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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... וכאן מקום אתי להערה כללית, אשר אף כי מכל אנ"ש ובפרט מעסקני הצבור שביניהם, 

דורשים תקיפות בעמדה חזקה - א שטארקען שטעל - להגן על התורה ומצוה בכלל וחסידות בפרט 

בכל מקום שהם, אבל תמיד בכל זמן ובכל מקום יש להבחין ולהבדיל בזה בין הענינים שכנגדם צריך 

להתקומם, ובין האנשים שעמהם צריכים להתנהג בדרכי נועם ודרכי שלום, היינו - אף במקום שמוכרח 

לחוות דיעה גלוי' נגד איזה ענין, צריך להזהר בזה ככל האפשרי עד קצה האחרון מלפגוע בכבודו של מי 

שהוא, ומלבד שידוע מרז"ל יתמו חטאים ולא חוטאים, הנה זה תועלת בהמלחמה ומקרב הנצחון של 

הענין שעליו מגינים ונלחמים, כיון שגם הצד השני רואה בעליל שאין כאן כוונה למעט בדמות אישים, 

נאר מען מיינט דעם אמת, ובודאי האריכות בזה אך למותר, כי הענין ברור למדי.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ואשר תהי' ההצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מצו"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל שבטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה.



ד

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



כללי מפתח  

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

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

  'ונקדשתי בתוך בני ישראל גוה "מאמר ד)ג

ה   ..............................  ח"מתש'ה  ,אייר' כ, פרשת אמורשבת 

ח "תשמ'ו אייר ה"א וט"י' ח, שיחות שני וחמישי ושני)ד

יא  ..................................................  ב"תעניות בה –

  ח "תשמ'ה פסח שני ,פרשת אמור' יום אשיחת )ה

כד  ..........................................   – לאחרי תפילת שחרית –

כה  ...........  ח"תשמ'ה ג בעומר"ל) ליל ומוצאי(שיחות )ו

לה  ......................  ח"תשמ'שיחת שבת פרשת אמור ה)ז

) תענית שני תניינא –ו אייר "ט(ג בעומר "משיחות ל)ח

ומ  .........................................................  ח"תשמ'ה

נ ...............  י"תשח'ח סיון ה"מבה, ב"פ בה"שיחת ש)ט

  ונ  .........................  זיכרך  פרשת אמורשיחות -לקוטי)י

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

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

גס  .....................  פרשת אמור –משיח ילקוט גאולה ו)יב

סד  ................  פרשת אמורלשבוע יומי חומש  ישיעור)יג

צא  ....................   פרשת אמורלשבוע שיעורי תהלים )יד

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )טו

צב  ...........................................   פרשת אמורלשבוע  

קד  ...................  ראמופרשת לשבוע " היום יום"לוח )טז

זק  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב)יז

  

ם"שיעורי רמב

יק  ...................  פרשת אמורלשבוע פרקים ליום ' ג –)יח

חנק   ................  פרשת אמורלשבוע ליום פרק אחד  –)יט

פהק  ..................  פרשת אמורלשבוע ות צוספר המ –)כ

  עם ביאורים  סוטהמסכת )כא

ופק  .................................................  להף עד ד טכף מד

  נביאים וכתובים )כב

ידר  ................................................  מבאיוב פרק , בספרק  ישעיה

  ותכתובמסכת  –משניות )כג

טזר  ..........................................................  ביאור קהתי

כגר  ........................................................  תעניתמסכת  יעקבעין )כד

  עם ביאורים זבחיםמסכת )כה

כדר  .....................................................  כבעד דף  זטמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת )כו

נהר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

  סוכהת שולחן ערוך הלכו)כז

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

  תורהלקוטי )כח

חנר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי )כט

סזר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

טסר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"ואל תרלתורת שמ)לא

טסר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )לב

ער  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה)לג

עבר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לד

דער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לה

הרע  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עור  ...........................................  דפרק  ביאורים לפרקי אבות)לו

עזר  ........................................  בור חומש לקריאה בצי)לז

פהר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לח

פור  .............................   פרשת אמורלשבוע לוח זמנים )לט

פזר  ..............  שבת קודש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ)מ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈzLc˜Â'ּגֹו יׂשראל  ּבני ה ּדר ּוׁש1ּבת ֹו ויד ּוע  , ¿ƒ¿«¿ƒְְְְְִֵֵַַָָ

ריׁש ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי זה  ּפס ּוק  ְִֵֵֶַָָעל 

ּכּמה 2ּפר ׁשתנּו ׁשם  ׁשּמד ּיק  ּפר ׁשה ), (החסידי'ׁשע  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מה  וגם  ,"ּתֹו" ל ׁשֹון מה ּו זה , ּבפס ּוק  ְְִִֶַַַָָּדּיּוקים 

ּכמ ֹו "קד ֹוׁש", ל ׁשֹון ֿ ּכן ּגם  ּבנזיר  ְְְִֵֶַָָָׁשּכת ּוב 

ּדּיּוקים .3ׁשּכת ּוב  וע ֹוד  ּגֹו', ּפרע  ּגּדל  יהיה  קד ׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

˙c˜e ונק ּדׁשּתי" ׁשּכת ּוב  ּדמ ּזה  ּבזה , ה ּבא ּור  ¿À«ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהמ ׁשכת  מ ּובן יׂשראל " ּבני ְְְְִֵֵֶַַָָָּבת ֹו

ּבני  ֿ ידי  על  היא  יׂשראל  ּבני ּבת ֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֻה ּקד ּׁשה 

ֿ ידי 4יׂשראל  על  וזה ּו "ּבת ֹוכם ", נמ ׁשכת  ׁשּלכן , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

א ֹומרים  ׁשּיׂשראל  קד ּוׁשה  קד ֹוׁש5אמירת  קד ֹוׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ּכב ֹוד ֹו הארץ  כל  מלא  צבא ֹות  ה ' ונֹוסף 6קד ֹוׁש , ְְְְֶָָָָָָֹ

ל ֹומר  ׁשּממ ׁשיכים  ּכמ ֹו רביעי, ענין יׁשנֹו 5לזה  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

מתנּׂשאים  ּגד ֹול  ּברע ׁש ה ּקד ׁש וח ּיֹות  ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹ"והא ֹופ ּנים 

וא ֹומרים , מ ׁשּבחים  לע ּמתם  ה ּׂשרפים  ְְְְְְְִִִַַַָָָֻֻלע ּמת 

מ ּמק ֹומ ֹו" ה ' ּכב ֹוד  רביעי.7ּבר ּו ענין ׁשּזה ּו , ְְְְִִִִֶֶָָ

ּובפרט ּיּות  האדם , עב ֹודת  ּבכלל ּות  ה ּוא  זה  ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָוענין

איזֹוהי  האדם , ׁשּבעב ֹודת  ה "עב ֹודה " ּבקו ְֲֲִֵֶַַַָָָָָה ּוא 

ּתפ ּלה  זֹו ׁשּבּלב  ּבתפ ּלת 8עב ֹודה  א ֹומרים  ולכן , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבר ּו" ּכ ֿ ואחר  "קד ֹוׁש", ּפעמים  ׁשל ׁש יֹום  ְְִַַַָָָָָֹּכל 

מ ּמק ֹומ ֹו". ה ' ְְִּכב ֹוד 

ÔÈÚ‰Â'קד ֹוׁש' מ ּבחינת  למעלה  ּדה ּנה  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵַַָָ

'קד ׁש' ּבחינת  מ ּלה 4יׁש ק ֹוד ׁש , ְִִֵֶֶַָֹ

מ ּבחינת 9ּבגרמיּה לגמרי ּומפר ׁש מב ּדל  ׁשה ּוא  , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻ

להמ ׁשי ה ּוא  האדם  עב ֹודת  ותכן ְְְְֲִֶַַַָָָָָֹהמ ׁשכה .
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לב .)1 כב , (אמור) ואילך.)2פרשתנו  א ה.)3לא, ו, ג.)4נשא לב , שם לקו"ת יוצר.)5ראה ג.)6בברכת ו, יחזקאל )7ישעי '

יב . א.)8ג, ב , א.)9תענית צד, זח "ג

    
אומר : ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש כי  אמור , פרשת השבוע, בפרשת נאמר 

ÈzLc˜Â אתקדש Bb'אני  Ï‡NÈ Èa CB˙a1Lec‰ Úe„ÈÂ , ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»««¿
'‰Bz ÈËewÏ'a ‰Ê ˜eÒt ÏÚ על הזקן  אדמו "ר  של  מאמרים ספר  «»∆¿ƒ≈»

המהווה  השירים) (ושיר  דברים במדבר , ויקרא, בחומשים התורה  פרשיות

באו  בו  אור ' 'תורה לספר  המשך 

בחומשים  התורה לפרשיות המאמרים

אסתר ) (ומגילת ושמות ≈LÈבראשית
התחלת  פרשת e˙Lt2ראש, »»»≈

אמור  פרשת  ∆ÚL'È„ÈÒÁ‰)«¬ƒƒהשבוע,
‰Lt כפי החסידית, הפרשה »»»

אור ' ב'תורה למאמרים לקרוא שמקובל 

התורה  פרשיות על  תורה' ),וב'לקוטי 
ÌL ˜i„nL הזקן nk‰אדמו "ר  ∆¿«≈»«»

ÌÈ˜eic לשון דיוקי  על  המבוססים ƒƒ
Ê‰,ותוכן  ˜eÒÙa היא אחת שאלה ¿»∆

,"CBz" ÔBLÏ e‰Ó משמעות מה «»
יתקדש  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש האמירה

'ונקדשתי  נאמר  ולא ישראל  בני  'בתוך '

ישראל ' הכתוב Ì‚Âבבני  כאן לשון  ¿«
שאלה  מעוררת »Ó‰'ונקדשתי '

ÈÊaבתורה e˙kLהמשמעות  ∆»¿»ƒ
ולא  להסתפר  לא עצמו  על  שקיבל 

להיטמא  ולא יין  ≈»ÔkŒÌbלשתות
e˙kL BÓk ,"LB„˜" ÔBLÏ3 ¿»¿∆»

,'Bb Út Ïcb ‰È‰È L„˜ ויש »…ƒ¿∆«≈∆«
בנזיר  האמור  הקדושה עניין  את להבין 

בפסוק  כאן  האמור  הקדושה עניין  ואת

ÌÈ˜eic'ונקדשתי ' „BÚÂ מדייק ¿ƒƒ
ב'לקוטי  זה במאמר  הזקן  אדמו "ר 

תורה'.

‰fÓc ,‰Êa e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆¿ƒ∆
Èa CB˙a ÈzLc˜Â" e˙kL∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈

"Ï‡NÈ'שה ואומר  מדייק והכתוב ƒ¿»≈
ישראל , בני  "בתוך " «ÔeÓיתקדש

˙ÎLÓ‰L וגילוי השראת ∆«¿»«
‰M„w‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  «¿À»

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Ï‡NÈ Èa CB˙a¿¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
Ï‡NÈ Èa4, הגורמים שהם ¿≈ƒ¿»≈

והתגלות  המשכת את ופועלים

בתוכם  כתוצאה ÔÎlLהקדושה ∆»≈
ופעולתם  e‰ÊÂממעשיהם ,"ÌÎB˙a" ˙ÎLÓ את שגורמת הפעולה ƒ¿∆∆¿»¿∆

הקדושה  ישראל ,המשכת בני  בתוך  ˜„Le‰"בתוכם", ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«¿»
ÌÈÓB‡ Ï‡NiL5 לשון את שחרית בתפלת שמע קריאת בברכות ∆ƒ¿»≈¿ƒ

בישעיהו  ‰‡ıהכתוב ÏÎ ‡ÏÓ ˙B‡ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„»̃»»¿»¿…»»»∆
B„Bk6‰ÊÏ ÛÒBÂ פעמים מלבד , שלוש 'קדוש' ÔÈÚאמירת BLÈ ¿¿»»∆∆¿ƒ¿»
ÈÚÈ אומרים ישראל  ÓBÏופועלים,שבני  ÌÈÎÈLÓnL BÓk5 ¿ƒƒ¿∆«¿ƒƒ«

זו  ‰L„wבברכה ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰Â" שונות בדרגות שונים מלאכים ¿»«ƒ¿««…∆
הקודש' ו 'חיות 'אופנים' הנקראים

˙nÚÏ ÌÈ‡O˙Ó ÏB„b LÚa¿««»ƒ¿«¿ƒ¿À«
ÌÈÙO‰ קדוש' האומרים ,שהם «¿»ƒ

בפסוקים  (כאמור  קדוש' קדוש,

המרכבה  של  עניין  באותו  הקודמים

'שרפים  ישעיהו , שראה העליונה

לו ') ממעל  לעומת Ì˙nÚÏעומדים ¿À»»
הקודש השרפים, וחיות האופנים

Cea ,ÌÈÓB‡Â ÌÈÁaLÓ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
"BÓB˜nÓ '‰ „Bk7e‰fL , ¿ƒ¿∆∆

ÈÚÈ ÔÈÚ,קדוש' אמירת על  נוסף ƒ¿»¿ƒƒ
ידי  על  פעמים שלוש קדוש' קדוש,

השרפים.

‰Ê ÔÈÚÂ,קדוש 'קדוש, אמירת ¿ƒ¿»∆
כבודו ' הארץ כל  מלוא קדוש...

ממקומו ' ה' כבוד  'ברוך  ‰e‡והמענה
,Ì„‡‰ ˙„BÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»¬«»»»

˙eiËÙe יותרÂ˜a ‡e‰ ƒ¿»ƒ¿«
,Ì„‡‰ ˙„BÚaL "‰„BÚ"‰»¬»∆«¬«»»»
אבות  בפרקי  ז "ל  חכמינו  שכדברי 

עבודה  תורה, דברים משלושה מורכבת

(מצוות) חסדים וגמילות (תפילה)

על  בגמרא, ז "ל  חכמינו  וכמאמר 

בכל  'ולעבדו  שמע בקריאת הכתוב

laLלבבכם', ‰„BÚ È‰BÊÈ‡≈ƒ¬»∆«≈
‰lÙz BÊ8ÔÎÏÂ שאמירה מאחר , ¿ƒ»¿»≈

התפילה  עניין  של  התוכן  היא זו 

LÏL ÌBÈ Ïk ˙lÙ˙a ÌÈÓB‡¿ƒƒ¿ƒ«»»…
CkŒÁ‡Â ,"LB„˜" ÌÈÓÚt¿»ƒ»¿«««
,"BÓB˜nÓ '‰ „Bk Cea"»¿ƒ¿

ומבאר . שממשיך  כפי 

‰ÏÚÓÏ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿»
יותר  גבוהה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙בדרגה

'L„˜' ˙ÈÁa LÈ 'LB„˜'4, »≈¿ƒ«…∆
dÈÓ‚a ‰lÓ L„B˜9, מילה ∆ƒ»¿«¿≈

עצמה  נעלית קדושה e‰L‡בפני  ∆
‰ÎLÓ‰יותר , ˙ÈÁaÓ ÈÓ‚Ï LÙÓe ÏcÓ לרדת ו מכדי  נעלה À¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ««¿»»

הוא  אין  אך  קדושה, עליו  שנמשכה דבר  פירושו  "קדוש" כלומר  ולהתגלות.

הקדושה. עצמו  שהוא משמעו  "קודש" ואילו  הקדושה. עצמיות
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ו    

הענינים , מ ּכל  ׁשּלמעלה  העליֹון' 'קד ׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבחינת 

ועד  ה ּנ"ל , קד ּׁשֹות  ׁשל ׁש ּבבחינת   ְְְְִִֶַַַַַָֹֻֻׁשּימש

ּבר ּו" הרביעית , ּבּבחינה  יֹותר  למ ּטה   ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּימש

ה ּמֹועדים  ּבענין ׁשה ּוא  ּוכמ ֹו מ ּמק ֹומ ֹו". ה ' ְְְְְֲִִִֶַַּכב ֹוד 

ׁשה ּוא 10(ׁשּבפר ׁשתנּו ה ּׁשּבת  ענין ׁשּיׁשנֹו ,( ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבגרמיּה" מ ּלה  "ק ֹוד ׁש ֿ קד ׁש,9ּבחינת  ׁשּבת  , ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

למ ּטה , זה  'קד ׁש' להמ ׁשי היא  האדם  ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹועב ֹודת 

הרגלים , ּכל  לפני נאמר  ה ׁשּבת  על  ה ּצּוּוי ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּלכן

קד ׁש" "מקראי רק  נקראים  ׁשענינם 11והרגלים  , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

למ ּטה  זה  'קד ׁש' ּבחינת  להמ ׁשי ּבׁשל ׁש12ה ּוא  ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹ

הרביעית , ּבּבחינה  יֹותר  ּבפרט ּיּות  עד  ְְְְִִִִִִֵַַָָָּבחינֹות ,

הרביעית  הרגל  ּבמעלת  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹוכ ּמבאר 

ׁשל ׁש מס ּפר  לג ּבי - ה ּמר ּכבה  .13ׁשל  ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

‰p‰Â, ּבפרט ּיּות האדם  ּבעב ֹודת  ׁשה ּוא  ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶַַָָָָ

המ ׁשכת  ּבכלל ּות  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ְְִֶֶֶַַַָָעל 

ּכזה  ּבאפן היא  ׁשההמ ׁשכה  למ ּטה , ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאלק ּות 

ּוכת ֹורת  למ ּטה . העליֹון' 'קד ׁש מ ּבחינת  ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנמ ׁש

ה ּמּגיד  ז"ל 14הרב  חכמינּו מאמר  על  ה ּיד ּועה  ְֲֲִֵַַַַַַַָָָ

"מ ּמ למעלה  מה  ׁשּלמעלה 15"ּדע  ענינים  ׁשּכל  , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּוכתיב  האדם . עב ֹודת  ֿ ידי על  את 16נע ׂשים  ּגם  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ

ׁשל  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ׁשּכל  ּבל ּבם , נתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהע ֹולם 

אדם . ׁשל  ּבל ּבֹו ּתל ּוי העליֹונים , ְְִִֶֶָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

ּבכל  ההמ ׁשכה  אפן ה ּוא  ׁשּכן מ ּזה , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹונמצא 

הא ֹור ֹות  הרי  ׁשּבעצם  והינּו ׁשּלמעלה , ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָהע ֹולמ ֹות 

הענינים , מ ּכל  ּומפר ׁשים  מב ּדלים  הם  ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻֻׁשּלמעלה 
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'ÔBÈÏÚ‰ L„˜' ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„BÚ ÔÎ˙Â¿…∆¬«»»»¿«¿ƒ¿ƒ«…∆»∆¿

,ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL נמשך מלהיות למעלה הוא עצמו  ומצד  ∆¿«¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
למטה, ויתגלהC˘ÓiLומתגלה ‰Ï"p,וירד  ˙BM„˜ LÏL ˙ÈÁa ∆À¿«ƒ¿ƒ«»…¿À««

„ÚÂ כך ירד C˘ÓiLכדי  אלא "קדוש" של  הבחינות בשלוש רק לא ¿«∆À¿«
גם ויתגלה ˙BÈויומשך  ‰hÓÏ¿«»≈

Cea" ,˙ÈÚÈ‰ ‰ÈÁaa«¿ƒ»»¿ƒƒ»
"BÓB˜nÓ '‰ „Bk עניין שהיא ¿ƒ¿

מ"קדוש". אפילו  יותר  נמוך 

ÌÈ„ÚBn‰ ÔÈÚa ‡e‰L BÓÎe¿∆¿ƒ¿««¬ƒ
הנזכרים e˙LÙaL)10החגים ∆¿»»»≈
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"˜L„Bביותר  ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«∆
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נקראת  והשבת קדוש עצמו  שהוא

Ì„‡‰ ˙„BÚÂ ,L„˜Œ˙aL«»…∆«¬«»»»
‰Ê 'L„˜' CÈLÓ‰Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ…∆∆

השבת, של  הנעלית «»¿hÓÏ‰,הקדושה
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,ÌÈÏ‚‰ Ïk חג הפסח, חג  »»¿»ƒ
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È‡˜Ó" ˜ ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ«ƒ¿»≈
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השבת  קדושת עצמה, לקדושה

המועדים, מקדושת שלמעלה

למטה אותה של ÌÈÚLוממשיכים ∆ƒ¿»»
ÈÁa˙המועדים  CÈLÓ‰Ï ‡e‰¿«¿ƒ¿ƒ«

‰hÓÏ ‰Ê 'L„˜'12LÏLa …∆∆¿«»¿»…
,˙BÈÁa פעמים בשלוש הרמוזות ¿ƒ

הנזכר  שבפסוק »Ú„"קדוש"
‰ÈÁaa ˙BÈ ˙eiËÙaƒ¿»ƒ≈«¿ƒ»

˙ÈÚÈ‰'ה כבוד  ב"ברוך  הנרמזת »¿ƒƒ
לעיל , כאמור  «…¿»¿‡nÎÂממקומו ",

˙BÓB˜Ó ‰nÎa וחסידות בקבלה ¿«»¿
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שאומנם  תשמ"ח, אמור  פרשת שבת של  זו , בהתוועדות גם הרבי  שמבאר  וכפי 

ארבע, במספר  דוקא היא השלמות אבל  דברים", שלושה "על  עומד  העולם

 ֿ אצילות העולמות בארבעת וכמו  "אחד ", המילה של  ד ' באות שמרומז  כפי 

(המקבל  העשייה בחינת גם ישנה כאשר  היא שהשלמות ֿ עשיה ֿ יצירה בריאה

גשמי  שולחן  או  בכסא משל  וכמו  ממנו ) שלמעלה העולמות משלושת

היא  העמידה ותוקף שלימות אבל  רגלים שלוש על  גם לעמוד  יכול  שבדוחק

הרגל  היא שלה שהשלמות העליונה במרכבה וכן  רגליים, ד ' על  דוקא

דוד . בחינת הרביעית,

,˙eiËÙa Ì„‡‰ ˙„BÚa ‡e‰L ÌLk ‰p‰Â אלוקות להמשיך  ¿ƒ≈¿≈∆«¬«»»»ƒ¿»ƒ
את  וגם "קדוש" של  הבחינות שלוש את גם להמשיך  היא שהכוונה בעולם

כמבואר  מהן , שלמעלה "קודש" בחינת

התפילה, עניין  תוכן  גם שזהו  לעיל 

˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ של וההתגלות הירידה «¿»«

‰ÎLÓ‰‰L ,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡‰»¡…¿«»∆««¿»»
למטה  Êk‰מלמעלה ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆»∆

L„˜' ˙ÈÁaÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«…∆
'ÔBÈÏÚ‰הקדושה hÓÏ‰.עצמיות »∆¿¿«»

„Èbn‰ ‰ ˙B˙Îe14 ¿«»«««ƒ
Ó‡Óממעזריטש ÏÚ ‰Úe„i‰«¿»««¬«

Ï"Ê eÈÓÎÁאבות "Úcבפרקי  ¬»≈«
"CnÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó15, לפי «¿«¿»ƒ»

לזכור  האדם שעל  הכוונה פשוטו 

הנמצא  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש את ולדעת

הכוונה  הפנימי  הפירוש ולפי  מעליו 

ÌÈNÚ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»«¬ƒ
‰‡„Ìונפעלים ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»

שנפעל  שמה לדעת האדם ועל 

על  ונעשה בו  תלוי  'למעלה' ומתרחש

המשמעות È˙Îe16ידו . גם וזו  ¿ƒ
בקהלת הכתוב של  ‡˙הפנימית Ìb«∆

Ô˙ ÌÏBÚ‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש »»»«
ÌaÏa,האדם בני  „Òשל  ÏkL ¿ƒ»∆»≈∆

˙BÓÏBÚ‰ ÏL ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆»»
ÌÈBÈÏÚ‰ והמשכת שהתהוותם »∆¿ƒ

של  בדרך  היא בהם האלוקי  האור 

והדרגות  העולמות השתלשלות

מזו , זו  ÏLהשונות BaÏa ÈeÏz»¿ƒ∆
Ì„‡,הרוחנית עבודתו  ידי  שעל  »»

העולמות  בכל  האלוקות נמשכת

העליונים.

,‰fÓ ‡ˆÓÂ האורות והתגלות המשכת את הפועל  הוא שהאדם מהאמור  ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÚÓlL‰,העליונים  ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‰ÎLÓ‰‰ ÔÙ‡ ‡e‰ ÔkL∆≈…∆««¿»»¿»»»∆¿«¿»

בחינת  את גם ממשיכים ב"קדוש" השונות הבחינות של  ההמשכה שמלבד 

המשכת  עניין  מהו  יותר  בפרטיות ומבאר  וממשיך  העצמית, הקדושה "קודש",

שלמעלה  ביותר  גבוהה בדרגה מדובר  לכאורה והרי  למטה העצמי  "קודש"

למטה, והמשכה ÌˆÚaLמירידה eÈ‰Â מהותם מצד ‰Èעצם ¿«¿∆¿∆∆¬≈
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ÌÈLÙÓe ÌÈÏcÓ Ì‰ ‰ÏÚÓlL ˙BB‡‰»∆¿«¿»≈À¿»ƒÀ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒ

היינו  מוגבלים,שלמטה, ונבראים ‰ÒÙ˜עולמות ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒƒ¿∆¿≈
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ז      

ׁשּימ ׁשכ ּו ּכדי וצמצ ּום  הפסק  להיֹות  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָֻוצרי

ל ׂשער ֹות  נמ ׁשל  זה  והפסק  ׂשער ֹות 17למ ּטה . ּכי . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשה ּמחין  הינּו ה ּמֹוחין, מ ּמֹותרי הן הרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאדם 

יכ ֹול  ה ּכלי ׁשאין ּכ ֿ ּכל  נעלה  ּבאפן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹהם 

מ ּזה  ׁשּיצמח ּו ּכדי ֿ מק ֹום  מ ּכל  אבל  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָלהכילם ,

וכן  ה ּגל ּגלת . ׁשל  הפסק  ֿ ידי על  זה  הרי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׂשער ֹות 

היא  מלמעלה  הא ֹור  ׁשהמ ׁשכת  למעלה , ְְְְְִִֶַַַַָָָָה ּוא 

ה ּקו  ּכ ֿ אחר  נע ׂשה  ֿ יד ֹו ׁשעל  צמצ ּום , ֿ ידי ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָעל 

ּומצמצם  קצר  קו .18ׁשה ּוא  ְְֶַָָָֻ

‰Êe ּגּדל יהיה , "קד ׁש ּבנזיר  ׁשּכת ּוב  מה  יּובן »∆ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

רא ׁשֹו" ׂשער  ׁשּי19פרע  ה ּקד ּׁשה  ׁשענין , ְְְִֶֶַַַַַָָֹֻ

העליֹונה  ה ּקד ּׁשה  המ ׁשכת  ּכי ה ּׂשער ֹות . ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻלענין

היא  הרי הענינים , מ ּכל  למעלה  ׁשהיא  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּלמעלה ,

קד ּׁשת  והרי ׂשער ֹות . ּבבחינת  צמצ ּום  ֿ ידי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻעל 

הענינים , מ ּכל  ׁשּלמעלה  ּכזֹו קד ּׁשה  היא  ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֻה ּנזיר 

רא ׁשֹו" על  אלקיו "נזר  מ ּלׁשֹון ה ּוא  'נזיר ' ,20ּכי ְֱִִִֵֶַָָֹֹ

ׁשּלמעלה  ּומ ּקיף  נזר  ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהינּו

"על  נמ ׁש ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְְְְִִִֵֵַַַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ׂשער ֹות . ּבחינת  ֿ ידי על  ׁשּזה ּו ְְְִֵֶֶַַָֹרא ׁשֹו",

‰Êe הרמ ּב"ם ׁשּכתב  מה  ֿ ּכן ּגם  לבאר  יׁש »∆ְְֵֵֵֶַַַַַָָָ

נזיר ּות  ליֹום 21ּבהלכ ֹות  הרמ ּב"ם  [ּבׁשע ּור  ְְְְְְִִִַַָ

ּג נזיר  היה  לא  ׁשּׁשמ ׁשֹון היה זה ] וכיצד  מ ּור , ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּומ ּתר  ּבתגלחת , ואס ּור  ּביין אס ּור  היה  ְְְְִִִַַַָָָָָֻּדינֹו:

ּדאפ ׁשר  ה ּוא , הענין ּומ ׁשמע ּות  למתים . ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלה ּטמא 

טמאה  א ּסּור  ּבלי נזיר ּות  ׁשל  מציא ּות  ְְְְְִִִִִֶֶֶָֻׁשּתהיה 

ענין  ע ּקר  ּכי מ ּובן, ה ּנ"ל  ֿ ּפי ועל  ְְְִִִִִֵַַַַַָלמתים .

ׂשער ֹות , עם  ה ּקׁשּור  ּתגלחת  א ּסּור  ה ּוא  ְְְִִִִַַַַָָה ּנזיר ּות 

להיֹות  צריכה  ׁשהרי לזה , ׁשּי יין א ּסּור  ענין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוגם 

הענין  אצל ֹו יהיה  ׁשּלא  מ ּזה  מיחדת  ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָֹֻזהיר ּות 

מ ּיין  ה ּזהיר ּות  ולכן ואביה ּוא , נדב  אצל  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה 

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

ד.)17 לא, שם ב '.)18לקו"ת ענף  ויושר עגולים שער ואילך.)19ע "ח  שם לקו"ת ראה - לקמן ז.)20בהבא ו, פ "ג )21נשא

הי "ג.

    
ÌeˆÓˆÂ והסתר eÎLÓiLוהעלם È„k ויתגלו וירדו  שלמעלה האורות ¿ƒ¿¿≈∆À¿¿

‰Ê ˜ÒÙ‰Â .‰hÓÏ שהארה כדי  העצמי , ֿ סוף האין  האור  ממנו של  ¿«»¿∆¿≈∆
למטה, BÚNÏ˙תומשך  ÏLÓ17 צמיחה בהם ויש מהאדם חלק שהם ƒ¿»ƒ¿»

ביותר . מצומצמת היא שבהם החיות אבל  לגדלות BÚN˙מקטנות Èkƒ«¬
È˙BnÓ Ô‰ È‰ Ì„‡‰ הקצה »»»¬≈≈ƒ¿≈

של  ‰eÈוהשיריים ,ÔÈÁBn‰«ƒ«¿
ŒÏk ‰ÏÚ ÔÙ‡a Ì‰ ÔÈÁn‰L∆«…ƒ≈¿…∆«¬∆»

ÈÏk‰ ÔÈ‡L Ck השערות של  «∆≈«¿ƒ
ÌÏÈÎ‰Ï ÏBÎÈ כלי הם השערות כי  »«¬ƒ»

המוחין , אור  את מהכיל  «¬‡Ïשקטן 
‰fÓ eÁÓˆiL È„k ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆

המוחין  Ê‰משיירי  È‰ ˙BÚN¿»¬≈∆
˙ÏbÏb‰ ÏL ˜ÒÙ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿≈∆«À¿…∆

המוח  בין  והמעבר הנמצאת  לשערות

השערות  אל  מהמוח והחיות האור  של 

של  וצמצום הפסק הוא הגולגולת דרך 

לאחר  לשערות שבא ומה והחיות האור 

מועטת, הארה הוא והצמצום ההפסק

השערות  שאותה ומצומצמת מוגבלת

להכיל . יכולות כן 

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎÂ באלוקות, ¿≈¿«¿»
B‡‰ ˙ÎLÓ‰L הנעלה האלוקי  ∆«¿»«»

העצמי  למטה ÏÚÓÏÓ‰"קודש" ƒ¿«¿»
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ומיעוט ƒ«¿≈ƒ¿

הצמצום על B„ÈŒÏÚLהאור , ידי  ∆«»
ֿ סוף  האין  באור  ∆¬»NÚ‰הראשון 

CkŒÁ‡ הצמצום שאחרי  לאחר  «««
חזר  ֿ גבול  הבלי  האור  של  והסילוק

בקבלה  כמבואר  מצומצם, אור  והאיר 

אור  נעשה ומועט ‰Âwוחסידות, אור  ««
דק  קו  ˜ˆכמו  Â˜ ‡e‰L מוגבל ∆«»»
ÌˆÓˆÓe18 הארה רק בו  שיש ¿À¿»

ֿ סוף. מהאין  מועטת

‰Êe אודות לעיל  המבואר  פי  על  »∆
והמשכת  "קודש" בחינת המשכת

"קדוש" e˙kLבחינת ‰Ó ÔeÈ»«∆»
ÚÙ Ïcb ,‰È‰È L„˜" ÈÊa¿»ƒ»…ƒ¿∆«≈∆«

יספר  BL‡"את ולא ÚN19, ¿«…
ÔÈÚÏ CiL ‰M„w‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿À»«»¿ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ Èk .˙BÚO‰«¿»ƒ«¿»«
,‰ÏÚÓlL ‰BÈÏÚ‰ ‰M„w‰«¿À»»∆¿»∆¿«¿»

העצמי  "קודש" È‰L∆ƒ‡בחינת
,ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ בעולמות מהתגלות למעלה היא עצמה מצד  ¿«¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ

שלה  ההמשכה ולכן  למטה, גילוי  לידי  ולבוא לרדת שייכת ולא ≈¬‰Èונבראים
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ביותר BÚN˙גדול  ˙ÈÁa השערות כמו  ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»

ומצומצמת. מועטת חיות רק בהם ‰È‡שיש ÈÊp‰ ˙M„˜ È‰Â«¬≈¿À««»ƒƒ
,ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL BÊk ‰M„˜ שמשמעו "קדוש" בחינת כמו  ¿À»»∆¿«¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ

בעצם, ומובדל  'ÈÊ'קדוש Èkƒ»ƒ
ÏÚ ÂÈ˜Ï‡ Ê" ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿≈∆¡…»«

"BL‡20˙ÈÁa ‡e‰L eÈ‰ , …«¿∆¿ƒ«
Ê ועטרה כמו הנמצא ÛÈwÓeכתר  ≈∆«ƒ

בפנימיות  ונמשך  יורד  ולא מלמעלה

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL והרי ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
נמשך  האור  השתלשלות' ב'סדר 

פנימי ,מדרגה  באופן  »¿ŒÛ‡Âלדרגה
ÔÎŒÈtŒÏÚ של מעלתו  גודל  למרות «ƒ≈
אלקיו " BL‡","נזר  ÏÚ" CLÓƒ¿»«…

שהתחלתו  השתלשלות' 'סדר  לתוך 

ÈÁa˙ב'ראש' È„ÈŒÏÚ e‰fL∆∆«¿≈¿ƒ«
.˙BÚN¿»

‰Ó ÔkŒÌb ‡Ï LÈ ‰Êe»∆≈¿»≈«≈«
˙BÎÏ‰a Ì"aÓ‰ ˙kL∆»«»«¿«¿ƒ¿

˙eÈÊ21Ì"aÓ‰ eÚLa] ¿ƒ¿ƒ»«¿«
ÔBLÓML [‰Ê ÌBÈÏ הגיבור‡Ï ¿∆∆ƒ¿…
,eÓb ÈÊ ‰È‰ גדרי כל  לפי  »»»ƒ»

‰È‰ההלכה, :BÈc ‰È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«»»ƒ»»
eÒ‡ לשתותeÒ‡Â ÔÈÈa »¿«ƒ¿»

,˙ÁÏ‚˙a נזיר כמו zÓeכל  ¿ƒ¿««À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡Óh‰Ï נזיר שכל  אף ¿ƒ»≈¿≈ƒ

להיטמא. ‰ÔÈÚאסור  ˙eÚÓLÓe«¿»»ƒ¿»
LÙ‡c ,‡e‰ ייתכן‰È‰zL ¿∆¿»∆ƒ¿∆

eq‡ ÈÏa ˙eÈÊ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‰‡ÓË הלכה פי  שעל  אף À¿»¿≈ƒ

נזיר  של  מההגדרה חלק הוא זה איסור 

יתכן . זה איך  תמוה ולכאורה

wÚ Èk ,ÔeÓ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««»ƒƒ«
eq‡ ‡e‰ ˙eÈÊp‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ
,˙BÚN ÌÚ eLw‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»ƒ¿»
של  הצמצום עניין  הם השערות כי 

'נזר  לנזירות, ששייך  הנעלה האור 

‡eqאלוקיו ', ÔÈÚ Ì‚Â שתיית ¿«ƒ¿«ƒ
‰ÎÈˆ È‰L ,‰ÊÏ CiL ÔÈÈ«ƒ«»¿∆∆¬≈¿ƒ»
‰fÓ ˙„ÁÈÓ ˙eÈ‰Ê ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ∆

BÏˆ‡ ‰È‰È ‡lL הנזיר אצל  ∆…ƒ¿∆∆¿
„ Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»»≈∆»»

‡e‰È‡Â, יין שתויי  למקדש ‰eÈ‰f˙שנכנסו  ÔÎÏÂ הנזיר ÔÈiÓשל  «¬ƒ¿»≈«¿ƒƒ«ƒ
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ח    

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּכמ ֹו מיחד , ּבאפן אמר ּו22היא  ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֻ

ֿ ּכן 23חכמים  ֿ ׁשאין מה  יקרב , לא  ל ּכרם  סביב  ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ענין  לעצם  ׁשּי זה  אין מ ּטמאה  ה ּזהיר ּות  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻענין

וע ֹוד  נֹוספת . ודר ּגה  נֹוסף  ּדבר  זה ּו א ּלא  ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָה ּנזיר ּות ,

ׁשל  ׁשע ּור  לאיזה  ׁשּי ה ּוא  יין א ּסּור  ׁשּגם  ְִִִֵֶֶֶַַַָֹזאת ,

אס ּור  הרי  ּתגלחת  א ּסּור  ּבענין ֿ ׁשאיןּֿכן מה  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָיין,

מ ּובן  ה ּדבר  וטעם  אחת . ׂשערה  אפיל ּו ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָלג ּלח 

לג ּדּול  ׁשּי ה ּנזיר ּות  ענין ּכל  ּכי ה ּנ"ל , ֿ ּפי ְְְִִִִִַַַַַַָָעל 

ּביֹותר  נעלית  המ ׁשכה  על  מר ּמז ׁשּזה  ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָה ּׂשער ֹות ,

כ ּו'. צמצ ּום  ֿ ידי על  ְְְִִֵֶֶַַה ּנמ ׁשכת 

ÌÓ‡ להיֹות צריכה  האדם  ׁשעב ֹודת  מ ּכיון »¿»ְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו חפ ׁשית , ּובחר ּת24ּבבחירה  ְְְְִִִֶַָָָָָ

ה ּנזיר  ׂשער ֹות  ענין ׁשּיׁשנֹו ּכׁשם  הרי לכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבח ּיים ,

ֿ זה   ּדר ֿ על  ּביֹותר , נעלית  קד ּׁשה  המ ׁשכת  ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשה ּוא 

ערוה " ּבא ּׁשה  "ׂשער  ענין אס ּור 25יׁשנֹו ׁשּלכן , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

מ ּזה   ׁשּימש אפ ׁשר  ּכי ה ּׂשער ֹות , ג ּלּוי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּיהיה 

לחיצ ֹונים  ׁשההמ ׁשכה 26יניקה  מ ּכיון ואדר ּבה , . ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

למ ּטה  ּכׁשּנמ ׁש הרי ּביֹותר , עליֹון מ ּמק ֹום  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהיא 

וכ ּמבאר  יֹותר , ּגד ֹולה  יניקה  מ ּזה  ׁשּתהיה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאפ ׁשר 

צדק ' ל 'צמח  ה ּמצ ֹות ' ּב'ספר  זה  ענין 27ּכל  וה ּנה  . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּכמ ֹו "קד ֹוׁש", ּבבחינת  ההמ ׁשכה  ה ּוא  ְְְִִַַַַַָָָה ּנ"ל 

ה ּכּונה  ּתכלית  אמנם  ּגֹו'. יהיה " "קד ׁש ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכת ּוב 

"קד ֹוׁש", ּבחינֹות  ׁשל ׁש ּבכל   ׁשּימש ּכּנ"ל , ְְְִִֶַַַָָָֹֻהיא 

מ ּמק ֹומ ֹו", הוי' ּכב ֹוד  ּבר ּו" לבחינת  ְְְְֲִִִַַָָָועד 

מעלה  מ ּלׁשֹון "מק ֹום " רק  ולא  מק ֹום , ְְְֲִִִַַַָָָֹּבבחינת 

ּבזמן 28ּומדרגה  וגם  ּכפ ׁשּוט ֹו, ּב"מק ֹום " א ּלא  , ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

ׁשּנּויים  א ֹו זמ ּנים " "סדר  ּבחינת  רק  לא  ְְְִִִִִֵֶַַַֹּכפ ׁשּוט ֹו,

מ ּמׁש. זמן ּבבחינת  א ּלא  ּבזה , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוכ ּיֹוצא 

ÔÈÚ‰Â ה ּפׁשּוט ה ּפר ּוׁש ה ּנה  האדם , ּבעב ֹודת  ¿»ƒ¿»ֲִֵֵַַַַָָָָ

יׂשראל " ּבני ּבת ֹו "ונק ּדׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַָָּבּפס ּוק 

ה ּׁשם  ק ּדּוׁש על  ה ּצּוּוי ענין 29ה ּוא  ּדהינּו , ְְְִִִֵַַַַַ
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Ì"aÓ‰ ˙kL BÓk ,„ÁÈÓ ÔÙ‡a ‡È‰22ÌÈÓÎÁ eÓ‡23 ƒ¿…∆¿À»¿∆»«»«¿«»¿¬»ƒ

שאפילו  כך  כדי  עד  יין  לשתיית יבוא שלא עצמו  את לגדור  צריך  שהנזיר 

,˜È ‡Ï ÌkÏ ÈÒ בו שיש מהכרם רחוקה אחרת, בדרך  ילך  אלא »ƒ«∆∆…ƒ¿«
CiLענבים  ‰Ê ÔÈ‡ ‰‡ÓhÓ ˙eÈ‰f‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿ƒƒÀ¿»≈∆«»

e‰Ê ‡l‡ ,˙eÈÊp‰ ÔÈÚ ÌˆÚÏ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ∆»∆
˙ÙÒB ‰b„Â ÛÒB c ולכן »»»¿«¿»∆∆

איסור  ללא נזירות להיות יכולה

‡eqטומאה. ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ
ÊÈ‡Ï‰שתיית CiL ‡e‰ ÔÈÈ«ƒ«»¿≈∆
eÚLמסויימת ÔÈÈ,כמות ÏL ƒ∆«ƒ

eq‡ ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿«ƒ
˙ÁÏ‚z הנזיר של  ‰Èהשערות ƒ¿««¬≈

‰ÚN eÏÈÙ‡ Ál‚Ï eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»»
c‰ ÌÚËÂ .˙Á‡ יש שבנזיר  ««¿«««»»

תספורת  איסור  על  מיוחד  דגש

בשתיית  הזהירות מאשר  יותר  השערות

טומאה, ובאיסור  ÈtŒÏÚיין  ÔeÓ»«ƒ
˙eÈÊp‰ ÔÈÚ Ïk Èk ,Ï"p‰««ƒ»ƒ¿««¿ƒ
‰fL ,˙BÚO‰ Ïec‚Ï CiL«»¿ƒ«¿»∆∆

'שערות' ÏÚהמושג  ÊnÓ¿«≈«
˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ שמצד «¿»»«¬≈¿≈

מקום  ומכל  מגילוי  למעלה היא עצמה

ותהיה  תתגלה שכן  לגרום אפשר 

למטה ‰ÎLÓp˙המשכה מלמעלה «ƒ¿∆∆
.'eÎ ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿

Ì„‡‰ ˙„BÚL ÔÂÈkÓ ÌÓ‡»¿»ƒ≈»∆¬«»»»
‰ÈÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

˙ÈLÙÁ עצמו האדם BÓkשל  , »¿ƒ¿
e˙kL24 ֿ ֿ ברוך  שהקדוש בתורה ∆»

דרכים  שתי  האדם בפני  נותן  הוא

הוא  ÔÎÏוהציווי  ,ÌÈiÁa zÁe»«¿»««ƒ»≈
È‰˙BÚN ÔÈÚ BLiL ÌLk ¬≈¿≈∆∆¿ƒ¿««¬

‰M„˜ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ÈÊp‰«»ƒ∆«¿»«¿À»
‰ÊŒCcŒÏÚ ,˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈«∆∆∆

BLÈ הקדושה היפך  של  ÔÈÚבצד  ∆¿ƒ¿«
"‰ÂÚ ‰M‡a ÚN"25, ≈»¿ƒ»∆¿»

Èel‚ ‰È‰iL eÒ‡ ÔÎlL∆»≈»∆ƒ¿∆ƒ
˙BÚO‰,האשה ‡LÙשל  Èk «¿»ƒ∆¿»

ÈÈ˜‰ייתכן  ‰fÓ C˘ÓiL תוספת ∆À¿«ƒ∆¿ƒ»
שמחוץ ÌÈBˆÈÁÏ26חיות הכוחות «ƒƒ

הקדושה. דווקא a„‡Â‰,לגבול  ¿«¿«»
‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkÓ שאחרי ƒ≈»∆««¿»»

לעיל , כמבואר  ב'שערות', באה ˙BÈa,הצמצום ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ ‡È‰ƒƒ»∆¿¿≈

CLÓpLk È‰ כך כל  נעלה ‡LÙאור  ,‰hÓÏ יתכן‰fÓ ‰È‰zL ¬≈¿∆ƒ¿»¿«»∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆
‰˜ÈÈחיות ˙BÈתוספת ‰ÏB„b,'ל 'חיצונים‰Ê Ïk ‡nÎÂ ¿ƒ»¿»≈¿«¿…»»∆

'˜„ˆ ÁÓˆ'Ï '˙Bˆn‰ ÙÒ'a27.' מצותיך 'דרך  גם הנקרא ¿≈∆«ƒ¿«∆«∆∆
Ï"p‰ ÔÈÚ ‰p‰Â שלמעלה אלוקות של  למטה מלמעלה ההמשכה ¿ƒ≈ƒ¿»««

‰‰ÎLÓ‰מהעולמות, ‡e‰ של ««¿»»
העצמי  קודש "קודש", בחינת

BÓk ,"LB„˜" ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»¿
e˙kL בנזיר"‰È‰È L„˜" ∆»»…ƒ¿∆

‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ÌÓ‡ .'Bb»¿»«¿ƒ««»»ƒ
C˘ÓiL ,Ï"pk זו נעלית בחינה ««∆À¿«

אלא  "קדוש" של  אחת בבחינה רק לא

"LB„˜" ˙BÈÁa LÏL ÏÎa¿»»…¿ƒ»
"קדוש, לעיל  הנזכר  הכתוב כלשון 

קדו  צבאות",קדוש, ה' שהאור ÚÂ„ש ¿«
יבוא  מעולמות שלמעלה העליון 

גם Bk„ויומשך  Cea" ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»¿
˙ÈÁa ,"BÓB˜nÓ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
"ÌB˜Ó" ˜ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó»¿…«»

‰‚„Óe ‰ÏÚÓ ÔBLlÓ28, ולפי ƒ¿«¬»«¿≈»
ברוחניות, מקום הוא 'מקום' «∆‡l‡זה

"ÌB˜Ó"a גשמיÌ‚Â ,BËeLÙk ¿»ƒ¿¿«
˙ÈÁa ˜ ‡Ï ,BËeLÙk ÔÓÊaƒ¿«ƒ¿…«¿ƒ«

"ÌÈpÓÊ „Ò" ויהי' הכתוב על  ≈∆¿«ƒ
סדר  שהיה 'מלמד  במדרש, נאמר  ערב'

כך  על  ומוסבר  לכן ', קודם זמנים

לא  אכן  הבריאה שלפני  בחסידות

המוכרות  בהגדרות זמן  מציאות הייתה

'זמן ' היה כן  אבל  הזה, בעולם לנו 

שמבואר  (וכפי  דקה יותר  במשמעות

מצות  מצוותיך ', ב'דרך  בפרטיות

אלוקות) של ‡Bהאמנת במובן  'זמן '

ÌÈÈepL אחר למצב אחד  ממצב ƒƒ
‡l‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ הכוונה ¿«≈»∆∆»

יומשך  מעולמות שלמעלה שהאור 

LnÓ ÔÓÊ ˙ÈÁa ההגדרות לפי  ƒ¿ƒ«¿««»
הזה. בעולם זמן  של 

ÔÈÚ‰Â ביטוי לידי  בא שהוא כפי  ¿»ƒ¿»
Ì„‡‰ ˙„BÚa,'ה את העובד  «¬«»»»

˜eÒta ËeLt‰ Let‰ ‰p‰ƒ≈«≈«»«»
"Ï‡NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â"¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

המאמר  פותח ÏÚשבו  Èeev‰ ‡e‰«ƒ«
ÌM‰ Lec˜29ÔÈÚ eÈ‰c , ƒ«≈¿«¿ƒ¿«

LÙŒ˙ÈÒÓ.'בה האמונה על  חייו  את למסור  מוכן  ‡Óשיהודי  È‰Â ¿ƒ«∆∆«¬≈¿…»
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ט      

ּבּתניא  מבאר  והרי ֿ נפ ׁש. ה ּתֹורה 30מסירת  ׁשעסק  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מ ּמׁש. ֿ נפ ׁש מסירת  ענין ה ּוא  ּבכלל  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָוה ּמצ ֹות 

ּבני  ּבת ֹו ה ּקד ּׁשה  המ ׁשכת  ענין ׁשּכלל ּות  ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻונמצא 

ה ּתֹורה  עסק  ּכלל ּות  ֿ ידי על  ה ּוא  ְְְִֵֵֵֶַַָָָיׂשראלף 

ּבּמׁשנה  ׁשא ֹומרים  מה  ּגם  וזה ּו לאחרי 31ּומצ ֹות . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

את  לזּכֹות  ה ּקּב"ה  רצה  אב ֹות ': 'ּפרקי ְְִִֵֶַַָָָָָל ּמּוד 

ׁשעל ֿ ּומצ ֹות . ּתֹורה  להם  הר ּבה   לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל ,

את  "לז ּכֹות  נע ׂשה  ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ר ּבּוי ְְְֲִִֵֶַַַָָידי

ּביֹותר . נעלה  ּבאפן וה ּבר ּור  ה ּזּכּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹיׂשראל ",

ּבּתניא  ּכּמבאר  יׂשראל , לכל  ׁשּי זה  32וענין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּכר ּמֹון  מצ ֹות  ׁשּמלא  ּומי ׁשּבּקּלים  קל  הרי 33ׁשּגם  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ל ֹומר  ויׁש ה ּׁשם . ק ּדּוׁש על  נפ ׁשֹו מ ֹוסר  ְְִֵֵֵַַַַה ּוא 

"ּתֹוכ ֹו הרי ּכר ּמֹון" מצ ֹות  ׁש"ּמלא  ֿ ידיֿזה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָׁשעל 

זרק " קל ּפת ֹו - אכל  הר ּמֹון) ׁשּמב ּטל 34(ׁשל  הינּו , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּופנימ ּיּות ֹו, ּתֹוכ ֹו על  ה ּמכ ּסים  ה ּלב ּוׁשים  ְְְִִִִֶַַַַאת 

מביא  זה  הרי ׁשּלֹו, ֿ נפ ׁש ּבמסירת  ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַׁשּזה ּו

ּכזה  ּבאפן ֿ ּכן ּגם  מ ּלמעלה  ה ּקד ּוׁשה  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹלהמ ׁשכת 

ׁשּום  ּבלי זרק ", "קל ּפת ֹו ּבבחינת  ְְְִִִִֶַַָָׁשה ּוא 

עיני והיּו מ ֹורי ע ֹוד  יּכנף  "ולא  ְְְִִֵֵֶֶָָֹלב ּוׁשים ,

"מ ֹורי את  א ֹותי"35ר ֹוא ֹות  ידע ּו ּכּלם  "ּכי ,36, ְִִֵֶֶָֻ

חד ', 'ּכּוּלא  הם  ה ּנברא  וה ּיׁש האמ ּתי ׁשה ּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועד 

ה ּזהר ' ּב'בא ּורי .37ּכּמבאר  ְְֵֵַַַָֹֹ

È„ÈŒÏÚÂ ּכּמבאר א ּלּו, ענינים  ּבכל  העסק  ¿«¿≈ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכּמבאר  נׂשיאינּו, ר ּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵַַָֹּבדר ּוׁשי

ּכּמה  עם  אר ֹו ּבדר ּוׁש ׁשם , ּתֹורה ' ְְִִִֵַָָָָּב'ל ּקּוטי

ע ֹוד  יׁש ּכ ֿ ואחר  וכ ּו', ּבא ּורים  ועם  ְְְְִִִִֵֵַַַסעיפים 

נׂשיאינּו מר ּבֹותינּו על 38ּבא ּורים  מיּסדים  ּׁשּכּלם  ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ

על  מיּסדים  ׁשּכּלם  יֹותר , ּולמעלה  זה , ְְְְִֵֶֶַַָָָֻֻּדר ּוׁש
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א).)30 (נח , ספ "ג.)31פמ "א בסופה.)33פי "ח .)32מכות ב .)34חגיגה טו, פל"ו.)35שם תניא וראה כ. ל, ירמי ')36ישעי '

לג. ג.)37לא, מג, בשלח  - פרשתנו )38לאדהאמ "צ  אוה"ת ואילך. תרפא ע ' ח "ב ) (ויקרא פרשתנו אדהאמ "צ  מאמרי  ראה

ועוד. ואילך. ב  קנג, להצ "צ  סהמ "צ  ואילך. תתכט  ע ' ח "ג) (ויקרא

    
‡Èza30Œ˙ÈÒÓ ÔÈÚ ‡e‰ ÏÏÎa ˙Bˆn‰Â ‰Bz‰ ˜ÒÚL ««¿»∆≈∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«

LnÓ LÙ עניין כן  גם הוא והתפילה והמצוות התורה "ועסק לשונו : וזה ∆∆«»
כ  ממש נפש שאינה מסירת שנה שבעים לה במלאות הגוף מן  בצאתה מו 

התורה  באותיות ומלובשת מיוחדת מחשבתה אלא הגוף בצרכי  מהרהרת

."... eÏÏkL˙והתפילה ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»
CB˙a ‰M„w‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿À»¿
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¿≈
˙BˆÓe ‰Bz‰ ˜ÒÚ ˙eÏÏk¿»≈∆«»ƒ¿
ה' קידוש על  נפש במסירות רק ולא

כפשוטו .

ÌÈÓB‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿ƒ
‰Lna31 לומר ÈÁ‡Ïשנוהגים «ƒ¿»¿«¬≈

‰ˆ :'˙B‡ È˜t' „enÏƒƒ¿≈»»»
,Ï‡NÈ ˙‡ ˙BkÊÏ ‰"aw‰«»»¿«∆ƒ¿»≈
‰Bz Ì‰Ï ‰a‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»»∆»

.˙BˆÓe המשנה דברי  את לפרש ויש ƒ¿
˙BˆÓe ‰Bz‰ Èea È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»ƒ¿
,"Ï‡NÈ ˙‡ ˙BkÊÏ" ‰NÚ«¬»¿«∆ƒ¿»≈

Cekf‰ העידוןea‰Â הפרדת «ƒ¿«≈
לקדושה והעלאתו  מהרע ∆…¿ÔÙ‡aהטוב

˙BÈa ‰ÏÚ בדומה זה והרי  «¬∆¿≈
ומצוות  תורה ֿ ידי  שעל  לעיל  לאמור 

העליונה  הקדושה את למטה ממשיכים

'ונקדשתי '. הציווי  את ומקיימים

‰Ê ÔÈÚÂ הקדושה המשכת של  ¿ƒ¿»∆
Ï‡NÈ,בעולם ÏÎÏ CiL«»¿»ƒ¿»≈

‡Èza ‡nk32Ï˜ ÌbL «¿…»««¿»∆««
˙BˆÓ ‡ÏnL ÈÓe ÌÈlwaL∆««ƒƒ∆»≈ƒ¿

ÔBnk33 בגמרא ז "ל  חכמינו  כדברי  ¿ƒ
של  [אש] אור  אין  לקיש, ריש "אמר 

 ֿ קל  ישראל  בפושעי  שולטת גיהנם

הזהב  מזבח מה הזהב, ממזבח וחומר 

כמה  זהב, דינר  כעובי  אלא עליו  שאין 

פושעי  בו , שולטת האור  אין  שנים

דכתיב  כרימון , מצוות שמלאין  ישראל 

רקתך  תקרי  אל  רקתך , הרמון  כפלח

וכמה" כמה אחת על  שבך , רקנין  אלא

ÏÚ BLÙ ÒBÓ ‡e‰ È‰¬≈≈«¿«
ŒÏÚL ÓBÏ LÈÂ .ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿≈«∆«

È‰ "ÔBnk ˙BˆÓ ‡Ïn"L ‰ÊŒÈ„È שרבי כך  על  ז "ל  חכמינו  כדברי  ¿≈∆∆»≈ƒ¿¿ƒ¬≈
אבויה בן  מאלישע תורה למד  מאיר  ÏÎ‡ (ÔBn‰ ÏL) BÎBz"∆»ƒ»«

"˜Ê B˙tÏ˜34eÈ‰ פירושו , הפרי , על  המכסה ה'קליפה', זריקת ¿ƒ»»««¿

e‰fL ,B˙eiÓÈÙe BÎBz ÏÚ ÌÈqÎn‰ ÌÈLel‰ ˙‡ ÏhnL∆¿«≈∆«¿ƒ«¿«ƒ«¿ƒƒ∆∆
היא  המכסים הלבושים ÈÓ‡הסרת ‰Ê È‰ ,BlL LÙŒ˙ÈÒÓaƒ¿ƒ«∆∆∆¬≈∆≈ƒ

‡e‰L ‰Êk ÔÙ‡a ÔkŒÌb ‰ÏÚÓlÓ ‰Le„w‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»««¿»ƒ¿«¿»«≈¿…∆»∆∆
,ÌÈLeÏ ÌeL ÈÏa ,"˜Ê B˙tÏ˜" ˙ÈÁa כיסוי כל  ללא ƒ¿ƒ«¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ

האלוקות  גילוי  על  שכתוב כמו  והעלם,

המשיח  בימות לבוא, לעתיד  שיהיה

ÛkÈ ‡ÏÂ" יסתתר BÚ„ולא ¿…ƒ»≈
˙‡ ˙B‡B EÈÈÚ eÈ‰Â EÈBÓ∆¿»≈∆∆

"EÈBÓ35eÚ„È Ìlk Èk" , ∆ƒÀ»≈¿
"È˙B‡36Â כל , בקרב ה' ידיעת ƒ¿

תהיה כך Ú„הנבראים Li‰Lכדי  «∆«≈
ÈzÓ‡‰הוא ֿ ֿ ברוך  Li‰Âהקדוש »¬ƒƒ¿«≈
‡p‰הגשמית ‰Ìהמציאות «ƒ¿»≈

,'„Á ‡lek' מציאות אחד , הכל  »«
חדורה  המציאות כל  כי  אחת,

Èe‡'aבאלוקות, ‡nk«¿…»¿≈≈
'‰f‰37 וזה האמצעי , לאדמו "ר  «…«

אלוקות  כשממשיך  ..." לשונו :

פירוש  ה' אתה ברוך  כשאומר  בתפילתו 

כידוע  העולם בזה הוי ' בחינת שיתגלה

הרי  כו ' דוקא מה ודבר  יש בבחינת

דהיינו  האמיתי  יש הנפרד  מהיש נעשה

מכוח  האלוקי  בהניצוץ הוי ' התגלות

גילוי  כללות יהי ' כן  וכמו  ... הפועל 

בזה  ישראל  נשמות בכללות אלוקות

כל  וראו  דכתיב ֿ לבוא, לעתיד  העולם

הדעות  ב' שבמחשבה מפני  ... כו ' בשר 

כו ' אין  האמיתי  היש להיות ויכול  שוין 

קמי ' כי  כו ' אמיתי  יש הנפרד  והיש

כאורה...". כחשיכה

˜ÒÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ'ה ÏÎaעבודת ¿«¿≈»≈∆¿»
,el‡ ÌÈÈÚ אלוקות המשכת של  ƒ¿»ƒ≈

האופנים  בכל  למטה מלמעלה

לעיל , ÈLe„aהמבוארים ‡nk«¿…»ƒ¿≈
של  החסידות ≈»eÈ˙Baמאמרי 

ÈËewÏ'a ‡nk ,eÈ‡ÈN¿ƒ≈«¿…»¿ƒ≈
,ÌL '‰Bz על הנזכר  במאמר  »»

'ונקדשתי ', ‡CBהפסוק Le„aƒ¿»
ÌÚÂ ÌÈÙÈÚÒ ‰nk ÌÚƒ«»¿ƒƒ¿ƒ

CkŒÁ‡Â ,'eÎÂ ÌÈe‡a, הזקן אדמו "ר  של  דורו  אחרי  הבאים בדורות ≈ƒ¿¿«««
LÈ זה eÈ‡ÈNבעניין  eÈ˙BaÓ ÌÈe‡a „BÚ38ÌlkM ≈≈ƒ≈«≈¿ƒ≈∆À»

ÏÚ ÌÈ„qÈÓ ÌlkL ,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,‰Ê Lec ÏÚ ÌÈ„qÈÓ¿À»ƒ«¿∆¿«¿»≈∆À»¿À»ƒ«
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י    

ּבני  ּבת ֹו "ונק ּדׁשּתי ֿ ׁשּבכתב  ּבּתֹורה  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָה ּפס ּוק 

"ולא  ענין לק ּיּום  מ ּמׁש ּבקר ֹוב  זֹוכים  ְְְְְִִִִֵַַָָָֹיׂשראל ",

לאחרי  ע ֹומדים  ׁשּכבר  ּובפרט  ,"מ ֹורי ע ֹוד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָיּכנף 

לגא ּלה " "לאל ּתר  ּדֹורנּו נׂשיא  וׁשּכבר 39הבטחת  , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

ה ּלב ּוׁשים  ּכפ ּתֹורי צחצ ּוח  ׁשּלֹוב ׁשים 40נגמר  ְְְְְִִִִֵֶַַַַ

ּבמהרה  יהיה  זה  וכל  צדקנּו, מ ׁשיח  ּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלק ּבל 

מ ּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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תש"אֿתש"ב .)39 והקדושה" ב "הקריאה קורא" תרפ "ט .)40"קול שמח "ת שיחת ראה

    
˙ÎaLŒ‰Bza ˜eÒt‰«»«»∆ƒ¿»
Èa CB˙a ÈzLc˜Â"¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈

,"Ï‡NÈ ההתעסקות ידי  על  הנה ƒ¿»≈
זה LnÓבכל  B˜a ÌÈÎBÊƒ¿»«»

„BÚ ÛkÈ ‡ÏÂ" ÔÈÚ Ìei˜Ï¿ƒƒ¿«¿…ƒ»≈
,"EÈBÓ שיהיה כפי  האלוקות גילוי  ∆

המסתירים, לבושים ללא לבוא, לעתיד 

לעיל , kLכנזכר  ËÙeƒ¿»∆¿»

‡ÈN ˙ÁË‰ ÈÁ‡Ï ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿«¬≈«¿»«¿ƒ
zÏ‡Ï" eBc מיד ≈¿«¿«

"‰l‡‚Ï39Ó‚ kLÂ , ƒ¿À»¿∆¿»ƒ¿«
ÌÈLel‰ ÈBzÙk ÁeˆÁˆ40 ƒ¿««¿≈«¿ƒ

המיוחדים ÌÈLBlL∆¿ƒהבגדים
ÏÎÂ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ Èt Ïa˜Ï¿«≈¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»
eÈÓÈa ‰‰Óa ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆ƒ¿≈»¿»≈
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב



יי

         
   


מוגה  בלתי

' ערוך ב 'שולחן הסוכות ,1איתא  חג  אחר  וכן הפסח , אחר  ושני וחמישי שני להתענות  נוהגים  "יש 
שלו  ערוך ' ב 'שולחן הזקן רבינו כותב  פסח ,1וכן אחר  ושני וחמישי שני להתענות  אלו במדינות  "נהגו

מתענין  לכן עבירה , לידי באו המועד  ושמחת  משתה  מתוך  שמא  שחוששין לפי הסוכות , חג  אחר  וכן
באיוב  שמצינו כפי ולכפרה , מספר 2לתשובה  עולות  העלה  - בניו ושמחת  המשתה  ימי שהקיפו שלאחר 

כי  וגו'".3כולם , בני חטאו אולי אמר 

ניסן" חודש  כל  שיצא  עד  הפסח  אחר  להתענות  להמתין שיתענה 1ו"נוהגין מי כל  לברך  ו"נוהגין ,
בה "ב " שלפני בשבת  התורה  קריאת  אחר  לפי 4בה "ב  ניסן.. שבתוך  בשבת  בה "ב  לברך  שלא  ו"נוהגין ,

שבת  אותו ואחר  הבא , בשבת  לברך  ממתינין אלא  התורה .. קריאת  אחר  החודש  מברכים  שבת  שבאותו
בה "ב " להתענות  .5מתחילין

ביום  אייר , ח ' שני ביום  - זו שנה  בקביעות  הפסח ) (לאחרי בה "ב  להתענות  מתחילים  לכך , ובהתאם 
אייר  ט "ו שני וביום  אייר , י"א  .6חמישי

וכפרה " "תשובה  של  ענין - התענית  יום  עילוי גודל  ידוע  ב 'אגרת 7והרי הזקן רבינו שמבאר  כפי ,
סג8התשובה ' הוא  התענית  בישעיהו ש "יום  שכתוב  כמו ֿ הוא .. ברוך  העליון רצון להתגלות  נפלאה  9ולה 

האדם  אצל  גם  כן נעשה  וממילא , רצון", יום  הוא  הנרצה  שהצום  מכלל  לה ', רצון ויום  צום  תקרא  הלזה 
אדם " קרויין "אתם  לעליון 10למטה , אדמה  שם  על  ,11.

כבושין" "דברי לומר  התענית  ביום  עם 12וכנהוג  לקשר  וכן כו', ותפילה  ברכה  דברי גם  כולל  ,
נשים  (אנשים  ואחת  אחד  לכל  לתת  - ֿ דא  כגון בהתוועדויות  כרגיל  - ולסיים  בתורה , היומיים  השיעורים 
שעליהם  ֿ חסדים , וגמילות  (תפילה ) עבודה  תורה , הקוים : שלושת  כל  - לצדקה  לתת  ֿ מצוה  שליחות  וטף )

עומד  התעניות ).13העולם  לימי בנוגע  פעמים  כמה  (כמדובר 

: בה "ב תענית  מנהג  לכללות  בנוגע  - ובהקדים 

ֿ ישראל  בני שרוב  במוחש  רואים  הרי ערוך ', ב 'שולחן מובא  זה  שמנהג  ֿ פי ֿ על  אינם 14אף  אלו בימינו
מכריזים  אין וגם  כו', ֿ זה  שלפני הדור  לגבי ֿ ערוך  באין ומתמעט  הולך  המתענים  ומספר  בה "ב , מתענים 

ֿ זה  שלפני השבת  ביום  בה "ב  תענית  .15ומברכים 

שמדקדקים  החסידים , בחוגי בעיקר ) - (ואדרבה  גם  היא  בה "ב  להתענות  שלא  שההנהגה  ומכיון
עם  הקשורה  הנהגה  זו אין שבוודאי כך , - חסידות  מדת  של  לאופן עד  ערוך ' ה 'שולחן בקיום  ומהדרים 
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רסתצ"ב.1) או"ח 
ואילך ).2) ב יד , (ב"ב משה בימי  איוב הי ' א' שלדעה להעיר,

משה. בימי  כבר נקבע יו"ט  אחר להתענות שהמנהג  י "ל  ועפ"ז
ה.3) א, איוב
ס"ג .4) שם אדה"ז שו"ע
ס"ד .5) שם
פעם 6) ש"אף למדים שממנו שני , פסח  אייר, י "ד  - וביניהם

ומזה  אייר). י "ד  יום" ("היום לתקן" תמיד  יכולים אלא אבוד  לא
באחד  החסירו שאם גופא, דבה"ב התעניות לג ' בנוגע גם מובן

שלימות. של  לאופן עד  כו', ולהשלים לתקן יכולים מהם,
על 7) ההסברה לגרום וזוהי  היתכן דלכאורה, - התענית

גוף  נזקי  (הל ' בשו"ע הזקן רבינו וכמ "ש יהודי , של  לגופו צער
צער, בשום לצערו . . כלל  גופו על  רשות לאדם "אין ס"ד ) ונפש
"קנין  הוא שהגוף (מכיון משתה" או מאכל  איזה במניעת אפילו
קדישא" דילהון "גופא ספי "ח ), סנהדרין הל ' (רדב"ז הקב"ה"

תשובה, בדרך  ש"עושה מכיון בזה, וההסברה - סע"ב)) ע, (זח "ג 
זה קטן"שצער "ברגע הגוף שצער היינו, לו", היא

לה'". רצון ד "יום העילוי  גודל  בשביל 
ב.8) פרק סוף
ה.9) נח ,

רע"א.10) סא, יבמות
סל "ג .11) ח "ב אכ "ח  מאמר עש"מ  ועוד . רע"א. ג , של "ה ראה
ובכ "מ .
וש"נ.12) . 352 ע' ח "כ  לקו"ש ראה
מ "ב.13) פ"א אבות
פל "ד ).14) ח "ג  מו"נ (ראה תדבר הרוב על  והתורה
שלפנ"ז,15) בשבת בה"ב דתענית ההכרזה שטעם להעיר,

מתי יודעים הכל  ואין בחודש, קבוע יום להם שאין לפי  הוא,
העדר  גם ועפ"ז, אודותם. ולהזכיר להכריז צורך  יש שלכן חלין,

מפני  - המתענים למיעוט  גורמת שלפנ"ז בשבת .ההכרזה



יב       

התענית  שהעדר  לומר , מסתבר  - כו' ואהבתו ה ' ביראת  ערוך ', ה 'שולחן קיום  בהידור  ֿ ושלום  חס  חסרון
מצד  .הוא 

ושמחה  המשתה  שענין וספק  לחשש  מקום  שאין הזמן הגיע  אלו, שבימינו - בזה  ההסברה  לומר  ויש 
מלשון  חטא  אפילו אלא  כפשוטו, חטא  מיבעי (לא  בני" ד "חטאו למצב  יגרום  טובה ", ל "רוב  עד  כו',

נעשה 16חסרון  שכבר  בוודאי האחרון, לדור  עד  הדורות , כל  במשך  ֿ ישראל  בני שעברו מה  כל  לאחרי כי ,(
והזיכו  הבירור  שלימות  היה אצלם  שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הכרזת  לאחרי ובפרט  כו', ך 

לגאולה " "לאלתר  להיות  צריך  ובמילא  לתשובה " כולכם "17"לאלתר  הכן ש "עמדו ועד  שכבר 18, מכיון ,
הכפתורים  צחצוח  גם  כולל  העבודה , כל  את  .19סיימו

כדבעי  ה ' את  לעבוד  שיוכל  כדי אדרבה , אלא  בתענית , צורך  שאין בלבד  זו לא  שכן, ומכיון
כו'" רעב  והוא  בחכמות  וישתכל  שיבין ֿ אפשר  ),20(ש "אי   מצד המתחייב  כפי כו',

הגוף  הוא "21בריאות  השם  עבודת  מדרכי ושלם  בריא  הגוף  ).22("היות 

אייר  בחודש  הפסח  שלאחרי בה "ב  תענית  עם  זה  ענין לקשר  כידוע 23ויש  ש "אייר "24- הרמז
רופאך " ה ' "אני ֿ תיבות  עליך "25ראשי אשים  ש "לא  באופן הגוף 25, בריאות  שלימות  כלומר , .26מלכתחילה ,

סיהרא  "קיימא  שבו אייר , בט "ו חל  דבה "ב  בתרא  שני שיום  - זו שנה  בקביעות  יתירה  ובהדגשה 
אייר .,27באשלמותא " בחודש 

להמשיך  צריכים  - ברכה  עליהם  ותבוא  – בה "ב  להתענות  הנוהגים  שאלו פשוט  וגם  מובן ולהעיר :
נדרים  התרת  של  שאלה  בזה  שיש  ובפרט  הטוב , מפני 28במנהגם  כמו כו', לצורך  אלא  להתיר  ואין ,

אשים  "לא  כאמור  הבריאות , בשלימות  הקב "ה  יברכם  בוודאי אשר  - ֿ ושלום  חס  הגוף  בבריאות  החלישות 
והאמור  בה "ב ; להתענות  הטוב  במנהגם  להמשיך  יוכלו וממילא  רופאך ", ה ' אני כי (מלכתחילה ) עליך 

בה "ב . מתענים  שאינם  אלו בימינו ֿ ישראל  בני רוב  של  הנהגתם  ביאור  אלא  אינו לעיל 

ימי - בה "ב  בימי עילוי ישנו בה "ב , מתענים  שאינם  אלו אצל  שגם  מובן, זה , עם  ולכן 29וביחד  ,
(כמנהג ֿ חסדים  וגמילות  (תפילה ) עבודה  תורה  ומצוות , תורה  עניני בכל  להוסיף  אלו ימים  לנצל  צריכים 

כהלכתם " ומוספים  כסדרם  "תמידים  הידוע  ובלשון הרגיל , הסדר  על  הוספה  - התעניות ) בימי ,30ישראל 
של  בקו אצלם  נעשה  זה  שכל  אלא   ,' טוב 'יום  ובדוגמת  ֿ דרך  על  כו', ושתיה  אכילה  ,

"אין - ברוחניות  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בגשמיות , ושמחה  טוב  כפשוטה , ושתיה  אכילה  עם  הקשור 
תורה " ישרים 31אלא  ה ' "פיקודי ," 32לב.

- בה "ב  מתענים  שאין ֿ ישראל  בני רוב  הנהגת  אודות  לעיל , בהאמור  ביאור  לתוספת  באים  ומכאן
האחרון: דור  דוקא , זה  בדורנו
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לט .16) לא, ויצא פירש"י  ראה
ֿ ג .17) תש"א דשנת והקדושה" ב"הקריאה שלו, קורא" "קול 
וש"נ.18) רעט . ע' ריש ח "ד  שלו, אג "ק
תרפ"ט .19) שמח "ת שיחת ראה
ספ"ג .20) דעות הל ' רמב"ם
ועד 21) הנפש, בריאות עם גם קשורה הגוף שבריאות להעיר,

תלוי ' ממש, כפשוטו הגוף שבריאות אומרים הרפואה חכמי  שגם
אבות  פרקי  דאמירת המנהג  מטעם גם ולהעיר הנפש. בבריאות
תהי ' הקיץ, בתקופת הגוף בבריאות שההוספה - הקיץ בשבתות
היא  הגוף בריאות שאז הנפש, בריאות על  ומיוסדת חדורה

בשלימות.
רפ"ד .22) שם
העומר,23) ספירת מצות ישנה אייר חודש ימי  שבכל  להעיר,

אמור  לקו"ת (ראה דנה"ב. המדות פרטי  כל  וזיכוך  בירור שתוכנה
בני ". ד "חטאו הענין נשלל  שעי "ז ובכ "מ ), ואילך . ב לה,

כו 24) (להרה"צ יששכר שער ב. קמז, לשבת חת"ס חי ' 'ראה
סה"ק). (בשם ס"ג  אייר מאמר ממונקאטש)

כו.25) טו, בשלח 
המנהיג26) "כל  ה"כ ) פ"ד  דעות (הל ' הרמב"ם מ "ש וע"ד 

כל  חולי  לידי  בא שאינו לו ערב אני  שהורינו, אלו בדרכים עצמו
ימיו".

ועוד .27) רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר
ס"ח .28) לקמן ראה - אלו בימים הרמב"ם משיעורי 
דין 29) - קדושה של  בענין ח "ו גרעון שיהי ' יתכן לא שהרי ,

בתחילת  בשנה, פעמיים דורות, כו"כ  במשך  בנ"י  שקיימו בשו"ע,
וכל  פסח ), (לאחרי  הקיץ ימי  ובתחילת סוכות) (לאחרי  החורף ימי 

(בה"ב). ימים ג ' - פעם
מלשון30) גם - חז"ל "כהלכתם" מדרשת כמובן ,

"א"ת וש"נ) סע"ב. כח , גופא אלא(מגילה ובזה ,"
גם  שפועל  היינו, ו). ג , (חבקוק לו" עולם ד "הליכות באופן -

שנעשה עד  ,."לו עולם "הליכות - העולם על 
מ "ג .31) פ"ו אבות
ט .32) יט , תהלים



יג        

עוד  ולא  המשיח , לימות  ליבטל  עתידים  האלו הצומות  "כל  הרמב "ם : כותב  תעניות , הלכות  בסוף 
פעמים  כמה  וכמדובר  ושמחה ". ששון וימי טובים  ימים  להיות  עתידים  שהם  השלבים 33אלא  שני אודות 

המשיח . בימות  התקופות  לשתי בהתאם  - טובים  לימים  והפיכתם  הצומות , ביטול  הרמב "ם , שבדברי

בנוגע  זה  ודוגמת  מעין כבר  נעשה  - המשיח  לימות  ממש  בסמיכות  שנמצאים  שמכיון לומר , ויש 
והן  התענית , לביטול  בנוגע  הן בה "ב , 'יום לתענית  ובדוגמת  ֿ דרך  (על  ושמחה  טוב  בעניני להוספה  בנוגע 

כנ"ל . ברוחניות , - ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  – והן בגשמיות , הן טוב '),

*

 מו"ח כ "ק  ֿ ידי על  (שנתפרסם  הזקן רבינו והוראת  כציווי - בתורה  היום  שיעורי עם  גם  לקשר  ויש 
דורנו) נשיא  זה ,34אדמו"ר  לזמן השייכים  התורה  שיעורי עם  "לחיות " הזמן", עם  לחיות  ש "צריכים 

הכתוב  לבו".35ובלשון אל  יתן "החי

של  תורה ' 'משנה  בספר  היומי שיעור  לזה  ונוסף  שבכתב , תורה  בחומש , היומי שיעור  - לראש  לכל 
פרקים  שלשה  ללמוד  שנתפשט  כמנהג  הספרדי, מיימון בן משה  'משנה 36רבינו לסיים  כדי יום , בכל 

ֿ זה  ֿ דרך  ועל  שבכתב , (תורה  התורה  את  שמשלימין הפשוט .. כ "המנהג  (לערך ), אחת  שנה  במשך  תורה '
אחת " בשנה  תורה ') .37ב 'משנה 

ואחד , אחד  כל  של  הקבועים  השיעורים  על  גם  קאי הזמן", עם  "לחיות  וההוראה  שהציווי ומובן,
ונתפשט  שנתקבל  קבוע  שיעור  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  כו', פעמים  שלוש  בהם  שנהג  לאחרי ובפרט 

ברמב "ם . היומי כשיעור  - ומתפשט  והולך  ישראל , בתפוצות 

כפי  בה "ב , תענית  - דיומא  לענינא  ושייכות  קשר  למצוא  יש  וברמב "ם ) (בחומש  אלו ובשיעורים 
עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן לקמן, .38שיתבאר 

 :

הכיפורים : יום  אודות  מדובר  – ֿ קדושים  אחרי בפרשת  שלישי עד  משני - היומי החומש  בשיעור 
לפני  גו' אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  כי נפשותיכם .. את  תענו לחודש  בעשור  השביעי "בחודש 

תטהרו" היא 39הוי' שהטהרה  היינו, תטהרו", הוי' "לפני - השלימות  בתכלית  והתשובה  התענית  ענין ,
בעצמו" הקב "ה  ֿ ידי הוי'40על  שם  הוי'41, משם  למעלה  הוי'", "לפני - מזה  ויתירה  ,42.

ופתיחת  התחלת  - דיומא  לענינא  והשייכות  הקשר  מודגש  ביום ובזה  התענית  כי - בה "ב 
התעניות  בכל  נמשך  וממנו התעניות , לכל  והמקור  השורש  הוא  ד "לפני 43הכיפורים  הענין ודוגמת  מעין

הטהרה  שלימות  תטהרו", הרמב "ם 44הוי' ובלשון לפני 45, נפשו וממרק  לנפשו, יתירה  וטהרה  "קדושה 
שנאמר  בארוכה 46הקב "ה , לעיל  שנתבאר  (כמו אני" קדוש  כי קדושים , והייתם  ).47והתקדשתם 
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ועוד .33) ואילך . 417 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ואילך .34) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. כ ' יום" "היום
כ .35) ו, קהלת
עילוי36) נעשה שבו - לבה"ב השייך  השבת שביום להעיר,

לומדים  - בתרא שני  מתברך  וממנו וחמישי , קמא שני  ושלימות
דאבות.פרק

דפי "ג .37) תפלה הל ' רמב"ם
ט .38) ט , משלי 
ֿ ל .39) כט  טז,
ומי40) מטהרין אתם מי  לפני  ישראל  "אשריכם ר"ע וכדברי 

וזרקתי כה) לו, (יחזקאל  שנאמר שבשמים, אביכם אתכם, מטהר
ישראל  מקוה יג ) יז, (ירמי ' ואומר וטהרתם. טהורים מים עליכם
(יומא  ישראל " את מטהר הקב"ה אף .. מטהר מקוה מה ה',

במשנה). - בסופה
(41- העולם בריאת היתה ֿ ידו שעל  אלקים משם למעלה

ברא א),"בראשית א, (בראשית הארץ" ואת השמים את
עשות  "ביום - אלקים בשם שמתלבש הוי ' משם למעלה גם כולל 

'.( ד ב, (שם ושמים" ארץ
ובכ "מ .42) ואילך . סע"ג  כו, אחרי  לקו"ת
(43- התענית ענין בביאור אתר, על  הספורנו מפירוש להעיר

כל  על  דיוהכ "פ ההשפעה ופעולת והשייכות הקשר מובן שמזה
התעניות. שאר

במזיד ,44) מיבעי  (לא חטא של  מענין (כפרה) טהרה ולא
שהרי חסרון, מלשון חטא לא וגם ח "ו. בשוגג ) אפילו אלא

ס"ב. כנ"ל  והזיכוך , הבירור שלימות לאחרי  כבר נמצאים
בסופן.45) אסורות מאכלות הל '
קדושים))46 (ר"פ השבוע מפרשת גם ולהעיר מד . יא, שמיני 

אני ". קדוש כי  תהיו "קדושים -
ואילך .47) סכ "ג  סט "ו. תזו"מ  ש"פ שיחת



יד       

התשובה  בעבודת  נוסף  אצלם  גם  שהרי - בה "ב  מתענים  שאינם  לאלו גם  שייך  זה  שענין להוסיף , ויש 
המבואר  ֿ דרך  על  כו', ושתיה  אכילה  מתוך  היא  שהתשובה  אלא  התענית ), בענין הפנימי בנוגע 48(התוכן

ושמחה " משתה  "ימי הפורים , פורים 49לימי כמו כ "פורים ", הכיפורים , יום  עניני נעשים  שבהם  ֿ ידי 50, על  ,
ושמחה ". ד "משתה  באופן ושתיה  אכילה 

:

"קמי הוא  חמישי יום  כי - שני יום  לגבי עילוי נוסף  חמישי ענין "51ביום  עם  קשור  ו"שבת " ,
התשובה ' ב 'אגרת  כמבואר  "תשובה 52התשובה , - התשובה  לשלימות  עד  תשב ", אותיות  - ש "שבת 

עילאה ".

רבה " "בשמחה  היא  עילאה  שתשובה  להיות 53ולהעיר , שצריך  השבת  ביום  כמודגש  – תענוג  ומתוך  ,
ושתיה  באכילה  שבת , בשינה 54עונג  מתענים 55(ואפילו שאינם  לאלו (ובמיוחד ) גם  שייך  זה  הרי שלכן ,(

כנ"ל . ושתיה , אכילה  מתוך  התשובה  בעבודת  עוסקים  אלא  בה "ב ,

אלא ) שבתא ", "קמי היותו מפני רק  (לא  'שני' לגבי ב 'חמישי' העילוי מודגש  זה  שבענין להוסיף , ויש 
טוב " "כי נאמר  לא  שני ביום  כי - כשלעצמו החמישי יום  מצד  טוב "56גם  "כי נאמר  חמישי וביום  ,57,

בזה . וכיוצא  ושתיה  אכילה  כפשוטו, גשמי  מטוב  החל 

: קדושים ֿ אחרי בפרשת  ששי עד  מחמישי - היומי החומש  שיעור  עם  גם  לקשר  ויש 

הוי'" אני מאלקיך  ויראת  זקן, פני והדרת  תקום  שיבה  "מפני - היומי השיעור  וחותם  וענין 58סיום  .
ֿ השירים  שיר  תורה ' ב 'לקוטי בארוכה  נתבאר  "שחורה 59זה  ֿ המתחיל  וביאוריו,60דיבור  ונאוה " אני

כו'".61ובסיומו  תקום  שיבה  מפני הפסוק  פירוש  ֿ כן גם  יובן זה , כל  "ואחרי :

הוי'. משם  למעלה  תטהרו". הוי' "לפני הכיפורים , ביום  עילאה  תשובה  בחינת  עם  זה  ומקשר 

הדברים : ונקודת 

היינו  תקום " שיבה  ד "מפני קדושים , פרשת  סוף  מצוות  בטעמי מהאריז"ל  תורה ' ב 'לקוטי "מבואר 
מתאים  זה  שפירוש  הזקן רבינו ומבאר  ֿ אנפין". דזעיר  דיקנא  היינו זקן" פני "והדרת  ֿ אנפין, דאריך  דיקנא 

ֿ לן  ד "קיימא  מה  היינו62עם  תקום " שיבה  ואפילו ד "מפני חכמה , שקנה  היינו זקן" פני "והדרת  וחכם .
 בחינת שהוא  ֿ אנפין דאריך  דיקנא  היינו תקום " שיבה  ד "מפני תורה ' ה 'לקוטי כפירוש  והיינו וחכים .

 שכתוב כמו בדיקנא 63, היינו זקן" פני "והדרת  אבל  נקא , כעמר  רישיה  ושער  כו' יתיב  יומין ועתיק 
תלתלים  קווצותיו בחינת  הוא  אשר  ֿ אנפין, "64דזעיר  אלא  "סבא " חכמה (לא  שקנה  אלא  ,("

כו'".

והלא  כו', ֿ אנפין' ו'זעיר  'אריך ' מפני שיקום  שלמטה , האדם  על  לומר  שייך  "איך  הזקן: רבינו ושואל 
כו' תפיסא  מחשבה  וכתיב 65לית  כו'"?66, וחי האדם  יראני לא  כי

ומ 'דיקנא  ֿ אנפין' דאריך  מ 'דיקנא  נמשכין שהן ומצוות , התורה  קיום  על  דהכוונה  הענין, "אלא  ומבאר ,
ֿ אנפין". דזעיר  בדיקנא  הן ֿ תעשה  והלא  ֿ אנפין, דאריך  מדיקנא  המשכות  הן ֿ עשה  המצוות  ֿ אנפין', דזעיר 
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ובכ "מ .48) ואילך . ד  צט , ואילך . סע"ד  צה, מג "א תו"א
כב.49) ט , אסתר
ב).50) (נז, תכ "א תקו"ז
סע"א.51) קו, פסחים
יו"ד .52) פרק סוף
רע"א).53) (קא, פי "א שם
רסרמ "ב.54) או"ח  ואדה"ז טושו"ע ראה
וש"נ.55) . 254 ע' חי "ב לקו"ש ראה
ז.56) א, בראשית פירש"י 
כא.57) א, בראשית

לב.58) יט ,
ואילך .59) ב ד ,
ה.60) א, שה"ש
ואילך .61) סע"א יא,
סע"ב.62) לב, קידושין
ט .63) ז, דניאל 
יא.64) ה, שה"ש
א).65) (יז, בהקדמה תקו"ז
כ .66) לג , תשא



טו        

התשובה  בעבודת  נוסף  אצלם  גם  שהרי - בה "ב  מתענים  שאינם  לאלו גם  שייך  זה  שענין להוסיף , ויש 
המבואר  ֿ דרך  על  כו', ושתיה  אכילה  מתוך  היא  שהתשובה  אלא  התענית ), בענין הפנימי בנוגע 48(התוכן

ושמחה " משתה  "ימי הפורים , פורים 49לימי כמו כ "פורים ", הכיפורים , יום  עניני נעשים  שבהם  ֿ ידי 50, על  ,
ושמחה ". ד "משתה  באופן ושתיה  אכילה 

:

"קמי הוא  חמישי יום  כי - שני יום  לגבי עילוי נוסף  חמישי ענין "51ביום  עם  קשור  ו"שבת " ,
התשובה ' ב 'אגרת  כמבואר  "תשובה 52התשובה , - התשובה  לשלימות  עד  תשב ", אותיות  - ש "שבת 

עילאה ".

רבה " "בשמחה  היא  עילאה  שתשובה  להיות 53ולהעיר , שצריך  השבת  ביום  כמודגש  – תענוג  ומתוך  ,
ושתיה  באכילה  שבת , בשינה 54עונג  מתענים 55(ואפילו שאינם  לאלו (ובמיוחד ) גם  שייך  זה  הרי שלכן ,(

כנ"ל . ושתיה , אכילה  מתוך  התשובה  בעבודת  עוסקים  אלא  בה "ב ,

אלא ) שבתא ", "קמי היותו מפני רק  (לא  'שני' לגבי ב 'חמישי' העילוי מודגש  זה  שבענין להוסיף , ויש 
טוב " "כי נאמר  לא  שני ביום  כי - כשלעצמו החמישי יום  מצד  טוב "56גם  "כי נאמר  חמישי וביום  ,57,

בזה . וכיוצא  ושתיה  אכילה  כפשוטו, גשמי  מטוב  החל 

: קדושים ֿ אחרי בפרשת  ששי עד  מחמישי - היומי החומש  שיעור  עם  גם  לקשר  ויש 

הוי'" אני מאלקיך  ויראת  זקן, פני והדרת  תקום  שיבה  "מפני - היומי השיעור  וחותם  וענין 58סיום  .
ֿ השירים  שיר  תורה ' ב 'לקוטי בארוכה  נתבאר  "שחורה 59זה  ֿ המתחיל  וביאוריו,60דיבור  ונאוה " אני

כו'".61ובסיומו  תקום  שיבה  מפני הפסוק  פירוש  ֿ כן גם  יובן זה , כל  "ואחרי :

הוי'. משם  למעלה  תטהרו". הוי' "לפני הכיפורים , ביום  עילאה  תשובה  בחינת  עם  זה  ומקשר 

הדברים : ונקודת 

היינו  תקום " שיבה  ד "מפני קדושים , פרשת  סוף  מצוות  בטעמי מהאריז"ל  תורה ' ב 'לקוטי "מבואר 
מתאים  זה  שפירוש  הזקן רבינו ומבאר  ֿ אנפין". דזעיר  דיקנא  היינו זקן" פני "והדרת  ֿ אנפין, דאריך  דיקנא 

ֿ לן  ד "קיימא  מה  היינו62עם  תקום " שיבה  ואפילו ד "מפני חכמה , שקנה  היינו זקן" פני "והדרת  וחכם .
 בחינת שהוא  ֿ אנפין דאריך  דיקנא  היינו תקום " שיבה  ד "מפני תורה ' ה 'לקוטי כפירוש  והיינו וחכים .

 שכתוב כמו בדיקנא 63, היינו זקן" פני "והדרת  אבל  נקא , כעמר  רישיה  ושער  כו' יתיב  יומין ועתיק 
תלתלים  קווצותיו בחינת  הוא  אשר  ֿ אנפין, "64דזעיר  אלא  "סבא " חכמה (לא  שקנה  אלא  ,("

כו'".

והלא  כו', ֿ אנפין' ו'זעיר  'אריך ' מפני שיקום  שלמטה , האדם  על  לומר  שייך  "איך  הזקן: רבינו ושואל 
כו' תפיסא  מחשבה  וכתיב 65לית  כו'"?66, וחי האדם  יראני לא  כי

ומ 'דיקנא  ֿ אנפין' דאריך  מ 'דיקנא  נמשכין שהן ומצוות , התורה  קיום  על  דהכוונה  הענין, "אלא  ומבאר ,
ֿ אנפין". דזעיר  בדיקנא  הן ֿ תעשה  והלא  ֿ אנפין, דאריך  מדיקנא  המשכות  הן ֿ עשה  המצוות  ֿ אנפין', דזעיר 
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ובכ "מ .48) ואילך . ד  צט , ואילך . סע"ד  צה, מג "א תו"א
כב.49) ט , אסתר
ב).50) (נז, תכ "א תקו"ז
סע"א.51) קו, פסחים
יו"ד .52) פרק סוף
רע"א).53) (קא, פי "א שם
רסרמ "ב.54) או"ח  ואדה"ז טושו"ע ראה
וש"נ.55) . 254 ע' חי "ב לקו"ש ראה
ז.56) א, בראשית פירש"י 
כא.57) א, בראשית

לב.58) יט ,
ואילך .59) ב ד ,
ה.60) א, שה"ש
ואילך .61) סע"א יא,
סע"ב.62) לב, קידושין
ט .63) ז, דניאל 
יא.64) ה, שה"ש
א).65) (יז, בהקדמה תקו"ז
כ .66) לג , תשא

       

גו'": ונאוה  אני "שחורה  ענין עם  זה  ומקשר 

(שהן  ֿ אנפין" דזעיר  שחורות  "שערות  ֿ ידי על  שנמשך  ֿ תעשה  לא  מצוות  גילוי על  קאי - אני" "שחורה 
" דוקא  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  ֿ אנפין'), ד 'אריך  לבנות  משערות  שערי למטה  דהני "בגין כי ,"

כתיב  וחשוכן, בשערות 67אוכמי התלויין ֿ תעשה  לא  מצוות  ֿ ידי שעל  היינו, חושך ", מני עמוקות  מגלה 
ֿ ידי  שעל  ֿ אנפין דאריך  לבנות  שערות  ֿ ידי על  מתגלים  שאינם  עמוקות " גילוי "נמשך  ֿ אנפין דזעיר  שחורות 

בחינת  קדר ", כאהלי גו' "ונאוה  וזהו ֿ עשה . כו'.מצוות 

תלתלים  "קווצותיו ֿ אנפין', דזעיר  'דיקנא  זקן", פני "והדרת  ֿ ידי שעל  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
שערות  תקום ", שיבה  "מפני ֿ ידי שעל  מהגילוי יותר  עליון גילוי נמשך  ֿ תעשה ), לא  (מצוות  שחורות "

חושך ". מני עמוקות  "מגלה  בבחינת  - ֿ עשה ) (מצוות  ֿ אנפין דאריך  לבנות 

מלכות  נוקבא , בחינת  שהוא  שם  (להאריז"ל ) תורה ' ב 'לקוטי "פירש  מאלקיך ", "ויראת  - דקרא  וסיומא 
ֿ מקום  מכל  ֿ אנפין, מאריך  למטה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ֿ אנפין, מזעיר  למטה  היותה  שעם  דאצילות ",
ֿ ידי  על  שנמשך  הוי' משם  למעלה  ֿ אנפין. ואריך  ֿ אנפין מזעיר  יותר  נעלית  בחינה  נמשך  דוקא  ֿ ידה  על 

(י"ה ). ֿ תעשה  לא  ומצוות  (ו"ה ) ֿ עשה  מצוות 

" - גו'" אני "שחורה  בענין ודוגמתו  מהמקיף (למעלה  עליון היותר  המקיף  בחינת  ,"
ענין שזהו הלבנונית , מקור  קדר "), ד "אהלי ,'הוי שם  מבחינת  למעלה  תטהרו, הוי' "לפני -

ֿ ידי  על  והוא  זהורית , של  הלשון מלבין היה  הכיפורים  ביום  ֿ תעשה .. לא  ומצוות  ֿ עשה  מצוות  תלויין שבו
כו'". הלבנונית  ממקור  ההמשכה 

ענין  הכיפורים , יום  עם  גם  קשור  וגו'", תקום  שיבה  "מפני היומי, השיעור  וחותם  שסיום  ונמצא ,
כו'. והתשובה  התענית 

(רעב  ושתיה  האכילה  העדר  כי - אני" "שחורה  ענין עם  גם  קשור  התענית  שכללות  להוסיף , ויש 
הפנים  לשחרות  גורם  בהלכה 68וצמא ) גם  שמצינו כדי 69(כפי שעה , לפי רק  היא  זו ששחרות  אלא  ,(

ֿ ערוך . באין יותר  נעלית  לדרגא  יבוא  ֿ זה  ֿ ידי שעל 

 :

ברמב "ם  היומי הלכות 70שיעור  התחלת  - שאין הוא  דמכיון - בה "ב  לתענית  והשייכות  והקשר  .
את  עצמו על  לקבל  וצריך  התעניות ), כארבעה  לא  ואפילו הכיפורים , יום  (כמו בתורה  שנתפרש  תענית  זה 

של  בגדר  זה  הרי .התענית ,

יותר : ובפרטיות 

נדרי מחלוקות .. לשתי נחלק  "הנדר  הרמב "ם : כותב  - נדרים  הלכות  נדריבריש  .."71.
אדם 72וממשיך  שיקיים  תורה  של  ֿ עשה  "מצות  :או מנדרי שהיה  בין איסר , מנדרי שהיה  בין

השיעור  ובהמשך  הדינים 73הקדש ". פרטי על  (נוסף  וכו'" ביטוי לשבועת  נדרים  בין יש  דברים  "ארבעה  :
ֿ זה ). שלפני שבועות  בהלכות  שנתבארו

או  שבועה  של  בלשון הנ"ל , אופנים  בכל  להיות  יכולה  התענית  שקבלת  - בה "ב  לתענית  והשייכות 
רוצה  ואם  כקרבן), ושתיה  האכילה  (שאוסר  הקדש " "נדרי או איסר " "נדרי - גופא  ובזה  נדר . של  בלשון

כולם . הכולל  ולשון בסגנון התענית  את  לקבל  יכול  -
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כב.67) יב, איוב
בתעניות.68) פניו שהושחת רע"א: יב, סוטה ראה
אסורות 69) מאכלות הל ' רמב"ם במשנה. - א פג , יומא ראה

ה"ט . פ"ב עשור שביתת הל ' הט "ז. פי "ד 

סי "ב.70) לקמן ראה - בחומש היומי  שיעור ע"ד 
ֿ ב.71) א הלכה
ד .72) הלכה
ג .73) פרק ריש
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עצמם  על  שמקבלים  לענינים  בנוגע  - מתענים  שאינם  אלו אצל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל   התענית
התשובה ' ב 'אגרת  הזקן רבינו שמאריך  כפי בצדקה , הוספה  לראש , בצדקה ,74[ולכל  תענית  פדיית  בענין

"שמונה  עילוי, אחר  בעילוי - גופא  מזו"75ובצדקה  למעלה  זו בצדקה  יש  יכולה 76מעלות  זו שקבלה  ,[
כנ"ל . כו', שבועה  או נדר  של  באופן להיות 

 שי - ושבועה  הנדר  ענין בזה :וביאור  שאין מה  בזה  ש 

אין  נדר .. על  נדר  יחול  ובנדרים  השבועה , על  חלה  שבועה  ש "אין - לנדר  שבועה  שבין מהחילוקים 
הרשות " כדברי מצוה  דברי על  חלים  ונדרים  הרשות , דברי על  אלא  חלה  ביטוי .73שבועת 

שהנשבע 77וממשיך  מצוה , דברי על  חלות  אין ושבועות  מצוה , דברי על  חלים  נדרים  מה  "ומפני ,
אוסר  מצוה  לבטל  הנשבע  נמצא , עצמו. על  הנדור  הדבר  אוסר  והנודר  עליו, שנשבע  דבר  על  עצמו אוסר 
הוא  הדבר  זה  בנדר , זה  דבר  והאוסר  שבועה . על  חלה  שבועה  ואין סיני, מהר  מושבע  עצמו וכבר  עצמו,

סיני". מהר  מושבע  אינו הדבר  ואותו שנאסר ,

שבועה : לגבי נדר  של  העילוי וגם  נדר , לגבי שבועה  של  העילוי  גם  למדים  ומכאן

 עם קשורה  - ש "מושבע השבועה  מיבעי לא  ,  שבזמן השבועה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,"
צדיק " תהי אותו "משביעין הקב "ה 78לידתו המלכים  מלכי למלך  עד  מעלה , של  ֿ דין בית  ֿ ידי (על 

מ 79בעצמו  נשבע  שהאדם  השבועה  גם  אלא  ,(  עם בשם 80קשורה  היא  השבועה  שהרי -
הקב "ה  של  כינוי .81או

ׂשובע , מלשון ש "שבועה " הפירוש  גם  כולל  ביותר , ונעלים  מיוחדים  כחות  בשבועה  שיש  מובן ומזה 
צדק ' ה 'צמח  בדרושי שכולל 82כמבואר  קדישא ), תניא  ספר  (שבתחילת  צדיק " תהי אותו "משביעין בענין

של  באופן כו' הדרושים  הכחות  כל  את  לו שנותנים  היינו, ׂשובע , לשון באופן גם  - גופא  ובזה  ,
מלמעלה  הוספה  אחר  הוספה  ב "ׂשובע ".83של  נכלל  זה  שכל  ,

ב  גם  מעלה  יש  גיסא , ש "אוסר ולאידך  -  על האדם  של  בעלותו מודגשת  שבזה  כו'",
על  חל  ("נדר  פעם  עוד  ונודר  חוזר  החפץ , את  ואסר  שנדר  לאחרי  שגם  כך , כדי ועד  החפצא , מציאות 

סיני" מהר  מושבע  אינו הדבר  ש "אותו מכיון הגבלות .84נדר "), ללא  בו לפעול  האדם  יכול  שלכן ,

(התענית  בה "ב  שעניני ֿ זה  ֿ ידי  על  – בה "ב  לתענית  בנוגע  שייכים  ושבועה ) (נדר  האופנים  שני וכאמור ,
בה "ב , וחותם  בסיום  הרמב "ם  שיעור  כהוראת  יחד , גם  המעלות  שתי בו שיש  באופן נעשים  תמורתו) או

באשלמותא " סיהרא  "קיימא  שבו בחודש , בט "ו זו) (בשנה  הימים 85שקביעותו (הן החודש  כל  שלימות  ,
דבה "ב . קמא  ושני חמישי, - ובמיוחד  כולל  שלאחריו), הימים  והן שלפניו,
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ג .74) פרק
ימי75) משבעת למעלה – שמונה מספר מעילוי  להעיר

שמיני ש"פ (שיחת בארוכה כמשנת"ל  ההיקף. שומר ההיקף,
- זו בשנה יתירה ובהדגשה שמיני , לפרשת בנוגע בתחילתה)

פעמים. שמונה השמיני " ביום "ויהי  שקראו
ה"ו.76) פ"י  עניים מתנות הל ' רמב"ם
ז.77) הלכה
סע"ב.78) ל , נדה
מפתחות 79) "ג ' וש"נ) בתחילתה. (תענית ממארז"ל  להעיר

היינו, חי '", של  מפתח  .. שליח  ביד  נמסרו שלא הקב"ה של  בידו
מובן  ומזה בעצמו, הקב"ה" של  "בידו הוא הלידה ענין שכללות

הלידה. שבזמן צדיק" "תהי  לשבועה בנוגע גם
(תניא 80) ממש" ממעל  אלקה "חלק היא שנשמתו ובפרט 

(כש"ט  בכולו תופס אתה בחלקו תופס כשאתה והעצם רפ"ב),
וש"נ). סקט "ז. הוספות

רפי "א.81) שבועות הל ' רמב"ם
ואילך .82) מח  ע' לתניא וקיצורים הערות
מידי .83) לא ותו האדם, לשון בדיוק שמוגבל  - בנדר משא"כ 
(אע"פ 84) מלמעלה ד "שובע" העילוי  בו שאין - גם כולל 

ע"ד  שבו. ממש" ממעל  אלקה "חלק מצד  בודאי  הוא הנדר שגם
לשבועה). בנוגע (80 (הערה לעיל  האמור

רק85) אלא לא בשלימותה, הלבנה את רואים שבו ט "ו,
ללילה גם היום ששייכות ולהעיר, הלילה. אחר שהולך  ,

בלילה, לספור שכח  שאם - הספירה בימי  יותר מודגשת שלפניו
שלאח "ז) מהלילה (החל  ולספור להמשיך  יכול  ועי "ז ביום, סופר
העילויים  פרטי  כל  עם סכ "ד ), סתפ"ט  או"ח  אדה"ז (שו"ע בברכה
שערי מ "ט  והמשכת גילוי  כו', ספיר אבן מלשון - שבספה"ע
גם  אלא שע"ב, למ "ט  ששייך  כפי  רק לא הנו"ן, לשער עד  בינה,

.(23 שבהערה (לקו"ת בפ"ע הנו"ן שער



יז        

 המבואר ֿ פי על  – כו'" צדיק  תהי אותו "משביעין - השבועה  לענין בנוגע  ולבאר  להוסיף  ויש 
דבה "ב  חמישי ביום  הרמב "ם  אנו 86בשיעור  דעתך  על  לא  לו: אומרים  הנשבע , את  הדיינין "כשמשביעין

דעתנו". על  אלא  אותך  משביעים 

ובהקדמה :

אריכות  ולאחרי וכו'", צדיק  תהי אותו משביעים  דנדה ] ג ' פרק  [בסוף  "תניא  התניא : ספר  בתחילת 
יעבור  ולא  מימיו עבירה  עבר  ש "לא  הבינוני מעלת  להפלאת  עד  כו', ובינוני צדיק  הדרגות  בפרטי הביאור 

כרשע "87לעולם " בעיניך  "היה  כו'") אותו ("משביעים  המאמר  המשך  מבאר  "ולא 88- דייקא , "כרשע " ,
לבינ  עצמו שיחזיק  אלא  ממש , צדיק ,89וני"רשע  להיות  זוכה  אדם  כל  "שאין צדיק , דרגת  לא  כלומר , ,

כך " כל  בזה  הבחירה  משפט  לאדם  מדת 90ואין היא  הבינוני ש "מדת  רשע "), תהי ("אל  בינוני דרגת  אלא  ,
יכול  אדם  שכל  ימשוך , אדם  כל  ואחריה  אדם  שעה "91כל  ובכל  עת  בכל  בינוני .92להיות 

הפתגם  וכידוע  בנפשיה !! איניש  שידע  כפי בפועל , המציאות  עם  זה  ענין מתאים  כיצד  מובן: ואינו
" מפאריטש : הלל  רבי בינוני"!של 

אומרים  הנשבע , את  הדיינין "כשמשביעין היומי בשיעור  הרמב "ם  שכתב  מה  ֿ פי על  – בזה  וההסברה 
לו:  אלא אותך  משביעים  אנו :"

"משביעים  מעלה  של  ֿ דין בית  -93כאשר  רשע " תהי ואל  צדיק  תהי העולם ) לאויר  צאתו (לפני אותו
דעת  על  זו שבועה  דעת אין על  אלא  שלמטה ,  .

הרי: - מעלה  של  ֿ דין בית  של  הדעת  ומצד 

שנכשל  בעת  או המצוה , עשיית  בעת  האדם  של  ומצבו מעמדו את  יודע  מעלה , של  ֿ דין בית  א )
חסרון  מלשון 'חטא ' ֿ פנים  ֿ כל  (על  חטא  של  בענין ֿ ושלום  ולכן 16חס  וכו', וכו' שלו המיוחדים  הקשיים  ,(

כמה  לגבי  בערך  שלא  ומלואו, עולם  גדול , לריבוי אצלו נחשבת  קלה , מצוה  אפילו אחת , שמצוה  יתכן
הרמב "ם  שכתב  מה  ֿ דרך  על  – ֿ רצויים  בלתי מנין 94ענינים  לפי אינו כו') הזכיות  (חשבון זה  "שיקול 

מצד  או המצוה , איכות  מצד  עוונות ", כמה  כנגד  שהיא  זכות  יש  גודלם , לפי אלא  והעוונות , הזכיות 
אלא  שוקלין "ואין ומסיים : כו'. האדם  של  ומצבו מעמדו    עורכין היאך  היודע  והוא  ,

העוונות ". כנגד  הזכיות 

שעה  לפי אלא  זה  אין ֿ רצוי, בלתי בענין ֿ ושלום  חס  נכשל  יהודי שכאשר  יודע  מעלה , של  ֿ דין בית  ב )
שכתוב  כמו תשובה , לעשות  שסופו ובוודאי הזדונות 95בלבד , אפילו נהפכים  שאז נדח ", ממנו ידח  "לא 

.96לזכיות 

מצד  זה  אין ֿ רצוי, בלתי בענין ֿ ושלום , חס  שנכשל  שעה  באותה  שגם  יודע  מעלה , של  ֿ דין בית  ג )
הרמב "ם  ֿ דין כפסק  האמיתי, ולהתרחק 97רצונו המצוות  כל  לעשות  הוא  "רוצה  מישראל  ואחד  אחד  שכל 
שתקפו". הוא  ויצרו העבירות , מן
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הט "ז.86) פ"ב שבועות הל '
יב.87) פרק ריש
דהא 88) להבין, "וצריך  התניא: ספר בתחילת הקשה זה שעל 

בעיניו  יהי ' אם וגם עצמך , בפני  רשע תהי  ואל  פ"ב] [אבות תנן
ובטוב  בשמחה ה' לעבוד  יוכל  ולא עצב ויהי ' לבבו ירע כרשע,
ח "ו". קלות לידי  לבוא יכול  - מזה כלל  לבבו ירע לא ואם לבב,

סע"א).89) (יח , פי "ג 
השבועה 90) את לקיים שלו את יעשה "הוא כי  אם

רוח  לבחי ' יזכה . . ואולי  האי  וכולי  .. צדיק תהי  שמשביעים
ספי "ד ). (תניא כו'" בו שתתעבר צדיק איזה משורש

על 91) "מיוסד  בינונים": של  ד "ספר השער" ב"דף וכמ "ש

כי  הדברפסוק (שסוכ "ס אליך  וקצרה ארוכה בדרך  ..
ע"י ) - קצרה בדרך  או ארוכה בדרך  מישראל , כאו"א אלי ' מגיע

בעזה"י ".
יד .92) פרק ריש
מעלה,93) של  ב"ד  על  שקאי  י "ל  - רבים לשון - "משביעים"

"יחיד ". מדרגת למטה
ה"ב.94) פ"ג  תשובה הל '
תניא 95) ה"ג . פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' וראה יד . יד , ש"ב ע"פ
ספל "ט .
ב.96) פו, יומא
ספ"ב.97) גירושין הל '
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וממילא , הנ"ל , כל  ידיעת  יסוד  על  מלכתחילה  היא  כו'" תהי ואל  צדיק  "תהי השבועה  הרי שכן, ומכיון
של  באופן הוא  עצמו ה 'דין' שגם  לכך  נוסף  - הנ"ל  כל  בחשבון לוקחים  האדם  את  דנים  כאשר  גם 

ֿ דין  לבית  בנוגע  ֿ כן ֿ שאין מה  תשובה , מועילה  מעלה  של  ֿ דין לבית  בנוגע  שלכן, מטה , של  ֿ דין לבית  ביחס 
ביהודה ' ה 'נודע  תשובת  (כידוע  מטה  ).98של 

ש " למסקנא  מגיע  בנפשו, שעושה  ֿ צדק  החשבון מצד  כאשר  גם  –ולכן, בינוני בדרגת  שהיה  "
על  מלכתחילה  שהשביעוהו בידעו הרי,    שמצד ֿ צדק  החשבון אזי דעתו, על  ולא  , ָ

 אלא לבב ", ובטוב  בשמחה  ה ' לעבוד  יוכל  ולא  עצב  ויהיה  לבבו ש "ירע  למצב  אותו מביא  אינו
כולל  לבב , וטוב  שמחה  מתוך  בעבודתו שמוסיף  - עילאה אדרבה  תשובה  בשמחה , תשובה  – ובמיוחד 

"זדונות  כאמור  לטוב , מתהפך  הוא  הרי ֿ רצוי, בלתי ענין איזה  היה  אם  שאפילו כך , כדי עד  ו), סעיף  (כנ"ל 
כזכיות ". לו נעשו

" הדעות ב "לתקן קמא ', ב 'שני הרמב "ם  בשיעור  נוסף  לענין באים  ומכאן כללית 99. הוראה  -
צדיק ": "תהי השבועה  קיום  שכללותה , לקונו, האדם  בעבודת 

הרמב "ם  כותב  - קמא ' ב 'שני היומי  טריפה ".100בשיעור  שניטל  העליון "לחי :

לוניל  חכמי שאלו זה  דין על  נראה 101והנה , והיה  הזה , היום  עד  זה ) (דין שמענו לא  בעניותנו "ואנו :
כשאומר  (סימנים ),102בעינינו בעיקור  שנראה  ֿ פי ֿ על  אף  אשמעינן, ריבותא  כשרה , התחתון לחי ניטל 

הנשימה , בתהליך  העליון הלחי של  ערכו את  הרמב "ם , להם  מסביר  ובתשובתו העליון"? לחי ֿ שכן וכל 
יותר  חיה  כמוה  שאין מי לך  ו"אין הבהמה , ותמות  ותתקרר  הריאה  לתוך  הצונן האויר  יכנס  שבהעדרו

מזו".

הדעות ": ב "לתקן - בזה  והביאור 

ממש " ממעל  אלקה  "חלק  - בנפשו שיש  וטף , נשים  אנשים  מישראל , ואחת  אחד  כל  של  -103טבעו
להקב "ה . הטבעית  האהבה  וחום  אש 

אצלם  שואלים  שכאשר  שהיא ), כל  והשגה  להבנה  (ששייכים  טף  אצל  אפילו במוחש  שרואים  [וכפי
מאהבתו  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  – ! השאלה  מהי מבינים  אינם  שבשמים ", ל "אבינו שלהם  היחס  אודות 

בנוגע הטבעית  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  צרכיו, לכל  ודואג  שילדו, ,  שהרי ,
שבשמים ]. מאבינו שבארץ  לאביו ניתן זה  שכל  קטן, ילד  של  ותמימות  פשוטה  באמונה  מאמין

"נפש  היא  האלקית  הנפש  - (ואדרבה  הבהמית  נפש  גם  לו שיש  מכיון ),103בישראל "אמנם ,
ושתיה  אכילה  האויר , כמו הימנה , שמחוץ  לדברים  קיומה  לצורך  זקוקה  הקב "ה ) ֿ ידי (על  הבריאה  ומצד 
לאדם , מחוץ  שבאים  שהדברים  לשמור  כדי העליון" ה "לחי את  הקב "ה  ברא  – כבשרו ובשר  דם  שנעשים 

להקב "ה . הטבעי החום  את  ֿ ושלום  חס  יקררו לא 



 יוחאי בן שמעון דרבי ההילולא  יום  בעומר , לל "ג  בקשר  הפעולות  אודות  גם  לעורר  המקום  כאן
בעומר , לל "ג  שמתקרבים  ככל  ליום , מיום  והולך  דמוסיף  ובאופן בהם , לעסוק  כבר  התחילו שבוודאי -
(לאחרי  החמישי ביום  ממש , ובסמיכות  בעומר , ל "ג  חל  שבו שבוע  באותו שקביעותו בתרא , בשני ובפרט 

בלבד ). רביעי ויום  שלישי ביום  ההפסק 

בעומר : לל "ג  בתרא ') (ב 'שני היומי החומש  שיעור  ושייכות  הקשר  - ובהקדים 

ל "קודש  עד  "קדשים ", אלקיו" "לחם  - הקרבנות  ענין אודות  מדובר  בתרא ' ב 'שני בחומש  בשיעור 
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סל "ה.98) מהדו"ק או"ת
בסופן.99) תמורה הל ' רמב"ם ראה

הכ "ג .100) פ"ח  שחיטה הל '

אתר.101) על  בכס"מ  הובא
במשנה.102) - א נד , חולין
רפ"ב.103) תניא
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יגש  לא  אלקיו לחם  את  . . הכהן אהרן מזרע  מום  בו אשר  איש  "כל  הקצוות : ובשני הקדשים ",
יאכל "104להקריב " הקדשים  ומן הקדשים  מקדשי אלקיו "לחם  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,105.

ביה  אתקטרנא  קטירא  ד "בחד  באופן היתה  ימיו כל  שעבודתו - יוחאי בן שמעון לרבי והשייכות 
אתדבקת " ביה  להיטא , ביה  אחידא , ביה  כו' ֿ הוא  ֿ בריך  "לחם 106בקודשא  - הקרבנות  ענין תוכן שזהו ,

ד " ובאופן ").("ביה 104ה 'אלקיו",

לגבי  עילוי בו שיש  'חמישי', תענית  [ובפרט  התעניות  בימי רצון" ה "עת  את  לנצל  יש  - לזה  ובהמשך 
פעם  עוד  ולזרז לעורר  ו)] סעיף  (כנ"ל  טוב " בו) (שנאמר  "יום  להיותו ו'בתרא ') ('קמא ' 'שני' תענית 

ההתעור  על  נוסף  בעומר , ל "ג  פעולות  בעניני טובות  החלטות  קבלת  ֿ קודש אודות  השבת  ביום  107רות 

בשבת  ציבור  צרכי על  רצון"108(מפקחין ה "עת  מצד  מיוחדת  ֿ כח  נתינת  גם  בה  שהיתה  ביום 109)
"סעודתא  ֿ קודש , שבת  ממוצאי ֿ כח  נתינת  גם  כולל  ֿ קודש , משיחא "110השבת  מלכא  .111דדוד 

חסידות  במאמרי ֿ פה , שבעל  בתורה  המבואר  על  (מיוסד  זה  בכל  שהדיבור  חזקה , והתקוה 
ועוד  פעמים , משלוש  יותר  זה  על  שמדברים  ובפרט  פעולתו, יפעל  נשיאינו) רבותינו של  ֿ קודש  ושיחות 
שנהגתי  טובה  ("הנהגה  פעמים  משלוש  יותר  ֿ זה  שלפני בשנים  אלו בפעולות  עסקו שכבר  העיקר , והוא 

פעמים " בשנים 112שלשה  בעומר  לל "ג  בהכנות  "שטורעם " עשו לא  ומשונה  שונה  שמסיבה  אלו ואפילו .(
עכשיו וצריכים  ֿ זה , ובפרט שלפני אלו, ענינים  בכל  שיצליחו וההבטחה  ֿ כח  הנתינת  להם  יש  -

"צחצוח  גם  כולל  העבודה , עניני כל  את  סיימו שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מדברי המובן ֿ פי על 
- ב ) סעיף  (כנ"ל  לגאולה " ד "לאלתר  הזמן הגיע  שכבר  מכיון כולכם ", הכן "עמדו ועכשיו הכפתורים ",

אלא  המוכן, מן רק  ולא  המוכן, מן הכל  שיש  בוודאי הדי   בנוגע ֿ דידן) (בנידון כולל  ,
עצמו. בעומר  לל "ג  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בעומר , לל "ג  להכנות 

: לפועל ובנוגע 

שמחתו  יום  בעומר , של "ג  להשתדל  כל 113יש  של  שמחתנו" "יום  יהיה  יוחאי, בן שמעון רבי של 
חגיגות  עריכת  ֿ ידי על  – ישראל ) בארץ  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  לארץ , (בחוץ  שהם  מקום  בכל  ֿ ישראל  בני

והטף . כמובן) הצניעות , בתכלית  (בנפרד , והנשים  האנשים  ישתתפו שבהם  כו', ותהלוכות 

ל  בנוגע  היא ובמיוחד  (תורה  ישראל  כמנהג  בלימוד 114- ממעטים  בעומר  שבל "ג  ֿ דורות , מדורי (
רבן  בית  של  (לכאורה ),115תינוקות  הרשות  בעניני הילדים  עם  לשמוח  ויוצאים  היום , שליש  או היום  חצי ,

בתור  בתמימותם  זאת  עושים  כו'), כדבעי (שנתחנכו רבן בית  של  תינוקות  אודות  שמדובר  שמכיון אלא ,
ובתור  בעומר , ל "ג  (לאחרי התורה  ללימוד  בתשוקתם  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ועד  היא ", תורה  ישראל  "מנהג 

" - יוחאי בן שמעון רבי של  שענינו בידעם  לפניו), גם  - הכנה  "116. ָ

'שנת  להיותה  - ֿ זה  שלפני השנים  לגבי זו בשנה  להוסיף  יש  אלו ענינים  ושנת 117ובכל  ,
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כא.104) כא, אמור
כב.105) שם,
א.106) רצב, א. רפח , זח "ג 
סי "א.107) אחו"ק ש"פ שיחת
שו"ע 108) ה"ה. פכ "ד  שבת הל ' רמב"ם א. קג , שבת ראה

סי "ב. סש"ו או"ח  אדה"ז
(מזוה"ק).109) תרנ"ד  תפלתי  ואני  רד "ה וראה יד . סט , תהלים

ועוד .
מרשקוב)110) (לר"ש האריז"ל  סידור
הזקן 111) רבינו בשם מפאריטש הלל  ר' של  מהפתגם להעיר

(פלח  כלל " הבית נחרב לא רשב"י , כמו הגבוהות נשמות "שלפני 
לגאולה  הרשב"י  של  שייכותו מובנת שמזה ז), ע' שמות הרמון
הי ' שלא כמו מצב בעולם לפעול  שענינו משיחא, מלכא דוד  ע"י 
הפיכתם  - ואדרבה החורבן, דעניני  הרושם ביטול  ע"י  כלל , חורבן

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון
ס"ב.112) לעיל  וראה דער"ה. נדרים" התרת "סדר נוסח 
שער 113) פע"ח  יב. דרוש ספה"ע ענין הכוונות שער ראה

מ "ו. פ"ו וסיון אייר מס' מ "ח  פ"ז. ספה"ע
לקו"ש 114) וראה סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .2 הערה 56 ע' חכ "ב
שבת 115) במסכת  כדאיתא ביותר, גדולה לימודם שמעלת אף

רבן". בית של  תינוקות אלו במשיחי , תגעו "אל  ב) (קיט ,
א.116) יא, שבת
על 117) אשר השמיטה, שנת לאחרי  היותה מעלת - גם כולל 

כ . קג , (תהלים גו'" דברו עושי  כח  "גיבורי  נאמר שמיטה שומרי 
בדרושי גם הענין כמבואר ויקרא), ר"פ ותנחומא ויק"ר וראה

ובכ "מ ). ואילך . ד  יג , במדבר לקו"ת (ראה חסידות



כ       

,יוחאי בן שמעון רבי של  שמחתו ביום  שמחה  עניני בכל  עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  שלכן , 
והטף " והנשים  האנשים  העם , את  ד "הקהל  .118ובאופן

: יותר ובפרטיות 

" בעומר  בל "ג  תתקיים  ומקום  מקום  שבכל  ישתדלו האחרונות , בשנים  ".כנהוג 

חסידות  בדרושי המבואר  ֿ פי על  – הענין הנשמה 119ותוכן ירידת  שתכלית  דתורה ) נגלה  על  גם  (מיוסד 
"מהלכים " הליכה , לבחינת  "עומדים ", עמידה , מבחינת  לבוא  - היא  ביטוי 120למטה  לידי בא  זה  וענין .

(כל  יחדיו כולם  והולכים  מתאספים  רצון") (ב "עת  לזמן שמזמן - כפשוטה  בתהלוכה  גם  השאר ) (בין
הציבור " מן תפרוש  "אל  כולו, הארץ ,121הציבור  עמי לעיני גם  ֿ כל , לעין גלוי באופן ולהראות  להדגיש  ,(

של שיהודים  ובאופן קונם , רצון חיל "לקיים  אל  מחיל  "ילכו לדרגה , .122מדרגה 

תורה  לקיים  שיכולים  בה ) וכיוצא  זו (כמדינה  הרווחה  במדינת  - ה ' בחסדי - נמצאים  כאשר  ובפרט 
שצריכים  בוודאי הרי - המדינה  ממלכות  וסיוע  עזר  מקבלים  ואדרבה , כו', והפחדות  רדיפות  ללא  ומצוות 

השלימות . בתכלית  זה  מצב  לנצל 

במשך  אשר  אשתו, עם  יחד  יהודי, עומד  הנה  ולומר : באצבע  להראות  כשיכולים  - יתירה  ובהדגשה 
וכו', וכו' ורדיפות  הפחדות  ֿ ידי על  ומצוות , בתורה  לעסוק  ליהודים  הניחה  שלא  במדינה  היו שנים  יובל 
("מראה  לראותם  זוכים  ועכשיו יהדות , בעניני חיל  אל  מחיל  לילך  מהם  מנע  לא  דבר  שום  ֿ כן, ֿ על ֿפי ואף 
אל  יתן ש "החי בוודאי  הרי - ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בבית  אלו, אמות  בארבע  כאן, זה ") ואומר  באצבעו
שהקב "ה  לאחרי זו, במדינה  להנהגתנו בנוגע  חיה " "דוגמא  שתהיה  ההיא  במדינה  מהנהגתם  ללמוד  לבו"
ומסייעת  שעוזרת  ממשלה  של  ומצב  למעמד  והביאנו כו', הרודפת  ממשלה  של  ומצב  ממעמד  אותנו גאל 

יהדות . עניני בכל 

לערוך  כדי הרווחה , במדינת  שנמצאים  העובדה  את  לנצל  יש  - לעניננו ובנוגע   שבהם
ומצוותיה . תורה  יהדות , בעניני ישראל  בני של  הליכתם  תוכן יתבטא 

 בן שמעון רבי אודות  להם  ויספרו (והמבוגרים ) הילדים  עם  ידברו התהלוכות  שבמהלך  ופשוט ,
ומצוותיה . תורה  יהדות , עניני בכל  להוסיף  ויעוררום  וכו', וכו' יוחאי

ומהן: יוחאי, בן שמעון רבי של  מהנהגותיו ללמוד  - ובמיוחד 

ד " באופן התורה  לימוד  א )  רק שייכת  ממש , כפשוטה  אומנתו" ד "תורתו שהנהגה  אף  - "
ערוך ' ב 'שולחן גם  (כמובא  וחבריו" יוחאי בן שמעון גם 123ל "רבי שייך  זה  ודוגמת  מעין ֿ מקום  מכל  ,(

ש  מישראל , ואחד  אחד  כל  ד "תורתו אצל  ומצב  במעמד  להיות  וצריך  יכול  התורה , ללימוד 
ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  על  כו', הפרנסה  מדאגות  ודעתו לבו שמפנה  כו'124אומנתו", תורה  ניתנה  "לא 

המן" לאוכלי השמים 125אלא  מן לחם  המוכן, מן צרכיהם  כל  שקיבלו דמכיון של 126, מבארה  מים  ,
בכסותם 127מרים  שפים  שהיו הכבוד  וענני הנפש 128, מנוחת  מתוך  התורה  ללימוד  פנויה  דעתם  היתה  לכן ,
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יב.118) לא, וילך 
ב.119) כ , שה"ש לקו"ת ואילך ). סע"א (ל , וישב ס"פ תו"א

ובכ "מ .
ז.120) ג , זכרי '
מ "ה.121) פ"ד  אבות
ח .122) פד , תהלים
קו.123) סו"ס או"ח  אדה"ז
ד .124) טז, שם בשלח . ר"פ מכילתא
בלימוד 125) עסקו שלא כאלו גם היו המן" "אוכלי  שבין אף

כמסופר  כו', ואדרבה אומנתו"), ("תורתו היום כל  במשך  התורה
גו'" פעמים עשר זה אותי  "וינסו בתושב"כ , הכתובים בפשטות
וכל  "מן" לקבל  המשיכו זה, עם וביחד  וכיו"ב. כב), יד , (שלח 
במעמד  היו לימודם זמן במשך  ובמילא למחרתו, גם צרכיהם

(כבפנים). אומנתו" ד "תורתו ומצב
ד .126) טו, בשלח 
א.127) ט , תענית
ד .128) ח , עקב פירש"י 



כי        
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נעשית  מזה  כתוצאה  אשר  כו'", אחידא  ביה  אתקטרנא , קטירא  ד "בחד  באופן העבודה  כללות  ב )
יהיו מעשיך  ד "כל  באופן רק  (לא  הרשות  בעניני גם  זמן 129שמים "העבודה  לאחרי בהם  שמשתמש  ,

ד "בכל  באופן מזה ) יתירה  אלא  ה ', דעהו"130לעבודת  בעניני 131דרכיך  שלך , (דרכים  שב "דרכיך " היינו, ,
" נעשה  גופא  ה 'הרשות ) (ידיעת  "132.(

והשייכות  הקשר  פרטי ענין בכל  - בקלות  ואפילו גדולה , יגיעה  ללא  גם  - למצוא  ניתן ובוודאי
הבריאה  מציאות  כל  התהוות  חידוש  - והכללי העיקרי הענין על  נוסף  אחידא "), ("ביה  מאין 133ד "דעהו"

המוחלט  ֿ טוב 134ואפס  ֿ שם  הבעל  (כתורת  ורגע  רגע  יום 135בכל  בכל  בטובו "המחדש  ,( רגע (בכל 
בראשית " מעשה  מתהווית 136ורגע ) ממש  זה  שברגע  כשמתבונן מזה , גדול  אחידא " "ביה  לך  אין אשר  ,

ֿ ושלום  חס  לו שקדמה  וסיבה  עילה  לו שאין יתברך , ועצמותו ממהותו כולה  הבריאה  "אמיתת 137מציאות  ,
המצאו"!

טף  ואפילו והנשים , האנשים  מישראל , ואחת  אחד  לכל  להסביר  וצריכים  יכולים  - זו עד 138ונקודה  ,
על  לנער  "חנוך  קטנות , דרכי  היותם  עם  אשר  דעהו ", דרכיך  "בכל  ענין יהיה  אצלו שגם  שבקטנים , לקטן

דרכו" הייתיו"139פי ד "ידעתיו לשלימות  עד  באמיתיות , "דעהו" ענין ֿ ידם  ועל  בהם  נעשה  ֿ מקום  מכל  ,140.

כידוע  יותר , הדבר  מתקבל  הקטנים  אצל  ואדרבה , התינוק "141- זה  לדעת  מתפלל  "אני שאינו 142בענין ,
רבינו  לשון ֿ דרך  על  יתברך , ועצמותו מהותו ֿ אם  כי וכו', השתלשלות  סדר  ספירות , עניני אודות  יודע 

דביקותו  בעת  בארץ "143הזקן חפצתי לא  ועמך  בשמים  לי "מי :144- אליין" דיך  ווי מערניט  וויל  "איך  ,

בשכל  דבר  כל  להבין ההשתדלות  מצד  אשר  לגדולים , גם  להסביר  וצריכים  שיכולים  - לאידך  וכן
ונבון" חכם  "עם  ומתלמידיו 145(להיותם  מחביריו, מרבו, שקיבל  וסברות  שלו, סברות  סברות , ובריבוי ,(

מכולם  וכו'.146יותר  יעלים  לא  שהשכל  יתירה  השתדלות  להיות  צריכה  ,

המ  ובסגנון באותיות  הדברים  בהסברת  להוסיף  גם  להשתדל  - נפשית  מהמסביר ובבקשה  החל  תאים ,
השומע  ללב  נכנסים  שאז הלב , מן יוצאים  הדברים  יהיו וממילא  אצלו, שיונח  שאומר 147עצמו, לכך  נוסף  ,

אומרם  בשם  הדברים  הבנתו,148את  ולפי עיניו כראות  הענין, בקיום  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  משער  אם  -
העיקר  שהוא  במעשה  הפעולה  הצלחת  .149לתועלת 

ז"ל  חכמינו והוראת  כציווי לעצמו, בנוגע  אלו בענינים  הפעולה  הקדמת  לאחרי - זה  "קשוט 150וכל 
ֿ דרך  (על  המוכרחת  העבודה  רק  לא  היינו, קישוט , מלשון "קשוט " הפירוש  גם  כולל  (תחילה ), עצמך "

ללבוש " ובגד  לאכול  קישוטי 151"לחם  כ "ד  של  השלימות  לתכלית  ועד  קישוטין, של  באופן גם  אלא  ,(
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מי "ב.129) פ"ב אבות
אייר,130) ט "ו משיחות קונטרס בארוכה וראה ו. ג , משלי 

אמור. וש"פ בעומר, ל "ג 
הכבד ,131) אל  הקל  מן הוא הרגיל  שהסדר שאף להעיר,

ד " באופן העבודה צ"ל  שתחילה אח "כ היינו, ורק שמים",
דרכיך  "בכל  לדרגת להגיע יש יכול  העבודה בדרכי  הרי , - "

להיות  יכול  מהם אחד  ובכל  וארוכה, קצרה או וקצרה ארוכה דרך 
וכו'. ברוחניות האריכות ותכלית בגשמיות הקיצור תכלית

והתחברות,132) התקשרות "לשון - ד "דעת" לשלימות ועד 
וח  אמיץ בקשר דעתו בחוזק שמקשר מחשבתו ויתקע מאוד  זק

ספ"ג ). (תניא כו'"
(133- הולדתו יום - האדם מציאות לכללות בנוגע ועד "ז

היא מציאותו שכל  ההתבוננות וע"י  (דרכיך ). שלו הולדת
הקב"ה. ידיעת "דעהו", נעשה בי "), שנתת ("נשמה

משמים 134) הנמצאים  "כל  - ספרו  בתחילת הרמב"ם ובלשון
המצאו". מאמיתת אלא נמצאו לא שביניהם, ומה וארץ

בתחילתו.135) שעהיוה"א

יוצר.136) ברכת נוסח 
ואילך ).137) סע"א (קל , ס"כ  אגה"ק
סי "ג .138) כנ"ל  הקהל ', ב'שנת ובפרט 
ו.139) כב, משלי 
ועוד .140) ואילך . 26 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
פ"ח .141) התפילה מצות שורש להצ"צ סהמ "צ
סקנ"ז.142) הריב"ש שו"ת
פ"מ .143) שם סהמ "צ
כה.144) עג , תהלים
ו.145) ד , ואתחנן
ספ"ה.146) ת"ת הל ' רמב"ם וש"נ. א. ז, תענית
א.147) סט , בשל "ה הובא שי "ג . לר"ת הישר ס'
מ "ו.148) פ"ו אבות
מי "ז.149) פ"א שם
וש"נ.150) סע"ב. קז, ב"מ 
כ .151) כח , ויצא - הכתוב ל '



כב       

הקב "ה ,152כלה  זה  לבעלה  ֿ ישראל , כנסת  זו הכלה , נישואי את  יותר  ומזרזים  ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  ,
העתידה  ממש .153בגאולה  בפועל  לבוא  הקרובה  ,



 והן בה "ב , לתענית  בנוגע  הן - לעיל  האמורים  הענינים  כל  את  לבו" אל  יתן ש "החי ֿ רצון ויהי
נותן" הוא  יפה  בעין הנותן "כל  ד "יתן", ובאופן - בעומר  לל "ג  להכנות  ואור .154בנוגע  ומוסיף  הולך  ,

למעשה  מצרפה  הקב "ה  טובה  ומחשבה  הנ"ל , בכל  טובות  החלטות  קבלת  - לראש  גם 155ולכל  כולל  ,
ההחלטות  לקיום  הדרושים  האמצעים  את  לו מזמין בעומר ,156שהקב "ה  בל "ג  הפעולה  להצלחת  בנוגע  הן ,

ששון  וימי טובים  לימים  והפיכתם  הצומות  לביטול  עד  בה "ב , בתענית  העבודה  הצלחת  – ֿ זה  לפני ועוד 
אהבו" והשלום  ש "האמת  ֿ זה  ֿ ידי על  ג ), סעיף  (כנ"ל  את 157ושמחה  המבטלת  ישראל , באהבת  הוספה  ,

הגלות  נגאלין"158סיבת  הן ו"מיד  המסובב , בטל  – ממילא  ובדרך  ,159.

עפר " שוכני ורננו "הקיצו עמו, יחד  יוחאי בן שמעון רבי של  שמחתו יום  חוגגים  - [כדאיתא 160ואז
גלותא "161בזוהר  מן ביה  ש "יפקון יוחאי), בן שמעון (דרבי דילך " "חיבורא  לתחיה 162- קמים  שצדיקים  -

הציון  על  ֿ המקדש 163מיד ], ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  נעתקין ומשם  השמחה 164שלו, גם  תהיה  שאז ,
ראשם " על  עולם  "שמחת  הגאולה , שמחת  - ושלימה  ברכת 165אמיתית  עליה  שמברכים  שמחה  ,

ממש  בשר  לעיני ונגלה  הנראה  דבר  על  להיותה  משיח 166"שהחיינו", ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  ,
טפחים . מעשרה  למטה  ממש , בפועל  צדקנו

 לתת ֿ מצוה  שליחות  והטף , והנשים  האנשים  ואחת , אחד  לכל  לתת  הצדקה , בענין נסיים  - וכרגיל 
המתאים . בזמן בפועל  קיומה  ֿ כך  ואחר  ומיד , תיכף  טובה  מהחלטה  החל  לצדקה ,

הצדקה : לנתינת  בנוגע  טו) סעיף  (כנ"ל  דעהו" דרכיך  "בכל  ענין את  ולהדגיש  להוסיף  ויש 

"דרכי  האדם , ופעולת  מעשה  הוא  הצדקה  מעשה  הרי - גיסא  "מחד  ,""העני נפש  את  ,167החיית 
ערוך ' ב 'שולחן (כמובא  ומיד  תיכף  הצדקה  בנתינת  להשתדל  צריך  זו),168שלכן גם  איש  בנחום  העובדא 

המוסר  בדרך  - הטעמים  אחד  הנתינה 169וזהו את  לעכב  שלא  כדי הצדקה , מצות  על  מברכים  שאין -
היינו, תחילה ...), במקוה  לטבול  ירצה  כו' יחודים  לייחד  שכדי (ובפרט  הברכה  כוונת  בשביל  בפועל 

המצוה . בברכת  המודגש  הקב "ה  ציווי על  ֿ כך ) (כל  ולא  האדם , פעולת  על  היא  ההדגשה  שעיקר 

שלו  הפעולה  ואילו לכל ", ומפרנס  ה "זן הוא  שהקב "ה  פשוטה  באמונה  ומאמין יודע  - גיסא  ולאידך 
"מחיה  של  שליח  בתור  העני, נפש  את  להחיות  בשליחות  שזיכהו הקב "ה , של  בשליחותו אלא  אינה 

ד "170חיים " הענין מודגש  שבזה  -."

הממון  ֿ ידי על  שנעשית  הצדקה  מפעולת  - שבינתיים  האדם  פעולות  לשאר  בנוגע  גם  מובן [ומזה 
רגליו" על  שמעמידו אדם  של  ממונו זה  ברגליהם , אשר  ("היקום  האדם  רגלי ותחת  ועד 171שלמטה  ,(
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ועוד .152) טז. לא, תשא בחיי  ראה
ספט "ו.153) שמו"ר
וש"נ.154) רע"א. נג , ב"ב ראה
ועוד .155) א. מ , קידושין
(156.87 ע' תש"ב סה"מ 
בסופן.157) תעניות הל ' רמב"ם וראה יט . ח , זכרי '
ב.158) ט , יומא
ה"ה.159) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
יט .160) כו, ישעי '
א.161) קט , ח "א
רסכ "ו.162) באגה"ק הובא ברע"מ . - ב קכד , זח "ג 
(163- רשב"י  של  ענינו שזהו סימן, מלשון ש"ציון" להעיר

דא "אנא הוי ', האדון פני  "מאן א), רכה, (זח "א בעלמא"

א). לח , (זח "ב רשב"י "
הי "ב.164) פי "ד  סנהדרין הל ' הרמב"ם לשון ע"ד 
יא.165) נא, יו"ד . לה, ישעי '
התפילה 166) שבעבודת הגאולה כמו ברוחניות, גאולה רק לא

ס"ד ). אגה"ק (ראה
טו.167) משפטים תנחומא ראה
רמז.168) ר"ס יו"ד 
הרשב"א 169) בתשובות כמבואר – נגלה ע"פ הטעם על  נוסף

חסידות  ע"פ הטעם וכן ובכ "מ . סרפ"ג ). ח "ג  סרנ"ד . סי "ח . (ח "א
(ראה  כו' ברכה ע"י  להמשיכם שאא"פ כ "כ  נעלים ענינים שיש -

ב). נב, שמות תו"א
(170.44 ע' תש"י  סה"מ  וראה א. עא, יומא
וש"נ.171) א. קיט , פסחים



כג        

היחידה , בחינת  הנשמה , לפנימיות  עד  המקיף ), (בחינת  הראש  ֿ גבי שעל  הכתר  גם  כולל  הראש , לפעולת 
ממש  אלקה  ממש ", ממעל  אלקה  ],172"חלק 

ש  צדקה  "גדולה  - הגאולה "והעיקר  עין"173את  כהרף  המקום  עיכבן ש "לא  באופן "ארו 174, ,
שמיא " ענני ממש .175עם  ומיד  תיכף  ,

ֿ בחוקותי: בהר  בפרשת  - בעומר  ל "ג  שלאחרי שבת  במנחת  שקוראין הענין יקויים  ומיד  ותיכף 

הארץ " אל  תבואו "כי - בהר  בפרשת  הקריאה  גו'176התחלת  ובזקנינו "בנערינו  ֿ ישראל , בני שכל  ,
ובבנותינו" השנה 177בבנינו מרשית  בה , אלקיך  ה ' עיני תמיד  גו' אשר  "ארץ  הקדושה , לארצנו באים  ,
שנה " אחרית  ,178ועד 

וגו'" תלכו "בחוקותי - מחוברין) (שהן בחוקותי בפרשת  שלה  (שלימות 179והמשך  ישראל  בני שכל  ,
"ונתתי  ההבטחה  לקיום  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  התורה ), (שלימות  ומצוות  התורה  עניני כל  מקיימים  העם )

בארץ  אדרבה 180שלום  אלא  אחד , שעל  אפילו ֿ ושלום  חס  מחזירים  שלא  בלבד  זו שלא  הארץ , שלימות  ,
גבולך " את  ה ' "ירחיב  שלום  ודרכי נועם  שבדרכי אומות 181- עשר  ארץ  שלימות 182, ֿ ידי על  (ובפרט 

הנפש  כחות  עשר  בכל  ).183העבודה 

כפשוטה  שמיטה  מצות  לקיים  יוכלו לה '"184ואז שבת  הארץ  ושבתה  גו' הארץ  אל  תבואו "כי -176,
לכם " תהיה  קודש  היא  "יובל  - יובל  מצות  עליה "185וכן יושביה  ש "כל  התנאי עם  קשור  שקיומה  ,186.

האמיתית  בגאולה  טפחים , מעשרה  למטה  ממש , בימינו במהרה  יקויים  זה  שכל  - העיקר  והוא  ועוד 
ֿ ידי  על  – חדשה " ל "תורה  עד  תורה  דברי ושמיעת  להתוועדות  זוכים  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה 

חדשה  "תורה  - מזה  ויתירה  משיחא , שמחה 187תצא "מלכא  ומתוך  ממש , ובעצמו בכבודו מהקב "ה  ,
ממש . ממש  ומיד  תיכף  לבב , וטוב 
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ובכ "מ .172) מנ"א. כ "ג  יום" "היום ראה
ב).173) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
מא.174) יב, בא ופירש"י  מכילתא
א.175) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 
ב.176) כה,
ט .177) יו"ד , בא
יב.178) יא, עקב
ג .179) כו,
ו.180) שם,
ח .181) יט , שופטים

עה"פ.182) פירש"י 
(שנקרא 183) זקנו אודות אדמו"ר מו"ח  כ "ק מסיפור להעיר

נפשו  כחות עשר דכל  הציבור - בציבור תפילה בענין שמו) על 
ואילך ). מה ס"ע ח "ב ("התמים"

"כל 184) - בתורה הלימוד  ע"י  ברוחניות קיומה על  נוסף
בסופה). (מנחות כו'" כאילו כו' העוסק

יב.185) כה, בהר
ה"ח .186) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
ג .187) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '

אגרות קודש•

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב בהנוגע להמשך לימודו.

וענין  יחד,  גם  והחסידות  הנגלה  תורת  לומדים  בה  בישיבה,  ללמוד  שעליו  פשוט  וגם  ומובן 

יחד מובן, כי בלימוד הנגלה צ"ל ניכר שלומד אברך חסידותי, ובלימוד החסידות צ"ל ניכר שלומד זה 

שחלק לו בלימוד הנגלה כדבעי. וכמובן מהמבואר באיזהו מקומות ומהם בלקו"ת בענין אשרי מי שבא 

לכאן ותלמודו בידו, שבשנים דיוק בדבר צ"ל תלמוד )כפשוטו - נגלה( ובידו דוקא שלא נשאר למטה 

בעולם הזה )תניא ריש פרק מ"ם( וק"ל.

בברכה לבשו"ט.



כד

        
    

מוגה  בלתי

 דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  פתגם  ידוע  - שני' 'פסח  של  ענינו מלמדנו 1אודות  שני' ש 'פסח 
ואפילו  רחוקה , בדרך  שהיה  מי טמא , שהיה  מי אפילו לתקן, תמיד  יכולים  אלא  אבוד , לא  פעם  ש "אף 

לתקן". יכולים  ֿ מקום  מכל  ברצונו, שנעשה  "לכם ",

ולא  לתיקון, זקוקים  שהיו אנשים  אותם  ֿ ידי על  נתחדש  שני' 'פסח  ציווי שכללות  - בזה  נוסף  וחידוש 
משה  ֿ ידי על  להאמר  זו פרשה  היתה  "ראויה  - ישראל  לכל  ציווי נתחדש  ובזכותם  ֿ ידם  שעל  אלא  עוד 

ידיהן" על  שתאמר  אלו שזכו אלא  כולה , התורה  כל  .2כשאר 

גו'" ה ' קרבן את  הקריב  לבלתי נגרע  "למה  טענו מישראל  שאחדים  ֿ זה  ֿ ידי על  זו 3כלומר , לא  הרי ,
מצות  על  גו' השני ("בחודש  פסח  קרבן ולהקריב  החסרון את  למלא  האפשרות  להם  שניתנה  שפעלו בלבד 

גו'" הפסח  חוקת  ככל  גו' יאכלוהו פרשה 4ומרורים  נתחדשה  (ובזכותם ) ֿ ידם  שעל  – מזה  יתירה  אלא  ,(
הדורות . כל  סוף  עד  ֿ ישראל  בני לכל  בתורה 

: יותר ובפרטיות 

כפשוטו, (הן שני' 'פסח  של  לתיקון שזקוקים  לאלו בנוגע  רק  לא  - הוא  שני' 'פסח  פרשת  של  החידוש 
לכל  גם  אלא  הדורות , כל  במשך  כו') החסרון תיקון אודות  ולימוד  להוראה  בנוגע  והן פסח , לקרבן בנוגע 
אותה  שלומדים  בתורה  פרשה  נוספה  אצלם  גם  שהרי הכהן, ואהרן רבינו משה  גם  כולל  ֿ ישראל , בני שאר 
לימוד  בתור  כולה , השנה  כל  במשך  גם  אלא ) בפועל , לקיימה  כשצריכים  שני', 'פסח  זמן בבוא  רק  (לא 
בחר  "אשר  התורה : ברכת  כנוסח  הקב "ה , של  וחכמתו רצונו - ומקום  מזמן למעלה  שהיא  בתורה  ענין

תורתו". את  לנו ונתן העמים  מכל  בנו

ל  בנוגע  רק  (לא  הוא  שני' 'פסח  בפרשת  שהחידוש  - מזה  ב ויתירה  גם ) אלא  עצמה התורה ,
לעולם " ש "קדמה  עצמה 5כפי בתורה  חלק  נעשה  זה  הרי מסויים , בזמן נתחדשה  זו שפרשה  אף  כלומר , ,

ֿ עדן  בגן הראשון אדם  שלמדה  כפי התורה  בדרגת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  לעולם ", ש "קדמה  ועד 6כפי ,
הדורות . כל  סוף  עד  מישראל  ואחד  אחד  כל  ֿ ידי על  הזה  בעולם  שנלמדת  התורה  לדרגת 

שני' 'פסח  ציווי קיום  גם  ישנו שאז שני', 'פסח  המיוחד  הזמן בבוא  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וכל 
  כמה ישנם  הרי שני', 'פסח  הקרבת  ענין שייך  שלא  שאף  לארץ ; ובחוץ  הגלות  בזמן גם  כולל  ,

שני' ב 'פסח  מיוחדים  כמה 7מנהגים  של  להתוועדותם  הזדמנות  עוד  שנוספה  נפלא  הכי הענין גם  כולל  ,
ישראל . ואחדות  ישראל  אהבת  מתוך  וטף , נשים  אנשים  מישראל , וכמה 

 ידי ֿ על  ֿ דלתתא  אתערותא  של  באופן שנתחדשו מצוות  עוד  עם  משותפת  לנקודה  באים  ומכאן
מישראל : אחדים 

ֿ ידי על  נתחדש  - שני' ל 'פסח  בנוגע  מצינו ֿ זה  ֿ דרך  ועל  . היתה "ראויה  נחלות , פרשת  –
ֿ ידן" על  ונכתבה  צלפחד  בנות  שזכו אלא  משה , ֿ ידי על  להכתב  זו יגרע 8פרשה  "למה  שטענו ֿ ידי על  ,

גו'" אחוזה  לנו תנה  גו' אבינו .9שם 

לבו" אל  יתן "החי - מישראל  ואחד  אחד  לכל  נפלאה  הוראה  מהווה  זה  כחו 10וענין גדול  כמה  עד  -
שאפילו מישראל , ואחד  אחד  כל  שהיה של  מי אפילו שיהיה , מי יהיה  נשים , או אנשים  מישראל ,
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(1. 115 ע' תש"א סה"ש שני . פסח  אייר, י "ד  יום" "היום
ז.2) ט , בהעלותך  פירש"י 
שם.3) בהעלותך ,
ֿ יב.4) יא שם,
ועוד .5) ב. פ"ח , ד . פ"א, ב"ר א. נד , פסחים
רפ"ח .6) דר"א פרקי  ראה

פ"ז.7) תשד "מ ) (ירושלים לשבועות" פסח  "בין ספר ראה
וש"נ.
ה.8) כז, פינחס פירש"י 
ד .9) שם, פינחס

ב.10) ז, קהלת



כה      

עבור  ומצוות  תורה  בעניני הוספה  לפעול  וביכולתם  בכוחם  כו', רחוקה  בדרך  או טמא  
בזה ), וכיוצא  ישראל , בארץ  נחלה  ֿ ידי על  או קרבן, ֿ ידי על  – להקב "ה  להתקרב  שרצונם  (כשתובעים 

נחלות . ופרשת  שני' 'פסח  פרשת  ישראל  כל  אצל  נוספו נשים , או אנשים  מספר  ֿ ידי שעל  כאמור ,

 ב 'פסח יתירה  בהדגשה  היא  ישראל ) כלל  על  מישראל  אחדים  של  (פעולתם  זו שהוראה  להוסיף , ויש 
זו: בשנה  שני'

והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  – זו בשנה  המיוחד  הענין מצד  היינו,11א ) ,
והנשים  האנשים  ישראל , כל  על  שפועלת  באופן להיות  צריכה  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  שפעולתו

ומצוותיה . תורה  יהדות , עניני בכל  אצלם  שיתווסף  והטף ,

ואמרת " גו' "אמור  - אמור  פרשת  של  ראשון ביום  שני' 'פסח  של  הקביעות  מצד  "להזהיר 12ב ) ,
הקטנים " על  בשנים ,13גדולים  כפשוטו, (קטנים  הקטנים  על  גם  ולפעול  להזהיר  צריכים  שהגדולים  היינו, ,

אצל  גם  ניתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הקטנים , ֿ ידי על  גדולים  להזהיר  לאידך , וכן התורה ), בידיעת  קטנים  וגם 
ואור  זוהר  מלשון "להזהיר " - הפנימי הפירוש  גם  כולל  הזהירות , ענין  .14הגדולים 

 בפעולות יותר  עוד  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ממש , בפועל  הנ"ל  וההוראה  הלימוד  את  שינצלו ֿ רצון ויהי
שנת  - השנה  של  במנינה  כמודגש  לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  והטף ", והנשים  האנשים  העם , את  ד "הקהל 

וּתׂשמח . ּתׂשמח  ְְִַַַתשמח ,

ועבודתינו" "מעשינו ֿ ידי הגאולה 15ועל  את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  - האמורים  הענינים  בכל 
ישראל " בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  והשלימה , את 16האמיתית  שמלקט  בעצמו, הקב "ה  ֿ ידי על 

 "ובבנותינו בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו "קהל 17מישראל , - אחת  מציאות  מהם  ועושה  ,
הנה "18גדול " "ישובו - כזה  ובאופן השנה 18, מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני גו' אשר  "ארץ  הקדושה , לארצנו ,

שנה " אחרית  גבולך "19ועד  את  אלקיך  ה ' "ירחיב  בשלימותה , שהיא  כפי ,20.

"גדולה  - לצדקה  ֿ מצוה  שליחות  ואחת  אחד  לכל  לתת  הצדקה , בענין ומסיימים  כשמוסיפים  ובפרט 
הגאולה " את  (ומזרזת ) שמקרבת  .21צדקה 

עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  גדולה , הכי בזריזות  ממש , בימינו שבמהרה  - הולכים 22ובפשטות  ,
שמיא " ענני עם  "ארו - ומיד  ותיכף  צדקנו, משיח  פני הקודש 23לקבל  עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו -

מקרבן  החל  קרבנות , בו יקריבו ממש  ובקרוב  שני', ו'פסח  ראשון' 'פסח  הקריבו שבו ֿ המקדש , ולבית 
במעמדם . וישראל  בדוכנם  לוים  בעבודתם  כהנים  לבב , וטוב  שמחה  מתוך  יום , בכל  פעמיים  תמיד 

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו, משיח  ביאת  עין", כהרף  המקום  עיכבן ש "לא  - והעיקר 

•
      

מוגה  בלתי

 זה ֿ שלפני ימים  ל "ב  במשך  שאירע  ֿ רצוי הבלתי הענין נתבטל  שבו - בעומר  בל "ג  השמחה  אודות 
דעות  חילוקי מצינו רק 1- מתחיל  זה  ענין תחנון אם  אומרים  שאין (ועד  בלילה  כבר  שמתחיל  או ,2
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יב.11) לא, וילך 
אמור.12) ר"פ
סע"א.13) קיד , יבמות עה"פ. ופירש"י  תו"כ 
ובכ "מ .14) בתחילתו, הריב"ש צוואת ראה
רפל "ז.15) תניא ראה
יב.16) כז, ישעי '
ט .17) יו"ד , בא
ז.18) לא, ירמי '
יב.19) יא, עקב

ובפירש"י .20) ח  יט , שופטים
ב).21) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
מא.22) יב, בא ופירש"י  מכילתא
א.23) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 
פסח 1) "בין ספר וראה ס"ה. סתצ"ג  או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. ס"ח . פ"ח  לשבועות"
מעלת 2) מצד  - מאליו נפעל  תחנון אמירת שעילוי  מכיון

כמ "פ). (כמדובר זכאי " "יום היום,



כו     

בכמה  המנהג  פשט  כבר  אבל  נפש ), לכל  השוה  בסידורו, הזקן רבינו שכתב  כמו שלפניו, במנחה  גם 
היא  בעומר  בל "ג  שהשמחה  - חב "ד  מנהג  הוא  וכן ומתרבה ), הולך  (ומספרם  בישראל  קדושות  קהילות 

ֿ לעת , המעת  מהתחלת  ֿ לעת , המעת  כל  במשך במשך  כו') לשעה  (משעה  ומוסיף  והולך  בעומר , ל "ג 
ֿ לעת . המעת  כל 

בסידור  הידוע  בדרוש  המבואר  ֿ פי על  – הענין והכרעת  בבירור  להוסיף  בעומר ,3ויש  ל "ג  עילוי גודל 
עד  הספירות  פרטי בירור  נשלם  שבו  ל וסוף  "תשלום  , נעשה זה  שענין ומכיון המדות ",

ומסיימים ב  יום ", ושלושים  שלשה  "היום  ומלכות  בשם  סופרים  שבסיומה  ערבית , בתפילת  בעומר , ל "ג 
כו' יתוקן היום , שספרתי העומר  ספירת  "בזכות  עולם ": של  ה "ריבונו בנוסח   זה ֿ ֿ ידי ועל  . .

ב  כבר  מתחילים  בעומר  ל "ג  עניני שכל  מובן הרי העולמות ", בכל  רב  שפע  בעומר .יושפע  ל "ג 

בלילה  גם  כולל  כולו, היום  במשך  ונוסף  הולך  - בעומר  ל "ג  בליל  ההתחלה  שלאחרי וכאמור ,
יום  את  ספרו שכבר  אף  יום שלאחריו, השפעת  הלילה ) חצות  לפני (ובפרט  עדיין ישנה  ֿ מקום  מכל  ,

ימי ה  שאר  בכל  בעומר  ל "ג  השפעת  נמשכת  ֿ ידו ועל  ביניהם ), הפסק  (ללא  אליו הסמוך  בעומר 
כולה ).4הספירה  השנה  כל  על  נמשכת  לפעולה  (ועד 

 יתן "והחי - לאחרונה ) (שמדגישים  הידוע  ובלשון האדם , בעבודת  בעומר  ל "ג  של  ענינו לבאר  ויש 
לבו" מישראל 5אל  ואחת  אחד  לכל  המובן ובאופן וטף 6, נשים  אנשים  והבנתו 7, שכלו לפי ואחד  אחד  כל  ,8.

בעומר : ל "ג  של  ענינו מרומז לבו" אל  יתן "והחי שבלשון - ובהקדמה 

ביום  חל  בעומר  "ל "ג  - בכל אייר  ושלימות  עילוי נוסף  ובו ."" - ֿ זה  שלפני ",הימים 
ש "ה  ֿ זה  ֿ ידי אל על  יתן באייר ) ֿ זה ).(ח "י שלפני הספירה  ימי (ל "ב  "

ליום  עד  וכו', ימים " "שלשה  לעומר ", ימים  שני "היום  - הוא  העומר  בספירת  הנוסח  יותר : ובפרטיות 
ה  יום  (רק ) לא  כלומר , יום ". ושלושים  "שנים  - בעומר ) ל "ג  (לפני אלא ל "ב  , 9 גם שישנם  ,
העומר  ספירת  שמצות  מכיון בשלימותם , עברו) (שכבר  הימים  ל "ב  ש "שבע 10כל  באופן שבתות 11היא 

תמימות ".,13תהיינה "12תמימות  שבתות  "שבע  של  אחת  מציאות 

ה " שלימות  כבר  ישנה  יום " ושלושים  "שנים  ספירת  שלאחרי "והחי ונמצא , ההוראה  באה  זה  ועל  ,"
שיום  - לבו" אל  ב "יתן חיות  מוסיף  ש "אייר  ובאופן ,""נותן הוא  יפה  בעין הנותן "כל  לבו", .14אל 

תהיינה ". תמימות  שבתות  ש "שבע  באופן להיות  שצריכה  כאמור , הספירה , ימי בכל  גם  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי ועל 

: האדם בעבודת  הענין וביאור 

עומר  את  הביאכם  מיום  גו' לכם  "וספרתם  - העומר  להקרבת  ובהמשך  לאחרי היא  העומר  ספירת 
השעורים  מן - גו'" מאכל 15התנופה  , הנפש וזיכוך  בירור  על  דקאי , הבהמה (בחינת 
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ואילך .3) א דש, בעומר הל "ג  שער - דא"ח  עם
ל "ג4) שלאחרי  לימים בנוגע המנהגים מחילוקי  גם להעיר

.(1 הערה לעיל  בהנסמן (ראה בעומר
ב.5) ז, קהלת
שנים 6) חמש ל "בן עדיין הגיעו שלא (וקטנות) קטנים גם כולל 

גם  הוא דרכו") פי  על  לנער ("חנוך  שלהם החינוך  שהרי  למקרא",
- ע"י - אגדות ותושבע"פ, תושב"כ  התורה,

- בה גנוזין  התורה סודות (שרוב ֿ יעקב עין שבספר חז"ל  מדרשי 
עקיבא, רבי  תלמידי  אודות חז"ל  סיפורי  ובנדו"ד , סכ "ג ), אגה"ק

" שפועלים וכו', רשב"י  אודות .הקטנים של  בחינוכם "
העם,7) את "הקהל  - הקהל ' 'שנת זו, בשנה יתירה ובהדגשה

התורה" דברי  כל  את לעשות ושמרו גו' והטף והנשים האנשים
חינוכם  ע"י  הגדולים אצל  שנוסף העילוי  גם כולל  יב). לא, (וילך 
(פירש"י למביאיהם" שכר ליתן באו, למה "הטף - הקטנים של 

סע"א). ג , מחגיגה - עה"פ
"אמור - השבוע לפרשת והשייכות מהקשר גם גו'ולהעיר

ובפירש"י ). אמור (ר"פ הקטנים" על  גדולים "להזהיר ואמרת",
הסברה8) צ"ל  לקטנים ההסברה שגם כמ "פ וכמדובר

תורתֿ שקר ע"פ מדבר הזהירות בגודל  הידוע  ע"פ ובפרט  ,
לקטנים. בדיבור כו'

ישראל )9) בקהילות (המקובל  הנוסח  תמוה שעפ"ז ולהעיר,
לחכם  ותן ימים. ל "ג  ולא הל "ג , יום מודגש שבו - בעומר" "ל "ג 

עוד . ויחכם
הוא 10) למעלה  זה "יחוד  - כולן  המצוות בכל  שגם לכך  נוסף

פכ "ה). (תניא ועד " לעולם נצחי 
טו.11) כג , אמור
שתחילת 12) השבוע, לימי  ביחס גם "תמימות" - זו ובשנה

(בכל  וסיומה בשבוע, הראשון ביום היא שבוע) (בכל  הספירה
בענין  יתירה שלימות נוספת שעי "ז ֿ קודש, השבת ביום שבוע)

סוס"ד . לקמן ראה - ה"תמימות"
ביום13) (בנוסח ולכן, כבר מדגישים ספה"ע של 

" ענין עולם") של  ה"רבונו   ."
וש"נ.14) רע"א. נג , ב"ב ראה
פי "ב 15) מעה"ק הל ' רמב"ם רפ"ב. סוטה טז. שם, פירש"י 

הי "א. פ"ז ומוספין תמידין הל ' ה"ב.



כז      

ספיר ' 'אבן מלשון ד "וספרתם ", באופן - והזיכוך  הבירור  לשלימות  עד  במשך 16שבאדם ), נעשה  זה  וענין .
נעשה  יום  שבכל  היינו, משבע , כלולה  אחת  שכל  כפי המדות  שבע  כנגד  ימים , מ "ט  שבתות ", "שבע 
(ביום  שבמלכות  מלכות  עד  העומר ) ספירת  של  הראשון (ביום  שבחסד  מחסד  פרטית , מדה  וזיכוך  בירור 

העומר ). ספירת  של  האחרון

בדיבור ) לאמרו נהגו שלא  (אף  העומר  בספירת  המדות  לבירור  בנוגע  נוסח  עוד  שמצינו להוסיף , [ויש 
שבחסד ' 'חסד  עד  שבמלכות ' מ 'מלכות  –17, .

החסידות  מפירוש  גם  בתוככם "18ולהעיר  "והתהלכתי הלשון הילוך ,19בדיוק  אופני שני על  דקאי -
עד  שבמלכות ' (מ 'מלכות  למעלה  ומלמטה  שבמלכות '), 'מלכות  עד  שבחסד ' (מ 'חסד  למטה  מלמעלה 

עמכם " דיברתי השמים  "מן - תורה  למצוות : תורה  שבין החילוק  - ובכללות  שבחסד '), המשכה 20'חסד  -
את  מקיימים  שבו הגשמי החפץ  (של  העלאה  – התפילה ) עבודת  (ובמיוחד  ומצוות  למטה , מלמעלה 

העולמות  בכל  השפעה  נמשכת  ֿ זה  ֿ ידי שעל  עד  העולמות , מכל  למעלה  למעלה , מלמטה  ].21המצוה )

'מלכות  עד  שבחסד ' (מ 'חסד  שבה  המדות  פרטי בכל  הבהמית  הנפש  בירור  שנשלם  ולאחרי
ה  גם  מוכנה  אזי - שבמלכות ')  תורה ֿ במתן הכתוב 22לגילוי ובלשון נרוצה ,23, אחריך  "משכני

הבהמית  והנפש  האלקית  הנפש  רבים , לשון נרוצה ", ש "אחריך  שלאחרי היינו, גו'", חדריו המלך  הביאני
ֿ תורה  במתן הגילוי נעשה  אזי חדריו"24יחד , המלך  ד "הביאני ענין שזהו ,25.

- המדות  עיקרי בירור  נשלם  בעומר  שבל "ג  ומכיון ,"לבו אל  יתן "החי בבחינת  זה  הרי -
המדות ) משכן (שבו ב "לב " פועל  המדות ") עיקר  וסוף  "תשלום  בעומר , ל "ג  אייר , (ח "י שה "חי" היינו,

שייפין" לכל  פליג  "לבא  - הגוף  אברי בכל  נמשך  (ומהלב * הראויה  בשלימות  לתכלית 26להיות  ועד  ,(
תהיינה ". תמימות  שבתות  "שבע  המדות , בבירור  השלימות 

 זה ֿ שלאחרי בספירה  לעילוי באים  יום ".27ומזה  ושלושים  "ארבעה  -

"ש  מספר  "ובהקדמה : בגימטריא  הוא  - ושלושים " הוא נים  - ושלושים " "שלשה  ומספר  ,"
כידוע  "גל ", בפסוק 28בגימטריא  מרומז בעומר  ל "ג  של  עובר ,"עד 29שענינו אתה  אי "לרעה  הזה ",

לפרקמטיא " עובר  אתה  "פרקמטיא "30אבל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  . ומצוות תורה  בעניני ,31.

ֿ רצוי  בלתי ענין של  גימטריא  בו יש  כו', רמז כשמחפשים  ושלושים ", "ארבעה  למספר  בנוגע  אמנם ,
" -"לו יחסר  אשר  "מחסורו היפך  גם  אלא  העשירות , היפך  רק  לא  חמש 32", ה 'בן למד  שכבר  (כפי

דל  "ואם  הקרבנות  בפרשת  זה ?33גו'"למקרא ' במספר  – למעליותא  - המיוחד  הענין מהו ֿ כן, ואם  ,(

בגימטריא  הוא  ל "ד  שמספר  - לקטנים  גם  המובן באופן - בפשטות  הביאור  לומר  ,)(ויש 
ולקדשנו  ("לטהרנו כו' וזיכוך  בירור  נפעל  אזי לבו"), אל  יתן ("והחי בעומר  בל "ג  העילוי שלאחרי היינו,

של  באופן כו') העולמות  בכל  רב  שפע  השפעת  על  נוסף  כו'", .( ל "ד)
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ובכ "מ .16) ואילך . ב לה, אמור לקו"ת
פ"ה.17) ספיה"ע שער פע"ח  במקומו. האריז"ל  סידור ראה
ספפ"ח 18) פפ"ז, הק"ש שער אמ "ב א. כו, ראה לקו"ת

ועוד . ואילך .
יב.19) כו, בחוקותי 
יט .20) כ , יתרו
(ביחס 21) ממ "ט  א' חלק - יום כל  מספה"ע וק"ו במכ "ש

בכל  רב שפע יושפע ֿ זה ֿ ידי  ש"על  - בלבד  ספה"ע) מצות לכללות
העולמות".

מט ,22) זח "ב (ראה לעולם" תורה קדמה שנה ש"אלפיים אף
בגוף  המלובשת לנשמה דוקא, למטה ניתנה הרי  - ועוד ) א.
במציאותה  גם ולחדור לפעול  צריך  דמ "ת הגילוי  שלכן ונה"ב,

נה"ב. של 
ד .23) א, שה"ש

("וספרתם",24) ה"ספיר" ענין מודגש במ "ת שגם להעיר,
אלקי את "ויראו יו"ד ) כד , (משפטים כמ "ש - ספיר) אבן מלשון

לבנת כמעשה רגליו ותחת ".ישראל 
ובכ "מ .25) ואילך . ד  ב, ויקרא לקו"ת
ב.26) רכא, רע"ב. קסא, זח "ג  ראה
ל "ג27) עניני  נמשכים ֿ ידה ועל  בעומר, לל "ג  ממש בסמיכות

ס"א. כנ"ל  הספירה, ימי  שאר בכל  בעומר
ואילך .28) ג  דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
נב.29) לא, ויצא
עה"פ.30) פירש"י 
(31.88 הערה אחו"ק ש"פ שיחת גם ראה
ח .32) טו, ראה פ'
כא.33) יד , מצורע



כח     

להיותו בעומר  בל "ג  שנוסף  העילוי עם  זה  ענין לקשר  [ויש   - ה ) סעיף  (כדלקמן
אני "יכול  אמר  שרשב "י מןדמכיון כולו העולם  כל  ֿ זה "34את  שלאחרי פשוט  וגם  מובן הרי ,

].ישנו

ימי  מצד  גם  היא  ב "תמימות " שהשלימות  זו, בשנה  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין להוסיף , ויש 
ביום 35השבוע  חל  כפול ') 'טוב  (שמספרו בעומר  ל "ד  שיום  - שתי "טוב " בו שנאמר  בשבוע ,

"וירא  "וירא 36פעמים : טוב ", כי מאד "37אלקים  טוב  והנה  עשה , אשר  כל  את  .38אלקים 

 ספירת עבודת  לכללות  ביחס  לבו") אל  יתן ("החי בעומר  ל "ג  פעולת  אודות  לעיל  האמור  על  נוסף 
ישנו  - המדות " עיקר  וסוף  "תשלום  נעשה  שבהוד , הוד  ספירת  בעומר , שבל "ג  המדות , בבירור  העומר 
יום  – העומר ) ספירת  ענין כללות  שהתחיל  לאחרי שנים  מאות  כמה  (שנתחדש  בעומר  בל "ג  נוסף  ענין
'הוד  (בספירת  חייו ימי כל  במשך  עבד  אשר  עבודתו ושלימות  גמר  דרשב "י, ֿ הילולא  הסתלקות 

.39שבהוד ')

- הוא  רשב "י, של  הסתלקותו יום  בעומר , ל "ג  בזה : והענין  שנעשה העילוי גודל  מצד  ,
אתדבקת " ביה  להיטא , ביה  אחידא , ביה  אתקטרנא .. קטירא  "בחד  כאמרו ההסתלקות , בעת  ועד 40אצלו ,

כו'" חיים  למימר  קדישא  בוצינא  סיים  העולם "41ש "לא  עד  ).42("חיים 

צוה  שרשב "י אלא  עוד , זה 43ולא  ביום  (כל 44שישמחו אצל  גם  פעלה  רשב "י של  ששמחתו היינו, ,
תלמידיו  אצל ) ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  סביבו, -45העומדים  הדורות ) כל  סוף  (עד  ֿ ישראל  בני כל  ואצל  ,

  רבינו משה  של  בהסתלקותו אפילו דוגמתה  מצינו שלא  מיוחדת  הנהגה  שזוהי ,46

ואמוראים ). תנאים  שאר  אצל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל 

שנת  - זו בשנה  יתירה  בהדגשה  הוא  השמחה  שענין גם ולהעיר , ותשמח  בעצמך , תשמח 
.47אחרים 

בנוגע  הן שמחה , בעניני שהם  מקום  בכל  ֿ ישראל  בני כל  ירבו בעומר  ל "ג  שביום  להשתדל  יש  ַולכן,
בשנה  יתירה  ובהדגשה  לטף , בנוגע  והן כמובן), הצניעות , בתכלית  (בנפרד , לנשים  בנוגע  והן לאנשים 

והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  - הקהל ' 'שנת  .48זו,

ל  בנוגע  - ובמיוחד   כידוע בל "ג49, ישראל  ילדי עם  מיוחדות  פעולות  אודות  ישראל  במנהגי
ישראל  ילדי של  "תהלוכות " עריכת  אודות  זו) בשנה  (וגם  ֿ זה  שלפני בשנים  פעמים  כמה  וכמדובר  בעומר ,

" בסיסמא     הכתוב כלשון - כידוע 50" יחד ", גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  51"הנה 

יוחאי. בן שמעון לרבי זה  פסוק  ושייכות  הקשר 

רבי  של  מענינו לבו") אל  יתן ("והחי וההוראה  הלימוד  את  גם  ולבאר  להוסיף  יש  לזה , ובהמשך 
כדלקמן. וכו', עבודתו אופן בעומר ), בל "ג  ההילולא  (בעל  יוחאי בן שמעון
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ב.34) מה, סוכה
שם.35) ובמ "כ  ג  פ"א, קה"ר ראה
כה.36) א, בראשית
לא.37) שם,
אשר 38) "כל  הבריאה, לכללות בנוגע נאמר זה שפסוק ואף

ביום  שנאמר מכיון מ "מ , - בראשית) ימי  ששת כל  (במשך  עשה"
הששי . יום של  הפרטי  בענינו גם מוסיף בוודאי  זה הרי  הששי ,

לא  לתמידין אהנאי , למוספין "שבת - בהלכה שמצינו וע"ד 
בתמידין  גם עילוי  פועלים השבת שמוספי  (בתמי '), אהנאי "

קורח ). ר"פ עה"ת צפע"נ וראה רע"א. צא, (זבחים
ואילך .39) סע"ב דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
א.40) רצב, א. רפח , זח "ג 
ב.41) רצו, שם
ג .42) קלג , תהלים
רק 43) ולא זה, ביום לשמוח  שיוכלו ֿ כח  נתינת גם כולל 

ועד  בשכל , המובן באופן גם אלא הכתוב, גזירת של  באופן
דנה"ב. להשכל 

פ"ז.44) ספה"ע שער פע"ח  ראה
בקירובו 45) התלמיד  מעלת שגדלה ככל  - גופא וביניהם

רשב"י . של  עלייתו מגודל  השמחה מעלת גדלה לרשב"י ,
תרנ"ד .46) דרשב"י  הילולא ענין להבין ד "ה ראה
הם47) וּתׂשמח ) (ּתׂשמח  השמחה אופני  שב' להעיר, ְְִַַַ

 מלמעלה (בספה"ע) המדות בבירור העבודה אופני  ב'
ס"ג . כנ"ל  למעלה, ומלמטה למטה,

יב.48) לא, וילך 
פי "ט 49) ֿ ד . סל "ג  פי "ח  לשבועות" פסח  "בין ספר ראה

וש"נ. ֿ ט . ס"ח 
א.50) קלג , תהלים
רע"ב.51) נט , זח "ג  ראה



כט      

להיותו בעומר  בל "ג  שנוסף  העילוי עם  זה  ענין לקשר  [ויש   - ה ) סעיף  (כדלקמן
אני "יכול  אמר  שרשב "י מןדמכיון כולו העולם  כל  ֿ זה "34את  שלאחרי פשוט  וגם  מובן הרי ,

].ישנו

ימי  מצד  גם  היא  ב "תמימות " שהשלימות  זו, בשנה  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין להוסיף , ויש 
ביום 35השבוע  חל  כפול ') 'טוב  (שמספרו בעומר  ל "ד  שיום  - שתי "טוב " בו שנאמר  בשבוע ,

"וירא  "וירא 36פעמים : טוב ", כי מאד "37אלקים  טוב  והנה  עשה , אשר  כל  את  .38אלקים 

 ספירת עבודת  לכללות  ביחס  לבו") אל  יתן ("החי בעומר  ל "ג  פעולת  אודות  לעיל  האמור  על  נוסף 
ישנו  - המדות " עיקר  וסוף  "תשלום  נעשה  שבהוד , הוד  ספירת  בעומר , שבל "ג  המדות , בבירור  העומר 
יום  – העומר ) ספירת  ענין כללות  שהתחיל  לאחרי שנים  מאות  כמה  (שנתחדש  בעומר  בל "ג  נוסף  ענין
'הוד  (בספירת  חייו ימי כל  במשך  עבד  אשר  עבודתו ושלימות  גמר  דרשב "י, ֿ הילולא  הסתלקות 

.39שבהוד ')

- הוא  רשב "י, של  הסתלקותו יום  בעומר , ל "ג  בזה : והענין  שנעשה העילוי גודל  מצד  ,
אתדבקת " ביה  להיטא , ביה  אחידא , ביה  אתקטרנא .. קטירא  "בחד  כאמרו ההסתלקות , בעת  ועד 40אצלו ,

כו'" חיים  למימר  קדישא  בוצינא  סיים  העולם "41ש "לא  עד  ).42("חיים 

צוה  שרשב "י אלא  עוד , זה 43ולא  ביום  (כל 44שישמחו אצל  גם  פעלה  רשב "י של  ששמחתו היינו, ,
תלמידיו  אצל ) ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  סביבו, -45העומדים  הדורות ) כל  סוף  (עד  ֿ ישראל  בני כל  ואצל  ,

  רבינו משה  של  בהסתלקותו אפילו דוגמתה  מצינו שלא  מיוחדת  הנהגה  שזוהי ,46

ואמוראים ). תנאים  שאר  אצל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל 

שנת  - זו בשנה  יתירה  בהדגשה  הוא  השמחה  שענין גם ולהעיר , ותשמח  בעצמך , תשמח 
.47אחרים 

בנוגע  הן שמחה , בעניני שהם  מקום  בכל  ֿ ישראל  בני כל  ירבו בעומר  ל "ג  שביום  להשתדל  יש  ַולכן,
בשנה  יתירה  ובהדגשה  לטף , בנוגע  והן כמובן), הצניעות , בתכלית  (בנפרד , לנשים  בנוגע  והן לאנשים 

והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  - הקהל ' 'שנת  .48זו,

ל  בנוגע  - ובמיוחד   כידוע בל "ג49, ישראל  ילדי עם  מיוחדות  פעולות  אודות  ישראל  במנהגי
ישראל  ילדי של  "תהלוכות " עריכת  אודות  זו) בשנה  (וגם  ֿ זה  שלפני בשנים  פעמים  כמה  וכמדובר  בעומר ,

" בסיסמא     הכתוב כלשון - כידוע 50" יחד ", גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  51"הנה 

יוחאי. בן שמעון לרבי זה  פסוק  ושייכות  הקשר 

רבי  של  מענינו לבו") אל  יתן ("והחי וההוראה  הלימוד  את  גם  ולבאר  להוסיף  יש  לזה , ובהמשך 
כדלקמן. וכו', עבודתו אופן בעומר ), בל "ג  ההילולא  (בעל  יוחאי בן שמעון
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ב.34) מה, סוכה
שם.35) ובמ "כ  ג  פ"א, קה"ר ראה
כה.36) א, בראשית
לא.37) שם,
אשר 38) "כל  הבריאה, לכללות בנוגע נאמר זה שפסוק ואף

ביום  שנאמר מכיון מ "מ , - בראשית) ימי  ששת כל  (במשך  עשה"
הששי . יום של  הפרטי  בענינו גם מוסיף בוודאי  זה הרי  הששי ,

לא  לתמידין אהנאי , למוספין "שבת - בהלכה שמצינו וע"ד 
בתמידין  גם עילוי  פועלים השבת שמוספי  (בתמי '), אהנאי "

קורח ). ר"פ עה"ת צפע"נ וראה רע"א. צא, (זבחים
ואילך .39) סע"ב דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
א.40) רצב, א. רפח , זח "ג 
ב.41) רצו, שם
ג .42) קלג , תהלים
רק 43) ולא זה, ביום לשמוח  שיוכלו ֿ כח  נתינת גם כולל 

ועד  בשכל , המובן באופן גם אלא הכתוב, גזירת של  באופן
דנה"ב. להשכל 

פ"ז.44) ספה"ע שער פע"ח  ראה
בקירובו 45) התלמיד  מעלת שגדלה ככל  - גופא וביניהם

רשב"י . של  עלייתו מגודל  השמחה מעלת גדלה לרשב"י ,
תרנ"ד .46) דרשב"י  הילולא ענין להבין ד "ה ראה
הם47) וּתׂשמח ) (ּתׂשמח  השמחה אופני  שב' להעיר, ְְִַַַ

 מלמעלה (בספה"ע) המדות בבירור העבודה אופני  ב'
ס"ג . כנ"ל  למעלה, ומלמטה למטה,

יב.48) לא, וילך 
פי "ט 49) ֿ ד . סל "ג  פי "ח  לשבועות" פסח  "בין ספר ראה

וש"נ. ֿ ט . ס"ח 
א.50) קלג , תהלים
רע"ב.51) נט , זח "ג  ראה

     

 בעומר בל "ג  השמחה  לטעם  גם  השייך  בענין  - לראש  ולכל  - רשב "י הסתלקות  :

בקו ההנהגה  טעם   מתו אלו שבימים  מפני - הוא  בעומר , ל "ג  שלפני הימים  ל "ב  במשך 
בזה  זה  כבוד  נהגו שלא  עקיבא , רבי .52תלמידי

"53ובהקדים  היותם  שעובדת  -   כמוך לרעך  ש "ואהבת  המאמר  בעל  גדול 54", כלל  זה 
היא 55בתורה " , !?" בזה זה  כבוד  נהגו ש "לא  לזה 

מצד  - ביותר  נעלה  באופן הוא  בזה " זה  כבוד  נהגו "לא  שפירוש  לומר , צריך  ולכן 
עקיבא : רבי תלמידי של  עבודתם 

כל  של  בעבודתם  הדרגות  חילוקי ֿ דרך  על  כו', דרגות  חילוקי היו עקיבא , רבי תלמידי של  בעבודתם 
יעלה  במסילתו ושבט  שבט  כל  אשר  ֿ ישראל , ופשטיה "56בני נהרא  "נהרא  אחד 57, כל  שעבודת  ומכיון .

- עקיבא  רבי מתלמידי    היתה - 58 כבוד לנהוג  יכול  היה  לא  ,
בקו היתה  שעבודתו תלמיד  ולדוגמא : אחר . בקו היתה  שעבודתו בתלמיד  (בשלימות )  לא -

עבודת  בקו היתה  שעבודתו בתלמיד  (בשלימות ) כבוד  לנהוג  יכול  היה   בקו אפילו או ,
 .

שמצינו  ֿ דרך  ואחד 59ועל  אחד  כל  כו' וצדיק  צדיק  לכל  חופות  כו' לעשות  הקב "ה  ש "עתיד  
" ש הענין ישנו - השלימות  תכלית  - ֿ לבוא  לעתיד  צדיקים  אצל  שאפילו היינו, ,"  

.שלו העבודה  דרך  זו שאין מכיון ,"

אחד  לכל  המיוחד  בקו העבודה  שלימות  עם  ביחד  הרי, - כו' מעלתם  גודל  ערך  לפי ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
גם  יקבל  ואחד  אחד  שכל  היינו, השלימות , בתכלית  בזה  זה  כבוד  לנהוג  צריכים  היו ֿ עצמו, בפני ואחד 

ז"ל " רבותינו מאמר  ֿ דרך  על  חבירו, של  העבודה  מרבותי,60מקו קיבלתי "הרכה   ."

אצל  היתה  - בזה  זה  כבוד  לנהוג  - זו רבי ושלימות  של  הגדולים  תלמידיו מחמשת  שהיה  ,
"דייך  רבו עקיבא  רבי של  (כעדותו שבהם  והמיוחד  בעומר ), ל "ג  לאחרי העולם  נבנה  (שמהם  עקיבא 

כוחך " מכירין ובוראך  של 61שאני מדותיו מתרומות  תרומות  שמדותי מדותי, "שנו לתלמידיו שאמר  ,(
"62.( כנ"ל) בתורה " גדול  כ "כלל  ישראל  אהבת  ענין את  שהדגיש  ,

הגמרא  בסיפור  – ישראל  באהבת  רשב "י של  הנהגתו בהדגשת  להוסיף  של 63ויש  פעולתו אודות 
דוכתא  איכא  ליה : אמרו לתיקוני, דבעי מילתא  איכא  "אמר : שנה ), י"ג  (לאחרי המערה  מן בצאתו רשב "י
מיד  שעשה  הראשון שהמעשה  היינו, וכו'", לאקופי לכהנים  צערא  להו ואית  טומאה , ספק  ביה  דאית 

- הוא  גדר ) פריצת  של  באופן לגאולה  ממאסר  (יציאה  המערה  מן בצאתו  לכהנים לעזור  ,
ארוך " אחר  דרך  "להקיף  קלה , טירחא  אפילו מיותרת , טירחא  להם  תהיה  רק 64שלא  לא  - גופא  ובזה  ,

ודרש  שאל  שמעצמו מזה , יתירה  אלא  ממנו, שביקשו לאחרי יפות  פנים  בסבר  בעצמו "איכא 65שעסק 
לתיקוני". דבעי מילתא 
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רסתצ"ג .52) או"ח  אדה"ז שו"ע ב. סב, יבמות
וש"נ.53) ואילך . 149 ע' חל "ב לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
יח .54) יט , קדושים
עה"פ.55) ופירש"י  תו"כ 
לגזרים"56) סוף ים "לגוזר - ספה"ע בתחילת - מיצי "מ  החל 

אילנות  (עם סלולה דרך  ישראל , שבטי  י "ב כנגד  גזרים, י "ב
בפ"ע. שבט  לכל  הדרך ) בצידי  - נסי  באופן - שצמחו כו' ופירות

וש"נ.57) ב. יח , חולין
(ש"לא 58) ֿ רצוי ' הבלתי  ההנהגה אודות שבסיפור י "ל  ועפ"ז

כו', עבודתם ושלימות מעלת גם מודגשת בזה") זה כבוד  נהגו
סיפור שזוהי  - לדבר דוגמא כו'". כבוד  נהגו ש"לא לכך 

ימותו  אימתי  לאביהוא: נדב לו "אמר סע"א) נב, (סנהדרין הגמרא
הדור", את ננהיג  ואתה ואני  ואהרן), (משה הללו זקנים שני 

לגבי אפילו עבודתם ושלימות מעלת גם מודגשת זה שבסיפור
כדברי  ואהרן, "בקרובימשה נאמר לא שעליהם לאהרן

ג יו"ד , (שמיני  וממך " ממני  גדולים שהם אני  "רואה אקדש",
ובפירש"י ).

א.59) עה, ב"ב
ספ"ה.60) ת"ת הל ' רמב"ם וש"נ. א. ז, תענית
ה"ב.61) פ"א סנהדרין ירושלמי 
א.62) סז, גיטין
ואילך .63) סע"ב לג , שבת
שם.64) פירש"י 
לגבי65) עילוי  בה שיש שישאל , קודם הצדקה נתינת ע"ד 

הל ' (רמב"ם שישאל  לאחרי  יפות) פנים (בסבר הצדקה נתינת
ֿ יב). הי "א פ"י  עניים מתנות



ל     

:רשב "י אצל  שמצינו המיוחדים  העבודה  מעניני גם  ללמוד  יש  לזה , ונוסף 

אשר  כו'", להיטא  ביה  אחידא , ביה  אתקטרנא .. קטירא  "בחד  - היא  רשב "י של  עבודתו ונקודת  תוכן
ש " באופן התורה  לימוד  - בפועל  בעבודה  מזה  מהתוצאות  "66 העולם בעניני והתעסקות  ,

ש " באופן  "67.

לעיל ]. בשיחות  ראה  - זה  בענין הביאור  [פרטי

הסיפור  עם  דעהו" דרכיך  "בכל  ענין ולקשר  להוסיף  לא 68ויש  שהכהנים  רשב "י, של  פעולתו אודות 
ארוך ": אחר  דרך  "להקיף  יצטרכו

כהנים " "ממלכת  שנקראו מישראל , ואחד  אחד  כל  על  קאי - -69"כהנים " ותפקידם  ,  העולה
ֿ ל . א  בית 

ש "כל  מכיון סכנה "70אמנם , בחזקת  את 71הדרכים  ולהכשיר  לתקן רשב "י של  בפעולתו צורך  יש  ,
ש "בכל  באופן היא  שההנהגה  ֿ זה  ֿ ידי על  – הרשות הדרך  דברי גם  עניניו, פרטי שכל  היינו, דעהו",

"דעהו".72("דרכיך " לענין באים  ֿ ידם  שעל  כאלו "דרכים " נעשים  (

גם  טובות  החלטות  לקבל  ואחד  אחד  כל  צריך  - דרשב "י ההילולא  יום  בעומר , בל "ג  בעמדנו ולכן,
ישראל ): באהבת  ההנהגה  אודות  לעיל  האמור  על  (נוסף  רשב "י של  המיוחדים  העבודה  בעניני

ש  היינו, אומנתו", ד "תורתו באופן התורה  בלימוד  להוסיף  א ) , דקות שלושים  דקות , (ששים 
ש " ומצב  במעמד  יהיה  תורה , שלומד  דקות ) ֿ עשרה  שמונה  אפילו אין או זו שבשעה  ,"

מלימוד  שיפסיק  אצלו מקום  תופס  אינו  שבעולם  דבר  ושום  התורה , לימוד  מלבד  דבר  שום  בעולמו
  ונתן העמים  מכל  בנו בחר  "אשר  תורתו".73- את  לנו

בלימוד  גם  להוסיף  - טוב  ומה   - ובמיוחד  כולל  ,  דאיהו דילך  "חיבורא  ,
הזוהר " ד "יתפרנסון"74ספר  באופן ונתבארה  שנתגלתה  כפי ובפרט  ודעת ,75, בינה  בחכמה  והשגה  בהבנה  ,

את  שהסיר  רשב "י של  לחידושו בהתאם  התורה , בפנימיות  חדור  שבתורה  נגלה  לימוד  שגם  - כולל 
ארפא ") ואני ("מחצתי שבתורה  לנגלה  התורה  פנימיות  שבין לבחור 76המחיצה  יכול  ואחד  אחד  שכל  כך  ,

חפץ " שלבו "במקום  התורה ,77וללמוד  חלקי בכל  גם  אלא  זוהר ', ו'תיקוני הזוהר  לימוד  דוקא  לאו ,
כו'" במשנה  בלולה  במקרא , ש "בלולה  בבלי, תלמוד  - פנימיות 78ובמיוחד  גם  כולל  התורה , חלקי כל  ,
מקרא  של  פשוטו התורה , על  רש "י בפירוש  שאפילו ועד  מופלאים "79התורה , "ענינים  יש  "נפלאות "80, ,

התורה  פנימיות  נשיאינו).81שבתורה , רבותינו ֿ ידי על  שנתגלה  (כפי

יהיו מעשיך  "כל  רק  לא  היינו, דעהו", דרכיך  "בכל  בעבודת  להוסיף  "בכל 82שמים "ב ) גם  אלא  ,
ב "דעהו".דרכיך  חדורים  כולו, היום  כל  במשך  עניניו פרטי כל  וממילא  מציאותו, שכל  מכיון ,"

 אתקטרנא קטירא  "בחד  - רשב "י של  המיוחדת  עבודתו ושייכות  הקשר  את  ולבאר  להוסיף  ויש 
שבהוד ": "הוד  לספירת  - כו"
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א.66) יא, שבת
ו.67) ג , משלי 
"אבן68) מלשון גם הוא ש"סיפור" כלומר,להעיר ,"

כולו. העולם בכל  שמאירה ֿ דרך  הוראת בו שיש
ו.69) יט , יתרו
(ב).70) ב פ"ג , קה"ר ה"ד . פ"ד  ברכות ירושלמי 
הדרך ".71) "תפילת - מיוחדת ובקשה בתפילה צורך  יש ולכן
שצריכים 72) אלו גם הדרכים, סוגי  כל  רבים, לשון - "דרכיך "

ל "ד  יום (כדוגמת טוב פעמים לשתי  עד  וקדושה, לטוב  להפכם
ס"ד ). כנ"ל  דספה"ע,

על 73) נקראת שהתורה כך , כדי  עד  גמורה, נתינה של  באופן
א). יט , (ע"ז "תורתו" שמו,

רסכ "ו.74) באגה"ק הובא ברע"מ . - ב קכד , זח "ג 
(75.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ.
פכ "ה.76) תרל "ח  לברך  אדם חייב המשך 
א.77) יט , ע"ז
א.78) כד , סנהדרין
ועוד .79) כד . שם, ח . ג , בראשית פירש"י 
יום"80) "היום וראה א). (קפא, שלו שבועות במס' של "ה

שבט . כ "ט 
של 81) פשוטו פירוש הבנת כלל  מבלבל  זה שאין ובאופן

כו'. ומסייע מוסיף - ואדרבה מקרא,
מי "ב.82) פ"ב אבות



לי      

בעומר  ל "ג  בדרושי הפלאת 83מבואר  עוצם  מצד  הביטול  בחינת  הוא  ההוד ) (ספירת  ההודאה  ש "ענין 
רק  עצמה  בהודאה  לא  זאת  גם  ואף  בלבד .. ההודאה  בבחינת  רק  שם  מגיע  אינו לכך  . . ממנו הדבר 

(הוד  שבהודאה  ההודאה  מודה בבחינת  רק  אלא  להודות , בדעת  הכרה  לו אין שגם  היינו בלבד .. שבהוד )
שבהוד  בהוד  אלא  יגיענו לא  שבדעת  בהודאה  שגם  עד  ביותר , ממנו הדבר  הפלאת  לעוצם  להודות .. שצריך 

בלבד ".

שאין  בלבד  זו לא  היינו, נמוכה , דרגה  זו הרי – גיסא  מחד  קצוות : שני ישנם  שבהוד ' שב 'הוד  ונמצא ,
ֿ זה  ֿ ידי על  גיסא , לאידך  אבל  להודות . בדעת  הכרה  אפילו לו שאין מזה , יתירה  אלא  ההשגה , שלימות  לו
של  באופן ֿ אם  כי כו', והשגה  הבנה  של  באופן אליה  לבוא  ֿ אפשר  שאי נעלית , הכי בבחינה  מגיעים 

בעומר ). ל "ג  בדרושי בארוכה  (כמבואר  שבהודאה  להודאה  עד  הודאה ,

מלך  לפניך  אני "מודה  אמירת  - ויום  יום  בכל  מישראל  ואחד  אחד  כל  בעבודת  פשוטות , ובאותיות 
היום : בתחילת  כו'"

משנתו  כשניעור  היום , ולא 84בתחילת  כו', והשגה  הבנה  של  באופן להתבוננות  עדיין שייך  אינו -
הקדושים  שמות  להזכיר  לו אסור  ידים  נטילת  שלפני אלא  .85עוד 

" - זה  במצב  גם  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  שוכב ..ואף  הוא  מי לפני בלבו    "86,
" - ההודאה  ענין אצלו נעשה  כמימרא  האלקות וברגע  בחינת  עם  מתקשר  ֿ זה  ֿ ידי שעל  אני",

" בחינת  - שמות  עניני מכל  ."87שלמעלה 

בזריזות  מיד  ש "יקום  - בפועל  בעבודה  נמשך  בוראו"88ומזה  בידעו 89לעבודת  כולו, היום  כל  ָבמשך 
"כבריה  ועשאו ורגועה ", "חדשה  נשמתי") בי ("שהחזרת  נשמתו הקב "ה  לו החזיר  היום  שבתחילת 

היום " כל  ולשרתו יכלתו בכל  ֿ יתברך  להשם  לעבוד  "כדי אלא 90חדשה ", ומצוות , תורה  בעניני רק  לא  ,
הקדמת  (לאחרי להקב "ה  נשמתו את  מחזיר  שאז היום , לסוף  עד  דעהו", דרכיך  "בכל  הרשות , בעניני גם 

ערבית  חובה "91תפילת  קבעוה  רוחי"92ש "האידנא  אפקיד  "בידך  (93.

לפניך  אני "מודה  - המלכות  ענין עם  גם  זאת  לקשר  ":ויש 

המדינה 94ידוע  עניני (וכל  המדינה  בני כל  של  הוא 95שמציאותם  ("הנשיא  המלך  מציאות  - היא  (
מלכא "96הכל " קמי במחוג  דמחוי "מאן שלכן כו'.97), מציאותו היפך  זה  הרי

לפניך  אני "מודה  שאמירת  מתקשר ונמצא , ֿ זה  ֿ ידי שעל  יתברך , מלכותו עול  קבלת  של  ענין הוא  ,"
אלא  אינה  מציאותו שכל  באופן המלך  עם   באופן בהם  שעוסק  העולם  עניני שגם  (ועד 

עולם  של  מלכו עם  אחת  מציאות  נעשים  דעהו" דרכיך  אתקטרנא ..98ש "בכל  קטירא  "בחד  ענין שזהו ,(
לבחינת  עד  הקב "ה ", המלכים  מלכי "מלך  עם  אחת  מציאות  שנעשה  כו'", להיטא  ביה  אחידא , ביה 

ֿ עדן  נשמתו אדמו"ר  כ "ק  בדרושי (כמבואר  כו' צמצומים  עניני מכל  שלמעלה  ובעצמו" ).99"בכבודו
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ב.83) שו, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
תשובה 84) הל ' רמב"ם (ראה רוחנית ותרדמה שינה גם כולל 

ה"ד ). פ"ג 
ס"ה).85) - מהדו"ק ס"ו, - (מהדו"ב ס"א או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"א).86) - מהדו"ק ס"ד , - (מהדו"ב שם שו"ע
(ראה 87) התינוק" זה לדעת מתפלל  "אני  מענין גם להעיר

בעניני השגה לו שאין פ"ח ), התפילה מצות שורש להצ"צ סהמ "צ
ומהותו  לעצמותו היא (התקשרותו) ותפילתו כו', ושמות ספירות

ממש. ית'
("גופא 88) גופו לבריאות ח "ו יזיק שלא באופן שצ"ל  אלא

שם  (מהדו"ק שיעמוד " קודם מעט  "ישהה שלכן קדישא"), דילהון
ס"ו).

ס"א.89) שם מהדו"ק
רס"ד .90) שם שו"ע
יעקב 91) "נחלת - יעקב כנגד  היא ערבית שתפילת להעיר,

מכל  למעלה סע"א), קיח , (שבת מצרים" בלי  "נחלה אביך ",

(שנשמתו  מישראל  לכאו"א נמשכת זה, עם וביחד  והגבלה, מדידה
של  באופן ס"ז) אגה"ק - יעקב של  מנשמתו ונלקחת קשורה

" לה שאין הכל ), שיורש יומו בן תינוק אצל  (גם ירושה ,"
א). פח , פסחים - בית שקראו (כיעקב ונצחי  קבוע באופן הפסק,

ב).92) כז, ברכות (מרי "ף רלה ר"ס או"ח  טור
ו.93) לא, תהלים
וש"נ.94) . 25 ע' ח "ח  לקו"ש ראה
נעלה 95) הכי  הסוג  ועאכו"כ  ה"מדבר", מסוג  שלמטה אלו גם

לעליון" "אדמה ע"ש אדם", קרויין "אתם שבמדבר", "מדבר -
ועוד ). רע"א. ג , של "ה (ראה

כא.96) כא, חוקת פירש"י 
ב.97) ה, חגיגה
ד .98) לז, שלח  (לקו"ת העלם מלשון ב"עולם" שגם כלומר,

שבו  דייקא, מלך  עולם", של  "מלכו הוא שהקב"ה ניכר ובכ "מ )
העולם. כל  מציאות תלוי '

תתקכד .99) ע' ח "ב תער"ב המשך  עה. ע' אעת"ר סה"מ  ראה



לב     

 ליום השייך  בתורה  השיעור  על  גם  להתעכב  יש  - בעומר  ל "ג  עניני אודות  לעיל  האמור  על  נוסף 
הקטנים " על  גדולים  "להזהיר  ואמרת ", "אמור  בפרשת  חמישי יום  הש 100זה , הן והן , בחומש , היומי יעור 

ברמב "ם : היומי השיעור 

– הוא  ששי, עד  מחמישי היומי, החומש  שיעור  תוכן  101 המשותפת והנקודה  ,
תורה '102שביניהם  ב 'לקוטי המבואר  ֿ פי על  בכתוב 103- ֿ השנה  ראש  ֿ כן גם  נקרא  הכיפורים  ,104ש "יום 

ֿ השנה ) ראש  (פנימיות  ופנימיות " נשמה  בחינת  .105והוא 

עליכם " "תמליכוני - הוא  ֿ השנה  ראש  של  ענינו –106והרי גופא  ובזה  יתברך , מלכותו עול  קבלת  ,
נמשך ) (וממנה  שכוללת  הנפש , עצם  של  כללית  עול  פרטים 107קבלת  ופרטי הפרטים  בכל  ֿ עול  קבלת  את 

הוי'" "לפני נאמר  שבו ֿ הכיפורים , ליום  ועד  כולה , השנה  כל  הוי'108בעבודת  משם  למעלה  היינו, ,109,
שמות  משבע  שלמעלה  דרגה  על  שקאי מלך ", לפניך  אני "מודה  בענין ח ) (סעיף  לעיל  האמור  ֿ דרך  על 

הוי'". "לפני "לפניך ", הוי'), שם  (כולל  הקדושים 

"בחד  ענין תוכן שזהו המלך , למציאות  הביטול  שלימות  - היא  היומי החומש  שיעור  שנקודת  ונמצא ,
כנ"ל . כו'", אתקטרנא  קטירא 

דעהו" דרכיך  ש "בכל  באופן הם  הרשות  עניני שגם  העבודה , פרטי בכל  ונמשך  חודר  זה  ענין וכאמור ,
בהלכות  ברמב "ם  היומי השיעור  תוכן שזהו - שהרי שבעולם , בחפצא  קדושה  להמשיך  שענינם  ,

"כל  - בקדושה  ביותר  נעלית  לדרגה  ועד  קודש , שהם  וכקרבן' כעולה  זה  'הרי לומר  צריך  הנודר 110הנודר 
נודר  כאילו "111.

: ברמב "ם היומי בשיעור  פרטי מענין והוראה  לימוד  גם  לבאר  ויש 

הרי  בזדון, שבועתה  על  או נדרה  על  ועברה  שהפר , ידעה  לא  והיא  הבעל , או האב  לה  והפר  "נדרה 
נאמר  זה  ועל  פטורה , ההיתר  ונעשה  הואיל  לאיסור , שנתכוונה  ֿ פי ֿ על  ואף  פטורה , כי 112זו לה  יסלח  וה '

אותה " אביה  .113הניא 

הדעות " ב "לתקן מזה  (בתו),114והלימוד  ֿ ישראל  לכנסת  (האב ) הקב "ה  של  אהבתו גודל  שמצד  -
בזדון  ואפילו ֿ רצוי, בלתי בענין נכשל  יהודי כאשר  גם  הרי שכן, ומכיון אותה ", אביה  ש "הניא  בוודאי

ש " בתורה  מפורש  - ֿ ושלום  חס   זו "הרי ולכן אותה ", אביה  הניא  ".כי

אני "יכול  שאמר  - דרשב "י ההילולא  יום  בעומר , ל "ג  עם  זה  לקשר  כולו ויש  העולם  כל  את 
הדין" .34מן

מכת  הרי - לאיסור " שנתכוונה  מפני מרדות  מכת  אותה  ש "מכין ההלכה  בהמשך  הרמב "ם  שכתב  ומה 
השעה  צורך  וכפי (ב ) הדיין, עיני מראה  כפי (א ) היא  מקום  בכל  האמורה  .115מרדות 

הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו גמורה  ומחילה  סליחה  לה ", יסלח  ש "ה ' יודע  שהדיין לאחרי ולכן,
להסתפק  שיכולים  הדיין יראה  בוודאי מרדות ", מכת  אותה  ש "מכין שכתוב  ֿ פי ֿ על  אף  הרי, - והרחבה 

כו'. קטן הכי בדבר 

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

(100.7 הערה לעיל  ראה
ואילך .101) כד  כג , אמור
השבת 102) וביום השבוע. בפרשת אחד  חלק נעשים שלכן

שניהם  קורין - ובאמצע ולאח "ז, לפנ"ז בברכה זה חלק קורין
ויוהכ "פ). (ר"ה

א.103) נח , לר"ה דרושים
אף 104) למקרא, חמש לבן גם שייך  ולכן - א. מ , יחזקאל 

כו'. לו כשמסבירים ובפרט  בלקו"ת, הדרוש למד  לא שעדיין
ר"ה 105) שבין ימים  "עשרה נחשבים ענינים שבכמה להעיר,

וש"נ). .203 ע' חכ "ט  לקו"ש (ראה אחת למציאות ליוהכ "פ"
וש"נ.106) סע"א. טז, ר"ה

ש"107) ימיכשם כל  נמשכים) (וממנו כולל  השנה"
ובכ "מ ). בתחילתו. ר"ה שער עט "ר ֿ ב. א שם (לקו"ת השנה

היומי ).108) (בשיעור כח  כג , אמור ל . טז, אחרי 
ובכ "מ .109) סע"ג . כו, אחרי  לקו"ת
סע"א.110) רנה, זח "ג 
ב.111) פב, מטות לקו"ת ראה
ו.112) ל , מטות
הי "ח .113) פי "ב נדרים הל '
בסופן.114) תמורה הל ' רמב"ם ראה
מ "ג .115) פ"ד  נזיר הרע"ב פי '



לג      

של  ומכופל  כפול  בחושך  שנמצאים  - השעה " "צורך  של  החשבון שיעשה  לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
יום , כל  בתחילת  אני" "מודה  מאמירת  החל  כו', ומצוות  תורה  בעניני עוסקים  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  הגלות , זמן

כל  במשך  ֿ זה  ֿ דרך  כו'.ועל  השעה  דוחק  מצד  רק  זה  הרי מסויים , בענין נכשל  אם  גם  ולכן כולו, היום 

הרמב "ם  ֿ דין פסק  – עיקר  זה  וגם  האמיתי 116ועוד  רצונו הרי הגלוי, ומצב  המעמד  על  הבט  שמבלי
לכופו 117והפנימי  צורך  יש  כאשר  אפילו המצוות ", כל  את  "לעשות  הוא  מישראל  ואחד  אחד  כל  של 

רוצה ) אינו שבלבו (מכיון אני רוצה  "118שיאמר  כי ,   דיבר מלא  מקרא  - כזה  ובמקרה  ,"
שדה "119הכתוב  איש  גו' "עשו נמצא  שבו המקום  גו'", מצאה  בשדה  כי גו' דבר  תעשה  לא  ,120"ולנערה 

חסרון  מלשון 'חטא ' ֿ פנים  ֿ כל  על  – יחטא " ולא  הבן יעשה  "מה  .121ולכן

בריא  לב  ב "לב ", שלימות  – העומר  ספירת  ימי בל "ב  העבודה  לאחרי כשנמצאים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
א ). סעיף  (כנ"ל  המדות " עיקר  וסוף  "תשלום  שבהוד , הוד  הל "ג , יום  ספירת  גם  כולל  כו',

 עשרה ֿ אחת  בת  וקטנה  אחד , ויום  שנה  ֿ עשרה  שתים  בן "קטן - ברמב "ם  היומי בשיעור  נוסף  ענין
קיימים " נדריהן . . נדרו מי לשם  יודעין אם  אחד .. ויום  .122שנה 

והסבר : ביאור  הדורש  לכאורה , פלא , דבר  יש  - זה  ובענין

תורה ' ב 'לקוטי הזקן רבינו שכתב  מה  כי 123ידוע  נדר ", בלי לומר  צריך  הלבבות , שנתמעטו ש "עכשיו
הכח  עכשיו לנו אין כו' הדורות  ירידת  ומצד  שבעולם , בחפצא  נעלית  קדושה  ממשיכים  הנדר  ֿ ידי על 

זו. נעלית  דרגה  להמשיך 

יוכל  להמשיכו) יכולים  אנו אין (שעכשיו זה  נעלה  ענין שדווקא  היתכן השאלה , נשאלת  שכן, ומכיון
והיפוכו?! דבר  - ֿ מצוה  ובת  ֿ מצוה  בר  לפני גם  להיות 

בנוגע  ואילו שנה ), י"ב  בת  (או שנה  י"ג  בן שיהיה  עד  להמתין צריך  - שבתורה  המצוות  לכל  בנוגע 
השנה  במשך  גם  נדר  נדרו נדר , מי לשם  שיודע  ומצאו בדקוהו רק  אם  - כנ"ל ) ביותר , נעלה  (ענין לנדרים 

המצוות  בכל  לחיובו ?!124שקודמת 

בפשטות : - בזה  הביאור  לומר  ויש 

אמנם  ישנו - בזה . זה  תלויים  שאינם  ֿ עצמם , בפני ענינים  שני הם  - שכלית  והבנה  הקדושה , מעלת 
ונבון" חכם  ל "עם  (כראוי ומתחכמים  מתבגרים  שכאשר  הידוע  הקדושה 125הפתגם  בענין גם  נוסף  (

מזה . זה  שונים  מושגים  שני אודות  מדובר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  פרימער "), ("מ 'ווערט 

ברמת  תלוי - י"א  בת  וקטנה  י"ב  בן קטן של  נדרים  דין ֿ דידן: ובנידון  לאו שלהם ,
הרשות  לעניני ביחס  בעיקר ) - (ואדרבה  גם  אלא  קדושה , לעניני ביחס  לענין 126דוקא  בנוגע  ואילו ;

הכח  לנו אין הדורות  ירידת  שמצד  כאמור , כו', הדור  במצב  תלוי אכן זה  הרי - כו' הקדושה  המשכת 
כנ"ל . נדר ', 'בלי לומר  צריך  ולכן נדר , ֿ ידי על  הקדושה  להמשיך 

: הסוכות חג  – בעומר  ל "ד  בעומר , ל "ג  במוצאי החומש  שיעור  עם  זה  לקשר  ויש 

"למען - הוא  הסוכות  חג  של  אותם ענינו בהוציאי ישראל  בני את  הושבתי בסוכות  כי דורותיכם 
מצרים " המצוה 127מארץ  מקיום  חלק  גם ) אלא  המצוה , כוונת  רק  (לא  היא  זו ידיעה  אשר  כלומר ,128, .

ענין מודגש  סוכה  הנדרים .במצות  לענין בנוגע  לעיל  האמור  ֿ דרך  על  –
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ספ"ב.116) גירושין הל '
שקרינן 117) (מכיון בביהמ "ק קרבנו מקריבים - זה יסוד  ועל 

במעמדם. וישראל  בדוכנם לוים בעבודתם כהנים "לרצונו"), בי '
ו 118) פיו צ"ל  שידור שבשעה כבנדרים, שוין שלא לבו

ה"ב). פ"ב נדרים הל ' (רמב"ם
וש"נ.119) סע"ב. כח , ב"ק וראה ֿ כז. כו כב, תצא
כז.120) כה, תולדות
לט .121) לא, ויצא פירש"י  ראה
פי "א.122) ריש

סע"ב.123) פב, מטות
מן 124) התוקף בכל  הוא – נדר שנדרו - זה שדין ופשוט ,

דמשיחא. בעקבתא הזה, בזמן גם הזמנים, בכל  התורה
ו.125) ד , ואתחנן
שהתעסקותו 126) אלא עוד , ולא זמנו. רוב מונח  שבהם

ע"י  החינוך  מצד  היא קדושה .בעניני 
מג .127) כג , אמור
ועוד .128) סתרכ "ה. או"ח  ב"ח  ראה



לד     

מצר  מארץ  אותם  בהוציאי ישראל  בני את  הושבתי בסוכות  "כי - הידיעה  והיפוכו:ותוכן דבר  ים ",
דירת  - "בסוכות " של (א ) באופן - ו"הושבתי" ,"תדורו כעין "בהוציאי 129("תשבו (ב ) .(

הכבוד  ענני הושבתי", "בסוכות  - ואז וגבולים , ממיצרים  יציאה  – מצרים " מארץ  על 130אותם  שהקיפו ,
גדר . פריצת  תנועת  היפך  ומצומצם , מדוד  שטח  בתוך  להיות  ֿ ישראל  בני

עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן זה , בכל  להאריך  .131ויש 

***

 לצדקה מצוה ' ב 'שליחות  לסיים  ֿ דא  בכגון המצוות 132כרגיל  כל  כנגד  השקולה  את 133- ומקרבת  ,
.134הגאולה 

הגאולה : לקירוב  בנוגע  - יותר  ובפרטיות 

בקרבך " אשר  זר  "אל  - ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  המבלבלים , הענינים  מכל  פרטית  גאולה  - לראש  ,135לכל 
בקרבי" חלל  ש "לבי העבודה  דרגת  רק  לא  כלומר , לקדושה . להפכו - מזה  ויתירה  לגמרי, 136לבטלו

את  "ומצאת  - מזה  יתירה  אלא  העבודה ), בתחילת  דוד  של  לפניך "(דרגתו נאמן לבבות ) ,137(שני
מישראל , ואחת  אחד  לכל  בירושה  ובאים  נמשכים  שעניניו הראשון, היהודי אבינו, באברהם  שכתוב  כמו

ישראל " כללות  שבלב  מסותרת  מ "אהבה  שברגל ),138החל  לעקב  עד  בפועל , במעשה  פעולתה  (שפועלת 
"מעלה  שזוהי תשובה , בהלכות  עשירי בפרק  הרמב "ם  כדברי - האהבה  בהתגלות  השלימות  לתכלית  ועד 
פסוקה  והלכה  ֿ דין כפסק  הובא  זה , עם  וביחד  אוהבו", הקב "ה  שקראו אבינו אברהם  מעלת  מאד .. גדולה 

ולגדול " .139"לקטן

גם  ובגשמיות  ברוחניות  והרחבה  והגוף , הנשמה  בריאות  ומתוך  לבב , וטוב  שמחה  מתוך  - זה  וכל 
עבודת  – ובמיוחד  כולל  העבודה , עניני בכל  יותר  עוד  להוסיף  יכול  ֿ זה  ֿ ידי שעל  רויחא , בכולם  יחד ,
כל  את  לפטור  אני ש "יכול  הענין נעשה  אצלו שגם  עד  רשב "י, של  עניניו בכל  והעבודה  העומר , ספירת 

רשב "י) ודוגמת  (מעין הדין" מן כולו עליה "140העולם  "בני רשב "י, של  דרגתו עם  קשור  זה  שענין אף  ,34,
הוא " אנא  הוא , חד  ש "אם  מישראל ,141ועד  ואחת  אחד  שבכל  "אחד " בבחינת  ונתגלה  נמשך  זה  הרי -

לייחדך " "יחידה  שבו, "יחיד " בבחינת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  .142ועל 

רשב "י  של  כמאמרו השכינה , גאולת  גם  כולל  ישראל , בני כל  של  הכללית  לגאולה  גם  באים  143ומזה 

בגלותא " ("שכינתא  עמהן שכינה  - שגלו מקום  עמהן,144"בכל  שכינה  - להגאל  עתידין כשהן ואף  . . (
מבין 145שנאמר  עמהן שב  שהקב "ה  מלמד  ושב , אלא  נאמר  לא  והשיב  שבותך , את  אלקיך  ה ' ושב 

הגליות ".

והזריזות  הקירוב  לשלימות  עד  הגאולה , את  ומזרזת  שמקרבת  הצדקה  במצות  ההוספה  ֿ ידי על  ובפרט 
עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  -146.
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וש"נ.129) א. כו, סוכה
ושו"ע 130) טור שם. עה"פ ופירש"י  תו"כ  סע"ב. יא, שם

שם. ואדה"ז
ט .131) ט , משלי 
(ע"ד 132) והיפוכו דבר ישנו הצדקה במצות שגם להעיר,

שלמטה  ממון, עם קשורה צדקה מצות ובנדרים): בסוכה הנ"ל 
אשר  "היקום וש"נ) א. קיט , (פסחים כדרז"ל  אדם, של  מרגליו
על  "מעמידו - גיסא לאידך  אבל  אדם", של  ממונו זה ברגליהם,
שעל  המקיף לבחי ' ועד  הראש, גם הגוף, כל  העמדת כולל  רגליו",
בראשו" ישועה "כובע בענין (ס"ג ) באגה"ק כמבואר הראש,

הצדקה. מצות שע"י 
פל "ז 133) תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי  א. ט , ב"ב
ב). (מח ,
שם.134) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב

ב.135) מב, תבוא לקו"ת רע"ב. קו, זח "ג  ב. קה, שבת ראה
ובכ "מ .

כב.136) קט , תהלים
ה"ה.137) פ"ט  ברכות ירושלמי  וראה ח . ט , נחמי '
רפי "ח .138) תניא
ה'יד '.139) לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון
ס"י .140) אחו"ק ש"פ שיחת ראה
ב.141) פל "ה, ב"ר
דחגה"ס.142) ג ' ביום הושענות נוסח 
א.143) כט , מגילה
ועוד .144) א. עה, א, סו, ב. ד , זח "ג 
ג .145) ל , נצבים
מא.146) יב, בא ופירש"י  מכילתא



לה     

ממש , בפועל  לצדקה  לתת  כדי והטף ) הנשים  (האנשים  ואחת  אחד  לכל  ֿ מצוה  שליחות  עתה  יתנו ולכן,
העני" נפש  את  לבו"147"החיית  אל  יתן "החי - לעצמו בנוגע  חיות  תוספת  גם  כולל  יתן 5, חיים  "מחיה  -

חיים " חיים 148לך  - החיים  ענין לשלימות  ועד  כולו, והעולם  בעולם  חלקו את  גם  מחיה  הוא  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,
צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  טפחים , מעשרה  למטה  בגופים  לנשמות  נצחיים 

 אהרן בני הכהנים  אל  "אמור  השבוע  בפרשת  הציווי את  לשמוע  נזכה  ממש  שבקרוב  ֿ רצון ויהי
תצא " מאתי חדשה  ("תורה  בעצמו מהקב "ה  - כל 149גו'" גם  [כולל  לכהנים  הציוויים  פרטי כל  ,(

כהנים " ממלכת  לי תהיו "ואתם  ֿ תורה  במתן שכתוב  כמו – לאחרי 69בניֿישראל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,
עמהם " ואהרן "משה  בציון", כהן ש "יראה  מכיון תצא "], מאתי חדשה  ֿ המקדש 150ש "תורה  בבית  ,

הארצות  בכל  שתתפשט  הקדושה , בארצנו הקודש , עיר  בירושלים  הקודש , בהר  .151השלישי,

היומי) החומש  (בשיעור  תרועה " "זכרון ענין - ֿ זה  לפני "152ועוד  - ושלימותו שעיקרו , 
 .צדקנו משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ערבית ), בתפילת  ֿ עתה  זה  שאמרנו (כפי "

זה " ואומר  באצבעו "מראה  ממש , ובפועל  ומיד , תיכף  נעשה  זה  שכל  - הגאולה ,153והעיקר 
" והשלימה , לו"האמיתית  קוינו הוי' זה  גו' זה  ש "הקיצו 154אלקינו מכיון ואהרן', משה  'זה  והנה  ,

עפר " שוכני בקרבם .155ורננו דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק  ,

(עד  ֿ המקדש  לבית  הקודש , להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו יחדיו כולם  ורוקדים 
ממש . ומיד  תיכף  עין", כהרף  עיכבן ו"לא  ֿ הקדשים ), לקודש 

•
     

מוגה  בלתי

"לבו אל  יתן "והחי אודות  לאחרונה  להמדובר  השבוע 1בהמשך  פרשת  מתחילת  והוראה ) (לימוד 
ואמרת , אמור  הכהנים , אל  "אמור  אמור : בפרשת  הראשון רש "י פירוש  על  להתעכב  יש  - רש "י ופירוש 
(שלכן  ואמרת " גו' "אמור  אמירות , שתי נאמרו שבפסוק  מכיוון כלומר , הקטנים ", על  גדולים  להזהיר 
"להזהיר  - נוספת  אמירה  כאן שיש  לומר  צריך  לכן הענין), כפל  את  להדגיש  כדי שתיהן את  רש "י מעתיק 

הקטנים ". על  גדולים 

" הלשון וביאור :אמנם , הסבר  דורש  - הקטנים " על  גדולים 

בגמרא  הלשון הוא  שכן אמת  ֿ אם 2הן כי ז"ל , חכמינו לשונות  להעתיק  רש "י של  ענינו אין אבל  ,
מקרא  של  פשוטו לשון 3לפרש  נאמר  שבפסוק  ומכיון . לכתוב צריך  רש "י היה  ואמרת "), ("אמור 

"" ולא  בזה ), (וכיוצא  הקטנים " על  הקטנים "?לגדולים  על  גדולים 

כ  להתפרש  יכול  "להזהיר " שהלשון ובפרט   ומהו פעמים ), כמה  רש "י בפירוש  שמצינו (כפי
לאו? מעין) (או אזהרת  עם  קשור  לקטנים ) בנוגע  מיוחדת  (אמירה  ואמרת " ש "אמור  מקרא  של  בפשוטו ההכרח 

לק  האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  מהו להבין, צריך  לבו".גם  אל  יתן "והחי - ונו
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טו.147) משפטים תנחומא ראה
(148. 44 ע' תש"י  סה"מ  וראה א. עא, יומא
ג .149) פי "ג , ויק"ר ד . כא, ישעי '
סע"ב.150) קיד , פסחים – אחד  תוד "ה ב. ה, יומא ראה
ספ 151) ועוד .ראה תקג . רמז ישעי ' יל "ש בתחילתו. דברים רי 
כד .152) כג , אמור

ב.153) טו, בשלח  פירש"י ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
ט .154) כה, ישעי '
יט .155) כו, שם

ב.1) ז, קהלת
סע"א.2) קיד , יבמות
ועוד .3) כד . שם, ועד "ז ח . ג , בראשית פירש"י 



לו    

 שכתב מה  על  סומך  שרש "י הכלל  בהקדים  בשביל ויובן אפילו או ביאור  תוספת  בשביל 
רש "י  בפירוש  הקטנים " על  גדולים  "להזהיר  ענין את  לחפש  שיש  בנידוןֿדידן, וכן הביאור . כללות 
הקטנים ". על  גדולים  "להזהיר  בסוגיית  הגמרא  פירוש  עם  רש "י פירוש  את  כשמשווים  ובפרט  ֿ זה , לפני

זה : בענין רש "י שיטת  תובן ֿ זה  ֿ פי שעל 

יבמות  ב 2במסכת  - הקטנים " על  גדולים  "להזהיר  דין את  ז"ל  חכמינו "לא למדו מקומות :
הם  שקץ  כי לא 4תאכלום  , דם תאכל  לא  מכם  נפש  כל  הקטנים .. על  גדולים  להזהיר  להזהיר 5, ,

הקטנים ". על  גדולים  להזהיר  ואמרת , אמור  הקטנים .. על  גדולים 

הם , שקץ  כי תאכלום  "לא  בפסוק  - רש "י בפירוש  הקטנים "*,אבל  על  גדולים  "להזהיר  רש "י פירש 
"אמור  ובפסוק  הקטנים ", על  גדולים  להזהיר  מכם , נפש  "כל  דם ", תאכל  לא  מכם  נפש  "כל  בפסוק  ֿ אם  כי

שבפרשתנו**. ואמרת "

רש "י  של  כללו יסוד  על  - בזה  כן 3וההסברה  מפרש  שלכן מקרא ", של  לפשוטו אלא  באתי לא  "אני
שיש  במקום  רק    :

קאי  דם " תאכל  לא  מכם  "נפש  גם  שהרי מיותרת , "כל " תיבת  - דם " תאכל  לא  מכם  נפש  "כל  בפסוק 
עוד  לרבות  בא  דם " תאכל  לא  מכם  נפש  "כל  שיּתּור  לומר , צריך  כן ועל  מישראל , ואחד  אחד  כל  ִעל 
ֿ חיובא , בני שאינם  לקטנים  ולא  לגדולים , נאמרו התורה  ציוויי (שהרי הקטנים " על  גדולים  "להזהיר  - ענין

הקטנים  על  נצטוו שהגדולים  ).6אלא 

על  גדולים  "להזהיר  - נוספת  אמירה  לרבות  בא  הלשון שכפל  ואמרת ", גו' "אמור  בפרשתנו, וכן
כנ"ל . הקטנים ",

ֿ כן ואם  בפסוק , קושי אין - הם " שקץ  כי תאכלום  "לא  בפסוק  ֿ כן ֿ שאין מה   שהכוונה לפרש 
הקטנים ", על  גדולים  "להזהיר  היא  שהכוונה  לפרש  כדי – ואדרבה  הקטנים ". על  גדולים  "להזהיר  היא 

"לא צריך  נאמר  שבכתוב  שאף  מפשוטו, הכתוב  "לא את  הוא  הפירוש  ֿ מקום  מכל  ,"
. מקרא של  פשוטו היפך  ,"

אזהרות  כתיבי דהא  הוא , יתירא  "קרא  - תאכלום " "לא  מהפסוק  הלימוד  רש "י מפרש  בגמרא  [ולהעיר :
בא 7הרבה " זה  שכתוב  מכריח  אינו הרבה , אזהרות  שכתובות  מה  מקרא , של  פשוטו לימוד  בדרך  אבל , .

יהיו לא  משמעו  שכך לקטנים , המאכילן  את  "לחייב הם ", שקץ יאכלו  "לא  יג ) יא , (שמיני רש"י ומ "ש (*
זה  הרי - ידך" על נאכלים  האיסור על גדולים  "להזהיר (ולא  ידך" על נאכלים  יהיו  ש"לא  ,

כפשוט . יאכלו ), לא  שהקטנים  הקטנים ",

דלכאורה , - מא ) (שם , כאוכל" המאכיל את  "לחייב הענין  בהמשך רש"י בפירוש ֿ קושיא  הקלאץ מתורצת  ועפ"ז 
בעצמו . שאוכל כמו  דחשיב ֿ ידו , על יאכל שלא  המאכיל על הוא  שהאיסור אלא , שמיה ?! דכר מאן  "אוכל"

קכא , (שבת  ששנינו  וזהו  הקטנים , על גדולים  להזהיר . . ובתך ובנך "אתה  יו "ד) כ, (יתרו  רש"י ומ "ש (**
שייך זה  אין  - עליך" ששביתתו  מפני לו  שומעים  אין  לכבות ** שבא  קטן * יוכיח א ) ו "בהמתך" לחינוך,

הנ "ל). ענינים  ג ' עם  (בגמרא ) לי' חשיב לא  (ולכן ,

) דכהנת בטומאה, (משא"כ  ובתך " "בנך  – בקרא כמפורש קטנה, וכן  (*מותרת (.(

אינו  "או  קס"ד  (ולכן  בהפקר  אפילו  סתם, לכבות - בפירש"י אבל  אביו , לדעת העושה בקטן  שם: בשבת (**
גדולים"). אלא
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מב.4) יא, שמיני 
יב.5) יז, אחרי 
ולפנ"ז 6) לבניך ", "ושננתם ז) ו, (ואתחנן ממש"נ גם להעיר

בניו  את יצוה אשר למען ידעתיו "כי  - חמש') ה'בן למדו (שכבר

על  (גם) קאי  זה שפסוק אלא יט ), יח , (וירא אחריו" ביתו ואת
לבניך ". "ושננתם הפסוק משא"כ  גדולים,

תאכל 7) לא מכם נפש "כל  מהפסוק הלימוד  מפרש ועד "ז
דם".



לז     

הקטנים " על  גדולים  הכתוב 8"להזהיר  להוציא  שצריכים  באופן הוא  כשהלימוד  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל 
בלאוין  עליו לעבור  היא  שהכוונה  לומר  שאפשר  מכיון כנ"ל ), תאכילום ", "לא  תאכלום ", "לא  מפשוטו,

מקומות ]. בכמה  דוגמתו שמצינו כפי הרבה ,

 הגדולים" את  תורה  הזהירה  שבהם  דם , ואיסור  לכהנים  טומאה  איסור  נשתנו מה  - הדבר  וטעם 
למקרא ': חמש  ל 'בן גם  בפשטות  מובן - הקטנים " על 

ֿ ישראל , בני שאר  אצל  שאינן מיוחדות  ואזהרות  מיוחדים  דינים  אצלם  שיש  מכיון - לכהנים  בנוגע 
הקטנים ". על  גדולים  "להזהיר  מיוחד  ציווי התורה  הוסיפה  שאצלם  מובן,

בקרא  מפורש  - דם  לאיסור  ."כי9ובנוגע  . הוא  בדם  הבשר   נפש כל  ישראל  לבני אמרתי
הנפש " הוא  ש "הדם  שמכיון היינו, דם ", תאכל  לא  התורה 10מכם  הוסיפה  ולכן ביותר , חמורה  אכילתו ,

" - מיוחד  "ציווי גו'", הקטנים ".נפש  על  גדולים 

הקטנים ": על  גדולים  "להזהיר  הלשון דיוק  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 

הוא  הקטנים  שחינוך  (אף  התורה  דיני בשאר  מצינו שלא  יתירה  חומרא  אודות  כאן שמדובר  מכיון
גדולים  "להזהיר  ֿ אם  כי סתם , אמירה  של  לשון כותב  שאינו בכך  רש "י זאת  מדגיש  - התורה ) עניני בכל 

כו', יתירה  זהירות  הקטנים ", על 

זאת  אומר  היה  (שאז לאו איסור  להדגיש  אינה  רש "י כוונת  חומר כלומר : את  להדגיש  ֿ אם  כי ,(
כנ"ל . יתירה , זהירות  להיות  שצריכה  הענין

:"לבו אל  יתן "החי - האדם  בעבודת  ההוראה  ללימוד  באים  ומכאן

נאמר  ֿ תורה ) למתן הכנה  (ובתור  ֿ תורה  מתן לפני עוד  כי ֿ ישראל , בני כל  על  קאי - "ואתם 11כהנים 
לי הקטנים "תהיו על  גדולים  להזהיר  ואמרת , גו' "אמור  לכהנים  מהציווי ההוראה  וזוהי ,"

"להזהיר  מיוחדת , זהירות  להיות  צריכה  מישראל , ואחד  אחד  כל  הכהנים , הנהגת  לכללות  שבנוגע  -
הקטנים ". על  גדולים 

הקשורים  הענינים  בכל  יתירה  זהירות  להיות  שצריכה  – דם  באיסור  היתירה  מההדגשה  נוסף  ולימוד 
עם  הקשור  ברבים , חבירו פני הלבנת  איסור  ולדוגמא : הנפש ", הוא  "הדם  עם   סומקא "אזיל  ,

חיוורא " הקטנים ".12ואתי על  גדולים  "להזהיר  יתירה , זהירות  בזה  להיות  צריכה  שלכן בזה , וכיוצא  ,

 דרך ֿ (על  הקטנים " ֿ ידי על  גדולים  "להזהיר  גם  כולל  הקטנים " על  גדולים  ש "להזהיר  להוסיף , ויש 
שכתוב  בנים "13מה  ֿ ידי "על  בנים ", על  אבות  לב  בענין 14"והשיב  נוסף  הגדולים  אצל  שגם  היינו, ,(

הקטנים . באזהרת  פעולתם  ֿ ידי על  הזהירות 

הא  העם , את  "הקהל  - הקהל ' 'שנת  זו, בשנה  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין והנשים ולהעיר , נשים 
הזאת " התורה  דברי כל  את  לעשות  ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' הדגשה 15והטף  שיש  היינו, ,

עם  לפעולה  בנוגע  אצל מיוחדת  ההוספה  גם  כולל  , למה "הטף  - הקטנים  עם  פעולתם  ֿ ידי על 
למביאיהם " שכר  ליתן .16באו,

ואור " "זוהר  מלשון "להזהיר " - הקטנים " על  גדולים  ב "להזהיר  נוסף  "והמשכילים 17ודיוק  כמו ,
הרקיע " כזוהר  .18יזהירו
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הלימוד 8) - דם" תאכל  לא מכם נפש "כל  בפסוק גם ולכן,
ב   כתיבי דהא הוא, יתירה ש"קרא מזה אינו

" תיבת מיתור ֿ אם כי  הרבה", מעתיק אזהרות (ולכן כנ"ל  ,"
דם"). תאכל  "לא האזהרה מסיים ואינו מכם", נפש "כל  רק רש"י 

ֿ יב.9) יא יז, אחרי 
כג .10) יב, ראה פ'
ו.11) יט , יתרו

ב.12) נח , ב"מ 
בסופו.13) מלאכי 
עה"פ.14) פירש"י 
יב.15) לא, וילך 
עה"פ.16) בפירש"י  הובא סע"א. ג , חגיגה
ובכ "מ .17) בתחילתו. הריב"ש צוואת ראה
ג .18) יב, דניאל 



לח    

"כזוהר  - חידוש  נוסף  גופא  בתורה ובזה  העבודה  נעשית  שבה  בארץ , למטה  שגם  היינו, ,"
היא " בשמים  "לא  התורה  (שהרי "זוהר 19ומצוות  אור  מאיר  .(."

 לקיום ממש  בקרוב  נזכה  הקטנים ", על  גדולים  "להזהיר  פעולת  ֿ ידי שעל  – העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
הרקיע " כזוהר  יזהירו "והמשכילים  היעוד   זוהר" בגילוי מאיר  כולו העולם  שבכל  היינו, ,

מוריך  עוד  יכנף  ש "לא  מכיון כו', הפכי לענין כלל  ואפשרות  מקום  שאין השלימות , ובתכלית  הרקיע ",
.20גו'"

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ ישראל  בני כל  באים  ומיד  שתיכף  - את 21ובפשטות  "הקהל  ,
הקדושה . לארצנו - והטף " והנשים  האנשים  העם ,

מלשון (גם ) "קדושה " - " פרושים "הוו תהיו", "קדושים  כפירוש  ישראל 22, ארץ  כי ,
- הארצות  משאר  ומובדלת  מופרשת 

ומוסיף  שהולך  באופן כו', ֿ המקדש  ולבית  הבית  להר  הקודש , עיר  לירושלים  - עצמה  ישראל  ובארץ 
הן" קדושות  "עשר  הקדושה , .23בענין

הוא " כהן "אלקיכם  שהרי זריזות , של  באופן - זה  הם "24וכל  זריזין ו"כהנים  עיכבן 25, ש "לא  ועד  ,
עין" כהרף  .26המקום 

 על גם  להתעכב  יש  רש "י, ופירוש  השבוע  פרשת  לתחילת  בקשר  לבו" אל  יתן "החי ענין על  נוסף 
בעומר . ל "ג  שלאחרי השבת  יום  - הזמן לכללות  בקשר  לבו" אל  יתן "החי ענין

לעיל  להמדובר  כו'"27ובהמשך  אתקטרנא  קטירא  "בחד  יוחאי, בן שמעון רבי של  ענינו אשר 28אודות  ,
אומנתו" ד "תורתו באופן התורה  לימוד  בפועל , בעבודה  מזה  באופן 29מהתוצאות  העולם  בעניני והתעסקות  ,

ופרט  פרט  "בכל 30שבכל  ענין דעהו"31חדור  השבת .32דרכיך  ענין עם  גם  זה  לקשר  יש  - בארוכה  כנ"ל  ,

היחידה  הפעם  שהרי זו, בשבת  שלומדים  אבות  בפרקי הרביעי פרק  תחילת  עם  לקשר  - לזה  ונוסף 
הראשונה  (והפעם  לעצרת  פסח  שבין בשבתות  אבות  בפרקי רביעי פרק  הקיץ 33שלומדים  שבתות  בכל 

כדלקמן. בעומר , ל "ג  שלאחרי בשבת  - היא  זו), בשנה 

 ויכולו"34ביום" נפעל  תענוג35השבת  ומלשון שלימות  כולל 36מלשון שעבר , השבוע  ימי בכל  ,
בעומר . ל "ג  סגולה  יום  - ובמיוחד 

שבתא ' ב 'מקמי היה  בעומר  של "ג  זו, בשנה  ימים 37ובפרט  שלשה  בתוך  החמישי, ביום  – גופא  ובזה  ,
השבת . לפני הפסק  בלי

שרשב "י  כידוע  יוחאי, בן שמעון רבי של  עבודתו עם  קשור  השבת  שתוכן בזה  יתירה , ובהדגשה 
"שבת " בשם  נקרא  שבת "38במיוחד  "איקרי ֿ חכם  תלמיד  שכל  ֿ זה  על  ):39(נוסף 
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ב.19) נט , ב"מ 
א).20) (מו. פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '
ט .21) יו"ד , בא
ובפירש"י .22) קדושים ר"פ
הי "ג .23) פ"ז ביהב"ח  הל ' רמב"ם מ "ו. פ"א כלים
סע"א.24) לט , סנהדרין
ה"כ .25) פ"ג  שבת הל ' רמב"ם וש"נ. א. כ , שבת
מא.26) יב, בא ופירש"י  מכילתא
בעומר.27) ל "ג  שיחת
א.28) רפח , זח "ג 
א.29) יא, שבת
בו 30) יש בלבד , שבפרט  פרט  לכאורה היותו עם כלומר,

ביותר, גדולה ולהעיר חשיבות "דעהו". ענין נעשה ֿ ידו שעל 
הזכיות  של  לגודלם בנוגע ה"ב) פ"ג  תשובה (הל ' הרמב"ם ממ "ש
היאך  היודע והוא דעות, ֿ ל  א של  בדעתו אלא שוקלין "אין - כו'

כו'". הזכיות עורכין
ו.31) ג , משלי 
"כי32) הפסוק על  רש"י  כפירוש חיבה, לשון - גם כולל 

חיבה". "לשון ידעתיו",
(33. . ומאיר יורד  ושנה שנה שבכל  (סי "ד ) מאגה"ק להעיר

כו'. ומחודש חדש אור
שהוגהה 34) באידיש מהשיחה תרגום - סט "ו סוף ועד  מכאן

שליט "א. אדמו"ר כ "ק ע"י 
א.35) ב, בראשית
תקח ,36) ואילך . ב מב, – ויכולו ד "ה בראשית אוה"ת ראה

ועוד . ואילך . א
סע"א.37) קו, פסחים
ב.38) קמד , זח "ג 
א.39) קיט , שבת וראה א. כט , שם



לט     

אלקות , על  ומסתיר  שמעלים  במצב  הוא  העולם  החול  שבימי הוא , החול  לימי שבת  שבין החילוק 
עצמו  בפני כמציאות  חזק ,40ונרגש  ֿ כך  כל  אינו שההסתר  העולמות , עליית  ישנה  בשבת  ֿ כן ֿ שאין מה  .

מהקב "ה . נברא  שהוא  בעולם  ונרגש 

החינוך ' ב 'ספר  שכתוב  במה  הפנימי הפירוש  שזהו לומר , לקבוע 41ויש  "כדי הוא  שבת  מצות  על  שהטעם 
ורגע  רגע  בכל  העולם  חידוש  ענין יותר  בגילוי מורגש  שבשבת  - העולם " חידוש  אמונת  .42בנפשותינו

ושתיה  אכילה  ֿ ידי על  מזה : [ויתירה  קלות . ביתר  דעהו" דרכיך  "בכל  עבודת  נפעלת  שבשבת  מובן, ומזה 
שבת  עונג  מצות  מקיימים  הכח 43בשבת  את  רואים  הגשמיים  שבדברים  "דעהו", בזה  שיש  מה  רק  לא  ,

נעשים  שהם  אלא  ליש , מאין שבראם  הבריאה האלקי  מענין שלמעלה  עצמו הקב "ה  רצון קיום  ,44.[

כנ"ל  היה  רשב "י של  פרט 27החידוש  שבכל  השבת , קדושת  תומשך  – החול  בימי גם  יומין", ש "כל  ,
העולם  של  ("מלאכתך ") אלא 45ב "דרכיך " שמים , לשם  רק  לא  יעשו הרשות , דברי ובכל  חול  באכילת  גם  ,

שמרגיש  זה  מצד  יתברך , עצמותו עם  התקשרות  כו'", אחידא  ש "ביה  באופן ועד  "דעהו", יהיה  עצמם  בהם 
יתברך . ועצמותו ממהותו ורגע  רגע  בכל  מתחדש  שבעולם  דבר  שכל 

"שבת " בשם  רשב "י נקרא  "דעהו"46ולכן גילוי - פועלת  שהשבת  מה  הענין את  בעבודתו פעל  הוא  כי ,
כולו. העולם  בכל 

:רביעי פרק  - זו בשבת  שלומדים  אבות  בפרקי הראשונה  המשנה  עם  הנ"ל  ענין לקשר  ויש 

וה "ראש " [ההתחלה  הראשונה  פרק 47במשנה  של  [48ישנן איזהו כו' חכם  "איזהו בבות :
כו'". מכובד  איזהו כו' עשיר  איזהו כו' גיבור 

האריז"ל  בכתבי הוי'49ואיתא  שם  אותיות  ארבע  כנגד  הן הבבות  נרמז 50שארבע  "פה  ֿ לשונו: וזה  .
הוי' אותיות  בארבע  ֿ יתברך  השם  שבחכמה 51יחוד  י ' אות  כנגד  - אדם  מכל  הלומד  חכם  איזהו איזהו 52, .

אני  בסוד  גבורה , שנקראת  שבבינה  ה ' אות  נגד  - גבורה 53גיבור  לי ו'54בינה  אות  כנגד  - עשיר  איזהו .
כו' עשיר  הנקרא  כנודע "55שבתפארת  כבוד  הנקראת  תתאה  ה ' אות  כנגד  - מכובד  איזהו שם :56, ומסיים  .

מ  הקורא  הזה "."והאדם  ביחוד  יכוין זו, שנה 
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גם 40) ש"לכן א), (ח , מילה מצות להצ"צ ספהמ "צ ראה
מיגיע  שיהנה כדי  החול , ימות כו' מלאכתו לעשות נצטווה האדם

דחול ". ההעלם שזוהי  בפ"ע... יש הוא כאילו ויתראה כפו
ֿ לב.41) לא מצוה
שע"י 42) שם, שבחינוך  אמונת ואף נקבעה שבת

נקבעה  שבת שמירת (שע"י  גופא דזה לומר, יש - העולם חידוש
מ "ש  וע"ד  זה. ענין מאיר עצמו שבשבת מפני  הוא האמונה)
מצה  אכילת על  לטעם בנוגע ב) (כג , ומצה חמץ מצות בספהמ "צ

עיי "ש. הסתום", כפי  הוא שבתורה ש"הגליא החינוך , שבספר
וש"נ.43) ובנ"כ . סרמ "ב או"ח  אדה"ז ושו"ע טושו"ע ראה

ובכ "מ . ואילך . ס ע' תרס"ג  סה"מ  שרה. חיי  ר"פ תו"א וראה
בבחי '44) מגיע הרשות דברי  שבירור בכ "מ  מהמבואר להעיר

תרס"ב  (סה"מ  מלכות כתר בבחי ' המצוות ועשיית מלכות, לבוש
דברי כשעשיית גם והרי  - (78 ע' תש"ה סה"מ  ואילך . שלח  ע'
עבודת  בכלל  היא דעהו" דרכיך  ד "בכל  באופן היא הרשות
(79 ע' תש"ה (סה"מ  שם מהמבואר גם כמובן הבירורים,
בירורים  ... תר"ך  הן דרבנן מצוות ז' ועם תרי "ג , רק הן "המצוות

ואכ "מ . ועצ"ע. המצוות". בחשבון אינן דנוגה
"כל 45) - א) (צד , פרשתנו שבזוהר הענינים בג ' ובכללות

עביד  דא בביתי ', וחד  חד  כל  הויתון החול ) (ימי  יומין שאר
ג ' כנגד  שהם בחקלי '", אזיל  ודא בסחורתי ', אזיל  ודא עבידתי ',
כנגד  - בעבודה וי "ל  שם). לזוהר לוי "צ (לקוטי  בי "ע עולמות
ובכל  האדם, של  דרכיך " "כל  נכלל  שבהם ומעשה, דיבור מחשבה
בפנים  לקמן וראה השבת. עליית – "דעהו" צ"ל  אלו דרגות ג '

ואילך . ס"ט 
בשבת 46) ֿ עלמא דכולי  (וכמאחז"ל  התורה דרגת גם וזוהי 

א  פח , ויקהל  ג . ע, יתרו תו"א וראה ב. פו, שבת - תורה ניתנה
אומנתו". "תורתו - רשב"י  של  תורתו ובפרט  ואילך ),

אברי47) כל  חיות הכולל  האדם ראש כמו הפרק, כל  הכולל 
האדם.
משניות.וכולל 48)
כאן.49) לאבות הש"ס ולקוטי  רז"ל  מאמרי  שער
בן50) שם שנקרא וראה עד  ועוד . א. עא, (קידושין

ד '"). בן "שם שער הנקרא יט  שער פרדס וראה פס"א. ח "א מו"נ
(א  תורה ע"פ הלימוד  דרך  הוא שגימטריא ולהעיר ף-

דהל ' (רפ"ג  ברמב"ם הובא לא שלכן מגימטריא, למדים אין
בנוגע  הוו", תלתין בגי ' "יהי ' הלימוד  זה) יום שיעור - נזירות
שם). לרמב"ם הרדב"ז פי ' ראה - יום" שלשים נזירות "סתם לדין
(כתובות  ילפינן לא מאיסורא ממונא – עצמן שבהלכות להעיר -

וש"נ). ב. ג , קידושין ב. מ ,
אבי "ע.51) עולמות שהם מוסיף: שם הש"ס ובלקוטי 
אשר 52) האצילות, עולם שהוא חכם איזהו הש"ס: ובלקוטי 

היסוד  כי  השכלתי , מלמדי  מכל  וז"ש עילאה, אבא הוא שם
עשית  בחכמה כולם בסוד  העולמות כל  חיות משם דאצילות,

כד ). קד , (תהלים
יד .53) ח , משלי 
כו'.54) מינה מתערין דדינין הש"ס: ובלקוטי 
כנגד 55) בחלקו, שמח  שהוא עשיר איזהו הש"ס: ובלקוטי 

בחלקו  ושמח  העושר, על  מורים שהם חסדים ה' שבו הזעיר,
חלקה. לה ונותן בחלקו שמח  הנוקבא, חלק בידו שנותנים אע"פ

חלקו. במתנת משה ישמח  וז"ס
בסוד 56) הנוקבא, כנגד  הוא מכובד , ואיזהו הש"ס: ובלקוטי 



מ    

הפשט , בדרך  הפירוש  את  שולל  זה  אין - הסוד  בדרך  המשנה  את  מפרשים  כאשר  אפילו להבין: וצריך 
משתלשל  העשיה ) עולם  (כנגד  הפשט  בדרך  הפירוש  ואדרבה : פשוטו". מידי יוצא  ענין ש "אין והכלל 

האצילות  עולם  (כנגד  הסוד  בדרך  האדם 57מהפירוש  בשלימות  ותכונות  הסוגים  שארבעה  ֿ דידן, ובנידון .(
הוי'. שם  אותיות  מארבע  משתלשלים  ומכובד ) עשיר  גיבור , (חכם ,

הוי'? שם  אותיות  ארבע  עם  האדם  אצל  התכונות  ארבע  שייכות  מהי ביאור : צריך  ֿ זה  ֿ פי ועל 

אותיות  בארבע  ֿ יתברך  השם  "יחוד  על  רמז רק  אינן הבבות  ארבע  האריז"ל , פירוש  לפי מזו: ויתירה 
שם  ביחוד  הכוונה  שייכת  מה  השאלה : ונשאלת  הזה ". ביחוד  יכוין זו משנה  הקורא  "האדם  אלא  הוי'",

וכו'? וגיבור  חכם  להיות  איך  האדם  את  ללמד  - במשנה  הפשוט  הפירוש  עם  הוי'

:"דעהו דרכיך  ל "בכל  בנוגע  לעיל  המדובר  ֿ פי על  מובן בזה  והביאור 

רק  אינן ומכובד ), עשיר  גיבור , חכם , - (שכללותן האדם  ומעלות  תכונות  כל  של  יגיע התכלית 
 ועד בהשם ֿיתברך , ידיעה  "דעהו", יהיה  ֿ ידן ועל  שבהן ֿ אם  כי שלימות , לידי

כו'"). ביה  ("אתקטרנא  ֿ יתברך  בהשם 

שארבע  איך  הזה ", ביחוד  יכוין זו במשנה  הקורא  ש "האדם  האריז"ל  בדברי התוכן שזהו לומר , ויש 
הוי'": אותיות  בארבע  ֿ יתברך  השם  "יחוד  על  מרמזות  האדם  בשלימות  התכונות 

כפירוש  וכבוד ), עשירות  גבורה , (בחכמה , לשלימות  להגיע  איך  מהמשנה  ילמד  שהאדם  בכך  די לא 
שהאדם  מזה  (וקיימות ) נלקחות  באדם  המעלות  שארבע  מזה  ללמוד  גם  צריך  אלא  הפשט , בדרך  המשנה 

לעליון  אדמה  ֿ שם  על  שם 58הוא  אותיות  ארבע  (כנגד ) אלו, מעלות  ארבע  ישנן העליון' ב 'אדם  ולמעלה  ,
שבהן  ֿ עשיה ,59הוי', ֿ יצירה  ֿ בריאה  אצילות  עולמות  ארבעה  השתלשלות , סדר  כל  נשתלשל  ֿ ידן ועל 

(שעיקרן  מדות  בינה , חכמה , הוי'): שם  אותיות  ארבע  (כנגד  דרגות  ארבע  גופא  עולם  בכל  - ובפרטיות 
ומלכות  תפארת ) -60.

האדם  נפש  כחות  בעשר  מהן" ש "נשתלשלו לארבע 61ועד  בכללות  הנחלקת  האדם , של  ל "דרכיך " ועד  ,
ומלכות . מדות , הבינה , כח  שבאדם , החכמה  כח  כנגד  ו"מכובד ", "עשיר " "גיבור ", "חכם ", - דרגות 

"כל  נכללת  (שבהן שלו המעלות  מארבע  אחת  שבכל  דעהו", דרכיך  "בכל  היא  יהודי של  והעבודה 
המדה . נשתלשלה  שממנה  למעלה  בדרגה  "דעהו" יהיה  דרכיך "),

: בפרטיות - בזה  והביאור 

אפילו  ונעתק  נבדל  עצמו, בפני הוא  שהאדם  כמו א ) סוגים : לארבעה  בכללות  נחלקים  האדם  עניני
שהוא  איך  ג ) והכחות . השכל  התפשטות  עם  שייכות  לו שיש  כמו ב ) שלו. והכחות  השכל  מהתפשטות 

מאחרים . מקבל  שהוא  איך  ד ) ו)מדותיו. (שכלו ֿ ידי על  לאחרים  משפיע 

הברקה  כבר  לו יש  אם  וגם  עצמו, בפני שהוא  כמו האדם  דרגת  - שבנפש  חכמה  היא  הראשונה  הדרגה 
באופן  בפרטים  השכל  והתרחבות  להתפשטות  שייכות  לה  אין שעדיין כללית , נקודה  רק  זה  הרי בשכל ,
אל  (השפעה  למדות  שייכות  לו אין שעדיין ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ולאחרים ), (לעצמו כו' הסברה  של 

האדם . כחות  ולשאר  הזולת )

אצלו  שהוא  האצילות ), עולם  - (ובכללות  למעלה  החכמה  מספירת  משתלשל  זה  ולמעלה 62ענין ,
החכמה ) (פנימיות  שבחכמה  הנעלית  הדרגה  ובפרט  ממנה , שלמטה  ונעתקת 63מהספירות  שמובדלת  ,
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יקלו, ובוזי  מכבדי  כי  לומר שייך  ושם כבוד , אומר כולו ובהיכלו
וגו'. דאנהיג  למאן ווי 

שלום 57) נהר בתחילתו. ומצוה בנגיד  הובא - ע"ח  ראה
הנשמות  חיוב מס' חסידים משנת בסופו. הנהר רחובות בהקדמת

א. תשעא, ח "ד  בלקו"ד  ונת' הובא מ "ב. פ"א
א.58) ג , של "ה פל "ג . ח "ב חי  כל  אם מאמר מאמרות עשרה

ועוד . ב. כ ,

הליקוטים 59) ספר ראה – זה בכל  ובארוכה פ"ד . אגה"ת ראה
וש"נ. ואילך . ס"ט  שם הוי '. ערך  צ"צ, דא"ח 

ואילך .60) תתקפ ע' בלק אוה"ת ראה
רפ"ג .61) תניא
בתחילתו.62) אבי "ע שער פרדס ראה
העיט 63) וירד  רד "ה פ"ב. כז מאמר ומעין קונטרס ראה

ובכ "מ . תרנ"ח .
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לספירות  בערך  שלא  ההשתלשלות ; וראשית  הגילוי ראשית  שהיא  כפי מחכמה  גם  הספירות , מעשר 
שלמטה  הספירות  כמו לא  י') אות  (כצורת  נקודה  רק  היא  הגילוי, בראשית  שהיא  כפי וגם  ממנה . שלמטה 

ממנה .

בלימוד  מתחילים  למעלה , ומלמטה  – אדם " מכל  הלומד  חכם  "איזהו - במשנה  הלימוד  בא  זה  ועל 
למעלה . בחכמה  שזה  איך  ועד  ל "דעהו", מזה  מגיעים  ֿ כך  ואחר  הפשט , בדרך 

על  הסימן אדם ". מכל  "לומד  כאשר  הוא  ֿ עצמו) בפני שהוא  כפי (גם  האדם  אצל  החכמה  שלימות 
בדיבור  או בשכל  ענין אחר  מאדם  שקיבל  לפני אפילו ֿ עצמו, בפני הוא  כאשר  שגם  הוא , אמיתי חכם 
אדם  ו)רואה  ש (נפגש  הענין מעצם  לומד  הוא  אדם ", מכל  "לומד  שהוא  באופן עצמו את  מעמיד  בכלל ,
שגם  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כתורת  אצלו, שרואה  מהפרטים  גם  ולומד  פרטית ), בהשגחה  זה  (שהרי בכלל  אחר 
("בכל  ה ' בעבודת  הוראה  ממנו ללמוד  יכול  משהו) ממנו ששומע  לפני (אפילו רואה  שאדם  דבר  מכל 

דעהו"). דרכיך 

השכלתי" מלמדי "מכל  - מהפסוק  ראיה  מוסיפה  צריך 64והמשנה  אדם " "מכל  שהלימוד  מוסיף , שזה  ,
ש "מכל  האדם , של ) (וחכמה  שכל  ל "השכלתי", בנוגע  גם  אלא  מעשה , של  לענין בנוגע  רק  לא  להיות 

מכולם " יותר  ש "מתלמידי ֿ דרך  על  לומר , ויש  חכמה . (ולומד ) לוקח  הוא  .65אדם "

עשר  כל  ממנה  (שבאות  בעת  מתגלה  החכמה  ששלימות  שלמעלה , לחכמה  בנוגע  גם  למדים  ומזה 
הענינים  בכל  חכמה  בחינת  לאור  ומוציאים  ו)שמגלים  השתלשלות , סדר  וכל  ששרשם 66הספירות  ,

מכולם " יותר  ש "מתלמידי ֿ דרך  על  עשית ", בחכמה  "כולם  .67מהחכמה ,

 השכל נקודת  לאחרי (שבא  שבבינה  השכל  והתרחבות  התפשטות  - היא  הנפש  בכחות  השניה  הדרגה 
ולאחרים ). (לעצמו הסברה  של  ופרטים  באותיות  השכל  את  "מוריד " כשהאדם  כבר  שזהו שבחכמה ),

הוא  השכל  והרחבת  התפשטות  ענין כי - הוי' שם  של  ה ' אות  כנגד  הבינה , מספירת  משתלשל  שזה 
י'). אות  של  לנקודה  (ביחס  ה ' אות  צורת  כמו

יצרו": את  הכובש  גיבור  "איזהו - מהמשנה  ההוראה  באה  זה  ועל 

אצלו  יש  כאשר  - (בינה ) בשכל  אמיתית  התרחבות  לו שיש  יודעים  מתי האמיתי, הגיבור  מיהו
הלב  על  שליט  מוח  השכל , בלבו 68התגברות  הוא  האדם  שיצר  יצרו", את  ו"כובש  אותו,69, לכבוש  ובכדי ,

הלב  ֿ ידי ועל  הלב , על  ששליט  בבינה , המוחין התרחבות  - גופא  ובזה  מוחין, נעלית , יותר  לדרגה  צריך 
שייפין" לכולא  פליג  ש "לבא  הגוף "70– זה  קטנה , "העיר  את  כובש  "טוב 71- המשנה  שבהמשך  כבפסוק 

ברוחו ומושל  מגיבור , אפים  ארך  "72.

גוברת  היא  כאשר  היא  הבינה , כח  של  האמיתית  השלימות  כי למעלה , הבינה  בספירת  גם  מודגש  וזה 
המדות . את  ומנהיגה 

 אחרים אנשים  עם  שייכות  לאדם  יש  ֿ ידן שעל  האדם , למדות  באים  ֿ כך  המדות 73ואחר  ֿ ידי על  ,
לזולת ) צריך  ואינו לעצמו הוא  השכל  ֿ כן ֿ שאין (מה  הזולת  אל  משפיע  .74הוא 

על  המורה  קו, היא  ו' אות  צורת  וגם  מדות , ו' - ו' אות  כנגד  שהן שלמעלה , מהמדות  שמשתלשלות 
ֿ ידן  שעל  ועד  למטה , מהמוחין נמשכות  שהמדות  כמו למטה , ו') אות  (שורש  מהיו"ד  והשפעה  המשכה 

הזולת . אל  משפיע 
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צט .64) קיט , תהלים
א.65) ז, תענית
ועוד .66) ד . מ , מקץ תו"א ראה
(67.51 הערה דלעיל  הש"ס לקוטי  ראה
פי "ב.68) תניא ראה
פ"ט .69) תניא
ב.70) רכא, זח "ג  ראה

ואילך .71) פ"ט  תניא וראה ב. לב, נדרים
לב.72) טז, משלי 
ימי73) ז' יבנה", חסד  - "עולם והעולם, למעלה שייכות ע"ד 

ע' תש"ח  סה"מ  ואילך . שיד  ע' אור) (יהל  לתהלים (אוה"ת הבנין
.(273

ובכ "מ .74) שם. תש"ח  סה"מ  ראה



מב    

לאחרים  משפיעות  המדות  ֿ כן כמו לאחרים , משפיע  שהעשיר  כמו כי "עשיר ", המדות  נקראות  ולכן
"עני"). שנקראת  מקבל , בחינת  היא  'מלכות ' ֿ כן ֿ שאין (מה 

" השמח  הוא  שהעשיר  הדיוק  גם  שאין וזהו מורה  "חלקו" כי האדם , של  "חלקו" הן המדות  :"
להן  שיש  המדות  - ממנו שמחוץ  בענין חלק  ֿ אם  כי האדם ), שכל  (כמו לעצמו שהוא  כמו האדם  עצם  זה 

ממנו. שמחוץ  לזולת  שייכות 

(עשיר ), לאחרים  אמיתי משפיע  הוא  מתי בחלקו", השמח  - עשיר  "איזהו המשנה  הוראת  באה  זה  ועל 
(החלק  "חלקו" שזה  מכיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  "חלק ", בבחינת  רק  הן שמדותיו שאף  בחלקו", "שמח  כשהוא 

מהפסוק  (כהראיה  כפיך " "יגיע  ֿ ידי על  בא  זה  כי ש 75שלו), ובאופן "שמח ", הוא  לכן - וטוב ) "אשריך 
וטוב  לשמים  "טוב  ֿ דרך  על  "טוב ", פעמים  שתי - הבא " לעולם  לך  וטוב  הזה , בעולם  אשריך  לך ,
ֿ דרך  (על  בחלקו" "שמח  גם  והוא  לבריות "), "טוב  ֿ דרך  (על  הזולת  אל  שמשפיע  עשיר  הוא  כי לבריות ",

לשמים "). "טוב 

"שמח  הוא  כאשר  היא  להשפיע  המדות  ששלימות  - העליון' ה 'אדם  של  למדות  בנוגע  למדים  ומזה 
בחלקו".

 מקבל שהוא  - אדם  בכל  שיש  המקבל  כח  על  קאי שזה  'מלכות ', היא  והאחרונה  הרביעית  הדרגה 
כצורת  שהיא  הוי', שם  של  אחרונה  ה "א  כנגד  שהיא  שלמעלה , המלכות  מספירת  משתלשל  שזה  מסביבתו,

המקבל . כלי

ה  ענין על  מורה  זה  (חכמה ,ולכן הראשונים  דברים  משלשה  שונה  'כבוד ' מכובד ": "איזהו -
צריך  שהאדם  - בזה  ועשירות ) ֿ כן גבורה  ֿ שאין מה  עצמו. את  יכבד  שהוא  שייך  ולא  מ ׁשני, ִֵכבוד 

עצמו. האדם  של  מעלות  הן ועשירות , גבורה  חכמה ,

מדה  מהשני, כבוד  מקבל  הוא  שאז הבריות ", את  המכבד  מכובד  "איזהו - המשנה  אומרת  זה  ועל 
מדה  מהפסוק 76כנגד  היא  זה  על  והראיה  הפסוק 77. סיום  את  גם  מביאה  והמשנה  אכבד ". מכבדי "כי -

ולשלול  להבהיר  צריך  עני, בחינת  המקבל , דרגת  אודות  שמדובד  היות  כי יקלו", "ובוזי - השלילה  בצד 
ההיפך  אופן את  .78גם 

מלכות  כאשר  הוא  ה 'מלכות ' של  האמיתי שהכבוד  שלמעלה , המלכות  לספירת  בנוגע  למדים  ומזה 
את  ה 'מלכות ' מקבלת  אז ("בריות "), למטה  לנבראים  להשפיע  ֿ עשיה  ֿ יצירה  לבריאה  יורדת  (דאצילות )

האמיתי. כבודה 

 לו יש  כאשר  היא  האדם  ששלימות  נוסף , לימוד  בא  - הבבות  ארבע  כל  את  שלמדים  ולאחרי
בשלימות  ,( מלכות) מכובד  וגם  (מדות ) עשיר  גם  (בינה ), גיבור  גם  חכם , גם  הענינים ,

בכח  וגם  הלב , על  ושליט  ומתפשט  מתגבר  השכל  כאשר  וגם  עצמו, בפני שהוא  כמו גם  ֿ אומרת , זאת 
שלו. המעשה  כח  או המקבל  כח  וגם  המדות , ֿ ידי על  ההשפעה 

הוי', שם  אותיות  ארבע  כל  ישנן כאשר  היא  ההשתלשלות  ששלימות  ב "דעהו", גם  למדים  ומזה 
העולמות  השתלשלות  תכלית  - ואדרבה  עשיה , וגם  יצירה  בריאה , אצילות , עולמות , ארבעה  כל  - ובכללות 
דירה  עושים  שבו כו', התחתון הזה  עולם  הוא  התכלית  אלא  כו', העליונים  עולמות  בשביל  אינו כו'

.79בתחתונים 

מקומות  בכמה  המבואר  ֿ דרך  שלימות 80ועל  ל 'ארבע ': 'שלש ' שבין ֿ ידי ב בחילוק  על  הוא 
קיים " ו"העולם  עומד " העולם  דברים  שלשה  "על  - העולם  בעמידת  תוקף  נותן שזה  ועד  אבל 81'שלש ', ;

כאשר  היא  השלימות  תכלית  העולם ), רוחות  ארבע  ד "אחד ", (ד ' בארבע  ומודגש  מתבטא  - עצמו בעולם 
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ב.75) קכח , תהלים
סע"א.76) צ, סנהדרין ראה
ל .77) ב, ֿ א שמואל 
(78.55 הערה לעיל  ראה

פל "ו.79) תניא
ע'80) חכ "ו  ואילך . 322 ע' חי "ח  ואילך . 202 ע' חי "ז לקו"ש

פ"י ). ח "ב (ממו"נ ויצא ר"פ עה"ת צפע"נ ע"פ - ועוד . ואילך . 46
א.81) פרק וסוף ריש אבות



מג     

גשמי: שולחן או בכסא  ֿ משל  ֿ דרך  [ועל  העשיה ) עולם  (מלכות , המקבל  בחינת  הרביעית , הדרגה  גם  יש 
רגלים ] ארבע  על  דוקא  הוא  העמידה  ותוקף  שלימות  אבל  רגלים , שלש  על  גם  לעמוד  כסא  יכול  ְְִִַַַַבדוחק 

הרביעית  רגל  גם  המרכבה , רגלי ארבע  דוד 82- .83בחינת 

.49 הערה  דלעיל  ובשיחות  במאמר , ראה  - ברמב "ם  היומי שיעור 

. ממש בפועל  בעבודה  יומשך  - בעומר  מל "ג  שלומדים  הענינים  אודות  לעיל  האמור  שכל  ֿ רצון ויהי

חזקה " הוה  זימני "בתלת  פעמים , ושלש  בזה , הדיבור  אריכות  לאחרי שנותנים 84ובפרט  גם  כולל  ,
"כוחן לפי אלא  כו' מבקש  "איני האמורים , הענינים  בכל  לעסוק  ואחד  אחד  שכן,85לכל  ומכיון ,

ֿ ושלום . חס  לבטלה  ילכו לא  אלו שכוחות  כדי במילואן, אלו כחות  לנצל  שצריכים  בוודאי

בימים " ש "בא  לאופן עד  העבודה , שלימות  - גופא  שלימין 86ובזה  יומין המלך ,87, בדוד  שכתוב  כמו ,
לעיל . כמוזכר  שבמרכבה , הרביעית  רגל  להיותו העבודה , שלימות  מודגשת  שאצלו

זמן  במשך  כאשר  שגם  כך , כדי ועד  בימים ", ש "בא  בשלימות  היא  העבודה  כאשר  שגם  להוסיף , ויש 
אמר  שנה , ֿ עשרה  שמונה  בן שבהיותו עזריה , בן אלעזר  רבי אצל  שמצינו ֿ דרך  [על  כו' רבות  פועלים  קצר 

שנה " שבעים  כבן אני שאין 88"הרי מה  שנה , לכ "ח  תורה  . . ש "למד  בון, רבי אצל  מצינו ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,
שנה " למאה  ללמוד  יכול  ותיק  עד 89תלמיד  טובות , ושנים  ימים  אריכות  ואחד  אחד  לכל  מוסיפים  – [

שכתוב  כמו שנה , ועשרים  בטבע 90מאה  המבול ) (לאחרי שנקבע  כפי  שנה ", ועשרים  מאה  ימיו "והיו
העולם .

ב "ימים " מוגבלת  הזה ) בעולם  (קיומו היהודי של  שמציאותו באופן אינו בימים " "בא  ענין כלומר :
שלימין). יומין (שיהיו ב "ימים " פועלת  ועבודתו מ "ימים ", למעלה  היא  יהודי של  מציאותו אדרבה , כי –

היהודי. של  מציאותו את  ֿ ושלום , חס  יגבילו שה "ימים " שייך  לא  ולכן

חייו  כשני - שנים  ושבע  ארבעים  מאה  עד  ושנים  ימים  אריכות  ותובע  מבקש  שיהודי אלא  עוד , ולא 
הקודש '91של  ב 'אגרת  (כמבואר  שבישראל " הנשמות  מכל  כלולה  . . יעקב ) (של  ש "נשמתו וגם 92, ,(

זזה  לא  (ש "קדושה  יעקב  של  מנשמתו בה  יש  פרטית  נשמה  שייכים 93ממקומה "כשנמשכת  ֿ כן ואם  ,(
מישראל . ואחד  אחד  לכל  חייו) שנות  ושבע  וארבעים  מאה  – ֿ דידן (ובנידון יעקב  של  עניניו

בחיים " הוא  אף  בחיים  זרעו "מה  מת ", לא  אבינו "יעקב  - מזה  השלימות 94ויתירה  לתכלית  ועד  ,
הבא " לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל  ענין שזהו נצחיים , חיים  - התחיה 95ב 'חיים ' עולם  ,96.

הרמב "ם  שכתב  מה  ֿ דרך  (על  ומיד  תיכף  נעשה  זה  ועומד "97וענין מצוי ש "הוא  ֿ הבא  לעולם  בנוגע 
פעמים  כמה  כמדובר  - בגופים  נשמות  ישראל , כלל  בתוככי מאתנו, ואחד  אחד  כל  אצל  עתה ) שענין 98גם 

תשוב " עפר  ובלבנים ",99"אל  "בחומר  הגלות  שעבוד  בענין שמצינו ֿ דרך  [על  הרוחנית  בעבודה  נעשה 
כו'" ֿ וחומר  קל  דא  "בחומר , בתורה , היגיעה  ֿ ידי על  הדבר  נעשה  הזה  של 100שבזמן הביטול  ֿ ידי על  ,[

העמידה . תפילת  של  בסיומה  שאומרים  כפי תהיה ", לכל  כעפר  "נפשי

"ותחזינה  אומרים  - השבת  ביום  וגם  תצמיח ", מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את  אומרים  - ֿ זה  לפני ועוד 
לימוד  ובמיוחד  כולל  ועבודתינו", ב "מעשינו ההוספה  ֿ ידי על  ובפרט  ברחמים ", לציון בשובך  עינינו
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ב.82) רמח , (זח "א  יעקב - הג ' רגל  הוא - דאבהן ושלימו
ובכ "מ ). ב. רסב, זח "ג 

ד '.83) וס"ת ר"ת הוא שדוד  ולהעיר
וש"נ.84) רע"ב. קו, ב"מ 
ג .85) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
א.86) א, מ "א
וש"נ.87) רפט . ע' מלוקט  סה"מ  ראה
במשנה.88) - סע"ב יב, ברכות
(ה).89) יא פ"ח , קה"ר
ג .90) ו, בראשית

ויחי .91) ר"פ
ז.92) סימן
פ"א.93) של "ה פ"ג , של "ד  פ"ג . ד  שער ע"ח  ראה
ב.94) ה, תענית
חלק.95) ר"פ סנהדרין
וש"נ.96) .344 ע' חי "ז לקו"ש ראה
ספ"ח .97) תשובה הל '
וש"נ.98) .65 ע' לבו" אל  יתן "והחי  קונטרס ראה
יט .99) ג , בראשית

שמות.100) ר"פ תו"א וראה א. קנג , זח "ג 



מד    

גלותא  מן ביה  יפקון . . דילך  חיבורא  "בהאי אשר  רשב "י, של  תורתו התורה , פנימיות  והפצת 
.101ברחמים "

"צחצוח  גם  כולל  העבודה , נסתיימה  שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  דברי לאחרי ובפרט 
לתשובה ")102הכפתורים " "לאלתר  היה  שכבר  (מכיון לגאולה " "לאלתר  הידועה  וכהכרזתו וממילא 103, ,

כולכם " הכן עפר 104"עמדו שוכני ורננו "הקיצו היעוד  קיום  גם  כולל  צדקנו, משיח  פני ורשב "י 105לקבל  ,
ממש . ומיד  ותיכף  עמהם , דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק  עמהם ,

***

.'גו ישראל " בני בתוך  "ונקדשתי ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 במעשה 106בהמשך ההוראות  את  ולהדגיש  להוסיף  יש  - לבו" אל  יתן "והחי בענין להמדובר 
בפועל :

רשב "י, של  העבודה  לעניני בנוגע  בעומר  בל "ג  שקיבלו הטובות  ההחלטות  בכל  להוסיף  - לראש  לכל 
"בחד  הקב "ה , עם  ההתקשרות  שלימות  מצד  דעהו", דרכיך  "בכל  ענין והן אומנתו", "תורתו ענין הן

בארוכה . כנ"ל  כו'", אתקטרנא  קטירא 

וביותר  ההצלחה  גודל  את  שראו לאחרי ובפרט  ישראל , ילדי עם  לפעולות  בנוגע  - יתירה  ובהדגשה 
נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  "יגעתי", של  באופן עסקו שבהם  במקומות  ובמיוחד  זו, בשנה  בעומר  בל "ג  שהיתה 

היגיעה .107"ומצאתי" ערך  לפי שלא  מציאה , של  באופן ,

גרמא : שהזמן ענין - ישראל  ילדי עם  לפעולה  בקשר  נוסף  לענין  באים  ומכאן

– השבועות  לחג  כהכנה  בעומר ) בל "ג  (כמו ישראל " ילדי כל  "יחד  של  באופן הפעולה  המשך  א )
קריאת  בעת  ֿ הפחות ) (לכל  ֿ הכנסת  בבית  השבועות  בחג  נוכח  יהיה  יהודי ילד  שכל  ההשתדלות  ֿ ידי על 

ֿ זה  שלפני בשנים  בארוכה  (כמדובר  הדברות  ).108עשרת 

ישראל  מילדי רבים  כאשר  הקיץ , ימי של  ה "חופש " בשם ) (שנקרא  זמן לפני אחדים  שבועות  בעמדנו ב )
של  מענינים  "חופש " זה  שיהיה  האפשרי ככל  להשתדל  יש  – הרגילה  הלימודים  במסגרת  נמצאים  אינם 
ֿ זה  ֿ ידי על  דעהו", דרכיך  "בכל  ענין בפרט  כולל  ומצוותיה , תורה  קדושה , בעניני יותר  עוד  להוסיף  כדי חול ,

הקודש . טהרת  על  לחינוך  עד  הכשר , חינוך  של  קיץ ' ל 'מחנות  הילדים  את  לשלוח  ההורים  על  שיפעלו

ה  בוא  לפני עוד  - האפשרי בהקדם  להיות  צריכה  זה  בכל  שהפעולה  את ומובן, רושמים  שההורים  זמן
שהשינוי  גם  ומה  כבר , הנעשה  את  לשנות  יותר  קשה  כו' הרישום  לאחרי שהרי קיץ ', ל 'מחנות  ילדיהם 

ופשוט . כמובן יתירה , והוצאה  טירחא  עם  כרוך 

 ומתוך בקלות , האמורים  הענינים  בכל  לפעול  יכולים  שבו דורנו, שזכה  - האמור  בכל  להוסיף  ויש 
כו'. וסיוע  עזר 

והקשיים  הטירחא  לאחרי שבאה  בפעולה  כי זכות , של  ענין זה  שאין לסברא  מקום  שיש  שאף  ולהעיר ,
אגרא " צערא  "לפום  כמאמר  יתירה , מעלה  יש  אדמו"ר 109כו', מו"ח  כ "ק  סיפור  ֿ פי על  לזה , המענה  הרי -

דורנו  במתנה ,110נשיא  לו ליתן שרצה  התורה  עניני את  הזקן מרבינו לקח  שלא  על  התחרט  צדק ' שה 'צמח 
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רסכ "ו.101) באגה"ק הובא ברע"מ . - ב קכד , זח "ג 
תרפ"ט .102) שמח "ת שיחת ראה
תש"א103ֿ) בשנת והקדושה" ב"הקריאה קורא" "קול  ראה

ועוד . תש"ב,
וש"נ.104) רעט , ע' ריש ח "ד  שלו אג "ק
יט .105) כו, ישעי '

ע"י106) שהוגהה באידיש השיחה ע"פ - ס"כ  סוף ועד  מכאן
שליט "א, אדמו"ר כ "ק

רע"ב.107) ו, מגילה
ועוד .108) ואילך . 249 ע' חכ "ג  לקו"ש
ה"ו.109) פ"ג  ת"ת הל ' רמב"ם וראה מכ "א. פ"ה אבות
ועוד .110) . 81 ע' חט "ו לקו"ש



מה     

יותר , נעלים  ענינים  על  עצמו בכח  להתייגע  יוכל  במתנה , שיקבל  וככל  וכו', לקחת  יש  שאדרבה  באמרו,
היא  בעבודה  היגיעה  [שהרי שבעבודה  והיגיעה  הטירחא  לחסכון הכוונה  שאין ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

הידוע  וכפתגם  חיובי, אלא 111דבר  ויגיעה ], עבודה  ֿ ידי על  ֿ אם  כי ממילא ', 'דרך  אין חסידים  שאצל 
בדרך  כבר  נעשו מזה  שלמטה  שהענינים  מכיון יותר , נעלים  ענינים  על  והיגיעה  הכחות  כל  את  שמנצלים 

כו'. ממילא 

, ואמרת "אמור  באופן גם  כולל  האמורים , הענינים  בכל  ועבודתינו מעשינו ֿ ידי שעל  ֿ רצון ויהי
[עליה  המנחה  בזמן עתה  שקוראין ההבטחה  לקיום  נזכה  – בארוכה ) (כנ"ל  הקטנים " על  גדולים  להזהיר 

"כי 112נאמר  ואור ] זוהר  מלשון "להזהיר ", כמו דייקא , "זהיר " המנחה ", בתפילת  זהיר  אדם  יהא  "לעולם 
לה '" שבת  הארץ  ושבתה  לכם , נותן אני אשר  הארץ  אל  בשנים .113תבואו שבת  ,

צריך  הארץ " אל  תבואו "כי ומיד  שתיכף  – דעהו" דרכיך  "בכל  ענין ביותר  מודגש  כאן שגם  ולהעיר ,
שנים  "שש  הכתובים ) (כהמשך  הוא  ממש  בפועל  שהסדר  ֿ פי ֿ על  אף  לה '", שבת  הארץ  "ושבתה  להיות 

) גו' שדך  לארץ "תזרע  יהיה  שבתון שבת  השביעית  ובשנה  תזרע 114) שנים  "שש  עבודת  גם  כי ,
לה '". שבת  הארץ  "ושבתה  בענין חדורה  להיות  צריכה  שדך ",

בפרשתנו  שכתוב  כמו טובים ', ב 'ימים  רק  לא  השבת  קדושת  את  שממשיכים  - הענין "אלה 115ונקודת 
השבת  יום  של  קודש  בחינת  בהם  וממשיכים  שקוראים  קודש ", מקראי ה ' -116מועדי מזה  יתירה  אלא  ,

החול . ובעניני החול  בימי גם  השבת  קדושת  המשכת 

בפרשתנו  הזוהר  על  אאמו"ר  בהערות  המבואר  עם  זה  ענין לקשר  לענין 117ויש  הזוהר , משל  בביאור 
קודש ": "מקראי

דא  בביתיה , וחד  חד  כל  הויתון יומין שאר  כל  היכליה , לבני אמר  יקירא , אושפיזא  דזמין "למלכא 
בחדוותא  מתערין דכולכון דילי יומא  ההוא  בר  בחקליה , אזיל  ודא  בסחורתיה , אזיל  ודא  עבידתיה , עביד 

כו'" ֿ ל 114דילי א  גימטריא  מלאכה  כי שבעשיה , הבירור  הוא  מלאכה  שהוא  "עבודה  אאמו"ר , ומבאר  .
היא  המדות  התלבשות  כי שביצירה , הבירור  הוא  וזהב  בכסף  וקונין שמוכרין סחורה  שבעשיה , אד '

כו'". בבריאה  היא  השדה  עבודת  ביצירה ,

משלושת  מתעלים  שבהם  טובים ', ב 'ימים  רק  לא  להיות  צריכה  השבת  קדושת  המשכת  וכאמור ,
בימי  גם  אלא  ובריאה ), יצירה  עשיה  העולמות , שלושה  (כנגד  השדה  ועבודת  סחורה  מלאכה , הענינים :

השבת . קדושת  את  ולהחדיר  להמשיך  יש  השדה , ועבודת  סחורה  במלאכה , עוסקים  שבהם  החול 

 נזכה גו'") הארץ  ושבתה  גו' הארץ  אל  תבואו ("כי זה  בענין בתורה  הקריאה  ֿ ידי שעל  – והעיקר 
לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו "יום  - השבת  ביום  השלימות  לתכלית  ועד  ממש , בפועל  לקיום  ומיד  תיכף 

.118העולמים "

תצא " מאתי חדשה  "תורה  - השלימות  בתכלית  בתורה  והלימוד  הקריאה  גם  תהיה  לימוד 119ואז ,
" ובעצמו, בכבודו מהקב "ה  ללימוד  ועד  משיח , של  מפיו משיח  של  תצא ".תורתו (דייקא )

ב "הקהל " המלך  ֿ ידי על  התורה  פרשיות  קריאת  שהרי - הקהל ' ל 'שנת  במיוחד  שייך  זה  שענין ולהעיר ,
הוא  שליח  שהמלך  שומעה , הגבורה  ומפי בה  נצטווה  עתה  כאילו עצמו ש "יראה  באופן להיות  צריכה 

ֿ ל " הא  דברי .120להשמיע 
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(111.119 ע' תש"ב . 57 ע' ה'ש"ת סה"ש
ב.112) ו, ברכות
ב.113) כה, בהר
ֿ ד .114) ג  שם,
ד .115) כג ,

א.116) צד , פרשתנו זהר
שכ .117) ע' לוי "צ לקוטי 
בסופה.118) תמיד 
ג .119) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ה"ו.120) פ"ג  חגיגה הל ' רמב"ם

המשך בעמוד ס



מו

          
מאידיש  תרגום

 הסתלקות יום  הוא  בעומר  ויום ל "ג 
יוחאי.הילולא  בן שמעון רבי של 

בל ''ג השמחה  על  הטעמים  אחד  גם  וזהו
של "ג אמר  יוחאי בן שמעון שרבי כידוע  בעומר ,

שמחתו  יום  הוא  הסתלקותו) (יום  ולכן בעומר  ,
רשב "י" שמחת  לשמוח  יום "מצוה  - זה  ביום 

ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו ש ''כל 
למעלה  עולה  גילוי חייו" "בבחינת  ומאיר  ונתגלה  ,

הארץ " בקרב  ישועות  ופועל  כו' למטה  ,מלמעלה 
זה '' ביום  שנה  בכל  ונשנה  חוזר  ֿ זה  ֿ דרך  .ועל 

לקחת  יהודי צריך  מאורע  שמכל  הידוע  ֿ פי על 
מדבר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ה ', בעבודת  הוראה 
מלשון  (תורה  ומצוות  תורה  ליהדות , הקשור 

בעבודת הוראה  והוראה  לימוד  גם  להיות  צריך  – (
של  שמחתו ויום  הילולא  יום  בעומר , מל "ג  ה '

כולה . השנה  כל  על  ישראל , בני כל  ושל  רשב "י

ועבודתו" ותורתו מ "מעשיו זאת  ללמוד  ויכולים 
ביום  ומאירים  שמתגלים  יוחאי, בן שמעון רבי של 

בעומר . ל "ג 

 בזוהר (ל "גמסופר  הסתלקותו שביום  ,
ואמר "): שמעון רבי ("פתח  רשב "י אמר  בעומר )

תשוקתו  ועלי לדודי דאתקטרנא "אני יומין כל  ,
א  קטירא  בחד  עלמא , בקודשא ֿבהאי ביה  תקטרנא 

ביה  להטא , ביה  אחידא , ביה  נשמתי ֿ הוא , בריך 
.אתדבקת "

כו'" יומין "כל  שבזה מהלשון מובן,
ימיו  כל  רשב "י של  (העיקרית ) העבודה  התבטאה 

הקב "ה  עם  קשור  להיות  – עלמא " (אלא "בהאי
לשלימות  רשב "י הגיע  - הסתלקותו שבזמן

העבודה ).

שיש  מובן (בזוהר ), בתורה  סיפור  שזהו ומכיון
ואחד . אחד  לכל  הוראה  בזה 

עליה " מ "בני היה  שרשב "י ֿ פי ֿ על  עד ואף  ,
דכתיב  הוא , "אנא  הוא  אחד  יסוד שאם  צדיק 

רשב "י עולם " בדרגת  אינם  אפילו בנ"י ורוב  ,
כרשב "י  בידם , ועלתה  ישמעאל  כרבי עשו ("הרבה 

בידם " עלתה  ואיזהו"ולא  זה  הוא  "מי וא "כ  - (

מעבודתו, וללמוד  לרשב "י, להתדמות  שיכול 
ביה  בקוב "ה , ביה  ד "אתקטרנא  העבודה  ובפרט 
לזה  בשלימות  הגיע  רשב "י שאפילו כו'", אחידא 

- הסתלקותו בעת  רק 

רשב "י  של  כחו בו יש  אחד  שכל  מכיון מ "מ ,
רבינו  משה  של  ניצוץ  הוא  שרשב "י מזה  ,[כמובן
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ובכ "מ .1) פ"ז. ספה"ע שער פע"ח 
זח "א 2) גם וראה ב. רצו, סע"א. רצא, זח "ג  - זוטא אדרא

בסה"מ  - דרשב"י  הילולא ענין להבין ד "ה וראה סע"א. ריח ,
אדמו"ר  מאמרי  קא. ע' תקס"ד  סה"מ  א. ע' לאזניא אתהלך 
ואילך . רסא ע' תרנ"ד  סה"מ  ואילך . תרסו ע' ח "ב ויקרא האמצעי 

ועוד . ואילך . רצא ע' תרע"ח  סה"מ 
זח "ג3) וראה שם. פע"ח  יב. דרוש ספה"ע ענין הכוונות שער

סע"א. רצא, ב. רפז, שם
מ "ו.4) פ"א אייר מס' חסידים משנת
בעומר 5) הל "ג  שער סידור וראה ֿ ב). א (קמו, סז"ך  אגה"ק

.2 שבהערה דרשב"י  הילולא ענין להבין ד "ה ֿ ג . ב דש,
א).6) (קמח , סכ "ח  אגה"ק
כפי '7) כח ), ט , (אסתר ונעשים" נזכרים האלה ד "הימים

דוד  לב בס' ונת' הובא שובבי "ם, תיקון בס' רמ "ז (ראה האריז"ל 
פכ "ט ). להחיד "א

ועוד .8) ב. נג , זח "ג  ראה
א.9) רצב, א. רפח , זח "ג  - זוטא אדרא

יא.10) ז, שה"ש

סע"א.11) מג , תבוא לקו"ת (ראה בדא"ח  בכ "מ  הובא כן
ב' חיבור והוא ועוד ). ואילך ). מד  (ס"ע ויכולו ד "ה תרס"ו המשך 
אתקטרנא  קטירא "בחד  (9 (שבהערה זוטא באדרא רשב"י  מאמרי 

כו"'. אחידא בי ' ו"נשמתי  כו"'
יומא 12) כל  הוינא "מסתכל  שם) (זח "ג  שאמר ממה מובן וכן

וישמחו, ענוים ישמעו נפשי  תתהלל  בה' דכתיב קרא, בהאי 
נשמתי דהא ודאי , נפשי  תתהלל  בה' כולא, קרא אתקיים והאידנא
"האידנא  שדווקא דאף - אתדבקת" בי ' להטא בי ' אחידא בי '
ש"מסתכל  כיון אבל  כולא", קרא אתקיים הסתלקותו) (בשעת
ימיו  כל  השתדל  שרשב"י  מובן, קרא", בהאי  יומא כל  הוינא
(אלא  בחייו זה) מעין (עכ "פ לזה הגיע ובוודאי  זו, לדרגא להגיע

"האידנא"). דוקא נתקיים כולא") (ו "קרא בזה שהשלימות
סע''ב.13) יב, ואתחנן לקו"ת ראה - קטירא" "בחד  והדיוק

ועוד . א. קסג , דא"ח  עם סידור
ב.14) מה, סוכה
כה.15) י , משלי 
סע"א.16) רנה, זח "א
ב.17) לה, ברכות
רבינו.18) למשה בנוגע א) סג , - (פמ "ד  בתניא מ "ש ע"ד 
ב.19) שז, ב. דש. שם סידור גם וראה ד . סב, המלך  עמק

ב. קלב, זח "ג  וראה ובכ "מ .



מז          

משה  בחינת  בו יש  אחד  עד וכל  אצלו הפועל  ,
בפועל  ולקחת למעשה  ממנו ללמוד  יכולים  - [

מנהו" ושמץ  קצהו "אפס  עכ "פ  לפעול  ֿ כח  נתינת 

("פתח  פתח  שרשב "י החדש  והצינור  רבי מהדרך 
שיהי' ועד  - כו'") דאתקטרנא  יומין כל  כו' שמעון
ביה  אתקטרנא  כו' יומין ד )"כל  (מעין אצלו
אתדבקת ", ביה  להטא , ביה  אחידא , ביה  בקוב "ה ,

מזה . שבאות  לתוצאות  בנוגע  עכ "פ 

: בזה הענין לומר  ויש 

- בפרט  האדם  ואת  - העולם  את  ברא  הקב "ה 
"נפרד " דבר  (בגלוי) הוא  שמלכתחילה  כזה , באופן
לבחור  ואח "כ  להתחנך  ועליו ומצוות , מתורה 

וב  והמצוות .ברצונו התורה  דרך  את  בחירתו

יכול  - תומ "צ  בפועל  מקיים  כבר  כאשר  ולכן,
תורה  לומד  הוא  בשלימותן, שמקיימן להיות 
ומצוות , ה )תורה  ו(נותן הוא  אבל  מצוות , ומקיים 
"קוני". ויש  "אני" יש  נפרדים : דברים  שני נשארים 
את  משמש  שהוא  בשעה  (גם  שמורגש  ֿ אומרת  זאת 
(האדם ) והוא  "אני", אדם  של  מציאות  שיש  קונו)

קונו. את  משמש 

אלא  המצוות , וקיום  הלימוד  בזמן לא  ועאכו"כ 
עוד  מורגשת  כו', ומתנו במשאו עוסק  הוא  כאשר 

מציאותו. יותר 

אתקטרנא  כו' יומין ד "כל  (באופן רשב "י עבודת 
ביה  להטא , ביה  אחידא , ביה  כו' בקוב "ה  ביה 
כל  בעבודת  כח  והכניסה  חידוש , פעלה  אתדבקת ")
בתכלית  התומ "צ  בקיום  ה ' לעבודת  שבנוסף  אחד ,
ש "כל  מציאותו, בכל  לחדור  יכולה  השלימות ,
שיהי' כו'", אחידא  "ביה  מעין אצלו יהיו יומין"
ודוגמת  מעין [ועד  הקב "ה  עם  ומאוחד  מקושר 
כמו  הקב "ה , על  סימן היתה  מציאותו שכל  רשב "י,

בעלמא "שאמר  סימנא  "אנא  -.[

 התורה בלימוד  - לראש  לכל  מודגש  זה  ענין
יהודי: של 

אומנתו" "תורתו היתה  רשב "י (ועד אצל 
ופוסקים  בש "ס  אומנתו"שהדוגמא  "תורתו על 

וחבריו"). מ "רשב "י היא 

ללמוד  יהודי יכול  תורה ) (ע "פ  העולם  סדר  מצד 
"אומנתו" זה  אין אבל  ע "פ תורה , "אומנתו" ,

בתורה ) (לא  ענינים  בשאר  להיות  יכולה  ,תורה 
התורה  עם  הלימוד  בזמן מאוחד  הוא  אז וגם 
שאין  נפלא  ב "יחוד  התורה ") "נותן עם  (וממילא 

כו'" כלל  נמצא  כערכו ולא  כמוהו אבל יחוד  .
שבהם  ועד  אחרים , בענינים  גם  שמתעסק  מכיון
בשלימות  יהי' שהיחוד  ייתכן לא  – "אומנתו" הוא 
רק  (אלא  הענינים  ובכל  כולו היום  בכל  (הגילוי)

שלומד ). ובתורה  הלימוד  בזמן

ה  רשב "י אצל  ש "תורתו משא "כ  החידוש , י'
אלא  כולו, היום  כל  תורה  שלמד  רק  לא  אומנתו":
תורה . היא  מציאותו) כל  עם  (הקשורה  ש "אומנתו"
כו') נפלא  (ביחוד  הלימוד  ע "י לגמרי נתאחד  ולכן

התורה " "נותן ועם  התורה  ביה עם  "אתקטרנא  -
כו'" אחידא  ביה  .בקוב "ה ,

 אחד וכל  מזה , שישנה  הראשונה  ההוראה 
התורה  בלימוד  - רשב "י מעבודת  זאת  ללמוד  יכול 

שלו:

"תורתו  בדרגת  אינם  ישראל  שרוב  אע "פ 
כרבי  עשו ("הרבה  כולו היום  כל  במשך  אומנתו"
בידם ") עלתה  ולא  כרשב "י בידם , ועלתה  ישמעאל 
הכח , את  אחד " שבכל  ה "רשב "י נותן מ "מ , -
לגמרי  מונח  יהי' תורה  שלומד  אלו בשעות  שעכ "פ 
לגמרי  שמתאחד  אומנתו", ש "תורתו באופן בזה 
כי  לבלבלו, יכול  אינו דבר  ושום  אחידא "), ("ביה 
אינם  המבלבלים  הדברים  - תורה  לומד  כאשר 

אצלו. מקום  תופסים 
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ב.20) לג , מברכות רפמ "ב. תניא
אותו 21) ולאהבה דרכיו בכל  ללכת אלקיך  ה' את "ליראה

יב). י , (עקב גו"' ה' מצוות את לשמור גו' ה"א את ולעבוד 
ובכ "מ .22) תרע"ח . השמים כאשר כי  ד "ה ראה
ויחי23) אוה"ת קי . ע' תקס"ד  סה"מ  וראה א. רכה, זח "א

ועוד . מג . ע' תפר"ח  סה"מ  קנט . ע' תרס"ו המשך  ואילך . א שנט ,
לח ,24) (זח "ב רשב"י " דא ה', האדון פני  "מאן שנאמר ועד 

ועוד ). ואילך . נב ע' תרנ"ה שם. תקס"ד  בסה"מ  נתבאר א.

א.25) יא, שבת
ת"ת 26) הל ' קו. סו"ס או"ח  אדה"ז ושו"ע טושו"ע שם. שבת

ֿ ה. ס"ד  פ"ד  לאדה"ז
כרשב"י27) בידם, ועלתה ישמעאל  כר' עשו הרבה - ואדרבה

בפנים. כנ"ל  בידם, עלתה ולא אומנתו) (תורתו
(במשנה).28) א פב, קידושין ראה
פ"ה.29) תניא
דתורה 30) נגלה רשב"י  חיבר – עצמה בתורה גם - זה ומטעם

הבאה). שבהערה תרס"ו המשך  (ראה התורה ופנימיות
"ביה 31) (שמקשר ואילך  מה ס"ע שם תרס"ו המשך  ראה

תבוא  לקו"ת גם וראה רשב"י ). של  אומנתו" "תורתו עם אחידא"
א'קכב. ע' פינחס אוה"ת א. מג ,



מח         

היא  שהתורה  שמרגיש  באופן הוא  והלימוד 
התורה ""תור  "נותן הקב "ה , של  (- (בפירוש  "

תחילה ") בתורה  ה "ברכו אצלו יש  .(כי

רשב "י, של  תורתו בלימוד  - במיוחד  כולל 
דילך , חיבורא  מ "האי (מתחיל  התורה  פנימיות 

הזוהר " ספר  באופן דאיהו מתבארת  שהיא  כפי ,(
מיניה " -ד "יתפרנסון וגם  חב "ד , חסידות  בתורת 

שעל  התורה , פנימיות  עם  ביחד  דתורה  נגלה  לימוד 
דתורה  נגלה  שחיבר  רשב "י, של  הכח  ישנו זה 

התורה  .ופנימיות 

דבר  היהודי נעשה  – מצוה  כשמקיים  ועד "ז
שבנוסף  ז.א . המצוות . נותן ועם  המצוה  עם  אחד 
שזה  איך  עליו ניכר  בפועל , מצוה  שמקיים  לזה 
ותענוג חיות  מתוך  אותה  ועושה  לגמרי, בו חודר 

ומציאותו. מחיותו חלק  שהוא  כדבר  וכיו"ב ,

 אחידא מ "ביה  שני לימוד  ישנו לזה , בנוסף 
בע  היום ,כו'" שעות  לשאר  בנוגע  – רשב "י בודת 

"ביה  מעין צ "ל  אז שגם  הרשות , בדברי כשעוסק 
כו'": אחידא 

דרגות  שתי ישנן עצמם , הרשות  בדברי בעבודה 
וקיום  התורה  בלימוד  הנ"ל  דרגות  שתי (ע "ד 
נפרדים , דברים  שני הם  ותומ "צ  שהאדם  המצוות :

אחד ): דבר  שהם  או

שמים " לשם  יהיו מעשיך  "כל  ש "כל (א ) ,
ומתן) משא  שינה , שתיה , אכילה , (כמו מעשיך "
אח "כ  יביא  שזה  כוונה  עם  שמים , לשם  עושה 

ה '. לעבודת 

דעהו" דרכיך  "בכל  של (ב ) הדרכים  שבכל  ,
"דעהו" לשם  לא  "דעהו", נעשה  ("דרכיך ") ,האדם 

"דעהו" עצמם  בהם  הולך אלא  שהאדם  שבדרכים  ,
השי"ת . את  "ידע " עצמם  בהם  ֿ יום , היום  בחיי בהם 

היא  שאכילתו לזה  נוסף  באכילה : לדוגמא  כמו
את  לעבוד  כח  לו שיהי' בכדי שמים ", "לשם 
כח  שמקבל  מה  גופא  שזה  יודע  הוא  – השי"ת 
במאכל  שיש  האלקי הניצוץ  מצד  זה  הרי מהאכילה ,

האריז"ל  לבדו עה "פ [כפירוש  הלחם  על  לא 
האדם , יחי' הוי' פי מוצא  כל  על  כי האדם , יחי'
"הלחם  זה  אין האדם , את  ומחי' מזין שהלחם  שזה 

בלחם ]. שיש  הוי'" פי ה "מוצא  אלא  לבדו",

שבהם  דרכיך ", "בכל  הרשות , עניני בכל  ועד "ז
הקב "ה . את  יודע  גופא 

הבעש "ט  (בתורת  שמתבונן עי"ז - ),ובכללות 
שהולך  דרכיו וכל  אדם , וכל  שבעולם , פרט  שכל 
מהשי"ת . מחדש  ורגע  רגע  בכל  מתהווים  - בהם 
גם  הקב "ה  כולה , הבריאה  כל  להתהוות  ובנוסף 

פרטית  בהשגחה  עליהם  פרט משגיח  על  גם  ועד  ,
מצד  ומתהפך  המתגלגל  העלה  על  (אפילו שבפרט 

צד ). אל 

מוצא  "דרכיך ", של  פרט  שבכל  - ובפרטיות 
ב "דע  הבעש "ט ענין תורת  וע "ד  ה '. ידיעת  הו",

או  רואה  שאדם  קטן) הכי פרט  (אפילו דבר  שמכל 
"דעהו". - ה ' בעבודת  הוראה  ללמוד  צריך  שומע ,

משנתו  כשניעור  מיד  היום : מתחילת  ,החל 
תורה  ללמוד  עדיין יכול  מיד ואינו הרי ,

מ "דרכיך " חלק  שזהו חי, שהוא  כשמרגיש 
אני  "מודה  להקב "ה , מודה  הוא  – האדם ) (מציאות 

נשמתי". בי שהחזרת  כו' לפניך 

שבפרט  ופרט  פרט  כל  היום , כל  במשך  ועד "ז
חול , בעניני עסוק  כאשר  החול  בימי גם  מ "דרכיך ",
ֿ ידי  על  אלא  בפ "ע , ונבדל  נפרד  הפרט  נשאר  אינו

"דעהו". נפעל  מהם  אחד  כל 
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סמ "ו.32) או"ח  ב"ח  ע"ב. ריש פה, ב"מ  א. פא, נדרים ראה
ר"ס  או"ח  אדה"ז שו"ע שם. נדרים בר"ן הובא - יונה רבינו וראה

מז.
ב.33) קכד , זח "ג 
מלך '34) ה'מקדש הקדמת וראה בסופו. ת"ו תקו"ז לשון

ועוד . שם. לתקו"ז מלך ' 'כסא לספרו.
פכ "ה.35) תרל "ח  לברך  אדם חייב המשך  ראה
טושו"ע 36) ספ"ג . דיעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות

סרל "א. או"ח 
שם.37) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג , משלי 
תן 38) ר"ל  ה', את דע ענינך  בכל  שם: משלי , מצו"ד  כפירוש

דבר  לקיים תועלת בדבר יבוא למען מעשיך  לעשות לחשוב דעתך 
מובן  דעהו", דרכיך  "בכל  הכתוב לשון מפשטות אבל  ה'.

עצמם. דרכיך " "בכל  הוא שה"דעהו"

ועוד .39) .907 ע' ח "ג  לקו"ש ראה
עקב.40) ר"פ להאריז"ל  ל "ת
ג .41) ח , עקב
פ"א.42) בשעהיוה"א הובא
ואילך .43) סקכ "ו הוספות טוב שם כתר ראה
ואילך .44) סקי "ט  שם כש"ט  ראה
בתחילתו.45) אדה"ז סידור
ס"ו.46) ס"א אדה"ז ושו"ע טושו"ע



מט          

 על דעהו" דרכיך  "בכל  שמעלת  להוסיף , ויש 
לזה  (נוסף  היא  שמים " לשם  יהיו מעשיך  "כל 
למדריגה  בנוגע  גם  אלקות ) יודע  גופא  שב "דרכיך "
"שמים ", בדרגת  רק  (לא  היא  ידיעתו יודע : שהוא 

עצמו  בהקב "ה  ב "דעהו"אלא ) הפשוט  כפירוש  .
אותו  דע  –' ית עצמותו ,"המצאו ).("אמיתת 

נדעך " שלא  הידיעה  ש "תכלית  כולל ועד  ,
ש "לא  הדרגה  היא  הידיעה  שתכלית  - בזה  הפירוש 

("דרכיך ",נדעך " במציאותו שנמצא  כפי שיהודי ,
מתקיים הדרכים  רבים ), לשון ודרכים  ,

הקב ''ה . עם  ומתאחד 

אינו  דרכיך " "בכל  שצ "ל  שה "דעהו" ולהוסיף ,
("דעהו"), דעת  של  באופן אלא  בעלמא , ידיעה 
"אתקטרנא "), (ע ''ד  והתחברות  "התקשרות  מלשון
ויתקע  מאוד , וחזק  אמיץ  בקשר  דעתו שמקשר 

כו'" ֿ הוא  ברוך  ֿ סוף  אין בגדולת  בחוזק  ,מחשבתו
דבר  שנעשה  ועד  מציאותו, כל  את  חודר  שזה  ז.א .

אחידא ". "ביה  אחד ,
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הם 47) ''שמים" זב"ז: קשורים אלו ענינים ששני  לומר, ויש
שלגבי ומכיון ובכ "מ ), ב. לד , פרשתנו (לקו"ת דז"א המדות
למציאות, הם נרגשים לכן לנבראים, מקום נתינת יש המדות
עצמות  לגבי  משא"כ  שמים": "לשם רק היא העבודה ובמילא
הנבראים  מציאות - לנבראים מקור מלהיות שלמעלה אוא"ס

דעהו", דרכיך  "בכל  היא העבודה ולכן אלקות, היא עצמה
לפנ"ז 48) למש"כ  בהמשך  בא דעהו" דרכיך  ש"בכל  להעיר

שי "ט . (פרד "ס העצם שם הוא דהוי ' הוי '", אל  "בטח  ה) (פסוק
ואילך ). פס"א ח "א מו"נ

ע"י49) הוא  דעהו" דרכיך  ש"בכל  לעיל , מהמבואר להעיר
מאין  יש החידוש והרי  - רגע בכל  מאין יש בחידוש ההתבוננות

ס"כ ). (אגה"ק העצמות בכח  רק הוא
ראשון 50) מצוי  שם שיש לידע ספרו: בריש הרמב"ם וכלשון

כו'. המצאו אמיתת כו'

פ"ל .51) סוף מ "ב עיקרים פ"ב. ח "ח  עולם בחינות ראה
ב. קצא, של "ה

ס'52) (ראה בניחותא הייתיו" ב"ידעתיו הפירוש ע"ד 
ואילך  26 ע' ה'ש"ת תש"גהשיחות .85 ע' תש"ה סה"ש וראה .

.(26 הערה 263 ע' חכ "ז לקו"ש ש.ז. אחו"ק ש"פ שיחת .63 ע'
ספ"ג .53) תניא

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

הבשו"ט  על  ות"ח  ניסן,  ודיו"ד  לו  הקודם  ומכתב  אייר  מר"ח  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

שהלימודים הם בסדר והתלמידים לומדים כדבעי, והשי"ת יצליחם ויצליחו לראות פרי טוב בעמלו 

מתאים לרצון ולברכת נשיאינו הק' נשיאי ישראל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש כל הת' שיחיו.

ת"ח על רשימת הת' חוזרי דא"ח ברבים. וחבל שהחזרה היא פ"א בכמה שבתות, - ובטח ניצלו 

ימי חה"פ שהם בביתם שיחזרו בסביבה החדשה.

בענין שילמדו אחדים מהת' אומנות שו"ב, מפני מצבם וכשרונם המתאים לזה - אם כן הוא 

דעת ההנהלה, על אתר, נכון הוא, ובלבד שיהי' אצלם גם שיעור בגפ"ת...

נכון הוא במאד, אבל צ"ל: א( הוספה לפי ערך   - הוספת זמן לימוד דא"ח של הת' ממרוקו 

בכמות. ב( שתבוא באתדל"ת של הת'. וע"י קנאת סופרים בטח יש לסדר זה.



נ

        
מוגה  בלתי

 בתחילת נאמר 1. ומפרש 2הסדרה  להוי'". שבת  הארץ  ושבתה  גו' סיני בהר  משה  אל  הוי' "וידבר  :
כהנים ' 'תורת  בשם  מה 3רש "י אלא  מסיני, נאמרו המצוות  כל  והלא  סיני הר  אצל  שמיטה  ענין "מה  :

מסיני". ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף  מסיני, ודקדוקיה  כללותיה  נאמרו שמיטה 

להכתב  יכול  היה  הלימוד  הרי דוקא , שמיטה  במצות  הוא  סיני" "בהר  הלימוד  מדוע  להבין: וצריך 
ו  הפרטים ), נמנים  (שבה  אחרת  נאמרו במצוה  דקדוקיהן שכל  המצוות  כל  על  למדים  היינו מצוה 

מסיני?

– ֿ תורה ) מתן (לאחר  משפטים  בפרשת  בכללות  נאמרה  שמיטה  שמצות  כיון לומר : יש  בפשטות 
ונטשתה " תשמטנה  ישנן 4"והשביעית  כי מספיק , זה  אין אבל  פרט . בדרך  ונשנית  חוזרת  בהר  ובפרשת  ,

משפטים . בפרשת  שנאמרו מצוות  עוד 

ומדוע  כללית , מצוה  להיות  צריכה  היתה  – המצוות  כל  על  למדים  שממנה  מצוה  יוקשה : וביותר 
שהיובל  בזמן רק  נוהגת  הגבלות : וכמה  כמה  בה  ויש  פרטית , מצוה  היא  שלכאורה  שמיטה , מצות  נבחרה 

מדרבנן  רק  הפוסקים  רוב  לדעת  זה  הרי – הזה  בזמן גם  שנוהגת  להדעות  ואפילו הגבלה 5נוהג ; זוהי .
ֿ לארץ  בחוץ  ולא  דוקא  ישראל  בארץ  במקום : הגבלה  גם  בה  ויש  .6בזמן.

לקמן. שיתבאר  כפי ידוע , במובן כללית  מצוה  היא  שמיטה  שמצות  לומר , בהכרח  ולכן

 נאמר הכתוב  בהמשך  הוצרך 7. למה  ולכאורה , גו'". כרמך  תזמור  שנים  ושש  שדך  תזרע  שנים  "שש  :
לומר  שהוצרך  אסור , שיהיה  תיתי מהיכי רשות , של  ענין אלא  ציווי זה  שאין כיון – זאת  לומר  הכתוב 

גו'"? שנים  "שש 

"ובשנה  רק  לא  היא  המצוה  שמיטה . מצות  בענין נכלל  גו'" שדך  תזרע  שנים  "שש  שגם  לומר , ובהכרח 
שבתון" שבת  מהמצוה .8השביעית  חלק  הוא  גו'" תזרע  שנים  "שש  גם  אלא  ,

אופנים : בשני הוא  זה  ענין

זהו ֿ ידי א ) על  זה  הרי – שבתון" שבת  השביעית  "ובשנה  לקיים  שיוכלו בכדי שמיטה : למצות 
גו'". תזרע  שנים  ד "שש  ההכנה 

זהו בכדי ב ) – היא  השביעית  שבשנה  ד "שבתון" הכוונה  תכלית  שמיטה : מצות  של 
גו'". תזרע  שנים  "שש  יהיה  ֿ זה  שלאחרי

 וכרמך תזרע  לא  "שדך  – לארץ  שבתון להיות  צריך  השביעית  שבשנה  הוא , כפשוטו השמיטה  ענין .
לחם  עושים  שמהם  הארץ  מלאכות  עניני בכל  "שבתון" להיות  צריך  השביעית  בשנה  וגו'". תזמור  לא 

האדם . יחיה  שעליו וכו'

לשלש  התבואה  את  ועשת  גו' ברכתי את  "וצויתי התורה : עונה  כך  על  – נאכל " מה  תאמרו "וכי
.9השנים "
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שליט "א 1) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוס"ח  עד  מכאן
זו  במהדורא ואילך . 273 ע' ח "א בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ "מ , ציוני  איזה עוד  ניתוספו

בהר.2) ר"פ
עה"פ.3)
יא.4) כג ,
א.5) לו, גיטין ובתוס' ברש"י  הובא השולח . בפ' ירושלמי 

סשל "א  יו"ד  הב"י  (לפי ' ה"ט  פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם
מצוה  חינוך  שם. טויו"ד  ה"ב). פ"ט  שם כס"מ  וראה – בתחלתו

פד .
שם.6) וחינוך  טור הכ "ה. פ"ד  שם רמב"ם ב. לו, קידושין
ג .7) כה,
ד .8) שם,
ֿ כא.9) כ  שם,



ני        

הארציים , הענינים  מכל  ייפרד  שנים  לשבע  שאחת  מיהודי תובעים  הוא : שמיטה  מצות  ענין תוכן
ויסמוך  האדם , יחיה  שעליו הלחם  עם  הקשורות  הארץ  מלאכות  עם  עסק  לו יהיה  שלא  הארציים , הצרכים 

מהטבע . למעלה  פרנסתו לו שיתן הקב "ה , על  לגמרי

בשביל  העולם , עניני עם  להתעסק  יהודי צריך  – בכמות  – הזמן רוב  הזמנים . כל  עבור  סדר  זה  אין
"הטבע " בגימטריא  "אלקים ", שם  ֿ ידי על  העולם  התהוות  ענין זהו והרי הבירורים . בכדי 10עבודת  ,

הטבע . עניני את  ויזכך  יברר  ֿ ידיֿזה  ועל  הטבע , בעניני תורה  ֿ פי על  יעסוק  שהאדם 

הזמנים  מן בזמן הנה  לבררו, שצריך  הגם  העולם . מן ש "יצא " מיהודי תובעים  מסויימים  בזמנים  אבל 
העולם . מן למעלה  עצמו את  להעמיד  התנועה  להיות  צריכה 

: בזה זה  תלויים  אלו ענינים  שני .

ויהיה  הוה  היה  להוי'", שבת  הארץ  "ושבתה  מהעולם , למעלה  עצמו את  להעמיד  התנועה  שתהיה  כדי
תורה .11כאחד  ֿ פי על  העולם  בעניני העסק  ֿ ידי על  זה  הרי – "הטבע " בגימטריא  אלקים  משם  למעלה  ,

נזהר  שבשדה  הוא , גו'" שדך  "תזרע  שהפירוש  – גו'" שדך  תזרע  שנים  ש "שש  הראשון, האופן וזהו
הוא  – וכו' כלאים  כמו ערוך , שולחן ֿ פי על  הענינים  בכל  השביעית ".הוא  ל "ובשנה 

מעמיד  לזמן שמזמן ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא  זה  הרי העולם , בעניני הבירור  להיות  שיוכל  בכדי השני: האופן
("ער  נגרר  שאינו בלבד  זו לא  הרי העולם , אל  כשבא  גם  ואז, מהעולם . לגמרי למעלה  בעבודתו עצמו את 

לאלקות . כלי גופא  מהעולם  עושה  הוא  – אדרבה  אלא  בתוכו, אריינגעשלע ּפט ") ניט  ַווערט 

החיים ' 'עץ  בקונטרס  שכתוב  להיות 12וכמו צריך  כדבעי, תתאה " "יחודא  במדריגת  לאחוז שכדי ,
עילאה ". "יחודא  של  ֿ פנים , ֿ כל  על  בכללות  ההרגש ,

הוא  גו'" שדך  "תזרע  השני: האופן כאשר וזהו אלא  העולם , בירור  שיהיה  ֿ אפשר  אי אבל  ,
מהעולם . ההפשטה  תנועת  גם  ישנה 

. החול ימי וששת  השבת  בענין גם  מצינו כזה  באופן .

תעבוד " ימים  "ששת  הבירורים , עבודת  ישנה  השבוע  ימי ולכן 13בששת  אסור . בורר  – בשבת  אבל  ,
אלקים " "ויכל  לשבת  בנוגע  שלמעלה 14נאמר  הוי' שם  ומאיר  אלקים , דשם  ההעלמות  שמסתיימים  –

בזה .15מהטבע  זה  כאמור , תלויים , וחול  דשבת  אלו ענינים  ושני .

 למעלה האדם  עומד  ואז דחול ", ב "עובדין אסור  – שבת  שבת : על  בשמיטה  מעלה  יש  באמת  .
והיינו, דחול ", "עובדין עניני שאר  לעשות  מותר  – בשמיטה  ֿ כן ֿ שאין מה  עמו. קשר  לו ואין מהעולם ,

שבת שנמצא  הארץ  "ושבתה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  אלקים ,העולם , שבשם  הבירורים  עבודת  לא  :"
שם  את  הוא  ממשיך  – גופא  בעולם  העולם . בתוך  שנמצא  אף  מהעולם , שלמעלה  להוי'" "שבת  אלא 

לגמרי. מהעולם  שלמעלה  הוי'

בארץ  וביטול  שביתה  – הארץ " "ושבתה  ֿ טוב : ֿ שם  הבעל  תורת  ֿ פי על  הפירוש  ֿ דרך  על  ;16וזהו
גופא . הארציים  בענינים  שביתה  מחדירים 

 בשבת שנאמר  כשם  ה ' "לשם  להוי'": "שבת  הפסוק  על  רש "י בפירוש  שכתוב  מה  כן גם  יובן ובזה  .
.17בראשית "
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והמרגיל 10) (ד "ה פ"ו התשובה שער ר"ח  פ"ב. שי "ב פרדס
רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד . א. קפט , א. פט , של "ה ב). קכא, –

ובכ "מ .
פ"ז 11) שעהיוה"א תניא פ"ט . ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 

א). (פב,
ואילך .12) פ"ז

ע'13) לעיל  .8 הערה 189 ע' ח "א לקו"ש וראה ט . כ , יתרו
וש"נ. .7 הערה 117

ובכ "מ .14) ג . מב, (בהר) פרשתנו לקו"ת וראה ב. ב, בראשית
(15.270 ע' ח "א לקו"ש ראה
בהר.16) ר"פ יוסף יעקב תולדות ראה
ואילך .17) 108 ע' חי "ב לקו"ש גם ראה



נב       

לעשות  לו מותר  שבשמיטה  כיון מובן: לעיל  האמור  לפי אבל  – רש "י ? כאן מחדש  מה  לכאורה ,
ענין  אינו בשמיטה  והזריעה  החרישה  שאיסור  לחשוב  מקום  היה  – העולם  עם  להתעסק  דחול ", "עובדין
גו'", תזרע  שנים  ד "שש  המצוות  ֿ דרך  ועל  הבירורים , עבודת  של  ענין אלא  מהעולם , שלמעלה  "הוי'" של 

מהעולם ; למעלה  לא  גופא , בעולם  בירור  שענינם 

שביתת  של  ענין זהו בראשית ". בשבת  שנאמר  כשם  הוי' "לשם  של  ענין שזהו רש "י, אומר  כך  על 
ואילו  בראשית . בשבת  שהוא  כשם  מהעולם , הפשטה  זוהי האדם ; חיות  עיקר  לחם , תצא  שממנה  הארץ 
את  מחדירים  גופא  דחול " שב "עובדין – נוספת  מעלה  זו הרי – אחרים  דחול " "עובדין לעשות  ההיתר 

לגמרי  מהעולמות  שלמעלה  הוי' .18אור 

 של התוכן זהו כללית : מצוה  היא  שמיטה  שמצות  כן גם  יובן ֿ זה  ֿ פי על  . שבמצות אלא  המצוות ,
בגילוי. זה  הרי שמיטה 

בתניא  מבאר  הזקן מ 19אדמו"ר  ֿ נפש  מסירת  ענין כן גם  הוא  והתפילה  ומצות  התורה  כמו ש "עסק  מש 
התורה  באותיות  ומלובשת  מיוחדת  מחשבתה  אלא  הגוף  בצרכי מהרהרת  שאינה  כו' הגוף  מן בצאתה 
כבר  עומד  הוא  כאילו ההרגש  להיות  צריך  והתפילה , ומצוות  התורה  עסק  שבשעת  כלומר , והתפילה ",

אשא " נפשי הוי' "אליך  מהגוף , הנפש  יציאת  .20לאחר 

הדקדוקים  כל  ועם  ומקום , בזמן הגבלותיה  עם  כתיקונה , יקיים  מצוה  שכל  ממנו תובעים  גיסא , לאידך 
העולם . הגבלות  הם  שהם  מצוה , שבכל 

ובתנועה  וגשמיות , מגוף  הפשטה  נפש ', ד 'מסירת  התנועה  את  לקחת  יש  הוא : המצוות  שענין כלומר ,
בגבול . ֿ גבול  בלי המשכת  ודקדוקיה ; פרטיה  בכל  המצוה  את  לקיים  גופא  זו

רק  ונרגש  בהעלם , הוא  זה  ענין מצוות  שבסתם  הוא אלא  זה  ענין בשמיטה  אבל  המצוות . קיום 
עצמה . במצוה  ונרגש  בגלוי,

 מכל "דמכיך  סיני, מהר  הוא  ואלקות ) (גשמיות  אלו הפכים  ב ' לחיבור  שהכח  – השיחה  המשך  .
בעבודה 21טוריא " ושפלות  דהגבהה  ההפכים  ב ' חיבור  סיני";22, "בהר  שמיטה  במצות  דוקא  נאמר  ולכן ,

מסיני" תורה  קבל  "משה  היו 23וזהו עצמו שבמשה  לפי הוא  משה  ֿ ידי על  היתה  התורה  שקבלת  שהטעם  ,
אלו  הפכים  ואילך 24ב ' 276 עמוד  א  חלק  שיחות ' ב 'לקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  –25.

***

. העומר ספירת  ענין להבין המתחיל ' 'דיבור  מאמר  ואמר  לנגן צוה  .

***

 תורה ֿ מתן שהרי 26. "שלישי", עם  קשורה  שהתורה  מובן ומזה  השלישי. חודש  סיון, בחודש  היה 
ו  הענינים , שכל  לכך  השלישי נוסף  דחודש  הקישור  הרי פרטית , בהשגחה  הם  ומצוות , תורה  עניני בפרט 

ֿ תורה  מתן ז"ל עם  רבותינו תליתאי".27בדברי בירחא  . . תליתאי לעם  תליתאי "אוריאן –

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

(18.108 ע' ח "א לקו"ש גם ראה
א).19) (נח , פמ "א
והערות 20) הגהות ב"מ "מ , וראה ד . פו, א. כה, תהלים

רעג ). (ע' שם לתניא קצרות"
יז.21) סח , תהלים ה. ה, שופטים ס' תיב"ע ראה
להיות 22) ועי "ז עני  להיות אינה שהתכלית בגשמיות, וכמו

לישראל  שיהי ' – היא הקב"ה של  כוונתו אלא עצמו, בעיני  שפל 
בתכלית  יהיו ואעפ"כ  ("הר"), רויחי  ומזוני  חיי  בבני  צרכיהם כל 
– העבודה לכללות בנוגע ועד "ז ("מכיך "). והשפלות הביטול 
גופא  בגשמיות העסק בשעת הרי  בגשמיות, עשיר בהיותו  שגם
ההפכים  ב' (חיבור לאלקות כלי  מהגשמיות לעשות עליו

שבמצוות).

בתחלתה.23) אבות
(קה"ת 24) אבות" לפרקי  "ביאורים (ראה במפרשים וכדאיתא

ענין  את סיני  מהר למד  שמשה וש"נ) ואילך . 28 ס"ע ח "א תש"ס)
לחדש", עתיד  ותיק שתלמיד  "מה לכל  בנוגע ועד "ז הביטול .
יהיו  שחידושיו הוא זוכה ואזי  דסיני , הביטול  בבחי ' להיות שעליו

ועוד ). ב. יט , מגילה (ראה מסיני  למשה שנאמרו מאלו
תשט "ז.25) אייר מבה"ח  שמיני , ש"פ שיחת עם בשילוב
שליט "א 26) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוסי "ד  עד  מכאן

זו  במהדורא ואילך . 301 ע' ח "ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ "מ , ציוני  איזה עוד  ניתוספו

א.27) פח , שבת



נג        

ולגלות  להמשיך  הוא  התורה  ענין שכל  ובפרט  דוקא ? "שלישי" בחודש  המעלה  מהי מובן: ואינו
ד "הוי' הענין את  "תורה "28בעולם  ֿ ידי ולא "29על  באחדות , היא  התורה  מעלת  הרי כן, ואם  ,

בשלשה ?

היא  השלישי דחודש  השייכות  מזו: "יתירה  ז"ל : רבותינו כלשון כו'לתורה , תליתאי
תליתאי". בירחא 

ואף  במרה . שנצטוו והמצוות  מילה  מצות  ֿ נח , בני מצוות  כמו ֿ תורה , מתן קודם  גם  היו – מצוות 
בסיני  שניתנו כפי עצמן המצוות  לאותן אפילו שוות  ֿ פנים 30שאינן ֿ כל  על  בכלל  המצוות  ענין ֿ מקום , מכל  ,

מתןֿ – היה  השלישי שבחודש  השבועות  בחג  החידוש  עיקר  לכן. קודם  גם  .היה 

בתניא  מבוארת  המצוות  על  התורה  שמרכבה 31מעלת  לאלקות , מרכבה  נעשים  המצוות  ֿ ידי שעל  ,
הקב "ה . עם  ממש  אחדות  נעשית  תורה  ֿ ידי על  אבל  הרוכב ; עם  אחד  דבר  אינה  אבל  הרוכב , לגבי בטלה 

דבר  נעשים  ֿ ידה  שעל  שהתורה , יתכן איך  יותר : עוד  מובן אינו ֿ זה  ֿ פי ניתנה ועל  הקב "ה , עם 
דוקא ?בחודש 

 הענין וביאור  .32:

שהיא  ואחדות  אמיתית , היא  האחדות  מתי אבל  ֿ ושלום . חס  שניות  ולא  אחדות , אמנם  היא  התכלית 
אחדות  במדריגת  אוחזים  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  אחרת , מציאות  אודות  יודעים  כאשר  – ֿ נסיון מבחן לידי באה 
היא  אוחזים  שבה  שהאחדות  ראיה  עדיין אין – אחרת  מציאות  אודות  כלל  יודעים  לא  אם  אמיתית .

אחרת . מציאות  אודות  לו כשייוודע  עמו יהיה  מה  יודעים  לא  עדיין אמיתית ;

התקשרותו 33וכידוע  חזקה  כמה  עד  לנסות  שרוצים  מלך  מבן למטה , הנשמה  ירידת  ענין על  המשל 
המלך  וכאשר 34אל  שפלים , אנשים  בין רחוק , למקום  משם  אותו ומוליכים  המלך  מהיכל  אותו מסלקים  ,

שהוא  רואים  אזי – מלך  כבן שם  גם  מתנהג  המלך .הוא  אביו, עם  קשור 

את  מעכב  אינו והדבר  הפכי, בענין נתקל  והוא  שניות , של  למקום  בא  כשאדם  בעניננו: הוא  וכן
מאוחד . באמת  שהוא  רואים  אזי – אצלו האחדות 

לגמרי  עמה  מתחשב  שלא  ההפכית , המציאות  את  מבטל  הוא  א ) אופנים : שני ישנם  גופא  ב )35ובזה  ;
לאלקות . כלי גופא  זו ממציאות  עושה  הוא 

הרי  – ההפכית  המציאות  את  מבטלים  רק  כאשר  יותר . אמיתית  יותר , עמוקה  היא  הב ' באופן האחדות 
חודרת  האחדות  כאשר  אבל  עמה . מתחשבים  שאין אלא  לאחדות , ומנגדת  הסותרת  מציאות  ישנה  עדיין

אמיתית . היא  האחדות  אזי – לאחדות  כלי בעצמה  נעשית  מציאות  שכל  עד  ֿ כך  כל 

 וסיון אייר  ניסן, החדשים , בג ' הם  האמורות  התנועות  ג ' .36:

חודש  הוא  הקב "ה "ניסן המלכים  מלכי מלך  עליהם  "שנגלה  מצרים , יציאת  היא  בניסן .37,
העם " ברח  "כי למטה . שייכות  שום  לו שאין מלמעלה  בורחים 38גילוי באלקות .– ונדבקים  מהכל 

חודש  הוא  העומר אייר  ספירת  סופרים  החודש  בכל  עוסקים 39. הבהמית . דנפש  המדות  בירור  –
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ד .28) ו, ואתחנן
יב,29) בא – הכתוב ועוד .לשון מט .
העיקר 30) על  לבך  ושים ספ"ז: חולין להרמב"ם פיה"מ  ראה

כו'. הגדול 
ואילך ).31) קד  ע' והערות (קיצורים שם הצ"צ ובהערות פכ "ג 

ופ"ה. פ"ד  שם גם וראה
דאשתקד 32) סיון מבה"ח  במדבר, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך ). 16 ע' ח "כ  (תו"מ  בתחלתה
חי "ט 33) תו"מ  גם וראה ואילך . שפ ס"ע תרס"ו המשך  ראה

וש"נ. .53 ע'
בלתי34) (מהנחה המלך  אל  התקשרותו תוקף את לגלות וגם

מוגה).
וההתעסקות 35) הוי ', אחדות תנועות: ב' אצלו יש זה ובאופן

בהתקשרותו  לעמוד  שיוכל  כדי  לבטלו, כדי  העולם מציאות עם
שאז  העולם, ממציאות כלל  יודע שאינו במצב משא"כ  באלקות;

מוגה). בלתי  (מהנחה הוי ' אחדות – אחת תנועה רק בו יש
ואילך .36) 263 ס"ע ח "א לקו"ש גם ראה
זו".37) "מצה פיסקא פסח  של  הגדה
ספל "א.38) תניא וראה ה. יד , בשלח 
ימי39) בכל  אינה העומר שספירת וסיון, ניסן בחודש משא"כ 

מוגה). בלתי  (מהנחה החודש
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בשם  הרמז גם  זהו אלקות . ולא  מציאות , עדיין היא  המציאות  אבל  אותו. ומבררים  – שניות  – ב "מטה "
רחל  יעקב  יצחק  אברהם  ֿ תיבות : ראשי אייר , – רק 40החודש  הוא  המרכבה  שענין המרכבה , רגלי ד ' ,

. יחוד ולא  לרוכב ,

ֿ תורה  דמתן החודש  הוא  חודש 41סיון , ומטה מעלה  הענינים , ב ' את  נוטלים  מהם 42. ועושים  ,
באלקות . וההתכללות  האחדות  אמיתית  – משניהם  למעלה  שהוא  שלישי, ענין

 מבטלים מצוה , מקיימים  כאשר  אחדות . הוא  התורה  ענין כי השלישי, בחודש  תורה  ניתנה  ולכן .
שכל  הרי – בתורה  אבל  עמה . אחד  דבר  נעשים  אין אבל  המצוה , בשביל  הפרטית  המציאות  את  אמנם 

מיוחד  ד 43האדם  הענין וזהו הקב "ה . של  ורצונו חכמתו חכמתו עם  ואת  שלו שכלו את  נוטל  הוא  :
חד " "כולא  – אחד  דבר  משניהם  ועושה  הקב "ה , .44של 

מסיני" תורה  קבל  ש "משה  מה  כן גם  דוקא ,23וזהו "מסיני" – התורה  אבל  במרה , גם  ניתנו המצוות  :
טוריא " מכל  "דמכיך  הוא  סיני של  ענינו ההפכים 21כי ב ' איחוד  דוקא .45, בתורה  נתגלה  זה  ואיחוד  ,

***

 במאמר לעיל  דובר  עצרת 46. קודם  בחוקותי פרשת  קריאת  במדבר ,47בענין פרשת  קורין ולאחריה  ,
ֿ תורה  למתן התוכחה  בין להפסיק  .48כדי

אלו: פרשיות  ב ' בקריאת  הסדר  בביאור  לומר  ויש 

תורה ' ב 'לקוטי מבואר  – בחוקותי לפרשת  אינם 49בנוגע  האמת  "לפי התוכחה  עניני שכל  בארוכה ,
האלקית  לנפש  בנוגע  אבל  הרע , ויצר  הבהמית  לנפש  בנוגע  רק  הם  – הברכה  דהיפך  הענינים  ברכות ". רק 

ברכות . עניני הם  הרי –

עליה  תוספת  נעשית  ֿ הרע , היצר  ודחיית  הבהמית  דנפש  המדות  בירור  ֿ ידי שעל  – בזה  הענין ותוכן
במאמר  שנתבאר  וכמו האלקית . "קוממיות "46בנפש  קומות 50בענין ב ' הבהמית 51, נפש  בירור  ֿ ידי שעל  ,

האלקית . נפש  בקומת  ֿ זה  ֿ ידי על  שנעשית  והעליה  עצמה , הבהמית  נפש  קומת  הקומות : ב ' ישנן

שנתבאר  כמו ֿ תורה , למתן הכנה  הוא  ד "קוממיות " שהענין כיון ֿ תורה , מתן קודם  זו פרשה  קורין ולכן
הקומות .46במאמר  ב ' להיות  צריכים  ֿ תורה  דמתן הענין שבשביל 

במדבר  שפרשת  כיון הוא  הטעם  שבפשטות  [דאף  דוקא  במדבר  בפרשת  ביניהם  שמפסיקין והטעם 
במדבר  פרשת  שגם  לומר  בהכרח  ולכן בפנימיות , תוכן לו יש  ענין כל  הרי בחוקותי, פרשת  לאחרי באה 

ֿ תורה  למתן שייכות  לה  הידוע 52יש  ע "פ  – ֿ תורה 53] דמתן לגילוי שההכנה  במדבר , ניתנה  שהתורה  בטעם 
הצמיחה , מענין ֿ משל  ֿ דרך  ועל  ֿ נפש . מסירות  והביטול , ההפקרות  ענין שהוא  המדבר , ענין ֿ ידי על  היא 

הצמיחה . להיות  יכולה  ֿ זה  לאחרי ורק  הגרעין, רקבון להיות  צריך  שתחילה 

ענינה  – בחוקותי פרשת  במדבר : פרשת  ֿ זה  ולאחרי בחוקותי, פרשת  תחילה  – הפרשיות  סדר  וזהו
ודעת , טעם  ֿ ידי על  נעשה  זה  שבירור  העומר ), דספירת  הענין (בדוגמת  הבהמית  דנפש  המדות  בירור 
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סק"כ .40) סקכ "ו לאה"ע ב"ש פד . א, מאו"א
וכמבואר 41) סיון, מר"ח  היא דמ "ת הענין התחלת שהרי 

(ובפרש"י )) א יט , (יתרו הכתוב בפירוש ג ) סז, (יתרו בתו"א
שלאחרי סיני ", מדבר באו (ר"ח ) הזה ביום גו' השלישי  "בחודש
(ר"ח  בו הג ' ביום הז' "בשבוע הנה העומר, דספירת העבודה
בירור  נעשה שכבר (כיון השבוע כל  נכנסה כבר כאילו הוא סיון)
המלכות) שבספירת המדות עיקרי  שהם – חג "ת – הראשונות ג '
בלתי (מהנחה כו'" לקבל  ועומדים מוכנים ישראל  אז ונעשו

מוגה).
נתחדש 42) שבמ "ת ועוד ) ג . פי "ב, (שמו"ר במדרש וכדאיתא

מוגה). בלתי  (מהנחה כו' סוריא ובני  רומי  דבני  היחוד 
וכו'.43) יחוד  והוא ב): (ט , פ"ה תניא ראה

א.44) עג , זח "ג  ראה
וש"נ.45) ס"ט . לעיל  ראה
ז).46) ע' (לעיל  בתחלתו
ב.47) לא, מגילה
העמוד .48) בסוף שם תוס' ראה
ואילך .49) סע"א מח , (בחוקותי ) פרשתנו
יג .50) כו, (בחוקותי ) פרשתנו
שם.51) מהרש"א ובחדא"ג  א עה, ב"ב ראה
וש"נ.52) .22 ע' חכ "ח  לקו"ש גם ראה
ז.53) פ"א, במדב"ר סע"א. נה, נדרים א. נד , עירובין ראה

ועוד .
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ֿ נפש  ומסירות  ביטול  – במדבר  פרשת  באה  ֿ זה  ולאחרי מציאות ; בבחינת  עדיין הוא  שהאדם  דהיינו
ֿ תורה  למתן הכנה  שהוא  האמיתי הביטול  ודעת , מטעם  התורה 54שלמעלה  את  לקבל  הולכים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,

כולה . השנה  כל  על  ובפנימיות  בשמחה 

1

2

3

(54) לנשמע נעשה והקדמת העומר דספירת ההכנות ב ' ע"ד  הם במדבר) ופ' בחוקותי  (פ' אלו ענינים שב' שאמר ).כמדומה

אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח סיון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ו אייר והפ"נ שנקרא עה"צ.

ובעמדנו בריש ירחא תליתאי בו יהיב רחמנא אורין תליתאי לעמא תליתאי,

העולם  עליהם  הדברים  שלשת  בכל  טוב  ויבשר  יעשה  ישראל  כלל  בתוך  שכאו"א  רצון  יהי 

)כפשוטו, והעולם קטן - זה האדם( עומד, תורה עבודה וגמ"ח.

בשלשת  הנחלקים  אדם,  קרוים  אתם  אדם,   - צרכי  בכל  רחמנא  בברכת  ויוסיף  זה  וימשיך 

הסוגים - בני חיי ומזוני רוויחי,

ובנקודה התיכונה שבכל הנ"ל הוא ענין התורה וקבלתה. וכלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר,

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג ולבשו"ט

מ. שניאורסאהן

להערתו - ע"פ משנ"ת בתוכן ענינים דנצבים הטעם דערכים הוא ע"פ השנים ולא ע"פ המעלות 

- איך יתאים זה בהדין דעכו"ם שנערך.

ששם נת' דצריך )בבנ"י( להעריך א"ע מקודם וכתורת אדה"ז - שמזה מובן שהערך יהי' הכי 

זה  ויומתק  ממנו.  פחות  שאין  כיון  הסכום,  שווה  עכו"ם  וגם   - ערכו(   - בנפשי'  אינש  ידע  )כי  פחות 

בעבודה - ע"פ דיוק אדה"ז בתניא קדישא רפ"ל שהעתיק הגירסא "האדם" )דגם עכו"ם בכלל( ולא 

"אדם". וק"ל.
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

"ÌÎÈ˙Â˘ÂÓ ÏÎ" ÏÚ È"˘ ˘ÂÈÙ

הפסוק  על  לא 1בפירושו  וכרמל  וקלי "ולחם
מושבותיכם" בכל  קרבן ... את הביאכם עד  תאכלו ...
ישראל  חכמי בו  נחלקו  מושבותיכם, בכל  רש"י: אומר 

ויש 2יש  לארץ בחוצה נוהג שהחדש מכאן  שלמדו 
אלא 3אומרים  החדש על  נצטוו  שלא ללמד  אלא בא לא

וחלקו  משכבשו  וישיבה, ירושה .4לאחר 

מושבותיכם" "בכל  המילים משמעות ולכאורה,
מתיישבים  אתם שבו  מקום בכל  כן :5ברורה: על  ויתר  .

אחרות  מצוות במספר  כתובות אלו  ואף6מילים ,

וברובן  מפרשן פסוקנו , מפרש 7רש"י אפוא, מדוע, .
אלו ? מילים רש"י

על באופן  זו : לשאלה התשובה מובנת
הכתובות מושבותיכם" "בכל  המילים  בפרשת ,

חובת 8צו  שהיא לפי רש"י: אומר  דם, אכילת באיסור  ,
וכיון  המושבות. בכל  נוהגת קרקע חובת ואינה הגוף
קרקע, חובת אלא הגוף חובת אינו  'חדש' שאיסור 

מזה: שהוא ויותר  לעומר  'חדש' איסור  קשור 
מ "קצירה" קצירכם" וצריך 9"ראשית "הארץ", של 

לכאורה מושבותיכם".להיות "בכל  ינהג

מכאן  שלמדו  "יש זאת  שלמרות רש"י, אומר  לכן 
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יד.1) כג , פרשתנו 
ועוד.2) א. לז , קידושין  עה"פ. תו "כ
שם.3) קידושין 
שם)4) (קידושין  הגמרא לשון  [על וחלקו " "משכבשו  רש "י  הוספת

"ישיבה"], מהי  שמפרש  – על [נוסף י "ל – וישיבה"] ירושה "לאחר
" הלשון  לתרץ הערה שהוא (ראה זה לפירוש  גם מושבותיכם"

והביאור: הבאה).
ע"ד וישיבה" ירושה וישיבה "לאחרי  ירושה לאחרי  גם אפ"ל

דבכו "כ  – מישראל דעשרה ישיבה דמספיקה י "ל (ואולי  אחד דשבט
י "ד  לאחרי  היינו  וחלקו " "משכבשו  משא"כ ואכ"מ), הוא. צבור ענינים

ד  וחילוק דכיבוש  [המתורגם]שנה לקו "ש  – בארוכה (כמשנ "ת א"י 
" נאמר ולכן  עיי "ש )): תבוא ר"פ פרש "י  (בביאור ואילך 160 ע' ח"ט

וישיבה" ירושה "לאחר סתם, ב"מושבותיכם" לא כלומר: מושבותיכם",
" כ"א אחד*), דשבט בנוגע גם ד (שאפ"ל –מושבותיכם" ישראל

וחלקו ". "משכבשו 
סע"ב)5) פג , מנחות עה"פ. (מתו "כ פרש "י  יז  בפסוק לקמן 

דבכל  הטעם לומר "יש  אבל – לארץ" מחוצה ולא "ממושבותיכם,
רק  משמע לא ממושבותיכם אבל ח"ל, אפילו  דמשמע הוא מושבותיכם
טז  פסוק כאן  רמב"ן  וראה בתחילתו . סרי "ח יו "ד הצ"צ (שו "ת א"י "

בסופו **).

השבת").6) ביום גו ' אש  תבערו  ("לא ג  לה, ויקהל (מצה). כ יב, בא
(שבת). ג  כג , פרשתנו  (דם). כו  ז , צו  ודם). חלב אכילת (איסור יז  ג , ויקרא
ביוהכ"פ). מלאכה (איסור לא שם, בחגה"ש ). מלאכה (איסור כא שם,

מקלט). ועיר (רוצח כט לה, מסעי 
(7– שם***) וצו  (בא מושבותיכם" "בכל שמפרש  במקומות וגם

גם הרי  מושבות בכל שנוהג  פירושו  מושבותיכם" ש "בכל לפרש  כדי 
בשאר  מושבותיכם" "בכל פירש "י  שלא וכמו  קמ"ל? מאי  [כי  בחו "ל
לתרץ  כ"א זו ], להערה הב' שוה"ג  וראה הקודמת. שבהערה מקומות

שם: בהכתובים קושיא
מושבותיכם.. בכל שיאכל אתא קרא "דאי  לרש "י  קשה בא: בפ'
(גו "א  מצות" תאכלו  בערב של בקרא מושבותיכם בכל לכתוב (ו )הו "ל
ש "ראוי ' כזו  מצה שצ"ל ונוסף, פרטי  דין  שהוא מפרש  ולכן  שם)****,

מושבותיכם": בכל ליאכל
מושבותיכם" ש "בכל כתב לא א) צו : מושבות",בפ' "בכל

" וביאור טעם לתת היא כ"א רש "י  כוונת ב) כו '". הגוף חובת שהיא
דברי  (כהמשך מושבותיכם בכל לומר" הוצרך "למה לתרץ בעיקר

רש "י )*****.
שם.8)
שב.9) מצוה מנ "ח ההלכה) (ע"ד וראה יוד. שם, פרשתנו 
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"בכל  של  המשמעות לארץ": בחוצה נוהג שהחדש
ללמדנו  בא והפסוק כפשוטה, היא מושבותיכם"

הכלל  מן  יוצא הוא 'חדש' "10שאיסור  נוהג שהוא ,
חובת  שהוא למרות לארץ", "בחוצה וגם מושבותיכם"

קרקע.

.

Ë˘ÙÏ È˘‰ ˘ÂÈÙ‰ ˙Ó‡˙‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

"בכל  של  הפשוט  הפירוש להבין : צריך  אך 
שלמדו " "יש של  הראשון , כפירוש הוא מושבותיכם"
הפירוש  את גם רש"י מביא ומדוע לארץ"), "חוצה (גם
"לאחר  היא מושבותיכם" "בכל  שמשמעות השני,

לפי מקום לו  שאין  וישיבה", הפסוקים?ירושה

רבות  פעמים נאמר  כבר  יותר : מתחזק הקושי
רש"י הפסוק,שכאשר  פירוש לפני ומציין 

להדגיש, מתכוון  הוא פירושים, יותר  או  שנים שישנם
והוא  "שקולים". הם אלו  פירושים הפשט , שלפי
אפשר  שאי מפני רק השני, לפירוש אחד  פירוש מקדים

אחת. בבת לכותבם

חכמי  בו  "ונחלקו  בהקדמתו  בעניננו : גם וכך 
"ללמד  השני שהפירוש לומר , רש"י מתכוון  ישראל "
וישיבה", ירושה לאחר  אלא החדש על  נצטוו  שלא

 הפירוש מאשר  הפשט  מדרך  יותר  "רחוק"
לארץ". "בחוצה גם – הראשון 

את  להביא צריך  שרש"י נאמר , אם אף ולכאורה:
מובן  לא הראשון  הפירוש שלפי מפני השני, הפירוש
בחוץ  גם קרקע, חובת שהוא 'חדש', איסור  נוהג מדוע

שפירוש לומר  אפשר  אי הרי ירושה לארץ, ("לאחר 
הפירוש  כמו  בדיוק הפשט  לדרך  מתאים וישיבה")

"ב  של  הנ "ל  פירוש הפשוט  (שהוא מושבותיכם", כל 
אלו  מילים 11?(

.‚
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הוא: לכך  ההסבר 

הכתוב  וחיה", בהמה שום "לסרס באיסור 
בפרשתנו  12" נאמר  , ורש"י תעשו ". לא

אשר  כל  לרבות – בארצכם נאמר  "לכך  מפרש:
אלא  הסרוס על  נצטוו  לא לומר  אפשר  שאי בארצכם,
הגוף  חובת וכל  הוא הגוף חובת סרוס שהרי בארץ,

לארץ". בחוצה בין  בארץ בין  נוהגת

בין  נוהגת הגוף חובת "כל  שהכלל  רואים, מכך 
שגם כך , כל  חזק הוא לארץ" בחוצה בין  בארץ

מקרא, מפירושה של  "בארצכם" המילה את
זה  לכלל  סתירה תהיה שלא כדי .13הפשוט ,

רש"י מביא שבו  מקרה, זה אין  ומיישב [כאן 
אופניו "! על  דבור  דבר  המקרא קושי 14"דברי עקב

אשר  "כל  שהפירוש מציין  אינו  רש"י כי בפשט ,
הוא נלקח בארצכם" שהפירוש מזכיר  אינו  ואף ,

חז "ל  זאת15מדברי אמר  הוא אלא , דרך לפי :
שלא הפשט  כדי "בארצכם", של  המשמעות

הגוף..."]. חובת "כל  של  לכלל  סתירה תהיה

ש"חובת  הכלל , של  השני החלק שגם מובן  מזה
בארץ" אלא נוהגת אינה להתאים16קרקע צריך  ,

 צריך כאשר  גם ,  כך לשם לשנות
מילה. של  משמעות

בפירוש  להסתפק יכול  אינו  רש"י בעניננו : גם וכך 
הכלל  מן  ההיפך  שהוא לארץ", בחוצה נוהג ש"חדש
הוא  ולכן  בארץ". אלא נוהגת אינה קרקע ש"חובת
("לאחר  מושבותיכם" "בכל  למילים נוסף פירוש מביא

וישיבה"), אם ירושה גם זה, לכלל  סותר  איננו 
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(10" רש "י  הוספת תומתק ועפ"ז   כתב ולא שהחדש "*,
הרי  דלכאורה לארץ", ו )בחוצה (בארץ שנוהג  "(י "א) – (כבתו "כ) בקיצור

ולא (כבפנים), מושבותיכם" ד"בכל הפשוט פירוש  זהו  .
בא"י  שגדלה תבואה על שקאי  לפרש  מקום עוד: י "ל ולחידודי 
או "ח  במג "א הובא סה"ח. פ"א קידושין  (כבירושלמי  לחו "ל שהוציאה
קרקע  דחובת להכלל בסתירה שאינו  הרווחנו  גם ועפ"ז  – תפט) סו "ס

ד"יש  רש "י  מדייק ולכן  – בארץ רק נוהגת   
בחו "ל  הייתה (ההתחדשות) שהחדש  למדים כלומר: לארץ", בחוצה

בא"י ). הייתה שההתחדשות – בהנ "ל (משא"כ בחו "ל ונוהג 
בכל 11) ליאכל ראוי ' שתהא ללמד בא "זה שפרש "י  שם בא בפ' וגם

מושבותיכם בכל הוא מצה חיוב הרי  – שמצד מושבותיכם" אלא ,
(7 הערה (כנ "ל שם בהכתוב הקושיא ' ראוי" צ"ל שהמצה דין 

מושבותיכם". בכל ליאכל
כד.12) כב,
הגוף 13) חובת שהוא ביובל עבדים לשילוח בנוגע ולכאורה

דרור "וקראתם י ) כה, (בהר ונאמר ב) לח, יושבי '"(קידושין  לכל
לימוד צריך זה שמטעם שם, ומ"מ [ובקידושין  – בחו "ל] שנוהג 

גרמא  (יובל) שהזמן  מצוה זו  שהרי  בפשטות וי "ל כלום. רש "י  פירש  לא
בארץ. אלא אינו  ויובל (ושמיטה) –

ח.14) ג , בראשית רש "י  לשון 
(הובא 15) בסופו  סק"ה פרשתנו  דר"א שאילתות סע"ב. יד, חגיגה

עה"פ. תו "כ וראה ב). קי , שבת ת"ל בתוד"ה
א.16) לז , קידושין  הגמרא לשון 
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לפירושו  (בדומה אלו  למילים כך  כל  מתאים אינו  הוא
תעשו "). לא "בארצכם על 

.„

"ÌÈÏÂ˜˘" ÌÈ˘ÂÈÙ‰ È˘

פירוש גם "חלק"אבל  מביא 17איננו  ולפיכך  ,
בחוצה  נוהג שהחדש "מכאן  הפירוש את גם רש"י
במספר  כתובות מושבותיכם" "בכל  המילים כי לארץ",

מצוות, 11 גם חלה שהחובה היא הכוונה
לארץ. בחוצה

כאן , מושבותיכם" "בכל  המילים שפירוש ויוצא,
הוא וישיבה", ירושה "לאחר  שהוא   מכל

מביא  ולכן  אלו ! מילים כתובות שבהם המקומות שאר 
הראשון . הפירוש את גם רש"י

"שקולים" רש"י של  הפירושים שני כיצד  מובן  בכך 
קיים בשניהם הפשט : ש"בכל בדרך  קושי,

הפירוש  לפי הכלל : מן  יוצא הוא כאן  מושבותיכם"
לפי  גם דופן , יוצאת לארץ בחוץ 'חדש' חובת הראשון ,
נוהגת  אינה קרקע "חובת הכלל  מן  מקרא, של  פשוטו 

הפי  ולפי בארץ". הריאלא השני, המילים רוש
שאר  בכל  ממשמעותם דופן  יוצאת מושבותיכם" "בכל 

לארץ. לחוץ גם הכוונה שבהם בתורה, המקומות

.‰

ÌÈ‡˙Ó ˘‚ ÂÚÏ ÍÈˆ '˘„Á' ÂÒÈ‡

" הפירושים ששני כיון  הפשט ,אך  לפי "
בעלי  של  סברותיהם מהן  לשאול : ממולח  תלמיד  יכול 
"בכל  המילים מלמדות מהם אחד  לפי אשר  המחלוקת,

– האחר  ולפי לארץ. בחוץ נוהג ש'חדש' מושבותיכם"
וישיבה"? ירושה "לאחר  בארץ רק

הביטוי  באמצעות כך , על  להסבר  רומז  רש"י
בו  "ונחלקו   הרגיל כביטוי שאינו  ,"

רומז  הוא בכך  רבותינו ". בו  שהמחלוקת 18"ונחלקו  ,
רק אלא אינה ("רבותינו "), הפסוקים פשט 

שיטות לשתי ורגשות קשורה תכונות והערכת
" – יהודים של  . כדלהלן ,"

בנפש  לעורר  צריך  קרבן  כל  הוא: לכך  ההסבר 
לדוגמא: הקרבן . למשמעות המתאימה הרגשה האדם

ותשובה  חרטה של  רגש – ואשם חטאת קרבן  ,19אצל 
נדרש  ולכן  וכדומה. לה', הודיה – תודה בקרבן 

רש"י  כלשון  גם, קרבן  ש"20בהקרבת ,  
.הגשמית להקרבה בנוסף ,"

צריך  ציבור  קרבן  גם יחיד . בקרבן  רק לא וזאת
הרגש  את הציבור , מן  חלק שהוא יחיד , כל  אצל  לעורר 
על  המכפרים ציבור  בקרבנות לדוגמא: לקרבן . בהתאם

חטאו .21היחיד  על  להתחרט  היחיד  צריך  ,

'חדש', לאכול  האיסור  בעניננו : גם מובן  מזה
קצירכם" ש"ראשית כדי הוא שלו  הפשוט  שהטעם
הכרה  היהודי אצל  לעורר  צריך  (עומר ), קרבן  יהיה
צריך  הוא עניניו  כל  של  ה"ראשית" שאת והרגשה,

ורק לה', להביא ." תאכלו"

של  הקציר  – מ "קצירה" רק מובא שהעומר  כיון  אך 
שבארץ  היהודים את רק מעורר  וממילא ישראל , ארץ

במקומות 22ישראל  מתעוררת 23, העומר , מובא שמהם
קצירכם" ש"ראשית זו , הכרה תתעורר  כיצד  השאלה:
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ד"כל 17) הכלל הביא יח) (טו , שלח בפרש "י  לכאורה: קשה זה לפי '
(כ" וישיבה" ירושה לאחר אלא אינה שבתורה.. ר"י "ביאות דבי  תנא

הארץ", אל תבואו  "כי  יוד) (פסוק כאן  שנאמר ומכיון  ב), שם, קידושין  –
גם שנוהג הרי  ידעינן  מושבותיכם" וישיבה"*"בכל ירושה "לאחר

עכ"פ). שלח, בפ' זה לתרץ (והו "ל
דכו "כ  (7 להערה בשוה"ג  שני ' (הערה לעיל עפמש "כ (א) וי "ל:
להוסיף  שבא (ב) דומים. מציווים ללמדם שיש  פרטים בקרא חוזר פעמים

מ" שנלמד וחלקו " [ואף "משכבשו  .4 הערה כנ "ל מושבותיכם",
חובת הוא בנדו "ז שהעומר וישיבה ירושה שלאחר פשוט (ולכאורה

מצות  לענין  15 הערה שם ח"ט לקו "ש  ראה – וחילוק כיבוש  לאחרי  היינו 
וחלוקה  אחד דשבט כיבוש  לאחר גם ששייך קס"ד הי ' מ"מ – מלך) מינוי 
עליהם  חל "קצירה", להם יש  שכבר מכיון  כי  מישראל, דעשרה (וקצירה)
אל  תבואו  ד"כי  מכיוון  (ג ) הכהן "]. אל קצירכם "ראשית להביא חיוב

נאמר "בכל הארץ" ואומר חוזר לכן  – עומר ולענין  לפנ "ז , פסוקים
וישיבה) ירושה (לאחר זה מושבותיכם" בלי  שגם (אף חדש  אצל

וק"ל). לטעות. מקום הי ' לא

לקו "ש 18) ואילך. 208 ע' ח"ט [המתורגם] לקו "ש  גם ראה
.424 ע' חט"ז  [המתורגם]

כב.ראה19) ד, ויקרא – הנשיא בחטאת
וש "נ .20) מנחות. סוף משנה יז . א, ויקרא
ה).21) טז , (אחרי  דיוהכ"פ חטאת שעירי  שני  – (לעיל) לדוגמא
נמי 22) אקרובי  היא דאורייתא בחו "ל שחדש  דכיון  י "א ההלכה ע"ד

אבל – שב) מצוה מנ "ח וראה א. פד, (מנחות מקרא,מקרבינן  של
עומר  את והבאתם (דהארץ) קצירה את) "(וקצרתם הוא עומר קרבן 

גו '". קצירכם ראשית
הרגע 23) עד הרי  – אחד ממקום רק פעם בכל שמביאים אף

ל)הקציר (ההכנה שבא"י דהתחלת העומר השדות מהן  שיביאו 
– .וגם

אותו  מביאים כל לכן והרי  שע"י  זו  וכן  שעי "ז 
פרי קר  (ע"י  ואפילו  בחו "ל הדרים גם ישראל, בכל נמשכות – ציבור בנות

ב). נה, (סוכה שבעולם האומות לכל החג )
ולאו "ה  מחו "ל, גם שזהו  השקל מחצית נתינת ע"י  שזהו  וי "ל
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הנמצא יהודי אצל  לה', שמהקציר 24לארץ שייך  ,
העומר ? קרבן  את מביאים אין  שלו 

ישראל ": "חכמי אצל  שיטות שתי ישנן  בכך 

וכיון  ב'חדש', אסורים הם שגם סוברת, אחת שיטה
את  מביאים שבו  היום עד  'חדש' לאכול  להם שאסור 
הכרה  בהם ותתעורר  יזכרו , הם ישראל , בארץ העומר 

ש" את זו , מביאים שאין  למרות לה', שייך  "
מקצירם. העומר 

סוברת, השניה בהם השיטה לעורר  הדרך  :
זו  להיפך ,הרגשה אלא 'חדש', איסור  באמצעות

לארץ  בחוץ היהודים של  ששדותיהם העובדה עצם
,'חדש' ובאיסור  העומר , הבאת בחובת נכללים

ראויים  שאינם מצבם, בשפל  ההכרה את בהם מעוררת
וההכרה 'חדש'. ולאיסור  העומר  להקרבת 

אצלם להיות שצריכה התשוקה, את בם תעורר 
 בארץ היהודים אצל  העומר  שמעורר  ההרגשה

ישראל .

.Â
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בפנימיות  להסביר , אפשר  לעיל , האמור  25לפי

האומר  הפירוש את רש"י מקדים מדוע הענינים,
חל  ש'חדש' הפירוש לפני לארץ בחוץ גם חל  ש'חדש'

בארץ. רק

הפירושים שני ורש"י אמנם, הפשט , בדרך 
מפני  רק השני, לפירוש הראשון  הפירוש את מקדים
זאת, בכל  אך  אחת, בבת שניהם את לכתוב אפשר  שאי
איזשהו  שיש ומובן , מדויק. הוא שבתורה ענין  כל 

הענינים  בפנימיות לפחות מקדים 26טעם, שבגללו  ,

השני: הפירוש לפני האחד  הפירוש את רש"י

דרכי  ובין  שלעיל  האופנים שני בין  ההבדל 
הוא: היהודי, על  השפעתם

מעוררת  'חדש' אכילת האוסרת הראשונה, הדרך 
הבהמית  והנפש הגוף את האוכל , על 27את האיסור  כי .

הגוף. ידי על  בעיקר  מורגש מסויים מאכל  אכילת

הקרבת  את האדם מן  השוללת השניה, הדרך 
את מעוררת  'חדש', איסור  ואת העומר 

ארץ  בני אצל  הקיים הרגש ולהשגת להתרוממות
האלקית  הנפש על  בעיקר  ומשפיעה שדוקא 28ישראל , ,

"רוח ... – להתעלות התשוקה מתעוררת אצלה
  "29.

הפירוש  רש"י: בפירושי הסדר  מובן  זה ולפי
– והנפש הגוף כאשר  העבודה,

על ֿידי  להיעשות צריכה תקפם, במלוא הם הבהמית
אחר  ורק הבהמית. והנפש הגוף על  שישפיעו  פעולות

לפירוש להגיע אפשר  הנפש כך  על  להשפעה –
האלקית.

.Ê
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חוץ  לגבי רק איננו  הפירושים שני בין  ההבדל 
איסור  האם עצמה: ישראל  ארץ לגבי גם אלא לארץ,
וישיבה", ירושה "לאחר  רק חל  ישראל  בארץ 'חדש'

או  השני, כפירוש כפירוש וישיבה, ירושה
.30הראשון 

ההבדלים  ששני להבין , ניתן  כן  שלפני ההסבר  לפי
שבין  הרוחנית בעבודה ההבדל  גם כי בזה, זה קשורים
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ראשית. שנקראים ישראל בשביל ב"בראשית" שנכללים כיון  – (כדלעיל)
פרקים בד' א): (טז , ר"ה תורה וראה אמרה מה מפני  כו ' נידון 

כו '. עומר הביאו 
ובכ"ז  – דוקא בא"י  דביהמ"ק עולותולהעיר –התפלות

לצדו  לפנות נצטוו  שתכה"י  ועד – מח) מד. ח, (מ"א שלמה תפלת ראה
צד). ר"ס או "ח אדה"ז  ושו "ע (טושו "ע

שהברכה24) שאף (כדלעיל דפשיטא עליהם גם נמשכת
והרגשה פעולה שתהי ' בכדי  – (22 שלהם הערה מעשה צ"ל 

שיעורר.
די  שאין  ועאכו "כ שבדיבור, ספה"ע שתספיק לומר גדול ודוחק

השקל. מחצית בהפרשת
בפשטות.25) גם ביאור – הבאה הערה ראה

גם26) י "ל כפירוש ובנדו "ד שהוא (א) הפירוש : שמקדים ,*
  פשטות עם מתאים (ב) מקום. בכל מושבותיכם" "בכל

ד" בהיתור למעט**הכוונה (ולא בהחיוב לרבות שבא מושבותיכם"
בתו "כ נמצא (ג ) וישיבה"). ירושה "לאחר רק שהוא – .

ושותין 27) אוכלין  – כבהמה שלשה א): טז , (חגיגה ממחז "ל להעיר
כו '. כבהמה

הנפש 28) מצב לפעול כדי  התפלה קודם שצ"ל התבוננות עניני  ב' ע "ד
– רסצ"ח) או "ח (רמ"א האדם ושפלות ֿ ל הא רוממות – לתפלה מתאים

העולהד" נפה"א על פועלת ֿ ל" והיאהא ,"ל ֿ ד"הא
" עסקינן : היורדתדבזה הבהמית נפש  על פועלת .האדם"

כא.29) ג , קהלת הכתוב לשון 
וע"פ 30) ועוד. בהר. ר"פ תו "כ ואילך. סע"ב לז , קידושין  ראה

    
          "' כו



ס   

לארץ, חוץ יהודי לגבי רק איננו  שלעיל , הדרכים שתי
ישראל : ארץ יהודי לגבי גם אלא

העבודה  את בעיקר  המדגישה הראשונה, השיטה
היהודי, של  הבהמית והנפש הגוף את המעוררת
ש"ראשית  ההכרה באה לא ישראל  בארץ שגם סוברת,

) העומר  מצד  לה', שייך  אלא קצירכם" ,(
מצד    והנפש הגוף את המעורר 

הבהמית.

לאחר  מיד  זו , שיטה לפי זה, איסור  חל  ולכן 

ההתיישבות לפני ישראל , לארץ הכניסה
בארץ וישיבה) הנהגה (ירושה של  סדר  שזהו  ,

הנפש קדושת של  , להגיע הדרך  כי ,
גם אפשרית  זו  "ירושה להכרה לפני העבודה

וישיבה".

המעורר  העיקרי שהדבר  השניה, השיטה לפי ואילו 
המשפיעה  העומר , הקרבת הוא זו  להכרה היהודי את
"לאחר  רק אפשרית זו  פעולה הרי האלקית, הנפש על 

וישיבה". ירושה
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יא* ה, ביהושע  פרש "י  יובן  – הא' לפירוש  קדימה דיש  בפנים משנ "ת
זה. דפירוש  אליבי ' רק שמפרש 

בהן  שנאמר שבתורה ביאות דכל פרש "י  יח) (טו , שלח שבפ' ואף
 נאמר הרי  יוד) (פסוק וכאן  וישיבה" ירושה ל"לאחר הכוונה וכו ') (תבא

י "ל: – גו '"** תבואו  "כי 
– כמ"פ כמדובר (1' דפי אליבא רש "י  שהובא מפרש 

(גם) אתי  הנ "ל דשלח שפרש "י  17 הערה לעיל (ראה בפירושו  במק"א

כאן ). שברש "י  הב' לפי '
ש  כיון  (2'פ ע"ד ה"ז  – "וקצרתם" נאמר תבואו " "כי  לאחר

ואכלו  בה משנכנסו  "בבואכם שלכן  באכלכם" "והי ' שנאמר שם שלח
תומתק [ועפ"ז  בחלה" נתחייבו  (תיכף) שם מלחמה רש "י  (ויתור)

מלחמה"]. "ואכלו  הספרי ) לשון  (על
" שאני  (3" שאפילו  בעומר הנאמר בו (תבואו )" הנאמר "

חובה. שכוונתו  יד) ב, (ויקרא

                          
                           

              
       

                       
                 

•

    

ומהקב "ה  צדקנו ממשיח  התורה  לימוד  תצא ", מאתי חדשה  "תורה  - כאמור  – לנו" תהיה  ו"כן
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  שיבנה  ֿ המקדש  בבית 

ֿ כך  ואחר  ֿ המקדש ". בית  שיבנה  כו' רצון "יהי לנגן שי' ֿ ציבור  לשליח  צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אחרונה . ברכה  אמירת  אודות  הזכיר 

כרגיל  ה "שטורעם ", בכל  כו' ויכריזו לקבלם , עתה  יגשו - המשקה  קנקני שהכניסו אלו אמר : ֿ כך  ואחר 
דא . בכגון

ברכה ". לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  המשקה , חלוקת  לאחרי

מעשה  בשעת  ומזרזין חוזרין אמר : ֿ כך  אחרונה ].121ואחר  ברכה  אמירת  אודות  פעם  עוד  להזכיר  -
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כד .121) יט , יתרו ופירש"י  מכילתא

המשך מעמוד מה



סי

ן־ יו ֲהַדד בֶּ ְחתָּ ְמלְֹך תַּ ם ַויִּ ָמת ֻחׁשָ בראשית לו, לה: ַויָּ
ית: ם ִעירוֹ ֲעִוֽ ֵדה מוָֹאב ְוׁשֵ ׂשְ ה ֶאת־ִמְדָין בִּ כֶּ ַדד ַהמַּ בְּ

רמזים דהמלך "הדד בן בדד" הוא בחי' "תפארת" דתוהו, 
וטעם דעוזר למואב ולא למדין וכו'

הדד בן בדד.
תפארת1 דתהו הוא היפך מתפארת דתיקון, שתפארת 

הפכים  שהם  וגבורה  חסד  שמחבר  הוא  ענינו  דתיקון 

שלום  עושה  והוא  יחד,  ומחברם  ומים,  אש  מזה,  זה 

במרומיו שהם חו"ג, מים ואש, ועיין באגה"ק פ' י"ב2 

בד"ה והי' מעשה הצדקה שלום ע"ש.

בין  עושה שלום  אינו  בדד,  בן  הדד  דתהו  ותפארת 

חו"ג שהם הפכים זה מזה, והוא מדין ומואב.

מדין, מלשון דין, הוא גבורה דתהו.
מואב, 3מאב, הוא חסד דתהו.

דקדושה  בסטרא  כמו  ע"ד  אב4  בחי'  הוא  שחסד 

אברהם איש החסד נקרא5 אב המון גוים.

גם חסד6 הוא ענף החכמה, זהו מואב מ"ו אב, מ"ו 

1( פירוש: המלך "הדד בן בדד" הוא המלך דתפארת דתהו. ראה עץ 

חיים שער )ח( דרושי הנקודות פרק ד.

2( תניא — אגרת הקדש פרק יב, וז"ל: מה שארז"ל ע"פ עושה שלום 

במרומיו כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש ואין מכבין זה 

את זה כלומר שמיכאל שר של חסד הנק' בשם מים היורדים ממקום 

גבוה למקום נמוך והוא בחי' ההשפעה והתפשטות החיות מעולמות 

בחי'  היא  למעלה  לעלות  שטבעה  אש  ובחי'  לתחתונים,  עליונים 

הגבורה והסתלקות השפעת החיים ממטה למעלה שלא להשפיע רק 

כשהן  והיינו  לזו  זו  והפכיות  נגדיות  מדות  והן  ורב  עצום  בצמצום 

בבחי' מדות לבדן.

בהן  שמתגלה  גילוי  ע"י  דהיינו  ביניהם  שלום  עושה  הקב"ה  אך 

הארה רבה והשפעה עצומה מאד מאור א"ס ב"ה אשר כשמו כן הוא 

שאינו בבחי' מדה ח"ו אלא למעלה מעלה עד אין קץ אפילו מבחי' 

חב"ד מקור המדות ואזי המדות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות 

המאיר  יתברך  באורו  ובטלים  ממש  לאחדים  והיו  ושרשן  במקורן 

ע"י  בחסדים  הגבורות  ומתמתקים  מתמזגים  ואזי  גילוי  בבחי'  להם 

בחי' ממוצעת קו המכריע ומטה כלפי חסד היא מדת הרחמים הנק' 

בשם תפארת בדברי חכמי האמת לפי שהיא כלולה מב' גוונין לובן 

ואודם המרמזים לחו"ג ולכן סתם שם הוי' ב"ה שבכל התורה מורה 

על מדת התפארת כמ"ש בזוה"ק לפי שכאן הוא בחי' גילוי אור א"ס 

ב"ה הארה רבה ביתר שאת משאר מדותיו הקדושות יתברך. ע"ש.

ראה ספר המאמרים ה'תשל"ד עמוד 42.

אבי  הוא  מואב  ותקרא שמו  בן  הבכירה  "ותלד  לז  יט,  בראשית   )3

מואב עד היום".

מצד  א(  טעמים:  שני  מצד  "חסד"  בחי'  הוא  ד"מואב"  מבאר   )4

וזהו  "אב"  בחי'  הוא  שמשפיע  עצמו  שחסד  התיבה,  של  ה"תוכן" 

מואב מ"אב". 2( גם מרומז בה"גימטריא" מואב הוא נוט' "מו־אב", 

אב קאי על חכמה )ראה הערה 7( ואותיות מ"ו קאי על חסד.

5( בראשית יז, ד.

6( ראה זהר — רעיא מהימנא — פרשת בהעלותך קנג, ב. סידור עם 

דא"ח קמ, ד. מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית עמוד שיז. וש"נ. אור 

התורה שבת שובה עמוד א'תקכד. לעיל סימן פ הערה 2. צא. ועוד.

הוא המלוי בלבד דע"ב7 דחכמה, כי מובן שחסד שהוא 

ענף החכמה הוא רק המלוי בלבד דע"ב דחכמה.

ומדין שהוא גבורה8 הוא ענף הבינה. מדי"ן מספרו9 

ֵאם ס"ג, או10 ל"ז )היינו מילוי ס"ג( בינ"ה.

הנה מואב ומדין היו במריבה זה עם זה, כי חו"ג הם 

שני הפכים.

שלום  עושה  אינו  דתהו,  תפארת  בדד,  בן  והדד 

ביניהם, אלא הוא מכה את מדין בשדה מואב, והוא 

את  ולא  מדין,  את  מכה  כי  למדין,  ולא  למואב  עוזר 

מואב, יען כי11 תפארת נוטה יותר לחסד.

ושם עירו עוית שהוא מלשון עיות ועיקום.
היפך מן תפארת דתיקון הנקרא ישר, כי קו האמצעי 

אל,  ישר12  הוא  תפארת  בחי'  שהם  וישראל  ישר,  הוא 

האלקים  ה',  דרכי  ישרים14  צורי,  ה'  ישר  כי  וכמ"ש13 

עשה את האדם15 ישר.

ובתניא פרק מ"ה16 עוד יש דרך ישר כו' מדתו של 

יעקב כו' מדת הרחמים כו' הוא תפארת דתיקון, מדת 

הרחמי"ם, המחבר ר"ח מספר יצח"ק, עם מי"ם חסד 

מדתו של אברהם ועיין במאורי אור17 מע' רחמים ע"ש, 

7( פירוש: שם ע"ב הוא מילוי שם הוי' ביודי"ן, כזה: יו"ד, ה"י, וי"ו, 

ה"י, והאותיות המילוי הוא, "וד, י, יו, י" בגי' 46, "מו". וזהו "מואב" 

נוט' "אב" )זהו חכמה עיין תניא פ"ג(, ואותיות מ"ו זהו המילוי — 

חסד, )דהמילוי הוא התולדה מהאותיות עצמן, נמצא דה"אב" הוא 

חכמה, והתולדה — ה"מילוי" הוא חסד(.

8( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד רכח, ובהנסמן שם.

9( כידוע שבינה נק' "ֵאם" )עיין תניא פרק ג(, וכן שם ס"ג הוא בבינה, 

והוא: שם הוי' במילוי כזה, יו"ד )20(, + ה"י )15(, + וא"ו )13(, + 

ה"י )15( = 63, וזהו "מדין" )104(, בגי' ֵאם" )41( + ס"ג )63( = 104.

או ל"ז )היינו מילוי ס"ג( בינה. פירוש: כנ"ל בהערה 9, האותיות   )10

המילוי של ס"ג הוא "וד, י, או, י" = 37, + בינ"ה, 67 = 104, וזהו "מדין" 

בגי' "לז — בינה". ומרומז בהמילוי, היינו ענף הבינה, והוא "גבורה".

נמצא ד"מואב" מרמז על "חסד" דקליפה, ומדין "גבורה" דקליפה.

11( ראה לעיל סימן ו "מדת תפארת נוטה ומתייחס לחסד, כי פעולת 

התפארת הוא לרחם כמו פעולת החסד וכתיב )ישעי' כט, כב( "ליעקב 

אשר פדה את אברהם" )בחי' חסד(.

12( ישראל הוא אותיות "ישר־אל". ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות 

אל,  שם  חסד  בחי'  הם  "כהנים  וז"ל:  קמא  עמוד  בראשית  לזהר 

וליוואי הם בחי'* גבורה, שיר )כי עבודת הלויים בשיר(, היינו שם 

ישראל שהוא שיר אל — גבורה חסד", ע"ש. עיין לקמן סימן קמא.

*( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 222.

13( תהלים צב, טז.

14( הושע יד, י.

15( קהלת ז, כט.

16( וז"ל: עוד יש דבר ישר לפני איש לעסוק בתורה ומצות לשמן ע"י 

מדתו של יעקב אע"ה שהיא מדת הרחמים, לעורר במחשבתו תחלה 

רחמים רבים לפני ה' . . ., וע"ז נאמר וישוב אל ה' וירחמהו לעורר 

רחמים רבים על שם ה' השוכן אתנו . . ויעקב במדתו העליונה שהיא 

מדת הרחמים דאצילות הוא המעורר רחמים וכו'.

17( מערכת אות רי"ש סעיף כ'. וז"ל: רחמים בתפארת, כולל בו חסד 

ילקוט לוי יצחק על התורה



סב

וכמו שמים א"ש מי"ם יחד כנ"ל.

ובפרק מ"ו שם נקט ג"כ דרך ישר כו', כי שם הוא 

ע"ד18  זהו  הנה  כו',  לפנים  הפנים  דכמים  האהבה 

וגבורה, ר"ח יצחק, מי"ם חס"ד. ראה גם לעיל סימן כז.

פרשת  ב',  חלק  )זהר  דצניעותא"  ה"ספרא  לשון  הוא  פירוש:   )18

הוה  לא  דעד  בברייתא(  )למדנו  תנא  וז"ל:  ע"ב(  קע"ו  דף  תרומה 

מתקלא )שעד שלא הי' העולם כעין משקל, כלומר קודם התיקון עד 

שלא היו הפרצופים בסוד ג' קוים ימין ושמאל וקו המכריע ביניהם 

כעין המשקל, שרק אז נקרא פרצוף(, לא הוו משגיחין אפין באפין 

השגחת אפין באפין, שזהו בתיקון דוקא, שהוא בבחי' 

יושר, וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד כ

ומלכין  זו(  ומסיבה  בפנים,  פנים  מסתכלים  הפרצופים  היו  לא  )אז 

קדמאין מיתו )מלכי קדם מתו, והם שבעה מלכי אדום שמתו וכו'(. 

ע"ש.

]והטעם שלא היו הספירות בהתכללות. ראה המשך תער"ב חלק א' 

עמוד תסו. לקמן סימן קמח הערה 13. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' 

סימן יב הערה 28.[

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

        
         

        
     

       
         

        
        

        
          

         
        

         
          

          
         

          
          

         
       

        
        

     
         

        
         

       
         

         
         

   
        

         
       

         
          
         

        
        

         
        

      
          

         
      

      
        

        
      
        

        
          

          
         
         

        
        

      
       

         
         
          
        

       
       

           
         

        
         
          
         
         

         
         

       
          

       
         

        
         

         
          
       

      
        
         

          
        
        

   





















































































































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב



סג
אל  אמור  משה  אל  ה'  ויאמר   – א  כא, 
לא  לנפש  אליהם  ואמרת  אהרן  בני  הכהנים 

יטמא בעמיו

מסתלקת  שהנשמה  גב  על  שאף  ז"ל  האר"י  כתב  א. 
והחיצונים  גופו,  בתוך  מנשמה  מעט  בו  נשתייר  האדם  מן 
שרוצים ליהנות מאור הנשמה שנשתייר בו באים בתוך אותו 
יכולים  אינן  שבגוף  נשמה  של  הגדול  מאור  בחיים  כי  גוף, 
לבא, אבל אור מעט שנשתייר אחר מותו באדם נהנים ממנו 
ומכח זה האור שנשתייר בו מתלבשים בו ומזה בא הטומאה, 
ובאם שלא הי' נשתייר בו מעט אור מנשמתו לא היו באים 

החיצונים לתוכו.
גורם  זה  כי  מנשמתו  זה  מעט  משייר  שהקב"ה  והענין 
ללחלח העצמות שיכולים לקום בתחייה, כמו הגינה כל זמן 
שאין מלחלחין אותו הגינה ונתייבשה אי אפשר לה להוציא 
פרי כן ממש האדם, ועל זה כתב האריז"ל שזה שאמר הפסוק 
בישעי' )ישעי' נח, יא( והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא 
יכזבו מימיו והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ, ר"ל 
וישתיירו  הגוף  שיכלה  אחר  בקבר  שעצמותיך  לך  גרם  מי 
העצמות שהקב"ה יחליץ אותם ויחיו על ידי שהייתם כגן רוה 
יכזבו מימיו מצד לחלוחית, כן אתה  וכמוצא מים אשר לא 
כל זמן שהלחלוחית בתוכך מקום בתחייה. וכתב שזהו סוד 

הנזכר בזוהר בכמה דוכתי הבלי דגרמי דאשתייר בבי קברי.
ואם כן מכח זה המעט שנשתייר מנשמתו מתלבשים בו 
אבל  מת,  טומאת  וזהו  האדם  ומטמאים  ויונקים  החיצונים 
עכו"ם שאינו קם בתחיית המתים אינו נשתייר אצלו כלום 
בעת שנפטר מן העולם, ואם כן אין להם להחיצונים גם כן 
להניק ממנו ואינם מתלבשים בו, ולכך אין מטמא העכו"ם. 

עד כאן דברי האר"י.
אך קשה למה עשה הקב"ה התחייה בדרך זה שישתייר 
מעט נשמה, לא ישתייר כלום מנשמה בגוף ויבראהו מחדש 
לעתיד  כך  סרוחה,  מטיפה  בתחילה  שבראו  כמו  כך  אחר 

יבראו מאותו עפר בעלמא שנשאר מגופו.
אבל נראה לי שהקב"ה עושה זה מצד הדין, כי נודע מה 
שכתוב בתיקונים שבע' אנפין בדף קמ"א ע"א וז"ל, הנשמה 
הקב"ה  לו  שיקצוב  זמן  עד  הלוואה  בדרך  היא  האדם  לגוף 
שם  ועיין  נשמתו  פורח  אזי  ההלוואה  לשלם  זמנו  וכשיגיע 
צ"ח  סימן  משפט  חושן  בטור  ואיתא  הלשון.  באריכות 
לו כדי חיותו  שהמסדר לבעל חוב שצריך הבית־דין לשייר 

כמו שכתוב שם מפורש.
כן ההלוואה  גם  יטול  נ"ל שבדין הוא שהקב"ה לא  ולכך 
לשייר  הפחות  לכל  וצריך  כלום,  לגוף  ישאר  שלא  במילואו 
שיוכל  כדי  הגוף  שילוחלח  כדי  דהיינו  חיותו  כדי  שם  מעט 

לחיות בתחיית המתים וזה היא כדי חיותו כן נ"ל ברור.
קרבן שבת1 – תוספות חול על הקודש סימן ג

זונה  וחללה  וגרושה  אלמנה   – יד-טו  כא, 
יקח  מעמיו  בתולה  אם  כי  יקח  לא  אלה  את 
אשה. ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה' מקדשו

1( ר' בצלאל מקוברין ז"ל, בעמח"ס עמודי' שבעה, נדפס תל"ד.

ב. ולא יחלל זרעו בעמיו. הוא כשיש יחוד זו"ן, שכהן דז"א 
שמל'  אינו,  כ"ז  הגלות  בזמן  הנה  דמל',  הבתולה  את  נושא 
בגלותא  ז"א  וקוב"ה  פלאים,  ותרד  כמ"ש2  פלאים,  ירדה 
סליק לעילא לעילא3, הנה שיהי' הגאולה מהגלות, שתבנה 
המל', וישוב ז"א להתייחד בה ע"ד שכה"ג נושא את הבתולה 
וכו', אז תהי' הגאולה וישוב הקב"ה ז"א הכה"ג להתייחד עם 

הבתולה דמל'.
לקוטי לוי יצחק פרשת אמור4, פניני לוי יצחק על התורה

כא, י – והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על 
ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבוש את 

הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום

ג. המשחה ומלא את ידו ללבש ר"ת אליהו, שכאשר יבוא 
אליהו אז יוציא את שמן המשחה ממקום שנגנזה ואז יחזרו 

להיות כהנים גדולים במשיחת שמן המשחה.
שמנה לחמו

השבת5  ממחרת  לכם  וספרתם   – טו  כג, 
מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות 

תמימות תהיינה

מישראל  אחד  כל  שיספור  התורה  מן  ]מצות־עשה  ד. 
שנאמר  העומר,  קרבן  הבאת  מיום  ימים  שבועות  שבעה 

וספרתם לכם וגו'.[
אחר הספירה נוהגין לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש 
ואין  למקדש,  זכר  אלא  סופרין  אנו  אין  שעכשיו  לפי  כו' 
בספירה זו עשיית המצוה כלל, שהמצוה הוא לספור לעומר, 
ועכשיו אין לנו עומר לספור לו, אלא שחכמים תקנו לספור 
ונקיים  המקדש  בית  שיבנה  מתפללין  לפיכך  למקדש,  זכר 

המצוה כתקונה.
שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תפ"ט סעיף י"א

ספירת  באמצע  משיח  יבוא  באם  החקירה  ידוע6  ה. 
העומר  ספירת  מצות  קיום  המשך  להיות  יכול  אם  העומר, 
ביאת  )לפני  הספירה  שהתחלת  אף  התורה,  מן  בברכה 

המשיח( לא היתה אלא מדרבנן.
ישנה  מדרבנן  המצוה  קיום  ידי  שעל  לומר,  ומסתבר 
ספירת הימים שלפני זה, ובמילא, יכולים להמשיך ולספור 
בברכה מן התורה, כיון שישנה המציאות )אף שאינה דמצוה( 
דכל הימים, "שבע שבתות תמימות תהיינה"7, והרי זה שבוע 

תמים.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ג ע' 130

2( איכה א, ט.

3( ראה זהר ח"א רי, א. ח"ב נח, ב. ח"ג כ.

4( עיין תורת מנחם – תפארת לוי יצחק.

5( עיין ילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' שמות סימן קסד: ביאור הענין דע"י ההשתוקקות 

והגעגועים של בנ"י לקבלת התורה עוד בהיותם במצרים, זכות זה הוציאם ממצרים 

הקיווי והציפי' להגאולה,  וכן הוא בגאולה העתידה, דזכותם של ישראל הוא זכות   –

שבזה נכלל הכוסף והתשוקה לתורתו של משיח – תורה חדשה מאתי תצא.

6( ראה לקו"ש ח"ח ע' 54 ואילך. וש"נ.

7( אמור כג, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אמור
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ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ Ó‡∑( ת"כ פ "ה, ואמר ּת,(יבמות אמר  : ¡…∆«…¬ƒְְֱַָָֹ
ה ּקט ּנים  על  ּגד ֹולים  ‡‰Ô.להזהיר  Èa∑(לה (קידושין ְְְְִִִַַַַ¿≈«¬…

ה ּכהנים  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  חללים ? ‡‰Ô.יכ ֹול  Èa∑ ְֲֲִִַַַָָֹ¿≈«¬…

ּבמ ׁשמע  מ ּומין ּבעלי  ‡‰Ô.אף  Èa∑ ּבנֹות ולא  ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֹ
ÂÈnÚa.אהרן  ‡nhÈŒ‡Ï∑( ת"כ)ּבת ֹו ׁשה ּמת  ּבע ֹוד  ֲַֹ…ƒ«»¿«»ְְֵֶַ

מצוה  מת  יצא  .ע ּמיו, ְִֵַָָָָ

                 

   

ואמר   הני ה אל "אמר נאמר ,תנר ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹתחילת
על   לי ד להזהיר ,ואמר "אמר ר"י  פיר ." ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאליה

." יט ְִַַה
אזהרה   ה ר"י  נקט הא  הרמז, דר לפר  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוי

וא ר זהר  מ   היא  אזהרה  בספר וקא , עיי) ְְְִִֶַַַַָָָָ
(240 ע' נ "ע, מוהריי"צ  לאדמו "ר  תש"ח ז המאמרימר בזה  .ְֵֶַָ

את   לי ד ה  דיל וה ימ ד  הה עה  פ אְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
. ני והארת קירב  ל דר להי ת  צרי , יט ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה

אל  "אמר  ה א  ה תב    כ   מרמז ה  ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹועני

רה  ל היא  אמירה  וכ ד ע  ," אליה ואמר . .  הני ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה
ועוד ) ג . יט, יתרו  ופירש"י ל (מכילתא ה א  לדי ר ניגד  ,ְְִִֶָ

ש)ק ה  וברש"י א יא, .(מכות ָָ
על  והה עה  ה ימ ד  רז זה ,  סי לה  י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָע ד 
ללמ ד  י , לי ד ה אצל   וזהר א ר  סיפי מ , יט ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹה
אזהרת  ה א  ," יט ה על  לי ד "להזהיר  ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָה

ז"ל חכמינ כדברי  , יט ה על־ידי   לי ד א)ה טז, :(תמורה  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
א רה , לדני  ל וא מר ר אצל ל ה למיד  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"עה 

ה '".  ניה עיני  מאיר   דְְְִֵֵֵֵֶַמל

         

 י י י יטטטטהההה על על על על   לי לי לי לי ד ד ד ד א)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַ
מי רת  נרא ת ר־ה תחיל " הני ה "אל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻה ב ת
אל  מ ה  "ויד ר נאמר  לה ה ה  לבאר,  וי ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלכא רה .
"להזהיר  מפר ור"י  י ראל", ני  ל ואל ניו  ואל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהר

לפר אי לה  ק ה : זה  לפי  ." הני ה על יית־ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
"אל  אמר יו אבל ?יית־ על קאי  " אליה ואמר"ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

 הני הני הני הני ה ה ה ההני ה : לה מתיחסת " אליה" ב מ ," ַַַַֹֹ ְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
. יט ה  הני ה על למר  מזהרי  לי ד ְְְְֲִִִִִַַַַַָֹֹֻה

        

רה  אמר, ה ': עב דת  אמר  תנר   מ ְֱֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהה ראה 
ה א . א ר יה די  ל על זכ ת ולימ ד  בח  ברי  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָאמירת
ה לת  ל תגנ ה ר  א קל־וח מר:  ברי ה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָוהרי 

ז"ל תינר אמר כ , הרע  את מגה  (ערכי מע רר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והאדטו ) ה מע  (המס ר, ליתאי " "קטיל הרע  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
 בח ה ר על־אחת־מה ־וכ ה   ( רי מד ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָעליו 

. ה ב  את מגה  ה לת  ְֶֶֶֶַַַַל

       ¦ ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬
 §¦−§¨¦«

B‡LÏŒÌ‡ Èk∑( ת"כ)א ׁשּתֹו א ּלא  "ׁשאר ֹו" .אין ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

‡‰Ôא  Èa ‡i‰ÎÏ Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»¿≈«¬…
:dnÚa ‡zÒÈ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â¿≈«¿«ƒ»ƒ¿»«¿«≈

È‰e‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ È˜c dÈ˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dzÏÂ dÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ



     
    

    
    
       
    

     
    

    
     
    



     
    
     
   

  



סה               

     §©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈
  §¦®−̈¦©¨«

‰Bw‰∑ האר ּוסה את  ס )לר ּבֹות  יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ . ‰˙È‰Œ‡Ï L‡∑ למ ׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑ יבמות מצוה (ת"כ . «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
.צז)

    ¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑( ת"כ) יּטּמא לא  …ƒ«»««¿«»¿≈«ִַָֹ

וכן  ע ּמֹו. ּבע ֹוד ּה ּבּה מח ּלל  ׁשה ּוא  ּפס ּולה , ְְְְְְִִֵֶָָָָֻלא ׁשּתֹו
ּבע ֹוד  ּבׁשאר ֹו, ּבעל  יּטּמא  לא  מקרא : ׁשל  ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּפׁשּוט ֹו

מת  ׁשאינּה ק ֹוברין, ל ּה ׁשּיׁש ע ּמיו, ּבת ֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשה ּוא 
'להח ּלֹו', ׁשהיא  ּבא ֹות ֹו אמר ּתי? 'ׁשאר ' ּובאיזה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמצוה .

מ ּכה ּנת ֹו ה ּוא  .להתח ּלל  ְְְִִֵַָֻ

      «Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
   ¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

‰Á˜ eÁ˜ÈŒ‡Ï∑( ת"כ) אף והלא  מת . על  …ƒ¿¿»¿»ֲֵַַַֹ
א ּלא  ?ּכ על  הזהר ּו כ )יׂשראל  מכות לו. ׁשּנאמר (קידושין לפי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

א)ּביׂשראל  יד  ח ּיב (דברים יהא  לא  יכ ֹול  עיניכם ". "ּבין : ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
ויּלמד ּו "ּברא ׁשם ". ל ֹומר : ּתלמ ּוד  הרא ׁש? ּכל  ְְְְִַַַָָָָֹֹעל 
"קרחה " ּכאן נאמר  ׁשוה ': ּב'גזרה  מה ּכהנים  ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל 
הרא ׁש, ּכל  ּכאן מה  "קרחה ", ּביׂשראל  להלן ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹונאמר 
ׁשּיּקרח  מק ֹום  ּכל  ּבמ ׁשמע , הרא ׁש ּכל  לה ּלן ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹאף 

מת  על  ּכאן אף  מת , על  ּלה ּלן ּומה  Ùe‡˙.ּברא ׁש, ְֵֵַַַַַָָָֹ¿«
eÁl‚È ‡Ï Ì˜Ê∑ ּביׂשראל ׁשּנאמר  יט)לפי "ולא (לעיל  : ¿»»…¿«≈ְְְְֱִִֵֶֶַָֹ

נאמר :  לכ ּוברהיטני? ּבמלקט  ל ּקט ֹו יכ ֹול  ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָת ׁשחית ".
"ּגּלּוח " ה ּקר ּוי ּדבר  על  א ּלא  ח ּיב  ׁשאינֹו יג ּלח ּו", ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"לא 

ּתער  וזה ּו ה ׁשחתה , ּבֹו eËNÈ.ויׁש ‡Ï ÌNe ְְְֵֶַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿
˙ËN∑ ּביׂשראל ׁשּנאמר  כח)לפי יט לנפ ׁש(לעיל  "וׂשרט  : »»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ח ּיב  יהא  לא  ׂשריט ֹות , חמ ׁש ׂשרט  יכ ֹול  ת ּתנּו". ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹלא 
– ׂשרטת " יׂשרט ּו "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  אחת ? ְְְִֶֶַַַַָָָֹא ּלא 
היא  יתרה  זֹו ׁשּתבה  ּוׂשריטה ; ׂשריטה  ּכל  על  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלח ּיב 
יֹודע  ואני – יׂשרט ּו" "לא  לכ ּתב : ל ֹו ׁשהיה  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹלדר ׁש,

ׂשרטת  .ׁשהיא  ִֶֶֶָ

      §¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®
       ¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬

«Ÿ¤
eÈ‰È ÌÈL„˜∑( ת"כ) ּבכ ֿ ּדין ּבית  יק ּדיׁשּום  ֿ ּכרחם  .על  ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

       ¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈
    ́Ÿ¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡È˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:‡zÒÈ dÏ ‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ ‡a ‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה  ÔB‰LÈa ËÓ ÔeËÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰Ne ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

ÔelÁÈו ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa˜ ÈÈ„ ‡ia˜ ˙È È‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»

:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈÈ˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז ÔeqÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È‡ ÔeqÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈



   
     

      
    
     

      
    
     
    

     
   

   
      

     
     
   
     
       

   
     

      
     
    
     

  
     

    



סו              
‰Ê∑ ּכג ֹון ל ּה, האס ּור  יׂשראל  ּבעילת  ׁשּנבעלה  …»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ממזר  א ֹו נתין, א ֹו ּכרת ֹות , סא)ח ּיבי ∑ÏÏÁ‰.(יבמות ְְִֵֵֵַַָָ¬»»
אלמנה  ּבת  ּכג ֹון ׁשּבּכה ּנה , ה ּפס ּולים  מן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנֹולדה 

הדיֹוט , מ ּכהן וחל ּוצה  ּגר ּוׁשה  ּבת  א ֹו ּגד ֹול , ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמ ּכהן
עז) אחד (קידושין ּביאת  ֿ ידי על  ה ּכה ּנה  מן ׁשּנתח ּללה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

ל ּכה ּנה  ה ּפס ּולים  .מן ְְִִַַָֻ

      §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
     ¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

BzLc˜Â∑,לגר ׁש רצה  לא  ׁשאם  ֿ ּכרח ֹו, על  ¿ƒ«¿ְְִֵֶַָָָָֹ
ׁשּיגר ׁש עד  ויּסרה ּו פח)הלקה ּו ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ ְְְְֵֵֵֶַַַָ»…ƒ¿∆»

רא ׁשֹון   ּולבר ּדבר  ּבכל  רא ׁשֹון לפ ּתח  קד ּׁשה  ּבֹו ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹֻנהג 
.(ת"כ )ּבּסע ּדה  ְַָֻ

       ©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´
   §©¤½¤¨¥−¦¨¥«

˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk∑, זנּות ֿ ידי על  ּכׁשּתתח ּלל  ƒ≈≈ƒ¿ְְְְִֵֵֶַַ
מן  א ֹו האר ּוסין מן א ֹו וזנתה , ּבעל  זיקת  ּבּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיתה 

ור ּבֹותינּו נא)ה ּנּׂשּואין. וה ּכל (סנהדרין ּבּדבר , נחלק ּו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבפנּויה  ה ּכת ּוב  ּדּבר  ׁשּלא  ‰È‡.מ ֹודים  ‰È‡Œ˙‡ ְִִִֶֶַָָֹ∆»ƒ»ƒ
˙ÏlÁÓ∑( נב ׁש(סנהדרין ּכב ֹוד ֹו, את  ּוב ּזתה  א ֹומרים ח ּללה  ¿«∆∆ְְְְִִִֶֶָָ

ּגּדל ! ׁשּזֹו אר ּור  ילד , ׁשּזֹו אר ּור  .עליו: ִֵֶֶַָָָָָ

     §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
     ©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤

     ŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ

ÚÙÈ ‡Ï∑( ת"כ) יֹום מ ּׁשל ׁשים  יֹותר  ּפרע ? ּגּדּול  ואיזה ּו אבל , על  ּפרע  יג ּדל  .לא  …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

       §©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
¦©¨«

˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ ה ּמת Ó˙.ּבאהל  ˙LÙ∑ ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈
לח) ּבאהל (נזיר ׁשּמט ּמא  ה ּמת , מן ּדם  רביעית  .להביא  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ‡Ï∑( ת"כ מח. א ּלא (שם ּבא  לא  ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ֶָָֹ
מצוה  מת  ל ֹו .לה ּתיר  ְְִִֵַָ

      ¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´
        ¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר ה ֹול (ת"כ , אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ֵֵ
ּגד ֹול  ׁשּכהן ר ּבֹותינּו למד ּו מ ּכאן וע ֹוד , ה ּמּטה . ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאחר 
וא ּמֹו, אביו מת ּו אם  אף  מ ׁשמע ֹו: וכן א ֹונן. ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָמקריב 
עב ֹודה  ע ֹובד  א ּלא  ה ּמק ּדׁש מן לצאת  צרי .אינֹו ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

Lc˜Ó ˙‡ ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ את  ּבכ מח ּלל  ׁשאינֹו ¿…¿«≈≈ƒ¿«ְְֵֵֶֶַָ
ׁשעבד  הדיֹוט  ּכהן הא  ה ּכת ּוב ; ל ֹו ׁשה ּתיר  ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעב ֹודה ,

ח ּלל  .א ֹונן, ִֵֵ

   §¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

˜Óח  ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa˜ ˙È È‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט  ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È‡ Ô‰k b ˙e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡ea ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

ÏÚי  ˜ÈzÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a˙‡„ ‡‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
da˜ ˙È È˜ È„Â ‡˙e„ ‡ÁLÓ dLÈ≈≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
ÈaÈ ‡Ï dLÈ ˙È ‡iLeÏ ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊÈ ‡Ï È‰BLeÏe ÚeÙ≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e ÁLÓ ÏÈÏk È‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

qÈ:יג  ‡‰zÏ˙a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»



     
     

     

    


     

     
     

              

      ©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
    ¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

‰ÏÏÁÂ∑ ּכה ּנה מ ּפס ּולי .ׁשּנֹולדה  «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

       §«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«

BÚÊ ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ ּכה ּנה קד ּׁשת  מ ּדין חלל  הימ ּנה  זרע ֹו ה ּפס ּול ֹות , מן אחת  נׂשא  אם  .הא  ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧
       ¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑ קר ּויה סע ּדה  ּכל  אלהיו; ּכמ ֹומאכל  א)"לחם ", ה רב "(דניאל  לחם  "עבד  :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

       ¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ
     ́¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒL‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑אינֹו ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ֵ
ּכמ ֹו ׁשּיקרב , ח)ּדין א לפחת "(מלאכי  נא  "הקריבה ּו :. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ÌÁ∑( מד העינים ,(בכורות ׁשּתי ּבין ׁשק ּוע  ׁשחטמ ֹו »Àְְִֵֵֵֶַַָָָ

ּכאחת  עיניו ׁשּתי ÚeN.ׁשּכֹוחל  B‡∑ מאבריו ׁשאחד  ְְֵֵֵֶַַָ»«ֵֵֶֶָָָ
קט ּנה , אחת  ועינֹו ּגד ֹולה  אחת  עינֹו מחבר ֹו: ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּגד ֹול 

מחבר ּתּה אר ּכה  אחת  ׁשֹוק ֹו .א ֹו ְֲֲֵֶַַָָֻ

        ́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

        «¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤
  −§¬©¨«¤

Ôa‚ŒB‡∑ עיניו ׁשּגביני ּבלע "ז, שוריצליו"ש  ƒ≈ְְִֵֵֶַַָ
וׁשֹוכב   אר לט)∑‡ŒB„˜.ׂשערן ּבעיניו (בכורות ל ֹו ׁשּיׁש ְְֵָָָֹ«ְֵֵֶָ

ּכמ ֹו טיל "א , ׁשּקֹורין מ)ּדק  כ ּדק "(ישעיה "ה ּנֹוטה  :.B‡ ְִֶֶַַֹֹ
Ïlz∑ לבן ח ּוט  ּכג ֹון: העין, את  המבל ּבל  ּדבר  ¿«Àְְְִֵֶַַַָָָָָ

ה ּמּקיף  עגל  ׁשה ּוא  ּבּסירא , ּופ ֹוסק  ה ּלבן מן ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה ּנמ ׁש
ּפֹוסק  ה ּזה  והח ּוט  פרוניל "א , ׁשּקֹוראים  ה ּׁשח ֹור , ְְִֵֶֶֶַַַָאת 

"ח ּליז", "ּתב ּלּול ", ותר ּגּום  ּבּׁשח ֹור . ונכנס  העגל  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹאת 
וכן  הח ּוט ; א ֹות ֹו לת ֹולעת  ּדֹומה  ׁשה ּוא  ח ּלזֹון, ְְְִֵֶֶַַַָל ׁשֹון
'נח ׁש' 'ח ּלזֹון', ה ּבכ ֹור : ּבמ ּומי יׂשראל  חכמי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכּנּוה ּו

לח)'ענב ' ‚˙ÙlÈÂ.(בכורות ∑, ּגרב הם : ׁשחין מיני ֵָ»»¿«∆∆ְִִֵֵָָ
היא  יּלפת , ּומ ּבח ּוץ . מ ּבפנים  ה ּיב ׁש ׁשחין החרס , ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזֹו
ׁשּמל ּפפת  "יּלפת "? נקראת  ול ּמה  ה ּמצרית . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזזית 

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î˙Óe ‡ÏÓ‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו ‡‡ È‡ dnÚa dÚÊ ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈaÓיז b ÓÈÓÏ Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡˜Ï ˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d È‰È Èc ÔB‰È„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡aÀ̃¿»»√»¡»≈

bיח  ˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d Èc b ÏÎ È‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈN B‡ ÌÈÁ B‡ È‚Á B‡ ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

zיט  B‡ ‡Ï‚ z d È‰È Èc ‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át ÒÓ B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ



      
     

      
   

     
   

  
    

    
      

    



סז               

      ©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
    ¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

‰ÏÏÁÂ∑ ּכה ּנה מ ּפס ּולי .ׁשּנֹולדה  «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

       §«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«

BÚÊ ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ ּכה ּנה קד ּׁשת  מ ּדין חלל  הימ ּנה  זרע ֹו ה ּפס ּול ֹות , מן אחת  נׂשא  אם  .הא  ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧
       ¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑ קר ּויה סע ּדה  ּכל  אלהיו; ּכמ ֹומאכל  א)"לחם ", ה רב "(דניאל  לחם  "עבד  :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

       ¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ
     ́¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒL‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑אינֹו ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ֵ
ּכמ ֹו ׁשּיקרב , ח)ּדין א לפחת "(מלאכי  נא  "הקריבה ּו :. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ÌÁ∑( מד העינים ,(בכורות ׁשּתי ּבין ׁשק ּוע  ׁשחטמ ֹו »Àְְִֵֵֵֶַַָָָ

ּכאחת  עיניו ׁשּתי ÚeN.ׁשּכֹוחל  B‡∑ מאבריו ׁשאחד  ְְֵֵֵֶַַָ»«ֵֵֶֶָָָ
קט ּנה , אחת  ועינֹו ּגד ֹולה  אחת  עינֹו מחבר ֹו: ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּגד ֹול 

מחבר ּתּה אר ּכה  אחת  ׁשֹוק ֹו .א ֹו ְֲֲֵֶַַָָֻ

        ́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

        «¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤
  −§¬©¨«¤

Ôa‚ŒB‡∑ עיניו ׁשּגביני ּבלע "ז, שוריצליו"ש  ƒ≈ְְִֵֵֶַַָ
וׁשֹוכב   אר לט)∑‡ŒB„˜.ׂשערן ּבעיניו (בכורות ל ֹו ׁשּיׁש ְְֵָָָֹ«ְֵֵֶָ

ּכמ ֹו טיל "א , ׁשּקֹורין מ)ּדק  כ ּדק "(ישעיה "ה ּנֹוטה  :.B‡ ְִֶֶַַֹֹ
Ïlz∑ לבן ח ּוט  ּכג ֹון: העין, את  המבל ּבל  ּדבר  ¿«Àְְְִֵֶַַַָָָָָ

ה ּמּקיף  עגל  ׁשה ּוא  ּבּסירא , ּופ ֹוסק  ה ּלבן מן ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה ּנמ ׁש
ּפֹוסק  ה ּזה  והח ּוט  פרוניל "א , ׁשּקֹוראים  ה ּׁשח ֹור , ְְִֵֶֶֶַַַָאת 

"ח ּליז", "ּתב ּלּול ", ותר ּגּום  ּבּׁשח ֹור . ונכנס  העגל  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹאת 
וכן  הח ּוט ; א ֹות ֹו לת ֹולעת  ּדֹומה  ׁשה ּוא  ח ּלזֹון, ְְְִֵֶֶַַַָל ׁשֹון
'נח ׁש' 'ח ּלזֹון', ה ּבכ ֹור : ּבמ ּומי יׂשראל  חכמי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכּנּוה ּו

לח)'ענב ' ‚˙ÙlÈÂ.(בכורות ∑, ּגרב הם : ׁשחין מיני ֵָ»»¿«∆∆ְִִֵֵָָ
היא  יּלפת , ּומ ּבח ּוץ . מ ּבפנים  ה ּיב ׁש ׁשחין החרס , ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזֹו
ׁשּמל ּפפת  "יּלפת "? נקראת  ול ּמה  ה ּמצרית . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזזית 

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î˙Óe ‡ÏÓ‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו ‡‡ È‡ dnÚa dÚÊ ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈaÓיז b ÓÈÓÏ Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡˜Ï ˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d È‰È Èc ÔB‰È„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡aÀ̃¿»»√»¡»≈

bיח  ˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d Èc b ÏÎ È‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈN B‡ ÌÈÁ B‡ È‚Á B‡ ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

zיט  B‡ ‡Ï‚ z d È‰È Èc ‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át ÒÓ B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ



      
     

      
   

     
   

  
    

    
      

    



סח              
ויב ׁש מ ּבח ּוץ  לח  וה ּוא  ה ּמיתה , יֹום  עד  ְְְִִֵֶֶַַַַָָוה ֹולכת 
ה ּלח  "ׁשחין", לגרב  ק ֹורא  אחר  ּובמק ֹום  ְְְְִִִִֵֵַַַָָָמ ּבפנים ;

ׁשּנאמר  מ ּבפנים , ויב ׁש כח)מ ּבח ּוץ  "ּוב ּגרב (דברים : ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָ
ליּלפת  ק ֹורא  חרס , אצל  ּגרב  ּכׁשּסמ ּו – ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּובחרס "
לחרס  ק ֹורא  יּלפת , אצל  סמ ּו ּוכ ׁשה ּוא  ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ"ּגרב ",

ּב'בכ ֹור ֹות ' מפר ׁש ּכ ‡CL.(מ"ד )"גרב "; ÁBÓ∑ ְְִָָָָֹ¿«»∆
מר ּססין, ׁשּפחדיו ּפחדין" "מרס  ה ּתר ּגּום : ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻלפי

ּכמ ֹו "ּפחדין" ּכת ּותין. ׁשּלֹו מ)ׁשּביצים  "גידי (איוב  : ְְֲִִִִֵֵֶֶַ
יׂשרג ּו" .פחדיו ְֲַָָֹ

      ̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ
       ¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥¤´¤

   ¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«
ÌeÓ BaŒL‡ LÈ‡ŒÏk∑( ת"כ) ׁשאר לר ּבֹות  »ƒ¬∆ְְַָ

Ba.מ ּומין  ÌeÓ∑ אם הא  ּפס ּול ; – ּבֹו מ ּומ ֹו ּבע ֹוד  ְִִָָ
ּכׁשר  – מ ּומ ֹו ‡ÂÈ‰Ï.עבר  ÌÁÏ∑ קר ּוי מאכל  ּכל  ֵַָָ∆∆¡…»ֲַָָָ

."לחם " ֶֶ

    ¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−
Ÿ¥«

ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑ ה ּקד ׁשים קד ׁשי ÔÓe.א ּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ
ÏÎ‡È ÌÈL„w‰∑נאמר ּו ואם  ק ּלים . קד ׁשים  א ּלּו «√»ƒ…≈ְְֱִִִֵֶַָָ

ק ּלים ? קד ׁשים  נאמר ּו ל ּמה  ה ּקד ׁשים , זבחים קד ׁשי (ת"כ . ְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָ
ה ּקד ׁשים קא) ּבקד ׁשי א ֹומר : הייתי נאמר ּו, לא  ְְְֱֳִִִִֵֵֶַָָָֹאם 

מ ׁשה  ׁשאכל  לזר , ׁשה ּתר ּו ׁשּמצינּו מ ּום , ּבעל  ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻיאכל 
ק ּלים  קד ׁשים  ׁשל  וׁשֹוק  ּבחזה  אבל  ה ּמּלּואים , ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבׂשר 

מצינּו ׁשּלא  יאכל , נאמר ּולא   לכ ּבהן, ח ֹולק  זר  ְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּב'זבחים ' מפר ׁש ּכ ק ּלים . .קד ׁשים  ְְִִִִַָָָָָֹ

      ©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−
       ¦´®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

§©§¨«
˙Ît‰ŒÏ‡ C‡∑ ׁשעל ה ּזא ֹות  ׁשבע  לה ּזֹות  «∆«»…∆ְֶֶַַַַָ

‰ÁaÊn.ה ּפרכת  Ï‡Â∑הצרכ ּו ּוׁשניהם  החיצ ֹון; ֶַָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְִֵֶַֻ
ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  ּומפר ׁש ÏlÁÈ.לה ּכתב , ‡ÏÂ ְְְֲִִֵַָָֹֹ¿…¿«≈

ÈLc˜ÓŒ˙‡∑ לה ּפסל מח ּללת  עב ֹודת ֹו עבד , .ׁשאם  ∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

    ©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
 ¦§¨¥«

‰LÓ a„ÈÂ∑ ה ּזאת Ï‡NÈ.ה ּמצוה  Èa ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô‰‡ŒÏ‡∑ ה ּכהנים על  ֿ ּדין ּבית  להזהיר  «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ
.(ת"כ )
         

 הני הני הני הניהההה על על על על   י י י י יתיתיתית־ ־ ־ ־ כד )להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, הרי(רש"י לאל,  י ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹ ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֹֹֹ
עב דת   קי עס רק  לבאר,  וי ."ה זריזי  הני"ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
 א . עליה  ד ה עב דת יראת י  , ה  זריזי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻה ה ה 
זהירת  , ח וא רי  מ מאה  זהירת מד ר קנ סְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֻ

) זמ בכל ( לאר   ח  )   מק כל להי ת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָריכה 
מעב דת  ה אה  זריזת א ואי ,(  ק  ק ה ית איְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

. לזרז צר  י ולכ  ְְְְֵֵֶַָָָָֹֻה ה ה 

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Ô‰‡cכא  ‡ÚfÓ ‡ÓeÓ d Èc b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡ia˜ ˙È ‡˜Ï ˜È ‡Ï ‡‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa˜ ˙È d ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡˜Ï¿»»»

ÔÓeכב  ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ ÔaÀ̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

Ï‡כג  ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎÙÏ Ìa¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d ‡ÓeÓ È‡ ˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד  È‰Ba ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈
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   ©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
eÊpÈÂ∑ ה ּוא וכן ּפריׁשה ; א ּלא  'נזירה ' אין ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵֶָָָ

ז)א ֹומר  יד  מאחרי";(יחזקאל  "וּיּנזר  ד ): א "נזר ּו(ישעיה : ְֲִֵֵֵַַָָֹ
אחר : ּדבר  טמאתן. ּבימי ה ּקד ׁשים  מן יפר ׁשּו ְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָֻאח ֹור ",

ולא  לי, מק ּדׁשים  הם  א ׁשר  ֿ יׂשראל  ּבני מ ּקד ׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויּנזר ּו
ודר ׁשה ּו ה ּמקרא  סרס  קד ׁשי, ֿ ׁשם  את  ‡L.יח ּלל ּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ¬∆

˜Ó Ì‰ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים  קד ׁשי .לר ּבֹות  ≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ
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 £¦¬§Ÿ̈«
˜ÈŒL‡ LÈ‡ŒÏk∑ א ּלא זֹו 'קריבה ' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְִֵֶָָ

קד ׁשים  אכילת  אזהרת  ׁשּנאמרה  מצינּו וכן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילה .
ֿ ת ּגע " לא  קד ׁש "ּבכל  'נגיעה ': ּבל ׁשֹון יב ּבטמאה  (לעיל  ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֻ

ׁשוה 'ד ) מ 'ּגזרה  ר ּבֹותינּו ּולמד ּוה  לא ֹוכל ; אזהרה  –ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מח) ׁשהרי (זבחים ה ּנגיעה , על  ׁשח ּיב  ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכרת ֹות  ׁשּתי אהרן", את  ּב"צו האכילה  על  ּכרת  ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנאמר 
על  לח ּיב ֹו  הצר לא  ח ּיב , ה ּנגיעה  על  ואם  זֹו, אצל  ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֻזֹו
נֹוגע  יׁש וכי ּכהנים ': ּב'ת ֹורת  נדר ׁש וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹהאכילה ;
מ ּׁשּיכ ׁשר  "יקרב "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ֿ ּכן, אם  ְְְִִִֵֶַַַַַַָֻח ּיב ?
ֿ ּכן  ֿ אם  א ּלא  טמאה  מ ּׁשּום  עליו ח ּיבין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלה ּקרב ,

ּתאמר , ואם  מ ּתיריו. ּבטמאת קרב ּו ּכרת ֹות  ׁשל ׁש ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹֻ
אחת  'ׁשב ּוע ֹות ' ּבמ ּסכת  נדר ׁשּו ּכבר  ל ּמה ? ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּכהנים ,

וכ ּו' לפרט  ואחת  ז)לכלל  ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ ְְְְִִַַָָ¿À¿»»»
מד ּבר , ה ּכת ּוב  ּבב ׂשר  יכ ֹול  עליו. האדם  ְְְְֵַַַָָָָָָָָָֻוטמאת 
ה ּטמא  את  ׁשאכל  ּובטה ֹור  עליו, ּבׂשר  ׁשל  ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוטמאת ֹו
ּבמי  למד , א ּתה  מ ּמׁשמע ֹו  ּכרח ֿ על  מד ּבר ? ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָה ּכת ּוב 
האדם  וזה ּו מד ּבר . ה ּכת ּוב  - מ ּמּנּו ּפֹורחת  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּטמאת ֹו

ּבטבילה  טהרה  ל ֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰˙ÎÂ∑ מ ּצד יכ ֹול  ְֳִִֵֶָָָ¿ƒ¿¿»¿ִַָ
אחר ? ּבמק ֹום  ויתיּׁשב  מ ּמק ֹומ ֹו יּכרת  זה , לצד  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה 

אני  מק ֹום  ּבכל  – ה '" "אני ל ֹומר : .ּתלמ ּוד  ְְֲֲִִַַָָ

         

מ מ מ מ פני פני פני פני  ההיא ההיא ההיא ההיא  פפפפהההה ג )ונכרתהונכרתהונכרתהונכרתה ניא ,(כב , מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ה א  . . חר בנ" :  ה "ה  חר ה ה ה ה     מ ־רה  ְְֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

חירה החמריהחמריהחמריהחמרי (י  " ל הע א ת לגפי  תחמר ה דמה  , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ
.( מי  ברי ני  י היא  על־כלית, היינ ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָאמ ית,

ה א  ה כר ע ר ה "ה , חר  ,  ה מעלת דל ֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמ ד 
נמה  , תי ה מד ת גגגג    תח ת ז עלה  למר,  וי . ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

"ונכרתה  א ר   רת: ענ פ פ פ פ ה ה ה ה זה  אי – " ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
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      ¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥

   ©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
eÊpÈÂ∑ ה ּוא וכן ּפריׁשה ; א ּלא  'נזירה ' אין ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵֶָָָ

ז)א ֹומר  יד  מאחרי";(יחזקאל  "וּיּנזר  ד ): א "נזר ּו(ישעיה : ְֲִֵֵֵַַָָֹ
אחר : ּדבר  טמאתן. ּבימי ה ּקד ׁשים  מן יפר ׁשּו ְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָֻאח ֹור ",

ולא  לי, מק ּדׁשים  הם  א ׁשר  ֿ יׂשראל  ּבני מ ּקד ׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויּנזר ּו
ודר ׁשה ּו ה ּמקרא  סרס  קד ׁשי, ֿ ׁשם  את  ‡L.יח ּלל ּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ¬∆

˜Ó Ì‰ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים  קד ׁשי .לר ּבֹות  ≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ
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 £¦¬§Ÿ̈«
˜ÈŒL‡ LÈ‡ŒÏk∑ א ּלא זֹו 'קריבה ' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְִֵֶָָ

קד ׁשים  אכילת  אזהרת  ׁשּנאמרה  מצינּו וכן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילה .
ֿ ת ּגע " לא  קד ׁש "ּבכל  'נגיעה ': ּבל ׁשֹון יב ּבטמאה  (לעיל  ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֻ

ׁשוה 'ד ) מ 'ּגזרה  ר ּבֹותינּו ּולמד ּוה  לא ֹוכל ; אזהרה  –ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מח) ׁשהרי (זבחים ה ּנגיעה , על  ׁשח ּיב  ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכרת ֹות  ׁשּתי אהרן", את  ּב"צו האכילה  על  ּכרת  ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנאמר 
על  לח ּיב ֹו  הצר לא  ח ּיב , ה ּנגיעה  על  ואם  זֹו, אצל  ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֻזֹו
נֹוגע  יׁש וכי ּכהנים ': ּב'ת ֹורת  נדר ׁש וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹהאכילה ;
מ ּׁשּיכ ׁשר  "יקרב "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ֿ ּכן, אם  ְְְִִִֵֶַַַַַַָֻח ּיב ?
ֿ ּכן  ֿ אם  א ּלא  טמאה  מ ּׁשּום  עליו ח ּיבין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלה ּקרב ,

ּתאמר , ואם  מ ּתיריו. ּבטמאת קרב ּו ּכרת ֹות  ׁשל ׁש ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹֻ
אחת  'ׁשב ּוע ֹות ' ּבמ ּסכת  נדר ׁשּו ּכבר  ל ּמה ? ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּכהנים ,

וכ ּו' לפרט  ואחת  ז)לכלל  ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ ְְְְִִַַָָ¿À¿»»»
מד ּבר , ה ּכת ּוב  ּבב ׂשר  יכ ֹול  עליו. האדם  ְְְְֵַַַָָָָָָָָָֻוטמאת 
ה ּטמא  את  ׁשאכל  ּובטה ֹור  עליו, ּבׂשר  ׁשל  ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוטמאת ֹו
ּבמי  למד , א ּתה  מ ּמׁשמע ֹו  ּכרח ֿ על  מד ּבר ? ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָה ּכת ּוב 
האדם  וזה ּו מד ּבר . ה ּכת ּוב  - מ ּמּנּו ּפֹורחת  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּטמאת ֹו

ּבטבילה  טהרה  ל ֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰˙ÎÂ∑ מ ּצד יכ ֹול  ְֳִִֵֶָָָ¿ƒ¿¿»¿ִַָ
אחר ? ּבמק ֹום  ויתיּׁשב  מ ּמק ֹומ ֹו יּכרת  זה , לצד  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה 

אני  מק ֹום  ּבכל  – ה '" "אני ל ֹומר : .ּתלמ ּוד  ְְֲֲִִַַָָ

         

מ מ מ מ פני פני פני פני  ההיא ההיא ההיא ההיא  פפפפהההה ג )ונכרתהונכרתהונכרתהונכרתה ניא ,(כב , מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ה א  . . חר בנ" :  ה "ה  חר ה ה ה ה     מ ־רה  ְְֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

חירה החמריהחמריהחמריהחמרי (י  " ל הע א ת לגפי  תחמר ה דמה  , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ
.( מי  ברי ני  י היא  על־כלית, היינ ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָאמ ית,

ה א  ה כר ע ר ה "ה , חר  ,  ה מעלת דל ֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמ ד 
נמה  , תי ה מד ת גגגג    תח ת ז עלה  למר,  וי . ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

"ונכרתה  א ר   רת: ענ פ פ פ פ ה ה ה ה זה  אי – " ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
. ַל
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ÔeLtÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡NÈ È„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג  ˜È Èc b Ïk ÔBÎÈ„Ï ÔB‰Ï Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

‡Bד  È‚Ò ‡e‰Â Ô‰‡„ ‡ÚfÓ b b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡ÚÊ ˙ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

‡zÒÈה  Èc ‡LÁ ÏÎa ˜È Èc ‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙‡Ò ÏÎÏ dÏ ‡zÒÈ Èc ‡L‡ B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈



  
    

     

     
  

      

      
   

     



ע              
BÏ ‡ÓËÈ L‡ ıLŒÏÎa∑ הרא ּוי ּבׁשע ּור ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְִָָ

ּבכעד ׁשה  Ì„‡.(ת"כ )לט ּמא , B‡∑ ּבמת.L‡ ְְֲֵַַָָ¿»»ְֵ¬∆
BÏŒ‡ÓËÈ∑ ּכזית וזה ּו לט ּמא , ÏÎÏ.ּכׁשע ּור ֹו ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַ¿…
B˙‡ÓË∑ ויֹולדת נּדה  וזבה , ּבזב  נֹוגע  .לר ּבֹות  À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

      ¤¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
    ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

BaŒÚbz L‡ LÙ∑ה ּלל ּו ה ּטמאים  מן .ּבאחד  ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

      ¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬
 ©§−«

ÌÈL„w‰ŒÔÓ ÏÎ‡È Á‡Â∑( עד ה ּׁשמ ׁש(יבמות ּבהערב  לאכל ּה ׁשּמּתר  ּבתר ּומה , ּב'יבמ ֹות ', ÔÓ.נדר ׁש ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻƒ
ÌÈL„w‰∑ ה ּקד ׁשים ּכל  .ולא  «√»ƒְֳִַָָֹ

      §¥¨§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«

dŒ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰ÙËe ‰Ï∑ לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְִַ
טה ֹור  ע ֹוף  נבלת  אכל  ׁשאם  ּכאן, הזהיר  ְְְִִִִֶַַַָָָָֻה ּטמאה 
אכילה  טמאת  א ּלא  ּומ ּׂשא , מ ּגע  טמאת  ל ּה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין

ל ֹומר  וצרי ּבּקד ׁשים . לאכל  אס ּור  ה ּבליעה , ְְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָֹּבבית 
ע ֹוף  נבלת  יצא  טרפה , ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּוטרפה ",

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין .טמא , ְְִֵֵֵֶָָ

     §¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬
     −¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

ÈzÓLÓŒ˙‡ eÓLÂ∑ ה ּגּוף ּבטמאת  ּתר ּומה  B.מ ּלאכל  e˙Óe∑( פג ּבידי (סנהדרין מיתה  ׁשהיא  למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִֵֶַָָ
.ׁשמים  ִַָ

     §¨−̈Ÿ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−
 Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤

L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑( פג ה ּכת ּוב (סנהדרין ּבתר ּומה  ……«…∆ְִַָָ
ּבּה ּדּבר  הענין ׁשּכל  ÈÎNÂ.מד ּבר , Ô‰k LBz∑ ְְִִֵֶֶַָָָָ«…≈¿»ƒ

נק ּוד  זה  "ּתֹוׁשב "  לפיכ ּוׂשכיר ֹו, ּכהן ׁשל  ְְִִֵֶֶַָָָֹּתֹוׁשב ֹו
נרצע , זה  "ּתֹוׁשב "? ואיזה ּו ּדב ּוק . ׁשה ּוא  לפי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּפּתח ,

קנּוי  זה  "ׂשכיר "? ואיזה ּו ה ּיֹובל . עד  ל ֹו קנּוי ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשה ּוא 
ּכאן,  ול ּמד ה ּכת ּוב  ּבא  ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא  ׁשנים , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָקנין

ּבתר ּומת ֹו לאכל  לאד ֹוניו קנּוי ּגּופ ֹו .ׁשאין ְֱֲִֵֶֶַָָָֹ

       §Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−´Ÿ©®
    ¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לג ּופ ֹו ׁשּקנּוי ּכנעני .עבד  ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָ
B˙Èa „ÈÏÈÂ∑ א ֹוכלת ּכהן וא ׁשת  ה ּׁשפח ֹות . ּבני א ּלּו ƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

וע ֹוד  ּכס ּפֹו. קנין היא  ׁשאף  ה ּזה , ה ּמקרא  מן ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָּבתר ּומה 
ּבּספרי  וג ֹו'",  ּבבית ֿ טה ֹור  "ּכל  אחר : מ ּמקרא  .למד  ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

LÓ‡ו „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ da ˜È Èc L‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
dN ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

ÔÓז ÏeÎÈÈ Ôk ˙e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

dח  ‡‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡È˙e ‡ÏÈ¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט  ‡ÏÂ ÈÓÈÓ ˙hÓ ˙È ÔehÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡‡ dplÁÈ È‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

˙Bz‡י  ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡È‚‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

‰e‡יא  dtÒk ÔÈ˜ LÙ È˜È È‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈



     
    

    

 

    
   

    
  



עי               
               

     

 יאכל יאכל יאכל יאכל  ההההא א א א   ס ס ס ס  קני קני קני קני נפנפנפנפ י י י י ־ ־ ־ ־ יקנהיקנהיקנהיקנה  וכה וכה וכה יא)וכה (כב , ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹ
מרא  א)איתא  לה , לא (ברכות ה ה   ל מע ה הנה  "ל : ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

האר לה ' אמר , מי קד י  מעל איל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָרכה 
." אמלְָ

מהמעילה   להפקיע ה רכה  עיל  היא יא ר,  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוצרי
ה ד ה  את מפקיע  ה א  בר  כ וכי  ; מי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקד י 

? הימ הנה  ֱֵֵֶֶֶֶַָָמה בר

 קני" ה א  יו ,ה ל עבד  י ה על־ י  זה  לבאר  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוי
תרמה  לאכ ל ל מ ר – " יאכל "ה א  הרי  " סְְְֱֲִֵֶַַָָֹֻ

ל"אלקינ ה רכה  על־ידי  למר, נראה  . י בקד מל מל מל מל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
 ל ל ל ל ואזיהע הע הע הע ה "ה , ל  עב ה א   כ  האד מ יר – " ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

 ה ל עבד  רעל־ , מי מ ד י  להנת ל ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמ ר
תרמה . לאכ ל ְֱִֶַַָראי 

      ©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬
  ©¢¨¦−¬ŸŸ¥«

Ê LÈ‡Ï∑ ויׂשראל .ללוי ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

      ©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´
      ̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨

   Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«
‰Le‚e ‰ÓÏ‡∑ ה ּזר האיׁש ‡ÔÈ.מן ÚÊÂ «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈
dÏ∑פז)מ ּמּנּו זרע ∑LÂ‰.(יבמות ל ּה יׁש אם  הא  »ִֶ¿»»ִֵֶַָָ

ק ּים  ׁשה ּזרע  זמן ּכל  ּבתר ּומה  אס ּורה  ÊŒÏÎÂ.מ ּמּנּו, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ¿»»

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑,הא ֹונן את  לה ֹוציא  א ּלא  ּבא  לא  ……«ְִֵֶֶָָָֹ
ּבתר ּומה  אנינּות ׁשּמּתר  ולא   ל אמר ּתי זר ּות  ;. ְְְְֲִִִֶַָָָָֹֻ

      §¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈
  §¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ ּתר ּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑( ת"כ)ל ֹו ּפֹורע  ׁשאינֹו קד ׁש, להיֹות  הרא ּוי ּדבר  ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּתר ּומה  נע ׂשין והן ח ּלין, ׁשל  ּפר ֹות  א ּלא  .מע ֹות  ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

      §´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤
 ̈¦−©«Ÿ̈«

'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם  ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

     §¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®
   ¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑ ּבאכלם ע ֹון יטענּו עצמם  את  ¿ƒƒ»ְְְְֲִֶַָָָָ
ונאסר ּו וקד ׁשּו ּתר ּומה  ל ׁשם  ׁשהב ּדל ּו – קד ׁשיהם  ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאת 

ּבס ֹואבא ", "ּבמיכלה ֹון ׁשּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָעליהם .
ּכן  ּתר ּגמ ֹו  לצר ‡Ì˙B.ׁשּלא  e‡ÈO‰Â∑ אחד זה  ְְְִֵֶֶֹֹ¿ƒƒ»ֶֶָ

‰È‡יב  ÈBlÁ ‚Ï È‰˙ È‡ Ô‰k ˙e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eLÙ‡a¿«¿»¿«»»≈

eיג  ‡Î˙Óe ‡ÏÓ‡ È‰˙ È‡ Ô‰k ˙e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈk ‡‰e‡ ˙ÈÏ e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

ÛÒBÈÂיד  eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È‡ ‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו Ï‡NÈ Èc ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeLÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז ÔÈBÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿



    
    
    

     
    

     

      
     



עב              
ּבּתֹורה , ּדֹור ׁש יׁשמעאל  ר ּבי ׁשהיה  "את "ים  ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמ ּׁשל ׁשה 

וכן עצמ ֹו. ּבאדם  יג )ׁשּמד ּברים  ו מלאת (במדבר "ּביֹום  : ְְְְְְִֵֶַַָָָֹ
וכן עצמ ֹו; את  יביא  ה ּוא  את ֹו", יביא  נזר ֹו (דברים ימי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ו) ּכלד  עצמ ֹו, את  קבר  ה ּוא  – ב ּגי" את ֹו "וּיק ּבר  :ְְִֶַַַַַָָֹֹ
ּב'ּספרי' .נדר ׁש ְְִִֵַַ

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
      §¨«©§−̈£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
     §¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨

   ¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
Ì‰È„∑( ב עלי (חולין זֹו∑Ì˙B„.הרי .הרי ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

     ¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«

ÌÎˆÏ∑ אתכם לר ּצֹות  הרא ּוי ּדבר  הביא ּו ƒ¿…¿∆ְְִֶֶַָָָָָ
ואיזה ּו ּבלע "ז; אפיישמנ"ט  לרצ ֹון, לכם  ׁשּיהא  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָלפני,

לרצ ֹון? ÌÈfÚe.הרא ּוי ÌÈNka ˜aa ÎÊ ÌÈÓz∑ ְָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒ

ואינֹו וזכר ּות  ּתּמּות  צרי אין הע ֹוף  ּבע ֹולת  ְְְְֲִֵֵַַַָָָאבל 
אבר  ּבחסר ֹון א ּלא  ּבמ ּום , .נפסל  ְְְְִֵֶֶָָָ

       ²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬
̈¤«

    §¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ
       ́¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½

  ̈−¬Ÿ¦«§¤«
„Œ‡lÙÏ∑ּבד ּבּור ֹו .להפריׁש ¿«≈∆∆ְְְִִַ

ÓÈÓÏ:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaיח  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡NÈ ˙ÈaÓ b b ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ da˜ ˜È Èc Ï‡NÈ ‡Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe˜È Èc ÔB‰˙„ ÏÎÏe ÔB‰È„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

ÈB˙aיט  ‡eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚÏ¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚe ‡iÓ‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

Ï‡כ  È‡ Ôe˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚÏ¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ˜È È‡ ‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú B‡ ÈB˙a ‡z„Ï B‡ ‡„ ‡LÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚÏ È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈



    
   

  
     

     
     
      
    
    
      
     

    
   

   
     

     
    

      
     

     
     

      
     

     
    

     

    
      

     
     

      
     
     
     
      
      
    
     

     



עג               

       ©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
     ©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

  ¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«
˙eÚ∑, נקבה ּבל ׁשֹון ע ּור ֹון מ ּום , ׁשל  ּדבר  ׁשם  «∆∆ְְִִֵֵֶָָָָ

ע ּורת  ׁשל  מ ּום  ּבֹו יהא  eL.ׁשּלא  B‡∑ לא ְֵֶֶֶֶַֹ»ֹ
לה)∑ıeÁ.יהיה  א ֹו(בכורות ׁשּנס ּדק  עין ׁשל  ריס  ְִֶ»ְִִִֶֶַַ

נפ ּגמה  א ֹו ׁשּנס ּדקה  ׂשפת ֹו וכן ∑ÏaÈ˙.ׁשּנפ ּגם , ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«∆∆
ּבלע "ז ו  ּול ׁשֹון ∑b.רוא "ה  יּלפת ; וכן חזזית , מין ְַַ»»ְְֲִִֵֶֶַָ

ּכמ ֹו כט)"יּלפת ", טז ׁשאח ּוזה (שופטים ׁשמ ׁשֹון", "וּיל ּפת  : ְְְֲִִֶֶֶַַָֹ
רפ ּואה  ל ּה ׁשאין מיתה , יֹום  עד  ∑eÈ˜˙Œ‡Ï.ּבֹו ְִֵֶַָָָ…«¿ƒ

ׁשחיטתן  ועל  הקד ׁשן על  להזהיר  ּפעמים , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשל ׁש
ּדמן זריקת  ו)ועל  ez˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑ אזהרת ְְִַַָָ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ

.הקטרתן  ְַָָָ

      §¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½
  §¥−¤¬Ÿ¥«¨¤«

ÚeN∑מחבר ֹו ּגד ֹול  ּפרס ֹותיו ∑ËeÏ˜Â.אבר  »«ֲֵֵֵָָ¿»ְַָ
‡˙B.קל ּוט ֹות  ‰NÚz ‰„∑ ה ּבית ∑„Ïe.לבדק  ְ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

Èˆ‰.ל ּמזּבח (ת"כ ) ‡Ï∑? לר ּצֹות ּבא  הק ּדׁש איזה  ְִֵַַ…≈»∆ְְֵֵֶֶַָ
ה ּמזּבח  הק ּדׁש זה  א ֹומר : .הוי ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַ

      ¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
  §©§§¤−¬Ÿ©«£«

˙eÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד א ֹו .ּבּביצים  »¿»¿»¿»ִִֵַַ
CeÚÓ∑ ּבּיד מע ּוכין יֹותר ∑e˙k˙.ּביציו ּכת ּוׁשים  »ְְִֵָָ»ְִֵ

לה)מ ּמע ּו ׁשּנפסק ּו∑e˙˜.(בכורות עד  ּבּיד , ּתל ּוׁשין ִָ»ְְְְִִֶַָ
ה ּכיס , ּבת ֹו הם  נת ּונים  אבל  ּבהן, ׁשּתל ּויים  ְְְֲִִִִֵֶֶַָָח ּוטים 

נתל ׁש לא  ּבּכיס ∑eÎÂ˙.וה ּכיס  וע ֹודן ּבּכלי .ּכר ּותין ְְִִַַֹ¿»ְְְִִִַַָ
CeÚÓe∑ ּבאר ּמית ל ׁשֹונֹו זה ּו מריס ", "ודי  ּתר ּגּומ ֹו: »ְְְְֲִִִֶַַַ

'ּכתיׁשה ' ּכמ ֹו∑e˙ÎÂ˙.ל ׁשֹון רסיס ", "ודי ּתר ּגּומ ֹו: ְְִָ¿»ְְְְִִַ

ו) ּבקי (עמוס  רסיסים  ה ּגד ֹול  "ה ּבית  וכן : ּדּקֹות ", ע ֹות  ְְְִִִִֵַַַַָ
ב ) פ  המר ּסס (שבת ˙eNÚ.קנה  ‡Ï ÌÎˆ‡e∑ ּדבר ְֶַָָֻ¿«¿¿∆…«¬ָָ

 לכ טמאה ; ואפ ּלּו וח ּיה , ּבהמה  ׁשּום  לסרס  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָזה ,
ׁשאי  ּבארצכם ; א ׁשר  ּכל  לר ּבֹות  "ּבארצכם ", ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר :
ׁשהרי  ּבארץ , א ּלא  ה ּסר ּוס  על  נצט ּוּו לא  ל ֹומר : ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאפ ׁשר 
ּבין  נֹוהגת  ה ּגּוף  ח ֹובת  וכל  ה ּוא , ה ּגּוף  ח ֹובת  ְֵֵֶֶַַַַָסר ּוס 

לארץ  ּבח ּוצה  ּבין .ּבארץ  ְֵֶֶָָָָָ

     ¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−
       ¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

 ̈¤«
ÎŒÔa „iÓe∑ ּכהן ּביד  קר ּבן ׁשהביא  נכרי ƒ«∆≈»ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

ואף ֿ מ ּום ; ּבעל  ל ֹו ּתקריב ּו לא  ל ּׁשמים , ְְְְִִִַַַַַַַָֹלהקריב ֹו
נח  ּבני לקר ּבן מ ּומים  ּבעלי נאסר ּו ׁשּלא  ֿ ּפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעל 
ׁשּבּׂשד ֹות  ּבּבמה  נֹוהגת  זאת  אבר , מח ּסרי ֿ ּכן ֿ אם  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻא ּלא 

‚Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ È˙ B‡ ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג  ‡z„ ÈqÁÂ ÈzÈ n‡Â B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚÏ È‰È ‡Ï ‡„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

‚ÈÊכד  È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ È„Â ÒÈÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ‡e ÈÈ Ì„˜ Ôe˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜Ôaכה  ˙È Ôe˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚÏ ‡Ï ÔB‰ »¿»¿«¬»¿¿



     
    
    
     
     
     
    

  
   

   
    
     
    
   

  
    

     
      

      
    

     
     

 
      

     
   

   



עד              
ו) אבל (תמורה ּתקריב ּוה , לא  ׁשּבּמׁשּכן ה ּמזּבח  על  אבל  ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מהם , ּתק ּבל ּו יג )ּתמימה  למעלה :(חולין נאמר   לכ ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָ
נדרים  ׁשּנֹודרים  ה ּנכרים , את  לר ּבֹות  איׁש", ְְְְִִִִִֶֶַַָָ"איׁש

ּכיׂשראל  eˆÈ.ח ּבּולה ֹון ∑Ì˙ÁLÓ.ּונדב ֹות  ‡Ï ְְְִֵָָ»¿»»ְִ…≈»
ÌÎÏ∑ עליכם ל .כ ּפר  »∆ְֲֵֵֶַ

         

 י י י יהההה אתאתאתאת לרלרלרלרתתתת ,,,, אי אי אי אי  כה )אי אי אי אי כב , אי (רש"י הרי  וק ה , ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מ ר  מ ע  ה ית, דק  לח ק  נדבה   א נדר מ י   לי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻמק

ה ה  למר,  וי .קר  מ ה ה ה ה ק ק ק ק לק ל נעדית ית ית ית  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
 א .תבנ י   ל ואי י ראל, ה כינה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלה ראת

והקרבת ה ה ה ה ז ז ז ז ח ח ח ח  רה    מק ק ע    מק עמד  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
קרנת; ונח   אד  הקריב   ו ה ריאה , מ ח ת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָֹקרנת

.קר עליו  להקריב  זאי  ונח ,  אד מ רע  י ,  ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹוג

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

       ́¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
      ©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

 ¦¤−©«Ÿ̈«
„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא  ב )ּפרט  לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

      §−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬
¤¨«

BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין ׁשאס ּור (ת"כ , ּבנקבה , נֹוהג  …¿∆¿ְִֵֵֶָָ
ּומ ּתר  ּבזכרים  נֹוהג  ואינֹו ה ּבת , א ֹו וה ּבן האם  ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻל ׁשחט 

וה ּבן  האב  BaŒ˙‡Â.ל ׁשחט  B˙‡∑( פב ּבנֹו(שם אף  ְְִֵַָָֹ…¿∆¿ְַ
ּבמ ׁשמע  .וא ֹות ֹו ְְְַָ

    §¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«
eÁaÊz ÌÎˆÏ∑ה ּזהר ּו זביחתכם , ּתח ּלת  ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַָ

הרצ ֹון? ּומה ּו לכם . לרצ ֹון ‰‰ÌBia‡e.ׁשּתהא  ְְֵֶֶַָָָָ««
ÏÎ‡È∑ מנת ֿ על  ׁשחיטה  ׁשּתהא  א ּלא  להזהיר  ּבא  לא  ≈»≈ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשאם  למחר , לאכל ֹו ֿ מנת  על  ּתׁשחט ּוה ּו אל  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכן,
ּדבר  לרצ ֹון. לכם  יהא  לא  ּפס ּול , מח ׁשבת  ּבֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּתח ׁשב ּו

ׁשּפס ּול  ל ּמתע ּסק  מ ּכאן לדע ּתכם ; "לרצנכם ", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחר :
ל ׁשני  ּבּנאכלים  ׁשּפרט  ֿ ּפי ֿ על  ואף  קד ׁשים . ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשחיטת 
זביחתן  ׁשּתהא  אחד , ליֹום  ּבּנאכלין ּופרט  חזר  ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָימים ,

ּבזמ ּנן  לאכלן ֿ מנת  .על  ְְְְִַַָָָָ

     ©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤
 £¦−§Ÿ̈«

ÓÈÓÏ:כו ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז „ÈÏÈ˙È È‡ ‡fÚ B‡ n‡ B‡ Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ˙a ÔÈÓBÈ ‡ÚLƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡˜Ï ÈÚzÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח  ‡Ï dÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚÏ‡כט  ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

Ú„ל  dpÓ Ôe‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡‡ ‡Ù«̂¿»¬»¿»



     
     

      
    
     
    
      

      

   
    
    
     
    
     

      
     

    
     
    
     

    
   
    

     



עה               
ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑ ׁשּתהא א ּלא  להזהיר  ּבא  לא  ««≈»≈ְְְִֵֶֶַָָֹ

אכילה , זמן ל ּה לק ּבע  ׁשאם  ּכן, ֿ מנת  על  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשחיטה 
כתיב  טו)ּכבר  ז וג ֹו'"(לעיל  ׁשלמיו ּתֹודת  זבח  "ּוב ׂשר  :. ְְְְְִֶַַַָָָ
'‰ È‡∑ּבעיני יקל  ואל  ה ּדבר  על  ּגזר  מי .ּדע , ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

     §©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
ÌzÓLe∑( ת"כ) ה ּמׁשנה ה ּמע ׂשה ∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו .זה  ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

      §³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
   ¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑ מ ּמׁשמע מזידין. ּדברי על  לעבר  ¿…¿«¿ְְְֲִִִַַַַָָֹ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  תח ּלל ּו", "ולא  ְְְְֱֶֶַַַַַֹׁשּנאמר :
ּביחיד ? יכ ֹול  ׁשמי. וק ּדׁש  עצמ מסר  ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹ"ונק ּדׁשּתי"?
מ ֹוסר  ּוכ ׁשה ּוא  יׂשראל "; ּבני ּבת ֹו" ל ֹומר : ְְְְְִֵֵֵֶַַָּתלמ ּוד 

ה ּמֹוסר  ׁשּכל  למ ּות , ֿ מנת  על  עצמ ֹו ימסר  עצמ ֹועצמ ֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

ּבחנניה , מצינּו ׁשּכן נס ; ל ֹו ע ֹוׂשין אין ה ּנס , ֿ מנת  ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעל 
ה ּנס , ֿ מנת  על  עצמן מסר ּו ׁשּלא  ועזריה , ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמיׁשאל 

יח)ׁשּנאמר  ג  מל ּכא (דניאל   ל ֿ להוא  ידיע  לא  "והן : ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וג ֹו'"  ל ֿ להוי "ידיע  מ ּציל : ולא  מ ּציל  .וג ֹו'", ְְְְֱִִִֵֶַַַָֹ

       

י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  תתתת לב )ונק ונק ונק ונק י י י י  "מ יד(כב , ה ס ק  על ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
"מה  חז"ל אמר לי ראל" מ טיו  ח יו  ליעקב  ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹֻבריו 
הח ב זה , צי   וא לע ת". לי ראל א מר ע ה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָה א 
א ר  ,מצינ : ,  ה  ק על נפ מסירת  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָל

 אי י  ל לע ת נמחק    ה" ס טה  א ה   קי ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמ
 מ  ד ה  מ על מו ר ה "ה  הרי  ." ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלא

. ל י לה די  ביכ ל, ,'נפ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ'מסירת

     ©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−
   ¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ ּכן ֿ מנת  ‰'.על  È‡∑ ׂשכר ל ׁשּלם  .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
      ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½

      £¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«
'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ ac∑ ע ׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ֲֵ

את  ׁשּמע ּברים  ּבהם ; מל ּמדין יׂשראל  ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמ ֹועד ֹות ,
לרגל , לעל ֹות  מ ּמק ֹומן ׁשּנעקר ּו ּגל ּיֹות  על  ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻה ּׁשנה 

ליר ּוׁשלים  ה ּגיע ּו לא  .ועדין ֲִִִִִַַַָֹ

ÈÈ:לא  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôeh˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב  ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ Ï‡NÈ Èa B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג  ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב  ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚÚ˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»



     
     

  
   

    
      
    
     
      

      

    
    
      

      
     

   
    

   
   
     

    
   

      
    

     
    

    
    

    
   



עו              

      ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
     ©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬

    ¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
ÌÈÓÈ ˙LL∑? מ ֹועד ֹות אצל  ׁשּבת  ענין מה  ≈∆»ƒְֲִֵֶַַָָ

עליו  מעלין - ה ּמֹועד ֹות  את  המח ּלל  ׁשּכל   ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָלל ּמד
ה ּמֹועד ֹות  את  המק ּים  וכל  ה ּׁשּבת ֹות , את  ח ּלל  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכא ּלּו

ה ּׁשּבת ֹות  את  ק ּים  ּכא ּלּו עליו מעלין -. ְֲִִִֵֶַַַָָָ

     ¥¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬
 Ÿ−̈§«£¨«

'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑החד ׁש ּבק ּדּוׁש מד ּבר  וכאן ׁשנה , ּבע ּבּור  מד ּבר  .למעלה  ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

         

 עד עד עד עד מ מ מ מ  את את את את  קרא קרא קרא קרא ד )אאאארררר "א  ,(כג , :ר רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֹֹ ְְְְְֲֲֲֲֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ה 'רח ' מ נלל ה רח  ה ה  לבאר,  וי ."טעי מ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאפ
מ ד ע ר היא   חד  לרא ה לד    י קביעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹלמעלה ,
לפי  חד  רא  בעי ק אנ א א  למעלה ; ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹה 'מ לד '

למעלה . ה 'מ לד ' ה א  אז  דעי י מ ה  י  למ ה , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָה לד 
אחר,   י  חד  רא  קבע יית־ א ר אפא , ב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמ
ל הע אי א א  למעלה ; ה 'מ לד '   י  ה ה א  ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָסימ

.   י ה בר ְִֵֶַַָָָרא י 

     ©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´
  ̈«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

ÌÈaÚ‰ ÔÈa∑ ּולמעלה ׁשע ֹות  Ï‰'.מ ּׁשׁש ÁÒt∑" ּפסח" ׁשּׁשמ ֹו קר ּבן .הקרבת  ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

ÓBÈe‡ג  ‡„ÈÚ „Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ ÚÚÓ ‡˙L ˙L ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„ÈÚƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚÚד  Èc LÈc˜ ÈÚÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

ÁÈÏ‡ה  ‡NÚ ˙Úa‡a ‰‡Ó„˜ ‡ÁÈa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»



   
   
     

      
    
    
    
    
     

       
    
   
    
    
    
    
      

      
     

      
    
    

     
    

       
      

     
    
    
     
     

     
  

     
    
    
    
    
    
     
     
    

    
     

     
    
     
     
    

     
  

     
      
     
    
     
     
    
      
    
    
     
    

       
     

  



עז               

      ©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
    ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

     ©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
  £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

     §¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
    ©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

 ©«£«
'B‚Â ‰M‡ Ìz˜‰Â∑ האמ ּורים ה ּמּוספין הם  ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ֲִִֵַָָ

ו  ּפינחס ; ׁשאין ּבפר ׁשת  , ל ל ֹומר  ּכאן? נאמר ּו ל ּמה  ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָ
זה  את  זה  מע ּכבין Ï‰'.ה ּמּוספין ‰M‡ Ìz˜‰Â∑ ְְִִֶֶֶַַָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«

אין  ואם  אילים . הבא  ּפרים , אין אם  ֿ מק ֹום . ְִִִִִֵֵֵֵָָָָמ ּכל 
ּכב ׂשים  הבא  ואילים , ÌÈÓÈ.ּפרים  ˙ÚL∑ מק ֹום ּכל  ְְִִִֵֵָָָƒ¿«»ƒָָ

ימים ; ׁשל  ׁשב ּוע  ה ּוא , ּדבר  ׁשם  "ׁשבעת ", ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר 

"ׁשׁשת ", "ׁשמ ֹונת ", ל ׁשֹון ּכל  וכן ּבלע "ז, ְְְְֵֵֶַַַָשטיינ"א 
"ׁשל ׁשת " Ú„‰."חמ ׁשת ", ˙Î‡ÏÓ∑אפ ּלּו ְֲֵֶֶֹ¿∆∆¬…»ֲִ

חסר ֹון  ׁשּיׁש , וצר עב ֹודה  לכם  הח ׁשּוב ֹות  ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכ ֹות 
הבנּתי  ּכ האבד , ּדבר  ּכג ֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיס 
יהא  מ ֹועד  ׁשל  ח ּלֹו אף  יכ ֹול  ּדק ּתני: ּכהנים ', ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמ 'ּתֹורת 

וכ ּו' עב ֹודה  ּבמלאכת  .אס ּור  ְְֲִֶֶָָ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ
      ¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®
    ©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«

ÌÎÈˆ˜ ˙ÈL‡∑ ל ּקציר רא ׁשֹונה  ּכמ ֹו∑ÓÚ.ׁשּתהא  ׁשמ ּה, היתה  ּכ האיפה , יח)ע ׂשירית  טז :(שמות ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵָָָָָָ
בעמר " ."וּימ ּדּו ֶַָָֹֹ

bÁ‡ו ÔÈ„‰ ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ ‡NÚ ˙LÓÁe¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
Èht ÔÈÓBÈ ‡ÚL ÈÈ Ì„˜ ‡iÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

Ïkז ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ ÚÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„ÈÚƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח  ‡ÚL ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ Ôe˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„ÈÚ Ïk LÈc˜ ÚÚÓ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÓÈÓÏ:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Èי  ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ‰È ‡‡ Èc ‡Ú‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ ‡ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡‰k ˙ÂÏ¿»«¬»



   
     

      
     
      
     
      
    
     
     
     
     

      
    

    

     
    

     
     

     
     

     
     


     

      
    

     
        

     

     
    
    
     
     
     
    

       
   
     

     
      
     

  



עח              

      §¥¦¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ
  ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

ÛÈ‰Â∑(סא ּומביא ,(מנחות מ ֹולי - ּתנּופה : ּכל  ¿≈ƒְִִֵָָ
רע ֹות , ר ּוח ֹות  לעצר  – ּומביא  מ ֹולי ּומ ֹוריד ; ֲֲִִִֵֶַַָֹמעלה 

רעים  טללים  לעצר  – ּומ ֹוריד  אם ∑ÌÎˆÏ.מעלה  ְֲֲִִִֶַַָָֹƒ¿…¿∆ִ

לכם  לרצ ֹון יהיה  ה ּזה , ּכּמׁשּפט  ÁnÓ˙.ּתקריב ּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«
˙aM‰∑(סו ּפסח ,(שם ׁשל  הרא ׁשֹון ֿ ט ֹוב  יֹום  מ ּמחרת  ««»ֳִִֶֶַַָָ
א  איזה ּוׁשאם  יֹודע  א ּתה  אי ּברא ׁשית , ׁשּבת  א ֹומר  .ּתה  ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

     ©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦
  ¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

Nk .Ì˙ÈNÚÂ∑ ּבא ה ּוא  לעמר  .ח ֹובה  «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

      ¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬
      ©«Ÿ̈−¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

B˙ÁÓe∑ נסכיו ÌÈNÚ.מנחת  ÈL∑ היתה ‰‰ÔÈ.ּכפ ּולה  ˙ÚÈ ÔÈÈ BkÒÂ∑(פט ֿ ּפי (מנחות ֿ על  אף  ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒִַַ
ּכפ ּולים  נסכיו אין ּכפ ּולה , .ׁשּמנחת ֹו ְְְְִִֵֶָָָָ

      §¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
      ©¤½©£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ

   §Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
ÈÏ˜Â∑א ֹות ֹו ׁשּמיּבׁשין  ר מ ּכרמל  ע ׂשּוי קמח  ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַָ

גרניילי"ש ∑ÏÓÎÂ.ּבּתּנּור  ׁשּקֹורין קליֹות  ÏÎa.הן ַַ¿«¿∆ְִֵֶָ¿…
ÌÎÈ˙LÓ∑(לו יׁש(קידושין יׂשראל : חכמי ּבֹו נחלק ּו …¿…≈∆ְְְְִֵֵֵֶַָ

ויׁש לארץ , ּבח ּוצה  נֹוהג  ׁשה 'חד ׁש' מ ּכאן ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלמד ּו
ה 'חד ׁש' על  נצט ּוּו ׁשּלא  לל ּמד , א ּלא  ּבא  לא  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹא ֹומרים :

וח ּלק ּו מ ּׁשּכב ׁשּו ויׁשיבה , יר ּׁשה  לאחר  .א ּלא  ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ

     §©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
     ¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

˙aM‰ ˙ÁnÓ∑ ט ֹוב ֿ יֹום  ÈÈ‰z‰.מ ּמחרת  ˙ÓÈÓz∑ ּכן לא  ׁשאם  מ ּבערב , ּומ ֹונה  ׁשּמתחיל  מל ּמד  ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתמימ ֹות  .אינן ְִֵָ

               

        

היינההיינההיינההיינה:::: מימתמימתמימתמימת תתתתתתתת בע בע בע בע  .... ....  לכ לכ לכ לכ     ספרספרספרספר, כג) ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
טו )

י , ני מהרא חלק   מדיל היינה " "מימ ת ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמה אמר
 י להמ י כל לא  ב  מה פירה , אחד    י כח  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי 

־ערלח נפסק  ולהלכה  תפט)ולס ר. סימ אורח־חיי) ְְְְְְֲִִַַָָָָֹֻ
רכה . לא  ְְְִָָֹֹלס ר

 ניהאחר  מבארי( שו מצוה   חינו מנחת ז(ראה  יטה  , ְְֲֲִִִַָָָ
לא   בא . . אחת מצוה   ה" ה פירה  ימי  כל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹסבירא ־ל

."ני ה הפסיד  אחד    י ְְִִִֶַָָָָמנה 
אחת, מצוה  היא   א א ) : למר אי ־אפר לכא רה   ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָא
א ב ) ? פני ־עצמ רכה    וי   י כל לבר נ  ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהיא
ה פירה  ימי  אמצע  כח   אד נמצא  אחת, מצוה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא 

ÔBÎÏיא  ‡ÂÚÏ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓeÚ ˙È ÌÈÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰k dpÓÈÈ ‡Ë ‡ÓBÈ ˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

ÓeÚ‡יב  ˙È ÔBÎ˙eÓ‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL a ÌÈÏL n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג  ‡zÏÒ ÔÈBNÚ ÔÈz d˙ÁÓeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ÁLÓƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡È‰ ˙eÚ ‡ÓÁ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

Ôkיד  „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎeÙe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬

:ÔBÎÈ˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈

ÌBiÓטו ‡Ë ‡ÓBÈ ˙aÓ ÔBÎÏ ÔeÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»ƒ
‡ÚL ‡˙eÓ‡„ ‡ÓeÚ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡«¿≈»¿»«¬»»ƒ¿»

:ÔÈÂ‰È ÔÈÓÏL ÔÈÚeL»ƒ«¿ƒ¿∆¿»



                 

              
 מח לב לה ', 'רכה   הי ע ה  עד  רכ תיו  ל ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹלס ר,

!? מי ה ל   ס ה רכה  לת  לחכמי היה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָזה 
מצוה  הוי    י ל ז ליטה   א ו אי  למר,  צרי  ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָועל
א ב מ , לעצמ רכה  ק בעת  ועל , פני ־עצמְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מצוה  פניו   מי ה  נהי לא  אמצע , אחד    י ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹח ר

ְַָָלב לה .
 מ ה א  ברכה , ולס ר  י להמ י כל א  זה  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹא א ,

ח   א  סבירא ־לה  ני רא הנ פעל הרי  ,  י איזה  ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ת א ל (ה ספת) ה צוה    לק מחרת   י כל ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא 
ד   ה למצות  המ באה  היא  ליה  יו ,  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה
לי י "   י" ל ספירה  כ לא  ה א , לזה   ע וה .ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹל
ספירת  לעדי  י  מה פירה , נחסר ני "   ה "י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ(לדגמא )

ודו "ק . 'לי י '. א חז אינ ְִִִֵֵֵַַה 'ני '

             

     

אתאתאתאת־ ־ ־ ־ עמר עמר עמר עמר   הביאכ הביאכ הביאכ הביאכ      מ מ מ מ ההההתתתת מ מ מ מ חרתחרתחרתחרת  לכ לכ לכ לכ     ספרספרספרספרְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹ
היינההיינההיינההיינה:::: מימתמימתמימתמימת תתתתתתתת בע בע בע בע  טו )ההההנ נ נ נ פהפהפהפה .(כג , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
מרא  איתא  ה ת" "מ חרת ל א)על סה , י(מנחות ְְֳִִִַַַַַָָָָָ

וחכמי רא ית", ת "מ חרת ודר  טע  סי י ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָָָה
ה נה  אכ לה כיח    ע להתו ח   הצרכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻי ראל

ה סח . ְֳִֶַַַָלמ חרת
 מק ה תנת ז ל ה רה  תבה  מ ע  :ב מ ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָואינ
ני לני  ב מ אינ ל לכ ח ה  תבה  ולא  ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹלטע ת,

ה סח "!? "מ חרת –ֳִֶַַַָ
:נ לק  האד עב דת דר זה  ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוה א ר

וז רר ה א  ה ' עב דת העמר' 'ספירת ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹענינ
  מ "ספירה " – לקד ה   תלהעל  כלז ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָה ת,
מ ה  אנ  נימת ה ב ע ת בעת  וכ הירת. ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָס ירת,

מרי א כפי  נפ־ה המית, ה ת מ בעת מ ה  ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאחר
פירה ". גמ י  מה  ית" ה רכה  אחר ה פה  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻנח 
בסטרא ־אחרא  לת המ עת מ ה  לברר כדי  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻוה ה ,
לרדת  יכל מיחד   עלי ח  ר לקד ה ,  להפכְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

הרע . על אפיל לה יע  ְְְֲִִַַַַַָָלמ ה 
ה רה  היא  ת ה ה , ה ת". "מ חרת מדרגת ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוזהי 
בחינה  עדי היא   א ה ב ע , ימי  בעת י תר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָה עלית

 הר על קאי  ה ת" "מ חרת  א מגל. מד ד  זמ ל ְְְֳִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
האלקי הא ר מה ת, ("מ חרת") מעלה  ְְֱֲֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנעלית

.  מק זמ , ל הע מ דרי  ְְְְִִֵֶַַָָָָמעלה 
את  לקחת כדי  – ה ת" מ חרת  לכ  ספר"  ְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
 י , כלז ' לספר' ה המית נפ ל ה ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָבעת
. ל מהע מעלה  מעלה  רה  ה ת", "מ חרת ְְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהכרח 

    

"""" לכ לכ לכ לכ     ספרספרספרספר"""",המית ה פ ה רר ל העב דה  ז  ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
." כ" ה ֶֶַַָָהארת

ההההתתתת"""" למעלה """"מ מ מ מ חרתחרתחרתחרת ,מ מה מעלה  חינה  ז  ְְְְְְֳֳֳֳִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
החסיד ת: בל . ל הע ריאת ל ' ההיק ימי  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ 'בעת

הה ללת". מ דר ְְְְְִִֵֶַַַָ"למעלה 

ההההתתתת"""" מ מ מ מ חרתחרתחרתחרת  לכ לכ לכ לכ     ספרספרספרספר"""" את לברר ה ח   ְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ה המית, פ ה ל ה חתת ה יד ת י תר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה פל
ה ללת". מ דר "למעלה  י תר,  ב מה וקא  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָא 
למ ה ־מ ה  י רד  י תר,  ב־ ב ה ל ה ה : היא   ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָי 

ֵי תר.

     ©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´
    ®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«Ÿ̈«

˙ÚÈM‰ ˙aM‰∑ ׁשב ּועתא ּכתר ּגּומ ֹו: ««»«¿ƒƒְְְֲַָ
etÒz.ׁשביעתא  ˙ÚÈM‰ ˙aM‰ ˙ÁnÓ „Ú∑ ְִֵָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿
עד  יֹום ולא  ות ׁשעה  אר ּבעים  והן ÌÈMÓÁ.ּבכלל , ְְְְְְִִִֵַַָָָֹ¬ƒƒ

'‰Ï ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz˜‰Â ÌBÈ∑ החמ ּׁשים ּבּיֹום  ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ֲִִַַ
עד  ּפׁשּוט ֹו: אבל  מדר ׁשֹו, זה ּו אני: וא ֹומר  ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָּתקריב ּוה ,

חמ ּׁשים , יֹום  ׁשה ּוא  ה ּׁשביעית , ה ּׁשּבת  ְֲֳִִִִִֶַַַַָָמ ּמחרת 
ה ּוא  מסרס  ּומקרא  L„Á‰.ּתס ּפר ּו; ‰ÁÓ∑ היא ְְְְִִָָֹƒ¿»¬»»ִ

ּתאמר : ואם  החד ׁש. מן ׁשה ּובאה  הרא ׁשֹונה , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹה ּמנחה 
ה ּמנח ֹות , ּכל  ּכׁשאר  אינּה העמר ! מנחת  קרבה  ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

ה ּׂשע ֹורים  מן ּבאה  .ׁשהיא  ְִִִֶַָָ
                

     

     י י י י  י י י י חמ חמ חמ חמ רררר ס ס ס ס(טז (כג , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִ
ה ד עה  ה יא  מנחות א ד ת כתבו , דבור ־המתחיל תוספות עיי) ְְַַָָ

ב ) ה פירה סה , ע ד  ,"  י  י חמ ר ס" נאמר ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָמ ע 
פרי מבאר , ימי ותעה   עיאר רק  היא  ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹֹלפעל

ג ) לה , שיר ־השירי ד . י, במדבר  ארעי(לקוטי־תורה  א ר ,ְֲִֶַָ

ינה ) (ערי  רגת מ "ט נגד   ה  רי ס ה  מי ה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָותעה 
את   לי מ וכא ר ה '. עב דת לה יג  האד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָכ ל
 אפ מ מעלה , מק ל ה א  , ערי ה מ "ט ה גת דת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעב
 אי ,(" חמישי ("תספרו  " י החמ "ער את מ נה , ֲִִֵֶֶֶַַַַָָל

. עצמ כח ת יג לה ְְְִִַַָֹנ

ÔeÓzטז ‡˙ÚÈL ‡˙ÚeL ˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»

:ÈÈ¿»



עט               
 מח לב לה ', 'רכה   הי ע ה  עד  רכ תיו  ל ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹלס ר,

!? מי ה ל   ס ה רכה  לת  לחכמי היה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָזה 
מצוה  הוי    י ל ז ליטה   א ו אי  למר,  צרי  ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָועל
א ב מ , לעצמ רכה  ק בעת  ועל , פני ־עצמְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מצוה  פניו   מי ה  נהי לא  אמצע , אחד    י ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹח ר

ְַָָלב לה .
 מ ה א  ברכה , ולס ר  י להמ י כל א  זה  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹא א ,

ח   א  סבירא ־לה  ני רא הנ פעל הרי  ,  י איזה  ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ת א ל (ה ספת) ה צוה    לק מחרת   י כל ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא 
ד   ה למצות  המ באה  היא  ליה  יו ,  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה
לי י "   י" ל ספירה  כ לא  ה א , לזה   ע וה .ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹל
ספירת  לעדי  י  מה פירה , נחסר ני "   ה "י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ(לדגמא )

ודו "ק . 'לי י '. א חז אינ ְִִִֵֵֵַַה 'ני '

             

     

אתאתאתאת־ ־ ־ ־ עמר עמר עמר עמר   הביאכ הביאכ הביאכ הביאכ      מ מ מ מ ההההתתתת מ מ מ מ חרתחרתחרתחרת  לכ לכ לכ לכ     ספרספרספרספרְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹ
היינההיינההיינההיינה:::: מימתמימתמימתמימת תתתתתתתת בע בע בע בע  טו )ההההנ נ נ נ פהפהפהפה .(כג , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
מרא  איתא  ה ת" "מ חרת ל א)על סה , י(מנחות ְְֳִִִַַַַַָָָָָ

וחכמי רא ית", ת "מ חרת ודר  טע  סי י ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָָָה
ה נה  אכ לה כיח    ע להתו ח   הצרכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻי ראל

ה סח . ְֳִֶַַַָלמ חרת
 מק ה תנת ז ל ה רה  תבה  מ ע  :ב מ ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָואינ
ני לני  ב מ אינ ל לכ ח ה  תבה  ולא  ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹלטע ת,

ה סח "!? "מ חרת –ֳִֶַַַָ
:נ לק  האד עב דת דר זה  ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוה א ר

וז רר ה א  ה ' עב דת העמר' 'ספירת ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹענינ
  מ "ספירה " – לקד ה   תלהעל  כלז ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָה ת,
מ ה  אנ  נימת ה ב ע ת בעת  וכ הירת. ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָס ירת,

מרי א כפי  נפ־ה המית, ה ת מ בעת מ ה  ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאחר
פירה ". גמ י  מה  ית" ה רכה  אחר ה פה  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻנח 
בסטרא ־אחרא  לת המ עת מ ה  לברר כדי  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻוה ה ,
לרדת  יכל מיחד   עלי ח  ר לקד ה ,  להפכְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

הרע . על אפיל לה יע  ְְְֲִִַַַַַָָלמ ה 
ה רה  היא  ת ה ה , ה ת". "מ חרת מדרגת ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוזהי 
בחינה  עדי היא   א ה ב ע , ימי  בעת י תר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָה עלית

 הר על קאי  ה ת" "מ חרת  א מגל. מד ד  זמ ל ְְְֳִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
האלקי הא ר מה ת, ("מ חרת") מעלה  ְְֱֲֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנעלית

.  מק זמ , ל הע מ דרי  ְְְְִִֵֶַַָָָָמעלה 
את  לקחת כדי  – ה ת" מ חרת  לכ  ספר"  ְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
 י , כלז ' לספר' ה המית נפ ל ה ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָבעת
. ל מהע מעלה  מעלה  רה  ה ת", "מ חרת ְְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהכרח 

    

"""" לכ לכ לכ לכ     ספרספרספרספר"""",המית ה פ ה רר ל העב דה  ז  ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
." כ" ה ֶֶַַָָהארת

ההההתתתת"""" למעלה """"מ מ מ מ חרתחרתחרתחרת ,מ מה מעלה  חינה  ז  ְְְְְְֳֳֳֳִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
החסיד ת: בל . ל הע ריאת ל ' ההיק ימי  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ 'בעת

הה ללת". מ דר ְְְְְִִֵֶַַַָ"למעלה 

ההההתתתת"""" מ מ מ מ חרתחרתחרתחרת  לכ לכ לכ לכ     ספרספרספרספר"""" את לברר ה ח   ְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ה המית, פ ה ל ה חתת ה יד ת י תר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה פל
ה ללת". מ דר "למעלה  י תר,  ב מה וקא  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָא 
למ ה ־מ ה  י רד  י תר,  ב־ ב ה ל ה ה : היא   ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָי 

ֵי תר.
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˙ÚÈM‰ ˙aM‰∑ ׁשב ּועתא ּכתר ּגּומ ֹו: ««»«¿ƒƒְְְֲַָ
etÒz.ׁשביעתא  ˙ÚÈM‰ ˙aM‰ ˙ÁnÓ „Ú∑ ְִֵָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿
עד  יֹום ולא  ות ׁשעה  אר ּבעים  והן ÌÈMÓÁ.ּבכלל , ְְְְְְִִִֵַַָָָֹ¬ƒƒ

'‰Ï ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz˜‰Â ÌBÈ∑ החמ ּׁשים ּבּיֹום  ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ֲִִַַ
עד  ּפׁשּוט ֹו: אבל  מדר ׁשֹו, זה ּו אני: וא ֹומר  ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָּתקריב ּוה ,

חמ ּׁשים , יֹום  ׁשה ּוא  ה ּׁשביעית , ה ּׁשּבת  ְֲֳִִִִִֶַַַַָָמ ּמחרת 
ה ּוא  מסרס  ּומקרא  L„Á‰.ּתס ּפר ּו; ‰ÁÓ∑ היא ְְְְִִָָֹƒ¿»¬»»ִ

ּתאמר : ואם  החד ׁש. מן ׁשה ּובאה  הרא ׁשֹונה , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹה ּמנחה 
ה ּמנח ֹות , ּכל  ּכׁשאר  אינּה העמר ! מנחת  קרבה  ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

ה ּׂשע ֹורים  מן ּבאה  .ׁשהיא  ְִִִֶַָָ
                

     

     י י י י  י י י י חמ חמ חמ חמ רררר ס ס ס ס(טז (כג , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִ
ה ד עה  ה יא  מנחות א ד ת כתבו , דבור ־המתחיל תוספות עיי) ְְַַָָ

ב ) ה פירה סה , ע ד  ,"  י  י חמ ר ס" נאמר ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָמ ע 
פרי מבאר , ימי ותעה   עיאר רק  היא  ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹֹלפעל

ג ) לה , שיר ־השירי ד . י, במדבר  ארעי(לקוטי־תורה  א ר ,ְֲִֶַָ

ינה ) (ערי  רגת מ "ט נגד   ה  רי ס ה  מי ה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָותעה 
את   לי מ וכא ר ה '. עב דת לה יג  האד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָכ ל
 אפ מ מעלה , מק ל ה א  , ערי ה מ "ט ה גת דת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעב
 אי ,(" חמישי ("תספרו  " י החמ "ער את מ נה , ֲִִֵֶֶֶַַַַָָל

. עצמ כח ת יג לה ְְְִִַַָֹנ

ÔeÓzטז ‡˙ÚÈL ‡˙ÚeL ˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»

:ÈÈ¿»



פ              
"  ה מ מע ת הרי  זה ,  ־ע צרי עדי  ארררר ס ס ס ס ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

את  מ יגה   עצמ  האד עב דת היא , "  י  י ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָחמ
ה רגת.  י ְֲִִַָחמ

" י החמ "ער לעני  סנ הס ר  י הק זה  לבאר  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוי
" ס י יעקב  "לד ת  ד ה פר דברי)ה בא  (פרשת ְֲֵֵֶַַַַָָֹ

ח זר  ה א   י החמ "ער : ד ה ה על־ ־טב   ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָ
 אי עד  מעלה  למעלה  וכ מ ה , למעלה   ערי נ' ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתחיל

."  ס
דת עב התע ה   האד אחר נראה , זה  א ר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָועל־י 
ה א  הרי  ואזי  ," י החמ "ער רת את מ מעלה  ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָוק ל
 " ה ער נמצא  מ ה ", למעלה   ערי "נ' להתחיל  ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָצרי
החד ה , דת עב ל  הרא ה ער ה א  ה א  ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָל

."ר ס" –  האד עב דת כלל נח ב  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָו יר

     ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´
     ¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−

©«Ÿ̈«
ÌÎÈ˙LBnÓ∑ לארץ מח ּוצה  ÌÁÏ.ולא  ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆

‰Ùez∑ היא וזֹו ּגב ּה, ל ׁשם  ה ּמּורם  ּתר ּומה  לחם  ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ
למעלה  האמ ּורה  החד ׁשה  רא ׁשֹונה ∑ÌÈeka.ה ּמנחה  ְְְֲֲִַַַָָָָָָƒƒִָ

ה ּׂשע ֹורים , מן ה ּבאה  קנא ֹות  למנחת  אף  ה ּמנח ֹות , ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָלכל 
ה ּלחם  ל ׁשּתי קדם  החד ׁש מן ּתּקרב  .לא  ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

    §¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ
        §¥´¨½̈©¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ
     ©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÌÁl‰ŒÏÚ∑ ל ּלחם ח ֹובה  ה ּלחם , .ּבגלל  ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָ
Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּונסכים מנחה  ּכמ ׁשּפט  ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִַָָ

נסכים  ּבפר ׁשת  ּבהמה  ּבכל  טו)המפר ׁשים  :(במדבר ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

וע ּׂשר ֹון  לאיל  ע ׂשר ֹונים  ּוׁשני ל ּפר , ע ׂשר ֹונים  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"ׁשל ׁשה 
ל ּפר , ההין חצי וה ּנסכים : ה ּמנחה ; היא  זֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָל ּכב ׂש",

ה  ּורביעית  לאיל  ההין ל ּכב ׂשּוׁשליׁשית  .הין ְְִִִִִִִֶֶַַַַָ

     ©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥§¨¦²
   §¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«

ÌÈfÚŒÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות ׁשבעת (ת"כ . יכ ֹול  «¬ƒ∆¿ƒƒƒְִַָ
ה ּכב ׂשים  ׁשבעת  הם  ּכאן, האמ ּורים  וה ּׂשעיר  ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָה ּכב ׂשים 
מ ּגיע  ּכׁשא ּתה  ה ּפק ּודים '? ּב'ח ּמׁש האמ ּורים  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻוה ּׂשעיר 

א ּלּו מע ּתה : אמר  הם . אינן ואילים , ּפרים  ְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹאצל 
וא ּלּו ה ּלחם  ּבגלל  קרב ּו א ּלּו לעצמן; וא ּלּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעצמן

.ל ּמּוספין  ִַָ

      §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ
       ¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑( סב מל ּמד (מנחות ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְֵַ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּכּלם ? יכ ֹול  מח ּיים . ּתנּופה  ְְְִִֵֶַַַָָָֻׁשּטע ּונין

ּכב ׂשים  ֿ ׁשני eÈ‰È.על  L„˜∑ יחיד ֿ ׁשּׁשלמי לפי ְְִֵַָ…∆ƒ¿ְְִִֵֶַָ

קד ׁשי  ׁשהן ֿ צ ּבּור , ּבׁשלמי ל ֹומר  הזקק  ק ּלים , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻקד ׁשים 
.קד ׁשים  ִָָ

ÔÈzzיז ‡˙eÓ‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈBNÚ ÔÈz (ÔˆÈ‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈeka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈn‡ ‡ÚL ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈz ÔÈÎ„Â „Á ÈBz a B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט  ÈfÚ a ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈn‡ ÔÈ˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

ieka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈn‡ ÔÈz ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»



    
     
     
   

     
     
     
    

     
     
     

    



פי               

     §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
      ̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²

 §¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

    §ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
       ̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

     ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ÌÎˆ˜e∑ ּבׁשני עליהן לעבר  וׁשנה , חזר  ¿À¿¿∆ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ

ה ּכת ּוב  ראה  מה  יֹוסף : ּבר ּבי אב ּדימי ר ּבי אמר  ְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָלאוין.
ורא ׁשֿ מ ּכאן, ועצרת  ּפסח  הרגלים : ּבאמצע  ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹל ּתנם 
ה ּנֹותן  ׁשּכל   לל ּמד מ ּכאן? וחג  ֿ ה ּכּפּורים  ויֹום  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָה ּׁשנה 

ּבנה  ּכא ּלּו עליו מעלין ּכרא ּוי, לעני ּופאה  ׁשכחה  ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָלקט 
ּבת ֹוכ ֹו קר ּבנֹותיו עליו והקריב  ֿ ה ּמק ּדׁש ∑ÊÚz.ּבית  ְְְְְְִִִֵַָָָָָ«¬…

פ "ד ) לאחד (פאה לס ּיע   ל ואין ילקט ּו, והם  לפניהם  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָה ּנח 
‡ÌÎÈ‰Ï.מהם  '‰ È‡∑ ׂשכר ל ׁשּלם  .נאמן ֵֶ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

         

 ק ק ק קהההה יתיתיתית נהנהנהנה  א א א א .... .... פאהפאהפאהפאה כחהכחהכחהכחה לקטלקטלקטלקט  ת ת ת תְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהההה
כב ) כג , א (רש"י מצת ז מעלה  ק מת מ ע  לאל,  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹי

לקט   למר,  וי כלל. צדקה  מצות ולא  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוקא ,
ה דה ; על ל יו  מ גיע  תצאה   מחיצ פאה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָכחה 

מאמ לי  הרויח  ת ה  ס מ להי ת יכ לה  צדקה   ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוא
יהענ לכל  יכי פאה  כחה  לקט וע ד : זאת  ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹד ל.
יכ ל  צדקה   וא הנאה ; טבת ה דה  לבעל ואי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָוה ,

.בתט  חפ ה א  עני  לבחר  ְְְִִֵֶָָָָָֹאד

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹
      §¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈

¦§¨«Ÿ¤
‰Úez ÔBÎÊ∑( לב ּופס ּוקי(ר"ה זכר ֹונֹות  ּפס ּוקי ּתח ּתיו זכר ֹון ׁשּקרב  יצחק , עקדת  לכם  לזּכר  ׁשֹופר ֹות , ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.איל  ִַ

         

פרפרפרפרתתתת פס פס פס פס קי קי קי קי  זכרזכרזכרזכרנ נ נ נ תתתת ס ס ס ס קי קי קי קי      כד )זכרזכרזכרזכר כג , א(רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָ
י תר  עלת היא  ,נר מ רק  היא   קי ס ה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאמירת

מעלת מ ד   וזאת , עצמ רה רה רה רה מה קיעה  ק ברי ברי ברי ברי  על ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
לעתיד היה  ה י  "אמ ית חסיד ת, וכ באר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצוה .

פרת". (ס קי ) אמירת ה נה   רא ע ה   נמ . .ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
" ה "ס   ל מה קלא ־וטריא  להעיר  ה ה ה ה וי"""" ה ה ה ה אמראמראמראמר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

אסמכ א  זה  "ל :א " ברמ ."' כ מלכי ת לפני  ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻאמר
ר"י . מפרי  ראה  ." בריה ְְְְִִִֵֵֵֶַָמ

˜LÈcכא  ÚÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ÔÎa ÔeÚÚ˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ„Ï ÔBÎÈ˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב  ÔBÎÚ‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓe¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz ÈBi‚Ïe ÈÈÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

ÓÈÓÏ:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÁÈa‡כד  ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ ÔBÎÏ È‰È ‡ÁÈÏ „Áa ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ ÚÚÓ ‡aÈ ÔÎec¿««»»¿»««ƒ



  
     

    
    

  
   

    
    
      

       
    

   

    
  

    
    

      
       



פב              

     ̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−
©«Ÿ̈«

‰M‡ Ìz˜‰Â∑' ה ּפק ּודים ּב'ח ּמׁש האמ ּורים  .ה ּמּוספים  ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹©¦ª¦´
     À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®

  §¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
C‡∑ ׁשבים ל ׁשאינם  מכ ּפר  ואינֹו ל ּׁשבים , ה ּוא  מכ ּפר  – מע ּוטין ׁשּבּתֹורה  ו"ר ּק"ין "אכ "ין .ּכל  «ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

      §¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
       ³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

      ¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
 §¦§§−̈¥«©¤«¨

     §¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´
     ©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

Èz„‡‰Â∑ּכ' א ֹומר  ׁשה ּוא  ל ּמד לפי "והאבד ּתי", א ֹומר  ּכׁשה ּוא  ה ּוא ? מה  יֹודע  ואיני מק ֹום , ּבכל  רת ' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבדן  א ּלא  ׁשאינֹו ה ּכרת , .על  ְֵֵֶֶַַָָָָ

     ̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
 §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«

'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑ יֹום ּכמלאכת  לילה  מלאכת  על  להזהיר  א ֹו הר ּבה , ּבלאוין עליו .לעבר  »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

Ôe˜˙eכה  Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡ÁÏt ˙„ÈÚ Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡aÀ̃¿»»√»¿»

ÓÈÓÏ:כו ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„ÔÈכז ‰‡ÚÈL ‡ÁÈÏ ‡NÚa Ìa¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ ÚÚÓ ‡e‰ ‡ietÎ„ ‡ÓBÈ»¿ƒ«»¿»««ƒ¿≈¿
Ì„˜ ‡a˜ Ôe˜˙e ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e¿«»«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈ¿»

‰„ÔÈכח  ‡ÓBÈ ÔÎa Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„ÈÚ ÏÎÂ¿»ƒƒ»»«¿¿ƒ¿«»»≈
ÔBÎÈÏÚ ‡tÎÏ ‡e‰ ‡ietÎ„ ‡ÓBÈ È‡¬≈»¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

ÓBÈ‡כט  ÔÎa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡ ÏÎ È‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל  ÔÎa ‡„ÈÚ Ïk „aÚ˙ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ„Ïלא  ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„ÈÚ Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈



    
     
    

        
     
     
     

    
    

     
    
    

      
      

    
    
      
    
    
    

  
     

      
     

     
    

      
     
     
     
    

  
     

     
    



פג               

     ©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
     §¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

 ©©§¤«

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
      ©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©©ª²¦§©¬¨¦−

©«Ÿ̈«

         

 ימי ימי ימי ימי בעתבעתבעתבעת ההההתתתת לד )חג חג חג חג  (כג , ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻ
מצות    על לא  וקא , ס ה  מצות   על נק ע  החג  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ
עלת מ נבע  ה בר למר,  וי . יני ה ארעת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָנטילת

.ז מצוה  ל החג.א א א א ....ה יחדת  מ מ ד  חלה  היא  ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

מצות ב ב ב ב .... ־אימה ־) החג ימי  בעת ל  מ חלה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיא 
.( הרא   רק  ה רה ) מ) חלה   יני ה ארעת ְְִִִִִַַַַַַַַָָָָנטילת

וה ילה .גגגג....   ה ע ת ל  מ לק ְְְְְִַַַַָָָָנ

    ©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
 ¬Ÿ©«£«

L„˜Œ‡˜Ó∑ ּובמ ׁשּתה ּבמאכל  – ט ֹובים  ימים  ּוב ׁשאר  ּובתפ ּלה , נק ּיה  ּבכס ּות  ק ּדׁשה ּו ה ּכּפּורים ] [ּביֹום  ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפ ּלה  נק ּיה  .ּובכס ּות  ְְְִִִִָָ

      ¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
     ¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ

     £¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
‡Â‰ ˙ˆÚ∑ ׁשּזּמן  ּכמל אצלי אתכם  עצר ּתי ¬∆∆ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

זמ ּנן  ׁשה ּגיע  ּכיון ימים .  וכ  לכ לסע ּדה  ּבניו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻאת 
ע ֹוד  ע ּמי ע ּכב ּו מ ּכם , ּבב ּקׁשה  ּבני, אמר : ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלה ּפטר ,

ּפרדתכם  עלי ק ׁשה  אחד , Ú„‰.יֹום  ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ְְֵֶֶַַָָָָ»¿∆∆¬…»

ׁש לכם , עב ֹודה  ׁשהיא  מלאכה  ּתע ׂשּוה ,אפ ּלּו לא  אם  ְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּדבר  ּכיס  חסר ֹון ˙eNÚ.יׁש ‡Ï∑ח ּלֹו אף  יכ ֹול  ְִֵֶַָָ…«¬ַָֻ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  עב ֹודה ? ּבמלאכת  אס ּור  יהא  מ ֹועד  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשל 
."הוא " ִ

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙L ˙L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓÓ ‡LÓa ‡ÁÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈL ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ ‡NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙ÚL ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

ÈÚ„˙לה  Ïk LÈc˜ ÚÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו Ì„˜ ‡a˜ Ôe˜z ÔÈÓBÈ ‡ÚLƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ ÚÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ Ôe˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„ÈÚƒƒ«»¿»»«¿¿



     
    
      
    
      
    

      
       

      
       

      
     
     
   
    
    

       
    
    
      

     
    
     
     



פד              
        

היא היא היא היא  עצרתעצרתעצרתעצרת .... .... ההההמיני מיני מיני מיני      ( לו (כג , ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַ
אחד אחד אחד אחד ,,,,      י י י י ע ע ע ע ד ד ד ד  ע ע ע ע י י י י   ב ב ב ב ע ע ע ע ני ני ני ני ,,,, .... .... אצלי אצלי אצלי אצלי   אתכ אתכ אתכ אתכ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעצרעצרעצרעצרי י י י 

 רידתכ רידתכ רידתכ רידתכ עלי עלי עלי עלי  (רש"י)ק ק ק ק הההה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 וי ?"רידתנ" צ"ל היה  ," רידתכ"  ה  מה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלכא רה 
נמצא  ותמיד  י ראל, מ ני  נפרד  לא   ע  א ה "ה  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלמר,
מה ני , אחד  י ראל ני  רידת ה נה  " רידתכ" .  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָע

א מר  וה "ה  באחד ת. יחד  ה ת חג ימי  ל  הי ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻלאחר
ה "ה  ל רכ תיו  הי ת ," רידתכ" גלל עלי " ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"ק ה 
ע ד ע י   ב ע" תר וה אחד ת. י ראל ני  רק  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָחלת
חג  ס ת מ ני  אחד ת  הי י ראל ני  עכ ו  עד  אחד ",   ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָי
 ללא  אחד "   י ע ד  ע י   ב ע" עכ ו  וכ מה , ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֻה ת

אחד ת. יחד  ה ה ה   עצ מ בד  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָס ה 

     ¥¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´
       ®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¦§¨²¤¬©§¨¦−

 §©¬§«
‰ÁÓe ‰ÏÚ∑( מד ה ּקרבה (מנחות נסכים  מנחת  …»ƒ¿»ְְְִִֵַַָָ

הע ֹולה  BÓBÈa.עם  ÌBÈ c∑ּב'ח ּמׁש ה ּקצ ּוב  חק  ִָָ¿«¿ְַַָֹֻ
BÓBÈaŒÌBÈ.ה ּפק ּודים ' c∑,יֹומ ֹו עבר  אם  הא  ְִַ¿«¿ִַָָ

קר ּבנֹו .ּבטל  ְֵָָָ

     ¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
    ̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−

©«Ÿ̈«

      ©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
     ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®

      ©³¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
ebÁz .ÌBÈ NÚ ‰MÓÁa C‡∑ ׁשלמים קר ּבן ««¬ƒ»»»»…ְְִַָָ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּׁשּבת ? את  ּתדחה  יכ ֹול  ְְֲִִֶֶַַַַַָָָלחגיגה .
ׁשבעה  ּכל  ּתׁשל ּומין ל ּה ויׁש ה ֹואיל  ," א".ÌÎtÒ‡a ְְְִִִֵַַָָָ¿»¿¿∆

ı‡‰ ˙‡ezŒ˙‡∑ ּבזמן ּבא  זה  ׁשביעי חד ׁש ׁשּיהא  ∆¿«»»∆ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
אין  ׁשאם  ה ּׁשנים , את  לע ּבר  ׁשּנצט ּוּו מ ּכאן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאסיפה .

החרף  א ֹו ה ּקיץ  ּבאמצע  ׁשה ּוא  ּפעמים  .הע ּבּור , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ebÁz∑ חגיגה ÌÈÓÈ.ׁשלמי ˙ÚL∑( י לא (חגיגה אם  »…ְֲִֵַָƒ¿«»ƒִֹ

ׁשבעה ? ּכל  מביאן יהא  יכ ֹול  ּבזה . יביא  ּבזה , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהביא 
ולא  ּבמ ׁשמע  אחד  יֹום  את ֹו, וח ּגתם  ל ֹומר : ְְְְְֶֶַַַַָָֹֹֹּתלמ ּוד 

לת ׁשל ּומין  "ׁשבעה "? נאמר  ול ּמה  .יֹותר . ְְְְֱִִֵֶַַָָָ

ÔB‰˙Èלז ÔeÚÚ˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡˜Ï LÈc˜ ÈÚÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeqÂ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ‡˙ÁÓeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח  e ÔBÎÈ˙zÓ e ÈÈ„ ‡iaL a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôez˙ Èc ÔBÎÈ˙„ Ïk e ÔBÎÈ„ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

ÁÈÏ‡לט  ‡ÓBÈ NÚ ‡LÓÁa Ìa¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈLÎÓa ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡ÚL ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈe ‡ÁÈ:‡ÁÈ ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»



      
      
     
     
     

      
    
     
    
     

       

    
     

  

    
    
    
    
     
     

      
     


    
     
     
    

 
      

    
    
    

      



פה               

       §©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
      §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²

   §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
„‰ ıÚ Èt∑( לד ּופריֹו(סוכה עצ ֹו ׁשּטעם  עץ  ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶַַ

אתר ֹוג∑‰„.ׁשוה  וזה ּו ל ׁשנה , מ ּׁשנה  ּבאילנֹו .ה ּדר  ֶָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ÌÈÓz ˙tk∑ ו אחת חסר  א ּלא  ׁשאינּה ל ּמד  ."ו; «…¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ

˙ÚŒıÚ ÛÚÂ∑, וכחבלים ּכעב ֹות ֹות  קל ּועים  ׁשענפיו «¬«≈»…ְְֲֲֲִִֶַַָָָ
קליעה  ּכמין הע ׂשּוי הדס  .וזה ּו ְְְֲִִֶֶַָָ

               

     הרא הרא הרא הרא       לכ לכ לכ לכ      לקח לקח לקח לקח( מ ''''רא רא רא רא     ''''(כג , ל ל ל ל הההה כרכרכרכר ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ִִִִָָָָֹֹ
 רא רא רא רא'''' כתיב כתיב כתיב כתיב  מ מ מ מ יח יח יח יח ,,,, ל ל ל ל   מ מ מ מ ול ול ול ול .... ....      רא רא רא רא ל ל ל ל ל ל ל ל הההה  ְְְְִִִִָָָָֹֹזכ זכ זכ זכ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

''''    הההה הההההההה     א)לצלצלצלצ ה , פסחי) ה ת נאת יד ע , היא  לת ְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
י ראל, ואחד ת אהבת ידי  על ב א  ה א ה   וא ,  ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻח

אחת". אגדה     הי עד  נגאלי י ראל אי" חז"ל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמאמר
לאחד ת  ד ע , הרמזת,   יני ה ארעת טילת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָונמצא ,
 אחת" "אגה   י נע    י ראל,  גי ה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻארעת

ה למה . א ה  מ יח ", ל  מ" י  לידי  ה ביאה  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהיא 

         

     הרא הרא הרא הרא       לכ לכ לכ לכ      לקח לקח לקח לקח( מ "לכ ",(כג , נאמר א ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ע ה  ה ת "חג נאמר ס ת  וא בר ל ל ל ל ה  טע ." ְְְְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַָָֻֻ

גי ס ארעה   לי מס  יני ה ארעת ה ה  למר,  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָי
ארינ  ה  א ;ז מצוה   מתאחדי   י ראל, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻבני 

ה פכת  ואינ חיצנית היא  האחד ת והינ , ני  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמיני
י ראל  ל את מאחדת ה ה   וא אחד .  לג  ת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻא
י ראל  ל  יי רא" מאמר אחד ,  ג אמ ית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָאחד ת

אחת". ס ה  ְֵֵַַָֻלי ב 

             

   

מרימרימרימרי תתתת הדרהדרהדרהדר  ע ע ע ע רי רי רי רי       הרא הרא הרא הרא       לכ לכ לכ לכ      לקח לקח לקח לקחְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִָָָָֹֹ
וערבי וערבי וערבי וערבי ־ ־ ־ ־ נחל נחל נחל נחל  ע ע ע ע ־ ־ ־ ־ עבתעבתעבתעבת וענוענוענמ )וענ .(כג , ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

ה מרא  לד )ה ה , – לא ה ס ק ,(סוכה , מ ת מד קת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
צריכי  היא  יני ה לד ' נגע   יר  רטי  מה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוד רת
– ה לב  וקא , ו "הדר" " ע "רי  – האתרג ְְְְְִִֵֶַַָָָָָלהי ת;

.' וכ וקא  "גד לא ְְְְַָָָָ"הרא י 
להי ת   ריכי ק  מרא  מצינ לא  הערבה , לגי   ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאמנ
עי . וטעמא  . כ ה ר   אפיל ואי נחל", "ערבי  ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָוקא 

: העניני נימ ת על־י  זה  ב ְְְִִִִִֶַָָָוי
דר ה ברי   עי יב )יד ל, פרשה  רבה  ה יני(ויקרא ד ' ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לבעלי ־רה   קי ח ה בני ־י ראל,  גי ה ד '  זי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻרמ
לא   אי ליה די  רמזת והערבה  . בי־ט י מע ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹבעלי 

. ביט  י מע ולא  ְֲִִַָֹרה 

ה ני ,  ע אחד  וההדס  ה לב  האתרג התאחד ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוה ה ,
המ כ ת  ה לי ת  תיהמעל  ע ק רה  היא  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָהרי 
ה ה  לערבה  מ ל זה  ־אימה ־ . יניה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמק רת

ע מעה ר  ת הי  עצ מ ד  ,ת עצמ מ ד  רק  ה א   ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
גליה . מגרת מעלה  ל ללא  ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻי ראל,

ה ה  , ני הרא  המיני לת להלכה : נלל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמ ה 
 א  ה  ני ה גלי , להי ת  צריכי  ה ה רה  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסימני 
אינ האתרג  בלעדיה , מיחדי  רי לכ  ת א  י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻהע
עצ הרי  – ערבה  ־אימה ־ ללב . אינ וה לב  ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאתרג
היא ), י ראל (ית נחל" "ערבי  ה ר י מ היא  ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה 
נחל  אצל דלה  לא  לפעל גלי , אינ ז עלת א ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעל
רא יה  רה  היא  הרי  – " " הע לבי ה  "ינק  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

." יני ה ל"ארעת  ְְְְִִִֵַַַַָלהצטר

      §©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®
      ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

     ©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½
 ¥«§−©ª«Ÿ

ÁÊ‡‰∑ אזרח ה ּגרים (ת"כ )∑Ï‡NÈa.זה  את  .לר ּבֹות  »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

‡ÏÈ‡מ  Èt ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôeq˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁc ÔÈÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙ÚL ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

ÔÈÓBÈמא  ˙ÚL ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈL ‡ÁÈa ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙ÚL Ôe˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe˙È Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»



פו              

      §©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
      ¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬

¡«Ÿ¥¤«
ÈzLB‰ ˙Bkq Èk∑(יא ּכב ֹוד (סוכה .ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

      ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«

         

י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  אל אל אל אל  הההה'''' מ מ מ מ עדי עדי עדי עדי  אתאתאתאת מ מ מ מ הההה מד )ויד ויד ויד ויד רררר ס (כג , ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ני אל מ ה  "ו אמר תיב  נחס  פרת  עדי ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹרת
את  מבאר ור"י  מ ה ", את ה ' צה  א ר כל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹי ראל
 הח א למר,  וי .א ־אימה ־ תב ;  ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהח

לאחר  קצר זמ נאמרה  אמ ר רת  א מאליו : ב ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמ
ה רה  הלכ ת את   מ ד  מ ה  מסר , ה ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻחנת
לפני קצר זמ אמרה  נחס , פרת  א . אר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה לי ת

מי ר. נראה  ה ס ק  , לאר ְְְִִִֶֶַַָָָָָֻה ניסה 

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

        ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈
    ̈¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

Ï‡NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑; ה ּנר ֹות מצות  ּפר ׁשת  זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְִֵַַַָָ
סדר  על  א ּלא  נאמרה  לא  ּתצ ּוה " "וא ּתה  ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּופר ׁשת 
מ ׁשמע : וכן ה ּמנֹורה ,  צר לפר ׁש ה ּמׁשּכן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכת 

ּכ על  יׂשראל  ּבני את  לצ ּוֹות   ס ֹופ ÔÓL.וא ּתה , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ∆∆

CÊ ˙ÈÊ∑ הרא ׁשֹון ה ּזית : מן יֹוצאים  ׁשמנים  ׁשל ׁשה  «ƒ»ְְְִִִִִַַָָָֹ
ּב'מנח ֹות ' מפר ׁשים  והן ,"ז" כו)קר ּוי ּוב 'ת ֹורת (דף  ְְְְִִֵַָָָָֹ

ּתמיד "∑ÈÓz„.ּכהנים ' "ע ֹולת  ּכמ ֹו ללילה , מ ּלילה  ֲִֹ»ƒְְְְִִַַַָָָ
ליֹום  מ ּיֹום  א ּלא  .ׁשאינּה ְִֵֶֶָָ

      ¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸
       ©«£¹Ÿ¥¤¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈

§Ÿ«Ÿ¥¤«
˙„Ú‰ ˙ÎÙÏ∑ קר ּוי ׁשה ּוא  האר ֹון ׁשּלפני ¿»…∆»≈Àְִֵֶֶָָָ

ת"כ )"עד ּות ". כב . מערבי,(שבת נר  על  ּדר ׁשּו ור ּבֹותינּו ְְֲִֵֵֵַַַָָ
ּביׂשראל , ׁשֹורה  ׁשה ּׁשכינה  ע ֹולם  ּבאי לכל  עד ּות  ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשה ּוא 

ּכ ׁשמן ּבּה מתחיל ׁשנֹותן היה  ּומ ּמּנה  חבר ֹותיה , מ ּדת  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מס ּים  היה  ˜a.ּוב ּה „Ú ÚÓ Ô‰‡ B˙‡ CÚÈ∑ ְֵַָָָ«¬……«¬…≈∆∆«…∆
ה ּלילה ,(ת"כ ) ּכל  למ ּדת  הרא ּויה  עריכה  א ֹות ֹו  ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹיער

אף  ּכדאי והן ונר , נר  לכל  לג  חצי חכמים : ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹוׁשער ּו
להם  הק ּבעה  זֹו ּומ ּדה  טבת , ּתק ּופת  .ללילי ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻ

ÈÚמג  ˙eÈlËÓ È‡ ÔBÎÈc ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡NÈ Èa ˙È ˙È˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

„ÈÈמד  ‡i„ÚBÓ „Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡NÈ ÈÏ ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡NÈב  Èa ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ ÔeqÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡iÈˆB ‡˜Ï„‡Ï ‡‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡È„z¿ƒ»

ÓÊ‡ג  ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎÙÏ ‡aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡Ùˆ „Ú ‡LÓÓ Ô‰‡ d˙È cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈



     
     
     

  
    

    
   

   

     
    

     
      
     
     
    

       

       
      

       
    
     
     

   



פז               

      ©©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
 ̈¦«

‰‰h‰ ‰n‰∑ מן ּתח ּלה  ּומד ּׁשנּה ׁשּמטהר ּה מנֹורה , ׁשל  טהר ּה על  אחר : ּדבר  טה ֹור . זהב  ׁשהיא  «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
.האפר  ֵֶָ

      §¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®
    §¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

      §©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²
   ©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

˙ÎÚn‰ LL∑ האחת ה ּמערכה  ח ּלֹות  .ׁשׁש ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ
‰h‰ ÔÁÏM‰∑טהר ֹו על  אחר : ּדבר  טה ֹור . זהב  ׁשל  «À¿»«»…ֳֵֶַַָָָָָָ

ה ּלחם  את  מג ּביהין ה ּסניפין יהיּו ׁשּלא  ׁשלחן, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשל 
ה ּׁשלחן ּגּבי ת"כ )מעל  צ "ו. .(מנחות ְֵֵַַַָֻ

     §¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ
  §©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

˙ÎÚn‰ŒÏÚ z˙Â∑ מ ּׁשּתי אחת  ּכל  על  ¿»«»«««¬∆∆ְִֵַַַָ
לכל  קמץ  מלא  לב ֹונה , ּבזיכי ׁשני היּו ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹה ּמערכ ֹות 

ה ּזאת ∑È‰Â˙‰.אחת  kÊ‡Ï‰.ה ּלב ֹונה  ÌÁlÏ∑ ַַ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»
נקטרת  ה ּלב ֹונה  א ּלא  ּכל ּום , לגב ּה ה ּלחם  מן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

לזּכר ֹון  והיא  וׁשּבת  ׁשּבת  ּבכל  א ֹות ֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָּכׁשּמס ּלקין
ׁשה ּוא  ּכּקמץ  למעלה , נזּכר  ה ּוא  ֿ יד ּה ׁשעל  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹל ּלחם ,

ל ּמנחה  .אזּכרה  ְְִַַָָָ

      §¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
    ̈¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

      §¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
       ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

‰˙È‰Â∑ היא מנחה  ּבכלל  ה ּתב ּואה , מן ה ּבא  ּדבר  ׁשּכל  ה ּזאת , ה ּלחם ,∑e‰ÏÎ‡Â.ה ּמנחה  על  מ ּוסב  ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶַַָ
זכר  ל ׁשֹון .ׁשה ּוא  ְֶָָ

     ©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½
      §−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤©¦§§¥¦½

 §¦−©¦§§¥¦«
˙ÈÏ‡NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑( ת"כ)? יצא מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒֵֵָָָ

א ֹומר : ּברכיה  ר ּבי יצא , מע ֹולמ ֹו א ֹומר : לוי ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָר ּבי
ה ּׁשּבת  "ּביֹום  ואמר : לגלג  יצא ; ׁשּלמעלה  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמ ּפר ׁשה 
ׁשּמא  יֹום , ּבכל  ח ּמה  ּפת  לאכל   ה ּמל  ּדר ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיערכ ּנּו",

˜„Ìד  ‡iÈˆBa ˙È cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡zÓ ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈbה  ÈNÚ ‡zz d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈb È‰z ÔÈBÒÚ ÔÈz¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו ‡„Ò ˙ÈL ÔÈ„Ò ÔÈzz ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡zÏ ‡„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡zk„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dpcÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ˙‡a dpÏÎÈÂ È‰BÏÂ Ô‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡iawÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

bי  a ‡e‰Â Ï‡NÈ ˙ ‡˙z‡ a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
a ‡˙ÈLÓa Bˆe Ï‡NÈ Èa B‚a ‰‡ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡NÈ a ‡‚Â Ï‡NÈ ˙ ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈



     
     
   

      
 

     

     
      



פח              
ּומתניתא  ּבתמיהה . ימים ? ּתׁשעה  ׁשל  צ ֹוננת  ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּפת 
ל ּטע  ּבא  מח ּיב : יצא  מ ׁשה  ׁשל  ּדינֹו מ ּבית  ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאמרה :
לכאן?  ּטיב מה  ל ֹו: אמר ּו ּדן, מחנה  ּבת ֹו ְְְְֲֳִֵַַָָָָאהל ֹו

ל ֹו: אמר ּו אני! ּדן מ ּבני להם : ב )אמר  "איׁש(במדבר : ְְֲִִִֵֶַָָָָ
לבית  נכנס  ּכתיב . אבתם " לבית  באתת  ֿ ּדגל ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֹעל 

וג ּדף  עמד  מח ּיב ; ויצא  מ ׁשה  ׁשל  LÈ‡ŒÔa.ּדינֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒ
ÈˆÓ∑ מ ׁשה ׁשהרג  ה ּמצרי Ï‡NÈ.ה ּוא  Èa CB˙a∑ ƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנת ּגּיר  Ána‰.מל ּמד  eˆpiÂ∑ ה ּמחנה עסקי .על  ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ
ÈÏ‡Ni‰ LÈ‡Â∑ מ ּטע ּבֹו ׁשּמחה  ׁשּכנג ּדֹו, זה  ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְִִֶֶֶֶַָ

.אהל ֹו ֳָ

    Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½
      ©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−

§©¥¨«
wiÂ∑,"ּופר ׁש" פז)ּכתר ּגּומ ֹו: ׁשם (סנהדרין ׁשּנקב  «ƒ…ְְֵֵֶַַָָ

מ ּסיני  ׁשּׁשמע  המפר ׁש ׁשם  וה ּוא  וג ּדף , ÌLÂ.המיחד  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ¿≈
ÈcŒ˙a ˙ÈÓÏL Bn‡∑ ׁשל ׁשּפרסמ ּהׁשבחן יׂשראל  ƒ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְִִִֵֶֶָָָ

זֹונה  היתה  לב ּדּה ׁשהיא  ל ֹומר  לזֹו, ∑ÈÓÏL˙.ה ּכת ּוב  ְְְִֶַַַָָָָָ¿…ƒ
'ׁשלם  ,' על 'ׁשלם  ,' על 'ׁשלם  ּפט ּפטה : ְְְְְֲֲֲַַָָָָָָָּדהות 
ה ּכל  ּבׁשל ֹום  ׁשֹואלת  ּבדברים , מפט ּפטת  .עליכ ֹון'! ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ÈcŒ˙a∑ לפיכ אדם , ּכל  עם  מד ּברת  היתה , ּדּברנית  «ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
ל ֹו,∑Ô„Œ‰hÓÏ.קלקלה  ּגנאי ּגֹורם  ׁשהר ׁשע  מ ּגיד  ְְִָ¿«≈»ְִֵֶַַָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא  ל ׁשבט ֹו. ּגנאי לאביו, לא)ּגנאי :(שמות ְְְְְִִֵַַַָ
ׁשבח  ל ֹו, ׁשבח  ֿ דן", למ ּטה   אחיסמ ּבן ְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אהליאב 

ל ׁשבט ֹו ׁשבח  .לאביו, ְְְִִֶַָ

      ©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«

e‰ÁÈpiÂ∑,ע ּמֹו מק ֹוׁשׁש ה ּניח ּו ולא  לב ּדֹו ««ƒÀְְְִִִֵַֹ
אחד ; ּבפרק  היּו עח)ׁשּׁשניהם  היּו(סנהדרין ויֹודעים  ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשּנאמר  ּבמיתה , לא)ׁשהמק ֹוׁשׁש מ ֹות (שמות "מח ּלליה  : ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

נאמר   לכ מיתה , ּבאיזֹו להם  ּפר ׁש לא  אבל  ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיּומת ",

לד ) טו ּבמק ּלל (במדבר אבל  ל ֹו"; ֿ ּיע ׂשה  מה  פר ׁש לא  "ּכי :ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ח ּיב  אם  יֹודעים  היּו ׁשּלא  להם ", "לפר ׁש א ֹומר : ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹה ּוא 

לאו  אם  .מיתה  ִִָָ

           

תב [מה  מאסר ל עני ה רה  ע ני  מצינ ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא 
תר  ולא  ,ינ תרר עד  רק  זה  הרי  מ מר",  ה יח ו"ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
) חסד  ל עני  ה ה רה  ע ני    י   [נ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָע

 וכיו ,' כ  יק ה ביל חסד ), רת היא  ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָה רה 
כלית   ה הליכה , ל עני להי ת יכ ל לא  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמאסר

מאסר. ל נ ע רה  נמצא  לא  לכ ,ו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
    ¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§

    ̈©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−
̈¨«¥¨«

ÌÈÚÓM‰∑ העדים את ∑ÏÎ.א ּלּו להביא  «…¿ƒִֵֵָ»ְִֶָ
ואין ∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.ה ּדּינים  ,ּברא ׁש  ּדמ' ל ֹו: א ֹומרים  ִַַָ∆¿≈∆ְְְְְִֵָֹ

!' ל ּגרמ ּת ׁשא ּתה  , ּבמיתת נענׁשים  ∑Ú‰ŒÏk„‰.אנּו ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ»»≈»
ּכמ ֹות ֹו(ת"כ ) אדם  ׁשל  ׁשּׁשל ּוח ֹו מ ּכאן העדה , ּכל  .ּבמעמד  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

      §¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
  ¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

B‡ËÁ ‡NÂ∑ התראה ּכׁשאין .ּבכרת , ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

Êb‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡NÈ ˙ ‡˙z‡ a LÙe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡ËLÏ Èc ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

ÔB‰Ïיב  Lt˙Èc „Ú ‡hÓ ˙Èa È‰Bq‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

ÓÈÓÏ:יג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeÎÓÒÈÂיד  ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ Êb‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓbÈÂ dLÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zLk Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו b b ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:dBÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ ÊbÈ«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈
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 ציא ציא ציא ציא ו ו ו ו .... .... מ מ מ מ הההה ויד ויד ויד ויד רררר וגו וגו וגו וגו '''' י י י י ־ ־ ־ ־ יק יק יק יק ל ל ל ל   אי אי אי אי  ִִִִאי אי אי איְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
 ע ע ע ע בני בני בני בני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל   אב אב אב אב אתאתאתאת  מ מ מ מרררר ו ו ו ו .... .... ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־ ־ ־ ־ המק המק המק המק ל ל ל ל  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ

וגו וגו וגו וגו '''' צצצצהההה טו ־כג )א א א א רררר (כד , ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽֽ
את  ולכ ב  לכ ל צריכה  ה רה  מה  מ ני  א ר  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוצרי
מהענ בר זאת  למדי אנ הרי  י ראל, לבני  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹה י י 
ה רה  , ק צינ  כמ , עצמ לק ל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאמר
לבני ב  פלה  ולא  , המק ל ענ את ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹתבה 

ְִֵָי ראל?
להרד "ז  מ נה '  ס' ה י מחלקת מצינ ה ה  למר,  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹוי
ס' ה לא ,  א התראה   צרי  מג  הא , " הרמ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹדעת
ואיל התראה ,  צרי אי  ג  " רמ למד  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ נה '
מ ברי הראב "ד . עת וכ התראה ,  רי למד  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהרד "ז

תנפר טו )ר"י  אי (כד  "כרת ינ מק ל, י  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
על־י  ע וה התראה .  צרי  מג   מפר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהתראה ",
 אי התראה  לא  י  מק ל,  א התראה   רי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹה ט,
מיתה  ה תב   ב יח  ואי מזיד , ה א  מ רה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָו א ת
ליא , מ א  כלי  ד ר,  למג נגע  ־אימה ־)ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

זה ). א ד ת מיחדת ה ראה  ְְְֶֶֶָָָָֻוהיתה 
היתה   ק , למג  המק י ח ק  מצינ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוה ה 
א  דעי י  הי א  (מאחר  מג ־אימה ־ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהתראה ,

ל  מיתה , ה יטת ח ב  לפי    וא ,(תלהתר יכל א  ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ד ר  המק ל את  העני זה  התראה ,  צרי  מגְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ב לכ ל צריכה  ה רה  ולכ עה , ה ראת גדר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה 
לאמר". ד ר י ראל ני  "ואל – לד רת נגע  ה י י  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאת

     §Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−
     ̈¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

ÌL ˜Â∑ ּבכ ּנּוי המק ּלל  ולא  ה ּׁשם , את  ׁשּיפר ׁש עד  ח ּיב  ּכמ ֹו∑˜Â.אינֹו קללה , ח)ל ׁשֹון כג  :(במדבר ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָ
א ּקב " ."מה  ֶָֹ

      §¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ ׁשּנאמר יב )לפי כא וקטן (שמות א ּׁשה  האיׁש, את  ׁשהרג  א ּלא  לי אין וג ֹו'", אי ׁש "מ ּכה  : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אדם " ֿ נפ ׁש "ּכל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  .מ ּנין? ְִִֶֶַַַָָָ

     ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

ÌbÓטז ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL LÙ È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡ÈvÈk ‡Bi‚k ‡zLk Ïk da ÔeÓbÈƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eLÙa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡L‡יז ‡LÙ Ïk ÏBË˜È È‡ ‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»



     
      
     
      


     

       
     

  
    

     
    

    
     

       
     

       
     
    
     
    
      
     
    
      
    
      

  
     

      
   

     

    
     

       
     

      
     

    
      

       
     
     
     
    
    

  



צ              

      §¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−
  ¥¨¬¤«

        ¤ ¤©´©¤½¤©¦©´©©½¦¥−©´©¥®
      ©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

Ba Ô˙pÈ Ôk∑ לכ ּכעבד , א ֹות ֹו ׁשמין ממ ֹון; ּתׁשל ּומי א ּלא  מ ּמׁש, מ ּום  נתינת  ׁשאינֹו ר ּבֹותינּו ּפר ׁשּו ≈ƒ»∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מ ּיד  ה ּנת ּון ּדבר  – 'נתינה ' ל ׁשֹון ּבֹו .ּכתיב  ְְְְִִִַָָָָָָ

     ©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

‰pÓlLÈ ‰Ó‰ ‰kÓe∑ּבה ֹורג ּדּבר  למעלה  «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְִֵֶַָ
ח ּבּורה  ּבּה ּבע ֹוׂשה  ּדּבר  וכאן ‡„Ì.ּבהמה , ‰kÓe ְְִֵֶֶַָָָָָ«≈»»

˙ÓeÈ∑ ׁשּלא ח ּבּורה , ּבֹו ע ׂשה  א ּלא  הרג ֹו לא  אפ ּלּו »ֲֲִֶֶַָָָָָֹֹ
ה ּכת ּוב , ּדּבר  וא ּמֹו אביו ּובמ ּכה  "נפ ׁש". ּכאן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנאמר 
מח ּיים , - ּבהמה  ּמּכה  מה  ּבהמה : למ ּכה  לה ּקיׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּובא 

אחר  למ ּכה  ּפרט  מח ּיים , - וא ּמֹו אביו מ ּכה  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף 
ח ּיב , מיתה  לאחר  ׁשהמק ּלל ֹו ׁשּמצינּו לפי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָמיתה :
ּבח ּבלה , ּבבהמה  ּומה  ׁשּפט ּור ; ּבּמּכה , ל ֹומר   ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהצר
וא ּמֹו אביו מ ּכה  אף  ּתׁשל ּומין, אין חבלה  אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשאם 
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צי

יום ראשון - י"ד אייר
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז אייר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח אייר
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז אייר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט אייר
מפרק צ 

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' אייר
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

לשבוע פרשת אמור )לכל העולם( תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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א.1. יג , חגיגה חז"ל  כדרשת
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א.1. פד , מציעא בבא
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.2   ,"דוקא "לפני ' (בסיומה) מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
ספמ "ז). כדלעיל  – ק"ש (דהיינו וביצי "מ  בקעומ "ש דמדברת שייכת, – דלאחרי ' ועוד  "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי '", מזכיר ואינו

לפני '... שתים זה: חז"ל  דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" מפרש ותיבת שלקמן ואף הך . והיינו א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו  גם יובן מהם – דבבוקר מו.3.הברכות סימן חיים אורח  יוסף", ב"בית א.4.מובא נד , א.5.ברכות קנב, 6.שבת

ט . לג , תהלים
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן  שרבנו מה על     " : שהוא א' על  כשמודיע  בכ "מ , כפי '
מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל  (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב כלומר קדוש כ "א (

מובדל  כי  יודעו שאינו קדוש – להיפך  – משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך  ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שמע.8.שהם קריאת בברכות
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן  שרבנו מה על     " : שהוא א' על  כשמודיע  בכ "מ , כפי '
מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל  (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב כלומר קדוש כ "א (

מובדל  כי  יודעו שאינו קדוש – להיפך  – משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך  ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שמע.8.שהם קריאת בברכות
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ג .9. ח , דברים



קב              

          
        
        
         

    
 

   
  
  
  
   
   

 
   
    
  
    
  
   

       
          
         

      
        

        
         

        
       

      
          

         
          

         
         

       
         

        
      

       
        

      
       

      
       
         
         

         
         
         
         
   
   
   
  
  
   
 
    

   
  

  
  
 
  
  

          
         
        
          
         

       
         

           
         
         

        
        

         
        
        
       
         

         
       

        
         
         
        
        

         
      

          

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

 
         
        
       
         
       
         
       
        
      
       
        

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ה.10. מ , ישעי '
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ה.10. מ , ישעי '
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ג

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מכ"ז ניסן, ו' אייר עם המצורפים אליהם. כן נתקבל התרשים 

בחבילה בפ"ע.

ב( תקותי שמזדרזים ככל האפשרי, בענין בניני הבי"ס למלאכה, ובפרט שכמו שכתבתי, הרי 

הד"ר שפירא מבקר עתה באה"ק ת"ו, וגם אחרים מתאוננים, שמחמיצים את שעת הכושר מה שקצבו 

בתחלת החורף סכום נכון לבית ספר זה.

ג( מה שכותבים הסיבות דהעדר הבחינות של כו"כ תלמידים הנה אלו מהם שלא נבחנו עדיין 

אין  לכאורה,  השו"ב,  מלאכת  שמתלמדים  אלו  גם  וכן  עוברת,  הסיבה  בודאי  הרי  הבריאות,  מצד 

- יש  ובודאי גם בהשאר  וידיעתם בתורת הנגלה והחסידות,  זה סיבה שאינם רוצים שידעו כשרונם 

למצוא עצה שלא יהי' בזה כל ענין של מיעוט הדמות שלהם ח"ו, כיון שאין הידיעות אלא בשבילי. וגם 

הבוחנים הרי בודאי, לא יפרסמו את התוצאות כלל וכלל, שבמילא יתן זה האפשריות להבחן גם לאלו 

שהשתמטו עצמם מזה עד עתה...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

מ. שניאורסאהן



היום יום . . . קד

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

מָאל  ַאלע  קען  מען  "פַארפַאלען",  קיין  ניטָא  איז  עס   - איז  ענינו  שני  פסח 
פַאריכטען. אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", ַאז דָאס 

איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י־ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך 
הָאב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

י.  ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק זעהסט א סך 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי 

ומזוני. און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש   – ַאּבֶעלֶער  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ׁש  ה נֹוֵסַע ַלְיִריִדים, ִנְפּגָ ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רֹונֹוָתיו ִויִדיעֹוָתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
ם[  ְתּגָ ]=ּפִ 'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם 
ֵמי  ּדְ ְוֶאת  ְלַמְעָלה.  ְמָחה  ׂשִ נֹוֶצֶרת  ְך  ִמּכָ  – ַוֲחִסידּות  ִנְגֶלה  ִלּמּוד  אֹודֹות  ּוְמעֹוְרִרים  ַיֲעֹקב",  ֵמ"ֵעין 
ְך  דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר ֲעבֹוָדה – ּכָ ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ַה"ּתִ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ַהּפַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קה היום יום . . . 

 

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט 
דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז 
הכל הי' מן העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען 
אין אידען, ווָאס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך 
וויל מאכען פון אידען, ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה 

א ארץ חפץ קען געבען.

ם  ּה, ּגַ ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ׁש אֹוְמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
נּו- ַרּבֵ ין ּדְ ְתִפּלִ ַמע ּדִ ְקִריַאת ׁשְ ֵתַבת "ֱאֶמת". ּבִ ִמים ּבְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם"[, ּוְמַסּיְ ן ּכֹוְפִלים ג' ַהּתֵ ּכֵ

א ֵאין ּכֹוְפִלים, ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת". א-ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ ּתַ

ְהיּו  ּתִ י  "ּכִ תּוב  ּכָ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ּתֹוַרת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ  – ְלֶעֶרְך   – ַנת תר"ד  ׁשְ ֹעֶמר  ּבָ ל"ג 
יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  יֹוֵתר ְלעֹוָלם לֹא ַיּשִׂ דֹוִלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאֹות". ּכְ ַאּתֶ
יג ֶאת  ְך לֹא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל־ ַהּבַ ם  ְוִסּיֵ רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ֵהם  ׁשֶ הּוִדים,  ּיְ ּבַ ים  ֲחבּוּיִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ָהאֹוָצרֹות 
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ׁשֶ ַהְיבּול  ֶאת  נּו  ִיּתְ ֵהם  ׁשֶ הּוִדים  ֵמַהּיְ ְלָהִפיק  ְרצֹוִני  ם־טֹוב:  ׁשֵ

ְיכֹוָלה ָלֵתת.

ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

ארויסגעהן  פלעגט  המצויינים. מען  מיו"ט  בעומר  לג  הי'  אדמו"ר האמצעי  אצל 
אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות 
הָאט ער עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים 

איז געווען בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יֹוְצִאים  ִנים ]=ַחּגִ ֹעֶמר ֵמיו"ט ]ּיֹום־טֹוב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות ָהָיה  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י לֹא ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אֹוֵמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה ִיֲחלּו ְוִצּפּו  ָ נֹוֵגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשׁ ה מֹוְפִתים. רֹב ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ּבְ ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רֹוִאים ָאז ַהְרּבֵ

ֹעֶמר. ְלַלג ּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . קו

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען 
ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא ָיכֹול  ה הּוא ָקָטן, ּוְלֵאיזֹו ּגַ ּמָ ְרָאה ָלָאָדם ַעד ּכַ ֲחִסידּות ִהיא ֲהָבָנה ֱאלִֹקית, ַהֲהָבָנה ַהּמַ
ְלרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו.

ה'תש"גכ אייר, לה לעומריום שלישי

חומש: בחוקותי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה כאשר . . . ־ע־ בד"ת.

ניטָא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הָארעווען, מיט סבלנות און קירוב 
הדעת קען מען, בעזה"י, אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט 

מען חלילה אלץ ָאן.

ֶעְזַרת ה'  ר, ּבְ ַעת - ֶאְפׁשָ ַסְבָלנּות ְוֵקרּוב ַהּדַ ע, ּבְ י ִמי ְלִהְתָנֵער ֵמַאֲחָריּות". ָצִריְך ְלִהְתַיּגֵ ַלּפֵ "ֵאין ּכְ
ַהת ַעְצמֹו - ַמְפִסיִדים, ָחִליָלה, ַהּכֹל. ִבּטּול ַהּזּוַלת ְוַהְגּבָ ר ַהּכֹל. ּבְ ֵרְך, ְלַסּדֵ ִיְתּבָ

יום 
שישי

שבת 
קודש

             

       
      

    
    
     

        
       

          
       

 
     


     

  
        

        

       
       

    
 
        

        
        

          
        
   

        
         

        
        

     
       

































































המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' א

            

ה'תשע"ח  אייר י"ד ראשון יום      

       
           
          

 
היינו, מאוירו, מטמא חרס  כלי  הרי  השיג: והראב "ד

בגמרא שאמרו ומה  והנדה . הזב  ידי  ממגע  נטמא  (שבת האויר 

א) טומאתפב, לענין  זה הרי  לאיברים , מטמאה  הנדה שאין

ומושב  משקל('מדרס')משכב  אם  רק  הטומאה  את  שמעבירה

אם אבל המושב , או המשכב  על  נסמך  רובו או הגוף  כל

מטמאה . אינה רגלה , או ידה  אחד, אבר רק  תשים

מבריסק  הגר"ח כאן )ומבאר  הלוי  חיים רבנו  :(חדושי 

מטמאה אינה 'נדה הגמרא דברי  משמעות  הרמב "ם, לדעת

הנדה שטומאת  היא  הטומאות(והזב)לאיברים ' משאר  שונה

רובו, או הגוף  כל ידי  על נעשית הטומאה שהעברת בכך 

הגוף  במקצת  שכשנגעה  משום  היד במגע  מטמאה  זאת  ובכל 

מאווירו  רק  טומאה  מקבל חרס  כלי  אך בכולו כנוגעת זה  הרי 

'תוך' יטמא")מדין בתוכו  אשר  רגל("כל  או יד שהכניס  הזב  ולכן ,

לאויר שנכנס  האבר רק  כי  טומאה  מעביר  אינו הכלי  לאויר 

כטומאת ואינו ממנו, שחוץ  מה ולא  'תוך' דין לו יש  הכלי 

אינו  יחיד אבר  וממילא כולו, כמגע  הגוף  מקצת שמגע  מגע 

לאיברים'. מטמאה  הנדה  'אין כי חרס  כלי  באויר מטמא 

שנטמא חרס  בכלי  האמור  'תוך' דין הראב "ד  לדעת ואילו

מחייב  זה אין אבל הטומאה , לקבלת כתנאי  רק  הוא  מאוירו

כשם אלא הכלי . בתוך  יהיו המטמא  של רובו או שכולו

אחד  אבר  נגיעת  מגע  כךשבטומאת הגוף , כל  כנגיעת היא

הגוף  כל כהימצאות  היא  הכלי  ב 'תוך ' אחד  אבר הימצאות  גם

רק  נאמר  לאיברים' מטמאה אינה  ש 'נדה  הגמרא ודין בתוכו.

או  הגוף  כל  בהישענות  רק  החלה ומושב  משכב  בטומאת

בודדים . איברים  בהישענות  ולא רובו

ה'תשע"ח  אייר ט"ו שני יום        

       
         
          

תרומה של חבית  שהביא הארץ  והבדים)עם  הגתות בשעת (לא

אבל טמאה, בחזקת היא אלא היא' 'טהורה לומר נאמן אינו

או  לנסכים  יין היינו קודש , רביעית  לתוכה שהפריש אמר אם 

הקודש  על שנאמן מתוך  – למנחה  ה"א)שמן גם(לעיל  נאמן ,

עליו  שיקריבו למזבח הוא גנאי כן, לא  אם כי  התרומה . על

טמאה  בחזקת שהיא  תרומה  עם מעורב  שהיה  ד "ה שמן (רש "י 

ב) כה, חגיגה .מיגו 

התוספות  ואם)והקשו ד "ה ב לה, תרומה(חולין  של  היין אם  :

לכהן  מותר איך  קודש , של יין רביעית עם  מעורב  שבחבית 

מסוימת יין רביעית במקדיש  מדובר  לא  ותירצו: לשתותו?

יין 'רביעית  באומר אלא  בחבית , היין בעוד 
על קודש  שם יקרא  כך  אחר וכאשר  קודש '. תהא  להפריש 

שרביעית למפרע  הדבר יתברר החבית , מן שיוציא  יין רביעית

'ברירה'. מדין וזהו קודש . היתה זו

אחרונים  ב)וכתבו  ל , ח"א אברהם דבר  א. בועז  חגיגה, ישראל  (תפארת

לשיטתו שהרי כן, לומר אין הרמב "ם פ"ז שבדברי  מעשר  (הל '

יפרישה"א) ואם  'ברירה' אומרים  אין  התורה  מן שהוא בדבר 

ולכן  למפרע . הדבר שהוברר נאמר לא לקודש  כך אחר

החבית , שבתוך  מהיין  רביעית  במקדיש  שמדובר  בהכרח

שמעורב  זו תרומה  הכהן  יאכל איך  התוספות , קושיית  וחוזרת 

קודש ? בה 

ומבארים:

בה שיש  חבית בתוך  לקודש  הופרשה  יין רביעית כאשר 

ברוב  בטלה  התורה  ומן במינו מין תערובת  זו הרי  תרומה , יין

בטלה  אינה מדרבנן ה"ד )ורק  פט"ו  אסורות מאכלות הל ' הרמב"ם .(לדעת

'ברירה ' בו יש  – מדרבנן רק  הוא לכהן האכילה  שאיסור וכיון

הכ "א) פ"א תרומה היין (הל ' כל את לשתות  הכהן רשאי  ולכן .

יתברר מסוימת  יין לרביעית  קודש  שם  כשיקרא כי  שבחבית ,

טהרת על  שנאמן ו "מתוך הופרשה  רביעית איזו למפרע 

הכל". על  נאמן - הקודש 

ה'תשע"ח  אייר ט"ז שלישי יום  ?        

       
            

       
בשחיטת - אמו במעי חי  שנמצא  חדשים שמונה  בן עובר 

באכילה  הותר ואף  העובר, נטהר פ"ה אמו אסורת מאכלות (הל '

הנולדהי "ד ) שעובר  וכיוון נשחטה  לא  שהאם  מדובר וכאן .

לו  מועילה ולא  כנבילה דינו 'נפל', הוא  חדשים  לשמונה 

שנשחטה לטריפה  דומה ואינו נבילה . מידי  לטהרו שחיטה

מטומאת לטהרה  השחיטה  מועילה באכילה  שאסורה  שאף 

מהמינים היא  הטריפה  היינו  שחיטה", במינה  "יש  כי  נבילה ,

שמונה בן עובר  כן שאין מה  שחיטה , דין בהם  שיש  הטהורים 

שחיטה דין בו נאמר לא  קיימא, בר ואינו 'נפל' שהוא  חדשים 

נבילה מידי  אותו מוציאה השחיטה  אין  ולכן כס"מ)כלל, .(ראה

בן  בה "מצא  שכתב  הרמב "ם  בלשון דייק  משנה' וה 'כסף 

חי  גםשמונה הרי  והקשה : מטהרתו" שחיטתו אין -

הוא כי  כלל, לו מועילה שחיטה  אין נטרף  לא  העובר אם 



קז             

ה'תשע"ח  אייר י"ד ראשון יום      

       
           
          

 
היינו, מאוירו, מטמא חרס  כלי  הרי  השיג: והראב "ד

בגמרא שאמרו ומה  והנדה . הזב  ידי  ממגע  נטמא  (שבת האויר 

א) טומאתפב, לענין  זה הרי  לאיברים , מטמאה  הנדה שאין

ומושב  משקל('מדרס')משכב  אם  רק  הטומאה  את  שמעבירה

אם אבל המושב , או המשכב  על  נסמך  רובו או הגוף  כל

מטמאה . אינה רגלה , או ידה  אחד, אבר רק  תשים

מבריסק  הגר"ח כאן )ומבאר  הלוי  חיים רבנו  :(חדושי 

מטמאה אינה 'נדה הגמרא דברי  משמעות  הרמב "ם, לדעת

הנדה שטומאת  היא  הטומאות(והזב)לאיברים ' משאר  שונה

רובו, או הגוף  כל ידי  על נעשית הטומאה שהעברת בכך 

הגוף  במקצת  שכשנגעה  משום  היד במגע  מטמאה  זאת  ובכל 

מאווירו  רק  טומאה  מקבל חרס  כלי  אך בכולו כנוגעת זה  הרי 

'תוך' יטמא")מדין בתוכו  אשר  רגל("כל  או יד שהכניס  הזב  ולכן ,

לאויר שנכנס  האבר רק  כי  טומאה  מעביר  אינו הכלי  לאויר 

כטומאת ואינו ממנו, שחוץ  מה ולא  'תוך' דין לו יש  הכלי 

אינו  יחיד אבר  וממילא כולו, כמגע  הגוף  מקצת שמגע  מגע 

לאיברים'. מטמאה  הנדה  'אין כי חרס  כלי  באויר מטמא 

שנטמא חרס  בכלי  האמור  'תוך' דין הראב "ד  לדעת ואילו

מחייב  זה אין אבל הטומאה , לקבלת כתנאי  רק  הוא  מאוירו

כשם אלא הכלי . בתוך  יהיו המטמא  של רובו או שכולו

אחד  אבר  נגיעת  מגע  כךשבטומאת הגוף , כל  כנגיעת היא

הגוף  כל כהימצאות  היא  הכלי  ב 'תוך ' אחד  אבר הימצאות  גם

רק  נאמר  לאיברים' מטמאה אינה  ש 'נדה  הגמרא ודין בתוכו.

או  הגוף  כל  בהישענות  רק  החלה ומושב  משכב  בטומאת

בודדים . איברים  בהישענות  ולא רובו

ה'תשע"ח  אייר ט"ו שני יום        

       
         
          

תרומה של חבית  שהביא הארץ  והבדים)עם  הגתות בשעת (לא

אבל טמאה, בחזקת היא אלא היא' 'טהורה לומר נאמן אינו

או  לנסכים  יין היינו קודש , רביעית  לתוכה שהפריש אמר אם 

הקודש  על שנאמן מתוך  – למנחה  ה"א)שמן גם(לעיל  נאמן ,

עליו  שיקריבו למזבח הוא גנאי כן, לא  אם כי  התרומה . על

טמאה  בחזקת שהיא  תרומה  עם מעורב  שהיה  ד "ה שמן (רש "י 

ב) כה, חגיגה .מיגו 

התוספות  ואם)והקשו ד "ה ב לה, תרומה(חולין  של  היין אם  :

לכהן  מותר איך  קודש , של יין רביעית עם  מעורב  שבחבית 

מסוימת יין רביעית במקדיש  מדובר  לא  ותירצו: לשתותו?

יין 'רביעית  באומר אלא  בחבית , היין בעוד 
על קודש  שם יקרא  כך  אחר וכאשר  קודש '. תהא  להפריש 

שרביעית למפרע  הדבר יתברר החבית , מן שיוציא  יין רביעית

'ברירה'. מדין וזהו קודש . היתה זו

אחרונים  ב)וכתבו  ל , ח"א אברהם דבר  א. בועז  חגיגה, ישראל  (תפארת

לשיטתו שהרי כן, לומר אין הרמב "ם פ"ז שבדברי  מעשר  (הל '

יפרישה"א) ואם  'ברירה' אומרים  אין  התורה  מן שהוא בדבר 

ולכן  למפרע . הדבר שהוברר נאמר לא לקודש  כך אחר

החבית , שבתוך  מהיין  רביעית  במקדיש  שמדובר  בהכרח

שמעורב  זו תרומה  הכהן  יאכל איך  התוספות , קושיית  וחוזרת 

קודש ? בה 

ומבארים:

בה שיש  חבית בתוך  לקודש  הופרשה  יין רביעית כאשר 

ברוב  בטלה  התורה  ומן במינו מין תערובת  זו הרי  תרומה , יין

בטלה  אינה מדרבנן ה"ד )ורק  פט"ו  אסורות מאכלות הל ' הרמב"ם .(לדעת

'ברירה ' בו יש  – מדרבנן רק  הוא לכהן האכילה  שאיסור וכיון

הכ "א) פ"א תרומה היין (הל ' כל את לשתות  הכהן רשאי  ולכן .

יתברר מסוימת  יין לרביעית  קודש  שם  כשיקרא כי  שבחבית ,

טהרת על  שנאמן ו "מתוך הופרשה  רביעית איזו למפרע 

הכל". על  נאמן - הקודש 

ה'תשע"ח  אייר ט"ז שלישי יום  ?        

       
            

       
בשחיטת - אמו במעי חי  שנמצא  חדשים שמונה  בן עובר 

באכילה  הותר ואף  העובר, נטהר פ"ה אמו אסורת מאכלות (הל '

הנולדהי "ד ) שעובר  וכיוון נשחטה  לא  שהאם  מדובר וכאן .

לו  מועילה ולא  כנבילה דינו 'נפל', הוא  חדשים  לשמונה 

שנשחטה לטריפה  דומה ואינו נבילה . מידי  לטהרו שחיטה

מטומאת לטהרה  השחיטה  מועילה באכילה  שאסורה  שאף 

מהמינים היא  הטריפה  היינו  שחיטה", במינה  "יש  כי  נבילה ,

שמונה בן עובר  כן שאין מה  שחיטה , דין בהם  שיש  הטהורים 

שחיטה דין בו נאמר לא  קיימא, בר ואינו 'נפל' שהוא  חדשים 

נבילה מידי  אותו מוציאה השחיטה  אין  ולכן כס"מ)כלל, .(ראה

בן  בה "מצא  שכתב  הרמב "ם  בלשון דייק  משנה' וה 'כסף 

חי  גםשמונה הרי  והקשה : מטהרתו" שחיטתו אין -

הוא כי  כלל, לו מועילה שחיטה  אין נטרף  לא  העובר אם 



קח            

השחיטה שאין טמאה  בהמה  כמו שחיטה , במינו ואין 'נפל'

שחיטה ? מדין מופקעת  שהיא  כיון נבילה  מטומאת מטהרתה 

ותירץ :

נטרף  לא  אם אף  שחיטה  תועיל  לא  אכן חי  שמונה  לבן

חי שמונה  שבן משמיענו הרמב "ם  אך שחיטה', למינו 'אין כי 

היינו 'נטרף ', אמו במעי זמן שנמצא כל ולכן כטריפה,

באכילה  שאסור אף  חי , טריפה)שהוא  הוא כי(שהרי  מטמא  אינו

למינו  'שאין כיוון הוולד, יישחט אם  אבל  נבילה, אינו

נבילה . מטומאת מטהרת  ואינה שחיטה  זו אין שחיטה '

שור' ב)וה 'בכור עב, אחר:(חולין  באופן תירץ 

היא נטרף ' חי  שמונה  בן בה ב 'מצא הרמב "ם  כוונת

ואף  טריפה , היתה  שאמו כלומר אמו, ידי  על שנטרף 

בן  וולדה את  - נבילה  מידי עצמה  את  מטהרת ששחיטתה 

שמונה בן חי  בוולד רק  הוא  זה ודין מטהרת . אינה  השמונה

בן ('נפל ') אבל עצמו, בשחיטת  תקנה  לו יש  תשעה בן כי  ,

תקנה . לו אין - שחיטה' למינו 'שאין שמונה 

ה'תשע"ח  אייר י"ז רביעי יום  ?' '     

       
         

  
בגמרא  נלמד זה  א)דין קכ , "וכל(חולין  אשרמהפסוק 

מבטאת 'נפש' המילה  הערב ". עד וטמא  וטרפה ... נבלה תאכל

אדם  של נפשו המיישב  דבר ממנו )כל נהנה כאשר(שאדם לרבות  ,

משקה . בצורת  והוא נמחה  המאכל

הגמרא לכך, א)בנוסף  כג, שנאמר(שבועות מהפסוק  לומדת

תירושך דגנך  מעשר אלוקיך  ה' לפני  "ואכלת שני  במעשר

גם כולל התורה  דיני  כל  לגבי  'אכילה ' שהמושג ויצהרך"

'ואכלת')שתייה  נאמר  עליו  וגם יין , הוא 'תירוש ' .(שהרי 

מעשר 'ואכלת... מהפסוק  כי  לימודים? שני  צריכים  ומדוע 

דרכו  שעיקר לדבר רק  ללמוד  אפשר ויצהרך' תירושך דגנך

מיועד שבעיקרו דבר שגם  ראייה  אין אך יין, כגון בשתייה ,

זאת ואת  אכילה. בכלל  זה גם  אותו, ושתה ונמס  לאכילה 

'נפש ' מהמילה  שם)למדים חולין  .(תוספות

וגמעו  החלב  את המחה שאם  הרמב "ם  שכתב  מה  זה , ולפי 

הכללי לדין כוונתו אין אוכל ', בכלל 'שהשותה משום  חייב 

תירושך', 'ואכלת... מהפסוק  הנלמד אכילה  בכלל שתייה  של

שגם למדנו נבלה  טומאת לגבי  האמור 'נפש ' שמהפסוק  אלא

'אכילה ' בכלל היא גם  בכך, הדרך שאין זו כגון (לחם שתייה

א) א, ומצה חמץ הלכות .משנה

'שתייה דין כך: הלימודים  בשני  הצורך את  המבארים  ויש 

ויצהרך ' תירושך 'ואכלת... מהכתוב  הנלמד אכילה' בכלל

מתייחס  , האכילה כדין השתייה  שדין היינו ,

לגבי  היא השאלה שהתיכו, חלב  לגבי  אך האם

אוכל , שם  ממנו  פקע  אם כי לא , או עליו אוכל שם עדיין

'נפש ' מהמילה  למדים  זאת  ואת  מטמא . אינו כבר ממילא 

ההתכה  לאחר  גם עליו חלב  שם  א)שעדיין לב, נדה .(תוספות

ה'תשע"ח  אייר י"ח חמישי יום  ?         

       
        
        

להלן כתב  ה"י )וכן הידיים ,(פ"ח מחמת  שנטמאו שמשקין 

מדבריהם" הידיים  טומאת "עיקר כי  כלים מטמאים (ולא אינם 

הטומאה) מאב כתב נטמאו  לטהרות  המשנה  פירוש  ובהקדמת  (וכן .

כאן ) משנה' ה 'כסף בגמרא הביא הנאמר  ב)שזהו יד , שגזירת(שבת

הבאים ב "משקין היא כלים יטמאו טמאים שמשקין חכמים 

הטומאה . אב  שהוא  שרץ " מחמת 

מחמת הבאין במשקין "אפילו וכתב , חולק  והראב "ד

בגמרא מהאמור ראיה  והביא הכלים". את שיטמאו גזרו ידיים 

א) נב, קודם(ברכות לסעודה ידיים  נוטלים שמאי  בית  שלדעת

יש ידיהם, שיטלו לפני  ימזגו אם  כי  לשתיה , הכוס  מזיגת 

הידים  שמא  טומאה)לחשוש  עליהם גזרו  את(שחכמים יטמאו

את ויטמאו המשקין ויחזרו הכוס  אחורי  הנמצאים  המשקין

עושה 'שני ' ואין לטומאה ' 'שניות שהידיים ואף  הכוס .

'ראשונים שנעשים וגזרו חכמים  החמירו  בחולין , 'שלישי '

מטמאים הידיים מחמת  שנטמאו משקין גם כן ואם לטומאה'.

הכלים ! את 

קורקוס  מהר "י  משנה)ומיישב  בכסף :(הובא

הגמרא  שם)דברי  ידיים(ברכות מחמת הבאים שמשקין

הלל בית  אבל  שמאי , בית  לשיטת  הם  הכוס  את  מטמאים

בשבת  הגמרא  כמשמעות מחמת(שם)יסברו הבאים שמשקין

כלים . מטמאים אינם  - מדרבנן  וטומאתם ידיים 

ויחזרו )והצל"ח ד "ה שם מבאר:(ברכות

הם אם  רק  הכלי  את  מטמאים שמשקין הרמב "ם  דברי 

במשקין  גם  אמורים הטומאות " מאבות  אב  מחמת "טמאין 

תולדה  שהם בתנאי  מ 'שני ', או מ'ראשון' ('מחמת')שנטמאו

ידיים ' מ'סתם  שנטמאו משקין רק  למעט  ובא  הטומאה . מאב 

הטומאה . מאב  תולדה ואינה  טומאה עליהם  גזרו שחכמים

הגמרא ביאור זה שם)ולפי  יטמאו (ברכות שמא  החשש  הוא :

בטומאת נאמר לא  הכוס  אחורי הנמצאים  המשקין את ידיו

לטומאה ' 'שני  שתהיינה  גזרו שחכמים  ידיים' לא 'סתם אם (אף

בטומאה) אינן נגעו  אלו ידיים  מחמת שנטמאו משקין ואכן ,

הכוס  את ה"י )מטמאים  פ"ח להלן  הרמב"ם שכתב החשש(כמו  אלא 

ב 'ראשון' שנגעו מידיים הבאה משקין מטומאת  ב'אב')הוא  (או 

מחמת "טמאין שהם  אלו  ומשקין הטומאה מאב  תולדה שהיא

הכוס  את  יטמאו הטומאות " מאבות  הרמב"ם)אב  לדעת .(אף
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המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב

            

ה'תשע"ח  אייר י"ט שישי יום       

       
          

       
אמוראים א)נחלקו ז , אסתר(מגילה מגילת  של דינה  האם 

וכתב  לא. או הידיים את שמטמאים  הקודש  כתבי  כשאר

אברהם ' א)ה'מגן קמז , סי ' את(או "ח שכלל הרמב "ם  מדברי  כי

זה ולפי  בכלל . אסתר מגילת  שאף  משמע  הקודש ' כתבי 'כל

כך הספרֿתורה , בקלף  בידיו לאחוז שאסור כשם  כי  פסק 

במגילה . לאחוז אסור

ובשעת בכך  להיזהר  נהוג אין כי  העירו הפוסקים אך 

בידיים במגילה אוחזים  א,הקריאה מאירות פנים שם, ישע בגדי  (ראה

.עו )

הרמב "ם בדעת אברהם' ה'מגן  של פירושו עיקר  ואמנם

הקודש כתבי  'כל כותב  שהרמב "ם אף  כי  מוסכם, אינו

'אפילו  ומפרט: בכך מסתפק  אינו הרי  הידיים ', את מטמאים

אסתר , מגילת את  גם פירט שלא  ומכך וקהלת '. השירים שיר 

בכלל שאינה  שסובר עח)משמע  או "ח, יעבץ .(משנת

תורה  ספר שבהלכות  טו )ואף  "וסדר(ז , הרמב "ם : כתב 

ותהלים ... רות  היאהכתובים , המגילה שגם  הרי  ,"

ה'כתובים ' בכלל שנחשבת אף  כי  לומר , יש  הכתובים , בכלל

בה לקרוא  מצוותה  עיקר כי שבכתב ', כ 'תורה  הגדרתה  לעניין

בה  אין מקום מכל הכתב , הכתוביםמתוך  כשאר 

'כתבי בכלל בין ואינה  הרמב "ם כללה לא ולכן .'

קדושת על  רק  שחל דין - הידיים  את  שמטמאים  הכתובים 

הקודש . כתבי 

מגילה בהלכות הרמב "ם  שכתב  מה גם  לבאר יש  ובכך 

ה"ט) כפי(פ"ב, 'לשמה ' המגילה  עור  את  לעבד  צריך שאין

דיני שווים  הכתיבה  דיני שבשאר אע "פ  תורה , בספר  שנדרש 

הוא לשמה  העור עיבוד דין  כי  תורה, ספר לדיני  המגילה 

מחמת  את מטמא  הוא ולכן תורה, הספר של

אין  אסתר במגילת  אך הכתב , במקום  שלא אפילו הידיים 

לשמה  לעבדו צריך  ואין הקלף  על  שם)קדושה יעבץ .(משנת

ה'תשע"ח  אייר כ' קודש  שבת      

       
         
         

       
יוחנן כרבי  פוסק  א)הרמב "ם  כב, מה(חגיגה מצרף  שהכלי

טומאה  לענין לקודש  .שבתוכו

המלך' ב 'כתר  :(כאן )והקשה 

א)הגמרא  כד , מנחה(מנחות של סולת  בעשרון  מסתפקת 

זה נוגעים  ואינם בכלי  מונחים  והם  חלקים לשני  שחלקוהו 

ונחשבים מדאורייתא  מועיל  הכלי  ידי  על צירופם  האם  - בזה 

הוא שהצירוף  או זה , על  מזה  לקמוץ  וניתן אחד כעשרון

נפסל אחד בחלק  הטמא נגע  שאם  לטומאה  ולחומרא מדרבנן

השני . על  מאחד לקמוץ  ואין לקולא , לא  אבל השני , החלק  גם

המוקדשין  פסולי  בהלכות  זו הלכה הביא  הרמב "ם  והנה ,

הכ "ג) נוגעין (פי "א חלקיו ואין אחד בכלי  העשרון "חלק  וכתב :

הכלי מצרף  אם ספק  זה  הרי  מחיצה , ביניהם  ואין בזה זה

לתמוה: ויש  הורצה). - והקטיר קמץ  אם  (ובדיעבד  לקמיצה "

כן  ואם מדרבנן , הוא  כלי  שצירוף  בפשיטות כתב  כאן הרי 

אם "ספק  כתב  ומדוע  קמיצה  לענין מועיל  הצירוף  שאין ברור 

בדיעבד)? (ויועיל  לקמיצה" הכלי  מצרף 

אברמסקי  הגר"י  א)ומבאר יט, פסחים יחזקאל  :(חזון 

ולעשותם  החלקים את לחבר  צריך הצירוף  לטומאה
חיבור אינה  - פירות במי  שלשה  "עיסה  מההלכה: לכך  (ראיה 

בלבד" משקין  שבעה  אלא האוכלין את שמחבר דבר לך  שאין

הי "ג) פ"ו  אוכלין  טומאת כגוש(הל ' אינם יחד, שמכונסים  אף  כי  ;

שבכלי שהסולת  צורך אין  מנחה לענין כן שאין מה  אחד).

יהיה  קומץ  הוא  ממנו מכונסים שהם  די  אלא ,

אחד . במקום 

טומאה יקבל שבכלי  שהאוכל  שכדי טומאה לענין ולכן,

האוכל צריך המאכל, במקצת  היתה  הטומאה  נגיעת כאשר

כ להיות   אין כי  התורה, מן מועיל הכלי  צירוף  אין ,

(אלא אחד  לגוף  המפוזרים  החלקים את  לעשות בכוחו

עשו ה"א)לקודש שמעלה מה(לעיל  כל זו מעלה ומצד

צורך אין המנחה  לקמיצת אבל  אחד"), "כגוף  הוא  שבכלי 

יהיה  שהעשרון  שאף לומר מקום  ויש  ,
מכולו. קמץ  כאילו ממקצתו וקמץ  החלקים, את מצרף  הכלי 



קי                
         

     

ה'תשע"ח  אייר י"ד א' יום 


   

   1 
ומושב ,1) משכב  מרכב  מטמא הזב  דברים שבחמישה יבאר

דברים, בשבעה האדם את מטמאים ומושב  שמרכב  וכיצד.
ומושב . משכב  למרכב  נעשה שלא כלי  על שדרס  זב  וכיצד.

.‡f‰2kn‰Â LBn‰Â kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ «»¿«≈∆«ƒ¿»¿«»¿«∆¿»
ÔÚLÂ ‰Ï˙ ,ÎBL ,LBÈ ,„ÓBÚ :ÌÈÎc LÓÁa3. ¿»≈¿»ƒ≈≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»

,kÓÏ B‡ LBÓÏ B‡ kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»
È‡nËnÓ „Á‡ „ÓÚ Ì‡ ,Ô‡‰ ˙Áz ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»««»∆∆ƒ»«∆»ƒ¿«¿≈
ÔÚL B‡ ÎL B‡ ‰ÈÏÚ LÈ B‡ Ô‡‰ ÏÚ kLÓƒ¿»«»∆∆»«»∆»»«ƒ¿«
‰f‰ ÈÏk‰ ÏÚ ‡O˙Â ÏÈ‡B‰ ,da ‰Ï˙ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«≈««¿ƒ«∆
„Á‡ ÏÎÂ .‰‡ÓË ‡ ‰OÚÂ ‡ÓË  ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿»¿«¬»«À¿»¿»∆»

Ò„Ó ‡˜p‰ ‡e‰ el‡ ÌÈÎ„ ‰MÓÁÓ4.ÌB˜Ó ÏÎa ≈¬ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»»

ורבינו 2) בלבד, משכב  שנינו ושם ד. ב  פרק  זבים משנה
בפרק  למעלה השמיענו למושב  בנוגע  ומרכב . מושב  הוסיף 
מרכב  שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב . שדינו א, הלכה ו
"יטמא" כתוב  במרכב  שגם מפני  אלו, דרכים בחמש מטמא
השמיטה  ולמה "יטמא". כך אחר שם כתוב  שהרי  מיותר,
אדם  "לטמא המדובר שבה מפני  המרכב ? את המשנה
רבינו  אבל בו. הנוגע  בגדי  מטמא אינו ומרכב  בגדים" לטמא
מרכב . גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט 

לי3) אין שנינו: ז הלכה ב  פרק  זבים פרשת כהנים בתורת
על  שכב  המושב , על וישב  המשכב  על ששכב  בזמן אלא
תלמוד  מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב , על וישב  המושב 

ריבה. - יטמא" "יטמא על 4)לומר בפירושו רבינו
הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם אומר: המשנה

מדרס .

.kn‰Â kLn‰ ÔÎÂ5Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¿≈«ƒ¿»¿«∆¿»¿«¿ƒ∆»»»
ÓÁa :ÌÈÎ„ ‰ÚLaÚbÓe ,eÈnL el‡ ÌÈÎ„ ‰M ¿ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒ»¿»ƒ≈∆»ƒ¿«»

ÒcL kÓ B‡ kLÓ ?„ˆÈk .‡OÓe6f‰ ÂÈÏÚ ¿«»≈«ƒ¿»∆¿»∆»«»»«»
ÔÎÂ .‡ÓË B‡OBp‰ B‡ Ba Ú‚Bp‰  BÒ„Óa ‡ÓËÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«≈««¿»≈¿≈
B‡ ‰Ï˙p‰ B‡ ÎBM‰ B‡ „ÓBÚ‰ B‡ ÂÈÏÚ LBi‰«≈»»»≈«≈«ƒ¿∆
B‰h‰ ÔÈa ˙ÏcÓ Ô‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚLp‰«ƒ¿»««ƒ∆»¿»∆∆«¿∆∆≈«»
ÏÚ Li‰Â :Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È‰  Ò„n‰ ÔÈe≈«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»∆∆¡«¿«≈«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .f‰ ÂÈÏÚ LÈ L‡ ÈÏk‰«¿ƒ¬∆≈≈»»«»ƒƒ«¿»»¿

‡nËÓe LBÈ f‰L ÌB˜nL7B‰h‰ ÌL LÈ Ì‡ , ∆»∆«»≈¿«≈ƒ»«»«»
‡ÓË 8˙ÁzL LBÓe kÓ ‡nËÓ f‰ ‰Ó . ƒ¿»»«»¿«≈∆¿»»∆««

kn‰ B‡ kLn‰ ÔÓ ‡nË˙Ó B‰h‰ Û‡ ,Ô‡‰»∆∆««»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»«∆¿»
ÌL f‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡‰ ˙ÁzÓ ‡e‰L9ÏÚ ∆ƒ««»∆∆««ƒ∆≈«»»«

‡nËÓ Ò„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ê Ì„‡Â .kLn‰«ƒ¿»¿»»∆∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¿«≈
.e‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ Lt ‡lL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«∆…≈≈ƒ¿«¿»¿∆≈«¿

במשנה.5) שאינו מרכב , רבינו הוסיף  כאן "דרס "6)גם
א. בהלכה שנמנו הדרכים לחמש כולל שם את 7)הוא

עליו. שרכב  או ששכב  שישב , שם 8)הכלי  כהנים תורת
לדונה  גמורה דרשה אינה שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג פרק 
ולפיכך  היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב  כאילו

השמועה". "מפי  שאינו 9)מגדירה לומר, תטעה שלא
שם). כהנים (תורת עליו דורס  שהזב  זמן כל אלא מטמא

.‚Ba ‡OpiL „Ú kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ f‰ ÔÈ‡10ÏÚ ≈«»¿«≈∆«ƒ¿»«∆ƒ»≈À«
B‰h‰ ÔÎÂ .kn‰ ÏÚ B‡ LBn‰ ÏÚ B‡ kLn‰«ƒ¿»««»««∆¿»¿≈«»
Ò„n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ f‰ Ò„Ó ÏÚ ÒcL∆»««ƒ¿««»≈ƒ¿«≈≈¬««ƒ¿»

BËeÚÓ ‡O Ì‡ Ï‡ .ÂÈÏÚ Ba ‡OpiL „Ú11ÏÈ‡B‰ , «∆ƒ»≈À»»¬»ƒƒ»ƒƒ
Ú‚ ‡ÏÂ12ÏÚ ‡ÓË ˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .B‰Ë ‰Ê È‰  ¿…»«¬≈∆»≈«ƒ¿»»≈«
kLn‰13kLÓ B˙B‡ ÏÚ B‰h‰ ˙ˆ˜Óe14 «ƒ¿»ƒ¿»«»«ƒ¿»

.ÔÈB‰Ë ÂÈÏÚ B˙ˆ˜Ó ‡OpL B‰h‰Â ,B‰Ë kLn‰«ƒ¿»»¿«»∆ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ
kLn‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba ‡OpL ‡Óh‰15kn‰ B‡ «»≈∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»

B‰h‰ ÔÎÂ .Blk kn‰ B‡ Blk kLn‰ ‡ÓË ƒ¿»«ƒ¿»À«∆¿»À¿≈«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË  Ò„n‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba ‡OpL∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ

LBn‰ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‡O ‡lL16. ∆…ƒ»∆»ƒ¿»«»

גופו.10) הטהור.11)רוב  של או הטמא של הגוף  מיעוט 
בין 12) הזב  בין מפסיקה שאבן כגון נגע  לא אם כלומר,

המשכב . ובין הטהור בין או מפסיקה 13)המשכב  שאבן
הזב . לבין הזב .14)בינו בו נגע  שלא שכזה משכב  על

נישא  הזב  שמיעוט  עצמו משכב  אותו על לומר התכוון ולא
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי  עליו,

ויוצאת 15) לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
במיעוטו. אחרים) (לטמא על.16)ממנו חסר:

.„ÔÈÁpÓ Ô‰L ÔÈÏÒÙÒ ‰MÓÁ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L Ê»∆»»À»«¬ƒ»«¿»ƒ∆≈À»ƒ
Ôk‡Ï17Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ Ba ‡O È‰L ,ÌÈ‡ÓË 18. ¿»¿»¿≈ƒ∆¬≈ƒ»À«»∆»≈∆

ÔaÁÏ ÔÈÁpÓ eÈ‰19ÏÚ Ba ‡O ‡Ï È‰L ,ÔÈB‰Ë  »À»ƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈…ƒ»À«
Ô‰Ó „Á‡ Ïk20Ck ÔÈe Ck ÔÈa  Ì‰ÈÏÚ ÔLÈ Ì‡Â . »∆»≈∆¿ƒ»≈¬≈∆≈»≈»

Ct‰˙ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË21Ïk ÏÚ Ba ‡ˆÓÂ Ì‰ÈÏÚ ¿≈ƒ∆»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿»À«»
,kLÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ‰ML ÏÚ ÏhÓ ‰È‰ .„Á‡∆»»»À»«ƒ»≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ BL‡Â ,ÌÈL ÏÚ ÂÈÏ‚ ÈzLe ,ÌÈL ÏÚ ÂÈ„È ÈzL¿≈»»«¿«ƒ¿≈«¿»«¿«ƒ¿…«

kLÓ ÌeMÓ ‡ÓË ÔÈ‡  „Á‡ ÏÚ BÙe‚Â ,„Á‡22‡l‡ ∆»¿«∆»≈»≈ƒƒ¿»∆»
ÈL ÏÚ „ÓÚ .ÂÈÏÚ Ba ‡O È‰L ,BÙeb ˙ÁzL ‰Ê∆∆««∆¬≈ƒ»À»»»««¿≈
 ÈM‰ ÏÚ ‰iL BÏ‚Â „Á‡ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚ ,˙BkLÓƒ¿»«¿«««∆»¿«¿¿ƒ»««≈ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL23. ¿≈∆¿≈ƒ

לרוחבן.17) שוכב  כל 18)והוא  תומך ספסל כל שהרי 
גופו. לאורכן.19)רוחב  שוכב  גופו 20)והוא רוחב  אם

החמישי חלק  רק  הרי  הספסלים, כל של רוחבם את תופס 
ספסל. כל על מונח  בפרק 21)מגופו שפסק  פי  על ואף 

כשעת  הטומאות שכל י "ד, הלכה הטומאות מאבות י "ח 
להתהפך  ישן של שדרכו מפני  כן, אומרים אין כאן מציאתן,
רובו  "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה
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ה'תשע"ח  אייר י"ד א' יום 


   

   1 
ומושב ,1) משכב  מרכב  מטמא הזב  דברים שבחמישה יבאר

דברים, בשבעה האדם את מטמאים ומושב  שמרכב  וכיצד.
ומושב . משכב  למרכב  נעשה שלא כלי  על שדרס  זב  וכיצד.

.‡f‰2kn‰Â LBn‰Â kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ «»¿«≈∆«ƒ¿»¿«»¿«∆¿»
ÔÚLÂ ‰Ï˙ ,ÎBL ,LBÈ ,„ÓBÚ :ÌÈÎc LÓÁa3. ¿»≈¿»ƒ≈≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»

,kÓÏ B‡ LBÓÏ B‡ kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»
È‡nËnÓ „Á‡ „ÓÚ Ì‡ ,Ô‡‰ ˙Áz ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»««»∆∆ƒ»«∆»ƒ¿«¿≈
ÔÚL B‡ ÎL B‡ ‰ÈÏÚ LÈ B‡ Ô‡‰ ÏÚ kLÓƒ¿»«»∆∆»«»∆»»«ƒ¿«
‰f‰ ÈÏk‰ ÏÚ ‡O˙Â ÏÈ‡B‰ ,da ‰Ï˙ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«≈««¿ƒ«∆
„Á‡ ÏÎÂ .‰‡ÓË ‡ ‰OÚÂ ‡ÓË  ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿»¿«¬»«À¿»¿»∆»

Ò„Ó ‡˜p‰ ‡e‰ el‡ ÌÈÎ„ ‰MÓÁÓ4.ÌB˜Ó ÏÎa ≈¬ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»»

ורבינו 2) בלבד, משכב  שנינו ושם ד. ב  פרק  זבים משנה
בפרק  למעלה השמיענו למושב  בנוגע  ומרכב . מושב  הוסיף 
מרכב  שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב . שדינו א, הלכה ו
"יטמא" כתוב  במרכב  שגם מפני  אלו, דרכים בחמש מטמא
השמיטה  ולמה "יטמא". כך אחר שם כתוב  שהרי  מיותר,
אדם  "לטמא המדובר שבה מפני  המרכב ? את המשנה
רבינו  אבל בו. הנוגע  בגדי  מטמא אינו ומרכב  בגדים" לטמא
מרכב . גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט 

לי3) אין שנינו: ז הלכה ב  פרק  זבים פרשת כהנים בתורת
על  שכב  המושב , על וישב  המשכב  על ששכב  בזמן אלא
תלמוד  מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב , על וישב  המושב 

ריבה. - יטמא" "יטמא על 4)לומר בפירושו רבינו
הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם אומר: המשנה

מדרס .

.kn‰Â kLn‰ ÔÎÂ5Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¿≈«ƒ¿»¿«∆¿»¿«¿ƒ∆»»»
ÓÁa :ÌÈÎ„ ‰ÚLaÚbÓe ,eÈnL el‡ ÌÈÎ„ ‰M ¿ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒ»¿»ƒ≈∆»ƒ¿«»

ÒcL kÓ B‡ kLÓ ?„ˆÈk .‡OÓe6f‰ ÂÈÏÚ ¿«»≈«ƒ¿»∆¿»∆»«»»«»
ÔÎÂ .‡ÓË B‡OBp‰ B‡ Ba Ú‚Bp‰  BÒ„Óa ‡ÓËÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«≈««¿»≈¿≈
B‡ ‰Ï˙p‰ B‡ ÎBM‰ B‡ „ÓBÚ‰ B‡ ÂÈÏÚ LBi‰«≈»»»≈«≈«ƒ¿∆
B‰h‰ ÔÈa ˙ÏcÓ Ô‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚLp‰«ƒ¿»««ƒ∆»¿»∆∆«¿∆∆≈«»
ÏÚ Li‰Â :Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È‰  Ò„n‰ ÔÈe≈«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»∆∆¡«¿«≈«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .f‰ ÂÈÏÚ LÈ L‡ ÈÏk‰«¿ƒ¬∆≈≈»»«»ƒƒ«¿»»¿

‡nËÓe LBÈ f‰L ÌB˜nL7B‰h‰ ÌL LÈ Ì‡ , ∆»∆«»≈¿«≈ƒ»«»«»
‡ÓË 8˙ÁzL LBÓe kÓ ‡nËÓ f‰ ‰Ó . ƒ¿»»«»¿«≈∆¿»»∆««

kn‰ B‡ kLn‰ ÔÓ ‡nË˙Ó B‰h‰ Û‡ ,Ô‡‰»∆∆««»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»«∆¿»
ÌL f‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡‰ ˙ÁzÓ ‡e‰L9ÏÚ ∆ƒ««»∆∆««ƒ∆≈«»»«

‡nËÓ Ò„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ê Ì„‡Â .kLn‰«ƒ¿»¿»»∆∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¿«≈
.e‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ Lt ‡lL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«∆…≈≈ƒ¿«¿»¿∆≈«¿

במשנה.5) שאינו מרכב , רבינו הוסיף  כאן "דרס "6)גם
א. בהלכה שנמנו הדרכים לחמש כולל שם את 7)הוא

עליו. שרכב  או ששכב  שישב , שם 8)הכלי  כהנים תורת
לדונה  גמורה דרשה אינה שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג פרק 
ולפיכך  היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב  כאילו

השמועה". "מפי  שאינו 9)מגדירה לומר, תטעה שלא
שם). כהנים (תורת עליו דורס  שהזב  זמן כל אלא מטמא

.‚Ba ‡OpiL „Ú kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ f‰ ÔÈ‡10ÏÚ ≈«»¿«≈∆«ƒ¿»«∆ƒ»≈À«
B‰h‰ ÔÎÂ .kn‰ ÏÚ B‡ LBn‰ ÏÚ B‡ kLn‰«ƒ¿»««»««∆¿»¿≈«»
Ò„n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ f‰ Ò„Ó ÏÚ ÒcL∆»««ƒ¿««»≈ƒ¿«≈≈¬««ƒ¿»

BËeÚÓ ‡O Ì‡ Ï‡ .ÂÈÏÚ Ba ‡OpiL „Ú11ÏÈ‡B‰ , «∆ƒ»≈À»»¬»ƒƒ»ƒƒ
Ú‚ ‡ÏÂ12ÏÚ ‡ÓË ˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .B‰Ë ‰Ê È‰  ¿…»«¬≈∆»≈«ƒ¿»»≈«
kLn‰13kLÓ B˙B‡ ÏÚ B‰h‰ ˙ˆ˜Óe14 «ƒ¿»ƒ¿»«»«ƒ¿»

.ÔÈB‰Ë ÂÈÏÚ B˙ˆ˜Ó ‡OpL B‰h‰Â ,B‰Ë kLn‰«ƒ¿»»¿«»∆ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ
kLn‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba ‡OpL ‡Óh‰15kn‰ B‡ «»≈∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»

B‰h‰ ÔÎÂ .Blk kn‰ B‡ Blk kLn‰ ‡ÓË ƒ¿»«ƒ¿»À«∆¿»À¿≈«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË  Ò„n‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba ‡OpL∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ

LBn‰ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‡O ‡lL16. ∆…ƒ»∆»ƒ¿»«»

גופו.10) הטהור.11)רוב  של או הטמא של הגוף  מיעוט 
בין 12) הזב  בין מפסיקה שאבן כגון נגע  לא אם כלומר,

המשכב . ובין הטהור בין או מפסיקה 13)המשכב  שאבן
הזב . לבין הזב .14)בינו בו נגע  שלא שכזה משכב  על

נישא  הזב  שמיעוט  עצמו משכב  אותו על לומר התכוון ולא
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי  עליו,

ויוצאת 15) לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
במיעוטו. אחרים) (לטמא על.16)ממנו חסר:

.„ÔÈÁpÓ Ô‰L ÔÈÏÒÙÒ ‰MÓÁ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L Ê»∆»»À»«¬ƒ»«¿»ƒ∆≈À»ƒ
Ôk‡Ï17Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ Ba ‡O È‰L ,ÌÈ‡ÓË 18. ¿»¿»¿≈ƒ∆¬≈ƒ»À«»∆»≈∆

ÔaÁÏ ÔÈÁpÓ eÈ‰19ÏÚ Ba ‡O ‡Ï È‰L ,ÔÈB‰Ë  »À»ƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈…ƒ»À«
Ô‰Ó „Á‡ Ïk20Ck ÔÈe Ck ÔÈa  Ì‰ÈÏÚ ÔLÈ Ì‡Â . »∆»≈∆¿ƒ»≈¬≈∆≈»≈»

Ct‰˙ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË21Ïk ÏÚ Ba ‡ˆÓÂ Ì‰ÈÏÚ ¿≈ƒ∆»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿»À«»
,kLÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ‰ML ÏÚ ÏhÓ ‰È‰ .„Á‡∆»»»À»«ƒ»≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ BL‡Â ,ÌÈL ÏÚ ÂÈÏ‚ ÈzLe ,ÌÈL ÏÚ ÂÈ„È ÈzL¿≈»»«¿«ƒ¿≈«¿»«¿«ƒ¿…«

kLÓ ÌeMÓ ‡ÓË ÔÈ‡  „Á‡ ÏÚ BÙe‚Â ,„Á‡22‡l‡ ∆»¿«∆»≈»≈ƒƒ¿»∆»
ÈL ÏÚ „ÓÚ .ÂÈÏÚ Ba ‡O È‰L ,BÙeb ˙ÁzL ‰Ê∆∆««∆¬≈ƒ»À»»»««¿≈
 ÈM‰ ÏÚ ‰iL BÏ‚Â „Á‡ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚ ,˙BkLÓƒ¿»«¿«««∆»¿«¿¿ƒ»««≈ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL23. ¿≈∆¿≈ƒ

לרוחבן.17) שוכב  כל 18)והוא  תומך ספסל כל שהרי 
גופו. לאורכן.19)רוחב  שוכב  גופו 20)והוא רוחב  אם

החמישי חלק  רק  הרי  הספסלים, כל של רוחבם את תופס 
ספסל. כל על מונח  בפרק 21)מגופו שפסק  פי  על ואף 

כשעת  הטומאות שכל י "ד, הלכה הטומאות מאבות י "ח 
להתהפך  ישן של שדרכו מפני  כן, אומרים אין כאן מציאתן,
רובו  "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה
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אחד". כל ונעשו 22)על הזב  מגע  משום מיטמאים אבל
ונעשה  משכב  משום מטמא גופו שתחת וזה לטומאה ראשון

הטומאה. רבי23)אב  כיסאות, שני  על "עומד שנינו: שם
ורבינו  טהורים". - מזה זה רחוקין אם אומר, שמעון
כאן  פסק  וכן שמעון כרבי  הלכה ואין כתב : שם בפירושו

רחוקים. ובין קרובים בין ומשמע  סתם "טמאים"

.‰˙Áz ˙BkLÓ ‰Úa‡Â ‰hn‰ Èab ÏÚ LBÈ ‰È‰»»≈««≈«ƒ»¿«¿»»ƒ¿»««
dÈ‡L ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ôlk  ‰hn‰ ÈÏ‚ Úa‡«¿««¿≈«ƒ»À»¿≈ƒ¿≈∆≈»

LÏL ÏÚ „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ24. ¿»«¬…«»

הזב .24) של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל ולפיכך
עומד  לדין דומה זה דין שמעון. רבי  דעת נגד כחכמים פסק 
הקודמת. ההלכה שבסוף  מזה זה רחוקים משכבות שני  על
דעת  נגד והכריע  רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה
הראב "ד  השגת בזה ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון רבי 

שם.

.Â‰Ó‰a Èab ÏÚ ÎB ‰È‰25˙Áz ˙BkLÓ ‰Úa‡Â »»≈««≈¿≈»¿«¿»»ƒ¿»««
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ .˙BB‰Ë Ôlk  ‰ÈÏ‚ Úa‡«¿««¿∆»À»¿ƒ¿≈∆«¿≈»¿»
ÚiÒÓe ,ÚiÒÓ ˙ÈÚÈ‰ ˙‡ˆÓÂ ,LÏL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«»¿ƒ¿≈»¿ƒƒ¿«≈«¿«≈«

LnÓ Ba ÔÈ‡26˙BÈ‰Ï ‰Èe‡ ˙Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â ; ≈«»¿ƒ¿»««¿»ƒ¿
ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ÚiÒÓ27‡È‰ Ï‚ BÊ È‡Â „È BÊ È‡ ¿«≈«¿≈»¿ƒ≈»¿≈∆∆ƒ

‰‡ÓË ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È‰  ‰ÈÏÚ ˙ÚL ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»ƒ¿∆∆»∆»¬≈…À¿¿»À¿»
˙BB‰Ë Ôlk CÎÈÙÏe ,Ô‰Ó ˙Á‡a28‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿««≈∆¿ƒ»À»¿¿ƒ»ƒ»»

ÈzL ˙Áz B‡ ‰Ó‰a‰ È„È ÈzL ˙Áz „Á‡ kLÓƒ¿»∆»««¿≈¿≈«¿≈»««¿≈
È‰L ,‡ÓË ‰Ê È‰  dÏ‚Â d„È ˙Áz B‡ ‰ÈÏ‚«¿∆»««»»¿«¿»¬≈∆»≈∆¬≈
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L ,‰Ê kLÓ ÏÚ f‰ ‡O È‡cÂ««ƒ»«»«ƒ¿»∆∆≈«¿≈»¿»

.ÌÈzL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«¿«ƒ

בין 25) שמחלק  יוסי  רבי  כדעת ולא חמור. ובין סוס  בין
לחמור. דומה 26)סוס  זה ואין כמסייע . נידונה רגל וכל

אמרו  זה נימוק  ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב 
א. צג, שבת מטהרים 27)במסכת שאנו משמע  מלשונו

ופירשו  הספק  נימוק  את דחה שם בגמרא אולם הספק , מפני 
עיון. וצריך מסייע . טומאה 28)משום הוחזקה אילמלי 

אבל  התערובת, מפני  או הספק  מפני  כולם מטמאים היינו
בלבד. מסייע  הן שכולן מפני  מטמאה, אינה אחת אף  כאן
נימוקים, שני  כאן שיש להבין, אפשר רבינו של [מסגנונו
רגל  שכל הנימוק  על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל

ממש]. בו שאין מסייע  היא

.Ê„a‰ ˙Èa ˙B˜ ÏÚ ‡Óh‰ LÈ29ÌÈÏk‰ Ïk  »««»≈««≈««»«≈ƒ
Ï˜ÚaL30‰Bw‰ ˙Áz ÌÈˆeˆ Ì‰ È‰L ,ÌÈ‡ÓË31. ∆»≈∆¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«««»

LaÎÓ ÏÚ LÈ Ì‡ Ï‡32ÌÈÏk‰ È‰  ÒBk ÏL ¬»ƒ»«««¿≈∆≈¬≈«≈ƒ
˘aÎn‰ ÁeÏ ˙ÁzL33,ÈeÙ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈB‰Ë ∆«««««¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

ÂÈÏ‚ ÏÚ LaÎn‰ ˙ÚLÓ ˙‡ˆÓÂ34ÌÈÏk‰ ÏÚ ‡Ï , ¿ƒ¿≈ƒ¿∆∆««¿≈««¿»…««≈ƒ
da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒ ÒÈÎ‰Ï Ì„‡ ‰ˆÈ Ì‡L ;ÂÈzÁzL∆«¿»∆ƒƒ¿∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»
,ÒÈÎÓ  LaÎn‰ ÔÈe LaÎn‰ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ ÔÈa≈«≈ƒ∆««««¿≈≈««¿≈«¿ƒ

.eL˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»

על 29) שמנים מגרעינים או מזיתים שמן לסחיטת מעבדה

כבידה. קורה של לחץ  כעין 30)ידי  קלוע  נצרים של סל
מפרשים  ויש לסחיטה. העומדים הזיתים בו שמניחים שבכה
מיטב  מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים

שמן. קצת נפלט  הקורה לחיצת ידי  ועל והזב 31)שמנם
עליהם. ליישר 32)נישא כדי  הבגדים, על הכובס  שנותן
קמטיהם. לוח 33)את מניח  שהכובס  מפרש, משנה הכסף 

ישב  לא כשהזב  כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על
והלוח  הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על אלא הלוח  על

לבגדים. ביותר מהודק  אינו המכבש.34)עצמו רגלי 

.ÁÒcL Ê35LBÓÏ B‡ kLÓÏ ‰OÚ ‡lL ÈÏk ÏÚ »∆»««¿ƒ∆…«¬»¿ƒ¿»¿»
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,kLÓÏ Èe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,kÓÏ B‡¿∆¿»««ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿…
‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈÓB‡ È‰L ;B‰Ë ‰Ê È‰  Ba Ú‚»«¬≈∆»∆¬≈¿ƒ¬…¿«¬∆

ÏÓ‰‡Ò ‰Ùk ?„ˆÈk .‰Ê ÈÏÎa ezÎ‡36,‰ÈÏÚ LÈÂ ¿«¿≈ƒ¿ƒ∆≈«»»¿»¿»«»∆»
‰Ú ‰Ùk37ÏÚ B‡ ˙Ît ÏÚ LiL B‡ ,‰ÈÏÚ LÈÂ »»¬≈»¿»«»∆»∆»««»…∆«

ÚÏ˜38.ÌÈB‰Ë el‡ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÙÒ ÏL ∆«∆¿ƒ»¿«≈»∆¬≈≈¿ƒ
‡Ï ,‰ÈLÈÏ „ÁÈÓ‰  ÂÈÏÚ LÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆≈≈»»«¿À»ƒƒ»…
‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ,ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈÓB‡L∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆
ÌÚ ‰ÈLÈÏ LnLÓ ÈÏk‰ ‰È‰ .‰ÈLÈÏ ‰OÚ ‡Ï…«¬»ƒƒ»»»«¿ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
ÔB‚k .Ò„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È‰  dÏ ‰OBÚL BzÎ‡ÏÓ¿«¿∆∆»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

„È„‰39˜eÏÁ‰Â40˙Èlh‰Â41ÏÓz‰Â42˙ÓÁ‰Â43Û‡ , »¿ƒ¿∆»¿««ƒ¿«À¿»¿«≈∆«
È‰  kLÓÏ ‰lÁzÓ ‰OÚ ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»∆»≈∆…«¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BzÎ‡ÏÓ ÌÚ kLn‰ ˙‡ LnLÓ ‡e‰¿«≈∆«ƒ¿»ƒ¿«¿¿≈…«≈

ÌÈÏk ˙BÎÏ‰e .el‡a44ÔÈ‡nhn‰ ÌÈÏk‰ Ïk ‡‡ ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¬»≈»«≈ƒ«ƒ«¿ƒ
Èe‡ ÈÏk ‰Ê È‡Â .Ò„Óa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ Ò„Óa¿ƒ¿»¿≈ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»
.‰ÈÎÏ Èe‡ ‰Ê È‡Â ,‰ÈÎLÏ Èe‡ ‰Ê È‡Â ,‰ÈLÈÏƒƒ»¿≈∆»ƒ¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿ƒ»

  

          
        

היצר  כשבא  ה ': בעבודת נפלאה  ועצה  הוראה  בזה  יש  הנה 
הרי כי  מלאכתנו " ונעשה  עמוד  לו   אומרי" יהודי  אל הרע 
"ירא  ולהיותו  הקב "ה  של בשליחותו  שבא  טוע הוא 
אמת  ה לו   אומרי תפקידו , את ממלא  הוא  הרי  " שמי
תפקיד יש  לנו   שג מכיו אבל ושליחות, תפקיד  ל שיש 
 ל אנו   אומרי קוני " את לשמש  נבראתי  "אני  ושליחות
כשיהודי כי  להפריענו . יכול ואינ מלאכתנו " ונעשה  "עמוד 
 אי קוני " את לשמש  נבראתי  ש "אני  תמידי  הרגש   ע חי 
ונעשה  "עמוד  לו  אומר שהרי  לו  להפריע  יכול יצה "ר
 שאי  להוסי ויש  טהור". זה  "הרי  הדי וכפסק  מלאכתנו "
שלילה  כי  "עמוד " אלא  וכד ' "הסתלק " או  "רד " לו   אומרי
עצמו  היצה "ר אצל  ג ועליה  עמידה  של באופ היא  זו 
אלא  מעבודתו  היהודי  את לבלבל אינו  תכליתו  שהרי 

בשבילו . העליה  וזוהי  וינצחו  עליו  שיתגבר
      

ביאור 35) הוסיף  כאן ו. הלכה ו פרק  למעלה ראה נגע . ולא
לשם  נעשה לא אם למשכב  הראוי  דבר שאפילו והדגשה,

משכב . משום מטמא אינו בו 36)כך למדוד מיוחד כלי 
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קיב                
         

וקטניות. בצק .37)תבואה בה ללוש עשוייה
(שמות 39)מפרש.38) הזהב " פחי  את "וירקעו דק . בגד

פרק  סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס  מתרגם ג) לט ,
של  נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב  ג הלכה כ"ג
מלשון  אשה של צעיף  מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף 
זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי  את נשאו
מהגוף . חלק  גם העוטף  גדול בצעיף  המדובר יהיה

שרוולים.40) עם שלנו.41)בגד מצוה של טליתות כמו
מששה 42) אחד (הקב  קבים חמשה מחזיק  גדול ילקוט 

עליו. שוכב  הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה)
קבים.43) שבעה מחזיק  ואילך.44)ילקוט  כב  מפרק 

   1 
הזב 1) בהיסט  וחומר האדם את הטומאה הסיטה אם יבאר

קנה  היה ואם חרס , כלי  לאויר ידו שהכניס  זב  ודין ממגעו,
והסיט , טהור של בקמטו הקנה היה אם והסיט , בקמטו אחוז
הזב  שנייה, בכף  ומושב  משכב  וכלי  מאזנים בכף  הזב 
שניהם  שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור
מפשילים  שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין  הדלת,
על  מקצתו שנישא זב  איפכא, או זב  שהיכה וטהור בחבלים,

בהיפך. או הטהור

.‡e‡a k2ËÈÒ‰ Ì‡L ,‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a3Ì„‡‰ ¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆∆ƒ≈ƒ»»»
ÌeMÓ ‡ÓË  ‡OÓa ‰‡nËÓ ‡È‰L ‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»∆ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿»ƒ
‡Ï  Ì„‡‰ ˙‡ ‰‡Óh‰ ‰ËÈÒ‰ Ì‡ Ï‡ ;‡OB≈¬»ƒ≈ƒ»«À¿»∆»»»…

‡ÓË4. ƒ¿»

ה"ו.2) פ "א מת טומאת ממקומו.3)בהלכות הזיז
ב .4) הלכה ראה וחבריו. לזב  חוץ  הטומאות בכל

.ËÈÒz Ì‡L ,‰‡ÓË Ôlk ˙B‡Óh‰ ˙B‡ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»¬«À¿À»À¿»∆ƒ»ƒ
,Ô˙B‡ ‡nËz B‰h‰ ÈÏk‰ ˙‡ B‡ B‰h‰ Ì„‡‰ ˙‡∆»»»«»∆«¿ƒ«»¿«≈»

ÂÈÁ B‡ f‰ ‡l‡5‰˙È‰ ‰‡Óh‰ ‡È‰ BÊÂ .„Ïa ∆»«»¬≈»ƒ¿«¿ƒ«À¿»«¿≈»
‰Bz‰ ÏÎa d˙BÓk eÈˆÓ ‡lL fa6ËÈÒ‰ Ì‡L , «»∆…»ƒ¿»¿»«»∆ƒ≈ƒ

˙ÏhÓ ‰B˜ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .ÔÈ‡ÓË  ÔÈB‰h‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈ƒ≈«»¿»»À∆∆
ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ B‰Ë Ì„‡Â ,„b‰ L‡ ÏÚ«…«»≈¿»»»≈ƒ¬ƒ¿≈

ÒÁ7ÏÈ‡B‰ ,ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡ f‰ „È‰Â ,d˙ˆ˜ ÏÚ , ∆∆«¿»»¿≈ƒ«»∆«»∆«≈ƒƒ
Ô‰a Ú‚pL ÈÓk ‰Ê È‰  f‰ ˙ÓÁÓ e„„˙Â¿ƒ¿«¿¿≈¬««»¬≈∆¿ƒ∆»«»∆
CÈˆ ÔÈ‡Â .‰Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ eOÚÂ ÔÈ‡ÓËe¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»ƒ»¿≈»ƒ
 ÌÈÏk‰ ˙‡ B‡ Ì„‡‰ ˙‡ f‰ ‡O Ì‡L ,ÓBÏ«∆ƒ»»«»∆»»»∆«≈ƒ
ÌÈc‰ ÏÎa ˙„ÏBÈÂ ‰c ‰ÊÂ Ê „Á‡Â .Ô‡nhL∆ƒ¿»¿∆»»¿»»ƒ»¿∆∆¿»«¿»ƒ
f‰ ˙‡ ËÈÒ‰L B‰h‰ Ì„‡‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .el‡‰»≈ƒ≈»«¿»∆»»»«»∆≈ƒ∆«»
,B‰h‰ ˙‡ ËÈÒ‰L f‰Â ;Ê ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ƒ¿»ƒ≈»¿«»∆≈ƒ∆«»
ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË  ÒÁ ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ¬ƒ¿≈∆∆¿≈ƒƒ¿≈

Ô‰a Ú‚ el‡k ÌÈÁ‡Ï f‰ ˙„‰L8. ∆¬»««»«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆

פג,5) שבת מדרבנן. וגויה וגוי  התורה. מן ויולדת נדה זבה,
התורה".6)א. בכל חבר לו מצינו "שלא שאינו 7)שם:

באוירו, בתוכו בנגיעה אלא החיצון, בדפנו בנגיעה מטמא
זבים  פרשת כהנים' ב 'תורת כלל. בדופנו נגע  שלא אע "פ 
מטמאים  שאין שלמדנו מאחר שנינו: ה"ב , ג פרשתא ד פרק 
(ויקרא  לומר תלמוד מה מאוירו, אלא חרס ) כלי  (את אותו

שהוא  מגע  ישבר"? הזב  בו יגע  אשר חרס  "וכלי  יב ): טו,
לרבות  הכלי , שכל והטעם, היסטו. זה אומר הוי  ככולו,

ממקומו. זז נגיעה,8)תוכו, בלי  שהסיטו אע "פ  כלומר,
כנושא. ומטמא והסיט  נגע  כאילו דינו

.‚ÒÁ ÈÏÎa Ú‚ Ì‡L :BÚbnÓ f‰ Ëq‰a ÓÁ…∆¿∆≈«»ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆
ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰9B‰Ë 10.e‰‡nË  BËÈÒ‰ Ì‡Â , «À»»ƒ»ƒ»¿ƒ¡ƒƒ¿»

e ‡e‰L ÒÁ ÈÏk ÔÎÂ11‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ecÎk ¿≈¿ƒ∆∆∆»¿««¬«ƒ…«¬»
˙BiÈ‡ ÔÈÒtÏ‡ BÓk ,‰t BÏ12 f‰ ÔËÈÒ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¡ƒ»«»

È‰L ,˙n‰ Ï‰‡a ÔÈB‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿…∆«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ìe˙Ò BÁ˙tL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ÒÁ ÈÏÎk Ô‰≈ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»¿≈

‰ÚeÏa ‰˙È‰L ËÁÓ13‰ÚeÏa‰ ˙ÚaËÂ ıÚ‰ CB˙a ««∆»¿»¿»¿»≈¿««««¿»
 ‰l‰ B‡ ıÚ‰ ˙‡ f‰ ËÈÒ‰Â ,‰l‰ CB˙a¿«¿≈»¿≈ƒ«»∆»≈«¿≈»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ e‡ÓËƒ¿¿«≈ƒ«¿ƒ∆¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאויר.9) פתוח  מקום בו ואין מצומד, שם.10)כיסוי 
באמצעו.11) טהורות 12)חלול "שהן מ "ה: פ "ב  עדיות

רבינו: שם ופירש הזב ". במשא ומטמאות המת, באוהל
מטיט , חלול כדור עושים נעשות: הן וכך כפולות, מחבתות
לשתי ומתחלק  באמצעו אותו חותכים שריפתו ואחרי 
לאויר. פתוחות ואינן שנחתכו לפני  כאן והמדובר מחבתות.

גם 13) טמאים שאלה מעיר, הכסף ֿמשנה מ "ו. פ "ט  כלים
ואםֿכן  מיטמא, אינו בלבד חי  בגוף  בלוע  ורק  המת, באוהל

אירניות. אלפסין לדין דומה דינו אין

.„B„È ÒÈÎ‰L Ê14,ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï BÏ‚ B‡ »∆ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê È‰  B„È‰ ‡ÏÂ BÎBzÓ Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿…¡ƒ¬≈∆
.ÌÈÈ‡Ï ÔÈ‡nËÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰ ÔÈ‡L ;B‰Ë»∆≈«ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ¿≈»ƒ

"נדה 14) ב : פב , בשבת זה דין מקור מציין הכסף ֿמשנה
פ "ו  הטומאות אבות הלכות (ראה לאיברים" מטמאה אינה

כאן). הראב "ד והשגת ה"ג,

.‰Ê15BËÓ˜ CB˙a ÊeÁ‡ ‰˜ ‰È‰L16ËÈÒ‰Â , »∆»»»∆»¿À¿¿≈ƒ
B‡ Ì„‡ ‰w‰ ‰ˆ˜a ‡ÈˆB‰Â.ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ÈÏk ¿ƒƒ¿≈«»∆»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ

.ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ f‰ Ba ÚbÈ L‡ ÏÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿…¬∆ƒ««»¿»»…»««»ƒ
Ëq‰a a„Ó ‰f‰ e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«»«∆¿«≈¿∆≈

f‰17‰ÚÈ‚ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ,18 ‰ÚÈ‚p ‰Ó :ÓBÏ «»¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿ƒ»
Ïˆ‡ ÈeÏb‰ BÙeb ‡MÓ ÂÈ„ÈÏ ‰ÓBc‰Â ÂÈ„Èa¿»»¿«∆¿»»ƒ¿»«»≈∆
‡Ï ,BÙe‚aL ÈeÏba ËÈÒiL „Ú  BËq‰ Û‡ ,‰ÚÈ‚p‰«¿ƒ»«∆≈«∆»ƒ«»∆¿…
B‰Ë ÏL BËÓ˜a ‰w‰ ‰È‰ .ÌÈ˙q‰ ˙Èa ËÈÒiL∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»«»∆¿À¿∆»
‰‡Óh‰ ˙‡ ËÈÒn‰L ;‡ÓË  f‰ ˙‡ Ba ËÈÒ‰Â¿≈ƒ∆«»»≈∆«≈ƒ∆«À¿»
 ÌÈ˙q‰ ˙Èa ‡OBp‰L ÌLÎe ,d˙B‡ ‡OBk¿≈»¿≈∆«≈¿≈«¿»ƒ

‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a e‡aL BÓk ,‡ÓË19ËÈÒn‰ Ck , »≈¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»«≈ƒ
.‡ÓË  ÌÈ˙q‰ ˙Èa¿≈«¿»ƒ»≈

א.15) מג, נדה לקיש, ריש של בקמטים 16)מימרא
לאויר. מגולה שאינו במקום הגוף , נגע 17)שבעור שלא

אחר. משהו באמצעות ממקומו הזיזו אלא בטהור
גלויים.18) הבלתי  במקומות לנגוע  אי ֿאפשר שהרי 
ח .19) הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק 
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קיג                 
         

וקטניות. בצק .37)תבואה בה ללוש עשוייה
(שמות 39)מפרש.38) הזהב " פחי  את "וירקעו דק . בגד

פרק  סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס  מתרגם ג) לט ,
של  נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב  ג הלכה כ"ג
מלשון  אשה של צעיף  מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף 
זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי  את נשאו
מהגוף . חלק  גם העוטף  גדול בצעיף  המדובר יהיה

שרוולים.40) עם שלנו.41)בגד מצוה של טליתות כמו
מששה 42) אחד (הקב  קבים חמשה מחזיק  גדול ילקוט 

עליו. שוכב  הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה)
קבים.43) שבעה מחזיק  ואילך.44)ילקוט  כב  מפרק 

   1 
הזב 1) בהיסט  וחומר האדם את הטומאה הסיטה אם יבאר

קנה  היה ואם חרס , כלי  לאויר ידו שהכניס  זב  ודין ממגעו,
והסיט , טהור של בקמטו הקנה היה אם והסיט , בקמטו אחוז
הזב  שנייה, בכף  ומושב  משכב  וכלי  מאזנים בכף  הזב 
שניהם  שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור
מפשילים  שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין  הדלת,
על  מקצתו שנישא זב  איפכא, או זב  שהיכה וטהור בחבלים,

בהיפך. או הטהור

.‡e‡a k2ËÈÒ‰ Ì‡L ,‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a3Ì„‡‰ ¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆∆ƒ≈ƒ»»»
ÌeMÓ ‡ÓË  ‡OÓa ‰‡nËÓ ‡È‰L ‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»∆ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿»ƒ
‡Ï  Ì„‡‰ ˙‡ ‰‡Óh‰ ‰ËÈÒ‰ Ì‡ Ï‡ ;‡OB≈¬»ƒ≈ƒ»«À¿»∆»»»…

‡ÓË4. ƒ¿»

ה"ו.2) פ "א מת טומאת ממקומו.3)בהלכות הזיז
ב .4) הלכה ראה וחבריו. לזב  חוץ  הטומאות בכל

.ËÈÒz Ì‡L ,‰‡ÓË Ôlk ˙B‡Óh‰ ˙B‡ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»¬«À¿À»À¿»∆ƒ»ƒ
,Ô˙B‡ ‡nËz B‰h‰ ÈÏk‰ ˙‡ B‡ B‰h‰ Ì„‡‰ ˙‡∆»»»«»∆«¿ƒ«»¿«≈»

ÂÈÁ B‡ f‰ ‡l‡5‰˙È‰ ‰‡Óh‰ ‡È‰ BÊÂ .„Ïa ∆»«»¬≈»ƒ¿«¿ƒ«À¿»«¿≈»
‰Bz‰ ÏÎa d˙BÓk eÈˆÓ ‡lL fa6ËÈÒ‰ Ì‡L , «»∆…»ƒ¿»¿»«»∆ƒ≈ƒ

˙ÏhÓ ‰B˜ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .ÔÈ‡ÓË  ÔÈB‰h‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈ƒ≈«»¿»»À∆∆
ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ B‰Ë Ì„‡Â ,„b‰ L‡ ÏÚ«…«»≈¿»»»≈ƒ¬ƒ¿≈

ÒÁ7ÏÈ‡B‰ ,ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡ f‰ „È‰Â ,d˙ˆ˜ ÏÚ , ∆∆«¿»»¿≈ƒ«»∆«»∆«≈ƒƒ
Ô‰a Ú‚pL ÈÓk ‰Ê È‰  f‰ ˙ÓÁÓ e„„˙Â¿ƒ¿«¿¿≈¬««»¬≈∆¿ƒ∆»«»∆
CÈˆ ÔÈ‡Â .‰Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ eOÚÂ ÔÈ‡ÓËe¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»ƒ»¿≈»ƒ
 ÌÈÏk‰ ˙‡ B‡ Ì„‡‰ ˙‡ f‰ ‡O Ì‡L ,ÓBÏ«∆ƒ»»«»∆»»»∆«≈ƒ
ÌÈc‰ ÏÎa ˙„ÏBÈÂ ‰c ‰ÊÂ Ê „Á‡Â .Ô‡nhL∆ƒ¿»¿∆»»¿»»ƒ»¿∆∆¿»«¿»ƒ
f‰ ˙‡ ËÈÒ‰L B‰h‰ Ì„‡‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .el‡‰»≈ƒ≈»«¿»∆»»»«»∆≈ƒ∆«»
,B‰h‰ ˙‡ ËÈÒ‰L f‰Â ;Ê ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ƒ¿»ƒ≈»¿«»∆≈ƒ∆«»
ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË  ÒÁ ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ¬ƒ¿≈∆∆¿≈ƒƒ¿≈

Ô‰a Ú‚ el‡k ÌÈÁ‡Ï f‰ ˙„‰L8. ∆¬»««»«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆

פג,5) שבת מדרבנן. וגויה וגוי  התורה. מן ויולדת נדה זבה,
התורה".6)א. בכל חבר לו מצינו "שלא שאינו 7)שם:

באוירו, בתוכו בנגיעה אלא החיצון, בדפנו בנגיעה מטמא
זבים  פרשת כהנים' ב 'תורת כלל. בדופנו נגע  שלא אע "פ 
מטמאים  שאין שלמדנו מאחר שנינו: ה"ב , ג פרשתא ד פרק 
(ויקרא  לומר תלמוד מה מאוירו, אלא חרס ) כלי  (את אותו

שהוא  מגע  ישבר"? הזב  בו יגע  אשר חרס  "וכלי  יב ): טו,
לרבות  הכלי , שכל והטעם, היסטו. זה אומר הוי  ככולו,

ממקומו. זז נגיעה,8)תוכו, בלי  שהסיטו אע "פ  כלומר,
כנושא. ומטמא והסיט  נגע  כאילו דינו

.‚ÒÁ ÈÏÎa Ú‚ Ì‡L :BÚbnÓ f‰ Ëq‰a ÓÁ…∆¿∆≈«»ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆
ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰9B‰Ë 10.e‰‡nË  BËÈÒ‰ Ì‡Â , «À»»ƒ»ƒ»¿ƒ¡ƒƒ¿»

e ‡e‰L ÒÁ ÈÏk ÔÎÂ11‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ecÎk ¿≈¿ƒ∆∆∆»¿««¬«ƒ…«¬»
˙BiÈ‡ ÔÈÒtÏ‡ BÓk ,‰t BÏ12 f‰ ÔËÈÒ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¡ƒ»«»

È‰L ,˙n‰ Ï‰‡a ÔÈB‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿…∆«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ìe˙Ò BÁ˙tL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ÒÁ ÈÏÎk Ô‰≈ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»¿≈

‰ÚeÏa ‰˙È‰L ËÁÓ13‰ÚeÏa‰ ˙ÚaËÂ ıÚ‰ CB˙a ««∆»¿»¿»¿»≈¿««««¿»
 ‰l‰ B‡ ıÚ‰ ˙‡ f‰ ËÈÒ‰Â ,‰l‰ CB˙a¿«¿≈»¿≈ƒ«»∆»≈«¿≈»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ e‡ÓËƒ¿¿«≈ƒ«¿ƒ∆¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאויר.9) פתוח  מקום בו ואין מצומד, שם.10)כיסוי 
באמצעו.11) טהורות 12)חלול "שהן מ "ה: פ "ב  עדיות

רבינו: שם ופירש הזב ". במשא ומטמאות המת, באוהל
מטיט , חלול כדור עושים נעשות: הן וכך כפולות, מחבתות
לשתי ומתחלק  באמצעו אותו חותכים שריפתו ואחרי 
לאויר. פתוחות ואינן שנחתכו לפני  כאן והמדובר מחבתות.

גם 13) טמאים שאלה מעיר, הכסף ֿמשנה מ "ו. פ "ט  כלים
ואםֿכן  מיטמא, אינו בלבד חי  בגוף  בלוע  ורק  המת, באוהל

אירניות. אלפסין לדין דומה דינו אין

.„B„È ÒÈÎ‰L Ê14,ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï BÏ‚ B‡ »∆ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê È‰  B„È‰ ‡ÏÂ BÎBzÓ Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿…¡ƒ¬≈∆
.ÌÈÈ‡Ï ÔÈ‡nËÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰ ÔÈ‡L ;B‰Ë»∆≈«ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ¿≈»ƒ

"נדה 14) ב : פב , בשבת זה דין מקור מציין הכסף ֿמשנה
פ "ו  הטומאות אבות הלכות (ראה לאיברים" מטמאה אינה

כאן). הראב "ד והשגת ה"ג,

.‰Ê15BËÓ˜ CB˙a ÊeÁ‡ ‰˜ ‰È‰L16ËÈÒ‰Â , »∆»»»∆»¿À¿¿≈ƒ
B‡ Ì„‡ ‰w‰ ‰ˆ˜a ‡ÈˆB‰Â.ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ÈÏk ¿ƒƒ¿≈«»∆»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ

.ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ f‰ Ba ÚbÈ L‡ ÏÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿…¬∆ƒ««»¿»»…»««»ƒ
Ëq‰a a„Ó ‰f‰ e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«»«∆¿«≈¿∆≈

f‰17‰ÚÈ‚ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ,18 ‰ÚÈ‚p ‰Ó :ÓBÏ «»¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿ƒ»
Ïˆ‡ ÈeÏb‰ BÙeb ‡MÓ ÂÈ„ÈÏ ‰ÓBc‰Â ÂÈ„Èa¿»»¿«∆¿»»ƒ¿»«»≈∆
‡Ï ,BÙe‚aL ÈeÏba ËÈÒiL „Ú  BËq‰ Û‡ ,‰ÚÈ‚p‰«¿ƒ»«∆≈«∆»ƒ«»∆¿…
B‰Ë ÏL BËÓ˜a ‰w‰ ‰È‰ .ÌÈ˙q‰ ˙Èa ËÈÒiL∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»«»∆¿À¿∆»
‰‡Óh‰ ˙‡ ËÈÒn‰L ;‡ÓË  f‰ ˙‡ Ba ËÈÒ‰Â¿≈ƒ∆«»»≈∆«≈ƒ∆«À¿»
 ÌÈ˙q‰ ˙Èa ‡OBp‰L ÌLÎe ,d˙B‡ ‡OBk¿≈»¿≈∆«≈¿≈«¿»ƒ

‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a e‡aL BÓk ,‡ÓË19ËÈÒn‰ Ck , »≈¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»«≈ƒ
.‡ÓË  ÌÈ˙q‰ ˙Èa¿≈«¿»ƒ»≈

א.15) מג, נדה לקיש, ריש של בקמטים 16)מימרא
לאויר. מגולה שאינו במקום הגוף , נגע 17)שבעור שלא

אחר. משהו באמצעות ממקומו הזיזו אלא בטהור
גלויים.18) הבלתי  במקומות לנגוע  אי ֿאפשר שהרי 
ח .19) הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק 
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.Âf‰20B‡ kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏÎe ,ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «»¿«…¿«ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Úk :Bc‚k ‰iL ÛÎa kÓÏ21Ô‰ È‰  f‰ ¿∆¿»¿«¿ƒ»¿∆¿»««»¬≈≈

Ô‰a Ú‚pL ÌÈÏÎk22 Ô‰ eÚk ;ÔËÈÒ‰ È‰L , ¿≈ƒ∆»«»∆∆¬≈¡ƒ»»¿≈
f‰ e‡O È‰L ,‡ eOÚÂ kLÓ ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒƒƒ¿»¿«¬»∆¬≈»¿«»
ÌÈÏk‰ ‡L ‰iL ÛÎa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ „ÓÚ el‡Îe23 ¿ƒ»«¬≈∆»»¿«¿ƒ»¿»«≈ƒ

ÔÈa Ô‰ eÚkL ÔÈa ,Ì„‡ B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡√»ƒ«¿ƒ»»≈∆»¿≈≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ôlk  f‰ ÚkL24. ∆»««»À»ƒ¿À¿»

מ "ה.20) פ "ג הכף 21)זבים עלתה כך ומתוך הכריע ,
עליה. אב 22)שהכלי  שהם ומושב , כמשכב  ולא

למעלה  (ראה הזב  מן למעלה שהם מפני  והנימוק , הטומאה.
וכן  רבינו, ופירש "טהורים". כתוב : שם, במשנה ה"ג). פ "ז
אבל  מדרס , מטומאת טהורים שהם המשנה מפרשי  כל

זב . של כעליונו למשכב 23)טמאים ראויים שאינם
ה"ו). פ "ו למעלה (ראה מדף ,24)ומושב  או היסט  מדין

ויובן  ומושקין", "אוכלין רק  כתוב  מ "ז) (שם במשנה
וכלים. לאדם שהואֿהדין

.ÊB‰h‰Â f‰25Òp‰ ÏÚ B‡ ÏÒÙq‰ ÏÚ eLiL26 «»¿«»∆»¿«««¿»««∆∆
ÔÈÈbÁÓ Ô‰L ÔÓÊa27,Ú BÁkL ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ , ƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ»∆…«

w‰ Ú ˜ÁÏ È„k BwÚ ÈÚa ÔÈ‡L ÔÏÈ‡‰ ‡e‰Â28, ¿»ƒ»∆≈»√ƒƒ»¿≈»……««»
‰kÒa eÏÚL B‡29da ‡aÁpL ‡e‰Â ,Ú dÁkL30 ∆»¿À»∆…»«¿∆∆¿»»

ÈˆÓ ÌlÒa eÏÚL B‡ ,Ba ÊeÊz d˙B‡ ˜ÁB„Â31BÈ‡L ¿≈»»∆»¿À»ƒ¿ƒ∆≈
Lk‰ ÏÚ eÏÚL B‡ ,ÓÒÓa Úe˜32‰Bw‰ ÏÚÂ »«¿«¿≈∆»««∆∆¿««»

‰Ê È‰  ËÈËa ÔÈaÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Ïc‰ ÏÚÂ¿««∆∆ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¬≈∆
f‰ ËÈÒ‰ el‡Îe ,Ô‰a ÔÈ„„˙Ó Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ«»

B‰h‰ ˙‡33eLÈ Ì‡ Ï‡ .BnÚL34‰ÏB„‚ ‰ÈÙÒa ∆«»∆ƒ¬»ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»
Ì„‡a ËÈÒ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L35ÏÚ B‡ Òp‰ ÏÚ B‡ , ∆≈»¿»¿»ƒ¿»»««∆∆«

ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ ,ÔÈÈbÁÓ ÌÈ‡L ÔÓÊa ÏÒÙq‰««¿»ƒ¿«∆≈»«¿ƒƒ∆»¿ƒ»
,ÓÒÓa Úew‰ ÈˆÓ ÌlÒa B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒe¿À»∆…»»∆¿À»ƒ¿ƒ«»«¿«¿≈
elÙ‡ ,ËÈËa ÌÈaÁnL ˙Ï„e ‰B˜e LÎa B‡¿∆∆¿»¿∆∆∆¿À»ƒ¿ƒ¬ƒ

.B‰Ë ‰Ê È‰  „Á‡ „vÓ eÏÚ»ƒ«∆»¬≈∆»

מ "א.25) פ "ג חיגר.27)קרש.26)שם כאדם מתנדנדים
יגיע 28) לא מאוד, דק  דופן שיישאר עד תוכו יחקקו אם

ב ). קה, מציעא (בבא הקב  רובע  לגודל ענף ,29)חללו
שוכה. איש מט ): ט , (שופטים הכתוב  בגמרא 30)מלשון

ופירשו  שם), הב "ח  (הגהות באחוזיונה שנחבאת אמרו: שם
בה  נחבאת כולה היד בכף  אותה כשאוחזים ו'תוספות' רש"י 
בתוך  נחבאת והיא בה "כשאוחז מפרש ורבינו נראית. ואינה
הכסף ֿמשנה), (לשון אותו" מזזת היא אותה, וכופף  ידו

הענף . את מזיזה היד אינו 31)פירוש, ואם קטן, סולם
ואילך. אילך מתנועע  הוא במסמר קרש 32)קבוע 

בחוף , נוגע  השני  וראשו הספינה על אחד ראשו שמניחים
ליבשה. הספינה מן עליו לעבור גשר משמש והוא

הצד 33) התרומם כך ומתוך הזב  הכריע  אם אפילו כלומר,
ומכלֿשכן  היסט , משום טמא כן גם עליו, יושב  שהטהור
הזב , כמדרס  הטומאה אב  נעשו בגדיו שאז הטהור, כרע  אם
החזוןֿאיש  בעל תמיהת מסולקת [בזה ו. בהלכה כמבואר
הטהור" את הזב  הסיט  "וכאילו רבינו: כתב  למה שהקשה

דעתו]. מניח  יישוב  מצא ולא להיפך, פ "ג 34)ולא זבים
עליה.35)מ "ג. עולה כשאדם זזה אינה אדם, ע "י  כלומר,

.ÁB‰ËÂ Ê36ÔÈÙÈ‚Ó „Á‡k Ì‰ÈL eÈ‰L37˙‡ »¿»∆»¿≈∆¿∆»¿ƒƒ∆
B‰Ë ‰Ê È‰  ÔÈÁ˙Bt B‡ ˙Ïc‰38ÛÈ‚Ó „Á‡ ‰È‰ . «∆∆¿ƒ¬≈∆»»»∆»≈ƒ

‡ÓË  Á˙Bt „Á‡Â39:Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÏÚ‰ . ¿∆»≈«ƒ¿»∆¡∆∆∆ƒ«
ÈtÓ e‰‡nË  B‰h‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Óh‰ Ì‡ƒ«»≈∆¡»∆«»ƒ¿»ƒ¿≈

BËÈÒ‰L40‡ÓË  ‡Óh‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ B‰h‰ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿ƒ«»∆¡»∆«»≈ƒ¿»
B‡OÓa41.e‡aL BÓk , ¿«»¿∆≈«¿

מ "ב .36) ונימוקם:38)סוגרים.37)שם שם, כחכמים
האחד  אין קלה, מלאכה היא סגירתה או הדלת שהגפת מפני 

למשנה). בפירושו (הרא"ש בחבירו שזה 39)נתלה מפני 
זה. על זה נתלים לכאן, והשני  לכאן את 40)מושך הזיז

את 41)הטהור. נושא כשהטהור היא משא טומאת סתם
מנוחת  היתה אלא ממקומה, הזיזה לא ואפילו הטומאה,
עליו), חולקים ור"ש רש"י  אולם רבינו, דעת היא (כך עליו
טומאת  הלכות (ראה שהוא כל אפילו אותה כשהגביה או
חמור  ובשניהם ממקומו, הזזה פירושו והיסט  ה"ו), פ "א מת
אם  רק  מטמאות שהן במשא, המטמאות טומאת משאר זב 
כשהוא  גם מטמא וזב  להיפך, ולא הטמא את הסיט  הטהור

הטהור. את נשא או הסיט 

.ËB‰ËÂ Ê42ÔÈÏÈLÙÓ eÈ‰L43‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÏÁa »¿»∆»«¿ƒƒ«¬»ƒƒ»»
CLBÓ ‰Ê‡ÓË  CÏÈ‡ CLBÓ ‰ÊÂ CÏÈ‡44eÈ‰ . ∆≈≈«¿∆≈≈«ƒ¿»»

ÔÈ‚B‡45B‡ ,ÔÈÁBË B‡ ,ÔÈLBÈa ÔÈa ÔÈ„ÓBÚa ÔÈa , ¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿¿ƒ¬ƒ
 „k Ô‡OnL ÔÓÊa :ÔÈÚBË B‡ BÓÁ‰ ÔÓ ÔÈ˜Bt¿ƒƒ«¬¬ƒƒ¿«∆«»»»≈

B‰Ë  Ï˜ ÈBOÓ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È‰46. ¬≈∆»≈¿ƒ»»««»

מדרס ,44)שוזרים.43)שם.42) טומאת טמאים ובגדיו
הטהור. על נשען הטמא כשהמשא 46)שם.45)שהרי 

הם  כבד כשהמשא אבל השני , על נשען האחד אין קל
המשא. באמצעות זה על זה נשענים

.ÈB‰Ë47B‰Ë ‰Ê È‰  f‰ ˙‡ ‰kÓ ‰È‰L48ÊÂ , »∆»»«∆∆«»¬≈∆»¿»
CLnÈ Ì‡L ;e‰‡nË  B‰h‰ ˙‡ ‰k‰L49B‰h‰ ∆ƒ»∆«»ƒ¿»∆ƒƒ»≈«»

ÏÙB ‡Óh‰ È‰Â 50ÂÈÏÚ ÔÚL el‡k ‡ˆÓÂ ,51. «¬≈«»≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»»
.ÔÈ‡ÓË B‰h‰ È„‚a Û‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»«ƒ¿≈«»¿≈ƒ

הוא 48)שם.47) אבל מדרס , מטומאת טהור פירוש,
(הרא"ש  משא מדין לטומאה ראשון נעשו ובגדיו עצמו

מט . הערה לקמן ראה שם). את 49)בפירושו יעזוב 
לגופו. תגיע  לא והמכה ידו.50)מקומו, תנופת מעוצמת

מכה 51) וכשהטהור המכה. את ומקבל העומד הטהור על
את  כנושא ודינו הטמא, על נשען הטהור הרי  הטמא, את

טמאים. בגדיו שאין הזב 

.‡È‡OpL Ê52‡OpL B‰Ë B‡ B‰h‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó »∆ƒ»ƒ¿»««»»∆ƒ»
‡ÓË  f‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó53Ê ÏL BÚaˆ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿»««»ƒ¿»≈«∆¿»∆»

ÁÈp‰L B‰h‰ B‡ B‰h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ dÁÈp‰L∆ƒƒ»¿«¿»ƒ«»«»∆ƒƒ«
Ô‡ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ BÚaˆ‡∆¿»¿«¿»ƒ«»««ƒ∆≈≈≈∆∆∆

‡ÓË ‰Ê È‰  Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰B˜ B‡54ÈeaÁ ÔÎÂ . »¿«≈»∆¬≈∆»≈¿≈ƒ≈
f‰55e‡OpL B‰Ë ÈeaÁ B‡ B‰h‰ ÏÚ e‡OpL «»∆ƒ¿««»ƒ≈»∆ƒ¿
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קיד                
         

Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡O el‡Îe ,‡ÓË ‰Ê È‰  f‰ ÏÚ««»¬≈∆»≈¿ƒ»»»∆»≈∆
ÌÈpM‰ :ÌÈeaÁ‰ Ì‰ el‡Â .BÁ ÏL BÓˆÚ«¿∆¬≈¿≈≈«ƒƒ«ƒ«ƒ

Ô‰lL ÚO‰Â ÌÈtv‰56BÊ ‰‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . «ƒ»¿«ƒ¿«≈»∆»∆¿≈»∆ƒ∆À¿»
.Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆

מ "ב .52) ה, פרק  הלכה 53)שם ז בפרק  למעלה למדנו
אלא  מטמאים ואינם מיטמאים אינם ומושב  שמשכב  ג,
כאן, רבינו ומשמיענו האדם. של גופו רוב  עליהם כשנישא
ושל  הזב  של הגוף  מן קטן בחלק  אפילו מיטמא, שאדם

מסמא.54)הטהור. אבן הדברים 55)טומאת
חיבורים. הם מה מבואר לקמן לגוף . המחוברים

ה"ג.56) פ "ה זבים תוספתא

   1 
במסמרים 1) מסומר או בארץ  מחובר שהיה דבר יבאר

הסיטו  מכח  שנפל דבר כל ודין כלי , והניד הזב  עליו והקיש
בנגיעה, אלא מטמא ומושב  מרכב  ושאין הרעדה, מכוח  או
החמור, על רכבו או בספינה שישבו והטהור הזב  ודין

בתוכה. שהגוי  ברחיים הנדחק 

.‡aÁÓ ‰È‰L c2:ÌÈÓÒÓa nÒÓ B‡ ı‡a »»∆»»¿À»»»∆¿À»¿«¿¿ƒ
BÁk ‰È‰ Ì‡3LÈw‰Â ,˜ÊÁÂ ‰ÙÈ4˙Úe ,f‰ ÂÈÏÚ ƒ»»…»∆¿»»¿ƒƒ»»«»¿≈

B‡ B˙‡k‰ ÁkÓ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡ ÈÏk „È‰ LÈw‰L∆ƒƒ≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ…««»»
ÌÈB‰Ë el‡ È‰  ÔÏÈt‰L5‰ÙÈ BÁk ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»»…»∆

B‡ ÏÈt‰Â ,f‰ ÂÈÏÚ LÈw‰Â ,„„˙Ó ‡l‡ ˜ÊÁÂ¿»»∆»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ»»«»¿ƒƒ
È‰  ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk B˙‡k‰ ÁÎa „È‰≈ƒ¿…««»»≈ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈

eÏÙ BÁkÓ È‰L ,ÔËÈÒ‰ el‡Îe ,ÔÈ‡ÓË el‡6‰Ê . ≈¿≈ƒ¿ƒ¡ƒ»∆¬≈ƒ…»¿∆
ÏÏk‰7‰„Ú‰ ÁkÓ ;‡ÓË  BËq‰ ÁkÓ ÏÙpL Ïk : «¿»…∆»«ƒ…«∆≈»≈ƒ…««¿»»

‰kÒ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ ?„ˆÈk .B‰Ë 8,Ú ÔÁkL »≈«ƒƒ«ƒ»À»∆…»«
‰B˜ ÏÚ B‡ ,ÓÒÓa Úe˜ BÈ‡L ÈˆÓ ÌlÒ ÏÚ B‡«À»ƒ¿ƒ∆≈»«¿«¿≈«»
ÏÚ LÈw‰L B‡ ,ËÈËa ÌÈaÁÓ ÌÈ‡L LÎÂ ˙Ï„Â¿∆∆»∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ∆ƒƒ«

‚p‰9ÏeÚn‰ ÏÚ10ËBLn‰Â11LÈw‰L ‰ÚLe , «∆∆«««¿¿«»¿»»∆ƒƒ
eÏÙ ‡ÏÂ Ô„È‰ elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏÈt‰ƒƒ√»ƒ«¿ƒ≈ƒ¬ƒ¡ƒ»¿…»¿
ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ Ì‡ Ï‡ .ÌÈ‡ÓË el‡ È‰ ¬≈≈¿≈ƒ¬»ƒƒƒ«ƒ»«
B‡ Lk ÏÚ B‡ ,nÒÓ ÌlÒ ÏÚ B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒÀ»∆…»»∆«À»¿À»«∆∆

LÈn‰ ÏÚ B‡ ,ËÈËa ÔÈaÁÓ‰ ‰B˜ B‡ ˙Ïc ÏÚ12, «∆∆»«¿À»ƒ¿ƒ««»ƒ
ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk „È‰ LÈw‰L ‰ÚLe ,epz‰ ÏÚ B‡«««¿»»∆ƒƒ≈ƒ≈ƒ√»ƒ
Ïk ÔÎÂ .ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÔÏÈt‰ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓe«¿ƒ¬ƒƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿≈…

.el‡a ‡ˆBik«≈¿≈

מ "ב .2) פ "ד מתנדנד.3)זבים ואינו המחובר הדבר של
רעידת 5)דפק .4) ע "י  בעקיפין נגרמה שההנדה מפני 

לה, עירובין (רש"י  מטמא ואינו כוחו כוח  נקרא וזה הקרקע ,
הוא  שגם להניח  ויש שם, למשנה רבינו פירוש ראה א.

רש"י ). לדברי  את 6)התכוון ישירות הנידה הדפיקה
יפה. מחוברים היו שלא פ "ד 7)הכלים זבים תוספתא,

כז.8)ה"ה. הערה פ "ח  למעלה התקועה 9)ראה יתד
הדלת. אחורי  הדלת.10)באסקופה ספינה.11)של של

אותם  מרעידה קלה ודפיקה יפה, מחוברים אינם אלה כל
קורות 12)ישירות. ראשי  מונחים שעליה עבה קורה

הבית.

.epz13epz‰ ÏÚ LÈw‰Â ,Ba ‰˜ec ˙t‰ ‰˙È‰L «∆»¿»««¿»¿ƒƒ«««
‰Óez ‰È‰ elÙ‡ ,kk ÏÙÂ14B‰Ë ‰Ê È‰ 15. ¿»«ƒ»¬ƒ»»¿»¬≈∆»

kka ˜a„Ó epz‰ ÔÓ ÒÁ ‰È‰ Ì‡Â16elÙ‡ ,ÏÙpL ¿ƒ»»∆∆ƒ««¿À»«ƒ»∆»«¬ƒ
‡ÓË ‰Ê È‰  ÔÈlÁ ‰È‰17. »»Àƒ¬≈∆»≈

סיר 13) כעין עשויים היו שבזמניהם התנורים שם. תוספתא,
את  שם מדביקים ואח "כ בפנים אותם ומסיקים גדול, חרס 

בטהרתה.14)הפת. כבד,15)שמחמירים שהתנור מפני 
הדפיקה. מן ישר הככר הונד בתוספתא 16)לא הגר"א

וזה  זה, בחרס  דפק  והזב  בתנור, מודבק  היה שהחרס  שם,
כאן. רבינו כפירוש החרס ,במקרה17)לא נפל הרי  זה,

הדפיקה. מכוח  הככר, גם עמו וביחד

.‚kLn‰ ÔÈ‡18ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk ‡nËÓ kn‰ B‡ ≈«ƒ¿»«∆¿»¿«≈≈ƒ√»ƒ
B‡ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;„Ïa ÚbÓa ‡l‡ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¿«»ƒ¿«¬»ƒ»≈ƒ

Ò„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡19‰È‰L B‡ √»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»∆»»
‡l‡ Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ò„n‰«ƒ¿»¿«¿»≈∆¬ƒ…ƒ¿ƒ≈≈∆∆»

ÔÈB‰Ë el‡ È‰  Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,È20ÔÎÂ . ¿»ƒ¿…»«»∆¬≈≈¿ƒ¿≈
ËÈÒ‰ Ì‡21ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ kLn‰ ƒ≈ƒ«ƒ¿»∆«≈ƒ∆»√»ƒ

.ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¬≈≈¿ƒ

המשכב 18) על ונישא הנושא "כל שנינו: מ "ג, פ "ה בזבים
האדם". מן חוץ  מושב 19)טהור, משכב  כולל מונח 

מ "ה.20)ומרכב . היו 21)שם והטהור שהמדרס  כגון
נתבאר  ה"ו. פ "ח  ראה המדרס . והכריע  המאזניים כפי  על

כנושא. דינו שמסיט  כבר,

.„B‰h‰Â f‰22‰ÏBÎÈ‰ ‰pË˜ ‰ÈÙÒa eLiL «»¿«»∆»¿ƒ¿ƒ»¿«»«¿»
„Á‡ Ì„‡a ËÈÓ‰Ï23‡cÒ‡a B‡ ,24ÏÚ eÎL B‡ , ¿»ƒ¿»»∆»¿«¿»∆»¿«

‰Ó‰a Èab25‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B Ô‰È„‚a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿≈»««ƒ∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆»∆
,˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ ,Ò„Ó ÌÈ‡ÓË B‰h‰ È„‚a È‰ ¬≈ƒ¿≈«»¿≈ƒƒ¿»¿À¿»»¿»≈

Ò„ ‡nL26ÌÚ ‰LiL ‰c ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ f‰ ∆»»««»¬≈∆¿≈ƒ»∆»¿»ƒ
B‰h‰27Ò„Ó ÔÈ‡ÓË ÌÈ„‚a  ‰hÓa28‰tkÓ ıeÁ , «»¿ƒ»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»

dL‡aL29Òp‰ L‡aL ÌÈ„‚a‰ ÔÎÂ .30‰ÈÙqaL ∆¿…»¿≈«¿»ƒ∆¿…«≈∆«¿ƒ»
ÔÈB‰Ë31. ¿ƒ

מ "א.22) פ "ג הוא 23)שם עליה, עולה אחד כשאדם
תחתיו. ונכפפת אותה מחוברות 24)מטה (קורות רפסודה

בנהרות). אותן ומשיטים בהמה 25)יחד, של דרכה
רוכביה. תחת גבה את הכריע 26)לכופף  שמא פירוש,

וה"ב . ה"א פ "ח  למעלה ראה הזב . את והגביה הטהור
תימן).27) (כת"י  "הטהורה" עליהם.28)צ "ל דרסה שמא
עליה.29) דרסה שמא לחשוש שאין הטהורה, של
קט 31)התורן.30) בספינה שישבו וטהור בזב  נה,מדובר

אבל  מספק , מדרס  טמאים הטהור שבגדי  למעלה שאמרנו
ולפיכך  עליהם, לדרוס  יכול הזב  אין התורן שבראש אלה
"רבי ד: פרק  בראש שם במשנה זה דין מקור טהורים.
כיפה  במיטה, הטהורה עם שישבה נדה אומר, יהושע 
הנס  שבראש כלים בספינה, ישבה מדרס , טמאה שבראשה
חולק  יהושע  שרבי  רבינו, וסובר מדרס ". טמאין שבספינה
הבגדים  את אלא מטמאת שאינה מ "א, שבפ "ג המשנה על
הנמצאים  את לא אבל בלבד, הטמא של בצידו הנמצאים

(כסף ֿמשנה). משנה' כ'סתם ופסק  גבוה, במקום

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



קטו                 
         

Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡O el‡Îe ,‡ÓË ‰Ê È‰  f‰ ÏÚ««»¬≈∆»≈¿ƒ»»»∆»≈∆
ÌÈpM‰ :ÌÈeaÁ‰ Ì‰ el‡Â .BÁ ÏL BÓˆÚ«¿∆¬≈¿≈≈«ƒƒ«ƒ«ƒ

Ô‰lL ÚO‰Â ÌÈtv‰56BÊ ‰‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . «ƒ»¿«ƒ¿«≈»∆»∆¿≈»∆ƒ∆À¿»
.Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆

מ "ב .52) ה, פרק  הלכה 53)שם ז בפרק  למעלה למדנו
אלא  מטמאים ואינם מיטמאים אינם ומושב  שמשכב  ג,
כאן, רבינו ומשמיענו האדם. של גופו רוב  עליהם כשנישא
ושל  הזב  של הגוף  מן קטן בחלק  אפילו מיטמא, שאדם

מסמא.54)הטהור. אבן הדברים 55)טומאת
חיבורים. הם מה מבואר לקמן לגוף . המחוברים

ה"ג.56) פ "ה זבים תוספתא

   1 
במסמרים 1) מסומר או בארץ  מחובר שהיה דבר יבאר

הסיטו  מכח  שנפל דבר כל ודין כלי , והניד הזב  עליו והקיש
בנגיעה, אלא מטמא ומושב  מרכב  ושאין הרעדה, מכוח  או
החמור, על רכבו או בספינה שישבו והטהור הזב  ודין

בתוכה. שהגוי  ברחיים הנדחק 

.‡aÁÓ ‰È‰L c2:ÌÈÓÒÓa nÒÓ B‡ ı‡a »»∆»»¿À»»»∆¿À»¿«¿¿ƒ
BÁk ‰È‰ Ì‡3LÈw‰Â ,˜ÊÁÂ ‰ÙÈ4˙Úe ,f‰ ÂÈÏÚ ƒ»»…»∆¿»»¿ƒƒ»»«»¿≈

B‡ B˙‡k‰ ÁkÓ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡ ÈÏk „È‰ LÈw‰L∆ƒƒ≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ…««»»
ÌÈB‰Ë el‡ È‰  ÔÏÈt‰L5‰ÙÈ BÁk ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»»…»∆

B‡ ÏÈt‰Â ,f‰ ÂÈÏÚ LÈw‰Â ,„„˙Ó ‡l‡ ˜ÊÁÂ¿»»∆»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ»»«»¿ƒƒ
È‰  ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk B˙‡k‰ ÁÎa „È‰≈ƒ¿…««»»≈ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈

eÏÙ BÁkÓ È‰L ,ÔËÈÒ‰ el‡Îe ,ÔÈ‡ÓË el‡6‰Ê . ≈¿≈ƒ¿ƒ¡ƒ»∆¬≈ƒ…»¿∆
ÏÏk‰7‰„Ú‰ ÁkÓ ;‡ÓË  BËq‰ ÁkÓ ÏÙpL Ïk : «¿»…∆»«ƒ…«∆≈»≈ƒ…««¿»»

‰kÒ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ ?„ˆÈk .B‰Ë 8,Ú ÔÁkL »≈«ƒƒ«ƒ»À»∆…»«
‰B˜ ÏÚ B‡ ,ÓÒÓa Úe˜ BÈ‡L ÈˆÓ ÌlÒ ÏÚ B‡«À»ƒ¿ƒ∆≈»«¿«¿≈«»
ÏÚ LÈw‰L B‡ ,ËÈËa ÌÈaÁÓ ÌÈ‡L LÎÂ ˙Ï„Â¿∆∆»∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ∆ƒƒ«

‚p‰9ÏeÚn‰ ÏÚ10ËBLn‰Â11LÈw‰L ‰ÚLe , «∆∆«««¿¿«»¿»»∆ƒƒ
eÏÙ ‡ÏÂ Ô„È‰ elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏÈt‰ƒƒ√»ƒ«¿ƒ≈ƒ¬ƒ¡ƒ»¿…»¿
ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ Ì‡ Ï‡ .ÌÈ‡ÓË el‡ È‰ ¬≈≈¿≈ƒ¬»ƒƒƒ«ƒ»«
B‡ Lk ÏÚ B‡ ,nÒÓ ÌlÒ ÏÚ B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒÀ»∆…»»∆«À»¿À»«∆∆

LÈn‰ ÏÚ B‡ ,ËÈËa ÔÈaÁÓ‰ ‰B˜ B‡ ˙Ïc ÏÚ12, «∆∆»«¿À»ƒ¿ƒ««»ƒ
ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk „È‰ LÈw‰L ‰ÚLe ,epz‰ ÏÚ B‡«««¿»»∆ƒƒ≈ƒ≈ƒ√»ƒ
Ïk ÔÎÂ .ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÔÏÈt‰ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓe«¿ƒ¬ƒƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿≈…

.el‡a ‡ˆBik«≈¿≈

מ "ב .2) פ "ד מתנדנד.3)זבים ואינו המחובר הדבר של
רעידת 5)דפק .4) ע "י  בעקיפין נגרמה שההנדה מפני 

לה, עירובין (רש"י  מטמא ואינו כוחו כוח  נקרא וזה הקרקע ,
הוא  שגם להניח  ויש שם, למשנה רבינו פירוש ראה א.

רש"י ). לדברי  את 6)התכוון ישירות הנידה הדפיקה
יפה. מחוברים היו שלא פ "ד 7)הכלים זבים תוספתא,

כז.8)ה"ה. הערה פ "ח  למעלה התקועה 9)ראה יתד
הדלת. אחורי  הדלת.10)באסקופה ספינה.11)של של

אותם  מרעידה קלה ודפיקה יפה, מחוברים אינם אלה כל
קורות 12)ישירות. ראשי  מונחים שעליה עבה קורה

הבית.

.epz13epz‰ ÏÚ LÈw‰Â ,Ba ‰˜ec ˙t‰ ‰˙È‰L «∆»¿»««¿»¿ƒƒ«««
‰Óez ‰È‰ elÙ‡ ,kk ÏÙÂ14B‰Ë ‰Ê È‰ 15. ¿»«ƒ»¬ƒ»»¿»¬≈∆»

kka ˜a„Ó epz‰ ÔÓ ÒÁ ‰È‰ Ì‡Â16elÙ‡ ,ÏÙpL ¿ƒ»»∆∆ƒ««¿À»«ƒ»∆»«¬ƒ
‡ÓË ‰Ê È‰  ÔÈlÁ ‰È‰17. »»Àƒ¬≈∆»≈

סיר 13) כעין עשויים היו שבזמניהם התנורים שם. תוספתא,
את  שם מדביקים ואח "כ בפנים אותם ומסיקים גדול, חרס 

בטהרתה.14)הפת. כבד,15)שמחמירים שהתנור מפני 
הדפיקה. מן ישר הככר הונד בתוספתא 16)לא הגר"א

וזה  זה, בחרס  דפק  והזב  בתנור, מודבק  היה שהחרס  שם,
כאן. רבינו כפירוש החרס ,במקרה17)לא נפל הרי  זה,

הדפיקה. מכוח  הככר, גם עמו וביחד

.‚kLn‰ ÔÈ‡18ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk ‡nËÓ kn‰ B‡ ≈«ƒ¿»«∆¿»¿«≈≈ƒ√»ƒ
B‡ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;„Ïa ÚbÓa ‡l‡ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¿«»ƒ¿«¬»ƒ»≈ƒ

Ò„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡19‰È‰L B‡ √»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»∆»»
‡l‡ Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ò„n‰«ƒ¿»¿«¿»≈∆¬ƒ…ƒ¿ƒ≈≈∆∆»

ÔÈB‰Ë el‡ È‰  Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,È20ÔÎÂ . ¿»ƒ¿…»«»∆¬≈≈¿ƒ¿≈
ËÈÒ‰ Ì‡21ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ kLn‰ ƒ≈ƒ«ƒ¿»∆«≈ƒ∆»√»ƒ

.ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¬≈≈¿ƒ

המשכב 18) על ונישא הנושא "כל שנינו: מ "ג, פ "ה בזבים
האדם". מן חוץ  מושב 19)טהור, משכב  כולל מונח 

מ "ה.20)ומרכב . היו 21)שם והטהור שהמדרס  כגון
נתבאר  ה"ו. פ "ח  ראה המדרס . והכריע  המאזניים כפי  על

כנושא. דינו שמסיט  כבר,

.„B‰h‰Â f‰22‰ÏBÎÈ‰ ‰pË˜ ‰ÈÙÒa eLiL «»¿«»∆»¿ƒ¿ƒ»¿«»«¿»
„Á‡ Ì„‡a ËÈÓ‰Ï23‡cÒ‡a B‡ ,24ÏÚ eÎL B‡ , ¿»ƒ¿»»∆»¿«¿»∆»¿«

‰Ó‰a Èab25‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B Ô‰È„‚a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿≈»««ƒ∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆»∆
,˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ ,Ò„Ó ÌÈ‡ÓË B‰h‰ È„‚a È‰ ¬≈ƒ¿≈«»¿≈ƒƒ¿»¿À¿»»¿»≈

Ò„ ‡nL26ÌÚ ‰LiL ‰c ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ f‰ ∆»»««»¬≈∆¿≈ƒ»∆»¿»ƒ
B‰h‰27Ò„Ó ÔÈ‡ÓË ÌÈ„‚a  ‰hÓa28‰tkÓ ıeÁ , «»¿ƒ»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»

dL‡aL29Òp‰ L‡aL ÌÈ„‚a‰ ÔÎÂ .30‰ÈÙqaL ∆¿…»¿≈«¿»ƒ∆¿…«≈∆«¿ƒ»
ÔÈB‰Ë31. ¿ƒ

מ "א.22) פ "ג הוא 23)שם עליה, עולה אחד כשאדם
תחתיו. ונכפפת אותה מחוברות 24)מטה (קורות רפסודה

בנהרות). אותן ומשיטים בהמה 25)יחד, של דרכה
רוכביה. תחת גבה את הכריע 26)לכופף  שמא פירוש,

וה"ב . ה"א פ "ח  למעלה ראה הזב . את והגביה הטהור
תימן).27) (כת"י  "הטהורה" עליהם.28)צ "ל דרסה שמא
עליה.29) דרסה שמא לחשוש שאין הטהורה, של
קט 31)התורן.30) בספינה שישבו וטהור בזב  נה,מדובר

אבל  מספק , מדרס  טמאים הטהור שבגדי  למעלה שאמרנו
ולפיכך  עליהם, לדרוס  יכול הזב  אין התורן שבראש אלה
"רבי ד: פרק  בראש שם במשנה זה דין מקור טהורים.
כיפה  במיטה, הטהורה עם שישבה נדה אומר, יהושע 
הנס  שבראש כלים בספינה, ישבה מדרס , טמאה שבראשה
חולק  יהושע  שרבי  רבינו, וסובר מדרס ". טמאין שבספינה
הבגדים  את אלא מטמאת שאינה מ "א, שבפ "ג המשנה על
הנמצאים  את לא אבל בלבד, הטמא של בצידו הנמצאים

(כסף ֿמשנה). משנה' כ'סתם ופסק  גבוה, במקום
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.‰˜Á„p‰32ÌÎB˙a ÌÈÎBk „BÚ‰L ÌÈÁa33B‡ «ƒ¿»¿≈«ƒ∆»≈»ƒ¿»
Ê34Ba ‡ˆBiÎÂ35‰Ê È‡a .Ò„Ó ÔÈ‡ÓË ÂÈ„‚a È‰  »¿«≈¬≈¿»»¿≈ƒƒ¿»¿≈∆

„Ú Ú˜w‰ ˙‡ ÔÈ„„nL ÌÈÁa ?eÓ‡ ÌÈÁ≈«ƒ»¿¿≈«ƒ∆¿«¿¿ƒ∆««¿««
Ô‡k „ÓBÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜BÚL36.BÓB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÙÁB„Â ∆¿ƒ∆»≈»¿¬ƒƒ¿

˜Ú ‡nL ,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓhL ,‡e‰ ea „Â¿»»»∆À¿»¿»≈∆»∆¡«
‡Óh‰37.B‰h‰ È„‚a ÏÚ Ò„Â «»≈¿»««ƒ¿≈«»

גם 32) שנויה זו הלכה ה"ח . פ "ו טהרות תוספתא,
"שאין  הגירסה שם אבל ה"ג, פ "ט  אהלות בתוספתא,

כזבים.33)עוקרים". מטמאים שגויים גזרו וחכמים
בתוכה.34) והנדה הגירסה: שם, נדה 35)בתוספתא זבה,

הריחיים.36)ויולדת. יד על העומד מכוחו 37)האדם
הנדנוד. של

ה'תשע"ח  אייר ט "ו  שני יום 

   1 
טומאתו 1) היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ  עם יבאר

מדבר  חוץ  חבירות דברי  לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי  ועד
הארץ  ועם חבירות. דברי  לקבל הצריך הוא מי  ודין אחד,
הארץ , עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי  עליו שקיבל
או  מוכס  שנעשה וחבר טהרותיו, על החבר נשאל אם ודין
ונחשד  חבירות דברי  עליו שקיבל הארץ  עם למלך, גבאי 

הטהרות. על שנחשד חבר או אחד לדבר

.‡ı‡‰ ÌÚ2‰B˙a BLÈÂ Ï‡OÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»»∆««ƒ∆ƒ¿»≈¿∆¿¿»
˙BˆÓe3Ò„Ó ÂÈ„‚e ,‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰  ¿ƒ¿¬≈¿∆¿«»≈¿»»ƒ¿»
˙B‰ËÏ4Ô‰ È‰  ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a ÂÈ„‚a eÚ‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»¿¿»»»√»ƒ«¿ƒ¬≈≈

BÈÂ‡Ó ÒÁ ÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .ÔÈ‡ÓË5.e‰‡nË  ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆≈¬ƒƒ¿»
Ô˙‡ÓhL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚbÓ ÏÚ ‰Óez‰ ˙‡ ÔÈÙBOÂ¿¿ƒ∆«¿»««»»««ƒ∆À¿»»

˜ÙÒa6˙B‰h‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â .7ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»≈¿≈»∆¡»ƒ««¿»¿ƒ∆≈»
‡e‰ ÌÏBÚÏe .˙B‡ÓËÂ ˙B‰Ë È˜ec˜„a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿»¿À¿¿»
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ˙B‰h‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â BÊ ‰˜ÊÁa«¬»»¿≈∆¡»««¿»«∆¿«≈»»

˙eÁ Èc8?ÂÈÏÚ Ïa˜iL ˙eÁ Èc Ô‰ ‰Óe . ƒ¿≈¬≈»≈ƒ¿≈¬≈∆¿«≈»»
Ô‰a ‡nhÈ ‡lL ˙B‡ÓËa ‰Ê ‡‰iL9˙B‰Ëe , ∆¿≈ƒ¿»¿À¿∆…ƒ«»»∆ƒ¿»

Ì˙B‡ ‡nËÈ ‡lL10,Ô˙‰Ëe ÌÈ„È ˙ÏÈËa ‰fÈÂ , ∆…¿«≈»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»√»»
ÁÏ c ı‡‰ ÌÚÓ ÁwÈ ‡lLÂ11Á‡˙È ‡ÏÂ , ¿∆…ƒ«≈«»»∆»»«¿…ƒ¿»«

BÏˆ‡12B˙eÒÎa BÏˆ‡ BÁ‡È ‡ÏÂ ,13. ∆¿¿…¿»¿∆¿ƒ¿

עצמם 2) את חכמים תלמידי  הגדירו המשנה בתקופת
בפירושו  (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים"
ריקים  מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב  פרק  לדמאי 
וקראו  שונים, מצוות בדקדוקי  ביותר נזהרו שלא מתורה

הארץ ". "עם אותן 3)להם אפילו המצוות כל מקיים
הארץ . עמי  עליהן "בגדי4)שנחשדו שנינו: ב  יח , בחגיגה

חולין  מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס  הארץ  עם
ב  לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף  שנטמאו,

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא מתוכו 5)נימקו: כלומר,
לא  בגבו נגע  אם אבל ד). הלכה ח  פרק  למעלה (ראה
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס  שכלי  טימאהו,

או 6) שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין בידינו וכלל

במסכת  הדין מקור החמירו. הארץ  עם בבגדי  מספק , נטמאו
את  שורפים ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק  טהרות
עם  בגדי  על פירוש, הארץ " עם בגדי  ספק  ועל וכו' התרומה
ישבה  שמא מספק , ונטמאה בתרומה וודאי  שנגעו הארץ 

נידה. אשתו נטמאו.7)עליהם שלא להיזהר 8)לומר
בהם. נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים שלא 9)בכל

טמא.10)לצורך. כשהוא בהן יגע  שהוכשר 11)שלא
מעולם  הורטב  שלא אוכל אבל נטמא, ואולי  טומאה לקבל
לא  אלו שפירות לומר הארץ  עם ונאמן טומאה. מקבל אינו
שלא  שנינו ושם ג. ב , פרק  דמאי  משנה מעולם. נתלחלחו
מפני זה דין השמיט  ורבינו ויבש. לח  הארץ  לעם ימכור
טומאה  לגרום שאסור שמאי , בית שיטת נוקטת זו שמשנה
ו  פרק  (שם הלל בית דעת אבל ישראל, שבארץ  לחולין

משנה משנה  היא "וזו כתב : שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
טומאת  מהלכות ט "ז בפרק  פסק  וכן כן". והלכה אחרונה

ט . הלכה ויטמאהו.12)אוכלים בבגדיו או בו יגע  שמא
נידה,13) אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. כאמור

. Ô‰Ó „Á‡ cÓ ıeÁ ˙eÁ Èc Ïa˜Ï ‡a‰«»¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»»∆»≈∆
‚‰BpL e‰eÈ‡ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡14CB˙a ‰Úˆa ≈¿«¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»¿

B˙Èa15È˜ÒÚ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ Ck Á‡Â B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒƒ¿≈
‰Úˆa ‚‰BpL e‰eÈ‡ ‡Ï Ì‡Â ;‰‰ËÂ ‰‡ÓËÀ¿»¿»√»¿ƒ…¿ƒ∆≈¿ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ck Á‡Â B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ  B˙Èa¿≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒ

ÌÈ„i‰ ˙‰ËÏ ‰lÁz B˙B‡ ÔÈÏa˜Óe16Ck Á‡Â , ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»√««»«ƒ¿««»
˙B‰ËÏ B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó17Ïa˜Ó ÈÈ‡ :Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ¿«≈

ÌÈ„i‰ ˙‰ËÏ ‡l‡18˙B‰ËÏ Ïa˜ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó  ∆»¿»√««»«ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙B‰ËÏ Û‡  ÌÈ„iÏ ‡ÏÂ¿…«»«ƒ«ƒ¿»≈¿«¿ƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ,B˙B‡ ÔÈÏa˜nLk19„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Â ;˙B‰Ëa ÏÈ‚ ‰È‰ÈÂ „ÓÏiL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆»ƒƒ¿»¿««¿ƒ
ÏÎÂ ,ÔÈB‰Ë ÂÈ„‚a È‰ ˙eÁ Èc Ïa˜iMÓƒ∆¿«≈ƒ¿≈¬≈¬≈¿»»¿ƒ¿»
,˙B‰h‰ Ïk ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÔÈB‰Ë ÂÈ˜LÓe ÂÈÏÎ‡√»»«¿»¿ƒ¿∆¡»«»«¿»
.ÌÎÁ „ÈÓÏz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÁ‰ Ïk ‡Lkƒ¿»»«¬≈ƒ¿««ƒ∆≈«¿ƒ»»

חבירות.14) אינם 15)מנהגי  החוץ  מן שאנשים במקום
לרמות. שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים

הן 16) ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני  לסעודה ידיו שיטול
התרומה. את ופוסלות לטומאה כל 17)שניות להחזיק 

חברים. של כטהרות אכילת 18)טהרותיו שעיקר מפני 
הרי נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין
דבר  שייר שאם למעלה שאמרנו ומה שלם. דבר השאיר לא
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד

כהלכה.19) לשמור התרגל שטרם מפני  עליו סומכים אין

.‚ÔÈÓ‡ ,‰‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬≈≈¿∆¿«»√»∆¡»ƒ
˙Èa ÁMÓ Ï‡ .˙eÁ Èc Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¬»ƒ∆»«≈

ÏeÒÏÒ ÌÈ‰k e‚‰ Lc˜n‰20e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚa «ƒ¿»»¬…¬ƒƒ¿¿«¿»∆…¿
Ïa˜iL „Ú ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ˙B‰Ë ÔÈÒBÓ¿ƒ¿»¬ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«∆¿«≈

.˙eÁ Èc ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈¬≈

יתירה.20) מעלה
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קטז                
         

.„Ô˜Ê21‰ÈLÈa LBÈÂ22kL ,Ïa˜Ï CÈˆ BÈ‡ »≈¿≈ƒƒ»≈»ƒ¿«≈∆¿»
LiL ‰ÚLa Ïa˜23. ƒ≈¿»»∆»«

חכם.21) תורה.22)תלמיד חכמי  שאין 23)בישיבת
ולפיכך  חבירות דברי  עליו קיבל שלא לישיבה אדם מכניסים

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו

.‰‰LÏL ÈÙa Ïa˜Ï CÈˆ  ˙eÁ Èc Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿≈¬≈»ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»
ÈÙa Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ B˙È Èe ÂÈe .ÌÈÁ¬≈ƒ»»¿≈≈≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈
.‰‰Ë C„a ÔÏÈbÓe Ô„nÏÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰LÏL¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«¿ƒ»¿∆∆»√»
.Ák Ô‰ È‰  ÂÈ„ÚÂ B˙È Èe ÂÈe Á ˙L‡Â¿≈∆»≈»»¿≈≈«¬»»¬≈≈∆»≈
ÌÈÁ ˙˜ÊÁa B˙È Èe ÂÈe BzL‡  ˙nL ÁÂ¿»≈∆≈ƒ¿»»¿≈≈¿∆¿«¬≈ƒ

e„LÁiL „Ú24. «∆≈»¿

בטהרות.24) זהירים שאינם מבוסס  חשד עליהם שיפול

.ÂBcÚ ÔÎÂ ,ÁÏ ˙‡OpL Bza B‡ ı‡‰ ÌÚ ˙L‡≈∆«»»∆ƒ∆ƒ»¿»≈¿≈«¿
Èc Ô‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ el‡ È‰  ÁÏ kÓpL∆ƒ¿«¿»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿≈

‰lÁzk ˙eÁ25˙‡OpL Bza B‡ Á ˙L‡ Ï‡ . ¬≈¿«¿ƒ»¬»≈∆»≈ƒ∆ƒ»
ÔÈ‡  ı‡‰ ÌÚÏ kÓpL BcÚ ÔÎÂ ,ı‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿≈«¿∆ƒ¿«¿«»»∆≈

‰lÁzk ˙eÁ Èc Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ26. ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¿«¿ƒ»

הגירסה 25) ב  הלכה ב  פרק  דמאי  בתוספתא וכן שם בגמרא
לקבל  צריכים טהרות להם שמוסרים לפני  כלומר, "בתחילה"

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי  חבירות, כאן 26)דברי  גם
מסתיימת  ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה
חבר  באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן הן "הרי  זו: הלכה

ועבדיו. ובניו שמת

.ÊBÏ eÈ‰Â ,˙eÁ Èc ÂÈÏÚ ÏawL ı‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿»
È‡cÂ Ú„BÈ È‡ :Ó‡Â ,ı‡‰ ÌÚ ‰È‰Lk ˙B‰Ë¿»¿∆»»«»»∆¿»«¬ƒ≈«««

ÌÈÁ‡ Ô‰a e˜qÚ˙pL ÔÓÊa ,e‡ÓË ‡lL27È‰  ∆…ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ¬≈
Ì„wÓk ˙BeÒ‡ Ô‰28Ô‰a ˜qÚ˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ì‡Â ; ≈¬¿ƒ…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆

BÏ ˙BzÓ Ô‰ È‰ 29Ì„‡ ÏÎÏ ˙BeÒ‡Â30Ï‡LÂ . ¬≈≈À»«¬¿»»»¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ‰‰Ë Ô‰a ‰BÓe ÂÈ˙B‰Ë ÏÚ Á‰∆»≈«»√»∆»∆»√»¿«¿¿≈

CÎa B˙B‡ ÔÈ„LBÁ31. ¿ƒ¿»

נטמאו.27) שלא דבריכם על סומך והוא חברים לא
עליהם.28) לסמוך יכול נאמן.29)אינו אינו 30)לעצמו

דברי שקיבל לפני  בהם שנגע  טהרות לאחרים להתיר נאמן
הטמא.31)חבירות. את שיטהר

.ÁÈ‡a‚ ‰OÚpL Á32ÔÒÎBÓ B‡ CÏnÏ33‡ˆBiÎÂ »≈∆«¬»«««∆∆¿»¿«≈
ÌÈÚ‰ ÂÈOÚnÓ Lt .B˙eÁÓ B˙B‡ ÔÈÁBc  Ô‰a»∆ƒ≈¬≈≈≈ƒ«¬»»»ƒ
˙eÁ Èc Ïa˜Ï CÈˆÂ ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È‰ ¬≈¿»»»¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈

‰lÁzk34. ¿«¿ƒ»

מסים.32) מכס .33)לגבות פירש 34)גובה לומר, "חזרו
אדם". ככל הוא הרי  ומוכסנותו) (מגבאותו

.Ë„Ï „LÁÂ ˙eÁ Èc ÂÈÏÚ ÏawL ı‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿∆¿«¿»»
„eLÁ‰ ÏÎÂ .„ B˙B‡Ï ‡l‡ „eLÁ BÈ‡  „Á‡∆»≈»∆»¿»»¿»∆»
.eÓÁÏ „LÁ ‡Ï  ÏwÏ ;Ïw‰ ÏÚ „LÁ  eÓÁÏ∆»∆¿»«««««…∆¿»∆»

.È„LÁpL Á35ÔÈÏÎ‡ ÎnL ÔB‚k ,˙B‰h‰ ÏÚ »≈∆∆¿»««¿»¿∆»«√»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÔÈB‰Ë Ô‰L ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆¿«∆≈¿ƒ¬≈∆≈∆¡»

‰eÓ‚ ‰eL˙a ÊÁL Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ36. ¿»«∆ƒ»«∆»«ƒ¿»¿»

ואמר 35) טריפה בשר שמכר טבח  לדין זה מדמה רבינו
כשר. גמורה:36)שהוא תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב  בדבר אבידה ויחזיר אותו מכירים שאין למקום "שילך
חשוב ". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או

.‡ÈÔÎnL ‰Óez‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈM‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È‰  ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

Èc ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È‰  ‰Bz ÏL c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈
‡l‡ ÌÈÁ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»

Ô‰ÈcÓ37 c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»
‰˜ÊÁ .ÌÈÁ‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈÁ‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»

.ÌÈÁ‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב  שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים

   1 
חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ  שעם הדברים יבאר

יין  בתוכו שהיה כלי  דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב  הארץ  עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי  המקדש כלי  כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ 

נאמן. אם מת מטומאת אני  טהור שאמר הארץ  ועם טוב ,

.‡e‡a k2˙‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ B‰Ë :Ó‡4‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ 5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óez‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ‰Ê B˙ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡  ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ eÚ»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי "ב .2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי "ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י5)לנסכים.4)ושמן ב . כד, חגיגה משנה

גם  משמע  וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי  חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק  אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין
שם  (ראה ישראל ארץ  חלקי  בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ "ע ). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי 

.Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙ÈÁ ı‡‰ ÌÚ BÏ ‡È‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óez9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï  ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È  ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«
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קיז                 
         

.„Ô˜Ê21‰ÈLÈa LBÈÂ22kL ,Ïa˜Ï CÈˆ BÈ‡ »≈¿≈ƒƒ»≈»ƒ¿«≈∆¿»
LiL ‰ÚLa Ïa˜23. ƒ≈¿»»∆»«

חכם.21) תורה.22)תלמיד חכמי  שאין 23)בישיבת
ולפיכך  חבירות דברי  עליו קיבל שלא לישיבה אדם מכניסים

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו

.‰‰LÏL ÈÙa Ïa˜Ï CÈˆ  ˙eÁ Èc Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿≈¬≈»ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»
ÈÙa Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ B˙È Èe ÂÈe .ÌÈÁ¬≈ƒ»»¿≈≈≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈
.‰‰Ë C„a ÔÏÈbÓe Ô„nÏÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰LÏL¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«¿ƒ»¿∆∆»√»
.Ák Ô‰ È‰  ÂÈ„ÚÂ B˙È Èe ÂÈe Á ˙L‡Â¿≈∆»≈»»¿≈≈«¬»»¬≈≈∆»≈
ÌÈÁ ˙˜ÊÁa B˙È Èe ÂÈe BzL‡  ˙nL ÁÂ¿»≈∆≈ƒ¿»»¿≈≈¿∆¿«¬≈ƒ

e„LÁiL „Ú24. «∆≈»¿

בטהרות.24) זהירים שאינם מבוסס  חשד עליהם שיפול

.ÂBcÚ ÔÎÂ ,ÁÏ ˙‡OpL Bza B‡ ı‡‰ ÌÚ ˙L‡≈∆«»»∆ƒ∆ƒ»¿»≈¿≈«¿
Èc Ô‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ el‡ È‰  ÁÏ kÓpL∆ƒ¿«¿»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿≈

‰lÁzk ˙eÁ25˙‡OpL Bza B‡ Á ˙L‡ Ï‡ . ¬≈¿«¿ƒ»¬»≈∆»≈ƒ∆ƒ»
ÔÈ‡  ı‡‰ ÌÚÏ kÓpL BcÚ ÔÎÂ ,ı‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿≈«¿∆ƒ¿«¿«»»∆≈

‰lÁzk ˙eÁ Èc Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ26. ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¿«¿ƒ»

הגירסה 25) ב  הלכה ב  פרק  דמאי  בתוספתא וכן שם בגמרא
לקבל  צריכים טהרות להם שמוסרים לפני  כלומר, "בתחילה"

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי  חבירות, כאן 26)דברי  גם
מסתיימת  ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה
חבר  באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן הן "הרי  זו: הלכה

ועבדיו. ובניו שמת

.ÊBÏ eÈ‰Â ,˙eÁ Èc ÂÈÏÚ ÏawL ı‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿»
È‡cÂ Ú„BÈ È‡ :Ó‡Â ,ı‡‰ ÌÚ ‰È‰Lk ˙B‰Ë¿»¿∆»»«»»∆¿»«¬ƒ≈«««

ÌÈÁ‡ Ô‰a e˜qÚ˙pL ÔÓÊa ,e‡ÓË ‡lL27È‰  ∆…ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ¬≈
Ì„wÓk ˙BeÒ‡ Ô‰28Ô‰a ˜qÚ˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ì‡Â ; ≈¬¿ƒ…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆

BÏ ˙BzÓ Ô‰ È‰ 29Ì„‡ ÏÎÏ ˙BeÒ‡Â30Ï‡LÂ . ¬≈≈À»«¬¿»»»¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ‰‰Ë Ô‰a ‰BÓe ÂÈ˙B‰Ë ÏÚ Á‰∆»≈«»√»∆»∆»√»¿«¿¿≈

CÎa B˙B‡ ÔÈ„LBÁ31. ¿ƒ¿»

נטמאו.27) שלא דבריכם על סומך והוא חברים לא
עליהם.28) לסמוך יכול נאמן.29)אינו אינו 30)לעצמו

דברי שקיבל לפני  בהם שנגע  טהרות לאחרים להתיר נאמן
הטמא.31)חבירות. את שיטהר

.ÁÈ‡a‚ ‰OÚpL Á32ÔÒÎBÓ B‡ CÏnÏ33‡ˆBiÎÂ »≈∆«¬»«««∆∆¿»¿«≈
ÌÈÚ‰ ÂÈOÚnÓ Lt .B˙eÁÓ B˙B‡ ÔÈÁBc  Ô‰a»∆ƒ≈¬≈≈≈ƒ«¬»»»ƒ
˙eÁ Èc Ïa˜Ï CÈˆÂ ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È‰ ¬≈¿»»»¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈

‰lÁzk34. ¿«¿ƒ»

מסים.32) מכס .33)לגבות פירש 34)גובה לומר, "חזרו
אדם". ככל הוא הרי  ומוכסנותו) (מגבאותו

.Ë„Ï „LÁÂ ˙eÁ Èc ÂÈÏÚ ÏawL ı‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿∆¿«¿»»
„eLÁ‰ ÏÎÂ .„ B˙B‡Ï ‡l‡ „eLÁ BÈ‡  „Á‡∆»≈»∆»¿»»¿»∆»
.eÓÁÏ „LÁ ‡Ï  ÏwÏ ;Ïw‰ ÏÚ „LÁ  eÓÁÏ∆»∆¿»«««««…∆¿»∆»

.È„LÁpL Á35ÔÈÏÎ‡ ÎnL ÔB‚k ,˙B‰h‰ ÏÚ »≈∆∆¿»««¿»¿∆»«√»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÔÈB‰Ë Ô‰L ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆¿«∆≈¿ƒ¬≈∆≈∆¡»

‰eÓ‚ ‰eL˙a ÊÁL Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ36. ¿»«∆ƒ»«∆»«ƒ¿»¿»

ואמר 35) טריפה בשר שמכר טבח  לדין זה מדמה רבינו
כשר. גמורה:36)שהוא תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב  בדבר אבידה ויחזיר אותו מכירים שאין למקום "שילך
חשוב ". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או

.‡ÈÔÎnL ‰Óez‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈM‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È‰  ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

Èc ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È‰  ‰Bz ÏL c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈
‡l‡ ÌÈÁ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»

Ô‰ÈcÓ37 c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»
‰˜ÊÁ .ÌÈÁ‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈÁ‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»

.ÌÈÁ‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב  שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים

   1 
חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ  שעם הדברים יבאר

יין  בתוכו שהיה כלי  דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב  הארץ  עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי  המקדש כלי  כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ 

נאמן. אם מת מטומאת אני  טהור שאמר הארץ  ועם טוב ,

.‡e‡a k2˙‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ B‰Ë :Ó‡4‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ 5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óez‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ‰Ê B˙ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡  ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ eÚ»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי "ב .2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי "ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י5)לנסכים.4)ושמן ב . כד, חגיגה משנה

גם  משמע  וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי  חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק  אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין
שם  (ראה ישראל ארץ  חלקי  בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ "ע ). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי 

.Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙ÈÁ ı‡‰ ÌÚ BÏ ‡È‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óez9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï  ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È  ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«
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˙ÚLa ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡lL ;„˜zL‡ ÏL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿»«∆…»¿¬≈∆À¿»ƒ¿«
.ÌÈca‰Â ˙Bzb‰«ƒ¿««ƒ

הגיתות.9)שם.8) בשעת הגיתות.10)לא בשעת

.‚ı‡‰ ÌÚ11eÓbL ‰ÚLa Bz‚ B‡ Bca ˙Èa ÏÚpL «»»∆∆»«≈«ƒ¿»»∆»¿
C„Ï ÌÚ‰12ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ „iÓ ÁzÙn‰ ˙‡ CÈÏB‰Â »»ƒ¿…¿ƒ∆««¿≈«ƒ»«…≈««
‰‰ML Èt13È‰  ˙Bzb‰ eÚL Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ƒ∆»»«»»ƒ««∆»¿«ƒ¬≈

BÏÈaËÓe ÂÈÙa Á˙BÙe ‡a Ô‰k‰14ÏËBÂ CB„Â «…≈»≈«¿»»«¿ƒ¿≈¿≈
‰‰Ëa ‰Óez15‰Óez ÏhÈ ‡Ï  Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â . ¿»¿»√»¿ƒ…»»≈…ƒ…¿»

ÚÓÔÈLÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ‡l‡ ı‡‰ Ì16, ≈«»»∆∆»≈ƒ«¬»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈»¿«¿ƒÀ¿»

מ "ד.11) פ "ט , טהרת 12)טהרות על נאמן עדיין היה ואז
הארץ .14)הכהן.13)היין. עם לא 15)את אם אבל

נאמן. אינו - הדריכה שנגרמה אחר מיד המפתח  את הביא
ד. פ "ט , טהרות במשנה יהודה, כר' אינם 16)פסק  אוכלין

המשקין  משבעת באחד נתלחלחו אם אלא טומאה מקבלים
מ "ד. פ "ו מכשירין במסכת המפורטים

.„BÏ ‡È‰17‡La ‰Óez ÏL ˙ÈÁ ı‡‰ ÌÚ ≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»ƒ¿»
elÙ‡ ,L„˜ dÎB˙a ÈzLÙ‰ :Ó‡Â ‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿»…∆¬ƒ

˙ÈÚÈ18ÏÚ ÔÓ‡ L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ  ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆∆¡»«
Ïk‰19ı‡‰ ÈnÚL ,ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ ˙ÚLa elÙ‡ . «…¬ƒƒ¿««ƒ¿««ƒ∆«≈»»∆

Ì˜È‰ ÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ,‰Óez‰ ÏÚ ÔÈÓ‡20 ∆¡»ƒ««¿»≈»∆¡»ƒ««¿ƒ»≈»
ÌÏBÚÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Óe˙Ï B‰Ë ‡e‰L ÓBÏ«∆»ƒ¿»¿≈≈∆¡»ƒ¿»

L„˜Ï B‰Ë ‡e‰L ÓBÏ Ì˜È ÈÏk ÏÚ21. «¿ƒ≈»«∆»¿…∆

ב .17) כד, חגיגה מחזיק 18)משנה מלוג, רביעי  חלק 
ומחצה. פירשו,19)ביצה ואם ד"ה ב  לה, חולין בתוספות

שאני ורביעית אמר: אלא מסויימת רביעית הקדיש שלא
כיצד  כן, לא שאם קודש. תהיה זו מחבית להפריש עתיד
(ראה  קידוש של יין בו מעורב  הלא היין, את הכהן ישתה

מן). ד"ה א פח , זבחים שעירו 20)תוספות אחר פירוש,
מפני לטהרות, בו להשתמש אסור היין, את ממנו
מגמרא  זה למד הכלי . על ולא עצמו היין על רק  שהאמינוהו
שם  [ורש"י  נאמן. אינו דתרומה מלאים שאמרו: ב  כה, שם
אבל  הכהנים, הפסד משום התרומה על שהאמינוהו מבאר,
כך]. סובר רבינו גם ואולי  הפסד, להם אין הריקנים בכלים

ה"א 21) בלי  ריקם" "כלי  כאן וכתב  בלשונו, רבינו דקדק 
שהוא  הארץ , עם של ריקם כלי  בסתם המדובר כי  הידיעה,
ממנו  ועירו בכלי , קודש יין הביא אם אבל טהרתו. על מעיד
אותו  רואה שחבר זמן כל טהור בחזקת הכלי  נשאר היין, את
שהכלי לקודש הוא שגנאי  מבאר, שם וברש"י  נטמא. שלא
"הכלי כתב  בתרומה ולמעלה טמא. יהיה ממנו שעירוהו
שהביא  הכלי  באותו שהמדובר מפני  הידיעה, בה"א הריקם"
מסולקת  ובזה שם. עיין עליה. נאמן והוא התרומה את בו

רבינו. על והכסף ֿמשנה קורקוס  הר"י  של תמיהתם

.‰ı‡‰ ÌÚ eÈ‡Â ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÎB˙a ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿«ƒ∆∆¿»ƒ«»»∆
‡e‰ È‰  ÌÈÎÒ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k BnLÓe LBÈ≈¿«¿¿≈¿ƒƒ∆¿»ƒ¬≈
ÌÈcaÏÂ ˙BzbÏ Ì„˜ elÙ‡Â ,ÈÏk‰ ˙‰Ë ÏÚ ÔÓ‡∆¡»«»√««¿ƒ«¬ƒ…∆«ƒ¿««ƒ

ÌBÈ ÌÈÚLa22.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡  ÌÈÚLÏ Ì„˜ Ï‡ ; ¿ƒ¿ƒ¬»…∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¡»ƒ

Ï‡ ;Ï‡OÈ ı‡ ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈¬»
ÌÈÓ‡ ÌÈÏLeÈa23ÓBÏ Ì˜È‰ ÒÁ ÈÏk ÏÚ ƒ»«ƒ∆¡»ƒ«¿ƒ∆∆»≈»«

ÌÈwc ÌÈÏk ÔÈa ,ÌÏBÚÏ L„˜Ï B‰Ë ‡e‰L24ÔÈa ∆»¿…∆¿»≈≈ƒ«ƒ≈
ÌÈ˜È ÔÈa ÔÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈqb ÌÈÏk25‡e‰ È‰  ≈ƒ«ƒ≈¿≈ƒ≈≈»ƒ¬≈

BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏk‰ ÏÚ ÔÓ‡26 ∆¡»««¿ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¿
Ò„Ó ‡e‰L ,B„‚a ‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ‡ÓË27ÈÏk‰ CB˙a , ¿≈ƒ¬ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ

el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .L„˜Ï ‰‰Ë ˙˜ÊÁa ÈÏk‰ È‰ ¬≈«¿ƒ¿∆¿«»√»¿…∆ƒ¿≈»≈≈
?Ì‰a28˙BBLk ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÈtÓ29ÌÈÏLeÈa30. »∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ

נאמנים 22) המדומעות, שמן וכדי  יין "כדי  ב  כד, שם שנינו
יום" שבעים לגיתות וקודם והבדים, הגיתות בשעת עליהן
תקופת  לפני  יום שבעים הכלים את לטהר היו (רגילים
את  "במטהר שהמדובר אמרו ב ) כה, (שם ובגמרא הדריכה).
עדיין  הקדיש שלא רבינו, ומפרש נסכים". ממנו ליטול טבלו
פירשו  (וכן לכך כשיצטרך לנסכים ייחדו אלא לנסכים כלום
אם  שהרי  רש"י ) כפירוש ולא במטהר, ד"ה שם 'תוספות'

השנה. כל נאמן א.23)הקדישו כו, שם משנה
גסים 24) חרס  כלי  על "נאמנים ב : כו, שם ברייתא קטנים.

אמרו, שם אחרת ובברייתא הדקים. על וכלֿשכן לקודש"
ה"ו). (ראה ולפנים המודיעים מן נאמנים דקים שעל

שם.25) יוחנן חולין.26)כר' שגזרו 27)משקין כלומר,
ר' אמר שם בגמרא ה"א). פ "י  (למעלה מדרס  טומאת עליו
בגדו  - רבינו ומפרש בתוכו" אפיקורסותו "אפילו יוחנן:

שם). רש"י  הנזכרת.28)(ראה הברייתא סיום
חרס .29) כלי  בכלים 30)לייצור להשתמש  ומוכרחים 

לירושלים. מחוץ  הארץ  עמי  בידי  ברובם המובאים

.Â˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ31ÒÁ ÈÏk ÏÚ ÌÈÓ‡  ÌÈÙÏÂ32; ƒ«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ«¿≈∆∆
˙ÈÚÈ„Bn‰Â .ÔÈÓ‡ ÔÈ‡  ıeÁÏÂ ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿«≈»∆¡»ƒ¿«ƒƒ

dÓˆÚ33?„ˆÈk .ÌÈÙÏk ÌÈÓÚÙe ıeÁÏk ÌÈÓÚt  «¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«
ÒÎ Á ‰È‰34‡ˆBÈ ı‡‰ ÌÚÂ35B„Èa ÒÁ ÈÏÎe »»»≈ƒ¿»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆¿»

B‰Ë ‡e‰L ÓBÏ ˙ÈÚÈ„Bna ÔÓ‡ ‰Ê È‰ 36 ¬≈∆∆¡»«ƒƒ«∆»
L„˜Ï37ÔÈÒÎ Ô‰ÈL eÈ‰ ;38ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ÈL B‡39 ¿…∆»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡‰iL „Ú ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«∆¿≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

עיר 31) (שם "המודיעים" כתוב  ושם ב . כה, שם משנה
ב ). צג, פסחים - מירושלים מיל עשר חמשה רחוקה

כתוב :32) שם בברייתא אולם דקים, ובין גסים בין משמע 
אדם  שכל מפני  מפרש, ורש"י  הדקים". חרס  בכלי  "נאמנים
המודיעים  מן וטיהרום בהם הקלו קטנים, לכלים צריך
יין  המספקים אלה רק  משתמשים בגסים אבל ולפנים,
הראב "ד  ודעת עצמה. בירושלים רק  טיהרו ולפיכך לנסכים,
"כלי שצ "ל כותב  [החזוןֿאיש כסף ֿמשנה. ראה כרש"י .
ורבינו  "הדקים", המלה נשמטה ובטעות הדקים", חרס 
וגסים  המודיעים, מן לפנים ובין עצמה ירושלים בין מחלק 
מאריכות  לדבריו, חזקה וראיה בלבד. בירושלים רק  טהורים
המודיעים  מן בקיצור: לכתוב  לו שהיה ו, בהלכה הלשון
כלים  בדין שמחולקים מזה ומוכח  כירושלים. - ולפנים

שם.33)גסים]. ונכנס 34)ברייתא למודיעים, מחוץ  בא
לירושלים. וללכת להמשיך עלֿמנת מצד 35)לתוכה

ורצוי36)ירושלים. לירושלים, יחזור לא שהקדר מפני 
לירושלים. ולהכניסם כליו לקנות לא 37)הדבר אבל
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מן 38)לתרומה. לפנים שיגיעו עד לחכות החבר יכול
שם. ולקנותם לפני39)המודיעים לקנותם היה יכול

 ֿ (כסף  לו מתירין אין - כך עשה לא ואם לעיר, שנכנסו
הולך  אלא לירושלים חוזר אינו החבר שני : ונימוק  משנה),
משום  והתירו ירושלים, לצרכי  קונה אינו כן ואם לביתו,
וחבר  נכנס  קדר אם וכלֿשכן בלבד, בירושלים רבים צרכי 

יוצא.

.Êc˜40ÔÓ ÌÈÙÏ ÔÁÈp‰Â ˙B„˜ ‡È‰L «»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ
Ô‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â ÔÈÁ˜Bl‰ e‡e ,˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ»«¿ƒ¿≈»∆
‡È‰ È‰  da ÒÎÂ ‰„˜ Á˜Ï :Ô‰ ˙BB‰hL∆¿≈»«¿≈»¿ƒ¿«»¬≈ƒ

e‡aL BÓk ,‰Óe˙Ï ‡Ï Ï‡ L„˜Ï ‰B‰Ë41; ¿»¿…∆¬»…ƒ¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓË BÊ È‰  ˙ÈÚÈ„BnÏ ıeÁ da ‡ˆÈÂ ‰„˜ Á˜Ï»«¿≈»¿»»»«ƒƒ¬≈¿≈»
˙B„w‰ Ì‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Óe˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈≈«¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ‡l‡ ÔÓ‡ BÈ‡ ,BÓˆÚ cw‰ ‡e‰Â¿««»«¿≈∆¡»∆»ƒ¿ƒƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ

ב .40) כה, שם זה.41)משנה בפרק  פעמים כמה

.ÁÁ˜Bl‰42È‰  ÌB˜Ó ÏÎa ÔLk‰ ÔÓ ÒÁ ÈÏk «≈«¿≈∆∆ƒ«ƒ¿»¿»»¬≈
ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰Óe˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa ÔÈB‰Ë el‡≈¿ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
„q‰ ÔÓ Á˜Ï elÙ‡Â .ı‡‰ ÌÚ Ô‰a Ú‚ ‡nL∆»»«»∆«»»∆«¬ƒ»«ƒ«≈∆

ÔBL‡‰43Á˜Ï Îe Áe˙t ÔLk‰L Èt ÏÚ Û‡Â , »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿»»«¿»ƒ¿«
ÔLkaL ÌÈÏk ÏÚ ‰‡ÓË eÊ‚ ‡lL ;BÈˆÁ44. ∆¿∆…»¿À¿»«≈ƒ∆«ƒ¿»

פ "ה 42) פרה במסכת תנאים במחלוקת שנויה זו הלכה
משנה  "זו מסיים: ה"א פ "ה שם בתוספתא אולם מ "א,
והחבר  נמנע , ואינו ונוטל פותח  אמרו: רבותינו הראשונה,
שלושה  לאחר אפילו בא "שהחבר") הכסף ֿמשנה (גירסת
 ֿ כסף  (ראה בתוספתא כרבותינו רבינו ופסק  ונוטל". ימים

הראשונה.43)משנה). הוצאו 44)השורה שלא זמן כל
עצמו  שהוא בכלים להשתמש לחבר מותר ולפיכך ממנו,

הכבשן. מן מוציאם

.Ëı‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË45Ï‚a46,‰eLÁ ‡È‰ ‰B‰Ëk À¿««»»∆»∆∆ƒ¿»ƒ¬»
ÌÈÏ‚a Ô‰ ÌÈÁ Ï‡OÈ ÏkL47Ìlk Ì‰ÈÏÎe , ∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈∆À»

Ïk‰L ÈtÓ ,Ï‚a ÌÈB‰Ë Ô‰È˜LÓe Ì‰ÈÏÎ‡Â¿»¿≈∆«¿≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿≈∆«…
Ïk ÌÈÓ‡ Ô‰ CÎÈÙÏ .Ï‚Ï ÌÈÏBÚÂ ÔÓˆÚ ÔÈ‰ËÓ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ»∆∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ»
ÚMÓ .‰Óez‰ ÏÚ ÔÈa L„w‰ ÏÚ ÔÈa Ï‚‰ ˙BÓÈ¿»∆∆≈««…∆≈««¿»ƒ∆»«

.Ô˙‡ÓËÏ ÔÈÊBÁ Ï‚‰»∆∆¿ƒ¿À¿»»

  

        
       

   

שנגע מה  שכל "לטומאת חוזרי הרגל ב "משעבר כוונתו 
שכתב כמו  למפרע , טמא  הרגל בשעת  ־האר ע בו 
ועבר  כו ' ברגל חביתו  "הפותח  שלאח "ז בהלכה  בפירוש 
נגע שלא  ואע "פ טומאה  בחזקת כו ' החבית שאר הרי  הרגל
הרגל  בזמ אלא  טהורה  אינה  כחבר שהוא  בזמ אלא  בה 

בלבד ".

 מטהרי "שהכל הוא   " הרמב של טעמו  שהרי  ותמוה ,
הרגלי אחרי  מדוע  טהור הוא   וא לרגל"  ועולי עצמ
 הדי שונה  ובמה  למפרע ? בה שנגע  האוכלי  טמאי
" והבדי הגיתות בשעת התרומה  "על  האר עמי  מנאמנות
להיות  האוכלי חזרו  זה  זמ שאחרי   אומרי אי  שש

למפרע . טמאי
אישתרי הרגל ימות "דכל  הטע שכתב  לרש "י  ובשלמא 
אינ  בעצ כי  למפרע  טמאי מדוע  מוב " לבייש שלא 
, לבייש שלא  כדי   גזירת ביטלו   שחכמי רק   טהורי
אחרי ומדוע  "עצמ מטהרי "הכל הרי   " הרמב  לטע אבל

.לטומאת חזרו  הרגל
הוא   הטע עיקר  " לרמב  שג  תיר 'למל וב 'משנה 
ויהיה  למריבה  יבואו  שלא   עליה לגזור רצו  לא   שחכמי
שא קשה  תירוצו  אבל לעצמו . במה  עושה  ואחד  אחד  כל
 מ חסר " הטע ש "עיקר הרי  , " הרמב של טעמו  זהו 
נאמנות  בדי  ג זה   טע נקט לא   " שהרמב ועוד  הספר.
טע  ש והביא  , נסכי של ושמ יי טהרת על  האר עמי 
הטע כלל הזכיר ולא  בו " נזהרי חומרתו  ש "מפני  אחר

איבה ". חשש   משו"
הובא  חגיגה  במסכת זה  די של במקורו  הביאור: לומר ויש 
כאיש  העיר אל ישראל איש  כל  ויאס" מהפסוק  הלימוד 

." חברי אחד 
כעיר  הבנויה   ירושלי" אחר מפסוק  נלמד  ובירושלמי 
כו '".  לחברי ישראל כל שעושה  עיר יחדיו , לה  שחוברה 
הטע שלירושלמי  לומר יש   הביאורי שני  שבי ובהבדל
בירושלי  שנמצאי מפני  הוא   חברי ישראל שכל
בה  שנזהרי הרי  והשכינה , המקדש   מקו  שש שמכיו

טהור.  ־האר ע אפילו  ולכ ביותר
ירושלי העיר קדושת מצד  זה  אי הבבלי  לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל  ע התאספות מצד  אלא 
כולו  הציבור וכל בלבד  הציבור מציאות כא ויש  היחיד 
הציבור  מציאות פקעה  הרגל משעבר אבל ." חברי"
טמא  הוא  שעתה   ־האר ע בה שנגע  האוכלי וממילא 

למפרע . טמאי להיות  ה  ג חזרו 
 מטהרי "שהכל כא שכתב   " הרמב בלשו הדבר ומדוייק 
טיהר  בודאי  ויחיד  יחיד  כל שלא  היינו  לרגל"  ועולי עצמ
מלשונו  שינה  ולכ טהור. הציבור שכל אלא  עצמו  את

ה  בשעת  האר עמי  טהרת כתבבעניי  וש , והבדי גיתות
."וכליה עצמ מטהרי  הע "שכל

להיות  האוכלי חזרו  הרגל אחר מדוע  מוב זה  פי  ועל
יחיד , להיות חזר הציבור מ אחד  כל שהרי  למפרע  טמאי

.טמאי בה שנגע  שאוכלי הרי   ־האר ע הוא   וא
      

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח ,
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מן 38)לתרומה. לפנים שיגיעו עד לחכות החבר יכול
שם. ולקנותם לפני39)המודיעים לקנותם היה יכול

 ֿ (כסף  לו מתירין אין - כך עשה לא ואם לעיר, שנכנסו
הולך  אלא לירושלים חוזר אינו החבר שני : ונימוק  משנה),
משום  והתירו ירושלים, לצרכי  קונה אינו כן ואם לביתו,
וחבר  נכנס  קדר אם וכלֿשכן בלבד, בירושלים רבים צרכי 

יוצא.

.Êc˜40ÔÓ ÌÈÙÏ ÔÁÈp‰Â ˙B„˜ ‡È‰L «»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ
Ô‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â ÔÈÁ˜Bl‰ e‡e ,˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ»«¿ƒ¿≈»∆
‡È‰ È‰  da ÒÎÂ ‰„˜ Á˜Ï :Ô‰ ˙BB‰hL∆¿≈»«¿≈»¿ƒ¿«»¬≈ƒ

e‡aL BÓk ,‰Óe˙Ï ‡Ï Ï‡ L„˜Ï ‰B‰Ë41; ¿»¿…∆¬»…ƒ¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓË BÊ È‰  ˙ÈÚÈ„BnÏ ıeÁ da ‡ˆÈÂ ‰„˜ Á˜Ï»«¿≈»¿»»»«ƒƒ¬≈¿≈»
˙B„w‰ Ì‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Óe˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈≈«¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ‡l‡ ÔÓ‡ BÈ‡ ,BÓˆÚ cw‰ ‡e‰Â¿««»«¿≈∆¡»∆»ƒ¿ƒƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ

ב .40) כה, שם זה.41)משנה בפרק  פעמים כמה

.ÁÁ˜Bl‰42È‰  ÌB˜Ó ÏÎa ÔLk‰ ÔÓ ÒÁ ÈÏk «≈«¿≈∆∆ƒ«ƒ¿»¿»»¬≈
ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰Óe˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa ÔÈB‰Ë el‡≈¿ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
„q‰ ÔÓ Á˜Ï elÙ‡Â .ı‡‰ ÌÚ Ô‰a Ú‚ ‡nL∆»»«»∆«»»∆«¬ƒ»«ƒ«≈∆

ÔBL‡‰43Á˜Ï Îe Áe˙t ÔLk‰L Èt ÏÚ Û‡Â , »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿»»«¿»ƒ¿«
ÔLkaL ÌÈÏk ÏÚ ‰‡ÓË eÊ‚ ‡lL ;BÈˆÁ44. ∆¿∆…»¿À¿»«≈ƒ∆«ƒ¿»

פ "ה 42) פרה במסכת תנאים במחלוקת שנויה זו הלכה
משנה  "זו מסיים: ה"א פ "ה שם בתוספתא אולם מ "א,
והחבר  נמנע , ואינו ונוטל פותח  אמרו: רבותינו הראשונה,
שלושה  לאחר אפילו בא "שהחבר") הכסף ֿמשנה (גירסת
 ֿ כסף  (ראה בתוספתא כרבותינו רבינו ופסק  ונוטל". ימים

הראשונה.43)משנה). הוצאו 44)השורה שלא זמן כל
עצמו  שהוא בכלים להשתמש לחבר מותר ולפיכך ממנו,

הכבשן. מן מוציאם

.Ëı‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË45Ï‚a46,‰eLÁ ‡È‰ ‰B‰Ëk À¿««»»∆»∆∆ƒ¿»ƒ¬»
ÌÈÏ‚a Ô‰ ÌÈÁ Ï‡OÈ ÏkL47Ìlk Ì‰ÈÏÎe , ∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈∆À»

Ïk‰L ÈtÓ ,Ï‚a ÌÈB‰Ë Ô‰È˜LÓe Ì‰ÈÏÎ‡Â¿»¿≈∆«¿≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿≈∆«…
Ïk ÌÈÓ‡ Ô‰ CÎÈÙÏ .Ï‚Ï ÌÈÏBÚÂ ÔÓˆÚ ÔÈ‰ËÓ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ»∆∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ»
ÚMÓ .‰Óez‰ ÏÚ ÔÈa L„w‰ ÏÚ ÔÈa Ï‚‰ ˙BÓÈ¿»∆∆≈««…∆≈««¿»ƒ∆»«

.Ô˙‡ÓËÏ ÔÈÊBÁ Ï‚‰»∆∆¿ƒ¿À¿»»

  

        
       

   

שנגע מה  שכל "לטומאת חוזרי הרגל ב "משעבר כוונתו 
שכתב כמו  למפרע , טמא  הרגל בשעת  ־האר ע בו 
ועבר  כו ' ברגל חביתו  "הפותח  שלאח "ז בהלכה  בפירוש 
נגע שלא  ואע "פ טומאה  בחזקת כו ' החבית שאר הרי  הרגל
הרגל  בזמ אלא  טהורה  אינה  כחבר שהוא  בזמ אלא  בה 

בלבד ".

 מטהרי "שהכל הוא   " הרמב של טעמו  שהרי  ותמוה ,
הרגלי אחרי  מדוע  טהור הוא   וא לרגל"  ועולי עצמ
 הדי שונה  ובמה  למפרע ? בה שנגע  האוכלי  טמאי
" והבדי הגיתות בשעת התרומה  "על  האר עמי  מנאמנות
להיות  האוכלי חזרו  זה  זמ שאחרי   אומרי אי  שש

למפרע . טמאי
אישתרי הרגל ימות "דכל  הטע שכתב  לרש "י  ובשלמא 
אינ  בעצ כי  למפרע  טמאי מדוע  מוב " לבייש שלא 
, לבייש שלא  כדי   גזירת ביטלו   שחכמי רק   טהורי
אחרי ומדוע  "עצמ מטהרי "הכל הרי   " הרמב  לטע אבל

.לטומאת חזרו  הרגל
הוא   הטע עיקר  " לרמב  שג  תיר 'למל וב 'משנה 
ויהיה  למריבה  יבואו  שלא   עליה לגזור רצו  לא   שחכמי
שא קשה  תירוצו  אבל לעצמו . במה  עושה  ואחד  אחד  כל
 מ חסר " הטע ש "עיקר הרי  , " הרמב של טעמו  זהו 
נאמנות  בדי  ג זה   טע נקט לא   " שהרמב ועוד  הספר.
טע  ש והביא  , נסכי של ושמ יי טהרת על  האר עמי 
הטע כלל הזכיר ולא  בו " נזהרי חומרתו  ש "מפני  אחר

איבה ". חשש   משו"
הובא  חגיגה  במסכת זה  די של במקורו  הביאור: לומר ויש 
כאיש  העיר אל ישראל איש  כל  ויאס" מהפסוק  הלימוד 

." חברי אחד 
כעיר  הבנויה   ירושלי" אחר מפסוק  נלמד  ובירושלמי 
כו '".  לחברי ישראל כל שעושה  עיר יחדיו , לה  שחוברה 
הטע שלירושלמי  לומר יש   הביאורי שני  שבי ובהבדל
בירושלי  שנמצאי מפני  הוא   חברי ישראל שכל
בה  שנזהרי הרי  והשכינה , המקדש   מקו  שש שמכיו

טהור.  ־האר ע אפילו  ולכ ביותר
ירושלי העיר קדושת מצד  זה  אי הבבלי  לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל  ע התאספות מצד  אלא 
כולו  הציבור וכל בלבד  הציבור מציאות כא ויש  היחיד 
הציבור  מציאות פקעה  הרגל משעבר אבל ." חברי"
טמא  הוא  שעתה   ־האר ע בה שנגע  האוכלי וממילא 

למפרע . טמאי להיות  ה  ג חזרו 
 מטהרי "שהכל כא שכתב   " הרמב בלשו הדבר ומדוייק 
טיהר  בודאי  ויחיד  יחיד  כל שלא  היינו  לרגל"  ועולי עצמ
מלשונו  שינה  ולכ טהור. הציבור שכל אלא  עצמו  את

ה  בשעת  האר עמי  טהרת כתבבעניי  וש , והבדי גיתות
."וכליה עצמ מטהרי  הע "שכל

להיות  האוכלי חזרו  הרגל אחר מדוע  מוב זה  פי  ועל
יחיד , להיות חזר הציבור מ אחד  כל שהרי  למפרע  טמאי

.טמאי בה שנגע  שאוכלי הרי   ־האר ע הוא   וא
      

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח ,
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בירושלים. את 47)והמדובר שם דורש לוי , בן יהושע  ר'
העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף  יא): כ, (שופטים הכתוב 

חברים. כולם עשאן הכתוב  - חברים" אחד כאיש

.ÈÁ˙Bt‰48B˙ÈÁ49B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Â Ï‚a50ÚÂ «≈«»ƒ»∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»¿»«
˙˜ÊÁa ‰qÚ‰ ‡Le ˙ÈÁ‰ ‡L È‰  Ï‚‰»∆∆¬≈¿»∆»ƒ¿»»ƒ»¿∆¿«

‰‡ÓË51Èt ÏÚ Û‡Â .ı‡‰ ÈnÚ Ba eÚ‚ È‰L , À¿»∆¬≈»¿«≈»»∆¿««ƒ
Ák ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ da Ú‚ ‡lL52dÈ‡  ∆…»«»∆»ƒ¿«∆¿»≈≈»
„Ïa Ï‚‰ ÈÓÈa ‡l‡ ‰B‰Ë53. ¿»∆»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

שם.48) למכור 49)משנה יין חבית שפתח  חבר
נוגעים  - הארץ  עמי  גם וביניהם - והקונים בקימעונות,

ובכלים. הבא.50)בחבית לכל פסק 51)למכור
ברגל.52)כחכמים. טמאים 53)כלומר, הרגל, ולאחר

הבאה. הלכה ראה ברגל. בהם שנגע  הטהרות למפרע 

הבא. לרגל החבית את להניח  מותר אם שאלו שם, בגמרא
שאין  ומשמע  סתם, ורבינו להניח . שמותר אמרו ובמסקנא
כסף ֿמשנה  ראה ב . להלכה זה בין מה להבין [קשה להניחה.

כאן].

.‡ÈÏ‚‰ Á‡54BÈ È‡ˆBÓaÏk ÔÈÏÈaËÓ eÈ‰ BË Ì ««»∆∆¿»≈»«¿ƒƒ»
ı‡‰ ÈnÚ Ô‰a eÚ‚pL ÈtÓ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»∆«≈»»∆

‚Á‰ ˙ÚLa Ï‚a55Ï‡ :Ô‰Ï ÌÈÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏe . »∆∆ƒ¿«∆»¿ƒ»»¿ƒ»∆«
ÌÈÏ‚ ÈÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ‡nL ‰ÚLa ,ÔÁÏMa eÚbz56, ƒ¿«À¿»¿»»∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ

‡ˆÓÂ ,Ï‚‰ Á‡ BÚbÓa ‡ÓË ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»≈¿«»««»∆∆¿ƒ¿»
‰ÏÈË CÈˆ57:ÌÈt‰ ÌÁÏa Ó‡Â ,LÓL Ú‰Â »ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿∆¡«¿∆∆«»ƒ
„ÈÓz ÈÙÏ58Ú‰Â ‰ÏÈË ÌÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ . ¿»«»ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈

˙LÁp‰ ÁaÊÓe ‰f‰ ÁaÊnÓ ıeÁ ,LÓL59ÈtÓ , ∆∆ƒƒ¿««»»ƒ¿««¿∆ƒ¿≈
Ô‰Èa‚Ï ÔÈÏËk Ô‰ÈÈetvL60. ∆ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

  

        
     

 מטבילי שאי לכ  שהטע ר"א  למד  חגיגה  מסכת  בסיו
אדמה  מזבח  דכתיב  כקרקע  שה מפני  הוא  המזבחות את
סוברי  חכמי אבל לזה . זה  המזבחות והוקשו  לי , תעשה 
חכמי דברי  ובפירוש  ."מצופי שה "מפני  הוא   שהטע
לר"א   חכמי אמרו  רש "י  לדעת , " והרמב רש "י  נחלקו 
לטע להגיע  צרי אתה  מצופי שהמזבחות מפני   הא

. אליה בטל ציפויי והלא  כקרקע " שה "מפני 
 צפויי בטיל ש "מיבטל  חכמי בדעת סבר  " הרמב אבל
כי הכלי  את לטמא  סיבה  אינו  שהציפוי  הכוונה  גבייהו "
והציפוי מצופה  שהוא  מפני  טומאה  מקבל אינו  עצמו  הכלי 
 אי ולכ למזבח  בטל שהוא  מפני  טומאה  מקבל אינו 
" הרמב לדעת הסיבה  לומר ויש  טבילה . צריכי המזבחות

ר"א  ענייניכי  וכמה  שבכמה  שמאי  בית מתלמידי  היה 
ראשונית. בהסתכלות שנראה  כמו  הדבר אל שהביטו  מצינו 
" והרמב רש "י  שנתנו   השוני  שהפירושי ונמצא 
גבייהו " ציפויי בטיל "מיבטל לר"א   חכמי לתשובת
רש "י לדעת המזבח . של הזהב  בציפוי  אחר גדר  מבטאי

למזבח  שבטל אלא  לטמא  סיבה  לכאורה  הוא  הזהב  ציפוי 
ציפוי  " הרמב לשיטת אבל לנחת. העשוי   ע כלי  שהוא 
 מטבילי שאי שמה  כא פסק  ולכ לטהר סיבה  הוא  הזהב 

." לגביה כבטלי  ש "צפוייה מפני  הוא  המזבחות את
      

שם.54) שם.55)משנה ובהערה הקודמת, הלכה ראה 
ומראים 56) אותו שמגביהים "מלמד ב : עמוד שם בגמרא

חיבתכם  ראו להם: ואומרים הפנים, לחם רגלים לעולי  בו
טרי היה הלחם פירוש, כסידורו". סילוקו המקום, לפני 
השולחן  על שסידרוהו ביום כמו השולחן מן סילוקו בשעת
המעיד  הזה הנס  את רגל לעולי  ומראים ימים, שבוע  לפני 
נסים. להם ועושה הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבים שישראל

הלחם.57) את ממנו להוריד מן 58)וצריך להסירו ואסור
"ואומרים  נאמר: שם במשנה הבאה. השבת לפני  השולחן
עמי לכהנים ופירש"י , בשולחן". תגעו שלא הזהרו להם
להיכל  בכניסה אסורים וישראלים לוים שהרי  אמרו, הארץ 
שהרי רגל. לעולי  "להם" מפרש ורבינו השולחן. עמד שבו
אותו  רואים בלאוֿהכי  וכהנים אותו", "שמראין כתב 
שם). 'תוספות' (ראה להשתחוות להיכל כשנכנסים

אחד 59) מקום על בקביעות העומד עץ  וכלי  מעץ , שנעשו
לנחת" העשוי  עץ  "כלי  נקרא ממקומו, אותו מזיזים ואין
מתכת, מצופים היו שהמזבחות ואע "פ  טומאה, מקבל ואינו

כאן. רבינו שמסיים כמו עיקר, א.60)העץ  כז, שם גמרא

.ÈÓ‡L ı‡‰ ÌÚ61B‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ È‡ B‰Ë : «»»∆∆»«»¬ƒƒÀ¿«≈
ÔÓ‡  ˙Ó ˙‡ÓhÓ B‰Ë ‰Ê ÈÏk :Ó‡L62, ∆»«¿ƒ∆»ƒÀ¿«≈∆¡»

,„Ïa ı‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒƒÀ¿««»»∆ƒ¿«
ÌÈc ‰na .‰‡f‰ CÈˆ BÈ‡Â LÓL Ú‰ CÈˆÂ¿»ƒ∆¡≈∆∆¿≈»ƒ«»»«∆¿»ƒ
Á˜Bl‰ Ï‡ ;‡e‰ B‰Ë Ó‡Â BÏ‡MLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆¿≈¿»«»¬»«≈«
‡ÓË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ  ı‡‰ ÌÚ ˙eLÓ Ì˙Ò ÈÏk¿ƒ¿»≈¿«»»∆¿ƒ∆»¿≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk ÈÚÈLe ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‡e‰ ˙Ó≈«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«≈ƒ
eÊ‚ ‡lL ;ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«ƒ∆…»¿
BÓk ,ÌÈÏLeÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿

‡a˙iL63.˙B˜Ùq‰ ˙‡ÓËa ∆ƒ¿»≈¿À¿««¿≈

ב .61) כב , זיבה,62)חגיגה בטומאת אותם האמינו לא
שם. גמרא ראה מת. טומאת בטבילת בפי "ג 63)והאמינום

וה"ה. ה"ד הטומאות אבות מהלכות

   1 
לאומן 1) כלי  הנותן או הארץ  עם אצל כלי  המפקיד יבאר

במרחץ , הניחם או המרחץ  בבית כליו שכח  הארץ , עם
בתוך  הארץ  עם המניח  ודין הארץ , לעם בית מפתח  והמוסר
עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ  ועם לשומרו, ביתו
תיכנס  שלא זו פרה לי  שמור הארץ  לעם שאמר חבר ודין
והגבאים  למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי  לבית,
המניח  ודין בזה, רק  נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים
הארץ  עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח  ביתו

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס  קדר בחצר,

.‡„È˜Ùn‰2ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ ÌÈÏk3ÈÏk Ô˙pL B‡ ««¿ƒ≈ƒ≈∆«»»∆∆»«¿ƒ
ı‡‰ ÌÚ Ôn‡Ï˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË el‡ È‰ 4 ¿À»«»»∆¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈
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BÈkÓ Ì‡Â .Ò„Ó ÔÈ‡ÓËe5 ‰Óe˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ¿≈ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»
˙Ó ‡ÓhÓ ÌÈB‰Ë6ÈtÓ ,Ò„Ó ÌÈ‡ÓË Ï‡ ¿ƒƒ¿≈≈¬»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡ È‰L ,BzÚcÓ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˙LBÈ ‰c BzL‡L∆ƒ¿ƒ»∆∆¬≈∆∆…ƒ«¿∆¬≈≈
.ı‡‰ ÈnÚ Èza ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ‰Êƒ¿»ƒƒ«À¿¿»≈«≈»»∆

מ "ד.2) פ "ח  שם.3)טהרות נטהרים 4)תוספתא, ואינם
השלישי ביום אדומה פרה אפר מי  עליהם שיזו עד
אמר  אם אבל טהורים, שהם אמר כשלא ומדובר, והשביעי .
הקודם. הפרק  בסוף  כמבואר נאמן, – נטמאו שלא

ואוכל 5) כהן שהוא ויודע  המפקיד, את מכיר הנפקד
מת.6)תרומה. בטומאת יטמאו שלא נזהר שהנפקד מפני 

שהרי טהרה, בחזקת הכלים כלום, אמר לא שאפילו ונראה,
אינו  אם שאפילו למעלה אמרנו נטמאו, שלא אמר אם
למשנה  בפירושו רבינו דברי  על לתמוה (ויש נאמן. מכירו
ומשמע  במת", נטמאו לא באמרו נאמן "והוא שכתב : הנ"ל

וצ "ע ). טמאים. – כלום אמר לא שאם

.ÁÈpn‰7ÈÏ ÓL :BÏ Ó‡Â ı‡‰ ÌÚ ÈÙa ÂÈÏk ««ƒ«≈»ƒ¿≈«»»∆¿»«¿…ƒ
‡ÓhÓ ÔÈB‰Ëe Ò„Ó ÔÈ‡ÓË el‡ È‰  el‡ ˙‡∆≈¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙Ó8BÙ˙k ÏÚ ÔÁÈp‰ .9.˙Ó ‡ÓËe Ò„Ó ÔÈ‡ÓË  ≈ƒƒ»«¿≈¿≈ƒƒ¿»¿≈≈
‰  ˙Òk‰ ˙Èa ÂÈÏk ÁÎLBÈ‡L ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È »«≈»¿≈«¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆≈

‡e ıÁna ÂÈÏk ÁÈp‰ .‰eÓb ı‡‰ ÌÚ ˙eL¿«»»∆¿»ƒƒ«≈»«∆¿»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe .ÔÈB‰Ë  Ô‰L ˙BÓk Ô‡ˆÓe¿»»¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆…
ÈÚÏ ÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,BBe Bzb ÁÈp‰ .Ôk ‰OÚÈ«¬∆≈ƒƒ«ƒ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë  Bcˆa ı‡‰ ÌÚ ‡ˆÓe ‡e»»»«»»∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÒkiL ˙eL BÏ¿∆ƒ»≈

ה"ז.7) שם בתוספתא מקורה זו, הלכה היא 8)כל כך
אפילו  ומשמע  וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה שם רבינו גירסת
לאומן  ומוסר למפקיד דומה זה ואין הם". "טהורים אמר לא
עםֿהארץ , לרשות הכלים את מסר ששם מפני  א, שבהלכה
ואעפ "כ  יותר. ולא עליו הטיל השמירה את רק  כאן אבל

ברשותו. קצת שהם מפני  מדרס , מסרם 9)מטמא הרי 
לרשותו.

.‚ÒBn‰10˙ÈaaL Ïk  ı‡‰ ÌÚÏ B˙Èa ÁzÙÓ «≈«¿≈«≈¿«»»∆…∆««ƒ
.ÁzÙn‰ ˙ÈÓL ‡l‡ BÏ ÒÓ ‡lL ,B‰Ë»∆…»«∆»¿ƒ«««¿≈«

מ "ב .10) פ "ז טהרות משנה,

.„ÁÈpn‰11ıÁÓ ÏL ˙BBlÁa ÂÈÏk12ÏÚÂ ««ƒ«≈»¿«∆∆¿»¿»«
Ì‰ÈÏÚ13 ı‡‰ ÌÚÏ ÁzÙn‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈∆««ƒ∆»«««¿≈«¿«»»∆

ÔÈB‰Ë ÂÈÏk14BÏ ‰OÚ B‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ì˙Á Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿≈ƒ»««««»»
el‡ Ïk È‰  Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ‰ ‡ˆÓ elÙ‡ ,ÔÓÈÒƒ»¬ƒ»»«»¿À¿»¬≈»≈

ÔÈB‰Ë15. ¿ƒ

מ "ז.11) חלונות 12)שם, כעין היו שלהם במרחצאות
לכל  מסר והבלן מבפנים, דלתות ולהם מבחוץ , סתומות

בגדיו. שם להניח  חלון ואפי '14)במפתח .13)מתרחץ 
המתרחצים, בבגדי  ולנגוע  לפתוח  יעיז לא לבלן, מסרו אם
בהלכה  שאמרנו כמו מפתח , שמירת אלא לו מסר לא שהרי 
שמירתו  על סמך הרי  במפתח , נעל לא אם אבל הקודמת,
פסק  טמאים. כליו ולפיכך עםֿהארץ  שהוא הבלן של

שם. במשנה, ה"ו.15)כחכמים פ "ח  שם תוספתא,

.‰ÁÈpn‰16‡e‰ LÈÂ BÓLÏ B˙Èa CB˙a ı‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»¿¿»«
‡e‰L ÔÓÊa :˜BÁÓ17˙‡Â ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‰‡B ≈»ƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿∆

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÈaaL Ïk È‰  ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ¬≈…∆««ƒƒ»√»ƒ¿««¿ƒ
ÔÈ‡ÓË ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ BÈ‡L ÒÁ ÈÏÎe18Ï‡ , ¿ƒ∆∆∆≈À»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¬»

˙Bkn‰Â ˙BkLn‰19„ÈÓˆ Ûwn‰ ÒÁ ÈÏÎe «ƒ¿»¿«∆¿»¿ƒ∆∆«À»»ƒ
ÏÈ˙t20ÔÈB‰Ë21ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‡Ï ‰‡B BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆…∆«ƒ¿»ƒ

‰È‰ elÙ‡ .‡ÓË ˙ÈaaL Ïk  ÔÈ‡ˆBi‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ…∆««ƒ»≈¬ƒ»»
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ˙ek B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰  »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈

ı‡‰ ÌÚ ˙eLa Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆

מ "ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס  כלי  ואפילו ה"ב ), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי  שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס  שמא  מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב  שנעשים
בו. וכיוצא זב  יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק 

על  גזרו שלא ומושב , משכב  מטומאת טהורים והמרכבות
שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ 
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי "ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ 
 ֿ שאי  מפני  ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס  וכלי 
ואע "פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע  לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס  כלי  מטמא שהזב 
זו  טומאה עםֿהארץ  על גזרו לא היסט , טומאת ה"ג) פ "ח 

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב :

יכול.23) לשאינו לנגוע  שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.ÂÁ24eÈ‰Â ,ı‡‰ ÌÚ ÏL B˙Èa ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙ÈÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:ÓB‡ ‡e‰ È‰L ,ı‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב .24) פ "ח  טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»
d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»

ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק  לרשותו מסר שהחבר מפני  המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע  ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.ÁÁ28‡lL BÊ ‰t ÈÏ ÓL :ı‡‰ ÌÚÏ Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È‰  ÌÈÏk‰ ˙‡ aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰t‰ ˙ÈÓL ‡l‡ BÏ ÒÓ ‡lL ,ÌÈB‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ÓL :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈

ÔÈ‡ÓË Ô‰ È‰  ÌaLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ  שמסר  מפני 
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
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BÈkÓ Ì‡Â .Ò„Ó ÔÈ‡ÓËe5 ‰Óe˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ¿≈ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»
˙Ó ‡ÓhÓ ÌÈB‰Ë6ÈtÓ ,Ò„Ó ÌÈ‡ÓË Ï‡ ¿ƒƒ¿≈≈¬»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡ È‰L ,BzÚcÓ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˙LBÈ ‰c BzL‡L∆ƒ¿ƒ»∆∆¬≈∆∆…ƒ«¿∆¬≈≈
.ı‡‰ ÈnÚ Èza ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ‰Êƒ¿»ƒƒ«À¿¿»≈«≈»»∆

מ "ד.2) פ "ח  שם.3)טהרות נטהרים 4)תוספתא, ואינם
השלישי ביום אדומה פרה אפר מי  עליהם שיזו עד
אמר  אם אבל טהורים, שהם אמר כשלא ומדובר, והשביעי .
הקודם. הפרק  בסוף  כמבואר נאמן, – נטמאו שלא

ואוכל 5) כהן שהוא ויודע  המפקיד, את מכיר הנפקד
מת.6)תרומה. בטומאת יטמאו שלא נזהר שהנפקד מפני 

שהרי טהרה, בחזקת הכלים כלום, אמר לא שאפילו ונראה,
אינו  אם שאפילו למעלה אמרנו נטמאו, שלא אמר אם
למשנה  בפירושו רבינו דברי  על לתמוה (ויש נאמן. מכירו
ומשמע  במת", נטמאו לא באמרו נאמן "והוא שכתב : הנ"ל

וצ "ע ). טמאים. – כלום אמר לא שאם

.ÁÈpn‰7ÈÏ ÓL :BÏ Ó‡Â ı‡‰ ÌÚ ÈÙa ÂÈÏk ««ƒ«≈»ƒ¿≈«»»∆¿»«¿…ƒ
‡ÓhÓ ÔÈB‰Ëe Ò„Ó ÔÈ‡ÓË el‡ È‰  el‡ ˙‡∆≈¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙Ó8BÙ˙k ÏÚ ÔÁÈp‰ .9.˙Ó ‡ÓËe Ò„Ó ÔÈ‡ÓË  ≈ƒƒ»«¿≈¿≈ƒƒ¿»¿≈≈
‰  ˙Òk‰ ˙Èa ÂÈÏk ÁÎLBÈ‡L ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È »«≈»¿≈«¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆≈

‡e ıÁna ÂÈÏk ÁÈp‰ .‰eÓb ı‡‰ ÌÚ ˙eL¿«»»∆¿»ƒƒ«≈»«∆¿»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe .ÔÈB‰Ë  Ô‰L ˙BÓk Ô‡ˆÓe¿»»¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆…
ÈÚÏ ÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,BBe Bzb ÁÈp‰ .Ôk ‰OÚÈ«¬∆≈ƒƒ«ƒ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë  Bcˆa ı‡‰ ÌÚ ‡ˆÓe ‡e»»»«»»∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÒkiL ˙eL BÏ¿∆ƒ»≈

ה"ז.7) שם בתוספתא מקורה זו, הלכה היא 8)כל כך
אפילו  ומשמע  וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה שם רבינו גירסת
לאומן  ומוסר למפקיד דומה זה ואין הם". "טהורים אמר לא
עםֿהארץ , לרשות הכלים את מסר ששם מפני  א, שבהלכה
ואעפ "כ  יותר. ולא עליו הטיל השמירה את רק  כאן אבל

ברשותו. קצת שהם מפני  מדרס , מסרם 9)מטמא הרי 
לרשותו.

.‚ÒBn‰10˙ÈaaL Ïk  ı‡‰ ÌÚÏ B˙Èa ÁzÙÓ «≈«¿≈«≈¿«»»∆…∆««ƒ
.ÁzÙn‰ ˙ÈÓL ‡l‡ BÏ ÒÓ ‡lL ,B‰Ë»∆…»«∆»¿ƒ«««¿≈«

מ "ב .10) פ "ז טהרות משנה,

.„ÁÈpn‰11ıÁÓ ÏL ˙BBlÁa ÂÈÏk12ÏÚÂ ««ƒ«≈»¿«∆∆¿»¿»«
Ì‰ÈÏÚ13 ı‡‰ ÌÚÏ ÁzÙn‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈∆««ƒ∆»«««¿≈«¿«»»∆

ÔÈB‰Ë ÂÈÏk14BÏ ‰OÚ B‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ì˙Á Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿≈ƒ»««««»»
el‡ Ïk È‰  Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ‰ ‡ˆÓ elÙ‡ ,ÔÓÈÒƒ»¬ƒ»»«»¿À¿»¬≈»≈

ÔÈB‰Ë15. ¿ƒ

מ "ז.11) חלונות 12)שם, כעין היו שלהם במרחצאות
לכל  מסר והבלן מבפנים, דלתות ולהם מבחוץ , סתומות

בגדיו. שם להניח  חלון ואפי '14)במפתח .13)מתרחץ 
המתרחצים, בבגדי  ולנגוע  לפתוח  יעיז לא לבלן, מסרו אם
בהלכה  שאמרנו כמו מפתח , שמירת אלא לו מסר לא שהרי 
שמירתו  על סמך הרי  במפתח , נעל לא אם אבל הקודמת,
פסק  טמאים. כליו ולפיכך עםֿהארץ  שהוא הבלן של

שם. במשנה, ה"ו.15)כחכמים פ "ח  שם תוספתא,

.‰ÁÈpn‰16‡e‰ LÈÂ BÓLÏ B˙Èa CB˙a ı‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»¿¿»«
‡e‰L ÔÓÊa :˜BÁÓ17˙‡Â ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‰‡B ≈»ƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿∆

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÈaaL Ïk È‰  ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ¬≈…∆««ƒƒ»√»ƒ¿««¿ƒ
ÔÈ‡ÓË ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ BÈ‡L ÒÁ ÈÏÎe18Ï‡ , ¿ƒ∆∆∆≈À»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¬»

˙Bkn‰Â ˙BkLn‰19„ÈÓˆ Ûwn‰ ÒÁ ÈÏÎe «ƒ¿»¿«∆¿»¿ƒ∆∆«À»»ƒ
ÏÈ˙t20ÔÈB‰Ë21ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‡Ï ‰‡B BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆…∆«ƒ¿»ƒ

‰È‰ elÙ‡ .‡ÓË ˙ÈaaL Ïk  ÔÈ‡ˆBi‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ…∆««ƒ»≈¬ƒ»»
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ˙ek B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰  »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈

ı‡‰ ÌÚ ˙eLa Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆

מ "ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס  כלי  ואפילו ה"ב ), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי  שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס  שמא  מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב  שנעשים
בו. וכיוצא זב  יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק 

על  גזרו שלא ומושב , משכב  מטומאת טהורים והמרכבות
שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ 
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי "ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ 
 ֿ שאי  מפני  ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס  וכלי 
ואע "פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע  לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס  כלי  מטמא שהזב 
זו  טומאה עםֿהארץ  על גזרו לא היסט , טומאת ה"ג) פ "ח 

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב :

יכול.23) לשאינו לנגוע  שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.ÂÁ24eÈ‰Â ,ı‡‰ ÌÚ ÏL B˙Èa ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙ÈÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:ÓB‡ ‡e‰ È‰L ,ı‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב .24) פ "ח  טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»
d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»

ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק  לרשותו מסר שהחבר מפני  המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע  ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.ÁÁ28‡lL BÊ ‰t ÈÏ ÓL :ı‡‰ ÌÚÏ Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È‰  ÌÈÏk‰ ˙‡ aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰t‰ ˙ÈÓL ‡l‡ BÏ ÒÓ ‡lL ,ÌÈB‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ÓL :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈

ÔÈ‡ÓË Ô‰ È‰  ÌaLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ  שמסר  מפני 
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
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B‡ˆÓe Ú BÁÈp‰L B‡ ,ÔLÈ B‡ˆÓe ÔLÈ ,Ú B‡ˆÓe¿»≈»≈¿»»≈∆ƒƒ≈¿»
B‰Ë ˙ÈaaL Ïk  ÔLÈ31 Ú B‡ˆÓe ÔLÈ BÁÈp‰ ; »≈…∆««ƒ»ƒƒ»≈¿»≈

B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L epnÓ Bw‰ ÌB˜Ó Ïk»»«»ƒ∆∆»ƒ¿…∆»
‡ÓË Ba ÚbÏÂ32ÔÈn‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .33 B˙Èa CB˙a ¿ƒ«»≈¿≈««ƒ«À»ƒ¿≈

Ô‰È„È ˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó „Ú ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡≈»≈∆»«»∆¿ƒƒ¿…∆¿≈∆
ÚbÏÂ34B‡ ‡qk Èab ÏÚ eÏÚ ‡nL :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««≈ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÔÈÈeÏz‰ ÔÈÏÎ‡a B‡ ÈÏk eÚ‚Â ÌlÒ ÏÚ«À»¿»¿«¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿«¿»
Ï˙ka35. «…∆

מ "ב .30) פ "ז שם שיכול 31)משנה, הדברים ואפילו
שכבר  מפני  והטעם, מקומו. על שוכב  כשהוא בהם לנגוע 
בהם  למשמש מעוניין אינו השינה, לפני  הכלים את ראה
לדין  זה דין בין מה מקשה, איש' [ה'חזון שהתעורר. אחרי 
אין  ישן ומצאו ישן הניחו ואם שם]. ראה שבה"ז. מיטה של

בכלים. ונגע  בינתיים התעורר שמא יש 32)חוששים
כדי כן, לפני  אותם ראה שלא בדברים נגע  שמא לחשוש
ונגע  המיטה מן ירד שמא חוששים אין אבל בהם, להתבונן

כחכמים. ופסק  המרוחקים, מ "ג.33)בדברים שם,
שאומנים 34) שבבית, מקום בכל הקרקע  על עומדים כשהם

ה"י ). (ראה טוחנת כמו אחד מקום על עומדים אינם
מאיר.35) רבי  דעת נגד כחכמים,

.ÈÁ ˙L‡36˙ÁBË ı‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰ÁÈp‰L ≈∆»≈∆ƒƒ»≈∆«»»∆∆∆
‰˜Òt elÙ‡ ,d˙Èa CB˙a37eÈ‰ elÙ‡Â ÌÈÁ‰ ¿≈»¬ƒ»¿»»≈«ƒ«¬ƒ»

ÌÈzL38˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  ¿«ƒ≈»≈∆»»∆¿ƒƒ¿…∆
‰iM‰Â ˙ÁBË ˙Á‡‰ ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÚbÏÂ Ô„È»»¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««∆∆¿«¿ƒ»
˙BÓB˜na ‰˙ÏÚÂ ˙Ï˙ ‡nLÂ ˙ÈaaL Ïk ‰LÏa»¿»…∆««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿»«¿

.˙B‰Bb‰«¿

מ "ד.36) חוששין 37)שם, אין הטחינה, את הפסיקה
ב  ומשמשה שמא הריחיים בבית הסתובבה טחנה שלא זמן

מבלי בהם לנגוע  שיכולה הכלים גם טהורים ולפיכך בכלים.
באומנים. משא"כ כסא, על נשים 38)לעלות שתי 

טוחנות.

.‡È‰M‡‰39˙‡ˆÈ ,ÈÚÏ ˙t ‡ÈˆB‰Ï ‰ÒÎpL »ƒ»∆ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ»»
ez‡ˆÓe40˙Bkk „ˆa „ÓBÚ41È‰  ‰Óez elÙ‡ , ¿»«≈¿«ƒ»¬ƒ¿»¬≈

È‡L ,˙BB‰Ë Ô‰ÔÎÂ .˙eLa ‡lL ÚbÏ B˙˜ÊÁ Ô ≈¿∆≈∆¿»ƒ«∆…ƒ¿¿≈
‰M‡‰42‰˙BÁ ı‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰‡ˆÓe ‰‡ˆiL »ƒ»∆»¿»»¿»≈∆«»»∆»

‰B‰Ë ‰„w‰ È‰  ‰„w‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁ‚43. ∆»ƒƒ«««¿≈»¬≈«¿≈»¿»

מ "ט .39) במקום 40)שם, כן לפני  שהיה עםֿהארץ  את
הכיכרות. מן מקומו.41)מרוחק  את שם.42)ששינה

וחכמים 43) עקיבא רבי  מחלוקת תרומה. של היא ואפילו
כרבים. ופסק  שם,

.ÈÈ‡ab44˙eÎÏÓ45 ÔkLÓÏ ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL «»≈«¿∆ƒ¿¿¿««ƒ¿«¿≈
‡ÓË ˙ÈaaL Ïk46 ÌÈÎBk „BÚ Ì‰nÚ LÈ Ì‡ . …∆««ƒ»≈ƒ≈ƒ»∆≈»ƒ

„BÚ‰ ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,eÚ‚ ‡Ï ÓBÏ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ«…»«¿ƒ¿≈∆≈«»≈
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎBk47?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .48LiL ÔÓÊa »ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

Ï‡ ;Ì„Èa ÔBkLn‰ ‰È‰L B‡ eÒÎpL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆ƒ¿¿∆»»««¿¿»»¬»
 eÚ‚ ‡Ï Ï‡ eÒÎ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ eÓ‡ Ì‡ƒ»¿≈≈«¿»ƒ¿«¿¬»…»«¿

Ò‡L ‰t‰L ,ÔÈÓ‡49Èz‰L ‰t‰ ‡e‰50. ∆¡»ƒ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

מ "ו.44) פ "ז שביניהם 45)שם, חברים ואפילו מס , גובי 
ה"ח ). פ "י  למעלה (ראה כעמי ֿהארץ  מפני46)דינם

למשכן. שאפשר מה כל למשמש תוספתא,47)שרגילים
מפחדים  שהגבאים רבינו, מפרש שם במשנה ה"ד. פ "ח  שם
זה, פירושו מקיים הוא כאן וגם עמהם, כשהגוי  למשמש
(ראה  הגוי  מפני  מפחדים למה להבין מאוד קשה אבל

טמא".48)השלמות). שבבית "כל ראשונה לבבא נמשך
נכנסנו.49) אמרו 50)שאמר אלמלא כי  נגענו, לא באמרו

"מיגו" והפוסקים התלמוד בלשון נאמנים. היו נכנסנו לא
מפני ). (מתוך,

.‚ÈÌÈpb‰51‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿¿««ƒ≈»≈∆»
ÌÈpb‰ ÈÏ‚ ÌB˜Ó52LÏlÓ ÔÈ„ÁÙÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿≈««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¬ƒƒƒ¿

ÔÈ‡nËÓ Ô‰ ‰Óe .ÔnÊÓa ÔÈÏËBpL („) ‡l‡∆»»»∆¿ƒƒ¿À»»≈¿«¿ƒ
ÒÁ ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ?Ô˙ÎÈÏ‰ ÌB˜Óaƒ¿¬ƒ»»»√»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈÁe˙t‰53ÒÁ ÈÏÎe ˙Bkn‰Â ˙BkLn‰ Ï‡ ; «¿ƒ¬»«ƒ¿»¿«∆¿»¿≈∆∆
ÔÈB‰Ë  ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwn‰54Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â . «À»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»∆

ÌÈÎBk „BÚ55‡ÓË Ïk‰  ‰M‡ B‡56. ≈»ƒƒ»«…»≈

שם.51) גנבו 52)משנה, שממנו בחדר מפרש: הרא"ש
אחרים, לחדרים נכנסו שמא חוששים אין אבל טמא, הכל

אדם. שם יש שמא מפחדים שהם והואֿהדין 53)מפני 
פתיל. צמיד מוקפים ובין פתוחים בין שטף  בכלי 

ה"ה 54) ראה מדרס . מטומאת טהורים ומושבות משכבות
שם. כזב .55)ובהערות מדרבנן משכבות 56)שטמא

משכב  לגנב  דומה זה ואין הטומאה. אב  נעשו ומושבות
ה"ז, כלים מהל' בפכ"ד (רבינו מטמא שאינו עליו וישב 
המשכב , את גנב  לא שכאן מפני  ב ) סו, בבבאֿקמא ומקורו
מיעטה  לא שלו שאינו אבל וגזול, גנוב  רק  מיעטה והתורה

ו). אות 'בועז' ישראל' ו'תפארת שם, משנהֿלמלך (ראה

.„ÈÌÈ‡ab‰57eÈÊÁ‰Â ‰eLz eOÚL ÌÈpb‰Â ««»ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¡ƒ
‰Ó ÏÎa eÚ‚ ‡Ï :eÓ‡Â ,‰‡È ˙ÓÁÓ ‡Ï ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»…≈¬«ƒ¿»¿»¿…»«¿¿»«
ÏÚ elÙ‡Â ÌÈÓ‡ el‡ È‰  eÒÎpLk ˙Èaa ‰È‰M∆»»««ƒ¿∆ƒ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ«

.Ô‰ÈÏ‚ ÌB˜Ó¿«¿≈∆

א.57) כו, חגיגה וגמרא, משנה

.ÂËÁÈpn‰58B‡ Áe˙t B‡ˆÓe Áe˙t B˙Èa ˙‡ ««ƒ«∆≈»«¿»»«
‡ÏÂ ,Áe˙t B‡ˆÓe ÏeÚ BÁÈp‰ elÙ‡ ,ÏeÚ B‡ˆnL∆¿»»¬ƒƒƒ»¿»»«¿…

B‰Ë ˙ÈaaL Ïk  ÌeÏk epnÓ ‚59:ÓB‡ È‡L ; ƒ¿«ƒ∆¿…∆««ƒ»∆¬ƒ≈
t ÌÈpb‰.eÒÎ ‡ÏÂ Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÎÏÓÂ e‰eÁ˙ ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿»¿»∆¿…ƒ¿¿

ד.58) פ "ח , טהרות פתוח ,59)משנה, ומצאו בנעול
כחכמים. פסק  ורבינו מאיר, רבי  מטמא

.ÊËÌc˜60‡e BÊ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰L B‡ ,˙Èaa „‡L À¿…∆»«««ƒ∆ƒƒ¿»ƒ»
:ÓB‡ È‡L ;‡ÓË ˙Èa‰  ˙Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe¿»¿»ƒ«∆∆««ƒ»≈∆¬ƒ≈

.BÏËe ÌLÏ ÒÎ ‡ÓË Ì„‡»»»≈ƒ¿«¿»¿»

מה 60) רבינו, את ששאלו משנה' 'כסף  כתב  ב . י , פסחים
למעלה  שהניחו א) ד, נדה (במס ' תרומה של לכיכר זה בין
למטה  מונח  טמא דבר אם (ואפילו אחר במקום ומצאו
הכיכר  את והעביר לשם נכנס  טהור אומר שאני  טהור, ממנו)
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קכב                
         

הדף . תחת המונח  הטמא על יפול שלא כדי  אחר, למקום
את  ולקח  נכנס  שאדם אומרים אנו שבקורדום והשיב ,
מדעת, שלא ושואל למקומו, והחזירו בו והשתמש הקורדום
דרכו  אין שם אבל זאת, עשה שחבר לתלות ואין כגזלן דינו
שטהור  תולים אנו ולפיכך ולהחזירו, כיכר לקחת אדם של
נדפסו  רבינו, ותשובת (השאלה יפול שלא כדי  זאת עשה

קמט ). סי ' פריימן הוצאת רבינו', ב 'תשובות במילואן

.ÊÈc‰61,ˆÁa ÌÈÏk ÁÎLÂ ˆÁa ı‡‰ ÌÚ ÌÚ «»ƒ«»»∆¿»≈¿»«≈ƒ∆»≈
„ÈÓˆ ÛwÓ epz B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ ˙BiÁ elÙ‡¬ƒ»ƒÀ»»ƒ»ƒ«À»»ƒ

ÔÈ‡ÓË el‡ È‰  ÏÈ˙t62‰ˆÈÁÓ epzÏ ‰OÚiL „Ú , »ƒ¬≈≈¿≈ƒ«∆«¬∆««¿ƒ»
ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰B‚63ÌÚ ˙eLa ‡‰È ‡lL È„k , ¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆…¿≈ƒ¿«

.ı‡‰»»∆

מ "א.61) פ "ח  שלמעלה 62)שם לדינים דומה זה ואין
שכאן  מפני  טהורים, פתיל צמיד שמוקפים וה"ט , ה"ה
הכיסוי את להסיר ומעיז עםֿהארץ  של הקבועה דירתו
שם  והר"ש במשנה, רבינו מפרש כך ולהדביקו. ולהחזירו
גם  בהיסט  מטמאה ונדה מסיטתו, שאשתו מפני  מפרש
שאי ֿאפשר  מחובר תנור ואפילו פתיל. צמיד מוקפים
פירש  וכן מחובר. שאינו משום טומאה עליו גזרו להסיטו,

ה'ברטנורא'. יוסי .63)גם כרבי  פסק 

.ÁÈÁ64BÁ˙t ÈÙÏ ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰˙È‰L »≈∆»¿»¿ƒ»À»ƒ¿≈ƒ¿
ÌÚ ÏL ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ı‡‰ ÌÚ ÏL∆«»»∆∆»¿»¿ƒ»À»∆«
ÌÈÏk B‡ ‰kqaL ÌÈÏk  Á ÏL BÁ˙t ÈÙÏ ı‡‰»»∆ƒ¿≈ƒ¿∆»≈≈ƒ∆«À»≈ƒ
BÊ ‰kÒa ı‡‰ ÌÚÏ LiL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ‰ˆÈÁnaL∆«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿«»»∆¿À»

˙eL BÊ ‰ˆÈÁÓa B‡65. ƒ¿ƒ»¿

ה"א.64) פ "ט  טהרות ושמא 65)תוספתא, שם, להיכנס 
בכלים. נגע 

.ËÈÁ66 ı‡‰ ÌÚ ÏL BbbÓ ‰ÏÚÓÏ Bb‚ ‰È‰L »≈∆»»«¿«¿»ƒ«∆«»»∆
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰Â ˙B‰Ë ÁÈpÓe ÌÈÏk ÌL ÁËBL ‰Ê È‰¬≈∆≈«»≈ƒ«ƒ«¿»¿≈¿∆¿»»

ÚbÏÂ B„È ËLÙÏ ÏBÎÈ ı‡‰ ÌÚL Èt ÏÚ Û‡67ÔÎÂ . ««ƒ∆«»»∆»ƒ¿…»¿ƒ«¿≈
‡ÏÂ ‰‡ÓË ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡ ÌÈÎBk „BÚa¿≈»ƒ≈≈…ƒÀ¿»¿…

CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ68‰È‰L B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙Bbb‰ eÈ‰ . ƒ≈∆∆»««∆¿«∆∆»»
B‡ ÌÈÏk Á‰ ÁËLÂ ,‰ÏÚÓÏ ı‡‰ ÌÚ ÏL Bb‚«∆«»»∆¿«¿»¿»«∆»≈≈ƒ
ı‡‰ ÌÚ ÏBÎiL ÌB˜Ó Ïk È‰  Bb‚a ˙B‰Ë ÁÈp‰ƒƒ«¿»¿«¬≈»»∆»«»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÚbÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ69. ƒ¿…∆»¿ƒ«¿∆¿«À¿»

כגנב .67)שם.66) ייתפס  ויגע , ידו יפשוט  שאם מפני 
ב .68) ע , זרה לו 69)עבודה שנפל יאמר ייתפס , שאם

אותו  לחפש כדי  ידו, והושיט  החבר לגג והתגלגל משהו
ולקחתו.

.Î˙BˆÁ ÈzL70Á ÏL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»≈
ÌÈÏk ÌL ÁÈpÓ Á  ı‡‰ ÌÚ ÏL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆«»»∆»≈«ƒ«»≈ƒ
˙ÚbÓ ı‡‰ ÌÚ „iL Èt ÏÚ Û‡ ˙Bt ÌL ÁËBLÂ¿≈«»≈««ƒ∆««»»∆«««

p‚k ÂÈÏÚ Ot˙pL ÈtÓ ,ÌLÏ71. ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«»

שם.70) זרה, שם.71)עבודה להיכנס  רשות לו אין שהרי 

.‡ÎˆÁ72ÒÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰73ÌÚÂ ‰Ê „ˆa ÁÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒ»¿»≈¿«∆¿«

„iL Èt ÏÚ Û‡ ˙BB‰Ë ÂÈ˙B‰Ë  ‰Ê „ˆa ı‡‰»»∆¿«∆»√»¿««ƒ∆«
Á‰ ˙eLa Ì‰L ÈtÓ ,˙ÚbÓ ı‡‰ ÌÚ74. «»»∆«««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆»≈

נמוכה.73)שם.72) כגנב 74)מחיצה ייתפס  ועםֿהארץ 
לשם. ידו כשיושיט 

.ÎÁ75ı‡‰ ÌÚ ÏL BBa CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È‰  epÏÚÈ ‰na ‡È‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı‡‰ ÌÚ ˙eLa Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ "ג.75) פ "ח  ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי  ואע "פ 
חכמים  חילקו שלא מפני  והטעם, בו. ליגע  יכול עםֿהארץ 
שם). (רבינו, עםֿהארץ  ברשות שהם הכלים כל את וטימאו

ובשביעי77) בשלישי  פרה מי  הזאת וטעון מת, טומאת
שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı‡‰ ÌÚ ˙L‡78Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk  Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eLa ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,B‰Ë ˙ÈaaL79c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
Á80È‰  ˙BzLÏ „ÈÂ kÓÏ ÂÈ˙B„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈc ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙BB‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa‰ ˙eLÏ CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈM‰Â ÌÈBÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa‰ ˙eLÓ ˙B˜BÁ eÈ‰ Ï‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰  ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙BB‰Ë Ïk‰  B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È‰  ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈM‰Â ÌÈBÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ "ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני  הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח  ולא מ "א.80)עליה פ "ז שם
ב .81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק  מפני85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע  וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב .86) פ "ט  טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה

ה'תשע"ח  אייר ט "ז שלישי יום 

    1 
הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר

הבדדים  הארץ , עמי  באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות
לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי ואמר ומהלך בטלית ועטוף  חלק  לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק  לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
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קכג                 
         

הדף . תחת המונח  הטמא על יפול שלא כדי  אחר, למקום
את  ולקח  נכנס  שאדם אומרים אנו שבקורדום והשיב ,
מדעת, שלא ושואל למקומו, והחזירו בו והשתמש הקורדום
דרכו  אין שם אבל זאת, עשה שחבר לתלות ואין כגזלן דינו
שטהור  תולים אנו ולפיכך ולהחזירו, כיכר לקחת אדם של
נדפסו  רבינו, ותשובת (השאלה יפול שלא כדי  זאת עשה

קמט ). סי ' פריימן הוצאת רבינו', ב 'תשובות במילואן

.ÊÈc‰61,ˆÁa ÌÈÏk ÁÎLÂ ˆÁa ı‡‰ ÌÚ ÌÚ «»ƒ«»»∆¿»≈¿»«≈ƒ∆»≈
„ÈÓˆ ÛwÓ epz B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ ˙BiÁ elÙ‡¬ƒ»ƒÀ»»ƒ»ƒ«À»»ƒ

ÔÈ‡ÓË el‡ È‰  ÏÈ˙t62‰ˆÈÁÓ epzÏ ‰OÚiL „Ú , »ƒ¬≈≈¿≈ƒ«∆«¬∆««¿ƒ»
ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰B‚63ÌÚ ˙eLa ‡‰È ‡lL È„k , ¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆…¿≈ƒ¿«

.ı‡‰»»∆

מ "א.61) פ "ח  שלמעלה 62)שם לדינים דומה זה ואין
שכאן  מפני  טהורים, פתיל צמיד שמוקפים וה"ט , ה"ה
הכיסוי את להסיר ומעיז עםֿהארץ  של הקבועה דירתו
שם  והר"ש במשנה, רבינו מפרש כך ולהדביקו. ולהחזירו
גם  בהיסט  מטמאה ונדה מסיטתו, שאשתו מפני  מפרש
שאי ֿאפשר  מחובר תנור ואפילו פתיל. צמיד מוקפים
פירש  וכן מחובר. שאינו משום טומאה עליו גזרו להסיטו,

ה'ברטנורא'. יוסי .63)גם כרבי  פסק 

.ÁÈÁ64BÁ˙t ÈÙÏ ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰˙È‰L »≈∆»¿»¿ƒ»À»ƒ¿≈ƒ¿
ÌÚ ÏL ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ı‡‰ ÌÚ ÏL∆«»»∆∆»¿»¿ƒ»À»∆«
ÌÈÏk B‡ ‰kqaL ÌÈÏk  Á ÏL BÁ˙t ÈÙÏ ı‡‰»»∆ƒ¿≈ƒ¿∆»≈≈ƒ∆«À»≈ƒ
BÊ ‰kÒa ı‡‰ ÌÚÏ LiL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ‰ˆÈÁnaL∆«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿«»»∆¿À»

˙eL BÊ ‰ˆÈÁÓa B‡65. ƒ¿ƒ»¿

ה"א.64) פ "ט  טהרות ושמא 65)תוספתא, שם, להיכנס 
בכלים. נגע 

.ËÈÁ66 ı‡‰ ÌÚ ÏL BbbÓ ‰ÏÚÓÏ Bb‚ ‰È‰L »≈∆»»«¿«¿»ƒ«∆«»»∆
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰Â ˙B‰Ë ÁÈpÓe ÌÈÏk ÌL ÁËBL ‰Ê È‰¬≈∆≈«»≈ƒ«ƒ«¿»¿≈¿∆¿»»

ÚbÏÂ B„È ËLÙÏ ÏBÎÈ ı‡‰ ÌÚL Èt ÏÚ Û‡67ÔÎÂ . ««ƒ∆«»»∆»ƒ¿…»¿ƒ«¿≈
‡ÏÂ ‰‡ÓË ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡ ÌÈÎBk „BÚa¿≈»ƒ≈≈…ƒÀ¿»¿…

CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ68‰È‰L B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙Bbb‰ eÈ‰ . ƒ≈∆∆»««∆¿«∆∆»»
B‡ ÌÈÏk Á‰ ÁËLÂ ,‰ÏÚÓÏ ı‡‰ ÌÚ ÏL Bb‚«∆«»»∆¿«¿»¿»«∆»≈≈ƒ
ı‡‰ ÌÚ ÏBÎiL ÌB˜Ó Ïk È‰  Bb‚a ˙B‰Ë ÁÈp‰ƒƒ«¿»¿«¬≈»»∆»«»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÚbÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ69. ƒ¿…∆»¿ƒ«¿∆¿«À¿»

כגנב .67)שם.66) ייתפס  ויגע , ידו יפשוט  שאם מפני 
ב .68) ע , זרה לו 69)עבודה שנפל יאמר ייתפס , שאם

אותו  לחפש כדי  ידו, והושיט  החבר לגג והתגלגל משהו
ולקחתו.

.Î˙BˆÁ ÈzL70Á ÏL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»≈
ÌÈÏk ÌL ÁÈpÓ Á  ı‡‰ ÌÚ ÏL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆«»»∆»≈«ƒ«»≈ƒ
˙ÚbÓ ı‡‰ ÌÚ „iL Èt ÏÚ Û‡ ˙Bt ÌL ÁËBLÂ¿≈«»≈««ƒ∆««»»∆«««

p‚k ÂÈÏÚ Ot˙pL ÈtÓ ,ÌLÏ71. ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«»

שם.70) זרה, שם.71)עבודה להיכנס  רשות לו אין שהרי 

.‡ÎˆÁ72ÒÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰73ÌÚÂ ‰Ê „ˆa ÁÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒ»¿»≈¿«∆¿«

„iL Èt ÏÚ Û‡ ˙BB‰Ë ÂÈ˙B‰Ë  ‰Ê „ˆa ı‡‰»»∆¿«∆»√»¿««ƒ∆«
Á‰ ˙eLa Ì‰L ÈtÓ ,˙ÚbÓ ı‡‰ ÌÚ74. «»»∆«««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆»≈

נמוכה.73)שם.72) כגנב 74)מחיצה ייתפס  ועםֿהארץ 
לשם. ידו כשיושיט 

.ÎÁ75ı‡‰ ÌÚ ÏL BBa CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È‰  epÏÚÈ ‰na ‡È‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı‡‰ ÌÚ ˙eLa Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ "ג.75) פ "ח  ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי  ואע "פ 
חכמים  חילקו שלא מפני  והטעם, בו. ליגע  יכול עםֿהארץ 
שם). (רבינו, עםֿהארץ  ברשות שהם הכלים כל את וטימאו

ובשביעי77) בשלישי  פרה מי  הזאת וטעון מת, טומאת
שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı‡‰ ÌÚ ˙L‡78Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk  Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eLa ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,B‰Ë ˙ÈaaL79c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
Á80È‰  ˙BzLÏ „ÈÂ kÓÏ ÂÈ˙B„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈc ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙BB‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa‰ ˙eLÏ CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈM‰Â ÌÈBÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa‰ ˙eLÓ ˙B˜BÁ eÈ‰ Ï‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰  ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙BB‰Ë Ïk‰  B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È‰  ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈM‰Â ÌÈBÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ "ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני  הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח  ולא מ "א.80)עליה פ "ז שם
ב .81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק  מפני85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע  וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב .86) פ "ט  טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה

ה'תשע"ח  אייר ט "ז שלישי יום 

    1 
הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר

הבדדים  הארץ , עמי  באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות
לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי ואמר ומהלך בטלית ועטוף  חלק  לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק  לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
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נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי  ומת, כלים או טהרות שהניח 
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי  טהרות

.‡Ô‰k2 ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B‰Ë4Ï‡OÈ ÏL Ï‡ .5:Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח " סתם כתוב  ושם ז משנה ז פרק  טהרות
מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ , עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ 
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי  גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע  הארץ  עם

בכליו. לנגוע  ושמרתי .6)חבר.5)שלא לב  שמתי 

.ı‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È‰ 7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ  ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈË ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙‰Ëa el‡ È‰  eÊÁÂ „b‰ ÈBÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈB‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁÈ ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ eÊÁ  ÂÈÈÚÓ ezÒ Ì‡ Ï‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ÈÚÈÂ ˙Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני  בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי ) מוסקי  אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט  הוכשרו לא הזיתים שהרי  טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים
המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה

א). הלכה א פרק  אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל
החבר. בפני  שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים

המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
בבשרו  דבוק  משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה

וכדומה.

.‚ Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙ÈÏ ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È‰  Ò„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈

ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ
ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈

eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È‰  Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ‡È˜a ı‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ

Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי  הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני  בהם נגעו שמא טמאים,
ראשון  הם שהרי  אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם

כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה

.‰ÂÈnÁ eÈ‰15ÔÈBÚÂ ˙B‰Ë ÔÈÚBË ÂÈÏÚBÙe »«»»¬»¬ƒ¿»¿¿ƒ
e‚ÈÏÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÙÏ16ÏÈnÓ ˙È17el‡ È‰  ¿»»««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¬≈≈

Ô‰Â ,ÔÓBL ‡e‰L ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,˙BB‰Ë¿ƒ¿≈∆≈¿∆¿«∆¿»¿≈
‡BÈ ÂLÎÚ :ÌÈÓB‡Â ÚbÏ ÔÈ„ÁÙÓ18‡e‰ È‰L , ¿«¬ƒƒ«¿¿ƒ«¿»»∆¬≈

‡B‡ È‡Â e‡ˆ :Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ Ï‡ .eÈÁ‡«¬≈¬»ƒ»«»∆¿«¬ƒ»
ÌÎÈÁ‡19˙B‡ÓË Ô‰ È‰ ÂÈÈÚÓ eqk˙pL ÔÂÈk 20. «¬≈∆≈»∆ƒ¿«≈≈»¬≈≈¿≈

חמורים.15) אלפיים 17)שהרחיקו.16)נוהגי  הוא מיל
נוגעים. הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה

רב 18) שמרחק  יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא שהרי 
משנה). (כסף  ביניהם מפריד מה.19)כזה זמן אחר

מפחדים 20) ואינם מהר כך כל יבוא שלא הם בטוחים
לנגוע .

.Â,Cl‰Óe ˙ÈlËa ÛeËÚÂ ˜eÏÁa LeÏ ‰È‰L Á»≈∆»»»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
,Ba ‰Ê È˙ÈÈ‰Â ˜eÏÁ‰ ˙‡ ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa :Ó‡Â¿»«¿ƒƒ»»ƒ¿…∆∆»¿»ƒƒƒ¿»
B˙‰Ëa ˜eÏÁ‰ È‰  ˙Èlh‰ ÔÓ ÈzÚ„ ÈzÁq‰Â¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»¿»√»
ÏÒ ‰È‰ .ı‡‰ ÌÚ da Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˙Èlh‰Â21 ¿««ƒ¿≈»∆»»«»«»»∆»»«

‰Ù‚Óe BÙ˙k ÏÚ22‰È‰ ÈaÏa :Ó‡Â ,Ïq‰ CB˙a «¿≈«¿≈»¿««¿»«¿ƒƒ»»
Ïq‰ ˙‡ ÓLÏ23cÓ ‰Ù‚n‰ ˙‡ ÓLÏÂ , ƒ¿…∆««¿ƒ¿…∆««¿≈»ƒ»»

d‡nËÓ‰24dÏÒBt‰ cÓ ‡Ï Ï‡25B‰Ë Ïq‰ 26, «¿«¿»¬»…ƒ»»«¿»««»
‰‡ÓË ‰Ù‚n‰Â27ÈtÓ ,‰ÏeÒt ÏqaL ‰Óez ÏÎÂ , ¿««¿≈»¿≈»¿»¿»∆««¿»ƒ¿≈

ÔÓ LnzLÓ ‰È‰ .ÏqaL ÔÈÏÎ‡‰ ˙ÏÒBtL ‰Ù‚n‰««¿≈»∆∆∆»√»ƒ∆««»»ƒ¿«≈ƒ
˙‡ˆÓ Ck Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰L ˙˜ÊÁa ‰‰Ëa ˙ÈÁ‰∆»ƒ¿»√»¿∆¿«∆ƒÀƒ¿««»ƒ¿≈
‰eÒ‡ ‡È‰ È‰  ‰B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óez¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»

ÌBÈ ÏeË da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈
‰ÓB„ BÈ‡Â ,‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa B‰ËÂ ‰Óe˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ nLÓÏ ‰Óez nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙zÓ BÊ È‰  dÏÒBt‰ cÓ elÙ‡ dÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË  ÔLÏe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙BÁ ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡e ,ıÁn‰ ˙Èa Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dzÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:ÁÏ ‰Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰Êb .˙‡ÓË  dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;dnLÓ Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי 
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח  לה הנותן מדבר משנה, בכסף 
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע  את שהרי26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,
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קכד                
         

וסיים  ב "הפוסלה" פתח  שהרי  דחוק , זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי  לא אולם ב "טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק  שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי  הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח  ומכיוון
שם). (רש"י  משמירה לגמרי  דעתו שלא 30)הסיח  מפני 

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL Á32˙BB‰Ë el‡ È‰ 33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È‰  ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈMa36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈMa Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה  אינו חבר
מכשול. לידי  יבוא שלא כדי  החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי  על לטהרם שאפשר מפני 
טהרה  להם שאין חרס , כלי  אף  טימאו ולפיכך לכלי  כלי 

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי . ההזאות.37)ספק  כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי  המלה

.ÁÍÈ˙B‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  e‡ÓË ‡Ï :Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39Á‡Ïe ,ÌÈÁÊa B‡ ˙B‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È‰  eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁÊe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck Á‡Â ,ÌeÏk BÏ Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡  BÏ Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈

.‰‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B‰ËÂ ˙eLk ˙˜ÊÁa ÂÈÁÊ¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני  שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב  סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף 

ÔÚiÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿«

   1





‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ıL ˙‡ÓË ÔÈc ( .‰Ï ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ıMk ‰‡nËÓ ‰Ê ‰„BÚÂ .ÚÊ ˙ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו

מי טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב  סוגי  עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ "ל "חטאת", כתוב  שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב , צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע . ושכבת שרץ  נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני  הקודמות, ההלכות בארבע  נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב 

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב 'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע  המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע  שביעי , כלל
כולן  אלא עצמן, בפני  כמצוות המצוות פרטי  את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי "ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק  כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

 1 
ואי1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב  שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב  מוח  בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי חלב  טמאה. בהמה חלב  או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי  בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי  שני  עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח  שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב 

בשחוטה. שנתערבה

.‡‡  ‰Ïp‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó3dOaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7kÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

f‰8‡e‰ È‰Â ,‡ÓË  ‰Ïa Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ‰Ïpa9.ÔÈB‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ïp‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï ˙‡ ‡Op‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â ÒÁ ÈÏÎ12e‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

LBÓe kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ "ב .2) פ "א פרשתא 3)כלים שמיני  פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע  אף  כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע  שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י : פרק  שם כתוב 5)כהנים'

הערב . עד יטמא בנבלתם הנוגע  כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס , כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס  אם

כתוב  בדופניו. נגע  שלא אף ֿעלֿפי  שבתוכו, מה וכל הכלי 
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי  "וכל לג): (שם , בתורה
ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב 'תורת ודרשו יטמא",

מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם
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וסיים  ב "הפוסלה" פתח  שהרי  דחוק , זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי  לא אולם ב "טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק  שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי  הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח  ומכיוון
שם). (רש"י  משמירה לגמרי  דעתו שלא 30)הסיח  מפני 

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL Á32˙BB‰Ë el‡ È‰ 33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
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Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈMa36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈMa Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»
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ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה  אינו חבר
מכשול. לידי  יבוא שלא כדי  החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי  על לטהרם שאפשר מפני 
טהרה  להם שאין חרס , כלי  אף  טימאו ולפיכך לכלי  כלי 

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי . ההזאות.37)ספק  כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי  המלה
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.‰‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B‰ËÂ ˙eLk ˙˜ÊÁa ÂÈÁÊ¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני  שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב  סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף 
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‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ıL ˙‡ÓË ÔÈc ( .‰Ï ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ıMk ‰‡nËÓ ‰Ê ‰„BÚÂ .ÚÊ ˙ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו

מי טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב  סוגי  עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ "ל "חטאת", כתוב  שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב , צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע . ושכבת שרץ  נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני  הקודמות, ההלכות בארבע  נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב 

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב 'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע  המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע  שביעי , כלל
כולן  אלא עצמן, בפני  כמצוות המצוות פרטי  את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי "ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק  כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

 1 
ואי1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב  שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב  מוח  בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי חלב  טמאה. בהמה חלב  או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי  בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי  שני  עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח  שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב 

בשחוטה. שנתערבה

.‡‡  ‰Ïp‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó3dOaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7kÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

f‰8‡e‰ È‰Â ,‡ÓË  ‰Ïa Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ‰Ïpa9.ÔÈB‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ïp‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï ˙‡ ‡Op‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â ÒÁ ÈÏÎ12e‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

LBÓe kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ "ב .2) פ "א פרשתא 3)כלים שמיני  פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע  אף  כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע  שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י : פרק  שם כתוב 5)כהנים'

הערב . עד יטמא בנבלתם הנוגע  כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס , כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס  אם

כתוב  בדופניו. נגע  שלא אף ֿעלֿפי  שבתוכו, מה וכל הכלי 
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי  "וכל לג): (שם , בתורה
ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב 'תורת ודרשו יטמא",

מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם
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דבר  שהיה כגון בה, נגע  שלא אף ֿעלֿפי  הנבילה, את נשא
"והנושא  כח ): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב ". עד וטמא בגדיו יכבס  נבלתם בו 8)את שהנוגע 
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב , ממשכב 

ב ). הלכה פ "ו ומושב  משכב  כהנים'9)מטמאי  ב 'תורת
הנוגע  ואין הערב ", עד יטמא "הנוגע  ז): הלכה פ "ו (שם

בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב  הנוגע 
לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים

לא  הטומאה מן שפירש אחרי  בהם שנגע  כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט : ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע  שהוא
יכבס  כתוב : (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ "ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס ? וכלי  אדם יטמא "יכול שם:
חרס ". וכלי  אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈzn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈeÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ ÔOa Ôlk  e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙‰ËÓ ‰B‰Ë ‰iÁÂ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17 »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È‰  ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú‡ Ì‡Â .ÔÈB‰Ë el‡ È‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב  ע , חולין בגמרא
הכתוב . אחד 16)מן ע "י  באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב  עב , שם טריפות. משמונהֿעשרה
א).17) סח , (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם

א. לב , חולין במשנה מועילה 19)יהושע , אינה השחיטה
החמורה. משא מטומאת לטהר יח .20)אפילו הלכה פ "ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ dÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏp‰ ÏÎÂ .‰Ï BÊ È‰  dk„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙BB‰Ë23. ¿

ב .21) עב , שם ב .22)משנה א, מעילה כחצי23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי  עם מצטרף  מטמאה זית
הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב  מצטרפים אין אבל

יב ). להלכה והשלמות יז, הלכה פ "ד אסורות מאכלות

.„Ok ‡e‰ È‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ïp‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,‰Ïkƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ "א. פ "ח  עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,
מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי  גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע "ב  גם פירש (וכן זו למשנה

קג, (מנחות שבברייתא מפני  מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע  ר' בשם זו עדות נאמרה ב )
דם  חכמים טימאו שלא שהיה, מעשה והוסיפו בתירה, בן
בעדויות  טוב ' יום 'תוספות (ראה גדול בשיעור אפילו נבילה
בהשלמות). ג הלכה פ "י  אוכלין טומאת הלכות וראה שם,

אולם 27) טמאים. כמשקין כלים מטמא שמדרבנן משמע 
משקה. שאינו משמע  ה"ג, אוכלין מטומאת בפ "י  מלשונו

.‰ÏÁ28:Ó‡pL .B‰Ë  ‰˙nL ‰B‰Ë ‰Ó‰a ≈∆¿≈»¿»∆≈»»∆∆¡«
‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰OÚÈ ‰ÙË ÏÁÂ ‰Ï ÏÁÂ29ÏÎ‡Â ¿≈∆¿≈»¿≈∆¿≈»≈»∆¿»¿»»¿»…

‰ÙËe ‰Ï ÌeMÓ Beq‡L ÈÓ  e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï30. ……¿Àƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈»
ÔÈÈLÎn‰ ÔÈ˜Lna LÎ‰ Ì‡Â31ÔÈÏÎ‡k ‡e‰ È‰  ¿ƒÀ¿«««¿ƒ««¿ƒƒ¬≈»√»ƒ

ÔÈ‡ÓË32‰ÙBÁ‰ ÏÁa Ú‚Bp‰Â .‰Ï Ok BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈»¿«≈««≈∆«∆
‰LÙ‰ Ì„˜ ‡ÈÏk‰ ˙‡33Ú‚Bk ‡ÓË ‰Ê È‰  ∆«À¿»…∆«¿»»¬≈∆»≈¿≈«

‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÔÈËeÁ ‰nk È‰L ,dÓˆÚ ‡ÈÏka34 «À¿»«¿»∆¬≈«»ƒƒ¿»ƒƒ∆»
‰B‰Ë ÔÈa ‰iÁ‰Â ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ï‡ .ÏÁa35ÔÈa «≈∆¬»¿≈»¿≈»¿««»≈¿»≈

‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ daÏÁ „Á‡Â dOa „Á‡  ‰‡ÓË¿≈»∆»¿»»¿∆»∆¿»¿À¿»¿«≈
.‰Ïp‰ Ok ˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

כג.28) שאסור 29)פסחים קודש למלאכת אפילו משמע 
טמאה 30)לטמאו. בהמה חלב  לטומאת נימוק  זה

זו. הלכה בסוף  שנאמרה אינם 31)שנתנבלה, אוכלין
המשקין  משבעת באחד נרטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים
[חלב  ב  הלכה אוכלין טומאת מהלכות בפ "א רבינו שמנאם
מכשירתו]. ששחיטתו מפני  הכשר, צריך אינו שחוטה

טומאת 32) מטמא הוא הרי  בטומאה, נגע  לא אם ואפילו
מ "ט . פ "ג עוקצין בפירושו, (רבינו לטומאה כראשון אוכלין

השלמות). הכליה.33)ראה מן שהפרידו מן 34)לפני 
הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה

כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,BOk ‡nËÓ BaÏÁ 37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óez ÂÈÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ , חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש  זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני  בריה אומר יוסי  ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ "ל

כרת  חייב  אינו למקדש, ונכנס  כוי  נבלת בחלב  נטמא אם
ודאי . טמא המקדש.40)כמו קדשי 

.ÊÌÈ„ el‡Â41:˙BÏp‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C‰ ÔwÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏz‰Â ˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï‡ ;‰Ïp‰ ÔÓ eLtL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈

‡ÓË ‰Ê È‰  Oaa ÔÈaÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ ÛËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ
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ב .41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח , שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני  והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ ÛËˆÓ BÈ‡ 47 ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס  כרב 

וכסף ֿמשנה). ראב "ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי  אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע "י  בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס  אם אבל העור. לגבי  ביטלו שלא

שם). (רש"י  מטמא אינו תינוקות, ע "י 

.Ëel‡Â49ÈÊÁ BÚ :ÌOk Ì‰È˙BBÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa BÚÂ ,‰k‰ ÏÓb‰ ˙ËBËÁ BÚÂ ,eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ BÚÂ ,˙La‰50È‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ïp‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈB‰Ë el‡ È‰  ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈB‰Ë  «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54 B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k ˙ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È‰ 59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב , שם רבינו 50)משנה אמו . שבמעי  העובר 
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט 
יוחנן  שר' מפני  וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב ) קכב , (שם אמר

(51 ֿ ועלֿידי  עליהם, שידרסו כדי  העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי 
לאכילה. הראוי  בשר לסל 54)מתורת כטלאי  בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk ≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk BÚa Ú‚Bp‰  ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .Oaa64È‰  «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

eaÁ BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ
‰ÈÏ‚Ó dËÈLÙ‰66,eaÁ Blk BÚ‰ È‰  „Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ

Blk BÚ‰ LÈÙiL „Ú ,Oaa Ú‚Bk BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À
ÌÈˆMa ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .Oa‰ ÏÚÓ67„Ú eaÁ  ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«

eaÁ  ‡ev‰ ÏÚL BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ eaÁ ‡e‰L BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck  ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.Oa‰ ‡ÓË  eaÁ ‡e‰L ‰Ê BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח .61)משנה לו ישמש  שהעור 
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב  מן העור את קורעים כזה, בהפשט 

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב  נותנים שהרועים גדול, שק  כעין

אין  זה בהפשט  למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח . המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע  אם
בבשר. נגע  כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט  מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב .67)פי  קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט  אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע 

.‡ÈBÚ70Èva Ú‚Bp‰  ‰Ï ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL BÚOe73BÚ‰ ÈBÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

OaÏ ÓBL BÚOa BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„cÓ ‰È‰ Ì‡76BÚ‰ b‡ ÏËa 77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק .71)משנה והוא 72)חוט  העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י  בפירושו. (רבינו בבשר נוגע 

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב , כנגד בשער הנוגע  דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב , וארוך מאוד דק 

שיכבה 77)(רש"י ). ולכנס  לטרוח  אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.ÈBÚ78‰Ï Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏhÓ BÚ‰ 79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80 ÚbÓa ‰Ïp‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81ÔÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ 83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ ÈeaÁ ÔÈ‡L ,B‰Ë84eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„cÓ Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.B‰Ë  Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי  בטלה שכזו קטנה כמות
שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק 

נושא  שהוא אף ֿעלֿפי  ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב  עמוד
מטמא. אינו שהמגע  מפני  טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
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קכז                 
         

ב .41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח , שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני  והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ ÛËˆÓ BÈ‡ 47 ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס  כרב 

וכסף ֿמשנה). ראב "ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי  אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע "י  בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס  אם אבל העור. לגבי  ביטלו שלא

שם). (רש"י  מטמא אינו תינוקות, ע "י 

.Ëel‡Â49ÈÊÁ BÚ :ÌOk Ì‰È˙BBÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa BÚÂ ,‰k‰ ÏÓb‰ ˙ËBËÁ BÚÂ ,eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ BÚÂ ,˙La‰50È‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ïp‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈB‰Ë el‡ È‰  ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈB‰Ë  «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54 B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k ˙ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È‰ 59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב , שם רבינו 50)משנה אמו . שבמעי  העובר 
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט 
יוחנן  שר' מפני  וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב ) קכב , (שם אמר

(51 ֿ ועלֿידי  עליהם, שידרסו כדי  העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי 
לאכילה. הראוי  בשר לסל 54)מתורת כטלאי  בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk ≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk BÚa Ú‚Bp‰  ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .Oaa64È‰  «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

eaÁ BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ
‰ÈÏ‚Ó dËÈLÙ‰66,eaÁ Blk BÚ‰ È‰  „Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ

Blk BÚ‰ LÈÙiL „Ú ,Oaa Ú‚Bk BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À
ÌÈˆMa ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .Oa‰ ÏÚÓ67„Ú eaÁ  ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«

eaÁ  ‡ev‰ ÏÚL BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ eaÁ ‡e‰L BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck  ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.Oa‰ ‡ÓË  eaÁ ‡e‰L ‰Ê BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח .61)משנה לו ישמש  שהעור 
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב  מן העור את קורעים כזה, בהפשט 

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב  נותנים שהרועים גדול, שק  כעין

אין  זה בהפשט  למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח . המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע  אם
בבשר. נגע  כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט  מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב .67)פי  קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט  אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע 

.‡ÈBÚ70Èva Ú‚Bp‰  ‰Ï ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL BÚOe73BÚ‰ ÈBÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

OaÏ ÓBL BÚOa BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„cÓ ‰È‰ Ì‡76BÚ‰ b‡ ÏËa 77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק .71)משנה והוא 72)חוט  העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י  בפירושו. (רבינו בבשר נוגע 

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב , כנגד בשער הנוגע  דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב , וארוך מאוד דק 

שיכבה 77)(רש"י ). ולכנס  לטרוח  אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.ÈBÚ78‰Ï Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏhÓ BÚ‰ 79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80 ÚbÓa ‰Ïp‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81ÔÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ 83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ ÈeaÁ ÔÈ‡L ,B‰Ë84eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„cÓ Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.B‰Ë  Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי  בטלה שכזו קטנה כמות
שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק 

נושא  שהוא אף ֿעלֿפי  ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב  עמוד
מטמא. אינו שהמגע  מפני  טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
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בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני  מטמא? המגע  אין ולמה
נגיעות  ושתי  - זית בחצי  אחת כל - נגיעות שתי  אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה
שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח  זיתים חצאי  חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י  בגמרא, קכב , שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי .84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני  ודינם

הן  נגיעות ששתי  מפני  טהור, - בשניהם נגע  אם ואפילו
ראה  (כסף ֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן

כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי .
הנושאן? טמא חזק .87)אימתי  לחץ  או דפיקות ע "י 

השלמות).88) (ראה עמו השני  יעלה אחד, חלק  יגביה אם

.‚ÈOa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡‰Â „ÒÙpL ‰Ï ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
B‰Ë  Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ  ‰Ïp‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92LiL ‰Ï Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡Â ÁÏ ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBÙa ˙BMÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ  ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע "פ  לכלב , ראוי  הוא ואם
כר' פסק  במשא. ובין במגע  בין מטמא אדם, לאכילת ראוי 
הי "ב ). ופ "ד הי "א פ "ג לקמן וראה (כסף ֿמשנה. שם  יוחנן

וקרש.91) שנימוח  שכזית 92)בשר מסיני , למשה הלכה
ובנבילה  ב ), מט , נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק  נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע , שם [בגמרא מספק . שטמא נפשטה, שלא בעיא
כלב , לאכילת ראוי  אבל אדם, לאכילת ראוי  אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב 'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע "פ  שניצל, לרש"י ), (בטעות) המיוחס  בפירוש
שהוא  מפני  הנבילה, כבשר דינו אין כלב  לאכילת ראוי 
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע "פ  מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול
המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי  לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי  "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב , מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב .93)של נד, נדה צ "ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע , אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„ÈOa95Èe‡ BÈ‡Â BwÚÓ ÁeÒ ‰È‰L ‰Ï ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
L‡ bÏ :Ó‡pL ;B‰Ë ‰Ê È‰  Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú  dÏÎ‡Â ‰pzz EÈÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.bÏ«≈

ב .95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚÎÂ LÙk ‡È‰ È‰  ‰Ï ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ
‰Ïk ‰‡nËÓ dÈ‡Â97 ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»

‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰w‰ .99ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆
ÌeÏkÓ ÔÈB‰Ë  ‰Ï101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח  שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
עור 99) אבל נבילה, בקיבת שנמצא קרוש חלב  פירוש,

מטמא. שבקיבה.100)הקיבה צלול חולין 101)חלב 
אבל  . . . והילכתא שם: הרי "ף  גירסת קיבל רבינו ב . קטז,
בה  המכונס  חלב  טעמא? מאי  וכו'. נבילה בקיבת מעמידין
אסורות  מאכלות מהלכות פ "ד (ראה הוא בעלמא פירשא

שם). ומגידֿמשנה והי "ט , הט "ו

.ÊË‰ÚÙML ‰Ó‰a102Ìc ˙Á103Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆»¿»¬»«»««ƒ
‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙpL104‰‡nËÓ dÈ‡ 105ÚbÓa ‡Ï ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»¿«¿»…¿«»

‡È‰L ÈÙÏ ,ÏÙ ˙eˆ da ‰È‰iL „Ú ‡OÓa ‡ÏÂ¿…¿«»«∆ƒ¿∆»«≈∆¿ƒ∆ƒ
dnÚ ‡ˆBi‰ a ‰ÏËa106Û‡ ‰B‰Ë ‡È‰ CÎÈÙÏ , ¿≈»»…«≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

bÏ ‰Èe‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ107dn‡ b‡108. «ƒ∆»¿»¿»«≈««ƒ»

בשר 103)הפילה.102) בה ויש קרוש, דם כעין חתיכה
שנימוק . קדוש 104)עובר אינו אחרֿכך שתלד הוולד

ב ) כא, בכורות (משנה בכלל ילדה טרם אם אפילו כבכור,
רחם. פטר שאינו נידונת 105)מפני  שהחררה אף ֿעלֿפי 

בכורה. לענין שאינם 106)כוולד אחרים וגופים הדם
צורת  בה יש ואם א). כב , שם יוחנן (ר' שנימוק  הנפל מגוף 
ואינם  האחרים הגופים עם מעורב  אינו הרי  נפל, ולד

אותו. שסרוחה 107)מבטלים אמרנו, יד) (בהלכה למעלה
עד  ומטמאה הפלתה, לפני  לגר ראויה היתה ולא מעיקרה

ב ). כג, (שם כלב  מאכילת שהחררה 108)שתיפסל זמן כל
יציאתה, עם אלא האדם על נמאסת אינה אמה במעי  היא
לפני לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז

הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ  Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰Ú˙pL ‰Ï¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ïp‰ ‰ÏËa 109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈

  Ïk‰ ‡O Ì‡ Ï‡ ;ÚbÓa‡ÓË110LÙ‡ È‡L .111 ¿«»¬»ƒ»»«…ƒ¿»∆ƒ∆¿»
‰Ï ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112LÙ‡ ‰Ïp‰ Ï‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»

.ÏËaz CÎÈÙÏ ,ÁÒzLk ‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני  א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני 
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב  הבשר שנימוק  מפני  (בהט "ז)

קורקוס ). (הר"י  בעין מגע .111)ואינו לדין נימוק  זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי  זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני  בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע  שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס  והר"י  וכסף ֿמשנה). הראב "ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע  בין ההבדל את מסביר כאן) בכסף ֿמשנה
מפני טהור בבשר בפני ֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי 
אינן  נגיעות הרי  אחת בבת נוגע  אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי "ב ) זיתים חצאי 
מטמא  אינו זית חצי  היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק  מצטרפים זיתים חצאי  ושני  כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי  אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
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קכח                
         

שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

   1 
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק  ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי . שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט 
על  שיהלך קודם חי  ט ' בן בה ומצא הבהמה את השוחט 
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע . גבי 
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי  שחיטת

לנוקבה. חישב  או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡  ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ï ÌeMÓ ‰‡nËÓ4„Ú , ¿«¿»ƒ¿≈»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆«

dL‡ ˙‡ ÊÈziL5ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È‰Â ,6. ∆«ƒ∆…»«¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
dÁ7˙‡ÓË elÙ‡ da ÔÈ‡  ˙ÒkÙÓ ‡È‰ È‰Â ¿»»«¬≈ƒ¿«¿∆∆≈»¬ƒÀ¿«
ÔÈÏÎ‡8È‡Â .˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk9ÔÓ LBt‰ √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»«≈ƒ

˙ÒkÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ LBÙk Á ÈÏ eÒ‡ 11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
‰B‰Ë ÔÎÂ .ÈÁ‰ ÔÓ LBÙk  ‰pnÓ LBt‰ Oe»»«≈ƒ∆»¿≈ƒ««¿≈¿»
ËÁL B‡ ,˙ÒkÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡  „Á‡  B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
˙eÓzL13ÌÈLÏ ‰Ó‰a ˜lÁ .14‰ÏhpL B‡15CÈ ∆»ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»≈

dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓe ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï BÊ È‰  ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
dabÓ dÚ˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈiÁa ÔÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¬«ƒ««ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»
‰Ïk BÊ È‰  dnÚ Oa Â ˙˜ÙÓ ‰aLpL B‡∆ƒ¿¿»ƒ¿∆∆¿…»»ƒ»¬≈ƒ¿≈»

c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב .2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי 
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב  קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אף ֿעלֿפי  כנבילה היא הרי  ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב  נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו  –
מתירה  כזו ששחיטה מפני  התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב ). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני 

עליה  אין לגוי , ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,
שחיטתו  שהרי  כדינה, שחיטה ששחט  גוי  וכן אוכל. תורת

כנחירה. היא  והרי  מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו
אע "פ  הי "ג), פ "ט  מלכים בהל' (רבינו ישראל ע "י  שנשחטה
שהשחיטה  מפני  דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי , מן בשר וכן החי  מן שאבר

הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע  סימן
קנה. או בשחיטת 13)וושט  באכילה ניתרת אינה בהמה

טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי  ה"ד, פ "ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני  כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.‰Ó‰a18‰ÚB‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a daÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
 ‰B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È‰19ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב .18) ע , מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ "כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי  שעובר א) עב , (שם עקיבא דרבי 

זו. משנה רבינו העתיק  מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ LBt‰ Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ïk ‡nËÓ BÈ‡Â B‰Ë  ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈB‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ  Ô‰Ó LBt‰ ÈÁ‰ ÔÓ È‡ Ï‡21,‰Ïk ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ LBt‰ ÈÁ‰ ÔÓ È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ LBt‰ È‡22dËaL23ÔÈ‡ ÌÈÈ‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ  ˙BÁt B‡ ‰BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙ik È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28B‰Ë 29. «¿»

ב .20) קכח , חולין ב .21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב , שם מ "ז.24)משנה, פ "א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף  ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב .26)פ "ב  קכח , הפצע 27)חולין שיתרפא כדי 
מ "ה). פ "א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב ) (פ "א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ "ה, פ "ב 
פ "ב ). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈÈ‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

Ok Ô‰ È‰  ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב .30) קכח , גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי  פסק  כלל. מטמא שאינו החי  מן

כסף ֿמשנה). (ראה

.‰Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÔÈÏcÏ„Ó‰ È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡  Ûeb‰ ‡La ˜c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ïk ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
eLÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa eLÎ‰  ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ïk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
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קכט                 
         

שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

   1 
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק  ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי . שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט 
על  שיהלך קודם חי  ט ' בן בה ומצא הבהמה את השוחט 
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע . גבי 
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי  שחיטת

לנוקבה. חישב  או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡  ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ï ÌeMÓ ‰‡nËÓ4„Ú , ¿«¿»ƒ¿≈»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆«

dL‡ ˙‡ ÊÈziL5ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È‰Â ,6. ∆«ƒ∆…»«¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
dÁ7˙‡ÓË elÙ‡ da ÔÈ‡  ˙ÒkÙÓ ‡È‰ È‰Â ¿»»«¬≈ƒ¿«¿∆∆≈»¬ƒÀ¿«
ÔÈÏÎ‡8È‡Â .˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk9ÔÓ LBt‰ √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»«≈ƒ

˙ÒkÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ LBÙk Á ÈÏ eÒ‡ 11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
‰B‰Ë ÔÎÂ .ÈÁ‰ ÔÓ LBÙk  ‰pnÓ LBt‰ Oe»»«≈ƒ∆»¿≈ƒ««¿≈¿»
ËÁL B‡ ,˙ÒkÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡  „Á‡  B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
˙eÓzL13ÌÈLÏ ‰Ó‰a ˜lÁ .14‰ÏhpL B‡15CÈ ∆»ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»≈

dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓe ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï BÊ È‰  ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
dabÓ dÚ˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈiÁa ÔÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¬«ƒ««ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»
‰Ïk BÊ È‰  dnÚ Oa Â ˙˜ÙÓ ‰aLpL B‡∆ƒ¿¿»ƒ¿∆∆¿…»»ƒ»¬≈ƒ¿≈»

c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב .2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי 
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב  קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אף ֿעלֿפי  כנבילה היא הרי  ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב  נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו  –
מתירה  כזו ששחיטה מפני  התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב ). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני 

עליה  אין לגוי , ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,
שחיטתו  שהרי  כדינה, שחיטה ששחט  גוי  וכן אוכל. תורת

כנחירה. היא  והרי  מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו
אע "פ  הי "ג), פ "ט  מלכים בהל' (רבינו ישראל ע "י  שנשחטה
שהשחיטה  מפני  דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי , מן בשר וכן החי  מן שאבר

הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע  סימן
קנה. או בשחיטת 13)וושט  באכילה ניתרת אינה בהמה

טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי  ה"ד, פ "ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני  כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.‰Ó‰a18‰ÚB‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a daÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
 ‰B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È‰19ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב .18) ע , מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ "כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי  שעובר א) עב , (שם עקיבא דרבי 

זו. משנה רבינו העתיק  מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ LBt‰ Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ïk ‡nËÓ BÈ‡Â B‰Ë  ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈB‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ  Ô‰Ó LBt‰ ÈÁ‰ ÔÓ È‡ Ï‡21,‰Ïk ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ LBt‰ ÈÁ‰ ÔÓ È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ LBt‰ È‡22dËaL23ÔÈ‡ ÌÈÈ‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ  ˙BÁt B‡ ‰BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙ik È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28B‰Ë 29. «¿»

ב .20) קכח , חולין ב .21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב , שם מ "ז.24)משנה, פ "א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף  ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב .26)פ "ב  קכח , הפצע 27)חולין שיתרפא כדי 
מ "ה). פ "א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב ) (פ "א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ "ה, פ "ב 
פ "ב ). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈÈ‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

Ok Ô‰ È‰  ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב .30) קכח , גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי  פסק  כלל. מטמא שאינו החי  מן

כסף ֿמשנה). (ראה

.‰Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÔÈÏcÏ„Ó‰ È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡  Ûeb‰ ‡La ˜c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ïk ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
eLÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa eLÎ‰  ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ïk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
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ÌÈiÁÓ eLtL BÓk39 ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»
LÎ‰ CÈˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L Oa‰40È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»

ÈÁ‰ ÔÓ È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ
‰Ïp‰ ÔÓ È‡42ÔÓ È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ

,B‰Ë  ÈÁ‰ ÔÓ È‡Ó LBt‰ Oa‰L ?‰Ïp‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ  ‰Ïp‰ ÔÓ È‡Ó LBt‰ Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓe ÚbÓa43eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי  מן בשר
כאן  ונכתב  ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי 
אף ֿעלֿפי אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס ). (ר"י  חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב ) פ "א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי  בדפוס  וכן תימן, בכת"י 
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי 

שאלו: ב  מו, [בעירובין שמעון רבי  דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי ? הלכה שמעון, ורבי  מאיר רבי 

לחומרא]. רבינו פסק  שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב ). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני  הוא 41)הוכשר והרי  ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני  רגע  הבהמה מן לגמרי  פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע  מן ואבר החי  מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי 

.Â‰ËÁLpL ‰ÙË45Èt ÏÚ Û‡ ,‰Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰B‰Ë ‡È‰ È‰  ‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL  «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï È„ÈÓ ez‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

ÛË 49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡  ÛËpL Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï È„ÈÓ ez‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰ÚL ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡  ‰ÚL CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈeÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï È„ÈÓ ez‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב .45) עב , שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי "גֿי "ד פ "ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי  "מטהרתו כאן וכתב  באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי  שמונה בן בה "מצא  סיפא:
אנו  שכאן מפני  באכילה, שמותר להודיע  רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני  כשלא 48)עוסקים מדובר
שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני  שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר

ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו
טבעי .52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני  כנולד

התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק  שהוא אמרו - ב  קלד,
חכמים, ידעו ולכן לכך]. שלמים, ימים שבעה חי  אינו שנפל

נפל. מחשש יצא ימים שבעה עליו עברו אם

.ÊËÁBM‰54,ÈÁ ‰ÚLz Ôa da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ «≈∆«¿≈»»»»∆ƒ¿»«
CÈˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜w‰ ÏÚ Cl‰iL Ì„…̃∆∆¿«≈«««¿«««ƒ∆≈»ƒ

e‡aL BÓk ‰ËÈÁL55Bn‡ ˙ËÈÁL È‰L , ¿ƒ»¿∆≈«¿∆¬≈¿ƒ«ƒ
Bn‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,ez‰ËÓ56‡e‰ ‡ÓË ‡Ï 57Ì‡Â , ¿«««ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»¿ƒ

B‰Ë ‡e‰ È‰  Bn‡ ‰Ïa˙58‡nË˙Ó ÈÁ‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿«¿»ƒ¬≈»∆≈««ƒ¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÏ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡Ï…À¿«√»ƒ¿…À¿«¿≈¿««ƒ

‰ÈÈ‡Ó È‡k ‡e‰L59ÒÈÙiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .60 ∆¿≈»≈≈»∆»¿ƒ≈…∆∆«¿ƒ
B‰Ë ‡e‰ È‰  Ú˜˜ Èab ÏÚ61Bn‡ ˙ËÈÁML , ««≈«¿«¬≈»∆¿ƒ«ƒ

.ez‰Ëƒ««

א.54) עד, שם פ "ה 55)משנה, אסורות מאכלות בהל'
שהוציאו 56)הי "ד. לפני  אוכלין המטמא בדבר נגעה

העובר. את כרבי57)מתוכה עצמו. בפני  גוף  שהוא מפני 
(כסף ֿמשנה). במשנה חכמים בדעת לגמרי58)יוחנן

לא  וגם הבהמה, מגוף  כחלק  כנבילה אותו דנים אין טהור,
באמו. בנגיעה אותו 59)נטמא מתיר שחיטתה שהרי 

עצמו. שחיטת בלי  פרסותיו.60)באכילה שהעמיד
ובין 61) כשירה בין שנשחטה, בבהמה מדובר א. עד, שם

הוא  כשירה כשאמו ביניהן. הבדל יש לאכילה אבל טריפה,
כסף ֿמשנה). (ראה אסור ובטריפה באכילה, מותר

.Á‰ËÁLpL ‰ÙË62ÔÓ ‰B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÓË  L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w eOÚL ‰˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL È‡‰  Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï64B‰Ë aÚ‰ Oa ‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck Á‡Â66‰ËÁLpL ‰ÙËk È‡‰ 67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰ÙË ÚbÓ aÚ‰ Oa ‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óez‰ ˙‡ ‡Ï Ï‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71ÛËˆÓ  BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï È„ÈÓ È‡‰ ‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח , שם מפני64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי  מן אבר שלא 65)שהוא מפני 

החי . מן באבר שחיטה אחר עב ,66)נגע  שם ומשנה, שם.
אף ֿעלֿפי67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה

(שמות  מהכתוב  דרשו - א סח , שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב ,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני 

הטבעי . שם.68)למקומו בה"ח .69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי "ב . לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה
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קל                
         

טומאה  לענין לצרף  אפשר אם שאל, א. סט , שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני 
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈÎBk „BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï  ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈÎBk „BÚ‰ „Á‡ .Èe‡k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
LBz ‚ B‡76‰Ï Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa B˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Ê78‰Ê ‰„BÚ ˙‡ÓË È‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
‡a˙iL BÓk ,Ì‰ÈcÓ dz˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á˙ ‰Ê ‰„BÚ¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰eÒ‡ ‰Ùh‰ È‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙k iÁÏ LÙ‡ È‡Â .‰B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«

‰ea ‰È‡a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט .74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב  שהושיב 
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח , בני  מצוות שבע  עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב  באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי "א, פ "ד שחיטה הל' (ראה
יב , (דברים הכתוב  מן למדו ה"א, פ "א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף .כא) שזבח  ולא הגוי  שזבח  ולא ואכלת" . .
(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק  כדי  מזבחו", "ואכלת הכתוב 
"פן", כתוב  שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ "ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק  עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ïp‰ ˙ÈÏe˜81B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ 82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
c ÏkL83BÈ‡  ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ïp‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰  ‡e‰L Ïk ‰w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È‰L ,87Ï‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È‰  ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈÈ‡‰ ÏÎk ‡OÓe89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eLt Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח  ב ) עז, (שם מטמאות אינן נבילה
לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע ,

במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק  שם.
(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב ): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע  תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב ) אתה
טהור. – ליגע  שאי ֿאפשר ואת טמא, – ליגע  שאפשר את
שערה  להכניס  אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם

הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח , ולנגוע  הנקב  דרך
פ "א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי  מטמאה,

טהורה.85)מ "א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח 
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי . שנקלף  צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח  בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק  מוח  אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני89)לרפאות במגע , אפילו

שם. יוחנן כרבי  פסק  שלם. באבר שנגע 

.È˙ÈÏe˜90 dw ‡Ï ÔÈ„ÚÂ dwÏ ‰ÈÏÚ MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ca LÈ È‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ qÁÓk ‰È˜ qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי  של בעיה - ב  קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט  (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי  מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

ה'תשע"ח  אייר י"ז רביעי יום 

   1 
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף  שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף  נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב  הכשר. צריכה אם עליה חישב 
בחזרת  העוף  נבלת כזית הכורך מטמא. העוף  שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף  נבלת הבולע  ובלעו. בסיב  או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף  הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב , מאכילת שנפסדה העוף  נבלת לשתייה. או לאכילה
החי מן ואבר הטמא, העוף  נבלת ונשחט . שנטרף  ועוף 

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï2ÈtÓ .‰Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z L‡ LÙ ÏÎÂ :Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

 ÌÈna ıÁÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ be ÁÊ‡a ‰ÙËe ‰Ï¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„Ïa B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï ÏÎB‡a ‡l‡ a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰ÙËe ‰Ï ÌeMÓ eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡  ÏÎ‡z L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙Èa5eÚL ˙˙Ï  'ÏÎ‡z' Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da Ó‡ È‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ  ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ LÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
 B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙ÏpÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎe Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
‡La e‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï  B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÒÁ∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ
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קלי                 
         

טומאה  לענין לצרף  אפשר אם שאל, א. סט , שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני 
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈÎBk „BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï  ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈÎBk „BÚ‰ „Á‡ .Èe‡k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
LBz ‚ B‡76‰Ï Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa B˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Ê78‰Ê ‰„BÚ ˙‡ÓË È‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
‡a˙iL BÓk ,Ì‰ÈcÓ dz˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á˙ ‰Ê ‰„BÚ¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰eÒ‡ ‰Ùh‰ È‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙k iÁÏ LÙ‡ È‡Â .‰B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«

‰ea ‰È‡a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט .74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב  שהושיב 
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח , בני  מצוות שבע  עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב  באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי "א, פ "ד שחיטה הל' (ראה
יב , (דברים הכתוב  מן למדו ה"א, פ "א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף .כא) שזבח  ולא הגוי  שזבח  ולא ואכלת" . .
(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק  כדי  מזבחו", "ואכלת הכתוב 
"פן", כתוב  שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ "ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק  עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ïp‰ ˙ÈÏe˜81B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ 82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
c ÏkL83BÈ‡  ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ïp‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰  ‡e‰L Ïk ‰w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È‰L ,87Ï‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È‰  ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈÈ‡‰ ÏÎk ‡OÓe89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eLt Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח  ב ) עז, (שם מטמאות אינן נבילה
לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע ,

במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק  שם.
(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב ): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע  תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב ) אתה
טהור. – ליגע  שאי ֿאפשר ואת טמא, – ליגע  שאפשר את
שערה  להכניס  אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם

הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח , ולנגוע  הנקב  דרך
פ "א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי  מטמאה,

טהורה.85)מ "א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח 
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי . שנקלף  צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח  בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק  מוח  אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני89)לרפאות במגע , אפילו

שם. יוחנן כרבי  פסק  שלם. באבר שנגע 

.È˙ÈÏe˜90 dw ‡Ï ÔÈ„ÚÂ dwÏ ‰ÈÏÚ MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ca LÈ È‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ qÁÓk ‰È˜ qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי  של בעיה - ב  קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט  (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי  מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

ה'תשע"ח  אייר י"ז רביעי יום 

   1 
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף  שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף  נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב  הכשר. צריכה אם עליה חישב 
בחזרת  העוף  נבלת כזית הכורך מטמא. העוף  שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף  נבלת הבולע  ובלעו. בסיב  או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף  הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב , מאכילת שנפסדה העוף  נבלת לשתייה. או לאכילה
החי מן ואבר הטמא, העוף  נבלת ונשחט . שנטרף  ועוף 

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï2ÈtÓ .‰Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z L‡ LÙ ÏÎÂ :Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

 ÌÈna ıÁÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ be ÁÊ‡a ‰ÙËe ‰Ï¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„Ïa B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï ÏÎB‡a ‡l‡ a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰ÙËe ‰Ï ÌeMÓ eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡  ÏÎ‡z L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙Èa5eÚL ˙˙Ï  'ÏÎ‡z' Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da Ó‡ È‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ  ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ LÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
 B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙ÏpÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎe Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
‡La e‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï  B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÒÁ∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ
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Ú‰Â ‰ÏÈË ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈
LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ 8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס . שונים במקומות ומובאים י "ב  מפי3)פרק  איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף  נבלת אף 
לו  שאין טמא עוף  יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף  על רק  חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס . של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע  עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני 
הטומאה. מאב  אלא

.‰LÁÓ ‰ÎÈˆ B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ‰‡nËÓ BÊ È‰  ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È‰  ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ÏÎ‡k ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙Á‡ ‰‡ÓË da12.LÎ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי  ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב  שהאדם
כזו. מחשבה בלי  הבליעה בבית מטמאה טהור עוף 

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני  כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב  לא אם אבל
משנה  ג פרק  [בעוקצין עוף . נבלת לאכול אדם בני  של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג
ולפיכך  גויים), ידי  (על נאכלת רב , עם שם שמתאסף 
בהלכות  רבינו פסק  וכן מיוחדת. מחשבה בלי  גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק  אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ  הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ  נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני  דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי 

.‚‰n„‡ ‰t13È‡ ÌÈÙOp‰ ÌÈÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈˆ  ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף : מטמאה 14)יש טהור עוף  נבלת
שמטמאה  מפני  בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין
פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa BÁzL ‰Ó‰a‰ ˙ÏpÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿

B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙ÏpL ÌB˜na BÁ ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»
‡OB ÌeMÓ B‡nË ‰Ê È‰  ‰‡nËÓ16ÌeMÓ ‡Ï , ¿«¿»¬≈∆ƒ¿ƒ≈…ƒ

.Ùq‰ ˙lÁ˙a e‡aL BÓk ,Ú‚B≈«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

אפילו 16)בפלך.15) מטמא שמשא לשיטתו, רבינו
שם, כרבא פסק  ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא
ולא  במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות
כלל. מטמא שאינו כבלוע  שדינם אביי  לדעת בניגוד במגע 

.‰˙ÊÁa B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï OaÓ ˙ÈÊk CBk‰«≈¿«ƒƒ¿«ƒ¿«»«»«¬∆∆
 BB‚a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÏe da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»««ƒ∆…»«ƒ¿

‡ÓË ‰Ê È‰17ÈÒa BÎk .18‰Ê È‰  BÚÏe ¬≈∆»≈¿»¿ƒ¿»¬≈∆
B‰Ë19. »

בשר 17) לאכול אדם בני  של דרכם היא. אכילה שדרך
חוצצת. החזרת אין ולכן רכים 18)בחזרת, חוטים כעין

אילנות. על בבית 19)הכרוכים נגעה לא שהטומאה מפני 
חוצץ . והסיב  הבליעה

.Âd‡È˜‰ dÚÏaL Á‡Â B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï ÚÏBa‰«≈«ƒ¿«»«»¿««∆¿»»¡ƒ»
‡ˆzLk ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÏkÚ˙zL Ì„…̃∆∆ƒ¿«≈¬≈∆≈¿«≈¿»ƒ¿∆≈≈
˙Èa ‰‡nËÓ dÈ‡L ;d‡È˜nL ‰ÚLa BB‚Ïƒ¿¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿«¿»¿≈
.d‡È˜nL ‰ÚLa ‡Ï ,‰ÚÈÏa ˙ÚLa ‡l‡ LÙp‰«∆∆∆»ƒ¿«¿ƒ»…¿»»∆¿ƒ»

.ÊB˙ˆ˜Ó ,BÚÏaL B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï ÏL ÈÚÓ¿ƒ∆ƒ¿«»«»∆¿»ƒ¿»
LÈ Ì‡ :ÂÈt CB˙Ï ıeÁa B˙ˆ˜Óe ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ≈
 Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È‰  ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»

.B‰Ë»

.ÁÚÏa20BÈ‡  ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק  זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡  ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙËˆÓ23Ï‡ .˙ÈÊÎÏ B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ïa ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBËÁ‰ ÔÓ OaÏ ÌÈBw‰ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓe Ok Ô‰ È‰  ÌÈtv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡  ˙Bk‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â f‰ L‡Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף  הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי  הנשארת הדקה מן הדקה
עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם

טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים
זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל

ב . משנה א פרק  בטהרות מקורה

.ÈÔÈk‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙ÏpÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»
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קלב                
         

ÈÁ‰ ÔÓ OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï‡ .B‰Ë  epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô˜w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29 BÚÓ‚e e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;ÌOaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È‰L ,B‰Ë  BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈÒ‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי  מעוף  בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡ÈB‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï31 Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙BM‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ÒÁk ‰LÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È‰  ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰B‰Ë32È‰  B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק  למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב  (שם) למעלה

פסק  עוף , של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני 
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני  מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס  עוף  של שניצל רבינו וסובר

.È ‰Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ ÛËpL B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡  ‰ÙË ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

B‰Ë ‰Ê È‰  ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È‰  ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ .33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף 
קדשים  עוף  שהשוחט  מפני  מליקה טעונים שקדשים פי 
שחיטת  את תורה החשיבה הרי  א) קז, (שם כרת חייב  בחוץ 
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי  מטהרת ולפיכך בחוץ  העוף 

העוף . נבלת טומאת ענייני  בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ 
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ , שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני  והטעם, א. סח ,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ  וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa˜Ï ÔÈÈe‡ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È‰  B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈB‰Ë39‰ÙÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da È˙k ‰tk .‰B‰Ë  d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„ÈÈ Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ

È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰  ‰‡‰a ‰eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈
.‰Ï¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח  בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב . ע , שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי  נודע  ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי  מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף . בחולין, מתירה ששחיטתה מפני  שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰B‰Ë  ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙Èa44‰LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È‰ 46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBËÁ‰ ÔÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

dOk Ô‰ È‰  dlL ÌÈtv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב  מן זה למדו ב ) (ק , חולין בברייתא
שאיסורו  מי  ח ) כב , (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף  נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק  אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב 
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני  רוב  טמא עוף  ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק  טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס , הר"י  ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב  היינו, שרץ , והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב , כאן משנה בכסף  אולם בשרץ . כן אחרי 

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע  הר"י 
באב . כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף  ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט ) (בהלכה
ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף  נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף . מן כחלק  חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂËÈ‡  ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,B‰Ë Ì‰Ó LBt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï  ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Òt BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ È‡ ‡nËÏ ‡l‡ e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב 
העוף .49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב  ומפני 

.ÊË˙n‰ ÔÓ È‡50˙Ïk ‡e‰ È‰  ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ LtL ÛBÚ‰ B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ‰eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ  ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ  ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
„Ú ÌÈÁ‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .LÎ‰Â ÂÈÏÚ MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk eÚLk ,‰ˆÈk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף  מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק 
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ÈÁ‰ ÔÓ OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï‡ .B‰Ë  epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô˜w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29 BÚÓ‚e e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;ÌOaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È‰L ,B‰Ë  BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈÒ‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי  מעוף  בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡ÈB‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï31 Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙BM‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ÒÁk ‰LÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È‰  ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰B‰Ë32È‰  B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק  למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב  (שם) למעלה

פסק  עוף , של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני 
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני  מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס  עוף  של שניצל רבינו וסובר

.È ‰Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ ÛËpL B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡  ‰ÙË ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

B‰Ë ‰Ê È‰  ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È‰  ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ .33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף 
קדשים  עוף  שהשוחט  מפני  מליקה טעונים שקדשים פי 
שחיטת  את תורה החשיבה הרי  א) קז, (שם כרת חייב  בחוץ 
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי  מטהרת ולפיכך בחוץ  העוף 

העוף . נבלת טומאת ענייני  בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ 
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ , שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני  והטעם, א. סח ,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ  וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa˜Ï ÔÈÈe‡ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È‰  B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈB‰Ë39‰ÙÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da È˙k ‰tk .‰B‰Ë  d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„ÈÈ Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ

È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰  ‰‡‰a ‰eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈
.‰Ï¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח  בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב . ע , שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי  נודע  ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי  מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף . בחולין, מתירה ששחיטתה מפני  שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰B‰Ë  ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙Èa44‰LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È‰ 46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBËÁ‰ ÔÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

dOk Ô‰ È‰  dlL ÌÈtv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב  מן זה למדו ב ) (ק , חולין בברייתא
שאיסורו  מי  ח ) כב , (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף  נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק  אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב 
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני  רוב  טמא עוף  ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק  טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס , הר"י  ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב  היינו, שרץ , והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב , כאן משנה בכסף  אולם בשרץ . כן אחרי 

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע  הר"י 
באב . כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף  ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט ) (בהלכה
ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף  נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף . מן כחלק  חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂËÈ‡  ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,B‰Ë Ì‰Ó LBt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï  ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Òt BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ È‡ ‡nËÏ ‡l‡ e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב 
העוף .49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב  ומפני 

.ÊË˙n‰ ÔÓ È‡50˙Ïk ‡e‰ È‰  ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ LtL ÛBÚ‰ B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ‰eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ  ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ  ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
„Ú ÌÈÁ‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .LÎ‰Â ÂÈÏÚ MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk eÚLk ,‰ˆÈk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף  מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק 
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   1 
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰Bza ÔÈeÓ‡‰ ÌÈˆL ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â v‰Â aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ıL ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË  ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

  

       
  

שמהחולד  השרצי ששבעת כתב  יעקב " "קהלת בספר
 מ כלול אחד  וכל הטומאה  קצוות שבעה  סוד   ה והלאה 
צד עוד   לה יש  ואלו  טומאה  שערי  מ "ט ביחד  הרי  השאר
אבל  טהור)  שבי (כל  טהורי  שבי אלה  ששבעה  טהרה 
טהרה  צד  לו  ואי א .) קכז, חולי)  בי  ג אינו  החולד 
 בעניי הרב  שכתב  כמו  לבינה , רומז חולדה  כי  כלשהו 
עלמא  וכיסוי  הטמנה  לשו חולדה  כי  הנביאה  חולדה 
הבינה . בחינת על דקאי  אלקינו " לה ' "הנסתרות דאתכסיא 
 " הנו ושער קצוות לז'  מתפשטי מ "ט , שערי נ' ובבינה 
הא כי  הבינה , על־ידי   מתקדשי  וכול בה  נשאר
לבינה   למקור  שבחזרת התשובה  סוד  והוא  מטהרתו 
להטהר.  מקו שוב  לו  אי בבינה   ג  פג  א אבל נטהרו 
במ "ט   שקועי ישראל שהיו   מצרי ביציאת מצינו  וכ
יכולי היו  לא  שוב  " הנו לשער הגיעו  ואילו  טומאה  שערי 

להטהר.
אבל  , מצרי לגאולת בנוגע  הוא  זה  שכל  להוסי ויש 
כי " הנו שער של הבירור  ג יהיה  האמיתית בגאולה 
של  העניי שהיה  אלא  בתוקפו  נשאר עדיי הרע   במצרי
לגמרי הרע  יתבטל השלימה  בגאולה  אבל " הע "ברח 
 צאת "כימי  נאמר זה  ועל "תלכו לא  "...ובמנוסה  וכתיב 
שלעתיד ־לבא  שהנפלאות נפלאות" אראנו   מצרי  מאר
. מה למעלה  הרבה  עוד  ויהיו  הדמיו  " בכ צאת כימי   ה

שהקשה  התשובה  בעבודת לדבר באגרת ודוגמא  אדמוה "ז
 יתכ אי  בה מועילה  תשובה  שאי  מענייני התשובה 
 שאי  ומתר התשובה , בפני  העומד  דבר ל אי והרי 
(תשובה  עילאה  תשובה  אבל תתאה  תשובה  מועילה 
ועל־דר־זה  אלו .  לענייני  ג מועילה  בבינה ) עילאה 
, סת  י בבחינת זה  הרי   בי חולדה  שאי  הג בעניינינו 
בדרגא  לעתיד ־לבוא   י בחינת ומתגלה  כשנמש אבל
שער  בירור לחולדה  בנוגע   ג טהרה  נעשה  אזי  יותר נעלית
תלויי לעתיד ־לבא  שיהיו   הגילויי שכל ומכיו ." הנו
 צרי זה  דבר ודוגמת שמעי הרי  עתה , ועבודתנו  במעשינו 
על־ידי נפעל זה  ועניי עתה   ג ועבודתנו  במעשינו  להיות
המציאות  כי  , שרצי שמונה  אודות בתורה   שלומדי

עוד ולא  קדושה , של עניי הוא  בתורה  שהיא  כמו   שלה
שמונה  של והטהרה  הבירור  פועלי שעל־ידי ־זה  אלא 
." הנו שער של לטהרה  עד   העול במציאות  ג  השרצי
      

שאפשר 2) בוודאות, לקבוע  המדע  אנשי  בידי  עלה לא
השרצים  שמונת של זהותם את להלכה, עליה לסמוך

בזמננו. ושמותיהם

.ıM‰3Ì„‡ ‡nËÓ .˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡  «∆∆»≈¬«À¿¿«≈»»
ÌÈÏÎÂ4ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,ÚbÓa5‡nËÓ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈¿«≈
‡OÓa6ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰Â ,7˙ÚLa ¿«»¿«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ8‰L„ÚÎa B˙‡ÓË eÚLÂ .9ÌÈˆM‰ ÏÎÂ . «»¿ƒÀ¿»¿«¬»»¿»«¿»ƒ

‰L„ÚÎÏ ÔÈÙËˆÓ10. ƒ¿»¿ƒ¿«¬»»

מ "א.3) פ "א הטומאה.4)כלים אב  השרץ 5)ככל אם
בדופנו  נגע  ולא חרס  כלי  לאויר והכניסוהו בחוט  תלוי  היה

הכלי . נטמא (שם).6)- נגע  לא כתוב 7)אם בתורה
ולא  הערב ", עד יטמא במותם בהם "הנוגע  לא): יא, (ויקרא
אחרות. בטומאות שנאמר כמו בגדיו" "יכבס  נאמר

שפירש 8) אחר ומכלֿשכן בשרץ , מגע  בשעת אפילו כלומר,
ברייתא 9)ממנו. החומט . של ברייתו תחילת כשיעור

א. יא, משרץ 10)חגיגה  עדשה וחצי  זה משרץ  עדשה חצי 
ב ). טו, (מעילה ומטמאים מצטרפים - אחר

.‚ÌÈÈ‡‰11eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ıM‰ ÔÓ È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙ik13. ƒ¿ƒ»

מ "ז.11) פ "א שהם.12)אהלות בכל  מטמאים
ה"ג).13) פ "ב  למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ  ˙n‰ ÔÓ LtL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ LtL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ .15)זה טומאת
הי "א.16) פ "ב  למעלה ראה

.‰Oa17B‰Ë  ıM‰ ÔÓ LBt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ıMÏ ‰ÓBc‰ È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
 LBt‰ È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â Oa  ıM∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב .18)בלי  קכח , חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â È‡ Ô‰L20,Ok Ô‰ È‰  ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»

.ÔÈB‰Ë  ÈÁ‰ ÔÓ eLt Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ "ב  למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ "ב  למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.ÊıM‰ Ìc21BOk 22Ïk ‰L„ÚÎÏ ÛËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
Oaa aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»
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קלד                
         

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב  מצטרף , אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.ÁıM‰ ˙BÓˆÚ24BÚÂ .ÔÈB‰Ë  ÂÈtˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
B‰Ë  ˙ÓLz‰Â v‰Â aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,ÔOk  ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„BÚ È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈB‰Ë  ‰„BÚ¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב , פ "י  שמיני  פרשת כהנים' ב 'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף  ורבינו קכב ,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב . עמוד שם ה"ט .26)ראה פ "א למעלה ראה

.ËıM‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,B‰Ë da Ú‚Bp‰  ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰Îe‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È‰  ıeÁaÓ da ‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈÈ‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e‡aL BÓk ,‰Îe‡29 ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי "א.28)משנה פ "ב  למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.ÈıM‰ ˙ˆÈa31˙ÓwÓ‰32ıM‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡33Ú‚Bp‰  ‡e‰L Ïk ‰w .‰B‰Ë  ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב . קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב  בה 32)(חומט  שהתרקמה

בעלֿחי . השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ "ח  חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ  שייראה כדי 
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ  לנגוע  שאי ֿאפשר מפני  שם,

.‡ÈıL34Oaa Ú‚Bp‰  ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈL‰ Ì‡Â .B‰Ë ‰Ó„‡e ,‡ÓË35 »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙eˆ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי36) בן יהושע  ר' של פירושו לפי  במשנה, יהודה כר'
שם.

.È„ÒÙpL ıM‰ Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
LÈ .B‰Ë  Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :OÁk ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

 ‰È‰Lk ÁÏ ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBÙa ˙BM‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ

;ıM‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆
Ìi˜ BcÏLÂ LiL ıL Ï‡39BcÏLÂ ÛOpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿

‡nËÓ ‰Ê È‰  ˙„ÓBÚ Blk ˙È˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈
ÈÈÚa B˜Â41.Ì‰ÈcÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי "ג פ "א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב . וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב ). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ıM‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ïp‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈB‰Ë  eÒÁÂ42˙BÁÙe ıM‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

 eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ïp‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÈ‡nËÓ43eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È‰  ÔeÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â eÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈

.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ "ד.42) פ "ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי  שמעון ר' שיטת נפרכה ב ,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי 
יחזרו  לא שוב  מכשיעור, לפחות שצמקה מפני  זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח  אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ "ד אוכלין טומאת

.„ÈıM‰45,Ô‰ÈL‡ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ BÚa ‰ÚÓ L‡‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ Êk ÔÈÒkÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ  «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L ‡L48LÁp‰Â ÚcÙv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆM‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰Bza ÔÈLÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ "ו.45) פ "א (קנה 46)אהלות הסימנים שני נמלקו אבל
שריש  משמע , ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק  וושט ).
לא  העור אבל הסימנים, שני  מליקת על רק  מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי  והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואף ֿעלֿפי  מסוים, זמן עוד מפרכס  הלטאה

השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

   1 
ומתי1) אותה, הרואה או בה הנוגע  זרע  שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡ÚÊ ˙ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B‡Ó  ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»

BOa7‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ÈL 8‰nÎÂ .‰Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»
‰L„ÚÎa  Ú‚BpÏ ?deÚL9ÏÎa  ‰‡BÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»
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קלה                 
         

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב  מצטרף , אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.ÁıM‰ ˙BÓˆÚ24BÚÂ .ÔÈB‰Ë  ÂÈtˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
B‰Ë  ˙ÓLz‰Â v‰Â aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,ÔOk  ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„BÚ È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈB‰Ë  ‰„BÚ¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב , פ "י  שמיני  פרשת כהנים' ב 'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף  ורבינו קכב ,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב . עמוד שם ה"ט .26)ראה פ "א למעלה ראה

.ËıM‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,B‰Ë da Ú‚Bp‰  ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰Îe‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È‰  ıeÁaÓ da ‰Îe‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈÈ‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e‡aL BÓk ,‰Îe‡29 ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי "א.28)משנה פ "ב  למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.ÈıM‰ ˙ˆÈa31˙ÓwÓ‰32ıM‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡33Ú‚Bp‰  ‡e‰L Ïk ‰w .‰B‰Ë  ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב . קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב  בה 32)(חומט  שהתרקמה

בעלֿחי . השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ "ח  חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ  שייראה כדי 
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ  לנגוע  שאי ֿאפשר מפני  שם,

.‡ÈıL34Oaa Ú‚Bp‰  ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈL‰ Ì‡Â .B‰Ë ‰Ó„‡e ,‡ÓË35 »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙eˆ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי36) בן יהושע  ר' של פירושו לפי  במשנה, יהודה כר'
שם.

.È„ÒÙpL ıM‰ Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
LÈ .B‰Ë  Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :OÁk ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

 ‰È‰Lk ÁÏ ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBÙa ˙BM‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ

;ıM‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆
Ìi˜ BcÏLÂ LiL ıL Ï‡39BcÏLÂ ÛOpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿

‡nËÓ ‰Ê È‰  ˙„ÓBÚ Blk ˙È˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈
ÈÈÚa B˜Â41.Ì‰ÈcÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי "ג פ "א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב . וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב ). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ıM‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ïp‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈB‰Ë  eÒÁÂ42˙BÁÙe ıM‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

 eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ïp‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÈ‡nËÓ43eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È‰  ÔeÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â eÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈

.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ "ד.42) פ "ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי  שמעון ר' שיטת נפרכה ב ,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי 
יחזרו  לא שוב  מכשיעור, לפחות שצמקה מפני  זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח  אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ "ד אוכלין טומאת

.„ÈıM‰45,Ô‰ÈL‡ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ BÚa ‰ÚÓ L‡‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ Êk ÔÈÒkÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ  «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L ‡L48LÁp‰Â ÚcÙv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆM‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰Bza ÔÈLÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ "ו.45) פ "א (קנה 46)אהלות הסימנים שני נמלקו אבל
שריש  משמע , ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק  וושט ).
לא  העור אבל הסימנים, שני  מליקת על רק  מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי  והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואף ֿעלֿפי  מסוים, זמן עוד מפרכס  הלטאה

השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

   1 
ומתי1) אותה, הרואה או בה הנוגע  זרע  שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡ÚÊ ˙ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B‡Ó  ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»

BOa7‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ÈL 8‰nÎÂ .‰Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»
‰L„ÚÎa  Ú‚BpÏ ?deÚL9ÏÎa  ‰‡BÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»
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‡e‰L10epnÓ ‡ˆzL „Ú ‡ÓË ‰‡B‰ ÔÈ‡Â .11ÌzÁÈÂ ∆¿≈»∆»≈«∆≈≈ƒ∆¿«¿…
‰n‡ Èt epnÓ12˙ÎL epnÓ ‡ˆz L‡ :Ó‡pL , ƒ∆ƒ«»∆∆¡«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«

CÎÈÙÏ .ÚÊ13ÌÒÈ˜a ‰‡ elÙ‡ ,14‰ÚÈb‰Â ÏÈ‡B‰ , »«¿ƒ»¬ƒ»»¿≈»ƒ¿ƒƒ»
BOa ˙ÓÁÓ ‰‡B‰ „Á‡Â .‡ÓË  ‰n‡ ÈÙÏ15B‡ ¿ƒ«»ƒ¿»¿∆»»∆≈¬«¿»

Ò‡a ‰‡B‰16.‡ÓË  »∆¿…∆»≈

מ "א).2) פ "א (כלים אדם שם.4)שם.3)של
מגעו.5) בשעת אפילו אדם 6)פירוש, של זרע  בשכבת

טמא. שהנוגע  מהכתוב  למדו - ב  מג, בנדה אחר.
ממנו.7) שיצאה מי "א.8)האדם פ "ה שם,9)זבים נדה

בשרץ . מנוגע  זה למדו חנילאי . רבי  של מימרא
א.10) מ , שם רבינו 12)שם.11)משנה, האבר. נקב 

התכוון  ולא אמה, פי  "ממנו" ויחתום וכתב : בלשונו דייק 
לפי עד הגיע  ממנו משהו אלא האמה פי  כל שהחתים לומר
פ "א  זבים פרשת כהנים' (ב 'תורת ממנו חלק  וסתם אמה
לא  שאפילו ומכאן שהוא. כל אפילו "החתים" דרשו: ה"ג,
לא  אם להוציא "החתים"), נקרא האמה, פי  כל את סתם
משנה' כ'סתם פסק  ממנו. כלום נסתם ולא האמה לפי  הגיע 
(ראה  כשמואל ולא ב ) מג, (שם חנילאי  וכרב  א) מ , (שם
וראה  כסף ֿמשנה, (ראה הראב "ד השגת בזה ומיושבת שם).

הבאות). ההערות שתי  שהיא.13)גם בכל שמטמאה מפני 
לפי14) על הזרע  עליו ועבר האבר, לחלל קיסם הכניס 

רבה: שאל א כב , שם בגמרא הדברים: [ביאור האבר.
רחמנא  אמר ממנו מהו? בקיסם זרע ) (שכבת קרי  הרואה
מבשרו  (שיצא) דנפיק  עד ממנו") תצא "אשר אמרה (התורה
"ממנו" (תיבת ממנו האי  אפשר) (או דילמא או בקיסם, ולא
(יצא  ליה תיפוק  ליה, אמר לחוץ ? טומאתו שתצא עד זו)
האבר. פי  בחתימת אלא מטמא אינו עצמו דהוא זה) דין לו
כחתימת  שיעור שצריכה כשמואל, רבה שדעת רש"י , ופירש
את  מקטין האמה בפי  מקום התופס  והקיסם האמה, פי 
שאינו  פשוט  הדבר כן ואם לשם, שהגיע  הזרע  שיעור
במשהו, שמטמא שדעתו ומפני  כך, מפרש רבינו וגם מטמא.
תמיהת  גם מיישב  זה ביאור טמא. – בקיסם שרואה פסק 

ומ "ש]. ד"ה אבר.15)הכסף ֿמשנה קישוי  מתוך
גורמים 16) אלה בהלה. קפיצה, מרובה, ושתיה אכילה

א). לה, (נדה זרע  להוצאת לפעמים

.ÚÊ ˙ÎL ÔÈ‡17Ôa ‰È‰iL „Ú ‰‡nËÓ ÔË˜ ÏL ≈ƒ¿«∆«∆»»¿«¿»«∆ƒ¿∆∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz18. ≈«»ƒ¿∆»

ב ).17) לב , נדה (וראה ה"א פ "ו זבים פרשת כהנים' 'תורת
נתבאר,18) והי "ב  ה"ד פ "א ומושב  משכב  מטמאי  בהל'

מטמאה. אחד יום בן קטן של שזיבה

.‚‰B‰Ë  ‰n„‡ ÚÊ ˙ÎL19‰Ï ‰È‰zL „Ú , ƒ¿«∆«¬À»¿»«∆ƒ¿∆¿»»
˙ÎLÓÂ20. ¿ƒ¿∆∆

ב .19) לב , זבים 20)נדה (תוספתא, טריה ביצה כלובן
ה"ב ). פ "ב 

.„˙ÎL ÏÎÂ21da LÈbÓ Ì„‡ ÏL BÙeb ÔÈ‡L ÚÊ ¿»ƒ¿«∆«∆≈∆»»«¿ƒ»
‡Ïe ÈeM˜ ‡Ïa ‰‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡nËÓ dÈ‡ ≈»¿«¿»¿ƒ»ƒ»»¿…ƒ¿…

‰˜Ú .ÚÊ ˙ÎL ÌeMÓ ‰‡nËÓ dÈ‡  ‰Â‡z«¬»≈»¿«¿»ƒƒ¿«∆«∆∆¿»
 ‰Lb‰a ‡lL ‰˙ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Lb‰a¿«¿»»««ƒ∆»¿»∆…¿«¿»»

‡ÓË22. »≈

אמרו 21) אחרון בלשון א). מג, (נדה שמואל של מימרא
ואף ֿעלֿפי ֿכן  מטמאה הרגשה בלא שאפילו שמואל, בשם
 ֿ (כסף  כך סובר שרבא מפני  ראשון, כלשון רבינו פסק 

(ראה 22)משנה). שנייה גירסא ראשון בלשון כשמואל
כסף ֿמשנה).

.‰‰‰Ó‰23ÌBÏÁa ‰hÓ LnML ‰‡Â ‰ÏÈla «¿«¿≈««¿»¿»»∆ƒ≈ƒ»«¬
BOa ‡ˆÓe „ÓÚÂ24‡ˆÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÁ ¿»«»»¿»«««ƒ∆…»»

LnML LÈb‰L ÔÂÈk .‡ÓË ‰Ê È‰  ÚÊ ˙ÎLƒ¿«∆«¬≈∆»≈≈»∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈
;ÌÁ BOa ‡ˆÓ CÎÈÙÏe ,‰Lb‰a ‰‡ k ÌBÏÁa«¬¿»»»¿«¿»»¿ƒ»»»¿»«
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÂÈÏÎa B‡ BOa ‰Áp˜˙Â ËÚÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ»…
B‡ ,ÌÁ BOa ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰‰ .˙ÈÁeÏÁÏ ‡ˆÓ»»«¿ƒƒ¿≈¿…»»¿»«

B‰Ë  ‰‰ ‡ÏÂ ÌÁ BOa ‡ˆnL25. ∆»»¿»«¿…ƒ¿≈»

שם.23) נדה הונא, רב  של כפירושו מ "ג, פ "ח  מקוואות
המין.24) ה"ג.25)אבר פ "ו שם תוספתא,

.ÂÌÈÓ ÏÈËn‰26ÔÈ˜eÏÁ ÌÈÓ ‰‡Â27ÌÈeÎÚ B‡ «≈ƒ«ƒ¿»»«ƒ¬ƒ¬ƒ
‰lÁza28 ÛBqa B‡ ÚˆÓ‡a Ì˙B‡ ‰‡ ;B‰Ë  «¿ƒ»»»»»»∆¿««

‡ÓË ‰Ê È‰29„ÚÂ ‰lÁzÓ Ìlk ÏÈË‰L ÌÈn‰ eÈ‰ . ¬≈∆»≈»««ƒ∆≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿«
ÌÈÏ eÈ‰ .B‰Ë ‰Ê È‰  ÌÈeÎÚ B‡ ÔÈ˜eÏÁ ÛBÒ¬ƒ¬ƒ¬≈∆»»¿»ƒ

ÔÈÎLÓÂ30CBzÓ ˙BÚ ÌÈtË ÏÈËn‰Â .‡ÓË  ¿ƒ¿»ƒ»≈¿«≈ƒƒƒ»ƒ
B‰Ë  ‰n‡‰31. »«»»

מ "ב ).26) (שם שמדובר 27)משתין נראה טיפות. טיפות
כשהפסקת  אבל בקילוח , מים להטיל שדרכו בריא באדם
אפילו  טהור לזיבה, קשר לה שאין מחלה, מחמת באה הזרם

בסוף . באות ואחרֿכך 28)כשההפסקות ההטלה בהתחלת
נפסק . בלתי  כזרם נורמלית מוכיח 29)הטלה הזה השינוי 

השתן. עם יצאה זרע  ביצה.30)ששכבת שם 31)כלובן
למד  ומזה חסמא". אלעזר רבי  דברי  "טמא, שנינו: (מ "ג)
כמותם  ופסק  ומטהרים, עליו חולקים שחכמים רבינו,

(כסף ֿמשנה).

.ÊÏhL È˜ ÏÚa32 ÏaËiL Ì„˜ ÌÈÓ ÏÈh‰ ‡ÏÂ ««∆ƒ∆»«¿…ƒƒ«ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌÈÓ ÏÈhiLk33ÚÊ ˙ÎL ÈÁeˆÁˆ ÈtÓ ,‡ÓË ¿∆«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«∆«

ÌÈc ‰na .ÌÈÓ ÏÈhiLk ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿∆«ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡34„ÏÈ Ï‡ ;Ô˜Êa B‡ ‰ÏBÁa35 ‡Èa ¬ƒ¿∆¿»≈¬»∆∆»ƒ

ıÁk ‰˜ÊÁa ÚÊ ˙ÎL ‰BÈ ‡e‰L ÈtÓ ,B‰Ë»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆«¿»¿»¿≈
‰n‡‰ ÔÓ ˙˜z dlk ‡È‰Â36‰nk „Ú .37?„ÏÈ ‡e‰ ¿ƒÀ»ƒ¿∆∆ƒ»«»««»∆∆

ıÏBÁ B‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ BÏ‚ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈««¿««¿≈≈
BÈÏÁ ÈtÓ Ôk ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏÚÓ38È‰  ƒ¿»¿ƒ≈»«¬≈ƒ¿≈»¿¬≈

.‰Ê ÔÈÚÏ ‰ÏBÁ ‰Ê∆∆¿ƒ¿»∆

מ "ד.32) הטבילה.33)שם שם.34)אחר יוסי , כרבי 
צעיר.35) המין.36)אדם ב .37)אבר כד, חולין
חולשתו.38)

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



קלו                
         

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰ÏËÂ ‰„ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È‰  ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»

שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס ' שלא שאי ֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע , שכבת

.Ë Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,ÚÊ ˙ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È˜ ‰‡Bk ‡È‰ È‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ kLÈ L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡  ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ ÚÊ47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ dOa ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰B‰Ë  dk„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk„k ‡l‡ ÌÈ˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב  אשר ואשה יח ) טו, (ויקרא הכתוב  מן
הערב . עד וטמאו במים ורחצו זרע , מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב . טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום
מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ "א

היא 44) הכתוב  גזירת זרע . שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה
ה"ז):45)(שם). (פ "ו מצורע  פרשת כהנים' ב 'תורת

שנים  שלוש בת מוציא שאני  יכול לקטנה. פרט  "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב :46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב  אשר נגעה.47)ואשה צ "ל:

ב .48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡ ÚÊ ˙ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח .49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50ÚÊ ˙ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È˜ ‰‡Bk ‰‡ÓË ‡È‰ È‰  ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
È˜ ‰‡L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ

ÌÈpM‰ ÔÈÏ ‰ÚÈb‰Â ‰˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ ‡lL56 ∆…»»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k ÚÊ ˙ÎL È‰L ;‰‡ÓË ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL ÚÊ ˙ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»
.ÌÈÙaƒ¿ƒ

מ "ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס ' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע  שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף  להיקלט  ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע " ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי  רבינו ופסק  ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי ביום זרע  "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)

שני , בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי  שלישי  וליל שני  יום ואחריה
בן  אלעזר רבי  דעת העדיף  ולמה טהורה. היא שלישי  ביום
מפני שם? ישמעאל ורבי  עקיבא רבי  דעת על עזריה
דעת  היא שכך יוחנן, רבי  אמר ב ) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב  ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס  בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי  לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי  נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע  פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב  אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק  להוסיף 

א). מב , קרי54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב 
פ "ו). ביאה איסורי  בהל' וזבה זב  דיני  שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף  אם 57)מקום
לחוץ . יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ ÚÊ ˙ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C„k ,da eÚ‚pL ÌÈÁ‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È‰  ˙BBÚ LÏL Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰B‰Ë ‰ËÏÙpL ÚÊ ˙ÎL ÔÎÂ ,‰B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙eˆ ‰„ÒÙ kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚpL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL »∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
‰LtL LÈ‡‰Â .‰B‰Ë  ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È‰  ˙BBÚ ‰nk Á‡Ï elÙ‡ ÚÊ ˙ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ LBt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב  של מימרא
שכבת  ופלט  שנרבע  בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע . של נראה 61)הזרע 
בלבד. כנוגע  ולא קרי  כרואה טמא שהאיש שכוונתו,

ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ ÚÊ ˙ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙BMÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰B‰Ë  ÒÁk ‰LÈ»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È‰  ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ÊÁÏÂ ÔÈLBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב .62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È˜ ‰‡B‰L ,‰Ê ˜Ùa e‡a k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
ÚÊ ˙ÎLa Ú‚Bp‰Â ÚÊ ˙ÎL d˙B‡ LÈ‡ ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï‡ .È˜ ‰‡Bk ‰Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È‰  ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
‰‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜Ùa ÔÈeÓ‡‰ ‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
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קלז                 
         

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰ÏËÂ ‰„ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È‰  ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»

שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס ' שלא שאי ֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע , שכבת

.Ë Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,ÚÊ ˙ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È˜ ‰‡Bk ‡È‰ È‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ kLÈ L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡  ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ ÚÊ47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ dOa ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰B‰Ë  dk„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk„k ‡l‡ ÌÈ˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב  אשר ואשה יח ) טו, (ויקרא הכתוב  מן
הערב . עד וטמאו במים ורחצו זרע , מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב . טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום
מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ "א

היא 44) הכתוב  גזירת זרע . שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה
ה"ז):45)(שם). (פ "ו מצורע  פרשת כהנים' ב 'תורת

שנים  שלוש בת מוציא שאני  יכול לקטנה. פרט  "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב :46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב  אשר נגעה.47)ואשה צ "ל:

ב .48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡ ÚÊ ˙ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח .49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50ÚÊ ˙ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È˜ ‰‡Bk ‰‡ÓË ‡È‰ È‰  ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
È˜ ‰‡L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ

ÌÈpM‰ ÔÈÏ ‰ÚÈb‰Â ‰˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ ‡lL56 ∆…»»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k ÚÊ ˙ÎL È‰L ;‰‡ÓË ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL ÚÊ ˙ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»
.ÌÈÙaƒ¿ƒ

מ "ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס ' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע  שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף  להיקלט  ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע " ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי  רבינו ופסק  ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי ביום זרע  "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)

שני , בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי  שלישי  וליל שני  יום ואחריה
בן  אלעזר רבי  דעת העדיף  ולמה טהורה. היא שלישי  ביום
מפני שם? ישמעאל ורבי  עקיבא רבי  דעת על עזריה
דעת  היא שכך יוחנן, רבי  אמר ב ) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב  ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס  בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי  לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי  נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע  פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב  אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק  להוסיף 

א). מב , קרי54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב 
פ "ו). ביאה איסורי  בהל' וזבה זב  דיני  שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף  אם 57)מקום
לחוץ . יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ ÚÊ ˙ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C„k ,da eÚ‚pL ÌÈÁ‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È‰  ˙BBÚ LÏL Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰B‰Ë ‰ËÏÙpL ÚÊ ˙ÎL ÔÎÂ ,‰B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙eˆ ‰„ÒÙ kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚpL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL »∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
‰LtL LÈ‡‰Â .‰B‰Ë  ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È‰  ˙BBÚ ‰nk Á‡Ï elÙ‡ ÚÊ ˙ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ LBt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב  של מימרא
שכבת  ופלט  שנרבע  בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע . של נראה 61)הזרע 
בלבד. כנוגע  ולא קרי  כרואה טמא שהאיש שכוונתו,

ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ ÚÊ ˙ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙BMÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰B‰Ë  ÒÁk ‰LÈ»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È‰  ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ÊÁÏÂ ÔÈLBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב .62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È˜ ‰‡B‰L ,‰Ê ˜Ùa e‡a k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
ÚÊ ˙ÎLa Ú‚Bp‰Â ÚÊ ˙ÎL d˙B‡ LÈ‡ ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï‡ .È˜ ‰‡Bk ‰Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È‰  ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
‰‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜Ùa ÔÈeÓ‡‰ ‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
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eÊ‚ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈcÓ ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡  ÌÈÓ ÏÈËÓe≈ƒ«ƒ≈»¿≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿…»¿
ÔÈB‰Ë  ÔÈlÁÏ Ï‡ ,‰Óe˙Ï ‡l‡ ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ64. ¬≈∆À¿»∆»ƒ¿»¬»¿Àƒ¿ƒ

ב .63) מא, שם ה"ד.64)ברייתא, פ "ו מקוואות תוספתא,

.ÊË˙ÈÎ65CB˙a Ï‡OÈ ÏL ÚÊ ˙ÎL ‰ËÏtL »¿ƒ∆»¿»ƒ¿«∆«∆ƒ¿»≈¿
‰Ó‰a‰ ÔÎÂ ,˙BBÚ LÏM‰66ÏL ÚÊ ˙ÎL ‰ËÏtL «»¿≈«¿≈»∆»¿»ƒ¿«∆«∆

‰‡ÓË ˙ËÏÙp‰ d˙B‡ È‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a Ï‡OÈ67. ƒ¿»≈¿¿«∆¬≈»«ƒ¿∆∆¿≈»
ezËÏt68B‡ ‰ÁÒ ˜ÙÒ ‡È‰ È‰  ‰Ê ÔÓÊ Á‡Ï ¿»«¿««¿«∆¬≈ƒ»≈ƒ¿¿»

‰ÁÒ ‡Ï ÔÈ„Ú69. ¬«ƒ…ƒ¿¿»

ד.65) פ "ח , מקוואות ב .66)משנה, פו, רב 67)שבת
דינה. מה ימים שלושה אחר נפלטה אם שם, שואל פפא

שמטמאה. ברור ימים שלושה שבתוך הגויה 68)ומשמע 
הבהמה. [רב 69)או בתיקו. ונשארה פפא, רב  של בעיה

של  זרע  שכבת שפלטה נכרית דין מה שם, שואל פפא
תימצי "אם ואומר: ממשיך והוא ימים, שלושה אחר ישראל
(גופם  גופייהו חביל ורמשים שקצים דאכלי  כיון לומר,
היא?" מה בהמה "במעי  ישראלית, כדין ודינן פירוש חם)"
לומר', תימצי  כ'אם הלכה מקום בכל פוסק  שרבינו ומכיון

ספק ?] היא הרי  כאן פסק  למה לתמוה יש

.ÊÈLBÓe kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a e‡a k70, ¿»≈«¿¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»
.ÌeÏkÓ B‰Ë ÌÈÎBk „BÚ ÏL BÚÊ ˙ÎML∆ƒ¿««¿∆≈»ƒ»ƒ¿

L ‰ËÏtL Ï‡OÈ ˙a ,CÎÈÙÏ„BÚ ÏL ÚÊ ˙Î ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿«∆«∆≈
‰B‰Ë  ˙BBÚ LÏL CB˙a elÙ‡ ,ÌÈÎBk71. »ƒ¬ƒ¿»¿»

ה"י .70) מ "ד.71)פ "ב  פ "ח  מקוואות מס '

.ÁÈLÈb‰L ÌÈÎBk „BÚ72ÏËÂ „ÈÂ ib˙Â ,73, ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿»«
ÏhL Á‡ da LÈb‰L ÚÊ ˙ÎL epnÓ ‰‡ˆÈÂ74 ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«∆«∆ƒ¿ƒ»««∆»«

‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 75. ¬≈∆¿≈»≈

א.72) מג, נדה במס ' גירות.73)בעיה יצאה 74)לשם
שטבל. נפשטה.75)אחר לא הבעיה

.ËÈ‰ÏB„b76B‡] ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ÔË˜ d˙B‡ ÎML ¿»∆»«»»»»ƒ∆≈«
‰B‰Ë BÊ È‰  [‰Ó‰a B‡ ÌÈÎBk „BÚ77; ≈»ƒ¿≈»¬≈¿»

‰È‰iL „Ú  [d˙‡ LÈ‡ kLÈ L‡ ‰M‡Â] :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ…»«∆ƒ¿∆
e‡aL BÓk ,Ï‡OiÓe LÈ‡ ÎBM‰78. «≈ƒƒƒ¿»≈¿∆≈«¿

שנים.76) משלוש פרשת 77)למעלה כהנים' 'תורת
ה"ח . פ "ו יז.78)מצורע  בהלכה

ה'תשע"ח  אייר י"ח חמישי יום 

   1 
וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע  יבאר

הטומאה  אב  בה. דנו הטומאות אבות ושקולי  טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע  שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב  הנוגע  ובמשא.

במקווה. מונח  שהוא המשכב  על שדרס  זב  המקווה.

.‡ÊÓ dÏ LÈÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Ê ‰„BÚ ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
eÒ‰ :‰Bza2ÌÎÎ˙a L‡ Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡ «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆

e‰h‰Â3˙B‡ ‰Úa‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â ¿ƒ«¬¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰Ê ‰„BÚ :da LÈ ˙B‡Óh‰4, «À¿≈»¬»»»«¿»¿«¿∆»

dlL ˙˜˙Â5Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ , ¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»
.Ô‰ÈcÓƒƒ¿≈∆

  

       
        

 

הובא  שלא  מפסוק  ראיה   " הרמב בחר מדוע  להבי ויש 
עבודה ־  על  חכמי שגזרו  לטומאה  כאסמכתא  בגמרא  כלל
תזר" לגמרי ,  אחרי  פסוקי הובאו  בגמרא  והלא  זרה ,
שנאמר  כמו  למת איתקש  וכ תשקצנו "  שק" דוה ", כמו 
אלו   לימודי שכל " הע בני  קבר על עפרה  את וישל"
אבל  עבודה ־זרה , טומאת על  חכמי לגזירת אסמכתא   ה

שמי '. דכר מא  " הרמב שהביא  הפסוק 
של  המיוחד  הגדר לבאר  " הרמב רוצה  שבזה  לומר ויש 

טומאה . עליה  גזרו  שבגללו  ע "ז
של  המיאוס  על מדובר הגמרא  שהביאה   בפסוקי כי 
של  ה "חפצא " על איסור היינו  עצמה , מצד  העבודה ־זרה 
משמע היה  אלו   פסוקי  " הרמב הביא  ואילו  העבודה ־זרה 
 ולכ הע "ז של החפצא  מצד  היא  עבודה ־זרה  שטומאת
לרמז  הנכר" אלקי  את "הסירו  הפסוק  להביא  הוזקק 
חכמי של עבודה ־זרה  טומאת גזירת של הכללי  שהתוכ
דומה  ואינו  ה 'גברא ',  האד את ממנה  להרחיק  כדי  הוא 
איסורי לשאר ממש  בו  שאי עבודה ־זרה  איסור
עבודה ־זרה  כי  עצמו , מצד  אסור  שלה שה "חפצא "
 לית שלא  ומוזהר  אד של שבדמיונו  עניי היא  במהותה 
של  הטומאה  גזירת  שג כא מדגיש  ולכ חשיבות, לה 
מהעבודה ־זרה . להרחיקו  היינו  ה 'גברא ', על היא   חכמי
כו '" הנכר אלקי  את "הסירו  בפסוק  מודגש  זה  ועניי

מעבודה ־זרה . ה "גברא " והסתלקות בהיטהרות המדבר
      

ז,2) (דברים הכתוב  על הסמיכו ב  מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ  (שקץ  תשקצנו" "שקץ  כו):

ב . בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי  משמע 
עבודת 4)מטמאים. לצרכי  בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי  לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰Ê ‰„BÚ¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ıMk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk deÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰eÓÁ7‰ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰B‰Ë  ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ .6) שדינה מכזית 7)משמע  בפחות מטמא שאינו
ב ). הלכה ב  פרק  מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף 
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קלח                
         

.‚ÚcÓk ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ È‡ ıˆ˜9‰Ê È‰  »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈÈ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Ê ‰„BÚL ;B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk ÌÊz :Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈÈ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó 11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B‡ Èl˜k .ÌÈÈ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Ê ‰„BÚ¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰ÈcÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ıLk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈÈ‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי  החמור צוואר על שנותנים העץ  כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני  אבר נחתך אם
ח  פרק  ראה החי . מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב  משכב  טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ  לא

.„‰˜t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰„BÚ15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰ÈÈ‡ Ïk È‰Â dÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡  »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי  אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק  שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב  למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ıLk  ‰Ê ‰„BÚ ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
ÓÁ BÊ .ıLk ‡nËÓ  ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„BÚ ˙Èe .dÓˆÚ ‰Ê ‰„BÚÓ ˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ  BÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ‡ ,BÓˆÚ ‰Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב . מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË  ‰Ê ‰„BÚ ˙ÈÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„BÚ ˙ÈÏ BÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ÒÁ ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË  ‰Ê19Ôa ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË  ‰Ê ‰„BÚ ˙ÈÏ20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב  שנגעו מפני 

.Ê‰Ê ‰„BÚ ˙˜z21‡OÓe ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈÈ˜nL c Ïk .˙ÈÊÎa deÚLÂ .‰Ïkƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ïk Ïk‰  ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡L ÔÈa Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁÊ Ô‡˜ e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰Ê ‰„BÚ ˙˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a dÈz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»

 eÏhaL ‰Ê ‰„BÚ ˙˜z ‡e‰L ÈÏk Ï‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿
B‰Ë26 ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰Ê ‰„BÚ ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»

.ÔÈB‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה  אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב  לב , זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב ) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי  ויאכלו

ב ). כט , ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע  גוי  של פסל
הותר  ביזוי , של יחס  המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני  בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט .
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י ). והלכה ט  הלכה ח  פרק  רבי25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב , זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע  בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי  רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק  פי  על ואף  לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י  שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב  עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים, אינם

משנה). (כסף  בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰Ê ‰„BÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»

BÓÈÁÊ ÏÁ L‡ :Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ïkƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁÊ¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï‡ ;‰Ê ‰„BÚ ÈÙÏ29È„BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ  ÌÈÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב  ורש"י  באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט  יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.ËÙq‰ ˙lÁzÓ e‡aL ÌÈc‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
,‰Bz ÏL ˙B‡ Ô‰Ó  ˙B‡Óh‰ ˙B‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»

.ÌÈÙBÒ Èc ÏL ˙B‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È‰  ‰Bz ÏL ‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰Èc ÏL „ÏÂ ‰Ê È‰  Ì‰Ècƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33 Ì‰Èc ÏL ‡ ÔÈa ‰Bz ÏL ‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
LÙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÁ ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
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קלט                 
         

.‚ÚcÓk ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ È‡ ıˆ˜9‰Ê È‰  »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈÈ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Ê ‰„BÚL ;B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk ÌÊz :Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈÈ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó 11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B‡ Èl˜k .ÌÈÈ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Ê ‰„BÚ¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰ÈcÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ıLk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈÈ‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי  החמור צוואר על שנותנים העץ  כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני  אבר נחתך אם
ח  פרק  ראה החי . מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב  משכב  טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ  לא

.„‰˜t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰„BÚ15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰ÈÈ‡ Ïk È‰Â dÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡  »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי  אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק  שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב  למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ıLk  ‰Ê ‰„BÚ ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
ÓÁ BÊ .ıLk ‡nËÓ  ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„BÚ ˙Èe .dÓˆÚ ‰Ê ‰„BÚÓ ˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ  BÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ‡ ,BÓˆÚ ‰Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב . מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË  ‰Ê ‰„BÚ ˙ÈÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„BÚ ˙ÈÏ BÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ÒÁ ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË  ‰Ê19Ôa ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË  ‰Ê ‰„BÚ ˙ÈÏ20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב  שנגעו מפני 

.Ê‰Ê ‰„BÚ ˙˜z21‡OÓe ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈÈ˜nL c Ïk .˙ÈÊÎa deÚLÂ .‰Ïkƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ïk Ïk‰  ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡L ÔÈa Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁÊ Ô‡˜ e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰Ê ‰„BÚ ˙˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a dÈz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»

 eÏhaL ‰Ê ‰„BÚ ˙˜z ‡e‰L ÈÏk Ï‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿
B‰Ë26 ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰Ê ‰„BÚ ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»

.ÔÈB‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה  אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב  לב , זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב ) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי  ויאכלו

ב ). כט , ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע  גוי  של פסל
הותר  ביזוי , של יחס  המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני  בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט .
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י ). והלכה ט  הלכה ח  פרק  רבי25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב , זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע  בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי  רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק  פי  על ואף  לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י  שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב  עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים, אינם

משנה). (כסף  בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰Ê ‰„BÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,ÈÂ‡a ÒÁ ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»

BÓÈÁÊ ÏÁ L‡ :Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ïkƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁÊ¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï‡ ;‰Ê ‰„BÚ ÈÙÏ29È„BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ  ÌÈÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב  ורש"י  באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט  יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.ËÙq‰ ˙lÁzÓ e‡aL ÌÈc‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
,‰Bz ÏL ˙B‡ Ô‰Ó  ˙B‡Óh‰ ˙B‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»

.ÌÈÙBÒ Èc ÏL ˙B‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È‰  ‰Bz ÏL ‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰Èc ÏL „ÏÂ ‰Ê È‰  Ì‰Ècƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33 Ì‰Èc ÏL ‡ ÔÈa ‰Bz ÏL ‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
LÙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÁ ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
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Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ LtL Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ LÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ

שרץ .33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע  אם פירוש 
בשרץ . נוגע 

.È‡ ÔÈa ,‡OÓe ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰Bz ÏL35Ì‰Èc ÏL ‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡  ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚLe BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

LÙ ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡ Ô‡OÚ  ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡ ‡e‰ È‰  ÂÈ‡nËnÓ Lt .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÈL Ô‰ È‰  ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

kn‰Â ˙BÏp‰ ÔÓ ıeÁ ˙B‡‰ Ïk40‰Ïp‰ Ï‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
 ‡OÓe ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,kn‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È‰  ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ìp‰  LÙ ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס  כתוב : כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע  שהוא כלים לכל הדין והוא

באב .38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני 
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב  דבר

"יטמא 41)הזב . אלא בגדיו יכבס  תורה כתבה לא בנוגע 
הערב ". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע  אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס  תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L kÓÎe ‰Ïk Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
˙ÚLa ÌÈ„‚ ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È‰  Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e‡a Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ïp‰ Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈

;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ  kn‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ„a ÚbÏ LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k LÙ ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי  אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי  שנינו: ב  משנה א פרק  בכלים

וכו') זרע  ושכבת משרץ  יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי  בהם שיש חטאת ומי  נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע  בגדים לטמא במשא האדם
במגע ". בגדים וחשוכי  המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע ": בגדים "חשוכי  שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי  או בנבילה נוגע  כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי  יז) לח , (ישעיה משחת נפשי  חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף . "חשקת" כתוב 

ולא  ו) כ, (בראשית אני  גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב , (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע  טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס  והרי "י  להזיז. ולא לנגוע  אפשר שאי  מפני 
משום  היא הטומאה אם לי  מה שואל, כאן, משנה בכסף 
קרושים  במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע 

להסיטם. מבלי  בהם לנגוע  שאפשר יזיז.46)בקור,
האריג.47) מן הבולטות דקיקים) (חוטים השערות

.„ÈB˙ÚÈÏa ˙ÚLa  B‰h‰ ÛBÚ ˙Ï ÚÏBa‰«≈«ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰Â ,e‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ48. ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿À¿»

Á‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ È‰  ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»√»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿««
ÚÏaL49.ÂÈ‡nËnÓ Lt ‰Ê È‰  ∆»«¬≈∆≈≈ƒ¿«¿»

פירוש,48) אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מטמאים  והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע 
ויוצא  אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני  להיות אוכלין
האוכלין  ואת הבגדים (את שניים מטמא שהבולע  מזה,
שנגעה  התרומה את פוסל זה על ונוסף  בהם) שנגעו

אחד 49)באוכלין. מטמא בלעה או "הקיאה שם: במשנה
שהיא  בזמן רק  מטמאה טהור עוף  נבלת אחד". ופוסל
א) הלכה ג פרק  (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת
ודינו  ממנה פירש כאילו זה הרי  שבלעה, אחר ולפיכך

י "ב . בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון

.ÂËÌÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe ‰n„‡ ‰t ÛBO‰«≈»»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««¬≈∆

eÚ‚ Ì‡ ,e‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ50ÔÈÏÎ‡a ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ»¿»√»ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È‰  Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLa elÙ‡51. ¬ƒƒ¿««¬≈∆¬≈≈≈ƒ¿À¿»

והמשלח .50) למשנה 51)השורף  בפירושו רבינו כתב  וכן
והמשלח  ופרים פרה שורף  כי  "ודע , ט : משנה ה פרק  זבים
עם  אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר
אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים
הכלל  סותר שזה תחשוב  ואל שני ). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע  רבי  שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי  אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
אלא  בגדים יטמאו במגע  לא ומשלח ) (שורף  ואלה (בלבד),
בין  מחלק  שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק  בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק  בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע . רבי  של לשונו מדיוק  זה הבדל ולמד לטומאה, שני 

.ÊËÓ ‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
kLÓ B‡ ıL B‡ ‰Ï B‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È‰  Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
 ‡ÓËÈ Ì˙Ïa Ú‚Â ,B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó Beƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ
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‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚ ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
 LÙ ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
Ê ÔÎÂ .[e‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»
kLn‰ È‰  ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L kLn‰ ÏÚ ÒcL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»

‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈
‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆

‰Ê È‰  ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב  עליו ששכב  שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני  מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב .55)וכל
לפני56) הזב  מן פירש לא שאם מובן הזב . מן פרישתו אחר

מטמאי הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק 
ב ). הלכה ו פרק  ומושב  משכב 

   1 
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰Bza LÙÓ c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
L‡ ÏÎ‡È L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡BÈ»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰Bz‰ ÔÓ2c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰Bz‰ ÔÓ Á‡3ÏÚ eÊb ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË  Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË  ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰ÈcÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
eÊb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב : אוכל גבי  - הלשון משינוי  ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב : וכאן
גזרו  סופרים "מדברי  וכותב : ממשיך שהרי  כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע  אם וכן וכו',
בפ "י ולקמן בלבד. סופרים מדברי  משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב : ה"י 
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי  נטמאו כלים" ובין
שלישי בענין שם ביאורנו (ע ' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט , פסחים רש"י  [ודעת ורביעי ).

שם]. ע ' התורה. תימן).4)מן (כת"י  טימאן צ "ל:
ב .5) ז, ב .7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק 

.EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰ÈcÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»

˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó12ÏL ÔÈa ‰Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ eÊb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰Ècƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ

f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆
˜È ÈÎÂ :Ó‡pL ,‰Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…

e‡aL BÓk ,B‰ha f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ "ה.8) פ "ח  בין 9)פרה - הטומאה באב  שנגע  דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב  הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב 
אב  "מחמת בגדר זה הרי  הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט  הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב  טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ , מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי 
שיטמאוהו  כמו השרץ ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני , או הראשון או האב 
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי  טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ ", מחמת "דאיטמו ב )
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע  שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסף ֿמשנה ה"א. פ "ג חגיגה בירושלמי  זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי13)העברי ]. רוקו נוזלים כגון זב , של מגופו וצאים
רגליו. פ "א 14)ומימי  ומושב  משכב  טומאת בהלכות

וט "ו. הי "ד

.‚eÊbLk15eÊb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È‰Â Blk ‡ÓË 18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
eÚ‚19ÌÈÏk ‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ  ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬

ÈÏk‰ ÈBÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa ÒÁ ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„Ïa ÂÈBÁ‡ e‡ÓË  ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈBÁ‡ È‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe˙Ï ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï‡22,Blk ‡ÓË  ÂÈBÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ "א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי  של הפנימי  נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי .19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים ֿ 21)שאינם אף 

מגבו  בנגיעה חרס  כלי  מטמא אינו הזב  שמשקה עלֿפי 
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב , משקה
חרס  כלי  "מה א): לח , (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף  כלי  אף  תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסף ֿמשנה).תוכו" ראב "ד מ "ט .22)ה שם כלים
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קמי                 
         

‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚ ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
 LÙ ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
Ê ÔÎÂ .[e‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»
kLn‰ È‰  ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L kLn‰ ÏÚ ÒcL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»

‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈
‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆

‰Ê È‰  ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב  עליו ששכב  שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני  מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב .55)וכל
לפני56) הזב  מן פירש לא שאם מובן הזב . מן פרישתו אחר

מטמאי הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק 
ב ). הלכה ו פרק  ומושב  משכב 

   1 
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰Bza LÙÓ c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
L‡ ÏÎ‡È L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡BÈ»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰Bz‰ ÔÓ2c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰Bz‰ ÔÓ Á‡3ÏÚ eÊb ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË  Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË  ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰ÈcÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
eÊb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב : אוכל גבי  - הלשון משינוי  ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב : וכאן
גזרו  סופרים "מדברי  וכותב : ממשיך שהרי  כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע  אם וכן וכו',
בפ "י ולקמן בלבד. סופרים מדברי  משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב : ה"י 
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי  נטמאו כלים" ובין
שלישי בענין שם ביאורנו (ע ' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט , פסחים רש"י  [ודעת ורביעי ).

שם]. ע ' התורה. תימן).4)מן (כת"י  טימאן צ "ל:
ב .5) ז, ב .7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק 

.EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰ÈcÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»

˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó12ÏL ÔÈa ‰Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ eÊb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰Ècƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ

f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆
˜È ÈÎÂ :Ó‡pL ,‰Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…

e‡aL BÓk ,B‰ha f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ "ה.8) פ "ח  בין 9)פרה - הטומאה באב  שנגע  דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב  הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב 
אב  "מחמת בגדר זה הרי  הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט  הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב  טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ , מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי 
שיטמאוהו  כמו השרץ ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני , או הראשון או האב 
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי  טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ ", מחמת "דאיטמו ב )
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע  שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסף ֿמשנה ה"א. פ "ג חגיגה בירושלמי  זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי13)העברי ]. רוקו נוזלים כגון זב , של מגופו וצאים
רגליו. פ "א 14)ומימי  ומושב  משכב  טומאת בהלכות

וט "ו. הי "ד

.‚eÊbLk15eÊb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È‰Â Blk ‡ÓË 18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
eÚ‚19ÌÈÏk ‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ  ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬

ÈÏk‰ ÈBÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa ÒÁ ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„Ïa ÂÈBÁ‡ e‡ÓË  ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈBÁ‡ È‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe˙Ï ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï‡22,Blk ‡ÓË  ÂÈBÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ "א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי  של הפנימי  נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי .19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים ֿ 21)שאינם אף 

מגבו  בנגיעה חרס  כלי  מטמא אינו הזב  שמשקה עלֿפי 
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב , משקה
חרס  כלי  "מה א): לח , (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף  כלי  אף  תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסף ֿמשנה).תוכו" ראב "ד מ "ט .22)ה שם כלים
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.„e‡a k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
 ÂÈBÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,eÓ‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óez ‰ÈÏÚ eÙOÈ ‡lL ,Ì‰ÈcÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף  אסרה התורה
טהורים.

.‰e‡a k25‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ È‰  ˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È‰  ‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡˜  ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
 ÈÚÈ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ ‡˜ ‰Ê È‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È‰  ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,BÁ ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÁ ˙‡ BÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡a B‡ ‰‡Óh‰ ‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡k ‰Ê ÔÈÈ È‰  ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L„e ,L„a ÏÁÂ ,ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡ Ôlk  ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ
,‰lÁz ‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»

ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa ÂÈBÁ‡29ÈBÁ‡a ÌÈÁ‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈

ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ  «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈÁ‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈÁ‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈÁ‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

ה"ח .25) פ "ה מת טומאת פ "ח ,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני  ֿ 27)(ראשון)", טבול תוספתא
ה"ב . פ "א ולד 28)יום "כל שנינו: מ "ה, פ "ח  בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני , ראשון פירושו , -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ "ז, פ "ח  טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי  שנגעו באוכלין יהושע 

שנטמ  כלים באחורי  שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ ÈBÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È‰  ‰Óez ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ ÈBÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „Ïa ÂÈBÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈB‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿

e‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È‰  ÂÈBÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿
.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק  יהושע , ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב  ז, שבנדה מפני 
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'

תרומה. של שם,33)אפילו בנדה ומשמע  ה"ג. למעלה
נטמא  שהכלי  אף ֿעלֿפי  קודש, אכלי  מטמא תוכו שגם

שם. רש"י  ראה באחוריו. שנגעו ממשקין

   1 
שניות 1) ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע  יבאר

ובשר  מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי 
במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ  שיצא קודש
ובית  המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי 
במפה  ידיו אדם לט  שניות. שיהיו הידיים כל על גזרו דינו
או  שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל
האוכלין  כל אם לטומאה. שני  שיהיו טמאים, אוכלין שתה

לרביעית. המשקין וכל פרס  לכחצי  מצטרפים

.‡Ú‚Bp‰ Ïk2‰‡ÓËÏ ÔBL‡a ÂÈ„Èa3‰È‰L ÔÈa , »«≈«¿»»¿ƒ¿À¿»≈∆»»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ Ì„‡ ÔBL‡ B˙B‡ƒ»»¿ƒ…∆«¿ƒ¿≈ƒ

˜t‰ „Ú „Ïa ÂÈ„È e‡ÓË 4ÂÈ„È ÒÈÎn‰ ÔÎÂ .5 ƒ¿¿»»ƒ¿«««∆∆¿≈««¿ƒ»»
ÒÈÎ‰L B‡ ,‰‡Óh‰ ‡a ‡ÓËpL ÒÁ ÈÏk ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿««À¿»∆ƒ¿ƒ

ÚbÓ ˙ÈÏ ÂÈ„È6ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ .ÂÈ„È e‡ÓË  »»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»¿À¿««»«ƒ
.ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ

והידים".2) . . . התרומה את פוסלים "אלו מי "ב : פ "ה זבים
שניות. שהידים מפני  שלישי  התרומה את עושים פירוש,
לטומאה  בראשון שנגעו כגון נטמא, לא הגוף  כשכל ומדובר
 ֿ משמונה אחד היא זו וטומאה וכלים. אדם מטמא שאינו
(ראה  הלל בית על שמאי  בית שרבו ביום שגזרו דבר עשר

ב ). יג, שבת לא 3)משנה, לטומאה, בשני  נגעו אם אבל
א. פ "ג, ידים במשנה, כחכמים כף 4)נטמאו. חיבור מקום

ג. פ "ב , שם משנה, והזרוע . מ "א.5)היד פ "ג שם
כהן,6) עלֿפי  לטומאה הוחלט  או והוסגר נגע  בו שיש בית

לתוכו  הבא כל את התורה מן ומטמא הטומאה אב  הוא
דברים  במה פט "ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס  אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈÙBÒ ÈcÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
eÊb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË eÊbLÎe ,Ì‰ÈcÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È‰  ÂÈ‡nËnÓ LÙ ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי "א. פ "ו למעלה

.‚˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „ÈˆÂ12Ô‰ È‰  «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈÎa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙËˆÓ15‰ˆÈÎa ‰ÂL ÔeÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»
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קמב                
         

Ô‰ÈcÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ‡L Ï‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈk eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב .11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני  טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב ) (קב , ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי "ד). פי "ב  השלמות (ראה ושני  ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני  בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני  הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב "ד)]. (ראה בטומאה כשנגע  מדובר משנה,15)מנחות
ב . יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע  רבי  אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק 
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף .19) צריכים למה נימוק 

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ 22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

eÒ‡‰24. »»

מוח .20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע  מטמאה אינה הנבילה שקולית הי "א), (פ "ב 

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע  - המוקדשים
רש"י ). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח  כבסיס  גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È‰  ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

‡a˙iL BÓk ,B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È‰  ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰eÁ Èa .B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈÊ30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב .25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי  ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ  שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי "ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח 

"בני ונקראים עליו, שנמנו אדם בני  של בחבורה אלא
ה"א). פ "ב  פסח  קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח 
זריזין  חבורה בני  הנימוק )? הוא (מה טעמא מאי  טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי  נותר, על

טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי  יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע , בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני  את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח  גזרו
מזה  ויוצא שכיח . שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח , יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח , גם שכיח  שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË eÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na eÊ‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï  Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È‰  Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
‡a˙iL BÓk ,‰Óez‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי  אמר א: יט , פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע  שאם משמע ,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי "א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35 ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰B‰Ë ˙Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe˙Ï ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc38Ì‡ ,L„˜Ï Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË  ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈË ˙BÎÈˆ40˙ÏÈËa  ‰Óe˙Ï Ï‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב .34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב : במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב  הי "ב  פי "ב  לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב : יח , שם משנה,

מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ eÊb BÈc ˙Èe ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈÁ‡L ÌÈÓÎÁ eÊb Ck Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈˆ CÎÈÙÏe .‰Óe˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt  ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙ÙOÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב .43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק  לנגוע  רגילות
דחה  שם [רש"י  המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף  לנגוע  שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע  לתרומה הוא וגנאי 
גזרו  לא ואף ֿעלֿפי ֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע 

הגוף ]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
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קמג                 
         

Ô‰ÈcÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ‡L Ï‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈk eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב .11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני  טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב ) (קב , ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי "ד). פי "ב  השלמות (ראה ושני  ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני  בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני  הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב "ד)]. (ראה בטומאה כשנגע  מדובר משנה,15)מנחות
ב . יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע  רבי  אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק 
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף .19) צריכים למה נימוק 

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ 22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

eÒ‡‰24. »»

מוח .20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע  מטמאה אינה הנבילה שקולית הי "א), (פ "ב 

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע  - המוקדשים
רש"י ). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח  כבסיס  גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È‰  ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

‡a˙iL BÓk ,B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È‰  ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰eÁ Èa .B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈÊ30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב .25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי  ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ  שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי "ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח 

"בני ונקראים עליו, שנמנו אדם בני  של בחבורה אלא
ה"א). פ "ב  פסח  קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח 
זריזין  חבורה בני  הנימוק )? הוא (מה טעמא מאי  טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי  נותר, על

טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי  יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע , בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני  את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח  גזרו
מזה  ויוצא שכיח . שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח , יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח , גם שכיח  שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË eÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na eÊ‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï  Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È‰  Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
‡a˙iL BÓk ,‰Óez‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי  אמר א: יט , פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע  שאם משמע ,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי "א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35 ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰B‰Ë ˙Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe˙Ï ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc38Ì‡ ,L„˜Ï Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË  ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈË ˙BÎÈˆ40˙ÏÈËa  ‰Óe˙Ï Ï‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב .34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב : במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב  הי "ב  פי "ב  לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב : יח , שם משנה,

מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ eÊb BÈc ˙Èe ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈÁ‡L ÌÈÓÎÁ eÊb Ck Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈˆ CÎÈÙÏe .‰Óe˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt  ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙ÙOÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב .43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק  לנגוע  רגילות
דחה  שם [רש"י  המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף  לנגוע  שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע  לתרומה הוא וגנאי 
גזרו  לא ואף ֿעלֿפי ֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע 

הגוף ]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
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שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר
בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה

שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óez ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«
ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈

˙‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«
‰Óez50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי  מפה "התירו ב : קז, חולין
טהרות". לאוכלי  מפה התירו מפני49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע  ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע  מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי "ח  פ "ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב  וכן במפה.

שם). וכסף ֿמשנה ראב "ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52 ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
 ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ  ÌÈÁ‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ
BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿

e‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ

ÌÈÓÎÁ eÊb ÔÎÂ .Ì‰ÈcÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«
‡ B‡ ÔBL‡ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ

ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ
ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ  ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»

ÈLÈÏL58 ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ
ÌÈÁ‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»

‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆
Ì‰ÈcÓ60eÊb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈

ÈL B‡ ÔBL‡ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óez ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óez ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
 ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óez ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe˙a e‡a Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óez¿»¿≈»

בשני ,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ "ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב ) (שם למעלה
שם). הערות מ "ב .55)(ראה פ "ב  זבים 56)טהרות

יב . ה"א).57)פ "ה, פ "ט  (ראה שמש הערב  צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי  בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי . האדם גוף  טומאת שעיקר אף ֿעלֿפי 
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ "ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Òt ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈk ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ66ÔÈÙËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Òt ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»

‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ68ÔÈÙËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ , ƒ¿…∆«¿ƒ»¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ
 ‰Ê eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÚÈÏƒ¿ƒƒ¿ƒ»«»»»ƒƒ∆
LÈ Ì‡ :ËÚÓ ÏÎ‡Â ‰‰LÂ ËÚÓ ÏÎ‡ .B‰Ë»»«¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

Òt ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ69,ÔÈÙËˆÓ  ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ
ËÚÓ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»»¿«
È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LÈ Ì‡ :ËÚÓ ‰˙LÂ ‰‰LÂ¿»»¿»»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙËˆÓ  Òt ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙËˆÓ70ÏËÂ eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ .71,‰ÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿»«¿»»
ÔÈa È‰Â Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡Ï Ì‡ ,„iÓ ËÚÓ ÏÎ‡Â¿»«¿«ƒ»ƒ…»»≈≈∆«¬≈≈
˙ÏÈÎ‡ È„Îa ‰ÏÈË Á‡lLÂ ‰ÏÈË ÈÙlL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ»¿∆¿««¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«

ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  Òt72. ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

ב .63) יז, מעילה שלוש 64)משנה, הוא שפרס  רבינו דעת
כארבע  הוא שפרס  ב ) יב , (כריתות רש"י  [ודעת ביצים.

בריווח .65)ביצים]. קצת, לוג 66)יותר הלוג. רביעית
ביצים. שש שם.67)= הגוף 68)משנה, את לטמא
שני . ביצים.69)ולעשותו שלוש של רגילה אכילה זמן

א.70) יג, אומרים,72)שם.71)כריתות אנו ואין
הראשון, השיעור חצי  פעולת את לבטל הועילה שהטבילה
מפני והטעם, לטמא. שיעור בו ואין השני  החצי  רק  ונשאר
פעולה. כל הטבילה עשתה לא כלל, מטמא אינו זית שבחצי 

.È‰M‡73da ˙‡ ‰˜ÈÓe ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ‡È‰L ƒ»∆ƒƒ¿À¿»¿ƒ»∆¿»
B‰Ë Ôa‰ È‰ 74‰‡ÓË ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡ÏÂ ,75elÙ‡L . ¬≈«≈»¿…»¿»»À¿»∆¬ƒ

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LiL LÙ‡ ,˙ÈÚÈ ˜iL Ó‡z…«∆»«¿ƒƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ»¿«
˙Á‡ ˙a ˜BÈ BÈ‡ È‰L ,Òt ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ˙È76. »≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»∆¬≈≈≈¿«««

שראשון 74)שם.73) מפני  אמו, מנגיעת מיטמא אינו
אדם. מטמא טמא.75)אינו חלב  שינק  אלא 76)משום

גזרו. לא ובספק  לאט , לאט 

.‚È˙aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ eÈz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È‰ ‡l‡ ,‰ÏÈË ‰ÎÈˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב  ומוסיף  הסכנה", מפני  מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף  אחרֿכך
שמח '). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי  מאכילה תימנע 
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אף ֿעלֿפי 
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קמד                
         

ה'תשע"ח  אייר י"ט  שישי יום 

   1 
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני  מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡BaÂ BL‡ ‡a‰2ÔÈe‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ÏÚÂ BL‡4‡e‰ È‰  ÔÈe‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6 ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ 8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï‡ ,ÌÈÁ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË eÊb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏeË eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙BÚÓa ÔÈÏBË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ12ÌÈÙÈ ÌÈe‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB eÈ‰ Ck Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰  eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ Cc∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰BÁ‡a Ô‰a ÔÈˆÁBL ÌÈe‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏBË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈh‰ ‡Ï ,ÔÈ‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡ ‡aL ÏkL ,eÊb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
 BaÂ BL‡ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈe‡L ÌÈÓa BaÂ¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓËB‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL BaÂ BL‡ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ ÏeË¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
 ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ BL‡ ‡aL B‡ ÔÈe‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈˆ BÈ‡  ÏË .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰ÈcÓ BÊ ‰‡ÓË wÚL ÈtÓ ,LÓL Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÏËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL Ú‰ CÈˆ BÈ‡ ≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
Ú‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,e‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk  ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰ÈcÓ ÔwÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי  הגוף  פרטי3)רוב  בכלים. שנשאבו ממים
מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב  צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק  נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף  מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי  נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ  למצוא היה קשה בקיץ  מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי  שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות

כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו
טהור. ובין יום טבול בין מחלק  ואינו

.ÈMÓ ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙËˆÓ  ÔBL‡‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ÌÈÏk ‰Úa‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .B‰Ë ‰Ê È‰  ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba ÏÚ ‡Ï Ï‡ BL‡ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „Ïa BL‡ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰  ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«

Bk„k BL‡Ï CeÓq‰ Ba ÏÚÂ BL‡ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿
B‡ ,Ba ‡a ‡ÏÂ ÔÈe‡L ÌÈÓa BL‡ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡e „Ïa BL‡ ‡aL B‡ ,BL‡ ‡a ‡ÏÂ Ba ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ BÙeb ‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ BaÂ BL‡ ‡BiL „Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰ ¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk„k BL‡Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח , הבלתי  על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח  על
כזה. משונה באופן יתרחץ  שאדם שכיח , הדבר

.‚ÈˆÁ‰ BaÂ BL‡Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈe‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈe‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

B‰Ë  ‰‡Èa BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי  בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק  היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני 

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
Ú˙pL B‡ ,ÔÈe‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈe‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰  ÏÁÂ Lc ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈe‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈

ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È‰  ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È‰Â .ÈLa eÚ‚ È‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י "ב  משנה ה פרק  זבים טוב  יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óez ÏL ˙Bkk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
ÔÈ‡e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈÓB‡Â ,ÌÈÙq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,eÊb CÎÈÙÏ .ÌÈÙq‰ ˙‡ ÔÈÚB˜Â ÌÈaÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È‰Â ,˙‡ÓË  L„w‰ È˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óez¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óez‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙BB‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ  L„w‰‰Óez‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
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קמה                 
         

ה'תשע"ח  אייר י"ט  שישי יום 

   1 
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני  מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡BaÂ BL‡ ‡a‰2ÔÈe‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ÏÚÂ BL‡4‡e‰ È‰  ÔÈe‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6 ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ 8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï‡ ,ÌÈÁ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË eÊb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏeË eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙BÚÓa ÔÈÏBË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ12ÌÈÙÈ ÌÈe‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB eÈ‰ Ck Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰  eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ Cc∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰BÁ‡a Ô‰a ÔÈˆÁBL ÌÈe‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏBË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈh‰ ‡Ï ,ÔÈ‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡ ‡aL ÏkL ,eÊb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
 BaÂ BL‡ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈe‡L ÌÈÓa BaÂ¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓËB‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL BaÂ BL‡ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ ÏeË¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
 ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ BL‡ ‡aL B‡ ÔÈe‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈˆ BÈ‡  ÏË .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰ÈcÓ BÊ ‰‡ÓË wÚL ÈtÓ ,LÓL Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÏËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL Ú‰ CÈˆ BÈ‡ ≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
Ú‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,e‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk  ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰ÈcÓ ÔwÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי  הגוף  פרטי3)רוב  בכלים. שנשאבו ממים
מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב  צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק  נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף  מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי  נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ  למצוא היה קשה בקיץ  מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי  שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות

כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו
טהור. ובין יום טבול בין מחלק  ואינו

.ÈMÓ ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙËˆÓ  ÔBL‡‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ÌÈÏk ‰Úa‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .B‰Ë ‰Ê È‰  ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba ÏÚ ‡Ï Ï‡ BL‡ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „Ïa BL‡ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰  ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«

Bk„k BL‡Ï CeÓq‰ Ba ÏÚÂ BL‡ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿
B‡ ,Ba ‡a ‡ÏÂ ÔÈe‡L ÌÈÓa BL‡ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡e „Ïa BL‡ ‡aL B‡ ,BL‡ ‡a ‡ÏÂ Ba ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ BÙeb ‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ BaÂ BL‡ ‡BiL „Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰ ¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk„k BL‡Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח , הבלתי  על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח  על
כזה. משונה באופן יתרחץ  שאדם שכיח , הדבר

.‚ÈˆÁ‰ BaÂ BL‡Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈe‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈe‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

B‰Ë  ‰‡Èa BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי  בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק  היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני 

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
Ú˙pL B‡ ,ÔÈe‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈe‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,B‰Ë ‰Ê È‰  ÏÁÂ Lc ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈe‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈

ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È‰  ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È‰Â .ÈLa eÚ‚ È‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י "ב  משנה ה פרק  זבים טוב  יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óez ÏL ˙Bkk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
ÔÈ‡e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈÓB‡Â ,ÌÈÙq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,eÊb CÎÈÙÏ .ÌÈÙq‰ ˙‡ ÔÈÚB˜Â ÌÈaÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È‰Â ,˙‡ÓË  L„w‰ È˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óez¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óez‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙BB‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ  L„w‰‰Óez‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
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˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ˜Ln‰ ˙‡Â¿∆««¿ƒ¿««ƒ∆≈«»«ƒƒ¿«¿
˙B‡nË˙Ó Ô‰  e‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡Ó ‡l‡∆»≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿≈ƒ¿«¿

Ùq‰ ÔÓ20. ƒ«≈∆

  

         
   

ע התפילי "רצועות וכ שלאח "ז בהלכה  וממשי
 עניי ישנו  ובזה  . הידי את מטמאי אלו  הרי  ...התפילי
הניחו   שהכהני מצינו  ביאור. הדורש  לכאורה  תמוה 
"שנאמר  יד  של תפילי לא   אמנ העבודה , בשעת תפילי
חוצ דבר יהיה  שלא  מלמד   ולבש בשרו  על כהונה  בבגדי 
 בתפילי לעבוד  יכול הכה אי לפיכ ...  לבגדי בשרו  בי
רצה   וא להניח  יכול ראש  של אבל חוצצת". שהרי  יד  של
כמו "כ ה "ו ). פ"י  המקדש  כלי  הל'  " רמב) מניח   להניח
שני שבת בכל  ג במקדש  בספר־תורה  שקראו  מצינו 
וא "כ תפילה   ג היה   הכהני עבודת סדר שהרי  וחמישי ,
כבר  במקדש  התורה  וקריאת תפילי להנחת בנוגע  בשלמא 
בפשטות  אבל במקדש ",  ידי טומאת ש "אי  " הרמב כתב 
ג נגעו  ועל־דר־זה  למקדש   מחו  ג תפילי הניחו 
טבילה   וצריכי למקדש   מחו  בהיות הקודש  בכתבי 
ולכאורה  בעלמא   ידי נטילת רק  ולא  סאה ) (במ ' לקודש 
ידיו  את לטבול חייב  היה  למקדש  שנכנס  שכה מצינו  לא 
חו בתפילי שנגע  מפני  ( ורגלי  ידי קידוש  (מלבד 
במקדש  רק  תפילי הניחו   שהכהני לומר ודוחק  למקדש .
עבור  בביהמ "ק  מיוחד   מקו  לה שהיה  מצינו  לא  שהרי 
שלפחות  זה  את יפתור לא  כזה   שתירו ובפרט ,התפילי
ולמצוא  לברר ויש  למקדש . התפילי את הביאו  אחת  פע
או  בקודש ,  בהיות רק  תפילי להניח   צריכי היו   הא
ג מהני במקדש   ידי טומאת גזרו  שלא  שזה  לומר שיש 

למקדש .  מחו ותפילי הקודש  בכתבי  לנגיעה  בנוגע 
      

שני .20) עצמו שהוא

.ÂÔÈlÙz‰ ÌÚ ÔÈlÙz ˙BÚeˆ21ÙqaL ÔBÈl‚Â ,22 ¿¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»∆«≈∆
‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL23ÛBqaLÂ ‰lÁzaL24Ô‰Lk ∆¿«¿»¿∆¿«»∆«¿ƒ»¿∆«¿∆≈

ÙqÏ ÔÈaÁÓ25ÌÈÓL Ba izLÂ ˜ÁÓpL ÙÒÂ , ¿À»ƒ«≈∆¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿…ƒ
ÌÈÓL ‰Bz‰ ÔÓ da e˙kL ‰l‚Óe ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ¿»≈ƒ¿ƒ»∆»»ƒ«»¿…ƒ

'Ô‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ' ˙LÙk ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ26È‰  ¿»≈ƒ¿»»««¿ƒƒ¿…«»»…¬≈
,„Ïa ‰Bz È„ ‡ÏÂ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿«
˙Ï‰˜Â ÌÈÈM‰ ÈL elÙ‡ ,L„w‰ È˙k Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ«ƒƒ¿…∆∆

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ,‰ÓÎÁ Èc Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לתפילין.21) מחוברות ללא 22)כשהן שנשארו המקומות
לדף .23)כתב . דף  שבין הגליון שכן שבתחילת 24)וכל

להשאיר  שצריך אמרו ב  יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר
ובסופו. הספר בתחילת הגיליונות 25)גליון למעט 

א). קטז, (שבת שמונים 26)שנחתכו ישנן זו בפרשה
יריעה  ולפיכך עצמו בפני  שלם ספר והוא אותיות וחמש

נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב 

.Ê‡ÊÚaL Ìebz27Ï‡i„aLÂ28ÏÏkÓ ‡e‰ È‰  «¿∆¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈¬≈ƒ¿«
Ìebz Ï‡ .L„w‰ È˙k29˙ÈÚÂ ˙ÈÚ B˙kL ƒ¿≈«…∆¬»«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÚ ˙Îa L„w‰ È˙k ˙kL B‡ ,Ìebz B˙kL30 ∆¿»«¿∆»«ƒ¿≈«…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈe˙k eÈ‰iL „Ú ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ«∆ƒ¿¿ƒ

.BÈ„e BÚ‰ ÏÚ ˙ÈeM‡«ƒ«»ƒ¿

וי "ט 27) ה פרק  כל הפרק , סוף  עד ואילך ז מפסוק  ד פרק 
ארמית. כתובים ו מפרק  הראשונים ב 28)פסוקים פרקים

ז. ארמית.29)עד בלשון הקודש בכתבי  שנכתב  מה
שבתחילה 30) ב ) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק  כתב 

הקודש  ברוח  נשתנה עזרא ובימי  זה בכתב  התורה ניתנה
שלנו. הכתב  הוא אשורי , לכתב 

.ÁÏl‰ ˙Bk‰31ÚÓLe32Û‡ ,Ba „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï «≈«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«
È‡M BÈ‡L Èt ÏÚ33.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡ È‰  «ƒ∆≈««¬≈≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ

(קיגֿקיח ).31) תהלים שבספר הלל שמע 32)פרקי  פרשת
ו). (דברים אלא 33)ישראל פרשיות לכתוב  שאסור

י "ד). הלכה ז פרק  תורה ספר (הלכות שלמים ספרים

.Ë˙BÁÈLn‰34ÙÒÏ ÔÙzL ˙BÚeˆ‰Â35ÏÚ Û‡ , «¿ƒ¿»¿∆¿»»¿≈∆««
ÔÓi˜Ï È‡M BÈ‡L Èt36ÔÈaÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk  ƒ∆≈««¿«¿»»¿«∆≈¿À»ƒ

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÙqÏ«≈∆¿«¿ƒ∆«»«ƒ

קודש.35)חוטים.34) ספרי  יריעות את בהן תפר
מפרשים 36) [ויש בגידים. אלא הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם

.ÈÔ‰L ÔÓÊa ÌÈÙÒ ˙BÁtËÓe ÙÒ ÏL ˜Èzƒ∆≈∆ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«∆≈
˙BeÙz37Û‡ ,˙BÎa‰ Ï‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ  ¿¿«¿ƒ∆«»«ƒ¬»«¿»«

‰a‰ ÌÈÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆≈ƒ∆≈≈ƒ¿»ƒ«¿≈
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡  ‰Bz ÏL∆»≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לספר.37)

.‡ÈÌÈÈn‰ ÈÙÒ38.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡  ƒ¿≈«ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ
‰ËBÒ ˙Lt39dÈ‡  ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי  של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק  במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

   1 
סופרים.1) מדברי  או התורה מן שמש הערב  הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי  שבתרומה שלישי 

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ‡e‰ È‰  ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
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קמו                
         

‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È‰  ÏË .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«
„Ú ‡ÓËÂ ‡eÈ ÌÈna :Ó‡pL .BLÓL ÈÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«

‡ÓË ÌBÈ ÏeËÏ ‡˜ e˙k‰ .‰ËÂ Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח .2) פ "ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי ". הוי ? מאי  בטבולֿיום, שנפסל

כשני . ב ).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.ÌBÈ ÏeË „Á‡5ÏhL ÔB‚k ,‰eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙ÚˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙eÈfÓ6ÌBÈ ÏeË „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ıL ˙‡ÓhÓ7,LÓL Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
ÈcÓ ÔÈa ‰Bz ÈcÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ8ÈÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È‰  ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ "א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב  הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי  במונח 
כלים  פיה"מ  (ראה מדאורייתא שהם ואף ֿעלֿפי  בפירוש,
מלאכי ויד ה"ד, פ "א אישות הלכות כסף ֿמשנה מי "ב , פי "ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב "ם כללי 
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ "ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי  "חרב  של
שהן  ואף ֿעלֿפי  בפירוש: רבינו כותב  ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי  אינן קבלה, דברי 
ששנינו  כמו שמש, הערב  בלי  מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ "ה): פי "א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב ), פח , (סנהדרין תורה מדברי  סופרים דברי  חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ ÏeË9ÏÒBt10,‰Óez ‰˜LÓe ‰Óez ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ ÏeËÈLÈÏL Ô‡OÚ  ‰Óez ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆

ÈLÈÏL Ô‰ È‰Â ,ÔÈ‡ÓË  ‰Óez12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«
Ô‰ È‰Â ,Ô‡nË  L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ ÏeËÈÚÈ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ

.ÈÚÈ Ô‡OÚ  L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È‰  ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈetk qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈB‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ ÏeËe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈc‰ el‡ ÏkÓ EÏ ‡a˙ È‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ ÏeË Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ B‡ ,‰Óez eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ "ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום  כל
פי "א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני11)ה"א). הוא שטבולֿיום אף ֿעלֿפי  מטמא, ואינו

שלישי , להיות הקודש את מטמא ושני  ה"א), (למעלה
ב . ח , במעילה כחכמים בקודש. רביעי  עושה ושלישי 
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע  וזבה זב  יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב  שטבלו אחר קרבנות להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי  נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ "ה ומושב  משכב 
שמש  הערב  לפני  אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי 
כל  חסרה (ר"מ ) רומא [בדפוס  קודש. לגבי  כראשון דינו
מפני שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב  בהלכות רבינו דברי  את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק  היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי  הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ "א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈeÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓe Ôw ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈÁÂ fÓ ıeÁ .e‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
 Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈÁÂ f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ‡ «À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk  ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ ÏeË ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk  epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈÁ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
 L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È‰  ‰Óez¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ Ô‰ È‰¬≈≈¿ƒƒ

מ "א.15) פ "ב  קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח , בחולין
זב . - חמורין שרץ ; ומצורע .17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אף ֿעלֿפי 
למעט  ולמטה, משרץ  הכוונה שרץ ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי , ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע 
ששלישי ואף ֿעלֿפי  הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי  עושה לטומאה
פוסל  שאינו רביעי  עושהו היה בקודש, יום טבול נגע  שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ "ח ): (פרה במשנה עליהם שהומלץ  הדברים

טימאתני ". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני 

.‰EÏ ‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…
Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ22,Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈

‰„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»
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קמז                 
         

‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È‰  ÏË .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«
„Ú ‡ÓËÂ ‡eÈ ÌÈna :Ó‡pL .BLÓL ÈÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«

‡ÓË ÌBÈ ÏeËÏ ‡˜ e˙k‰ .‰ËÂ Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח .2) פ "ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי ". הוי ? מאי  בטבולֿיום, שנפסל

כשני . ב ).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.ÌBÈ ÏeË „Á‡5ÏhL ÔB‚k ,‰eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙ÚˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙eÈfÓ6ÌBÈ ÏeË „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ıL ˙‡ÓhÓ7,LÓL Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
ÈcÓ ÔÈa ‰Bz ÈcÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ8ÈÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È‰  ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ "א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב  הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי  במונח 
כלים  פיה"מ  (ראה מדאורייתא שהם ואף ֿעלֿפי  בפירוש,
מלאכי ויד ה"ד, פ "א אישות הלכות כסף ֿמשנה מי "ב , פי "ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב "ם כללי 
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ "ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי  "חרב  של
שהן  ואף ֿעלֿפי  בפירוש: רבינו כותב  ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי  אינן קבלה, דברי 
ששנינו  כמו שמש, הערב  בלי  מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ "ה): פי "א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב ), פח , (סנהדרין תורה מדברי  סופרים דברי  חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ ÏeË9ÏÒBt10,‰Óez ‰˜LÓe ‰Óez ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ ÏeËÈLÈÏL Ô‡OÚ  ‰Óez ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆

ÈLÈÏL Ô‰ È‰Â ,ÔÈ‡ÓË  ‰Óez12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«
Ô‰ È‰Â ,Ô‡nË  L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ ÏeËÈÚÈ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ

.ÈÚÈ Ô‡OÚ  L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È‰  ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈetk qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈB‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ ÏeËe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈc‰ el‡ ÏkÓ EÏ ‡a˙ È‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ ÏeË Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ B‡ ,‰Óez eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ "ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום  כל
פי "א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני11)ה"א). הוא שטבולֿיום אף ֿעלֿפי  מטמא, ואינו

שלישי , להיות הקודש את מטמא ושני  ה"א), (למעלה
ב . ח , במעילה כחכמים בקודש. רביעי  עושה ושלישי 
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע  וזבה זב  יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב  שטבלו אחר קרבנות להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי  נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ "ה ומושב  משכב 
שמש  הערב  לפני  אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי 
כל  חסרה (ר"מ ) רומא [בדפוס  קודש. לגבי  כראשון דינו
מפני שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב  בהלכות רבינו דברי  את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק  היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי  הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ "א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈeÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓe Ôw ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈÁÂ fÓ ıeÁ .e‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
 Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈÁÂ f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ‡ «À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk  ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ ÏeË ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk  epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈÁ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
 L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È‰  ‰Óez¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ Ô‰ È‰¬≈≈¿ƒƒ

מ "א.15) פ "ב  קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח , בחולין
זב . - חמורין שרץ ; ומצורע .17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אף ֿעלֿפי 
למעט  ולמטה, משרץ  הכוונה שרץ ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי , ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע 
ששלישי ואף ֿעלֿפי  הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי  עושה לטומאה
פוסל  שאינו רביעי  עושהו היה בקודש, יום טבול נגע  שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ "ח ): (פרה במשנה עליהם שהומלץ  הדברים

טימאתני ". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני 

.‰EÏ ‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…
Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ22,Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈

‰„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»
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ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL23da Ú‚Â24‰È‰ Ì‡ :ÌBÈ ÏeË ∆¿≈»«¿ƒ¿»«»¿ƒ»»
‰Óez ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â ,B‰Ë Ïk‰  ÔÈlÁ ‰˜LÓ«¿≈Àƒ«…»¿ƒ»»«¿≈¿»

‰ Ì‡Â .‰B‰Ë ‰„w‰Â ÔÈÏeÒt ÔÈ˜Ln‰ ÂÈ„È eÈ ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿»¿ƒ»»»
˙B‡ÓË25‡ÓË ‰˜Ln‰ 26ÔÈa ‰Óez ‰˜LÓ ÔÈa , ¿≈««¿∆»≈≈«¿≈¿»≈

ÌBÈ ÏeËaÓ ÌÈ„ia ÓÁ ‰ÊÂ .ÔÈlÁ ‰˜LÓ27ÓÁÂ . «¿≈Àƒ¿∆…∆«»«ƒƒƒ¿¿…∆
 ÌBÈ ÏeË ˜ÙqL :˙B‡ÓË ÌÈ„ÈaÓ ÌBÈ ÏeËaƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈¿

˜ÙqÓ ÏÒBt28BÓk ,B‰Ë  ÌÈ„i‰ ˜ÙÒe , ≈ƒ»≈¿≈«»«ƒ»¿
‡a˙iL29. ∆ƒ¿»≈

וה'.21) ד' מ "ג, פ "ב  מדוייק ,22)טהרות אינו הסגנון
כמבואר  קודש, של משקין מטמא שבתרומה שלישי  שהרי 
ורבינו  ה"ח . פי "א לקמן רבינו פסק  וכן שם, ו במשנה
הכוונה  או תרומה. כגון הקדושה, בדרגת לה לדומה התכוון

טבולֿיום. מ "ב .23)לנגעו פ "ב  במה 24)טבולֿיום
ה"ח ).25)שבתוכה. פ "ח  למעלה (ראה ידיים מגזירת

הקדיר 26) שנגעו אבל שמשקין רבינו [דעת טהורה. ה
"הכל  במשנתנו שאמרו ומה כלים. מטמאים אינם - בידיים
הר"ש  ודעת תרומה. ובין חולין בין שם רבינו מפרש טמא",
המשקין  היינו טמא" "הכל ומפרש מטמאין, שכן משנץ 

וטבולֿיום 27)והקדירה]. חולין, משקה מטמאות שידיים
מטמא. פי "ג 28)אינו לקמן וראה ב . ב , פרק  זבים משנה

ה"א.29)ה"ט . פי "ד לקמן

.ÂB‡ ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‰Ë „Á‡30ÌBÈ ÏeË ∆»»∆»»»¿≈¿
˙B‡ÓË ÂÈ„iL31ÔÈlÁ ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰Ê È‰  ∆»»¿≈¬≈∆¿«≈«¿≈Àƒ

BÓk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿
e‡aL32 ÌBÈ ÏehÓ ‡ˆiL ‰˜LnL Á‡Óe . ∆≈«¿≈««∆«¿∆∆»»ƒ¿

ÈÓÈÓ B‡ BwÓ ÏÙpL ÌBÈ ÏeË ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»«»∆¿∆»«≈Àƒ≈
B‰Ë ‰Ê È‰  ‰Óez ÏL kk ÏÚ ÂÈÏ‚33ÈtÓ , «¿»«ƒ»∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈

.Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk Ô‰L∆≈¿«¿ƒ∆»«»∆

ובין.30) . . . ידיים.31)בין פ "ח 32)מגזירת למעלה
ב .33)ה"י . עא, נדה משנה,

.ÊÌÈc‰ el‡ ÏkÓ34,„ÓÏ ‰z‡ Ì‡Ï eÓc˜‰L ƒ»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿»¬»«»»≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ‰È‰ÈÂ ‰‡ÓËÏ ‡ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆»¿À¿»¿ƒ¿∆ƒ¿À¿»
‡l‡ ÈL Ì„‡‰ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Bz ÈcÓƒƒ¿≈»¿»…ƒ¿∆»»»≈ƒ∆»
B‡ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ‡e‰Â .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓa BaÂ BL‡ ‡a‰ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰«∆«¿ƒ¿≈ƒ«»…¿À¿«ƒ
ÔÎÂ .Ì‰ÈcÓ ‰‡ÓËÏ ÈLk el‡ ÏkL ,ÔÈe‡L¿ƒ∆»≈¿≈ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÒÁ ÈÏkÓ ıeÁ ÌÈÏk‰ Ïk ‡L35‰‡ÓË ‡ eÈ‰È ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿«À¿»
ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰Bz ÈcÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿…ƒ¿∆«¿ƒ
Ì‡L .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ÈL ÌÏBÚÏ¿»≈ƒ¿À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ
BÓk ,Ô‰ÈcÓ ÈL ‰È‰È  ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ‡nhÈƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿∆≈ƒƒƒ¿≈∆¿

.e‡aL∆≈«¿

פ "ה.34) מת טומאת הלכות הטומאה 35)ראה אב  שאינו
ח . הלכה ראה במת. נגע  אם ואפילו לעולם,

.Áe‡a k36‰‡ÓË ‡ ‰È‰È ‡Ï ÒÁ ÈÏkL , ¿»≈«¿∆¿ƒ∆∆…ƒ¿∆«À¿»
‰È‰ÈÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz ÈcÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Ì‡ ,Ô‰ÈcÓ ÈLÂ ,‰Bz ÈcÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ¿≈∆ƒ

‡ÏÂ Ì„‡‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏk‰ ‡Lk ,ÔÈ˜LÓa ‡ÓËƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿…ƒ¿∆»»»¿…
‰Bz ÈcÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÈÚÈ ‡ÏÂ ÈLÈÏL ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

ה"ח .36) שם

.Ë,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ‡ eÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÎ‡‰ÈcÓ ‡Ï »√»ƒ…ƒ¿«À¿»¿»…ƒƒ¿≈
ÈcÓ ÈLÂ ÔBL‡ eÈ‰ÈÂ .Ì‰ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz»¿…ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
Ì‡ ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ‡e‰L ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰L .‰Bz»∆»»»«¿ƒ∆ƒ¿À¿»ƒ

ÈL e‰‡OÚ  ÏÎ‡a Ú‚37ÈLÈÏL eÈ‰È ÔÈÏÎ‡‰Â .38 »«¿…∆¬»»≈ƒ¿»√»ƒƒ¿¿ƒƒ
ÈÚÈe39„Ïa Ô‰ÈcÓ ‰‡ÓËÏ40. ¿ƒƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

שנגע 37) ראשון אוכל אבל כלי , או אדם ודווקא התורה. מן
חכמים, מגזירת אלא התורה מן טימאהו לא - באוכל
למעלה  (ראה הכלי  או שהאדם וכתב : רבינו דייק  ולפיכך

ה"א). וקודש.38)פ "ז וכן 40)בקודש.39)תרומה
ודבריו  מדבריהם. שפוסל טבולֿיום גבי  הפרק  בסוף  כתב 
שלמד  וה"ד, ה"ג יא בפרק  עצמו דברי  נוגדים נראים אלה
שם  דבריו ומקור מקלֿוחומר, ורביעי  הכתוב  מן שלישי 
התורה, מן בקודש שלישי  "למדנו ב : יח , פסחים בברייתא
חנינא  ר' בסוגיא פסחים צל"ח  [ראה מקלֿוחומר" ורביעי 
וראה  קמה, מצוה ומנחתֿחינוך סט , אות הכהנים סגן

בפי "א]. לקמן בביאורנו

.ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Bz ÈcÓ ‰‡ÓË ‡ eÈ‰È ÔÈ˜Ln‰««¿ƒƒ¿«À¿»ƒƒ¿≈»¿≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡ eÈ‰ÈÂ .ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe f‰ ˜Â ˙‡hÁ«»¿…«»≈≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿À¿»

‡Ó ‡a eÚ‚pL ÔB‚k ,‰Bz ÈcÓÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ˙B ƒƒ¿≈»¿∆»¿¿»≈¬«À¿¿≈
ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,‰‡Óh‰ „ÏÂa ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚ Ì‡ƒ»¿««¿ƒƒ¿««À¿»≈»»≈≈ƒ
‰‡ÓËÏ ÔBL‡k Ô‰ È‰Â ,‰Bz ÈcÓ e‡ÓË ƒ¿¿ƒƒ¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿À¿»

Ô‰ÈcÓ ÌÈÁ‡ ‡nËÏ41ÔÈa ,ÈLa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈ƒ≈
‡nËÏ ÔBL‡ eOÚ  ÔÈÏÎ‡a ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ≈»√»ƒ«¬ƒ¿«≈

e‡aL BÓk ,Ì‰ÈcÓ ÌÈÁ‡42eÈ‰ÈÂ .43ÔÈ˜Ln‰ ¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ ÏeË Ú‚ Ì‡ ?„ˆÈk .Ì‰ÈcÓ ÈÚÈe ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈«ƒ»«¿
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL e‰‡OÚ  ‰Óez ‰˜LÓa¿«¿≈¿»¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈
ÔÈ˜LÓ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÈÚÈ e‰‡OÚ  L„…̃∆¬»»¿ƒƒ¿≈«»≈«¿ƒ

‰lÁz BÈ‡L ‰˜LÓ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL44ıeÁ , ¿ƒ¿»¿…«¿∆∆≈¿ƒ»
ÌBÈ ÏeË ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈetk qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e‡aL46Ì‰ÈcÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ "ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי .44)ויש או שלישי  שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט .

   1 
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי  עושה שלישי  ואם בחולין שלישי  עושה שני 
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי  רביעי  או
הם  אם משקין ע "י  אוכלין וחיבורי  התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי  שבתרומה ושלישי  שבחולין שני  חיבור.
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קמח                
         

חולין  או עצמה שבתרומה שלישי  האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי  דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰  ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.B‰Ë ‡e‰ È‰  Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ "גֿו.2) פ "ב  טהרות

.ÔÈlÁaL ÔBL‡‰3ÏeÒt  ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË  »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

OÁ ÈÏÎe :Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»

BÈÂ‡Ï ıM‰ ÏÙpL ÒÁ ÈÏÎe ,‡ ıM‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ÓB‡ ‡e‰ È‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ıL ÔÎÂ6epz‰ ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰  ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡ epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני  אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי  כשנגע  התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני  את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב ,

ה"א). פ "ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס .

.‚ÔBL‡‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË  ‰Óe˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt  ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe˙a ÈÚÈ10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈

ÔÓ ÏÎ‡È Á‡Â ‰ËÂ LÓM‰ ‡e :Ó‡pL ?‰Óe˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
ÈÚiL „Ú ‰Óe˙a eÒ‡ ÌBÈ ÏeË ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ ÏeËe ,dÏÒt  da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני 
משקין. מטמא שהוא מפני  "מטמא" פסול.10)לשון צ "ל

ב .11) עד, יבמות

.„ÔBL‡‰12ÔÈ‡ÓË  L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt  ÈÚÈ‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ L‡ Oa‰Â :Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
L‡ Ïk :Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ e˙k‰ ‡˜ Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
 ÈLa Ú‚pL L„w‰ OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈÏ ÔÈpÓe .ÛOÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

ÓÁÂ14,‰Óe˙a zÓ ‡e‰L ,ÌÈetk qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙tk ‡ÈiL „Ú L„˜a eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï‡ !?L„˜a ÈÚÈ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח .13)טהרות, הערה ב .14)ראה יח , פסחים

.‰‰Â‡z Oa15eÊb ,B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿

ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆
L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .‰Óez‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…

L„w‰ Oa ÌÚ e‰eÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ eÊ‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆
‰Ê Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡BÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆

L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב  מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי  כ): נדה 16)יב , תוספתא,

ה"י . הר"י17)פ "ט  בשם (כסף ֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס ). קודש.19)בשר הוא והרי 

.ÂÔÈÏÎ‡ ÈeaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21eaÁ Ô‰ È‰  ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈeLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈLBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב .20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי 
בשניהם. הנוגע  משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני  גם נטמא – מהם באחד
רש"י ). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק  הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף  שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני . ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óez ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË  ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óez ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ "ו.24) פ "ב  כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt  L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË  L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
B‰Ë ‡e‰ È‰  ‰Óez ‰˜LÓa28ÈÚÈ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ

.B‰Ë ‰Ê È‰  L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י ). פ "י  בתרומה.28)למעלה רביעי  שאין

.Ë‰Óez ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰  Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡  L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈
Ô‰aL ÈLÈÏM‰  L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆

ÔÈlÁk B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף  בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ "ו, פ "ב  חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע  שם בטהרות יהושע . רבי  דעת לפי  - ב  לג,
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קמט                 
         

חולין  או עצמה שבתרומה שלישי  האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי  דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰  ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.B‰Ë ‡e‰ È‰  Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ "גֿו.2) פ "ב  טהרות

.ÔÈlÁaL ÔBL‡‰3ÏeÒt  ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË  »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

OÁ ÈÏÎe :Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»

BÈÂ‡Ï ıM‰ ÏÙpL ÒÁ ÈÏÎe ,‡ ıM‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ÓB‡ ‡e‰ È‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ıL ÔÎÂ6epz‰ ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰  ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡ epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני  אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי  כשנגע  התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני  את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב ,

ה"א). פ "ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס .

.‚ÔBL‡‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË  ‰Óe˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt  ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe˙a ÈÚÈ10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈

ÔÓ ÏÎ‡È Á‡Â ‰ËÂ LÓM‰ ‡e :Ó‡pL ?‰Óe˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
ÈÚiL „Ú ‰Óe˙a eÒ‡ ÌBÈ ÏeË ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ ÏeËe ,dÏÒt  da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני 
משקין. מטמא שהוא מפני  "מטמא" פסול.10)לשון צ "ל

ב .11) עד, יבמות

.„ÔBL‡‰12ÔÈ‡ÓË  L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt  ÈÚÈ‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ L‡ Oa‰Â :Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
L‡ Ïk :Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ e˙k‰ ‡˜ Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
 ÈLa Ú‚pL L„w‰ OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈÏ ÔÈpÓe .ÛOÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

ÓÁÂ14,‰Óe˙a zÓ ‡e‰L ,ÌÈetk qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙tk ‡ÈiL „Ú L„˜a eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï‡ !?L„˜a ÈÚÈ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח .13)טהרות, הערה ב .14)ראה יח , פסחים

.‰‰Â‡z Oa15eÊb ,B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿

ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆
L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .‰Óez‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…

L„w‰ Oa ÌÚ e‰eÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ eÊ‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆
‰Ê Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡BÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆

L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב  מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי  כ): נדה 16)יב , תוספתא,

ה"י . הר"י17)פ "ט  בשם (כסף ֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס ). קודש.19)בשר הוא והרי 

.ÂÔÈÏÎ‡ ÈeaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21eaÁ Ô‰ È‰  ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈeLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈLBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב .20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי 
בשניהם. הנוגע  משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני  גם נטמא – מהם באחד
רש"י ). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק  הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף  שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני . ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óez ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË  ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óez ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ "ו.24) פ "ב  כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt  L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË  L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
B‰Ë ‡e‰ È‰  ‰Óez ‰˜LÓa28ÈÚÈ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ

.B‰Ë ‰Ê È‰  L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י ). פ "י  בתרומה.28)למעלה רביעי  שאין

.Ë‰Óez ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰  Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡  L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈
Ô‰aL ÈLÈÏM‰  L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆

ÔÈlÁk B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף  בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ "ו, פ "ב  חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע  שם בטהרות יהושע . רבי  דעת לפי  - ב  לג,
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הם  הקודש טהרת על שנעשו חולין בו שנאמר מקום
- ב  עא, בנדה ראשונה משנה שיטת לפי  הכוונה כקודש,
את  בהם לשטוף  שהוכנו במים לנגוע  אסור יום שטבול
יום  שטבול מפני  לנגוע  מתירה אחרונה משנה אבל הפסח ,
ואף ֿעלֿפי חולין, שהם המים את פוסל ואינו כשני , הוא
יח , לחגיגה בפירושו גם כתב  וכן הקודש. טהרת על שנעשו
שנעשו  בחולין החמירו ולמה אחרונה. כמשנה כאן ופסק  ב .
מפני הקודש? טהרת על משנעשו יותר תרומה טהרת על
ולפיכך  תרומה, בטהרת חולין גם לאכול רגילים שכהנים
בטהרת  מהֿשאיןֿכן תרומה, קדושת אלה חולין על חלה
בטלה  זו, קפדנית שמירה נוהגים יחידים שרק  הקודש,
חולין, (רש"י  החולין אותם על קדושה כל חלה ולא דעתם

שם).

.È˙‡ ÏÎ‡Ï BÏ eÒ‡  L„˜aL ÈÚÈ ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆¿…∆»∆¡…∆
L„w‰34BÏÒBt BÈ‡Â L„˜a ÚbÏ zÓe ,35elÙ‡ . «…∆À»ƒ«¿…∆¿≈¿¬ƒ
ÏÈLz36Ba ÔÈ‡Â L„w‰ Ba Ú˙pL37È„Îa ˙ÈÊk «¿ƒ∆ƒ¿»≈«…∆¿≈¿«ƒƒ¿≈

Òt ˙ÏÈÎ‡38ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È‰ 39ÏL ÈÚÈa ¬ƒ«¿»¬≈∆…≈»≈ƒ¿ƒƒ∆
L„˜40ÈLÈÓÁa ‡l‡ ,41BÓk B‰Ë ‡e‰L , …∆∆»«¬ƒƒ∆»¿

e‡aL42. ∆≈«¿

המאכל,34) כטומאת טמא יהיה האוכל שאדם חכמים גזרו
א) לד, (חולין בנגיעה אוכלין מטמא אינו שהמאכל ואע "פ 
תרומה  לענין בשלישי  מדובר [שם קודש. לאכול לו ואסור
כשם  לקודש, מתרומה למד ורבינו הבאה) הלכה (ראה
אע "פ  בתרומה, לאכול האוכלו את פוסל בתרומה ששלישי 
בקודש]. ברביעי  גם כך בנגיעה, תרומה פוסל שאינו

חמישי .35) עושה  אינו תרומה.36)שרביעי  או חולין של
שש 38)בקודש.37) ששיעורו לחם ככר חצי  הוא פרס 

כזית  שנתערב  פירושו, - פרס  אכילת בכדי  וכזית ביצים.
הם  וביחד התבשיל, של כזיתים בחמשה קודש ביצה) (כחצי 

כזיתים). בששה כזית אומרים: (ויש אף ֿעלֿפי39)ששה
בעין. הוא כאילו נידון אינו אחרים פירוש,40)שבדינים

זו. תערובת יאכל לא קודש, של רביעי  שאכל אדם
מפרש 41) רבינו תערובת. כל בלי  לאוכלו שמותר הואֿהדין

למעט  הכוונה הקודש", בנזיד נאכל "והחמישי  ששנינו: מה
חמישי ממעט  אינו אבל בתערובת, אפילו נאכל שאינו רביעי 
המשנה. לשון – כדרכו – נקט  וכאן תערובת. בלי 

ה"ד.42) למעלה

.‡ÈÔÈlÁ ÏL B‡ dÓˆÚ ‰ÓezaL ÈLÈÏL ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆«¿»«¿»∆Àƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰Óez ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL∆«¬«»√«¿»¬≈∆»∆¡…∆

‰Óez‰43ÏaËiL „Ú44‰Óe˙a ÚbÏ zÓe ,45È‰Â «¿»«∆ƒ¿…À»ƒ«ƒ¿»«¬≈
eOÚ ‡Ï ‰ÚÈ‚a ,‰ÏÚÓ eOÚ ‰ÏÈÎ‡a .‰B‰Ë ‡È‰ƒ¿»«¬ƒ»»«¬»ƒ¿ƒ»…»
Ï‡ ;dÓˆÚ ‰Óe˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÏÚÓ«¬»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«¿»¬»
È„Îa ˙ÈÊk ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,‰Óez Ba ‰Ú˙pL ÏÈLz«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿«ƒƒ¿≈
ÏÈLz B˙B‡Ó ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  Òt ˙ÏÈÎ‡46 ¬ƒ«¿»¬≈∆À»∆¡…≈«¿ƒ

.‰Óe˙a ÚbÏ znL C„k¿∆∆∆À»ƒ«ƒ¿»

ב .43) לד, חולין עולא, של הערב 44)מימרא צריך ואינו
רבנן 45)שמש. (עשו) עביד "באכילה ב : צט , זבחים

מעלה". רבנן עביר לא בנגיעה גבוה), מסוג (טהרה מעלה

הדמע ",46) בנזיד נאכל "והשלישי  מ "ג: פ "ב  טהרות
אמרו, שם ובחולין תרומה. בו שנתערבה בתבשיל פירוש,
פרס , אכילת בכדי  תרומה כזית בתבשיל כשאין שמדובר

זו. להלכה המקור ומכאן

.ÈÏÎB‡‰47eOÚpL ÔÈlÁ ÏL B‡ ‰Óe˙aL ÈLÈÏL »≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆Àƒ∆«¬
˙ÚÈ‚Ï B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óez‰ ˙‰Ë ÏÚ«»√««¿»««ƒ∆»ƒ¿ƒ«

L„˜ ÔÈÚÏ ÈLk ‡e‰ È‰  ‰Óez48˙‰hL ; ¿»¬≈¿≈ƒ¿ƒ¿«…∆∆»√«
L„w‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰Óez49ÏÎB‡‰ Ï‡ . ¿»À¿»ƒ≈∆«…∆¬»»≈

‡e‰ È‰  L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¬≈
B‰Ë50‡l‡ L„˜a ÈÚÈ ‰OBÚL „ EÏ ÔÈ‡L ; »∆≈¿»»∆∆¿ƒƒ¿…∆∆»

L„wÓ L„˜51.„Ïa …∆ƒ…∆ƒ¿«

עלינו 47) זו, הלכה להסביר כדי  יהושע . כרבי  מ "ב  שם
עלֿפי שם במשנה יהושע  רבי  דברי  את מתחילה לבאר
אוכל  אומר, יהושע  "רבי  שם: שנינו רבינו. של פירושו
ולא  לקודש שני  – שלישי  שני , – שני  ואוכל ראשון אוכל
פירוש, תרומה". טהרת על שנעשו בחולין לתרומה, שני 
שני או לטומאה ראשון שהוא מאכל דבר שאכל אדם
תרומה  לאכול ואסור לטומאה שני  גופו נעשה לטומאה,
– בקודש נגע  ואם נפסלה, – בתרומה נגע  ואם וקודש,
גופו  נעשה לטומאה, שלישי  שהוא דבר אכל אם נטמאה.
לענין  אבל שלישי , עשהו בקודש נגע  ואם קודש, לענין שני 
כמו  תרומה, לאכול ואסור שלישי  אלא שני  אינו תרומה
רבי ומסיים בה. לנגוע  ומותר הקודמת, בהלכה שנתבאר
תרומה. טהרת על שנעשו בחולין אמור זה שכל יהושע ,
ולתוספת  ממש. בתרומה שהואֿהדין שם, רבינו ומבאר
שאפילו  ריבותא, משמיענו יהושע  שרבי  ייאמר, ביאור
עושים  גםֿכן תרומה טהרת על שנעשו שבחולין בשלישי 
אכל  אם שאפילו ריבותא, כאן מוסיף  ורבינו לקודש. שני 
אף ֿעלֿפי ֿכן  הדין, מן פסולה שהיא תרומה, של שלישי 
רבינו  דברי  מוסברים זה ביאור מתוך תרומה. בנגיעת מותר

הבאה. בהערה ראה עושה 48)מאליהם. שהוא משמע 
תרומה  בין בזה הבדל כל ואין רביעי , עושה וזה שלישי 
בדין  שם למ "ו [בפירושו תרומה. טהרת על חולין ובין ממש
טהרת  על שחולין ואומר, אלה שני  בין רבינו מחלק  נגיעה,
ה"ט ). למעלה פסק  (וכן בקודש רביעי  עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק . לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי  אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי  האוכל מרתא, בר שמואל בר
שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי 
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני  ולא לקודש שני  "שלישי 
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי  תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח  יצחק : רבי  והשיב  בקודש? שני 
שהחולין  מפני  שני  נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני  אלא שלישי , היו
כמו  הטומאה מפני  מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
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שחולין  (ה"ט ), למעלה פסק  שרבינו ומפני  תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי  הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף  וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח  יצחק , רבי  דברי  את להלכה

שני . בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב  ט ,
שאינם  כרביעי  שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י ). (ראה מלי51)קודש קדושה הי "א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי , עושה – שבתרומה שלישי  כגון

בה"ח ].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
ÈÊ È˜È˜e56Áf‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
epza eÓwMÓ62ÈÊ È˜È˜e ‰„Bz ˙BlÁ Ï‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Áf‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡  ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ "א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי  ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי  לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב ). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי  שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני  מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס "ט . הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי "חלות" תודה ללחמי  רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב  בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק  חלות חלק 
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי  אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב  שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי  התנור. מחום קרום עליהם שעלה
אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם

הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈeka‰Â65‰Óez ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe˙k Ô‰ È‰  [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב ). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ  (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב  תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏh‰68Ún„Ó‰Â69‰Óez ÈÏec‚Â70OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïeh‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È‰  ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני  ישראל ארץ  ופירות תבואה
פי69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב  התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי71)ב ). מעשרות שתי  להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע 
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני 

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני  טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני . בלשון ב  ל,

.ÊËc Ïk74B‡ceL75‰Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
‰OÚzL ‰lÁÏ ÔÈÏeh‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ eÊb »¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆≈»∆
,‰lÁ ‰pnÓ ÌÈLÈÙÓe .‰‰Ëa ‰qÚ‰ d˙B‡»»ƒ»¿»√»«¿ƒƒƒ∆»«»

˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙ÙO ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי .74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי . תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור

וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.

ה'תשע"ח  אייר כ' ש "ק יום 

   1 
על 1) לקודש חכמים עשו מעלות עשרה שאחת יבאר

התרומה.
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התרומה .. על לקודש  חכמי עשו מעלות עשרה  "אחת
כו'".

 בי  עשאו ראשונות מעלות "שש  חילק : הפרק   ובסיו
וחמש  הקודש , טהרת על שנעשו  לחולי בי לקודש 
מורה  עשר המספר כו '". בלבד .. בקודש   עשאו אחרונות
על  מעלות") עשרה  ("אחת י "א  ואילו  השתלשלות סדר על
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קני                 
         

שחולין  (ה"ט ), למעלה פסק  שרבינו ומפני  תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי  הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף  וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח  יצחק , רבי  דברי  את להלכה

שני . בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב  ט ,
שאינם  כרביעי  שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י ). (ראה מלי51)קודש קדושה הי "א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי , עושה – שבתרומה שלישי  כגון

בה"ח ].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
ÈÊ È˜È˜e56Áf‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
epza eÓwMÓ62ÈÊ È˜È˜e ‰„Bz ˙BlÁ Ï‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Áf‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡  ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ "א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי  ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי  לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב ). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי  שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני  מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס "ט . הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי "חלות" תודה ללחמי  רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב  בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק  חלות חלק 
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי  אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב  שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי  התנור. מחום קרום עליהם שעלה
אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם

הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈeka‰Â65‰Óez ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe˙k Ô‰ È‰  [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב ). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ  (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב  תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏh‰68Ún„Ó‰Â69‰Óez ÈÏec‚Â70OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïeh‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È‰  ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני  ישראל ארץ  ופירות תבואה
פי69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב  התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי71)ב ). מעשרות שתי  להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע 
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני 

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני  טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני . בלשון ב  ל,

.ÊËc Ïk74B‡ceL75‰Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
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˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙ÙO ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי .74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי . תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור

וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.

ה'תשע"ח  אייר כ' ש "ק יום 

   1 
על 1) לקודש חכמים עשו מעלות עשרה שאחת יבאר

התרומה.
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התרומה .. על לקודש  חכמי עשו מעלות עשרה  "אחת
כו'".

 בי  עשאו ראשונות מעלות "שש  חילק : הפרק   ובסיו
וחמש  הקודש , טהרת על שנעשו  לחולי בי לקודש 
מורה  עשר המספר כו '". בלבד .. בקודש   עשאו אחרונות
על  מעלות") עשרה  ("אחת י "א  ואילו  השתלשלות סדר על
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הקטורת  עבודת בעניי כידוע  השתלשלות מסדר למעלה 
הי "א  בחינת  מבררי היו  שבה   סממני י "א  ידי  שעל

דלעומת־זה .
היא  הקודש  טהרת על שנעשו  חולי : האד ובעבודת
אחד כל לא  כי  מעלות שש  רק  עשו  ובה  עצמו   ע העבודה 
ד "מחזי בהלכה  שמצינו  על־דר זו , נעלית לעבודה  ראוי 
 די שע "פ זו  בדרגא  נמצא  יהודי  כאשר  ג אבל כיוהרא ".
"חמש  הוסיפו  , קדשי ולאכול קרבנות להקריב  יכול
כי כו '" לקודש  מעלות עשרה  "אחת שיהיו  כדי  אחרונות"
להדר  וכדי  הזולת  ע ההתעסקות  ה הקודש  ענייני 
 עניי שזהו  "הדי משורת  לפני" של באופ בזה   ולהוסי
ע הקשורה  לעבודה  להגיע  צרי והפצתה , החסידות
יש  זו  ובעבודה  השתלשלות, מסדר למעלה   י "א  בחינת
או  כיוהרא " ל"מחזי  לחשוש  מבלי   ההידורי בכל להדר

בגדולות. להל שלא 
       

בטהרת 2) חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
שם  ובגמרא מספרן. לקבוע  מבלי  מבתרומה יותר הקודש
קובע  אילא רבי  - במספרן ורבא אילא רבי  נחלקו ב  כא,
במחלוקתם  ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן
שגם  מפני  כרבא רבינו ופסק  לקמן), (יבואר לדין עניין זו

כמותו. סובר נחמן טמאים 3)רב  כלים להניח  מותר
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי  בתוך קטנים

הנוד.5)החיצון.4) בפי  שנותנים השפופרת כעובי 
כשפופרת  מקוואות "עירוב  שנינו: ז משנה ו פרק  במקוואות
יש  באחד זה, בצד זה מקוואות שני  יש אם פירוש הנוד".
זה  מכשיעור פחות ובשני  מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
הוא  הצינור כשרוחב  אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור
הצינור  ואם החסר, במקווה לטבול ומותר הנוד כשפופרת
ושם  המקוואות. שני  את מערב  אינו זה משיעור פחות
חוזרות  אצבעות "כשתי  חללה רוחב  הנוד ששפופרת מבואר
של  בחללו אצבעות שתי  לגלגל שאפשר פירוש, למקומן",
כלים  יטביל שמא לחשוש, יש כלי  בתוך ובכלי  הצינור.
המים  כן ואם צר שפיו בכלי  וכדומה, מחטים כגון זעירים,
עלתה  לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו
אמרו  זה נימוק  גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

רבא. בשם שם

.ÈÏk6,BÎBz ‡ÓË ‡Ï  ÔÈ˜LÓa ÂÈBÁ‡ e‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿¿¬»¿«¿ƒ…ƒ¿»
Úaˆ‡ ˙Èa ‡ÏÂ7B‡ BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â .B˙ÙO ÈÚaL ¿…≈∆¿«∆»√ƒ¿»¿««¿ƒ∆¿

,Ba ‰˙BLÂ .ÔÈB‰Ë B˙ÚÈˆ ˙ÈaLLLBÁ BÈ‡Â ∆¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈≈
eÊÁÈÂ ÈÏk‰ ÈBÁ‡a ÂÈÙaL ÔÈ˜LÓ eÚbÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«¬≈«¿ƒ¿«¿¿
Ï‡ ;‰Óe˙Ï ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .BÎBz e‡nËÈÂƒ«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»

Ôlk e‡ÓË  ÂÈBÁ‡ e‡ÓË ,L„˜Ï8. ¿…∆ƒ¿¿¬»ƒ¿¿À»

שם.6) המשנה חכמי  ששנו שנייה במשנה 7)מעלה
גורס  שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב  שלפנינו
להשים  כדי  הכלי , שפת בעובי  שקע  שהיה שם ומפרש כך
לתוך  האצבע  את יכניס  ולא הכלי  את להחזיק  אצבע  שם

כב , (שם יוחנן רבי  של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי 
כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי  "מקום ב )
א  כב , יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין

אצבע ]. הוציאו אצבע .8)שפירושו ובית תוך אחוריים,

.‚Ò„n‰ ˙‡ ‡OBp‰9‰Óez BnÚ ‡OÏ BÏ zÓ  «≈∆«ƒ¿»À»ƒ»ƒ¿»
‰Óeza Ú‚B ‡OBp‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,„Á‡k10‡ÏÂ ¿∆»¿ƒ¿≈«≈≈««¿»¿…

‡Ï Ï‡ .‰B‰Ë ‡È‰ È‰  Ò„na ˙Ú‚B ‰Óez¿»«««ƒ¿»¬≈ƒ¿»¬»…
‰È‰ ‰OÚÓ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰11 «…∆««ƒ∆…»««¬∆»»

L„˜ ÏL ˙ÈÁ ‡OpL ,„Á‡a12Ò„na d‡nh ¿∆»∆»»»ƒ∆…∆ƒ¿»«ƒ¿»
˙‡ ‡OBp‰L ,eÊ‚ ‰ÚL d˙B‡a .dnÚ ‡OpL∆»»ƒ»¿»»»»¿∆«≈∆
Ò„Óa ‡l‡ eÊ‚ ‡ÏÂ .L„w‰ ˙‡ ‡OÈ ‡Ï Ò„n‰«ƒ¿»…ƒ»∆«…∆¿…»¿∆»¿ƒ¿»

L„w‰ ÌÚ13ÏÈ‡B‰ ,‡OÂ Ú Ì‡Â .‰È‰L ‰OÚnk , ƒ«…∆««¬∆∆»»¿ƒ»«¿»»ƒ
B‰Ë L„w‰ È‰  L„wa Ú‚ ‡ÏÂ14. ¿…»««…∆¬≈«…∆»

חכמים 9) בלשון נקרא עליו שכב  או ישב  עמד, שהזב  דבר
הטומאה  אב  והוא "מדרס ", מקוצר: או הזב " "מדרס 

ומשקין. ואוכלין וכלים אדם במשנה 10)ומטמא רבינו
שאינו  עץ  לוח  על מונחים והתרומה שהמדרס  כגון מפרש,
נוגע  האדם אם אבל הלוח , את מרים והאדם טומאה מקבל
את  ומטמא המדרס  את שנשא מפני  נטמא הוא בשניהם,
שאינו  חרס  בכלי  מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י  התרומה.
ולפיכך  באווירו, נוגע  אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל
המדרס ]. נושא של נגיעתו ידי  על התרומה נטמאה לא

הגזירה.11) נימוק  ב . כב , להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או אחרת,13)"וטימאה" בטומאה לא אבל

שגזרו  במקום בתרומה. ולא בקודש ורק  ונבילה שרץ  כגון
ולא  בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני  טומאה

הבחינות. מכל לו דומים שאינם מחלוקת 14)במקרים
דרבנן. ספק  בכל כמו להקל ופסק  א) כג, (שם אמוראים

.„‰Óez ÈÏÎB‡ È„‚a15ÔÈB‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈¿≈¿»««ƒ∆≈¿ƒ
L„˜Ï Ò„Ó Ô‰È„‚a È‰  ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ‰ÊÂ16. ¿ƒ¿»ƒƒ«À¿¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿…∆

תרומה.15) בטהרת וכלים 16)שנשמרו אדם מטמאים
רביעית. מעלה היא זאת הזב . כמדרס 

.‰ÏvÙÓ ‡e‰L ÈÏk17,˙BM˜Ó ÂÈ˙BB˜Â ÂÈ˙BÁeÏÂ ¿ƒ∆¿À»¿»¿»¿À»
BÏÈaË‰Ï CÈˆÂ ‡ÓË Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ ‰hÓ ÔB‚k¿ƒ»¿«≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ  ‰Óe˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆

ÈzÓ  L„˜Ï Ï‡ ;M˜Ó18bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»
ıˆBÁ‰ c20.LB˜ Ck Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי  חלקי  את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני  חלק  כל המקווה 20)במטלית מי  את מפריע 
חמישית). (מעלה בו דבוק  שהוא למקום מלהגיע 

.Â‰‰Ëa ÔÈÓ‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈË ÔÈÎÈˆ el‡ È‰  Ô‰a ‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
 ‰Óe˙Ï Ï‡ ;LÓL Ú‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰‰Ëa eOÚ È‰L ,‰ÏÈË ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜ ÌeMÓ ‰Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈË ÌeÎÈˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…
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קנב                
         

Ô‰a ÚbiL ı‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ . עם עשה הכלי22)לגמר על הרוק  נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ  עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י ). פרק  ומושב  מלאכה.23)משכב  גמר אחרי 

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני  אבל הכלי , את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי  דין

.ÊÛˆÓ  ÈÏk‰ Ó‚pL Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙Bt ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe˙Ï ‡Ï Ï‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B‚B‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„et¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË  Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe˙Ï ‡Ï Ï‡26Ì‰ Ì‰Èc ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
‰Ê ‰OÚ ˙Á‡ Ûk :‰Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓÂ¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È‰  ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .˙Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó ÛˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈeˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙Bt‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי 

נשנית  עקיבא רבי  של א) משנה ח  פרק  (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי  "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי הוסיף  כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע  חטאת אפר על
יום  טבול שנגע  וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני  כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי  מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב ) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈeav‰ ÈL eÈ‰29Á‡ „Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙˆÓ ÈÏk‰  ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï  ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„Ïa ‰‡Óh‰ B«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי  והניח  למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני  וחציו הכלי  מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף  להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי  או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי  שאם מבאר, משנה
שהרי הטומאה בו שנגעה העישרון חצי  אותו עם מצטרף 

ראב "ד]. ראה רש"י , כפירוש לא וזה הפסק . אין ביניהם

.ËaÁÓ „Á‡‰ eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈeaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ ÈBÁ‡L ÌÈnÏ33 ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûeˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ ÈBÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

ÈBÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ ÈBÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈

Ì‡ ˜ÙÒ c‰Â ,Ô‰Ï aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË  ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûeˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûev‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע  שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני  אם שם שואל ירמיה רבי 

למה  מחובר כשהוא לכלי  שמחוץ  מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי  "אם ושאל: והוסיף  הכלי , שבתוך
כלי וצירוף  מים חיבור הציבורים), שני  (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי  כאם לפסוק  רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי  צירוף  אם ירמיה, רבי  של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ  בנגיעה ולא הכלי  בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף . כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני  נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B‰h‰  ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,B‰Ë Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ ÏeË ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê „a LÈ  ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûeˆ ÈtÓ ÌBÈ ÏeË ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ ÚOL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ ÏeË Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי37) מונחים כששניהם אלא מצרף , הכלי  אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע  אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני . הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט  ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע  שקודש מפני  סתם? טומאה  ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף  נבילה או שרץ  אבל טומאה. מוסיף 
רש"י (ראה רביעי  או שלישי  או שני  היה הטמא שהחלק 

העמוד). בראש שם

.‡È.B‰Ë  ‰Óe˙a Ï‡ ;ÏeÒt  L„˜a ÈÚÈ‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È‰  L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï  ‰Óez ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
ÏÒt  BÁ „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ

‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dzÁ ˙‡ÓË  Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe˙a Ï‡ .L„˜a ÚbÈ Ck Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dzÁ ˙‡ÓË ‡Ï  ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע  אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי  היד ונטמאה רטובה,
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קנג                 
         

Ô‰a ÚbiL ı‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ . עם עשה הכלי22)לגמר על הרוק  נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ  עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י ). פרק  ומושב  מלאכה.23)משכב  גמר אחרי 

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני  אבל הכלי , את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי  דין

.ÊÛˆÓ  ÈÏk‰ Ó‚pL Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙Bt ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe˙Ï ‡Ï Ï‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B‚B‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„et¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË  Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe˙Ï ‡Ï Ï‡26Ì‰ Ì‰Èc ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
‰Ê ‰OÚ ˙Á‡ Ûk :‰Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓÂ¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È‰  ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .˙Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó ÛˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈeˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙Bt‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי 

נשנית  עקיבא רבי  של א) משנה ח  פרק  (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי  "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי הוסיף  כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע  חטאת אפר על
יום  טבול שנגע  וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני  כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי  מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב ) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈeav‰ ÈL eÈ‰29Á‡ „Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙˆÓ ÈÏk‰  ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï  ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„Ïa ‰‡Óh‰ B«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי  והניח  למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני  וחציו הכלי  מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף  להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי  או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי  שאם מבאר, משנה
שהרי הטומאה בו שנגעה העישרון חצי  אותו עם מצטרף 

ראב "ד]. ראה רש"י , כפירוש לא וזה הפסק . אין ביניהם

.ËaÁÓ „Á‡‰ eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈeaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ ÈBÁ‡L ÌÈnÏ33 ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûeˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ ÈBÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

ÈBÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ ÈBÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈

Ì‡ ˜ÙÒ c‰Â ,Ô‰Ï aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË  ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûeˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûev‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע  שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני  אם שם שואל ירמיה רבי 

למה  מחובר כשהוא לכלי  שמחוץ  מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי  "אם ושאל: והוסיף  הכלי , שבתוך
כלי וצירוף  מים חיבור הציבורים), שני  (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי  כאם לפסוק  רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי  צירוף  אם ירמיה, רבי  של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ  בנגיעה ולא הכלי  בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף . כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני  נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B‰h‰  ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,B‰Ë Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ ÏeË ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê „a LÈ  ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûeˆ ÈtÓ ÌBÈ ÏeË ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ ÚOL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ ÏeË Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי37) מונחים כששניהם אלא מצרף , הכלי  אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע  אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני . הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט  ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע  שקודש מפני  סתם? טומאה  ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף  נבילה או שרץ  אבל טומאה. מוסיף 
רש"י (ראה רביעי  או שלישי  או שני  היה הטמא שהחלק 

העמוד). בראש שם

.‡È.B‰Ë  ‰Óe˙a Ï‡ ;ÏeÒt  L„˜a ÈÚÈ‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È‰  L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï  ‰Óez ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
ÏÒt  BÁ „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ

‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dzÁ ˙‡ÓË  Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe˙a Ï‡ .L„˜a ÚbÈ Ck Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dzÁ ˙‡ÓË ‡Ï  ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע  אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי  היד ונטמאה רטובה,
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שבקודש. טעמו,43)המעלה ונראה כמותה. שנייה נעשית
ונעשתה  הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא
רבותיה  "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני .

שם]. רש"י  ראה ח נת 44)דנגובה". פרק  למעלה באר
טבילה  צריכות אלא ידיים בנטילת די  לא שלקודש ז הלכה
לידים  "נוטלים ב ): יח , (שם ששנינו כמו כשירה במקווה
שאם  מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין
הטמאה  היד את מטביל האחרת בידו נגע  לא וגם נגובה היא

לחה 45)בלבד. היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,
תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני  השנייה נטמאת
חבירתה  מטמאה יד א. מעלות, שתי  כאן מנו לא [למה
ולתרומה  טבילה צריכה לקודש ב . לתרומה; ולא לקודש
חומר  המתחיל דיבור ב  כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה
טומאה  לעניין חומרות שהן המעלות רק  שנמנו פירשו,
א  ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור

.‚ÈeLÎ‰ ‡lL ÔÈe‚ ÔÈÏÎ‡46Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡  √»ƒ¿ƒ∆…À¿¿¿ƒ»
˙B‡ÒÓ ÌÈ„Èa47;‰Óe˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿»«ƒ¿…»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

ÔzLÎÓ L„w‰ ˙aÁ  L„˜a Ï‡48ÈÓÏ eÒ‡Â , ¬»¿…∆ƒ««…∆«¿«¿»¿»¿ƒ
‡Ï elÙ‡Â .LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏÎ‡Ï ˙B‡ÓË ÂÈ„iL∆»»¿≈∆¡……∆∆…À¿««¬ƒ…

LBÎa ‡l‡ Ba Ú‚49BÁ BÏ ÁzL B‡50ÂÈt CB˙Ï »«∆»¿∆»«¬≈¿ƒ
eÒ‡ ‰Ê È‰ 51‰Ú‚ Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¬≈∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»¿»

,e‡ÓËpL  eLÎ‰ ‡lL L„˜ ÏL ÔÈÏÎ‡a ‰‡ÓËÀ¿»»√»ƒ∆…∆∆…À¿¿∆ƒ¿¿
.ÔzLÎÓ L„w‰ ˙aÁL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««…∆«¿«¿»

א 46) פרק  (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו שלא
ב ). והלכה א הלכה אוכלין טומאת סתם 47)מהלכות

ה  פרק  למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח , הלכה

משקין 48) הכשר בלי  טומאה ומקבלים הקודש אוכלי  את
ב ). כד, טומאה.49)(שם מקבל שאינו עץ  של פלך

טהורות.50) בן 51)שידיו חנינא רבי  מנמק  שם בגמרא
הקודש  עם ביחד ויאכל לח  בצל או צנון יקח  שמא אנטיגנוס 
בידיו  שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי  ויטמאוהו,

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו

.„È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naBÓˆÚ ÏÎ‡‰ ÏÒÙÏ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»…∆«¿
È‰  ÈLÂ ÔBL‡ Ba ˙BÓÏ Ï‡ ;‰ÏÈÎ‡a BÒ‡Ïe¿»¿«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈

˜ÙÒ ‰Ê52LÎ‰ ‡Ïa ‡ÓËpL ÏÎ‡ Ú‚ ?„ˆÈk . ∆»≈≈«»«…∆∆ƒ¿»¿…∆¿≈
ÈtÓ ,˜ÙÒ ÈM‰ ‰Ê È‰  LÎ‰L ÈL ÏÎ‡a¿…∆≈ƒ∆À¿«¬≈∆«≈ƒ»≈ƒ¿≈

.LÎ‰ ‡Ï ÔBL‡‰L∆»ƒ…À¿«

מנחות 52) של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
ראשון  למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא
למעלה  הלא שואל, משנה [הכסף  בלבד. לפסול או ושני 
בו  שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק  ג הלכה ח  פרק 
במנחות  שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני  ראשון
והשואל  ושני , ראשון שמונים ספק  כל אין שמדרבנן קב ,
ומשמע  ספק " זה "הרי  כאן כתב  ולמה תורה, דין מהו שאל
בטומאה  המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו

מים, הכשר בלי  ושני  ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא
אפשר  חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל
ושני . ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא
ראשון  לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי  שכל יוצא ומזה
המדברת  שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה

באוכלין]. טומאה בנגעה

.ÂËÔB‡‰53ÌÈetk qÁÓe ,B˙eÈ‡ ÔÓÊ ÌzL Á‡ »≈««∆«¿«¬ƒ¿À«ƒƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÏÈË ÔÈÎÈˆ  B˙tk ‡È‰L Á‡««∆≈ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ«
ÌÈetk qÁÓe ÔB‡‰L ;‰Óe˙Ï ‡Ï Ï‡ ,L„w‰«…∆¬»…ƒ¿»∆»≈¿À«ƒƒ
ÌeÎÈˆ‰ ‰Ó ÈtÓe .‰Óez‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈzÓÀ»ƒ∆¡…∆«¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈeÒ‡ eÈ‰ ‰zÚ „Ú È‰L ?L„˜Ï ‰ÏÈË¿ƒ»¿…∆∆¬≈««»»¬ƒ∆¡…∆

ÔzÚ„ eÁÈq‰Â L„w‰54.eÚ„È ‡Ï Ì‰Â e‡ÓË ‡nLÂ , «…∆¿ƒƒ«¿»¿∆»ƒ¿¿¿≈…»¿
 ‰ÚÈ‚Ï Ï‡ ;‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ BÊ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡ÏÂ¿…»«¬»∆»«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ»

‰ÏÈË Ì„˜ ÌÈL„wa ÌÈÚ‚B55. ¿ƒ«√»ƒ…∆¿ƒ»

המת.53) קבורת לפני  טהרת 54)אבל על מלשמור
חכמים 55)הקודש. (עשו) עביד באכילה ב : צט , זבחים

מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה מעלה,

.ÊËÔÈa L„˜Ï ÔÈa Ìe‡OÚ ˙BBL‡‰ ˙BÏÚÓ LL≈«¬»ƒ¬»≈¿…∆≈
,˙BBÁ‡ LÓÁÂ ;L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÏ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¿»≈«¬
Ìe‡OÚ  ‰‡Ï‰Â BÎB˙aM ‰Ó ÛˆÓ ÈÏk‰ ÔÓ Ô‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿»≈«∆¿»»¿»¬»
˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa ‡Ï Ï‡ ,„Ïa L„˜a¿…∆ƒ¿«¬»…¿Àƒ∆«¬«»√«
,CÎÈÙÏ .ÔÈlÁk el‡ LÓÁa Ô‰ È‰ ‡l‡ ,L„w‰«…∆∆»¬≈≈¿»≈≈¿Àƒ¿ƒ»
,Ô‰a ‡ÓË ÔBL‡‰  L„w‰ ˙‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÀƒ∆«¬«»√««…∆»ƒ»≈»∆
.e‡aL BÓk ,ÔÈlÁa B‰Ë ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt ÈM‰Â¿«≈ƒ»¿«¿ƒƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿

    1 
צריך 1) ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר

צריך  ואם הדעת. היסח  מחמת ולקודש לתרומה טבילה
בחזקת  שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה. לטבילה כוונה
מאבות  אב  בספק  שנטמאו וקדשים תרומה טומאה.
התרומה, את שורפים ספיקות כמה על תורה. של הטומאות

ספיקות. שני  על שורפים ואם

.‡˙BÏÚÓ LÓÁ2:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„‚a ÌÈÓÎÁ eOÚ »≈«¬»¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈
Ò„Ó  ı‡‰ ÈnÚ È„‚a3.‰‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡Ï ƒ¿≈«≈»»∆ƒ¿»¿¿≈À≈∆¿»√»

ÔÈÊk  ÔÓˆÚ ı‡‰ ÈnÚ ÔÎÂ4BÓk ,˙B‰ËÏ ¿≈«≈»»∆«¿»¿»ƒƒ¿»¿
e‡aL5Ò„Ó  ‰‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ È„‚e . ∆≈«¿ƒ¿≈¿≈À≈∆¿»√»ƒ¿»

OÚÓ ÈÏÎB‡ÏÈL6,‰‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ Ï‡ . ¿¿≈«¬≈≈ƒ¬»¿≈À≈∆¿»√»
ÌÈÊk ÌÈ‡  ÌÈLet ÌÈ‡˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ

da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,B‰Ë Let‰ ‰Ê È‰ ‰Óe˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò„Ó  ÈL OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï‡ .L„˜Ï Ò„Ó  ‰Óez ÈÏÎB‡ È„‚e .‰Óez¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚e .L„˜Ï ÔÈÊk ÔÈ‡  ÔÓˆÚ ‰Óez ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò„Ó  L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰t9Êk BÈ‡  L„˜Ï B‰h‰ Ï‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»
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כו'" מדרס ..  האר  ע "..בגדי 
אינה   האר  ע טומאת על  חכמי גזירת , " הרמב לשיטת
על  שהטילו  אלא  ספק ) (טומאת טומאה  חשש  מצד  רק 

 האר עמי  בדקדוקי בקיאי"  שאינ כיו
ה שברגל  שהטע  " הרמב סבר ולכ וטומאות" טהרות
כל  והי ' לאינצויי  ד "הוה  החשש   משו אינו  טהרה " "בחזקת
 אי כי  רש "י ) (כשיטת כו '" לעצמו  במה  עושה  ואחד  אחד 
מפני אלא  טומאה " מ "חזקת  להוציא מספיק   טע זה 
חטאת  פרת בטהרת וכ ברגל",  עצמ מטהרי ש "הכל
על   ג  נאמני כ  ומשו בה , מזלזלי אי חומרתה  מפני 
הגתות  בשעת התרומה  ועל  נסכי של ושמ יי טהרת
לא  אלו   במקרי ולכ , האר עמי   ג  נזהרי  שבכול

טומאה . חזקת  חכמי  עליה החילו 
        

ב .2) יח , חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב . עליהם שדרס  במגע .4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב .5) משכב  מטמאי  מהלכות בר 6)בפ "י  אחא כרב 
ב ). יט , (שם ה"ז.7)אדא פ "ב  שם לפרה 8)ירושלמי 

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי "ג

.ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈËa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ B‰Ë ‰Ê È‰  ‰ek ‡Ïa ÏhL11eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

ÏË .OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
eÒ‡Â ,OÚÓÏ ‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰  ‰Óe˙Ï ÏË .‰Óe˙a12eÒ‡Â ,‰Óe˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰  L„˜Ï ÏË .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰  eÓÁÏ ÏBh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰  ˙‡hÁÏ ÏË»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò ÏË .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„Ïa ÔÈlÁÏ B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

OÚÓÏ13‰ek CÈˆ  ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È ÏBh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï‡ ,‰ek CÈˆ ‰ÏÚÓÂ OÚn‰ ÔÓe .OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
ÈcÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ ÏËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Bz ÔÈc Ï‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ B‰Ë ‡e‰ È‰ ¬≈»«…

ב .10) יח , שם ולא 11)משנה "טבל כתוב : שם במשנה
בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק 
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט , שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני ,13)הרי 
ממעשר. לחמורים משמע ,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe˙Ï B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óez ÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL Ú‰ CÈˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe˙Ï ˙BB‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :ÓB‡L ÈtÂÈ„È È‰  È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈË CÈ»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈˆ ‰Ê È‰  ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈLe18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈˆ ‰Ê È‰  ˙B‡ÓË ‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL Ú‰Â ‰ÏÈË19,‡e‰ ea „Â .‰Óe˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰ÈcÓ ˙BÏÈh‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ "ח . ז פרק  תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט , זבחים החמה. שקיעת לפני  רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע  להזות 18)להתעסק  צריך
כמו  השביעי  וביום השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי  עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח  המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע  אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב  צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח 

בטומאה. נגע  שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ eÊb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙Ba„na elÙ‡ ,˙BBÁe21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ Ê ˜ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב .20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈB‰Ë  ÌÈÏLeÈa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ‰„ÈÈ C„ e‡ˆÓ23eÊ‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLeÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ‡La ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL  ÔÒÈa OÚ ‰Úa‡a ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ eÊ‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL  «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈB‰Ë BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ "א.22) פ "ח  כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח , ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי  כר' פסק  מטומאתם. לטבילה אותם

מחבריו]. יוסי  כר' הלכה אמרו: ב .24)ב  יט , פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח  לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאף ֿעלֿפי  המשנה
ומובן  טבילתה. לפני  נאבדה שמא חוששים הפסח , לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני  שמשם שיעריב  כדי  בניסן, עשר בשלושה
לפני עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי את היו שמכבדים מפני  בי "ד, ונמצא הטבילה,
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כו'" מדרס ..  האר  ע "..בגדי 
אינה   האר  ע טומאת על  חכמי גזירת , " הרמב לשיטת
על  שהטילו  אלא  ספק ) (טומאת טומאה  חשש  מצד  רק 

 האר עמי  בדקדוקי בקיאי"  שאינ כיו
ה שברגל  שהטע  " הרמב סבר ולכ וטומאות" טהרות
כל  והי ' לאינצויי  ד "הוה  החשש   משו אינו  טהרה " "בחזקת
 אי כי  רש "י ) (כשיטת כו '" לעצמו  במה  עושה  ואחד  אחד 
מפני אלא  טומאה " מ "חזקת  להוציא מספיק   טע זה 
חטאת  פרת בטהרת וכ ברגל",  עצמ מטהרי ש "הכל
על   ג  נאמני כ  ומשו בה , מזלזלי אי חומרתה  מפני 
הגתות  בשעת התרומה  ועל  נסכי של ושמ יי טהרת
לא  אלו   במקרי ולכ , האר עמי   ג  נזהרי  שבכול

טומאה . חזקת  חכמי  עליה החילו 
        

ב .2) יח , חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב . עליהם שדרס  במגע .4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב .5) משכב  מטמאי  מהלכות בר 6)בפ "י  אחא כרב 
ב ). יט , (שם ה"ז.7)אדא פ "ב  שם לפרה 8)ירושלמי 

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי "ג

.ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈËa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ B‰Ë ‰Ê È‰  ‰ek ‡Ïa ÏhL11eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

ÏË .OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
eÒ‡Â ,OÚÓÏ ‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰  ‰Óe˙Ï ÏË .‰Óe˙a12eÒ‡Â ,‰Óe˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰  L„˜Ï ÏË .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰  eÓÁÏ ÏBh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰  ˙‡hÁÏ ÏË»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò ÏË .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„Ïa ÔÈlÁÏ B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

OÚÓÏ13‰ek CÈˆ  ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È ÏBh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï‡ ,‰ek CÈˆ ‰ÏÚÓÂ OÚn‰ ÔÓe .OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
ÈcÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ ÏËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Bz ÔÈc Ï‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ B‰Ë ‡e‰ È‰ ¬≈»«…

ב .10) יח , שם ולא 11)משנה "טבל כתוב : שם במשנה
בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק 
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט , שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני ,13)הרי 
ממעשר. לחמורים משמע ,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe˙Ï B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óez ÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL Ú‰ CÈˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe˙Ï ˙BB‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :ÓB‡L ÈtÂÈ„È È‰  È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈË CÈ»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈˆ ‰Ê È‰  ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈLe18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈˆ ‰Ê È‰  ˙B‡ÓË ‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL Ú‰Â ‰ÏÈË19,‡e‰ ea „Â .‰Óe˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰ÈcÓ ˙BÏÈh‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ "ח . ז פרק  תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט , זבחים החמה. שקיעת לפני  רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע  להזות 18)להתעסק  צריך
כמו  השביעי  וביום השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי  עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח  המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע  אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב  צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח 

בטומאה. נגע  שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ eÊb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙Ba„na elÙ‡ ,˙BBÁe21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ Ê ˜ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב .20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈB‰Ë  ÌÈÏLeÈa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ‰„ÈÈ C„ e‡ˆÓ23eÊ‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLeÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ‡La ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL  ÔÒÈa OÚ ‰Úa‡a ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ eÊ‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL  «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈB‰Ë BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ "א.22) פ "ח  כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח , ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי  כר' פסק  מטומאתם. לטבילה אותם

מחבריו]. יוסי  כר' הלכה אמרו: ב .24)ב  יט , פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח  לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאף ֿעלֿפי  המשנה
ומובן  טבילתה. לפני  נאבדה שמא חוששים הפסח , לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני  שמשם שיעריב  כדי  בניסן, עשר בשלושה
לפני עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי את היו שמכבדים מפני  בי "ד, ונמצא הטבילה,
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שעולי מפני  מפרש א ע , בפסחים רש"י  יום. בכל ירושלים
רב . זמן הסכין את ראה לא שאיש לחשוש אין מרובים, רגל
והלא  שלמעלה? מהנימוק  רש"י  נטה למה בעיני , ולפלא
עשויים  ירושלים שוקי  א) ז, (בפסחים היא ערוכה גמרא

יום? בכל טמאה 27)להתכבד הסכין שמא חששו לא
השבת  את חילל שהשוחט  ונמצא הקדשים, את ותטמא

למשנתנו). בפירושו (רבינו חמורה עבירה כל 28)שהיא
הפסח . לשחיטת סכינו את מטביל שם.29)אדם

.Â‡ˆÓ30‰ÈÏÚ ‰fÓ  OÚ ‰LÏLa ÔÈkq‰31 »»««ƒƒ¿»»»«∆»∆»
ÌBÈa ‰e‡OÚL ÈtÓ ;ÁÓÏ da ËÁBLÂ ,dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¬»»¿

dlL ÈÚÈL OÚ ‰LÏL ÌBÈ el‡k ‰Ê32. ∆¿ƒ¿»»»¿ƒƒ∆»

ומפרש 31)שם.30) ומטביל". "שונה כתוב : במשנה
השביעי ביום שמזים שניה הזאה היינו "שונה" רבינו

ה"ג. למעלה ראה סכינו 32)לטומאה. מטהר אחד שכל
מטומאת  לטהר שצריך יודעים שהם ומפני  פסח , לשחיטת
י "ג  לפני  ימים ארבעה ראשונה הזאה שהזה לתלות יש מת,

שמ  חששו ולא לטומאה.בניסן. שביעי  יום עדיין הגיע  לא א
שביעי י "ג יום כאילו עשאוה באמרו: רבינו התכוון ולזה

שלה.

.ÊBÏˆ‡ ‰Úe„È‰ ÔÈkÒÏ ‰eL˜ ÔÈkÒ ‡ˆÓ33ÔÈa , »»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»∆¿≈
‰BÓk ‡È‰ È‰  ÌÈÓi‰ ‡La ÔÈa BË ÌBÈa34Ì‡ : ¿≈ƒ¿»«»ƒ¬≈ƒ»»ƒ
.‰‡ÓË  ‰‡ÓË Ì‡Â ,‰B‰Ë  ‰B‰Ë¿»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»

טמאה.33) או היא טהורה אם יודע  למד 34)הוא רבינו
אין  שהרי  במשנתנו, שנשנה - לסכין הקשור קופיץ  מדין זה,
[בכסף ֿמשנה  זה. לענין סכין לבין קופיץ  בין לחלק  טעם כל
במשנתנו. שנאמרו קופיץ  דיני  רבינו השמיט  למה מתפלא
בלתי במקרה ורק  סכין, כדין קופיץ  דין שלרבנן מפני  ותירץ ,
דין  שונה בי "ד, ומת עשר בשלושה גוסס  כשנשיא שכיח ,

זה]. דין להודיע  הקפיד לא לפיכך סכין, מדין קופיץ 

.ÁÔÈw‰ Ïk35Cc‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÏLeÈa ÌÈ‡ˆÓp‰36 »»Àƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿∆¿««∆∆
‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ eÊb 37ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw‰ ‡Lk »¿¬≈∆À¿»ƒ¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ„„va ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw‰ ÏÎÂ .ÌB˜Ó38 ÌÈÏLeÈa »¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ
È„k ,ÔÈ„„va ÔÈÎl‰nL Ô‰ ÌÈLet‰L ;ÌÈB‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈

Ï‚‰ ˙ÚLe .ı‡‰ ÈnÚ ÚbÓa e‡nË˙È ‡lL39: ∆…ƒ¿«¿¿«««≈»»∆ƒ¿«»∆∆
ÌÈB‰Ë Ï‡OÈ ÏkL ,ÌÈB‰Ë  Cc‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈ‡ÓË  ÔÈ„„vaLÂ ;Ï‚a40Ï‚a ÌÈ‡Óh‰L , »∆∆¿∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿≈ƒ»∆∆
.ÌÈÎc‰ ÈcˆÏ ÌÈLBt Ô‰Â ÌÈhÚÓ¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

העיר.36)שם.35) רחובות של 37)באמצע  הוא שמא
הזב . כרוק  מדרבנן מטמא שרוקו הארץ , בצידי38)עם

טובים'.39)הרחובות. שם.40)ב 'ימים יוסי  כר'

.ËÌLk41‰OBÚ ÈM‰Â ÈL ‰OBÚ ÔBL‡‰L ¿≈∆»ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ∆
ÈLÈÏL42ÈL ˜ÙÒe ÈL ˜ÙÒ ‰OBÚ ÔBL‡ ˜ÙÒ Ôk , ¿ƒƒ≈¿≈ƒ∆¿≈≈ƒ¿≈≈ƒ

.ÈLÈÏL ˜ÙÒ ‰OBÚ∆¿≈¿ƒƒ

ה"ה.41) פ "ה טהרות בתרומה.42)תוספתא

.ÈÌÈL„˜Â ‰Óez43˙B‡Ó ‡ ˜ÙÒa e‡ÓËpL ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈»≈¬

.BÊ ‰‡ÓËa ÔÈÙO el‡ È‰  ‰Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»
BÏ ˜tzÒpL ÔB‚k44.Ú‚ ‡Ï B‡ ‰Ê ‡a Ú‚ Ì‡ ¿∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»∆…»«

במשניות 43) מקורם הפרק , סוף  עד מכאן הדינים כל
ואילך. ד ממשנה פ "ד, שאמרנו 44)טהרות מה פירוש,

היא  והטומאה לא, או נגע  אם בספק  המדובר אב ", "בספק 
תרומה  שורפים תורה של בטומאה רק  ולפיכך ודאית,
בטומאה  הוא כשהספק  אבל דרבנן, בטומאה ולא וקדשים,
אב  שהוא דבר מי "א): (שם שנינו ודאית, והנגיעה עצמה
נתברר  [ולא טמא. ספיקו - סופרים מדברי  והוא הטומאה
או  באדם כשנגעו גם הלא אב ", "בספק  רבינו כתב  למה לי ,
לשון  נקט  ואולי  כן? הדין דאורייתא, ראשון שהם בכלים
ושם  סופרים", מדברי  והוא הטומאה, "אב  שהבאנו המשנה
ודאית, בנגיעה ואפילו בלבד, הטומאה אב  אלא טימאו לא

טמא]. נגיעה ספק  אפילו שבדאורייתא רבינו ומלמדנו

.‡ÈÌL LÈÂ45ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡L ˙B˜ÙÒ ¿≈»¿≈∆≈¿ƒ¬≈∆¿≈
,ÔÈÏBz ‡l‡ ,Ô‰a BÏ ˜tzÒpL ÔÈÏÎ‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ»√»ƒ∆ƒ¿«≈»∆∆»ƒ

ÔÈÙBO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï46ÔÈÙBOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ . …¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»¿≈∆¿ƒ
ÌÈL„˜ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,‰Óez‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ47. ¬≈∆∆«¿»¿≈»ƒ«»»ƒ

ר 45) של בסגנונו שכיח  ניב  במציאות. בינו.ויש
שירקבו.46) עד אותם חכמים 47)מניחים שהחמירו

 ֿ על תרומה, לשריפת שגורמת טומאה ולפיכך בטהרתם,
לקדשים. שריפה שתגרום אחתֿכמהֿוכמה

.È‰‡Óh‰ ˜ÙÒ ˜ÙÒ ÏÚ Ï‡48ÂÈÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡  ¬»«¿≈¿≈«À¿»≈¿ƒ»»
ÌÈL„˜ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óez49‡l‡ ; ¿»¿»¿≈»ƒ«»»ƒ∆»
.ÔÈÙBO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBzƒ…¿ƒ¿…¿ƒ

בבית 48) נגע  ספק  כגון טהרה, לצד ספיקות שני  כשיש
את  מספק  חכמים שטימאו קבר) בו שנחרש (מקום הפרס 
שני יש נגע  ובספק  כשעורה, בעצם נגע  שמא בו, הנוגע 

שם. יא למשנה בפירושו (רבינו צריך 49)ספיקות ["אין
יא, שבהלכה לומר" צריך ל"אין סותר לכאורה זה, לומר"
לכאן  פנים שיש מבאר, ובכסף ֿמשנה שורפים. גבי  שנאמר
ההלכה  בסוף  מנומק  שורפים, בדין לומר" צריך "אין ולכאן.
מוסבר  שורפים, אין בדין כאן, לומר" צריך וה"אין הקודמת.
משריפת  יותר חמור טהורים קדשים לשרוף  שהאיסור מפני 
במקרה  שהרי  הדעת, את מניחים אינם והדברים תרומה.

שניהם]. דין בפירוש לומר צריך ולכאן, לכאן פנים שיש

.‚È˙B˜ÙÒ ‰ML ÏÚ50ÌlÎÂ ,‰Óez‰ ˙‡ ÔÈÙBO «ƒ»¿≈¿ƒ∆«¿»¿À»
Ì‰ÈcÓ ‰Êb51Òt‰ ˙Èa ÏÚ :Ô‰ el‡Â .52ÏÚÂ . ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿≈≈«≈«¿»¿«

ÌÈnÚ‰ ı‡Ó ‡a‰ ÙÚ53ı‡‰ ÌÚ È„‚a ÏÚÂ .54. »»«»≈∆∆»«ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ55ÏÚÂ .ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈw‰ ÏÚÂ . ¿««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚ ÈÓ56ÈÓa Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óez ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È‰  ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,ÛOzƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óez ˙Á‡Â .‰Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««
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קנו                
         

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È‰Â Ô‰Ó58.ÛOz BÊ È‰  ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Òt‰ ˙Èa Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈwÂ ÌÈ„‚a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı‡e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È‰  Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈB‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ "ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי "א. פ "י  מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ  שהובא חוץ ֿלארץ  באפר שנגעו

שם. מת מספק ,54)טומאת הזב  כמדרס  טמאים שהם
ב ). לח , (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק , פ "ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף  ורבינו סתם, "אדם" כתוב  במשנה מ "ה.
מאדם  שהם לנו שידוע  פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני  כאן יש הרי  לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע "פ  משנתנו מפרש רבינו
במי טמאים) רגלים (מי  "נתערבו שם: שנינו ה"ב . פ "ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי  של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע , רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי  מי  כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב  שנטמא חומרות 59)בדבר הי "ב . למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק  הספיקות שני  ואת כוודאי ,

     1 
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈe‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï‡ .ÌÈÁ‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«
˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË  ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙‰ËÏ ÔÈa ÌÈÁ‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈÙBÒ Èc ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL ˜ÙÒ .ÌÈˆL ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני  השמיט  רבינו מ "ז. פ "ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני  בכורות, וספק  נזירות ספק  במשנה:
ספק  הוסיף : ובמקומם כאן, עוסק  הוא שבהם טומאה לדיני 

יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי  וספק  ועומד, עובר
הבאות. בהלכות

.L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈe‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt  ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈe‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡Â .B˙eLÎa ‰Â˜n‰ È‰Â ,B‰Ë B˜ÙÒ 4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙BB‰Ë ÂÈ˙B‰Ë  ‰OÚÂ ÏË»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע  אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני  כאן והרי  לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי  ב . נפלו; לא ספק  נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע  הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ "ב  מקוואות בתוספתא יוסי , כרבי 
מקוואות. בשני 

.‚ıL ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „ÈÂ ,˙BÚw˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8B‰Ë ‰Ê È‰ 9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ıLÏ ‡l‡ B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ eÓ‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ‚p‰Â12Ô‰ È‰  ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב  זֿח ) פ "ד, (טהרות במשנתינו
ב ) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב , זה ולמדו שרץ " לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע 

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני  שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע .8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי ,9)שהמקום כרבי 
בשרץ 10)שם. כט ): יא, (ויקרא מהכתוב  נלמד שזה מפני 

הארץ . על וכדומה.11)השורץ  בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני  על שרץ  גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב 'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף . דינו אין בשרץ  אוחז שאדם מפני 

.„ıL14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ïp‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ïp‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È‰  ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ ÚÊ ˙ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eLa B˜ÙqL ,ı‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ıL Èab ÏÚ ıL ‰È‰ .‡a˙iL∆ƒ¿»≈»»∆∆««≈∆∆»«¿≈««ƒ
B˜ÙÒe ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ÙvL ‰Ú ‰‡ÓËk ‰Ê È‰ ¬≈∆¿À¿»»»∆»»«¿≈««ƒ¿≈

˙‡hÁ ÈÓ Èab ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ .B‰Ë17ÔÈÙˆ ˙‡hÁ ÈÓe »»»À»««≈≈«»≈«»»ƒ
BÈ‡ B‡ ÁpÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¬≈∆»≈ƒ¿À»≈

.B‰Ë B˜ÙqL ,ÈÏ ‰‡È CÎÈÙÏ .ÁpÓk¿À»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿≈»

בעיא 14) וכל שם. בנזיר בעיות הם זו, שבהלכה הדינים
תמצי "אם של בשרשרת כחוליה לה, שקדמה בזו אחוזה
לומר". תימצי  כ"אם מקום בכל פוסק  ורבינו לומר".

כן 15) לא שאם במת, נגע  שלא לו וברור המת מן כזית על
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קנז                 
         

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È‰Â Ô‰Ó58.ÛOz BÊ È‰  ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Òt‰ ˙Èa Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈwÂ ÌÈ„‚a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı‡e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È‰  Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈB‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ "ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי "א. פ "י  מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ  שהובא חוץ ֿלארץ  באפר שנגעו

שם. מת מספק ,54)טומאת הזב  כמדרס  טמאים שהם
ב ). לח , (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק , פ "ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף  ורבינו סתם, "אדם" כתוב  במשנה מ "ה.
מאדם  שהם לנו שידוע  פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני  כאן יש הרי  לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע "פ  משנתנו מפרש רבינו
במי טמאים) רגלים (מי  "נתערבו שם: שנינו ה"ב . פ "ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי  של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע , רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי  מי  כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב  שנטמא חומרות 59)בדבר הי "ב . למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק  הספיקות שני  ואת כוודאי ,

     1 
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈe‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï‡ .ÌÈÁ‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«
˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË  ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙‰ËÏ ÔÈa ÌÈÁ‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈÙBÒ Èc ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL ˜ÙÒ .ÌÈˆL ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני  השמיט  רבינו מ "ז. פ "ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני  בכורות, וספק  נזירות ספק  במשנה:
ספק  הוסיף : ובמקומם כאן, עוסק  הוא שבהם טומאה לדיני 

יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי  וספק  ועומד, עובר
הבאות. בהלכות

.L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈe‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt  ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈe‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡Â .B˙eLÎa ‰Â˜n‰ È‰Â ,B‰Ë B˜ÙÒ 4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙BB‰Ë ÂÈ˙B‰Ë  ‰OÚÂ ÏË»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע  אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני  כאן והרי  לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי  ב . נפלו; לא ספק  נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע  הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ "ב  מקוואות בתוספתא יוסי , כרבי 
מקוואות. בשני 

.‚ıL ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „ÈÂ ,˙BÚw˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8B‰Ë ‰Ê È‰ 9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ıLÏ ‡l‡ B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ eÓ‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ‚p‰Â12Ô‰ È‰  ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב  זֿח ) פ "ד, (טהרות במשנתינו
ב ) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב , זה ולמדו שרץ " לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע 

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני  שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע .8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי ,9)שהמקום כרבי 
בשרץ 10)שם. כט ): יא, (ויקרא מהכתוב  נלמד שזה מפני 

הארץ . על וכדומה.11)השורץ  בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני  על שרץ  גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב 'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף . דינו אין בשרץ  אוחז שאדם מפני 

.„ıL14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ïp‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ïp‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È‰  ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ ÚÊ ˙ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eLa B˜ÙqL ,ı‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ıL Èab ÏÚ ıL ‰È‰ .‡a˙iL∆ƒ¿»≈»»∆∆««≈∆∆»«¿≈««ƒ
B˜ÙÒe ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ÙvL ‰Ú ‰‡ÓËk ‰Ê È‰ ¬≈∆¿À¿»»»∆»»«¿≈««ƒ¿≈

˙‡hÁ ÈÓ Èab ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ .B‰Ë17ÔÈÙˆ ˙‡hÁ ÈÓe »»»À»««≈≈«»≈«»»ƒ
BÈ‡ B‡ ÁpÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¬≈∆»≈ƒ¿À»≈

.B‰Ë B˜ÙqL ,ÈÏ ‰‡È CÎÈÙÏ .ÁpÓk¿À»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿≈»

בעיא 14) וכל שם. בנזיר בעיות הם זו, שבהלכה הדינים
תמצי "אם של בשרשרת כחוליה לה, שקדמה בזו אחוזה
לומר". תימצי  כ"אם מקום בכל פוסק  ורבינו לומר".

כן 15) לא שאם במת, נגע  שלא לו וברור המת מן כזית על
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אלא  טהורה אינה צפה שטומאה רבינו, לדעת - נטמא הרי 
בלבד. (עבה).16)בשרץ  סמיך כמשקה ונעשתה

האחרון 17) הוא זה דין שבהם. האפר מפני  סמיכים שהם
בתיקו. ונשאר הבעיות, בשרשרת

.‰e‰hL C„k18ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ¿∆∆∆ƒ¬¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ
‰‰Ë ˜ÙÒ e‰Ë Ck ,˙BÚ˜˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa≈¿≈ƒ≈¿«¿»»ƒ¬¿≈»√»

ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰19.˙BÚ˜˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa «»»«¿≈««ƒ≈¿≈ƒ≈¿«¿»
k ‰Óez kÎÂ ˙Ó ‡ÓË ‡È‰L ‰Ú ?„ˆÈkCe ≈«¬≈»∆ƒ¿≈≈¿ƒ«¿»»

ÈÒa20ÈÓ dÎB˙Ï e„ÈÂ ,dÎB˙a Ôe˙Â Èa B‡ ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»¿¿»≈
ÏÚ Ûˆ kk‰ È‰Â Èp‰ ËLÙÂ ,˙‡lÓ˙Â ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««¿»«¬≈«ƒ»»«

ÌÈn‰ Èt21Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÌÈn‰ ÔÈÏ BÈa ÏÈcÓ Èp‰Â ¿≈««ƒ¿«¿»«¿ƒ≈¿≈««ƒ¿»≈»«
Bcˆ22B˙‰Ëa ‡e‰ È‰  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ‰Úa23, ƒ»¬≈»»≈…»«¬≈¿»√»

.Ûˆ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»

ה"ד.18) פ "ה טהרות נחה 19)תוספתא, הטומאה פירוש,
נחה. שהיא בטומאה נגעה אם וספק  צפה, והטהרה

ואינם 20) אילנות גזעי  שעל לחוטים דומים גידולים
טומאה. מקבל אינו נייר וכן טומאה. ולא 21)מקבלים

הכיכר. את המים הכיכר.22)טימאו שם.23)של

.ÂıL24˙b‰ CB˙a Ba Èab ÏÚ Ûˆ ‡ˆÓpL25: ∆∆∆ƒ¿»»««≈¿««
‡ÓË B˜ÙÒ  ‰Óe˙Ï26ÔÈÏÚBÙÏe ,27B‰Ë Ô˜ÙÒ 28, ƒ¿»¿≈»≈¿¬ƒ¿≈»»

.‰Ùˆ ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒÀ¿»»»

ה"ט .24) פי "א על 25)שם צף  והשרץ  יין, בו שדורכים
היין. (ראה 26)גבי  לתרומה אף  חכמים טיהרו במים

ביין. לא אבל ה), בטהרה.27)הלכה חולין אוכלי 
חולין 28) לאוכלי  אבל במים, אלא טיהרו לא ממש בתרומה

(כסף ֿמשנה). ליין מים בין חילקו לא בטהרה

.ÊÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ29B‰Ë  ÌÈÁ‡ ‡nËÏ30˙‡ÓËÏ , ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ»¿À¿«
BL‡e B„Èa ÏwÓ ‰È‰ ?„ˆÈk ,‡ÓË  ÔÓˆÚ«¿»»≈≈«»»«≈¿»¿…
˜ÙÒ ,˙BB‰Ë ˙Bkk CB˙Ï Ô˜Êe ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ»¿»≈
ÔÎÂ .˙BB‰Ë  eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ˙Bkka ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚»¿««¿ƒ«ƒ»»≈…»¿¿¿≈
B‡ ‰Ê ÈÏÎa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆
Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .B‰Ë ÈÏk‰ È‰  eÚ‚ ‡Ï…»¿¬≈«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈ƒ
‡Ï B‡ ÌÈÁ‡ ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡Óh‰ el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚»¿«¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒ…
‡ÓË Ï‡ .ÔÈB‰Ë ÌÈÁ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ È‰  eÚ‚»¿¬≈««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¬»»≈
˜fL B‡ ,ÔÈB‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈÏ BÏ‚ B‡ B„È ËLtL∆»«»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«

kk‡ÓË31ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ ,ÔÈB‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈÏ ƒ»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»≈»«««¿ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜ÙÒa ÔÈ‡ÓË el‡ È‰  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»«¬≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מ "ט .29) פ "ד אחרים 30)טהרות מטמאים אינם שמשקין
 ֿ כתנא פסק  לקולא. דרבנן וספק  מדרבנן, אלא התורה מן
שלא  רבינו, דעת משנה' ה'כסף  מבאר (ה"ח ) [לקמן קמא.
ספק  אבל לבד, במשקין אלא טמא, – ליטמא ספק  אמרו
מפני טעמו, ונראה עצמם. לטומאת אפילו טהור אוכלין
אוכלין. מבטומאת יותר משקין בטומאת החמירו שחכמים
בהניח  יוד, בהלכה לקמן שהרי  מאוד, תמוהים ודבריו
כתב  עליה, שנפלו טמאים ספק  משקין שיינגבו עד הכיכר

אלא  משקין כאן אין "והרי  ומנמק : טמאה, שהיא רבינו
וצע "ג]. ה"ו.31)כיכר" פט "ו לקמן ראה

.Á˙ÈÁ32˙‡ ‡Óh‰ ËLÙe ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ»««»≈∆
dÈÂ‡Ï B„È33Ô‰a Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ , »«¬ƒ»»≈»«««¿ƒ»≈…»«»∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ 34‰B‰Ë ˙ÈÁ‰Â ,35˜ÙÒ ÔÈ‡L ; ««¿ƒ¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»∆≈¿≈
ÔÈ‡ÓË Ô‰L ÔÈ˜LÓ eÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿¿«¿ƒ∆≈¿≈ƒ

˙ÈÁ‰ ÈÂ‡Ï ˜ÙqÓ36‰B‰Ë ˙ÈÁ‰ È‰ 37, ƒ»≈«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿»
ÔÈB‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â38‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L , ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»

˙ÈÁ‰ ÔÓ39˜Ùq‰ el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ˙ Ì‡Â . ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈«»≈
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ïk È‰  ˙ÈÁaL ÔÈ˜Lna««¿ƒ∆∆»ƒ¬≈»««¿ƒ¿≈ƒ

˜ÙÒa40‰B‰Ë ˙ÈÁ‰Â ,41el‡ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¿∆»ƒ¿»¿≈ƒ»¿«¿ƒ≈
epz‰ CB˙Ï42epz‰Â ˙t‰ È‰ ÔÈB‰Ë43. ¿««¬≈««¿««¿ƒ

וה"ז.32) ה"ו פ "ה שם חרס 33)תוספתא, של חבית סתם
נגיעה. בלי  מאוירה שמטמאה בהלכה 34)היא נתבאר

טמא. – עצמם לטומאת משקין שספק  ֿ 35)הקודמת, אף 
הגירסא  ה"ו, שם בתוספתא כלים. מטמאים שמשקין עלֿפי 
ולכתוב  להגיה יש רבינו בדברי  שגם ונראה, יום". "טבול
החבית  את מטמא טמא שהרי  "טמא", במקום יום" "טבול
הגירסא  את ליישב  אפשר ובדוחק  לאוירה. ידו כשהושיט 
מטמא  שאינו לטומאה, ראשון שהוא באדם ולפרש שלפנינו

שבה.36)כלים. במשקין ולא בחבית לא נגעו ולא
הקודם.37) בדין משקין 38)כמו שספק  אף ֿעלֿפי 

טמא. – חרס ,39)להיטמא כלי  לאויר שרץ  נפל אם
השרץ  בו נגע  כאילו הכלי  נטמא בתוכו, משקין או ואוכלין
ישר  מתטמאים אינם והמשקין האוכלין אבל ראשון, ונעשה
ובנידון  שניים, נעשו ולפיכך הכלי , מאויר אלא השרץ  מן
כלל. המשקין נטמאו לא טהורה שהחבית מכיוון - שלפנינו

מספק .40) טמאים שהם  משקין תערובת  כמו 41)מפני 
הקודמים. חרס .42)בדינים שם.43)של

.ËıaÓ‰44ÔÙlfL B‡ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa45eÈ‰Â «¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»
B˜ÙÒ  eÊz ‡Ï ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ eÊz ˜ÙÒ ,˙B‰Ë ÌL»¿»»≈ƒ¿¬≈∆»≈…ƒ¿¿≈

B‰Ë46. »

ה"ח .44) טיפות.45)שם טיפות ספק 46)שפך כדין
אחרים. לטמא משקין

.ÈÛlÊ47,˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓËe ÔÈB‰Ë ÔÈ˜LÓ ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
ÔÈ˜LÓ Ck Á‡ e‡ˆÓÂ48:‰Óez ÏL kk ÏÚ ¿ƒ¿¿««»«¿ƒ«ƒ»∆¿»

dÏË49‰ÈÏÚ Ï‡LÂ50˜ÙqL ;‰B‰Ë BÊ È‰  ¿»»¿ƒ¿«»∆»¬≈¿»∆¿≈
e‚piL „Ú kk‰ ÁÈp‰ .B‰Ë  ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È‰  ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

‡a˙iL BÓk ,‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa51ÔÈ‡ È‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈
kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈

.‰B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק  טהורים בעוד 49)ספק 
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי "ח 51) פט "ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק  ויחשבו לפנינו, משקין שספק  יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב "ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
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קנח               
         

זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק  בידינו, קבלה והרי 
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י ]. טומאה ספק  ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈÁ‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙‰ËÏ ÔÈa55˙BB‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,B‰Ë  ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈkk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈB‰Ë ÌÈkk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈB‰Ë ÌÈkk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â B‰Ë „Á‡ ,ÌÈkk ÈL ÂÈÙÏe ˙BB‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â B‰Ë kÎÂ ‡ÓË kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ B‰ha ‰B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰  ‡Óha ‰B‰h‰Â B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈkk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈLk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ „ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙BB‰Ë ÂÈ„È È‰  ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ "ד.53) פ "ב  למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני 
אם 55)בפ "ח . שנסתפק  אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ "ח  למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי "ב ). פי "ב  למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ "ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף . לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.È ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙BB‰Ë ÂÈ˙B‰Ë »√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני  לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב . למעלה שהובאה ה"ג, פ "ב  מקוואות



      

ה'תשע"ח  אייר י"ד ראשון  יום 


 

   1 
שמת 1) שליח  לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בתו  על האב  נאמנות סתם, מבנותיו אחת קידש בדרך,
ושליח  כופרת, והיא קידשתיך לאשה האומר בקידושין,
בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקידש

בהם. והכחשות

.‡ÌeMÓ Ô‰ÈzL ‡OÏ eÒ‡L ,ÌÈL ÈzL Lc˜Ó‰«¿«≈¿≈»ƒ∆»ƒ»¿≈∆ƒ
˙Á‡k ,‰ÂÚ2LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙BLc˜Ó ÔÈ‡  ∆¿»¿««≈»¿À»≈«¿∆ƒ≈

Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡  ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dze ‰M‡ƒ»ƒ»¿≈¬»¿««≈««≈∆
˙Lc˜Ó3. ¿À∆∆

לי .2) מקודשות שתיכן הרי  כלל 3)שאמר: ב . ג, קידושין
אינו", אחת בבת אפילו - זה אחר בזה שאינו "כל הוא:
בה  שנאמר אשתו, באחות תופסין קידושין ואין והואיל
(=לא  תקח " לא אחותה אל "ואשה יח ): יח , (ויקרא
אין  כאחת, כשקידשן אף  - סז:) קידושין עי ' תקדשנה,

מהן. באחת אף  תופסין קידושין

.ÌÎlk È‰ :Ó‡Â ,˙Á‡k ˙Ba ÌÈL Lcƒ̃≈»ƒ«¿««¿»«¬≈À¿∆

ÈÏ ˙BLc˜Ó4dze ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»
˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«

Ôlk È‰  ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡ÈÏ ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»
dze ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,BÏ ˙BLc˜Ó6‡ˆBiÎÂ ¿À»≈¬»ƒ»ƒ»¿«≈

,ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È‰ :Ô‰Ï Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈ƒ»«»∆¬≈À¿∆¿À»ƒ
,‰ÂÚ ˙Á‡ ‰M‡ B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÁÙL Ô‰a ‰˙È‰Â¿»¿»»∆ƒ¿»«ƒ»««∆¿»
ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡ B‡ Bza B‡ LÈ‡ ˙L‡ ÔB‚k¿≈∆ƒƒ¬¿«≈»∆≈
ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡‰ :Ó‡ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ÌlkÓ ˙Á‡««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
BÏ ˙BLc˜Ó Ôlk È‰  ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰È‰z ‰‡ÈÏ7, ¿ƒ»ƒ¿∆¿À∆∆ƒ¬≈À»¿À»

ÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ‰M‡ d˙B‡Ó ıeÁ.da ÔÈ ≈»ƒ»∆≈ƒƒ¿ƒ»

כולן.4) עבור קידושין כסף  מהן לאחת נא,5)ונתן קידושין
מקודשות  אינן שהאחיות ידוע  והדבר "כולכן" ואמר הואיל א.
בדיבור  כולן כלל שהרי  האחרות, על גם הקידושין חלו לא -
הנכריות. את גם קנה לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד,
לא  נכסי ) תקנו זו ובהמה (אתה וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא
שניהם  שיתף  אחד שבקנין כיון קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה

קנה. לא הוא אף  קנה, לא שהחמור מתוך שאי ֿאפשר 6)-
ה"ג. בסמוך כמבואר מהן, אחת על לבוא לא 7)לו כאן

ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
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קנט                
         

זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק  בידינו, קבלה והרי 
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י ]. טומאה ספק  ככל הכיכר את דנים ולפיכך
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,Ô‰ÈLa Ú‚Â B‰Ë kÎÂ ‡ÓË kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ B‰ha ‰B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰  ‡Óha ‰B‰h‰Â B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈkk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈLk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
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.˙BB‰Ë ÂÈ„È È‰  ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ "ד.53) פ "ב  למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני 
אם 55)בפ "ח . שנסתפק  אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ "ח  למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי "ב ). פי "ב  למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ "ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף . לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית
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.˙BB‰Ë ÂÈ˙B‰Ë »√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני  לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב . למעלה שהובאה ה"ג, פ "ב  מקוואות



      

ה'תשע"ח  אייר י"ד ראשון  יום 


 

   1 
שמת 1) שליח  לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בתו  על האב  נאמנות סתם, מבנותיו אחת קידש בדרך,
ושליח  כופרת, והיא קידשתיך לאשה האומר בקידושין,
בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקידש

בהם. והכחשות
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Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡  ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dze ‰M‡ƒ»ƒ»¿≈¬»¿««≈««≈∆
˙Lc˜Ó3. ¿À∆∆

לי .2) מקודשות שתיכן הרי  כלל 3)שאמר: ב . ג, קידושין
אינו", אחת בבת אפילו - זה אחר בזה שאינו "כל הוא:
בה  שנאמר אשתו, באחות תופסין קידושין ואין והואיל
(=לא  תקח " לא אחותה אל "ואשה יח ): יח , (ויקרא
אין  כאחת, כשקידשן אף  - סז:) קידושין עי ' תקדשנה,

מהן. באחת אף  תופסין קידושין

.ÌÎlk È‰ :Ó‡Â ,˙Á‡k ˙Ba ÌÈL Lcƒ̃≈»ƒ«¿««¿»«¬≈À¿∆

ÈÏ ˙BLc˜Ó4dze ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»
˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«

Ôlk È‰  ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡ÈÏ ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»
dze ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,BÏ ˙BLc˜Ó6‡ˆBiÎÂ ¿À»≈¬»ƒ»ƒ»¿«≈

,ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È‰ :Ô‰Ï Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈ƒ»«»∆¬≈À¿∆¿À»ƒ
,‰ÂÚ ˙Á‡ ‰M‡ B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÁÙL Ô‰a ‰˙È‰Â¿»¿»»∆ƒ¿»«ƒ»««∆¿»
ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡ B‡ Bza B‡ LÈ‡ ˙L‡ ÔB‚k¿≈∆ƒƒ¬¿«≈»∆≈
ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡‰ :Ó‡ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ÌlkÓ ˙Á‡««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
BÏ ˙BLc˜Ó Ôlk È‰  ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰È‰z ‰‡ÈÏ7, ¿ƒ»ƒ¿∆¿À∆∆ƒ¬≈À»¿À»

ÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ‰M‡ d˙B‡Ó ıeÁ.da ÔÈ ≈»ƒ»∆≈ƒƒ¿ƒ»

כולן.4) עבור קידושין כסף  מהן לאחת נא,5)ונתן קידושין
מקודשות  אינן שהאחיות ידוע  והדבר "כולכן" ואמר הואיל א.
בדיבור  כולן כלל שהרי  האחרות, על גם הקידושין חלו לא -
הנכריות. את גם קנה לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד,
לא  נכסי ) תקנו זו ובהמה (אתה וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא
שניהם  שיתף  אחד שבקנין כיון קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה

קנה. לא הוא אף  קנה, לא שהחמור מתוך שאי ֿאפשר 6)-
ה"ג. בסמוך כמבואר מהן, אחת על לבוא לא 7)לו כאן

ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
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‰Ëet Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««
˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :‡Ï ÓB‡‰ ÔÎÂ ;dzÁ¬∆¿»¿≈»≈¿»««ƒ¿∆¿À∆∆

‰ÈLec˜ ‡‰ Ïa˜Â ,ÈÏ9,epnÓ Ëb ˙BÎÈˆ Ôlk  ƒ¿ƒ≈»»ƒ∆»À»¿ƒ≈ƒ∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡BÏ BÏ eÒ‡Â10ÔÈLecw‰L ÈtÓ , ¿»»«««≈∆ƒ¿≈∆«ƒƒ

˙Á‡ ÏÚ ‡BÏ LÙ‡ È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ô‰a ÔÈÒÙBz¿ƒ»∆««ƒ∆ƒ∆¿»»«««
Ô‰Ó11. ≈∆

למשנה,8) בפירושו רבינו (לשון יחד לשתיהן שנתן
מ "ז). פ "ב , בתו 9)קידושין קידושי  את לקבל זכאי  שהאב 

הי "א. פ "ג, לעיל כמפורש שתיבגר, ולא 10)עד הואיל
שמא  מהן, אחת אף  לישא יכול אינו קידש, מהן איזו פירש

אשתו. באחות פוגע  א.)11)הוא נב , א. נא, קידושין
הם  לביאה מסורין שאינן קידושין האומר: רבא, לגבי  כאביי 
קג"ם  ביע "ל המסומנות מההלכות אחת והיא קידושין.
ואח "כ  תחילה, מבנותיו אחת שידך ואם כאביי . שהלכה
לי ", מקודשת "בתך לאב : המשודך אמר קידושין בשעת
שהמשודכת  רבינוֿתם אומר בתך", "פלונית פירש: ולא
לחזור  (לא הקהילות ותקנת חרם עליו שחל כיון מקודשת,
שאין  במקום ואפילו אחרת, ומקדש זו עזב  לא משידוכו) בו
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית - הקהילות תקנת בו
'תוספות' ראה אולם מיימוניות', ('הגהות כזב  ידברו

סט "ז). לז, סי ' אהע "ז ובשו"ע  נב . לקידושין

.„CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿ƒ¿»«
dLc˜Â12dzÏ B‡ dn‡Ï BÓˆÚa ÁlLÓ‰ Lc˜Â ,BÏ ¿ƒ¿»¿ƒ≈«¿«≈«¿«¿¿ƒ»¿ƒ»

‰BL‡ ‰Lc˜˙ Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,d˙BÁ‡Ï B‡«¬»¿≈»«≈≈∆ƒ¿«¿»ƒ»
ÂÈÏÚ ˙BeÒ‡Â ,Ëb ˙BÎÈˆ Ô‰ÈzL 13‰M‡ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ≈«¬»»¿≈ƒ»

‰ÎÏ‰Â ,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Á‡Ï dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«≈¿≈»«≈≈∆

Ì„B˜14dÏ ÔÈ˙B Ô‰ÈL 15„Á‡ ,eˆ Ì‡Â .Ëb ≈¿≈∆¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B16. ≈≈¿∆»≈

"לקדשה".12) התימנים: לקחת 13)בכת"י  לו אסור כי 
גרושתו. את 14)קרובות ביטלה הרי  קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, רוצה 15)מעשה אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי 

עט .). (קידושין לו מותרת וממילא

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na17Ì‡ Ï‡ ;ÔÈ˜BÁa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ¬»ƒ
B‡ ÔaÏ dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â ,‡Ï ÁÈÏM‰ dLcƒ̃¿»«»ƒ«»»¿ƒ¿»ƒ«¿»«≈
‰eÒ‡ ‡È‰Â ,Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Á‡Ï»»¿«≈»∆¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¬»

Ì‰ÈLÏ18. ƒ¿≈∆

הגט .17) לאחר לשני , להנשא גרושת 18)שמותרת שהרי 
וגרושת  האב , על אסורה הבן וגרושת הבן, על אסורה האב 

ה"א). ביאה איסורי  מהל' פ "ב  (להלן אחיו על - האח 

.Â˙Óe ,‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿«≈ƒƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜ ‡Ï Ì‡ Lc˜ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈≈«ƒƒ≈ƒ…ƒ≈ƒ»
˙BOÚÏ ÁÈÏL ˙˜ÊÁL ,LcwL ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ ¬≈∆¿∆¿«∆ƒ≈∆∆¿«»ƒ««¬

B˙eÁÈÏL19BÏ Lc˜ ‰M‡ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .20 ¿ƒ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»ƒ≈
Ô‰L ˙BB˜ dÏ LiL ‰M‡ ÏÎa eÒ‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆»¿»ƒ»∆≈»¿∆≈

‰ÂÚdnÚ21B‡ Ì‡ B‡ ˙a dÏ LiL ‰M‡ ÔB‚k , ∆¿»ƒ»¿ƒ»∆≈»«≈
dn‡ ‡nL ,BÊ ‡OÈ Ó‡z Ì‡L ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡»¿«≈»∆∆ƒ…«ƒ»∆»ƒ»
‰M‡a zÓe .dza B‡ d˙BÁ‡ B‡ BÁeÏL BÏ Lcƒ̃≈¿¬»ƒ»À»¿ƒ»

el‡ ÔB‚k ˙BB˜ dÏ ÔÈ‡L22ÔB‚k ,‰B˜ dÏ ‰˙È‰ . ∆≈»¿¿≈»¿»»¿»¿
˙L‡ ‰Bw‰ ‰˙È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡ B‡ Ì‡≈»¿«≈»∆¿»¿»«¿»≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÈÏL ‡e‰ ‰OÚL ‰ÚMa LÈ‡ƒ¿»»∆»»»ƒ«««ƒ
;da zÓ ‰Ê È‰  ÁÈÏM‰ ˙eÓiL Ì„˜ ‰Lb˙pL∆ƒ¿»¿»…∆∆»«»ƒ«¬≈∆À»»
Á‡ d˙B˜ ˙‡ ÁÈÏM‰ Lc˜ ‡nL :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ≈«»ƒ«∆¿»»««
‰OÚL ‰ÚMa ‰Èe‡ ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰Lb˙pL∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…»¿»¿»«»»∆»»
‰M‡ ‡l‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈»»∆»ƒ«¿«≈∆»ƒ»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa dLc˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL23. ∆»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ

יב .).19) (נזיר קידש איזו 20)ובוודאי  לו פירש שלא
לקדש. רוצה אוסר 21)אשה זה הרי  האשה, את שהמקדש

בנה  ובת בתה אביה, ואם אמה, אם אמה, עריות: שבע  עליו
א, ארץ , דרך (מסכת קיימת שהיא בזמן ואחותה בתה ובת

שם.22)א). שהשליח 23)נזיר, להוכיח  יש ומכאן שם.
לקדשה  יכול שאינו אע "פ  למשלחו קרובתו לקדש יכול
המשלח  שמותר אמרו לא למה כן לא שאם לעצמו,

(מגידֿמשנה). השליח  בקרובות

.Ê˙‡ ÁÈÏL Ôlk eOÚÂ ,ÌÈa ‰MÓÁ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¬ƒ»»ƒ¿»À»»ƒ«∆
‰M‡ Ì‰Ï Lc˜Ï Ì‰È‡24LÈ‡Ï ÌÈa‰ È‡ Ó‡Â , ¬ƒ∆¿«≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ

„Á‡Ï ˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :˙Ba LÓÁ BÏ LiL∆≈»≈»««ƒ¿∆¿À∆∆¿∆»
ÈaÓ25‡‰ Ïa˜Â ,26ÔÈLecw‰27Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk  ƒ»«¿ƒ≈»»«ƒƒ»««≈∆

ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ‡‰ ÏkÓ ÔÈh‚ ‰MÓÁ ‰ÎÈˆ28e˙ ¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ»»«ƒƒ¿À»»¿
‰M‡ Ô‰Ï Lc˜Ï ‡Ï ˙eL29Ïk  Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¿»»¿«≈»∆ƒ»≈∆»≈∆»

ÔÈh‚ ‰Úa‡ ‰ÎÈˆ Ô‰Ó ˙Á‡30„Á‡Ó ‰ˆÈÏÁÂ , ««≈∆¿ƒ»«¿»»ƒƒ«¬ƒ»≈∆»
Ì‰Ó31. ≈∆

אשה 24) ולקדש שליח  לעשות הראויים גדולים שהם וכגון
נב .). פירש 25)(קידושין לא והלה בן, איזה פירש ולא

בת. הבנות.26)איזו הבנות 27)אבי  עשאוהו לא אפילו
בגרו  לא ועדיין הואיל קידושיהן, לקבל הוא יכול  שליח ,

הי "א. פ "ג לעיל כמבואר בידו, הבנים.28)ורשותן כל
המקודשת.29) זאת ומי  המקדש הוא מי  ידוע  ואינו
הנשארים.30) האחים המת 31)מארבעת ארוסת שמא

עד  לאחרים להנשא יכולה ואינה ליבום. וזקוקה היא
היא  שמא כי  ראויה אינה ולהתייבם נב .) (קידושין שתחלוץ 
אחיו  אשת נושא זה ונמצא החיים, האחים לאחד ארוסה

החי .

.Á‡È‰L ,‰Ú B‡ ‰pË˜ ˙a BÏ ‰˙È‰L ‡‰»»∆»¿»«¿«»«¬»∆ƒ
˙‚Ba ˙e ,B˙eLa32˙eL ˙‚Ba‰ BÏ ‰˙Â , ƒ¿«∆∆¿»¿»«∆∆¿

˙‚Ba‰ ÔÈ‡  „Á‡Ï Ì˙Ò Bza Lc˜Â ,dLc˜Ï¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿∆»≈«∆∆
È˙B‡ ˙OÚL ˙‚Ba‰ Èza :Ó‡ÈÂ LÙiL „Ú ,ÏÏÎaƒ¿»«∆¿»≈¿…«ƒƒ«∆∆∆»»ƒ

˙Lc˜Ó ˙‚Ba‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÁÈÏL33d˙BÁ‡Â) »ƒ«¿ƒ»≈«∆∆¿À∆∆«¬»
.(˙Lc˜Ó¿À∆∆

נערה,32) נקראת חדשים וששה י "ב  עד שנה י "ב  בת
בוגרת, נקראת ומעלה חדשים הששה גמר יום ומתחילת
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ה"ב . פ "ב  לעיל אדם 33)כמפורש "אין ב : נא, קידושין
ועושה  הנערה) בתו (קידושי  עליו המוטלת מצוה עוזב 

וברש"י . ב  סד, שם וראה עליו", מוטלת שאינה מצוה

.ËÈzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ34ÔlÎÂ ,ÌÈL È˙MÓ ˙Ba ƒ∆≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ¿À»
B˙eLa35Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚLe ,Ô‰Ó ˙Á‡ Lc˜Â , ƒ¿¿ƒ≈««≈∆ƒ¿««ƒƒ»«

LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ CÏ ÈzLc˜ :ÏÚaÏ«««ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ«¿»««ƒ∆≈
˙BÏB„baL ‰ÏB„‚ ‡nL :ÓBÏ36‰ÏB„‚ B‡ BÏ Lc˜ «∆»¿»∆«¿ƒ≈¿»

˙BpËwaL37ÔÓ ‰ÏB„‚ ‡È‰L ˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ , ∆«¿«¿«»∆«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BpËwaL ‰ÏB„b‰38˙BzÓ Ôlk È‰ 39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dcÏ ‡È‰L ,˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰«¿»∆«¿∆ƒ¿«»«¿À∆∆¿≈ƒ
‡nL :ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰pËw‰ Bza Lcƒ̃≈ƒ«¿«»««ƒ∆≈«∆»
‰ÏB„b B‡ ,˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ ˙BpËwaL ‰pË¿̃«»∆«¿«¿«»∆«¿¿»
È‰  ˙BÏB„baL ‰pËw‰ ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ˙BpËwaL∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«»∆«¿¬≈
dcÏ ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙BzÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙Ba ÔÈ‡L  ‰ÏB„b‰ Bza ÚÓLnL .˙Lc˜Ó‰«¿À∆∆∆«¿«ƒ«¿»∆≈ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ‡L  ‰pËw‰ Bza ÚÓLÓe ,‰pnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆»«¿«ƒ«¿«»∆≈»∆

‰pnÓ ‰pË˜40. ¿«»ƒ∆»

שלא 35)קבוצות.34) לקדשן ויכול בגרו לא שעדיין
תחילה.36)מדעתן. לו שילדה הראשונה מהאשה

אח "כ.37) לו שילדה השניה לו 38)מאשתו נולדה שהיא
הראשונה. בתה את השניה אשתו שילדה טרם

לאחרים.39) בלשון 40)להנשא לדבר עשוי  אדם אין שם.
יוסי ). כרבי  סד: (קידושין ספק  לידי  המביאה

.È‡È‰L bzL Ì„˜ Bza ÏÚ ÓBÏ ‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ dÒB‡Â ,˙Lc˜Ó41. ¿À∆∆¿¿»««…

ימצא 41) לא שמא כי  לקדשה, בידו כלֿכך שאינה ואע "פ 
הכתוב  מחמת נאמן זאת בכל - לקדשה שיסכים אדם
באמרו  הזה". לאיש נתתי  בתי  "את טז): כב , (דברים
קדשה, למי  יודעים אנו שאין העולם, לכל אסרה - "לאיש"
הכתוב  ובנערה סד.) (קידושין לזה התירה - "הזה" ובאמרו

מדבר.

.‡ÈÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :Ó‡L ‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
„Ú ,Ì„‡ Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»¬≈¬»¿»«»»»«
‰È‰˙Â ,‰ÈzLc˜ ÈBÏÙlL ÈÏ Ú„B :‡‰ Ó‡iL∆…«»»«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿∆

„Ïa Ë‚ epnÓ ‰ÎÈˆ42Á‡ BÏ Ú„BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿«¿««ƒ∆«««
‰‚aL43. ∆»¿»

אדם.42) לכל מותרת תהיה ואז תתגרש ממנו רק  כלומר,
"שהפה 43) משום נאמן זאת בכל ברשותו. אינה כבר ואז

אפילו  מועיל זה ונימוק  שהתיר", הפה הוא שאסר
האמירה  של דיבור כדי  לאחר בא השני  כשהדיבור
נאמן  הוא האב , מפי  אלא אינו שהאיסור כיון הראשונה,
סותר  האחרון הדיבור אין כי  מכאן. לאחר אפילו להתירה
מי ידע  לא שמתחילה יתכן כי  הראשון, הדיבור את כלום
פי "ב  גירושין הל' (מגידֿמשנה, לו נודע  ועכשיו קידשה,
בסמוך  כמבואר להתירה, נאמן אחר אדם אפילו והרי  ה"א)

(מגידֿמשנה). לכך נאמן בעצמו שהאב  כלֿשכן –

.È„Á‡ ‡e ,‰ÈzLc˜ ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡ :‡‰ Ó‡»«»»≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»»∆»

ÔÓ‡  ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â44ÒÎÏ Û‡45, ¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¡»«ƒ¿…
.ÌÈÁ‡ ÔÈLec˜ CÈˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬≈ƒ

הוא 44) מתיירא כי  שקידשה, האב  לפני  לומר חצוף  שאינו
כסף  קבלתי  ממך "לא ויאמר: האב  יכחישנו שמא

(קידושין 45)הקידושין". תקפו יצרו שמא אומרים ואין
סג:).

.‚È:ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰ÈzLc˜ È‡ :ÓB‡ ‰Ê ,ÌÈL e‡a»¿«ƒ∆≈¬ƒƒ«¿ƒ»¿∆≈
Ëb ÔÈ˙B Ô‰ÈL  ‰ÈzLc˜ È‡46„Á‡ ,eˆ Ì‡Â . ¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»

ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B47Á‡ ‡a Ck Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡  ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ dÒB‡48. ¿»««¿»

לאחרים.46) להנשא שיצטרך 47)להתירה ואפשר שם.
טען  הראשון שהרי  כשיכנסנה, אחרים קידושין לקדשה
העומד  לשני  נתקדשה לא באמת ושמא לו, מקודשת שהיא

(רשב "א). עכשיו בהיתר 48)לכנסה שכנסה מאחר כי 
עליו. לאסרה נאמן יחידי  הבא השני  אין החכמים, ובהסכמת
שהתירוה  כיון אלא כנסה, לא עדיין אפילו הרשב "א ולדעת
הראשון, מהיתרה להוציאה נאמן השני  אין - לכונסה

א. כג, כתובות והשווה

.„ÈÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡Â ÈzLc˜˙ :‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ
 CÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â „Á‡ ‡e ,ÈzLc˜ ƒ̇¿««¿ƒ»∆»¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ

epnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ ‰È‰˙Â ,Ëb ÔzÏ ÔÓ‡49; ∆¡»ƒ≈≈¿ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ∆
‡È‰Â BÙ˜z BˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈbz50dÈz‰Ï È„k BÏ51. «¿ƒ¿≈¿«ƒ»

לאחר 49) לו תתירנה אם כי  שיגרשנה, אחר אפילו
שניהם. מצד והערמה לקנוניא לחוש יש הגירושין,

אחריה.50) ותשדלנו עליו ממנה 51)תחפה מתיירא ואינו
קדשתיה, אני  לומר אחר עוד יבוא אם ואפילו שתכחישנו,

וברש"י ). סג: (קידושין תכחישנו היא

.ÂË‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLc˜ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰  ÈzLc˜52˙zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈB˜a53 CÈzLc˜ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈB˜a ‰eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙BB˜a zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰  Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙BB˜a eÒ‡55;ÂÈB˜a ˙zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈB˜a ˙zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙BB˜a zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰  È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
zÓe ;ÂÈB˜a ˙zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙BB˜a eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈB˜ ÏÚ ‰eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙BB˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש
אמה  ואם אמה הן: ואלו מותה, לאחר בין אשתו בחיי  בין
אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ "ב , ביאה איסורי  (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט ). בנו,54)שהיא אביו, אבי  אביו,
עליה  שעשאתם מ :), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו
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קסי                
         

ה"ב . פ "ב  לעיל אדם 33)כמפורש "אין ב : נא, קידושין
ועושה  הנערה) בתו (קידושי  עליו המוטלת מצוה עוזב 

וברש"י . ב  סד, שם וראה עליו", מוטלת שאינה מצוה

.ËÈzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ34ÔlÎÂ ,ÌÈL È˙MÓ ˙Ba ƒ∆≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ¿À»
B˙eLa35Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚLe ,Ô‰Ó ˙Á‡ Lc˜Â , ƒ¿¿ƒ≈««≈∆ƒ¿««ƒƒ»«

LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ CÏ ÈzLc˜ :ÏÚaÏ«««ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ«¿»««ƒ∆≈
˙BÏB„baL ‰ÏB„‚ ‡nL :ÓBÏ36‰ÏB„‚ B‡ BÏ Lc˜ «∆»¿»∆«¿ƒ≈¿»

˙BpËwaL37ÔÓ ‰ÏB„‚ ‡È‰L ˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ , ∆«¿«¿«»∆«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BpËwaL ‰ÏB„b‰38˙BzÓ Ôlk È‰ 39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dcÏ ‡È‰L ,˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰«¿»∆«¿∆ƒ¿«»«¿À∆∆¿≈ƒ
‡nL :ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰pËw‰ Bza Lcƒ̃≈ƒ«¿«»««ƒ∆≈«∆»
‰ÏB„b B‡ ,˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ ˙BpËwaL ‰pË¿̃«»∆«¿«¿«»∆«¿¿»
È‰  ˙BÏB„baL ‰pËw‰ ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ˙BpËwaL∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«»∆«¿¬≈
dcÏ ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙BzÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙Ba ÔÈ‡L  ‰ÏB„b‰ Bza ÚÓLnL .˙Lc˜Ó‰«¿À∆∆∆«¿«ƒ«¿»∆≈ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ‡L  ‰pËw‰ Bza ÚÓLÓe ,‰pnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆»«¿«ƒ«¿«»∆≈»∆

‰pnÓ ‰pË˜40. ¿«»ƒ∆»

שלא 35)קבוצות.34) לקדשן ויכול בגרו לא שעדיין
תחילה.36)מדעתן. לו שילדה הראשונה מהאשה

אח "כ.37) לו שילדה השניה לו 38)מאשתו נולדה שהיא
הראשונה. בתה את השניה אשתו שילדה טרם

לאחרים.39) בלשון 40)להנשא לדבר עשוי  אדם אין שם.
יוסי ). כרבי  סד: (קידושין ספק  לידי  המביאה

.È‡È‰L bzL Ì„˜ Bza ÏÚ ÓBÏ ‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ dÒB‡Â ,˙Lc˜Ó41. ¿À∆∆¿¿»««…

ימצא 41) לא שמא כי  לקדשה, בידו כלֿכך שאינה ואע "פ 
הכתוב  מחמת נאמן זאת בכל - לקדשה שיסכים אדם
באמרו  הזה". לאיש נתתי  בתי  "את טז): כב , (דברים
קדשה, למי  יודעים אנו שאין העולם, לכל אסרה - "לאיש"
הכתוב  ובנערה סד.) (קידושין לזה התירה - "הזה" ובאמרו

מדבר.

.‡ÈÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :Ó‡L ‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
„Ú ,Ì„‡ Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»¬≈¬»¿»«»»»«
‰È‰˙Â ,‰ÈzLc˜ ÈBÏÙlL ÈÏ Ú„B :‡‰ Ó‡iL∆…«»»«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿∆

„Ïa Ë‚ epnÓ ‰ÎÈˆ42Á‡ BÏ Ú„BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿«¿««ƒ∆«««
‰‚aL43. ∆»¿»

אדם.42) לכל מותרת תהיה ואז תתגרש ממנו רק  כלומר,
"שהפה 43) משום נאמן זאת בכל ברשותו. אינה כבר ואז

אפילו  מועיל זה ונימוק  שהתיר", הפה הוא שאסר
האמירה  של דיבור כדי  לאחר בא השני  כשהדיבור
נאמן  הוא האב , מפי  אלא אינו שהאיסור כיון הראשונה,
סותר  האחרון הדיבור אין כי  מכאן. לאחר אפילו להתירה
מי ידע  לא שמתחילה יתכן כי  הראשון, הדיבור את כלום
פי "ב  גירושין הל' (מגידֿמשנה, לו נודע  ועכשיו קידשה,
בסמוך  כמבואר להתירה, נאמן אחר אדם אפילו והרי  ה"א)

(מגידֿמשנה). לכך נאמן בעצמו שהאב  כלֿשכן –

.È„Á‡ ‡e ,‰ÈzLc˜ ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡ :‡‰ Ó‡»«»»≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»»∆»

ÔÓ‡  ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â44ÒÎÏ Û‡45, ¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¡»«ƒ¿…
.ÌÈÁ‡ ÔÈLec˜ CÈˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬≈ƒ

הוא 44) מתיירא כי  שקידשה, האב  לפני  לומר חצוף  שאינו
כסף  קבלתי  ממך "לא ויאמר: האב  יכחישנו שמא

(קידושין 45)הקידושין". תקפו יצרו שמא אומרים ואין
סג:).

.‚È:ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰ÈzLc˜ È‡ :ÓB‡ ‰Ê ,ÌÈL e‡a»¿«ƒ∆≈¬ƒƒ«¿ƒ»¿∆≈
Ëb ÔÈ˙B Ô‰ÈL  ‰ÈzLc˜ È‡46„Á‡ ,eˆ Ì‡Â . ¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»

ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B47Á‡ ‡a Ck Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡  ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ dÒB‡48. ¿»««¿»

לאחרים.46) להנשא שיצטרך 47)להתירה ואפשר שם.
טען  הראשון שהרי  כשיכנסנה, אחרים קידושין לקדשה
העומד  לשני  נתקדשה לא באמת ושמא לו, מקודשת שהיא

(רשב "א). עכשיו בהיתר 48)לכנסה שכנסה מאחר כי 
עליו. לאסרה נאמן יחידי  הבא השני  אין החכמים, ובהסכמת
שהתירוה  כיון אלא כנסה, לא עדיין אפילו הרשב "א ולדעת
הראשון, מהיתרה להוציאה נאמן השני  אין - לכונסה

א. כג, כתובות והשווה

.„ÈÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡Â ÈzLc˜˙ :‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ
 CÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â „Á‡ ‡e ,ÈzLc˜ ƒ̇¿««¿ƒ»∆»¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ

epnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ ‰È‰˙Â ,Ëb ÔzÏ ÔÓ‡49; ∆¡»ƒ≈≈¿ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ∆
‡È‰Â BÙ˜z BˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈbz50dÈz‰Ï È„k BÏ51. «¿ƒ¿≈¿«ƒ»

לאחר 49) לו תתירנה אם כי  שיגרשנה, אחר אפילו
שניהם. מצד והערמה לקנוניא לחוש יש הגירושין,

אחריה.50) ותשדלנו עליו ממנה 51)תחפה מתיירא ואינו
קדשתיה, אני  לומר אחר עוד יבוא אם ואפילו שתכחישנו,

וברש"י ). סג: (קידושין תכחישנו היא

.ÂË‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLc˜ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰  ÈzLc˜52˙zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈB˜a53 CÈzLc˜ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈB˜a ‰eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙BB˜a zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰  Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙BB˜a eÒ‡55;ÂÈB˜a ˙zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈB˜a ˙zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙BB˜a zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰  È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
zÓe ;ÂÈB˜a ˙zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙BB˜a eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈB˜ ÏÚ ‰eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙BB˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש
אמה  ואם אמה הן: ואלו מותה, לאחר בין אשתו בחיי  בין
אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ "ב , ביאה איסורי  (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט ). בנו,54)שהיא אביו, אבי  אביו,
עליה  שעשאתם מ :), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו

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

               
         

נא). הערה (כנ"ל בהודאתה איסור האם.55)כחתיכת
בתה.56) על נאמנת האם א.57)ואין סה, קידושין

.ÊËÔÈLecw‰ ÔÈÚBhL el‡ ÏÎÂ58ÔÚBh‰ ÔÚËLa , ¿»≈∆¬ƒ«ƒƒ¿∆»««≈
˙Á‡ ‰È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈLec˜ ÌL eÈ‰L∆»»ƒƒƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÔÈLecw‰ eÈ‰L e„B‰ Ì‡ Ï‡ ;e˙Ó B‡≈¬»ƒ∆»«ƒƒ¿…≈ƒ

e‡aL BÓk ,ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ 59ÌB˜Ó ÏÎÂ . ≈»ƒƒ¿∆≈«¿¿»»
‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ :LÈ‡Ï ‰M‡ Ó‡zL∆…«ƒ»¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈…
dÈz‰Ï Ëb dÏ zÎiL epnÓ ÌÈL˜Ó  CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿…»≈¿«ƒ»

ÌÚ‰ ‡LÏ60„ÒÙ‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ,61dÏ Ô˙ Ì‡Â . ƒ¿»»»∆≈»∆∆¿≈¿ƒ»«»
‰a˙k ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk  BÓˆÚÓ Ëb62. ≈≈«¿ƒƒ≈¿À»

היא.58) בין הוא ה"ו.59)בין פ "ד, אם 60)לעיל כי 
ע "פ  – העולם לכל להנשא נאסרה הרי  גט , תקבל לא

כתובה,61)דבריה. לה לתת יצטרך לא כי  ממון, הפסד
הפסד  בזה אין - בקרובותיה יאסר יגרשנה שאם ואע "פ 

(מגי מקרובותיה חוץ  לישא יוכל נשים הרבה כי  ֿ גדול, ד
רוצה  אינו כי  לטעון שיוכל אפשר, אי  לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי  א. סה, קידושין
 ֿ אלא כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע "פ  שקידשה,
יכול  היאך כן ואם הי "א) פ "י  לקמן (ראה לה כתב  אםֿכן
אולם  בידה?! כתובתה הרי  - קידשה לא שמעולם לטעון
(ראה  שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר כאן
לא  שאולי  מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט ), לקמן

(מגידֿמשנה). אח "כ הקידושין נתקיימו

.ÊÈdLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÁÈÏMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  BÓˆÚÏ63˙BOÚÏ eÒ‡Â . ¿«¿¬≈¿À∆∆«»ƒ«¿»«¬

Ôk64Èc ‡La Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê „ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ . ≈¿»»∆»»∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÚL ‡˜  kÓÓe ÁwÓ65. ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»

לקדשה 63) רצה אם אבל בכוונה, קידשה אם ודוקא
צריכה  אינה לי " מקודשת את "הרי  ואמר: וטעה למשלחו
('הגהות  קידושין אינם בטעות קידושין כי  מהשליח , גט 

ס "ט ). לה, סי ' אהע "ז ושו"ע  נח ,64)מיימוניות' קידושין
רמאות". מנהג בו שנהג אלא - עשוי  שעשה "מה ב :

אחר 65) ובא דקה), (עוגה בחררה המהפך "עני  א: נט , שם
הל' השווה חבירו. לחיי  שיורד רשע " נקרא - הימנו ונטלה

ה"י . פ "ז, מכירה

.ÁÈ,dLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰ÈzLc˜ ÈÓˆÚÏ :ÓB‡ ÁÈÏM‰66:˙ÓB‡ ‰M‡‰Â , «»ƒ«≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿»ƒ»∆∆

ÈzLc˜˙ BÁÏML ÔBL‡Ï67ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡Ï Ì‡  »ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ…»»«»ƒ«
ÌÈ„Úa68ÏM‰ È‰ ‰È˙BB˜a eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ ÈB˜a ‰eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈB˜a ˙zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙BB˜a zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡Ï ˙Lc˜Ó BÊ È‰ 73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ

לקדשך 66) שלחני  "פלוני  מתחילה: השליח  לה שאמר כגון
סתם. קידשה שעה ולאחר אומר:67)בשבילו", הוא

נתכוונתי . למשלח  אומרת: והיא נתכוונתי . לעצמי 
שליח 68) שעשה "האיש הט "ו: פ "ג, לעיל לשיטתו רבינו

לעדים  מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו לקדש

הדבר". אמיתת להודיע  אלא האיש כי69)בשליחות
איסור  חתיכת עליו ועשאן לו, מקודשת היא הרי  לדבריו

הט "ו. לעיל כמבואר נתקדשה 70)בהודאתו, שלדבריה
למשלח .71)לו. קידשה שלא צווח  שלוחו שהרי 
עדים.72) שני  במעמד שליח  המשלח  והוא 73)שעשאו

זאת  ובכל ה"א) פ "ג, קידושין ('ירושלמי ' בקרובותיה אסור
(מגידֿמשנה). בקרובותיה אסור השליח  גם 

.ËÈÁÏBMÏ Ì‡ ,ÈzLc˜˙ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰Ó‡»¿»≈ƒ««¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«≈«
BÊ È‰  ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ :BÁeÏLÏ B‡ƒ¿ƒ…À¿««»ƒ«¿≈ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó74Ô‰ÈL  BÁeÏL ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ì‡Â , ¿À∆∆«≈ƒ¿ƒÀ¿«∆¿¿≈∆
Ëb ÔÈ˙B75ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B „Á‡ ,eˆ Ì‡Â ;76. ¿ƒ≈¿ƒ»∆»≈≈¿∆»≈

בשעת 74) כאן אינו המשלח  וגם עדות, כאן ואין הואיל
שהרי זו, שליחות על כלֿכך סומכת האשה אין קידושין,

לדבר. עדים ואין בכל, לכפור יכול כאן 75)המשלח 
לכפור  יוכל לא המשלח  שהרי  שליחותו, על דעתה סמכה
היא  הרי  יודעת" "איני  שאומרת מכיון אלא עדים במקום

לשניהם. קידושין ולדעת 76)בספק  שם. 'ירושלמי '
עדים, בלי  - אשה לקדש שליח  לעשות אפשר אי  הראב "ד
השליח  הוחזק  מפרש: והוא הט "ו. פ "ג, לעיל כמפורש
- האשה במקום מפורסמת השליחות שהיתה - בעדים
השליח  מחאת שאין בקרובותיה, אסור הראשון אף  ולפיכך
שלא  - השליח  הוחזק  לא מפורסמת. שליחות לבטל מועילה
וצווח  מוחה השליח  אם כאן - מפורסמת השליחות היתה
בקרובותיה. מותר והראשון מחאתו מועלת קידשה שלעצמו

.Î,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»
da ‰ÊÁÂ ˙eÁÈÏM‰ ‰Ïha B˙ÎÈÏ‰ ˙Úe77ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»»¿≈

Á‡ B‡ ‰ÊÁ ÔÈLecw‰ dÏ ÏawL Ì„˜ Ì‡ Úe„È»«ƒ…∆∆ƒ≈»«ƒƒ»¿»««
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÔÈLecw‰78LÈ‡‰ ÔÎÂ . «ƒƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈¿≈»ƒ
Ba ÊÁÂ ÁÈÏL ‰OÚL79. ∆»»»ƒ«¿»«

הדיבור 77) ומבטל השני  הדיבור בא כי  מועילה, וחזרתה
כמפורש  השליח , בפני  שלא ואפילו נט :) (קידושין הראשון

שם. עט .).78)ברש"י  (שם גט  ב .79)וצריכה עח , שם

.‡ÎBÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÌÈL LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈
 Lc˜ È˙B‡ :˙ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,Lc˜ Ô‰Ó≈∆ƒ≈¿»««¿««∆∆ƒƒ≈

Ôlk ˙BB˜a eÒ‡80˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙BÂ ,81, »ƒ¿À»¿≈≈¿»««¿««
‰a˙k ÁÈpÓe82˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ˙Á‡83Lc˜ Ì‡Â . «ƒ«¿À»««≈≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ≈

‰‡Èa84ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ 85ÏÎÏ ‰a˙k ÔziL , ¿ƒ»»¿¬»ƒ∆ƒ≈¿À»¿»
˙Á‡Â ˙Á‡86˙Á‡Ï ˙kL ‰a˙kL Úe„È c‰Â . ««¿««¿«»»»«∆¿À»∆»«¿««

‡È‰ È‡ :˙ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰„‡ Ô‰Ó≈∆»¿»¿»««¿««∆∆¬ƒƒ
È˙a˙k ‰„‡Â ‰a˙k ÈÏ z˙ÎÂ ÈzLcwL87. ∆ƒ«¿«ƒ¿»«¿»ƒ¿À»¿»¿»¿À»ƒ

מספק .80) עליו אסורות לישא 81)שלכן רוצה אינו אם
כולן. כתובה.82)את לכל 83)סכום לשלם חייב  ואינו

מספק . ואחת (רש"י84)אחת אותה וגינה מעשה בה עשה
קיח :). לקדש 85)ליבמות שלא דבריהם על שעבר על

הכ"א. פ "ג לעיל כמבואר "רבי86)בביאה ב : קיח , יבמות
גט  שיתן עד עבירה מידי  מוציאתו דרך זו אין אומר, עקיבא
ה"ט . פ "ד, גזילה הל' השווה ואחת". אחת לכל וכתובה
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מהן 87) לאחת כשכתב  אלא יתואר לא זה דין כלומר,
לארוסה  "אין היא: הלכה כלל, כתב  לא אם כי  כתובה,
נשואה, באשה אבל הי "א. פ "י , לקמן כמבואר כלל" כתובה
לה  לתת חייב  סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב  לא אפילו

ה"ה. פי "ב , לקמן כמפורש ביתֿדין מתנאי  כתובתה

.ÎÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ‰M‡‰»ƒ»∆»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ
‰È‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ¬≈¿∆¿«¿À∆∆««ƒ∆≈»¿»»

˜ÊÁ‰ ‡lL ÏB˜ ÏÎÂ .‰eaÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙Èa ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙Bp‰ e‡L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ Èe ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙BÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡  ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙BÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:eÓ‡Â ÌÈL e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ»¿«ƒ¿»¿
‰‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ,ÔÈÒe‡ ˙ÁÓO BÓk eÈ‡91, »ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿¬»»

˙ÈBÏt ‰Lc˜˙pL ÈBÏtÓ ÚÓML ÈBÏtÓ eÚÓLÂ¿»«¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ
‰È„ÓÏ ÌÈ„Ú‰ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆»≈ƒƒ¿ƒ»
d˙B‡ ˜ÈÊÁnL ÏB˜ ‰Ê È‰  e˙Ó B‡ ˙Á‡«∆∆≈¬≈∆∆«¬ƒ»

˙Lc˜Ó92. ¿À∆∆

מפלוני ,88) שמע  פלוני  אומרים: "שהרבה ב : פט , גיטין
הים, למדינת שהלכו ופלוני  מפלוני  שמענו אומרים: והם
ולא  שמענו לא יאמרו: ויחקרו, לביתֿדין יבואו ואילו

שם). (ר"ן בשעת 89)ראינו" נר להדליק  היו נוהגים
 ֿ ב "ברור הנר "אור לב :): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט , ושאון.91)גיטין המולה
(92- אחד עד מפי  אלא שמעו לא השנים שאלו אע "פ 

קול  זה הרי  שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע  מהיכן "פלוני  בגמרא: לפנינו אבל פט .). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני , ופלוני  מפלוני ,
ויהודה  ולוי  מיהודה, שמע  ושמעון מלוי , שמע  שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני  העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי  ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני  בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי  להם", והלכו ופלוני  מפלוני שמע ?

שנים. מפי  ששמע  אחד מפי  ששמע  אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï  ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï  ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Èc ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰ea97. ¿»¿…»»

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ  = פח :) שם לא 95)(רש"י  ושמא
עמו. ושוברו קול זה והרי  התנאי , ידוע 96)נתקיים שלא

היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק  או שקידש. בעת

הכ"ב ). פ "ד, (לעיל לה קרובים ספק  לו, גיטין 97)קרובים
ב . פח ,

.„ÎÌÈÓÈ Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ eÓ‡98‡e‰L ÔÈc ˙ÈÏ ÌÈc‰ ÔÈ‡ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק  "פלוני  הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר

מתחילה 99) שהרי  היא, אמת שהאמתלא לדבר שרגלים
קרובים  שנפלו אמרו ואחרֿכך הקידושין, לה שזרק  אמרו
רב  וכדעת פט : (שם כזה דבר קורה פעמים כמה והרי  לו,

זביד).

.‰Î‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ,˙Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿««∆»»»∆»∆ƒ¿«¿»
ÏÚ :Ó‡Â ÂÈ‡Ï eÏ‡L ÔÓÊ Á‡Ïe ,ÈBÏt ÏL BÏƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È‰ :eÓ‡ ‡l‡ ,ÂÈc ÏÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»»∆»»¿¬≈»≈¿À∆∆

‡Ï˙Ó‡ ÌL ÔÈ‡ el‡Îe100. ¿ƒ≈»¬«¿»

ורק 100) בצדו, אמתלא בלי  הקול יצא שמתחלה כיון
דומה  זו אמתלא ואין פט .). (שם האמתלא נשמעה אחרֿכך

הקודמת). הערה (ראה כד בהלכה שלמעלה לזו

.ÂÎÈL ‡e ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ»≈ƒ
eÈÙa dLc˜Â101Ô‰L ÔBL‡ ÈLec˜ ÏÚ ÔÈ˜„Ba  ¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ«ƒ≈ƒ∆≈

˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰ea ‰È‡a ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ :ÏB˜a¿ƒ»≈ƒƒ¿»»¿»∆ƒ¿À∆∆
ÌeÏk ÈL ÈLec˜ ÔÈ‡  ÔBL‡Ï102 Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒ≈ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ«

ÈM‰ ‡OBÂ ,ÏB˜a ÂÈLecwL ÔBL‡ L‚Ó¿»≈ƒ∆ƒ»¿¿≈«≈ƒ
,ÔBL‡‰ ÒÎÈ ‡Ï  ÈM‰ Lb Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe‡‰ ÔÓ B˙Leb ÈÊÁ‰ :eÓ‡È ‡nL103Á‡ ∆»…¿∆¡ƒ¿»ƒ»≈ƒ««
Á‡Ï ‰Ò‡˙pL104. ∆ƒ¿»¿»¿«≈

ודאי .101) גט .102)קידושי  ממנו צריכה ואינה
לומר:103) שיטעו חששים שאנו הונא. וכרב  ב  פט , שם

הוא  ועכשיו שני , קידשה תחילה, ראשון שגירשה ידי  "על
שם). (רש"י  לקמן 104)מחזירה" כמבואר עליו, ואסורה

הי "ב . פי "א, גירושין הל'

.ÊÎÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿»»
Ëb ˙Bk „Á‡  Á‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L B˙BÓk Á‡«≈¿∆ƒ¿À∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔBÁ‡ ÔÈa ÔBL‡ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני  קידושי  שגם כיון שם. גיטין,
כי וכו', האירוסין" מן גרושתו "החזיר יאמרו: שמא חששו
אמת  הקולות ששני  יאמרו אלאֿאםֿכן זו לטעות יגיעו לא

צ .). שם ('תוספות' החמירו לא וכלֿכך הם,

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏÒ ÁÏLÏ107‰Òe‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏe‰L ˙BBÏÒ e‡L ÌÈ„Ú e‡e ,Ò‡˙zL Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
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קסג                
         

מהן 87) לאחת כשכתב  אלא יתואר לא זה דין כלומר,
לארוסה  "אין היא: הלכה כלל, כתב  לא אם כי  כתובה,
נשואה, באשה אבל הי "א. פ "י , לקמן כמבואר כלל" כתובה
לה  לתת חייב  סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב  לא אפילו

ה"ה. פי "ב , לקמן כמפורש ביתֿדין מתנאי  כתובתה

.ÎÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ‰M‡‰»ƒ»∆»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ
‰È‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ¬≈¿∆¿«¿À∆∆««ƒ∆≈»¿»»

˜ÊÁ‰ ‡lL ÏB˜ ÏÎÂ .‰eaÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙Èa ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙Bp‰ e‡L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ Èe ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙BÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡  ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙BÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:eÓ‡Â ÌÈL e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ»¿«ƒ¿»¿
‰‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ,ÔÈÒe‡ ˙ÁÓO BÓk eÈ‡91, »ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿¬»»

˙ÈBÏt ‰Lc˜˙pL ÈBÏtÓ ÚÓML ÈBÏtÓ eÚÓLÂ¿»«¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ
‰È„ÓÏ ÌÈ„Ú‰ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆»≈ƒƒ¿ƒ»
d˙B‡ ˜ÈÊÁnL ÏB˜ ‰Ê È‰  e˙Ó B‡ ˙Á‡«∆∆≈¬≈∆∆«¬ƒ»

˙Lc˜Ó92. ¿À∆∆

מפלוני ,88) שמע  פלוני  אומרים: "שהרבה ב : פט , גיטין
הים, למדינת שהלכו ופלוני  מפלוני  שמענו אומרים: והם
ולא  שמענו לא יאמרו: ויחקרו, לביתֿדין יבואו ואילו

שם). (ר"ן בשעת 89)ראינו" נר להדליק  היו נוהגים
 ֿ ב "ברור הנר "אור לב :): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט , ושאון.91)גיטין המולה
(92- אחד עד מפי  אלא שמעו לא השנים שאלו אע "פ 

קול  זה הרי  שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע  מהיכן "פלוני  בגמרא: לפנינו אבל פט .). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני , ופלוני  מפלוני ,
ויהודה  ולוי  מיהודה, שמע  ושמעון מלוי , שמע  שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני  העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי  ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני  בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי  להם", והלכו ופלוני  מפלוני שמע ?

שנים. מפי  ששמע  אחד מפי  ששמע  אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï  ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï  ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Èc ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰ea97. ¿»¿…»»

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ  = פח :) שם לא 95)(רש"י  ושמא
עמו. ושוברו קול זה והרי  התנאי , ידוע 96)נתקיים שלא

היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק  או שקידש. בעת

הכ"ב ). פ "ד, (לעיל לה קרובים ספק  לו, גיטין 97)קרובים
ב . פח ,

.„ÎÌÈÓÈ Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ eÓ‡98‡e‰L ÔÈc ˙ÈÏ ÌÈc‰ ÔÈ‡ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק  "פלוני  הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר

מתחילה 99) שהרי  היא, אמת שהאמתלא לדבר שרגלים
קרובים  שנפלו אמרו ואחרֿכך הקידושין, לה שזרק  אמרו
רב  וכדעת פט : (שם כזה דבר קורה פעמים כמה והרי  לו,

זביד).

.‰Î‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ,˙Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿««∆»»»∆»∆ƒ¿«¿»
ÏÚ :Ó‡Â ÂÈ‡Ï eÏ‡L ÔÓÊ Á‡Ïe ,ÈBÏt ÏL BÏƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È‰ :eÓ‡ ‡l‡ ,ÂÈc ÏÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»»∆»»¿¬≈»≈¿À∆∆

‡Ï˙Ó‡ ÌL ÔÈ‡ el‡Îe100. ¿ƒ≈»¬«¿»

ורק 100) בצדו, אמתלא בלי  הקול יצא שמתחלה כיון
דומה  זו אמתלא ואין פט .). (שם האמתלא נשמעה אחרֿכך

הקודמת). הערה (ראה כד בהלכה שלמעלה לזו

.ÂÎÈL ‡e ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ»≈ƒ
eÈÙa dLc˜Â101Ô‰L ÔBL‡ ÈLec˜ ÏÚ ÔÈ˜„Ba  ¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ«ƒ≈ƒ∆≈

˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰ea ‰È‡a ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ :ÏB˜a¿ƒ»≈ƒƒ¿»»¿»∆ƒ¿À∆∆
ÌeÏk ÈL ÈLec˜ ÔÈ‡  ÔBL‡Ï102 Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒ≈ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ«

ÈM‰ ‡OBÂ ,ÏB˜a ÂÈLecwL ÔBL‡ L‚Ó¿»≈ƒ∆ƒ»¿¿≈«≈ƒ
,ÔBL‡‰ ÒÎÈ ‡Ï  ÈM‰ Lb Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe‡‰ ÔÓ B˙Leb ÈÊÁ‰ :eÓ‡È ‡nL103Á‡ ∆»…¿∆¡ƒ¿»ƒ»≈ƒ««
Á‡Ï ‰Ò‡˙pL104. ∆ƒ¿»¿»¿«≈

ודאי .101) גט .102)קידושי  ממנו צריכה ואינה
לומר:103) שיטעו חששים שאנו הונא. וכרב  ב  פט , שם

הוא  ועכשיו שני , קידשה תחילה, ראשון שגירשה ידי  "על
שם). (רש"י  לקמן 104)מחזירה" כמבואר עליו, ואסורה

הי "ב . פי "א, גירושין הל'

.ÊÎÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿»»
Ëb ˙Bk „Á‡  Á‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L B˙BÓk Á‡«≈¿∆ƒ¿À∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔBÁ‡ ÔÈa ÔBL‡ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני  קידושי  שגם כיון שם. גיטין,
כי וכו', האירוסין" מן גרושתו "החזיר יאמרו: שמא חששו
אמת  הקולות ששני  יאמרו אלאֿאםֿכן זו לטעות יגיעו לא

צ .). שם ('תוספות' החמירו לא וכלֿכך הם,

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏÒ ÁÏLÏ107‰Òe‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏe‰L ˙BBÏÒ e‡L ÌÈ„Ú e‡e ,Ò‡˙zL Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
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Ë‚ ‰ÎÈˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ  dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ÈÚ‰ ÈL‡ L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏÒ108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡Â ,ÔÈLc˜Ó Ck Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏÒ ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ˙BBÏÒ109. ƒ¿≈¿ƒ»

העיר.106) אנשי  פ "ד 107)מיעוט  למעלה וראה מתנות.
המארסים 108)ה"כ. העיר אנשי  למיעוט  לחוש עלינו

והרי "ף  חננאל רבינו וכגירסת ג: (קידושין מסבלים ואח "כ
סבלונות  לה ששלח  ומכיון כמוהם. נהג זה גם ושמא שם),
אין  כי  הרוב , אחר בזה הולכים ואין מקודם. קידשה כבר -
המנהג, מצד אלא העולם, טבע  מצד ומחוייב  קבוע  רוב  זו
הזקן  ר"י  'תוספות' וראה שם, (ר"ן להשתנות עשוי  והמנהג

שם). הוקדשה.109)לקידושין לא עדיין בוודאי  כי 

.ËÎd˙a˙k ËL ˜ÊÁ‰110ÈL‡ ˙ˆ˜Ó Cc Ì‡ : À¿«¿«¿À»»ƒ∆∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈLLBÁ  ÔÈ˙Bk Ck Á‡Â ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ¿««»¿ƒ¿ƒ

dÏ111:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ ,ÙBÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; »¿««ƒ∆≈»≈≈¿ƒ
˙ÎÂ ÌÈc˜‰ ‡ˆnL ÙBq‰ ÈtÓ ‡nL112Cc Ì‡Â ; ∆»ƒ¿≈«≈∆»»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆

 ÔÈLecw‰ Ì„˜ ‰a˙k‰ ÔÈ˙BkL ÌB˜n‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»∆¿ƒ«¿À»…∆«ƒƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡113. ≈¿ƒ»

לידה.110) הגיע  שלא אע "פ  כתובתה שטר ראו
מכיון 111) לאחרים. להנשא רוצה אם גט  להצריכה

זה  גם שמא הכתובה, כותבים ואחרֿכך מקדשים שהמיעוט 
הכתובה. כתיבת לפני  וקידשה כן, לא 112)נהג ועדיין

נ:).113)קידש. (קידושין נתקדשה לא עדיין שבוודאי 

.Ï,ÈBÏt ÌBÈa ‰Lc˜˙pL ‰eÈ‡ :ÔÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿¿ƒ
ÌlkL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰eÈ‡ ‡Ï :ÔÈÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»««ƒ∆À»

ÎL[˙ÚË] ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,˙Á‡ ˆÁa ÌÈ ¿≈ƒ¿»≈««¬≈¿À∆∆∆≈«¬«
‰Úˆa Lc˜Ï ÌÚ‰ CcL ,‰È‡ '‰eÈ‡ ‡Ï'114. …¿ƒ»¿»»∆∆∆»»¿«≈¿ƒ¿»

כג.).114) (כתובות ראו ולא שנתקדשה ואפשר

.‡Ï:˙ÓB‡ ‡È‰Â ,BÊ ‡È‰ ˙Lc˜Ó :„Á‡ „Ú Ó‡»«≈∆»¿À∆∆ƒ¿ƒ∆∆
˙zÓ BÊ È‰  ÈzLc˜˙ ‡Ï115:ÓB‡ „Á‡ . …ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆∆»≈

‡Opz ‡Ï  ˙Lc˜Ó dÈ‡ :ÓB‡ „Á‡Â ,˙Lc˜Ó116; ¿À∆∆¿∆»≈≈»¿À∆∆…ƒ»≈
‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰ È‰L ,‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈ƒ∆∆…
‰„ÓÚ ÔÓÊ Á‡Ïe ,È‡ ˙Lc˜Ó :‰Ó‡ .ÈzLc˜˙ƒ¿««¿ƒ»¿»¿À∆∆¬ƒ¿««¿«»¿»

‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡ :dÓˆÚ ‰Lc˜Â117,‰È„Ï ¿ƒ¿»«¿»ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
È‡L ‰lÁza ÈzÓ‡ CÎÂ CÎ ÈtÓ :‰Ó‡Â¿»¿»ƒ¿≈»»»»«¿ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ
˙zÓ BÊ È‰  LnÓ ‰È„a eÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿»ƒƒ¿»∆»«»¬≈À∆∆

ÈMÏ118Ô‰a ÔÈ‡Â ‰˙pL B‡ ,‡Ï˙Ó‡ ‰˙ ‡Ï Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ…»¿»¬«¿»∆»¿»¿≈»∆
.˜ÙÒ ÈLec˜ ÈL ÈLec˜Â ,‰eÒ‡ BÊ È‰  LnÓ«»¬≈¬»¿ƒ≈≈ƒƒ≈»≈
Ïk‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰È‰˙Â ,Ëb dÏ Ô˙B CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»≈¿ƒ¿∆¬»»»¿««…

dÒe‡ ‡BiL „Ú119:‰Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰ ÔÎÂ . «∆»¬»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ì‡  È‡ ‰Èet :‰Ó‡Â ‰ÊÁÂ ,È‡ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¬ƒ¿»¿»¿»¿»¿»¬ƒƒ
BÊ È‰ ,LnÓ ‰È„a LÈÂ ‰È„Ï ‡Ï˙Ó‡ ‰˙»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»¿≈ƒ¿»∆»«»¬≈

˙Ó‡120. ∆¡∆∆

נאמן 115) אינו אחד עד כי  סה:), (קידושין לאחרים להנשא

חזקה  - אותו מכחישה שהאשה במקום שנתקדשה, לומר
 ֿ (מגיד להכחישו העד בפני  פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי , לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע  עד  שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני ". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב , כתובות

בני עליה וקפצו בנוי , גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני , מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי : מהוגנים, שאינם אנשים עלי  שבאו בתחילה
עמדתי - מהוגנים אנשים עלי  שבאו עכשיו אני , מקודשת

עצמי ". את מותרת 119)וקידשתי  אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק  קידושי  שקידשה השני  שיגרשנה עד

(120- עוד נתקדשה שלא ואף ֿעלֿפי  לשני , להתירה
שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה סומכים

ה'תשע"ח  אייר ט "ו  שני יום 

   1 
ברכת 1) נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל

יום  באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי  כתובה, חתנים,
זמן  וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה נשאת האשה

הנישואין.

.‡‰Òe‡‰2ÌÈÙBÒ ÈcÓ dÏÚÏ ‰eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È‡ ˙Èa ‡È‰L4 ÂÈÓÁ ˙Èa B˙Òe‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡Èa dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È‡ ˙Èa ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡BÏ BÏ eÒ‡ 6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡ÈiL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈÙÈÂ dnÚ „ÁÈ˙ÈÂ9 ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ∆»
‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .BÏ10‡e‰Â ¿ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»¿À»¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡eO ‡˜p‰11ÌLÏ B˙Òe‡ ÏÚ ‡a‰Â . «ƒ¿»ƒƒ¿»»¿«»«¬»¿≈
dLcwL Á‡ ÔÈ‡eO12da ‰ÚiMÓ 13,d‡˜ ƒƒ««∆ƒ¿»ƒ∆«¬∆»¿»»

‰‡eO ˙ÈOÚÂ14c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰ È‰Â ,15. ¿«¬≈¿»«¬≈ƒƒ¿¿»»»

למעלה 2) המנויים דברים משלשה באחד לבעלה המקודשת
שם. כמפורש מאורסת, או מקודשת נקראת ה"ב ), (פ "א

חכמים.3) את 4)מדברי  לנו "ואסר ב : ז, כתובות
בלא  "כלה בהתחלתה: כלה במסכת ושנינו הארוסות".
ברכה" ו"בלא כנדה". לבעלה אסורה חתנים) (ברכת ברכה
החופה, בשעת נאמרות שהברכות לפי  חופה, בלי  פירושו
רבינו  כתב  וכבר ו. הלכה להלן ראה מעכבות, אינן והברכות
אסורה  ברכה, בלא "וכלה במוספנו): (מובאת בתשובתו
בלבד". הדבר לחזק  "כנדה" שאמרו וזה מדרבנן, לבעלה

ה"א.5) פ "י , פסחים לשם 6)'ירושלמי ' כוונתי  אין אם
בלבד, מאורסת אלא אינה ראשונה ביאה ועלֿידי  נישואין.
בקידושין  ורבא אביי  דעת וכן נישואין. עושה אינה ביאה כי 

א. אביה.7)י , בקביעות.8)מבית עמו לדור
לפי9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות

לבית  שלחה ואח "כ נישואין לשם שלא עליה ובא שעה
נה, סי ' לאהע "ז מחוקק ' ('חלקת נישואין" אלו אין - אביה

ב .10)ס "א). כה, סוכה נה,11)ראה סי ' ובאהע "ז
פשוט  "והמנהג ומסיים: זה, בענין דעות כמה הרמ "א מביא
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קסד               
         

גבי על פרוסה יריעה שמכניסים מקום חופה לקרות עכשיו
ואח "כ  . . . ברבים והכלה החתן תחתיה ומכניסים כלונסות,
ובסוטה  צנוע ". במקום ביחד ואוכלים לביתם אותם מוליכין
המוזהבת", זהורית - חתנים חופת "מאי  אמרו: - ב  מט ,
עד  זהב  טסי  קבועים ובה שני , צבועה "טלית רש"י : ומפרש

כיפה". כמין אותה קידושיה 12)שמעמידים על נוסף 
נישואין. לשם כעת עליה יבוא ראש 13)מכבר, "המכניס 

הערה" מקורה את מלשון מערה, הנקרא הוא בלבד, העטרה
ה"י ). פ "א, ביאה איסורי  הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו

- ביאה צורך מפני  אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ "א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ "ג, למעלה רבינו שכתב 
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין
לבעלה, "אשה ב : נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי '
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ "ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י , וקידושין ב  כט ,

.˙zÓ BÊ È‰  ‰tÁÏ ‰Òe‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È‰Â ,‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡BÏ‰eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÏÈÚÏƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ eÓ‚ ‡Ï  dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב . ה, בקידושין וכן ב . מח , כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי "ף  כדעת שם,
סי ' אהע "ז בשו"ע  ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ "א: מסיים שם, ב  ובסעיף  ס "א. סא
תחילה  לחתן להודיע  טוב  ומ "מ  ממתינים, ואין לדקדק  שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙ka CÏ CÈˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙Èa ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Cea :Ô‰ el‡Â ,˙BÎa LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Cea .B„BÎÏ ‡a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Cea .Ì„‡‰ ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ˆÈ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙Èz ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Cea .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰Èa ÔBiˆ20ÌÈe‰‡‰ ÌÈÚ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Cea .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a EÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡a L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»

‰‰Ó .˙eÚÂ ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
ÏB˜ ÌÈÏLeÈ ˙BˆeÁe ‰„e‰È ÈÚa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Cea .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈÚe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף 
הכ"גֿכד. פ "ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י 

ירושלים. ובונה עמו משמח  כת"י21)הנוסח : בנוסח 
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס  ברכה 22)התימנים, ובסוף 

שהברכה  לפי  וכלה" חתן "משמח  חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח  בה לחתום אין לפיכך
לעולם  שניהם את משמח  ה' ברוך אלא באשה, איש שמחת
משבח  הוא האחרונה בברכה ואילו טוב , וכל מזונות בסיפוק 
וחדוה, שמחה ע "י  באשה איש דיבוק  חתונת שברא ה' את
איש  שמחת לשון - הכלה עם חתן משמח  בה: חותם לפיכך
בהל' בביאורנו וראה שם). וברש"י  ח . (כתובות באשה

הי "א. פ "ב , ברכות

.„CÓe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡ÈÓ  ÔÈÈ ÌL ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»«ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»≈
ÔÈi‰ ÏÚ23‡ˆÓÂ ,ÒBk‰ ÏÚ Ôlk ˙‡ cÒÓe ,‰lÁz «««ƒ¿ƒ»¿«≈∆À»««¿ƒ¿»

‡È‰Ï e‚‰pL ,˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙BÎa ÚL CÓ¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú CÓe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ Á‡ Ò„‰‰ Ï25Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ CÓ Ck26. »¿»≈«≈

רש"י :23) פירש מב .). (ברכות לעצמו" ברכה גורם "שהיין
היו  שלא ואע "פ  עליו, ומברכים בא הוא מקומות "בכמה
כמו  השכר על מברך יין לו אין ואם לשתייתו", צריכים
לעיל  והשווה במוספנו. המובאת רבינו בתשובת שמבואר

כד. כשנפטר 24)פ "ג, קי .): (שבת מצינו וכן בו. להריח 
כל  בשמחה שימעטו לחופה, הדס  להביא שלא גזרו רב ,
לחופה. הדס  להביא רגילים שהיו הרי  שנה, אותה

למעלה 25) רבינו כתב  [וכן קודם והוא יותר, תדיר שהיין
הי "ד]. ברכות מהל' וההדס 26)פ "ז היין אין אבל

מברכים  והדס  יין לו אין ואפילו חתנים, ברכת מעכבים
סב . סי ' אהע "ז 'טור' וראה אותה.

.‰ÌÈÏB„‚ ‰OÚa ‡l‡ ÌÈ˙Á ˙ka ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈBÁ Èe28ÔÈn‰ ÔÓ Ô˙ÁÂ ,29. ¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

אנשים 27) עשרה "ויקח  ב ): ד, (רות שנאמר ב : ז, כתובות
קטנים. ולא אנשים העיר". לעבדים 28)מזקני  פרט 

מז:). בברכות (כמבואר כתובות 29)כנענים ב . כג, מגילה
ב . ח ,

.Â„ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˙Á ˙ka Ce ‰M‡‰ ˙‡ Ò‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
ÌÈ˙Á ˙ka ÔÈ‡L ;‡È‰ ‰Òe‡ ÔÈ„Ú  B˙Èa dnÚƒ»¿≈¬«ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿«¬»ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
‰‡eO BÊ È‰  ÌÈ˙Á ˙ka Ca ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»
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קסה                
         

גבי על פרוסה יריעה שמכניסים מקום חופה לקרות עכשיו
ואח "כ  . . . ברבים והכלה החתן תחתיה ומכניסים כלונסות,
ובסוטה  צנוע ". במקום ביחד ואוכלים לביתם אותם מוליכין
המוזהבת", זהורית - חתנים חופת "מאי  אמרו: - ב  מט ,
עד  זהב  טסי  קבועים ובה שני , צבועה "טלית רש"י : ומפרש

כיפה". כמין אותה קידושיה 12)שמעמידים על נוסף 
נישואין. לשם כעת עליה יבוא ראש 13)מכבר, "המכניס 

הערה" מקורה את מלשון מערה, הנקרא הוא בלבד, העטרה
ה"י ). פ "א, ביאה איסורי  הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו

- ביאה צורך מפני  אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ "א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ "ג, למעלה רבינו שכתב 
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין
לבעלה, "אשה ב : נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי '
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ "ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י , וקידושין ב  כט ,

.˙zÓ BÊ È‰  ‰tÁÏ ‰Òe‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È‰Â ,‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡BÏ‰eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÏÈÚÏƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ eÓ‚ ‡Ï  dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב . ה, בקידושין וכן ב . מח , כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי "ף  כדעת שם,
סי ' אהע "ז בשו"ע  ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ "א: מסיים שם, ב  ובסעיף  ס "א. סא
תחילה  לחתן להודיע  טוב  ומ "מ  ממתינים, ואין לדקדק  שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙ka CÏ CÈˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙Èa ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Cea :Ô‰ el‡Â ,˙BÎa LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Cea .B„BÎÏ ‡a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Cea .Ì„‡‰ ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ˆÈ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙Èz ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Cea .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰Èa ÔBiˆ20ÌÈe‰‡‰ ÌÈÚ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Cea .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a EÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡a L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»

‰‰Ó .˙eÚÂ ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
ÏB˜ ÌÈÏLeÈ ˙BˆeÁe ‰„e‰È ÈÚa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Cea .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈÚe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף 
הכ"גֿכד. פ "ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י 

ירושלים. ובונה עמו משמח  כת"י21)הנוסח : בנוסח 
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס  ברכה 22)התימנים, ובסוף 

שהברכה  לפי  וכלה" חתן "משמח  חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח  בה לחתום אין לפיכך
לעולם  שניהם את משמח  ה' ברוך אלא באשה, איש שמחת
משבח  הוא האחרונה בברכה ואילו טוב , וכל מזונות בסיפוק 
וחדוה, שמחה ע "י  באשה איש דיבוק  חתונת שברא ה' את
איש  שמחת לשון - הכלה עם חתן משמח  בה: חותם לפיכך
בהל' בביאורנו וראה שם). וברש"י  ח . (כתובות באשה

הי "א. פ "ב , ברכות

.„CÓe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡ÈÓ  ÔÈÈ ÌL ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»«ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»≈
ÔÈi‰ ÏÚ23‡ˆÓÂ ,ÒBk‰ ÏÚ Ôlk ˙‡ cÒÓe ,‰lÁz «««ƒ¿ƒ»¿«≈∆À»««¿ƒ¿»

‡È‰Ï e‚‰pL ,˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙BÎa ÚL CÓ¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú CÓe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ Á‡ Ò„‰‰ Ï25Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ CÓ Ck26. »¿»≈«≈

רש"י :23) פירש מב .). (ברכות לעצמו" ברכה גורם "שהיין
היו  שלא ואע "פ  עליו, ומברכים בא הוא מקומות "בכמה
כמו  השכר על מברך יין לו אין ואם לשתייתו", צריכים
לעיל  והשווה במוספנו. המובאת רבינו בתשובת שמבואר

כד. כשנפטר 24)פ "ג, קי .): (שבת מצינו וכן בו. להריח 
כל  בשמחה שימעטו לחופה, הדס  להביא שלא גזרו רב ,
לחופה. הדס  להביא רגילים שהיו הרי  שנה, אותה

למעלה 25) רבינו כתב  [וכן קודם והוא יותר, תדיר שהיין
הי "ד]. ברכות מהל' וההדס 26)פ "ז היין אין אבל

מברכים  והדס  יין לו אין ואפילו חתנים, ברכת מעכבים
סב . סי ' אהע "ז 'טור' וראה אותה.

.‰ÌÈÏB„‚ ‰OÚa ‡l‡ ÌÈ˙Á ˙ka ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈBÁ Èe28ÔÈn‰ ÔÓ Ô˙ÁÂ ,29. ¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

אנשים 27) עשרה "ויקח  ב ): ד, (רות שנאמר ב : ז, כתובות
קטנים. ולא אנשים העיר". לעבדים 28)מזקני  פרט 

מז:). בברכות (כמבואר כתובות 29)כנענים ב . כג, מגילה
ב . ח ,

.Â„ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˙Á ˙ka Ce ‰M‡‰ ˙‡ Ò‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
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‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
‰‡eO BÊ È‰  ÌÈ˙Á ˙ka Ca ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»

‰eÓ‚31ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ elÙ‡ CÓe ÊBÁÂ ,32‡ÏÂ . ¿»¿≈¿»≈¬ƒ«««»»ƒ¿…
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‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡  Ce ‡OÂ Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈
CÓe ÊBÁ34. ≈¿»≈

(שמברכים 30) שנו וביהודה אביי , "אמר ב : ז, כתובות
אבל  עמה". שמתייחד מפני  האירוסין) בבית חתנים ברכת
הרי חתנים, ברכת לברך אין חופה, דהיינו יחוד, בלי 
את  עושות הברכות ואין הנישואין, עושה שהייחוד

ומה 31)הנישואין. הנישואין. את מעכבת הברכה אין כי 
לבעלה  אסורה ברכה בלא "כלה כלה): (מסכת שאמרו
בשעת  היא הברכה עיקר כי  חופה, בלא הכוונה כנדה"

מברך 32)חופה. קיימת, עשייתה שעדיין מצוה "כל כי 
נקרא  זה ועדיין ה"ה) פי "א, ברכות (הל' עשייה" אחר
הוא  אשר הימים כל היא נישואין מצות כי  לעשייתן" "עובר

סב ). סי ' לאהע "ז (ב "ח  באשתו במי33)דבוק  שתטבול
ביאה  איסורי  (הל' כמעיין שהם בימים או במעיין או מקוה,
ראוי אין - עמה להתייחד לו שאסור דכיון הט "ז) פי "א,

ביאה. משום שהיא לחופה, שלא 34)שתיכנס  אף ֿעלֿפי 
ה"ב ). (למעלה עדיין כארוסה היא והרי  הנישואין, גמרו
ובביאורי בהגהה, ס "א סא סי ' אבןֿהעזר בשו"ע  ועיין

סק "ז. שם הגר"א

.Ê‰a˙k zÎÏ CÈˆÂ35‰tÁÏ ‰ÒÈk Ì„˜36Á‡Â , ¿»ƒƒ¿…¿À»…∆¿ƒ»«À»¿««
BzL‡a zÓ ‰È‰È Ck37ÙBq‰ ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â .38. »ƒ¿∆À»¿ƒ¿¿∆»»≈¿««≈

ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ‰Ïe˙a ‰˙È‰ Ì‡ ?dÏ ˙Bk ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ»¿»¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡  ‰ÏeÚa Ì‡Â ;ÌÈÈc ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁt dÏ»»ƒ»«ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈÈ„ ‰‡nÓ ˙BÁt dÏ ÔÈ˙Bk¿ƒ»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»

kk elÙ‡ ,dÏ ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .‰a˙k wÚ39‰Ê ƒ«¿À»¿ƒ»»¿ƒ»¬ƒƒ«»»
ÛÈÒBÓ 40Ï ‡e‰ „Á‡ wÚ‰ ÔÈ„Â ˙ÙÒBz‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ»∆»¿…

,Ì˙Ò ‰a˙k Ba Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈc‰«¿»ƒ¿ƒ»»»∆∆¡«¿À»¿»
„Á‡k ˙ÙÒBz‰Â wÚ‰ ‡e‰41ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁÂ . »ƒ»¿«∆∆¿∆»«¬»ƒ≈∆ƒ¿

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰M‡Ï ‰a˙k¿À»¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»
d‡ÈˆB‰Ï42. ¿ƒ»

יגרשנה.35) אם לה  ליתן שחייב  כסף  כדי36)סכום
ה"ט ֿי . בסמוך כמבואר לביאה, הראויה חופה שתהא

הכתובה,37) טופס  ונוסח  זנות. בעילתו כתובה, בלי  כי 
במוספנו: וראה הל"ג. פ "ד, וחליצה יבום בהל' רבינו הביאו

שבזמננו. הכתובה שהרי38)נוסח  ב . קסז, בבאֿבתרא
יוסף '). ('נמוקי  הנדוניא בקבלת מרויח  וגם קונה הוא

זהב 39) "ככר לט ) כה, (שמות מלשון לזהב , עתיק  משקל
אותה". יעשה אומרים 40)טהור ואין ב : נד, כתובות

ובלשון  (שם). לו שאין מי  את לבייש שלא כדי  רשאי , שאינו
יוסיף ". - מנה מאה אפילו להוסיף  רצה "אם שם: המשנה

אין 41) בביתֿדין כתובתה התובעת לדוגמה: שם. כתובות,
אלא  תבעה לא אם הואֿהדין ה"א). פי "ח , (לקמן מזונות לה

מזונות. לה אין - ב .42)תוספת פב , א. יא, (כתובות
במדינות  הזה "בזמן ס "ג): סו, סי ' (אהע "ז הרמ "א והעיר
רבינו  'חרם משום אשה של בעלֿכרחה מגרשים שאין אלה
אין  אבל הכתובה. בכתיבת להקל אפשר היה גרשום',
גמליאל  בן שמעון כרבן פוסקים יש אמנם כן". המנהג
(שמות  הפסוק  על מסתמך והוא התורה, מן היא שכתובה
שהתורה  משמע  הבתולות", כמוהר ישקול "כסף  טז): כב ,

בנוסח  קוראים אנו לזה ובהתאם לבתולה. מוהר קבעה
מאתן  זוזי  כסף  ליכי  "ויהיבנא לבתולה: שכותבים הכתובה
הראויים  זוז מאתים כסף  לך (ואתן מדאורייתא" ליכי  דחזי 
להעיר  וכדאי  א. י , לכתובות ב 'תוספות' ראה התורה). מן לך
וחליצה, יבום מהל' בפ "ד לרבינו הכתובה בנוסח  שגם
מקורות  שבכמה אלא מדאורייתא". ליכי  "דחזי  כתוב :
כתוב : אחד ובכת"י  "מדאורייתא". המילה שם חסרה

מדרבנן. שכתובה כאן כשיטתו וזהו "מדרבנן".

.Á,B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ Ì˙B‡ ewz ‡Ï el‡ ÌÈÈcƒ»ƒ≈…ƒ¿»ƒ«∆∆«»
‰ÚL ‰È‰L ,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‰È‰L ÚaËnÓ ‡l‡∆»ƒ«¿≈«∆»»¿»«»ƒ∆»»ƒ¿»

ÚÏÒa ‰È‰iL „Ú ,ÛÒk „Á‡Â ˙LÁ ÌÈ˜ÏÁ43ÈˆÁ ¬»ƒ¿∆¿∆»∆∆«∆ƒ¿∆¿∆«¬ƒ
ÛÒk ÊeÊ44 ‰Ïe˙a ÏL ÌÈÈc ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ . ∆∆¿ƒ¿»»«ƒƒ»ƒ∆¿»

ÌÈÈ„ ‰‡Óe ,B‰Ë ÛÒk ÏL ÔÈÊeÊ ÌÈOÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒƒ∆∆∆»≈»ƒ»ƒ
‰ˆÁÓe ÌÈÊeÊ OÚ ÌÈL  ‰ÏeÚa ÏL45Ïk Ï˜LÓe . ∆¿»¿≈»»ƒ∆¡»ƒ¿«»

˙lÁ˙a e‡aL BÓk ,˙BBÚO ÌÈÚL˙Â LL  ÊeÊ≈¿ƒ¿ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈeÚ46c‰Â .ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÊeÊ ‡˜p‰ ‡e‰ È ≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»≈

Ô˙B‡ ÚaËnÓ ‰È‰iL ÔÈa B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ«∆∆«»≈∆ƒ¿∆ƒ«¿≈«»
.ÌÈÓi‰«»ƒ

דינרים.43) ארבעים דברים 45)טהור.44)שהוא מקור
האמור  כסף  "כל יא.): (בקידושין שאמרו מה הוא אלו
מדינה  וכסף  מדינה". כסף  דבריהם ושל צורי , כסף  בתורה
אלא  אינו כתובה חיוב  והרי  צורי , שבכסף  שמינית הוא

ה"ז. למעלה רבינו שכתב  כמו הי "ב ,46)מדבריהם פ "א
מעות, שש והדינר דינר, מאה - מקום בכל האמור "מנה

שעורות". ט "ז משקל והמעה

.Ë,‰‡nÓ ‰ÏeÚÏÂ ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙Ï ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»
˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa  ˙ÁBt‰ ÏÎÂ47˙Bk‰ „Á‡ . ¿»«≈¿ƒ»¿ƒ«¿∆»«≈

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L „Á‡Â ËLa ‰a˙k‰ ˙‡48e˜Â ∆«¿À»ƒ¿»¿∆»∆≈ƒ»»≈ƒ¿»
B„iÓ49‰Ê È‰  ÌÈ˙‡Ó B‡ ‰‡Ó dÏ iÁ ‡e‰L ƒ»∆«»»≈»»«ƒ¬≈∆
zÓ50 d˙a˙k „‚k ÔÈÏËÏhÓ dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆¿À»»

zÎÏ È‡t BÏ ‰È‰iL „Ú ÏÚÏ zÓ ‰Ê È‰51. ¬≈∆À»ƒ¿…«∆ƒ¿∆¿«ƒ¿…

דעתה 47) אין להוציאה, בעיניו קלה שהיא מה כל כי 
עליה  יכעס  שמחר וחוששת נישואיה, קשר על סומכת
כבעילת  בעילתה - באישותה בטחון שאין ומתוך ויוציאנה,

נו:). (כתובות לה 48)זנות לתת בפניהם שהתחייב 
הקונה 49)כתובה. שיתן הזו, הדרך "ועיקר חליפין בקנין

או  החצר חלף  זה כלי  קנה לו ויאמר שהוא, כל כלי  למקנה
את  המוכר שהגביה כיון וכך, בכך  לי  שמכרת . . . היין
המטלטלין  אותן או הקרקע  אותה הלוקח  קנה וקנהו, הכלי 
הנקרא  וזהו . . . הדמים נתן ולא משכן  לא שעדיין אע "פ 

ה"ה). פ "ה, מכירה הל' רבינו (מדברי  כתובות 50)קנין"
יכולים  הקנין סמך ועל עומד, לכתיבה קנין סתם א. נה,
שנית. בו להמלך צריכים ואינם כתובה לכתוב  העדים

כי51) לכתוב , חייב  פנאי  לו כשיהיה אבל א. ז, כתובות
לכתובתך" אחראין נכסי  "כל לה: כותב  שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי  לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב :). (כתובות וצאי  כתובתך טלי  (לכשיכעס )

.È˙kL B‡ ,‰a˙k dÏ ˙k ‡ÏÂ ‰M‡‰ ˙‡ ÒBk‰«≈∆»ƒ»¿…»«»¿À»∆»«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



קסו               
         

‰a˙k‰ ËL „‡Â52,dÏÚÏ d˙a˙k ‰ÏÁnL B‡ , ¿»«¿««¿À»∆»¬»¿À»»¿«¿»
wÚ dÏ ˙BÎÂ ÊBÁ  d˙a˙k BÏ ‰ÎnL B‡∆»¿»¿À»»≈¿≈»ƒ«

‰a˙k53Ì„‡Ï BÏ eÒ‡L ÈÙÏ ,dÓi˜Ï ‰ˆ Ì‡ , ¿À»ƒ»»¿«¿»¿ƒ∆»¿»»
Ï‡ .‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿¬ƒ»»««¿…¿À»¬»

‰‡‰ ˙BËa ÌÈÁ‡Ï d˙a˙k ˙ÎBn‰54BÈ‡  «∆∆¿À»»«¬≈ƒ¿«¬»»≈
‡l‡ ‰a˙k ewz ‡lL ;˙Á‡ ‰a˙k dÏ zÎÏ CÈ»̂ƒƒ¿…»¿À»«∆∆∆…ƒ¿¿À»∆»
‡ÈˆB‰ Ì‡Â ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿ƒƒ

‰Ê55ÌlLÓ ‰È‰L C„k Á˜BlÏ d˙a˙k ÌlLÓ  ∆¿«≈¿À»»«≈«¿∆∆∆»»¿«≈
‰ÎÓ ‡Ï Ì‡ dÏ56. »ƒ…»¿»

א.52) נז, מחלה 53)כתובות על מוסב  וזה התוספת. ולא
צריך  הכתובה, שטר אבד אם אבל כתובתה. מכרה או
הראשונה  בכתובה הכתוב  ככל התוספת, גם לה לכתוב 

סק "י ). סו סי ' שמואל' או 54)('בית הוא ימות אם
בעלה  - היא תמות ואם הכתובה. את הם יגבו יגרשנה,
הכתובה  את למכור יכולה אינה ולכן אבוד. וכספם יורשה,
שכתב  הנאה" "טובת וזוהי  מזה, בפחות אלא שוויה לפי 

אשתו.55)רבינו. ב .56)את פט , בבאֿקמא

.‡È‰ÒÎ ‡ÏÂ ,‰a˙k dÏ ˙ÎÂ ,‰M‡‰ ˙‡ Ò‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»¿»«»¿À»¿…ƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰‡eO dÈ‡Â ,‡È‰ ‰Òe‡ ÔÈ„Ú  ‰tÁÏ«À»¬«ƒ¬»ƒ¿≈»¿»∆≈

ÔÈ‡eO ‰OBÚ ‰a˙k‰57‰Bb  dL‚ B‡ ˙Ó Ì‡Â . «¿À»»ƒƒ¿ƒ≈≈¿»»
ÔÈBÁ ÈaÓ d˙a˙k wÚ58,ÏÏk ˙ÙÒBz ‰Bb dÈ‡Â , ƒ«¿À»»ƒ¿≈ƒ¿≈»»∆∆¿»

dÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰59˙k ‡ÏÂ ‰M‡ Ò‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿…¿»»¬»ƒ≈≈ƒ»¿…»«
dÏ ÔÈ‡  ‰Òe‡ ‡È‰Â dL‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k dÏ»¿À»≈≈¿»¿ƒ¬»≈»
„Ú ‰a˙k wÚ dÏ ewz ‡lL ;wÚ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ»ƒ»∆…ƒ¿»ƒ«¿À»«

iL „Ú B‡ ‡OpzLzÎ60˙ÎÂ ,Bza ˙‡ Ò‡Ó‰Â . ∆ƒ»≈«∆ƒ¿…¿«¿»≈∆ƒ¿»«
dÏ61d˙a˙k  ‰Ú ‰˙È‰Lk dL‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k »¿À»≈≈¿»¿∆»¿»«¬»¿À»»

‰È‡Ï62[ÈLÈÏL ˜Ùa ‰ÏÚÓÏ] e‡aL BÓk ,63. ¿»ƒ»¿∆≈«¿¿«¿»¿∆∆¿ƒƒ

לכנסה".57) עלֿמנת אלא לה כתב  "שלא ב : נד, כתובות
כנסה  שלא זמן כל כלום אינה שהכתובה רבינו ומפרש

שם). מנכסיו 58)(רא"ש, ולא ידו, תחת לו שיש מנכסים
(שם, לה משועבדים אינם לה שכתב  אחרי  ואפילו שמכר,
בין  עיקר (בין זה ואחד זה אחד - גובה "מאימת מג:):
ממשועבדים  טורפת אינה כלומר הנישואין". מן תוספת)

גאון. שרירא רב  דעת וכן בן 59)כלל. אלעזר רבי  כדעת
משום  אלא חנם ממונו לה כתב  שלא נד:): (כתובות עזריה

נה.). שם (רש"י  ביאה ֿ 60)חיבת בבא ב . פט , כתובות
א. ב ֿיח , יז, ב .62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי "א.63)

.È‰È‰È ‰Ïe˙a ‡OBp‰ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬»ƒ∆»«≈¿»ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙ÚL dnÚ ÁÓO64,BzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ BÈ‡ . »≈«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈≈ƒ¿«¿

.ÁÓOÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡l‡ ,˜eMa Ô˙BÂ ‡OB ‡ÏÂ¿…≈¿≈«∆»≈¿∆¿»≈«
‰˙È‰ Ì‡Â .ÔBÓÏ‡ ‰È‰L ÔÈa ,eÁa ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»≈∆»»«¿¿ƒ»¿»

‰ÏeÚa65ÌÈÓÎÁ ˙wzL .ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ¿»≈»ƒ¿»»ƒ∆«»«¬»ƒ
‰ÏeÚa‰ ÌÚ ÁÓO ‰È‰iL ,Ï‡OÈ ˙BÏ ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿»

a eÁa ÔÈa ,ÌÈÓÈ ‰LÏLÔBÓÏ‡ ÔÈ66. ¿»»ƒ≈»≈«¿

תיקן 64) "משה ה"א): פ "א שם, וב 'ירושלמי ' ב . ז, כתובות

המשתה". ימי  האירוסין,65)שבעת מן אלמנה אבל
סי ' שמואל' ('בית ימים שבעה עמה ישמח  - בעולה שאינה

סק "ג). תקנת 66)סד על חכמים "שקדו ב : ז, כתובות
אומרים  ויש ימים". שלשה עמה שמח  שיהא ישראל בנות
כל  ברכות שבע  שמברכים כיון אלמנה שנשא שבבחור
אינו  - ה"ט ) ברכות מהל' פ "ב  (למעלה המשתה ימי  שבעת
יעסוק  והוא שבעה כל חתנים ברכות לו שיברכו בדין

(מגידֿמשנה). במלאכתו

.‚ÈBÏ LÈ67ÌBÈa ˙Á‡k ˙Ba ÌÈL ‡OÏ Ì„‡Ï ≈¿»»ƒ»»ƒ«¿««¿
˙Á‡k ÔlÎÏ ÌÈ˙Á ˙ka CÓe ,„Á‡68Ï‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈˆ  ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL  ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰ÚL  ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי .67) עושים "היו פ "ט : ברכות תוספתא
סב  סי ' לאהע "ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס "ק  ח :). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב 'הגהות הי "ד. להלן יתבאר
סי ' אהע "ז שו"ע  וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני 
איבה, משום כאחת חופות שתי  לעשות ש"אין ס "א סב 
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò‡Ï zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡BÈ ‡nL ‰Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„eË Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ eÒ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «¿À»¿≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙aLa73,ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â . ¿«»«¬ƒ¿À∆≈≈¿ƒ»ƒ

e‡aL BÓk74,‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê ÚL ‡lÓ :Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ zÓ ÌÈÓi‰ ‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa ÁËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

  

       


נאמרו   במפרשי הנה  תורה , מת  מקוד למדי שאי  וא
טע בו  שיש  שבדבר שאמרו  יש  , תירוצי כמה  בזה 
  למדי שאי ומה  תורה , מת  מקוד  ג  למדי וסברא ,
שלימודי שכתבו  ויש  הכתוב . וגזירת  טע בלי  מצוה  היינו 
תורה . מת  מקוד  למדי כ מילתא " "גילוי  בתורת  שה
ע ' תלמודית באנציקלופדיה  זה  בעניי  תירוצי עוד  ועיי)

תורה ). מת  מקד  למדי אי
    

הט "ז).70) יוםֿטוב  מהל' פ "ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל
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קסז                
         

‰a˙k‰ ËL „‡Â52,dÏÚÏ d˙a˙k ‰ÏÁnL B‡ , ¿»«¿««¿À»∆»¬»¿À»»¿«¿»
wÚ dÏ ˙BÎÂ ÊBÁ  d˙a˙k BÏ ‰ÎnL B‡∆»¿»¿À»»≈¿≈»ƒ«

‰a˙k53Ì„‡Ï BÏ eÒ‡L ÈÙÏ ,dÓi˜Ï ‰ˆ Ì‡ , ¿À»ƒ»»¿«¿»¿ƒ∆»¿»»
Ï‡ .‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿¬ƒ»»««¿…¿À»¬»

‰‡‰ ˙BËa ÌÈÁ‡Ï d˙a˙k ˙ÎBn‰54BÈ‡  «∆∆¿À»»«¬≈ƒ¿«¬»»≈
‡l‡ ‰a˙k ewz ‡lL ;˙Á‡ ‰a˙k dÏ zÎÏ CÈ»̂ƒƒ¿…»¿À»«∆∆∆…ƒ¿¿À»∆»
‡ÈˆB‰ Ì‡Â ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿ƒƒ

‰Ê55ÌlLÓ ‰È‰L C„k Á˜BlÏ d˙a˙k ÌlLÓ  ∆¿«≈¿À»»«≈«¿∆∆∆»»¿«≈
‰ÎÓ ‡Ï Ì‡ dÏ56. »ƒ…»¿»

א.52) נז, מחלה 53)כתובות על מוסב  וזה התוספת. ולא
צריך  הכתובה, שטר אבד אם אבל כתובתה. מכרה או
הראשונה  בכתובה הכתוב  ככל התוספת, גם לה לכתוב 

סק "י ). סו סי ' שמואל' או 54)('בית הוא ימות אם
בעלה  - היא תמות ואם הכתובה. את הם יגבו יגרשנה,
הכתובה  את למכור יכולה אינה ולכן אבוד. וכספם יורשה,
שכתב  הנאה" "טובת וזוהי  מזה, בפחות אלא שוויה לפי 

אשתו.55)רבינו. ב .56)את פט , בבאֿקמא

.‡È‰ÒÎ ‡ÏÂ ,‰a˙k dÏ ˙ÎÂ ,‰M‡‰ ˙‡ Ò‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»¿»«»¿À»¿…ƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰‡eO dÈ‡Â ,‡È‰ ‰Òe‡ ÔÈ„Ú  ‰tÁÏ«À»¬«ƒ¬»ƒ¿≈»¿»∆≈

ÔÈ‡eO ‰OBÚ ‰a˙k‰57‰Bb  dL‚ B‡ ˙Ó Ì‡Â . «¿À»»ƒƒ¿ƒ≈≈¿»»
ÔÈBÁ ÈaÓ d˙a˙k wÚ58,ÏÏk ˙ÙÒBz ‰Bb dÈ‡Â , ƒ«¿À»»ƒ¿≈ƒ¿≈»»∆∆¿»

dÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰59˙k ‡ÏÂ ‰M‡ Ò‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿…¿»»¬»ƒ≈≈ƒ»¿…»«
dÏ ÔÈ‡  ‰Òe‡ ‡È‰Â dL‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k dÏ»¿À»≈≈¿»¿ƒ¬»≈»
„Ú ‰a˙k wÚ dÏ ewz ‡lL ;wÚ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ»ƒ»∆…ƒ¿»ƒ«¿À»«

iL „Ú B‡ ‡OpzLzÎ60˙ÎÂ ,Bza ˙‡ Ò‡Ó‰Â . ∆ƒ»≈«∆ƒ¿…¿«¿»≈∆ƒ¿»«
dÏ61d˙a˙k  ‰Ú ‰˙È‰Lk dL‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k »¿À»≈≈¿»¿∆»¿»«¬»¿À»»

‰È‡Ï62[ÈLÈÏL ˜Ùa ‰ÏÚÓÏ] e‡aL BÓk ,63. ¿»ƒ»¿∆≈«¿¿«¿»¿∆∆¿ƒƒ

לכנסה".57) עלֿמנת אלא לה כתב  "שלא ב : נד, כתובות
כנסה  שלא זמן כל כלום אינה שהכתובה רבינו ומפרש

שם). מנכסיו 58)(רא"ש, ולא ידו, תחת לו שיש מנכסים
(שם, לה משועבדים אינם לה שכתב  אחרי  ואפילו שמכר,
בין  עיקר (בין זה ואחד זה אחד - גובה "מאימת מג:):
ממשועבדים  טורפת אינה כלומר הנישואין". מן תוספת)

גאון. שרירא רב  דעת וכן בן 59)כלל. אלעזר רבי  כדעת
משום  אלא חנם ממונו לה כתב  שלא נד:): (כתובות עזריה

נה.). שם (רש"י  ביאה ֿ 60)חיבת בבא ב . פט , כתובות
א. ב ֿיח , יז, ב .62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי "א.63)

.È‰È‰È ‰Ïe˙a ‡OBp‰ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬»ƒ∆»«≈¿»ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙ÚL dnÚ ÁÓO64,BzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ BÈ‡ . »≈«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈≈ƒ¿«¿

.ÁÓOÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡l‡ ,˜eMa Ô˙BÂ ‡OB ‡ÏÂ¿…≈¿≈«∆»≈¿∆¿»≈«
‰˙È‰ Ì‡Â .ÔBÓÏ‡ ‰È‰L ÔÈa ,eÁa ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»≈∆»»«¿¿ƒ»¿»

‰ÏeÚa65ÌÈÓÎÁ ˙wzL .ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ¿»≈»ƒ¿»»ƒ∆«»«¬»ƒ
‰ÏeÚa‰ ÌÚ ÁÓO ‰È‰iL ,Ï‡OÈ ˙BÏ ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿»

a eÁa ÔÈa ,ÌÈÓÈ ‰LÏLÔBÓÏ‡ ÔÈ66. ¿»»ƒ≈»≈«¿

תיקן 64) "משה ה"א): פ "א שם, וב 'ירושלמי ' ב . ז, כתובות

המשתה". ימי  האירוסין,65)שבעת מן אלמנה אבל
סי ' שמואל' ('בית ימים שבעה עמה ישמח  - בעולה שאינה

סק "ג). תקנת 66)סד על חכמים "שקדו ב : ז, כתובות
אומרים  ויש ימים". שלשה עמה שמח  שיהא ישראל בנות
כל  ברכות שבע  שמברכים כיון אלמנה שנשא שבבחור
אינו  - ה"ט ) ברכות מהל' פ "ב  (למעלה המשתה ימי  שבעת
יעסוק  והוא שבעה כל חתנים ברכות לו שיברכו בדין

(מגידֿמשנה). במלאכתו

.‚ÈBÏ LÈ67ÌBÈa ˙Á‡k ˙Ba ÌÈL ‡OÏ Ì„‡Ï ≈¿»»ƒ»»ƒ«¿««¿
˙Á‡k ÔlÎÏ ÌÈ˙Á ˙ka CÓe ,„Á‡68Ï‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈˆ  ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL  ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰ÚL  ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי .67) עושים "היו פ "ט : ברכות תוספתא
סב  סי ' לאהע "ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס "ק  ח :). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב 'הגהות הי "ד. להלן יתבאר
סי ' אהע "ז שו"ע  וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני 
איבה, משום כאחת חופות שתי  לעשות ש"אין ס "א סב 
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò‡Ï zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡BÈ ‡nL ‰Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„eË Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ eÒ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «¿À»¿≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙aLa73,ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â . ¿«»«¬ƒ¿À∆≈≈¿ƒ»ƒ

e‡aL BÓk74,‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê ÚL ‡lÓ :Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ zÓ ÌÈÓi‰ ‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa ÁËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

  

       


נאמרו   במפרשי הנה  תורה , מת  מקוד למדי שאי  וא
טע בו  שיש  שבדבר שאמרו  יש  , תירוצי כמה  בזה 
  למדי שאי ומה  תורה , מת  מקוד  ג  למדי וסברא ,
שלימודי שכתבו  ויש  הכתוב . וגזירת  טע בלי  מצוה  היינו 
תורה . מת  מקוד  למדי כ מילתא " "גילוי  בתורת  שה
ע ' תלמודית באנציקלופדיה  זה  בעניי  תירוצי עוד  ועיי)

תורה ). מת  מקד  למדי אי
    

הט "ז).70) יוםֿטוב  מהל' פ "ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל
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שבת  בהל' רבינו דברי  והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר
הי "ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ "א, כתובות 'ירושלמי '

בתפילה". אחר אהע "ז 72)יקדמנו ובשו"ע  א. ה, כתובות
לישא  המנהג פשט  וכן מתירים. "ויש פוסק : ס "ג, סד סי '
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח  והוא שבת בערב  נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ "א, כתובות (ירושלמי  בשבת קנין קונים ואין

ב .74) ח , קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב  מהל' פ "ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע  תיהן

ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ "א, קטן מועד ('ירושלמי ' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי  לבו שיהא שצריך - ב  ח , קטן במועד
 ֿ חבילות מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי  לבו יהא וכך - ב .76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈLBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„Ïa ÈLÈÓÁe77Ì‡L ;ÈÚÈ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙ÈÏ ÌÈkLÈ ,79‚‰Óe . »¿»«¬«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
ÁÈ„k ,ÈLÈÓÁa ‰p‡OÈ ‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡OBp‰L ,ÌÈÓÎ¬»ƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆»«¬ƒƒ¿≈

‡ˆBÈÂ ,˙aLÂ ˙aL ÚÂ ÈLÈÓÁ dnÚ ÁÓO ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈«ƒ»¬ƒƒ¿∆∆«»¿«»¿≈
ÔBL‡ ÌBÈ BzÎ‡ÏÓÏ80. ƒ¿«¿ƒ

בימים 77) ועיר עיר בכל יושב  ביתֿדין שיהא עזרא כתקנת
מהכפר  מתכנס  העם שאז התורה, קריאת בהם שיש אלו

פב .). (בבאֿקמא התורה קריאת לשמוע  שלא 78)לעיר
ה"ט . פי "א לקמן כמבואר בתולה, כעסו 79)מצאה בעוד

יתפייס  שמא לחוש יש בינתיים, שהות יש ואם עליו,
עליו  ונאסרה תחתיו זינתה ושמא ויקיימנה דעתו ותתקרר
כי ראשון, ביום נשאת ואינה ב .) לכתובות רש"י  (לשון
טורח  (החתן) שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים "שקדו
ושלישי בשבת ושני  בשבת אחד ימים, שלושה בסעודה

(שם). כונסה" וברביעי  שמכיון 80)בשבת, ה. שם,
ביום  אלא ברכות שבע  מברכים אין אלמנה שנשא שבאלמן
יעזבנה  שמא חששו ה"ט ) ברכות מהל' פ "ב  (למעלה ראשון

שם). (רש"י  למחר למלאכתו ויצא

.ÊËÔÈ‡eOÏ ÏÚa‰ dÚ˙e ,‰pË˜ Bza ˙‡ Ò‡Ó‰«¿»≈∆ƒ¿«»¿»»«««¿ƒƒ
„Ú ‡Opz ‡lL kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È‡ ÔÈa ‡È‰ ÔÈa ≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿«≈∆…ƒ»≈«

ÏÈc‚zL81dÒÎÏ ‰ˆ Ì‡Â .‰Ú ‰OÚ˙Â82 ∆«¿ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ»»¿»¿»
ÒBk83Ôk ˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .84. ≈¿≈»«¬≈

שמא 81) בטענה לעכב  יכול אביה שאף  ב : נז, כתובות
אביה. לבית ותחזור בבעלה כנסה,82)תמרוד אם כלומר

(ועי ' קיימים הנישואין - אביה ושל שלה ההתנגדות אף  על
סק "ו). נו סי ' מחוקק ' קטנה.83)'חלקת בעודה אפילו

אפילו 84) אסור ובקידושין לנישואין. מתנגדים שהם מאחר
רוצה" אני  בפלוני  ותאמר שתגדיל "עד - רוצים שניהם

הי "ט ). פ "ג, ולעיל מא. (קידושין

.ÊÈdÒ‡85È‰Â ÔÈ‡eOÏ dÚ˙e ÌÈL ‰nk ‰‰LÂ ≈¿»¿»»«»»ƒ¿»»¿ƒƒ«¬≈
ÌBiÓ L„Á OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B  ‰Ú ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ

dÓˆÚ ˙‡ ÒÙÏ ‰ÚÈz‰86‰ÎÈˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»
ÔÈ˙B  ‰‚aL Á‡ dÚz .‡Opz Ck Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ

‚a‰ ÌBiÓ L„Á OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»

ÌBiÓ L„Á OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B  ‚a‰ ÌBÈa¿«∆∆¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ
Ì‡ ,‰‚aL Á‡ dLc˜ .‚a‰ ÌBÈ ‡e‰L ,ÔÈLecw‰«ƒƒ∆«∆∆ƒ¿»««∆»¿»ƒ
Ck Á‡Ïe d˙e‚a L„Á OÚ ÌÈL ‰ÈÏÚ eÚ»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡  ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈz‰88dÏ ÔÈ˙B  «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»
‰ÚÈz‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL89. ¿ƒƒ«¿ƒ»

קטנה.85) (כתובות 86)כשהיא ותכשיטים במלבושים
תכשיטיה.87)נז:). לה להכין מתחילה שבגרה שמיום
פ "ה,88) כתובות וב 'ירושלמי ' (שם, הנישואין מן אלמנה

שכבר 89)ה"ג). בתכשיטין הרבה לטרוח  צריכה שאינה
א). עמ ' שם (רש"י  בידה יש

.ÁÈÏÚa‰ dÚzMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ ÒÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ ÒÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰ÚzMÓ »ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ∆»¿»»ƒ»
OÚ ÌÈL Ì‡ :dÏ ÔÈ˙BpL BÓk ?BÏ ÔÈ˙B ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈»»
ÌÈLÏL  ÌBÈ ÌÈLÏL Ì‡Â ,L„Á OÚ ÌÈL  L„Á…∆¿≈»»…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌBÈ91.

וחופה.90) סעודה ואין 91)בצרכי א. נז, כתובות
היא  אם בה, אלא - אלמן או בחור הוא אם בו משגיחין
היא  ואם אלמן. הוא ואפילו חודש, י "ב  לה נותנין בתולה
וב 'ירושלמי ' בחור. הוא ואפילו יום, ל' אלא לו אין בעולה
שהוא: מה לפי  זמן לו שנותנים משמע  ה"ג, פ "ה כתובות

(מגידֿמשנה). יום ל' - לאלמן חודש, י "ב  - לבחור

.ËÈiÁ˙  d‡O ‡ÏÂ LÈ‡Ï e˙pL ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«∆»¿»ƒ¿…¿»»ƒ¿«≈
Òk ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰È˙BBÊÓa92ÔÓf‰ ÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿∆»««ƒ∆…»«¿ƒƒƒ««¿«

dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡  ˙aL Úa B‡ ˙aLa „Á‡a¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓ93ÔÎÂ . ¿¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…¿≈

ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk ‰c ‰ÒtL B‡ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÁ Ì‡ƒ»»ƒ∆≈¿»ƒ»¿∆ƒƒ««¿«
‡Op‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡ È‰L ;˙BBÊÓ dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ ≈«¬∆»¿∆¬≈≈»¿»¿ƒ»≈
ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‡ÈzL „Ú B‡ ‰ËzL „Ú«∆ƒ¿««∆«¿ƒ¿≈≈»

‡ÈiL „Ú ‰M‡ ‡OÏ94. ƒ»ƒ»«∆«¿ƒ

א.92) נז, הי "ד.93)כתובות לעיל כתובות 94)כמבואר
אינה  - אונס  מחמת הוא הנישואין שעיכוב  זמן שכל א. ב ,

משלו. אוכלת

ה'תשע"ח  אייר ט "ז שלישי יום 

   1 
וגרושה,1) אלמנה בתולה, כתובת היא כמה רבינו בו ביאר

ושוטה, חרשת סומא אילונית, בוגרת, עץ , ומוכת בעולה,
בתולים  טענת וגיורת, גר נשים, שנשאו וקטן שוטה וחרש

פתוח . פתח  או

.‡B‡ ‰Lb˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k  ‰ˆÏÁ2 ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚk ‡È‰ È‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈
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קסח               
         

˙ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰ÈeL B‡ ˙Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
 „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰ÈeM‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k  ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני .2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.‰‡Ó ‰a˙k el‡Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈¿À»≈»
‰‡eOp‰ ˙˜ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ ?˙BÏe˙a Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ¿∆¿««¿»
‰ÈeM‰Â ˙È˙ek‰Â ‰ÁÙM‰ ˙˜ÊÁÂ ,ÏÚazL∆ƒ»≈¿∆¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¿»

ÏÚazL6,eÏÚ ‡Ï ÔÈa eÏÚ ÔÈa ‰‡Ó el‡Ï ewz , ∆ƒ»≈ƒ¿¿≈≈»≈ƒ¿¬≈…ƒ¿¬
.c ÏÎÏ ˙BÏeÚk Ô‰ È‰Â«¬≈≈ƒ¿¿»»»

ונבעלות 6) הן הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון
בשבייתה. והשבוייה בנכריותן

.‚ıÚ ˙kÓ7˙Ó ÏÚ ˙‡O elÙ‡ .‰‡Ó d˙a˙k  À«≈¿À»»≈»¬ƒƒ»«¿»
d˙a˙k  ıÚ ˙kÓ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÓÏL ‰Ïe˙a ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»À«≈¿À»»
ÏÚpL ‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ .‰‡Ó,‰ ≈»¿«»ƒ«»»ƒ¿«»∆ƒ¿¬»

dÙBÒ ;ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k  ÏB„b Ì„‡ ‰ÈÏÚ ‡a elÙ‡¬ƒ»»∆»»»»¿À»»»«ƒ»
‡aL ‰ÏB„b ÔÎÂ .˙BÏe˙a‰ ‡Lk ‰Ïe˙a ÊÁzL∆«¬…¿»ƒ¿»«¿¿≈¿»∆»
d˙a˙k  ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz ÔaÓ ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ∆≈«»ƒ¿«»¿À»»
ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;ÏÏk ‰ÏÚ ‡Ï el‡k ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ…ƒ¿¬»¿»∆ƒ«∆≈«
ÔÈ‡  ‰fÓ ˙BÁt ,‰‡Èa B˙‡Èa  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»ƒ»ƒ»»ƒ∆≈

.‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»

בתוליה.7) והלכו עץ  אותה והכה שנפלה

.„˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙‚Ba ‡È‰L ‰Ïe˙a8 ¿»∆ƒ∆∆»«¿ƒ
Ô‰Ï ewz ‡Ï ‰ËBM‰Â ˙LÁ‰ Ï‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï  ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»
 Ì‰ÈcÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙LÁ‰Â¿«≈∆∆««ƒ∆≈»ƒƒƒƒ¿≈∆
.d˙B‡ ˙‡OlÓ eÚnÈ ‡lL È„k ,‰a˙k dÏ ewz ‡Ï…ƒ¿»¿À»¿≈∆…ƒ»¿ƒ»≈»
È‡z ‡ÏÂ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ Ck ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»¿À»»≈»¿¿…¿«

‰a˙k È‡zÓ9‰Áwt˙Â ˙LÁ‰ Òk Ì‡Â .10LÈ  ƒ¿»≈¿À»¿ƒ»««≈∆∆¿ƒ¿«¿»≈
‰a˙k dÏ11.‰‡Ó d˙a˙Îe ,‰a˙k È‡˙e »¿À»¿»≈¿À»¿À»»≈»

לא 8) אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע  וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה רפואה 9)הכיר כגון

נשבית. אם פדיונה ולדבר.10)או לשמוע  שחזרה
בעלה 11) עם תשב  שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם

כתובה. בלא - דעת בת והיא -

.‰ ‰Ó ‰‡Ó Ô‰Ï ˙ÎÂ ‰ËBL B‡ ˙LÁ ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆL ÈtÓ ,˙Ói˜ Ô˙a˙k12. ¿À»»«∆∆ƒ¿≈∆»»¿«ƒ¿»»

כתב 12) הוא הרי  כתובה חכמים לה תקנו שלא פי  על אף 
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק  ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה,

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜t ÌÈL e‡OpL ‰ËBL B‡ LÁ≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ

‰tzLÂ LÁ‰ Áwt˙pL13Ì‰ÈLÏ ÔÈ‡  ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆≈ƒ¿≈∆
Ô‰Ï LÈ  e‡È‰L Á‡ ÔÓi˜Ï eˆ .ÌeÏk Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ≈»∆
e‡ÈO‰L Ì‰ ÔÈc ˙Èa Ì‡Â .‰‡Ó Ô˙a˙Îe ,‰a˙k¿À»¿À»»≈»¿ƒ≈ƒ≈∆ƒƒ
‰Ó Ïk ˙ÏËB  ÂÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k dÏ e˙ÎÂ LÁ‰«≈≈¿»¿»¿À»»«¿»»∆∆»«

˙kMÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ‰ËBM‰ Ï‡ .ÔÈc ˙Èa dÏ e ∆»¿»≈ƒ¬»«∆≈≈ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙wz ÔÈ‡L ÈtÓe .ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆≈«»«¬»ƒ
ewz ‡Ï ÔËw‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡eO BÏ ewz ‡Ï ,Ba ˙„ÓBÚ∆∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«»»…ƒ¿
ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‡BÏ BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈeÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈeÓb ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¬

˜Ù‰ ‚‰Ó da14ÔËw‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡Â .15„Ú »ƒ¿«∆¿≈¿≈«ƒƒ∆«»»«
ÔÈÓÈÒ ‡È‰L ÌÈÚ„BÈÂ B˙B‡ ÔÈ˜„BaL16. ∆¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒƒ»ƒ

דעתו.13) שישמרנה 14)נצטללה מי  אין תינשא לא אם
בזנות. הפקר מנהג בה זנות.15)וינהגו כביאת שזוהי 

למעלה.16) המפורשים בגרות סימני 

.Ê„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa elÙ‡ ,ÔË˜17‡OpL , »»¬ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»»
‰a˙k dÏ ÔÈ‡  ‰M‡18Á‡ dÓi˜Â ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ƒ»≈»¿À»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»««

ÏÈc‚‰L19‡e‰ ib˙pL b ÔÎÂ .‰a˙k wÚ dÏ LÈ  ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ«¿À»¿≈≈∆ƒ¿«≈
dÓi˜ Ôk ˙Ó ÏÚL ,‰Ó d˙a˙k  BzL‡Â20. ¿ƒ¿¿À»»»∆∆«¿»≈ƒ¿»

ביאה.17) שיביא 18)שביאתו עד כלום קטן קניין "שאין
שערות". כשהגדיל.19)שתי  עליה כתובתה 20)ובא

היא. בעולה עכשיו שהרי  - מנה

.Á˙ÚË dÏ LÈ  ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a Ïk»¿»∆¿À»»»«ƒ≈»«¬«
ÌÈÏe˙a21‰‡Ó d˙a˙kL ÏÎÂ ;22dÏ ewz ‡lL B‡ , ¿ƒ¿…∆¿À»»≈»∆…ƒ¿»

‰a˙k ÌÈÓÎÁ23ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ 24„ÁÈ˙n‰Â . ¬»ƒ¿À»≈»«¬«¿ƒ¿«ƒ¿«≈
ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡  ÔÈ‡eO Ì„˜ B˙Òe‡ ÌÚ25. ƒ¬»…∆ƒƒ≈»«¬«¿ƒ

כתובתה.21) כל הפסידה בתולה מצאתיה לא טען שאם
לא 22) שעדיין פי  על שאף  הנישואין מן אלמנה כגון

כבעולה. היא הרי  - הראשון בעלה עם כגון 23)נתייחדה
כתובה. להן כתב  והוא ושוטה טענת 24)חרשת שאין

(=מאתיים  דין בית תנאי  שהוא ממה להפסידה אלא בתולים
כלל. טענה לו אין להן כתב  עצמו שהוא במה אבל לבתולה)

ושכח .25) עליה בא שמא

.Ë‰M‡ ‡OpL ‰Ê ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¬«¿ƒ∆∆»»ƒ»
‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :ÓB‡Â ÔÚBËÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰L d˙˜ÊÁL∆∆¿»»∆ƒ¿»¿≈¿≈…¿»ƒ»

Ïe˙aÌÈÓc  „Á‡‰ :‰Ïe˙Ï Ô‰ ÔÈÓÈÒ ÈLe .‰ ¿»¿≈ƒ»ƒ≈ƒ¿»»∆»»ƒ
 ÈM‰Â .‰BL‡ ‰‡Èa ÛBÒa ‰pnÓ ÔÈ˙˙BML∆¿ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

LÈÓLz ˙ÚLa ‰BL‡ ‰‡Èa da ‡ˆÓiL ˜Ác‰26. «…«∆ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»ƒ¿««¿ƒ

אבל 26) כתובתה. להפסידה כדי ] רק  [=היא הטענה וכל
ספיקות  שני  כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה
לאחר  נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני  נבעלה שמא

באונס . שמא - הקידושין

.ÈÔÚËÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a‰ ˙‡ ‡OBp‰«≈∆«¿»∆¿À»»»«ƒ¿»«
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :Ó‡Â¿»«…¿»ƒ»¿»¬ƒ»ƒ
ÈzÏÙpL ÈtÓ ,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡Ï ,‡e‰ ˙Ó‡ :‰Ó‡»¿»¡∆…¿»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»«¿ƒ
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קסט                
         

˙ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰ÈeL B‡ ˙Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
 „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰ÈeM‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k  ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני .2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.‰‡Ó ‰a˙k el‡Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈¿À»≈»
‰‡eOp‰ ˙˜ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ ?˙BÏe˙a Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ¿∆¿««¿»
‰ÈeM‰Â ˙È˙ek‰Â ‰ÁÙM‰ ˙˜ÊÁÂ ,ÏÚazL∆ƒ»≈¿∆¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¿»

ÏÚazL6,eÏÚ ‡Ï ÔÈa eÏÚ ÔÈa ‰‡Ó el‡Ï ewz , ∆ƒ»≈ƒ¿¿≈≈»≈ƒ¿¬≈…ƒ¿¬
.c ÏÎÏ ˙BÏeÚk Ô‰ È‰Â«¬≈≈ƒ¿¿»»»

ונבעלות 6) הן הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון
בשבייתה. והשבוייה בנכריותן

.‚ıÚ ˙kÓ7˙Ó ÏÚ ˙‡O elÙ‡ .‰‡Ó d˙a˙k  À«≈¿À»»≈»¬ƒƒ»«¿»
d˙a˙k  ıÚ ˙kÓ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÓÏL ‰Ïe˙a ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»À«≈¿À»»
ÏÚpL ‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ .‰‡Ó,‰ ≈»¿«»ƒ«»»ƒ¿«»∆ƒ¿¬»

dÙBÒ ;ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k  ÏB„b Ì„‡ ‰ÈÏÚ ‡a elÙ‡¬ƒ»»∆»»»»¿À»»»«ƒ»
‡aL ‰ÏB„b ÔÎÂ .˙BÏe˙a‰ ‡Lk ‰Ïe˙a ÊÁzL∆«¬…¿»ƒ¿»«¿¿≈¿»∆»
d˙a˙k  ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz ÔaÓ ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ∆≈«»ƒ¿«»¿À»»
ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;ÏÏk ‰ÏÚ ‡Ï el‡k ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ…ƒ¿¬»¿»∆ƒ«∆≈«
ÔÈ‡  ‰fÓ ˙BÁt ,‰‡Èa B˙‡Èa  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»ƒ»ƒ»»ƒ∆≈

.‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»

בתוליה.7) והלכו עץ  אותה והכה שנפלה

.„˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙‚Ba ‡È‰L ‰Ïe˙a8 ¿»∆ƒ∆∆»«¿ƒ
Ô‰Ï ewz ‡Ï ‰ËBM‰Â ˙LÁ‰ Ï‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï  ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»
 Ì‰ÈcÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙LÁ‰Â¿«≈∆∆««ƒ∆≈»ƒƒƒƒ¿≈∆
.d˙B‡ ˙‡OlÓ eÚnÈ ‡lL È„k ,‰a˙k dÏ ewz ‡Ï…ƒ¿»¿À»¿≈∆…ƒ»¿ƒ»≈»
È‡z ‡ÏÂ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ Ck ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»¿À»»≈»¿¿…¿«

‰a˙k È‡zÓ9‰Áwt˙Â ˙LÁ‰ Òk Ì‡Â .10LÈ  ƒ¿»≈¿À»¿ƒ»««≈∆∆¿ƒ¿«¿»≈
‰a˙k dÏ11.‰‡Ó d˙a˙Îe ,‰a˙k È‡˙e »¿À»¿»≈¿À»¿À»»≈»

לא 8) אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע  וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה רפואה 9)הכיר כגון

נשבית. אם פדיונה ולדבר.10)או לשמוע  שחזרה
בעלה 11) עם תשב  שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם

כתובה. בלא - דעת בת והיא -

.‰ ‰Ó ‰‡Ó Ô‰Ï ˙ÎÂ ‰ËBL B‡ ˙LÁ ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆL ÈtÓ ,˙Ói˜ Ô˙a˙k12. ¿À»»«∆∆ƒ¿≈∆»»¿«ƒ¿»»

כתב 12) הוא הרי  כתובה חכמים לה תקנו שלא פי  על אף 
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק  ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה,

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜t ÌÈL e‡OpL ‰ËBL B‡ LÁ≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ

‰tzLÂ LÁ‰ Áwt˙pL13Ì‰ÈLÏ ÔÈ‡  ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆≈ƒ¿≈∆
Ô‰Ï LÈ  e‡È‰L Á‡ ÔÓi˜Ï eˆ .ÌeÏk Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ≈»∆
e‡ÈO‰L Ì‰ ÔÈc ˙Èa Ì‡Â .‰‡Ó Ô˙a˙Îe ,‰a˙k¿À»¿À»»≈»¿ƒ≈ƒ≈∆ƒƒ
‰Ó Ïk ˙ÏËB  ÂÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k dÏ e˙ÎÂ LÁ‰«≈≈¿»¿»¿À»»«¿»»∆∆»«

˙kMÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ‰ËBM‰ Ï‡ .ÔÈc ˙Èa dÏ e ∆»¿»≈ƒ¬»«∆≈≈ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙wz ÔÈ‡L ÈtÓe .ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆≈«»«¬»ƒ
ewz ‡Ï ÔËw‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡eO BÏ ewz ‡Ï ,Ba ˙„ÓBÚ∆∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«»»…ƒ¿
ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‡BÏ BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈeÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈeÓb ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¬

˜Ù‰ ‚‰Ó da14ÔËw‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡Â .15„Ú »ƒ¿«∆¿≈¿≈«ƒƒ∆«»»«
ÔÈÓÈÒ ‡È‰L ÌÈÚ„BÈÂ B˙B‡ ÔÈ˜„BaL16. ∆¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒƒ»ƒ

דעתו.13) שישמרנה 14)נצטללה מי  אין תינשא לא אם
בזנות. הפקר מנהג בה זנות.15)וינהגו כביאת שזוהי 

למעלה.16) המפורשים בגרות סימני 

.Ê„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa elÙ‡ ,ÔË˜17‡OpL , »»¬ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»»
‰a˙k dÏ ÔÈ‡  ‰M‡18Á‡ dÓi˜Â ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ƒ»≈»¿À»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»««

ÏÈc‚‰L19‡e‰ ib˙pL b ÔÎÂ .‰a˙k wÚ dÏ LÈ  ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ«¿À»¿≈≈∆ƒ¿«≈
dÓi˜ Ôk ˙Ó ÏÚL ,‰Ó d˙a˙k  BzL‡Â20. ¿ƒ¿¿À»»»∆∆«¿»≈ƒ¿»

ביאה.17) שיביא 18)שביאתו עד כלום קטן קניין "שאין
שערות". כשהגדיל.19)שתי  עליה כתובתה 20)ובא

היא. בעולה עכשיו שהרי  - מנה

.Á˙ÚË dÏ LÈ  ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a Ïk»¿»∆¿À»»»«ƒ≈»«¬«
ÌÈÏe˙a21‰‡Ó d˙a˙kL ÏÎÂ ;22dÏ ewz ‡lL B‡ , ¿ƒ¿…∆¿À»»≈»∆…ƒ¿»

‰a˙k ÌÈÓÎÁ23ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ 24„ÁÈ˙n‰Â . ¬»ƒ¿À»≈»«¬«¿ƒ¿«ƒ¿«≈
ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡  ÔÈ‡eO Ì„˜ B˙Òe‡ ÌÚ25. ƒ¬»…∆ƒƒ≈»«¬«¿ƒ

כתובתה.21) כל הפסידה בתולה מצאתיה לא טען שאם
לא 22) שעדיין פי  על שאף  הנישואין מן אלמנה כגון

כבעולה. היא הרי  - הראשון בעלה עם כגון 23)נתייחדה
כתובה. להן כתב  והוא ושוטה טענת 24)חרשת שאין

(=מאתיים  דין בית תנאי  שהוא ממה להפסידה אלא בתולים
כלל. טענה לו אין להן כתב  עצמו שהוא במה אבל לבתולה)

ושכח .25) עליה בא שמא

.Ë‰M‡ ‡OpL ‰Ê ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¬«¿ƒ∆∆»»ƒ»
‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :ÓB‡Â ÔÚBËÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰L d˙˜ÊÁL∆∆¿»»∆ƒ¿»¿≈¿≈…¿»ƒ»

Ïe˙aÌÈÓc  „Á‡‰ :‰Ïe˙Ï Ô‰ ÔÈÓÈÒ ÈLe .‰ ¿»¿≈ƒ»ƒ≈ƒ¿»»∆»»ƒ
 ÈM‰Â .‰BL‡ ‰‡Èa ÛBÒa ‰pnÓ ÔÈ˙˙BML∆¿ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

LÈÓLz ˙ÚLa ‰BL‡ ‰‡Èa da ‡ˆÓiL ˜Ác‰26. «…«∆ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»ƒ¿««¿ƒ

אבל 26) כתובתה. להפסידה כדי ] רק  [=היא הטענה וכל
ספיקות  שני  כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה
לאחר  נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני  נבעלה שמא

באונס . שמא - הקידושין

.ÈÔÚËÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a‰ ˙‡ ‡OBp‰«≈∆«¿»∆¿À»»»«ƒ¿»«
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :Ó‡Â¿»«…¿»ƒ»¿»¬ƒ»ƒ
ÈzÏÙpL ÈtÓ ,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡Ï ,‡e‰ ˙Ó‡ :‰Ó‡»¿»¡∆…¿»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»«¿ƒ
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,˙Ó‡ BÊ È‰  ÈÏe˙a eÎÏ‰Â Ú˜˜ B‡ ıÚ Èk‰Â¿ƒ«ƒ≈«¿«¿»¿¿«¬≈∆¡∆∆
‰ÓÏ d˙a˙k ÊÁ˙Â27ÔÚBË ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿«¬…¿À»»¿»∆««ƒ∆≈

ÌeÏk CÏ ÔÈ‡Â CÈÏÚ ‡a LÈ‡ ‡nL :ÓB‡Â28ÔÈ‡  ¿≈∆»ƒ»»«ƒ¿≈»¿≈
B˙ÚËa ÔÈÁÈbLÓ29‡a ‡lL Ì˙Ò ÌÈÁ‰Ï BÏ LÈÂ . «¿ƒƒ¿«¬»¿≈¿«¬ƒ¿»∆…»

BÏ È‡cÂ c‰ ÔÈ‡L ,LÈ‡ ‰ÈÏÚ30. »∆»ƒ∆≈«»»««

מנה.27) כתובתה עץ  מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה
טעות.28) מקחה בעולה וודאי ,29)נמצאת - טענתה כי 

ספק , - עדיף .וטענתו ברי  ושמא אינו 30)וברי  כלומר,
בחרם  ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק , להשביעה יכול

בו. חייב  שאיני  ממון ממני  שמוציא מי  יהיה

.‡È,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡lL ,Ó‡ ˙Ó‡ :‡È‰ ‰Ó‡»¿»ƒ¡∆»«∆…¿»«ƒ¿»
BÏ ÈzÒ‡˙pL Á‡ Ò‡a ÈÏÚ ‡a LÈ‡Â31BÊ È‰  ¿ƒ»»«¿…∆««∆ƒ¿»«¿ƒ¬≈

ÔÚË Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk ÌÈ˙‡Ó d˙a˙Îe ,˙Ó‡∆¡∆∆¿À»»»«ƒ¿∆»¿»¿ƒ»«
ÁwÓ ÈÁwÓe zÒ‡ CÈzÒ‡ ‡lL „Ú ‡nL :Ó‡Â¿»«∆»«∆…≈«¿ƒ∆¡«¿¿ƒ»ƒƒ«

˙eÚË32‰Ê È‰  CBˆa zÏÚ CÈzÒ‡L Á‡ B‡ , »««∆≈«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬≈∆
ÔBÓÓ ÈiÁÏ È„k ˜L ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈÁÓ«¬ƒ¿»«ƒ∆≈∆∆¿≈¿«¿≈ƒ»

Ba iÁ ÈÈ‡L33. ∆≈ƒ«»

גרם 31) ומזלך נתארסתי  בתולה שהרי  מאתיים וכתובתי 
כלום.32)שנתקלקלתי . לך להשביעה 33)ואין אבל

וגם  שמא, - טוען והוא וודאי , - טוענת היא כי  יכול אינו
בתולה  שהרי  לה, המסייעת הגוף  חזקת אשה לכל יש
כן  ואחרי  נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה

נאנסה.

.È:˙ÓB‡ ‡È‰Â ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :Ó‡Â ÔÚË»«¿»«…¿»ƒ»¿»¿ƒ∆∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba  ‰Ïe˙a È‡ ÔÈ„ÚÂ ÈÏÚ ‡a ‡Ï34B‡ , …»»««¬«ƒ¬ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚBe ÊBÁ35‰Ïe˙e ÈÏÚ ‡a :‰Ó‡ . ≈≈ƒ¿≈≈ƒ»¿»»»«¿»
ÔÈÏ‡BL  ÔÚBË ‡e‰ ˜LÂ ,˙BÏe˙a‰ ÏÎk È‡ˆÓ¿»«ƒ¿»«¿¿∆∆≈¬ƒ
zÓ‡L „Ú c‰ ‰È‰ ‰Ó :BÏ ÔÈÓB‡Â B˙B‡¿¿ƒ∆»»«»»«∆»«¿»
Ìc dÏ È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓ :Ó‡ Ì‡ ?‰Ïe˙a dÈ‡L∆≈»¿»ƒ»«ƒ¿≈∆…»»ƒ»»
‡Ï ,ÏÏk Ìc Ì‰Ï ÔÈ‡ ‡nL ,dzÁtLÓa ÔÈ˜„Ba ¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»≈»∆»¿»…
È‰  Ôk Ôlk e‡ˆÓ Ì‡ .ÌÈÏe˙a Ìc ‡ÏÂ ‰c Ìc«ƒ»¿…«¿ƒƒƒ¿¿À»≈¬≈
ÔÈ˜„Ba  Ôk dzÁtLÓ ˙Ba e‡ˆÓ ‡Ï ;d˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿»»…ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ
˙ÈÁeÏÁÏ LaiL da LÈ ÏB„‚ ÈÏÁ ‡nL ,d˙B‡»∆»…ƒ»≈»∆ƒ≈«¿ƒ
ÔÈÈËÓ .Úa ˙ÈpÚ˙Ó ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈÈ‡‰»≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈»»»«¿ƒƒ

d˙B‡36,‡ÈzL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe »«¬ƒƒ»«¿ƒ»«∆«¿ƒ
Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ Ì„ ‡ÈˆBz Ì‡ ‰‡Â ,˙ÈL ÏÚa˙Â¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ«¿ƒ
˙ÚË BÊ È‰  Ba ‡ˆBik ‡ÏÂ Ú ‡ÏÂ ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡≈»…ƒ¿…»»¿…«≈¬≈«¬«
 LÈÓLz ˙Úa ˜Á„ ‡ˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌÈÏe˙a¿ƒ¿««ƒ∆»»…«¿≈«¿ƒ
‰Ïe˙a ÏkL ;ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡ ,Ì„ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»»»≈»¿ƒ∆»¿»
ÔÈa ‰Ú ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa  Ìc dÏ LÈ≈»»≈¿«»≈¿»≈«¬»≈
:Ó‡ Ì‡Â .e‡aL BÓk ,ÈÏÁ‰ ÈtÓ ‡l‡  ˙‚Ba∆∆∆»ƒ¿≈«…ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«
 È˙‡ˆÓ Áe˙t Á˙t ‡l‡ ,˜Ác È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ…«∆»∆«»«»»ƒ
L ;‡È‰ ˙‚Ba ‡nL ,‰È˙BL ÏÚ ÔÈÏ‡BL¬ƒ«¿∆»∆»∆∆ƒ∆…
È‰L ,‰a‰ Ba ÔÈLÈbnL ˜Ác Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙B‚Ba‰«¿≈»∆…«∆«¿ƒƒ«¿≈∆¬≈
‰‚a ‡Ï Ì‡Â .‰ÈÏe˙a eÏÎÂ ‰ÈÈ‡ et˙Â ‰Ï„‚»¿»¿ƒ¿«≈»∆»¿»¿∆»¿ƒ…»¿»
˙Áa dzÏÚa B‡ ‰˙Èh‰ ‡nL :BÏ ÔÈÓB‡  ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»¿««

‡l‡ ,Èk ‡Ï :Ó‡ Ì‡ ?˜Á„a zLb‰ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…ƒ¿«¿»¿…«ƒ»«…ƒ∆»
ÎÏ ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÊ È‰  ‰È‰ Áe˙t Á˙t È‡cÂÏ ««∆«»«»»¬≈«¬«¿ƒ¿»

‰‡Èa ÔÈa ,‰Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰‚a ‡lL ‰Ïe˙a¿»∆…»¿»≈¿«»≈«¬»≈¿ƒ»
.‡e‰ Ìe˙Ò dÁ˙t  ‰Ïe˙a ‰Ú ÏkL ;‰ÏBÁ ÔÈa≈»∆»«¬»¿»ƒ¿»»
,Áe˙t Á˙t ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰  Ìc‰ ‡ˆiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»»«»ƒ»»∆«»«

.ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡≈»¿ƒ

אחת 34) שפחות שתי  לי  הביאו רבי  בר גמליאל רבן "אמר
בעולה  יין, של חבית פי  על הושיבן בעולה, ואחת בתולה
נודף , ריחה אין - בתולה יין) ריח  מריחים (מפיה נודף  ריחה
זכה  לך לו: אמר נודף , ריחה היה ולא הושיבה זו אף 

מפה 35)במקחך". לה ומכינים עדים בפני  מתייחד שרק 
בפניהם  ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי  לראות

למרחץ .36)אסור. אותה מכניסים

.‚È˙ÚË dÏ ÔÈ‡ ˙‚Ba‰L ,eB‰L ÌÈB‡b LÈ≈¿ƒ∆∆«∆∆≈»«¬«
È‡Â .Áe˙t Á˙t ˙ÚË dÏ LÈÂ ÌÈÓc‡Ób‰ Cc Ô »ƒ¿≈»«¬«∆«»«¿≈∆∆«¿»»

Îe .Ì‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰ ˙eÚËÂ ,‰Ê „ ‰‡Ó«¿∆»»∆¿»»»«À¿»∆»∆¿»
c‰L È˙‡ˆÓe ,ÌÈBÓ„˜Â ÌÈa ÌÈÙÒ ÏÚ Èz˜„a»«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ∆«»»
.„Ïa ÌÈÓc ˙ÚË ‡l‡ ˙‚BaÏ ÔÈ‡L ,e‡aL BÓk¿∆≈«¿∆≈«∆∆∆»«¬«»ƒƒ¿«

.„ÈÌ‰Â ,‰M‡Ï ‰a˙k wÚ ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¿À»»ƒ»¿≈
‰M‡‰Â ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚBh‰ ÏkL ,eÓ‡Â eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ¿»¿∆»«≈«¬«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÓ‡  B˙B‡ ˙LÁÎÓ37ÏÚ ‡Ï ,‰È‡ ‡È‰Ï ‰ÈÏÚÂ , «¿∆∆∆¡»¿»∆»¿»ƒ¿»»…«
‰cÚÒa ÁBË Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁL ;LÈ‡‰»ƒ∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

d„ÈÒÙÓe38.Ï‡ B˙ÁÓO CÙB‰Â , «¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈∆

כתובתה.37) אותה 38)להפסידה שונא היה "שאם
סעודתו  ומפסיד וכונסה בסעודה טורח  היה לא מתחילה
טרח  לא אילו מזה משמע  תחילה". מגרשה היה אלא חינם
(הממון  ממון חזקת לו שיש פי  על ואף  נאמן. אינו בסעודה
נולדה. בתולה שהרי  עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא

.ÂËÌ‡ ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚËÏ BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ¿«»«≈ƒ¿…«¬«¿ƒƒ
„iÓ  ‰zÒ39Á‡Ï elÙ‡  ‰zÒ ‡Ï Ì‡Â , ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿»¬ƒ¿««

.ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ

שנתייחד 39) מכיוון כי  זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל
ודאי עכשיו עד ששתק  ומכיוון אותה בעל בוודאי  איתה
ומעליל  כועס  הוא עכשיו ורק  שתק  ולפיכך בתולה מצאה

עליה.

.ÊË‡e‰L ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk eB‰»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ∆
wÚ d„ÈÒÙ‰Ï  BzL‡ ezLÈÁÎ‰ Ì‡ ÔÓ‡∆¡»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ«

‰a˙k‰40dÏ LÈ  ˙ÙÒBz‰ Ï‡ ,41Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «¿À»¬»«∆∆≈»∆»ƒ≈
BÏ ˙„B‰L B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰L ‰ea ‰È‡a Ú„B«ƒ¿»»¿»∆»¿»¿»∆»

ezÚË‰Â Ò‡˙zL Ì„˜ ‰ÏeÚa ‡È‰L42CÎÈÙÏ .43LÈ ∆ƒ¿»…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaL‰Ï BÏ44ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k , ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

dÏ ÔÈ‡Â .˙ÙÒBz‰ ‰a‚z Ck Á‡Â ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿««»ƒ¿∆«∆∆¿≈»
wÚ „ÈÒÙz Ck Á‡Â ‰Ïe˙a d‡ˆÓ ‡lL BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆…¿»»¿»¿««»«¿ƒƒ«

ÊÁL ,‰a˙k‰cÚÒa ÁBË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»
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קע               
         

‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈÁ‰Ï dÏ LÈÂ ;d„ÈÒÙÓe«¿ƒ»¿≈»¿«¬ƒ¿»«ƒ∆»«»∆»
.˜L∆∆

נאמן.40) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שהוא
הוא 41) והרי  מרצונו שנתחייב  אלא תקנה מחמת שאינה

בלי חיובם את להפקיע  יכולים שאינם החייבים כשאר
ברורה. ונמצאת 42)ראייה בתולה בחזקת שכינסה וכל

טעות. מקח  זה הרי  גבייתה 43)בעולה כוח  וכל הואיל
זו. תוספת לה שכתב  השטר מחמת חפץ 44)הוא באחיזת

קדוש.

.ÊÈwÚ ‰„ÈÒÙ‰L Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆL È‰¬≈∆»»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
‰a˙k‰45Ì„‡Ï eÒ‡L ÈÙÏ ,‰‡Ó dÏ ˙BÎÂ ÊBÁ  «¿À»≈¿≈»≈»¿ƒ∆»¿»»

BÓk ,‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿»»««¿…¿À»¿
.e‡aL∆≈«¿

אשת 45) אם כגון כשירצה אפילו לקיימה לו שאסור ויש
עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כהן

ה'תשע"ח  אייר י"ז רביעי יום 

   1 
ושזכאי1) לאשתו האיש שחייב  דברים עשרה רבינו בו כלל

הקטנים, ובנותיו בניו מזונות ידיה, ומעשה מזונותיה בה,
היא. שנדרה או אשתו את הדיר הים, למדינת הבעל הלך

.‡,‰ÏeÚa ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa  ‰M‡ Ì„‡ ‡OBpLk¿∆≈»»ƒ»≈¿»≈¿»
˙Bib‰ ˙Á‡Â Ï‡OÈ ˙a ˙Á‡ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa≈¿»≈¿«»«««ƒ¿»≈¿«««ƒ∆

˙ÁLÓ‰ B‡2‰kÊÈÂ ,ÌÈ„ ‰OÚa dÏ iÁ˙È  «¿À¿∆∆ƒ¿«≈»«¬»»¿»ƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈ„ ‰Úa‡a¿«¿»»¿»ƒ

שחרור 2) לשם ומשהטבילוה שחררה, שרבה כנענית שפחה
כישראלית. היא הרי 

.:Ô‰ el‡Â ,‰Bz‰ ÔÓ Ô‰Ó ‰LÏL  ‰OÚ‰Â¿»¬»»¿»≈∆ƒ«»¿≈≈
‰È˙BBÊÓ el‡  d‡L .d˙BÚÂ ,d˙eÒk ,d‡L3. ¿≈»¿»¿»»¿≈»≈¿∆»

d˙BÚ .BÚÓLÓk  d˙eÒk4Ïk C„k ‰ÈÏÚ ‡BÏ  ¿»¿«¿»»»»»∆»¿∆∆»
ı‡‰5ÔÈc ˙Èa È‡z ÔlÎÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰ÚM‰Â . »»∆¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À»¿»≈≈ƒ

Ì‰6‰a˙k wÚ  Ì‰Ó „Á‡‰ .7Ì‰  ‡M‰Â , ≈»∆»≈∆ƒ«¿À»¿«¿»≈
‰a˙k È‡z ÔÈ‡˜p‰8Ì‡ d˙‡tÏ :Ô‰ el‡Â , «ƒ¿»ƒ¿»≈¿À»¿≈≈¿«…»ƒ

‰˙ÏÁ9˙ÈaL Ì‡ d˙BcÙÏÂ ,10‰˙Ó Ì‡ d˜Ï ,11, »¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»¿»ƒ≈»
ÂÈÒÎ ÔÓ ˙Bf ˙BÈ‰ÏÂ12B˙BÓ Á‡ B˙Èa ˙LBÈÂ ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿∆∆¿≈««

d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk13˙BBf epnÓ ‰È˙Ba ˙BÈ‰ÏÂ , »¿««¿¿»¿ƒ¿¿∆»ƒ∆ƒ
‰Ò‡˙zL „Ú B˙BÓ ÈÁ‡ ÂÈÒÎpÓ14‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ , ƒ¿»»«¬≈«∆ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»∆»

‰MÈa Ì˜ÏÁ ÏÚ ˙BÈ d˙a˙k ÔÈLBÈ epnÓ ÌÈÎf‰«¿»ƒƒ∆¿ƒ¿À»»≈«∆¿»«¿À»
Ì‰ÈÁ‡ ÌÚL15. ∆ƒ¬≈∆

אכלו 3) "ואשר ג): ג, (מיכה אומר הוא וכן ב . מז, כתובות
עמי ". "עת"4)שאר מלת דודים", "עת לשון - עונתה

כא, לשמות (אבןֿעזרא "ענת" שרשה: כלומר נו"ן, בחסרו
עבריה 5)י ). באמה שנאמר הם, התורה מן אלה כל

ולמעלה  יגרע ", לא ועונתה כסותה "שארה י ): כא, (שמות
ואמרו  לה". יעשה הבנות "כמשפט  ט ): (שם, נאמר מזה

הבנות, במשפט  למדנו מה "וכי  משפטים: פ ' במכילתא
עבריה  מאמה כלומר, למד", ונמצא ללמד בא זה הרי  אלא
הוא  דברים שלשה באלה ישראל בנות כל שמשפט  למדנו
רסב ). ל"ת לרבינו, המצוות' 'ספר (ראה כמשפטה

בכל 6) האשה תזכה סתם, אשה הנושא שכל שתיקנו
כמבואר  כתובה, שום לה כתב  שלא אע "פ  דלהלן, הדברים

ה"ה. לבתולה.7)בסמוך - ומאתים לבעולה, – מנה
התנה 8) שביתֿדין ומתוך הכתובה. בשטר הנכתבים חיובים

כאילו  קיים תקפם יהיה הכתובה בשטר נרשמו לא שאפילו
כתובה. תנאי  כך משום נקראים - נא,9)נכתבו כתובות

ב .11)שם.10)א. מו, ב .12)שם נב , שם.13)שם
ונדוניתה 15)שם.14) כתובתה אשה, נשא "כיצד , שם.

אחרת  אשה נשא ואח "כ בחייו, ומתה בן וילדה (דינר), אלף 
ואח "כ  בחייו, ומתה בן וילדה מאתים ונדונייתה כתובתה
אלף  יורש הראשונה מן בנו אלפיים, והניח  הוא מת
שבכתובת  מאתיים יורש השניה מן ובנו אמו, שבכתובת
הראשונה  בן ביד נמצא בשוה, אותו יורשים - והשאר אמו,
- (מאתים מאות" שש השניה בן וביד מאות, וארבע  אלף 
רבינו  מלשון הירושה) חלק  - מאות וארבע  כתובה, כסף 

ה"ב . פי "ט , לקמן

.‚,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ìlk  Ô‰a ‰ÎBfL ‰Úa‡‰Â¿»«¿»»∆∆»∆À»ƒƒ¿≈¿ƒ
BlL ‰È„È ‰OÚÓ ˙BÈ‰Ï :Ô‰ el‡Â16˙BÈ‰ÏÂ , ¿≈≈ƒ¿«¬≈»∆»∆¿ƒ¿

BlL d˙‡ÈˆÓ17‰ÈÒÎ ˙Bt Ïk ÏÎB‡ ‰È‰iLÂ , ¿ƒ»»∆¿∆ƒ¿∆≈»≈¿»∆»
‰ÈiÁa18‰pLÈÈ  ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,19Ì„B˜ ‡e‰Â , ¿«∆»¿ƒ≈»¿«»ƒ»∆»¿≈

‰MÈa Ì„‡ ÏÎÏ20. ¿»»»«¿À»

כמנהג 16) הכל לו? עושה היא "ומה ב : מז, כתובות
רוקמת" - לרקום אורגת, - לארוג שדרכן מקום המדינה.

ה"א). פכ"א, (לקמן ב .17)וכו' סה, כתובות
מו:).18) (כתובות ה"ז פכ"ב  לקמן פג,19)מבואר שם

ה"ח .20)ב . פ "א, נחלות הל' והשווה לאביה, אפילו

.„‰M‡‰ È„È ‰OÚÓ eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ»
‰È˙BBÊÓ „‚k21˙Bt ˙ÏÈÎ‡ „‚k  dBÈ„Ùe , ¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿∆∆¬ƒ«≈

CÎÈÙÏ .d˙a˙ÎÏ B˙MÈ „‚k  d˙e˜e ,‰ÈÒÎ22, ¿»∆»¿»»¿∆∆¿À»ƒ¿À»»¿ƒ»
ÔÈÚÓBL  ‰OBÚ ÈÈ‡Â ˙Bf ÈÈ‡ :‰M‡‰ ‰Ó‡ Ì‡ƒ»¿»»ƒ»≈ƒƒ∆¿≈ƒ»¿ƒ

d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,dÏ23ÈÈ‡ :ÏÚa‰ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . »¿≈ƒ»¬»ƒ»««««≈ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  CÈ„È ‰OÚnÓ ÌeÏk ÏËB ÈÈ‡Â CÊ»»¿≈ƒ≈¿ƒ«¬≈»«ƒ≈¿ƒ

‰È˙BBÊÓa ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e˜tÒÈ ‡Ï ‡nL ,BÏ24. ∆»…¿«¿»«¬≈»∆»ƒ¿∆»
BÊ ‰wz ÈtÓe25‰a˙k‰ È‡zÓ ˙BBÊn‰ eLÁÈ26. ƒ¿≈«»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¿À»

מעשה 21) לו לתת עליה מזונות, לה מעלה והוא הואיל
נח :). (כתובות איבה עליה לו תהיה שלא הואיל 22)ידיה

לה  תיקנו בתחילה שהרי  לטובתה, הוא התקנה ועיקר
איבה. משום ידיה מעשה לו נתנו ואחרֿכך מזונות

חכמים,23) בתקנת אפשי  אי  האומר "כל א: פג, שם
ואי אני  מעונגת לכך, צריכה איני  "אני  כלומר: לו" שומעים
אומנות  לי  יש או מזונות, לי  אמצא מלאכה, לעשות אפשי 

שם). (רש"י  מזונותי " כדי  על יתר ב .24)יקרה ע , שם
יכול  הבעל שאין וקבורתה, פדיונה לענין והואֿהדין
פירותיה  על לוותר הסכים אפילו מחיובו להשתמט 

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



קעי                
         

‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈÁ‰Ï dÏ LÈÂ ;d„ÈÒÙÓe«¿ƒ»¿≈»¿«¬ƒ¿»«ƒ∆»«»∆»
.˜L∆∆

נאמן.40) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שהוא
הוא 41) והרי  מרצונו שנתחייב  אלא תקנה מחמת שאינה

בלי חיובם את להפקיע  יכולים שאינם החייבים כשאר
ברורה. ונמצאת 42)ראייה בתולה בחזקת שכינסה וכל

טעות. מקח  זה הרי  גבייתה 43)בעולה כוח  וכל הואיל
זו. תוספת לה שכתב  השטר מחמת חפץ 44)הוא באחיזת

קדוש.

.ÊÈwÚ ‰„ÈÒÙ‰L Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆL È‰¬≈∆»»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
‰a˙k‰45Ì„‡Ï eÒ‡L ÈÙÏ ,‰‡Ó dÏ ˙BÎÂ ÊBÁ  «¿À»≈¿≈»≈»¿ƒ∆»¿»»

BÓk ,‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿»»««¿…¿À»¿
.e‡aL∆≈«¿

אשת 45) אם כגון כשירצה אפילו לקיימה לו שאסור ויש
עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כהן

ה'תשע"ח  אייר י"ז רביעי יום 

   1 
ושזכאי1) לאשתו האיש שחייב  דברים עשרה רבינו בו כלל

הקטנים, ובנותיו בניו מזונות ידיה, ומעשה מזונותיה בה,
היא. שנדרה או אשתו את הדיר הים, למדינת הבעל הלך

.‡,‰ÏeÚa ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa  ‰M‡ Ì„‡ ‡OBpLk¿∆≈»»ƒ»≈¿»≈¿»
˙Bib‰ ˙Á‡Â Ï‡OÈ ˙a ˙Á‡ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa≈¿»≈¿«»«««ƒ¿»≈¿«««ƒ∆

˙ÁLÓ‰ B‡2‰kÊÈÂ ,ÌÈ„ ‰OÚa dÏ iÁ˙È  «¿À¿∆∆ƒ¿«≈»«¬»»¿»ƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈ„ ‰Úa‡a¿«¿»»¿»ƒ

שחרור 2) לשם ומשהטבילוה שחררה, שרבה כנענית שפחה
כישראלית. היא הרי 

.:Ô‰ el‡Â ,‰Bz‰ ÔÓ Ô‰Ó ‰LÏL  ‰OÚ‰Â¿»¬»»¿»≈∆ƒ«»¿≈≈
‰È˙BBÊÓ el‡  d‡L .d˙BÚÂ ,d˙eÒk ,d‡L3. ¿≈»¿»¿»»¿≈»≈¿∆»

d˙BÚ .BÚÓLÓk  d˙eÒk4Ïk C„k ‰ÈÏÚ ‡BÏ  ¿»¿«¿»»»»»∆»¿∆∆»
ı‡‰5ÔÈc ˙Èa È‡z ÔlÎÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰ÚM‰Â . »»∆¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À»¿»≈≈ƒ

Ì‰6‰a˙k wÚ  Ì‰Ó „Á‡‰ .7Ì‰  ‡M‰Â , ≈»∆»≈∆ƒ«¿À»¿«¿»≈
‰a˙k È‡z ÔÈ‡˜p‰8Ì‡ d˙‡tÏ :Ô‰ el‡Â , «ƒ¿»ƒ¿»≈¿À»¿≈≈¿«…»ƒ

‰˙ÏÁ9˙ÈaL Ì‡ d˙BcÙÏÂ ,10‰˙Ó Ì‡ d˜Ï ,11, »¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»¿»ƒ≈»
ÂÈÒÎ ÔÓ ˙Bf ˙BÈ‰ÏÂ12B˙BÓ Á‡ B˙Èa ˙LBÈÂ ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿∆∆¿≈««

d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk13˙BBf epnÓ ‰È˙Ba ˙BÈ‰ÏÂ , »¿««¿¿»¿ƒ¿¿∆»ƒ∆ƒ
‰Ò‡˙zL „Ú B˙BÓ ÈÁ‡ ÂÈÒÎpÓ14‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ , ƒ¿»»«¬≈«∆ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»∆»

‰MÈa Ì˜ÏÁ ÏÚ ˙BÈ d˙a˙k ÔÈLBÈ epnÓ ÌÈÎf‰«¿»ƒƒ∆¿ƒ¿À»»≈«∆¿»«¿À»
Ì‰ÈÁ‡ ÌÚL15. ∆ƒ¬≈∆

אכלו 3) "ואשר ג): ג, (מיכה אומר הוא וכן ב . מז, כתובות
עמי ". "עת"4)שאר מלת דודים", "עת לשון - עונתה

כא, לשמות (אבןֿעזרא "ענת" שרשה: כלומר נו"ן, בחסרו
עבריה 5)י ). באמה שנאמר הם, התורה מן אלה כל

ולמעלה  יגרע ", לא ועונתה כסותה "שארה י ): כא, (שמות
ואמרו  לה". יעשה הבנות "כמשפט  ט ): (שם, נאמר מזה

הבנות, במשפט  למדנו מה "וכי  משפטים: פ ' במכילתא
עבריה  מאמה כלומר, למד", ונמצא ללמד בא זה הרי  אלא
הוא  דברים שלשה באלה ישראל בנות כל שמשפט  למדנו
רסב ). ל"ת לרבינו, המצוות' 'ספר (ראה כמשפטה

בכל 6) האשה תזכה סתם, אשה הנושא שכל שתיקנו
כמבואר  כתובה, שום לה כתב  שלא אע "פ  דלהלן, הדברים

ה"ה. לבתולה.7)בסמוך - ומאתים לבעולה, – מנה
התנה 8) שביתֿדין ומתוך הכתובה. בשטר הנכתבים חיובים

כאילו  קיים תקפם יהיה הכתובה בשטר נרשמו לא שאפילו
כתובה. תנאי  כך משום נקראים - נא,9)נכתבו כתובות

ב .11)שם.10)א. מו, ב .12)שם נב , שם.13)שם
ונדוניתה 15)שם.14) כתובתה אשה, נשא "כיצד , שם.

אחרת  אשה נשא ואח "כ בחייו, ומתה בן וילדה (דינר), אלף 
ואח "כ  בחייו, ומתה בן וילדה מאתים ונדונייתה כתובתה
אלף  יורש הראשונה מן בנו אלפיים, והניח  הוא מת
שבכתובת  מאתיים יורש השניה מן ובנו אמו, שבכתובת
הראשונה  בן ביד נמצא בשוה, אותו יורשים - והשאר אמו,
- (מאתים מאות" שש השניה בן וביד מאות, וארבע  אלף 
רבינו  מלשון הירושה) חלק  - מאות וארבע  כתובה, כסף 

ה"ב . פי "ט , לקמן

.‚,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ìlk  Ô‰a ‰ÎBfL ‰Úa‡‰Â¿»«¿»»∆∆»∆À»ƒƒ¿≈¿ƒ
BlL ‰È„È ‰OÚÓ ˙BÈ‰Ï :Ô‰ el‡Â16˙BÈ‰ÏÂ , ¿≈≈ƒ¿«¬≈»∆»∆¿ƒ¿

BlL d˙‡ÈˆÓ17‰ÈÒÎ ˙Bt Ïk ÏÎB‡ ‰È‰iLÂ , ¿ƒ»»∆¿∆ƒ¿∆≈»≈¿»∆»
‰ÈiÁa18‰pLÈÈ  ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,19Ì„B˜ ‡e‰Â , ¿«∆»¿ƒ≈»¿«»ƒ»∆»¿≈

‰MÈa Ì„‡ ÏÎÏ20. ¿»»»«¿À»

כמנהג 16) הכל לו? עושה היא "ומה ב : מז, כתובות
רוקמת" - לרקום אורגת, - לארוג שדרכן מקום המדינה.

ה"א). פכ"א, (לקמן ב .17)וכו' סה, כתובות
מו:).18) (כתובות ה"ז פכ"ב  לקמן פג,19)מבואר שם

ה"ח .20)ב . פ "א, נחלות הל' והשווה לאביה, אפילו

.„‰M‡‰ È„È ‰OÚÓ eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ»
‰È˙BBÊÓ „‚k21˙Bt ˙ÏÈÎ‡ „‚k  dBÈ„Ùe , ¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿∆∆¬ƒ«≈

CÎÈÙÏ .d˙a˙ÎÏ B˙MÈ „‚k  d˙e˜e ,‰ÈÒÎ22, ¿»∆»¿»»¿∆∆¿À»ƒ¿À»»¿ƒ»
ÔÈÚÓBL  ‰OBÚ ÈÈ‡Â ˙Bf ÈÈ‡ :‰M‡‰ ‰Ó‡ Ì‡ƒ»¿»»ƒ»≈ƒƒ∆¿≈ƒ»¿ƒ

d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,dÏ23ÈÈ‡ :ÏÚa‰ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . »¿≈ƒ»¬»ƒ»««««≈ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  CÈ„È ‰OÚnÓ ÌeÏk ÏËB ÈÈ‡Â CÊ»»¿≈ƒ≈¿ƒ«¬≈»«ƒ≈¿ƒ

‰È˙BBÊÓa ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e˜tÒÈ ‡Ï ‡nL ,BÏ24. ∆»…¿«¿»«¬≈»∆»ƒ¿∆»
BÊ ‰wz ÈtÓe25‰a˙k‰ È‡zÓ ˙BBÊn‰ eLÁÈ26. ƒ¿≈«»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¿À»

מעשה 21) לו לתת עליה מזונות, לה מעלה והוא הואיל
נח :). (כתובות איבה עליה לו תהיה שלא הואיל 22)ידיה

לה  תיקנו בתחילה שהרי  לטובתה, הוא התקנה ועיקר
איבה. משום ידיה מעשה לו נתנו ואחרֿכך מזונות

חכמים,23) בתקנת אפשי  אי  האומר "כל א: פג, שם
ואי אני  מעונגת לכך, צריכה איני  "אני  כלומר: לו" שומעים
אומנות  לי  יש או מזונות, לי  אמצא מלאכה, לעשות אפשי 

שם). (רש"י  מזונותי " כדי  על יתר ב .24)יקרה ע , שם
יכול  הבעל שאין וקבורתה, פדיונה לענין והואֿהדין
פירותיה  על לוותר הסכים אפילו מחיובו להשתמט 
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מזונותיה.25)וירושתה. כנגד ידיה מעשה של
ה"ב .26) לעיל כמבואר תורה, מדין הוא שעיקרה אע "פ 

.‰ËLa ezÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡‰ ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿¿ƒ¿«
 Ì˙Ò ‡O ‡l‡ ‰a˙k e˙k ‡Ï elÙ‡Â ,‰a˙k‰«¿À»«¬ƒ…»¿¿À»∆»»»¿»
‰˙ÎÊÂ ,BlL ÌÈ„ ‰Úa‡a ‰ÎÊ ,d‡OpL ÔÂÈk≈»∆¿»»»»¿«¿»»¿»ƒ∆¿»¿»

LÙÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÌÈ„ ‰OÚa ‰M‡‰27. »ƒ»«¬»»¿»ƒ∆»¿≈»¿ƒƒ¿»≈

לפרטיהם 27) מפורשים הדברים אלו וכל א. נא, כתובות
כג. פרק  סוף  עד מכאן הבאים, בפרקים

.ÂÌÈc‰ ÔÓ „Á‡a iÁ˙È ‡lL ÏÚa‰ ‰˙‰ƒ¿»«««∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ«¿»ƒ
ÏÚa‰ ‰kÊÈ ‡lL ‰M‡‰ ˙˙‰L B‡ ,Ô‰a iÁ ‡e‰L∆«»»∆∆ƒ¿»»ƒ»∆…ƒ¿∆«««

Ìi˜ È‡z‰  Ì‰a ‰ÎBÊ ‡e‰L ÌÈc‰ ÔÓ „Á‡a28; ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆∆»∆«¿««»
ÏÎÂ ,Ô‰a ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„ ‰LÏMÓ ıeÁƒ¿»¿»ƒ∆≈«¿«ƒ»∆¿»
wÚÂ ,d˙BÚ :Ô‰ el‡Â .ÏËa B‡z  Ô‰ÈÏÚ ‰˙n‰««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈≈»»¿ƒ«

.d˙MÈÂ ,d˙a˙k¿À»»ƒÀ»»

יט :):28) (קידושין התורה מן שהם וכסות במזונות אפילו
ניתן  ממון קיים", תנאו - שבממון בדבר אומר, יהודה "רבי 

(רש"י ). למחילה

.Ê ‰BÚ ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰ ÌÚ ‰˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»»»»
‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È‰L ;d˙BÚa iÁÂ ,ÏËa B‡z¿»»≈¿«»¿»»∆¬≈ƒ¿»««

ÔBÓÓ È‡z BÈ‡Â ,‰Bza e˙kM29. ∆»«»¿≈¿«»

(רש"י29) למחילה ניתן אינו הגוף  וצער הגוף , צער אלא
ה"י . פ "ו לעיל וראה שם),

.ÁdÏ ˙kL B‡ ,‰a˙k wÚÓ ˙ÁÙÏ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»ƒ¿…≈ƒ«¿À»∆»«»
‰Ïa˜˙pL BÏ ‰˙ÎÂ ,‰a˙k wÚ ‰‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ≈»ƒ«¿À»¿»¿»∆ƒ¿«¿»

‰Ïa˜˙ ‡Ï ‡È‰Â ,CÎÂ Ck Ô‰Ó30ÏkL ;ÏË B‡z  ≈∆»»»¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»»≈∆»
È‰  ‰‡nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙Ï ˙ÁBt‰«≈«¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ≈»¬≈

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa31. ¿ƒ»¿ƒ«¿

כך.30) על שובר לו וכתבה לו נד,31)שמחלה כתובות
בעיניו  קלה תהא שלא כדי  כתובה לה תיקנו חכמים כי  ב .
להוציאה, בעיניו קלה הרי  כתובתה שנפחתה וכל להוציאה,
עליה  יכעס  למחר שהרי  זנות, ביאת היא בעילתו וממילא
זנות  היא שבעילתו ומתוך יציבה. אישות כאן ואין ויוציאנה,
גרידא. שבממון" "דבר ולא איסור' ל'דבר הופך זה הרי  -
כשרוצה  זה וכל (לחםֿמשנה). להתנות יכול אינו איסור ועל
כל  כדין קיים, תנאו - לקיימה רוצה אינו אם אבל לקיימה,
יכולה  שהאשה מקומות בכמה מצינו שהרי  שבממון, תנאי 
ולקמן  פט : קמא ובבא נג. כתובות (ראה כתובתה למחול

(מגידֿמשנה). לקיימה רוצה כשאינו - הי "ט ) פי "ז

.ËB‡z  ‰pLÈÈ ‡lL d‡OpL Á‡ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»««∆¿»»∆…ƒ»∆»¿»
ÏËa32,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÏÚa‰ ˙MiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »≈¿««ƒ∆¿À««««ƒƒ¿≈¿ƒ

‰Bz ÏLk Ì‰È„Ï ˜efÁ eOÚ33È‡z ÏÎÂ . »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿»¿«
:da Ó‡pL ,ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÏËa ‰MÈaL∆ƒÀ»»≈¿««ƒ∆»∆∆¡«»

ËtLÓ ˙wÁÏ34ÔB‚k .Ìi˜ B‡z  ÌÈc‰ ‡Le . ¿À«ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«»¿
‡lL ˙Ó ÏÚ ,˙eÒÎe ‡L dÏ ÔÈ‡L dnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ»∆≈»¿≈¿«¿»∆…

Ìi˜ B‡z  ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰ÈÒÎ ˙Bt ÏÎ‡È35. …«≈¿»∆»¿…«≈»∆¿»«»

הבאה 32) שנחלה כרצונו, להתנות יכול שישאנה קודם אבל
קודם  יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם

ה"ו). פכ"ג, (לקמן לו ראוייה א.33)שתהא פד, כתובות
בה"34) מועיל התנאי  ואין תשתנה לא זו שחוקה "לומר

הגדול  במדרש הוא וכן ה"א) פ "ו, נחלות הל' רבינו (לשון
תנאי כל אמרו: מכאן משפט , "לחוקת פינחס : פרשת כ"י 
לחוקת  שנאמר שבירושה מתנאי  חוץ  קיים, - שבממון
עמ ' הרמב "ם בקובץ  מיימון ל. י . הרב  מש"כ (וראה משפט "
חוקה, בו שנאמר מקום ש"כל מקומות בכמה מצאנו וכן ע ).
ועוד. א. יד, קידושין א. יט , מנחות ראה לעכב ", אלא אינו
שיט ). סי ' (פריימן בתשובותיו גם כתב  כאן, רבינו וכדברי 

ה"ו. פכ"ג להלן גם א.35)וראה פג, ב . נו, כתובות

.È?‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BBÊÓ ‰nk36ÌÁÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt «»¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆
Ì„‡ Ïk ÏL ˙ÈBÈa ‰cÚÒ .ÌBÈ ÏÎa ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿»¿À»≈ƒ∆»»»

Ôb‚ ‡ÏÂ ‰ÏBÁ ‡Ï BÈ‡L Ì„‡k ,ÈÚ‰ d˙B‡a37. ¿»»ƒ¿»»∆≈…∆¿…«¿¿»
 ÌÈhÁ Ì‡ :ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏL ÏÎ‡Ó B˙B‡Óe≈«¬»∆«¿≈»»ƒƒƒƒ
B‡ ÔÁ„Â Ê‡ ÔÎÂ ,ÌÈBÚO  ÌÈBÚO Ì‡Â ,ÌÈhÁƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈…∆¿…«
˙tt dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .Ô‰a e‚‰pL ÔÈÈÓ ‡MÓ38 ƒ¿»ƒƒ∆»¬»∆¿ƒ»«¿∆∆

‡ˆBiÎÂ ˙B˜È B‡ ˙ÈË˜ ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ da ÏÎ‡Ï∆¡…»∆««¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a39,˙BÙe ,p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓLÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÓLÂ . »∆¿∆∆«¬ƒ»¿∆∆¿«¿»««≈≈

ezLiL ÌB˜n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡ ,˙BzLÏ ÔÈÈ ËÚÓe¿««ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿««»∆ƒ¿
ÔÈÈ ÌÈLp‰40˙aLa ˙BcÚÒ LÏL dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .41, «»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿À¿«»

Oe42ÌB˜n‰ ‚‰Ók ÌÈ‚„ B‡43ÏÎa dÏ Ô˙BÂ . »»»ƒ¿ƒ¿««»¿≈»¿»
ÛÒk ‰ÚÓ ˙aLÂ ˙aL44‰Ëet ÔB‚k ,‰ÈÎˆÏ45 «»¿«»»»∆∆ƒ¿»∆»¿¿»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁÓÏ B‡ ÒeaÎÏ¿ƒ¿∆¿»¿«≈»∆

(קמצן)36) כילי  שהוא אפשר יחד, עמו אוכלת שהיא אע "פ 
בביתו  אינו כשהבעל כאן מדובר אולי  או חריבה. פת ואוכל
מזונות  לה לפסוק  וצריך אחר, במקום מלאכה ועושה
שם  לשו"ע  מחוקק ' וב 'חלקת ע , סי ' אהע "ז ל'טור' ('פרישה'

ג). הפת.38)רעבתן.37)ס "ק  לתיבול מאכל
ב .39) פד, שם 40)כתובות אין אם אבל א. סה, שם,

ואמרו  לתאוה, מרגיל שהיין יין, לאשה פוסקין אין זה, מנהג
תובעת  שלשה הוא, ניוול שנים לאשה, יפה אחד "כוס  שם:

וכו'". בשבת 41)בפה סעודות בשלוש חייבת שהאשה
ס "ו). רצא סי ' או"ח  ערוך' ('שולחן האיש בכת"י42)כמו

והב "ח  רבינו. בדברי  ע  סי ' ה'טור' הביא וכן "בשר". תימן:
כלפנינו. הניח  א.43)שם ב ֿקיט , קיח , שבת וראה

שהוא 44) בדינר, מששה אחד המעה ושיעור ב . סד, כתובות
יב .). (קידושין פרוטה ושתים [תיבת 45)שלושים

הוא  וכן איננה. תימן ובכת"י  מובנת. אינה "פרוטה"
.[275 עמוד שם ב 'מאירי '

.‡ÈÏ‡ ;Ï‡OÈaL ÈÚa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .BLÚ ÈÙÏ Ïk‰  ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»
ÔÈÙBk  ÌBÈ ÏÎa Oa ÈÏÈLz ‰nk dÏ ˙BOÚÏ Èe‡»«¬»«»«¿ƒ≈»»¿»ƒ

BBÓÓ ÈÙk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe B˙B‡46ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»»»ƒ
Ï elÙ‡ dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙BÈa‰ÎÈˆ ‡È‰L ÌÁ ¿≈¿≈»ƒ≈»¬ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»

ÂÈÏÚ BÁ d˙a˙k ‰È‰˙Â ,‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk  BÏƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿À»»»»
ÔzÈÂ B„È ‡ˆÓzL „Ú47. «∆ƒ¿»»¿ƒ≈
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קעב               
         

טו,46) (דברים אמרו עברי  בעבד "שאם ב : סד, כתובות
במשתה] עמך במאכל, [עמך עמך" לו טוב  "כי  טז)

'מאירי '). כב . (קידושין באשתו" עז,47)קלֿוחומר שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי  ומשמע  א.
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב 
סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי  אחרת מלאכה

ס "ג). ע  סי ' באהע "ז וראה

.È,dÏ ˙BÈe‡‰ ‰È˙BBÊÓ BzL‡Ï ÔzÏ ‰ˆL ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL‰  BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „Ïe ; ¿«¿»¿¿»ƒ¿«∆…«ƒ»ƒ≈≈
˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL49. «»¿≈≈«»

סה:).48) (שם נחמן רב  וכדעת ב . סד, שהוא 49)כתובות
ומחמת  ה"א. פי "ד לקמן כמבואר חכמים, תלמידי  עונת זמן
רבינו  כדברי  אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת  עונג

מ "ו. פ "ח  נדרים למשנה בפירושו

.‚È˙Bn‰  eÈ˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡  Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

ÔÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b ÁhL ÈtÓ ,‰Óez ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈcÓ51‰‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óez ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב .50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי 
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי  כי  הגוף , טהרת
בימי53) תאכל והחולין בגמרא. א ונח , במשנה. א נז, שם

טומאתה.

.„È‡e‰ Ck ,BzL‡ ˙BBÊÓa iÁ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»«»ƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL „Ú ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙Be ÂÈa ˙BBÊÓa iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó  CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈÚBb  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»
ÈÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈÓB‡Â eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ «¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁBÙ‡ ˙‡ ÔÊ ‡e‰L ‡ÓË ÛBÚÓ57ÔÈÙBk ÔÈ‡Â . ≈»≈∆»∆∆¿»¿≈ƒ
B˙B‡58.LL Á‡ ÌeÊÏ¿»««≈

שחיוב 54) שכשם נראה הדברים [ומפשטות ב . סה, שם
כן  כמו ב ), הלכה (למעלה התורה מן הוא אשתו מזונות
התורה, מן הוא - הקטנים ובנותיו בניו במזונות החיוב 
אי אחריה, נגררים שהן "שכיון הוא אשתו מזונות ובכלל
פ "ה]. סוף  ר"ן - אותם" תזון שלא עצמה להעמיד לה אפשר

באושא 55) סנהדרין כשישבה אושא, תקנת ב . מט , שם
הגזית. מלשכת שגלתה לבקש.56)אחרי  מרבים

ואוכל.57) דורס  הוא שהרי  אכזרי , שהוא אין 58)אע "פ 
(שם). לנכסיו יורד ביתֿדין

.ÂË?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na59„eÓ‡ BÈ‡L LÈ‡a60, «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈»
Ï‡ ;Èe‡ BÈ‡ B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ Èe‡ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ»ƒ≈¿»»≈»¬»

„eÓ‡ ‰È‰ Ì‡61epnÓ ÔzÏ Èe‡‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ƒ»»»∆≈»»»ƒ≈ƒ∆

BÁk ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿
eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿

אותו.59) כופים ממון.60)שאין לבעל מוחזק  אינו
שאינו 62)משוער.61) "מי  רבינו: כלשון עליה, שכופים

מכת  אותו ומכים אותו כופין ביתֿדין . . . צדקה ליתן רוצה
בפניו" לנכסיו ויורדים ליתן, שאמדוהו מה שיתן עד מרדות

ה"י ). פ "ז עניים מתנות אבל 63)(הל' ב . מט , כתובות
ורבינו  הי "ז. בסמוך כמבואר לנכסיו, יורדים אין בפניו שלא
לבניו  מזונות "הנותן כותב : הט "ז, פ "י  עניים מתנות  בהל'
ללמד  כדי  במזונותיהם חייב  שאינו הגדולים ולבנותיו
מבוזות  יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג תורה הזכרים
שהקרוב  היא גדולה וצדקה הצדקה, בכלל זה הרי  . . .

א. נ, כתובות ועי ' קודם".

.ÊË˙ÈÏ BzL‡ ‰‡e ,˙Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿ƒ»«∆∆»»ƒ¿¿≈
ÌÈBL‡‰ ÌÈL„Á ‰LÏL :˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈcƒƒ¿…«¿¿»√»ƒ»ƒƒ
,˙BBÊÓ Ô‰a dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡  B˙ÎÈÏ‰ ÌBiÓƒ¬ƒ»≈¿ƒ»»∆¿

‰˜ÊÁL64Ô‡kÓ ;Ô˜È B˙Èa ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ∆¬»»∆≈»»«ƒ«≈≈»ƒ»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBt  CÏÈ‡Â65ÌÈÒÎ BÏ eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ»¿¿ƒ»¿»ƒ

.‰È˙BBÊÓÏ ÔÈÎBÓe ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆»
‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ dnÚ ÔÈMÁÓ ÔÈ‡Â66‡BiL „Ú , ¿≈¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

.BlL el‡ È‰  ‰˙OÚL d‡ˆÓ Ì‡ ;dÏÚa«¿»ƒ¿»»∆»¿»¬≈≈∆
dÓˆÚÏ ‰ÎÓ ‡l‡ ,ÔÈca ‰„ÓÚ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ67 ¿≈ƒ…»¿»«ƒ∆»»¿»¿«¿»
‰ÊÎ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â .Ìi˜ dÎÓ  ˙BBÊÓÏ68 ƒ¿ƒ¿»«»¿≈»¿ƒ»«¿»»

‰ÚeL ‡ÏÂ69ÔÚËÈÂ dÏÚa ‡BiL „Ú ,70„Ú B‡ , ¿…¿»«∆»«¿»¿ƒ¿…«
B˙BÓ Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzL71ÔÈÏbÏ‚Ó  ∆»ƒ¿¿À»»««¿«¿¿ƒ

‰ÈÏÚ72‰ÎÈˆ ‡È‰L ˙BBÊÓÏ ‡l‡ ‰ÎÓ ‡lL »∆»∆…»¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰Ï73. »∆

לשער.64) א.65)ניתן קז, הרא"ש 66)כתובות ולדעת
יספיקו  לא אם שידקדקו עד מזונות לה פוסקין אין (שם):
- בפניו שלא אדם של מנכסיו שכשנפרעים מעשי ֿידיה, לה

מיימוניות'). ('הגהות בזכותו להפך הוא שלא 67)ראוי 
ביתֿדין. על 68)בהוראת ימים כמה שמכריזים הוא

שיפסקו  עד הביתֿדין שיראה מה כפי  פומבית מכירה
ובמגידֿמשנה  ה"ו ולוה מלוה מהל' בפכ"ב  ראה המוסיפים.

כלום.69)שם. בעלה משל בידה לה 70)שאין הנחתי 
למזונות. בעלה 71)כסף  לה הניח  שלא נשבעת היא ואז

ה"ד. פט "ז לקמן כמבואר בשבועתה 72)כלום, מוסיפה
קז.). קה. (שם, המזונות מענין ביזבזה 73)גם שלא

שוה  בעלה, שהלך אשה מזונות שדין רבינו דעת במכירה.
רב , לדעת א קז, בכתובות כמבואר האלמנה, מזונות לדין
א. צח , שם כמבואר בהכרזה, צורך אין האלמנה ובמזונות

.ÊÈCÏ‰L ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ ÔÈÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙Be ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈÎBÓ Ck ,dÏÚa«¿»»¿ƒƒ¿»»¿»¿∆≈¿≈
ÔÈ‡  LL ÏÚ ˙È Ï‡ ;˙BÁt B‡ ÌÈL LL≈»ƒ»¬»»≈«≈≈»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa ‡lL ÂÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»ƒ¿»»∆…¿»»««ƒ∆

„eÓ‡74‰hzLpL ÈÓ ÔÎÂ .75ÔÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa  »¿≈ƒ∆ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ
Ô‰L ÂÈ˙Be ÂÈe BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒÙÓe ,77.Ô˙B‡ ¿≈≈»ƒ»¿«¿¿ƒ»
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קעג                
         

טו,46) (דברים אמרו עברי  בעבד "שאם ב : סד, כתובות
במשתה] עמך במאכל, [עמך עמך" לו טוב  "כי  טז)

'מאירי '). כב . (קידושין באשתו" עז,47)קלֿוחומר שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי  ומשמע  א.
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב 
סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי  אחרת מלאכה

ס "ג). ע  סי ' באהע "ז וראה

.È,dÏ ˙BÈe‡‰ ‰È˙BBÊÓ BzL‡Ï ÔzÏ ‰ˆL ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL‰  BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „Ïe ; ¿«¿»¿¿»ƒ¿«∆…«ƒ»ƒ≈≈
˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL49. «»¿≈≈«»

סה:).48) (שם נחמן רב  וכדעת ב . סד, שהוא 49)כתובות
ומחמת  ה"א. פי "ד לקמן כמבואר חכמים, תלמידי  עונת זמן
רבינו  כדברי  אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת  עונג

מ "ו. פ "ח  נדרים למשנה בפירושו

.‚È˙Bn‰  eÈ˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡  Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

ÔÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b ÁhL ÈtÓ ,‰Óez ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈcÓ51‰‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óez ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב .50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי 
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי  כי  הגוף , טהרת
בימי53) תאכל והחולין בגמרא. א ונח , במשנה. א נז, שם

טומאתה.

.„È‡e‰ Ck ,BzL‡ ˙BBÊÓa iÁ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»«»ƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL „Ú ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙Be ÂÈa ˙BBÊÓa iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó  CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈÚBb  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»
ÈÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈÓB‡Â eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ «¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁBÙ‡ ˙‡ ÔÊ ‡e‰L ‡ÓË ÛBÚÓ57ÔÈÙBk ÔÈ‡Â . ≈»≈∆»∆∆¿»¿≈ƒ
B˙B‡58.LL Á‡ ÌeÊÏ¿»««≈

שחיוב 54) שכשם נראה הדברים [ומפשטות ב . סה, שם
כן  כמו ב ), הלכה (למעלה התורה מן הוא אשתו מזונות
התורה, מן הוא - הקטנים ובנותיו בניו במזונות החיוב 
אי אחריה, נגררים שהן "שכיון הוא אשתו מזונות ובכלל
פ "ה]. סוף  ר"ן - אותם" תזון שלא עצמה להעמיד לה אפשר

באושא 55) סנהדרין כשישבה אושא, תקנת ב . מט , שם
הגזית. מלשכת שגלתה לבקש.56)אחרי  מרבים

ואוכל.57) דורס  הוא שהרי  אכזרי , שהוא אין 58)אע "פ 
(שם). לנכסיו יורד ביתֿדין

.ÂË?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na59„eÓ‡ BÈ‡L LÈ‡a60, «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈»
Ï‡ ;Èe‡ BÈ‡ B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ Èe‡ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ»ƒ≈¿»»≈»¬»

„eÓ‡ ‰È‰ Ì‡61epnÓ ÔzÏ Èe‡‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ƒ»»»∆≈»»»ƒ≈ƒ∆

BÁk ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿
eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿

אותו.59) כופים ממון.60)שאין לבעל מוחזק  אינו
שאינו 62)משוער.61) "מי  רבינו: כלשון עליה, שכופים

מכת  אותו ומכים אותו כופין ביתֿדין . . . צדקה ליתן רוצה
בפניו" לנכסיו ויורדים ליתן, שאמדוהו מה שיתן עד מרדות

ה"י ). פ "ז עניים מתנות אבל 63)(הל' ב . מט , כתובות
ורבינו  הי "ז. בסמוך כמבואר לנכסיו, יורדים אין בפניו שלא
לבניו  מזונות "הנותן כותב : הט "ז, פ "י  עניים מתנות  בהל'
ללמד  כדי  במזונותיהם חייב  שאינו הגדולים ולבנותיו
מבוזות  יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג תורה הזכרים
שהקרוב  היא גדולה וצדקה הצדקה, בכלל זה הרי  . . .

א. נ, כתובות ועי ' קודם".

.ÊË˙ÈÏ BzL‡ ‰‡e ,˙Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿ƒ»«∆∆»»ƒ¿¿≈
ÌÈBL‡‰ ÌÈL„Á ‰LÏL :˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈcƒƒ¿…«¿¿»√»ƒ»ƒƒ
,˙BBÊÓ Ô‰a dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡  B˙ÎÈÏ‰ ÌBiÓƒ¬ƒ»≈¿ƒ»»∆¿

‰˜ÊÁL64Ô‡kÓ ;Ô˜È B˙Èa ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ∆¬»»∆≈»»«ƒ«≈≈»ƒ»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBt  CÏÈ‡Â65ÌÈÒÎ BÏ eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ»¿¿ƒ»¿»ƒ

.‰È˙BBÊÓÏ ÔÈÎBÓe ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆»
‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ dnÚ ÔÈMÁÓ ÔÈ‡Â66‡BiL „Ú , ¿≈¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

.BlL el‡ È‰  ‰˙OÚL d‡ˆÓ Ì‡ ;dÏÚa«¿»ƒ¿»»∆»¿»¬≈≈∆
dÓˆÚÏ ‰ÎÓ ‡l‡ ,ÔÈca ‰„ÓÚ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ67 ¿≈ƒ…»¿»«ƒ∆»»¿»¿«¿»
‰ÊÎ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â .Ìi˜ dÎÓ  ˙BBÊÓÏ68 ƒ¿ƒ¿»«»¿≈»¿ƒ»«¿»»

‰ÚeL ‡ÏÂ69ÔÚËÈÂ dÏÚa ‡BiL „Ú ,70„Ú B‡ , ¿…¿»«∆»«¿»¿ƒ¿…«
B˙BÓ Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzL71ÔÈÏbÏ‚Ó  ∆»ƒ¿¿À»»««¿«¿¿ƒ

‰ÈÏÚ72‰ÎÈˆ ‡È‰L ˙BBÊÓÏ ‡l‡ ‰ÎÓ ‡lL »∆»∆…»¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰Ï73. »∆

לשער.64) א.65)ניתן קז, הרא"ש 66)כתובות ולדעת
יספיקו  לא אם שידקדקו עד מזונות לה פוסקין אין (שם):
- בפניו שלא אדם של מנכסיו שכשנפרעים מעשי ֿידיה, לה

מיימוניות'). ('הגהות בזכותו להפך הוא שלא 67)ראוי 
ביתֿדין. על 68)בהוראת ימים כמה שמכריזים הוא

שיפסקו  עד הביתֿדין שיראה מה כפי  פומבית מכירה
ובמגידֿמשנה  ה"ו ולוה מלוה מהל' בפכ"ב  ראה המוסיפים.

כלום.69)שם. בעלה משל בידה לה 70)שאין הנחתי 
למזונות. בעלה 71)כסף  לה הניח  שלא נשבעת היא ואז

ה"ד. פט "ז לקמן כמבואר בשבועתה 72)כלום, מוסיפה
קז.). קה. (שם, המזונות מענין ביזבזה 73)גם שלא

שוה  בעלה, שהלך אשה מזונות שדין רבינו דעת במכירה.
רב , לדעת א קז, בכתובות כמבואר האלמנה, מזונות לדין
א. צח , שם כמבואר בהכרזה, צורך אין האלמנה ובמזונות

.ÊÈCÏ‰L ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ ÔÈÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙Be ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈÎBÓ Ck ,dÏÚa«¿»»¿ƒƒ¿»»¿»¿∆≈¿≈
ÔÈ‡  LL ÏÚ ˙È Ï‡ ;˙BÁt B‡ ÌÈL LL≈»ƒ»¬»»≈«≈≈»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa ‡lL ÂÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»ƒ¿»»∆…¿»»««ƒ∆

„eÓ‡74‰hzLpL ÈÓ ÔÎÂ .75ÔÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa  »¿≈ƒ∆ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ
Ô‰L ÂÈ˙Be ÂÈe BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒÙÓe ,77.Ô˙B‡ ¿≈≈»ƒ»¿«¿¿ƒ»
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שהלך 74) ומכיון צדקה, משום אלא אותו כופים אין שהרי 
יורדים  אין - שיפרנסום צוה ולא צלולה בדעה זו ממדינה

מח .). (כתובות בפניו שלא מדעתו.75)לנכסיו יצא
צדקה,76) ליתן ראוי  אם לנו ידוע  ואינו אמוד שאינו אפילו

(שם). צדקה בתורת שלא כרחו בעל לזונם חייב  הוא שהרי 
שהם  בניו את וזן לנכסיו יורד ביתֿדין אמוד, הוא ואם
שיצא  שכיון צדקה, בתורת - שיגדלו עד משש למעלה
וכן  לפרנסם, היה מסכים ודאי  כי  רצונו אומדים אנו מדעתו,
. . . שנשתטה "מי  יא) פי "א, נחלות (הל' רבינו פוסק 
בניו  יהיו ולא ראוי ", היה אם צדקה עליו פוסקים ביתֿדין

(מגידֿמשנה). אחר מאדם גרועים בלבוש 77)אלה
מח .). (כתובות ובכסות

.ÁÈ˙BBÊÓ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡L ,‰B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ≈ƒ«¿ƒ∆»∆≈¿ƒ¿
,dÏÚa ˙nL B‡ Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡Ï»ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»∆≈«¿»
‡Ï Ì‡Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ËL ‡‰iL „Ú«∆¿≈¿«¿À»≈ƒ««»»¿ƒ…
‰ÏË ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  ‰a˙k ËL ‡ÈˆBzƒ¿«¿À»≈»¿∆»»¿»

dÏÚaÓ d˙a˙k78dÏ ÔÈ‡L ,d˙a˙k BÏ ‰ÏÁÓ B‡ ¿À»»ƒ«¿»»¬»¿À»»∆≈»
‡a˙iL BÓk ,˙BBÊÓ79ÔÈ˜ÒBtL ,‰B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»∆¿ƒ

ÔÈ‡Â ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰ÏË ‡lL ˙˜ÊÁa ˙BBÊÓ dÏ»¿¿∆¿«∆…»¿»¿…»¬»¿≈
ÈÓa ‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚ„Â .‰a˙k ‡È‰Ï d˙B‡ ÔÈÎÈˆÓ«¿ƒƒ»¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ»»∆¿ƒ

‰Bz‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa CÏ‰L80; ∆»««¿»ƒ¿≈»¿ƒ«»
‡ÈzL „Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  dÏÚa ˙Ó Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈«¿»≈»¿«∆»ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,‰a˙k81,„BÚÂ . ¿À»ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿«»«¬»ƒ¿
LBÈÏ ÔÈÚBË ÌÏBÚÏe ,ÌÈLBÈ ÈÒÎpÓ ˙BfpL82. ∆ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¬ƒ¿≈

שתיטול 78) עד - ניזונת "אלמנה ה "א: פי "ח  לקמן ראה
כתובתה 79)כתובתה". "המוחלת הי "ט : פי "ז לקמן

לה  אין מזונות ואפילו כתובתה תנאי  כל איבדה לבעלה,
לרא"ש  נתנאל' ('קרבן נאמנת אינה בשבועה ואפילו עליו".

כ). קטן אות סו דכתובות ה"ב ,80)פי "ג לעיל כמבואר
נטלה. שלא בחזקת וניזונית שעבודה, חמור ולפיכך

ה"ב .81) לעיל כמפורש כתובה, בתנאי  לה שתיקנו
(בבאֿבתרא 82) היורש לטובת וטענה פה פותח  ביתֿדין

מחלה  שמא היורשים תקנת על שוקדים אנו כאן אף  כג.)
יודעים. אינם והם לאביהם כתובתה

.ËÈiÁ ‡BiLk  ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡  ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È‰Â ;BÏ ÌlLÏ iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡BÈ»«««≈«»¿«≈«¬≈∆ƒ≈∆
‰˙ÂÏ ‡Ï ‡È‰Â deÊÏ e‰eˆ ‡lL ÈtÓ ,ÂÈ˙BÚÓ¿»ƒ¿≈∆…ƒ»¿»¿ƒ…»¿»

epnÓ85. ƒ∆

על 83) עמה מחשב  הבעל אין כאן ואפילו ב . קז, כתובות
הקפותיה  פורע  אלא הט "ז) למעלה (ראה ידיה מעשה

הלואה.84)(מגידֿמשנה). בתורת אילו 85)לא כי 
הוא  יכול לו, שתשלם עלֿמנת למזונותיה כסף  ממנו לוותה
שפירנסה  עכשיו אבל וישלם. הבעל תובעת והיא לתובעה,
(שם  הצבי  קרן על מעותיו הניח  - הלואה לשם שלא
מדעתו, שלא חבירו של חובו כפורע  זה והרי  ברש"י ).
ולדעת  (מגידֿמשנה). כלום ממנו ונפרע  חוזר שאינו
מזונות  שמחמת מפורש כשאמר אלא הפסיד לא הרשב "א

יכול  ולפיכך בעלה, במקום מפרנסה, הוא בעלה לה שחייב 
בשבילי ". לפרוע  לך אמרתי  "לא לו: ולומר לטעון הבעל
- סתם המפרנס  כל כי  וגובה, חוזר - סתם כשפרנסה אבל

הלואה. בתורת אלא מתנה בתורת מפרנס  אינו

.ÎÓ‡L ÏÚa‰86ÈÏË :CÏ‰L ‰ÚLa BzL‡Ï «««∆»«¿ƒ¿¿»»∆»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ87el‡L ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ≈»¿∆ƒ

dÏ ‰È‰  dzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡ÏÂ ‰Ê „a ‰˙ˆ ‡Ï…»¿»¿»»∆¿…»¿»«¿»»»»
BÚ˙Ï88.ÈÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ È„È ‰OÚÓ ÔÈ‡ :BÏ ÓBÏ B‡ , ¿»¿«≈«¬≈»««¿ƒƒƒ

א.86) קז, בשעת 87)כתובות הגיבה ולא שתקה והיא
יכולה 88)מעשה. לה, מספיקים ידיה כשמעשי  אפילו

וזהו  ד), ס "ק  סט  סי ' לאהע "ז שמואל' ('בית לו להתנגד
לה. מספיקים כשמעשיה אפילו להתנגד "לתבעו" פירוש
ושוב  מזונותיה, לה שיהיו לטובתה התקנה עיקר שהרי 
לומר  יכול אינו ולפיכך מזונותיה, תחת ידיה מעשי  תיקנו
ידיך, ממעשה כלום נוטל ואיני  זנך איני  כרחה, בעל לה,

בה"ד. למעלה כמפורש

.‡ÎeÎÓe ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒÙe ÔÈca ‰„ÓÚL È‰¬≈∆»¿»«ƒ»¿»¿»¿
ÔÈc ˙Èa89‡e ,dÓˆÚÏ ‡È‰ ‰ÎnL B‡ ,dÏ e˙Â ≈ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿«¿»»

˙ÚaL BÊ È‰  ˙BBÊÓ dÏ ÈzÁp‰ :Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«ƒ«¿ƒ»¿¬≈ƒ¿««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a90dÏ ÁÈp‰ ‡lL91‡ÏÂ ‰Úz ‡Ï . ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«»…»¿»¿…

,ÈzÁp‰ :ÓB‡ ‡e‰ ,‡aL „Ú ‰˙‰L ‡l‡ ,‰ÎÓ»¿»∆»»¬»«∆»≈ƒ«¿ƒ
‰fÓ È˙ÈÂÏ ‡l‡ ,zÁp‰ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»»ƒƒƒ∆

ÈzÒt˙Â92˙q‰ ˙ÚeL ÚaL 93dÏ ÁÈp‰L ¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»¿«∆≈∆ƒƒ«»
‰ÈÏÚ BÁ‰ ‡MÈÂ ,ËÙÂ94. ¿ƒ¿»¿ƒ»≈«»∆»

בעלה.89) הט "ז.90)מנכסי  פי "א למעלה מבואר
בסוף ".91) תשבע  אומר "חנן א: קה, כתובות משנה,

"הנחתי כנגדה: לטעון הבעל כשיבוא - בסוף  רבינו: ומפרש
 ֿ (מגיד חפץ  בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין

חפץ  בנקיטת ואינה שישבע , תיקנו הגמרא שחכמי  אלא
פי "א  שבועות ובהל' ה"ג. פ "א ונטען טוען בהל ' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי "ג.
לשבועות  (רש"י  בי " הסיתך ה' "אם יט ): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ "א: ב "מ  לאלפסי  ברש"י  וראה מ ':)
כבידות  לשון בטי "ת, היסט  פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע  עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי  והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי  ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע  ורוצה

.Î,ÈzÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL  ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙ÚeL95‰Úz ‡lL È‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈle ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡  ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח  יכולה והיתה הואיל
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קעד               
         

פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי  לך
כשטוענת  אף  - בכל" "כופרת היא שהרי  המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ  בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי  כדברי97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי  רבינו: גירסת ע "פ  הברייתא
- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי ".
רשאי עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי  על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי  יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב "ן). ידיה במעשי  זכתה מזונותיה, לה

.‚Î˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ Ècn‰98LtL ÔÈa  BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
 Ì˙Ò ‡l‡ Lt ‡lL ÔÈa ,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú«¿«¿ƒ≈∆…≈≈∆»»«
B„ ÈÓÈ enz Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL BÏ ÔÈÈzÓÓ99 «¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿

enz ‡lL B‡100,ËeÓ ‰Ê È‰  B„ Èz‰Â ∆…«¿ƒƒƒ¿¬≈∆»
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ  Â‡Ï Ì‡Â101Ô˙B‡e . ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈¿À»¿»

‰È‰ÈÂ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ‡È‰ ‰È‰z ÌBÈ ÌÈLÏM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ»¿∆∆¿ƒ¿∆
d˙B‡ ÒÙÓ ÂÈÁÓ „Á‡102‡È‰L ÌÈc ∆»≈¬≈»¿«¿≈»¿»ƒ∆ƒ

‰OÚÓ ÔÈ‡ Ì‡ ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ˙È Ô‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»»∆»≈««¬≈»∆»ƒ≈«¬≈
.ÏkÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ ‰È„È»∆»«¿ƒƒ«…

ומנכסיו.98) משלושים 99)מממונו יותר הדירה שלא
יום.100)יום. משלושים יותר כתובות 101)שהדירה

זה  ואין כך, על אנשים שמעו לא יום שלושים עד ב . ע ,
ברבים  הדבר נודע  כבר משלושים, יותר בשבילה. בזיון
שהוא  ואע "פ  מנכסיו. אותה הדיר שבעלה מזה מתבזה והיא
כי מנכסיו, להדירה הוא יכול - מזונותיה לה לתת משועבד
שעבוד" מידי  מפקיעים "קונמות נט :): (כתובות היא הלכה
כ'הקדש'. דבר איזה עצמו על אסר שאדם נדר זהו - קונמות
שאינו  הקדש וכל עלגים, בלשון הוא לקרבן כינוי "קונם"
אינו  זה שנדר ומתוך "קונם". נקרא אחד, אדם על אלא לכל
האדם  על הוא אסור אלא דמים, קדושת כשאר לפדיון ניתן
פדיון, לה שאין הגוף  קדושת שהיא מזבח  כקדושת המודר
הנדר  חל ולפיכך שעבוד, מידי  שמפקיע  ביותר חמור הוא
פ "ז). לכתובות (ר"ן מממונו מליהנות אשתו את לאסור

שהבעל 102) כיון המדיר, הבעל של שלוחו נקרא הוא ואין
אינו  הזן "כל ברבים: הודיע  אלא לפרנסה, לו אמר לא

הי "ב ). פ "ז, נדרים והל' ע ': (כתובות מפסיד"

.„ÎÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«∆»ƒ»
˙Bt‰103Ôk ÏÚ ˙È ;ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ  «≈«¿ƒƒ«¿ƒ»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ 104ÏÎ‡z ‡lL dÈc‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ≈¿À»¬ƒƒƒ»∆……«
B˙B‡ ‰ÏÎ‡ ‡lL ÔÈnÓ dÈc‰ elÙ‡ ,Ú ÏÎ‡Ó«¬»«¬ƒƒƒ»ƒƒ∆…»¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ‡ÈˆBÈ  ‰ÈÓiÓ105. ƒ»∆»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈¿À»
dÏ Ìi˜Â ,˙Bt‰ ÏkÓ „Á‡ ÏÎ‡z ‡lL ‡È‰ ‰„»¿»ƒ∆……«∆»ƒ»«≈¿ƒ≈»

d„ ˙‡ ‡e‰106ÈÊa ‰„ B‡ ,107:dÏ Ù‰ ‡ÏÂ ∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿…≈≈»
‰ˆ Ì‡108‰È‰z B‡ ˙Bt ÏÎ‡z ‡ÏÂ ÂÈzÁz LzL ƒ»»∆≈≈«¿»¿……«≈ƒ¿∆

˙È„ ‰M‡a ‰ˆB ÈÈ‡ :Ó‡ Ì‡Â ,Lz  ‰ÈÊ¿ƒ»≈≈¿ƒ»«≈ƒ∆¿ƒ»«¿»ƒ
‡e‰Â ,Ù‰Ï B„Èa ‰È‰ È‰L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ƒ¿ƒ≈¿À»∆¬≈»»¿»¿»≈¿

BBˆa dÏ Ìi˜109. ƒ≈»ƒ¿

פלוני ,103) פירות מין תטעם אם עליה ממונו הנאת שאסר
כלום, אמר לא פלוני  מין עליך אוסר הריני  לה אמר אם אבל
שלו  שאינם פירות אכילת חבירו על לאסור יכול אדם אין כי 

נדרו.104)(מגידֿמשנה). התיר לא כתובות 105)אם
שמואל. לדעת א. הנדר,106)עא, שמעו ביום שהחריש

ל, (במדבר הכתוב  מלשון קיים, הנדר וממילא הפרו, ולא
נדריה". וקמו לה והחריש שמעו ביום אישה "ושמע  ח ):

נזירה.107) הריני  לפיכך 109)הבעל.108)שאמרה
נתן  "הוא עא.): (כתובות הגמרא בלשון כתובתה, לתת עליו
כתובתה. לה ישלם כרחו ועל להנשך, שיניה" בין אצבע 
הואיל  יום, שלושים המתנת על רבינו הזכיר לא זה בדין
ואינו  רשאי  אינו כי  נדרו, שיפר לצפות אין ברצונו לה  וקיים
אינו  אם יוציא נדרה, לשמיעת השני  ביום ולפיכך לכך, זכאי 
סוגיית  לפי  כי  העיר שהר"ן אלא (שם). נדרנית באשה רוצה
שהיא  לקיימה, ירצה אם אפילו להוציא עליו (שם:) הגמרא
ואיני אותי  שונא ודאי  נדרי , את הפר ולא "הואיל אומרת:
אלא  כעסו, בשעת נדר לא שהרי  עמו, לדור עוד יכולה
בלבו  לו כבושה שנאה ודאי  הדעת, ישוב  מתוך לי  החריש

להמתין". עוד לי  יש ומה עלי ,

ה'תשע"ח  אייר י"ח חמישי יום 

    1 
ולבניו 1) לאשתו שחייב  הבית וכלי  הדירה הכסות, בו יבאר

זה  הרחיקו מלהתקשט . אותה הדיר ואם הקטנים, ולבנותיו
הפרוצים, מפני  לדירה שהתנגד בעל מקרוביהם, זה את
עם  לצאת אותה כופין ואם נשואין, לענין ארצות שלש

שירצה. למקום בעלה

.‡ÏL ÌÈ„‚a ?dÏ ÔzÏ iÁ ‡e‰L ˙eÒk‰ ‰nk«»«¿∆«»ƒ≈»¿»ƒ∆
,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÚaËnÓ ,‰LÏ ‰MÓ ÊeÊ ÌÈMÓÁ¬ƒƒƒ»»¿»»ƒ«¿≈«»«»ƒ
ÛÒk Èc ÚÈe ÔÈÈ„ ‰ML  ÌÈMÓÁ‰ e‡ˆÓpL2. ∆ƒ¿¿«¬ƒƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙LBÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÌÈL„Á dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»¬»ƒƒ«¿»ƒ¿∆∆
Ô‰È˙B‡Ïa3‰nÁ‰ ˙BÓÈa4˙BÓ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÁM‰Â . ¿»≈∆ƒ««»¿«¿»ƒ¿≈«

˙eÒk‰5ÈÓÈa Ì‰a ‰qk˙zL È„k ,dlL Ô‰ È‰  «¿¬≈≈∆»¿≈∆ƒ¿«∆»∆ƒ≈
d˙c6dL‡Ï ‰tÎÂ ‰È˙ÓÏ ‰B‚Á dÏ ÔÈ˙BÂ . ƒ»»¿¿ƒ»¬»¿»¿∆»¿ƒ»¿…»

„ÚBÓÏ „ÚBnÓ ÏÚÓe7. ƒ¿»ƒ≈¿≈

נחושת 2) חלקים שבעה היה ימיהם של מטבע  כי  טהור,
משמונה  אחד הוא הימים אותם שדינר נמצא כסף , ואחד
ששה  אלא אינם פשוטים דינרים וחמשים הכסף , בדינר

ה"ח . פ "י  לעיל ראה ורבע . כסף  הבגדים 3)דינרי 
לה 4)שנתיישנו. ויפים יותר, מחממים חדשים בגדים כי 

החמה. בימות לה וקשים הגשמים שבלתה 5)בימות
בימי6)ונשתחקה. כשתלבש בעלה על תתגנה שלא

סה: סד: (כתובות נדתה בימי  שלבשה בגדים טהרתה
הרים 7)וברש"י ). במקום ישב  תנא ואותו במשנה. שם,

נעלים  זוגות שלשה צריכה והיא מהר, בהם בלות שהנעליים
(שם  ברגל לשמחה כדי  לרגל מרגל לה ליתנן ומכוין לשנה,

סה:).

.ı‡e ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
ÌÈpÓÊ ‡La Ï‡ ;Ï‡OÈÔÈ‡  ˙BÓB˜n‰ ‡Le ƒ¿»≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈
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קעה                
         

פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי  לך
כשטוענת  אף  - בכל" "כופרת היא שהרי  המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ  בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי  כדברי97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי  רבינו: גירסת ע "פ  הברייתא
- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי ".
רשאי עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי  על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי  יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב "ן). ידיה במעשי  זכתה מזונותיה, לה

.‚Î˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ Ècn‰98LtL ÔÈa  BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
 Ì˙Ò ‡l‡ Lt ‡lL ÔÈa ,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú«¿«¿ƒ≈∆…≈≈∆»»«
B„ ÈÓÈ enz Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL BÏ ÔÈÈzÓÓ99 «¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿

enz ‡lL B‡100,ËeÓ ‰Ê È‰  B„ Èz‰Â ∆…«¿ƒƒƒ¿¬≈∆»
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ  Â‡Ï Ì‡Â101Ô˙B‡e . ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈¿À»¿»

‰È‰ÈÂ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ‡È‰ ‰È‰z ÌBÈ ÌÈLÏM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ»¿∆∆¿ƒ¿∆
d˙B‡ ÒÙÓ ÂÈÁÓ „Á‡102‡È‰L ÌÈc ∆»≈¬≈»¿«¿≈»¿»ƒ∆ƒ

‰OÚÓ ÔÈ‡ Ì‡ ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ˙È Ô‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»»∆»≈««¬≈»∆»ƒ≈«¬≈
.ÏkÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ ‰È„È»∆»«¿ƒƒ«…

ומנכסיו.98) משלושים 99)מממונו יותר הדירה שלא
יום.100)יום. משלושים יותר כתובות 101)שהדירה

זה  ואין כך, על אנשים שמעו לא יום שלושים עד ב . ע ,
ברבים  הדבר נודע  כבר משלושים, יותר בשבילה. בזיון
שהוא  ואע "פ  מנכסיו. אותה הדיר שבעלה מזה מתבזה והיא
כי מנכסיו, להדירה הוא יכול - מזונותיה לה לתת משועבד
שעבוד" מידי  מפקיעים "קונמות נט :): (כתובות היא הלכה
כ'הקדש'. דבר איזה עצמו על אסר שאדם נדר זהו - קונמות
שאינו  הקדש וכל עלגים, בלשון הוא לקרבן כינוי "קונם"
אינו  זה שנדר ומתוך "קונם". נקרא אחד, אדם על אלא לכל
האדם  על הוא אסור אלא דמים, קדושת כשאר לפדיון ניתן
פדיון, לה שאין הגוף  קדושת שהיא מזבח  כקדושת המודר
הנדר  חל ולפיכך שעבוד, מידי  שמפקיע  ביותר חמור הוא
פ "ז). לכתובות (ר"ן מממונו מליהנות אשתו את לאסור

שהבעל 102) כיון המדיר, הבעל של שלוחו נקרא הוא ואין
אינו  הזן "כל ברבים: הודיע  אלא לפרנסה, לו אמר לא

הי "ב ). פ "ז, נדרים והל' ע ': (כתובות מפסיד"

.„ÎÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«∆»ƒ»
˙Bt‰103Ôk ÏÚ ˙È ;ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ  «≈«¿ƒƒ«¿ƒ»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ 104ÏÎ‡z ‡lL dÈc‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ≈¿À»¬ƒƒƒ»∆……«
B˙B‡ ‰ÏÎ‡ ‡lL ÔÈnÓ dÈc‰ elÙ‡ ,Ú ÏÎ‡Ó«¬»«¬ƒƒƒ»ƒƒ∆…»¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ‡ÈˆBÈ  ‰ÈÓiÓ105. ƒ»∆»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈¿À»
dÏ Ìi˜Â ,˙Bt‰ ÏkÓ „Á‡ ÏÎ‡z ‡lL ‡È‰ ‰„»¿»ƒ∆……«∆»ƒ»«≈¿ƒ≈»

d„ ˙‡ ‡e‰106ÈÊa ‰„ B‡ ,107:dÏ Ù‰ ‡ÏÂ ∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿…≈≈»
‰ˆ Ì‡108‰È‰z B‡ ˙Bt ÏÎ‡z ‡ÏÂ ÂÈzÁz LzL ƒ»»∆≈≈«¿»¿……«≈ƒ¿∆

˙È„ ‰M‡a ‰ˆB ÈÈ‡ :Ó‡ Ì‡Â ,Lz  ‰ÈÊ¿ƒ»≈≈¿ƒ»«≈ƒ∆¿ƒ»«¿»ƒ
‡e‰Â ,Ù‰Ï B„Èa ‰È‰ È‰L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ƒ¿ƒ≈¿À»∆¬≈»»¿»¿»≈¿

BBˆa dÏ Ìi˜109. ƒ≈»ƒ¿

פלוני ,103) פירות מין תטעם אם עליה ממונו הנאת שאסר
כלום, אמר לא פלוני  מין עליך אוסר הריני  לה אמר אם אבל
שלו  שאינם פירות אכילת חבירו על לאסור יכול אדם אין כי 

נדרו.104)(מגידֿמשנה). התיר לא כתובות 105)אם
שמואל. לדעת א. הנדר,106)עא, שמעו ביום שהחריש

ל, (במדבר הכתוב  מלשון קיים, הנדר וממילא הפרו, ולא
נדריה". וקמו לה והחריש שמעו ביום אישה "ושמע  ח ):

נזירה.107) הריני  לפיכך 109)הבעל.108)שאמרה
נתן  "הוא עא.): (כתובות הגמרא בלשון כתובתה, לתת עליו
כתובתה. לה ישלם כרחו ועל להנשך, שיניה" בין אצבע 
הואיל  יום, שלושים המתנת על רבינו הזכיר לא זה בדין
ואינו  רשאי  אינו כי  נדרו, שיפר לצפות אין ברצונו לה  וקיים
אינו  אם יוציא נדרה, לשמיעת השני  ביום ולפיכך לכך, זכאי 
סוגיית  לפי  כי  העיר שהר"ן אלא (שם). נדרנית באשה רוצה
שהיא  לקיימה, ירצה אם אפילו להוציא עליו (שם:) הגמרא
ואיני אותי  שונא ודאי  נדרי , את הפר ולא "הואיל אומרת:
אלא  כעסו, בשעת נדר לא שהרי  עמו, לדור עוד יכולה
בלבו  לו כבושה שנאה ודאי  הדעת, ישוב  מתוך לי  החריש

להמתין". עוד לי  יש ומה עלי ,

ה'תשע"ח  אייר י"ח חמישי יום 

    1 
ולבניו 1) לאשתו שחייב  הבית וכלי  הדירה הכסות, בו יבאר

זה  הרחיקו מלהתקשט . אותה הדיר ואם הקטנים, ולבנותיו
הפרוצים, מפני  לדירה שהתנגד בעל מקרוביהם, זה את
עם  לצאת אותה כופין ואם נשואין, לענין ארצות שלש

שירצה. למקום בעלה

.‡ÏL ÌÈ„‚a ?dÏ ÔzÏ iÁ ‡e‰L ˙eÒk‰ ‰nk«»«¿∆«»ƒ≈»¿»ƒ∆
,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÚaËnÓ ,‰LÏ ‰MÓ ÊeÊ ÌÈMÓÁ¬ƒƒƒ»»¿»»ƒ«¿≈«»«»ƒ
ÛÒk Èc ÚÈe ÔÈÈ„ ‰ML  ÌÈMÓÁ‰ e‡ˆÓpL2. ∆ƒ¿¿«¬ƒƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙LBÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÌÈL„Á dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»¬»ƒƒ«¿»ƒ¿∆∆
Ô‰È˙B‡Ïa3‰nÁ‰ ˙BÓÈa4˙BÓ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÁM‰Â . ¿»≈∆ƒ««»¿«¿»ƒ¿≈«

˙eÒk‰5ÈÓÈa Ì‰a ‰qk˙zL È„k ,dlL Ô‰ È‰  «¿¬≈≈∆»¿≈∆ƒ¿«∆»∆ƒ≈
d˙c6dL‡Ï ‰tÎÂ ‰È˙ÓÏ ‰B‚Á dÏ ÔÈ˙BÂ . ƒ»»¿¿ƒ»¬»¿»¿∆»¿ƒ»¿…»

„ÚBÓÏ „ÚBnÓ ÏÚÓe7. ƒ¿»ƒ≈¿≈

נחושת 2) חלקים שבעה היה ימיהם של מטבע  כי  טהור,
משמונה  אחד הוא הימים אותם שדינר נמצא כסף , ואחד
ששה  אלא אינם פשוטים דינרים וחמשים הכסף , בדינר

ה"ח . פ "י  לעיל ראה ורבע . כסף  הבגדים 3)דינרי 
לה 4)שנתיישנו. ויפים יותר, מחממים חדשים בגדים כי 

החמה. בימות לה וקשים הגשמים שבלתה 5)בימות
בימי6)ונשתחקה. כשתלבש בעלה על תתגנה שלא

סה: סד: (כתובות נדתה בימי  שלבשה בגדים טהרתה
הרים 7)וברש"י ). במקום ישב  תנא ואותו במשנה. שם,

נעלים  זוגות שלשה צריכה והיא מהר, בהם בלות שהנעליים
(שם  ברגל לשמחה כדי  לרגל מרגל לה ליתנן ומכוין לשנה,

סה:).
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˜Èa ÌÈ„‚a‰ ÌL eÈ‰iL ˙BÓB˜Ó LÈ .wÚ ÌÈÓc‰«»ƒƒ»≈¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿…∆
,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL wÚ‰ ‡l‡ .‰a‰ ÏBÊ B‡ ‰a‰«¿≈¿«¿≈∆»»ƒ»∆¿ƒ»»
˙BÓÈa ÌÈÈe‡‰ ÌÈ„‚a dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈe ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙LBlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני  מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.‚,˙Èa ÈÏk dÏ ÔzÏ iÁ ‡e‰L  ˙eÒk‰ ÏÏÎeƒ¿««¿∆«»ƒ≈»¿≈«ƒ
B„Óe9‰hÓ ?˙Èa ÈÏk Ô‰ ‰Óe .Ba ˙LBiL »∆∆∆»≈¿≈«ƒƒ»
˙ÚvÓ10ıtÓe ,11ÈÏÎe ,‰ÈÏÚ LÈÏ ˙ÏˆÁÓ B‡ À«««»«¬∆∆≈≈»∆»¿≈

ÒBÎÂ ‰Ú˜e ‰„˜ ÔB‚k ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡12˜ea˜e ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»¿»»¿«¿
Úa‡ ÏL ˙Èa dÏ ÎBOL ?B„n‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«»∆≈»«ƒ∆«¿«

˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰Á ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב .10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ ' שם [וה'מאירי '
 ֿ ובבבא ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק  וראה [עליה]". לשכב 

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס  מצע 
שם.12) אמות 13)'ירושלמי ' מארבע  פחות בית אין כי 

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי  חצר היא "רחבה"

.„È„‚a ÔB‚k ,ÌÈËÈLÎz dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÎÂ¿≈¿«¿ƒƒ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
dzÁcÙe dL‡ ÏÚ ÛÈw‰Ï ÔÈBÚˆ15CeÙe ,16 ƒ¿ƒ¿«ƒ«…»««¿»

˜OÂ17.ÂÈÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»¿≈∆…ƒ¿«∆»»

עפעפי16)מצחה.15) את בו צובעות שהנשים כחול צבע 
ותשם  שמעה "ואיזבל ל): ט , (מלכיםֿב  ככתוב  עיניהם.

עיניה". יז.).17)בפוך לכתובות (רש"י  ללחייה אדום צבע 
ביתֿדין  שנשתטה "מי  א: מח , שם מקורו תכשיטין וחיוב 

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים

.‰Ï‡ ;Ï‡OÈaL ÈÚa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BLÚ ÈÙÏ Ïk‰  ÈLÚa18˙B˜Ï Èe‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»ƒ«…¿ƒ»¿«¬ƒ»»»ƒ¿

.Ô˙BÂ B˙B‡ ÔÈÙBk  ‰Ê ÈÏÎe ‰Ó˜Â ÈLÓ ÈÏk dÏ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿≈»»ƒ¿≈
 ˙Èa‰ ÈÏÎe ËÈLÎz‰Â ,BLÚ ÈÙÏ  B„n‰ ÔÎÂ¿≈«»¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿≈««ƒ
ÈÚk elÙ‡ dÏ ÔzÏ B„È ‰ˆ˜ Ì‡Â .BLÚ ÈÙÏ Ïk‰«…¿ƒ»¿¿ƒ»¿»»ƒ≈»¬ƒ¿»ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk  Ï‡OÈaL19‰a˙k‰ ‰È‰˙Â , ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«¿À»
.ÈLÚiL „Ú BÁ ÂÈÏÚ»»«∆«¬ƒ

ב .18) סד, הי "א.19)שם פי "ב  לעיל וכמבואר א. עז, שם
אין  חובות ובשאר להוציא, נכפנו למה זה, על תמה והרמ "ך
עמו  האשה שתתגלגל וטוב  לפרוע , לו אין אם ללוה כופין

רוקח '). ('מעשה השמים מן עליהם שירחמו עד

.Â‡l‡ ,„Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙Be ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ iÁ  ˙BÁt B‡ LL Èa¿≈≈»«»ƒ≈»∆¿««¿∆∆

Ì‰Ï20Ô˙B BÈ‡Â .Ba ÔkLÏ B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe , »∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿…¿≈≈
:ÏÏk‰ ‰Ê .„Ïa Ôkˆ ÈÙk ‡l‡ ,BLÚ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«¿»
Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ˙BBÊÓ ÂÈÏÚ BÏ LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»»¿≈¿«»≈««

B˙BÓ21˙eÒk BÏ LÈ 22˙ÈaL ÏÎÂ ;B„Óe ˙Èa ÈÏÎe ≈¿¿≈«ƒ»¿…∆≈

ÂÈ˙BBÊÓÏ ÔÈÎBÓ ÔÈc23ÈÏÎe B˙eÒÎÏ ÔÈÎBÓ Ck , ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿¿≈
.BB„Óe B˙Èa≈¿

כמזונות 20) היא הרי  (הלבשה) פרנסה הוא: כלל כי 
סח .). שתתארסנה.21)(כתובות עד ובנותיו אשתו כגון

בכסותי ".22) "ומתכסיין ה"א: פי "ב  כתובות 'ירושלמי '
הי "א. פי "ט , לקמן הט "ז.23)והשווה פי "ב  למעלה

.Ê˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒÙe ,dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»»¿»≈ƒ¿
dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡  B„Ó ÎOe ˙Èa ÈÏÎe ˙eÒÎe¿¿≈«ƒ¿«»≈¿ƒ»

BÏ ËM˜˙zL ÏÚa dÏ ÔÈ‡ È‰L ,ËÈLÎz24ÈÓ Ï‡ ; «¿ƒ∆¬≈≈»««∆ƒ¿«≈¬»ƒ
dÏ ÔÈ˜ÒBt  LÁ˙pL B‡ dÏÚa ‰hzLpL∆ƒ¿«»«¿»∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ËÈLÎz25˙eÒk‰ ˙ÚËa BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿¿«¬««¿
Ì‡ .˙BBÊn‰ ˙ÚËa ÌÈ„k  B„n‰ ÎOe ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿««»¿ƒ»¿«¬««¿ƒ
„Á‡ ÔÈc  z˙ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,Èz˙ :‡e‰ Ó‡»«»«ƒ¿ƒ∆∆…»«»ƒ∆»

ÏkÏ26. «…

א.24) מח , היה 25)כתובות אילו דעתו אומדים כי  שם,
הואיל  בהלך, אבל אשתו. שתתנוול רוצה היה לא בריא
שאין  גילה - ציוה שלא ומתוך לצוות, לו היה לדעת ויצא

שם). (רש"י  בכך ֿ 26)רצונו הכ"א פי "ב , לעיל כמבואר
כב .

.ÁÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»
ÔÈÈn‰27˙BiÚa 28Ôk ÏÚ ˙È ,Ìi˜È  ˙Á‡ ‰L : «ƒƒ«¬ƒ»»««¿«≈»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B„ ˙‡ ÈzÈ B‡ 29; «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
Ìi˜È  ÌBÈ ÌÈLÏL :˙BÈLÚe30ÈzÈ  Ôk ÏÚ ˙È , «¬ƒ¿ƒ¿«≈»≈«≈«ƒ

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B„ ˙‡∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אסורה 27) ממוני  הנאת תהא תתקשטי , אם לה: שאמר
כמבואר  להתקשט , לאסרה יכול הוא אין - אחרת כי  עליך.

הכ"ד. בפי "ב  להתקשט .28)למעלה מרבות שאינן
ב .29) עא, נהנית 30)כתובות חשובה אשה "שכן שם:

יום". שלושים קישוטיה מריח 

.ËÌÈkÎa :ıÁÓÏ CÏz ‡lL dÈc‰31˙aL  ƒƒ»∆…≈≈¿∆¿»ƒ¿«ƒ«»
˙B˙aL ÈzL ÌÈÙÎa ,˙Á‡32:ÏÚÓ ÏÚ˙ ‡lL . ««ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…ƒ¿…ƒ¿»

˙ÚÏ ˙ÚÓ  ÌÈkÎe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL  ÌÈÙÎa33˙È . ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒ≈≈¿≈»≈
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B„ ˙‡ ÈzÈ  ‰Ê ÏÚ«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

תכופות.31) להתרחץ  שמנהגן גדולות בערים
ה"ד.32) פ "ז, כתובות שם.33)'ירושלמי '

.È˙Èa‰ ÈÏkÓ ÏÈ‡Lz ‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL dÈc‰ƒƒ»∆…ƒ¿«¿…«¿ƒƒ¿≈««ƒ
ÔB‚k ,ÔÏÈ‡L‰Ïe Ô˙B‡ Ï‡LÏ ˙BÎM‰ Ïk CcL∆∆∆»«¿≈ƒ¿…»¿«¿ƒ»¿

‰Îe ‰Ù34˙‡ ÈzÈ  Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ep˙Â ÌÈÁ , »»¿»»≈«ƒ¿«¿«≈»∆«ƒ∆
d‡ÈOnL ÈtÓ ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B„35Ú ÌL ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿≈∆«ƒ»≈«

‰È˙BÎLa36‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL ‰„pL ‡È‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ∆»¿»∆…ƒ¿«¿…
Â ‰Îe ‰Ù ÏÈ‡Lz,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ep˙Â ÌÈÁ «¿ƒ»»¿»»¿≈«ƒ¿«¿«≈»∆

ÔkcL ÌB˜Óa ,ÌÈaÏ ÌÈ‡ ÌÈ„‚a ‚‡z ‡lLÂ¿∆…∆¡…¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿»∆«¿»
ÈtÓ ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz  ÌÈaÏ Ì˙B‡ ‚‡Ï∆¡…»«»ƒ≈≈¿…¿À»ƒ¿≈

ÈÏÈk ‡e‰L B˙eÎLa Ú ÌL ez‡ÈOnL37. ∆«ƒ«≈«ƒ¿»∆ƒ«

בפירושו 34) (רבינו התבואה לנקות - וכברה לקמח , נפה
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קעו               
         

מ "ט ). פ "ה, שביעית עליה.35)למשנה מביא כלומר,
עב .).36) (כתובות קמצנית קמצן.37)שהיא - כילי  שם.

שוע ". יאמר לא "ולכילי  ה) לב , (ישעיה הכתוב  מלשון

.‡È‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL ÔkcL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»
„È„ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„Ïa dL‡ ÏÚL38‰ÙBÁ‰ ∆«…»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆

˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B  ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk ˙‡∆»»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿
„È„39Ô˙B  ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„‰ ÏkÓ ˙eÁt‰ ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈

˙ÈÏ B‡ ‰È‡ ˙ÈÏ Ba ‡ˆzL È„k .BLÚ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ»¿¿≈∆≈≈¿≈»ƒ»¿≈
‰zLn‰ ˙ÈÏ B‡ Ï‡‰40dÏ LÈ ‰M‡ ÏkL ÈÙÏ . »≈∆¿≈«ƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ»≈»

˙ÈÏe Ï‡‰ ˙ÈÏe ,BwÏ ‰È‡ ˙ÈÏ CÏÈÏÂ ˙‡ˆÏ»≈¿≈≈¿≈»ƒ»¿«¿¿≈»≈∆¿≈
È„k ,‰È˙BB˜Ï B‡ ‰È˙BÚÏ „ÒÁ ÏÓ‚Ï ‰zLn‰«ƒ¿∆ƒ¿…∆∆¿≈∆»ƒ¿∆»¿≈

dÏ Ì‰ e‡BiL41‡ˆz ‡lL „Ú ‰q‰ ˙Èa dÈ‡L , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
‰‡ˆBÈ ‰È‰zL ‰M‡Ï ‡e‰ È‡b Ï‡ .‡Bz ‡ÏÂ¿…»¬»¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»
ÚÓÏ ÏÚaÏ LÈÂ .˙BBÁa ÌÚt ıeÁa ÌÚt ,„ÈÓz»ƒ«««««»¿¿≈«««ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓk ‡l‡ ˙‡ˆÏ ‰pÁÈpÈ ‡ÏÂ ,‰fÓ BzL‡ƒ¿ƒ∆¿…«ƒ∆»»≈∆»¿««««

Cv‰ ÈÙÏ ,L„Áa ÌÈÓÚt BÓk B‡ L„Áa42ÔÈ‡L . ¿…∆¿«¬«ƒ¿…∆¿ƒ«…∆∆≈
d˙Èa ˙ÈÂÊa LÈÏ ‡l‡ ‰M‡Ï ÈÙÈ43:e˙k CkL , …ƒ¿ƒ»∆»≈≈¿»ƒ≈»∆»»

‰ÓÈt CÏÓ ˙ ‰cek Ïk44. »¿»«∆∆¿ƒ»

"והצניפות 38) כג): ג, (ישעיה הכתוב  כלשון צעיף ,
ה"ה. פ "ג סוטה ובהל' הי "ב , פכ"ד להלן וראה והרדידים".

בו 39) יוצאת והיא הואיל רדיד, לובשת אינה שבבית אע "פ 
לה. ליתנו חייב  המקום, כמנהג ב .40)לשוק  עא, כתובות

סופדה".41) בריה כל ואין מתה היא "למחר א: עב , שם
של  דברים - לבו" אל יתן "והחי  אומר: מאיר רבי  היה
(שם). וכו' ילווהו - ליוה אם יספדוהו. – ספד אם מיתה,

(42- "וכבשוה" אמרו: ח ) פרשה (בראשית רבה ובמדרש
שכל  לשוק , תצא שלא אשתו את כובש האיש כתוב . וכבשה
בה: שנאמר מדינה להכשל, סופה לשוק  שיוצאה אשה
אות  כי ֿתצא פרשת וב 'ספרי ' נכשלה. ולבסוף  דינה" "ותצא
לא  "אילו - בעיר" איש "ומצאה הפסוק : על דרשו רמב ,
קוראת  שפירצה מגיד לה. מסתקף  היה לא בעיר, יצאת

על 43)לגנב ". דרשו ד) קכח , (תהלים שמעוני  ובילקוט 
- פוריה כגפן אשתך אימתי  פוריה. כגפן אשתך הפסוק :

ביתך". בירכתי  צנועה א.44)כשהיא עז, יבמות

.ÈÔÓÊa  ‰È‡ ˙ÈÏ CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»ƒ»ƒ¿«
‡e‰L45ÔÈÈzÓÓ  „Á‡ L„Á ,ÈÚa dnÚ46,BÏ ∆ƒ»»ƒ…∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈL47‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ 48ÈÚa ‡e‰L ÔÓÊe ; ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«∆¿ƒ

ÔÈÈzÓÓ  „Á‡ Ï‚ :˙Á‡49‡ÈˆBÈ  ÌÈL ,BÏ «∆∆∆∆∆»«¿ƒƒ¿«ƒƒ
‰a˙k ÔzÈÂ50. ¿ƒ≈¿À»

נדרו.46)אביה.45) את יתיר אחד 47)אולי  יום
חדשים. כשני  נחשב  השני  אינה 48)בחודש מחודש יותר

(כתובות  אביה לבית ללכת שלא עצמה להעמיד יכולה
ברגלים.49)עא:). אביה לבית ללכת הבת דרך

שם.50)

.‚ÈÏ‡‰ ˙ÈÏ CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B„ ˙‡ ÈzÈ B‡  ‰zLn‰ ˙ÈÏ52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰ÈÙa ÏÚÂ ‰q‰ ˙Èa dÒ‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k54. ¿À»∆∆¿ƒ∆¬»»¿≈«…«¿»«¿»∆»

ÌÈˆet Ì„‡ Èa ÈtÓ ÔÚBË ‰È‰ Ì‡Â55B˙B‡a LiL ¿ƒ»»≈ƒ¿≈¿≈»»¿ƒ∆≈¿
ÌÈˆet ÌL e˜ÊÁ‰Â ,‰zLn‰ ˙Èa B‡ Ï‡‰ ˙Èa≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆¿À¿¿»¿ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL 56. ¿ƒ

ממוני51) הנאת תיאסר האבל, לבית תלכי  אם לה: שאמר
אשתו 52)עליך. את המדיר כדין יום, שלושים בתוך

פי "ב  לעיל כמבואר יום, שלושים לו שממתינים לו מליהנות
פי "ב 53)הכ"ג. למעלה רבינו כדברי  יום, שלושים לאחר

(מגידֿמשנה). ב .54)שם עא, שאינם 55)כתובות
מעריות. עצמם את א.56)מרחיקים עב , שם

.„ÈCÈ‡ È˙ÈÏ e‡BiL ÈBˆ ÔÈ‡ :BzL‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆»¿≈ƒ»ƒ
‡È‰ ‰È‰˙Â .BÏ ÔÈÚÓBL  CÈ˙BÈÁ‡Â CÈÁ‡ ,Cn‡Â¿ƒ≈««ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
‰È‡ ˙ÈÏ CÏ˙Â ,c Ì‰Ï Ú‡iLk Ì‰Ï ˙ÎÏB‰∆∆»∆¿∆∆¡«»∆»»¿≈≈¿≈»ƒ»
‡l‡ dÏ Ì‰ eÒkÈ ‡ÏÂ ;Ï‚Â Ï‚ ÏÎe L„Áa ÌÚt««¿…∆¿»∆∆»∆∆¿…ƒ»¿≈»∆»
ÔÈÙBk ÔÈ‡L .‰„Ï B‡ ÈÏÁ ÔB‚k ,c dÏ Ú‡ Ì‡ƒ≈«»»»¿…ƒ≈»∆≈ƒ

B˙eLa ÌÈÁ‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ ÔÈ‡ :‰Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚnL ÈtÓ ,˙Á‡ ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL  ÈÏ ÔÈˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

eLiL58B˙eLa BnÚ ÌÈÁ‡59. ∆≈¿¬≈ƒƒƒ¿

במשנה 57) ומקורו (מגידֿמשנה). הגאונים כתבו כן
רשאי " - אחר דבר משום טוען היה "ואם עא:): (כתובות

ג). ס "ק  עד סי ' באבןֿהעזר ב "כניסה"58)(הגר"א פתח 
נשים  של דרכן כך כי  ב "ישיבה", וסיים אצלי , שיכסנו -
('מעשה  מרובות שעות ומתעכבות מה לזמן הנכנסות

טוען:59)רוקח '). והראב "ד טו. סימן הרי "ף  תשובת
לגבולן  באה היא אם אבל בגבולה, באות שהן בזמן אימתי 
הוא, שלו שהמדור אע "פ  בשבילה, אותן מוציאים אין
שלא  מהן מבקשים אבל בישיבתן, רוצה ובעלה הואיל
אין  משנה': ה'מגיד סובר זה וכנגד בישיבתן. אותה יצערו
שהן  לביתֿדין נראה ואם אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם
עד  סי ' ובאהע "ז עמה, הדין - בעלה עם קטטה לה גורמות
או  איש עמהם להושיב  ונוהגים הרמ "א: מסכם י , סעיף 
נתגלגל  מי  עלֿידי  שיתברר עד עמהם לדור נאמנים אשה

והקטטה. הריב 

.ÂËÈaL ÈtÓ ,‰Ê B„Óa „ ÈÈ‡ :Ó‡L LÈ‡‰»ƒ∆»«≈ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆¿≈
È‡Â È˙eÎLa Ì"ekÚ B‡ ÌÈˆet B‡ ÌÈÚ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
e˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÏ ÌÈÚÓBL  Ì‰Ó ‡È˙Óƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿««ƒ∆…À¿¿

ÌÈÓÎÁ eeˆ CkL ,˙eˆÈÙa60.Ú ÔÎMÓ ˜Á‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  dlL B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈLk Ì„‡ Èa ÔÈa ÔÎBLÂ61,Ôk ‰Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈ƒ∆»¿»≈
 Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ÈÈ‡ È‡ :ÓB‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¬ƒ≈ƒ«¿ƒ¬≈∆
‡ˆiL ÈBˆ ÔÈ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆∆≈¿ƒ∆≈≈

.el‡ ˙BÎLa Ú ÌL ÈÏÚ»«≈«ƒ¿≈≈

מ "ז.60) פ "א, דעות 61)אבות הל' רבינו דברי  השווה
ה"א. פ "ו,

.ÊË‡e‰ ˙Bˆ‡ ˙Bˆ‡ eMi‰ Ïk62ÔÚk ı‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
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קעז                
         

מ "ט ). פ "ה, שביעית עליה.35)למשנה מביא כלומר,
עב .).36) (כתובות קמצנית קמצן.37)שהיא - כילי  שם.

שוע ". יאמר לא "ולכילי  ה) לב , (ישעיה הכתוב  מלשון

.‡È‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL ÔkcL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»
„È„ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„Ïa dL‡ ÏÚL38‰ÙBÁ‰ ∆«…»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆

˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B  ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk ˙‡∆»»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿
„È„39Ô˙B  ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„‰ ÏkÓ ˙eÁt‰ ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈

˙ÈÏ B‡ ‰È‡ ˙ÈÏ Ba ‡ˆzL È„k .BLÚ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ»¿¿≈∆≈≈¿≈»ƒ»¿≈
‰zLn‰ ˙ÈÏ B‡ Ï‡‰40dÏ LÈ ‰M‡ ÏkL ÈÙÏ . »≈∆¿≈«ƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ»≈»

˙ÈÏe Ï‡‰ ˙ÈÏe ,BwÏ ‰È‡ ˙ÈÏ CÏÈÏÂ ˙‡ˆÏ»≈¿≈≈¿≈»ƒ»¿«¿¿≈»≈∆¿≈
È„k ,‰È˙BB˜Ï B‡ ‰È˙BÚÏ „ÒÁ ÏÓ‚Ï ‰zLn‰«ƒ¿∆ƒ¿…∆∆¿≈∆»ƒ¿∆»¿≈

dÏ Ì‰ e‡BiL41‡ˆz ‡lL „Ú ‰q‰ ˙Èa dÈ‡L , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
‰‡ˆBÈ ‰È‰zL ‰M‡Ï ‡e‰ È‡b Ï‡ .‡Bz ‡ÏÂ¿…»¬»¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»
ÚÓÏ ÏÚaÏ LÈÂ .˙BBÁa ÌÚt ıeÁa ÌÚt ,„ÈÓz»ƒ«««««»¿¿≈«««ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓk ‡l‡ ˙‡ˆÏ ‰pÁÈpÈ ‡ÏÂ ,‰fÓ BzL‡ƒ¿ƒ∆¿…«ƒ∆»»≈∆»¿««««

Cv‰ ÈÙÏ ,L„Áa ÌÈÓÚt BÓk B‡ L„Áa42ÔÈ‡L . ¿…∆¿«¬«ƒ¿…∆¿ƒ«…∆∆≈
d˙Èa ˙ÈÂÊa LÈÏ ‡l‡ ‰M‡Ï ÈÙÈ43:e˙k CkL , …ƒ¿ƒ»∆»≈≈¿»ƒ≈»∆»»

‰ÓÈt CÏÓ ˙ ‰cek Ïk44. »¿»«∆∆¿ƒ»

"והצניפות 38) כג): ג, (ישעיה הכתוב  כלשון צעיף ,
ה"ה. פ "ג סוטה ובהל' הי "ב , פכ"ד להלן וראה והרדידים".

בו 39) יוצאת והיא הואיל רדיד, לובשת אינה שבבית אע "פ 
לה. ליתנו חייב  המקום, כמנהג ב .40)לשוק  עא, כתובות

סופדה".41) בריה כל ואין מתה היא "למחר א: עב , שם
של  דברים - לבו" אל יתן "והחי  אומר: מאיר רבי  היה
(שם). וכו' ילווהו - ליוה אם יספדוהו. – ספד אם מיתה,

(42- "וכבשוה" אמרו: ח ) פרשה (בראשית רבה ובמדרש
שכל  לשוק , תצא שלא אשתו את כובש האיש כתוב . וכבשה
בה: שנאמר מדינה להכשל, סופה לשוק  שיוצאה אשה
אות  כי ֿתצא פרשת וב 'ספרי ' נכשלה. ולבסוף  דינה" "ותצא
לא  "אילו - בעיר" איש "ומצאה הפסוק : על דרשו רמב ,
קוראת  שפירצה מגיד לה. מסתקף  היה לא בעיר, יצאת

על 43)לגנב ". דרשו ד) קכח , (תהלים שמעוני  ובילקוט 
- פוריה כגפן אשתך אימתי  פוריה. כגפן אשתך הפסוק :

ביתך". בירכתי  צנועה א.44)כשהיא עז, יבמות

.ÈÔÓÊa  ‰È‡ ˙ÈÏ CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»ƒ»ƒ¿«
‡e‰L45ÔÈÈzÓÓ  „Á‡ L„Á ,ÈÚa dnÚ46,BÏ ∆ƒ»»ƒ…∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈL47‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ 48ÈÚa ‡e‰L ÔÓÊe ; ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«∆¿ƒ

ÔÈÈzÓÓ  „Á‡ Ï‚ :˙Á‡49‡ÈˆBÈ  ÌÈL ,BÏ «∆∆∆∆∆»«¿ƒƒ¿«ƒƒ
‰a˙k ÔzÈÂ50. ¿ƒ≈¿À»

נדרו.46)אביה.45) את יתיר אחד 47)אולי  יום
חדשים. כשני  נחשב  השני  אינה 48)בחודש מחודש יותר

(כתובות  אביה לבית ללכת שלא עצמה להעמיד יכולה
ברגלים.49)עא:). אביה לבית ללכת הבת דרך

שם.50)

.‚ÈÏ‡‰ ˙ÈÏ CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B„ ˙‡ ÈzÈ B‡  ‰zLn‰ ˙ÈÏ52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰ÈÙa ÏÚÂ ‰q‰ ˙Èa dÒ‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k54. ¿À»∆∆¿ƒ∆¬»»¿≈«…«¿»«¿»∆»

ÌÈˆet Ì„‡ Èa ÈtÓ ÔÚBË ‰È‰ Ì‡Â55B˙B‡a LiL ¿ƒ»»≈ƒ¿≈¿≈»»¿ƒ∆≈¿
ÌÈˆet ÌL e˜ÊÁ‰Â ,‰zLn‰ ˙Èa B‡ Ï‡‰ ˙Èa≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆¿À¿¿»¿ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL 56. ¿ƒ

ממוני51) הנאת תיאסר האבל, לבית תלכי  אם לה: שאמר
אשתו 52)עליך. את המדיר כדין יום, שלושים בתוך

פי "ב  לעיל כמבואר יום, שלושים לו שממתינים לו מליהנות
פי "ב 53)הכ"ג. למעלה רבינו כדברי  יום, שלושים לאחר

(מגידֿמשנה). ב .54)שם עא, שאינם 55)כתובות
מעריות. עצמם את א.56)מרחיקים עב , שם

.„ÈCÈ‡ È˙ÈÏ e‡BiL ÈBˆ ÔÈ‡ :BzL‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆»¿≈ƒ»ƒ
‡È‰ ‰È‰˙Â .BÏ ÔÈÚÓBL  CÈ˙BÈÁ‡Â CÈÁ‡ ,Cn‡Â¿ƒ≈««ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
‰È‡ ˙ÈÏ CÏ˙Â ,c Ì‰Ï Ú‡iLk Ì‰Ï ˙ÎÏB‰∆∆»∆¿∆∆¡«»∆»»¿≈≈¿≈»ƒ»
‡l‡ dÏ Ì‰ eÒkÈ ‡ÏÂ ;Ï‚Â Ï‚ ÏÎe L„Áa ÌÚt««¿…∆¿»∆∆»∆∆¿…ƒ»¿≈»∆»
ÔÈÙBk ÔÈ‡L .‰„Ï B‡ ÈÏÁ ÔB‚k ,c dÏ Ú‡ Ì‡ƒ≈«»»»¿…ƒ≈»∆≈ƒ

B˙eLa ÌÈÁ‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ ÔÈ‡ :‰Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚnL ÈtÓ ,˙Á‡ ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL  ÈÏ ÔÈˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

eLiL58B˙eLa BnÚ ÌÈÁ‡59. ∆≈¿¬≈ƒƒƒ¿

במשנה 57) ומקורו (מגידֿמשנה). הגאונים כתבו כן
רשאי " - אחר דבר משום טוען היה "ואם עא:): (כתובות

ג). ס "ק  עד סי ' באבןֿהעזר ב "כניסה"58)(הגר"א פתח 
נשים  של דרכן כך כי  ב "ישיבה", וסיים אצלי , שיכסנו -
('מעשה  מרובות שעות ומתעכבות מה לזמן הנכנסות

טוען:59)רוקח '). והראב "ד טו. סימן הרי "ף  תשובת
לגבולן  באה היא אם אבל בגבולה, באות שהן בזמן אימתי 
הוא, שלו שהמדור אע "פ  בשבילה, אותן מוציאים אין
שלא  מהן מבקשים אבל בישיבתן, רוצה ובעלה הואיל
אין  משנה': ה'מגיד סובר זה וכנגד בישיבתן. אותה יצערו
שהן  לביתֿדין נראה ואם אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם
עד  סי ' ובאהע "ז עמה, הדין - בעלה עם קטטה לה גורמות
או  איש עמהם להושיב  ונוהגים הרמ "א: מסכם י , סעיף 
נתגלגל  מי  עלֿידי  שיתברר עד עמהם לדור נאמנים אשה

והקטטה. הריב 

.ÂËÈaL ÈtÓ ,‰Ê B„Óa „ ÈÈ‡ :Ó‡L LÈ‡‰»ƒ∆»«≈ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆¿≈
È‡Â È˙eÎLa Ì"ekÚ B‡ ÌÈˆet B‡ ÌÈÚ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
e˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÏ ÌÈÚÓBL  Ì‰Ó ‡È˙Óƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿««ƒ∆…À¿¿

ÌÈÓÎÁ eeˆ CkL ,˙eˆÈÙa60.Ú ÔÎMÓ ˜Á‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  dlL B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈLk Ì„‡ Èa ÔÈa ÔÎBLÂ61,Ôk ‰Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈ƒ∆»¿»≈
 Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ÈÈ‡ È‡ :ÓB‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¬ƒ≈ƒ«¿ƒ¬≈∆
‡ˆiL ÈBˆ ÔÈ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆∆≈¿ƒ∆≈≈

.el‡ ˙BÎLa Ú ÌL ÈÏÚ»«≈«ƒ¿≈≈

מ "ז.60) פ "א, דעות 61)אבות הל' רבינו דברי  השווה
ה"א. פ "ו,

.ÊË‡e‰ ˙Bˆ‡ ˙Bˆ‡ eMi‰ Ïk62ÔÚk ı‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
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ÚL ı‡Â Lek ı‡Â ÔÓÈz ı‡Â ÌÈˆÓ ı‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»
˙BÈ„nÓ  ı‡Â ı‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

Ï‡OÈ ÈÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»
.ÏÈÏb‰Â ,Ôci‰ ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

לארצות.62) ומוקפות 64)בבל.63)חלוק  גדולות ערים
מ "י ). פי "ג לכתובות בפיה"מ  (רבינו שבארץ 65)חומה

א.66)ישראל. קי , כתובות

.ÊÈÔÓ ı‡Ó ‰È‰L LÈ‡‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»
B‡ ,Bˆ‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk  ˙Á‡ ı‡a¿∆∆«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz≈≈¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ

Lt ‡lL67,˙Bˆ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï‡ . ∆…≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ı‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»

ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBÓ Ï‡ ;˙Á‡ ı‡Ï¿∆∆«∆∆¬»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‰È„nÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .ı‡‰ d˙B‡a ÙÎÏƒ¿»¿»»»∆¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈLiL ÌÈc LiL ;‰È„ÓÏ ÙkÓ ‡ÏÂ ,ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈÙk‰ ˙ÈLiL ÌÈc LÈÂ ,Ì‰Ï ‰BË ‰È„n‰«¿ƒ»»»∆¿≈¿»ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ

Ì‰Ï ‰BË69. »»∆

יא.67) פי "ב , כתובות "והוא".68)תוספתא תימן: בכת"י 
ס "א. עה סי ' אהע "ז ערוך' ב 'שולחן הוא כתובות 69)וכן

ב . קי ,

.ÁÈÙÎÏ ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBnLÎe¿∆ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
‰Ùi‰ ‰ÂpÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ı‡‰ d˙B‡a¿»»»∆≈»¿ƒ»ƒ»∆«»∆

‰ÙÈÏ ÚÓ ‡ÏÂ ,Ú‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜cÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72BaL ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ BaL ÌB˜ÓÏ Ï‡OÈ73ÌB˜Ó ÏÎe .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡OÈ BaL ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ BaL ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י70) לדירה רבינו נתכוין ולא נאה, ומקום יפה שאם נוף  פה,
רע  מבית יוציאה, לא עיר באותה אפילו לומר לו היה כן

רוקח '). ('מעשה יפה בעצמה.71)לבית ולטפל להשתדל
"שהנוה 72) שנינו: קי , ובכתובות חשובה, ובלתי  נקלה

מנוה  שבא למי  הגוף  את בודק  רש"י : ומפרש בודק ". היפה
(שם): שמואל אמר וכן עליו. באים חלאים כך ומתוך רע ,
מעיים". חולי  תחילת - לטובה) (אפילו וסת "שינוי 

שם).73) (תוספתא לכפר מכפר מנוה 74)אפילו אפילו
הרע . לנוה היפה

.ËÈ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na75‰ˆeÁÏ ı‡Ï ‰ˆeÁÓ «∆¿»ƒ¬ƒ≈»»»∆¿»
‰ˆeÁÓ Ï‡ ;Ï‡OÈ ı‡Ï Ï‡OÈ ı‡Ó B‡ ,ı‡Ï»»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»≈»
elÙ‡ .˙BÏÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBk  Ï‡OÈ ı‡Ï ı‡Ï»»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«¬¬ƒ
Ï‡OÈ BaL ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ  Ì"ekÚ BaL ÌB˜ÓÏ76ı‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡OÈ BaL ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ BaL [ÌB˜nÓ elÙ‡Â]«¬ƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

בין 75) או לרע , יפה נוה ובין לעיר, מדינה בין לחלק  שיש
גויים. לרוב  ישראל ובתוספתא 76)רוב  ב . קי , כתובות

ידור  "לעולם רבינו: כתב  הי "ב , פ "ה מלכים ובהל' שם.
ידור  ואל גויים, שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ  אדם
לחוץ  היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ  בחוץ 
הגמרא  מדברי  (ומקורו עבודהֿזרה" עובד כאילו לארץ 

שם). בכתובות

.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡OÈ ı‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz  ‰ˆB77‡e‰Â ,˙BÏÚÏ ‡È‰ ‰Ó‡ . »≈≈¿…¿À»»¿»ƒ«¬¿

ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ  ‰ˆB BÈ‡≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»¿«ƒ¿»
Ïk‰L .ÌÈÏLeÈ ÌÚ Ï‡OÈ ı‡Ó ÌB˜Ó78ÔÈÏÚÓ »≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ∆«…«¬ƒ

ı‡ÏÏ‡OÈ79Ïk‰ ;ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«…ƒƒƒ»«…
ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏÚÓ80.ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ»«ƒ¿≈«…ƒƒƒ»

רבינו 77) בשם שם ב 'תוספות' שכתבו ומה שם. כתובות,
מצוות  כמה יש כי  בא"י  לדור מצוה אין "שעכשיו חיים:
מהם  ליזהר יכולים אנו שאין עונשים וכמה בארץ , התלויות
(מהרי "ט ) טראני  יוסף  רבי  העיר כבר עליהם" ולעמוד
על  הדברים כתב  טועה תלמיד שאיזה כח , סימן בתשובותיו
תשובה" ב "פתחי  וראה עליהן, לסמוך ואין ה'תוספות', שם

ה'. סעיף  שם ובשו"ע  ז', ס "ק  עה סי ' אחד 78)לאהע "ז
שם). (כתובות, הנשים ואחד "מחרימים 79)האנשים

שלא  אשתו על עלילה בדרך זה שעושה מי  כל על בשם
זה  זולת לא ישראל בארץ  להתברך ללכת זולתי  לעשותו
מדברי עמו". ללכת האשה יכריחו ואז אמן, הבעל ויענה
הספר. בסוף  רבינו בתשובת וראה רבינו, תשובת

מאיר:80) רבינו דעת הביא כתובות, מסכת סוף  ב 'מרדכי '
לדור  מצוה יש - קיים היה המקדש שבית בזמן שרק 
חילוק  אין הזה בזמן אבל הארץ , מבשאר יותר בירושלים
שם: מטיקטין מהר"ם וכהגהת א"י . לשאר ירושלים בין
יכול  הוא ואין לקדושה, מעלות היום שם אין "שבעוונותינו
שווין  כולן עתה והרי  . . . לקדושה מקדושה לדחותה

א"י . ושאר ירושלים למצוה,

ה'תשע"ח  אייר י"ט  שישי יום 

     1 
ביתו,1) יעזוב  שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני  בו כלולים

שלא  לעכב  האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין
נשים, מארבע  יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא
פדיונה  מורד, או מורדת דיני  משפחה, מחיי  אשתו המדיר

וקבורתה.

.‡‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ  »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡Èa‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ  Ô‰Èza ÔÈLBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
 ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈnÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ  ˙Á‡4ÌÚt  «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡  ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6 ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡  ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
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קעח               
         

LÈzÓ ‰Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי  תבואה מוליכים
שבעיר. לשוק  מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים

רחוק . ממקום ולקצווי6)הגמלים הגדול לים פורשים
ארץ .

.LÈ7‰BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,B˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eLa ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰B˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eLa ‡lL ‰Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡  ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי  על ואף 
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב  אשה "רוצה כי 

ופרישות". קבים

.‚˙Á‡ ˙a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡k ‰BÚÂ ˙eÒk ‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי  אשתו" על אחרת אשה לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי 

.„ÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ  ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ  ÌÈL Úa‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z  ÌÈL Úa‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa‡ ÏÚ ˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי  ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע . הואיל מתמעטת, שעונתה פי  על ואף 

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי  נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי 

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע  לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי  ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע . פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע 

.‰Ó‡M ‰Ó ÌÈÁ‡Ï Ó‡zL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡ ˙el˜Â ˜BÁO ÈcÓ BÏ ‰Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ a„nL‰Ê È‰  LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL dÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ Èc ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
‰OÚzL dÈc‰L B‡ ,aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.Â˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ 19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ  Ôk ÏÚ ˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B„ ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?dÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â dÚˆ È‰  „pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL  ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk „ ‡Ï  B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰eÒ‡ CLÈÓLz21eÒ‡Â ,„ ‰Ê È‰  «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ eÒ‡‰ c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע  יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו

.ÊÚÓe Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:Ó‡pL ,‰BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa Ú  dÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ  ÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡ÈÈ23B‡ Ck Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח .23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי 

.Á‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„BÓ ˙‡˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk 25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰ÈeLkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa  ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈÁ‡a iÁ˙Â dÏÚÏ ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈÁ‡a iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני .24) שהיות כל ללא כי26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי  ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב  נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב  שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי  ונקראים:
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קעט                
         

LÈzÓ ‰Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי  תבואה מוליכים
שבעיר. לשוק  מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים

רחוק . ממקום ולקצווי6)הגמלים הגדול לים פורשים
ארץ .

.LÈ7‰BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,B˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eLa ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰B˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eLa ‡lL ‰Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡  ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי  על ואף 
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב  אשה "רוצה כי 

ופרישות". קבים

.‚˙Á‡ ˙a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡k ‰BÚÂ ˙eÒk ‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי  אשתו" על אחרת אשה לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי 

.„ÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ  ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ  ÌÈL Úa‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z  ÌÈL Úa‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa‡ ÏÚ ˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי  ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע . הואיל מתמעטת, שעונתה פי  על ואף 

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי  נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי 

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע  לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי  ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע . פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע 

.‰Ó‡M ‰Ó ÌÈÁ‡Ï Ó‡zL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡ ˙el˜Â ˜BÁO ÈcÓ BÏ ‰Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ a„nL‰Ê È‰  LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL dÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ Èc ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
‰OÚzL dÈc‰L B‡ ,aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.Â˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ 19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ  Ôk ÏÚ ˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B„ ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?dÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â dÚˆ È‰  „pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL  ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk „ ‡Ï  B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰eÒ‡ CLÈÓLz21eÒ‡Â ,„ ‰Ê È‰  «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ eÒ‡‰ c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע  יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו

.ÊÚÓe Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:Ó‡pL ,‰BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa Ú  dÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ  ÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡ÈÈ23B‡ Ck Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח .23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי 

.Á‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„BÓ ˙‡˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk 25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰ÈeLkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa  ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈÁ‡a iÁ˙Â dÏÚÏ ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈÁ‡a iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני .24) שהיות כל ללא כי26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי  ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב  נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב  שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי  ונקראים:
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פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי  אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.Ë:‰Ó‡Â ,BÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙ÚˆÓ ÈÈ‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»
,‰ÈÓ ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL  el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
CcÓa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ ¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL„Ó Èze ˙BiÒÎ Èza ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈÓB‡Â ,BÊ Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰ÊÎ‰‰ Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,CcÓa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ  ‰ÊÁ ‡ÏÂ dcÓa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa  Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dLBÈ¿»

.‡È.BÚˆÏ È„k ‰„Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ „qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ
.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ

.˙Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.ÈÈ„k ‰„Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„BÓ BÊ È‰  ˙‡O ‡ÏÂ BÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ „qk ,BÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ ‡lL ‰ÓÈ¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚ÈOÚ ÌÈL Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L c Ïk ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ïe BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡  ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈÁ‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„BÓa ‡Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ïa Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ eÓ‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„BÓa ˙BÁ‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈaÂ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡ ‡Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒÙÓe ÔÊ ÈÈ‰ :Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
 ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ

LnLÈ ‡ÏÂ LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙BBÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .LÈÏ ‡È‰ ‰ˆzL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‡e‰ È‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:Ó‡pLÏ‡ ,dÁlLÈ  d‡O Ì‡L .Ú‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»
ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .eÒ‡  ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈

.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆

.ÊËBÊ :ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙ÈÏ e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈÁÓ  dnÚ È‡ ı‡‰ Ïk C„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck Á‡Â ,ÔÈc ˙Èa ‰„BÈ ‡ÏÂ „BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜Ó  «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚÏ Ï‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰Èa Ïk ÈÙa ÏÚÏ eÒ‡L ÈÙÏ ,LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני  על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני  "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי :
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ 
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי  אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס , - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.ÊÈ„Ú d˙B‡ ˙‡tÏ iÁ  ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C‡ ÈÏÁ‰L ‰‡ .‡ÈzL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È‰ :dÏ Ó‡Â ,‰‡eÙÏ33È‡t B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL‚Ó ÈÈ‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL  CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı‡ Cc35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף  מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי  גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ iÁ  ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt 38.‰È‡ ˙ÈÏ dÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

dÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ  ˙Á‡ ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙zÓ ‰ÈeM‰L ,Ï‡OÈ39‰M‡Ï BÏ dÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL‚Ó ,Ck Á‡ ‰ˆ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»
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קפ               
         

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי 
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע  אפילו 39)שלא כי 

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי , נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי  עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.ËÈ˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈
‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»

˙BÈeM‰42:Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«
dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL‚Ó ÈÈ‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆÂ ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï‡ ;‰BL‡ƒ»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL‚Ó ‰Ê È‰  dL‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק .41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני  שוויין מכדי  יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ÎÔÈc ˙Èa  Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ
ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ44‰ÊÎ‰a ÔÈÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»

.‰„Bt ÏÚa‰L C„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי  כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.‡ÎBÏÏ‚a iÁ ‡e‰L „ BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»
BÈ‡  dÈc‰L Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL‚Ï iÁ˙ dÈc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.ÎÈeq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ iÁ BÈ‡  ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰ÈeM‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È‰Â Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
ÌbL ‡e‰ ‰ÈM‰ eq‡Â ,Ì„wÓ ‰eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט , לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב  לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.‚Î„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙e˜a iÁ  BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
˙BÈ d„Bk ‰È‰ Ì‡Â .B„Bk ÈÙÏ Ïk‰  ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈

‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„Bk ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈB˜  B„BkÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»
.‰˙ÈÓ Á‡Ï elÙ‡ ˙„BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי  על ויגון אבל חלולים 49)שירי  ניגון כלי 
בכי . מעורר הספד.50)שקולם דברי  בקול מקוננת אשה

.„Î˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ a˜Ï ‰ˆ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁk ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  d˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
ÔÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa  BzL‡ ‰˙nLk ˙Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰ÊÎ‰ ‡Ïa ÔÈÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈB˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ
d„Bk ÈÙÏ B‡ B„Bk ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי  אין כי 
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי  קבורה, לצורך

חסדים. גומלי  בפני  דלת תנעל שלא כדי  אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

ה'תשע"ח  אייר כ' ש "ק יום 

     1 
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב  שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב 

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע  בביתה צנועה האשה

.‡ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
zÓ ‰Ê È‰  d˙BÚ2?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡ ;‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»
‰BÚ ÏÎa ÏÚÏ iÁ  Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ

et :Ó‡pL ,‰Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿
ee5. ¿

  

  

כציווי בראשית בפרשת  ג מופיע  ורבו " "פרו  הפסוק 
לומר  ויש  לנח . כציווי  נח  בפרשת  וג ,הראשו  לאד
כי בראשית, שבפרשת ורבו " ל"פרו  מתכוו כא  " שהרמב
הביא  לכ , בני עדיי לו  שאי במי  החיוב  על מדבר כא
, בני  לה היו  לא  כשעדיי וחוה   באד המדבר הפסוק 
שלושה  לו  היו  וכבר מהתיבה  כשיצא  היה  לנח  הציווי  אבל

. בבני ההוספה  על הוא  הציווי   שש לומר ויש  , בני
       

(2. . . "שארה הכתוב : על עובר ואינו ב . סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע  אלאֿאםֿכן יגרע ", לא ועונתה

ה"ז. פי "ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי  לו הראויה
ה"א. פי "ד, לעיל כמבואר כי4)ומלאכתו, ב . סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב 'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק 
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קפי                
         

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי 
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע  אפילו 39)שלא כי 

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי , נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי  עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.ËÈ˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈
‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»

˙BÈeM‰42:Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«
dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL‚Ó ÈÈ‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆÂ ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï‡ ;‰BL‡ƒ»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL‚Ó ‰Ê È‰  dL‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק .41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני  שוויין מכדי  יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ÎÔÈc ˙Èa  Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ
ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ44‰ÊÎ‰a ÔÈÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»

.‰„Bt ÏÚa‰L C„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי  כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.‡ÎBÏÏ‚a iÁ ‡e‰L „ BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»
BÈ‡  dÈc‰L Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL‚Ï iÁ˙ dÈc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.ÎÈeq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ iÁ BÈ‡  ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰ÈeM‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È‰Â Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
ÌbL ‡e‰ ‰ÈM‰ eq‡Â ,Ì„wÓ ‰eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט , לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב  לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.‚Î„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙e˜a iÁ  BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
˙BÈ d„Bk ‰È‰ Ì‡Â .B„Bk ÈÙÏ Ïk‰  ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈

‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„Bk ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈB˜  B„BkÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»
.‰˙ÈÓ Á‡Ï elÙ‡ ˙„BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי  על ויגון אבל חלולים 49)שירי  ניגון כלי 
בכי . מעורר הספד.50)שקולם דברי  בקול מקוננת אשה

.„Î˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ a˜Ï ‰ˆ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁk ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  d˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
ÔÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa  BzL‡ ‰˙nLk ˙Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰ÊÎ‰ ‡Ïa ÔÈÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈB˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ
d„Bk ÈÙÏ B‡ B„Bk ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי  אין כי 
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי  קבורה, לצורך

חסדים. גומלי  בפני  דלת תנעל שלא כדי  אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

ה'תשע"ח  אייר כ' ש "ק יום 

     1 
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב  שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב 

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע  בביתה צנועה האשה

.‡ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
zÓ ‰Ê È‰  d˙BÚ2?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡ ;‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»
‰BÚ ÏÎa ÏÚÏ iÁ  Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ

et :Ó‡pL ,‰Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿
ee5. ¿

  

  

כציווי בראשית בפרשת  ג מופיע  ורבו " "פרו  הפסוק 
לומר  ויש  לנח . כציווי  נח  בפרשת  וג ,הראשו  לאד
כי בראשית, שבפרשת ורבו " ל"פרו  מתכוו כא  " שהרמב
הביא  לכ , בני עדיי לו  שאי במי  החיוב  על מדבר כא
, בני  לה היו  לא  כשעדיי וחוה   באד המדבר הפסוק 
שלושה  לו  היו  וכבר מהתיבה  כשיצא  היה  לנח  הציווי  אבל

. בבני ההוספה  על הוא  הציווי   שש לומר ויש  , בני
       

(2. . . "שארה הכתוב : על עובר ואינו ב . סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע  אלאֿאםֿכן יגרע ", לא ועונתה

ה"ז. פי "ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי  לו הראויה
ה"א. פי "ד, לעיל כמבואר כי4)ומלאכתו, ב . סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב 'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק 
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הובא  נט : בסנהדרין אבל רי "ב . 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט , (בראשית הפסוק 

וקסה. ה סי ' בשאילתות

.‰M‡‰ ‡Ï Ï‡ ,‰ie ‰it ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰OÚ ÚL ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈

‰Ê È‰  ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈOÚ eÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏhÓe BÚ8‰Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡È˙Ó ‰È‰Â ,da „eËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È‰  ‰Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ eÚa ˙BBÊÓa ÁËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

Á‡˙‰Ï zÓ ‰Ê9ÔÓ eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח ): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ  את

הארץ ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י "ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ "ה (אבות ששנינו וכמו הי "ח . לשנתו ונכנס 
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב "ה יושב  שנה עשרים "עד ב : כט , קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע  כיון אשה, ישא מתי  לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח  יא, ברכות
פ "ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק  את פטרו שלא [ואף ֿעלֿפי  ה"ג.
ט .) קטן (מועד אחרים עלֿידי  לעשותה שאי ֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ  פטור במצוה "עוסק  בזה: אמרו ולא
'מאירי ' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאי ֿאפשר  אף ֿעלֿפי  ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי  זה, בכלל אינה אחרים, ידי  על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח ]. עמ ' שם קטן למועד

.‚‰‚BLÂ „ÈÓz ‰Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ôk da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡  ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï‡ ;ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ iÁ  ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט ):12) ה, (משלי  הכתוב  מלשון תמיד, בה עוסק 
ברש"י (הובא הדרשן משה ורבי  תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק . פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח  עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק  יושב  שהיה פדת בן אלעזר רבי  על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק  מוטל וסדינו ציפורי , של התחתון
הראב "ד  וגם שם). (רש"י  עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ "י  תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט  דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק 
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי  אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע "י  מעבירה קשים עבירה והרהורי 
כט .). (יומא

.„?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»

‰˜e ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡a ‰˜e ÎÊ :Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈
‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï  ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈÒ»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»

BÊ16.

ב .15) סא, פ "ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי ' ב . סב , יבמות
(ישעיה  אומר והכתוב  להוליד, ראויים אינם אלו שהרי  ה"ו),
העולם. ליישב  יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח ): מה,

יב ֿיג. והלכות ה"ז, פ "ב  לעיל מפורשים - ואילונית סריס 

.‰˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È‰  ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
ÌÈk Ì‰ È‰ ÌÈa Èa .‰ie ‰it17ÌÈc ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰˜e ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰˜p‰Â Bza Ôa Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰˜e ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰  BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .‰ie ‰it ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú  ‰˜e ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב  וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי  מאחרי ", בנך את יסיר כי  . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי  שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.Â‰Ê È‰  Ì‰Â ‡e‰ ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï  Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „Ú‰L ;ÁzLpL Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי  לדעת א מז, ובכורות ב  סב , יבמות
אומר  שהכתוב  המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב . אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני .20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב , (בראשית שנאמר
בעי "ן  (עם החמור" "עם סב .) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי  כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח  ההיא "בעת יב ): כ, (מלכיםֿב 
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי  בבל", מלך בלאדן
בן  אל אסא המלך "וישלחם יח ): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי שם שאפילו הרי  ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.Ê˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BaÏÂ ˙BÙÏ ˙Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰ie¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È‰ 24‰Èe‡‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk  ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ‡e‰ Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰Ó‡L ÔÈa 26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈
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קפב               
         

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט  "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי  פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ "ח .23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ  לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח  ג) טז, (בראשית כנען" בארץ  אברם
חוץ ֿלארץ  ישיבת אין כי  - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע "פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין
"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי  להתגרש,
הרשב "א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי  א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י 

שניה  אשה תתרצה לא אולי  יגרשה, שלא עוד על כי  שם.
את  להוציא חייב  אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.Á‰BÈ ‡e‰ È‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28ÚÊ ˙ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ 30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

‡a˙iL32ıÁk ‰BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ  ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„Ïa34˙ÙÒB˙Â wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ ".28) זרע  "שכבת התימנים: וראוי29)ובכת"י 
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"ב ֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב  שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי עמדה הרי  (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית והרי  שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י  לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ  יורה שאינו זרע  שכבת

האשה.34) לטענת שותק  או ומודה סה,35)הואיל יבמות
א.

.Ë‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :ÓB‡ ‡e‰36:˙ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡  ıÁk ‰BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈÁ‰Ï BÏ38dÈ‡L c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k wÚ dÏ ÔÈ‡  epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

eÓ‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰BÈ Ì‡ ˙LbÓ ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈbÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק  זה דין
כתובתה. להפסידה כדי  הולדה נמנע  שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י .38)כמבואר פ "י , לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח . יבמות 40)לעיל

א. סה,

.ÈOÚ Á‡ dL‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰BÈ BÈ‡L ˙ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL  ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈÏ ‡È‰ ‰ÎÈˆ ,‰ie ‰it43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44˙k ‡lL ;„Ïa ‰a˙k wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆÏ ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי  ולטענתה, לנו מה - כן לא
קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח '). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואף ֿעלֿפי  ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב  - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב  שם). וב 'אלפסי ' ב  סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני  רוצה עוד:

.‡È‰BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈeÒ‡‰ ˙Èa ÔÈLeÁ47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡  ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ "ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי ' לא ואפילו
אישות. מחיי  בבית 47)החולי  מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי  תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ , ישראל מארץ  שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץ ֿלארץ . ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.È‰BÓ  ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰  ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.‚È‰‰LiL È„k ,OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡  ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡  ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙ÚeL dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎe57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע 

תבעה  לא היא שהרי  באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק  להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב . סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא
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קפג                
         

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט  "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי  פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ "ח .23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ  לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח  ג) טז, (בראשית כנען" בארץ  אברם
חוץ ֿלארץ  ישיבת אין כי  - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע "פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין
"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי  להתגרש,
הרשב "א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי  א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י 

שניה  אשה תתרצה לא אולי  יגרשה, שלא עוד על כי  שם.
את  להוציא חייב  אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.Á‰BÈ ‡e‰ È‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28ÚÊ ˙ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ 30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

‡a˙iL32ıÁk ‰BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ  ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„Ïa34˙ÙÒB˙Â wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ ".28) זרע  "שכבת התימנים: וראוי29)ובכת"י 
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"ב ֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב  שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי עמדה הרי  (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית והרי  שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י  לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ  יורה שאינו זרע  שכבת

האשה.34) לטענת שותק  או ומודה סה,35)הואיל יבמות
א.

.Ë‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :ÓB‡ ‡e‰36:˙ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡  ıÁk ‰BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈÁ‰Ï BÏ38dÈ‡L c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k wÚ dÏ ÔÈ‡  epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

eÓ‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰BÈ Ì‡ ˙LbÓ ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈbÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק  זה דין
כתובתה. להפסידה כדי  הולדה נמנע  שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י .38)כמבואר פ "י , לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח . יבמות 40)לעיל

א. סה,

.ÈOÚ Á‡ dL‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰BÈ BÈ‡L ˙ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL  ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈÏ ‡È‰ ‰ÎÈˆ ,‰ie ‰it43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44˙k ‡lL ;„Ïa ‰a˙k wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆÏ ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי  ולטענתה, לנו מה - כן לא
קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח '). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואף ֿעלֿפי  ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב  - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב  שם). וב 'אלפסי ' ב  סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני  רוצה עוד:

.‡È‰BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈeÒ‡‰ ˙Èa ÔÈLeÁ47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡  ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ "ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי ' לא ואפילו
אישות. מחיי  בבית 47)החולי  מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי  תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ , ישראל מארץ  שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץ ֿלארץ . ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.È‰BÓ  ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰  ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.‚È‰‰LiL È„k ,OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡  ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡  ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙ÚeL dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎe57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע 

תבעה  לא היא שהרי  באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק  להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב . סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא
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שם). הכ"א.57)(ר"ן פי "ב  לעיל הוא 58)מפורש והרי 
להוציאה, חייב  שאינו ודאי  טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי  כתובתה, ליתן חייב  אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי  "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב  שטר
מהל' בפי "ג רבינו שכתב  כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה
"ויש  רבינו: כתב  ה"ט  ולעיל משנה'). ('כסף  ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי  - "להשביע " כתב  ולא סתם", להחרים  לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי  ודאי , טענת

משנה'). ('מגיד ספק  טענת על

.„È‡ÏÂ ÌÈL OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ  d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï  ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz  ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰it ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰ie63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי  עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה  הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק  שרצה מפני  כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.ÂËBÈ‡ ÈÏÚa :‰Ó‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı‡‰ Ïk C„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰Lt ÔÈic‰ eOÚÈ  ıÁk ‰BÈ BÈ‡L66ÌÈÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê „a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê „a ÔÈÎÈ‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב 'מעשה 65) הגדולה' ב 'כנסת שהובא קדום כת"י  בנוסח 

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ "ז "או", תיבת חסירה רוקח '
לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי  פיצוי 

כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,
מ "ו). ומתעסקים.68)גט .67)פ "י , מטפלים

ה"ח .69) פי "ד , לעיל במשנה:70)השנוי  ב  צ , נדרים
יעשו  שם) גמרא - כחץ  יורה (שאינו לבינך ביני  "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט  יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי  דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.ÊËÈ‰ ,‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙BÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙BaÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k  Ï‡OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

  

         
        

    

ש יבמות, בגמרא  הוא  זה  לדי המקור הרי  ,להבי וצרי
ולערב זרע זרע  "בבוקר מהפסוק  זה  די יהושע  רבי  למד 
 צרי ועוד  חדש .  טע  " הרמב כתב  ומדוע  ,"יד תנח  אל
נפש   המקיי "כל הוא  סנהדרי בגמרא  הלשו הרי  ,להבי
מתאי ואי הולדה  על מדובר כא  ואמנ מישראל", אחת
לכאורה  לכתוב  לו  היה   מכל־מקו נפש ",  מקיי" הלשו

חדשה . הולדה  על שמדובר כיו המוליד , כל
כו '" זרע את זרע  "בבוקר הפסוק  בהמש בזה : והביאור
או  הזה  יכשר זה  אי  יודע  אינ "כי  א : . פרטי שני   מובאי

." טובי כאחד   שניה  וא" ב : זה ".
ישראל  כל כי  להלכה , אינו  הראשו  שהטע  " הרמב וסבר
יש   א ולאיד . טובי  שניה יהיו  ובוודאי  כשרות, בחזקת
, סו לדבר אי הרי  זה " או  הזה  יכשר זה  "אי  לחשש   מקו

בני כמה  שילד  כדי   נשי כמה  לשאת עליו  שאוליויהיה  , 
לאשה   ג נוגע  זה  שעניי ובפרט כשר,  מה האחד  יהיה 

.הב אצל  ג לחסרו הדבר  יגרו צדקנית אינה   שא
שניה" הוא  להלכה  הנוגע   שהטע  " הרמב סובר לכ
יכשר  זה  אי  החשש  מצד  זה  שאי ומכיו ," טובי כאחד 
אישה  לישא  מספקת סיבה  זה  אי בטוב ,  להוסי רק  אלא 

לחברתה . צרה  אחת כל נעשית  שאז אשתו  על
"בבוקר  שבגמרא  הפסוק  את  " הרמב הביא  לא   ג לכ
זה  אי  יודע  אינ כי  ,יד תנח  אל ולערב  זרע את זרע 
שסובר  כיו " טובי כאחד   שניה  וא זה , או  הזה  יכשר
הזה  יכשר זה  אי  יודע  אינ"  שבפסוק  הראשו שהחלק 

להלכה . אינו   זה " או 
כי וכד ', המוליד  כל ולא  " המוסי "כל הלשו כתב   ג לכ
על  הוספה  של עניי בזה  הרי  " טובי כאחד   ש "שניה כיו

הטוב .
חדש   טע  " הרמב הביא  מדוע   ג להבי נבוא  ומכא
הטע כי  ," עול בנה  כאילו  מישראל נפש   המוסי "שכל
ועתה  ," טובי  שניה  וא" כאמור הוא  ההוספה  לציווי 
בישראל, נפש  הוספת של העילוי  גודל את ומסביר מפרש 
 בני אלא   סת הוספה  רק  לא  היינו  ," עול "בנה  שעניינו 

מלא .  עול של חדש 
כי ־א גרידא  הוספה  על מדובר לא   א ,להבי צרי ועדיי
"ברא " ולא  " עול "בנה  הלשו נקט מדוע  חדש ,  עול על

." עול "יצר או 
חדש ,  עול יצירת היא  אחת נפש  שהוספת  הג והביאור:
באה   הגו מציאות עיקר כי   לאד בנוגע   מכל־מקו
ואעפ"כ הקב "ה , בו  שנות הנשמה  ובוודאי  מהקב "ה ,
הדבר  נעשה   ־סו סו שהרי  " עול "בנה  הלשו  מתאי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קפד               
         

כפשוטו  בית לבני בנוגע  שמצינו  ועל־דר פעולתו , על־ידי 
 הבני כל נקרא  שנבנה  לאחרי  הבית דלתות את שהמציב 

שמו . על
ו "כל  ברוחניות, ורבו " "פרו   ג ישנו  , הענייני ובפנימיות
ילדו " כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה , חבירו  ב המלמד 
הזולת, על בהשפעה  כולו   היו כל עוסק  יהודי  כאשר   וג
לו   אומרי אזי  מעבודתו , לנוח  רוצה  הערב  וכשמגיע 

."יד תנח  אל "ולערב 
      

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב  סב , ביבמות
ידך". תנח  אל ולערב  זרעך, את זרע  זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק  שאינו "כל ב : סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט  דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב  "לא יח ): ב , (בראשית שנאמר משום ב .

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי  (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.ÊÈ˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰BÁÂ76eÓ‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰‰Ë Áe Ba77È‡cÓ ˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁk ÏÚa ÏÚÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב  בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי  "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי  אומר: מ "א, פ "א סוטה
קינוי מפרש: שם, יו"ט ' וב 'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב , (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס  לשון -
קנאה  "כי  לד): ו, (משלי  וכן אל", בלא קנאוני  "הם

(רש"י77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי "ח .78)שם). פ "ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט , הלכה בפניושם ולקנאות לקפוץ  ראוי  "אין רבינו: כותב 
ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים

המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי 
שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב : ק ,
לא  נפש דעת בלא וגם ב ): יט , (משלי  שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב ".

שם). (רש"י  ברגלים" אץ  ב .80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח  אדם "חייב  ב : עב , פסחים

ביאה  איסורי  והל' ה"ד, פ "ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני . . . מדות תשע  בני  "אלו כ: נדרים וראה הי "ב , פכ"א
אע "פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י ). במריבה שמשמש מריבה",

שעה. לפי  ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.ÁÈCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡ ˙el˜Â ˜BÁO ‰az ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙a„Ó85BÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa Èe ÂÈBwÓ ‰f˙Â .‰ˆiL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

eÚk‰ ÔÓ ˜Á˙˙Â .‰‡˜ Áe ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
eÚkÏ88. ¿ƒ

שערי ".82) קלעי  ביתי  קורות ראו לא "מימי  א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י , פ "א מגילה וב 'ירושלמי '

זהב ". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ "ג). זוטא ארץ  (דרך לניאוף " פתח  - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני  ב : כ, "והוא 85)נדרים ב : ק , עירובין
מידה  זוהי  . . . בלב  תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי  המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט "ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ "ב ). נתן' דרבי  ו'אבות ב .

.ËÈÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d‰B‡Â ,BÙebÓ ˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙BËa ‰aÓ«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰˙È91ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ Bea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב .89) סב , זלזול 90)יבמות כי  ובתכשיטים, במלבושים
שם). (רש"י  האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין

יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי  ב :
מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט , בבאֿמציעא

דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י ) לצערה,

(רש"י ). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ÎdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜ÁÓe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈB‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡OÈ Èe Ï‡OÈ ˙Ba Cc∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ ÔeMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ„e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי  - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי 
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק  סוף  אליהו' דבי  ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב ). אות סוף  ד, שופטים שמעוני ' ב 'ילקוט  דיוק 

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח  "אפילו ב : יב , מגילה
שורר  איש כל "להיות כב ): א, (אסתר לפסוק  שם מקביל

א 96)בביתו". סג, יבמות  ראה רעה. באשה וחילופיהן
עדשים  תבשיל לי  עשי  לה כשאמר מצערתו; רב  של שאשתו

עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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ה'תשע"ח  אייר י"ד ראשון  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'תשע"ח  אייר ט "ו  שני יום 

קד. עשה מצות
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ה'תשע"ח  אייר ט "ז שלישי יום 

צו. קד. עשה מצות
יום ראשון ֿ שבת קודש י "ד ֿ כ 'אייר 

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,

לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
 ֿ מה ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּׁשּיּזכר
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא אּלא ֿ תעׂשה, לא מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמטּמא
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנֹוגע
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר,
ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

 "תּגעּו לא "ּובנבלתם :  ― ְְִִָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ"יכֹול

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה  נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
ו האיל תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? יּטּמא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

הּדין ― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַָּכיצד?
נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁשר
חּוץ לצאת הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָונעׂשה

ׁשכינה למחנה   וׁשּלא ְְְֲִֵֶַָֹ
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלאכל
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֹומר:
הּטמאה. מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּבקרבתֹו

ה'תשע"ח  אייר י"ז רביעי יום 

צו. עשה מצות
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
 ֿ מה ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּׁשּיּזכר
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא אּלא ֿ תעׂשה, לא מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמטּמא
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנֹוגע
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר,
ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

 "תּגעּו לא "ּובנבלתם :  ― ְְִִָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ"יכֹול

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה  נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיל
הּדין ― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַָּכיצד?
נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁשר
חּוץ לצאת הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָונעׂשה

ׁשכינה למחנה   וׁשּלא ְְְֲִֵֶַָֹ
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלאכל
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֹומר:
הּטמאה. מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּבקרבתֹו

ה'תשע"ח  אייר י"ח חמישי יום 

צז. עשה מצות
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

ה'תשע"ח  אייר י"ט  שישי יום 

צז. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הצ"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  אייר כ' ש "ק יום 

קה. עשה מצות
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ז אייר ומובנת התמי' לסגנון כתבו, ששידוך עם 

בנות אחב"י הספרדים ה"ז בגדר נחות דרגא ח"ו וח"ו. ויש להתענין בזה.

שאחיו  אלא  ממנו,  המבוגר  אחיו  נשתדך  לא  שלע"ע  אף  שי'  בנו...  עבור  נכבדות  להצעת  ב( 

המבוגר אומר שלא איכפת לו זה, ושואל דעתי בזה.

המשך בעמוד הבא

oifge` mipy` cenr hk sc oey`x wxtdheq
.àø÷ éòaéz àì énð äîeøúì éëä éàaEzMd dUr ixdW DitEB `nrh `Eddn slipe ¦¨¥¦§¨©¥Ÿ¦¨¥§¨§¥©¥©©§¨¥¤£¥¨¨©¨

aizkC dxEq` dpFfC opirci `d dnExzaE ,dpFf i`CeM dpFf wtq dhFqA(ak `xwIe)didz iM §¨§¥¨§©©¨¦§¨¨©§¦¨§¨£¨¦§¦©¦§¨¦¦§¤

dGn lFcB lEqR Ll oi`e ,lk`z `l miWcTd znExzA `id ,Dlv` xfl lrAY iM ,xf Wi`l§¦¨¦¦¨¥§¨¤§¨¦¦§©©¨¢¦ŸŸ¥§¥§§¨¦¤

zFnaiA ol `wtp `xw i`dn `aiwr 'xlE .xg`l dlrape Wi` zW` `idWM(.gq 'c)lM §¤¦¥¤¦§¦§£¨§©¥§£¦¨¥©§¨©§¨¨¦¨¨

EdA iqtY `lC iOp Kpde ,ilqtC milEqRd©§¦§¨§¥§¨©©¥§Ÿ¨§¥§

oiqtFY oiWECw oi` `aiwr 'xlC oeikC ,oiWECw¦¦§¥¨¦§£¦¨¥¦¦§¦

died oFWl didz iM Dil rnWn `l ,lEqR mEWA§¨Ÿ©§©¥¦¦§¤§£¨¨

:lrAY iM `N`éàø÷ äòaøà àáé÷ò éaøì àlà ¤¨¦¦¨¥¤¨§©¦£¦¨©§¨¨§¨¥
.éáéúkiAxe ,d`nhpe cge d`nhp 'a ,ixizi §¦¥§¥¥¦§§¨§©§¦§§¨§©¦

:drAx` ixd i"ee WixC `aiwrìwî àéúà äpäëe £¦¨¨¦¨¥£¥©§¨¨§ª¨©§¨¦©
.øîçåWixC `leoeiM l`rnWi 'xl opikxtE ,i"ee ¨Ÿ¤§Ÿ¨¦¨¥©§¦¨§¦§¨¥¥¨

WixCn dnExzl `xwC i`On i"ee WixC `lC§Ÿ¨¦¨¥¦©¦§¨¦§¨¦¨¦

`nliC ,EdNM Ez`e xnge lwA `iz` dPdkE§ª¨©§¨§©¨Ÿ¤§¨ª§¦§¨

dnExY aizM `lC oeikC ,`z` dPdkl `xw§¨¦§ª¨¨¨§¥¨§Ÿ§¦§¨

i`Axz` `l dnExY `pin` `p` `icdA§¤§¨£¨£¦¨§¨Ÿ¦§©©

`xingC i`Axz`C `Ed dPdM `N` `xEQ`l§¦¨¤¨§ª¨§¦§©©©£¦¨

:`ixW dnExzE ,DiPn.àøazñî Cì øîà`xwC ¦¥§¨¨§¨¨©¨¦§©§¨¦§¨

lrA odA iAxC d`nhp oixzC `inEC iAx dnExY§¨©¦§¨¦§¥¦§§¨§©¦¨¤©©

m` oFbM ,Edl `xQYinw lraC miIgnC lrFaE¥§¥©¦§©©¨¦©§¨§§¦

iOp iWilW `xwn KMld ,lrFAl dxEq` dPWxbi§¨§¤¨£¨©¥¦§¨¦§¨§¦¦©¥

Epiide ,iz` lrAl[C] miIgn DiA xqYinC icinl§¦¥§¦§©¥¥©¦§©©©¨¥§©§

`A df wEqR oi`W ,dPdM ihErnlE ,dnExY§¨§©¥§ª¨¤¥¨¤¨

`xiq` `d miIgnC ,dzin xg`l `N` Dxq`l§¨§¨¤¨§©©¦¨§¥©¦¨£¦¨

dWExB Dl `iede Dl Wxbn `dC ,`niiwe§©§¨§¨§¨¥¨§©§¨¨§¨

:dPdkl dxEq`e.àáé÷ò éaøå`xw KixvnC ©£¨¦§ª¨§©¦£¦¨§©§¦§¨

`l i`e ,Dil zil lrFaE lraC `inEC ,dPdkl¦§ª¨§¨§©©¥¥¥§¦Ÿ

dPdM `N` opiAxn ded `l `xizi `xw aizM§¦§¨§¥¨Ÿ£¨§©¦¨¤¨§ª¨

,`Ed DiWtp iRp`A `xw cge cg lkC ,`xingC©£¦¨§¨©§©§¨§©§¥©§¥

:KpdC `inEC `N` iAxn `l `d opixn` `leéàå §Ÿ©§¦¨¨Ÿ§©¦¤¨§¨§¨©§¦
.déì úéà énðikd ENt` ,dnExzl `xw mwFYinE ©¥¦¥¦¨§¨¦§¨£¦¨¥

Dtlinl `Mi`C b"r`e ,dPdkl `xizi e"ie `z`̈¨¨§¥¨¦§ª¨§§¦¨§¥§©

:`xw Dl azke gxh xnge lwAòîL åàì àlà §©¨Ÿ¤¨©§¨©¨§¨¤¨¨§©
.dpîzrC FA oi`W xacC ,rBi xW` xUAd ¦¨©¨¨£¤¦©§¨¨¤¥©©

,xFdh Fwtq KMld ,rbFp ied xUaC ,`Ed l`Xl¦¨¥§¨¨£¥¥©¦§¨§¥¨

WiC sEBd z`nhA ixii`C xUA lk`i xFdh lke§¨¨Ÿ©¨¨§©§¥§ª§©©§¥

:`nh Fwtq Kl xn`w `EddA ,l`Xl zrC FA©©¦¨¥§©¨¨©¨§¥¨¥

.òébîe òâBð úòcWiC dhFq iM ,`nhpe `OhnA ©©¥©©¦©¦§©¥§¦§¨¦¨§¥

ol rnWnw ,D`Ohnd lrFAA zrC Wie zrC DÄ©©§¥©©©¥©§©§¨¨©§¨¨
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

קדימה  על  מקפידים  אין  עשרה  שמונה  בן  לגיל  שבהגיע  בזה,  מהאחרונים  דעות  מובאת 

האמורה ובפרט בכגון דא שהאח המבוגר ימחול במחילה גמורה, ויש מקום לומר וקרוב לומר, שזה 

עצמו יהי' סגולה למהר בברכת השי"ת בשידוך מתאים בשביל אחיו המבוגר.

ובפרטיות  הבא  במכתבו  ימלא  ובטח  המעינות  בהפצת  מפעולותיו  מזכיר  שאינו  גדול  לפלא 

הדרושה, ובפרט שפעולות בהאמור ג"כ מוסיפות ומקדימות ברכת השי"ת בהמצטרך, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

המשך מהעמוד הקודם
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lk` ,Wcwl lEqR dnExzA xYOW mixERM xQgO dnE ,`kd iOp Dil Wixce ,lirl iqFi iAx©¦¦§¥§¨¦¥©¥¨¨©§ª¨¦¦¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¤

`kidC ,WcwA iriax dUrIW `Ed oiC Fpi` dnExzA lEqRW mFi lEah zngn `Ad dnExY§¨©¨¥£©§¤¨¦§¨¥¦¤©£¤§¦¦§Ÿ¤§¥¨

:cg` lFqtie cg` `OhIW dlrn opAx cEar WcwC Dil dedCàaàk Czòc à÷ìñ éàc ©£¨¥§Ÿ¤£©¨¨©§¨¤§©¥¤¨§¦§¤¨§¦©§¨©§¨§©¨
.déì àøéáñ ìeàL,Dil `Ohn opAxC dlrOnE `Owl liqR mixERM xQgnC xnge lTn[C] ¨§¦¨¥§¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¨¥§©¨¦©£¨§©¨¨§©¥¥

zngn `Ad lk`n WcwA iriaxl Diziil DiA rbpC `Eddl Dil liqR `ziixF`CnC oeiM¥¨§¦§©§¨¨¥¥§©§¨©¥¥§¥¦§¦¦§Ÿ¤¥Ÿ¤©¨¥£©

:mFi lEah.íBé ìeáèc íBé ìeáè úîçî àaä ìëà äîeiriax dUFr oiNgA ixW FgMn `AW §¨Ÿ¤©¨¥£©§¦§¤¨¦Ÿ¨¥§ª¦¤§¦¦

:mixERM xQgOn xnge lTn WcTd z` lqFR xnFlM ,WcTA©Ÿ¤§©¥¤©Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦
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áà Bðéîa ïkL õøLã íBé ìeáèl äî õøLã íBé ìeáhî¦§§¤¤©¦§§¤¤¤¥§¦©
á ãåîò èë óã

ànhî ïkL Nøç éìël äî çéëBé Nøç éìk ?äàîehä©§¨§¦¤¤¦©©¦§¦¤¤¤¥¦©¥
éàøk äæ éàø àì ïécä øæBçå çéëBé íBé ìeáè ?Bøéåàî¥£¦§¦©§¥©¦Ÿ§¦¤¦§¦
ïéøúenL ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¨¦
ìñBtL éðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ,ïéleça§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦¤¥

éøt øçà øBcå .äîeøúa ìñBtã ïéleçaãväl äî ,C §¦§¥¦§¨§©¥¨¥©§©©
éàkæ ïa ïðçBé ïaøå ,øeîç ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¨§©¨¨¨¤©©

éøt àì øeîç ãöéòéáøì ïépî :éñBé 'ø øîà ,àéðz .C ©¨Ÿ¨¥©§¨¨©¥¦©¦¨§¦¦
øzeîL íéøeték øqeçn äî .àeä ïéãå ?ìeñtL LãBwa©¤¤¨§¦©§©¦¦¤¨
Bðéà äîeøúa ìeñtL éLéìL .LãBwa ìeñt äîeøúa¦§¨¨©¤§¦¦¤¨¦§¨¥
LãB÷ì éLéìL eðãîìå ?LãBwa éòéáø äNòiL àeä ïéc¦¤©£¤§¦¦©¤§¨©§§¦¦§¤
ïî LãB÷ì éLéìL .øîBçå ìwî éòéáøe ,äøBzä ïî¦©¨§¦¦¦©¨¤§¦¦§¤¦
àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúëc ïìðî äøBzä©¨§¨©¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ
àì" àðîçø øîàå ,éðLa òâðã ïðé÷ñò àì éî "ìëàé¥¨¥¦¨¨§¦©§¨©§¥¦§¨©©£¨¨Ÿ
:ïðçBé 'ø øîà .ïøîàãk øîBçå ìwî éòéáø ."ìëàé¥¨¥§¦¦¦©¨¤§©£¨©¨©¨¨
:Bcöa BúáeLz éøäL ,àeä äî òãBé éðéà éaéøa íòè©©§¦¦¥¦¥©©¤£¥§¨§¦
äîeøúa ìeñtL ,çéëBé íBé ìeáè úîçî àaä ìëBà¤©¨¥£©§¦©¤¨¦§¨
:øîBà ìeàL àaà ,àéðúc .LãBwa éòéáø äNBò Bðéàå§¥¤§¦¦©¤§©§¨©¨¨¥
.ãçà ìBñôìå íéðL ànèì ,LãB÷ì äléçz íBé ìeáè§§¦¨§¤§©¥§©¦§¦§¤¨
íéîëçå .ãçà ìñBôe ãçà ànèî :øîBà øéàî 'ø¥¦¥§©¥¤¨¥¤¨©£¨¦
,äîeøú é÷Lîe äîeøú éìëBà ìñBtL íLk :íéøîBà§¦§¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

é÷úî .LãB÷ é÷Lîe LãB÷ éìëBà ìñBt Ckdì ó ¨¥§¥¤©§¥¤©§¦¨
àîìc ?déì àøéáñ ïðaøk éñBé 'øã éànî :àtt áø©©¨¦©§¥§©¨¨§¦¨¥¦§¨
ìBñôìå íéðL ànèì øîàã déì àøéáñ ìeàL àaàk§©¨¨§¦¨¥§¨©§©¥§©¦§¦§
,déì àøéáñ ìeàL àaàk Czòc à÷ìñ éà !ãçà¤¨¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥
ìeáè úîçî àaL ìëBàî LãBwa éòéáøì déúééì¥§¥¨§¦¦©¤¥¤¤¨¥£©§
íBé ìeáèã ,íBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe .íBé¨¤©¨¥£©§¦§
ìëBà .LãBwa éòéáø äNBò zøîà ,ïéleça øzeî déôeb¥¨§¦¨©§¨¤§¦¦©¤¤
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

התחלת התפילה היא בסידור שבחו של מקום – כולו לה', ורק לאחרי־זה באה בקשת צרכיו.
משיחת שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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קפט יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אייר והקודם לו.

הנה נעם לי לקרות בו שמתגלה בו כשרון נואם לפני הרבים, ומנצל כשרונו זה לדברי התעוררות 

להחזקת היהדות וקיום התורה ומצות. ויה"ר מהשי"ת שיפעלו הדברים בנואם ובהשומעים. ובודאי 

מסדר שלא יפריע הנ"ל בלימודיו בהתמדה ובשקידה, הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות...



יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(קצ

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dheq(ipy meil)

Løeñà déôeb éðLc ,éðL úîçî àaä éLéìïéc Bðéà ,ïéleça §¦¦©¨¥£©¥¦§¥¦¥¨§¦¥¦
,LãB÷a éòéáø äNBòLxqegnn `weec cnl iqei iaxy dfne ¤¤§¦¦§¤

`ad lke`y opaxk `l` le`y `a`k xaeq epi`y rnyn mixetik
iax zkxit eilr dyw ok m`e ,mixg` lqet epi` mei leah zngn

.opgei
àîéz éëåleah zngn `ad lke`n cnl `l iqei iaxy daiqdy §¦¥¨

`id ,meiCøôéîì àkéàc íeMîxnele xnege lwd z`ìeáèl äî ¦§¦¨§¦§©©¦§
ïkL íBédid,äàîehä áà`nhn ezngn `ad lke` jk meyne ¤¥©©§¨

iyily oi` d`nehd a` did `ly ipy ok oi`y dn ,ycewa iriax
.le`y `a`k xaeq `ed mpn`e ,iriax zeyrl leki ezngn `ad

,`xnbd dgecdðézééà àäiqei iax Dcnl -,íéøetk øqeçnîmbe ¨©§¦¨¦§¨¦¦
z`f lkae ,d`nehd a` oky mixetik xqegnl dn jextl xyt` my

,déëøt àìås`y oeik ,`kxit ef `kxit oi`y xaeq iqei iaxy ixd §Ÿ©§¥
ez`neh dkld lahy eiykr z`f lka d`nehd a` did mcewy
i` d`nehd a` epi` eiykry oeik mei leaha mb ok m` ,dxengd
`weec cnly daiqdy xnel jixv ok m`e ,ef jxca jextl xyt`

.le`y `a`k `le opaxk xaeqy iptn `id mixetik xqegnn
,áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
eälek ,øæòéìà éaøå øæòìà éaøå òLBäé éaøå éñBé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¦§©¦§ª©§©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàc eäì àøéáñiaxk mixaeq mpi`e §¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
aiwroilega elit` iyily dyer ipy epizpyna yxcy `.

øéàî éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¥¦
,dpyndníéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ,ïðúcin lk - ¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦

,mina xdhidl eze` ewiwfd minkgy `l` ,dxezdn xedh `edy
e ,d`nehl ipyk opaxcn epicLãBwä úà ànèî,iyily edyere §©¥¤©¤
øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôedlik`aøNòîáe ïéleçaipyéøác , ¥¤©§¨¨§¦§©£¥¦§¥
ïéøñBà íéîëçå ,øéàî éaødlik`øNòîaipyxi`n iaxy ixd . ©¦¥¦©£¨¦§¦§©£¥

.oilega iyily dyer epi` ipyy mixaeq eilr miwlegy opaxe
éñBé éaøcenll xyt`n ,oilega iyily dyer ipy oi` xaeqyàä ©¦¦¨

ïøîàc'eke leqty ycwa iriaxl oipn ,lirl iqei iax xn`y dnn -, ©£¨¨
oeikdéúéà íàc`nh `ed oilega iyilyy xaeq `ed m` - §¦¦¥

,dxezdnäîeøúa éòéáøì dézééìdnexza iriax mby cnliy - ©§¥¦§¦¦¦§¨
,dnexza iyily cnel `edy enk ,mei leahn xnege lwdn ,`nh

mb cnliy ,leqt dnexza iriaxy cnliy xg`leLãB÷a éLéîçå©£¦¦§¤
rnyn jk cnel epi` iqei iaxy dfne ,dnexza iriaxn xnege lwa

.oilega iyily oi`y xaeq `edy
òLBäé éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦§ª©

,dpyndnìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcqxt ivg xeriy ¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥

nìëBà`edyïBLàøeteb dyrp ,d`nehlïBLàøopaxcn,dne ¤¦¦
lke` m`e ,ipy dyrp ea rbepyéðLdyrp,éðLdnexza rbp m`e ¥¦¥¦

,iyily d`yrlke` m`eéLéìLdyrp,øîBà òLBäé éaø .éLéìL §¦¦§¦¦©¦§ª©¥
`l` ,oey`x eze` lke`d z` dyer epi` oey`x lke`yìëBàä̈¥

éðL ìëBàå ïBLàø ìëBàdyrp,éðLm`elke` lk` m`eéLéìL ¤¦§¤¥¦¥¦§¦¦
envra `ed dyrpLãB÷a éðL,eze` `nhi ycewa rbi m`y - ¥¦§¤

,xg` ycew leqtl lkei ycewd eze`eïéàådyrp etebéðL §¥¥¦
,äîeøúa.dze` lqet epi` dnexza rbi m`e,ryedi iax siqene ¦§¨

,ycewl ipy dyrp `ede iyily mda yiy exn` oileg dfi`aïéleça§¦
äîeøz úøäè ìò eNòpLxenyl envr lr odkd mdilra laiwy - ¤©£©¨¢©§¨

,dnexzk dxdha eileg z`.iyily mda oi` mzq oileg la`
,`xnbd zwiicnïéà äîeøzä úøäè ìòiyily oilega yi - ©¨¢©©§¨¥

exnypy oileg la` ,mipdk daxd eyr jky oeik ,dnexzkìò©
àì LãBwä úøäèievn did `l df xacy oeik ,iyily mda jiiy ¨¢©©¤Ÿ

oi`y milibx oileg lkk oic mdl yie ,mc` lk lv` ezrc dlhae
zxdh lr eyrpy oilegl ribdl ekxvedy dnne ,iyily mda

,oilega iyily xeq`l ick dnexzøáñ÷ àîìà,ryedi iaxïéà ©§¨¨¨©¥
ïéleça éLéìL äNBò éðLmzq. ¥¦¤§¦¦§¦

øæòìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¤§¨¨
,`ziixadnìL ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúcïzLmix`eand dl` - §©§¨©¦¤§¨¨¥§¨§¨

,cinïéåL,mpicaànèî ,äîeøúaLå ïéleçaLå LãB÷aL ïBLàøä ¨¦¨¦¤§¤§¤§¦§¤¦§¨§©¥
íéðL,iyilyd z` `nhn ipyde ,ipyd z` `nhn oey`xd -ìñBôe §©¦¥
ãçàiriaxd z` lqet iyilyde -,LãB÷aeãçà ànèîoey`xd - ¤¨§¤§©¥¤¨

,ipyd z` `nhnãçà ìñBôeiyilyd z` lqet ipyd -,äîeøúa ¥¤¨¦§¨
ãçà ìñBôeipyd z` lqet oey`xd -,ïéleçadxfrl` iaxly ix ¥¤¨§¦

.oilega d`nehl ipyn dlrnl oi`
øæòéìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¡¦¤¤

,dpyndn,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcoi` cifna d`nhpy dqir ¦§©©¦¡¦¤¤¥
`l` ,dlg dpnn oiyixtnäàîhä ìò äøBähä ïî úìhéð älç- ©¨¦¤¤¦©§¨©©§¥¨

.d`nhd lr dpnn yixtdle dxedh ztqep dqir yell jixvyãöék¥©
dqirdn `nhiz `le ,swendn d`nhd lr dxedhd dqirdn yixti

ixd ,jk dyer ,d`nhdúBqéò ézL,yiäøBäè úçà,úçàå §¥¦©©§¨§©©
déãk ìèBð ,äàîèxeriyälçdqird lr yixtdl xen` `edy §¥¨¥§¥©¨

,d`nhdäqéòîdxedhd,dúlç äîøeä àlLdkizg cer lhepe ¥¦¨¤Ÿ§¨©¨¨
,dxedhd dqirdnïúBðåly xeriya dpnnäöéákî úBçtcenriy §¥¨¦§¥¨

òöîàadze` dyery dxedhd dkizgae ,d`nhd dqira rbie ¨¤§©
`ed df lke ,dlgìBhéì éãkdlgd z`.ówenä ïî §¥¦¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,my xn`p cerøîà ,"äfòa õøt 'ä õøt øLà ìò ãåãì øçiå"©¦©§¨¦©£¤¨©¤¤§ª¨¨©
,øæòìà éaø`ed 'xgie' oeylåéðt epzLpLcec lyäøøçkdber - ©¦¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨

milgb ipt lr oite`y.,`xnbd zl`eyäzòî àlàxe`iad itl ¤¨¥©¨
,'xgie' lr lirlénð éëä 'øçéå' áéúëc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦

,`xnbd zvxzn .'dxxgk eipt epzypy' yxtz ok mb 'xgie' aezky
íúäj"pza zenewn x`ya -' áéúkxgie'óàáéúk àì àëä , ¨¨§¦©¨¨Ÿ§¦
.'óà'©

,`fer dyrn oiprn cerãåc Lðòp äî éðtî ,àáø Løczny jka - ¨©¨¨¦§¥©¤¡©¨¦
eci lr `fer,,`ax x`ane,úBøéîæ äøBz éøáãì àøwL éðtî¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦

éwç éì eéä úBøéîæ" øîàpL"éøeâî úéáa Eizgxayk ,yexit , ¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
zexinfk jiwega izryrzyd ,mdn izxbie iaie`nLBãwä Bì øîà .¨©©¨

àeä Ceøacecléòúä" ïäa áeúkL äøBz éøác ,éðéò óBa E ¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤
"epðéàåcin mda lkzqdln zrcd gqida epir mzeq wx mc`y - §¥¤

mpi`úBøéîæ ïúBà àøB÷ äzà ,mc` ita `ed zexinfdy ,ddinza , ©¨¥¨§¦

dry itl wx,oklúéa ìL úB÷Bðéz eléôàL øáãa EìéLëî éðéøä£¥¦©§¦§§¨¨¤£¦¦¤¥
LãBwä úãBáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨©¦£©©¤

e`yi szka mdilr"'Bâåoglyde oex`d z` mi`yep zdw ipay , §
zelbr dyn mdl ozp `le ,szka [adfd gafne dxepnde]eäéàå ,§¦

àúìâòa dééúà.dlbra oex`d z` `iad cece - ©§¥§¤§¨¨
`xnbd d`ian ,oex`d lr dxinya dctwd lr epxacy oeike
l`eny onfa ,zextd ici lr mizyltn oex`d z`ad dyrnn

aezk my ,`iapdéå"ïBøàa eàø ék LîL úéá éLðàa Cmra jie ,'d ©©§©§¥¥¤¤¦¨¨£
yi` sl` miyng yi` miray",`xnbd zxxane ,'eàø'c íeMî- ¦§¨

eyprp ,oex`d lr elkzqd wxy llbaaiå'(íéäìà) 'Czia iyp`a ©©¡Ÿ¦
,`xnbd zx`an ,`l` .ynyøæòìà éaøå eäaà éaødn lr ewlgp ©¦©¨§©¦¤§¨¨

yny zia iyp` ly myper didéåçzLîe ïéøöB÷ øîà ãç ,eéä í ©¨©§¦¦§©£¦¨
ribn oex`d z` e`xyk mzk`ln ewiqtd `ly -éléî øîà ãçå ,§©¨©¦¥

øeîà énð,obedk `ly exaic s` md - ©¦¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום חמישה ושלושים לעומר עמוד א



קצי

oifge` mipy` cenr l sc oey`x wxtdheq
.'eë éðL úîçî àaä éLéìL`xiaqC mFi lEah zngn `Ad lk` n"y ,iYxY DiPn opirnWC §¦¦©¨¥£©¥¦§©§¦¨¦¥©§¥Ÿ¤©¨¥£©§¦§¦¨

DPn iziipC xn` `l WcwA iWingC idp ipW zngn `Ad iWilW n"yE ,lE`W `A`M Dil¥§©¨¨§¦¦©¨¥£©¥¦§¦©£¦¦§Ÿ¤Ÿ¨©§¥¥¦¨

`ziixF`Cn iqFi iAxe ixiin WcTn WcwaE ,`id opAxC dlrn mzdC ,mFi lEahA ciarwcM¦§¨¨¦¦§§¨¨©£¨§©¨¨¦§Ÿ¤¦Ÿ¤©§¦§©¦¦¦§©§¨

:DPn izii` `din iriax la` ,xn`w.dðéúééà àä 'eë ú"ëåxQgOn e"wn iqFi 'x ¨¨©£¨§¦¦¦¨©§¦¦¨§¨©§¦¨¦¦¦§ª¨

mixERM xQgnN dn iOp Kxtinl `Mi`C ,mixERM¦¦§¦¨§¦§©©¥©¦§ª¨¦¦

'x Dil aiWg `lC ,KixR `le d`nHd a` oMW¤¥©©ª§¨§Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¥

`idd Dl dlf` Dl lahC `YWdC ,`kxiR iqFi¦¦§¨§©§¨§¨©¨¨§¨¨©¦

:d`nh.íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ª§¨¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
EdEwiwfd minkge dxFYd on xFdh `EdW lM̈¤¨¦©¨©£¨¦¦§¦
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leah zngn `ad lke` ol `wtp mixetik xqegnc diteb xnege lw i`dac le`y `a`k dil
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ike mei leah zngn `ad lke`n ycewa iriaxl

etik xqegnn ith xity dil iziin `lditeb mix

mei leah zngn `ad lke`n dil iziin iedcn

opirny `l diteb mei leah zngn `ad lke`c
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dnexz zxdh lr eyrpy oileg ly iyily lke` lke`d `ler xn`c (.cl sc) oileg zhigy
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`ed ixd ycwd zxdh lr eyrpy oileg `ipzc mzd gkenck dnexza iriax dyer iyily
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(

התפילה פועלת שלימוד התורה שלאחרי־זה יהיה באופן נעלה יותר.
משיחת שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)
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,`xnbddéì à÷ôðz`f yxec `ed -,'íéøácä' 'íéøác'îdidy ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦
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קצג יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dheq(ipy meil)
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,dxedhd z` `nhz `l `id dviak zirvn`d dkizgaàëäå§¨¨

éâìôéî÷ ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîa- §¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥¨¦§§¥
zirvn`d z` ze`nhl xzen m` `id zwelgnde,øîxfril` iax - ©

ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeî ,øáñdlg owzl ick ¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
d`nhl dxedhd dqird oia dphw dkizg xagl xzen okl ,dxdha

.z`nhp dnvr `idy s`øáñ øîe,exaq opax -íBøâì øeñà ©¨©¨¦§
,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeèzirvn`d dkizgdy oeike §¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

opaxle xfril` iaxly ixd ,ef jxca yixtdl xeq` ,z`nhp
.oilega iyily dyer ipy oi` ,eilr miwlegy

,dpyna epipy,'eëå àáé÷ò éaø Løc íBia Badn` sl` ,cvik `d ©¨©©¦£¦¨§
iqei iax ly epa xfril` iax ,zayd megz dn` mitl`e yxbn
zx`an .minxke zecy dn` mitl`e yxbn dn` sl` ,xne` ililbd

`xnbdøî ,éâìôéî à÷ éàîa`aiwr iax -ïéîeçz ,øáñdn - §©¨¦§§¥©¨©§¦

n `ed zaya dn` mitl`l ueg z`vl xeq`yàúééøBàcenk §©§¨
,weqta fnxpyøîexfril` iax -,øáñoinegzïðaøcexkfed `le ©¨©§©¨¨

.weqta
l`xyi ipae dyn xiyi f`" `aiwr iax yxc meia ea ,dpyna epipy
,'xn`l' xnel cenlz oi`y "xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiyd z`
eixg` dxiy oiper l`xyi eidy ,cnln ,'xn`l' xnel cenlz dne
iax .xn`l xn`p jkl ,lld z` oi`xewk xace xac lk lr dyn ly
`xnbd d`ian .lld z` oixewk `le ,rny z` oixewk ,xne` dingp

,mzwelgn zx`and `ziixa,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨©©¦£¦¨
ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©

ìlä úà àø÷nä ìBãâk ,äøéL eøîàici xeaivd z` `ivedl ick ¨§¦¨§¨©©§¥¤©¥
,mzaegíé÷øt éLàø åéøçà ïéðBò ïäåxne` `edy xac lk lr - §¥¦©£¨¨¥§¨¦

df oirk ,dyxtd y`x `edy dielld eixg` miper mdøîà äLîŸ¤¨©
íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà'' eixg`ék' øîà äLî ,''äì äøéLà ¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦

b.''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,'äàb äà¨Ÿ¨¨§¥§¦¨¦¨©
úà àø÷nä ïè÷k ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¤©¦¦©§¦¦¥§¨¨©©§¥¤

ìläm`ivedl leki epi`e ,mnvra `exwl mircei mpi`y milecbl ©¥
,mzaeg ici,øîBà àeäM äî ìk åéøçà ïéðBò ïäådf oirkäLî §¥¦©£¨¨©¤¥Ÿ¤

äàb ék' øîà äLî ,''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà' øîà̈©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦¨Ÿ
.'äàb äàb ék' íéøîBà ïäå ,'äàb̈¨§¥§¦¦¨Ÿ¨¨

øôBñk ,øîBà äéîçð éaøziaa zeidl libx `edy zewepiz cnln - ©¦§¤§¨¥§¥
,zqpkdúñðkä úéáa òîL ìò ñøBtämiribnd miyp` dxyrl - ©¥©§©§¥©§¤¤

zqpkd zialäléçz çúBt àeäL ,,rny z`ixw iptly zekxaa ¤¥©§¦¨
åéøçà ïéðBò ïäågzt dyny mid zxiya did df oirk ,ez` cgia §¥¦©£¨

cgi exn`e mlek epeeike mlek lr ycewd gex dzxye ,'dl dxiy`
.dxiyd z`

`xnbd zx`an,éâìôéî÷ éàîa,dxiyd zncwda xn`pz`" §©¨¦§§¥
,l`xyi ipa exn` dn ewlgpe ,"xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiydéaø©¦

àúéén÷ àúléîà 'øîàì' ,øáñ àáé÷òlk exn` l`xyi ipay - £¦¨¨©¥Ÿ©¦§¨©©§¨
.''dl dxiy`' dxiyd zligz z` mrtéaø ìL Bða øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§¤©¦

'øîàì' ,øáñ éìéìbä éñBéjledàúléîe àúléî ìkàdaiz lky - ¦©§¦¦¨©¥Ÿ©¨¦§¨¦§¨
l`xyi ipa eixg` exfg dyn xn`y,øáñ äéîçð éaøå .yexity §©¦§¤§¨¨©

,jk `ed weqtd'eøîàiå',rnynéããä éãäa eälek øeîàcdyn - ©Ÿ§§¨§©£¥£¨¥
zeyx elawy xg`l ,cgia l`xyi ipa mr,'øîàì'ici lrçúôc ¥Ÿ§¨©

.àLéøa äLîŸ¤§¥¨
íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa ,éìéìbä éñBé éaø Løc ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©©¦¦©§¦¦§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨
ìò ìheî ììBò ,äøéL eøîà ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð̈§¥¥¤©¦¨§¥©¨§¦¨¨¨©
,äðéëMä úà eàøL ïåék ,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå ,Bnà ékøa¦§¥¦§¦¥¦§¥¦¥¨¤¨¤©§¦¨
éìà äæ' eøîàå ,åétî ãc èîL ÷Bðéúå ,Bøàeö déaâä ììBò¨¦§¦©©¨§¦¨©©¦¦§¨§¤¥¦

.'æBò zãñé íé÷ðBéå íéììBò étî' øîàpL ,'eäåðàå§©§¥¤¤¡©¦¦§¦§§¦¦©§¨
eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§

øîàpL ,äøéL¦¨¤¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,òøôîì äpàø÷é àlLepi`y ,dlgzdl seqdn jetd xcqa xnelk ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©
,`xnbd zl`ey .aezkd xcqd itl `xw `l m` daeg ici `vei,éaøå§©¦

déìðî ,òøôîì äpàø÷é àlLdper .df oic cnel `ed okidn - ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§¨¥
,`xnbddéì à÷ôðz`f yxec `ed -,'íéøácä' 'íéøác'îdidy ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦

cnll ,'mixacd' xn`pe ,`"d ila 'dl`d mixac eide' aezkl witqn
zx`ane .jetd xcqa `xwi `ly,`xnbd,ïðaøå`xwi `ly eyxcy §©¨¨

ik ,iax enk 'mixacd'n z`f eyxc `le ,'eide'n rxtnl'íéøác'§¨¦
eäì òîLî àì 'íéøácä'zl`ey .eyxecl ozipd xezii dfy ©§¨¦Ÿ©§©§

,`xnbd,'òîL' áéúëä ,énð éaøåxyt`y dfn yxec epi` recne §©¦©¦¨§¦§©

,`xnbd dper .minkgk ,rney dz`y oeyl lka `exwl,àeää©
,'rny' dlinddéì éòaéîjixv rny z`ixway ,zxg` dyxcl iax ¦¨¥¥

éðæàì òéîLäìétî àéöBî äzàM äî E.E,`xnbd zx`aneïðaøå §©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
jkn eyxc `le ,rney dz`y oeyl lka `exwl ,'rny'n eyxcy

,eipf`l rinydl jixvyòîL úà àøBwä øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¥¨§©§¨©©¥¤§©
.àöé Bðæàì òéîLä àìå§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.xg` oiipra dielz minkge iax zwelgn m` zxxan `xnbdàîéì¥¨
y xn`p m`d -,éaø øáñ÷̈¨©©¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים ושלושים לעומר עמוד ב



יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבהוד(קצד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dheq(iyily meil)

'ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa'el` mby rnyn §©§¥¨§¡Ÿ¦¦§¦§¨¥
.mid lr zeldwna eidyk 'd z` ekxa xewna eid oiicry)zl`ey

,`xnbdeæç àì àäå.,`xnbd daiynñøk ,íeçðz éaø øîà §¨Ÿ¨¨©©¦©§¤¤
àéøì÷tñàk ïäì äNòðd`xn -.(eàøå äøéànä ©£¨¨¤§©§©§©§¨©§¦¨§¨

,dpyna epipyãáò àlL ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨¤Ÿ¨©
.'eë áBiàiplhwi od" xn`py ,dad`n `l` `ed jexa yecwd z` ¦

dywn .dtvn ipi` e` dtvn ip` 'el' ,lewy xacd oiicre ,"lgii` el
,`xnbd'àì' éàä éæçéìå,aezk `ed cvikáéúk ó"ìà ã"îìa éà §¤¡¥©Ÿ¦§¨¤¨¤§¦

,àeä 'àì'e ,dtvn ipi` eyexityàeä 'Bì' ,áéúk å"éå ã"îìa éà Ÿ¦§¨¤¨§¦
,lewy oiicr xacd dpynd zxne` dn iptne ,dtvny eyexity

.sqep weqt `iadl jixve
,`iyewd z` `xnbd dgecàì ,ó"ìà ã"îìa áéúëc àëéä ìëå§¨¥¨¦§¦§¨¤¨¤Ÿ

áéúëc ,'øö àì íúøö ìëa' ,äzòî àlà ,àeä'`l'ã"îìa ¤¨¥©¨§¨¨¨¨Ÿ¨¦§¦§¨¤
,àeä àìc énð éëä ,ó"ìàyecwdy `id dpeekdy yxtz m`d ¨¤¨¦©¦§Ÿ

,mzxva mdnr `vnp epi` `ed jexaénð éëä àîéz éëå`ed jky , §¦¥¨¨¦©¦
,yexitdáéúëäå,weqtd jynda,'íòéLBä åéðt Càìîe'ixd §¨§¦©§©¨¨¦¨

.mzxva mdl riyene `vnp ok `ed jexa yecwdy,(åàì) àlà¤¨¨
éëä òîLîe ,éëä òîLîdpeekdy minrte jk dpeekdy minrt - ©§©¨¦©§©¨¦

.lewy oiicr xacd dpynd zxne` okl ,jk
' øîàðå ,áBiàa 'íéäìà àøé' øîàð ,øîBà øéàî éaø àéðzikàøé ©§¨©¦¥¦¥¤¡©§¥¡Ÿ¦§¦§¤¡©§¥

íéäìàdz`íäøáàa øeîàä íéäìà àøi äî ,íäøáàa ' ¡Ÿ¦§©§¨¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§©§¨¨
äáäàîdéôeb íäøáàå ,äáäàî áBiàa øeîàä íéäìà àøé óà , ¥©£¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§¦¥©£¨§©§¨¨¥

ïìðî,dad`nyäøáà òøæ' áéúëc.'éáäBà í §¨¨¦§¦¤©©§¨¨£¦
,`xnbd zl`ey.äàøiî äNBòì äáäàî äNBò ïéa àkéà éàî©¦¨¥¤¥©£¨§¤¦¦§¨

,daiyneìBãb ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúc àä àkéà¦¨¨§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨
äfL ,äàøiî äNBòä ïî øúBé äáäàî äNBòä,d`xin dyerd ¨¤¥©£¨¥¦¨¤¦¦§¨¤¤

éeìzdpibne ezekføBc óìàì,eixg`lyäæå,dad`n dyerdéeìz ¨§¤¤§¤¨
.øBc íétìàìy oeik ,`ed jky oipneéáäàì íéôìàì' ,áéúk àëä §©§©¦¨¨§¦©£¨¦§Ÿ£©

ìe'éúBöî éøîBL,mitl` dlez `ed eiade`ly ixd,áéúk íúäå §§¥¦§¨§¨¨§¦
ìe''øBã óìàì åéúBöî éøîBLmiyer mpi`y eizeevn ixneyly ixd §§¥¦§¨§¤¤

.sl` dlez ,d`xin `l` dad`n
,`xnbd dywnénð íúäxec sl` ly weqta -åéáäBàì' áéúk ¨¨©¦§¦§£¨

ìe'øBã óìàì åéúBöî éøîBL.,`xnbd zvxznéîñãì éàädéì C §§¥¦§¨§¤¤©¦§¨¦¥
éîñãì éàäådéì Cjenq 'xec sl`l'e ,'iade`l' jenq 'mitl`l' - §©¦§¨¦¥

.'izeevn ixneyle'
déì øîà ãç ,àáøc dén÷ éáúé eåäc éãéîìz éøz eäðä`axl, ¨§§¥©§¦¥©£¨§¥©¥§¨¨©¨©¥

éàîìça ïeéø÷àweqtd z` inelga il e`ixwd -Eáeè áø äî' ©§§§¤§¨¦¨©§
éàøéì zðôö øLàdéì øîà ãçå ,'E`axlàîìça ïeéø÷à ,é £¤¨©§¨¦¥¤§©¨©¥©§§§¤§¨¦

øîà .'EîL éáäBà Eá eöìòéå eððøé íìBòì Cá éñBç ìë eçîNéå'§¦§§¨¥¨§¨§©¥§©§§§£¥§¤¨©
eäì`axïezà éøeîb é÷écö ïðaø eëééåøz ,miwicv mkipy - §©§©§©¨¨©¦¥§¥©

y `l` ,mixenbøî`ed jexa yecwd z` caer,äáäàîokle ©¥©£¨

,'jny iade` ja evlrie' el e`ixwdøîeecaer,äàøiîokle ©¦¦§¨
.'ji`xil zptv xy`' el e`ixwd

íéîäù íùë êìò ïøãä

éùéù ÷øô àðé÷ù éî

.dheq lr zecrd ipica wqer wxtd
BzLàì àpéwL éî .äðùî,ipelt mr xzqiz `lyäøzñðåxg` ¦¤¦¥§¦§§¦§§¨

,eiepiwòîL eléôàjk lrdxzqpy,çøBtä óBòî`ly xnelk £¦¨©¥©¥©
zecrl leqt `ed m` s`e ,cg` crn wx `l` dxenb zecra rny

if` ,dzewydl dvex epi` dlra m` ,dgty e` car oebkàéöBéz` ¦
,hba ezy`äaeúk ïzéå,.øæòéìà éaø éøácdfa xaeq xfril` iax §¦¥§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

mbe ,dxizqd lr dxenb zecr jixv oi`y zkqnd zligza ezhiyk
,dz`neh lr cirdl mipn`py enk ,dfa mipn`p zecrl mileqtd

d dxizqy meyncr mzecra dlral zxq`p jkitl ,d`nehl dywe
ozie `ivei ,dzewydl dvex epi` m`e ,mixx`nd min dze` dwyiy

.daezk,øîBà òLBäé éaømicr ipy oi` m` dlral zxq`p dpi` ©¦§ª©¥
wx dniiwl leki mle` ,dxizqd lr mixykda eðzéå eàOiL ãò©¤¦§§¦§¨

äðála úBøæBî,epzie e`yi ,dlila ozyt iheg zexfeyd miypy - §©§¨¨
,xacd xrekn ,df avnl ribday ,dzevixt lr exaci xnelk
,dpala zexfen da zepzepe ze`yepy dfk avna ixdy ,hba d`iveie

.lirl epcnly enk ,dzpif m` miwcea mixx`nd mind oi`
m`úàîèpL äéúéàø éðà ,ãçà ãò øîàecird dilry ef dxizqa ¨©¥¤¨£¦§¦¦¨¤¦§¥

gxetd ser it lr drcepy dxizqa e` ryedi iax itl micrd ipy
,xfril` iax itl,äúBL äúéä àìzecr eplaiwy ixg` ik Ÿ¨§¨¨

,xacl miilbxy meyn ,d`nhpy cirdl on`p cg` cr ,dxzqpy
itke ,dzaezk dciqtdl s` `id ezepn`pe ,dwceal jxev oi`e

,dpynd dkiynn .dpynd jynda miweqtdn yxcpyãBò àìå, §Ÿ
on`p xyk cr wx `leäçôL eléôà ,ãáò eléôà àlà ,micirnd ¤¨£¦¤¤£¦¦§¨

,d`nhpyïéðîàð elà éøämipn`pe ,dzey dpi`e d`nhpyóà £¥¥¤¡¨¦©
dúaeúkî dìñBôì,dpynd dkiynn .,dúBîç úáe ,dúBîç §§¨¦§¨¨£¨©£¨

dúøöådzîáéå ,dìòa úáe ,dze` ze`peyy s` ,zxg` dy`n §¨¨¨¦©§¨©©§¨
,dzrxl `idy zecr meya zepn`p opi`eúBðîàð elà éøäzecrl £¥¥¤¡¨

la` ,dxzqpyk d`nhpy efàìåel` miyp zepn`pdìñBôì §Ÿ§§¨
,dúaeúkî,dciqtdl zepn`p opi` ,dze` ze`peye li`edyàlà ¦§¨¨¤¨

oiiprl wx `id ozepn`p.äzLz àlL¤Ÿ¦§¤
zecrl leqt elit`e cg` cry jkl dyxcd z` d`ian dpynd
,x`al dnicwne ,dxzqpy dcred xaky dxwna d`nhpy on`p

.micr ipy jkl mikixvn epiid aezkd zxifb ilelyïéca äéäL¤¨¨©¦
,xnege lwn ,d`nhpy on`p didi `l cg` cry xn`pyíà äîe¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dheq(iyily meil)

dlek,dpey oiipra zwqer.àéä äéîçð éaøå ,úeãò éìeñôa ¨¦§¥¥§©¦§¤§¨¦
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
zxez da jixv `le dxezay zeiecr lk llkn ef zecr d`vedy ixd

e da mieey mixyke mileqt jkitle ,zecrúBòc áBø øçà Clä, ©¥©©¥
zeiecrd on micr xzei da yiy zecrd z` milawn ,xnelk
xake df xg` df ecird elit`e ,mileqt md m` elit` ,zexg`d

.zxg` zecr dlawzpíéLð ézL eNòåíéLðà éðLk ,ãçà Léàa §¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦
,ãçà Léàacg` cr eyigkd ,zecrl zeleqtd ,miyp m`y xnelk §¦¤¨

cr eyigkdy mixyk micr ipy enk efk zecra zepn`p od ixd ,xyk
mipexg`d mixwnd ipye .zerc aex xg` mikled dfa mby ,cg`

cr ,dy`d d`nhp m` zexzeq zeiecr yiyk ,jk miyxtzn dpyna
z` milawn ,jetd e` ,`ly mixne` mileqt miipye ,oky xne` cg`

.zercd aex mdy mipyd ixacéøîàc àkéàåixaca zxg` drc §¦¨§¨§¦
,dingp iaxàøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨

dlawzpe ,d`nhpy xn`e dligza zecrl xykd cg` cr `ay
,ezecrénð íéLð äàî eléôàolek ,eyigkdl jk xg` e`eai m` , £¦¥¨¨¦©¦
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`l mixnF` mipWE ipYwC zg` zaA 'ipzn wiiC̈¥©§¦§©©©§¨¨¥§©¦§¦Ÿ

,Ez`w iccd icdA `nl` [z`nhp] dEpi`x§¦¨¦§¥©§¨©£¥£¨¥¨¨

cr dxFY dpin`d `l mipW mFwnA mlFrlC¦§¨¦§§©¦Ÿ¤¡¦¨¨¥

:cg`.'eë äøBz äðéîàäL íB÷î ìkFY`ivFd ¤¨¨¨¤¤¡¦¨¨¦©

Kkitl dxFYAW zFIcr lM llMn df zEcrl§¥¤¦§©¨¥ª¤©¨§¦¨

zFrC aFx xg` KNde DA oieW oixWkE oilEqR§¦§¥¦¨¦¨§©¥©©¥

:xaCA oicirOdàúàc àëéä ìk éøîàc àkéàå ©§¦¦©¨¨§¦¨§¨§¥¨¥¨§¨¨
.àøwòî øLk ãòFzEcr dlAwzpe z`nhp xn`e ¥¨¥¥¦¨¨§¨©¦§¥§¦§©§¨¥

dede oiinC '` crM miWp d`n E`A KM xg`e§©©¨¨¥¨¨¦§¥©§¨©£¨

mipW mFwnA cg` lW eixaC oi`e mipW `Ow Dil¥©¨§©¦§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦

:dzFW Dpi`e§¥¨¨
àëäå

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

ïàëoey`x ly ezecr lawzpy oeik rnyn `kdc `iyw .df xg` dfa o`k zg` zaa

jeza ipyd cird `ly wx d`xed mey `le dyrn mey ezecr i"r eyr `ly t"r`e

ikd mipy mewna cg` ly eixack oey`x mewna ipy ly eixac ied oey`x ly exeaic ick

zqipe zn xne` cr opz (:fiw sc zenai) dkldy dy`d wxta `de i"yx yexitl rnyn

'nba wiic `we `vz `l zn `l xn`e xg` `ae

xn`de `ypz `l dligzkl `d zqipc `nrh

zn xne` cr xn`w ikd ipyne 'eke `ler

`vz `l zn `l xn`e xg` `ae `ypil dexizde

ixiin df xg` dfac mzd `de oey`xd dxizdn

m` df xg` dfa b"dka d"t`e miizpa zqip `dc

xn`c `ypil dexizd k"`` `ypz `l zqip `l

mzd i"yx inp yxite oey`xd dxizdn `vz `l

eyigknd ipyd cr `aiy mcew dexizdy `wecc

opiknq `lc `ler dcen dexizdy mcew m` la`

d`xp ikdl ixzk dipiayg` `l izk`c `nw`

oey`xd zecr elaiwy df xg` dfa `kd yxtl

xn`c diteb `ler dniz edin ezecr t"r exede

diwgec dn dzey dzid `l ipz diail` ikd

ipyd ddyy rnyn `l oizipzn `de ikd xninl

exn`e eilr dexq`e exedy cr oey`xd xg`

iax inp i` ipzw mzqa oizipznc l"ie dzey dpi`

`hef dy`dc `iddl ivxzn ded `lere wgvi

sc) zeaezkc ipy 'ta opgei 'xc `ail` ivxznck

dax dy`dc `idde mizty zefl meyn (:ak

`xabc meyn ediiexzl `inc `l (:gt sc zenai)

:i`we iz`

àäiaxc `zaeiz dzey dzid `l cge cg

xg` dfa dil igc `lc i`d d`xp .`iig

mipyc `tiqc `weic iywiz seq seqc meyn df

dzid `l z`nhp `l xne` '`e z`nhp mixne`

znwen i`na dzey dzid cge cg `d dzey

`yix epiid l"nw i`n zg` zaa k"r dl

wgvi 'xl oia dingp 'xk ivexzl jixv jklid

ikid dniz `tiqc iaa izxz ipd `iig 'xl oia

el exn` wxtc 'ipzn wgvi 'x uxzn ded

xn` cre lk` xn` cr opzc (:`i sc zezixk)

`l zxne` dy`e lk` zxne` dy` lk` `l

cr dxez dpin`dc oeik ielz my` `ian lk`

`xwie) ez`hg eil` rced e`n ol `wtpc cg`

`iig iax `nlya iiezi`l dil ied z`hg (c

xa lcib inlyexi .zg` zaa dl iwen ded

cr exiykdy mewn lka xn` ax mya onipa

z` yigkn yi`d yi`k dy`d zecr cg`

'` cr opzc yi`d z` zygkn dy`de dy`d

dy` z`nhp `l zxne` dy`e z`nhp xn`

`pz z`nhp `l xn` '` cre z`nhp zxne`

xn` cg` cr inlyexia eze ok xne` iax iac

x"a oerny z`nhp `l xn` cg` cre z`nhp

dzey dzid `l o`k opgei 'x mya `a`

o`ky iptn `nrhe oitxer eid dtexr dlbrae

`l d`neh icirac mzd inp wiqne xacl milbx

iptn dlek dlha dzvwn dlhay zecr opixn`

:xacl milbxy
edn

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

àéä éøä ,íìBò øeqéà äzøñBàL äðBøçà úeãò¥©£¨¤©§¨¦¨£¥¦
äzøñBà ïéàL äðBLàøä úeãò .ãçà ãòa úîéi÷úî¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨¤¥©§¨
ãeîìz ?ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc Bðéà ,íìBò øeqéà¦¨¥¦¤¦§©¥§¥¤¨©§
ìò" øîBà àeä ïläìe "øác úåøò dá àöî ék" :øîBì©¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©
,íéðL ét ìò ïläl äî ."øác íe÷é ...íéãò íéðL ét¦§©¦¥¦¨¨¨©§©¨©¦§©¦
àì" øîBà ãòå "úàîèð" øîBà ãò .íéðL ét ïàk óà©¨¦§©¦¥¥¦§¥§¥¥Ÿ
àì" úøîBà äMàå "úàîèð" úøîBà äMà ,"úàîèð¦§¥¦¨¤¤¦§¥§¦¨¤¤Ÿ
íéðLe "úàîèð" øîBà ãçà .äúBL äúéä ,"úàîèð¦§¥¨§¨¨¤¨¥¦§¥§©¦
íéøîBà íéðL .äúBL äúéä ,"úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨§©¦§¦
äúBL äúéä àì ,"úàîèð àì" øîBà ãçàå "úàîèð"¦§¥§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨

'îâ?"øác úåøò dá àöî ék" øîBì ãeîìz éàä©©§©¦¨¨¨¤§©¨¨
äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da "dá" øîBì ãeîìz©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
da "dá" øîBì ãeîìz ,øîà÷ éîð éëä ?déì éòaéî¦¨¥¥¨¦©¦¨¨©©§©¨¨
àìa àîìòa äàîeèå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ
?ïìðî ,ãçà ãò ïîéäî àìã ,äøéúñ àìáe éepé÷¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥©¥¤¨§¨©
ïläl äî ."øác" ïläì øîàðå ,"øác" ïàk øîàð¤¡©¨¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
:úàîèð øîBà ãò :íéãò éðLa ïàk óà íéãò éðLa¦§¥¥¦©¨¦§¥¥¦¥¥¦§¥
,déì Léçëî à÷ àì àä ,déì Léçëî à÷c àîòè©£¨§¨©§¦¥¨Ÿ¨©§¦¥
ïéà ãòå" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî ,ïîéäî ãçà ãò¥¤¨§¥©§¨¨¥¦¥§¨©¨¨§¥¥
Bà ,íéðLa øîBà äzà .øaãî áeúkä íéðLa "dä¦§©¦©¨§©¥©¨¥¦§©¦
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dede oiinC '` crM miWp d`n E`A KM xg`e§©©¨¨¥¨¨¦§¥©§¨©£¨

mipW mFwnA cg` lW eixaC oi`e mipW `Ow Dil¥©¨§©¦§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦

:dzFW Dpi`e§¥¨¨
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ïàëoey`x ly ezecr lawzpy oeik rnyn `kdc `iyw .df xg` dfa o`k zg` zaa

jeza ipyd cird `ly wx d`xed mey `le dyrn mey ezecr i"r eyr `ly t"r`e

ikd mipy mewna cg` ly eixack oey`x mewna ipy ly eixac ied oey`x ly exeaic ick

zqipe zn xne` cr opz (:fiw sc zenai) dkldy dy`d wxta `de i"yx yexitl rnyn

'nba wiic `we `vz `l zn `l xn`e xg` `ae

xn`de `ypz `l dligzkl `d zqipc `nrh

zn xne` cr xn`w ikd ipyne 'eke `ler

`vz `l zn `l xn`e xg` `ae `ypil dexizde

ixiin df xg` dfac mzd `de oey`xd dxizdn

m` df xg` dfa b"dka d"t`e miizpa zqip `dc

xn`c `ypil dexizd k"`` `ypz `l zqip `l

mzd i"yx inp yxite oey`xd dxizdn `vz `l

eyigknd ipyd cr `aiy mcew dexizdy `wecc

opiknq `lc `ler dcen dexizdy mcew m` la`

d`xp ikdl ixzk dipiayg` `l izk`c `nw`

oey`xd zecr elaiwy df xg` dfa `kd yxtl

xn`c diteb `ler dniz edin ezecr t"r exede

diwgec dn dzey dzid `l ipz diail` ikd

ipyd ddyy rnyn `l oizipzn `de ikd xninl

exn`e eilr dexq`e exedy cr oey`xd xg`

iax inp i` ipzw mzqa oizipznc l"ie dzey dpi`

`hef dy`dc `iddl ivxzn ded `lere wgvi

sc) zeaezkc ipy 'ta opgei 'xc `ail` ivxznck

dax dy`dc `idde mizty zefl meyn (:ak

`xabc meyn ediiexzl `inc `l (:gt sc zenai)

:i`we iz`

àäiaxc `zaeiz dzey dzid `l cge cg

xg` dfa dil igc `lc i`d d`xp .`iig

mipyc `tiqc `weic iywiz seq seqc meyn df

dzid `l z`nhp `l xne` '`e z`nhp mixne`

znwen i`na dzey dzid cge cg `d dzey

`yix epiid l"nw i`n zg` zaa k"r dl

wgvi 'xl oia dingp 'xk ivexzl jixv jklid

ikid dniz `tiqc iaa izxz ipd `iig 'xl oia

el exn` wxtc 'ipzn wgvi 'x uxzn ded

xn` cre lk` xn` cr opzc (:`i sc zezixk)

`l zxne` dy`e lk` zxne` dy` lk` `l

cr dxez dpin`dc oeik ielz my` `ian lk`

`xwie) ez`hg eil` rced e`n ol `wtpc cg`

`iig iax `nlya iiezi`l dil ied z`hg (c

xa lcib inlyexi .zg` zaa dl iwen ded

cr exiykdy mewn lka xn` ax mya onipa

z` yigkn yi`d yi`k dy`d zecr cg`

'` cr opzc yi`d z` zygkn dy`de dy`d

dy` z`nhp `l zxne` dy`e z`nhp xn`

`pz z`nhp `l xn` '` cre z`nhp zxne`

xn` cg` cr inlyexia eze ok xne` iax iac

x"a oerny z`nhp `l xn` cg` cre z`nhp

dzey dzid `l o`k opgei 'x mya `a`

o`ky iptn `nrhe oitxer eid dtexr dlbrae

`l d`neh icirac mzd inp wiqne xacl milbx

iptn dlek dlha dzvwn dlhay zecr opixn`

:xacl milbxy
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àéä éøä ,íìBò øeqéà äzøñBàL äðBøçà úeãò¥©£¨¤©§¨¦¨£¥¦
äzøñBà ïéàL äðBLàøä úeãò .ãçà ãòa úîéi÷úî¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨¤¥©§¨
ãeîìz ?ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc Bðéà ,íìBò øeqéà¦¨¥¦¤¦§©¥§¥¤¨©§
ìò" øîBà àeä ïläìe "øác úåøò dá àöî ék" :øîBì©¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©
,íéðL ét ìò ïläl äî ."øác íe÷é ...íéãò íéðL ét¦§©¦¥¦¨¨¨©§©¨©¦§©¦
àì" øîBà ãòå "úàîèð" øîBà ãò .íéðL ét ïàk óà©¨¦§©¦¥¥¦§¥§¥¥Ÿ
àì" úøîBà äMàå "úàîèð" úøîBà äMà ,"úàîèð¦§¥¦¨¤¤¦§¥§¦¨¤¤Ÿ
íéðLe "úàîèð" øîBà ãçà .äúBL äúéä ,"úàîèð¦§¥¨§¨¨¤¨¥¦§¥§©¦
íéøîBà íéðL .äúBL äúéä ,"úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨§©¦§¦
äúBL äúéä àì ,"úàîèð àì" øîBà ãçàå "úàîèð"¦§¥§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨

'îâ?"øác úåøò dá àöî ék" øîBì ãeîìz éàä©©§©¦¨¨¨¤§©¨¨
äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da "dá" øîBì ãeîìz©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
da "dá" øîBì ãeîìz ,øîà÷ éîð éëä ?déì éòaéî¦¨¥¥¨¦©¦¨¨©©§©¨¨
àìa àîìòa äàîeèå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ
?ïìðî ,ãçà ãò ïîéäî àìã ,äøéúñ àìáe éepé÷¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥©¥¤¨§¨©
ïläl äî ."øác" ïläì øîàðå ,"øác" ïàk øîàð¤¡©¨¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
:úàîèð øîBà ãò :íéãò éðLa ïàk óà íéãò éðLa¦§¥¥¦©¨¦§¥¥¦¥¥¦§¥
,déì Léçëî à÷ àì àä ,déì Léçëî à÷c àîòè©£¨§¨©§¦¥¨Ÿ¨©§¦¥
ïéà ãòå" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî ,ïîéäî ãçà ãò¥¤¨§¥©§¨¨¥¦¥§¨©¨¨§¥¥
Bà ,íéðLa øîBà äzà .øaãî áeúkä íéðLa "dä¦§©¦©¨§©¥©¨¥¦§©¦
ãçà ãò íe÷é àì" :øîBì ãeîìz ?ãçàa àlà Bðéà¥¤¨§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨
òãBé éðéà "ãò íe÷é àì" øîàpL òîLnî ,"Léàa§¦¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥¥¦¥©
,áà äða äæ ?"ãçà" øîBì ãeîìz äî ?ãçà àeäL¤¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨
èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä "ãò" øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§
àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ."ãçà" áeúkä Eì§©¨¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨
àúééøBàcîc ïåéëå .äøeñà "äNtúð àì àéäå" ,ãç©§¦Ÿ¦§¨¨£¨§¥¨§¦§©§¨
àäå ?déì Léçëî éöî éëéä Cãéà ,ïîéäî ãçà ãò¥¤¨§¥©¦¨¥¦¨¥©§¦¥§¨
ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :àleò øîà̈©¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
!íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,íéðL ïàk éøä£¥¨§©¦§¥§¨¨¤¤¨§¨§©¦
'ø øîà ïëå .äúBL äúéä àì ,éðz :àleò øîà àlà¤¨¨©¨§¥Ÿ¨§¨¨§¥¨©
.äúBL äúéä øîà àéiç 'øå .äúBL äúéä àì ,÷çöé¦§¨Ÿ¨§¨¨§¦¨¨©¨§¨¨
,úçà úáa ïàk ,àéL÷ àì ?àleòã àéL÷ àéiç 'øì§¦¨©§¨§¨¨©§¨¨§©©©
íéðLe "úàîèð" øîBà ãò ,ïðz .äæ øçà äæa ,ïàk̈§¤©©¤§©¥¥¦§¥§©¦
,ãçå ãç àä ,äúBL äúéä "úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨¨©§©
'ø Eì øîà !àéiç 'øã àzáeéz .äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨§§¨§¦¨¨©§

éîòèéìå :àéiç"úàîèð" íéøîBà íéðL ,àôéñ àîéà ,C ¦¨§¦©£¦¥¨¥¨§©¦§¦¦§¥
àä .äúBL äúéä àì "úàîèð àì" øîBà ãçàå§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨
úeãò éìeñôa dlek àlà .äúBL äúéä ,ãçå ãç©§©¨§¨¨¤¨¨¦§¥¥
Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :øîBà äéîçð 'ø ,àéðúc .àéä äéîçð 'øå§§¤§¨¦§©§¨§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥
éøîàc àkéàå ,ãçà Léàa íéLðà éðLk ãçà Léàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦§¦¤¨§¦¨§¨§¦
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יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dheq(iyily meil)

äðBLàø úeãò,dxizqd lr -dzøñBà ïéàLdlra lrøeqéà ¥¦¨¤¥©§¨¦
,íìBò,dxedh `vnze dzyzy cr wx `l`úîéi÷úî dðéà ¨¥¨¦§©¤¤

íéðMî úBçôaäðBøçà úeãò ,dcredy xg`l d`nhpy ecirdy - §¨¦§©¦¥©£¨
,dxzqpydzøñBàLdlralíìBò øeqéà,m`d ,xzei dxeng `ide ¤©§¨¦¨

.íéðMî úBçôa íéi÷úz àlL ïéc Bðéà,dpynd dgec j`ãeîìz ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦©§
øîBìaezk jkitl -,'da ïéà ãòå'y xnelda LiL úeãò ìk ©§¥¥¨¨¥¤¥¨

.cg` cr ly `id elit` ,zpn`p zecrd ,d`nhpy
jtdd xnel yiy dpynd dywn,äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷©¨¤§¥¨¦¨

äzòîxnege lw cnlp ,cg` cr witqn d`nehly epcnle xg`n - ¥©¨
xnege lwd z` cnlp jke ,cg` cr witqiy dxizq zecrlíà äîe ,¨¦

äðBøçà úeãò,d`nhpy -,íìBò øeqéà dzøñBàL,dxeng `ide ¥©£¨¤©§¨¦¨
,ãçà ãòa úîéi÷úî àéä éøä,epyxcy enkäðBLàøä úeãò- £¥¦¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpy,íìBò øeqéà dzøñBà ïéàLm`d ,xzei dlw `ideBðéà ¤¥©§¨¦¨¥
.ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc,dpynd dgecøîBì ãeîìz"àöî ék ¦¤¦§©¥§¥¤¨©§©¦¨¨

íéãò íéðL ét ìò" øîBà àeä ïläìe ,"øác úåøò dait lr e` ¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§©¦¥¦
micr dyly,"øác íe÷ézeeydl 'xac' 'xac' deey dxifb miyxec ¨¨¨

oiae ,dxzqpy ef zecr oebk ,xac zexr da `vny dy` lr zecr oia
,oenn zecr,ïläl äî,oenn zecra,ïàk óà ,íéðL ét ìòlrét ©§©¨©¦§©¦©¨¦

.íéðL§©¦
m`' øîBà ãòdy`dy izi`xãòå ,'úàîèðxg`àì' øîBà ¥¥¦§¥§¥¥Ÿ

'úàîèðm` e` ,äMàe dilr dcirnäMàå ,'úàîèð' úøîBà ¦§¥¦¨¤¤¦§¥§¦¨
zxg`,äúBL äúéä ,'úàîèð àì' úøîBàmicrdy oeiky ¤¤Ÿ¦§¥¨§¨¨

m` .dzeye ,dheq lkk wtq df `linn ,df z` df miyigknãçà¤¨
íéðLe ,'úàîèð' øîBàe eze` miyigknúàîèð àì' íéøîBà ¥¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥

`l epiptae ,jnr epiid ep` mb ,cgi exzqpy z`vne z`ayky ,jipta
,'z`nhp,äúBL äúéäcrd ly eixac elhae ezecr dwlzqp ixdy ¨§¨¨

micrd e`ay mcew d`nhp `ny wtq oiicr yie ,mipyd iptn cg`d
m` .dlibx dheqk dzey jkitl ,me`vne,'úàîèð' íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥

,äúBL äúéä àì ,'úàîèð àì' øîBà ãçàåcbp on`p cg` oi`y §¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨
.mipyd
.àøîâ'xac' dey dxifbn micnel ryedi iax ixacly dpyna epipy

,`xnbd jk lr dywn .dxzqpy cirdl on`p epi` cg` cry ,'xac'
'øác úåøò da àöî ék' øîBì ãeîìz éàäixacl cenild ike - ©©§©¦¨¨¨¤§©¨¨

dxifbdn micnel dxzqpy cirdl on`p epi` cg` cry ryedi iax
yi d`nhpy on`p crdy miyxec epnn envr weqta ixd ,dey

,dfl xg` ceniløîBì ãeîìzoi` cre','da`weec ,herin dfy,da ©§©¨¨
,on`p cg` cr ,d`nhpy zecra,éepé÷a àìå`weeceda,on`p `ed §Ÿ§¦¨

,äøéúña àìåe` dlra dl `piwy cirdl on`p cg` cr oi`y §Ÿ¦§¦¨
v `l` ,dxzqpyz`e ,dxezay zeiecr lk x`yk micr ipy jix

dfd herinddéì éòaéîrecne ,`iadl dkixv dpynd dzid - ¦¨¥¥
,`xnbd zvxzn .'xac' 'xac'n dpynd z`f dyxcøîà÷ énð éëä̈¦©¦¨¨©

,epizpyn mb zxne` ok` jk -,éepé÷a àìå da ,da øîBì ãeîìz'©§©¨¨§Ÿ§¦
äøéúña àìå dael` miliny `l` ,oicd yxcp o`kn zn`ae ,' ¨§Ÿ¦§¦¨

xqg `ed mbe ,xg` oic zcnln dey dxifbde .dpyna zexqg
,dpyna siqedl jixv jke ,epizqxibalr zecr',àîìòa äàîeè§¨§¨§¨

,d`nhp dy`dyàìadidyàìáe éepé÷dzidyàìc ,äøéúñ §Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ
ãçà ãò ïîéäî,on`p cg` cr oi`y `ed oicd ,dfay -ïìðîoipn - §¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd dxn` jk lr .'z`f micnel' ïàk øîàð'zexr da `vni ik ¤¡©¨
' ïläì øîàðå ,'øácmewi 'ebe micr ipy it lréðLa ïläl äî ,'øác ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨¦§¥

,'íéãò éðLa ïàk óà ,íéãòcry ,df oic iabl dxn`p dey dxifbde ¥¦©¨¦§¥¥¦
,dl `piw `l dlrayk d`nhpy dy` lr cirdl on`p epi` cg`
,'da oi` cre'n dpynd dyxcy enk ,on`p dxzqpe dl `piw m` wxe

.xacl miilbx yi f` ik
m`y ,dpyna epipy,úàîèð øîBà ãò,z`nhp `l xne` xg` cre ¥¥¦§¥

,`xnbd zwiicn .dzey dziddéì Léçëî à÷c àîòèmrhn wx - ©£¨§¨©§¦¥

,dzey `id ygked oey`xdyàäm`ãò ,déì Léçëî à÷ àì ¨Ÿ¨©§¦¥¥
ïîéäî ãçàz`nhpy.,`xnbd zxxanéléî éðäðîon`p cg` cry ¤¨§¥¨§¨¨¥¦¥

,`xnbd zx`ane .z`nhpy xnelïðaø eðúc' ,`ziixaa'da ïéà ãòå §¨©¨¨§¥¥¨
,øaãî áeúkä íéðLaly dxenb zecr oi`y `id weqtd zpeeky ¦§©¦©¨§©¥

,`ziixad dpc .dzpify micr ipyBà ,íéðLa øîBà äzàile`Bðéà ©¨¥¦§©¦¥
,ãçàa àlàicke .dzpify cg` cr elit` oi`y weqtd zpeeky ¤¨§¤¨

,zxg` dyxc cer `ziixad d`ian weqtd zpeek z` xxalãeîìz©§
,''Bâå Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ,øîBìweqt lr zeywdl mewn dide ©Ÿ¨¥¤¨§¦§

,df,'ãò íe÷é àì' øîàpL òîLnîikeòãBé éðéàxak,ãçà àeäL ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥¥¦¥©¤¤¨
.'ãçà' øîBì ãeîìz äîy `l`áà äða äæ,'a` oipa' ly cenil - ©©§©¤¨¤¨¨¨

yáeúkä Cì èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä ,'ãò' øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
.'ãçà'da oi` cre' weqtd z` zx`ane `xnbd zxfeg df it lre ¤¨

,'dytzp `l `ideda úéì éøz àðîçø øîàåoi` cr'a dpeekd - §¨©©£¨¨§¥¥¨
,mipy ly zecr oi`y `id 'daàlàxwãç,d`nhpy da cirn ¤¨©

' ,jiynn weqtde,'äNtúð àì àéäåokle dqep` dzid `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨
`id.äøeñàz` dxq`e cg` crl dxezd o`k dpin`dy ixd £¨

.ezecr zngn dy`d
leki 'z`nhp `l' xne`d ipyd crdy dpynd oic lr `xnbd dywn

,dzey `id okle 'z`nhp' xne`d oey`xd z` yigkdlïåéëå§¥¨
ïîéäî ãçà ãò àúééøBàcîcok m` ,d`nhpy,Cãéàéöî éëéä §¦§©§¨¥¤¨§¥¨¦¨¥¦¨¥

déì Léçëî,ipyd -,eyigkdl leki ji`ìk ,àìeò øîà àäå ©§¦¥§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷îly swezïéàå ,íéðL ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥

ãçà ìL åéøácmiaygp eyigknd.íéðL íB÷îa,`xnbd dper §¨¨¤¤¨¦§§©¦
éðz ,àìeò øîà àlàepizpyna zepyl yi ok` -äúéä àì' ¤¨¨©¨§¦Ÿ¨§¨

,'äúBLon`p oey`xd zn`a ik ,'dzey dzid' epipyy enk `le ¨
.eyigkdl leki epi` cg` cr wx `edy ipyde ,d`nhpy mipykïëå§¥

øîà,÷çöé éaøzepyl jixvy,øîà àéiç éaøå .'äúBL äúéä àì' ¨©©¦¦§¨Ÿ¨§¨¨§©¦¦¨¨©
zx`yp `qxibd.'äúBL äúéä',`xnbd zl`eyàéL÷ àéiç éaøì ¨§¨¨§©¦¦¨©§¨

,àìeòcoeeikyixd ,d`nhpy jk lr oey`xd z` dxez dpin`dy §¨
,`xnbd dper .dzey recn ok m` ,`ler cnily itk ,mipyk `edàìŸ

ïàk ,àéL÷mdipy ecirdy xaecn ,epizpyna,úçà úáajezay ©§¨¨§©©©
ly eixac elha f`y ,ipyd mb cird ,oey`xd cirdy f`n xeaic ick
`ly ,oic ziaa miiwzdl ezecr dwitqd `l oiicr ik ,cin oey`xd
wxe ,ygkeiy ila `vie ezecr cird m` `l` cg` cr dxez dpin`d
oi` epizpyna jkitl .cg` cra eyigkdl ozip `l xak df ote`a

eli`e .mipy ly swez oey`xlïàkaygp cg` cry `ler ixaca ¨
cirdl e`a micrd ipyy xaecn ,mipyk,äæ øçà äæadxwn lr wxe ¨¤©©¤

.mipy mewna cg` ly eixac oi`y mixne` dfk
,epizpyn jyndn `iig iax lr dywn `xnbd,ïðzøîBà ãò §©¥¥

.äúBL äúéä ,'úàîèð àì' íéøîBà íéðLe ,'úàîèð'wiicl yie ¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨
,dzey dzid mipy edeyigkd m` `weec ,dfnãçå ãç àädxwna - ¨©§©

,dpyna mcewd dxwna epiidc ,eyigkd cg` wxy,äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨
,'dzey dzid' my qexbl xyt` i` gxkdae .my qexbl i`ce yi jke
,ipyd dxwna dpynd dycig dn dyw if` ,my dqxibd ef m` ik
dxwndn epcnl xak ixd ,oey`xd crd z` yigkdl mileki mipyy
ipyd dxwndy i`ce `l` .eyigkdl leki cg` elit`y oey`xd
,oey`xd dxwna 'dzey dzid `l' qexbl jixvy wiicl ick `aed

o`kn ixd .epwiicy itk,àéiç éaøc àzáeézdzid' my qxby §§¨§©¦¦¨
.'dzey

,`xnbd daiynéîòèéìå ,àéiç éaø Cì øîàCzxaeqd jzhiyl - ¨©¨©¦¦¨§¦©§¥
,epnn wiicl ick wx sqep dxwn d`iad dpyndyàôéñ àîéàdn - ¥¨¥¨

' ,dpyna iyilyd dxwnd mr dyrzãçàå ,úàîèð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥§¤¨
,'äúBL äúéä àì ,úàîèð àì øîBà,epnn wiicz ike,ãçå ãç àä ¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨©§©

,äúBL äúéä.jetd weica ipyd dxwndn zwiic ixdàlài`ce ¨§¨¨¤¨
dpynd seqy `l` ,mdn wiicl ick exn`p `l el`d mixwndy
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יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(קצח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dheq(iriax meil)

àëäå`l mixne` mipye ,z`nhp xne` cg`' dpynd dxn`y dn - §¨¨
,'dzey dzid ,z`nhpïðé÷ñò éàîaàøwéòî äMà éàúàc ïBâk , §©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨

xg` mikled okle ,'z`nhp' dxn`e dpey`x d`ay `id dy`y -
,mipyd zecr z` milawne mileqtd ly zerc aexéaøãì döøúå§¨§¨¦§©¦

éëä äéîçðmzrc itl dingp iax ixac z` eyxti 'ixn`c `ki`'d - §¤§¨¨¦
,jkClä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥

íéLðà éðLk ,úçà äMàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¨©©¦§¥£¨¦
,ãçà Léàaleqt cr e` dy` did oey`xd crd mbyk `wec epiidc §¦¤¨

,miypd izy ly ozecr z` milawn xg`Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦
ãçà,zecrl xykd,éîc àbìôe àbìt ékzeiecrn zg` lk ,xnelk ¤¨¦©§¨©§¨¨¥

.zerc aex xg` mikled oi`e ,cg` cr ly `id eli`k zaygp el`
mixwnd ipyy ,`iig iax ly evexiz seba oecl day `xnbd
,`xnbd jk lr dywne ,zecr ileqta miwqer dpyna mipexg`d

ézøúåmiwqery epxn`y mixwnd izy -,él änì ,úeãò éìeñôa §©§¥¦§¥¥¨¨¦
dpynl witqn did aexd xg` mileqta mikledy xnel ick ixd

,`xnbd zvxzn .zg` `nbec `iadløúa ïðéìæà ék ,àîéúc eäî©§¥¨¦¨§¦©¨©
xg` mikledy dn -úBòéc áBøwx xn`pàøîeçìaex itl m` - ¥§§¨

,zezyl dkixv zercdàle÷ì ìáàlwdl yi zercd aex itl m` - £¨§¨
xne` cg` cre 'z`nhp' zexne` mizyyk oebk ,dzyz `ly dilrn

dfa ile` ,'z`nhp `l'ïðéìæà àìz` xi`yp `l` ,zerc aex xg` Ÿ¨§¦©
,dzyze ,`idy lk dygkd dzidy llba wtqa oiprdòîLî à÷̈©§©

ïìoicd ik ,dzey dpi`e ,zerc aex xg` dfk dxwna mb mikledy ¨
.`lewl oiae `xnegl oia xn`p

àðé÷ù éî êìò ïøãä

éòéáù ÷øô ïéøîàð åìà
.äðùîmixacì ìëa ïéøîàð elàïBLjixv oi`e ,dty lka - ¥¤¡¨¦§¨¨

,ycewd oeyla mxne`läèBñ úLøt,dheql odkd xne`y dn - ¨¨©¨
`l m` ,dy`d l` xn`e odkd dze` riayde" ,miweqta yxetnk
`l` ,ycewd oeyla aezky jxck dl xnel jixv epi`e ,"'eke aky

.zxg` dtya elit`,øNòî éecéååly gqta zeceezdl deevny ¦©£¥
`ivedl aiigy onfd f`y ,dhinyd xefgn ly ziriaye ziriax dpy
lka zeyrle rwxw ilecib ly eizexyrn lk z` ziad on xrale
''eke ziad on ycewd izxria' iecied xne` jk xg`e ,epick cg`
eaiig aezkdy mixne` oi`e ,dty lka exn`l lekie ,dxeza aezkd

.daezkd ef oeyla `weec xnel,ïBænä úkøáe ,älôúe ,òîL úiø÷§¦©§©§¦¨¦§©©¨
úeãòä úòeáLeywia exiag m` -oenn zriaza exear ciriy §©¨¥

dldy e` ,ef zecr rcei epi`y xwya raype ,oic ziaa razy
dler' oaxw aiig ,rcei epi`y xwya xtke exear ciriy eriayd

.oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'cxeieúòeáLe§©
ïBãwétäjk lr raype oenn e` oecwit zriaz lr exiagl xtky - ©¦¨

my`' oaxw aiigzn ,xwya xtke raezd eriaydy e` ,xwya
s`e .oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'zelifb
mxne`l jixv oi` ,dxeza mxeaic zeevn azkpe xcqpy mixaca©

.mda xn`pd it lr `xnbd zcnely itk ,ycewd oeyla
ïéøîàð elàå`weecìa,LãBwä ïBLmixacdn micnlp mpi`e §¥¤¡¨¦¦§©¤

`ly akrl cenil mda azkpy meyn ,oeyl lka mxne`l mincewd
,mixg` zepeyla mze` xnelíéøekéa àø÷îinx`' ly d`ixwd - ¦§¨¦¦

.`exwl jixv mixekia `iandy ''ebe ia` caeräöéìçåxcq lk - ©£¦¨
.dnai zvilg zyxta aezkd zexin`dúBìì÷e úBëøaoxn`y §¨§¨

.dxeza eehvpy enk lair xde mifixb xda l`xyie ryediúkøa¦§©
íéðäk.miitk z`iyp -ìBãb ïäk úkøáexg` mixetikd meia Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨

dxeza `xew did f`y ,miycwd ycewa miptle iptly meid zcear
.zekxa dpeny dilr jxane dceard zyxt z`Cìnä úLøôe- ¨¨©©¤¤

dxfra ur znia lr mixac xtqa `xew did jlndy ,'ldwd' zyxt
.dhinyd xg`y zekeqaäôeøò äìâò úLøôemixne`y dn - ¨¨©¤§¨£¨

g `vnpyk mipdkde mipwfdmitxery ixg` edkid in rcep `ly ll
dfd mcd z` ekty `l epici ,exn`e epre' ,aezky enk ,dlbrd z`

.''ebeíòä ìà øaãnL äòLa äîçìî çeLîeodkdy mixacd - ¨©¦§¨¨§¨¨¤§©¥¤¨¨
xn`e' aezky enk ,dnglnl miaxwd mrd l` xne` jkl gynpy
l` ,mkiaie` lr dnglnl meid miaxw mz` ,l`xyi rny ,mdil`

.''ebe mkaal jxi
.exkfpy mihxtd z` zx`ane dpynd zkled zkqnd seq cr o`kn

ãöék íéøekéa àø÷î.ycewd oeyla exne`l jixvy oipn epiidc - ¦§¨¦¦¥©
' ,mixekiad zyxta xn`pyéäìà 'ä éðôì zøîàå úéðòåïläìe ,'E §¨¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair xde mifixb xday zellwe zekxaaíéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦
'eøîàå,dey dxifb miyxec dxin`e dipr mdipya xn`py dfn ,äî §¨§©

ïläl`weec eid zellwde zekxadìaLãBwä ïBLzyxecy itk §©¨¦§©¤
,`xnbdïàk óàmixekia zyxtaìa ,.LãBwä ïBL ©¨¦§©¤

ãöék äöéìç,dpynd zx`an .ycewd oeyla zeidl dkixvy oipn - £¦¨¥©
,dvilga xn`pïläìe ,'äøîàå äúðòå'xday zellwe zekxaa §¨§¨§¨§¨§©¨

lair xde mifixb,'eøîàå íiålä eðòå' ,øîBà àeädfa micnel ¥§¨©§¦§¨§
,dey dxifbïläì äîzellwe zekxaa ,ìa,ïàk óà ,LãBwä ïBL ©§©¨¦§©¤©¨

dvilgaìa,øîBà äãeäé éaø .LãBwä ïBLz`f cenll jxev oi` ¦§©¤©¦§¨¥
aezky ,xacd cnlp dvilga xn`py envr weqtdny ,dey dxifbn

å äúðòå''äëk äøîà,rnyny ,ìa øîàzL ãòäfä ïBLoeylay - §¨§¨§¨§¨¨¨©¤Ÿ©§¨©¤
.ycewd oeyla ,xnel `id dkixv aezky dfd

úBìì÷e úBëøa,lair xde mifixb xdayãöék.xacd didïåék §¨§¨¥©¥¨
ïcøiä úà ìàøNé eøáòL,ux`l mzqipkaíéæéøb øä ìà eàáe ¤¨§¦§¨¥¤©©§¥¨¤©§¦¦

ìöàaL ,íëL ãöaL ,ïBøîBLaL ìáéò øä ìàåci lr -éðBìà §¤©¥¨¤§§¤§©§¤¤§¥¤¥¥
,äøBî,mnewin edf el` mixdy micnl ep`e" øîàpLz` dzzpe ¤¤¤¡©

,lair xd lr dllwd z`e mifxb xd lr dkxadøáòa äîä àìä£Ÿ¥¨§¥¤
'Bâå ïãøéädxen ipel` lv`,"íøáà øáòéå" ,øîBà àeä ïläìe ©©§¥§§©¨¥©©£Ÿ©§¨

øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò ,íëL íB÷î ãò õøàä¨¤©§§¤©¥¤¨¥¤¨¨
ïläìci lr `edy yxtzp ,mdxa` iabläøBî ïBìà óà ,íëL §©¨§¤©¥¤

,ïàk øeîàäci lr `ed ixdøä Làøì eìò íéèáL äML .íëL ¨¨¨§¤¦¨§¨¦¨§Ÿ©
íiåläå íéðäkäå ,ìáéò øä Làøì eìò íéèáL äMLå ,íéæéøb§¦¦§¦¨§¨¦¨§Ÿ©¥¨§©Ÿ£¦§©§¦

,òöîàa ähîì íéãîBò ïBøàäå,mixdd ipy oiaíéðäkäïéôéwî §¨¨§¦§©¨¨¤§©©Ÿ£¦©¦¦
åläå ,ïBøàä úàïàkîe ïàkî ìàøNé ìëå ,íéðäkä úà íilr ¤¨¨§©§¦¤©Ÿ£¦§¨¦§¨¥¦¨¦¨

mixdd,íéãîBò åéèôBLå åéøèBLå åéð÷æe ìàøNé ìëå" øîàpL¤¤¡©§¨¦§¨¥§¥¨§§¨§§¨§¦
eëôä ."'Bâå ïBøàì äæîe äæîz` mield,íéæéøb øä étìk íäéðt ¦¤¦¤¨¨§¨§§¥¤§©¥©§¦¦

elàå ,"äëqîe ìñt äNòé àì øLà Léàä Ceøa" ,äëøáa eçúôe¨§¦§¨¨¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨§¥
mifixb xdayelàålair xdayïîà ïéðBò.f`eeëôäz` mield §¥¦¨¥¨§

äNòé øLà Léàä øeøà" ,äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk íäéðt§¥¤§©¥©¥¨¨§¦§¨¨¨¨¦£¤©£¤
,ïîà ïéðBò elàå elàå ,"äëñîe ìñôx`ya mb miyer eid jke ¤¤©¥¨§¥§¥¦¨¥

,zellwde zekxadúBìì÷e úBëøa ïéøîBbL ãò.my exn`pyøçàå ©¤§¦§¨§¨§©©
íéðáàä úà eàéáä Ckieeiv z` zeyrl ick ocxid on elhpy ¨¥¦¤¨£¨¦

ixac lk z`' mipa`d lr aezkle lair xda gafn zepal ,dxezd
,'ahid x`a 'ebe dxezdeáúëå ,ãéña eäeãñå ,çaænä úà eðáe¨¤©¦§¥©§¨§¦§¨§

åéìòì íéòáLa äøBzä éøác ìk úà,ïBLdazka dty lk ¨¨¤¨¦§¥©¨§¦§¦¨
,dpeylaeíéðáàä úà eìèðå ,'áèéä øàa' øîàpLz` ewxit - ¤¤¡©©¥¥¥§¨§¤¨£¨¦

dxez dzeeivy enk ,minlye zeler ea elrd mby ixg` gafnd
mewna mniwdl ick eipa` z` egwle ,'ebe zeler eilr zilrde'

,zeyrl ryedil 'd deeivy itk ,dlil eze`a epiliyeàáe¨
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קצט

oifge` mipy` cenr al sc oey`x wxtdheq
.ïðé÷ñò éàîa àëäådzFW dzid z`nhp `l mixnF` mipWE z`nhp xnF` cg` cr ipYwC §¨¨§©©§¦¨§¨¨¥¥¤¨¥¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨

xg` dfaC KigxM lre ,dingp 'xM df xg` dfA oiA zg` zaA oiaE zEcr ilEqtA `pniwF`e§¦§¨¦§¥¥¥§©©©¥¨¤©©¤§§¤§¨§©¨§¨§¨¤©©

cge cgA ,`Mi` zFrC aFx xg` KNd i`n zg` zaA i`C ,opirEnW`l xTr Kixhvi` df¤¦§§¦¦¨§©§¦¨§¦§©©©©©¥©©¥¦¨§©§©

`ied dX` z`nhp xn`e `xTrn `z`C `EddC opiwqr ikdA [`N`] ,dzFW dzid iOp©¦¨§¨¨¤¨§¨¥©§¦¨§©§¨¨¥¦¨¨§¨©¦§¥¦¨©§¨

iYxY Ez` df xg` dfA 'it` KMld:Dl ilHanE ¦§¨£¦¨¤©©¤¨©§¥§©§¥¨

.'eë éëä äéîçð éaøãì döøúålirl oxn`C `dC §¨§¨¦§©¦§¤§¨¨¥§¨©£¨¨§¥

`tiq e`l 'eM cg` Wi`A miWp iYW EUre§¨§¥¨¦§¦¤¨¨¥¨

`WExiR `N` ,`Ed dingp iAxC DizNnC§¦§¥§©¦§¤§¨¤¨¥¨

:ikd Dl oiWxR Ep`C ,`Ed DizNnCàbìt ék §¦§¥§¨¨§¦¨¨¥¦©§¨
.éîc àbìôezg` zaA i`e ,cge cg iM xnFlM ©§¨¨¥§©¦©§©§¦§©©©

i`e ,`witQ` DinwF`e cg icdal ixY iwF` Ez`̈¦§¥§©£¥©§§¥©§¥¨§¦

`z`e mcw dxFY dpin`dC `Edde df xg` dfÄ¤©©¤§©§¤¡¦¨¨¨©§¨¨

mdixaC oi`e cgM Kpde mipWM Dil ded `WixA§¥¨£¨¥¦§©¦§¨©§©§¥¦§¥¤

cre z`nhp zFxnF` miYWC `kide ,FnFwnA¦§§¥¨¦§©¦§¦§¥§¥

ikC dzFW dzid z`nhp `l xnF` xWM cg ¤̀¨¨¥¥Ÿ¦§¥¨§¨¨§¦

dzFW dzid `l ipYwC oizipznE ,Edpip cge cg©§©¦§©§¦¦§¨¨¥Ÿ¨§¨¨

:lEqR ded cg `EddC oFbMúeãò éìeñôa ézøúå §§©©£¨¨§©§¥¦§¥¥
.éì änì:zFrC aFx xg` KNd 'ipzn ipznl ¨¨¦§¦§¥©§¦©¥©©¥

.àøîeçì:dYWYW.àle÷ì`NW dilrn lwdl §§¨¤¦§¤§¨§¨¥¥¨¤¨¤Ÿ

:dYWY.ïðéìæà àì,zEcr ilEqtA zFrC aFx xzA ¦§¤Ÿ©§¦¨¨©¥¦§¥¥

`l xnF` cg`e z`nhp zFxnF` miYWC `kide§¥¨¦§©¦§¦§¥§¤¨¥Ÿ

iwF` `nip EdC lM dWgkd `Mi`C oeiM z`nhp¦§¥¥¨§¦¨©§¨¨¨§¥¨¦

,dYWze `witQ` `zNn iwF`e Kpd icdal i`d©§©£¥¨©§¦¦§¨©§¥¨§¦§¤

:ol rnWn `ẅ©§©¨

àpwL éî Cìò ïøãä©§¨£¨¦¤¦¥

elà.dhFq zWxR :opiqxB .(oFWl lkA) oixn`p ¥¤¡¨¦§¨¨©§¦¨¨¨©¨

Kixv 'ixn` `le .Dl xnF` odMdX dn©¤©Ÿ¥¥¨§Ÿ©§¦¨¦

ixtqaE .aYkPW KxcM WcTd oFWlA Dxn`l§¨§¨¦§©Ÿ¤§¤¤¤¦§¨§¦§¥

oFWl lkA xiYdl `xw aizM `l i`C 'ixn ©̀§¦§¦Ÿ§¦§¨§©¦§¨¨

dnE ,xnge lwA dnain xnbip `"d oOwlcM§¦§©¨¦§©¦¨¨§©¨Ÿ¤©

oFWlM zFpFWNd lM DA dUr `l dNw dnaI§¨¨©¨Ÿ¨¨¨¨©§¦§

:oMW lM `l dxEng dhFq ,WcTd.øNòî éecåe ©Ÿ¤¨£¨Ÿ¨¤¥¦©£¥
ziAd on WcTd iYxrA ziWilXd dpXAmixaC) ©¨¨©§¦¦¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦§¨¦

(ekFziAn oxranE eizFxUrn lM `ivFn `EdW¤¦¨©§§¨§¨£¨¦¥

oFW`x xUrn ozFpe ,mzFdWdl cFr lFki oi`e§¥¨§©§¨§¥©£¥¦

iYW lW ipW xUrnE ,miIprl ipr xUrnE ieNl©¥¦©£¥¨¦¨£¦¦©£¥¥¦¤§¥

`l m` eiWkr milWExil Edlrn ExarW mipẄ¦¤¨§©£¥¦¨©¦©§¨¦Ÿ

,ipW xUrn df WcTd iYxrA dCeeznE ,Edlrd¤¡¨¦§©¤¦©§¦©Ÿ¤¤©£¥¥¦

mFzIl xBl ,oFW`x xUrn df ieNl eiYzp mbe§©§©¦©¥¦¤©£¥¦©¥©¨

oFWl lkA FxnF`e ,ipr xUrn df dpnl`le§¨©§¨¨¤©£¥¨¦§§§¨¨

Fwiwfd df oFWlA opixn` `le ,oOwl silicM¦§¨¥§©¨§Ÿ©§¦¨§¨¤¦§¦
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(

בכל יום ויום צריך להיות ב' העניינים דתורה ותפילה באופן שבכל אחד מהם נרגשת מעלתו המיוחדת.
משיחת שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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mzd inp `xnbc `nzqe y"wa irzyn `xwc edl

`xw` `pz izni`n ipzwc i`w `kid `pz jixt

(:bi sc my) a"ta eze jnewae jakya aizkc i`w

eide `ipzc diy`i iaxe `xhef iaxc `zbelta

`xhef iax jaal lr mixacd rxtnl m`xwi `ly

zevn jli`e o`kn dpeek zevn o`k cr xn`

d`ixw zevn o`k cr xne` diy`i iax d`ixw

'eke `xhef iax xn xn` dpeek zevn jli`e o`kn

ma xacl aizkc d`ixw zevn jli`e o`kn y"n

diy`i iax xn xn` 'eke ma zxace aizk `d p"d

lr aizkc dpeek zevn jli`e o`kn y"n 'eke

zevn o`k cr `l` jaal lr aizk p"d mkaal

d`ixw `la dpeek jli`e o`kn d`ixwe dpeek

zxace aizkc d`ixwe dpeek zevn o`k cr y"n

aizk dxez ixaca `edd ma xacl aizk p"d ma

ma zxace llkn dxez ixaca `edd xn`wcn

mr dk`ln eyry milretd mzd eze y"wa `wec

dixg`le diptl oikxane y"w oixew ziad lra

dkxa cvik mizy dixg`l oikxane milke`e

milyexi dpea llek dipy dpwizk dpey`x

meyn aihnde aehd jxan `le ux`d zkxaa

aiigc y"wc llkn depwz dpaiac `id opaxcnc

'c zekxa) ezny in wxtae `ziixe`c zexwl

z`ixw `xnbc `nzq jixt ixw lra `xnba (.`k

oefnd zkxae y"wc xn`wc `d` opaxc rny

xn` (y"r .`k sc) mzd opixn` eze `ziixe`c

xfeg epi` `xw `l wtq y"w `xw wtq l`eny

xfeg xn` `l wtq aivie zn` xn` wtq `xewe

lkc xnel wgece opaxcn y"w `nrh i`n xne`e

`zknq` ied `ziixe`cnc ediipin rnync ipd

lr jk lk wiicl `xnbd zhiy oi`c `nlra

lk xaqw `nil xn`c cere opaxe iax `zknq`

`zknq` ied i`e dxn`p oeyl lka dxezd

:dipin wcinl jixv ded `l `nlra

ïðáøå`le rny z` `xewd c"nk dl ixaq

diwgec i`n dniz .`vi epf`l rinyd

opirny izxz opaxe xninl ivn ded ikd xninl

(.eh sc zekxa) `xew did wxta xn`ck dipin

iax `vi epf`l rinyd `le rny z` `xewd opzc

iqei 'xc h"n `xnba yxtne `vi `l xne` iqei

rny w"ze jipf`l rinyd rny aizkc meyn

:n"y izxz jci`e rney dz`y oeyl lka
lk
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:ïîB÷îa eðìå'îâøîàå" :áéúëc ?ïìðî äèBñ úLøt §¨¦§¨¨¨©¨§¨©¦§¦§¨©
ì ìëa ,"äMàì ïäkä:ïðaø eðz .øîBà àeäL ïBL ©Ÿ¥¨¦¨§¨¨¤¥¨©¨¨
ì ìëa dúBà ïéòéîLîàéä äî ìò ,úòîBL àéäL ïBL ©§¦¦¨§¨¨¤¦©©©¨¦

àéä änáe ,úàîèð äî ìò .äúBL àéä änáe ,äúBL¨©¤¦¨©¨¦§¥©¤¦
,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBL àéä äî ìò .úàîèð¦§¥©¨¦¨©¦§¥¦§¦¨
,úàîèð äî ìò .Nøç ìL äãé÷îa ,äúBL àéä änáe©¤¦¨¦§¥¨¤¤¤©¨¦§¥
ââBLa ,úàîèð àéä änáe .úeãìéå ÷BçN é÷ñò ìò©¦§¥§§©§©¤¦¦§¥§¥
àìL ?äîì Ck ìëå ,ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bà§¥¦§¤§¨§¨¨¨¨¤Ÿ
?ïìðî :øNòî éeãéå :íéøîä íéî ìò æòì àéöBäì§¦©©©©¦©¨¦¦©£¥§¨©

éäìà 'ä éðôì zøîàå" :áéúëcïî Lãwä ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦
éìéå ,"úéaäì ìëa ,äèBqî "äøéîà" óàeäL ïBL ©©¦§¨¥£¦¨¦¨§¨¨¤

,íiålî äøéîà óìéìå :ééaàì ãéáæ áø déì øîà .øîBà¥¨©¥©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦
ìa ïläl äîìa ïàk óà LãBwä ïBLïéðc ?LãBwä ïBL ©§©¨¦§©¤©¨¦§©¤¨¦

ïéðc ïéàå ,àúãéøb "äøéîà"î àúãéøb "äøéîà"£¦¨§¥¨¨¥£¦¨§¥¨¨§¥¨¦
éaø ,àéðz ."äøéîà"å "äéiðò"î ,àúãéøb "äøéîà"£¦¨§¥¨¨¥£¦¨©£¦¨©§¨©¦
Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà :øîBà éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨
,øNònä éecéå ïî ,Ceîð ìB÷a BçáL .íø ìB÷a Búeðâe§§¨¦§§¨¦¦©©£¥
!?íø ìB÷a Búeðâe .íéøekéa àø÷nî ,íø ìB÷a Búeðb§§¨¦¦§¨¦¦§§¨
äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîàäå§¨¨©¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨
éøáBò úà Léiáì àìL éãk ,Lçìa älôz eðwz¦§§¦¨§©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥
úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL ,äøéáò£¥¨¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨
àéðúãk ,Bøòö àîéà àlà ,Búeðb àîéz àì .äìBòì§¨¨¥¨§¤¨¥¨©£¦§©§¨

éøö "àø÷é àîè àîèå"íéaøå íéaøì Bøòö òéãBäì C §¨¥¨¥¦§¨¨¦§¦©©£¨©¦§©¦
éøö ,øác Ba òøéàL éî ìkå .íéîçø åéìò íéLwáîC §©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

àôeb .íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦¨
äî éðtî :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨
.äøéáò éøáBò úà Léiáì àìL ,Lçìa älôz eðwéz¦§§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
?àìå .äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨§¨§Ÿ
äìBò íãå äìòîì úàhç íc ?íéîc àkéà àäå§¨¦¨¨¦©©¨§©§¨§©¨
,äá÷ð úàhç àkéàäå .òãéc àeä ïäk íúä !ähîì§©¨¨¨Ÿ¥§¨©§¨¦¨©¨§¥¨
,äNák çðéz .äéìàa àéqkéî íúä ?øëæ äìBò¨¨¨¨¨¦©§¨§©§¨¥©¦§¨
éñëéî à÷c eäéà íúä ?øîéîì àkéà éàî äøéòNó §¦¨©¦¨§¥©¨¨¦§¨¦§¦

éúééî à÷å äNák ééeúéàì déì éòaéàc ,déLôð©§¥§¦¨¥¥§¦¥¦§¨§¨©§¥
,äøéòN åàìc ébñ àìc äøæ äãBáòã úàhç .äøéòN§¦¨©¨§£¨¨¨§¨©¦§¨§¦¨

éñëéð íúä ?øîéîì àkéà éàîéëéä ék ,ìéæéðå ó ©¦¨§¥©¨¨¦§¦§¥¦¦¥¦
òîL" áéúëc ?ïìðî :òîL úiø÷ :déì øtkðc§¦©¥¥§¦©§©§¨©¦§¦§©

ì ìëa "ìàøNéúiø÷ :ïðaø eðz .òîBL äzàL ïBL ¦§¨¥§¨¨¤©¨¥©¨©¨¨§¦©
ì ìëa :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,dáúëk òîL.ïBL §©¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¨

ì ìëa ,"òîL" àø÷ øîà ,ïðaøå .eäé ïúééååäa "eéäå" :àø÷ øîà ?éaøã àîòè éàîïBL ©©£¨§©¦¨©§¨§¨©£¨¨¨§§©¨¨¨©§¨§©§¨¨
äpàø÷é àìL ,éaøå .òøôîì äpàø÷é àìL ,àeää ?"eéäå" áéúk àä ,éîð ïðaøå .òîBL äzàL¤©¨¥©§©¨¨©¦¨§¦§¨©¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§©¦¤Ÿ¦§¨¤¨
.eäì òîLî àì "íéøácä" "íéøác" :ïðaøå ,"íéøácä" "íéøác"î déì à÷ôð ?déìðî òøôîì§©§¥©§¨¥¨§¨¥¦§¨¦©§¨¦§©¨¨§¨¦©§¨¦Ÿ©§©§

éðæàì òéîLäì déì éòaéî àeää ?"òîL" áéúëä ,éîð éaøåétî àéöBî äzàM äî Eïðaøå .E §©¦©¦¨§¦§©©¦¨¥¥§©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
,éaø øáñ÷ àîéì .àöé Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä :øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¦¨§©§¨©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨¥¨¨¨©©¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn
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רי יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(רב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dheq(iying meil)

ì ìëa äøBzä ìkäøîàð ïBLz`ixw `exwl xzen `di jkitle ¨©¨§¨¨¤¤§¨
,dty lka zqpkd ziaa dxezdCzòc à÷ìñ éàclky xaeq iaxy §¦¨§¨©§¨

wx dxezdìa,äøîàð LãBwä ïBL,ok m`àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨
,dazkk ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy cnll,él änì̈¨¦

iaxy okzi ,`xnbd dgec .zxg` oeyla d`xewl oi`y i`ce ixd
z`f lkae ,ycewd oeyla wx dxn`p dxezdy xaeqéøèöéàCz` ¦§§¦

,'eide' ly dyxcd,'òîL' áéúëc íeMîdfn yexcl mewn dide ¦¦§¦§©
dxezd dazk okl ,oeyl lka rny z`ixw xnel xyt`y minkgk
rinydl jixvy 'rny'n yexcp `l` ,jk yexcp `ly cnll 'eide'

.epfe`l
,xxal `xnbd dkiynneàîéìy xn`p m`d -ìk ,ïðaø éøáñ÷ ¥¨¨¨§¥©¨¨¨

ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBLmixaeqy ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
y minkgì ìëaïBL,dxn`pàðîçø áúëc 'òîL'xyt`y cnll §¨¨§©§¨©©£¨¨

,oeyl lka rny z`ixw `exwlél änìd`xewl xyt`y i`ce ixd , ¨¨¦
oeyl lka.dxn`p dxezdy mixaeq minkgy okzi ,`xnbd dgec

z`f lkae ,oeyl lkaéøèöéàC,'rny' ly dyxcd z`íeMî ¦§§¦¦
,'eéäå' áéúëcz`ixw xnel xyt`y iaxk dfn yexcl mewn dide ¦§¦§¨

yexcp `ly cnll 'rny' dxezd dazk okl ,ycewd oeyla wx rny
.jetd xcqa rxtnl dp`xwi `ly 'eide'n yexcp `l` ,jk

y dpyna epipyälôzxewndy `xnbd dxiaqn .oeyl lka zxn`p §¦¨
zywa ,dlitzd ixdy ,dfl cenil jixv `le `xaqn `ed df oicl

àéä éîçø,okle ,élöî ,éòác éëéä ìkywal lekiy jxc lka - ©£¥¦¨¥¦§¨¥§©¥
dtya eail z` oeekl rcei m`e ,lltzi da ,dpeeka dlitza

.da lltziy ,zniieqn
,`xnbd dywn,älôúezxn`p ok` m`dì ìëaáø øîàäå ,ïBL §¦¨§¨¨§¨¨©©

ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòì ,äãeäééaø øîàc ,úénøà ïBL §¨§¨©¦§©¨¨§¨¨¦§£©¦§¨©©¦
ìa åéëøö ìàBMä ìk ,ïðçBéïé÷÷æð úøMä éëàìî ïéà ,énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨¦§£©¦¥©§£¥©¨¥¦§¨¦

Bì,eriiqlìa ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì.énøà ïBLzvxzn §¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦¦§£©¦
,`xnbd,øeaöa àä ,ãéçéa àä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y dn Ÿ©§¨¨§¨¦¨§¦

jixv `ed ik ,lltznd cigi iabl xn`p ,zinx`a lltzdl oi`y
lka zxn`p dlitzy epizpyn ixac eli`e ,zxyd ik`ln ederiiqiy
ik`lnn reiq mikixv mpi` mde ,xeaiv zlitz iabl exn`p ,oeyl

.zxyd
,opgei iax ixac lr `xnbd dywnïéøékî úøMä éëàìî ïéàå§¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaàéðúäå ,énøà ïBLigxt ekldyk mrty ,dfl zxzeqd `ziixa ¦§£©¦§¨©§¨
,mixetikd mei iptl mipeei mr mgldl i`penyg zia ipan dpedk

e ,xetik meia mb mzngln dkynpeìBãb ïäk ïðçBézcear cary ¨¨Ÿ¥¨
,xetik mei ly meidàeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL̈©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦¤

'àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçöð' ,øîBàegvp - ¥¨§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨
,`ziixa cer epcnl oke .`ikehp`a mglidl ekldy mixirvdáeLå§

íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ,÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦
àìëéä ìò äàzééàì äàðL øîàc àzãéáò úìéèa' ,øîBà àeäL¤¥§¥©£¦§¨§¨©§¨¨§©§¨¨©¥¨¨

,lkidd lr `iadl `peyd xn`y liigd lhazd -ñbì÷ñb âøäðå§¤¡©©§©§¨
,oei jlneáúëå ,'åéúBøéæb eìèáez`f ernyy mirneyd mnvrl ¨§§¥¨§¨§

dzid dry efi` ,wicvd oernyneðåeéëå ,äòL dúBàe`x - ¨¨¨§¦§
bxdp ,liigd lhazd ok` f` weicay ,zpeekn dzid enyxy drydy

,eizexifb elhae qblwqbìáeäéä énøà ïBLlew zad,øîBàdfe ¦§£©¦¨¨¥
.zinx` oeyl mixikn mpi` zxyd ik`lny opgei iax ixac z` xzeq

,`xnbd zvxznéðàL ìB÷ úa ,àîéà úéòa éàik`lnn dpey - ¦¨¥¥¨©©¦

,oeyl miray zrcei 'lew za'd lr dpennd dcindy ,zxyd
àãéáò éòeîLàìcdieyr `ide ,mixac rinydl dciwtzy meyn - ¦§©§¥£¦¨

.zetyd lkn zg` mipiand mipey minr iyp`l minrtl glzydl
àîéà úéòa éàålew zad z` xn`y in ,el`d mixwna ,xg` uexiz §¦¨¥¥¨

j`lnd ,zinx`a,äåä ìàéøáb,zetyd lk z` rcei `edyøîàc ©§¦¥£¨§¨©
ìàéøáb àa ,øîwicvd sqei l`ì íéòáL Bãnéìå,ïBLdrxty ick ©¨©§¦¥§¦§¦§¦¨

.jlnl dpynl edelawi mixvne
dpyna epipyyïBænä úkøa`xnbd dxiaqne ,oeyl lka zxn`p ¦§©©¨

,jxal dxezd daiigy oeeik `l` ,dyxc dfl oi`yzìëàå' ,áéúëc¦§¦§¨©§¨
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå,'Ezniieqn oeyl aezkd raw `le §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
jxal leki dz` okl ,da jxalì ìëa.Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥

y dpyna epipyúeãòä úòeáLdxiaqn `xnbd .oeyl lka zxn`p §©¨¥
,z`f micnel oiipn,'äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå' ,áéúëc¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨

,jkn rnyn ,'dl`a deriayde' xn`p `leì ìëaàéäL ïBL §¨¨¤¦
.úòîBL©©

y dpyna epipyïBãwtä úòeáL.oeyl lka zxn`pdxiaqn `xnbd §©©¦¨
,z`f micnel oiipnàéúàdeey dxifbaúòeáMî 'àèçz' 'àèçz' ¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©

.úeãòä̈¥
weqrl zxaere ,oeyl lka mixn`pd mixaca weqrl dniiq `xnbd

,epipy my ,dpynd ly ipyd wlgaìa ïéøîàð elàå,LãBwä ïBL §¥¤¡¨¦¦§©¤
'eë äöéìçå íéøekéa àø÷îdpynd dkiynneãòíéøekéa àø÷î ¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦

ãöék,mixekia zyxta xn`py ,ycewd oeylay oiipn -úéðòå' ¥©§¨¦
éäìà 'ä éðôì zøîàåïläìe ,'Exde mifixb xd ly zellwe zekxaa §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair,'ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥
,'dxin`e dipr' ly dey dxifb miyxeceïläì äøeîàä äéiðò äî̈£¦¨¨£¨§©¨

dxn`p ,mield lv`ìaïàk óà ,LãBwä ïBLjixv ,mixekia `xwna ¦§©¤©¨
exne`lìa.Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

,`xnbd zl`eyôeb íiåìeïìðî ,eäéézellwde zekxad z` exn`y §¦¦©§§¨¨
,`xnbd dper .ycewd oeylaàéúàdey dxifbaäLnî 'ìB÷' 'ìB÷', ¨§¨¦Ÿ¤

àëä áéúkmielaíúä áéúëe ,'íø ìB÷',dxez oznaøaãé äLî' §¦¨¨¨§¦¨¨Ÿ¤§©¥
ìa ïläl äî ,'ìB÷á eððòé íéäìàäåLãBwä ïBL,dxezd dpzipóà §¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§©¤©

ïàkxnel mikixv eid ,mielaìa.LãBwä ïBL ¨¦§©¤
dpyna epipyãöék äöéìçxn`p ,ycewd oeyla zxn`py oiipn - £¦¨¥©

dn ,'exn`e mield epre' xne` `ed oldle ,'dxn`e dzpre' dvilga
,xne` dcedi iax .ycewd oeyla o`k s` ,ycewd oeyla oldl

dfd oeyla xn`zy cr 'dkk dxn`e dzpre'.'eëå`xnbd dkiynn §
,`xnbd zl`ey ,mzhiy z` xxalïðaøå,dey dxfbn ecnlyéàä §©¨¨©

déì éãáò éàî 'äëk''dkk' zaiz xeziin ecnli dn -.zvxzn ¨¨©¨§¥¥
minkg ,`xnbdeäì éòaéî'dkk' zaizn miyxec -àeäL øáãì ¦¨¥§§¨¨¤
ákòî äNòî,'dyri'l 'dkk' weqtd jinqdy dnn epiidc - ©£¤§©¥

la` ,dwiwxe dvilg epiidc ,akrn dyrn `edy xac wxy miyxec
zakrn dpi` dxin`d.

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåycewd oeyly 'dkk' zaizn cnly §©¦§¨
zvxzn .akrn dyrn `edy xacl cenild cnli okidn ,akrn

,`xnbd'äëk' 'äk'îepiidc ,'dk' azkl dleki dxezd dzidy - ¦Ÿ¨¨
xacl yexcl ,'dkk' dazk dnle ,'yi`l dyri dk dxn`e dzpre'

akrn dyrn `edy.,`xnbd zl`eyïðaøåxeziin ecnli dn §©¨¨
'dk' `le 'dkk' dazky dxezd.,zvxzneòîLî àì 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨Ÿ©§©

eäì.'dk' `le 'dkk' aezkl minrtl dxezd jxc jky ,yexcl opaxl §
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בשעה שעוסק בתורה, צריך להיות מונח בזה בכל פנימיותו, מתוך הרגש שתורה הוא עניין היותר נעלה.
משיחת שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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aizkC Edl ikixv `l xEAv(el aFI`)xiAM l` od ¦Ÿ§¦¥§¦§¦¦¤¥©¦

:miAx lW ozNtzA q`Fn Fpi` ,q`ni `leçöð Ÿ¦§¨¥¥¦§¦¨¨¤©¦¨§
.àéëBèðàa àáø÷ àçbàì eìæàc àéìèEkldW ©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨¤¨§

mipeei mr mgNdl i`pFnWg ziA ipA dPdM igxR¦§¥§ª¨§¥¥©§¨§¦¨¥¦§¨¦

rnWe ,mixERMd mFiA Englpe mixERMd mFi iptl¦§¥©¦¦§¦§£§©¦¦§¨©

:mixERMd mFi zcFar caFr didWM lFw zA opgFi¨¨©§¤¨¨¥£©©¦¦

.àzãéáòdcFar Flig z` ciard oFWl ,lig £¦§¨©¦§¤¡¦¤¥£¨
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:Wcw oFWl opiraCì ìëa.Cøáî äéäL ïBL`l §¨¥¨§Ÿ¤§¨¨¤¨¨§¨¥Ÿ

:oFWl aEzMd Fl raw.ïìðî úeãòä úòeáLi`C ¨©©¨¨§©¨¥§¨¨§¦

`inEC opiraC xninl `Mi` `xw azM `lŸ¨©§¨¦¨§¥©§¨¥¨§¨

oFWlA `EdW lair xde miGxB xd zrEaWC¦§©©§¦¦§©¥¨¤¦§
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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רג

oifge` mipy` cenr bl sc oey`x wxtdheq
.éaø øáñ÷ àîéì:DazkM rnW z`ixw `dYW `xw Kixhvi`Cnì ìëa äøBzä ìkïBL ¥¨¨¨©©¦¦§¦§§¦§¨¤§¥§¦©§©¦§¨¨¨©¨§¨¨

.äøîàð:zqpMd ziaA zFxwl.òîL áéúëc íeMîzIxwl DiWxcY `lC Eide Kixhvi` ¤¤§¨¦§§¥©§¤¤¦¦§¦§©¦§§¦§¨§Ÿ¦§§¥¦§¦©

:eipf`l rinWdl `N` oFWl lkA rnW.älôz`dC ,`xw Kixv `l oFWl lkA 'ipzn ipYwC §©§¨¨¤¨§©§¦©§¨§¨§¦¨§¨¨¥©§¦§¨¨Ÿ¨¦§¨§¨

:iNSil FAl oeEkl rciC `pWl `Edde ,Edpip ingx.ãéçé,zxXd ik`ln EdEriIqIW Kixv ©£¥¦§§©¦§¨§¨©§©¥¦¦©¥¨¦¨¦¤§©§©§£¥©¨¥

aizkC Edl ikixv `l xEAv(el aFI`)xiAM l` od ¦Ÿ§¦¥§¦§¦¦¤¥©¦

:miAx lW ozNtzA q`Fn Fpi` ,q`ni `leçöð Ÿ¦§¨¥¥¦§¦¨¨¤©¦¨§
.àéëBèðàa àáø÷ àçbàì eìæàc àéìèEkldW ©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨¤¨§

mipeei mr mgNdl i`pFnWg ziA ipA dPdM igxR¦§¥§ª¨§¥¥©§¨§¦¨¥¦§¨¦

rnWe ,mixERMd mFiA Englpe mixERMd mFi iptl¦§¥©¦¦§¦§£§©¦¦§¨©

:mixERMd mFi zcFar caFr didWM lFw zA opgFi¨¨©§¤¨¨¥£©©¦¦

.àzãéáòdcFar Flig z` ciard oFWl ,lig £¦§¨©¦§¤¡¦¤¥£¨

dlFcB(hk l`wfgi):.ñbì÷ñb:oei Kln mWúa éðàL §¨§¤§¥©§©§¨¥¤¤¨¨©¦©
.ìB÷miraWA zrcFi KM lr dPnnd dCn DzF`¨¦¨©§ª¨©¨©©§¦§¦

zgNYWn `ide rinWdl diEUrW ipRn ,zFpFWl§¦§¥¤£¨§©§¦©§¦¦§©©©

:dfl minrtE dfl minrR zFpFWNd lkløîàc §¨©§§¨¦¨¤§¨¦¨¤§¨©
.øî`wxtA oOwl(:el sC):.BãnìåmiraW sqFil ©§©¨§¦§¨©§¦§§¥¦§¦

:zFpFWl.â"ä`le ,YkxaE aizkC oFfOd zMxA §¦§©©¨¦§¦¥©§¨§Ÿ

iziY `kidnC ,`xw `irA `lC ,olpn opiqxB©§¦¨§¨¨§Ÿ¨£¨§¨§¥¥¨¥¥

:Wcw oFWl opiraCì ìëa.Cøáî äéäL ïBL`l §¨¥¨§Ÿ¤§¨¨¤¨¨§¨¥Ÿ

:oFWl aEzMd Fl raw.ïìðî úeãòä úòeáLi`C ¨©©¨¨§©¨¥§¨¨§¦

`inEC opiraC xninl `Mi` `xw azM `lŸ¨©§¨¦¨§¥©§¨¥¨§¨

oFWlA `EdW lair xde miGxB xd zrEaWC¦§©©§¦¦§©¥¨¤¦§

:WcTd.äòîLå:dl`A dEriAWde aizM `lCn ©Ÿ¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§¦§¦¨§¨¨

.ìB÷á epðòé:dpYp WcTd oFWlaE ,dxFY oYnA ©£¤§§©©¨¦§©Ÿ¤¦§¨

.ákòî äNòî àeäL øáãìdvilg oFbM ,DA §¨¨¤©£¤§©¥¨§£¦¨

,zFPWl xEq`C `aEMr rnWn dkkC ,dwiwxE§¦¨§¨¨©§©¦¨§¨§©

:aMrn dUrOdW xnFl dUril FknqE§¨§¥¨¤©¤©©£¤§©¥
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(

"קבלת התורה בשמחה ובפנימיות", בשמחה דייקא, ששמחה פורצת גדר.
משיחת שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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.éàä äãeäé 'øå:Dil ciar i`n dxin`e dIprC deW dxfB.øîb äiðò äiðòdIprC deW dxfB §§¨©§¥¨¨¨©£¦¨©£¦¨©¨¦¥£¦¨£¦¨¨©§¥¨¨¨©£¦¨

:DlAw k"`` y"fb oC mc`d oi`e ,rnW `l lFw lFwC y"b ,FAxn cnl dIpríB÷î ìk £¦¨¨©¥©§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦§¨¨¨
.äøéîàå äiðò äëk äk øîàpL:Wcw oFWl `N` Fpi` ,xEAcA iElYd xacAäk äk â"ä ¤¤¡©Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨§¨¨©¨§¦¥¤¨§Ÿ¤ŸŸ

.eëøáúoOwl opAx Dl itliC ,xnYi` miRM zE`iUp oiprl xnFlM(.gl sC)`z`e ,deW dxfbA §¨§§©§¦§©§¦©©¦¦§¨§¨§¥¨©¨¨§©¨©¦§¥¨¨¨§¨¨

dvilgC dkM b"d :aizM DtEbA xninl dcEdi 'x§¨§¥©§¨§¦¨¨©£¦¨

xnFlM ,mIeNn opiqxB `le ,mIelC dxin`e dIpr£¦¨©£¦¨¦§¦¦§Ÿ©§¦¨¦§¦¦§©

`z`e ,lFw lFwA opAx Dl itliC xn` mIel oiprl§¦§©§¦¦¨©§¨§¥¨©¨¨§§¨¨

aizkC dnain ,Dtli dIpr dIprnC xninl Edi ¦̀§¥©§¥£¦¨£¦¨¨§¨¦¨¨¦§¦

:dkM DA.ïcøiä øáòa änä àìäl`xUi EidWM ¨¨¨£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥§¤¨¦§¨¥

laire miGxB xd ipniq mdl xn`p xAcOA©¦§¨¤¡©¨¤¦¨¥©§¦¦§¥¨

Eid l`xUi ,oCxi lW ipXd xarA mdW mnFwnE§¨¤¥¨¥¤©¥¦¤©§¥¦§¨¥¨

Egwl oaE`x ipaE cb ipA aizkcM oCxId gxfnl§¦§©©©§¥§¦§¦§¥¨§¥§¥¨§

dgxfn dncw Fgxi oCxil xarn ozlgp(bi rWFdi), ©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨§ª©

oCxId axrnA dN`d mixddW mdl xn`pe§¤¤©¨¤¤¤¨¦¨¥¤§©£©©©§¥

cvl oCxId on oNdl dAxd Kli`e [oCxId xarn]¥¥¤©©§¥¨¥¨©§¥§©¨¦©©§¥§©

:oCxIl KEnq `le axrn.LîMä àBáî Cøc éøçà ©£¨§Ÿ¨©©§¥©£¥¤¤§©¤¤
d`A WnXdW gxfn Edf WnXd `Fan EdnE©§©¤¤¤¦§¨¤©¤¤¨¨
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד ב 
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(
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`l ElNd mipniQde ,md lBlBd on miwFgx§¦¦©¦§¨¥§©¦¨¦©¨Ÿ

:Exn`p dOle Exn`p mdilrøîBà á÷òé ïa à"ø £¥¤¤¤§§¨¨¤¤§¤©£Ÿ¥
.'eë áeúkä àa àìiAxC` iOp xfrl` iAxe Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨©¦©§©¦

:`xwl Wxtn DizeekE ,Knq awri oa xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¨¥§¨¥¦§¨

.äðBLàøa íäì äàøäL CøãkmixvOn mz`vA §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨§¥¨¦¦§©¦

xXil eiWkr `A KM ,KxCd mzFgpl opr cEOrA§©¨¨©§¨©¤¤¨¨©§¨§©¥

eiptl iElBW itl ,KxCd mzFxFdlE mdikxC©§¥¤§¨©¤¤§¦¤¨§¨¨

mr Kli `le dWn zzinA wFqtl oprd cizrW¤¨¦¤¨¨¦§§¦©Ÿ¤§Ÿ¥¥¦

oCxId z` ExarIW xg`l mdl dxFd rWFdi§ª©¨¨¤§©©¤©©§¤©©§¥

aEXii Kxce dWEaM KxC Ekli ux`d z` WFAkl¦§¤¨¨¤¥§¤¤§¨§¤¤¦

KEnq EtiTi l`e ,daxr `idW iprpMd ux` Kxce§¤¤¤¤©§©£¦¤¦£¨¨§©©¦¨

mixd `idW iEgd ux` KxC oCxId ztUl¦§©©©§¥¤¤¤¤©¦¦¤¦¨¦

on wFgx axrn cSn DkFzl EqpMi `N` ,zFrabE§¨¤¨¦¨§§¨¦©©£¨¨¦

:EWAkie EtiTie oCxId.íéìâc éðL øçàn iAB `Up zWxtA aizkcM:milbC zFrQ.íëéðôì:mkNM iptl rnWn.íéàNBð íiåìä eéä íBé ìëaoglXde oFx`d mYxnWnE aizkcM ,zdw ipA ©©§¥§©¦§¦§§©©§¥§¨¦§¦§¦§¨¨©¨©¥©¨§¨¦¦§¥¤©§©¦§¥ª§¤§¨¨©§¦¦§¦§¥§¨§¦§¦¦§©§¨¨¨§©ª§¨

'ebe(b xAcOA):.Bçéøé úà eáaqLëe:'ebe 'd zixA oFx` z` E`U mdil` xn`Ie mipdMd l` oEp oA rWFdi `xwIe aizkcM.BîB÷îì eäeøéæçäLëeaizkC ,miWcTd iWcw zial dnlW iniA §©¦§¨§¤¦§¤§¦§¦§¦©¦§¨§ª©¦¤©Ÿ£¦©Ÿ¤£¥¤§¤£§¦§§¤¤¡¦¦§¦¥§ŸŸ§¥¨§¥©¨¨¦¦§¦

oFx`d z` mipdMd E`UIe l`xUi ipwf lM E`aIe(g ` mikln)rAwp oMWOdW ,lHp mXn dWn dUrW oMWn lW miWcTd iWcw ziA KFYn ilr iniA dlbdWMW ,FnFwnl EdExifgd Epiide , ©¨ŸŸ¦§¥¦§¨¥©¦§©Ÿ£¦¤¨¨§¨¦§©§¤¡¦¦§¤§¤¨§¨¦¥¥¦¦¥¨§¥©¨¨¦¤¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦¨ª©¤©¦§¨¦§©

dpAW cr ceC xirl mXnE mFc` caFr zial dpW mixUr sFql ceC F`iad mXnE ,acpia` ziaA `dYWpe dliW oMWn axg ixdW rEaw mFwn Fl did `l miYWlR EdExifgdWkE ,dliWA§¦Ÿ§¤¤¡¦§¦§¦Ÿ¨¨¨¨©¤£¥¨©¦§¨¦Ÿ§¦§©¨§¥£¦¨¨¦¨¡¦¨¦§¤§¦¨¨§¥¥¡¦¨§¦¨¦©¤¨¨

xiaC l` FnFwn l` 'd zixA oFx` z` mipdMd E`iaIe aizkcM cgind FnFwn iExw `Ede zkFxRd mFwnA zvvFg oiqwxh dO`e lkidd on miptl xiaCd Fl dpaE WCwOd ziA z` dnlW§ŸŸ¤¥©¦§¨¨¨©§¦¦§¦¦©¥¨§©¨§©§¦¤¤¦§©¨¤§¨§©§ª¨§¦§¦©¨¦©Ÿ£¦¤£§¦¤§¤§¦

'ebe ziAd(mW): ©©¦§¨
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(:dlw[`nip] dyrnl d`ixw oia dkk aezkd lihdc oeik iaxl dinz d"ae y"ac `zbelt iab

i` elit` dcedi iaxc `ail` xninl ol ded daxc` dnzinl `ki` eze ediiexz eakrlc

d"xc w"ta dil opirny `dc dyrn `le `akrn d`ixwc dk `l` aizk ded `l(:h sc)

t"r` leki erwz `ly t"r` ehny `ly t"r` laei xn`c eixg`l `le eiptl yxcp `xwnc

yxtne dcedi iax ixac `id l"z egliy `ly

iptl `le eixg`l `le eiptl yxcp `xwn `nrh

mz`xwe` `wec yxcp `idc `aekir xnelk eipt

ly ezfeg` l` yi` mzaye` `le eiptly xexc

iaxe t"dc l"ie eipt iptly driwz` `le eixg`

ied `l i`c dkk dkn akrn dyrnc i`d dcedi

d`ixw` `wec dil opiyxcc `"d dk `l` aizk

inp diyxcnl `xizi dkk aizk ikdl eiptly

:eixg`ly dyrn`

ìåîd`exd mewn rnyn .lblbl jenq lblbd

xn`ck lblbd z`(:hi sc oileg)lenn

iax xn` ikdle sxerd z` d`exd len etxr

lblbd z` e`x `l `lde lblbd len xfrl`

lair xde mifixb xd `"x miiwn dn inlyexi

dfe mifixb xd df e`xwe ieyr eid ziyeyab izy

mixyre d`n dcedi iaxc dizrc lr lair xd

eff `l `"x zrc lr meid eze`a ekld lin

lk xne` l`rnyi 'xc inlyexia eze mnewnn

exn`p mipy c"i xg`l dxeza exn`py ze`ia

dizeekce ewligy mipy raye eyaiky mipy 'f

mipy c"i xg`l `l` zellwe zekxa xn`p `l

dide aizkde `pn 'x dinw `pipg 'x aizid

dl`d mipa`d z` eniwz ocxid z` mkxara

niwd mipa` l"`zellwe zekxa cin mze` e

:zexn`p mipy c"i xg`l

åäåøéæçäùëå`de dyw i`e .enewnl

minid ixaca(d a)aizk

c"kn cg` i`dc uixz oex`d z` mield e`yie

mzd aizk `dc miel mipdkd e`xwpy zenewn

aizke 'ebe cren ld` z`e oex`d z` elrie

mipdkd yexite mield mipdkd mze` elrd

e`iaie aizke eilke cren ld` mielde oex`d

aizke enewn l` 'd zixa oex` z` mipdkd

elrie aizke oex`d z` mipdkd e`yie miklna

elrie aizke 'ebe cren ld` z`e 'd oex` z`

edelhp mipdkd inp i` mielde mipdkd mze`

miell edexqne cec el dhp xy` enewnn

mipdkd edeqipkde lkidd cr e`yp mielde

xn` df lre miniiewn ze`xwnd lk ixd xiacl

:enewnl edexifgdyk iqei iax
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?déì ãéáò éàî "äøîàå äúðòå" éàä ,äãeäé 'øå§§¨©§¨§¨§¨§¨©¨¥¥
éòaéîìaã ,íiålì éøeîâàì déìóìéìå LãBwä ïBL ¦¨¥¥§©§¥©§¦¦§¦§©¤§¥©

àì "ìB÷" "ìB÷" ,øéîb "äéiðò" "äéiðò" ?äLnî "ìB÷"¦¤£¦¨£¦¨¨¥Ÿ
øîàpL íB÷î ìk :øîBà äãeäé 'ø ,éëä éîð àéðz .øéîb̈¥©§¨©¦¨¦§¨¥¨¨¤¤¡©

ì àlà Bðéà "äøéîà"å "äéiðò" ,"äëk" "äk"ïBL Ÿ¨¨£¦¨§£¦¨¥¤¨§
"äéiðò" ,äöéìçã "äëk" "eëøáú äk" "äk" ;LãBwä©¤ŸŸ§¨§¨¨§£¦¨£¦¨
eøáòL ïåék ?ãöék úBìì÷e úBëøa .íiåìã "äøéîà"å©£¦¨§§¦¦§¨§¨¥©¥¨¤¨§
øáòa änä àìä" :ïðaø eðz :'eë ïcøiä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©§¥¨©¨¨£Ÿ¥¨§¥¤
Cøã éøçà" .äãeäé 'ø éøác Cìéàå ïcøiì øáòî "ïcøiä©©§¥¥¥¤©©§¥§¥¨¦§¥§¨©£¥¤¤
éðòðkä õøàa" ,úçøBæ änçL íB÷î "LîMä àBáî§©¤¤¨¤©¨©©§¤¤©§©£¦
íäa ïéáLBiL ,ìáéò øäå íéféøb øä elà "äáøòa áLiä©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©¥¨¤§¦¨¤
"äøî éðBìà ìöà" ,ìbìbì Ceîñ "ìbìbä ìeî" .íéiúek¦¦©¦§¨¨©¦§¨¥¤¥¥¤
íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå" øîBà àeä ïläìe .íëL§¤§©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§
ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
:éñBé 'øa øæòìà 'ø øîà ,àéðz .íëL ïàk óà ,íëL§¤©¨§¤©§¨¨©¤§¨¨§¥
ízôéiæ :íäì ézøîà .íéiúeë éøôñ ézôéiæ äæ øáãa§¨¨¤¦©§¦¦§¥¦¦¨©§¦¨¤¦©§¤
íéøîBà ízàL .íeìk íëãéa íúéìòä àìå íëúøBz©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§¤©¤§¦
.íëL äøBî éðBìàL íéãBî eðà óà ,íëL äøBî éðBìà¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¤§¤
'ø ?íezãîì äna ízà ,äåL äøæâa äeðãîì eðà̈§©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§
,ïcøiì Ceîñ "ïcøiä øáòa änä àìä" :øîà øæòìà¤§¨¨¨©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
íëøáòa äéäå" áéúk àìä ,Cìéàå ïcøiä øáòî éàc§¦¥¥¤©©§¥§¥¨£Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤
änçäL íB÷î "LîMä àBáî Cøc éøçà" ."ïcøiä úà¤©©§¥©£¥¤¤§©¤¤¨¤©©¨
áLiä" ?àéä éeç õøà ,"éðòðkä õøàa" ,úò÷BL©©§¤¤©§©£¦¤¤¦¦¦©¥
ìeî" ?ïéáLBé ïä úBòáâe íéøä ïéa àìäå "äáøòä£¨¨©£Ÿ¥¨¦§¨¥§¦
á÷òé ïa øæòéìà 'ø ?ìbìbä úà eàø àì àìäå "ìbìbä©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨¡¦¤¤¤©£Ÿ
,äiðMa Cøc ïäì úBàøäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©§¨¤¤¤©§¦¨
àìå ,eëì Cøca "Cøc" .äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãk§¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¤¤©¤¤§§Ÿ
.úBøaãna àìå ,eëì áeMia "áLiä" .íéîøëe úBãNa§¨§¨¦©¥©¦§§Ÿ©¦§¨

.úBòáâe íéøäa àìå ,eëì äáøòa "äáøòa":ïðaø eðz ¨£¨¨¨£¨¨§§Ÿ§¨¦§¨¨©¨¨
øçà òñBð ïBøà íBé ìëa ?ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨¨¥©©©
ïBøà äpä" :øîàpL ,äléçz òñð íBiäå ,íéìâã éðL§¥§¨¦§©¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£
íBéå íBé ìëa ."íëéðôì øáò õøàä ìk ïBãà úéøaä©§¦£¨¨¨¤Ÿ¥¦§¥¤§¨§
:øîàpL ,íéðäë eäeàNð íBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð íiåì§¦¦§¦¤¨¨§©§¨Ÿ£¦¤¤¡©

ìLa :øîBà éñBé 'ø ,àéðz .'Bâå "'ä ïBøà éàNð íéðäëä éìâø úBtk çBðk äéäå"úBîB÷î äL §¨¨§©©©§¥©Ÿ£¦§¥£§©§¨¥¥¦§Ÿ¨§
.BîB÷îì eäeøéæçäLëe Bçéøé úà eáéñäLëe ïcøiä úà eøáòLk :ïBøàä úà íéðäë eàNð̈§Ÿ£¦¤¨¨§¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦§¤¤¡¦¦§
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dheq(iying meil)

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøådzpre' ly dey dxifbdn cnl `ly §©¦§¨
oeyla wx zxn`p dvilgy opaxk 'exn`e mield epre' 'dxn`e

,'dkk' zaizn z`f cnl `l` ,ycewdéàî 'äøîàå äúðòå' éàä©§¨§¨§¨§¨©
déì ãéáòzvxzn .'dxin`e dipr' ly efd dey dxifbdn cnli dn - ¨¦¥

,`xnbddéì éòaéîick dey dxifbd z` dcedi iax jixv - ¦¨¥¥
éøeîâàìdvilg zyxtn cnll -íiåììxda zellwde zekxady §©§¥¦§¦¦

lair xdae mifixbìácLãBwä ïBLopaxk xaeq `le .xn`dl miaiig §¦§©¤
dynn 'lew' 'lew' dey dxifbn df oic lirl ecnly.,`xnbd zl`ey

óìéìålew' dey dxifb dcedi iaxìB÷'äLnîcnly enk.opax e §¥©¦Ÿ¤
dcedi iax ,`xnbd zvxznøéîb àì 'ìB÷ ìB÷' ,øéîb 'äéiðò äéiðò'£¦¨£¦¨¨¦Ÿ¨¦

oc mc` oi`e ,'diipr diipr' `l` eaxn dey dxifb cenll laiw `l -
eaxn dlaw ok m` `l` dey dxifb.,dvexizl di`x `xnbd d`ian

øîàpL íB÷î ìk ,øîBà äãeäé éaø ,éëä énð àéðzdxeza ©§¨©¦¨¦©¦§¨¥¨¨¤¤¡©
zepeyl ,xeaica zeielzd zeevnaBðéà ,'äøéîàå äéiðò' 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨¥

ezaeg ici `veiàlàaìLãBwä ïBL.,ok epivn okid mihxtne'äk' ¤¨§©¤Ÿ
mipdkd ly mitk z`iyp zyxta dxeza xn`peëøáz äk',' Ÿ§¨§

cenll jixv oi`e ,ycewd oeyla `weecy 'dk' zaizn micnele
oldl opax ecnly enk 'dkxa dkxa' dey dxifbn'äëk' .xn`p ¨¨

dyxta dxezaäöéìçc.lirlcke'äøéîàå äéiðò'dxeza dxn`p ©£¦¨£¦¨©£¦¨
zellwe zekxa zyxtaíiåìc.cnl dcedi iaxy yxetn epl ixd ¦§¦¦

dxezd dazky dnn ycewd oeyla mixn`p mielc zellwe zekxay
'lew lew' dey dxfbn `le ,'dxin`e dipr'.

dpyna epipyúà ìàøNé eøáòL ïåék ,ãöék úBìì÷e úBëøa§¨§¨¥©¥¨¤¨§¦§¨¥¤
ïcøiämky cvay oexneyay lair xd l`e mifixb xd l` e`ae ©©§¥

oldle ,''ebe ocxid xara dnd `ld' xn`py ,dxen ipel` lv`ay
dn ,'dxen oel` cr mky mewn cr ux`a mxa` xarie' xne` `ed

mky o`k xen`d dxen oel` s` ,mky oldl xen`d dxen oel`.'eë
mewn ipniq mdl exn`p ,igxfnd ocxid xarn xacna l`xyi eidyk
.l`xyi ux` `edy iaxrnd ocxid xara mdy lair xde mifixb xd
zrcl miweqtd on zeyxcd zxeva xfrl` iaxe dcedi iax ewlgpe

.wiecnd mnewn z`
,ïðaø eðz`ean jxc ixg` ocxid xara dnd `ld" weqta xn`p ¨©¨¨

,"dxen ipel` lv` lblbd len daxra ayeid iprpkd ux`a ynyd
dcedi iax x`aneïcøéä øáòa änä àìä'rnyn 'ïcøiì øáòî £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¥¥¤©©§¥

Cìéàåocxid on wegx ,daxrn l`xyi ux` jeza ax wgxn -éøác , §¥¨¦§¥
.äãeäé éaø,weqtd jynd z` x`al dcedi iax jiynneCøc éøçà' ©¦§¨©£¥¤¤

LîMä àBáîn wegx rnyn 'úçøBæ änçL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©¨©©
oeyl 'ynyd `ean'e ,zgxef ynyd gxfn cvay ,ocxi ly egxfnn
weqtd jynde .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myn d`a ynydy

äáøòa áLBiä éðòðkä õøàa'y epcnln 'øäå íéæéøb øä elà §¤¤©§©£¦©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©
íäa ïéáLBiL ,ìáéòeiykríéiúekmy aixgpq mze` aiyedy , ¥¨¤§¦¨¤¦¦

mihayd zxyr z` dlbdyk.weqtd jiynn cerìbìbä ìeî'' ©¦§¨
rnynìbìbì Ceîñlblbd z` d`exd mewn ,.weqtd jyndeìöà' ¨©¦§¨¥¤

äøBî éðBìàxird `id 'íëLixdy ,dey dxifbn z`f micnele , ¥¥¤§¤
ïläìeziy`xa xtqa lirl -ãò õøàa íøáà øáòéå" øîBà àeä §©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©

ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL íB÷îxtqa §§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
xird `id ,ziy`xaíëLmewn cr' yxetna xne` weqtd ixdy , §¤

mewn eze` `edy rnyn 'dxen oel` cr mkyïàk óà ,lv`' weqta ©¨

xird `id 'dxen ipel`.íëL§¤
àéðzäæ øáãa ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,dey dxifb ici lr - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤

,eféøôñ ézôéiæíéiúek,mitiiefn mdixtqy mdl izgked - ¦©§¦¦§¥¦¦
jke ,'d xgai xy` mewnd `ed mifixb xdy maala mikxazny

íëúøBz ízôéiæ ,íäì ézøîàíeìk íëãéa íúéìòä àìåoi`e , ¨©§¦¨¤¦©§¤©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§
mifixb xd okid mircei mz`,`l`íéøîBà ízàLlv` `edy ¤©¤§¦

äøBî éðBìà`ed,íëLeäøBî éðBìàL íéãBî eðà óà`ed,íëL ¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¥§¤
la`äåL äøæâa äeðãnì eðàe ,lirlckíezãîì äna ízàixdy , ¨¦©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§

azkay dxeza zyxetn dpi`y dey dxifba micen mkpi`.o`k cr
wegx ,l`xyi ux` jeza md lair xde mifixb xdy ,dcedi iax zrc

ocxid on daxrn.
,øîà øæòìà éaøjke ,ocxil c`n miaexw lair xde mifixb xdy ©¦¤§¨¨¨©
weqtd z` x`an'ïcøéä øáòa änä àìä'eyexit,ïcøiì Ceîñ £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥

éàceyexitCìéàå ïcøiä øáòîiax xn`y enk ,ocxid on wgxd - §¦¥¥¤©©§¥§¥¨
,dcediáéúk àlä`az ik zyxtaïcøéä úà íëøáòa äéäå" ©Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤¤©©§¥

lair xda meid mkz` devn ikp` xy` dl`d mipa`d z` eniwz",
meia ea meniwzy rnyn,ocxil jenq did lair xdy mi`ex ok m`.

df itl weqtd jynde,lair xde mifixb xdydnd `ld'Cøc éøçà©£¥¤¤
LîMä àBáîn wegx eyexit 'úò÷BL änçäL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©©¨©©

oeyl 'ynyd `ean'e ,zrwey ynyd axrn cvay ,axrndn
xe`iz o`k cr .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myl d`a ynydy
weqtd jyndy xne`e ,xfrl` iax zrcl lair xde mifixb xd mewn

jiynn weqtd ixdy ,mnewn z` x`zn epi` xakéðòðkä õøàa'' §¤¤©§©£¦
`l` ,iprpkd ux`a dpi` mkyeàéä éeç õøàoa mky" xn`pk , ¤¤¦¦¦

jiynn ixdy mnewn x`zn epi` ok mb weqtd jynde ."iegd xeng
äáøòa áLBiä',daxra mpi` mde ,xeyina - 'íéøä ïéa àìäå ©¥¨£¨¨©£Ÿ¥¨¦

ïéáLBé ïä úBòáâejiynn ixdy ,mnewn x`zn epi` jyndd oke . §¨¥§¦
eàø àì àìäå ,'ìbìbä ìeî'ìbìbä úàxfrl` iax zrc o`k cr . ©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨

seqay el`d mipniqd exn`p dnl ok m` .dcedi iax lr wlegd
df lr ,weqtdàlà áeúkä àa àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¨©¨¤¨

äiðMa Cøc ïäì úBàøäì,ryedi mr zrk l`xyi ux`l eqpkiyk - §©§¨¤¤¤©§¦¨
,äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãkopr cenra mixvnn mz`v inia §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨

xne` df lr .opr mdiptl jli `l dyn zeniyk ik ,jxcd mzegpl
' weqtd mdlCøcy mzexedl 'ynyd `eanúBãNa àìå eëì Cøca ¤¤©¤¤§§Ÿ§¨

áLBiä' ,íéîøëey mzexedl 'äáøòa' ,úBøaãîa àìå eëì áeMia' §¨¦©¥©¦§§Ÿ§¦§¨¨£¨¨
y mzexedläáøòaxeyina -.úBòáâe íéøäa àìå eëì ¨£¨¨§§Ÿ¤¨¦§¨

íBé ìëa ,ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék ,ïðaø eðze`viy f`n ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨
did mixvnn,íéìâc éðL øçà òñBð ïBøà,xacna zyxta x`eank ¨¥©©©§¥§¨¦

,oae`x lbce dcedi lbc ixg` rqp oex`dyíBiäåz` ea exary §©
,ocxidäléçz òñðõøàä ìk ïBãà úéøaä ïBøà äpä" øîàpL , ¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£©§¦£¨¨¨¤

"íëéðôì øáBòmklek iptl rnyn ,.,welig cereíBéå íBé ìëaf`n ¥¦§¥¤§¨¨
d ,mixvnn e`viyíiåìzdw ipaíBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð- §¦¦§¦¤¨¨§©
ocxid z` exarykíéðäk eäeàNðúBtk çBðk äéäå" øîàpL , §¨Ÿ£¦¤¤¡©§¨¨§©©

.'Bâå "'ä ïBøà éàNBð íéðäkä éìâø©§¥©Ÿ£¦§¥£§
ìLa ,øîBà éñBé éaø ,àéðzïBøàä úà íéðäk eàNð úBîB÷î äL, ©§¨©¦¦¥¦§Ÿ¨§¨§Ÿ£¦¤¨£

md el`eïcøiä úà eøáòLk ,lirlckBçéøé úà eaéñäLëe ,ray §¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦
dyaekl ick minrtBîB÷îì eäeøéæçäLëe ,zial dnly inia §¤¤§¦¦§

miycwd iycw.
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כדי לברר ולזכך את העולם שנברא בעשרה מאמרות ונעשה יש ודבר נפרד, לפעול בו הביטול לאלוקות, צריכה להיות העבודה דקיום 
התורה־ומצוות, עשרת הדברות שבתורה, שהם כללות התורה־ומצוות.

ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח



יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(רו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dheq(iyiy meil)

íéna íéðäk éìâø eìaèépL ïåéëådtUa ocxid jezl eqpkpyk §¥¨¤¦§§©§¥Ÿ£¦©©¦
zigxfndíäéøBçàì íénä eøæç ,mewna ocxid znixf dxvrpy ¨§©©¦©£¥¤
d cnrndaebl df lr df elre exvrp myl eribdy mind lke ,mipdk,

ïcøéä ãò ïBøàä éàNBð àBáëe" øîàpLi`yep mipdkd ilbxe ¤¤¡©§§¥¨¨©©©§¥
mind dvwa elahp oex`däìòîìî íéãøBiä íénä eãîòiå 'Bâå§©©©§©©¦©§¦¦§©§¨

."ãçà ãð eî÷̈¥¤¨
,`ziixad zxxaneíéî ìL ïäáBb änëåenxrp daeb dfi`l - §©¨§¨¤©¦

mind.daebl ,zx`aneìéî øNò íéðL ìò ìéî øNò íéðLãâðk §¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¤¤
ìàøNé äðçîlr lin xyr mipy eziipga l`xyi dpgn lceby oeik , ©£¥¦§¨¥

edy ok m` ,oziipg xcqk jk ocxid z` exare ,lin xyr mipy
,ocxidn mipexg`d elry cr lin xyr mipy jldn xeriy xarna

lin xyr mipy daeb ocxia micxeid mind edab mb onf eze`aeéøác ,¦§¥
ïBòîL éaøa øæòìà éaø Bì øîà .äãeäé éaødcedi iaxléøáãì ,E ©¦§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨¤

m`d ,dyw ,lin xyr mipy mind edabyì÷ íãà,minn xzei uexl ¨¨©
íél÷ íéî Bàmc`n xzei uexløîBà éåä ,y i`ceíél÷ íéîuexl ©¦©¦¡¥¥©¦©¦

mc`n xzeiïk íà ,iptl cer lin xyr mipy daebl etq`zd mind ¦¥
e ,mnewnl exfg jk xg`e ,lin xyr mipy jldn l`xyi exaryïéàä¦

díéîmnewnl mixfegyïúBà ïéôèBLåoiicr exar `ly miyp`. ©¦§§¦¨
àlàoerny iaxa xfrl` iax xaeqïéìBòå ïéLcâð íéî eéäL ãnìî , ¤¨§©¥¤¨©¦¦§¨¦§¦

ïéték éab ìò ïéték,zenle` iab lr zenle` -ìMî øúéúBàî L ¦¦©©¥¦¦¨¥¦§Ÿ¥
ìéîdaebéäéå" øîàpL ,áøòîe çøæî éëìî ìk ïúBà eàøL ãò , ¦©¤¨¨¨©§¥¦§¨©£¨¤¤¡©©§¦

éëìî ìëå äné ïcøéä øáòa øLà éøBîàä éëìî ìk òBîLë¦§©¨©§¥¨¡¦£¤§¥¤©©§¥¨¨§¨©§¥
éðá éðtî ïcøiä éî úà 'ä LéáBä øLà úà íiä ìò øLà éðòðkä©§©£¦£¤©©¨¤£¤¦¤¥©©§¥¦§¥§¥
éða éðtî çeø ãBò íäa äéä àìå íááì ñniå íøáò ãò ìàøNé¦§¨¥©¨§¨©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨¤©¦§¥§¥

."ìàøNé,`xnbd zxne`óàålv` epivn ok enke -,äðBfä áçø ¦§¨¥§©¨¨©¨
yì äøîàòLBäé éçeìLocxid z` exary iptl ,qgpite alk mdy ¨§¨¦§¥§ª©

óeñ íé éî úà 'ä LéáBä øLà úà eðòîL ék"mkz`va mkiptn ¦¨©§¤£¤¦¤¥©
mixvnnãBò äî÷ àìå eðááì ñniå òîLpå" áéúëe ,'Bâå "gex §§¦©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨

mkiptn yi`a'Bâå "seq mi zrixwn micgtn eid oiicr mdy ,. §
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

mixaer mrde myòLBäé íäì øîà ,mipdkde" weqta aezky enk , ¨©¨¤§ª©
oex`d i`ypz` 'd dev xy` xacd lk mez cr ocxid jeza micner

ixd ,"ryedi z` dyn dev xy` lkk mrd l` xacl ryedi
eze` dev xy` z` ,ocxia micner mcera mdil` xaic ryediy

mdl xn` jke ,dynäî ìò eòc ,dn liaya -úà íéøáBò ízà §©¨©¤§¦¤
eLéøBzL úðî ìò ,ïcøiäeyakzy -,íëéðtî õøàä éáLBé úà ©©§¥©§¨¤¦¤§¥¨¨¤¦§¥¤

øîàpLdyn ici lr dxezaõøàä éáLBé ìk úà ízLøBäå" ¤¤¡©§©§¤¤¨§¥¨¨¤
ïk ïéNBò ízà íà ,'Bâå "íëéðtî,orpk ux` z` yeakl,áèeî ¦§¥¤§¦©¤¦¥¨

íëéúBà ïéôèBLå íéî ïéàa åàì íàå.oeyl lr `xnbd zl`ey §¦¨¨¦©¦§§¦¦¤
,`ziixad.'íëéúBà' éàî,`id 'mkize`' dlind zpeek ,daiyne ©¦¤

.íëúàå éúBà¦§¤§¤
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

,lirlck myòLBäé íäì øîàweqta aezky enkíëì eîéøä" ¨©¨¤§ª©¨¦¨¤
éèáL øtñîì BîëL ìò úçà ïáà Léàipaáéúëe ,'Bâå "ìàøNé ¦¤¤©©©¦§§¦§©¦§¥§¥¦§¨¥§§¦

øîàì øçî íëéða ïeìàLé ék íëaø÷a úBà úàæ äéäz ïòîì"§©©¦§¤Ÿ§¦§§¤¦¦§¨§¥¤¨¨¥Ÿ

,'Bâå "íëì älàä íéðáàä äîeniwdy mipa`d mdilbx avn zgz ¨¨£¨¦¨¥¤¨¤§
zeidl oexkfl mipdkdíéðáì ïîéñzexeclúà úBáà eøáòL ¦¨§¨¦¤¨§¨¤

.ïcøiä©©§¥
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøia,lirlckòLBäé ïäì øîà ¨©©§¥¨©¨¤§ª©
weqta aezky enkéìâø ávnî ïcøéä CBzî äfî íëì eàN"§¨¤¦¤¦©©§¥¦©©©§¥

íënò íúBà ízøáòäå íéðáà äøNò íézL ïéëä íéðäkä©Ÿ£¦¨¦§¥¤§¥£¨¦§©£©§¤¨¦¨¤
,'Bâå "äìélä Bá eðéìz øLà ïBìna íúBà ízçðäåmipa`d md §¦§©¤¨©¨£¤¨¦©¨§¨§

lblba merawe meltwe gafnd epae lair xda eniwdy.zxxane
,`ziixadìBëémipa`d z` eniwi,ïBìîe ïBìî ìëa,dpereãeîìz ¨§¨¨¨©§

.'äìélä Bá eðéìz øLà' øîBì.`ziixad o`k cr ©£¤¨¦©¨§¨
,`xnbd zxtqnäãeäé éaø øîàïa øæòéìà éaøå àzôìç àaà , ¨©©¦§¨©¨£©§¨§©¦¡¦¤¤¤

,éàðéëç ïa àéððçå àéúîmzylyeãîòíéðáà ïúBà ìòeniwdy ©§¨©£©§¨¤£¦©¨§©¨£¨¦
,ryedi inia ocxia l`xyi mríeøòéLåe`vne ,mlwyn z` ecn` - §¦£

yúçàå úçà ìkodnäàñ íéòaøàk äìe÷Léøéîâe .recie - ¨©©§©©§¨§©§¨¦§¨§¦¥
izea`ne epizeaxn eplawe,epdéôúëì Léðéà éìãîc àðeòèc- ¦§¨§©§¥¦¦§©§¥

,xg` ly reiq ila etzk lr diabn mc`y ie`ynyàzìéz¦§¨
éåä déðeòècel riiqn xg`yk `yil lekiy dnn yily wx edf - ¦§¥¨¥

lk dzid lirlc minkgd exriyy mipa`d m`e ,etzk lr zelrdl
zg` oa` yi` mkl enixd" ryedi xn` mze`e d`q mirax`k zg`

,ecal mixi cg` lky "enky lrìBkLàì áMçî äzà ïàkî¦¨©¨§©¥¨¤§
dfl df epirhde ,dyn inia xacnl l`xyi ux`n milbxnd e`ypy
d`iane .d`q mixyre d`n epiidc ,yly it didy ,mtzk lr

,c`n lecb did leky`dy epivn okid `xnbd" øîàpLmyn ezxkie ¤¤¡©
cg` miapr leky`e dxenf,"íéðLa èBná eäeàOiåzxxane ©¦¨©¦§¨¦

,`xnbdøîàpL òîLnîede`yie''èBnaikeíéðLaL òãBé éðéà, ¦©§©¤¤¡©©¥¦¥©¤¦§©¦
,miax oeyla 'ede`yie' yxetna aezk ixdeøîBì ãeîìz äî- ©©§©

dxezd dazk dn jxevl,'íéðLa'leky`d e`ypy epcnll ,dpere ¦§©¦
úBèBî éðLa.cg` hena `le , ¦§¥

,zehen ipya leky`d e`yp cvik `xnbd zyxtne÷çöé éaø øîà, ¨©©¦¦§¨
éðèøeè,ie`yn -éðèøeèc éðèøeèå-epiidc ,ie`yn zgz ie`yne §¨¥§§¨¥§§¨¥

lk mi`yep drax` ,mexcl oetvn mkxe` dfn df wgxna zehen ipy
gxfnn mkxe` dfn df wgxna zehen ipy mzgze ,hen dvwa cg`

hen dvwa cg` lk mi`yep drax`e axrnläðîL ,ãöék àä ,¨¥©§Ÿ¨
áìëå òLBäé ,äðéàz àNð ãçàå ,ïBnéø àNð ãçà ,ìkLà eàNð̈§¤§Ÿ¤¨¨¨¦§¤¨¨¨§¥¨§ª©§¨¥

íeìk eàNð àì.,melk e`yp `l alke ryedi dnl ,`xnbd zx`ane Ÿ¨§§
éáéLçc íeMî àîéà úéòa éàx`yn xzei miaeyg eidy - ¦¨¥¥¨¦©£¦¥

.`yil mdl epzp `l mnvra milbxnde ,milbxnd,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨
äöò dúBàa eéä àlLzexitd z`ada wlg elhp `l md okl , ¤Ÿ¨§¨¥¨

jk mipeyn dizexity myk ,ux`d lr dac `ivedl dzid dzxhny
.mideabe mixeabe mipeyn diayei

xaeqd dcedi iaxy ,lirl `ziixaay zwelgn x`al `xnbd zxfeg
xaeqd oerny iaxa xfrl` iaxe ,lin xyr mipy mind edaby

,lin ze`n ylyn xzi mind edaby÷çöé éaøå énà éaø da éâéìt§¦¥¨©¦©¦§©¦¦§¨
ãç .àçôð`gtp wgvi iax e` in` iax -äãeäé éaø éøáãì ,øîà ©§¨©¨©§¦§¥©¦§¨

,lin xyr mipy mind edaby
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כדי שהעבודה דשש שנים תזרע גו' תהיה כדבעי למהוי צריכה להיות תחילה ההנחה וההכרה שהתכלית העיקר והפנימיות דה'שש 
שנים' הוא להיות ושבתה הארץ שבת להוי'.

ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח



רז

oifge` mipy` cenr cl sc oey`x wxtdheq
.'eë eìaèpL ïåéëåoicxFi Eid `NW ,mdixFg`l miOd Exfg FkFzl ozqipkA zigxfn ztUA §¥¨¤¦§§¦§©¦§¨¦¦§¦¨¨§¨§©©¦©£¥¤¤Ÿ¨§¦

aizkcM dlrnl oilFre midAbp cinY mi`Ad miOde micnFr mW `N` oHnlE mipdMd on¦©Ÿ£¦§©¨¤¨¨§¦§©©¦©¨¦¨¦¦§¨¦§¦§©§¨§¦§¦

:mNM ExarW cr mW Ecnr mipdMde ,cg` cp Enw.íéî ìL ïäáb änk:qxBãâðk ìéî á"é ¨¥¤¨§©Ÿ£¦¨§¨©¤¨§ª¨©¨¨§¨¤©¦¨©¦§¤¤
.ìàøNé äðçîipW lr lin xUr mipW EidWmdipgn agx mziIpgM Exar mde ,lin xUr m ©£¥¦§¨¥¤¨§¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¥¨§©£¦¨¨Ÿ©©£¥¤

,lin xUr mipW agx `EdW zFnM cgi Exar̈§©©§¤Ÿ©§¥¨¨¦

xUr mipW Kldn `N` oxarA EdW `NW E`vnp¦§§¤Ÿ¨§¨§¨¤¨©£©§¥¨¨

lW mipFxg` ElrW cr mdipgn Kx` lW lin¦¤Ÿ¤©£¥¤©¤¨©£¦¤

:miOd EdaB oCbpkE dpgOd sFqíéî øîBà éåä ©©£¤§¤§¨¨§©©¦¡¥¥©¦
.íél÷EdaB `l miOdW k"`e ,mc`d on uExl ©¦¨¦¨¨¨§¤©©¦Ÿ¨§

`vnp mnFwnl Exfge lin xUr mipW `N ¤̀¨§¥¨¨¦§¨§¦§¨¦§¨

oithFWe min oi`aE xFarl EwiRqd `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§¦©£¨¦©¦§§¦

:ozF`.ïétk:c"eleewex` zFOlE`áçø óàå ¨¦¦©§©¨¨
ì äøîà.òLBäé éçeìLoCxId z` ExarW mcw ¨§¨¦§¥§ª©Ÿ¤¤¨§¤©©§¥

:oiicr oicgRzn Eid sEq mi zrixw lrWíãBò ¤©§¦©©¨¦§©£¦£©¦¨
.'eë òLBäé ïäì øîà ïcøiamipdMde aizkcM ©©§¥¨©¨¥§ª©§¦§¦§©Ÿ£¦

lM mY cr oCxId KFzA micnFr oFx`d i`UFp§¥¨¨§¦§©©§¥©Ÿ¨

l` xAcl rWFdi z` 'd dEv xW` mixaCd©§¨¦£¤¦¨¤§ª©§©¥¤

mY` iM dWnA aizM ikdC xaCd Edfe ,mrd̈¨§¤©¨¨§¨¥§¦§Ÿ¤¦©¤

,'ebe mYWxFde orpM ux` l` oCxId z` mixaFr§¦¤©©§¥¤¤¤§©©§©§¤§

lr mdOr dpzd oCxId z` ExarIWM xnFlM§©§¤©©§¤©©§¥¦§¨¦¨¤©

:mWixFdl zpn.íëéúBà ïéôèBLåopiqxB §©§¦¨§§¦¥¤©§¦¨

:`ziixAA.'åâå íëì eîéøäEniwdW mipa`d md ©¨©§¨¨¦¨¤§¥¨£¨¦¤¥¦

oniq zFidl oFxMfl mipdMd ilbx aSn zgY©©©©©§¥©Ÿ£¦§¦¨¦§¦¨

:oCxId z` zFa` ExarW mipAlCBzî äfî eàN ©¨¦¤¨§¨¤©©§¥§¦¤¦
.'åëå ávnî ïcøiäEpaE lair xdA EniwdW md ©©§¥¦©©§¥¤¥¦§©¥¨¨

:lBlBA mErawE mElRwe gAfOdLéðéà éìãîc ©¦§¥©§¦§§¨©¦§¨§¦§¥¦¦
.détúkàoi`e FtzM lr FdiAbn Fnvr mc`dW ©©§¥¤¨¨¨©§©§¦©§¥§¥

:FrIqn xg`.àeä déðeòèc àzìéz`N` Fpi` ©¥§©§¦§¨¦§¥¥¤¨

n WilW`vnp ,xg` FpirhOWM `UFPW iF`V §¦©¤¥§¤©§¦©¥¦§¨

:oi`q j"w `Vn `UFp odn cg` lM didWïàkîe ¤¨¨¨¤¨¥¤¥©¨§¦¦¨
.áMçî äzàEdE`UPW lFMW`A did dOM ©¨§©¥©¨¨¨¨¤§¤§¨

oinixOWM df z` df oiriIqn Eide miWp` dpnW§Ÿ¨£¨¦§¨§©§¦¤¤¤§¤§¦¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(

על־ידי קיום התורה־ומצוות יהיה אמיתית ושלמות בירור וזיכוך העולם, וקיום העולם באופן דארץ יראה ושקטה.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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ocxid jxe`k ze`qxt ('ne) 'ze sl`l aexw

`ed `veie daxrd mi cr m` ik zxkp `l ocxide

'ta `zi`ck oc wlga `edy qiint zxrnn

dnda xyrn(.dp sc zexeka)l`xyi ux` lk jxe`e

oileki eid j`idc cere ze`qxt 'z `"k did `l

`l ocxia k"r `l` ryedi itn mi`pzd renyl

dnize oinvnevn `l` oziipg jxck micner eid

ecnr `ld n"n exar oziipg jxcc idp i"xl

mipa`d elhpe mi`pzd ryedi xnby cr ocxia

'p mze` k"` olek exary cr epzi`l xfg `le

oiycbp mind eid exary df zedye ocxi ly dn`

didy yceb eze` l"ie lin a"i lr xzei oilere

lin daeb llkl ribd `l lin a"i lr xzein

:dil aiyg `l ikdleäæádniz .exar df xg`

`lde mind zelwa xfrl` 'x dil ilz i`n` k"`

mzxard aekira `l` dielz epi`izxzac l"ie

mind zelwl mc`d zelw deyny dn lr ibilt

oziipg jxc oixaer eid m` elit`y epi` df xn`

xn` `l `ede lin b"in xzei oiycbp mind eid

dinz df lre exar df xg` dfay cere a"i `l`

xn`wc jiiy davw dn exar df xg` dfa m` iax

mixaer eid mind lceb oeayg itly ze`n yly

a"i xqg ze`n 'b jxe` `edy lin ivg agexa

lin a"i lr lin a"in zerevx a"i dyrzy cvik

mtxvzyke lin a"i jxe`e lin agexa drevx lke

agex lr lin c"nw jxe` didi jxe`a ef lv` ef

didi jxe`l dptxvze zerevxd agex welgz lin

dil `pn `de lin ivg agex lr lin g"tx jxe`

exar `l oerny xa `"xlc d`xpe exar jky

mixfetn eid oziipg zrya ixdy oziipg jxc llk

jxck dfn wegx df mdild` mihep eidy iptn

lv` df olek oikynp exaryk la` zexiiy ziipg

ivg agexa m` ik l`xyi lk did `l `nye df

ipa jxck df xg` df exaryke lin ivg lr lin

mc` ipa dxyra cg` liay jxc oixaerd mc`

oideyy `eaix 'q xeriyk zeidl leki df lv` df

:jk lk ozxarda

øîxacdy t"r` t"dc d`xp .lw mc` xaq

oicxei odyk `wec epiid milw miny reci

oilere oiycbp eidy o`k la` ozvexn jxc ick

:dey mc` zelw xeriye min zelw xeriy

éúåáàwxta xn`de z"`e .mingx ilr eywa

ezny in(.gi sc zekxa)icin oirci `l izinc

xnel yi mlerd zea` elit`e `pwqna rnyne

jky odl oiricen lltzn dfy dltz ici lrc

ziprzc ipy wxta xn` ikde lltzp(.fh sc)dnl

mizn mdilr eywaiy ick zexawd zial oi`vei

`pn iaxc `caera miciqgc iwxta oke mingx

:dea`c `zxrn` ghzy`cøîàådxenzc ipy wxta wiqnc b"r` .oexagn miyak `iadl jldy opg xa xa dax `nizi`e `ie` ax(:ci sc)onyc zdin opirny edin lf` iaexw`lc

:miyak `iadl jldy xninl jzrc `wlqcn `piipw
cnln
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(



רט יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dheq(oey`x meil)

ok m`eøáò ïúééðçkenk `l` ,df xg` dfa ocxid z` exar `l - ©£¨¨¨¨§
e ,oziipg xcqïBòîL éaøa øæòìà éaø éøáãìxzei mind edaby §¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§

y xnel miaiig ,lin ze`n ylyneøáò äæ øçà äæaax onf jx`e , ¨¤©©¤¨§
mevr dk daebl lirlck df iab lr df mxrdl mind ewitqdeãçå .§©

`gtp wgvi iax e` in` iax -øî ïéa ,øîà,dcedi iax -øî ïéáe ¨©¥©¥©
y mixaeq ,oerny iaxa xfrl` iax -,eøáò ïúééðçky `l`øî- ©£¨¨¨¨§©

dcedi iaxì÷ íãà øáñl`xyi mr exary enke ,mind enk uexl ¨©¨¨©
lin xyr mipy daebl mind enxrp mb jk ,lin xyr mipy jldn,

øîeoerny iaxa xfrl` iax -íél÷ íéî øáñ,mc`d on xzei uexl ©¨©©¦©¦
enxrp mind ,cala lin xyr mipy jldn exar l`xyi mry s`e

lin ze`n ylyn xzei ly ax daebl onf eze`a.
xxal dkiynn ,milbxnd dyrn z` lirl `xnbd dxikfdy oeik
xarne ocxid zrixw ipiprl xefgz jk xg`e ,milbxnd iyrnn

milbxnd zyxt zligza xn`p .ea l`xyiøîà ,'íéLðà Eì çìL'§©§£¨¦¨©
,Lé÷ì Léø'd el xn`y dnEì çìL'eyexit ,'Ezòcîip` epiidc , ¥¨¦§©§¦©§§

dyn mdl xne`y enk jnn eywa l`xyi wx ,jze` devn ipi`
i`ceae .jci lr akrn ipi` ip`e ,'mklek il` oeaxwze' mixac xtqa

di`xde ,jk lr 'd edeiv `lyäæ íãà éëåBîöòì òø ÷ìç øøBa §¦¨¨¤¥¥¤©§©§
did `l 'd i`cea ok m`e ,rx xac envrl xgea `l mc` ixde -

,`xnbd zx`ane .dlwz icil `eal eteqy xac devnáéúëc eðééäå§©§¦§¦
dyn mdl xne`y,'øácä éðéòa áhééå'eLé÷ì Léø øîàwiicl yi , ©¦©§¥©©¨¨¨©¥¨¦

weqtd oeyl'éðéòa'íB÷î ìL åéðéòa àìå. §¥©§Ÿ§¥¨¤¨
my weqtd jynda aezk ,milbxnd oiprn `xnbd zyxec cer

"epiptl miyp` dglyp exn`zeéaø øîà ,"õøàä úà eðì eøtçéå§©§§¨¤¨¨¤¨©©¦
,àaà øa àéiçglyiy dligzkln dynn l`xyi eywiay dywad ¦¨©©¨

,ìàøNé õøà ìL dúLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøîcenll yie §©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤¤¤¦§¨¥
,dey dxifbn z`fíúä áéúëe 'õøàä úà eðì eøtçéå' àëä áéúk§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤§¦¨¨

,'Bâå 'änçä äLBáe äðálä äøôçå'`ed 'dxtge' oeyl my enke §¨§¨©§¨¨¨©©¨§
oeyl `ed 'extgie' o`k mb jk ,dngd iabl aezky itk ,dyea oeyl

.l`xyi ux` z` yiial evxy ,dyea
,milbxnd zyxta aezk ceròenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå'§¥¤§¨§©¥§¥©©

,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác ,÷çöé éaø øîà ,'øekæ ïa¤©¨©©¦¦§¨¨¨¤¨¤§¨¥¥£¥
íäéNòî íL ìò íéìbøîeàø÷ð,eia` mye lbxn ly my lkn - §©§¦©¥©£¥¤¦§§

,mdiyrn zedn z` yexcl xyt`eðéãéa äúìò àì eðàåyexcl §¨Ÿ¨§¨§¨¥
,mzeny lkãçà àlà`ede ,cala,'ìàëéî ïa øeúñ',epyxc jke ¤¨¤¨§¤¦¨¥

àeä Ceøa LBãwä ìL åéNòî øúqL 'øeúñ''d z` yigkd - §¤¨©©£¨¤©¨¨
i`ca lekiak e`yreCî Bîöò äNòL 'ìàëéî' ,'d z` dyr - ¦¨¥¤¨¨©§¨
i epi`y ylg lekiak.ux`l epqipkdl lekeðà óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¨

øîàð`ede ,milbxndn my cer yexcl'éñôå ïa éaçð'jke , Ÿ©©§¦¤¨§¦
,epyxcpàeä Ceøa LBãwä ìL åéøác àéaçäL 'éaçð'oin`d `le , ©§¦¤¤§¦§¨¨¤©¨¨

daeh `idy ux`d lr cirdy dnaìL åéúBcî ìò òqétL 'éñôå' ,¨§¦¤¦©©¦¨¤
àeä Ceøa LBãwäaeh xky ozepy 'd ly eizecn lr blicy - ©¨¨

.ea mipin`nl
milbxnd zyxta xn`p cer,'ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòéå'yie ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

' ,zeywdldéì éòaî 'eàáiå,miax mdy milbxnd lr xacn ixdy , ©¨Ÿ¦¨¥¥
`l` .'elrie' weqtd ligzdy enkeáìk LøétL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¥©¨¥

ïäì øîà ,úBáà éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòîalk ¥£©§©§¦§¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨©¨¤
`p` ,zea`líéîçø éìò eLwa éúBáàíéìbøî úöòî ìöpàL, £©©§¨©©£¦¤¤¨¥¥£©§©§¦

.myl jld alk wxy ,cigi oeyla 'oexag cr `aie' weqtd xne` okle
òLBäéy ,dfl jixv did `ly meyn ,jld `låéìò äLî Lwa øák §ª©§¨¦¥Ÿ¤¨¨
íéîçøòLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå' øîàpL ,'i el siqed ,' ©£¦¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤§¥©¦§ª©

lltzdy ,'ryedi' e`xwe eny lr.íéìbøî úöòî EòéLBé dé̈¦£¥£©§©§¦
c eðééäåBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë éãáòå" áéúë`lnie §©§¦§¦§©§¦¨¥¥¤¨§¨©©¤¤¦

"dpyxei erxfe dny `a xy` ux`d l` eize`iade ixg`'Bâåixd , §
enk miiwzp oke ,oexag `ide ,dny `ay ux`d dze` el dghaedy

"dlgpl dpeti oa alkl oexag z` ozie" ryedi xtqa aezky.
milbxnd zyxta xn`p cer'Bâå éîìúå éLL ïîéçà íLå"icili §¨£¦¨¥©§©§©§

wprd,",`xnbd zyxec'ïîéçà'`edy yxcpåéçàaL ïîeéî- £¦¨§¨¤§¤¨
l`nyd on daeyg oini ciy enk ,miwprd oiay xeabd'éLL' .yxcp ¥©

úBúçLk õøàä úà íéNnLicenrk md eilbx ecaek zngny - ¤¥¦¤¨¨¤¦§¨
zgy xeake `nebk my xkipe ux`a mirweye yy'éîìz' .yxcp ©§©

íéîìz íéîìz õøàä úà íéNnLux`a qxec ecaek zngn - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
dyixgnd inlzk uxegeøçà øác .äða ïîéçà ,xird z`,úðò ¨¨©¥£¦¨¨¨£¨

äða éLLxird z`ìàäða éîìz ,Lxird z`.Leaìzyi cer ¥©¨¨¨ª©§©¨¨©§
my weqtd jynd yexcl÷ðòä éãéìé'my lr ,'wpr' e`xwp dnl ,' §¦¥¨£¨
ïúîB÷a änç ïé÷éðònL`id dngd eli`k d`xp mdaeb aexn - ¤©£¦¦©¨§¨¨

mx`evl aiaq ,zxyxy epiid wpr.
milbxnd zyxta xn`p ceräúðáð íéðL òáL ïBøáçå'orev iptl §¤§¤©¨¦¦§§¨

mixvn.',`xnbd zl`ey.'äúðáð' éàî,x`al `xnbd dqpn ©¦§§¨
Lnî äúðáð àîéìéàoexag xirdy eheytk weqtd x`ap m` - ¦¥¨¦§§¨©¨

ike ,`xnbd dgec .mixvn orev dzpapy iptl mipy ray dzpap
íãà øLôà,mg epiid -ïè÷ Bðáì úéa äðBaorpk -,ux`a oexagy ¤§¨¨¨¥©¦¦§¨¨

,orpkíãB÷dpeayìBãb Bðáìmixvn -,di`x `xnbd d`iane ¤¦§¨
,orpkn lecb xzei did mixvnyíéøöîe Lek íç éðáe" áéúëchete ¦§¦§¥¨¦§©¦

orpke.'Bâå "§
,`xnbd zx`anäúéäL ,àlàoexagäpeáîzayeine daexn - ¤¨¤¨§¨§¨

,zexitaäòáMî ãçà ìòy zexitd zenk xy`n ray it -.ïòBöa ©¤¨¦¦§¨§©
,`xnbd zx`zn ,l`xyi ux`ay zexita ieaixd dnk oiapy icke

íéLøè Cì ïéàå,mirlq -,dgl rwxwk zexit miyer mpi`yìëa §¥¨§¨¦§¨
(íeMî) ,ïBøáçî øúé ìàøNé õøàdaiqd efeéáëéL da éøá÷c- ¤¤¦§¨¥¨¥¥¤§¦§¨§¥¨¦§¥

zexitl die`x dpi` ik ,mizn zxeawl decgiiy,,z`f znerleïéàå§¥
'ä ïâk' øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa äleòî Cì̈§¨§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
,ïòBvî øúé íéøöî õøà ìëa äleòî Cì ïéàå ,'íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥¨§¨§¨¤¤¦§©¦¨¥¦©

åéøN ïòBöá eéä ék' áéúëcorevl eixy gly l`xyi jlny - ' ¦§¦¦¨§©¨¨
mi`ex ok m` ,xey` jln cbp mgldl el xefrl drxtn ywal
xzeia zgaeynd dzidy meyn i`ceae ,oreva eayen raw drxty,

éëä eléôàåxird ,orev ly mevrd dgay zexnl -ïBøáçzegtd ©£¦¨¦¤§
`id ,l`xyi ux`ay zgaeynäòáMî ãçà äpeáîray it - §¨¤¨¦¦§¨

yi xy`n.ïòBöa§©
,`xnbd zl`eyéåä íéLøè ïBøáçåmr xir `id oexag ok` m`d - §¤§§¨¦¨¥

zexit zgnvn dpi`y miyxh znc`õwî éäéå" áéúk àäå ,§¨§¦©§¦¦¥
àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøàz` mly`e ©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨

xeyba izaya jcar xcp xcp ik ,oexaga 'dl izxcp xy` ixcp,'Bâå "§
ïðç øa øa äaø àîéúéàå àéåà áø øîàåixde ,migaef oexaga ike , §¨©©©§¨§¦¥¨©¨©©¨¨

i`ce `l` ,gafn my oi`ïBøáçî íéNák àéáäì CìäLm` ,dlerl ¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
.zgaeyn drxn ux` `id oexagy mi`ex okàéðúå`ziixaa mb - §©§¨

y ,epipyíéìéàmigwel migaeyn,áàBnîeíéNákmigaeyn ¥¦¦¨§¨¦
migwelïBøáçîmiyxh `le ,`id zgaeyn ux` oexagy ixd ,. ¥¤§

,`xnbd zvxzndpéîipriiqn dz` jizei`xe jzl`yn daxc` - ¦¨
zexit zginvl daeyg `le miyxh znc` dzid oexagyéãéià ,©§¥

àòøà àLéì÷cmirxef eid `l ,zhrene dylg ux`dy oeiky - ¦§¦¨©§¨
`l` ,mc` lk`nl zexit ginvdl dze`àéòø äãáòzgnvn - ¨§¨¨£¨

,drxnl o`vl mie`xd miayr dnvrnàðééð÷ ïîLådid dfae - §¨¥¦§¨¨
miyxhe dyai dnc`a xzei giaydl o`vd jxc oky ,oinyn o`vd

dgl dnc`a xy`n.
milbxnd zyxta xn`p cerõøàä øezî eáeLéå"mei mirax` uwn ©¨¦¨¨¤
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שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(רי

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,"eàáiå eëìiåzaiz ©¥§©¨Ÿ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
`l` ,'eaeyie' ok iptl aezk xak ixdy ,zxzein 'eklie'Léwî©¦

äàéáì äëéìä,dfn df ywda micnel -äàéa äîe`ayk - £¦¨§¦¨©¦¨
eid ,l`xyi ux`n dxfga milbxndäëéìä óà ,äòø äöòa- §¥¨¨¨©£¦¨

acndn e`viykeid ,l`xyi ux`l xäòø äöòadzid dligzny , §¥¨¨¨
.ux`d lr dac `ivedl mzpeek

,milbxnd zyxta xn`p cereðàa eøîàéå Bì eøtñéå"ux`d l` ©§©§©Ÿ§¨
`id yace alg zaf mbe epzgly xy`,'Bâå ",ux`d z` egaiyy §

áéúëextql mikiynny ,ok ixg`íòä æò ék ñôà"ux`a ayeid §¦¤¤¦©¨¨
'ebe(ä"éåì å"cáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé éaø øîà ,"éaø íeMî ¨©©¦¨¨¦¨¡¤§©§¨¨¦©¦

ì ìk ,øéàîBúléçúa úîà øác Ba ïéàL òøä ïBL`ly - ¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤¦§¦¨
dligza miizn` mixaca xtqnd ligznBôBña íéi÷úî ïéà ,- ¥¦§©¥§

gaya egzt milbxnd mb okl ,oxwyk mirneyd eze` miwifgny
dligz ux`d.

my dyxtd jynda xn`p cer,'äLî ìà íòä úà áìk ñäéå'©©©¨¥¤¨¨¤Ÿ¤
xaicy mixaca epiidc 'dyn l`' mrd z` wizyd dpeti oa alky
z`f x`any itke ,ezepba xtql dvexy mirneyd eayge ,dyn lr

,dax cinïúéñäL ,äaø øîàeaiywdy l`xyi ipal alk ¨©©¨¤¥¦¨
,milbxnlíéøáãamixg`] çút,dpeti oa alk d`x - [diifgc ¦§¨¦¨©

yéòzLî à÷c òLBäé,xacl dvxy -déì éøîà,mippelzndïéc §ª©§¨¦§¨¥¨§¦¥¥
äòéè÷ Làøzyexia wlg lehil mipa el oi`y ,rehw ey`xy df - Ÿ§¦¨

,ux`déìlî.dtifpa edewizyde ,ddinza ,xaci -øîà,eala alk §©¥¨©
àðéòzLî éà,xac` m` -àúléî éa éøîà,mixac ilr mb exn`i - ¦¦§¨¦¨¨§¦¦¦§¨

éì ïéîñçåokl ,ize` ewizyie -ïäì øîà,jkäNò ãáìa Bæ éëå §¨§¦¦¨©¨¤§¦¦§¨¨¨
íøîò ïa eðì,,df oepbqa xacl ligzdykeà÷ déúeðâa éøáñ ¨¤©§¨¨§¥¦§¥¨

éòzLîokl ,dyn zepba xacl dvexy exaq -e÷ézLéàf`e ,øîà ¦§¨¥¦§¦¨©
,eäìmb `l` ,dyn epl dyr cala ef `l ok`,íéøönî eðàéöBä §¦¨¦¦§©¦

,ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì òø÷åokleøîàé íàdyn epl §¨©¨¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©
,òé÷øì eìòå úBîleñ eNòikeBì òîLð àìddinza ,.dn dfe £¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©

alk jiyndy'Bâå 'dúà eðLøéå äìòð äìò'zenleqa s` dlrpy , ¨Ÿ©£¤§¨©§Ÿ¨§
,weqtd jiynne .epze` devi m` riwxlBnò eìò øLà íéLðàäå'§¨£¨¦£¤¨¦

ìëeð àì eøîàzelrlìBãb øác ,àtt øa àðéðç éaø øîà .'Bâå ' ¨§Ÿ©§¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¨
äòL dúBàa íéìbøî eøacalk ixac xezql ick,jynda xn`pke ¦§§©§¦§¨¨¨

weqtd,'epnî àeä ÷æç ék'eyexity 'epnn' epeekzd `ly miyxece ¦¨¨¦¤
,'ezi`n' eyexity 'epnn' `l` ,'epzi`n'ìààlà 'epnî' éø÷z ©¦§¥¦¤¤¨

ìBëéák ,'epnî'y xnel milbxnd evxìBëé Bðéà úéaä ìòa eléôà ¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨
íMî åéìk àéöBäìzgwl leki `le exiag lv` ciwtnl lyn - §¦¥¨¦¨

`ivedl gilvi `l `ed jexa yecwd lekiak melye qg ,epecwt
l`xyi ux`n el`d zewfgd zene`d.

milbxnd exn` cerøîà ,àáø Løc ,'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©
äáBèì äézáLç éðà ,àeä Ceøa LBãwäeli`k mdl izi`xdy - ©¨¨£¦£©§¦¨§¨

,daxd my mizny diayei zlke` ux` `idíäåmilbxnd -eáLç §¥¨§
äòøì,`xnbd zx`ane .eèîc àëéä ìëc ,äáBèì äézáLç éðà- ¨¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨

,milbxnd eribdy mewn lkeäãéc àáéLç úîaeyg mc` zn - ¥£¦¨¦§
,ux`d iayeinì àìå eãøèéðc éëéä ékeäééøúaà eìàLick - ¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§

.milbxnd mdin el`yi `le micexh miixen`d eidiyéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
déLôð çð áBià`ly ick ,dry dze`a zn aei`y mixne` yie - ¦¨©§¥

.'mdilrn mlv xq' alke ryedi exn`y dn dfe ,mdilr ezekf obz
,lirlc miyp`d ezny oeik ,`xnbd dkiynnàîìò élek eãéøèàå§¦§¦¥¨§¨

àãétñäadaehl xacd dide ,ctqda miixen`d lk ewqrzde - §¤§¥¨
milbxnd j` ,'d z`näòøì eáLç íämy mizn miyp` daxdy , ¥¨§§¨¨
exn` okl ,mewn lka.'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦
milbxnd ex`iz cereðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"mdipira" ©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦

,'Bâå,`xnbd zx`ane,àiLøLî áø øîàdeåä éøwL íéìbøî- §¨©©§©§¦¨§©§¦©¨¥£
,`id di`xde ,eid mipxwyàîìLaexn`y dneðéðéòa éäðå' ¦§¨¨©§¦§¥¥

éiçì ,'íéáâçk,miabgk mnvra eyibxdy ,oaen -àlàexn`y dn ©£¨¦§©¥¤¨
éòãé eåä àðî ,'íäéðéòa eðééä ïëå'mdipira e`xp ji` erci cvik - §¥¨¦§¥¥¤§¨£¨§¥

,`xnbd dgec .eid mipxwy i`ce `l` ,miixen`d lyàéä àìå`l - §Ÿ¦
,ok exn` dyrn jnq lry ,dfa mipxwy eidéìéáà éøáî eåä ék- ¦£©§¥£¥¥

zian mzxfga dcerqa mila`d z` mixan miixen`d eidyk
,zexawdéøáî eåä éæøà éúez,mifx` ivr zgz mze` mixan eid - ¥©§¥¨©§¥

éðìéàa éáúé e÷ìñ eäðéæç éëår eayie elr milbxnd me`xyk -l §¦¨¦§¨§¨§¥§¦¨¥
,mcgt aexn zepli`déøîà÷c éòîLy`xn milbxnd mernye - ¨§¥§¨¨§¥

,mixne` miixen`d eidy oli`déðìéàa éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷̈£¦©¦§¥§¨§©§¥§¦¨¥
.milnpl minecy miyp` mivra epi`x -

milbxnd zyxta xn`p ceríìB÷ úà eðzéå äãòä ìk àOzå"©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨
ekáéå`edd dlila mrdíBiä BúBà ,ïðçBé éaø øîà äaø øîà ." ©¦§¨©©¨¨©©¦¨¨©

,dcrd lk ekae l`xyi ux`n milbxnd exfgy[áøò]áàa äòLz ¤¤¦§¨§¨
òa÷à éðàå ,ípç ìL äiëa eëa ïä ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä̈¨¨©©¨¨¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©

íäìdf mei.úBøBãì äiëa ¨¤§¦¨§
my xn`p ceráéúëe "íéðáàa íúBà íBbøì äãòä ìk eøîàiå"©Ÿ§¨¨¥¨¦§¨¨£¨¦§¦

weqtd jyndaøa àéiç éaø øîà ,"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe"§¦§¨§Ÿ¤¥¨©©¦¦¨©
äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî ,àaàdprha lekiak , ©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©£¨

mze` mebxl'l ''d ceake' zekinqdn ok eyxce ,jxazi 'd itlk mb
'mipa`a.

my xn`p cer,"äôbna äòø õøàä úac éàéöBî íéLðàä eúîiå"©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨
äpeLî äúéî eúnL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàaezk ixdy , ¨©©¦¦§¤¨¦¤¥¦¨§¨

dcna mdl die`xe zcgein dtbna rnyn ,'dtbnA' `le 'dtbnA'©§
dcn cbpk.,dpeynd dzind idneLøc ,àtt øa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©¨¨¨©

ì áaøzLpL ãnìî ,àzøîz øôk Léà àìéL éaøíðBLjezn ©¦¦¨¦§©§©§¨§©¥¤¦§©§¥§¨
,mditìôðåmpeyllî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìòíðBL §¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨

,dltpyúBñðëðåmirlezdíøeaéhîe ,íøeaéèamirlez e`vi mb §¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåíðBL.mxeaih lr dltpy,øîà ÷çöé øa ïîçð áøå §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©

äøkñàaeúîrxd oeyl lr d`a `idy. §©§¨¨¥
xarne ocxid zriwa oiipra lirl epwqry `ziixal `xnbd zxfeg
cvl mrd lk exary cr mnewna ecnr mipdkdy ,ea l`xyi ipa

,axrn,ïcøiä ïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëåmipdkd eay §¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦©©§¥
e ,gxfn cvl mdixeg`l driqtïîB÷îì íéî eøæç,éäéå" øîàpL ¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦

úBìòa[zFlrM]e÷zð ,ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNBð íéðäkä ©£©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§
eëìiå íîB÷îì ïcøiä éî eáeLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨¥©©§¥¦§¨©¥§

ìL ìBîúëàöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBLmipdkd exfgy ixg`y ¦§¦§©¨§¨¦§¨
zrk ,dligzak ocxid in eaye mdixeg`l driqtåéàNBðå ïBøà̈§§¨

ãçà ãvî íéðäëågxfn -ãçà ãvî ìàøNéå ,axrn -.f`eàNð §Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©¤¨¨¨
åéàNBð úà ïBøàmipdkdøáòåx`yl ipyd cvl ocxid lrn xie`a ¨¤§¨§¨©

l`xyi mrïBøà øáòiå ,øBáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" øîàpL ,¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£©©£Ÿ£
äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä,`fer eze` rci `lyLðòð §©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©

àfeòúà æBçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò eàáiå" øîàpL ¨¤¤¡©©¨Ÿ©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡¤
ïBøàäxwAd ehny ik"Bì øîà ,åéàNBð ,àfeò ,àeä Ceøa LBãwä ¨¨¨¨¨©©¨¨¨§¨

àNðlirlcke ,oex`d,z`ïkL ìk àì Bîöòok lre ,`yil lekiy ¨¨©§Ÿ¨¤¥
oex`d z` feg`l eci glyy `fer drh.

miweqt dnk xxal `xnbd dkiynn ,`fer dyrn xkfedy oeik
.my exn`pyàfeòa 'ä óà øçiå"íL eäkiåéaø ,'Bâå "ìMä ìò ©¦©©§¨©©¥¨©©©§©¦

øæòìà éaøå ïðçBé.'lyd lr' xe`iaa ewlgpBlL é÷ñò ìò øîà ãç ¨¨§©¦¤§¨¨©¨©©¦§¥¤
oex`a feg`l eci glyy dbbyd -åéðôa åéëøö äNòL øîà ãçå ,§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨

dhnl dlrnln lhend xac oeyl `ed "ly"e -. ©
,`fer zyxta aezk ceréäìàä ïBøà íò íL úîiå'éaø øîà .'í ©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦¨©©¦

,ïðçBé`l` ,`ad mlera ewlg z` e`hga cai` `fery aeygz l` ¨¨
,'íéäìàä ïBøà íò' øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeòz` micnele ¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦

,oex`dn `feríéi÷ íìBòì ïBøà äîediy`i ici lr fpbp ixdy , ¨¨§¨©¨
`al cizrl xnype ,jlnd.àaä íìBòì àa àfeò óà ,©¨¨¨¨©¨
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ריי
oifge` mipy` cenr dl sc oey`x wxtdheq

.eàáiå eëìiåded `l FaEWIe [lirl] aizkC oeiM `Ed `xizi EklIe [`N`] ,aizkE opiqxB `l ©¥§©¨ŸŸ©§¦¨§¦¤¨©¥§§¥¨¥¨¦§¦§¥©¨Ÿ£¨

:'ebe dWn l` E`aIe `N` xninl Dil.ïúëéìä Léwî:oz`ial xEzl EkldWïúëéìä óà ¥§¥©¤¨©¨Ÿ¤Ÿ¤§©¦£¦¨¨¤¨§¨§¦¨¨©£¦¨¨
.äòø äöòa:EpeEMzp dAC `ivFdl dNgYOW.íéi÷úî BðéàoirnFXd ozF` oiwifgOX §¥¨¨¨¤¦§¦¨§¦¦¨¦§©§¥¦§©¥¤©£¦¦¨©§¦

gaWA EgzR Kkl milBxn s`e ,Epin`IW icM dNgY zn` xaC xnF` Kkitl ,oi`CaM§©¨¦§¦¨¥§©¡¤§¦¨§¥¤©£¦§©§©§¦§¨¨§§¤©

:dNgY ux`d.ñäiå:owYW.äLî ìà,mixacA ¨¨¤§¦¨©©©¦§¨¤Ÿ¤¦§¨¦

FzEpbAW mixEaq Eide dWnA xAcl ligzdW¤¦§¦§©¥§Ÿ¤§¨§¦¤¦§

:xRql dvFx.íéøáãa íúéñäL:lif`e WxtncM ¤§©¥¤¡¦¨¦§¨¦§¦§¨¥§¨¦

.dééæçcalMEdEwYWe xAcl dvxW rWFdil §©§¥¨¥¦ª©¤¨¨§©¥§¦§

FW`xW in ,xAci rEhTd W`x Fl Exn`e dtifpA¦§¦¨§¨§Ÿ©¨©§©¥¦¤Ÿ

xAci `Ed ux`A wlg lFHl mipA Fl oi`W rEhẅ©¤¥¨¦¦¥¤¨¨¤§©¥

:EpiptA.éì ïéîñçå:izF` oiwYWn.äìòð äìòs` §¨¥§¨§¦¦§©§¦¦¨Ÿ©£¤©

:Epilr dEvi m` minXl.epnî:d"ATd onìà ©¨©¦¦§©¤¨¥¦¤¦©¨¨©
.éø÷zEPOn oiA diIxw Wxtd oi`W ,qxB `l ¦§¦Ÿ¨©¤¥¤§¥§¦¨¥¦¤

miAx lW EPOnl eilr mixAcPW cigi lr xn`Pd©¤¡¨©¨¦¤¦§¨¦¨¨§¦¤¤©¦

:onvr lr mixnF`W.åéìk àéöBäì ìBëé Bðéàm` ¤§¦©©§¨¥¨§¦¥¨¦

:mW mciwtd.úéaä ìòa:mlFrd oFc`éðà ¦§¦¨¨©©©©¦£¨¨£¦
.äáBèì äézáLçzlkF`M mdl dizi`xdW £©§¦¨§¨¤¤§¦¦¨¨¤§¤¤

:xicY DA mizOW diaWFi.áBià áéëLobY `NW §¤¨¤¥¦¨¨¦§¦¦¤Ÿ¨¥

mNv xq alM xn`wC Epiide ,mdilr FzEkf§£¥¤§©§§¨¨©¨¥©¦¨

:mdilrnéúez éìéáà éøáî eåä ék àéä àìå â"ä ¥£¥¤§Ÿ¦¦£©§¥£¥¥¥
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:éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà "eàáiå eëìiå©¥§©¨Ÿ¨©¨¨¦©¦¦§¤©
äëéìä óà ,äòø äöòa äàéa äî ,äàéáì äëéìä Léwî©¦£¦¨§¦¨©¦¨§¥¨¨¨©£¦¨
ék ñôà" :áéúëe "eðàa eøîàiå Bì eøtñéå" .äòø äöòa§¥¨¨¨©§©§©Ÿ§¨§¦¤¤¦
(ä"éåì å"ãáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé 'ø øîà ,"íòä æò©¨¨¨©¨¨

ì ìk :øéàî 'ø íeMîúîà øác Ba ïéàL òøä ïBL ¦¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤
ìà íòä úà áìk ñäiå" .BôBña íéi÷úî ïéà ,Búléçúa¦§¦¨¥¦§©¥§©©©¨¥¤¨¨¤
à÷c òLBäé çút .íéøáãa ïúéñäL :äaø øîà "äLî¤¨©©¨¤¥¦¨¦§¨¦¨©§ª©§¨
éà øîà ?ìlîé äòéè÷ Làø ïéc :déì éøîà ,éòzLî¦§¨¥¨§¦¥¥§¦¨§©¥¨©¦
éëå :ïäì øîà .éì ïéîñçå àúléî éa éøîà ,àðéòzLî¦§¨¥¨¨§¦¦¦§¨§¨§¦¦¨©¨¤§¦
à÷ déúeðâa éøáñ ?íøîò ïa eðì äNò ãáìa Bæ¦§©¨¨¨¤©§¨¨§¦¦§¥¨
òø÷å ,íéøönî eðàéöBä :eäì øîà .e÷ézLéà ,éòzLî¦§¨¥¦§¦¨©§¦¨¦¦§©¦§¨©
eNò" øîàé íà .ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì̈¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©£
äìòð äìò" ?Bì òîLð àì "òé÷øì eìòå úBîleñ¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©¨Ÿ©£¤
àì eøîà Bnò eìò øLà íéLðàäå" ."dúà eðLøéå§¨©§Ÿ¨§¨£¨¦£¤¨¦¨§Ÿ
íéìbøî eøac ìBãb øác :àtt øa àðéðç 'ø øîà ,"ìëeð©¨©£¦¨©©¨¨¨¨¦§§©§¦
"epnî" éø÷z ìà "epnî àeä ÷æç ék" .äòL dúBàa§¨¨¨¦¨¨¦¤©¦§¥¦¤
àéöBäì ìBëé Bðéà ,úéaä ìòa eléôà ìBëéák ,epnî àlà¤¨¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨§¦
øîà ,àáø Løc "àéä äéáLBé úìëà õøà" .íMî åéìk¥¨¦¨¤¤Ÿ¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©

íäå ,äáBèì äézáLç éðà :àeä Ceøa LBãwäeáLç ©¨¨£¦£©§¦¨§¨§¥¨§
úî ,eèîc àëéä ìkã ,äáBèì äézáLç éðà .äòøì§¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨¥

ì àìå eãøèéðc éëéä ék ,eäãéc àáéLç.eäééøúaà eìàL £¦¨¦§¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§
àîìò élek eãéøèàå ,déLôð çð áBià :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¦¨©§¥§¦§¦¥¨§¨
."àéä äéáLBé úìëà õøà" ,äòøì eáLç íä .àãétñäa§¤§¥¨¥¨§§¨¨¤¤¤¤§¤¨¦
áø øîà .'Bâå "eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦§¨©©
eðéðéòá éäpå" àîìLa ,eåä éøwL íéìbøî :àiLøLî§¨§¦¨§©§¦©¨¥¨¦§¨¨©§¦§¥¥
eåä àðî ,"íäéðéòa eðééä ïëå" àlà ,éiçì "íéáâçk©£¨¦§©¥¤¨§¥¨¦§¥¥¤§¨¨

éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷ ,éøîà÷c éòîL ,éðìéàa éáúé e÷ìñ ,eäðéæç éëå ,éøáî eåä éæøà éúez ,éìéáà éøáî eåä ék ,àéä àìå ?éòãé̈§¦§Ÿ¦¦¨©§¥£¥¥¥©§¥¨©§¥§¦¨¦§¨§¨§¦§¦¨¥¨§¥§¨¨§¦¨¨¥©¡¨¥§¨§©§¥
:àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä áàa äòLz áøò íBiä BúBà :ïðçBé 'ø øîà äaø øîà "ekáiå íìB÷ úà eðziå äãòä ìk àOzå" .éðìéàa§¦¨¥©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨©¦§¨©©¨¨©¨¨©¤¤¦§¨§¨¨¨¨©©¨¨
"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe" áéúëe "íéðáàa íúà íBbøì äãòä ìk eøîàiå" .úBøBãì äiëa íäì òa÷à éðàå ípç ìL äiëa eëa ïä¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©¨¤§¦¨§©Ÿ§¨¨¥¨¦§Ÿ¨¨£¨¦§¦§¦§¨§Ÿ¤¥
ïa ïBòîL 'ø øîà "äôbna äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúîiå" ,äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî :àaà øa àéiç 'ø øîà̈©¦¨©©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©§¨©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨¨©¦§¤

ãnìî :àúøîz øôk Léà àìéL 'ø Løc ,àtt øa àðéðç 'ø øîà .äpeLî äúéî eúnL :Lé÷ì̈¦¤¥¦¨§¨¨©£¦¨©©¨¨©¥¨¦§©§©§¨§©¥
ì áaøzLpLlî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìò ìôðå íðBLíøeaéhîe ,íøeaéèa úBñðëðå íðBL ¤¦§¨§¥§¨§¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨§¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëå :eúî äøkñàa :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå ,íðBL §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©§©§¨¨¥§¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦

eáLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk e÷zð ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNð íéðäkä úBìòk éäéå" :øîàpL ,ïîB÷îì íéî eøæç ïcøiä©©§¥¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨ª
ìL ìBîúë eëìiå íîB÷îì ïcøiä éîúà ïBøà àNð .øçà ãvî ìàøNéå ,ãçà ãvî íéðäëå åéàNBðå ïBøà àöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBL ¥©©§¥¦§¨©¥§¦§¦§©¨§¨¦§¨¨§§¨§Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©©¥¨¨¨¤

eàáiå" :øîàpL ,àfeò Lðòð äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä ïBøà øáòiå øáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" :øîàpL ,øáòå åéàNBð§¨§¨©¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£Ÿ©©£Ÿ£§©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©¨¤¤¡©©¨Ÿ
'ä óà øçiå" ?ïkL ìk àì Bîöò ,àNð åéàNBð ,àfeò :àeä Ceøa LBãwä Bì øîà "ïBøàä úà æçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡Ÿ¤¨¨¨©©¨¨¨§¨¨¨©§Ÿ¨¤¥©¦©©
"íéäìàä ïBøà íò íL úîiå" ,åéðôa åéëøö äNòL :øîà ãçå ,eìL é÷ñò ìò :øîà ãç ,øæòìà 'øå ïðçBé 'ø "ìMä ìò íL eäkiå äfòa§ª¨©©¥¨©©©¨¨§¤§¨¨©¨©©¦§¥¨§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦
ìò ãåãì øçiå" .àaä íìBòì àa àfeò óà ,íéi÷ íìBòì ïBøà äî "íéäìàä ïBøà íò" :øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeò :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦¨¨§¨©¨©¨¨¨¨©¨©¦©§¨¦©
"óà" áéúk íúä ?éîð éëä "øçiå" áéúëc àëéä ìk ,äzòî àlà .äøøçk åéðt epzLpL :øæòìà 'ø øîà "äfòa õøt 'ä õøt øLà£¤¨©¤¤§ª¨¨©¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨¤¨¥©¨¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦¨¨§¦©

éwç éì eéä úBøîæ" :øîàpL ,"úBøéîæ" äøBú éøáãì àøwL éðtî ?ãåc Lðòð äî éðtî :àáø Løc ."óà" áéúk àì àëä"éøeâî úéáa E ¨¨Ÿ§¦©¨©¨¨¦§¥¨¤¡©¨¦¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
éòúä" ïäa áeúkL äøBú éøác :àeä Ceøa LBãwä Bì øîàéðéò óøáãa EìéLëî éðéøä !?"úBøéîæ" ïúBà àøB÷ äzà "epðéàå Ba E ¨©©¨¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤§¥¤©¨¥¨§¦£¥¦©§¦§§¨¨

iå" .àúìâòa dééúà eäéàå "Lãwä úãáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" :áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz eléôàLúéá éLðàa C ¤£¦¦¤¥©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨¨¦£Ÿ©©Ÿ¤§¦¨§¥§¤§¨¨©©§©§¥¥
iå" eàøã íeMî ,"ïBøàa eàø ék LîL,øeîà éîð éléî :øîà ãçå ,eéä íéåçzLîe ïéøöB÷ :øîà ãç ,øæòìà 'øå eäaà 'ø ?"C ¤¤¦¨©£¦§¨©©©¨§¤§¨¨©¨©§¦¦§©£¦¨§©¨©¦¥©¦£
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שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(
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oifge` mipya cenr dl sc oey`x wxtdheq
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EgAfIe ,'d zixA oFx` i`UFp mIeld z` midl`d xFfrA idie ,`xwC DiWixmixt draW ¥¥¦§¨©§¦¤§¨¡Ÿ¦¤©§¦¦§¥£§¦©¦§§¦§¨¨¦

:mili` draWe.úBîa ìàøNé õøà ìk úàlî:gAfn driqR lM lrC ,zFgAfn.ïBãék áéúk §¦§¨¥¦¦¥¨¨¤¤¦§¨¥¨¦§§§©¨§¦¨¦§¥©§¦¦
glWIe oFciM oxB cr E`aIe aizM minId ixacA§¦§¥©¨¦§¦©¨Ÿ©Ÿ¤¦©¦§©

:oFkp oxB aizM l`EnWaE ,'ebe `Gr.älçúa ª¨§¦§¥§¦Ÿ¤¨¦§¦¨
bxFdd oFcikM mdl dUrp mW oFx`d `AWM§¤¨¨¨¨©£¨¨¤§¦©¥

:`Gr bxdW.óBqáìedXW mW ddYWPW xg`l ¤¨©ª¨§©§©©¤¦§©¨¨¦¨

z` oikdW oFkp dUrp mFc` caFr ziaA miWcg¢¨¦§¥¥¡©£¨¨¤¥¦¤

aizkC FziA(e a l`EnW)mFc` caFr z` 'd Kxaie ¥¦§¦§¥©§¨¥¤¥¡

mFc` caFr lW FYW` (dizFNM dpnWE FYW`)¦§§Ÿ¤©¤¨¦§¤¥¡

,cg` qxkA dXW dXW Ecli dizFNM dpnWE§Ÿ¤©¤¨¨§¦¨¦¨§¤¤¤¨

'idl` Fkxa iM ipinXd izNrR aizkC Epiide§©§¦§¦§ª§©©§¦¦¦¥§¡Ÿ¦

(ek `"dc).mFc` caFrl mipWE miXW k"g` aizkE§¦¦¦§©¦§¥¡

`Ed oFkp oxB ,FAlg 'xA mgpn 'x mWA iYrnWe§¨©§¦§¥§©¥§¤§Ÿ¤¨

oFkp dNgzA ,b"d `Ed k"`e ,iqEaid dpex` oxBŸ¤£©§¨©§¦§¦§¦¨¨
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ריג שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

éøîà ïàîzééønéàc (àäì) Czlvd `le zqrkyk jqirkd in - ©©§§¨§¨§¦©§©§
,diiayd on jnvr z`zñéitéàc Cìò àúà ïàîein dzre - ©¨¨£¨§¦©©§§

leflf jxc ef dxin` dzide .jil`n `eal zqiitzpyk jqiitn
dzre ,mcbp epnglpyk oex`d z` mizylt icia 'd ozp dnl lekiak

.epcivn un`n `ll exxgy rztl
,m`hg lr yny zia iyp` z`kda my weqtd jyndeiå"íòa C ©©¨¨

,"Léà óìà íéLîçå Léà íéòáLmiray' zxzeq oeyl o`k yie ¦§¦¦©£¦¦¤¤¦
,mi`xen` ewlgp weqtd xe`iaae .'yi` sl` miying' e` 'yi`éaø©¦
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xn`p l`enyçaæiå ,íéãòö äML 'ä ïBøà éàNBð eãòö ék éäéå"©§¦¦¨£§¥£¦¨§¨¦©¦§©
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óBqáìe`xwp ,izbd mec` caer ziaa miycg dyly ddyy xg`l §©
eny'ïBëð'zekxad lk l"fgae `iapa x`eany enk ,ezia z` oikdy , ¨

eilr e`ay.
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הברואים דעלמא דאתכסייא הם בדוגמת דגים שבים, שכשפורשים מן המים מיד מתים, שמרגישים שחיותם היא מי הים.
הברואים דעלמא דאתגליא הם בדוגמת הברואים שביבשה, שהם נפרדים מהיבשה.

ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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  :לה שעשו  מה על  אחשה ולא אעשה

 :צדקה כנוגה יצא עד  לפני שלום יהא לא
 : יפרשנו :מיושבת  

 יתייתבין כן  בתולתא עם עולם דמתיתב כמה ארי
בנייכי: בגוייכי    רבותינו

חורבנה  על  ה' את המזכירים מלאכי' כמשמעו  דרשוהו 
קב) (תהלים ציון  תרחם תקום אתה אמרי מאי לבנותה

מנחות  במסכת כדאיתא קלב) (שם בציון  ה' בחר  כי
כחומה: עלינו  המגינים הראשונים אבות חומותיך  וי"ת

  ישתכח שלא זכרונות ספר  לכתוב
מלפני: זכותם :לפני זכותם מלהזכיר 

  :האבות זכות את   אל
תחרישו : : דגנך על  מוסב מוסב

תירושך : על 

 
(‡).‰˘Á‡ ‡Ï ÔÂÈˆ ÔÚÓÏ לציון שעשו עלבון  לה אשתוק  לא 

היסוד. עד אותה ‡˘˜ËÂשהחריבו  ‡Ïלפני מנוחה יהיה לא .
ומזריח  המנהיר  כדבר  לה שאעשה  הצדקה יראה  אשר  עד
הבוער : אש  כלפיד לכל נראה יהיה עליה  שאביא והישועה

().Í˜„ˆ: לך שאעשה ÍÏ.הצדקה  ‡Â˜Â לך נקרא  יהיה
לא  עיר  דרושה בה חפצי  והוא יפרשנו  ה' פי אשר  חדש  שם 

למטה: האמור  ˙‡Ù˙.(‚)נעזבה  ˙ËÚ שמורה תהיה ר "ל
תפארת: כעטרת  ÎÂÏÓ‰.בידו ÛÈˆÂ: במ "ש הדבר  („)כפל

.ÍÏ Ó‡È ‡Ï:'מה עזובה שאת עליך עוד יאמר  Íˆ‡ÏÂ.לא
ארצך: ‰.על  ÈˆÙÁ:ממני נעזבת ואינה  בה Íˆ‡ÏÂרצוני

.‰ÏÂÚ.שממה ולא מיושבת יקרא ıÙÁלארצך  ÈÎ לזאת וכו'.
בכללה  הארץ  ולכל  בך ה' חפץ  כי בה חפצי  ירושלים יקרא

באנשים: ותתיישב תבעל כי  בעולה  ÏÚÈ.(‰)יקרא ÈÎ כמו
יתיישבו  כן  פירוד מבלי יחד  מתיישבים  בתולה נושא כשבחור 

ממך: יתפרדו  ולא  בניך וכו':Â˘ÓÂ˘.בך ישיש  כן כלתו על  להחתן  שיש  השמחה ÍÈ˙ÂÓÂÁ.(Â)כמו ÏÚ:חומותיך עסק  על
.ÌÈÓÂ˘ È˙„˜Ù‰ שאינם החומות כשומרי ואבל בבכי יתמידו  אם  כי אחר  עסק להם שאין  ציון  אבני על  כינוי השומרים אלה

ביום  ויתאבלו יבכו כי המה  כן ולא ביום  לישן החומות שומרי מנהג כי הלילה וכל היום  כל  לומר  והוסיף השמירה  מן  זזים
Â˘ÁÈ.ובלילה : ‡Ï „ÈÓ˙: במ "ש הדבר  וכפל  זמן  בשום שותקים ‰'.אינם ˙‡ ÌÈÈÎÊÓ‰ אתם להם לומר  מזרזם הנביא כאלו 

ה': את והזכירו התאבלו  אלא לכם שתיקה יהא  לא בניינם על המקום את  להזכיר  ציון על „ÈÓ.(Ê)המתאבלים  Â˙˙ Ï‡Â לא
הארץ : בקרב ותהלה לפאר אותה וישים ובסיסה  כנה על ירושלים את יכונן  עד  בו  תפצירו  אלא מלבנותה לשתוק  ה ' את תניחו 

(Á).'‰ Ú˘: במ "ש כפל והוא עוזו  ובזרוע  בימינו ה' נשבע  הן  בנחמה להם  אומר  ‡˙Ô.הנביא  Ì‡ וגזם הוא שבועה ענין
פט ): (תהלים אכזב  לדוד אם בקדשי נשבעתי אחת וכן  הזה הדבר  אעשה אם יהיה  וכך כך האומר  כאדם הוא והרי  אמר  ולא

.Â ˙Ú‚È ˘‡:הבית אל ולאספו  ÂÈÙÒ‡Ó.(Ë)בעבודתו ÈÎ: הדגן את יאכלו  הם הבית  אל אותו ‰'.המאספים  ˙‡ ÂÏÏ‰Â
הטובה: השפעת התירוש :Â‰Â˙˘È.על ˜„˘È.את ˙ÂˆÁ ישתוהו ולא הקודש  עיר  ירושלים בחצרות העומדים בבתיהם ר "ל

בארצותם: העכו"ם

 
(‡).‰˘Á‡ מעולם החשיתי  כמו  שתיקה  מב)ענין  :(לעיל 

.ËÂ˜˘‡:מנוחה וזריחה:ÂÎ‚‰.ענין  הארה הוא ÈÙÏÎ„.ענין
ומעלה  האש מחום  המתייבש  האש  בו  מנדנדים אשר  העץ 

בעמים  אש  וכלפיד וכן  רב  יב)שלהבת  ידלק :ÚÈ.:(זכריה
().Â˜È בשמות נקבו אשר  כמו אותו א)יפרש  :(במדבר 
(‚).ÛÈˆÂ: הראש את  לסבב  העשוי מצנפת  ÏÂÚ‰.(„)מל'

בעולה מבני כמו  נד )מיושבת  מינוי‰È˙„˜Ù.(Â):(לעיל  ענין 
Â˘ÁÈ.וגזברות: ‡Ï: ישתקו וידום „ÈÓ.לא כמו שתיקה ענין

י )אהרן ˙˙Â.(Ê):(ויקרא Ï‡Â סיחון נתן  ולא וכן  תניחו  ואל
כא) ובסיס :ÔÂÎÈ.:(במדבר  כן  חוזק :ÈÊÂÚ.(Á)מל' ענין 
.Í˘ÂÈ˙ותירושך דגנך  ואספת כמו יא)יינך :(דברים

(Ë).ÂÈÙÒ‡Óמאסף איש  ואין כמו  הבית אל הכנסה ענין 
יט)אותם  ישבחו :ÈÏÏ‰Â.:(שופטים
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(‡È) הגיעו בטרם ומכיריו  אוהביו  היו  אשר  כל 

היסורים: אליו  : בלע"ז קונפליינט "א לשון 
:מעה ואחד אחד  תאמר וכל  שלא (ר"ל

ואיש  רש "י  כתב לכך נזם לו  שנתן  ויש  קשיטה לו  שנתנו  שיש  שהכונה

מהר"ז ) ואחד אחד כל מראשית (È):פירושו  יותר 
שביעיות (È‚)עושרו : שתי שבע פעמים הם

יב)כמו  שבועות:(ויקרא שתי שהם (È„)שבועים
  : שמותיהן נקראו  יופיתן  ע"ש

כיום: ומלובנה ומבושם צחה ערב נודף ריחה

בשם: של  כקציעה  בו שנותנין  הקרן  שם על 
עיניך  בפוך  ותקרעי שנאמר  ובורית ד)כחול  :(ירמיה

(ÂË)       נמצא ולא
איוב  בנות של  יופי כמעשה יפות נשים של  מעשה

טמאים היו  אשר  אנשים ויהי דוגמת זה (במדבר ומקרא

הרבה:כ) וכן      
האחים: עם נחלה להם נתן  ויפיין  חשיבותן  מתוך 

(ÊÈ) :בדבקות שבע יאמר  שבע מן 

 
(‡È).ÌÈÙÏ ÂÈÚ„ÂÈ ÏÎÂ לפנים לו היו  אשר  ומכיריו אוהביו 

אוהב ממנו  חדלו  מיוסר  שהיה  בעת כי היסורין עליו  בוא  טרם
וכו' ממני זרו  אך  ויודעי  כמ "ש  יט)וריע  ÂÏÎ‡ÈÂ.:(לעיל

שבותו : שב  בעת עמו  ע "שÌÁÏ.לשמוח  קרויה סעודה  כל
ÂÏ.הלחם: Â„ÈÂ את שמנחמין כדרך  בראשם  עליו מנידים היו

מצרתו: שניצל אחר ‡Â˙Â.האדם ÂÓÁÈÂ: תנחומין בדברי
.˘È‡ ענין והוא  וכו' קשיטה לדורון  לו נתן ואיש  איש  כל

יתירה: חיבה שברכו Â˙È˘‡Ó.(È)הראות מהברכה יותר 
ימיו: בראשית ÂÎÂ'.מאז  ˘Ú ‰Ú‡ לו שהיה ממה כפל

למשנה : וכו ' ה' ויוסף למעלה וכמ "ש  בראשונה :˘Ú‰.(È‚)מאז שהיו  ממה כפל  שבעה פעמים כאומר˜ÈÂ‡.(È„)שני
יופיים: ע"ש  בשמות  ונקראו  היופי בדבר נתכפלו  הנה החמה:ÓÈÓÈ‰.והבנות  כאור  היתה נודף˜ˆÚÈ‰.מאירה היה ריחה 

בושם: של  ‰ÍÂÙ.הקציעה Ô˜:הפוך כאבן  לה היה ÂÎÂ'.(ÂË)זוהר  ‡ˆÓ ‡ÏÂ דומות יפות  נשים הארץ  בכל נמצא היה לא
איוב : כבנות אחיהם:Ô˙ÈÂ.ביופי  בתוך נחלה ירושת אביהם להן  נתן ויפיין  חשיבתן Ê‡˙.(ÊË)בעבור  ÈÁ‡ שהלכו אחרי 

היסורין: ÂÎÂ'.ממנו  ‰‡ÈÂ:בחייו מהם מי  מת  ולא מבניו  דורות ארבעה בעיניו  ÌÈÓÈ.(ÊÈ)ראה Ú˘Â רבים ימים שחי  ר "ל 
מליצה: ענין  והוא  בהם לו שהיה  הטובה  ולמרבית רבויים לגודל מהם שבע  שהיה עד טובה ובהרבה 

 
(‡È).ÌÈÙÏבישראל לפנים וזאת כמו  הקדמונים  (רות בימים

קשיטה˜˘ËÈ‰.:ד ) במאה וכן  מעה  מטבע  לג)שם :(בראשית
.ÌÊהאף ונזמי  כמו  האף  ג)עדי  סוף‡ÈÁ˙.(È):(ישעיה

בקרˆÓ„.הימים: צמד  ויקח  כמו י "א)זוג  ÓÈÓÈ‰.(È„):(ש "א
היום לרוח  כמ "ש  יום  תקרא בושם ˜ˆÚÈ‰.:ג)(ברא'החמה מין 

קציעות ואהלו ' מור מה)וכן כמו ˜Ô.:(תהלים והארה זוהר ענין 
פניו  עור  לד )קרן  פוך ‰ÍÂÙ.:(שמות אבני כמו  יקר  אבן שם 

כ "ט)ורקמה  :(דה"א



רטו     
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  :לה שעשו  מה על  אחשה ולא אעשה

 :צדקה כנוגה יצא עד  לפני שלום יהא לא
 : יפרשנו :מיושבת  

 יתייתבין כן  בתולתא עם עולם דמתיתב כמה ארי
בנייכי: בגוייכי    רבותינו

חורבנה  על  ה' את המזכירים מלאכי' כמשמעו  דרשוהו 
קב) (תהלים ציון  תרחם תקום אתה אמרי מאי לבנותה

מנחות  במסכת כדאיתא קלב) (שם בציון  ה' בחר  כי
כחומה: עלינו  המגינים הראשונים אבות חומותיך  וי"ת

  ישתכח שלא זכרונות ספר  לכתוב
מלפני: זכותם :לפני זכותם מלהזכיר 

  :האבות זכות את   אל
תחרישו : : דגנך על  מוסב מוסב

תירושך : על 

 
(‡).‰˘Á‡ ‡Ï ÔÂÈˆ ÔÚÓÏ לציון שעשו עלבון  לה אשתוק  לא 

היסוד. עד אותה ‡˘˜ËÂשהחריבו  ‡Ïלפני מנוחה יהיה לא .
ומזריח  המנהיר  כדבר  לה שאעשה  הצדקה יראה  אשר  עד
הבוער : אש  כלפיד לכל נראה יהיה עליה  שאביא והישועה

().Í˜„ˆ: לך שאעשה ÍÏ.הצדקה  ‡Â˜Â לך נקרא  יהיה
לא  עיר  דרושה בה חפצי  והוא יפרשנו  ה' פי אשר  חדש  שם 

למטה: האמור  ˙‡Ù˙.(‚)נעזבה  ˙ËÚ שמורה תהיה ר "ל
תפארת: כעטרת  ÎÂÏÓ‰.בידו ÛÈˆÂ: במ "ש הדבר  („)כפל

.ÍÏ Ó‡È ‡Ï:'מה עזובה שאת עליך עוד יאמר  Íˆ‡ÏÂ.לא
ארצך: ‰.על  ÈˆÙÁ:ממני נעזבת ואינה  בה Íˆ‡ÏÂרצוני

.‰ÏÂÚ.שממה ולא מיושבת יקרא ıÙÁלארצך  ÈÎ לזאת וכו'.
בכללה  הארץ  ולכל  בך ה' חפץ  כי בה חפצי  ירושלים יקרא

באנשים: ותתיישב תבעל כי  בעולה  ÏÚÈ.(‰)יקרא ÈÎ כמו
יתיישבו  כן  פירוד מבלי יחד  מתיישבים  בתולה נושא כשבחור 

ממך: יתפרדו  ולא  בניך וכו':Â˘ÓÂ˘.בך ישיש  כן כלתו על  להחתן  שיש  השמחה ÍÈ˙ÂÓÂÁ.(Â)כמו ÏÚ:חומותיך עסק  על
.ÌÈÓÂ˘ È˙„˜Ù‰ שאינם החומות כשומרי ואבל בבכי יתמידו  אם  כי אחר  עסק להם שאין  ציון  אבני על  כינוי השומרים אלה

ביום  ויתאבלו יבכו כי המה  כן ולא ביום  לישן החומות שומרי מנהג כי הלילה וכל היום  כל  לומר  והוסיף השמירה  מן  זזים
Â˘ÁÈ.ובלילה : ‡Ï „ÈÓ˙: במ "ש הדבר  וכפל  זמן  בשום שותקים ‰'.אינם ˙‡ ÌÈÈÎÊÓ‰ אתם להם לומר  מזרזם הנביא כאלו 

ה': את והזכירו התאבלו  אלא לכם שתיקה יהא  לא בניינם על המקום את  להזכיר  ציון על „ÈÓ.(Ê)המתאבלים  Â˙˙ Ï‡Â לא
הארץ : בקרב ותהלה לפאר אותה וישים ובסיסה  כנה על ירושלים את יכונן  עד  בו  תפצירו  אלא מלבנותה לשתוק  ה ' את תניחו 

(Á).'‰ Ú˘: במ "ש כפל והוא עוזו  ובזרוע  בימינו ה' נשבע  הן  בנחמה להם  אומר  ‡˙Ô.הנביא  Ì‡ וגזם הוא שבועה ענין
פט ): (תהלים אכזב  לדוד אם בקדשי נשבעתי אחת וכן  הזה הדבר  אעשה אם יהיה  וכך כך האומר  כאדם הוא והרי  אמר  ולא

.Â ˙Ú‚È ˘‡:הבית אל ולאספו  ÂÈÙÒ‡Ó.(Ë)בעבודתו ÈÎ: הדגן את יאכלו  הם הבית  אל אותו ‰'.המאספים  ˙‡ ÂÏÏ‰Â
הטובה: השפעת התירוש :Â‰Â˙˘È.על ˜„˘È.את ˙ÂˆÁ ישתוהו ולא הקודש  עיר  ירושלים בחצרות העומדים בבתיהם ר "ל

בארצותם: העכו"ם

 
(‡).‰˘Á‡ מעולם החשיתי  כמו  שתיקה  מב)ענין  :(לעיל 

.ËÂ˜˘‡:מנוחה וזריחה:ÂÎ‚‰.ענין  הארה הוא ÈÙÏÎ„.ענין
ומעלה  האש מחום  המתייבש  האש  בו  מנדנדים אשר  העץ 

בעמים  אש  וכלפיד וכן  רב  יב)שלהבת  ידלק :ÚÈ.:(זכריה
().Â˜È בשמות נקבו אשר  כמו אותו א)יפרש  :(במדבר 
(‚).ÛÈˆÂ: הראש את  לסבב  העשוי מצנפת  ÏÂÚ‰.(„)מל'

בעולה מבני כמו  נד )מיושבת  מינוי‰È˙„˜Ù.(Â):(לעיל  ענין 
Â˘ÁÈ.וגזברות: ‡Ï: ישתקו וידום „ÈÓ.לא כמו שתיקה ענין

י )אהרן ˙˙Â.(Ê):(ויקרא Ï‡Â סיחון נתן  ולא וכן  תניחו  ואל
כא) ובסיס :ÔÂÎÈ.:(במדבר  כן  חוזק :ÈÊÂÚ.(Á)מל' ענין 
.Í˘ÂÈ˙ותירושך דגנך  ואספת כמו יא)יינך :(דברים

(Ë).ÂÈÙÒ‡Óמאסף איש  ואין כמו  הבית אל הכנסה ענין 
יט)אותם  ישבחו :ÈÏÏ‰Â.:(שופטים
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(‡È) הגיעו בטרם ומכיריו  אוהביו  היו  אשר  כל 

היסורים: אליו  : בלע"ז קונפליינט "א לשון 
:מעה ואחד אחד  תאמר וכל  שלא (ר"ל

ואיש  רש "י  כתב לכך נזם לו  שנתן  ויש  קשיטה לו  שנתנו  שיש  שהכונה

מהר"ז ) ואחד אחד כל מראשית (È):פירושו  יותר 
שביעיות (È‚)עושרו : שתי שבע פעמים הם

יב)כמו  שבועות:(ויקרא שתי שהם (È„)שבועים
  : שמותיהן נקראו  יופיתן  ע"ש

כיום: ומלובנה ומבושם צחה ערב נודף ריחה

בשם: של  כקציעה  בו שנותנין  הקרן  שם על 
עיניך  בפוך  ותקרעי שנאמר  ובורית ד)כחול  :(ירמיה

(ÂË)       נמצא ולא
איוב  בנות של  יופי כמעשה יפות נשים של  מעשה

טמאים היו  אשר  אנשים ויהי דוגמת זה (במדבר ומקרא

הרבה:כ) וכן      
האחים: עם נחלה להם נתן  ויפיין  חשיבותן  מתוך 

(ÊÈ) :בדבקות שבע יאמר  שבע מן 

 
(‡È).ÌÈÙÏ ÂÈÚ„ÂÈ ÏÎÂ לפנים לו היו  אשר  ומכיריו אוהביו 

אוהב ממנו  חדלו  מיוסר  שהיה  בעת כי היסורין עליו  בוא  טרם
וכו' ממני זרו  אך  ויודעי  כמ "ש  יט)וריע  ÂÏÎ‡ÈÂ.:(לעיל

שבותו : שב  בעת עמו  ע "שÌÁÏ.לשמוח  קרויה סעודה  כל
ÂÏ.הלחם: Â„ÈÂ את שמנחמין כדרך  בראשם  עליו מנידים היו

מצרתו: שניצל אחר ‡Â˙Â.האדם ÂÓÁÈÂ: תנחומין בדברי
.˘È‡ ענין והוא  וכו' קשיטה לדורון  לו נתן ואיש  איש  כל

יתירה: חיבה שברכו Â˙È˘‡Ó.(È)הראות מהברכה יותר 
ימיו: בראשית ÂÎÂ'.מאז  ˘Ú ‰Ú‡ לו שהיה ממה כפל

למשנה : וכו ' ה' ויוסף למעלה וכמ "ש  בראשונה :˘Ú‰.(È‚)מאז שהיו  ממה כפל  שבעה פעמים כאומר˜ÈÂ‡.(È„)שני
יופיים: ע"ש  בשמות  ונקראו  היופי בדבר נתכפלו  הנה החמה:ÓÈÓÈ‰.והבנות  כאור  היתה נודף˜ˆÚÈ‰.מאירה היה ריחה 

בושם: של  ‰ÍÂÙ.הקציעה Ô˜:הפוך כאבן  לה היה ÂÎÂ'.(ÂË)זוהר  ‡ˆÓ ‡ÏÂ דומות יפות  נשים הארץ  בכל נמצא היה לא
איוב : כבנות אחיהם:Ô˙ÈÂ.ביופי  בתוך נחלה ירושת אביהם להן  נתן ויפיין  חשיבתן Ê‡˙.(ÊË)בעבור  ÈÁ‡ שהלכו אחרי 

היסורין: ÂÎÂ'.ממנו  ‰‡ÈÂ:בחייו מהם מי  מת  ולא מבניו  דורות ארבעה בעיניו  ÌÈÓÈ.(ÊÈ)ראה Ú˘Â רבים ימים שחי  ר "ל 
מליצה: ענין  והוא  בהם לו שהיה  הטובה  ולמרבית רבויים לגודל מהם שבע  שהיה עד טובה ובהרבה 

 
(‡È).ÌÈÙÏבישראל לפנים וזאת כמו  הקדמונים  (רות בימים

קשיטה˜˘ËÈ‰.:ד ) במאה וכן  מעה  מטבע  לג)שם :(בראשית
.ÌÊהאף ונזמי  כמו  האף  ג)עדי  סוף‡ÈÁ˙.(È):(ישעיה

בקרˆÓ„.הימים: צמד  ויקח  כמו י "א)זוג  ÓÈÓÈ‰.(È„):(ש "א
היום לרוח  כמ "ש  יום  תקרא בושם ˜ˆÚÈ‰.:ג)(ברא'החמה מין 

קציעות ואהלו ' מור מה)וכן כמו ˜Ô.:(תהלים והארה זוהר ענין 
פניו  עור  לד )קרן  פוך ‰ÍÂÙ.:(שמות אבני כמו  יקר  אבן שם 

כ "ט)ורקמה  :(דה"א

תחילה ישנה הבריאה במאמר אחד, בחינת המחשבה והיכולת, שבריאה זו היא באופן שכל הנבראים בטלים במקורם, שזוהי הבריאה 
שבבחינת 'כלל', שניכר בהם העיקר והעצם הפנימיות, שמציאותם היא אלוקות.

ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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ÊBzáì úBòî LéìLnä,úøîBà àéäå:éìò éìòa ïîàð–ìLäM äî LéìMä äNòéBãéa L;éøácøéàî éaø. ©©§¦¨§¦§¦¤¤¤¡¨©£¦¨©©£¤©¨¦©¤ª§©§¨¦§¥©¦¥¦
éñBé éaøøîBà:døëîì äöBø àéäå äãN àlà dðéà éëå–íéøeîà íéøác äna !åéLëòî äøeëî àéä éøä? ©¦¥¥§¦¥¨¤¨¨¤§¦¨§¨§¨£¥¦§¨¥©§¨©¤§¨¦£¦
äìBãâa.äpè÷a ìáà–íeìk äpè÷ äNòî ïéà. ¦§¨£¨¦§©¨¥©£¥§©¨§

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡Bì úBðälî BzLà úà øécnä,GL ãòíBé íéL–ñðøt ãéîòé;ïkî øúé–äaúk ïzéå àéöBé.äãeäé éaø ©©¦¤¦§¦¥¨©§¦©£¦©§¨¨¥¦¥¦§¦¥§ª¨©¦§¨

ffff.ezal zern yilyndéìù ãéá úåòî øñî:àùðúùëì àéðåãð åà äãù äì úåð÷ì åúá êøåöì ù.ilr ilra on`p:åì íðúå.'ek yily dyriäð÷é
:úîä éøáã íéé÷ì äåöîã äì ïéòîåù ïéàå .äãùä.dcy `l` dpi` ikeïéòîåù êëìä ,øåëîì äìåëé äøëîì äöåø àéäå äãùä äð÷ð øáë åìéôà øîåìë

äðè÷ äùòîá ïéàã éñåé éáø äãåî éîð äðè÷áå .äì ïéòîåù ìëä éøáã úàùéðù øçàì åìéàã ,ïéñåøéàä ïî äìåãâá à÷åã øéàî éáøå éñåé éáøã àúâåìôå .äì
:î"øë äëìäå .äì ïéòîåù ïéàå íåìë

f`̀̀̀.el zepdiln ezy` z` xicndìò óà úåðåæî úàðä ìòå .åãåáòù òé÷ôäì äéðéîë ìë åàìå äì ãáòåùîã íåùî ,ìç øãðä ïéà ùéîùú úàðä ìò
äúéäù íéøáãì ïé÷éôñî ïéàù ïåâë ,éðùîå ,ñðøô ãéîòé äîì ë"à êéøô àøîâáå .äéúåðåæîì äéãé äùòî ïé÷éôñîù ïåâë øãðä ìçã ïçëùà äì ãáòåùîã áâ
åðéà ñðøôîä ìë øîåàù àìà ,åúåîë íãà ìù åçåìù éøäù ,äñðøôì çéìù ãéîòéù àìå .äðñðøôéù ñðøô ãéîòé ãáìá äæ ìòå ,äéáà úéáá íäá äìéâø

:ãéñôî.daezk ozie `ivei okn xzi:àúåìéæ àëéàå éùðéà éòîù íåé íéùìùî éôè .àúåìéæ àëéìå éùðéà éòîù àì íåé íéùìù ãòã.l`xyiaìàøùé íà

`xephxa yexit
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משנתנו דנה היורשים, אותה שמשיאים יתומה דין  הקודמת במשנה ששנינו לאחר 

צרכי או נכסים לה לקנות מנת על  חברו , ביד מעות בחייו  השליש  שאביה ביתומה
את  למסור  הבת, רצון לפי השליש , רשאי  אם תנאים, ונחלקו לנישואיה. נדוניה

המת. אביה דברי  לקיים חייב שהוא או בעלה, לידי  המעות

Bzáì úBòî LéìLnä, בתו לצורך  שליש ביד  מעות המוסר – ÇÇÀÄÈÀÄ
האב, ומת לנישואיה, נדוניה או  שדה לה úøîBàלקנות àéäå– ÀÄÆÆ

שנתארסה לאחר  éìò((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),לשליש, éìòa ïîàð נאמן ארוסי  – ÆÁÈÇÂÄÈÇ
מפרשים: ויש המעות; את לו  ותן  אבא, שציוה מה שיעשה on`pעלי 

ilr ilraבהן יעשה שירצה מה כל לבעלי, המעות את תן ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),–

Bãéa LìLäM äî LéìMä äNòéידי על  שנצטווה מה יעשה – ÇÂÆÇÈÄÇÆËÀÇÀÈ
לבעלה, המעות את למסור רשאי  ואינו øéàîאביה, éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ

כשהיה  ציוה ואפילו המת, דברי  לקיים שמצוה בגמרא, מבואר  טעמו

md).בריא mixeqnke miaezkk rxn aiky ixac :ol `niiw dlega ixdy)
äãN àlà dðéà éëå :øîBà éñBé éaø לפנינו עוד  אין  אילו – ÇÄÅÅÀÄÅÈÆÈÈÆ

השליש, ידי  על בהן  נקנתה שכבר השדה אלא äöBøהמעות, àéäåÀÄÈ
døëîì,לבעלה המעות את וליתן  השדה את למכור  –àéä éøä ÀÈÀÈÂÅÄ

!åéLëòî äøeëî ונמצא למכור, היא יכולה מיד  הרי  כלומר  – ÀÈÅÇÀÈ
ויתן  לה, שומעים הלכך השליש , ידי  על השדה בקניית תועלת שאין

לבעלה המעות את טובטובטובטוב").").").").השליש  יוםיוםיוםיום מפרשים:("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  `dpiויש  ike
dxknl dvex `ide dcy `l`השליש קנה שכבר  השדה לפנינו  אילו –

כן? לעשות יכולה היא אין כלום אותה, למכור רוצה והיא ixdבמעות
eiykrn dxekn `id מכורה כבר כאילו רואים אנו מעכשיו גם הרי –

המעות  את השליש  ונותן  לה, שומעים הלכך בידה, והמעות השדה,

שלמהשלמהשלמהשלמה").").").").לבעלה íéøeîà("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת íéøác änaרבי שנחלקו – ÇÆÀÈÄÂÄ
מאיר ? ורבי אף äìBãâaיוסי  משנישאה שאילו  ארוסה, ובעודה – ÄÀÈ

את  למסור  התכוון לא האב שגם לפי  לה, ששומעים סובר מאיר  רבי
לאכול הבעל זכאי  שמשנישאה שתינשא, עד  אלא שליש בידי המעות

א א א א ););););פירות סטסטסטסט,,,, ורש ורש ורש ורש """"יייי äpè÷a((((גמראגמראגמראגמרא ìáà,משנישאה אפילו  –ïéà ÂÈÄÀÇÈÅ
íeìk äpè÷ äNòî אין שדה השליש קנה כבר שאפילו כלומר – ÇÂÅÀÇÈÀ

אלא  לה, שומעים אין  יוסי  רבי לדעת אף הלכך למכרה, יכולה היא
האב. שציוה כמו השליש  xi`nיעשה iaxk dklde''''הלהלהלהל רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ידידידיד).).).). ככככ,,,, אישות אישות אישות אישות 

שלדברי מבואר , בגמרא אבל  מברטנורא; הרב של כפירושו  משנתנו בארנו 
אבל לה, שומעים בגדולה שדווקא להשמיענו, צריכה המשנה  אין  יוסי  רבי
רוצה  והיא שדה אלא אינה "וכי ברישא: אומר  יוסי רבי שהרי  בקטנה, לא
שיכולה  בגדולה הוא שמדבר  ברור , ומכאן  מעכשיו", מכורה היא הרי  למכרה,

הסיפא נשנתה ולא בקטנה. לא אבל  dlecba..."למכור, ?mixen` mixac dna"
פיסקה:א  עוד במשנתנו וחסרה מאיר , רבי  לדעת `mixenלא mixac dna שיעשה)

מאיר)? רבי לדעת בידו , שהושלש מה oi`eyipdשליש on la` ,oiqexi`d on
mixen` mixac dna .dcia zeyxd?(בידה הרשות הנישואין `la(שמן ;dlecba

.melk dphw dyrn oi` dphwaהנישואין מן בין  האירוסין מן  בין  בקטנה, נמצא –
שומעים  הכל  לדברי – הנישואין מן  ובגדולה לה; שומעים אין  הכל לדברי –
רבי שלדעת האירוסין , מן בגדולה אלא יוסי  ורבי מאיר  רבי נחלקו לא לה;
שהלכה  לעיל הזכרנו וכבר לה. שומעים יוסי רבי ולדעת לה, שומעים אין  מאיר

מאיר. כרבי 
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היא, והלכה המטה"; מתשמיש אשתו  את "המדיר  דין ו ) ה, (לעיל שנינו כבר 
עלי ", תשמישך הנאת "תיאסר לאשתו: הבעל  שאמר  בכגון אלא חל זה נדר  שאין 
תשמישי הנאת "תיאסר לה; אמר  אם אבל  מתשמישה, הנאה עצמו  על  שאוסר
שהוא  לפי תשמישו, את אשתו על  לאסור יכול  הבעל שאין חל , הנדר אין עליך ",
אשתו את להדיר יכול הבעל שאין  הדין  הוא עונה. מצוות משום לה משועבד 
לה  לתת משיעבודו נדרים, ידי  על  עצמו, להפקיע יכול הוא שאין לפי ממזונות,
למזונותיך ", ידיך מעשה "צאי לאשתו : אמר  הבעל שאם אמרו, בגמרא ברם, מזונות.
מספיק  ידיה מעשה אם – שתקה והיא ידיך , ממעשה והתפרנסי לכי כלומר 
בבית  בהם רגילה שהיתה קטנים לדברים מספיק שאינו  פי  על  אף למזונותיה,

הנדר חל מנכסיו, מהנאה הבעל  כשהדירה מקום מכל  `-a).אביה, ,r zeaezk)

Bì úBðälî BzLà úà øécnä הנאה בנדר  אשתו על  האוסר  – ÇÇÄÆÄÀÄÅÈ
למזונותיך ", ידיך  מעשה "צאי לה: שאמר  כגון  בגמרא, ומבואר  מנכסיו ,

קטנים  לדברים מספיק אינו אבל למזונותיה מספיק ידיה ומעשה
שבארנו  כמו  הנדר, חל זה שבכגון  אביה, בבית בהם רגילה שהיתה

למשנתנו , GLבהקדמה ãòé ,íBé íéLñðøt ãéîò אדם – ÇÀÄÇÂÄÇÀÈ
מספיק  ידיה מעשה שאין  הדברים את לה שיספק כלומר שיפרנסנה,

שלוחו  שהרי לפרנסה, שליח יעשה שהבעל לא מבואר, בגמרא להם.
מפסיד". אינו  המפרנס "כל שיאמר: אלא כמותו, אדם ïkîשל øúéÈÅÄÅ

שיוסיף  מסכימה אינה ואשתו קיים, נדרו  אם יום, שלושים לאחר  –

לפרנסה, äaúkאחר ïzéå àéöBé לה וליתן לגרשה הבעל חייב – ÄÀÄÅÀËÈ
בזיון . לה ויש  הדבר מתפרסם יום שלושים שלאחר כתובתה, כסף

אמוראים. נחלקו epyבגמרא `l :xn` axיעמיד יום שלושים (שעד 
yxtnaפרנס), `l`,( לנדרו יום שלושים של  זמן mzqa(שפירש la`

זמן ), פירש  ולא סתם `xn:(שנדר  l`enye .daezk ozie xzl`l `ivei
`ivei `l mzqa elit`,(יום שלושים dklde(עד .excpl gzt `vni `ny

,l`enyk,יום שלושים תמתין סתם, שנדר בין לנדרו זמן  שפירש שבין 
יוציא  לאו  ואם מוטב; נדרו , את התיר  אם או  הנדר  ימי  נשלמו אם

כתובה. l`eny.ויתן ixack epzpyn epx`a mb o`kn:øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
ìàøNéaלאחר נדרו  יתיר שאם ישראל , אלא כהן  אינו הבעל אם – ÀÄÀÈÅ

להחזירה, יוכל  אשתו את íi÷éשיגרש  ,ãçà Lãç, אשתו את – ÙÆÆÈÀÇÅ
לו, מליהנות הדירה אם פרנס, לה משנכנס íéðLeויעמיד כלומר – ÀÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîBà:ìàøNéa,ãçà Lãç–íi÷é,íéðLe–äaúk ïzéå àéöBé;úðäkáe,íéðL–íi÷é,GLeäL–àéöBé ¥§¦§¨¥Ÿ¤¤¨§©¥§©¦¦§¦¥§ª¨©Ÿ¤¤§©¦§©¥§¨¦
äaúk ïzéå. §¦¥§ª¨

·úBøtä ìkî ãçà íòèz àHL BzLà úà øécnä–äaúk ïzéå àéöBé.äãeäé éaøøîBà:ìàøNéa,ãçà íBé ©©¦¤¦§¤¦§Ÿ¤¨¦¨©¥¦§¦¥§ª¨©¦§¨¥§¦§¨¥¤¨
–íi÷é,íéðL–äaúk ïzéå àéöBé.úðäkáe,íéðL–íi÷é,GLäL–äaúk ïzéå àéöBé. §©¥§©¦¦§¦¥§ª¨©Ÿ¤¤§©¦§©¥§¨¦§¦¥§ª¨
‚ïéðénä ìkî ãçàa èM÷úz àHL BzLà úà øécnä–äaúk ïzéå àéöBé.éñBé éaøøîBà:úBiðòa–àHL ©©¦¤¦§¤¦§©¥§¤¨¦¨©¦¦¦§¦¥§ª¨©¦¥¥¨£¦¤

äáö÷ ïúð,úBøéLòáe–GLíBé íéL. ¨©¦§¨¨£¦§¦
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השני  בחודש אחד  ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),יום """"תפארת תפארת תפארת תפארת  äaúk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ïzéå àéöBéÄÀÄÅÀËÈ
יהודה רבי  שלדעת בגמרא, מפרשים יש  –,"miiwi cg` yceg" בין

יום  שלושים עד קמא לתנא ואילו חסר, שהוא בין מלא חודש  שהוא

לו,úðäkáeדווקא; מליהנות הדירה בעלה אם כהן, באשת –,íéðL ÇÙÆÆÀÇÄ
íi÷éש אותה,– יקיים חדשים בחודשGLeäLני  כלומר  חדשים, – ÀÇÅÀÈ

äaúkהשלישי, ïzéå àéöBé את להחזיר  לכהן  ואסור  שהואיל  – ÄÀÄÅÀËÈ
ז ז ז ז ))))גרושתו כא כא כא כא ,,,, בינתיים ((((ויקראויקראויקראויקרא ימצא שמא יותר , שהות לו נתנו לפיכך

יגרשנה. ולא לנדרו היתר
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בדברים  או נפש  עינוי  משום בהם שיש נדרים נדרה האשה שאם הוא, תורה דין 

ואם  אותם; לקיים או  שמעו, ביום נדריה את להפר  בעלה יכול  לבינה, שבינו

הגמרא  מסקנת לפי  – יא-טו). ל , (במדבר  קיימים נדריה שמעו  ביום לה החריש 

(zncewd dpyna epxkfdy itk ,l`enyk dklde li`ed) המשנה וכן משנתנו עוסקת

במשניות  הדין שונה ומכאן  הנדר . את לה קיים ובעלה שנדרה, באשה שלאחריה

אשתו, את הדיר  שהבעל הקודמת, המשנה בדין שכן  הקודמת, המשנה מדין אלו

הנדר , את לה קיים ובעלה נדרה כשהאשה ואילו יום, שלושים של  שהות לו  נותנים

הריהו גט תובעת וכשהאשה במשנה, שנבאר מהטעם שהות, חכמים לו  נתנו  לא

כתובתה לה וליתן  לגרשה ברם,(o"xd).חייב –m"anxd zrcl,לגרשה חייב אינו

להוציאה", אותי יכוף ומי  בנדרה לי איכפת "לא לומר: הוא יכול  נדרה, והיא שהואיל

שלפי כלומר כתובתה, ויתן יוציא נדרנית, באשה רוצה איני אומר : הוא שאם אלא

את  לה ליתן הוא חייב מוציאה, הוא שאם להשמיענו , המשנה באה הרמב"ם

בי שהיה מאחר (הל'כתובתה, ברצונו  הנדר את לה קיים והוא נדרה, את להפר דו 

כד ). יב, אישות

úBøtä ìkî ãçà íòèz àHL BzLà úà øécnäכלומר – ÇÇÄÆÄÀÆÄÀÙÆÈÄÈÇÅ
את  בעלה לה וקיים הפירות, ממיני  מאחד  תטעם שלא האשה שנדרה

àéöBéäaúkנדרה, ïzéå נתנו ולא כתובתה; כסף לה ויתן  יגרשנה – ÄÀÄÅÀËÈ
לה  קיים בעלה שאם סבורה, שהאשה מפני שהות, כל  חכמים כאן  לו 

הוא הרי  נדרה כלל.את אצלו לגור  יכולה ואינה אותה, שונא ודאי
הרי הקודמת, במשנה ששנינו כמו אשתו , את מדיר  כשהבעל ברם,

עליו  תתיישב מה זמן וכעבור  כעסו , ריתחת מתוך  שנדר סבורה, היא
יום שלושים לו ממתינים הלכך  הר הר הר הר """"ןןןן).).).).דעתו; בבבב;;;; עא עא עא עא ,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ((((גמראגמראגמראגמרא

ìàøNéa :øîBà äãeäé éaø,ישראל בעלה אם –,ãçà íBé ÇÄÀÈÅÀÄÀÈÅÆÈ
íi÷é,אותה –íéðL,יום לאחר כלומר –àéöBéäaúk ïzéå– ÀÇÅÀÇÄÄÀÄÅÀËÈ

כתובתה. לה ויתן  כהן ,úðäkáeיגרשנה באשת –íéðLש ימים,– ני  ÇÙÆÆÀÇÄ
íi÷é,אותה –GLäL, השלישי ביום –äaúk ïzéå àéöBé– ÀÇÅÀÈÄÀÄÅÀËÈ

שבארנו  כמו  גרושתו, להחזיר  לו ואסור  הואיל לכהן , שהות שנותנים
הקודמת. dcedi.במשנה iaxk dkld oi`e
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ïéðénä ìkî ãçàa èM÷úz àHL BzLà úà øécnäכלומר – ÇÇÄÆÄÀÆÄÀÇÅÀÆÈÄÈÇÄÄ
היינו , הקישוטים, ממיני  באחד  תתקשט שלא אשתו שלא שנדרה

הבשמים ממיני  באחד נדרה;((((רשרשרשרש""""יייי););););תתבשם את לה קיים ובעלה
לפי להפר, יכול  שהבעל  הנדרים בכלל  הוא זה שנדר  מבואר בגמרא

שאמרה: בכגון כאן  שמדובר  או בשבילה; נפש עינוי משום בו שיש 
בדברים  הנדר שנמצא אתקשט", אם עלי תשמישך הנאת "תיאסר 

לבינה; äaúkשבינו ïzéå àéöBé שבארנו כמו שהות, כל  ללא – ÄÀÄÅÀËÈ
הקודמת. במשנה úBiðòaהטעם :øîBà éñBé éaø,עניות בנשים – ÇÄÅÅÈÂÄ

בקישוטיהן, כך כל  מרבות ÷äáöשאינן  ïúð àHL קצב לא אם – ÆÈÇÄÀÈ
עד תמתין  זמן , קצב אם אבל  כתובתה. ויתן יוציא נדרה, לקיום זמן 

חודש ; עשר שנים עד היא שהקיצבה בגמרא, ואמרו  זמן; אותו 
úBøéLòáe,עשירות בנשים –GLíBé íéL יום שלושים עד – ÈÂÄÀÄ

מריח  נהנית חשובה אשה "שכן  בגמרא: הטעם ומבואר  תמתין ;
שנתקשטה  הקישוטים מריח תיהנה זאת והרי  יום", שלושים קישוטיה

כתובה. ויתן יוציא יום, שלושים על  יתיר  הנדר. לפני  dkldeבהם
iqei iaxk.(.(.(.( ח ח ח ח יגיגיגיג,,,, אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

לנדרו, זמן  כשפירש שבין  כשמואל , הלכה אשתו  את שבמדיר  הזכרנו, כבר
א). (משנה לעיל ששנינו כמו  יום, שלושים שהות לו  נותנים סתם, כשנדר  בין

בארנו xnbd`)מכאן  itl)הדיר שהבעל  כפשוטן לא האחרונות המשניות שתי
רב, לדעת ברם, הנדר . את לה קיים ובעלה נדרה שהאשה אלא אשתו, את
ויתן לאלתר יוציא בסתם, אבל  לו , ממתינים נדרו  את במפרש שדווקא הסובר
אחד תטעם שלא אשתו  את הדיר שהבעל  כפשוטה, משנתנו  מתפרשת כתובה,

שאמ  וכגון  המינים, מכל באחד תתקשט שלא או הפירות "תיאסרמכל לה: ר
במין תתקשטי  אם או  הפירות של  זה ממין תטעמי אם עלי תשמישך הנאת
כשנדר אלו  במשניות שמדובר אלא הנדר , חל זה שבכגון הקישוטים", של זה

כתובה. ויתן  לאלתר  יוציא הלכך לנדרו, זמן פירש ולא סתם,
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ממשיכה זו `micg)משנה miyxtn itl), הנדר את לה קיים ובעלה שנדרה באשה
זמן שפירשה בכגון כאן שמדובר אלא הקודמות, המשניות בשתי שבארנו  כדרך

לנדרה.

äéáà úéáì Cìz àHL BzLà úà øécnä שלא שנדרה אשה – ÇÇÄÆÄÀÆÅÅÀÅÈÄÈ
עלי תשמישך  הנאת "תיאסר לבעלה: שאמרה כגון  אביה, לבית תלך
והוא  נדרה, את להפר  הבעל יכול  זה שבכגון אבי", לבית אלך אם

הנדר ; את לה הפר øéòaלא dnò àeäL ïîæaדר אביה אם – ÄÀÇÆÄÈÈÄ
תכופות, בביתו  לבקר היא שרגילה העיר, ãçàבאותה Lãç אם – ÙÆÆÈ
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משנתנו דנה היורשים, אותה שמשיאים יתומה דין  הקודמת במשנה ששנינו לאחר 

צרכי או נכסים לה לקנות מנת על  חברו , ביד מעות בחייו  השליש  שאביה ביתומה
את  למסור  הבת, רצון לפי השליש , רשאי  אם תנאים, ונחלקו לנישואיה. נדוניה

המת. אביה דברי  לקיים חייב שהוא או בעלה, לידי  המעות

Bzáì úBòî LéìLnä, בתו לצורך  שליש ביד  מעות המוסר – ÇÇÀÄÈÀÄ
האב, ומת לנישואיה, נדוניה או  שדה לה úøîBàלקנות àéäå– ÀÄÆÆ

שנתארסה לאחר  éìò((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),לשליש, éìòa ïîàð נאמן ארוסי  – ÆÁÈÇÂÄÈÇ
מפרשים: ויש המעות; את לו  ותן  אבא, שציוה מה שיעשה on`pעלי 

ilr ilraבהן יעשה שירצה מה כל לבעלי, המעות את תן ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),–

Bãéa LìLäM äî LéìMä äNòéידי על  שנצטווה מה יעשה – ÇÂÆÇÈÄÇÆËÀÇÀÈ
לבעלה, המעות את למסור רשאי  ואינו øéàîאביה, éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ

כשהיה  ציוה ואפילו המת, דברי  לקיים שמצוה בגמרא, מבואר  טעמו

md).בריא mixeqnke miaezkk rxn aiky ixac :ol `niiw dlega ixdy)
äãN àlà dðéà éëå :øîBà éñBé éaø לפנינו עוד  אין  אילו – ÇÄÅÅÀÄÅÈÆÈÈÆ

השליש, ידי  על בהן  נקנתה שכבר השדה אלא äöBøהמעות, àéäåÀÄÈ
døëîì,לבעלה המעות את וליתן  השדה את למכור  –àéä éøä ÀÈÀÈÂÅÄ

!åéLëòî äøeëî ונמצא למכור, היא יכולה מיד  הרי  כלומר  – ÀÈÅÇÀÈ
ויתן  לה, שומעים הלכך השליש , ידי  על השדה בקניית תועלת שאין

לבעלה המעות את טובטובטובטוב").").").").השליש  יוםיוםיוםיום מפרשים:("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  `dpiויש  ike
dxknl dvex `ide dcy `l`השליש קנה שכבר  השדה לפנינו  אילו –

כן? לעשות יכולה היא אין כלום אותה, למכור רוצה והיא ixdבמעות
eiykrn dxekn `id מכורה כבר כאילו רואים אנו מעכשיו גם הרי –

המעות  את השליש  ונותן  לה, שומעים הלכך בידה, והמעות השדה,

שלמהשלמהשלמהשלמה").").").").לבעלה íéøeîà("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת íéøác änaרבי שנחלקו – ÇÆÀÈÄÂÄ
מאיר ? ורבי אף äìBãâaיוסי  משנישאה שאילו  ארוסה, ובעודה – ÄÀÈ

את  למסור  התכוון לא האב שגם לפי  לה, ששומעים סובר מאיר  רבי
לאכול הבעל זכאי  שמשנישאה שתינשא, עד  אלא שליש בידי המעות

א א א א ););););פירות סטסטסטסט,,,, ורש ורש ורש ורש """"יייי äpè÷a((((גמראגמראגמראגמרא ìáà,משנישאה אפילו  –ïéà ÂÈÄÀÇÈÅ
íeìk äpè÷ äNòî אין שדה השליש קנה כבר שאפילו כלומר – ÇÂÅÀÇÈÀ

אלא  לה, שומעים אין  יוסי  רבי לדעת אף הלכך למכרה, יכולה היא
האב. שציוה כמו השליש  xi`nיעשה iaxk dklde''''הלהלהלהל רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ידידידיד).).).). ככככ,,,, אישות אישות אישות אישות 

שלדברי מבואר , בגמרא אבל  מברטנורא; הרב של כפירושו  משנתנו בארנו 
אבל לה, שומעים בגדולה שדווקא להשמיענו, צריכה המשנה  אין  יוסי  רבי
רוצה  והיא שדה אלא אינה "וכי ברישא: אומר  יוסי רבי שהרי  בקטנה, לא
שיכולה  בגדולה הוא שמדבר  ברור , ומכאן  מעכשיו", מכורה היא הרי  למכרה,

הסיפא נשנתה ולא בקטנה. לא אבל  dlecba..."למכור, ?mixen` mixac dna"
פיסקה:א  עוד במשנתנו וחסרה מאיר , רבי  לדעת `mixenלא mixac dna שיעשה)

מאיר)? רבי לדעת בידו , שהושלש מה oi`eyipdשליש on la` ,oiqexi`d on
mixen` mixac dna .dcia zeyxd?(בידה הרשות הנישואין `la(שמן ;dlecba

.melk dphw dyrn oi` dphwaהנישואין מן בין  האירוסין מן  בין  בקטנה, נמצא –
שומעים  הכל  לדברי – הנישואין מן  ובגדולה לה; שומעים אין  הכל לדברי –
רבי שלדעת האירוסין , מן בגדולה אלא יוסי  ורבי מאיר  רבי נחלקו לא לה;
שהלכה  לעיל הזכרנו וכבר לה. שומעים יוסי רבי ולדעת לה, שומעים אין  מאיר

מאיר. כרבי 
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היא, והלכה המטה"; מתשמיש אשתו  את "המדיר  דין ו ) ה, (לעיל שנינו כבר 
עלי ", תשמישך הנאת "תיאסר לאשתו: הבעל  שאמר  בכגון אלא חל זה נדר  שאין 
תשמישי הנאת "תיאסר לה; אמר  אם אבל  מתשמישה, הנאה עצמו  על  שאוסר
שהוא  לפי תשמישו, את אשתו על  לאסור יכול  הבעל שאין חל , הנדר אין עליך ",
אשתו את להדיר יכול הבעל שאין  הדין  הוא עונה. מצוות משום לה משועבד 
לה  לתת משיעבודו נדרים, ידי  על  עצמו, להפקיע יכול הוא שאין לפי ממזונות,
למזונותיך ", ידיך מעשה "צאי לאשתו : אמר  הבעל שאם אמרו, בגמרא ברם, מזונות.
מספיק  ידיה מעשה אם – שתקה והיא ידיך , ממעשה והתפרנסי לכי כלומר 
בבית  בהם רגילה שהיתה קטנים לדברים מספיק שאינו  פי  על  אף למזונותיה,

הנדר חל מנכסיו, מהנאה הבעל  כשהדירה מקום מכל  `-a).אביה, ,r zeaezk)

Bì úBðälî BzLà úà øécnä הנאה בנדר  אשתו על  האוסר  – ÇÇÄÆÄÀÄÅÈ
למזונותיך ", ידיך  מעשה "צאי לה: שאמר  כגון  בגמרא, ומבואר  מנכסיו ,

קטנים  לדברים מספיק אינו אבל למזונותיה מספיק ידיה ומעשה
שבארנו  כמו  הנדר, חל זה שבכגון  אביה, בבית בהם רגילה שהיתה

למשנתנו , GLבהקדמה ãòé ,íBé íéLñðøt ãéîò אדם – ÇÀÄÇÂÄÇÀÈ
מספיק  ידיה מעשה שאין  הדברים את לה שיספק כלומר שיפרנסנה,

שלוחו  שהרי לפרנסה, שליח יעשה שהבעל לא מבואר, בגמרא להם.
מפסיד". אינו  המפרנס "כל שיאמר: אלא כמותו, אדם ïkîשל øúéÈÅÄÅ

שיוסיף  מסכימה אינה ואשתו קיים, נדרו  אם יום, שלושים לאחר  –

לפרנסה, äaúkאחר ïzéå àéöBé לה וליתן לגרשה הבעל חייב – ÄÀÄÅÀËÈ
בזיון . לה ויש  הדבר מתפרסם יום שלושים שלאחר כתובתה, כסף

אמוראים. נחלקו epyבגמרא `l :xn` axיעמיד יום שלושים (שעד 
yxtnaפרנס), `l`,( לנדרו יום שלושים של  זמן mzqa(שפירש la`

זמן ), פירש  ולא סתם `xn:(שנדר  l`enye .daezk ozie xzl`l `ivei
`ivei `l mzqa elit`,(יום שלושים dklde(עד .excpl gzt `vni `ny

,l`enyk,יום שלושים תמתין סתם, שנדר בין לנדרו זמן  שפירש שבין 
יוציא  לאו  ואם מוטב; נדרו , את התיר  אם או  הנדר  ימי  נשלמו אם

כתובה. l`eny.ויתן ixack epzpyn epx`a mb o`kn:øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
ìàøNéaלאחר נדרו  יתיר שאם ישראל , אלא כהן  אינו הבעל אם – ÀÄÀÈÅ

להחזירה, יוכל  אשתו את íi÷éשיגרש  ,ãçà Lãç, אשתו את – ÙÆÆÈÀÇÅ
לו, מליהנות הדירה אם פרנס, לה משנכנס íéðLeויעמיד כלומר – ÀÇÄ
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øîBà:ìàøNéa,ãçà Lãç–íi÷é,íéðLe–äaúk ïzéå àéöBé;úðäkáe,íéðL–íi÷é,GLeäL–àéöBé ¥§¦§¨¥Ÿ¤¤¨§©¥§©¦¦§¦¥§ª¨©Ÿ¤¤§©¦§©¥§¨¦
äaúk ïzéå. §¦¥§ª¨

·úBøtä ìkî ãçà íòèz àHL BzLà úà øécnä–äaúk ïzéå àéöBé.äãeäé éaøøîBà:ìàøNéa,ãçà íBé ©©¦¤¦§¤¦§Ÿ¤¨¦¨©¥¦§¦¥§ª¨©¦§¨¥§¦§¨¥¤¨
–íi÷é,íéðL–äaúk ïzéå àéöBé.úðäkáe,íéðL–íi÷é,GLäL–äaúk ïzéå àéöBé. §©¥§©¦¦§¦¥§ª¨©Ÿ¤¤§©¦§©¥§¨¦§¦¥§ª¨
‚ïéðénä ìkî ãçàa èM÷úz àHL BzLà úà øécnä–äaúk ïzéå àéöBé.éñBé éaøøîBà:úBiðòa–àHL ©©¦¤¦§¤¦§©¥§¤¨¦¨©¦¦¦§¦¥§ª¨©¦¥¥¨£¦¤

äáö÷ ïúð,úBøéLòáe–GLíBé íéL. ¨©¦§¨¨£¦§¦
„äéáà úéáì Cìz àHL BzLà úà øécnä;øéòa dnò àeäL ïîæa,ãçà Lãç–íi÷é,íéðL–ïzéå àéöBé ©©¦¤¦§¤¥¥§¥¨¦¨¦§©¤¦¨¨¦Ÿ¤¤¨§©¥§©¦¦§¦¥

äaúk;úøçà øéòa àeäL ïîæáe,ãçà ìâø–íi÷é,GLäL–äaúk ïzéå àéöBé. §ª¨¦§©¤§¦©¤¤¤¤¤¨§©¥§¨¦§¦¥§ª¨

:åúùåøâ úà øéæçäì ìåëéù àåä.zpdkae:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .éôè àðîéæ ïðáø äéì åáäé äøéæçäì ìëåé àì äðùøâé íàù
aaaa.zexitd lkn cg`:äì íéé÷ àåäå ,éìò éðåìô éøô íðå÷ àéä äøîàù ïåâë.'ek xne` dcedi 'x:äéúåë àúëìä úéìå
bbbb.mipind lkn cg`a hywzz `ly:äì íéé÷ àåäå ,éìò éðåìô íùåá íðå÷ [àéä äøîàù].xacl davw ozp `ly zeipraàåä ,äéìò åøñà éúî ãò

:ùãç á"é äáö÷ äîëå .ïîæ åúåà ãò ïéúîú ,äáö÷ ïúð íà ìáà .äáåúë ïúéå àéöåéã.mei miyly zexiyraeäéèåù÷ çéøî úéðäð äáåùç äùà ïëù
:éñåé 'øë äëìäå .íåé íéùìù øãðä éðôì äèù÷úðù íéèåù÷ä çéøî äðäú úàæå ,íåé íéùìù

cccc.daezk ozie `ivei dyly miiwi cg` lbxúðäëá ìáà ,ìàøùé úùàá íéøåîà íéøáã äîá ,íéé÷é ãçà ìâø ,éëä àøîâá äì íéùøôî ïéúéðúî àä

`xephxa yexit

השני  בחודש אחד  ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),יום """"תפארת תפארת תפארת תפארת  äaúk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ïzéå àéöBéÄÀÄÅÀËÈ
יהודה רבי  שלדעת בגמרא, מפרשים יש  –,"miiwi cg` yceg" בין

יום  שלושים עד קמא לתנא ואילו חסר, שהוא בין מלא חודש  שהוא

לו,úðäkáeדווקא; מליהנות הדירה בעלה אם כהן, באשת –,íéðL ÇÙÆÆÀÇÄ
íi÷éש אותה,– יקיים חדשים בחודשGLeäLני  כלומר  חדשים, – ÀÇÅÀÈ

äaúkהשלישי, ïzéå àéöBé את להחזיר  לכהן  ואסור  שהואיל  – ÄÀÄÅÀËÈ
ז ז ז ז ))))גרושתו כא כא כא כא ,,,, בינתיים ((((ויקראויקראויקראויקרא ימצא שמא יותר , שהות לו נתנו לפיכך

יגרשנה. ולא לנדרו היתר
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בדברים  או נפש  עינוי  משום בהם שיש נדרים נדרה האשה שאם הוא, תורה דין 

ואם  אותם; לקיים או  שמעו, ביום נדריה את להפר  בעלה יכול  לבינה, שבינו

הגמרא  מסקנת לפי  – יא-טו). ל , (במדבר  קיימים נדריה שמעו  ביום לה החריש 

(zncewd dpyna epxkfdy itk ,l`enyk dklde li`ed) המשנה וכן משנתנו עוסקת

במשניות  הדין שונה ומכאן  הנדר . את לה קיים ובעלה שנדרה, באשה שלאחריה

אשתו, את הדיר  שהבעל הקודמת, המשנה בדין שכן  הקודמת, המשנה מדין אלו

הנדר , את לה קיים ובעלה נדרה כשהאשה ואילו יום, שלושים של  שהות לו  נותנים

הריהו גט תובעת וכשהאשה במשנה, שנבאר מהטעם שהות, חכמים לו  נתנו  לא

כתובתה לה וליתן  לגרשה ברם,(o"xd).חייב –m"anxd zrcl,לגרשה חייב אינו

להוציאה", אותי יכוף ומי  בנדרה לי איכפת "לא לומר: הוא יכול  נדרה, והיא שהואיל

שלפי כלומר כתובתה, ויתן יוציא נדרנית, באשה רוצה איני אומר : הוא שאם אלא

את  לה ליתן הוא חייב מוציאה, הוא שאם להשמיענו , המשנה באה הרמב"ם

בי שהיה מאחר (הל'כתובתה, ברצונו  הנדר את לה קיים והוא נדרה, את להפר דו 

כד ). יב, אישות

úBøtä ìkî ãçà íòèz àHL BzLà úà øécnäכלומר – ÇÇÄÆÄÀÆÄÀÙÆÈÄÈÇÅ
את  בעלה לה וקיים הפירות, ממיני  מאחד  תטעם שלא האשה שנדרה

àéöBéäaúkנדרה, ïzéå נתנו ולא כתובתה; כסף לה ויתן  יגרשנה – ÄÀÄÅÀËÈ
לה  קיים בעלה שאם סבורה, שהאשה מפני שהות, כל  חכמים כאן  לו 

הוא הרי  נדרה כלל.את אצלו לגור  יכולה ואינה אותה, שונא ודאי
הרי הקודמת, במשנה ששנינו כמו אשתו , את מדיר  כשהבעל ברם,

עליו  תתיישב מה זמן וכעבור  כעסו , ריתחת מתוך  שנדר סבורה, היא
יום שלושים לו ממתינים הלכך  הר הר הר הר """"ןןןן).).).).דעתו; בבבב;;;; עא עא עא עא ,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ((((גמראגמראגמראגמרא

ìàøNéa :øîBà äãeäé éaø,ישראל בעלה אם –,ãçà íBé ÇÄÀÈÅÀÄÀÈÅÆÈ
íi÷é,אותה –íéðL,יום לאחר כלומר –àéöBéäaúk ïzéå– ÀÇÅÀÇÄÄÀÄÅÀËÈ

כתובתה. לה ויתן  כהן ,úðäkáeיגרשנה באשת –íéðLש ימים,– ני  ÇÙÆÆÀÇÄ
íi÷é,אותה –GLäL, השלישי ביום –äaúk ïzéå àéöBé– ÀÇÅÀÈÄÀÄÅÀËÈ

שבארנו  כמו  גרושתו, להחזיר  לו ואסור  הואיל לכהן , שהות שנותנים
הקודמת. dcedi.במשנה iaxk dkld oi`e
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ïéðénä ìkî ãçàa èM÷úz àHL BzLà úà øécnäכלומר – ÇÇÄÆÄÀÆÄÀÇÅÀÆÈÄÈÇÄÄ
היינו , הקישוטים, ממיני  באחד  תתקשט שלא אשתו שלא שנדרה

הבשמים ממיני  באחד נדרה;((((רשרשרשרש""""יייי););););תתבשם את לה קיים ובעלה
לפי להפר, יכול  שהבעל  הנדרים בכלל  הוא זה שנדר  מבואר בגמרא

שאמרה: בכגון כאן  שמדובר  או בשבילה; נפש עינוי משום בו שיש 
בדברים  הנדר שנמצא אתקשט", אם עלי תשמישך הנאת "תיאסר 

לבינה; äaúkשבינו ïzéå àéöBé שבארנו כמו שהות, כל  ללא – ÄÀÄÅÀËÈ
הקודמת. במשנה úBiðòaהטעם :øîBà éñBé éaø,עניות בנשים – ÇÄÅÅÈÂÄ

בקישוטיהן, כך כל  מרבות ÷äáöשאינן  ïúð àHL קצב לא אם – ÆÈÇÄÀÈ
עד תמתין  זמן , קצב אם אבל  כתובתה. ויתן יוציא נדרה, לקיום זמן 

חודש ; עשר שנים עד היא שהקיצבה בגמרא, ואמרו  זמן; אותו 
úBøéLòáe,עשירות בנשים –GLíBé íéL יום שלושים עד – ÈÂÄÀÄ

מריח  נהנית חשובה אשה "שכן  בגמרא: הטעם ומבואר  תמתין ;
שנתקשטה  הקישוטים מריח תיהנה זאת והרי  יום", שלושים קישוטיה

כתובה. ויתן יוציא יום, שלושים על  יתיר  הנדר. לפני  dkldeבהם
iqei iaxk.(.(.(.( ח ח ח ח יגיגיגיג,,,, אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

לנדרו, זמן  כשפירש שבין  כשמואל , הלכה אשתו  את שבמדיר  הזכרנו, כבר
א). (משנה לעיל ששנינו כמו  יום, שלושים שהות לו  נותנים סתם, כשנדר  בין

בארנו xnbd`)מכאן  itl)הדיר שהבעל  כפשוטן לא האחרונות המשניות שתי
רב, לדעת ברם, הנדר . את לה קיים ובעלה נדרה שהאשה אלא אשתו, את
ויתן לאלתר יוציא בסתם, אבל  לו , ממתינים נדרו  את במפרש שדווקא הסובר
אחד תטעם שלא אשתו  את הדיר שהבעל  כפשוטה, משנתנו  מתפרשת כתובה,

שאמ  וכגון  המינים, מכל באחד תתקשט שלא או הפירות "תיאסרמכל לה: ר
במין תתקשטי  אם או  הפירות של  זה ממין תטעמי אם עלי תשמישך הנאת
כשנדר אלו  במשניות שמדובר אלא הנדר , חל זה שבכגון הקישוטים", של זה

כתובה. ויתן  לאלתר  יוציא הלכך לנדרו, זמן פירש ולא סתם,
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ממשיכה זו `micg)משנה miyxtn itl), הנדר את לה קיים ובעלה שנדרה באשה
זמן שפירשה בכגון כאן שמדובר אלא הקודמות, המשניות בשתי שבארנו  כדרך

לנדרה.

äéáà úéáì Cìz àHL BzLà úà øécnä שלא שנדרה אשה – ÇÇÄÆÄÀÆÅÅÀÅÈÄÈ
עלי תשמישך  הנאת "תיאסר לבעלה: שאמרה כגון  אביה, לבית תלך
והוא  נדרה, את להפר  הבעל יכול  זה שבכגון אבי", לבית אלך אם

הנדר ; את לה הפר øéòaלא dnò àeäL ïîæaדר אביה אם – ÄÀÇÆÄÈÈÄ
תכופות, בביתו  לבקר היא שרגילה העיר, ãçàבאותה Lãç אם – ÙÆÆÈ
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‰ìáàä úéáì Cìz àHL BzLà úà øécnä,äzLnä úéáì Bà–äaúk ïzéå àéöBé,äéðôa ìòBpL éðtî.íàå ©©¦¤¦§¤¥¥§¥¨¥¤§¥©¦§¤¦§¦¥§ª¨¦§¥¤¥§¨¤¨§¦
ïòBè äéä:øçà øác íeMî–éàMø.dì øîà:éðBìôì éøîàzL úðî ìò,éì zøîàM äî,Bà:ézøîàM äî ¨¨¥¦¨¨©¥©©¨©¨©§¨¤Ÿ§¦¦§¦©¤¨©§§¦©¤¨©§¦

Cì;Bà:ätLàì äøòîe àlîî àäzL–äaúk ïzéå àéöBé. ¨¤§¥§©¨§¨¨¨©§¨¦§¦¥§ª¨
Âäaúëa àHL úBàöBé elàå:äLî úc ìò úøáBòä,úéãeäéå.äLî úc àéä Bæéàå?øOòî BðéàL ezìéëàî, §¥§¤¦§ª¨¨¤¤©©Ÿ¤¦¦§¥¦©Ÿ¤©£¦©¤¥§ª¨

äcð ezLnLîe,älç dì äöB÷ àGå,úîi÷î dðéàå úøãBðå.úéãeäé úc éäBæéàå?òeøt dLàøå äàöBé,äåBèå §©§©¦¨§¨¨©¨§¤¤§¥¨§©¤¤§¥¦©§¦§¨§Ÿ¨¨©§¨

:äéúååë àúëìä úéìå ,úðäëì ìàøùé ïéá âéìôîã àéä äãåäé 'ø ïéúéðúîå .äáåúë ïúéå àéöåé äùìù ,íéé÷é íéðù
dddd.dipta lrepy:äãôåñ íãà ïéàå äúî àéä øçîìù ,äéðôá ìòåð ìáàä úéáìå .ïåâé úøñäå äçîù ìù úìã.xg` xac zngníãà éðáù ÷æçúàã ïåâë

:íù ïééåöî íéöåøô.'eke ipeltl ixn`zy:úåì÷ ìù íéøáã.dty`l dxrne d`lnn `dzyòøæ úáëù äîçø àìîéå ùîùúù øçàì éùøôîã úéà
:äèåùë úéàøðù éðôî ,äôùàì äøòúå íéî éãë äøùò àìîúù éùøôîã úéàå .øáòúúå òøæä èåì÷é àìù éãë åðöôðú

eeee.xyern epi`y ezlik`n:àø÷éù çëúùàå äéìééù ìæàå éøëä úà éì ï÷éú ïäë éðåìô äéì äøîàã ïåâë ,åìëàù øçà àìà åì òãåð àìåezynyne
.dcp:éðà äøåäè äøîà äìòáìå úåãð éãâá úùáåì äåàøù äéúåðëùá äãð ä÷æçåäù ïåâë.dlg dl dvew `leìæàå äñéòä úà éì ï÷ú éðåìô äéì äøîàã

:àø÷éù çëúùàå äéìééù.weya deehe:íãà éðáì äéúåòåøæ äàøîå.mc` ipa mr zxacne:íéøåçáä íò ú÷çùî.eipta eiclei zllwneúôøçîå úìì÷î

`xephxa yexit

חודש, עד תלך שלא יגרשנה,íi÷éנדרה ולא אותה –íéðLשני – ÀÇÅÀÇÄ
אחד , חודש על  יתיר שנדרה כלומר  äaúkחדשים, ïzéå àéöBé– ÄÀÄÅÀËÈ

לנדרה  קיצבה נתנה שלא סתם, נדרה אם הדין והוא שהות. כל ללא

בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו);););); אאאא במשנה במשנה במשנה במשנה  לעיל לעיל לעיל לעיל  שהבאנושהבאנושהבאנושהבאנו בגמראבגמראבגמראבגמרא,,,, שמואלשמואלשמואלשמואל àeäL((((כדעת כדעת כדעת כדעת  ïîæáeÄÀÇÆ
úøçà øéòa בבית לבקר הבת שדרך  אחרת, בעיר דר  אביה ואם – ÀÄÇÆÆ

החגים, בימי ãçàאביה ìâø אביה לבית תלך  שלא נדרה אם – ÆÆÆÈ
אחד, יגרשנה,íi÷éרגל  ולא בעלה אותה –GLäLואם נדרה – ÀÇÅÀÈ

רגלים, שלושה תלך äaúkשלא ïzéå àéöBé,מבואר בגמרא – ÄÀÄÅÀËÈ
ישראל בין  שמחלק יהודה רבי  וכדעת כהן, באשת מדברת שהסיפא

משנתנו: נישנית וכך  א), משנה לעיל (כמבואר  ±לכהנת cg` lbx
`ivei ± dyely ,miiwi miipy ± zpdkae ;daezk ozie `ivei ± miipy ,miiwi

.daezk ozie

אביה, לבית תלך  שלא אשתו  את הדיר  שהבעל  כמשמעה, משנתנו  מפרשים יש
אביך ", לבית תלכי אם עלי תשמישך הנאת "תיאסר לאשתו: שאמר וכגון 
וגם  רב לדעת גם כפשוטה מתפרשת משנתנו  ואמנם  הנדר. חל  זה שבכגון
דווקא  לבארה יש רב, שלדעת אלא א), במשנה לעיל (שהבאנו  שמואל לדעת
רב  לדעת הוא הדין סתם, הדירה אם שהרי מדירה, הוא זמן לכמה במפרש

ששנינו: וזהו כתובה. ויתן מיד  `cgשיוציא yceg ,xira dnr `edy onfa אם –

אחד , לחודש אחד,miipyאותה,miiwiהדירה חודש על  יתיר שהדירה כלומר  –

daezk ozie `ivei. לאלתרcg` lbx ,zxg` xira `edy onfaeלרגל הדירה אם –

הדירהmiiwiאחד , ואם daezk.אותה, ozie `ivei ± milbx ipylשמואל ולדעת
וכך זמן, לכמה פירש ולא סתם הדירה אפילו  היינו בסתם, אף המשנה מתפרשת

המשנה: miiwiבאור ± cg` yceg cr ,xira dnr `edy onfa,אותהmiipy כלומר –

קיים, נדרו ועדיין השני, החודש  daezk;משנכנס ozie `iveiבסיפא (ixi`nd;וכן
;c"ix zetqez.(zvaewn dhiy
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הנדר; את לה קיים ובעלה שנדרה באשה שמואל) (לדעת ללמד  מוסיפה משנתנו
להיראות  או מאנשים מבודדת להיות לאשה הגורמים בנדרים המשנה ועוסקת

כשוטה.

äzLnä úéáì Bà ,ìáàä úéáì Cìz àHL BzLà úà øécnäÇÇÄÆÄÀÆÅÅÀÅÈÅÆÀÅÇÄÀÆ
לבית  או  האבלים, את לנחם האבל , לבית תלך שלא האשה שנדרה –

הנדר , את לה קיים ובעלה נישואין, למשתה כגון àéöBéÄהמשתה,
äaúk ïzéå,לאלתר –äéðôa ìòBpL éðtî נחמה של דלת – ÀÄÅÀËÈÄÀÅÆÅÀÈÆÈ

אחרים, של  ובשמחתם באבלם תשתתף לא שאם שמחה, של  ודלת

בשמחתה. ישמחו ולא בצערה ישתתפו  לא הם ïòBèאף äéä íàåÀÄÈÈÅ
נדרה, שקיים טוען , היה בעלה אם –øçà øác íeMî כגון – ÄÈÈÇÅ

שם, מצויים פרוצים אדם שבני  שידוע, לקיים éàMøמשום בין – ÇÇ
לגרשה. חייב ואינו להדירה, בין dìנדרה øîà:לאשתו הבעל  – ÈÇÈ

jxcp z` jl xtn ip`zøîàM äî ,éðBìôì éøîàzL úðî ìòÇÀÈÆÙÀÄÄÀÄÇÆÈÇÀÀ
Cì ézøîàM äî :Bà ,éì קלון של  דברים והם Bà:((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););– ÄÇÆÈÇÀÄÈ

ätLàì äøòîe àlîî àäzL שתהא מנת על לה: שאמר  או – ÆÀÅÀÇÈÀÈÈÈÇÀÈ
ויש כשוטה; נראית שתהא לאשפה, ושופכתם מים כדי ממלאה

בגמרא: dty`lמפרשים dxrne d`lnn `dzyשלאחר כלומר –

ותתעבר , ייקלט שלא הזרע, את תשחית äaúkשתשמש  ïzéå àéöBéÄÀÄÅÀËÈ
כתובתה. כסף את לה ויתן יגרשנה –

i r i a x m e i
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היא: ההלכה הקודמות, במשניות ששנינו  אשתו " את "המדיר  ozieבדיני  `ivei"
,"daezk;כתובתה את מפסידה ואינה גט מבעלה לתבוע האשה שיכולה היינו

כתובתה. את לה נותן  ואינו מגרשה שהבעל  אשה דין ללמד  באה משנתנו

elàå, להלן המפורטים מעשיהן שמחמת הנשים, –àHL úBàöBé ÀÅÀÆ
äaúëa:כתובתן כסף את להן מלשלם פטור והוא מגרשן , הבעל – ÄÀËÈ

î úc ìò úøáBòääL להלן כמבואר משה, תורת על  היינו  – ÈÆÆÇÇÙÆ
יכול שאינו  עד  תורה, באיסורי  בעלה את שמכשילה כגון במשנתנו ,

אשתו, על  לסמוך  איש שדרך  בדברים עליה וכן úéãeäéåלסמוך  – ÄÄ
במידת  ישראל בנות שנהגו  מה על  כלומר  יהודית, דת על  העוברת

בתורה. כתוב שאינו  אף îהצניעות, úc àéä BæéàåäLאיזוהי – ÀÅÄÇÙÆ
משה? דת על øOòîהעוברת BðéàL ezìéëàî את המאכילה – ÇÂÄÇÆÅÀËÈ

מבואר, בגמרא ומעשרות. תרומות ממנו  הופרשו  שלא מאכל בעלה
הכרי  את לי  תיקן  פלוני לבעלה: שאמרה zexyrneכגון  zenexz yixtd)

,(eply zexitde d`eazd znixrnושאל הלך  כך ואחר  פיה, על ואכל
לו , שיקרה שהיא והתברר  פלוני, äcðאת ezLnLîe ומשמשת – ÀÇÀÇÄÈ

והוא  טהורה, שהיא לבעלה, שאמרה כגון נידה, כשהיא מיטתו  את
נידה שהיתה השכנות מפי  כך  אחר לו והתברר עליה, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););בא

älç dì äöB÷ àGåהעיסה מן  חלה מפרישה ואינה במדבר במדבר במדבר במדבר – ((((עייןעייןעייןעיין ÀÈÈÇÈ
ככככ),),),), שאמרה טוטוטוטו,,,, כגון  בגמרא, מבואר  בזו  ואף בעלה. את ממנה ומאכילה

ושאל הלך  כך ואחר  פיה, על  ואכל העיסה, את לי תיקן פלוני לבעלה:
לו; ששיקרה ונמצא פלוני  úîi÷îאת dðéàå úøãBðå שבעוון – ÀÆÆÀÅÈÀÇÆÆ

שנאמר  כמו  מתים, בנים ה ה ה ה ):):):):זה ה ה ה ה ,,,, ihgl`((((קוהלת קוהלת קוהלת קוהלת  jit z` ozz l`"
"jici dyrn z` lage jlew lr midlÎ`d sevwi dnl ...jxya z` איזה –

ובנותיו  בניו  אומר: הווי  אדם? של  ידיו  מעשי  עבעבעבעב,,,,הם כתובותכתובותכתובותכתובות ((((גמראגמראגמראגמרא

úéãeäéאאאא).).).). úc éäBæéàå?יהודית דת על העוברת איזוהי –äàöBé ÀÅÄÇÀÄÀÈ
לשוק, –òeøt dLàøåוהרי שואלים: בגמרא –rext dy`x עבירה ÀÙÈÈÇ

בסוטה שנאמר היא, התורה יח יח יח יח ):):):):מן  ה ה ה ה ,,,, dy`d"((((במדבר במדבר במדבר במדבר  y`x z` rxte"
בפירוע  יצאו  שלא ישראל לבנות מכאן  אזהרה ישמעאל: רבי  דבי  ותנא

ראשה, שער  שמכסה באשה אמנם מדברת שמשנתנו ומתרצים, הראש?
ישראל, בנות שנוהגות שכפי  אלא משה, דת על עוברת שאינה באופן 

על עוברת ונמצאת לשוק, לצאת כדי מספיק ראשה שער כיסוי  אין 
יהודית; eMa÷דת äåBèå;בצניעות שלא מלאכתה תוך ונוהגת – ÀÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iriay wxt zeaezk zkqn

÷eMa,íãà ìk íò úøaãîe.ìeàL àaàøîBà:åéðôa åéãìBé úìl÷îä óà.ïBôøè éaøøîBà:úéðìBwä óà; ©§©¤¤¦¨¨¨©¨¨¥©©§©¤¤§¨§¨¨©¦©§¥©©¨¦
úéðìB÷ àéä Bæéàå?dìB÷ ïéòîBL äéðëLe dúéa CBúa úøaãî àéäLëì. §¥¦¨¦¦§¤¦§©¤¤§¥¨§¥¤¨§¦¨

Êíéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä,íéøãð äéìò eàöîðå–dðéàúLc÷î.eàöîðå íúñ dñðk ©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§ª¤¤§¨¨§¨§¦§§
íéøãð äéìò–äaúëa àHL àöz.ïéîeî da ïéàL úðî ìò,ïéîeî da eàöîðå–úLc÷î dðéà.íúñ dñðk ¨¤¨§¨¦¥¥¤¦§ª¨©§¨¤¥¨¦§¦§§¨¦¥¨§ª¤¤§¨¨§¨

ïéîeî da eàöîðå–äaúëa àHL àöz.íéðäka ïéìñBtä ïéîenä ìk–íéLpa ïéìñBt. §¦§§¨¦¥¥¤¦§ª¨¨©¦©§¦©Ÿ£¦§¦©¨¦
Áäéáà úéáa dãBòå ïéîeî da eéä–éøö áàääéàø àéáäì C,eìlä ïéîeî da eãìBð äñøàúpMnL,äôçzñðå ¨¨¦§¨§¥¨¦¨¨¨¨¦§¨¦§¨¨¤¦¤¦§¨§¨§¨¦©¨§¦§©£¨

eäãN;ìòaä úeLøì äñðëð–éøö ìòaäelà ïéîeî da eéä äñøàúð àHL ãòL äéàø àéáäì C,Bç÷î äéäå ¨¥¦§§¨¦§©©©©©©¨¦§¨¦§¨¨¤©¤¦§¨§¨¨¨¦¥§¨¨¦§

:äìòá éðôá äìòá éáà.ziplewdàì ïäì ïéàå .ïúáåúë ïãéñôäì äàøúäå íéãò úåëéøö éðä ìëå .äúåà úåòîåù äéúåðëùù ãò íø ìå÷á ùéîùú úòáåú
:ãáìá íéîéé÷ä ïäéúåàìá àìà úåìèåð ïðéàå úôñåú àìå äáåúë

ffff.mixcp dilr e`vnpe mixcp dilr oi`y:úùãå÷î íéøãð øàùá ìáà .íéðåòáö éãâáá èù÷úú àìå ïéé äúùú àìå øùá ìëàú àìù ,åøîà íéøãð åìàá
.mipdka oilqetd oinend lkïéá ,øòù äá ùéù àîåùå .äôåâá øçà íå÷îá òø çéø åà äôä çéøå .äòéæ ,íéùðá ïäéìò åôéñåäå .åäì éðî à÷ úåøåëáá

äàø éøä ãéîú äìåâîä íå÷îá àéä íàù ,àéæçúî àìã ïéðîéæå àéæçúî ïéðîéæã äùàøáù äôë úçú àéäù ïåâëå ,äéðô ãâðë àéäùë äìåãâ ïéá äðè÷
,ú÷ìö äëéùðä íå÷îá äùòðå áìë äëùðå .íéùðä øàù ìå÷î äðåùîå äáò äìå÷å .øñéàë äìåãâ àäúù ãò íåî äðéà øòù äá ïéà àîåùä íàå ,ñééôúðå
ïéîåî äðéàù ô"òàå ,íéùðá ïéîåî åìà .ããì ãã ïéá çôè ùéù ãò äæî äæ íé÷åçø äéããùå .çôè äéúåøáçî íéñâ äéããå .ùà úåëî åîë õååë øîåìë

:íéðäëá
gggg.di`x `iadl jixv a`dóàå .åììä ïéîåî äá åéä äñøàúðù øçàìù äéàø àéáéù êéøö ,äúç÷ì ïàîîù äæî ïéñåøéàä ïî äúáåúë òåáúì àá íà

:ïîéäî ìòá ,äéàø àéáä àì íà êëéôìå ,ïéñåøéà íãå÷ åéä ïàë øîéîì àëéàå áàä úåùøá ïéîåîä åàöîðå ìéàåä ,äôåâã ä÷æç äùàì ùéù éô ìòdqpkp
zeyxl.lradïéîåî åàöîð àìã ïåéëã .åììä ïéîåî äá åéä äñøàúðù íãå÷ù äéàø àéáäì åéìò ,äáù ïéîåî ìò äáåúë àìá äàéöåäì àá äúòå ,äàùð

`xephxa yexit

íãà ìk íò úøaãîe בחורים עם משחקת שהיא מבואר , בגמרא – ÀÇÆÆÄÈÈÈ
בבבב).).).). עבעבעבעב,,,, ממש,((((כתובותכתובותכתובותכתובות שמשחקת הגמרא כוונת שאין  מפרשים, ויש

בטלה דברי  עמהם ומדברת מטיילת ìeàL((((הריטב הריטב הריטב הריטב """"אאאא).).).).אלא àaàÇÈÈ
åéðôa åéãìBé úìl÷îä óà :øîBàשל אבותיו  את מקללת – ÅÇÇÀÇÆÆÀÈÀÈÈ

בפניו . úéðìBwäבעלה óà :øîBà ïBôøè éaøבכלל היא – ÇÄÇÀÅÇÇÈÄ
בכתובה. שלא יוצאת והיא יהודית, דת על àéäהעוברת BæéàåÀÅÄ

dìB÷ ïéòîBL äéðëLe dúéa CBúa úøaãî àéäLëì ?úéðìB÷ÈÄÄÀÆÄÀÇÆÆÀÅÈÀÅÆÈÀÄÈ
עמה  (כשמדבר  תשמיש עסקי על  קולה שמשמעת מבואר , בגמרא –
בדבר בוש והוא לשכנים, ומשמעת עמו  מריבה היא עונה עסקי על 

).רש רש רש רש """"יייי–
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בעיקר , היא באה שכאן  אלא ה), (ב, קידושין במסכת גם כולה שנויה משנתנו
באה  היא והרי כתובה; בלא היוצאות נשים דיני ללמד הקודמת, למשנה כהמשך 
מומים, בה שיש או  נדרים עליה שיש לבעל ונתברר  שנישאה שאשה להשמיענו ,

בכתובה. שלא תצא

eàöîðå ,íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îäÇÀÇÅÆÈÄÈÇÀÈÆÅÈÆÈÀÈÄÀÄÀÀ
íéøãð äéìòתאכל שלא אמרו? נדרים "באלו  מבואר : בגמרא – ÈÆÈÀÈÄ

אלה  שנדרים צבעונים", בבגדי  תתקשט ולא יין , תשתה ולא בשר,

עליהם, להקפיד בעל של  úLc÷îדרכו  dðéà קידושיה אין – ÅÈÀËÆÆ
תנאו . נתקיים לא שהרי íúñקידושין , dñðk ולא סתם נשאה – ÀÈÈÀÈ

כלום, íéøãðהתנה äéìò eàöîðå שהזכרנו הנדרים מאותם – ÀÄÀÀÈÆÈÀÈÄ
עליהם, להקפיד  בעל  של שדרכו äaúëaלעיל , àHL àöz בגמרא – ÅÅÆÄÀËÈ

סתם, נשאה כך ואחר נדרים עליה שאין  בתנאי  קידשה אפילו  מבואר:
ונש שהואיל גט, הימנו צריכה תנאו , הזכיר "אין ולא אומרים: אנו  אה

ובעלה  תנאו על לה מחל ובודאי זנות". בעילת בעילתו  עושה אדם

לאחר להתירה אין  הלכך נדרים, עליה ימצא ואפילו  קידושין, לשם
הבעל יכול  ממון  שלגבי  כתובתה, את היא מפסידה אבל  גט; בלא

הדין  הוא הראיה. עליו  מחברו  והמוציא תנאו , על  מחל  שלא לומר ,
כתובה, בלא שתצא נדרים, עליה ונמצאו  סתם, וכנסה סתם קידשה אם

ומכל טעות; מקח ומקחי  נדרנית, באשה אפשי אי  לומר: הבעל שיכול 
מספק. גט היא צריכה ïéîeîמקום da ïéàL úðî ìò וכן – ÇÀÈÆÅÈÄ

מומים, בה שאין  בתנאי  האשה את ïéîeîהמקדש da eàöîðå– ÀÄÀÀÈÄ
להלן, כמבואר  בנשים, úLc÷îהפוסלים dðéà קידושיה אין – ÅÈÀËÆÆ

תנאו . נתקיים שלא לפי íúñקידושין , dñðk ולא סתם, נשאה – ÀÈÈÀÈ
כלום, ïéîeîהתנה da eàöîðå מקח שמקחו  הבעל וטוען  – ÀÄÀÀÈÄ

äaúëaטעות, àHL àöz בין סתם, ונשאה סתם שקידשה בין  – ÅÅÆÄÀËÈ
צריכה  היא הרי סתם, נשאה כך  ואחר  מומים בה שאין בתנאי שקידשה
למעלה  הטעם שבארנו כמו  כתובתה, כסף לה ליתן  חייב ואינו  גט,

נדרים. íéðäkaבענין ïéìñBtä ïéîenä ìk במסכת הם ומנויים – ÈÇÄÇÀÄÇÙÂÄ
פסולים  אלו מומים בהם שיש שכהנים מבואר , ושם ז ; פרק בכורות

שנאמר  כמו  במקדש, יז יז יז יז ):):):):לעבודה כא כא כא כא ,,,, לדורותם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מזרעך "איש 
יקרב", לא מום בו יהיה íéLpaאשר  ïéìñBt באשה נמצאו  שאם – ÀÄÇÈÄ

על קידשה ואם בכתובה; שלא תצא סתם, כנסה ובעלה אלו , מומים
תנאו  והזכיר וחזר  שנשאה או נשאה, לא ועדיין  מומים, בה שאין  מנת
טעות  קידושי  שקידושיה צריכה, אינה גט אפילו הנישואין , בשעת

הם.
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לפני אם בהם, לקתה מתי ידוע ואין  מומים, בה שנמצאו  באשה דנה משנתנו

אחריהם. או אירוסיה

ïéîeî da eéä,מומים בה נמצאו שנתארסה לאחר אם –dãBòå ÈÈÄÀÈ
äéáà úéáa שקודם טוען , שלה והארוס נישאה, לא שעדיין  – ÀÅÈÄÈ

רוצה  והוא טעות, מקח ומקחו  הללו , המומים בה היו שנתארסה
לפני לבתו מומים היו שלא טוען , אביה אבל בכתובה; שלא לגרשה

כתובתה, את מבעלה ותובע äéàøהאירוסין, àéáäì Céøö áàäÈÈÈÄÀÈÄÀÈÈ
לדבריו , –äôçzñðå ,eìlä ïéîeî da eãìBð äñøàúpMnLÆÄÆÄÀÈÀÈÀÈÄÇÈÀÄÀÇÂÈ

eäãNכבר והיתה שקידשה שלאחר  גרם, הבעל של שמזלו  כלומר – ÈÅ
אם  אבל כתובה. לה יש  ואז במומים; שלקתה הנזק, בה אירע שלו

בכתובה; שלא לגרשה הבעל  יכול  לדבריו , ראיה הביא לא האב
אומרים: שאנו  בגמרא, הטעם eid",ומבואר o`k e`vnp o`k": כלומר

גם  בה היו  כאן הרי  המומים, בה נמצאו אביה בבית שכאן מאחר 
האירוסין. לפני ìòaäמקודם, úeLøì äñðëðואחר לו, שנישאה – ÄÀÀÈÄÀÇÇÇ

כתובה, בלא להוציאה בא והוא מומים, בה מצא Céøöכך  ìòaäÇÇÇÈÄ
äéàø àéáäì,לטענתו –ïéîeî da eéä äñøàúð àHL ãòL ÀÈÄÀÈÈÆÇÆÄÀÈÀÈÈÈÄ

elà, לו שנתארסה קודם באשתו היו  שהמומים –Bç÷î äéäå ÅÀÈÈÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ìáàä úéáì Cìz àHL BzLà úà øécnä,äzLnä úéáì Bà–äaúk ïzéå àéöBé,äéðôa ìòBpL éðtî.íàå ©©¦¤¦§¤¥¥§¥¨¥¤§¥©¦§¤¦§¦¥§ª¨¦§¥¤¥§¨¤¨§¦
ïòBè äéä:øçà øác íeMî–éàMø.dì øîà:éðBìôì éøîàzL úðî ìò,éì zøîàM äî,Bà:ézøîàM äî ¨¨¥¦¨¨©¥©©¨©¨©§¨¤Ÿ§¦¦§¦©¤¨©§§¦©¤¨©§¦

Cì;Bà:ätLàì äøòîe àlîî àäzL–äaúk ïzéå àéöBé. ¨¤§¥§©¨§¨¨¨©§¨¦§¦¥§ª¨
Âäaúëa àHL úBàöBé elàå:äLî úc ìò úøáBòä,úéãeäéå.äLî úc àéä Bæéàå?øOòî BðéàL ezìéëàî, §¥§¤¦§ª¨¨¤¤©©Ÿ¤¦¦§¥¦©Ÿ¤©£¦©¤¥§ª¨

äcð ezLnLîe,älç dì äöB÷ àGå,úîi÷î dðéàå úøãBðå.úéãeäé úc éäBæéàå?òeøt dLàøå äàöBé,äåBèå §©§©¦¨§¨¨©¨§¤¤§¥¨§©¤¤§¥¦©§¦§¨§Ÿ¨¨©§¨

:äéúååë àúëìä úéìå ,úðäëì ìàøùé ïéá âéìôîã àéä äãåäé 'ø ïéúéðúîå .äáåúë ïúéå àéöåé äùìù ,íéé÷é íéðù
dddd.dipta lrepy:äãôåñ íãà ïéàå äúî àéä øçîìù ,äéðôá ìòåð ìáàä úéáìå .ïåâé úøñäå äçîù ìù úìã.xg` xac zngníãà éðáù ÷æçúàã ïåâë

:íù ïééåöî íéöåøô.'eke ipeltl ixn`zy:úåì÷ ìù íéøáã.dty`l dxrne d`lnn `dzyòøæ úáëù äîçø àìîéå ùîùúù øçàì éùøôîã úéà
:äèåùë úéàøðù éðôî ,äôùàì äøòúå íéî éãë äøùò àìîúù éùøôîã úéàå .øáòúúå òøæä èåì÷é àìù éãë åðöôðú

eeee.xyern epi`y ezlik`n:àø÷éù çëúùàå äéìééù ìæàå éøëä úà éì ï÷éú ïäë éðåìô äéì äøîàã ïåâë ,åìëàù øçà àìà åì òãåð àìåezynyne
.dcp:éðà äøåäè äøîà äìòáìå úåãð éãâá úùáåì äåàøù äéúåðëùá äãð ä÷æçåäù ïåâë.dlg dl dvew `leìæàå äñéòä úà éì ï÷ú éðåìô äéì äøîàã

:àø÷éù çëúùàå äéìééù.weya deehe:íãà éðáì äéúåòåøæ äàøîå.mc` ipa mr zxacne:íéøåçáä íò ú÷çùî.eipta eiclei zllwneúôøçîå úìì÷î

`xephxa yexit

חודש, עד תלך שלא יגרשנה,íi÷éנדרה ולא אותה –íéðLשני – ÀÇÅÀÇÄ
אחד , חודש על  יתיר שנדרה כלומר  äaúkחדשים, ïzéå àéöBé– ÄÀÄÅÀËÈ

לנדרה  קיצבה נתנה שלא סתם, נדרה אם הדין והוא שהות. כל ללא

בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו);););); אאאא במשנה במשנה במשנה במשנה  לעיל לעיל לעיל לעיל  שהבאנושהבאנושהבאנושהבאנו בגמראבגמראבגמראבגמרא,,,, שמואלשמואלשמואלשמואל àeäL((((כדעת כדעת כדעת כדעת  ïîæáeÄÀÇÆ
úøçà øéòa בבית לבקר הבת שדרך  אחרת, בעיר דר  אביה ואם – ÀÄÇÆÆ

החגים, בימי ãçàאביה ìâø אביה לבית תלך  שלא נדרה אם – ÆÆÆÈ
אחד, יגרשנה,íi÷éרגל  ולא בעלה אותה –GLäLואם נדרה – ÀÇÅÀÈ

רגלים, שלושה תלך äaúkשלא ïzéå àéöBé,מבואר בגמרא – ÄÀÄÅÀËÈ
ישראל בין  שמחלק יהודה רבי  וכדעת כהן, באשת מדברת שהסיפא

משנתנו: נישנית וכך  א), משנה לעיל (כמבואר  ±לכהנת cg` lbx
`ivei ± dyely ,miiwi miipy ± zpdkae ;daezk ozie `ivei ± miipy ,miiwi

.daezk ozie

אביה, לבית תלך  שלא אשתו  את הדיר  שהבעל  כמשמעה, משנתנו  מפרשים יש
אביך ", לבית תלכי אם עלי תשמישך הנאת "תיאסר לאשתו: שאמר וכגון 
וגם  רב לדעת גם כפשוטה מתפרשת משנתנו  ואמנם  הנדר. חל  זה שבכגון
דווקא  לבארה יש רב, שלדעת אלא א), במשנה לעיל (שהבאנו  שמואל לדעת
רב  לדעת הוא הדין סתם, הדירה אם שהרי מדירה, הוא זמן לכמה במפרש

ששנינו: וזהו כתובה. ויתן מיד  `cgשיוציא yceg ,xira dnr `edy onfa אם –

אחד , לחודש אחד,miipyאותה,miiwiהדירה חודש על  יתיר שהדירה כלומר  –

daezk ozie `ivei. לאלתרcg` lbx ,zxg` xira `edy onfaeלרגל הדירה אם –

הדירהmiiwiאחד , ואם daezk.אותה, ozie `ivei ± milbx ipylשמואל ולדעת
וכך זמן, לכמה פירש ולא סתם הדירה אפילו  היינו בסתם, אף המשנה מתפרשת

המשנה: miiwiבאור ± cg` yceg cr ,xira dnr `edy onfa,אותהmiipy כלומר –

קיים, נדרו ועדיין השני, החודש  daezk;משנכנס ozie `iveiבסיפא (ixi`nd;וכן
;c"ix zetqez.(zvaewn dhiy
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הנדר; את לה קיים ובעלה שנדרה באשה שמואל) (לדעת ללמד  מוסיפה משנתנו
להיראות  או מאנשים מבודדת להיות לאשה הגורמים בנדרים המשנה ועוסקת

כשוטה.

äzLnä úéáì Bà ,ìáàä úéáì Cìz àHL BzLà úà øécnäÇÇÄÆÄÀÆÅÅÀÅÈÅÆÀÅÇÄÀÆ
לבית  או  האבלים, את לנחם האבל , לבית תלך שלא האשה שנדרה –

הנדר , את לה קיים ובעלה נישואין, למשתה כגון àéöBéÄהמשתה,
äaúk ïzéå,לאלתר –äéðôa ìòBpL éðtî נחמה של דלת – ÀÄÅÀËÈÄÀÅÆÅÀÈÆÈ

אחרים, של  ובשמחתם באבלם תשתתף לא שאם שמחה, של  ודלת

בשמחתה. ישמחו ולא בצערה ישתתפו  לא הם ïòBèאף äéä íàåÀÄÈÈÅ
נדרה, שקיים טוען , היה בעלה אם –øçà øác íeMî כגון – ÄÈÈÇÅ

שם, מצויים פרוצים אדם שבני  שידוע, לקיים éàMøמשום בין – ÇÇ
לגרשה. חייב ואינו להדירה, בין dìנדרה øîà:לאשתו הבעל  – ÈÇÈ

jxcp z` jl xtn ip`zøîàM äî ,éðBìôì éøîàzL úðî ìòÇÀÈÆÙÀÄÄÀÄÇÆÈÇÀÀ
Cì ézøîàM äî :Bà ,éì קלון של  דברים והם Bà:((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););– ÄÇÆÈÇÀÄÈ

ätLàì äøòîe àlîî àäzL שתהא מנת על לה: שאמר  או – ÆÀÅÀÇÈÀÈÈÈÇÀÈ
ויש כשוטה; נראית שתהא לאשפה, ושופכתם מים כדי ממלאה

בגמרא: dty`lמפרשים dxrne d`lnn `dzyשלאחר כלומר –

ותתעבר , ייקלט שלא הזרע, את תשחית äaúkשתשמש  ïzéå àéöBéÄÀÄÅÀËÈ
כתובתה. כסף את לה ויתן יגרשנה –
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היא: ההלכה הקודמות, במשניות ששנינו  אשתו " את "המדיר  ozieבדיני  `ivei"
,"daezk;כתובתה את מפסידה ואינה גט מבעלה לתבוע האשה שיכולה היינו

כתובתה. את לה נותן  ואינו מגרשה שהבעל  אשה דין ללמד  באה משנתנו

elàå, להלן המפורטים מעשיהן שמחמת הנשים, –àHL úBàöBé ÀÅÀÆ
äaúëa:כתובתן כסף את להן מלשלם פטור והוא מגרשן , הבעל – ÄÀËÈ

î úc ìò úøáBòääL להלן כמבואר משה, תורת על  היינו  – ÈÆÆÇÇÙÆ
יכול שאינו  עד  תורה, באיסורי  בעלה את שמכשילה כגון במשנתנו ,

אשתו, על  לסמוך  איש שדרך  בדברים עליה וכן úéãeäéåלסמוך  – ÄÄ
במידת  ישראל בנות שנהגו  מה על  כלומר  יהודית, דת על  העוברת

בתורה. כתוב שאינו  אף îהצניעות, úc àéä BæéàåäLאיזוהי – ÀÅÄÇÙÆ
משה? דת על øOòîהעוברת BðéàL ezìéëàî את המאכילה – ÇÂÄÇÆÅÀËÈ

מבואר, בגמרא ומעשרות. תרומות ממנו  הופרשו  שלא מאכל בעלה
הכרי  את לי  תיקן  פלוני לבעלה: שאמרה zexyrneכגון  zenexz yixtd)

,(eply zexitde d`eazd znixrnושאל הלך  כך ואחר  פיה, על ואכל
לו , שיקרה שהיא והתברר  פלוני, äcðאת ezLnLîe ומשמשת – ÀÇÀÇÄÈ

והוא  טהורה, שהיא לבעלה, שאמרה כגון נידה, כשהיא מיטתו  את
נידה שהיתה השכנות מפי  כך  אחר לו והתברר עליה, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););בא

älç dì äöB÷ àGåהעיסה מן  חלה מפרישה ואינה במדבר במדבר במדבר במדבר – ((((עייןעייןעייןעיין ÀÈÈÇÈ
ככככ),),),), שאמרה טוטוטוטו,,,, כגון  בגמרא, מבואר  בזו  ואף בעלה. את ממנה ומאכילה

ושאל הלך  כך ואחר  פיה, על  ואכל העיסה, את לי תיקן פלוני לבעלה:
לו; ששיקרה ונמצא פלוני  úîi÷îאת dðéàå úøãBðå שבעוון – ÀÆÆÀÅÈÀÇÆÆ

שנאמר  כמו  מתים, בנים ה ה ה ה ):):):):זה ה ה ה ה ,,,, ihgl`((((קוהלת קוהלת קוהלת קוהלת  jit z` ozz l`"
"jici dyrn z` lage jlew lr midlÎ`d sevwi dnl ...jxya z` איזה –

ובנותיו  בניו  אומר: הווי  אדם? של  ידיו  מעשי  עבעבעבעב,,,,הם כתובותכתובותכתובותכתובות ((((גמראגמראגמראגמרא

úéãeäéאאאא).).).). úc éäBæéàå?יהודית דת על העוברת איזוהי –äàöBé ÀÅÄÇÀÄÀÈ
לשוק, –òeøt dLàøåוהרי שואלים: בגמרא –rext dy`x עבירה ÀÙÈÈÇ

בסוטה שנאמר היא, התורה יח יח יח יח ):):):):מן  ה ה ה ה ,,,, dy`d"((((במדבר במדבר במדבר במדבר  y`x z` rxte"
בפירוע  יצאו  שלא ישראל לבנות מכאן  אזהרה ישמעאל: רבי  דבי  ותנא

ראשה, שער  שמכסה באשה אמנם מדברת שמשנתנו ומתרצים, הראש?
ישראל, בנות שנוהגות שכפי  אלא משה, דת על עוברת שאינה באופן 

על עוברת ונמצאת לשוק, לצאת כדי מספיק ראשה שער כיסוי  אין 
יהודית; eMa÷דת äåBèå;בצניעות שלא מלאכתה תוך ונוהגת – ÀÈÇ
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÷eMa,íãà ìk íò úøaãîe.ìeàL àaàøîBà:åéðôa åéãìBé úìl÷îä óà.ïBôøè éaøøîBà:úéðìBwä óà; ©§©¤¤¦¨¨¨©¨¨¥©©§©¤¤§¨§¨¨©¦©§¥©©¨¦
úéðìB÷ àéä Bæéàå?dìB÷ ïéòîBL äéðëLe dúéa CBúa úøaãî àéäLëì. §¥¦¨¦¦§¤¦§©¤¤§¥¨§¥¤¨§¦¨

Êíéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä,íéøãð äéìò eàöîðå–dðéàúLc÷î.eàöîðå íúñ dñðk ©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§ª¤¤§¨¨§¨§¦§§
íéøãð äéìò–äaúëa àHL àöz.ïéîeî da ïéàL úðî ìò,ïéîeî da eàöîðå–úLc÷î dðéà.íúñ dñðk ¨¤¨§¨¦¥¥¤¦§ª¨©§¨¤¥¨¦§¦§§¨¦¥¨§ª¤¤§¨¨§¨

ïéîeî da eàöîðå–äaúëa àHL àöz.íéðäka ïéìñBtä ïéîenä ìk–íéLpa ïéìñBt. §¦§§¨¦¥¥¤¦§ª¨¨©¦©§¦©Ÿ£¦§¦©¨¦
Áäéáà úéáa dãBòå ïéîeî da eéä–éøö áàääéàø àéáäì C,eìlä ïéîeî da eãìBð äñøàúpMnL,äôçzñðå ¨¨¦§¨§¥¨¦¨¨¨¨¦§¨¦§¨¨¤¦¤¦§¨§¨§¨¦©¨§¦§©£¨

eäãN;ìòaä úeLøì äñðëð–éøö ìòaäelà ïéîeî da eéä äñøàúð àHL ãòL äéàø àéáäì C,Bç÷î äéäå ¨¥¦§§¨¦§©©©©©©¨¦§¨¦§¨¨¤©¤¦§¨§¨¨¨¦¥§¨¨¦§

:äìòá éðôá äìòá éáà.ziplewdàì ïäì ïéàå .ïúáåúë ïãéñôäì äàøúäå íéãò úåëéøö éðä ìëå .äúåà úåòîåù äéúåðëùù ãò íø ìå÷á ùéîùú úòáåú
:ãáìá íéîéé÷ä ïäéúåàìá àìà úåìèåð ïðéàå úôñåú àìå äáåúë

ffff.mixcp dilr e`vnpe mixcp dilr oi`y:úùãå÷î íéøãð øàùá ìáà .íéðåòáö éãâáá èù÷úú àìå ïéé äúùú àìå øùá ìëàú àìù ,åøîà íéøãð åìàá
.mipdka oilqetd oinend lkïéá ,øòù äá ùéù àîåùå .äôåâá øçà íå÷îá òø çéø åà äôä çéøå .äòéæ ,íéùðá ïäéìò åôéñåäå .åäì éðî à÷ úåøåëáá

äàø éøä ãéîú äìåâîä íå÷îá àéä íàù ,àéæçúî àìã ïéðîéæå àéæçúî ïéðîéæã äùàøáù äôë úçú àéäù ïåâëå ,äéðô ãâðë àéäùë äìåãâ ïéá äðè÷
,ú÷ìö äëéùðä íå÷îá äùòðå áìë äëùðå .íéùðä øàù ìå÷î äðåùîå äáò äìå÷å .øñéàë äìåãâ àäúù ãò íåî äðéà øòù äá ïéà àîåùä íàå ,ñééôúðå
ïéîåî äðéàù ô"òàå ,íéùðá ïéîåî åìà .ããì ãã ïéá çôè ùéù ãò äæî äæ íé÷åçø äéããùå .çôè äéúåøáçî íéñâ äéããå .ùà úåëî åîë õååë øîåìë

:íéðäëá
gggg.di`x `iadl jixv a`dóàå .åììä ïéîåî äá åéä äñøàúðù øçàìù äéàø àéáéù êéøö ,äúç÷ì ïàîîù äæî ïéñåøéàä ïî äúáåúë òåáúì àá íà

:ïîéäî ìòá ,äéàø àéáä àì íà êëéôìå ,ïéñåøéà íãå÷ åéä ïàë øîéîì àëéàå áàä úåùøá ïéîåîä åàöîðå ìéàåä ,äôåâã ä÷æç äùàì ùéù éô ìòdqpkp
zeyxl.lradïéîåî åàöîð àìã ïåéëã .åììä ïéîåî äá åéä äñøàúðù íãå÷ù äéàø àéáäì åéìò ,äáù ïéîåî ìò äáåúë àìá äàéöåäì àá äúòå ,äàùð

`xephxa yexit

íãà ìk íò úøaãîe בחורים עם משחקת שהיא מבואר , בגמרא – ÀÇÆÆÄÈÈÈ
בבבב).).).). עבעבעבעב,,,, ממש,((((כתובותכתובותכתובותכתובות שמשחקת הגמרא כוונת שאין  מפרשים, ויש

בטלה דברי  עמהם ומדברת מטיילת ìeàL((((הריטב הריטב הריטב הריטב """"אאאא).).).).אלא àaàÇÈÈ
åéðôa åéãìBé úìl÷îä óà :øîBàשל אבותיו  את מקללת – ÅÇÇÀÇÆÆÀÈÀÈÈ

בפניו . úéðìBwäבעלה óà :øîBà ïBôøè éaøבכלל היא – ÇÄÇÀÅÇÇÈÄ
בכתובה. שלא יוצאת והיא יהודית, דת על àéäהעוברת BæéàåÀÅÄ

dìB÷ ïéòîBL äéðëLe dúéa CBúa úøaãî àéäLëì ?úéðìB÷ÈÄÄÀÆÄÀÇÆÆÀÅÈÀÅÆÈÀÄÈ
עמה  (כשמדבר  תשמיש עסקי על  קולה שמשמעת מבואר , בגמרא –
בדבר בוש והוא לשכנים, ומשמעת עמו  מריבה היא עונה עסקי על 

).רש רש רש רש """"יייי–
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בעיקר , היא באה שכאן  אלא ה), (ב, קידושין במסכת גם כולה שנויה משנתנו
באה  היא והרי כתובה; בלא היוצאות נשים דיני ללמד הקודמת, למשנה כהמשך 
מומים, בה שיש או  נדרים עליה שיש לבעל ונתברר  שנישאה שאשה להשמיענו ,

בכתובה. שלא תצא

eàöîðå ,íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îäÇÀÇÅÆÈÄÈÇÀÈÆÅÈÆÈÀÈÄÀÄÀÀ
íéøãð äéìòתאכל שלא אמרו? נדרים "באלו  מבואר : בגמרא – ÈÆÈÀÈÄ

אלה  שנדרים צבעונים", בבגדי  תתקשט ולא יין , תשתה ולא בשר,

עליהם, להקפיד בעל של  úLc÷îדרכו  dðéà קידושיה אין – ÅÈÀËÆÆ
תנאו . נתקיים לא שהרי íúñקידושין , dñðk ולא סתם נשאה – ÀÈÈÀÈ

כלום, íéøãðהתנה äéìò eàöîðå שהזכרנו הנדרים מאותם – ÀÄÀÀÈÆÈÀÈÄ
עליהם, להקפיד  בעל  של שדרכו äaúëaלעיל , àHL àöz בגמרא – ÅÅÆÄÀËÈ

סתם, נשאה כך ואחר נדרים עליה שאין  בתנאי  קידשה אפילו  מבואר:
ונש שהואיל גט, הימנו צריכה תנאו , הזכיר "אין ולא אומרים: אנו  אה

ובעלה  תנאו על לה מחל ובודאי זנות". בעילת בעילתו  עושה אדם

לאחר להתירה אין  הלכך נדרים, עליה ימצא ואפילו  קידושין, לשם
הבעל יכול  ממון  שלגבי  כתובתה, את היא מפסידה אבל  גט; בלא

הדין  הוא הראיה. עליו  מחברו  והמוציא תנאו , על  מחל  שלא לומר ,
כתובה, בלא שתצא נדרים, עליה ונמצאו  סתם, וכנסה סתם קידשה אם

ומכל טעות; מקח ומקחי  נדרנית, באשה אפשי אי  לומר: הבעל שיכול 
מספק. גט היא צריכה ïéîeîמקום da ïéàL úðî ìò וכן – ÇÀÈÆÅÈÄ

מומים, בה שאין  בתנאי  האשה את ïéîeîהמקדש da eàöîðå– ÀÄÀÀÈÄ
להלן, כמבואר  בנשים, úLc÷îהפוסלים dðéà קידושיה אין – ÅÈÀËÆÆ

תנאו . נתקיים שלא לפי íúñקידושין , dñðk ולא סתם, נשאה – ÀÈÈÀÈ
כלום, ïéîeîהתנה da eàöîðå מקח שמקחו  הבעל וטוען  – ÀÄÀÀÈÄ

äaúëaטעות, àHL àöz בין סתם, ונשאה סתם שקידשה בין  – ÅÅÆÄÀËÈ
צריכה  היא הרי סתם, נשאה כך  ואחר  מומים בה שאין בתנאי שקידשה
למעלה  הטעם שבארנו כמו  כתובתה, כסף לה ליתן  חייב ואינו  גט,

נדרים. íéðäkaבענין ïéìñBtä ïéîenä ìk במסכת הם ומנויים – ÈÇÄÇÀÄÇÙÂÄ
פסולים  אלו מומים בהם שיש שכהנים מבואר , ושם ז ; פרק בכורות

שנאמר  כמו  במקדש, יז יז יז יז ):):):):לעבודה כא כא כא כא ,,,, לדורותם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מזרעך "איש 
יקרב", לא מום בו יהיה íéLpaאשר  ïéìñBt באשה נמצאו  שאם – ÀÄÇÈÄ

על קידשה ואם בכתובה; שלא תצא סתם, כנסה ובעלה אלו , מומים
תנאו  והזכיר וחזר  שנשאה או נשאה, לא ועדיין  מומים, בה שאין  מנת
טעות  קידושי  שקידושיה צריכה, אינה גט אפילו הנישואין , בשעת

הם.

i y i n g m e i
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לפני אם בהם, לקתה מתי ידוע ואין  מומים, בה שנמצאו  באשה דנה משנתנו

אחריהם. או אירוסיה

ïéîeî da eéä,מומים בה נמצאו שנתארסה לאחר אם –dãBòå ÈÈÄÀÈ
äéáà úéáa שקודם טוען , שלה והארוס נישאה, לא שעדיין  – ÀÅÈÄÈ

רוצה  והוא טעות, מקח ומקחו  הללו , המומים בה היו שנתארסה
לפני לבתו מומים היו שלא טוען , אביה אבל בכתובה; שלא לגרשה

כתובתה, את מבעלה ותובע äéàøהאירוסין, àéáäì Céøö áàäÈÈÈÄÀÈÄÀÈÈ
לדבריו , –äôçzñðå ,eìlä ïéîeî da eãìBð äñøàúpMnLÆÄÆÄÀÈÀÈÀÈÄÇÈÀÄÀÇÂÈ

eäãNכבר והיתה שקידשה שלאחר  גרם, הבעל של שמזלו  כלומר – ÈÅ
אם  אבל כתובה. לה יש  ואז במומים; שלקתה הנזק, בה אירע שלו

בכתובה; שלא לגרשה הבעל  יכול  לדבריו , ראיה הביא לא האב
אומרים: שאנו  בגמרא, הטעם eid",ומבואר o`k e`vnp o`k": כלומר

גם  בה היו  כאן הרי  המומים, בה נמצאו אביה בבית שכאן מאחר 
האירוסין. לפני ìòaäמקודם, úeLøì äñðëðואחר לו, שנישאה – ÄÀÀÈÄÀÇÇÇ

כתובה, בלא להוציאה בא והוא מומים, בה מצא Céøöכך  ìòaäÇÇÇÈÄ
äéàø àéáäì,לטענתו –ïéîeî da eéä äñøàúð àHL ãòL ÀÈÄÀÈÈÆÇÆÄÀÈÀÈÈÈÄ

elà, לו שנתארסה קודם באשתו היו  שהמומים –Bç÷î äéäå ÅÀÈÈÄÀ
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úeòè ç÷î;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íéøeîà íéøác äna?øúqaL ïéîeîa,éeìbaL ïéîeîa ìáà– ¤©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦§¦¤©¥¤£¨§¦¤©¨
ïBòèì ìBëé Bðéà;øéòä dúBàa õçøî Lé íàå–ïBòèì ìBëé Bðéà øúqaL ïéîeî óà,d÷ãBa àeäL éðtî ¥¨¦§§¦¥¤§¨§¨¨¦©¦¤©¥¤¥¨¦§¦§¥¤§¨

åéúBáBø÷a. ¦§¨
Ëïéîeî Ba eãìBpL Léàä–àéöBäì BúBà ïéôBk ïéà.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:íéøeîà íéøác äna? ¨¦¤§¦¥¦§¦¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦

íépèwä ïéîeîa,íéìBãbä ïéîeîa ìáà–àéöBäì BúBà ïéôBk. §¦©§©¦£¨§¦©§¦¦§¦
ÈàéöBäì ïúBà ïéôBkL elàå:ïéçL äkî,ñeôéìBt ìòáe,õn÷îäå,úLçð óøöîäå,éñøaäå;ãò ía eéäL ïéa §¥¤¦¨§¦ª¥§¦©©¦§©§©¥§©§¨¥§Ÿ¤§©ª§¦¥¤¨¨©

eàOð àHL,eãìBð eàOpMî ïéáe.øîà ïlk ìòåøéàî éaø:dnò äðúäL ét ìò óà,øîàzL àéä äìBëé: ¤¦§¥¦¤¦§§§©ª¨¨©©¦¥¦©©¦¤¦§¨¦¨§¨¦¤Ÿ©
ìa÷ì äìBëé éðàL éúééä äøeáñ,ìa÷ì äìBëé éðéà åéLëòå.íéîëçåíéøîBà:dçøk ìò àéä úìa÷î,õeç §¨¨¦¦¤£¦§¨§©¥§©§¨¥¦§¨§©¥©£¨¦§¦§©¤¤¦©¨§¨

ïéçL äknî,ezwînL éðtî.únL ãçà éñøáa ïBãéöa äNòî,éñøa çà Bì äéäå–eøîàíéîëç:àéä äìBëé ¦ª¥§¦¦§¥¤§©©©£¤§¦§ª§¦¤¨¤¥§¨¨¨ª§¦¨§£¨¦§¨¦
øîàzL:éçàììa÷ì äìBëé éúééä E,ìa÷ì äìBëé éðéà Eìe. ¤Ÿ©§¨¦¨¦¦§¨§©¥§¥¦§¨§©¥

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ñøàúz àHL ãò íéñëð dì eìôpL äMàä–íéãBîìlä úéáe éànL úéaúðúBðå úøëBnL,íi÷å.eìôð ¨¦¨¤¨§¨§¨¦©¤¦§¨¥¦¥©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¨§

:åäãù äôçúñðå äì åàá úàùéðù øçàìå åéä ïàë åàöîð ïàë íéøîåà ,åúåùøá àìà åììä.oerhl leki epi`:ñééôúðå òãéã
hhhh.oinen ea eclepy:äàùðùî.milecb oinen:àéöåäì åúåà ïéôåë ïéà íéìåãâ ïéîåîá åìéôàå ,â"áùøë äëìä ïéàå .åìâø äøáùð åãé äòè÷ð åðéò úéîñð
iiii.oigy dken:òøåöî.qetilet lra:íèåçä çéø.unwnde:íéáìë úàåö õá÷î.zyegp sxvndeçéøñîå ,õøàä ïî åàöåî íå÷îî úùåçð êúçîä

:àåä.iqxeade:úåøåò ãáòî.ezwnny iptnåøùá ÷îä ïåùì .åúñîñîî(.ã"é äéøëæ):íéîëçë äëìäå
g`̀̀̀.qx`zz `ly cr .dy`d:äñøàúðå.xeknz mixne` y"a:àì úàùéðùî ìáà ,äñåøà äãåòá.dy`a dkfe li`ed:åúñåøà àéäùdkfi `l
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úeòè ç÷î:אומרים אנו  ראיה, לו  אין אם אבל כתובה. בלא ותצא – ÆÇÈ
,"eid o`ke e`vnp o`k" בה נמצאו הבעל ברשות כבר  וכשהיתה הואיל 

כא  הרי  בה;המומים, נולדו  ברשותו íéîëçåן .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ
íéøeîà íéøác äna :íéøîBà בלא אשתו את מוציא שהבעל  – ÀÄÇÆÀÈÄÂÄ

טעות? מקח ומקחו מומים בה שמצא טענתו  ידי  על  ïéîeîaÀÄכתובה
øúqaL ידע שלא לטעון הוא שיכול  שבגופה, מוצנע במקום – ÆÇÅÆ

éeìbaLעליהם, ïéîeîa ìáà,לעין הנראה במקום –ìBëé Bðéà ÂÈÀÄÆÇÈÅÈ
ïBòèì מומים בה שיש בודאי  שידע לפי טעות, מקח שמקחו  – ÄÀ

øéòäונתרצה. dúBàa õçøî Lé íàå להיוודע היה שיכול  – ÀÄÅÆÀÈÀÈÈÄ
מומים, בה יש אם במרחץ עמה הרוחצות קרובותיו ïéîeîמפי óàÇÄ

øúqaL,שבגופה מוצנע שבמקום מומים לגבי  גם –ìBëé Bðéà ÆÇÅÆÅÈ
ïBòèì,טעות מקח ומקחו  עליהם ידע שלא –d÷ãBa àeäL éðtî ÄÀÄÀÅÆÀÈ

åéúBáBø÷a אם במרחץ, עמה הרוחצות קרובותיו את הוא ששואל – ÄÀÈ
אלא  בכוס שותה אדם אין "חזקה, מבואר: בגמרא מומים. בה מצאו
אין  שנתארסה, קודם מומים בה היו אפילו  לפיכך בודקו "; כן  אם

ונודע  שנשאה, קודם קרובותיו ידי על  בדקה שבוודאי  טענה, טענתו 
לה  לתת חייב לגרשה בא הוא ואם ונתרצה; מומים, בה שיש לו 

כתובתה.
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קודם  בה היו שאם באשה, הפוסלים מומים על הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
מומים  על ללמד משנתנו באה כתובה, בלא תצא עליהם, ידע לא ובעלה שנתארסה

גט. תובעת והאשה בבעל, שנמצאו 

ïéîeî Ba eãìBpL Léàä בו היו  אם שכן  וכל  הנישואין ; לאחר – ÈÄÆÀÄ
ונתרצתה; עליהם שידעה כן , àéöBäìמלפני BúBà ïéôBk ïéà– ÅÄÀÄ

לגרשה. אותו כופים אין  רוצה, אינו  והבעל להתגרש תובעת האשה אם
íéøeîà íéøác äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà שאין – ÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÇÆÀÈÄÂÄ

אשתו? את להוציא הבעל את íépèwäכופים ïéîeîa שיכולה – ÀÄÇÀÇÄ
אותם, לסבול  íéìBãbäהאשה ïéîeîa ìáà עינו שנסמית כגון – ÂÈÀÄÇÀÄ

רגלו  נשברה או  ידו  נקטעה בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),או  יכולה ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא האשה שאין
àéöBäìלסבלם, BúBà ïéôBk.כתובתה לה וליתן אשתו  את – ÄÀÄ

שאפילו  גדולים, במומים סובר  גמליאל  בן שמעון  שרבן מבואר , בגמרא
אותו  כופים ונתרצתה, עליהם ידעה ואשתו הנישואין לפני  בו היו 

ועכשיו  אותם לקבל  שאוכל  הייתי  סבורה לומר: היא שיכולה לגרשה,
יכולה. l`ilnb,איני oa oerny oaxk dkld oi`e בו נולדו אפילו אלא

להוציא אותו כופים אין  גדולים, יא יא יא יא ).).).).מומים כהכהכהכה,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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שלדברי שבבעל , במומים ללמדנו  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
אשתו. את להוציא מחמתם אותו  כופים הכל 

elàå,המומים בעלי  –àéöBäì ïúBà ïéôBkL מומיהם שמחמת – ÀÅÆÄÈÀÄ
כתובתה: לה ולשלם לאשה גט ליתן אותם כופים המאוסה אומנותם או

ïéçL äkî,מצורע –ñeôéìBt ìòáeוהיי יוונית; מלשון  מי– נו  ËÅÀÄÇÇÄ
מבואר, ובגמרא נשימתו . על המכבידה בחוטמו בשר יתרת שגדלה

מחוטמו, נודף רע לעיבודõn÷îäåשריח כלבים צואת המקבץ – ÀÇÀÇÅ
çðעורות, óøöîäåúL, מחצבו ממקום נחושת המחתך –éñøaäå ÀÇÀÈÅÀÙÆÀÇËÀÄ

רע; ריח מהם נודף אלה שכל עורות, מעבד  –ía eéäL ïéa– ÅÆÈÈ
הללו , eàOðהמומים àHL ãò לא שהאשה אלא שנישאו , קודם – ÇÆÄÀ

עליהם, eãìBðידעה eàOpMî ïéáe, הנישואין לאחר  בהם שנולדו – ÅÄÆÄÀÀ
הבעל את כופים הללו , המומים את לסבול יכולה אינה והאשה הואיל 

ïlkלהוציאה. ìòå,למעלה שנימנו  המומים כל על  –éaø øîà ÀÇËÈÈÇÇÄ
dnò äðúäL ét ìò óà :øéàî מומים בו  שיש  הנישואין, לפני  – ÅÄÇÇÄÆÄÀÈÄÈ

לו, ונתרצתה øîàzLאלו, àéä äìBëé: הנישואין לאחר –äøeáñ ÀÈÄÆÙÇÀÈ
ìa÷ì äìBëé éðàL éúééä; עמו ולהיות לסבול –éðéà åéLëòå ÈÄÄÆÂÄÀÈÀÇÅÀÇÀÈÅÄ

ìa÷ì äìBëé.גט הימנו  לתבוע היא זכאית ולפיכך  –íéîëçå ÀÈÀÇÅÇÂÈÄ
dçøk ìò àéä úìa÷î :íéøîBà המומים בו  שהיו  כל כלומר  – ÀÄÀÇÆÆÄÇÈÀÈ

הרי עמה, כשהתנה שכן  ומכל  עליהם, ידעה והיא לו , שנישאה קודם

להוציא, אותו  כופים ואין לסבול , מוכרחה ïéçLהיא äknî õeçÄËÅÀÄ
ל אותו  שכופים ezwînLגרשה,– éðtîהתשמיש ידי שעל  – ÄÀÅÆÀÇÇ

להיות  רוצה כשהיא ואף לו; היא וסכנה בשרו , את היא ממסמסת
לה שומעין  אין  minkgk.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).עמו , dkldeéñøáa ïBãéöa äNòîÇÂÆÀÄÀËÀÄ

únL ãçà,בנים בלא –éñøa çà Bì äéäå נפלה והאלמנה – ÆÈÆÅÀÈÈÈËÀÄ
לייבום, Eéçàìלפניו :øîàzL àéä äìBëé :íéîëç eøîàÈÀÂÈÄÀÈÄÆÙÇÀÈÄ

ìa÷ì äìBëé éúééä,עמו ולהיות –ìa÷ì äìBëé éðéà Eìe– ÈÄÄÀÈÀÇÅÀÅÄÀÈÀÇÅ
כתובתה. לה ויתן  יחלוץ אלא לייבמה, רשאי  אינו  ולכן

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipiny wxt zeaezk zkqn
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ïéLBa eðà íéLãçä ìò,íéðLéä úà eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà.úàOpMî dì eìôð,íéãBî elàå elà,íàL ©©£¨¦¨¦¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦¨§¨¦¤¦¥¥¨¥¦¤¦
äðúðå äøëî–úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaäL.úàOð àHL ãò,úàOðå,ìàéìîb ïaøøîBà:äðúðå äøëî íà ¨§¨§¨§¨¤©©©¦¦©©¨©¤¦¥§¦¥©¨©§¦¥¥¦¨§¨§¨§¨

–íi÷.øîààéá÷ò ïa àðéðç éaø:éðôì eøîàìàéìîb ïaø:äMàa äëæå ìéàBä,íéñëpa äkæé àG?íäì øîà: ©¨¨©©¦£¦¨¤£©§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦§¨¨¨¦¨¦§¤©§¨¦¨©¨¤
ïéLBa eðà íéLãçä ìò,íéðLéä úà eðéìò íéìbìâî ízàL àlà. ©©£¨¦¨¦¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦

·ïBòîL éaøíéñëðì íéñëð ïéa ÷ìBç:ìòaì íéòeãéä íéñëð–økîz àG,äðúðå äøëî íàå–ìèa;ïðéàL ©¦¦§¥¥§¨¦¦§¨¦§¨¦©§¦©©©¦§Ÿ§¦¨§¨§¨§¨¨¥¤¥¨
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íéñëð dì eìôpL äMàäבמתנה או  בירושה יום יום יום יום – ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈÄÈÆÈÀÈÀÈÄ
ñøàúzטוב טוב טוב טוב "),"),"),"), àHL ãò,שנתארסה קודם –éànL úéa íéãBî ÇÆÄÀÈÅÄÅÇÇ

ìlä úéáe,הם וסוברים ביניהם, מחלוקת אין  כלומר –úøëBnL ÅÄÅÆÆÆ
úðúBðåלמכור נישאה, שלא זמן כל  היא, רשאית שנתארסה, לאחר – ÀÆÆ

במתנה, ליתנם או אלו, שהנכסים íi÷åנכסיה קיימים, ומעשיה – ÀÇÈ
בהם. זכות כל לארוס ואין לנישואיה, עד  הם ברשותה eìôðÈÀהללו 

dì,נכסים –äñøàúpMî, האירוסין לאחר  –:íéøîBà éànL úéa ÈÄÆÄÀÈÀÈÅÇÇÀÄ
økîz;למכרם היא רשאית ארוסה שהיא זמן כל  –ìlä úéáe ÄÀÙÅÄÅ

økîz àG :íéøîBà, אלו נכסים למכור  לה אסור לכתחילה – ÀÄÄÀÙ
נישואים, ספק עושים אירוסין  הרי  האירוסין, לאחר  לה ונפלו שהואיל
בה  זכה שכבר  ונמצא נישואין , לידי ותבוא עיכוב יהא לא ושמא

ובנכסיה א א א א ).).).).בעלה עח עח עח עח ,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ורשורשורשורש""""יייי íéãBî((((גמראגמראגמראגמרא elàå elà– ÅÈÅÄ
שמאי, לבית מודים הלל  äðúðåבית äøëî íàL,בדיעבד –íi÷ ÆÄÈÀÈÀÈÀÈÇÈ

המתן . או  המכר –:ìàéìîb ïaø éðôì eøîà :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÈÀÄÀÅÇÈÇÀÄÅ
äMàa äëæå ìéàBä, כאשתו היא והרי ארוסתו, שנעשתה –àG ÄÀÈÈÈÄÈ

íéñëpa äkæé?קיים מכרה ולמה שלה? –ïäì øîà רבן – ÄÀÆÇÀÈÄÈÇÈÆ
הנישואין,íéLãçäהנכסיםìòגמליאל: לאחר לה שנפלו –eðà ÇÇÂÈÄÈ
ïéLBa האשה שאם לקמן), (הנשנית ההלכה לנו נראית לא כלומר  – Ä

הם, שלה הנכסים שהרי  הלקוחות, מיד מוציא הבעל אותם, מכרה

íéðLéä úà eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà מבקשים אתם ועוד  – ÆÈÆÇÆÀÇÀÀÄÈÅÆÇÀÈÄ
שנישאה, קודם לה שנפלו  בנכסים היינו  הישנים, בנכסים גם לומר 

בטל. מכרה שיהא ארוסה, בעודה אותם מכרה dìשאם eìôð– ÈÀÈ
במתנה,נכ או  בירושה הנישואין ,úàOpMîסים לאחר  –elàå elà ÄÆÄÅÅÈÅ

íéãBî,מודים והכל ביניהם, הלל  ובית שמאי  בית נחלקו  לא – Ä
äðúðå äøëî íàL,אלו נכסיה –úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaäL ÆÄÈÀÈÀÈÀÈÆÇÇÇÄÄÇÇÈ

ואם  לבעל, הם משועבדים הנישואין  לאחר לה שנפלו שהנכסים –

מקבלי מיד או הלקוחות מיד  להוציאם יכול הבעל  אותם, ונתנה מכרה
שגופם  הם, מלוג" "נכסי  אלו ונכסים שהואיל  מבואר, בגמרא המתנה.

אשתו  בחיי לפיכך פירותיהם, אוכל והבעל  האשה, ברשות הנכסים של
גוף  את לא אבל  בלבד , הפירות את הלקוחות מיד הבעל מוציא

הנכסים. גוף את אף מידם מוציא הריהו  בחייו , מתה ואם הנכסים;
úàOð àHL ãò, הנישואין לפני  נכסים לה נפלו  –úàOðå– ÇÆÄÅÀÄÅ

כך, אחר  äðúðåונישאה äøëî íà :øîBà ìàéìîb ïaøלאחר – ÇÈÇÀÄÅÅÄÈÀÈÀÈÀÈ
קיימים.÷íiהנישואין , מעשיה –:àéá÷ò ïa àðéðç éaø øîà ÇÈÈÇÇÄÂÄÈÆÂÇÀÈ

äMàa äëæå ìéàBä :ìàéìîb ïaø éðôì eøîà,משנשאה – ÈÀÄÀÅÇÈÇÀÄÅÄÀÈÈÈÄÈ

íéñëpa äkæé àG?שלה –eðà íéLãçä ìò :íäì øîà ÄÀÆÇÀÈÄÈÇÈÆÇÇÂÈÄÈ
ïéLBa,החדשים הנכסים בענין לעיל) (ששנינו ההלכה לנו נראית לא – Ä

הבעל רשאי ונתנה, מכרה שאם הנישואין, לאחר לה שנפלו היינו 
הלקוחות, מיד làíéðLéäלהוציא úà eðéìò íéìbìâî ízàL à ÆÈÆÇÆÀÇÀÀÄÈÅÆÇÀÈÄ

לפני לה שנפלו היינו הישנים, בנכסים גם לומר  מבקשים אתם ועוד –
בטל. שמכרה הנישואין ,

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

או נכסיה למכור רשאית האשה אין הנישואין  שלאחר  הקודמת, במשנה למדנו
לאכול מלוג", "נכסי שהם אלו , בנכסים בעלה וזכה שהואיל במתנה, ליתנם
שנפלו נכסים בין המשנה מבדילה ונתנה, מכרה ואם ברשותו . הם הרי  פירותיהם,
משנישאת  לה שנפלו  שנכסים שנישאת, קודם לה שנפלו נכסים לבין  משנישאת לה
שמכרה  פי  על  אף שנישאת, קודם לה שנפלו ונכסים הלקוחות, מיד מוציא הבעל  –
– קיים. המתן או שהמכר גמליאל, רבן  דעת – הנישואין לאחר  אותם נתנה או 

ברייתא: מובאת בגמרא qx`zz,ברם, `ly cr dl eltpy oia :epnipe exfg epizeax"
."zegewld cin `iven lrad ± z`yipe ,dqx`zpyn eltpy oiae:הרמב"ם פוסק וכן

mcew dl eltp miqkpd mze`y it lr s` ,z`yipy xg` beln iqkp dy`d dxkn m`"
± qx`zzy,הקרקע גוף לא אבל  חייה, ימי כל  הלקוחות מיד הפירות מוציא הבעל 

הלקוחות  מיד  הגוף מוציא בחייו, מתה שתמות. עד מלוג נכסי  בגוף כלום לו  שאין 
מקום  שמכל  שמעון , רבי דעת מביאה משנתנו  – ז). כב, אישות (הל' דמים" בלא
שיבואר  כפי לבעל , ידועים שאינם נכסים לבין  לבעל  הידועים נכסים בין להבדיל יש

במשנה.

÷ìBç ïBòîL éaø,מחלק –íéñëðì íéñëð ïéa,נכסים יש – ÇÄÄÀÅÅÀÈÄÄÀÈÄ
שמכרה  נכסים, ויש בטל ; מכרה הנישואין , לאחר  אותם מכרה שאם

ìòaìקיים: íéòeãéä íéñëð,מפרשים ויש לה; שנפלו  שידע – ÀÈÄÇÀÄÇÇÇ
לה ליפול  הנכסים שעתידים økîz((((הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),שידע àG אינה – ÄÀÙ

שנישאה; קודם לה נפלו ואפילו  משנישאה, למכרם íàåÀÄרשאית
äðúðå äøëî שבארנו כמו  הללו, הנכסים על הבעל שידע לאחר  – ÈÀÈÀÈÀÈ

אותם ìèaלעיל , מנת שעל לטעון, הבעל שיכול  המתן , או המכר – ÈÅ
נשאה; ìòaìנכסים íéòeãé ïðéàL ועדיין לה, שנפלו נכסים – ÆÅÈÀÄÇÇÇ

עליהם, לבעל  נודע økîzלא àG אלו אף רשאית אינה לכתחילה – ÄÀÙ
פירות, מהם לאכול לבעל , הם שמשועבדים מפני äøëîלמכור , íàåÀÄÈÀÈ

äðúðå,עליהם לבעל שנודע קודם –íi÷ ואפילו המתן, או המכר  – ÀÈÀÈÇÈ
בהם  זכה לא הללו, הנכסים על ידע שלא שכיון משנישאה. לה נפלו

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  oerny("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  iaxk dklde,,,,כבכבכבכב אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;

–––– ידועין?חחחח).).).). שאינן הן ואלו  ידועין הן "אלו  אמוראים: נחלקו  בגמרא

ידועין  שאינן  (קרקעות), מקרקעי  – ידועין  חנינא: ברבי  יוסי ר ' אמר 
שאינן  הן  ואילו  הן . ידועין  ואלו  אלו אמר: יוחנן  ור' מיטלטלין . –
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úeòè ç÷î;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íéøeîà íéøác äna?øúqaL ïéîeîa,éeìbaL ïéîeîa ìáà– ¤©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦§¦¤©¥¤£¨§¦¤©¨
ïBòèì ìBëé Bðéà;øéòä dúBàa õçøî Lé íàå–ïBòèì ìBëé Bðéà øúqaL ïéîeî óà,d÷ãBa àeäL éðtî ¥¨¦§§¦¥¤§¨§¨¨¦©¦¤©¥¤¥¨¦§¦§¥¤§¨

åéúBáBø÷a. ¦§¨
Ëïéîeî Ba eãìBpL Léàä–àéöBäì BúBà ïéôBk ïéà.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:íéøeîà íéøác äna? ¨¦¤§¦¥¦§¦¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦

íépèwä ïéîeîa,íéìBãbä ïéîeîa ìáà–àéöBäì BúBà ïéôBk. §¦©§©¦£¨§¦©§¦¦§¦
ÈàéöBäì ïúBà ïéôBkL elàå:ïéçL äkî,ñeôéìBt ìòáe,õn÷îäå,úLçð óøöîäå,éñøaäå;ãò ía eéäL ïéa §¥¤¦¨§¦ª¥§¦©©¦§©§©¥§©§¨¥§Ÿ¤§©ª§¦¥¤¨¨©

eàOð àHL,eãìBð eàOpMî ïéáe.øîà ïlk ìòåøéàî éaø:dnò äðúäL ét ìò óà,øîàzL àéä äìBëé: ¤¦§¥¦¤¦§§§©ª¨¨©©¦¥¦©©¦¤¦§¨¦¨§¨¦¤Ÿ©
ìa÷ì äìBëé éðàL éúééä äøeáñ,ìa÷ì äìBëé éðéà åéLëòå.íéîëçåíéøîBà:dçøk ìò àéä úìa÷î,õeç §¨¨¦¦¤£¦§¨§©¥§©§¨¥¦§¨§©¥©£¨¦§¦§©¤¤¦©¨§¨

ïéçL äknî,ezwînL éðtî.únL ãçà éñøáa ïBãéöa äNòî,éñøa çà Bì äéäå–eøîàíéîëç:àéä äìBëé ¦ª¥§¦¦§¥¤§©©©£¤§¦§ª§¦¤¨¤¥§¨¨¨ª§¦¨§£¨¦§¨¦
øîàzL:éçàììa÷ì äìBëé éúééä E,ìa÷ì äìBëé éðéà Eìe. ¤Ÿ©§¨¦¨¦¦§¨§©¥§¥¦§¨§©¥

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ñøàúz àHL ãò íéñëð dì eìôpL äMàä–íéãBîìlä úéáe éànL úéaúðúBðå úøëBnL,íi÷å.eìôð ¨¦¨¤¨§¨§¨¦©¤¦§¨¥¦¥©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¨§

:åäãù äôçúñðå äì åàá úàùéðù øçàìå åéä ïàë åàöîð ïàë íéøîåà ,åúåùøá àìà åììä.oerhl leki epi`:ñééôúðå òãéã
hhhh.oinen ea eclepy:äàùðùî.milecb oinen:àéöåäì åúåà ïéôåë ïéà íéìåãâ ïéîåîá åìéôàå ,â"áùøë äëìä ïéàå .åìâø äøáùð åãé äòè÷ð åðéò úéîñð
iiii.oigy dken:òøåöî.qetilet lra:íèåçä çéø.unwnde:íéáìë úàåö õá÷î.zyegp sxvndeçéøñîå ,õøàä ïî åàöåî íå÷îî úùåçð êúçîä

:àåä.iqxeade:úåøåò ãáòî.ezwnny iptnåøùá ÷îä ïåùì .åúñîñîî(.ã"é äéøëæ):íéîëçë äëìäå
g`̀̀̀.qx`zz `ly cr .dy`d:äñøàúðå.xeknz mixne` y"a:àì úàùéðùî ìáà ,äñåøà äãåòá.dy`a dkfe li`ed:åúñåøà àéäùdkfi `l

`xephxa yexit

úeòè ç÷î:אומרים אנו  ראיה, לו  אין אם אבל כתובה. בלא ותצא – ÆÇÈ
,"eid o`ke e`vnp o`k" בה נמצאו הבעל ברשות כבר  וכשהיתה הואיל 

כא  הרי  בה;המומים, נולדו  ברשותו íéîëçåן .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ
íéøeîà íéøác äna :íéøîBà בלא אשתו את מוציא שהבעל  – ÀÄÇÆÀÈÄÂÄ

טעות? מקח ומקחו מומים בה שמצא טענתו  ידי  על  ïéîeîaÀÄכתובה
øúqaL ידע שלא לטעון הוא שיכול  שבגופה, מוצנע במקום – ÆÇÅÆ

éeìbaLעליהם, ïéîeîa ìáà,לעין הנראה במקום –ìBëé Bðéà ÂÈÀÄÆÇÈÅÈ
ïBòèì מומים בה שיש בודאי  שידע לפי טעות, מקח שמקחו  – ÄÀ

øéòäונתרצה. dúBàa õçøî Lé íàå להיוודע היה שיכול  – ÀÄÅÆÀÈÀÈÈÄ
מומים, בה יש אם במרחץ עמה הרוחצות קרובותיו ïéîeîמפי óàÇÄ

øúqaL,שבגופה מוצנע שבמקום מומים לגבי  גם –ìBëé Bðéà ÆÇÅÆÅÈ
ïBòèì,טעות מקח ומקחו  עליהם ידע שלא –d÷ãBa àeäL éðtî ÄÀÄÀÅÆÀÈ

åéúBáBø÷a אם במרחץ, עמה הרוחצות קרובותיו את הוא ששואל – ÄÀÈ
אלא  בכוס שותה אדם אין "חזקה, מבואר: בגמרא מומים. בה מצאו
אין  שנתארסה, קודם מומים בה היו אפילו  לפיכך בודקו "; כן  אם

ונודע  שנשאה, קודם קרובותיו ידי על  בדקה שבוודאי  טענה, טענתו 
לה  לתת חייב לגרשה בא הוא ואם ונתרצה; מומים, בה שיש לו 

כתובתה.
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קודם  בה היו שאם באשה, הפוסלים מומים על הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
מומים  על ללמד משנתנו באה כתובה, בלא תצא עליהם, ידע לא ובעלה שנתארסה

גט. תובעת והאשה בבעל, שנמצאו 

ïéîeî Ba eãìBpL Léàä בו היו  אם שכן  וכל  הנישואין ; לאחר – ÈÄÆÀÄ
ונתרצתה; עליהם שידעה כן , àéöBäìמלפני BúBà ïéôBk ïéà– ÅÄÀÄ

לגרשה. אותו כופים אין  רוצה, אינו  והבעל להתגרש תובעת האשה אם
íéøeîà íéøác äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà שאין – ÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÇÆÀÈÄÂÄ

אשתו? את להוציא הבעל את íépèwäכופים ïéîeîa שיכולה – ÀÄÇÀÇÄ
אותם, לסבול  íéìBãbäהאשה ïéîeîa ìáà עינו שנסמית כגון – ÂÈÀÄÇÀÄ

רגלו  נשברה או  ידו  נקטעה בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),או  יכולה ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא האשה שאין
àéöBäìלסבלם, BúBà ïéôBk.כתובתה לה וליתן אשתו  את – ÄÀÄ

שאפילו  גדולים, במומים סובר  גמליאל  בן שמעון  שרבן מבואר , בגמרא
אותו  כופים ונתרצתה, עליהם ידעה ואשתו הנישואין לפני  בו היו 

ועכשיו  אותם לקבל  שאוכל  הייתי  סבורה לומר: היא שיכולה לגרשה,
יכולה. l`ilnb,איני oa oerny oaxk dkld oi`e בו נולדו אפילו אלא

להוציא אותו כופים אין  גדולים, יא יא יא יא ).).).).מומים כהכהכהכה,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

i y y m e i
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שלדברי שבבעל , במומים ללמדנו  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
אשתו. את להוציא מחמתם אותו  כופים הכל 

elàå,המומים בעלי  –àéöBäì ïúBà ïéôBkL מומיהם שמחמת – ÀÅÆÄÈÀÄ
כתובתה: לה ולשלם לאשה גט ליתן אותם כופים המאוסה אומנותם או

ïéçL äkî,מצורע –ñeôéìBt ìòáeוהיי יוונית; מלשון  מי– נו  ËÅÀÄÇÇÄ
מבואר, ובגמרא נשימתו . על המכבידה בחוטמו בשר יתרת שגדלה

מחוטמו, נודף רע לעיבודõn÷îäåשריח כלבים צואת המקבץ – ÀÇÀÇÅ
çðעורות, óøöîäåúL, מחצבו ממקום נחושת המחתך –éñøaäå ÀÇÀÈÅÀÙÆÀÇËÀÄ

רע; ריח מהם נודף אלה שכל עורות, מעבד  –ía eéäL ïéa– ÅÆÈÈ
הללו , eàOðהמומים àHL ãò לא שהאשה אלא שנישאו , קודם – ÇÆÄÀ

עליהם, eãìBðידעה eàOpMî ïéáe, הנישואין לאחר  בהם שנולדו – ÅÄÆÄÀÀ
הבעל את כופים הללו , המומים את לסבול יכולה אינה והאשה הואיל 

ïlkלהוציאה. ìòå,למעלה שנימנו  המומים כל על  –éaø øîà ÀÇËÈÈÇÇÄ
dnò äðúäL ét ìò óà :øéàî מומים בו  שיש  הנישואין, לפני  – ÅÄÇÇÄÆÄÀÈÄÈ

לו, ונתרצתה øîàzLאלו, àéä äìBëé: הנישואין לאחר –äøeáñ ÀÈÄÆÙÇÀÈ
ìa÷ì äìBëé éðàL éúééä; עמו ולהיות לסבול –éðéà åéLëòå ÈÄÄÆÂÄÀÈÀÇÅÀÇÀÈÅÄ

ìa÷ì äìBëé.גט הימנו  לתבוע היא זכאית ולפיכך  –íéîëçå ÀÈÀÇÅÇÂÈÄ
dçøk ìò àéä úìa÷î :íéøîBà המומים בו  שהיו  כל כלומר  – ÀÄÀÇÆÆÄÇÈÀÈ

הרי עמה, כשהתנה שכן  ומכל  עליהם, ידעה והיא לו , שנישאה קודם

להוציא, אותו  כופים ואין לסבול , מוכרחה ïéçLהיא äknî õeçÄËÅÀÄ
ל אותו  שכופים ezwînLגרשה,– éðtîהתשמיש ידי שעל  – ÄÀÅÆÀÇÇ

להיות  רוצה כשהיא ואף לו; היא וסכנה בשרו , את היא ממסמסת
לה שומעין  אין  minkgk.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).עמו , dkldeéñøáa ïBãéöa äNòîÇÂÆÀÄÀËÀÄ

únL ãçà,בנים בלא –éñøa çà Bì äéäå נפלה והאלמנה – ÆÈÆÅÀÈÈÈËÀÄ
לייבום, Eéçàìלפניו :øîàzL àéä äìBëé :íéîëç eøîàÈÀÂÈÄÀÈÄÆÙÇÀÈÄ

ìa÷ì äìBëé éúééä,עמו ולהיות –ìa÷ì äìBëé éðéà Eìe– ÈÄÄÀÈÀÇÅÀÅÄÀÈÀÇÅ
כתובתה. לה ויתן  יחלוץ אלא לייבמה, רשאי  אינו  ולכן
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äñøàúpMî dì–éànL úéaíéøîBà:økîz;ìlä úéáeíéøîBà:økîz àG.íéãBî elàå elà,äøëî íàL ¨¦¤¦§¨§¨¥©©§¦¦§Ÿ¥¦¥§¦¦§Ÿ¥¨¥¦¤¦¨§¨
äðúðå–íi÷.øîàäãeäé éaø:éðôì eøîàìàéìîb ïaø:äMàa äëæå ìéàBä,íéñëpa äkæé àG?ïäì øîà: §¨§¨©¨¨©©¦§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦§¨¨¨¦¨¦§¤©§¨¦¨©¨¤

ïéLBa eðà íéLãçä ìò,íéðLéä úà eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà.úàOpMî dì eìôð,íéãBî elàå elà,íàL ©©£¨¦¨¦¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦¨§¨¦¤¦¥¥¨¥¦¤¦
äðúðå äøëî–úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaäL.úàOð àHL ãò,úàOðå,ìàéìîb ïaøøîBà:äðúðå äøëî íà ¨§¨§¨§¨¤©©©¦¦©©¨©¤¦¥§¦¥©¨©§¦¥¥¦¨§¨§¨§¨

–íi÷.øîààéá÷ò ïa àðéðç éaø:éðôì eøîàìàéìîb ïaø:äMàa äëæå ìéàBä,íéñëpa äkæé àG?íäì øîà: ©¨¨©©¦£¦¨¤£©§¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¦§¨¨¨¦¨¦§¤©§¨¦¨©¨¤
ïéLBa eðà íéLãçä ìò,íéðLéä úà eðéìò íéìbìâî ízàL àlà. ©©£¨¦¨¦¤¨¤©¤§©§§¦¨¥¤©§¨¦

·ïBòîL éaøíéñëðì íéñëð ïéa ÷ìBç:ìòaì íéòeãéä íéñëð–økîz àG,äðúðå äøëî íàå–ìèa;ïðéàL ©¦¦§¥¥§¨¦¦§¨¦§¨¦©§¦©©©¦§Ÿ§¦¨§¨§¨§¨¨¥¤¥¨
ìòaì íéòeãé–økîz àG,äðúðå äøëî íàå–íi÷. §¦©©©¦§Ÿ§¦¨§¨§¨§¨©¨

.miqkpa:äéîúá.miycgd lríéìâìâî íúàù àìà ,úåçå÷ìä ãéî àéöåî ìòáä äðúðå äøëî íà øîåì íéîëç åàø äî ïéùåá åðà úàùéðùî äì åìôðù
:ìòáä íäá äëæù éôì ìèá äøëî äøëî íàù øîåì äñåøà äãåòá äì åìôðù íéñëð åðéìò

aaaa.mireci oi`y miqkpe lral mireci miqkpåìàå .íä íéòåãé åìàå åìà ,éøîàã úéàå .éìèìèî ,íéòåãé ïéàùå .éò÷ø÷î ,íéòåãé íéñëð íéùøôîã úéà
äñøàúðùî äì åìôðù ïéáå ñøàúú àìù ãò äì åìôðù íéñëð ïéá ,äëìää ÷ñôå .íéä úðéãîá íéñëð äì åìôðå ïàë úáùåé àéäù ìë ,íéòåãé íðéàù íä
íéñëðì ìòáì íéòåãéä íéñëð ïéá ÷ìåçù ù"øë äëìäå .äúúéî øçàì ò÷ø÷ä óåâå äééçá úåøéô úåçå÷ìä ãéî àéöåî ìòáä úàùéðù øçà íúåà äøëî íà

:íéòåãé íðéàù
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íéñëð dì eìôpL äMàäבמתנה או  בירושה יום יום יום יום – ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈÄÈÆÈÀÈÀÈÄ
ñøàúzטוב טוב טוב טוב "),"),"),"), àHL ãò,שנתארסה קודם –éànL úéa íéãBî ÇÆÄÀÈÅÄÅÇÇ

ìlä úéáe,הם וסוברים ביניהם, מחלוקת אין  כלומר –úøëBnL ÅÄÅÆÆÆ
úðúBðåלמכור נישאה, שלא זמן כל  היא, רשאית שנתארסה, לאחר – ÀÆÆ

במתנה, ליתנם או אלו, שהנכסים íi÷åנכסיה קיימים, ומעשיה – ÀÇÈ
בהם. זכות כל לארוס ואין לנישואיה, עד  הם ברשותה eìôðÈÀהללו 

dì,נכסים –äñøàúpMî, האירוסין לאחר  –:íéøîBà éànL úéa ÈÄÆÄÀÈÀÈÅÇÇÀÄ
økîz;למכרם היא רשאית ארוסה שהיא זמן כל  –ìlä úéáe ÄÀÙÅÄÅ

økîz àG :íéøîBà, אלו נכסים למכור  לה אסור לכתחילה – ÀÄÄÀÙ
נישואים, ספק עושים אירוסין  הרי  האירוסין, לאחר  לה ונפלו שהואיל
בה  זכה שכבר  ונמצא נישואין , לידי ותבוא עיכוב יהא לא ושמא

ובנכסיה א א א א ).).).).בעלה עח עח עח עח ,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ורשורשורשורש""""יייי íéãBî((((גמראגמראגמראגמרא elàå elà– ÅÈÅÄ
שמאי, לבית מודים הלל  äðúðåבית äøëî íàL,בדיעבד –íi÷ ÆÄÈÀÈÀÈÀÈÇÈ

המתן . או  המכר –:ìàéìîb ïaø éðôì eøîà :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÈÀÄÀÅÇÈÇÀÄÅ
äMàa äëæå ìéàBä, כאשתו היא והרי ארוסתו, שנעשתה –àG ÄÀÈÈÈÄÈ

íéñëpa äkæé?קיים מכרה ולמה שלה? –ïäì øîà רבן – ÄÀÆÇÀÈÄÈÇÈÆ
הנישואין,íéLãçäהנכסיםìòגמליאל: לאחר לה שנפלו –eðà ÇÇÂÈÄÈ
ïéLBa האשה שאם לקמן), (הנשנית ההלכה לנו נראית לא כלומר  – Ä

הם, שלה הנכסים שהרי  הלקוחות, מיד מוציא הבעל אותם, מכרה

íéðLéä úà eðéìò ïéìbìâî ízàL àlà מבקשים אתם ועוד  – ÆÈÆÇÆÀÇÀÀÄÈÅÆÇÀÈÄ
שנישאה, קודם לה שנפלו  בנכסים היינו  הישנים, בנכסים גם לומר 

בטל. מכרה שיהא ארוסה, בעודה אותם מכרה dìשאם eìôð– ÈÀÈ
במתנה,נכ או  בירושה הנישואין ,úàOpMîסים לאחר  –elàå elà ÄÆÄÅÅÈÅ

íéãBî,מודים והכל ביניהם, הלל  ובית שמאי  בית נחלקו  לא – Ä
äðúðå äøëî íàL,אלו נכסיה –úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaäL ÆÄÈÀÈÀÈÀÈÆÇÇÇÄÄÇÇÈ

ואם  לבעל, הם משועבדים הנישואין  לאחר לה שנפלו שהנכסים –

מקבלי מיד או הלקוחות מיד  להוציאם יכול הבעל  אותם, ונתנה מכרה
שגופם  הם, מלוג" "נכסי  אלו ונכסים שהואיל  מבואר, בגמרא המתנה.

אשתו  בחיי לפיכך פירותיהם, אוכל והבעל  האשה, ברשות הנכסים של
גוף  את לא אבל  בלבד , הפירות את הלקוחות מיד הבעל מוציא

הנכסים. גוף את אף מידם מוציא הריהו  בחייו , מתה ואם הנכסים;
úàOð àHL ãò, הנישואין לפני  נכסים לה נפלו  –úàOðå– ÇÆÄÅÀÄÅ

כך, אחר  äðúðåונישאה äøëî íà :øîBà ìàéìîb ïaøלאחר – ÇÈÇÀÄÅÅÄÈÀÈÀÈÀÈ
קיימים.÷íiהנישואין , מעשיה –:àéá÷ò ïa àðéðç éaø øîà ÇÈÈÇÇÄÂÄÈÆÂÇÀÈ

äMàa äëæå ìéàBä :ìàéìîb ïaø éðôì eøîà,משנשאה – ÈÀÄÀÅÇÈÇÀÄÅÄÀÈÈÈÄÈ

íéñëpa äkæé àG?שלה –eðà íéLãçä ìò :íäì øîà ÄÀÆÇÀÈÄÈÇÈÆÇÇÂÈÄÈ
ïéLBa,החדשים הנכסים בענין לעיל) (ששנינו ההלכה לנו נראית לא – Ä

הבעל רשאי ונתנה, מכרה שאם הנישואין, לאחר לה שנפלו היינו 
הלקוחות, מיד làíéðLéäלהוציא úà eðéìò íéìbìâî ízàL à ÆÈÆÇÆÀÇÀÀÄÈÅÆÇÀÈÄ

לפני לה שנפלו היינו הישנים, בנכסים גם לומר  מבקשים אתם ועוד –
בטל. שמכרה הנישואין ,

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

או נכסיה למכור רשאית האשה אין הנישואין  שלאחר  הקודמת, במשנה למדנו
לאכול מלוג", "נכסי שהם אלו , בנכסים בעלה וזכה שהואיל במתנה, ליתנם
שנפלו נכסים בין המשנה מבדילה ונתנה, מכרה ואם ברשותו . הם הרי  פירותיהם,
משנישאת  לה שנפלו  שנכסים שנישאת, קודם לה שנפלו נכסים לבין  משנישאת לה
שמכרה  פי  על  אף שנישאת, קודם לה שנפלו ונכסים הלקוחות, מיד מוציא הבעל  –
– קיים. המתן או שהמכר גמליאל, רבן  דעת – הנישואין לאחר  אותם נתנה או 

ברייתא: מובאת בגמרא qx`zz,ברם, `ly cr dl eltpy oia :epnipe exfg epizeax"
."zegewld cin `iven lrad ± z`yipe ,dqx`zpyn eltpy oiae:הרמב"ם פוסק וכן

mcew dl eltp miqkpd mze`y it lr s` ,z`yipy xg` beln iqkp dy`d dxkn m`"
± qx`zzy,הקרקע גוף לא אבל  חייה, ימי כל  הלקוחות מיד הפירות מוציא הבעל 

הלקוחות  מיד  הגוף מוציא בחייו, מתה שתמות. עד מלוג נכסי  בגוף כלום לו  שאין 
מקום  שמכל  שמעון , רבי דעת מביאה משנתנו  – ז). כב, אישות (הל' דמים" בלא
שיבואר  כפי לבעל , ידועים שאינם נכסים לבין  לבעל  הידועים נכסים בין להבדיל יש

במשנה.

÷ìBç ïBòîL éaø,מחלק –íéñëðì íéñëð ïéa,נכסים יש – ÇÄÄÀÅÅÀÈÄÄÀÈÄ
שמכרה  נכסים, ויש בטל ; מכרה הנישואין , לאחר  אותם מכרה שאם

ìòaìקיים: íéòeãéä íéñëð,מפרשים ויש לה; שנפלו  שידע – ÀÈÄÇÀÄÇÇÇ
לה ליפול  הנכסים שעתידים økîz((((הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),שידע àG אינה – ÄÀÙ

שנישאה; קודם לה נפלו ואפילו  משנישאה, למכרם íàåÀÄרשאית
äðúðå äøëî שבארנו כמו  הללו, הנכסים על הבעל שידע לאחר  – ÈÀÈÀÈÀÈ

אותם ìèaלעיל , מנת שעל לטעון, הבעל שיכול  המתן , או המכר – ÈÅ
נשאה; ìòaìנכסים íéòeãé ïðéàL ועדיין לה, שנפלו נכסים – ÆÅÈÀÄÇÇÇ

עליהם, לבעל  נודע økîzלא àG אלו אף רשאית אינה לכתחילה – ÄÀÙ
פירות, מהם לאכול לבעל , הם שמשועבדים מפני äøëîלמכור , íàåÀÄÈÀÈ

äðúðå,עליהם לבעל שנודע קודם –íi÷ ואפילו המתן, או המכר  – ÀÈÀÈÇÈ
בהם  זכה לא הללו, הנכסים על ידע שלא שכיון משנישאה. לה נפלו

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  oerny("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  iaxk dklde,,,,כבכבכבכב אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;

–––– ידועין?חחחח).).).). שאינן הן ואלו  ידועין הן "אלו  אמוראים: נחלקו  בגמרא

ידועין  שאינן  (קרקעות), מקרקעי  – ידועין  חנינא: ברבי  יוסי ר ' אמר 
שאינן  הן  ואילו  הן . ידועין  ואלו  אלו אמר: יוחנן  ור' מיטלטלין . –

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéôñk dì eìôð–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøt–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,àeäå ¨§¨§¨¦¦¨©¨¤©§©§¥¥¥©§¦¦©©§©¦¨©¨¤©§©§
úBøt ìëBà.ò÷øwa ïéøaçîäå–øîàøéàî éaø:úBøôa ïéôé ïä änk ïúBà ïéîL,úBøt àGa ïéôé ïä änëå, ¥¥§©§ª¨¦©©§©¨©©¦¥¦¨¦¨©¨¥¨¦§¥§©¨¥¨¦§¥

øúBnäå–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.íéîëçåíéøîBà:ò÷øwì ïéøaçîä–BlL,ò÷øwä ïî ïéLeìzäå §©¨¦¨©¨¤©§©§¥¥©£¨¦§¦©§ª¨¦©©§©¤§©§¦¦©©§©
–dlL,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå,úBøt ìëBà àeäå. ¤¨§¦¨©¨¤©§©§¥¥

bbbb.oze` oiny,ïø÷ éåä ,åæ äàåáú ìéáùá åéùëò íéø÷é ò÷ø÷ä éîãù äî êëéôìå .ïø÷ éåä åúåùøá ìãâ àìù äîå úåøéô ååä åúåùøá ìãâù äî øáñ÷ã
:äéúåøéô ìëåà àåäå ò÷ø÷ ïäá ç÷ìéå íéîã äì ïúéì êéøöå.mixne` minkgeàîéé÷ ò÷ø÷äå ìéàåä ,íäá åðúð úåøéô úøåú åúåùøá åìãâ àìù åìà óà

:íéîëçë äëìäå .äì

`xephxa yexit

(כלומר הים" במדינת נכסים לה ונפלו  כאן  שיושבת כל  ידועין?

לה  כשנפלו  הדין והוא עליהם; הבעל ידע לא הסתם מן  זה שבכגון 
– עליהם ידע ולא מדינה באותה הרא הרא הרא הרא """"ה ה ה ה נכסים בשםבשםבשםבשם מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת  ).שיטהשיטהשיטהשיטה

opgei 'xk dklde.(.(.(.( שם שם שם שם רמברמברמברמב""""םםםם ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בדמים  ילקח ופגם, בושת בדמי  זכתה נשואה אשה שאם א, משנה ו בפרק למדנו
שנפלו בפירות או  בכספים ללמד  מוסיפה משנתנו פירות. אוכל  והבעל קרקע, אלו

דין : אותו בהם שנוהג `lkeלאשה, lrade ,rwxw mda gwli"."zexit

dì eìôð,משנישאה לאשה, –íéôñk,במתנה או  בירושה –ç÷lé ÈÀÈÀÈÄÄÈÇ
ò÷ø÷ ïäa,נשמרת שלה הקרן שתהא –úBøt ìëBà àeäå– ÈÆÇÀÇÀÅÅ

בירושה. לה שנפלו  קרקעות כדין מהקרקע, פירות אוכל okeוהבעל
dl eltp m`,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé ,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøtÅÇÀÄÄÇÇÀÇÄÈÇÈÆÇÀÇ

úBøt ìëBà àeäå שהקרן מלוג, נכסי  כדין  הללו הפירות שדין  – ÀÅÅ
ò÷øwaשלה. ïéøaçîäå כשהם הפירות, לה נפלו אם אבל  – ÀÇÀËÈÄÇÇÀÇ

המחוברים  פירות וגם קרקעות לה שנפלו כלומר  בקרקע, מחוברים

ïúBàבהם, ïéîL :øéàî éaø øîà,הקרקעות את –ïä änk ÈÇÇÄÅÄÈÄÈÇÈÅ
úBøôa ïéôé,עליהם כשפירותיהם עכשיו  שווים הקרקעות כמה – ÈÄÀÅ

úBøt àGa ïéôé ïä änëå.הפירות בלא שווים הם וכמה – ÀÇÈÅÈÄÀÅ
øúBnäå הפירות מחמת הקרקעות במחיר ההפרש דמי  היינו  – ÀÇÈ
úBøtשעליהם, ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé. כקרן שדינם – ÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ

הם; ושלו  פירות, זה הרי  הבעל, ברשות שגדל  מה סובר: מאיר רבי
שלה, שהיא כקרן , אלא כפירות דינו  אין ברשותו, גדל  שלא ומה

פירותיה. אוכל  ò÷øwìוהבעל  ïéøaçîä :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÀËÈÄÇÇÀÇ
לקרקע, מחוברים כשהם לה שנפלו הם,BlLהפירות הבעל  של – Æ

ה  והקרקע שאף הואיל  בהם, נתנו  פירות תורת ברשותו  גדלו שלא פירות
בקרקע. לה קיימת הקרן  ונמצאת עמהם, לה ïîנפל  ïéLeìzäåÀÇÀÄÄ

ò÷øwä,הקרקע מן  התלושים פירות לה נפלו  אם אבל –dlL– ÇÇÀÇÆÈ
úBøtהם, ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷léåלדברי כקרן  שדינם – ÀÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ

ברישא. כבר ששנינו  כמו  הכל ,

של  הדין  על  חזרו  שחכמים מבאר, שלמה" "מלאכת onבעל  miyelzd zexit"
,"rwxwd התלושים פירות שדווקא להשמיענו, כדי  קמא, תנא בדברי  נישנה שכבר

נקראים  להיתלש, העומדים גמורים פירות אבל שלה, הם הקרקע מן  ממש
שלו והם לקרקע, המחוברים פירות זה דין ozepyלגבי "aeh mei zetqez" oiire)

.(minkg ixacay dxizid `tiqd lr xg` mrh

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש
 ב"ה,  ח' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מו' אייר, ושבע רצון אני שסוף סוף עמד על השאלה, שאפשר יש 

ענינים בהנהגתו שפעלו העדר קירוב הדעת בינו ובין הבע"ב שלו, ומובן שיש בזה שתי סיבות, מתאים 

לשני הסוגים הנהגת האדם בינו לבין עצמו, והיחס עם האנשים שבסביבתו. ובנוגע להב' הנה כמדומה 

נוגעים  שכבר אמרתי לו שצריך הי' להתעניין יותר בהענינים הפרטים של הבע"ב שלו גם אם אינם 

לעניני רבנות ותורה ומצות, וכשהאדם רואה שמקיימים בו הענין של ואהבת לרעך )אף גם אם אינו 

מדוייק שיהי' כמוך( הרי מתקיים בו הכתוב כמים הפנים לפנים כו'. ובנוגע להסוג הא' הנה פשוט שמה 

שכותב הוא לא היתה סיבה לריחוק הדעת, היינו ממה שמתנהג הוא ע"פ השו"ע וכו' הן בנוגע לזהירות 

באכילה בבתי אחרים וכן לענין התספורת בחול המועד וימי הספירה וכיו"ב. אלא שהסיבה לזה הוא 

דוקא בהיפך, כי אנשי ארצוה"ב הנה מבלי שים לב להנהגתם הם בעצמם, רוצים הם לראות בהשני 

ענין של  ענינים של פשרות, אשר בכלל כל  יהי' שם  בו בתור מנהיגם, שלא  ובפרט באותו שבוחרים 

פשרה חשוד שיסודה בוויתורים ובאי-אמונה באותו הענין שבו עושים פשרה, ובנוגע אליו אם יש מקום 

לחשש שהנהגתו ביראת שמים פועלת רחוק, הרי אין זה מה שאינו מתגלח בחול המועד ובימי הספירה, 

אלא מה שמתגלח הוא )אף כי בסם( בשאר ימות השנה, וכן בשאר הענינים: שאם הבע"ב מקפידים, 

הרי אף גם אם אין אומרים זה בפירוש, הרי נפחת אצלם מעמדו וחדוש ע"י שרואים שמתעסק בפשרות 

וד"ל. והשי"ת יצליחו להסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד בשבילו ובשביל כל ב"ב שיחיו.

המשך בעמוד הבא
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‚íéôñk dì eìôð–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøt–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,àeäå ¨§¨§¨¦¦¨©¨¤©§©§¥¥¥©§¦¦©©§©¦¨©¨¤©§©§
úBøt ìëBà.ò÷øwa ïéøaçîäå–øîàøéàî éaø:úBøôa ïéôé ïä änk ïúBà ïéîL,úBøt àGa ïéôé ïä änëå, ¥¥§©§ª¨¦©©§©¨©©¦¥¦¨¦¨©¨¥¨¦§¥§©¨¥¨¦§¥

øúBnäå–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.íéîëçåíéøîBà:ò÷øwì ïéøaçîä–BlL,ò÷øwä ïî ïéLeìzäå §©¨¦¨©¨¤©§©§¥¥©£¨¦§¦©§ª¨¦©©§©¤§©§¦¦©©§©
–dlL,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå,úBøt ìëBà àeäå. ¤¨§¦¨©¨¤©§©§¥¥

bbbb.oze` oiny,ïø÷ éåä ,åæ äàåáú ìéáùá åéùëò íéø÷é ò÷ø÷ä éîãù äî êëéôìå .ïø÷ éåä åúåùøá ìãâ àìù äîå úåøéô ååä åúåùøá ìãâù äî øáñ÷ã
:äéúåøéô ìëåà àåäå ò÷ø÷ ïäá ç÷ìéå íéîã äì ïúéì êéøöå.mixne` minkgeàîéé÷ ò÷ø÷äå ìéàåä ,íäá åðúð úåøéô úøåú åúåùøá åìãâ àìù åìà óà

:íéîëçë äëìäå .äì

`xephxa yexit

(כלומר הים" במדינת נכסים לה ונפלו  כאן  שיושבת כל  ידועין?

לה  כשנפלו  הדין והוא עליהם; הבעל ידע לא הסתם מן  זה שבכגון 
– עליהם ידע ולא מדינה באותה הרא הרא הרא הרא """"ה ה ה ה נכסים בשםבשםבשםבשם מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת  ).שיטהשיטהשיטהשיטה

opgei 'xk dklde.(.(.(.( שם שם שם שם רמברמברמברמב""""םםםם ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בדמים  ילקח ופגם, בושת בדמי  זכתה נשואה אשה שאם א, משנה ו בפרק למדנו
שנפלו בפירות או  בכספים ללמד  מוסיפה משנתנו פירות. אוכל  והבעל קרקע, אלו

דין : אותו בהם שנוהג `lkeלאשה, lrade ,rwxw mda gwli"."zexit

dì eìôð,משנישאה לאשה, –íéôñk,במתנה או  בירושה –ç÷lé ÈÀÈÀÈÄÄÈÇ
ò÷ø÷ ïäa,נשמרת שלה הקרן שתהא –úBøt ìëBà àeäå– ÈÆÇÀÇÀÅÅ

בירושה. לה שנפלו  קרקעות כדין מהקרקע, פירות אוכל okeוהבעל
dl eltp m`,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé ,ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøtÅÇÀÄÄÇÇÀÇÄÈÇÈÆÇÀÇ

úBøt ìëBà àeäå שהקרן מלוג, נכסי  כדין  הללו הפירות שדין  – ÀÅÅ
ò÷øwaשלה. ïéøaçîäå כשהם הפירות, לה נפלו אם אבל  – ÀÇÀËÈÄÇÇÀÇ

המחוברים  פירות וגם קרקעות לה שנפלו כלומר  בקרקע, מחוברים

ïúBàבהם, ïéîL :øéàî éaø øîà,הקרקעות את –ïä änk ÈÇÇÄÅÄÈÄÈÇÈÅ
úBøôa ïéôé,עליהם כשפירותיהם עכשיו  שווים הקרקעות כמה – ÈÄÀÅ

úBøt àGa ïéôé ïä änëå.הפירות בלא שווים הם וכמה – ÀÇÈÅÈÄÀÅ
øúBnäå הפירות מחמת הקרקעות במחיר ההפרש דמי  היינו  – ÀÇÈ
úBøtשעליהם, ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé. כקרן שדינם – ÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ

הם; ושלו  פירות, זה הרי  הבעל, ברשות שגדל  מה סובר: מאיר רבי
שלה, שהיא כקרן , אלא כפירות דינו  אין ברשותו, גדל  שלא ומה

פירותיה. אוכל  ò÷øwìוהבעל  ïéøaçîä :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÀËÈÄÇÇÀÇ
לקרקע, מחוברים כשהם לה שנפלו הם,BlLהפירות הבעל  של – Æ

ה  והקרקע שאף הואיל  בהם, נתנו  פירות תורת ברשותו  גדלו שלא פירות
בקרקע. לה קיימת הקרן  ונמצאת עמהם, לה ïîנפל  ïéLeìzäåÀÇÀÄÄ

ò÷øwä,הקרקע מן  התלושים פירות לה נפלו  אם אבל –dlL– ÇÇÀÇÆÈ
úBøtהם, ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷léåלדברי כקרן  שדינם – ÀÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ

ברישא. כבר ששנינו  כמו  הכל ,

של  הדין  על  חזרו  שחכמים מבאר, שלמה" "מלאכת onבעל  miyelzd zexit"
,"rwxwd התלושים פירות שדווקא להשמיענו, כדי  קמא, תנא בדברי  נישנה שכבר

נקראים  להיתלש, העומדים גמורים פירות אבל שלה, הם הקרקע מן  ממש
שלו והם לקרקע, המחוברים פירות זה דין ozepyלגבי "aeh mei zetqez" oiire)

.(minkg ixacay dxizid `tiqd lr xg` mrh

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"א: כא גדולה :ד בעניות שחי  בחכ נוס מעשה     

  ,רב בדוחק  חי היה   , ד הקיז     
  ו מחולשתו , להתחזק  ההקזה  לאחר  לטעו דבר לו  היה  לא   

 שו צלע נטל    לו  גר וזה  להתחזק , כדי בפיו  נתנו   
ש   . ונרד התעל    לשאול  חכמי באו   

ו  בשלומו ,   , שנתו בתו וצוחק  בוכה  וראוהו    
 . ממצחו אש  של  ניצו יצא  כשהתעורר   

   .בשנת וצחקת בכית מדוע     
שישב     [ואמרתי]     
. בדוחק חי שאני הזה   בעול        

 , מחדש שתיולד כלומר מתחילתו , עולמ את שאהפו בעיני טוב  
ואז    , שולט הפרנסה  שמזל  בשעה  שתיולד יתכ  

.מזונותי ל  מצויי ויהיו  וכי לפניו  אמרתי  כל מעשה   
תעשה , גדול  כזה ואי פרנסה  מזל  של  בשעה  שאולד 'אפשר' רק  אז   וג  

ועוד [אמרתי]ודאי.   מ יותר ה כבר שחייתי  השני  הא  
לחיות, עתיד שאני  השני  יותר  מרובי בעתיד שאחיה   שהשני או   

כבר. שחייתי  מהשני  .יותר  מרובי כבר שחיית  השני  
, לפניו אמרתי    .עולמי שתהפו רוצה  אינני   

    ,עולמי שתהפו רוצה  אינני שאמרת זה  בשכר  
   הבא  בעול ל את    

 טהור אפרסמו משמ נהרות עשר שלשה  נהרות  
[חידקל ], . לזה מזה  וטיול  ברחיצה   בה שתתענג   

וכי לפניו , הבאאמרתי  בעול לי נות אתה  זה  רק       
 . נוספי  דברי ל את  א לחבר את מה  וכי    

    את לקבל  זכות לו  שאי הרשע חלק  לי שתת רוצה  אני  
ו  הבא.  בעול חלקו   ,מצחי על  באצבע מלא היכני  

 ,ובדיחות שמחה  מתו    .בחיצי ב הכיתי  
: הגשמי על  תענית  חכמי שגזרו   מעשי להביא הגמרא חוזרת   

 , גשמי עצירת על   . גש ירד לא ועדיי  
         .לא אצל ומדוע 

   ו  מעלה באותה  שנינו  אי כלומר לוי, ב וזה  אני זה   
ממני, עדי והוא     יחד דעתנו  ונכוי אלי שיבוא  

בתפילה ,   , ליב את יכניעו  שהציבור יתכ ואז   
 . גש ירד זה  שבזכות   יהושע ורבי חמא רבי ביקשו   

 רחמי  . גש ירד לא ועדיי  ,לציבור חמא רבי 
 ומסכימי  מקבלי  את  הא   רק זכות בלא [בזכותנו ] 

הציבור.        ו . גש וירד  בעבי 
 ו חזר . בענני הרקיע התכסה  לא עדיי      ואז . הצדיקי לגזירת  שומעי  שאינ 

 . גש וירד  בענני הרקיע התכסה   



    
    
    
     
     

   
    

   
 
  

    
    

   
     

    
    

    
     

    
    

     
   

     
     
     
     

 
   
    

   
   

    
     

     
  

   
   

  

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל, ובו יראה מבואר ענין השימת לב כו' שדוקא 

עי"ז בא דבר לפועל, וה"ה בעניני לימוד וקיום המצות וכו', כמובן.

בברכה.

המשך מעמוד הקודם
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עיקר ואמיתת עניין הבחירה, שכר ועונש, שייך רק בנבראים דלמטה, בעולם שנברא בעשרה מאמרות דווקא.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

 מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר גרשון שי' 

וזוגתו הרבנית מרת געסיא תחי'

שלום וברכה!

הטבה  רוב  בשר  בעיני  רואים  הם  גם  אשר  בו  ולקרות  העבר,  משבוע  מכתבם  לקבל  לי  נעם 

במצבם, והשי"ת יזכה את כל אחד ואחד לבשר איש לרעהו אך טוב תכה"י.

שבין  ביחיד(  גם  )ואפי'  ברבים  שיעורים  הלומדים  אלו  כל  לב  שימת  העירותי  מכבר  זה  ב( 

יומי, שרובם נמצאים בשו"ע  ורגילות בחיי היום  יהי' ג"כ שיעור לימוד הלכות המצויות  השיעורים 

או"ח. ואם מפני קוצר הזמן אי אפשר אחרת, יש ללמדם בקיצור שו"ע או בהלכות שנדפסו בסידורים 

שונים, אם דרך החיים להחוות דעת וכיו"ב, ובלבד שידעו את המעשה אשר יעשון כפשוטו ממש היינו 

בברכות הנהנין, הפסק בתפלה וכו' וכו'.
המשך בעמוד רלא
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

רק על־ידי־זה שהבריאה היא בעשרה מאמרות, נעשה העולם מציאות יש ודבר נפרד, עד שיש בו אפשרות לבחור בטוב או להיפך כו'.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אלו הייתה הבריאה במאמר אחד בלבד, היו כל הנבראים בטלים בתכלית, ולא היה מקום לעניין הבחירה, שכר ועונש כו'.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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ירא  האלקים  את  האדם  כל  זה  אשר  תכליתו  על  האדם  את  שמעמידים  בזה  הזכות  וגודל 

ואת מצותיו שמור, מבואר בכ"מ ואינו דורש ביאור נוסף, ובפרט כשהלומד השיעור הוא רב שבמילא 

נותנים לו כחות מיוחדים להצליח בהשפעתו בסביבתו.

אין  זו,  עבודה  ערך  גודל  הרי  החינוך,  בשדה  וביחוד  הצבורית  דעסקנות  להתאור  במענה  ג( 

לשער. ובמילא לדעתי אין מקום כלל למחשבות לעזבה. אלא שכבר באה העת להכיר בההכרח הגמור 

לעזוב את דרך הפשרות, ואם בשנים מקודם הי' מקום לשקו"ט אם כדאי לוותר על חלק מהעיקר 

בשביל להציל את החלק השני של העיקר )וכותב אני בדיוק מקום לשקו"ט, כי המסקנא גם אז היתה 

לאחר  הדבר  ברור  עתה  הרי  כולו(,  על  מוותרים  סו"ס  הרי  מהעיקר  חלק  על  בוויתור  יתחילו  שאם 

הנסיון של עשיריות בשנים.

ורואים שדרך הפשרות שונות ומשונות הביא לתוצאות נוראות, ופשיטא שצריך לעמוד חזק 

על הבסיס של חינוך תורני מבלי כל פשרות, אשר אז רק אז יש לקוות שיצילו את הדור הצעיר ובמילא 

גם את הבינונים והזקנים. ועוד זאת הראה הנסיון בדור האחרון, שהנוער בעצמו לועג לאלו ההולכים 

בדרך הפשרה, באמרם שאלו המפשרים לו היו מאמינים בעצמם באותם הדיעות שהם מלמדים אותם, 

לא הי' אצלם מקום לפשרה, ובפרט בדברים הקשורים עם תורת ה', שמובן אשר אין לבשר וגם יפוי 

כח לעשות פשרות בעניניו של הקב"ה.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט תכה"י.

נ.ב. מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל שבטח יזכה בו את הרבים.

המשך מעמוד רכח



רלב             

         
        

          
         
        

       
       

         
         

         
          

      
        

         
         

  
     

       
        

       
     

         
  

        
        
       

        
        

          
         

      
          

           
         

        
        

         
        

        
          

        
       

           
        

      
      

         
         

         
     

        
       
        
          

 
        
         

      
        

        
        

          
         

      


        
      

        
         

         
         
        

  
     

       
         

          
      

        
     

    
        

       
        

      
     

       
       

       
       

 
     

       
       

       































































































































































































החילוק שבין מחשבה לדיבור הוא, שהדיבור נעשה נפרד מן האדם, מה־שאין־כן המחשבה שהיא מאוחדת עימו.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

על־ידי הדיבור – מתהווים נבראים שהם בבחינת יש ודבר נפרד. על־ידי המחשבה – מתהווים נבראים שהם בטלים במקורם.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד י
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המשך בעמוד קו

       
         

           
          

           
       
       
      

      
    

  
    

     
       

   
     

     
      

      
   

       
      

       
     

      
      
      
      
       

    
       
      

      
      

    
       
       

     
     
       

      
     

     
     

     
       
       

    

   
     

   
       

     
   

      
     

      
                     

                         
                      

                   


























































































































            

             

            

             

       

      

       

        

    

      

      

       

      

      

     

      

    

       

      

       

       

       

        

       

       

       

        

        

       

    






























































         
       
       
        

        
        

       
         
         
        
        
       
       
       

        
       
       
        
         

         
        

              
             

               
               
               
              
               
               
               

                
                
              
            
             
             
              
               
             



















































































רלז        
         

           
          

           
       
       
      

      
    

  
    

     
       

   
     

     
      

      
   

       
      

       
     

      
      
      
      
       

    
       
      

      
      

    
       
       

     
     
       

      
     

     
     

     
       
       

    

   
     

   
       

     
   

      
     

      
                     

                         
                      

                   


























































































































            

             

            

             

       

      

       

        

    

      

      

       

      

      

     

      

    

       

      

       

       

       

        

       

       

       

        

        

       

    






























































         
       
       
        

        
        

       
         
         
        
        
       
       
       

        
       
       
        
         

         
        

              
             

               
               
               
              
               
               
               

                
                
              
            
             
             
              
               
             

















































































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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המשך בעמוד סב
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המשך בעמוד רנב
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כאשר עלה במחשבתו יתברך שתהיה מציאות העולם, נברא העולם.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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המשך בעמוד קט
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אפילו כשיחשוב האדם כל היום לא יתהווה כלום, כי־אם על־ידי מעשה דווקא, או כל־כל־פנים דיבור, כמו בדבר מלך שלטון, שכאשר 
המלך מצווה לעבדיו שיעשו הדבר, הרי הם עושים.

ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

גם פרטי הנבראים דצבא הארץ, דומם צומח חי ומדבר, הם במעמד ומצב שרוצים לעשות רצון קונם.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

ידוע ששמים הם מלשון שממה, שמטילים אימה ומביאים לידי קבלת עול מלכות שמים, לפי שניכר בהם אלוקות בגילוי.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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גם פרטי הנבראים דצבא השמים, שמש ירח וכוכבים, מטילים אימה ומביאים לידי קבלת עול מלכות שמים.
ממאמר שבת פרשת בהר־בחוקותי ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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תכלית הירידה היא ברור הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם.
ממאמר פרשת אמור ה'תשד"מ
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המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א

התפילה היא מלמטה למעלה. התורה היא מלמעלה למטה.
ממאמר פרשת במדבר ה'תשכ"ז
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מכ"ה וכ"ח ניסן, ובטח קבל בינתים מכתבי בברכת החג, אף 

שאינו מזכיר עד"ז במכתביו הנ"ל.

ב( מ"ש בענין הצלת ילדים מהמיסיאן, הנה לא לזה היתה כוונתי שיצילו במקום אחד ילד 

או שנים ובמקום השני על דרך זה, ואח"כ יסדרום אצל אנשים פרטים, אף שגודל הענין גם באופן 

כזה הוא עד אין שיעור והמקיים נפש אחת מישראל כאלו עולם מלא קיים, אבל אחכ"ז הנה הצעתי 

היתה אודות עבודה מסודרה והקמת מוסד בית חינוך לילדים שצ"ל עכ"פ מ-נ ילדים או ילדות, מנהל 

מתאים, מורים כו'. מובן שאין הכרח להתחיל תיכף בארבעים ילדים, ואפשר להיות גם בעשרה, אבל 

בכל אופן לא באופן הנ"ל שכותב. ונוסף על ענין הצלת הילדים מצ"ע, הנה הי' זה ג"כ מקום פרנסה 

בשביל מנהל, מורים כו'. וכמו שבגוף האדם שבריאות אבר אחד הרי זה פועל תוקף בשאר האברים, 

הרי גם בזה אפשר הי' לקוות ע"י מוסד זה תוספת תוקף גם בשאר המוסדות, ובפרט שהבטיח לי מר 

קול שי' אם יהי' מוסד מתאים, יתנו רוב תקציבו מהמשרדים השונים...

וכן  עתה,  זה  רבינו הזקן שי"ל  קונה ספר מכתבי  נהניתי ממ"ש שפגש את מר שז"ר כשהי' 

משיחתו אתו עמו, וידוע המשל ע"ז שכשיש גחלת עם ניצוץ קטן, ומפיחים עליו רוח, הרי מחזקים את 

הניצוץ ומגדלים אותו, ועד"ז הוא כשמדברים עם איש שאפשר שמפני כמה סיבות הניצוץ בנפשו אינו 

בוער באש מתלקחת, וע"י הפחת רוח חיים, מסייעים בידו לחזק את הניצוץ ולהגדילו, ואין אתנו יודע 

אפשריות התוצאות והתועלת שיהי' מזה...

התהלים יהל אור זה עתה נתקבל.

בברכה.

מצו"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר אשר בטח יזכה בו את הרבים.

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י אשר פתח הצנור דפנימיות התורה עד 

שגם ינוקא דבימיו למדו ולימדו בזה )עיין ג"כ הקדמת הקונטרס ל"ג בעומר תש"י קונט' ע"ח(.

ונהניתי לקרות במכתבו אשר לומד הוא לימודי קדש עם התלמידים בבית ספר למלאכה, ומובן 

שבזה צריך להיות השתדלות יתירה כיון שאיזה שעות ביום ילמדו לימודים אחרים, ובמילא בשעות 

העיקרים בלימוד הקודש צריך להחדירם רוח יראת שמים טהורה ותורה תמימה באופן שיספיק גם 

על שאר היום, אבל לאידך גיסא הרי לפום גמלא שיחנא וע"פ מרז"ל שהקב"ה אינו מבקש אלא לפי 

כחם, בודאי ישפיעו לו תוספת כח להצליחו בכל הנ"ל וגדול זכות ענין היותר נעלה זה להמשיך לו ברכה 

והצלחה בזה גופא וכמרז"ל שכר מצוה מצוה וכן תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים.

המחכה לבשו"ט מהצלחתו בכל הנ"ל והתקדמות בכל הענינים.



אגרות קודשרנד

 ב"ה,  א' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבל מכתבו מכ"ה אייר, וחבל על אשר מאחרים כ"כ כשיש בשו"ט ואין טוב אלא 

ג"כ  ועיין  ע"א  מ,  דף  בקדושין  כמבואר  ולשמים  לבריות  כפול  טוב  שזהו  חסידית  והתועדות  תורה 

מכתב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע הנדפס בקונטרס ס"א. ומובן שכוונתי בזה להתועדות דל"ג בעומר 

שכותב אודותה. ואם בכל הזמנים היו משתוקקים לקבל בשו"ט הן בגשמיות והן ברוחניות, עאכו"כ 

בדורנו עקבת]א[ דמשיחא שאין לך יום וכו'.

בודאי יוסיפו אומץ בהתעמולה אודות זמן הוואקאנס, וכל המרבה ומתאמץ בזה ה"ז משובח, 

וכבר ידוע דיוק כ"ק מו"ח אדמו"ר נדפס בהיום יום י"ז ניסן.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

כ"ק  חג השבועות הבע"ל במאמרים של  בימי  ללימוד  בהנוגע  אנ"ש  בין  לפרסם  נ.ב. מטובו 

זה מזמן בקופיר  בזה הוא ללמוד מאמרי חג השבועות תש"ד שיצאו לאור  מו"ח אדמו"ר שהצעתי 

ונדפסים ג"כ עתה.

 ב"ה,  ב' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח והרה"צ נו"נ בנש"ק ענף עץ אבות כו' וכו'

מוה"ר חיים שמעון זאב שליט"א

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבו מל"ח למספר בנ"י מבשר טוב אשר השלום אתם, 

כן יזכה השי"ת את כאו"א מאתנו לבשר איש לרעהו אך טוב ואין טוב אלא תורה הנקראת תורת חיים 

היינו שהיא קשורה ומאוחדה עם החיים כפשוטו וכמשמעו דפשיטא שגם חיי עוה"ז בכלל זה, ובפרט ע"פ 

המבואר בתניא פרק ל"ו, ומוכרח מפסק רז"ל אשר התורה לא בשמים היא כ"א דוקא בעוה"ז הגשמי.

נהניתי ממ"ש אודות לימודו שיעור יום יום בספר תניא קדישא )נוסח הסכמת דתניא הוצאת 

ידוע  וכבר  המחבר(,  ראו  שלא  רבנים  וע"י  הזקן  רבנו  ממושב  מקום  בריחוק  שנמצאה  אף  זולקווא 

גדולי תלמידי הרב המגיד ממעזריטש שנדפסו  מה שכתבו המסכימים הראשונים דספר התניא הם 

ובודאי ראה ג"כ כת"ר רשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר  בראש התניא והמפורסמות אין צריכים ביאור, 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנדפסה בסוף ספר קיצורים והערות לתניא...

שנתבאר  מה  להעיר  למותר  לדכוותי'  ובודאי  הק'  מקומות  על  שהזכירני  מה  על  ת"ח  ת"ח 

בענינים אלו במאמרו של אדמו"ר האמצעי בנו של רבנו הזקן בעל התניא ד"ה להבין ענין ההשתטחות 

ותוספת ביאור בזה ג"כ במאמרי השתטחות להרה"ח ר' הלל מפאריטש זצ"ל.

כבקשתו אזכירו ואת כל ב"ב שיחיו בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

ואחרון אחרון חביב בבשורתו הטובה אשר נולדה לו בת למזל טוב וקרא שמה בישראל סימא 

יו"ח  ירוו ממנה ומכל  וזוגתו שיחיו  והוא  ולמעשים טובים  ולחופה  יה"ר שיגדלה לתורה  לאה, הנה 

שיחיו רוב נחת חסידותי לאריכות ימים ושנים טובות.

בברכה בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.



רנה    


             

                 
               
                
              

      
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כג  סעיף  תחילת  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

 
סמ "ה.216) להלן ועד"ז נחושת, או ברזל של מפתח  לעניין ח , סעיף 

•
          

 כל הדפנות מעצי  אפילו להסתפק  אסור סופרים ומדברי 
ואע "פ  הסוכה נפלה אם אפילו החג ימי  שבעת
והוקצו  הואיל מקום מכל הסוכה עיקר אינן שהדפנות
בהנאה  להאסר הסוכה קדושת עליהם חל סוכה למצות
כגון  סוכה להכשר צריך שאין הדפנות ואפילו כמותה
שלא  בסתם ארבעתן עשה אם שלימות דפנות ארבע  שעשה
דופן  איזה ועל סוכה להכשר כוונתו דופן איזה על פירש
הרי בעלמא המובחר מן למצוה רביעי  דופן לעשותו כוונתו
קדושת  עליהם וחל הסוכה למצות מוקצות הדפנות כל
הצריך  שיעור הדפנות מן שעשה לאחר אם אבל  הסוכה
זה  בעשיית מכוונתו שנראה דופן עוד הוסיף  סוכה להכשר
כלל  נאסר לא בעלמא המובחר מן למצוה אלא שאינו הדופן

:* מעולם הסוכה קדושת עליו חלה ולא הדופן זה

ובין  הסכך עצי  דבין נתבאר שם תרס "ז בסי ' ועיין הג"ה: *]
בארץ  עצרת בשמיני  גם אסורין הסוכה נוי  ובין הדפנות עצי 
הטעם  שם עיין בתשיעי  אף  אסורים לארץ  ובחוץ  ישראל

הג"ה)]: כאן (עד

עליו ‚ הוסיף  לסוכתו הצריך סכך כל שסיכך לאחר אם
בטלים  הן שהוסיף  אלו קנים הרי  הסכך בעובי  קנים עוד
על  הניח  אם אבל הסוכה קדושת עליהן וחל הסכך לגבי 
ניכר  אגדן התיר שלא כיון מקושרים קנים של חבילות הסכך
שכל  העולם דרך שהרי  לסיכוך עליהם מתכוין שאינו הדבר
הדבר  ניכר התיר שלא וזה אגדן מתיר הוא בקנים המסכך
בטלים  אינן ולפיכך הסכך בעובי  להוסיף  בהן מתכוין שאינו

הסוכה: קדושת עליהם חלה ולא הסכך לגבי 

קנים „ שזקף  דהיינו הדפנות בעובי  קנים הוסיף  אם אבל
יחד  אגודים הן שהקנים בין לדופן סמוך הדופן אצל

מ  זה מפורדין שהן בין חבילה בסמיכת כעין נתכוין אם זה
בעביו  להוסיף  כדי  או הדופן את לחזק  כדי  לדופן הקנים

וחל  לדופן מחוברין שאינן אע "פ  הדופן לגבי  בטלים הן הרי 
עצמו: הדופן על כמו הסוכה קדושת עליהם

*
אלא ‰ אסורים אינן עצמן והדפנות הסכך עצי  ואפילו

אפילו  דבר שום מהן יטול שלא דהיינו מהן להסתפק 
מהסוכה  הקיסם כשמפריד שהרי  שיניו בו לחצוץ  קיסם
מהן  ליהנות מותר אבל הסוכה קדושת מעליו הוא מפקיע 
מעליהם  מפקיע  שאינו כל תשמיש כל בהם להשתמש הנאה
אם  בהם ולהריח  חפציו עליהם להניח  כגון הסוכה קדושת

בזה: כיוצא וכל בשמים עצי  הם

Â שתולים מגדים ומיני  פירות מיני  דהיינו הסוכה נויי 
סביב  שהן בין הסכך תחת שהן בין לנאותה כדי  בסוכה
נפלו  אם ואפילו החג ימי  כל מהם להסתפק  אסור הדפנות
וכיון  מנויה כשמסתפק  למצוה ביזוי  שהוא מפני  מהסוכה
שהרי ויו"ט  בשבת בטלטול גם אסורין באכילה אסורין שהן
מפני או הגנבים מפני  ואפילו החג ימי  כל לכלום ראוים אינן

לטלטלם: אסורים הגשמים

Ê דהיינו יו"ט  כניסת קודם יו"ט  מערב  עליהם התנה ואם
מהם  מלהסתפק  בודל אני  אין ואמר השמשות בין קודם
ונמצא  הימים שמונת כל של השמשות בין אורך שהות כל
בבין  דהיינו עליהם לחול צריכה הקדושה שהיתה בשעה
חלה  לא זו בשעה היום כניסת תחלת שהיא השמשות
בהם  וזכותו כחו שיהיה עליהם התנה שהרי  כלל עליהם
מהם  להסתפק  מותר ולפיכך למצוה כלל הוקצו לא וא"כ
בזה  אין בסוכה תלוים שהן ואע "פ  שירצה אימתי  החג בכל

למצוה: כלל הוקצו שלא כיון מצוה ביזוי  משום

Á אומר רק  שביארנו זה בלשון עליהם מתנה אינו אם אבל
כשיפלו  מהם להסתפק  מותר שאהא עליהם מתנה אני 
על  אלא התנה לא שהרי  כלום מועיל זה תנאי  אין מהסוכה
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רנו   

שהיו  השמשות בבין וא"כ בסוכה תלוים יהיו שלא שעה
שוב  שחלה וכיון הסוכה קדושת עליהן חלה בסוכה תלוים
אלא  מועיל תנאי  שאין מתחלה שהתנה מה ע "י  נפקעת אינה
נפקעת  אינה שוב  שחלה כיון אבל הקדושה תחול לשלא

מהם: להסתפק  אסור מהסוכה נפלה אם אפילו ולפיכך

*
Ë בין אורך שהות כל מהם בודל איני  אמר אם וכן

בין  על התנה ולא בלבד הראשון יום של השמשות
מיום  מהם להסתפק  אסור הימים שאר של שניהשמשות

וחלה  עצמה בפני  לקדושה נחשב  ויום יום שכל לפי  ואילך
עליו. התנה שלא יום כל כניסת בתחלת הקדושה עליהם

השמשות  בין שהות כל מהם בודל שאינו עליהם התנה ואם
יום  של השמשות בין על התנה ולא ואילך שני  שמיום
שכיון  ואילך שני  מיום אפילו מהם להסתפק  אסור הראשון
אינה  שוב  הראשון השמשות בבין הקדושה עליהם שחלה
זה  לענין ארוך אחד יום שהן לפי  החג ימי  כל נפקעת

להקל. לא אבל להחמיר

בסתם  השמשות בין כל מהן בודל איני  ואמר התנה אם אבל
ימים  לשאר ולא הראשון ליום בפירוש הזכיר שלא  דהיינו
זה  והרי  החג ימי  כל של השמשות בין על כוונתו היתה
בין  הראשון ביום בין שירצה אימתי  מהן להסתפק  מותר

ימים: בשאר

È בודל איני  אמר אלא השמשות בין כלל הזכיר לא אם וכן
זה  הרי  שארצה עת בכל מהם מלהסתפק  עצמי  את
מהן  להסתפק  שהתנה שכיון שירצה אימתי  מהן מסתפק 
התנאי בכלל הוא השמשות בין גם הרי  שירצה עת בכל

מעולם: הקדושה עליהם חלה שלא ונמצא

‡È כגון לנוי  בסוכה תולין חשוב  דבר שכל העולם ונהגו
הסוכה  מן אותן ומסירין בהן וכיוצא המצויירין סדינין
הגנבים  [מ ]פני  או הגשמים [מ ]פני  כגון שירצו עת בכל
טעם  שנתנו ויש יו"ט  מערב  עליהם התנה לא אם אפילו
חשש  מחמת מהסוכה להסירן העולם שמנהג דכיון למנהג
דברים  שתולה אדם כל א"כ הגשמים [מ ]פני  או הגנבים
המנהג  דרך על אלא דעתו אין ודאי  לנוי  בסוכה חשובים
עליהם  התנה כאלו זה והרי  הצורך בעת משם להסירן דהיינו
שאינו  דהיינו כשיצטרך משם להסירן המועיל תנאי  בפירוש
ולפיכך  החג ימי  כל של השמשות בין שהות כל מהם בודל
בשעת  שלא ואפילו שירצה אימתי  משם להסירן מותר
עליהם  חלה לא שהרי  מהגנבים חשש שם אין ואפילו הגשם

מעולם. הסוכה קדושת

מערב  עליהם להתנות הדבר נכון לכתחלה מקום ומכל
יו"ט :

*
È מועיל אין עצמם הסכך עצי  אבל הסוכה בנויי  זה וכל

הסוכה  לכשתפול אפילו מהן להסתפק  תנאי  שום להם
כמו  התורה מן הוא איסורן שהרי  החג ימי  שמונת בתוך

למעלה. שנתבאר

סופרים  מדברי  אלא אינו שאיסורן הדפנות עצי  ואפילו

הסוכה  קדושת עליהם חלה סוכה למצות והוקצו הואיל
אפילו  מהן להסתפק  התנאי  להם מועיל אין אעפ "כ
שאינו  מתנה שאינו כל שהרי  החג בתוך הסוכה לכשתפול
כמו  כלל תנאי  אינו השמשות בין של שהות כל מהן בודל
מובדל  להיות צריך הוא כרחו על הדפנות ומעצי  שנתבאר
יו"ט  שהוא הראשון יום של השמשות בין שהות כל מהן
משום  עצמן הדפנות מעצי  דבר שום ליטול לו אפשר ואי 
הקדושה  עליהם חלה כרחו בעל וא"כ ביו"ט  אהל סתירת
אם  אפילו החג ימי  כל נפקעת אינה ושוב  הראשון מיום

החג: בתוך הסוכה נפלה

‚È קנים בעביו הוסיף  הדופן עשיית שגמר לאחר אם אבל
עם  מחוברין ואינן לחזקו כדי  לדופן סמוכים זקופים
ואין  ביו"ט  מהדופן אלו קנים ליטול שמותר בענין הדופן
וכמו  להדופן מחוברין שאינן כיון אהל סתירת משום בזה
המועיל  תנאי  אלו קנים על והתנה תקי "ח  בסי ' שנתבאר
מסתפק  זה הרי  שנתבאר דרך ועל שירצה עת בכל להסתפק 
יכול  היה הראשון השמשות בבין שהרי  שירצה עת בכל מהן
הסוכה  קדושת עליהם חלה שלא ונמצא מהן להסתפק 

מעולם:

„È הדפנות עצי  על והתנה המועד בחול סוכה עשה ואם
זה  הרי  שירצה עת בכל מהן להסתפק  המועיל בתנאי 
קיימת  שהסוכה בשעה אפילו שירצה עת בכל מהן מסתפק 
כיון  מצוה ביזוי  משום בזה ואין מצוה לשם בה ויושב 
עליהם  התנה שהרי  למצוה כלל הוקצו לא שהדפנות
עליהם  חלה שלא ונמצא מהן להסתפק  רשאי  שיהא מתחלה

מעולם: הסוכה קדושת

ÂË אפילו נוהגין זה בסימן שביארנו האלו איסורים וכל
בה  חידש לא ואפילו מצוה לשם נעשית שלא בסוכה
קודם  אבל סוכה מצות לשם אחת פעם בה שישב  והוא דבר
אפילו  כלל קדושה עליה אין סוכה מצות לשם בה שישב 
הסכך  מעצי  אפילו להסתפק  ומותר סוכה מצות לשם עשאה
מצוה  שכל הסוכה ומנויי  הדפנות מעצי  לומר צריך ואין

אי מצוה לשם בה נשתמשו לא כלל שעדיין קדושה עליה ן
מ "ב : בסי ' שנתבאר כמו

*
ÊË אע "פ לשנה משנה בנויה סוכה לו שיש מי  ואפילו

עד  אסורה אינה  אעפ "כ שעברה בשנה בה שישב 
שנה  של החג שעבר דכיון זו שנה של בחג בה שישב 
עד  עליה חלה הקדושה ואין הסוכה קדושת בטלה שעברה

מצוה: לשם אחת פעם בה שישב 

ÊÈ הגשמים מפני  טוב  ביום הסוכה נויי  להסיר שרוצה מי 
גמור  בקשר בסוכה הנויין יקשר שלא יזהר והגנבים

יענבם: אלא ביו"ט  להתירן אסור שהרי 

ÁÈ החג ימי  כל מהסוכה הנויין להסיר דעתו שאין מי  אף 
בתוך  מהנויין יאכלו שהילדים יודע  אם מקום מכל

יו"ט : מערב  עליהם יתנה החג

ËÈ צריך שאין אע "פ  החג ימי  שעברו אחר הסכך עצי 
מה  לכל בהן ולהשתמש מהן להסתפק  ומותר לגונזן
תשמיש  בהן להשתמש שלא ליזהר נכון מקום מכל שירצה
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שאין  לומר צריך ואין שעברה למצוה כבוד שאינה בזיון
בזיון: מנהג בהם ינהוג שלא עליהם לפסוע 

Î על כו' תשבו בסכת פסוק  שחוקקים אנשים אותן
לפי בידם למחות צריך לנוי  בסוכה ותולים הדלעת
ספר  בהם יש כן אם אלא התורה מן פסוקים לכתוב  שאסור
ככתיבה  היא וחקיקה רפ "ג סי ' ביו"ד שנתבאר כמו שלם

זה: לענין

‡Î אלא לנוי  הסוכה של הדפנות סביב  שעטנז לתלות אין
מטעם  אדם של מראשותיו למעלה הוא כן אם

ש"א: סי ' ביו"ד שנתבאר

שבעה : כל  אסורין ונויה  סוכה  תרלח  סימן ד חלק 

תשבו ‡ השמועה מפי  ולמדו ימים שבעת תשבו בסכות
בביתו  השנה כל דר שהוא כדרך כלומר תדורו כעין
מטותיו  עם בסוכה כאן ולדור דירתו להניח  תורה הזקיקתו
שבעת  כל חכמים אמרו מכאן תשמישו וכלי  ומצעותיו
לו  היה כיצד קבע  וסוכתו עראי  ביתו עושה אדם הימים
שתיה  כלי  כל וכן לסוכה מעלן נאים וכלים נאות מצעות
בכל  בביתו עמו שהן כדרך בסוכה עמו יהיו לו הצריכים
של  וכלים והעריבות קמח  בהן שמשהין כלים אבל השנה
דברים  אין השנה בכל שאף  בסוכה להיות צריכין אינן מים
להם  יש בית אלא דירתו בבית עמו להיות רגילים אלו

בלבדם:

*
 שאחר וקערות קדירות כגון אכילה לאחר אכילה כלי 

דלי וכן הסוכה מן להוציאן צריך מאוסין הן האכילה
לא  וכן הסוכה לתוך יכניסם לא מים בו ששואבין כד או
וקערות  קדירות שטיפת כגון בסוכה בזוי  תשמיש שום יעשה
כלי לשטוף  מותר אבל עליו בזויות מצות יהיו שלא כדי 

בסוכה: וצנצניות כוסות כגון השתיה

הסוכה ‚ בתוך להיות צריכה דולקת שהיא בשעה המנורה
הנר  יתקרב  שמא לחוש שיש בענין קטנה הסוכה ואם
סוכתו  ותשרף  האור בהן ותאחז להסכך או הסוכה לדופני 

זהב . של היא אפילו לסוכה חוץ  להניחה צריך

גדולה: לסוכה אפילו חרס  של נר להכניס  שלא ונוהגין

וישן „ ושותה אוכל שיהיה בסוכה ישיבה מצות כיצד
בלילה  בין ביום בין הימים שבעת כל בסוכה ודר ויטייל
צריך  הוא ואם השנה ימות בשאר בביתו דר שהוא כדרך
לעולם  דבר של כללו בסוכה עמו יספר חבירו עם לספר

עוש  היה שלא דבר וכל ביתו היא כאלו סוכתו עליו ה ידמה
לסוכתו. חוץ  יעשה לא לביתו חוץ 

הסוכה  בתוך וללמוד לקרות צריך הימים שבעת כל לפיכך
מבין  הוא ואם המדרש) בבית ולומד קורא כן אם (אלא
דעתו  שתהא כדי  לסוכה חוץ  ללמוד יכול כשלומד ומדקדק 

דעתו. להרחיב  לו יפה האויר שרוחב  עליו מיושבת

צריך  בסוכה מנוחה לו יש שאם הענין לפי  הכל מקום ומכל
אם  הרבה ספרים מתוך ללמוד צריך ואם בסוכה ללמוד
יצטרך  שלא בענין בסוכתו מקום להם להכין לו אפשר
ולהכניסן  ולחזור והשינה האכילה בעת מסוכתו לפנותם
אפשר  אי  אם אבל הסוכה בתוך ללמוד צריך הלימוד בעת
רב  טורח  לו ויש רב  טורח  בלא בקל מקום להם להכין לו
שכל  לפי  לסוכה חוץ  ללמוד יכול ולהכניסם ולחזור לפנותם
מטרחא  עצמו את ומונע  מצטער האדם שאין יתירה טרחא
לישב  כדי  לטרוח  מחויב  אין בקביעות בביתו לישב  כדי  זו

בקביעות: בסוכתו

*
שם ‰ להתפלל שיוכל בסוכה מנוחה לו יש אם המתפלל

ימות  בשאר שהרי  ולהתפלל לסוכה לכנוס  צריך בכוונה
לביתו  נכנס  הוא הכנסת בבית מתפלל כשאינו השנה
הכנסת  בית שם שאין במקום אמורים דברים במה ומתפלל
לו  אפשר אם אבל הכנסת לבית לילך לו אפשר שאי  או

בסוכה: להתפלל צריך ואינו ילך הכנסת לבית לילך

Âשהרי שם להבדיל לסוכה לכנוס  צריך הכוס  על המבדיל
שם: להבדיל לביתו נכנס  השנה ימות בשאר

Ê אפילו לישן אסור אבל לסוכה חוץ  עראי  אכילת אוכלין
עראי בין לחלק  אין שבשינה לפי  לסוכה  חוץ  עראי  שינת
לפיכך  בכך ודיו מעט  אלא מנמנם שאינו שלפעמים לקבע 

בשבילה: לסוכה ליכנס  שחייב  שלו קבע  שינת היא זו

Á הקור מחמת בסוכה לישן צער שיש הקרים במקומות
בסוכה  לישן צריך אין כראוי  וכסתות כרים לו ואין
מקום  להם להכין לו אפשר שאי  אלא כרים לו יש ואפילו
להוציאן  לטרוח  שיצטרך בענין החג ימי  שבעת לכל בסוכה
והיא  השינה בעת ולהכניסן ולחזור האכילה בשעת מהסוכה
טרחא  לו היה שאם בענין זו בטרחא ומצטער יתירה טרחא
בסוכה  לישן צריך אינו בביתו ישן היה לא בביתו לישן כזו
שיתבאר  כמו מישיבתה פטור הסוכה בישיבת המצטער שכל

תר"מ : בסי '

Ë בסוכה ישינים שאין בשינה להקל העולם נהגו ועכשיו
למי זכות עליהם שלמדו ויש במצות המדקדקים רק 
פטורות  ונשים ברגל אשתו את לשמח  שחייב  אשה שנשוי 
דבר  מקרי  מאשתו לפרוש רוצה אינו אם א"כ הסוכה מן
שיתבאר  כמו אחרת ממצוה פטור במצוה העוסק  וכל מצוה
ואפילו  בלילה בסוכה משינה פטור הוא כן ועל תר"מ  בסימן
כשבעלה  שמחה שייך מקום מכל טהורה אינה אשתו אם

כמ "ש. אחד בחדר עמה מתייחד

שיוכל  מיוחדת סוכה לו שיהיה להחמיר טוב  מקום ומכל
המצות: שתי  ויקיים אשתו עם שם לישן

סוכה : ישיבת  דיני תרלט  סימן ד חלק 
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רנז    

שאין  לומר צריך ואין שעברה למצוה כבוד שאינה בזיון
בזיון: מנהג בהם ינהוג שלא עליהם לפסוע 

Î על כו' תשבו בסכת פסוק  שחוקקים אנשים אותן
לפי בידם למחות צריך לנוי  בסוכה ותולים הדלעת
ספר  בהם יש כן אם אלא התורה מן פסוקים לכתוב  שאסור
ככתיבה  היא וחקיקה רפ "ג סי ' ביו"ד שנתבאר כמו שלם

זה: לענין

‡Î אלא לנוי  הסוכה של הדפנות סביב  שעטנז לתלות אין
מטעם  אדם של מראשותיו למעלה הוא כן אם

ש"א: סי ' ביו"ד שנתבאר

שבעה : כל  אסורין ונויה  סוכה  תרלח  סימן ד חלק 

תשבו ‡ השמועה מפי  ולמדו ימים שבעת תשבו בסכות
בביתו  השנה כל דר שהוא כדרך כלומר תדורו כעין
מטותיו  עם בסוכה כאן ולדור דירתו להניח  תורה הזקיקתו
שבעת  כל חכמים אמרו מכאן תשמישו וכלי  ומצעותיו
לו  היה כיצד קבע  וסוכתו עראי  ביתו עושה אדם הימים
שתיה  כלי  כל וכן לסוכה מעלן נאים וכלים נאות מצעות
בכל  בביתו עמו שהן כדרך בסוכה עמו יהיו לו הצריכים
של  וכלים והעריבות קמח  בהן שמשהין כלים אבל השנה
דברים  אין השנה בכל שאף  בסוכה להיות צריכין אינן מים
להם  יש בית אלא דירתו בבית עמו להיות רגילים אלו

בלבדם:

*
 שאחר וקערות קדירות כגון אכילה לאחר אכילה כלי 

דלי וכן הסוכה מן להוציאן צריך מאוסין הן האכילה
לא  וכן הסוכה לתוך יכניסם לא מים בו ששואבין כד או
וקערות  קדירות שטיפת כגון בסוכה בזוי  תשמיש שום יעשה
כלי לשטוף  מותר אבל עליו בזויות מצות יהיו שלא כדי 

בסוכה: וצנצניות כוסות כגון השתיה

הסוכה ‚ בתוך להיות צריכה דולקת שהיא בשעה המנורה
הנר  יתקרב  שמא לחוש שיש בענין קטנה הסוכה ואם
סוכתו  ותשרף  האור בהן ותאחז להסכך או הסוכה לדופני 

זהב . של היא אפילו לסוכה חוץ  להניחה צריך

גדולה: לסוכה אפילו חרס  של נר להכניס  שלא ונוהגין

וישן „ ושותה אוכל שיהיה בסוכה ישיבה מצות כיצד
בלילה  בין ביום בין הימים שבעת כל בסוכה ודר ויטייל
צריך  הוא ואם השנה ימות בשאר בביתו דר שהוא כדרך
לעולם  דבר של כללו בסוכה עמו יספר חבירו עם לספר

עוש  היה שלא דבר וכל ביתו היא כאלו סוכתו עליו ה ידמה
לסוכתו. חוץ  יעשה לא לביתו חוץ 

הסוכה  בתוך וללמוד לקרות צריך הימים שבעת כל לפיכך
מבין  הוא ואם המדרש) בבית ולומד קורא כן אם (אלא
דעתו  שתהא כדי  לסוכה חוץ  ללמוד יכול כשלומד ומדקדק 

דעתו. להרחיב  לו יפה האויר שרוחב  עליו מיושבת

צריך  בסוכה מנוחה לו יש שאם הענין לפי  הכל מקום ומכל
אם  הרבה ספרים מתוך ללמוד צריך ואם בסוכה ללמוד
יצטרך  שלא בענין בסוכתו מקום להם להכין לו אפשר
ולהכניסן  ולחזור והשינה האכילה בעת מסוכתו לפנותם
אפשר  אי  אם אבל הסוכה בתוך ללמוד צריך הלימוד בעת
רב  טורח  לו ויש רב  טורח  בלא בקל מקום להם להכין לו
שכל  לפי  לסוכה חוץ  ללמוד יכול ולהכניסם ולחזור לפנותם
מטרחא  עצמו את ומונע  מצטער האדם שאין יתירה טרחא
לישב  כדי  לטרוח  מחויב  אין בקביעות בביתו לישב  כדי  זו

בקביעות: בסוכתו

*
שם ‰ להתפלל שיוכל בסוכה מנוחה לו יש אם המתפלל

ימות  בשאר שהרי  ולהתפלל לסוכה לכנוס  צריך בכוונה
לביתו  נכנס  הוא הכנסת בבית מתפלל כשאינו השנה
הכנסת  בית שם שאין במקום אמורים דברים במה ומתפלל
לו  אפשר אם אבל הכנסת לבית לילך לו אפשר שאי  או

בסוכה: להתפלל צריך ואינו ילך הכנסת לבית לילך

Âשהרי שם להבדיל לסוכה לכנוס  צריך הכוס  על המבדיל
שם: להבדיל לביתו נכנס  השנה ימות בשאר

Ê אפילו לישן אסור אבל לסוכה חוץ  עראי  אכילת אוכלין
עראי בין לחלק  אין שבשינה לפי  לסוכה  חוץ  עראי  שינת
לפיכך  בכך ודיו מעט  אלא מנמנם שאינו שלפעמים לקבע 

בשבילה: לסוכה ליכנס  שחייב  שלו קבע  שינת היא זו

Á הקור מחמת בסוכה לישן צער שיש הקרים במקומות
בסוכה  לישן צריך אין כראוי  וכסתות כרים לו ואין
מקום  להם להכין לו אפשר שאי  אלא כרים לו יש ואפילו
להוציאן  לטרוח  שיצטרך בענין החג ימי  שבעת לכל בסוכה
והיא  השינה בעת ולהכניסן ולחזור האכילה בשעת מהסוכה
טרחא  לו היה שאם בענין זו בטרחא ומצטער יתירה טרחא
בסוכה  לישן צריך אינו בביתו ישן היה לא בביתו לישן כזו
שיתבאר  כמו מישיבתה פטור הסוכה בישיבת המצטער שכל

תר"מ : בסי '

Ë בסוכה ישינים שאין בשינה להקל העולם נהגו ועכשיו
למי זכות עליהם שלמדו ויש במצות המדקדקים רק 
פטורות  ונשים ברגל אשתו את לשמח  שחייב  אשה שנשוי 
דבר  מקרי  מאשתו לפרוש רוצה אינו אם א"כ הסוכה מן
שיתבאר  כמו אחרת ממצוה פטור במצוה העוסק  וכל מצוה
ואפילו  בלילה בסוכה משינה פטור הוא כן ועל תר"מ  בסימן
כשבעלה  שמחה שייך מקום מכל טהורה אינה אשתו אם

כמ "ש. אחד בחדר עמה מתייחד

שיוכל  מיוחדת סוכה לו שיהיה להחמיר טוב  מקום ומכל
המצות: שתי  ויקיים אשתו עם שם לישן

סוכה : ישיבת  דיני תרלט  סימן ד חלק 
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סק 7. על  ב'. קל "ג, ג', חלק  הר   יוע]   מא "וחסי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ
כתיב ,"'כ ," קד "ימי  עני – ב' קל "ד,  וד ."'כ  לע "בחסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

." לע ִֵָו"ימי

עצרת" המיני  " סק  על  אחר    מק תאר  מה   יוע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

    פיר ,   י "אמי תינלאב ענ ר  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָ
 י אל קדמה הרה  עני סאי",  מיה" התחיל  בדר  ." ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָקד

.[ ללע ָָָָנה
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סק 7. על  ב'. קל "ג, ג', חלק  הר   יוע]   מא "וחסי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ
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." לע ִֵָו"ימי
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    פיר ,   י "אמי תינלאב ענ ר  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָ
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.[ ללע ָָָָנה
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.8  

קרח "9. "וח  התחיל  ר   ס מה: תאר  מה  יוע  ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

 " רא את "וגחה  עני תצא ", "י התחיל  בדר  .  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

  " א "רי התחיל  בדר  .   . ְְְְִִִַַַָ

 יוע ב"מק ."'כ לי לא  "ועד א ': רי"ז,   ויחי, פר ת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹ

ב'. עד ס',   אחרי, פר ת  יוע .  הרקיע" ב"זהר  ," ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹמל
א '. קמ"ב,   נא , ְַַָָָֹברשת

.10      

.11 ער ,'כ עיני ד"הסי זה סק  על  – אחר    מק תאר  כמְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
"'כ עדר      . ְֵֶ
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תרה 12. בלק טי ב'. עד קכ"ז,   נא , ר ת הר  תב מ)ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(  ויחי ר ת הרקיע" ב"זהר  מצת. טעמי ,  ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

מצאתי  :נ ל וזה  רא ית, ר ת רי " מל  מק" י וע) .13ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אדנ"י).   נקרא  לבריאה  ה רדת ה לכ ת ק ת האריז"ל , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָדברי

התחיל 14. דר  ," מדיע  רפי"  מעני תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוע
ונאוה" אני "ח רה      . ְְֲִָָָ
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     צאינה" התחיל  ד ר ְְְִִֶַַָ
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ג').15. רק  א ', חלק  " ניינ ל  "ספר  תאר  מ)ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָ

.16         
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.18         

.19           

    

אל 20.  אב "י סק  על  הר , ר ת   לק תאר  מה  יוע)ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.('כ  א חינת אהבה  עני ," ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהאר
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.21        

ראינה"22. "צאינה סק  על  מה תאר  מה  יע]   ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

   יר "לססתי" התחיל  דר  תאר  מה  יוע . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ינה" חסד  לע אמר י "י  עני , יריה  .[ ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

.23ימ הק "עה התחיל  דר  זה  מעני תאר  מה  יוע)ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לנמע" נעה יראל    ."'כ  דבר "עי  יר י , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
  לק תאר  כמ .(" כ מק ה ' אני "י  פיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

ל 24. את  אלקי "וידר  התחיל  דר  מה תאר  מה  י וע)ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הא ה").  בריְִֵֶַָָה

.25."  וד עו" סק  על  אחר ,   מק תאר  כמְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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) המיני 26.  " התחיל  דר  – אחר    מק תאר  מה  יְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָוע
עצרת"    ."'כ ליעקב אמת  " י , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַֹ

הת"  י את "זכר  התחיל  דר  תאר  מה    ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

       .(   יע .'כ ֵַָ

.27          

•


        

 

בגלותא ‰Â‰(כב) דאברהם דזרעא הגלות בזמן 
שהשתחווא' בהיפוכו  דבר  כו ' דאדום
המנגד  מצד  בא הקירוב אחר  הריחוק בבחי' דאברהם
הקירוב  בבחי' דיצחק והשתחוואה כנ "ל  דוקא דאדום
מטעם  דוקא דישמעאל  המנגד  מצד  בא הריחוק אחר 

אופני  שעלי' ממילא מובן  ודאי הנה באריכות. הנ "ל 
השתחוואה  בבחי' ויצחק דאברהם זרעא של  נשמות
בניגונים  עולין  המה דמלכא בגופא להשתאב שלהם
כו ' למרירות מחדוה דהיינו  מזה זה ומחולקים שונים
בהתפעלותם  אדום בני טבע בחוש רואים אנו  דהנה
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) המיני 26.  " התחיל  דר  – אחר    מק תאר  מה  יְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָוע
עצרת"    ."'כ ליעקב אמת  " י , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַֹ

הת"  י את "זכר  התחיל  דר  תאר  מה    ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
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בגלותא ‰Â‰(כב) דאברהם דזרעא הגלות בזמן 
שהשתחווא' בהיפוכו  דבר  כו ' דאדום
המנגד  מצד  בא הקירוב אחר  הריחוק בבחי' דאברהם
הקירוב  בבחי' דיצחק והשתחוואה כנ "ל  דוקא דאדום
מטעם  דוקא דישמעאל  המנגד  מצד  בא הריחוק אחר 

אופני  שעלי' ממילא מובן  ודאי הנה באריכות. הנ "ל 
השתחוואה  בבחי' ויצחק דאברהם זרעא של  נשמות
בניגונים  עולין  המה דמלכא בגופא להשתאב שלהם
כו ' למרירות מחדוה דהיינו  מזה זה ומחולקים שונים
בהתפעלותם  אדום בני טבע בחוש רואים אנו  דהנה
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רסח   

בני  וטבע דוקא וחדוה שמחה של  ניגונים במנגנים
עצבון  של  ניגונים שמנגנים בהתפעלותם ישמעאל 
שבנפש  העצמי הפשוט  תענוג עיקר  וזהו  ומרירות
להיפך  אדום דנפשות העצמי הפשוט  תענוג ועיקר 
להיות  צריך  הי' ולכאורה וחדוה שמחה של  בניגונים
מבחי' ואדום החסדים מבחי' ישמעאל  שהרי להיפך 
אינו  תמידי דתענוג דכמו  הוא הענין  אך  כו ' הגבורו '
שם  היפוכו  מדבר  רק תענוג אינו  עצמי תענוג כך  תענוג
עייפה  נפש על  קרים מים כמו  התענוג עיקר  נמצא
דנפש  החום לתוקף נפלא תענוג המנגד  שהקרירות
מתענג  הוא הרי ביותר  שנתקרר  למי להיפוך  וכן  עייפה
בחום  או  בחמין  ברחיצה כמו  החום שהוא בהיפוכו 
שיש  כמו  מנגדים הפכים ב' שכל  וכידוע התנור 
יסבלו  שלא ביניהם עצום וריחוק שנאה ונצוח  מלחמה
ויאהב  שיחשוק להפוך  בהם ימצא כך  וכלל  כלל  זא"ז 
ממש  וחיותו  תענוג עיקר  וזהו  בו  לידבק בהיפוכו  א' כל 
הגבורו ' מבחי' שהוא מי וכמו  דוקא בהיפוכו  כשידבק
בו  ימצא והמרירות והרוגז  העצבון  כח  המושך  שהוא
לשמוע  טבעו  כפי רק יאהוב שלא א' הפכים ענינים ב'
חדוה  וכל  המשמחים דברי וישנא ומרירות עוצב דברי

ו  בהיפוך כו ' תענוג עיקר  יהי' שלפעמים להיפך  הב'
שמחה  בדברי ויחשוק שיאהוב דהיינו  דוקא מטבעו 
בעוצב  שטבעו  שמי הניגונים מן  לזה וראי' וחדוה
שטבעו  ומי חדוה של  מניגונים דוקא יתפעל  ומרירו '
מרירות  של  מניגונים דוקא יתפעל  ושמחה בחדוה
אדום  בני כמו  בטבעם שמשונים אוה"ע וכמו  ועוצב
שמתענגים  אדום בני בטבע ידוע הנה ישמעאל  ובני
בני  וטבע וחדוה שמחה של  מניגונים ומתפעלים
מניגונים  ומתענגים שמתפעלי' להיפך  ישמעאל 
בני  ששרש לפי והיינו  והמרירות העצבון  שמעוררים
של  מניגונים ויתענגו  יאהבו  ע"כ  הגבורו ' מבחי' אדום
ששרש  ומפני הנ "ל  וחום הקור  כמשל  היפוכם חדוה
מניגונים  ויתענגו  יאהבו  החסדים מבחי' ישמעאל  בני
בתאוות  הוא (וכך  דוקא היפוכם ומרירות עוצב של 
לנוקבא  דדכורא דתיאובתא ונקבה דזכר  הזווג ותענוג
לדכורא  דנוקבא תיאובתא וכן  דוקא היפוכו  שהיא מפני
מבחי' הזכר  דטבע וכידוע דוקא היפוכה שהוא מפני
הוא  וביחודם הגבורו ' מבחי' הנוקבא וטבע החסדים
הוא  כ "א של  התענוגי' עיקר  וכל  חו "ג התכללות בחי'
כמו  והנה הנ "ל ) וחום קור  כמשל  דוקא מהיפוכו  בא
בגלותא  דאברהם דזרעא הנשמו ' עליות בענין  כן 
דוקא  דאדום ההיפוך  מן  הנה כנ "ל  דוקא היפוכו  דאדום

ה' על  להתענג דאברהם בזרעא התענוג עיקר  יבא
השתחוואה  לבחי' שיבא עד  כו ' ידידות במתיקות
ע"פ  מובן  דאדום היפך  וענין  כנ "ל  האמיתי וביטול 
כמו  למהות ממהות נשמו ' העליות שכל  בהיות הנ "ל 
כנ "ל  דוקא הניגונים ע"י הוא דמלכא בגופא להשתאב
וחדוה  שמחה של  בניגונים להתפעל  אדום בני וטבע
של  שר  ממשלת תחת הנולדים בנ "י ונפשות כנ "ל  דוקא
מבחי' שהוא זה בגלות אברהם מבחי' שהן  אדום
בנפשם  להתפעל  שטבעם בהיפוך  המה הרי החסדים
עיקר  ואמנם בתפלה ומרירות עוצב של  מניגונים
המתברר  אופן  כפי דוקא היפוכו  בדבר  בא הוא הבירור 
הבירור  בחי' דאדום בגלותא דאברהם זרעא ע"כ  כנ "ל 
התפעלו ' בחי' שהוא ג"כ  אדום בני של  באופן  בא
דאברהם  זרעא מזה יתפעלו  לא אשר  וחדוה שמחה
שכל  מפני זה באופן  מתלבשים לבררם אך  טבעם מצד 
וא"כ  כנ "ל  דוקא המנגד  מצד  באה נשמותיהם עליות
ניגונים  ע"י הוא דאדום בגלותא דאברהם נשמות עליות
וחדוה  משמחה להיפוך  הוא אמנם וחדוה שמחה של 
גם  לקדושה מנגדות הקליפות כי אדום דהתפעלות
גבורו ' או  חסדים אם א' ומדריגה בבחי' הדבר  בהיות

בענין  וידוע התאוה כו ' כח  שהוא דאדום קליפות
התפעלות  שכל  ודאי הנה דוקא ולגרמי' לעצמו 
טוב  שהוא בדבר  רק אינו  והנפלאה הגדולה שמחתם
והכל  וכה"ג והממון  הכבוד  השגת שמחת כמו  לעצמו 
שנמצא  דוקא בעצמותו  הטובים הדברים באים כאשר 
שמח  בעצמו  השיג טוב כל  כאשר  מעצמו  רק לבו  שמח 
מדבר  ולא מעצמו  ומתענג ומשתעשע חלקו  מטוב הוא
כי  זולתו  בשמחת לשמוח  כלל  בטבעו  שאין  כלל  זולתו 
וחדוה  שמחה בחי' אבל  כו ' א"ע רק מרגיש אינו 
ששמחי' להיפך  הוא דאדום בגלותא דאברהם דזרעא
בעוצ' והתשוקה הדביקות ע"י שהוא דוקא אחד  בה'
לצאת  נפלאה חשיקה בדביקה ה' לפני הקירוב
לבחי' שבא עד  אחד  בה' נפשו  כללו ' וליכלל  מעצמותו 
במציאות  הביטול  בחי' שהוא הקירוב אחר  השתחואה
להיכל  מחדר  לפנים חדר  שנכנס במשל  כנ "ל  לגמרי
תענוגיו  עיקר  כל  וזהו  כו ' רגליו  לפני ומשתחווה המלך 
עיקר  וזהו  ממש דאדום שמחה היפך  זהו  נמצא וחיותו 
ולהשתחוו ' לעלו ' הנשמות שיוכלו  דהיינו  הבירור  ענין 
דאברהם  בזרעא דוקא זהו  הנה אך  וד "ל . דוקא בשמחה
בא  שהוא הקירוב מצד  באה שלהם שהשתחווא'
באה  שהשתחוואתו  עד  ה' לפני נפלא' ושמח ' בתענוג

כנ "ל : הקירוב עוצם מצד 
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רסט    


          

  

„ÈÂ בנ "י ראש את שאו  סיני במדבר  משה אל  ה'
דחפיא  גלגלתא הוא לגולגלתם ופי' לגולגלתם
ולמעלה  המוח  על  החופה הגולגולת היינו  מוחא על 
שיש  למטה רואים שאנו  וכמו  וחכ ', רצון  נק' הוא
כי  השכל  על  החופה הוא והרצון  ושכל  רצון  באדם
זה  שמחמת והטעם רוצה שהוא הרצון  רק נראה  אינו 
וחכ ' רצון  ג"כ  יש למעלה וכך  בהעלם הוא רוצה הוא
דומה  המשל  אין  באמת אבל  ית'. וחכמתו  רצונו  היינו 
חכ ' ואח "כ  הרצון  מתחילה הוא למעלה כי לנמשל 
למטה  אבל  החכ ', מן  למעלה הוא הרצון  שבחי' כידוע
נמשך  הטעם ומחמת והשכל  הטעם מתחילה הוא
רצון  ואית רצון  אית באמת אך  כך , רוצה והוא הרצון 

רצון . בחי' ב' שיש
ÔÈ‰ÏÂ'כתי רז "ל  שהקשו  הקושי' להקדים צריך  זה

דגנך  ואספת וכתי' צאנכם ורעו  זרים ועמדו 
וכאן  מקום של  רצונו  עושי' שישראל  בזמן  כאן  ול "ק
בפ' כי פלא זהו  ולכאורה רש"מ , עושין  שאין  בזמן 
אין  זהו  מצותי אל  תשמעו  א"ש והי' ק"ש של  שני'
בכל  כתי' ראשונה שבפ' הה"מ  ותירץ רש"מ , עושין 
בכל  כתי' לא שני' ובפ' רש"מ  עושין  זהו  מאודך 

רש"מ . עושין  אין  זהו  מאודך 
ÔÈ‰ÏÂ ואיתא בעלה בשערים נודע כתי' הנה זה

כי  בליבי', דמשער  מה לפום חד  כל  [בזוהר ]
וגם  ופתח , שער  לשון  בינה שערי מ "ט  הוא שערים
כמ "ש  ההתבוננות ענין  הוא משער  שהוא שיעור  לשון 
משיג  שהוא אלה ברא מי וראו  עיניכם מרום שאו 
ליש, מאין  העולמות ומחי' מהוה שהוא איך  בהשגה
אבל  בעצמותו  בי' היינו  בי', תפיסא מח ' שלית הגם
א"א  השמש שבעצם וכמו  השגה, יש והארה בזיו 
בזיו  לראות אפשר  השמש של  נרתק ע"י אבל  לראות
אלקי' הוי' ומגן  שמש כי כתי' למעלה כמו "כ  השמש

על  השמש נרתק כמו  הוי' שם על  מסתיר  אלקים ושם
זיו  רק זהו  ליש מאין  העולמות המהוה וכח  השמש,
נודע  וזהו  ולהשיג, להתבונן  אפשר  זו  ובהארה והארה
מקשר  שהוא התקשרות לשון  נודע וגם ידיעה, לשון 
הרצון  מזה נולד  אזי והשגה בההתבוננות מחשבתו 
ואתדבק  דאתיידע מה לפום בזוהר  וכמ "ש באלקות
נמשך  הוא אזי הדעת העמקת עומק לפי שזהו  בליבי',
הנולד  התחתון  רצון  בחי' וזהו  בלב, והרצון  ההתפעלות

והטעם. השגה מן 
˘ÈÂ כלול וכאו "א מדות שבעה כי שערים מ "ט  בזה

מ "ט  כמו  בינה שערי מ "ט  וזהו  מ "ט  הם משבעה
באופן  ההתבוננו ' משער  הוא לפעמי' כי הספירה, ימי
וגם  שיעורים, מ "ט  בזה ויש אחר  באופן  ולפעמים זה
הרצון  ההתבוננו ' ע"י שבא מחמת פתח  לשון  שער 
הרצון  הוא והכל  שונים אופנים בכמה ללב ממוח 
מההתבוננו ' שבלב התחתון  רצון  נק' וזהו  באלקות,
אבל  ממכ "ע, בחי' עולמות בהשתלשלות שבמוח 
ההתבוננו ' היינו  בי' תפיסא מח ' לית כ "ע סובב בבחי'
מצד  אא"ס לעצמו ' בטל  שהוא היינו  השגה ביטול  רק
והדעת  מהטעם שלמעלה הרצון  וזהו  הנשמה, עצם
מאיר  שאינו  סובב בבחי' אא"ס בעצמות עצמי רצון 
בכל  א' בהשוואה מקיף בבחי' רק פנימי' בבחי'
המלך  וכמ "ש שניתי לא הוי' אני וכמ "ש ההשתלשלות
ובארץ  בשמים קדוש שהוא וארץ בשמים הקדוש
עולמות  ההשתלשלות מכל  מובדל  שהוא א' בהשוואה
בבחי' רק פנימי' בבחי' השגה בבחי' להשיג וא"א
וזהו  הנפש, עצמו ' מצד  עצמי רצון  שזהו  רצון  ביטול 
מן  שלמעלה הרצון  מוחא על  דחפיא גלגלתא ענין 
שלמעלה  הרצון  למעלה בנמשל  הוא וכן  הטעם.
שזהו  בראשו  מנענע הקב"ה וכמשארז "ל  מהחכ ',

מהחכ '. שלמעל ' הרצון  המשכת
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Ú"ÊÂ דרך מרחוק לראות יכולי' שע"י האספקלריא
הנברא  מן  גדול  היותר  ריחוק  לך  שאין  או "י,
המאירה  אספקלריא וע"י ב"ה, א"ס השגת לגבי

ההפרש  וזהו  ג"כ . מרחוק לראות יכולי' המצות דמעשה
נתנבאו  הנביאי' כל  שארז "ל  הנביאי' לכל  מרע"ה בין 
הוא  כי כמו  גילוי ל ' הוא זה פי' בזה, נתנבא משה בכה

1

2
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רע   

אף  רואי' ע"י אשר  המאירה אספקלריא בחי' והוא זה,
מעשה  ע"י וכמו  ישר , אור  דרך  מהאדם שרחוק מה
זה  לבוש שע"י בג"ע, להנשמה לבושי' שנעשי' המצות

הנשמה  יכולה המצות השכינה דמעשה מזיו  ליהנות
ישר  אור  המאירה באספקלריא כמו  ית', מאורו  וליהנות
בג"ע, למטה ממעלה ב"ה מאוא"ס ונתגלה נמשך  אשר 
וכמ "ש  אספקלריא בלתי רואה הי' לא ג"כ  ומרע"ה
המאירה  אספקלריא בחי' והיינו  בחידות ולא ומראה
להשיג  יכול  הי' לא אספקלריא בלא אשר  מראה שנק'
בחי' הוא בכה נתנבאו  הנביאי' כל  אבל  אא"ס, השגת
הנה  אדמה הנביאי' וביד  וכמ "ש נהרא, דלא אספקלריא
והוא  מהדבר , דמות בחי' כ "א הדבר  עצם אינו  דמות ל '
שמשימי' מה שהוא שפיגיל  הנק' בזכוכי' הראי' עד "מ 
רק  עב דבר  אינו  המסך  אבל  הזכוכי', על  וכיסוי מסך 

כשרואי' ואז  הידוע, מכסף הציפוי והוא קלוש דבר 
דמות  לראות חוזר  אור  ממנה נמשך  זו  אספקלריא דרך 
לראות  יכולי' אין  אבל  כנגדה, המחזיקי' דבר  ותבנית
מהות  בה דרך  לראות וא"א באו "י, הזכוכי' דרך 
רק  כ "א המאירה, אספקלריא ע"י כמו  הדבר  ועצמיות
מאירה  שאינה אספקלריא בחי' ע"י נראה הדבר  דמות
באספקלריא  מעלה יש הנה ואמנם או "ח , בחי' שהוא
אספקלריא  מבחי' גבוה היא שבזה מאירה שאינה
לראות  וגם עצמו  את ידה על  לראות שיכולי' המאירה
יכולי' אין  המאירה אספקלריא שע"י מה מאחוריו 
ספ"ד  ביבמות בגמ ' תירצו  ועד "ז  כלל , זה לראות
שאינה  באספקלריא היינו  ה' את ואראה שאמר  דישעי'
משא"כ  הוי' כבוד  דמות לראות יוכל  שבה מאירה

כו '. יראני לא כי למשה נא' המאירה באספקלריא
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של  ההתרחבות להיות יכולה באצילות  הפרק: תוכן
ובמידות השכל  בחיצוניות והוא הריבוי, כמו  המיעוט

בחלישותו . הוא הפנימי באור המיעוט למוחין. ביחס
ההבדלים כאשר כי העיקרון , נתבאר הקודם  הפרק בסוף
התרחבות להיות  יכולה בלבד  ומיעוט  בריבוי הם
הבדלי הם ההבדלים  כאשר ואילו  בריבוי, כמו  במיעוט 
כמו  התחתונה  המדריגה להיות תוכל  לא  לעולם מהות,

העליונה. המדריגה
   21הגילוים באופני של בההפרש

שהוא כפי האור   
        

    (העליונות המידות 
  מהות אותו עדיין  הוא זה  כל  אך 

אור,  מאיר האור   עד
חיים. העץ  דברי כאן 

       
        כלומר

השונות, בספירות האור בגילוי  הבדלים שיש למרות 
עדיין  זה אבל  נקב , דרך  או  חלון דרך  וריחוק, קירוב 

ובמיעוט, בריבוי ההבדל  רק מהות , אותה  הכל  
       
        
        

  אור אותו  הוא הנקב דרך  שמאיר שהאור כיון 
קטן  האור של  שהפתח  רק החלון , דרך  שמאיר בדיוק 
הם במהות כי  החלון, כמו  שיהיה  להרחיבו  ניתן יותר ,

ממש. איכות הבדלי ביניהם ואין במשל שווים 
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שם:21. לשונו וזה א'. פרק אבי "ע) סדר (שער מז שער
           
             
             
            
             

             

             
           
            
            
          

  

   

של  הגשמי      
       

   
   האור של    ( וילון

הבריאה לעולם  האצילות מעולם במעבר שהוא  
     את ישנה  לא זה 

אז  שגם  מהותי, הבדל  שיש העובדה   
       ימשך לא כלומר

ידי על  איכותי שינוי  עבר שכבר אור אלא  ישיר, אור
לחדור. צריך  שאותו  המסך 

  האצילות שבעולם האמיתית הסיבה
להרחיב ניתן  המלכות  בספירת הנקב דרך  האור כשמאיר 
חלון , דרך  שנמשך  האור לעוצמת ולהגדילו  הנקב את
        
        

    בהעלם האור מיעוט בתוך  גם 
הימצאותו  שאופן  אלא  בריבוי, שהוא כפי  האור נמצא
יכול  שהמקבל  מנת על  העלם, של  באופן  הוא  שם

לקבלו .
- משל  נ "ע הרבי  לזה ומביא   

        
        
את רק לו משפיע הוא  לתלמיד  משפיע  רב כאשר
מסוגל  לא  התלמיד  שהרי  ההשכלה של  לבד  החיצוניות

והפנימיות, העומק את להשיג    
    החלק שזה  החיצוניות בתוך 

כן . גם  והפנימיות העומק טמון לתלמיד , שנשפע הגלוי
 חכמים לתלמידו 22שאמרו  אדם ישנה לעולם

" קצרה, הפרטיםבדרך  כל  (בתחילה ) לו ישפיע באם  כי
ריבוי שמצד  אפשר וגם  התלמיד , חושי  יתבלבלו בגילוי,
בדרך  ללמדו צריך  ולכן  עקלתון, בדרך  ילך  ההתפשטות 
(שהוא מוגבל  בציור השכל  בא  זה ידי שעל  דוקא , קצרה
לאחרי גם  הנה  זה , ידי ועל  בכללותו), הענין  את יודע
ההתפשטות תהיה סברות, בריבוי בהפרטים, שמעיין 
בדרך  ילך  ולא הקצרים  הדיבורים של  הציור אופן לפי

.23עקלתון"

        
ממנו  חלקים  רק אלא    

  " קצרה "דרך  הלשון  דיוק שזהו 
קצר) שכל  בדרך 24(ולא שכתובה המשנה דרך  ועל  ,

והשקלא הטעמים  הפרטים , כל  בה  טמונים אך  קצרה,
בגמרא , באריכות כך  אחר המופיע וטריא  

         
  

חכמים דרביה 25שאמרו  אדעתיה אינש דקאים
רבו )( דעת על  אדם  שעומד    ארבעים

טמון  היה הרב, השפעת בעת שגם  הוכחה ומכאן שנה),
נמצא אינו  באם שהרי והפנימיות, העומק כל  בהעלם 
שנה? ארבעים לאחר רבו  לדעת  להגיע יכול  כיצד  שם,

אלא        
   הטמונה 

  האצילות בעולם בנמשל  
 בקירוב האור מאיר ובחכמה  שבכתר 

דרך  ובמלכות  החלון  דרך  אנפין  בזעיר בריחוק, ובבינה
הדרגות, בכל  מהות באותו  הוא  שהאור הנקב,

       
        

 
ומיעוט": "ריבוי המושג  בביאור  כאן מדגיש נ "ע הרבי
אלא מהות  אותה שהם  הכוונה לפרש יכלנו  עתה עד 
מיעוט , של  באופן  הוא וכאן  ריבוי של  באופן  זה  שכאן 
ערוך  בשולחן  אחת הלכה שלומד  אדם  בין  ההבדל  וכמו
אותה היא המהות הרי הלכות, עשר שלומד  לאדם

מעט . למד  וזה  הרבה למד שזה אלא מהות ,
טמון  המיעוט בתוך  שבעצם נ "ע, הרבי  מוסיף כאן  אבל 
לתלמידו  המשפיע הרב וכמשל  הריבוי , כל בהעלם 
החיצוניות, את  רק לו משפיע שבגלוי שאף קצרה, בדרך 
הרי שונים , מימדים שני לכאורה הם ופנימיות וחיצוניות
ורק בחיצוניות , בתוך  בהעלם טמונה  הפנימיות בעצם 
שהקרן  כשם לריבוי, להגיע כדי הכלי הרחבת את צריך 
בשביל  הנקב הרחבת  צריכה הנקב, דרך  שעוברת אור

החלון . דרך  שמאירה  כפי האור עוצמת את לקבל 

 

•

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

ב.22. ג , פסחים

(מאמרים 23. תשכ "ח  השבועות דחג  ב' יום המאמר לשון
שם. הנסמן וראה פ"ג . מלוקטים),

שם.24.

ב.25. ה, ע"ז



רעי    

של  הגשמי      
       

   
   האור של    ( וילון

הבריאה לעולם  האצילות מעולם במעבר שהוא  
     את ישנה  לא זה 

אז  שגם  מהותי, הבדל  שיש העובדה   
       ימשך לא כלומר

ידי על  איכותי שינוי  עבר שכבר אור אלא  ישיר, אור
לחדור. צריך  שאותו  המסך 

  האצילות שבעולם האמיתית הסיבה
להרחיב ניתן  המלכות  בספירת הנקב דרך  האור כשמאיר 
חלון , דרך  שנמשך  האור לעוצמת ולהגדילו  הנקב את
        
        

    בהעלם האור מיעוט בתוך  גם 
הימצאותו  שאופן  אלא  בריבוי, שהוא כפי  האור נמצא
יכול  שהמקבל  מנת על  העלם, של  באופן  הוא  שם

לקבלו .
- משל  נ "ע הרבי  לזה ומביא   

        
        
את רק לו משפיע הוא  לתלמיד  משפיע  רב כאשר
מסוגל  לא  התלמיד  שהרי  ההשכלה של  לבד  החיצוניות

והפנימיות, העומק את להשיג    
    החלק שזה  החיצוניות בתוך 

כן . גם  והפנימיות העומק טמון לתלמיד , שנשפע הגלוי
 חכמים לתלמידו 22שאמרו  אדם ישנה לעולם

" קצרה, הפרטיםבדרך  כל  (בתחילה ) לו ישפיע באם  כי
ריבוי שמצד  אפשר וגם  התלמיד , חושי  יתבלבלו בגילוי,
בדרך  ללמדו צריך  ולכן  עקלתון, בדרך  ילך  ההתפשטות 
(שהוא מוגבל  בציור השכל  בא  זה ידי שעל  דוקא , קצרה
לאחרי גם  הנה  זה , ידי ועל  בכללותו), הענין  את יודע
ההתפשטות תהיה סברות, בריבוי בהפרטים, שמעיין 
בדרך  ילך  ולא הקצרים  הדיבורים של  הציור אופן לפי

.23עקלתון"

        
ממנו  חלקים  רק אלא    

  " קצרה "דרך  הלשון  דיוק שזהו 
קצר) שכל  בדרך 24(ולא שכתובה המשנה דרך  ועל  ,

והשקלא הטעמים  הפרטים , כל  בה  טמונים אך  קצרה,
בגמרא , באריכות כך  אחר המופיע וטריא  

         
  

חכמים דרביה 25שאמרו  אדעתיה אינש דקאים
רבו )( דעת על  אדם  שעומד    ארבעים

טמון  היה הרב, השפעת בעת שגם  הוכחה ומכאן שנה),
נמצא אינו  באם שהרי והפנימיות, העומק כל  בהעלם 
שנה? ארבעים לאחר רבו  לדעת  להגיע יכול  כיצד  שם,

אלא        
   הטמונה 

  האצילות בעולם בנמשל  
 בקירוב האור מאיר ובחכמה  שבכתר 

דרך  ובמלכות  החלון  דרך  אנפין  בזעיר בריחוק, ובבינה
הדרגות, בכל  מהות באותו  הוא  שהאור הנקב,

       
        

 
ומיעוט": "ריבוי המושג  בביאור  כאן מדגיש נ "ע הרבי
אלא מהות  אותה שהם  הכוונה לפרש יכלנו  עתה עד 
מיעוט , של  באופן  הוא וכאן  ריבוי של  באופן  זה  שכאן 
ערוך  בשולחן  אחת הלכה שלומד  אדם  בין  ההבדל  וכמו
אותה היא המהות הרי הלכות, עשר שלומד  לאדם

מעט . למד  וזה  הרבה למד שזה אלא מהות ,
טמון  המיעוט בתוך  שבעצם נ "ע, הרבי  מוסיף כאן  אבל 
לתלמידו  המשפיע הרב וכמשל  הריבוי , כל בהעלם 
החיצוניות, את  רק לו משפיע שבגלוי שאף קצרה, בדרך 
הרי שונים , מימדים שני לכאורה הם ופנימיות וחיצוניות
ורק בחיצוניות , בתוך  בהעלם טמונה  הפנימיות בעצם 
שהקרן  כשם לריבוי, להגיע כדי הכלי הרחבת את צריך 
בשביל  הנקב הרחבת  צריכה הנקב, דרך  שעוברת אור

החלון . דרך  שמאירה  כפי האור עוצמת את לקבל 
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ב.22. ג , פסחים

(מאמרים 23. תשכ "ח  השבועות דחג  ב' יום המאמר לשון
שם. הנסמן וראה פ"ג . מלוקטים),

שם.24.

ב.25. ה, ע"ז



רעב   


         

    

ה 'תש"ב] סיו]

"ÂÈ‡Â˜ ÏÎÏ '‰ Â˜"באמת יקראוהו  אשר  .1לכל 
יתברך : ה' אל  קריאה של  סוגים שני שישנם מובן  מכך 

באמת. שקוראים אלה [ב] קוראים. שכולם [א]
במדרש  שכתוב כמו  תורה, היא אלא 2אמת אמת "אין 

בספרי  קוראיו 3תורה". לכל  ה' קרוב שהכתוב נאמר 
הדין . גזר  נחתם שחסֿושלום קודם הוא

אזי  הדין , גזר  נחתם שכבר  שלאחר  להבין , יש זה לפי
תורה. על ֿידי יתברך  לה' הקריאה שתהיה בהכרח 
הדין . גזר  חותם את אפילו  להסיר  יכול  התורה שכוח 

כולו  יתברך  ה' רוחנית. כוונה בשביל  הוא הדין  גזר  הרי
רוחני, ענין  לשם מכוון  חסֿושלום הדין  וגם רחמים,
חבלי  שהם זו , בשעה והעצומים הגדולים היסורים כמו 

משיח .
ו "אין  המשיח , ביאת עת וזוהי הגלות זמן  סוף הוא כעת

בתשובה" אלא נגאלין  .4ישראל 
הוא  העיקר  כי תשובה, לעשות התעוררות הם היסורים
באמת, קריאה ועל ֿידי המשיח , זמן  באמת הוא שעתה

המשיח . חבלי את להקל  ניתן 
הענין : להבין 

קורעים 5הגמרא  דברים שארבעה יצחק ר ' בשם אומרת
אדם. על  נגזר  שחסֿושלום הדין  גזר  את

להתפלל  [ב] צדקה, לתת [א] הם: הדברים ארבעת
ו  קריאה צעקה, נקרא וזה – הלב.בקול  מעומק זעקה

בספרים  כתוב השנה,6שלכן  בראש אלול , שבחודש
בקול , להתפלל  יש הכפורים וביום תשובה ימי בעשרת
בקול  לומר  צריך  שלא שמונהֿעשרה תפילת מלבד 
את  לשנות – מעשה ושינוי [ד ] השם שינוי [ג] כל ֿכך ,

לטוב. ההתנהגות את ולשנות השם
שהתרחשו  ומדברים מפסוקים ראיות מביאה הגמרא
גזר  את לבטל  אלו  דברים ארבעה של  שבכוחם בפועל ,

מארבעת  אחד  ועל ֿידי דין  גזר  היה שתחילה הדין .
התבטל . הדין  גזר  הדברים

שכתוב  כמו  הדין  גזר  את מבטלת תציל 7צדקה "צדקה
ממות".

שכתוב  כמו  הדין  גזר  את מבטלת אל 8צעקה "ויצעקו 
יוציאם". וממצוקותיהם להם בצר  ה'

נאמר  אמנו  שרה אודות השם. עקרה 9שינוי שרי "ותהי
רחם  מחוסרת היתה היא ולד ", לה לעצה 10אין  והודות ,

שכתוב  כמו  השם, שינוי תקרא 11של  לא אשתך  "שרי
וברכתי  – שמה (בהא) שרה כי (ביוד ), שרי שמה את

בן ". ממנה לך  נתתי וגם אותה
הנביא  יונה את שלח  יתברך  ה' כאשר  – מעשה  שינוי

חטאיהם 12לנינוה  שבגלל  העיר  לתושבי לומר  ,
שבו  יום, ארבעים בעוד  תחרב העיר  הרעה והנהגתם
המלוכה  שרי כל  ועמו  המלך  בתשובה, העיר  אנשי
בגדי  וללבוש לצום העיר  תושבי מכל  דרשו  וגם צמו ,

החיים. לבעלי אפילו  אוכל  לתת ולא אבל ,
בהם  חזרו  שהם הטובה, הנהגתם את ראה יתברך  ה'
אותו . קיים ולא הדין  מגזר  בו  חזר  והוא הרעה, מדרכם

המשנה  אומרת ציבור  תענית של  הכיבושין  :13בדברי
שקם  את אלקים 'וירא נינוה באנשי נאמר  לא "אחינו ,
כי  מעשיהם, את האלקים 'וירא אלא תעניתם', ואת

הרעה'". מדרכם שבו 
.ÂˆÈ˜ בעבודה אופנים ארבעה שהם דברים, ארבעה

לתת  הם: הדברים ארבעת ותשובה. המצוות בקיום
את  א) לשנות לבבית, בזעקה להתפלל  צדקה,
מבטלים  אלו  דברים ארבעה השם. את ב) ההתנהגות,
מעשה  ושינוי משרה לומדים השם שינוי הדין . גזר  את
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יח .1) קמה, תהלים
פתיחתא 2) רבה, איכה ח . הלכה ג , פרק השנה ראש ירושלמי ,

(נ, כא תיקון זוהר, תיקוני  תתרסו. רמז דניאל  שמעוני , ילקוט  ב.
ב. ה, ברכות וראה א).

נשא.3) פרשת
(4197 ע' לקמן ראה ה. הלכה ז, פרק תשובה הלכות רמב"ם,

.6 ובהערה
ע"ב.5) טז, השנה ראש
אורח 6) שו"ע, גם וראה תכט . ע' ו, חלק אגרות-קודש ראה

קא. סימן חיים
ד .7) יא, ב. י , משלי 
כח .8) קז, תהלים
ל .9) יא, נח 

ב.10) סד , יבמות ראה
טו.11) יז, לך 
יונה.12) ספר ראה
א.13) משנה ב, פרק תענית

   

ב.

ושינוי  השם, שינוי צעקה, צדקה, – הדברים ארבעת
התשובה  דרכי הם הדין , גזר  את המבטלים – מעשה
לב  של  העבודה על ֿידי הבאים הטובים והמעשים

ונדכה. נשבר 
בעין  ומביט  הזולת, את לחוש הרגש את לו  שיש זה
והן  בבריאות הן  הזולת, של  הקשה מצבו  אל  טובה
ביתו  בני עם יחד  וסובל  עני הוא הלה איך  בפרנסה,
דעת  בשיקול  מעריך  הוא בלויים, ובגדיהם וקור , רעב
אכן  הוא שבאמת הסובל , של  מהותו  עצם את ברור 
העשיר  אפילו  אדם, אף שכן  במעלה. ממנו  נעלה

עניות. לידי המביא אסון  מפני מחוסן  אינו  ביותר ,
יתברך 14הגמרא  מה' לבקש אדם צריך  שלעולם אומרת

בעולם. הסובב הוא גלגל  כי ודוחק, לעניות יגיע שלא
עדיין  ועניות, מדוחק האדם על  שומר  יתברך  ה' אם גם
ה' אם וגם מדוחק. יסבול  ולא יעני לא שבנו  בטוח  לא
שבן  בטוחים לא עדיין  עשירות, לבנו  גם יתן  יתברך 

דחקות. יסבול  ולא יעני לא בנו 
מספרת  שהגמרא כפי צדקה. לתת היא לכך  ,15העצה

לעניים. המלוכה אוצרות את חילק המלך  שמונבז 
האוצרות  את מחלק הוא מדוע אותו  שאלו  כאשר 
ענה  רבים, דורות במשך  אספו  שאבותיו  הגדולים
אבל  במרתפים, שלהם האוצרות את החביאו  שאבותיו 
בטחון  היא צדקה כי לקב"ה, לשמירה אותם מוסר  הוא

הזדקקות. מפני
מסייע  והוא נשבר  לבו  בזה, מתבונן  האדם כאשר 

יכול . שהוא במה לזולת
שנעשה  מה שכל  נפש חשבון  עורך  אדם כאשר  צעקה,
בריאות  לו  נותן  יתברך  וה' פרטית בהשגחה הוא אתו 
לא  חסֿושלום הוא ואם לו , שראוי מכפי יותר  ופרנסה
בכך , אשם עצמו  הוא רק הרי פרנסה, לו  שאין  או  בריא

המשנה  שאומרת את 16כפי וקפחתי מעשי את "הרעותי
פרנסתי";

היטב, בכך  ומתבונן  חשבון ֿצדק עושה אדם כאשר 
נו  הוא לבו  נקודת ומעומק לבו , אל נשבר  תפילה שא

שכתוב  כמו  יתברך , הוי'17ה' ואל  אקרא הוי' "אליך 
עפר  היודך  שחת, אל  ברדתי בדמי בצע מה אתחנן .
אפול  שאני מכך  תצמח  טובה איזו  אמתך ". היגיד 
יתברך  ה' את תשבח  שהארץ היא המטרה וכי לתהום,

האלקות?! של  האמת את ותאמר 
המטרה  הרי אבל  שירה, אומרת הארץ שאכן  למרות
כך  לשם היא האדם, את יתברך  ה' ברא שלשמה
לאדם  יתברך  ה' נתן  לכן  אשר  אלקות, יבין  שהאדם
מסוימת, מנוחה האדם מוכרח  לכך  אך  וחכמה. שכל 
הצעקה  נשבר , לב ועל ֿידי המצטרך . את לו  שיהיה
יתברך . לה' בקשה עם הלב מעומק זעקה להיות הופכת

.ÂˆÈ˜ ובסבל הקשים העוני חיי בתחושות המשתתף
העשירים  גם אחד , שאף נפש, חשבון  ועורך  הזולת,
מוגנים  – נכדיהם או  בניהם עצמם, הם – אינם מאוד ,
מתפלל  והוא נשבר  לב אצלו  נעשה וסבל , עוני מפני

הלב. מעומק וקריאה בזעקה יתברך  ה' אל 

ג .

˜ÂÒÙ‰ וממצוקותיהם להם בצר  הוי' אל  "ויצעקו 
ארבע  בתהלים קז  במזמור  כתוב פעמים 18יוציאם",

באופן  אבל  "ויזעקו "), – "ויצעקו " הלשון : (בשינוי
"יצילם" [א] לשונות: שלוש כתובים הוי' ישועת של 

"יוציאם". [ג] "יושיעם" [ב]
נפרדת, משמעות לה יש הלשונות משלוש אחת כל 
של  הפעמים ארבע כי אחר , מסוג ישועה כלומר 
ישועות. סוגי וארבע יסורים סוגי ארבעה הם "ויצעקו "
צריכים  ה"ארבעה של  הודאה ברכת הוא קז  מזמור 

במדבר 19להודות" שטעו  אלו  הים, את שעברו  אלו  –
ואלו  והבריאו  חולים שהיו  אלו  לישוב, והגיעו  שמם

 ֿ מסכנת בישועה בסכנתֿחיים. הסוהר  בבית שישבו 
הסוהר  מבית בישועה "יצילם". הלשון  כתוב מדבר 
הים  מסכנת ובישועה "יושיעם". כתוב מחלה ומסכנת

"יוציאם". כתוב
בספרים  יום 20כתוב של  במנחה זה מזמור  שאומרים
זוה  כי ימי שישי, כל  על  יתברך  לה' הודאה ברכת י

בדאגות  טרוד  האדם בהם המעשה) ימי (ששת השבוע
עד  היסורים סוגי ארבעת כל  את ועובר  הפרנסה

שכתוב  כמו  פרנסתו , את תאכל 21שמרויח  אפך  "בזעת
לחם".

ששת  לאחר  המנוחה יום שהיא השבת מגיעה כאשר 
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כח .18) יט . יג . ו. בפסוקים
א.19) סעיף ריט , סימן חיים אורח  שו"ע, ע"ב. נד , ברכות
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רעג    

ב.

ושינוי  השם, שינוי צעקה, צדקה, – הדברים ארבעת
התשובה  דרכי הם הדין , גזר  את המבטלים – מעשה
לב  של  העבודה על ֿידי הבאים הטובים והמעשים

ונדכה. נשבר 
בעין  ומביט  הזולת, את לחוש הרגש את לו  שיש זה
והן  בבריאות הן  הזולת, של  הקשה מצבו  אל  טובה
ביתו  בני עם יחד  וסובל  עני הוא הלה איך  בפרנסה,
דעת  בשיקול  מעריך  הוא בלויים, ובגדיהם וקור , רעב
אכן  הוא שבאמת הסובל , של  מהותו  עצם את ברור 
העשיר  אפילו  אדם, אף שכן  במעלה. ממנו  נעלה

עניות. לידי המביא אסון  מפני מחוסן  אינו  ביותר ,
יתברך 14הגמרא  מה' לבקש אדם צריך  שלעולם אומרת

בעולם. הסובב הוא גלגל  כי ודוחק, לעניות יגיע שלא
עדיין  ועניות, מדוחק האדם על  שומר  יתברך  ה' אם גם
ה' אם וגם מדוחק. יסבול  ולא יעני לא שבנו  בטוח  לא
שבן  בטוחים לא עדיין  עשירות, לבנו  גם יתן  יתברך 

דחקות. יסבול  ולא יעני לא בנו 
מספרת  שהגמרא כפי צדקה. לתת היא לכך  ,15העצה

לעניים. המלוכה אוצרות את חילק המלך  שמונבז 
האוצרות  את מחלק הוא מדוע אותו  שאלו  כאשר 
ענה  רבים, דורות במשך  אספו  שאבותיו  הגדולים
אבל  במרתפים, שלהם האוצרות את החביאו  שאבותיו 
בטחון  היא צדקה כי לקב"ה, לשמירה אותם מוסר  הוא

הזדקקות. מפני
מסייע  והוא נשבר  לבו  בזה, מתבונן  האדם כאשר 

יכול . שהוא במה לזולת
שנעשה  מה שכל  נפש חשבון  עורך  אדם כאשר  צעקה,
בריאות  לו  נותן  יתברך  וה' פרטית בהשגחה הוא אתו 
לא  חסֿושלום הוא ואם לו , שראוי מכפי יותר  ופרנסה
בכך , אשם עצמו  הוא רק הרי פרנסה, לו  שאין  או  בריא

המשנה  שאומרת את 16כפי וקפחתי מעשי את "הרעותי
פרנסתי";

היטב, בכך  ומתבונן  חשבון ֿצדק עושה אדם כאשר 
נו  הוא לבו  נקודת ומעומק לבו , אל נשבר  תפילה שא

שכתוב  כמו  יתברך , הוי'17ה' ואל  אקרא הוי' "אליך 
עפר  היודך  שחת, אל  ברדתי בדמי בצע מה אתחנן .
אפול  שאני מכך  תצמח  טובה איזו  אמתך ". היגיד 
יתברך  ה' את תשבח  שהארץ היא המטרה וכי לתהום,

האלקות?! של  האמת את ותאמר 
המטרה  הרי אבל  שירה, אומרת הארץ שאכן  למרות
כך  לשם היא האדם, את יתברך  ה' ברא שלשמה
לאדם  יתברך  ה' נתן  לכן  אשר  אלקות, יבין  שהאדם
מסוימת, מנוחה האדם מוכרח  לכך  אך  וחכמה. שכל 
הצעקה  נשבר , לב ועל ֿידי המצטרך . את לו  שיהיה
יתברך . לה' בקשה עם הלב מעומק זעקה להיות הופכת

.ÂˆÈ˜ ובסבל הקשים העוני חיי בתחושות המשתתף
העשירים  גם אחד , שאף נפש, חשבון  ועורך  הזולת,
מוגנים  – נכדיהם או  בניהם עצמם, הם – אינם מאוד ,
מתפלל  והוא נשבר  לב אצלו  נעשה וסבל , עוני מפני

הלב. מעומק וקריאה בזעקה יתברך  ה' אל 

ג .

˜ÂÒÙ‰ וממצוקותיהם להם בצר  הוי' אל  "ויצעקו 
ארבע  בתהלים קז  במזמור  כתוב פעמים 18יוציאם",

באופן  אבל  "ויזעקו "), – "ויצעקו " הלשון : (בשינוי
"יצילם" [א] לשונות: שלוש כתובים הוי' ישועת של 

"יוציאם". [ג] "יושיעם" [ב]
נפרדת, משמעות לה יש הלשונות משלוש אחת כל 
של  הפעמים ארבע כי אחר , מסוג ישועה כלומר 
ישועות. סוגי וארבע יסורים סוגי ארבעה הם "ויצעקו "
צריכים  ה"ארבעה של  הודאה ברכת הוא קז  מזמור 

במדבר 19להודות" שטעו  אלו  הים, את שעברו  אלו  –
ואלו  והבריאו  חולים שהיו  אלו  לישוב, והגיעו  שמם

 ֿ מסכנת בישועה בסכנתֿחיים. הסוהר  בבית שישבו 
הסוהר  מבית בישועה "יצילם". הלשון  כתוב מדבר 
הים  מסכנת ובישועה "יושיעם". כתוב מחלה ומסכנת

"יוציאם". כתוב
בספרים  יום 20כתוב של  במנחה זה מזמור  שאומרים
זוה  כי ימי שישי, כל  על  יתברך  לה' הודאה ברכת י

בדאגות  טרוד  האדם בהם המעשה) ימי (ששת השבוע
עד  היסורים סוגי ארבעת כל  את ועובר  הפרנסה

שכתוב  כמו  פרנסתו , את תאכל 21שמרויח  אפך  "בזעת
לחם".

ששת  לאחר  המנוחה יום שהיא השבת מגיעה כאשר 
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רעד   

שהמדרש  כפי זה הרי הקשים, העבודה אומר 22ימי
באים  השבת מגיעה כאשר  מנוחה", בא שבת "בא

והעונג. המנוחה
נקראים  החגים והחגים. השבת בין  החילוק זהו 
"יום  נקראת והשבת שמחה, ימי לשמחה", "מועדים
אומרים  שבת בערב לכן  ועונג. מנוחה של  יום מנוחה",

ההודאה. ברכת של  המזמור  את
חולה  מדבריות, הולכי הים, יורדי – אלו  דברים ארבעה
ה' בעבודת ישנם – האסורים מבית ויוצא שנתרפא
אצל  שקיימים הכלליים החסרונות ארבעת והם יתברך ,

האדם:
בכל  וטובע שוקע שהאדם היינו  בעבודה, הים יורדי

אופנים. כמה בזה ויש הגשמיים, הענינים
כאלה  ויש הנאה, ועניני בתאוות השקועים יש
שקועים  שהם לכך  שבנוסף העולם, בעניני השקועים
ללימוד  זמן  להם שאין  באופן  ומתן  ומשא במסחר 
בדברים  העול  פריקת זאת מלבד  בציבור , ולתפילה
והם  העסק מאשר  זמן  יותר  מהם לוקחת בטלים

בטלים. בדברים שוקעים
לא  בו  שממה מקום מדבריות, הולכי הנקראים יש
השקועים  בטל , הולכי אלו  בעבודה דבר . צומח 

ממש. בהם שאין  בדברים
בחולי  רחמנאֿליצלן  חולים שנקראים כאלה ישנם

שהרמב"ם  כפי שישנם 23הנפש, כשם אשר  אומר , ז "ל 
והן  במוחין  הן  הנפש, חולי גם ישנם כך  הגוף, חולי

במידות.
היצר  אצל  האסורים בבית חסֿושלום שהם כאלה ישנם

הבהמית. והנפש הרע
הרפואה  ישנה הללו  הכלליים החסרונות ארבעת לכל 

השם  שינוי צעקה, צדקה, התשובה: עניני בארבעת
כתוב  כך  שעל  מעשה, לכל 1ושינוי הוי' "קרוב

מארבעת  באחד  יתברך  ה' אל  שקורא אחד  כל  קוראיו ".
לו . עונה יתברך  ה' הללו , הדברים

כבר  כאשר  אבל  הדין , גזר  שנחתם קודם הוא זה כל 
אלא  נגאלין  ישראל  ש"אין  – הדין  גזר  נחתם

די 24בתשובה" לא אז  וצריך , התשובה, אופני בארבעת
התורה, על ֿידי קריאה באמת". יקראוהו  "אשר  להיות
על ֿפי  בתורה הכתוב בכל  פשוטה באמונה להאמין 

חז "ל . פירוש
דבר  התשובה אופני ארבעת היו  הגולה, זמן  שנות בכל 
די  לא המשיח , ביאת בזמן  כעת, אבל  לרבים, המספיק

בכך .
המשיח . ביאת זמן  שזהו  לדעת ומוכרח  צריך  יהודי כל 
עמלק, החצוף, בא שאז  מצרים, מארץ צאתנו  וכימי

ואלקות  ומצוות לתורה ישראל  בני את גם 25לקרר  כך  ,
יתברך  ה' ביעודי מאמונה המקררים אלו  ישנם כעת

וחז "ל . הנביאים על ֿידי בתורה
בתורה, האמונה כוח  את יתברך  ה' נתן  מתן ֿתורה בעת
משיח , חבלי את להקל  כדי באמת, לתשובה הכוח  ואת
בחסד  ממש בקרוב צדקנו  משיח  פני לקבל  ושיזכו 

וברחמים.
.ÂˆÈ˜:הצלה ביטויי שלושה ישנם הודאה בברכת

הקשיים  ארבעת כנגד  – ויוציאם יושיעם יצילם,
להזהר  האדם על  החול , ימי בששת הפרנסה בטרדות
בטלים. ודברים בטל  הלוך  ב) במסחר . להטבע א) מ :
היצר  על ֿידי מלהאסר  ד ) הנפש. חולי של  חסרונות ג)
הקריאה  להיות מוכרחת המשיח , בזמן  כעת, הרע.

באמת.
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רש"י22) בפירוש הובא (בשינוי ). י  פרשה סוף רבה, מדרש
ב. ב, בראשית הפסוק, על 

אדמו"ר].23) כ "ק [הערת פ"ג  פרקים, שמונה

ה.24) הלכה ז, פרק תשובה הלכות רמב"ם
יח .25) כה, תצא רש"י  ט . תצא תנחומא,
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ג .1) לד, איוב
יב.2) ז , דברים

לג .3) כו , שמות

•
 

תרצ "ב  כסלו כ"ג  ב"ה,

ריגא 

מוהר"ר  וכו' ש "ב עוז ידידי כבוד

שיחי' שיל"א

וברכה! שלום 

ידידנו  בנדון יצ "ו הכולל אל מכתב בזה  מצרף הנני

אי"א  וו"ח ותפארת תהלה לשם  המפורסם  הנודע הרה"ג 

אשר  מקוה והנני ראפאלאוויטש , שי' יואל יצחק מוה"ר

והנני  הפועל, אל הדבר ולהביא בקשתי למלא ישתדלו

והתיעצות  התערבותו אשר ענינים  ישנם  בודאי אשר חושב

בהכנסה. תועלת מביא הי' עמו

עבודת  הכנסה בעניני אשר הפעם  עוד מדגיש  והנני

במקומות  נחוץ וגם  מאד, חלושה יצ "ו הכולל ההנהלת

איזה  כתבתי שכבר כפי המשולחים , ענין לחדש  ידועים 

פעמים .

הקרובה  עס[ט]לאנד ממדינת לי נודע קצר זמן לפני

אשר  הזקן, השו"ב הוא הגבאי רעוועל בעיר אשר לפה,

בכחו  אין חלישותו מצד אבל הענין, בטובת מאד חפצו

בימים אי"ה חושב והנני מאד, נעזב והדבר מאומה, לפעול

ולראות  מהקופסאות לאסוף מיוחד איש  להתם  לשלח אלו

מאד  שנעזב שונים  במקומות הדבר וכן הדבר, לחזק

ההכנסה. ענין ולחזק לחדש  גדולה עבודה ודרושה הדבר,

יחדשו  אם  זה על הבט מבלי אשר הדבר אפשר אולי

ולשלחו  איש  לבחור אוכל ת"ו, מאה"ק המשולחים  ענין

לפה. הקרובות הבלטיות במדינות משולח בתור

להוציא  שאסור מדינות באיזה המצב להם  ידוע בודאי

דאללאר  081 סך מפריז קבלו ובטח לחו"ל, משם  מעות

מכאן, להם  לשלוח צריכים  שהיו תמורת להם  ששלחתי

זהירים להיות צריכים  הם  אשר המכתב גם  קבלו ובודאי

ניכר  יהי' שלא כללית רשימה רק ולשלוח קבלות, בשלוח

שא"א  זה דבר וגם  שנתקבצו, אראה אלו וימים  הדבר,

והיו  לההכנסה, גדול הפסד גורם  וקבלות מעות לשלח

מיוחדים . במכתבים  לכה"פ הדבר לחזק להשתדל צריכים 

בגו"ר. ומברכו מכבדו הדו"ש  ידי"ע ש "ב והנני
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בשולחןֿערוך היא פסוקה הלכה הלוא להבין: -1יש

ומה מצוה" דבר לכל וכן לביתֿהכנסת כשהולך לרוץ "מצוה

דחסידותא"? "מילי שענינו אבות לפרקי שייכותו

לומר: יש הענין בביאור

לבהזריזותענין וחפץ שמחה מבטא מצוה, לקיום בכלל

ליוצרו" רוח נחת ולעשות קונו רצון לא2"למלאות וכאשר .

הרי בריצה, אף נעשה המצוה קיום אלא בזריזות מסתפקים

למעלה הן המצוה מקיים אצל והחיות שהשמחה הוכחה זו

אפילו רגילה, בהליכה מסתפק הוא אין והגבלה מדידה מכל

ומעבר מעל ורץ מתאמץ הוא אלא בזריזות, הליכה לא

הרגילים. לכוחותיו

מצוה לדבר בריצה (כאמור) המתבטאת זו, וחיות שמחה

גמור ביטול לדרגת עצמו את שהביא יהודי מאפיינות -

הוא עדיין אם כי שלו. מציאותו את מרגיש שאינו עד לקב"ה,

המצוה את יעשה אם אף הרי - ומציאותו ישותו את מרגיש

והשגתו הבנתו לפי - מוגבלת שמחתו תהיה בשמחה,

רק הכלים". מן ו"יציאה "ריצה" כאן תהיה ולא - האישית

הוא ששמחתורץכאשר הוכחה בכך יש המצוה, את לקיים

"משפיל גם הוא (באשר העצמי לביטולו עד גבולות פורצת

גופו" ומקל ).3עצמו

בשולחןֿ שנפסקה ההלכה בין ההבדל את נבין זה לפי

מצוה", דבר לכל וכן הכנסת לבית לרוץ "מצוה ולפיה ערוך

למצוה": רץ "הוי - במשנתנו עזאי בן הוראת ובין

ריצה על מדובר מיכפשוטהבשולחןֿערוך אף כלומר ,

מציאותו, ביטול ושל מהגבלותיו יציאה של בדרגה שאינו

בהתאם דברֿמצוה לכל בפועל לרוץ עליו מכלֿמקום

האמת. מצד המצוה לחביבות

והיא חסידות ממידת היא זאת, לעומת עזאי, בן הוראת

נפש לכל שווה לריצה4איננה רק לא מכוונת זו הוראה .

בעיקר אלא הפנימיכפשוטה, שהיאלתוכנה ה"ריצה", של

חיותהחיות אלא חיות, סתם לא המצוה; שבקיום והשמחה

נעלה ביטול מתוך רק המתאפשרות מוגבלות בלתי ושמחה

לקב"ה. ביותר

לדבר לרוץ החיוב מוטל אחד כל שעל לכך [והסיבה

כיון הכלים": מן "יציאה של זו בדרגה הוא שאין אף - מצוה

יסייע עצמו זה ובשמחה, בחיות המצוה לקיום לרוץ שההרגל

במשמעותה היא ה"ריצה" שבה הדרגה אל ויקרבו לו

ה'!] בעבודת מוגבלת בלתי ושמחה חיות - האמיתית

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות

הסיום ללא קלה" למצוה רץ "הוי היא: הזקן רבינו גירסת

סיום מתאים הדברים תוכן מצד הרי להבין: ויש "כלחמורה",

קודמת במשנה שמצאנו וכפי קלה5זה, במצוה זהיר "והוי

כבחמורה"?

לענין כי שאף לומר, ההכרח כלזהירותומן במצוה

לענין הנה כחמורות, קלות שוות, -ריצההמצוות למצוה

משמיענו עזאי בן חמורה: למצוה דומה אינה קלה מצוה

צריך חמורה שלמצוה נבין ומכך קלה, למצוה אף לרוץ שיש

שאת. ביתר לרוץ

הוא: הדברים הסבר

לקיום ההתעוררות את מבטאת מצוה לדבר "ריצה"

א. "ריצה": אופני שני ומצאנו ושמחה. חיות מתוך המצוה

אביך רצון לעשות כצבי.. רץ הוי.. אומר תימא בן "יהודה

קלה". למצוה רץ הוי אומר עזאי בן ב. שבשמים".

כללית הכנה היא ענינה תימא בן יהודה של הוראתו

המצוות לקיום התמסרות מהווה זו "ריצה" ה': לעבודת

המשותף כאשר שוות, המצוות כל זה ולענין היום, שבמשך

ה' רצון שהן הוא, שבשמים").6לכולן אביך ("רצון

לכל ומיוחדת פרטית הוראה עזאי בן מוסיף כך על

המצוה קיום בעת להדגיש יש - קלה" למצוה רץ "הוי מצוה:

ה"נ הפרטי, ענינה וה"מתיקות"את המיוחדת7עימות"

שבכל הוא והחידוש ל"ריצה". אותו תעורר שזו עד שבמצוה,

לידי המביאה ה"נעימות" ישנה "קלה", במצוה אף מצוה,

("ריצה"). ושמחה חיות

קלה למצוה רץ "הוי בלשון עזאי בן נקט לא לכן

שהיא ה"ריצה", ענין את להדגיש רצה הוא כי כלחמורה",

ומובן, - המצוה של המיוחדת ב"נעימות" מההכרה תוצאה

חמורה. שבמצוה לזו קלה שבמצוה ה"נעימות" דומה שאינה

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

ב.1) ו, ברכות עלֿפי יג. סעיף שם הזקן רבינו שולחןֿערוך יב. סעיף צ, סימן כא.2)אורחֿחיים סימן לשון3)איגרתֿהקודש

בשמחה. ה' עבודת במעלת טו) הלכה ח פרק לולב, (הלכות בשמחה,4)הרמב"ם ה' עבודת על שם) לולב (הלכות הרמב"ם כתב ולכן

גדולה''. ''עבודה היא א.5)שזו משנה ב צ.6)פרק סי' אורחֿחיים שו''ע אחרי.7)ראה פרשת תחילת אורֿהחיים ראה
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בשולחןֿערוך היא פסוקה הלכה הלוא להבין: -1יש

ומה מצוה" דבר לכל וכן לביתֿהכנסת כשהולך לרוץ "מצוה

דחסידותא"? "מילי שענינו אבות לפרקי שייכותו

לומר: יש הענין בביאור

לבהזריזותענין וחפץ שמחה מבטא מצוה, לקיום בכלל

ליוצרו" רוח נחת ולעשות קונו רצון לא2"למלאות וכאשר .

הרי בריצה, אף נעשה המצוה קיום אלא בזריזות מסתפקים

למעלה הן המצוה מקיים אצל והחיות שהשמחה הוכחה זו

אפילו רגילה, בהליכה מסתפק הוא אין והגבלה מדידה מכל

ומעבר מעל ורץ מתאמץ הוא אלא בזריזות, הליכה לא

הרגילים. לכוחותיו

מצוה לדבר בריצה (כאמור) המתבטאת זו, וחיות שמחה

גמור ביטול לדרגת עצמו את שהביא יהודי מאפיינות -

הוא עדיין אם כי שלו. מציאותו את מרגיש שאינו עד לקב"ה,

המצוה את יעשה אם אף הרי - ומציאותו ישותו את מרגיש

והשגתו הבנתו לפי - מוגבלת שמחתו תהיה בשמחה,

רק הכלים". מן ו"יציאה "ריצה" כאן תהיה ולא - האישית

הוא ששמחתורץכאשר הוכחה בכך יש המצוה, את לקיים

"משפיל גם הוא (באשר העצמי לביטולו עד גבולות פורצת

גופו" ומקל ).3עצמו

בשולחןֿ שנפסקה ההלכה בין ההבדל את נבין זה לפי

מצוה", דבר לכל וכן הכנסת לבית לרוץ "מצוה ולפיה ערוך

למצוה": רץ "הוי - במשנתנו עזאי בן הוראת ובין

ריצה על מדובר מיכפשוטהבשולחןֿערוך אף כלומר ,

מציאותו, ביטול ושל מהגבלותיו יציאה של בדרגה שאינו

בהתאם דברֿמצוה לכל בפועל לרוץ עליו מכלֿמקום

האמת. מצד המצוה לחביבות

והיא חסידות ממידת היא זאת, לעומת עזאי, בן הוראת

נפש לכל שווה לריצה4איננה רק לא מכוונת זו הוראה .

בעיקר אלא הפנימיכפשוטה, שהיאלתוכנה ה"ריצה", של

חיותהחיות אלא חיות, סתם לא המצוה; שבקיום והשמחה

נעלה ביטול מתוך רק המתאפשרות מוגבלות בלתי ושמחה

לקב"ה. ביותר

לדבר לרוץ החיוב מוטל אחד כל שעל לכך [והסיבה

כיון הכלים": מן "יציאה של זו בדרגה הוא שאין אף - מצוה

יסייע עצמו זה ובשמחה, בחיות המצוה לקיום לרוץ שההרגל

במשמעותה היא ה"ריצה" שבה הדרגה אל ויקרבו לו

ה'!] בעבודת מוגבלת בלתי ושמחה חיות - האמיתית

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות

הסיום ללא קלה" למצוה רץ "הוי היא: הזקן רבינו גירסת

סיום מתאים הדברים תוכן מצד הרי להבין: ויש "כלחמורה",

קודמת במשנה שמצאנו וכפי קלה5זה, במצוה זהיר "והוי

כבחמורה"?

לענין כי שאף לומר, ההכרח כלזהירותומן במצוה

לענין הנה כחמורות, קלות שוות, -ריצההמצוות למצוה

משמיענו עזאי בן חמורה: למצוה דומה אינה קלה מצוה

צריך חמורה שלמצוה נבין ומכך קלה, למצוה אף לרוץ שיש

שאת. ביתר לרוץ

הוא: הדברים הסבר

לקיום ההתעוררות את מבטאת מצוה לדבר "ריצה"

א. "ריצה": אופני שני ומצאנו ושמחה. חיות מתוך המצוה

אביך רצון לעשות כצבי.. רץ הוי.. אומר תימא בן "יהודה

קלה". למצוה רץ הוי אומר עזאי בן ב. שבשמים".

כללית הכנה היא ענינה תימא בן יהודה של הוראתו

המצוות לקיום התמסרות מהווה זו "ריצה" ה': לעבודת

המשותף כאשר שוות, המצוות כל זה ולענין היום, שבמשך

ה' רצון שהן הוא, שבשמים").6לכולן אביך ("רצון

לכל ומיוחדת פרטית הוראה עזאי בן מוסיף כך על

המצוה קיום בעת להדגיש יש - קלה" למצוה רץ "הוי מצוה:

ה"נ הפרטי, ענינה וה"מתיקות"את המיוחדת7עימות"

שבכל הוא והחידוש ל"ריצה". אותו תעורר שזו עד שבמצוה,

לידי המביאה ה"נעימות" ישנה "קלה", במצוה אף מצוה,

("ריצה"). ושמחה חיות

קלה למצוה רץ "הוי בלשון עזאי בן נקט לא לכן

שהיא ה"ריצה", ענין את להדגיש רצה הוא כי כלחמורה",

ומובן, - המצוה של המיוחדת ב"נעימות" מההכרה תוצאה

חמורה. שבמצוה לזו קלה שבמצוה ה"נעימות" דומה שאינה

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

ב.1) ו, ברכות עלֿפי יג. סעיף שם הזקן רבינו שולחןֿערוך יב. סעיף צ, סימן כא.2)אורחֿחיים סימן לשון3)איגרתֿהקודש

בשמחה. ה' עבודת במעלת טו) הלכה ח פרק לולב, (הלכות בשמחה,4)הרמב"ם ה' עבודת על שם) לולב (הלכות הרמב"ם כתב ולכן

גדולה''. ''עבודה היא א.5)שזו משנה ב צ.6)פרק סי' אורחֿחיים שו''ע אחרי.7)ראה פרשת תחילת אורֿהחיים ראה
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Ì‰Ï‡ zÓ‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b È‰Ê‰Ï  zÓ‡Â ,BÓ‡( רש "י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

הֹוראה  ּומ ּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְִִַַַָָָָֹ"להזהיר"

לע ׂשֹות  הם צריכים הּקט ּנים, על מ ׁשּפיעים הּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּכאׁשר

ּולמעט  ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזאת

לׁשֹון  ימ ּתק  זה ּפי  על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ׁשל ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהׁשּפעה

לׁשֹון  הּוא 'ּדּבּור' ּכי  "ּדּבר", ולא ואמרּת" "אמ ֹור.. ְְְֱִִֵַַַָָָָֹהּפס ּוק 

רּכה. לׁשֹון היא אמירה מהֿׁשאיןּֿכן ֲִִֵֵֶַַָָָָָק ׁשה,
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ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b È‰Ê‰Ï  zÓ‡Â ,BÓ‡( רש "י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ"להזהיר"

זהר  ׁשל ּתֹוספ ֹות נֹוספים הּקט ּנים, על הּגדֹולים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמ ׁשּפיעים

עצמם. ּבּגדֹולים ְְִַַָָואֹור
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ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b È‰Ê‰Ï  zÓ‡Â ,BÓ‡( רש "י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

על  (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מק ֹומ ֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבג'

ּבדם  ׁשט ּופים י ׂשראל ּבני  ׁשהי ּו אף  - ּדם (ּבדעה): ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקט ּנים

ּכיון  ט ֹוב , ּבח ּנּו הׁשּתּדלּותי  ּתֹועיל מה יאמר אל ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלאכלֹו,

זאת  ע ֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף  - ׁשקצים לּבֹו. ּבתאוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּמׁשקע 

י ׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה נפ ׁשֹו ּגם ּכי  להכעיס , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָרק 

ּדבר  הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ּכהנים טמאת אליו. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּבדּבּור

י ּוכל   אי המח ּנ יאמר ּכן ואם ּבׂשכל, להס ּבירֹו אפ ׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשאי 

וכל  נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה הזהירה לכן זה? ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהס ּביר

ּככל  להׁשּתּדל עליו מזהרים ׁשּיהיה, מי  יהיה מ ּיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאחד

הּיהדּות  נק ּדת ּולע ֹורר האמת ּדעת על להעמידֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהאפ ׁשרי 

ּבֹו. ֲֶאׁשר
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לׁשּתף  ׁשאס ּור היא ההלכה הּמק ּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע 

והּסּבה  הּבית, לבנּית ּבּתרּומ ֹות לא ואף  הּבית, ּבבנּית ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָֹּגֹויים

י ׂשראל  ּבבני  הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד הּמק ּדׁש ּבית ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלכ

להקרבת  ּבנֹוגע  מהֿׁשאיןּֿכן ּבזה. חלק  לּגֹויים ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבלבד,

וטעם  קרּבנֹות, ּולהביא להׁשּתּתף  הּגֹויים ּכל יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָקרּבנֹות,

נק ּבע  - הּקרּבנֹות את מקריבים ׁשעליו - הּמזּבח  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּדבר,

חז"ל  ׁשאמרּו ּכמ ֹו הע ֹולם, ּבריאת מ ּתח ּלת וע ֹומד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמק ֹומ ֹו

קרּבנֹותיהם  קרּבנֹות, ׁשם והקריב  הראׁשֹון אדם נברא ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם. הקריב  מהּתבה ּכׁשּיצא נח  וגם ׁשם, הי ּו והבל קין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל

יכֹולים  ונח  אדם ׁשל צאצאיהם הע ֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלכן

קרּבנֹות. ׁשם ְְְִַָָָלהקריב 
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ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ÒÓ( רש "י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ

לי ׂשראל" ּומ ׁשּפטיו ח ּקיו ליעקב  ּדבריו "מ ּגיד הּפס ּוק  ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

לע ׂשֹות", לי ׂשראל אֹומר ע ֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים

על  ׁשּמצ ּוה הּמצוֹות את ּבעצמ ֹו מק ּים ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

נפ ׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ּכמ ֹו לע ׂשֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָי ׂשראל

הּקּב"ה  ׁשל ׁשמ ֹו את מ ֹוחקים ס ֹוטה, אּׁשה מ ׁשקים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

להׁשּכין  ּכדי  נפ ׁשֹו, את מ ֹוסר - ּכביכֹול - הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמים.

י ׂשראל. ּבבני  לאּׁשה אי ׁש ּבין ְְְִִִִֵֵֵָָָׁשלֹום
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הּׁשב ּוע ֹות  ּבחג רק  לֹו, הּמיחדת הּמצוה את י ׁש חג ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

לק ׁשר  ּבּטּוי  י ׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין

מב ּטאים  הּזה הּקׁשר ואת י ׂשראל, ּובני  הּקּב"ה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמס ּים

ּבין  הּקׁשר עצם את מב ּטא הּׁשב ּוע ֹות חג מס ּימת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבמצוה

ואת  י ׂשראל, ּבבני  הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - י ׂשראל לבני  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה

ּבׁשּום  זאת ּולצ ּיר לב ּטא אפ ׁשר אי  י ׂשראל ּבבני  הּבחירה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצם

מיחדת. מצוה אין הּׁשב ּוע ֹות ּבחג לכן מגּדרת. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמצוה
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EÏ zÓb ‰z‡L( רש "י) ∆«»»«¿»¿
- ההתראה הּוא מיתה לח ּיּוב  ההכרח ּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאחד

החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו אּלאֿאםּֿכן מיתה ח ּיב  אדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

המק ּלל  ּבמקרה מיתה. ח ּיב  יהיה ּכ יע ׂשה ׁשאם לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודיע ּו

לא  י ׂשראל ּבני  החטא ּבׁשעת ּכי  התראה, להי ֹות יכֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלא

את  להמית הּקּב"ה צ ּוה ואף ֿעלּֿפי ֿכן ענׁשֹו. את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָידע ּו

לֹומר  לּמק ּלל, ּבנֹוגע  נאמר "סמיכה" ּדין ּדוקא לכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמק ּלל.

ּומדּבר  מאחר - "ל ּגרמ ּת ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"אין

הּׁשעה  הֹוראת ואּלּולא התראה, היתה לא ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקרה

מיתה. ח ּיב  המק ּלל היה לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמיחדת
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ּבכ התחיל המק ּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י , ּבדברי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמצינּו

ׁשהיה  עלֿאף  י ׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את להקים ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה

הּוא  מ ּדה: ּכנגד מ ּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן מצרי ". אי ׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבן

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו את להקים להפ CB˙aּבּקׁש ּובכ הּמחנה, ְֳִִִֵֶֶַָָֹ¿ְֲֲֶַַַָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - העדה" מ "ּכל לּמחנה,ıeÁÓלחלק  ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָƒֲֶַַ

העדה". "ּכל ְֲֵַָָָָּובמעמד
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סוף זמן קידוש לבנה:
יום ראשון בערב, י"ד אייר

אגרות קודש

]י"ב אייר תשכ"א[

הסבירו  ודאי   - אופן  ובכל  מסכים.  עליו  הרפואי  טפול  ולהצלחת  בריאותו  מצב  ...להטבת 

הרופא שהתייעץ אתו, שחוזק הבטחון בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות זהו מרבה במנוחת 

הנפש וממעט בדאגה ובודאי שישפיע להטבת הבריאות ולתוספת הצלחה בהטפול הרפואי. ואם בכלל 

הודיעונו חז"ל דהמוח שליט על הלב בטבעו, עאכו"כ לאחרי ההתבוננות בדברי תורתנו תורת חיים, ה' 

לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר, ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות בענין דהשגחה פרטית.

בכלל יש לעשות כהוראת רופא מומחה...



לוח זמנים לשבוע פרשת אמור לחו”ל בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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