oieye :xninl `ki`e .i`w `kid` `prci `l Ð

it lr s` ,yeciw mcew oi`ian oi` zdin dlgzklc iqei iax icen `kd ,dwqtda

el`a ibiltc lld ziae i`ny zia oieye :iyxtnc zi`e .yeciw xg`l cr elk` `ly

) mixaczekxaqekd z` oibfen jk xg`e micil oilhep :i`ny zia ixn`c ,(a,`p

eici lhpc `kid ikd elit` ,`kti` mixne` lld ziae ,yeciwli`ny zia oicen Ð

.lirl `nrh ziyixtcke ,yciw ok m` `l` oilke`d mr ogleyd z` oi`ian oi`c

oiligzn oi`y oiey `cg `pz :dinwl opixn`c icii`c ipira d`xpeekdlrnl eyaiy ,'

.dil opiqxb `le mcia `ed zerhe ,'ek oi`ian oi`y oieye :inp eazke mixtqdéðú
ïéåù àãçdgpnd on zay axr zlik`a oia ,lirl ibiltc iqei iaxe dcedi iax Ð

.dwqtda oia dlrnleïéìéçúî ïéàù.dlrnle dgpnd on lek`l Ðäì úçëùî
çñôä áøòá.gqtd axra icen iqei iax elit`c ,zxn`wck Ðäòùú íãå÷ ïàëÐ

.dcedi iaxl elit` jygzy cr oilke` ,xzida eligzdyne lek`l oiligzny oiey

òùú øçàì ïàë:`icda lirl `ipzck oiligzn oi` dcedi iaxlc ,ibiltc `ed Ð

iqei iax 'ek dlrnle zery ryzn miaeh mini iaxrae zezay iaxra mc` lk`i `l

.'ek xne`úñðëä úéáá åùãé÷ùzezay ilila xeaiv gily ycwny yeciw `ed Ð

.zqpkd ziaa miaeh minieåàöé ùåãé÷ éãéol `niiwc .ezy `ly it lr s` Ð

mdn cg` `l` mrh `l m` ,merhiy jixv ycwndcgkenck ozaeg ici olek e`vi Ð

) "oiaxrn lka" idliya oiaexiraoikixv `le olek enrhiy jixv dlgzkl ,edine .(a,n

ilk` `lc ab lr s` ,jkld .dcerq mewna yeciw ax ira `lc ,oziaa iyecw`l ez

zqpkd ziaa.iwtp Ðåàöé àì ïéé éãézezyl mziaa oii mdl yi m`y Ðoiaiig Ð

,zqpkd ziaa ezyy oii ziizy ly qekd zkxaa oixeht opi`y ,"otbd ixt `xea" jxal

lr eziaa ycwnd la` .jxal jixve zrcd gqid dil dedc ,onewnn exwry xg`n

zaya epgleyiptly oii exhet ixdy ,dcerqd jezay oiid lr jxal jixv epi` Ð

) "oikxan cvik"a opzck .dcerqdzekxajxia :(`,anoefnd iptly oiid lrxht Ð

raew mc`e li`ed ,miaeh miniae zezaya `xnba dl iwene ,oefnd xg`ly oiid z`

.oiid lr ezcerq
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.ïéìéçúnL ïéåL :Cãéà àéðúå ,ïéìéçúîàîìLa ©§¦¦§©§¨¦¨¨¦¤©§¦¦¦§¨¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc migqt(ipy meil)

Ck,zay i`ven ly dlild ribde zaya milke` eid m`ïé÷éñôî ¨©§¦¦
mzlik`ìjxeväìcáä:`xnbd zwiicn .milicaneéàîedn - §©§¨¨©

l`eny ixac xe`iaïé÷éñôî,dlcadlåàìezpeek oi` m`d - ©§¦¦¨
ïçìeL úøé÷òìmiwiqtny myk' epeylne ,oefnd zkxa jxevl ©£¦©§¨

ic `l yeciwa s`y rnyn 'dlcadl miwiqtn jk yeciwl
iaxk oefnd zkxae ogleyd zxiwra miwiqtn `l` dtn zqixta
`le dcedi iaxk `l wqt l`enyy dcedi ax xn` cvike ,dcedi

:`xnbd zvxzn .iqei iaxk,àìinica` xa `tilgz ax zpeek oi` Ÿ
`ed s` `l` ,ogleyd zxiwra miwiqtny l`eny mya xnel

ezpeekìzqixta dwqtdätî,dcerqd jeza yeciwe lk`nd lr §©¨
.[`iyew o`k oi`e ,l`eny mya dcedi ax ixacke

zrya mgld lr dtn zqixt oic epcnlnd dyrn d`ian `xnbd
:yeciwdà àðeä áø øa äaøòì÷ézay axra oncfp -Léø éáì ©¨©©¨¦§©§¥¥

,àúeìb,zqpkd zian eayyk jiygdy xg`edén÷ àkz eúééà- ¨¨©§©¨©¥
,eiptl ogleyd lr mgld z` e`iadñøtdligz `ped ax xa dax ¨©

ätîmgld iab lråjk xg`Lcé÷.meid yeciw ©¨§¦¥
:df oicl di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðz`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,`ped ax xa dax ly ebdpnkúà ïéàéáî ïéàL (ïéåLå)lr mgld §¨¦¤¥§¦¦¤

ïçìeMäzay lilaàéáä íàå ,Lcé÷ ïk íà àlàlr mgld z` ©§¨¤¨¦¥¦¥§¦¥¦
,yeciw mcew ogleydätî ñøBtmgld lr.Lc÷îeyxetny ixd ¥©¨§©¥

.`ped ax xa dax ly ebdpnk `ziixaa
iaxe iqei iax micen dna zex`and zeziixa izy d`ian `xnbd

:aeh mei axrae zay axra dlik` oiprl dfl df dcediàãç éðz̈¥£¨
,zg` `ziixaa epipy -ïéåLlirl miwlegd iqei iaxe dcedi iax ¨¦

(.w :hv)zay axra dlik`d zwqtd oiprle dlik` zlgzd oiprl
,aeh mei axraeïéìéçúî ïéàL.d`lde dgpnd onfl jenqn lek`l ¤¥©§¦¦

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye -ïéåLiqei iaxe dcedi iax §©§¨¦¨¨¦
ïéìéçúnL.lek`l ligzdl xzeny - ¤©§¦¦

:`xnbd dywn .zeziixad z` `xnbd zx`anàîìLaoaen - ¦§¨¨
xacdàéðúc àäy dpey`xd `ziixaa epipyy dn -ïéåLiqei iax ¨§©§¨¨¦

dcedi iaxeïéìéçúî ïéàLoky ,lek`ldì úçkLîdz` `ven - ¤¥©§¦¦©§©©¨

df oic,çñtä áøòalirl `xnba x`eank(:hv)dcen iqei iaxy , §¤¤©¤©
onfd on lek`l ligzdl xeq`y ,gqt axra dcedi iax ixacl

.my `ped ax ly evexiza x`eank ,dgpnl jenqdàä àlà¤¨¨
àéðúcy dipyd `ziixaa epipyy dn `l` -ïéåLiaxe iqei iax §©§¨¨¦
dcediïéìéçúnL,lek`l ligzdl xzeny -úîéàxe`ia jixv - ¤©§¦¦¥©

,`ziixaa xaecn onf dfi` lràîéð éàxaecny xn`p m` -áøòa ¦¥¨§¤¤
,úaLlek`l ligzdl xzeny df oica miey iqei iaxe dcedi iaxy ©¨

,dgpnl jenqd onfd xg` zay axraéâéìt âìôéî àädfa ixde - ¨¦§¨§¦¦
lirl `ziixaa ewlgp(my)lek`l ligzdl oi` dcedi iax zrcle ,

.df onfn
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìepiptl `ziixaa x`eand - Ÿ©§¨¨

zay axra xaecn ,lek`l ligzdl xzen mlek zrclyíãB÷¤
äòLz,dgpnl jenqd onfd `edy ziriyzd dryd seq iptl - ¦§¨
eli`eïàkdcedi iaxe iqei iax ewlgpy lirl `ziixaa x`eand - ¨

zay axra xaecn ,xacaäòLz øçàìdryd seq xg` - §©©¦§¨
zrcl eli`e lek`l ligzdl xeq` dcedi iax zrcly ,ziriyzd

.`ziixaa my x`eank ,xzen iqei iax
dxeza xn`p(g k zeny)eyxce ,'FWCwl zAXd mFi z` xFkf'¨¤©©¨§©§

minkg(.ew onwl)oiid lr dycwny ici lr zayd z` xekfl yiy ,
jixv yeciwd m` ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .dzqipka

:`l e` dcerqd ly dnewna zeidlúéáa eLcéwL íãà éða íúBà¨§¥¨¨¤¦§§¥
úñðkäilila zqpkd ziaa xeaivd gily on yeciw ernyy - ©§¤¤

,miaeh minie zezayéãé ,áø øîàd zkxa zaeg,eàöé àì ïéé ¨©©§¥©¦Ÿ¨§
mivex m` ,mzial mi`aykes` eiptl jxal mikixv oii zezyl

aygp mnewnn exwry dfay meyn ,zqpkd ziaa oiid on ezy m`
la` ,mzrc egiqdyéãézaeg,eàöé Lecé÷on enrh `l m` s` §¥¦¨§

,ax zrcy meyn ,mzial e`eaiyk ycwl mikixv mpi` aeye ,oiid
mewna ycwl lekie ,dcerqd mewna zeidl jixv epi` yeciwdy

.xg` mewna lek`le cg`
,øîà ìàeîLe§¥¨©
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אדר, תשכ"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נתן מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ספרו, רמב"ם על התורה, ות"ח על שימת לבבו לשלחו לי.

ויהי רצון אשר ינצל האפשריות אשר ישנה בידו להפצת היהדות המסורתית כפי שנתבאר וע"פ 

ההוראות דתורתנו תורת חיים, אשר שני ענינים עיקרים בזה, הוראה )תורה מלשון הוראה( בחיים, 

ותורה )שהיא הנותנת( חיים ומורה דרך, איך שיהיו החיים מתאימים לשמם.

שהעיקר בכל האמור, הרי הוא המעשה בפועל, ובלשון חז"ל, המעשה הוא העיקר, קיום מצות 

מעשיות, כולל גם דקדוקיהם ועד לדקדוק קל של דברי סופרים ומנהגי ישראל, בהקדמת שלילת כל 

דבר אסור ואפילו בלתי רצוי וכו',

בצלמנו  נעשה אדם  וכמ"ש  בריאתו,  קרוים אדם( מקיים תכלית  )אתם  זה האדם  כל  שע"י 

כדמותנו, אדם על שם אדמה לעליון, וכמודגש במיוחד בתור הקדמה למתן התורה, ואתם תהיו לי 

רצוי(  בלתי  דבר  כל  )והרחקת  רחיצה  האמור,  בסדר  הוא  הכהנים  עבודת  גם  והרי  כהנים,  ממלכת 

בכיור, ולאחר זה העבודה בקדש.

המשך בעמוד הבאבכבוד ובברכה.



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc migqt(iyily meil)

éãé óàzaeg,eàöé àì Lecé÷,zqpkd ziaa micreq mpi`y oeik ©§¥¦Ÿ¨§
lr ,oldl x`eank ,dcerqd mewna ycwl jixv l`eny zrcle

.zipya mziaa ycwl mikixv ok
:ax ixac lr `xnbd zl`eyì àlàzrc,áøici rneyd `viy ¤¨§©

,zqpkd ziaa rnyy yeciwa ezaegdéúéáa éùec÷ì déì änì- ¨¨¥§©¥§¥¥
xfeg jkl :`xnbd daiyn .eziaa ycwle xefgl jixv dn iptn

,eziaa ycwneàéöBäì éãkz` yeciw zaeg iciBúéá éðáe åéða §¥§¦¨¨§¥¥
.zqpkd ziaa yeciw erny `ly

:l`eny ixac lr s` `xnbd zl`eyezrcl,ìàeîLoi`y xg`n §¥
,zqpkd ziaa miycwny dna mzaeg ici mi`vei xeaivdéì änì̈¨¦

àzLéðë éáa éLec÷ìdaiyn .zqpkd ziaa ycwl jixv dn iptn - §©¥§¥§¦§¨
ick zqpkd ziaa miycwn jkl :`xnbdé÷etàìz` `ivedl - §©¥

deðâå eúLå eìëàc ,[ïúáBç éãé íéçøBà[mipyi-],àzLéðë éáa §¦§¥¨¨§¨§§¨§¨§¥§¦§¨
.mzcerq mewna `ed zqpkd ziaa yeciwd mxeare

yeciwa daeg ici mi`vei oi`y ,l`eny ly enrh `xnbd zx`an
:zqpkd ziaaydéîòèì ìàeîL àãæàå,l`eny xn`y df xace - §¨§¨§¥§©§¥

ezhiyl ,zqpkd ziaay yeciwa yeciw zaeg ici mi`vei oi`y
,exn`ïéà ,ìàeîL øîàczevn miniiwníB÷îa àlà Lecé÷ §¨©§¥¥¦¤¨¦§

d,äceòñzaeg ici `vi `l ,mewn eze`a lk` `le yciw m`e §¨
.yeciw

:l`eny zrca dpc `xnbddpéî øeáñmze`y l`eny ixacn - ¨¦¨
yeciw zaeg ici e`vi `l mziaa milke`e zqpkd ziaa miycwnd
daiyid ipa micinlzd mixeaq eid ,dcerq mewna epi`y meyn

,cenlléléî éðädpiy m` ycwle xefgl jixvy ,el` mixacy - ¨¥¦¥
ql yeciwd xg` enewndpiy m` `l` mpi` ,xg` mewna cer

xare enewnúéaîea yciwyúéáì,ea lek`l xg`ìáàxar m` ¦©¦§©¦£¨
àúéa ãça íB÷îì íB÷nîdlre ziaa yciwy oebk ,cg` ziaa - ¦¨§¨§©¥¨

,eziilra cerqlàìyeciwk aygpy meyn ,ycwle xefgl jixv Ÿ
.dcerqd mewnaàôéìçz øa ïðò áø eäì øîàoi` ,micinlzl ¨©§©¨¨©©£¦¨

ixdy ,ok xacdìàeîLc dén÷ àðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîéæminrt - ¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨©¥¦§¥
,l`eny iptl zaya cner iziid zeaxe,dcerqd onf ribdaúéçð§¦

àòøàì àøbéàî,[dcerqd mewnl] ux`l ziad bbn cxi -øãäå ¥¦¨¨§©§¨©£©
Lc÷îmewn iepiy aygp ezrcly meyn ,yciw okn xg`le - §©¥

oeik ziad bba yciw `l jkle ,cg` ziaa mewnl mewnn elit`
.dcerqd mewna did `ly

oi`y ,l`enyk mixaeqd mitqep mi`xen` zrc `xnbd d`ian
:dcerq mewna `l` yeciwøáñ àðeä áø óàåyàlà Lecé÷ ïéà §©©¨¨©¥¦¤¨

.äceòñ íB÷îa:`ped ax zrc oky gikedl dyrn `xnbd d`ian ¦§§¨
àâøL déì àø÷òúéàå ,Léc÷ àðeä áøcmcew yciwy xg`e - §©¨©¦§¦§©§¨¥§¨¨

,dkiyga my lek`l did leki `le ,dake exp ltp lk`yéìéiòå§©§¦
déððb éáì déðîì déìdéøa äaøczial ezcerq ilk el elrde - ¥§¨¥§¥¦§¥§©¨§¥

,epa dax ztegàâøL äåäczexp eid dzynd ziaa myy - ©£¨§¨¨
,miwlecLéc÷å,zipya myéãéî íéòèe.dn xac my lk`e -àîìà §©¦§¦¦¦©§¨

øáñ÷y ,xaeqy ,zipya yciw `ped axy jkn gken -Lecé÷ ïéà ¨¨©¥¦
,äceòñ íB÷îa àlà.oey`xd yeciwa ezaeg ici `vi `l jkle ¤¨¦§§¨

:ok xaeqd sqep `xen`,øáñ äaø óàåyíB÷îa àlà Lecé÷ ïéà §©©¨¨©¥¦¤¨¦§
.äceòñ:dax zrc oky `xnbd dgikenéa àðéåä ék ,ééaà øîàc §¨§¨©©©¥¦£¦¨¥

øî,dax ly eziaa iziid xy`k -Lc÷î äåä ékdid xy`k - ©¦£¨§©¥
,epizal zkll mivex epiide ,zaya ycwnéãéî eîéòè ïì øîà- ¨©¨§¦¦¦

,izyciwy yeciwa mkzaeg ici e`vzy ick ,dn xac o`k elk`z
àâøL eëì àø÷òúî àæétLeàì eúéìæàcà àîìéceklzy cr `ny - ¦§¨©§¨§¦§§¦¨¦§©§¨§§¨¨

,xpd my daki mkziipqk` mewnl eribzeeëì Lc÷î àìå`le - §Ÿ§©¥§
mkzcerq lek`le ycwl elkezúéáadäìéëàoi`y meyn mkly §¥£¦¨

lek`l jxc,xp `laå`la oeyil eklze jkl eyygz `l elit` ©
yeciwa yeciw zaeg ici mz`viy mixeaq eidze ,lek`l

,o`k mzrnyyeúé÷ôð àì àëäc àLecé÷amzrnyy yeciwa - §¦¨§¨¨Ÿ¨§¦
meyn ,melk enrhz `l m` mkzaeg ici e`vz `l o`kLecé÷ ïéàc§¥¦

.äceòñ íB÷îa àlà¤¨¦§§¨
:iia` ixac lr `xnbd dywnéðéà,l`enyk dax bdp m`d - ¥¦

áøk ãéáò äåä øîc éléî ìk ,ééaà øîàäå,dax ly eixac lka - §¨¨©©©¥¨¦¥§©£¨¨¦§©
,ax zrck bdep did ,l`enye ax ewlgpy mixacaúìz éðäî øáì§©¥¨¥§¨
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נ.ב. לעצם הענין דרמב"ם על התורה, מובן שרובי השקפות הרמב"ם ופי' על התורה יש למצוא, 

לא בספריו שהם פסקי הלכות, כי אם בספריו ומאמריו שתוכנם עיקרי הדת, פירושים וביאורים וכו' 

יד החזקה שהביאורים  שמזה המסקנא, שאף שמכמה טעמים מוכרח להביא הנמצא בפסקי דינים 

שבתורה דשם גם הם הלכה פסוקה ומוחלטת, לכל לראש מקום לצטט מספרו מורה נבוכים, האגרות 

שלו ופירוש המשניות, וק"ל.

המשך מעמוד הקודם
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àâøù åëì àø÷òúéîdlik` `la oyil mikled mz` elit`e .elk`z `le Ð`yeciwa Ð

.'ek yeciw oi`c ,(meid) yeciw ici eziwtp `l `kdcøîã éìéî ìë.dax Ðáøã åøîåçë
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.l`enykáøã éìå÷ëyeciw oebk Ð.ciar `l Ð

.e`vi inp oii ici s` xn` opgei iaxe :opiqxb ikd

ïéé éåðéù ãçà.zxg` ziagn oii el e`iady Ð
åðéà

1

2

3

4

5

6

7

8

óàzayl z`xwe" :aizkc meyn ,dcerq mewna `l` yeciw oi`c Ð e`vi `l yeciw ici

.bper `dz my yeciw z`ixw mewna ,xnelk ,"bper

ìàåîùìålk `ivedl `zyipk iaa iyecwl jixv axl Ð `zyipk iaa iyecwl il dnl

.mziaa ycwl ekxhvi `ly zia ipa mdl oi`y mze`

åìëàã:xn`z m`e Ð `zyipk iaa epbe ezye

dlibn) "xird ipa" wxta opixn` `de

oizey oi`e oda oilke` oi` zeiqpk iza :(`,gk

,xzen devn ly dizye dlik`c ab lr s` ?oda

yeciwa my milke` eidy inlyexia opixn`ck

dlcad qek zezyl oibdep eiykr mbe ,ycgd

dlin zixaeÐdpiye devn ly dpi`y mewn lkn

xn`wc .oda oilke` oi` laa lya elit`e !xeq`

mivex eid `ly dad` xa `c` axe `piax :mzd

meyn e`l i` minybd iptn zqpkd ziaa qpkil

iza :mzd xn`wc `de .`zelv `ira `zrnyc

oiieyr i`pz lr laa ly zeiqpkÐxg`l epiid

e`lc :xnel yie .dyecw oda oibdep oi`y eaxgiy

oikenq eidy mixcg `l` ,`zyipk iaa `wec

mirney eid myne `zyipk ia ixw zqpkd zial

cga mewnl mewnnc izyxity dn itle .yeciwd

'ek yeciw yi xg` mewna lek`l ezrcyk zia

.xity iz`

ìáàxcgn :yexit Ð `zia cga mewnl mewnn

`xbi`n enk dilrl zian e` zial

ikid ik ,yeciw yi dpitl dpitn la` ,`rx`l

iepiy iab onwle .jenqa mewn iepiy aeyg `lc

ipy edine .zial zian `l` epy `l xn`wc mewn

yi edine .zial zian dil ixw zia cga zenewn

.'ek dpitl dpitn `kd iqxbc mixtq

åîéòè,mgl znirh epiidc d`xp Ð icin

:(a,ak) zereayc iyily wxta opixn`ck

.ezye ilk`e ilf`e icin merhip iyipi` ixn`ck

zecerq yly milydl `nibxz ipin liren m`e

dkeqa enk zayÐ,ziyily dcerqa `wec epiid

ceak xwir mdy zixgye ziaxr zcerqa `l la`

.zayàùåãé÷áådne Ð eziwtp `l `kdc

lek`l `ly zay zcerq lr citwn did `ly

qxhpewa yxitck xp `laÐelkeiy meyn epiid

elkei `ny e` ,zecerq yly xgnl zeyrl

.oii oi`e xp my yiy mewna lek`l

ïéøéúîl`enyc ab lr s`e Ð cbal cban

ilk :(`,`n zegpn) "zlkzd" wxta dil zi`

ziviva oiaiig `qtewÐozil eripvny cban ziviv xiziy eicba lkl ziviv oi` m` dcen

.eilr devnd `dze yeall dvexy cbaa

äëìäåjixtc ,oerny 'xk xaq opgei iaxc meyn dil wetiz :dyw Ð dxixba oerny 'xk

steg xifp :opze ,dpyn mzqk dkld opgei 'x xn` `de :(a,`t zay) izkec dnka

xaq `l opgei iax `ny :xnel yi !xzen oiekzn oi`y xacc dil `xiaq `nl` ,'ek qtqtne

.diyix wiqtl ince uixg zeyrl aexwy itl ,dxixba dizeek dl

éáøåyeciw oiprlc ab lr s` ,zqpkd ziaa ezyy ixiine Ð e`vi oii ici s` xn` opgei

lirl izyxitck drinya e`viÐopixn`ck ,wqtd iedc dzy ok m` `l` xht `l oii oiprl

.jxale xefgl jixvy wiqtd m`y `ivend iab (`,n zekxa) "oikxan cvik" wxta

éåðéùmy) "d`exd"a opixn`ck jxal jixv "aihnde aehd" edin Ð jxal jixv oi` oii

zelecb zeklda oke .oey`xd on gaeync `kid `weec :xi`n oa l`eny epiax yxite .(a,hp

xan cvik" seqc inlyexia rnyn okeoyie ycg oii xn` `ped ax xa `a` :xn`wc ,"oik

iepiy `edy enk zrcd gqid ,jxal jixv mewn iepiy ,jxal jixv oi` oii iepiy ,jxal jixv

iepiy la` ,ycgd on aeh oyidy itl jxal jixv oyie ycg oiic xnel dvexy rnyn .mewn

,dilr bilt ikd xzac `caer ,edin .gaeyn ipydy reci oi`y oeik jxal jixv oi` mzq oii

aehd ...jexa" iax mya wgvi iax xn`e ?jxan did dn ,jxan ziage ziag lk lrc xn`wc

`ly itl jxan didy ,zegcl yi edin .`yial `ahn elit` ,oipr lka rnyn ."aihnde

rexb ipydy reci m` la` ,exikn didÐrexb ipyd elit`c d`xpe .`lÐ.wgecn `l` ezezyl oileki oi`y ,i`cn xzei rx oexg`d didi `ly calae ,jxan `ed zepii ieaix lrc ,jxan

odinxk elaify itl ,oikxan oiia `wece .(my) "d`exd"a gkenck dicda `pixg` `kil i` jxal jixv oi` cigie ,dcerq zrya `ly oia dcerq zrya oia "aihnde aehd" jxal jixve

.["aehd" ligznd xeaic a,hp zekxa zetqez oiire] dxeawl epzipy "aihnd"e ,egixqd `ly "aehd"e ,l`xyi ly odinca
`l`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

í"áùø
åàöé àì ùåãé÷ éãé óàdinrh opiyxtck Ð

dinwl,dcerq mewna `l` yeciw oi` Ð

) aizkcdiryigp"bper zayl z`xwe" :(

diixw ,xnelk .zayl `xew dz`y mewna

yeciwc:inp i` .`ed yxcne .bper `dz my Ð

`ipzck .oiid lr yeciw rawi`cn ,`id `xaq

) onwledxkef :(`,ewlroiidlr `nzqn Ð

.aiygc rawed dcerq zryay oiidùåãé÷ ïéà
äãåòñ íå÷îá àìàcrq `le yciw m`e Ð

mewn eze`a.yeciw ici `vi `l Ðéìéî éðä
dcerq mewna `l` yeciw oi`c Ð`l` Ð

dilrl zian ,mewnl mewnn la` ,zial zian

.ycwle xefgl jixv epi` Ðäéì àø÷òúéà
àâøù.lk`y mcew dake xpd ltp Ðéáìàððâ

äéøá äáøãzia Ðzexp my eidy .epa zteg

.dzynd ziaa oiwlecøî.dax Ðäåä éë
ùã÷îjlile myn xhtil epiid oivex ep`e Ð

.epzialàâøù åëì àø÷òúéî àîìéã`le Ð

.elk`zdlik` `la oyil oikled mz` elit`e

`l `kdc yeciwa Ðeziwtp.'ek yeciw iciìë
øîã éìéî.dax Ðãâáì ãâáî ïéøéúîoixizn Ð

mze` oipzepe ef zilh ly zivivzilhl.zxg`

ïé÷éìãîdkepg xpn Ðxpl,dkepg ly zxg`

ly dpi`y zxg` xpa wilcdl jixv oi`e

.dkepgäøéøâá ïåòîù éáøë äëìäåxxeb Ð

`qk dhn mc`lqtqeoiekzn oi`y xacc ,'ek

l`enye axc `zbelt ilin dyly ipde .xzen

dna"a) "oiwilcnciar edleke ,(`,ak zay

ciar i`n` ,`kde .lwinc l`enyk dax

l`enykjixvdldcerq mewna yeciw?li`ed

:ipyne !zlz ipdn xa ,axk ciar ilin lkae

ciar axc ixnegkaxc ilewc ,yeciw oebke .`lewl l`enyk ciarc zlz ipdn xa ÐÐ

) `ipzc ab lr s`e .ciar `loedilewk ,i`ny zia ixnegk dyerd :(a,e oiaexir

'ek oedixnegkedxcya oexqg dnk :oebk .iccd` oxzqc `kid ilin ipd :ol `niiw `d Ð

oke :l`eny xn`e ,'ek.dtixhlmzdc `xnegcmzdc `lewe ,`kd `ed `lew ÐÐ

.dcerq mewna `l` yeciw oi`c l`enyk `zkldc opirny `kdne .`kd `ed `xneg

ycwndeezian ueg mixg`lcrq `l elit`y ,my cerql jixv oi`y ipira d`xp Ð

my:opiqxb ikd .dcerq mewn ied edciclc ,ziad eze` ipa e`vi Ðóà øîà ïðçåé éáøå
åàöé éîð ïéé éãé,dcerqd jezay oiid lr jxale xefgl jixv oi`y Ðgiqd `l ixdy

.eziaa zezyle lek`l ezrc oiicry ,zqpkd zian ez`ivia ezrcïéé éåðéù ãçàÐ

gaeyn e` rexb e` dpeyn mrh el yie zxg` ziagn oii el e`iadyjixv oi` Ð

zipy jxal.oey`xd on gaeyn m` jxan zdin "aihnde aehd" la` ,oiid lr

"d`exd"a opixn`ck)zekxaexn`y it lr s` :opgei iax xn` sqei ax xn` ,(a,hp

jxal jixv oi` oii iepiyoii iepiye .aihnde aehd xne` la` Ð.zxg` ziagn epiid Ð

ziag lk lr :"cvik" wxta inlyexi zekxaa opixn`ckziagegzet didydid Ð

did dne ,dilr jxanjxan?iax mya wgvi iax xn`:xne` Ðaehd ...jexa"

."aihnde
ãçàå

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

déì änì ,áøì àlà .eàöé àì Lecé÷ éãé óà©§¥¦Ÿ¨§¤¨§©¨¨¥
.Búéá éðáe åéða àéöBäì éãk ?déúéáa éLBc÷ì§©¥§¥¥§¥§¦¨¨§¥¥
é÷Btàì ?àzLéðë éáa éLBc÷ì éì änì ,ìàeîLe§¥¨¨¦§©¥§¥§¦§¨§©¥
.àzLéðë éáa eðâå eúLå eìëàc ,ïúáBç éãé íéçøBà§¦§¥¨¨§¨§§¨§¨§¥§¦§¨
Lecé÷ ïéà :ìàeîL øîàc ,déîòèì ìàeîL àãæàå§¨§¨§¥§©§¥§¨©§¥¥¦
úéaî éléî éðä :dpéî øeáñ .äceòñ íB÷îa àlà¤¨§¨§¨¨¦¨¨¥¦¥¦©¦

àúéa ãça íB÷îì íB÷nî ìáà ,úéáì¯.àì §©¦£¨¦¨§¨§©¥¨¨
äåä ïéàébñ ïéðîéæ :àôéìçz øa ïðò áø eäì øîà£©§©¨¨©©£¦¨¦§¦©¦¦£¨
àòøàì àøâéàî úéçðå ,ìàeîLc dén÷ àðîéà÷̈¥§¨©¥¦§¥§¨¥¥¦§¨§©§¨
Lecé÷ ïéà :øáñ àðeä áø óàå .Lc÷î øãäå©£©§©¥§©©¨¨©¥¦
àøwòúéàå ,Léc÷ àðeä áøc .äceòñ íB÷îa àlà¤¨§¨§¨§©¨©¥§¦§©§¨
äaøc déððâ éáì déðîì déì éìééòå ,àâøL déì¥§¨¨§¨§¦¥§¨¥§¥§¨¥§©¨
àîìà .écéî íéòèå Léc÷å ,àâøL äåäc déøa§¥©£¨§¨¨§©¥§¨¥¦¥©§¨
äaø óàå .äceòñ íB÷îa àlà Lecé÷ ïéà :øáñ÷̈¨©¥¦¤¨§¨§¨§©©¨
øîàc .äceòñ íB÷îa àlà Lecé÷ ïéà :øáñ̈©¥¦¤¨§¨§¨©£©
øîà Lc÷î äåä ék ,øî éa àðéåä ék :ééaà©©¥¦¨¥¨¥¨¦£¨§©¥£©
àæétLeàì eúéìæàcà àîìéc ,écéî eîéòè :ïì̈§¦¦¥¦§¨©§¨§¦§§¦¨

¯Lc÷î àìå ,àâøL eëì àøwòúîúéáa eëì ¦§©§¨§§¨¨§¨§©¥§§¥
àlà Lecé÷ ïéàc eúé÷ôð àì àëäc àLecé÷áe ,äìéëà£¦¨§¦¨§¨¨¨¨§¦§¥¦¤¨
øîc éléî ìk :ééaà øîàäå ?éðéà .äceòñ íB÷îa§¨§¨¦¦§¨¨©©©¥¨¦¥§¨
:ìàeîLk ãéáòc úìz éðäî øáì ,áøk ãéáò äåä£¨¨¥§©§©¥¨¥§¨§¨¥¦§¥
éaøk äëìäå ,øðì øpî ïé÷éìãîe ,ãâáì ãâaî ïéøézî©¦¦¦¤¤§¤¤©§¦¦¦¥§¥©£¨¨§©¦
øøBb :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc .äøéøâa ïBòîL¦§¦§¦¨§©§¨©¦¦§¥¥
ïéekúé àlL ãáìáe ,úaMa ìñôñå àqk ähî íãà̈¨¦¨¦¥§©§¨©©¨¦§©¤Ÿ¦§©¥
áøc éle÷k ;ãéáò äåä áøc éøîeçk .õéøç úBNòì©£¨¦§§¥§©£¨¨¥§¥§©
éîð ïéé éãé óà :øîà ïðçBé éaøå .ãéáò äåä àì̈£¨¨¥§©¦¨¨¨©©§¥©¦©¦
øa ïéðç éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .eàöé̈§§¨§¨©¦¨¨§©§¥§¨©©¦¨¦©
ïéé éepéL ãçà :ïðçBé éaø øîà ,úãt éaø øîà ééaà©©¥¨©©¦§¨¨©©¦¨¨¤¨¦©¦

ãçàå

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

פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכ
ezny ina cenr `w sc ± iyily wxtmigqt

êøáì êéøö åðéà.oiid lr dipy Ðíå÷îì íå÷îîzian Ð.dilrlíéðåòè ïéàù íéøáãá
íäéøçàì äëøáoebk onvr ipta daeyg dkxa miperh oi`y .zexit e` min oebk Ð

xg` mewnl jlde cnrc oeik i`cec (mipind zray)jde ezcerq xnb `id ef ezcinr Ð

jixve `id izixg` dcerq.dlgza jxalíéøáã ìáàíéðåòèäïîå÷îá íäéøçàì äëøá
:oebk ,onvr ipta daeyg dkxa ,xnelk Ð

cnre odixg` jxia `le li`ed ,oipind zray

cerql xg` mewnl jlilzeriaw lr Ð

lr zg` dkxa mdixg` jxal jld oey`xd

.jxale xefgl jixv oi` inp mdiptle ,odizy

äéòáé÷ìøãä àî÷dcerq zrc lr ,xnelk Ð

`ed dpey`xd.ezcerq miiql ,eiykr lke`

äæ ãçàå äæ ãçàodixg`l dkxa oiperhy oia Ð

.oikixv opi`y oia onewnaïéà ïéàöåé ïäùë
òøôîì äëøá ïéðåòèly dkxa jxal ,xnelk Ð

li`ed ,odixg`:opiqxb ikd .xefgl oicizreäîá
'åë íéøåîà íéøáãiax" `da qxb `le Ð

."dcediïéðåòèä íéøáãáã ììëî åø÷ò éðú÷ãî
'åëmeyn :rnyn "zexiwr"c Ðzexidnozg

od dlkeeid oiicr ,ok `l m` la` ,oixwrp

.mdixg`ly dkxa jxale cenrl oikixv
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àìà:xi`n oa l`eny epiax yxit Ð onewna mdixg`l dkxa oiperh oi`y mixaca

`nrh i`dne .yly oirn daeyg dkxa mdixg` oikixv oi`y zexite min oebk

jde ,ezcerq xnb `id ef ezcinr jkld ,onewna jxal jixv oi`Ð,`id izixg` dcerq

dray lke oii oebk ,onewna mdixg`l dkxa oiperhd mixac la` .dlgza jxal jixve

oipinÐzekxa opzc `de .xcd `nw `raiwl

dlgzkl jxia `le gkye lk`y in :(`,`p)

enewna jxal jixvÐ,ixiin mipin dray lka

"oii zezyl" opiqxb `l jenqa iziinc `ziixae

dkxa miperhd mixaca ixii`c `xnbd wcwcncn

mdixg`lwiic `le "exwr" ipzwcn ,onewna

`ziixaa la` .oipin drayn `edy oii ipzwcn

edine ."oii" opiqxb `cqg axc dizeek `ipzc

dkxa oiperhd mixac llka oii ded i`c :dyw

opgei 'x azezi` i`n` ok m` ,onewna odixg`l

xn`wc i`n`c oiia ixii` opgei iaxc ?lirl

`cf`e ,xn`w e`vi inp oii ici s` opgei 'x

jixv oi` mewn iepiy xn`c dinrhl opgei 'x

ixii` `ziixae ,jxalÐmiperh oi`y mixaca

ax bilt ok m`c :cere .onewna mdixg`l dkxa

`l oii ici :lirl ixn`c l`enye ax` `cqg

ax mr `l` bilt `lc rnyn dxe`kle .e`vi

cvik" wxt seq inlyexia xn`c :dyw cer !zyy

el `ae dp`z ly dgxfna lke` did :"oikxan

inp oipin draya :`nl` ,jxal jixv daxrna

`iz`c xnel wgece .jxal jixv mewn iepiy

oiic d`xp jkl !ezenk dkld oi`y zyy axk

oiperhd mixac llka eed `l oipin dray lke

ipin lke zt `l` ,onewna mdixg`l dkxa

ipin lk `ny e` ,"`ivend" eilr oikxany zt

mixac llka eed oipin dyngn mda yiy zepefn

yexit i`dle ,onewna odixg`l dkxa oiperhd

`le "oii zezyl" jenqac `ziixaa opiqxb `l inp

dynga e` ztac ,`cqg axc dizeek `ipzca

xac lka dkld oke "exwr" ipzwcn ,ixiin oipin

oi` oipin zyngn mdy zepefn ipine ztn ueg

jixv mewn iepiye ,onewna mdixg` dkxa jixv

zia cga elit` epiid mewn iepiye .mda jxal

rx`l `xbi`n enkdpitn la` zial xcgn e` `

rvn`a jld m` :miyexitd lkle .`l dpitl

xg` mewnl dcerqÐmin e` oii zezyl leki

diraiwl dcerqd jeza `edy oeikc ,dkxa `la

.xcd `nwïäùërxtnl dkxa oiperh oi`vei

ibq `l zrcd gqid `ki`c `kid ,rnyn Ð 'ek

:(a,bw) onwl xn`c `d ok m`e .oefnd zkxa jxaiy jixv `l` "`ivend" zkxa jxaiy

izyinl ekl xqzi` jixaipe ad xn`c oeikÐrnyn oke .oefnd zkxa jxaiy cr epiid

lq ,ilk` eed `xif iaxe dax :xn`wc ,(`,an zekxa) "oikxan cvik"aediinwn `kz ewi

xeq` wliq xn dl xaq `l :dil xn` .lk` `l `xif iaxe lk` dax ,`pzqix edl izii`

jxal jixv did `l m` ,`zyde .`pkinq `zelb yixc `kz` `p` :dil xn` ?lek`ln

gxeh el dide ,mgl ea axern did lk`n eze`c :zegcl yie ?lk` `l dnl ,oefnd zkxa

rxtnl dkxa oiperh :`kd xn`wc `de ."`ivend" jxale eici lehilÐ`ny meyn epiid

my) "mixac el`"a xn`ck ,oefnd zkxa jxal elkei `l f`e earxiy cr xefgln edyi

ekxia `le e`vi m` ,edine .(a,`pÐ,rcze ."`ivend" zkxa wx ekxai `l exfgiyk rxtnl

dkxa oikxanc oixfeg odyk opirny`l jixhvi` i`n` ,rxtnl dkxa oiperh mlerl m`c

jixv mewn iepiy :oizrnya xn`c `de !rxtnl oikxan mlerlc oeik ,`hiyt ?dlgzkl
jxal
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í"áùø
íå÷î éåðéù ãçàåm` ,lk`pd xac lkl Ð

mewna lke`e xfege ,df mewna epnn lk`

xg``ly oebke ,dipy jxal jixv epi` Ð

.mizpia zrcd gqid el didêéøö íå÷î éåðéù
êøáì`l oii ici :ixn`c l`enye axk Ð

opiqxb ikd .opgei iaxc `zaeize ,e`vi

ax aizi eze .jizeek wpid ax iac oizipzna

:opiqxb `le .diytpc dinyn xn`we `cqg

opireny`l `z` oizipzn""yeaiyexenb

zhiy `ed oky ,`id`xnbdeprinydl

oi`y oipnifc .`ziixaa yxetnd xac xen`d

mbe `ziixaa oi`iwa lkd,envr `xen`d

iziinc cr `ziixa `iddl dl rci `lc oipnif

ax aizic e`xy itle .dipin `zriiq dil

:xnel erhe ,diytpc dinyn xn`we `cqg

dinyn dlrnl xn`y dnn ea xfgy llkn

,`ped axcedibdemixtqa,dpi`e ,ef `iyew

ipy `l`mixac`idda `cqg ax xn`

`cge ,`ped axc dinyn `cg :`ziixa

.diytpc dinynäëøá ïéðåòè ïðéàù íéøáãá
ïîå÷îá ïäéøçàìzexit e` min :oebk Ð

dkxa oiperh opi`yjixv epi` jkld ,"zeax zeytp `xea" `l` mnvr ipta daeyg

xg` mewna jlde cnrc oeik ,i`cec ,odixg` onewna jxalxnb `id ef ezcinr Ð

izixg` dcerq jde ,ezcerq.dlgza jxal jixve `idäëøá íéðåòèä íéøáã ìáà
ïîå÷îá ïäéøçàìoebk .onewna oikixv (jklde) envr ipta daeyg dkxa ,xnelk Ð

jlde ,odixg` jxia `le li`ed ,yly oirn zg` dkxa eda zi`c oipind zray

cerql xg` mewnalr zg` dkxa jxal ,jld dpey`xd zeriaw zrc lr Ð

.odizyodiptlejxale xefgl jixv epi` inp) opzc `dc .opirny `kdn Ðzekxa

dlgzklc dpin opirnye 'ek mixne` i`ny zia jxia `le gkye lk`y in :(a,`p

enewna jxal jixvdkxa oefnd zkxa oirk `ki`c ,ixiin oipind zraya Ð`zkix`

.yly oirn `zeaiygeøãä àî÷ äéòáé÷ìdpey`xd dcerq zrc lr ,xnelk Ð

i`n` :xn`z m`e .ezcerq miiql eiykr lke` `eddipaize``ziixa jdn opgei iaxl

`zaeiz?,onewna odixg`l dkxa oiperh opi`ya `cqg axk `ziixa :ivexzl `ki` `d

,oiperhya opgei iaxc dizlinejxal jixv epi` mewn iepiy xn`w `nzq opgei iaxc ,ikd ivexzl `kil !jxal jixv oi` jklde`xen`dy yxit `lcn ,xn`w lk`pd xac lka Ð

on xzei eixac yxtl el yi.`ziixadeid oircei :cereoi`xen`deaiydy`ziixad la` ,jxal jixv epi` mewn iepiy :opgei iax xn`w mewn lkac opgei iaxl `ziixa `iddn

.oke ok yxtl mdl yi ,daxd mdl dncwyäæ ãçàå äæ ãçà.oipind zrayn opi`y oiperh opi`y oia ,onewna odixg`l dkxa oiperhy oia Ðúåúùì ïéáåñî åéäùåø÷òåïäéìâø
'åë."oii" opiqxb `le .opiqxb Ðäëøá ïéðåòè ïéà ïéàöåé ïäùëòøôîì ïäéøçàì:opiqxb ikd .xefgl oicizre li`ed dixg`ly dkxa jxal ,xnelk Ð'åë íéøåîà íéøáã äîáÐ

."dcedi iax" `da opiqxb `leíéøáãáã ììëî åø÷ò éðú÷ãî'åë ïéðåòèäod dlke ozg zexidn meync rnyn "zexiwr"c Ð,oixwrpcenrl oikixv eid oiicr ok `l m` la`

.odixg`ly dkxa jxaleàãñç áøì àéù÷xg` mewna ozcerq exnb `l` onewnl exfg `l elit` `cqg axl eli`c Ð,odixg` jxia `l oiicre li`ed ,dlgz jxal jixv oi` Ð

oey`xd onewnl exfg elit`c gken `kde.dlgz jxal jixv Ð
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íB÷î éepéL ãçàå¯éøö ïéàéepéL :éáéúéî .Cøáì C §¤¨¦¨¥¨¦§¨¥¥¦¦¦
íB÷î¯éøöïéé éepéL ;Cøáì C¯éøö ïéà.Cøáì C ¨¨¦§¨¥¦©¦¥¨¦§¨¥

ïéáà øa éãéà áø áéúé .àzáeéz ïðçBé éaøc àzáeéz§§¨§©¦¨¨§§¨§¥©¦¦©¨¦
déîMî øîà÷å àcñç áø áéúéå ,àcñç áøc dén÷©¥§©¦§¨¦¥©¦§¨§¨¨©¦§¥

éøö íB÷î éepéL zøîàc àä :àðeä áøcCøáì C §©¨¨§¨§©§¦¨¨¦§¨¥
¯íB÷îì íB÷nî ìáà ,úéáì úéaî àlà eðL àìŸ¨¤¨¦©¦§©¦£¨¦¨§¨
¯àðéðz éëä :ïéáà øa éãéà áø déì øîà .àìŸ£©¥©¦¦©¨¦¨¦¨¥¨

àúéðúîa :déì éøîàå ,÷ðéä áø éác àúéðúîa déì¥§©§¦¨§¥©¦¨§¨§¦¥§©§¦¨
éúååk ÷ðéä øa éácà÷ àúéðúî àðeä áø àlàå .C §¥©¦¨§¨¦§¤¨©¨©§¦¨¨

,eúå .déì òéîL àì àúéðúî àðeä áø ?ïì òîLî©§©¨©¨©§¦¨¨§¦©¥§
zøîàc àä :déLôðc déîMî øîà÷å àcñç áø áéúé§¥©¦§¨§¨¨©¦§¥§©§¥¨§¨§©§

éøö íB÷î éepéLCøáì C¯íéøáãa àlà ïøîà àì ¦¨¨¦§¨¥¨£©©¤¨¦§¨¦
íéøác ìáà ,ïîB÷îa ïäéøçàì äëøa ïéðeòè ïéàL¤¥§¦§¨¨§©£¥¤¦§¨£¨§¨¦

ïîB÷îa ïäéøçàì äëøa ïéðeòhä¯éøö ïéà.Cøáì C ©§¦§¨¨§©£¥¤¦§¨¥¨¦§¨¥
.øãä àn÷ àòáé÷ì ?àîòè éàî:øîà úLL áøå ©©§¨§¦§¨©¨£©§©¥¤¨©

éøö äæ ãçàå äæ ãçàäøeáç éða :éáéúéî .Cøáì C ¤¨¤§¤¨¤¨¦§¨¥¥¦¦§¥£¨
ì ïéaeñî eéäLúàø÷ì úàöì ïäéìâø eø÷òå ,úBzL ¤¨§¦¦§§¨§©§¥¤¨¥¦§©

ïéàöBé ïäLk ,älk úàø÷ì Bà ïúç¯äëøa ïéðeòè ïéà ¨¨¦§©©¨§¤¥§¦¥§¦§¨¨
ïéøæBç ïäLk ;òøôîì¯.älçzëì äëøa ïéðeòè ïéà §©§¥©§¤¥§¦¥§¦§¨¨§©§¦¨
íéøeîà íéøác äna¯ìáà .äìBç Bà ï÷æ íL eçépäL ©¤§¨¦£¦¤¦¦¨¨¥¤£¨

ïéàöBé ïäLk ,äìBç àìå ï÷æ àì íL eçépä àì¯ïéðeòè Ÿ¦¦¨Ÿ¨¥§Ÿ¤§¤¥§¦§¦
ïéøæBç ïäLk ;òøôîì äëøa¯.älçzëì äëøa ïéðeòè §¨¨§©§¥©§¤¥§¦§¦§¨¨§©§¦¨

"ïäéìâø eø÷ò" :éðú÷cî¯ïéðeòhä íéøáãác ììkî ¦§¨¨¥¨§©§¥¤¦§¨§¦§¨¦©§¦
íL eçépäc àîòèå ,ïðé÷ñò ïîB÷îa ïäéøçàì äëøa§¨¨§©£¥¤¦§¨¨§¦©§©§¨§¦¦¨

ïéàöBé ïäLëc àeä ,äìBç Bà ï÷æ¯äëøa ïéðeòè ïéà ¨¥¤¦§¤¥§¦¥§¦§¨¨
ïéøæBç ïäLëe ,òøôîì¯.älçzëì äëøa ïéðeòè ïéà §©§¥©§¤¥§¦¥§¦§¨¨§©§¦¨

ïéàöBé ïäLk ,äìBç Bà ï÷æ íL eçépä àì ìáà¯ £¨Ÿ¦¦¨¨¥¤§¤¥§¦
ïéøæBç ïäLëe ,òøôîì äëøa ïéðeòè¯äëøa ïéðeòè §¦§¨¨§©§¥©§¤¥§¦§¦§¨¨

:÷çöé øa ïîçð áø øîà !àcñç áøì àéL÷ .älçzëì§©§¦¨©§¨§©¦§¨¨©©©§¨©¦§¨
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc migqt(iyily meil)

íB÷î éepéL ãçàåmewna lk`e lk`n lr jxia m` `ed cg` oice - §¤¨¦¨
giqd `le ,xg` mewna lek`l dvexe enewn dpiy jk xg`e ,cg`

mdipyay ,mizpia lek`ln ezrcéøö ïéàCøáì Cdkxa zipya ¥¨¦§¨¥
ziaa yeciwd oiin mizeydy xn`y dna ezhiyk edfe .dpey`x
oiid lr dpey`x dkxa zipya jxal mikixv mpi` zqpkd

.mziaa mizeyy
:`xnbd dywnéáéúéî,opgei iax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipyíB÷î éepéLy mxeb ezlik` jezaéøöCøáì C ¦¨¨¦§¨¥
la` ,zipya dpey`x dkxaéepéLoinnïééxg` oii oinl cg`ïéà ¦©¦¥

y mxebéøöCe aeylCøáìyxetn ixd .zipya dpey`x dkxa ¨¦§¨¥
xg` zipya jxal jixvy mixaeqd l`enye ax zrck `ziixaa
xg` zipya mikxan oi`y xaeqd opgei iax lr dywe ,mewn iepiy

.mewn iepiy
:`xnbd zxne`àúáeéz`kxit `ed df xac dxe`kl -ïðçBé éaøc §§¨§©¦¨¨

:`xnbd dwiqn .opgei iax ixacl -àúáeéz,`id `kxit ok` - §§¨
.eixac egcpe

:zekxaa mewn iepiy ipica dpc `xnbdáéúé[ayi-]øa éãéà áø ¨¦©¦¦©
dén÷ ïéáà[iptl-]øîà÷å àcñç áø áéúéå ,àcñç áøcdide-] ¨¦©¥§©¦§¨§¨¦©¦§¨§¨¨©

[xne`úøîàc àä ,àðeä áøc déîMî,lirl `ziixaa x`eand - ¦§¥§©¨¨§¨§©
yíB÷î éepéLy mxeb ezlik` jezaéøöCøáì C,zipyaeðL àìok ¦¨¨¦§¨¥Ÿ¨

àlàenewn dpiy xy`kìáà ,úéáì úéaîenewn dpiy m`íB÷nî ¤¨¦©¦§©¦£¨¦¨
íB÷îì,eziilrl dlre ziaa lk`e jxiay oebk ,cg` ziaaàì- §¨Ÿ

.zipya jxal jixv epi`ïéáà øa éãéà áø déì øîà,`cqg axl ¨©¥©¦¦©¨¦
déì àðéðz éëäepipy el` mixack -÷ðéä áø éác àúéðúîa- ¨¦§¦¨¥§©§¦¨§¥©¦©

,wpid ax ly eyxcn ziaa diepyd `ziixaadéì éøîàåyie - §¨§¦¥
ok epipyy mixne`÷ðéä øa éác àúéðúîadiepyd `ziixaa - §©§¦¨§¥©¦©

,wpid xa ly eyxcn ziaaéúååkC.`ped ax mya jixack - §¨¨
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ àúéðúî àðeä áø àlàåax ike - §¤¨©¨©§¦¨¨©§©¨

xac epcnln `pedlr `ed siqen dne ,`ziixaa xak iepyd
:`xnbd daiyn .dixacdéì òéîL àì àúéðúî àðeä áø`ped ax - ©¨©§¦¨Ÿ§¦©¥

.`ziixaa xak iepyd xac xn` jkle ,ef `ziixa rcei did `l
xefgl jixv mixac el` lr ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mewn iepiy ixg` jxaleáéúé eúå[ayi aeye-]øîà÷å àcñç áø §¨¦©¦§¨§¨¨©
déLôðc déîMî,envr mya xne` dide -úøîàc àäx`eand - ¦§¥§©§¥¨§¨§©

y `ziixaa lirlíB÷î éepéLy mxeb ezlik` jezaéøöCøáì C ¦¨¨¦§¨¥
,zipyaïøîà àìmixen` mixacd oi` -ïéðeòè ïéàL íéøáãa àlà Ÿ£¨¨¤¨¦§¨¦¤¥§¦

ïîB÷îa ïäéøçàì äëøadkxa mdilr jxal jixv oi`y mixac - §¨¨§©£¥¤¦§¨
mdl oi`y meyn ,zexite min oebk ,mlk`y mewna `weec dpexg`
epi`y oeik jkle ,zeytp `xea zkxa `l` zcgein dpexg` dkxa
ixg` xg` mewnl jld m` ,jxal ick ezlik` mewnl aeyl jixv
ixd lke` aeyyke ,dcerqd xnbl mewnd iepiy aygp lk`y

,zipya dpey`x dkxa my jxal jixve ,`id zxg` dcerqìáà£¨
ïîB÷îa ïäéøçàì äëøa ïéðeòhä íéøácjxal jixvy mixac - §¨¦©§¦§¨¨§©£¥¤¦§¨

,mipind zray oebk ,mlk`y mewna `weec dpexg` dkxa mdilr
oirn zkxa ,mnvrl daeyg dpexg` dkxa mdl yiy meyn `ede

ylydpexg` dkxa jxiay mcew enewn z` dpiye mlk` m` ,
,ipyd mewna lek`l dvexeéøö ïéàCøáì C.zipya dpey`x dkxa ¥¨¦§¨¥

àîòè éàîc meyn ,[mrhd edn-]øãä àn÷ àòáé÷ìjldy oeik - ©©£¨§¦§¨©¨¨©
zrc lry gken ,dpexg` dkxa jxia `le xg` mewna lek`l
ezcerq jiyndl ezpeekae ,jld dpey`xd ezcerq zeriaw
ok lre ,odizy lr dpexg` dkxa jxale ipyd mewna dpey`xd

.zipya dpey`x dkxa jxal jixv epi`
äæ ãçàå äæ ãçà ,øîà úLL áøådkxa miperhd mixac oia - §©¥¤¨©¤¨¤§¤¨¤

mdixg`l dkxa miperh mpi`y mixac oiae ,mnewna mdixg`l
mzlik` jeza enewn dpiy m` ,[mipind zrayn mpi`y] mnewna

,lek`l jiyndl dvexeéøöCøáì C.zipya dpey`x dkxa ¨¦§¨¥
:`xnbd dywnéáéúéî,`cqg ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipyyì ïéaeñî eéäL äøeáç éðaïäéìâø eø÷òå ,úBzL §¥£¨¤¨§¦¦§§¨§©§¥¤
mnewnnälk úàø÷ì Bà ïúç úàø÷ì úàöì,mgnyle mzeell ¨¥¦§©¨¨¦§©©¨

ïéàöBé ïäLkmnewnnïéðeòè ïéàjxalòøôîì äëøadkxa - §¤¥§¦¥§¦§¨¨§©§¥©
e ,mnewnl xefgl micizry oeik ,mz`ivi mcew dpexg`ïäLk§¤¥

ïéøæBç,mzlik`a jiyndl mivexe mnewnlïéðeòè ïéàjxal §¦¥§¦
zipyaaälçzëì äëø,`ziixad zx`an .dpey`x dkxa -äna §¨¨§©§¦¨©¤

,íéøeîà íéøácmz`ivi mcew dpexg` dkxa jxal mikixv mpi`y §¨¦£¦
ote`a ,mzxfg xg` dpey`x dkxaeL`l` mlek e`vi `leçépä ¤¦¦

íLmc` ,mzlik` mewnaäìBç Bà ï÷æz`xwl mz` `vi `ly ¨¨¥¤
,dlkd e` ozgdìáàe mlek e`vi m`àìå ï÷æ àì íL eçépä àì £¨Ÿ¦¦¨Ÿ¨¥§Ÿ

ïéàöBé ïäLk ,äìBçmdïéðeòèjxal,òøôîì äëøaeïéøæBç ïäLk ¤§¤¥§¦§¦§¨¨§©§¥©§¤¥§¦
mdïéðeòèzipya jxalälçzëì äëøa.lek`l ekiyniy mcew §¦§¨¨§©§¦¨

:`ziixad oeyla `xnbd zwiicn'ïäéìâø eø÷ò' éðz÷cîrnyny ¦§¨¨¥¨§©§¥¤
z`xwl z`vl exdiny meyn `weecy rnyn ,z`vl exdiny
eid df `la la` ,dpexg` dkxa jxal `la e`vi dlk e` ozg

e`viy mcew mnewna dpexg` dkxa mikxan,ììkîrnyn - ¦§¨
,dfnïðé÷ñò ïîB÷îa ïäéøçàì äëøa ïéðeòhä íéøáãác`ziixad-] §¦§¨¦©§¦§¨¨§©£¥¤¦§¨¨§¦©

,[zwqeràîòèåmeyn wxy ,`ziixad mrhe -Bà ï÷æ íL eçépäc §©£¨§¦¦¨¨¥
,äìBçoicd ,mlek e`vi `lyïéà ïéàöBé ïäLëc àeämdïéðeòè ¤¦§¤¥§¦¥§¦
jxalïéà ïéøæBç ïäLëe ,òøôîì äëøamdïéðeòèjxaläëøa §¨¨§©§¥©§¤¥§¦¥§¦§¨¨

ìáà ,älçzëìm`,äìBç Bà ï÷æ íL eçépä àìoicd didi if` §©§¦¨£¨Ÿ¦¦¨¨¥¤
yïéàöBé ïäLkmdïéðeòèjxalïéøæBç ïäLëe ,òøôîì äëøamd §¤¥§¦§¦§¨¨§©§¥©§¤¥§¦

ïéðeòèjxal.älçzëì äëøaok m`,àcñç áøì àéL÷xaeqd §¦§¨¨§©§¦¨©§¨§©¦§¨
mewn iepiy oi` mnewna mdixg`l dkxa miperhd mixacay
lek`l jiyndyk elit` ,zipya dpey`x dkxa jxal aiign
dkxa miperhd mixaca s`y gken `ziixaae ,xg` mewna
dpey`x dkxa jxal aiign mewnd iepiy ,mnewna mdixg`l

.oey`xd mnewnl exfg elit` zipya
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אדר, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

מר אברהם שי' קריניצי

שלום וברכה!

חב"ד,  כפר  מאנשי  פ"ש  אני  שמקבל  מובן  אבל  ישיר,  באופן  מכ'  שמעתי  לא  רב  שזמן  אף 

שמודיעים לי גם כן מזמן לזמן על דבר התענינותו הערה בעניני הכפר, וכאיש מעשי ורב פעלים הרי זו 

מתבטאת בעזרה ממשית, ובפרט בנוגע לגנים ופרחים, שהיא ג"כ הסיסמה של רמת גן.

המשך בעמוד הבא



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc migqt(iriax meil)

àðz ïàîoipra zwqerd ef `ziixa dpyy `pzd `ed in -úBøé÷ò ©¨¨£¦
s`y da x`eany ,dpexg` dkxa mcew enewnn xwry in oica -
dkxa jxal jixv mnewna mdixg`l dkxa miperhd mixaca

,mewn iepiy xg` zipya dpey`xäãeäé éaø,`edàéðúc`ziixaa ©¦§¨§©§¨
,zxg`ïéaeñî eéäL íéøáç,lek`lúéáì Cìéì íäéìâø eø÷òå £¥¦¤¨§¦§¨§©§¥¤¥¥§¥
úñðkälltzdlïéàöBé ïäLk ,Løãnä úéáì Bàmnewnnïéàmd ©§¤¤§¥©¦§¨§¤¥§¦¥
ïéðeòèjxalòøôîì äëøa,e`viy mcew dpexg` dkxa -ïäLëe §¦§¨¨§©§¥©§¤¥
ïéøæBçmzlik`a jiyndl mivexe mnewnlïéàmdïéðeòèjxal §¦¥§¦

älçzëì äëøa.dpey`x dkxa -íéøác äna ,äãeäé éaø øîà §¨¨§©§¦¨¨©©¦§¨©¤§¨¦
íéøeîàdkxae mz`ivi mcew dpexg` dkxa miperh mpi`y £¦

,mzxfg xg`l dpey`xíL eçépäL ïîæamzlik` mewna -úö÷î ¦§©¤¦¦¨¦§¨
d oníéøáç,e`vi `lyìáàm`ïäLk ,íéøáç úö÷î íL eçépä àì £¥¦£¨Ÿ¦¦¨¦§¨£¥¦§¤¥

ïéàöBémdïéðeòèjxalòøôîì äëøa,mz`ivi mcewïéøæBç ïäLëe §¦§¦§¨¨§©§¥©§¤¥§¦
mdïéðeòèjxalälçzëì äëøaoeike .mzlik`a ekiyniy mcew §¦§¨¨§©§¦¨

mixac dna' epeyla dcedi iax hwp `ziixaa minkg ixac lry
s`y mixaeqe eixac lr miwleg minkgy jkn rnyn ,'mixen`
mpi` mixfegyk ,mixag zvwn my egipd `le mlek e`viy ote`a
,mzlik`a ekiyniy mcew zipya dpey`x dkxa jxal mikixv

lirl `ziixad ok m`e(:`w)e` owf egipd `l m`y da x`eany
,dpey`x dkxa zipya jxal mikixv mixfegyk ,e`vie dleg
ax lr dpnn zeywdl oi` `linne ,diepy `id dcedi iax zrck

.minkg zrck eixac z` xn`y meyn `cqg
:opgei iax zrc lr dywne `ziixad ixac z` `xnbd zwiicn

àîòè àlà`ed dcedi iax zrc lr miwleg minkgy mrhd - ¤¨©£¨
meynïîB÷îa ïäéøçàì äëøa ïéðeòhä íéøáãácixdy ,miwqer ep` §¦§¨¦©§¦§¨¨§©£¥¤¦§¨

lirl `xnbd weick 'exwr' epipy(:`w)minkg mixaeq jk meyn ,
òøôîì äëøa ïéðeòè ïéà ïéàöBé ïäLëc,e`viy mcew,ïéøæBç ïäLëe ¦§¤¥§¦¥§¦§¨¨§©§¥©§¤¥§¦

älçzëì äëøa ïéðeòè ïéàoi`y oeik ,mzlik`a ekiyniy mcew ¥§¦§¨¨§©§¦¨
mewna mzcerq mikiynn `l` ,dcerqd xnbl zaygp mz`ivi

,xg`ìáàa,ïîB÷îa ïäéøçàì äëøa ïéðeòè ïéàL íéøáãmday £¨§¨¦¤¥§¦§¨¨§©£¥¤¦§¨
minkg ecei dfa `l` ,ok oicd didi `l ,zwqer dpi` `ziixad

e ,dcedi iaxl,ïðaøì eléôà,mnewn z` mixagd epiyy oeikïäLk £¦§©¨¨§¤¥
ïéàöBémdïéðeòèjxalòøôîì äëøamcew dpexg` dkxa - §¦§¦§¨¨§©§¥©

,[e`viyïéøæBç ïäLëemdïéðeòèjxaläléçzëì äëøadkxa - §¤¥§¦§¦§¨¨§©§¦¨
xnbl zaygp mz`iviy oeik ,mzlik`a ekiyniy mcew dpey`x

.dycg dcerq `id zrke dcerqdïðçBé éaøc àúáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¨§©¦¨¨
opgei iax zrcl `kxit `id ef `ziixay xn`p m`d -(.`w lirl),

,zipya jxal jixv epi` ezcerq jeza enewn dpyndy xaeqd
oial mnewna mdixg`l dkxa miperhd mixac oia wlig `le

.mnewna mdixg`l dkxa miperh mpi`y mixac
:oywnd lr `xnbd zl`eyàðîéæ àãç déðéáúBà éî åàìå`l ike - §¨¦§¦¥£¨¦§¨

lirl zg` mrt xak opgei iax ixac z` epigc(:`w)zlrez dne ,
:`xnbd daiyn .eixac egci o`kn s` m` didzénð àäî àîéð¥¨¥¨©¦

àúáeéz éåäézkn s`y xn`py oywnd zpeek -`kxit didz o` ¤¡¥§§¨
e` dpey`xd `ziixad on `iyewd z` uxzp m` s`y ,opgei iaxl
didz ,zexg` zeziixa zngn dpey`xd `ziixad dgczy

.opgei iaxl `kxit ef `ziixan
:opgei iax ixac lr `iyewd z` `xnbd zvxznïðçBé éaø Cì øîà̈©¨©¦¨¨

minkg zrcl ok` ,jziiyew z` uxzlíéøác eléôàc ïécä àeä©¦©£¦§¨¦
énð ,ïîB÷îa íäéøçàì äëøa ïéðeòè ïéàL[ok mb-]Cøáì ïéëéøö ïéà ¤¥§¦§¨¨§©£¥¤¦§¨©¦¥§¦¦§¨¥

opgei iax ixace ,mewn iepiy xg` zipya dpey`x dkxa mdiptl
,minkg ixack mdéðz÷c àäåepipyy dne -'ïäéìâø eø÷ò' §¨§¨¨¥¨§©§¥¤

dkxa miperhd mixaca `weec zwqer `ziixady rnyny
edf ,mnewna mdixg`Bçk EòéãBäìeyecig lceb z` -éaøc §¦£Ÿ§©¦

eléôàc ,äãeäéaàîòè ,ïîB÷îa ïäéøçàì äëøa ïéðeòhL íéøáã- §¨©£¦§¨¦¤§¦§¨¨§©£¥¤¦§¨©£¨
oi` dcerqd rvn`a mi`veiyky dcen dcedi iaxy mrhd
xg` dpey`x dkxae mz`ivi mcew dpexg` dkxa mikxan

meyn `weec `ed ,mzxfgeçépäcmyíéøáç úö÷îe`vi `le §¦¦¦§¨£¥¦
,mlekìáàe mlek e`vi m`ïéàöBé ïäLk ,íéøáç úö÷î eçépä àì £¨Ÿ¦¦¦§¨£¥¦§¤¥§¦

òøôîì äëøa ïéðeòèmz`ivi mcewäëøa ïéðeòè ïéøæBç ïäLëe §¦§¨¨§©§¥©§¤¥§¦§¦§¨¨
,älçzëìdid `l ,rxtnl dkxa miperh mi`vei mdyky df oice §©§¦¨

mdixg`l dkxa miperh oi`y mixaca ycgl dcedi iax leki
,mnewna mdixg`l dkxa miperh mpi`y oeiky meyn ,mnewna

.e`viy mcew jxal mikixv mpi`
`cqg ax zrck `ziixa d`ian `xnbd(:`w lirl)xaeqd ,

mewn iepiy oi` mnewna mdixg`l dkxa miperhd mixacay
:zipya jxal jixvnàcñç áøc déúååk àéðz`ziixaa epipy - ©§¨§¨¥§©¦§¨

,`cqg ax zrckì ïéaeñî eéäL íéøáçïéé úBzLmixacdn `edy £¥¦¤¨§¦¦§©¦
,mnewna mdixg`l dkxa miperhdïäéìâø eø÷òåmcew e`vie §¨§©§¥¤

,dpexg` dkxa ekxiayåjk xg`eøæç,oii zezyl jiyndl mivexe §¨§
Cøáì ïéëéøö ïéà,`cqg ax ixack edfe .dpey`x dkxa zipya ¥§¦¦§¨¥

oicd xn`p `l mnewna mdixg`l dkxa miperhd mixacay
.jxal jixv mewn iepiyy

lirl zx`eand iqei iaxe dcedi iax zwelgnl zxfeg `xnbd(.w),
jiygdyn ezcerq wiqtdl jixv m` ,zay axra lke`d oipra

:mzhiyl oefnd zkxae yeciwd xcq z` zx`ane ,meidïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaïéaeñî eéäL äøeáç éða,aeh meie zay axra lek`l §¥£¨¤¨§¦

íBiä ïäéìò Lã÷åzcerq z` wiqtdl mikixv ,meid jiygd - §¨©£¥¤©
ycwl yi yeciwd onf ribdy oeik j` ,oefnd zkxa jxale legd

jkle ,dligzBì ïéàéáîycwnlúMeã÷ åéìò øîBàå ,ïéé ìL ñBk §¦¦¤©¦§¥¨¨§©
íBiä,dligzåoii qek el mi`ian jk xg`éðLeúkøa åéìò øîBà ©§¥¦¥¨¨¦§©

,ïBænä,zayd ceakl dycg dcerq milke` jk xg`eéaø éøác ©¨¦§¥©¦
,øîBà éñBé éaø .äãeäéick dcerqd z` llk wiqtdl jixv oi` §¨©¦¥¥

`l` ,zayd ceakl dycg dcerq lek`lCìBäå ìëBàjiynn ± ¥§¥
ezcerqaCLçzL ãò.ezcerq xnebe ©¤¤§©
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ובהמשך לשיחתנו כשהי' כאן, עצור מלים לא אוכל, להוסיף שבודאי הפרחים האמתיים ענינם 

לא רק להרהיב העין, אלא בעיקר לעשות פירות ופירי פירות טובים למאכל והכרחיים לקיום המין. 

ובמובן הרוחני אצל יהודים, וכלשון השגור בפי חכמינו ז"ל, אין פירות אלא מצוות ומעשים טובים 

שיפים והדורים הם ונותנים המשך וקיום נצחי לדורות ודורי דורות.

ולסיים מימי הפורים דאזלינן מהם, המביאים אורה ושמחה וששון ויקר לכל היהודים, יהי 

בישוב  בפעולותיו  ימשיך  הנכונה  ושבבריאות  ישראל,  כלל  בתוככי  לו  אשר  ולכל  לו  תהי'  שכן  רצון 

ארצנו, אשר ארץ הקדש יקרא לה, שגם בזה חיבור ארציות וקדושה, ועד שנעשה דבר אחד.

בכבוד ובברכה.

המשך מעמוד הקודם



רכג ezny in` cenr aw sc ± iyily wxtmigqt
àðú ïàîmixacc ab lr s` :ipzwc `ziixa jdl Ðodixg`l dkxa oiperhd

jxal jixv.`id dcedi iax Ð'åë åø÷òå ïéáåñî åéäù íéøáçopiqxb `le Ð

."oii zezyl"íäéøçàì äëøá ïéðåòèä íéøáãáã àîòè àìà :ïðéù÷îåmeyn Ð

odixg`l dkxa oiperh oi`y mixaca `d .dcedi iaxc dilr opax ibilt ikdÐ

zxg` mrt jxal jixvc ecen opax elit`

.dlgzaïðçåé éáøã àúáåéú éåäéú àîéìÐ

,jxal jixv oi` mewn iepiy :lirl xn`c

opi`y mixacl oiperhd mixac oia biltn `le

.oiperhàðîéæ àãç äéðéáúåà åàì.lirl Ð

:opiqxb ikdíéøáç àãñç áøã äéúååë àéðú
'åë ïéé úåúùì ïéáåñî åéäù`cqg axk epiide Ð

odixg`l dkxa oiperhy mixac :xn`coi`

,`cqg axl `riiqn `icda `de .jxal jixv

oii `pz `l ,lirlc `idda la` ,"oii" ipzwcn

meid yeciw eilr xne`e :`icdarvn`a Ð

.ezcerqéðùåcin Ðoefnd zkxa eilr xne`

li`ed ,edine .lirl dcedi iax xn`ck wiqtne

`l .dlgz ycwl jixv yeciw zper ribde

oefnd zkxa eilr xne` oey`x :opiqxbipy

.meid zyecw eilr xne`
åøîâ
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jxalÐ:(a,bw) onwl l`ppg epiaxe xi`n oa l`eny epiax yxit oke .rxtnl `le eiptl epiid

mivex m` rcei did `ly it lr s`e ."otbd ixt `xea" ezikxac cr izyinl ekl xqzi`

dkxa `la zezylÐ,xwir d`xp oke .dkxa `la ezyi `ly mdl dxen did mewn lkn

giqny itl dqexte dqext lk lr jxan ynyd :xn` (a,fw oileg) "xyad lk" wxta `dc

zkxa jxal mrt lka jxhviy rnyn `le ,ezrc

`nw `qk` jixa cg iab onwlc ,cere .oefnd

di`x iziine ,"otbd ixt `xea" `zkxac `qk`e

i`e ,jxaiy cr izyinl xeq`c jixaipe adn

"otbd ixt `xea"Ðxeq` i` la` ,xity iziin

oefnd zkxa jxaiy cr izyinlÐdil `pn

ixt `xea" jxal jxhvi oefnd zkxa xg`c

i`c ,xity gkenc zegcl yiy it lr s` ?"otbd

`lc "otbd ixt `xea" jxan oi` oefnd zkxa xg`

wqtd iedÐ?izyinl xqz` i`n` jixaipe ada

ezikxac cr yxit `lcn ,ikd rnyn `l la`

oeik :`ed `xaqe ."otbd ixt `xea"e oefnd zkxa

ekxia xak eli`k wqtd ied jixaipe adcÐibq

.oefnd zkxa xg` enk "otbd ixt `xea" zkxaa

didy ziad lra :zekxac `ztqeza `ipzc `de

jixv oi` enr xacl exiag e`xw ,lke`e aqin

biltd .'ek jxalÐ`edyke ,rxtnl dkxa jixv

xfegÐoerh xfgyk e`l ,dlgzkl dkxa jixv

ixiine ,z`vl dvexyk `l` ,rxtnl dkxa

.ziyixtck ddyi `ny jxane biltdl e`xwy

mr xaic :(`,l) `neic iyily wxta xn`c ,rcze

biltde exiagÐ`edc rnyne ,mici zlihp oerh

xn`w `l oefnd zkxa la` ,`ivend zkxa oicd

oi`e .biltiy dlgzn rci `ly ixiine ,jixvc

dkxa elit` `l` zeziixa oze`k dkldÐ

xn`c `cqg axk ol `niiwc ,jixv `l dlgzkl

`idde zeziixa edpde ,xcd `nw diraiwl

`ztqezc.dcedi iaxk ez`

åø÷òåo`kn Ð 'ek zqpkd zial jlil mdilbx

xkfpe lltzdl gky m`y rnyn

dkxa jixv epi`y ,lltzde dcerq rvn`a

aeh mei 'x axd `iady dne .dlgzkl elit`

:xn`c (`,ft oileg) "mcd ieqik" wxtn di`x

jixvy ,xyt` `l iccd icda ikexae `zyin

eici lehile oefnd zkxa jxalÐ,di`x dpi`

wqtd iedc ,ikd opixn` oefnd zkxa iab `wecc

.melk jka oi` ,xyt` `l iccd icda iielve lkinc ab lr s` dltz la` ,dcerq xnbe

àéðú`cqg axk iziin `lc `d :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð `cqg axc dizeek

opiqxbc ezhiy itl yxit dfe ,oii `icda ipzw `l `iddac meyn ,dcedi 'xc opaxn

oixcdpqa ixn`c `ki`c meyn ,dpin `zriiq iziin `l ikd meyn :xnel yie ."oii" `kd

mewn iepiyc `nrhc .`cqg axl di`x iziin exfgc ab lr s`e ,yxtl inp dnac (`,dk)

.xfg inp oicd `ede ,ezlik` xnb `id enewnn ezcinry meyn jxal jixvc
ikd
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í"áùø
àðú ïàîúåøé÷ò`ziixa jdl `pz o`n Ð

dkxa oiperhd mixacc ab lr s` :ipzwc

jxal jixv onewna odixg`ldcedi iax Ð

:opiqxb ikd .`idåø÷òå ïéáåñî åéäù íéøáç
'åë íäéìâø."oii zezyl" opiqxb `le Ðøîà

'åë íéøåîà íéøáã äîá äãåäé éáøÐ

lr s`c .`yixa dilr ibilt opaxc llkn

mixag zvwn my egipd `lc aboi` Ð

opgei iax xn`c `cqg axk ,jxal jixv

) oelg wxta oiaexiraxn`y mewn lk :(`,at

"dna" dcedi iax"izni`" ,welgl ÐÐ

.`a minkg ixac yxtlàîòè àìà ïðéù÷îå
ïäéøçàì äëøá ïéðåòèä íéøáãáãmeyn Ð

`d ,dcedi iaxc dilr opax ibilt ikd

oiperh oi`y mixacaecen opax elit` Ð

.dlgza zxg` mrt jxal jixvcàîéì
ïðçåé éáøã àúáåéú éåäéú:lirl xn`c Ð

.oiperh opi`y mixacl oiperhd mixac oia biltn `le ,jxal jixv oi` mewn iepiy

àðîéæ àãç äéðéáúåà åàì.lirl Ðàäî éîð àúáåéú éåäéú àîéð`ai m`y Ð

mc`uxziee` `ziinw jdlyayi.jdn diazep ,zexg` zeziixa ici lr dze`

'åë äãåäé éáøã åçë êòéãåäìx`ya la` ,'ek rxtnl dkxa oiperh oi`vei odyk Ð

odixg`l dkxa oikixv oi` `dc ,'ek rxtnl dkxa oiperh xnel leki did `l mixac

mdixg`l dkxa oikixv oi`y mixac opirnyil daxc` :iieyw`l `kile .onewna

oiliwnc opaxc ogk jricedl ,onewna] (md) elit`y jk lk.jxal oikixv oi` ['dilr

gk ogk oi`c ,jk xnel oi` sicr `xzid gkc meyneoi` m` zeaiygeoikixvn`xaqc ,jxalxefgi dnl ,mizpia zrcd gqid did `ly oeikc `ed?jxaieiaxc gk la`

xingny ith sicr dcediizyzexnegeixiagy it lr s` jxal (mdixg`) aiigy onewna odixg`l dkxa oikixv oi`y mixac `irain `lc ,minkg ixac lrelit` ,oixhet

mixacoikixvdopiqxb ikd .sicr `xeqi`c gk `kd jkld ,aiigc inp onewna odixg` dkxa'åë ïéé úåúùì ïéáåñî åéäù íéøáç àãñç áøã äéúååë àéðúaxk epiide Ð

onewna odixg`l dkxa oiperhy mixac :xn`c `cqgopirny edin .`icda oii `pz `l ,lirlc `edda la` "oii" ipzwcn ,`cqg axl `riiqn `icda `de .jxal jixv oi` Ð

:oizrnynxfge df ziaa lke` oebk ,yly oirn onewna odixg`l dkxa oiperhy oipind zraya mewn iepiy ."aihnde aehd" jxan la` ,oiid zkxa jxal jixv oi` oii iepiy

xg` ziaa ezcerq xnbe xfge weyl jlde df ziaa lk`y e` ,odixg` jxiay mcew xg` ziaa lk`ediraiwlc dlgz jxale xefgl jixv oi` el` lka Ð`dc xcd `nw

xg` ziaa lk`e xfge df ziaa lk`e ,onewna odixg`l dkxa oikixv opi`y ,oipind zrayn opi`y oiwyne zexit x`y la` ,`cqg axc dizeek `ipz,dligz jxal jixv Ð

la`dpitndpitlcg` ziaa"yxcnd zial jlil ick odilbx exwre" ipzinl irawc meyne .wpid ax iac `zipzna `ipzck jxal jixv oi` Ðicinlz mixag hwp jkld Ð

oefnd zkxa eilr xne` cin ipyde ezcerq rvn`a meid zyecw eilr xne`e oii ly qek el oi`ian meid odilr yciwe oiaeqn eidy dxeag ipa opax epz :opiqxb ikd .minkg

`ztqezae meid yeciw eilr xne` ipy ,oefnd zkxa eilr xne` oey`x :opiqxb xg` oeyl .dlgz ycwl jixv yeciw zry ribde li`ed edine lirl dcedi iax xn`ck wiqtne

oeylk gken zekxac.oey`xïéëìåäå ïéìëåà øîåà éñåé éáøxnbzy cr Ð.llk oiwiqtn oi` diciclc dinrhl iqei iaxe jygzyn oilke`e oikled :inp i` .ozcerq
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eznyרכד ina cenr aw sc ± iyily wxtmigqt
åøîâ.ozcerq Ð'åë åéìò øîåà.dl xn`w iqei iax Ðïìùìùî.oefnd xg`l cr Ð

izy opixn` `nl`zekxa.oefnd zkxae dlcad cg` qek lrä"ð÷é áø øîàåÐ

yeciw dpin opirny mewn lkne .onf `kil iriayae opiwqr iriaya ,yxtnckdlcade

.cg` qek lrïîæ øîà÷ àìãî ïðéðùîåoi`e `ed ipr `nyc .opiwqr gqt ly iriaya Ð

.zg` qek `l` eläéì úéàã ïåùàø íåé àäåÐ

rax`n el ezgti `l l`xyiay ipr elit`c

.zeqekàéä àúìî àãç äìãáäå ùåãé÷Ð

dlcadae ,edpip zeqek zyecw meyn ediiexzc

zyecw xikfn `ed envroia licandc aeh mei

.jxan `w ycwl ycw
éëä
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:opiqxb ikdïåùàømeid yeciw eilr xne` ipyde ,wiqtdl Ð oefnd zkxa eilr xne`

'xl wiqtnc (mye a,w) lirl rnync `d xity iz` ef `qxible .zay zcerql jenq

la` .oefnd zkxa iptl ogly xewrl oilibx eidy itl ,yeciw mcew ogly zxiwra dcedi

oefnd zkxa qekn merhl leki epi`y `nrhe "meid yeciw eilr xne` oey`x" eqxbc mixtq

yeciw `laÐoiwiqtnc lirl dil `pn ,dyw

`de ?yeciw mcew ogly zxiwra dcedi iaxl

oiaeqn eidy oigxe`" :zekxac `ztqeza ipzwc

mr exwr meid odilr ycwe ziad lra lv`

qekd z` mdl ebfne exfg yxcnd zial dkiyg

oefnd zkxae "dcedi iax ixac ,yeciw eilr xne`

llk xikfn `lÐeyr dlgznc meyn epiid

oia wqtd zeyrl mz`ivi mcew oefnd zkxa

dxiwr eyr inp jkle ,zay zcerql leg zcerq

.yxcnd zialåäðéøîéðåcg` ediiexzl

zcerq` ediiexzc oeik ,jixt iqei 'xl Ð `qk

dcerq jdc (`,w) lirl ziyixtck ez`w zay

ediieexz xninl dil ded zay zcerql el dler

zkxac oeik ,jixt `l dcedi 'xl la` .`qk cg`

oi` ,d`ad dcerq lr yeciwe leg zcerq` oefnd

.cg` qek lr mdipy xnelïéàùizy mixne`

mrhn dtega oibdep yie Ð cg` qek lr zeyecw

oefnd zkxa qek lr zekxa ray xnel `ly df

ipyd lr oikxan oi`e xg` qek oi`ian `l`

zkxa qek lr jxia xaky oeik "otbd ixt `xea"

mleyn epiax j` .minrt jxal oekp oi` ik ,oefnd

zkxal inc `lc ,cg` qek lr lkd xne` did

,jenqa opixn`ck edpip ilin ixzc yeciwe oefnd

mxeb oefnd zkxac `id `zln `cg `kd la`

ebdp oi`eyipe oiqexi` zkxae ,oi`eyip zkxal

`nrhe ,zeqek izy lr xnelÐzkxa oikxan :(a,f) zeaezka xn`ck ,df `la df milibxc

iede mizpia daezk zexwl ebdpc cere ,mipzg ziaa mipzg zkxae oiqexi` ziaa oiqexi`d

.zeqek izy jixv jkle ,mipeekzn jkle ,wqtd

éáéúéî(a,`p zekxa) "mixac el`"c oizipznn jxtinl ivn ded Ð 'ek ezial qpkpd

jixt `l` 'ek "dlcade minyae oefne xp :xne` i`ny zia" :jenqa iziinc

'ek "cg` qek `l` el oi`" `ziixaa ipzwck ,ip`y el oi` :iiepyl irac meyn `ziixan

.zehiyta uxzl `veny mewnn zeywdl cenlzd jxceåçéðîdywd Ð oefnd xg`l

mcew melk merhiy mc`l xeq` :onwl opixn` `d ?dlcad mcew lk`i ji` :miqp 'x axd

) onwl xn`ck ,zeeh za inp xnin`e !licaiymei ceran lk`yk ixiin `kdc :uxize .(`,fw

.ith xingnc dcedi 'xl oky lke l`enyl dlcadl oiwiqtnc ab lr s`e .el dkiygy cr

xg`l egipn xn`wc `d .dcedi iaxc `ail`e i`ny ziak jenqa dl iwen `ziixa jde

oefndÐ:dywe .licai f` oefnd zkxaa ezcerq wiqtiyk xnelk `l` ,lek`l xzeny `l

'x axd ixen dywd cere !mei ceran lek`l ligzd `ly rnyn "ezial qpkpd" oeylc

miqp epiax yexitle "lican mrh dpin rny" `ziixa jd lr opixn` (a,dw) onwlc :l`igi

mei ceran lk`a ixiincÐmpga i`cec :xnel yi `l` !melk gikedl oi`Ðlek`l el oi`

cg` qek `l` el oi`yk la` ,dlcad mcewÐlr zeyrl ick ,dlcad mcew lek`l xzen

.oefnd zkxa qekdúéàãaeh meiac jzrc `wlqc :qxhpewa yxit Ð d"pwi ax xn`e dil

rax`n el ezgti `l :(a,hv lirl) opzck ,`aeh zeqek dil zi`c ,ixiin gqt ly oey`x

,f"dpwin jixtc jenqac :cere ,dizlinl cg lk ikixv zeqek rax` lk `dc :dywe .zeqek

lk lik`c" :cere .dil dedc dn lk dzye lik`e onf `ki`c ixiin bg ly ipinyac `nil

"dil dedc dnÐaeh meiac :yxtl d`xp jkl .zeqek` xikfdl el did `l dlik` oeyl

oikdl oilibx envr ipta lbx `edy inp bg ly ipinyae ,daxd oikn mc` `nzqn oey`x

,hegyl izxkn dn` ricedl gahd jixv dpya miwxt drax` :(`,bt oileg) opzck ,daxd

.bg ly oexg`d aeh mei aiygeáøepiax yxit ,minya xikfn oi`y dne Ð d"pwi xn`

dnyp `ki` inp aeh meiae ,dxizi dnyp ceai` meyn minya mrhc :xi`n oa l`eny

`kil aeh meiac d`xp jkl ?minya epiwz `l i`n` aeh mei i`vena ok m`c :dywe .dxizi

minya xikfn oi` `kde .dxizi dnypÐenk liren dizye dlik`e aeh mei zgnyc meyn

.xwire oekp mrhd dfe ,mipekp `l minrh yie .minyaä"ð÷é:xn`z m`e .`yixa oii Ð

oii dil xhtc xninl `kile ?mewn lka enk `yixa oii oefnd zkxaa inp epiwz `l i`n`

myl `a oefnd zkxac :xnel yie !izyinl xqzi` "jixape ad" xn`c oeikc ,dcerqd jezay

zezyl ezrce ecia qekd `zyde ,`nw `qk` jxiac ab lr s` `zkxac `qk` jxal jixve ,`izynn dizrc xwr oefnd zkxac (a,bw) onwl xn`ck ,eiptly dn lkl wiqtne dcerq xnb

elit` jk xg`mcew jxai m`y ,oefnd zkxa xg` oii` jxal epwiz jkl .wqtd ded ikdÐ.zipy jxal jxhvi
dax
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í"áùø
åøîâ.ozcerq Ðúëøá åéìò øîåà ïåùàø ñåë

'åë ïåæîä`zeaxe ,dl xn`w iqei iax Ð`ed

ezcerq xenbi `l` cin ycwl jixv epi`y

m` ,edine .ycwi jk xg`e ,oefnd zkxa jxaie

oky lkc iqei iax dcen yciwe dtn qxt

`wec `l` ,ikd `niz `l i`c .ith xityc

,oefnd zkxa eilr jxan oey`x iqei iax xn`w

?o`nk xn`c l`eny ok m`).(`,w lirl

åäééåøú åäðéøîéìåãçààñëmeid yeciw Ð

iaxl eli`c ,jixt `w iqei iaxle .oefnd zkxae

oiwiqtnc oeik ,dcediogly zxiwr jixveÐ

.zeqek ipy jixvúåùåã÷ éðùoefnd zkxa Ð

.zevn izy xnelk ,meid yeciwk dyecw `xew

úåìéáç úåìéáç.ieynk dilr ifginc Ðêøáî
ïééä ìòxicz `edy itl ,dlgz Ðxicze

.mcewìòøåàîäìòåíéîùáäi`ny ziak Ð

"mixac el`" wxta zekxa zkqna dl opinwen

)` ,apzepey`xd el`y itl .seqal dlcade minya jk xg`e `yixa xe`n :xn`c ,(

.seqal dxne` jkitl ,dkex` dlcad zkxae zexvwïìùìùî,zlyly oeyl Ð

mxagnyzkxae dlcad ,cg` qek lr zekxa izy opixn` `nl` ,oefnd zkxa mr cgi

.oefnd[éðàù åì ïéà].opiwqr dil zi`ca op`e ,zeqek ipyl oii dil zilc Ðúáùä øçà
.zayd i`ven Ðä"ð÷é áø øîà÷å äéì úéàãoey`xd aeh meia :jzrc `wlq `w Ð

) lirl opzc ,daxd zeqek dil zi`c ,opiwqr zayd xg` zeidl lgy gqt ly:(a,hv

`l l`xyiay ipr elit`ezgtiyeciw `nl` ,d"pwi ax xn`e zeqek rax`n el

.xn` ivn cg` qek lr dlcadeçñô ìù éòéáùá àîìà æ"äð÷é áø øîà àìãî éðùîå
ïðé÷ñòdinwl axc dinrhe .cg` qek `l` el oi`e `ed ipr `nyc Ðepyxt`,enewna

.iia`ce `axc okeäéì úéàã ïåùàø áåè íåé àäåezgti `l l`xyiay ipr elit`c Ð

.zeqek rax`n elàéä àúìéî àãç äìãáäå àùåãé÷mini zyecw meyn ediiexz Ð

dlcadae ,edpip miaeh,aeh mei zyecw xikfn `ed dnvrlicand"c"ycwl ycw oia

.jxanúáùä øçà úåéäì ìçù áåè íåé àôåâm`y rnyne .ycwle licadl jixv Ð

aeh mei did `loiwleg eid `l Ðoi`xen`dxe`n oii :ecen `nlr ilek `l` ,elld

meid zyecw `ki`c `zyde .dlcademdixac lkl mrh ozil jixv jkitle ,ibilt Ð

yeciwdy xnele.libxy zenkn xcqd z` zepyl mxebä"ð÷é øîà áø:dil `xiaq Ð

`ticr meid zyecw.dlcadnzyecw dilr iedc ifgin `yixa lican ikc :inp i`

,ieynk meid) lld ziak yeciwl mcew oii jkitlezekxaxicz epi`ye xiczc (a,`p

xpdy zezay i`ven x`yk dlcade xp yeciwd xg`e .mcew xiczmcew.dlcadl

÷"äðé øîà ìàåîùå`nrh yxtnck ,yeciwl mcew dlcad dil `xiaq l`eny Ð

?dnec xacd dnl ,`ippg oa ryedi iaxc lyn :dinwl`viy jlnlqekxt`e,qpkp

zayd jlnd z` oielnz`xwl oi`vei jk xg`e ,licadl Ðqekxt`mei z`xwl Ð

:"mixac el`"a inlyexia zekxaa `icda dl xn` l`enyc dizln lre .eycwl aeh

lyn :l`eny mya `pipg iax xn`c .l`enyk `pipg iax iz`e ,w"dpi xn` `pipg iax

`vei jlnloehlyez` oiqipkn jk xg`e jlnd z` oieln ,qpkp,oehlydoii jkld

dlcadc oeikc ,dlcad jk xg`e ,xe`n jk xg`e dlgzyeciwl mcewlk dyri Ð

oipzep oi`y dne ,ycwi jk xg`e `nlrc zezay i`ven oick dlcad xcqoi`xen`d

minyal oniqepl yi aeh meia mb ixdy ,aeh meia minyad lr oikxan oi`y itl Ð
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רכה ezny ina cenr aw sc ± iyily wxtmigqt
åøîâ.ozcerq Ð'åë åéìò øîåà.dl xn`w iqei iax Ðïìùìùî.oefnd xg`l cr Ð

izy opixn` `nl`zekxa.oefnd zkxae dlcad cg` qek lrä"ð÷é áø øîàåÐ

yeciw dpin opirny mewn lkne .onf `kil iriayae opiwqr iriaya ,yxtnckdlcade

.cg` qek lrïîæ øîà÷ àìãî ïðéðùîåoi`e `ed ipr `nyc .opiwqr gqt ly iriaya Ð

.zg` qek `l` eläéì úéàã ïåùàø íåé àäåÐ

rax`n el ezgti `l l`xyiay ipr elit`c

.zeqekàéä àúìî àãç äìãáäå ùåãé÷Ð

dlcadae ,edpip zeqek zyecw meyn ediiexzc

zyecw xikfn `ed envroia licandc aeh mei

.jxan `w ycwl ycw
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:opiqxb ikdïåùàømeid yeciw eilr xne` ipyde ,wiqtdl Ð oefnd zkxa eilr xne`

'xl wiqtnc (mye a,w) lirl rnync `d xity iz` ef `qxible .zay zcerql jenq

la` .oefnd zkxa iptl ogly xewrl oilibx eidy itl ,yeciw mcew ogly zxiwra dcedi

oefnd zkxa qekn merhl leki epi`y `nrhe "meid yeciw eilr xne` oey`x" eqxbc mixtq

yeciw `laÐoiwiqtnc lirl dil `pn ,dyw

`de ?yeciw mcew ogly zxiwra dcedi iaxl

oiaeqn eidy oigxe`" :zekxac `ztqeza ipzwc

mr exwr meid odilr ycwe ziad lra lv`

qekd z` mdl ebfne exfg yxcnd zial dkiyg

oefnd zkxae "dcedi iax ixac ,yeciw eilr xne`

llk xikfn `lÐeyr dlgznc meyn epiid

oia wqtd zeyrl mz`ivi mcew oefnd zkxa

dxiwr eyr inp jkle ,zay zcerql leg zcerq

.yxcnd zialåäðéøîéðåcg` ediiexzl

zcerq` ediiexzc oeik ,jixt iqei 'xl Ð `qk

dcerq jdc (`,w) lirl ziyixtck ez`w zay

ediieexz xninl dil ded zay zcerql el dler

zkxac oeik ,jixt `l dcedi 'xl la` .`qk cg`

oi` ,d`ad dcerq lr yeciwe leg zcerq` oefnd

.cg` qek lr mdipy xnelïéàùizy mixne`

mrhn dtega oibdep yie Ð cg` qek lr zeyecw

oefnd zkxa qek lr zekxa ray xnel `ly df

ipyd lr oikxan oi`e xg` qek oi`ian `l`

zkxa qek lr jxia xaky oeik "otbd ixt `xea"

mleyn epiax j` .minrt jxal oekp oi` ik ,oefnd

zkxal inc `lc ,cg` qek lr lkd xne` did

,jenqa opixn`ck edpip ilin ixzc yeciwe oefnd

mxeb oefnd zkxac `id `zln `cg `kd la`

ebdp oi`eyipe oiqexi` zkxae ,oi`eyip zkxal

`nrhe ,zeqek izy lr xnelÐzkxa oikxan :(a,f) zeaezka xn`ck ,df `la df milibxc

iede mizpia daezk zexwl ebdpc cere ,mipzg ziaa mipzg zkxae oiqexi` ziaa oiqexi`d

.zeqek izy jixv jkle ,mipeekzn jkle ,wqtd

éáéúéî(a,`p zekxa) "mixac el`"c oizipznn jxtinl ivn ded Ð 'ek ezial qpkpd

jixt `l` 'ek "dlcade minyae oefne xp :xne` i`ny zia" :jenqa iziinc

'ek "cg` qek `l` el oi`" `ziixaa ipzwck ,ip`y el oi` :iiepyl irac meyn `ziixan

.zehiyta uxzl `veny mewnn zeywdl cenlzd jxceåçéðîdywd Ð oefnd xg`l

mcew melk merhiy mc`l xeq` :onwl opixn` `d ?dlcad mcew lk`i ji` :miqp 'x axd

) onwl xn`ck ,zeeh za inp xnin`e !licaiymei ceran lk`yk ixiin `kdc :uxize .(`,fw

.ith xingnc dcedi 'xl oky lke l`enyl dlcadl oiwiqtnc ab lr s`e .el dkiygy cr

xg`l egipn xn`wc `d .dcedi iaxc `ail`e i`ny ziak jenqa dl iwen `ziixa jde

oefndÐ:dywe .licai f` oefnd zkxaa ezcerq wiqtiyk xnelk `l` ,lek`l xzeny `l

'x axd ixen dywd cere !mei ceran lek`l ligzd `ly rnyn "ezial qpkpd" oeylc

miqp epiax yexitle "lican mrh dpin rny" `ziixa jd lr opixn` (a,dw) onwlc :l`igi

mei ceran lk`a ixiincÐmpga i`cec :xnel yi `l` !melk gikedl oi`Ðlek`l el oi`

cg` qek `l` el oi`yk la` ,dlcad mcewÐlr zeyrl ick ,dlcad mcew lek`l xzen

.oefnd zkxa qekdúéàãaeh meiac jzrc `wlqc :qxhpewa yxit Ð d"pwi ax xn`e dil

rax`n el ezgti `l :(a,hv lirl) opzck ,`aeh zeqek dil zi`c ,ixiin gqt ly oey`x

,f"dpwin jixtc jenqac :cere ,dizlinl cg lk ikixv zeqek rax` lk `dc :dywe .zeqek

lk lik`c" :cere .dil dedc dn lk dzye lik`e onf `ki`c ixiin bg ly ipinyac `nil

"dil dedc dnÐaeh meiac :yxtl d`xp jkl .zeqek` xikfdl el did `l dlik` oeyl

oikdl oilibx envr ipta lbx `edy inp bg ly ipinyae ,daxd oikn mc` `nzqn oey`x

,hegyl izxkn dn` ricedl gahd jixv dpya miwxt drax` :(`,bt oileg) opzck ,daxd

.bg ly oexg`d aeh mei aiygeáøepiax yxit ,minya xikfn oi`y dne Ð d"pwi xn`

dnyp `ki` inp aeh meiae ,dxizi dnyp ceai` meyn minya mrhc :xi`n oa l`eny

`kil aeh meiac d`xp jkl ?minya epiwz `l i`n` aeh mei i`vena ok m`c :dywe .dxizi

minya xikfn oi` `kde .dxizi dnypÐenk liren dizye dlik`e aeh mei zgnyc meyn

.xwire oekp mrhd dfe ,mipekp `l minrh yie .minyaä"ð÷é:xn`z m`e .`yixa oii Ð

oii dil xhtc xninl `kile ?mewn lka enk `yixa oii oefnd zkxaa inp epiwz `l i`n`

myl `a oefnd zkxac :xnel yie !izyinl xqzi` "jixape ad" xn`c oeikc ,dcerqd jezay

zezyl ezrce ecia qekd `zyde ,`nw `qk` jxiac ab lr s` `zkxac `qk` jxal jixve ,`izynn dizrc xwr oefnd zkxac (a,bw) onwl xn`ck ,eiptly dn lkl wiqtne dcerq xnb

elit` jk xg`mcew jxai m`y ,oefnd zkxa xg` oii` jxal epwiz jkl .wqtd ded ikdÐ.zipy jxal jxhvi
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åøîâ.ozcerq Ðúëøá åéìò øîåà ïåùàø ñåë

'åë ïåæîä`zeaxe ,dl xn`w iqei iax Ð`ed

ezcerq xenbi `l` cin ycwl jixv epi`y

m` ,edine .ycwi jk xg`e ,oefnd zkxa jxaie

oky lkc iqei iax dcen yciwe dtn qxt

`wec `l` ,ikd `niz `l i`c .ith xityc

,oefnd zkxa eilr jxan oey`x iqei iax xn`w

?o`nk xn`c l`eny ok m`).(`,w lirl

åäééåøú åäðéøîéìåãçààñëmeid yeciw Ð

iaxl eli`c ,jixt `w iqei iaxle .oefnd zkxae

oiwiqtnc oeik ,dcediogly zxiwr jixveÐ

.zeqek ipy jixvúåùåã÷ éðùoefnd zkxa Ð

.zevn izy xnelk ,meid yeciwk dyecw `xew

úåìéáç úåìéáç.ieynk dilr ifginc Ðêøáî
ïééä ìòxicz `edy itl ,dlgz Ðxicze

.mcewìòøåàîäìòåíéîùáäi`ny ziak Ð

"mixac el`" wxta zekxa zkqna dl opinwen

)` ,apzepey`xd el`y itl .seqal dlcade minya jk xg`e `yixa xe`n :xn`c ,(

.seqal dxne` jkitl ,dkex` dlcad zkxae zexvwïìùìùî,zlyly oeyl Ð

mxagnyzkxae dlcad ,cg` qek lr zekxa izy opixn` `nl` ,oefnd zkxa mr cgi

.oefnd[éðàù åì ïéà].opiwqr dil zi`ca op`e ,zeqek ipyl oii dil zilc Ðúáùä øçà
.zayd i`ven Ðä"ð÷é áø øîà÷å äéì úéàãoey`xd aeh meia :jzrc `wlq `w Ð

) lirl opzc ,daxd zeqek dil zi`c ,opiwqr zayd xg` zeidl lgy gqt ly:(a,hv

`l l`xyiay ipr elit`ezgtiyeciw `nl` ,d"pwi ax xn`e zeqek rax`n el

.xn` ivn cg` qek lr dlcadeçñô ìù éòéáùá àîìà æ"äð÷é áø øîà àìãî éðùîå
ïðé÷ñòdinwl axc dinrhe .cg` qek `l` el oi`e `ed ipr `nyc Ðepyxt`,enewna

.iia`ce `axc okeäéì úéàã ïåùàø áåè íåé àäåezgti `l l`xyiay ipr elit`c Ð

.zeqek rax`n elàéä àúìéî àãç äìãáäå àùåãé÷mini zyecw meyn ediiexz Ð

dlcadae ,edpip miaeh,aeh mei zyecw xikfn `ed dnvrlicand"c"ycwl ycw oia

.jxanúáùä øçà úåéäì ìçù áåè íåé àôåâm`y rnyne .ycwle licadl jixv Ð

aeh mei did `loiwleg eid `l Ðoi`xen`dxe`n oii :ecen `nlr ilek `l` ,elld

meid zyecw `ki`c `zyde .dlcademdixac lkl mrh ozil jixv jkitle ,ibilt Ð

yeciwdy xnele.libxy zenkn xcqd z` zepyl mxebä"ð÷é øîà áø:dil `xiaq Ð

`ticr meid zyecw.dlcadnzyecw dilr iedc ifgin `yixa lican ikc :inp i`

,ieynk meid) lld ziak yeciwl mcew oii jkitlezekxaxicz epi`ye xiczc (a,`p

xpdy zezay i`ven x`yk dlcade xp yeciwd xg`e .mcew xiczmcew.dlcadl

÷"äðé øîà ìàåîùå`nrh yxtnck ,yeciwl mcew dlcad dil `xiaq l`eny Ð

?dnec xacd dnl ,`ippg oa ryedi iaxc lyn :dinwl`viy jlnlqekxt`e,qpkp

zayd jlnd z` oielnz`xwl oi`vei jk xg`e ,licadl Ðqekxt`mei z`xwl Ð

:"mixac el`"a inlyexia zekxaa `icda dl xn` l`enyc dizln lre .eycwl aeh

lyn :l`eny mya `pipg iax xn`c .l`enyk `pipg iax iz`e ,w"dpi xn` `pipg iax

`vei jlnloehlyez` oiqipkn jk xg`e jlnd z` oieln ,qpkp,oehlydoii jkld

dlcadc oeikc ,dlcad jk xg`e ,xe`n jk xg`e dlgzyeciwl mcewlk dyri Ð

oipzep oi`y dne ,ycwi jk xg`e `nlrc zezay i`ven oick dlcad xcqoi`xen`d

minyal oniqepl yi aeh meia mb ixdy ,aeh meia minyad lr oikxan oi`y itl Ð

.zayk dxizi dnyp
äáøå

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

,ïBænä úkøa åéìò Cøáî ïBLàø ñBk ,eøîb̈§¦§¨¥¨¨¦§©©¨
eäðéøîéðå ?éànà .íBiä úMeã÷ åéìò øîBà éðMäå§©¥¦¥¨¨§©©©©§¥§¦§
áø øîà àðeä áø øîà !àñk àãçà eäééåøúì§©§©§©£¨¨¨¨©©¨¨©©
.ãçà ñBk ìò úBMeã÷ ézL íéøîBà ïéà :úLL¥¤¥§¦§¥§©¤¨
éôì :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?àîòè éàî©©§¨¨©©©§¨©¦§¨§¦
àäå ?àìå .úBìéáç úBìéáç úBöî ïéNBò ïéàL¤¥¦¦§£¦£¦§Ÿ§¨
ìò Cøáî úaL éàöBîa Búéáì ñðëpä :àéðz©§¨©¦§¨§¥§¨¥©¨§¨¥©
øîBà Ck øçàå ,íéîNaä ìòå ,øBànä ìòå ,ïéiä©©¦§©©¨§©©§¨¦§©©¨¥
ãçà ñBk àlà Bì ïéà íàå .ñBkä ìò äìcáä©§¨¨©©§¦¥¤¨¤¨

¯ìLîe ïBænä øçàì BçépîïìLïéà !åéøçàì ïlek ©¦§©©©¨§©§§¨¨§©£¨¥
,úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBé àäå .éðàL Bì¨¥§¨¤¨¦§©©©©¨

:áø øîàå ,déì úéàcä"ð÷éïîæ øîà àìcî :éøîà ! §¦¥§¨©©¨§¦¦§Ÿ¨©§©
¯äåäc éàî ìëc ,ïðé÷ñò çñt ìL éòéáMác ììkî¦§¨§©§¦¦¤¤©¨§¦©§¨©©£¨

úéàc ,ïBLàø áBè íBé àäå .déì úéìå ,déì ìéëà déì¥¨¥¥§¥¥§¨¦§¦
:àlà !?ä"ð÷é øîà àáøå ,ä"ðæ÷é :ééaà øîàå ,déì¥§¨©©©¥§¨¨¨©¤¨

Lecé÷å äìcáä¯ïBænä úkøa ;àéä àúléî àãç ©§¨¨§¦£¨¦§¨¦¦§©©¨
Lecé÷å¯úBéäì ìçL áBè íBé ,àôeb .eäðéð éléî éøz §¦§¥¦¥¦§¨¤¨¦§

,÷"äðé :øîà ìàeîLe ,ä"ð÷é :øîà áø úaMä øçà©©©©¨©¨©§¥¨©
äáøå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc migqt(iriax meil)

y xg` :x`ane iqei iax siqeneøîbipy jxanl mi`ian ,mzcerq ¨§
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,íBiä úMeã÷ åéìò øîBàdcerq lek`l jixv oi`eceakl ztqep ¥¨¨§©©
.[yeciwd xg` zay

:`xnbd zl`ey .iqei iax ixaca dpc `xnbdéànàdn iptn - ©©
oefnd zkxal cg` qek ,zeqek ipyl zekxad z` iqei iax wlgn

,yeciw zkxal cg` qekeàñk àãçà eäééåøúì eäðéøîéðå- §¥§¦§§©§©§©£¨¨¨
.cg` qek lr zekxad izy z` xn`iy

:`xnbd daiyn,úLL áø øîà àðeä áø øîàzkxa xnel oi` jkl ¨©©¨¨©©¥¤
y meyn ,cg` qek lr yeciwe oefnd,úBMeã÷ ézL íéøîBà ïéà¥§¦§¥§
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dúBöîk cgi zeceb`,úBìéáç úBìéáçjka d`xpy meyn ¦§£¦£¦

.eilr `ynk od zeevndy
:zyy ax zaeyz lr `xnbd dywnàìåizy mixne` oi` ike - §Ÿ

,cg` qek lr zeyecwàéðz àäå,`ziixaa epipy `lde -ñðëpä §¨©§¨©¦§¨
,úaL éàöBîa Búéáì,qekd lr licadl `aeïéiä ìò Cøáîdligz §¥§¨¥©¨§¨¥©©©¦

,edzey epi` oiicre ,'otbd ixt `xea' zkxaåjxan jk xg`ìò §©
øBànä,'y`d ixe`n `xea' zkxa xpd lr -åjxan jk xg`ìò ©¨§©

íéîNaä,'minya ipin `xea' zkxaøîBà Ck øçàåzkxa z` ©§¨¦§©©¨¥
d,ñBkä ìò äìcáä:`ziixad dtiqen .edzeyeàlà Bì ïéà íàå ©§¨¨©©§¦¥¤¨

ãçà ñBk`l` ,cin eilr jxai `l ,oii lyïBænä øçàì Bçépî- ¤¨©¦§©©©¨
,lk`iy ixg` cr qekd z` xi`ynìLîeïìLzlylyk xagn - §©§§¨

zekxad lk z`åéøçàì ïlekxne` ,xnelk ,oefnd zkxa ixg`l - ¨§©£¨
zekxa lk z` eilr xne` jk xg`e ,qekd lr oefnd zkxa
oefnd zkxa jxiay `vnp jk ici lre ,qekd z` dzeye dlcadd
qek `l` el oi` m`y ,`ziixaa x`eany ixd .qekd lr licade
`lye ,dlcade oefnd zkxa epiidc ,zeyecw izy eilr xne` cg`

.zyy ax ixack
:`xnbd zvxznBì ïéàcg` oii qek `l`éðàL,dfa oicd dpey - ¥©¦

el yi m` la` ,cg` qek lr zeyecw izy xnel leki df ote`ae
.cg` qek lr zeyecw izy xnel el oi` ,zeqek ipyl oii

:dywne `xnbd dkiynnúaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBé àäå- §¨¤¨¦§©©©©¨
lr yeciw mbe zayd lr dlcad mb xnel jixvy ,zay i`vena

gxkda gqt ly oey`x aeh meiae ,aeh meiddéì úéàcel yiy - §¦¥
,zeqek daxdáø øîàåxcqe ,cg` qek lr licane ycwny §¨©©
`ed zekxadä"ð÷éxy`k s`y ,x`ean .dlcad ,xp ,yeciw ,oii -

lr dywe ,cg` qek lr dlcade yeciw xne` zeqek ipy el yi

.zyy ax ixac
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -øîà àìcîjixvy ax ¨§¦¦§Ÿ¨©

zkxa s` jxalïîæ,epiigdy zkxa -ììkîdfn rnyn - §©¦§¨
,ïðé÷ñò çñt ìL éòéáLácmixne` oi`y icigid aeh meid `edy §¦§¦¦¤¤©¨§¦©

,ipr `edy xyt`e ,epiigdy zkxa eadéì äåäc éàî ìëclky - §¨©©£¨¥
gqtd inil oikdy miwyne milke`déì ìéëàinia mlk` -gqtd £¦¥

,el encwydéì úéìåel xzep `le ,zeqek ipyl oii el oi` zrke - §¥¥
.cg` qek lr dlcade yeciw xne` jkle ,cg` qekl oii `l`

:zeywdl `xnbd dkiynnc ïBLàø áBè íBé àäåi`cedéì úéà- §¨¦§¦¥
,ipr `ed elit`e ,zeqek ipyl oii el yiééaà øîàålg m`y §¨©©©¥

`ed zekxad xcqe ,cg` qek lr licane ycwn zay i`vena
ä"ðæ÷é,dlcad ,xp ,onf ,yeciw ,oii -,øîà àáøå`ed zekxad xcq §¨¨¨©
æ"äð÷émi`xen`d exikfdy oeike .onf ,dlcad ,xp ,yeciw ,oii -

x`eane ,oey`x aeh meia miwqery gxkda ,onfd zkxa z`
s` ,cg` qek lr dlcade yeciw ,zeyecw izy xne`y ,mdixaca

.zyy ax ixac lr `iyewd zxfege ,zeqek ipy el yiy
:`xnbd zvxznàlàxne` zeqek ipyl oii el yiyk s` zn`a ¤¨

y meyn ,cg` qek lr dlcade yeciwàúléî àãç Lecé÷å äìcáä©§¨¨§¦£¨¦§¨
àéämdipyy meyn ,zeyecw izy miaygp mpi`e ,md cg` xac - ¦

z` xikfn dlcada s`y ,miaeh mini zyecw meyn mixn`p
el yi m` s` cg` qek lr mdipy mxne` jkle ,aeh mei zyecw

la` ,zeqek ipyeäðéð éléî éøz Lecé÷å ïBænä úkøamixac ipy - ¦§©©¨§¦§¥¦¥¦§
`l` ,cg` qek lr mdipy z` xnel oi`y zyy ax xn` jkle ,md

.envr ipta qek lr cg` lk xnel yi
meia dlcade yeciw xcq iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zay i`vena lgy aehàôeblirl d`aedy `xninl aeyp - ¨
.dze` x`apeúaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBé,zay i`vena - ¤¨¦§©©©©¨

z`va qekd lr licadle ,ezqipka aeh mei z` ycwl dzr jixve
,zekxad xcqa mi`xen` ewlgp .zaydä"ð÷é øîà áø,oii - ©¨©

,'otbd ixt `xea' oiid lr jxai dligz ,epiidc .dlcad ,xp ,yeciw
xg`le ,dlcadde yeciwd zekxal zncew mlerl oiid zkxa oky
yeciw zkxay `id ax zrcy itl ,ezqipka aeh mei z` ycwi okn
ixe`n `xea' xpd lr jxai jk xg`e ,dlcad zkxal zncew
zkxay zezay i`ven x`ya enk ,'licand' zkxa xn`ie ,'y`d

.dlcadd zkxal zncew xpd
÷"äðé øîà ìàeîLexaeq `ed oky .yeciw ,dlcad ,xp ,oii - §¥¨©

z` dligz mixne` ok lre ,yeciw zkxal zncew dlcad zkxay
xg`le ,[licand zkxae ,xp ,oii] zay i`ven lkay dlcadd xcq

.yeciwd zkxa z` mitiqen okn
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אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק כ"ט אדר, תשכ"ד

ברוקלין.

 נשי חב"ד אשר בכפר חב"ד מיסודו ובהנהלתו של כ"ק

מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי הפ"ש ע"י הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמחה שי' גאראדעצקי,

כן מסר הנר שעוה להדלקה ביום ההילולא של כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( אביו של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

המשך בעמוד טכפ
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÷"ðäé ,øîà äaøåxaeq `edy itl .'yeciw' ,'xp' ,'dlcad' ,'oii' - §©¨¨©
j` ,yeciwd zkxal dlcadd zkxa z` micwdl yiy ,l`enyk
od zexzeq oky ,eicgi oze` jenql ie`x oi`y xaeq `ed jci`n
oiid zkxae .'y`d ixe`n' zkxa z` mdipia raw ok lre ,efl ef

.'xicz' `edy meyn ezrcl dpey`x
ä"éð÷ ,øîà éåìåxaeq `ed oky .'dlcad' ,'oii' ,'xp' ,'yeciw' - §¥¦¨©

,oiid zkxa iabl eilr wlgp j` ,dlcadl mcew yeciwy ,axk
d`xp oi` ok `l m`y ,dlcadd zkxal dze` jenql yiy xaeqe

.oiid lr licany xacd
ä"ðé÷ ,éøîà ïðaøå,axk mixaeqe .'dlcad' ,'xp' ,'oii' ,'yeciw' - §©¨¨¨§¦

zkxal oiid zkxa z` jenql yiy ,ielke ,dlcadl mcew yeciwy
zkxal xpd zkxa z` micwdl yiy mixaeq mdy `l` ,dlcadd
zkxa z` dligz eraw jkitle ,zay i`ven lka enk ,dlcadd

.dlcade xp ,oii ,libxd dlcad xcq dixg`le ,yeciwd
ä"é÷ð ,øîà àðáøc déøa øî,enrhe .'dlcad' ,'oii' ,'yeciw' ,'xp' - ©§¥§©§¨¨©

zkxa z` jenql jixv oke ,axk ,dlcadl yeciw micwdl yiy
xpd zkxa z` micwdl yiy xaeq `ed j` ,ielk ,dlcadl oiid

.dligz epnn dpdp `edy itl ,zekxad lkl
÷"äéð ,òLBäé éaøc déîMî øîà àzøî,'dlcad' ,'oii' ,'xp' - ©§¨¨©¦§¥§©¦§ª©

mdl mcew oiide ,l`enyk ,yeciwl zncew dlcady .'yeciw'
.'xicz' `edy

deáà déì çìL[eia`-]úBìcáä øãñ ,eðéaø eðãnìé ,éaøì ìàeîLc ¨©¥£©¦§¥§©¦§©§¥©¥¥¤©§¨
Càéä.zay i`vena lgy aeh meia milican cvik -déì çìL,iax ¥¨¨©¥

íeMî øîàL ,åéáà íeMî øîàL ,éñBé éaø øa ìàòîLé éaø øîà Ck̈¨©©¦¦§¨¥©©¦¥¤¨©¦¨¦¤¨©¦
÷"éäð ,äéððç ïa òLBäé éaø`ed oky .'yeciw' ,'oii' ,'dlcad' ,'xp' - ©¦§ª©¤£©§¨

zkxa z` reawl yiy `id ezrce ,yeciwl zncew dlcady xaeq
zkxa la` ,mdipy lr owzp `ede xg`n yeciwl dlcad oia oiid

.qek `la s` dxne`l ozip xpd
zncew dlcad zkxay mixaeqd mrh z` zx`an `xnbd

:yeciwd zkxalìLî ,àðéðç éaø øîàeixac mileyn -éaøc ¨©©¦£¦¨¨¨§©¦
a òLBäé,äéððç ï.yeciwl zncew dlcady xaeqdàöBiL Cìîìon §ª©¤£©§¨§¤¤¤¥

,xirdedry dze`añBkøtà[xy-]ñðëðxird ipa if` ,xirl ¦©§¦§¨
ïéåeìîdligzCk øçàå ,Cìnä úàmdúàø÷ì íéàöBédñBkøtà §©¦¤©¤¤§©©¨§¦¦§©¦©§

zkxaa dklnd zay z` dligz mieln l`xyi jk .eipt lawl
.yeciwd zkxaa aeh meid z` milawn okn xg`le ,dlcad

:'onf' zkxa mitiqenyk ax zhiyl oicd `di dn zx`an `xnbd
dìò éåä éàîax zhiyl oicd `di dn ,xnelk ,dilr `di dn - ©¨¥£¨

,['epiigdy'] 'onf' zkxa z` mb mitiqeny ote`a ,'d"pwi' xaeqd
.dze` siqedl yi okid

:df oipra mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianä"ðæ÷é ,øîà ééaà- ©©¥¨©
ycwl ligzne xg`ny ,enrhe .'dlcad' ,'xp' ,'onf' ,'yeciw' ,'oii'
xg` 'onf'd zkxae ,eteq cr yeciwd oipr lk z` xenbl el yi
zkxal znxebd `id meid zyecw ixdy ,zkynp `id yeciwd

.ef dkxa xnel znxeb dpi` dlcadd la` ,'onf'd
øîà àáøåæ"äð÷é ,,enrhe .'onf' ,'dlcad' ,'xp' ,'yeciw' ,'oii' - §¨¨¨©

yi jk ,seqal 'onf'd zkxa z` mixne` mzq yeciway myky
.dlcadde xpd zekxa xg` ,zekxad lk seqa o`k s` dxne`l

:`xnbd dwiqnàúëìéäådklde -kixac.àáø §¦§§¨§¨¨
i`ven lkay dlcad zekxa xcq oipra dyrn d`ian `xnbd

:zayòì÷éà äãeäé øa àðeä áø[oncfp-]éáì[zial-]àáøi`vena ©¨©§¨¦§©§¥¨¨
,zayeäéén÷ì eúééàmdiptl e`iad -øBàî[xp-]íéîNáe ©§§©©§¨§¨¦

.dlcadléøaàLéøa íéîNaà àáø Cminyad lr `ax jxia - §¦¨¨©§¨¦§¥¨
,dligzøBànà øãäå.xpd lr jxia jk xg`e -déì øîà`ped ax ©£©©¨¨©¥

,dlcadd z` xnby xg`l ,`axl dcedi xaàäå[ixde-]úéa ïéa §¨¥¥
ìléä úéa ïéáe éànLd lr mikxany mixaeqàLéøa øBàî- ©©¥¥¦¥¨§¥¨

,dligzíéîNaà øãäå,minyad lr mikxan okn xg`l wxe - ©£©©§¨¦
inyad zkxa z` zncwd recne.xpd zkxal m

:`xnbd zxxanàéä éàîezia ly mdixac z` epivn okide - ©¦
:`xnbd zx`an .lld ziae i`nyïðúczkqna epipy jky - ¦§©

zekxa(:`p)mb jixv `ede ,zg` oii qek `l` el oi`y mc` iabl ,
ziae i`ny zia ewlgpy ,oefnd zkxa dilr jxal mbe da licadl

.zekxad xcq z` xn`i cvik lld,íéøîBà éànL úéaxcq ¥©©§¦
,`ed jk zekxade ,øðd zkxaìléä úéáe .äìcáäå ,íéîNa ,ïBæî ¥¨§¨¦§©§¨¨¥¦¥

,íéøîBà,dfd xcqk jxaie ,íéîNáe ,øðd zkxa.äìcáäå ,ïBæî §¦¥§¨¦¨§©§¨¨
micen lld zia oiae i`ny zia oiay ,dpynd ixacn x`azne
zkxa iabl `l` ewlgp `le ,minyad zkxal zncew xpd zkxay
xa `ped ax dnz jkitle ,`l e` minyal `id zncew m` ,oefnd

.xpd zkxal minyad zkxa z` micwdy ,`ax lr dcedi
:ef `iyewl `ax zaeyz z` d`ian `xnbddéøúa àáø éðòdpr - £¦¨¨©§¥

,dcedi xa `ped ax ixac xg` `axøîàådpyn ,jk elBædz`y §¨©
dpeyøéàî éaø éøáci`ny zia zwelgn z` dpy jky ,`idziae ¦§¥©¦¥¦
.lld,øîBà äãeäé éaø ìáàyìò ìléä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì £¨©¦§¨¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©

älçza àeäL ïBænä,dligza eilr mikxany -àéäL äìcáä ìòå ©¨¤©§¦¨§©©§¨¨¤¦
óBqa,zekxad lke÷ìçð äî ìò,lld ziae i`ny ziaìòzkxa §©¨¤§§©

ìòå øBànäzkxa,íéîNaäy,íéøîBà éànL úéalr dligz jxan ©¨§©©§¨¦¥©©§¦
dCk øçàå øBàîd lr,íéøîBà ìléä úéáe ,íéîNadligz jxan ¨§©©¨§¨¦¥¦¥§¦

d lrCk øçàå íéîNad lrøîàå .øBàîjk lríòä eâäð ,ïðçBé éaø §¨¦§©©¨¨§¨©©¦¨¨¨£¨¨
dkldlkzrcàaélàå ,ìléä úéá[ezhiy itke-],äãeäé éaøc §¥¦¥§©¦¨§©¦§¨

,`vnpe .dlcade xp ,minya ,oefn ,dfd xcqk mikxany ,epiidc
.xpd zkxal minyad zkxa z` micwdl yiy

zxaere ,`ax zial oncfpy `xen`a sqep dyrn d`ian `xnbd
:oefnd zkxa ly oii qek lr dpey`x dkxa oipra oecløa á÷òé áø©©£Ÿ©

òì÷éà àaà[oncfp-]éáì[ly ezial-]àáø.zayd meiadéæç- ©¨¦§©§¥¨¨©§¥
,`axl awri ax ed`xéøácCzkxa jxiay -'ïôbä éøt àøBa' ¦§¦¥§¦©¨¤

àn÷ àñkà,dzyy oii ly oey`x qek lr -edcerqd meiq xg`l ©¨¨©¨
oefnd zkxaeéøa øãäC'otbd ixt `xea' jxiae `ax xfg -àñkà £©§¦©¨¨

àúëøác,oefnd zkxa dilr jxiay oiid qek lr -ézLéàådzye - §¦§¨¨§¦§¥
.qekd dze`ldéì øîà,`axl awri axéàä élek Cì änìrecn - ¨©¥¨¨¨¥©

,minrt dnk 'otbd ixt `xea' jxal ,df lkl dz` jixvéøa àäC ¨§¦
àðîéæ àãç øî ïìzxhet ef dkxae ,zg` mrt zkxa xak ixd - ¨©£¨¦§¨

.oefnd zkxa ly oiid qek z` s`
déì øîà,awri axl `axïðéãáò éëä àúeìb Léø éa ïðéåä ék- ¨©¥¦£¦©¥¥¨¨¨¦©§¦©

ixt `xea' epkxay ,epiyr jk dlebd y`x ly eziaa epiidyk
.epiptl dybedy oii ly qek lk lr 'otbd

déì øîàawri ax,`axl[ïðéãáò] (ãéáò) éëäc àúeìb Léø éa çpéz ¨©¥¦©¥¥¨¨§¨¦©§¦©
,dlebd y`x ziaa ok miyer epiidy xacd ayein -éúééî ÷ôñc§¨¥©§¥

ïì éúééî àì ÷ôñ ïìdrya ,dligzn epiid miwteqny itl - ¨¨¥Ÿ©§¥¨
,ztqep qek okn xg`l epl e`iai m` ,oii ly zg` qek epl e`iady
xehtl epeekzp `l dpey`xd qekd lr epkxa xy`k jkitle
qek lk lr jxale xefgl epkxved ok lre ,zxg` qek ef dkxaa

la` .[qekeàëä,o`k -déåléò ïzòãå ïn÷ àñk çpî àäixd - ¨¨¨©©¨¨©¨§©§¨¦¨¥
lr zkxayk dligzn xaky ,dilr epzrce epiptl qekd zgpen
zkxa ly qek dcerqd xg`l dzyzy ziid rcei dpey`xd qekd
zkxved recn ok m`e ,dpey`xd dkxaa dxhetl zpeekzpe ,oefnd

.'otbd ixt `xea' dilr jxale aeyl
.xg` mrh awri axl `ax aiyd ef `iyew zngnedéì øîà,`ax ¨©¥

éãáò àðàdfa izbdp ip` -.áøc éãéîìúk,did dyrn okyáøc £¨©§¦§©§¦¥§©§©
àúceòña éáúé eåä áøc éãéîìz ìàððç áøå àðBøaeid miayei - §¨§©£©§¥©§¦¥§©£¨§¦¦§§¨
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רכז
ezny in` cenr bw sc ± iyily wxtmigqt
.w"idp dippg oa ryedi iax meyn xn`y opiqxb ikd.'åë òùåäé éáøã ìùî ïðéñøâ éëä

àáøë àúëìäå`yecwc Ð`yixa lican ikc .`zlca` xcdezyecw dilr ifgin Ð

.ie`ynk zayäìãáäå íéîùá ïåæîå øð.zg` qek `l` el oi`c `kid Ðàåäù ïåæîä ìò
äìçúáezcerq xnbc oeik Ðoi`e ,`yixa aiigi` `edda Ðlr mixiarnzevnd.àñëà

àî÷Ðligznyklr zezyloefnddlgzay.

øãäåêéøázkxac `qk` "otbd ixt `xea" Ð

,dcerqe dcerq lka oiyer ep`y enk oefnd

`l .zay i`vena e`lc opiwqr zecerq x`yae

i` ezirci iedewyn,`l i` `nw `qk xza ekl

ezira ikd meynexcdinl.ikexae
éà÷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

äáømeyn ,`qxibd jtdn xi`n oa l`eny epiax Ð d"ipw xn` iele w"pdi xn`

mze` lk hwp `xnbc ,df meyn jtdl jixv oi`e .eid mixag iele l`enye axc

jk xg`e .w"pdi w"dpi d"pwi ,dlgz oii mixne`yÐd"ipw ,`yixa yeciw mixne`y mze`

jk xg`e ,d"piwÐl`eny epiax yexitk rnyn inlyexia ,edine .w"dip d"iwp dlgz xp

.xi`n oa

ä"éð÷dvexc :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð

ztd lr oiycwnc meyn dlcadl oii jenql

epiax yxity dn itle .ztd lr oilican oi`e

oi`c ("ycwn" ligznd xeaica a,ew) onwl mz

oii wigxn did m`y :yxtl yi ,ztd lr oiycwn

yeciw liaya `l` `a epi`y exn`i ,dlcad on

.aeh mei ceakl `edy

àúëìäåoi`xen` [jpi`] meyn Ð `axk

meyn `le `axk weqtl jixhv`

`xnb ileka (`,br `nw `aa) ol `niiwc ,iia`

.m"bw l"rin xa iia` iabl `axk

øîàåÐ lld ziak mrd ebdp opgei iax
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izyinl xeq` "jixaipe ad" xn`c oeike .eply bdpnkxg`l cr:cere .oefnd zkxa

ixacn oyigkdl axc icinlz lr zeywdl ,axc dizlinn `zriiq iy` ax iziin `wcn

"`id `le" :`xnb xcdn `we ,oax ax.iy` axk `zklid zilc llkn Ðä"ð÷é áø øîàå
`ede .dlcad` cge ,yeciw` cg ,ipnif ixz "otbd ixt `xea" zkxa ikexal ira `le Ð

xn` ikd :edl xn`c `aq `aii axl `iywe .oefnd zkxae ,meid yeciwc iqk ixzl oicd

ok m`c ,izyinl ekl xeq` jixaipe ad ax.axc` axc `iyw Ðàëä`l d"pwi iab Ð

edlek :opiqxb `lc il d`xpe .zezyl ezrc lke dzy `l oiicry ,`izyinn dizrc xwr

meyn ,dti enrh yxit xaky `ed jxevl `ly oeyl ieaixy ,edpip `zkix` `zkxa `cg

.zezyl ezrc lke dzy `l oiicry `izyinn ezrc xwr `lcéìåãáàì àáø àèî éë
zay zcerqa `caer `edde ,`ax ial rlwi` `a` xa awri axc `d` ,i`w lirl Ð

zkxa jxal `ax ligz` zay i`venl rnync `kdc `zlin `d meyn lirl `pniwe`

zil iy` axe `axc dil zi` `xhef xne xnin`c ,`caer `dl izii` `xxb ab`e ,dlcad

izii` ,`ax ial rlwi` dcedi xa `ped axc `nw `caer `edd` iyextl `kile .dil

mw ileca`l `hn ik xninl jiiy `lc ,minyae xe`n jixae `zlca`c `qk ediinwl

axc `d ,cere .xe`n`e minya` xak jxiae lican didy epxn` xak ixde 'eke dirny

.mizpia wiqtn i`n` `a` xa awriäéòîù í÷.`bxya dwea` wilc` `axc Ðøîà
äéì.`bxy `ki` `d ,i`d ilek ciarc xnl dil dnl ,licady xg`l :`axl `a` xa awri iax Ðäéùôðã äéúòãå`ax dil xn`wc `de .eiziev `l xy` ,envrn Ð,opiqxb `l Ð

:opiqxb ikd .`a` xa awri axl xcdn `wc `ed envr `ax `dc'åë åúìãáä àéä åæ êùåçì øåà ïéá ìåçì ùãå÷ ïéá ìéãáîä.xzei xne` did `le Ðòáù ìò.dinwl opiyxtn Ð
àäå
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ïì áä :déì eøîà .àáñ àáéé áø eäééìò éà÷̈¥£©§©¥¨¨¨£©¥©¨
éøáéðåøîà .ézLéðå ïì áä :déì eøîà óBñì .C §¦¨¥§£©¥©¨§¦§¥£©

éøáéðå ïì áä eúéøîàc ïåék :áø øîà éëä ,eäìC §¨¦£©©¥¨§¨§¦©¨§¦¨¥
eúéçñàc ?àîòè éàî .ézLéîì eëì àøqzéà¦©§¨§§¦§¥©©§¨§©§¦
éáúé eåä éLà áøå àøèeæ øîe øîéîà .eëééúòc©£©§¨¥¨¨§¨§©©¦¨¨§¦
øîéîà .àáøc déøa àçà áø eäééìò éà÷å ,äceòqa©§¨§¨¥£©§©©¨§¥§¨¨¨¥¨

éøaéøa àøèeæ øîe ,àñëå àñk ìk ìò Càñkà C ¨¥©¨¨¨§¨¨¨§¨¨¥©¨¨
éøa éLà áø ,àøúa àñkàå àn÷eúå àn÷ àñkà C ©¨§©¨¨©§¨©©¦¨¥©¨¨©¨§

éøa àìïàîk ïðà :àáø øa àçà áø eäì øîà .C ¨¨¥£©§©©¨©¨¨£©§©
:øîà àøèeæ øî ,àðà Cìîð :øîà øîéîà ?ãéáòð©£¥¨¥¨£©¦§¨£¨¨§¨£©
úéì :øîà éLà áøå .áøc éãéîìúk éãáòc àðà£¨©£©¦§©§¦¥§©§©©¦£©¥
úBéäì ìçL áBè íBé àäc ,áøc éãéîìúk àúëìéä¦§§¨§©§¦¥§©§¨¤¨¦§

øçàíúä ,àéä àìå .ä"ð÷é :áø øîàå ,úaMä¯ø÷ò ©©©©¨§¨©©§Ÿ¦¨¨¨©
àëä ,àézLnî dézòc¯.àézLnî dézòc ø÷ò àìék ©§¥¦¦§§¨¨¨Ÿ¨©©§¥¦¦§§¨¦

.àâøMî ä÷eáà ÷éìãàå déònL í÷ éìBcáàì àèî§¨§©§¥¨©¨¥§©§¦£¨¦§¨¨
!àâøL àçðî àä ?éàä élek Cì änì :déì øîà£©¥¨¨¨¥©¨©§¨§¨¨
øîà .ãéáò à÷ déLôðc déúòcî àònL :déì øîà£©¥©¨¨¦©£¥§©§¥¨¨¥£©
.ãéáò äåä àì øîc dépéî déì òéîL àì éà :déì¥¦¨§¦©¥¦¥§¨¨£¨¨¥
äìcáäì ä÷eáà :øî déì øáñ àì :déì øîà£©¥¨¨©¥¨£¨§©§¨¨
LãB÷ ïéa ìécánä" :øîàå çút ?øçáenä ïî äåöî¦§¨¦©§¨¨©§¨©©©§¦¥¤
íBé ïéa ,íénòì ìàøNé ïéa ,CLçì øBà ïéa ,ìBçì§¥§¤¥¦§¨¥¨©¦¥

ì éòéáMäCì änì :déì øîà ."äNònä éîé úLL ©§¦¦§¥¤§¥©©£¤£©¥¨¨¨
ìécánä" :áø øîà äãeäé áø øîàäå ?éàä élek¥©§¨¨©©§¨¨©©©©§¦
äãeäé éaø ìL Búìcáä àéä Bæ "ìBçì LãB÷ ïéa¥¤§¦©§¨¨¤©¦§¨
øîàc ,éì àøéáñ àäk àðà :déì øîà !àéNpä©¨¦£©¥£¨§¨§¦¨¦§¨©
úBçôé àì úçBtä :àéòLBà éaø øîà ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨©¥Ÿ¦§

ìMîéñBnäå LéñBé àì ó:déì øîà .òáL ìò ó ¦¨§©¦Ÿ¦©¤©£©¥
àäå
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc migqt(iying meil)

eäééìò éà÷mynyl mdilr cnr -déì eøîà .àáñ àáéé áøax ¨¥£©§©¥¨¨¨¨§¥
,`aq `aii axl l`ppg axe `pexaéøáéðå ïì áäCoii qek epl befn - ©¨§¦§¦

.oefnd zkxa dilr jxapeóBqìexfg seqal -jxal mzpeekn mda ©
e ,oefnd zkxa dzrdéì eøîà`aq `aii axlézLéðå ïì áäbefn - ¨§¥©¨§¦§¥

.dzype oii qek epleäì øîà,`aq `aii axéëä[jk-]ïåék ,áø øîà ¨©§¨¦¨©©¥¨
éøáéðå ïì áä eúéøîàcC,'jxape oii epl befn' mzxn`e xg`n - §©§¦©¨§¦§¦
ézLéîì eëì àøñzéàcr ,diizyd dzrn mkilr dxq`p - ¦©§¨§§¦§¥

.oefnd zkxa dligz ekxazyàîòè éàîly enrh `ed dne - ©©£¨
meyn ,xaceëéézòc eúéçñàcjxal mkzrc mzzpy dryn - §©§¦©§©§

.cer zezyle lek`ln mkzrc mzgqd oefnd zkxa
,dcerqdn zrcd z` dgiqn oefnd zkxay ,df dyrnn x`azn
mrhne ,zezyl e` lek`l dvex m` dixg`l jxale xefgl jixve
s` ,oefnd zkxa xg` 'otbd ixt `xea' jxale aeyl `ax bdp df

.[dzyy oiid lr okl mcewn jxia xaky
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéMà áøå àøèeæ øîe øîénà©¥©©§¨§©©¦

äceòña éáúé eåä,legd zenia ,dcerqa eid miayei -eäééìò éà÷å £¨§¦¦§¨§¨¥£©§
mynyl mdilr cnre -déøa àçà áø[epa-].àáøcewlgpe ©£¨§¥§¨¨

.ezyy oiid zeqek lr dkxad iabl mzbdpda el` mi`xen`
éøa ,øîénààñëå àñk ìk ìò Cmrt lka 'otbd ixt `xea' jxia - ©¥©§¦©¨¨¨§¨¨

,dcerqd rvn`a elit` ,oii dzyyéøa ,àøèeæ øîeàn÷ àñkà C ©§¨§¦©¨¨©¨
àøúa àñkàå,epiidc ,dpexg`de dpey`xd qekd lr wx jxia - §©¨¨©§¨

,oefnd zkxa xg`ly eféøa ,éMà áøéøa àì eúå àn÷ àñkà CC- ©©¦§¦©¨¨©¨§Ÿ§¦
.llk jxia `l aeye ,cala dpey`xd qekd lr jxia

eäì øîà[mdl-]ãéáòð ïàîk ïðà ,àáø øa àçà áøzhiyk ep` - ¨©§©£¨©¨¨£©§©©£¦
.xg` ote`a bdep mkn cg` lky xg`n ,dyrp in

cg` lk el x`ia ,dkldd `id cvik mdn l`yy oeikne
:ezbdpd mrh z` mi`xen`dn,øîà øîénàip`y xacd mrh ©¥©¨©

dzey ip`y mrt lkay itl ,qek lk lr jxanàðà Cìîð- ¦§¨£¨
zg` qek izizyyk dligzn ,xnelk .zezyl izrca ip` uriizn
izvriizpe ,ia izxfg okn xg`le ,cer zezyln izrc izgqd
aeye ,dilr izkxae izxfg ok lre ,ztqep zg` qek zezyl iaila
jkle ,zezyle aeyl izklnpe izxfge ,cer zezyln izrc izgqd

.qek lk lr jxal izkxved
éãáòc àðà ,øîà àøèeæ øîdpey`xd qekd lr izkxay ip` - ©§¨¨©£¨§©§¦

izbdp ,dpexg`dekzrc,áøc éãéîìzjixvy izcnl mzbdpdny §©§¦¥§©
dligzn izkxa xaky s` ,oefnd zkxa ly qek lr jxale xefgl

.oefnd jezay oiid lr
,øîà éMà áøå,cala dpey`x qek lr jxal izbdpy xacd mrh §©©¦¨©

ly mzhiyk oefnd zkxa xg`y oiid lr jxal izxfg `le
x icinlzc xaeq ip`y itl ,aàúëìéä úéìdkld oi`y -éãéîìúk ¥¦§§¨§©§¦¥

,áøczkxa jxandy xaeq `ed `l` ,mlern df oic ax xn` `le §©
,`id jkl di`xde .zezyln ezrc giqn epi` oefndàäcixdy - §¨

mi`xen` zwelgn epivn(:aw lirl)yeciwa zekxad xcq iabl
ly dlcadeøîàå ,úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBédfa,áøxcqy ¤¨¦§©©©©¨§¨©©

`ed zekxadä"ð÷éjxany ,epiidc .'dlcad' ,'xp' ,'yeciw' ,'oii' -
ode yeciwl od dliren ef dkxae ,'otbd ixt `xea' dligza

yie .minrt izy 'otbd ixt `xea' jxal jixv oi`e ,dlcadl
oia zwqtn dpi` yeciwd zkxay ax xaeqy myky ,myn cenll
dpi` oefnd zkxa jk ,dlcad zkxal 'otbd ixt `xea' zkxa
ixt `xea' jxand ok lre ,okl mcewn jxiay zekxad z` zwqtn

.oefnd zkxa xg` jxale aeyl jixv epi` dcerqd jeza 'otbd
:iy` ax ixac z` dgec `xnbdàéä àìådf mipicd zencl oi` - §Ÿ¦

c meyn ,dflíúä,'jixape ol ad' iab ,my -àézLnî dézòc ø÷ò ¨¨¨©©§¥¦¦§§¨
aeyl jixv `ed jkitle ,cer zezyln ezrc z` xne`d xwr -

la` ,oefnd zkxa xg` 'otbd ixt `xea' jxaleàëäiabl ,o`k - ¨¨
,zay i`vena lgy aeh meiàézLnî dézòc ø÷ò àìxwr `l - Ÿ¨©©§¥¦¦§§¨

zezyl ezrce ,dzy `l oiicr ixdy ,zezyln ezrc z` ycwnd
izy 'otbd ixt `xea' jxal jixv epi` ok lre ,zekxad lk meiqa

.minrt
`a` xa awri ax ly dyrnl day `xnbd(`"r lirl)oncfpy ,

:dlcad oipra oecl zxfege ,`ax ly ezial zayaàèî ék¦§¨
éìecáàì,dlcadd onf ribde zayd d`vi xy`k -déònL í÷- §©§¥¨©¨¥

,`ax ly eyny mwàâøMî ä÷eáà ÷éìãàåxpn dwea` wilcde - §©§¦£¨¦§¨¨
.'y`d ixe`n `xea' zkxa jxevl ,my cnry

déì øîà,dlcadd xnb xg`l ,`axl awri axéàä élek Cì änì ¨©¥¨¨¨¥©
,xpd on dwea` wilcdl ,df lkl dz` jixv recn -àçpî àä̈©§¨

àâøL`xea' zkxa eilr jxal dz` lekie ,jiptl xpd gpen ixd - §¨¨
.'y`d ixe`n

déì øîà,awri axl `axãéáò à÷ déLôðc dézòcî àònL- ¨©¥©¨¨¦©§¥§©§¥¨¨¦
.z`f zeyrl eiziev `le ,ok dyr envr zrcn ynyd

déì øîà,`axl awri axãéáò äåä àì ,øîc dépéî déì òéîL àì éà ¨©¥¦Ÿ§¦©¥¦¥§©Ÿ£¨¨¦
`l ,dwea` lr jxal devn yiy jnn ynyd rnyy `l m` -

.ezrcn ok dyer did
déì øîà,awri axl `axøî déì øáñ àìxaeq dz` oi` ike - ¨©¥Ÿ¨©¥©

zwlcdyì ä÷eáàjxeväìcáä`id.øçáenä ïî äåöî £¨§©§¨¨¦§¨¦©§¨
,dlcadd xcqa `ax ly ezbdpd z` x`al dkiynn `xnbd

:`a` xa awri ax mr dyrn eze`açút,dlcadd zkxaa `ax ¨©
øîàå,mlerd jln epidl` 'd dz` jexa',ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä §¨©©©§¦¥¤§

ì éòéáMä íBé ïéa ,íénòì ìàøNé ïéa ,CLçì øBà ïéaéîé úLL ¥§Ÿ¤¥¦§¨¥¨©¦¥©§¦¦§¥¤§¥
,äNònä.'legl ycew oia licand 'd dz` jexa ©©£¤
déì øîà,dlcadd xnb xg`l `axl awri axéàä élek Cì änì ¨©¥¨¨¨¥©

ly mipipr drax` ef dkxaa xnel ,df lkl dz` jixv recn -
,'dlcad'øîàäå[xn` ixde-]øîà äãeäé áø[mya-]ìécánä' ,áø §¨¨©©§¨¨©©©©§¦

,àéNpä äãeäé éaø ìL Búìcáä àéä Bæ 'ìBçì LãB÷ ïéadid `le ¥¤§¦©§¨¨¤©¦§¨©¨¦
.jkn xzei xne`

déì øîà,awri axl `axéì àøéáñ àäk àðàdhiyk xaeq ip` - ¨©¥£¨§¨§¦¨¦
,efúçBtä ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîàcxnel hrnnd - §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨©¥

,dlcadd zkxaa 'dlcad' ipiprìMî úBçôé àìL,'zelcad' Ÿ¦§¦¨Ÿ
éñBnäåó,'zelcad'a daxnd -éñBé àìòáL ìò ó.'zelcad' §©¦Ÿ¦©¤©

wx xnel ic oi`y zxaeqe ,`iypd dcedi iax lr zwleg ef dhiye
.'legl ycew oia licand'

déì øîà,`axl awri ax ¨©¥
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ויהי רצון אשר יאיר ה' מזלן, מזל כל אחת ואחת מהן ושל כל אחד ואחת מבני ביתן שי' וכולן 

יחד, בנר מצוה ותורה אור, חיים ע"פ התורה ומצותי', וגם חיים של אור כפשוטן, בריאות הגוף שמחה 

וטוב לבב.

ובנקודה הפנימית, לקבל רוב נחת אמיתי, הוא נחת יהודי מסורתי חסידותי מכל ילידיהם שיחיו.

ניסן הוא חדש הגאולה, גאולת כל אחד ואחת בתוככי כלל  והרי עומדים אנו ערב ראש חדש 

ישראל.

בברכת שבת טוב וחדש טוב וחג פסח כשר ושמח.

המשך מעמוד טכה



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc migqt(iyiy meil)

øîà òáL àìå øîà àúìz àì øî àäåyly zxn` `l ixde - §¨©Ÿ§¨¨¨©§Ÿ¤©¨©
.ok zeyrl zi`x dne ,rax` `l` ,ray `l s`e ,'zelcad'

déì øîà,awri axl `axàøaéàyly wx izxn` zn`a - ¨©¥¦§¨
xnel iztqedy dne ,'zelcad'ì éòéáMä íBé ïéa'éîé úLL ¥©§¦¦§¥¤§¥

,'äNònäef dtqed `l` ,'zelcad'd oipnn df oi`ïéòîoipr ©©£¤¥¥
däîéúçdkxad ly,àéäycew oia licand' da minzege xg`ny £¦¨¦

mei oia dlcadd oipr z` dkxad meiql jenqa siqedl yi 'legl
.dyrnd ini zyyl zaydøîàåxn` jk ixdy -øîà äãeäé áø §¨©©§¨¨©

éøö ìécánä ,ìàeîLïéòî øîàiL Cd oipräîéúçdkxad lyCeîñ §¥©©§¦¨¦¤Ÿ©¥¥£¦¨¨
.Búîéúçì©£¦¨

:l`eny lr zwlegd drc d`ian `xnbdéøîà éàúéãaîeôeipae - §§¦¨¥¨§¦
xn`iy jixv ,exn` `zicanetïúçéút ïéòîeay oiprd oirn - ¥¥§¦¨¨

,dkxad zgzetïúîéúçì Ceîñoiprd oirn `le ,dneiql jenqa - ¨©£¦¨¨
.dkxad znzeg eay

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîipal l`eny oia lcadd edn - ©¥©§
dlcad zkxa ly dnizga mbe dgizta mb ixd ,`zicanet
,zekxad aexa `ed oke ,'legl ycew oia licand' mixne`
m` oia welig oi`y `vnpe ,cg` oiprn oznizge ozgizty
oirn mixne` m` oiae dgiztd oirn dkxad seqa mixne`

.dnizgd
:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàiabl mdipia lcad yi -áBè íBé ¦¨¥©§

úaMä øçà úBéäì ìçLzkxa zgizt f`y ,zay i`vena - ¤¨¦§©©©©¨
x`ya enk ,'legl ycew oia licand 'eke dz` jexa' `id dlcad

,xg` oipra zwqer dkxad znizg la` ,zezay i`venïðéîúçc§¨§¦©
licand' da minzegy -.'LãB÷ì LãB÷ ïéaly ,`vnpeøîàc ïàî ¥¤§¤©§¨©

zekxaa xnel yiy xaeqd zrcl -ïéòîoiprïúçéútaCeîñ ¥¥§¦¨¨¨
øîéîì éòa àì ,ïúîéúçìznizg mcew xnele siqedl jixv oi` - ©£¦¨¨Ÿ¨¥§¥©

dkxad,'zìcáä áBè íBé úMeã÷ì úaL úMeã÷ ïéa'ic `l` ¥§©©¨¦§©¦§©§¨
lka enk ,'dyrnd ini zyyl iriayd mei oia' dlcad xikfdl

,dgiztd oirn `idy ,zay i`venøîàc ïàîexaeqd zrcle - ©§¨©
zekxaa xikfdl yiyïéòîoiprïúîéúçaéòa ,ïúîéúçì Ceîñ ¥¥£¦¨¨¨©£¦¨¨¨¥

øîéîìdkxad meiq z`xwl xnele siqedl jixv -úMeã÷ ïéa' §¥©¥§©
,'zìcáä áBè íBé úMeã÷ì úaLycew oia dlcad xikfdl ick ©¨¦§©¦§©§¨
.[dkxad znizgl jenqa ycewl

xtqn oipra ,`irye` iax ly `xnina weqrl day `xnbd
:zay i`ven lka xikfdl yiy 'zelcad'dàôebmvrl aeyp - ¨

.mze` x`ape ,lirl e`aedy `irye` iax ixacøæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
úçBtä ,àéòLBà éaø øîà'dlcad' ipiipr xikfdl hrnnd - ¨©©¦©§¨©¥

,dlcadd zkxaaìMî úBçôé àìL,'zelcad'éñBnäåó,daxnd - Ÿ¦§¦¨Ÿ§©¦
éñBé àìòáL ìò ó.zelcad Ÿ¦©¤©
éáéúéî,`ziixaa epipy .daiyid ipa eywd -øîBàmc`'úBìcáä' ¥¦¥¥©§¨

,íéøetkä íBé éàöBîáe ,íéáBè íéîé éàöBîáe ,úBúaL éàöBîa§¨¥©¨§¨¥¨¦¦§¨¥©¦¦
áBè íBéì úaL éàöBîáe,aeh mei qpkpe zay z`veiyk -éàöBîáe §¨¥©¨§§¨¥
ãòBî ìL Bleçì áBè íBé,crend leg qpkpe aeh mei `veiyk -ìáà §¤¥£¨

úaMì áBè íBé éàöBîa àìaeh mei `veiyk dlcad mixne` oi` - Ÿ§¨¥©©¨
.zay zqpkpe

zkxaa xikfdl yiy 'zelcad'd oipn z` `ziixad zyxtne
:dlcadìéâøä,dlcad ipiipr dnk zxin`a iway df -øîBà ¨¨¦¥

äaøä,'zelcad'ådfìéâø BðéàL,odaøîBà'dlcad' wx.úçà ©§¥§¤¥¨¦¥©©
xaeqd ,`irye` iax zrck `ly ,`ziixad ixacn ok m` x`ean

.'zelcad' ylyn zegtl oi`y
:`xnbd zvxznàéä éàpz.cner `ed mi`pz zwelgna df oic - ©¨¥¦
,ïðçBé éaø øîàcdpeknd `pz eze`,øîBà 'íéLBã÷ ìL ïða'yiy §¨©©¦¨¨§¨¤§¦¥

'dlcad' wx xnel,úçàewlgp execa eidy mixg` mi`pz la` ©©
,eilríòä eâäðåmdit lrìL øîBìL`irye` iaxe .'zelcad' §¨£¨¨©¨Ÿ

.el` mi`pz zrck xaeq
:`xnbd zxxaneäéð ïàîdpeknd `pzd `ed in -ìL ïða' ©¦§¨¤

.'íéLBã÷`ed df `pz :`xnbd zx`anéànàå .éànéñ øa íçðî éaø §¦©¦§©¥©¦©§©©
déì eø÷el e`xw recne -,'íéLBã÷ ìL ïða'meynìkzñéà àìc ¨¥§¨¤§¦§Ÿ¦§©¥

àæeæc àúøeöa.zerahnd lr dwewgd dxeva lkzqn did `ly - §§¨§¨
[eäì] (äéì) çìL,daiyid ipal -éçà àéððç ,éãéà øa ìàeîL áø ¨©§©§¥©¦¦£©§¨¨¦

,øîBà'dlcad' wx xnel yiy.úçà ¥©©
:`xnbd dwiqnedéúååk àúëìä úéìå`l` ,ezenk dkld oi`e - §¥¦§§¨§¨¥

.zelcad yly zegtl xnel jixv
zkxaa zexn`pd 'zelcad'd oipra `xnin d`ian `xnbd

:dlcadéøö ìécánä ,éåì ïa òLBäé éaø øîàïéòî øîàiL C ¨©©¦§ª©¤¥¦©©§¦¨¦¤Ÿ©¥¥
d.äøBza úBøeîàä 'úBìcáä'ezkxaa xikfn `ed xy`ky ,xnelk ©§¨¨£©¨

oeyl mdilr xn`py mipiprd z` `l` xikfi `l ,'zelcad' ipiipr
dxeza 'dlcad'.

:iel oa ryedi iax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy .daiyidøãñrayúBìcáäzkxaa zexn`pd ¥¤©§¨

,dlcadCàéä,cvik -øBà ïéa ,ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä øîBà ¥¨¥©©§¦¥¤§¥
ì éòéáMä íBé ïéáe ,íénòì ìàøNé ïéa ,CLBçìïéa ,äNònä éîé úLL §¤¥¦§¨¥¨©¦¥©§¦¦§¥¤§¥©©£¤¥

äáøçì íiä ïéa ,øBäèì àîè,[dyail-]íéðBéìòä íéî ïéalrny-] ¨¥§¨¥©¨¤¢¨¨¥©¦¨¤§¦
[riwxlíéðBzçzä íénì,[riwxl zgzny-]íiåìì íéðäk ïéa ©©¦©©§¦¥Ÿ£¦¦§¦¦

íúBçå .íéìàøNéådkxad z`,úéLàøa øãñaxne` ,xnelk §¦§§¥¦§¥§¥¤§¥¦
zay i`venay itl .'ziy`xa xceq ,'d dz` jexa' eznizga

.ziy`xa dyrn z` xcql `ed jexa yecwd ligzdíéøçàå©£¥¦
,íéøîBàdkxad mzegyäãeäé éaøa éñBé éaø .'úéLàøa øöBé'a §¦§¥§¥¦©¦¥§©¦§¨

íúBç ,øîBà,'d dz` jexa','ìàøNé Lc÷îxviy enler lkny ¥¥§©¥¦§¨¥
.l`xyi z` `l` `xead yciw `l ,ziy`xa dyrna

edl yi cvik `xnbd zyxtn dzrixack `ly `ziixad on gik
:iel oa ryedi iaxàúéà íàåmixikfn oi`y ,xacd zn` m`e - §¦¦¨

,'dlcad' oeyl dxeza mdilr xn`py mipipr `l`àäixd -ïéa' ¨¥
äìcáä déa àáéúk àì 'äáøçì íiämixikfn ok it lr s`e ,dxeza ©¨¤¢¨¨Ÿ§¦¨¥©§¨¨

.'zelcad'd xcqa z`f
:`xnbd zvxznénñxqd -ïàkîzeaizd z`.'äáøçì íiä ïéa' ©¥¦¨¥©¨¤¢¨¨

dlcadd oipr z` wegnle ,`ziixad zqxib z` zepWl yi ,xnelk©
.dlcad oeyl dxeza eilr xkfp `ly ,daxgl mid oia

:dywne `xnbd dayéëä éàmid oia' z` wegnl yiy ,ok m` - ¦¨¦
ixdy ,'zelcad' ray oipnn epxqgy `vnp ,'daxglíBé ïéa'¥

ì éòéáMäénð 'äNònä éîé úLLy itl ,oipnd on epi` ok mb -ïéòî ©§¦¦§¥¤§¥©©£¤©¦¥¥
àãç øöa ,àeä äîéúç,oipnd on cg` cer jka xqgpe -edzrn £¦¨§©£¨

òáL àkéì.cala yy `l` ,'zelcad' ray `ven dz` oi` - ¥¨¤©
:`xnbd zvxznéøîàoia' zlcad ,daiyid ipa exn` -íéðäk ¨§¦Ÿ£¦

eäðéð éléî éøz 'íéìàøNéå íiåì,zg`d ,da yi 'zelcad' izy - §¦¦§¦§§¥¦§¥¦¥¦§
dlcad,íéìàøNéì íiåì ïéa,l`xyi lk jezn miield elcaedy ¥§¦¦§¦§§¥¦
áéúëcmda xn`p oky -(g i mixac)èáL úà 'ä ìécáä àéää úòa' ¦§¦¨¥©¦¦§¦¤¥¤
,'éålä`id dipyd dlcadde,íiåìì íéðäkä ïéamipdkd elcaedy ©¥¦¥©Ÿ£¦©§¦¦

,iel hay jeznáéúëcmda xn`p oky -(bi bk '` minid ixac)éða' ¦§¦§¥
.'íéLã÷ Lã÷ BLéc÷äì ïøäà ìãaiå ,äLîe ïøäà íøîò©§¨©£ŸŸ¤©¦¨¥©£Ÿ§©§¦Ÿ¤¨¨¦

dyrnl mezgl yi cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:`xnbd zxxan :dlcadd zkxaaíéúç éàî ízçîcvik - ¦§¨©¨¦

:`xnbd zx`an .dlcadd zkxa z` minzeg,øîà áømzeg ©¨©
'd dz` jexa','ìàøNé Lc÷îdcedi iaxa iqei iax zhiyk §©¥¦§¨¥

.`ziixaa lirl d`aedy,øîà ìàeîLe,'d dz` jexa' mzeg §¥¨©
.'ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä©©§¦¥¤§

:`xnbd zxne`dìò èééìdid llwn -àîézéàå ,ééaàyie - ¨¦£¨©©¥§¦¥¨
df didy mixne`áøc àäà ,óñBé áø,ax zrck bdepd z` - ©¥©¨§©

'l`xyi ycwn' mezgl.
:df oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdàðz`ziixaa epy -déîMî ¨¨¦§¥

[enyn-]íúBçä ìk ,àéððç ïa òLBäé éaøcmb dlcad zkxaa §©¦§ª©¤£©§¨¨©¥
å 'ìàøNé Lc÷î'mbåéîé Bì ïéëéøàî ,'ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä' §©¥¦§¨¥§©©§¦¥¤§©£¦¦¨¨

.åéúBðLe§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



רלי ezny in` cenr cw sc ± iyily wxtmigqt
øîà ùìù àì øî àäå.rax` [olek] Ðäîéúç ïéòî:opiqxb ikd .`ed `pipnn `le Ð

úáùä øçà úåéäì ìçù áåè íåé."ycewl ycew oia licand" mzgnl irac Ðéëä
ïðéñøâïúîéúçì êåîñ ïúîéúç ïéòî øîàã ïàîzay zyecw oia" xninl ira Ð

.'ek "aeh mei zyecwläøåúá úåøåîàä.onwlc jpd enk Ðúåìãáä øãñÐ

ipnz `ki`c ab lr s`e .zelcad ray epiid

"aiyg `w `l iriayd [mei] oia" ÐÐ

.dnizg oirncúéùàøá øãñá íúåçåÐ

:iaizk jpd edleke ."ziy`xa xceq jexa"

`nhd oiae legd oiae ycewd oia licadle"

) "xedhd oiaexe`d oia midl` lcaie" ,(i `xwie

) "jygd oiaeziy`xa"mind oia lcaie ,(`

).(my'åë íéåìì íéðäë ïéáå.onwl edl yxtn Ð

dnizg oirnc ,`aizk `l zayc dlcad la`

.`pipnn e`le onwl dil aiyg `wäîéúç ïéòî
àéä`iede ,ziy`xa xcqa mzege :xn`wc Ð

oirn "dyrnd ini zyyl iriayd mei oia" dil

.rayn edl ixvae dnizg
ìéãáîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

øîå`ly xac mey cbpk epwiz ray e` yly e` `nzqne Ð xn` ray `le xn` zlz `l

dray cbpk rayn zegti `l :(`,hl zegpn) "zlkzd"a xn`ck ,siqedl e` zegtl

.mixie` dyye miriwx dray cbpk dxyr yly lr siqei `l siqende ,miriwx

éàî.cg` oiprn dnizgde dgiztd zekxad aexc Ð ediipia

éòáaeh mei zyecwl zay zyecw oia xninl

:mz epiax z` mixt` 'x l`y Ð zlcad

iriayd mei z`e" xnele siqedl mlerd ebdp dnl

z` zycwe zlcad zycw dyrnd ini zyyn

dgizt oirn `l df oi`c "jzyecwa l`xyi jnr

meyn :mz epiax el aiyde ?dnizg oirn `le

oirn zg` mrt xnel ick ekix`d meid zaig

"legl ycew oia" .zelcad rayÐxe` oia" .zg`

"jyglÐ"minrl l`xyi oia" .mizyÐ.yly

"dyrnd ini zyyl iriayd mei oia"Ð.rax`

,"zlcad aeh mei zyecwl zay zyecw oia"

icin ixy aeh meiay :yexitz`e" .ytp lke`c

"zycw dyrnd ini zyyn iriayd meiÐepiid

.xeq` zayae cea`d xac ixyc ,cren ly eleg

zg` dlcad `ide ,aeh mein zay welg dfÐ

l`xyi jnr z` zycwe zlcad" .yng ixd

"jzyecwaÐmiel mipdk oia ,zelcad izy

mil`xyieÐycw oia"c dnizg oirn iede .ray

."ycwl

éáéúéîivn ded Ð 'ek zelcad mixne`

,lirlc `iypd dcedi iaxn iiez`l

.`ziixan jxtinl dil `gipc `l`

àìãmgpn iax` Ð `fefc `zxeva lkzqn

`xza wxta ohw crena xn`c ,i`w

iax xa mgpn 'xc diytp `gip `w ik :(a,dk)

.`iilvginl eede `ipnliv lk epzyi` i`niq

,eia`a ezyecw dleze ,dxev `la miwlg :yexit

.yecw did eia` mbyïéázyyl iriayd mei

ivn ded inp ikd Ð `id dnizg oirn dyrnd ini

dl ipzw `lc `de .`aizk `l `d :jxtinl

xg` d`pyc :xi`n oa l`eny epiax yxit ,seqal

zelcad yly wx xne` epi`ykc ,zelcad yly

iaxa iqei 'xl :xn`z m`e .dnizgl jenq `ied

`ied ikid "l`xyi ycwn" inzgc axle dcedi

ied mil`xyie miele mipdk ,daxc` ?dnizg oirn

iriayd mei oia"c :xnel yie !dnizg oirn ith

,dnizg oirn xity ied "dyrnd ini zyyl

z` epl ozpe eizevna `ed jexa yecwd epycwy

xikfd `l mil`xyie miel mipdk la` .zayd

mipdkn ozyecwa milwy ,lwdl `l` "l`xyi"

.dnizg oirn ied `le miele
zile

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

í"áùø
øîà òáù àìå øîà ùìù àì øî àäåÐ

zi`x dne ,xn` drax`c?z` yetzl m`

hrendz`a zeaxl m`e ,dylya jiic ÐÐ

.ray lk xnel jl didàøáéà.zn`a Ðïéòî
äîéúçä.`ed `pipnn `le Ðäîéúçseq Ð

.jexaa mzeg dkxadïúçéúô.ozlgzd Ð

åäééðéá éàîåoirn ,dlcad zkxa `dc Ð

.zekxa aex oke ,`ki` oznizg oirne ozgizt

úáùä øçà úåéäì ìçù áåè íåéirac Ð

o`n :opiqxb ikd ."ycewl ycew oia" mzginl

oznizgl jenq oznizg oirn xn`cira Ð

aeh mei zyecwl zay zyecw oia" xninl

.`zbeltn oiytp iwet`l opicar ikde ,"zlcad

úáùì áåè íåé éàöåîá àì ìáàqekxt`c Ð

,qekxt`d zeell jxc oi` ,qpkp jlnde `vei

.jlnd xg` oikynp lkdyìéâøäiway Ð

.odaúçà øîåà:xn`c xfrl` iaxl `iyw Ð

:opiqxb ikd .ylyn zegti `løîàã àéä éàðú
'åë íéùåã÷ ìù ïðá ïðçåé éáøi`pz epiide Ð

.`pz `edy miyecw ly opaíòä åâäðåÐ

mrd oiyere ,eilr ewlgp einia eidy mi`pz

.xg` `pz ixd ,odit lréáø øá íçðî éáø
éàîéñwxt dxf dcear zkqna opixn`e Ð

) "l`rnyi iax"ply opa dil ixw i`n` :(

miyecw?`zxeva lkzq` `lc meyn.`fefc

äéúååë àúëìä úéìå.dil xn`w `xnb Ð

äøåúá úåøåîàä.onwlc jpd oebk Ðøãñ
úåìãáäab lr s` ,zelcad ray epiid Ð

dpeny `ki`czyyl iriayd mei oia" Ð

.`id dnizg oirnc ,aiyg `l "dyrnd ini

úéùàøá øãñá íúåçåxceq jexa" Ð

yecwd ligzd zay i`venay ."ziy`xa

edleke .ziy`xa dyrn xcql `ed jexa

legd oiae ycwd oia licadle" :iaizk jpd

oia midl` lcaie" ,"xedhd oiae `nhd oiae

:xnebe ,"mind oia lcaie" ,"jygd oiae xe`d

) "minrd on mkz` lica`e"`xwieseqal dl aiyg `lc i`de ,`ed `pipnn e`le onwl `aiyg dnizg oirnc `aizk `l zayc dlcad la` ,(kiablc meyn Ð

.dnizgl jenq dl xn`w zelcad yly `l` ciar `l ikc ,dl ipzw ylyäáøçì íéä ïéá.`ziixan dl inqn onwl Ðíéìàøùéå íéåìå íéðäë ïéáopiqxb Ð

.dil yxtn onwleìàøùé ùã÷î.zay i`vena ef dnizg `kiiy df yexit itle .l`xyi `l` yciw `l xviy enler lkn Ðàéä äîéúç ïéòîmzege :zxn`wc Ð

.drayn edl exvae ,dnizg oirn "dyrnd ini zyyl iriayd mei oia" dl `iede ,ziy`xa xcqaìàøùé ùã÷î øîà áø.dcedi iaxa iqei iaxk Ðìéãáîä øîà ìàåîùå
ìåçì ùã÷ ïéá) oilegc `nw wxt seqa opzc ,dil `xiaq opaxk `l` lirlc i`pz jpd lkk dil `xiaq `l l`eny Ðcvik ,zay i`vena zeidl lgy aeh mei iab (a,ek

legl ycw oia oilicanek?ycwl ycw oia dkxa jdl dl xn` `kid :`xnba opixn`e ,'`yiy ax ,dznizga :dcedi ax xn`.dzgizta :xn` ici` axc dixa
úéìå

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

øîà !øîà òáL àìå øîà àúìz àì ,øî àäå§¨¨¨§¨¨£©§¨¤©£©£©
ì éòéáMä íBé ïéa" ,àøáéà :déì"äNònä éîé úLL ¥¦§¨¥©§¦¦§¥¤§¥©©£¤

:ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ,àéä äîéúç ïéòî¥¥£¦¨¦§¨©©§¨¨©§¥
éøö ìécánä.Búîéúçì Ceîñ äîéúç ïéòî øîàiL C ©©§¦¨¦¤Ÿ©¥¥£¦¨¨©£¦¨

.ïúîéúçì Ceîñ ïúçéút ïéòî :éøîà éàúécaîeôe§©¦¨¥¨§¦¥¥§¦¨¨¨©£¦¨¨
øçà úBéäì ìçL áBè íBé eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî©¥©§¦¨¥©§¤¨¦§©©
:øîàc ïàî ,"LãB÷ì LãB÷ ïéa" ïðéîúçc ,úaMä©©¨§¨§¦©¥¤§¤©§¨©

ïúîéúçì Ceîñ ïúçéút ïéòî¯øîéîì éòa àì ¥¥§¦¨¨¨©£¦¨¨¨¨¥§¥©
ïàîe ."zìcáä áBè íBé úMeã÷ì úaL úMeã÷ ïéa"¥§©©¨¦§©¦§©§¨©

ïúîéúçì Ceîñ ïúîéúç ïéòî :øîàc¯øîéîì éòa §¨©¥¥£¦¨¨¨©£¦¨¨¨¥§¥©
,àôeb ."zìcáä áBè íBé úMeã÷ì úaL úMeã÷ ïéa"¥§©©¨¦§©¦§©§¨¨
àì úçBtä :àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨©¥Ÿ

ìMî úBçôééñBnäå ,LéñBé àì ó:éáéúéî .òáL ìò ó ¦§¦¨§©¦Ÿ¦©¤©¥¦¦
,íéáBè íéîé éàöBîáe ,úBúaL éàöBîa úBìcáä øîBà¥©§¨§¨¥©¨§¨¥¨¦¦
,áBè íBéì úaL éàöBîáe ,íéøetkä íBé éàöBîáe§¨¥©¦¦§¨¥©¨§
éàöBîa àì ìáà .ãòBî ìL Bleçì áBè íBé éàöBîáe§¨¥§¤¥£¨Ÿ§¨¥

ì áBè íBéìéâø BðéàLå ,äaøä øîBà ìéâøä .úaL §©¨¨¨¦¥©§¥§¤¥¨¦
ìL ïða :ïðçBé éaø øîàc ,àéä éàpz !úçà øîBà¥©©©¨¥¦§¨©©¦¨¨§¨¤

ìL øîBì íòä eâäðå ,úçà øîBà íéLBã÷eäéð ïàî .L §¦¥©©§¨£¨¨©¨©¦
eø÷ éànàå .éàîéñ øa íçðî éaø ?íéLBã÷ ìL ïða§¨¤§¦©¦§©¥©¦¨§©©¨
.àæeæc àúøeöa ìkzñéà àìc ?íéLBã÷ ìL ïða déì¥§¨¤§¦§¨¦§©©§¨¨§¨
øîBà éçà àéððç :éãéà øa ìàeîL áø déì çìL̈©¥©§¥©¦¦£©§¨¨¦¥

.déúååk àúëìä úéìå ,úçà:éåì ïa òLBäé éaø øîà ©©§¥¦§§¨§¨¥¨©©¦§ª©¤¥¦
éøö ìécánä.äøBza úBøeîàä úBìcáä ïéòî øîàiL C ©©§¦¨¦¤Ÿ©¥¥©§¨¨£©¨

ïéa ìécánä" :øîBà ?Càéä úBìcáä øãñ :éáéúéî¥¦¦¥¤©§¨¥©¥©©§¦¥
ïéáe ,íénòì ìàøNé ïéa ,CLåçì øBà ïéa ,ìBçì LãB÷¤§¥§Ÿ¤¥¦§¨¥¨©¦¥

ì éòéáMä íBéïéa ,øåäèì àîè ïéa ,äNònä éîé úLL ©§¦¦§¥¤§¥©©£¤¥¨¥§¨Ÿ¥
ïéa ,íéðBzçzä íéîì íéðBéìòä íéî ïéa ,äáøçì íiä©¨¤¨¨¨¥©¦¨¤§¦§©¦©©§¦¥
."úéLàøa øãñ"a íúåçå ,"íéìàøNéå íiåìì íéðäkŸ£¦¦§¦¦§¦§§¥¦§Ÿ¥§¥¤§¥¦
éaøa éñBé éaø ."úéLàøa øöåé"a íéøîBà íéøçàå©£¥¦§¦§Ÿ¥§¥¦©¦¥§©¦

àúéà íàå ."ìàøNé Lc÷î" íúBç :øîBà äãeäé¯ §¨¥¥§©¥¦§¨¥§¦¦¨
éîñ !äìcáä déa àáéúk àì ,"äáøçì íiä ïéa" àä̈¥©¨¤¨¨¨¨§¦¨¥©§¨¨§¥
íBé ïéa" ,éëä éà .äáøçì íiä ïéa ïàkî¦¨¥©¨¤¨¨¨¦¨¦¥

ì éòéáMäíéðäk :éøîà !òáL àkéìå àãç øöa ,àeä äîéúç ïéòî éîð "äNònä éîé úLL ©§¦¦§¥¤§¥©©£¤©¦¥¥£¦¨¨©£¨§¥¨¤©¨§¦Ÿ£¦
úà 'ä ìécáä àéää úòa" :áéúëc ,"íéìàøNéì íiåì ïéa" .eäðéð éléî éøz íéìàøNéå íiåì§¦¦§¦§§¥¦§¥¦¥¦§¥§¦¦§¦§§¥¦¦§¦¨¥©¦¦§¦¤
BLéc÷äì ïøäà ìãaiå äLîe ïøäà íøîò éða" :áéúëc ,"íiålì íéðäkä ïéa" ."éålä èáL¥¤©¥¦¥©Ÿ£¦©§¦¦¦§¦§¥©§¨©£Ÿ¤©¦¨¥©£Ÿ§©§¦
ïéa ìécánä" :øîà ìàeîLe ,"ìàøNé Lc÷î" :øîà áø ?íéúç éàî íúçî ."íéLã÷ Lã÷Ÿ¤¨¨¦¦£©©¨¥©¨©§©¥¦§¨¥§¥¨©©©§¦¥
ïa òLBäé éaøc déîMî àpz .áøc àäà ,óñBé áø àîéúéàå ,ééaà dìò èééì ."ìBçì LãB÷¤§¨¥£¨©©¥§¦¥¨©¥©¨§©¨¨¦§¥§©¦§ª©¤

"ìBçì LãB÷ ïéa ìécánäå ìàøNé Lc÷î" íúåçä ìk :àéððç¯.åéúBðLe åéîé Bì ïéëéøàî £©§¨¨©Ÿ¥§©¥¦§¨¥§©©§¦¥¤§©£¦¦¨¨§¨
úéìå

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

פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



eznyרלב ina cenr cw sc ± iyily wxtmigqt
ìåçì ùãå÷ ïéá ìéãáîä.da mzg `le zelcad x`y da xn` `l eze Ðàîøâ àéääéì

øîì`ly Ð.jnvra dz` zkldúåöîä úëøáåzlihp lr"e "ziviva shrzdl" oebk Ð

."aleläúøáçì äëåîñä äëøáå.dxyr dpeny ly mze` oebk Ðäðåøçà äëøáå
òîù úéø÷áù."jexa"a da ligzdy ,dpnid dlrnl zxg` dkxa oi`y it lr s` Ð

ïäî ùé"jexa"a oda gzety ,epxkfdy el`n Ð

.zevne zexit zkxa oebk ,"jexa"a mzeg epi`e

çúåô åðéàå íúåçù ïäî ùéådkxa oebk Ð

dpey`x dzxhet ixdy ,dzxiagl dkenqd

."jexa"a dgztpyáéèîäå áåèäab lr s` Ð

oefnd zkxaa ligzd ixdy ,dzxiagl dkenqc

owzi` dytp itp`a dkxac meyn ,"jexa"a

zkxak d`ced dleke ,xzia ibexd meyn

.zevne zexitd
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oa l`eny epiax yxite .mizya oinzeg (`,hn zekxa) "elk`y dyly" wxta xn`c

oia" aeh meil zay i`vena opinzgcn ."legl ycew oia" mizgc l`enyk dkldc :xi`n

(a,ek) oilegc `nw wxt seq "ycewl ycewÐoia" oinzeg legc zay i`vena dpin rny

."legl ycew

ìëÐ jexaa mzege jexaa gzet zekxad

`l i`n` "dnyp idl`"c dkxa :dnize

dkenq zeed `l `xwirn `dc ?"jexa"a zgzet

xrzn ik :(a,q) zekxaa opixn`ck ,dzxiagl

cr `ed dz`"n :dyw oke !"dnyp idl`" xne`

epi`e mzegy "jxcd zltz"e "mlerd `xap `ly

`l` zekxa opi`y itl :xnel yie ."jexa"a gzet

dlibn xg`y dkxae .`nlra dltze gayÐ

enrl rxtpd l`d 'd dz` jexa" opinzgc d`xp

,dkex` `idy "riyend l`d mdixv lkn l`xyi

oke .zexvw ody zevne zexit zkxal `inc `le

(a,`k) ocic `xnbae dlibnc inlyexia yi

"rxtpd l`d jexa"a da mzegc mipyi mixtqa

mzeg "zeax zeytp `xea"c dkxae .'ek

."minlerd ig 'd dz` jexa" inlyexia

õåçitl :yexit Ð dzxiagl dkenqd dkxan

dipyd geztl jixv oi` ,dpey`xa mzgy

lk xev"c dxhtd xg`ly dkxae ."jexa"a
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xyr dyly wxt) mixteq zkqna xn`ck ,gay xnele my wiqtdl xeaivd lk milibx

cbpk zekxa ray jxan xihtnc :xn`wc ,`id zg` dkxac mzd rnyn oke ,(i dkld

dixg` rax`e dxhtd iptl zg`e seqe dlgza dxezd z`ixwa :yexit ,mi`exw drayÐ

z` xvi xy`"e "mc`d xvei"e "eceakl `xa lkdy" oi`eyip ly zekxa raye .ray ixd

dpwzp "eceakl `xa lkdy"c (`,g) zeaezka i"yx yxit ,"jexa"a oigzety 'ek "mc`d

"mc`d xvei" oke .dnvr ipta dkxa `ide ,dtiq` zryn dxne`l ie`x dide mrd ztiq`l

,depwiz zexivi izy xikfdl `l` ,dixg` "xvi xy`" xn`i ixdy ,dkixv dzid `l
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"xn`y jexa" oia wiqtdl oi`y d`xp ok m`e .wqtd rny z`ixw ied `lc rny z`ixway

zekxac) inlyexiae .dlgzd zxkip dgizt `lay ,dgizt jixv oi` miweqt xg`y dkxac :d`xp jkl !"lldd z` `exwl" oikxan oi`c gqt ililc "jelldi"n :dyw edine ."gazyi"l

,zqpkd ziaa gqt ilila lld oixew eidy :yexit .`vi zqpkd ziaa rny m` lld ,`id `iipy :ipyne !lld z`ixwc dkxal dkenqc "epl`b xy`" :yexit ?dle`b ixde :jixt (oey`x wxt

dteq :dirny 'x xa l`eny epiax yxit ?dteq ixde iqei 'x xa xfrl` 'x aizd :(h dkld mixyr wxt) mixteq zkqna `zi`ckÐdlek `ide "jexa"a mzegy "epl`b xy`"c dkxa seq

"epl`b xy`" :zele`b izy ,yexit ,xaryl zg`e `adl zg` ,od mizy :ipyne .d`cedÐ`adl dle`be ,xarylc dle`bÐ,d`ced dlek oi`c "jexa"a mzeg jkle ,"jxir oipaa migny"
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gzet oi`e "jcep" eixg` xne`y :yexit ?"ofd" ixde :jixte ."jxap" xne` oi` milke` mipy eid m`y `id `iipy :ipyne !jxapl dkenqy it lr s` "jexa"a ofd zkxa ligzne .(`,en zekxa)

seqa mzd xn`w ezcerq xenbiyke ,ixeqi`a zyy axk dklde renyl jixv ofd cr zyy axl wiqtn iyilyde onfl mipyd evxyk ,ofd zkxal dkenq dpi` minrty it lr s` ,"jexa"a

?yeciw ixde :jixte .depwiz dpaia :`iipy !"jexa"a zgzete dzxagl dkenqc oefnd zkxaa :yexit ?"aihnde aehd" ixde :jixt cere !`iyw ,wqty mewnl xefgi ixn` opaxc `zrny

?"jexa"a znzegy yeciw ly dteq ixde :jixte ."otbd ixt `xea" jxan epi` meid ycwiy cr mei ceran lke` did m`y ,`id `iipy !"jexa"a oigzete "otbd ixt `xea"l dkenqc :yexit

zexit zkxak `iede ,`id d`ced dlekc jzrc `wlqe"jexa"a gzet jex` rahn ,"jexa"a mzeg epi`e "jexa"a gzet xvw rahn ocei 'x xn`c ,`id jk dkxa qteh :dpei 'x xn` .zevne

"ycew i`xwnl dlgz mei `ed ik" xne`y wqtd yie .jex` rahn `ed yeciwe :yexit ,"jexa"a mzegeÐ."jexa"a mzeg jkleáåèä:xn`z m`e Ð "jexa"a mzeg epi`e gzet aihnde

,zekix` df oi`y :xnel yie .dicicn cal zeikln izy dkixv :(`,hn) zekxaa xn`c zeikln yly enk ,zeahd yly ,zelenb yly xnel jixvy yxit mz epiaxc :cere ?`id dkex` `lde

."jexa"a mezgl ie`x oi`e 'ek ,eprex ,awri yecw ,epyecw ,epxvei ,epkln :zepeyl daxda miny my xikfny `l`
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äéúååë àúëìä úéìå.dcedi axk `l` Ð

aeh meil zay i`vena mzdcneoia" opinzg Ð

legl zay i`vena `kd ,"ycwl ycwÐ

i`c ,ipira d`xp jk ,"legl ycw oia" opinzg

?o`nk xn`c l`eny ,ikd `niz `likid op`e

.onwlck dizeek opiniiwäéúåë àúëìä úéìåÐ

oinzeg oi`y itl ,dippg oa ryedi iaxk

) "elk`y dyly" wxta ,mizyazekxa(`,hn

.axc dlr ihiil `dc l`enyk ,`l`éèîà ìéæ
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.`l ezeäéì øîà.dixa wgvi axl dcedi ax Ðøîã äéúåøøñ`ly lr eilr qrk Ð

.envra `ed jldäéúòîù øîâéú àìãäéîåôî.iia`c dinetn `l` ,wgvi axc Ð

) opixn`ezeaaec eizezty eitn dreny xac mixne`y mkg cinlz lk :(`,fv zenai

.xawaúåöîä úëøáitl xac ly enrhe ."alel zlihp lr"e "ziviva shrzdl" oebk Ð
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òîù úéø÷áù äðåøçà äëøáåligzdy dpnid dlrnl zxg` dkxa oi`y it lr s` Ð

rny zixw wiqtd ixdy ,"jexa"a daopiayge ."jexa"a da ligzn epi` ok it lr s` Ð

"aivie zn`" xaegn ixdy ,rny z`ixw iptly dze`l "dzxiagl dkenqd dkxa" dl
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:`xnbd dwiqndéúååk àúëìä úéìåoa ryedi iaxk dkld oi` - §¥¦§§¨§¨¥
zrck `l` ,mipey mipipr ipya dkxa minzeg oi`y itl ,`ippg

.'legl ycew oia licand jexa' wx minzegy ,l`eny
:dlcad zkxa oipra dyrn d`ian `xnbdòì÷éà àleò[oncfp-] ¨¦§©

àúéãaîeôìzay i`vena .my zaye÷çöé áøì äãeäé áø déì øîà §§§¦¨¨©¥©§¨§©¦§¨
déøa,[epa-]éøéôc äìkìk déì éèîà ìéæ[`lerl-] el `ad jl - §¥¦©§¥¥©§¨¨§¥¥

,zexit `ln lqìécáà éëéä éæçå`ed cvik d`xz ok ici lre - ©£¦¥¦©§¦
.dlcadd zkxa z` xne`ìæà àìenvr wgvi ax jld `l - Ÿ£©
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,'alel zlihp lr'e 'ziviva shrzdl' oebk,úBøétä úkøáeoebk ¦§©©¥
,'urd ixt `xea',dzøéáçì äëeîqä äëøáediptl yiy ,epiidc §¨¨©§¨©£¤§¨

,'dxyr dpeny' zlitz ly zekxad enk ,zxg` dkxaåokäëøa §§¨¨
,òîL úiø÷aL äðBøçà.'aivie zn`' zkxa epiidcïäî LiL- ©£¨¤¦§¦©§©¤¥¥¤

y ,exkfedy zekxad el`n,'Ceøá'a íúBç ïéàå 'Ceøá'a (ïäa) çúBt¥©¨¥§¨§¥¥§¨
,zexitde zeevnd zkxa enkçúBt ïéàå 'Ceøá'a íúBçL ïäî Léå§¥¥¤¤¥§¨§¥¥©

,'Ceøá'adpexg` dkxae ,[[dixg`l] dzxagl dkenqd dkxa enk §¨
rny z`ixway.ezkxa'áéènäå áBhä'epiidc ,oefnd zkxaay ©§©¥¦

dkenq' `idy it lr s` ,'eke 'epkln ,epia` ,l`d' zkxa
lkn ,'oefnd zkxaa'y zekxad lk dl encw ixdy ,'dzxagl

mewnçúBtda,'Ceøá'a`le ,dnvr ipta dkxak dpwzpy itl ¥©§¨
,diptly zekxal jyndkíúBç Bðéàåda.'Ceøá'a §¥¥§¨
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אגרות קודש

 ב"ה  אחד באדר, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

 הנהלת קופת גמילות חסד ע"י בית הכנסת חב"ד אשר בבני ברק 

 בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו 

על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי הדו"ח ור"פ מפעולות הקופה בתקופה שעברה, מכתב יו"ר הקופה הוו"ח אי"א 

נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' מו"ה מנחם ישראל שי' - ממוצש"ק פ' אם כסף תלוה.

וה"ז גם מענין יומא דא - אחד באדר, וכהוראת חכמינו ז"ל במשנתם: באחד באדר משמיעים 

על השקלים ועל הכלאים,

שניהם  על  ומכריזים  - שמשמיעים  ועד  הענינים,  דשני  מובנת השייכות  אינה  לכאורה  והנה 

ביום אחד.

ויש לבאר בדרך אפשר- ע"פ דברי מפרשי טעמי המצות, באיסור ענין כלאים, כי משנים עי"ז 

חוקי הטבע ודרכיו, שהטביע בורא עולם ומנהיגו שיה' דשא עשב ועץ עושה פרי למינהו דוקא,

ובהתאם לזה - משמיעים על השקלים, שיהיו קרבנות צבור מתרומה חדשה דוקא, שאין לערב 

קרבנות שנה ועניני' באלו דשנה אחרת.

על  על השקלים להכרזה  - תורה היא(, ההכרזה  )שגם ההקדמה  - מקדימה המשנה,  ואדרבה 

הכלאים,

שיעקור  )בכדי  מוכרח  בזה  ההקדמה  כי  הכלאים,  על  להכרזה  קדימה  דין  שלכאורה  אף 

הכלאים בהקדם ועוד יותר - בכדי שלא יזרע בנתיים כלאים( וגם איסור זה - כל השנה תדיר הוא, 

וכאו"א מוזהר ע"ז - מה שאין כל זה בשקלים, ובפרט שאפשר לשקלם גם באיחור זמן, ולא עוד אלא 

שכשהוא תורם את הלשכה - מתכוון לתרום גם על העתיד לגבות.

המשך בעמוד טלר



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc migqt(ycew zay meil)

àleòì àéL÷z` gzty ,`ler zhiyl md miyw `ziixad ixac - ©§¨§¨
.dne`n da mzg `l j` ,'licand jexa'a dlcad zkxa

:`xnbd zvxznàleò Cì øîà`iyew lr jl uxzl `ler leki - ¨©¨¨
c xnele ,efàéîc úBönä úkøák énð àädlcad zkxa s`y - ¨©¦§¦§©©¦§¨§¨

ixdy ,'jexa'a da minzeg oi`y ,zeevnd zkxal dnecúkøa¦§©
àîòè éàî úBönä,da minzeg oi`y mrhd `ed dn -c íeMîoipr ©¦§©©£¨¦§

ly cg`äàãBä'dl,àéä,mixg` mipipr ly wqtd da oi`eénð àä ¨¨¦¨©¦
ly cg` oipr dlcad zkxa s` -,àéä äàãBäda miwiqtn oi`e ¨¨¦

dnizg dkixv dpi` ok lre ,ievix e` dpigz ixaca.[
lirl(.w)lek`l ligzda iqei iaxe dcedi iax ewlgpy x`azp

jixv m` ,dlild cr jlede lke` dide zay axra dcerq
miwiqtny xaeq dcedi iax .zayd zqipka ezcerq wiqtdl
iqei iaxe .meid yeciw miycwne ,ogleyd z` mixwere lek`ln
xneby xg`le ezcerq jiynn `l` wiqtdl jixv oi`y xaeq
dkld oi` ,l`eny xn`e .meid yeciw ycwne oefnd zkxa jxan
lk`nd lr dtn qxet `l` ,iqei iaxk `le dcedi iaxk `l
.ezcerq xnebe lke`e xfege ,meid yeciw ycwne dcerqd rvn`a
yciwe zay axra dcerq elk`y df oipra dyrn d`ian `xnbd

:rvn`a meidàúceòña éáúé eåä áøc éãéîìúå àéîìL øa àéððç áø©£©§¨©§¨§¨§©§¦¥§©£¨§¦¦§§¨
,dkiygy cr da ekix`de zay axra dcerqa miayei eid -éà÷å§¨¥

eäééìòmynyne mdilr cner dide -déì eøîà .àáñ àðeðîä áø £©§©©§¨¨¨¨§¥
,`aq `pepnd axl ax icinlze `inly xa `ippg axéà éæç ìéæ¦£¦¦

àîBé Léc÷îm`y ,zay dqpkpe dng drwy xak m` d`xe jl - ¦§¦¨
dng drwy ok`÷éñôð,ogleyd zxiwra legd zcerq z` ©§¦

ì déòa÷éðåàúaL.zay zcerq myl epizcerq z` rawpe - §¦§§¥§©§¨
eäì øîàdng drwy ok` m` s` ,`aq `pepnd ax mdl xn` - ¨©§

eúéëéøö àìzxiwra dcerqd z` wiqtdl mikixv mkpi` - Ÿ§¦¦
meyn ,zay zcerql leg zcerq oia licadl ick ogleyd

cdLôð äòá÷ àúaLmyl dcerqd z` zraew dnvr zayd - ©§¨¨§¨©§¨
cr dzqipk zrn lek`l zxqe` zaydy oeiky ,zay zcerq
zcerql legd zcerq oia dlcadde wqtdd envr edf ,eycwiy

.ycwle dtn qextl mkl ic ok meyne ,zayd
:eixack `aq `pepnd ax gikeneúòáB÷ úaMäL íLk ,áø øîàc§¨©©§¥¤©©¨©©

,øNòîì,zexyrn aeig oiprl rawk zaygp zaya irx` zlik`y §©£¥
mixzend mze` s` mxyir `ly zexit zaya lek`l xeq`y
zay axra lek`l ligzd m` elit`e ,lega irx` zlik`a
`l ,zay dqpkp ezlik` rvn`ae lah zexitn irx` zlik`

.xenbi,Lecé÷ì úòáB÷ úaL Ckoi` lega lek`l ligzd m` s`y ¨©¨©©§¦
zay zcerq m` ik leg zcerq zaygp zaya dcerqd jynd
gken ixd .ycwie dtn qextiy cr dkiygyn melk merhl xeq`e
,dil`n zay zcerqk dlik` lk zaygp dkiygyny ,ax ixacn
dcerqd z` reawl ick ogley zxiwra wiqtdl jixv oi`e

.zay zcerql
:ax ixaca dpc `xnbddpéî øeáñmixeaq eid ax ixacn - ¨¦¨

,micinlzdéëéä ékmyk -czayd zqipk,Lecé÷ì äòá÷m`y ¦¥¦§¨§¨§¦
mixeq` zay ly zeynyd oia ribde zay axra milke` eid

,eycwiy cr mzlik`a jiyndlCkzayd z`ivi,äìcáäì äòá÷ ¨¨§¨§©§¨¨
d m`ymzlik`a jiyndl mixeq` dlild ribde zaya milke` ei

.elicaiy críøîò áø eäì øîà,micinlzlLecé÷ì ,áø øîà éëä ¨©§©©§¨¨¦¨©©§¦
úòáB÷,zayd,úòáB÷ äìcáäì àìåzaya lek`l ligzdy oeiky ©©§Ÿ§©§¨¨©©

,jiygdy xg`l s` ezcerq xenbiy `ed zayd ceak ,mei ceran
.licai ezcerq xenbiy ixg` wxe

:dlcadl zraew dpi` zayy df oic `xnbd zbiiqneéléî éðäå- §¨¥¦¥

`l` df oi` ,dlcadl zraew dpi` zayy df oice÷ñôéî ïéðòì§¦§©¦§¨
ïðé÷ñôî àìcjixv oi` zaya dcerq ligzd m`y dwqtd oiprl - §Ÿ©§§¦©

,licadl ick wiqtdléìeçúà ìáài`vena dcerq ligzdl - £¨©§¥
licady iptl zayïðéìçúî àì.ligzdl xeq` - Ÿ©§§¦©

énð ÷ñôéîewiqtdl jixv oi` ezcerq ligzd m`y dfe - ¦§¨©¦
,dlcadlàì äiúLa ìáà ,äìéëàa àlà ïøîà àì,df oic xn`p Ÿ£¨¨¤¨©£¦¨£¨¦§¦¨Ÿ

jixv mei ceran dzey did m`e ,daeyg dpi` dizyy meyn
.licadle dkiygyn zezyl wiqtdl

äiúLelicaiy mcew dizya ligzdl oi`y df oice -ïøîà àì énð §¦¨©¦Ÿ£¨¨
a àlààøëéLå àøîç,xkiye oiia -àiî ìáà[min-]da ïì úéì- ¤¨§©§¨§¦§¨£¨©¨¥¨¨

xg` s` min zezyl ligzdl s` xzene df oic mda epl oi`
.licaiy mcew dkiygy

àðeä áøc àâéìôedlcad mcew min zezyl xzeny df oic lre - §¦¨§©¨
,`ped ax wlegy epivnàøáb àeääì dééæç àðeä áøc`ped ax - §©¨©§¥§©©§¨

cg` mc` d`xàiî äúLcxg` zay i`vena min dzyy - §¨¨©¨
dkiygøî éôzñéî àì ,déì øîà .äìcáä íãB÷`xiizn jpi` ike - ¤©§¨¨¨©¥Ÿ¦§§¥©

îd zlgníeìk íòBhä ìk ,àáé÷ò éaøc déîMî àðúc ,äøkñà ¥©§¨¨§¨¨¦§¥§©¦£¦¨¨©¥§
zay i`vena,ìécáiL íãB÷didzy yprp.äøkñàa Búúéîixd ¤¤©§¦¦¨§©§¨¨

.dlcad mcew dkiyg xg` zezyl oi` min s`y `ped ax xaeqy
:`ped ax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbdéMà áø éác ïðaø©¨¨§¥©©¦

,iy` ax ly eyxcn ziaa micinlzd -àinà éãô÷ àìeid `l - Ÿ¨§¦©©¨
.xzen xacdy exaqy ,dlcad mcew min zezyl `ly micitwn
zwtzqn .zay lil ly yeciw ycwl leki izn cr dpc `xnbd

:`xnbdáøî àðéáø dépéî àòaáøòa Lcé÷ àlL éî ,÷çöé øa ïîçð §¨¦¥©¦¨¥©©§¨©¦§¨¦¤Ÿ¦¥§¤¤
úaL,[zay lila-]eäîxn`p m`d ,epicíBiä ìk CìBäå Lc÷iL ©¨©¤§©¥§¥¨©
Blek.`l e` ,zay i`ven cr

:`xnbd daiyndéì øîà,`piaxl wgvi xa ongp axéða éøîàcî ¨©¥¦§¨§¦§¥
,àéiç éaøyúaMä ìk CìBäå ìécáî úaL éàöBîa ìécáä àlL éî ©¦¦¨¦¤Ÿ¦§¦§¨¥©¨©§¦§¥¨©©¨

Blek,iriax mei cr reayd lk -énð àëäcenll yi ok enk - ¨¨©¦
,yeciw oiprl o`k s`yìk CìBäå Lc÷î úaL áøòa Lcé÷ àlL éî¦¤Ÿ¦¥§¤¤©¨§©¥§¥¨

.Blek íBiä©
:`xnbd dywn,déáéúéà,`ziixaa epipy,áBè íBé éìéìå úaL éìéì ¥¦¥¥¥©¨§¥¥

ñBkä ìò äMeã÷ ïäa Lé,oii qek lr mda ycwl yi -Léåxnel ¥¨¤§¨©©§¥
äøkæä ïäa[meid z` mixikfny-],ïBænä úkøáa'epvilgde dvx' ¨¤©§¨¨§¦§©©¨

la` .aeh meia '`eaie dlri'e ,zayaáBè íBéå úaL,meiaíäa ïéà ©¨§¥¨¤
Léå ,ñBkä ìò äMeã÷xnel.ïBænä úkøáa äøkæä ïäazniiqn §¨©©§¥¨¤©§¨¨§¦§©©¨

:`iyewd z` `xnbdCzòc à÷ìñ éàåy jzrca dlr m`e -éî §¦¨§¨©§¨¦
úaL áøòa Lcé÷ àlLy epic,Blek íBiä ìk CìBäå Lc÷îok m` ¤Ÿ¦¥§¤¤©¨§©¥§¥¨©

áBè íBéå úaLmeiaeäì úçkLî énð`evnl jiiy mb -ïäa Léc ©¨§©¦©§©©§§¥¨¤
,ñBkä ìò äMeã÷ote`a oebkàúøBàî Lcé÷ àì éàc`l m`y - §¨©©§¦Ÿ¦¥¥§¨

y dlila yciwøçîì Lc÷îoi`y `ziixad dwqty jkne ,meia §©¥§¨¨
leki epi` dlila yciw `l m`y gken yeciw meia aeh meie zaya

.meia ycwl
:`xnbd zvxzndéì øîàgikedl oi` ,`piaxl wgvi xa ongp ax ¨©¥

meyn ,meia ycwl zexyt` llk oi`y `ziixad onéðz÷ àì éàc§¦Ÿ¨¨¥
rxi` m` oebk ievn epi`y ote` `ziixad efa dpey `pzd oi` -
yciw `ly rxi` m`y xnel yi mpn` ,zay lila yciw `ly

.meid lk jlede ycwn zay lila
:zeywdl `xnbd dtiqen,déáéúéà,`ziixaa epipyíBé ãBák ¥¦¥§

[zayd mei-]äìéì ãBáëe,[zay lil-].íãB÷ íBé ãBákyiy oebk §©§¨§¥
oiid gipi ,cala zg` dcerql miwitqnd micbn ipin e` oii el

.zayd meil micbnd ipineåyeciw oiprlñBk àlà Bì ïéà íàoii §¦¥¤¨
åéìò øîBà ,ãçàzay lila ¤¨¥¨¨
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כבר העירותי באחד ממכתבי במאמר רבותינו ז"ל הידוע אשר קידוש והבדלה נוגעים במאוד למאור עיניו של אדם.
ממכתב ב' אדר ראשון, תשי"ז



רלה ezny in` cenr dw sc ± iyily wxtmigqt
àìåòì àéù÷.mzg `le "jexa"a gzty Ðàéä äàãåä`l xg` xac wqtd da oi`e Ð

xtql jixvy yeciw zkxal enc `le .ibq ozgizta jkld ,ievix wqtd `le dpgz wqtd

zea` zkxae "miaxd jingxa" oebk dpgz wqtd da yiy "xe` xvei" zkxae ,zay gaya

egaya miiqle geztl jixv jkitl ,ievx da yi.mewn lyàúãåòñá éáúé ååäÐ

.dkiygy cr da ekix`de ,zay axra

÷éñôðå.oglyd zxiwra Ðäòá÷ðåÐ

.epizcerqlàúáùì.zay myl Ðàì
åúéëéøöick ogly zxiwra wiqtdl Ð

.zay zcerql leg zcerq oia licadlúáù
äúòá÷ àéäzcerq daeyg `id dnvrn Ð

zqixta mkl ice ,leg zcerqn zlcape zay

.yeciwe dtnøùòîì úòáå÷ù íùëelit` Ð

zayc i`xr zlik`xyrnl raw daeyg Ð

) dvia zkqnaa ,cl.(ùåãé÷ì úòáå÷ êëÐ

dkiygyn ,`nl` .ycwiy cr merhl xeq`y

.dil`n zay zcerq daeyg `idêëÐ

lr miayei m`y ,dlcadl zraew dz`ivi

lek`l oixeq` zay i`vena dkiyge oglyd

.elicaiy créìéî éðäådpi` dlcadlc Ð

zraewilegz` la` ,`zcerq iweqt`l ÐÐ

.elicaiy cr dkiygyn opilgzn `léðä
éìéîoiwiqtn oi`c Ðla` ,dlik`l Ð

dizyl.iwqtne `ed aeyg xac e`l Ðàìå
ïøîàilgzn `lc Ð`xnga `l` Ð

`in la` ,`xkiye.da ol zil Ðäøëæä
ïåæîä úëøáá,"epvilgde dvx" zay ly Ð

."`aie dlri" aeh meiaeäìéì ãåáëå íåé ãåáë
,zg` dcerql daxd oii el (yi) m` Ðe`

micbn ipin.meid cr mgipi Ð
àìå
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oi`c ,`inc zexitd zkxalc `hiyt `d ?dywnc jzrc `wlq i`n :dyw ,`l eze

.mizg ied `lc inp rnync ,`iypd dcedi 'xk `ler xaqc `nil :cere !efn xzei dxvw jl

oeik :dywnc jzrc `wlqe ,dnizg `la wizyi`e zelcad x`y lk inp xn` `lerc :d`xpe

zvw `id dkex`cÐ,"jexa"a mzginl dil ded

ab lr s` da oinzegy yeciw` dedc icin

:ipyne .zvw zekix` da yiy oeik ,`id d`cedc

axc ,rnyn oke .zexit zkxal xity `incc

y did `l dcedie` mezgi m` rcil `l` l`e

.l`enyk e` axk

êë`la lek`l xeq`y Ð yeciwl zraew

inp ikde .mei ceran lek`l ligzd elit` ,yeciw

i`xr lek`l ligzd elit` xyrnl zraew

"oii ick `iand" seqa opixn`ck ,mei ceran

zay el dkyge leky`a lke` did :(`,dl dvia)

`l xne` ryedi iax xenbi xne` xfril` iax

.exenbiéðäåÐ `xwirn ezye elk`c ilin

,dkiygl jenq zaya milke` eidy rnyn

mbe !aixrnl dgpn oia lek`l ebdp `ly :dnize

lek`l bidpdy mleyn epiax lr qrk mz epiax

min dzeyd :yxcna xn`c ,aixrnl dgpn oia

.miznd eiaexw z` lfeb ,zeynyd oia zaya

icil `ae xizela dyrn rxi` zg` mrty :azke

lek`l mixetkd mei axr exizd iyewae .dpkq

lgy a`a dryz mbe .zexky meyn iecie xg`

:zegcl yie .iyewa exizd ,dgcpe zaya zeidl

dcerq rvn`ae xzida eligzdy `kd ixiinc

xzen xzida eligzdc `kide ,dgpn elltzd

.milydlìáà:yexit Ð oiwiqtn dizyl

,zeriaw da oi`c ,dcerq `la dizyjkle

.oiwiqtn

àìezzin mrehd lkc `ziixae Ð `in` ictw

dxkq`aÐezzine ,`in` inwen `l

epexb riayn `ed ,dcn cbpk dcn ,dxkq`aÐ

zeaezk) opixn`ck ,wpg mewna dxkq`e .wpgi

wpg aiigzpy in :(a,lÐzn e` xdpa raeh e`

.dxkq` epiide ,ikpexqa
rny
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àìåòì àéù÷mzg `le "jexa"a gzty Ð

."jexa"aàéä äàãåä éîð àäda oi`e Ð

wqtd `le dpgz wqtd `l ,xg` xac wqtd

zkxal inc `le .ibq ozgizta ,jkld .ievx

zkxae ,zay gaya xtql jixvy yeciw

oebk ,dpgz wqtd da yiy "xe` xvei"

yi zea` zkxae "epilr mgx miaxd jingxa"

egaya miiqle geztl jixve ievx ixac da

.mewn lyàúãåòñá éáúé ååä,zay axr Ð

.dkiygy cr da ekix`de÷éñôðåzxiwra Ð

.oglyäéòá÷éðå.epizcerql ÐàúáùáÐ

.zay mylåúéëéøö àìzxiwra wiqtdl Ð

zcerql leg zcerq oia licadl ick ,ogly

.zayäùôð äòá÷ àéä úáùã.dzcerql Ð

epilr zxqe` `idy xg`nc.yeciwe dtn zqixta mkl ice ,leg zcerqn zlcap `aiyg zay zcerq dnvrne ,dfn lecb wqtd jl oi` ,yeciw `la dzrn lek`líùë
øùòîì úòáå÷ù) dvia zkqna xyrnl raw dze` iayg zayc i`xr zlik` ,yexit Ðdcic `edy lk zcerq elit` ,bper iedc meyn ,(a,cloilke` oi`e ,`ed raw Ð

.zay axrn xyir ok m` `l` ,xyrnl dzk`ln dxnbp `ly d`eazn i`xr elit` zayaùåãé÷ì úòáå÷daeyg `id dkiygyn `nl` ,ycwiy cr merhl xeq`y Ð

.dil`n zay zlik`äìãáäì úòáå÷ êë`ly it lr s`e .elicaiy cr lek`l xeq` ,zay i`vena dkiyge oglyd lr oiayei m`y ,dlcadl zraew dz`ivi jk Ð

.dlcadl ozraewe dlik`a ozxqe` zay z`iviy ,licane dtn qxet ,ozcerq ewiqtdúòáå÷ äðéà äìãáäzay ceak edf ,mei ceran zay zcerqa ligzdy oeikc Ð

.licai ezcerq xnby xg`le ,jiygdy xg`l s` ezcerq xneb `diyéìéî éðäåzraew dpi` dlcadc Ðilegz`l la` ,`zcerq iweqt`l Ð.opilgzn `l Ðéìéî éðäå
`lc Ðiwqtndizyl la` ,dlik`l Ð.licane wiqtne `ed aeyg xac e`l Ðïøîà àìå`l ilegz` Ð`in la` ,`xkiye `xng `l` Ð.da ol zil Ðéãô÷ àì

àéîà`yeciw inw la` ,dlcad inw Ðjk xg`e oipnfne ozcerq lk oixneb ,jiygde zaya micreq eid m`y inp opirnye .`zkld ikde .zay ceak meyn ,ictw Ð

.oilicanåìåë úáùä ìë êìåäå ìéãáî.onwlck zaya iriax cr Ðïåæîä úëøáá äøëæä."`aie dlri" aeh meiae ,"epvilgde dvx" Ðáåè íåéå úáù`le minid Ð

.zelildñåëä ìò äùåã÷ ïäá ïéà.cal "otbd ixt `xea" m` ik Ðéðú÷ àì éàãixac miiw `le dxwn el rxi`y e` ryetd mc` oic epl zexedl `a `l `pzc Ð

.minkgäìéì ãåáëå íåé ãåáëmicbn ipin e` dcerql daxd oii el oi` m` Ð.meid cr mgipi Ð
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eznyרלו ina cenr dw sc ± iyily wxtmigqt
äúòùá äåöî äáéáç ïðéøîà àìå.dlcad zry iedc `zcerq inwn lican `lc Ðàì

àðà àîéëç.dzrya devn daiagc `dl i`zrcn `p` dil `pin` `lc Ðäàæåç àìå
àðà.d`cigi `xabc dinyn dil `pin` `le :cibn Ðàðà àðøîâ àìàizrny jk Ð

.daiyiaàðà àðøãñåzereny xcqn Ð.cinz izeax iptléìåéòàîåédil `piaagn Ð

oeelir dihwplc ikid ik ,`zxe`n yeciw opicare

.`iidàîåé é÷åôà.`zlca` oebk Ðäéì ïðéøçàî
.oefnd xg`l cr cg` qek `l` el oi`c `kid Ð

äìôúá ìéãáîä äðéî òîùåë'qpkpd :ipzwc Ð

ipa mzqc ab lr s` ,lican zay i`vena ezial

.dltza oilican mc`äðåòè äëøá äðéî òîùå
ñåë.oefnd zkxa Ðäðéî òîùåzkxa) Ð

`l i`c ,xeriy jixv dkxa ly [qek] (oefnd

xeriy jixv.ixzl diwlgil Ðäðéî òîùå
íåòèéù êøáîä êéøödil mirh `l i`c ÐÐ

.ipnif ixz dilr jxailåîâô åîòè äðéî òîùå
xak Ð.oefnd zkxan
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òîùmcew lek`l xzeny :dpin rny ,ryz xninl ivn dedc :dniz Ð ipnz dpin

mei ceran lek`l ligzdyk ixiinc miqip epiax yexitle .cg` qek `l` el oi`yk dlcad

Ð.lirl izyxitck eyexit lr dyw j` ,`gip

òîù"oicner oi`" wxta :xn`z m`e Ð qekd lr licaiy jixv dltza licand dpin

:`axl `piax dil xn`c ,(a,bl zekxa)

`yeciw dn ,`yeciwk :dil xn` ?i`n `zkld

qekd lre dltzaÐhiyt `l i`n` .dlcad s`

`ki`c meyn :xnel yie ?`kdc `ziixan dil

licadl jixv oi`y zxaeqy mzd `ziixa

zekxa el egepi efae efa licand :ipzwc ,mdipya

licad i`cec dil rnync `kde .ey`x lr

xn`cn ,ilcan `lc `ki`c ab lr s` ,dltza

'ek dfae dfa licandÐmc` ipa aexc meyn

.dltza milican

òîùrnyn zvw Ð qek dperh dkxa dpin

"qpkpd"c ,qek dperh cigia elit`c

,(a,fiw) onwl rnyn oke .icigi `edy rnyn

xn`we ,oefnd zkxa eilr xne` iyily :opzc

,qek dperh oefnd zkxa dpin rny :`xnba

yi ,edin .icigia elit` epwiz zeqek drax`e

dylya qek dperh oefnd zkxac meyn :zegcl

Ð,oefnd zkxal qek cigia elit` gqta epwiz

zkxaa qek oipr dn dkixv dpi` mrt meya i`c

mlerde !iyily qekl xiy owzl mdl did ?oefnd

`l` qekd lr oefnd zkxa jxal oibdep oi`

xne` xi`n epiax oa dnly epiaxe .dylya

xgey yxcna gken oke ,cigia elit` qek oirhdl

giken cere ."zxay miryx ipy"c `xw lr aeh

i`c ,cigia elit` qek dperhc l`igi 'x axd ixen

qek dperh dpi`Ðlicai ?oefnd xg` egipn dnl

xn`c l`ilnb oaxl :xn`z m`e !qek dperh `dz `l f`e ,envra cg` lk lk`ie oefnd iptl

) "oikxan cvik"a,oefnd zkxa epiidc ,zekxa yly oiperh oipin dray lkc (`,cn zekxa

qek jxhvi m`eÐ`lc :xnel yie !mlerl xhti `l ok m` ,xg` qek jxhvi qek eze` mb

,oefnd zkxa xg` "otbd lr" jxal oi`y zelecb zekldle .mgl zcerq xg` `l` qek epwz

`ki`c (`,ap my) "mixac el`"ae .qek dperh oefnd zkxac dkld okc d`xpe .xity inp iz`

dperh dpi` dxaqc `ziixaÐ.i`ny ziac `ail` i`pzk mzd dl iwenòîùå
äðéî`dc :dnize .zeqek izyl ewlgn epi`cn :yexit Ð xeriy jixv dkxa ly qek

zg` qek `l` oi`" ipzwcn"mixac el`"a zekxaa opixn` ikdc ,xg` ilk el oi`c rnyn "

xg` oii mdl `a :opzde ?qek dperh oefnd zkxa i`ny zia ixaqe :mzd xn`wc ,(my df mb)

dilr jxanc ,e`l i`n !oefnd lr jxan jk xg`e oiid lr jxan cg` qek `l` el oi`e oefnd

jxand :xn xn`de .oefnd zkxal egipne izy `le dil gpne jxanc ,`l .cin dil izye

merhiy jixvÐoi`y ixiine .mebti `le dzyie ecia oiid on hrn gipiy ,dicia dil mirhc

ziriaxn xzid gipiy xn`w `le dicia dil mirha dl iwencn rnyn .mevnva ziriax my

cg` qek `l` el oi` ipzwc meyn ,xg` ilkaÐ:xnel yie .cg` ilk `l` el oi` epiid

ilk jgxk lr epiid cg` qek `l` el oi` ok m` ,ziriaxn ith `ki`c ixiinc oeik mzdc

xn`w ziriax ipy `kilc oiprl i`c .cg`Ð,zezyl oiid lr jxal xeriy jixv oi` `ld

ziriaxd lr scerd zezyle jxal leki ixde ,dkxa `la dpdi `ly jxan edyn` elit`c

`l` el oi` `kd la` .xn`w cg` ilk `l` el oi` `l` !oefnd zkxal gipi x`ypd ziriaxe

cg` qekÐi`e ,lek`l ligzd `ly ipzw "ezial qpkpd" `dc ,xn`w cg` ilkc d`xp oi`

oi`c oiprl jgxk lr jkld ,i`lihxr `xaba ixiin `l `nzqnc xg` ilk `vni `ly xyt`

oglyd lr el oi`y xyt` ,oglyd lr oii mdl `aa ixiinc zekxaae .xn`w oixeriy ipy el

.cg` ilk `l`òîù.dlik` mcew xgnl cr oizni `le Ð lican mrh dpin

òîùizy `kilc meyne ziriaxn ith `ki`c jzrc `wlqc d`xp Ð enbt enrh dpin

jixv dkxa ly qekc ab lr s` enbt enrhc xity gken `zyde .cg` qek dil ixw zeiriax

zkxal gipi ziriaxde ziriaxd lr xzid einbel `ln merhi xeriy jixvc idpc ,xeriy

.exeriy xqg enrh m`c ziriaxn xzei dnirh xeriy `kilc ixiinc igc iy` axe .oefnd

mirh `l i`n` dil iywiz izk` ?scerd mrh `lcn enbt enrh gken ikid :dyw edine

zkxae dlcad oebk daeg qeka :xnel yie !"mixac el`"a xn`ck xg` ilka e` dicia dil

yeciwe oefndÐdaeg qeka ixiin `lc zekxaa la` ,xg` ilka e` dicia mrhinl xyt` `l jkld ,ziriax ea yiy qekn zezyl jixvÐ.dicia dil mirhc ici lr owzl xyt`
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íåéä ùåãé÷Ðz` oiycwny dlild yeciw

`ly .mei ceakl mcew ,dlila qekd lr meid

ea ycwi `l` ,dcerq rvn`a eze` dzyi

.dlik` mcew dlilaéúøú äéá ãéáòìåÐ

it lr s` zvw meid ceak inp iede ,meid yeciw

.dcerqd jeza dpi`yäúòùá äåöî äáéáçÐ

) "mixac el`"a xn`cklirlixdy ,(a,gq

oi`e dlild lk mixyk mixa`e mialg xhwd

xn`py ,jygzy cr zaya mdl oipiznn

)xacnagycwi jkld ,"ezaya zay zler" :(

.xgn cr ea oizni `le dlila eaïðéøîà éîåÐ

.dzrya devn daiag ,dkxa iabïìåë ïìùìùîå
åéøçàì,dcedi iaxc `ail` i`ny ziak ,dlcade minya xp oii ,oefnd zkxa xg`l Ð

inwn lican `lc ,dzrya devn daiag xn` `le .dinwl opiyxtn ikde`iedc ,oefn

.dlcad zryàðà àîéëç àì.dzrya devn daiagc `dl ,i`zrcn dl `pin` `l Ð

àðà äàæåç àìå.d`cigi `xabc dinyn dl `pin` `le :cibn Ðàðà àðøîâ àìàÐ

.daiyia izrny jkàðà àðøãñå.dnly epiax yxtn jk ,izeax iptl izereny xcqn Ð

.`p` `pxcqn `l` ,`p` `pxnb `le `nikg `l :opiqxb ikd ,azk wgvi epiax icinlzae

`p` `nikg `l :ok xacd yexit il d`xpejlede ycwn :invrn izxn`y dn xnel Ð

`p` `pxnb `le ,dzrya devn daiag :uxzl mbe ,elek meid lkdf xac izcnl `l Ð

`p` `pxcq `l` .yeciw xcqa izeaxnoda al izzp ,dlcade yeciw zekxa ixcq lk Ð

.ok mlerl zexedl oxcq lre oxwir lr izcnry cr izayizp `l ,olek z` xxaléìåéò
àîåédaiagc ,`iid oeelir ihwpilc ikid ik ,`zxe`n `yeciw oicare dil opiaagn Ð

.devnl oinicwn oifixfe ,dzrya devné÷åôààîåé`kid .dil opixg`n ,dlcad oebk Ð

cr dil opixg`nc ,cg` qek `l` el oi`c `kid oebk .dixeg`l dlilr mey ogky`c

.oefnd xg`läìôúá ìéãáîä äðéî òîùåë'zay i`vena ezial qpkpd :ipzwc ÐÐ

.dltza oilican mc` ipa mzqc ab lr s`e .licanñåë äðåòè äëøá äðéî òîùÐ

.oefnd zkxaøåòéù êéøö äëøá ìù ñåë äðéî òîùå,ikd `niz `l i`c .bel ziriax Ð

.ixzl diwlgl ,xeriy jixvcíåòèéù êéøö êøáîä äðéî òîùåon cg` e` `ed e` Ð

odn cg` ziizyae ,mirneyd) "oiaxrn lka" wxta oiaexira xn`ck ,olek e`vi Ð,(a,n

?digpile dilr jxail ,mzd xn`c?`wepil diazile .merhiy jixv jxand :ipynezil

dpin rnye .i`w mixetkd meiae ,jxqinl iz`c ,awri xa `g` axk `zkldjxandc Ð

odn cg` m` ik mrh `l m`e ,dlgzkl merhiy jixvoi` la` .ozaeg ici olek e`vi Ð

`ziixane .inc xity wepiz ziizya elit`e ,epnn cg` dzyi `l m` qekd lr oikxan

,dzrya dlcad ,ipnif ixz dilr jxail ,dil mirh `l i`c ,merhiy jixvc opirny ef

.dzyie dzrya oefnd zkxae ,dizy `laäðéî òîùååîòèåîâô,oefnd zkxal Ð

.oefnd zkxal xzend xiiyne dzeye dlik` mcew `yixa lican `lcníòè äðéî òîùå
ìéãáîlk`y it lr s` Ðo`nl `ki`c ,dlik` mcew xgnl cr oizni `le ,lican Ð

) onwl xn`c.ycwn epi` mrh :opiqxb `l `kd ,lican epi` mrh :(a,ew
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úaL éàöBîa Búéáì¯,øåànä ìòå ,ïéiä ìò Cøáî §¥§¨¥©¨§¨¥©©©¦§©©¨Ÿ
íàå .ñBkä ìò äìcáä øîBà Ck øçàå ,íéîNaä ìòå§©©§¨¦§©©¨¥©§¨¨©©§¦

ãçà ñBk àlà Bì ïéà¯,ïBænä øçàì ãò Bçépî ¥¤¨¤¨©¦©§©©©¨
ìLîeäåöî äáéáç ïðéøîà àìå .åéøçàì ïlek ïìL §©§§¨¨§©£¨§¨¨§¦©£¦¨¦§¨

àìå ,àðà äàîékç àì àðà :déì øîà !dúòLa¦§¨¨£©¥£¨¨©¦¨¨£¨§¨
àðøcñå àðøîb àlà ,àðà äàãéçé àìå ,àðà äàæBç¨¨£¨§¨§¦¨¨£¨¤¨§©§¨§©©§¨

éúååk àLøãî éáa ïéøBî ïëå ,àðà¯ïéa ïì éðàL £¨§¥¦§¥¦§§¨§¨¦¨¥¨¥
àîBé éìBiò .àîBé é÷Btàì àîBé éìBiò¯änk ìk ©¥¨§©¥¨©¥¨¨©¨

éãò déì ïðéîc÷îcàîBé é÷Btà .déì ïðéáaçîe ,ó¯ §©§§¦©¥¨¦§©§¦©¥©¥¨
òîL .àðeèk ïìò éåäéì àìc éëéä ék ,déì ïðéøçàî§©£¦©¥¦¥¦§¨¤¡¥£©§¨§©

òîL ;éðîz ïéúéðúî àäéî dpéîìécánä :dpéî ¦¨¦¨©§¦¦©§¥§©¦¨©©§¦
éøö älôza.ñBkä ìò ìécáiL C:dpéî òîLe ©§¦¨¨¦¤©§¦©©§©¦¨

äëøa ìL ñBk :dpéî òîLe .ñBk äðeòè äëøa§¨¨§¨§©¦¨¤§¨¨
éøöéøö Cøáîä :dpéî òîLe .øeòéL C.íBòèiL C ¨¦¦§©¦¨©§¨¥¨¦¤¦§

.ìécáî íòè :dpéî òîLe ,Bîât Bîòè :dpéî òîLe§©¦¨§¨§¨§©¦¨¨©©§¦
òîùå
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc migqt(ycew zay meil)

,íBiä Lecé÷dlila mixne`y yeciwd z` eilr xne` xnelk ¦©
,meil xgnl epgipi `le ,zayd mei z` miycwnyLecéwL éðtî¦§¥¤¦

íBiäqekd lr zay lila zayd mei z` miycwny dn -íãB÷ ©¥
íBé ãBáëìmeid ceakn `edy dcerqd jeza meia oii ziizyl - ¦§

äìéì ãBáëe)dcerqd jeza micbn ipin x`y e` oii ziizyle - §©§¨
dlila.(

:`iyewd z` `xnbd zniiqnàúéà íàåyciw `ly in ok` m`e - §¦¦¨
cg` qek wx el yiyk recn ,zayd meia xgnl ycwn zay lila

,dlila eilr ycwndé÷aLéìepgipi -øçîì ãò,zayd meia ¦§§¥©§¨¨
ézøz déa ãéáòéìåmeid yeciw mb ,zeevnd izy z` ea miiwie - §¦£¦¥©§¥

.x`eanke dlild ceakn `ed sicry meid ceak mbe
:`xnbd zvxzndéì øîàiny s` ,`piaxl wgvi xa ongp ax ¨©¥

mewn lkn ,meia ycwl leki dlila yciw `lyäåöî äáéáç£¦¨¦§¨
dzòLaahen jkl ,dzrya devnd miiwl xdnl xacd aiag - §©§¨

s` ,xgnl oizndl `le zay lila zayd z` ycwl xdnl
miiwl lkei xgnly.mei ceak zevn s` ef devn caln

:wgvi xa ongp ax ly evexiz lr `xnbd ddnzïðéøîà éîeoiprl ¦¨§¦©
y dkxaéàöBîa Búéáì ñðëpä ,àéðz àäå ,dzòLa äåöî äáéáç£¦¨¦§¨§©§¨§¨©§¨©¦§¨§¥§¨¥

úaL,qekd lr licadl `aeïéiä ìò Cøáî`xea' zkxa dligz ©¨§¨¥©©©¦
,'otbd ixtåjxan jk xg`øBànä ìòixe`n `xea' zkxa xpd lr - §©©¨

'y`díéîNaä ìòå,'minya ipin `xea' zkxaøîBà Ck øçàåz` §©©§¨¦§©©¨¥
d zkxañBk àlà Bì ïéà íàå .ñBkä ìò äìcáäoii,ãçàicke ©§¨¨©©§¦¥¤¨¤¨

,qekd lr oefnd zkxa jxal lkei zay i`vena lk`iy dcerqay
`l` ,oiid lr zrk licai `lïBænä øçàì ãò Bçépîxg`l - ©¦©§©©©¨

,dcerqdìLîeåéøçàì ïlek ïìLdlcadd zekxa lk z` xagn - §©§§¨¨§©£¨
xg`e ,qekd lr oefnd zkxa jxan epiidc ,oefnd zkxa mr cgi
z` `xnbd zniiqn .dlcadd zekxa lk z` eilr jxan jk
qek `l` el oi` xy`ky `ziixaa x`ean mipt lk lr :`iyewd

,dcerqd xg` lican cg`ïðéøîà àìåy meynyäåöî äáéáç §Ÿ¨§¦©£¦¨¦§¨
dzòLaaxl dywe ,dcerqd mcew zay i`vena cin licadl yi §©§¨

devn daiag mixne` dkxa oiprl s`y xaeqd wgvi xa ongp
.dzrya

:`xnbd zx`andéì øîà,`piaxl wgvi xa ongp axàì àðà ¨©¥£¨Ÿ
àðà äàîéëçdevn daiagy ef `xaq xne`y mkg ippi` - £¦¨¨£¨©

,izrcn dzryaàðà äàæBç àìåef `xaq xne`y cibn ippi` - §Ÿ¨¨£¨©
,d`eapaàðà äàãéçé àìå,cigi zrc mya dizxn` `le -àlà §Ÿ§¦¨¨£¨¤¨

àðøîbdaiyia izrny jk -àðà àðøãñåizereny ip` xcqne - ©§¨¨§©§¨¨£¨
,izeax iptléúååk àLøãî éáa ïéøBî ïëåziaa mixen jke - §¥¦§¥¦§§¨§¨¦

dlcad oiprl mewn lkne ,dzrya devn daiagy izenk yxcnd
c sicr exg`l xyt`y dn lkàîBé é÷etàì àîBé éìeiò ïéa ïì éðàL̈¦¨¥©¥¨§©¥¨

lr ez`vedl yeciwd ici lr zayd mei zqpkd oia welig epyi -

,dlcadd iciàîBé éìeiò,yeciwd ici lr zayd mei zqpkd -ìk ©¥¨¨
déì ïðéîc÷îc änkdnicwdl mileki ep`y dn lk -éãò,ó ©¨§©§§¦©¥¨¦

déì ïðéáaçîeminicwn mifixfe dzrya devn daiagy meyne - §©§¦©¥
zayd epilr `eazy ick dlila ycwl miticrn ep` zeevnl

la` ,dxdnàîBé é÷età,dlcad ici lr zayd mei z` `ivedl - ©¥¨
déì ïðéøçàî,`evnl mileki ep`y daiq lk ici lr mixg`n ep` - §©£¦©¥

àðeèk ïìò éåäéì àìc éëéä ékepilr zayd didz `ly ick - ¦¥¦§Ÿ¤¡¥£¨§¨
k meyne ,dwxetl mixdnn ep`y `ynkdaiag mixne` oi` j

cr egipn cg` qek `l` el oi` m`e ,dlcad iabl dzrya devn
.eixg`l olek olylyne oefnd xg`l

i`vena ezial qpkpd ly `ziixadn zeax zekld zcnel `xnbd
:zayàúéðúî àäéî dpéî òîL`ziixad efn cenll yi -éðîz- §©¦¨¦¨©§¦¨©§¥

.zekld dpeny
.`älôza ìécánä ,dpéî òîLopeg' zkxaa 'epzppeg dz`' xn`y §©¦¨©©§¦©§¦¨

,'zrcdéøöìécáiL Cs`ñBkä ìò,ezlitza licady dna ic `le ¨¦¤©§¦©©
lltzdy xg` zay i`vena ezial qpkpdy `ziixaa x`eany

.dlitza milican mc` ipa mzqe ,qekd lr licadl jixv
.aäëøa ,dpéî òîLeoefnd zkxa -ñBk äðeòèlr dkxal yi - §©¦¨§¨¨§¨

licadl el oi` cg` qek wx el yi m`y `ziixaa x`eank ,oii qek
oefnd zkxa jxal lkeiy ick ,ezcerq xg`l cr oizni `l` cin

.qekd lr
.béøö äëøa ìL ñBk ,dpéî òîLeCea didiyøeòéL,beld ziriax §©¦¨¤§¨¨¨¦¦

,qek dperhd dkxa eilr jxal leki epi` xeriy ea oi` m`e
xg`l exizedl yi ,cg` qek `l` el oi` m`y `ziixaa x`eank
epi` recn xeriy jixv epi` m`e ,cin eilr licadl `le dcerqd
`l` ,oefnd zkxal dvgne dlcadl dvgn ,mipyl ewlgl leki

.xeriy jixv dkxa ly qek i`ce
.cCøáîä ,dpéî òîLe,qek lr dkxaéøöíBòèiL Cm`e ,oiid on §©¦¨©§¨¥¨¦¤¦§

dn iptn ,merhl jixv epi` m`y ,daeg ici `vi `l mrh `l
eilr licadl leki epi` cg` qek wx el yi m`y `ziixaa x`ean
mcew licadl leki ixde ,dcerqd xg`l exizedl jixv `l` cin
lr jxaie dcerqd lk`i jk xg`e ,qekd on merhl `le dcerqd

.oefnd zkxa qekd eze`
.dBîât Bîòè ,dpéî òîLecer ie`x epi`e enbt qekdn mrh m` - §©¦¨§¨§¨

x`ean dn iptn ,ok `l m`y ,qek dperhd dkxa eilr xnel
cin eilr licadl leki epi` cg` qek wx el yi m`y `ziixaa
mcew licadl leki ixde ,dcerqd xg`l exizedl jixv `l`
zkxa eilr jxai dcerqd xg`e ,oiid on hrn merhle ,lk`iy

.oefnd
.e,dpéî òîLem` s`íòèdlcad mcew lk`nìécáîjixv epi`e §©¦¨¨©©§¦

.lk`iy mcew xgnl cr licadln oizndl
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ומובן ע"פ האמור - כי בכדי שתהי' הנהגה הרצוי' בעולם, ההתחלה היא ותלוי זה בהנהגת בני 

ישראל בעניניהם באופן זה, ומרוחניות - משתלשל בגשמיות.

ולכן לאחרי שבי"ד שולחים בכל ערי ישראל ומכריזין שיביאו שקליהן, כי אין לערב שנה בשנה 

בנוגע לקרבנות וענינים רוחניים אשר בעולם, משתלשל מזה גם בנוגע לזרע )הצומח( בארץ )הדומם( 

שיהי' למינהו דוקא.

ועד"ז במצות גמ"ח, שהיא מעלה הגדולה בצדקה השקולה כנגד כל הקרבנות - על ידי שבני 

ישראל עושים בזה בסבר פנים יפות, הנה מעשיית המצוה - משתלשל למטה בהמצטרך לאדם בכל 

צרכיו בבני חיי ועד למזוני )לחם - צומח( ועד לקיום ההבטחה, עשר בשביל שתתעשר כפשוטה - בכסף 

וזהב )דומם(,

ובמדה כנגד מדה - בספ"י של מלכו של עולם - כל הנ"ל, רוויחי.

בברכת הצלחה בעבודתם, בכל האמור ומתוך שמחה וטוב לבב.

מצו"ב המחאה - השתתפותי, בל"נ, בהנ"ל.

המשך מעמוד טלג
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ëìàBMä[fpwBì øîàé àìå ,íúña epçépéå ,Bìöà ïBkLî çépäì ìBëé ¯ Bðéîàî älä ïéàå úaLa Bøáçî ©¥¥£¥§©¨§¥©¨©£¦¨§©¦©©§¤§§©¦¤¦§¨§ŸŸ©
.ìç äNòîk eäfL ,"ïBkLî Cìéä"¥¨©§¤¤§©£¥Ÿ

úaMä Cøö íäL ä÷Lîe ìëàî éðéî ìàBLa ?íéøeîà íéøác äna[gpwïéàLk ïBkLî çépäì eøézä ïëì , ©¤§¨¦£¦§¥¦¥©£¨©§¤¤¥Ÿ¤©©¨¨¥¦¦§©¦©©§§¤¥
ììk ïBkLî çépäì øeñà ¯ úaMä Cøöì àlL ìáà ,Bðéîàî älä[qwÎhpw,úaLa ïéð÷ äð÷îì äîBcL éðtî) ©¨©£¦£¨¤Ÿ§Ÿ¤©©¨¨§©¦©©§§¨¦§¥¤¤§©§¤¦§¨§©¨

:(å"ù ïnñ ïiò©¥¦¨
כ  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
ìàåùä [æð÷,בעין שלא או בעין להחזיר דעתו בין -

מעות  לו ולפרוע לקנות דעתו אפילו .193או
úáùä êøåö íäù [çð÷ כלים בשואל הדין והוא -

משכון  להניח שרשאי השבת .194לצורך

ììë ïåëùî [èð÷"משכון "הילך לו אמר לא אפילו -195.
ììë ïåëùî [ñ÷ להחזיר וללוות, לשאול מותר אבל -

לצורך  שלא אפילו בשבת המותרת בלשון ולפרוע
.196השבת 

zetqede mipeiv
אברהם 193) ובאשל בשבת, קניה הלכות שכג סי' ראה

בדעתו  יכוון שתמיד כתב ס"ב שכה סי' (בוטשאטש)
וכיו"ב, במעות לפרוע שרשאי יחליט השבת ואחר לשאלה,
בשבת. תרופות קניית לעניין קמז ביאור שו סי' לעיל וראה

לכלים 194) אוכלים בין חילוק דאין בשבת במתנה וכמו
לו). ס"ק קז סי' בדה"ש השלחן (קצות שו סי' כדלעיל

למקנה 195) דומה מכלֿמקום חול, דרך בזה שאין הגם
לב' צריכים בשבת משכון נתינת להתיר וכדי קניין,
משכון". הילך לו יאמר ולא בסתם "שיניחנו (א ) התנאים:

השבת". שלצורך ומשקה מאכל מיני ו"שואל (ב)
החשד) (מפני אסרו משכון ולוקח לישראל שמלוה ובנכרי

המשכון  לו מסר אם אף ולפעמים השבת לצורך אפילו
סעיפים  שכה סי' ולהלן ס"ה, רמו סי' (לעיל שבת בערב

לנכרי). המשכון החזרת דין נתבאר דֿה
לעיל 196) (ראה אחרים איסורים בזה יש כן אם אלא

קנ). ביאור
שלא  בשבת וללוות לשאול שאסור כתבו רבים פוסקים והנה
שבת  לצורך שהוא נזכר לא בשוע"ר אך השבת, לצורך
הבין  שלא משמע סכ"ב קז סי' השלחן בקצות (וגם דווקא
מכירה  שאפילו משמע ב סי' הזקן אדמו"ר ובשו"ת כן),
לצורך, שלא אפילו מותרים בשבת המותר באופן וקניה

והלוואה. לשאלה וכלֿשכן

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

סעיפים: ס"ג ובו אסורים

נקראות ...‡ והן ל"ט הן במשכן שהיו המלאכות כל ומנין
מפי  שלמדו תולדות עוד שיש מלאכות אבות
נקראו  במשכן שהיו בלבד המלאכות אותן שלא השמועה
במשכן  שהיתה למלאכה הדומה מלאכה כל אלא מלאכות
לא  בכלל היא והרי כמותה מלאכה בשם ג"כ נקראת היא
היחיד  לרשות הרבים מרשות הכנסה כגון מלאכה כל תעשה
(שהיא  הרבים לרשות היחיד מרשות ההוצאה תולדת היא

ממש[)]. לה דומה

במשכן  שהיתה למלאכה במקצת הדומה מלאכה כל ואפילו
הטוחן  כגון ממש לה דומה שאינה אע"פ תולדתה היא הרי
הצבע  סממני בשחיקת במשכן שהיתה מלאכה אב הוא
גוף  לוקח שהטוחן הטוחן תולדת הוא דק דק הירק והמחתך
הדומה  דבר העושה וכל הרבה דקים לגופים ומחלקו אחד
לגמרי  לו דומה שאינה אע"פ הטוחן תולדת היא לזה
המחתך  כן שאין מה לגמרי הראשון גוף את משנה שהטוחן

מגוף  רבים גופים בהעשותה לו ודומה הואיל כן פי על אף
(ומתוך  המלאכות כל בשאר יש וכן תולדתו זו הרי אחד
שהם  עליהם שאמרו הדברים כל טעם לך יתבאר זו הצעה
ואחד  אחד כל שיתבאר כמו התורה מן בשבת אסורים

במקומו):

אלא · התורה מן בשבת אסורין אינן כולן המלאכות כל
אם  אבל בחול אותן שעושה כדרכן בשבת לעשותן
לעולם  בחול דרך שאין החול מדרך בשינוי אותן עושה
לעשות  אסור אבל התורה מן פטור זו מלאכה כן לעשותן
כיצד  בחול כדרכה לעשותה יבא שמא סופרים מדברי כן
בין  או בפיו או ברגליו או ידו לאחר חפץ שהוציא כגון
להוציא  דרך שאינן בזה כיוצא וכל במנעלו או ידיו אצילי
בפיו  שהוציאן ואוכלין אסור אבל פטור זה הרי בחול כן

בחול. הוצאתן דרך ג"כ שזה חייב

אבל  משוי דרך הוציאו כן אם אלא עליו חייב אינו דבר וכל
לבשו  לא אפילו או והוציאו שלבשו מלבוש דרך הוציאן אם
מאיבריו  באחד שתלאו או לתכשיט במלבושיו תלאו אלא
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כ  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
ìàåùä [æð÷,בעין שלא או בעין להחזיר דעתו בין -

מעות  לו ולפרוע לקנות דעתו אפילו .193או
úáùä êøåö íäù [çð÷ כלים בשואל הדין והוא -

משכון  להניח שרשאי השבת .194לצורך

ììë ïåëùî [èð÷"משכון "הילך לו אמר לא אפילו -195.
ììë ïåëùî [ñ÷ להחזיר וללוות, לשאול מותר אבל -

לצורך  שלא אפילו בשבת המותרת בלשון ולפרוע
.196השבת 

zetqede mipeiv
אברהם 193) ובאשל בשבת, קניה הלכות שכג סי' ראה

בדעתו  יכוון שתמיד כתב ס"ב שכה סי' (בוטשאטש)
וכיו"ב, במעות לפרוע שרשאי יחליט השבת ואחר לשאלה,
בשבת. תרופות קניית לעניין קמז ביאור שו סי' לעיל וראה

לכלים 194) אוכלים בין חילוק דאין בשבת במתנה וכמו
לו). ס"ק קז סי' בדה"ש השלחן (קצות שו סי' כדלעיל

למקנה 195) דומה מכלֿמקום חול, דרך בזה שאין הגם
לב' צריכים בשבת משכון נתינת להתיר וכדי קניין,
משכון". הילך לו יאמר ולא בסתם "שיניחנו (א ) התנאים:

השבת". שלצורך ומשקה מאכל מיני ו"שואל (ב)
החשד) (מפני אסרו משכון ולוקח לישראל שמלוה ובנכרי

המשכון  לו מסר אם אף ולפעמים השבת לצורך אפילו
סעיפים  שכה סי' ולהלן ס"ה, רמו סי' (לעיל שבת בערב

לנכרי). המשכון החזרת דין נתבאר דֿה
לעיל 196) (ראה אחרים איסורים בזה יש כן אם אלא

קנ). ביאור
שלא  בשבת וללוות לשאול שאסור כתבו רבים פוסקים והנה
שבת  לצורך שהוא נזכר לא בשוע"ר אך השבת, לצורך
הבין  שלא משמע סכ"ב קז סי' השלחן בקצות (וגם דווקא
מכירה  שאפילו משמע ב סי' הזקן אדמו"ר ובשו"ת כן),
לצורך, שלא אפילו מותרים בשבת המותר באופן וקניה

והלוואה. לשאלה וכלֿשכן

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

סעיפים: ס"ג ובו אסורים

נקראות ...‡ והן ל"ט הן במשכן שהיו המלאכות כל ומנין
מפי  שלמדו תולדות עוד שיש מלאכות אבות
נקראו  במשכן שהיו בלבד המלאכות אותן שלא השמועה
במשכן  שהיתה למלאכה הדומה מלאכה כל אלא מלאכות
לא  בכלל היא והרי כמותה מלאכה בשם ג"כ נקראת היא
היחיד  לרשות הרבים מרשות הכנסה כגון מלאכה כל תעשה
(שהיא  הרבים לרשות היחיד מרשות ההוצאה תולדת היא

ממש[)]. לה דומה

במשכן  שהיתה למלאכה במקצת הדומה מלאכה כל ואפילו
הטוחן  כגון ממש לה דומה שאינה אע"פ תולדתה היא הרי
הצבע  סממני בשחיקת במשכן שהיתה מלאכה אב הוא
גוף  לוקח שהטוחן הטוחן תולדת הוא דק דק הירק והמחתך
הדומה  דבר העושה וכל הרבה דקים לגופים ומחלקו אחד
לגמרי  לו דומה שאינה אע"פ הטוחן תולדת היא לזה
המחתך  כן שאין מה לגמרי הראשון גוף את משנה שהטוחן

מגוף  רבים גופים בהעשותה לו ודומה הואיל כן פי על אף
(ומתוך  המלאכות כל בשאר יש וכן תולדתו זו הרי אחד
שהם  עליהם שאמרו הדברים כל טעם לך יתבאר זו הצעה
ואחד  אחד כל שיתבאר כמו התורה מן בשבת אסורים

במקומו):

אלא · התורה מן בשבת אסורין אינן כולן המלאכות כל
אם  אבל בחול אותן שעושה כדרכן בשבת לעשותן
לעולם  בחול דרך שאין החול מדרך בשינוי אותן עושה
לעשות  אסור אבל התורה מן פטור זו מלאכה כן לעשותן
כיצד  בחול כדרכה לעשותה יבא שמא סופרים מדברי כן
בין  או בפיו או ברגליו או ידו לאחר חפץ שהוציא כגון
להוציא  דרך שאינן בזה כיוצא וכל במנעלו או ידיו אצילי
בפיו  שהוציאן ואוכלין אסור אבל פטור זה הרי בחול כן

בחול. הוצאתן דרך ג"כ שזה חייב

אבל  משוי דרך הוציאו כן אם אלא עליו חייב אינו דבר וכל
לבשו  לא אפילו או והוציאו שלבשו מלבוש דרך הוציאן אם
מאיבריו  באחד שתלאו או לתכשיט במלבושיו תלאו אלא
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התורה  מן פטור בחול כן להוציאו שדרך אע"פ לתכשיט
מהם  ויש סופרים מדברי אפילו שמותרים דברים מהם ויש
כל  והם לאיש ולא לאשה סופרים מדברי שאסורים דברים
לחברתה  נויה להראות ממנה לשלפה לה שאפשר תכשיט
תכשיט  כל והם לאיש אף שאסורים דברים ויש הנשים כדרך
וכמו  מאליו מעליו ליפול בקל לו שאפשר עליו רפוי שהוא

שיתבאר:

* * *
ענין ‚ בכל עליו חייב והוציאו בידו שאוחזו דבר וכל

או  ללובשו שדרך מלבוש או תכשיט שהוא אע"פ
ג"כ  הוא דרך מקום מכל מאיבריו באחד בו להתקשט

לפעמים. בידו להוציאו

או  במלבושיו תלאן אלא בידו אחזן לא שאפילו דברים ויש
בחול  כן להוציאן דרך אם עליהם חייב מאיבריו באחד
או  במתניו לו החגורה בסייף היוצא איש כגון לפעמים
שדרך  במקום עליו התלויין ברומח או במגן או בקשת
כדרך  שהוציאן כיון חייב זה הרי לפעמים בחול שם לתלותן
היו  שאם תכשיט ולא מלבוש לא אינן והן בחול הוצאתן
חרבותם  וכתתו שנאמר לבא לעתיד בטלין היו לא תכשיט

וגו'. לאתים

או  ברזל של בכובע או בשריון לבוש יצא אם אבל
דרך  והן הואיל למלחמה העשויות ברזל של באנפלאות
משום  סופרים מדברי אסור אבל פטור זה הרי מלבוש

בשבת. למלחמה כיוצא שנראה

סופרים  מדברי אסור אבל פטור בתפילין לבוש יצא אם וכן
תוסיף  בל משום בלבישתן איסור שאין בענין הוא אם אפילו
בסי' שנתבאר כמו תפילין מצות לשם מתכוין שאינו כגון
גזירה  סופרים מדברי בהן לצאת אסור מקום מכל ול"א כ"ט
ויביאן  וישכח מעליו ויסירן הכסא לבית ליכנס יצטרך שמא
לרשות  הרבים מרשות או הרבים ברשות אמות ד' בידו

להצניען. כדי היחיד

שמא  רגליו ממדת גדול שהוא במנעל קטן אדם יצא לא וכן
בחלוק  הוא יוצא אבל בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל יפול
במנעל  אדם יצא לא וכן מעליו יפול שמא לחוש שאין גדול
ישחקו  שמא כי מנעל בלי השנית ורגלו אחת ברגלו אחד
וישכח  רגלו מעל ויסירנו אחד במנעל שהולך על עליו
לו  אפשר שאי השניה ברגלו מכה לו יש ואם בידו ויביאנו
שאין  האחת שברגלו במנעל לצאת לו מותר מנעל בה לנעול
מוכחת  שמכתו לפי עליו ישחקו שמא לחוש שאין מכה בה
שנתבארו  איסורים (וכל בה לנעול לו אפשר שאי עליו
יתבאר  ובבית בחצר ג"כ אסורים אם זה בסי' ושיתבארו

ש"ג): בסימן

* * *
בין „ נקובה בין במחט אשה בין איש בין אדם יצא לא

מקומות  באותן בבגדו לו התחובה נקובה שאינה
פי  על אף בחול שם לתוחבה לעולם דרך שאין שבבגדו

סופרים. מדברי אסור מקום מכל כדרכה הוצאה זה שאין

לחבר  בבגדו לו התחובה הנקובה במחט שיצא איש אבל

שבבגדו  מהמקומות בזה וכיוצא חלוקו מפתחי כגון קצותיו
הלבישה  לצורך שהיא אע"פ בחול מחט שם לתחוב שדרך
אלא  הנקובה מחט שם לתחוב דרך שאין לפי חטאת חייב
לו  הוא משוי נקובה מחט שתחב וזה נקובה שאינה מחט
עם  לצאת רשאי אדם שאין ללבישתו לו צריכה שהיא אע"פ
מלבוש  דרך ולא תכשיט לא כשאינן לו הצריכים חפצים כל
בחול  שלפעמים לפי כדרכה שלא הוצאה נקראת זו (ואין
לפעמים  תוחבה מקום לאיזה הנקובה מחט להוליך כשרוצה
כך  ומוליכה נקובה שאינה מחט שתוחבין בהמקומות בבגדו
זו  הרי ולפיכך חפץ) שהוא המקום עד הרבים ברשות
לו  תחובה אינה אם שכן וכל עליה וחייב כדרכה הוצאה
שדרך  שבבגדו בהמקומות תחובה רק לבישתו לצורך
מקום: לאיזה כשמוליכה לפעמים בחול מחט בהם לתחוב

אפילו ‰ בבגדו התחובה נקובה שאינה מחט אבל
שמחט  מפני פטור בחול בהם לתחוב שדרך במקומות
לצורך  שבבגד המקומות באותן לשמש ודרכה הואיל זו
מלבוש  ותורת מקומות לאותן יד כבית היא הרי הלבישה
מפני  בה לצאת אסור סופרים מדברי מקום ומכל עליה
לחוש  ויש תכשיט תורת עליו יש נקוב שאינו העב שראשה
ויביאנו  וישכח לאחרים נויה להראות מבגדו ישלפנו שמא
לפי  להקל אין כלל תכשיט תורת עליו אין אם ואף בידו
נקובה  שאינה במחט היוצא שאיש ואומרים חולקים שיש

חייב. זה הרי הלבישה לצורך בבגדו התחובה

נקובה  שאינה במחט להתיר אין הראשונה סברא לפי (ואף
האנשים  שדרך בזמן אלא כלל תכשיט תורת עליה שאין
הלבישה  לצורך בבגדיהם נקובה שאינה מחט לתחוב

הוא  לבגדיהם יד כבית להם זו מחט ודרכה שנעשית יל
היא  אם בכך דרכם שאין בזמן אבל לבישתם לצורך לשמש
לפעמים  בחול בו לתוחבה שדרך במקום בשבת תחובה
אבל  פטור לאו ואם חייב מקום לאיזה להוליכה כשרוצה
בחול). כדרכה שלא הוצאה כל כשאר סופרים מדברי אסור

נקובה  ושאינה הנקובה במחט האשה דין אבל באיש זה וכל
ש"ג: בסי' יתבאר

* * *
Â ולא האיש מתכשיטי היא חותם עליה שיש טבעת

היא  חותם עליה שאין וטבעת האשה מתכשיטי
שיצא  האיש ולפיכך האיש מתכשיטי ולא האשה מתכשיטי
לו  הוא שמשוי חייב שבאצבעו חותם עליה שאין בטבעת
אשה  נותנת שלפעמים לפי כדרכה שלא הוצאה זו ואין
לתקנה  לאומן שיוליכנה חותם עליה שאין טבעתה לבעלה
נמצא  אומן אצל שמגיע עד באצבעו אותה משים והוא
שאין  טבעת להוציא לפעמים לאיש אף היא הוצאה שדרך
עליה  חייב לו תכשיט שאינה וכיון באצבעו חותם עליה
לו  תכשיט שהוא חותם עליה שיש בטבעת יצא אם אבל
ישלפנה  שמא גזירה סופרים מדברי אסור אבל פטור
בידו. ויביאנה ישכח ואח"כ לאחרים נויה להראות מאצבעו

שהן  לפי בנשים אלא זו גזירה גזרו שלא אומרים ויש
איש  אבל לזו זו תכשיטיהן נוי להראות בכך ודרכן שחצניות
שיש  בטבעת לצאת לו מותר ולכן בכך דרכו ואין שחץ אינו
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ואע"פ  תכשיטיו בשאר וכן לו תכשיט שהיא חותם עליה
בידו  וליטלם לשלפם לו שאפשר לכסותו מחוברים שאינם
בכך  דרכו ואין הואיל לזה חוששין אין לאחרים להראותם

עיקר. וכן

שיש  לטבעת הדומין תכשיטין במיני אמורים דברים במה
מיני  כל וכן לאשה ולא לאיש תכשיט שהיא חותם עליה
האשה  דרך שאין לאשה ולא לאיש תכשיטין שהם תכשיטין
לאיש  תכשיט שהם תכשיטים מיני אבל כלל בהם להתקשט
כגון  הללו בתכשיטין להתקשט דרכן הנשים שגם ולאשה
למעלה  שנתבאר הראשונה סברא לפי נקובה שאינה מחט
כדי  הכל לדברי לאנשים אף אסורים הם הרי בה כיוצא וכל

לנשים. אנשים בין אחד תכשיט מין באיסור לחלק שלא

אף  בחול להתקשט האנשים שנהגו הזה בזמן אף (ולפיכך
ולא  תכשיט להם עכשיו הוא והרי חותם עליה שאין בטבעת
תכשיט  והוא הואיל בשבת בה לצאת אסורים אעפ"כ משוי
לצאת  אין חותם עליה שיש בטבעת אף זה ולפי לנשים ג"כ
שיש  בטבעת אף להתקשט ג"כ נהגו שהנשים הזה בזמן
שעכשיו  אלא ולאשה לאיש תכשיט הן והרי חותם עליהן
בידם  למחות ואין הטבעות בכל ונשים אנשים היתר נהגו

הטעם[)]: שם עיין ש"ג בסי' שיתבאר כמו

* * *
Ê בה כתובין אפילו או חלקה אבן בה שקבוע טבעת

שלא  חותם נקרא זה אין הטבעת על או האבן על אותיות
כדי  צורות או אותיות בה חקוקים כן אם אלא חותם נקרא
צורות  או אותיות השעוה על יהיו השעוה על יחתמוה שאם
יחתמנה  שאם צורות או אותיות בה בולטין אם וכן בולטות
כל  שוקעות צורות או אותיות השעוה על יהיו השעוה על
חותם  עליה שיש בטבעת לצאת לאיש ומותר חותם נקרא זה
יהיה  שלא ובלבד בה) להתקשט הנשים דרך אין (אם זה
האסורות  צורות שאר או שלימה אדם צורת בחותמת בולט

קמ"א: סי' ביו"ד שיתבאר כמו בחול אפילו

Á מפתחות כגון בו להשתמש וגם לתכשיט העשוי דבר
בשלשלת  שתלאן אע"פ תכשיט כמין כסף של נאות
כדי  שבבגדיו מקומות בשאר או בחגורתו או שבצוארו
יאמר  שהרואה מפני בהן לצאת אסור בלבד בהן להתקשט

כלל. בו להתקשט כדי ולא מוציאן הוא תשמיש שלצורך

שאין  שכיון כסף של במפתחות ומתירין זה על חולקין ויש
משום  עשייתן עיקר הרי כסף של מפתחות לעשות דרך
שעיקרו  כיון מקום מכל ג"כ בו שמשתמשים ואף תכשיט
וכן  בו לצאת ומותר כמשוי לו נחשב אינו לו עשוי לתכשיט
לחוש  שאין בענין שיהא ובלבד אלו מדינות במקצת המנהג
שיהא  וגם בידו ויביאנו וישכח לארץ ויפול יפסוק שמא בו
להראותה  משם לשלפה יכולה האשה שאין בענין
להראותו  שיכולה משם לשלפה צריכה שאינה או לחברותיה
כיון  בה לצאת אסור לאיש אף כן לא שאם שם תלוי בעודו
להקל  נהגו שעכשיו ש"ג סי' (ועיין לאשה גם תכשיט שהוא

בתכשיטין).

* * *
שם  שתלאו אע"פ נחושת של או ברזל של הוא אם אבל

ועוד  שיתבאר מטעם בו לצאת אסור תכשיט כעין לנוי
הרי  ונחושת מברזל המפתח לעשות כן הוא שדרך שכיון
אפילו  בו לצאת ואסור הוא ומשוי לתשמיש נעשית עיקרו
מקומות  בשאר או בחגורה לעולם וקבוע מחובר הוא אם
אפשר  שאי עד כך כל בחוזק שם קבוע הוא אפילו מבגדיו
בו  קבוע שהוא המקום קלקול בלי לעולם משם להסירו
כלום  משמש ואינו עצמו בפני לתשמיש עשוי שהוא שכיון
מלבוש  אותו לגבי בטל אינו בו קבוע שהוא מלבוש לאותו

כא  זה ואע"פ והרי מלבוש אותו בלי בלבדו הוציאו ילו
בשביל  למלבוש טפל איננו ממנו הרבה חשוב שהמלבוש
והרי  המלבוש תשמיש ולא המלבוש צורך שאיננו כיון כך
שחייב  כהלכתה מצויצת שאינה בטלית יוצא כאילו זה

שיתבאר. כמו זה מטעם חטאת

(כעין  ועשוי החגורה בראש קבוע הוא אם מקום ומכל
משמש  הוא שאז לפי מתירים יש בו לחגור זענקי"ל)
בשבת  אלא שם קבוע שאינו ואע"פ אצלה ובטל להחגורה
קבוע  הוא אם אבל אלו מדינות במקצת נוהגין וכן בלבד
של  הוא כן אם אלא בעולם היתר שום אין החגורה באמצע

לתכשיט. נעשית עיקרו שאז כסף

והוא  בו לצאת מותר בו להתקשט שרגילין כסף של נדן וכן
ברילי"ן) (שקורין עינים בתי של תיק וכן סכין בה יהא שלא
כשהבתי  בו לצאת אסור לתכשיט מכסף עשוי שהוא אף
לגבי  בטלים עינים והבתי הסכין שאין לפי בתוכו עינים
עינים  והבתי שהסכין מפני כסף של שהם אע"פ והתיק הנדן
עינים  ובתי לנדן סכין נעשה אומרים אין שהרי עיקר הם

עינים: לבתי ותיק לסכין נדן נעשה אלא לתיק

Ë באותן אפילו בבגדו לו התחובה במחט החייט יצא לא
לעולם  בהם לתחוב אדם כל שאר דרך שאין מקומות
רואיהו  כל שיכירנו לסימן אלא שם תוחב אינו הוא ואף
הסורק  וכן לסימן באזנו קיסם שנותן הנגר וכן חייט שהוא
אומנים  שאר כל וכן לסימן בצווארו משיח[ה] שנותן
ואם  בשבת בהם יצאו לא לסימן מאומנתם דבר שנותנים
אדם  כל ששאר כיון כדרכה הוצאה זו שאין פטורין יצאו
זה  בענין להוציא דרכם אין האומנים ואף כן מוציאין אינן
ולא  אומנים שהם עצמם על להכריז שרוצים בשעה אלא

פעמים: בשאר

* * *
È יטנף שלא מזיבתו להצילו שעושה בכיס הזב יצא לא

שאינה  שמלאכה להאומרים חייב יצא ואם בגדיו בה
שאינה  שמלאכה להאומרים אבל עליה חייב לגופה צריכה
זה  אף רע"ח בסי' שנתבאר כמו עליה פטור לגופה צריכה
לו  ואין שמוציאו הכיס לגוף כלל צריך שאינו לפי פטור
אסור  מקום מכל אבל מזיבתו שיצילנו אלא בגופו חפץ

לגופה. צריכה שאינה מלאכה כשאר סופרים מדברי

בדם  בגדיה תלכלך שלא לפניה בגד המקשרת נדה אשה וכן
כעין  עשוי סינר הוא כן אם אלא בו לצאת אסורה נדותה

שלובשי  מכנסיים כמו ומלאחריה מלפניה לצניעות מלבוש ם
ברצועות  שקושרתו אלא בלבד מלאחריה הוא אם אבל
אמורים  דברים במה ואסור מלבוש דרך זה אין לפניה
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואע"פ  תכשיטיו בשאר וכן לו תכשיט שהיא חותם עליה
בידו  וליטלם לשלפם לו שאפשר לכסותו מחוברים שאינם
בכך  דרכו ואין הואיל לזה חוששין אין לאחרים להראותם

עיקר. וכן

שיש  לטבעת הדומין תכשיטין במיני אמורים דברים במה
מיני  כל וכן לאשה ולא לאיש תכשיט שהיא חותם עליה
האשה  דרך שאין לאשה ולא לאיש תכשיטין שהם תכשיטין
לאיש  תכשיט שהם תכשיטים מיני אבל כלל בהם להתקשט
כגון  הללו בתכשיטין להתקשט דרכן הנשים שגם ולאשה
למעלה  שנתבאר הראשונה סברא לפי נקובה שאינה מחט
כדי  הכל לדברי לאנשים אף אסורים הם הרי בה כיוצא וכל

לנשים. אנשים בין אחד תכשיט מין באיסור לחלק שלא

אף  בחול להתקשט האנשים שנהגו הזה בזמן אף (ולפיכך
ולא  תכשיט להם עכשיו הוא והרי חותם עליה שאין בטבעת
תכשיט  והוא הואיל בשבת בה לצאת אסורים אעפ"כ משוי
לצאת  אין חותם עליה שיש בטבעת אף זה ולפי לנשים ג"כ
שיש  בטבעת אף להתקשט ג"כ נהגו שהנשים הזה בזמן
שעכשיו  אלא ולאשה לאיש תכשיט הן והרי חותם עליהן
בידם  למחות ואין הטבעות בכל ונשים אנשים היתר נהגו

הטעם[)]: שם עיין ש"ג בסי' שיתבאר כמו

* * *
Ê בה כתובין אפילו או חלקה אבן בה שקבוע טבעת

שלא  חותם נקרא זה אין הטבעת על או האבן על אותיות
כדי  צורות או אותיות בה חקוקים כן אם אלא חותם נקרא
צורות  או אותיות השעוה על יהיו השעוה על יחתמוה שאם
יחתמנה  שאם צורות או אותיות בה בולטין אם וכן בולטות
כל  שוקעות צורות או אותיות השעוה על יהיו השעוה על
חותם  עליה שיש בטבעת לצאת לאיש ומותר חותם נקרא זה
יהיה  שלא ובלבד בה) להתקשט הנשים דרך אין (אם זה
האסורות  צורות שאר או שלימה אדם צורת בחותמת בולט

קמ"א: סי' ביו"ד שיתבאר כמו בחול אפילו

Á מפתחות כגון בו להשתמש וגם לתכשיט העשוי דבר
בשלשלת  שתלאן אע"פ תכשיט כמין כסף של נאות
כדי  שבבגדיו מקומות בשאר או בחגורתו או שבצוארו
יאמר  שהרואה מפני בהן לצאת אסור בלבד בהן להתקשט

כלל. בו להתקשט כדי ולא מוציאן הוא תשמיש שלצורך

שאין  שכיון כסף של במפתחות ומתירין זה על חולקין ויש
משום  עשייתן עיקר הרי כסף של מפתחות לעשות דרך
שעיקרו  כיון מקום מכל ג"כ בו שמשתמשים ואף תכשיט
וכן  בו לצאת ומותר כמשוי לו נחשב אינו לו עשוי לתכשיט
לחוש  שאין בענין שיהא ובלבד אלו מדינות במקצת המנהג
שיהא  וגם בידו ויביאנו וישכח לארץ ויפול יפסוק שמא בו
להראותה  משם לשלפה יכולה האשה שאין בענין
להראותו  שיכולה משם לשלפה צריכה שאינה או לחברותיה
כיון  בה לצאת אסור לאיש אף כן לא שאם שם תלוי בעודו
להקל  נהגו שעכשיו ש"ג סי' (ועיין לאשה גם תכשיט שהוא

בתכשיטין).

* * *
שם  שתלאו אע"פ נחושת של או ברזל של הוא אם אבל

ועוד  שיתבאר מטעם בו לצאת אסור תכשיט כעין לנוי
הרי  ונחושת מברזל המפתח לעשות כן הוא שדרך שכיון
אפילו  בו לצאת ואסור הוא ומשוי לתשמיש נעשית עיקרו
מקומות  בשאר או בחגורה לעולם וקבוע מחובר הוא אם
אפשר  שאי עד כך כל בחוזק שם קבוע הוא אפילו מבגדיו
בו  קבוע שהוא המקום קלקול בלי לעולם משם להסירו
כלום  משמש ואינו עצמו בפני לתשמיש עשוי שהוא שכיון
מלבוש  אותו לגבי בטל אינו בו קבוע שהוא מלבוש לאותו

כא  זה ואע"פ והרי מלבוש אותו בלי בלבדו הוציאו ילו
בשביל  למלבוש טפל איננו ממנו הרבה חשוב שהמלבוש
והרי  המלבוש תשמיש ולא המלבוש צורך שאיננו כיון כך
שחייב  כהלכתה מצויצת שאינה בטלית יוצא כאילו זה

שיתבאר. כמו זה מטעם חטאת

(כעין  ועשוי החגורה בראש קבוע הוא אם מקום ומכל
משמש  הוא שאז לפי מתירים יש בו לחגור זענקי"ל)
בשבת  אלא שם קבוע שאינו ואע"פ אצלה ובטל להחגורה
קבוע  הוא אם אבל אלו מדינות במקצת נוהגין וכן בלבד
של  הוא כן אם אלא בעולם היתר שום אין החגורה באמצע

לתכשיט. נעשית עיקרו שאז כסף

והוא  בו לצאת מותר בו להתקשט שרגילין כסף של נדן וכן
ברילי"ן) (שקורין עינים בתי של תיק וכן סכין בה יהא שלא
כשהבתי  בו לצאת אסור לתכשיט מכסף עשוי שהוא אף
לגבי  בטלים עינים והבתי הסכין שאין לפי בתוכו עינים
עינים  והבתי שהסכין מפני כסף של שהם אע"פ והתיק הנדן
עינים  ובתי לנדן סכין נעשה אומרים אין שהרי עיקר הם

עינים: לבתי ותיק לסכין נדן נעשה אלא לתיק

Ë באותן אפילו בבגדו לו התחובה במחט החייט יצא לא
לעולם  בהם לתחוב אדם כל שאר דרך שאין מקומות
רואיהו  כל שיכירנו לסימן אלא שם תוחב אינו הוא ואף
הסורק  וכן לסימן באזנו קיסם שנותן הנגר וכן חייט שהוא
אומנים  שאר כל וכן לסימן בצווארו משיח[ה] שנותן
ואם  בשבת בהם יצאו לא לסימן מאומנתם דבר שנותנים
אדם  כל ששאר כיון כדרכה הוצאה זו שאין פטורין יצאו
זה  בענין להוציא דרכם אין האומנים ואף כן מוציאין אינן
ולא  אומנים שהם עצמם על להכריז שרוצים בשעה אלא

פעמים: בשאר

* * *
È יטנף שלא מזיבתו להצילו שעושה בכיס הזב יצא לא

שאינה  שמלאכה להאומרים חייב יצא ואם בגדיו בה
שאינה  שמלאכה להאומרים אבל עליה חייב לגופה צריכה
זה  אף רע"ח בסי' שנתבאר כמו עליה פטור לגופה צריכה
לו  ואין שמוציאו הכיס לגוף כלל צריך שאינו לפי פטור
אסור  מקום מכל אבל מזיבתו שיצילנו אלא בגופו חפץ

לגופה. צריכה שאינה מלאכה כשאר סופרים מדברי

בדם  בגדיה תלכלך שלא לפניה בגד המקשרת נדה אשה וכן
כעין  עשוי סינר הוא כן אם אלא בו לצאת אסורה נדותה

שלובשי  מכנסיים כמו ומלאחריה מלפניה לצניעות מלבוש ם
ברצועות  שקושרתו אלא בלבד מלאחריה הוא אם אבל
אמורים  דברים במה ואסור מלבוש דרך זה אין לפניה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

להציל זה בבגד אינו כשמתכוונת שאז בלבד מטינוף
גמור  מלבוש כעין עשוי כן אם אלא למלבוש נחשב
שלא  דהיינו מצער גופה להציל בו מתכוונת אם אבל
הרי  מצערה ונמצא שם ויתייבש בשרה על הדם יפול
עשוים  שהם מלבושים כשאר גמור מלבוש זה בגד נעשה
כעין  עשוי שאינו אף בו לצאת ומותרת הגוף להגנת

גמור: מלבוש

‡È שלא הגשמים מפני צעיפה על בגד ליתן לאשה אסור
מטינוף  להציל בו שמתכוונת שכיון הצעיף ילכלכו
הגשמים  ירדו שלא מתכוונת אם אבל מלבוש נחשב אינו

שעל  אע"פ ראשה על בגד לפרוס מותרת ויצערוה בשרה על
להציל  בו כשמתכוונת ואף מטינוף ג"כ הצעיף ניצול זה ידי
היא  אלא בלבד ראשה על מונח אינו אם בלבד מטינוף
בגד  שהוא ואע"פ מלבוש כדרך גופה רוב ג"כ בו מתעטפת
בלא  בו מתעטפת היתה ולא לה ראוי שאינו וגס עב
וחמילה  ויריעה שק הוא אפילו בו לצאת מותרת הגשמים
לאיש  שמותר שכן וכל באיש וכן גסים) בגדים מיני (פירוש
כיון  הגשמים מפני ראשו שעל כובע גבי על כובע ליתן
כמו  ראשו על עמוק שיהיה ובלבד מלבוש דרך שהוא
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,(an wxR `ipY©§¨¤¤

ׁש64) מה הרחלים"ועּיין ּכעדר ׁשּני" המתחיל דּבּור סֹוף (oOwlנתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ§©¨

(Kli`e c ,fl. ¨¥¨

(65Epl dUrp :WExiR ,dxFYd zlAwA l`xUi Exn`W "dUrp" xn`n `Ed")©£©©£¤¤¨§¦§¨¥§©¨©©¨¥©£¤¨

l"Pd oipeeB 'bA 'd z` EcarIW dcFard ici lr zx`tYde itFId EpinvrA Epgp £̀©§§©§¥©¦§©¦§¤¤©§¥¨£¨¤©©§¤§§¨¦©©

cEOr mW dxFYd xF` ."onvr z` onvrA md oix`tOW ,dlrnl dHnNn `AW¤¨¦§©¨§©§¨¤§¨£¦¥§©§¨¤©§¨©¨¨©

.(mW oiIr ewzz©¥¨

(66,(c ,a zFa` d`x)§¥¨

(67.(bixz cEOr a KxM mixiXd xiW dxFYd xF` dMEx`A d`x)§¥¨£¨©¨¦©¦¦¤¤©

(68,(` ,cw zAW)©¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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(hkodki ozgM" ,x`R"(i ,`q dirWi)dNEcBd 'd Ll" , ¤¨¨§©¥§¥§©§¨§©§¨
de dxEaBdezx`tY"(`i ,hk `ÎminId ixaC)"E .l`xUiÎzqpk" §©§¨§©¦§¤¤¦§¥©¨¦§¤¤¦§¨¥
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lHA" didIW cr zE`ivnA lEHiA zFidle ,l"PM "cg`"¤¨©©§¦§¦¦§¦©¤¦§¤©¥

LpFvx'כּו." §§
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`xwiA `lMYq`l" zpigaA `id l`xUiÎzqpM KM̈§¤¤¦§¨¥¦¦§¦©§¦§©¨¨¦¨¨

"`MlnC74oi`"W lMYqdlE zF`xl ElkEi xaC lMnE , §©§¨¦¨¨¨§¦§§¦§©¥¤¥
."FCaNn cFr¦§©

aizM dPde(g ,ap dirWi)iM" :oirA oiroir :WExiR ."E`xi §¦¥§¦§©§¨¦©¦§©¦¦§¥©¦
`Ed 'ade ,dlrnlÎdHnNn zElMYqdd `Ed oFW`xd̈¦©¦§©§¦§©¨§©§¨§©

`AW KxcM" ± "oirA oir" zF`xl dlrnln drRWd©§¨¨¦§©§¨¦§©¦§©¦§¤¤¤¨
"zF`xil `A KM zF`xl75. ¦§¨¨¥¨

FCqgl milginl ei`xi l` 'd oir" Edfe'כּו",bl miNdY) §¤¥¤§¥¨©§©£¦§©§§¦¦

(gi"mWtp zeOn liSdl" df ici lre ,(hi ,mW): §©§¥¤§©¦¦¨¤©§¨¨

aizM dPdC(d ,d ilWn)zen zFcxFi dilbx" :," §¦¥§¦¦§¥©§¤¨§¨¤
"oinlr lM `lnn" zpigA lW rtXd cxFi minrtNW¤¦§¨¦¥©¤©¤§¦©§©¥¨¨§¦

aEzMW FnkE ,zFRilTd zFlkidl(hiÎeh ,l miaSp)d`x" : §¥§©§¦§¤¨¦¨¦§¥
z`e zeOd z`e aFHd z`e miIgd z` mFId Liptl iYzp̈©¦§¨¤©¤©©¦§¤©§¤©¨¤§¤

miIgA YxgaE [..] rxd'אחר.",כּו ּבמק ֹום  ׁשנת ּבאר `laּוכמֹו ¨¨¨©§¨©©¦ְְְִֵֵֶַָָ£¨
zeOn" liSi if` "FCqgl milgin"d ici lrmWtp± " ©§¥©§©£¦§©§£©©¦¦¨¤©§¨

Eidi `NW ,"oinlr lM `lnn" zpigA `Ed "mWtp"©§¨§¦©§©¥¨¨§¦¤Ÿ¦§
aEzMW FnkE ,"zFcxFi dilbx"(b ,d mixiXd xiW)z` iYvgx" : ©§¤¨§§¤¨¦©¦¦¨©§¦¤

"ilbx76"arxA mzFigdlE" ,77. ©§©§©£¨¨¨¨

aizM dPdC(b ,g awr)" :digi FCal mgNd lr `l iM §¦¥§¦¥¤¦Ÿ©©¤¤§©¦§¤
mc`d'וגֹוKPd" oipr Edfe ,dxFYd zpigA Epiid "mgl" ± " ¨¨¨ְ¤¤©§§¦©©¨§¤¦§©¦¨
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כּו'"69) ציצית להם "ועׂשּו ּפסּוק על מּזה עֹוד ׁשנתּבאר מה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָועּיין
(Kli`e ` ,b ziviSd xrW g"`c mr xECiq). ¦¦©©©©¦¦¨¥¨

"zFxPd z` LzFlrdA" ligznd xEAc sFq x`AzpW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦§©£§¤©¥
iR lr cxFIW" oiprA ,(c ,l LzFlrdA lirl)eizFCn"EpiidC ,(a ,blw miNdY) §¥§©£§§¦§¨¤¥©¦¦¨§¦¦§©§

.`EdÎjExA WFcTd lW eizFCn¦¨¤©¨¨

" ּבי יׁשנּה" "אני המתחיל דּבּור סֹוף ׁשנתּבאר מה ּכחּודה ועּיין לי ּפתחי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ל אפּתח ואני מחט `)כּו'"ׁשל ,dl oOwl). ְְֲִֶֶַַַַ§©¨

ּבענין תצא" "ּכי הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר מה ּתֹואר"ועּיין "יפת ּפירּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
(` ,el `vY lirl)" ּבענין ׁשּנתּבאר ּומה ויפת . ּתֹואר יפת היתה ורחל §¥¥¥ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

כּו'"מראה  ל תדעי לא "אם הּמתחיל ּבּדּבּור – "(a ,bk xF` dxFY). ְְְְִִִִֵֶַַַָֹ¨

" ּבענין תברכּו" "ּכה הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר מה ּפניו ועּיין ה' יאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
אלי"(c ,ek `Up lirl)" ּבענין מסעי" "אּלה ּפסּוק על ּובּביאּור ּתּתן . ֵֶ§¥¨Ÿְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ליעקב  b)כּו'"אמת ,bv irQn lirl). ְֱֲֶַֹ§¥©§¥

ּבּתענּוגים" אהבה ּנעמּת ּומה ּיפית "מה ּפסּוק על ׁשנתּבאר מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָועּיין
(gi oniq WcTd zxB` d`xE bixz cEOr a KxM mixiXd xiW dxFYd xF`). ©¨¦©¦¦¤¤©§¥¦¤¤©Ÿ¤¦¨

(70" ּבענין "יֹונתי" ּפסּוק על ּבּביאּור ׁשנתּבאר מה נאוה ועּיין ּומרא" ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
(c ,k oOwl). §©¨

(71ipRn mipFilr mipR zx`dC zElWlYWdd zAiq lr mrh oYil `A :WExiR)¥¨¦¥©©©¦©©¦§©§§§¤¨©¨¦¤§¦¦§¥

`xFAl `xap oiA llM KFxr oi`W iR lr s` l`xUi zqpkC mipFYgY mipR zx`d¤¨©¨¦©§¦¦§¤¤¦§¨¥©©¦¤¥£§¨¥¦§¨©¥

.(flw cEOr c"qwz ."mipFi Kipir"W itl 'Ek§¦¤¥©¦¦©

(72.(b ,fn xF` dxFY mb d`x)§¥©¨

(73.(a ,ek ziprY)©£¦

(74` wlg xdf .h wxR Wix `ipY d`x .KlOd cFakA (opFAzdl) lMYqdl)§¦§©¥§¦§¥¦§©¤¤§¥©§¨¥¤¤Ÿ©¥¤

.(` ,hvw .a ,gl

(75.(a ,c dbibg)£¦¨

רגלי"76) הדֹום "והארץ ּפסּוק על ׁשנתּבאר מה `xFועּיין dxFY) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ¨

(` ,a ziW`xA. §¥¦

(77.(g"`cA zFnFwn dOkA `Ed oM la` .mzFIglE :mWe .hi ,bl miNdY)§¦¦§¨§©¨£¨¥§©¨§§©

(78.(` ,bi zFkxA)§¨

מה 79) "להבין המתחיל דּבּור סֹוף – אחר ּבמקֹום ׁשנתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּוכמֹו
עצרת" הּׁשמיני ּבּיֹום c)ּׁשּכתּוב ,`t zFMq lirl). ְֲִִֶֶֶַַָ§¥ª

(80zFgiW ihETl .nx cEOr ` wlg xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`n d`x)§¥©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤©¦¥¦

.(313.332 cEOr hk wlg¥¤©

(81didi `N` giWOd zFniA llM lk`nE oFfOn mzEIg didi `l :WExiR")¥Ÿ¦§¤©¨¦¨©£©§¨¦©¨¦©¤¨¦§¤

rtW didi z`fA ig l`l mi`nvE miarx EidW dnA iM ,`tEB arxd on mzEIg©¨¦¨¨¨¨¦§©¤¨§¥¦§¥¦§¥©§Ÿ¦§¤¤©

s`e "'Ek lk` `l mgl" ,mFi 'n xdA dWn didW KxC lr EpiidC .mWtp zEIg©©§¨§©§©¤¤¤¨¨Ÿ¤¨¨¤¤Ÿ¨©§©

d`xE .glw cEOr c"qwz ± ."'Ek `NirlC `pFfOn miIwe ig FtEB did ok iR lr©¦¥¨¨©§©¨¦§¨¦§¥¨©§¥

(aiwzz cEOr b KxM mixiXd xiW dxFYd xF`©¨¦©¦¦¤¤©



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

(d ,fw" :WExiR ,mWtp" ;dlrnl x`Fan ± "sHrzY mdA" ¥©§¨§¨§©§¨¨¤¦§©¨
aEzMW FnM Epiid(k ,bl miNdY)Edfe ."'dl dzMg EpWtp" : ©§§¤¨§¦¦©§¥¦§¨©§¤

oOd z` Llik`Ie LairxIe LPrie"'כּו"(b ,g awr)lM lr iM" , ©§©§©©§¦¤©©£¦§¤©¨¥¤¦©¨
`vFn'82"כּו. ¨

oipr EdGW ,"arxA mzFigdl" oiprA xnFl xWt` cFre§¤§¨©§¦§©§©£¨¨¨¨¤¤¦§©
FA xn`PW mixERMd mFi(`l ,fh ixg`)z` mziPre" : ©¦¦¤¤¡©©£¥§¦¦¤¤

dlik` zpigAn dlrnl `Ed iM ,"mkizWtp'כּוiM . ©§Ÿ¥¤¦§©§¨¦§¦©£¦¨¦
dlik`llkpe ,mcl KRdpe lk`Od xxAzOW dn `Ed £¦¨©¤¦§¨¥©©£¨§¤§©§¨§¦§¨
zpigaAaNd zFIpFviglr wx Eid zFpAxTd lMW FnM , ¦§¦©¦¦©¥§¤¨©¨§¨¨©©

oFvigd gAfnla` .aNd zEInipRzpigAn dlrnl `Ed ¦§¥©©¦£¨§¦¦©¥§©§¨¦§¦©
dlik`83" xn`p df lre ,arxA mzFigdlE'כּו,l"PM " £¦¨§©¤¤¡©§©£¨¨¨¨©©

ei`xi l` 'd oir" ici lr Epiide'כּו.": §©§©§¥¥¤§¥¨
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הּמן"82) את וּיאכיל" המתחיל דּבּור סֹוף ׁשנתּבאר מה (lirlועּיין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ§¥

(` ,fh awr. ¥¤

ׁשּלח"83) הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר ipinWּוכמֹו lirl) ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ§¥§¦¦

(c ,et zxvr. £¤¤

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בז"מ ÔÈ·‰ÏÂ(כט) ששרשם דק"נ ב"ן בחי' ענין שרש
בשרש  תחלה להקדי' יש הנה דתוהו.
ג"ס  אותיות דס"ג דוקא ס"ג בבחי' שהי' השבירה ענין
והישות  הגסות בחי' שהוא ד) נג, (תהלים סג כולו כמו
ממקום  הנפילה יהיה האיך יפלא ולכאורה כידוע.
בבחי' להיות דתוהו שבמדות כזו עליונה ומדריגה
נמשך  שמהם דעשיה דנוגה הע"ש כמו ופירוד הגסות
התוהו  בחי' בשרש למעלה מבואר הנה אך כו'. הנה"ב
יהא  לעולם א) כ, (תענית המאמר כענין שזהו והתקון
שלהם  בעצמיות הטבעיים שמדות כו' כקנה רך אדם
הנפש  בעצמיות להיותם דחו"ב משרש גבוהים הן
השכל  ומקור מכח ביותר וחזקים תקיפים הן ע"כ ממש
בע"י  דז"א המאמר ענין (שזהו למעלה כמ"ש שבנפש
כו') דחו"ב השכל מקור מח"ס למעלה כו' אחיד עצמו
כמו  דתוהו ז"מ בחי' בשרש למעלה מזה יובן הרי וא"כ
עצמות  בבחי' קרובים יותר שהיו השבירה קודם שהי'
כו'. בח"ס בשרשם גם דחו"ב מאורות למעלה המאציל
ביותר  האור תוקף מצד רק היה נפילתם סיבת ואמנם
כו' ביותר וחזק תקיף שהוא כמלך מלוכה בחי' שהוא
הישות  ענין ג"כ הוא הזה האור תוקף ענין והנה כנ"ל.
בבחי' ג"כ ביותר בעצמו ההרגשה בחי' עוצם שזהו
נראה  זהו אמנם אמת שהוא אע"פ שבו והמעלה הטוב
שזהו  בעצמו גדול ודבר יש לבחי' ביותר וניכר ובולט
דבר  שום לסבול יוכל שלא עד מאד עצמו הרגשת מצד
דהיינו  הביטול בחי' היפך וזהו כו'. זולתו ושבח מעלה
כל  שעושה הגם לגמרי בעצמו ההרגשה העדר ענין
זה  כל מרגיש אינו טובות המעלות בכל ושלם הטוב
בחי' היפך אין דבחי' הבטול בבחי' להיותו כלל בעצמו
ב"א  עולא רב על ב) פח, (סנהדרין שאמ' וכמו היש
כו'. לנפשי' טיבות' מחזיק ולא תדיר באוריית' דגריס

לכל  כעפר ונפשו ממנו טוב אדם לכל רואה הוא וע"כ
יש  דבחי' התפשטות בבחי' מעלה יש ואמנם כו'.
ביותר  וחוזק התוקף מצד בא שהוא מצד הנ"ל מורגש
שאמר  (כמו אין בבחי' שהוא וההכנעה הביטול וענין
במציאות) אינו כאילו עצמו שמשים מי כו' לשארית
הקושי  היפוך הטבע ורכות החלישות בחי' מצד בא זהו
וקשה  החלישות מצד כקנה שרך אדם כמו והתוקף
החזקה  ההרגשה ענין והוא התוקף עוצם הוא כארז
ענין  בא וחוזק התוקף שמבחי' תליא בהא דהא בעצמו

והתפשטו  הנ"ל הגדולה ומבחי'ההרגשה כו' יתירה ת
מורגש  בלתי שהוא הביטול בחי' בא וחלישות הרכות
א' לענין קרובים הענינים ושני כנ"ל. וכלל כלל בעצמו
והרכות  ממש הוא א' ענין ההרגש עם שהתוקף
וכמו  ממש הוא א' ענין הביטול ענין עם וחלישות
בחי' כך ממש הפכים ב' הן החלישות עם שהתוקף
ממש  הפכים ב' הן דאין הביטול בחי' עם המורגש היש
דתוהו  מדות בין ההפרש עיקר יובן זאת ובדוגמא
ענין  ג"כ שזהו המלוכה בחי' כמו התוקף בבחי' שהוא
אנא  (כמו גדולה בהתפשטות ובולט המורגש הישות
בבחי' להיותו כו') כלל זולתו דבר יסבול בלי אמלוך
עצמות  בבחי' הן הללו שהמדות האמת מצד התוקף
מדות  ובבחי' כו' וימלוך ב) לו, (בראשית וכמ"ש הכתר
הביטול  בחי' והוא ממש מזה להיפוך הוא דתיקון
היפוכו  לסבול מנגד כל נגד וכל מכל בקל א"ע לבטל
וחלישות  הרכות מבחי' בא והוא אין בבחי' בהיותו
שבחי' הטעם וזהו כו'. רוח לכל להניעו כקנה רך כמו
מ"ה  בבחי' הוא התיקון ובחי' ס"ג בבחי' עיקרו התוהו
הגסות  בחי' שהוא גס אותיות הוא ס"ג דלשון
הגסות  ענין כמו ביותר המורגש הישות מצד שמסתעף
כארז  קשה איש וכה"ג גדול ושר דמלך והתנשאות
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miig zxez

בז"מ ÔÈ·‰ÏÂ(כט) ששרשם דק"נ ב"ן בחי' ענין שרש
בשרש  תחלה להקדי' יש הנה דתוהו.
ג"ס  אותיות דס"ג דוקא ס"ג בבחי' שהי' השבירה ענין
והישות  הגסות בחי' שהוא ד) נג, (תהלים סג כולו כמו
ממקום  הנפילה יהיה האיך יפלא ולכאורה כידוע.
בבחי' להיות דתוהו שבמדות כזו עליונה ומדריגה
נמשך  שמהם דעשיה דנוגה הע"ש כמו ופירוד הגסות
התוהו  בחי' בשרש למעלה מבואר הנה אך כו'. הנה"ב
יהא  לעולם א) כ, (תענית המאמר כענין שזהו והתקון
שלהם  בעצמיות הטבעיים שמדות כו' כקנה רך אדם
הנפש  בעצמיות להיותם דחו"ב משרש גבוהים הן
השכל  ומקור מכח ביותר וחזקים תקיפים הן ע"כ ממש
בע"י  דז"א המאמר ענין (שזהו למעלה כמ"ש שבנפש
כו') דחו"ב השכל מקור מח"ס למעלה כו' אחיד עצמו
כמו  דתוהו ז"מ בחי' בשרש למעלה מזה יובן הרי וא"כ
עצמות  בבחי' קרובים יותר שהיו השבירה קודם שהי'
כו'. בח"ס בשרשם גם דחו"ב מאורות למעלה המאציל
ביותר  האור תוקף מצד רק היה נפילתם סיבת ואמנם
כו' ביותר וחזק תקיף שהוא כמלך מלוכה בחי' שהוא
הישות  ענין ג"כ הוא הזה האור תוקף ענין והנה כנ"ל.
בבחי' ג"כ ביותר בעצמו ההרגשה בחי' עוצם שזהו
נראה  זהו אמנם אמת שהוא אע"פ שבו והמעלה הטוב
שזהו  בעצמו גדול ודבר יש לבחי' ביותר וניכר ובולט
דבר  שום לסבול יוכל שלא עד מאד עצמו הרגשת מצד
דהיינו  הביטול בחי' היפך וזהו כו'. זולתו ושבח מעלה
כל  שעושה הגם לגמרי בעצמו ההרגשה העדר ענין
זה  כל מרגיש אינו טובות המעלות בכל ושלם הטוב
בחי' היפך אין דבחי' הבטול בבחי' להיותו כלל בעצמו
ב"א  עולא רב על ב) פח, (סנהדרין שאמ' וכמו היש
כו'. לנפשי' טיבות' מחזיק ולא תדיר באוריית' דגריס

לכל  כעפר ונפשו ממנו טוב אדם לכל רואה הוא וע"כ
יש  דבחי' התפשטות בבחי' מעלה יש ואמנם כו'.
ביותר  וחוזק התוקף מצד בא שהוא מצד הנ"ל מורגש
שאמר  (כמו אין בבחי' שהוא וההכנעה הביטול וענין
במציאות) אינו כאילו עצמו שמשים מי כו' לשארית
הקושי  היפוך הטבע ורכות החלישות בחי' מצד בא זהו
וקשה  החלישות מצד כקנה שרך אדם כמו והתוקף
החזקה  ההרגשה ענין והוא התוקף עוצם הוא כארז
ענין  בא וחוזק התוקף שמבחי' תליא בהא דהא בעצמו

והתפשטו  הנ"ל הגדולה ומבחי'ההרגשה כו' יתירה ת
מורגש  בלתי שהוא הביטול בחי' בא וחלישות הרכות
א' לענין קרובים הענינים ושני כנ"ל. וכלל כלל בעצמו
והרכות  ממש הוא א' ענין ההרגש עם שהתוקף
וכמו  ממש הוא א' ענין הביטול ענין עם וחלישות
בחי' כך ממש הפכים ב' הן החלישות עם שהתוקף
ממש  הפכים ב' הן דאין הביטול בחי' עם המורגש היש
דתוהו  מדות בין ההפרש עיקר יובן זאת ובדוגמא
ענין  ג"כ שזהו המלוכה בחי' כמו התוקף בבחי' שהוא
אנא  (כמו גדולה בהתפשטות ובולט המורגש הישות
בבחי' להיותו כו') כלל זולתו דבר יסבול בלי אמלוך
עצמות  בבחי' הן הללו שהמדות האמת מצד התוקף
מדות  ובבחי' כו' וימלוך ב) לו, (בראשית וכמ"ש הכתר
הביטול  בחי' והוא ממש מזה להיפוך הוא דתיקון
היפוכו  לסבול מנגד כל נגד וכל מכל בקל א"ע לבטל
וחלישות  הרכות מבחי' בא והוא אין בבחי' בהיותו
שבחי' הטעם וזהו כו'. רוח לכל להניעו כקנה רך כמו
מ"ה  בבחי' הוא התיקון ובחי' ס"ג בבחי' עיקרו התוהו
הגסות  בחי' שהוא גס אותיות הוא ס"ג דלשון
הגסות  ענין כמו ביותר המורגש הישות מצד שמסתעף
כארז  קשה איש וכה"ג גדול ושר דמלך והתנשאות

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מה  כלו' מ"ה שם בבחי' הוא התיקון ובחי' (כמשי"ת)
אינו  כאילו שהוא לאין הביטול בחי' שזהו נחשב הוא
מצד  כלל מקום תופס ואינו כלל ומהות במציאות

נפשו  זה דמפני כנ"ל לכלום בעצמו מורגש שאינו
מבחי' בא שהוא כו' לו למנגד להתהפך לכל כעפר

וד"ל: כנ"ל החלישות

miwl` `xa ziy`xa
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?lth xTirdn EUr dOle ,dxF`kl¦§¨§¨¨¨¥¨¦¨¨¥
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‰‰Â,קליפה בשם שנק' דאצי' ק"נ ענין יובן עפ"ז
בבחי' שהוא ומאחר אצי' בבחי' שהוא הגם
ואעפ"כ  אלקות, הארת מקבלת שהיא עכצ"ל הרי אצי'
בע"ס  שיש התכללות בחי' כי והענין ק"נ. בשם נק'
זע"ז  מתכללים הם ועי"ז א"ס אור הארת שמאיר דאצי'
שהמדות  אלא דאצי', בנוגה כלל אינו הבחינה זה כנ"ל
מתכלל  אינו שהחסד מתפרדין ענפין הם דאצי' שבק"נ
וכנודע  זה, עם זה כלל מתייחדין ואינן הגבורה עם
וראשיתם  בק"נ נפל התהו דעולם משבה"כ שהפסולת

בעולם והרי דאצי', התכללות ק"נ בחי' הי' לא התהו
נמשך  א"ס אור אין ולכן כו', שבה"כ אחר וכ"ש
דקדושה  באצי' התלבשותו ע"ד כלל בהן ומתלבש
אלא  שורה שאינו א"ס אור לגילוי כלי שאינן מחמת

שהוא  רק כו', ההתכללות ובמקום הביטול במקום
ראה  ע"פ במ"א וכמ"ש לבד מקיף בבחי' עליהם מאיר
שאין  היא שהקליפה קליפות נקראו וע"כ כו', בני ריח
מ"ה  שם כי [וי"ל בהפרי כמו כו' ולחלוחית טעם לה
א"ס  אור והמשכת לחלוחית בחי' דאילנא שקיו נק'
עד"מ  לאחדים, להיות אמיתי' התכללות נעשה שעי"ז
ע"י  אחד גוש נעשים הקמח שחלקי לדבק, המים טבע
תיקון  בבחי' הם שמתחלה ע"י היינו זה וגילוי המים,
באתר  שרי קוב"ה אח"כ שעי"ז כו' כקנה רך ע"ד
אצילות  אורח דאיהו מלגיו מ"ה שם גילוי והוא שלים,
שהוא  באצי' בק"נ משא"כ כו', דאילנא שקיו ואיהו
בהם  שאין שבה"כ מבחי' התוהו עולם מבחי'
כנודע  יש בבחי' הוא הביטול וגם כלל ההתכללות
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כו', שלו מהביטול ודבר יש שעושה מ"ה ראו  מענין
נק' ולכן מלגיו מ"ה שם בחי' כלל בהם נמשך אין ע"כ
כו'], דאילנא שקיו מבחי' לחלוחית בהם שאין קליפות
וצבא  ממש יש בחי' בבי"ע אח"כ נמשך דאצי' ומק"נ
טוב  חצי' שק"נ דאיתא מה ג"כ יובן ובזה כו'. השמים
מחמת  הוא הרע שהתהוות כנודע והענין רע, וחצי'
שהיו  מחמת הי' והשבירה התהו בעולם שהי' שבה"כ
בחי' בהשתלשלות אח"כ נתהווה ומזה מתפרדין ענפין
דאצי', בנוגה נפלו התהו דעולם משבה"כ והנה הרע,
הוא  פנים דכלפי חצי' וע"כ מאצי' שמקבלת אף ולכן
ההתכללות  בחי' בה אין זו בחצי' שגם מחמת אך טוב,
פנימי  בבחי' א"ס אור גילוי בה מאיר אין וממילא כלל
[וכמו  רע חוץ כלפי שחציה להיות יכול לכן כנ"ל
מארז"ל  יובן ובזה הקליפות, נתהוו התהו שמעולם
עוד  נביא קם ולא ע"פ י"ד ס"פ נשא ס"פ ברבות
כו' קם באו"ה אבל קם לא בישראל כמשה, בישראל
מאצילות, הי' משה נבואת והנה כו', בעור בן בלעם זה
שנבואת  הענין אלא כמשה, נביא קם באו"ה איך וא"כ
ל' מדין מענין ולהעיר כו']. דאצילות מק"נ הי' בלעם
ריב  כ"א החלצו), (בד"ה עממין מז' ואינו ומדון, ריב
וזהו  מתפרדין, ענפין כ"א ההתכללות, היפך ומדון

התהו. עולם
Ï"ÈÂÚÂ,וכלים אורות ג"כ יש דקדושה באצי' הנה כי

הם  אצי' עיקר מראקאנטי הר"מ ולדעת
הם  הכלים שגם פי' והאריז"ל הכלים, כן ולא האורות,
ושורש  האורות, לאצי' ערוך אין ועכ"ז ממש, אצי'

שאמר  שדי וש' אלקים מש' והכלים הוי', מש' האורות
בבחי' נמשך שיהי' המגביל כח זהו אשר די, לעולמו
הגבול. כח ג"כ בו שיהי' הא"ס משלימות כי גבול,

דפי' נא' לפ"ז הכלים א"כ בחי' רק אינו דאצי' ק"נ
כח  מבחי' אצי' ונק' אלקים, ש' מבחי' שהם לבד
הביטול  בבחי' הם דקדושה דע"ס הכלים אך הגבול,
ראו  נא' בק"נ משא"כ מ"ה, כח חכ' מאיר באצי' כי
דאפי' ותדע קליפה, נק' ולכן הביטול, שמרגיש מ"ה
לדא  קליפה ודא לדא מוחא דא נק' דקדושה בע"ס
מח' אותיות וכמו ע"א, ך' דף בראשית פ' בזח"א
א"כ  החכמה, עצם לגבי ולבוש קליפה כמו הם ודיבור
נק' המגביל מכח אצי' שהיא אף דאצי' הק"נ גם
שומר  הנק' הקליפה ע"ד שהוא שי"ל אלא קליפה,
בפירוש  ע"א די"ט בהקדמה בשל"ה כמ"ש לפרי,
המן  ויקח בד"ה לת"א בהוספות וע' אנכי, אחי השומר
נעשו  בבי"ע מהן שבהשתלשלות אלא הלבוש, את
חיות. של מזיעתן יוצא דינור נהר דוגמת ממש, קליפות
דבי"ע, לק"נ דאצי' ק"נ בין גדול הפרש יש בלא"ה וגם
משא"כ  ההעלם, גילוי ויאצל ל' אצי' בקדושה שהרי
ק"נ  בין גדול הפרש יש ג"כ מעתה מאין, יש הבריאה
רע  יש דבי"ע שבק"נ אע"פ לכן דבי"ע, לק"נ דאצי'
דאצי' בק"נ כן נאמר לא כו' בטוב שמעורב רק ממש
ראו  ע"ד כדבעי הביטול אין כ"א כלל רע אין ששם
מזה  נמשך למטה רק כו' לגרמי' בחי' שורש וזהו מ"ה,

כנ"ל. כו'
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כו', שלו מהביטול ודבר יש שעושה מ"ה ראו  מענין
נק' ולכן מלגיו מ"ה שם בחי' כלל בהם נמשך אין ע"כ
כו'], דאילנא שקיו מבחי' לחלוחית בהם שאין קליפות
וצבא  ממש יש בחי' בבי"ע אח"כ נמשך דאצי' ומק"נ
טוב  חצי' שק"נ דאיתא מה ג"כ יובן ובזה כו'. השמים
מחמת  הוא הרע שהתהוות כנודע והענין רע, וחצי'
שהיו  מחמת הי' והשבירה התהו בעולם שהי' שבה"כ
בחי' בהשתלשלות אח"כ נתהווה ומזה מתפרדין ענפין
דאצי', בנוגה נפלו התהו דעולם משבה"כ והנה הרע,
הוא  פנים דכלפי חצי' וע"כ מאצי' שמקבלת אף ולכן
ההתכללות  בחי' בה אין זו בחצי' שגם מחמת אך טוב,
פנימי  בבחי' א"ס אור גילוי בה מאיר אין וממילא כלל
[וכמו  רע חוץ כלפי שחציה להיות יכול לכן כנ"ל
מארז"ל  יובן ובזה הקליפות, נתהוו התהו שמעולם
עוד  נביא קם ולא ע"פ י"ד ס"פ נשא ס"פ ברבות
כו' קם באו"ה אבל קם לא בישראל כמשה, בישראל
מאצילות, הי' משה נבואת והנה כו', בעור בן בלעם זה
שנבואת  הענין אלא כמשה, נביא קם באו"ה איך וא"כ
ל' מדין מענין ולהעיר כו']. דאצילות מק"נ הי' בלעם
ריב  כ"א החלצו), (בד"ה עממין מז' ואינו ומדון, ריב
וזהו  מתפרדין, ענפין כ"א ההתכללות, היפך ומדון

התהו. עולם
Ï"ÈÂÚÂ,וכלים אורות ג"כ יש דקדושה באצי' הנה כי

הם  אצי' עיקר מראקאנטי הר"מ ולדעת
הם  הכלים שגם פי' והאריז"ל הכלים, כן ולא האורות,
ושורש  האורות, לאצי' ערוך אין ועכ"ז ממש, אצי'

שאמר  שדי וש' אלקים מש' והכלים הוי', מש' האורות
בבחי' נמשך שיהי' המגביל כח זהו אשר די, לעולמו
הגבול. כח ג"כ בו שיהי' הא"ס משלימות כי גבול,

דפי' נא' לפ"ז הכלים א"כ בחי' רק אינו דאצי' ק"נ
כח  מבחי' אצי' ונק' אלקים, ש' מבחי' שהם לבד
הביטול  בבחי' הם דקדושה דע"ס הכלים אך הגבול,
ראו  נא' בק"נ משא"כ מ"ה, כח חכ' מאיר באצי' כי
דאפי' ותדע קליפה, נק' ולכן הביטול, שמרגיש מ"ה
לדא  קליפה ודא לדא מוחא דא נק' דקדושה בע"ס
מח' אותיות וכמו ע"א, ך' דף בראשית פ' בזח"א
א"כ  החכמה, עצם לגבי ולבוש קליפה כמו הם ודיבור
נק' המגביל מכח אצי' שהיא אף דאצי' הק"נ גם
שומר  הנק' הקליפה ע"ד שהוא שי"ל אלא קליפה,
בפירוש  ע"א די"ט בהקדמה בשל"ה כמ"ש לפרי,
המן  ויקח בד"ה לת"א בהוספות וע' אנכי, אחי השומר
נעשו  בבי"ע מהן שבהשתלשלות אלא הלבוש, את
חיות. של מזיעתן יוצא דינור נהר דוגמת ממש, קליפות
דבי"ע, לק"נ דאצי' ק"נ בין גדול הפרש יש בלא"ה וגם
משא"כ  ההעלם, גילוי ויאצל ל' אצי' בקדושה שהרי
ק"נ  בין גדול הפרש יש ג"כ מעתה מאין, יש הבריאה
רע  יש דבי"ע שבק"נ אע"פ לכן דבי"ע, לק"נ דאצי'
דאצי' בק"נ כן נאמר לא כו' בטוב שמעורב רק ממש
ראו  ע"ד כדבעי הביטול אין כ"א כלל רע אין ששם
מזה  נמשך למטה רק כו' לגרמי' בחי' שורש וזהו מ"ה,

כנ"ל. כו'
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ושם  בל"ג, ורחמים גילוי הוא הוי' שם הרי חד, כולא ואלקים שהוי' יתכן איך שאלה:
בשם  שמקורו האור את המגבילים הכלים ומקור האור, גילוי לצמצם מדה"ד הוא אלקים

האור  חיצוניות את רק ומגלים האורות עצם על מעלימים הכלים הוי'.

zÚ„ÈÂ"2 הּוא הוי ' ּכי , לבב אל  והׁשבת הּיֹום ¿»«¿»ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ
מּתחת  הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִֶַַַַַַַָָָָֹהאלקים

עֹוד" ואיתא 3אין א א . חלק רביעאה,4ּבּזהר "ּפּקּודא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּדאלקים  ׁשמא ּולאתּכּללא האלקים, הּוא ּדהוי' ְְְְְְֱֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹלמנּדע

ּפרּודא" ּבהּו ולית חד ּדאּנּון למנּדע ּדהוי' וזהּוב ּבׁשמא , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּדהוי' ׁשהענין האלקים", הּוא הוי' ּכי כּו' ְְְֱֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹ"וידעּת

חד  ּכּלא הּוא והּׂשגה,ג ואלקים ּבידיעה להיֹות צרי ְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ
אֹומר  ולכן מּמׁש, וידיעה ּבהּׂשגה לבֹוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָואפׁשר
ּדבר, איזה לעׂשֹות ּופֹוקד ּכמצּוה צּוּוי, לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ"וידעּת"
יֹותר  ועֹוד זֹו, להּׂשגה לבֹוא ׁשּבאפׁשר מֹורה עצמֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּדזה
אפׁשר  אי להבין וצרי ּברּורה. ּבידיעה ּתהיה ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּכי

הענין  ּובעּקר האלקים, הּוא הוי' ּכי ולידע אי5להּׂשיג ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
מקֹור  הּוא ּדהוי' ידּוע ּדהּנה חד. ּכּלא ואלקים הוי' ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹֹהּוא
ּבחינת  ׁשהּוא והינּו הרחמים, מּדת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּגּלּוי

ה  ׁשּום ּבלי ורחמים ּבחסד הגּבלה ּגּלּוי ּדכל ּכלל, גּבלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
ּבבחינת  ּגּלּוי הּוא הוי' ׁשם אבל אלקים, מּׁשם ְֱֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹהיא
וׁשם  ּכלל, ּגבּול ּבלי ּפׁשּוטים ורחמים רּבים ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָרחמים
לצמצם  והּצמצּום הּדין מּדת ּבחינת הּוא ְְְְְֱִִִִִֵַַַַַֹאלקים
והתחּלקּות, רּבּוי ּבא ּומּזה אֹור, הּגּלּוי את ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָּולהעלים
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו רּבים, לׁשֹון נזּכר אלקים ּבׁשם הּנה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹולכן

יט) כד, לעבד (יהֹוׁשע תּוכלּו לא העם אל יהֹוׁשע "וּיאמר ְְְֲֶֶַַַַָָֹֹֹֻֻ

אלקים  ּדׁשם וגֹו', הּוא" קדׁשים אלקים ּכי הוי' ְְְֱֱֲִִִִֵֶָָֹֹֹאת
"לא  אמרֹו ּדזהּו הוי', ּדׁשם הּגּלּוי על ּומסּתיר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹמכּסה
מכּסה  אלקים ׁשהּׁשם לפי הוי'", את לעבד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹתּוכלּו
הּוא  קדֹוׁשים" ו"אלקים הוי', ּדׁשם הּגּלּוי על ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹּומעלים
הרּבּוי  ּבא אלקים ּדׁשם ּומההעלם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמהּצמצּום

טעמא  ּומהאי מדרגֹות, ּברּבּוי ׁשם ד וההתחּלקּות הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ
הּכלים  מקֹור אלקים וׁשם האֹור מקֹור הּוא והאֹור 6הוי' , ְְְְֱֲִִֵֵַָָָָֹ

ּדאֹור  ּגבּול, ּובלי ּכלל התחּלקּות ׁשּום ּבלי ּפׁשּוט ְְְְְְְִִִַָָהּוא
הּמאֹור  מעין ּבהּמאֹור 7הּוא העצם,8ודבּוק ּכמֹו והּוא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָ

מה  ּדזה והינּו עצמֹו, מּצד עצמי אינֹו ּדהאֹור ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָוהגם
ּבין  ההפרׁש ּדזהּו עצמֹו, מּצד זה אין עצמי הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּׁשהאֹור
מה  עצמי, הּוא עצמֹו מּצד הּנה ּדמאֹור ּומאֹור, ְְְִִִֵַַַַָָאֹור
אמנם  עצמי, אינֹו עצמֹו מּצד הּנה האֹור ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּׁשאין

העצם  ּכמֹו הּוא ּבהּמאֹור ּדבּוק הּנה 9להיֹותֹו ולזאת , ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבבחינת  הּפׁשיטּות ּבתכלית ּפׁשּוט הּוא ׁשהּמאֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּכׁשם
הּמאֹור  ּכמֹו הּוא מּמּנּו האֹור כן ּכמֹו ּבעצם, ּגבּול ְְְְְִִֵֶֶֶַָָּבלי
אלקים  וׁשם ּגבּול, ּובלי התחּלקּות ּבלי ּפׁשּוט ְְְְְְֱִִִִֵֶַָֹׁשהּוא
מתצמצם  ּבהם הּנה ׁשּבהּכלים הּכלים, מקֹור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּוא
את  מגּבילים הּכלים ּכי יֹותר ועֹוד האֹור, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָּומתעּלם
ּבאים  ּׁשהאֹורֹות מה הּוא הּכלים ידי על ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹורֹות,
ּדעׂשר  ּדכלים והגם וחסד, חכמה התחּלקּות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבחינת

ואילך.* 524 ע' א חלק קונטרסים המאמרים בספר נדפס (
רמד. ע' תרצ"ב המאמרים ספר

(1.1 הערה רלה ע' תרצ"ב המאמרים ספר ראה
איש 2) וד"ה הוי' כי דעו (ד"ה מאמרים ב' ועוד זה מאמר

רסב, ח"א קונטרסים המאמרים (ספר כב בקונטרס נדפס יהודי)
המו"ל. ע"י והערות מ"מ ניתוספו זו בהוצאה ואילך). ב

(ספר  תרע"ח וידעת ד"ה על מיוסדים המאמרים שלשת
תרל"ב  הנ"ל ד"ה על שמיוסד ואילך), שעד ע' תרע"ח המאמרים
המאמרים  ספר ואילך). תכח ע' ח"ב תרל"ב המאמרים (ספר

.153 הע' רסז עמ' תרצ"ב
לט.3) ד, ואתחנן

פ"א 4) ה' אחדות מצות להצ"צ בסהמ"צ הובא סע"א. יב,
א). (ס,
(ספר 5) תרנ"ז וידעת ד"ה לשון הוא - הקטע סוף עד מכאן

ספר  גם וראה כו'. הוספות עם ואילך) מה ס"ע תרנ"ז המאמרים
ואילך. רעא ס"ע תרח"ץ המאמרים

המאמרים 6) ספר ב . עג, בלק לקו"ת ד. סט, יתרו תו"א
ובכ"מ. ואילך. תעו ע' תרס"ו המשך קפה. ע' תרס"ה

המאמרים 7) ספר ואילך) סע"א (קל, ס"כ אגה"ּק תניא ראה
ובכ"מ. קסח. ע' תרס"ו המשך רנו. ע' תרנ"ו

ובכ"מ.8) שם. תרס"ו והמשך תרנ"ו המאמרים ספר ראה
קעט.9) ע' הנ"ל המשך הקודמת. בהערה שצויינו מקומות ראה

בהם ב.ונמצא.א. ואין אחד שהם לידע הוי', בשם אלקים שם ולהתכלל האלקים, הוא שהוי' לידע - רביעית מצוה
אחד.ג.פירוד. זה.ד.הכל ומטעם
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ּדהּמׁשל  ּבהם, הּמלּבׁש האֹור את מגּלים הם הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻספירֹות
לכחֹות  ּכלים הּמה הּגּוף ׁשאברי האדם מּגּוף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבזה
הּנה  ׁשּבראׁש ּבּמח הּמתלּבׁש הרּוחני הּׂשכל ּדכח ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּנפׁש,
הּמּדֹות  וכאׁשר הרּוחני, הּׂשכל אֹור את מגּלה ה ּמח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹחמר

הּנה ּבהּלב החסד מתלּבׁשים מגּלים ׁשּבּלב והּדם הּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבעין  הּוא וכן הרּוחנּיים, והּיראה האהבה אֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָוהּגבּורה
ׁשהם  האברים ּבכל וכן הרּוחנית, הראּיה ּכח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמגּלה
ׁשהּדגמא  ּבהם, הּמתלּבׁשים הּכחֹות את המגּלים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים

זהר  ּבתּקּוני ּׁשאיתא מה הּוא למעלה ּבמאמר 10מּזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

– חסד לּבא, – ּבינה מחא, – "חכמה אלּיהּו ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּדפתח
ׂשמאלא" ּדרעא – ּגבּורה ימינא, ׁשהּכלים ה ּדרעא הרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

מגּלים  ׁשהּכלים אמת ׁשניהם הּנה האֹורֹות, את ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמגּלים
זה  אמנם האֹור, על ּומסּתירים מעלימים וגם האֹור ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האֹור  חיצֹונּיּות רק הּוא האֹור את מגּלים ּׁשהּכלים ְִִִִֵֶֶַַַַָָמה
ּדהּמּובן  ּומסּתירים, מעלימים הם האֹור עצם על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל
מּדת  ואלקים והּגּלּוי, הרחמים מּדת ּדהוי' הּוא זה ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמּכל
אלקים  וׁשם האֹורֹות מקֹור הוי' ׁשם והּצמצּום, ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָֹהּדין
חד. ּכּלא ואלקים הוי' הּוא אי ּכן אם הּכלים, ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹמקֹור

הפסוק  פי' מהו שאלה: הפכיים. ענינים ב' הם ולכאורה ואמונה, דעת שצ"ל מפרש הזהר
את  מחיה שהקב"ה במה אינה האמונה מצות האמונה. את לפרנס שצריך אמונה, ורעה
בשכל  נודע שלא במה היא האמונה אלא שכלית, בראייה זאת יודעים כולם כי העולמות,

‰p‰Â ׁשם ּבהמבאר א עּמּוד קסא ּדף ב חלק ּבּזהר ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַַָָֹֹ
לדעת" הראת "אּתה לֹון ,11הענין "אמר איתא, ְְִִֵַַַַָָָָָָָָ

ּכמה (ליׂשראל)מׁשה לכּו למילף איצטריכנא הׁשּתא עד , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
למנּדע  הכא עד ואֹוליפת וכּו' לרביא 12ּדילפין ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָ

איהּו ּומאי ּדמהימנּותא, ּברזא ּולמיעל ּכי ו ּולאסּתּכלא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּברּורה, ידיעה היא זאת ידיעה הרי האלקים". הּוא ְְְֱֲֲִִִִֵָָָָָָֹֹהוי'

ּבּה נֹותן וה 13ׁשהרי הידיעה ּבאפן ׁשעּור ּוא ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
היא  ּובמה וההסּתּכלּות, העיּון ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָלאסּתּכלא,

ּדמהימנּותא  ּברזא למיעל וההסּתּכלּות הרי ז הידיעה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ענינים  ׁשני הם ואמּונה ּדעת אחד 14לכאֹורה ּכל אׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

העצמי  מהּותם ׁשהּוא ּדעניניהם ּבענינֹו, מתאר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהם
מּזה  למעלה הּוא האמּונה ּדענין מּזה, זה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָהפכים
הּוא  ודעת ּבּמׂשּכל, ּגם ואף ּבּמּׁשג נתּפס להיֹות ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשאפׁשר
ויֹודע, מבין ּׁשהּוא ּבמה ההיא הּמציאּות והרּגׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָידיעת
פארׁשטייט  ער וואס ּדאס ּבׂשכלֹו פילען אּון ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָפארׁשטיין

ווייס  הכא ח אּון עד "ואֹוליפת אמרֹו מהּו ּכן ואם , ְְְְִִֵַַַַָָָ
ׁשהּוא  ּדמהימנּותא", ּברזא ּולמיעל ּולאסּתּכלא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמנּדע
האמּונה, ּבסֹוד ולכנס ּולהסּתּכל לידע ליׂשראל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמלּמד
האלקים". הּוא הוי' "ּכי הּוא זֹו לכניסה וׁשער ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹוהּפתח

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, הענין רֹועה",15א היה "ּומׁשה ְְְִִִֵֶֶַָָָָ
רּבה  ּבמדרׁש ּבארּכה זאת 16וכמבאר לבד הּנה ּדהרֹועה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻ

להיֹות  צרי הּנה הּמרעה ּבטיב ּובקי יֹודע להיֹות ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּצרי
הּוא  הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּומׁשה וסבלנּות, רחמנּות ְְְֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

מהימנא  את ט רעיא ּומפרנס הּזן הּוא רּבנּו ׁשּמׁשה , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּדאמּונה  ּבהּמזֹון יׂשראל ּׁשּי17נׁשמֹות מה להבין וצרי , ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָ

הּוא  והענין ּבאמּונה. ּופרנסה אין 14מזֹון אמּונה ּדהּנה , ְְְְֱֱִִֵֵַָָָָָָָָ
הּוא  האמּונה ּדענין העֹולם, ׁשּסֹוברים ּכמֹו ְְְְֱִִֵֶַָָָָּפרּוׁשֹו
ּומלא  העֹולמֹות, ּכל מחּיה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹלהאמין
יּתכן  לא זה ּכל ׁשהרי ּבזה, וכּיֹוצא ּכבֹודֹו הארץ ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
מה  הּוא האמּונה ענין הּנה ּכי אמּונה, ּבׁשם ְְְֱֱִִִִֵֵַַָָָלקרֹות
מבֹוא  ׁשּום לֹו ואין ּבעיניו, ראה ּׁשּלא מה ּדבר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּׁשּיאמין
הפרׁש ׁשּום ואין ׁשּיֹודעֹו, זה ּבדבר אבל ּכלל, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָּבׂשכלֹו
ּבּדבר  ידיעתֹו היא סּבה ּומאיזה אפן ּבאיזה ּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהבּדל
אֹו הּדבר את ׁשראה אֹו ׂשכלית, ידיעה היא אם ְְִִִִִֶֶַַָָָָָההּוא,
ּגמּורה  ידיעה זה הרי ההרּגׁש, מאפני ּבאחד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמרּגיׁשֹו
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש זה ודבר האמּונה, ענין ּבזה נֹופל ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינֹו

אצל הּוא מּמׁש ראּיה ּבבחינת הּוא העֹולמֹות ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמחּיה
ּגׁשמית  ּבראּיה רֹואים ׁשאינם והגם ואחד, אחד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּכי  מּמׁש, רֹואה ּכאּלּו זה הרי מקֹום מּכל ּבׂשר, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבעיני
ּכראּיה  זה הרי ענינֹו, אצלֹו ׁשּנתאּמת ּבדבר הּׂשכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָראּית

ּבׂשר  מׂשּכל 18ּבעיני ּדבר הּוא הּׂשכל ראּית ּדהּנה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּדער  אּפ אים ּבא זע לייגט עס ּבׂשכלֹו, רֹואה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהאדם
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א.10) יז,
לה.11) ד, ואתחנן
(12.2 שבהערה קונטרסים המאמרים ובספר בכתי"ק כ"ה

למנדע. לדעת שלפנינו: בזהר
גם.13) בה בכתי"ק: שם. קונטרסים המאמרים בספר כ"ה
ואילך).14) א (ד, הא' היום וידעת ד"ה ואתחנן לקו"ת ראה

ואילך. א מה, להצ"צ סהמ"צ
א.15) ג, שמות
א.16) כא, זח"ב וראה ב. פ"ב, שמו"ר
ואילך.17) א קיא, תשא לפ' הוספות תו"א ב. רכה, זח"ג ראה
ספ"ב.18) תר"ץ דעת למען ד"ה גם ראה

שמאל.ה. זרוע - גבורה ימין, זרוע - חסד לב, - בינה מוח, - ללמד ו.חכמה צריך הייתי כאן עד לישראל משה להם אמר
הוא. ומה האמונה בסוד ולהיכנס ולהסתכל לידע עכשיו עד ולימדתי וכו' לתינוק שמלמדים כמו בסוד ז.אתכם להיכנס

ויודע.ח.האמונה. מבין שהוא מה בשכלו ולחוש נאמן.ט.להבין (מפרנס) רועה
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ּדהּמׁשל  ּבהם, הּמלּבׁש האֹור את מגּלים הם הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻספירֹות
לכחֹות  ּכלים הּמה הּגּוף ׁשאברי האדם מּגּוף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבזה
הּנה  ׁשּבראׁש ּבּמח הּמתלּבׁש הרּוחני הּׂשכל ּדכח ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּנפׁש,
הּמּדֹות  וכאׁשר הרּוחני, הּׂשכל אֹור את מגּלה ה ּמח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹחמר

הּנה ּבהּלב החסד מתלּבׁשים מגּלים ׁשּבּלב והּדם הּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבעין  הּוא וכן הרּוחנּיים, והּיראה האהבה אֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָוהּגבּורה
ׁשהם  האברים ּבכל וכן הרּוחנית, הראּיה ּכח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמגּלה
ׁשהּדגמא  ּבהם, הּמתלּבׁשים הּכחֹות את המגּלים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים

זהר  ּבתּקּוני ּׁשאיתא מה הּוא למעלה ּבמאמר 10מּזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

– חסד לּבא, – ּבינה מחא, – "חכמה אלּיהּו ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּדפתח
ׂשמאלא" ּדרעא – ּגבּורה ימינא, ׁשהּכלים ה ּדרעא הרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

מגּלים  ׁשהּכלים אמת ׁשניהם הּנה האֹורֹות, את ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמגּלים
זה  אמנם האֹור, על ּומסּתירים מעלימים וגם האֹור ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האֹור  חיצֹונּיּות רק הּוא האֹור את מגּלים ּׁשהּכלים ְִִִִֵֶֶַַַַָָמה
ּדהּמּובן  ּומסּתירים, מעלימים הם האֹור עצם על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל
מּדת  ואלקים והּגּלּוי, הרחמים מּדת ּדהוי' הּוא זה ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמּכל
אלקים  וׁשם האֹורֹות מקֹור הוי' ׁשם והּצמצּום, ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָֹהּדין
חד. ּכּלא ואלקים הוי' הּוא אי ּכן אם הּכלים, ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹמקֹור

הפסוק  פי' מהו שאלה: הפכיים. ענינים ב' הם ולכאורה ואמונה, דעת שצ"ל מפרש הזהר
את  מחיה שהקב"ה במה אינה האמונה מצות האמונה. את לפרנס שצריך אמונה, ורעה
בשכל  נודע שלא במה היא האמונה אלא שכלית, בראייה זאת יודעים כולם כי העולמות,

‰p‰Â ׁשם ּבהמבאר א עּמּוד קסא ּדף ב חלק ּבּזהר ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַַָָֹֹ
לדעת" הראת "אּתה לֹון ,11הענין "אמר איתא, ְְִִֵַַַַָָָָָָָָ

ּכמה (ליׂשראל)מׁשה לכּו למילף איצטריכנא הׁשּתא עד , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
למנּדע  הכא עד ואֹוליפת וכּו' לרביא 12ּדילפין ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָ

איהּו ּומאי ּדמהימנּותא, ּברזא ּולמיעל ּכי ו ּולאסּתּכלא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּברּורה, ידיעה היא זאת ידיעה הרי האלקים". הּוא ְְְֱֲֲִִִִֵָָָָָָֹֹהוי'

ּבּה נֹותן וה 13ׁשהרי הידיעה ּבאפן ׁשעּור ּוא ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
היא  ּובמה וההסּתּכלּות, העיּון ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָלאסּתּכלא,

ּדמהימנּותא  ּברזא למיעל וההסּתּכלּות הרי ז הידיעה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ענינים  ׁשני הם ואמּונה ּדעת אחד 14לכאֹורה ּכל אׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

העצמי  מהּותם ׁשהּוא ּדעניניהם ּבענינֹו, מתאר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהם
מּזה  למעלה הּוא האמּונה ּדענין מּזה, זה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָהפכים
הּוא  ודעת ּבּמׂשּכל, ּגם ואף ּבּמּׁשג נתּפס להיֹות ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשאפׁשר
ויֹודע, מבין ּׁשהּוא ּבמה ההיא הּמציאּות והרּגׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָידיעת
פארׁשטייט  ער וואס ּדאס ּבׂשכלֹו פילען אּון ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָפארׁשטיין

ווייס  הכא ח אּון עד "ואֹוליפת אמרֹו מהּו ּכן ואם , ְְְְִִֵַַַַָָָ
ׁשהּוא  ּדמהימנּותא", ּברזא ּולמיעל ּולאסּתּכלא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמנּדע
האמּונה, ּבסֹוד ולכנס ּולהסּתּכל לידע ליׂשראל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמלּמד
האלקים". הּוא הוי' "ּכי הּוא זֹו לכניסה וׁשער ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹוהּפתח

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, הענין רֹועה",15א היה "ּומׁשה ְְְִִִֵֶֶַָָָָ
רּבה  ּבמדרׁש ּבארּכה זאת 16וכמבאר לבד הּנה ּדהרֹועה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻ

להיֹות  צרי הּנה הּמרעה ּבטיב ּובקי יֹודע להיֹות ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּצרי
הּוא  הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּומׁשה וסבלנּות, רחמנּות ְְְֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

מהימנא  את ט רעיא ּומפרנס הּזן הּוא רּבנּו ׁשּמׁשה , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּדאמּונה  ּבהּמזֹון יׂשראל ּׁשּי17נׁשמֹות מה להבין וצרי , ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָ

הּוא  והענין ּבאמּונה. ּופרנסה אין 14מזֹון אמּונה ּדהּנה , ְְְְֱֱִִֵֵַָָָָָָָָ
הּוא  האמּונה ּדענין העֹולם, ׁשּסֹוברים ּכמֹו ְְְְֱִִֵֶַָָָָּפרּוׁשֹו
ּומלא  העֹולמֹות, ּכל מחּיה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹלהאמין
יּתכן  לא זה ּכל ׁשהרי ּבזה, וכּיֹוצא ּכבֹודֹו הארץ ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
מה  הּוא האמּונה ענין הּנה ּכי אמּונה, ּבׁשם ְְְֱֱִִִִֵֵַַָָָלקרֹות
מבֹוא  ׁשּום לֹו ואין ּבעיניו, ראה ּׁשּלא מה ּדבר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּׁשּיאמין
הפרׁש ׁשּום ואין ׁשּיֹודעֹו, זה ּבדבר אבל ּכלל, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָּבׂשכלֹו
ּבּדבר  ידיעתֹו היא סּבה ּומאיזה אפן ּבאיזה ּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהבּדל
אֹו הּדבר את ׁשראה אֹו ׂשכלית, ידיעה היא אם ְְִִִִִֶֶַַָָָָָההּוא,
ּגמּורה  ידיעה זה הרי ההרּגׁש, מאפני ּבאחד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמרּגיׁשֹו
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש זה ודבר האמּונה, ענין ּבזה נֹופל ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינֹו

אצל הּוא מּמׁש ראּיה ּבבחינת הּוא העֹולמֹות ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמחּיה
ּגׁשמית  ּבראּיה רֹואים ׁשאינם והגם ואחד, אחד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּכי  מּמׁש, רֹואה ּכאּלּו זה הרי מקֹום מּכל ּבׂשר, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבעיני
ּכראּיה  זה הרי ענינֹו, אצלֹו ׁשּנתאּמת ּבדבר הּׂשכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָראּית

ּבׂשר  מׂשּכל 18ּבעיני ּדבר הּוא הּׂשכל ראּית ּדהּנה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּדער  אּפ אים ּבא זע לייגט עס ּבׂשכלֹו, רֹואה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהאדם
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א.10) יז,
לה.11) ד, ואתחנן
(12.2 שבהערה קונטרסים המאמרים ובספר בכתי"ק כ"ה

למנדע. לדעת שלפנינו: בזהר
גם.13) בה בכתי"ק: שם. קונטרסים המאמרים בספר כ"ה
ואילך).14) א (ד, הא' היום וידעת ד"ה ואתחנן לקו"ת ראה

ואילך. א מה, להצ"צ סהמ"צ
א.15) ג, שמות
א.16) כא, זח"ב וראה ב. פ"ב, שמו"ר
ואילך.17) א קיא, תשא לפ' הוספות תו"א ב. רכה, זח"ג ראה
ספ"ב.18) תר"ץ דעת למען ד"ה גם ראה

שמאל.ה. זרוע - גבורה ימין, זרוע - חסד לב, - בינה מוח, - ללמד ו.חכמה צריך הייתי כאן עד לישראל משה להם אמר
הוא. ומה האמונה בסוד ולהיכנס ולהסתכל לידע עכשיו עד ולימדתי וכו' לתינוק שמלמדים כמו בסוד ז.אתכם להיכנס

ויודע.ח.האמונה. מבין שהוא מה בשכלו ולחוש נאמן.ט.להבין (מפרנס) רועה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אּפגעפרעסט י ענין  אדם ּבני ּבלׁשֹון הּנקרא ,יא ּבׂשכלֹו, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבּדּבּור, ההסּבר ּבאֹותּיֹות זה ענין להביא ּביכלּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָואין
וערטער, אין זאגען ארֹויס נייט ענין ּדעם קאן ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָער
נייט, נא ּדאס איז זאגען, נייט זאל ער וויפעל ְְְְִִֶֶַַָָָָָוואייל

איז  ענין ּדעם פּון עצם ּדער וואס היֹות יב ּדאס ועם , ְְֱִִִֶֶֶֶָָָ
והסּבר, הבנה ׁשל ּבאֹותּיֹות ּבדּבּור להביאֹו יכֹול ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו
ּוכהא  ּוסתירה, קׁשיא ׁשּום עליו מקּבל אינֹו זה ענין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהּנה

א)יג ּדתנינן  עּמּוד ו ּדף ׁשּנֹולד יד "אּתמר (ּביצה אפרֹוח , ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
יֹוחנן  רּבי ואיתימא ּוׁשמּואל אסּור אמר רב טֹוב, ְְְִִֵֵַַַָָָָָּביֹום

ליּה ואמרי כּו' הּוא מקצה אסּור אמר רב מּתר, טו אמר ְְְֵֵֶַַַָָָָָֻֻ
מן  ׁשּנֹולד לעגל זה ּבין מה וכי לרב, אסי ורב  ּכהנא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרב

ּביּה הדר לא מקֹום ּומּכל רב, ׁשתק לפי 19טז הּטרפה, , ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
אסּור  ּכי ההּוא ּבהענין הּׂשכל עין ּבראּית ראה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשרב
ּבדבר  הּׂשכל ּוראּית ׂשכלית, ּבראּיה אצלֹו זה והיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּוא,

עני  אצלֹו והינּוׁשּנתאּמת ּבׂשר, עיני ּכראּית זה הרי נֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּדבר  ׁשל היֹותֹו מאּמת ּבׂשר ּבעיני ׁשהראּיה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדכׁשם

פאראן  איז זא ּדי אז זעהט ער אֹותֹו, ׁשרֹואה ,יז ההּוא ִִֶֶֶֶַַָָָ
ּדמּׁשּוׁש, להּמֹופת מׁשּתּוה ּדראּיה הּמֹופת הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדבזה
ׁשהּוא  הּדבר מציאּות מאּמת ׁשהּמּׁשּוּׁש ּדכׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוהינּו
הּמציאּות  אֹותֹו מאּמת הראּיה כן ּכמֹו הּנה ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָממׁשמׁש
הּדבר  ׁשל היֹותֹו ּבמציאּות ספקֹות ּבֹו ואין רֹואה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא
ׁשהּכל  ּכמֹו ּבידיו, אֹותֹו מּׁשׁש ׁשּלא זה ּבׁשביל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹההּוא
אדם  ׁשּום ּבדעת יעלה ולא וירח, ׁשמׁש ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹרֹואים
ּבידיו, אֹותם מּׁשׁש ׁשּלא זה מּפני ּבמציאּותם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלהסּתּפק
הּדבר  ׁשל מציאּותֹו מאּמת ּבׂשר ּבעיני ׁשהראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלפי
את  מאּמת הּׂשכל ראּית הּנה מּכן ויֹותר ּכן הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּנראה,

ענינֹו אצלֹו ּׁשּנתאּמת מה אצל 20זה ּׁשּנתאּמת מה ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מּצד  חי הּגּוף ׁשאין ּבגּופֹו, נפׁשֹו חּיּות מענין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהאדם
ּגידים  ּבׂשר אּלא אינֹו ּגּופֹו ּכי ּברּור יֹודע והאדם ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָעצמֹו,
הרּוחני, הּנפׁש מּצד הּוא החּיּות וכל ּגׁשמּיים, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָועצמֹות
ּבראּיה  מהּמּוחׁש אֹותֹו יֹודע האדם הרי זה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָודבר

לּצלן  ּדרחמנא והראיה ּובמּׁשּוׁש, ּבצאת יח ּובהרּגׁש ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
ּפֹועלים  האברים ּׁשאין מה זה אין הרי הּגּוף מן ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּנפׁש
ׁשֹומע, ואינֹו רֹואה ואינֹו מׂשּכיל ׁשאינֹו ּבלבד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻּפעּלתם
הּוא  החּיּות ּכל הרי ּכן אם ּכלל, חּיּות לֹו ׁשאין אם ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּכי
ראה  לא מעֹולם הרי ׁשהאדם והגם הרּוחני, הּנפׁש ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּצד
ועם  ּבׂשר, עיני ּבראּית נפׁשֹו את ראה ולא רּוחני, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמהּות
ּכראּית  הּׂשכל ּבראּית זה ענין אצלֹו נתאּמת הרי זה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכל
ּכמֹו הּנה ּכלל, האמּונה ענין ּבזה נֹופל ׁשאינֹו ּבׂשר ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיני
הּוא  העֹולמֹות את מחּיה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבזה ְֵֶֶֶֶַַָָָָָכן
האדם  הרי ׁשהּנפׁש ּדכׁשם והינּו מּמׁש, ראּיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבבחינת
החּיּות  ּכ חּוׁשית, ראּיה ּכמֹו הּׂשכל ּבראּית ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָרֹואה
ּבראּית  הּוא ליׁש מאין העֹולמֹות את ׁשּמחּיה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאלקי
ענין  ּבזה ׁשּי ואינֹו מּמׁש, חּוׁשית ּובראּיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשכל
עיני  ּכראּית והּנראה הּנרּגׁש ּדבר הּוא ּכי ּכלל, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאמּונה

ּכלל,ּבׂשר  נֹודע ּׁשּבלּתי ּבמה הּוא האמּונה ענין אם ּכי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָ
"ולית  ּתפיסא יט ּוכמאמר ּכלל"כ מחׁשבה אבל 21ּב , ְְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָ

ּדלּבא  ּברעּותא הּוא עליו כא 22נתּפס נּצב ּדהוי' והינּו ,23 ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
ּתפּלה  ּכל הּנה ׁשהּוא מקֹום ּובכל ׁשהּוא, מקֹום ְְְִִֵֶֶָָָָָָּבכל
והיא  ּפה, ּכל ּתפּלת ּומקּבל ׁשֹומע הוי' ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהגה
ואחד  אחד ּבכל ׁשּיׁשנּה והּפׁשּוטה העצמית ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאמּונה

ְִִֵָמּיׂשראל.

מציאותו, כל שממלא העיון ע"י ודוקא האמונה, את ומפרנסת מחזקת באלקות ההשגה
בהאמנת  שמתעלה – אביך אלקי את והשגה, בהבנה – דע עניניו. בכל שינוי פועל

הבורא  והפלאת רוממות בידיעת אלקות,

e‰ÊÂ"אמּונה היה 24"ּורעה הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּדמׁשה , ¿∆ְְֱֵֵֶַַָָָָָָֹ
ונֹותן  יׂשראל את מפרנס ׁשהיה מהימנא, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָרעיא
אֹוכל  האדם הרי ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו אמּונה, ׁשל מזֹון ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָלהם
הרּוחנּיים, ּכחֹותיו מתחּזקים זה ידי ועל ּגׁשמי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמאכל
והּׂשגה  ידיעה ידי ּדעל האמּונה, ּבענין הּוא כן ּכמֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָהּנה
הּוא  עצמֹו זהּו הּנה לידע, ּׁשאפׁשר ּבמה אלקּות ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבעניני

ּכאן  "עד ליׂשראל מׁשה ׁשאמר וזהּו ּבאמּונה, ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמזֹון
הּלּמּוד  ּומהּו לּתינֹוק", ׁשּמלּמדים ּכמֹו אתכם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַלּמדּתי
הידיעה  ענין ּכי ּולהסּתּכל לידע ּולאסּתּכלא", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ"למנּדע
ער  וואס ּבלבד, ּבהבנתֹו הּדבר ׁשּיּׂשיג רק זה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאין

ׂשכלי  ענין ּדעם לאסּתּכלא כב פארׁשטייט אם ּכי ׁשהּוא כג , ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ
זה  ּדלבד הינּו העיּון, ענין הּוא ּדבהּׂשגה והינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָעּיּון,
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ממּלא  הּוא הּנה ההּוא, הענין ׂשכל את יֹודע ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא
ּדעם  האט ער וואס נאר נייט הייסט ּדאס ההּוא, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָמהענין

ׂשכ  ענין ענין ּדער וואס ּדאס אֹוי נאר ּגענּומען, ארּום לי ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ
פארנּומען  אינגאנצן אים מהענין כד האט ממּלא ׁשהּוא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ענין  ּדעם פּון ּדּורכגענּומען איז ער ׁשאנּוכה ההּוא, ּוכמֹו , ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָ
מּׂשיגם  רק ׁשהּוא ּבּׂשכל ענינים ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרֹואים

ּגּוט  זייער זיי פארׁשטייט ער וואס ּבלבד, ,כו ּומבינם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ויׁשנּה נעלה, אֹו טֹוב ׂשכל יֹודע ּׁשהּוא מה אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואינֹו
והּוא  ולּבֹו ּבמחֹו נכנסת ּׁשהיא מה ּכזֹו הׂשּכלה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹלפעמים
אים  נעמט פאר הׂשּכלה ּדי ההיא, מההּׂשגה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻממּלא

ּדּור אּון ּדּור העיּון כז אינגאנצען ענין הּוא ּדבהּׂשגה , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ
ידיעת  ּׁשענין מה והּוא ההתּבֹוננּות, ענין הּוא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָּובעבֹודה
הנהגֹותיו  עניני ּבכל לטֹוב ׁשּנּוי ּבֹו ּפֹועל ההיא ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָההּׂשגה
הידיעה  ׁשּתהיה ּולאסּתּכלא", "למנּדע וזהּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָותהלּוכֹותיו,
ּתהיה  ּובּמה הסּתּכלּות, לידי אֹותֹו ׁשּמביא ּכזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּבאפן
והיא  ּדמהימנּותא", ּברזא "למיעל והּׂשגתֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָידיעתֹו
להיֹות  ׁשּצריכה כּו', וידעּת ּדזהּו האמּונה, ּבסֹוד ְְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָֹלכנס
מּיׂשראל  ואחד אחד ׁשּכל והגם ּבאלקּות. והבנה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּׂשגה
ּבלבבֹו, הּקבּועה העצמית הּפׁשּוטה האמּונה לֹו ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָיׁש
ּכל  סֹובב ואיהּו עלמין ּכל ממּלא ּדאיהּו ּבהוי' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּמאמין

מּניּה ּפנּוי אתר ולית ּכתיב כח 25עלמין מקֹום ּומּכל ,26 ְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
ודעת, הּׂשגה להיֹות ׁשּצריכה וגֹו', "אבי אלקי את ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּדע
את  "ּדע להיֹות וצרי האמּונה, ענין הּוא אבי ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדאלקי

ּבינתֹו חכמתֹו להעמיק האדם ׁשּצרי ,"אבי ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלקי
נפׁש,27ודעּתֹו ּוביגיעת ּבׂשר ּביגיעת עצמֹו ליּגע , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּי ּכּמה ּכל ולידע ּולהבין להבין להׂשּכיל ּביכלּתֹו ׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא  הרי זֹו, והּׂשגה ידיעה ידי ּדעל ּבאלקּות, ְְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָֹּולהּׂשיג
ּדאדרּבה  והינּו אלקּות, ּבהאמנת עּלּוי אחר ּבעּלּוי ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹעֹולה
הּנה  אלקּות, ּבעניני יֹותר ּומּׂשיג מׂשּכיל ּׁשהּוא מה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָֹּדכל
הידיעה  ׁשרּבּוי האמּונה, ּבענין יֹותר ּבעּלּוי עֹולה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָהּוא
מביא  הּמּׂשג, האלקי וחּיּות ּבהאֹור הינּו אלקּות, ְְְְֱֱִִֵַַַַַָָָָֹֹֻּבהּׂשגת
ּדאלקּות  העצמי והרֹוממּות ההפלאה עמק ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלידיעת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּׂשג, אבי 28הּבלּתי אלקי ואנוהּו אלי "זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
הּגּלּוי  על מֹורה ּדזה ׁשּכתּוב 29וארממנהּו", ּוכמֹו ,30 ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹ

קּוינּו הוי' זה וגֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ"ואמר
ּבּׁשל"ה  ּפרׁש ואנוהּו וגֹו', ּופרּוׁשֹו31לֹו" והּוא, אני ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָ

והּוא", "אני ּומדרגת ּבבחינת הּוא אלי" "זה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּכאׁשר
להבין  להׂשּכיל ׂשכלֹו ּוכלי מחֹו ּכלי מיּגע ּדכאׁשר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹוהינּו
ּולהּׂשיגם, להבינם ׁשאפׁשר ּבאלקּות הענינים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹולידע
ּבתפיסא  והּוא אני ּכי עד הּוא והּׂשגתֹו יגיעתֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואפן
ּכּנ"ל, הסּתּכלּות ּבמדרגת אצלֹו ׁשהּוא והינּו ולּבֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹּבמחֹו
הפלאת  לידיעת מּגיע וארממנהּו", אבי "אלקי אז ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּנה
לבד, אמּונה ּבבחינת ׁשהּוא אבי ּדאלקי העצמי ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹרֹוממּות

אמּונה  פּון ריינקייט מה כט ּדי הּוא ּדאמּונה וכּנ"ל , ְְֱֱִֵֶַַַַָָ
קלאר  איז ּדאס נאר ּבּמׂשּכל, ּגם ׁשּנתּפס מּמה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻּׁשּלמעלה

אלץ  אין אים ׁשטארקט עס אּון ריין אּון .ל ׁשטארק ְְְְְְִִֵֶַַַ
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סע"ב).25) (צא, תנ"ז תקו"ז
(קנו,26) אחרון קונטרס תניא וראה ט. כח, הימים-א דברי

ב).
המאמר.27) בפנים לקמן שהובא של"ה ראה
ב 28) טו, .בשלח
וראה 29) ואילך. סע"ב לב, ראה פ' ד. נו, חוקת לקו"ת ראה

- מנחם (תורת תשי"ב ויקרא דש"פ יצרתי זו עם ד"ּה גם

.(91 ע' ח"ב תשי"ב התוועדויות
ספכ"ג.30) שמו"ר בסופה. תענית וראה ט. כה, ישעי'
בהגהת 31) הובא א). (מ, ראשון מאמר מאמרות בעשרה

תער"ב  המשך גם וראה א). (ד, הנ"ל וידעת ד"ה בלקו"ת הצ"צ
אגרות-קודש  סט. ע' תרח"ץ המאמרים ספר שכז. ס"ע ח"א
תרצ"ז  השיחות ספר קיא. ע' ח"ה תטו. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר

.245 ע' חט"ז לקו"ש .177 ע'

לגמרי.כד. אותו תופס שהענין גם אלא הענין־שכלי את מקיף שהוא רק לא בענין.כה.היינו חדור מבינם כו.הוא שהוא
מאוד. תוכיותו.כז.טוב בתור לגמרי אותו תופסת העולמות כח.השכלה כל את מקיף והוא העולמות כל את ממלא שהוא

בעולם. האלקי האור בהשפעת דרגות (שלש ממנו פנוי מקום האמונה.כט.ואין וזה ל.טהרת וזך, בתוקף ברור, שזה
בכל. מחזקהו

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

‰·¯Œ‡Ú˘Â‰Â „ÚÂÓ‰ŒÏÂÁ
.„È'ד עם הבימה את מקיפים לא אבילות, בשנת
כשהיה 32המינים  הקיף כן הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ,

לאח  שייך ואינו נשיא, של הנהגה זוהי אך רים.אבל,

בשמיני־עצרת  התורה עם ל'הקפות' בנוגע גם כך
לבד, הולכים לא אבילות, של בשנה ושמחת־תורה,
את  הקיף שאחד זוכר, אני אחד. עוד עם יחד אלא

כך. על עליו והקפידו אבילותו, בימי הבימה
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סוס"ד.32) סתר"ס או"ח שו"ע



רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממּלא  הּוא הּנה ההּוא, הענין ׂשכל את יֹודע ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא
ּדעם  האט ער וואס נאר נייט הייסט ּדאס ההּוא, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָמהענין

ׂשכ  ענין ענין ּדער וואס ּדאס אֹוי נאר ּגענּומען, ארּום לי ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ
פארנּומען  אינגאנצן אים מהענין כד האט ממּלא ׁשהּוא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ענין  ּדעם פּון ּדּורכגענּומען איז ער ׁשאנּוכה ההּוא, ּוכמֹו , ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָ
מּׂשיגם  רק ׁשהּוא ּבּׂשכל ענינים ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרֹואים

ּגּוט  זייער זיי פארׁשטייט ער וואס ּבלבד, ,כו ּומבינם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ויׁשנּה נעלה, אֹו טֹוב ׂשכל יֹודע ּׁשהּוא מה אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואינֹו
והּוא  ולּבֹו ּבמחֹו נכנסת ּׁשהיא מה ּכזֹו הׂשּכלה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹלפעמים
אים  נעמט פאר הׂשּכלה ּדי ההיא, מההּׂשגה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻממּלא

ּדּור אּון ּדּור העיּון כז אינגאנצען ענין הּוא ּדבהּׂשגה , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ
ידיעת  ּׁשענין מה והּוא ההתּבֹוננּות, ענין הּוא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָּובעבֹודה
הנהגֹותיו  עניני ּבכל לטֹוב ׁשּנּוי ּבֹו ּפֹועל ההיא ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָההּׂשגה
הידיעה  ׁשּתהיה ּולאסּתּכלא", "למנּדע וזהּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָותהלּוכֹותיו,
ּתהיה  ּובּמה הסּתּכלּות, לידי אֹותֹו ׁשּמביא ּכזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּבאפן
והיא  ּדמהימנּותא", ּברזא "למיעל והּׂשגתֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָידיעתֹו
להיֹות  ׁשּצריכה כּו', וידעּת ּדזהּו האמּונה, ּבסֹוד ְְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָֹלכנס
מּיׂשראל  ואחד אחד ׁשּכל והגם ּבאלקּות. והבנה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּׂשגה
ּבלבבֹו, הּקבּועה העצמית הּפׁשּוטה האמּונה לֹו ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָיׁש
ּכל  סֹובב ואיהּו עלמין ּכל ממּלא ּדאיהּו ּבהוי' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּמאמין

מּניּה ּפנּוי אתר ולית ּכתיב כח 25עלמין מקֹום ּומּכל ,26 ְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
ודעת, הּׂשגה להיֹות ׁשּצריכה וגֹו', "אבי אלקי את ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּדע
את  "ּדע להיֹות וצרי האמּונה, ענין הּוא אבי ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדאלקי

ּבינתֹו חכמתֹו להעמיק האדם ׁשּצרי ,"אבי ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלקי
נפׁש,27ודעּתֹו ּוביגיעת ּבׂשר ּביגיעת עצמֹו ליּגע , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּי ּכּמה ּכל ולידע ּולהבין להבין להׂשּכיל ּביכלּתֹו ׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא  הרי זֹו, והּׂשגה ידיעה ידי ּדעל ּבאלקּות, ְְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָֹּולהּׂשיג
ּדאדרּבה  והינּו אלקּות, ּבהאמנת עּלּוי אחר ּבעּלּוי ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹעֹולה
הּנה  אלקּות, ּבעניני יֹותר ּומּׂשיג מׂשּכיל ּׁשהּוא מה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָֹּדכל
הידיעה  ׁשרּבּוי האמּונה, ּבענין יֹותר ּבעּלּוי עֹולה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָהּוא
מביא  הּמּׂשג, האלקי וחּיּות ּבהאֹור הינּו אלקּות, ְְְְֱֱִִֵַַַַַָָָָֹֹֻּבהּׂשגת
ּדאלקּות  העצמי והרֹוממּות ההפלאה עמק ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלידיעת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּׂשג, אבי 28הּבלּתי אלקי ואנוהּו אלי "זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
הּגּלּוי  על מֹורה ּדזה ׁשּכתּוב 29וארממנהּו", ּוכמֹו ,30 ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹ

קּוינּו הוי' זה וגֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ"ואמר
ּבּׁשל"ה  ּפרׁש ואנוהּו וגֹו', ּופרּוׁשֹו31לֹו" והּוא, אני ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָ

והּוא", "אני ּומדרגת ּבבחינת הּוא אלי" "זה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּכאׁשר
להבין  להׂשּכיל ׂשכלֹו ּוכלי מחֹו ּכלי מיּגע ּדכאׁשר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹוהינּו
ּולהּׂשיגם, להבינם ׁשאפׁשר ּבאלקּות הענינים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹולידע
ּבתפיסא  והּוא אני ּכי עד הּוא והּׂשגתֹו יגיעתֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואפן
ּכּנ"ל, הסּתּכלּות ּבמדרגת אצלֹו ׁשהּוא והינּו ולּבֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹּבמחֹו
הפלאת  לידיעת מּגיע וארממנהּו", אבי "אלקי אז ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּנה
לבד, אמּונה ּבבחינת ׁשהּוא אבי ּדאלקי העצמי ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹרֹוממּות

אמּונה  פּון ריינקייט מה כט ּדי הּוא ּדאמּונה וכּנ"ל , ְְֱֱִֵֶַַַַָָ
קלאר  איז ּדאס נאר ּבּמׂשּכל, ּגם ׁשּנתּפס מּמה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻּׁשּלמעלה
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סע"ב).25) (צא, תנ"ז תקו"ז
(קנו,26) אחרון קונטרס תניא וראה ט. כח, הימים-א דברי

ב).
המאמר.27) בפנים לקמן שהובא של"ה ראה
ב 28) טו, .בשלח
וראה 29) ואילך. סע"ב לב, ראה פ' ד. נו, חוקת לקו"ת ראה

- מנחם (תורת תשי"ב ויקרא דש"פ יצרתי זו עם ד"ּה גם

.(91 ע' ח"ב תשי"ב התוועדויות
ספכ"ג.30) שמו"ר בסופה. תענית וראה ט. כה, ישעי'
בהגהת 31) הובא א). (מ, ראשון מאמר מאמרות בעשרה

תער"ב  המשך גם וראה א). (ד, הנ"ל וידעת ד"ה בלקו"ת הצ"צ
אגרות-קודש  סט. ע' תרח"ץ המאמרים ספר שכז. ס"ע ח"א
תרצ"ז  השיחות ספר קיא. ע' ח"ה תטו. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר

.245 ע' חט"ז לקו"ש .177 ע'

לגמרי.כד. אותו תופס שהענין גם אלא הענין־שכלי את מקיף שהוא רק לא בענין.כה.היינו חדור מבינם כו.הוא שהוא
מאוד. תוכיותו.כז.טוב בתור לגמרי אותו תופסת העולמות כח.השכלה כל את מקיף והוא העולמות כל את ממלא שהוא

בעולם. האלקי האור בהשפעת דרגות (שלש ממנו פנוי מקום האמונה.כט.ואין וזה ל.טהרת וזך, בתוקף ברור, שזה
בכל. מחזקהו

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

‰·¯Œ‡Ú˘Â‰Â „ÚÂÓ‰ŒÏÂÁ
.„È'ד עם הבימה את מקיפים לא אבילות, בשנת
כשהיה 32המינים  הקיף כן הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ,

לאח  שייך ואינו נשיא, של הנהגה זוהי אך רים.אבל,

בשמיני־עצרת  התורה עם ל'הקפות' בנוגע גם כך
לבד, הולכים לא אבילות, של בשנה ושמחת־תורה,
את  הקיף שאחד זוכר, אני אחד. עוד עם יחד אלא

כך. על עליו והקפידו אבילותו, בימי הבימה
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סוס"ד.32) סתר"ס או"ח שו"ע

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.ÂË הוא בהושענא־רבה, הערבות חביטת ענין
חסד" "רב  של ההמשכה כלומר ממותקות', 'גבורות

והנגלה  הנראה בטוב למטה בא שזה .33כפי
˙ÂÙ˜‰· ,˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ÏÈÏ

בליובאוויטש ‡. מחפשים היו בשמיני־עצרת
מ"אתה  – הפסוק את אמר שאחד אירע לצחוק. ממה
גדולה, רצינות מתוך הושיענו" "ואמרו – הראת"
זו? רצינות פשר מה הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד ואמר

אחר. עניין הוא שמחת־תורה
נא".·. הושיעה דלים "עוזר אמירת בשעת

גרשון  יצחק ר' אמר – תרנ"א בשנת – פעם
הושיעה  דלים "עוזר בליובאוויטש, ה'הקפות' בשעת
אמר  "דלים". המלה אחרי בהפסק הידוע, בנוסח נא",
הפירוש, את יודע אינך הרה"ק: אאמו"ר הוד כך על
"דלים" עוזר, השי"ת – "עוזר" פירש: הבעל־שם־טוב
על־ידי  נעשה וזה דלים, להיות יפסיקו שהדלים –
במדות, או במוחין 'להתנענע' כלומר נא", "הושיעה
כשאומרים  כמו הרגליים. עם על־כל־פנים או
הלולב , את מנענעים נא" "הושיעה – ב"הלל"
הלולב . את מנענעים לא נא" "הצליחה וכשאומרים

העניין  הוא – "דלים" הסביר: אאמו"ר כ"ק והוד
שב'יחודא  משמעו, – דלים" "עוזר תתאה', 'יחודא של
להפסיק  צריכים לכן עילאה', 'יחודא יאיר תתאה'
"עוזר  של זו למדריגה "דלים". המלה אמירת לפני
בשמיני־עצרת  הריקוד על־ידי מגיעים דלים"
'אמת', מתוך להיות צריך הריקוד אך ושמחת־תורה,

אתו. תשמח שהתורה כך
כל ‚. של הקליטה עניין הוא בשמיני־עצרת

ראש־ של העבודה על־ידי הבאים והגילויים האורות
ויום־הכיפורים. השנה

מלכות  עול בקבלת היא בראש־השנה העבודה
מעומקא  היא שופר תקיעת בשעת התשובה שמים.
הוא  – שופר תקיעת בשעת – בלחש הוידוי דליבא,
לעשות  יכול האדם אין ואם למהות, ממהות השינוי
מהשי"ת  לבקש עליו עבודה, על־ידי בעצמו זאת
יום־ של העבודה למהות. ממהות אותו ישנה שהוא

תטהרו" הוי' ה"לפני היא את 34כיפור כש'מרגישים' ,
הו  מגיעים ה"לפני זה ולכל טהור. הכל הרי – י'"

השואבה' בית 'שמחת גם ויגיעה. עבודה על־ידי
דוקא  ואילו 35הייתה מעשה", ואנשי "חסידים על־ידי

ישראל, בני לכל הם ושמחת־תורה שמיני־עצרת
תחילתן  "נעוץ שכן ברגליים, הריקוד על־ידי וזאת

.36בסופן"
ושמונה  ארבעים אמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
לייקר  יש ושמחת־תורה שמיני־עצרת של השעות
בדליים  אוצרות, לשאוב יכולים רגע בכל ביותר, אותן
על־ידי  זה וכל – וברוחניות בגשמיות ובחביות,

הריקודים.
בשמיני־עצרת „. נוהג היה הבעל־שם־טוב

מפסוקי  הרבה ב'הקפות', בעצמו לומר ושמחת־תורה
הפסוקים, את מסביר גם היה לפעמים הראת". "אתה
קדישא' ה'חבריא את מכבד היה מהפסוקים וחלק

בשמחת־תורה. וגם בשמיני־עצרת גם אותם לומר
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אהרן.33) מטה פרח והנה ד"ה שלח, לקו"ת ראה
ל.34) טז, ויקרא

כו'.35) עושין היו ולא הי"ד: פ"ב לולב הל' רמב"ם
מ"ז.36) פ"א יצירה ספר

•
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ישראל  רבי על וכן בעלֿשם, אדם רבי על לראשונה ברוך שמע שאול יצחק ר' של מפיו
את  ובהתלהבות בחום סיפר שאול יצחק ר' החסידות. תנועת בראש אז שעמד מי בעלֿשםֿטוב,
לחיים  חיה דוגמא שימש עצמו שהוא וכיוון ניסן, ר' מאביו אותם ששמע כפי החסידות תולדות
כל  בצמא ברוך בלע כך משום ברוך. על עצום רושם הדברים עשו חסידיות, והשקפות חסידיים
ועל  הנסתרים, הראשונים החסידים עם אביו של היכרותו על שאול יצחק ר' מפי ששמע מלה

היהודיים. ההמונים בין החסידות בהפצת דרכיהם

התוודע  במינסק, החשאית החסידית לחבורה ניסן ר' הצטרף מאז חדשים שישה כשעברו
יצחק  ור' מדוברובנה מרדכי ר' אלה היו הראשונים. החסידים  מבין מעניינים אישים לשני
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חיים, ר' הגאון אביו מקום כממלא מרדכי  ר' בעריהם: כרבנים כיהנו שניהם ממונוסטירצ'ינה,
סגל. בנימין ר' הגאון אביו מקום כממלא יצחק ור'

את  בהם לשתול כדי לעיר מעיר נדדו לפעם מפעם אשר הנסתרים החסידים על נמנו שניהם
להפצת  בסיס ששימשה קטנה חסידית חבורה מקימים הם מקום בכל כאשר החסידות, תורת
הגיעו  זו בדרך ועיירות. ערים פני על איתם ונדד אלו נסתרים לשני הצטרף ניסן ר' החסידות,
השתקע  - החסידות לשיטת אחיזה במקום למצוא - רבים במאמצים - שהצליחו ולאחר להרקי,
של  מדריכה יהיה ניסן שר' במגמה הנסתרים שני בקשת לפי כנראה, זה, היה בהרקי. ניסן ר'

במסעיהם. המשיכו עצמם הם החדשה. החסידית החבורה

יצחק  ר' נולד מהנישואין שנה וכעבור העיר, מנכבדי אחד של בתו את לאשה נשא ניסן ר'
חסידות  של חשוב למרכז שנים עשר תוך הרקי הפכה ניסן ר' של והדרכתו בהנהגתו שאול.
תורות  איתם המביאים שלוחים תכופות לשם מגיעים הזמן במשך כאשר חסידית, ופעילות
והשפעתם  בהרקי החסידים מספר גדל כך התנועה. התפתחות על ופרטים "טריות" חסידיות

כולה. הסביבה בכל היטב הורגשה

זה, מעיסוקו לזמן מזמן התפנה - מלמדות - בקודש לעבודתו ניסן ר' של התמסרותו למרות
בידיי  תלמידיו את בהשתלבו בהפקידו הנסתרים, החסידים של למסעיהם והצטרף מתאימות, ם

החדשה. השיטה להפצת החשאית הפעילות במערכת

בעלֿשםֿטוב. ישראל לרבי בעלֿשם אדם רבי מידי החסידות הנהגת עברה זה, זמן כדי תוך
ניסן  שר' יצא כך בהיכלו. ולבקר לבעלֿשםֿטוב לנסוע והצליח ניסן ר' התאמץ לכך וסמוך
חבורה  היותה למן החסידות, תנועת של העיקריים ההתפתחות בשלבי פעיל באופן השתתף
המיוחדת  בשיטתה שהתפרסמה ועד בעלֿשם אדם רבי הנסתר הצדיק של בהנהגתו חשאית

בעלֿשםֿטוב. ישראל רבי מאלמוניותו, שהתגלה מי של בהנהגתו

אביו  החשיבו לא כנראה, החסידות. על מאוד מעט שאול יצחק ר' ידע הראשונות בשנותיו
ונטיעת  תורה לימוד הרבה באמצעות תחילה אותו להכין והעדיף החסידות, לתורת שראוי כמי
הוותיקים, ידידיו עם קשר עבורו יצר שם במינסק, ללמוד אותו שלח כך לשם טובות. מידות
החסידות  תורת עצם על אך הרבה, מהם למד שאול יצחק ר' הנראה. כפי הם, אף נסתרים חסידים
את  גם לימדו כך ואגב החסידות, עם להכירו אביו החל להרקי חזר כאשר רק עדיין. ידע לא
שיטת  כבר הייתה אז בעלֿשםֿטוב. ישראל רבי לשיטת בעלֿשם אדם רבי שיטת בין ההבדל
חסידים". "כת כל בפי שנקראה חבורה קיימת והייתה פומבית. בצורה בהרקי נפוצה החסידות

היווה  עצמו שאול יצחק שר' היא האמת עבורו, חדש היה הכול הדברים. לשמע נפעם ברוך
במיוחד  אנשים, עם הלבביים יחסיו ומבחינת שונים, לדברים התייחסותו מבחינת תגלית עבורו
שאול  יצחק ר' בין פשוטים לאנשים ליחס באשר הרב בשוני היטב הבחין ברוך פשוטים. אנשים 

עת. באותה למדנים של המוכר לטיפוס שהשתייכו גיסיו לשני

משה  ר' לגיסו שאול יצחק ר' בין שהתנהל מעניין לוויכוח גורם שמשה מסוימת ְִָהזדמנות
בהתעניינות. אחריו שעקב זה לוויכוח שמיעה עד היה וברוך ֶַָלייב,

לשני  להאזין לו שהזדמן מעטה, לא פליאה הבעת תוך לייב, משה ר' סיפר כאשר זה היה
ניחנו  וכי לימודם את היטב מבינים הם כי לדעת ונוכח המדרש, בבית גמרא ולמדו שישבו ילדים

אלה. ילדים של המשפחתי מוצאם לידיעת סקרנות התמלא הוא מצוינים . בכישרונות
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חיים, ר' הגאון אביו מקום כממלא מרדכי  ר' בעריהם: כרבנים כיהנו שניהם ממונוסטירצ'ינה,
סגל. בנימין ר' הגאון אביו מקום כממלא יצחק ור'

את  בהם לשתול כדי לעיר מעיר נדדו לפעם מפעם אשר הנסתרים החסידים על נמנו שניהם
להפצת  בסיס ששימשה קטנה חסידית חבורה מקימים הם מקום בכל כאשר החסידות, תורת
הגיעו  זו בדרך ועיירות. ערים פני על איתם ונדד אלו נסתרים לשני הצטרף ניסן ר' החסידות,
השתקע  - החסידות לשיטת אחיזה במקום למצוא - רבים במאמצים - שהצליחו ולאחר להרקי,
של  מדריכה יהיה ניסן שר' במגמה הנסתרים שני בקשת לפי כנראה, זה, היה בהרקי. ניסן ר'

במסעיהם. המשיכו עצמם הם החדשה. החסידית החבורה

יצחק  ר' נולד מהנישואין שנה וכעבור העיר, מנכבדי אחד של בתו את לאשה נשא ניסן ר'
חסידות  של חשוב למרכז שנים עשר תוך הרקי הפכה ניסן ר' של והדרכתו בהנהגתו שאול.
תורות  איתם המביאים שלוחים תכופות לשם מגיעים הזמן במשך כאשר חסידית, ופעילות
והשפעתם  בהרקי החסידים מספר גדל כך התנועה. התפתחות על ופרטים "טריות" חסידיות

כולה. הסביבה בכל היטב הורגשה

זה, מעיסוקו לזמן מזמן התפנה - מלמדות - בקודש לעבודתו ניסן ר' של התמסרותו למרות
בידיי  תלמידיו את בהשתלבו בהפקידו הנסתרים, החסידים של למסעיהם והצטרף מתאימות, ם

החדשה. השיטה להפצת החשאית הפעילות במערכת

בעלֿשםֿטוב. ישראל לרבי בעלֿשם אדם רבי מידי החסידות הנהגת עברה זה, זמן כדי תוך
ניסן  שר' יצא כך בהיכלו. ולבקר לבעלֿשםֿטוב לנסוע והצליח ניסן ר' התאמץ לכך וסמוך
חבורה  היותה למן החסידות, תנועת של העיקריים ההתפתחות בשלבי פעיל באופן השתתף
המיוחדת  בשיטתה שהתפרסמה ועד בעלֿשם אדם רבי הנסתר הצדיק של בהנהגתו חשאית

בעלֿשםֿטוב. ישראל רבי מאלמוניותו, שהתגלה מי של בהנהגתו

אביו  החשיבו לא כנראה, החסידות. על מאוד מעט שאול יצחק ר' ידע הראשונות בשנותיו
ונטיעת  תורה לימוד הרבה באמצעות תחילה אותו להכין והעדיף החסידות, לתורת שראוי כמי
הוותיקים, ידידיו עם קשר עבורו יצר שם במינסק, ללמוד אותו שלח כך לשם טובות. מידות
החסידות  תורת עצם על אך הרבה, מהם למד שאול יצחק ר' הנראה. כפי הם, אף נסתרים חסידים
את  גם לימדו כך ואגב החסידות, עם להכירו אביו החל להרקי חזר כאשר רק עדיין. ידע לא
שיטת  כבר הייתה אז בעלֿשםֿטוב. ישראל רבי לשיטת בעלֿשם אדם רבי שיטת בין ההבדל
חסידים". "כת כל בפי שנקראה חבורה קיימת והייתה פומבית. בצורה בהרקי נפוצה החסידות

היווה  עצמו שאול יצחק שר' היא האמת עבורו, חדש היה הכול הדברים. לשמע נפעם ברוך
במיוחד  אנשים, עם הלבביים יחסיו ומבחינת שונים, לדברים התייחסותו מבחינת תגלית עבורו
שאול  יצחק ר' בין פשוטים לאנשים ליחס באשר הרב בשוני היטב הבחין ברוך פשוטים. אנשים 

עת. באותה למדנים של המוכר לטיפוס שהשתייכו גיסיו לשני

משה  ר' לגיסו שאול יצחק ר' בין שהתנהל מעניין לוויכוח גורם שמשה מסוימת ְִָהזדמנות
בהתעניינות. אחריו שעקב זה לוויכוח שמיעה עד היה וברוך ֶַָלייב,

לשני  להאזין לו שהזדמן מעטה, לא פליאה הבעת תוך לייב, משה ר' סיפר כאשר זה היה
ניחנו  וכי לימודם את היטב מבינים הם כי לדעת ונוכח המדרש, בבית גמרא ולמדו שישבו ילדים

אלה. ילדים של המשפחתי מוצאם לידיעת סקרנות התמלא הוא מצוינים . בכישרונות
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של  בנו הוא הילדים אחד "כי - לספר לייב משה ר' המשיך - לשמוע" השתוממתי "מה
זה  כי לעצמי חשבתי הנגר. שמואל ישראל של בנו הוא והשני בנימין, זבולון הנבלות, פושט
היה  אבינו שאברהם לכך מכוון שזה מטמא", טהור יתן "מי ז"ל חכמינו לדרשת מוחשי ביטוי

מקרה  לפנינו תרח. של ילדים בנו יוצאים שמואל וישראל בנימין זבולון כמו שמטמאים ְִִֵֶדומה
בהצטיינות". תורה לומדי

יצחק  ר' את הביאו שבהם, האיומה במוזרות תחושה כל ובלי נפש בשוויון שנאמרו הדברים
שהוציאו  בחרון נדלק הוא כאשר שאול יצחק ר' את ברוך ראה לראשונה זעם. לחמת שאול
כשרים  יהודים תבזה אל בלשונך! תחטא "אל צעק: כועס בקול בדבר. רעד גופו וכל משלוותו,

באמת". וטובים

כאדם  מחזיקו שאתה הנגר, שמואל ישראל אותו "הרי - שאול יצחק ר' המשיך - "ראשית"
שיבחין  מבלי למדנותו את להסתיר מצליח שהוא אלא גדול, למדן דבר, של לאמיתו הוא, שפל,
מלה  בעלֿפה, נזיקין סדר בכל בקי שהוא להעיד יכולני אך באקראי, נודע זה לי איש. בכך
הסמוכים  הלמדנים מהאברכים מישהו מכיר אתה האם אורחֿחיים. ערוך' ב'שולחן וכן במלה,
על  חוזר אף שמואל ישראל נזיקין? סדר מסכתות דפי כל את בעלֿפה שיודע חותנם שולחן על
אתה  שאליו בנימין, לזבולון אשר במלאכתו. עוסק שהוא בשעה הרף ללא בעלֿפה לימודיו
כצדיק  ותמימותו התנהגותו לכולנו, שידועה כפי היטב, לך ידועה הרי כזה, בביטול מתייחס

אמיתי".

גיסיו  של זלזולם על דעתו את בהרחבה  להביע שאול יצחק ר' המשיך לדבר, שהתחיל כיון
גבוהה  רוחנית לדרגה אלה יהודים להרים האמיתית, חובתם את לראות במקום פשוטים, ביהודים

יותר.
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פ"ב  אדר ז' ג' ב"ה

ר"ד 

אי"א  וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' דוד מו"ה

וברכה, שלו'

בצער  הנני שי' רב"צ ידידנו במכתב נודעתי מאשר

ידי  התרשלו מאשר דאגתי ונכפל תורה, של מצערה גדול

העוש[ה] להחברה כח די יתנו ולמה זה ומה האלה,

ומשפט. חוק מבלי וחפצם, רצונם עפ"י רק מעשים

ולעד  יחיו, קדשינו, עם  בדמי בלולה הקדושה התורה

ימוגו  דונג כהמס רעה עלינו החורשים כל מאתה. נפרד לא

חוק  שום להם אין כי משבר, עד ויבואו יהמו ירעשו

ונותן  ותורתו, בה' התחזקו מעשיהם. זר על מהממשלה

בגו"ר. בעזרכם יהי' התורה

מו"ר, בן מברכו ידידו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ש"ס  י"י
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:íéî änL zúðåèéepnî åéðáe ïøäà eöçøå §¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®

:íäéìâø-úàå íäéãé-úàëìäà-ìà íàáa ¤§¥¤−§¤©§¥¤«§Ÿº̈¤¯Ÿ¤
-ìà ízLâá Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãrBî¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´§¦§¨³¤

ì çaænäøéè÷äì úøL:ýåýéì äMààëeöçøå ©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨«£²
-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨

:íúøãì Bòøæìe Bì íìBòôúçðîá ë"r
Iåçáå úáùáëøaãéå ¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´
íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

:íéúàîeãëLãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤
:ïéä úéæ ïîLåäëLã÷-úçLî ïîL Búà úéNrå §¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷øLã÷-úçLî ¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤
:äéäéåëïBøà úàå ãrBî ìäà-úà Bá zçLîe ¦«§¤«¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬

:úãräæë-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«¥ª«§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-úàå äøðnäçë-úàå ©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤

-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤

:Bpkèë-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å ©«§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨
:Lc÷é íäa râpäìåéða-úàå ïøäà-úàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§®̈§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

:íëéúøãì éì äæáìCñéé àì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈
Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNrú àì Bzðkúîáe§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤

:íëì äéäéâìïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¦«§¤¬¨¤«¦µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²
:åénrî úøëðå øæ-ìr epnîñãìýåýé øîàiå ¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìúéNrå ©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨

øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷ dúàŸ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷åìäpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå «Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨

änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa úãrä éðôì¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷æìøLà úøèwäå ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´

äéäz Lã÷ íëì eNrú àì dzðkúîa äNrz©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬
:ýåýéì Eìçìçéøäì äBîë äNré-øLà Léà §−©«Ÿ̈«¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©

:åénrî úøëðå dañàìàýåýé øaãéå ¨®§¦§©−¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¤¤¬¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²

:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïaâBúà àlîàå ¤¦¬¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû çeǿ©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

:äëàìîãáäfa úBNrì úáLçî áLçì §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬
:úLçpáe óñkáeäúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáeåäpä éðàå ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º¦¥¯
ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð̈©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨®̈§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¤©¦−
:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéúàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧
ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ

ipy - al - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eNré Eúéeö-øLàôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlâéCà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå ¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèúLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤
úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬

:úîeé úBî úaMäæè-úà ìûøNé-éðá eøîLå ©©−̈¬¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤
úéøa íúøãì úaMä-úà úBNrì úaMä©©®̈©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬

:íìBòæéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa ¨«¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

:Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäñ ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

éðùçéøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL éðéñ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéýìû òaöàaáìàLLá ék írä àøiå §¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬
ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
øLà íéýìû eðì-äNr | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðrãé àì íéøöî õøàîáøîàiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©³Ÿ¤
ð e÷øt ïøäà íäìàéðæàa øLà áäfä éîæ £¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´

:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLðâe÷øtúiå §¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©¦§¨«§Æ
eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà írä-ìk̈¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−

:ïøäà-ìàãèøça Búà øöiå íãiî çwiå ¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤
éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriåE ©©«£¥−¥´¤©¥®̈©Ÿ́§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäàøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§
àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäàâç øîàiå ïøäà ©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨®̈©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬

:øçî ýåýéìåúìò eìriå úøçnî eîékLiå ©«Ÿ̈−¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ
eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL eLbiå©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−

:÷çöìôæék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ
:íéøöî õøàî úéìrä øLà Enr úçLçeøñ ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦¨´

ìâr íäì eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

éýìû:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
èäfä írä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-ír äpäåéél äçépä äzrå §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½
éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬

:ìBãbàéøîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤
úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýé äîì̈¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîáéänì ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á
íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨®̈µ¥«£´

:Enrì ärøä-ìr íçpäå Etàâéíäøáàì øëæ ©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á
éãár ìûøNéìe ÷çöéìCa íäì zraLð øLà E §¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼

éáëBëk íërøæ-úà äaøà íäìà øaãzå©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨®̈¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íërøæìãéärøä-ìr ýåýé íçpiå §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈
:Bnrì úBNrì øac øLàôåèäLî ãøiå ïôiå £¤¬¦¤−©«£¬§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîæèúçläå ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ

íéýìû ázëî ázënäå änä íéýìû äNrî©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìr úeøç àeäæéìB÷-úà rLBäé òîLiå ½¨−©©ª«Ÿ©¦§©¯§ª²©¤¬

äîçìî ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa írä̈−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬¦§¨−̈
:äðçnaçéìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà øîàiå ©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−

:rîL éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðrèééäéå £´£®̈´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À
úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ

Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiåøa ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬
:øää úçz íúàëeNr øLà ìârä-úà çwiå Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ



iyilyרס - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨®̈©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬

ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦
îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨

áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤

ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´

eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²
:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ

ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²
éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ

éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«
:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧

÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆
מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו נחּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈
העׂשּיה  העּדר לאֿתעׂשה, מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³



רסי iyily - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨®̈©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬

ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦
îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨

áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤

ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´

eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²
:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ

ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²
éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ

éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«
:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧

÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆
מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו נחּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈
העׂשּיה  העּדר לאֿתעׂשה, מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³

iyy ,iying ,iriax - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéra ïç úàöî-íâå íLáâéàð-íà äzrå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á
éðéra ïç éúàöîEëøc-úà àð éðrãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½

éðéra ïç-àöîà ïrîì ErãàåEnr ék äàøe E §¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−
:äfä éBbäãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå ©¬©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìrz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfîæèïç éúàöî-ék àBôà òãeé | änáe ¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³
éðéraeðéìôðå eðnr Ezëìa àBìä Enrå éðà E §¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìr øLà írä-ìkî Enrå éðàô £¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי "על ּכאן: (ח"ג רׁש"י ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מּזה  ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים

éòéáø
éùéîç,

æéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèéøîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
-ìk øéárà éðàéðt-ìr éáeèíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²

éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−
:íçøà øLà-úàëúàøì ìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

:éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úààëýåýé øîàiå ¤¨®̈¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
:øevä-ìr závðå ézà íB÷î äpäáëøára äéäå ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìr étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
:éøár-ãrâëéøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

:eàøé àì éðôeô ¨©−¬Ÿ¥«¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»
וסֹוף  אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש מיּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפסּוק

ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿכלּֿפנים:

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לא  "ּפני") את והן "אחֹורי" את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה "ּפני" ראּית (אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיראּו

éùéîçãìàEì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²
úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:zøaL øLàáø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå £¤¬¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñ øä-ìà¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

â-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈®̈©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeääãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåíéðLà ©«©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À
øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá äLî íkLiå©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²
:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

äíLá àø÷iå íL Bnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−®̈©¦§¨¬§¥−
:ýåýéå| ýåýé àø÷iå åéðt-ìr | ýåýé øáriå §Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´

ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤
:úîàåæðòLôå ïår àNð íéôìàì ãñç øö ¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå§©¨®̈§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©

:íéraøç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå ¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
èïç éúàöî àð-íà øîàiåéðéraàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬

zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék eðaø÷a éðãà£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²
:eðzìçðe eðúàhçìe eððårì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿
‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב

על  ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ׁשּבזמּנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרּבנּוּֿתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤
Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹
äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî-úà¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬



iriayרסב - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
-ït äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤

:Eaø÷a L÷Bîì äéäéâéïeözz íúçaæî-úà ék ¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½
:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈¦§Ÿ«

ãéçà ìûì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìûåèõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït ¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤

Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½
:Bçáfî zìëàåæèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E §¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìûçé-úà ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«¤

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
Lãça ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàäèééì íçø øèt-ìk ¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®
ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ

øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³
éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ

øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−
úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´

éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLL ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬
| ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ

:ìàøNé éýìû ýåýéãëéðtî íéBb LéøBà-ékE §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½
Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½

éýìû ýåýé éðt-úà úBàøì EúìraìL EL ©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬
:äðMa íéîrtäëéçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì §¨¦−©¨¨««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìååëéøeka úéLàø §«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−

:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»
זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤

:ìàøNé-úàå úéøa Ezà ézøkçëíL-éäéå ¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´
àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà ýåýé-ír¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì íéîe ìëà̈©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

:íéøácä úøNr úéøaä éøácèëúãøa éäéå ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤
äLî-ãéa úãrä úçì éðLe éðéñ øäî äLî¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðtììàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå ¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ
úLbî eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà¤¤½§¦¥¬¨©−´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤

:åéìààìïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå ¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ
:íäìà äLî øaãéå äãra íéàNpä-ìëå§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

áìúà íeöéå ìûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìkâììëéå ¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´
:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLîãìàááe ¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬

:äeöéäìïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå §ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½
-ìr äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðtqqq ¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥



רסג iriay - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
-ït äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤

:Eaø÷a L÷Bîì äéäéâéïeözz íúçaæî-úà ék ¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½
:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈¦§Ÿ«

ãéçà ìûì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìûåèõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït ¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤

Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½
:Bçáfî zìëàåæèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E §¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìûçé-úà ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«¤

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
Lãça ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàäèééì íçø øèt-ìk ¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®
ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ

øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³
éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ

øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−
úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´

éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLL ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬
| ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ

:ìàøNé éýìû ýåýéãëéðtî íéBb LéøBà-ékE §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½
Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½

éýìû ýåýé éðt-úà úBàøì EúìraìL EL ©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬
:äðMa íéîrtäëéçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì §¨¦−©¨¨««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìååëéøeka úéLàø §«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−

:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»
זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤

:ìàøNé-úàå úéøa Ezà ézøkçëíL-éäéå ¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´
àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà ýåýé-ír¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì íéîe ìëà̈©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

:íéøácä úøNr úéøaä éøácèëúãøa éäéå ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤
äLî-ãéa úãrä úçì éðLe éðéñ øäî äLî¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðtììàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå ¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ
úLbî eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà¤¤½§¦¥¬¨©−´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤

:åéìààìïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå ¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ
:íäìà äLî øaãéå äãra íéàNpä-ìëå§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

áìúà íeöéå ìûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìkâììëéå ¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´
:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLîãìàááe ¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬

:äeöéäìïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå §ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½
-ìr äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðtqqq ¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

xihtn - hi - dxt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
ּבּלּוחֹות  לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

עׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

פמ"ו) עֹור ריש קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם נתוּסף לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת עלּֿדר ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,

øéèôîèéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

øac øîàì|éìà eç÷éå ìûøNé éða-ìàäøô E ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸
-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ

:ìr äéìr äìrâøærìà-ìà dúà ízúðe ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈
èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬

:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈
dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈

:íéîrt òáLä-úà åéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥®̈¤
:óøNé dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døòŸ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

åúrìBú éðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´®̈©
éìLäå:äøtä úôøN CBz-ìà Cæåéãâa ñaëå §¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈

äðçnä-ìà àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®
:áørä-ãr ïäkä àîèåçñaëé dúà óøOäå §¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³

-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna åéãâa§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©
:áøräèóñàå|äøtä øôà úà øBäè Léà ¨¨«¤§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈

äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî çépäå§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈
úàhç äcð éîì úøîLîì ìûøNé-éða úãrì©«£©̧§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬

:àåäéåéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëå ¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈

øbä øbìå ìûøNé éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬
:íìBò úwçì íëBúaàéLôð-ìëì úîa râpä §−̈§ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤

:íéîé úráL àîèå íãàáéBá-àhçúé àeä ¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«´¦§©¨º
àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe éLéìMä íBia©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ
àì éréáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ

:øäèéâé-øLà íãàä Lôða úîa râpä-ìk ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤
ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé àìå úeîé̈¹§´Ÿ¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½
äcð éî ék ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«

ãéàaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬

:íéîéåèìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå ¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−
:àeä àîè åéìræèéðt-ìr òbé-øLà ìëå ¨¨®¨¥−«§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´

Bà íãà íörá-Bà úîá Bà áøç-ììça äãOä©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½«§¤¬¤¨−̈´
:íéîé úráL àîèé øá÷áæéàîhì eç÷ìå §®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§¨«§Æ©¨¥½

íéiç íéî åéìr ïúðå úàhçä úôøN øôrî¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦©¦−
:éìk-ìàçéøBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå ¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼

úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−
Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬

:øáwá Bà únáèéíBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬
éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½

:áøra øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëåëLéàå §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³
àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©

:áøräô
äøôúùøô

¨¨«¤

.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



רסד
.(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¤¦§¥§¥¦§¨¥
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 ב"ה,  ג' אדר, תשכ"ד

ברוקלין

האברך עזרא בנימין שי'

שלום וברכה!

... מכתביו הקודמים להנ"ל נתקבלו. ונעם לי לראות שמעיין ומדייק דרך לימודו בתניא כו' 

ואף שבכלל הדיוק בכל תיבה לאנשים כערכנו - הוא רק לאחרי בקיאות בכמה ס' ומאמרי חסידות. 

ולקושיותיו הרבות באגה"ת - ידבר בזה עם המשפיעי דא"ח שנפגש עמהם.

ולשאלתו בהמבואר בהליקוט לפ' יתרו במעלת המצות לאחרי מ"ת על לפני מ"ת, דלכאורה 

אין שייך זה במצות שנצטוו עליהם לפני מ"ת )ע"פ המבואר בליקוט לפ' לך לך(: והרי גם במילה וכו' 

כותב בפיהמ"ש )חולין ספ"ז( מעלת מ"ת -

ולכן  היו,  ורוחניות  ריחות  רק   - מ"ת  לפני  מעצמן  שקיימו  מה  עכ"פ(:  )בקיצור  והחילוק 

במקלות דיעקב וכיו"ב לא נשארה שום קדושה לאח"ז. מה שנצטוו לקיימן )ובגשם דוקא( - נשארה 

קדושה בהגשם גם לאח"ז )ולכן הוכרח אברהם להשביע באופן דשים ידך תחת ירכי( - אבל רק קדושה 

שהנברא )המטה( יכול להגיע אלי' )שרש הנבראים(, כי גזירה שלא יעלו תחתונים למעלה. לאחרי מ"ת 

שענינו ביטול הגזירה - קדשנו במצותיו, שלא בערך שרש הנבראים )ריחות בערך קדושת הבורא(.

מ"מ היסוד לחילוק הנ"ל - ראה בליקוטים הנ"ל.



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא - פרשת פרה - בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה
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שקיעה
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6:096:028:258:208:598:559:589:5512:2312:2117:3917:4418:0318:0717:1018:18חיפה )ח(

6:076:008:248:208:588:539:579:5412:2212:2017:4117:4518:0218:0717:0518:17ירושלים )ח(

6:096:028:258:219:008:559:599:5612:2312:2217:3817:4218:0418:0817:2018:19תל אביב )ח(

6:466:409:079:049:399:3510:3910:3613:0513:0418:2418:2718:4918:5218:0719:01אבו דאבי )ח(

6:386:268:378:309:219:1410:1710:1312:3712:3617:3717:4618:1118:2017:2718:33אוסטריה, וינה )ח(

7:037:099:389:4110:1610:1811:2311:2414:0514:0320:0219:5420:3020:2119:3620:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:386:278:408:349:229:1610:1910:1512:4012:3817:4217:5018:1418:2217:3118:35אוקראינה, אודסה )ח(

6:126:008:118:058:558:489:529:4712:1112:1017:1217:2117:4517:5417:0118:07אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
6:236:118:228:159:068:5910:039:5812:2212:2117:2217:3117:5618:0517:1218:18

6:516:388:478:409:339:2610:2910:2412:4812:4717:4617:5618:2018:3017:3618:44אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:446:318:398:329:259:1810:2210:1712:4012:3917:3817:4818:1318:2317:2818:36אוקראינה, קייב )ח(

7:036:529:069:009:489:4210:4510:4113:0613:0418:1118:1918:4118:4917:5819:01איטליה, מילאנו )ח(

6:236:228:548:539:239:2110:2510:2412:5712:5518:3018:2918:5218:5118:1118:59אקוואדור, קיטו )ח(

6:406:469:159:179:519:5310:5710:5813:3813:3619:3219:2419:5919:5119:0720:01ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:267:339:5910:0310:4010:4211:4711:4814:3014:2820:2920:1920:5920:4920:0321:01ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:406:318:508:459:289:2310:2610:2212:4912:4817:5818:0418:2718:3317:4518:44ארה״ב, בולטימור )ח(

6:316:218:398:349:189:1210:1610:1212:3812:3717:4617:5318:1618:2217:3418:34ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:316:228:408:359:189:1310:1610:1212:3912:3717:4717:5318:1618:2317:3418:34ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:096:599:159:109:559:4910:5310:4913:1513:1318:2118:2818:5118:5818:0919:10ארה״ב, דטרויט )ח(

6:486:419:069:029:399:3510:3910:3613:0413:0318:2118:2518:4618:5018:0619:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:216:148:368:329:119:0710:1010:0712:3412:3317:4817:5318:1518:2017:3418:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:456:399:059:029:379:3410:3710:3413:0313:0218:2218:2618:4718:5018:0719:00ארה״ב, מיאמי )ח(

6:276:188:358:309:149:0810:1210:0812:3412:3317:4217:4918:1118:1817:2918:29ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:556:459:048:589:429:3610:4010:3613:0213:0118:1118:1718:4018:4617:5818:58ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:276:178:348:289:139:0710:1110:0712:3312:3217:4017:4718:1018:1717:2818:28ארה״ב, שיקגו )ח(

6:326:349:069:079:379:3710:4110:4013:1613:1518:5718:5319:2119:1718:3619:26בוליביה, לה-פס )ח(

7:297:169:239:1610:1010:0311:0611:0113:2513:2418:2118:3218:5719:0718:1219:21בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:297:169:249:1710:1010:0311:0711:0113:2513:2418:2218:3218:5719:0718:1319:21בלגיה, בריסל )ח(

6:026:058:368:379:089:0910:1310:1312:5112:4918:4018:3519:0018:5518:1419:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:505:538:258:268:578:5710:0110:0112:3912:3718:2418:1818:4818:4318:0118:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:476:348:418:349:289:2110:2510:1912:4312:4217:4117:5118:1518:2517:3318:39בריטניה, לונדון )ח(

6:596:458:498:419:389:3110:3410:2912:5112:5017:4517:5618:2318:3417:4018:48בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:556:418:478:409:359:2810:3110:2612:4912:4817:4517:5618:2118:3117:3518:45גרמניה, ברלין )ח(

7:116:589:079:009:529:4610:4910:4413:0813:0718:0618:1618:4118:5017:5619:04גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:006:048:358:379:089:0910:1310:1312:5112:5018:4518:3919:0418:5818:1619:07דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:596:549:239:209:539:5010:5410:5113:2113:2018:4418:4619:0719:0918:2719:18הודו, מומבאי )ח(

6:546:509:199:169:499:4610:5010:4713:1713:1618:4018:4219:0419:0518:2419:14הודו, פונה )ח(

6:266:148:268:209:099:0310:0610:0212:2612:2517:2717:3618:0018:0917:1718:22הונגריה, בודפשט )ח(

6:366:278:448:399:239:1710:2110:1712:4312:4217:5017:5718:2018:2617:3818:38טורקיה, איסטנבול )ח(

6:586:509:099:049:469:4110:4510:4113:0813:0618:1818:2418:4618:5218:0519:03יוון, אתונה )ח(



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא - פרשת פרה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:096:028:258:218:598:559:599:5512:2312:2217:3817:4318:0418:0917:2218:19באר שבע )ח(

6:096:028:258:208:598:559:589:5512:2312:2117:3917:4418:0318:0717:1018:18חיפה )ח(

6:076:008:248:208:588:539:579:5412:2212:2017:4117:4518:0218:0717:0518:17ירושלים )ח(

6:096:028:258:219:008:559:599:5612:2312:2217:3817:4218:0418:0817:2018:19תל אביב )ח(

6:466:409:079:049:399:3510:3910:3613:0513:0418:2418:2718:4918:5218:0719:01אבו דאבי )ח(

6:386:268:378:309:219:1410:1710:1312:3712:3617:3717:4618:1118:2017:2718:33אוסטריה, וינה )ח(

7:037:099:389:4110:1610:1811:2311:2414:0514:0320:0219:5420:3020:2119:3620:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:386:278:408:349:229:1610:1910:1512:4012:3817:4217:5018:1418:2217:3118:35אוקראינה, אודסה )ח(

6:126:008:118:058:558:489:529:4712:1112:1017:1217:2117:4517:5417:0118:07אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
6:236:118:228:159:068:5910:039:5812:2212:2117:2217:3117:5618:0517:1218:18

6:516:388:478:409:339:2610:2910:2412:4812:4717:4617:5618:2018:3017:3618:44אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:446:318:398:329:259:1810:2210:1712:4012:3917:3817:4818:1318:2317:2818:36אוקראינה, קייב )ח(

7:036:529:069:009:489:4210:4510:4113:0613:0418:1118:1918:4118:4917:5819:01איטליה, מילאנו )ח(

6:236:228:548:539:239:2110:2510:2412:5712:5518:3018:2918:5218:5118:1118:59אקוואדור, קיטו )ח(

6:406:469:159:179:519:5310:5710:5813:3813:3619:3219:2419:5919:5119:0720:01ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:267:339:5910:0310:4010:4211:4711:4814:3014:2820:2920:1920:5920:4920:0321:01ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:406:318:508:459:289:2310:2610:2212:4912:4817:5818:0418:2718:3317:4518:44ארה״ב, בולטימור )ח(

6:316:218:398:349:189:1210:1610:1212:3812:3717:4617:5318:1618:2217:3418:34ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:316:228:408:359:189:1310:1610:1212:3912:3717:4717:5318:1618:2317:3418:34ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:096:599:159:109:559:4910:5310:4913:1513:1318:2118:2818:5118:5818:0919:10ארה״ב, דטרויט )ח(

6:486:419:069:029:399:3510:3910:3613:0413:0318:2118:2518:4618:5018:0619:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:216:148:368:329:119:0710:1010:0712:3412:3317:4817:5318:1518:2017:3418:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:456:399:059:029:379:3410:3710:3413:0313:0218:2218:2618:4718:5018:0719:00ארה״ב, מיאמי )ח(

6:276:188:358:309:149:0810:1210:0812:3412:3317:4217:4918:1118:1817:2918:29ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:556:459:048:589:429:3610:4010:3613:0213:0118:1118:1718:4018:4617:5818:58ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:276:178:348:289:139:0710:1110:0712:3312:3217:4017:4718:1018:1717:2818:28ארה״ב, שיקגו )ח(

6:326:349:069:079:379:3710:4110:4013:1613:1518:5718:5319:2119:1718:3619:26בוליביה, לה-פס )ח(

7:297:169:239:1610:1010:0311:0611:0113:2513:2418:2118:3218:5719:0718:1219:21בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:297:169:249:1710:1010:0311:0711:0113:2513:2418:2218:3218:5719:0718:1319:21בלגיה, בריסל )ח(

6:026:058:368:379:089:0910:1310:1312:5112:4918:4018:3519:0018:5518:1419:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:505:538:258:268:578:5710:0110:0112:3912:3718:2418:1818:4818:4318:0118:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:476:348:418:349:289:2110:2510:1912:4312:4217:4117:5118:1518:2517:3318:39בריטניה, לונדון )ח(

6:596:458:498:419:389:3110:3410:2912:5112:5017:4517:5618:2318:3417:4018:48בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:556:418:478:409:359:2810:3110:2612:4912:4817:4517:5618:2118:3117:3518:45גרמניה, ברלין )ח(

7:116:589:079:009:529:4610:4910:4413:0813:0718:0618:1618:4118:5017:5619:04גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:006:048:358:379:089:0910:1310:1312:5112:5018:4518:3919:0418:5818:1619:07דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:596:549:239:209:539:5010:5410:5113:2113:2018:4418:4619:0719:0918:2719:18הודו, מומבאי )ח(

6:546:509:199:169:499:4610:5010:4713:1713:1618:4018:4219:0419:0518:2419:14הודו, פונה )ח(

6:266:148:268:209:099:0310:0610:0212:2612:2517:2717:3618:0018:0917:1718:22הונגריה, בודפשט )ח(

6:366:278:448:399:239:1710:2110:1712:4312:4217:5017:5718:2018:2617:3818:38טורקיה, איסטנבול )ח(

6:586:509:099:049:469:4110:4510:4113:0813:0618:1818:2418:4618:5218:0519:03יוון, אתונה )ח(

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.
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6:466:358:478:419:309:2410:2710:2312:4712:4617:4917:5718:2118:3017:3818:43מולדובה, קישינב )ח(

6:566:519:209:179:509:4710:5110:4813:1813:1718:4118:4319:0419:0618:2519:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:146:228:428:469:259:2810:3110:3313:1313:1019:0618:5519:3819:2718:3919:39ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:296:238:488:459:219:1710:2110:1812:4612:4518:0318:0718:2918:3217:4918:42נפאל, קטמנדו )ח(

6:496:408:588:539:369:3110:3410:3112:5712:5518:0518:1118:3418:4017:5018:51סין, בייג'ין )ח(

7:157:139:459:4410:1410:1211:1611:1513:4713:4619:2019:1919:4219:4119:0119:49סינגפור, סינגפור )ח(

6:246:118:178:099:058:5710:019:5512:1812:1717:1417:2517:5018:0117:0518:15פולין, ורשא )ח(

6:116:118:448:449:149:1310:1710:1712:5112:5018:3118:2718:5318:5018:1018:59פרו, לימה )ח(

7:217:109:239:1710:059:5911:0310:5813:2313:2218:2618:3418:5819:0618:1519:19צרפת, ליאון )ח(

7:347:229:329:2610:1710:1011:1411:0913:3313:3218:3418:4419:0619:1618:2319:29צרפת, פריז )ח(

6:086:068:388:369:069:0510:0910:0712:3912:3818:1018:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:556:459:018:559:419:3510:3910:3413:0012:5918:0818:1618:3618:4417:5418:55קנדה, טורונטו )ח(

6:346:238:378:319:189:1210:1610:1212:3712:3517:4117:5018:1218:2017:2918:32קנדה, מונטריאול )ח(

6:166:088:308:259:059:0110:0410:0112:2812:2717:4017:4618:0718:1217:2718:23קפריסין, לרנקה )ח(

7:487:349:359:2710:2710:1911:2211:1613:3913:3718:3018:4219:0919:2118:2219:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:237:089:089:0010:019:5310:5610:5013:1213:1118:0518:1818:4218:5417:5519:09רוסיה, מוסקבה )ח(

7:036:529:048:579:479:4010:4410:3913:0413:0218:0518:1418:3818:4617:5418:59רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:086:569:089:029:519:4510:4810:4413:0813:0718:1418:2318:4218:5117:5919:04שוויץ, ציריך )ח(

6:356:329:018:599:319:2910:3210:3013:0112:5918:2618:2718:4918:5018:0918:59תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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מחנות היישומים 
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