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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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y`xd lr drevxd wecid
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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המשך תהלים בעמוד זפ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשכ"ד

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח והרה"צ רב פעלים וכו' וכו'

הרנ"מ שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה טבת - שהגיעני ז"ע - בו כותב אודות אמוץ ילד ע"י...

בהוקרה ובכבוד ובברכה.

בכללות הענין דאימוץ ילדים, פלא שלא מצאתי עד עתה מי שישים לב להבא להלן. ואף שכבר 

נדפסו כמה שו"ת ומפורטות בכמה דינים המשתלשלים מענין האמוץ, אין מעורר על עצם הענין וכו'.

בקיום  שלפנינו,  כבדורות  לא  הוא  אלה  בימינו  האמוץ  שהרי  אצלי,  שנתעוררו  והחששות 

המצוה דלגדל יתום בתוך ביתו וכו', אשר כל הסביבה כולל גם המגודל ידעו שאין זה ההורים שלו. 

ועתה הוא להיפך - עושים ככל האפשרי להעלים פרט זה, ולא עוד אלא שע"פ לחץ רופאים, האומרים 

 - וכו'(,  נפשו  )כי עלול לפגוע במנוחת  נפש, מחליטים שאסור לגלות זה להילד  שהם מומחים לעניני 

כל הענינים  ישנם  ילידם ממש, שבמילא  זה  הי'  שמזה תוצאה, שתהי' הנהגתם עם המאומץ כאילו 

יראי  אפילו המאמצים  להזהר מזה באם  אי אפשר  ובודאי  יום.  בכל  וכו'  וכו'  ונישוק  חבוק  דיחוד, 

שמים באמת.

ואפילו באם מגלים להמאומץ כשיגדל שאין זה הוריו, צע"ג האפשר לשנות אז הנהגה שהיתה 

מכמה שנים מקודם. והרי בהאמור - איסור דרבנן ודאי ישנו, ולדעת הרמב"ם גם איסור דאורייתא. 

והרי גם בנוגע לאיסור דרבנן - שאני כשהוא דבר ההולך ונשנה ונשלש וכו'. )נוסף על המובא ומבואר 

בספרי נגלה בזה - יעוין ג"כ אגרת התשובה לרבנו הזקן פרק ז'(. ולכאורה ע"פ האמור צע"ג בכל ענין 

האמוץ, וטעם דהיתירא בכגון זה דמוטב שיהיו שוגגין וכו' - לכאורה ברור, אשר כו"כ ימנעו מאמוץ 

באם ידעו את הנ"ל. ועיין ג"כ שו"ע או"ח סי' תר"ח ובשו"ע רבנו הזקן שם כמה גדרים במוטב שיהיו 

וכו' - שע"פ זה אין ההיתר דמוטב וכו' ברור בנדון דידן. ובודאי לדכוותי' דכת"ר - האריכות אך למותר.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯a„ÈÂ1 לאמר האּלה הּדברים ּכל את .2אלקים «¿«≈ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּזקן  אדמֹו"ר ּדּיּוק ּדלכאֹורה,3וידּוע , ְְְְִִֵַַַָָָ

לאמר  ּכל ּכמֹו ואינּה הבנה, לּה אין לאמר ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹמּלת

לאמר), מׁשה אל הוי' וידּבר (ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּבּמקרא

רׁש"י  ׁשּמפרׁש [ּכפי לזּולתֹו לאמר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּפירּוׁשֹו

ה' ּפרק סֹוטה מדּברת 4ּבמּסכת ׁשהּׁשכינה , ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ליׂשראל], ּולאמרֹו הּוא לחזֹור למׁשה ְְְְְֲִִֵֶַַָָֹהּדיּבּור

לפרׁש אפׁשר אי הּדּברֹות ּבעׂשרת ּכן ּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמה

יׁשנֹו אׁשר את כּו', ׁשמע ּו יׂשראל ּכל ׁשהרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָּכ

ּבפרקי  [ּכדאיתא כּו' ּפה אינּנּו אׁשר ואת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֹּפה

אליעזר  סֹוף 5ּדרּבי עד יׂשראל ּבני נׁשמֹות ׁשּכל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

עם  ּברית ּכרתּו סיני, הר ּבמעמד היּו הּדֹורֹות ְְְֲִִִַַַַַָָָּכל

ׁשּפירּוׁש ּומבאר, הּתֹורה]. את וקּבלּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּקּב"ה

הּתֹורה  ּדברי ּכל את ּולדּבר לאמר הּוא, ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֹלאמר

ניּתן  זה וכח כּו', מּסיני למׁשה נאמר ּׁשּכבר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה

ה' ּדבר מּפיהם הּיֹוצאת הלכה להיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָליׂשראל

והיינּו, כּו'. מּסיני למׁשה ׁשּנאמרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹמּמׁש

ׁשאחר  ּבאֹופן ליׂשראל הּתֹורה את נתן ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ואחד  אחד ׁשּכל זה ידי ׁשעל "לאמר", יהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכ

הרי  זמן, ּובכל  מקֹום  ּבכל  ּתֹורה  לֹומד  ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָמּיׂשראל 

ּכנתינתּה ּתֹורה ואֹומר חֹוזר ׁשהּקּב"ה ּפֹועל ְְִִֵֵֵֶַָָָָָהּוא

חז"ל  ּובלׁשֹון סיני, הר הּקֹורא 6ּבמעמד ּכל ְְֲֲִִֵַַַַַַָ

ּכנגּדֹו. וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה ְְְְֵֶֶֶַָָוׁשֹונה

CÈLÓÓe וגֹו'.7ּבּכתּוב אלקי הוי' אנכי , «¿ƒְֱֲִֶַָָָָֹֹ

ּבזה  הּדּיּוק אינֹו8וידּוע ּדלכאֹורה , ְְְִִֵֶַַָָָ

ּדזה  ,אלקי הוי' הּוא ׁשאנכי להּגיד ׁשּבא לֹומר יתּבר עליו ׁשּיי אי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹמּובן,

ּדהּנה, כּו'. ידּוע ּותמּונה וצּיּור ּגּוף ּבעל ׁשהּוא ּבאדם אם ּכי ׁשּיי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלא
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ואילך).1) קכג ע' תש"ל המאמרים (ספר שבט יו"ד דעש"ק תורה ספר כתיבת ענין להבין ד"ה למאמר המשך הוא זה מאמר

א.2) כ, (יתרו) תתסו.3)פרשתנו ע' שם אוה"ת ב. סז, פרשתנו לאמר.4)תו"א ת"ל שאין ד"ה - ב) (כז, ד פרק 5)משנה

תתרלד.6)מא. רמז איכה יל"ש רפי"ח. ב.7)תדבא"ר שם, המצוה 8)פרשתנו כי ד"ה גם וראה סע"ב. מה, נצבים לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברות: לעשרת המקדים בפסוק השבוע, בפרשת נאמר

¯a„ÈÂ1‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ עשרת להלן, האמורים «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆
Ó‡Ï2˜eic¯הדברות  Úe„ÈÂ הכתוב . בלשון מדיוק הנובעת שאלה ≈…¿»«ƒ
‰Ô˜fשמדייק  ¯"BÓ„‡3¯Ó‡Ï ˙lÓ ,‰¯B‡ÎÏc זה , ‡ÔÈבהקשר «¿«»≈¿ƒ¿»ƒ«≈…≈

Ïk BÓk dÈ‡Â ,‰·‰ dÏ»¬»»¿≈»¿»
BÓk) ‡¯˜naL ¯Ó‡Ï בפסוק ≈…∆«ƒ¿»¿
בתורה  רבות פעמים ≈»¿»a„ÈÂ¯האמור

,(¯Ó‡Ï ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»∆…∆≈…
B˙ÏeÊÏ ¯Ó‡Ï BLe¯ÈtL כמו) ∆≈≈…¿»

את  אומר שה' פירושו הנזכר, בפסוק

אותם  למסור מנת על למשה הדברים

ישראל) L¯ÙnLלבני ÈÙk]¿ƒ∆¿»≈
˜¯t ‰ËBÒ ˙ÎqÓa È"L«̄ƒ¿«∆∆»∆∆
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Ck L¯ÙÏ ¯LÙ‡ È‡'לאמר' ƒ∆¿»¿»≈»
לזולת, למסור היא ≈¬∆È¯‰Lשהכוונה
'eÎ eÚÓL Ï‡¯NÈ Ïk דבר את »ƒ¿»≈»¿

הכתוב  כלשון סיני, הר במעמד ה'

עם  הקדושֿברוךֿהוא שכרת שהברית

הייתה סיני הר במעמד ישראל ∆‡˙בני
¯L‡ ˙‡Â ‰t BLÈ ¯L‡¬∆∆¿…¿≈¬∆

'eÎ ‰t epÈ‡ שנכחו לאלה בין ≈∆…
לאלה  ובין בגופם סיני הר במעמד

בנשמתם  שם שנכחו הבאים מהדורות

‡˙È‡„k]כמובאÈ˜¯ÙaÈa¯c ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿«ƒ
¯ÊÚÈÏ‡5Èa ˙BÓL ÏkL ¡ƒ∆∆∆»ƒ¿¿≈

˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»«
e˙¯k ,ÈÈÒ ¯‰ „ÓÚÓa eÈ‰»¿«¬««ƒ«»¿
˙‡ eÏa˜Â ‰"aw‰ ÌÚ ˙È¯a¿ƒƒ«»»¿ƒ¿∆

[‰¯Bz‰ משמעות מה ואםֿכן «»
זה? בפסוק 'לאמר' המילה

‡e‰ ¯Ó‡Ï Le¯ÈtL ,¯‡·Óe¿»≈∆≈≈…
את  למסור הפשוט, במובן לא אכן

אלא  לאחרים, …≈Ó‡Ï¯הדברים
‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ¯a„Ïe¿«≈∆»ƒ¿≈«»
‰LÓÏ ¯Ó‡ ¯·kM ‰Ó«∆¿»∆¡«¿…∆

,'eÎ ÈÈqÓ'ה דברי כלומר, ƒƒ«
ישראל  לבני ניתנו בתורה האמורים

ומדבר  אומר ישראל מבני אחד כל שכאשר זה במובן אותם ולדבר לאומרם

ומבאר, שממשיך כפי ה', דבר את אומר הוא תורה, Ê‰דברי ÁÎÂ לומר ¿…«∆
תורה דברי Ì‰ÈtÓולדבר ˙‡ˆBi‰ ‰ÎÏ‰ ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈÏ ÔzÈƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿¬»»«≈ƒƒ∆

נחשבת הזה בעולם למטה התורה בלימוד ישראל בני שפוסקים »¿c·¯הלכה
‰LÓÏ ‰¯Ó‡pL LnÓ '‰«»∆∆∆¿»¿…∆
‰"aw‰L ,eÈÈ‰Â .'eÎ ÈÈqÓƒƒ«¿«¿∆«»»
Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ô˙»«∆«»¿ƒ¿»≈

Ck ¯Á‡L ÔÙB‡a שהתורה לאחר ¿∆∆««»
ישראל לבני "Ó‡Ï¯",ניתנה ‰È‰Èƒ¿∆≈…

„Á‡Â „Á‡ ÏkL ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆∆»∆»¿∆»
ÏÎa ‰¯Bz „ÓBÏ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»¿»

,ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó מקום בכל »¿»¿«
הר  מעמד אחרי רבות שנים וגם בעולם

‰e‡סיני  È¯‰ תורה הלומד היהודי ¬≈
ÏÚBt התורה לימוד באמצעות וגורם ≈

ÓB‡Â¯שלו ¯ÊBÁ ‰"aw‰L∆«»»≈¿≈
‰¯Bzמחדש„ÓÚÓa d˙È˙k »ƒ¿ƒ»»¿«¬«

Ï"ÊÁ ÔBLÏ·e ,ÈÈÒ ¯‰6 «ƒ«ƒ¿¬«
ובכל Ïkבמדרש מקום בכל יהודי, »

BLÂ‰זמן, ‡¯Bw‰ תורה דברי «≈¿∆
Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰«»»≈¿∆¿∆¿
וכביכול  אחריו חוזר הקדושֿברוךֿהוא

שהיהודי  התורה דברי את שוב אומר

ושונה. קורא

·e˙ka CÈLÓÓe7, ההקדמה אחרי «¿ƒ«»
לאמר' 'וידבר... ‰ÈÂ'של ÈÎ‡»…ƒ¬»»

Úe„ÈÂ .'B‚Â EÈ˜Ï‡ בתורת ¡…∆¿¿»«
,Êa8‰השאלה‰eic˜החסידות  «ƒ»∆

CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈
‡aL ¯ÓBÏ C¯a˙È ÂÈÏÚ CÈiL«»»»ƒ¿»≈«∆»
'ÈÂ‰ ‡e‰ ÈÎ‡L „Èb‰Ï¿«ƒ∆»…ƒ¬»»

,EÈ˜Ï‡ הכתוב משמעות כלומר, ¡…∆
לבני  אומר שהקדושֿברוךֿהוא היא

וכאילו  אלוקיך' ה' הוא 'אנכי' ישראל,

ה' הוא לכם ומוכר הידוע 'אנכי' נאמר

השאלה, ונשאלת Ï‡אלוקיך. ‰Êc¿∆…
‡e‰L Ì„‡a Ì‡ Èk CÈiL«»ƒƒ¿»»∆
Úe„È ‰eÓ˙e ¯eiˆÂ Ûeb ÏÚa««¿ƒ¿»»«

'eÎ גוף לו שיש גשמי אדם לגבי רק
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xn`lו dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

הּוא, אלקי הוי' אנכי הּלׁשֹון ְֱֲִֶַַָָָָָֹֹמׁשמעּות

וכיון  ,אלקי הוי' על סימן הּוא ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁש"אנכי"

הוי' הּוא מי יֹודעים אזי אנכי, הּוא מי ְְֲֲִִִִִֶַָָָֹׁשּיֹודעים

ּבנֹוגע  ּדבׁשלמא אּדרּבה, הרי ולכאֹורה, .ְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאלקי

מהּווה  מּלׁשֹון הוי', אֹותֹו9לּׁשם לידע יכֹולים , ְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ׁשּלֹו, הּבריאה ְְְִִֶֶַַַַַָָָמּצד

הּתֹורה  יסֹודי הּדר10ּבהלכֹות היא היא , ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

האדם  ׁשּיתּבֹונן ּבׁשעה ויראתֹו, ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָלאהבתֹו

רּבּו מה ׁשּנאמר [ּכמֹו כּו' ּוברּואיו ְְְֱֲֶֶַַַָָָּבמעׂשיו

11מעׂשימעׂשי ּגדלּו מהם 12ּומה ויראה [ ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָ

וכּמה  ּכּמה אחת ועל כּו'. הּׁשם לידע כּו' ְְְֵֵַַַַַַַָָָָחכמתֹו

ּכח  מּלׁשֹון הּוא ׁשאלקים ,ּדאלקי ְְֱֱִִִֶֶֶַָָֹֹֹהענין

והיכֹולֹות  הּכחֹות ּכל נמצאים ׁשּמּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹויכֹולת,

ערּו וׁשּולחן ּבּטּור (ּכדאיתא והּובא 13ׁשּבעֹולם ְְְְִִֶַָָָָָָ

הּזקן  אדמֹו"ר ערּו מי 13ּבׁשּולחן אפיּלּו הּנה ,( ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

ּדמה  הענין את ּבגלּוי ּבהּבריאה רֹואה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

הּטבע  את רֹואה הּוא הרי ּגדלּו, ּומה ְֲֵֶֶֶַַַַָרּבּו

לההּכרה  ּבא הּוא  הרי ּומהּטבע ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבּבריאה,

הּטבע  ׁשּבגימטרּיא ׁשני 14ּבאלקים הם ּובכללּות . ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עלמין, ּכל ממּלא מּצד ּבאלקּות, ידיעה ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹאֹופני

ּׁשאין  מה הוי'. עלמין, ּכל סֹובב ּומּצד ,ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹאלקי

ּב ּכדאיתא הּוא ׁשּפירּוׁשֹו אנכי, אנכי 15ּזהר ּכן ְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ולא  אֹות ּבׁשּום לא אתרמיז ּדלא ׁשאנכי, ְְְְִִִִֶָָֹֹֹֹמי

ׁשהּסימן  לֹומר ׁשּיי אי ּכן, ואם קֹוץ. ְְִִֵֵֶַַַָָּבׁשּום

ׁשאנכי. מי אנכי אנכי, הּוא אלקי הוי' את ֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלידע
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ואילך). שע ע' תש"ל המאמרים (ספר נצו"י דש"פ רפ"ד.9)הזאת שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער פרדס

בשל"ה  הובא ואילך. א (ד, ההוי' שער הראשון חלק גיקטליא) (להר"י אגוז גינת (ברע"מ). סע"ב רנז, ח"ג זהר וראה

ועוד. ה. סימן או"ח טושו"ע פס"א. ח"א מו"נ ואילך). ב ד, כד.11)רפ"ב.10)בהקדמה קד, ו.12)תהלים צב, או"ח 13)שם

ה. א.14)סימן פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא ב. שח, א. סע"ב.15)קפט, פ, פינחס לקו"ת וראה ב. רנז, ח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זו  בדמות וידוע המוכר זה שאדם לומר אפשר ומוכרת ידועה ותבנית בדמות

שממשיך  כפי אלוקיך, וה' 'אנכי' לגבי כך לומר ייתכן לא אבל וכך, כך הוא

השאלה. את ‡EÈ˜Ïומבאר 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ÔBLl‰ ˙eÚÓLÓ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»«»»…ƒ¬»»¡…∆
ÔÓÈÒ ‡e‰ "ÈÎ‡"L ,‡e‰היכרÔÂÈÎÂ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÚ ∆»…ƒƒ»«¬»»¡…∆¿≈»

ÌÈÚ„BiLומכירים‡e‰ ÈÓ ∆¿ƒƒ
ÌÈÚ„BÈ ÈÊ‡ ,ÈÎ‡ גם‡e‰ ÈÓ »…ƒ¬«¿ƒƒ

È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ .EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿ƒ¿»¬≈
,‰a¯c‡ הנכון הוא ההיפך לכאורה «¿«»

אפשר  ואלוקיך ה' לגבי שדווקא

לגבי  ולא וידוע מוכר כדבר להתייחס

מובן ÓÏL·c‡'אנכי' היה הדבר , ¿ƒ¿»»
‰ÈÂ',ומתקבל  ÌMÏ Ú‚Ba שהוא ¿≈««≈¬»»

‰Âe‰Ó ÔBLlÓ9, מהווה היינו ƒ¿¿«∆
הבריאה את Ú„ÈÏומקיים ÌÈÏBÎÈ¿ƒ≈«

‰È¯a‡‰ולהכיר „vÓ B˙B‡ƒ««¿ƒ»
BlL אפשר בבריאה התבוננות ומתוך ∆

בבורא, וידיעה מושג ¿BÓÎeלקבל
˙BÎÏ‰a Ì"aÓ¯‰ ·˙kL∆»«»«¿«¿ƒ¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ10,'המדע (ב'ספר ¿≈«»
משנה  ספרי עשרה מארבע הראשון

אהבת  מצוות לגבי החזקה), היד תורה,

ה ' ויראת ‰C¯cה' ‡È‰ C‡È‰≈«ƒ«∆∆
‰ÚLa ,B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»

'eÎ ÂÈ‡e¯·e שהקדושֿברוךֿהוא ¿»
וברא  Ó‡pL¯עשה BÓk] בתהלים ¿∆∆¡«

EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó11eÏ„b ‰Óe »««¬∆«»¿
EÈNÚÓ12Ì‰Ó ‰‡¯ÈÂ מתוך ] «¬∆¿ƒ¿∆≈∆

והברואים eÎ'המעשים B˙ÓÎÁ»¿»
˙Á‡ ÏÚÂ .'eÎ ÌM‰ Ú„ÈÏ≈««≈¿«««
,EÈ˜Ï‡c ÔÈÚ‰ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»ƒ¿»∆¡…∆
בהוי' והכרה ידיעה לקבל ניתן שאם

והכרה  לידיעה להגיע שניתן קלֿוחומר

ÔBLlÓב'אלוקיך' ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡L∆¡…ƒƒ¿
epnnL ,˙ÏBÎÈÂ Ákֿמהקדוש …«ƒ∆∆ƒ∆

'אלוקים' בשם מתלבש שהוא כפי בעולם ÌÈ‡ˆÓברוךֿהוא Ïkוקיימים ƒ¿»ƒ»
ÌÏBÚaL ˙BÏBÎÈ‰Â ˙BÁk‰ לכולם המקור כמובא (È‡„k˙‡והוא «…¿«¿∆»»ƒ¿ƒ»

Ce¯Ú ÔÁÏeLÂ ¯eha13¯"BÓ„‡ Ce¯Ú ÔÁÏeLa ‡·e‰Â «¿¿»»¿»¿¿»»«¿
Ô˜f‰13'אלוקים' השם את כשמזכירים לכווין שצריך הכוונה לגבי «»≈

‡˙בתפילה  ÈeÏ‚a ‰‡È¯a‰a ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓ elÈÙ‡ ‰p‰ ,(ƒ≈¬ƒƒ∆≈∆¿«¿ƒ»¿»∆
eÏ„b ‰Óe ea¯ ‰Óc ÔÈÚ‰ והכרה לידיעה להגיע מסוגל איננו ולכן »ƒ¿»¿»««»¿

הוי', ¯B‡גם ‰¯Èבשם ‡e‰Ú·h‰Óe ,‰‡È¯aaL Ú·h‰ ˙‡ ‰ ¬≈∆∆«∆«∆«¿ƒ»≈«∆«
הטבע את ומנהל ומקיים יוצר שהקדושֿברוךֿהוא ‰e‡מהתבוננות È¯‰¬≈

ÌÈ˜Ï‡aהאדם ‰¯k‰‰Ï ‡a»¿««»»∆¡…ƒ
Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚aL14 ונמצא ∆¿ƒ«¿ƒ»«∆«

ניתן  אלוקיך לגבי וגם הוי' לגבי שגם

והכרה. לידיעה «¿eÏÏÎ·eƒ˙לבוא
כללי והידיעה ‰Ìבאופן ההכרה ≈

באלוקיך והידיעה וההכרה ≈¿ÈLבהוי'
,˙e˜Ï‡a ‰ÚÈ„È ÈÙB‡ אופן ¿≈¿ƒ»∆¡…

באלוקות  ידיעה הוא »vÓƒ„אחד
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ האלוקי האור ¿«≈»»¿ƒ

בעולמות  המתלבש והמצומצם המוגבל

ו'ממלא' פנימית בהתלבשות ובנבראים

(כמו  עניינו לפי נברא וכל עולם כל

ומתלבשת  הגוף את ה'ממלאת' הנשמה

זה  ואור עניינו) לפי נברא בכל

נאמר  ועליו אלוקים משם בא ה'ממלא'

הוא ‡EÈ˜Ï,כאן  השני והאופן ¡…∆
באלוקות Ïkההכרה  ··BÒ „vÓeƒ«≈»

,ÔÈÓÏÚ הבליֿגבול האלוקי האור »¿ƒ
ובנבראים  בעולמות מאיר שאינו

של  בדרך אלא פנימית בהתלבשות

בא  ה'סובב' זה ואור ומקיף' 'סובב'

Ôkמשם  ÔÈ‡M ‰Ó .'ÈÂ‰'¬»»«∆≈≈
‡˙È‡„k ‡e‰ BLe¯ÈtL ,ÈÎ‡»…ƒ∆≈ƒ¿ƒ»

לדרגה fa15‰¯כמובא  שהכוונה «…«
מכל  למעלה באלוקות, ביותר נעלית

כל  מתייחסים שאליהן הדרגות

בחינת והיא  ÈÓהשמות, ÈÎ‡»…ƒƒ
‡Ï ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc ,ÈÎ‡L∆»…ƒ¿…ƒ¿»ƒ…
ıB˜ ÌeLa ‡ÏÂ ˙B‡ ÌeLa¿¿…¿
וגם  מהאותיות אחת באף נרמז שלא

האות. שעל תג היינו 'קוץ', בשום לא

Ú„ÈÏ ÔÓÈq‰L ¯ÓBÏ CÈiL CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â ולהכיר'ÈÂ‰ ˙‡ ¿ƒ≈≈«»«∆«ƒ»≈«∆¬»»
ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ,ÈÎ‡ ‡e‰ EÈ˜Ï‡ יותר וידוע מוכר 'אנכי' זה ולפי ¡…∆»…ƒ»…ƒƒ∆»…ƒ

להיות  יכולה ואלוקיך בהוי' אדרבה, לעיל, שכמבואר בעוד ואלוקיך, מהוי'

והכרה? ידיעה להיות יכולה לא בכלל ב'אנכי' אבל והכרה, ידיעה
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ז l"yz'd ,dgpn zltz xg` ,hay s"k ,'b mei

CÈLÓÓe מארץ 7ּבּכתּוב הֹוצאתי אׁשר , «¿ƒֲִֵֵֶֶֶַָ

חֹוקרי  זה על הקׁשּו ּוכבר ְְְְִִִֵֶַַָמצרים.

ּגדֹול 16יׂשראל  ענין למימר ליּה הוה ׁשּלכאֹורה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשל  ענין ׁשּזהּו וארץ, ׁשמים ּבראתי אׁשר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיֹותר,

המבֹואר  ּפי על ּובפרט ליׁש. מאין ְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבריאה

הּקֹודׁש ּבאּגרת מאין 17ּבארּוּכה יׁש ׁשהתהּוּות , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשל  ועצמּותֹו מּמהּותֹו ּדוקא היא הּמּוחלט ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָואפס

מעצמּותֹו הּוא ׁשּמציאּותֹו הּוא ּברּו ְְֲִִֵֶַַַָהּמאציל

וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה עיּלה מאיזה עלּול ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָואינֹו

מאין  יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹולכן

יֹותר  ּגדֹול ּכן, ואם כּו', מּמׁש הּמּוחלט ְְִֵֵֶֶַַָָָָואפס

ׁשּתמּורת  הּטעם מהּו ּולהסּביר להבין ְְְְִִֶֶַַַַַַַָהּצֹור

אׁשר  נאמר וארץ, ׁשמים ּבראתי אׁשר ֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָלֹומר

מצרים. מארץ ְִִִֵֵֶֶַהֹוצאתי

ּביאּור,Ô·eÈÂב) הּדֹורׁש נֹוסף ענין ּבהקּדם ¿«ְְְִֵֵֵֶַָָ

הוי' ּדאנכי הענינים לׁשלׁשת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹּבנֹוגע

מי  אנכי היינּו ׁשאנכי לעיל נתּבאר ּדהּנה .ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹאלקי

אנכי, ּבפירּוׁש נֹוסף ענין מצינּו א כּו'. ְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשאנכי

ׁשּבת  ּבמּסכת ּבּגמרא ללׁשֹון 18ּכדאיתא מּנין , ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

(ראׁשי  נֹוטריקֹון אנכי כּו' הּתֹורה מן ִִִִֵַָָָָָֹנֹוטריקֹון

ענין  והרי יהבית. ּכתבית נפׁשי אנא ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָּתבֹות)

למּטה  הּנתינה ּגם ּכ ואחר (ּכתבית) ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָהּכתיבה

ּבחינת  לגּבי ּביֹותר ּגדֹול צמצּום הּוא ְְְְְִִִֵֵַַָָ(יהבית),

וקֹוץ, אֹות ּבׁשּום אתרמיז ּדלא ׁשאנכי מי ְְְְִִִִִֶָָָֹֹֹאנכי

למּטה. והּנתינה הּכתיבה ענין מּׁשם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָׁשּיּומׁש

הּנה  הּזהר, ּפירּוׁש ׁשּמּצד נמצא, זה ּפי ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹועל

מּבחינת  ערֹו ּבאין למעלה היא אנכי ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹּבחינת

ׁשאנכי  הּגמרא ּפירּוׁש מּצד ואיּלּו ,אלקי ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהוי'

זה  הרי יהבית, ּכתבית נפׁשי אנא ּתיבֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָראׁשי

הּוא  אלקים ּכי, ,אלקי מּבחינת אפיּלּו ְְֱֱֲִִִִִֶַַָֹֹלמּטה

ּבּטבע, ׁשהּוא ּכפי ואפיּלּו הּטבע, ּבגימטרּיא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָרק
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מאמרי 16) גם וראה תתקה. ע' ואילך. תתקג ע' (יתרו) פרשתנו אוה"ת וראה סכ"ה. א' מאמר כוזרי א. כ, יתרו ראב"ע ראה

.208 ע' תש"ז .20 ע' ה'ש"ת ואילך. שס ע' עטר"ת המאמרים ספר תא. ע' ח"א ויקרא האמצעי ריש 17)אדמו"ר (קל, ס"כ

יעקב).18)ע"ב). העין גירסת (ע"פ א קה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙ka CÈLÓÓe7¯·Îe .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ , «¿ƒ«»¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿»

Ï‡¯NÈ È¯˜BÁ ‰Ê ÏÚ eL˜‰16, ורבי עזרא אבן אברהם רבי ובהם ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»≈
הכוזרי' ב'ספר הלוי מארץ B‡ÎlL¯‰יהודה הוצאתיך 'אשר לומר במקום ∆ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯מצרים' dÈÏ ‰Â‰ לומר לו BÈ˙¯,ונעלהÏB„bשהואÔÈÚהיה ¬»≈¿≈«ƒ¿»»≈
,ı¯‡Â ÌÈÓL È˙‡¯a ¯L‡¬∆»»ƒ»«ƒ»»∆
ÔÈ‡Ó ‰‡È¯a ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿ƒ»≈«ƒ

חידוש LÈÏלאֿדבר  והיא ומציאות ¿≈
הייתה  שלא מצרים מיציאת יותר גדול

מאין. יש בהתהוות «¿Ë¯Ù·eƒקשורה
‰ke¯‡a ¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚ«ƒ«¿»«¬»

L„Bw‰ ˙¯b‡a17,התניא שבספר ¿ƒ∆∆«∆
LÈ ˙ee‰˙‰L מוחשית מציאות ∆ƒ¿«≈

ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó המופשט ≈«ƒ¿∆∆«¿»
המציאות גדרי מכל לגמרי È‰ƒ‡ונעלה

ÏL B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nÓ ‡˜Âc«¿»ƒ«¿«¿∆
ÏÈˆ‡n‰הבורא‡e‰ Ce¯a ולא ««¬ƒ»

ממנו  מועטת B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒמהארה
מהות  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

האלוקות, B˙eÓˆÚÓועצמיות ‡e‰≈«¿
ÏeÏÚ BÈ‡Â כתוצאה בא ואיננו ¿≈»
‰lÈÚ ‰ÊÈ‡Ó וסיבהBÏ ‰Ó„wL ≈≈∆ƒ»∆»¿»
,ÌBÏLÂ ÒÁ לגבי לומר ייתכן ולא «¿»

משהו  שיש האלוקות של העצמיות

'מציאותו  אלא אותו וברא לו שקדם

Bc·Ïמעצמותו' ‡e‰ ÔÎÏÂ רק ¿»≈¿«
שום  (ולא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

מלבד  באלוקות אחרת ודרגה עניין

עצמה) האלוקות …¿BÁÎaעצמיות
ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó LÈ ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ»∆∆
,Ôk Ì‡Â ,'eÎ LnÓ ËÏÁen‰«¿»«»¿ƒ≈
ÔÈ·‰Ï C¯Bv‰ ¯˙BÈ ÏB„b»≈«∆¿»ƒ
ÌÚh‰ e‰Ó ¯ÈaÒ‰Ïe¿«¿ƒ««««
È˙‡¯a ¯L‡ ¯ÓBÏ ˙¯eÓzL∆¿««¬∆»»ƒ

ı¯‡Â ÌÈÓL הגדול החידוש שהוא »«ƒ»»∆
מאין, יש בריאת ‡L¯של ¯Ó‡∆¡«¬∆

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ שאינו ≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
כך? כדי עד גדול חידוש

Ô·eÈÂ האמורות ·) לשאלות המענה ¿«
L¯Bc‰ ÛÒB ÔÈÚ Ìc˜‰a¿∆¿≈ƒ¿»»«≈
˙LÏLÏ Ú‚Ba ,¯e‡Èa≈¿≈«ƒ¿…∆

ÌÈÈÚ‰האמורים'ÈÂ‰ ÈÎ‡c »ƒ¿»ƒ¿»…ƒ¬»»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰c .EÈ˜Ï‡¡…∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

'eÎ ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ eÈÈ‰ ÈÎ‡L.שם מכל שלמעלה ‡Cהאלוקות ∆»…ƒ«¿»…ƒƒ∆»…ƒ«
‡˙È‡„k ,ÈÎ‡ Le¯ÈÙa ÛÒB ÔÈÚ eÈˆÓ כמובא‡¯Óba »ƒƒ¿»»¿≈»…ƒƒ¿ƒ»«¿»»

˙aL ˙ÎqÓa18ÔB˜È¯ËB ÔBLÏÏ ÔÈpÓ מילים , ופירוש דרשת ¿«∆∆«»ƒ«ƒƒ¿»ƒ
תיבות ‡‡בראשי (˙B·z ÈL‡¯) ÔB˜È¯ËB ÈÎ‡ 'eÎ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»»…ƒ»ƒ»≈≈¬»

.˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ(את) אני «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
הקדושֿ (כלומר, נתתי כתבתי עצמי

כביכול, עצמו, את ונתן כתב ברוךֿהוא

‰È˙k·‰בתורה) ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««¿ƒ»
(˙È·˙k) מגלה שהקדושֿברוךֿהוא ¿»ƒ

כתובות במילים עצמו Ckאת ¯Á‡Â¿««»
‰È˙p‰ Ìb הכתובות המילים של ««¿ƒ»

‰e‡הללו ,(˙È·‰È) ‰hÓÏ¿«»¿»ƒ
Èa‚Ï ¯˙BÈa ÏB„b ÌeˆÓƒ̂¿»¿≈¿«≈
‡Ïc ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ¿…
,ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa ÊÈÓ¯˙‡ƒ¿»ƒ¿¿

MÓ CLÓeiLÌ כך כל מדרגה ∆¿«ƒ»
ואפילו  השמות מכל שלמעלה נעלית

רמז  של צורה בשום נרמזת »¿ÔÈÚƒלא
‰hÓÏ ‰È˙p‰Â ‰·È˙k‰ שהיא «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«»

הזה  בעולם גשמיים בדברים התלבשות

צמצום  ידי על רק להיות יכול והדבר

שיאיר  שאנכי' מי 'אנכי של ביותר גדול

בלבד. מועטת בהארה

„vnL ,‡ˆÓ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»∆ƒ«
¯‰f‰ Le¯Èt בחינת היינו ש'אנכי' ≈«…«

שאנכי', מי ÈÁa˙'אנכי ‰p‰ƒ≈¿ƒ«
CB¯Ú ÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ÈÎ‡»…ƒƒ¿«¿»¿≈¬
והשוואה  יחס כל ללא שיעור, לאין

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ שמות שהם ƒ¿ƒ«¬»»¡…∆
השגה  בהן ששייך האלוקות דרגות של

לעיל  כמבואר vÓ„והכרה, elÈ‡Â¿ƒƒ«
ÈL‡¯ ÈÎ‡L ‡¯Ób‰ Le¯Èt≈«¿»»∆»…ƒ»≈
˙È·˙k ÈLÙ ‡‡ ˙B·Èz≈¬»«¿ƒ¿»ƒ

˙È·‰È שירד כפי 'אנכי' על ומדובר ¿»ƒ
במילים  להתלבש עצמו את וצמצם

hÓÏ‰כתובות, ‰Ê È¯‰ רק לא ¬≈∆¿«»
למטה  ולא שאנכי' מי 'אנכי מבחינת

אלא הוי' מבחינת למטה ‡elÈÙרק ¬ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ,Èk ,EÈ˜Ï‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¡…∆ƒ¡…ƒ

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a ˜¯ ‡e‰ אבל «¿ƒ«¿ƒ»«∆«
מהטבע, נעלה שהוא elÈÙ‡Â«¬ƒמובן

‡e‰L ÈÙkומתלבש Ú·haיורד ¿ƒ∆«∆«
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xn`lח dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

הענין  ואיּלּו ויכֹולת, ּכח ׁשל ּבאֹופן זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי

על  קאי  ּדאנכי) ּתיבֹות מהראׁשי (חלק ְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדיהבית

הּוא  ׁשהמקּבל ּבאֹופן למּטה ׁשּניּתנת ּכפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

ׁשּלֹו ׁשּנעׂשית הּתֹורה, על הּבית והיינּו,19ּבעל , ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָ

ענין  ׁשּמקּבל המקּבל, מּצד היא ׁשהּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכפי

קֹודם  ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ּבהיֹותֹו ּבערּכֹו, ְְְְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא

נעׂשה  ה"ּיהבית" ידי על רק (ׁשהרי הּתֹורה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָקּבלת

ּבהיֹותּה ׁשּגם להדּגיׁש צרי ׁשּלכן הּתֹורה), ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמקּבל

ּכאׁש דברי כה ּדהלֹוא ּבאֹופן זה הרי ,20למּטה, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

אינן  ּתֹורה ּדברי אף טּומאה מקּבל אינֹו אׁש ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָמה

טּומאה  אפיּלּו21מקּבלים למּטה זה הרי ּכן, ואם . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ

למּטה  וכּמה ּכּמה אחת ועל ,אלקי ְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָֹמּבחינת

ּבער ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת ועל הוי', ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּבחינת

כּו'. אתרמיז ּדלא ׁשאנכי מי אנכי ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹֹלגּבי

למה e‡Èa‰Â¯ג) ּובהמׁש ּבקצרה, ּבזה ¿«≈ְְְְִֵֶֶַָָָ

הּמתחיל  ּבדּבּור לעיל ְְְְִִִֵֵֶַַָּׁשּנתּבאר

ּתֹורה  ספר ּכתיבת ענין ספר 22להבין ׁשּכתיבת , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּכתב  הראׁשֹון (ׁשהּוא רּבינּו מׁשה ידי על ְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה

ּובארּוּכה  ׁשּבכתב ּבּתֹורה ּכמבֹואר ּתֹורה, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָספר

ּדר על הּוא ּפה) ׁשּבעל ּׁשּנאמר 23ּבּתֹורה 24מה ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ידי  (ועל למסעיהם מֹוצאיהם את מׁשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוּיכּתֹוב

למֹוצאיהם), מסעיהם ואּלה ּכ אחר נפעל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה

מֹוצאיהם, ּבחינת המׁשי רּבינּו ׁשּמׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹוהיינּו,

למעלה  ׁשּמּוׁשרׁשֹות ּכפי הּנׁשמֹות, וׁשרׁש ְְְְְְִֶֶַַָָָָֹמֹוצא

זה  וענין העצמּות. לבחינת עד ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמעלה

וּיכּתֹוב  ּכתיבה, ׁשל ּבאֹופן רּבינּו מׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹהמׁשי

הּתֹורה  ּכי, הּתֹורה, ּכתיבת ענין ׁשּזהּו ּגֹו', ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹמׁשה

אמת  ּתֹורת וידּוע 25ענינּה הּוא 26, ואמת ׁשּתיּקּון ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָ

מרצֹון  ׁשּנמׁשכים הרחמים מּדֹות עׂשרה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשלׁש
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א.19) יט, ע"ז ואילך. סע"א לב, קידושין כט.20)ראה כג, א.21)ירמי' כב, 22.1)ברכות וילך 23)שבהערה אוה"ת ראה

א'תנז. א'שנב.24)ע' ע' מסעי אוה"ת א. צו, ד. צג, ד. שם, א. צב, מסעי לקו"ת וראה ב. לג, ו.25)מסעי ב, מלאכי

ה"ח. פ"ג ר"ה דרושים 26)ירושלמי פ"ט. א"א) (שער יג שער חיים עץ ואילך. סע"ב קלג, שם אֿב. קלא, ח"ג זהר ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגשמית, במציאות להתלבש האלוקות של ירידה ÔÙB‡aשהיא ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆

˙ÏBÎÈÂ Ák ÏL,הטבע על שולט È·‰Èc˙ו'אלוקים' ÔÈÚ‰ elÈ‡Â ∆…«ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ
È‡˜ (ÈÎ‡c ˙B·Èz ÈL‡¯‰Ó ˜ÏÁ)מכווןÈÙk ‰¯Bz‰ ÏÚ ≈∆≈»»≈≈¿»…ƒ»≈««»¿ƒ

Ïa˜Ó‰L ÔÙB‡a ‰hÓÏ ˙zÈpLלמטה שירדה כפי התורה ‰e‡את ∆ƒ∆∆¿«»¿∆∆«¿«≈
,‰¯Bz‰ ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ««»

BlL ˙ÈNÚpL19 שדרשו (כפי ∆«¬≈∆
ה' 'בתורת הכתוב על ז"ל חכמינו

ולילה' יומם יהגה ובתורתו חפצו

ה' תורת נקראת התורה שבתחילה

היא  בתורה עוסק שהאדם ואחרי

שלו) 'תורתו' ÈÙkנקראת ,eÈÈ‰Â ,¿«¿¿ƒ
,Ïa˜Ó‰ „vÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒƒ««¿«≈

התורה את המקבל ≈»¿∆Ïa˜nLהיהודי
,Bk¯Úa ‡e‰L ÔÈÚ כאשר וזאת ƒ¿»∆¿∆¿

נחות עדיין B„ÓÚÓaערכו B˙BÈ‰aƒ¿¿«¬»
‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ Ì„B˜ B·vÓe«»∆«»««»
"˙È·‰i"‰ È„È ÏÚ ˜¯ È¯‰L)∆¬≈««¿≈«¿»ƒ
נותן  הקדושֿברוךֿהוא, מצד הנתינה

Ïa˜ÓהיהודיNÚ‰התורה, «¬∆¿«≈
ÔÎlL ,(‰¯Bz‰ שהתורה בגלל «»∆»≈

למטה כך כל LÈb„‰Ïירדה CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ
ÌbLאפילו,‰hÓÏ d˙BÈ‰a ∆«ƒ¿»¿«»

‰Î ‡BÏ‰c ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆«¬…
L‡k È¯·„20BÈ‡ L‡ ‰Ó , ¿»ƒ»≈»≈≈

‰¯Bz È¯·c Û‡ ‰‡ÓeË Ïa˜Ó¿«≈¿»«ƒ¿≈»
‰‡ÓeË ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡21 וגם ≈»¿«¿ƒ¿»

שאסור  שבקדושה דברים שיש הטמא

תורה  ללמוד לו מותר לעשות, לו

בן  יהודה ר' "תניא הגמרא: (ובלשון

תורה  דברי אין אומר היה בתירא

אחד  בתלמיד מעשה טומאה, מקבלין

בן  יהודה מרבי למעלה מגמגם שהיה

ויאירו  פיך פתח בני ליה אמר בתירא,

מקבלין  תורה דברי שאין דבריך

כאש  דברי כה הלא שנאמר טומאה

טומאה  מקבל אינו אש מה ה', נאום

טומאה"). מקבלין אינן תורה דברי אף

‰Ê È¯‰ ,Ôk Ì‡Â לפי 'אנכי' בחינת ¿ƒ≈¬≈∆
נפשי  אנא תיבות (ראשי הגמרא פירוש

יהבית) ‡elÈÙכתבית ‰hÓÏ¿«»¬ƒ
‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,EÈ˜Ï‡ ˙ÈÁaÓ פירוש לפי 'אנכי' שבחינת ƒ¿ƒ«¡…∆¿««««»¿«»

היא  nÎÂ‰זה ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ ‰hÓÏ למטה שהיא ¿«»ƒ¿ƒ«¬»»¿««««»¿«»
'eÎ ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ Èa‚Ï C¯Úa ‡lL שהיא ∆…¿≈∆¿«≈»…ƒƒ∆»…ƒ¿…ƒ¿»ƒ
לעיל. כמבואר השמות, מכל למעלה שהיא כפי 'אנכי' בחינת

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰ÓÏ CLÓ‰·e ,‰¯ˆ˜a ‰Êa ¯e‡Èa‰Â (‚¿«≈»∆ƒ¿»»¿∆¿≈¿«∆ƒ¿»≈¿≈
ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„a הפותח במאמר ¿ƒ««¿ƒ

ÙÒ¯במילים ˙·È˙k ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈∆
‰¯Bz22 קודש שבת בערב שנאמר »

תורה  ספר 'סיום (בעת שבט יו"ד

משיח'), פני ÙÒ¯לקבלת ˙·È˙kL∆¿ƒ«≈∆
eÈa¯ ‰LÓ È„È ÏÚ ‰¯Bz»«¿≈…∆«≈
¯ÙÒ ·˙kL ÔBL‡¯‰ ‡e‰L)∆»ƒ∆»«≈∆
‰¯Bza ¯‡B·Ók ,‰¯Bz»«¿»«»
‰¯Bza ‰ke¯‡·e ·˙ÎaL∆ƒ¿»«¬»«»

C¯c ÏÚ ‡e‰ (‰t ÏÚaL23 ∆¿«∆«∆∆
¯Ó‡pM ‰Ó24 אודות בתורה «∆∆¡«

ישראל  בני של והחניות המסעות

מצרים  מיציאת ¿BzÎiÂ«ƒ·בדרכם
Ì‰È‡ˆBÓ ˙‡ ‰LÓ…∆∆»≈∆

Ì‰ÈÚÒÓÏ הפנימיות פי שעל ¿«¿≈∆
למטה  מלמעלה להשפעה הכוונה

Ck ¯Á‡ ÏÚÙ ‰Ê È„È ÏÚÂ)¿«¿≈∆ƒ¿«««»
Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ ‰l‡Â¿≈∆«¿≈∆¿»≈∆

למעלה  מלמטה eÈÈ‰Â,התעלות ,(¿«¿
CÈLÓ‰ eÈa¯ ‰LnL והביא ∆…∆«≈ƒ¿ƒ

את  גילוי Ì‰È‡ˆBÓ,לידי ˙ÈÁa¿ƒ«»≈∆
‡ˆBÓומקור,˙BÓLp‰ L¯LÂ »¿…∆«¿»

˙BL¯LenL ÈÙk הנשמות ¿ƒ∆¿»
BÈa˙¯,באלוקות ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»¿≈

˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·Ï „Ú של «ƒ¿ƒ«»«¿
‰CÈLÓנעלהÔÈÚÂהאלוקות. ‰Ê ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ

eÈa¯ ‰LÓלמטהÏL ÔÙB‡a …∆«≈¿∆∆
‰·È˙k למציאות עד שנמשך היינו ¿ƒ»
Bb'הגשמית, ‰LÓ ·BzÎiÂ את «ƒ¿…∆

הת  תורה,דברי בספר ∆∆e‰fLורה
,Èk ,‰¯Bz‰ ˙·È˙k ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««»ƒ

˙Ó‡ ˙¯Bz dÈÚ ‰¯Bz‰25, «»ƒ¿»»«¡∆
Úe„ÈÂ26‡e‰ ˙Ó‡Â ÔewÈzL ¿»«∆ƒ∆¡∆

BcÓ˙אחד ‰¯NÚ LÏMÓƒ¿…∆¿≈ƒ
ÌÈÓÁ¯‰'ה ("ה', בתורה האמורות »«¬ƒ

חסד  ורב אפיים ארך וחנון, רחום  אֿל

בתורת  הנקראות ונקה") וחטאה ופשע עוון נושא לאלפים חסד נוצר ואמת,
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ט l"yz'd ,dgpn zltz xg` ,hay s"k ,'b mei

הּפנים  ּבחלק זה הרי ּגּופא וׁשם הּוא, ּברּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָהעליֹון

אדם  ּדחכמת הּגיּלּוי יׁשנֹו ׁשּבֹו מּׂשערֹות, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָהּפנּוי

ּפניו  ידי 27ּתאיר על ׁשּנמׁש ּכפי ּכן ּׁשאין (מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מּוכן  ּכלי לֹו ׁשּיהיה הּלֹומד צרי ׁשאז ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׂשערֹות,

מׁשה  המׁשי זה וענין הּׂשכל), ענין את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלקּבל

ּגׁשמי, קלף על ּבדיֹו ּכתיבה, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלמּטה

ׁשּגיּלה  (ּכפי חתימה ׁשל ּבאֹופן ּגם מּזה, ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָויתירה

ּבהלכה  חכמים עיני ׁשּמאיר מאיר, ׁשּוכתב 28רּבי , ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

וחתם  ענין ענין 29הּוא ּבזה ׁשּיהיה ׁשּיי לא ׁשאז ,( ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּגלּויים  והּפרטים הענינים מּצד אפיּלּו ׁשיּנּוי, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָׁשל

למסעיהם, ּדמֹוצאיהם הענין ּגם וזהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבזה.

הּמּסע  ׁשּזהּו למּטה, הּנׁשמה ירידת על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּדקאי

עּמיקתא  לבירא עד נעׂשה 30האחרֹון זה ידי ועל . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

והיינּו, למֹוצאיהם, מסעיהם ּדואּלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהענין

עלּי צֹור היא למסעיהם ּדמֹוצאיהם ה,ׁשהירידה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּמּוׁשרׁשת  ּכפי וׁשרׁשּה למקֹורּה ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָׁשעֹולה

ואחד  אחד ּכל ׁשּנׁשמת ועד ,יתּבר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמּותֹו

מּמׁש מּמעל אלקּה חלק ׁשהיא ,31מּיׂשראל, ְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

קׁשּור  זה ענין וגם .יתּבר עצמּותֹו עם חד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָנעׂשית

נעׂשית  הּתֹורה ידי על ׁשהרי הּתֹורה, ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָעם

הּוא, ּברי ּבקּודׁשא יׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִֵֶַַָָההתקּׁשרּות

ּבּזהר  יׂשראל 32ּכדאיתא איּנּון ּדרּגין ּתלת ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ

על  ּדרּגא וכּלהּו הּוא, ּברי וקּודׁשא ְְְְְְְִַַַָָָֻאֹורייתא

ּדיׂשראל  וסתים ׁשּגליא והיינּו, וגליא, סתים ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּדרּגא

ּגליא  עם ׁשּבּתֹורה וסתים ּגליא ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתקּׁשרים

הּוא. ּברי ּדקּודׁשא ְְְְִֵָָוסתים

ּדמֹוצאיהם ÔÈÚ‰Âד) הירידה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ירידת  על ּדקאי ְְְְִֵֵֶַַַָלמסעיהם,

היא  הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף להתלּבׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּנׁשמה
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xn`lי dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ּבתֹורה  מהמבֹואר ּכּמּובן ּביֹותר, ּגדֹולה ְְְְְִֵֵַַָָָָָירידה

חּיים 33אֹור  ּבתֹורת יֹותר (ּבדּבּור 34ּובארּוּכה ְְֲִִֵַַַָ

ּגּוף  יצירת ׁשּנׁשּתּנה הּטעם להבין ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָהּמתחיל

אינֹו האדם ׁשּגּוף  הּנבראים), ּכל מּׁשאר ְְִִִֵֶַָָָָָָָָָהאדם

הּנׁשמה  ּבאה זה ּובגּוף  להּנׁשמה, ּכלל ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבער

ׁשל  לאֹופן ועד התלּבׁשּות, ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַַּבאֹופן

צרי ולכן אחד. ּדבר ׁשּנעׂשים ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהתאחדּות,

הּכרה  לידי ׁשּיבֹוא עד עצּומה להתּבֹוננּות ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָהאדם

להּכרה  ועד לֹו, ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה לֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש

ּבֹו ׁשּיׁש להּכרה ועד ּבּנפעל, הּפֹועל ּכח ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשנֹו

ׁשאף  והיינּו, כּו', אלקּה חלק ׁשהיא הּׁשנית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹנפׁש

אמּונה, ׁשל ּבאֹופן אצלֹו הּוא זה ׁשענין ּפי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָעל

צֹור יׁש כּו', למּטה הירידה מּצד מקֹום, ְְִִִֵֶַַַָָָָמּכל

ּבאֹופן  אצלֹו יהיה זה ׁשענין עצּומה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָּבהתּבֹוננּות

ועד  ראּיה, ׁשל ּבאֹופן להּכרה ועד הּכרה, ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ּבּתניא  (ּכמבֹואר זֹו הּכרה עם ּבנֹוגע 35ׁשּיתעּצם ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יחּוד  ׁשאין נפלא יחּוד ׁשּזהּו הּׂשכל, ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלהבנת

הרי  העבֹודה, קֹודם לזה, קֹודם אבל כּו'). ֲֲֲֵֶֶֶָָָָָּכמֹוהּו

ׁשּמּצד  ּבאֹופן ׁשּנברא ּבתכלית, "יׁש" ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא

לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה לֹו אין [ורק 36הרּגׁשתֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

סֹוף  ּכל סֹוף מּגיע כּו', ההתּבֹוננּות ְְְֲִִֵַַַַָלאחרי

למּטה  הּיׁש מציאּות ׁשאּדרּבה, האמת, ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָלהּכרת

וסיּבה  עיּלה לֹו ׁשאין האמיּתי הּיׁש עם הּוא ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָחד

וׁשלֹום  חס לֹו הענין 37ׁשּקדמה ּכללּות וזהּו .[ ְְְְְִֶֶַָָָָָָ

למּטה  הירידה ׁשהיא למסעיהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדמֹוצאיהם

ּבהמׁש ּבארּוּכה וכמבֹואר ּביֹותר, ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָמּטה

ׁשּיכֹול 38ההיּלּולא  ּכ ּכדי עד היא ׁשהירידה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

וההסּתר  ההעלם ׁשּזהּו ש'ק'ר', ׁשל צירּוף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַלהיֹות

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
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡B·Ó‰Ó Ô·enk ,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰33 ƒ¿ƒ»¿»¿≈«»≈«¿»¿»

הזקן  ÌÈiÁלאדמו"ר ˙¯B˙a ¯˙BÈ ‰ke¯‡·e34 האמצעי לאדמו"ר «¬»≈¿««ƒ
ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„a) בפסוק הפותח pzLpL‰במאמר ÌÚh‰ ÔÈ·‰Ï ¿ƒ««¿ƒ¿»ƒ«««∆ƒ¿«»

ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ¯‡MÓ Ì„‡‰ Ûeb ˙¯ÈˆÈ כגוף נבראו הנבראים שכל ¿ƒ«»»»ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
רוח  ללא כגוף נברא האדם ואילו חי,

נתן  הקדושֿברוךֿהוא כך ואחר חיים

נשמה  ‡BÈבו Ì„‡‰ ÛebL ,(∆»»»≈
,‰ÓLp‰Ï ÏÏk C¯Úa בשונה ¿≈∆¿»¿«¿»»

ויש  בערך שהיא החיים בעלי מחיות

הנשמה  בין שלהם, לגוף יחס לה

גדול  פער יש הגשמי והגוף האלוקית

שיעור, לאין Ê‰מאוד, Ûe‚·e הנחות ¿∆
באיןֿערוך ‰ÓLp‰מהנשמה ‰‡a»»«¿»»

הגוף בתוך ÏLונכנסת ÔÙB‡a¿∆∆
ÏL ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿«¿∆∆

ÌÈNÚpL ,˙e„Á‡˙‰ הגוף ƒ¿«¬∆«¬ƒ
ÔÎÏÂוהנשמה  .„Á‡ ¯·c בגלל »»∆»¿»≈

גשמי  בגוף להתלבש שבאה שעד

מאוד  ירדה ‰‡„Ìהנשמה CÈ¯»̂ƒ»»»
‡B·iL „Ú ‰ÓeˆÚ ˙eBa˙‰Ï¿ƒ¿¿¬»«∆»

BÏ LiL ‰¯k‰ È„ÈÏ עצמו לאדם ƒ≈«»»∆≈
BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ וכל ƒ»¿ƒ»∆»¿»

משורש  הם שלו והמציאות ההתהוות

נעלה, BLiLומקור ‰¯k‰Ï „ÚÂ¿«¿«»»∆∆¿
ÏÚBt‰ Ák שבאים וחיות כוח …««≈

ÚÂ„הנברא,ÏÚÙpaמהבורא  «ƒ¿»¿«
Ba LiL ‰¯k‰Ï עצמו באדם ¿«»»∆≈

˜ÏÁ ‡È‰L ˙ÈM‰ LÙ∆∆«≈ƒ∆ƒ≈∆
,'eÎ d˜Ï‡ נדרשת לשלב ומשלב ¡…«

מעמיקה  התבוננות ¿»¿eÈÈ‰Â,תוספת
ÔÈÚL Èt ÏÚ Û‡L‰Ê כללות ∆««ƒ∆ƒ¿»∆

שלבריאה  והעובדה באלוקות ההכרה

נשמה יש ובאדם בורא ‰e‡יש
‰eÓ‡ ÏL ÔÙB‡a BÏˆ‡ ואם ∆¿¿∆∆¡»

מדובר  ולא בו קיים כבר הדבר כן

בעצמו, לחדש שעליו «ÏkÓƒבדבר
‰„È¯È‰ „vÓ ,ÌB˜Ó הנשמה של »ƒ««¿ƒ»

'eÎ ‰hÓÏ הבהמית ונפש בגוף ¿«»
ביותר, גדולה ירידה ˆC¯Bשהיא LÈ≈∆
‰ÓeˆÚ ˙eBa˙‰aכדי‰Ê ÔÈÚL אמונה של באופן בו È‰È‰שקיים ¿ƒ¿¿¬»∆ƒ¿»∆ƒ¿∆

‰¯k‰ ÏL ÔÙB‡a BÏˆ‡,שלו לתודעה ויחדור k‰Ï¯‰שכלית „ÚÂ ∆¿¿∆∆«»»¿«¿«»»
,‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a לאדם שיש ההכרה כמו ווודאית וחדה ברורה הכרה ¿∆∆¿ƒ»

עיניו במו ראה שהוא ÌvÚ˙iLבדבר „ÚÂהאדםBÊ ‰¯k‰ ÌÚ והיא ¿«∆ƒ¿«≈ƒ«»»
מהותו מעצם נפרד בלתי חלק שתהיה עד עמו «¿»(B·Ók‡¯תתאחד

‡Èza35 עם ומתאחד מתחבר האדם שכל שבזה התורה לימוד מעלת לגבי ««¿»
הקדושֿברוךֿהוא  של וחכמתו e‰fLרצונו ,ÏÎO‰ ˙·‰Ï Ú‚Ba¿≈««¬»««≈∆∆∆

הנלמד החיבור  לדבר השכל בין

ומשכיל  מבין האדם שאותו ומושכל

והתאחדות eÁÈ„הוא התחברות ƒ
,‡ÏÙ צד 'מכל יחוד התניא, ובלשון ƒ¿»

eÎ'ופינה' e‰BÓk „eÁÈ ÔÈ‡L∆≈ƒ»
גשמיים  דברים של ‡·Ïבחיבור .(¬»

‰„B·Ú‰ Ì„B˜ ,‰ÊÏ Ì„B˜ של ∆»∆∆»¬»
בעצמו  להחדיר העצומה ההתבוננות

הזו, ההכרה ‰e‡את È¯‰ האדם ¬≈
בו  התלבשה ≈"LÈ"שהנשמה

˙ÈÏÎ˙a ישות של בתחושה ומלא ¿«¿ƒ
כיוון ÔÙB‡aעצמית, ‡¯·pL∆ƒ¿»¿∆

B˙Lb¯‰ „vnL התחושה לפי ∆ƒ««¿»»
aÈÒÂ‰שלו ‰lÈÚ BÏ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»

BÏ ‰Ó„wL36 חס לו, אין וכאילו ∆»¿»
אותו  ומהווה שבורא מקור ושלום,

,'eÎ ˙eBa˙‰‰ È¯Á‡Ï ˜¯Â]¿«¿«¬≈«ƒ¿¿
'התבוננות  גדולה, ביגיעה שהיא

ÛBÒעצומה', Ïk ÛBÒ ÚÈbÓ«ƒ«»
גדול מאמץ של »«»¿k‰Ï¯˙בסיומו

,‰a¯c‡L ,˙Ó‡‰ בלבד זו לא »¡∆∆«¿«»
מציאות  איננו שלמטה הגשמי שה'יש'

אדרבה אלא לעצמו e‡ÈˆÓ¿ƒ˙אמיתית
‡e‰ „Á ‰hÓÏ Li‰ מאוחדת «≈¿«»«

‰‡ÈzÈÓלגמרי Li‰ ÌÚ היינו ƒ«≈»¬ƒƒ
האלוקות  lÈÚ‰עצמות BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ»

ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ¿ƒ»∆»¿»«
ÌBÏLÂ37 ומציאותו קדמון הוא אלא ¿»
‰ÔÈÚמעצמותו  ˙eÏÏk e‰ÊÂ .[¿∆¿»»ƒ¿»

‡È‰L ,Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆBÓc¿»≈∆¿«¿≈∆∆ƒ
‰„È¯È‰ ממקורה הנשמה של «¿ƒ»

BÈa˙¯,ומוצאה ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿≈
CLÓ‰a ‰ke¯‡a ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»«¬»¿∆¿≈

‡ÏelÈ‰‰38'לגבי 'באתי מאמרי «ƒ»
הרבי  של ההילולא יום שבט, יו"ד של

תש"י) בשנת (שנסתלק למטה È¯È‰L„‰הריי"צ הנשמה Ú„של ‡È‰ ∆«¿ƒ»ƒ«
Ck È„kלעולם ירדה BÈ‰Ï˙שהיא ÏBÎiLבוÏL Ûe¯Èˆ'¯'˜'˘, ¿≈»∆»ƒ¿≈∆

ÌÏBÚ‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ e‰fL ש המציאות מעלימה שכל לו ∆∆«∆¿≈¿«∆¿≈∆»»
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יי l"yz'd ,dgpn zltz xg` ,hay s"k ,'b mei

היא  והעבֹודה העֹולם. לׁשקר ועד העֹולם ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָׁשל

את  ּבֹונים ׁשּמּמּנּו לקרׁש העֹולם ׁשקר את ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָלהפֹו

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי הּוא ׁשענינֹו אמנם,39הּמׁשּכן, . ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

מסעיהם  ּדאּלה הענין נעׂשה זה ידי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעל

מּטה  למּטה הירידה ידי על ׁשּדוקא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמֹוצאיהם,

מהּמקֹום  יֹותר למעלה העלּיה נעׂשית ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָּביֹותר,

מּכללּות  ׁשּלמעלה לּבחינה ועד ירדה, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּמּנּו

לבחינת  העלּיה ׁשּזֹוהי ועלּיֹות, ירידֹות ׁשל ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָהענין

ְַָהעצמּות.

C‡,מּלמעלה ּכח ּבנתינת צֹור יׁש זה ּבׁשביל «ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ

צֹור יׁש למּטה עבֹודה ּכל על ְֲֲֵֵֶֶַַָָָׁשהרי

וכמבֹואר  לּה, ׁשּקדמה ּדלעיּלא ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּבאתערּותא

ההיּלּולא  למּטה 40ּבהמׁש העבֹודה ׁשּלצֹור ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

ּכללּות  וזהּו כּו'. העליֹון האֹוצר את ְְְְִֶֶֶָָָָּפֹותחים

הּגזירה  ּביּטּול היה ׁשאז ּתֹורה, ּדמּתן ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָהענין

יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ירדּו לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹׁשעליֹונים

אנכי 41למעלה  מּבחינת ּכח הּנתינת ׁשּזֹוהי , ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֹ

מּבחינת  רק ולא ,אלקי מּבחינת רק לא ְְְְֱִִִִֶַַַַַֹֹֹ[היינּו,

ארּבע  מּזה, ויתירה אֹותּיֹות, צּורת ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהוי',

לפני  הּוא הוי' ׁשּׁשם ּכפי ׁשּגם ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאֹותּיֹות,

אֹותּיֹות  לארּבע ּומקֹור ׁשֹורׁש ּבֹו יׁש ְְְִִֵֶַַַָהּצמצּום,

אּלא  למּטה, ּבגלּוי  ּכ אחר  ׁשּבאים ּכפי ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּבצּורתם

לא  אתרמיז ּדלא ׁשאנכי, מי אנכי] ְְְִִִִִִִֶַָָָֹֹֹֹמּבחינת

ּגם  וזהּו כּו'. קֹוץ ּבׁשּום לא ואפיּלּו אֹות, ְְְֲִֶַַֹּבׁשּום

מּיׂשראל, ואחת אחד ּבכל ׁשּיׁשנֹו העליֹון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאֹוצר

ׁשמים  ּׁשּׁשם מה ׁשּזהּו ּבהעצמּות, ׁשרׁשֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמּצד

כל  ּבפי לענין 42ׁשגּור (לא היא ּבזה ׁשהּכּוונה , ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

אּדרּבה) אּלא ּבעלמא, והארה ׁשם ׁשמים, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדׁשם

(ּכמבֹואר  כל ּבפי ׁשרגיל ּכפי יתּבר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלעצמּותֹו
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.(154 ע' ג.41)ואילך. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ע'42)ראה ח"א ענינים יב. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האלוקית האמת על ‰ÌÏBÚומסתירה ¯˜LÏ „ÚÂ מציאות שאיננו ¿«¿∆∆»»

תחושת  וכל אותה ומקיים שמחייה ה' בדבר תלוייה מציאותו כל אלא אמיתית

שקר. היא הזה בעולם לנבראים שיש האדם B·Ú‰Â„‰הישות של הרוחנית ¿»¬»
הזה L¯˜Ïבעולם ÌÏBÚ‰ ¯˜L ˙‡ CBÙ‰Ï ‡È‰ באותיות שהוא ƒ«¬∆∆∆»»¿∆∆

קרש  משקר, הפוך תוכנו אבל זהות

,ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈBa epnnL∆ƒ∆ƒ∆«ƒ¿»
ÌÎB˙a ÈzÎLÂ ‡e‰ BÈÚL39 ∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

השראת  תהיה ידו שעל מקום להיות

מבני  אחד ובכל בעולם השכינה

ישראל.

‰Ê È„È ÏÚ ,ÌÓ‡ הירידה »¿»«¿≈∆
השקר  מקום שהוא הזה לעולם הגדולה

‰NÚ נפעל‰l‡c ÔÈÚ‰ «¬∆»ƒ¿»¿≈∆
,Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ עלייה «¿≈∆¿»≈∆

נחות  הכי הגשמי העולם מ'מסעיהם',

הנשמה  ומקור שורש ל'מוצאיהם',

‰„È¯È‰ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL של ∆«¿»«¿≈«¿ƒ»
BÈa˙¯,הנשמה  ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿≈

לעיל, ‰iÏÚ‰כמבואר ˙ÈNÚ«¬≈»¬ƒ»
ÌB˜n‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ העניין ¿«¿»≈≈«»

הרוחני  È¯„‰האלוקי epnnL∆ƒ∆»¿»
הירידה, קודם הייתה ובו »¿ÚÂ„הנשמה

הנשמה «ÈÁaÏ«¿ƒ‰להתעלות
ÏL ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»»ƒ¿»∆
‰iÏÚ‰ È‰BfL ,˙BiÏÚÂ ˙B„È¯È¿ƒ«¬ƒ∆ƒ»¬ƒ»

˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·Ï מקום אין שם ƒ¿ƒ«»«¿
של  המושג כל שייך ולא הגדרות לשום

ירידה. או עלייה

‰Ê ÏÈ·La C‡ מלמטה העלייה «ƒ¿ƒ∆
כ  לעיל,למעלה ˆC¯Bמבואר LÈ≈∆

È¯‰L ,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙aƒ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»∆¬≈
LÈ ‰hÓÏ ‰„B·Ú Ïk ÏÚ«»¬»¿«»≈
‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡a C¯Bˆ∆¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
כוח) נתינת (שהיא התעוררות

האלוקות מצד «¿«∆Ó„wL‰מלמעלה,
,dÏ,שלמטה העבודה קודם שבאה »

האדם, CLÓ‰aמצד ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»¿∆¿≈
‡ÏelÈ‰‰40'לגני 'באתי המשך «ƒ»

‰B·Ú„‰הנזכר C¯BˆlL בני של ∆¿∆»¬»
‡˙ישראל ÌÈÁ˙Bt ‰hÓÏ¿«»¿ƒ∆

ÔBÈÏÚ‰ ¯ˆB‡‰יקרים הכי האוצרות את 'מבזבזים' כהנהגת eÎ'ואפילו »»»∆¿
אוצרותיו  כל את ומבזבז פותח במלחמה ינצחו החיל שאנשי שכדי המלך

ÏehÈaהיקרים. ‰È‰ Ê‡L ,‰¯Bz ÔzÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿««»∆»»»ƒ

eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ‰hÓÏ e„¯È ‡Ï ÌÈBÈÏÚL ‰¯ÈÊb‰«¿≈»∆∆¿ƒ…≈¿¿«»¿«¿ƒ…«¬
‰ÏÚÓÏ41, תורה במתן והתחתונים העליונים שחיבור המדרש (כדברי ¿«¿»

המדינה  ובני למטה ירדו לא שלמעלה המדינה שבני גזר שתחילה למלך דומה

תורה  במתן שנאמר וזהו הגזירה את ביטל כך ואחר למעלה יעלו לא שלמטה

העליונים  ירידת סיני', הר על ה' 'וירד

עליית  עלה', אמר משה 'ואל למטה,

למעלה) È‰BfL∆ƒהתחתונים
האמורה  דלעילא' ה'אתערותא

Ák ˙È˙p‰ את לעבוד ישראל לבני «¿ƒ«…«
שהיא  למעלה מלמטה ולהתעלות ה'

כוח  [‰eÈÈ,נתינת ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ«¿
‡ÏÂ ,EÈ˜Ï‡ ˙ÈÁaÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿ƒ«¡…∆¿…
Ba LiL ,'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ ˜«̄ƒ¿ƒ«¬»»∆≈
משם  יותר הנעלה הוי' בשם אפילו

È˙ÈÂ¯‰אלוקים ,˙Bi˙B‡ ˙¯eˆ«ƒƒ≈»
˙Bi˙B‡ Úa¯‡ ,‰fÓ מספר היינו ƒ∆«¿«ƒ

אותיות, של יש ÚÂ„מוגבל כך כדי ¿«
הגבלה  הוי' בשם ÈÙkגם ÌbL∆«¿ƒ

ÈÙÏ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»ƒ¿≈
ÌeˆÓv‰ האין באור שהוא וכפי «ƒ¿

BL¯סוף, Ba LÈ¯B˜Óe L ≈∆»
ÈÙk Ì˙¯eˆa ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ï¿«¿«ƒ¿»»¿ƒ
‰hÓÏ ÈeÏ‚a Ck ¯Á‡ ÌÈ‡aL∆»ƒ««»¿»¿«»
דווקא, אותיות ארבע של בהגבלה

ÈÓ [ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«»…ƒƒ
‡Ï ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc ,ÈÎ‡L∆»…ƒ¿…ƒ¿»ƒ…

˙B‡ ÌeLa שכן הוי' משם בשונה ¿
באותיות, ÌeLaבא ‡Ï elÈÙ‡Â«¬ƒ…¿

.'eÎ ıB˜
ÔBÈÏÚ‰ ¯ˆB‡‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»»»∆¿
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa BLiL∆∆¿¿»∆»¿««

BL¯L „vÓ ,Ï‡¯NiÓ כל של ƒƒ¿»≈ƒ«»¿
אחת  וכל של eÓˆÚ‰a˙אחד ¿»«¿

אחד e‰fLהאלוקות, כל של הקשר ∆∆
הוא  האלוקות לעצמות מישראל ואחת

העובדה של הפנימית »Ó‰המשמעות
ÏÎ ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL ÌMM42 ∆≈»«ƒ»¿ƒ…

שאין  פשוטים אנשים גם ישראל, בני

באלוקות, והשגה ידיעה להם

ÔÈÚÏ ‡Ï) ‡È‰ ‰Êa ‰Âek‰L∆««»»»∆ƒ…»ƒ¿»
‰¯‡‰Â ÌL ,ÌÈÓL ÌLcומצומצמת ‡l‡מועטת ,‡ÓÏÚa ¿≈»«ƒ≈¿∆»»¿»¿»∆»
C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ (‰a¯c‡האלוקות לעצמיות דווקא ÈÙkהכוונה «¿«»¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÏÈ‚¯L תמיד נזכר B˙a¯‰להיות ¯‡B·Ók) ÏÎ ÈÙa ∆»ƒ¿ƒ…«¿»¿»
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xn`lיב dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

אֹור  ּבפׁשיטּות 43ּבתֹורה זאת ׁשאֹומרים ועד ,( ְְְְִִִֶַָֹ

וואס  "ּדער ּבאׁשעפער", "ּדער ּוכמֹו ְְֶֶֶֶָָָּגמּורה,

הּתֹוארים  ּבׁשאר ּבזה וכּיֹוצא אייּביק", ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלעּבט

ּדֹורנּו נׂשיא ההיּלּולא ּבעל ׁשּמביא ְְִִִִֵֵֶַַַָ(ּכפי

ּבאידיׁש טֹוב),44ּבהּדרּוׁשים ׁשם הּבעל ּבׁשם ְְְְִִִֵֵַַַַ

ׁשהּוא  ,יתּבר לעצמּותֹו היא ּבפׁשטּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכּוונתם

לא  אתרמיז ולא הּפׁשיטּות, ּבתכלית ְְְְְִִִִַַָָֹֹּפׁשּוט

קֹוץ. ּבׁשּום ולא אֹות ְְְֹּבׁשּום

e‰ÊÂ עבֹודתם ידי על יׂשראל ׁשּבני הּטעם ּגם ¿∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאמר  וכּידּוע כּו', למעלה ּפֹועלים ְְְְֲֲִַַַַַַָָָלמּטה

הּמּגיד  אדמֹו"ר 45הרב ׁשל ּתֹורתֹו ּגם (ונעׂשה ְְֲִֶַַַַַַָָָ

ּפעמים 46הּזקן  ּכּמה זאת ׁשחזר זה ידי על ,47( ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

רז"ל  מאמר מּמ,48ּבפירּוׁש ּלמעלה מה ּדע ְְְֲִֵַַַַַַַָָ

למעלה, הּנעׂשים הענינים מּמ.ׁשּכל זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּפירּוׁש ּגם הּפסּוק 49וידּוע ׁשּתי 50על ל עׂשה ְְְֲֵֵֵַַַַַָָ

חצאי  ׁשּתי הם ׁשחצֹוצרֹות ּכסף, ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶָחצֹוצרֹות

נעׂשה  למּטה העבֹודה ידי ׁשעל והיינּו, ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָצּורֹות,

ּכביכֹול, למעלה והן למּטה הן הּׁשלימּות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָּתכלית

מעלה  ּגדר מּכל ּבער ׁשּלא ׁשהם ּבענינים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוגם

אצל  והן נפׁשֹו, עצם ׁשּזהּו ּבאדם, הן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומּטה,

לעצמּות  ועד העצמּות, ּפׁשיטּות ׁשּזהּו ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקּב"ה,

הּוא. ּברּו סֹוף אין ֵַָּומהּות

היא ‡ÌÓה) ההמׁשכה ׁשהתחלת ּפי על אף »¿»ְְִִֶַַַַַַָָָ

ּדלא  ׁשאנכי, מי אנכי אנכי, ְְִִִִִִֶַָָָֹֹֹֹמּבחינת

ׁשּלמעלה  ּדרּגא ׁשּזֹוהי וקֹוץ, אֹות ּבׁשּום ְְְְְְִִִֶֶַַָָָאתרמיז

התחּלקּות  ׁשל ּבגדר ׁשאינֹו ועד התחּלקּות, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָמּכל

אֹות  ּבׁשּום אתרמיז ּבלא הּפנימי הּפירּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ(ׁשּזהּו

לגמרי  למעלה ׁשהּוא אּלא וקֹוץ, אֹות ּבֹו אין ׁשּבפעל ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוקֹוץ,

הוי', ּבׁשם ּגם ׁשּיּומׁש היא העבֹודה ּוׁשלימּות ּתכלית מקֹום, מּכל זה), ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּגדר

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

וש"נ. כג. ע' תרפ"ט רפד. ע' תרפ"ב המאמרים ספר עו. ע' ב.43)עד. יד, 44138)וירא ע' אידיש - המאמרים ספר ראה

תפ.45)ואילך. סימן תורה אור קצח. סימן אמרים ספר 46)לקוטי מנחם (תורת פ"ג תשל"ח בשלום פדה ד"ה ראה

שם. 28 ובהערה קמד) ע' כסלו ואילך.47)המאמרים שג ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .23 ע' תש"ד השיחות ספר ראה

אייר. יג יום" ב"היום מ"א.48)הועתק פ"ב (יהל 49)אבות תהלים התורה באור ונתבאר הובא ואילך. ד מה, תורה אור

תתקא. ע' שם תתעד. ע' ח"ב תער"ב המשך - ובארוכה ואילך. שנז ע' יב.50)אור) י, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡43,(הזקן Ê‡˙לאדמו"ר ÌÈ¯ÓB‡L „ÚÂ מישראל ואחת אחד כל ¿«∆¿ƒ…

"¯ÚÙÚL‡a ¯Úc" BÓÎe ,‰¯eÓb ˙eËÈLÙa,הבורא¯Úc" ƒ¿ƒ¿»¿∆»∆∆∆
"˜ÈaÈÈ‡ ËaÚÏ Ò‡ÂÂ,לנצח שחי La‡¯זה ‰Êa ‡ˆBiÎÂ »∆¿≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿»

ÌÈ¯‡Bz‰ אל מתייחסים ביותר, הפשוטים האנשים גם ישראל, שבני «»ƒ
È·nL‡הקדושֿברוךֿהוא  ÈÙk)¿ƒ∆≈ƒ

‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa הריי"צ הרבי «««ƒ»
ÌÈLe¯c‰a e¯Bc ‡ÈN מאמרי ¿ƒ≈¿«¿ƒ

שנתפרסמו  שלו החסידות

LÈ„È‡a44ÌL ÏÚa‰ ÌLa ¿ƒƒ¿≈«««≈
˙eËLÙa Ì˙ÂekL ,(·BË∆«»»»¿«¿
‡e‰L ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ‡È‰ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆
,˙eËÈLt‰ ˙ÈÏÎ˙a ËeLt»¿«¿ƒ«¿ƒ
הגדרה  מכל לגמרי ומושלל מופשט

ÌeLaוהגבלה  ‡Ï ÊÈÓ¯˙‡ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ…¿
.ıB˜ ÌeLa ‡ÏÂ ˙B‡¿…¿

Ï‡¯NÈ ÈaL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆¿≈ƒ¿»≈
‰hÓÏ Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬»»¿«»

'eÎ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏÚBt ועבודתם ¬ƒ¿«¿»
בגופים  כנשמות למטה, הנעשית

פעולה  לה ויש 'נוגעת' הזה, בעולם

בעולמות  באלוקות, למעלה והשפעה

‰¯·עליונים, ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ¿«»««¬«»«
„Èbn‰45ממעזריטש‰NÚÂ) ««ƒ¿«¬»

זה  ÏLפתגם B˙¯Bz Ìb«»∆
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡46‰Ê È„È ÏÚ , «¿«»≈«¿≈∆

ÌÈÓÚt ‰nk ˙‡Ê ¯ÊÁL47( ∆»«…«»¿»ƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa48 בפרקי ¿≈«¬«««

CnÓ,אבות ‰ÏÚÓl ‰Ó Úc««¿«¿»ƒ»
ÌÈNÚp‰ ÌÈÈÚ‰ ÏkL ונפעלים ∆»»ƒ¿»ƒ««¬ƒ

‰ÏÚÓÏ,העליונים ‰¯Èבעולמות ¿«¿»¬≈
CnÓ ‰Ê.האדם ממעשי כתוצאה ∆ƒ»

Le¯Èt‰ Ìb Úe„ÈÂ49 הרב של ¿»«««≈
‰eÒt˜המגיד  ÏÚ50 בדבר בתורה ««»

רבינו למשה ÈzLה' EÏ ‰NÚ¬≈¿¿≈
,ÛÒk ˙B¯ˆBˆÁ הפנימי והפירוש ¬¿∆∆

הוא ÈzLבדבר Ì‰ ˙B¯ˆBˆÁL∆¬¿≈¿≈
,˙B¯eˆ È‡ˆÁ ענייני הלמעלה, כי ¬»≈

ע  והלמטה, האדם,האלוקות בודת

שני  כמו בזה זה ושייכים קשורים

אחת, צורה של ‰B·Ú„‰חצאים È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â האדם hÓÏ‰של ¿«¿∆«¿≈»¬»¿«»
Ì‚Â ,ÏBÎÈ·k ‰ÏÚÓÏ Ô‰Â ‰hÓÏ Ô‰ ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz ‰NÚ«¬∆«¿ƒ«¿≈≈¿«»¿≈¿«¿»ƒ¿»¿«

,‰hÓe ‰ÏÚÓ ¯„b ÏkÓ C¯Úa ‡lL Ì‰L ÌÈÈÚa הנעלים »ƒ¿»ƒ∆≈∆…¿≈∆ƒ»∆∆«¿»«»
ו'מטה', 'מעלה של  ההגדרות מכל  שיעור  ÌˆÚלאין e‰fL ,Ì„‡a Ô‰≈»»»∆∆∆∆
BLÙ מופשטת היא עצמי שכעניין «¿

'מעלה' של מההגדרות ומושללת

מהם, ונעלית ‡ˆÏו'מטה' Ô‰Â¿≈≈∆
˙eËÈLt e‰fL ,‰"aw‰«»»∆∆¿ƒ

˙eÓˆÚ‰ שום לגביו שייך שלא »«¿
מופשט  הוא אלא 'ציור' ושום הגדרה

הגבלה, ומכל הגדרה מכל »¿ÚÂ„לגמרי
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚÏ¿«¿«≈

‡e‰ Ce¯a מופשט שבוודאי »
האדם  ולעבודת הגדרה, מכל בתכלית

פועלת  שהיא גדולה כך כל חשיבות יש

האלוקות. מעצמות והמשכה גילוי

Èt ÏÚ Û‡ ÌÓ‡ (‰»¿»««ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁ˙‰L וההתגלות ∆«¿»«««¿»»

למטה  מלמעלה È‰ƒ‡האלוקות
ÈÓ ÈÎ‡ ,ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ»…ƒƒ
ÌeLa ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc ,ÈÎ‡L∆»…ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿

‡b¯c È‰BfL ,ıB˜Â ˙B‡ של ¿∆ƒ«¿»
ולכן  הגדרה מכל שלמעלה 'פשיטות'

דרגה ÏkÓהיא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»
˙e˜lÁ˙‰,שונות ודרגות לפרטים ƒ¿«¿

BÈ‡L „ÚÂאפילוÏL ¯„‚a ¿«∆≈¿∆∆∆
Le¯Èt‰ e‰fL) ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿∆∆«≈
ÌeLa ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïa ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿…ƒ¿»ƒ¿
„·Ïa BÊ ‡lL ,ıB˜Â ˙B‡¿∆…ƒ¿«
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יג l"yz'd ,dgpn zltz xg` ,hay s"k ,'b mei

ּבפנים  ׁשּפנים [ּדכיון ּבאדם ׁשהּוא מּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָהחל

עּמכם  הוי' צדק 51ּדּבר הּצמח ׁשּמבאר (ּוכפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּתֹורה  זּכּותא 52ּבאֹור מׁשה הרב (מּפירּוׁש ְִֵֶַַַָָָֹ

אֹו53ּבּזהר  ּבפנים, ּפנים ׁשּבזה, הּלׁשֹונֹות ׁשני ( ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפנים  אל ּגם 54ּפנים הוי' ׁשם יׁשנֹו לכן ,( ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

אלקי,55ּבאדם  ּבבחינת ּגם יּומׁש ּכ ואחר ,[ ְְְֱִִֶַַַַַָָָָֹ

רּבים  לׁשֹון ׁשהּוא אלקים, ּכח 56ׁשם ּומּלׁשֹון , ְְֱִִִֵֶַַֹֹ

לפ  ׁשּיי זה ׁשענין ּבגּוף ויכֹולת, העבֹודה רטי ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

אינּה עצמּה הּנׁשמה [ׁשהרי הּבהמית ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָונפׁש

ּכדי  אּלא אינּה למּטה וירידתּה ּתיּקּון, ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף את ּבאברים 57לתּקן ,[ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבאֹופן  מתלּבׁש ּכח ׁשּכל ּפרטּיים, וכחֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפרטּיים

נעׂשית  זה ידי ׁשעל אליו, הּׁשּיי ּבהאבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּפנימי

הוי' ּבאלים ּכמֹוכה ּדמי ההּכרה למּטה ועד 58ּגם ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָ

פלא  ּדעֹוׂשה ּבהמׁש59לאֹופן ּבארּוּכה (ּכמבֹואר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

רּבים  ׁשהענין 60מים והיינּו, מקֹומֹות). ּובכּמה ְְְְְִִִֶַַַַָָָ

ׁשּגם  ,ּבאלקי ּגם ועד ּבהוי', ּגם יּומׁש ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּדאנכי

המבֹואר  ּדר ועל ּדאנכי. הענין יׁשנֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהם

אדמֹו"ר  קדּוּׁשת ּכבֹוד ּבדרּוׁשי ְְְְֲִֵַַַָּבארּוּכה

עדן  נׁשמתֹו הּיֹום 61מהֹורׁש"ּב נּצבים אּתם ּבענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

(ּכמבֹואר 62ּכּוּלכם  מּמׁש ּכאחד לאחדים , ְְְֲִֶֶַַַָָָָ

ּתֹורה  צרי63ּבלּקּוטי זה הרי זה ׁשּלאחר ,( ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּדראׁשיכם  הּמדריגֹות ּבפרטי נמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלהיֹות

ׁשּגם  ,מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב עד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַׁשבטיכם

לאחדים  מּצד ׁשהּוא ּכפי הענין ניּכר יהיה ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשם

ׁשהעבֹודה  ׁשאף ּבזה, והענין מּמׁש. ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכאחד
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xn`lיד dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

התּבֹוננּות  ידי ועל ּפנימית , עבֹודה להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָצריכה

זֹו עבֹודה צריכה מקֹום, מּכל כּו', ְְֲִִִִִָָָָּבפנימּיּות

ׁשּלמעלה, ׁשאנכי מי אנכי ּבחינת מּצד ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹלהיֹות

ׁשּבנפׁש ׁשאנכי מי אנכי ּבבחינת ׁשּנמׁשכת ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּכפי

נפׁש הּמסירת ענין הּוא ּבעבֹודה ׁשענינֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהאדם,

הּתׁשּובה  ּכמבֹואר 64וענין עיּלאה, ּתׁשּובה , ְְְְְִִַַַָָָָָ

הּתׁשּובה  ּבאּגרת לׁשּוב 65ּבארּוכה הּוא ׁשענינּה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

ּברּו הוי' יתּברעד ּבֹו ּולדבקה כּו' מּמׁש הּוא  ְְְֲִֵַַָָָָָָָ

על  ּפֹועל זה וענין הּתפּלה, ידי על נפלא, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּביחּוד

ׁשּכל  זמן, ׁשּלאחר  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָליּמּוד

עיּלאה. ּתׁשּובה מּתֹו נעׂשים אּלּו ְְֲִִִִִֵַָָָָענינים

C‡ ּתחיּלת עבֹודה. אֹופני ׁשני יׁש ּגּופא ּבזה «ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

נמׁש ּדאנכי ׁשהענין ּבאֹופן היא ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָֹהעבֹודה

ׁשּבחינת  והיינּו, ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכפי הוי' ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבׁשם

ׁשּלמעלה  האֹור זה הרי ׁשּבכללּות ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאנכי,

ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכפי הוי' ּבׁשם נמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָמאצילּות,

האצילּות  עֹולם הּוא נמׁש66ׁשענינֹו ּכ ואחר . ְְְֲִִִֶַַָָָָָ

ּגם  ׁשּנמׁש והיינּו, ,אלקי ּבבחינת ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹּגם

ׁשל  ענינֹו ׁשּזהּו עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָּבעֹולמֹות

אלקים  ּדפרּודא 66ׁשם עלמא רּבים, לׁשֹון ,67, ְְְֱִִֵֵַָָָֹ

ידי  ועל הוי'. אנכי ּבחינת נמׁש ׁשם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּגם

לתכלית  ּבאים ּכזה, ּבאֹופן העבֹודה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָּתחיּלת

ּבהוי' ּדאנכי ׁשההמׁשכה  ּוׁשלימּותּה, ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָֹהעבֹודה

ּכמֹו ׁשּנעׂשה ּבהוי' ׁשיּנּוי ׁשּפֹועלת ּבאֹופן ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָהיא

אלקי ּבבחינת ּגם נמׁש ּכ ואחר אנכי, ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבחינת

מּזה, ויתירה הוי', ּכמֹו נעׂשה ׁשאלקי ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבאֹופן

ׁשני  ּדר ועל אנכי. ּכמֹו נעׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשאלקי
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תרס"ג 64) המאמרים (ספר תרס"ג נצבים אתם ד"ה ואילך. סע"ב סה, שובה לשבת דרושים גֿד. מה, נצבים לקו"ת ראה

ואילך). שסא ע' ח"ב ואילך. קכא ע' ואילך.65)ח"א וש"נ.66)פ"ח מ. ע' תרנ"ט המאמרים ספר חיים 67)ראה עץ ראה

א'תקמח. ע' תצוה אוה"ת להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Ú‰L Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â'ה את עובד ˆ¯ÎÈ‰שהיהודי ¿»ƒ¿»»∆∆«∆»¬»¿ƒ»

˙ÈÓÈt ‰„B·Ú ˙BÈ‰Ï'ה את עובד האדם כאשר רק להיות שיכולה ƒ¿¬»¿ƒƒ
בעבודת  ומצבו מעמדו לפי לו, המתאימה והיכולות בדרגה הכוחות ולפי ה'

מההשגה  שלמעלה גבוהות לדרגות להתחבר מנסה הוא כאשר ואילו שלו,

ויחדרו  יגעו לא הדברים שלו והיכולת

בפנימיות, ‰˙eBa˙בו È„È ÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿¿
'eÎ ˙eiÓÈÙa צריכה ה' עבודת וכן ƒ¿ƒƒ

בענייני  התבוננות ידי על להיות

כן  לא ואם לו המתאימה ברמה אלוקות

בו  יחדרו ולא ייקלטו לא הדברים

ˆ¯ÎÈ‰בפנימיות, ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿ƒ»
BÊ ‰„B·Ú עצמה הפנימית העבודה ¬»

נעלה  ממקור ונובעת נמשכת להיות

יכול  לא האדם שאכן כזה מקור יותר,

נעלה  הוא כי בפנימיות אליו להתחבר

היינו פנימית, ¿BÈ‰Ïƒ˙מהתלבשות
ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ

,‰ÏÚÓlL האלוקות ÈÙkעצמיות ∆¿«¿»¿ƒ
ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁ·a ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«»…ƒƒ

,Ì„‡‰ LÙaL ÈÎ‡L עצמיות ∆»…ƒ∆¿∆∆»»»
B·Úa„‰הנשמה  BÈÚL גילוי ∆ƒ¿»»¬»

ש  כפי שאנכי' מי 'אנכי ‰e‡והמשכת
האדם ‰ÈÒn¯˙בעבודת ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«

LÙ ואי ודעת מטעם למעלה שהיא ∆∆
כי  פנימית בעבודה אליה להגיע אפשר

מגדרי  יציאה היא נפש מסירות

שעבודה  בעוד האדם, של המציאות

בתוך  אלוקות להחדיר כדי היא פנימית

שלו המציאות »¿ÔÈÚÂ¿ƒגדרי
‰·eLz‰64, גבוהה בדרגה תשובה «¿»

הסוד בתורת «¿eLz·‰הנקראת
,‰‡lÈÚ,עליונה B·Ók‡¯תשובה ƒ»»«¿»

‰·eLz‰ ˙¯b‡a ‰Îe¯‡a65 «¬»¿ƒ∆∆«¿»
התניא 'תשובה dÈÚLשבספר של ∆ƒ¿»»

‰ÈÂ'עילאה' „Ú ·eLÏ ‡e‰»«¬»»
‰˜·„Ïe 'eÎ LnÓ ‡e‰ Ce¯a»«»¿»¿»
ÏÚ ,‡ÏÙ „eÁÈa C¯a˙È Baƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«

‰Ê ÔÈÚÂ ,‰lÙz‰ È„È הדבקות ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»∆
בתפילה האלוקות עם השפעהÏÚBtוההתאחדות לו enÈÏ„ויש ÏÚ ≈«ƒ

el‡ ÌÈÈÚ ÏkL ,ÔÓÊ ¯Á‡lL ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ שמצד «»¿ƒ«ƒ¿∆¿««¿«∆»ƒ¿»ƒ≈
הם  גם נעלה, פחות אחר, מסוג עבודה הם eLz·‰עצמם CBzÓ ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿»

.‰‡lÈÚƒ»»

‰Êa C‡ לשמות השייכת בעבודה גם שאנכי' מי 'אנכי והמשכת גילוי בעניין «»∆
ואלוקים ‰B·Ú„‰עצמוÙeb‡הוי' ˙lÈÁz .‰„B·Ú ÈÙB‡ ÈL LÈ »≈¿≈¿≈¬»¿ƒ«»¬»

הראשון ‰ÈÂ'השלב ÌLa CLÓ ÈÎ‡c ÔÈÚ‰L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆»ƒ¿»¿»…ƒƒ¿»¿≈¬»»
‡e‰L ÈÙk'הוי ‡ÈÎ,שם ˙ÈÁaL ,eÈÈ‰Â ,BÓB˜Óa ¿ƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿ƒ«»…ƒ

¯B‡‰ ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»¬≈∆»
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL עולם כי ∆¿«¿»≈¬ƒ

'סדר  ראשית הוא האצילות

‰ÈÂ'השתלשלות' ÌLa CLÓƒ¿»¿≈¬»»
BÈÚL ,BÓB˜Óa ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

הוי' שם של ÌÏBÚומקומו ‡e‰»
˙eÏÈˆ‡‰66Ck ¯Á‡Â לאחר . »¬ƒ¿««»

שיאיר  האצילות בעולם ההמשכה

שאנכי' מי 'אנכי עניין בו ויורגש

CLÓ'שאנכי מי 'אנכי של האור ƒ¿»
,eÈÈ‰Â ,EÈ˜Ï‡ ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ«¡…∆¿«¿
‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb CLÓpL∆ƒ¿»«¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ שלמטה העולמות ¿ƒ»¬ƒ»
נתינת  יש שבהם האצילות מעולם

שחשים  נבראים של לקיומם מקום

מציאות  אפילו או מהבורא כנפרדים

כאלו נבראים ÏLשל BÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
ÌÈ˜Ï‡ ÌL66,ÌÈa¯ ÔBLÏ , ≈¡…ƒ¿«ƒ

וכפי  והפירוד, הריבוי על הרומז

האריז"ל  בכתבי נקראים אלו שעולמות

‡„e¯Ùc ‡ÓÏÚ67 פירוד של עולם »¿»¿≈»
ולמעלה  האצילות, מעולם (בשונה

היחיד', 'רשות שנקרא מאצילות

הנקרא  הקדושֿברוךֿהוא של המקום

ÌL'יחיד'), ÌbLֿבריאה בעולמות ∆«»
‡ÈÎיצירהֿעשייה ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«»…ƒ

'ÈÂ‰ של והארה התגלות שם גם ויש ¬»»
שאנכי'. מי 'אנכי

‰„B·Ú‰ ˙lÈÁz È„È ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ«»¬»
‡a ,‰Êk ÔÙB‡a˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈ ¿∆»∆»ƒ¿«¿ƒ

,d˙eÓÈÏLe ‰„B·Ú‰ שהיא »¬»¿≈»
והיא  השני, באופן העבודה

‡È‰ 'ÈÂ‰a ÈÎ‡c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿»…ƒ«¬»»ƒ
'ÈÂ‰a ÈepÈL ˙ÏÚBtL ÔÙB‡a¿∆∆∆∆ƒ«¬»»

כך  כדי עד מתעלה עצמו הוי'NÚpL‰שהוי' ‡ÈÎ,בחינת ˙ÈÁa BÓk ∆«¬∆¿¿ƒ«»…ƒ
CLÓ Ck ¯Á‡Âהזה והעילוי ÔÙB‡aהאור EÈ˜Ï‡ ˙ÈÁ·a Ìb ¿««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¡…∆¿∆

EÈ˜Ï‡L'ש'אלוקיך עד fÓ‰,מתעלה ‰¯È˙ÈÂ ,'ÈÂ‰ BÓk ‰NÚ ∆¡…∆«¬∆¿¬»»ƒ≈»ƒ∆
.ÈÎ‡ BÓk ‰NÚ EÈ˜Ï‡L∆¡…∆«¬∆¿»…ƒ
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טו l"yz'd ,dgpn zltz xg` ,hay s"k ,'b mei

ּכל  על הּׁשנה ּדראׁש העב ֹודה ּבפעּוּלת ְְֲִִַַַָָָָָָָֹהאֹופנים

ּבאֹופן  היא העבֹודה ׁשהתחלת ּכּוּלּה, ְְֲִֶֶַַַָָָָָָהּׁשנה

הּׁשנה  ׁשּבראׁש עֹול וקּבלת נפׁש הּמסירת ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּצד

ּבמקֹומּה, ׁשהיא ּכפי הּׁשנה ּכל עבֹודת ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָנעׂשית

ׁשל  טֹובֹות מההחלטֹות הרֹוׁשם ׁשּניּכר ְִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ּוׁשלימּות  לתכלית ּבאים ּכ ואחר הּׁשנה. ְְְְִִֵַַַַָָָָֹראׁש

הּׁשנה  מרׁשית ּבּה אלקי הוי' ׁשעיני ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהעבֹודה,

ׁשנה  אחרית ּכּוּלּה68ועד הּׁשנה ּכל ׁשּבמׁש , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּפרטי  ּכל עֹומדים ׁשאז הּׁשנה", "ראׁשית ְְִִִֵֵֶַָָָָָָניּכר

עצי חֹוטב עד ׁשבטיכם ּדראׁשיכם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמדריגֹות

ּכאחד  ּדלאחדים ּומּצב ּבמעמד מימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוׁשֹואב

ׁשּזהּו התחּלקּות, ּגדר מּכל למעלה ועד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁש,

ׁשאנכי. מי אנכי ְִִִִֶַָָֹֹענין

ׁשּבאנכי,ÏÚÂו) הענינים ׁשני לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

ּבׁשּום  אתרמיז ּדלא ׁשאנכי מי ְְְִִִִִֶָָָֹֹֹאנכי

ּכתבית  נפׁשי אנא ּתיבֹות והראׁשי וקֹוץ, ְְְְֲִִֵֵַָָָָאֹות

ׁשּלמעלה  ּדאנכי נעלה הּיֹותר הענין ּכי, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיהבית,

ּבכתבית  ּגם נמׁש להיֹות צרי כּו', ְְְְְִִִִִִֵַַָָָמהתחּלקּות

הּׁשל"ה  ּכפירּוׁש ּתֹורה 69יהבית, היינּו ׁשּכתבית ְְְְְִִֵֶַַָָָָ

ּוכללּות  ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה היינּו ויהבית ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבכתב

לירד  צריכים הּתֹורה עניני ׁשּכל ּבזה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהענין

ּובאֹופן  (ּכתבית), ּכתיבה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִֶֶֶָָָולבֹוא

ּבעֹולם  ׁשּנמצא יׂשראל איׁש הּוא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּכֹותב

ׁשּנברא  ד') (סעיף (וכּנ"ל יׁש ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָהּתחּתֹון

וסיּבה  עיּלה לֹו אין הרּגׁשתֹו, ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבאֹופן

ׁשּבכתיבה  ּובאֹופן הּתֹורה, ּכתיבת ידֹו על נעׂשית כן, ּפי על ואף לֹו), ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּקדמה

הוי' ּדׁשם הענין ּכללּות נרמז קּבלה 70זֹו ּבספרי ּכדאיתא ּכתיבת 71, ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

ּתפיּלין  (ׁשהרי ּתֹורה ּבספרי ּובמיּוחד ּומזּוזֹות) ּתפיּלין ּתֹורה (ספרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָסת"ם

יּו"ד  ּבחינת היא הּדיֹו ׁשּטיּפת ּתֹורה), מהּספר ּפרׁשּיֹות ּכן ּגם הם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוזֹות

ימין  ּביד והּכתיבה הוי', ראׁשֹונה 72ּדׁשם ה' ענין הּוא אצּבעֹות, חמׁש ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

אֹות  ּבצּורת ׁשהּוא ימין) יד אצּבעֹות ּבחמׁש (הּניּטל והּקּולמּוס הוי', ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדׁשם
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סי"ד.68) אגה"ק תניא וראה יב. יא, תתקא.69)עקב ס"ע (יתרו) פרשתנו באוה"ת הובא ב. קצ, שלו שבועות במסכת

(70.36 ע' הוספות ואילך. תתו ע' חוקת תתקב. ע' פרשתנו אוה"ת ראה - זה יא.71)בכל סעיף ד אות אור מאורי ראה

שם. באוה"ת ס"ז.72)הובא שם אדה"ז שו"ע ס"ה. סל"ב או"ח טושו"ע ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙leÚÙa ÌÈÙB‡‰ ÈL C¯c ÏÚÂ של L‡¯cההשפעה ‰„B·Ú‰ ¿«∆∆¿≈»»ƒƒ¿«»¬»¿…

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰L ,dlek ‰M‰ Ïk ÏÚ ‰M‰ ראשון בשלב «»»«»«»»»∆«¿»«»¬»
LÙ ˙¯ÈÒn‰ „vnL ÔÙB‡a ‡È‰'ה את לעבוד יהודי של הנכונות ƒ¿∆∆ƒ««¿ƒ«∆∆

כך לשם חייו על לוותר ואפילו מצב ÏBÚבכל ˙Ïa˜Â על מקבל שהיהודי ¿«»«
מוחלט  ביטול מתוך מחדש, עצמו

שמים  מלכות עול קבלת לאלוקות,

˙„B·Ú ˙ÈNÚ ‰M‰ L‡¯aL∆¿…«»»«¬≈¬«
‡È‰L ÈÙk ‰M‰ Ïk»«»»¿ƒ∆ƒ

dÓB˜Óa,כלל kÈpL¯בדרך ‡l‡ ƒ¿»∆»∆ƒ»
העבודה ענייני ∆«‰¯ÌLBבכל

L‡¯ ÏL ˙B·BË ˙BËÏÁ‰‰Ó≈««¿»∆…
Ck ¯Á‡Â .‰M‰ שני בשלב «»»¿««»

ה' עבודת של יותר ÌÈ‡a»ƒונעלה
,‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏLe ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ¿≈»¬»
da EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÈÚL∆≈≈¬»»¡…∆»
˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰ ˙ÈL¯Ó≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ

‰L68‰M‰ Ïk CLÓaL , »»∆¿∆∆»«»»
,"‰M‰ ˙ÈL‡¯" ¯kÈ dlek»ƒ»≈ƒ«»»

Ê‡L בתכלית כשהעבו היא דה ∆»
ÈË¯tהשלימות  Ïk ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ»¿»≈

ÌÎÈL‡¯c ˙B‚È¯„n‰««¿≈¿»≈∆
EÈˆÚ ·ËBÁ „Ú ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆«≈≈∆
·vÓe „ÓÚÓa EÈÓÈÓ ·‡BLÂ¿≈≈∆¿«¬»«»
„ÚÂ ,LnÓ „Á‡k ÌÈ„Á‡Ïcƒ««»ƒ¿∆»«»¿«

b„¯שמתעלים ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»∆∆
ÈÎ‡ ÔÈÚ e‰fL ,˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿∆∆ƒ¿«»…ƒ

.ÈÎ‡L ÈÓƒ∆»…ƒ
ÈL ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Â¿«ƒ∆≈¿»≈¿≈

,ÈÎ‡aL ÌÈÈÚ‰ הזוהר דברי »ƒ¿»ƒ∆¿»…ƒ
ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡»…ƒƒ∆»…ƒ¿…ƒ¿»ƒ
ÈL‡¯‰Â ,ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa¿¿¿»»≈
˙È·˙k ÈLÙ ‡‡ ˙B·Èz≈¬»«¿ƒ¿»ƒ

˙È·‰È ונשאלה בגמרא, האמורים ¿»ƒ
בין  הדרגות חילוקי שלכאורה השאלה

והעניין  ערוך באין הן העניינים שני

שיעור  לאין נעלה בזוהר המבואר

לאמיתו  אבל בגמרא, האמור מהענין

בזה  זה קשורים העניינים שני דבר של

ÈÎ‡c ‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÈÚ‰ ,Èkƒ»ƒ¿»«≈«¬∆¿»…ƒ
,'eÎ ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
אות  בשום אתרמיז' 'דלא נאמר שעליו

Ìbוכו' CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»«

,˙È·‰È ˙È·˙Îaכתובות במילים למטה שירדה כפי Le¯ÈÙkבתורה ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‰"ÏM‰69,˙È·˙kL,כתבתי,˙È·‰ÈÂ ·˙ÎaL ‰¯Bz eÈÈ‰ «¿»∆¿»ƒ«¿»∆ƒ¿»ƒ»ƒ

ÈÈÚנתתי, ÏkL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe .‰t ÏÚaL ‰¯Bz eÈÈ‰«¿»∆¿«∆¿»»ƒ¿»»∆∆»ƒ¿¿≈
,(˙È·˙k) ‰·È˙k ÏL ÔÙB‡a ‡B·ÏÂ „¯ÈÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰¯Bz‰«»¿ƒƒ≈≈¿»¿∆∆¿ƒ»¿»ƒ
גשמית  מציאות של כתובות במילים

LÈ‡ ‡e‰ ·˙Bk‰L ÔÙB‡·e¿∆∆«≈ƒ
Ï‡¯NÈיהודיÌÏBÚa ‡ˆÓpL ƒ¿»≈∆ƒ¿»»»

הגשמי  LÈהזה ˙ÈÁ·a ÔBzÁz‰««¿ƒ¿ƒ«≈
‡¯·pL ('„ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ)¿««»ƒ∆ƒ¿»

‰¯B˙Lb,האדם „vnL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ««¿»»
שלו המוטעית התחושה BÏלפי ÔÈ‡≈

BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ ונדמה ƒ»¿ƒ»∆»¿»
ומחייה  שמהווה בורא שאין בטעות לו

אותו  ÔÎ,ומקיים Èt ÏÚ Û‡Â ,(¿««ƒ≈
נחות כך כל שהאדם ≈¬»ÈNÚ˙למרות

,‰¯Bz‰ ˙·È˙k B„È ÏÚ«»¿ƒ««»
BÊ ‰·È˙ÎaL ÔÙB‡·e דברי של ¿∆∆ƒ¿ƒ»

האדם ידי על הנעשית «¿ÊÓ¯ƒהתורה
'ÈÂ‰ ÌLc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk70, ¿»»ƒ¿»¿≈¬»»

‰Ïa˜ È¯ÙÒa ‡˙È‡„k71 ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈«»»
È¯ÙÒ) Ì"˙Ò ˙·È˙k ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈
(˙BÊeÊÓe ÔÈlÈÙz ‰¯Bz»¿ƒƒ¿
È¯‰L) ‰¯Bz È¯ÙÒa „ÁeÈÓ·eƒ¿»¿ƒ¿≈»∆¬≈
Ôk Ìb Ì‰ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÈÙz¿ƒƒ¿≈«≈
,(‰¯Bz ¯Ùq‰Ó ˙BiL¯t»»ƒ≈«≈∆»

BÈc‰ ˙tÈhL,קטנה טיפה שהיא ∆ƒ««¿
בלבד, eÈ"„כנקודה ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«

„Èa ‰·È˙k‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿»
ÔÈÓÈ72LÓÁ da LiL »ƒ∆≈»»≈

'‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,˙BÚaˆ‡∆¿»ƒ¿«
,'ÈÂ‰ ÌLc ‰BL‡¯'ה ƒ»¿≈¬»»

חמש ¿»¿ÒeÓÏew‰Âבגימטריא
„È ˙BÚaˆ‡ LÓÁa ÏhÈp‰)«ƒ»¿»≈∆¿¿»
˙B‡ ˙¯eˆa ‡e‰L (ÔÈÓÈ»ƒ∆¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76



xn`lטז dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

על  והּכתיבה הוי', ּדׁשם הּוא"ו הּוא ְְְֲִֵַַַָָָָָוא"ו,

ה' ענין הּוא המקּבל, ׁשטח ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַַַָהּקלף,

הּתֹורה  את נֹותנים ּכ ואחר הוי'. ּדׁשם ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָאחרֹונה

ל  ּומתחילים עצמֹו(יהבית) ׁשּמּצד מי עם למדּה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

רק  ולא ּתחּתֹון, להיֹותֹו ּכלל, לזה ׁשּיי ְְְְְִֵֶַַַָָֹאינֹו

ׁשהּוא  מּזה, יתירה אּלא הּבפֹועל, מּצד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָּתחּתֹון

יעלּו לא (ּתחּתֹונים הּגזירה מּצד ְְְֲִִֵַַַַַָֹּתחּתֹון

ּבאֹופן 41למעלה) הּגזירה ּבביּטּול צֹור ויׁש , ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ

הּמתחיל  ׁשּנאמר 41ּדאני ּכמֹו הר 73, על הוי' וּירד ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

למעלה), יעלּו ׁשהּתחּתֹונים לפני (עֹוד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָסיני

מתחילה  זה לאחר ורק ּדיהבית, ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

להתאחדּות  עד למֹוצאיהם, ּדמסעיהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהעלּיה

ּבׁשּום  אתרמיז ּדלא ׁשאנכי, מי אנכי ּבחינת ְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֹֹעם

וקֹוץ. ְאֹות

אׁשר ÏÚÂז) ּׁשּנאמר מה ּגם יּובן זה ּפי ¿«ֱֲִֶֶֶֶַַַַ

(ולא  ּדוקא מצרים מארץ ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהֹוצאתי

הּמציאּות  ּדהּנה, וארץ). ׁשמים ּבראתי ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאׁשר

מידי  יֹוצא מקרא (אין ּכפׁשּוטֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַָּדמצרים

הארץ 74ּפׁשּוטֹו ערות מּטה, למּטה זה 75), הרי , ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבעֹולמֹות  ׁשהּוא ּכפי ּדמצרים מהענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָמתחיל

ׁשּנעׂשית  לפני (עֹוד עׂשּיה יצירה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָּבריאה

והסּתר  העלם אם ּכי ּבעֹולם, ּדׁשקר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּמציאּות

ּבעֹולם  ׁשהּוא ּכפי יֹותר, למעלה ועד ְְְְְְִִֵֶַַַָָּבלבד),

ׁשּזֹוהי  אלקים, ׁשם ענין ׁשּזהּו ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹהאצילּות,

ועד  האצילּות, ּדעֹולם וההגּבלה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָהּמדידה

מּזה, ויתירה הּכלים. ענין ּבכללּות יֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלמעלה

ׁשֹורׁש ּכבר יׁש ׁשם ׁשּגם הּצמצּום, לפני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאפיּלּו

הּכלים  ּומקֹור ׁשֹורׁש הּנה וכלים, לאֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַָּומקֹור

ׁשאפיּלּו ועד ּוגבּולים, מצרים ׁשל ענין ְְְְֲִִִִֶֶַָָהּוא

ּכיון  הרי  לעצמֹו, ׁשהבּדילֹו האֹור וגם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָהאֹור,

הּגיּלּוי  ענין עצם הּנה ּגיּלּוי, ׁשל ענין ּכבר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּזהּו

הענין  נעׂשה יׂשראל ּבני עבֹודת ידי על אמנם, ּוגבּול. מיצר ׁשל ענין ּכבר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּוא

להיֹות  ׁשּיכֹול נעלה הכי האֹופן ּגם נכלל ׁשּבזה מצרים, מארץ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדהֹוצאתי
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כ.73) יט, וש"נ.74)יתרו א. סג, בסופו.75)שבת ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ,Â"‡Â לאות ‰ÛÏw,רמז ÏÚ ‰·È˙k‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc Â"‡e‰ »«»¿≈¬»»¿«¿ƒ»««¿»

Ïa˜Ó‰ ÁËL ‡e‰L,הכתובות והמילים האותיות את ÔÈÚעליו ‡e‰ ∆∆««¿«≈ƒ¿«
Ck ¯Á‡Â .'ÈÂ‰ ÌLc ‰B¯Á‡ הכתיבה ‰' את שמשלימים אחרי «¬»¿≈¬»»¿««»

ÈÓ ÌÚ d„ÓÏÏ ÌÈÏÈÁ˙Óe (˙È·‰È) ‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈ˙B¿ƒ∆«»¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿»ƒƒ
BÓˆÚ „vnL המדרגה מצד ∆ƒ««¿

שלו  ÊÏ‰האישית CÈiL BÈ‡≈«»¿∆
˜¯ ‡ÏÂ ,ÔBzÁz B˙BÈ‰Ï ,ÏÏk¿»ƒ¿«¿¿…«

ÏÚBÙa‰ „vÓ ÔBzÁz למעשה כי «¿ƒ««¿«
ונתעלה, תורה למד «∆‡l‡טרם

,‰fÓ ‰¯È˙È של שההשפעה ¿≈»ƒ∆
גם  פועלת התורה את ו'יהבית' 'כתבית'

מי  vÓעל ÔBzÁz ‡e‰L„ ∆«¿ƒ«
‰¯ÈÊb‰ עד הקדושֿברוךֿהוא שגזר «¿≈»

תורה המדרש (מתן כלשון

eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁz«¿ƒ…«¬
(‰ÏÚÓÏ41C¯Bˆ LÈÂ , ¿«¿»¿≈∆

ÔÙB‡a ‰¯ÈÊb‰ ÏehÈ·a שאין ¿ƒ«¿≈»¿∆
הגזירה  את לבטל האדם של בכוחו

ידי  על יהיה שהביטול צריך אלא

È‡c הקדושֿברוךֿהוא «¬ƒ
ÏÈÁ˙n‰41¯Ó‡pL BÓk ,73 ««¿ƒ¿∆∆¡«

'ÈÂ‰ „¯iÂעליוניםÈÈÒ ¯‰ ÏÚ «≈∆¬»»««ƒ«
ÈÙÏתחתונים „BÚ)ƒ¿≈

,(‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰L∆««¿ƒ«¬¿«¿»
,˙È·‰Èc ÔÈÚ e‰fL נתינה ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ

למטה, Ê‰מלמעלה ¯Á‡Ï ˜¯Â¿«¿««∆
Ì‰ÈÚÒÓc ‰iÏÚ‰ ‰ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ»»¬ƒ»¿«¿≈∆

,Ì‰È‡ˆBÓÏ מלמטה ההתעלות ¿»≈∆
כך Ú„למעלה כל גדולה לעלייה «

˙e„Á‡˙‰Ïישראל בני ÌÚשל ¿ƒ¿«¬ƒ
‡Ïc ,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ¿…

.ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa ÊÈÓ¯˙‡ƒ¿»ƒ¿¿
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆«««

¯Ó‡pM הדברות עשרת בתחילת ∆∆¡«
אלוקיך' ה' ל'אנכי ∆¬‡L¯בהמשך

‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿»
ÌÈÓL È˙‡¯a ¯L‡ ‡ÏÂ)¿…¬∆»»ƒ»«ƒ

ı¯‡Â לעיל השאלה ונשאלה »»∆
שהיא  וארץ, שמים בריאת שלכאורה

יותר  גדול חידוש היא מאין, יש

מצרים  p‰c‰,מיציאת .(¿ƒ≈
BËeLÙk ÌÈ¯ˆÓc ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿

בגמרא ( ז"ל חמינו ≈‡ÔÈוכמאמר
BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó74,( ƒ¿»≈ƒ≈¿

,‰hÓ ‰hÓÏ התורה כלשון ‰‡¯ıשהיא ˙Â¯Ú75‰Ê È¯‰ , ¿«»«»∆¿«»»∆¬≈∆
‡e‰L ÈÙk ÌÈ¯ˆÓc ÔÈÚ‰Ó ÏÈÁ˙Óברוחניות BÓÏBÚa˙למעלה «¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ∆¿»

¯˜Lc ˙e‡Èˆn‰ ˙ÈNÚpL ÈÙÏ „BÚ) ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈∆«¬≈«¿ƒ¿∆∆
ÌÏBÚa,לעיל כמבואר לקרש', להפוך צריך ‰ÌÏÚשאותה Ì‡ Èk »»ƒƒ∆¿≈

¯zÒ‰Âהאלוקות ÚÂ„על ,(„·Ïa ¿∆¿≈ƒ¿«¿«
‡e‰L ÈÙk ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿ƒ∆

'מצרים' הרוחני «¿ÌÏBÚaהמושג
ÌL ÔÈÚ e‰fL ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆∆ƒ¿«≈

,ÌÈ˜Ï‡ וההעלם הצמצום מידת ¡…ƒ
‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰ È‰BfL על ∆ƒ«¿ƒ»¿««¿»»

האלוקי ‰‡ˆeÏÈ˙,האור ÌÏBÚc¿»»¬ƒ
˙eÏÏÎa ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „ÚÂ¿«¿«¿»≈ƒ¿»

ÌÈÏk‰ ÔÈÚ הסוד בתורת כמבואר ƒ¿««≈ƒ
האלוקי  האור והמשכת התגלות שסדר

שהאורות  באופן הוא למטה מלמעלה

הוא  הכלים ועניין בכלים מתלבשים

האור. את fÓ‰,להגביל ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ elÈÙ‡L∆¬ƒƒ¿≈«ƒ¿
גבול  כל ללא האיר כשהאורֿאיןֿסוף

L¯BL ¯·k LÈ ÌL ÌbL∆«»≈¿»∆
,ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡Ï ¯B˜Óe שאין אף »¿¿≈ƒ

כלים, של מציאות L¯BLעדיין ‰p‰ƒ≈∆
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÏk‰ ¯B˜Óe¿«≈ƒƒ¿»∆
„ÚÂ ,ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ¿»ƒ¿ƒ¿«

Ì‚Â ,¯B‡‰ elÈÙ‡L אפילו ∆¬ƒ»¿«
È¯‰ ,BÓˆÚÏ BÏÈc·‰L ¯B‡‰»∆ƒ¿ƒ¿«¿¬≈
ÏL ÔÈÚ ¯·k e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆¿»ƒ¿»∆

,ÈelÈb של והתפשטות הארה היינו ƒ
העצמיות  ולא האלוקות עצמיות

‰ÈelÈbעצמה, ÔÈÚ ÌˆÚ ‰p‰ƒ≈∆∆ƒ¿««ƒ
עצמו לעצם מחוץ ‰e‡והיציאה

Ïe·‚e ¯ˆÈÓ ÏL ÔÈÚ ¯·k¿»ƒ¿»∆≈«¿
'מצרים' של הרוחני שהמושג ונמצא

גם  קיים והגבלה מיצר של במובן

ונעלות. גבוהות הכי «¿«‡ÌÓ,בדרגות
Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈
EÈ˙‡ˆB‰c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬»»ƒ¿»¿≈ƒ

,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó מהמיצרים יציאה ≈∆∆ƒ¿«ƒ
ההגבלות  Ìbוביטול ÏÏÎ ‰ÊaL∆»∆ƒ¿»«

של  ההגבלה ביטול מתוך יציאה

ÏBÎiL ‰ÏÚ ÈÎ‰ ÔÙB‡‰»∆¬ƒ«¬∆∆»
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יז l"yz'd ,dgpn zltz xg` ,hay s"k ,'b mei

העליֹון  רצֹון לבחינת עד מצרים, ּדארץ ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָּבהענין

רצֹון  מּלׁשֹון ארץ ענין ׁשּזהּו הּצמצּום, ,76ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

הרי  ּומרּוצה, ּגיּלּוי ׁשל ענין ּכבר ׁשּזהּו ּכיון ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָהרי

נאמר  זה על וגם מצרים, (ארץ) ּבחינת ּגם ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַזה

עם  חד ׁשּנעׂשה עד מצרים, מארץ ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהֹוצאתי

העבֹודה  ידי על נעׂשה זה וכל אנכי. ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבחינת

ׁשּׁשם  הארץ , לערות עד  ּכפׁשּוטֹו, מצרים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבארץ

ענין  ּכללּות [ׁשּזהּו ּבער ׁשּלא ּדיּלּוג ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ּבׁשעּתא  ,ּבער ׁשּלא עלּיה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּתׁשּובה,

חדא  ּוברגעא ּכפׁשּוטֹו,77חדא מצרים מארץ ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָ

ּכפי  מצרים לארץ עד העֹולם, וחֹומרּיּות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּגׁשמּיּות

עלּיית  לבחינת ועד העיּלּוי, ּבתכלית ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָׁשהיא

ׁשּזהּו היינּו, ּדייקא, עלה ּברצֹונֹו), (עלה ְְְִֶֶַַָָָָָָָהרצֹון

ּכבר  זה ׁשּגם ּברצֹונֹו, ו(עלה) עלּיה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּבגדר

למּטה  העבֹודה ידי על ודוקא ּומרּוצה, ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָּתנּועה

עלּיית  מּבחינת ּגם יֹותר למעלה מּגיע הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָהרי

ההתקּׁשרּות  ידי על נעׂשה ׁשּזה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהרצֹון,

יהבית. ּכתבית ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָּבאֹורייתא,

האּלה e‰ÊÂח) הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ¿∆ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשּבכחֹו היינּו, ּדייקא, לאמר ְְְֵֵֶַַָֹֹֹלאמר,

ידי  ׁשעל זמן, ּובכל מקֹום ּבכל יׂשראל, איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשל

הּקּב"ה  הּנה וׁשֹונה, קֹורא ּתֹורה, ׁשּלֹומד ְִֵֵֵֶֶֶַָָָזה

מּצד  לֹומד ׁשהּוא ּוכׁשם ּכנגּדֹו, וׁשֹונה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַקֹורא

ׁשאנכי  מי אנכי ּבחינת מּצד נפׁש, ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹמסירת

מּצד  הּוא הּקּב"ה ׁשל הּליּמּוד ּגם הּנה ְְִִִֵֶַַַַַָָּבנפׁשֹו,

אחר  נמׁש זה ידי ועל ׁשאנכי, מי אנכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבחינת

ּבחינת  נמׁש אלקי ׁשּבבחינת ּבגלּוי, למּטה ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹּכ

ועד  אנכי, ּבחינת נמׁש הוי' ּובבחינת ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹהוי',

ה  אנכי אלקי.ׁשּבחינת ּבבחינת ּגם ּבגיּלּוי יא ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָֹֹ

מצרים  מארץ ּדהֹוצאתי הענין נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואז

מּמדידה  למעלה ׁשעֹומד רּוחנית, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבעבֹודה

ּומּיד) ּתיכף - (ואדרּבה ּכ ואחר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָוהגּבלה.

ּבפֹועל, מצרים מארץ ּדהֹוצאתי הענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָנמׁש
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ח.76) פ"ה, ב"ר ואילך).77)ראה 86 ע' ח"כ שיחות בלקוטי (נתבאר ואילך א קכט, ח"א זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï „Ú ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡c ÔÈÚ‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»»∆¿

ÔBˆ¯ ÔBLlÓ ı¯‡ ÔÈÚ e‰fL ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL76, ולמרות ∆ƒ¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»
נעלה  הכי בעניין ÈelÈbשמדובר ÏL ÔÈÚ ¯·k e‰fL ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿»∆ƒ

,‰ˆe¯Óe כמו) שלו והתפשטות התגלות אלא עצמו העצם זה אין ושוב ¿»
אמנם  הוא הרצון שכוח הנפש בכוחות

הכוחות  אחד ולא הנפש נטיית

הנפש) עצם איננו אבל ≈¬‰¯Èהפרטיים
,ÌÈ¯ˆÓ (ı¯‡) ˙ÈÁa Ìb ‰Ê∆«¿ƒ«∆∆ƒ¿«ƒ
EÈ˙‡ˆB‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â¿««∆∆¡«≈ƒ

,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó אפילו שמתעלים ≈∆∆ƒ¿«ƒ
הזו NÚpL‰מההגבלה „Ú היהודי «∆«¬»

ה' את ממש,Á„העובד אחד «
גמורה ÈÁa˙בהתאחדות ÌÚƒ¿ƒ«

.ÈÎ‡»…ƒ
È„È ÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬»«¿≈

‰„B·Ú‰'ה את עבדו ישראל שבני »¬»
„Ú ,BËeLÙk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿«
‰NÚ ÌML ,ı¯‡‰ ˙Â¯ÚÏ¿∆¿«»»∆∆»«¬»

‚elÈc רצוי ולא נחות ממצב מעבר ƒ
וקפיצה  דילוג של בדרך נעלה למצב

שהוא  במעבר שמתחייב …∆lL‡כפי
C¯Úa המצב לגבי שיעור לאין ונעלה ¿≈∆
ÔÈÚהקודם ˙eÏÏk e‰fL]∆∆¿»ƒ¿«

‡lL ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰·eLz‰«¿»∆ƒ¬ƒ»∆…
C¯Úa,התשובה שקודם המצב לגבי ¿≈∆

הדרגתי  בתהליך מדובר שלא וכיוון

התשובה  בערך, שלא ב'דילוג' אלא

הזוהר כלשון Á„‡היא ‡zÚLa¿«¿»¬»
‡„Á ‡Ú‚¯·e77 אחת בשעה ¿ƒ¿»¬»

אחד  ב'דילוג'],וברגע ∆∆≈ı¯‡Óעלייה
˙eiÓLb ,BËeLÙk ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ı¯‡Ï „Ú ,ÌÏBÚ‰ ˙ei¯ÓBÁÂ¿¿ƒ»»«¿∆∆
ÈÏÎ˙a ‡È‰L ÈÙk ÌÈ¯ˆÓ˙ ƒ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

,ÈelÈÚ‰ וברצון העליון, הרצון עניין »ƒ
ÈiÏÚ˙עצמו ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«¬ƒ«

) ÔBˆ¯‰ ז"ל חכמינו ÏÚ‰כלשון »»»»
,eÈÈ‰ ,‡˜ÈÈc ‰ÏÚ ,(BBˆ¯aƒ¿»»«¿»«¿
(‰ÏÚ)Â ,‰iÏÚ ¯„‚a e‰fL∆∆¿∆∆¬ƒ»¿»»
‰Úez ¯·k ‰Ê ÌbL ,BBˆ¯aƒ¿∆«∆¿»¿»

,‰ˆe¯Óe,עצמו מצד הרצון ולכן ¿»
איננו  עדיין הרצון, בעליית ואפילו

È„Èהעצמיות ÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈
‡e‰ È¯‰ ‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»¬≈
Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿»≈«

˙e¯M˜˙‰‰ È„È ÏÚ ‰NÚ ‰fL ,ÔBˆ¯‰ ˙ÈiÏÚ ˙ÈÁaÓ של ƒ¿ƒ«¬ƒ«»»∆∆«¬∆«¿≈«ƒ¿«¿
תורה ולומד ה' את העובד È·˙k˙היהודי ÔÈÚ e‰fL ,‡˙ÈÈ¯B‡a¿«¿»∆∆ƒ¿«¿»ƒ

˙È·‰È.התורה ונתינת כתיבת ידי על העולם עם האלוקות חיבור ¿»ƒ
,¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ (Á¿∆«¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈…
מה  השאלה הובאה המאמר ובתחילת

בהקשר  'לאמר' המילה של המשמעות

שבכל  ישראל נשמות כל כאשר זה,

והביאור  תורה, במתן נכחו הדורות

ÈÈc˜‡,הוא ¯Ó‡Ï שהכתוב בכך ≈…«¿»
דווקא, 'לאמר' ובלשון ¿»‰eÈÈ,מדייק

,Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏL BÁÎaL כל ∆¿…∆ƒƒ¿»≈
ÌB˜Óיהודי ÏÎa כולו העולם בכל ¿»»

,ÔÓÊ ÏÎ·e אחרי שנים אלפי אפילו ¿»¿«
תורה  ÓBlL„מתן ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆∆≈

,‰¯Bzוהיהודי,‰BLÂ ‡¯B˜ »≈¿∆
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ ‰p‰ƒ≈«»»≈¿∆

,Bc‚kֿהקדושֿברוך גם וכביכול ¿∆¿
כנגדו תורה לומד ≈¿ÌLÎeהוא

‡e‰Lהיהודי„ÓBÏ התורה את ∆≈
„vÓ ,LÙ ˙¯ÈÒÓ „vÓƒ«¿ƒ«∆∆ƒ«
ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ

Ìbהעצמיות ‰p‰ ,BLÙa¿«¿ƒ≈«
‡e‰ ‰"aw‰ ÏL „enÈl‰«ƒ∆«»»
,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ

האלוקות, Ê‰עצמיות È„È ÏÚÂ שיש ¿«¿≈∆
למעלה  מעצמותו וגילוי המשכה

,ÈeÏ‚a ‰hÓÏ Ck ¯Á‡ CLÓƒ¿»««»¿«»¿»
CLÓ EÈ˜Ï‡ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¡…∆ƒ¿»
'ÈÂ‰ ˙ÈÁ··e ,'ÈÂ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»ƒ¿ƒ«¬»»
„ÚÂ ,ÈÎ‡ ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«»…ƒ¿«
Ìb ÈelÈ‚a ‡È‰ ÈÎ‡ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»…ƒƒ¿ƒ«

EÈ˜Ï‡ ˙ÈÁ·a לעיל כמבואר ƒ¿ƒ«¡…∆
‰ÔÈÚבאריכות. ‰NÚ Ê‡Â¿»«¬∆»ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰c¿≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
„ÓBÚL ,˙ÈÁe¯ ‰„B·Úa«¬»»ƒ∆≈

ה' את העובד «¿»¿ÏÚÓÏ‰היהודי
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ היא ה' ועבודת ƒ¿ƒ»¿«¿»»

שמיצר  דבר כל על התעלות מתוך

אותה. Ckומגביל ¯Á‡Â¿««»
‰a¯„‡Â) כעבור היינו כך, אחר לא ¿«¿«»
- אלא CLÓזמן („iÓe ÛÎÈz≈∆ƒ»ƒ¿»

ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈ƒ≈∆∆
ÌÈ¯ˆÓ ממצרים ישראל בני יציאת ƒ¿«ƒ

זו  גלות eÈÈ‰Â,של ,ÏÚBÙa¿«¿«¿
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xn`lיח dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

מהּגלּות  יׂשראל ּבני את מֹוציא ׁשהּקּב"ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהיינּו,

ׁשם  על נקראים (והּגלּיֹות) הּמלכּיֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָֻֻ(ׁשּכל

ידי 78מצרים  על ויֹום, יֹום ּבכל זאת ועֹוׂשה ,( ְְְְִִֵֶַַָָֹ

תׁשמעּו ּבקֹולֹו אם הּיֹום - זה מּיֹום ,79ׁשעֹוׂשים ְְִִִִֶֶַָ

נגאלין  הן ּומּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ,80ויׂשראל ְְְְִִִִִֵֵָָָָ

הּמצרים  מּכל הּגאּוּלה ענין מּיד ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ענינֹו ׁשּזהּו ּגדר , ּפריצת ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּוגבּולים,

ּבּמדרׁש ּכדאיתא צדקנּו, מׁשיח ׁשּמה 81ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

מׁשיח 82ּׁשּנאמר  על קאי לפניהם הּפֹורץ עלה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נאמר  עליו ּפרץ, ׁשל מּזרעֹו עלי83ׁשהּוא ּפרצּת ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עבֹודתנּו ידי על ּבגיּלּוי יבֹוא זה וענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּפרץ.

ּבאֹופן  הּגלּות, זמן ּבסֹוף ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִֶַַָָָּבעקבתא

הּתֹורה  ּבליּמּוד מההֹוספה החל יהבית, ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּדכתבית

ׁשּבעל  ּתֹורה - ּדיהבית הּתֹורה ּבליּמּוד הֹוספה וכן ׁשּבכתב, ּתֹורה - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדכתבית

מעׂשה  לידי  מביא הּלי ּמּוד יהיה ּכ ואחר לבב, וטּוב ׂשמחה ּומּתֹו ,84ּפה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

וזֹוכה  ּבעֹולם, חלקֹו על הּבית ּבעל נעׂשה זה ידי ׁשעל ּבהיּדּור, הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָקּיּום

והרחבה  הּקדֹוׁשה הּפתּוחה הּמלאה מּידֹו ּפרנסתֹו מּמדידֹות 85לקּבל למעלה , ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּומזֹוני  חּיי ּבבני נמׁש זה הרי ּובמילא ׁשאנכי, מי אנכי מּבחינת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוהגּבלֹות,

צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלימה האמיּתית הּגאּוּלה ּבגלּוי ׁשּתהיה ועד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָרויחי.

ּדידן. ּובעגלא מּמׁש, ּבקרֹוב לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָיבֹוא
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תצא.78) פ' להאריז"ל תורה לקוטי ד. פט"ז, ב"ר א.79)ראה צח, סנהדרין ז. צה, פ"ז 80)תהלים תשובה הל' רמב"ם

ספס"ג.81)ה"ה. בראשית אגדת שם. וברש"י יד פפ"ה, יג.82)ב"ר ב, כט.83)מיכה לח, א.84)וישב יז, ברכה 85)ב"ק

המזון. דברכת שלישית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BiÎÏn‰ ÏkL) ˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆBÓ ‰"aw‰L∆«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»≈≈«»∆»««¿À

ÌÈ¯ˆÓ ÌL ÏÚ ÌÈ‡¯˜ (˙BiÏb‰Â)78 המדרש NBÚÂ‰כדברי ,( ¿«»Àƒ¿»ƒ«≈ƒ¿«ƒ¿∆
˙‡Ê ממצרים ישראל בני יציאת את עושה ÌBÈהקדושֿברוךֿהוא ÏÎa …¿»

BÏB˜a Ì‡ ÌBi‰ - ‰Ê ÌBiÓ ÌÈNBÚL È„È ÏÚ ,ÌBÈÂ»«¿≈∆ƒƒ∆«ƒ¿
eÚÓL˙79,'ה רצון קיום של יום ƒ¿»

„iÓe ‰·eLz ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»
ÔÈÏ‡‚ Ô‰80„iÓ ‰NÚpL , ≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆ƒ»
שיהוי  כל ÏkÓללא ‰le‡b‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
,¯„b ˙ˆÈ¯t ביטול של  במובן ¿ƒ«»≈

ÏLההגבלות  BÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
‡˙È‡„k ,e˜„ˆ ÁÈLÓ כמובא ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

L¯„na81¯Ó‡pM ‰nL82 «ƒ¿»∆«∆∆¡«
מיכה  ‰ı¯Btבנבואת ‰ÏÚ»»«≈
È‡˜ Ì‰ÈÙÏמכווןÁÈLÓ ÏÚ ƒ¿≈∆»≈«»ƒ«

,ı¯t ÏL BÚ¯fÓ ‡e‰L בן ∆ƒ«¿∆∆∆
בית  מלכות היא שממנו יעקב בן יהודה

Ó‡¯דוד ÂÈÏÚ83בתורהzˆ¯t »»∆¡«»«¿»
,ı¯t EÈÏÚ גדרי לפריצת רמז »∆∆∆

ÈelÈ‚aהגלות. ‡B·È ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»¿ƒ
e˙„B·Ú È„È ÏÚ התורה בלימוד «¿≈¬»≈

המצוות «¿¿Úa¿ƒ˜·˙‡וקיום
,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒa ,‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»¿¿««»

,˙È·‰È ˙È·˙Îc ÔÙB‡a הרומז ¿∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבכתב  תורה התורה, חלקי לשני

('יהבית'), פה שבעל ותורה ('כתבית')

לעיל, ÙÒB‰‰Ó‰כאמור ÏÁ‰»≈≈«»»
- ˙È·˙Îc ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»ƒ¿»ƒ

‰¯Bz - ˙È·‰Èc ‰¯Bz‰ „enÈÏa ‰ÙÒB‰ ÔÎÂ ,·˙ÎaL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¿≈»»¿ƒ«»ƒ»ƒ»
‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,··Ï ·eËÂ ‰ÁÓN CBzÓe ,‰t ÏÚaL∆¿«∆ƒƒ¿»¿≈»¿««»ƒ¿∆

‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „enÈl‰84ÏÚL ,¯ecÈ‰a ˙BÂˆn‰ Ìei˜ , «ƒ≈ƒƒ≈«¬∆ƒ«ƒ¿¿ƒ∆«
‰Ê È„È המצוות את ÌÏBÚaהמקיים B˜ÏÁ ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰NÚ ¿≈∆«¬∆««««ƒ«∆¿»»

ולזככו, לבררו בפרט לו ∆¿ÎBÊÂ‰שניתן
‰‡Ïn‰ B„iÓ B˙Ò¯t Ïa˜Ï¿«≈«¿»»ƒ»«¿≈»

‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰85 «¿»«¿»¿»¿»»
בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ

‡ÏÈÓ·e הגבלות בכלל שאין כיוון ¿≈»
È·a CLÓ ‰Ê È¯‰בניםÈiÁ ¬≈∆ƒ¿»¿»≈«≈

ובריאות, ופרנסה ÈBÊÓeחיים מזון ¿≈
ÈÁÈÂ¯.ברווח‰È‰zL „ÚÂ ¿ƒ≈¿«∆ƒ¿∆

˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡b‰ ÈeÏ‚a¿»«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

˙eiÓÓB˜זקופה ,eˆ¯‡Ïבקומה ¿ƒ¿«¿≈
‡Ï‚Ú·e ,LnÓ ·B¯˜a במהירות ¿»«»«¬»»

Ô„Èc.שלנו המושגים) (לפי ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc migqt(iriax meil)

:epzpyna epipyy .'ehlet jk erleak' mixne`y daxúà ïúBð¥¤
,BëBúì åéòî éða úàå åéòøk,le`yl yieàîòè éàîmrhd dn - §¨¨§¤§¥¥¨§©©£¨

xyaa rlap miirn ipade miirxkd mcy jkl miyyeg oi`y
,oevigdïðéøîàc íeMî åàìmixne` ep`y meyn `l m`d - ¨¦§¨§¦©

,'BèìBt Ck BòìBák'`ed jk mcd z` rlea oevigd xyady itke §§¨§
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יט

.l"yz'd ,hay s"k ,exzi 't 'b mei zgiy .c"qa
מנחה "התוועדות– תפלת לאחר שיחיו, להאורחים לשלום" –צאתכם

מוגה  בלתי

לאמר.‡. האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

הספרֿתורה ·. כתיבת לסיום מסכת 1בהמשך לסיים המנהג (כפי מגילה מסכת על סיום גם נערך ,
ההילולא) ליום בשייכות ס"ת,2בש"ס בהלכות שמסיימת ,

הגמרא – כדברי ס"ת, עם קשור "מגילה", המסכת, שם כללות שגם ספר",3ולהעיר, נקראת ש"מגילה
לתו"א  בהוספות הזקן רבינו שמבאר –4וכפי

. יום של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן "משה המסכת לסיום חג ועד הלכות .
בארוכה  פעם (וכמשנ"ת פסח 5בחג" הלכות בהתחלת הזקן רבינו ל"הלכות 6מ"ש היא בזה שהכוונה ,

meiaהצריכות eal,(לחג ההכנות עם גם הקשורות בהלכות החג לפני יום שלושים הלימוד על נוסף ,"

ממארז"ל – אז 7ולהעיר לימות 8(שנזכר ליבטל עתידין הכתובים וכל הנביאים ספרי "כל אגב) בדרך
בטלין  שאינן תושבע"פ של וכהלכות תורה חומשי כחמשה קיימת היא והרי אסתר, ממגילת חוץ המשיח,
שבתורה  הנצחיות ענין בגילוי בא שבהם והלכות, אסתר מגילת עם ס"ת של הקשר  מודגש  שבזה לעולם",

בפועל  ובזמן הזמן בגדר שנמשך –כפי

וכו'". ערום ס"ת האוחז ד"כל הדין מובא ולפנ"ז

"אבל ‚. בתוס' להסיום ועד וכו'", ערום ס"ת האוחז "כל מגילה, מסכת על בה"סיום" הביאור המשך
סל"ו  שבט יו"ד בשיחת נכלל – וכבוד" עושר בשמאלה בימינה ימים אורך במטפחת, .2אחזו

שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים

יחד  שניהם וצירוף המצוות, ענין התורה, ענין שישנו – בזה הענין משה,9וכללות ע"י שנמשכים כפי ,
נאמר  עבודתם 10עליו לפעול שיוכלו לישראל", להם ו"תיקן וגו'", למסעיהם מוצאיהם את משה "ויכתוב

התיקון, בעולם

עולם" ב"הליכות פועלים ידם שעל התורה, הלכות – ה"הלכות" ענין נמשך חז"ל 11ואז כדרשת ,12

הלכות", אלא הליכות תקרי "אל

"הלכות שנעשה ומצב bgdועד המעמד שזהו "חג", של ומצב במעמד שיהי' בעולם שפועלים – "
כי: לבוא, דלעתיד
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חצות 1) אחרי שבט, יו"ד בא, פ' ועש"ק יום שיחת ראה
ואילך). 54 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת

(2126 ע' (שם סל"ו שבט יו"ד בא, פ' מוצש"ק שיחת
וש"נ. ואילך).

א.3) יט, מגילה
א.4) קיט, מג"א
(5– מנחם (תורת ואילך ס"ה תשכ"ה פורים שיחת

ואילך). 18 ס"ע חמ"ג התוועדויות
ס"ד.6) סתכ"ט או"ח

ה"ה.7) פ"א מגילה מירושלמי – מגילה הל' סוף רמב"ם
(8.(132 ע' (שם סל"ז הנ"ל שבט יו"ד שיחת
(9.261 הערה שם שבט יו"ד שיחת ראה

דיום 10) ס"ת כתיבת ענין להבין ד"ה וראה ב. לג, מסעי
שנאמר  גו' אלקים וידבר ד"ה שבט; יו"ד בא, פ' ועש"ק

ואילך). 172 ע' ואילך; 43 ע' (שם ואילך פ"ג בהתוועדות
ו.11) ג, חבקוק
וש"נ.12) סע"ב. כח, מגילה

xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

מהּגלּות  יׂשראל ּבני את מֹוציא ׁשהּקּב"ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהיינּו,

ׁשם  על נקראים (והּגלּיֹות) הּמלכּיֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָֻֻ(ׁשּכל

ידי 78מצרים  על ויֹום, יֹום ּבכל זאת ועֹוׂשה ,( ְְְְִִֵֶַַָָֹ

תׁשמעּו ּבקֹולֹו אם הּיֹום - זה מּיֹום ,79ׁשעֹוׂשים ְְִִִִֶֶַָ

נגאלין  הן ּומּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ,80ויׂשראל ְְְְִִִִִֵֵָָָָ

הּמצרים  מּכל הּגאּוּלה ענין מּיד ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ענינֹו ׁשּזהּו ּגדר , ּפריצת ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּוגבּולים,

ּבּמדרׁש ּכדאיתא צדקנּו, מׁשיח ׁשּמה 81ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

מׁשיח 82ּׁשּנאמר  על קאי לפניהם הּפֹורץ עלה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נאמר  עליו ּפרץ, ׁשל מּזרעֹו עלי83ׁשהּוא ּפרצּת ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עבֹודתנּו ידי על ּבגיּלּוי יבֹוא זה וענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּפרץ.

ּבאֹופן  הּגלּות, זמן ּבסֹוף ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִֶַַָָָּבעקבתא

הּתֹורה  ּבליּמּוד מההֹוספה החל יהבית, ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּדכתבית

ׁשּבעל  ּתֹורה - ּדיהבית הּתֹורה ּבליּמּוד הֹוספה וכן ׁשּבכתב, ּתֹורה - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדכתבית

מעׂשה  לידי  מביא הּלי ּמּוד יהיה ּכ ואחר לבב, וטּוב ׂשמחה ּומּתֹו ,84ּפה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

וזֹוכה  ּבעֹולם, חלקֹו על הּבית ּבעל נעׂשה זה ידי ׁשעל ּבהיּדּור, הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָקּיּום

והרחבה  הּקדֹוׁשה הּפתּוחה הּמלאה מּידֹו ּפרנסתֹו מּמדידֹות 85לקּבל למעלה , ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּומזֹוני  חּיי ּבבני נמׁש זה הרי ּובמילא ׁשאנכי, מי אנכי מּבחינת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוהגּבלֹות,

צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלימה האמיּתית הּגאּוּלה ּבגלּוי ׁשּתהיה ועד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָרויחי.

ּדידן. ּובעגלא מּמׁש, ּבקרֹוב לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָיבֹוא
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תצא.78) פ' להאריז"ל תורה לקוטי ד. פט"ז, ב"ר א.79)ראה צח, סנהדרין ז. צה, פ"ז 80)תהלים תשובה הל' רמב"ם

ספס"ג.81)ה"ה. בראשית אגדת שם. וברש"י יד פפ"ה, יג.82)ב"ר ב, כט.83)מיכה לח, א.84)וישב יז, ברכה 85)ב"ק

המזון. דברכת שלישית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BiÎÏn‰ ÏkL) ˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆBÓ ‰"aw‰L∆«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»≈≈«»∆»««¿À

ÌÈ¯ˆÓ ÌL ÏÚ ÌÈ‡¯˜ (˙BiÏb‰Â)78 המדרש NBÚÂ‰כדברי ,( ¿«»Àƒ¿»ƒ«≈ƒ¿«ƒ¿∆
˙‡Ê ממצרים ישראל בני יציאת את עושה ÌBÈהקדושֿברוךֿהוא ÏÎa …¿»

BÏB˜a Ì‡ ÌBi‰ - ‰Ê ÌBiÓ ÌÈNBÚL È„È ÏÚ ,ÌBÈÂ»«¿≈∆ƒƒ∆«ƒ¿
eÚÓL˙79,'ה רצון קיום של יום ƒ¿»

„iÓe ‰·eLz ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»
ÔÈÏ‡‚ Ô‰80„iÓ ‰NÚpL , ≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆ƒ»
שיהוי  כל ÏkÓללא ‰le‡b‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
,¯„b ˙ˆÈ¯t ביטול של  במובן ¿ƒ«»≈

ÏLההגבלות  BÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
‡˙È‡„k ,e˜„ˆ ÁÈLÓ כמובא ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

L¯„na81¯Ó‡pM ‰nL82 «ƒ¿»∆«∆∆¡«
מיכה  ‰ı¯Btבנבואת ‰ÏÚ»»«≈
È‡˜ Ì‰ÈÙÏמכווןÁÈLÓ ÏÚ ƒ¿≈∆»≈«»ƒ«

,ı¯t ÏL BÚ¯fÓ ‡e‰L בן ∆ƒ«¿∆∆∆
בית  מלכות היא שממנו יעקב בן יהודה

Ó‡¯דוד ÂÈÏÚ83בתורהzˆ¯t »»∆¡«»«¿»
,ı¯t EÈÏÚ גדרי לפריצת רמז »∆∆∆

ÈelÈ‚aהגלות. ‡B·È ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»¿ƒ
e˙„B·Ú È„È ÏÚ התורה בלימוד «¿≈¬»≈

המצוות «¿¿Úa¿ƒ˜·˙‡וקיום
,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒa ,‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»¿¿««»

,˙È·‰È ˙È·˙Îc ÔÙB‡a הרומז ¿∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבכתב  תורה התורה, חלקי לשני

('יהבית'), פה שבעל ותורה ('כתבית')

לעיל, ÙÒB‰‰Ó‰כאמור ÏÁ‰»≈≈«»»
- ˙È·˙Îc ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»ƒ¿»ƒ

‰¯Bz - ˙È·‰Èc ‰¯Bz‰ „enÈÏa ‰ÙÒB‰ ÔÎÂ ,·˙ÎaL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¿≈»»¿ƒ«»ƒ»ƒ»
‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,··Ï ·eËÂ ‰ÁÓN CBzÓe ,‰t ÏÚaL∆¿«∆ƒƒ¿»¿≈»¿««»ƒ¿∆

‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „enÈl‰84ÏÚL ,¯ecÈ‰a ˙BÂˆn‰ Ìei˜ , «ƒ≈ƒƒ≈«¬∆ƒ«ƒ¿¿ƒ∆«
‰Ê È„È המצוות את ÌÏBÚaהמקיים B˜ÏÁ ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰NÚ ¿≈∆«¬∆««««ƒ«∆¿»»

ולזככו, לבררו בפרט לו ∆¿ÎBÊÂ‰שניתן
‰‡Ïn‰ B„iÓ B˙Ò¯t Ïa˜Ï¿«≈«¿»»ƒ»«¿≈»

‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰85 «¿»«¿»¿»¿»»
בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ

‡ÏÈÓ·e הגבלות בכלל שאין כיוון ¿≈»
È·a CLÓ ‰Ê È¯‰בניםÈiÁ ¬≈∆ƒ¿»¿»≈«≈

ובריאות, ופרנסה ÈBÊÓeחיים מזון ¿≈
ÈÁÈÂ¯.ברווח‰È‰zL „ÚÂ ¿ƒ≈¿«∆ƒ¿∆

˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡b‰ ÈeÏ‚a¿»«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

˙eiÓÓB˜זקופה ,eˆ¯‡Ïבקומה ¿ƒ¿«¿≈
‡Ï‚Ú·e ,LnÓ ·B¯˜a במהירות ¿»«»«¬»»

Ô„Èc.שלנו המושגים) (לפי ƒ»
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l"yz'dכ ,hay s"k ,exzi 't 'b mei zgiy

אינם  נפש אוכל מלאכת שאינם המלאכות שכל ומצב במעמד יהודי נמצא שבו – (חג) יו"ט של ענינו
עשוי'" מלאכתך ש"כל (וכמו לעבודתו כמ"ש 13שייכים לבוא, דלעתיד ומצב המעמד גם וזהו "ועמדו 14),

אחרים" ע"י נעשית ש"מלאכתן צאנכם", ורעו הלכות 15זרים וסוף תשובה הלכות בסוף הרמב"ם וכמ"ש ,
גשמיים. ענינים בשביל אינה המשיח לימות ישראל וגדולי ונביאים חכמים שנתאוו לכך שהסיבה מלכים,

מצויין המעדנים "כל אבל ל"מעדנים", ועד ובהרחבה, בריבוי גשמיים ענינים אמנם אז יהיו –xtrk,"
והחכמה  הדעה "תרבה הרמב"ם: כלשון עשירות, של באופן התורה ללימוד והקדמה טפל בתור רק

מכסים" לים כמים הוי' את דעה הארץ ש"מלאה ומצב למעמד ועד .16והאמת",

בנ"י  בעבודת שתהי' לבב וטוב השמחה ענין כללות שזהו – השמחה ענין גם הוא יו"ט של וענינו
שיפעל  לאופן ועד ביותר, והרחבה שמחה מתוך מצוות ויקיימו תורה שילמדו צדקנו, משיח בביאת

ממש. בקרוב דידן בעגלא טפחים, מעשרה למטה מכסים", לים כמים הוי' את דעה הארץ ש"מלאה

***

לעיל „. להמדובר בבא17בהמשך במסכת הגמרא דברי שיהא 18בתרא אודות עד אביו בנכסי "ולמכור
מארז"ל  ע"פ הנה שנה", עשרים ילדו",19בן כאילו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן המלמד "כל
הפסוק  על רש"י בפירוש גם .20וכמובא התלמידים "אלו לבניך", בנים","ושננתם קרויים שהתלמידים .

פעם  (כמשנ"ת כו'" שנאמר אב, קרוי הרב כך כו', שנאמר בנים קרויין שהתלמידים "וכשם ומוסיף:
בנכסי21בארוכה  ד"למכור שהענין מובן, הרי – (eia`בהנוגע גם שייך אלו micinlzlכו'" "לבניך ,

התלמידים".

הוא  – חבירו" בן ד"מלמד הענין כשמתחיל הלימוד, בתחילת שנעשה ילדו" ד"כאילו הענין והנה,
נעשית שאז חדש, באופן לימוד מתחילים כאשר dycgגם dcled.

שהגמרא  שמצינו שכיון – "המלמד22ובהקדמה בין exiagמחלקת oaבן את ל"המלמד mrתורה"
ux`d חכם כבר הי' לפנ"ז שעוד חבירו" "בן גם כולל תורה" חבירו בן ש"המלמד מובן, הרי תורה",

חדשים. ענינים לימוד ע"י התורה, בלימוד עילוי בו שפועל אלא גדול,

מובהק  לרב ועד לרב, תלמיד של החיובים לכל בנוגע להלכה מהפס"ד גם זה 23וכמובן שחיוב –
אלא  וכיו"ב, משנה או למקרא רק שייך בהיותו או עםֿהארץ, בהיותו לפניו בא התלמיד כאשר רק אינו

כ  הנה התורה, בלימוד ביותר נעלית בדרגא כבר הי' אם הרי אפילו מובהק, רבו נעשה ולהבא מכאן אשר
מובהק. לרבו השייכים הדינים בכל מחוייב הוא

נעשה כאשר גם הוא שכן מובן ycgומזה xcq,בלימוד

בגמרא – שמצינו כפי (משניות 24ולדוגמא, גמרא וגמר ישמעאל דר' לקמי' ש"אתא מאיר, לר' בנוגע
אצלו  שנעשה – כו') שלמד במה ולדקדק (לפלפל סברא" וסבר דר"ע לקמי' אתא והדר מרבותיו), שקיבל

זירא  ר' אצל שמצינו כפי מזה, ויתירה "לעיונא". גם אלא "למיגרס", רק לא בלימוד: חדש שצם 22סדר ,
שהוצרך עד ירושלמי, דתלמוד הלימוד לאופן לבוא שיוכל כדי תעניות הקודם,gekylכמה לימודו אופן

מחדש  הלימוד את עתה מתחיל כאילו שנחשב –כך,

אביו  בנכסי ד"למכור הענינים כל בזה גם ישנם ובמילא מחדש, ילדו" ד"כאילו הענין נעשה שאז
כו'".
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אדה"ז 13) שו"ע ט. כ, (יתרו) פרשתנו ופרש"י מכילתא ראה
וש"נ. סכ"א. סש"ו או"ח

ה.14) סא, ישעי'
ב.15) לה, ברכות
ט.16) יא, שם
מוצש"ק 17) שיחת ואילך). 68 ע' (שם פ"ה לגני באתי ד"ה

ואילך). 121 ע' (שם ואילך סל"א שבט יו"ד בא, פ'
א.18) קנו,

א.19) ג, במדבר עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. יט, סנהדרין
ז.20) ו, ואתחנן
(21– מנחם (תורת ס"ח תשכ"ח ואתחנן ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 347 ע' חנ"ג התוועדויות
א.22) פה, ב"מ
סרמ"ב.23) יו"ד ורמ"א טושו"ע ראה
(ובפרש"י).24) א יג, עירובין
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לעניננו: בנוגע גם מובן ומזה

לימוד  נעשה ולאח"ז ההסתלקות שמרגע כ"ח) מסימן גם (ומובן ז"ך סימן באגה"ק המבואר ע"פ
ההילולא. בעל בתורת חדש לימוד סדר  מתחיל שאז מובן הרי – הגוף והגבלות מדידות ללא תורתו

אביו  בנכסי ד"למכור הענין בזה נעשה אזי כזה, באופן לימוד של שנה עשרים כשמסתיימים ולכן,
הכתוב . ובלשון שנה", עשרים בן ומעלה".25. שנה עשרים "מבן :

לפנ"ז ‰. הכתוב בלשון מתבטא ומעלה" שנה עשרים ד"בן העילוי שתוכן בזה, (בנוגע 26ונתבאר
ועני  מעשיים ראש":לענינים את "שאו – הגוף) ני

בחרה  וכאן לשונות, בכמה להתבטא יכול המנין ענין אבל, המנין, הו"ע ד"שאו" הפשוט הפירוש
הזקן  רבינו שמבאר כפי – שמשמעותו "שאו", הלשון דוקא שצריך27התורה –zelrdle 'iabdl את

מצד הוא שהענין כפי שזהו ד"לגולגלותם", להדרגא שמקיף oevxdה"ראש" הגולגולת בדוגמת שהוא ,
השכל. ומשכן מקום הוא ששם שבראש, המוחין את

בכח  שהלימוד – רצון? של באופן להיות יתעלה שה"ראש" לומר שייך כיצד דלכאורה – בזה והענין
מצד הוא שלו ודעת בינה oevxdהחכמה swez אחר באופן הלימוד נעשה שאז מס"נ, של לאופן ועד ,

לגמרי.

כמ"פ  במקום 28וכמדובר תורה אדם ילמוד ש"לעולם הדין שזהו – להלכה בפס"ד מתבטא ענין שכל
חפץ" "שרוצה"29שלבו כהלשון: שכאשר30(או הענין, וכפשטות ,(utgdvexe את יבין אזי זה, בלימוד

בוריו. ועל לתכליתו יותר, ועמוק טוב באופן הענין

כמו  זה אין אבל והשגה, בהבנה לימוד ה"ראש", ענין אמנם שזהו היינו, ראש", את "שאו וזהו
הרצון  מצד הוא שהלימוד כפי היינו, "לגולגלותם", שמתעלה כפי אלא עצמו, מצד הוא שה"ראש"

ה"חפץ". מצד – יותר ובעומק ("רוצה"),

בזה  הכוונה שאין מובן הרי – ומעלה"? שנה ד"עשרים העילוי מתבטא במה שואלים: כאשר ולכן,
נאמר  שעליהם בענינים והוספות הוספה 31לשינויים אודות הוא המדובר ח"ו; תגרע" ולא גו' תוסף "לא

נאמר  שעלי' גופא התורה הלימוד 32בעניני אמנם צ"ל זה שבשביל ים", מיני ורחבה ארץ מיני "ארוכה
את  ד"שאו באופן צ"ל זה ענין אבל שבלב, והרגש במדות לאח"ז שנמשך וכפי ודעת, בינה חכמה מתוך

. מופלגה ראש בהצלחה עניניו בכל פועל שאז כו', המס"נ ענין ותענוג, הרצון מצד – לגולגלותם" .

ביותר.

. אביו בנכסי ד"למכור הענין כללות כלשון וזהו יותר, נעלית לדרגא מתעלה שאז שנה", עשרים בן .
שנה עשרים "בן מקיפי dlrneהכתוב: בו "נכנסים שאז שנה, עשרים דבן השכל בדרגת נשאר שלא – "

לבחי'33אבא" נמשך ומשם כו'; הכתר בחי' "לגולגלותם", לבחי' מתעלה אלא ח"ו...), מזה למעלה (ולא
שייפין" לכל פליג ו"לבא שבלב, למדות ואח"כ במאמר 34המוחין, שנתבאר [ובסגנון בפועל בעבודה ,35

אלקיך" הוי' "אנכי בפירוש להצ"צ) באוה"ת בארוכה המבואר על נמשכת 36(מיוסד "אנכי" שבחי' ,
"לגולגלותם". בחי' מצד נעשים הענינים שכל כך, ב"אלקיך"], גם ואח"כ ב"הוי'"

ההילולא  שבעל הענינים בכל להוסיף צריכים ומעלה" שנה מ"עשרים שהחל – מזה ההוראה וכללות
נעשים  ואז הרצון, ובכל התענוג בכל שחדורים עי"ז לבב, וטוב שמחה מתוך עליהם, כח ונתן ודרש קיוה
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ג.25) א, במדבר
ב.)26 שם,

במדבר.27) ר"פ לקו"ת ראה
(28.118 ס"ע חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ריש 29) חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם וראה א. יט, ע"ז

וש"נ. .255 ע'
סוסר"מ.30) יו"ד שו"ע

א.31) יג, ראה פ'
ה"ה.32) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' וראה ט. יא, איוב
א.33) ב, שם בלקו"ת הובא – שכ"ד ע"ח
רלב,34) ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

א.
ואילך).35) 175 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת פ"ה

וש"נ.
ו.36) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
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פרץ" עליך ד"פרצת באופן ההעלמות 37גם כל שבטלים ועאכו"כ וההגבלות, המדידות כל פריצת –
כמוך" לרעך "ואהבת גם כולל המצוות, וקיום התורה לימוד על והפצת 38וההסתרים היהדות הפצת –

מגעת. שידו מקום בכל המעיינות

.Â לעיל להמדובר בהמשך גם בא זה דור"39ענין מדור בעמלק לה' ד"מלחמה הענין שיש 40אודות –
בפירוש  יונתן בתרגום ממ"ש כמובן דמשיחא, דעקבתא בדרא הגלות, זמן בסוף מיוחדת עבודה בזה
בשייכות  מיוחד ענין בזה שיש עצמו), בפני דור כל על שקאי הוא בזה הפשוט (שהפירוש דור" "מדור

אנשים" לנו ד"בחר ההקדמה לאחרי – חדש באופן עוה"פ הענין נעשה שבו דמשיחא", :41ל"דרא

"בחר ליהושע: צוה ולך"eplמשה "לי ("לך")42אנשים", יהושע בשביל שנבחרו האנשים גם אבל ,
בתו"א  הזקן רבינו (כלשון משה" "אנשי  להיות ).43הוצרכו

לפעול  – שלאחריו והמפרשים רש"י פירוש עם חומש שלומד מישראל אחד לכל הכח ניתן ועתה
אנשים". לנו ד"בחר הענין בעצמו

רבינו  (כמ"ש בנפשו מישראל אחד בכל שיש "משה" בחי' מצד היא זה על שהנתינתֿכח – ובהקדמה
בתניא  גו'"44הזקן ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך הוי' "מה מישראל אחד מכל דורשים שלכן ,45,

זוטרתי" "מילתא היא שבנפשו),46ש"יראה" "משה" בחי' מצד ,

משה" "אנשי – יותר בעומק ולאח"ז ולך", "לי – (תחילה לנו ד"בחר הענין ישנו זה אנשים",ומצד (
גבורה  הדרושים: הכחות את – "משה" מבחי' שמקבל שבזה, והשגה הבנה השכל, ע"י – בעצמו לבחור

חטא" ויראי ("גיבורים חטא –42ויראת מעלה" של פמליא ש"מכחישין הענינים כל את לבטל והכח ,(
כשפים"47"כשפים" לבטל ),42("שיודעים

חרב" לפי עמו ואת עמלק את יהושע ד"ויחלוש הענין לפעול שיצליח לו מובטח ככל 48ואז ,
שלם" והכסא שלם "השם שיהי' לפעול הפרטי חלקו ממלא וכך שבזה, כולם 49הפירושים שע"י ועד ,

אמחה" ד"מחה באופן דור", מדור בעמלק לה' ה"מלחמה נעשית ד"תמחה"50ביחד הפעולה ע"י ,51

ישראל. בעבודת

נעלה  ובאופן עוז וביתר שאת ביתר אנשים" לנו ד"בחר הענין נפעל ומעלה" שנה "עשרים ולאחרי
בדוגמת  חפשית, בחירה זו הרי שאז והשגה, מהבנה למעלה הוא הבחירה ענין כללות שהרי – יותר
שיומשך  ועד ודעת, בינה חכמה מצד העבודה בענין זאת להמשיך יש לאח"ז אבל שלמעלה, הבחירה

שהיא כפי עול, הקבלת שזהו"ע הרגל, עולdhnlבבחי' קבלת נמשכת אבל ודעת, השכל מן dlrnlyמן
ודעת. השכל

כך, ויהושע, משה בימי הראשונה, בפעם כפשוטה עמלק במלחמת שניתנו הכחות את מגלים וכאשר
(דעקבתא) ב"דרא גם נמשך ההוא חדא"שמהדור וברגעא חדא "בשעתא זוכים אזי להמשיך 52דמשיחא",

הרמב"ם  דברי ע"פ – יונתן) בתרגום שמסיים (כפי דאתי" דעלמא ב"דרא הבא",53זאת ל"עולם בנוגע
. עתה מצוי שאינו מפני "לא כן שימשיך שנקרא המעשה את רק צריכים אלא ועומד", מצוי הוא (ש)הרי .

בפועל. זאת

בפעם  מצרים מארץ שיצאו הדור כפשוטו, ויהושע משה של מהדור כח הנתינת ע"י – זה וכל

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

כט.37) לח, וישב
יח.38) יט, קדושים
ואילך;39) 151 ע' (שם סי"ד בתחלתה; בשלח ש"פ שיחת

.(161 ע'
בשלח.40) ס"פ
ט.41) יז, שם
עה"פ.42) פרש"י
בֿג.43) פג, תצוה
רפמ"ב.44)

יב.45) יו"ד, עקב
סע"ב.46) לג, ברכות
וש"נ.47) ב. סז, סנהדרין
יג.48) שם, בשלח
בשלח.49) ס"פ פרש"י
יד.50) שם,
תצא.51) ס"פ
סע"א.52) קכט, זח"א
ספ"ח.53) תשובה הל'
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נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ו"כימי בעקבתא 54הראשונה, שמסיימים לאחרי דמשיחא", ב"דרא –
הגלות  את ושורפים הגלות, סוף את כאש"55דמשיחא דברי כה "הלא באופן 56ע"י התומ"צ קיום שהו"ע ,

השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם ע"י שבעולם, חלקו להעלות – "אש" לעצמות 57של עד ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת דאתי", דעלמא ל"דרא – דמשיחא" ומ"דרא ומהות,

***

.Êבהיותו אדמו"ר, מו"ח כ"ק ההילולא, בעל אל נכנסתי נקראת פעם היתה לא כבר  (אז ַבלענינגראד
"לענינגראד"), אלא למוסקבא."ּפעטערבורג", מלענינגראד לנסוע צריך הי' שבו ערב באותו ַַ

אדמו"ר – מו"ח שכ"ק שבשעה כך, וכו', וכו' והגזירות הרדיפות כבר שהיו הזמן אודות הוא המדובר
עוז, וביתר שאת ביתר היתה ה"בולשת" ע"י אחריו החקירה אזי שני, למקום אחד ממקום נוסע הי'
שנסיעתו  ועאכו"כ והמעיינות, היהדות בהפצת הוא עוסק בחדרו, במקומו, בשבתו שאפילו בידעם,
אי  שלכן עוז, וביתר שאת ביתר ואדרבה: והיהדות, המעיינות הפצת עם בודאי קשורה למקום ממקום

צר  אלא אחר, מישהו ע "י זאת לפעול שהיתה אפשר למוסקבא לנסיעה בנוגע ועאכו"כ בעצמו, לנסוע יך
את  יותר לסבול יכולים היו ולא סבלנותם פקעה שכבר שידעו לאחרי זה שהי' גם ומה הבירה. עיר אז

שלו ואעפ"כ,העבודה משהו... לעשות שמוכרחים והחליטו והמעיינות, היהדות כ"ק בהפצת המשיך
עוז. וביתר שאת וביתר בפעולותיו, אדמו"ר –מו"ח

שעה, – קצר זמן זה הי' אדמו"ר. מו"ח כ"ק מלבד בחדר, אחד אף אז הי' לא – אליו כשנכנסתי
שמשם  התחנה אל ,22 מאחאווייע ברחוב מדירתו, לצאת שעמד לפני – שעה רבע או השעה ַָמחצית
רגיל  יום באמצע כמו גמורה, במנוחה יושב אדמו"ר מו"ח שכ"ק וראיתי, למוסקבא, לנסוע הרכבת עמדה
הי' שבו מסויים בענין ועוסק טירדה, של ענין איזה כלל עליו ניכר שיהי' מבלי מיוחדים, ענינים ללא

ועיון. לב שימת דורש שהי' שעה, באותה עסוק

בתניא  הזקן רבינו שמביא (וכפי הלב על שליט שהמוח אמת בתולדתו",58הן הלב על שליט ש"המוח
בר"מ" "כמ"ש לזהר: כך?!...59ומציין כדי עד אעפ"כ, אבל ,(

כך?! כדי עד ושאלתי: להתאפק יכלתי  לא ובכן,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לי אדמו"ר 60וסיפר בשם נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מאביו, כנראה – ששמע ,
שנקרא ענין שישנו – onfaמהר"ש dglvd.

בזמן  הרי הלילה, אריכות או היום לאריכות בנוגע הזמן בענין להוסיף אפשר שאי למרות כלומר:
להיות יכולה יכול dglvdגופא אדם כאשר וזאת, האפשרית, המדה במלוא הזמן את לנצל – בערך שלא 

שיצטרך  אלו והן לפנ"ז שעשה אלו הן הענינים, שאר כל הנה אחד, בענין שעוסק שבשעה בעצמו, לפעול
שעוסק לענין נוגעים אינם אם לאח"ז, זהלעשות הרי עתה, mleraבו mpi` eli`k כשמדובר שגם כך, ,

ohwאודות rbx מהעבר לא המבלבלים, ענינים או המבלבלות מחשבות לו אין זה קטן שברגע כיון הרי ,
בזמן. הצלחה נקרא וזה במילואו. זו רגע לנצל לו מתאפשר אזי מהעתיד, ולא

יום  בכל אומר שהי' הרשב"א, מהנהגת – מהר"ש) אדמו"ר בשם גם (כמדומני לזה הדוגמא והובאה
משו"ת  שנשתמר החלק גם (שהרי שאלות ריבוי על משיב הי' זאת ומלבד התורה, בלימוד שיעורים ג'
הי' זה ומלבד כפשוטו, חולים רפואת עם שהתעסק רופא הי' זה ומלבד מופלג), ריבוי הוא הרשב"א
כפי  וכו', לעצמו תורה ושיעורי תפלה, עניני על בהוספה הוא זה שכל ומובן יום!... בכל לטייל הולך

הרשב"א. גדלות מתבטאת בזה ולא מישראל, אחד כל שמחוייב
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טו.54) ז, מיכה
ב"היום 55) (נעתק שעב ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

בתחלתו). יום"
כט.56) כג, ירמי'

יב.57) כח, ויצא
פי"ב.58)
סע"א.59) רכד, זח"ג
וש"נ.60) שסז. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
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עצמך: והגע

שראויים  נעלית ומדריגה ומצב במעמד תלמידים לפני ועאכו"כ בכלל, תלמידים לפני שיעור לומר כדי
ayxd"`להיות icinlz והתמסרות לב בשימת צורך יש – יום בכל שיעורים ג' אלא אחד, שיעור רק ולא ,

כולל  הרשב"א, של עניניו שאר לכל בנוגע וכן חולים, ברפואת להתעסקות בנוגע ועד"ז כו'; מיוחדת
ודאגה. טירדא ללא ומצב במעמד להיות צריך ממנו, ליהנות שכדי הטיול , גם

יום?! בכל מסודר בסדר הנ"ל הדברים כל את לעשות יכול הרשב"א הי' איך וא"כ,

הנה  השיעור, את שאמר שבשעה באופן היתה הרשב"א שהנהגת – הטבע מצד גם – בזה והביאור
הענינים שאר ze`ivnaכל eid `l באופן זה שהי' למרות הנה – לטייל שהלך בשעה גיסא, ולאידך אצלו;

דעות  בהלכות הרמב"ם (כמ"ש כו'" ניכר שאינו 61ש"החכם מובן גופא ומזה "טיול", בשם נקרא זה הרי ,(
השיעור אמירת גם הנה שמטייל, רגעים באותם מ"מ, שיעור, לאמירת zniiwדומה dpi` eli`k!

ק  ("אין בחדרו שיושב אדמו"ר, מו"ח כ"ק הנהגת על הביאור הדורש זהו בענין ועוסק ַאביניעט")
הקשורה  לנסיעה לצאת עליו קצר זמן שתוך למרות וזאת, זה, בענין החלטתו על וסומך ועיון, לב שימת
וכל  ההוא הדור בכל ישראל מנהיג בתור אלא פרטי, איש בתור עבורו רק לא בפועל, נפשות סכנת עם

שלאח"ז ברגעים שתהי' שהנסיעה כיון – כו' ze`ivnaפעולותיו zniiw dpi`!אצלו

.Á צריכים ורבע שעה שבעוד שיודעים יהודים ישנם שכאשר היא, בפועל המציאות אעפ"כ, אבל
לטוס,

"צאתכם – בברכת צווארם על ליפול הבית, מבני ולהיפרד החבילות, את לארוז עוד וצריכים
מעריב  להתפלל גם צריכים ובינתיים –לשלום",

"אלֿעל" שמטוס כאילו מוחלט, ריכוז של במצב להיות עליהם לפעול ביותר ze`ivnaקשה epi`
עדיין!

והאמונה – היחוד בשער המבואר המטוסycgi,62ע"פ את hlgendהקב"ה qt`e oi`n רגע באותו
ספקות, ללא בכך מאמינים שכולם למרות אעפ"כ, אבל לאה"ק; לטוס עליו לעלות xzeiaשיצטרכו dyw

"כרטיס  קיים ולא "קנדי", שדהֿהתעופה קיים לא המטוס, קיים לא שעכשיו שירגיש בעצמו לפעול
ההילולא!... בעל של אמות בד' ביחד שנמצאים – היא היחידה המציאות הטיסה";

כי, יותר... גדול הוא הבלבול אז אבל, בשעון, מביט ואינו שמתאפק או בשעון, ומביט יושב הקהל
בשעון, להביט שלא כשמתאפק משא"כ רגעים, וכך כך עוד לו שיש לכלֿהפחות יודע בשעון, כשמביט

מוכרח וכבר זמן, פחות שנשאר לו כאן!...נדמה אותו לעכב ממשיכים ואעפ"כ לרוץ,

להעמיד  שלא כדי שאפשר... כמה עד לקצר אנסה ולכן, בבתֿשחוק:) המשיך שליט"א אדמו"ר (כ"ק
כו'. הזמן ניצול באופן שיצליחו להם יעזור והקב"ה בנסיון... יהודים

.Ë כמ"פ כמדובר אמירת 63והנה, עם גם זאת מקשרים התוועדות, עורכים שכאשר חסידים אצל נהוג ,
וכיו"ב. מדינה" "חמר משקה, או יין "לגימה", של באופן – ובעיקר גם אלא בדיבור, רק לא – "לחיים"

הבהמית  הנפש את לא אפילו כו', לשכר ח"ו הכוונה שאין – הנפש 64ובהקדמה את לא ועאכו"כ ,
האלקית;

בגמרא  חז"ל מאמר על מיוסד זה את 65ענין ש"מקרבת כך, כדי ועד שמקרבת", לגימה "גדולה
חמש  "בן שאפילו כך, מתושב"כ, ראיות מביאה שהגמרא כפי הקרובים", את ו"מרחקת הרחוקים"

זאת. יודע למקרא"
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רפ"ה.61)
בתחלתו.62)
(63.363 ע' ריש חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ועוד.
וש"נ.64) ואילך. 184 ע' תרצ"א סה"ש ראה
סע"ב65) קג, ואילך.סנהדרין



כה l"yz'd ,hay s"k ,exzi 't 'b mei zgiy

יו"ט  הלכות בשו"ע הזקן רבינו של פס"ד על גם אוכלין 66ומיוסד היו קיים הי' שביהמ"ק  ש"בזמן ,
בבשר" אלא שמחה "אין (שהרי לשמחה שלמים ידי 67בשר יוצאים אין קיים, ביהמ"ק שאין ועכשיו ,(

ביין" אלא שמחה ("אין ביין" אלא התורה") מן עשה מצות היא זו (ש"שמחה שמחה וכפי 67חובת ,(
מהצ"צ  הגהות גם בו שיש האמצעי אדמו"ר מכתי"ק שנדפס (בה"ביכל" בארוכה הזקן רבינו )68שמבאר

ביין". אלא שמחה ד"אין לענין בנוגע גם מובן ומזה בבשר", אלא שמחה ד"אין הענין

יהודים  כאשר הנה – לשמחה" "מועדים שנקראים טובים ימים אודות עתה מדובר שלא ואע"פ
זה  הרי בטוב, לקיימם מנת על טובות החלטות עצמם על ומקבלים טובות כוונות מתוך יחדיו מתאספים

טוב"... (שהוא) "יום

דבר  ממנו שעושים אע"פ – ממשות בו שיש גשמי דבר על "לחיים" אמירת עם זאת מקשרים ולכן
באגה"ק  מהמבואר כמובן רוחניים", "חיים מהם לעשות שצריכים בנ"י של גשמיים חיים בדוגמת רוחני,
כפשוטם. גשמיים בחיים טפחים, מעשרה למטה נמשך זה הרי שאז – כמ"פ) (כמדובר וביאורה ז"ך סימן

.È זיך ס'האט וואס ווארט ("א דברֿתורה בצירוף פריסתֿשלום, למסור מבקשים כאשר ַָָָוכמו"כ
– זה מעין יעשו שם שגם ובאופן זו, מהתוועדות גשמי דבר נתינת עם גם זאת מקשרים אזי גערעדט"),

מרעהו. איש בגוף שנפרדים קודם האחרונות בשנים שנהוג כפי זה, גשמי דבר על "לחיים" שיאמרו

ח"ו, פרידה של ענין זה אין באמת והרי

כמ"פ  חז"ל 69וכמדובר לשון דיוק פרידת 70אודות עלי משמיניֿעצרת mk"קשה כשיוצאים שאפילו ,"
לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין [לא עלי "קשה הקב"ה אומר חול, המצוות 71ליום וקיום התורה ללימוד

זה כל כפשוטו; לגלות ועד ישראל, לארץ וחוץ לירושלים חוץ למקדש, dywחוץ `l בידעו להקב"ה,
פרידת  עלי] "קשה אלא שלו, השלוחים שהם בנ"י אודות אצלכם mkשמדובר חסר שלפעמים העובדה – "

"פרידתכם", הפכי: מצב שישנו ועד הלבבות, קירוב של הענין

ש  ענין שאין מחליטים אם והקושי,אבל הדאגה את כביכול מהקב"ה מסירים אזי – "פרידתכם" ל
לבב. וטוב שמחה מתוך שליחותו במילוי  לעסוק ויכולת ואפשרויות כחות לבנ"י הקב"ה נותן ואז

ברוחניות  אינו – אוועק") "מ'פארט פאנאנדער", זיך ("מ'פארט כו' ונפרדים שנוסעים הביטוי ַַַָָולכן,
"פרידת  זו שאין חזקה והתקוה מתוךmkח"ו, נוסעים אלא ח"ו, "cegi`הלבבותaexiwe כאו"א הלבבות,

שמסביבו, בנ"י לכל ביחס ועאכו"כ כחותיו, לכל בנוגע עצמו לבין בינו

דברו  ש"גילה הקב"ה, של אחת שליחות במילוי עמו שותפים שהם יהודים לאותם ביחס ועאכו"כ
הנביאים" עבדיו ידי והפצת 72על המעינות בהפצת שליחותו למלא ההילולא, בעל דורנו, לנשיא עד ,

שאז  כפשוטו, הלבבות קירוב מתוך ולהבא מכאן לעבוד וממשיכים מכאן שנוסעים בודאי הרי – היהדות
הפרטיים. בעניניהם הצלחה גם – ממילא ובדרך השליחות, במילוי הענינים בכל הצלחה ריבוי גם תהי'

.‡È:ולכן

אחרות, למדינות שנוסעים אלו גם ובזכותם הקודש, לארץ היום שנוסעת לקבוצה ששייכים אלו כל
משקה, אחד לכל אתן – זה שבוע במשך או מחר או היום

דברֿתורה  ובצירוף המתאים, ובזמן המתאים באופן  ועבודתו, למקומו בבואו זאת ינצל אחד וכל
הלב, מן יוצאים הדברים שיהיו באופן המצוות, וקיום התורה ללימוד התעוררותֿווארט") ("א ַָוהתעוררות

הלב  אל טפחים.73ונכנסים מעשרה ולמטה ממש, בפועל פעולה פעולתם, ויפעלו ,
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ס"ז.66) סתקכ"ט או"ח
א.67) קט, פסחים
ואילך.68) קעא ע' ח"א תקס"ח אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
וש"נ.69) .256 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם תורת ראה
להֿלו.70) כט, פינחס לו. כג, אמור פרש"י

(71.254 ע' שם התוועדויות – מנחם תורת וראה ב. לב, ויצא
וש"נ.

ז.72) ג, עמוס ע"פ
א.73) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ספר ראה



l"yz'dכו ,hay s"k ,exzi 't 'b mei zgiy

להנוסעים  משקה קנקני נתן שליט"א אדמו"ר אמר:]74[כ"ק ואח"כ .

אלי  שנוסעים במקומות "לחיים" אמירת עבור היא המשקה שנתינת להיות אע"פ שצריך כיון הרי הם,
לבב. ובטוב ובשמחה מחדש, "לחיים" כאן גם שיאמרו היושר מן אזי זו, התוועדות עם וקישור התחלה

***

.·È כמ"פ וכמדובר יתרו, פרשת נקראת השבוע ע"פ 75פרשת הפרשה נקראת שבו שם שזהו שכיון
הוא" מילתא ו"שמא מודגש 76תורה, זו שבפרשה הענינים כל של הפנימית והנקודה שהתוכן מובן, הרי ,

"יתרו". – הפרשה בשם

בארוכה  פעם דובר שכבר פרשת 77וכמדומה של הפנימית הנקודה בזה: גדולה קושיא יש שלכאורה ,
של הענין – היא של dxezÎoznיתרו הענין על מורה אינו שלכאורה "יתרו", בשם נקראת מדוע וא"כ, ,

מתןֿתורה?

בזהר  המבואר ע"פ – בזה "וישמע 78והביאור תחילה להיות הוצרך למטה, התורה נתינת שתהי' שכדי ,
" ואמר ש"בא" טפחים, מעשרה למטה בפועל ובאה נמשכה זו ששמיעה ועד וגו'"dzrיתרו", 79ידעתי

החושך" מפני האור ד"יתרון הענין שזהו – הזהר ובלשון בפרשה), בארוכה  .80(כמבואר

בתור  אחת פרשה שיתר שם "על הוא "יתרו" שהשם דתורה בנגלה ממארז"ל גם .81ה"ולהעיר
שאין  אלא דמ"ת, הענין שזהו החושך", מתוך האור ד"יתרון הענין על יתרו מורה הענינים, ובפנימיות

שהענין באופן envrזה z"ncרק אם כי בגלוי, בהשם ה"יתרון".zilkzמודגש ענין – הענין
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מאלו 74) החל מאה"ק, שבאו אלו שיעלו לראש שלכל ואמר,
ו"המחאה" משקה קנקן ונתן עיה"ק. לירושלים היום שנוסעים

עבור נוסף ובקבוק אמת", "תורת ישיבת העתיקה,עבור ירושלים
ההתוועדות את לערוך וביהמ"ד וצוה ביהכ"נ בבנין הראשונה

התוועדות  לערוך כדי משקה בקבוק נתן וכן דהצמחֿצדק.
המערבי. לכותל בסמיכות

(ולמזכיר, דכפרֿחב"ד ה"ועד" של ליו"ר משקה קנקן נתן כן
של  הכלליים הענינים עבור "המחאה" וגם הרוחני"), ה"ועד עבור

הכללית. מהקופה השתתפות בתור קנקן כפרֿחב"ד, נתן וכן
בעניני  השתתפות בתור בכפרֿחב"ד, הבני' בענין להעוסק משקה

שםהבני', ולערוך בקרוב, לבנות  שיסיימו מהבנין התוועדות החל
ההתוועדות. בעת המשקה ולחלק

שזר  מוהרש"ז עבור ו"המחאה" משקה קנקן נתן כן
נלקח *שליט"א  שמשם באמרו, מטו"מ, פ' אוה"ת כרך וגם ,

בהתוועדות  שנאמר תורה"**המאמר ה"לקוטי עבורו נתן וכן .
ואמר, ע"ה, חנה מרת הצדקנית הרבנית אמו נשמת לזכר שנדפס

בלקו"ת  שיעור שם יתחילו הראשונה ***שמסתמא ובפעם ,
זה. מספר ילמדו

באה"ק, תמימים" "תומכי ישיבת עבור משקה קנקני נתן כן
"מחנה  ה"רשת", עבור מחלקותי', כל על ולוד, בכפרֿחב"ד
רבקה", "בית והנגרות), (הדפוס למלאכה" ספר "בתי ישראל",
באמרו, המצות, מאפיית עבור נתן וכן חב"ד". אגודת ו"צעירי

לשלוח ד"ופרצת".שצריך באופן כולו, העולם לכל "שמורה"
שיכולים  באמרו, ה"פרטיזנים", כל עבור משקה קנקן נתן כן

רבה. בהצלחה ושיהי' בא"י, גם ה"פרטיזנים" את לנצל
המשתתפים  כל עבור בגורל", ל"זוכה משקה קנקן נתן כן

אלו  וכל המשפחה, כל בשביל אמר: בגורל זוכה ולעוד בגורל.
עם  המשקה את תערבב [ואמר: הנוער ובפרט אתם במגע שבא

בגורל]. מהמשתתפים לכ"א ותתן מים
"המחאה" וגם חב"ד, הר נחלת עבור משקה קנקן נתן אח"כ

חב"ד. הר נחלת עניני כל ועבור הכולל עבור
שיבקרו  והורה בלוד, ה"שיכונים" עבור משקה קנקן נתן כן

לוד  עיריית ראש את זו.****גם מהתוועדות משקה לו ויתנו ,
לרז"ר  משקה קנקן נתן וכן גת. קרית עבור משקה בקבוק נתן וכן

בפרנסה. להצלחה אביב, בתל ה"מסעדה" עבור
(להנוסעים  משקה קנקני נתן א"י, עבור המשקה נתינת לאחרי
ומנשסתר), (לונדון אנגלי' אוסטרליא, עבור גם השבוע) במשך

יי"שצרפת, בקבוקי נתן וכן וארגנטינא. תוניס קנדה,מרוקו, עבור
לוס דיטרויט, (קליבלנד, הברית בארצות המקומות אנג'לס,ושאר
וואוסטער). שיקגו בוסטון, פילדלפי', הייבן, ניו ַנוארק,

שיהי' באמרו, חב"ד, ובנות נשי עבור יין קנקן נתן אח"כ
רבה. בהצלחה

וש"נ.75) .91 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ח"ב 76) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

ועוד. סע"ב. קעט,
וש"נ.77) .94 ע' שם ראה
ואילך.78) ב סז, ח"ב
יא.79) שם,
וש"נ.80) ואילך. 74 ע' חי"א לקו"ש ראה
בהעלותך 81) יתרו. ר"פ בפרש"י הובא ח. פכ"ז, שמו"ר

כט. יו"ד,

*((jli`e evx r"q e"kg w"b`) ef dpy hay a"k azkn mb d`x.
**(mgpn zxez) b"t xn`na d`x–(172 'r h"pg zeiecreezd.p"ye.
***(c ote`a 'idi cenildy xn`e"mzlblbl 'eb y`x z` e`y,"'ek dpade lky ilra lv` mb sqezi f"iry.
****((jli`e apx r"q e"kg w"b`) eil` ef dpy elqk c"i azkn mb d`x.



כז l"yz'd ,hay s"k ,exzi 't 'b mei zgiy

מקורה  לגבי יותר גדולה עלי' עלי'", "צורך היא למטה הנשמה שירידת שכשם – בזה הענין וכללות
בתניא  (כמ"ש השכינה גלות גם היא הנשמה ירידת בדוגמת הנה לפנ"ז, ירידת 82ושרשה גם זה ובדוגמת ,(

כתיב  בתורה שהרי גלות, של באופן זה אין שבתורה (אלא מלמעלה 56התורה כאש") דברי כה "הלא
. וירדה ש"נסעה .למטה, למדרגה ממדרגה .. שנתלבשה עד הספר". על בדיו גשמיות אותיות בצירופי .

בתניא  "ויכתוב 83(כמבואר בענין וכמשנת"ל בקוב"ה, אורייתא יקשרו עבודתם ע"י שבנ"י כדי שזהו – (
למוצאיהם" מסעיהם ואלה גו' למסעיהם מוצאיהם ישראל,10משה ובעבודת בנשמות הוא שהענין כפי ,

חד" כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל נעשים שאז בתורה, שהוא .84וכפי

בתניא  כמבואר מצרים, דיציאת הענין על (נוסף ישנו יום שבכל דמ"ת,85וכיון הענין ועאכו"כ) גם –
הוה  בלשון התורה" "נותן מזה: ושונה 86ויתירה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל כי, ורגע, רגע בכל ,

יה"ר 87כנגדו" הנה – יום בכל כמ"פ דמ"ת הענין שישנו כך ע"פ , אלו בענינים יפעל ואחד אחד שכל
ישראל  בני עדת כל ראש את ד"שאו הענין נעשה שאז ומעלה", שנה עשרים ד"מבן באופן לעיל המדובר

ומופלגה, רבה ובהצלחה לגולגלותם", הרמה) של באופן אבל שבראש, בחב"ד העבודה (שהו"ע

ורחבה" טובה "ארץ עצמה, ישראל שבארץ ליתרו, בנוגע שמסופר הארץ"88וכפי "מיטב את נתנו ,
יתרו  הקדושה 89לבני הפתוחה המלאה "מידו לו יתן שהקב"ה לכאו"א, בהנוגע גם יהי' כך הנה –
דידן.90והרחבה" בעגלא טפחים, מעשה למטה יחד, גם וגשמי רוחני טוב כל

כמ"פ  ואמרה חזר ההילולא בעל שרבינו הזקן רבינו גשמיות,91וכתורת ריבוי לבנ"י יתן שהקב"ה ,
לבב. וטוב שמחה ומתוך רוחניות, – מהגשמיות לעשות שבכחם בנ"י יראו ואז

(ועמד  ירושלים" תשב "פרזות והניגון עמך", את "הושיעה הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
תצאו". בשמחה "כי הניגון לנגן צוה ואח"כ גדולה), בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלוא

חב"ד  ובנות נשי עבור המזונות שירי את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה ברכה שברך לאחרי
ומנשסתר]. לונדון אוסטרליא, ירושלים, בכפרֿחב"ד,
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ס"ד.82) אגה"ק
פ"ד.83)
א.84) עג, זח"ג ראה
פמ"ז.85)
ובכ"מ.86) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
תתרלד.87) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר

ח.88) ג, שמות
לב.89) שם, בהעלותך פרש"י ראה
דברהמ"ז.90) הג' ברכה נוסח
וראה 91) – אלול. כז שני. אדר כט טבת. כז יום" "היום ראה

וש"נ. .270 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם

l"yz'd ,hay s"k ,exzi 't 'b mei zgiy

מקורה  לגבי יותר גדולה עלי' עלי'", "צורך היא למטה הנשמה שירידת שכשם – בזה הענין וכללות
בתניא  (כמ"ש השכינה גלות גם היא הנשמה ירידת בדוגמת הנה לפנ"ז, ירידת 82ושרשה גם זה ובדוגמת ,(

כתיב  בתורה שהרי גלות, של באופן זה אין שבתורה (אלא מלמעלה 56התורה כאש") דברי כה "הלא
. וירדה ש"נסעה .למטה, למדרגה ממדרגה .. שנתלבשה עד הספר". על בדיו גשמיות אותיות בצירופי .

בתניא  "ויכתוב 83(כמבואר בענין וכמשנת"ל בקוב"ה, אורייתא יקשרו עבודתם ע"י שבנ"י כדי שזהו – (
למוצאיהם" מסעיהם ואלה גו' למסעיהם מוצאיהם ישראל,10משה ובעבודת בנשמות הוא שהענין כפי ,

חד" כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל נעשים שאז בתורה, שהוא .84וכפי

בתניא  כמבואר מצרים, דיציאת הענין על (נוסף ישנו יום שבכל דמ"ת,85וכיון הענין ועאכו"כ) גם –
הוה  בלשון התורה" "נותן מזה: ושונה 86ויתירה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל כי, ורגע, רגע בכל ,

יה"ר 87כנגדו" הנה – יום בכל כמ"פ דמ"ת הענין שישנו כך ע"פ , אלו בענינים יפעל ואחד אחד שכל
ישראל  בני עדת כל ראש את ד"שאו הענין נעשה שאז ומעלה", שנה עשרים ד"מבן באופן לעיל המדובר

ומופלגה, רבה ובהצלחה לגולגלותם", הרמה) של באופן אבל שבראש, בחב"ד העבודה (שהו"ע

ורחבה" טובה "ארץ עצמה, ישראל שבארץ ליתרו, בנוגע שמסופר הארץ"88וכפי "מיטב את נתנו ,
יתרו  הקדושה 89לבני הפתוחה המלאה "מידו לו יתן שהקב"ה לכאו"א, בהנוגע גם יהי' כך הנה –
דידן.90והרחבה" בעגלא טפחים, מעשה למטה יחד, גם וגשמי רוחני טוב כל

כמ"פ  ואמרה חזר ההילולא בעל שרבינו הזקן רבינו גשמיות,91וכתורת ריבוי לבנ"י יתן שהקב"ה ,
לבב. וטוב שמחה ומתוך רוחניות, – מהגשמיות לעשות שבכחם בנ"י יראו ואז

(ועמד  ירושלים" תשב "פרזות והניגון עמך", את "הושיעה הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
תצאו". בשמחה "כי הניגון לנגן צוה ואח"כ גדולה), בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלוא

חב"ד  ובנות נשי עבור המזונות שירי את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה ברכה שברך לאחרי
ומנשסתר]. לונדון אוסטרליא, ירושלים, בכפרֿחב"ד,
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ס"ד.82) אגה"ק
פ"ד.83)
א.84) עג, זח"ג ראה
פמ"ז.85)
ובכ"מ.86) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
תתרלד.87) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר

ח.88) ג, שמות
לב.89) שם, בהעלותך פרש"י ראה
דברהמ"ז.90) הג' ברכה נוסח
וראה 91) – אלול. כז שני. אדר כט טבת. כז יום" "היום ראה

וש"נ. .270 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc migqt(iyily meil)

.extkzp xak eilra m` elit` wezip mcew my` elqte
:jkl xewn d`ian `xnbdàøîéz àðîemixfeby xn`z oiipne ± §¨¥§¨

,ef dxifbïðúc(:k dxenz),åéìòa eøtkúpL Bà åéìòa eúnL íLà ¦§©©¨¨¤¥§¨¨¤¦§©§§¨¨
áàzñiL ãò äòøé,gafnl elqetd men ea letieåéîc eìtéå øënéå ¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨

äáãðì.`nw `pz zrc ef .gafnd uiw ly dacp zler ±øæòéìà éaø ¦§¨¨©¦¡¦¤¤
,úeîé ,øîBàzeniy cr oefn `la xcga eze` milrepe z`hgk epic ¥¨

.eil`n,øîBà òLBäé éaøe men ea letie a`zqiy cr drxiøëné ©¦§ª©¥¦¨¥
äìBò åéîãa àéáéå:ryedi iax ixaca `xnbd zwiicn .cigi zler ± §¨¦§¨¨¨

åéîãamy`d oaxw lyïéà,dler mi`ian ok ±ìáàoaxwd z` §¨¨¦£¨
àì Bôebdvexe xtkzp oaxwd lray it lr s`e ,'dler' myl `iai Ÿ

aixwdl el xeq` ,envr liaya dler oaxwk eny` z` aixwdl
meyn epiid gxkdae ,zxg` dnda zepwl aiig `l` ef dnda

cryedi iax.äøtk éðôì eèà äøtk øçàì øæâ:`xnbd dwiqn §¨©§©©©¨¨¨¦§¥©¨¨

dpéî òîLiptl eh` dxtk xg`l mixfeby dgked o`kn yi ok` ± §©¦¨
dligzkl ,wezip xg`l my` oaxwy ,`id mixacd zpwqn .dxtk
,'dlerl xyk mzq ehgy' m` caricae dler einca `iaie xkni
mcewe ,dxifb meyn opaxcn dlerl eaixwdl xeq` wezip mcew
znda zepyl oi`y oeik `ziixe`cn dlerl eaixwdl xeq` dxtk

.enyl cnery onf lk xg` myl df myn oaxw
,ax lr dpnn dywne epzpyn lr epipyy `ziixa d`ian `xnbd
dxiwr oi`y meyn dlerl xyk mzq ehgyy my` eixac itly
ila minlyl xyk `di gqt oaxw mb oicd `ed `linne zakrn

.`ziixadn xzqp df oice ,'gqt' my zxiwrdéáéúéàdywd ±áø ¥¦¥©
,àðeä áøì àcñç,dpyna epipyBèçLzayaíéìòa eëLnL òãBðå ¦§¨§©¨§¨§©¤¨§§¨¦

'åëå íãé úà,ezny e` e`nhpy e` ¤¨¨
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המשך ביאור למס' זסחים ליום שלישי עמ' א



כח

.l"yz'd ,oey`x xc` g"dan ,hay c"k ,exzi t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

אנכי.‡. גו' וידבר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

הקודמת ·. בהתוועדות מ"ש 1דובר בשום 2אודות אתרמיז "דלא ש"אנכי" שכיון אלקיך", הוי' "אנכי
כלל" וקוצא להיות 3אות הוצרך ל"הוי'" מ"אנכי" שיומשך כדי הנה הוי', משם ערוך באין למעלה הוא

מצוותיך) (דרך להצ"צ המצוות בספר המבואר ע"ד – גדול בתניא 4צמצום הזקן רבינו דברי בפירוש
ויש  חב"ד", ובחי' ממהות מעלה למעלה קץ אין רוממות ומתנשא מרומם ב"ה ש"א"ס בהגהה, פ"ב

כו'" המדע והוא היודע ד"הוא הענין להיות שיוכל כדי רבים" ב"צמצומים .5צורך

רבים  לשון אלקים – ל"אלקיך" מ"הוי'" שיומשך כדי ו"אלקי 6ועד"ז ,j וחיותך כחך שנעשה ועד 7" ,
ד"הטבע" הגימטריא נעשה כדאיתא 8שמזה אלקים), דשם הגימטריא אבל בלבד, גימטריא (אמנם

שערי')"9בספרים  (בארץ "טבעו מלשון –10שזהו ניכר שאינו טביעה, של באופן הוא שהאלקות היינו, ,
וצמצומים. ירידות בכמה צורך יש

מצרים": מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' "אנכי ועז"נ

בנפעל  הפועל כח רק לא בגלוי יהי' שלמטה נעשו"11כדי שמים הוי' ש"בדבר שיורגש עד אלא 12, ,
מצרים, מארץ היציאה ע"י זה הרי – "אנכי" בחי' גם

כהדיוק – ממצרים, הקב"ה של מהיציאה את 13החל הוציא "כאילו כתיב", י') (חסר "הוצאתך
בהושענות  וכמ"ש בצרה"14עצמו", אנכי "עמו שהרי אתכם", "והּוצאתי כמארז"ל 15: למצרים 16, "גלו ִ

מצרימה" עמך ארד "אנכי הקב"ה שאמר וכפי עמהן", עלה"17שכינה גם אעלך "אנכי ולאח"ז שגם 17, ,
ממצרים  יצא –הקב"ה

מ"מ  וגם כפשוטו, מ"מצרים" ומצב יציאה למעמד היציאה שזוהי וגבולים, מיצרים – בדקות צרים"
הצמצומים  מכל .18שלמעלה

נמנעות, של ענין ממנו ומתבטל הגבלות, שום אין אזי הצמצומים, מכל למעלה עומד וכשהקב"ה
הנמנעות" למטה.19"נמנע שיומשך ועד ל"אלקיך", ועד ל"הוי'" יומשך שמ"אנכי" לפעול ויכול ,
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(1– מנחם (תורת שבט כ"ף ג' דיום ה"א אנכי ד"ה
ואילך). 170 ע' חנ"ט התוועדויות

ב.2) כ, פרשתנו
ב.3) רנז, א. יא, זח"ג וראה סע"ב. פ, פינחס לקו"ת
ואילך).4) ב (קל, ואילך פכ"ח התפלה מצות שרש
ה"ה.5) פ"ה תשובה הל' ה"י. פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ועוד.
ז.6) לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י ראה
פינחס 7) ג. עג, בלק לקו"ת ס"ה. או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה

ובכ"מ. א. שם,
והמרגיל 8) ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

תניא  סי"ח. חכ"צ שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא,
רפ"ו. שעהיוה"א

וש"נ.9) .11 ס"ע חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ט.10) ב, איכה
ובכ"מ.11) סע"א. שכט, ח"ב תצוה תו"ח ראה
ו.12) לג, תהלים
העדה.13) ובקרבן ה"ג פ"ד סוכה ירושלמי
"כהושעת".14) פיוט
א.15) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
א.16) כט, מגילה
ד.17) מו, ויגש
ובכ"מ.18) ג. עא, פרשתנו תו"א ראה
החקירה 19) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ



כט l"yz'd ,oey`x xc` g"dan ,hay c"k ,exzi t"y zgiy

מכל  עצמו את הוציא שהקב"ה מצרים", מארץ ד"הוצאתיך הענין הי' הראשונה שבפעם ולאחרי
שזוהי  למעלה, זה ענין ולפעול לחזור  בנ"י בעבודת צורך יש אזי – הצמצומים ומכל וגבולים המיצרים

במ"ש  עבודת 20הכוונה שזוהי ד"לאמר", הענין יהי' שלאח"ז בכדי האלה" הדברים כל את אלקים "וידבר
כנגדו" ושונה "קורא להיות .21בנ"י

היא ‚. "כדאי מצרים", מארץ הוצאתיך "אשר הפסוק על רש"י בפירוש הביאור – השיחה המשך
רחמים, מלא כזקן כאן ונגלה מלחמה, כגבור בים שנגלה לפי ד"א לי. משועבדים שתהיו ההוצאה

משנגאלו,22שנאמר  השמים, וכעצם השעבוד, בשעת לפניו היתה זו הספיר, לבנת כמעשה רגליו ותחת
במראות  משתנה ואני אשר 23הואיל הוא אנכי הן, רשויות שתי תאמרו אל ועל 24, ממצרים הוצאתיך

ש 25הים  שהיו לפי ד"א שנאמר . הרבה, קולות הקולות 26ומעין השמים 27את ומן רוחות מד' באין קולות ,
ללמד  למשה פה פתחון ליתן אלקיך, יחיד, לשון אמר ולמה הן. הרבה רשויות תאמרו אל הארץ, ומן

שאמר  וזהו העגל, במעשה אלהים 28סניגוריא לכם יהי' לא צוית להם לא בעמך, אפך יחרה ה' למה
לבדי", לי אלא אחרים,

שמ"ת – כבר ידעו בנ"י הרי קמ"ל?! דמאי מצרים", מארץ הוצאתיך "אשר מ"ש מובן אינו דלכאורה
יצי"מ  של התכלית למשה 29הוא הקב"ה על 30(כדברי האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

הזה" שתהיו31ההר ההוצאה היא "כדאי חדש: ענין ניתוסף שכאן רש"י, ומפרש .(micareyn לא – לי"
שגם  תמידי, עול אלא העבודה, בעת רק לא חירות, של ענין לגמרי ששולל שעבוד אלא עבדות, סתם

לאדונו  מציאותו כל משועבדת כו', וישן אוכל אלא אדונו, את עובד שאינו .32בזמנים

" הלשון כי, – מפשש"מ רחוקים פירושים ב' עוד ומביא הפשוט, בפירוש מסתפק אינו `xyורש"י
חדש  דבר הוספת ולא לפנ"ז, למש"נ המשך על מורה מצרים" מארץ הפירושים 33הוצאתיך לב' משא"כ ;

" הוא הפירוש `xyשלאח"ז `ed ikp`."הוצאתיך
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א.20) כ, פרשתנו
תו"א 21) וראה תתרלד. רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר

ובכ"מ. ג. סח, פרשתנו
יו"ד.22) כד, משפטים
ובין 23) עמי בין פדות "ושמתי לפנ"ז ממש"נ להקשות ואין

דנגוף  באופן היו שהמכות מזה, ויתירה יט), ח, (וארא עמך"
לישראל  ורפוא יש *למצרים כי,(ראה – א) לו, זח"ב כב. יט, עי'

רק הוא שם בנוגעzelertlבנוגעהחילוק ולא ,xewndl** שממנו
למקרא  חמש הבן שרואה (וכפי אחד שהוא הפעולות, באים
דבר  עושה וכאשר שכר, מקבל בטוב, מתנהג שכאשר בעצמו,
בנדו"ד  ורק אחד); מאב הם הפעולות וב' עונש, מקבל רצוי, בלתי
יש  – במראות" משתנה "אני – הפעולות מקור אודות שמדובר

הן". רשויות "שתי לומר מקום
לא24) – היא "אשר" תיבת (ושלאחריו), זה zpizpולפי'
mrh מארץ הוצאתיך ש"אשר הא', פי' משמעות (כפשטות

משועבדים  "שתהיו אלקיך", ה' ל"אנכי טעם נתינת היא מצרים"
– אלא .oniqלי"),

באצבע"25) אותו מראין והיו עליהם נגלה "בכבודו ששם
ב). טו, בשלח (פרש"י

טו.26) כ, פרשתנו
(27" יט) יט, (שם לפנ"ז כמ"ש יעננו lewולא גו' השופר
lewa יחי לשון ד.",

יא.28) לב, תשא
שיהי'29) עד להמתין שהוצרכו ד"ויחן",אלא ומצב מעמד

אחד", בלב אחד "בתרעומות "כאיש שהיו שלפנ"ז כהחניות דלא
ב). יט, פרשתנו (פרש"י ובמחלוקת"

הרי 30) – לבנ"י זאת אמר שמשה בכתוב מצינו שלא ואף
ומעצמו  למשה, הקב"ה דברי רק נתפרשו בתורה ענינים בכמה
דיבור  רק נתפרש ענינים שבכמה כשם לבנ"י, אמרם שמשה מובן
תורת  גם (ראה למשה אמרם שהקב"ה מובן ומעצמו לבנ"י, משה

וש"נ). .301 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם
יב.31) ג, שמות
מיד 32) הצילו "אשר – ההוצאה" היא "כדאי זה ובשביל

שהיתה  ממצרים לברוח יכול עבד הי' לא עכשיו "עד מצרים",
בשעה  שגם כך, ובפרש"י), ט יח, (פרשתנו מסוגרת" הארץ
של  באופן זה הרי כו', במסחר ועוסק ומטייל ושותה שאוכל
צ"ל  כזה ובאופן ממצרים. לברוח יכול שאינו תמידי, שעבוד
לי". משועבדים "שתהיו – מדה" כנגד "מדה – ממצרים היציאה

כללי 33) ענין הוא לי" משועבדים ש"תהיו כיון וגם:
"אנכי  לפני הענין, בתחילת להאמר צריך הי' – במ"ת שנתחדש
"אנכי  בין נאמר ולמה עשה"ד, כל לאחרי בסיומו, או אלקיך", ה'
– השעבוד ענין כללות מזה: ויתירה עבדים". ו "מבית אלקיך" ה'
"דיין  אלקים", ד"וידבר הפורעניות לאזהרת והוספה בהמשך
לולי  (שגם תעשה לא של לענינים לא בעיקר שייך – להפרע"

*(jyeg zkna enke,f`y"mdilk z` e`xe l`xyi eytg,odn oil`ey eide e`viyke..`ed ipelt mewnae jziaa eizi`x ip` el xne`"i"yxt)
c"ei `a,(ak,zeidl dleki dzid f"ire"mixvn zfia"c ote`a"mixvn z` elvpie"ai `a),(el,epiide,zexiyr i"pal dnxb mixvnl jyeg zkny
dblten.

**(ede`x `ly.mixvna hxtae,h `x`e i"yxt) milelib d`ln dzeidly,hk.ai `a,(`,llk zewl` ielib da 'id `l,oyeb ux`a `l mb,
i"pa ayen mewn.



l"yz'dל ,oey`x xc` g"dan ,hay c"k ,exzi t"y zgiy

פתחו  ליתן שכדי מישראל, אחד כל של החביבות גודל תורה", של סניגוריא וה"יינה ללמד למשה פה ן
בעגל  שחטא יהודי אלקיך"34על ה' ד"אנכי הענין "אלקיך"35(היפך לומר אפילו כדאי יחיד,36), לשון

אחד  כל לקירוב בנוגע מזה, וההוראה הן". הרבה ש"רשויות לטעות מקום בנתינת יתוסף שעי"ז אף
חשבונות 37מישראל  –ללא

ואילך. 124 ע' חכ"ו בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

עתה „. שמסתיימים לראש לכל להזכיר יש – יו"ד בפרק שאוחזים התשובה, אגרת ללימוד בנוגע
ברדיו  התניא ללימוד שנים האויר 38עשר גלי עשר.39ע"י האחד שנת ומתחילה ,

בזה: והענין

עשר  לספור ומתחילים המספר, ענין מסתיים עשר שבמספר והיינו, השלם, מספר הוא עשר מספר
עזרא  באבן בארוכה וכמבואר וכו'. הג' בפעם ואח"כ הב' הוי',40בפעם לשם בנוגע עשר דמספר הענין

בתחלתו  בפרדס למ"ש מתאים ה"ז למעלה 41ובכללות ועד"ז עשר; במספר מתחלקים העולם עניני שכל
עשר  אחד ולא עשר תשע, ולא עשר ספירות, עשר –42.

השלימות  ישנה האדם בעבודת וכן כחות, עשר יש – אלו ענינים ב' המחבר שהוא – באדם גם ולכן,
הגמרא  כדברי הילולים", "עשרה – עשר מעשרה 43דמספר מלכיות מעשרה פוחתין ש"אין הטעם בביאור

. הילולים עשרה "כנגד שופרות", מעשרה .זכרונות הדברות עשרת מאמרות".. עשרה .

כידוע  פרהסיא, של הו"ע עשר שמספר מה גם עשרה,44וזהו במעמד היא גדולה הכי שה"פרהסיא"
מלך" הדרת עם "ברוב בענין רק ניתוסף אזי מעשרה, יותר ישנם ריבוא,45וכאשר ששים ישנם (אא"כ

הרזים" "חכם מברכים פעם 46שאז כמדובר בעשרה.47, גם היא ד"פרהסיא" השלימות אבל ,(

המדובר  ע"ד – חדשה עבודה להתחיל צריכה שנים עשר שלאחרי מובן, העשרים 48ומזה לשנת בנוגע
ד"לגולגלותם" באופן חדשה, עבודה להתחיל שאף 49שצריכה שנים, לעשר בנוגע ועד"ז המקיף, שהו"ע ,

והיינו, מקיף, של ענין נקרא זה הרי שלפנ"ז ומצב המעמד לגבי אעפ"כ, אבל שנה, בעשרים כמו זה שאין
הזקן  רבינו שמבאר וכפי שבו; העילוי גודל מצד בפנימיות נמשך להיות יכול מקיף 50שאינו זה שאין
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– גופא ובעשה עשה, של לענינים אלא לעשותם), אסור השעבוד
ענין  שזהו כך, הכל, עיקר שזהו אלקיך", הוי' ל"אנכי בנוגע לא
את  ו"כבד גו'" השבת יום את ("זכור דברות לשתי בעיקר שנוגע
להוסיף  התורה הוצרכה לא זה ובשביל מיעוט, שהם גו'"), אביך

השעבוד. ענין
וצריכים 34) בתשובה, לשוב רוצה שאינו אלא עוד ולא

כו'. להכריחו
(דרמ"צ 35) הצ"צ שמביא כפי – נעלה היותר ענין שזהו

שלא  המצוות מוני שיש ב)) (מד, בתחלתו אלקות האמנת מצות
אלא  מצותיו תרי"ג מנין "אין כי, מצוות, תרי"ג בין זאת מונים
אבל  לעשות, שלא מנענו או לעשות עלינו שגזר יתעלה גזירותיו

. יתעלה במציאותו הואהאמונה .yxeyde xwird נולדו שממנו
בח  ימנו לא ג)המצות, כ, (פרשתנו מהמכילתא שם ונסמך שבונן.

ענין  המלכות קבלת עשו גזירותי, קבלו מלכותי שקבלתם כשם
כו'". בע"א יתע' מאתו הנגזרות והמצות בפ"ע

רק 36) מתחיל זה ענין ("באווארענען") להבהיר הצורך ַָכי
"אלקיך", – הנבראים למציאות מקום נתינת יש שבה בדרגא
נבראים. של מציאות עדיין ואין שייך שלא הוי'", ב"אנכי משא"כ

ששים 37) עם יחד בנ"י, ריבוא ששים כל שמלקטים ועד
"ישראל": (כהר"ת התורה אותיות ותיות `יבואxשיםyשiריבוא

l עם יחד – כולם הולכים ממש ובקרוב קפו)), אופן (מג"ע תורה
ראשם" על עולם ו"שמחת צדקנו, משיח פני לקבל – הס"ת

יא). נא, יו"ד. לה, (ישעי'
סי"ז 38) תשכ"ז אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(86 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם (תורת
שבאמת39) הבהיר, שליט"א אדמו"ר של כ"ק ענין זה אין

ענין זה שאין כיון אבל אחר "אויר", ביטוי אין וחומרי, גשמי
"אויר". מלבד

טו.40) ג, שמות
פ"אֿב.41) ש"ב
מ"ד.42) פ"א יצירה ספר
א.43) לב, ר"ה
הערה 44) 136 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .35
ע'45) ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי

וש"נ. ואילך). קצה
ובפרש"י.46) א נח, ברכות
ואילך.47) 189 ס"ע חכ"ח התוועדויות – מנחם תורת ראה

– מנחם תורת .134 ע' חמ"ח .188 הערה 211 ע' חמ"ב
.104 ע' חנ"ט התוועדויות

שבט 48) כ"ף ואילך; סל"ב שבט יו"ד בא פ' מוצש"ק שיחת
ואילך) 183 ואילך; 122 ע' שם מנחם (תורת ואילך ס"ה

במדבר.49) ר"פ לקו"ת וראה ב. א, במדבר
ספמ"ח.50) תניא



לי l"yz'd ,oey`x xc` g"dan ,hay c"k ,exzi t"y zgiy

ולבוא  נמשך להיות שיוכל ממה למעלה שזהו אלא כו'), חדש חיות פועל זה (שהרי חיות פועל שאינו
התלבשות. של באופן בכלי

של  באופן אצלם יהי' זה שענין בעצמם לפעול שצריכים להשומעים, בנוגע אמורים הדברים ואם
זה  ובשביל השומע, אל הדברים את להביא שצריך להלומד, בנוגע הוא שכן עאכו"כ – חדשה עבודה

ו  במעמד להיות להטפיח"צריך מנת על ד"טופח גדותיו,51מצב על שיעלה עד וגדוש מלא שיהי' והיינו, ,
השומעים. כל על גם יפעל ועי"ז חדשה, עבודה אצלו צ"ל שנים עשר שלאחרי בודאי הרי פעולתו, ויפעל

*

שהוא ‰. כפי ברוחא" רוחא ואתדבקות עילאה ד"תשובה הענין אודות מדובר פ"י התשובה באגרת
וגו' נפשך ובכל לבבך בכל וגו' ואהבת לומר כדי וברכותי', בק"ש ובפרט "בתפלה – למעלה מלמטה

. וגו' בם ודברת וגו' האלה הדברים והיו וכן לאמיתו, ב"ה באמת א"ס בגדולת ההתבוננות ע"י זה וכל .
ראש" כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין מ"ש מבאר לזה ובהמשך לפני'"; בשתים הדעת 52בהעמקת

שמחה" מתוך אלא כו' להתפלל עומדין .53ו"אין

מובן  :54ואינו

ובפוסקים) ובגמרא (במשנה כלל בדרך מובא כו'" אלא להתפלל עומדין "אין בנוגע 55המאמר
"אין הלשון מדיוק גם כמובן שמע, לקריאת בנוגע ולא על oicnerלשמונהֿעשרה, דקאי כו'", להתפלל

בעמידה  שצ"ל דוקא, הפסק 56שמו"ע וללא בישיבה 57, שהיא ק"ש, משא"כ פרק 58, (בין בה ומפסיקין ,
כו' היראה ומפני הכבוד מפני הפרק) באמצע ואפילו .59לפרק

שקאי  כו'", להתפלל עומדין "אין המאמר מביא למה – ק"ש אודות כאן מדבר הזקן שרבינו וכיון
שמו"ע? על

מכוון  שאינו ענין יאמר לא בודאי הרי חסידות, ע"פ הענין את מבאר הזקן שרבינו שאע"פ [ומובן,
ח"ו]. ַ("אויסגעהאלטן")

הסידור  שבהקדמת יעקב קול הקל בד"ה יוקשה ,60וביותר

שנרשם – (כפי התניא לספר "חתימה" בתור לכתחילה הזקן רבינו קבע זה שדרוש מהידוע ולהעיר
תורת 61ב"כותרת") של שבכתב תורה שזהו התניא, לספר בנוגע שנאמרו ההפלאות שכל מובן, ומזה ,

ההילולא  בעל ברשימת (כמבואר וכו' לדרוש62החסידות בנוגע גם זה הרי אח"כ ), נקבע שבפועל ומה זה.
"מעלין  אדרבה: אלא מקדושתו, להוריד בזה הכוונה היתה לא בודאי הרי לסידור, הקדמה בתור

–63בקודש"

שם  תורה,64שמבאר קול הוא וי"ו מלא ו"קול" למעלה, מלמטה תפלה, קול הוא וי"ו חסר ש"קל" ,
כמארז"ל  הצדקה, ענין תחילה צ"ל מלמטלמ"ע תפלה קול להיות שיוכל שכדי (ומבאר למטה 65מלמעלה

באגה"ק  גם כמבואר מצלי", והדר לעני פרוטה ),66"יהיב
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ועוד.51) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל ל'
ב).52) (ל, רפ"ה ברכות
א.53) לא, שם
התניא 54) בספר ביאורים בלקוטי נדפסו – דלקמן קטעים ב'

רז. ע' ח"ב ָ(קארף)
וש"נ.55) ס"בֿג. סצ"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
אפילו 56) מקום שאין כך, הביטול, תכלית נוספת: ברשימה

בק"ש  כמו הדעת", בהעמקת ב"ה א"ס בגדולת ל"התבוננות
וברכותי'.

וש"נ.57) קד. ר"ס שם ראה
וש"נ.58) סג. ר"ס שם ראה
וש"נ.59) סו. ר"ס שם ראה
שבתורת 60) מהענינים שזהו אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

ילמד  ש"משכיל" שייך איך שכן, ללמדם, נוהגים שלא החסידות
הסידור. הקדמת גם לומדים לא ובמילא "סידור"?!...

הגהות 61) "מ"מ, ראה – תקס"ו שקלאוו, דפוס ָבתניא
התניא  ספר תלח). (ס"ע אגה"ת בסוף קצרות" והערות
תורת  קונטרס גם וראה .50 ע' מונדשיין) (לר"י ביבליוגרפי'
ע' והערות ציונים עם הזקן רבינו סידור .9 הערה 26 ע' החסידות

וש"נ. ואילך. כד
וש"נ.62) ואילך. רסא ע' ח"ד שלו אג"ק
וש"נ 63) א. כח, .ברכות
סידור 64) ואילך. א יט, התפלה שער – דא"ח עם סידור

ואילך. א ד, – תו"א
א.65) יו"ד, ב"ב
ס"ח.66)
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נפשו  "לקשר – דק"ש הענין בהדגשת כאן) באגה"ת המבואר (ע"ד מלמטלמ"ע התפלה ענין ומבאר
. .האלקית כנודע) הק"ש ביאור הוא התפלה (ושאר בק"ש אחד לה' חפץ . לבו שיהי' דלבא ברעותא .

. בו לדבקה וז"באמת .67ש . אלקיך יהי' שה' ותחפוץ שתאהוב פי' אלקיך, ה' את ולכשתחפוץ ואהבת .
אלא  להתפלל עומדין ד"אין בענין ומסיים וגו'"; בם ודברת כו' האלה הדברים כשיהיו באמת כך יהי' כן

שמחה". ו"מתוך ראש", כובד מתוך

ולמה  לשמו"ע, בנוגע הוא כו'" אלא להתפלל עומדין "אין מארז"ל שאלה: אותה נשאלת כאן וגם
ק"ש  מעלת אודות שמדבר הסידור, שבהקדמת הנ"ל בד"ה ?68הובא

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.Â או משפטים בש"פ להיות (שיכול ראשון אדר מברכים שבת גם הוא יתרו, ש"פ זה, הש"ק יום
היא  אופנים) בכמה להיות (שיכולה שבט חודש בסוף וקביעותו יתרו), בש"פ ה"ז זו ובשנה יתרו, בש"פ 

שבט  בכ"ד –69.

שבט? כ"ד של ענינו מהו

פולין  מחסידי יהודי ע"י שנערך ביומו", יום "דבר שנקרא ספר ישנו טירחא... לחסוך כדי ,70הנה
זכרי' נבואת שם ומביא השנה, מימות יום בכל שאירעו הענינים כל רז"ל ומאמרי  תנ"ך מפסוקי שליקט

שבט. בכ"ד שנאמרה

לומדים  עכשיו ואילו ברֿמצוה, עד שלמדו במה מסתפקים נ"ך; לומדים לא שלדאבוננו, [ולהעיר,
ישנו  לתהלים, ובנוגע תרגום", ואחד מקרא ד"שנים הענין ישנו לחומש, בנוגע בשלמא – תושבע"פ.
פרקי  ישנם וכמו"כ מברכים, בשבת התהלים כל אמירת וכן החודש, לימי שנחלק כפי תהלים השיעור
עבר  בעצמו הוא ואילו נינו, או נכדו לבנו, משאיר הוא הרי – נ"ך לימוד אבל בהפטרות; שאומרים נ"ך

לגמרא" עשרה חמש ו"בן למשנה" שנים עשר "בן ואפילו למקרא", שנים חמש "בן של הגיל את ,71כבר
נ"ך  ללמוד צריך אינו ].72ושוב

ובכן:

. שבט חודש הוא חודש עשר לעשתי וארבעה עשרים גו'""ביום זכרי' אל ה' דבר הי' ומסופר 73. ,
אסתר  למגלת אור בתורה – בכ"מ ענינה שנתבאר (כפי הסוסים מרכבת שראה אורה 74שם, ),75ובשערי

ששמע 76ומסיים  "לא רש"י, שמפרש וכפי נחומים", דברים טובים דברים בי הדובר המלאך את ה' "ויען :
. לאמר קרא לו המלאך שאמר ממה אך (ה'), ענה מה כהמשך הנביא – ענהו" טובים שדברים יודע אני .

קוצף 77הכתוב  אני גדול "וקצף גדולה", קנאה ולציון לירושלים קנאתי צבאות ה' אמר כה לאמר  "קרא :
. ברחמים לירושלים שבתי ה' אמר כה "לכן ומסיים: השאננים", הגוים ירושלים",על על ינטה וקו .

בירושלים". עוד ובחר ציון את עוד ה' ונחם מטוב ערי תפוצנה "עוד

בכל  זה יום בבוא הנה התנ"ך), של בכתביֿיד לפנ"ז ועוד (בדפוס, בתנ"ך נתפרשה זו שנבואה וכיון
ונעשים" "נזכרים אזי ושנה האריז"ל 78שנה בכתבי כמבואר זה, יום ונעשים 79עניני חוזרים הענינים שכל

נצחית  היא שהתורה כיון הפעם, הרגצ'ובי 80עוד שמבאר כפי ,81.
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ה.67) ו, ואתחנן
הקדמת 68) את ילמדו ולהבא מכאן שעכ"פ אלו לכל כמובן

הסידור...
שבט,69) כ"ד משפטים, ש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא

ע' ח"ב תשד"מ (התוועדויות ואילך ס"י תשד"מ אד"ר מבה"ח
ואילך). 980

תרס"ז).70) בשנת לראשונה (נדפס קנאללער חיים ר' הרה"ח
ספ"ה.71) אבות
ואילך.72) 24 ע' תש"ד סה"ש גם ראה
ז.73) א, זכרי'

ואילך.74) ד קטז, ואילך. ד צו,
ואילך.75) פנ"ט ואילך. פי"ז מלכות לבוש יביאו ד"ה
יג.76) שם,
ואילך.77) יד שם,
כח.78) ט, אסתר
דוד 79) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז

פכ"ט. (להחיד"א)
ובכ"מ.80) רפי"ז. תניא
וש"נ.81) סי"ב. פ"ה צפונות מפענח ראה
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שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

לאח"ז, מסתמא יראו – זה ליום הענין של השייכות

ויהי' לירושלים, במיוחד אן") זיך נעמט ("ער קנאה מקנא שהוא אומר, שהקב"ה יודעים בינתיים ָאבל
השאננים", הגוים "על גם כולל בירושלים, זיך") ("טשעּפען לפגוע שירצו הגוים כל על קצף" "שצף

חומותי' למדוד – ירושלים" על ינטה ש"קו ומבטיח מתערבים... שאינם ואומרים בשקט שיושבים ,82אלו
ולירושלים. לציון ישועה ותהי'

ממש. בקרוב ירושלים, את בעצמו הקב"ה יבנה שאז צדקנו, משיח לביאת ההקדמה וזוהי

המסובים]. בין לחלק מאה"ק, אנשים לג' ומשקה יין נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Ê התשובה באגרת במדבר 83הביאור פ' סוף תורה בלקוטי  המבואר ע"פ יובן באוה"ת 84– )85(ועד"ז
לתפלה. ק"ש שבין החילוק בענין

ענינים: ב' בתפלה שיש – הנגלה באותיות הביאור ובהקדם

הרמב"ם א) (כמ"ש צרכיו .86בקשת אדם "שיהא היא דתפלה עשה שהוא שהמצות צרכיו שואל .
– כו'") להם ואפילו r"enyaצריך פסוד"ז, ק"ש, ברכות בק"ש, ולא כו', הבקשות פרטי כל ישנם ששם ,

התפלה  קודם לאכול שאסור ע"ד אלא ההפסק, ענין מצד לא – טובו" ו"מה ב"הודו" .87לא

ה'"ב) לפני נפשי את ד"ואשפוך –88הענין ברוחא רוחא אתדבקות שזהו"ע ,y"wa ענין ישנו שבה ,
לבבך  בכל גו' "ואהבת ואח"כ ועד", לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך ולאח"ז אחד", "ה' באמירת המס"נ,

מאדך" ובכל נפשך לך"67ובכל מודד שהוא ומדה מדה "בכל ואתדבקות 89, מס"נ של הו"ע זה שכל ,
ברוחא. רוחא

תפלות  נתתקנו שכנגדם – בקרבנות גם ישנם אלו ענינים החל 90[וב' כפשוטו, הקרבנות ענין (א) :
עשיר" ל"קרבן עד דלות" עצמו 91מ"דלי את מקריב שהאדם באופן הקרבנות ענין (ב) רבינו 92, כתורת ,

הפסוק 93הזקן  יקריב94על כי האדם mkn"אדם נפש את שיקריב ממש, "מכם הוא שהקרבן קרבן",
ה'"]. לפני נפשי את ד"ואשפוך הענין שזהו לה'", שלמטה

לגבי  אבל לשמו"ע; הכנה רק היא ק"ש ואילו שמו"ע, הוא העיקר – צרכיו דבקשת הענין לגבי והנה,
הק"ש". ביאור הוא התפלה "שאר ואילו ק"ש, הוא העיקר – דמס "נ הענין

.Á,ולכן בבריאה, היא וק"ש באצילות, היא ששמו"ע הנ"ל (ואוה"ת) בלקו"ת כמבואר – בזה והענין
. חדש אור המשכת עיקר עכ"ז קץ, לאין יותר גדול האצי' שביטול ק"ש "הגם ע"י דייקא ממשיכים .

. דבי"ע היש ביטול דבר שהוא זהו היש, ביטול כשנעשה נפרד, ודבר יש בחי' שהוא דוקא דמבריאה .
. חידושחידוש דבר אינו בטל שהאצילות מה משא"כ כו'"..

ז"ל" הה"מ "האלקי הלשון איתא [ובמ"א נ"ע המגיד "בשם חקר,95ומביא אין מלכים מלב המשל [
שמביאים  או בו, שישתעשע הקטן בנו שמביאים ע"י הוא ההדיוט, לבקשת שיפנה להמשיכו כשרוצים
רק  מאומה, לנגדו חשוב וכסף זהב כל ואין המלך, מבית חסר כלום כי המדברת, צפור כמו חדוש דבר

חידוש". דבר איזה

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

עה"פ.82) פרש"י
התניא 83) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוס"ט עד מכאן

ואילך. רז ע' ח"ב ָ(קארף)
תביאו).84) ממושבותיכם וענין (ד"ה אֿב כ,
ואילך.85) קו ע'
תפלה.86) הל' ריש
וש"נ.87) ס"ה. ספ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
טו.88) א, שמואלֿא

עה"פ.89) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
אֿב.90) כו, ברכות
צרכיו.91) בקשת ענין עם גם קשור זה שענין נזכר
ט.92) א, ויקרא רמב"ן גם ראה
ובכ"מ.93) ג. ב, ויקרא לקו"ת
ב.94) א, ויקרא
תתסג.95) ע' פרשתנו אוה"ת
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המשל  גם מובא נדירות לעתים ורק המדברת", מ"צפור המשל בחסידות מובא כלל שבדרך [ולהעיר,
ובפרט  מסויימת, למדריגה כבר ששייכים מורה קטן בן של המשל כי, – הדבר טעם ומובן הקטן". מ"בנו
המדברת  מצפור המשל משא"כ כו'; שנתיים בן כבר שהוא כיון אבא, שצועק קטן בן אודות כשמדובר

כרימון  מצוות שמלאים ישראל פושעי גם כולל מישראל, אחד לכל ].96שייך

מ"ש  שזהו העלאת 97ומסיים, הוא דייקא משם בי"ע שהוא ישיבה "מבחי' גו'", תביאו "ממושבותיכם
. כו'".מ"נ בטל שהיש חידוש דבר עד"מ שהוא .

הביטול: בענין גם הוא שהחילוק – בזה ענין ועוד

הפלאת  שמכיר בגלל הוא שהביטול גדול, חכם לגבי קטן חכם של הביטול כמו הוא דאצילות הביטול
גדול  חכם לגבי פשוט איש של הביטול כמו הוא דבריאה הביטול ואילו הגדול; החכם של .98מעלתו

הכרת  אם כי ממש, ידיעה של ענין זה אין שהרי אמיתי, ביטול הוא דאצילות הביטול שגם ואע"פ
אין  כאשר היא הביטול תכלית ואילו ידיעה; של לענין נחשבת ההפלאה הכרת גם מ "מ, כו', ההפלאה

כו'. הידיעה העדר מצד גדול", ברעש הקודש וחיות ד"אופנים הביטול כמו כלל, ידיעה של ענין

הביטול  אבל טיפערער"), ("א יותר עמוק הוא דאצילות הביטול קצת: אחר היא ובסגנון דבריאה ַ
אמת'ער"). ("א יותר אמיתי ַביטול

שעז"נ  באצילות, הפעולה (א) בעבודה: שישנם הענינים ב' הם הרי – עשאוני",99ובכללות "כאילו
"ממושבותיכם  (ב) ענינו, לפי אחד כל וחכמה, בינה ז"א, מלכות, – שבאצילות הענינים כל את שפועלים
א"ס  בגדלות ההתבוננות גם הנה שלכן, העבודה, עיקר שזוהי הבריאה, בעולם העבודה – גו'" תביאו
דעולם  ההתבוננות אם) כי אלינו, שייכת שאינה דאצילות, ההתבוננות (לא היא אלינו השייכת ב"ה

התניא  דספר ראשון בחלק (כמבואר רוחא 100הבריאה "אתדבקות של באופן דק"ש העבודה באה שמזה ,(
ברוחא".

"אתדבקות  של באופן המס"נ ענין עיקר ולכן שבאצילות, לתפלה שבבריאה ק"ש בין החילוק גם וזהו
בשמו"ע. מאשר יותר בק"ש הוא ברוחא" רוחא

.Ë כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין רז"ל מאמרי הזקן רבינו שמביא הטעם לבאר יש ועפ"ז
בנוגע גם שמחה", מתוך אלא כו' להתפלל עומדין ו"אין עילאה y"wlראש", דתשובה לענין בנוגע כי, –

הוא העיקר כאן, המדובר ברוחא" רוחא ד"אתדבקות .y"wבאופן

דק"ש  הענין לאחרי נמשך לכן טובים, במעשים גם נמשך להיות צריך התשובה שענין שכיון אלא
אחד  לכל טובות ושנים ימים אריכות מתוך השנים", ו"מברך חולים" "רופא להיות דתפלה, הענין גם

ואחת.

***

.È ד"אתדבקות באופן עילאה תשובה ענינה שתפלה פ"י באגה"ת מ"ש אודות (ס"הֿט) לעיל האמור
שנתייסדה  תמימים, תומכי ישיבת של ענינה זה הרי – תומ"צ עניני בכל לאח"ז שפועלת ברוחא", רוחא
מתוך  התורה לימוד יהי' ששם אדמו"ר, מו"ח וכ"ק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק נשיאינו, רבותינו ע"י

ש  ה', ויראת ה' גמילות אהבת מעשה, לידי המביא בלימוד שיומשך ועד התפלה, עבודת ע"י נעשה זה
המצוות. וכל חסדים
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וש"נ.96) א. נז, ברכות ראה
יז.97) כג, אמור
(98– מנחם (תורת פ"ה תשי"א וספרתם ד"ה גם ראה

זו  שנה בשלום פדה וד"ה קטנתי ד"ה .(68 ע' ח"ג התוועדויות

.(325 ע' ואילך; 305 ס"ע חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת פ"ו
שלח 99) לקו"ת שם. לזהר הרח"ו הגהות וראה א. קיג, זח"ג

ובכ"מ. ב. מה,
פל"ט.100)



לה l"yz'd ,oey`x xc` g"dan ,hay c"k ,exzi t"y zgiy

להיות  צריך שהי' אף – "דינער" בשם הגויים בלשון שנקרא הענין אודות להזכיר יש לזה ובקשר
התוועדות  של ...101ענין

מהמשתתפים  כאו"א של חלקם ואשרי זה, מאורע של והמקום הזמן אודות עתה יכריזו ומסתמא
.102כו'

בגשמיות, רבה הצלחה ועאכו"כ ברוחניות, רבה בהצלחה שיהי' ויה"ר

ברוחניות...– הצלחה מאשר בגשמיות הצלחה שתהי' יותר שנקל הוא כיום המצב –לדאבוננו,

הזהב" ולי הכסף מ"לי הראוי.103שתבוא במקום ותומשך ,

ה'", "צבאות להעמיד הזכות להם תהי' ועי"ז בזה, לעסוק ה' שלוחי שיהיו אלו כל של חלקם ואשרי
ה'" צבאות ש"כל צבאותם"104ועד "על מהגלות מצרים"105יוצאים מארץ צאתך "כימי גם 106, יהי' וכך ,

נפלאות" ד"אראנו באופן צדקנו, משיח .106בביאת

מלכה"). ה"מלוה (עבור דובינסקי הכהן משה להרב המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

לנגן  התחיל מנחה ולאחרי בך". אבטח "ואני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
עמך"]. את "הושיעה הניגון
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ה"נאומים"...101) כל את חוסכים היו ואז
ממלכת 102) לי תהיו ואתם לסדר ד' יום מכתב גם ראה

– ואילך) רצד ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה קדוש וגוי כהנים
תות"ל. הישיבות מרכז לטובת בדינער למשתתפים

ב.103) פב, קידושין וראה ח. ב, חגי
מא.104) יב, בא
נא.105) שם,
טו.106) ז, מיכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migqt(iyiy meil)

,eppvn oezgzdàúøet òìa àìc øLôà éàrla `ly okzi `l ± ¦¤§¨§Ÿ¨©§¨
,ok m`e ,algd on hrnéòáéð àäéî äôéì÷didi zegtd lkl - §¦¨¦¨¦§¥

daiyn .dgcda icy `ziixad dxn` recne ,dtilw jixv
:`xnbdàîéà ,àlàltp m` ,jk `ziixad ixaca qexbze xn`z - ¤¨¥¨

xyaCBúì íçalgóìB÷ ,ïðBöm`e ,xyadn dtilw ick xiqn - ©§¥¥
,çéãî ,ïðBö CBúì ïðBö`l` ,gicn `ziixad dxn` `l zn`ae ¥§¥¥¦©

.dtilw jixv ok` ,opev jezl mg la` ,opev jezl opeva
md mirlea opev jezl opev ltpyk s` eay ote` zx`an `xnbd

:dfn dføî øîày ,zeziixaa lirl `aed ±öïðBltpy,ïðBö CBúì ¨©©¥§¥
çéãîxzene ,alga ltpy xyad z` e` xzend lk`nd z` ¥¦©

df mirlea mpi` ,mippev mdipy oezgzde oeilrdy oeiky ,elke`l
.dfneðL àì ,àðeä áø øîà,dgcda ic opev jezl ltpy opevy ¨©©¨Ÿ¨
àlàkBçìî àlL,lk`nlìáàm`,Bçìîxzidde xeqi`d eltpe ¤¨¤Ÿ§¨£¨§¨

,df jezl df algde xyad e`øeñàxyad e` xzidd xq`p ± ¨
,algdeçúBøk àeä éøä çéìî ,ìàeîL øîàcs` ,geln lk`n ± §¨©§¥¨¦©£¥§¥©

rbpy lk`nk epic ea rbepd lk`ny ,gzexk epic opev `edyk
y :l`eny xn` dkld cere .gzex lk`naLeákdxypy lk`n ± ¨

,unega,ìMeáîk àeä éøäm`e ,leyiak `id unega diixydy £¥¦§¨
,uneg jeza xeqi` ly dkizg mr cgi xzid ly dkizg dxyd
,unega alge xya ozpy e` ,uneg jeza xeqi` xac dxydy e`

.xzidd xq`pe ,df mr df elyazpy enk df ixd
:'giln' aygp dn x`an `axàä ,àáø øîàef dkld ±øîàc ¨©¨¨¨§¨©

,ìàeîLyïøîà àì ,('åëå) çúBøk àeä éøä çéìîdxn`p `l -àlà §¥¨¦©£¥§¥©Ÿ£¨¨¤¨
xacaàlLepi`y -úîçî ìëàðaex,Bçìîcr jk lk eglny ¤Ÿ¤¡¨¥£©¦§

,mina epgiciy xg`l `l` elke`l ie`x oi`e ,enrh zvw mbtpy
ìáà`ede ,jk lk egln `l m`,Bçìî úîçî ìëàðoi`y ,xnelk £¨¤¡¨¥£©¦§

,ezlik` z` zakrn ezegilnàì.gzexk epicy l`eny xn` Ÿ

:l`eny ixack dkld ea exedy dyrn d`ian `xnbdøa àeää©©
àëîëc àcëì ìôðc àìæBbck jezl lfeb xya ltpe ,rxi` dyrn ± ¨¨§¨©§©¨§©§¨

,opev xyad dide ,alg ea axerny geln lk`n `edy ,gzek ly
algd mrhn xyad rlay yeygl yi m`d dl`yd dl`ype
.jkl yeygl oi`y e` ,exqe`le ,geln gzekdy iptn gzekay

àééøLexizd -î àáøc déøa àððéç áø`xwpd mewnàéðBøLt ©§¨©¦§¨§¥§¨¨¦§¨§¨
.gzexk epic oi` ,`ed geln gzekdy s`y xaqy ,dlik`aøîà̈©

jk lrî ,àáøàä ék àúléî àøLéîì íékç ïàxizdl mkg in - ¨¨©©¦§¦§¨¦§¨¦¨
,dfk xacåàì éà`l m` -àøáâc ,àéðBøLtî àáøc déøa àððéç áø ¦¨©¦§¨§¥§¨¨¦§¨§¨§©§¨
àeä äaøc ,`ed xizdl enrhe ,`ed lecb mc`y -ék ,Cì øîà ©¨¨©¨¦

øîà[xn`yk-],çúBøk àeä éøä çéìî ìàeîL`l` ok xn` `l ¨©§¥¨¦©£¥§¥©
gilna,Bçìî úîçî ìëàð ïéàLla`éàä,df gzek ±úîçî ìëàð ¤¥¤¡¨¥£©¦§©¤¡¨¥£©

Bçìî.gzexk aygp epi` okle ,elke`l jxcd `id jk ixdy ,`ed ¦§
:yxtl `xnbd dtiqenéléî éðäåltpy xyay ,el` mixace ± §¨¥¦¥

xyadyk `l` mixen` mpi` ,xzen ,gzekl,éçe` lyean epi`y ©
,ielvìáàxyad did m`äôéì÷ éòa ,éìöaiaq etlewl jixv - £¨¨¦¨¥§¦¨

.dtilw ick cr xyaa algd mrhn rlapy iptn ,aiaqïøîà àìå§Ÿ£¨¨
,dtilwa ic gzekl ltpy ilvy df oic exn` `le ±déa úéìc àlà¤¨§¥¥

éìét,mirwa ea oi`yk -éìét déa úéà ìáàea yi m` la` - ¦¥£¨¦¥¦¥
elek mirwa,øeñà.eleka algd hytzn mirwad ici lryéàå ¨§¦

`edyk dlvp gzekl ltpy xyadéìáúa ìaeúî[mipilaza±] §¨§¦§¥
øeñà,eze` mikkxn enr milyaznd mipilazdy iptn ,elek ¨

mirilane ,gzekd z` mia`ey mipilazd ,gzekl ltep `edyke
.xyad lka eze`

,xg` lk`na wacpd dlik`a xeq`d xac gix m` dpc `xnbd
:dlik`a lk`nd eze` z` xqe`,áø øîà̈©©
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הפסוק נאמר1על לקדשו " השבת יום את "זכור

אחד2ב "מכילתא " בדיבור  נאמרו  שניהם ושמור "זכור  :
יומת מות כבשים3מחלליה שני השבת  שניהם4וביום 

אחיך אשת  ערות  אחד, בדיבור  עליה5נאמרו יבוא 6יבמה 

אחד בדיבור נאמרו וגדילים7שניהם  שעטנז תלבש  לא 
לך שאיֿאפשר8תעשה מה אחד בדיבור נאמרו שניהם 

שנאמר... כן  לומר לאדם

מלפניו זכור ושמור, "זכור ב "מכילתא " נאמר בהמשך
משל הקודש , על מחול מוסיפין אמרו: מכאן מאחריו, ושמור

טורף שהוא  ומלאחריו".8*לזאב  מלפניו

לאותה הפירושים  כל בין קשר יש  כידוע , להבין: צריך
המדרשים שני כאשר  בעניננו, ובפרט ענין. לאותו או מילה 

– זה  אחר בזה  באים

כל (על במכילתא  הראשון המאמר  בין הקשר מהו 
"זכור המאמר לבין אחד") בדיבור ש "נאמרו הענינים 
על מחול מוסיפין  אמרו מכאן מלאחריו. ושמור מלפניו

הקודש ..."?

.·
È·‚Ï ˜¯ ‡Ï Y "ÏÂÁ ÏÚ ˘„Â˜Ó ÔÈÙÈÒÂÓ" ‰ÎÏ‰‰

!?˙·˘
"זכור המדרש  את תחילה  להסביר יש  זאת  להבין  כדי 

נלמדת שב "מכילתא " מכך מלאחריו...". ושמור מלפניו
את "זכור  הפסוק  מן הקודש " על מחול ש "מוסיפין ההלכה

בקשרzaydיום  בעיקר  הלכה  שזוהי נראה, "...zayl,
יום ֿ לגבי גם בדיוק  זהה  זו הלכה  הרי להבין: וצריך

בגמרא ה "ברייתא " ובלשון ויום ֿטוב , "כל9הכיפורים
הקודש " על מחול  מוסיפין שבות שנאמר  .10מקום

אסמכתא אלא  אינו הפסוק  מן זה  שלימוד  לומר אין
שאינם11בלבד נוספים  מדרשים  בין מובאת זו דרשה  כי ,

הלכות  שמלמדים  אלא  בלבד, dxezdאסמכתא  on–

לומדים אחד" בדיבור נאמרו שניהם  ושמור  *11[מ "זכור

שישנו "כל (כי  תורה" דבר – היום בקידוש  חייבות שנשים 
יומת " מות  ש "מחלליה  מכך בזכירה "). ישנו בשמירה 
"יבמה אחיך" אשת  "ערות כבשים ", שני  השבת  "וביום 

ו"גד שעטנז" תלבש  "לא עליה ", לך"יבוא  תעשה  ילים 
התמיד הקרבת  ענין את  לומדים נאמרו, אחד בדיבור 

בציצית כלאים וענין היבום, ענין ואחר ֿכך12בשבת , .
שאם בשבת  באחד זוכרו "תהא  הדרשה  במכילתא  מופיעה 
(כדעת שבת " לשם מתקנו תהא  יפה מנה לך יתמנה

כדרך13שמאי מונה  תהא  "לא  יצחק רבי דרשת  ואחר ֿכך  ,(
זו, שהלכה  – שבת " לשם  מונה  תהא  אלא מונים  שאחרים 
לדעת היא , השבוע  בכל גם  השבת  את  לזכור  שצריך

התורה מן עשה  מצות  ].14הרמב "ן,

ושמור מלפניו "זכור שהדרשה  לומר, מאוד דחוק  ולכן
אסמכתא היא הללו הדרשות  בתוך שנאמרה מלאחריו..."

בלבד.
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ח. כ, פרשתנו (1
יב  כב, תצא בספרי וכ"ה סדר). (בשינוי עה"פ בפרש"י הובא (2
ה"ב  פ"ג נדרים ירושלמי נאמרו). אחד שבדיבור ענין עוד (ומוסיף
"זכור  וליתא בנדרים. (כנ"ל ה"ח פ"ג שבועות ענינים). ב' עוד (ומוסיף

ד. פכ"ח, שמו"ר וראה אחד"). בדיבור ושמור
יד. לא, תשא (3

ט. כח, פינחס (4
טז. יח, אחרי (5
ה. כה, תצא (6

וביום  ואומר לקדשו. השבת יום את זכור דבור "וכן שם בשמו"ר (7
ישבו  כי תגלה לא אחיך אשת ערות דבור שנה. בני כבשים שני השבת

אחת". בבת אמרן וכולן יחדיו. אחים
יאֿיב. כב, תצא (8

הוצאת  מכילתא (ראה "טורד" וי"ג עה"פ. ביל"ש גם וכ"ה (8*
טרוד"). שהי' "לאב גירסא עוד שם וראה האראוויטץ.

כז. כג, אמור תו"כ ב. פא, יומא א. ט, ר"ה (9
ס"ד. סרס"א אדה"ז ובשו"ע שם). דק"ס (וראה שם. ביומא כ"ה (10
נעתק  כל בתוד"ה (אבל כו' מוסיפין שבות בו שיש מקום כל שם: ובר"ה

(ועד"ז  שם בתו"כ שם). ודק"ס בר"ח וכ"ה שם. כביומא – "שנאמר"
כל  תרח): ר"ס אדה"ז ובשו"ע שם יומא ס"ח) (פ"ח ורא"ש ברי"ף
וראה  מלאחרי'. בין מלפני' בין לה מוסיף אתה שובת שאתה שביתה

.37 הערה לקמן
שבנוגע  ס"ג) בפנים ראה – הש"ס עם הפלוגתא (למעט שי"ל או (11

בעלמא  אסמכתא הוא הש"ס שלימוד להמכילתא ס"ל ליו"ט
שבת  לתוספת בנוגע בש"ס דהלימוד צ"ל עפ"ז כי גדול, דוחק וג"ז –

כו'). ושמור מזכור שנלמד (אלא מדאורייתא הוא כי גררא, דרך הובא
בנוגע  (גם בש"ס הלימוד כל דלהמכילתא לומר גדול דוחק כן

ס"ז. בפנים לקמן וראה בעלמא. אסמכתא הוא ליוהכ"פ)
ב. כ, שבועות (11*

סעיף  בפנים לקמן הובאו – שם וירושלמי המכילתא מפרשי ראה (12
.38 ובהערה ח'

רמב"ן  בארוכה וראה שם. פרשתנו בפרש"י הובא א. טז, ביצה (13
ס"י. רמב סי' או"ח אדה"ז שו"ע רש"י. ובמפרשי עה"פ.

המשנה  מרכבת וראה ס"ד. ס"ס אדה"ז שו"ע עה"פ. רמב"ן ראה (14
למכילתא.
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בין מחלוקת  זוהי שאכן, לומר, היה  ניתן לכאורה,

סוברת אינה  ושהמכילתא הברייתא , לבין 15המכילתא 

הקודש ". על מחול מוסיפין שבות  שנאמר מקום  ש "כל

מפשינן" לא  פלוגתא  "לאפושי כלל שקיים כיון 16אך

ולומר לחדש סביר לא  במחלוקות ), להרבות  (=אין
לגבי הברייתא  על חולקת  ההלכהdklddשהמכילתא  אם  –

ויום ֿ ביום ֿטוב  גם או בשבת  רק  היא  תוספת  לגבי

באופן17הכיפורים רק  הוא  ביניהם  שההבדל אלא  –
תוספת של ההלכה  את לומדים  הברייתא  לפי הדרשה :

וביום ֿטוב . ביום ֿהכיפורים  תוספת  כמו פסוק  מאותו בשבת 
בתוספת ֿשבת יש  המכילתא  לפי epi`yמיוחדyecigואילו

miiwוביוםֿטוב הפסוק18ביום ֿהכיפורים  מן  נלמד  והוא ,

שיש סוברים אין [בברייתא לקדשו ". השבת יום את "זכור
בתוספתֿשבת מיוחד  שלומדים19חידוש  בכך קשור  והדבר ,

ביום ֿהכיפורים ]. מהתוספת  שבת לגבי זו הלכה 

רומזת בתוספתֿשבת  זה  חידוש  שעל לומר , ויש
מלפניו טורף  שהוא לזאב  "משל באומרה המכילתא
ששואלים (וכפי  מובן לא לכאורה , שהרי , ומלאחריו,

"מוסיפין*19המפרשים הענין בהבנת המשל מוסיף  מה  :(

הקודש " על להלן.20מחול  יוסבר זה  שענין וכפי – ?

.„
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על מחול "מוסיפין ההלכה  את הוא : לכך ההסבר 
אופנים בשלושה  לבאר ניתן :21הקודש "

האדם על מצוה  vrא) lr lawlenולא שבת , תוספת
קיבל ולא  כך , על עבר הוא  אם  אך מלאכה . בה  לעשות 
עד מלאכה לעשות לו מותר התוספת , את  עצמו על

השמשות . בין – ממש  השבת  זמן  לתחילת 

האדם  כאשר אף  lawnב ) epi`, שבת תוספת  עצמו על
התוספת בזמן איסורֿמלאכה עליו egxkחל lra,כלומר .

dxezdמסויים זמן מלאכה  לעשות  שבת22אסרה .23לפני

מוטלת שהחובה  הוא, האלו האופנים לשני המשותף  –
א)xabd`על דרכים : שתי בכך שיש  אלא  האדם), (על

ב ) עצמו. על קבלתו מצד  הוא ה "גברא " על האיסור
קבלה . ללא  גם  האדם על חל האיסור 

מן באה הקודש  על מחול התוספת  dnvrג) zayd,
מלפניו מוסיף  – השבת  – ה"חפצא " הידוע: בסגנון
ומלאחריו. מלפניו מתפשטת השבת קדושת  ומלאחריו;

`linneמלאכה בעשיית אז  אסור .24האדם 
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פ"ק  ישמעאל כר' ס"ל תנא האי למכילתא: המשנה במרכבת כ"כ (15
דר"ה  פ"ק מדיפתי חייא כר' וס"ל וכו' רשות חריש מה דס"ל דשביעית
דתוס' הדין שם בגמ' למדין (שממנו נפשותיכם את ועניתם דמוקי ט' דף

בתשיעי. ושותה לאוכל ויו"ט) שבת יוהכ"פ
מדאורייתא" יוהכ"פ "דתוס' מודי כו"ע ליוהכ"פ שבנוגע ובפרט (16

שם). ר"ה ור"ע תוד"ה (ראה א ל, ביצה ב. קמח, שבת –
– ישמעאל דרבי אליבא תנאי שתרי לומר צריך שבלאה"כ אף (17

דמוסי  לי' נפקא ישמעאל דרבי אי' שם בר"ה הקודש דהרי על מחול פין
(גם) והרי ביוהכ"פ), (הנאמר ועניתם מדתניא ויו"ט שבת ביוהכ"פ
(רק) פליגי תנאי שתרי לומר דיו מ"מ, – ישמעאל דרבי הוא המכילתא

הדין. לעצם בנוגע לא אבל הלימוד, למקור בנוגע
מ(זכור  ויו"ט ביוהכ"פ תוס' ילפינן שלהמכילתא לומר ואין (18
ד"ה  (שם התוס' דלדעת שם) (ר"ה לר"ע כמו – ב)שבת הנאמר ושמור
בשלמא  כי – משביעית ויוהכ"פ) יו"ט (שבת כולהו יליף ועוד, ור"ע)

" מהלשון שביעית תוס' שיליף גם zeayzלר"ע מיני' לגמור אפשר ,"
ויוהכ"פ  שבת ועוד: שביתה. נאמר בהם שגם כו' ויוהכ"פ לשבת בנוגע

בלאו. רק שהיא משביעית חמורים כו'
לכאורה  שייך אינו ושמור, מזכור תוספת שילפינן להמכילתא משא"כ

בסקילה. שהיא מהם חמורה שבת ועוד: ויו"ט. ליוהכ"פ
מניין". "שבתות כהלשון אמכילתא, ופליג (19

ועוד  לזאב. אותו משל למה ידעתי לא ליל"ש: רענן זית ראה (19*
סי"ג). מילואים חט"ו בתו"ש (נקבצו

זכור  במכילתא  וגרסי' ח'): (פרק אלנקאוה לר"י המאור במנורת (20
שהי' לארי' דומה, הדבר למה משל מאחוריו ושמור מלפניו זכור ושמור

ומלאחריו. מלפניו ממנו ונשמרים ממנו מתפחדין אדם בני וכל בשדה,
שבת  ומאחריו, מלפניו נזהרין אדם בני כו', ממית שאינו הארי אם ומה
עורר  שהוא לארי משל ושם, טז. לא, תשא הגדול במדרש הוא (ועד"ז כו'
משלים, עוד במדה"ג) (וכן ומביא כו'). הארי אם ומה ומאחריו מלפניו
כו', משתמר זה הרי מבחוץ משמר אם כו' הפרדס את שומר שהוא למי
אין  ויו"ט שבתות אף כו' אלא שמירתה אין הזו החרב מה אומ' ויש
צריכים  כו' הלוים אם ומה רי"א עליהם. מוסיף שהוא בחול אלא שמירתן

להם  חוצה כו' כו'.מגרש מגרש שצריכים ויו"ט לשבתות ק"ו כו'
.24* הערה לקמן וראה אחר. וענין?) (תוכן גירסא שהיא מובן אבל
ביאור  סקי"ג. סרס"א שבת תוספת ס' ראה – דלקמן אופנים בב' (21
הראשונים  רוב (ולדעתו וש"נ ואילך). ג (קצט, לד עשה פערלא הרי"פ

ל'. סי' או"ח יואב חלקת שו"ת התוספת). ע"ע לקבל דצריך ס"ל
וראה  ועוד. א. ל, ביצה ור"ן תוס' שם. ר"ה ור"ע תוד"ה ראה (22
בהערה  ובהמצויין נד. כלל תיו מע' כללים שד"ח סרס"א. משה דרכי

הבאה.
סמוך  בין מחלק סק"ג קו"א סרס"א אדה"ז דבשו"ע להעיר (23
דביה"ש  סיני, מהר הוא ועומד מקובל הרי קבלו שלא דאף ממש לחשיכה
תלוי  לפנ"ז משא"כ יום. הוא אם אף כרחו בעל התוספת בכלל הוא

האדם. בקבלת
תוספת  אחר: בסגנון גם לומר יש דלעיל הראשונים אופנים ב' (24
גדר  גם) כ"א האדם*, על (מלאכה) איסור או מצוה רק (לא היא שבת
הקדושה, ע"ע לקבל צריך אם אופנים: ב' יש גופא שבזה אלא קדושה;

.(21 בהערה בהנסמן (וראה חלה שמאלי' או
אופנים  לב' כי שבפנים. הג' באופן חידוש שיש י"ל זה לאופן גם אבל

dxezd on dyr zevn" (gxz q"x f"cre .c"q `"qxq) f"dc` oeyl oke ,"ycewd lr legn siqedl jixvy" (gxz q"x .a"q `"qxq g"e`) r"eya oeyld zehytk (*
my f"dc` oke) a"q `"qxq r"eyd oeyln xirdle] `neic `ziixad t"r ± (`"qxqeq f"dc` r"eye `"bn d`xe) "dk`ln ziiyr xeqi`a ycewd lr legn siqedl

.[("'ek ycew" ± `le) 'ek zetqez elek ezeyrl dvx :(b"q g"xzqae d"q
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במכילתא : החידוש  וזהו

"מוסיפין של הציווי חל (והש "ס ) הברייתא  שיטת לפי
על הקודש " על שנאמרmc`dמחול מקום  "כל – בלבד

zeayהלכה זוהי  – הקודש " על מחול zziayaמוסיפין
mc`dהסמוך החולין בזמן ממלאכה  לשבות צריך הוא  :

לקודש .

בתוספת , יותר  עמוק  ענין בשבת  יש  המכילתא , לפי

מובןdnvrשהשבת זה  ומאחריה. מלפניה  מוסיפה

"משל במכילתא  המובא  המשל שהואa`flבאמצעות 
שהזאב  כשם  ומלאחריו": מלפניו  טורףenvraטורף 

היא הקודש  על מחול התוספת  כך ומלאחריו, מלפניו
"טורפת " עצמה שהשבת ומאחריה24*באופן .25מלפניה

הלומדת המכילתא , בדרשת  מודגש  זה שגם  לומר, ויש
עשה מצות שהן ו"שמור" מ"זכור" ההלכה  ומצות26את 

מדאורייתא  תעשה לפיaלא אשר בעוד עצמה . שבת 
הלימוד הרי  הכיפורים , מיום  זאת  כל  לומדים הגמרא ,

ומתענה  mei(שמתחיל ceranאת מ "ועניתם  הוא (
מודגש dryzaנפשותיכם  שכך ,"df oi`yשל עיצומו זמן

.27יום

לגבי רק  המכילתא , לפי  הוא, זה  שענין לכך הסיבה 

שזה היא, הכיפורים ) (ויום  יום ֿטוב לגבי ולא שבת 

טוב יום  לקדושת  שבת  קדושת  בין  הכללי להבדל בהתאם 
וקיימא " "מקדשא  היא  שבת הכיפורים): יש28(ויום –

גם ולכן השבת , של ה"חפצא " עלֿידי עצמית  קדושה 
תלוי ואינו החפצא , מן הבא  ענין היא שבת  התוספת 

" – הכיפורים ) (ויום  טוב  יום זאת לעומת  l`xyiב "גברא ".
המועדים )" את  (=שמקדשים  לזמני גם29דקדשינהו ולכן ,

תלויה אלא  ה"חפצא ", מצד מעצמה, נקבעת  אינה  התוספת 

באדם . – ב "גברא "

.Â
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לבין המכילתא  בין שלעיל הלימוד באופן ההבדל

ההלכה לגבי  ביניהם  ההבדלים  מן להלכה . גם נוגע הגמרא 
למעשה :

הקודש על  מחול להוסיף  שהחובה יוצא , הגמרא  לפי
daegהיא  dze`האדם על – שבות " שנאמר מקום  ב "כל

ציווי יוסיף`cgחל  הוא  שבות " שנאמר מקום  ש "בכל ,
יום לגבי זו הלכה נלמדת  ולכן הקודש, על מחול בשביתה

טוב  יום  ולגבי שבת לגבי זהוeze`nהכיפורים , כי פסוק ,
אחד .30ציווי

בשבת שהתוספת  יוצא, המכילתא לפי זאת, לעומת 
פרט הכיפוריםzayaהיא  ביום  התוספות  אשר בעוד ,

אחר. באופן  הן טוב  וביום 

להלכה שונה  תוצאה נובעת  הגמרא31מכך לפי :

אדם אם כלומר, בלבד . עשה  מצות  היא  שבת  תוספת
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אינו zayהנ"ל zyecwc zehytzd ע"י (אם קדושה שיש תורה דין כ"א ,
הג' לאופן משא"כ לשבת. הסמוך זמן על ממילא) או האדם קבלת

.31 הערה לקמן ראה שבפנים.
צפע"נ  שו"ת ה"ו. פ"א עשור שביתת הל' לרמב"ם מצפע"נ ולהעיר

סוסל"ב. ח"ב דווינסק
20 הערה  הנ"ל המשלים על זה במשל החידוש יובן עפ"ז (24*

כי ,(8* הערה הנ"ל – טרוד שהי' לאב הגירסא על מדגישים (ועד"ז שם
והחיוב paהזהירות ,mc`d lr"` במדרש (וכההתחלה כהברייתא נזהרין,

וכו'. הקודש") על מחול להוסיף "שצריך שם הגדול
משמע  מדבריו אבל עה"פ. פרשתנו עה"ת מצפנע"נ להעיר (25

בפנים. המבואר משא"כ השמשות. בין בזמן שמדבר
היין  על מקדשין בברכה לקדשו שם: המכילתא המשך גם וראה (26

כו'.
שו"ע  שם. יומא ס"ח) (פ"ח ורא"ש (רי"ף הפס"ד לפי שגם ומה (27
התוספות  על כרת ענוש יהא "(יכול) קס"ד יש כהברייתא, שם) אדה"ז

כיצד "הא הברייתא לשון פשטות כי י"ל, אולי – ומתענה ligznכו'"
אבל  היום. בעיקר להחיוב) (בנוגע כללו שהתורה משמע, יום" מבעוד
בפ"ע. וענין גדר שהוא מוכח הזה", היום מ"עצם עונש שממעטינן לאחר
תוס' (למעט עצם" ד"עצם הלימוד כל שם) (אמור שבתו"כ ולהעיר
ביומא  [משא"כ מועניתם תוס' ללימוד בהמשך הוא כו') ואזהרה מעונש
ד"ה  סתר"ד טאו"ח ב"ח שם. לרמב"ם ולח"מ הה"מ (וראה ע"ב שם

ובכ"מ)]. כאילו". "ומ"ש

א. יז, ביצה (28
א. מט, ברכות (29

פערלא  ברי"פ (הובא טז עשין הרקיע בזהר הרשב"ץ דעת כ"ה (30
מצוה  שהוא י"ל ,24 הערה דלעיל להאופן וגם ואילך). א קצח, שם
הסמוך  זמן דבכל התורה דין הוא דכן ויו"ט, שבת ביוהכ"פ אחת וקדושה
בע"כ) מוסיפה שהתורה או האדם קבלת ע"י (אם נתוספה קדוש לזמן

הבאה. הערה וראה .24 שבהערה צפע"נ וראה זה. בזמן קדושה
מצו  לקיים אפשר אם בפועל: הנפק"מ י"ל לכאורה השייכות 31) ות

גאונים  (ראה התוס' בזמן (וכיו"ב) שבת ואכילת כקידוש השבת ליום
סו"ס  או"ח ט"ז רסז. סו"ס לטאו"ח ב"י ב), (כז, ברכות ברשב"א הובאו
אופנים  לב' דלכאורה, ועוד). ס"ג. סרס"ז אדה"ז שו"ע תרסח. וסו"ס רצא
אינו  הש"ס) לשון (כפשטות מלאכה בשביתת גברא חובת שהוא דלעיל
,[30 והערה 24 הערה הנ"ל לאופן [ועד"ז השבת דיום להמצות שייך

המכילתא. לחידוש משא"כ
ומ"מ  דיומא כברייתא אדה"ז בשו"ע ההלכה שנפסקה מזה אבל
– התוס' בזמן שבת סעודת מצות ולקיים לקדש שמותר הדיעה הובאה

והמכילתא. הש"ס בפלוגתת תלוי שאי"ז מוכח,
– קדושה גדר גם יש שבתוס' 24 הערה הנ"ל דלפי לומר, יש ואולי

קדושת ע"ע לקבל להאדם שאפשר הוא התורה שהתורה zayדין או ,
בקדושת חי"ט zayהוסיפה לקו"ש וראה הקודמת). הערה כנ"ל (ודלא

.58ֿ9 ye".pע'
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) התוספת , בזמן מלאכה  אועושה  עצמו, על קבלתו לאחר
מצות על עובר  הוא  שלעיל) האפשרויות שתי לפי – לא 

בלבד "כל32עשה  – "שבתכם " "תשבתו", של  המצוה  –
מוסיפין...", שבות שנאמר  מקום

מתפשטת עצמה שהשבת המכילתא , לפי  ואילו
התוספת בזמן המלאכה  שאיסור יוצא, ומאחריה , מלפניה 

שחלe`llקשור מלאכה" כל תעשה  "לא  עקב*32של
השבת .33קדושת

.Ê
„·Ï· "‡¯·‚" „ˆÓ ‡È‰ ˙ÙÒÂ˙‰ Y ‡¯Ó‚·

היה , צריך פלוגתא ", מפשינן ש "לא  לעיל, האמור לפי
שהשבת כבמכילתא סוברים  בגמרא  שגם לומר , לכאורה ,
פרט  מוסיפה  רק  והגמרא  ומאחריה , מלפניה טורפת  עצמה 

sqepעצמו על לקבל גם  האדם  על חובה  קיימת  שבשבת  ,
הקודש . על מחול הוספה

השבת בהלכות פרט זהו אם כי דחוק , זה  הסבר אמנם
מוסיף מה  – "טורפת" עצמה  שהשבת  עצמה ,

בדומה*33ה "גברא " שזה  להסביר, היה  ניתן זאת  בכל אך ?
אך וקיימא ", "מקדשא  שהיא עצמה  בשבת שמוצאים  למה

השבת יום  את "זכור  מצוה  יש  זאת  וכךeycwlבכל ,"
בכל אך  מעצמו, קדוש  זמן הוא  תוספתֿהשבת בעניננו :

זה זמן לקדש  חובה  האדם  על חלה  –34זאת 

"כל בגמרא מודגש  כי כך, להסביר  איֿאפשר אבל
שנאמר  מובן:zeayמקום  שמכך ,"

מתבטאת  הקודש על מחול שההוספה  dziayaא)
התוספת . את  "לקדשו" של בענין ולא  ממלאכה 

ביום בשבת, – מקום " ב "כל זהה  ענין זהו ב )
שהתוספת לעיל, שמוסבר  כפי ולא  טוב , וביום  הכיפורים
ויוםֿטוב הכיפורים  מיום  שונה בשבת הקודש  על מחול
ביום אשר  בעוד התוספת  את  לקדש  רק  המצוה (שבשבת 

בלבד). האדם  חובת  הוא  כולו הענין כל טוב 

ב"שלחן (כולל  להלכה  שנפסק מכך ועיקר: ג )
התורה35ערוך") מן עשה  "מצות  הנ"ל הברייתא כדעת 

איסור שיש  כתוב ולא הקודש", על מחול e`leלהוסיף 
קדוש שהוא מפני שבת  תוספת של בזמן מלאכה בעשיית 
והתוספת כבמכילתא , סוברים  אין שבגמרא מובן, מעצמו,

מניין") "שבתות  בגמרא  הלשון (כפשטות ודין36היא  גדר 
בלבד ה"גברא " .37של

.Á
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שבין הקשר יובן המכילתא על הנ"ל ההסבר לפי
"מחלליה – שלפניה  הדרשות  לבין ב"מכילתא" זו דרשה 
אחד בדיבור  שניהם כבשים  שני  השבת  וביום  יומת , מות
נאמרו שניהם  עליה , יבוא  יבמה  אחיך אשת ערות נאמרו,
שניהם לך תעשה וגדילים  שעטנז תלבש  לא  אחד, בדיבור 

כן...": לומר לאדם  אפשר שאי  מה  אחד, בדיבור נאמרו 

ש "בדיבור הענינים  על המכילתא  דברי משמעות  לגבי
המפרשים אומרים  נאמרו", הוא ,38אחד  שהחידוש ,
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מתשבתו  שלמדין דיומא. הברייתא ע"פ בפשטות מוכח כן (32
ובשו"ע  שם ורא"ש שברי"ף מה וצע"ק שם. פערלא רי"פ וראה שבתכם.
על  כרת ענוש יהא "יכול להברייתא בהמשך הביאו תרח ר"ס אדה"ז
תוספת  על מוזהר יהא כו' "יכול גם הביאו ולא בעצם", ת"ל כו' התוספות

כו'". מלאכה
הזה" היום "בעצם מהלשון כרת ענוש שאינו שלמדין לאחר כי ואולי
כח) (שם, נאמר בזה גם כי אזהרה גם לשלול אי"צ כטֿל) כג, (אמור
הי' לא "אם ס"ד שם אדה"ז שו"ע (וראה הזה" היום בעצם תעשו "לא

").xidfnהכתוב
– בפ"ע וענין (32*d וראה וכו'. שבת בתוס' ואזהרה* עונש יש

ואכ"מ. חד, ד"ה א פא, יומא מתו"י ולהעיר יו"ד). (כ, עה"פ מכילתא
שמצינו להעיר (33cr"f סרס"א) קו"א ראה – האדם קבלת ע"י גם

בשבותים  אף אסור ואז תוספת). (ולא יום של עיצומו קבלת דישנו סק"ג)
כשק  או השמשות, בין הל'qez'יבל(משא"כ צפע"נ וראה עיי"ש). שבת,

.58 ע' שם לקו"ש וראה שם. עשור שביתת
להוסיף  האדם על מצוה שיש ללמד בא שהגמרא לומר אין כי (33*
בלעדו  ונתקדש מצ"ע טורף שהשבת הזמן על נוסף – הקודש על מחול
גם  כולל ד"הקודש" לומר שמוכרח כמו ,(23 שבהערה מקו"א (ולהעיר
על  בהוספה ולא העיקר, על בהוספה מדבר הכתוב כל כי – ביהש"מ

התוספת.
קרוב  יכול (ד"ה שם ר"ה הריטב"א כוונת שזוהי י"ל לכאורה (34
פערלא  ורי"פ יואב (חלקת מדבריו האחרונים שהכריחו כמו ודלא לסופו).

בקבלה. דוקא היא שבת דתוס' שם)
ב"י  וראה תרח. ור"ס ס"ד סרס"א אדה"ז שם. יומא ורא"ש רי"ף (35

סרס"א. או"ח
בשבת: הקודש על מחול תוס' בנוגע שמצינו הענינים מב' להעיר (36
(ב"ר  כו' הקב"ה אבל כו' מוסיף הוא כו' עתיו לא יודע שאינו ודם בשר
זה  כו', הששי יום בקר ויהי ערב "ויהי ב): ב, בראשית פרש"י ט. פ"י,
(שם  העולם" מלאכת נגמרה ובה הקודש על מחול שמוסיפין יתירה שעה
ח). פ"י, (וב"ר שם הפסיקתא המשך וראה פכ"ג. רבתי מפסיקתא ספ"ט.

שם). והפסיקתא המדרש מפרשי
בחרו  (10 הערה  (הנ"ל אדה"ז ושו"ע שבפוסקים מה יומתק עפ"ז (37

" להעיר,`dzשובתdz`yהגירסא אבל לפנינו. כבגמרא ולא מוסיף",
כו'". מוסיפים שבות שנאמר "כ"מ אדה"ז כתב ס"ד שבסרס"א

גאון  ר"ן גאון. האי ורב מר"ש קב סי' אשקר אל מהר"ם תשובות (38
שם. שביעית ירושלמי קרבן בשירי הובא עולם הליכות א. קלג, שבת
ספרי  למכילתא. המשנה מרכבת שם. נדרים לירושלמי מראה יפה וראה

רב שם.דבי תצא לספרי

m`d dpeekd oi` (*xeqi` ea yim`d (a"eika q"ya eyexitk) `"k (epyiy heyt ,`zliknd zrcl miptay dxaqdd t"r ixdy) ypere z"lmiyxetn.dxeza md
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לדוגמא : כלל. קיים  הלאו אין ה"עשה" מקויים  שכאשר
מלכתחילה , אין, השבת  ביום  כבשים שני מקריבים  כאשר

ב "לאו" תנאי מעין זהו  שבת , חל39חילול הוא  שאין ,
מתקיים . שהעשה  במקרה 

רק אינה  השבת  ביום  הכבשים הקרבת  אחרות : במילים 
dyr zevn meiwותמידים) מוספים  קרבנות שבת*39של של (

הלאו את דוחה  והעשה  –39**– "הותרה ") של באופן (או
ללאו קשורה  שההקרבה  הכבשים40אלא  הקרבת  לגבי  :

פסוקים שני נאמרו ולכן מלכתחילה , הלאו נאמר לא  במקדש 
הוא  ה "עשה " – אחד בדיבור  .e`ld41בתוך hxtאלו

ב "מכילתא " מובאת  לכך "זכור*41ובהמשך הדרשה 
לזאב ..." משל שמוסיפין ... מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו
ה "גברא ", לגבי רק  הלכה  אינה  שבת  תוספת של הענין –
"מלפניו מתפשטת שקדושתה עצמה , בשבת  פרט זהו אלא 

.42ומלאחריו"

.Ë
„Á‡ ÔÈÚ Y "Â‡Ï"‰Â "‰˘Ú"‰

ושמור מלפניו "זכור הדרשה בהבאת  עומק : ביתר

אחד בדיבור "שניהם  של לדרשה  בהמשך מלאחריו"
של במשמעות  נוסף  ענין ה "מכילתא " מלמדת  נאמרו",

ולהסביר : להקדים  יש  זאת  להבין כדי טורף ". "הזאב

הענינים לגבי לעיל שהובא  הפירוש  לכאורה,

להבהיר כדי  שהרי מספיק , אינו נאמרו" אחד ש "בדיבור

די ה"לאֿתעשה", בתוך  תנאי  הוא  שה "עשה " זה , לימוד
לזה בסמוך זה נאמרו אילו מדוע43היה אך תנאי, כבכל ,

" דוקא להיאמר צריכים  היו `cgהם xeaica"44של באופן ,

"ok xnel mc`l xyt` i`y dn?"

" נאמרו (שהם שמכך `cgאלא , xeaicaשלא מוכח  "

הוא  שה"עשה " בלבד שקייםi`pzזו (שבמקום  ב "לאו"
הלאו מכך: יותר  אלא  מלכתחילה ), הלאו נאמר לא  העשה

אחד תוכן הם  ענין45והעשה  היא השבת שקדושת כשם  .

cg`של בשלילה  (וגם  פרטים בכמה  המתבטא 
מקיימים גם  כך במקדש ), שבת  לחלל לא  "מחלליה ":

"מחלליה ... (שלילת ) את  הכבשים הקרבת  .*45עלֿידי
חסר לא בשבת , הללו הקרבנות  את  מקריבים  אין כאשר

(ותמידים מוספים הקרבת  של ה"עשה" מצות  קיום  ),46רק 
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שם  מהר"ם בתשובות אבל שם. עולם ובהליכות גאון בר"נ כ"ה (39
שבת" חילול זה שאין וללמד זה נאסר זה שהותר שבשעה "להודיע
מפרש"י  ולהעיר הקודמת). הערה הנ"ל מפרשים בשאר הלשון (וראה
כבוד  לאו "דהתם לכהן מצוה במת תעשה) ואל שב ד"ה רע"א (כ, ברכות
מת  על לא דטומאה ל"ת כשנכתב דמעיקרא דידה ל"ת דדחי הוא הבריות
"תורת  ד"ה הכהנים ענין להרמב"ן האדם תורת וראה נכתב". מצוה

בסופו. כהנים"
בנוגע  רק לא הוא נאמרו אחד בדבור ששניהם דזה מסתבר כי (39*
עולת  "על הענין, לסיום בנוגע גם כ"א השבת, יום מוספי הענין להתחלת
למדים  שמכאן סע"א סו, פסחים (ראה השבת דיום תמידים גו'", התמיד

בשבת). קרב דתמיד
אדוניו  מצות העושה כי עה"פ: פרשתנו הרמב"ן מפי' להעיר (39**
המקיים  כי מהיראה גדולה שהאהבה כמו ממל"ת גדולה מ"ע ולכן כו'

רפ"א. אגה"ת וראה ל"ת. ודחי עשה דאתי אמרו ולכן כו' ועושה
ראה  – נביא ע"פ בבמה להקרבה בנוגע הצפע"נ מביאור להעיר (40
(גם) שייך ואולי וש"נ. ואילך), 74 ,70 (ע' חי"ד לקו"ש בארוכה

ט'. סעיף לקמן k`e".nלהמבואר
בנוגע  בש"ס: המבואר על במכילתא החידוש שזהו י"ל ולכאורה (41
מ, מנחות פרש"י וראה ואילך. א ד, (יבמות למדין בציצית* לכלאים

מפני היתרו ובא eknqyרע"א) בפ"ע ונאמר קיים דהלאו י"ל דבזה זל"ז,
ציצית שמצות לומר בש"ס הכתוב והסוגיא הלשון וכפשטות דחהו**.

ד"ה  ב ד, שם רמב"ן (ראה ל"ת דוחה דעשה בציצית מכלאים דלמדין
ב  מ, מנחות תוס' שם. ברמב"ן (הובא ר"ת לדעת ואפי' דקאמרינן). הא

הותרה. הרי"ז ועוד) תכלת. ד"ה
(וראה  ותמיד ליבום בנוגע והש"ס המכילתא בין החילוק י"ל ועד"ז
להרס"ג  והדעות מהאמונות ולהעיר כאן. למכילתא המשנה מרכבת
אם  ר"ל לא ה"ב: פ"ב שבת הל' ובצפע"נ "הרביעית")). פ"ט ג' (מאמר

השבת). ענין (כל אין ב"ס) (שיש חולה לגבי רק הותרה או דחיי'

דוחה  דעשה הדין כל הנ"ל באופן שמפרש שם, גאון בר"נ וצע"ק
שם. דיבמות ל"ת

השקו  הנ"ל.וידוע בכל במפרשים k`e".n"ט
רב  דבי ספרי עה"פ. פרשתנו בפרש"י לדוד משכיל גם ראה (41*

שם. תצא לספרי
מאחד  זוכרו "תהא שלאח"ז הדרשות ב' שגם י"ל אולי הנ"ל ע"פ (42
בהמשך  הם – שבת" לשם מונה תהא שבת, לשם מתקנו כו' בשבת
השבוע  ימי בכל שבת דקדושת התפשטות מצד שהוא הנ"ל, להסברא

לחודא). גברא חיוב רק (ולא
בזית  מש"כ שמביא זאב, ע' סה"ד) (לבעל הכינוים מערכי ולהעיר
לזאב  אותו "משל – הנ"ל (ויל"ש) שבמכילתא לזאב משל בפי' רענן
ומוסיף: – כו'" החול בימות שנבלעו קדושה ניצוצי חוטף שבת כי אפשר
השבת  לאחר ג' עד וימשוך שיבא שבת קודם נקרא ד' מיום כי הענין וזה

ג'. יום עד כוס על מבדילין ומה"ט
מאיזה  זה ללמוד אפשר הרי – 41 הערה לעיל המבואר ע"פ וגם (43

אצל שייאמר בפרש"י e`ldלימוד צה) (סי' יאיר החוות שו"ת פי' (ראה
שם). ברכות

בדיבור  ש"נאמרו ה"ב) (פ"ג נדרים לירושלמי מראה היפה לפי' (44
דגם  – יומת מות במחללי' לגמרי***, דאישתרי תימא דלא מלמד אחד"
– אחיך אשת וערות בחולין, שבת בחילול חייב בשבת המקריב כהן
בפשטות  אבל כו'. אח דאשת הלאו נשאר כו' נוי לשם ביבמתו הפוגע

המפרשים). רוב (כמ"ש היתר מלמד אחד בדיבור שנאמרו זה
ש"כל  שלמדין שזה ושמור", "זכור שם הא' בענין י"ל ועד"ז (45
מלמד  אחד" "בדיבור כי הוא כנ"ל, בזכירה" ישנו בשמירה שישנו

אחד. ענין ששניהם
.7 הערה הנ"ל משמו"ר להעיר (45*

שלו  תמיד קרבן בקדושת מוסיפה שבת דקדושת ממחז"ל להעיר (46
מהזכרת  ולהעיר גיסא. לאידך גם הוא שכן שי"ל רע"א), צא, (זבחים

."my 'r 'd ,sc zenai yix opaxl ziviva mi`lk ixynl iz`c xnel xyt`e" o`k `zliknl dpynd zakxn d`x (*
± zekinqdny ,my ixtql ax iac ixtq mb d`x (**`l.ok mixne` epiid

.zvw xg` ote`a mihxtd yxtny `l` `zliknl dpynd zakxna d"ke (***
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מובן ומכך שבת . חילול – "מחלליה " של ענין  זהו אלא 
האחרים הענינים לגבי .47גם 

.È
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מתכוונת הדרשות  שבסמיכות לומר, יש  זה לפי

ש "טורף השבת  לגבי  גם הוא  שכך ללמד, ה "מכילתא "
ענינים שני יש  שבשבת  הכוונה  אין ומלאחריו": מלפניו

mipey," וה"טורף עצמו, היום  של השבת  קדושת  –

שזוהי אלא  – ואחריו לפניו הקדושה  `dzeהתפשטות 
שבת  היממה,`zgקדושת מקדושת  מורכבת  שבת  קדושת 

השבת  יום ולאחריה .cgiaשל  שלפניה הקדושה עם 

האופנים : שני בין למעשה הבדלים  שיש  לומר  [ויש 

(קידוש השבת  מצוות  קיום  ידיֿחובת  לצאת  אפשר אם  א )

התוספת בזמן  וכדומה ) היא48היום השבת  כי נניח אם  ב ) .
אחת צריך*48נקודה הראשון האופן שלפי מסתבר, –

ולא השבת , יום  של היממה  עצם  לגבי רק  שזה  להיות ,
היא שבת  שתוספת  השני, האופן לפי שבת. תוספת  לגבי

"נקודה באותה  היא  גם נכללת עצמה השבת  מקדושת  חלק 

השבת יממת של ].49אחת "

ומאחריו: מלפניו שטורף  הזאב  במשל  נרמז זה  ענין גם 

בכך רק  אינו  (ואיןa`fdyהחידוש ומאחריו מלפניו טורף 
עלֿידי נגרמת שהתוספת  ובעניננו : – לו ) נותנים אחרים 

של באופן היא  הזאב  שאכילת  גם  אלא  – עצמה השבת

"sxeh"50ואוכל,`linne" גם  מלפניוsxehהוא – ואוכל
גם היא  השבת  קדושת  מהות  השבת, לגבי  וכך ומלאחריו",

כנ "ל. ומלאחריו", ש "מלפניו בתוספת 

.‡È
Û¯ÂË‰ ·‡ÊÎ Â˙˘Â„˜· "ÛËÂÁ" Á·ÊÓ‰

צדק " טורף51ה "צמח  שהוא  לזאב  ה "משל את מקשר
עם שבת , תוספת  לגבי  שב "מכילתא", ומלאחריו " מלפניו

הגמרא52הפסוק אומרת שעליו  יטרף " זאב  ,53"בנימין
שהמזבח  טורף ), של בחלקו (אשר למזבח רומז שהוא 

"זאב " במדרש54נקרא  כנאמר חוטף ,55– הזה  הזאב  "מה 
הקרבנות ". את  חוטף  המזבח היה  כך

האמור ולפי הנגלה , בתורת  משתקפים  הענינים  כל
רומזת שעליו שבת , בתוספת  שהחידוש  לומר , אפשר לעיל
ומלאחריו", מלפניו שטורף  לזאב  ב "משל ה "מכילתא "

במזבח: גם  קיים 

החול, מזמן – ומאחריו מלפניו טורפת שהשבת  כשם 
הקרבנות ", את "חוטף  המזבח כך מעצמו, קודש  שאינו

קרבן ירד"leqtשגם לא  עלה  "אם –56.

המכילתא מחדשת  השבת  שלגבי שכשם לומר, ויש
בשבת פרט היא  ההשוואהשהתוספת  עלֿידי עצמה ,

עלֿידי מודגש  כך ומלאחריו", מלפניו טורף שהוא  ל"זאב 
עלה ש "אם  חוטף ", הזה ל"זאב  שחוטף " ה "מזבח  השוואת
שנלמד כפי – עצמו המזבח  לגבי דין הוא ירד" לא 

הפסוק57בגמרא על58מן מוקדה) על העולה  "(היא 
"מקדש  – ירדgafndהמזבח" שלא דטעמא "ללמדך ,"

ed`משום  gafn zyecw"59רש "י שמתבטא  וכפי ,60

"gafndקדשו למזבח שעלה  פסול דבר  אפילו  מקדש ,
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בתפלת אטו zixgyשבת שם: זבחים וראה תקנוה. תמיד דכנגד דשבת
אהני. לא מנחה לתפלת אהני מוספין לתפלת שבת

במכילתא  ר"נ ב. פה, (יומא להדיעה שבת שדוחה מפקו"נ להעיר (47
" טז) שם, (תשא ממש"נ שלמדין טז) יג. לא, `zתשא l`xyi ipa exnye

zayd טעם לתת שבתותי את באומרו ירמוז עוד יג: שם, אוה"ח [וראה "
אדרבה  חילול קרוי זה אין החולה על שבת שתחלל לך אומר אני למה
כו'". כדי אחת שבת עליו "חלל נאמר ששם אלא שבת]. שמירת קרוי זה

ואילך. 137 ע' חכ"ז לקו"ש וראה בפנים. להמבואר משא"כ
.31 הערה ראה (48

רגע  כל דבשבת שם אבל וש"נ. ס"י. פ"ג צפונות מפענח ראה (48*
בפי' ואילך) 50 (ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש וראה בפ"ע. מציאות הוי

הבאה. שבהערה המכילתא
(שממנו  יומת" מות "מחללי' הציווי שנאמר קודם דנפק"מ וי"ל (49
וחללנו  הואיל אומרין ישראל יהו שלא עה"פ, תשא במכילתא למדין
בגדר  הרי"ז שבת תוס' רק חללו אם גם דאז כולה), את נחלל מקצתה

שם. לקו"ש שם. צפונות במפענח בהמובא ראה – מקצתה" ד"חללנו
א. ח, תענית (50

צפע"נ  גם וראה ואילך. תתקלב ואילך. תתקכז ע' פרשתנו אוה"ת (51

קצא. ע' ויחי קסה. ע' ויגש עה"ת
כז. מט, ויחי (52

ב  מתרגם רב א): (נד, ושם ואילך. ב נג, זבחים יתבני 53) אחסנתי'
לדמים. מקודש מקום מקדשא יתבני באחסנתי' מתרגם לוי מדבחא,
שם). ות"י ת"א (וראה מיקדשא. בית יתבני ובאחסנתי' שם: ויחי ובתיב"ע
בו  מקריבים להיות מוכן לה' "בית הוא המקדש ענין תוכן דגם לפי וי"ל

.64 הערה לקמן וראה הבחירה)*. בית הל' ריש (רמב"ם הקרבנות"
ופ' ויגש פ' בצפע"נ (ועד"ז שם הכינוים ובערכי ב. רמז, זח"א (54

זאב. פרש"י לוקוס סוכה ובסוף מציין: שם) ויחי
ג. פצ"ט, ב"ר (55

ב. ו, צו תו"כ ואילך. א פג, זבחים (56
ר"י). (לדעת ע"ב שם זבחים (57

ב. ו, צו (58
ש"כל  ר"ג ולדעת מזבח. מקדש ד"ה שם זבחים רש"י לשון (59

וכן gafnlהראוי ירד", לא עלה אם שם) ר"י כדעת לאישים רק (לא
"כל  לז) כט, (תצוה מהכתוב למדין הדין כל הרי – שם ריה"ג לדעת

ycwiהנוגע gafna."
(במשנה). א שם, זבחים (60

.jli`e 498 'r ,487 'r e"hg [mbxeznd] y"ewl l"pdka d`xe (*
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gafndלחמו אותו".61ליעשות מורידין ואין 

במעשה פרט אינו ירד" לא  עלה "אם כלומר:
חלה המזבח  על  הקרבן את  שהעלו  שכיון ההקטרה ,
שחייבים – מכך יותר  – אף  או ירד", "לא  החובה 

המזבח, על להקטירו

שאסור השלילי, בפרט  מקדשו שהמזבח בלבד זו ולא 
מהמזבח  ,62להורידו

המזבח  המזבח: לגבי הלכה  זוהי מכך, יותר  אלא 
מעצמו קשור שאינו  קרבן גם  ("חוטף ") בקדושתו מקדש 

הרי  מזבח, בקדושת  נקדש  שהוא  וכיון "לאlinn`למזבח ,
המזבח. על אותו ומקריבים  ירד",

.·È
ÌÂÈ‰ ÈÙÏ˘ ˙Â„Â·Ú· ‰ÈÂÏ˙ Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú ˙ÂÓÏ˘

ÂÈ¯Á‡ÏÂ
רק היא  זו הלכה  א ) כי: מספיק , אינו זה  הסבר אך

" dlrלגבי m`נעשה שהדבר לפני ֿכן כנאמר לא  אך ,"
טורף  של ענין כאן רואים אין  ב ) eixg`neמעצמו. eiptln.

עלה אם  מתקדש  פסול דבר שאפילו זה ענין  ועיקר: ג )
ל"זאב ֿ המושווה  החיצון במזבח רק  קיים  אינו  למזבח 

השרת) כלי (וכל הפנימי במזבח גם  אלא  ,63טורף ",
פסולים מקדש  הפנימי "מזבח מכך יותר  שם  – ואדרבה 
אינו החיצון מזבח אבל לו, ראויין שאינן בין לו ראויין בין

לו". הראויין  פסולין אלא  מקדש 

.‚È
ÏÏ˘ ˜ÏÁÈ ·¯ÚÏÂ „Ú ÏÎ‡È ¯˜··

שהענ לומר , בנימיןויש  לגבי  בפסוק  בנאמר קשור  ין
נאמר כך שעל שלל", יחלק  ולערב  עד יאכל "בבקר –
כך חוטף  הזה  הזאב  "מה לעיל לאמור בהמשך  במדרש ,
את עד, יאכל  "בבקר הקרבנות ": את  חוטף  המזבח היה 
הכבש ואת  שלל, יחלק  ולערב  בבקר, תעשה אחד הכבש 

הערביים " בין תעשה  :64השני

כפי בלבד , ביום הוא  במקדש הקרבנות  עבודת  זמן
צוותו"65שלומדים הקטרת66מ "ביום  שמצות  רואים  אבל  ,

הלילה כל היא  ואברים  השלם "67חלבים  "עליה  לאחר –68

גם וכך הערביים, בין של תמיד לאחר המזבח, עבודות  של
הדשן תרומת  קשורה 69עבודת שאינה  ,seql, היום עבודת

להתחלתה .eiptl–70אלא 

הטורף לזאב המזבח  שהשוואת  לומר , יש  זה  לפי
– לאחריו – הלילה כל ואברים  חלבים  שהקטרת מגלה 
שטורף המזבח , ממהות חלק  הם לפניו הדשן ותרומת 
(הקרבת המזבח  ענין שלמות כלומר, ומאחריו. מלפניו
לפני שעליו בעבודה  תלויה  היום ) במשך עליו הקרבנות 

הלילה , במשך ולאחריו  בדבריdnecaהיום לנאמר
והחלבים71המפרשים האברים  מן להשאיר "חייבין

בטל יהא  שלא כדי המקום  לכבוד בלילה gafndלהקטיר 
בלילה " ולא  ביום .72לא
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קק"ל  אימורי לגבי רק מזבח" של "לחמו איתא (ע"ב) שם בגמ' (61
פ"ג  המוקדשין פסולי הל' (ראה ברמב"ם וכ"ה דמן. זריקת לפני שהעלו

ואכ"מ. הי"ב). ה"ג.
להכשירו  המזבח קדשו עליו שעלה שם: תצוה רש"י לשון ראה (62

ירד. שלא
וש"נ. הי"ח. שם פסוהמ"ק הל' רמב"ם (63

יאכל  ב"בבקר תמידים שני הקרבת נכללת ות"י ותיב"ע בת"א (64
משאר  חולקהון מותר מפלגין "יהון ת"א שלל" יחלק "ולערב עד".
בנוגע  שגם ולהעיר, חולקי'". גבר "ואכלין מוסיף ובתיב"ע קודשיא".

מקרבין "יהון תרגמו בתיב"ע ipdk`להתמידים ועד"ז (ת"א, קרבניא"
ולא שם.gafndyות"י)*, ויחי צפע"נ וראה חוטף.

משל  הוא יטרף דזאב שהענין בת"א דמפרש שם, מאוה"ת ולהעיר
ש"הרי  הקרבנות, את שאוכל המזבח אכילת על ולא השכינה, השראת על

כו'". התמידין הקרבת על דת"א עד יאכל בבוקר אח"כ נאמר ע"ז
רפ"ד. הקרבנות מעשה הל' רמב"ם לח. ז, צו תו"כ ב. כ, מגילה (65

שם. צו (66
ב. ו, שם תו"כ שם. מגילה משנה (67

וש"נ. א. לג, יומא (68
א. כ, יומא משנה (69

לג, שם אביי תוד"ה שם. איכא תוד"ה (וש"נ). ב כז, יומא ראה (70
א.

היא  הפסוק ופירוש שם: לתו"כ ובק"א ב. ו, לצו שור בכור (71
המזבח  על תהי' העולה ביום קרבין הקרבנות שכל שאע"פ כו' העולה

המזבח. על הלילה כל שיהי' כדי כו' הלילה כל
(72re"c.(א יב, (שבועות ליום בנוגע גם המזבח קייץ שמצינו

.my 78 dxrdae (499 'r) my y"ewl (`"ze (i"z) r"aiz oia miepiyda) d`xe (*
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בראשית מח, יז – וירא יוסף כי ישת אביו יד ימינו 
על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך1* יד אביו להסיר 

אתה מעל ראש אפרים על ראש מנשה

קלג

ביאור ורמז בגמ' )מנחות לו, ב( ר' יוסי החורם אומר 
מצינו ימין שנק' יד שנא' וירא יוסף כי ישית יד ימינו וכו'

ת"ר ידך )שמות יג, ט( זו שמאל, אתה אומר שמאל 

אף  יג(  מח,  )ישעי'  לומר  תלמוד2  ימין,  אלא  אינו  או 

ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואומר )שופטים ה, 

כו( ידה ליתר תשלחנה וימינה להמלות עמלים, ואומר 

חיקך  מקרב  וימינך  ידך  תשיב  למה  יא(  עד,  )תהלים 

כלה.

רבי יוסי החורם אומר מצינו ימין שנקרא יד שנאמר 

וירא יוסף כי ישית יד ימינו, ואידך יד ימינו איקרי יד 

סתמא לא איקרי.
מנחות לו, ב

וימין  ידי  מדכתיב  וגו',  וימיני  ארץ  יסדה  ידי 
שמע מינא יד היינו שמאל.

ר' יוסי החורם, חוטמו משוקע כדאמרי' בבכורות 
)דף מג, ב( חרום זה שחוטמו משוקע.

מצינו ימין שנקרא יד, ולא ילפינן מהכא.
רש"י

1*( ראה לעיל סימן קכד הערה 5.

2( ]תרגום ללה"ק[ תנו רבנן )תנו רבנן בברייתא, מה שציותה התורה 

על הנחת תפילין ]שמות ג, ט[ והי' לך לאות על( ידך )הכוונה ליד( 

כוונת  אין  )אולי  אינו  או  כן(  לומר  לך  מנין  הגמ',  )שואלת  שמאל 

הקרא( אלא )ליד( ימין, )מתרצת הגמ'( תלמוד לומר )יש לנו ללמוד 

טפחה  וימיני  ארץ  יסדה  ידי  אף  יג[(  מה,  ]ישעי'  הפסוק  מלשון 

שמים וכו' )כלומר בשעה אחת בראתי את הארץ ביד השמאלית ואת 

השמים ביד הימנית – מצודת דוד(.

רבי יוסי החורם אומר )רבי יוסי החורם אומר, אין ללמוד מפסוקים 

הנ"ל, מזה שקראו ליד שמאל "יד" סתם, וילמדו שאף "ידך" האמורה 

אצל תפילין הכוונה ליד שמאל, מפני, ש( מצינו )גם יד( ימין שנקרא 

)שקוראה בלשון תורה( יד, שנאמר )בברכת יעקב לבניו( וירא יוסף 

כי ישית אביו יד ימינו )על ראש אפרים, והמשך הפסוק הוא "וירא 

ימינו[ להסיר אותם מעל ראש  ]כלומר, את  יד אביו  ויתמוך  בעיניו 

אפרים על ראש מנשה, הרי חזינן דיד ימינו נקרא יד(.

כיצד  היא שמאל  יד  סתם  )תנא קמא, שאמר  ואידך  הגמ'(  )שואלת 

יישב את דבריו עם הפסוק שהביא רבי יוסי החורם(.

)ומתרצת הגמ'( יד ימינו איקרי )שהימין נק' יד ימינו, אבל( יד סתמא 

יד  נקראת בלשון הכתוב  ימין  )לא מצינו שיד  איקרי  לא  )יד סתם( 

סתם, וכל מקום שסתם הכתוב וכתב יד, אין הכוונה אלא לשמאל(. 

ע"ש.

ט,  פרק  יג  פרק  בשלח  פרשת  ד  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  ראה 

ביאור טעם שמביא ג' פסוקים.

חוטמו משוקע  החורם,  פירוש  החורם,  יוסי  רבי 
כדאמרינן בבכורות חרום זה שחוטמו משוקע, כפרש"י.

הרי  וקראוהו החורם,  אותו  כינו  להבין למה  וצריך 

זה מום שהוא גנאי, למה כינו אותו כך )ואי משום שהי' 

עוד תנאים ששמם יוסי, קראוהו כך לידע איזה ר' יוסי 

והל"ל  גנאי,  כנוי  הוא  עכ"פ  כי  מספיק,  זה  אין  הוא, 

איזה סימן וכנוי אחר לידע איזה יוסי הוא(.

כי ההפרש בין חטם לחרם הוא בין ט'3  יש לפרש, 

לר'. והנה אותיות הללו ט"ר מתחלפין זה בזה.

אות ט' שמורה על טוב הוא בחי' ימין4 חסדים.

בזה"ק6  כמ"ש  גבורות,  שמאל5  על  מורה  ר'  אות 

פרשת מקץ דף ר"ד ע"א, ועיין בביאורי7 הזהר שם.

ר' גי' אלקים ברבוע8 בחי' שמאל.

בחי'  על  רומז  אלקים  גי'  יוס"י9  יוסי שמו  ר'  והנה 

3( ראה אור התורה כי תצא עמוד תתקנו. ספר הערכים אותיות ז-ת 

עמוד נו-נז. שעח. שפא.

4( ימין הוא חסדים: ראה הקדמת תיקוני זהר – פתח אליהו )יז, ב( 

ם  "חסד דרועא ימינא". תניא – שער היחוד והאמונה פרק ה )פ, א(. ׁשָ

אגרת הקודש סימן יג )קיט, ב(. אור התורה שיר השירים עמוד תנ-א.

פירוש: אות ט' הוא האות הראשון דתיבת "טוב", ואות ר' הוא   )5

וחסד,  ימין  הוא  ט' "טוב"  "רע", הרי שאות  האות הראשון דתיבת 

ואות ר' "רע" הוא שמאל וגבורה.

ברא  העולם(,  את  )כשברא הקב"ה  עלמא  קב"ה  ברא  כד  וז"ל:   )6

וָאת  ָאת  וכל  התורה(,  באותיות  אותו  )ברא  דאורייתא  באתוון  לי' 

יברא  ידה  ובקשה שעל   – נכנסה לפניו  ואות  )וכל אות  קמי'  עאלת 

העולם( וכו'. כיון דאתגלגלי )כיון שנתגלגלו האותיות ]ואחד אופני 

אלפא ביתא הוא בסדר "אל-בם" כזה: "א"ל, ב"ם, ג"ן, ד"ס, ה"ע, 

ו"פ, ז"ץ, ח"ק, ט"ר" וכו'. ראה שבת סוף עמוד ק"ד, ספר יצירה פ"ב 

מ"ד[(, ואתחברו תרין אתוון אלין ט"ר כחדא )ונתחברו ב' אותיות 

אלו ט' ר' יחד(... אמר לה תוב לאחריך וכו' )אמר לה הקב"ה שובי 

למקומך( תרווייכי אתכליל כחדא ויתברי )בשתיכם יתכלל יחד וכך 

יהי' נברא – דהיינו שיהי' כלול מאות ט' המורה על היצר טוב, ומאות 

ר' המורה על יצר הרע(, אבל את לימנא )אבל ַאת אות ט' – היצר טוב 

וכדין  ואיהי לשמאלא )והיא אות ר' – היצר הרע לשמאל(,  לימין(, 

תבו ואתיישבו דא בדא כחדא )ואז כששמעו דבר ה' חזרו האותיות 

ט' ור' ונתיישבו זו עם זו ביחד(. ע"ש.

דא"א  חוטמא  דיש  יצחק,  לוי  בתורת  בפנים  הביאור  המשך  ]ועיין 

בחי' חסדים – ימין, ויש חוטמא דז"א דהוא גבורות – שמאל, עפ"י 

מ"ש באדרא רבא דף ק"ל ע"ב ואילך, וזהו חוטם בז"א דנעשה חורם 

באות ריש בחי' גבורה ע"ש[.

7( ביאור הזהר מאדמו"ר האמצעי עמוד סא, ד )קה"ת ה'תשע"ה(.

8( פירוש אלקי"ם בריבוע: א' )1(, + א"ל )31(, + אל"ה )36(, + 

ם אלקים כידוע הוא מדת  וׁשֵ אלק"י )46(, + אלקי"ם )86( = 200, 

הדין וגבורה, וזהו דאות ר' יש קשר לבחי' אלקים בחי' גבורות.

ם "אלקים" – בגי' הטבע, שהוא בחי' "מלכות"  9( פירוש: יוסי בגי' ׁשֵ

אין מלך בלא עם, מלשון עוממות בחי' יש ודבר נפרד.

 ,247-246 עמוד  כא  חלק  שיחות  לקוטי  א.  נו,  סנהדרין  רש"י  ראה 

ובהערות שם. שיחות קודש ה'תשל"ו סיום התוועדות ש"פ שלח.

בלקוטי ותורת לוי יצחק יש עוד רמזים ד"יוסי" בגימטריא אלקי"ם, 

והוא מרומז בכמה אופנים –

ילקוט לוי יצחק על התורה



מד

גבורות, ועם תיבת רב"י היינו רב"י יוס"י10 מספרו בינ"ה 

גבור"ה הו"ד, דהיינו כל קו השמאל בחי' גבורות.

חרום  שהי'  זהו  מו"ם,  גי'  אלקי"ם11  גי'  יוס"י 

שחוטמו משוקע12 שהוא מו"ם וכו'.

והנה ת"ק ס"ל ידך זו שמאל וכו', וענין זה מה שיד 

נק' שמאל דוקא, הוא, כי פירוש יד הוא שהוא משמש 

וטפל אל הדבר, כמו ידות הכלים13, ידות נדרים14, וזה 

יתכן לומר על גבורות דוקא, שגבורות צריכים להיות 

משמשים15 אל החסדים, וטפלים אליהם, וכמו שהלוים 

בחי' גבורות הם משמשים וטפלים אל הכהנים כמ"ש16 

ל"ש  חסדים,  ימין  על  משא"כ  וישרתוך,  עליך  וילוו 

לומר שהם טפלים.

אך ר' יוסי החורם שבחינתו הוא גבורות ודינים, א"כ 

אצלו העיקר הוא גבורות ודינים, הוא ס"ל שימין נקרא 

וביאורים בש"ס עמוד שעו, דמילוי  יצחק, חידושים  לוי  א( בתורת 

אותיות יוסי כזה: יוד )10(, + וו )6(, + סמך )60(, + יוד )10( = 86 

המילוי  וכן  בגי' אלקים,  "יוסי" עצמו  ם  דהׁשֵ היינו  מספר אלקי"ם. 

דאותיות "יוסי" בגי' אלקים.

ב( לקוטי לוי יצחק הערות לספר הזוהר בראשית עמוד עח. בהאותיות 

שלפניו באל"ף בי"ת שהוא טהנ"ט בגי' ע"ג, )ועם הכולל( בגי' "עד" 

ם אכדט"ם, שהוא האותיות לפני שם "אלקים" )ראה  שהוא בגי' הׁשֵ

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן מט הערה 8(.

קי"ח  בגי'  הכולל(  )ועם  קיז,  בגי'  כזע"כ  שלאחריו  בהאותיות  ג( 

שהוא בגי' השם "במוכן" האותיות שאחר שם אלקים )ראה שם(.

ד( יוס"י באחוריים – בהסר הפשוט – בגי' ק"ב )אלקינ"ו( כזה:

י )10(, + יו )16(, + יוס )76(, + יוסי )86( = 188, ובהסר הפשוט 

)וראה  – 86 = 102 מספר "אלקינו", ק"ב.  היינו 188   ,)86( "יוסי" 

לעיל סימן צו. ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סימן יב הערה 3 ביאור 

מספר ק"ב(.

10( פירוש: רב"י )בגי' 212( + יוס"י )86( = 298, וכן בינה )67( + 

גבורה )216( + הוד )15( = 298.

פעמים  ג'  גימטריא  החורם  גבורות,  בחי'  אלקי"ם  בגי'  “יוס"י   )11

אלקים ע"ה, כי שם אלקים ישנו* בג' מקומות, בבינה, בגבורה דז"א, 

עלאה  אלקים  ע"ב,  ל"א  דף  בראשית  פ'  בזוה"ק  כמ"ש  ובמלכות 

הוא  זה  דאמר  המאן  ג"כ  ושם  בתראה,  אלקים  יצחק  דפחד  אלקים 

תנא ששמו ר' יוסי וכו'". )תורת לוי יצחק כאן(

*( ראה הביאור לקמן סימן קמז הערה 04. סימן קלח.

12( ראה בפנים בתורת לוי יצחק, ב' פירושים מה שנקרא “חורם". 

ב(  ר"ל.  והחייבים  הרשעים  את  מחרים  הי'  גבורותיו  שבתוקף  א( 

והוא  “משוקע",  הי'  ודינים  גבורות  בחי'  שהוא  שלו  שהחוטם 

שנשתקעו גבורותיו דחוטמו ע"ש.

יב משנה ח. מקוואות  ו. פרה פרק  13( מסכת כלים פרק כה משנה 

פרק י משנה ה.

14( נדרים ב, ב.

15( ראה הביאור באור התורה פרשת קרח עמוד תרפו ואילך. תשיח 

ואילך.

16( במדבר יח, ב. ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי עמוד קפו, ד 

ואילך. צד, ב ואילך )קה"ת ה'תשע"ה(.

במעלה  הגבורות  יהי'  לבוא17  שלעתיד  כמו  והוא  יד, 

על החסדים, שהלוים יהיו כהנים והכהנים יהיו טפלים 

להם וכו'.

והביא ראי' לזה ממ"ש וירא יוסף כי ישית אביו יד 

ימינו כו', הרי שימין נקרא יד טפל ומשמש, וישת אביו 

יעקב ימינו חסד, על ראש18 אפרים וכו'.

ואל תיקשי איך שייך לומר שהיתה יד ימינו דיעקב 

הוא  נכדו,  לאפרים  משמשת  דאפרים  זקנו  שהוא 

הם  בנים  שבני  הרי  בנים,  בני  זקנים  עטרת  עדמ"ש19 

בחי' עטרת וכתר להזקנים שלהם.

ועיין מזה בזה"ק20 פרשת שמיני דף ל"ו ע"א שאמר 

הי'  יאיר, שרפב"י  בן  דר' פנחס  נכדו21  רבי אלעזר  זה 

אברהם  ע"ד  חסד22  הוא  שמדתו  ידוע  ורפב"י  זקנו, 

ועיין ברמ"ז שם. א"כ הנכד דהיינו בן הבן הוא העטרה 

לחסד, וכמובן.

יוס"י  גי'  יהי'  אפרי"ם  עם  י"ד23  תיבת  וכשתצרף 

החור"ם במכוון, א"כ ר' יוס"י החור"ם שייך לבחי' זו, 

לכן הביא מהפסוק הזה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רלו

17( ראה לקוטי תורה מאריז"ל יחזקאל )מד, טו(. תניא פרק נ. לקוטי 

תורה לאדמו"ר הזקן נד, ב. ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד שמ-א. 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט – חלק ד עמוד ד ובהערות שם. 

התוועדויות ה'תשמ"ז ח"ג עמוד 582 ואילך. ה'תשמ"ט ח"ג שיחות 

ש"פ קרח. לקוטי שיחות חלק כח עמוד 122.

18( ראה בפנים בתורת לוי יצחק ביאור בחי' אפרים.

19( משלי יז, ו.

20( וז"ל: רבי אלעזר הוה אזיל בארחא )רבי אלעזר הי' הולך בדרך(, 

אשכחי' לרבי פנחס בן יאיר דהוה אתי )מצא את רבי פנחס בן יאיר 

שהי' בא בדרך אחרת, ועדיין לא ראו זה את זה, נודע – ראה הקדמת 

הזהר יא, א – שרבי פנחס בן יאיר הי' זקנו, אבי אמו של רבי אלעזר(, 

געא חמרי' )נער וצעק חמורו של רבי פנחס(, אמר רבי פנחס, בקלא 

)בקול של שמחה שהשמיע החמור ראיתי  דחדוותא דחמרא חמינא 

והבנתי(, דאנפין חדתי ישתכחון הכא )כי פנים חדשות ימצאו כאן(, 

כיון דנפק מבתר ענפוי דטורא )כיון שיצא רבי פנחס מאחורי ענפי 

ההר(, חמא לי' לרבי אלעזר דהוה אתי )ראה את רבי אלעזר שהי' 

בא כנגדו(, אמר )רבי פנחס(, ודאי קלא דחדוותא אשתלים )ודאי קול 

השמחה של החמור נשלם ונתקיים, כלומר שיפה כיוונתי על הרמז 

ואמר  פתח רבי אלעזר )בשבח רבי פנחס זקנו(,  של קול החמור(... 

עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם. ע"ש הפירוש.

21( ראה הקדמת הזהר דף יא, א.

22( רבי פנחס בן יאיר בחי' חסד: ראה חולין ז, א. רבי פנחס בן יאיר 

הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו'. לקוטי שיחות חלק כה עמוד 83. וראה 

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד תח וז"ל: ר' פנחס 

בן יאיר הוא ע"ד אברהם בחי' חסד, וזהו שהי' בעל חסד שחשש גם 

בצער בע"ח ואמר ורחמיו על כל מעשיו, רח"ם גי' אברה"ם, וחמורו 

ם  ׁשָ של רפב"י הוא ע"ד חמורו של אברהם ע"ש. וראה עוד רמזים 

עמוד תמב.

23( פירוש: י"ד )בגי' 14( + אפרי"ם )331( = 345, וכן יוס"י )86( + 

החור"ם )259( = 345.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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כ, ח – זכור את יום השבת לקדשו

ביאור מ"ש בפ' יתרו זכור את יום השבת, ובפ' 
יום השבת, דדברות הראשונים  ואתחנן שמור את 
היו קודם חטא העגל ואז היו נכנסים לא"י מיד ואז 
הי' ימי משיח, משא"כ דברות האחרונות הי' אחר 

חטא העגל וכו'

זכור את יום השבת. הנה בדברות האחרונות בפ' ואתחנן 
כתיב שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלקיך. הן 
אמת שאמרו רבותינו ז"ל זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו 

אבל יש עוד לאלוק מילין מה שנ"ל בעז"ה.
ע"פ מ"ש בספה"ק אהבת יונתן מהגה"ק ר"ר יונתן זצ"ל 
שבתותי  ואת  ישמרו  מועדי  בכל  וז"ל,  אמור  פ'  בהפטרת 
קידוש  שייך  מועדים  דאצל  הלשון  שינה  למה  י"ל  יקדשו 
מקדשין  למה  דידוע  נראה  אכן  שמירה.  שייך  שבת  ואצל 
לקדש  צריך  לכך  קבוע  מהלך  ללבנה  שאין  לפי  החודש 
ע"פ הראי' משא"כ אם יש לה קביעות א"צ לקדש, וכדתנן 
יהי' אור  החודש שנראה בזמנו אין מקדשין אותו ולעתיד 
שיהא  והיינו  בראשית  ימי  ז'  וכאור  החמה  כאור  הלבנה 
ללבנה מהלך קבוע ולא יצטרך לקדש המועדות, וז"ש בכל 
ז' ולעתיד  וידוע דשבת תולה בכניסת ליל  מועדי ישמורו. 
קידוש  כמו  השבת  לקדש  ויצטרכו  לילה  ולא  יום  יהי' 

החודש. וז"ש ואת שבתותי יקדשו עכ"ל.
והנה ידוע אם לא היו עושין ישראל את העגל והיו נכנסין 
תיכף לארץ אז הי' ימי משיח והי' תיקון העולם כמו לעתיד, 

אבל ע"י העגל חזר הכל לקלקולו כנודע.
התיקון  לעולם  ראוים  שהיו  תורה  מתן  בשעת  וזש"ה 
זכור את יום השבת לקדשו כי יהי' רק יום ויצטרכו לקדש 
עי"ז  ואזי  בעגל  שחטאו  לאחר  אבל  כנ"ל,  השבת  יום  את 
ע"ז  עון  על  שיכפר  השבת  יום  לשמירת  צריכין  אנחנו 
כמאמרם ז"ל כל השומר שבת כהלכתו אפילו עע"ז כדור 
אנוש מוחלין לו, וכשנתקן ע"י שמירת השבת עון ע"ז של 
לקדש  שנוכל  התיקון  ליום  נזכה  כך  אחר  אז  העגל  חטא 
השבת כנ"ל, וז"ש בדברות האחרונות שמור את יום השבת 
בשביל  שצריך  ית'  לפניו  גלוי  כאשר  וזמנים  זמן  כך  כל 
התיקון, וזהו שמור את יום השבת בכדי לתקן הכל ואח"כ 

לקדשו כנ"ל, והבן.
צמח דוד

כ, יא – כי ששת ימים עשה ה' את השמים 
ביום  וינח  בם  אשר  וכל  הים  את  הארץ  ואת 
השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו

בפ' "כי ששת ימים" רמז על ששת אלפי שני הוי 
עלמא וחד חרוב

כי ששת ימים לרמז על ששת אלפי שני הוי עלמא וחד 
ידועה  שעה  על  אותו  כשמעריכין  האצטרובל  כמו  חרוב, 
הקב"ה  כן  הכל,  מתפרק  שעה  אותה  עד  הגיעו  עד  חוזר 
ששת  על  ובגלגליו  ובאופניו  בתכונתו  והעריכו  קץ  שם 
ימים שהם ששת אלפים נקראים ששת ימי המעשה, לפי 
השבת  ואחר  ששה  עד  עלי'  שנתמנו  פעולתם  שעושין 
יחזור הכל לשביעית שהוא עולם הבא שהוא מלך העולם, 
וכן ועבדו לעולם עד היובל לשם יובל. וכן אמר בעבד עברי 
כי כבר השלימו הששה  יצא,  ובשביעית  יעבוד  שש שנים 
פעולתם והונח לשביעית, זהו וינח ביום השביעי, כמו ותנח 
השביעי  ביום  אלא  השבת  ביום  וינח  אמר  לא  ולזה  בגדו, 

הוא שביעית של עולם והבן.
כי  ולא שתי',  בו לא אכילה  אין  וזהו אמרם עולם הבא 
כלי העיכול שבתו ובטלו. וזה וחד חרוב, ועליו רמז הכתוב 
שביעי  יום  זה  אז"ל  לילה,  ולא  יום  לא  לה'  יודע  אחד  יום 
יום  אותו  ועל  בוקר,  ויהי  ערב  ויהי  בו  נאמר  שלא  לעולם 
ויהי'  הפועלים  שיבטלו  ההוא,  ביום  לבדו  ה'  ונשגב  נאמר 
גוף, כי הפעולות היום לצורך  ויהיו נשמות בלא  לה' לבדו, 
הגוף, ומאחר שאין פועלים אין גוף, לזה אמר וחד חרוב כי 
הגוף אין לו קיום בלתי פעולה והפעולה שבתה ביום שכולו 
בלי  כולם  הפועלים  כל  ששובתים  בטל  אמרם  דוק  שבת, 
קשורים  כולם  כי  העליונים  והפועלים  והגלגלים  הגוף  כלי 
התחתונים,  ויתבטלו  ישבתו  העליונים  ובשביתת  ביחד 
כי  פעולתם  עושים  הגוף  בשכלי  אלא  חיות  להם  אין  כי 
האצטומכא תשבת ולא תעכל המזון ימות הגוף, וכן שאר 
כי  שבת  וחד  אמר  לא  חריב  וחד  רמז  זה  ועל  האיברים, 

בהשבתתם יחרב ויבטל הגוף כמ"ש.
על כן ברך ה' את יום השבת הואיל והונח הכל לשביעי 
כמו שאמרתי על כן ברך את יום השבת הגשמי לזכר של 
יזכור  השבת  זה  ובזכרון  הגדול,  שבת  שהוא  השביעי  יום 

שבת הגדול.
שפתי כהן

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת יתרו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc migqt(oey`x meil)

,el`áéiçmiie`x mpi`y miyp` myl ehgyy oeiky .z`hg ©¨
lirl dpyna x`eank jka gqtd lqtp ,elk`l(.`q)dpzip `le ,

ehgy m` j` .ezhigy iptn zegcidl zayåéìëBàìmc` ipa ± §§¨
epnn lek`l milekiy,åéìëBàì àlMåe` ,mdipy myl epiidc §¤Ÿ§§¨

ehgyy,åéeðîì àlLå åéeðîìe`,íéìøòìå ïéìenìe`ïéàîhì ¦§¨§¤Ÿ¦§¨©¦§¨£¥¦©§¥¦
,øeèt ,ïéøBähìåxyk gqtd df ote`a oky.dpyna my x`eank §©§¦¨

:leqta zaya hgypy gqt ly mitqep mipte`àöîðå BèçL§¨§¦§¨
gqtd didy,íeî ìòa,daxwdl `ed leqt ixde,áéiç`ed bbeyy ©©©¨

m` j` .ezhigy mcew minenn exwal eilr didy oeik ,qep` `le

,øúqa äôéøè àöîðå BèçL`ly miiniptd eixa`n cg`a epiidc §¨§¦§¨§¥¨©¥¤
,dhigyd iptl ewceal did ozip,øeèt.jka `ed qep`y meyn ¨

m` okeòãBðå ,BèçLokn xg`l elLdhigyd mcew cer §¨§©¤
íãé úà íéìòaä eëLî,xg` gqt lr epnpe gqtdnBà ¨§©§¨¦¤¨¨

eúnL,dhigyd mcew eilraeàîèpL Bà,dhigyd mcew ¤¥¤¦§§
iptn zegcidl zay dpzip `l elld mipte`d lkay

,dhigyd,úeLøa èçML éðtî ,øeèt`l dhigyd zryay ¨¦§¥¤¨©¦§
aygpe ,z`f wecal eilr lhen did `l mbe ,`ed oky rci
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ß hay g"i oey`x mei ß

çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéýìû äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìàøNé-úà ýBýé àéöBä-ék¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑ ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעת ?מה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת קטז)יםֿסּוף ׁשבעה ∑B¯˙È.(זבחים ְֲִֵֶֶַָƒ¿ְִָ
לֹו נקראּו חבר,ׁשמֹות חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

ּפּוטיאל אחת (מכילתא)קיני, ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
וקּים  לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּתֹורה:

אֹות  לֹו הֹוסיפּו ׁשחּבב הּמצות, חֹובב, ׁשמֹו. על אחת ְְִִִֵֶַַַַָֹ

יתרֹו הּוא וחֹובב הּתֹורה, ד)ׁשּנאמר:,את "מּבני (שופטים ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ
יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹחבב

אֹומרהיה, ב)ּומהּו אביהן"?(לעיל רעּואל אל "וּתבאנה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּב'ספרי' אּבא. אביהן: לאבי קֹורין Ô˙Á.ׁשהּתינֹוקֹות ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָ…≈

‰LÓ∑(מכילתא) ּבמׁשה מתּכּבד יתרֹו היה אני ּכאן : …∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
הּגדּלה  ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחֹותן

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.'Bâå òîLiådfi`l zrcl Kixv ©¦§©§¨¦¨©©§¥¤
oi`W oicn odM qEgiA Fqgi oipr¦§¨¦£§¦Ÿ¥¦§¨¤¥
iE`xd onE dcixi `N` dlrn Ff©£¨¤¨§¦¨¦¨¨
oEki iM ilE`e .dpxkGY `l zFpFW`x¦Ÿ¦¨©§¨§©¦§©¥

FxnF`A Wi`d gaWoicn odMxnFl ¤©¨¦§§Ÿ¥¦§¨©
zFfEnxd zFpigA 'a Fl EidW mbdW¤£©¤¨§¦¨§
oicnl W`x FzFid mdW oicn odkA§Ÿ¥¦§¨¤¥¡Ÿ§¦§¨
dUr ok iR lr s` dxf dcFarl wEc`e§¨©£¨¨¨©©¦¥¨¨
.mihxRd 'al miIMtde miICbp mixaC 'a§¨¦¤§¦¦§¨§¦¦§©§¨¦

xn` lFcB FzFid cbpMdWn ozg §¤¤¡¨¨©Ÿ¥¤
dNcB Fl drcFp `NW mc`l oYgzPW¤¦§©¥§¨¨¤Ÿ§¨§ª¨
dxxU ibdFp eilr EciRwi df xace ,oicr£©¦§¨¨¤©§¦¨¨£¥§¨¨
FzO`l cgind '` xnFl Kixv oi`e§¥¨¦©©§ª¨§ª¨
,mW `lA mc`l FYA zzl ciRwIW¤©§¦¨¥¦§¨¨§Ÿ¥
dxf dcFarl wEc` FzFid cbpkE§¤¤¡¨©£¨¨¨
xn` odM zaYn oaEOd zErnWnM§©§¨©¨¦¥©Ÿ¥¨©

aEzMd(`"i)dYr oiprd sFqA xn`X dn ©¨©¤¨©§¨¦§¨©¨
xace midl`d lMn 'd lFcB iM iYrcï©§¦¦¨¦¨¨¡Ÿ¦§¨¨
xn`A dlFcB dlrnE WECg FA oi` df¤¥¦©£¨§¨¤¡Ÿ
zErvn`A `N` dxFYA Frawl '` iFB oM¥§¨§©¨¤¨§¤§¨
xaC oicn odM mWA Fqgil mcTX dn©¤¨©§©£§¥Ÿ¥¦§¨¨¨
mdaE mdn zg` dO` odMW `Ed lFcB̈¤Ÿ¥ª¨©©¥¤¨¤

:mdiR dvti lad iM lr cirï¦©¦¤¤¦§¤¦¤
ãBòFxnF` mrhoicn odMxnFl ©©§Ÿ¥¦§¨©

lM zrcl biVd oM zErvn`A§¤§¨¥¦¦¨©©¨
milFcBd miWp`l iM ,'d dUr xW £̀¤¨¨¦¨£¨¦©§¦
ztqFY `lA wcvA lMd rcEie dNBzi¦§©¤§¦¨©©Ÿ§¤¤§Ÿ¤¤
zEWx mpi`Wl oM oi`X dn oFrxbe§¥¨©¤¥¥§¤¥¨¨
Erci `l zFWcgd mdl rcEIW mbd£©¤¦¨©¨¤©£¨Ÿ¥§

.miUrPd mixaCd lM̈©§¨¦©©£¦
úà.'Fbe xW` lMgaW ciBi df mB ¥¨£¤§©¤©¦¤©

Wi`dihxR lM zrcl lCYWdW ¨¦¤¦§©¥¨©©¨§¨¥

` ad` iM ciBi dfe ,miUrOd,awri z ©©£¦§¤©¦¦¨©¤©£Ÿ
uwi Edrxl `pFU Wi` d`xY `ldW¤£Ÿ¦§¤¦¥§¥¥¨Ÿ
zrCn lCgie FaEhe eigaW zcBdA§©¨©§¨¨§§¤§©¦©©
,FaEd`l aEd` ok `l xW` ,aFHd FaSn©¨©£¤Ÿ¥¨©£

mWxez` ad` Wi`d df iM FzcA 'd §¨©§¨¦¤¨¦¨©¤
dOl cFr wECwcA dvxi cFr .l`xUi¦§¨¥¦§¤§¦§¨¨
z`vFd lW df hxR aEzMd `ivFd¦©¨§¨¤¤¨©
.dUr xW` lM llMn mixvOn l`xUi¦§¨¥¦¦§©¦¦§©¨£¤¨¨
`le dUr xW` lM xTr `Ed iM cFre§¦¦©¨£¤¨¨§Ÿ

:DWxtl Kixv did̈¨¨¦§¨§¨
ïëàswY rci mzQd on Fxzi iM cvl ¨¥§©¦¦§¦©§¨¨©Ÿ¤

mdixacA xEn`M mixvn zIaW§¦©¦§©¦¨¨§¦§¥¤
(`Ylikn)EgzR `l mixvn ixiq` iM §¦§¨¦£¦¥¦§©¦Ÿ¨§

mdixacl mB dnE ,mlFrn.ew oixcdpq) ¥¨©©§¦§¥¤©§¤§¦

(`"t x"enyivrFIn did Fxzi iM Exn`W¤¨§¦¦§¨¨¦£¥
dfle ,dixiq`e mixvnA iwaE drxR©§Ÿ¨¦§¦§©¦©£¦¤¨§¨¤
wiCvi `l 'Fbe `ivFd iM rnWIW mbd£©¤¦§©¦¦§Ÿ©§¦
xaC aEzMd miCwd dfl ,FAlA d`ivid©§¦¨§¦¨¤¦§¦©¨¨¨
rnWIe xn`e `ivFd iM wiCvd EPOOW¤¦¤¦§¦¦¦§¨©©¦§©

FxzidUr xW` lM z`lM WExR ¦§¥¨£¤¨¨¥¨
'd dUr xW` zF`xFPde zF`ltPd©¦§¨§©¨£¤¨¨

FxnF` `Ede ,`iap zwCvdAdUr xW` §©§¨©¨¦§§£¤¨¨
dWnlzlSdl dUrW zF`ltPde §¤§©¦§¨¤¨¨§©¨©

oiA mA wifgn zIcxA oiA l`xUi¦§¨¥¥¦§¦©©£¦¨¥
'Eke mId qpA oiA zFMOdn mz`ltdA§©§¨¨¨¥©©¥§¥©¨§

rci dfaE`ivFd iMxn` `l dfle ,'Fbe ¨¤¨©¦¦§§¨¤Ÿ¨©
dUrPd lM zrinW zlEfe `ivFd ike§¦¦§©§¦©¨©©£¤
rnWIW mbd wiCvn did `l mi`lRdn¥©§¨¦Ÿ¨¨©§¦£©¤¦§©
`l oin`i m`e oin`i `l iM mglXW¤§¨¨¦Ÿ©£¦§¦©£¦Ÿ
mdixg` EtCxi aEW xn`i iM ghai¦§©¦Ÿ©¦§§©£¥¤
dpgn cFr Epiki Elki `le Etcx m`e§¦¨§§Ÿ¨§¨¦©£¤

:EtCxie§¦§§

ïëàrnXW dOAxW` lMwiCvd 'Fbe ¨¥©¤¤¨©¨£¤§¦§¦
l"f EpizFAx iM `vnze .`ivFd iM¦¦§¦§¨¦©¥

Ewlgp(.f"hw migaf)zFrEnXdn dfi`A ¤§§§¨¦§¥¤¥©§
mdnE sEq mi zrixw Exn` mdn,WBxp¦§©¥¤¨§§¦©©¥¤
mi`zn dfe ,wlnr zngln Exn`̈§¦§¤¤£¨¥§¤©§¦
wlnr zngln xnF`d ixaclE .Epxacl¦§¨¥§¦§¥¨¥¦§¤¤£¨¥
`l iM ciBi df ,rnWIe Fl KnQX dOn¦©¤¨©©¦§©¤©¦¦Ÿ
zF`ltPdn rnXX dn lM Fl wiRqd¦§¦¨©¤¨©¥©¦§¨
lW FzEfgR `Ed aaFQdW dlzi iM¦¦§¤¤©¥©£¤
mFwn lW FgElW cbpM qixzdW drxR©§Ÿ¤¦§¦§¤¤§¤¨
'd did `l iM l`xUi zlSd Kxvl `lŸ§Ÿ¤©¨©¦§¨¥¦Ÿ¨¨
oi` df itkE mliaWA KM lM gxFh¥©¨¨¦§¦¨§¦¤¥
EnEwi xW` miOrn l`xUil oFgHA¦¨§¦§¨¥¥©¦£¤¨
rnXW aEzMd xn` dfl mdilr£¥¤¨¤¨©©¨¤¨©
EpizFAx E`iltd xakE ,wlnr zngln¦§¤¤£¨¥§¨¦§¦©¥

l"f(`Ylikn)dnglOd dnvr dn xnFl §¦§¨©¨¨§¨©¦§¨¨
FxnF` df Kxcl Wxtl d`xpe .dxEx`d̈£¨§¦§¤§¨¥§¤¤¤§

`ivFd iMxW` lM rnXW cvl WExR ¦¦¥§©¤¨©¨£¤
dfA wlnr zngln df llkaE dUr̈¨¦§¨¤¦§¤¤£¨¥¨¤
`N` Eid `l miztFOd lM iM wiCvd¦§¦¦¨©§¦Ÿ¨¤¨
m`ivFdl l`xUi zAglE dlrnl§©£¨§¦©¦§¨¥§¦¨
zrinWE dUr xW` lM dUr mliaWaE¦§¦¨¨¨¨£¤¨¨§¦©

:ciBi wlnr£¨¥©¦
ãBòFxnF`A dvxi`ivFd iMKnql ¦§¤§§¦¦¦§Ÿ

z` Fxzi zgw zcBd dixg ©̀£¤¨©¨©¦©¦§¤
l"f mxnF` KxC lr 'Fbe dxRvx"eny) ¦Ÿ¨§©¤¤§¨

(c"tdY` dOl dWnl Fxzi xn` iM¦¨©¦§§¤¨¨©¨
oicizr Fl xn` 'Eke LYW` KilFn¦¦§§§¨©£¦¦
`le ipiq xd lr dxFYd lAwl l`xUi¦§¨¥§©¥©¨©©¦©§Ÿ
'Eke mFlWl Kl Fl xn` llMA ipA Eidi¦§¨©©§¨¨©¥§¨§

aEzMd xn` dfle ,o`M cr`ivFd iM ©¨§¨¤¨©©¨¦¦
gTIe:FxaC mIwl 'Fbea dxez ©¦©§§©¥§¨
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חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: LÓÏ‰.ּבחמיו, ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ¿…∆

Ï‡¯NÈÏe∑ מׁשה יׂשראל ּכנגד ׁשקּול Ïk.ּכל ˙‡ ¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»
‰NÚ ¯L‡∑ ּובעמלק להם ּובּבאר הּמן, Èk.ּבירידת ¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒ

'B‚Â '‰ ‡ÈˆB‰∑ ּגדֹולה ּכּלםזֹו .(מכילתא)על ƒ¿ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּובא ׁשמע ּׁשמּועה א)מה יח, ּגרם (רש"י מה אינּה ׁשאלתֹו ְְֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשמע להתּגּיר ליתרֹו הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"את

לֹו ּגרם ׁשם.לבֹוא מה והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹ
הּגמרא  לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את העּדיף ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלכן

א) קטז, "ּובא(זבחים ".ונתּגּיר : ְְִֵַָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְֶַַָָָ
ואת  אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמדין:
ּבהר  "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבניו
'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר ֱִִֵַַַָָָָֹהאלהים",

לֹו:ה  אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי אׁשּתי יא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה ְְְִִִֵַַַַָָָָָ'להיכן
להֹוסיף  ּבא ואּתה מצטערים, אנּו הראׁשֹונים ְְְֲִִִִִַַַָָָָ'על

'אבי לבית 'לכי לּה: אמר ׁשני עליהם'? נטלה . ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
לּהּבניה  .והלכה ְְֶָָָָָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)éðìviå éøæòa éáà éýìà-ék øæòéìà ãçàä íLå§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.äLî ïúç Bøúé çwiåcvl WExR ©¦©¦§Ÿ¥¤¥§©
dkM zFUr `vn dWn ozg didW¤¨¨Ÿ¥¤¨¨£¨¨

midl`d xdl KldWEdEgiPdW 'Fbe ¤¨©§©¨¡Ÿ¦§¤¦¦
lr Fzni` dltp iM dWn lW Fz`xIn¦¦§¨¤¤¦¨§¨¥¨©
oirpFn Eid df zlEf la` ,miOrd lM̈¨©¦£¨©¤¨§¦
mB dnE mzpEn`A xRkl zkNn FzF`¦¤¤¦§Ÿ¤¡¨¨©©
lMW `vnze ,mdipirA did cEWgW¤¨¨¨§¥¥¤§¦§¨¤¨
,mzpEn`A xtFMl dzin aIgY dO ª̀¨§©¥¦¨©¥¤¡¨¨
`id dWn ozgl Fxzi zFid cvlE§©¡¦§§Ÿ¥¤¦
mbd iM cFr fnxIW ilE`e ,Fl dcnrW¤¨§¨§©¤¦§Ÿ¦£©
zFxTl dNcB lW iEPM Fxzil didW¤¨¨§¦§¦¤§ª¨¦¨
iEPM Fl gwle df iEPkA q`n oicn odMŸ¥¦§¨¨©§¦¤§¨©¦

FxnF` `Ede ,dWn ozgFxzi gTIednE Ÿ¥¤§§©¦©¦§©
aEzMd FqgIW oiqEgi 'Adn gwN̈©¥©¦¦¤¦£©¨

,dNgzAdWn ozg:oicn odM `l ¦§¦¨Ÿ¥¤ŸŸ¥¦§¨
øçà.digENWxg` xnFl KxvdW mrh ©©¦¤¨©©¤ª§©©©©

oFWl xnFl wCwC mB ,digENW¦¤¨©¦§¥©§
l"f EpizFAx ixaC zlEfe ,oigENWzFnW) ¦¦§©¦§¥©¥§

(mW dAxxW` lM z` wEqRA iYazMW ©¨¨¤¨©§¦©¨¥¨£¤
DWxB dWn iM xnFl d`xp 'Fbe dUr̈¨§¦§¤©¦¤¥§¨

FzEgilW zevnA wqFr didW d`xWM§¤¨¨¤¨¨¥§¦§©§¦
DgNWe onGd xErW rci `l KxAzi¦§¨©Ÿ¨©¦©§©§¦§¨
Kixve did ohw xfril` mipAde ,FziAn¦¥§©¨¦¡¦¤¤¨¨¨¨§¨¦
on mWxbe ,oFlOA KxCA clFPW FO`l§¦¤©©¤¤©¨§¥§Ÿ¦
xfril`l KEnq didi ohw mzQd©§¨¨¨¦§¤¨¤¡¦¤¤
Exn`W l"f mdixacl F` ,eiptNn¦§¨¨§¦§¥¤¤¨§

(`Ylikn)zAl cg` oA Fxzi mr dpzdW §¦§¨¤¦§¨¦¦§¥¤¨©©
mdipW E`vnp df mrhl ,a`l 'a oaE¥¨¨§©©¤¦§§§¥¤
o`M xaCd 'd zrcFd zpEke ,DciA§¨¨§©¨©¨©©¨¨¨
eipirA dWn zlrnE Fxzi gaW xnFl©¤©¦§©£©¤§¥¨
FcFakA gxhe Dgwl DgNXW mbdW¤£©¤¦§¨§¨¨§¨©¦§
xg` ENt` Fl DkilFdl FnvraE§©§§¦¨£¦©©

l"f mdixacl `N` ,digENW(x"eny) ¦¤¨¤¨§¦§¥¤
lr Knq `N` DgNW `NW Exn`W¤¨§¤Ÿ¦§¨¤¨¨©©
d`xp ,dP`iaY eici iM Fxzi zghad©§¨©¦§¦¨¨§¦¤¨¦§¤

FxnF` mrh iM xnFldigENW xg` ©¦©©§©©¦¤¨
cr `N` xaCd did `NW WExR¥¤Ÿ¨¨©¨¨¤¨©
migElW dWnl Fl dglWe dncTW¤¨§¨§¨§¨§¤§¦
Dci lr miMqde FzFpgY mFwn drcie§¨§¨§©£§¦§¦©¨¨
l` `aIe 'Fbe Fxzi gwNW `Ed f`̈¤¨©¦§§©¨Ÿ¤

:'Fbe xAcOda dxez ©¦§¨§
(â.'Bâå íLøb ãçàä íLaYkl Kxvd ¥¨¤¨¥§Ÿ§ª§©¦§Ÿ

FazMW xg` 'a mrR mXd mrh©©©¥©©©©¤§¨
zFnW zWxtA(a"k 'a lirl)rcYW icM §¨¨©§§¥§¥¤¥©

`le zFnW zWxtA xEn`d df `Ed iM¦¤¨¨§¨¨©§§Ÿ
PW xg`:FnW lr `xw ©¥¤¦§¨©§

ãBòxn`IW aEzMd Wg iM ilE`©¦¨©¨¤Ÿ©
mW Fl `xTW mrh iM xnF`d̈¥¦©©¤¨¨¥
lrn Fxzi FWxBW cvl `Ed mWxB¥§Ÿ§©¤¥§¦§¥©
mrHd xn`W mbde ,FziAn F` FpglWª§¨¦¥©£©¤¨©©©©
WiBxi `NW cvl iM ilE` ,'Fbe iziid xB¥¨¦¦§©¦§©¤Ÿ©§¦
wiCvde aEzMd xfg dfl ,oM xn` Fxzi¦§¨©¥¨¤¨©©¨§¦§¦
WEgi `NW onfA ENt` mixaCd©§¨¦£¦¦§©¤Ÿ¨

mrh iM Fxzi zWBxdlmW'Fbexn` iM §©§¨©¦§¦©©¥§¦¨©
'Fbe xB xn` iM zErnWn WExtE .'Fbe§¥©§¨¦¨©¥§

zFnW zWxtA eiYWxR:(mW)c dxez ¥©§¦§¨¨©§¨

(ã.'Bâå øæòéìà ãçàä íLåmrh §¥¨¤¨¡¦¤¤§©©
FxnF`,cg`dz`ixw mrh cvl iM §¨¤¨¦§©©©§¦©

lW Fnrhl mcw df lW Fnrh zFnXd©¥©£¤¤¨©§©£¤
axgn FliSd dNgzAW mWxB mW¥¥§Ÿ¤¦§¦¨¦¦¥¤¤



exziמח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ
יֹוׁשב  ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, .מקֹום ְְְִִֵַָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח E˙Á.עלֿידי È‡ «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿
'B‚Â B¯˙È∑אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין .אם ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבגין  צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין ּבניה.ואם ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
.(מכילתא)

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְִִֵַָָָ
מׁשה  ׁשּיצא ּכיון ואביהּוא.ׁשעה, נדב אהרן, יצא , ֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא eÁzLiÂ.ּומי ְְִִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿«

BÏ ˜MiÂ∑ ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני «ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
מׁשה  זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש ,אֹומר: ְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

מׁשה" "והאיׁש .(מכילתא)ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַָֹ

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mrhe ,mW xbe oicnl `A xg`e drxR©§Ÿ§©©¨§¦§¨§¨¨§©©
`Ed xfril` mW z`ixw miCwd `NW¤Ÿ¦§¦§¦©¥¡¦¤¤
ux`A f` FA didW rx`nl `xw iM¦¨¨©§Ÿ¨¤¨¨¨§¤¤
zFrx`n WRgl Kld KM xg`e dIxkp̈§¦¨§©©¨¨©§©¥§Ÿ¨
wEqRA EpWxRX dn itl F` ,zFncFw§§¦©¤¥©§©¨

iziid xB(mW)mlFrA FzExB lr oEkIW ¥¨¦¦¨¤§©¥©¥¨¨
axgn FzlSdl dncw Ff dpigA dGd©¤§¦¨¨§¨§©¨¨¥¤¤
zExB zpigA cvlE ,FniCwd dfle drxR©§Ÿ§¨¤¦§¦§©§¦©¥
dfEnxd dpEM Fl mcw dIxkp ux`A 'a§¤¤¨§¦¨¨©©¨¨¨§¨
xn` df cbpkE xfril` mW z`ixwA¦§¦©¥¡¦¤¤§¤¤¤¨©
xfrd `Ed dn Wxtl Kxvd dfle cg`d̈¤¨§¨¤ª§©§¨¥©¨¥¤

xn`e mW Fl `xw FCbpMWiplSIe,'Fbe ¤§¤§¨¨¥§¨©©©¦¥¦§
mW eilr xnFl wCvi dfaE,cg`dzlEfe ¨¤ª§©©¨¨¥¨¤¨§©

iziid drxR axgn iplSIe FxnF`§©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ¨¦¦
zExBd xg` `Ed xfrdW Wxtn§¨¥¤¨¥¤©©©¥
'Fbe iziid xB xnFl miCwdW DnicTde§©§¦¨¤¦§¦©¥¨¦¦§
mrh iptA mzQie oM Wxtl ipaIgY§©§¥¦§¨¥¥§¦¨¥§¨©©©

:cg`d FxnF`d dxez §¨¤¨
(ä.'Bâå øaãnä ìàxn`Y m`e WExR ¤©¦§¨§¥§¦Ÿ©

xAcOA FzFpgY mFwn Erci oiPn¦©¦¨§§©£©¦§¨
xn` dfl ,lFcBdmW dpFg `Ed xW` ©¨¨¤¨©£¤¤¨

mFwn dWn FricFd xakE WExR 'Fbe§¥§¨¦¤¨
xn`e midl`d mW FY` xAC xW £̀¤¦¥¦¨¨¡Ÿ¦§¨©

eil`(a"i 'b lirl)midl`d z` oEcarY ¥¨§¥©©§¤¨¡Ÿ¦
eilrW xdd FricFde dGd xdd lr©¨¨©¤§¦¨¨¤¨¨

xnF` `Ede ,dxFYd ElAwi`Ed xW` F §©§©¨§§£¤
`vnze .Flv` rEcId 'Fbe xd mW dpgŸ¤¨©§©¨©¤§§¦§¨

dWn xn`W (c"t x"eny) l"f Exn`W¤¨§¤¨©¤
eiYazkE dxFYd zlAw oipr Fxzil§¦§¦§©©¨©©¨§©§¦
xd zrcFd didze dWxRd zNgzA¦§¦©©¨¨¨§¦§¤¨©©

:FricFdX dn llMn midl`de dxez ¨¡Ÿ¦¦§©©¤¦
(åðúç éðà.'Bâå EzLàå 'Bâå Emrh £¦Ÿ¤§§§¦§§§©©

xcQn o`M mxcq aEzMd dPXW¤¦¨©¨¦§¨¨¦¥¤
miCwdW df iptNW wEqRA azMW¤¨©©¨¤¦§¥¤¤¦§¦
mdixaC iR lr x`Azi ,dX`l mipAd©¨¦¨¦¨¦§¨¥©¦¦§¥¤

Exn`W l"f(o`M x"eny ,`Ylikn)oi` m` ¤¨§§¦§¨¨¦¥
dHOn oM m` ,'Eke ipibA `vFi dY ©̀¨¥§¦¦§¦¥¦©¨
miCwd dfl ,aEzMd mxcq dlrnl§©§¨¦§¨©¨¨¤¦§¦
DliaWA dUri `l m`W mipAl dX`d̈¦¨©¨¦¤¦Ÿ©£¤¦§¦¨
oM oi`X dn ,mipAd liaWA dUri©£¤¦§¦©¨¦©¤¥¥
xAcOl mz`iA aEzMd ricFdWM§¤¦©©¨¦¨¨©¦§¨
miCwd mcFw aEWg aEWgd xcq mxcqe§¦§¨¥¤¤¨¨¥¦§¦
mipAl Fxzi mW miCwdW mbde ,mipAd©¨¦©£©¤¦§¦¨¦§©¨¦
`EdW dxFIW dX`l mcw FxCq o`ke§¨¦§Ÿ¤¨¦¨¤¤¤
deprA xAC Fxzi `Ed ,DPOn dHnl§©¨¦¤¨¦§¦¥©£¨¨
FniCwde FcAM aEzMd la` zEltWe§¦§£¨©¨¦§§¦§¦
Kixve dWn lW FpzFg FzFid cvl§©¡§¤¤§¨¦

aizkC dWn ENt` FcAkl(c"k `"y)ia`e §©§£¦¤¦§¦§¨¦
:d`x mB d`x§¥©§¥

.dnò äéðá éðLeFxnF` mrh,DOr §¥¨¤¨¦¨©©§¦¨
m`W ziriax dTlg xnFl oEMzp¦§©¥©£ª¨§¦¦¤¦
oibA `le cal DpibA dUFr dY` oi ¥̀©¨¤§¦¨§©§Ÿ§¦

:`ve mdipW cFaM sxv cal dipAf dxez ¨¤¨§©¨¥§§¥¤§¥
(æ.Bðúç úàø÷ì 'Bâå àöiåWExR ©¥¥§¦§©Ÿ§¥

`vFi dY` oi` m` Fxzi Fl xn`W cvl§©¤¨©¦§¦¥©¨¥
aEzMd xn` dfl 'Eke ipibAdWn `vIe §¦¦§¨¤¨©©¨©¥¥¤

Fpzg z`xwlFpzg lW FcFaM iM ¦§©Ÿ§¦§¤Ÿ§
ilE`e .Fz`xwl z`vl Fl wiRqd¦§¦¨¥¦§¨§©
cEgiA `vIW xaCl xMd dUrW¤¨¨¤¥©¨¨¤¨¨§¦
mFwnl Fz`iviA dpR `le Fz`xwl¦§¨§Ÿ¨¨¦¦¨¦§
xnF` didW F` ,diclie dX`d ldŸ̀¤¨¦¨¦¨¤¨¤¨¨¥

d Fz`ivIW WExtA,Fpzg z`xwl `E §¥¤§¦¨¦§©Ÿ§
l"f mdixacl mB(`Ylikn)`Ed dWOW ©§¦§¥¤§¦§¨¤¤

iM zF`d Ll df Fxzil degYWdW¤¦§©£¨§¦§¤§¨¦
l"f Exn` dfle ,`vi FcFakl(mW)cFaM ¦§¨¨§¨¤¨§¨¨

EpxaC zlEfe ,'Eke Fxzi cAMzp lFcB̈¦§©¥¦§§§©§¨¥
cFakl `nlC Ff d`ivin cFaM Fl oiPn¦©¦¨¦¦¨¦§¨¦§

:dWn `vi FYW`e eipÄ¨§¦§¨¨¤
.'Bâå eçzLiål"f EpizFAx(mW)Exn` ©¦§©§©¥¨¨§

inl degYWd in rcFi ipi ¥̀¦¥©¦¦§©£¨§¦
Wi` iExTW `Ed in Wi` xnF` `EdWM§¤¥¦¦¤¨¦
Exn` `NW mrh dPd .o`M cr dWn df¤¤©¨¦¥©©¤Ÿ¨§
xn`W cvl dfl df EegYWd mdipW iM¦§¥¤¦§©£¤¨¤§©¤¨©
iM ciBi df Fl wWIe EgYWIe cigi oFWl§¨¦©¦§©©¦©¤©¦¦
xn`Y m`e .degYWd cal cg ¤̀¨§©¦§©£¨§¦Ÿ©
Fxzi mBW Epivn `lde l"f mdixacl§¦§¥¤©£Ÿ¨¦¤©¦§

aizkC Wi` `xwp(`"k 'a lirl)l`FIe ¦§¨¦¦§¦§¥©¤
oiA wNgl Wi ,Wi`d z` zaWl dWn¤¨¤¤¤¨¦¥§©¥¥
Wi` z`ixwl Fxzi lW Wi` z`ixw§¦©¦¤¦§¦§¦©¦
dlrO dn xgW dxir` mcwe ,dWn lW¤¤§Ÿ¤¨¦¨¨©©©£¨
mc` lM `lde Wi` lW df mWA Wi¥§¥¤¤¦©£Ÿ¨¨¨
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(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּבֹו את לקרבֹולמׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰.(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל ∑‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
ׁשל ∑‰Ïz‡‰.(מכילתא)עמלק היסֹוד מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶֶַַָ

לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּתבה,
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, .וכן: ְְְְְֵָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, (סנהדרין ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
ּבׂשרֹוצד) 'נעׂשה אּגדה: חּדּודין'ּומדרׁש ,חּדּודין ְְֲִִִִִַַַָָָָ

"ּגּיֹורא  אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָמצר
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה ÚÏ.עד ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ«

‰·Bh‰ŒÏk∑ ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, טֹובת »«»ְְְְֵַַַַַָָָֻ
מצרים' מּיד הּצילֹו עבד 'אׁשר היה לא עכׁשו עד . ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻיכֹול
רּבֹוא ׁשּׁשים .(מכילתא)יצאּו ְִִִָ

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFndaA mbe ,dX` FzawpE Wi` `xTi¦¨¥¦§¥¨¦¨§©¦§¥
gp zWxtA aEzMd xn`W EpivnziW`xA) ¨¦¤¨©©¨§¨¨©Ÿ©§¥¦

('fdPYWIW `N` ,FYW`e Wi` draW¦§¨¦§¦§¤¨¤¦§©¤
mc`d oFxkf mFwnA didIWM Wi` mW¥¦§¤¦§¤¦§¦§¨¨¨
ciBi dfW Wi` z`ixw iel Fl sqFie§¥§©§¦©¦¤¤©¦
xn`IW mFwnal dlrn oFWl `EdW¤§©£¨§¦§¤Ÿ©
mFwnA `vOi df FnW oFxkf `lA Wi ¦̀§Ÿ¦§§¤¦¨¥¦§
xn`YW FnM ,dlrn ciBi `le mXd©¥§Ÿ©¦©£¨§¤Ÿ©

(`"k c"k ziW`xA),Dl d`YWn Wi`de §¥¦§¨¦¦§¨¥¨
Wi` Ed`vnIe,(e"h f"l ziW`xA)oFxkf mbe ©¦§¨¥¦§¥¦§©¦§

l"f Exn`W miWp`(f"ht x"cna)`EdW £¨¦¤¨§¤
mnW oFxkf sExvA `weC zEaiWg oFWl§£¦©§¨§¥¦§§¨

aizkC('b b"i xAcOA)xg`W miWp` mNM ¦§¦©¦§¨ª¨£¨¦¤©©
df miWp` mNM xnFl xfg mnW xkGW¤¨©§¨¨©©ª¨£¨¦¤
oM oi`X dn ,zEaiWg oFWl ciBi©¦§£¦©¤¥¥
df iEPM mnW zxMfd mFwnA didIWM§¤¦§¤¦§©§¨©§¨¦¤

FxnF`M dlrn Ff oi`('h a"k xAcOA)in ¥©£¨§§©¦§¨¦
Epivn dPde KOr dN`d miWp`d̈£¨¦¨¥¤¦¨§¦¥¨¦

aEzMd xn`W(`"i lirl),dWn Wi`d mB ¤¨©©¨§¥©¨¦¤
d dWn df iMWi`(a"l oOwl)xiMfd ixd ¦¤¤¨¦§©¨£¥¦§¦

iM ciBi df Wi`d xnFl siqFde FnW§§¦©¨¦¤©¦¦
mxnF` `Ed dfe ,oEki zEpc`e dlrnl§©£¨§©§§©¥§¤§¨
WExR dWn df Wi` iExTW `Ed in¦¤¨¦¤¤¥
Fxzi la` ,zEliWnE zExxU oFWl Wi ¦̀§§¨§¦£¨¦§
Epivn `l Wi` `xwPW Fl EpivOW mbd£©¤¨¦¤¦§¨¦Ÿ¨¦
xn` FnW oFxkf mFwnA `N` ielA FzF`¦§©¤¨¦§¦§§¨©
`xap lM lr wcFSd mW `Ede Wi`d̈¦§¥©¥©¨¦§¨

o`M aEzMd xn`WM dYrnE ,xkfWi` ¨¨¥©¨§¤¨©©¨¨¦
libxd iEPM `Ed m` lEwW xaCd©¨¨¨¦¦¨¨¦
Wi` `Ed FWExR F` mixkGd zpigaA¦§¦©©§¨¦¥¦

Ff daze ,zEaiWge dlrnl mEWxd̈¨§©£¨©£¦§¥¨
xn`p m` dWn oiaE Fxzi oiA zgPnª©©¥¦§¥¤¦Ÿ©
qpMi xkfl iEPM `Ed FWExRW¤¥¦§¨¨¦¨¥
milEwW mdipWE Fxzi mB zErnWOA©©§¨©¦§§¥¤§¦
zFUrl lFki ip` oi`e zErnWOA©©§¨§¥£¦¨©£
`N` xn` `l aEzMd ixdW mdipW§¥¤¤£¥©¨Ÿ¨©¤¨
,EgYWIe FxnF`n EpwICW FnM cg ¤̀¨§¤¦©§¥§©¦§©
`A `le `Ed in rcFi ip` oi` df cg`e§¤¨¤¥£¦¥©¦§Ÿ¨
gxkdaE ,Wxtl `N` mYql aEzMd©¨¦§Ÿ¤¨§¨¥§¤§¥©

WExR iM xnFlWi``Ed o`M xEn`d ©¦¥¦¨¨¨
xnFl aIgzp oM FxnF`aE zEaiWg oFWl§£¦§§¥¦§©¥©
cgizp eil`W Wi`d dWn `Ed df iM¦¤¤¨¦¤¥¨¦§©¥
mzq `l dfaE Fxzil `le df zEaiWg£¦¤§Ÿ§¦§¨¤Ÿ¨©
dWn lrW WxR ixde FzpEM aEzMd©¨©¨¨©£¥¥¥¤©¤

:xnF` `Edg dxez ¥
(ç.äLî øtñéåaEzMd xn`W mbd ©§©¥¤£©¤¨©©¨

ilE` 'Fbe xW` lM z` 'Fbe rnWIe©¦§©§¤¨£¤§©
F` .Fpf` ozrnW `NW mihxR EidW¤¨§¨¦¤Ÿ§¨§¨¨§
cvl zF`lRd wiCvd `NW xWt ¤̀§¨¤Ÿ¦§¦©§¨§©
Fl mcTW mbdW F` ,mipiprd znfbd©§¨©¨¦§¨¦¤£©¤¨©
`NW wRYqn did oicr zFricidn¥©§¦£©¦¨¨¦§©¥¤Ÿ
,mdix`Ev lrW mixvn lag wYxp¦§©¤¤¦§¦¤©©§¥¤
lFki did `NW oipr dWn Fl xRqe§¦¥¤¦§¨¤Ÿ¨¨¨
mixvn xU zbixd `Ede FzlEGn zrcl̈©©¦¨§£¦©©¦§©¦

l"f EpizFAx Exn`W(:a"p a"g xdf)Ed`xW ¤¨§©¥Ÿ©¤¨¨
rwR iM Fxzi hilgd dfaE zn l`xUi¦§¨¥¥¨¤¤§¦¦§¦¨©
fnxW `Ed df iM ilE`e ,mdilrn mxip¦¨¥£¥¤§©¦¤¤¨©

FxnF`A aEzMdxW` d`lYd lM z` ©¨§§¥¨©§¨¨£¤
lSIe KxCA mz`vnmFricFdW 'Fbe §¨¨©©¤¤©©¦¥§¤¦

did oicn odM Fxzi iM xVd zticxn¥§¦©©©¦¦§Ÿ¥¦§¨¨¨
ixU Wi iM Ercie Epigai md mzQd onE¦©§¨¥©§¦§¥§¦¥¨¥
scx iM Fl xRqe dO` lM lr dlrn©§¨©¨ª¨§¦¥¦¨©

aizkC FnvrA `Ed mzF`('i c"i lirl) ¨§©§¦§¦§¥

EWrx dGnE mdixg` rqp mixvn dPde§¦¥¦§©¦Ÿ¥©©£¥¤¦¤¨£
,mW EpWxRW FnkE l`xUi EcgtE¨£¦§¨¥§¤¥©§¨

xn` oM Fxzi rnXWkEKExA'Fbe §¤¨©¦§¥¨©¨§
mixvn ci zgYnmixvOW xVd `EdW ¦©©©¦§©¦¤©©¤¦§©¦

:oFkpe FnWh dxez §§¨
(è.Bøúé cçiå.icge qElwp` mEBxY ©¦©§¦§©§ª§§§¨¦

aEzMd xAci dOl zrcl Kixve§¨¦¨©©¨¨§©¥©¨
xExA oFWl xn` `le zinx` o`M̈£¨¦§Ÿ¨©¨¨

Exn`W mbde .WcTd oFWl `EdWl"f ¤¨©Ÿ¤©£©¤¨§
(.a"l dhFq)ok iR lr s` ,oFWl miraWA ¨§¦§¦¨©©¦¥

iM d`xpe .Fnrh z` FzFPWA ciBi xaC̈¨©¦§©¤©£§¦§¤¦
cCgzp dgnVd axn iM aEzMd ricFi¦©©¨¦¥Ÿ©¦§¨¦§©¥
dgnU mc`l didYWM `vnY iM ,FxUA§¨¦¦§¨§¤¦§¤¨¨¨¦§¨
bVnA xrWnd itM `NW xaC `Ede§¨¨¤Ÿ§¦©§Ÿ¨§ª¨
FBfn zaMxdA dWBxd FA clEY libxd̈¨¦¦¨¥©§¨¨§©§¨©¦§
,WOn oMYqi minrtle sNrzi minrtle§¦§¨¦¦§©¥§¦§¨¦¦§©¥©¨

wEqRA WBIeA iYWxRX dn oIreziW`xA) §©¥©¤¥©§¦§©¦©©¨§¥¦

(e"k d"nFxzi dPde .ig sqFi cFr xn`l¥Ÿ¥©§¦¥¦§
zFxFUAn drici Flv` mcTW mbd£©¤¨©¤§§¦¨¦§
qPd okY rnXWM ok iR lr s` zFaFHd©©©¦¥§¤¨©Ÿ¤©¥
FnM mzF` K`lOd zticxA mB dnE©©¦§¦©©©§¨¨§

wEqRA iYWxRW('g)dWn xRqie ¤¥©§¦©¨©§©¥¤
df xace ,FxUA cCgzp 'd mliSde§¦¦¨¦§©¥§¨§¨¨¤
ig lrA lM lv` `Ed WBxnª§¨¥¤¨©©©

:WiBxni dxez ©§¦
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(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה .אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú¯t „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידים ּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה  היא .עליהם, ֲֲִֵֶָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ועכׁשו מּכירֹו «»»«¿ƒְְְִִִֶַַַָָָ
‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ּביֹותר ÏkÓ∑ מּכיר ׁשהיה מלּמד ְֵƒ»»¡…ƒְִֵֶַַָָ

ׁשּבעֹולם, אלילים עבֹודת הּניח ּבכל עבֹודת ׁשּלא ְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
עבדּה ׁשּלא e„Ê.(מכילתא)אלילים ¯L‡ ¯·c· Èk ֱֲִִֶָָֹƒ«»»¬∆»

Ì‰ÈÏÚ∑נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים ּכתרּגּומֹו: ¬≈∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ
e„Ê.ּבמים  ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. ׁשּוהּואׁשר ְִַ¬∆»ְְְֲִִֵֶַָ

יא) כה)לׁשֹון(סוטה נזיד"(בראשית יעקב ּבּקדרה "וּיזד : ְְֲִֵֶַַַָָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, .אׁשר ְְְֲִִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1271 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

cg` lkAW 'FxzI'd©¦§¤§¨¤¨

ּגדֹול  ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבתחילת
האלקים" מּכל יא)ה' הּקדֹוׁש(יח, ּבּזֹוהר ואיתא פרשתנו , (ריש ְֱִִִַַַָָָָֹ

ב) האלקים"סז, מּכל ה' "ּגדֹול ואמר יתרֹו ׁשהֹודה אחרי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשרק
"סטרא־אחרא  הּוא יתרֹו ּכי מּתן־ּתֹורה. ענין להיֹות יכֹול ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהיה
צד  ׁשאינן הּקלּפֹות ּבחינת והינּו ׂשמאלא", סטר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּדאיהּו
ׁשּי היה - ה' ּבגדּולת הֹודה הּוא ׁשּגם ועל־ידי ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּקדּוׁשה,

הּתֹורה. את הּקּב"ה ִֵֶֶַַָָָׁשּיּתן
יתרֹו, ׁשם על זֹו סדרה לקריאת הּטעם לבאר יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה
צריכים  היּו מּתן־ּתֹורה על ּבּה ׁשּמדּבר מּכיון ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּדלכאֹורה

למּתן־ּתֹורה? הּקׁשּור ּבׁשם ְְְְֵַַַָָָָלקראּה
הּתֹורה: קּבלת ּבדר לנּו הֹוראה ׁשּבזה ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

קּיּום  על הֹודה יתרֹו ׁשּגם אחרי רק היתה ׁשּמּתן־ּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמֹו
ולהבינּה הּתֹורה את לקּבל לזּכֹות רֹוצים אם ּכמֹו־כן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה,
לקּים  רֹוצה ׁשּבטבעּה הּקדֹוׁשה ׁשהּנׁשמה ּבזה ּדי אין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכראּוי,
האדם  על אּלא הּתֹורה, את לקּבל רצֹון לּה יׁש הּקּב"ה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָרצֹון
ורֹוצה  נמׁש ׁשּמּצד־עצמֹו ּגּופֹו ׁשּגם ּבעצמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלפעל
ויסּכים  יֹודה הּוא ּגם וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּב'מֹותרֹות'
ולהבינּה הּתֹורה את וללמד הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּצרי

ָָּכראּוי.
'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק
הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָורֹוצה

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי להבינּה ְְְֲִִֶַַַַָָָָויּוכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 200 'nr fh jxk y"ewl t"r)

mipFW`xd dxfÎdcFar icaFr zErḧ§¥£¨¨¨¨¦¦

אׁשר  בּדבר ּכי מּכל־האלהים יהוה ּכי־גדֹול ידעּתי ְְֱֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֽֽעּתה
עליהם: ֲֵֶָֽזדּו

לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ּבמים נאבדּו ובפרש"י)והם יא. (יח, ְְְִֵֶֶַ

נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָיׁש
מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּבּמים"

ֱִָֹהאלקים"?
הלכֹות  ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי זה לבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָויׁש
ּכפרּו לא הראׁשֹונים עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹעבֹודה־זרה,

ּכח  נתן ׁשהּקּב"ה אמרּו ּכי־אם ח"ו, הּקּב"ה ְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבמציאּות
את  עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָלכֹוכבים
הּקּב"ה  ׁשּביכלת הֹודּו הם ּגם ּבוּדאי א והּמּזלֹות. ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּכֹוכבים
ׁשּנתן  זה הּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלׁשלט

העֹולם. את להנהיג הּכח את ְְִֶֶֶַַַָָָֹלהם
ידי  על היה לא הּמצרּיים ענׁש ׁשאם לֹומר יׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹועל־ּפי־זה
ׁשּלּמים  לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן ּכי־אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמים
הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ּוׁשליטה, ּכח יׁש ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעצמם
ּבידי  ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוענׁש

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.'Bâå ézòãé äzòmbd iM WExR ©¨¨©§¦§¥¦£©
milFcB mixU zFO`l WIW¤¥¨ª¨¦§¦
rxdlE mcrA mgNdl minEvre©£¦§¦¨¥©£¨§¨©
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zFO`dn mwPdl EpEki `l ok iR¦¥Ÿ§©§§¦¨¥¥¨ª
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dCOA cCnl oEkIW l`xUi idl ¡̀Ÿ¥¦§¨¥¤§©¥¦§Ÿ©¦¨
rTW drWx dUFre cxFOd lW Dnvr©§¨¤©¥§¤¦§¨¦©
rx`nA zFlzl Wi mB ,'Eke mdirwFW§¥¤§©¥¦§©§Ÿ¨



ני exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
את  ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה אּלא ּומזלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהכֹוכבים

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על ְֵֵֶַַַַָֹהּטבע
לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
על־ידי  ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ(היינּו

ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ּכח ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹֻׁשבירת
ּוׁשליטה  ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
ּבטלה  על־ידי־זה ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק הם ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

וק"ל. הראׁשֹונים. עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְֲִִֵַָָָָָהּטעּות

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא ∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒ

B‚Â'.ׁשלמים  Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה ְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ
אּלא  הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ְְִֶֶֶַַָָָָָָָהּוא

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשהיה ÈÙÏ∑ ְְִֵֵֵֶֶַָָƒ¿≈»¡…ƒ
ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה ׁשהּנהנה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמּכאן

הּׁשכינה מּזיו נהנה כד)ּכאּלּו .(ברכות ְְֱִִִִֶַָָ

ß hay h"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑ּכ היה, הּכּפּורים יֹום מֹוצאי «¿ƒƒ»√»ִִֵַָָָָ
מּמחרת? ּומהּו ּב'ּספרי'. מן ׁשנינּו רדּתֹו ההר.למחרת ְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָָָ

הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָועלּֿכרח
"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר מּתןּֿתֹורה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
לא  הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻאתֿחּקי
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב
וׁשהה  ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹׁשמנים

ׁשנּיה,ּכּסדר, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבא  ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי ׁשּלּוחֹואף , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשנּיה  ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו נאמר ,אל ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּדגלים  ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּכאן:

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר הּמקֹום (במדבר אל אנחנּו "נֹוסעים ְְֲִֶֶֶַַַָָֹ

ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל ְְֲִֶַַַַָָָֹֹוגֹו'
,והל מצינּומּׁשּׁשלחֹו ׁשם היכן ּתאמר: ואם ׁשחזר? ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּוא  היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר ְְְֱִִֶֶֶַָָָָֹלא
ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב חֹובב (שופטים "מּבני ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מׁשה" ‰ÌÚ.חֹותן „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ֵֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ
ׁשהיה  ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻּכמל

והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן ּכ,מזלזל ׁשּנאמר:על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰a˜¯."מּדּוע ÔÓ ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆

·¯Ú‰ „Ú∑(י ּכן (שבת לֹומר ׁשּדן ?אפׁשר ּדּין ּכל אּלא «»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכתּוב  עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ֱֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּדין
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵַַַָָָָֻּכאּלּו

ּבראׁשית להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבֹו:ּבמעׂשה ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָ
וגֹו'" ערב י)"ויהי .(מגילה ְְִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(871 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz haya e"h zecreezdn)

העם את לׁשּפט מׁשה וּיׁשב מּמחרת יג)ויהי (יח, ְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
(רש"י) ההר מן רדּתֹו למחרת היה... יֹום־הּכּפּורים ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי

נדרׁשת  ה' ׁשּבעבֹודת מֹורה יֹום־הּכּפּורים ׁשּלמחרת ְְֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּיֹום
,ּכל־ּכ נעלה מּצב ׁשּמּׂשיגים לאחר ּגם מתמדת. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהֹוספה

ּכפתּגם  ּלהֹוסיף, מה יׁש ּביֹום־הּכּפּורים, יׂשראל ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכמעמדם
ערׁשט  מען ּדארף "איצטער - זה יֹום על מהֹורׁש"ב אדמּו"ר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָכ"ק

ּתׁשּובה]. לעׂשֹות להתחיל צרי עכׁשו [=רק טאן" ְְְְְֲִִַַַַָָָָָּתׁשּובה

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

cSn `l iM rxddn dMd FCbpMW ¨©¦Ÿ¦©¤§¤§ª¨©
zFMOd lMW l`xUi idl` oM oi`X¤¥¥¡Ÿ¥¦§¨¥¤¨©©
mipEkn od drxR xQi xW` oixEQIde§©¦¦£¤¦¥©§Ÿ¥§ª¨¦
dn cnlE `ve .mdilr EcGX dnl§©¤¨£¥¤§¥§©©

l"f Exn`X(`nEgpY)lMW zFMOd oEEkA ¤¨§©§¨§¦©©¤¨
EcGW drx zg` dCn cbpM zg ©̀©§¤¤¦¨©©¨¨¤¨

:'Eke miIxvOdai dxez ©¦§¦¦§
(áé.'Bâå äìò 'Bâå Bøúé çwiådPd ©¦©¦§§Ÿ¨§¦¥

,miAx minlW gAfl Fxzi mMgzp¦§©¥¦§¦§Ÿ©§¨¦©¦
ilFcB `Ed oinfn iM zF`l Fl did dfe§¤¨¨§¦©§¦§¥
xn` `l dfle ,FpglW lr l`xUi¦§¨¥©ª§¨§¨¤Ÿ¨©
l`xUi ipwflE oxd`l `xwIe aEzMd©¨©¦§¨§©£Ÿ§¦§¥¦§¨¥

`N` 'Fbe lk`loxd` `aIeWExR 'Fbe ¤¡Ÿ§¤¨©¨Ÿ©£Ÿ§¥
migikFn eiUrn iM E`A onvrn¥©§¨¨¦©£¨¦¦
icil miWcw E`Fai `NW icM dpnfdd©©§¨¨§¥¤Ÿ¨¨¨¦¦¥
oxd` onvrn E`aE EdEcAke xzFp¨§¦§¨¥©§¨©£Ÿ
lr mpinfdl EdEgixhd `le mipwGde§©§¥¦§Ÿ¦§¦§©§¦¨©

:gaGdbi dxez ©¤©



exziנב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
- הּפרׁשה ּכל ׁשל (ותכנּה) מׁשמּה ּגם ללמד יׁש זֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהֹוראה
ּגר  היה וגם ּבּתֹורה" ּפרׁשה (והֹוסיף) ׁשּיּתר "על־ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיתרֹו,

לעֹולם  ּבאה ּובלידתֹו ׁשּנֹולד, ּכקטן ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהתוּסף
חדׁשה. נֹוספת ְֲִֶֶָָמציאּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההר  מן רדּתֹו למחרת . . היה הּכּפּורים יֹום ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי
יג) יח, ויׁש(רש"י ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה לפי־זה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוקׁשה,

הּקּב"ה  ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל ּדהּנה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלֹומר,
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

יח) ט, עקב ּכּפּור (רש"י יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְִִִִֵֵֶֶֶָָ
ׁשּלאחר  הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיחּולּו
אמירת  (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָאמירת

ּכּפּור.לא"סלחּתי") יֹום היה ְִִַָָָֹ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzàø÷a-ïî E ©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤
:áøò-ãò©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑ בא הֹווה ,ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑ הּדבר לֹו ׁשהיה אלי ,מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑ הּכתּוב קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר'מל ׁשל 'חֹותנֹו :. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.'Bâå íòä éìà àáé ékdn dWw ¦¨Ÿ¥©¨¨§¨¤©
Fxzi d`x `lde dUFr Ff daEWY§¨¨©£Ÿ¨¨¦§
FziWw zpEke Wxcl mrd eil` `A iM¦¨¥¨¨¨¦§§©¨©ª§¨
gxh Wi iM df bdpnA bdpzi dOl `Ed¨¨¦§©¥§¦§¨¤¦¥Ÿ©
aWFi dY` ElNn xExA eixacE .mrl̈¨§¨¨¨¦§©¨¥
oEcl mixg` mihtFW oi`e WExR LCal§©§¥§¥§¦£¥¦¨
,eixaC dWn oiad `NW didi Ele ,mrd̈¨§¦§¤¤Ÿ¥¦¤§¨¨
xn`IW `l xEACd zxfB l`Wl Fl did̈¨¦§Ÿ§¥©©¦Ÿ¤Ÿ©
d`xpe .dWwn `Ed mdilrW mixaC Fl§¨¦¤£¥¤©§¤§¦§¤
xn`X dOA Fxzi ixacA oiad dWn iM¦¤¥¦§¦§¥¦§©¤¤¨©

dUFr dY` xW`dWn iM rnWn 'Fbe £¤©¨¤§©§¨¦¤
oIC iptl cnrl `NW maIgnE mgixkn©§¦¨§©§¨¤Ÿ©£Ÿ¦§¥©¨
gxHd mrd milaFQW dAq dfe FzNEf¨§¤¦¨¤§¦¨¨©Ÿ©
Eklie mipIC mdilr dPni uRgi m`e§¦©§Ÿ§©¤£¥¤©¨¦§¥§
EPOn `l iM FaiWd dfl ,mdiptl oEcl̈¦§¥¤¨¤¥¦¦Ÿ¦¤

`le il` Fnvrn `Fai iM mrdn `N ¤̀¨¥¨¨¦¨¥©§¥©§Ÿ
Ll dWwIW cvlE ,zkll utg izlEfl§¨¦¨¥¨¤¤§©¤¦§¤§

`Ed mrHd ,df gxhA EvRgi dOliM ¨¨©§§§Ÿ©¤©©©¦
il` `A xaC mdl didiel"f Exn`xdf) ¦§¤¨¤¨¨¨¥©§¨§Ÿ©

(.g"r a"gwChvie Fnvr xaCd il` `Ä¥©©¨¨©§§¦§©¥
`vOi `l df xace ,FYn`l oiCd©¦©£¦§¨¨¤Ÿ¦¨¥

:izlEfA§¨¦
äzòîemipIC zFPnl zE`ivn oi` ¥©¨¥§¦§©©¨¦

xnbe ,mdiptl mrd Eklie§¥§¨¨¦§¥¤§¨©
xn`iYrcFdedf xaC mB WExR 'Fbe Ÿ¤§©§¦§¥©¨¨¤

wRYqp Fxzie .izlEfA xWt` i ¦̀¤§¨§¨¦§¦§¦§©¥
'a laFQW dWn ixaC zErnWnA§©§¨¦§¥¤¤¥
mrd Flv` mi`AW cvl iM '`d .mikxc§¨¦¨¦§©¤¨¦¤§¨¨
'Fbe Wi` oiA oEcl devOd lr Wg `Ed¨©©¦§¨¨¥¦§
iM 'Ade ,mixg` `le `Ed DzFUrl©£¨§Ÿ£¥¦§©¦

dn cvl FzlEfl EvRgi `l mrd̈¨Ÿ©§§§¨§©©
cbpM FaiWd dfl ,eixacA EpWxRX¤¥©§¦§¨¨¨¤¥¦§¤¤
devOd zFUr xgai iM eixaCn oaEOd©¨¦§¨¨¦¦§©£©¦§¨

xn` aFh zFUr rpni `le FnvrA`l §©§§Ÿ¦§©£¨©Ÿ
dY` xW` xaCd aFhx`ai xW`M 'Fbe ©¨¨£¤©¨§©£¤§¨¥

iM eixaCn oaEOX dn cbpkE .mrHd©©©§¤¤©¤¨¦§¨¨¦
xn` FzlEfl zkll ESxzi `l mrd̈¨Ÿ¦§©¨¤¤§¨¨©

Lvri`'Fbemrl dY` did'FbedY`e ¦¨§§¡¥©¨¨¨§§©¨
dfgY'Fbezr lkA mrd z` EhtWe ¤¡¤§§¨§¤¨¨§¨¥

iEvx hRWOd didIW oiC lkA WExR¥§¨¦¤¦§¤©¦§¨¨
EpEcIWM mzQd onE mipiC ilrA 'al§©£¥¦¦¦©§¨§¤¨
gxHA Exgai dOl iEvx hRWn mdl̈¤¦§¨¨¨¨¦§£©Ÿ©

,lFcBddidexaC didIWkE WExR 'Fbe ©¨§¨¨§¥§¤¦§¤¨¨
cvl oiA oiCd zEnSrzd lW lFcB̈¤¦§©§©¦¥§©
cvl oiA bVd ElkEi `NW mihtFXd©§¦¤Ÿ§©¥¥§©



נג exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑ ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ּכתרּגּומֹו, »…ƒ…ְְְְְִַָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, ח)פליישטר"א נבל",(ירמיה (ישעיה "והעלה ְְְֵֶֶַַָָ

חּמה לד) עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכנבל

ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, לרּבֹות ∑z‡ŒÌb‰.ועלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַֹ««»ְַ
וחּור  זקנים אהרן EnÓ.וׁשבעים „·ÎŒÈk∑ּכבדֹו ְְְְֲִִִֵַֹƒ»≈ƒ¿ְָ

מּכח יֹותר .רב ֲִֵַֹ

(èé)äéä Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) אמר ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵַָָ

ּבּגבּורה  הּמל צא, ÏeÓ.לֹו: ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑ וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.מׁשּפטים .ּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּבגבּורה הּמל יט)צא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ּכתב (א, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
ׁשאמר מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו אמנם,יתרֹורׁש"י: למׁשה". ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּמׁשּפט  סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפׁשיטא

מּמה  ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹּבלי
להּלן כא)ׁשּכתב ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN̈¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFYMd 'a ESxzi `NW mihRWPd©¦§¨¦¤Ÿ¦§©©¦
hxR cvl `le ,Lil` E`iai mhRWnA§¦§¨¨¨¦¥¤§Ÿ§©§¨

:lMA aIgzY dffh dxez ¤¦§©¥©Ÿ
(çé.ìaz ìáðxnFl ltMlap,'Fbe ¨Ÿ¦Ÿ¨©©¨Ÿ§

zErnWnA mixcB 'a Wi iM zFidl¦§¦¥§¨¦§©§¨
,lFAYFgMn `EdW lM rxBIW lM '`d ¦¨¨¤¦¨©¨¤¦Ÿ

Kxrl zE`Nd eilr `xTi oFW`xd̈¦¦¨¥¨¨©¥¨¥¤
zFUr lFki mipR lM lr la` mcFTd©¥£¨©¨¨¦¨£
.dribi hrnA mcw dUFr didX dn©¤¨¨¤Ÿ¤¦§©§¦¨
`EdW lMl WBxPd zE`Nd `Ed 'Ade§©©¥©¦§¨©Ÿ¤
cvl Fvtg zFUrn mc`d rpFOd xcB̈¥©¥©¨¨¨¥£¤§§©

dfl ,gM FA x`Xi `l iMiM eil` xn` ¦Ÿ¦¨¥Ÿ©¨¤¨©¥¨¦
xErW `l gM zE`Ndn eil` riBIX dn©¤©¦©¥¨¥©¥Ÿ©Ÿ¦
Fl `xTi zn`d itMW xErW `N` hrnª¨¤¨¦¤§¦¨¡¤¦¨¥

,lFAYxn` xnBX dn `EdelkEY `l ¦§©¤¨©Ÿ¤Ÿ©
.LCal EdUrdn cbpM ltMW ilE` F` £Ÿ§©¤©¤¨©§¤¤©

:'Fbe mB dY` mB xn`X¤¨©©©¨©§
.äfä íòä íb äzà íbFxnF` mrh ©©¨©¨¨©¤©©§

dvxi ,dIpWE dpFW`x dTlgA mB©©£ª¨¦¨§¦¨¦§¤
`N` df aSnA LzlEf `irAn `lmB Ÿ¦¨¥¨§§©¨¤¤¨©

dY`FxnF`e ,Llig ax iMmrd mB ©¨¦©¥§§§©¨¨
dGdoikixSW cvl l`xUi WExR ©¤¥¦§¨¥§©¤§¦¦

xEn`d dUrnM oiCA dfl df oiYndl§©§¦¤¨¤©¦§©£¤¨¨
zaY FxnF`e 'Fbe cnrIe oiprAmBcvl ¨¦§¨©©£Ÿ§§§¥©©§©

EpizFAxe .cigiA uAwn Fpi` mgxHW¤¨§¨¥§ª¨§¨¦§©¥
l"f(`Ylikn)mrd oxd` df mB Exn` §¦§¨¨§©¤©£Ÿ¨¨

mrh zrcl Kixve ,mipwf 'rd EN ¥̀¨§¥¦§¨¦¨©©©©
mB cvl m`e ,oM EWxRW l"f EpizFAx©¥¤¥§¥§¦§©©
ok` .EpWxRW FnM Wxtl mdl did̈¨¨¤§¨¥§¤¥©§¨¥
Kq dPnIW xn` FzvrA iM E`xW cvl§©¤¨¦©£¨¨©¤§©¤©
dlFrW 'Fbe mitl` ixU l`xUIn lFcB̈¦¦§¨¥¨¥£¨¦§¤¤
FYrC dNB zFaax dpFnW oipnl mdÄ¤§¦§©§¨§¨¦¨©§

l"f mdixaclE .mipwf 'r EwiRqi `l iM¦Ÿ©§¦§¥¦§¦§¥¤
FxnF` WxRzimB.mipwGd caNnmbe ¦§¨¥§©¦§©©§¥¦§©

`zEax Wie ,dWn caNn WExR zipW¥¦¥¦§©¤§¥§¨
mipwGde ,Fzlrn cvl dWn ,cg` lkA§¨¤¨¤§©©£¨§©§¥¦
oEMzPW xWt` F` ,miAx mzFid cvl§©¡¨©¦¤§¨¤¦§©¥

FxnF`AdY` mBriBIW mrd zFAxl §§©©¨§©¨¨¤©¦©
mipiYnn EidIWM miWp` zE`Nd mdl̈¤©¥£¨¦§¤¦§©§¦¦

FxnF`e ,oiCA dfl dfmBzFAxl 'a mrR ¤¨¤©¦§§©©©§©
:mipwGd mr `Ed sxhvIW mBdhi dxez ©©¤¦§¨¥¦©§¥¦

(àë.äæçz äzàåmrdW `l WExR §©¨¤¡¤¥Ÿ¤¨¨
cFr .dfgi `Ed `N` mdilr EPni§©£¥¤¤¨¤¡¤

aWgi df cvl iM fnx`Ed EN`M ¨©¦§©¤¥¨¥§¦
wlg lHie eigElW mdW oeiM htFXd©¥¥¨¤¥§¨§¦Ÿ¥¤

:zFevOA©¦§
.íòä ìkîipA `vOIW mbd WExR ¦¨¨¨¥£©¤¦¨¥§¥

md iM eipirA d`xIW mc`̈¨¤¥¨¤§¥¨¦¥



exziנד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ‡ŒÈL.ׁשעליּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
ÏÈÁ∑ ּפנים ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, «ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ

˙Ó‡ ÈL‡∑לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ
נׁשמעין  ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, .על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

Úˆ· È‡N∑ ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ
ּבדינא  מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל לאו ּדאמרינן: , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ

הּוא' נח)דּינא ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ מאֹות ׁשׁש היּו הם ַָָ»≈¬»ƒֵֵֵָ
אלף מאֹות לׁשׁש יח)ׂשרים B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ ׁשׁשת ְִֵֵֶֶָ»≈≈ֵֶ

היּו ÌÈMÓÁ.אלפים È¯N∑ אלף È¯NÂ.י"ב ֲִָָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈

˙B¯NÚ∑ אל הּׂשרים ׁשּׁשים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתּקן  ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכּמה
למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבזה
ולא  הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻרצה
ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
ּופרט  ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻואחרּֿכ
ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹסכּום
ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּולגּביהּו

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן .ּבהדרגה, ְְְְִִֵַָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

didi `l ok iR lr s` ,xaCl miiE`x§¦©¨¨©©¦¥Ÿ¦§¤
gTie mrd lM WTaIW cr mdA dSxzn¦§©¤¨¤©¤§©¥¨¨¨§¦©
zFpigAn dpigA lkA mNkAW lFcBd©¨¤§ª¨§¨§¦¨¦§¦

:eixacA zFiEpOd zFaFHd©©§¦§¨¨
.'Bâå ìéç éLðàcbpM zFbxCd 'c xn` ©§¥©¦§¨©©§¨§¤¤

,eixacA zFxMfOd miiEPn 'c¦¦©ª§¨¦§¨¨
xn` mitl` ixU cbpM,lig iWp`zaY §¤¤¨¥£¨¦¨©©§¥©¦¥©

zFCOde xW`d znlWd mvr ciBY lig©¦©¦Ÿ¤©§¨©¨¤§©¦
Kixv ok iM ,zEnlXd zEllkE dxEaBde§©§¨§¨©§¥¦¥¨¦
zF`Od ixU cbpkE ,sl`d xU zFidl¦§©¨¤¤§¤¤¨¥©¥

xn`midl` i`xi`l df hxR cvl iM ¨©¦§¥¡Ÿ¦¦§©§¨¤Ÿ
`xi didIWM `N` KM lM Kxhvi¦§¨¥¨¨¤¨§¤¦§¤§¥
,d`nl xU zFPnzdl iE`x midl ¡̀Ÿ¦¨§¦§©©§¥¨

xnFl wCwcemidl` i`xioikixSW §¦§¥©¦§¥¡Ÿ¦¤§¦¦
Ll Wi iM ,Wprd z`xi mi`xi zFidl¦§§¥¦¦§©¨Ÿ¤¦¥§
cvl d"ied mW zpigaA `xId iM zrcl̈©©¦©¨¥¦§¦©¥£¨¨§©
oEPge mEgx 'd iM FYrcA didIW¤¦§¤§©§¦©§©
iM eingx lr Knqie `hgi minrtl¦§¨¦¤§¨§¦§Ÿ©©£¨¦
Wprd z`xi la` dnFCke FR` Kix`i©£¦©§©¤£¨¦§©¨Ÿ¤
lMW `vnYW FnkE ,liMUOd cirxY©§¦©©§¦§¤¦§¨¤¨
hRWOd iwECwCn mi`xi mlFr ilFcB§¥¨§¥¦¦¦§¥©¦§¨
mixWi mdiUrOW mircFi iM mbd£©¦§¦¤©£¥¤§¨¦
l"f Epinkg xn`On cnlE `ve ,mipFkpE§¦§¥§©¦©£©£¨¥

('c dbibg)aF` zlrA dUrnA Exn`W £¦¨¤¨§§©£¥©£©
EpAx dWn FOr `iade l`EnW dlrWM§¤¨¨§¥§¥¦¦¤©¥
xW`e ,mdixaC mW oIri mFlXd eilr̈¨©¨§ª©¨¦§¥¤©£¤
oikixv iM midl` i`xi xn` oM lr©¥¨©¦§¥¡Ÿ¦¦§¦¦
hRWOd iwECwCn d`xi xcbA zFidl¦§§¤¤¦§¨¦¦§¥©¦§¨
oM mB DpWi Ff dpigaE ,mingx oi`A§¥©£¦§¦¨¤§¨©¥
mdA sqFPW `N` mitl`d ixUA§¨¥¨£¨¦¤¨¤©¨¤
xUA mdl Kxv oi`W mixg` mihxR§¨¦£¥¦¤¥Ÿ¤¨¤§©

xn` miXng ixU cbpkE ,d`OdiWp` ©¥¨§¤¤¨¥£¦¦¨©©§¥

zn``NW mbd df xcbl wiRqIW ¡¤¤©§¦§¨¥¤£©¤Ÿ
oiCd mvr z`xi lW Ff dpigal EbiVd¦¦¦§¦¨¤¦§©Ÿ¤©¦
lr ElCYWIW zn` iWp` EidIW `N ¤̀¨¤¦§©§¥¡¤¤¦§©§©
,zxCrp didY lal zn`d zcnrd̈£¨©¨¡¤§©¦§¤¤§¤¤

zFxUr ixU cbpkExn`rva i`pUiC §¤¤¨¥£¨¨©Ÿ§¥¨©©
zFidl miiE`x Eidi dfaE df xcB mdl̈¤¨¥¤¨¤¦§§¦¦§

xnFl wCwce ,zFxUr ixUi`pUWExR ¨¥£¨§¦§¥©Ÿ§¥¥
`l iE`pU xaCd mdl didi iM¦¦§¤¨¤©¨¨¨§Ÿ
dN`l iM mze`Y wigxdl EkxhvIW¤¦§¨§§©§¦©£¨¨¦§¥¤
lke dYtnd rWxdn EgvpIW cWg Wi¥¨¨¤§ª§¥¨¨¨©§©¤§¨
zFCn lke ,lig iWp`A mpWi 'Bd zFCn¦©¤§¨§©§¥©¦§¨¦
i`pU zCnE ,midl` i`xiA mpWi 'Ad©¤§¨§¦§¥¡Ÿ¦¦©Ÿ§¥
dlrnl Ff mde zn` iWp`A DpWi rvä©¤§¨§©§¥¡¤§¥§©§¨
iWp`e 'Fbe i`xie xn` `l dfle ,FGn¦§¨¤Ÿ¨©§¦§¥§§©§¥
cgi EvAwzi mNM m` rva i`pUe zn ¡̀¤§Ÿ§¥¨©¦ª¨¦§©§©©
lkA e"`e xnFl Kixv did '` mc`A§¨¨¨¨¨¦©¨§¨
`N` dpFxg`d dTlgA zFgtl F` zg ©̀©§¨©£ª¨¨©£¨¤¨
lkA dfl Kxv oi`W iYazMW FnM i`Ce©©§¤¨©§¦¤¥Ÿ¤¨¤§¨
`vOi m`W `hiWR dPde .mihxRd©§¨¦§¦¥§¦¨¤¦¦§¨
dn miiEpOd lkl oNkAW gAWnd oiOn¦¦©§ª¨¤§ª¨§¨©§¦©
dWn WTAWM dfle ,mirP dnE aFH©¨¦§¨¤§¤¦¥¤
lig iWp` gAWnd oiOn `vn l`xUiA§¦§¨¥¨¨¦¦©§ª¨©§¥©¦
xgaIe FxnF`M mNkl wiRqIW xErW¦¤©§¦§ª¨§§©¦§©
`le l`xUi lMn lig iWp` dWn¤©§¥©¦¦¨¦§¨¥§Ÿ
mpWi iM mihxRd x`W hxtl Kxvdª§©§¨¥§¨©§¨¦¦¤§¨
mB Ll wiCvi dfe ,lig iWp` zpigaA¦§¦©©§¥©¦§¤©§¦§©
FzpEM m`W ,Fxzi ixacA EpWExR oM¥¥¥§¦§¥¦§¤¦©¨¨
dWnl Fl did oM m` cFre z`f xnFl©Ÿ§¦¥¨¨§¤
,Fxzi ixacA mifEnxd lM oM mB xgal¦§Ÿ©¥¨¨§¦§¦§¥¦§
`vn `l iM mFlWe qg xnFl oi`e§¥©©§¨¦Ÿ¨¨
'Fbe zn` iWp` midl` i`xi l`xUiA§¦§¨¥¦§¥¡Ÿ¦©§¥¡¤§
Fxzi xiMfd `NW EpxacM i`Ce `N ¤̀¨©©¦§¨¥¤Ÿ¦§¦¦§

Fxzi WgW cvl `N` mihxRd x`W§¨©§¨¦¤¨§©¤¨¦§
dpigAn wiRqOd xErW `vOi `NW¤Ÿ¦§¨¦©©§¦¦§¦¨
dPhw dbxcnA wRYqn dide dlFcBd©§¨§¨¨¦§©¥§©§¥¨§©¨

:xMfPM©¦§¨
éúéàøåazMYW Fxzi dkf Ki` al zzl §¨¦¦¨¥¥¥¨¨¦§¤¦¨¥

iM zn` ode ,Ff dWxR Fci lr©¨¨¨¨§¥¡¤¦
FxkU dPde 'd car dWn cAM `Ed¦¥¤¤¤§¦¥§¨
Fl zFUr lFki 'd did `N` ,'d FcAMW¤¦§¤¨¨¨¨£
d`xIW df KxcA `l xg` cFaM KxC¤¤¨©¥Ÿ§¤¤¤¤¥¨¤
cr 'd mrA drici zEgtM mFlWe qg©§¨¦§§¦¨§©©

:mliMUde oicn odM `AW¤¨Ÿ¥¦§¨§¦§¦¨
äàøðåaCd mrh iM'd zF`xdl `Ed x §¦§¤¦©©©¨¨§©§

lke `Edd xFCd l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥©©§¨
dpadA milFcB zFO`A Wi iM xFce xFC¨¦¥¨ª§¦©£¨¨
Fxzi zlMUdn cnlE `ve ,dlMUdaE§©§¨¨§¥§©¥©§¨©¦§
xgA xW` mc` ipA xcq ot`e FzvrA©£¨§Ÿ¤¥¤§¥¨¨£¤¨©
mixaC mixiMn zFO`A Wi iM¦¥¨ª©¦¦§¨¦
d`A `l iM dfA dpEMde ,mixX`nd©§ª¨¦§©©¨¨¨¤¦Ÿ¨¨
mdA WIW cvl l`xUiA dxigAd©§¦¨§¦§¨¥§©¤¥¨¤
dfe ,zFO`d lMn xzFi dxMde dlMUd©§¨¨§©¨¨¥¦¨¨ª§¤
iM Ycnl `d Fxzi zlMUd zF`d Ll§¨©§¨©¦§¨¨©§¨¦
xgA mzlMUde l`xUi znkg axn `lŸ¥Ÿ¨§©¦§¨¥§©§¨¨¨¨©
zad`lE oFilr cqgl `N` mdA 'd¨¤¤¨§¤¤¤§§©£©
o`nl df mrh Kgl axri xzFie .zFa`d̈¨§¥¤¡©©¥©©¤§¨

xn`C(.f"hw migaf)dxFY oYn mcw Fxzi §¨©§¨¦¦§Ÿ¤©©¨
dxFY oYn mcw df lr 'd mMgzp iM `Ä¦¦§©¥©¤Ÿ¤©©¨
minkg xzFi zFO`A WIW mbdW xnFl©¤£©¤¥¨ª¥£¨¦
'd `iad EpzF` ok iR lr s` l`xUIn¦¦§¨¥©©¦¥¨¥¦
Epilr hxtA df lre ,EpA xgaE eil ¥̀¨¨©¨§©¤¦§¨¨¥
mB .eicqg cSn EpA xgA xW`l gAWl§©¥©©£¤¨©¨¦©£¨¨©
mrh Wi dxFY oYn xg` xn`C o`nl§¨§¨©©©©©¨¥©©
zF`xdl mcw Fz`iA xCQX dOA©¤¤¦¥¦¨Ÿ¤§©§



נה exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy
i"yx£eËÙLÂ∑""צּוּוי ,וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה את ּדבר "והכּבד ּכמֹו "והקל", .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשֹון  מֹואב", את "והּכֹות .הֹווה לּבֹו", ְְִֶֶַָ

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑ אם ּבּגבּורה, הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִִֵַָָ
אֹות עמד,יצּוה ּתּוכל – ּכ ואם (מכילתא)לעׂשֹות ְְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰ÌÚ.יעּכב Ïk Ì‚Â ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»

‰f‰∑ זקנים וׁשבעים ואביהּוא נדב הּנלוים אהרן, «∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹ
עּמ .(מכילתא)עּתה ִַָָ

ß hay 'k iyily mei ß

(ãë):øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNò éøNå íéMîç£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑""עּמא ית .ן"מית "∑Ôe‡È·È.ודינין ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָ
Ì‰ eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו "לא (רות ƒ¿≈ְְְִֵֹֹ

אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ּכמֹו: ְְְְְֲִִִִַַַַָֹּתעבּורי"

מתרּגמין  לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים ְְְְְְִִִִֶָָָָָֻמקראֹות
לׁשֹון  - הּללּו ּומקראֹות "ידּונּון", "ייתּון" ְְְְִִַַָָ"וידּונּון"

.עׂשּיה  ֲִָ

(æë)ô :Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑ מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dpEMd oi` df zlEGW zxMfPd dpEMd©©¨¨©¦§¤¤¤©¤¥©©¨¨
:oade zilbp zxMfPdak dxez ©¦§¤¤¦§¥§¨¥

(áë.úò ìëadidW onfA ENt` fnx §¨¥¨©£¦¦§©¤¨¨
'd iTg zlAwA wEqr dWn¤¨§©¨©ª¥
EhRWi miiEpR md EN` dnFCke eizFxFze§¨§©¤¥¥§¦¦§§
:dWn zFUr lFki oM oi`X dn zr lkA§¨¥©¤¥¥¨£¤

éìòî ì÷äå.eàNðå Edn iM WExR §¨¥¥¨¤§¨§¥¦©
Lilrn lwdl Ll xnF` ip`X¤£¦¥§§¨¥¥¨¤
lFcBd xaCd `N` hRWY `NW `lŸ¤Ÿ¦§Ÿ¤¨©¨¨©¨

`N`KY` E`UpeEidY mde dY` WExR ¤¨§¨§¦¨¥©¨§¥¦§
:Ff dk`lnAbk dxez ¦§¨¨

(âë.'Bâå Eeöå 'Bâå øácä úà íà¦¤©¨¨§§¦§§
FxnF` zpEM zrcl Kixv,LEve ¨¦¨©©©¨©§§¦§

xaM xnF` `Ed dxEaBA KlOdl m ¦̀§¦¨¥©§¨¥§¨
aizkC zg` mrR oM Fl xn`(h"i wEqR) ¨©¥©©©©¦§¦¨

KxS dnE ,KOr midl` idie Lvri ¦̀¨§¦¦¡Ÿ¦¦¨©Ÿ¤

Fl xnFl oEMzPW ilE`e .mixaCd ltkA§¤¤©§¨¦§©¤¦§©¥©
sFq lM sFq iM orhIX dn lr daEWY§¨©©¤¦§Ÿ¦¨
zCOn oi`e zFevOd Fnvrn rpFn `Ed¥©¥©§©¦§§¥¦¦©

dmbd zFevOd mdilrn lwdl miwiCS ©©¦¦§¨¥¥£¥¤©¦§£©
cNEi lnrl mc` iM rbii ike srii iM¦¦©§¦¦©¦¨¨§¨¨¨

('d aFI`)xn` dfl ,devn lW DlnrA ¦©£¨¨¤¦§¨¨¤¨©
eil`midl` LEvedPd iM WExR 'Fbe ¥¨§¦§¡Ÿ¦§¥¦¦¥

Wi`l Kxhvi xW` gMd mvr `Ed rEcï©Ÿ¤©Ÿ©£¤¦§¨¥§¦
l`ipC ixn`On cnlE `ve ,`iapl`ipC) ¨¦§¥§©¦©©§¥¨¦¥¨¦¥

('iliMUY dGnE K`ln eil` xAcA§©¥¥¨©§¨¦¤©§¦
l"f Exn`W `vnY dfle ,l` zFxAcl§¦§¥§¨¤¦§¨¤¨§

(.g"l mixcp)lr `N` dxFW d`Eap oi` §¨¦¥§¨¨¤¨©
`le FtEB KMf dWn iM zn` ode ,xFAB¦§¥¡¤¦¤¦¥§Ÿ
mipR lM lr la` ,gM zEXYd Fl rx`i¤¡©©©Ÿ©£¨©¨¨¦
WNg didIWM KM lM xG`zdl lFki `lŸ¨§¦§©¥¨¨§¤¦§¤©¨
devnA xYei iM eil` xn` dfle .FrahA§¦§§¨¤¨©¥¨¦§©¥§¦§¨

icM mixg` ici lr mIwzdl dlFkIW Ff¤§¨§¦§©¥©§¥£¥¦§¥
dlFki Dpi`W d`EaPd zevn mIwIW¤§©¥¦§©©§¨¤¥¨§¨
FxnF` `Ede ,FzlEf ici lr mIwzdl§¦§©¥©§¥¨§§

z` m`'Fbemidl` LEvexW`M WExR ¦¤§§¦§¡Ÿ¦¥©£¤
LEvn `Ed xW` zFevOd midl` LEvi§©§¡Ÿ¦©¦§£¤§©§
cFnr lkEY devOde dxFYd zrcFdA§¨©©¨§©¦§¨©¨
.mdA cnrl gM LA didi WExR mdÄ¤¥¦§¤§Ÿ©©£Ÿ¨¤
dcinr oFWl xnFl wCwC iM ilE`e§©¦¦§¥©§£¦¨
d`EaPd lAwl gM FA didi iM xnFl©¦¦§¤Ÿ©§©¥©§¨

l"f mxnF`M cOrn(.`"rw `"g xdf)iM §ª¨§§¨Ÿ©¦
mdipR lr miltFp Eid mi`iaPd x`W§¨©§¦¦¨§¦©§¥¤
il YaSpe aizkC dWn oM oi`X dn©¤¥¥¤¦§¦§¦©§¨¦

'Fbe mW('a c"l zFnW)icOr cnr dRmixaC) ¨§§Ÿ£Ÿ¦¨¦§¨¦

,(g"k 'ddidi df eilrn lwi `l m` dfle§¨¤¦Ÿ¨¥¥¨¨¤¦§¤
mFlWe qg Fpir wiCSn rxbIW dAq Fl¦¨¤¦§©¦©¦¥©§¨

:cFnr lkEi `leck dxez §Ÿ©¨
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ß hay `"k iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו חדׁש(שבת ׁשּיהיּוּבראׁש הּזה"? "ּבּיֹום מהּו ההּוא". "ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא . ««∆ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה .ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ּולפרׁש לחזר הצר לּמה «ƒ¿≈¿ƒƒְְֲֵַַָָָֹֻ
ּכב  והלא נסעּו, חֹונים,מהיכן היּו ׁשּברפידים ּכתב ר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מרפידים  נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבידּוע
סיני  למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבתׁשּובהּבתׁשּובה  מרפידים נסיעתן אף .(מכילתא), ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡¯NÈ ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד אבל ּכאיׁש «ƒ«»ƒ¿»≈ְְֲִֵֶֶָָָ
ּובמחלקת ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל ‚„.(מכילתא)ׁשאר ְְְְֲֲִֶַַַָָֹ∆∆

מֹוצא (מכילתא)∑‰‰¯ ׁשאּתה מקֹום וכל למזרחֹו, »»ְְְִֵֶַָָָָ
לּמזרח ,"נגד" .ּפנים ְִִֶֶַָָ

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.'Bâå éLéìMä Lãçadnl dPd ©Ÿ¤©§¦¦§¦¥§©
KxAzi FzAg mvrn mcTX¤¨©¥Ÿ¤¦¨¦§¨©
mdl zzl FwWg lcbe l`xUiA§¦§¨¥§Ÿ¤¤§¨¥¨¤
dOl dWwY dxFYd z`f mzqEx £̀¨¨Ÿ©¨¦§¤¨¨
Wcg cr dxFYd zYn 'd aMrzp¦§©¥¦¥©¨©Ÿ¤

d`d ipniq on iM iWilXd`NW `id da ©§¦¦¦¦¦¨¥¨©£¨¦¤Ÿ
cvl m`e .FzwEWgl `An wWFg aMrzi¦§©¥¥¦Ÿ©£¨§¦§©
xfril`l ENt`W Epivn `ld KxCd©¤¤£Ÿ¨¦¤£¦¤¡¦¤¤

ux`d Fl dvtw mdxa` caroixcdpq) ¤¤©§¨¨¨§¨¨¨¤©§¤§¦

(.d"vlMnE wgvil dX` zgwl FYklA§¤§¨©©¦¨§¦§¨¦¨
W`x z`iUp zpEzgl xnge lwe oMW¤¥§©¨Ÿ¤©£©§¦©Ÿ
Ekxhvi m` minXd mbe ux`d uRwY¦§Ÿ¨¨¤§©©¨©¦¦¦§¨§
`Ed KExA WFcTd `A oM lr xW` ,Dl̈£¤©¥¨©¨¨
wWgd hErn `l iM xaCl `lYn` ozpe§¨©©§§¨©¨¨¦Ÿ¦©¥¤
ozgd zxWkd cvl `N` aaFQd `Ed©¥¤¨§©©§¨©¤¨¨
EidW cvl miiE`x l`xUi Eid `l iM¦Ÿ¨¦§¨¥§¦§©¤¨
mdipiA dCpl Eide d`nHd ux`Ä¨¤©§¥¨§¨§¦¨¥¥¤
raW mzxdh zxitq xRql Ekxvde§ª§§¦§Ÿ§¦©¨¢¨¨¤©
'd dEv xW` miIwp 'f KxcM zFzAW©¨§¤¤§¦¦£¤¦¨

dafl(:f"v b"g xdf)FxnF` `Edez`vl §¨¨Ÿ©§§§¥
l`xUi ipAmz`ivi zAql WExR §¥¦§¨¥¥§¦©§¦¨¨

xaCd zaMr aaFQd `Ed mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦©¥©¨©©¨¨
EaxTWM iM di`xde ,'Bd Wcgd cr©©Ÿ¤©§¨§¨¨¦§¤¨§
mFIA FA Erqp mFIA FA mzxWkd ini§¥©§¨¨¨©¨§©

FxnF` `Ede ,E`AdGd mFIAWExR ¨§§©©¤¥
`aEd oke ,E`A mFIA FA ErqPW¤¨§©¨§¥¨

l"f mdixacA(:f"t zAW)ErqPW mFIAW §¦§¥¤©¨¤©¤¨§
mvr d`x`e oiprA iYvvde .E`A FA¨§¥©§¦¨¦§¨§¤§¤Ÿ¤
KFYn zxMPW l`xUiA KxAzi FwWg¤§¦§¨©§¦§¨¥¤¦¤¤¦

KxCA 'd mgixhd dOl xirdA eiUrn©£¨§¨¦¨¨¦§¦¨©¤¤
EpazMW dAql m`e .'Bd Wcgd cr©©Ÿ¤©§¦§¦¨¤¨©§
ux`d uRwl Fl didW dWwY oicr£©¦¦§¤¤¨¨¦§Ÿ¨¨¤
mWe mFIA FA ipiq xAcnl riBdlE§©¦©§¦§¨¦©©§¨
onf didie zFrEaW 'f xtq cr EaMrzi¦§©§©§Ÿ¨§¦§¤§©

:xMfPM xWMd©¤©¦§©
ïëàdxFYd zpizp wWg mvr ciBi df ¨¥¤©¦Ÿ¤¥¤§¦©©¨

KExA FwWg lcbl iM ,l`xUil§¦§¨¥¦§Ÿ¤¤§¨
aMrzdlE m`iadl dvx `l mdA `Ed¨¤Ÿ¨¨©£¦¨§¦§©¥
dfle ,zEpzg ziaA dPzg `lA Kx` onf§©¨Ÿ§Ÿ£ª¨§¥©§§¨¤
gTze ,mFwn wEgxA minId hirnn did̈¨©§¦©¨¦§¦¨§¦©
FzwEWge wEWgn mixaC lW oxErW Ll§¦¨¤§¨¦¥¨©£¨
lM dil` `FAn FzaMrA xrhvi `l iM¦Ÿ¦§©¥§©¨¨¦¥¤¨¨
`l oicre micFC zr FriBd `NW onf§©¤Ÿ¦¦¥¦©£©¦Ÿ
zrA ok `l xW` DzRgA dNM dzlr̈§¨©¨§ª¨¨£¤Ÿ¥§¥
Fz`iA aMrl gM xvri `l DzRgA dNM©¨§ª¨¨Ÿ©£ŸŸ©§©¥¦¨

:dil`a dxez ¥¤¨
(á.íéãéôøî eòñiåxg` dOl dWw ©¦§¥§¦¦¨¤¨¨¦¥

Fl did df wEqR iM mCwOd©ª§¨¦¨¤¨¨
E`A xn`W eiptNW wEqR mcw miCwdl§©§¦Ÿ¤¨¤§¨¨¤¨©¨
KxC lr `EdW ilE`e ,ipiq xAcn¦§©¦©§©¤©¤¤

mxnF`(:d"w oixcdpq)zlwlwn dad` §¨©§¤§¦©£¨§©§¤¤
iM zFidNW ,xg`nd miCwdl dxEXd©¨§©§¦©§ª¨¤¦§¦
dxFYl `xFAl dEwnd mFi df `Ed¤©§ª¤©¥©¨
mFInE mipFYgYle mipFilrl mlFrl̈¨¨¤§¦§©©§¦¦
izn miRvnE miaWFi mde d`ixAd©§¦¨§¥§¦§©¦¨©
dfl .ipiq xAcn l`xUi ipA E`Faï§¥¦§¨¥¦§©¦©¨¤
xRql gM Exvr `l dOW EriBdWM§¤¦¦¨¨Ÿ¨§Ÿ©§©¥
drcFdd dncw skze xaCd xcq¥¤©¨¨§¥¤¨§¨©¨¨

FxnF`AE`A dGd mFIAwEWg riBd 'Fbe §§©©¤¨§¦¦©¨
minW EgnUe wEWge wWFgl wWgpe§¤§¨§¥§¨§¨§¨©¦
d`ixAd zilkY `Ed df iM ux`ë¨¤¦¤©§¦©§¦¨
ricFdl aEzMd xfg KM xg`e Dzewze§¦§¨¨§©©¨¨©©¨§¦©

:mixaC lW ohxR§¨¨¤§¨¦
ãBòFxnF` cFr xirdA dvxiE`aIe ¦§¤§¨¦§©¨Ÿ

ipiq xAcnxn` xaM `lde ¦§©¦©©£Ÿ§¨¨©
cFr .ipiq xAcn E`A eiptNW aEzMA©¨¤§¨¨¨¦§©¦¨
EpgIe xnFl Kxvd dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨ª§©©©©£
mFwnA iM xaCd `Ed oaEn `ld xAcOA©¦§¨£Ÿ¨©¨¨¦¦§

:Epg mz`iA¦¨¨¨
ïëà'b miCwdl `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨§©§¦

zlAwl dpkdd ixTr md mipipr¦§¨¦¥¦§¥©£¨¨§©¨©
'd dSxzp mzErvn`AW dxFYd©¨¤§¤§¨¨¦§©¨
EpzxFY `id iCW zlgp mligpdl§©§¦¨©£©©©¦¨¥

:dnirPd©§¦¨
'àäwqrA zEnSrzde zExABzd `Ed ¨¦§©§§¦§©§§¥¤

aUr `Ed zElvrd iM dxFYd©¨¦¨©§¥¤
lM iM `vnY dfle ,DzbVd ciqtOd©©§¦©¨¨¨§¨¤¦§¨¦¨
xnFl wCwci dxFYl 'd DPxiMfIW mFwn̈¤©§¦¤¨©¨§©§¥©
Fnvr zinIW xcB cr un`e wfg oFWl§Ÿ¤§Ÿ¤©¨¥¤¨¦©§

aizkC dilr(c"i h"i xAcOA)dxFYd z`f ¨¤¨¦§¦©¦§¨Ÿ©¨
l"f EWxce 'Fbe zEni iM mc`(:b"t zAW) ¨¨¦¨§§¨§©¨

EwCwci l"f EpizFAx ok FnM ,'Eke§§¥©¥§©§§
dxFYd wqr xnFl DzxMfdA§©§¨¨¨©¥¤©¨
oIre ,EdFnM miAxe dxFYd zElCYWd¦§©§©¨§©¦¨§©¥

tqA iYWxRX dniYxAgW 'd utg ix ©¤¥©§¦§¦§¦¥¤¤¦©§¦
izEphwA q"Xd zFYkQOn zvw lr©§¨¦©¤§©©§©§¦

l"f EpizFAx xn`nA(:g"t mW)mipiniOl §©£©©¥¨©©§¦¦



נז exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑ הּׁשני עלּיֹותיו ,ּבּיֹום וכל …∆»»ְֲִִֵַַָָ

ׁשּנאמר: היּו, לד)ּבהׁשּכמה בּבקר"(לקמן מׁשה ."וּיׁשּכם ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
¯Ó‡˙ ‰k∑ וכּסדר הּזה פו)הּזהּבּלׁשֹון È·Ï˙.(שבת ……«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈

·˜ÚÈ∑ להם ּתאמר הּנׁשים, רּכה אּלּו Èb˙Â„.ּבלׁשֹון «¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈
Ï‡¯NÈ È·Ï∑ ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ענׁשין ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֳִִִִִֵַָָָָ

ּכגידין .(מכילתא)הּקׁשין ְִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 'nr el jxk y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

אּלה  . . יׂשראל: לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹֹּֽֽכה
יׂשראל: אל־ּבני ּתדּבר אׁשר ג־ו)הּדברים (יט, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֽ

יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש
יֹוסיף  אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּוכבר
יׁש ואם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
ולא  ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף, אֹו יפחת ׁשּמׁשה ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֹֻמקֹום

אחרים? ְֲִִִֵּבצּוּויים
תאמר  "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויׁש
יעקב  "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָֹֹלבית
לבני־יׂשראל, ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאּלּו

ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָעֹונׁשין

חּלּוק  יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּדהינּו,
רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ׁשלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין
נצטּוה  ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש צרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָולאנׁשים
הּדברים  את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף אֹו לפחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹֹמׁשה

מהּגבּורה. ׁשּקּבל ּכפי ְְְִִִֵֵֶַָּבדּיּוק
מׁשה  ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
"אּלה  הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבני־יׂשראל למסר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּכאן
הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות לא – ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּדברים
ּדברי  את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלפחת

ׁשּקּבלם. ּכפי ּבדּיּוק ְְְִִִֶָה'
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ziA iM KxCd df lr mdipXn cg ¤̀¨¦§¥¤©¤©¤¤¦¥
EpzO`AW dPhTd dbxcn md awri©£Ÿ¥©§¥¨©§©¨¤§ª¨¥
'd z` cFar EbiVi `l xW` dWFcTd©§¨£¤Ÿ©¦¨¤

n `N` dad`nmdl dEvnd dfl d`xI ¥©£¨¤¨¦¦§¨¨¤©§ª¤¨¤
dad`n cFar siqFdl oikixSW¤§¦¦§¦¨¥©£¨
ipale ,xMfPM dMx dxin`A dfEnxd̈§¨©£¦¨©¨©¦§©§¦§¥
dNrnde zxgaPd dbxcn mdW l`xUi¦§¨¥¤¥©§¥¨©¦§¤¤§©§ª¨
mCbpM xn` dad`d zpigA EbiVi xW £̀¤©¦§¦©¨©£¨¨©§¤§¨

ciBzedad`d zpigA mdl wiRqi `NW §©¥¤Ÿ©§¦¨¤§¦©¨©£¨
d`xil md oikixvE cg` hxR iAbl§©¥§¨¤¨§¦¦¥§¦§¨
xnF` z`vnp ,EpazMW mrHn dad`lE§©£¨¦©©¤¨©§¦§¥¨¥
mEIwl mdA Kxve mipXd miaFh iM¦¦©§©¦§Ÿ¤¨¤§¦
zFpwl l`xUIn Wi` lM Kixve dxFYd©¨§¨¦¨¦¦¦§¨¥¦§
cgi mdipWE d`xie dad` mdipW§¥¤©£¨§¦§¨§¥¤©©
eixaC zEnirpA oFilr l` mxn £̀¨¨¥¤§¦§¦§¨¨
'Fbe iziUr xW` mzi`x mY` FxnF`A§§©¤§¦¤£¤¨¦¦§
mXd zxfrA KEnqA x`a` xW`M©£¤£¨¥§¨§¤§©©¥

Exn`W l"f EpizFAx ixace(`Ylikn)EN` §¦§¥©¥¤¨§§¦§¨¥
KxC md miWp`d EN`e miWPd©¨¦§¥¨£¨¦¥¤¤

:WxCc dxez §¨
(ã.'Bâå íúéàø ízàzrcl Kixv ©¤§¦¤§¨¦¨©©

xnFl wCwCX dOA oFilr l` zpEM©¨©¥¤§©¤¤¦§¥©
mixvnl iziUr xW`Fl did xzFIW £¤¨¦¦§¦§©¦¤¥¨¨

ux`n mkz` iz`vFd xW` xnFl©£¤¥¦¤§¤¥¤¤
aIgzdl xaCd xTr `EdW mixvn¦§©¦¤¦©©¨¨§¦§©¥



נט exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו ּבידכם (שבת היא מסרת ,לא «∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶָֹֹ

מעיד  אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹולא
למצרים", עׂשיתי אׁשר ראיתם "אּתם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָעליכם,
לכם  ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ידכם  על אּלא מהם נפרעּתי ‡˙ÌÎ.ולא ‡O‡Â∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ»∆»∆¿∆
לרעמסס (מכילתא) יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום יׂשראל זה ׁשהיּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ליּסע  ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמפּזרין
ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַָָֻולצאת,
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ואּׂשא',

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑ ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒ

העֹופֹות הּנֹוׂשא ּכּנׁשר ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָנֹותנים
מתירא  אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר
עֹוף  ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו, על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר
ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים  מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוגֹו'",

מקּבלם  ‡ÈÏ.והענן ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑ּכתרּגּומֹו. ְְְֶַָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

:õøàä-ìk̈¨¨«¤

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xW` lM lr eixn` wAglE cArYWdl§¦§©§¥§©¥£¨¨©¨£¤
ixd eizF`ltp xiMfdl m`e .'d mlnB§¨¨§¦§©§¦¦§§¨£¥
iz`vFd xW` FxnF`A minEWx md¥§¦§§£¤¥¦
`l iM `Ed rEcie mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦§¨©¦Ÿ
zFQOd zErvn`A `N` m`ivFd¦¨¤¨§¤§¨©©

:zFlFcBd©§
äpäå'al 'd oEki iM EpWxRX dn itl §¦¥§¦©¤¥©§¦§©¥§

dad`d zpigA mdW mixaC§¨¦¤¥§¦©¨©£¨
mdipW 'd mWx dfl d`xId zpigaE§¦©©¦§¨¨¤¨©§¥¤

FxnF`A d`xId ,df xn`nAxW` §©£¨¤©¦§¨§§£¤
mixvnl iziUriYxQi xW` WExR ¨¦¦§¦§©¦¥£¤¦©§¦

dOM ixn`n zFUr o`nnl dnwp ixEQi¦¥§¨¨©§¨¥£©£¨©©¨
o`n xW` lr xRqn oi`A zFrx zFMn©¨§¥¦§¨©£¤¥¥
xaCd dide ,mkz` glWl izevn zFUr£¦§¨¦¦§Ÿ©¤§¤§¨¨©¨¨
iM izFevn lr xaFrl zF`l mkl dGd©¤¨¤§¨¥©¦§©¦
zFxve dnwp ixEQiA EPOn mTpz ¤̀§©¥¦¤§¦¥§¨¨§¨

pe ,xqEn EgwE mzi`x xW`M zFAxoEMz ©©£¤§¦¤§¨§¦§©¥
lW Fnvr df xcbA mdW mdl fnxl 'd¦§Ÿ¨¤¤¥§¨¥¤©§¤
dxFYd l` rnWl Ep`ni m` mixvOd©¦§¦¦§¨£¦§Ÿ¤©¨
z`xi d`xId zpigA Ffe zFevOd l`e§¤©¦§§§¦©©¦§¨¦§©

xn`n rnWPA Wi mB ,WprdxW` ¨Ÿ¤©¥©¦§¨©£¨£¤
iziUrzF`ltPd lkA zEnnFxd z`xi ¨¦¦¦§©¨§§¨©¦§¨

dUr xW` miztFOde zFzF`de§¨§©§¦£¤¨¨
dad`d zpigA d`xd dfA mB .mixvnl§¦§©¦©¨¤¤§¨§¦©¨©£¨
Wirxd EpliaWA dUr df lMW dAgde§©¦¨¤¨¤¨¨¦§¦¥¦§¦
,EpliaWA zg` dO` cA`e d`ixAd lM̈©§¦¨§¦¥ª¨©©¦§¦¥
`xFAd zAgA mc` adlzi df cvlE§©¤¦§©¥¨¨§¦©©¥
`Ed dPde ,mdl FCqg `iltd xW £̀¤¦§¦©§¨¤§¦¥
'a mde ,Epidl` 'dl dad`d zpigA§¦©¨©£¨©¡Ÿ¥§¥

FxnF`A mifEnxd mixaCzial xn`z §¨¦¨§¦§§Ÿ©§¥
awrimB Kixve d`xId wiRqY `NW ©£Ÿ¤Ÿ©§¦©¦§¨§¨¦©

dad`dl`xUi ipal ciBze`NW ¨©£¨§©¥¦§¥¦§¨¥¤Ÿ

mB Kixve dad`d zpigA wiRqY©§¦§¦©¨©£¨§¨¦©
:EpazMW FnM mrHde d`xId©¦§¨§©©©§¤¨©§

.íëúà àOàåoFc`d Kix`d dPd ¨¤¨¤§¤¦¥¤¡¦¨¨
xTrd `Ed iM dad`d zpigaA¦§¦©¨©£¨¦¨¦¨
Kixve ,xkVd ltM giexdl devOA©¦§¨§©§¦©¤¤©¨¨§¨¦
xn` dfl ,DbiVdl lFcB zEnSrzd¦§©§¨§©¦¨¨¤¨©
mipA lr a` mgxM mkA izAg E`x§¦¨¦¨¤§©¥¨©¨¦
iYqg mkilbx sM KxCn ENt`W oiaiag£¦¦¤£¦¦§©©©§¥¤©§¦
mixWp itpM lr mkz` iz`Upe mkilr£¥¤§¨¨¦¤§¤©©§¥§¨¦
,mYgY mirSnn Eid cFaM ippr WExR¥©§¥¨¨§ª¨¦©§¨

xnF` `Ed oke('c 'g mixaC)`l Llbxe §¥¥§¨¦§©§§Ÿ
xxFrl oiNn Dl`l Wi cFre ,dwvä¥¨§¥¤¡Ÿ©¦¦§¥
lwpAW d`xId oM oi`X dn dad`d̈©£¨©¤¥¥©¦§¨¤§¨¥
Fl wiRqd dfl mc`d alA qpMY¦¨¥§¥¨¨¨¨¤¦§¦
mixvnl iziUr xW` xn`OA FzfinxA¦§¦¨©©£©£¤¨¦¦§¦§¨¦

:iYWxRW FnM§¤¥©§¦
.éìà íëúà àáàåmcw `l iM dvxi ¨¨¦¤§¤¥¨¦§¤¦Ÿ¨©

lM hRWnM 'd l` mzaxwd©§¨¨¨¤§¦§©¨
`Ed miCwIW 'd oMWnl axTd axTd©¨¥©¨¥§¦§©¤©§¦
mlFr idl` oi`W rEcIM FzAg xxFrl§¥¦¨©¨©¤¥¡Ÿ¥¨
z` axwzOd xxFrIW cr axwl miCwn©§¦§¨¥©¤§¥©¦§¨¥¤
iM xqEOdn `Ed oke ,dad`d̈©£¨§¥¥©¨¦
milCYWOd md miNTde zFhFicdd©¤§§©©¦¥©¦§©§¦
lMnE mdn miCAkpe milFcBl axwzdl§¦§¨¥©§¦§¦§©¦¥¤¦¨
ok iR lr s`e ,milWFn car mr oMW¤¥©¤¤§¦§©©¦¥

mbd `N` dUr ok `l iM 'd xn`EidW ¨©¦Ÿ¥¨¨¤¨£©¤¨
mEW `lA dixre mxr iFB axTn iFB¦¤¤¥Ÿ§¤§¨§Ÿ
iz`ad ip` ok iR lr s` zExxFrzd¦§§©©¦¥£¦¥¥¦
:il` mYaxwzd mY` `le il` mkz ¤̀§¤¥¨§Ÿ©¤¦§¨©§¤¥©

ãBòm`ivFdW xg`W xnFl dvxi¦§¤©¤©©¤¦¨
ixg`n mixfFg Eid mixvOn¦¦§©¦¨§¦¥©£¥
ExndW mdl EpivOW FnM dpikXd©§¦¨§¤¨¦¨¤¤¦§

dnFCke elVA oOA sEq miA l` ixn ¦̀§¥¥§©©¨©§¨§©¤
lkA eil` mkWFn 'd did ok iR lr s ©̀©¦¥¨¨§¨¥¨§¨
o`ianE mdixFg`l mixfFg EidW zr¥¤¨§¦©£¥¤§¦¨

:KxAzi eil` oaxwnE§¨§¨¥¨¦§¨©
ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxi(dcBd) ¦§¤©¤¤§¨©¨¨

`Ed KExA WFcTd `ivFd `l EN ¦̀Ÿ¦©¨¨
mrHde ,'Ek cIn mixvOn EpizFa` z ¤̀£¥¦¦§©¦¦©§©©©
rxd zpigaA ErTYWi `NW icM§¥¤Ÿ¦§©§¦§¦©¨©
mFlWe qg didY `le mixvn z`nhA§ª§©¦§©¦§Ÿ¦§¤©§¨
dfl l`xUi lW mdi`pFUl dnEwY cFr§¨§§¥¤¤¦§¨¥¨¤
mFwnA EcnrIW icM m`ivFdl xdn¦¥§¦¨§¥¤©©§§¨

FxnF` `Ede ,WFcwil` mkz` `a`e ¨§§¨¨¦¤§¤¥¨
wlgA zErTYWd llWl il` zaY wIC¦¥¥©¥¨¦§Ÿ¦§©§§¥¤

:oade olvl `pngx rxd̈©©§¨¨¦§¨§¨¥
ãBò`ld iM orFHd zprh llWl dvxi¦§¤¦§Ÿ©£©©¥¦£Ÿ

Fl Epivn(dkxA ixtq)xirUl KldW ¨¦¦§¦§¨¨¤¨©§¥¦
ox`tElAwl mpinfde eUre l`rnWil ¨¨§¦§¨¥§¥¨§¦§¦¨§©¥

oM m`e Exn`W mrhl ElAw `le dxFY¨§Ÿ¦§§©©¤¨§§¦¥
,l`xUi mrl mnFxOW Ff dlrO dn©©£¨¤§¥§©¦§¨¥

xn` dfl`a`eKxC lr WExR 'Fbe ¨¤¨©¨¨¦§¥©¤¤
l"f mxnF`(wlA t"x ipaE`xd hEwli)wEqRA §¨©§¨§¥¦¨¨©¨
('c b"k xAcOA)'Fbe mrlA l` midl` xwIe ©¦§¨©¦¤¡Ÿ¦¤¦§¨§

FOr xAcl FadF` `AW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¨£§©¥¦
iz`ad mY` iM WExR ,o`M cr 'Eke§©¨¥¦©¤¥¥¦
iYglXW md oM oi`X dn il` mkz ¤̀§¤¥©©¤¥¥¥¤¨©§¦
df oi`e ox`tlE xirUl mnFwnl mdl̈¤¦§¨§¥¦§¨¨§¥¤
maIglE `Fal cizrl mzFgcl `N ¤̀¨¦§¨¤¨¦¨§©§¨
ipFvxE iYrC iM mY` oM oi`X dn oiCA©¦©¤¥¥©¤¦©§¦§¦
dUrn zFOcl oi`e il` mkaxwl§¨¤§¤¥©§¥§©©£¥

Urnl l`xUimFc` d ¦§¨¥§©£¥¡
:l`rnWied dxez §¦§¨¥

(ä.'Bâå íà äzòåFxnF`,dYrelr §©¨¦§§§©¨©



exziס zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה לכם עליכם אם יערב , ¿«»ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל פז)מּכאן שבת .(מכילתא. ְִֵֶַָָָָָָ
È˙È¯aŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ עּמכם ׁשמירת ׁשאכרת על ¿«¿∆∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו:∑l‚Ò‰.הּתֹורה  חביב, ב)אֹוצר "ּוסגּלת (קהלת ַָ¿À»ְְִַָָֻ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l"f mxnF` KxC(`"kt x"a)dYre oi` ¤¤§¨¥§©¨
l`xUi EidW cvl iM ,daEWY `N ¤̀¨§¨¦§©¤¨¦§¨¥
Encw xW` zFpFerd inxgA miklkln§ª§¨¦©£¨¥¨££¤¨§
E`A aFxTn miWcgd mbe mdl̈¤§©©£¨¦¦¨¨
ihxR dOM dxFYA aEzMM mz`xndA§©§¨¨¨©¨©¨©¨§¨¥
xW`ke miOA zAXA elVA oOA mi`hg£¨¦©¨©§¨©©¨©©¦§©£¤
dxaE dMf dxFYd zzl oFilr l` dvẍ¨¥¤§¨¥©¨©¨¨¨
zEIpgExe dxdHde dXcTd cFqi§©§ª¨§©¨¢¨§¨¦
daEWzA ExfgIW mdl dEv ,zEIpgExd̈¨¦¦¨¨¤¤©§§¦§¨
Epl mcw xakE ,lw `hgn ENt £̀¦¥¥§©§¨¨©¨

l"f mxn`n(:h"n oiWECw)WCwnd oicA ©£¨¨¦¦§¦©§©¥
xEnB wiCv `EdW zpn lr dX`d z ¤̀¨¦¨©§¨¤©¦¨
iM oiWECw eiWECTW rWx `vnpe§¦§¨¨¨¤¦¨¦¦¦
zErvn`aE daEWY dUr `OW opiWig©§¦¨¤¨¨¨§¨§¤§¨
x`Azi cFr .wiCv `xTi FzaEWY§¨¦¨¥©¦¦§¨¥

:KEnqA§¨
.'Bâå eòîLz òBîL íàwCwcl Kixv ¦¨©¦§§§¨¦§©§¥

ltM mrh,ErnWY rFnWilE`e ©©¤¤¨©¦§§§©
zFxFY 'a zlAw lr mzFEvl 'd oEki§©¥§©¨©©¨©
zg`e ,aSn FzF`A mrinWi xW` zg ©̀©£¤©§¦¥§©¨§©©
mixtFq iwECwce dR lrAW dxFY `id¦¨¤§©¤§¦§¥§¦
mzxfbE mzFpTze minkg ixcbe mixtqE§¨¦§¦§¥£¨¦§©§¨§¥¨¨

zevnA fEnxM FxFi xW`(`"i f"i mixaC) £¤¨¨§¦§©§¨¦

Ll EciBi xW` xaCd lMn xEqz `lŸ¨¦¨©¨¨£¤©¦§
dn cbpM xn` dfle ,l`nUE oinï¦§Ÿ§¨¤¨©§¤¤©

xn` f` zFevOdn mrinWOXm` ¤©§¦¨¥©¦§¨¨©¦
,rFnWiRn micizrd zFxFY cbpkE ¨©§¤¤¨£¦¦¦¦

xn` l`xUi inkgErnWY.cizrl ©§¥¦§¨¥¨©¦§§¤¨¦
FxnF` oFkp lr wIci df KxclEdYre §¤¤¤§ª©©¨§§©¨

,rFnW m`FxnF`A dEvOW zFidl iM ¦¨©¦¦§¤§©¤§§
ErnWYKnq dfl cizrd lrm` dYre ¦§§©¤¨¦¨¤¨©§©¨¦

rFnWErnWze dYr rFnW m` xnFl ¨©©¦¨©©¨§¦§§
xnFl wCwce .xMfPM cizrl,ilwAlr ¤¨¦©¦§©§¦§¥©§Ÿ¦©

l"f mxnF` KxC(c"it x"cna)iRn rnFW ¤¤§¨¥©¦¦
d iRn rnFWM 'Eke mkg`Ede ,dxEaB ¨¨§§¥©¦¦©§¨§

mkl xnF` ip`W Ff devn iM FxnF`§¦¦§¨¤£¦¥¨¤
mkl didYW Kixv mkg zpTY ElAwYW¤§©§©¨©¨¨¨¦¤¦§¤¨¤
diYcBde diYrnWd m` EN`M deẄ¨§¦¦¦§©§¦¨§¦©§¦¨
l"f mxn`n aXizi dfA iM ilE`e .mkl̈¤§©¦¨¤¦§©¥©£¨¨

(.g"t zAW 'qnA)wEqRA EWxCW(f"i)EaSizIe §©¨¤¨§©¨©¦§©§
ziBbM xd mdilr dtMW xdd ziYgzA§©§¦¨¨¤¨¨£¥¤©§¦¦
m`e 'Eke milAwn mY` m` mdl xn`e§¨©¨¤¦©¤§©§¦§§¦
`lde dWwe ,mkzxEaw `dY mW e`l̈¨§¥§©§¤§¨¤©£Ÿ

Exn` md('f c"k oOwl)'d xAC xW` lM ¥¨§§©¨¨£¤¦¤
,Ff dItkl mFwO dnE rnWpe dUrp©£¤§¦§¨©¨¦§¦¨
mixfFg Eid `OW mW EvxY zFtqFYde§©¨¥§¨¤¨¨§¦

oznWp dzvIW dlFcBd W`d E`xIWM§¤¦§¨¥©§¨¤¨§¨¦§¨¨
iM mi`xp mdixaC oi`e ,o`M cr©¨§¥¦§¥¤¦§¦¦
z`xi E`xie zgtE cgR EtiqFi dAxc ©̀§©¨¦©©©©§¦§¦§©
'd iM iYWxRX dn itlE .zEnnFxd̈§§¦©¤¥©§¦¦
f` eiRn zg` zFxFY 'a mdl xn`̈©¨¤©©¦¦¨
lkEp xMfPM minkg iRn cizrl zg`e§©©¤¨¦¦¦£¨¦©¦§©©

lM Exn`W mzaEWY WxtlxAC xW` §¨¥§¨¨¤¨§¨£¤¦¤
df lr `id mzpEMW rnWpe dUrp 'd©£¤§¦§¨¤©¨¨¨¦©¤
`EdW EPOn wlg 'd xAC xW` lM ot`d̈Ÿ¤¨£¤¦¤¥¤¦¤¤

xn`X dnrFnW m` dYreoipr `EdW ©¤¨©§©¨¦¨©¤¦§¨
Ep` dUrp f` dxEaBd iRn xn`Pd©¤¡©¦¦©§¨¨©£¤¨
mcw dYrn zFUrl Epilr oilAwn§©§¦¨¥©£¥©¨Ÿ¤
dn `EdW EPOn wlge ,EdrnWPW¤¦§¨¥§¥¤¦¤¤©

xn`XErnWYzxFY `EdW cizrl ¤¨©¦§§¤¨¦¤©
Ep`n `le ElAw `l WExR rnWpe mkg̈¨§¦§¨¥Ÿ¦§§Ÿ¥£
dn zrcl ErnWIW cr xaCd ElY `N ¤̀¨¨©¨¨©¤¦§§¨©©©
mdl oi`W mixaC md iM ,l`xUi dUrI©£¤¦§¨¥¦¥§¨¦¤¥¨¤
xFC lkA iM Ff dlAwl lEaB oi`e xErW¦§¥§§©¨¨¦§¨
mibiqE mixcbE mipiC EWCgi xFce§§©§¦¦§¨¦§¨¦
Dl oi`W dxFY lMlki inE zFpTze§©¨¦§©§¥¨¤¥¨
xaCd didIW ElY dfl ,FfM xErW¦¨¨¤¨¤¦§¤©¨¨
xaC lkA Epgaie ErnWIW cr mzEWxA¦§¨©¤¦§§§¦§£§¨¨¨
mdilr ElAw `l dYrnE ,lAw ElkEi m ¦̀§©¥¥©¨Ÿ¦§£¥¤
lrAW dxFY la` azkAW dxFY `N ¤̀¨¨¤¦§¨£¨¨¤§©
'd dtM df lre ,cnFre iElY xaCd dR¤©¨¨¨§¥§©¤¨¨
mdilr ElATW cr ziBbM xdd mdilr£¥¤¨¨§¦¦©¤¦§£¥¤
ikCxn ini cr did qp`aE ,mkg zxFY©¨¨§Ÿ¤¨¨©§¥¨§¢©

R E`xWEUr xW` miIgl mkg zNr ¤¨§ª©¨¨§©¦£¤¨
oFvxA lAwl Exfg xYq`e ikCxn mdl̈¤¨§¢©§¤§¥¨§§©¥§¨
EpTzie EWCgi xW` xaC lM mIwl§©¥¨¨¨£¤§©§¦©§
dn E`x xW` xg` mdinkg mdilr£¥¤©§¥¤©©£¤¨©
did `l mzlEGW miwiCSd dUrn ElcB̈§©£¥©©¦¦¤¨¨Ÿ¨¨
.l`xUi lW mdi`pFVn mWx x`Wp¦§©¤¦§¥¤¤¦§¨¥

l"f EpizFAxW mbde(mW)mxnF` EWxC ©£©¤©¥¨¨§§¨
EnCW gaWl xg` ot`A rnWpe dUrp©£¤§¦§¨§Ÿ¤©¥§¤©¤¨
mcw dUrOd xnFl EncTW mik`lOl©©§¨¦¤¨§©©©£¤Ÿ¤

oiniCwOW mik`lOM drinXdmiNdY) ©§¦¨©©§¨¦¤©§¦¦§¦¦

(b"w,FxaC lFwA rnWl mcFw FxaC iUrŸ¥§¨¤¦§Ÿ©§§¨
Exn` ixd EpMxcl mbe .WxC KxC df¤¤¤§¨§©§©§¥£¥¨§
EniCwd `le ErnWIW mcw dUrp©£¤Ÿ¤¤¦§§§Ÿ¦§¦
xWt` F` .mkg zxFzA `N` drinXd©§¦¨¤¨§©¨¨¤§¨
cg` miWExRd 'al oEMzp aEzMdW¤©¨¦§©¥§©¥¦¤¨
`hiWR iM mrd x`WA cg`e miwiCvA§©¦¦§¤¨¦§¨¨¨¦§¦¨
l`xUi zFbxcd EeWi `l mzQd oOW¤¦©§¨Ÿ¦§©§¨¦§¨¥

:zEwcvA cgi©©§¦§
ãBòltkA fnxiErnWY rFnWdn ¦§Ÿ§¤¤¨©¦§§©

lr dxFYd zlAwA zn`d xg` didX¤¨¨©©¨¡¤§©¨©©¨©
l"f mdixaC iR(.'g zFixFd)zFxAC 'a iM ¦¦§¥¤¨¦¦§

K`lOd iRn 'ge dxEaBd iRn ErnẄ§¦¦©§¨§¦¦©©§¨
xn` dfl KxAzi FxEACn `xaPWm` ¤¦§¨¦¦¦§¨©¨¤¨©¦

ErnWY rFnW,drinXd zFbxcd 'a ¨©¦§§©§¨©§¦¨
ErnWIW drinW cbpM xnFl wCwce§¦§¥©§¤¤§¦¨¤¦§§

dxEaBdn WOnilFwA ErnWY`le ©¨¥©§¨¦§§§¦§Ÿ
:oade ilFwl xn`̈©§¦§¨¥

ãBòrnWl ligzi m` iM xnFl dvxi¦§¤©¦¦©§¦¦§Ÿ©
dE`zi `Ed Kli`e mXn dxFYd©¨¦¨¨¥¨¦§©¤

FxnF` `Ede ,cFr rnWlrFnW m`dYr ¦§Ÿ©§§¦¨©©¨
mknvrn ErnWY iM mkgihan ip £̀¦©§¦£¤¦¦§§¥©§§¤

FxnF`M ,Dnrh EnrhYWM(c"l miNdY) §¤¦§£©£¨§§§¦¦

lr dvxi cFr .'d aFh iM E`xE Enrh©£§¦¦§¤©
l"f mxnF` KxC(:`"k dhFq)'Eke oiA dxFY ¤¤§¨¨¨¥§

FxnF` `ede ,`lSnE `pbnrFnW m` ¨¥¨©§¨§§¦¨©
mkl didi df drinXd didY m` WExR¥¦¦§¤©§¦¨¤¦§¤¨¤
FlFw mirnFW mY`W '`d zFIlrFY 'al§¨¦¨¤©¤§¦

zimiIgd mdA WIW midl` ixaC KxA ¦§¨©¦§¥¡Ÿ¦¤¥¨¤©©¦
FxnF`M Eigze(d"p dirWi)igzE ErnW §¦§§§§©§¨¦§§¦

'Ade ,mkWtpizixA z` mYxnWEWExR ©§§¤§©§©§¤¤§¦¦¥
df KxclE ,rxd xvIn mkilr obIW¤¨¥£¥¤¦¥¤¨©§¤¤¤
`Ed FnFwOW xEACd zxfB Epgexd¦§©§§¥©©¦¤§
zrinW `id devOd xTrW 'Fbe ErnWY¦§§§¤¦©©¦§¨¦§¦©
,zFIlrFYd lM mikWnp DPOnE dxFYd©¨¦¤¨¦§¨¦¨©¨¦
'a ,miIg midl` lFTn mipdp mdW '`d̈¤¥¤¡¦¦¡Ÿ¦©¦
mdA hlWi `le zFevOd mixnFW Eidi¦§§¦©¦§§Ÿ¦§Ÿ¨¤
itlE .'Fbe dNbq il mziide 'b ,rxd xvi¥¤¨©¦§¦¤¦§ª¨§§¦
ErnWY FxnF` iM dlrnl iYWxRX dn©¤¥©§¦§©§¨¦§¦§§
zxfB didY ,dR lrAW dxFYl `Ed©¨¤§©¤¦§¤§¥©

aEzMdmYxnWEzErvn`A iM 'Fbe ©¨§©§¤§¦§¤§¨
,F`ihgOd rxd xvIn EdliSY dxFYd©¨©¦¥¦¥¤¨©©©£¦
caNn xnFl ,e"`e ztqFzA FxnF`e§§§¤¤¨©¦§©
oiA oigadl DPOn drici mkl didYW¤¦§¤¨¤§¦¨¦¤¨§©§¦¥
dxinXd EbiVYW mkl cFr rxl aFh§©¨¤¤©¦©§¦¨

:ohVd mkA hlWi `le§Ÿ¦§Ÿ¨¤©¨¨
ãBòKxCd df lr aEzMd oEkidYre §©¥©¨©¤©¤¤§©¨

rFnW m`mknvr EpikY WExR ¦¨©¥¨¦©§§¤
WExR ilFw z` mkrinW` ip` rnWl¦§Ÿ©£¦©§¦£¤¤¦¥
mB ,gilW ici lr mkOr xAc` `NW¤Ÿ£©¥¦¨¤©§¥¨¦©©
mixaCd ErnWIW zErvn`A iM fnẍ©¦§¤§¨¤¦§§©§¨¦
cFr ErnWi zg` drinXn KxAzi EPOn¦¤¦§¨©¦§¦¨©©¦§§

FxnF` KxC lr ,zFAx zFrinWmiNdY) §¦©©¤¤§§¦¦

(g"qax `av zFxVand xn` oYi 'd¦¤Ÿ¤©§©§¨¨¨
,dpEazE dnkg miIg min mWtp dlcze¦§¤©§¨©¦©¦¨§¨§¨

aEzMd xErW dferFnW m`WExR §¤¦©¨¦¨©¥
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ּגֹונזים  ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ּכליֿיקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמלכים",
ולא  אּמֹות, מּׁשאר "סגּלה" לי ּתהיּו אּתם ּכ ְְְְִִִֶַָָָָֹֻֻאֹותם,
עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּתאמרּו

ּכל  לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומה
לכלּום  ּולפני ּבעיני והם .הארץ", ְְְְִֵֵֶַַָָָ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFrinW cFr ErnWY dPOOW drinW§¦¨¤¦¤¨¦§§§¦
FxnF` `Ede ,ilFwA drinW `id zFAx©¦§¦¨§¦§§

,ilwA ErnWYdfA zlrFY mkl Wi cFr ¦§§§Ÿ¦¥¨¤¤¤¨¤
izixA z` mYxnWEmxnF` KxC lr §©§¤¤§¦¦©¤¤§¨

l"f(ipwXi wEqRA `"t x"ydy)rnFXd iM ©¨¦¨¥¦¦©¥©
gkXl zcnFr `id mc` iRn dxFY¨¦¦¨¨¦¤¤¦¨©

n EPOnoFilr iRn rnFXd oM oi`X d ¦¤©¤¥¥©¥©¦¦¤§
FxnF` `Ede ,minlFrlE crl dxEnW§¨¨©§¨¦§§

.izixA z` mYxnWEKxC lr dvxi mB §©§¤¤§¦¦©¦§¤©¤¤
l"f mxnF`(.e"nw zAW)EcnrW l`xUi §¨©¨¦§¨¥¤¨§

iM dpEMde ,ozndf dwqR ipiq xd lr©©¦©¨§¨ª£¨¨§©©¨¨¦
icbA gkA mdl 'd xEAC zErvn`A§¤§¨¦¨¤§Ÿ©¦§¥
mc` Wtp `idW mdl ozPW zEkln©§¤¨©¨¤¤¦¤¤¨¨
q`nl WtPd dSxzY oM zErvn`aE§¤§¨¥¦§©¤©¤¤¦§Ÿ
`Ede ,rxd miE`zOd miFB ilErbA§¦¥¦©¦§©¦¨©§

FxnF`:izixA z` mYxnWE §§©§¤¤§¦¦
.'Bâå éì íúééäåiM `id dfA dpEMd ¦§¦¤¦§©©¨¨¨¤¦¦

xaC `id dNbQdW mWM§¥¤©§ª¨¦¨¨
iM `vnY `ld iM raHd itM Fpi`W¤¥§¦©¤©¦£Ÿ¦§¨¦
zF`Rxl FzNbqE xw FraHW aUr Wi¥¥¤¤¦§©§ª¨§©§
,'Eke mg aUr Wi oke ,zExixTd ilFg¥©§¦§¥¥¥¤©§
,dNbq xaC `N` raHd itM Fpi` dfe§¤¥§¦©¤©¤¨§©§ª¨
mB dNbq EidIW 'd mgihan ok FnkE§¥©§¦¨¤¦§§ª¨©
mitpr dAxd Wie ,xrWnd itM `NW¤Ÿ§¦©§Ÿ¨§¥©§¥£¨¦
mxnF` KxC lr dpFW`x ,Ff dghadA§©§¨¨¦¨©¤¤§¨

l"f(b"q zAW)l`xUIn mc` aWg ©¨¨©¨¨¦¦§¨¥
D`Ur `le qp`pe devn zFUrl©£¦§¨§¤¡©§Ÿ£¨¨
ok `le ,D`Ur EN`M xkU Fl mipzFp§¦¨¨§¦£¨¨§Ÿ¥
,Ktdl `N` oM Fpi` zFO`aE ,dxarA©£¥¨¨ª¥¥¤¨§¥¤
dOn lkVd itM xrWPdn df oi`e§¥¤¥©¦§¨§¦©¥¤¦©
m` xaC dUrY daWgOd m` KWtP©§¨¦©©§¨¨©£¤¨¨¦
dUrY `l m`e rx aWFgA dUrY oM¥©£¤§¥©§¦Ÿ©£¤
rxd zpigaA `le aFHd zpigaA `N ¤̀¨¦§¦©©§Ÿ¦§¦©¨©
`vnY cFr .KtdA dOl zFO`A oM m ¦̀¥¨ª¨¨§¥¤¦§¨

(.h"p oixcdpq)F` dxFYA wqFrW izEM ©§¤§¦¦¤¥©¨
zFevn x`W ENt`e ,dzin aIg zaXW¤¨©©¨¦¨©£¦§¨¦§
cSn dNrRd m` dOle ,zFUrl Fl oi ¥̀©£§¨¨¦©§ª¨¦©
df ixd dUFrd lM daFh dNrR Dnvr©§¨§ª¨¨¨¨¤£¥¤
aEzMd xn` dfl ,aFh xaC dUFr¤¨¨¨¤¨©©¨

miOrd lMn dNbq il mziideoi` iM ¦§¦¤¦§ª¨¦¨¨©¦¦¥
oi`W mkcIn `N` d`vFi daFh dNrR§ª¨¨§¨¤¨¦©§¤¤¥
.mMn `N` zFevOde dxFYd zNbq§ª©©¨§©¦§¤¨¦¤

FxnF`e,ux`d lM il iMxn`i iM WExR §§¦¦¨¨¨¤¥¦Ÿ©
`l dNbq EidIW Ff dghad iM xnF`d̈¥¦©§¨¨¤¦§§ª¨Ÿ
mivtg zFO`d EidIWM `N` wCvYª§©¤¨§¤¦§¨ª£¥¦

xnFl wCvi dfA 'Fbe zFUrle cnll¦§Ÿ§©£§¨¤ª§©©
ip`Fx la` ,dNbq EpUrWtq)(dkxA ixiM ¤£¨§ª¨£¨©¦¦§¦§¨¨¦

dxFY lAwl miOrd Ep`n dAxc ©̀§©¨¥£¨©¦§©¥¨
xirUe ox`tl 'd xACWM zFevnE¦§§¤¦¥§¨¨§¥¦
zghad zEIaEh xMI dOA dYrnE¥©¨©¤ª©¦©§¨©

xn` dfl ,dlrOd,ux`d lM il iM ©©£¨¨¤¨©¦¦¨¨¨¤
dO`e dO` Ll oi` iM 'd ricFd o`M̈¦©¦¥§ª¨§ª¨
oke ,KxAzi FzEdl` ixiMn DA oi`W¤¥¨©¦¥¡Ÿ¦§¨©§¥

xnF` `Ed('` ik`ln)inWl WBn xhwn ¥©§¨¦ª§¨ª¨¦§¦
s`e Erxki Fl miiFBd lM iM ixd 'Fbe§£¥¦¨©¦¦§§§©
`le xaCd lr xkU ElHi `l ok iR lr©¦¥Ÿ¦§¨¨©©¨¨§Ÿ
mzNbq `id Ffe ,mWx mdiUrn dUri©£¤©£¥¤¤§¦§ª¨¨

:l`xUi lW¤¦§¨¥
ãBò`id dNbQde dNbq EidIW dvxi¦§¤¤¦§§ª¨§©§ª¨¦

carl cEgiA Fl micgin EidIW¤¦§§ª¨¦§¦©£Ÿ
lM mB iM miOrd lMn mlFr idl ¡̀Ÿ¥¨¦¨¨©¦¦©¨
`Ed il mzcFar WExR md il miOrd̈©¦¦¥¥£¨¨¦
`d eizxWnl `N` micaFr mpi` iM¦¥¨§¦¤¨¦§¨§¨¨
`avle gxIle WnXl micaFr cviM¥©§¦©¤¤§©¨¥§¦§¨
KxAzi eiWOWn mNM `ld minXd©¨©¦£Ÿª¨§©§¨¦§¨©
FxnF`M eicarl micaFr mi`vnpe§¦§¨¦§¦©£¨¨§§

('c mixaC):miOrd lkl 'Fbe 'd wlg xW` §¨¦£¤¨©§§Ÿ¨©¦
äîeaixgpqe drxR cxOW EpivOX ©¤¨¦¤¨©©§Ÿ§©§¥¦

`d ,oFiBWe zErh KxcA `Ed 'Eke§§¤¤¨§¦¨¨
`vie `AgPW Klnl dnFC xaCd dnl§©©¨¨¤§¤¤¤¤§¨§¨¨
`Ed ixd FzF` mixiMn mpi`W iptl¦§¥¤¥¨©¦¦£¥
Elflfi mnvr eicar minrtle hFicdM§¤§§¦§¨¦£¨¨©§¨§©§§
`l drxR ok FnM mizEgRd zEgtM FA§¨©§¦§¥©§ŸŸ
in lr hNWd oFc`d df `Ed iM rcï©¦¤¨¨©©¦©¦
iM xnF` z`vnp ,Fdl` `EdW aWFgW¤¥¤¡Ÿ¦§¥¨¥¦
EegYWi FzEkln izxWnl ux`d lM̈¨¨¤¦§¨§¥©§¦§©£
cEgiA Fl EdEcarIW l`xUil Fl xgaE¨©§¦§¨¥¤©©§§¦

:dNbq m`Ure©£¨¨§ª¨
ézööäål"f Exn`W df xaC zlMUdA §¥©§¦§©§¨©¨¨¤¤¨§

dkxAd z`fe zWxtA ixtqA§¦§¦§¨¨©§Ÿ©§¨¨
('a b"l mixaC)lr 'd dlbPWM FpFWl dfe §¨¦§¤§§¤¦§¨©

ipA lv` Kld dxFYd zzl l`xUi¦§¨¥¨¥©¨¨©¥¤§¥
dxFYd mY` milAwn mdl xn` eUr¥¨¨©¨¤§©§¦©¤©¨
`l mdl xn`e DA aEzM dn Fl Exn`̈§©¨¨§¨©¨¤Ÿ

gvxYlM mlFr lW FpFAx eiptl Exn` ¦§©¨§§¨¨¦¤¨¨
lre `Ed gvFx mdia` FzF` lW Fnvr©§¤£¦¤¥©§©
Kld digY LAxg lre eia` Fgihad KM̈¦§¦¨¦§©©§§¦§¤¨©
dn Fl Exn` 'Eke a`FnE oFOr lv ¥̀¤©¨§¨§©
lM Fl Exn` 'Fbe s`pY `l DA aEzM̈¨Ÿ¦§©§¨§¨
`vnE Kld `id mdl dexr lW Dnvr©§¨¤¤§¨¨¤¦¨©¨¨

apbY `l 'Eke mdl xn` l`rnWi ipA§¥¦§¨¥¨¨¨¤§Ÿ¦§Ÿ
lW Fnvr lM mlFr lW FpFAx 'Eke§¦¤¨¨©§¤
dPd .o`M cr 'Eke did mihql mdia £̀¦¤¦§¦¨¨§©¨¦¥
WFp` wCvI dn iM `Ed DEnY df xn`n©£¨¤¨©¦©¦§©¡
liaWA ike Ff dzEgR dprH dnE l` mr¦¥©©£¨§¨§¦¦§¦
,zrnWPd dprH `id rWx mdia`W¤£¦¤¨¨¦©£¨©¦§©©
lCbze ,'Eke Fgixe mEW lk`W in cFre§¦¤¨©§¥§§¦§©
rnWPM mzprh z` 'd lAw Ki` `iWTd©ª§¨¥¦¥¤©£¨¨©¦§¨

:WOn DA WIW¤¥¨©¨
ïëàLipir xW` lM iM LliMU` ¨¥©§¦§¦¨£¤¥¤

zFevnA oiA EpzxFzA dpifgY¤¡¤¨§¨¥¥§¦§
mrh dUrz `l zFevnA oiA dUr£¥¥§¦§Ÿ©£¤©©
`xAX dOA ogA 'd iM `Ed mixaCd©§¨¦¦¨©©¤¤¨¨
ogaE EPOn EpliCade rxd zpigA xiMde§¦¦§¦©¨©§¦§¦¨¦¤¨©
xn`n `Ede ,FA EpWCwe aFHd zpigA§¦©©§¦§¨§©£©

xdGd(`"k oETY f"ewz)il dUre wEqRA ©Ÿ©¦©¨©£¥¦
dUr zevOn iYad` xW`M miOrhn©§©¦©£¤¨©§¦¦¦§©£¥
,dUrY `l zevOn iz`pU xW`M `le§Ÿ©£¤¨¥¦¦¦§©Ÿ©£¥
`xtqA l"f EpizFAx xn`n `Ed oke§¥©£©©¥§¦§¨

(L`tx 'd ip` iM wEqR `Ylikn)dWnl 'd xn` §¦§¨¨¦£¦Ÿ§¤¨©§¤
ip`W dxFY ixaC l`xUil mdl xn ¡̀Ÿ¨¤§¦§¨¥¦§¥¨¤£¦
md miIg mkl md d`Etx mkl ozFp¥¨¤§¨¥¨¤©¦¥
miIge d`Etx xnFl ltM ,o`M cr mkl̈¤©¨¨©©§¨§©¦
,dUr zFevnE dUrY `l zFevn cbpM§¤¤¦§Ÿ©£¥¦§£¥
F` mklk`A ElgY lal d`Etx§¨§©¤¡§¨§§¤
miIge ,mirxd miUrOdn mkzFUrA©£§¤¥©©£¦¨¨¦§©¦
dUri xW` miUrn mkzFUrA md¥©£§¤©£¦£¤©£¤
zrA iM `vnze ,mdA ige mc`d mzF`¨¨¨¨§©¨¤§¦§¨¦§¥
xn`i mixEq`d mixaC lr 'd zFEv©©§¨¦¨£¦Ÿ©

(b"n `"i `xwIe),mkizWtp z` EvTWY l` ©¦§¨©§©§¤©§Ÿ¥¤
'Fbe E`OHY l`,(c"k g"i `xwIe)xiMfi mB ©¦©§§©¦§¨©©§¦

,dfl dnFCke darFY mWA zFixrd̈£¨§¥¥¨§©¤¨¤
eizFaWgn lM iM midl`d `A ciBdl§©¦¨¨¡Ÿ¦¦¨©§§¨
zpigaA zFidl EpzF` xnWl md¥¦§Ÿ¨¦§¦§¦©
Ll Wie .miWFcw zFidl EpEve dXcTd©§ª¨§¦¨¦§§¦§¥§
Wi rxd dUrn zpigA lM iM zrcl̈©©¦¨§¦©©£¥¨©¥

pigaA WxW Dllke ,d`nHd gEx z ¨Ÿ¤¦§¦©©©ª§¨§¨
WxW zpigA `id aFHd dUrn zpigA§¦©©£¥©¦§¦©Ÿ¤
devn lM dPde ,dxdHde dXcTd©§ª¨§©¨¢¨§¦¥¨¦§¨
`Ed dOW DzFUr lal dilr 'd EpESW¤¦¨¨¤¨§©£¨¨¨
FnM ,`Ed EPOOW rxd zpigA mW¥§¦©¨©¤¦¤§
zpigA WxW sE`Pd uETW xn`YW¤Ÿ©¦©¥Ÿ¤§¦©
mW KM ok FnM lfBd ,FnW KM rxd̈©¨§©¤¤§¥¨¥
mc`d zFUr zraE ,rxd zpigA WxWŸ¤§¦©¨©§¥£¨¨¨
FWxW wifgn `Ed dPd rxd lrtn¦§¨¨©¦¥©£¦¨§
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- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dPd FzFUrn xdfp didIW zraE ,rxd̈©§¥¤¦§¤¦§¨¥£¦¥
l"f mxn`nA EWxRW FnkE ,FlEHA `Ed¦§¤¥§§©£¨¨

(a"vt miNdY Wxcn)'d Liai` dPd wEqRA ¦§©§¦¦©¨¦¥Ÿ§¤
lr ciBi mc`d dUrn iM rce .'Fbe§§©¦©£¥¨¨¨©¦©
dprle W`x WxW m` FWtp WxWŸ¤©§¦Ÿ¤Ÿ§©£¨
wFzOd WxW m` F` rxd zpigA `EdW¤§¦©¨©¦Ÿ¤©¨
xakE ,dXcTd zpigA `EdW axrde§¤¨¥¤§¦©©§ª¨§¨
wEqRA igie zWxtA dGn spr iYazM̈©§¦¨¨¦¤§¨¨©©§¦©¨
xF`n Ep`vn dfaE .'Fbe ixkA oaE`x§¥§Ÿ¦§¨¤¨¨§
zgSp dprh iM .dilr Ep`AW `zixAd©§¨§¨¤¨¨¤¨¦©£¨¦©©
oFOr l`rnWi eUr zFYMd 'b Eprḧ£©¦¥¨¦§¨¥©
eUr ,Fl rbPX dnl cg` lM a`FnE¨¨¤¨§©¤¨©¥¨
zpigAn `Ed mzFWtp WxW iM xn`̈©¦Ÿ¤©§¨¦§¦©
`Ed EPOn dgivx FnXW `Edd rxd̈©©¤§§¦¨¦¤
`Ed df xaCd mzlAw zraE EdUrnM§©£¥§¥©¨¨¨©¨¨¤
a`FnE oFOr ok FnkE ,mzied zlilW§¦©£¨¨¨§¥©¨
cg` lM wCwCW `Ed dfe ,l`rnWie§¦§¨¥§¤¤¦§¥¨¤¨
WExR 'Eke mdia` lW Fnvr lM xn`e§¨©¨©§¤£¦¤§¥
rxd zpigAn iEpA `Ed Fzied lM̈£¨¨¨¦§¦©¨©
'Eke a`Fn Exn` ok FnkE ,gvFx DnXW¤§¨¥©§¥¨§¨§
dEvn dY`W WExR dexr lW Dnvr©§¨¤¤§¨¥¤©¨§©¤
Ki`e DzpigA md WExR `id mdl dilr̈¤¨¨¤¦¥¥§¦¨¨§¥
,mlEHA `Ed df oM m` zEIMtdd ElAwi§©§©©§¦¦¥¤¦¨
mdia` lW Fnvr lM xn` l`rnWi oke§¥¦§¨¥¨©¨©§¤£¦¤
z`xwPd rxd zpigA WExR did mihql¦§¦¨¨¥§¦©¨©©¦§¥
zpigA lr ciBn did mdiUrnE ,mihql¦§¦©£¥¤¨¨©¦©§¦©
oFOr dPde .d`A mFwn dfi`n mWtp©§¨¥¥¤¨¨¨§¦¥©
mzied xTrn mzprhA EgikFd a`FnE¨¦§©£¨¨¥¦©£¨¨¨
mFc` la` ,sE`Pd zpigAn dzidW¤¨§¨¦§¦©©¥£¨¡
oipAd xTrn xaCd xMd `l l`rnWie§¦§¨¥Ÿª©©¨¨¥¦©©¦§¨
xn`W K`ln iR lr l`rnWi `N ¤̀¨¦§¨¥©¦©§¨¤¨©

(a"i f"h ziW`xA)Fci mc` `xR didi `Ede §¥¦§¦§¤¤¤¨¨¨
M FWxW Dl ciBn iM ixd lMA`Ed i ©Ÿ£¥¦©¦¨¨§¦

FxnF`M wgvi iR lr eUre ,dfziW`xA) ¤§¥¨©¦¦§¨§§§¥¦

('n f"kDzF`n dY`W WExR LAxg lre§©©§§¥¤©¨¥¨
WcTd zAg d`x`e ipir `V`e .dpigA§¦¨¨¤¨¥©¨¤§¤¦©©Ÿ¤
mr bdpzd xW` l`xUi oFc` `Ed£¦§¨¥£¤¦§©¥¦
cg` lkl miCwdl df xcqA miOrd̈©¦§¥¤¤§©§¦§¨¤¨
,DCbpM dprh mdl WIW devn mdn¥¤¦§¨¤¥¨¤©£¨§¤§¨
mdl oi`W oeiM ElAwIW rcIW ilE` iM¦©¤¨©¤§©§¥¨¤¥¨¤
icM `Ed KExA mMgzpe ,DCbpM dprh©£¨§¤§¨§¦§©¥¨§¥
devn zlAw lr xkU ElHi `NW¤Ÿ¦§¨¨©©¨©¦§¨

gztE ,dprn dilr mdl oi`W dpFW`x¦¨¤¥¨¤¨¤¨©£¤¨©
mcinWdl l` zEnnFx mdl eixaC§¨¨¨¤§¥§©§¦¨
.dNbq FOrl Di Fl xgaE iCW zlgPn¦©£©©©¨©¨§©§ª¨

FxnF` df KxC dPdedNbq il mziide §¦¥¤¤¤§¦§¦¤¦§ª¨
FxnF` mrh df itkE ,wEqRd zxfB `Ed§¥©©¨§¦¤©©§
caNn xkU ztqFzl ,e"`e ztqFzA§¤¤¨§¤¤¨¨¦§©
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Kxvd `le ,xMfPM dNbq EidYW¤¦§§ª¨©¦§©§Ÿª§©
ztqFY zErnWOn mipaEn iM mxiMfdl§©§¦¨¦¨¦¦©§¨¤¤
dvxi cFr .'Fbe mziide lW e"`ë¤¦§¦¤§¦§¤
`Ede ,xg` oipr fnxl e"`e ztqFzA§¤¤¨¦§Ÿ¦§¨©¥§
`Ed iM aWgl maal drhi `l iM¦Ÿ¦§¤§¨¨©£Ÿ¦
mdl Kixv mFlWe qg `Ed KExA oFc`d̈¨¨©§¨¨¦¨¤
dNbq `N` `Ed ok `l xaC mEWl§¨¨Ÿ¥¤¨§ª¨
`EdW dNbq xacA mivtgW miklnM¦§¨¦¤£¥¦¦§©§ª¨¤
mB ,FA Kxv mdl oi`W mbd xwi ilM§¦¨¨£©¤¥¨¤Ÿ¤©
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(d"lFNW lMd iM Fl oYY dn Ywcv m ¦̀¨©§¨©¦¤¦©Ÿ¤
:KxAzi¦§¨©

ãBòl"f Exn`X dnl fnxi(.e"nw zAW) ¦§Ÿ§©¤¨§©¨

dwqR ipiq xd lr EcnrW l`xUi¦§¨¥¤¨§©©¦©¨§¨
miOrd lMn ozNbq `id Ffe ,ozndfª£¨¨§¦§ª¨¨¦¨¨©¦
xzq fnxi cFr .ozndf dwqR `NW¤Ÿ¨§¨ª£¨¨¦§Ÿ¥¤
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Td ivFvip mzF`e`xTi mdl mB dXc §¨¦¥©§ª¨©¨¤¦¨¥
FxnF` `Ede ,dNbqmziidediA opixw §ª¨§§¦§¦¤¨¦¨¥
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ux`dzxGtn dNbq Fl WIW fnx o`M ¨¨¤¨¨©¤¥§ª¨§ª¤¤
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lM mia`FWe mlFrd lkA miklFn Eid̈§¦§¨¨¨§£¦¨
,mdW mFwn lMn zFXcTd zFpigA§¦©§ª¦¨¨¤¥
oikixvE mgM WY `hgd zErvn`aE§¤§¨©¥§¨Ÿ¨§¦¦

:`Edd aFHd xxal dOW zcxle dxez ¨¤¤¨¨§¨¥©©
(å.'Bâå éì eéäz ízàåzrcl Kixv §©¤¦§¦§¨¦¨©©

xnFl Kxvd dOlmY`ecrW oeiM ¨¨ª§©©§©¤¥¨¤©
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l`xUi lM lr xAcn did dYr crW¤©©¨¨¨§©¥©¨¦§¨¥
iM dWn xn`i oM m` dNbq m`Ure©£¨¨§ª¨¦¥Ÿ©¤¦
dfl ,l`xUi oial mpiA cFr Wxtd oi ¥̀¤§¥¥¨§¥¦§¨¥¨¤

xn`mY`eil EidY Lig`e dY` WExR ¨©§©¤¥©¨§©¤¦§¦
,oxd` cbpM mipdM zklnnWFcw iFbe ©§¤¤Ÿ£¦§¤¤©£Ÿ§¨

FxnF` KxC lr FYgRWnE dWn cbpM§¤¤¤¦§©§©¤¤§
(giÎfi g xAcnA)gT`e il] mz` iYWCwd ©¦§¨¦§©§¦Ÿ¨¦¨¤©

:['Fbe] miIeNd [z ¤̀©§¦¦§
BàEidi dYrn iM mdl xnFl dvxi¦§¤©¨¤¦¥©¨¦§

iM ,dlrn lW `ilnR zpigaA md¥¦§¦©©©§¨¤©§¨¦
miWOWnE eizxWn oFc`dl Wi dlrnl§©§¨¥§¨¨§¨§¨§©§¦
mB mipdM `xTi mdle mFxOA eiptl§¨¨©¨§¨¤¦¨¥Ÿ£¦©
aizkC WFcw `xwPd ax `av eiptl Wi¥§¨¨¨¨¨©¦§¨¨¦§¦

('g l`ipC)mzF` iM 'd xn`e ,WFcw cg` ¨¦¥¤¨¨§¨©¦¨
imiWFcwE mipdM mFwnA 'd dUr©£¤¦§Ÿ£¦§¦

Fl zFUrl dESW did oke ,mipFilrd̈¤§¦§¥¨¨¤¦¨©£
mipdM EPOn xgaE EpkFzA oMWl ziA©¦¦§Ÿ§¥¨©¦¤Ÿ£¦

Epl dEve(c"n `"i `xwIe),miWFcw mziide §¦¨¨©¦§¨¦§¦¤§¦
FxnF` df itkEmY`exaCd xfFg §¦¤§§©¤¥©¨¨

zaY xnFl Kxvde ,l`xUi zEllkl¦§¨¦§¨¥§ª§©©¥©
,mY`elr mdl eixaC iM EaWgi lal §©¤§©©§§¦§¨¨¨¤©

xg` WtPd zFlrA `Fal cizrd¤¨¦¨©£©¤¤©©
zFlrn zEIpgExd biVi sEBdn dcxRd¦¨§¨¥©©¦¨¨¦©£
wigxY FzEIg miIgA la` zFxEcQd©§£¨§©¦©©§¦

xn` dfl ,Ff dbVd zrCdmY`eWExR ©©©©¨¨¨¤¨©§©¤¥
dlrn EbiVY dIeB ilrA mknvrA mY ©̀¤§©§§¤©£¥§¦¨©¦©£¨
Ff dlrn EbiVd miwiCSdW EpivnE .Ff¨¦¤©©¦¦¦¦©£¨
iM miWFcwE mik`ln mi`xwPW¤¦§¨¦©§¨¦§¦¦
zlrn dlrze lCbY dxFYd zErvn`A§¤§¨©¨¦§©§©£¤©£©
mik`lOdn dlrnl uw oi` cr mc`d̈¨¨©¥¥§©§¨¥©©§¨¦

,(.b"v oixcdpq)xgA 'd iM zF`d Ll dfe ©§¤§¦§¤§¨¦¨©
mr FcFaM mFwn zXcwl dlrn xzFil§¥©£¨¦§ª©§§¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(442 cenr g jxk 'zegiy ihewl')

ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו ו)ואּתם (יט, ְְְֲִִִֶֶֶַַֹ
ליׂשראל  ׁשּנּתנּו (ּכתרים) הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל נרמזּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּכאן

ּוכהּנה: מלכּות ּתֹורה, - מּתן־ּתֹורה ְְְִַַַַָָָֻּבׁשעת
לי" ּתהיּו המכילּתא:"ואּתם ּפרּוׁש על־ּפי לּתֹורה, רֹומז - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפנּויין ּבּתֹורה";לי "ׁשּתהיּו ועֹוסקים ְְְְִִִִֶַָ
למלכּות;"ממלכת" - ְְְֶֶַַ

לכהּונה."ּכהנים" - ְֲִִָֹ
ׁשלׁש ּכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל היּו מּתן־ּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבׁשעת
ועֹוסק  לה' ּפנּוי היה מהם אחד ּכל - האמּורֹות ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמעלֹות

ּבראׁשֹוּבּתֹורה  ּכתרים ׁשני פח); ראּוי ּכמל-(שבת והיה ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
- (מכילּתא) ּבקדׁשים .ּכהּונה לאכל ְְְְֱִִֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ׂשרים ּכהנים, ו)ממלכת יט, לא (רש"י מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ
לעיל ׁשּפרׁש ּכפי  'מׁשרתים', כב)ּפרׁש מז, לׁשֹון (ויגש "ּכל : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָ

'מׁשרת  ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות מׁשרת ְְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּכהן,

הּמק  ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים וכּדֹומה,לאלקּות' ּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ח)ּכּכתּוב י, ה'"(עקב לפני לגּבי לעמד לא א לׁשרתֹו", ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹֹ

יׂשראל. עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ְְְִִִֵֶַַָָּכללּות

ß hay a"k iying mei ß
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- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mdn dlrnl md iM Ycnl `d l`xUi¦§¨¥¨¨©§¨¦¥§©§¨¥¤
:'Eke WcTA oilrn iM¦©£¦©Ÿ¤§

ãBòwEqRA iYWxRX dn itl fnxi¦§Ÿ§¦©¤¥©§¦©¨
ixExal fnxIW dNbq il mziide¦§¦¤¦§ª¨¤¦§Ÿ§¥¥

FxnF` dXcTd zFvFvipmY`e'Fbe ¦©§ª¨§§©¤§
iM xxAzOdn xxand zlrn liCbdl§©§¦©£©©§¨¥¥©¦§¨¥¦
lWe mipdM lW zklnn didi xxand©§¨¥¦§¤©§¤¤¤Ÿ£¦§¤
dXcTd zFbxCd 'a mdW WFcw iFB¨¤¥©§¨©§ª¨
miwlg 'al mwNge ,xMfPM mixxAzOd©¦§¨§¦©¦§©§¦§¨§£¨¦
mipFilr zFbxcd mixxaPA Wi iM¦¥©¦§¨¦©§¨¤§¦
,dXcTd zpigA itM miPhw zFbxcde§©§¨§©¦§¦§¦©©§ª¨
mdl Wi zEkln zpigA iM dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¦§¦©©§¥¨¤
iM dWOn cnlE `ve ,mixxAzOd lr©©¦§¨§¦§¥§©¦¤¦
dpw mixvOn l`xUi `ivFdW cvl§©¤¦¦§¨¥¦¦§©¦¨¨

:mdilr zEkln©§£¥¤
.'Bâå íéøácä älàitl aEzMd zpEM ¥¤©§¨¦§©¨©©¨§¦

wEqRA KEnqA EpWxRX dn©¤¥©§§¨©¨
aEzMd wIci l`xUi lr il EidY mY`e§©¤¦§¦©¦§¨¥§ª©©¨
izxin` iM aWgY `NW KxCd df lr©¤©¤¤¤Ÿ©§Ÿ¦£¦¨¦
dWn mkilr zxfFg 'Fbe il EidY mY`e§©¤¦§¦§¤¤£¥¤¤
mixaCd dN` `N` `Ed ok `l oxd`e§©£ŸŸ¥¤¨¥¤©§¨¦

M l`xUi ipA l` xAcY xW`zFlrOd i £¤§©¥¤§¥¦§¨¥¦©©£
xfFgW iYWxRX dn itlE ,dPd mdl̈¤¥¨§¦©¤¥©§¦¤¥

FxnF`A oEki dWn lrmixaCd dN` ©¤§©¥§§¥¤©§¨¦
xn`Y m`e .mdilr siqFi `NW 'Fbe§¤Ÿ¦£¥¤§¦Ÿ©
Wi m`e mdilr siqFi `NW `hiWR§¦¨¤Ÿ¦£¥¤§¦¥
Fl dEv `l dOl mFlWe qg FcWgl§¨§©§¨¨¨Ÿ¦¨

:dYr cr FglXW zFevOd x`WA¦§¨©¦§¤§¨©©¨
ïëàWxti `NW Fl dESW `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦¤¦¨¤Ÿ§¨¥

mixaCd xn`i `N` l`xUil 'd ixaC¦§¥§¦§¨¥¤¨Ÿ©©§¨¦
zFidl `xFAd mrhe ,mdW zFnM§¤¥§©©©¥¦§
oipre d`xId oipr eixacA wCwCW¤¦§¥¦§¨¨¦§©©¦§¨§¦§©

wEqRA mEpWxRW FnkE dad`d('b)dM ¨©£¨§¤¥©§©¨Ÿ
xg`W dWnl `xFAd Wge xn`zŸ©§¨©¥§¤¤©©
x`al `Fai mdl 'd ixaC xAcIW¤§©¥¦§¥¨¤¨§¨¥
qipkdl Fnvrn fExf siqFdl mixaCd©§¨¦§¦¥¥©§§©§¦
zad`A biltdl F` l`xUi alA F`xFn¨§¥¦§¨¥§©§¦§©£©
cFr xAcY l` eil` xn` dfl ,`xFAd©¥¨¤¨©¥¨©§©¥

zlEf dGd xaCAmixaCd dN`m` iM ©¨¨©¤©¥¤©§¨¦¦¦
ixaC dWn xn`id`xizFUrl E`Fai Ÿ©¤¦§¥¦§¨¨©£

xiMfd `le uri ok `l 'de d`xId cSn¦©©¦§¨©Ÿ¥¨©§Ÿ¦§¦
oilaY siqFOW inM `N` d`xId©¦§¨¤¨§¦¤¦©§¦
FnkE axr mrh FA siqFdl liWaYA©©§¦§¦©©¨¥§
mc` lflfi lal `EdW mW iYazMW¤¨©§¦¨¤§©§©§¥¨¨
`l iM FxnF`A hxR dfi`A onf dfi`A§¥¤§©§¥¤§¨§§¦Ÿ
dcFard xTr lM la` adF`d ciRwi©§¦¨¥£¨¨¦©¨£¨
dWn ixaC `vnpe dad`A dkixv§¦¨§©£¨§¦§¨¦§¥¤
iM d`xp cFr .dpEMd mFlWe qg ciqtn©§¦©§¨©©¨¨¦§¤¦
mixaC xrWe mzFQpl 'd dvẍ¨§©¨§¦¥§¨¦
dad`dnE xqEOdn mdl miwiRqOd©©§¦¦¨¤¥©¨¥¨©£¨
uEcY `l m`e dxFYd zlAw Kxvl§Ÿ¤©¨©©¨§¦Ÿ¨
iM ciBi df EN` mixaC mrnWA mWtp©§¨§¨§¨§¨¦¥¤©¦¦
siqFi m` dfl ,al xdHn md miwFgx§¦¥¦Ÿ©¥¨¤¦¦
zpigaA oiA miAx mixaC xAcl dWn¤§©¥§¨¦©¦¥¦§¦©
mbd dad`d zpigaA oia d`xId©¦§¨¥¦§¦©¨©£¨£©
ixd Fnvr ixaC mdW WExtA xn`IW¤Ÿ©§¥¤¥¦§¥©§£¥
mbd FpFiqpA `xFAd zpEM ciqtn `Ed©§¦©¨©©¥§¦§£©
lW FiESx iM xnFl mFwn Wi ElAwIW¤§©§¥¨©¦¦¤

zEzigR dfA Wi mB .aaFQd `Ed dWn¤©¥©¥¨¤§¦
l`d dia` ziA gaWe dxFYd zAg¦©©¨§¤©¥¨¦¨¨¥

v oM lr xW` ,lFcBdsiqFi lal 'd dE ©¨£¤©¥¦¨§©¦
:oade xaC Fnvr iRn ENt` xAclf dxez §©¥£¦¦¦©§¨¨§¨¥

(æ.íòä éð÷æì àø÷iåmMgzp dPd ©¦§¨§¦§¥¨¨¦¥¦§©¥
FzEgilWA mFlXd eilr EpAx dWn¤©¥¨¨©¨¦§¦
cgtE `xi iM ,zEppFAzdA DzFUrl©£¨§¦§§¦¨¥¨©
`EdW xacA dlTY rx`Y `nlC Faal§¨¦§¨¤¡©©¨¨§¨¨¤
Efg` xakE ,mlFrd xTre lMd zilkY©§¦©Ÿ§¦©¨¨§¨¨£
`l mFlWe qg `OW ux`l milag£¨¦¨¨¤¤¨©§¨Ÿ
mMgzpe ,dxFYd z` l`xUi ElAwi§©§¦§¨¥¤©¨§¦§©¥
mrd zEllkl xAC `le mFlXd eilr̈¨©¨§Ÿ¦¥¦§¨¨¨
lke eiptl maiWFde mipwGl `xTW cr©¤¨¨©§¥¦§¦¨§¨¨§¨
`N` dWn ixaC mirnFW cgi l`xUi¦§¨¥©©§¦¦§¥¤¤¨
lirFde ,mipwGd iptl mixaCd liAwdW¤¦§¦©§¨¦¦§¥©§¥¦§¦
dWnl aiWdl Eligzi `NW icM dfÄ¤§¥¤Ÿ©§¦§¨¦§¤
Wg iM mrd zEllM `le mipwGd `N ¤̀¨©§¥¦§Ÿ§¨¨¨¦¨
daEWY mrdn Epri mFlWe qg `nlC¦§¨©§¨©£¥¨¨§¨
ghan mipwGd oM oi`X dn obdM `NW¤Ÿ§Ÿ¤©¤¥¥©§¥¦ª§¨
xg`e obdM didY mzaEWYW mdA `Ed¨¤¤§¨¨¦§¤©Ÿ¤§©©
EHi mrd obdM mipwGd EaiWIW¤¨¦©§¥¦©Ÿ¤¨¨¦
qg mdiPW Edwi iM didi Ele ,mdixg ©̀£¥¤§¦§¤¦¦§¦¥¤©
ipal xAci owfe owf lM ,mFlWe§¨¨¨¥§¨¥§©¥¦§¥
drcFp ig l` ipA iM ilE`e .FYgRWn¦§©§§©¦§¥¥©§¨
qg oE`nl Wg iM dWn zEnMgzd mdl̈¤¦§©§¤¦¨§¥©
`le cWgdn mnvr E`ivFde mFlWe§¨§¦©§¨¥¤¨¨§Ÿ
lM Epre dNgY aiWdl mipwGl EgiPd¦¦©§¥¦§¨¦§¦¨§¨¨
dUrp 'd xAC xW` lM eCgi mrd̈¨©§¨¨£¤¦¤©£¤
`le hEWRd EppFvxaE dnlXd EpYrCn¦©§¥©§¥¨¦§¥©¨§Ÿ



exziסד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑ ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ
עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָהּמחרת,
ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה צרי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹוכי

מי  ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ' ּדר'ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
להׁשיב  צרי איני .ׁשּׁשלחני, ְְִִִִֵֶַָָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑ הענן ערפל ,ּבמעבה Ì‚Â.וזהּו ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«
Ea∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

לחדׁשׁשהּוא הּמחרת,ּביֹום ‰ÌÚ.רביעי È¯·cŒ˙‡ ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»

'B‚Â∑ ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ¿ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּׁשֹומע  הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מּמ ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹלׁשמע

הּמל רצֹוננּומּפי מלּכנּו', את .לראֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mr lM zaEWzl mipwGd zaEWY dncẅ§¨§©©§¥¦¦§©¨©
mvr l`xUi ipA E`xd dPde ,'d§¦¥¤§§¥¦§¨¥Ÿ¤
iM Epidl`A mpFvx z`eWde mzECg ©̀§¨§©§¨©§¨¥Ÿ¥¦
cg` xEAC d`eWdA Exn` `FAx 'q¦¨§§©§¨¨¦¤¨
mdn cg` xg`zp `le eCgi FxnF`M§§©§¨§Ÿ¦§©¥¤¨¥¤
cg` dPW `le Fxagl cg` mcw `le§Ÿ¨©¤¨©£¥§Ÿ¦¨¤¨
mlFr ixW` xg` gqpA aiWdl mdn¥¤§¨¦§Ÿ©©¥©§¥¨
xn`n wIci dfaE .FkFzA Ff dO`W¤ª¨§¨¤§ª©©£©

`iaPd('a dinxi)Kl iYxkf 'd xn` dM ©¨¦¦§§¨Ÿ¨©¨©§¦¨
WExR KizlElM zad` KixErp cqg¤¤§©¦©£©§Ÿ¨¦¥
EprW mzaEWY `Ed KizlElM FxnF`§§Ÿ¨¦§¨¨¤¨
zEIllM 'a EUrW eCgi mrd lM̈¨¨©§¨¤¨§¨¦
oi`e mNMn obdM daEWY '`d ,dad`Ä©£¨¨§¨©Ÿ¤¦ª¨§¥
EeWdW 'a .xaCA dSxzp `NW '` mB©¤Ÿ¦§©¨©¨¨¤ª§
daEWYd oFWlaE daEWYd lFwA cgi©©§©§¨¦§©§¨

:EpazMW KxC lr©¤¤¤¨©§
.'Bâå ìk úàFxnF`A oEMzplM z` ¥¨§¦§©¥§§¥¨

`lA lM zrcFdn dPW `NW¤Ÿ¦¨¥¨©Ÿ§Ÿ
FxnF`e ,zrxbndN`dsiqFd `NW ¦§©©§§¨¥¤¤Ÿ¦

eil` 'd xn`nM xaC xAcl('e wEqR)dN` §©¥¨¨§©£©¥¨¨¥¤
:mixaCdg dxez ©§¨¦

(ç.äLî áLiåiM dxfg oFWl WExR ©¨¤¤¥§£¨¨¦
`xFAl dricid dncTX dn caNn¦§©©¤¨§¨©§¦¨©¥
zFxYqp rcFi `Ed iM l`xUi zaEWYn¦§©¦§¨¥¦¥©¦§¨
cFr zFlbPd oMW lMnE mc`d zFilkA§¦§¨¨¨¦¨¤¥©¦§
`Ed mrHde ,'a mrR mixaCd xifgd¤¡¦©§¨¦©©§©©©
.KEnqA x`a` xW`M daEWYd gAWl§©¥©©§¨©£¤£¨¥§¨

l"f mxnF` KxC lr dvxi F`(`Ylikn) ¦§¤©¤¤§¨§¦§¨

dfl ,daEWY il xfgd dWnl 'd xn`W¤¨©§¤©§¥¦§¨¨¤
xn`aWIedaEWYd cvl iM WExR ¨©©¨¤¥¦§©©§¨

,dUrW `Ed 'Eke ipaiWd 'd Fl xn`W¤¨©£¦¥¦§¤¨¨

KExA lM rcFi iptl ciBi in df zlEf iM¦©¤¦©¦¦§¥¥©Ÿ¨
:`Ed

.'Bâå íòä éøác úàaiWdW dpEMd oi` ¤¦§¥¨¨§¥©©¨¨¤¥¦
'dl aiWd `N` zFUrl ElATW¤¦§©£¤¨¥¦©
lr eCgi mNM EprW daEWYd xcq otŸ̀¤¥¤©§¨¤¨ª¨©§¨©
`N` drcFdl `le ,iYWxRW KxC¤¤¤¥©§¦§Ÿ©¨¨¤¨
ipA mr mnFxlE x`tl dfA oEMzp¦§©¥¨¤§¨¥§¥©§¥
xW` zFaFh zFpigA dOM lr l`xUi¦§¨¥©©¨§¦£¤
dWn xifgd dfle ,daEWYd ot` ciBY©¦Ÿ¤©§¨§¨¤¤¡¦¤

FxnF` KxC lr 'd iptl mixaCdd"c) ©§¨¦¦§¥©¤¤§
(f"i '`:cg` iFB l`xUi LOrM inEh dxez ¦§©§¦§¨¥¤¨

(èéìà àa éëðà äpä.'Bâå EilE` ¦¥¨Ÿ¦¨¥¤§©
'd didW cvl iM Fl xnFl oEkIW¤§©¥©¦§©¤¨¨
xn` dfl miptA mipR FOr xAcl libẍ¦§©¥¦¨¦§¨¦¨¤¨©
EpidC xg` ot`A FOr xAcIW eil ¥̀¨¤§©¥¦§Ÿ¤©¥§©§

oprd arAKM lM xEACd didi `le §©¤¨¨§Ÿ¦§¤©¦¨¨
mrHd ozpe ,mcFTd zElibxM ipgEx¨¦¦§¦©¥§¨©©©©

mrd rnWi xEarAdWn mr xAcIWM ©£¦§©¨¨§¤§©¥¦¤
xd xcQM xAci m`e`ixlwRq`A oFW` §¦§©¥©¥¤¨¦§©§©§¨§¨

rnWl l`xUiA gM oi` dxi`Od©§¦¨¥Ÿ©§¦§¨¥¦§Ÿ©
utg 'de ,mzEIpgEx mvrl mixaCd©§¨¦§Ÿ¤¨¦¨©¨¥
Fl xn`e ,l`xUil mixn`Od rinWIW¤©§¦©©©£¨¦§¦§¨¥§¨©
mrd rnWIW df zilkY caNOW¤¦§©©§¦¤¤¦§©¨¨
wEGg dfA Wie `xFAd iRn dEvnd©§ª¤¦¦©¥§¥¨¤¦
zlrFY Wi cFr mAlA dpEn`d̈¡¨§¦¨¥¤¤
zFevn x`WA mlFrl dWnA Epin`IW¤©£¦§¤§¨¦§¨¦§
dfA 'd oEMzpe .'d iR lr mzF` dEvIWM§¤§©¤¨©¦§¦§©¥¨¤
lr ciRwi `NW dWn zFSxl oM mB©¥§©¤¤Ÿ©§¦©

:libxd xEACd ot`n FcFaM zhrnd©§¨©§¥Ÿ¤©¦¨¨¦
.íìBòì eðéîàézFxFCl mlFrl WExR ©£¦§¨¥§¨©

LzErvn`A Epin`i mi`Ad©¨¦©£¦§¤§¨§

m"Anx azMW KxC lr mi`iaPd lkA§¨©§¦¦©¤¤¤¨©©§¨
lM FpFWl dfe dxFYd icFqi 'dn g"tA§¥§¥©¨§¤§¨
Ep` oi` EpAx dWn xg` cnrIW `iap̈¦¤©£Ÿ©©¤©¥¥¨
ipRn `N` 'Eke zF`d ipRn FA mipin`n©£¦¦¦§¥¨§¤¨¦§¥
m` xn`e dxFYA dWn dESW devOd©¦§¨¤¦¨¤©¨§¨©¦
azke .o`M cr oErnWY eil` zF` ozp̈©¥¨¦§¨©¨§¨©
cvl dzid `l dWn zpEn` iM mW cFr¨¦¡©¤Ÿ¨§¨§©
xAcA ErnXW cvl `N` 'Eke miztFOd©§¦§¤¨§©¤¨§§©¥
.Fz`Eap zEYn`A micr mde FOr 'd¦§¥¥¦©£¦§¨

Wxtl Eplki mixaCd iR lreLA mbe §©¦©§¨¦¨Ÿ§§¨¥§©§
mlFrl Epin`ifnx mlFrl FxnF` mrh ©£¦§¨©©§§¨¨©

eixg` mi`Ad mi`iap x`W lr mB©©§¨§¦¦©¨¦©£¨
gElW mdl `iap oM mB `FaIWM mlFrl§¨§¤¨©¥¨¦¨¤¨©
zFzF`d iM .Fz`Eap EwiCvi iPOn¦¤¦©§¦§¨¦¨
`N` d`EaPd EzO`i `l EUrIW¤©£Ÿ§©§©§¨¤¨
dpgad zlEfe mzpEn` lr 'd zevnA§¦§©©¡¨¨§©©§¨¨
wERwR FA Wi Ff devnA dEvnd mB Ff©©§©¤§¦§¨¥¦§
zlEf zFzF`d iR lr FzpEn` didYWM§¤¦§¤¡¨©¦¨©
WIW `N` .FOr FxAcA mrd rnWIWM§¤¦§©¨¨§©§¦¤¨¤¥
wCvi Ki` m"Anxd ixacA al zzl̈¥¥§¦§¥¨©§¨¥¦§©
xaM `lde dWnA Epin`d `NW xnFl©¤Ÿ¤¡¦§¤©£Ÿ§¨

xn`p(`"l c"i lirl)dWnaE 'dA Epin`Ie ¤¡©§¥©©£¦©§¤
md mi`ltn eizFzF`e eiztFn iM 'Fbe§¦§¨§¨ª§¨¦¥
xaC `Ed sEq mi zrixw dUrn mB dnE©©©£¥§¦©©¨¨
,dpEn`d Egixkie EwiCvi FaE lidan©§¦©§¦§©§¦¨¡¨
oi`W cvl mi`iap x`WA iM zn` od¥¡¤¦¦§¨§¦¦§©¤¥
milFcbE miwfg zFzF` zFUrl oikixv§¦¦©££¨¦§¦
wGgl Ep` oikixv dfl dWn zFzF`M§¤¨¤§¦¦¨§©¥
xW` 'd xn`n iR lr mz`Eap zpEn ¡̀©§¨¨©¦©£©£¤
dnE .dWn oM oi`X dn Fl rnWl dEv¦¨¦§Ÿ©©¤¥¥¤©
dUrW zFzF` iM mW m"Anx azMX¤¨©©§¨¨¦¤¨¨
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(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑"העם אל ל" עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, ׁשּיכינּו∑ÌzLc˜Â.אם וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְִִֶַָָ
ּומחר  הּיֹום .עצמם ְַַָָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaéL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé ãøé¥¥¯§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÌBiÏ ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ«
ÈLÈÏM‰∑(מכילתא) ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא «¿ƒƒֲִִִִֶֶַַָָֹ

מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשה

ואין  הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  ּומאחר ‰ÌÚ.מקּדם ÏÎ ÈÈÚÏ∑ ׁשּלא מלּמד ְְַָָָֻֻ¿≈≈»»»ְֵֶַֹ

סּומא, ּבהם .(מכילתא)ּכּלםׁשּנתרּפאּוהיה ְְִֶֶַָָָָָֻ

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם קבע ¿ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֶֶַָָֹ
והלאה  הּגבּול להם:∑Ó‡Ï¯.מן אֹומר הּגבּול ְְִַָָָ≈…ְֵֶַָ

ּתזהירם  ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות ּכהּׁשמרּו .על ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ
e‰ˆ˜a Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא נדחין (סנהדרין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְִִִִִֵֶַָָ

ּגבּה ׁשהיה הּסקילה מּבית ∑iÈ¯‰.קֹומֹות ׁשּתי למּטה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»∆
ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל בּים"(לעיל CLÓa."ירה ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…

Ï·i‰∑ סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש «…≈ְְִִִֵֶַַָֹֹ

הּקֹול  והפסקת רּׁשאין ,ׁשכינה הם ׁשּנסּתּלק, וכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבערּביא ∑‰Ï·i.לעלֹות  ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ֲַ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר 'יֹובלא', לדכרא יצחק ׁשל קֹורין ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
.היה  ָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¯¤¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑"העם אל ההר "מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìà©¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑ ימים ׁשלׁשת ,לסֹוף ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְִֶָֹ
מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום ְְִִִִֶֶֶַָֹהּוא

יֹוסי, רּבי פז)ּכדברי 'ּבׁשּׁשה .(שבת האֹומר: ּולדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַֹֹֹּבחדׁש

הּׁשליׁשי' 'לּיֹום ּכמֹו ימים', ‡eLbzŒÏ.ול'ׁשלׁשת ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿
‰M‡ŒÏ‡∑ הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לקּבל טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום ּתֹורה,טֹובלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
האּׁשה  ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשאם

זרע  אבל ׁשכבת ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ראּוי  ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּׁשהתה

הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור .להזריע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

(æè)úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ

:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממּתין  הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין
מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, אלֿהּבקעה (ביחזקאל צא "קּום ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוגֹו'
.עֹומד" ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 22 cenr ,bl jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?dn mWl - miwxaE zFlFw§¨¦§¥©

גֹו' ּוברקים קֹולֹות "ויהי מּתן־ּתֹורה ׁשּבעת מסּפר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבפרׁשתנּו
מאֹוד" חזק ׁשֹופר טז)וקֹול ּומטרת (יט, ּכונת ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְְִַַַַָָָָ

ּבבני  ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹהּקֹולֹות
ְִֵָיׂשראל.

מן  ּכי ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָותמּוּה,
עּמכם" ּדּברּתי יט)הּׁשמים יראה (כ, ּבהם לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואם־ּכן זֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה
הּידּוע על־ּפי זה לבאר רבה ויׁש שמות טו. וארא תנחומא (ראה ְְִֵֵֶַַַָָ

ג) יב, לפי פרשה ּגיּלּוי רק היתה לא סיני הר על ה' ְְְִִִִֶַַַַַָָֹׁשּירידת

מּתן־ּתֹורה  ׁשּלפני לגמרי. חדׁש מּצב התחלת אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשעה,
לא  ותחּתֹונים לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹהיתה

מּלׁש - 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, לעליֹונים", -יעלּו וחת ּגזר ֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אצל  הרּגׁש ולא ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
המחּיה  יתּבר והּוא מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ׁשּלמּטה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנבראים

הּכל. את ְֶֶַַֹּומהּוה
ואחד  אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובמּתן־ּתֹורה
ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ'לראֹות'
"לא  הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּולהבין

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»
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הּמצאֹו" מאמּתת אּלא יסודי נמצאּו הלכות ריש רמב"ם (ראה ְְְֲִִִֵֶַָָ

.התורה)
ּכׁשּמּׂשיג  . . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּנה,
ּבחינת  יתהּוה לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשגה

'ּגעוואלד'" ּבּלב קצח)רעׁש ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְֵֶַַַַ
ׁשּלא  ׁשּבמּתן־ּתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוזהּו

רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהיה
מה  ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר הרּוחני. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבתכנֹו
ואין  עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּנראה
ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא להּקּב"ה, קׁשר ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּה
מ'חּדּוׁש' הּנה ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמתחּדׁשת

ּגדֹול. רעׁש נתעֹורר ּכזה, ְִֵֶַַָָָעצּום

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
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i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא) ׁשהּׁשכינה מּגיד ƒ¿«»¡…ƒְִִֶַַָ
לקראתם  וזהּו,יצאה ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

לג)ׁשּנאמר: 'לסיני (דברים נאמר: ולא ּבא", מּסיני "ה' ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָֹ

‰‰¯.ּבא' ˙ÈzÁ˙a∑.ההר ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ָ¿«¿ƒ»»ְְְְִֵַָָ
עליהם  ונכּפה מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּכגיגית ּומדרׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ

פח) .(שבת
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את  מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבפרׁשתנּו
האלקים" לקראת יז)העם להם (יט, "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָֹ

והּלילה  ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
והיה  כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' ְְְְִֵַָָָָָָָָָקצרה
את  מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ליׂשראל מעֹורר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

האלקים' לקראת ב)העם יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְֱִִַָָָֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (סֹוף ולכאֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לּבם ּפסחים) ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הזה  ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָונפׁשם
הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבמקֹום

להם? ערבה ׁשּׁשנתם ועד ְְְִֶֶַָָָָָֹליׁשן,
נמצאת  הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּגּוף,
הרי  למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת

להּׂשיגם  לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׁש
ער הּגּוף ההוא ּכאׁשר בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה (ראה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ועוד) א, סעיף .ה'ת"ש
ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
לאין  נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ִׁשעּור.
ּתכלית  ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא
ּגׁשמּיים  ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹמּתן־ּתֹורה
הגם  ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן עֹולם־הּזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּובעניני
להם  היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעת
הּגּוף  עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ּולהּׂשיג מהּגּוף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהתנּתק
קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּולהעלֹותֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 26 'nr bl jxk y"ewl dkex`a oiieri)

dxFYÎoYn ixg`l zFvOd aEIg¦©¦§§©£¥©©¨

ההר: ּבתחּתית יז)וּיתיּצבּו (יט, ְְְְִִַַַָָֽֽ
אּתם  אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכפה
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמקּבלים

א) פח, (שבת

הּתֹוספֹות קׁשית כפה)ידּועה ד"ה הקּדימּו(שם "ּכבר הרי ְְְְְֲִִֵַַָָֻ
הּקּב"ה  ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָנעׂשה
ּפעם  עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליהם
ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ(ּכדמׁשמע

ּבסיון) ּבחמיׁשי ?היתה ְְֲִִִַָָָ

הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה, לֹומר הּמׁשניֹות ויׁש (ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ספ"ז) הּמצֹות חּלין ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הּצּוּוי  מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין זה, לפני  ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר
לפני  ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות יׂשראל ּבני ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָונמצא,
והחּיּוב  אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָמעמד

הם. ׁשֹונים חּיּובים – מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָלקּים
"נעׂשה  יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָועל־ּפי־זה
עדין  היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹונׁשמע"

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»
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הּנה  מּתן־ּתֹורה, לאחרי ׁשהּוא ּכפי הּמצֹות לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחּיּוב
אמּתית  קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבקּבלת
הּגבּורה, מּפי ּבהם ׁשּנצטּוּו מּתן־ּתֹורה ּדאחרי הּמצֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכי
מּתן־ּתֹורה  ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹולכן

ְַֹּבפעל.
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ההר: ּבתחּתית יז)וּיתיּצבּו (יט, ְְְְִִַַַָָֽֽ
להם  ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמלּמד
קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאם

לאֹוריתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וקׁשה ּבני־יׂשראל (כנ"ל עליהם קּבלּו לא ׁשלפי־זה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס, אּלא הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאת
מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ּדמׁשמע לנׁשמע, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנעׂשה

הּתֹורה  על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹויׁש
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּמצֹות
הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהם
עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָואם

ְְַָלקּימם.

מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָוהּנה
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
להּכיר  הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבמׁש
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשרק
הּכרה  עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני היה הּתֹורה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבמעלת
ועל־ידי־זה  האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזֹו
מּצד  אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהרּגיׁשּו

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׂשכלם
זה  ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה מּתן־ּתֹורה לאחרי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָולכן
אלא  ׂשכלם, מּצד היה לא מּתן־ּתֹורה ּבזמן ּברצֹון ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּקּבלּוה
הּתֹורה  ׁשּקּיּום נׁשאר זה לאחרי אבל מלמעלה, מּתנה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבדר

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה ְְְְֲִִַָָָָוהּמצֹות

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ
i"yx£Blk ÔLÚ∑ נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה "עׁשן" אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, ְְִֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשי"ן
'ּתננא' ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,וכל ,לכ ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹֻ

ּדבר  ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, ."עׁשן" ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ÔL·k‰∑?יֹותר ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ׁשל «ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָֹ

"ּבֹו ּומה ּתלמּודֿלֹומר הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵַַַַַַָָ
ּׁשהיא  מה האזן את לסּבר "ּכבׁשן"? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר

ּכּיֹוצא  להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיכֹולה
יא)ּבֹו: ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ"ּכאריה

מכּנין  אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאּלא
מה  האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומדּמין

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. מג)ּׁשּיכֹולה ּכקֹול (יחזקאל "וקֹולֹו ְְְְִֵֶַַָֹ
ואּתה  הּוא, והלא לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". ְְֲִִִִִַַַַַַַָָֹמים
האזן  את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו .מכּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 cenr ,bi jxk ,'zegiy ihewl')

ּכּולֹו עׁשן סיני יח)והר נׂשיא (יט, אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְִִַַַַָָ
חּיּוב  ּכלּפי ׁשּבמּתן־ּתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדֹורנּו,

ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה ְִֶֶַַַָָָָָֻלּמּוד
מקֹום;עֹולם  ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - ְְְִִַָָָָָָֹ

הּתֹורה;ׁשנה  ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָֻ
ּבחּיּות נפׁש יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

יֹותר. ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא ְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּכּלֹו עׁשן סיני יח)והר אין (יט, סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֻ
מּפני  ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבֹו

לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, סנה,(שמות היה ההר ׁשעל ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
נאמר וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה א)ּומסּתּבר (פסוק ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן את אחרים,ירעּו"וינהג ּבׂשדֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּוכתיב ג)רש"י). לד, אל(תשא והּבקר מּול ירעּו"הּצאן אל ְְְִִֶַַַָָֹ

ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ּולהעיר ההּוא". ב)ההר אילן (פסוק "ולא : ְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ֵַאחר".

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑ ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְִֶֶַַָ
הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹמארי
מה  אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹוחזק

לׁשמע  a„È¯.ּׁשּיכֹולים ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְִִֶַֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ
מּפי  ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומׁשמיע

והּקדֹוׁשֿ ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהּגבּורה,
ּכח  ּבֹו לתת מסּיעֹו מגּביר ּברּוֿהּוא קֹולֹו להיֹות ְְְְִִֵַַַָָֹ

·˜ÏB.ונׁשמע  epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יענּנּו ְְִָ«¬∆¿ְְֲֶַַַַ
יח) א להֹורידֹו(מלכים האׁש ּדבר על ּבאׁש", יענה ."אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

ß hay b"k iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¯¤§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑?מּמׁש עליו ירד יכֹול «≈∆««ƒ«ַַָָָָָ
כ)ּתלמּודֿלֹומר: עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ותחּתֹונים (מכילתא) העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמלּמד

ּכּסא  וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּציען
עליהם  .הּכבֹוד ֲֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh jxk zegiy ihewl)

עליהם הּכבֹוד ּכּסא כ)וירד יט, נאמר (רש"י ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ
יב) יב, ידי (בא על  ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ"ועברּתי

ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְִִִֶַָָָָָָֹֹׁשליח,
מּכת  ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָענן,

וּירד מדּיק מּתן־ּתֹורה לבין הּכבֹוד:ּבכֹורֹות על ּכּסא ירד ה' ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
הדר ּבכל סיני ּובקביעּות,ּבהתיּׁשבּותמלכּותֹו,ּכבֹודהר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָ

לעיל.ּכזֹווירידה הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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.xdd W`x l` dWnl 'd `xwIe KEnqA§¨©¦§¨§¤¤Ÿ¨¨
aEzMd xn` `l dOl oicr aXil Kixve§¨¦§©¥£©¦¨¨Ÿ¨©©¨
WgW ilE`e .ipiq xd W`x lr 'd cxIe©¥¤©Ÿ©¦©§©¤¨
cxi mlFrl iM ,eixaC zpEkA zErhl§¨§©¨©§¨¨¦§¨¨©
eiccvE FW`x ipiq xd zEllM lr©§¨©¦©Ÿ§¨¨
dxWd `NW cvl W`x lr FxnF`e§§©Ÿ§©¤Ÿ¦§¨
wlg lM zpigaA xdd lr WOn FzpikW§¦¨©¨©¨¨¦§¦©¨¥¤
'd zpikW mFwn `xTi xddn wlge§¥¤¥¨¨¦¨¥§§¦©
,oade EPOn oFilr FzFidl W`x dOẄ¨Ÿ¦§¤§¦¤§¨¥

df xcqA xn` dflipiq xd lr 'd cxIe ¨¤¨©§¥¤¤©¥¤©©¦©

ricFdl xfg KM xg`e dxUrn dlrnl§©§¨¥£¨¨§©©¨¨©§¦©
`EdW dOW cxIW mFwnxdd W`x l` ¨¤¨©¨¨¤¤Ÿ¨¨

:oade§¨¥
ãBòExn`W l"f mdixaC iR lr dvxi¦§¤©¦¦§¥¤¤¨§

(h"t `Ylikn)on xnF` '` aEzM §¦§¨¨¥¦
minW 'd oiMxdW cOln 'Fbe minXd©¨©¦§§©¥¤¦§¦¨©¦
xAce xdd iAB lr oriSde 'Eke mipFilrd̈¤§¦§§¦¦¨©©¥¨¨§¦¥
aEzMd xErW `Ed dfe .o`M cr mdOr¦¨¤©¨§¤¦©¨

lr 'd cxIeWOn cxi `l WExR 'Fbe ©¥¤©§¥Ÿ¨©©¨
zazA fEnxM dlrnl `N`einWe lr ¤¨§©§¨¨¨§¥©©§¨¨

:xdd W`x l` mirbFp Eid FaSn mFwn§©¨¨§¦¤Ÿ¨¨
ãBòWExR 'd cxIWM iM ricFdl dvxi¦§¤§¦©¦§¤¨©¥

Wrx FzpikW cixFdl ligzdWM§¤¦§¦§¦§¦¨¨©
iptl ux carM Fz`xwl dlre xdd̈¨§¨¨¦§¨§¤¤¨¦§¥
'd cxIe aEzMd xErW `Ed dfe ,FAx©§¤¦©¨©¥¤
cxi mFwn dfi`l aEzMd dNB `l oicre©£©¦Ÿ¦¨©¨§¥¤¨¨©
mnFC FzFid mbd xdd zNrR ricFde§¦©§ª©¨¨£©¡¥
riBIW mcw dlre ig lrA dUrPW¤©£¨©©©§¨¨Ÿ¤¤©¦©
dfi`l aEzMd ricFd KM xg`e ,eicr̈¨§©©¨¦©©¨§¥¤

xn`e cxi mFwn,xdd W`x l``d ¨¨©§¨©¤Ÿ¨¨¨
zpikW zrBd mcw xdd dlrW Ycnl̈©§¨¤¨¨¨¨Ÿ¤©¨©§¦©

:FW`x l` 'd`k dxez ¤Ÿ



exziע zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות Ôt.ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆
'B‚Â eÒ¯‰È∑ מּצבם את יהרסּו ׁשּתאותם ׁשּלא ידי על ∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑ ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»
מהם (מכילתא) ּׁשּיּפל מה יחידי,ּכל הּוא ואפּלּו חׁשּוב , ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

"רב" eÒ¯‰È.לפני Ôt∑ אסיפת מפרדת הריסה ּכל ְַָָ∆∆∆¿ְֲֲִִֶֶַַָָ
את  הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָהּבנין.

.הּמּצב  ַַָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות אף ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ
קטו) ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אף קרּבנֹות, להקריב «ƒ»ƒ∆ְְְִַַָָ

לעלֹות  חׁשיבּותם על יסמכּו אל יהיּו∑eLc˜˙È.הם ְְֲֲִִֵַַַָƒ¿«»ְִ

עמדן  על להתיּצב ּפרצה,∑ı¯ÙÈŒÔt.מזּמנים לׁשֹון ְְְְִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְִָ
ּפרצה  ּבהם ויעׂשה ּבהם .יהרג ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àë.'Bâå eñøäé ïtEaWgi lal WExR ¤¤¤§§¥§©©§§
mbd `Ed KExA E`xi iM mYrcA§©§¨¦¦§¨£©

FxnF` KxC lr FzEnIW(b"q miNdY)aFh ¤¨©¤¤§§¦¦

,mzEIg `id Ff mzzinE miIgn LCqg©§§¥©¦¦¨¨¦©¨
FxnF` `EdeEqxdi oRlr EniMqi WExR §§¤¤¤§¥©§¦©

mzqixdzF`xl 'd l`EN`M WExR £¦¨¨¤¦§¥§¦
FxnF`e ,'d l` zF`xl xn`EPOn ltpe ¨©¦§¤§§§¨©¦¤

axdAx dlitp mzlitp didY WExR ¨¥¦§¤§¦¨¨§¦¨©¨
xg` dlitp mdl didY EzEnIW caNn¦§©¤¨¦§¤¨¤§¦¨©©
KxAzi FxF`W cvl iM dvxi F` .dlitp§¦¨¦§¤¦§©¤¦§¨©
Kxhvi zF`xl E`FaIWM mFwOd `Nnn§©¥©¨§¤¨¦§¦§¨¥
dfe ,FA EhiAi lal `Edd xF`d wNql 'd§©¥¨©§©©¦§¤

FxnF` `Ed'd l` Eqxdi oRFxF`l WExR §¤¤¤§¤¥§
`l iM ciBn df ixde ,mzE`x zAql§¦©§¨©£¥¤©¦¦Ÿ
dfle ,zF`xl E`Fai m` zF`xl EbiVi©¦¦§¦¨¦§§¨¤
EdEbiVi `l iM E`xi oR aEzMd xn` `lŸ¨©©¨¤¦§¦Ÿ©¦
,zF`xl mYrcA EaWgi md `N` xMfPM©¦§©¤¨¥©§§§©§¨¦§
zaxwd `l o`M oi` xn`Y `OWe§¤¨Ÿ©¥¨Ÿ©§¨©

xn` dfl wfp `le zlrFYdltpe'Fbe ©¤¤§Ÿ¤¤¨¤¨©§¨©§
mdl cFr E`xi `NW caNn WExR¥¦§©¤Ÿ¦§¨¤

xnFl wCwce .wfPd zaxwdaxWExR ©§¨©©¤¤§¦§¥©¨¥
`NW xn`i `l mdAW axd didi ENt £̀¦¦§¤¨©¤¨¤ŸŸ©¤Ÿ
ilFcB la` mrd oFnd lr `N` ciRw ©̀§¦¤¨©£¨¨£¨§¥

`l dpikW z`xWdl miiE`xd l`xUi¦§¨¥¨§¦§©§¨©§¦¨Ÿ
EPOn ltpe xnFl cEnlY ciRw ©̀§¦©§©§¨©¦¤

:axak dxez ¨
(áë.íéðäkä íâåmdl WIW mbd 'iR §©©Ÿ£¦¥£©¤¥¨¤

WCwnd mFwn l` daixw zlrn©£©§¦¨¤¨©§ª¨
mciA lAwn did xW`M 'd ziaA carl©£Ÿ§¥©£¤¨¨§ª¨§¨¨

,oxd` rxGn F` zFxFkAd F`EWCwzi ©§¦¤©©£Ÿ¦§©¨
xcB cr zrBn mzXcT didY `l 'iR¥Ÿ¦§¤§ª¨¨©©©©¨¥
KxrA mnvr aWgl md oikixvE df¤§¦¦¥©£Ÿ©§¨§¥¤
.xTr lM dXcw mdl oi` EN`M df mFwn̈¤§¦¥¨¤§ª¨¨¦¨
zaY xErWM EWCwzi zaY xErWe§¦¥©¦§©¨§¦¥©

EpXce(.b"i 'c xAcOA)iR lr dvxi F` §¦§©¦§¨¦§¤©¦
l"f mdixaC(`Ylikn)cr xdd liAbd iM ¦§¥¤§¦§¨¦¦§¦¨¨©

cr oxd` lEaB o`M cr dWn lEab o`M̈§¤©¨§©£Ÿ©
FxnF` df itM ,mipdMd lEaB o`M̈§©Ÿ£¦§¦¤§

'd l` miWBPdxdA mlEaBW WExR ©¦¨¦¤¥¤§¨¨¨
l`xUi oM oi`X dn miWBp,EWCwzi ¦¨¦©¤¥¥¦§¨¥¦§©¨

zFlrl EtiqFi `le mzXcwA Ecnri 'iR¥©©§¦§ª¨¨§Ÿ¦©£
:'Fbe oR cFrbk dxez ¤§

(âë.'Bâå ìëeé àì 'Bâå äLî øîàiå©Ÿ¤¤§Ÿ©§
oipr zErnWn okY zrcl Kixv̈¦¨©©Ÿ¤©§¨¦§©
'd iM 'd oiaE dWn oiA didW Wxtdd©¤§¥¤¨¨¥¤¥¦
dn wiRqd `le 'Fbe crd cx Fl xn`̈©¥¨¥§§Ÿ¦§¦©

xnF`e dWwn dWnE mcw dEv xaMX¤§¨¦¨Ÿ¤¤©§¤§¥
iEESdn mcTX dOA ice Kixv Fpi` iM¦¥¨¦§©©¤¤¨©¥©¦
'd dEv dNgYn iM d`xpe .d`xzdde§©©§¨¨§¦§¤¦¦§¦¨¦¨
xdA ErBi lalE Elri lal l`xUi lr©¦§¨¥§©©£§©¦§¨¨
dWnl xnFl 'd xfgWkE llM KxcA§¤¤§¨§¤¨©©§¤
mdl WIW Fl fnxe mipdMd EWCwzIW¤¦§©§©Ÿ£¦§¨©¤¥¨¤
EpwICW FnkE FA cnrl xdA mFwn̈¨¨©£Ÿ§¤¦©§
Wg EWCwzi 'd l` miWBPd FxnF`n¥§©¦¨¦¤¦§©¨¨
didW xaC oiC df oicA EpEci l`xUIW¤¦§¨¥¨§¦¤¦¨¨¤¨¨
llMd lr cOlNW llMd on `vie llMA©§¨§¨¨¦©§¨¤§©¥©©§¨
lMd oxd`e mrde mipdMde `vi FNMª¨¨§©Ÿ£¦§¨¨§©£Ÿ©Ÿ
E`vIWkE Eid xd zIlre zribp llkA¦§©§¦©©£¦©©¨§¤¨§
lr cOll xdA wlg xiYdl mipdMŸ£¦§©¦¥¤¨¨§©¥©

`vi FNM llMdl`xUi lM ExYEie ©§¨ª¨¨§§¨¦§¨¥
zFgtlE mipdMd FA ExYdW wlgA©¥¤¤ª§©Ÿ£¦§¨
mbde ,dBxCdA EPOn dHnNW wlgA©¥¤¤§©¨¦¤§©©§¨©£©
hRWn zrcl dxFY dpYp `l oicrW¤£©¦Ÿ¦§¨¨¨©©¦§¨
`FAx 'q KFzA `vOIW xWt` df¤¤§¨¤¦¨¥§¦
F` .dfM FznkgA oicIW mkg l`xUi¦§¨¥¨¨¤¨¦§¨§¨¨¤
FYrCn df oiC mc` oEci `NW didi El¦§¤¤Ÿ¨¨¨¦¤¦©§
`le wcv hRWn adF` 'd df lM mr¦¨¤¥¦§©¤¤§Ÿ
mFwnA xdA rbFPl dzin FaIgl lFkï§©§¦¨©¥©¨¨¦§
hRWn itMW xg` mipdMd zcinr£¦©©Ÿ£¦©©¤§¦¦§©



עי exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׁשעת  אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהאדם
ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑ יכֹול ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒָ

הם  אמר עּמ?אף אּתה". "ועלית ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֱִִֵַַַַָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מחּצה מעּתה: - ואהרן ,מ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

יֹותר  נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,

אל  עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,
ה' אל לעלֹות מּצבם את ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.יהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»

מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאה  ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּכ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה .ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'd xfg dfl ,xMfPM `Ed xEhR dxFYd©¨¨©¦§©¨¤¨©
xzq dfaE mrA crd cx Fl xnFl©¥¨¥¨¨¨¤¨©
llMA didW xaC df oicA oEcl oi`W¤¥¨§¦¤¨¨¤¨¨©§¨
wlg xq`l WExtA xaCd dNB ixdW¤£¥¦¨©¨¨§¥¤¡Ÿ¥¤
`l dWnE ,mipdMd FA ElrIW xdd̈¨¤©£©Ÿ£¦¤Ÿ
dEpWxRW FnM FzpEke 'd ixaC oiad¥¦¦§¥§©¨¨§¤¥©§¨
dxFYdW zFCn 'd Fl dNB `l oicr iM¦£©¦Ÿ¦¨¦¤©¨
oxd` `weC iM xaqe mdA zWxcp¦§¤¤¨¤§¨©¦©§¨©£Ÿ
l`xUi la` 'd mxiYdW mipdMde§©Ÿ£¦¤¦¦¨£¨¦§¨¥
iM FAl wrv dfle micnFr mxEQ`A§¦¨§¦§¨¤¨©¦¦
lkEi `l iM dkixv Dpi` Ff dxdf ©̀§¨¨¥¨§¦¨¦Ÿ©
'd FaiWde ,EpA dzcrd xaMW 'Fbe§¤§¨©¥Ÿ¨¨§¥¦

lre 'Fbe dY` zilre cx KlihxR ¤¥§¨¦¨©¨§§©§¨¥
oxd`lE Ll xiYn ip`W zFnFwOd©§¤£¦©¦§§©£Ÿ
crYW Lxidfn ip` mipdMdlE§©Ÿ£¦£¦©§¦§¤¨¥
iM rAv`A dxFn df ixd mzlAbdA§©§¨¨¨£¥¤¤§¤§©¦
`Ed xYdd mdA dNBX dn cvl§©©¤¦¨¨¤©¤¥

:mxq`l xfgl KxvdW¤ª§©©£Ÿ§¨§¨
éôìemiWBPd FxnF`A EpWxRX dn §¦©¤¥©§§§©¦¨¦

miWBPd `Ed dpEMdW 'Fbe§¤©©¨¨©¦¨¦
zxfg mrh didi oM mB oMWOd zcFarl©£©©¦§¨©¥¦§¤©©£¨©
didW xaC cvl EpWxRW FnM dxdf`d̈©§¨¨§¤¥©§§©¨¨¤¨¨
xYd 'd dNB `l oicr iM `N` llMA©§¨¤¨¦£©¦Ÿ¦¨¤¥
Kxvd DCSOW mipdMde oxd` zIlr£¦©©£Ÿ§©Ÿ£¦¤¦¦¨ª§©
dWn mcw skze dxdf`d 'a mrR xfgl©£Ÿ©©¨©§¨¨§¥¤¨©¤
zIlr xYd lW xEACd xnbIW mcwŸ¤¤¦§Ÿ©¦¤¤¥£¦©

xn`e mipdMdlkEi `l'd xfge 'Fbe ©Ÿ£¦§¨©Ÿ©§§¨©
Fl xn`e mixaCd zEppFAzd FricFde§¦¦§§©§¨¦§¨©

dY` zilre cx Klixd mipdMde 'Fbe ¤¥§¨¦¨©¨§§©Ÿ£¦£¥
KEnq skze xdd zIlrn wlg xiYd¦¦¥¤¥£¦©¨¨§¥¤¨

Fl xn` WOnEqxdi l` mrdeWExR ©¨¨©§¨¨©¤¤§¥
mFwnl Eqxdi `l mipdMde xTr lM̈¦¨§©Ÿ£¦Ÿ¤¤§¦§
liMUd f`e dWn mFwnl oxd`e oxd ©̀£Ÿ§©£Ÿ¦§¤§¨¦§¦

WEgOdW iYWxRW KxC lr oFilr zrC©©¤§©¤¤¤¥©§¦¤©¥
,'Eke llMA didW xaC EpEci lal `Ed§©¨¨¨¤¨¨©§¨§
miCwdW xEACd xcqA oFilr l` FfnxE§¨¥¤§§¥¤©¦¤¦§¦

Fl xnFlzilre'FbemipdMdexg`e 'Fbe ©§¨¦¨§§©Ÿ£¦§§©©
KMEqxdi l` mrdeEp`vn dfaE .'Fbe ¨§¨¨©¤¤§§¨¤¨¨

dWnl 'd xn`W 'a xn`nA gEx zgp©©©§©£¨¤¨©§¤
dY` zilrem` KWtP dOn dWwe 'Fbe §¨¦¨©¨§§¨¤¦©©§¨¦
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הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו
ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּקדם,
הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאף־על־ּפי
כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,
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הּמקֹום  ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּובהקּדים: מסּים. ענין ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּוזּכר
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבית  ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמּות
ואל  הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ּבמׁשּכן  ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּנחלה",
וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא
ּבאפן  ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוגם

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ריׁשׁשל הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד) ׁשּסֹופֹוּפרק וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמטמֹונּיֹות  למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב,
ׁשּבנה  ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקלֹות, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמּקֹות
ּגם  הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם נמצאים ְְְִִִֶֶַַָָָֹעּתה
אחד  ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ועל־ּפי־זה  קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלבּטלה,
ׁשּלא  ּבאפן הארֹון, חלל ּכל את ממּלאים היּו ׁשהּלּוחֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּובן
ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומקֹום ּפנּוי מקֹום ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשאר
ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה מקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכלי
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא אמתים (ּבבא מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבת  ּבאּמּה קֹומתֹו וחצי ואּמּה רחּבֹו וחצי ואּמּה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי
ועבין  ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָׁשׁשה
אֹוכלֹות  לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ְְְְֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה,
ּכּמה  לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת כּו', ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָּבארֹון
אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות ְְְִִֶֶָָָָֹלּוחֹות
היה  ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעל־ּפי

ּפנּוי. מקֹום ָָּבֹו
רּבּוע  היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יֹוצא  אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹון
מּלמעלה  אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּמּלמטה
מׁשמעּות  הפ וזה - עּגּול חצי ּצּורת ּבגלל ּפנּוי, מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָנׁשאר

ְַָָהּגמרא.
וארּגּונים  מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּולפלא
עּגּול  חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמצירים

הּגמרא! ּדברי הפ - ְְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמעלה
יׂשראל  ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוהּמדּבר,
ּכּונת  ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל

כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמֹוסד
יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה  דעהּו", ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשם
מצירים  הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע
קּבלֹות  ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ּגּבי (על הּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאת
ּכמבאר  ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכּו'),
ׁשּבלּוחֹות  ּכתּובים", הם ּומּזה "מּזה הּפסּוק על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּב'ירּוׁשלמי'
ותיק  ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכתּובים"
מדברי  הפכי ּבאפן זאת מצירים הם הרי - לחדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד

ְַָָהּגמרא!
ׁשּצּורת  לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּכאמּור
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּלּוחֹות
ּבין  ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזהּו

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַָׁשבעת
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשּפרסם יׁשנֹו - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשעל־ּפי  – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרֹונה
ׁשהּלּוחֹות  לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדברי
ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיּו
עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמּדּוע

ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
- הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּטענה
את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
מקֹום  לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּוחֹות
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלל

מֹופיע  ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדהּנה,
ללא  אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצּיּור
ילמד  ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכ ספק, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכל
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
ּוכּתֹוצאה  הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלּמּוד
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּזה

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
מה  ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכן,
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכ
ענין  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻּבז

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְִֵֶַַַָָָָֻהּקׁשּור
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמקֹור
מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצּיּור
גירסת  את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַאת

הּגמרא! ּדברי על העֹולם ְְִֵַַָָָָֻאּמֹות
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הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו
ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּקדם,
הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאף־על־ּפי
כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,
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exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy
הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו
ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּקדם,
הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאף־על־ּפי
כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,
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מג exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
ּכל  ללא אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור מֹופיע ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּדהּנה,
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא את ילמד ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָספק,
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - מּזה ּוכּתֹוצאה הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהּלּמּוד

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ּבכ מה ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻולכן ,

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּבז
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה וצּיּור העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקֹור
הּגמרא! ּדברי על העֹולם אּמֹות גירסת את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאת

טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו אינֹו הּדבר ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻויהי־רצֹון 
הּקדם, מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ׁשל ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּנ"ל,
ׁשּבמקֹום  הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ּתאר איזה לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹורק

רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי ְְְֲִִִִִַַַַָֻצּורת
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – יׂשראל ילּדי חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
מסּים  ּדבר לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוכפי
הּוא  הרי ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר על הּדבר ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּבתכלית

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, הּטֹוב החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמתיּגע
נׁשים  מנהג לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – יׂשראל מנהגי אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוׁשלמּות
אף־על־ּפי  מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ּבאפן אֹומרים יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻזקנֹות
ּכאׁשר  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי אף־על־ּפי ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשאין

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻמדּבר

ë(à)øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå*: ©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו ּדּין (מכילתא)לאו, אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).älàä íéøácä ìk úàcOln ¥¨©§¨¦¨¥¤§©¥
zxUr lM `EdÎKExAÎWFcTd xn`W¤¨©©¨¨¨£¤¤
dRd oi`X dn ,cg` xEAcA zFxACd©¦§§¦¤¨©¤¥©¤

xnFl cEnlY dn oM m` ,xAcl dlFki§¨§©¥¦¥©©§©
ikp`eLl didi `lxfgW cOln , ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¥¤¨©

,Fnvr iptA xEAce xEAC lM lr (dyn)©¨¦§¦¦§¥©§

`xtiQA `zi` ikd'qn `zlikn d`x) ¨¦¦¨©¦§¨
(c ycegacm` Dil `iWw i`n Dnize .§¥©©©§¨¥¦

did mFwnÎlMn ,Exn`p cg` xEAicA§¦¤¨¤¤§¦¨¨¨¨

*( כאן נדפסו עשרת הדברות בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד רט

*( כאן נדזסו עשרת הדברות בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד רמח



exziעד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy
להּפרע  ּדּין ‰‡l‰.אלהים", ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∑ ְֱִִַַָָֹ≈»«¿»ƒ»≈∆

הּדּברֹות  עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמלּמד
אם  ּכן. לֹומר לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבדּבּור

'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד ּתלמּודֿלֹומר מה –ּכן, ? ְְְְִִֵֶַַַָֹֹ
(וקׁשית  עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשחזר
הּדברים  ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָאם
הּקדֹוׁשֿ אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלה'
ּתלמּודֿלֹומר: מה אםּֿכן אחד, ּבדּבּור ְְִִֵֶַַַָָּברּוֿהּוא
ּבמה  להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'? ְְְִִֵַַַָָָָֹ"אנכי"

מּדהֹוציאם  מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּׁשּפרט
מּפי  ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבלׁשֹון
הּקדֹוׁשֿ ּכמֹוהם, ּכּלם לפיֿזה והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה
ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּברּוֿהּוא
ללּמד  החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹוכּו'
ּדּברֹות  ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ודֹוק) ּביחּוד, עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ראׁשֹונֹות ׁשהיּו מלּמד ְְִִ≈…ְִֵֶַָ
הן  - הן לאו.על - לאו ועל .(מכילתא), ְֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

מּצד  העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ׁשהּגׁשמי הּוא ּכאן "לאמר" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּפרּוׁש
הּתחּתֹון). (ׁשל ְְִֶַַָענינֹו

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xEAC gqp aEzMd dPW rECn mixaCd©§¨¦©©¦¨©¨Ÿ©¦
xcqA xAcl ligzd dNgzA iM xEACn¦¦¦¦§¦¨¦§¦§©¥§¥¤

df,ipR lr ,Liz`vFd ,Lidl` 'd ikp` ¤¨Ÿ¦¡Ÿ¤¥¦©¨¨
KxAzi Fnvr lr xAcnd `Ed 'd iM¦©§©¥©©§¦§¨©
xg` KxcA xAcl `vi KM xg`e FnW§§©©¨¨¨§©¥§¤¤©¥
zAW ,'d dTpi `l ,Lidl` 'd mW z ¤̀¥¡Ÿ¤Ÿ§©¤©¨
,'d dUr mini zWW iM ,Lidl` 'dl©¡Ÿ¤¦¥¤¨¦¨¨
df lr ligzdW KxcM mIql Fl didW¤¨¨§©¥§¤¤¤¦§¦©¤
,dTp` `l iM ,inW z` `VY `l KxCd©¤¤Ÿ¦¨¤§¦¦Ÿ£©¤

:'Fbe iziUr mini 'e iM¦¨¦¨¦¦§
ïëàl"f mxnF` KxC lr x`AzizFMn) ¨¥¦§¨¥©¤¤§¨©

(.c"kiRn Ll didi `le ikp`̈Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦
zxAbzA WExR mEprnW dxEaBd©§¨§©§¥§¦§Ÿ¤
zxUr 'd xAC xW`M iM oaEi xEACd©¦©¦©£¤¦¥£¤¤
EpazMW FnM cg` xEAcA mixaCd©§¨¦§¦¤¨§¤¨©§
lM rnWl dlFki of`d oi` KEnqA§¨¥¨Ÿ¤§¨¦§Ÿ©¨
EbiVd l`xUil mrinWdWkE zFxEaBd©§§¤¦§¦¨§¦§¨¥¦¦
xEAC mdW mdn zFxAC 'a rFnW md¥¨©¦§¥¤¤¥¦
dzvie Ll didi `l xEAce 'Fbe ikp`̈Ÿ¦§§¦Ÿ¦§¤§§¨§¨

FxnF`M mznWp('d y"dy)d`vi iWtp ¦§¨¨§§©§¦¨§¨
x`WE cFr oiad Elki `le FxAca§©§§Ÿ¨§¨¦§¨
FlFTn W` zFadl Eavgp zFxACd©¦§¤§§©£¥¦
cr ipiq xd lr mixEcq Ecnre KxAzi¦§¨©§¨§§¦©©¦©©
E`A miIg lhA l`xUi znWp dxfgW¤¨§¨¦§©¦§¨¥§©©¦¨
`Ed KExA xiC`d zFlFw mdW zFxACd©¦§¤¥¨©¦¨
dfle ,l`xUIn '` lkl zFxAcn Eide§¨§©§§¨¦¦§¨¥§¨¤
Ewwgp Ll didi `le ikp`W `vnY¦§¨¤¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¤§§

'd mxn`W xcqM dxFYA'd ikp` ©¨§¥¤¤£¨¨¨Ÿ¦
Liz`vFd xW` Lidl`Dl`d iM ¡Ÿ¤£¤¥¦¦¨¡Ÿ©

crA l`xUil gkFp xAcn FcFakA¦§§©¥¨§¦§¨¥§©
zevnA ok FnkE `Ed KExA Fnvr`l ©§¨§¥§¦§©Ÿ

Ll didiBla` df xcqM xAci oM m ¦§¤§©¥§©¥§¥¤¤£¨
crA KxAzi FlFw xAci Kli`e mXn¦¨¨¥¨§©¥¦§¨©§©

FxnF`M Fk`ln,Lidl` 'dl zAWiM ©§¨§§©¨©¡Ÿ¤¦
dUr mini zWW,'d,'d KxA oM lr'Fbe ¥¤¨¦¨¨©¥¥©§

zAW xnFl lFTd lFki Fpi` iM ,mNM oke§¥ª¨¦¥¨©©©¨
iYzpe 'Fbe minXd z` iziUr ,'Fbe il¦§¨¦¦¤©¨©¦§§¨©¦
oade KxAzi Fk`ln `N` Fpi` iM ,'Fbe§¦¥¤¨©§¨¦§¨©§¨¥

l"f Exn`W mbde .LMgl axriezFMn) §¤¡©§¦§©£©¤¨§©

(:b"kiM xWt` ,l`xUil mxn` dWn iM¦¤£¨¨§¦§¨¥¤§¨¦
E`AWkE mNM rnWe gM FA did dWn¤¨¨Ÿ©§¨©ª¨§¤¨
lW FlFw did l`xUil xAcl zFlFTd©§©¥§¦§¨¥¨¨¤
fnx dfl iM ilE`e .xAcn oM mB dWn¤©¥§©¥§©¦¨¤¨©

FxnF`A aEzMd(h"i h"i lirl)xAci dWn ©¨§§§¥¤§©¥
Exn`W `vnze .lFwa EPpri midl`de§¨¡Ÿ¦©£¤§§¦§¨¤¨§

l"f(ipwXi wEqR x"ydy)xEAce xEAC lMW ¨¦¨¥¦¤¨¦§¦
l`xUIn cg`e cg` lM lr cnFr did̈¨¥©¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥
Fl xnF` `Ede Lilr iplAwY Fl xnF`e§¥§©§¥¦¨¤§¥
lr xHrznE dlFre FwXpnE FwAgnE od¥§©§§©§§¤¦§©¥©

FxnF` aXizi df itlE ,FW`xxn`l Ÿ§¦¤¦§©¥§¥Ÿ
KxCd df lrlM z` midl` xAcie'Fbe ©¤©¤¤©§©¥¡Ÿ¦¥¨§

mNM xAce midl`d zxAbzA WExR¥§¦§Ÿ¤¨¡Ÿ¦§¦¥ª¨
mdW zFxACA gM dUr mB cg` xEAcA§¦¤¨©¨¨Ÿ©©¦§¤¥
EkxhvIWM l`xUil Exn`i mnvrA§©§¨Ÿ§§¦§¨¥§¤¦§¨§
l`xUi Elki `NWM iM did oMW FnM§¤¥¨¨¦§¤Ÿ¨§¦§¨¥
mdil` md ExAC dxEaBdn mNM rnWl¦§Ÿ©ª¨¥©§¨¦§¥£¥¤

:EpazMW FnM§¤¨©§
ãBòFxnF`A oEkixn`lxcqA Wi iM §©¥§§¥Ÿ¦¥§¥¤

dlrn mixaCd FA ExAcPW df¤¤¦§§©§¨¦©£¨
FxnF` KxC lr l`xUil zEnnFxemixaC) §§§¦§¨¥©¤¤§§¨¦

(g"i e"kdAxd iM 'Fbe Lxin`d 'de©¤¡¦§§¦©§¥
ozndf dwqRW dGn EkWnp zFIlrFY¨¦¦§§¦¤¤¨§¨ª£¨¨

:mlFrl mdA dXcTd zIpw cFqi dfe§¤§§¦©©§ª¨¨¤§¨
ãBòMd x`AzimxnF` KxC lr aEz ¦§¨¥©¨©¤¤§¨

l"f(zFclFY `nEgpY)WFcTd oi`W ©§¨§¤¥©¨
mi`xaPd lr FnW cgin `Ed KExÄ§©¥§©©¦§¨¦

mEXn mzEIg miIgA(e"h aFI`)eiWcwA od ©©¦©¨¦¦¥¦§¨
lr FnW cgi `l dfle ,oin`i `lŸ©£¦§¨¤Ÿ¦¥§©
xg` `N` Lidl` eilr xnFl mdxa ©̀§¨¨©¨¨¡Ÿ¤¤¨©©

FxnF` `Ede ,FzFnz` midl` xAcie §§©§©¥¡Ÿ¦¥
dN`d mixaCd lMzxAbzA WExR ¨©§¨¦¨¥¤¥§¦§Ÿ¤

of`d oi`W mixaC EpWxRW FnM xEACd©¦§¤¥©§§¨¦¤¥¨Ÿ¤
`Ed mrHde ,rnWl dlFkixn`lmdl §¨¦§Ÿ©§©©©¥Ÿ¨¤

lr FnW cgil WExR Lidl` 'd ikp`̈Ÿ¦¡Ÿ¤¥§©¥§©
Lidl` Fl xnFl mdn cg`e cg` lM̈¤¨§¤¨¥¤©¡Ÿ¤
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l"f EpizFAx ixaclE .oM mdl xnFl©¨¤¥§¦§¥©¥

(:g"t zAW)mznWp dgxRW Exn`W ©¨¤¨§¤¨§¨¦§¨¨
mdilr FnW cgIWM iM xnF` z`vnp¦§¥¨¥¦§¤¦¥§£¥¤
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`l ,'Fbe Ll didi `l oM mB ErnWe§¨§©¥Ÿ¦§¤§§Ÿ
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zzl izi`xe .zFfEnxE zFlElM zFxg £̀¥§§§¨¦¦¨¥
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,dUrY `l zFevnE dUrikp``id £¥¦§Ÿ©£¥¨Ÿ¦¦
,dUr zFevn lM WxWe xTrdidi `l ¦¨§Ÿ¤¨¦§£¥Ÿ¦§¤

Ll`l zFevn lM WxWe xTr `id 'Fbe §§¦¦¨§Ÿ¤¨¦§Ÿ
oFilr l` iRn mdA 'd rhp dfl ,dUrY©£¥¨¤¨©¨¤¦¦¥¤§
hFOY `l dfAW zFevOd ixTr 'a iWxẄ§¥¦§¥©¦§¤¨¤Ÿ¦

:cre mlFrl EpirxGn dxFYa dxez ¨¦©§¥§¨¨¤
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e`l e`l lre od od lr©¥¥§©¨¨

לאמר: האּלה ּכל־הּדברים את אלהים א)וידּבר (כ, ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֽ
רּבי  ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמלּמד

אֹומר, עקיבא רּבי הןיׁשמעאל. לאו ועל הן  הן (מכילתא)על ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש

מקּימים  הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבמצֹות
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻרצֹון
אחר  חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל על־ידי ב. וצּונּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבמצֹותיו

הקדֹוׁש ּבּזֹוהר וכדאיתא ונׁשמתֹו, ב)ּבגּופֹו קע, דרמ"ח (ח"א ְְְְְְִִִַַַָָָ
ּכנגד  הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים, רמ"ח ּכנגד הן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָמ"ע
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשס"ה
חּלּוק  יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּנה,
מזּכ הּוא קּיּומן ידי ׁשעל ּתכנן ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבין
ּתכנן  ל"ת מצֹות א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומעלה
ׁשּלא  להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּדאּסּורים

ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלהּכׁשל
זֹו. לא־תעׂשה למצות ְְֲִֶַַַַָֹהּׁשּי

ּדהן  הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָא
ׁשניהם  ּתכן ל"ת, מצֹות על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּכׁשּמקּים

.הׁשם־יתּבר וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא ׁשעל־ידי־זה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּוא
יׁשמעאל  רּבי לדעת עקיבא. ורּבי יׁשמעאל רּבי ּפליגי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובזה
את  ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמּתן־ּתֹורה ּבני־יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּו
וענין  הּטֹוב את ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאדם,
הרע  את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחּיּובי

ּבמצֹות־לא־תעׂשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהענין
ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל עקיבא רּבי ְְֲִִִֶַַַַַַָָא
הּמצֹות  ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מּתן־ּתֹורה ּבעת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"הן".
הן  ׁשיהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ּומזּמן ׁשּמּוכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּוא

ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקּים

(á)éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
:íéãár úéaî¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ
לי,ההֹוצאה  מׁשעּבדים אחר:.(מכילתא)ׁשּתהיּו ּדבר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מלחמה  ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה ּכזקן לפי ּכאן ונגלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: רחמים, כד)מלא ּכמעׂשה (לקמן רגליו "ותחת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", ְְְְְִִִִַַַַַָָָָלבנת
מׁשּתּנה  ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים", ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ"ּוכעצם

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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iM dpEn`d ciBi df d"ied mW `Ed¥£¨¨¤©¦¨¡¨¦
ded lM did Fxn`naE KxAzi EPOn¦¤¦§¨©§©£¨¨¨¨Ÿ¤
lr ciBi mB ,didIX dnE didX dn lke§¨©¤¨¨©¤¦§¤©©¦©
'Ade ,didie dede did KxAzi Fzied£¨¨¦§¨©¨¨§Ÿ¤§¦§¤§©
lAwl mdilrW WExR Lidl` xn`̈©¡Ÿ¤¥¤£¥¤§©¥
eiR z` dxnOd lke ,eizFxfbE Fxn`n©£¨§¥¨§¨©©§¤¤¦
`A EN` zFpigA 'a cbpkE ,Dl` EPMi©¤¡Ÿ©§¤¤§¦¥¨
mdn zg` lM gixkdl midl`d̈¡Ÿ¦§©§¦©¨©©¥¤
cbpM ,dprh dilr oi`W dgkFdA§¨¨¤¥¨¤¨©£¨§¤¤

FxnF`'d ikp`zF`d Ll dfxW` §¨Ÿ¦¤§¨£¤
mixvn ux`n Liz`vFdiM rC ¥¦¥¤¤¦§©¦©¦

lM EWgkd mixvn z`ivi zErvn`A§¤§¨§¦©¦§©¦ª§£¨
dpEn` mFlWe qg WIW xwW mixaFCd©§¦¤¤¤¥©§¨¡¨
`l iM zFxF`Od EWgkd iM FzlEf¨¦ª§£©§¦Ÿ
,mxF`n 'd KiWgdA dOd midl ¡̀Ÿ¦¥¨§©§¦§¨
zFzF` mdA dUr 'd iM miOId EWgkdª§£©©¦¦¨¨¨¤
DzFMdA ux`d dWgkd ,mcl mktde©£¨¨§¨ª§£¨¨¨¤§©¨
ilrA EWgkd ,mirx mivxW uxWYe 'd©©§¥§¨¦¨¦ª§£©£¥
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FxnF`Lidl` i"i ikp``NW WExR §¨Ÿ¦¡Ÿ¤¥¤Ÿ
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הּוא  אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ְְְְִֵֵַַָָֹֹֻּבמראֹות,
לפי  אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

קֹולֹות  ׁשֹומעין הּקֹולֹות",הרּבה,ׁשהיּו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ
הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מארּבע ּבאין ְִִִִֵֶַַַַָָָָקֹולֹות
יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻאל
סנגֹוריא  ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי"ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשאמר: וזהּו העגל, לב)ּבמעׂשה יחרה (לקמן ה' "למה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אלהים  לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאּפ
לבּדי  לי אּלא ÌÈ„·Ú.אחרים' ˙ÈaÓ∑ ּפרעה מּבית ְֲִִִֵֶַָƒ≈¬»ƒְִֵַֹ

"מּבית  אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהייתם
ּתלמּודֿלֹומר: לעבדים? עבדים ׁשהיּו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָעבדים",
אמר  מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד"ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לעבדים  עבדים ולא היּו למל עבדים .מעּתה, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 892 'nr b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ixvn oFWl "ikp`"¨Ÿ¦¨¦§¦

אלהי יהוה ב)אנכי (כ, ְֱִֶָָֹֹֽ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)"אנכי" (ילקוט ְִִִָָֹ

ּכלּולֹות  הּדּברֹות ּבעׂשרת הרי ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ב)ּכל צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּובעׂשרת (ראה . ְֲִֶֶַַָָ

ל יהיה ו"לא מ"ע רמ"ח ּכֹולל "אנכי" הרי עצמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּדּברֹות
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל פ"כ)גֹו'" התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה .(ראה ֵָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר מבאר מּכ ב)ויתירה פה, אינּון (ח"ב ׁש"ּכל ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה  מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפקּודי

"אנכי". ּבתבת ְְִִֵַָָֹנכללֹות
הכי  ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה זה, ּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּולאחרי
ּבּכתּוב  הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻנעלית

הארץ" ד)"ערות פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ ְֶֶַָָ
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עז exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy
חז"ל אמרּו ּבזה: הּבאּור לֹומר ב)ויׁש פח, ׁשּכׁשּבּקׁשּו(שבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

מׁשה  להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמלאכי
למקֹום  ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה והינּו, ירדּתם?". "למצרים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָרּבנּו

ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּבבחינת
א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעל־ידי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָּדאף
ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא

יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם עצמם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשמצד
לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻויתעּלּו

הּקּב"ה. ֶַָָׁשל
ׁשל  והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולכן
(ׁשאינם  לׁשֹון' ל'ּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּתן־ּתֹורה

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ועד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ'קדׁש')

(â):éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑ לא" ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְֱֱִֶֶֶַַָָֹ

ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה
ל"מּנין  יהיה "לא ּתלמּודֿלֹומר: יקּים? ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ

‡ÌÈ¯Á.(מכילתא) ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם אלהים לפרׁש:(מכילתא)עׂשאּום יּתכן ולא , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֹ

מעלה  ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹ"אלהים

אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. אלהּות ְְֱֱֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלקרֹותם
עֹונים  ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָׁשהם
מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה .אֹותם, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

Èt ÏÚ∑ קּים ׁשאני זמן נצטּוּוּכל לא ּתאמר: ׁשּלא , «»»ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּדֹור אֹותֹו אּלא עבֹודהֿזרה .(מכילתא)על ֲֶַַָָָָ

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`N` mixVd zlWnn zgY l`xUi¦§¨¥©©¤§¤¤©¨¦¤¨
m`ivFde lMA KxAzi FYlWnn zgY©©¤§©§¦§¨©©Ÿ§¦¨
micar ziA `idW cvl mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦§©¤¦¥£¨¦
ziA `id xW` ux` mdl zzl̈¥¨¤¤¤£¤¦¥

:midl`b dxez ¡Ÿ¦
(âàìmcTW cvl WExR .'Fbe Ll didi Ÿ¦§¤§§¥§©¤¨©

xaC `Ede KxAzi FzpEn` lr zFEvl§©©¡¨¦§¨©§¨¨
Kxhvi ok FnM iM xn` dfl aNA FxTrW¤¦¨©¥¨¤¨©¦§¥¦§¨¥
`NW mbd zlEGd zEdl` FANn wigxdl§©§¦¦¦¡Ÿ©©£©¤Ÿ
xnFl wCwCW `Ede ,eiztUA EP`ivFi¦¤¦§¨¨§¤¦§¥©

zazALlitkE ,LYaWgnA ENt` WExR §¥©§¥£¦§©§©§§§¦
dxf dcFar zaWgnl dxdf` Epivn df¤¨¦©§¨¨§©§¤¤£¨¨¨

l"f Exn`W(:h"l oiWECw)wEqRAc"i l`wfgi) ¤¨§¦¦©¨§¤§¥

('dlr Wiprn 'dW ,'Fbe UtY ornl§©©§Ÿ§¤©£¦©
l"f Exn`e dxf dcFar zaWgnmigaf) ©§¤¤£¨¨¨§¨§§¨¦

(:e"wLl ixd ,dxdf` `lA Wpr oi ¥̀Ÿ¤§Ÿ©§¨¨£¥§
:Fzxdf ©̀§¨¨

ãBòdxf dcFar lM iM xnFl dvxi¦§¤©¦¨£¨¨¨
caFrd zNrR oi` mlFrAW¤¨¨¥§ª©¨¥
midl` FzFUrl carPA dbxCd zlrFR¤¤©§¨¨©¤¡¨©£¡Ÿ¦
iM l`xUi Wi` zNrR dpiUrY xW`M©£¤©£¤¨§ª©¦¦§¨¥¦
qg dtFke rxd zpigaA lFcB gM ozFp¥Ÿ©¨¦§¦©¨©§¤©
rxd zpigA iptl dNrnd dpigA mFlWe§¨§¦¨©§ª¨¦§¥§¦©¨©

FxnF` `Ede ,olvl `pngxdidi `l ©§¨¨¦§¨§§Ÿ¦§¤
midl` LlEPUrY LNW died 'iR §¡Ÿ¦¥£¨¨¤§©£¤

:midl ¡̀Ÿ¦
ãBò`Ed caFrd zErvn`A iM dvxi¦§¤¦§¤§¨¨¥

midl` `idW zg` died `ivnn©§¦£¨¨©©¤¦¡Ÿ¦
:mcw ok did `NX dn©¤Ÿ¨¨¥Ÿ¤

ãBòdUri xW` xf l` iM xnFl dvxi¦§¤©¦¥¨£¤©£¤
htFXd `Ed KxAzi FzlEf mc`d̈¨¨¨¦§¨©©¥

FxnF` KxC lr EdcaFrn dnwpdinxi) §¨¨¥§¥©¤¤§¦§§¨

('a:Kzrx KxQiY§©§¥¨¨¥
ãBòKxAzi FzlEf l` FzFUrA iM dvxi¦§¤¦©£¥¨¦§¨©

mbde cg` Fl didIW rpnPdn¥©¦§¨¤¦§¤¤¨©£©
cg`l `N` carl dvxi `l `EdW¤Ÿ¦§¤©£Ÿ¤¨§¤¨
`Ede ,cg` oi` iM miAx zFUrl aIgzi¦§©¥©£©¦¦¥¤¨§

FxnF`didi `lxn` xnbe cigi oFWl §Ÿ¦§¤§¨¦§¨©Ÿ¤
iM xnFl dvxi F` .mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦¦§¤©¦
.miAx cari sFQl cg` carl ligzIWM§¤©§¦©£Ÿ¤¨©©£Ÿ©¦

l`xUi i`iap ixaCn cnlE `veoixcdpq) §¥§©¦¦§¥§¦¥¦§¨¥©§¤§¦

(:a"wl`xUi EidW zFdl`d iEAx¦¨¡Ÿ¤¨¦§¨¥
FxnF`e .zFpFrA ux`A micaFripR lr §¦¨¨¤¨£§§©¨¨

h"tA m"Anx azMX dn iR lr x`Azi¦§¨¥©¦©¤¨©©§©§
`iap on`i iM dxFYd icFqi zFkldn¥¦§§¥©¨¦¥¨¥¨¦
zg` devn lr xarl xn`i m` eixacA¦§¨¨¦Ÿ©©£Ÿ©¦§¨©©
,'d iR lr drW itl dxFYd zFvOn¦¦§©¨§¦¨¨©¦
dxf dcFarn uEg zFevn x`WA `wece§©§¨¦§¨¦§¥£¨¨¨
xwW `iap df ixd drW itl ENt`W¤£¦§¦¨¨£¥¤§¦¤¤

FxnF` `Ed dfe ,`Ed zen oaEipR lr ¤¨¤§¤§©¨¨
xaM iM ,miPnGd ihxR lkA WExR¥§¨§¨¥©§©¦¦§¨
FnW zxMfdA KxAzi FzrcFd miCwd¦§¦¨¨¦§¨©§©§¨©§
,wqtd oi`A didie dede did `Ed iM¦¨¨§Ÿ¤§¦§¤§¥¤§¥
xEQ`d llkA qipkd df ixd dYrnE¥©¨£¥¤¦§¦¦§©¨¦
mNMW mirbxde zFrXde minId lM̈©¨¦§©¨§¨§¨¦¤ª¨

:didi `l xEQ` llkA¦§©¦Ÿ¦§¤
ãBòFxnF`A dvxiipR lrllWl fnx ¦§¤§§©¨¨¨©¦§Ÿ

miUFrW mirFHd zM zprh©£©©©¦¤¦

zElilW zprhl irvn`l dxf dcFar£¨¨¨§¤§¨¦§©£©§¦
xn` dfl ,mFlWe qg F`vOdipR lr ¦¨§©§¨¨¤¨©©¨¨

iM ipR lr `Ed mlFrA deFd lM WExR¥¨¤¨¨©¨¨¦
:ux`d lkA mihhFWn 'd ipir¥¥§§¦§¨¨¨¤

ãBòitM iM Fzxdf`l mrh zzl dvxi¦§¤¨¥©©§©§¨¨¦§¦
mrHn xaCd wigxi iWFp` lkU¥¤¡¦©§¦©¨¨¦©©
cg`l `N` caFr Fpi` caFr lM iM¦¨¥¥¥¤¨§¤¨
zNcBn dAxc`e KxAzi eiWOWOn¦§©§¨¦§¨©§©§©¨¦§ª©
oM m`e zrcFp oFc`d zNcB card̈¤¤§ª©¨¨©©§¦¥
caFr df ixd gxIle WnXl caFrd̈¥©¤¤§©¨¥©£¥¤¥
ciRwi dOle KxAzi eiWOWnE eicar£¨¨§©§¨¦§¨©§¨¨©§¦

` dfl ,xaCd lr 'dxnipR lrWExR ©©¨¨¨¤¨©©¨¨¥
xaCd lr qrMzn ip`W dAql§¦¨¤£¦¦§©¥©©¨¨
oFWl ipR zaze ,l` `ll l` miniUOW¤§¦¦¥§Ÿ¥§¥©¨¨§

FxnF` KxC lr qrM(c"i b"l oOwl)ipR ©©©¤¤§§©¨¨©
ikp` iM sFQal xn`W FnkE ,'Fbe Ekli¥¥§§¤¨©§©¦¨Ÿ¦

:`Pw l` 'Fbe§¥©¨
ãBòdvxiipR lrlal ipR zAq lr ¦§¤©¨¨©¦©¨©§©

l` hiAdn mirpnp EidY¦§¦§¨¦¥©¦¤
zF`xM mlFrA bpr Ll oi` iM ,midl`d̈¡Ÿ¦¦¥§Ÿ¤¨¨¦§
df `Ed iM zFnWPd mlFrA 'd ipR§¥§©©§¨¦¤
EaAqi lal 'd mxidfde ,dEwnd zilkY©§¦©§ª¤§¦§¦¨§©§©§

:Ff dbVdn mnvr zripn§¦©©§¨¥©¨¨
ãBòFxnF` KxC lr dvxi('i g"k mixaC) ¦§¤©¤¤§§¨¦

'd mW iM ux`d iOr lM E`xe§¨¨©¥¨¨¤¦¥
midl` caFrWM dYrnE ,Lilr `xwp¦§¨¨¤¥©¨§¤¥¡Ÿ¦
rxd zpigA dxWn `Ed dPd mixg £̀¥¦¦¥©§¤§¦©¨©
dXcTd dzpw mW xW` mipRd lr©©¨¦£¤¨¨§¨©§ª¨

:DnFwnc dxez §¨



exziעח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

:éàðNì íéraø-ìrå§©¦¥¦−§«§¨«

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ã.'Bâå ìñô Eì äNòú àìKixv Ÿ©£¤§¤¤§¨¦
Ll didi `l FxnF` xg` zrcl̈©©©©§Ÿ¦§¤§
cFr KxS dn daWgnA ENt`e 'Fbe§©£¦§©§¨¨©Ÿ¤
zFEvl m`e ,miliqRd dUrn lr zFEvl§©©©£¥©§¦¦§¦§©
`l oM m` zlEGl ENt` mzIUr lr©£¦¨¨£¦©©¦¥Ÿ
did `l cFr .Ll zaY xnFl Fl did̈¨©¥©§Ÿ¨¨

xn` xnbl FldegYWz `l`l m` ¦§ŸŸ¤Ÿ¦§©£¤¦Ÿ
.oO` dUrn lr `N` dxdf`d d`Ä¨¨©§¨¨¤¨©©£¥ª¨
cFr .lqR mWA minlSl `xw dOl cFr¨¨¨¨©§¨¦§¥¤¤
mrR xnFl Kxvd dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨ª§©©©©

zxg`Lidl` 'dxnFl wiRqn didW ©¤¤¡Ÿ¤¤¨¨©§¦©
mixaCd mixfFge `Pw l` ikp` iM¦¨Ÿ¦¥©¨§§¦©§¨¦
cFr .Lidl` 'd ikp` dNgzA xAcndl§©§©¥¦§¦¨¨Ÿ¦¡Ÿ¤

mrh zzl Kxvd dOl zrcl KixviM ¨¦¨©©¨¨ª§©¨¥©©¦
EaIgzi df mrh `lA `ld `Pw l` 'Fbe§¥©¨£Ÿ§Ÿ©©¤¦§©§
:`Ed KExA mlFr lW FMln zxfB lAwl§©¥§¥©©§¤¨¨

äàøðåxEQ` xnFl oEkIWdcFar oin §¦§¤¤§©¥©¦¦£¨
`l wEqRA xMfOdn uEg dxf̈¨¥©ª§¨©¨Ÿ
zn`d mc` xn`i iM `Ede ,Ll didi¦§¤§§¦Ÿ©¨¨¨¡¤
la` oi` FzlEf lke midl`d `Ed 'd iM¦¨¡Ÿ¦§¨¨©¦£¨
mc`d zpEkY hrnzY FzNcB mvr cvl§©Ÿ¤§ª¨¦§©¥§©¨¨¨
ihxR l`Wle eiptl xAcl FzbVde§©¨¨§©¥§¨¨§¦§Ÿ§¨¥
cFaMd xcB xqEOn Fpi` iM eizFl`W§¥¨¦¥¦©¤¤©¨
ipFnM dlt` dltW dIxA `FaYW¤¨§¦¨§¥¨£¥¨¨¦
lFcBd KlOd iptNn zFl`W l`Wze§¦§©§¥¦¦§¥©¤¤©¨
eikxv ihxtA dAxi minrtle `xFPde§©¨§¦§¨¦©§¤¦§¨¥§¨¨
zEGr KM lM Fl didi Ki`e miAxe miTC©¦§©¦§¥¦§¤¨¨©
,zFl`Xd iwECwC l`Wl zFAxdl mipR̈¦§©§¦§Ÿ¦§¥©§¥
xgaIW Fxvi zrcA urizi oM lr xW £̀¤©¥¦§©¥§©©¦§¤¦§©
oFilr iWOWOn cg` iptl eixaC xAcl§©¥§¨¨¦§¥¤¨¦§©§¥¤§
Fl xfri `Ede mFxOA eiptl miWOWnd©§©§¦§¨¨©¨§©£Ÿ
iptl eixaC xAcl irvn` didi mB©¦§¤¤§¨¦§©¥§¨¨¦§¥
Kxhvi m` lFcBd xaCA lFcBd KlOd©¤¤©¨©¨¨©¨¦¦§¨¥
WOXd z` cAki cAM oM zErvn`aE§¤§¨¥©¥§©¥¤©©¨
KxcA eiptl degYWie Edkxaie `Edd©¦¨§¥§¦§©£¤§¨¨§¤¤
dSxzi dfAW dlrOde cFaMd lM̈©¨§©©£¨¤¨¤¦§©¤

.eikxv Fl zFUrl eilr F`Vn z`Ul̈¥©¨¨¨©£§¨¨
micaFrd ax Erh DA df zErh iM rce§©¦¨¤¨¨Ÿ¨§¦
micaFrW md mircFi iM dxf dcFar£¨¨¨¦§¦¥¤§¦
mdl didIW icM `N` Dl` `ll§Ÿ¡Ÿ©¤¨§¥¤¦§¤¨¤
`l Ff dpigaE ,xMfPM 'Eke irvn`l§¤§¨¦§©¦§¨§¦¨Ÿ
`Ed iM lqR `N` Dl` mW Dl `xTi¦¨¥¨¥¡Ÿ©¤¨¤¤¦
FzElqR `Ed dfe `Ed Dl` `l iM rcFi¥©¦Ÿ¡Ÿ©§¤©§
iptl `Ed zlqtE idl` gM FA oi`W¤¥Ÿ©¡Ÿ¦§Ÿ¤¦§¥
F`xw F` ,mlFr `xFAd `EdW xTrd̈¦¨¤©¥¨§¨

lqREPxiarIWM lQRzdl cnFr `Ed iM ¤¤¦¥§¦§©¥§¤©£¦¤
ici lr F` dAq ici lr FYlWnOn 'd¦¤§©§©§¥¦¨©§¥
mxFB `dIW Fl degYWOd df zAq¦©¤©¦§©£¤¤§¥¥

l"f mxnF` KxC lr lQRzdlizAx dki`) §¦§©¥©¤¤§¨¥¨©¨¦

(a"tEp` Exn`W lEAOd xFC dUrnA§©£¥©©¤¨§¨
'de 'Eke miPnnd mixVl miriAWn©§¦¦©¨¦©§ª¦§©

FxnF`M mixVd zlWnn xiarddirWi) ¤¡¦¤§¤¤©¨¦§§§©§¨

(g"k b"nmB 'd dEve .Wcw ixU lNg`e©£©¥¨¥Ÿ¤§¦¨©
xn`e Ff dpigA lrlqt Ll dUrz `l ©§¦¨§¨©Ÿ©£¤§¤¤

`EdW LYrcA LnvrA Ll iM mbd WExR¥£©¦§§©§§§©§§¤
xfge Ll EdUrY `l ok iR lr s` lqR¤¤©©¦¥Ÿ©£¥§§¨©

xn`e dUrOd `Ed dn WxtE`l ¥¥©©©£¤§¨©Ÿ
mdl degYWzmrHd xn`e 'Fbe ¦§©£¤¨¤§§¨©©©©

xEQ`dl`Pw l` Lidl` 'd ikp` iM §¨¦¦¨Ÿ¦¡Ÿ¤¥©¨
mbd xaCd lr ip` `Pwzn WExR¥¦§©¥£¦©©¨¨£©
dpEMd okY oiadlE .df KxcA didIW¤¦§¤§¤¤¤§¨¦Ÿ¤©©¨¨
lW df hxR xiMfdW 'dl Epivn dPd¦¥¨¦©¤¦§¦§¨¤¤

`Up zWxtA d`pTd(c"i 'd xAcOA)aizkC ©¦§¨§¨¨©¨©¦§¨¦§¦
FYW` z` `Pwe d`pw gEx eilr xare§¨©¨¨©¦§¨§¦¥¤¦§
FYW`A mc` `Pwzi minrtl dPd 'Fbe§¦¥¦§¨¦¦§©¥¨¨§¦§
iM Yrci xakE ,FCar lre FpA lr©§§©©§§¨¨©§¨¦
Kx`A fEnxM md dNM zpigaA l`xUi¦§¨¥¦§¦©©¨¥¨¨§Ÿ¤
,mixiXd xiW miWcw Wcw xtqA§¥¤Ÿ¤¨¨¦¦©¦¦
milrA mdl miUFr l`xUIWM dYrnE¥©¨§¤¦§¨¥¦¨¤§¨¦
`xFAA Ecigki `le Ecxni `NW mbd£©¤Ÿ¦§§§Ÿ©§¦©¥
iM aIgi lkVd ,mipFc`d oFc` `Ed iM¦£¨£¦©¥¤§©¥¦
KlOd zW` dfA lWOde .lrAd `Pwzi¦§©¥©©©§©¨¨¨¤¥¤©¤¤

oikdl FpA F` Kln car ad`Y iM¦¤¡Ÿ¤¤¤¤§§¨¦
EdwAgzE mdl dkixSd mihxR iwECwC¦§¥§¨¦©§¦¨¨¤§©§¥
KlOd `Pwzi `l m`d EdwXpzE§©§¥©¦Ÿ¦§©¥©¤¤
,dGd xaCd ok FnM ,axgA Dxwcl§¨§¨©¤¤§¥©¨¨©¤
ipA mr Wtp zEwaC ot` oigaOde§©©§¦Ÿ¤§¥¤¤©§¥
dwiWgA dvitgA `xFAd mr l`xUi¦§¨¥¦©¥©£¦¨©£¦¨
zEppFAzd biVi dAx dad`A dwiacA¦§¦¨§©£¨©¨©¦¦§§

xn`X dn `Ede ,lMUOd'd ikp` iM ©ª§¨§©¤¨©¦¨Ÿ¦
Lidl`fnxl Lidl` xnFl wCwC ¡Ÿ¤¦§¥©¡Ÿ¤¦§Ÿ

FzpikW z`xWd cFq `Ede xEn`d̈¨§©§¨©§¦¨
FnW cEgie l`xUi lr KxAzi¦§¨©©¦§¨¥§¦§
xn` iM `vnY dfle .oiai liMUOde§©©§¦¨¦§¨¤¦§¨¦¨©

aEzMd(h"i 'c mixaC)'Fbe 'd wlg xW` ©¨§¨¦£¤¨©§
ixU mdixU miOrd iM ,miOrd lkl§Ÿ¨©¦¦¨©¦¨¥¤¨¥
ipA ok `l mdA milWFOd mde dlrn©§¨§¥©§¦¨¤Ÿ¥§¥
`Ed EpxU `Ed EpMln `Ed l`xUi¦§¨¥©§¥¨¥

:`Ed KExA Epidl ¡̀Ÿ¥¨
CøãáeFxnF` fnxi fnxLl dUrz `l §¤¤¤¤¦§Ÿ§Ÿ©£¤§

lqtz` lqti `NW WExR ¤¤¥¤Ÿ¦§Ÿ¤
dcFar oerA mc`d `hgA iM ,Fnvr©§¦§¥§¨¨¨©£Ÿ£¨
DNM dxFYd lM cbpM `idW dxf̈¨¤¦§¤¤¨©¨ª¨
aizkC idl` mlv xqEie lqtp FrAhn©§§¦§¨§©¤¤¡Ÿ¦¦§¦

('f h"l miNdY)`le Wi` KNdzi mlvA K` §¦¦©§¤¤¦§©¤¦§Ÿ
pkpe dlrnl eipR E`xixEQ` xcbA q ¥¨¨¨§©§¨§¦§¨§¤¤¦

xn`nM eiptA ElMYqi lal ig l` ipal¦§¥¥©§©¦§©§§¨¨§©£©
l`xUi Klnl `iaPd(c"i 'b 'a mikln)ilEl ©¨¦§¤¤¦§¨¥§¨¦¥

:'Fbe htWFdi ipRd dxez §¥§¨¨§
(ä.'Bâå úáà ïåò ã÷tcvl WExR Ÿ¥£Ÿ¨Ÿ§¥§©

`Ed KExA i`Pw `EdW xn` iM¦¨©¤©©¨
KEnq lirtY zE`PTd iM `Ed rEcie§¨©¦©©¨©§¦¨
Ep` mi`Fxe eilr `PwzOd xaCl©¨¨©¦§©¥¨¨§¦¨
dOke dOM mFlWe qg xaCd zWgkd©§¨©©¨¨©§¨©¨§©¨
drbp `le Egilvde EUre ErWtE Ecxn̈§¨§§¨§¦§¦§Ÿ¨§¨

xn` dfl ,i`PTd cicwRm`e WExR ©©©©¨¤¨©Ÿ¥¥§¦
cwR ip` iM rC d`pTd zEIMtd zi`ẍ¦¨©§¦©¦§¨©¦£¦Ÿ¥
rxtp ip` oi`W izCn `id Ff WExR¥¦¦¨¦¤¥£¦¦§¨



עט exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא) עֹובר ואינֹו להּפרע מקּנא ≈«»ְְְִֵֵֵַַָ

מּדתֹו לׁשֹון על ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ְְֱֲֲִִִִַַַָָֹֹ
להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, אנפרימנ"ט ."קּנא", ְְִֵֵַַַַָָ

È‡NÏ∑ּכׁשאֹוחזין אבֹותיהם מעׂשה ּכתרּגּומֹו, ¿¿»ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַ
כז)ּבידיהם .(סנהדרין ִֵֶ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåñ :éúåöî éøîL §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑ עֹוׂשה עד ׁשאדם ׂשכר לׁשּלם ¿…∆∆∆ְֵֶֶַַָָָָ
ּדֹור, יתרה לאלּפים טֹובה מּדה מּדת נמצאת על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּדֹורֹות, לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על אחת ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻּפרענּיֹות
לאלּפים יא)וזֹו .(סוטה ְְְִַַ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ô :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑ ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ
את  לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר
לׁשֹון  (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ְִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

ּולהבל מּגן, לחּנם הּנׁשּבע זה עץ ּכתרּגּומֹו, ׁשל על ( ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אבן - אבן ועל עץ, מכילתא)- כט. .(שבועות ְֵֶֶֶֶַ

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xFC cr iR` Kix`nE cIn rWx iUFrn¥¥¤©¦¨©£¦©¦©
ip` oi`e ,minrtl WExR 'ce 'be 'a§§¥¦§¨¦§¥£¦
mrHde ,df onf cr `N` iR` Kix`n©£¦©¦¤¨©§©¤§©©©
oi` skY mc`l `Pwzn 'd did m` iM¦¦¨¨¦§©¥¨¨¨¥¤¥
iUFrl 'd mMgzn dfl ,mi`xaPl mEIw¦©¦§¨¦¨¤¦§©¥§¥
mlFrA mcA`Nn oir milrnE drWx¦§¨©£¦©¦¦§©§¨¨¨
Eaihi ilE` mdipA EnEwIW icM dGd©¤§¥¤¨§¥¤©¥¦
mB ,mdA mIw mlFr `vnpe mdikxC©§¥¤§¦§¨¨©¨¨¤©
`Ad mlFrA mzFMfl zFa`l lirFi¦¨¨§©¨¨¨©¨

mxnF`M(.c"w oixcdpq),`A` dMfn `xA §§¨©§¤§¦§¨§©¤©¨
f` zFa` dUrnM Eairzd 'a xFC m`e§¦¦§¦§©£¥¨¨
,EwOi mY` mzFa` oer mdilr cwti¦§Ÿ£¥¤£Ÿ£¨¦¨¦¨
oFrxtA a`d rWx zF`Pwl FpWi oicre©£©¦¤§§©§¤©¨¨§¦§
FR` Kix`dl 'd siqFi minrtle ,mipAd©¨¦§¦§¨¦¦§©£¦©
'b xFC cr mdl dlFze 'a xFcl mB©§§¤¨¤©
cwti EriWxIWkE xEn`d Fnvr mrHl©©©©§¨¨§¤©§¦¦§Ÿ
oM mB siqFi minrtle ,'Eke mdilr£¥¤§§¦§¨¦¦©¥
xFC la` ,'b xFcl mB FR` Kix`dl§©£¦©©§£¨
EWxWd iM mdl dewY cFr oi` iriax§¦¦¥¦§¨¨¤¦ª§§
mA dxraE DPOn EwzPi `l dRlTA©§¦¨Ÿ¦¨§¦¤¨¨£¨¨
mzFa` zFa` zFa` oere mper 'd z`pw¦§©£Ÿ¨©£Ÿ£££¨
mNM iM mrHde ,axgi oFW`x xFCn¦¦¥¨¥§©©©¦ª¨
iM LliMU`e .zg` zlWlW rx zpigA§¦©©©§¤¤©©§©§¦§¦
Kix`IWM ENt` `Ed KExA oFc`d KxrA§¥¤¨¨¨£¦§¤©£¦
'b iM ,cIn `xTi iriax xFC cr FR ©̀©§¦¦¦¨¥¦¨¦
lW FnFie dpW zF`n 'b md zFxFC 'ce§¥¥¨¨§¤
FnkE dpW sl` `Ed KExA WFcTd©¨¨¤¤¨¨§
'fe 'e mc`d KxrA cInE skY xn`IW¤¥¨¥¥¤¦¨§¥¤¨¨¨§
'b oFc`d KxrA didi ok FnM zFrẄ§¥¦§¤§¥¤¨¨

vnY dfaE .dpW zF`nmrh aEXi ` ¥¨¨¨¤¦§¨¦©©
xnFl 'd Kix`d dOllre lrxn` `le ¨¨¤¡¦©©§©§Ÿ¨©

FxnF`M mirAx cr oer cwR llM KxcA§¤¤§¨Ÿ¥¨Ÿ©¦¥¦§§
df dPYWi iM ,mitl`l cqg dUFrA§¤¤¤©£¨¦¦¦§©¤¤

:KEnqA oIre oade dGn¦¤§¨¥§©¥§¨
òãå'd oi`W df xacA zEppFAzd iM §©¦¦§§§¨¨¤¤¥

xaC `Ed rWx iUFrA `Pwzn¦§©¥§¥¤©¨¨
FzrWxA Kix`n rWx mB dnE lidan©§¦©©¨¨©£¦§¦§¨
liMUOde ,zFglvdd mExA gilvnE©§¦©§©©§¨§©©§¦
'cl `EdW `xFAd laB xW` xcbA§¨¥£¤¨©©¥¤§
xn`W `Ede ,xWi hRWn wiCvi zFxFC©§¦¦§¨¨¨§¤¨©

sq`(f"i b"r miNdY),mzixg`l dpia` ¨¨§¦¦¨¦¨§©£¦¨
avw xW` zFxFCd zavw zixg` WExR¥©£¦¦§©©£¤¨©
'c cr FpWi rxd zpigA gM iM rce .'d§©¦Ÿ©§¦©¨©¤§©
zFa` oer 'd xFCn 'd rxRi `le zFxFC§Ÿ¦¨©¦£Ÿ¨
dn mdl iWing `EdW mipFW`xd̈¦¦¤£¦¦¨¤©
sl` cr lCbYW aFHd zpigA oM oi`X¤¥¥§¦©©¤¦§©©¤¤

:mitl`ee dxez ©£¨¦
(å.'Bâå íéôìàì ãñç äNòåWExR §Ÿ¤¤¤©£¨¦§¥

KExA WFcTd oi` cqg dUFr mBW¤©¤¤¤¥©¨¨
cInE skY FCqg lM Fl mNWn `Ed§©¥¨©§¥¤¦¨
Fl zF`Pd oFrxR ot` Fl xgFA `N ¤̀¨¥Ÿ¤¦§©¨
xW` xFC lkA rxFtE KlFde zFxFcl§§¥¥©§¨£¤
dpbd cinrOd xaC FA Wie eil` Kxhvi¦§¨¥¥¨§¥¨¨©©£¦£¨¨
l"f mxn`n `Ede ,mitl` cr dlSde§©¨¨©£¨¦§©£¨¨

(c"nt x"eny)`Ed KExA WFcTd did m`W¤¦¨¨©¨¨
dOA dGd mlFrA mxkU zFa`l rxFR¥©¨¨§¨¨¨¨©¤©¤
xFce xFC lkA mdipA miqpxRzn Eid̈¦§©§§¦§¥¤§¨¨

FxnF`e ,zFIlBaEizevn ixnWlEEWxR ©¨ª§§§Ÿ§¥¦§Ÿ¨¥§
l"f EpizFAx(.`"l dhFq)zkWnp Dpi`W ©¥¨¤¥¨¦§¤¤

micaFr mdW EN` iM mitl`l mr¦©£¨¦¦¥¤¥§¦
`l FzEkfl zFxFCd Ekxhvi m` d`xIn¦¦§¨¦¦§¨§©¦§Ÿ
WxtnW FnM sl` cr `N` Kix`i©£¦¤¨©¤¤§¤§Ÿ¨

aizkC xg` wEqtA('h 'f mixaC)sl`l §¨©¥¦§¦§¨¦§¤¤
:'Fbe xFCf dxez §

(æ.'Bâå àOú àìiM cvl WExR Ÿ¦¨§¥§©¦
'dl zE`iUpE zFNcB ciBY drEaXd©§¨©¦§ª§¦©

raXi iM mc` aWgiKxAzi FnWA ©§Ÿ¨¨¦¦¨©¦§¦§¨©
FpFAx df `Ed iM zx`tzlE cFakl§¨§¦§¨¤¦¤¦
m` KkA dn `eXl didIW mbd FhiNWe§©¦£©¤¦§¤©¨§©§¨¦
rci m` iM FxwWA xiMi `l Fl rAWPd©¦§¨Ÿ©¦§¦§¦¦¥©
`NW ot`A `Ede df lW FpFc` `EdW¤£¤¤§§Ÿ¤¤Ÿ

xn` dfl ,Ktdd dNBzi`Vz `lENt` ¦§©¤©¥¤¨¤¨©Ÿ¦¨£¦
.FA rAWp dY`W mXl zE`iUp WiiM ¥§¦©¥¤©¨¦§©¦

'd dTpi `lz`Ul FzpEM didIW mbd Ÿ§©¤£©¤¦§¤©¨¨¨¥
:`eXl `EdW oeiM ,FnW z ¤̀§¥¨¤©¨§

ãBò`eW zrEaW zErvn`A iM dvxi¦§¤¦§¤§¨§©¨§
`xwPd 'd mW eilrn `UFp `Ed¥¥¨¨¥©¦§¨
zqgizOd rxd zpigaA WAlznE eilr̈¨¦§©¥¦§¦©¨©©¦§©¤¤
FxiMfOde zn` 'd mW iM `eW mWA§¥¨§¦¥¡¤§©©§¦
zAql mXd zpigA EPOn gxFR xwWA§¤¤¥©¦¤§¦©©¥§¦©
aEzMd xErW `Ed dfe ,`eXA FxgFA£©¨§§¤¦©¨

`Vz `lLilrnLidl` 'd mWzAql Ÿ¦¨¥¨¤¥¡Ÿ¤§¦©
xn`e ,`eW'd dTpi `l iM:ok iUFrl ¨§§¨©¦Ÿ§©¤§¥¥

ãBòmW eilr `UFp didi `NW fnxi¦§Ÿ¤Ÿ¦§¤¥¨¨¥
`EdW lMl xnF`e Fdl` `EdW 'd¤¡Ÿ§¥©Ÿ¤

FxnF` `Ede ,'d caFre icEdi Wi`mW ¦§¦§¥§§¥
'd`EdWLidl`,aWgi ok `l FaalE ¤¡Ÿ¤§¨Ÿ¥©§Ÿ

FxnF` `Ede,`eXl`NW Ff dxdf`e §§©¨§§©§¨¨¤Ÿ
eicarn `Ed iM xnFl `Ed KExA dOxi§©¤¨©¦¥£¨¨
`NW Ff dxdf` llkaE .`Ed ok `le§Ÿ¥¦§©©§¨¨¤Ÿ
dOn xzFi wiCv `EdW Fnvr lr d`xi©§¤©©§¤©¦¥¦©

:`EdXg dxez ¤



exziפ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy

(ç):BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ̈²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑"ו"ׁשמֹו נאמרּו,זכֹור" אחד ּבדּבּור ר" »ְְְִֶֶֶָָָ
לא)וכן יּומת","מחּלליה (לקמן כח)מֹות "ּוביֹום (במדבר ְְְְֵֶַָָ

וכן: כבׂשים". ׁשני כב)הּׁשּבת תלּבׁש(דברים "לא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
וכן: ."ל ּתעׂשה "ּגדלים יח)ׁשעטנז", "ערות (ויקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

,"אחי כב)אׁשת הּוא (דברים עליה". יבא "יבמּה ְִֵֶֶָָָָָָֹ

סב)ׁשּנאמר: זּו(תהלים ׁשּתים אלהים, ּדּבר "אחת ְֱֱִִִֶֶֶַַַַֹ
הּוא, ּפעֹול לׁשֹון "זכֹור" כב)ּכמֹו:ׁשמעּתי". (ישעיה ְְְִָָָָ

וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב ּפתרֹונֹו:(שמואל וכן ּובכה", הלֹו" ְְְִֵָָָָֹ
הּׁשּבת  יֹום את ּתמיד לזּכר לב לּתנּו נזּדּמן ׁשאם : ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

מזמינֹו ּתהא יפה, טז)לׁשּבתחפץ .(ביצה ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ח)זכֹור (כ, ְְֶַַַָָ
נאמרּו אחד ּבדּבּור - וׁשמֹור (רש"י)זכֹור ְְְִֶֶֶָָָ

ספק  ּביֹותר. ּפׁשּוט איׁש ׁשהיה אחד חסיד היה הּזקן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלרּבנּו
ׁשּבּתפּלה. הּקׁשים ּבּמקֹומֹות ּפירּוׁש־הּמּלֹות את ידע ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאם
ּבאריכּות. הּתפּלֹות ׁשלֹוׁש ּכל את מתּפּלל היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן

ּוׁשאלּוהּו: זה, חסיד ׁשל ּתפּלתֹו מּצּורת התּפעלּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָהחסידים
מתּפּלל? אּתה "ּבּמה" ?ּכל־ּכ ּתפּלת מתארכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּדּוע

הּזקן), (רּבנּו מהרּבי ּפעם ׁשׁשמעּתי מה 'זכּורני החסיד: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָענה
ודּבּור, ּדּבּור ּבכל אחד": ּבדּבּור וׁשמֹור "זכֹור הּמאמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָעל

אחד'... ה' את ולׁשמר לזּכר ְְְְִִִִֶֶָֹֹצריכים

(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת, חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

להיֹות  צריכה החֹול ימי ׁשּבׁשׁשת הינּו, ּתעבֹוד. ימים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשׁשת
זה  וענין אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לתּקן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

העבֹודה על־ידי ּגם)נעׂשה אּלא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעניני רק (לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נקט", ּדפת סידּורא ּד"תּנא מלאכֹות, ּבל"ט הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּבעניני

ּומּתנֹו מּׂשאֹו ׁשּכאׁשר והינּו, כּו'. ּובמּתן ּבמּׂשא ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל־ּדר־זה
ׁש"מאמין  ּבאֹופן היא ּדפת" ּב"סידּורא ועבֹודתֹו ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּבאמּונה,
ה'ׁשמׁש את מגּלה הּוא על־ידי־זה הּנה וזֹורע", העֹולמים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבחי

אלקים. ׁשם ׁשל מהּמגן ֱֲִֵֵֵֶַָָָֹהוי''

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ç.'Bâå úaMä íBé úà øBëæWExR ¨¤©©¨§¥
miCwd dfle ,'` mFIn EdxMfIW¤¦§§¥¦§¨¤¦§¦
miCwdl did iE`xd on iM xg`nd©§ª¨¦¦¨¨¨¨§©§¦
xn`i KM xg`e 'Fbe mini zWW xnFle§©¥¤¨¦§§©©¨Ÿ©
didY dxikGdW xnFl oEMzp `N` ,xFkf̈¤¨¦§©¥©¤©§¦¨¦§¤
l"f mxnF` KxC lr oFW`x mFIn¦¦©¤¤§¨

(`Ylikn)'` mFi mFId xn`i mFi lMW §¦§¨¤¨Ÿ©©
`le FWCwi dfaE WExR 'Eke zAWA§©¨§¥¨¤§©§§Ÿ

dvxi mB .FA drhiFWCwldpnfd oFWl ¦§¤©¦§¤§©§§©§¨¨
l"f mxnF` KxC lr(f"h dviA)cgn ©¤¤§¨¥¨¥©

WAKxC lr dvxi mB ,`AWl `A §©¨§©¨©¦§¤©¤¤
l"f mxnF`(a"vt miNdY Wxcn)iXW mFi iM §¨¦§©§¦¦¦¦¦

`vie `hge oFW`xd mc` `xap FAW¤¦§¨¨¨¨¦§¨¨§¨¨
xFbPq dUrpe zAW mFi `A FpicA aIg©¨§¦¨©¨§©£¨©¥
`l mlFrd oFAx xn`e 'd iptl mc`l̈¨¨¦§¥§¨©¦¨¨Ÿ
'Eke ligzn ip` ike mlFrn mc` bxdp¤¡©¨¨¥¨§¦£¦©§¦§
lW DgM mc` d`xWkE mc` lFSpe§¦¨¨§¤¨¨¨¨Ÿ¨¤
mFil xiW xFnfn xxFWl ligzd zAW©¨¦§¦§¥¦§¦§

'd xn` dfl ,zAXdxFkfxMfIW WExR ©©¨¨¤¨©¨¥¤¦§Ÿ
mIwzp FzErvn`A xW` zAXd mFi z ¤̀©©¨£¤§¤§¨¦§©¥
iM FaiWgdl iE`xe eivlg i`vFie mc`̈¨§§¥£¨¨§¨§©§¦¦

l`xUi Wi` lkl cinrOd xaC `Ed¨¨©©£¦§¨¦¦§¨¥
qp Fl dUrPW in iM `vnze .FWCwie¦©§§¦§¨¦¦¤©£¨¥
cAkn `Edd mFId didi cg` mFiA§¤¨¦§¤©©§ª¨
,dpWA dpW iCn cinY eipirA aEWge§¨§¥¨¨¦¦¥¨¨§¨¨
Fnvr zAXdW Ff dpigA lr xzFi dfe§¤¥©§¦¨¤©©¨©§

xn` dfle ,liSOd `EdxFkfzFidl ©©¦§¨¤¨©¨¦§
cFr .ziW`xA ini zWXn wFgx xaCd©¨¨¨¦¥¤§¥§¥¦

KxCd df lr dvxizAXd mFi z` xFkf ¦§¤©¤©¤¤¨¤©©¨
mrHde zAW lW FnW xiMfd WExR¥¦§¦§¤©¨§©©©

FWCwllW FnW xiMfn dY`WM iM §©§¦§¤©¨©§¦§¤
dfe ,FWCwn dY` dfA df mFiA zAW©¨§¤¨¤©¨§©§§¤

aEzMd xErW `Ed,mFi z` xFkfdnE ¦©¨¨¤©
mrhe ,zAW ,xMfIFWCwllW FnW iM ¦§Ÿ©¨§©©§©§¦§¤

i"AWx xn`nM zAW `Ed KExA WFcTd©¨¨©¨§©£©©§¦
(:g"t a"g xdf)dn aEzMd x`A KM xg`e Ÿ©§©©¨¥¥©¨©

xn`e minFIn mFIiM 'Fbe mini zWW ¦©¦§¨©¥¤¨¦§¦
mini zWWmFi lr iM Ycnl `d 'Fbe ¥¤¨¦§¨¨©§¨¦©

`Ed ziW`xA ini zWW lW 'f¤¥¤§¥§¥¦
:xnF`h dxez ¥

(è.'Bâå ãáòz íéîé úLLKixv ¥¤¨¦©£Ÿ§¨¦
carl 'd evi oipr dfi`l zrcl̈©©§¥¤¦§¨§©©£Ÿ

FxnF`A FzpEM `id dn mB ,mini zWWA§¥¤¨¦©©¦©¨¨§§
KxC lr oEki iM d`xpe .'Fbe ziUre§¨¦¨§§¦§¤¦§©¥©¤¤

dA zWxtA aEzMd xn`nipiq x`xwIe) ©£©©¨§¨¨©§©¦©©¦§¨

(`"k 'k d"kdpXA lk`P dn Exn`z ike§¦Ÿ§©Ÿ©©¨¨
mixaCd mde ,'Fbe iziEve 'Fbe zriaXd©§¦¦§§¦¦¦§§¥©§¨¦
xnFl mcTX dn itl o`M mixn`Pd©¤¡¨¦¨§¦©¤¨©©
FA oi`W FWCwl zAXd mFi z` xFkf̈¤©©¨§©§¤¥
xaC lkF`e dUFrd oM m` lg ixaC¦§¥Ÿ¦¥¨¤§¥§©
dfl ,WCwnd mFIA lk`I dn FnFiA mFi§©Ÿ©©©§ª¨¨¤

xn`mini zWWcalcarYmdaE ¨©¥¤¨¦§©©£Ÿ¨¤
dUrYLYk`ln lMLl dkixSd WExR ©£¤¨§©§§¤¥©§¦¨§

FxnF` KxC lr iriaWle iXWl(mW) §¦¦§¦§¦¦©¤¤§¨

iM 'Fbe WlWl d`EaYd z` zUre§¨¨¤©§¨¦§§¦
dvxi cFr .eizFvn ixnFWl 'd gihan©§¦©§§¥¦§¨¦§¤
,zAWA lg zk`lnA aWgi lal zFEvl§©§©©§Ÿ¦§¤¤Ÿ§©¨

FxnF` `Edemini zWWdidie 'Fbe §§¥¤¨¦§§¦§¤
LYk`ln lM xaM ziUr EN`M LipirA§¥¤§¦¨¦¨§¨¨§©§§¤
mxnF` KxC lr `Ede ,zFUrl Ll WIW¤¥§©£§©¤¤§¨

l"f(`Ylikn)LYk`ln EN`M zFaW §¦§¨§§¦§©§§¤
opFkl zFaWgn aWgi df zlEGW ,diEUr£¨¤©¤©§Ÿ©§¨§¥
dk`lOdn xqgi xW`e FYk`ln§©§©£¤¤§©¥©§¨¨
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(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå Ezîäáe:E §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ

ּבא  לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגדֹולים?
וזה  הּקטּנים, ׁשביתת על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָאּלא

קכא)ׁשּׁשנינּו: ׁשֹומעין (שבת אין לכּבֹות, ׁשּבא "קטן ְְִִֵֶֶַָָָָ
עלימּפני לֹו", .ׁשּׁשביתתֹו ְְִִֵֶֶָָ

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

:eäLc÷éåñ ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְִִִַָ

ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמנּוחה,
ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא ּוביגיעה .ויקּדׁשהּו∑C¯a.ּבעמל ְְְִִֵֶַָָָָָ≈«ְְֵַַ

וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּבּמן ּברכֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו יֹורד היה .ׁשּלא ֵֶָָֹ
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exziפב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לאו  - הן מּכלל הן נדרׁשים: - לאו ּומּכלל ,. ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

טֹובה, לֹו ׁשעֹוׂשה יהּודי לכל אהבה ׁשל ורגׁש הּטֹוב ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכרת
ׁשהכרח  אֹו ּפנּיה, איזֹו לפלֹוני ׁשהיתה חׁשּבֹון לער ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻולא

טבעֹו. מּצד זאת ְֲִִַַֹלעׂשֹות
ׁשּבלּבֹו מה ידע הּקּב"ה (א) ׁשהרי: וקל־וחמר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובמּכל־ׁשּכן
ואף־על־ּפי־כן  רצֹונֹו, למּלא ּכּונתֹו ׁשאין נבּוכדראּצר, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאדם  ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּפעּלתֹו, על ׂשכר לֹו ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻנתן

חברֹו" ׁשל ּבלּבֹו "מה יֹודע ב)ׁשאינֹו עמוד ריש נד, ,(פסחים ְֲִֵֵֵֶֶַַ
לא  אם ּגם - צֹור לכידת (ב) ּפנּיה. ׁשּום לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹויּתכן
אחר, על־ידי נעׂשית היתה נבּוכדראּצר, על־ידי נעׂשית ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ׁשּנעׂשתה  הּטֹובה מה־ּׁשאין־ּכן לּמקֹום, ׁשלּוחים הרּבה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ּכלל. נעׂשית היתה ׁשּלא יּתכן חברֹו ּפעּלת ׁשּלּולי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלֹו,
ּבלבד, נבּוכדראּצר ּבׁשביל היה לא צֹור לכידת על הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ(ג)
ּבנֹוגע  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה העֹולם, ּתּקּון ּבׁשביל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
הּטֹוב  הּכרת להיֹות צריכה ׁשּבוּדאי עבּורֹו, ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָלטֹובה

כּו'.

הּגמרא ּדברי ב)על־ּדר לג, ׁש"ּתּקנּו(שבת לאּמֹות ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּתּקנּו מה "ּכל - מרחצאֹות" ּתּקנּו ּגׁשרים, ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשוקים,
ׁשּטֹוענים  ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד כּו'". עצמן לצר אּלא ּתּקנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא
צר ׁשאין - וכּו' צרּכם ּכל להם ׁשּנֹותן להּקּב"ה, ּבנֹוגע ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכ
ׁשהרי  ּבּדבר, "ּפנּיה" להּקּב"ה ׁשּיׁש ּכיון כּו', ּולהחזיר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהֹודֹות
לכבֹודֹו" אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּכל

ּבסֹופּה). אבֹות ְֶֶַָָ(מסכת
הּגמרא ּדברי היפ זה א)והרי נח, מהּו(ברכות טֹוב, "אֹורח ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבׁשבילי". אּלא טרח לא ּׁשּטרח מה ּכל ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹומר..
הּׂשכל  ׁשּגם - ואם אב לכּבּוד ּבנֹוגע לטען ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּוכפי
- כּו' צרכיו לכל ודאגּו ׁשּגּדלּוהּו ּכיון לכּבדם, ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחּיב
זאת  לעׂשֹות הכרחּו אּלא הּבן, טֹובת ּבׁשביל זאת עׂשּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא
הּוא  זה ׁשּטבע ועד ּבנֹו, על לרחם האב ׁשּטבע טבעם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּצד
מצּפּונם  את להׁשקיט הצרכּו לא ואילּו חּיים, ּבעלי אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻּגם

זאת. עֹוׂשים היּו לא ְִִִַָֹֹהּטבעי,

(âé):çöøú àìñ:óàðú àìñ:áðâú àìñ ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ
:ø÷L ãr Erøá äðrú-àìñ Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף אין …ƒ¿»ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָ
כ) ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות ְְֵֵֶַַַָ

זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ."האּׁשה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
·‚˙ ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב - נפׁשֹות יט)ּבגֹונב (ויקרא …ƒ¿…ְְְֵֵַַָָ

ּבגֹונב  זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ּתגנבּו", ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹ"לא

הּלמד  ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָממֹון,
ּבדבר  מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹמענינֹו.
ּדבר  תגנב", "לא אף ּביתּֿדין, מיתת עליהם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחּיבין

ּביתּֿדין מיתת עליו פו)ׁשחּיב .(סנהדרין ִִֵֶַַָָָ

(ãé)Erø úéa ãîçú àìñErø úLà ãîçú-àì ¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáråô §©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ,ּדוקא הּטעם ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשהמׁש ּופׁשּוטים מּׁשּום ּתחּתֹונים ּבדברים היא העצם כת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביֹותר,
ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

אדם  ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיהּודי
ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחברֹו

רע  הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
ׂשכר  והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָֻּומׁשחת,
הּוא  אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבגן־עדן,
חּיֹות  ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרק

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï .C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Kix`` xn` `le mnvrn rnWOW¤©§¨¥©§¨§Ÿ¨©©£¦
Ff devn iM xnFl dvxIW ilE` .Linï¤©¤¦§¤©¦¦§¨

DxkU caNn mini zEkix` `id DzNbq§ª¨¨¦£¦¨¦¦§©§¨¨
zFNbq mdA WIW zFvn Wi iM ,'dn¥¦¥¦§¤¥¨¤§ª

'd mdl raw xW` xkU caNn zF`ltp¦§¨¦§©¨¨£¤¨©¨¤
:'d DzF` dNB Ffebi dxez §¦¨¨



פג exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy
מּדֹות  ּובעל לבב, ר הּוא אם ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָטרף),
ּד"ענּיים  ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹטֹובֹות

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ּתביא ז)מרּודים נח, ,(ישעי' ְְְִִִִִִִֶַָָ
הּתֹורה. ּבצּוּוי צר ְְִֶַָֹֹללא

האדם  ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּמענה
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמרּגיׁש
ּבּיׁשּות  יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּולהתנהג
הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹּומציאּות
הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ויהיה
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב
יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעצמֹו

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר יג)ּומציאּות אפילּו(פרק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
יֹותר  נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ל"ּבינֹוני", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע
ּוׁשאר  ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁש
לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד עֹולם־הּזה"), ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעניני
אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָֹּגם

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ּבתחּלה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹאם
"לא  האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכן
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹתגנב"
ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלקּימם
לאחרי  ּבאים ׁשהם ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמצֹות

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

ß hay c"k ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑ אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְֵֶֶֶַָָָָֹ

לֹומר:סּומא  ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין . ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתלמּוד  חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"וּיענּו

ונׁשמע" "נעׂשה ‰ÏBw˙.(מכילתא)לֹומר: ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְֲִֶַַָƒ∆«…
אחר  ּבמקֹום לראֹות ׁשאיֿאפׁשר הּנׁשמע, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָרֹואין

‰ÏBw˙.(שם) הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ ∑eÚiÂ.מּפי ∆«…ְְִִִַַָ«»À
אּלא (שם) נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם)היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ָ

מחניהם  ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם ,נרּתעין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומלאכי

סח) יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְִִֵַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ענין  ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הויה לכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּקדם
על־ידי  החרדה ענין ּגם־ּכן ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּצמצּום
העם  וּירא ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקֹולֹות
ההויה, אל הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוּינּועּו

העצמּות  ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדי
העצם, להמׁשכת והּכלי ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמּתן

האמּתית. ההויה ֲֲִִֶַָָָׁשהּוא

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æè.'Bâå øaciM cvl m`e WExR ©¤§¥§¦§©¦
,eizFxfB lAwp EpOr 'd xAcIWM§¤§©¥¦¨§©¥§¥¨
oM m`e LOn oilAwn Ep` ixd dYrn¥©¨£¥¨§©§¦¦§§¦¥
`Ede oMYqp dOle xaCA Kxv oi ¥̀Ÿ¤©¨¨§¨¨¦§©¥§

FxnF`.zEnp oRKxCd df lr dvxi cFr §¤¨¦§¤©¤©¤¤
drnWpe EpOr dY` xACdidi WExR ©¤©¨¦¨§¦§¨¨¥¦§¤

EpOr 'd xAci m` la` rnWl EpA gMŸ©¨¦§Ÿ©£¨¦§©¥¦¨
:rnWp `le zEnp oRfi dxez ¤¨§Ÿ¦§¨

(æé.eàøéz ìàmkOr xAcIW WExR ©¦¨¥¤§©¥¦¨¤
cFrxEaral iM'd dUr xakE 'Fbe ¦§©£§§¨¨¨

mdW qp mkz` dUre daFHd FYaWgn©§©§©¨§¨¨¤§¤¥¤¥
mzndf dwqR iM daFhl milCanª§¨¦§¨¦¨§¨ª£¨¨

'a mrh mbe ,midl`d xaC zErvn`A§¤§¨§©¨¡Ÿ¦§©©©
didY xEaraEzxiwrA iM WExR 'Fbe ©£¦§¤§¥¦©£¦©

`idW d`xId dzpw dPd mdn `ndGd©ª£¨¥¤¦¥¨§¨©¦§¨¤¦
zEcinzA zFidl mFwn KxAzi FzpikW§¦¨¦§¨©¨¦§¦§¦
'd xvi xW` idl` mlv iM mdipR lr©§¥¤¦¤¤¡Ÿ¦£¤¨©
,FzEncwl xfg FnlvA mc`d z ¤̀¨¨¨§©§¨©§©§



exziפד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑,ּבעֹולם אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

עליכם  נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם .ׁשּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון "הרימּו(ישעיה «ְְְֲִָָָָֻ
מט)נס", נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה"(שם על ,"וכּנס ְְִִִִֵֵַַַָָ

זקּוף  B˙‡¯È.ׁשהּוא ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ די עלֿי ֶָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְֵַ
זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָֻׁשראיתם

מּפניו  .ותיראּו ְְִִָָ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
ñ :íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְִִִִֶָֹֹ
עדֿלב  ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענן

הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמים
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: .ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ּבּלׁשֹון.Ì˙È‡¯ Ìz‡∑יׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ֵ
מׂשיחין  ּׁשאחרים למה רֹואה, ּׁשאדם מה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפרׁש
חלּוק  ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים ׁשּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָלֹו:

Èz¯ac.מּלהאמין  ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ
הּׁשליׁשי  הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע את (דברים הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָקֹולֹו

ּבּׁשמ  הארץ.ּכבֹודֹו על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּדבר (מכילתא)ים, ְְְִִֶַַַָָָָָָ
ההר, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר:

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)àì áäæ éýìàå óñë éýìà ézà ïeNòú àì¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון לא …«¬ƒƒְֲַַַָֹ
ּבּמרֹום. לפני ÛÒÎ.(מכילתא)המׁשּמׁשים È‰Ï‡∑ ּבא ְְְִַַַַָָ¡…≈∆∆ָ

ׁשּלא  אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים על ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹלהזהיר
ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָיהיּו

ּכאלהּות  לפני הן Ê‰·.הרי È‰Ï‡Â∑ להזהיר ּבא ְֲֵֵֵַָֹ≈…≈»»ְְִַָ

הרי  ארּבעה, עׂשית ׁשאם ׁשנים: על יֹוסיף ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זהב  ּכאלהי לפני ÌÎÏ.הן eNÚ˙ ‡Ï∑:ּתאמר לא ְֵֵֵַָָָֹ…«¬»∆ַֹֹ

מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָהריני
"לא  נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדר

לכם" .תעׂשּו ֲֶַָ

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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FxnF`A dvxi cFr .`hFgzFQp xEaral ¥¦§¤§§§©£©
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פה exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EíB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLàézëøáe E:E £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה על מחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ

ּבסיס) אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי
מזּבח (מכילתא) חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנּיתן  ּבׁשעת אדמה ÈÏ.הּנחׁשת ‰NÚz∑ ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ
לׁשמי  עׂשּיתֹו ÂÈÏÚ.ּתחּלת zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו אצלֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב) מנּׁשה"(במדבר מּטה אּלא .(מכילתא)"ועליו אינֹו אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָ
מזּבח  על והּדם "הּבׂשר ּתלמּודֿלֹומר: מּמׁש? ְְְִַַַַַַַָָָָָָעליו

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי נח)ה' .(זבחים ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹֹ
EÈÓÏLŒ˙‡Â EÈ˙ÏÚ .ּומּבקרמּצאנאׁשר ∑‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ

E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑ֿואת עלתי ל"את ּפרּוׁש ∆…¿¿∆¿»∆ְְֵֶֶֶֹֹ
"ׁשלמי.ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑ ְֶָ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒ

ל אּתן ׁשם אׁשר ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּכאן  .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'אבֹוא

למד  אּלא אּתה הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמקֹום
ּבנׂשיאת  הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹנּתן

העם  את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

(áë)ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàå§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִִֵַָ
מׁשלׁשה: חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל ְְְִִִֵֶַָָָֹאֹומר:
מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", אבנים מזּבח ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ"ואם
אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון
עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן תבנה "לא –ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח כז)לבנֹות "אבנים (דברים ְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָ
וכן ּתבנה". כב)ׁשלמֹות חֹובה (לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשּנאמר: טו)הּוא, זה (דברים ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ
וכן: 'ּכאׁשר'. ּבלׁשֹון ב)מׁשּמׁש ּתקריב (ויקרא "ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל  חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת
ּובלׁשֹון  וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכרח

מׁשּמׁשים  הם ׁשּפֹוסלן ∑ÈÊb˙.'ּכאׁשר' ּגזיזה, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ
ּבברזל  ÈÏÚ‰.ּומכּתתן zÙ‰ Ea¯Á Èk∑'ּכי' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

ּתניף  ּפן 'ּדילמא', ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה
עליה  חרּב.‰ÏÏÁzÂ∑הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

חּללּת ּברזל, דמדות)עליה ג' נברא (פרק ׁשהּמזּבח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ימיו  לקּצר נברא והּברזל אדם, ׁשל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי
.הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאביהם  יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועֹוד,
ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּבּׁשמים.

קלֿוחמר  ּדברים רֹואֹות :והרי ׁשאינן אבנים ּומה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּמּטילֹות  עלֿידי מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ְְְְְְִֵֶַַַֹֹולא
ּברזל", עליהם תניף "לא ּתֹורה: אמרה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשלֹום,
מׁשּפחה  ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום ְְְִִִִֵֵַַָָָהּמּטיל
עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָלמׁשּפחה,

ּפרענּות  ּתבֹואהּו .ׁשּלא ְְֵֶָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
ôôô :åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְֶֶֶֶַָ
ּתעׂשהּו לא אשקלונ"ש לּמזּבח, מעלֹות, מעלֹות ְֲֲֲִֵֵַַַַַֹ

ּומׁשּפע  יהא חלּוק אּלא ˙Ïb.ּבלע"ז, ‡Ï ¯L‡‰ ְְְֵֶַַָָָֻ¬∆…ƒ»∆
E˙Â¯Ú∑ להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ׁשעלֿידי ∆¿»¿ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשהרי  מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי .ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסיעֹותי
הרחבת  מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכתיב
ּבהם  נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּפסיעֹות
הּללּו אבנים ּומה קלֿוחמר: ּדברים והרי ּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמנהג

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zpigaA `weC `Ed df `hgW dNbe§¦¨¤¥§¤©§¨¦§¦©
hirnnE Fnvr mbFR `EdW mc`d̈¨¨¤¥©§©§¦

FxnF` `Ede ,FpwFiCmkl`NW cvl §§§§¨¤§©¤Ÿ

zcBpn daWgOde dUrnA `N` `hg̈¨¤¨§©£¤§©©§¨¨§©¤¤
`l dfl ,zFOlrY rcFi iptl iElBM©¨¦§¥¥©©£ª¨¤Ÿ
rxd zpigA ripkYW dAq `hgd dUri©£¤©¥§¦¨¤©§¦©§¦©¨©

dUrOM aFHd zpigA z ¤̀§¦©©©©£¤
:oFW`xd`k dxez ¨¦

Fxzi zWxR zlqg£¨©¨¨©¦§



exziפו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy
ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהֹואיל

ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַחבר
ְַַַַַָָעלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה:

סימן. יונד"ב פסוקים, יתרו ע"ב פרשת חסלת

áðø ¯ ðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc migqt(iying meil)

ééeaøì àø÷mewna s`e ,y`k dpicy zeaxl aezkd jxved `l - §¨§©¥
,y`k dpic dxezd dzaix `lyéøèöéà ékàø÷ Cjixvy dne ± ¦¦§§¦§¨

ick wx `ed ,y`k dpic zlgby cnll ick weqtìzeaxìL úìçâ §©¤¤¤
úëzîxn`y iaxe ,y`k dpic ok mby [y`a dhdlzdy zkzn-] ©¤¤

xaic ,y` oick zlgb oicy meyn zlgb iab lr gqtd z` milevy
y`k dpic zlgby da x`eany `ziixad eli`e ,ur ly zlgba

.zkzn ly zlgba zxacn ,aezkd daixy mewna wx
:`xnbd dywnåikàeä Là åàì úëzî ìL íéìçâmiaygp mpi` - §¤¨¦¤©¤¤¨¥

,y`làäål ,ixde ±ïäk úa éabdzpifyáéúëcda xn`py ±`xwie) §¨©¥©Ÿ¥¦§¦
(h `käðúî áø øîàå ,'óøOz Làa'(.ap oixcdpq)xcq xe`iaa , ¨¥¦¨¥§¨©©©§¨

y ,dztixyøáà ìL äìéút[dlizt oirk dxve dkex` zxter±] §¦¨¤£¨
dì ïéNBò eéäz` mikteye ef dlizt mikizne ,dl mipikn - ¨¦¨

xa` ly dlizt ,ixde .dzn dzide ,dit jezl zkzend zxterd
,dpzn ax ixaca x`eane ,zkzn ly zlgb `id ,dkzedy
dpicy gkene ,dxezd dxn`y y`a dtixy oic da miiwzny
zxfeg ,y`k dpic zkzn ly zlgb s`y oeike ,dnvr y`k
.y`k `id zlgby zeaxl mirbp iabl dyxc jixv recn ,`iyewd

e ,y`k dpic oi` zkzn ly zlgb zn`a :`xnbd zvxznéðàL̈¦
íúämeyn ,odk za ztixya ,my oicd dpey ±àø÷ øîàc± ¨¨§¨©§¨

dpica weqta xn`py(my),,'óøOz Làa'zaizn eyxce,'óøOz' ¨¥¦¨¥¦¨¥
Làä ïî úBàaä úBôéøN ìk úBaøìsexyl mgkay mixacd lk ± §©¨§¥©¨¦¨¥

.y` ici lr xvep mnegy
ici lr `weec `id dzpify odk za ztixyy oipn zx`an `xnbd
weqtdn miyxec oi`y xg`n :`xnbd dywn .xa` ly dlizt
`l` ,xa` ly dlizt ici lr `weec `id odk za ztixyy
,y` ici lr mngzpy xac lka `id dztixyy weqtdn miyxec

ïkL ìëåa dtxeyl xyt`y,dîöò Làok m` ,weqtd zehytk §¨¤¥¥©§¨
,xa` ly dlizt ici lr `weec dze` mitxey recnåxyt` `ld §

c ,y` ici lr dtxeyléwðdì óa dze` siwpy ±úBøBîæ éìéáç- ©¦¨£¦¥§
,mitpr ly zeliagdì÷ðå.mda dze` sexype ± §©§¨

c oeik ,ynn y`a dtxeyl oi` odk za :`xnbd zvxznàéúà± ¨§¨
dey dxifba zyxcp dztixyyî 'äôéøN' 'äôéøN'acp ztixy §¥¨§¥¨¦

`edia`e,ïøäà éðadxf y` eaixwde zxehw ly zezgn e`iadyk §¥©£Ÿ
mda xn`py ,'d deiv `ly(e i `xwie)EMai l`xUi ziA lM mkig`e' ,©£¥¤¨¥¦§¨¥¦§

,''d sxU xW` dtxVd z`ïläl äîdxen`d dtixydy myk ± ¤©§¥¨£¤¨©©§©¨
dzid oxd` ipaa,íéi÷ óeâå äîLð úôéøNmznyp dlhipy ,xnelk §¥©§¨¨§©¨

,miiw x`yp mteb la` ,y` ici lrïàk óàdztixy ,odk zaa ©¨
zeidl dkixv,íéi÷ óeâå äîLð úôéøù,ynn y`a detxyi m`e §¥©§¨¨§©¨

.dteb mb sxyi
:`xnbd dywnøeàä énç dì ãéáòðåodk za zzin didze ± §©£¦¨©¥¨

zlhip dfa s`y ,y` ici lr ennegy migzex min ici lr ,dzpify
dzindl jixv recne ,miiw x`yp dtebe ,dtixy ici lr dznyp

,ok zeyrl oi` :`xnbd zvxzn .xa` ici lr `weecáøc íeMî¦§©
àø÷ øîà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçðweqta xn`p ±(gi hi `xwie)záäàå' ©§¨§¨©©©§¨¨©§¨§¨©§¨

,'EBîk Eòøì,ezinn dz`yky dfn cenll yie,äôé äúéî Bì øBøa §¥£¨§¦¨¨¨
dzin migzex ici lr dzine ,da leepzn epi`y dzin ,xnelk

.`id zleepn
:`xnbd zl`eyïîçð áø àkéàc øçàî éëåmicnl ep`e xg`n - §¦¥©©§¦¨©©§¨

dzin ,dzin aiigzpy inl xexal yiy ,ongp ax ly ezyxcn
,dtiéì änì äåL äøéæbipan dey dxifba cenll epkxved recn - §¥¨¨¨¨¨¦

ixde ,zexenf iliaga dze` mitiwn oi` dzpify odk zay oxd`

oeik ,zexenf iliaga dtxeyl oi`y ep` mircei ef dyxc `la s`
:`xnbd daiyn .dti dzin ef oi`yéøîà,daiyid ipa exn` ±éà ¨§¦¦

åàìa micnl epiid `l m` ±äåL äøéæbdtiwdl oi`y ,oxd` ipan ¨§¥¨¨¨
,dtxeyle mivr ly zeliagaàðéîà äåäjixvy ,xne` iziid ± £¨¨¦¨

y oeik ,ynn y`a dtxeyläôéøN åàì ,íéi÷ óeâå äîLð úôéøN§¥©§¨¨§©¨¨§¥¨
àéäodk zaa dtixy oic miiwzn oi`e ,dtixyl zaygp dpi` ± ¦

,zexenf iliaga dtxeyl jixv okle ,miiw dteb x`yp m` ,dzpify
ïîçð áøc íeMî éàåyiy ongp ax xn`y oicd z` miiwl icke ± §¦¦§©©§¨

,dti dzin dl xexalúeîúc éëéä ék àáeè úBøBîæ éìéáç dì Leôéð¥¨£¦¥§¨¦¥¦§¨
àìâòadlecb dxecn dl dyrpe ,zexenf iliag daxd dl siqep ± ©£¨¨

,xdn zenzy ickïì òîLî à÷dey dxifba dxezd epzrinyd ± ¨©§©¨
,dtixyl zaygp miiw sebe dnyp ztixy mby ,oxd` ipan
,dti dzin xexal yiy ongp ax xn`y oicd meyn `linne
lr `le ,xa` ly dlizt ici lr `weec sexyl yiy ep` mircei

.zexenf iliag ici
dnny ,lirl d`aedy dyxcd lr zeywdl zxfeg `xnbd
.zetixy ipin lk zeaxl micnel 'sxyz y`a' odk zaa xn`py

:`xnbd zl`ey,àlàåza ztixyy ,'sxyz'n miaxn ep`y oeik §¤¨
zaiz ,sxeyy xac lka `id odkéì änì ,'Làa'dkxved recn ± ¨¥¨¨¦

nbd daiyn .'sxyz' wx dazk `le ,dazekl dxezdzaiz :`x
ici lr mngzpy xaca wx dtxeyl xyt`y xnel d`a 'y`a'

e ,y`dBøwéòî øáà é÷etàìdze` mi`ivenyk zxter hrnle ± §©¥£¨¥¦¨
,dci lr odk za sexyl xyt` i` ,zgzex `idy s`y ,rwxwdn

.y` zngn dpi` dzgizxy oeik
miyxec ,'sxyz' odk zaa xn`py dnny `xnbd dxn` lirl
dywn dzre ,y` zngn `a enegy xac lka dtxeyl xyt`y

:ok miyxec oi`y ep`vny ,`xnbd,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
àëéä ìëåmewn lka ike -,'óøOz Làa' áéúëcxn`py ,xnelk §¨¥¨¦§¦¨¥¦¨¥

ick ,y` zaiz mr cgi dtixy oeyl weqtaúBôéøN ìk úBaøì§©¨§¥
àeä Là úîçî úBàaä,xn`pàäål ixde ±íéôøNpä íéøt éab- ©¨¥£©¥§¨©¥¨¦©¦§¨¦

jixve ,lkidd jeza mnc z` mifny z`hgl miaxwd mixt
,xeav ly xac mlrd xte `hgy giyn odk xt mdy ,mtxyl

eäa áéúëc(ai c `xwie)e ,'Làa íéöò ìò BúBà óøNå'mewn lknàéðz ¦§¦§§¨©©¥¦¨¥©§¨
zaizy ,`ziixaa epipy ±,'Làa'`weec etxeyl jixvy xnel d`a ¨¥

,y`a.çúBø ñéñôâa àìå çúBø ãéña àìåxkfedy s`y ,`vnpe §Ÿ§¦¥©§Ÿ§¦§¦¥©
zetixy lk miaxn oi` ,y` zaiz mr cgi dtixy oeyl weqta

.y`d on ze`ad
:`xnbd zvxzndéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxàzLä éëäike - ¨©¥¨¦©§¨

ixd ,ok xnel yiy ,dzr jipira d`xp jkíúä,odk zaa ,my ± ¨¨
dligzaøãäå ,'Làa' áéúkxn`p jk xg`e -,'óøOz'df ote`ae §¦¨¥©£©¦¨¥

`a dtixy oeylìk úBaøìipin,Làä úîçî úBàaä úBôéøNla` §©¨§¥©¨¥£©¨¥
àëämitxypd mixta ,o`k ±áéúkxn`p -íéöò ìò BúBà óøNå' ¨¨§¦§¨©©¥¦

,'Làa,zetixyd ipin lk zlleky ,dtixy oeyl xn`p dligzay ¨¥
wxeóBqáìzaiz xn`pàøîéîì ,'Là'weqtd `ay rnyne ± §©¥§¥§¨

,xnelïéà Làca la` ,dtixy oic miiwzn y`a `weecy ±éãéî §¥¦¦¦
àðéøçà,xg` xaca -àì.dtixyd oic miiwzn ©£¦¨Ÿ

mitxypd mixta xn`py dnn cenll oi`y s` :`xnbd dywn
ipin lk mda zeaxl yi oiicr ,dtixy ipin lk zeaxl 'sxye'

ixdy ,dtixyénð íúä,mitxypd mixta ,my mb ±äôéøN àáéúk ¨¨©¦§¦¨§¥¨
óBqáì,'y`a' zaiz ixg` dtixy oeyl xn`p ±áéúëcjynda §©¦§¦
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פז mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦
éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®
éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ

:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡®̈¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦

המשך תהלים מעמוד ג



mildzפח

éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«
ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ

:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤
éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥®̈¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬

:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«
åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥

éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦

ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



פט mildz

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc migqt(iying meil)

:`xnbd daiyn .o"ira,÷çöé éaø øîà,o"ira zenner aezkl yi ¨©©¦¦§¨
l`wfgi z`eapa aezkd oeyln `edy(g `l l`wfgi)àì íéæøà'£¨¦Ÿ

,'íéäìà ïâa eäeîîòd`xna d`xpd fx`d ur didy ,xnelk £¨§©¡Ÿ¦
`l elek mlera mifx`d x`y lky cr ,jk lk d`pe lecb d`eapd
milgbd oke ,epnn d`p didy cg` mda did `ly ,eitei z` edkd
.m`xn jygede ddky my lr zenner mi`xwp mzadly dzaky

äðùî
xn`py 'y` ilv' oicn zelerd zetqep zekld zx`an dpynd

m` :gqtd oaxwaòâðgqtd xyaìL Bñøçad,øepzqxgd dide ¨©§©§¤©
,ce`n mgóBì÷égqtd onBîB÷î úà,xepza rbpy mewnd z` - ¦§¤§

.xepzay y`d megn `le qxgd megn lyazp mewn eze`y meyn
m`BaèBøî óèðlk ahexd dlvpy mcew ,gqtd zigelgln ± ¨©¥§

ekxvñøçä ìò,ce`n mg `edy xepzd lyøæçå,ahexd on zvwn ©©¤¤§¨©
qxgdn mngzdyåéìà,ea rlape ,gqtd l` -BîB÷î úà ìBhé± ¥¨¦¤§

,dtilwa ic oi`e ,ahexd ea rlapy mewna xyad iaera jezgi
dlvp `edy oeik xeq` ahexde .xyad wnera rlap ahexdy
xyad s` xq`p ,xyaa rlapyke ,y` ilv epi`e ,qxgd megn

.dlik`a
m`BaèBøî óèð,gqtd ly,úìBqä ìòdlvpe ,zgzex dzeida ¨©¥§©©¤

,zleqd megnBîB÷î úà õBî÷éshpy zleqd z` ecia lehi - ¦§¤§
dxeq` `idy ,dizeaiaqy zleqdn zvw mr ,ahexd dilr
`ly dlvpy gqtd oaxw ly eahexn da rlapy meyn dlik`a
mileqt miycw x`y oick lhpy dn z` sexyie ,y` ici lr

.dtixya mpicy
d`ian ,'eil` xfge qxgd lr eahexn shp' ly dkldd ab`

:gqta erlapy mixg` mixeqi` ipic dpyndBëñgqtd oaxwl ¨
ïîLalyíà ,äîeøzpndmd oaxwd lr miieeìëàé ,íéðäk úøeáç §¤¤§¨¦£©Ÿ£¦Ÿ¥

la` .dnexz ly onya mixzen md ixdyíàdxeag mdìL ¦¤
ìàøNé,dnexz zlik`a mixeq`yíàgqtd xya,àeä éç`ly ¦§¨¥¦©

,oiicr e`lvepçéãéedlvi jk xg`e eilry onyd z` xiqdl mina §¦¤
,xyaa onyd rlap `ly oeik jka ice ,edlk`ieàeä éìö íàå± §¦¨¦

,dgcda ic oi`e ,ea rlap onyd ixd ,xak `ed ielv gqtd m`e
`l`úà óBì÷éexya,ïBöéçä.slwy dn z` sexyie ¦§¤©¦

m`Bëñgqtd oaxwléða ìò íéîc epNòé àì ,éðL øNòî ìL ïîLa ¨§¤¤¤©£¥¥¦Ÿ©£¤¨¦©§¥
äøeáçmeyn ,onyd zxenz zern dxeagd ipan lehi `l -ïéàL £¨¤¥

íéìLeøéa éðL øNòî ïéãBtmilyexia ipy xyrn xeknl xeq`y - ¦©£¥¥¦¦¨©¦
m`e ,xg`l dpzna epzep e` envra elke` e` `l` ,xg` mc`l

.dxikn ef ixd ,onyd zxenz zern dxeagd ipan lhep `ed

àøîâ
qxgd lr eahexn shp' dpyna xen`d oicd z` zx`an `xnbd
ax zwelgn z` jkl dnicwne ,'enewn z` lehi eil` xfge

:df lr df eltpy xzide xeqi` iabl l`enye
mrh rlap m` ,df lr df eltpy xeqi` lye xzid ly lk`n
xya oke .xq`p ,xzidd lk`n ,xzidd lk`na xeq`d lk`nd
.mdipy exq`p ,dfa df mnrh rlap m` ,df lr df eltpy alge
xyae ,xzide xeqi` zlitp ly mipte` dnk `xnbd d`ian dzre

.dfn df mirlea md mipte` el`a dpce ,df jezl df alge
,øîzéàlk`ne xeqi` ly lk`n oke ,df lr df ltpy alge xya ¦§©

ltp m` ,df lr df ltpy xzid lyíç CBúì íçmdipy eidy ± ©§©
l migzexìkä éøác¦§¥©Ÿ
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המשך ביאור למס' זסחים ליום חמישי עמ' ב



צ

יום ראשון - י"ח שבט
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א שבט
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב שבט
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' שבט
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד שבט
פרק כ

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת יתרו 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



צי hay g"i oey`x mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ח ראשון יום
פרק כה  ,62 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äùòå 'éçáá ïäå,al 'nr cr.'åë íéîìåòì

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäådgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d lyõîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥¨£¦¦§¨§Ÿ¤

¯ ,øöiä ãâð álä,rxdåéìò ìétîe Bôeb úà ãéaënä ©¥¤¤©¥¤©©§¦¤©¦¨¨
¯ ,äìöò(zelvrd) `idyLôpaL øôòä ãBñé úðéçaî ©§¨¦§¦©§¤¨¨¤©¤¤

¯ ,úéîäaäepcnly itk ©§¥¦
,oey`xd wxtaçéøèälî¦§©§¦©

éðéî ìëa úeæéøæa Bôeb¦§¦§¨¦¥
àOî úãBáòå çøèŸ©©£©©¨
da LiL ,'ä úãBáòa©£©¤¥¨
ìîòì :ïBâk ,ìîòå çøèŸ©§¨¨§©£Ÿ
¯ ätáe ïeiòa äøBza©¨§¦©¤
ote`a dxez ixac xacl

lydéîet ÷éñt àì̈¨¦¥
¯ ,àñøbîwqet `l eit ¦¦§¨

yxecy xac ,cenlln
.dnevr dribiøîàîëe§©£©

ì"æø5íéNé íìBòì" : ©©§¨¨¦
éøác ìò Bîöò íãà̈¨©§©¦§¥
ìòì øBLk äøBz¨§§Ÿ
ïëå ,"éBàNîì øBîçëå§©£§©§§¥

¯ äðeëa älôúìdidzy ¦§¦¨§©¨¨
,dribi jeznBçk ìëa§¨Ÿ

'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©
,ïBîîaL øáãa àéäL¤¦§¨¨¤§¨
¯ ;ä÷ãvä úãBáò Bîk§£©©§¨¨
mixac dyly o`k miiepn
micenrd dyly -
:cner mlerd mdilry
dlitzy) dcear ,dxez"
,(zepaxw mewna `id

."micqg zelinbàöBiëå§©¥
¯ elàa,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §¥¦¦§£©¥¤

¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨
dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze`¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
.sebd zevn`zde zribi zeyxcp ea ,'d zcear¯ Bcâð ãîòlL¤©£Ÿ¤§

dfd rxd xvid cbpíéNiLk ,íãàä ìà ãàî áBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨§Ÿ¤¨¨¨§¤¨¦
Bëôä úBNòìå ,äfî øúBéå ,äæ ìëa øöiä çvðlL ,Baì ìà¤¦¤§©¥©©¥¤§¨¤§¥¦¤§©£¨§

¯ Lnîod un`zdle ,rxdÎxvid ly epevxn jtidd zeyrl ©¨
df lk ixd ,'d zcear ipipra epenna ode etebaéøeqiî ãàî ì÷©§Ÿ¦¦¥

ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä ,äúéî éøeqéå .eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥§¦¥¦¨¦§§¥¨¨§©¥
¯ ïBöøáe äáäàa,calaeBúecçàå Bãeçiî ãøtì àlL §©£¨§¨¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§

,íBìLå-ñç äøæ-äãBáòì úBçzLäì äòL éôì elôà ,Cøaúé¦§¨¥£¦§¦¨¨§¦§©£©£¨¨¨©§¨
¯cearl `ly eytp z` xqen did icedi lky ,epcnly itk

`l elit` 'd zecg`n cxtp zeidl `ly ick z`fe ,dxfÎdcear
.dlw dryl¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkL-ìëåz` mb §¨¤¥¤¥§©¥§©£¨§¨

x`y mbe sebd zevn`zd
zeyxcpd zeievn`zdd

,epnnBa ä÷áãì éãk§¥§¨§¨
¯ .ãòå íìBòì(` ick §¨¨¤

(a ,d"awd mr cg`zdl
gvpl edfe6.¯ ,eðéäc§©§

d"awd mr zecg`zdd
elv` didz ,gvpl
Cøaúé BðBöø äNòiLk§¤©£¤§¦§¨¥

¯ Bæ äãBáòamylyk mb ©£¨
epnn zyxcp jk
,zcgein zevn`zd

¯ da älbúé,ef dceara ¦§©¤¨
ïBéìòä ïBöø úéîéðt§¦¦§¨¤§
áø éelâå íéðt úðéçáa¦§¦©¨¦§¦©

¯ .ììk øzñäa àìåitk §Ÿ§¤§¥§¨
miwxta epcnly
zeevnd oipray ,mincewd
dxi`n - 'd zceare
d"awd ly epevx zeinipt

lbzd ly ote`a.ze
íéðt øzñä íeL ïéàLëe§¤¥¤§¥¨¦
ïéà éæà ¯ ïBéìòä ïBöøä¨¨¤§£©¥
¯ ììëe ììk ãøôð øác̈¨¦§¨§¨§¨

,zewl`nøáãå Lé úBéäì¦§¥§¨¨
¯ .Bîöò éðôaitk ¦§¥©§

dybxddy ,epcnly
cxtp xacle "yi"l ,mnvr z` yibxdl mileki mi`xapy
eli`e .mlrda `id oeilrd oevx zeinipty jkn zraep - d"awdn
zeinipt dlbzn f`y ,'d zcearle devn meiwl xacd ribnyk
yibxdl `xapl znxebd daiqd `linn zniiw `l - oeilrd oevx

.envr ipta "ze`ivn"le "yi"l envr z`BLôð äðééäz ,úàæìe§Ÿ¦§¤¨©§
¯ úéðeiçäå úéäìàä,sebd z` digny ef¯ ïäéLeáìe,daygn ¨¡Ÿ¦§©¦¦§¥¤

,dyrne xeaicïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa úBãçéî ïlkª¨§ª¨§©§¦©¦¨¨¨¤§
¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàåzcear iciÎlry ,ixd §¥¨©¦§¨§¥

.cegid zilkza d"awd mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe 'd
,cinzl `ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei oldl

:devnd meiw zryl wx `le¯ äìòîì äæ ãeçéåly eytpy dn §¦¤§©§¨
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íéøîà éèå÷éì
áåè äùòå 'éçáá ïäå

øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä
ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà

úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá
ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî

äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì
ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì

øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì
úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéääæ ãåçéå .ì"ðë ä"á
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ב.5. ה, זרה שכן"6.עבודה "כל המלה של  הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
כאן מדובר א) -˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד להיות לשלא (בהשוואה



hayצב h"i ipy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ט שני יום
פרק כה  ,al 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äèîìù àìà,64 'nr cr:ì"ðë

,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlr seqÎoi` xe` mr zcg`zn icedi
,mipeilrd zenleraàeä

ék ,ãòå íìBòì éçöð¦§¦§¨¨¤¦
BðBöøe Cøaúé àeä¦§¨¥§

¯ .ïîfäî äìòîì`linn §©§¨¥©§©
d"awd mr zecg`zdd mb
,zigvp `id ,epevxe

,onfdn dlrnl¯ ïëåmb §¥
,ep` epnleraBðBöø éelb¦§

áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä àéäL ,BøeaãaL7øáãe" : ¤§¦¤¦©¨¦§¦§¤¨§©

"'eë íéîi÷å íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é eðéäìà8àìå" , ¡Ÿ¥¨§¨§¨¨¨¦§©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
ly epevx zelbzdy
,dxezd ixaca d"awd
,`linn ixd - zigvp `id
ytp ly dzecg`zd mb
d"awd mr icedi ly
iciÎlr ,jxazi epevxe

.zigvp `id - zeevnd meiwe dxezd cenil

¯ ähîlL àlà,ep` epnlera¯ àeä,zecg`zdd,ïîfä úçz ¤¨¤§©¨©©©§©
¯`id ytpd zecg`zde ,onfd zgz dpezp dhnl ytpd mb ,oky

ék ,äåöîa Bà äøBza da ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨©¨§¦§¨¦
ïBéìòä ãeçiäî ãøôð ¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck-øçà©©¨¦¥§¨¨©¥¦§¨¥©¦¨¤§

÷ñBòLk ,eðéäå] .ähîì§©¨§©§§¤¥
,éøîâì íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦§©§¥
ììk Cøö íäa ïéàL¤¥¨¤Ÿ¤§¨

¯ .['ä úãBáòì`ed ,f`y ©£©
,dhnl o`k ,cxtp
xvepy ,"oeilrd cegi"dn
.devnd e` dxezd iciÎlr
øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥
-øçà 'ä úãBáòì áLå§¨©£©©©
,älôúìå äøBúì ,Ck̈§¨§¦§¦¨
ìò 'äî äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨¥©
÷ñòì Bì øLôà äéäL¤¨¨¤§¨©£Ÿ

¯ æàwqrzdy onf eze`a ¨
,milha mixacaäøBza©¨

,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå§Ÿ¨©¦§©
ì"æø øîàîk10øáò" : §©£©©©¨©

¯ áLå äNò-úåöî ìò©¦§©£¥§¨
ïéìçBnL ãò íMî ææ àìŸ¨¦¨©¤£¦

¯ ."Bì,dhnl mb ,xfeg `ed f`e ,cin el oilgen :xnelk
.epevxe d"awd mr cg`zne¯ äæìåzyway iptn ,okle §¨¤

elit`y ,lirl xkfpd "cegi"l xfege cin zxfer dlignddryl
dlwlirl xkfpke cxtil dvex epi`11,"eðì çìñ" úkøa eðwz¦§¦§©§©¨
ìL¯ ,íBé ìëa íéîòt L,"dxyr dpeny" zlitzaïBò ìò ¨Ÿ§¨¦§¨©£

äøBz ìehaãéîzä Bîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãà ïéàL , ¦¨¤¥¨¨¦¦¤§¨§©¨¦
¯,mei lk miaixwn eidy¯ .äNò-úåöî ìò øtëî äéäL¤¨¨§©¥©¦§©£¥

m` :le`yl ixd xyt` ,`l` .dyrÎzevn miiw `l mc`yk
dlign miywane ,dxiard lr jkÎlk zeaexw mizirl mixaer
eilry "aey`e `hg`" ly oipr dxe`kl o`k yi ixd - dilr

xne` - ?"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne`
:owfd epax jk lr¯ ïk-íà-àlà ,"áeLàå àèçà" äæ ïéàåizn §¥¤¤¡¨§¨¤¨¦¥

,"aey`e `hg`" `xwp dfìò CîBñ àeä Lnî àèçä úòLaL¤¦§©©¥§©¨¥©
¯ ,àèBç Cëìe äáeLzä`lele ;"daeyz"d lr jneq `ed ik ©§¨§¨¥

did `l - "daeyz"d
dze`y ixd .`heg
,jneq `ed dilr "daeyz"
el dnxb eli`k `id
oi`" zn`a okle ,`ehgl
zeyrl ecia oiwitqn
,eppipra eli`e ."daeyz
lehia lr "epl glq"a ixd

,dxezoi`lr jneq `ed
dyrn zrya "daeyz"d
`edy wx df ixd ;`hgd

lykpzeaexw mizrl
jk lre - dxez lehiaa
dywad okn xg`l zxfer

."epl glq" lyBîk§
¯ :øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥
,ixd ."`"it z"db` d`x"
oken icedi lky xg`ny
`l elit` ,d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xeqnl
- d"awd mr l`xyi ipa ly mcegi rbep wenr dk - dlw dryl
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,d"awd mr cgiizdle cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze`
.igvp `ed ,dlrnl df cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr
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äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì
ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ

íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å
éìçé àìå 'åë.'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó

äèîìù àìà
äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù

ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà
ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì

øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå
'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì

äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå
ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì

äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú
ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ
äæáå :à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ
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שבט  כ' שלישי יום
ק כו פר  ,64 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá åë ÷øô,bl 'nr cr:äæ ÷åñô

¯ ,'äøBz äðLî'a ,íBìMä,xacnd xecleñðëpL øBcì ©¨§¦§¥¨©¤¦§§
¯ ,õøàì,mi`ad zexecl wx `líéîòt òîL úàéø÷ úBø÷ì ¨¨¤¦§§¦©§©©£©¦

¯ ,íBé ìëadpipry,Lôð úøéñîa íéîL úeëìî åéìò ìa÷ì §¨§©¥¨¨©§¨©¦¦§¦©¤¤
¯:le`yl ixd xyt` ,dxe`kl¯ :íäì çéèáä àìäåxecl ©£Ÿ¦§¦©¨¤

,l`xyi ux`l qpkpy
ïzé íëàøBîe íëcçt"©§§¤©£¤¦¥

"'Bâå 'ä12¯ ;,dn myl §
miwewf eid ,`eti`
xec enk ?ytp zexiqnl
jiiy did `ly - xacnd
mze` ul`i edyiny llk
ekxhviy jk icil `eal
jk - mytp z` xeqnl
ux`l qpkpy xeca mb ixd
jiiy did `l ,l`xyi

xac zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`d dghadd zngn)
cbpkmyl .ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye ,miny zekln

ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr deeiv ,`eti` ,dn
?mei lka miinrt cere - rnyÎz`ixw iciÎlríeMî àlà¤¨¦

úøéñî ïéðò ãéîz økæiL äæa éeìz äéúBöîe äøBzä íeiwL¤¦©¨¦§¤¨¨¨¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©§¦©
¯ ,Bãeçé ìò 'äì BLôðokle ,rnyÎz`ixw ly dzernyn efy ©§©©¦

d`xewl gxkdd on
,"mei lka miinrt"äéäiL¤¦§¤

,Lnî ãéîz Baìa òeá÷̈©§¦¨¦©¨
Léîé àì äìéìå íîBé¨¨©§¨Ÿ¨¦
ìëeé äæa ék ,BðBøëfî¦¦§¦¨¤©
Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì©£Ÿ¤¤¦§§©§
ìëáe úò ìëa ãéîz̈¦§¨¥§¨

¯ ,äòL,dyn ixg` mb ¨¨
- "'ebe ixg` dpfe" f`y
w"k oeyl - xvid zngln

,epiax:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
myd yeciw lr eytp z` xeqnl zicinzd ezepekp z` exkfay

.zeevnde dxezd lk z` miiwl i`cea oekp didi -

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrzxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd ici

.d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin cg` lkay

epax xiaqi mi`ad miwxta

cvik ,zevr `iyie ,owfd

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

lbeqn ald oi` mllbay

dad`d zeybx z` helwl

.d`xide

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
jixv ,df oebk xaca

,lecb llk ricedlék¦
øác çvðì ïBçvpL Bîk§¤¦¨§©¥©¨¨
íéLðà éðL ïBâk ,éîLb©§¦§§¥£¨¦
äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤
äpä ,äæ úà äæ ìétäì§©¦¤¤¤¦¥
¯ àeä ãçàä íà¦¨¤¨

,wa`znàeä íà íb ,ìtéå ì÷a çvðé ,úeãáëe úeìöòa§©§§¥§ª©§©§¦Ÿ©¦
¯ Bøáçî øúBé øBably drepza oezp `edy iptn ,z`f lka ¦¥¥£¥

iciÎlr zelwa gvepie ,eizegek z` xxeri `l - zeplyxe zelvr
.epnn ylgd¯ ,øöiä ïBçöða Lnî äëkxvidy ,zexnly ¨¨©¨§¦§©¥¤

hrn" ,mincewd miwxta epcnly itk ,rxd xvidn wfg aehd

,"exfer d"awd" mb jk lr sqepe ,"jyegd on daxd dgec xe`
z`f lka¯ Bçvðì øLôà éà,rxd xvid z`úeìöòa ¦¤§¨§©§§©§
¯ úeãáëe,zecake zelvr ly drepza mipezpykúBëLîpä §¥©¦§¨

¯ íà-ék ,ïáàk álä íeèîèå úeáöòîz` gvpl xyt` ¥©§§¦§©¥§¤¤¦¦
mingelyk rxd xvid

ecbpúëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤
álä úçéúôe äçîOî¦¦§¨§¦©©¥
ãeðãð ìkî Búøäèå§¨¢¨¦¨¦§
äîe .íìBòa áöòå äâàc§¨¨¨¤¤¨¨©
áöò ìëa" :áeúkM¤¨§¨¤¤

"øúBî äéäé1Leøt , ¦§¤¨¥
ïBøúé äæéà äéäiL¤¦§¤¥¤¦§

¯ äfî äìòîezeavrdn ©£¨¦¤
on yi zeavra mby ixd -
epax jk lr dper - ?aehd

:owfd,äaøcà äpä¦¥©§©¨
lî¯ äæ ïBLdidi" ¦¨¤

,"xzenáöòäL òîLî©§©¤¨¤¤
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¯`eaz "avr"dny¯ äàaä ,åéäìà 'äa úézîàä äçîOä©¦§¨¨£¦¦©¡Ÿ¨©¨¨
,d`ad dgnyd¯ ézîàä áöòä øçàdaiq dl yiy zeavr ©©¨¤¤¨£¦¦

,zizin`,øaLð áìå BLôð øîa åéúBðBò ìò íéðnæî íézòì§¦¦§ª¨¦©£¨§©©§§¥¦§¨
¯d`ad dgnyd `id zeavrd ly zizin`d dzlrn :xnelk

.ei`hg llba ,zepnefn mizra ,eal oexay ixg`¯ äæ-éãé-ìòL¤©§¥¤
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åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù
àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä

äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå
øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú

îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í
ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî

:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
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שבט  כ"א רביעי יום
פרק כו  ,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöåòéä äöò äðäå,bl 'nr cr:ì"ãå úéàøð

,eal oexay iciÎlràøçà-àøèñå äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨
¯ ìæøa ìL ävçîe,ei`hg iciÎlr zxvepd lfxad zvign §¦¨¤©§¤

øäfa áeúkL Bîk ,íéîMaL åéáàì Bðéa ú÷ñônä2ìò ©©§¤¤¥§¨¦¤©¨©¦§¤¨©Ÿ©©
"'Bâå øaLð áì ,äøaLð çeø" :÷eñt3¯ ,gex"l miribn cvik ¨©¦§¨¨¥¦§¨§

zxayp cvik - "dxayp
Î`xhq"d ly dgex
al" iciÎlr - ?"`xg`
iciÎlry xg`ne ,"xayp
ale zizin` zexixn
gex zxayp ,xayp
zvign znlrpe ,d`nehd
d"awd oial epiay lfxad
,`wec jk meyn -
xg`l ,ribdl ezexyt`a
- zizin` dgnyl ,okn

:"`ipz"d oeylaeéæàå©£©
¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷é§ª©¥¥¦§¨
miweqt dnk aezky dn
miwl` igaf" weqtd iptl

:"dxayp gexðòéîLz"äçîNå ïBNN é4éì äáéLä ,'Bâå ©§¦¥¦¨§¦§¨§¨¦¨¦
"'Bâå äáéãð çeøå ,EòLé ïBNN5¯ .dgnyefribn `ed dil` §¦§¤§©§¦¨§

- "izin`d avr"d ixg`dazeavra `l la` ,dlrnd dpenh
.dnvr¯ èeLtä íòè eäæå,ceqd it lry minrhd lr sqep §¤©©©¨

¯ äæ øBîæî øîBì ,ì"æ é"øàä ïewúìea ,mildzay `"p wxt §¦¨£¦©©¦§¤
,mixen`d miweqtd miievn,ãenlä íã÷ 'úBöç ïewz' øçà©©¦£Ÿ¤©¦

¯:zevg oewiz ixg` micnelyúézîà äçîNa ãîìì éãk§¥¦§Ÿ§¦§¨£¦¦
¯ ;áöòä øçà äàaä 'äa;zevg oewiz lyBæ äçîNì LiL ©©¨¨©©¨¤¤¤¥§¦§¨

¯,"avr"d ixg` d`ad¯ ,ïBøúé,diptl oi`y dgnyd iabl ¦§
,"avr"áeúkL Bîk ,à÷åc CLçä ïî àaä øBàä ïBøúék§¦§¨©¨¦©Ÿ¤©§¨§¤¨

úeìëqä ïî äîëçì ïBøúé LiL éúéàøå" :÷eñt ìò øäfa©Ÿ©©¨§¨¦¦¤¥¦§©¨§¨¦©¦§
¯ .ïéánì éãå ,íL ïiò ,"'eë øBàä ïBøúék"xdef"d l`ey6 ¦§¨©¥¨§©©¥¦

- ?df z` d`ex `l in ?z`f d`x dnly wx m`d :df weqt lr
xi`nd xe`d iciÎlry xg`n :xiaqn "xdef"deixg`,jyegd

oexzid z` miyibxn
icrla ,oky - xe`ay
z` mircei `l ,jyegd
ly ezexwie cgeind ekxr
oexzi sqeezin jk - xe`d
iciÎlr ,dnkga
."zehy"de "zelkq"d

dgnyefdil` miribny
- izin` "avr" ixg``id

`idon `ad oexzid
"avr"d eli`e ."avr"d
drxtd meyn ea yi envr

.'d zcearlàìî àø÷îe¦§¨¨¥
áeúkä øac7úçz" : ¦¤©¨©©

'ä úà zãáò àì øLà£¤Ÿ¨©§¨¤
éäìà¯ ,"'Bâå äçîNa E,weqta hxetnd yperd jk lr ribn ¡Ÿ¤§¦§¨§

¯ :äæ ÷eñt ìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì òãBðål"fix`d §©©Ÿ¥¨£¦©©¨¤
yxtn8`l` ,'d z` caer mc`yk mb :df weqt zernyn

miyperd jk lr miribn ,decgde dgnyd ezceara dxqgy
`wec dgny jezn 'd zcearly ,ixd .weqta miiepnd mixengd
yi ,dgnyd jtid `idy ,zeavrd eli`e ,zcgein zeaiyg yi
,miinyb mipipr mpyiy xg`ne .'d zcearl drxtd meyn da
eze` mi`iane ,mc`l zeb`c minxebd ,miipgex mipipr e`
iiehian lvpidl cvik opyiy zevrd oldl dpxaqez ,zeavrl

.mipeyd zeavrd

äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦

¯ ,éðBæîe éiç éðä¥©¥§¥
mipipra mc`l xqgyk
ote`a ,`lnzn `ed ,dl`
.zeavrae db`ca ,irah

:`id jkl dvrdeúòãeî©©
¯ ìkì úàæxacd reci Ÿ©Ÿ

,cg` lklì"æø øîàî9: ©£©©©
ìò CøánL íLk"§¥¤§¨¥©

¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨
."drxd lr¯ :àøîba eLøôejxal dpeekd oi`ydze` ¥§©§¨¨

daehd lr dkxad oky ,drxd lr mbe daehd lr mb dkxa

,`l` ."zn`d oiic" : drxd lre ,"aihnde aehd" :`id
:`id "myk" dlnd zernyn¯ ,"äçîNa éìea÷ì"z` lawl §©¥§¦§¨

ly dcn dze`a drxd
,dgnyúçîN Bîk§¦§©

,úéàøðå úéìâpä äáBhä©¨©¦§¥§¦§¥
¯ Bæ íb ékmirexi`d mb ¦©
md ,mirxd÷ø ,äáBèì§¨©

úéàøðå úéìâð dðéàL¤¥¨¦§¥§¦§¥
¯ ,øNa éðéòìmc`d §¥¥¨¨

epi` ,xya ipira lkzqnd
aehd z` ze`xl leki

elbd?dnl jk lke .dl` mirexi`a m¯ àéä ékmelbd aehd ¦¦
`ed ,dl` mirx mirexi`a¯ "àéñkúàc àîìò"îmlern ¥¨§¨§¦§©§¨
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åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù
íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë

éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù
ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì

é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ
øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
ïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä
éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã

úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê
äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
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פסוק.2. אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, מז.7.ח"ג כח, הובא 8.דברים
א). (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' ה'.9.בשל"ה משנה ט', פרק ברכות ראה



צה hay `"k iriax mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xzei dlrpe xzqp ipgex¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlL¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd ipgexd mlerdn dlrnly

,mday aehd z` ze`xl zeleki xyad ipir mby mixacàeäL¤
¯ly drtydd z` bviin "ielbd mler"d¯ ä"å'e zeize`d

,'d-Ceøa ä"éåä íMî¦¥£¨¨¨
¯ ,àeä'ied my ixd

:zeize` rax`n akxen
zeize`d izyne ,d"e d"i
my ly "d" "e" zepexg`d
zenlerd milawn ,'ied
`nlr" ,miielbd
mzrtyd z` ,"`ilbz`c

,mzeigeàîìò"å§¨§¨
¯ "àéñkúàczenlerd §¦§©§¨

,miqeknd¯ ,ä"é àeä
izy z` mibviin
"d"i" zepey`xd zeize`d

'ied myny10,áeúkL eäæå11epøqéz øLà øábä éøLà" : §¤¤¨©§¥©¤¤£¤§©§¤
¯ ."'Bâå d"éd"i zepey`xd zeize`d izy wx df weqta zexkfp ¨§

mdy iptne ;'ied myny d"in mi`a mixeqid ik ,'ied myny
ze`xl lbeqn mc`d oi` - xzei oeilre xzqp mlern mi`a

ely xyad ipira,xac ly ezin`l j` .mday "aeh"d z`
wenr ,xen`d "aeh"d :daxc` .daehl okÎmb md dl` mixeqi
.ybxen aeh ly ielb iehia icil dzr `eal leki epi`y ,xzei

ì"æø eøîà ïëìå12áeúkä íäéìò ¯ íéøeqéa íéçîOä" ék §¨¥¨§©©¦©§¥¦§¦¦£¥¤©¨
øîBà13¯ :didi mxkyy:,"Búøeáâa LîMä úàök åéáäBàå ¥§£¨§¥©¤¤¦§¨

¯- ,"dcn cbpk dcn" ly dxeva cinz ixd `ed xkyd ,oky
xkyk ,"ezxeaba ynyd z`vk"l yi ,`eti` ,zekiiy efi`
ly "eiade`" mi`xwp md recne ?mdixeqia mignyy dl`l
mlern mi`a mixeqidy ,epcnly dnl m`zda `l` - ?d"awd

"n ,xzei oeilre xzqp`nlr`iqkz`cleki "aeh"d oi` ,myn ,"
,mixeqi ly yeala `wec `l` ,dfdÎmlera dielb dxeva `eal
:jk mixaqen mixacd - drxk mi`xp mc`d ly xya ipiray
d"awdl mzad`y iptn - ?mixeqia dl` miyp` migny recn
xzei mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy ,jk lk dlecb `id

xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe - dfdÎmlerd iign
n mi`ad mixeqid oiprae ,"`iqkz`c `nlr"amyoi`y ,ixd .

xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd yeala miaygzn md
."`iqkz`c `nlr" ly drtydd - zeiniptd `ed mdipira
:didi mxky mb ,okl
."ezxeaba ynyd z`vk"
`xwp 'ied my ,oky
ik" :aezky enk ,"yny"
,"miwl` 'ied obne yny
dkixv ynydy myk
,dilr xizqiy "obn,,l
lawl xyt` i` eicrlae
my mb jk - dxe` z`
jixv ,"yny" `xwpd ,'ied
xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l
,'ied myny drtydd z`
xyt` didiy ick z`fe
wx `ed df xcq j` .'ied myny drtydd z` lawl mi`xapl
envr 'ied my dlbzi `eal cizrl eli`e ,dfdÎmlera ,dzr
,mixeqia mignyd dl` miyp`y ,dcaerd zngne .yeal ila
"xwir"d ,mdipira xwi `l` ,ipevigd "yeal"a miaygzn mpi`
,mxky mb didi - 'ied myn drtydd ,epiid ,"zeinipt"de

"d mdl dlbzzy ,"dcn cbpk dcn"zeiniptmyn drtydd ,"
enk ,"ezxeaba ynyd z`vk" ly zernynd ef .yeal ila 'ied
owfd epax xne` jke .yeal ila ,etwz lka xi`nd "'ied yny"

:oldl¯ äçîOä ék,mixeqidn'ä úáø÷ Búáäàî àéä ¦©¦§¨¦¥©£¨¦§©
iç ìkî øúBéáéúëãk ,äfä íìBòä é14Ecñç áBè ék" : ¥¦¨©¥¨¨©¤§¦§¦¦©§§

¯ 'ä úáø÷å ,"'Bâå íéiçî,'d l` daxiwdúàN øúéa àéä ¥©¦§§¦§©¦§¤¤§¥
¯ íL" ék ,"àéñkúàc àîìò"a õ÷ ïéàì äìòîe`nlr"a ©£¨§¥¥§¨§¨§¦§©§¨¦¨

,"`iqkz`c¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å "Bfò ïBéáçdbixcnd ¤§ª§¥§¥¤¤§
mdy iptn ,eixeqia gny `ed okle .zewl`a xzei dpeilrd
l` xzei aexw mb `ed jke ,xzei dpeilr dbixcn dze`n mi`a

.d"awdãéúòì "Búøeáâa LîMä úàö"ì äëBæ ïk ìòå§©¥¤§¥©¤¤¦§¨¤¨¦
Ba äqëî àéäL ,d÷zøpî änç úàéöé àéäL ,àáì̈Ÿ¤¦§¦©©¨¦©§§¨¤¦§ª¨
älbúé æàL eðéäc ,déeqkî älbúz ãéúòìå ,äfä íìBòä¨©¤§¤¨¦¦§©¤¦¦¨§©§¤¨¦§©¤
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íéøîà éèå÷éì
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî

ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà
áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå

øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå
áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë

úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè
íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç

åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå
úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç

äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá
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חסד,10. דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת
לפני  בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה
"הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא

דאתכסיא"ÂÊאות "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של  זו התגלות גם  ברם, ולרוחב. לאורך  התפשטות בתבניתה כוללת
דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות
(המתוארים  הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד.
בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן
, שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש
וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן -ÙÒÓ·˘ÓÁ¯שעל
הנבראים  כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא תהלים 11.של
יב. א.12.צד, כג, לא.13.יומא ה, ד.14.שופטים סג, תהלים



hayצו a"k iying mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב חמישי יום
,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä êà,66 'nr cr:ì"ðë áöòä

¯ ,àéñkúàc àîìò,meid xzqen `edy (dbixcnde) mlerd ¨§¨§¦§©§¨
,f` dlbziøéàéå çøæéå§¦§©§¨¦

ìëì ,íeöòå áø éelâa§¦©§¨§¨
äfä íìBòa Ba íéñBçä©¦¨¨©¤
ìö ,Blöa íéôôBzñîe¦§§¦§¦¥
úðéça àeäL ,äîëçä©¨§¨¤§¦©
äáBèå äøBà àìå ìö¥§Ÿ¨§¨
¯ :ïéánì éãå ,úéàøð¦§¥§©©¥¦

dpigan wxe ,xe`dn jtidd `edy "lv" df ,zipevig dpigan

lky ,df oeayg ezeyra ,ixd - xe`e aeh o`k yi ,zinipt
md ,laeq mc`y mixeqid

zn`aaeh`edy `l` ,
xyad ipir oi`y dfk aeh
zelbeqn mc`d ly
xyt` - ea yibxdl
eizeb`cn z`vl mc`l
eilr ze`ad ezeavrne

.miinyb mipiprn mixeqid iciÎlr

¯ àiîLc élnî úeáöòä Càeavn llba eilr d`ad zeavrd ©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexdéøöì Cøètì BLôða úBöò úéL ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥

¯ ,äpnî.ef zeavrn xhtidl ji` zevr ytgl eilréøö ïéàC ¦¤¨¥¨¦
¯ ,äãBáò úòLa øîBì`edy drya eilr d`a zeavrd m` ©¦§©£¨

eilr ,lltzn e` cnel
cvik zevr ytgl i`cea

,dpnn xhtidléøvLC ¤¨¦
áeèáe äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨§

¯ ,ááìmb ,zeavr ,oky ¥¨
llba d`a `id m`
,ipgexd eavne ecnrn
'd zceara drixtn

zeidl dkixvy.dgnya
àeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤
,õøà Cøãå íé÷ñò ìòa©©£¨¦§¤¤¤¤

¯epi` ineiÎmeid eweqir
dxeza ,'d zceara

,dneckeBì ìôBð íà¦¥
élnî äâàãe áöò¤¤§¨¨¦¦¥

¯ àiîLceipipr llba ¦§©¨
,miipgexdåé÷ñò úòLa¦§©£¨¨

¯wqrzn `edy drya
- miinybd eipipraòeãéa§¨©

¯,xacd xexaàeäL¤
¯ ,øöiä úìeaçz©§©©¥¤
zeavra eze` qipknd

z`fe ,miipgex mipipr llba eli`kCk-øçà Bìétäì éãk§¥§©¦©©¨
¯ ,òãBpk ,íBìLå-ñç úBåàúadnvrl ytgl ytpd rah ,ik §©£©§¨©©

Îxvid lczyn okle ,zeavr ly ybxa dpezp zeidl `le ,"bper"
,miipgex mipipr llba ele ,gex zekinp l`xyi ipaa qipkdl rxd

.zee`zl mze` jeynl lkei okn xg`ly ick¯ ,ïë àì íàL¤¦Ÿ¥
,rxdÎxvid zrtyd o`k oi` m`úézîà úeáöò Bì äàa ïéàî¥©¦¨¨©§£¦¦

¯ .åé÷ñò òöîàa Búàøé Bà 'ä úáäà úîçîzeavr ,oky ©£©©£©¦§¨§¤§©£¨¨
zizin`:'d z`xie 'd zad` zngn d`ad ze`hazd `id

llba gex oexayl mc`d z` ze`ian d"awdn cgtde dad`d
`a dfk gex oexay .d"awdn eze` wgxnd xac ,ipgexd eavn

ze`a d`xide dad`dyk ,miipgex mipipra wqer `edyk mc`l
.miinyb mipipra weqr `edy drya `le ,ze`hazd icil elv`
Îxvid zleagz `l` ,zizin` dppi` dxen`d zeavrdy ixd

.dpnn xhtidl eilre - rxdúeáöòä Bì äìôpL ïéa ,äpäå§¦¥¥¤¨§¨¨©§
¯ äãBáò úòLadrya ¦§©£¨

wqer `edyãeîìúa§©§
ïéáe ,älôza Bà äøBz¨©§¦¨¥
úòLa àlL Bì äìôpL¤¨§¨¤Ÿ¦§©

¯ äãBáò`edyk `l` £¨
,miinyb mipipra weqr
ék :Baì ìà íéNé úàæŸ¨¦¤¦¦

fä ïéà¯ àîøb ïîoi` ¥©§©§¨¨
,mi`zn onfdúòk̈¥

elôà ,úézîà úeáöòì§©§£¦¦£¦
¯,`lúBðBò úâàãì¦§¨©£

÷ø ,íBìLå-ñç íéøeîç£¦©§¨©
éøö úàæìúeòéá÷ C §Ÿ¨¦§¦

øLkä úòLe íézò¦¦§©©Ÿ¤
ïðBaúäì ,úòcä áeMéa§¦©©©§¦§¥
,Bì àèç øLà 'ä úlãâa¦§ª©£¤¨¨
äéäé äæ-éãé-ìòL éãk§¥¤©§¥¤¦§¤
úîàa øaLð Baì¦¦§¨¤¡¤

¯ ,úézîà úeøéøîaitke ¦§¦£¦¦
zexixn ,oldl xaqeiy
daxwa zxve`d ybx `id
;mzq oeavr `le ,"zeig"
ãiî ék ,ïk íb øàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥©¥¦¦¨
áöòä øéñé éæà ¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥£©¨¦¨¤¤
Búàhç øéáòä 'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦¤¡¦©¨

¯ .çìñì áøåe` zg` mrt ecbp mi`heg m` :lcad miiw mc`a §©¦§Ÿ©
daxd ecbp mi`heg m` eli`e ,jk lr legni lwa - miinrt
`ede "gelql ax" `ed d"awd ,la` .legnl el dyw - minrt
ef dpen` .minrt daxd ecbp `heg mc`d m` mb gleqe lgen
dgnyd ybx z` mc`a mixvei - el lgn d"awdy df oeghae

:decgde,áöòä øçà äàaä 'äa úézîàä äçîOä àéä Bæå§¦©¦§¨¨£¦¦©©¨¨©©¨¤¤
¯ :ìéòì økæpkdixg`y ,cala ef `id ,zeavrd zlrny ©¦§¨§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

:ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåáöòä êà
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå
åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá

úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéúéîà

äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá
íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá

úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì
úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì

øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá
úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà

úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà
íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà

'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé
àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä

:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá
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צז hay b"k iyiy mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג שישי יום
פרק כז  ,66 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå æë ÷øô,cl 'nr cr.'åëå àìåëî

mby ,ixd ;xzei dlecb dgnyl miribnmireawd mipnfa,
dze`n cin z`vl lczydl eilr - zizin` zeavr ly ote`ae

.zizin` dgnyl ribdle ,zeavr
dl` ,"mixeqia migny"d zece` ,df wxta epcnly dnl xywda
xetiq siqedl ie`xd on - dgny jezn mixeqid z` milawny
:epilr obz mzekf ,`yef iax iaxd mr yhixfnn cibndn ,xvw
cvik ,eita dvr zywae yhixfnn cibnd l` `a cg` icedi
l` yhixfnn cibnd eze` dptd .dgnyae dad`a mixeqi lawl
ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n `yef iax wicvd ecinlz
:el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd ,`yef iax ly ezvr

leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl ji` ,l`ey dz` ilv`
dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga mrt s`yk ,z`f zrcl
zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr exary drya ,`yef iax
:`yef iax l` icedid z` eglya yhixfnn cibnd oeekzd
yibxd `l dligzklny ,mixeqia gny jk lk did `yef iax
xn` okle .mday "aeh"a wx yibxd `ed ,mixeqi md dl`y
"aeh"de zelrnd lk ixg` ,`l` .mixeqi laq `l eininy
ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn miywan ep` ,mixeqia mpyiy

aeh" - iaxd ly epeylk - didi ,epldlbpde d`xpdaeh - "
mipira eze`xle eze` yegl mileki ep`yeply.

.æë ÷øtmeyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl drxtd

cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra rewy ezeida

zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd zeavrdn xhtidl

enk epi`y ipgexd eavnn

db`cd enk - zeidl jixvy

zeavrd m` ixd - zepeern

`edy drya eilr dxey

e` cnel `edyk ,'d z` caer

lczydl i`cea eilr ,lltzn

`id ixdy ,dpnn xhtidl

dkixvd 'd zcearl drixtn

m` mbe - dgnya zeidl

`ly eilr dxey zeavrd

`edyk `l` ,dceard zrya

eilr - miinyb mipipra weqr

onfd df oi`y ,opeazdl

jkl ,oky .zeavrl mi`znd

dreaw dry zyxcp

zevr ly dxey d`a ,cenll miligzn ep`y ,df wxta .dni`zne

:zexg` zeaiqn zraepd zeavrl

íéòø íéøeäøäî àlà ,úBðBò úâàcî dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨¦§¨©£¤¨¥¦§¦¨¦
,BzáLçîa úBìôBpL úBòø úBåàúåxaecn `ly xg`ne - §©£¨¤§§©£©§

xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar zngny zeavra o`k
zexixn ekeza xxerl dni`zne zcgein dry ,lirlzizin`

ixd ,mirx zepeirx ezaygna miltep dry dze`ay `l` -
:zxg` `id jkl dvrdBì úBìôBð íà äpäzeaygn oze` - ¦¥¦§

,zerx,äãBáòä úòLa àlLe` cnel `edy drya `l - ¤Ÿ¦§©¨£¨
,lltznàðåb éàäëe õøà Cøãå åé÷ñòa B÷ñò úòa àlà¤¨§¥¨§©£¨¨§¤¤¤¤§©©§¨

ixd ,dnecke -äaøcàzeidl jixv `ed oi`y cala ef `l - ©§©¨
:jtidl `l` ,aevr,B÷ìça çîNì Bì Lé,ipgexd eavna - ¥¦§Ÿ©§¤§

- ?dnl jk lkeBzáLçîa Bì úBìôBpL óàLzeaygnd - ¤©¤§§©£©§

,zerxd,ïäî Bzòc çéqî àeägiqn `ed oi` m` ,oky - ©¦©©§¥¤
llkp df ,oda zebdl jiynn `l` ,zerxd zeaygndn ezrc
mirx mixedxda daygnd mb ik - "zepeer zb`c" ly beqa f`
wxta epcnl xak ,zepeer zb`c lre - dxiar `id oevxa
in lr xaecn o`k .mcewd
zeaygndn ezrc giqny
zraep ezeavre ,zerxd
miltepy dcaerd mvrn
mixedxd ezaygna
,dfk dxwnae - dl`k
lr gny zeidl eilr
helyl gilvn `edy

- dl` mixedxdaíi÷ì§©¥
øîàpM äî1àìå" : ©¤¤¡©§Ÿ

íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤
øLà íëéðéò éøçàå§©£¥¥¥¤£¤

,"íäéøçà íéðBæ ízà- ©¤¦©£¥¤
dfÎiciÎlr `wec ,ixd
ezaygna miltepy
Î`l"d z` miiwn `ed - mze` dgec `ede ,dl`k mixedxd
elri `ly ,efk dbixcn ,oky .xen`d weqtay "dyrz
,cala miwicva zkiiy ,mirx mixedxd dligzkln ezaygna
weqtde - mirxd mixedxdd e`eai epnny mytpa "rx" oi`y
milery ina xacn weqtd .miwicva oc epi` ixd xen`d
zegcl ,eilr devn dxezdy `l` - dl`k mixedxd ezaygna
`ed - df ev rvan `edy iciÎlre ;mixedxdd z` cin eilrn

:"`ipz"d oeylae .xen`d "e`l"d z` miiwnáeúkä ïéàå§¥©¨
,íBìLå-ñç "íéðBæ" íàø÷ì íé÷écöa øaãî:xn`py enk - §©¥§©¦¦§¨§¨¦©§¨

mz` xy`"mipef,"mdixg`,Ba àöBik íéðBðéáa àlà¤¨§¥¦©¥
øzäa ïéa ,BzáLçîa óeàð éøeäøä Bì íéìôBpLm` mb - ¤§¦¦§¥¦§©£©§¥§¤¥

,xzid ly ote`a md mixedxdd,'eëly mipte`a md m` mbe -
,xeqi`Bzòc çéqnLëe,mixedxdd mze`n -,äæ åàì íi÷î §¤©¦©©§§©¥¨¤
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íéøîà éèå÷éì
íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä

úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá

äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé
íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù

àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú
'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã
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לא.1. טו, במדבר



hayצח c"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד קודש שבת יום
,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

."exezz `le" ly -ì"æø eøîàå2¯ äøáò øáò àìå áLé" : §¨§©©¨©§Ÿ¨©£¥¨
éøö ïk ìòå ,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBðC,eilr - §¦¨¨§¦¨¨¦§¨§©¥¨¦

.Lnî äNò-úåöî íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì,jk - ¦§Ÿ©§¦©¨§§¦¦§©£¥©¨
m`Îik - zeavr ea xxerl jixv df xac oi`y cala ef `ly

ea xxerl jixv df :jtidl
.dgny,äaøcàå§©§©¨

úeáöòädnn d`ad - ¨©§
mixedxd ea miltepy

,dl`kúeqbî àéä¦¦©
øékî BðéàL ,çeøä̈©¤¥©¦

,BîB÷îxikn `l `ed - §
,ezbixcn z`òøé ïk ìòå§©¥¥©

BðéàL ìò Bááì§¨©¤¥
,÷écö úâøãîa§©§¥©©¦
ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥
éøeäøä íäì íéìôBð§¦¨¤¦§¥

.elàk úeèLxg`ne - §¨¥
miltep ezaygnay
dxeg - dl`k mixedxd
enk `ed oi`y lr el

;miwicvdäéä elà ék¦¦¨¨
àeäL ,BîB÷î øékî©¦§¤
úâøãnî ãàî ÷Bçø̈§Ÿ¦©§¥©
äéä éàåìäå ,÷écö©¦§©§©¨¨

úçà äòL elôà åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéaz` rci eli`e - ¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨£¦¨¨©©
didiy i`eld ,wicv zeidln c`n wegx oiicr `edy ,ezbxc

- "dzr wwezydl jixv dfl"y "ipepia"úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©
áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì ,íúãBáòå íéðBðéaä©¥¦©£¨¨¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥

,epnî éøîâì Bzòc çéqäìe ,çnì,xedxd eze`n -BúBçãìå ©Ÿ©§©¦©©§§©§¥¦¤§¦§
,íéãé ézLa,mda aeygl zevxl `ly -.ìéòì økæpk- ¦§¥¨©¦©¦§¨§¥

sweza oiicr `ed "ipepia"a zindad ytpd ly rxdy ,a"i wxta
aeygl ,iehia icil `eal "rx"l ozep epi`y `l` ,elv`oevxa

"rx"d j` - dyrnae xeaica `ehgl e` ,mirxd mixedxda

,mirx mixedxd ezaygna zelrdl ick wfg ic oiicr ,eay
lr oec` oiicr `ed oi` ,mxa .ezaygnn mzegcl eilry
.dl` mirx mixedxd ezaygna elri `l dligzklny ,envr
epnny ,llk "rx" mda oi`y ,cala miwicva xen` df xac
.el` mixedxd mi`a
äiçãe äiçc ìëáe§¨§¦¨§¦¨

BzáLçnî eäçãnL- ¤©§¥¦©£©§
,mda aeygl `ly
àøçà-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,àzúìz` mitek - §©¨
,dhnl "`xg` `xhq"d
¯ àzúìc àúeøòúàáe§¦§¨¨¦§©¨

,àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨
zexxerzdd iciÎlr
rityn mc`dy) dhnl
`xhq"d z` zetkl dhnl
zexxerzd dyrp ("`xg`
zenlera ,dlrnl

,mipeilrdàéôkúàå§¦§©§¨
àìéòìc àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨¦§¥¨

`xhq"d z` mitek
z` ,dlrnly "`xg`
`xhq"d ly "yxey"d

,"`xg`dîöò déaânä©©§¦©©§¨
øîàpM äî íi÷ì ,øLpk3íMî 'Bâå øLpk déaâz íà" : ©¤¤§©¥©¤¤¡©¦©§¦©©¤¤§¦¨

óc] äîeøz úLøt øäfa âéìôäL Bîëe ."'ä íàð ,EãéøBà¦§§ª§¤¦§¦©Ÿ©¨¨©§¨©
-àøèñ àéôkúà ãk Cøaúé åéðôì çeø úçð ìãâa ,[çë÷§Ÿ¤©©©§¨¨¦§¨¥©¦§©§¨¦§¨

,àzúì àøçà,dhnl "`xg` `xhq"d z` mitekyk - ¨¢¨§©¨
,dyecwléøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñàcìò àìéòì àeä-C §¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦§¥¨©

,àlBk,lkd lr d"awd ly eceak dlrzn dfÎiciÎlr -øéúé ¨¨¦
,àøçà àçáMî,xg` gay iciÎlr xy`n xzei - ¦§¨¨¨¢¨

.'eëå àlBkî øéúé àc àúe÷lzñàå`id ef zelrzde - §¦§©§¨¨¨¦¦¨§
.zexg`d zeielrzdd lkn dlrnl

,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ezaygna miltepy
mpn` .dl`k mixedxd
el ztki` zeidl jixv
didi `l m` ik ,zvw
didie llk el ztki`

lecgl dlilg eilr ritydl lelr xacd ,mditlk yic`
eaal rxi `l"y `l` - mzegcle mixedxda mglidlnc`n"

,dfn,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïk äéäé íà íbelri cinzy - ©¦¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨
l eilr didi cinze ,mirx mixedxd ezaygnailan ,mda mglid

dze`l zelrzdl lkeiy
`l dligzklny ,dbixcn
mirxd mixedxdl eidi
lkae - eil` lbx zqixc
df xac "gwi" l` ,z`f
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
äáøãàå ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî
éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãéåúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã

.'åëå àìåëî øéúé àã

àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
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ב.2. לט, ד.3.קדושין א, עובדיה



צט hay c"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,eall-àøèñì àéôkàì BúãBáò úàæå ,àøáð Cëì éìeà ék¦©§¨¦§¨§Ÿ£¨§¦©§¨§¦§¨
.ãéîz àøçà.cinz "`xg` `xhq"d z` zetkl -äæ ìòå ¨¢¨¨¦§©¤

:áBià øîà,d"awdl -"íéòLø úàøa"4;wxta l`y jk lr - ¨©¦¨¨¨§¨¦
`l ryxe wicv ixde) "?xn`w `l ryxe wicv `de" :oey`xd

mifixknyk - (xn`p
dn ,dcild iptl ,dlrnl
:celid ly ezpekz didi
e` xeab ,yth e` mkg
oi` ,dnecke yelg
e` wicv didi m` mixikfn
mb efixki m` ,oky .ryx
ixd lhazz - jk lr
ly ziytegd dxigad
xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d
- ?"miryx z`xa" aei`
xen`l m`zda ,`l`
xaecn `l :xacd xaqei
mi`xapy dl`k lr
miryxk dligzkl
`l` ,cizrl miizin`
miyp` `xa d"awd
md miieqn oaenay ,dl`k
dnec avna mix`yp

mzaygna miltep cinzy "mipepia"d md dl`e ,miryxl
egci mdy ,`id dpeekde - miryxa enk ,dxiar ixedxd
,"`xg`Î`xhq `itkz`" ly dceard z` ervaie ,el` zeaygn

:"`ipz"d oeylae .`xg`Î`xhqd z` zetklàìåmdy - §Ÿ
,dligzkl mi`xap,íBìLå-ñç úîàa íéòLø eéäiL- ¤¦§§¨¦¤¡¤©§¨

,dyrna e` xeaica e` ,daygna ynn `ehgleòébiL àlà¤¨¤©¦©
íäéìà,mda rx`iy -íéòLøä äNòîk5ízáLçîa £¥¤§©£¥¨§¨¦§©£©§¨

,ãáì íøeäøäådxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay - §¦§¨§©
,miryx lv` dfy enkízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå§¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨

,íäî,dxiard ixedxdn -,àøçà-àøèñì àéôkàì éãk- ¥¤§¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d z` zetkl

,mzcear ote`,ìëå ìkî dìháì eìëeé àìåelkei `ly - §Ÿ§§©§¨¦Ÿ¨Ÿ
:xnelk .zindad mytp ly "`xg` `xhq"d z` ixnbl lhal
ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei `l md

,mirxd mixedxdd ly mz`lrdl daiqdéãé-ìò äNòð äæ ék¦¤©£¤©§¥
.íé÷écö,miwicva zindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d - ©¦¦

xxerl dplkezy zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl milha
oi` ,o`k micnel ep` ozece` zebixcnd eli`e .mirx mixedxd

`linne ,odly "d`ixa"d cvn jkl zelrzdl ozlekiaxyt`

,zerx zeaygn ,onfl onfn el` zebixcn ilraa dpilrzy
.el` zeaygn cbp megll `id mzceareçeø úçð éðéî éðLe- §¥¦¥©©©

,l`xyi ipa ly mzceara¯ ãçà :äìòîì Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§©§¨¤¨
à÷úîì eøéønî àëtäúàå ,éøîâì àøçà-àøèqä ìehaî¦¦©¦§¨¨¢¨§©§¥§¦§©§¨¦§¦§¦§¨
,weznl xixnd zkitdne -

,àøBäðì àëBLçîe- ¥£¨¦§¨
dyrp dfe ,xe`l jyegne

;íé÷écvä éãé-ìò- ©§¥©©¦¦
`xhq"d z` milhand
z`e ,ixnbl "`xg`
ly "rx"d ,"xixn"d
mytpny zecnd
mikted md ,zindad
"jyeg" z`e ,"aeh"l
ly "lky"de oigend
md ,zindad mytp
dyecwle "xe`"l mikted
ote` dlrnl mxeb df lk -
;gex zgp ly cg`

úéðMäåipyd ote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgp lyãk©

àøçà-àøèqä àéôkúà¦§©§¨©¦§¨¨¢¨
`xhq"d z` mitekyk -

,"`xg`dúøeáâe dt÷úa dãBòa`id "`xg` `xhq"dyk - §¨§¨§¨§¨¨
,dzxeabe dtwez lka oiicríMîe ,øLpk dîöò déaâîe- ©§¦©©§¨©¤¤¦¨

,dzdabd mewnnàzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîi"r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨
ote` ."`xg` `xhq"d z` xeayl ,dhnl icedi ly ezexxerzd

mxbp ,dlrnl gex zgp ly df.íéðBðéaä éãé-ìòiciÎlr - ©§¥©¥¦
ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d zcear
,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy ,ixd .zindad
:mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae zeaygna mwa`na
dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"e "miwicv z`xa"

.zicinzáeúkä øîàL eäæå6øLàk íénòèî éì äNòå" : §¤¤¨©©¨©£¥¦©§©¦©£¤
ì "íénòèî" ¯ "ézáäà,íéaø ïBL,zeipgexa dzernyny - ¨©§¦©§©¦§©¦

:`id 'd zceara,çeø úçð éðéî éðLly mzcearn ,dlrnl - §¥¦¥©©©
,l`xyi ipaàeäå,"'ebe minrhn il dyre" -äðéëMä øîàî §©£©©§¦¨

,'íéðewz'a Løôãk ìàøNé úeììk äéðáìyxtny enk §¨¤¨§¨¦§¨¥¦§¥©©¦¦
,l`xyi ipal dpikyd zxne` el` milny ,"xdef ipewiz"a

.gex zgp - "minrhn"l enxbi mzcearay zywandBîëe§
ãçà :íépãòî éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc ,íéiîLb íénòèîaL¤§©§©¦©§¦¦¤¤¨¨¥§¥¦¥©£©¦¤¨
Bà íéôéøç íéøácî éðMäå ,íéwúîe íéáøò íéìëànî¦©£¨¦£¥¦§ª¦§©¥¦¦§¨¦£¦¦

,íéöeîçmiaeh md oi` ,axr lk`nl mze` mikxery iptly - £¦
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íéøîà éèå÷éì
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëîçåø úçð éðéî éðùå .íé÷éãö
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

א.4. טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
- הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים"
שהביטוי  לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע,

"‰˘ÚÓÎ"הרשעיםÂÈ‡" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה "ÚÓ˘‰כפי
לעלות  שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא רעים), הרהורים ז.6.במוחו כז, בראשית



hayק c"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mzeving e` mzetixg z`tn lk`nlíéìaúî íäL ÷ø©¤¥§ª¨¦
.Lôpä áéLäì íépãòî eNòpL ãò áèéä íéðwúîempyi jk - §ª¨¦¥¥©¤©£©£©¦§¨¦©¤¤

mixacn mxbpd "gex zgp" (` :gex zgp ibeq ipy dlrnl mb
xzei mikixv mpi`y ,miwicvd zcear - "miwezn"e "miaeh"

`xhq"d mr mglidl
`id mzcear lke ,"`xg`
xzei dyecwdn "jiynd"l
mxbpd "gex zgp" (a ;xe`
ly mzcearn ,dlrnl
yi oiicry ,"mipepia"d
mixacd mr "wqr" mdl
,miaehÎ`ld ,"mixn"d

zeaygnd z` zegcle zindad mytpay "rx"d mr wa`idl
.mirxd mixedxddeáeúkä øîàL eäæå7'ä ìòt ìk" : §¤¤¨©©¨Ÿ¨©

;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîìoke ,eprnl d"awd dyr lkd - §©£¥§©¨¨§¨¨

ornl ryxd mb `xap ,dxe`kl ,cvik ."drx meil" ryxd z` mb
,`l` - ?d"awdíBé BlL òøä äNòéå BòLøî áeLiL ,Leøt¥¤¨¥¦§§©£¤¨©¤
,äìòîì øBàåzernyn efy ,"drx"d z` "mei"l jetdiy ick - §§©§¨

,iciÎlr z`fe ."drxÎmeil ,ryx mbe"-àøèñ àéôkúà ãk©¦§©§¨¦§¨
àøçàz` sekiyk - ¨¢¨

,"`xg` `xhq"d
-àLã÷c àø÷é ÷lzñàå§¦§©¥§¨¨§ª§¨

éøa.àìéòì àeä-C- §¦§¥¨
d"awd ly eceak dlrzie
aezkd yexit edf .dlrnl

ryx mbe"drx meil- "
z` jetdi ryxd mby
iciÎlry ,o`k cr epcnl .xe`l - xnelk ,"mei"l "drx"d
- odilr hlzyn `ede ,icedi ly egena zerx zeaygn zeltepy

.dlrnl gex zgp mxebe "`xg` `xhq"d z` jka dtek `ed
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íéøîà éèå÷éì
ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù

áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ
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ד.7. טז, משלי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc migqt(iyiy meil)

éìö íò dàôàL[ielv xya-],øepza,dfa df erbpy ilaøeñà ¤£¨¨¦¨¦©©¨
àçzeëa dìëàìgixy meyn ,[alg ea axerny lk`n ,gzek±] §¨§¨§§¨

xyad ly enrh rlapy enk df ixde ,zta rlap xyad.zta
:`xnbd zxtqnàøNéa éãäa àååhéàc àúéðéa àéäädyrn rxi` ± ©¦¦¦¨§¦§¨©£¥¦§¨

.dfa df erbpy ila ,cg` xepza xya mr cgi bc dlvpeàáø døñà©§¨¨¨
î`xwpd mewnàçzeëa déìëéîì ,àé÷éæøtbcd z` lek`l - ¦§¨¦§¨§¥§¥§§¨

mrh rlapy enk df ixde ,bca rlap xyad gixy meyn ,gzeka
.bca xyad,øîà éMà áø øa øî,xya mr cgi dlvpy df bceléôà ©©©©¦¨©£¦

ezlik`àçìéîa,gzek ila ,glna -énðok mb ±íeMî ,äøeñà §¦§¨©¦£¨¦
cezlik` ,xya ea rlapy bcàéL÷mexbl dlelr ±àçéøìgixl - §©§¨§¥¨

,dtdøçà øáãìe.zrxvle - §¨¨©¥
ipy gqt zyxta dxeza xn`p(`i-i h xacna)didi iM Wi` Wi`'¦¦¦¦§¤

'mFi xUr drAx`A ipXd WcgA ,'dl gqt dUre 'ebe Wtpl `nḧ¥¨¤¤§¨¨¤©©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨
.ipy gqtl dgcp `l` ,gqtd z` aixwn epi` `nhdy epcnle ,'ebe

`xnba eyxc mle`(:eq lirl)xeaiv oi`e dgcp yi`' ,'yi`' zaizn
oicd oke .d`neha gqtd axw mi`nh ldwd aex m`y ,'migcp
epzpyna .d`nehd z` migecy ,onf mdl reawy zepaxw x`ya
,zepaxw x`yn gqt oic welg d`neha mi`ad zepaxway x`eai
lk`p s` gqt la` ,d`neha milk`p mpi` zepaxwd x`yy

.d`neha
íéøác äMîç,xeaiv zepaxw dyng ±äàîeèa ïéàamiaxw - £¦¨§¨¦¨¦§§¨

,ozaeg ici xeaivd mi`veie ,d`nehaåmle`.äàîeèa ïéìëàð ïðéà §¥¨¤¡¨¦§§¨
,od el`eøîBòäxizdl oqipa xyr dyya d`ad xnerd zgpn - ¨¤

.dycgd d`eazdn dlik`íçlä ézLed`ad mgld izy zgpn - §¥©¤¤
.dycgd d`eazdn ycwnl zegpn z`ad xizdl zereayd bga

íéðtä íçìåogleyd lr mixcqn eidy zelg dxyr mizy - §¤¤©¨¦
.ycwnaøeaö éîìL éçáæåmiaxwd minly oaxw iyak ipy - §¦§¥©§¥¦

mgld izy mr cgi zereaya.íéLãç éLàø éøéòNemifr xiry - §¦¥¨¥¢¨¦
mpi` j` ,d`neha miaxwd zepaxwd md el` .yceg y`xa axwd

oaxw la` ,d`neha milk`p,äàîeèa àaL çñtäaex eidy oebk ©¤©¤¨§§¨
,mi`nh ldwd,äàîeèa ìëàð,zepaxwd x`yn welgy mrhde ¤¡¨§§¨

meynàa àlLgqtd oaxw lr dxezd ieeivàlà ,Búléçzî ¤Ÿ¨¦§¦¨¤¨

äìéëàìea xn`p oky ,edelk`iy ick `l` -(c ai zeny)itl Wi`' ©£¦¨¦§¦
eaixwdl dxezd dxizdyk ok m`e ,'dVd lr EQkY Flk`̈§¨Ÿ©©¤

.d`neha ezlik` z` s` dxizd i`ce d`neha

àøîâ
dfi` dpc `xnbd ,d`neha oi`a mixac dyng ,epzpyna epipy

:`xnbd zxxan .'dyng' oipna dpynd zhrnn oaxwäMîç± £¦¨
,`pzd hwpy zepaxwd oipn ,xnelkéàî éèeòîìoaxwd edn ± §©¥©

daiyn .df oipna ehrnl `pzd oiekzdy d`neha `a epi`y
:`xnbdîìøNò äMîç úâéâç éèeòdynga axwd dbibg oaxw - §©¥£¦©£¦¨¨¨

,d`neha axw epi`y ,oqipa xyràðéîà Czòc à÷ìñcdidy - §¨§¨©§¨£¦¨
ny ,xnel jzrca dlerc ïåékdbibg oaxw,àeä øeaéö ïaø÷ ¥¨§¨§©¦

ãòBî déì àòéá÷e,bgd inia ezaxwdl onf el reawe -éçãz §¦¨¥¥¦§¥
äàîeè,d`neha s` axwie eiptn d`neh dgcz -ïì òîLî à÷± §¨¨©§©¨

.d`nehd z` dgec epi` `l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn
ixdy ,`ed mrhdeäòáL ìk ïéîeìLz déì úéàc ïåék`l m`y - ¥¨§¦¥©§¦¨¦§¨

,gqtd zeni lk e`iadle milydl leki oey`xd aeh meia e`iad
jklúaL àéçc àìmiaixwn `l` ,zaya oey`xd aeh mei lgyk Ÿ¨§¨©¨

,bgd zeni x`ya eze`àéçc àì úaLcîedgec dpi`y myke - ¦§©¨Ÿ¨§¨
jk ,zayd z`.äàîeè àéçc àìŸ¨§¨§¨

:`xnbd zl`eyénð éðúéðåz` mb dpyna `pzd dpyie -éøéòN §¦§¥©¦§¦¥
íéìâøämi`ay ,milbxd zyelya miaxwd z`hg ixiry - ¨§¨¦

zepaxw x`yk ,d`neha milk`p mpi`e d`neha.onf mdl reawy
:`xnbd daiyndéì àðz àäoic dpy xak `pzd ±éîìL éçáæ ¨¨¨¥¦§¥©§¥

,øeaö,gafnd lr mnc wxfpy miig ilran zepaxw mdy ¦
x`yl oicd `ede d`neha milk`p mpi`y el`a eprinyde

.mdl minecd miig ilran zepaxwd
:`xnbd dywnéëä éàmdy zepaxwd lk z` cenll yi ok` m` - ¦¨¦

,xeav inly igafn miig ilraéðúéð àì énð íéLãç éLàø éøéòN- §¦¥¨¥¢¨¦©¦Ÿ¦§¥
,zepyl `pzd jixv did `l mbàðz àäcdpy xak ixdy - §¨¨¨

oic dpyna.øeaö éîìL éçáæ¦§¥©§¥¦
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` ± ¨§¦
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המשך ביאור למס' זסחים ליום שישי עמ' ב



קי היום יום . . . 

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ הּוא   – ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ אֹור"  "ּתֹוָרה   – יֶהם"  ּוַמֲעׂשֵ
י ָהַרב ְמַנֵחם  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ לֹו ֶאת ַהּנְ ַעת ַקּבְ ׁשְ ּבִ
י  ּפִ ַעל  רּוׁש  ַהּדְ ֵאר  ּבֵ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַרק  ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ  – ָהָאֶרץ'  ִרי  'ּפְ ַעל  ּבַ  – ֵמהָארָאדָאק  מֶעְנְדל 

ִסְגנֹונֹו.

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות־עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם 
דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת 
המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער 
זָאל דָאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 

וכתיב: וידעת היום גו'.

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות־ֲעׂשֵ
ֲהַגם  ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ַהּמַֹח  חֹוַבת  ה',  ִעם  ִמים  ּתָ ּוְלָבבֹו  ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה'  ּבַ ַמֲאִמין  הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּדְ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יַח  ָמתֹו־ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קב

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ ִחּזּוק  ל  ׁשֶ ִמְפָעל  ָכל  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ַלֲעֹמד  ִיְחיּו  ַהֲחִסיִדים  ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ חֹוַבת 
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
פון  געשַאפען  זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשַאפען  ווערט  וועלכער 
לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לַאנד. 
תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת 

אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ִמּתֹוְך  נֹוְצרּו  ֱאנֹוׁש  י  ֻחּקֵ ים.  ֵמַהַחּיִ ּנֹוָצר  ׁשֶ ֹחק  ים. ב(  ַחּיִ ּיֹוֵצר  ׁשֶ ֹחק  ים: א(  ֻחּקִ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ִמים  ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די 
רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון 
זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא 

וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ "ׁשֶ ים:  ָנׁשִ ה  ְלַכּמָ אֹוֶמֶרת  ִנית  ָהַרּבָ יַצד  ּכֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמע  ְוׁשָ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ֵמַחְדרֹו,  ָיְצאֹו  ּבְ ַעם,  ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך־הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵמַעְצמֹו  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת 
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קג היום יום . . . 

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז 
געווָארען א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

רּום,  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ָתם  ּוְפֻעּלָ ים  ִהּלִ ּתְ סּוֵקי  ּפְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר   – ם  ְיַדְעּתֶ ִאּלּו 
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

שבת 
קודש

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

`ziixaa `pzd xn`ãiî óøOé,eteba eleqte lqtpy oaxw oick ¦¨¥¦¨
éøeèôáe,z`hgn xEhR iabl la` ±dì øáñi`peg oa sqei xaeq ± ¦§¥§¨©¨

,òLBäé éaøkoicd dpyp ef drc itle .xeht devn xaca drehdy §©¦§ª©
,devn xaca drhy oeik xeht zaya hgeydy epzpyna
jk rxi` m`y xn`e `pzd siqed dpynd lr diepyd `ziixaae
,'gqt myl' hgypd gqt epi`y oaxwy oeik ,'cin sxyi' lega

.eteba leqt
:`ziixaa `pzd oial ax oia dxizql xg` uexiz d`ian `xnbd

áø ,øîà éMà áø,mzq hgype dirxl wzipy my` oaxw xiykdy ©©¦¨©©
,epzpyna `pzd s` xaeq ef drcke ,dxiwr jixv oi`y xaeq ok`

epzpyn ly df `pz okyøîàcxaeq ±éaø ìL Bða ìàòîLé éaøk §¨©§©¦¦§¨¥§¤©¦
Béä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúc .ä÷Bøa ïa ïðç̈¨¤§¨§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

,øîBàezn e` epnn mdici milra ekyny rcepe [gqtd z`] ehgy ¥
,e`nhp e`íàe zaya lgíBia úeäL Léeay dhigyd zry cr ¦¥¨©

hgeyd did lekiBà ,eúnL Bà ,íäéãé úà íéìòa eëLî íà òãéì¥©¦¨§§¨¦¤§¥¤¤¥
,eàîèpLe bbey `l` devn xaca dreh aygp hgeyd oi`áéiç ¤¦§§©¨

,z`hgelega lgykBúøeö øaeòúoaxwd ly.äôøOä úéáì àöBéå §©¨§¥§¥©§¥¨
:iy` ax xxan,àîòè éàîoa opgei iax ly epa l`rnyi iax ly ©©£¨

,dxev xeair oerh oaxwdy xaeqy dwexaíeMî åàìxaeqyàìc ¨¦§Ÿ
,äøé÷ò éòa,e`nhp e` ezn ,mdici ekyn eilray gqt oaxwe ¨¥£¦¨

'xg` xac' meyn `l` eteba eleqt oi`e minly eil`n dyrp
zial `vi `l jkitle ,miaxrd oia ly cinz xg` edeaixwdy

.ezxev xaerzy cr dtixyd
iaxk mixaeq dpyna `pzde ax :iy` ax ly uexizd mekiq
itl .`ziixaa `pzd lr wlegd dwexa opgei iax ly epa l`rnyi
ezhigye ,eil`n minly dyrp eilra ezny gqt oaxw mzrc
.ezxev xaerze 'xg` xac' meyn wx ezlqet gqtd zaxwd onfa
'gqt' my eilra ezny gqt oaxw `ziixaa `pzd zrcl eli`e
ezlqet gqtd zaxwd onfa ezhigye ,epnn eny xwriy cr eilr

.cin sxyie eteba
:`xnbd dgecéànîjixv oi`y xaeq l`rnyi iaxy jl oipn ± ¦©

,dxiwràîìéccin mitxey oi`y enrhy okzi ±dì øáñc íeMî ¦§¨¦§¨©¨
ìebét eléôà ,øîàc ,deáà øa äaø éác àpúkzg`y oaxw ± §©¨§¥©¨©£©§¨©£¦¦

[enc zwixf ,enc zkled ,enc zlaw ,ezhigy] eizecear rax`n
,eteba eleqte lebit zaygna dzyrp.äøeö øeaéò éòa énðenrhe ©¦¨¥¦¨

éìécó,dey dxifb cnely ±,øúBpî ïBò ïBòlebita xn`pyf `xwie) §¨¦¨¨¦¨
(gixzepa xn`pe '`VY DpFr EPOn zlk`d WtPde'(g hi my)eilk`e' §©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨¦¨§Ÿ§¨

xzepdy myk ,dey dxifb cnll e`a 'eper' 'dper' ,'`Vi FpFr£¦¨
okle .dxev xeair oerh lebit mb ,dxev xeair oerh oaxwd xyan
,ezn e` e`nhp e` ,mdici eilra ekyny rcepe hgypy gqt
.dtixyd zial `vi ok ixg` wxe ezxev xaerzy cr mipiznn

,`xnbd dgikeneéëä àîéz àì éàcly enrhy xn`z `l m`y ± §¦Ÿ¥¨¨¦
`l` ,dxev xeair oerh eteba eleqty oaxw mby l`rnyi iax
ilray ote`ay oaen ok` ,dxiwr jixv oi`y `ed enrhy xn`z
eleqte eil`n minly dyrp mpaxw ,ezn e` mdici ekyn oaxwd

ly ote`d iabl mle` ,cin sxyi `l okle xg` xac meyneàîèð¦§§
,íéìòamznda oi`e gqt oaxw zaeg mdilr zlhen oiicry §¨¦

,'gqt' my zxiwr ila minly ziyrpøîéîì àkéà éàîji` ± ©¦¨§¥©
,dxev xeair oerh oaxwdy l`rnyi iax ixac z` eiabl x`apàä̈

äøé÷ò éòa éàcå,'minly' eaiygdl ick oaxwdn 'gqt' my ly ©©¨¥£¦¨
itkeíéìòa eéäL ïBâk äøeáç étî ä÷øæð àcîb øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©§¨¦§§¨¦¦£¨§¤¨§¨¦

.éðL çñôì eçãðå úî éàîèz` cgi llk l`rnyi iaxy xg`ne §¥¥¥§¦§§¤©¥¦
ote`d mr cgi ,dzin ly ote`de milrad ici zkiyn ly ote`d
oaxw elit`e ,ezxev xaerz mipte`d lkay rnyn ,d`neh ly
enrh oi`y `vnp .dxev xeair oerh [milra e`nhp] eteba eleqty
iac `pzk xaeqy `l` dxiwr jixv oi`y meyn l`rnyi iax ly
ly evexize ,dxev xeair oerh eteba eleqt elit`y dea` xa dax

.dgcp iy` ax
:`xnbd dwiqn .mcewd uexizl zxfeg `xnbdàzøåeçî àlà± ¤¨§©©§¨

,xacd xexaàøwéòî épLãkdixa sqei ax uxizy uexizd itk ± ¦§©¦¥¦¨¨
opgei iax ly epa l`rnyi iax ,xnelk .dligza `ciqg `lq axc
`ziixade ,dxev xeair oerh eteba leqtd oaxwy xaeq dwexa oa
ekyn e` eilra ezny rcepe hgypy gqt oaxwy da epipyy

zrc ,'cin sxyi' mdici,àéä éàðBç ïa óñBéoaxwdy iptn enrhe ¥¤©¦
df ixd 'gqt myl' ehgyyke ,dxiwr ila eil`n minly dyrp
oaxwy `id ezrce ,eteba eleqte gqt myl hgypy xg` oaxw

.dxev xeair oerh epi` eteba leqtd
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v"ndqeקד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  שבט י"ח ראשון יום הטהרה  שיא - אדומה פרה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰úBøúé úBìòî©£§¥
,Lã÷ì ìáè elôà ,øBähä íãàäL : úàhçä úøäèa eNò̈§¨¢©©©¨¤¨¨¨©¨£¦¨©§Ÿ¤
àìå ,úàhçì øBäè Bðéà ¯ çaænä éab ìò LnLîe ãîBòå§¥§©¥©©¥©¦§¥©¥¨§©¨§Ÿ

.ïLc÷ì àìå ,íénä éelîì àìå ,dúôøNì¦§¥¨¨§Ÿ§¦©©¦§Ÿ§©§¨
הזכיר בפרה , העוסק  בטהרת  המיוחדות  החומרות  את 

לעיל ה"א)הרמב "ם  פרה(פ"ב בטהרת  עשו  יתרות  "מעלות :

משאר שבשונה  משום הוא  לכך שהטעם  וביאר אדומה ...",

יום ' 'טבול  ידי על  אפילו  כשרה  הפרה עשיית  (שטבל הקדשים,

מטומאתו) ביום בשארבו לזלזל  יבואו שבפרה  לחשוש  יש  ולכן 

וחומרות . מעלות  בה תיקנו זה  חשש  למנוע  וכדי הטהרה, דיני

העתיד' השולחן  ה 'ערוך פר וכתב  ס"ג)(הל' עד סי' טעם ,ה עוד 

זו שמצוה  העובדה  את  מבטאות  אלו  מיוחדות  מעלות  כי

אמר המלך שלמה  שאפילו  עד האדם , משכל ונעלית  חתומה 

החומרות זה  ולפי ממני". רחוקה  והיא  אחכמה  "אמרתי עליה 

לשאר ביחס אדומה  שבפרה מה'חיסרון' נובעות  אינן

יום)הקדשים  בטבול ממעלתה .(שכשרה אלא 

מעלות דיני את  הרמב "ם  חילק  מדוע  להבין  יש  ובכך

חומרות כמה  מנה  ב בפרק  נפרדים : מקומות  לשני הפרה 

sxeydהנוגעות  odklיבואו שלא  כדי הוא  שהטעם  וציין 

כאן ואילו  כשר , יום  טבול  שאפילו  הקולא  כנגד בה, לזלזל

הכנת בתהליך העוסקים  לכל הנוגעות  נוספות  מעלות מנה 

במשנה  הוא  אלו דינים  ומקור  ב)המים , יח, כמה(חגיגה המונה

לקודש לתרומה , למעשר , לחולין , - טהרה  של דרגות 

הפרה)ולחטאת  טהרת שהמעלות(מי כשם  כי  מובן ומכך .

בתרומה מקולא  נובעות  אינן וכדומה  מעשר  לגבי שבתרומה 

הנובעת הפרה  למעלת  בנוגע  גם  כך עצמיות , מעלות  הן  אלא

העצמית  רנו)ממעלתה  עמ' ודעת טעם כ. עמ' שמואל פרחי .(ראה

הטהרה דרגת נדרשת  אדומה  שלפרה לכך פנימי  וטעם

מטומאה , אחר  אדם  לטהר  בא אדם  כאשר ביותר : הגבוהה 

עליו אלא  רגילה , טהרה  בדרגה  נמצא עצמו שהוא בכך  די אין 

זולתו על להשפיע  יוכל  כך ורק  הטהרה  בתכלית  (לקוטי להיות 

(25 הע' 1060 עמ' ד, .שיחות

ה'תשפ"א  שבט י"ט שני יום טמא'? 'מקום מהו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰äéäL Nøç éìk§¦¤¤¤¨¨
Nøç éìk ïéàL ;ïéøBäè ¯ Bcvî õøL Ba òâðå ,úàhç øôà Ba¥¤©¨§¨©¤¤¦¦§¦¤¥§¦¤¤
àlL ét ìò óà ¯ õøMä éab ìò éìkä çépä ...Babî ànhî¦©¥¦©¦¦©©§¦©©¥©¤¤©©¦¤Ÿ
äðçnì õeçî çépäå" :øîàpL ,àîè øôàä éøä ,éìkä àîèð¦§¨©§¦£¥¨¥¤¨¥¤¤¡©§¦¦©¦©©£¤
Ba äéäL Nøç éìk ïëå ...øBäè íB÷î äæ ïéàå ,"øBäè íB÷îa§¨¨§¥¤¨¨§¥§¦¤¤¤¨¨
éìkä äéä íà ¯ àîè úéáaL äaøà ìò ïeúðå ,úàhç øôà¥¤©¨§¨©£ª¨¤§©¦¨¥¦¨¨©§¦

ìLî.øôàä àîèð ¯ úéaì ìL §ª§¨©©¦¦§¨¨¥¤
אברהם ' ה 'דבר  סק"ז)והקשה  ס"ז :(ח"ב

טמא שבבית  ארובה על  הנתון  חטאת  אפר בו  שיש  חרס  כלי

טפח, על טפח בה  אין כי  הארובה  דרך עוברת  אינה  והטומאה 

הבית  בחלל נמצא  מהכלי חלק  אם  לבית"),אך  משולשל הכלי ("היה

ב'מקום מונח שהכלי  נחשב  זה  הרי כי שבכלי  האפר  נטמא 

נטמאטומאה ' הבית אוהל)(חלל שהונחטומאת כלי כדוגמת  ,iab lr
וצריך  טומאה'. 'מקום  גבי על  הוא  כי  נטמא  שהאפר  השרץ 

ב'מקום כמונח נחשב  לבית המשולשל הכלי אם  להבין:

מדוע מצדדיו, אלא  הכלי תחת אינה  שהטומאה  אף  טומאה '

מצדו נגע  שהשרץ חרס  ההלכה)כלי  טומאה ,(שבתחילת מקבל  אינו

טומאה'? כ'מקום  השרץ  מגע  מקום  את  להחשיב  יש  הרי 

ומבאר :

אוהל  של  אוירו  כל כי  טמא' כ 'מקום מוגדר  טמא  בית  א.

טמא ' 'מקום הוא  מד,המת  נזיר תוס' - דמי" טומאה כמלוא המת ("אוהל

בבית) ד"ה הכלי א אפר)וכאשר בו הרי(שהיה הבית , לתוך מוכנס 

השרץ בו  שנגע  כלי  כן שאין מה  טמא ', ב 'מקום  נמצא  הוא 

מונחת הטומאה  אמנם  כי  טומאה ', 'מקום כאן אין מצידו,

טמא אינו  הכלי  ולכן טמא , אינו  עצמו  האויר  אך  כלי שם , (כי

מגבו) נטמא אינו נטמא .חרס אינו האפר  וגם

על  הונח הכלי כאשר טמא '. 'מקום של נוסף  סוג יש  ב.

לכלי בסיס  נעשית  והטומאה  טומאה  שנחשב גבי  לדעה (ובפרט

ביכורים  מנחת ראה ידו. על הכלי יתנדנד השרץ כשינטל אם רק טומאה' 'מקום

פ"י) פרה התוספתא "הניח על בתחילה  הרמב "ם  שהביא  הדין  וזהו ,

על  מונח הוא כי טמא", האפר  הרי השרץ ... גבי  על הכלי 

כאן אין  בצידו, בכלי נגע  כשהשרץ כן  שאין  מה טמא', 'מקום 

אינו חרס  שכלי וכיון  טומאה , נגיעת  זו  אלא  טמא' 'מקום 

טהורים . שבו והאפר הכלי  מגבו , נטמא 

ה'תשפ"א  שבט כ' שלישי יום העדשה  של גודלה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äéçnä ïéà¥©¦§¨
änëå ;äæ ìò øúé Bà úòaøî äLãòk äéäzL ãò ,äàîè ïîéñ¦©ª§¨©¤¦§¤©£¨¨§ª©©¨¥©¤§©¨
.áçø íézLe Cøà íézL ,úBøòN òaøà úçéîö éãk ?døeòL¦¨§¥§¦©©§©§¨§©¦Ÿ¤§©¦Ÿ©

ומקורו התורה , מדיני לכמה  נוגע  'כעדשה ' השיעור 

בשיעור לפחות  הוא  'מחיה ' של  הטומאה  שסימן זו בהלכה 

שערות . ארבע כרוחב  שגודלה כעדשה 

הנוגע 'כגריס' לשיעור  הבסיס גם  הוא  'כעדשה ' שיעור 

עדשות  שלוש  על  שלוש  שהוא  דינים , מ"א)לכמה  פ"ו (נגעים

הוא העדשה  של ושטחה  ומאחר מעדשה , תשעה  פי  היינו 

שערות . ושש  שלושים  הוא  הגריס  שיעור שערות, ארבע 

ערוך ס"ה)ובשלחן קצ סי' בכתם(יו "ד נטמאת  שהאשה  נפסק 

ששיעורו הרמ"א  וכתב  גריס , בגודל הוא  אם רק  בגדה  על דם 

שערות  ושש  `mc"שלושים  ly eteba zereaw ody enk."

דק שהוא  עצמן  בפני השערות  כעובי אינו השיעור  כלומר,
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שיעור  אלא  ממש  בו  שאיו  וכמעט  zexrydביותר  mewnכפי

האדם . בגוף  שצומחות 

שבראש  השערות  לפי שמשערים סוברים  יו"ד ויש  משה (דרכי

סכ"ג) שם השולחן ערוך האגור, בשם א בשיעורשם, מדובר  זה  ולפי

השערות לפי  שמשערים נקטו  הפוסקים  רוב  אך  מאוד , קטן

מהשערות יותר  גדול רווח ביניהן  שיש  בגוף  הצומחות 

סי"א)שבראש  שם אדה"ז שו"ע סי"א, שם תשובה שהרי(פתחי וראייתם ,

ולא האדם  בגוף  שהיא  מבהרת  נלמד  וגריס  עדשה  שיעור

שם)בראש  אדה"ז שו"ע כז, צדקה, מעיל שו"ת הורה(ראה ואדה"ז .

שבזרוע השערות  פי  על לשער  יו"ד למעשה  יהודה שארית (ראה

.יא)

את כולל  שערות  שתי  מקום  ששיעור  הפוסקים  והוסיפו 

שתי שבין לרווח להוסיף  שיש  היינו יניקתן, היקף  כל 

שהוא השני לצד שערה  לכל  הזה השיעור כחצי השערות

יניקתה  שם מקום יו"ד דרישה קמח)(ראה עמ' תורה ושיעורי מדות ח. ,.

הגר "ח  וכתב  העדשה  כרוחב  הוא  חז"ל לכך שנתנו  והסימן

רלו)נאה  עמ' תורה אדומות(שיעורי עדשים הן עדשים  שסתם 

הזה " האדום  האדום מן  נא  "הלעיטני של ככתוב  מאכל (שהיה

אדומהעדשים) עדשה  של הממוצע  שקוטרה  ומצא  בדק  והוא  ,

זה שיעור  לעין, הנראה  לפי כי שהוסיפו  ויש  מ"מ. כ-4 הוא 

2 שהוא  שבזרוע  שערות  2 של הממוצע  לשטח מקביל  אכן

מ "מ 4 הוא  הרי היניקה מקום  ועם  הערה מ "מ, שם תורה (שיעורי

(12.

ה'תשפ"א  שבט כ"א רביעי יום שער  נשירת דיני

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìk øLpL éî¦¤¨©¨
ãaàå ìéàBä ,ïîæ øçàì ìcâì éeàøL ét ìò óà ...BLàø øòN§©Ÿ©©¦¤¨§©¥§©©§©¦§¦¥

.'çab' Bà ,'çø÷' àø÷ð äæ éøä ,äzò BLàø øòN ìk̈§©Ÿ©¨£¥¤¦§¨¥¥©¦¥©
ה"א)להלן בצרעת(פ"ו נטמאים אינם  והזקן שהראש  מבואר 

כאשר דינם  מה הרמב"ם  מבאר  וכאן  שיער . בהם שיש  זמן כל 

השערות . מהם נשרו 

'נתקים ' פרשת  פרשיות : שתי  בתורה  נאמרו זה  ובענין 

כנגע , בעצמם  נחשבים  ה 'נתקים' ו'גבחת': 'קרחת ' ופרשת 

נחשב 'גריס' של בשיעור הראש  שערות נשירת  שעצם  היינו 

שאם אלא בעצמם נגעים  אינם וגבחת  קרחת  אך צרעת , כנגע

תופיע אם  הבשר  שאר  כמו  המקום , אותו  נטמא  ראשו נקרח

פרק בתחילת  המפורטים  הטמאות  המראות מארבע  בהרת  שם 

א .

ואיזו כנתק  נחשבת  שער  נשירת  איזו ראשונים  ונחלקו

הר"ש  לדעת וגבחת. כקרחת  י)נחשבת פ"י, קרחת(נגעים ,

שער נשירת  ואילו שער , ולגדל  לחזור  ראויים  אינם  וגבחת

נתק . היא  הרי  ולגדול  לחזור  העשוי באופן 

בפירוש כתב  שהרי  כן, לפרש  אין הרמב "ם  בדעת אך

זו הרי ראוי, אינו אם  ובין  שער  ולגדל לחזור ראוי  אם  שבין 

גבחת . או קרחת

לנגע , וגבחת  קרחת  בין  החילוק את  לבאר  יש  ולשיטתו

הראב "ד  דברי  פ"ה)ע "פ  כהנים לתורת השער(בפירושו נשר  שאם  ,

שנחשב נתק  זה  הרי  שערות , נשארו וסביבו הראש  מאמצע 

השערות נשרו אם  אך טבעית , תופעה  זו שאין  משום כנגע

שערות נשארו  ולא מאחור או  מלפנים הראש  שבצידי

אדם בני הרבה  דרך  שכן משום  נתק  זה  אין  אותן, המקיפות 

נושרות  ראשם משערות ע'שמעט הדעת' 'משנת וראה משנה. (כסף

.קמא)

ה'תשפ"א  שבט כ"ב חמישי יום הזה  בזמן בהרת קציצת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìBzäéðîéñ L ©¥¦¨¥
¯ ÷úpä úà çlâîä ïëå ...äNòú àìa øáBò äæ éøä ...äàîèª§¨£¥¤¥§Ÿ©£¤§¥©§©¥©¤©¤¤

.ä÷Bì¤
בזמן נוהגים  הנתק  שער  וגילוח  נגע  קציצת איסור  האם 

הזה ?

בשמעתתא ' תורה  'קנין בספר  עו)כתב  עמ' "פליאה(ויקרא :

פעמים שכמה  . . הבהרת  קציצת איסור  בענין בעיני נשגבה 

יודע איתנו שאין  ואף  בגופו , בהרת  איזהו לו  שיש  למי יארע 

של  תורה איסור ספק  כאן  יש  . . בתורה  האמורה נגע  זהו  אם 

שיהיה מעולם שמענו לא  זה כל  ועם  בהרת , קציצת איסור 

שכתב  החינוך מספר  ומביא בזה ", נזהר  איש  תקפד)שום :(מצוה

זמן"! ובכל מקום  בכל זה  איסור "ונוהג 

בדברי לכאורה  סתירה  על העירו  האחרונים  אמנם

הנתק  שער  גילוח איסור שלגבי  קע)ה 'חינוך ' כתב :(מצוה

mirbpd"ונוהגת ... ze`xl mkg odk yiy onf lkaכן ואם  ,"

איסור .בימינו אין  הנגעים , לראיית  הכשר מיוחס  כהן  שאין

הרשב "א  דברי לפי לומר  יש  הדבר  א)ובטעם  קלג, (שבת

אלא הקציצה, מעשה  בעצם  אינו בהרת  קציצת  שאיסור 

ולעשות מאוד לשמור הצרעת ... בנגע  "השמר  הכתוב כלשון

לעשות שאסור  היינו  הלויים ", הכהנים  אתכם  יורו אשר ככל

ולפי הכהן . פי על ולא  עצמאי  באופן הנגע  את  המטהר  דבר 

אין לכהן , ללכת  ציווי ואין  מיוחס  כהן  אין  ובימינו מאחר  זה,

בעצמו הנגע  את  לטהר בהרחבה איסור וראה ר. ג, מהרש"ם (שו"ת

ג) סי' פתיחה הדעת .משנת

ה 'חינוך' כתב בהרת , קציצת  איסור  שלגבי  מאחר  ואולם 

לראיית הראוי כהן  בהימצאות  זאת  התנה ולא  זמן  בכל שנוהג

לחלק  שכתבו  יש שונים)הנגע, האסורה(בנימוקים נגע  קציצת  בין 

כהן  כשיש  רק  האסור הנתק  שער לגילוח אופן  מנ"ח בכל  (ראה

ד) תזריע חמדה כלי שם. קע .מצוה

שכתבו  יש  רנ)אך עמ' טו 'צהר' גשטטנר, בין(הגר"נ לחלק  שאין

שכתב ומה  בהרת , קציצת  גם  הזה  בזמן להתיר  ויש  הדינים 

בזמן תלוי  הדין  שאין  כוונתו  זמן" ובכל  מקום  "בכל החינוך

לדעתו גם אך  וכדומה , ישראל בארץ  או  קיים  המקדש  שבית 

הנגעים . את  לראות הראוי  כהן אין כאשר  נוהג  האיסור אין
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ה'תשפ"א  שבט כ"ג שישי יום כהן  ידי על מצורע גילוח

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰çlâî àeäLk§¤§©¥©
àlà Bçlâî Bðéàå ...øòúa àlà çlâî Bðéà ,úBçìâzä ézLa¦§¥©¦§¨¥§©¥©¤¨§©©§¥§©§¤¨

.ïäkŸ¥
כהנים ' ב 'תורת  הוא  הרמב "ם  דברי ה"ג)מקור פ"א :(מצורע

בכהן... וטהרתו טומאתו  אלא  לי אין  הכהן... אל "והובא 

המצורע". תורת  תלמודֿלומר  מנין , בכהן תגלחתו

המצורע על 'עשה ' מצות  היא  המצורע  תגלחת  והנה ,

של  תעשה ' ה 'לא איסור  את  ודוחה  ראשו שער  כל את  לגלח

התוספות  והקשו הראש . פאות  ועל)הקפת  ד"ה א ג, :(שבועות

את לקיים  אפשר  והרי תעשה' ה'לא את  ה 'עשה ' דוחה מדוע 

אשה  ידי על  תקיף')המצוה  'בל על מצווה ותמה(שאינה נכרי ? או

המלך' ה"א)ה 'שער פי"ב ע"ז רק(הל' נעשה  המצורע גילוח הרי :

כהן ! ידי  על

אחרונים הר"מ ותירצו בשם שעג מ' מנ"ח קמ, סי' יור"ד סופר (חתם

:איגרא)

שערות שתי בגילוח להתקיים  יכולה  המצורע  גילוח מצות

זו)בלבד  בהלכה גילוח (וכמבואר הרי התוספות , קושיית  וזוהי  .

הראש , הקפת  איסור  על לעבור  מבלי להתקיים  יכול המצורע 

כך  ואחר  הראש  פאות  את  תחילה  יגלחו  נכרי או  אשה  כאשר 

נעשית הגילוח מצות  כן ואם  שנותרו  השערות  את  יגלח  הכהן 

הראש . הקפת  של תעשה ' ה 'לא  על לעבור  מבלי הכהן  ידי על 

נזר ' בהגה)וה 'אבני פו סי' זה :(יו"ד תירוץ על הקשה

מל' לא כאילו המילה, את פרע ולא  מילה 'מל הל' (רמב"ם

ה"ד). המילה פ"ב גם  מכלֿמקום  ודוחה(החיתוך)אך מצוה  היא

שהמילה  ואף השבת . לו(החיתוך)את  אין ואם  – מעכבת  אינה 

היא הרי – בשלימותה המצוה  את  קיים  הפריעה  עור  אלא

תגלחת מצות  לענין  גם  לומר צריך וכך המצוה. מן  חלק

גילוח  גם  – מעכבות  אחרונות  שערות  שתי שרק אף  מצורע,

כהן. ידי על להיעשות וצריך  מצוה  הוא  הראשונות  השערות 

ה'תשפ"א  שבט כ"ד קודש שבת ה'שכנות' השפעת

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìúkä äéä̈¨©Ÿ¤
.úBøçà íéðáà ïéàéáî ïäéðLe ...ïéöìBç ïäéðL ¯ Bøáç ïéáì Bðéa¥§¥£¥§¥¤§¦§¥¤§¦¦£¨¦£¥
לשני אחד  בית  ובין  סמוכים  בתים  בשני  מדברת זו הלכה

מניחים היו הבית  בזוית ורק  בית , לכל  כותל - כתלים  שני

הכתלים  כשני  שרוחבה  שבזוית')אבן .('אבן

שניהן חבירו  לבין בינו הכותל היה  שאם זו ומהלכה 

במשנה  למדו  מ"ו)חולצין, פי"ב לרשע(נגעים אוי אמרו  "מכאן 

הרע "ב  וכפירוש  לשכנו", ביתו(שם)אוי  לצד שהנגע  "לזה

הרע". לשון על באים שהנגעים רשע , קורא

רש "י ב)והנה, נו, זה(סוכה שדין  כהנים ' מ'תורת  הביא 

'אבן היא  שבמקצוע ', ב'אבן  רק הוא  חולצים  ששניהם

לתת הזויות  דרך שכן זה, ובבית  זה  בבית  "שנראה  שבזוית '

צדדים " משני ונראה  גדולות ... אבנים  ד"ה שם  ב קכח, חולין (רש"י

שבהםשבזוית) אלו רק חולצים  בכותל  האבנים  שאר את  אבל ,

חברו. בכותל  שכנגדם  אלו ולא  הנגע  נראה 

הרע "ב  לדעת  שם)אך נגעים ראשונה המשנה אינו(כהסבר זה  דין

בכותל  הנגע  שכנגד הכותל  באבני  גם  אלא שבזוית  באבן רק

ב " זה  דין  שהביא  הרמב "ם  לשון משמעות  וכך lzekחברו .
שבזוית '. ב'אבן  רק ולא  חברו " לבין  בינו

הסברת מאופן  נובע  הדעות  שתי בין שהחילוק  לומר  ויש 

'שכנות ' של לשכנו")הפעולה  אוי לרשע :("אוי

ה'שכנות ' פועלת לשניהם  שייכת שהאבן  כיון רש "י, לדעת

השכן  שבצד  לחלק  גם  ה 'רשע ' הנגע)של בו נראה שלא ולכן(אף

הבתים , שני  בין  המחברת שבזוית  באבן נראה  הנגע  כאשר רק

והרמב "ם , הרע "ב  לדעת ואילו בחלקו. לחלוץ חברו  גם  חייב

היא לרשע  ה 'שכנות ' אלא  שכנו  על משפיע שה 'רשע ' רק  לא 

שבמקביל  האבן גם  ולכן ביניהם , שייכות  יש  שבעצם  סימן

מורה ה'שכנות ' כי חילוץ  צריכה  הנגע  נראה  חברו בכותל לה 

לנגע שייכות  יש  הסמוכה  לאבן  אבן)שגם  אותה שאינה .(אף

(12 'nr ,bl zegiy ihewl)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migqt(iriax meil)

df dilv ote`y xaeq ,`piaxúéîö úéîöîmicixed z` ueekn - ¦§¥¨¦
,mda rlap mcdeéøLc ïàîemilgbd y`y xaeq ,`g` ax - ©§¨¥

áéàL áàLéî.dvegd mcd z` a`ey -àúëìäåy`y ,`g` axk ¦§¨¨¦§¦§§¨
milgbdáéàL áàLéî.dvegd mcd z` ¦§¨¨¦

`vne` oipra `piaxl `g` ax oia zwelgn d`ian `xnbd
,`g` ax xn` :winq`c÷éîñàc àöîeà éàäxya zkizg - ©§¨§©§¦

,dze` dlve ,zeninc` da yie mcd da xxvpydééìçldend - ©§¥
,dkzegyk dpnn `veidøéñàdze` m` la` .mc meyn xeq` - £¦

`vne`÷éîñà àì,dze` dlve ,mec` di`xn oi` -éøL dééìç- Ÿ©§¦©§¥¨¦
.xzene oney mzq `l` mc epi` dpnn `veid ldend,øîà àðéáø©¦¨¨©

eléôày `vne`adééìç énð ,÷éîñà àì`veid ldend `id mb - £¦Ÿ©§¦©¦©§¥
dpnn,øéñày meynäa úéìc øLôà éàdidi `ly xyt` i`y - £¦¦¤§¨§¥¨

,daàîc é÷ééøeLzxzen dnvr `id jkle ,mc ly micib - ©§¦§¨
.xeq` dpnn `veid ldend la` dlik`a

:winq`c `vne` ly df oecipa mi`xen`d bdpn d`ian `xnbd
àaà ,éMà áøì øîénà øa øî déì øîà,xnin` -éòenb déì ònâî ¨©¥©©©¥©§©©¦©¨§©©¥©¥

did `le ,dnc`zd `ly `vne`n `veid ldend z` rneb did -
.mc icib meyn xeq`l yyegéøîàc àkéàjk ,mixne` eidy yie - ¦¨§¨§¦

,dyrn diddéôeb éMà áø,envr -éòenb déì ònâîrneb did - ©©¦¥§©©¥©¥
.ldend z`

:xya zhilga mi`xen`d bdpn d`ian `xnbdøa øî déì øîà̈©¥©©
àaà ,éMà áøì øîénà,xnin` -àlç éàä[uneg-]déa èéìçc ©¥©§©©¦©¨©©¨§¨¦¥

àðîéæ àãçick eziilv xg` xyad z` zg` mrt ea hleg didy - £¨¦§¨
,enc z` `ivedldéa èéìç éðàz àì ezdpey did `l aey - Ÿ¨¥¨¦¥

.egek yz zg` dhilg xg`y meyn ,zipy mrt ea hlege
:`xnbd zl`eyàäîúî àlçî àðL éàîunegl df oia dne - ©§¨¥©¨©§§¨

,exwirn ylg `edydéa ïðéèìçcdaiyn .ea helgl xzeny - §¨§¦©¥
:`xnbdíúä,exwirn ylg `edy unega my -déúéà ¨¨¦¥
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המשך ביאור למס' זסחים ליום רביעי עמ' ב



קז dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyhay c"kÎg"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט י"ח ראשון יום

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨

ביום 1) טבל ואם פרה, במי מת טמא מטהרים כיצד יבאר
הזאה, בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי בלילה, והיזה
המטמאין  ושכל בשביעי, ולא בשלישי עליו שהוזה מי
הגבעולים  נפרדו ואם אזוב, מצוות כיצד הזאה, מקבלין
ואי  באזוב, מזים מאימתי ודין אגדו, שלא או העלים ונשרו

הכשר. אזוב זהו

.‡Ì„‡ Á˜BÏ ?‰c ÈÓa ˙Ó ‡ÓË ÌÈ¯‰ËÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ¿≈≈¿≈ƒ»≈«»»
‰LÏL ¯B‰Ë2ÔÈÁÏ˜3,˙Á‡ ‰c‚‡ Ô„‚B‡Â ·BÊ‡ ÏL »¿»¿»ƒ∆≈¿¿»¬À»««

„Á‡ ÏBÚ·b „·Â „a ÏÎ·e4ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ Ï·BËÂ , ¿»«»«ƒ¿∆»¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‰fÓe Ôek˙Óe ,ÈÏkaL ‰c ÈÓa¿≈ƒ»∆«¿ƒƒ¿«≈«∆«»»»«
ızL ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÏk‰«≈ƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ««∆»≈
.¯Lk - ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ‰f‰ Ì‡Â .‰nÁ‰««»¿ƒƒ»ƒ∆»»««««»≈

ÌBia Ï·BË ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÂÈÏÚ ‰fiL ¯Á‡Â5·È¯ÚÓe ¿««∆«∆»»««¿ƒƒ≈««¬ƒ
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .·¯ÚÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BLÓLƒ¿«¬≈»»∆∆»«∆»≈
‰f‰Â ÌBia ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL B‡ ,ÌBia ‰f‰Â ‰ÏÈla««¿»¿ƒ»«∆»«∆»≈«¿ƒ»

ÔÈ‡nËÓ ÌÈn‰Â ,‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰ÏÈla6ÈÓ ÌeMÓ ««¿»«»»¿»¿««ƒ¿«¿ƒƒ≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙‡hÁ7·BÊ‡‰ ˙ÏÈ·Ë ‰È‰zL „Ú . «»¿∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆¿ƒ«»≈

ÌÈna8ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia epnÓ B˙‡f‰ÂÈÚÈ·M‰ ««ƒ¿«»»ƒ∆««¿ƒƒ««¿ƒƒ
„enÚ ‰ÏÚMÓ ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰nÁ‰ ızL ¯Á‡««∆»≈««»¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Lk - ¯ÁM‰«««»≈¿∆≈«¿

מפסח 2) שווה בגזירה זה למדו קכח פיסקא חוקת בספרי
אזוב", אגודת "ולקחתם כב) יב, (שמות בו שכתוב מצרים

משלושה. פחות אגודה שלהם.3)ואין השורש עם בדים
מפרידם 4) יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

שגבעול  אמר שם ח למשנה בפירוש (רבינו כשירים וכולם
כך, לפרש אפשר אי כאן אולם שייפתח, לפני פרח הוא

ט). משנה שם צריך 5)וראה שהטמא לומר התכוון לא
אומרת  שם) (פרה המשנה שהרי בלילה, ולא ביום לטבול
רבינו  כותב וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש:
הטהרה  את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה

ב). הלכה ו פרק למעלה משנה של 6)(כסף המים פירוש,
מטמאים. הפסולה א,7)ההזאה הלכה ט"ו פרק לקמן

פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן כל מטמאים חטאת שמי
כהלכתם. הטמא על הוזו זה 8)שלא דין כתב למעלה

הדין. כך בטבילה שגם ומשמיענו מוסיף וכאן בהזאה

.·,‰‡f‰ ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»«»»ƒ¿…«»»
ÔÈfÓe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL eÈÙa ‰BÓ - ˙Bf‰Ï ‡B·iLk¿∆»¿«∆¿»≈¿»»ƒ«ƒ
·È¯ÚÓe ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ«¬ƒ
‡aL ı¯‡‰ ÌÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BLÓLƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆∆»
BÈ‡ - ÈlL ÈLÈÏL ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆¬ƒ»««¿ƒƒ∆ƒ≈

˙BÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‡ÓË ÌBi‰ ‡nL ,ÔÓ‡∆¡»∆»«ƒ¿»¿ƒ»»ƒƒ¿
˙Bf‰Ï ‡aL ¯·Á Ï·‡ ;eÈÙa9ÏÚ B‡ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿»≈¬»»≈∆»¿««ƒ»»«

„iÓ ÂÈÏk10‰f‰L ÈÓ .11ÂÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ≈»ƒ»ƒ∆À»»»«¿ƒƒ¿…À»»»
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ï·BË - ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿»»«»»ƒ≈¿»≈∆ƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡«««¿ƒƒ≈«≈««¿»«ƒ»»
Ï·Ë elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë ¯Á‡ ÔÈa ‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÔÈa ,ÌBia«≈…∆¿ƒ»≈««¿ƒ»¬ƒ»«

È¯ÈOÚ ÏÈÏa B‡ ÈÚÈLz ÏÈÏa12¯ÁÓÏ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿≈¿ƒƒ¿≈¬ƒƒ«ƒ»»¿»»
‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡13. ««»≈««»

לטומאתו.9) שלישי יום שהיום ראשונה 10)ואומר הזאה
שנייה. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר

מוסר 11) יא משנה יב, פרק פרה למשנה בפירושו רבינו
כמה  שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור
שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות,
לטומאתו  בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי
טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי בשמיני, אלא
לא  אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו" לומר תלמוד
טבילה  קדמה אם אומר שהייתי ממשיך: והספרי בשביעי).
בגדיו  "וכבס כך ואחר "וחטאו" לומר תלמוד יצא, להזאה
נאמרה  זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ
רשאי  תשיעי או בשמיני היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק
שעליו  שהכתוב מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא
פסק  ולפיכך בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך
ביום  עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה
כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל  השביעי
טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו "ומזין

מחר.12) יום של החמה שקיעת עד יום טבול והוא
לפני 13) כשטבל שכן ומכל שנייה. טבילה צריך ואינו

הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת

.‚ÔÈ‡nhn‰ Ïk14ÌÈ·Ê ?„ˆÈk .‰‡f‰ ÔÈÏa˜Ó »«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«»»≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈfÓ - ˙Óa e‡ÓËpL ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ¿»ƒ¿¿∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¬≈∆
Û‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰Â ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒƒÀ¿«≈«
‰f‰Â :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ‰‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿≈ƒÀ¿»«∆∆∆∆¡«¿ƒ»
‰Èf‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡Óh‰ ÏÚ ¯‰h‰«»…««»≈««¿ƒƒ»»«¿»∆«»»
Ïa˜Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ .‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆««ƒ∆»≈¿≈∆»≈¿«≈
ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ï¯Ú ?„ˆÈk .‰‡f‰«»»≈«»≈∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ
Ï·BË ÏBniLÎe ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÈÚÈ·Le¿ƒƒ¬≈∆»ƒÀ¿«≈¿∆ƒ≈

·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â15. ¿≈«√»ƒ»∆∆

אמרו:14) א צג, ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי
(כסף  במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה

בטהרה".15)משנה). פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:

.„·BÊ‡ ˙ÂˆÓ16ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎÂ ,ÔÈÁÏ˜ ‰LÏL - ƒ¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆«»∆«
BÚ·‚ ‰LÏL e‡ˆÓ .„Á‡ ÏBÚ·bÂÈ¯ÈLe .ÔÈÏ ƒ¿∆»ƒ¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»»

ÌÈL17Á˜Ï Ì‡ B‡ .18.¯Lk - Ô„‚‡Â ‰lÁza ÌÈL ¿«ƒƒ»«¿«ƒ«¿ƒ»«¬»»»≈
¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÏÚ‰ e¯LÂ ÔÈÏBÚ·b‰ e„¯t˙ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿«
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migqt(iriax meil)

df dilv ote`y xaeq ,`piaxúéîö úéîöîmicixed z` ueekn - ¦§¥¨¦
,mda rlap mcdeéøLc ïàîemilgbd y`y xaeq ,`g` ax - ©§¨¥

áéàL áàLéî.dvegd mcd z` a`ey -àúëìäåy`y ,`g` axk ¦§¨¨¦§¦§§¨
milgbdáéàL áàLéî.dvegd mcd z` ¦§¨¨¦

`vne` oipra `piaxl `g` ax oia zwelgn d`ian `xnbd
,`g` ax xn` :winq`c÷éîñàc àöîeà éàäxya zkizg - ©§¨§©§¦

,dze` dlve ,zeninc` da yie mcd da xxvpydééìçldend - ©§¥
,dkzegyk dpnn `veidøéñàdze` m` la` .mc meyn xeq` - £¦

`vne`÷éîñà àì,dze` dlve ,mec` di`xn oi` -éøL dééìç- Ÿ©§¦©§¥¨¦
.xzene oney mzq `l` mc epi` dpnn `veid ldend,øîà àðéáø©¦¨¨©

eléôày `vne`adééìç énð ,÷éîñà àì`veid ldend `id mb - £¦Ÿ©§¦©¦©§¥
dpnn,øéñày meynäa úéìc øLôà éàdidi `ly xyt` i`y - £¦¦¤§¨§¥¨

,daàîc é÷ééøeLzxzen dnvr `id jkle ,mc ly micib - ©§¦§¨
.xeq` dpnn `veid ldend la` dlik`a

:winq`c `vne` ly df oecipa mi`xen`d bdpn d`ian `xnbd
àaà ,éMà áøì øîénà øa øî déì øîà,xnin` -éòenb déì ònâî ¨©¥©©©¥©§©©¦©¨§©©¥©¥

did `le ,dnc`zd `ly `vne`n `veid ldend z` rneb did -
.mc icib meyn xeq`l yyegéøîàc àkéàjk ,mixne` eidy yie - ¦¨§¨§¦

,dyrn diddéôeb éMà áø,envr -éòenb déì ònâîrneb did - ©©¦¥§©©¥©¥
.ldend z`

:xya zhilga mi`xen`d bdpn d`ian `xnbdøa øî déì øîà̈©¥©©
àaà ,éMà áøì øîénà,xnin` -àlç éàä[uneg-]déa èéìçc ©¥©§©©¦©¨©©¨§¨¦¥

àðîéæ àãçick eziilv xg` xyad z` zg` mrt ea hleg didy - £¨¦§¨
,enc z` `ivedldéa èéìç éðàz àì ezdpey did `l aey - Ÿ¨¥¨¦¥

.egek yz zg` dhilg xg`y meyn ,zipy mrt ea hlege
:`xnbd zl`eyàäîúî àlçî àðL éàîunegl df oia dne - ©§¨¥©¨©§§¨

,exwirn ylg `edydéa ïðéèìçcdaiyn .ea helgl xzeny - §¨§¦©¥
:`xnbdíúä,exwirn ylg `edy unega my -déúéà ¨¨¦¥
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`dnecקח dxt zekld - dxdh xtq - hay g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯ÈML ;¯Lk - ‡e‰L Ïk ‡l‡ Ì‰Ó ÏBÚ·b ÏkÓƒ»ƒ¿≈∆∆»»∆»≈∆¿»≈
‡e‰L ÏÎa ·BÊ‡‰19ÔÈca ‰LÏL Ba LiL ÁÏ˜ .20- »≈¿»∆∆«∆≈¿»«ƒ

B˜qÙÓ21˙BÈ‰Ï B˙ÂˆnL ;ÔzLÏL „‚B‡ Ck ¯Á‡Â ¿«¿¿««»≈¿»¿»∆ƒ¿»ƒ¿
‰c‚‡22‰È‰iL ‰¯Bza L¯t˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬À»««ƒ∆…ƒ¿»≈«»∆ƒ¿∆

B‡ B˜qÙ ‡ÏÂ B„‚‡L B‡ B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ .‰c‚‡¬À»ƒ¿¿…¬»∆¬»¿…ƒ¿
·BÊ‡‰ .¯Lk - Ba ‰f‰Â B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ ‡lL∆…ƒ¿¿…¬»¿ƒ»»≈»≈

¯ˆw‰23B„‚B‡ -24LBk‰ ÏÚ ËeÁa25,Ba ‡ˆBiÎÂ «»»¿¿««¿«≈
Ï·BËÂ26‰fÓe ·BÊ‡a ÊÁB‡Â ,‰ÏÚÓe ÌÈna27˜tzÒ . ¿≈««ƒ«¬∆¿≈»≈«∆ƒ¿«≈

ËeÁ‰ ÔÓ Ì‡ BÏ28LBk‰ ÔÓ B‡ ‰f‰29ÔÓ B‡ ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒ
ÏBÚ·b‰30‰ÏeÒt B˙‡f‰ -31. «ƒ¿«»»¿»

כהקדמה 16) כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה תחילת
אחריה. הבאים לדינים ואגדם 17)קצרה שלושה לקח אם

לכתחילה. בהם להזות מותר מהם אחד מצוה 18)ונאבד
שניים  רק לקח ואם קלחים שלושה לקחת המובחר מן
"לרבנן  אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם
כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה
כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא
שפסק  ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו ומדברי

עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני יוסי כרבי לפני 19)בזה
שניים  שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי המדובר כן
זה  ודבר עצמו, ובד בד כל של בשיריים המדובר וכאן

זה. בסיומו להדגיש כך 20)התכוון גורס שרבינו נראה
אחד. משורש יוצאים בדים ששלושה ומפרש, במשנה
קלחים. שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי

הבדים.21) שלושת את א 22)מפריד (הלכה למעלה
קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה
בשלושה  שמצוותו מצרים מפסח שווה בגזירה שלמדנו
לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו שווה ומגזירה בדים

החטאת.23) למי יגיע לא בידו קושרו.24)וכשיאחזנו
בכוש.26)פלך.25) אוחז להזות 27)כשהוא שצריך

אחר. דבר ידי על להניעו ולא עצמו בו 28)באיזוב שאגד
האיזוב. בדי בו.29)את כשירה.30)שקשרו והזאתו

אותו 31) מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא מפני
הוודאית. טומאתו מידי

.‰˙B¯Óza ‡ÏÂ ·BÊ‡‰ ˙B˜BÈa ‡Ï ÔÈfÓ ÔÈ‡32, ≈«ƒ…¿¿»≈¿…«¿»
‡lL ÔÈÏBÚ·b ?˙B˜Bi‰ Ô‰ el‡ .ÔÈÏBÚ·ba ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ¿ƒ∆…

eÏÓ‚33- Lc˜nÏ ÒÎÂ ˙B˜Bia ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÓe . »¿ƒ∆À»»»«¿¿ƒ¿««ƒ¿»
¯eËt34ıiMÓ ?·BÊ‡a ÔÈfÓ È˙ÓÈ‡Óe .35·BÊ‡Â . »≈≈»««ƒ»≈ƒ∆»≈¿≈

Ïk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ba ¯‰ËÏ ¯Lk - ‰c ÈÓ Ba ‰f‰L∆À»≈ƒ»»≈¿«≈∆«¿…»»
ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ·BÊ‡36ÔÈ¯BwL ·BÊ‡‰Â .ÏeÒt - ≈∆≈≈¿«»¿»≈∆ƒ

„eÁÈa ·BÊ‡ B˙B‡37·BÊ‡‰ ‡e‰Â ,¯Lk‰ ‡e‰ - ≈¿ƒ«»≈¿»≈
B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‰Ê Ï·‡ ;ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¬»∆∆ƒ

.ÏeÒt - È¯a„Ó ·BÊ‡Â ˙ÈÏÁk ·BÊ‡Â ÔÂÈ ·BÊ‡≈»»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

למשנה).32) בפירושו (רבינו האיזוב זרע שבו כיס
בארץ".33) אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, רכים
למלקות,34) בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג

ומדרבנן  התורה, מן וכשרים שמם, איזוב יונקות שגם מפני
בתמרות  הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא

שם. קמא כתנא פסק קטן 35)חייב. (כיס ניצה יוציא
פיתוחו). לפני בו טמון את 36)שהפרח המלווה נוסף שם

"איזוב". תוספת.37)השם בלי

.Â‰¯L‡ ÏL ·BÊ‡38‰„B·Ú ÏLÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ ≈∆¬≈»¿∆ƒ«ƒ««¿∆¬»
‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ ‰¯Ê39‰ÏeÒt -40‰Óe¯z ÏL . »»¿∆¿»¿≈»¿»∆¿»
‰fÈ ‡Ï - ‰¯B‰Ë41.¯Lk - ‰f‰ Ì‡Â , ¿»…«∆¿ƒƒ»»≈

בזה 38) כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן
ב) לא, (שם בגמרא ופירשו לולב גבי ב, כט, בסוכה שנינו
אמרה  שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר
"כתותי  ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב, (דברים
ולולב  שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת
אינן  הארץ כיבוש אחרי שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך
אסורות  שהן פי על אף בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
הן  חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה,
לאשירה  מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה, הנאה). ולא
(הר"ש  שיעור צריך שאיזוב מפני ופסול משה שבזמן

ז). י"א פרק למשנה שלקטו 39)בפירושו איזוב שם.
ומעשרות. בתרומה חייב הוא 40)לאכילה אם אפילו

פרק  לקמן (ראה החטאת מי את מטמא ואינו מכביצה פחות
יא) יט, (במדבר תורה שאמרה מפני והטעם, ו). הלכה י"ב
צריך  בהזאה העיסוק שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה כיוצא 41)להיות
שם  ופירשו תרומה של אתרוג גבי ב לד, בסוכה שנינו בזה
לקבל  שמכשירה מפני או שמפסידה מפני ב) (לה, בגמרא

טומאה.

.ÊÚÏ BËwlL ·BÊ‡ÌÈˆ42ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙÂ43- ≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»«¿ƒ
B·bÓ44‰Èf‰Ï ¯Lk ‡e‰Â45ÔÈÏÎ‡Ï BËwÏ .46eÏÙÂ ¿«¿¿»≈¿«»»ƒ¿»√»ƒ¿»¿

ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ47È¯‰L ,ÏeÒt - B·bpL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»∆¬≈
‰Èf‰Ï ‡ÓË48ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL ; ƒ¿»¿«»»∆»««¿ƒ¿»»√»ƒ¿»

ÌÈÏk‰49BÓk ,˙‡hÁ ÔÈÚÏ ÌÈ‡ÓËk Ô‰ È¯‰ «≈ƒ¬≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««»¿
ÌÈˆÚÏ Ë˜Ïk ‰Ê È¯‰ - ˙‡hÁÏ BËwÏ .e¯‡aL50, ∆≈«¿ƒ¿¿«»¬≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ

.Ba ‰fÓe B·bÓ - ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙ Ì‡Â¿ƒ»¿»»«¿ƒ¿«¿«∆

טומאה,42) מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט שלא איזוב
אנשים  שיש פי על ואף אדם למאכל מיוחד שאינו מפני
אפילו  אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים

טומאה. מקבל - להסקה לקטו טמאים 43)אם אפילו
במי 44)ממש. המשקין טיפות תתערבנה שלא כדי

טומאה.45)החטאת. מקבל אינו מחשבתו 46)שהרי
באחד  כשיוכשר טומאה לקבל וראוי אוכל אותו עושה

המשקין. חטאת.47)משבעת בטהרת נשמרו שלא
אותם 48) ידי ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו

והטומאה  וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין
כאחת. חטאת.49)באים בטהרת נשמרו רק 50)שלא

כאוכל. אותו עושה אכילה מחשבת

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השיעור 1) הוא כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר

בני  שני על או כלים שני על להזות נתכוון בו, ליגע הצריך
שני  על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהם  הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק כלים
לטומאה  חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור

להזייה. ולא

.‡Ïk Ú‚pL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿À»»»≈»∆»«»
‡ÓË ÏL B¯Oa ¯BÚÓ ÌB˜Ó ÏÎa ‰cp‰ ÈnÓ ‡e‰L∆ƒ≈«ƒ»¿»»≈¿»∆»≈

‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ2L‡¯ ÏÚ ‰‡f‰‰ ‰ÏÙ elÙ‡ . »¿»«»»¬ƒ»¿»««»»«…
BBLÏa ‰Ú‚ Ì‡ Ï·‡ .B˙ÙO L‡¯ ÏÚ B‡ BÚaˆ‡∆¿»«…¿»¬»ƒ»¿»ƒ¿

ÌeÏk dÈ‡ -3ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔBLl‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ≈»¿««ƒ∆«»»≈»ƒ∆«»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ4e¯‡aL BÓk ,5ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔÈ‡ , ¿ƒ¿«À¿»¿∆≈«¿≈»»≈»ƒ∆«»

ÈÏk ÔÎÂ .‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰ ÔÈÚÏ6‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿ƒ¿««»»¿ƒ»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk ÈÏk ÏL BÙe‚Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÂÈÏÚ»»≈»∆ƒƒ«¿∆¿ƒ»∆ƒ≈

.‰‡f‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‰cp‰«ƒ»»¿»«»»

שהזאה 2) חכמים של דעתם שמפרש א), צג, (זבחים כרבא
להיות  צריך שבכלי בגמרא, שם ופירשו שיעור. צריכה אינה
רבינו  כתב (וכן האזוב של גבעולים ראשי טבילת כשיעור
כל  טיפה מספיקה הטמא על אבל ה"א), בפט"ו לקמן

ורבנן 3)שהיא. רבי מחלוקת גלוי. מקום שאינה מפני
כחכמים. ופסק א כה, שם.4)בקידושין עולא דברי

ה"ג.5) מת טומאת מהלכות מ"ב:6)בפ"א פי"ב פרה
מאה". הן אפילו הכלים ועל האדם על "מזין

.·ÌÈÏk ÈL7ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙pL Ì„‡ Èa ÈL B‡ ¿≈≈ƒ¿≈¿≈»»∆ƒ¿«≈¿««
ÏÚÓ ÌÈn‰ eÙËÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««¿ƒ»«∆»≈∆¿»¿««ƒ≈«
eÏtiL „Ú B˙‡ÓËa ÈM‰ È¯‰ - ÈM‰ ÏÚ ÔBL‡¯‰»ƒ««≈ƒ¬≈«≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿

˙ÈˆÓz‰ ÔÓ ‡Ï ,‰fn‰ ˙Èf‰Ó ÌÈn‰ ÂÈÏÚ8ÏÚ ‰f‰ . »»««ƒ≈«»«««∆…ƒ««¿ƒƒ»«
B‡ „Á‡k Ô‰ÈL ÏÚ ‰f‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ»«¿≈∆¿∆»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÏÚ ‰ˆÓ B¯·ÁÓ9. ≈¬≈ƒ¿»»»«»»¿»

שמקורה 7) זו, שבהלכה השניה מהבבא יוצא זה דין
ב. פי"ב, פרה מן 8)במשנה לא אחר, ממקום המתמצים

טומאה,9)האזוב. ודאי מידי מוציאה אינה הזאה שספק
פי"א  למעלה (ראה חזקתו על טמא העמד אומרים: ואנו

ה"ד).

.‚ËÁÓ10O¯Á‰ ÏÚ ‰e˙pL11ÏÚ ˜ÙÒ ,‰ÈÏÚ ‰f‰Â ««∆¿»««∆∆¿ƒ»»∆»»≈«
B˙Èf‰ - ‰ÈÏÚ ‰ˆÓ O¯Á‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰f‰ ËÁn‰«««ƒ»»≈ƒ«∆∆ƒ¿»»∆»«»»

‰ÏeÒt12. ¿»

הזאה.11)שם.10) לו אין חרס בבות 12)וכלי שלוש
החוט, מן ספק א. הזאה: בספק המדובר ובכולן זו, במשנה
ג. כלים; שני ב. מ"ד); פי"א למעלה (ראה האזוב מן ספק
בבא  כל זו", אף זו "לא בסדר ונשנו החרס. על מחט
בכלל  אם הוא שהספק בחוט, רק לא קודמתה. על מוסיפה
נפלה  שבוודאי כלים, בשני גם אלא האזוב, מן הטיפה נפלה
ויותר  פסולה. - השני לכלי גם והגיעה האזוב מן הטיפה
אחד  כלי על שנפלה שהטיפה כלים בשני רק לא מזה,
אפילו  אלא להזאה, יותר ראויה ואינה מצוותה נעשית
נעשית  לא החרס על נפלה אם שאפילו החרס, על במחט
על  ונפלה החרס מן ניתזה שאפילו לחשוב ואפשר מצוותה,
פסולה, שהיא המשנה אותנו משמיעה כשרה, היא המחט
הטמא  הכלי על האזוב מן ישר לבוא צריכה שההזאה מפני

ישראל). (תפארת

.„ÌÈÏk13ÔÈÏvÙÓ‰14,ÌÈ¯ÓÒÓa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯aÁnL ≈ƒ«¿À»ƒ∆¿À»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ
˙¯tÒÓ ÔB‚k15ÌÈ˜¯t ÏL16ÈËÈ‰¯ ÏL ÏÓÊÈ‡Â17 ¿«¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿«≈»∆ƒ¿«¿»»ƒ¿À¿»
‰Èf‰Ïe19‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ,20Ï ¯eaÁ BÈ‡ -‡ ¿«»»∆…ƒ¿«¿»»≈ƒ…

?‰Èf‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ „ˆÈk .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ»∆¿…»∆≈«≈ƒ¿À¿»¿«»»
‡ÓË - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓË Ì‡L∆ƒƒ¿»∆»≈∆ƒ¿«¿»»ƒ¿»

ÈM‰21- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â , «≈ƒ¿ƒƒ»«∆»≈∆ƒ¿«¿»»
„ˆÈÎÂ .„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡Îe ,Ô‰ÈLÏ ‰Èf‰ ‰˙ÏÚ»¿»«»»ƒ¿≈∆¿ƒ≈∆»¿≈«
‡ÓË Ì‡L ?‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡≈ƒ…¿À¿»¿…¿«»»∆ƒƒ¿»
,B¯·Á ‡ÓË ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆…ƒ¿«¿»»…ƒ¿»¬≈
˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â Ô‰ÈL e‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿¿¿≈∆¿ƒ»«∆»≈∆∆…ƒ¿«
.ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ¯‰Ë ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ¿»»…ƒ≈¬≈««ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ22eÈ‰iL ,e¯Êb ¿∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿
‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¬ƒ∆…ƒ¿«¿»»¿≈»
Ô‰Ó „Á‡a ‰Ú‚ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚL ÌeMÓƒ¿«¿»»¿»ƒ»¿»¿∆»≈∆
eÈ‰È ‡lL ,Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÔÎÂ .B¯·Á ‡ÓË - ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»¬≈¿≈»¿¬≈∆∆…ƒ¿
‡lL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ‰Èf‰Ï ¯eaÁƒ¿«»»¬ƒƒ¿«¿»»¿≈»ƒ∆…
‡Ï - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaƒ¿«¿»»¿»ƒƒ»«∆»≈∆…
ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÂÈÏÚ Ì‚ ‰fiL „Ú ,B¯·Á ¯‰Ëƒ≈¬≈«∆«∆«»»ƒ≈»«¿»∆»
¯eaÁ BÈ‡Â ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈«ƒ¿À¿»¿≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‰¯Ê‚ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Èf‰Ï23C¯c‰ ÏÚ , ¿«»»≈∆∆»¿≈»ƒƒ¿≈∆««∆∆
.e¯‡aL∆≈«¿

ב.13) מח, ובשעת 14)שבת מתפרקים, הכלי חלקי
מחוברים. החלקים חלקים.16)מספריים.15)מלאכה

ובו 17) איזמל, בו שמכניסים עץ של "דפוס מפרש רש"י
כנראה  מתכוון רבינו אולם (מעצד). הקרשים" את מחליקים
במסמרים" לזה זה "שמחוברים כתב: שהרי אחר, לכלי

במסמרים. מחוברים חלקיו אין שהאדם 18)ומעצד בזמן
בהם. לקמן.19)משתמש ואפילו 20)מבואר

מחוברים. בטומאה.21)כשהפרקים הוא נגע כאילו
א.22) מט, שם בין 23)כרבא, הבדל אין התורה שמן

חיבור  שהוא מה וכל להזאה, חיבור ובין לטומאה חיבור
להזאה. חיבור הוא לטומאה

.‰ÔB‚k ,„Á‡ Ûe‚k eOÚpL „Ú Ô¯aÁL ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ∆ƒ¿»«∆«¬¿∆»¿
¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÈ¯È ÈzL B‡ ÌÈ„‚a ÈL ¯ÙzL∆»«¿≈¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈ƒ

‰‡ÓËÏ24‰‡f‰Ïe25„Á‡ ÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,26. ¿À¿»¿«»»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ∆»

מדרבנן.25)לחומרא.24) אפילו ראה 26)לקולא,
הבאה. ההלכה

.ÂÏÏL27ÔÈÒ·Bk‰28ÌÈ‡ÏÎa ¯eÙz ‡e‰L „‚a‰Â29 ¿««¿ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ
Ô¯Èz‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â30‰Èf‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ -31Ô‰ È¯‰Â , ¿≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ¿«»»«¬≈≈

ÌÈlq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ¯eaÁ32ÏzwaL33ÏL ‰hn‰Â , ƒ¿À¿»¿≈««ƒ∆««¿»¿«ƒ»∆
Ïa¯Ë34‰·ÈÏk ÏL Ô¯˜Â ,35È‡ˆBÈ ÏL ÌÈ¯˜Â , «¿»¿∆∆∆¿ƒ»¿«¿«ƒ∆¿≈
ÌÈÎ¯„36˙BÁzÙn‰ ˙ÏLÏLÂ ,37‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿»ƒ¿«¿∆∆««¿¿ƒ¿À¿»¿…

ÏÒ ÏÎa ‰fn‰ ÔÓ ÌÈn‰ eÚbiL CÈ¯ˆ ‡l‡ ;‰‡f‰Ï¿«»»∆»»ƒ∆ƒ¿««ƒƒ««∆¿»«
ÏÎ·e ,Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎ·e ,ÁzÙÓe ÁzÙÓ ÏÎ·e ,ÏÒÂ»«¿»«¿≈««¿≈«¿»∆∆»∆∆¿»

.˙ÏvÙÓ‰ BÊ ‰hnÓ ‰¯B˜Â ‰¯B˜»¿»ƒƒ»«¿À∆∆
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`dnecקי dxt zekld - dxdh xtq - hay g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קצר.27) לזמן שנעשתה כובסים 28)תפירה של דרכם
כביסה  אגב יאבדו שלא כדי גדולים, עם קטנים בגדים לחבר

אחרים. של בבגדים להחליפם שלא כדי שעטנז,29)או
פשתן. בחוט צמר בגדי שתפר כגון יחדיו, ופשתים  צמר

ואףֿעלֿפי 30) גמור. חיבור זה אין ולפיכך האיסור, מפני
קיימא. בת היא לעצמה כשהיא הזה 31)שהתפירה אם

הם  שלטומאה ואףֿעלֿפי השני, נטהר לא מהם אחד על
מ"ט.32)חיבור. פי"ב קשורים 33)פרה גדולים סלים

תלויים  והם חמורים, גבי על פירות בהם ומובילים יחד,
גם  וכנראה שם. (ר"ש משמאלו והשני החמור מימין אחד

שקיצר). אלא לכך, התכוון בפירושו לדוש 34)רבינו כלי
מתפרקים. חלקים מכמה מחובר והוא תבואה, בו

"קרן"35) נקראת והרגל מתפרקות, שרגליה מתים מיטת
בפירושו). חוליות 36)(רבינו עשויים קרן בתבנית כלים

לשתייה. בהם ומשתמשים בהם 37)חוליות, שתלויים
מפתחות. כמה

.Ê¯aÁÓ‰38˙B˙Òk LÏL39ÏL LLÂ ,¯Óˆ ÏL «¿«≈»¿»∆∆∆¿≈∆
˙BÁtËÓ ‰¯OÚ ÌÈzL B‡ ,ÌÈÈ„Ò ‰LÏL B‡ ,ÔzLtƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»

‡ È¯‰ -‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ el40Ô‡kÓ ¯˙È ;41- ¬≈≈ƒ¿À¿»¿«»»»≈ƒ»
‰‡ÓËÏ ¯eaÁ42‰‡f‰Ï ‡ÏÂ43˙ÈlËÂ „Á‡ ˜eÏÁ . ƒ¿À¿»¿…¿«»»»∆»¿«ƒ

‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - „Á‡ ÔÈ¯˜·eÏ˜e ˙Á‡««¿¿»ƒ∆»¬≈≈ƒ¿À¿»
Ïk ,¯˙BÈa ÔÈ·Á¯ B‡ ¯˙BÈa ÔÈk¯‡ eÈ‰ elÙ‡ ,‰Èf‰Ïe¿«»»¬ƒ»¬Àƒ¿≈¿»ƒ¿≈…

Ô‰L44ÔÈÁÈpnL ÌÈ„‚a ÈL ‰Ê ?ÔÈ¯˜·eÏ˜ e‰Ê È‡Â . ∆≈¿≈∆¿¿»ƒ∆¿≈¿»ƒ∆«ƒƒ
Ô‰Ó ÔÈOBÚÂ ˙Á‡k Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â Ô‰ÈÈa ÔÙb ¯Ó∆̂∆∆∆≈≈∆¿¿ƒ»¿««¿ƒ≈∆

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈÏ ˜eÏÁ»ƒ«¿»ƒ

מ"ב.38) פכ"ט מפני 39)כלים בו שמתכסים עב בגד
ה.40)הקור. בהלכה כמו אחד, גדול כבגד דינם

כאן.41) האמור מהמספר יותר חיבר לחומרא,42)אם
התורה. בגדים 43)כדין הרבה כלֿכך לחבר רגילים אין

תספיק  שלא חכמים וגזרו אותם. יפרידו כך ומפני ביחד,
שההזאה  משמע, הכובסים. בשלל כמו אחד, בגד על הזאה
אפילו  - האחרים וכל הזה, שעליו בגד לאותו רק מועילה

נטהרו. לא - זו הלכה בראש הקבוע גודל 44)המספר כל
שהוא.

.ÁÈeqk45ÌÁn‰46˙ÏLÏLa ¯aÁnL47ÏÚ ‰f‰ : ƒ«≈«∆¿À»¿«¿∆∆ƒ»«
Ïk‰ ¯‰Ë - ÌÁn‰48¯‰Ë ‡Ï - Èeqk‰ ÏÚ ‰f‰ ; «≈«»««…ƒ»««ƒ…»«
ÌÁn‰49.ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú «≈««∆«∆»»

ה"י.45) פי"ב מים.46)פרה בו לחמם גדול כלי
והכיסוי 48)למיחם.47) הכלי, עיקר הוא שהמיחם מפני

שם. כביתֿהלל לו. מודים.49)טפל ביתֿהלל גם בזה

.Ë‚ef‰50ÏaÚ‰Â51Ì‡Â ,‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - «¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»¿«»»¿ƒ
Ô‰ÈL e¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰52. ƒ»«∆»≈∆»¬¿≈∆

מ"ט.50) ודופק 51)שם המתנועע, הפעמון של הלשון
המקיפו. הזוג מפרידים 52)על ואין אחד כלי שהם מפני

אותם.

.ÈÈÂh‰53Ba ÔÈ¯ÊBL B‡ ÌÈzLt‰ Ba ÌÈÂÂhL «¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ıÚ‰ :Ba LÈ ÔÈÙe‚ ‰LÏL - ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ¿»ƒ≈»≈∆¿«¿ƒ»»

LBk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÈeÂh‰54ÏÊ¯a‰ B‡ ˙LÁp‰Â ; «»¿«ƒ¿»¿«¿∆««¿∆
ÔÈÏ˙Bt daL ,‡¯Bpˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ıÚ‰ L‡¯aL∆¿…»≈¿«ƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,LBk‰ ÚˆÓ‡aL ÌÈÁ¯‰Â ;ÔÈÂBËÂ¿ƒ¿»≈«ƒ∆¿∆¿««¿ƒ«ƒ¿≈

‡wt55Ba ÔÈÏ˙BtL LBk‰ .56‡Ï - ‡ÓËpL ÌÈÏ·Á‰ ƒ»«∆¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»…
‰fÈ57LBk‰ ÏÚ ‡ÏÂ BlL ‡wt‰ ÏÚ58ÏÚ ‡l‡ , «∆««ƒ»∆¿…««∆»«

‡¯Bpv‰59.Ïk‰ ¯‰Ë - ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â ; «ƒ»¿ƒƒ»«∆»ƒ¿»¿»»««…
ÔzLt ÏLÂ60,‰lÁzÎÏ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰fÓ - ¿∆ƒ¿»«∆«∆»ƒ¿»¿»¿«¿ƒ»

.¯eaÁ ÔzLÏML∆¿»¿»ƒ

מ"ח.53) כוש 54)שם במונח רבינו משתמש לפעמים
את  מגדיר הוא בעיקרו אבל במשנה, וכן בשלימותו, לפלך

בלבד. רבינו 55)העץ כותב מ"ז, פ"ט לכלים בפירושו
הכוש, של השני בראשו פירוש, הכוש. בראש היא שהפיקה

כאן. המשנה מפרשי כל פירשו לפלך 56)וכן הכוונה כאן
עליו.58)לכתחילה.57)בשלימותו. שמלפפים העץ

הכלי.59) עיקר פשתן,60)שהיא בו שטווים הפלך חלקי
חבלים. בו ששזורים הכלי חלקי מאשר מהודקים יותר הם

.‡È¯BÚ61‰ÒÈ¯Ú ÏL62˙BwÙÏ ¯aÁÓ ‡e‰L63- ∆¬ƒ»∆¿À»¿ƒ
‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ64˙BhÓ ÏL ÔaÏn‰ .65BÈ‡ - ƒ¿À¿»¿«»»««¿≈∆ƒ≈

‰‡f‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ66. ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

למיטות 62)שם.61) עור של שוליים לעשות היו רגילים
היו  כפתורים וכעין מצידיהם, יוצאות ועניבות תינוקות, של
את  אליהם ומחברים השוליים ליד העריסה בדפנות תלויים
מורידים  ביותר, מלוכלכים כשהשוליים ולפעמים, העניבות.

לנקותם. כדי השוליים מפני 64)לכפתורים.63)את
במקרים  אלא העור את מורידים ואין אחד, כלי שהכול

רב. זמן ובהפסק הכלל, מן מפרש 65)יוצאים רבינו
מן  למעלה מורכב עץ של "מרובע הוא שמלבן במשנתנו
תבנית  מבוארת ב, הלכה ד פרק כלים בהלכות המיטה".

שם. ראה וחלקיה. רופף,66)המיטה שחיבורו מפני
מפרש  [הר"ש המלבן. את מורידים המיטה את וכשמזיזים

המיטה]. כרעי תחת מונחים שמלבנות

.·ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk67˙BÁe„w‰68ÔÈkq‰ ·v ÔB‚k , »¿«≈ƒ«¿¿ƒ«««ƒ
¯eaÁ - Ba ÒÎ ÏÊ¯a‰Â ·e˜ ·vp‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆«ƒ»»¿««¿∆ƒ¿»ƒ
ıÚ ÔB‚k ,˙B˜e¯Á‰ ˙B„i‰ Ï·‡ .‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ¿À¿»¿«»»¬»«»«¬¿≈

‰‡f‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ - ÏÊ¯aa ÒÎ ıÚ‰L ,˙ÈÁ‰69. «¬ƒ∆»≈ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«»»

וקצה 68)שם.67) עמוק, חור בהן יש מקדח. מלשון
בו. תחוב יו 69)הכלי מהודקות רגילים הקדוחות ואין תר

בנקל. מתנתקות והחרוקות לנתקן,

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הכל 1) הן, ומה החטאת בטהרת עשו יתרות שמעלות יבאר

חומרתה. מפני חטאת טהרת על נאמנין

.‡˙B¯˙È ˙BÏÚÓ2˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ëa eOÚ3Ì„‡‰L : «¬¿≈»¿»√«««»∆»»»
Èab ÏÚ LnLÓe „ÓBÚÂ L„˜Ï Ï·Ë elÙ‡ ,¯B‰h‰«»¬ƒ»«¿…∆¿≈¿«≈««≈

˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,ÁaÊn‰4‡ÏÂ ‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ‡ÏÂ «ƒ¿≈«≈»¿«»¿…ƒ¿≈««»»¿…
ÔLc˜Ï ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈelÓÏ5ÏaËiL „Ú ˙Bf‰Ï ‡ÏÂ ¿ƒ««ƒ¿…¿«¿»¿…¿««∆ƒ¿…

ÔÎÂ .˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿««»ƒ¿∆»¿«»¿≈
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˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,‰¯ÊÚaL ˜¯ÊÓ elÙ‡ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¬ƒƒ¿»∆»¬»»≈»¿«»
ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ¿≈«»¿≈»»√»ƒ¿»
ÔÈÚÏ Ô‰ È¯‰ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿«

.ÔÈ‡nËÓ‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡k ˙‡hÁ«»»√»ƒ«¿ƒ«¿«¿ƒ

הכלל.2) מן יוצאות טהרה אדומה.3)דרגות פרה טהרת
והזאתו.4) הדם קבלת במים 5)לשחיטה, אפרה את לתת

זו, הלכה מקור הטמאים. על מהם להזות עלֿמנת חיים
א. כ, בחגיגה

.·ÈÏk Ïk6Èt ÏÚ Û‡ ,·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯‰ »¿ƒ»»¿ƒ¿»¿»««ƒ
˙‡hÁ Èa‚Ï ‡e‰ È¯‰ ,L„w‰ Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿«≈«…∆¬≈¿«≈«»

·f‰ Ò¯„Ók7Ôa ÔÁBÈ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú ¿ƒ¿««»«∆«¿ƒ¿≈«»»»∆
‡„b„eb8‰È‰Â ,ÂÈÓÈ Ïk L„w‰ ˙¯‰Ëa ÏÎB‡ ‰È‰ ¿»»»»≈¿»√««…∆»»»¿»»

˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ ·f‰ Ò¯„Ók BzÁtËÓ9. ƒ¿«¿¿ƒ¿««»¿ƒ¿«««»

מרכב 7)שם.6) מושב, משכב, כולל "מדרס" המונח
ומושב. משכב מטמאי בהל' מפורשים ודיניהם ומדרס,

התנאים.8) שלו 9)מגדולי חולין מאכלי על מקפיד היה
קדושים. דברים כטהרת טהורים, שיהיו

.‚Ïk10˙B‡Óh‰ „ÏÂ11‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »¿««À¿««ƒ∆≈¿«≈
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡12È¯‰ - »»¿…≈ƒ¬ƒ¿…∆¿∆≈«¿¬≈

e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .˙‡hÁÏ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‡e‰13: ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ»»¿
Lc˜Ó‰14‡nL ,Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÈ ‡Ï ˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ «¿«≈∆≈«»…ƒ¿«∆««¿»∆»

ÔÈ˜LÓ eÏtÈ15ÏkL ,‡ÓË Ïcq‰ ‡ˆÓÂ Ïcq‰ ÏÚ ƒ¿«¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»««¿»»≈∆»
‰Ê ‡nË˙ÈÂ ,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ô‰ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿≈ƒ≈¿«≈««»¿ƒ¿«≈∆

Ïcqa B˙ÚÈ‚a Lc˜Ó‰16˙‡hÁ ÈÓ e‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ¿ƒ»««¿»¿ƒ¿¿≈«»
ÌÈ‡ÓË17. ¿≈ƒ

מ"ב.10) פ"ח ראשון,11)פרה נקרא הטומאה באב הנוגע
הטומאה. ולד נקראים וכולם הלאה. וכן שני, הוא בו והנוגע

ה"זֿח.12) פ"ה מת טומאת שם.13)בהל' במשנה,
המים.14) על האפר את טהורים 15)הנותן שאינם

חששו  לא ולמה לחטאת. ובגדים אדם ומטמאים לחטאת,
ליפול  משקין של שדרכם מפני בגדיו, על משקין יפלו שמא
של  פירושו (ע"פ מזה להזהר וקשה הסנדלים על
וראה  וכסףֿמשנה. ראב"ד ראה למשנה. ה'ברטנורא'

במשנתנו). יוםֿטוב' על 16)'תוספות הטיפה תיפול אם
בנגיעה, כלים מטמאים שמשקין האדם, את תטמא לא רגלו,
(לקמן  בידיו נגעו אלאֿאםֿכן מטמאים אינם האדם את אבל
נגיעה  בכל האדם את מטמא במשקין שנטמא והכלי ה"י),
טימאוני, לא מטמאיך אומר: (האדם) הוא "והרי שהיא.

המשנה). (מליצת טמאתני" מונים 17)ואתה שאין
ה"ו). (לקמן ושלישי ושני ראשון לחטאת

.„ÓÂÈ„È e‡ÓËpL È18„·Ïa19˙‡ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·„a ƒ∆ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜LÓa B‡ ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL ÔB‚k ,ÌÈ„i‰«»«ƒ¿∆»«»√»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿…∆¿≈»ƒ∆»

ÂÈ„È ˙ÏÈ·Ë20¯‡a˙iL BÓk ,„·Ïa21Ïk ‡ÓË È¯‰ - ¿ƒ«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆÂ ˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ BÙeb22‡Ï elÙ‡ . ¿ƒ¿«««»¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ…

˙Á‡ B„È ‡l‡ ˙‡ÓË23‡e‰ È¯‰Â ,Blk ‡ÓË - ƒ¿»∆»»««ƒ¿»À«¬≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯24. ƒ¿À¿»

מ"ז.18) פי"ב נטמא.19)שם לא לקודש 20)וגופו
סאה. בארבעים טבילה אבות 21)צריכות מהל' בפ"ח

ה"ז. הגוף.22)הטומאות כל פ"י 23)טבילת בפרה
בידו  ומשקין באוכלין שנגע לחטאת "הטהור שנינו: מ"ב,

אחת. בידו אפילו משמע טמא", נתבארה 24)– לא
כמו  כלל, ושני ראשון מונים אין בחטאת הרי כוונתו,
מצא  ולא בזה, שהתבלט איש' 'חזון ראה בה"ו. שיתבאר

זו. לתמיהה יישוב

.‰‰ÏÈ·Ë ÔeÚh‰ Ïk25ÔÈa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈa , »«»¿ƒ»≈ƒ«»≈
‡nËÓ ,Ì‰È¯·cÓ26˙‡hÁ ÈÓ ˙‡27¯Ù‡ ˙‡Â ƒƒ¿≈∆¿«≈∆≈«»¿∆≈∆

ÚbÓa ˙‡hÁ ÈÓ ‰fn‰ ˙‡Â ˙‡hÁ‰28‡OÓ·e29ÔÎÂ . ««»¿∆««∆≈«»¿«»¿«»¿≈
¯LÎn‰ ·BÊ‡‰ ˙‡ ‡nËÓ30e‡lÓ˙pL ÌÈn‰ ˙‡Â , ¿«≈∆»≈«À¿»¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿

¯B‰h‰ Ô˜È¯‰ ÈÏk‰ ˙‡Â ,eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿¿∆«¿ƒ»≈»«»
‡Ï Ï·‡ ÚbÓa el‡Ó „Á‡ Ïk ‡nËÓ .˙‡hÁÏ¿«»¿«≈»∆»≈≈¿«»¬»…

‡OÓa31ÏÒt - ˙‡hÁ ¯Ù‡ ˙ˆ˜Óa Ú‚pL ‡ÓËÂ . ¿«»¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈∆«»»«
Blk ˙‡32. ∆À

מ"ו.25) פי"א שלא 26)שם אלא לקודש, טבל אם אפילו
חטאת. לטהרת האפר.27)התכוון עליהם שניתן

בהם.28) נגע נגיעה,29)אם בלא אותם נשא הוא אם
מקבל  שאינו דבר על מונח היה החטאת מי עם שהכלי כגון

ממקומו. הזיזו או הגביהו והטמא שנרטב 30)טומאה,
שאינם  במשקין נרטב שאם לחטאת, טהורים במשקין

הטמא. נגיעת לפני נפסל כבר לחטאת, לא 31)טהורים
אבל  לחטאת, המקודשים דברים על אלא משא חומרת גזרו
שם. כחכמים, פסק שנתקדשו. טרם לחטאת למזומנים לא
נשא  שהטהור פירושה מקום, בכל האמורה משא (טומאת
בזב  מטמא הטהור את נושא כשטמא אבל הטומאה, את
בכל  חבר לו מצאנו "שלא א פג, בשבת ששנינו כמו בלבד,
בחטאת). עשו יתירה שמעלה אלא כולה", התורה

מ"א.32) פ"ח עדויות,

.ÂÔÈBÓ ÔÈ‡33C¯„k ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙‡hÁÏ ≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿∆∆
ÌLÏ eÏ·hL ‰¯OÚ ?„ˆÈk .L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï ÔÈBnL∆ƒƒ¿»¿…∆≈«¬»»∆»¿¿≈
Èa‚Ï ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ ˙‡hÁ«»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ…ƒ¿»∆»¿«≈
B¯·Áa Ú‚Â ,„·Ïa B„È ˙‡ÓËpL ÔB‚k ,„·Ïa ˙‡hÁ«»ƒ¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿«¿»««¬≈
.˙‡hÁÏ ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Áa B¯·ÁÂ«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»À»¿≈ƒ¿«»

ÌÈÏk ÔÎÂ34,Ô‰Ó ÈÏk ‡ÓËpL ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰h‰ ¿≈≈ƒ«¿ƒ¿«»∆ƒ¿»¿ƒ≈∆
˙‡hÁ Èa‚Ï „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ ‡l‡ e‡ÓË ‡Ï elÙ‡35, ¬ƒ…ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿«¿«≈«»

ÈL ÈÏÎa ‰Ê ÈÏk Ú‚Â ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔB‚k¿∆»¿«¿ƒ«¬»¿»«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈ƒ
,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ôlk ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÈLÈÏLa ÈLÂ¿≈ƒƒ¿ƒƒƒ¿¿«≈ƒÀ»¿«≈««»

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈≈»

מ"ז.33) פי"ב ישראל'34)פרה, 'תפארת (ראה מ"ח. שם
בכלי  שנגע שאדם מבאדם, יותר החמירו שבכלים יד, 'בועז'
אבל  בידיו, נגע אם אלא מתטמא אינו לחטאת טהור שאינו
שהיא). נגיעה בכל מתטמא וכלי נטמא, לא בגופו נגע אם

ההלכה 35) בסוף ומקומן מיותרות, חטאת" "לגבי המילים
אם  בטעות. כאן ונכפלו מאה", הן "אפילו הפיסקה לפני
שגם  ולפרש לטעות אפשר לפנינו, שהיא כמו הגירסא נקיים
ומשנתנו  באחוריו. כשנגעו תוכו נטמא לא חטאת לגבי
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נטמא  - אחריו שנטמאו חטאת של לגין בפירוש: אומרת
תוכו.

.ÊÈe‡¯‰ Ïk36·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙‰Ï37Èt ÏÚ Û‡ , »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««»««ƒ
L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L38B„È‰ Ì‡ ,39h‰- ˙‡hÁÏ ¯B‰ ∆»¿…∆ƒ¡ƒ«»¿«»

˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÔÎÂ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËƒ¿»««ƒ∆…»«¿≈«»¿«»
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L Ì„‡‰ ˙‡ „È‰L40„È‰L B‡ , ∆≈ƒ∆»»»∆≈»¿«»∆≈ƒ

‰Ê Ì„‡ ÏL ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙‡ B‡ Bw¯ ˙‡41,‡ÓË - ∆À∆≈≈«¿»∆»»∆ƒ¿»
Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk Ï·‡ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«¬»¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
.Ba Ú‚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆«»¿«»∆»ƒ≈»«

מ"א.36) פי"א לשכיבה,37)שם המיוחדים כלים
משכב  בהל' מבוארים דיניהם פרטי ולרכיבה. לישיבה

אבל 38)ומושב. לתרומה, בטהור משנתנו מפרש הר"ש
הערה  לקמן (ראה נגיעה בלא מטמא אינו לקודש הטהור

שם). והשלמות "כל 39)נב, שנינו: שם במשנה הזיזו.
(וכן  רבינו ומפרש לחטאת", מדף – מדרס לטמא הראוי
מדף. טומאת נטמא לחטאת, הטהור הסיטו שאם הר"ש)
לז): כו, (ויקרא המקרא מלשון מדרבנן, קלה טומאה פירוש,

שם). בפירושו (רבינו, נדף" עלה שהוא 40)"קול אע"פ
השלמות). (ראה לקודש נאמר 41)טהור שם בתוספתא

וסובר  לתרומה. ובטהור רבי, בשם רגליו ומימי רוקו דין
לקודש. הואֿהדין דוקא, לאו שהתרומה רבינו

.ÁÈÏk42‡Óh‰43˙Ó ‡ÓËa44¯B‰h‰ B„È‰ Ì‡ , ¿ƒ«»≈ƒ¿≈≈ƒ¡ƒ«»
ÏÚ Û‡Â ,Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿»¿««ƒ∆…»«¿««

e¯‡aL BÓk ,‡OÓa ‡nËÓ ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L Èt45. ƒ∆≈¿≈≈¿«≈¿«»¿∆≈«¿
˙Ï„a ÈeÏz ‰È‰L ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L ÁzÙÓ ?„ˆÈk≈««¿≈«∆¿≈≈∆»»»¿∆∆
˙‡ „È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ïc‰ ˙‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ¯‚ÒÂ¿»««»¿«»∆«∆∆ƒ¿≈ƒ∆

‡ÓË - ‡Óh‰ ÁzÙn‰46ı¯M‰ ˙‡ ËÈÒ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿≈««»≈ƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ∆«∆∆
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡Â47ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÏ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿∆ƒ¿«∆«¬≈∆»≈¿«»««

¯‡a˙iL BÓk ,‡OÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ ÔÈ‡L Èt48. ƒ∆≈≈¿«¿ƒ¿«»¿∆ƒ¿»≈

ראוי 43)שם.42) שאינו בדבר מדובר, ממש. טמא
"טמא 44)למדרס. שונים: אנו שם, בתוספתא התורה. מן

שהנדה  הדין פירוש, מדף". טמא ולא מת טמא שאמרו,
ולא  דאורייתא בטומאה רק נאמר נגיעה בלא מטמאה

מדרבנן. קלה ה"ט.45)בטומאה מת טומאת מהל' בפ"ה
לה"ז.46) השלמות בתוספתא 47)ראה שם. תוספתא

המילים  את מוחק והגר"א הנבילה". "ואת כתוב: שלפנינו
מטמא  שנבילה מפני גורסן, אינו רבינו שגם ונראה האלו.

חולין. אפילו אבות 48)במשא מהל' בפ"ד לקמן – שרץ
ה"א. שם – זרע שכבת ה"ב. הטומאות

.Ë˙‡hÁÏ ¯B‰h‰49ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰L ÌÈÏÎa Ú‚pL «»¿«»∆»«¿≈ƒ∆»¿«¿»ƒ
·f‰50Èt ÏÚ Û‡ ,ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈¿≈«ƒ¿»ƒ«»««ƒ

‡e‰L51L„˜Ï ¯B‰Ë52˙‡hÁÏ ‡ÓË -53ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿…∆ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ
.˙‡hÁÏ ‡ÓË - ÛcÓa Ú‚pL ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»∆»«¿«»ƒ¿»¿«»

מ"ב.49) הרבה 50)שם שהיו כגון הזב, בהם נגע ולא
בו  נגע התחתון ורק זה, גבי על זה עליו מונחים כלים
אבל  התורה, מן נטמאו לא העליונים אבל התורה. מן ונטמא
שהזב  לכלים שדומים משום טומאה עליהם גזרו חכמים

התורה. מן טמאים מאה, אפילו שכולם, עליהם, שוכב
ומושב  משכב מהל' פ"ו (ראה "מדף" נקראת זו וטומאה

מפני 52)הנוגע.51)ה"ג). לקודש נטמא לא פירוש,
בלבד, ומשקין אוכלין ומטמא לטומאה כראשון דינו שמדף

האדם. את לא ראויים 53)אבל אינם שהכלים ואףֿעלֿפי
כשהנידם  אפילו מטמאים למדרס ראויים הם שאם למדרס,
הלא  שואל: קורקוס, הר"י בשם משנה' (ה'כסף נגיעה. בלי
שאינם  אלא לגמרי טהורים בכלים גם מטמאה נגיעה
כאן  להשמיענו בא ומה ה"ז) בסוף (למעלה לחטאת טהורים
נגע  אם רק מטמאים טהורים שכלים והשיב, במדף? בנגיעה
לאוכלין  בדומה מטמאה, אינה בגופו נגיעה אבל בידיו,
(ראה  בגופו). נגע אם גם מטמא מדף אבל ומשקין,

השלמות).

.È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰54ÔÈa ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL «»¿«»∆»«»√»ƒ«¿ƒ≈
Èa‚Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏkL ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ≈¿≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒ¿«≈
Ïk ‡ÓË - B„Èa Ô‰a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ‡ ˙‡hÁ«»≈»¿ƒƒ»«»∆¿»ƒ¿»»

e¯‡aL BÓk ,BÙeb55BÏ‚¯a Ô‰a Ú‚ .56¯‡La B‡ ¿∆≈«¿»«»∆¿«¿ƒ¿»
¯B‰Ë - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÔËÈÒ‰L B‡ BÙeb57ÔÎÂ .58 ∆¡ƒ»¿»¿…»«»∆»¿≈

Ú‚ Ì‡59¯ep˙a60ÌÈ‡L ÌÈÏk ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ»«¿«¿«≈ƒ¿»≈ƒ∆≈»
˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë61BÏ‚¯a Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;Blk ‡ÓË - ¿ƒ¿«»ƒ¿»À¬»ƒ»«¿«¿

.‰È‰L BÓk ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈»¿«»¿∆»»

שם.54) ה"ד.55)משנה, משנה'56)למעלה ה'כסף
חלקי  בשאר נגיעה לבין בידיו נגיעה בין שההבדל מפרש,
בטמאים  לא אבל טהורים, ומשקין באוכלין נאמר הגוף
שלא  בכלים, בנגע הקודמת מהלכה ראיה והביא ממש.
דחה  שמח' (ב'אור הגוף. מגע לבין ידים מגע בין חילק
ראויים  שכלים לכלים, אוכלין לדמות שאין מפני זו, ראיה
וולד  כשהם גם לגזור מקום ויש הטומאה אב להיות
הטומאה. אב נעשים אינם ומשקין אוכלין אבל הטומאה,

מלשו  גם משמע והבדל וכן למשנתנו. בפירושו הר"ש של נו
כתב  ראויים, לשאינם הטומאה אב להיות ראויים בין זה
בהלכה  אחרונה הערה (ראה למ"ד בפירושו עצמו רבינו

בין 57)הקודמת). מדובר בזה וגם שם. במשנה כחכמים,
ב'אליהו  גם וכן ישראל', ('תפארת בטמאים ובין בטהורים

שם). מ"ד.58)רבה' חרס,60)בידו.59)שם של
למשנה). בפירושו (רבינו לעולם הטומאה אב נעשה שאינו

כלי 61) אבל האדם, בגוף שנגעו חרס כלי על גזרו שלא
בלשון  נקראים במקווה, טהרה להם שיש (כלים שטף

שם). (רבינו, גזרו שטף") "כלי חכמים

.‡È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰62ÌÈÓ CB˙Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L «»¿«»∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ
ÔÈ·e‡L Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL63; ∆ƒ¿«¿¿«»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«»…¿À¿«ƒ¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË64. ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

מ"ג.62) פי"א נקראים 63)שם בכלים הנמצאים מים
בהם. הטובל את מטהרים ואינם בפ"ט 64)"שאובים",

אינם  חטאת שמי שאמרו, מפני ה"א. הטומאות אבות מהל'
שאינו  את שמטמאים כמו לחטאת הטהור את מטמאים
לא  בהם ורובו ראשו הבא שגם ולומר לטעות אפשר טהור,
אותו  מטמאים אלא כן, דבר שאין המשנה מלמדת נטמא,
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שהוא  מבאר, שם בפירושו (רבינו אחרים. שאובים מים כמו
שני, נעשו בו הנוגעים ואוכלין לטומאה ראשון נעשה
שני  האדם את עושים אחרים שאובים שמים ואףֿעלֿפי
מפני  והטעם שם). הטומאות, אבות בהל' (רבינו לטומאה
נטמא  לחטאת והטמא לחטאת, ונפסל כשני, נטמא שהוא
ראה  במשנתנו). (רבינו ראשון ונעשה חטאת במי בנגיעה

יג). אות 'בועז' במשנתנו, ישראל' 'תפארת

.·ÈÔÈÓ‡ Ïk‰65ÈnÚ elÙ‡Â ,˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ë ÏÚ «…∆¡»ƒ«»√«««»«¬ƒ«≈
ı¯‡‰66da eOÚL el‡ ˙BÏÚÓe ,d˙¯ÓÁ ÈtÓ , »»∆ƒ¿≈À¿»»«¬≈∆»»

˙„ÚÏ ‰˙È‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .da ÔÈ¯‰Ê Ïk‰«…ƒ¿»ƒ»«¬≈∆¡««»¿»¿»«¬«
ÔÈÈe‡¯ Ï‡¯OÈ Ïk - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈¿ƒ

‰¯ÈÓLÏ67,B˙ÈaÓ ÈÏk ‡È·‰L ı¯‡‰ ÌÚ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»¿ƒ»«»»∆∆≈ƒ¿ƒƒ≈
Ò¯Á ÈÏk elÙ‡68- ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡Â , ¬ƒ¿ƒ∆∆¿»«¿ƒ∆»¿«»

ÏÚ Û‡Â ,epnÓ ÔÈfÓe Ba ÔÈLc˜Óe ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¿ƒ«ƒƒ∆¿««
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÎÂ .‰Óe¯˙ÏÂ L„˜Ï ‡ÓË ÈÏk B˙B‡L Ètƒ∆¿ƒ»≈¿…∆¿ƒ¿»¿≈«»»∆
˙‡hÁ ÈÓ eÈ‰L B‡ ,˙‡hÁÏ È‡ ¯B‰Ë :¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿«»∆»≈«»
Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë :¯Ó‡Â BÏˆ‡∆¿¿»«¿ƒ≈∆¡»∆≈»»

.da ÏÊÏÊÓ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

z`hg in eidy e` z`hgl ip` xedh xn`y ux`d mr oke"
."da lflfn l`xyin mc` oi`y on`p od oixedh xn`e elv`

בגמרא  שהובא הטעם הרמב"ם נקט לא מדוע להבין וצריך
כל  יהיה שלא "כדי אדומה: בפרה עם־הארץ נאמנות לדין
לבאר  ויש לעצמו". אדומה פרה ושורף הולך ואחד אחד
עם־הארץ  טומאת (בדין הרמב"ם לשון דיוק על־פי הטעם
כתב  ולא טמא" בחזקת הוא הרי ש"עם־הארץ ברגל)
רק  אינה חכמים גזירת כי טומאה, עליו גזרו שחכמים
חזקת  ע"ה על שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה מחשש
לכן  וטומאות" טהרות בדקדוקי בקיאין "שאינן כיון טומאה
את  שם הרמב"ם הביא לא זו מסיבה טומאה. בחזקת הן
היו  לא זה מטעם כי איבה" "משום בגמרא המובא הטעם
שמפני  משום רק אלא טומאה, חזקת מפקיעים חכמים
טהורה". בחזקת זה "הרי ולכן בה, מזלזלים אין חומרתן
בדין  הגמרא טעם את הרמב"ם הביא לא הסיבה מאותה
כל  יהא "שלא אדומה פרה טהרת על עם־הארץ נאמנות
זה  טעם כי לעצמו" אדומה פרה ועושה הולך ואחד אחד
נקט  ולכן הארץ, מעמי טומאה" "חזקת להסיר מספיק אינו

בה". מזלזלין אין חומרתה ש"מפני הטעם
(23 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"ה.65) פ"ה נזהרים 66)שם ואינם שאינם במצוות,
מגעם. על טומאה וגזרו וטהרה, טומאה בדיני מקפידים

ה"ח.67) פ"ג חגיגה לו 68)תוספתא, אין נטמא שאם
נטמא, שמא חוששים אין אףֿעלֿפיֿכן במקווה, טהרה
ולטהרו. להטבילו יכול נטמא שאפילו שטף כלי ומכלֿשכן

ה'תשפ"א  שבט י"ט שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מצידו,1) שרץ בו ונגע חטאת אפר בו שהיה חרס כלי יבאר

בו, וכיוצא שני אוכל גבי על או השרץ גבי על הכלי הניח
מקודשים  שאינם מים או פתיל, בצמיד ניצל חטאת אפר אם
לחטאת  טהור שאינו במקום עומד היה לחטאת, הטהור וכלי
שעברה  הזייה לחוץ, חטאת מי בו שיש כלי עם ידו והוציא
קדש  בו שיש וכלי חטאת אפר בו שיש כלי טומאה, גבי על
ספק  וכל בידו, הכלים שני הסיט או הגביה בזה, זה שנגעו
לחטאת, דינו מה תרומה לגבי טהור שהוא טומאות
חטאת. לגבי דינם מה התרומה את בהם שתולין הספיקות

.‡ı¯L Ba Ú‚Â ˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»¿»«∆∆
BcvÓ2elÙ‡ BabÓ ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ƒƒ»∆≈¿ƒ∆∆¿«≈ƒ«¬ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ Èab ÏÚ ÈÏk‰ ÁÈp‰ .˙‡hÁ Èa‚Ï¿«≈«»ƒƒ««¿ƒ««≈«∆∆««ƒ
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ¯Ù‡‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË ‡lL∆…ƒ¿»«¿ƒ¬≈»≈∆»≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa ‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»»¿≈∆»
BÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ı¯M‰ Èab ÏÚ ‡ÏÂ .¯B‰Ë»¿…««≈«∆∆ƒ¿«∆»¬ƒƒƒ

ÈL ÏÎ‡ Èab ÏÚ3Ô˙‡ÓhL ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ««≈…∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆À¿»»
;¯Ù‡‰ ‡ÓË È¯‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰Â ‰l˜ ‰‡ÓËÀ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈ƒ¿»»≈∆

¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL4lL -ÌeL [Èab] ÏÚ ‰È‰È ‡ ∆∆¡«¿»»∆…ƒ¿∆««≈
˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .ÌÏBÚa ‰‡ÓËÀ¿»»»¿≈¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»

‡ÓË ˙È·aL ‰a¯‡ ÏÚ Ôe˙Â5ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿»«¬À»∆¿«ƒ»≈ƒ»»«¿ƒ
˙ÈaÏ ÏLÏLÓ6ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¯Ù‡‰ ‡ÓË - ¿À¿»««ƒƒ¿»»≈∆¿««ƒ∆≈

ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a7ÏLÏLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;8Ì‡ , »¬À»≈«∆«¿ƒ…»»¿À¿»ƒ
‡ÓË - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰9. »»»¬À»≈«∆«»≈

מתוכו.2) ולא הכלי ואינו 3)מצד לטומאה שני שהוא
של  דינו מה להסתפק מקום [יש בחולין. שלישי עושה
ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי ושל בתרומה שלישי
ששלישי  להסיק יש שני" "אוכל שכתב רבינו, של ומלשונו

זה]. לעניין טמא מקום נקראים אינם פירוש,4)ורביעי
הטמאים  שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים
אף  גביהם, שעל האפר את התורה מן פוסלים מדאורייתא
גם  חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי שהנגיעה פי על
שהאפר  לפרש, גם [ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים
אינו  חכמים מדברי הטמא שהמקום מפני התורה, מן פסול
דברי  בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע טהור. נקרא
זה  אולם בעולם". טומאה "שום גבי על יהיה שלא רבינו:
- רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס
לעניינים  מועילה חכמים גזירת אם - ואחרונים ראשונים

תורה]. דברי באוהל.5)שהם המטמאים דברים בו שיש
הארובה 6) מפי יצא ולא הבית בתוך הנמצא הארובה לחלק

טומאה 7)לבית. ואין טפח ברום רוחב וטפח אורך טפח
טהור. המקום שאין מפני והטעם, זה. משיעור בפחות נכנסת
העומד  חרס לכלי דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי

השרץ. הארובה.8)על פי על מונח מפני 9)אלא
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ונכנסת  חוצץ אינו והכלי לארובה נכנסת שהטומאה
הכלי. לתוך הטומאה

.·Ô·‡ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰10ÁÙË Á˙Bt da LiL ÔÈa , »»«¿ƒ∆∆∆≈∆≈»≈«∆«
¯B‰Ë ¯Ù‡‰ - da ÔÈ‡L ÔÈa11. ≈∆≈»»≈∆»

לא 10) סופרים מדברי אפילו כלל טומאה מקבל שאינו
מתוכו. ולא משנה).11)מגבו (כסף משולשל כשאינו

חוצץ. הוא כלל טומאה מקבל שאינו מפני

.‚ÛwÓe ÌÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡ ¯Ù‡ Ba LiL ÈÏk ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆≈≈∆«ƒ¿À»ƒÀ»
ÏÈ˙t „ÈÓˆ12ÌÈn‰Â ¯Ù‡‰ È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙Â »ƒ»ƒ¿»¿…∆«≈¬≈»≈∆¿««ƒ

;ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Ïv ˙‡hÁ‰ ¯Ù‡ ÔÈ‡L .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈≈∆««»ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ
.¯B‰Ë ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿≈∆»»

מכוסה 12) חרס כלי ופירושו, טו) יט, (במדבר המקרא לשון
ומחובר. מהודק בכיסוי

.„L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ13„ÈÓˆa ÔÈÏv ÔÈ‡ ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆…∆≈»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÈ˙t14¯B‰h‰ Ô˜È¯ ÈÏÎe ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ Ï·‡ . »ƒ¬»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¿ƒ≈»«»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÈ˙t „ÈÓˆa Ïv - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ»¿»ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk¿∆»«¿»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¿«¿»ƒ
ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈn‰ eÏÒÙ -ƒ¿¿««ƒ¿»»∆≈≈«»≈»

Ì‰Â ‡e‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwÓ15Ô‰ÈL - ˙n‰ Ï‰‡a À»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¿…∆«≈¿≈∆
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈn‰Â ıeÁaÓ ‡e‰ ‰È‰ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»»ƒ«¿««ƒ∆≈»¿À»ƒ

ÌÈÙaÓ16ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL -17ÌÈn‰Â ÌÈÙa ‡e‰ . ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
ÔÈÏeÒt ÂÈÓÈÓ Ck ,‡ÓË ‡e‰L ÌLk - ıeÁa18. «¿≈∆»≈»≈»¿ƒ

פתיל.13) בצמיד ניצל הקודש אין א: כה, חגיגה
"במקום 14) תורה כתבה שלא מפני והטעם, שם. משנה

מפני  נפסלים המקודשים ומים לבד, באפר אלא טהור"
שבהם. מקודשים.15)האפר שאינם באוהל 16)המים

פתיל. בצמיד שאינם 17)המת שמים למעלה, נתבאר
פתיל. בצמיד ניצולים טמא 18)מקודשים שאדם מפני

ט  פרק למעלה וראה בכורים, ומנחת זהב (זר עליהם שומר
י"ז). הלכה

.‰¯epz‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰19 «»¿«»∆»»≈««≈««
ËLÙe ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‡L ÌÈÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«»»«
ÔÎÂ ,B„Èa ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏÎe ¯epzÏ ıeÁ B„È»««¿ƒ∆≈≈«»¿»¿≈
ÈÓ Ô‰a LiL ÌÈÏk ÈLe ¯epz‰ Èab ÏÚ Ïhn‰ ‰»̃∆«À»««≈««¿≈≈ƒ∆≈»∆≈
el‡ È¯‰ - Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Ba ÔÈÈeÏz ˙‡hÁ«»¿ƒ∆»ƒ»¿∆»ƒ»¬≈≈
ÏÈ‡B‰Â ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ∆≈»¿»«»¿«»¿ƒ
ÏÚ ÔÈÁpÓ el‡k Ô‰ È¯‰ - ¯epz‰ ÏÚ ÔÈÚL Ì‰Â¿≈ƒ¿»ƒ«««¬≈≈¿ƒÀ»ƒ«
Ô˜È¯ ÈÏk B„È·e ¯epz‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈab«»¬»ƒ»»≈«««¿»¿ƒ≈»
el‡ È¯‰ - ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ B‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¬≈≈

ÔÈ¯B‰Ë20ËLÙe ¯epzÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .eÈ‰L ˙BÓk ¿ƒ¿∆»»»≈««»«
ÏÚ B¯È·Ú‰Â ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk ÏËÂ ÔBlÁÏ B„È»««¿»«¿ƒ∆≈≈«»¿∆¡ƒ«
ÏÚ ‰¯·ÚL ‰Èf‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯epz‰ Èab«≈««¬≈∆»¿≈«»»∆»¿»«

‰‡ÓË Èab21·LBÓe ·kLÓ ÔB‚k ,22- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈À¿»¿ƒ¿»»¿«≈»∆
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰23. ¬≈¿»

אינו 19) ולפיכך לעולם הטומאה אב נעשה שאינו חרס, של

ברגלו. בו שנגע האדם את תורה 20)מטמא הקפידה לא
ידיו  מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא טהור מקום על

נטמא. לא עצמו שהאדם במקום 21)מפני המים את זרק
הזאה  הטעון הטמא על ונפלו טומאה פני על ועברו טהור

טהור. במקום טומאה 22)העומד שמטמאים זב של
ונבילה. שרץ על עברה אם שכן ומכל חמורה,

ג 23) הלכה י פרק פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת
(צג, בזבחים אביי ופירש מודה, עקיבא רבי אף שבזה אמרו,
שמא  לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה מפני א)

הטמא. במקום יניחנה

.ÂeÚ‚pL L„˜ Ba LiL ÈÏÎe ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk¿ƒ∆≈≈«»¿ƒ∆≈…∆∆»¿
,Ba LiL ÏÎÂ ˙‡hÁ ÏL ÈÏk ‡ÓË È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ∆«»¿…∆≈
¯B‰h‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‰Lk ¯B‰Ë L„w‰ ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ«…∆»¿∆»»¿≈ƒ»««»
ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‰Lk ÂÈ„È ÈzLa Ô‰ÈLa ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿∆≈À»ƒ«»»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ È¯‰L ;˙‡hÁ ÏL ‡ÓË È¯‰ -¬≈ƒ¿»∆«»∆¬≈«»¿«»
BÓk ,˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ˙ÚÈ‚a ‡ÓËƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆≈»¿«»¿

.˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ ‡nËÂ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»«¿ƒ≈∆≈«»

.ÊdÈa‚‰24ÂÈ„È ÈzLa ÌÈÏk‰ ÈL25.ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ƒ¿ƒ«¿≈«≈ƒƒ¿≈»»¿≈∆¿≈ƒ
Ú‚pL Ì„‡ Ba Ú‚pL ÈtÓ - ‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ‰Ê∆∆«»ƒ¿»ƒ¿≈∆»«»»∆»«
ÈtÓ - ‡ÓË L„˜ ÏLÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈»¿«»¿∆…∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰L ,‰c ÈÓ ˙‡ÈOa ‡ÓË ‡e‰Â B‰Èa‚‰L ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»∆≈

e‡ÓËpL ÈtÓ ‡OÓa ÔÈ‡nËÓ26ÏL ÈÏk‰ ˙ÓÁÓ ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¬««¿ƒ∆
¯Èa Ce¯k L„˜ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L„…̃∆¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ∆…∆»ƒ¿»

Ba Ú‚ ‡ÏÂ ¯Èpa B‰Èa‚‰Â27˙‡hÁ‰ dÈa‚‰Â ,28B„Èa ¿ƒ¿ƒ«¿»¿…»«¿ƒ¿ƒ«««»¿»
ÈÏka Ú‚ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL - ‰iL29‡ÏÂ ¿ƒ»¿≈∆¿ƒ∆¬≈…»««¿ƒ¿…

L„w‰ ÈÏÎa Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ‡ÓËƒ¿»¿«»¬»ƒ»»≈«ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¯Èa ˙‡hÁ ÏL ‰È‰ elÙ‡ ,B„Èa30. ¿»¬ƒ»»∆«»ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ

לחטאת.24) הטהור הד 25)האדם בשל והוא נגע אם ין
חטאת. של את והגביה שנטמא,26)קודש להיות: צריך

קודש  של בכלי בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני פירוש
במים  נגע שלא פי על ואף במשא החטאת מי אותו מטמאים
חטאת  מי אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם,

ז). שורש במשנתנו (רבינו אותו עצמו.27)מטמאים בכלי
בנייר.28) כרוך שאינו פי על מטמא 29)אף אינו זה וכלי

ואם 30)במשא. נגיעה. בלי אפילו פירושה משא טומאת
הקודש  כלי את ומטמא וחוזר החטאת כלי הנושא נטמא כן

בנגיעתו.

.ÁËÈÒ‰31- Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏk‰ ÈL ˙‡ ≈ƒ∆¿≈«≈ƒ¿»¿…»«»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL¿≈∆¿ƒ∆≈«¿ƒ∆≈»¿«»
‡l‡ ,B„Èa Ba ÚbiL „Ú ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ¿«≈∆«»¿«»«∆ƒ«¿»∆»

.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿∆≈«¿

הזיז.31)

.Ë‰Óe¯z Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ˜ÙÒ Ïk32, »¿≈«À¿∆»¿«≈¿»
ÏÎÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈»¿«»¿»
e„ÏB Ì‡ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÏBzL ˙B˜Ùq‰«¿≈∆ƒ»∆∆«¿»ƒ¿

˙‡hÁa33ÔÈÎtL el‡ È¯‰ -34˙B¯‰Ë eOÚ Ì‡Â .35 ¿«»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬¿»
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קטו dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay h"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

el‡ ˙B˜ÙÒ Ô‰Ï e„ÏBpL Ì„‡Â ÌÈÏk Ô˙B‡ Èab ÏÚ««≈»≈ƒ¿»»∆¿»∆¿≈≈
˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎtL ˙B‡hÁ‰L∆««»ƒ¿»ƒ¬≈∆¬≈»«¿»

˙BÈeÏz36˙BÙÙ¯‰Â .37˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÎk ÔÈ‡ ¿¿»¿»≈»¿≈ƒ«¬≈≈¿
.˙‡hÁÏe L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…∆¿«»

ספק 32) א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק סוגי שלושה
שאין  ב. הספק; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה,
המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל אותה שורפים
אלה  ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים");

ה. פרק טהרות במסכת נתבארו נולדו 33)לסוגיהם אם
חטאת. במי כאלה ראוייה 34)ספקות שהיא תרומה

ספק  בה נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה
חטאת  מי אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה
לשפוך  מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו

חטאת.35)אותם. בטהרת שנעשו אנו 36)חולין ואין
חולין  גם זה, ספק על נשפכים חטאת ומי הואיל אומרים
מפני  והטעם, תלויות. הן אלא יישרפו, חטאת טהרת על
שופכים  אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים
ראויות  הטהרות אבל להזאה. ראויים אינם שהרי אותם,

עליהן. גזרו ולא מעץ.37)לאכילה שבכות

.È‰Ï·c38‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL39˙‡hÁ ÈÓ CB˙Ï ¿≈»∆¿»∆»¿»¿≈«»
‰ˆÈ·k da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â dÏËe40,ÔÈ‡ÓË ÌÈn‰ - ¿»»«¬»»ƒ≈»¿≈»««ƒ¿≈ƒ

ÏkL ;‰¯B‰Ë ‰˙È‰L ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ï·c‰ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»«¿≈»¿≈»≈∆»¿»¿»∆»
.˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,L„˜ ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¬ƒ…∆…∆≈»¿«»

‰˙ÈÓ ·iÁ dÏÎB‡‰Â41‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÈtÓ ,42. ¿»¿»«»ƒ»ƒ¿≈∆»«¿»¿≈»
ÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ;Ô˙¯‰Ëa ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k da ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿≈»««ƒ¿»√»»∆≈»…∆
‰Óe¯˙Ï ÔÈa ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ¿«≈¬≈ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»≈ƒ¿»

.˙‡hÁÏ ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈¿«»

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים
הבעלים.39) מרצון לא  פחות 40)מעצמה אוכלים

מטמאים. אינם זה שמים.41)משיעור יש 42)בידי
כבר  והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק
אינו  טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב נדה ממי נטמא
שנטמא  מפני מיתה חייב שלפנינו ובנידון מיתה, חייב
תרומה  שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת

שמים. בידי מיתה חייב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שיעור 1) וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי הנוגע יבאר

חטאת  במי והנוגע מצוותן שעשו אחר בהן הנוגע הזאה,
פירות, מי או מעיין מי לתוכם שנפלו חטאת מי שנפסלו,
גבי  על שנתנו כשר אפר מקלה, באפר שנתערב פרה ואפר
בטלים  אם חטאת מי לתרומה, הטהור בהם נגע פסולים מים
עליהם  שמזים ממים המזה חטאת, מי ששתתה ופרה בטיט,
באזוב  המזה ודין פסולים, המים נמצאו כך ואחר לרבים
מים. עליו והרי עליו שהיזה כלי והמגביה לחטאת, הטמא

.‡‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ˙‡hÁ ÈÓa Ú‚Bp‰2Ì„‡ ÔÈa , «≈«¿≈«»∆…¿…∆«»»≈»»
BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,‡ÓË - ÌÈÏk ÔÈa3; ≈≈ƒ»≈¿≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»

‰p‰ .·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ‰cp‰ ÈÓa Ú‚p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈«¿≈«ƒ»ƒ¿»«»»∆ƒ≈

.‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‰cp‰ ÈnL ,z„ÓÏ»«¿»∆≈«ƒ»»≈¬«À¿∆»
‡e‰L ÏÎa ÔÚbÓ ˙‡ÓËÂ4‰‡f‰ È„k Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿««»»¿»∆¿ƒ»»»∆¿≈«»»
‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ -5Ô‡OBpL B‡ Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«≈«»∆∆¿»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - C¯ˆÏ ‡lL6˙ÚLa B‡ ∆…¿…∆¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL „Ú B‡OÓ7ÈÓ ‰fÓe :¯Ó‡pL . «»«∆ƒ¿ƒ¿«¿»∆∆¡««≈≈

‡Óh‰ ÏÚ ‰fÓa ¯a„Ó BÈ‡ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ‰cp‰8; «ƒ»¿«≈¿»»≈¿«≈¿«∆««»≈
È‰iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë Ì‡.¯B‰Ë ‡e‰ ‰ ƒƒ≈∆«»≈«»…∆∆ƒ¿∆»

ÈÓ ‰fÓe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»«≈≈
¯eÚLÏ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï - ‰cp‰9‡OBp‰ B‡ Ú‚Bp‰L , «ƒ»…∆¡«∆»¿ƒ∆«≈««≈

‰Èf‰ È„k Ô‰a LiL ‰c ÈÓ‡ÓË - ‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ≈ƒ»∆≈»∆¿≈«»»∆…¿…∆«»»»≈
?‰‡f‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ÌÈ„‚a ‡nËÓe¿«≈¿»ƒƒ»¿«»ƒ«»»
‰na .ÌÈna ·BÊ‡ ÏL ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ ÏaËiL È„k¿≈∆ƒ¿…»≈ƒ¿ƒ∆≈««ƒ«∆
Ú‚pL ÔÓÊa ?ÔÈ‡nËÓ ˙‡hÁ ÈnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈«»¿«¿ƒƒ¿«∆»«
Ï·‡ ;Ô˙ÂˆÓ eOÚiL Ì„˜ C¯ˆÏ ‡lL Ô‡O B‡ Ô‰a»∆¿»»∆…¿…∆…∆∆«¬ƒ¿»»¬»

ÏÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - Ô˙ÂˆÓ eOÚL ¯Á‡10È¯‰ ?„ˆÈk . ««∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¬≈
ÏÚ B‡ ‡Óh‰ Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL∆»«∆»≈¿ƒ»«»»»«»≈«
‡Óh‰ ÏÚÓ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈ˙˙BL ÌÈn‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««»≈
B‡ ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡f‰ ˙ÚLa ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ ,ı¯‡Ï»»∆¿≈««ƒ«ƒ»ƒƒ¿««»»«»»∆

ÌÈ¯B‰Ë ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ¯B‰h‰ ÏÚ11Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ««»¬≈»««ƒ¿ƒ¿«≈«»∆
¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ ÏÈaË‰ .¯B‰Ë Ô‡OBp‰Â¿«¿»»ƒ¿ƒ∆»≈¿««»»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L12ÔÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ È¯‰ -13ÔÈ¯Lk ∆≈¿«≈À¿»¬≈««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ
Ô‰Ó ˙Bf‰Ï14e¯‡aL BÓk ,15˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓ CÎÈÙÏ . ¿«≈∆¿∆≈«¿¿ƒ»¿«¿ƒÀ¿«

‰ÏÈ·h‰ È¯‰L ,Ô˙ÂˆÓ eOÚ ‡lL ÈÙÏ ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»¿ƒ∆…»ƒ¿»»∆¬≈«¿ƒ»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰˙È‰16. »¿»¿≈»»∆≈¿«≈À¿»

א).2) ט, (נדה מטמאים אינם הזאה לצורך אבל
בכלים 3) נגע אם ומכלֿשכן מגעו. בשעת אפילו כלומר,

כשיעור  במים כשאין והמדובר, המים. מן שפירש אחר
במגע.4)הזאה. מטמאה קטנה טיפה בלי 5)אפילו

והמים  זה גבי על זה מונחים כלים הרבה כגון נגיעה,
שהזיזם  או בתחתון, רק ונגע כולם את והגביה בעליון,

קכט). פיסקא חוקת, (ספרי נגיעה בלי בכלים 6)ממקומם
במגע". בגדים "וחשוכי חטאת: מי גבי שנינו מ"ב, פ"א
במי  האדם כשנגע מטומאה בגדים למנוע רבינו, ופירש
מנוגדים  כאן רבינו דברי ולכאורה אותם. נשא ולא חטאת
הי"ג, הטומאות אבות מהלכות בפ"ו אולם זו, למשנה
הנוגע  . . . חטאת "מי וכתב: כאן, שסתם מה רבינו מפרש
שאיֿאפשר  נושא, משום מגעו בשעת בגדים מטמא בהם
הנושא  שאחד ביארנו וכבר אותם, יסיט שלא במים שיגע
מגע, משום מיטמא שאינו תתפרש והמשנה המסיט", ואחד

(כסףֿמשנה). מיטמא - משא משום והבגדים 7)אבל
מפני  טהורים, - הטומאה מן שפירש אחר בהם שנגע
בנגיעה  מיטמאים אינם וכלים לטומאה, ראשון הוא שהאדם
פרשתא  מצורע פרשת כהנים' ב'תורת הטומאה. מאב אלא
- בגדיו" יכבס במשכבו יגע אשר "ואיש דרשו: ה"ט, ב
בגדים. מטמא אינו - פירש בגדים, מטמא מגעו בשעת

במשא. מטמאים לשאר למדו ט.8)ומכאן נדה
ומטמאה 9) במשא המטמאה המים כמות היא מה ללמדנו

מ"ד.10)בגדים. פי "ב, פרה שנעשה 11)משנה מפני
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תורה. שציוותה מה כבר כלי 12)בהם על או הבהמה על
טהור.13)אבנים. לכלי האזוב בהם 14)מן כשיטביל

מפני  טומאה, המקבל דבר על הזאה לשם האזוב את
פסולה. היא הראשונה ה"ט.15)שהטבילה פ"י למעלה

שם. בהערות המקבל 16)ראה דבר על הזה אפילו כלומר,
גם  פסולה, שכשהטבילה מפני מצוותם, נעשה לא טומאה
באזוב  שנשארו המים ולפיכך פסולה, שלאחריה ההזאה

מטמאים.

.·˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡17eOÚiL Ì„˜ Ïk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ≈≈«»¿«¿ƒ∆«……∆∆«¬
eÈ‰iL „Ú Ô˙ÂˆÓ18ÈÓ Ï·‡ .‰‡f‰Ï ÔÈ¯LÎe ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿»»«∆ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ¿«»»¬»≈

‰˙˙ML B‡ ÌÈÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL ÔB‚k ,eÏÒÙpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿¿¿∆ƒ¿»≈»∆«ƒ∆»¿»
ÔÈÏÒBt‰ ÌÈ¯·c‰ el‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a Ô‰Ó≈∆¿≈»¿«≈»∆≈≈«¿»ƒ«¿ƒ

Ô˙B‡19‡ÓË - ‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡ :20ÔÈa , »ƒ»«»∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
BÙeb ¯‡La Ú‚pL ÔÈa ÂÈ„Èa Ú‚pL21Ì„‡ Ô‰a Ú‚ ; ∆»«¿»»≈∆»«ƒ¿»»«»∆»»

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ„Èa elÙ‡Â ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰22 «»¿«»«¬ƒ¿»»¬≈»
‰È‰L ˙BÓk23. ¿∆»»

מ"ח.17) פ"ט הם.18)שם אם אלא נמנו 19)פירוש,
ויג. יב הי"א, בפ"ט תרומה 20)למעלה לאכול ואסור

ראויים  ואינם שנפסלו כיון התורה, מן אבל חכמים. מגזירת
לתרומה, אלא גזרו ולא (כסףֿמשנה). מטמאים אינם להזאה

לחולין. לא ג.21)אבל הלכה שהוא 22)ראה "לפי 
רבינו  לשון (להאדם)". לו טהור שהוא מה ממין (המים)
אינם  כשרים חטאת שמי מפני לומר, התכוון שם. בפירושו
בפסולים, חכמים גזרו לא לחטאת, הטהור את מטמאים

הזאה. לצורך שלא נוגע שהוא צ"ל:23)ואףֿעלֿפי
תימן). (כת"י שהיה כמות

.‚˙‡hÁ ÈÓ24e‡ÓËpL ¯Á‡ Ô‰a Ú‚Â e‡ÓËpL ≈«»∆ƒ¿¿¿»«»∆««∆ƒ¿¿
- BÙe‚a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ì„‡»»«»ƒ¿»≈¿»»≈¿

‡ÓË25- ÂÈ„Èa ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«»∆«»¿«»¿»»
‡ÓË26¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - BÙeb ¯‡La Ú‚ ;27˙BÓk ƒ¿»»«ƒ¿»¬≈»¿

.‰È‰L∆»»

בנפסלו.25)שם.24) מפני 26)כמו והטעם, גופו. כל
טמאים. במשקין במגע 27)שנגע מטמאים אינם שמשקין

בגוף.

.„˙‡hÁ ÈÓ28‰Â˜Ó ÈÓ B‡ ÔÈÚÓ ÈÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL ≈«»∆»¿¿»≈«¿»≈ƒ¿∆
‡OÓa ÔÈ‡nËÓ - ˙‡hÁ ÈÓ ·¯ Ì‡ :˙B¯t ÈÓ B‡29; ≈≈ƒ…≈«»¿«¿ƒ¿«»

- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ˙B¯t ÈÓ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…≈≈≈¿«¿ƒ∆¡»¿∆¡»
‰Ï˜Ó ¯Ù‡a ·¯Ú˙pL ‰¯t ¯Ù‡ .ÔÈ‡nËÓ30Lc˜Â ¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ≈

ÔÈ‡nËÓ - ‰¯t ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔlÎa31ÈÓa ¿À»ƒ»»»…≈∆»»¿«¿ƒ¿≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰cƒ»¿ƒ»»»…≈∆ƒ¿∆≈¿«¿ƒ

ÚbÓa32‡OÓa ÔÈ‡nËÓ Ï·‡33. ¿«»¬»¿«¿ƒ¿«»

ה"ג.28) פ"ט פרה אבל 29)תוספתא לתרומה, הטהור את
שגם  ונראה ה"ב). ראה (חזוןֿאיש, לחטאת הטהור את לא
הטומאות  אבות מהלכות בפ"ו רבינו כדברי מטמא, במגע

להסיטם. ולא במים ליגע שאיֿאפשר עצי 30)הי"ג, אפר
שרופים. ז.31)חולין פ"ט, פרה שאפר 32)משנה מפני

אנו  מקלה, אפר הוא שהרוב ומכיוון יפה. נבלל אינו באפר

נגע. מקלה באפר והטעם,33)אומרים: א. כג, בכורות
הפרה. אפר את גם שנשא מפני

.‰¯Lk ¯Ù‡34ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈn‰ Èab ÏÚ B˙pL ≈∆»≈∆¿»««≈««ƒ∆≈»¿ƒ
ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚Â ÔLc˜Ï¿«¿»¿»«»∆«»ƒ¿»≈¿»»≈
ÂÈ„Èa elÙ‡ ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ .‡ÓË - BÙe‚a¿ƒ¿»»«»∆«»¿«»¬ƒ¿»»

‰È‰L ˙BÓk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»¿∆»»

מ"ט.34) שנפסלו 35)שם, חטאת למי שווים דיניהם כל
(ה"ג).

.Â˙‡hÁ ÈÓ36‡lL ,ËÈËa ÌÏa‚È ‡Ï - eÏÒÙpL ≈«»∆ƒ¿¿…¿«¿≈¿ƒ∆…
ÈnL ;‡ÓËÈÂ ËÈha ÚbÈ ‡nL ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ïwz ÌOÚÈ«¬≈«»»«¬≈ƒ∆»ƒ««ƒ¿ƒ¿»∆≈

‡È‰ ˙‡hÁ :¯Ó‡pL ,ËÈËa ÔÈÏËa ÌÈ‡ ˙‡hÁ37. «»≈»¿≈ƒ¿ƒ∆∆¡««»ƒ

מ"ה.36) זו 37)שם דרשה רבינו מביא למשנה בפירושו
מצאתיה. לא שבידינו בספרי אולם הספרי, בשם

.Ê˙˙ML ‰¯t38‰ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁ ÈÓ »»∆»»≈«»««ƒ∆ƒ¿¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a39¯B‰Ë d¯Oa -40. ¿∆¿ƒ¿«¿«»¿»»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
,eÏËa - ‰¯t Ô˙‡˙ML ÔÓÊa Ï·‡ ,ÔÈÏËa ÔÈ‡≈»¿≈ƒ¬»ƒ¿«∆¿»»«»»»¿

ÌÈ¯eÓL ÌÈ‡ È¯‰L41. ∆¬≈≈»¿ƒ

עדיין.39)שם.38) נתעכלו שנגע 40)ולא אףֿעלֿפי
שבמעיה. החטאת במי שחיטה חוקת,41)אחר ספרי

מפני  תנאֿקמא, נגד במשנתנו יהודה כר' פסק קכה. פיסקא
שלושים  לפני נשאלה זו הלכה "וכבר (שם): בספרי שאמרו
שם  נאמר וכן בשרה", את וטיהרו ביבנה, זקנים ושמונה

(כסףֿמשנה). טרפון ור' הגלילי יוסי ר' בשם

.Á‰fn‰42‰f‰Â ,ÌÈa¯‰ ÏÚ epnÓ ÔÈfnL ÔBlÁÓ ««∆≈«∆«ƒƒ∆«»«ƒ¿À»
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Lc˜nÏ ÒÎÂ ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿««»ƒ¿¿««ƒ¿ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -43ÏÚ Ô‰Ó ÔÈfnL ÌÈn‰ ˙˜ÊÁL ; ¬≈∆»∆∆¿«««ƒ∆«ƒ≈∆«
Òe‡k ‰Ê È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk Ô‰L ÌÈa¯‰44‰f‰ Ì‡ Ï·‡ . »«ƒ∆≈¿≈ƒ«¬≈∆¿»¬»ƒÀ»

ÌÈn‰ e‡ˆÓÂ Lc˜nÏ ÒÎÂ „ÈÁÈ ÏL ÔBlÁÓ ÂÈÏÚ»»≈«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿¿««ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a ·iÁ - ÔÈÏeÒt45BÏ ‰È‰L ÈtÓ , ¿ƒ«»¿»¿»∆¿≈ƒ¿≈∆»»

ÏÌÈ˜ÈÏÁÓ .Lc˜nÏ ÒkÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈn‰ ÏÚ ˜c·46 ƒ¿…«««ƒ¿««»ƒ»≈«ƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÈa¯ ÏL ÔBlÁÓ ı¯‡a ÌÈ˙˙BML ÌÈna ÌÚ‰ eÈ‰47, »»»««ƒ∆¿ƒ»»∆≈«∆«ƒ

ÔÈLLBÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÌÈÒÎÂ Ô˙B‡ ÌÈÒ¯B„Â¿¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿…»¿ƒ
.Ô‰ ÔÈÏeÒt ‡nL Ô‰Ï»∆∆»¿ƒ≈

מ"ד.42) פי"ב ששגג 43)שם טמא כאדם קרבן, מלהביא
למקדש. המים 44)ונכנס אם לחקור צריך היה שלא מפני

טעם  עוד רבינו מוסיף למשנתנו, [בפירושו כשרים. היו
אמרו, הרי טמא, הוא שמא ספק היה אם שאפילו ואומר,

טהור]. ספיקו - הרבים ברשות טומאה עשיר 45)ספק
בני  שני או תורים שתי מביא ועני שעירה, או כשבה מביא
החטאות, ברוב סולת. מביא דלות") ("דלי מדוכא ועני יונה,
קבועה". "חטאת ונקראות לעני, עשיר בין הבדל אין

רבים,47)שם.46) טמאים על מזים היו הזה החלון דרך
מתלכלכים  ובגדיהם מתחלקים היו והעם מים, שם ונאספו

שם). (רבינו

.Ë‰fn‰48‡Óh‰ ·BÊ‡a49˙‡hÁÏ50Ba LÈ Ì‡ : ««∆¿≈«»≈¿«»ƒ≈
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ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k51Ba ÔÈ‡ ;[‰ÏeÒt] B˙Èf‰Â ¿≈»««ƒ¿ƒ¿«»»¿»≈
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k52‰ÏeÒt B˙‡f‰Â53·BÊ‡Â . ¿≈»««ƒ¿≈ƒ¿«»»¿»¿≈

‰Ê54,‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ B¯·Á ‡nËÓ ∆¿«≈¬≈«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»
˙‡hÁÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡L55. ∆≈ƒ¿«»

מ"ו.48) יא 49)שם פרק (ראה לאכילה שלקטו כגון
לקודש.50)ה"ז). טהור טמא 51)והוא היה ואם

(רבינו  פסולים רק ולא טמאים המים לקודש, או לתרומה
בפחות 52)בפירושו). אחרים מטמא טמא אוכל שאין

ה"א). פ"ד אוכלים טומאת (הלכות זה משיעור
האדם 53) בין הטהור", "והזה יט): יט, (במדבר שנאמר

מזים. שבו האזוב ובין כביצה.54)המזה בו כשיש
ה"ו.55) פי"ג למעלה ראה

.ÈdÈa‚n‰56È„k ÌÈn‰ ÂÈÏÚ È¯‰Â ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÏk ««¿ƒ«¿ƒ∆À»»»«¬≈»»««ƒ¿≈
,ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ Ô˙ÂˆÓ eOÚL ÌÈn‰L ;¯B‰Ë - ‰‡f‰«»»»∆««ƒ∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk57. ¿∆≈«¿

בקורדום".56) הטהור הוא "אוחז מ"ה למעלה 57)שם
ה"א.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿¿»««
ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (· .‰¯Bza ·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡»»¿ƒ»«»«»∆…»…ƒ»≈
Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („ .˜˙p‰ Ál‚È ‡lL (‚ .‰‡ÓËÀ¿»∆…¿«««∆∆∆ƒ¿∆«¿…»
ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ«…«¬ƒ»«
Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â .˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰ .ÌÙO»»»√«»««∆¿«««¿…»∆»
˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á .„‚a‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Ê .¯‰ËiLk B¯ÚO¿»¿∆ƒ¿«ƒ»«««∆∆ƒ»««

.˙Èa‰««ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואם 1) בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי יבאר

עמוק  שאינו נגע ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים
בהרת  שנאמר מקום וכל צרעת, נגע כל שיעור הבשר, מעור
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני שלשה דווקא, הוא אם

.‡¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ2¯BÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÔÈaÏiL ‡e‰3, »«««»»∆«¿ƒ»ƒ»
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙Èe·l‰ ‰È‰˙Â4‰ˆÈa Ìe¯wÓe ¿ƒ¿∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓÏe5‰‰„ ‡È‰L ˙Èe·Ï Ï·‡ .6‰ˆÈa‰ Ìe¯wÓ ¿«¿»¬»«¿ƒ∆ƒ≈»ƒ¿«≈»
˜‰a ‡l‡ ,˙Ú¯ˆ dÈ‡ - ‰hÓÏe7.‡e‰ ¿«»≈»»««∆»…«

בשרו 2) בעור יהיה כי אדם ב): יג, (ויקרא בתורה האמורה
צרעת. לנגע בשרו בעור והיה צרעת 3)וכו' להוציא

דברים  במה בפ"ח. לקמן יתבארו שדיניה בזקן, או בראש
העור, מחלת שהיא באיזו קשורה כשהלבנונית אמורים,
וכן  צרעת. אינו - לגמרי בריא בעור לבן כתם סתם אבל
בעור  "והיה ה"ו: פ"א נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שנינו
שהכוונה  ברור ממנו. מצטער שהוא מלמד לנגע", בשרו

והמצוה' 'התורה (ראה מצער גירוי או כאב לו גורם שהנגע
שם). הקליפה 4)למלבי"ם ולא שבפנים הרך כקרום

מ"א  פ"א נגעים ישראל' ('תפארת החיצונית הקשה
עזה.5)ב'בועז'). יותר שנאמר 7)כהה.6)לבנונית

הוא. טהור בעור פרח הוא בוהק לט): (שם,

.·˙B‡¯Ó Úa¯‡Â8:Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa LÈ ¿«¿««¿≈¿»«««»»¿≈≈
‰‡¯ ‡e‰L ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ÊÚ Ô·Ï…∆«¿≈∆≈¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿∆

˙¯‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,‚ÏMk ¯Oa‰ ¯BÚa9‡e‰L Ô·ÏÂ . ¿«»»«∆∆«ƒ¿»«∆∆¿…∆∆
Ôa O·k ÏL È˜ ¯Óˆk ‰‡¯pL ,ËÚÓ ‰fÓ ‰‰„≈∆ƒ∆¿«∆ƒ¿∆¿∆∆»ƒ∆∆∆∆

BÓBÈ10‡¯˜p‰ ‡e‰ ,11˙‡O12˙‡O‰ ÔÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . «ƒ¿»¿≈¿…∆∆≈∆ƒ«¿≈
ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk ‰‡¯pL ,ËÚÓ13˙¯‰a‰ ˙„ÏBz ‡e‰ ,14, ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«≈»∆∆««∆∆

˙ÁtÒ ˙‡¯˜Â15,ËÚÓ ÏÎÈ‰‰ „ÈqÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . ¿ƒ¿≈«««¿…∆∆≈∆ƒƒ«≈»¿«
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‡e‰ È¯‰Â16Ì‚Â ,˙‡O‰ ˙„ÏBz ‡È‰ , «¬≈ƒ¿≈»ƒ∆∆«¿≈¿«

z„ÓÏ ‰p‰ .˙ÁtÒ ‡¯˜ ‰Ê17‡e‰L ‰‡¯n‰L , ∆ƒ¿»«««ƒ≈»«¿»∆««¿∆∆
‡e‰L ‰‡¯n‰Â ,˙¯‰a‰ ˙ÁtÒ ‡e‰ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk¿ƒ«≈»«««««∆∆¿««¿∆∆
˙ÁtÒ ÔBLÏ ÔÈ‡L ;˙‡O‰ ˙ÁtÒ ‡È‰ ‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»ƒ««««¿≈∆≈¿«««
ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡ Ô‡kÓ .‰ÏÙË ‡l‡∆»¿≈»ƒ»»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ

Úa¯‡ Ô‰L18.‰zÁtÒÂ ˙‡O ,dzÁtÒÂ ˙¯‰a : ∆≈«¿««∆∆¿««¿»¿≈¿««¿»

מ"א.8) פ"א כי 9)נגעים אדם ב): (שם, בתורה האמורה
על  כך ונקראה בהרת. או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה
(איוב  בשחקים" הוא "בהיר כמו והבהיר, העז הלובן שם
כהנים' וב'תורת התורה. על בפירושו רש"י – כא) לז,
לבנוניתה? תהא "וכמה שנינו: ה"ב) פ"ב נגעים, (פרשת
כשלג". מצורעת מרים והנה י) יב, (במדבר שנאמר כשלג,

(רבינו 10) לנקותו כדי צמרו את שרחצו ואחר שנולד, ביום
שם). המשנה על שם.11)בפירושו בתורה,

בפירושו 12) רבינו מאיר. רבי דעת נגד שם במשנה כחכמים
או  לבנה "שאת לט): (שם, שהכתוב אומר שם למשנה

ביותר. הלבנות הן שאלו מוכיח לבנה" בית 13)בהרת של
ההי  את שמלבינים מפני מאד, לבן שהוא בכל המקדש, כל

שם). ישראל' ('תפארת מ"ד פ"ג מדות במס' כמפורש שנה,
נקראים 14) – ושאת בהרת – בתורה המפורשים הנגעים

תולדות, נקראים - להם כטפלים מדרשה והנלמדים אבות,
הבאה. בהערה ראה "ספחת". מהמילה ונלמדו

טפילה,15) אלא ספחת ואין אמרו: - ב ו, שבועות בגמרא
אחת  אל נא ספחני לו): ב, (שמואלֿא אומר הוא וכן

ה,16)הכהונות. (שבועות עקיבא רבי שיטת נוקט רבינו
נבדלים  פירוש מזו", למעלה "זו הם המראות שארבעת ב)
לכך, בהתאם ומסודרים לבנוניתם חוזק בדרגת מזה זה הם
מראה  ואחריה בראש, נשנית ביותר עזה שלבנוניתה בהרת
מלובן  למעלה לבנוניתה והשאת לבן, כצמר שהוא השאת
דיהה  שלבנוניתו ביצה מקרום למעלה וסיד ההיכל, סיד
הלבנונית, בסוג הוא ההבדל לרבנן אבל הקודמות. משלוש
לסוג  דומה שאינו מיוחד מסוג הוא והסיד השלג לובן
בפירושו  והרמב"ן כאן. (ראב"ד ביצה וקרום צמר של הלובן
הוא  הבהרת לובן שסוג מבאר ג) יג, (ויקרא התורה על
'תפארת  וראה השאת. סוג מהֿשאיןֿכן ומסנוור מבריק
לשני  המראות את ג"כ שחילק נגעים מס' בתחילת ישראל'

מזהיר). ובלתי מזהיר שהבהרת 17)סוגים: שאמרנו, מזה
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ללמוד  יש ביצה, מקרום לבן יותר וסיד משאת, לבנה יותר
לשאת. טפל ביצה וקרום לבהרת, טפל הוא שסיד

למעלה 18) "זו עקיבא: רבי ששיטת משמע, שם בגמרא
ותולדות  אבות לשיטת מנוגדת מזו" למעלה וזו מזו,
דברי  על חמורה תמיהה ומכאן מ"א, פ"א בנגעים השנויה
ב'כסף  זל"ז. המנוגדות השיטות שתי שנוקט כאן רבינו
השקלאֿוטריא  שאמנם ומבאר, זו תמיהה על עמד משנה'
השיטות, שתי בין ניגוד על מסתמכת שם שבועות במס'
מודה  עקיבא רבי שגם אפשר - א ו, שם המסקנה לפי אבל
בהערה  נוסף ביאור במשנתנו. שנשנו כפי ותולדות באבות

הבאה.

.‚ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - el‡ ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿¿»ƒ≈À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
‰Ê19¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,20˙i‡¯ ˙lÁ˙a ÔÈa ; ∆≈¿»≈≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ«

Ú‚p‰21‰Ú·M‰ ÛBÒa ÔÈa ,22¯ËÙpL ¯Á‡Ï ÔÈa , «∆«≈¿«ƒ¿»≈¿««∆ƒ¿«
Ú¯ˆn‰23ËÏÁ B‡24Blk ‰È‰L Ú‚ „Á‡ ?„ˆÈk . «¿…»∆¿«≈«∆»∆«∆»»À

Ìe¯˜k B‡ È˜ ¯Óˆk B‡ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk B‡ ‚ÏLk Ô·Ï»»¿∆∆¿ƒ«≈»¿∆∆»ƒƒ¿
˙¯‰a‰ ‰‡¯Ók Ô·l‰ ˙ˆ˜Ó ‰È‰L Ú‚ „Á‡Â ,‰ˆÈa≈»¿∆»∆«∆»»ƒ¿»«…∆¿«¿≈««∆∆

˙Átq‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe ˙‡O‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe25- ƒ¿»¿«¿≈«¿≈ƒ¿»¿«¿≈««««
Ìe‡Ó ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .·eLÁ ‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰«…¿«¿∆∆»»ƒ≈»»¿»

ÌÈÓÎÁ26Ô‰L ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ∆≈
?Úa¯‡27˙B‡¯na ÔÈ·‰Ï È„k28BÈ‡L Ô‰k ÏkL . «¿«¿≈¿»ƒ««¿∆»…≈∆≈
¯ÈkÓ29B˙B‡ ÔÈ„nÏnLk Ô‰È˙BÓLe ˙B‡¯n‰ «ƒ««¿¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

¯ÈkÈÂ ÔÈ·iL „Ú ,Ú‚p‰ ‰‡¯È ‡Ï - B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe30 ƒƒ…ƒ¿∆«∆««∆»ƒ¿«ƒ
dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙¯‰a‰ ‡È‰ BÊ :¯Ó‡ÈÂ31‡È‰ BÊ , ¿…«ƒ««∆∆¿ƒ««¿»ƒ

.dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙‡O‰«¿≈¿ƒ««¿»

הללו 19) מראות "ארבעה שונים: אנו מ"ג, שם בנגעים
ואפילו  בדבר, הגבלה כל שאין ומשמע זע"ז", מצטרפים
ביניהן  שיש בהרת, עם שאת של תולדה או התולדות שתי
משמע  וכן מצטרפות. כן גם דרגות, שלוש של הבדל
והיה  שדרשו: ה"ד, פ"א נגעים פרשת כהנים' מ'תורת
צרעת" לנגע "והיה ב): יג, (שם בתורה נאמר (פירוש,
בנגעים  מדבר הכתוב והרי "והיו", נאמר ולא יחיד, בלשון

מפני זה, עם זה שמצטרפים מלמד נחשבים רבים) שכולם
ורא"ש  ואע"ג, ד"ה א ו, שבועות רש"י (ראה כאחד
ששונה  שמי משמע, שם בסוגיה אמנם למשנתנו). בפירושו
שלה, אב עם רק מצטרפת שתולדה סובר ותולדות אבות
שם  המסקנה לפי אבל בשקלאֿוטריא, נאמר זה אולם
בצירוף, קובעות אינן הלובן שדרגות עקיבא, דרבי אליבא
אבות  שגם אפשר הנגעים, טבעי לימוד לשם רק ונאמרו
טבעי  לימוד לשם אלא צירוף דיני לענין נקבעו לא ותולדות
ובשמותיהם  בהם בקיא שאינו כהן "וכל ומראותיהם הנגעים
וראה  משנה'. 'כסף שם). (גמרא הנגעים" את רואה אינו

זו. הלכה בסוף רבינו מביא 20)דברי הצירוף אם בין
נקדים  כיצד? עליו. מחמיר הוא אם בין למצורע, הקלה
מביאים  בנגע שלקה אדם א. בשר: עור נגעי דיני עיקרי
(שיעורו  כגריס גדול נגע הכהן מצא אם ב. הכהן. אל אותו
מחיה  או שהלבינו שערות שתי בו ויש ה"ז) לקמן יתבאר
מצורע  הוא שהמנוגע מודיע הוא כעדשה, חי) (בשר
הכהן  האלה, הסימנים משני אחד בנגע אין אם ג. מוחלט.

אם  ד. לקמן). יבוארו ההסגר (פרטי ימים לשבעה מסגירו
לא  וגם הימים שבעת אחרי הנגע התרחב) =) פשה לא
הכהן  מסגירו למעלה, שאמרנו הטומאה סימני בו נולדו
אחד  בו נולדו לא שני הסגר אחרי אם ה. לשבוע. שנית
מחיה, לבנות, שערות שתי – הטומאה סימני משלושת
אדם  בנגעי שלישי הסגר אין ולעולם הכהן. מטהרו – פשיון
ויקרא  התורה על בפירושו רש"י וראה כאן. הפרק סוף (ראה
אחרי  הנגע פשה אם ו. שם). מזרחי אליהו וברבינו ו. יג,
אם  ז. מוחלט. מצורע הוא - שני הסגר או ראשון הסגר
ופרחה  הצרעת התרחבה שהוחלט אחרי או ההסגר אחרי
בתחילה, הגוף בכל הצרעת פרחה אם ח. טהור. – גופו בכל
נפרש. ועכשיו המנוגע. את ומסגירים נגע ככל דינה

במנוגע 21) שהיה כגון בלבד, לחומרא הוא הצירוף כאן
מצטרפים  שאת, מראה גריס וכחצי בהרת מראה גריס כחצי
או  טומאה סימני בנגע כשאין אותו ומסגירים גריס לשיעור
ב). דין (ראה טומאה סימן בו כשיש אותו מחליטים

להקל 22) בשניהם ויש שני. הסגר או ראשון הסגר של
שבעת  ואחרי ונסגר, כגריס בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר.
אומרים  אנו אין שאת, מראה ונמצא הלבנונית ירדה הימים

הסגר  וטעון חדש נגע המראות שזה שני דנים אלא ראשון,
שלישי  הסגר טעון ואינו שנית, אותו ומסגירים אחד  כנגע
ואחרי  כגריס, בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר ה). דין (ראה
למראה  והפך הנגע מחצית של הלבנונית הוכהה ההסגר
שונים  נגעים כשני החצאים שני את דנים אנו אין שאת,
וכן  אחד. כנגע אותם ודנים מצטרפים אלא מכגריס פחותים
ולפעמים  להקל לפעמים הוא הצירוף שני הסגר בסוף
ואחרי  גריסים, כשני בהרת בו היתה כיצד? להקל להחמיר.
והשאר  שאת, יותר או גריס הנגע במקום מצאו שני, הסגר
זה  הוא – שאת – חדש נגע אומרים אנו אין שהיה, כמה
פשה  שלא הוא אחד ונגע מצטרפים אלא הסגר, וטעון
ניתוספה  ולהחמיר: ה). דין (ראה וטהור – שני בהסגר
את  ומחליטים פשיון זה הרי שאת, מכגריס פחות אפילו

ו). דין (ראה ופטרוהו 23)המנוגע שטיהרוהו פירוש,
שיער  – טומאה סימני נמצאו כשלא היינו, נגעים, מדיני
שפטרוהו  אחרי ואם שני. הסגר אחרי – מחיה פשיון, לבן,
היה  הפשיון אם ואפילו מוחלט מצורע הוא הצרעת, פשתה

הראשון. לנגע הוא מצטרף - אחד אחר 24)ממראה אם
שני  דנים אנו הגוף, בכל אחר ממראה נגע פרח החליטה
הדינים  כל ז). דין (ראה אותו ומטהרים אחד כנגע המראות

מ"ג. פ"א נגעים במסכת בקיצור נשנו כסיד 25)שלמעלה,
אלא  גריס שיעור בנגע אין ואפילו ביצה, כקרום או ההיכל

מצטרפים. – המראות ארבעת כל נצרף מ"א.26)אם שם
טמא.27) – ולמעלה ביצה מקרום לומר: היה רצוי ויותר
הנגעים.28) ולראות להכיר הכהנים שבועות 29)שלימדו

א. ה"ב):30)ו, (פ"ט לקמן רבינו לדברי סתירה בזה אין
והוא  לו אומר החכם שוטה, או קטן הכהן היה "ואפילו
עצמו  על סומך אינו כשכהן מדובר ששם מפני מחליט",
רבינו, שם שמבאר כמו מלמדו, שהחכם מה ואומר כלל
מזדקק  ואינו בינתו על לסמוך רוצה כשהכהן וכאן
שיבין  עד נגעים לראות לו אסור בקיא, חכם של להוראותיו
אחר). הסבר שם משנה' ב'כסף וראה ספר', ('קרית ויכיר
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בנגעי 31) גם בקיא להיות שצריך רבינו כותב (שם) לקמן
ובגדים. בתים

.„˙ˆ˜Ó el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó Ô·l‰ ‰‡¯Óa ‰È‰»»¿«¿≈«…∆≈«¿««¿≈ƒ¿»
;‡e‰ ˙Ú¯ˆ Ú‚ ‰Ê Ìb - Ba ˙·¯ÚÓ ˙eiÓeÓ„‡«¿ƒ¿…∆∆«∆∆«»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆¿»»¬«¿»∆¿«ƒ

˙‡OÏ32ÒÏe ˙‡O ÏL ˙ÁtqÏÂ.˙¯‰a‰ ˙Át «¿≈¿««««∆¿≈¿«««««∆∆
,Ì„‡ ËÚÓe ˙Èe·lÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L ,‰f‰ ‰‡¯n‰Â¿««¿∆«∆∆¿…»ƒ«¿ƒ¿«…∆

Ce˙t ‡¯˜p‰ ‡e‰33Úa¯‡a Ce˙t‰ ‰‡¯Ó „ˆÈÎÂ . «ƒ¿»»¿≈««¿≈«»¿«¿«
˙BÒBk Úa¯‡ Ô‰ el‡k ?el‡ ˙B‡¯Ó34·ÏÁ ˙B‡ÏÓ35, «¿≈¿ƒ≈«¿«¿≈»»

‰iM·e ,Ì„ ÈtË ÈL ‰BL‡¯‰ ÒBka ·¯Ú˙Â¿ƒ¿»≈«»ƒ»¿≈ƒ≈»«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯·e ,ÔÈtË ‰BÓL ˙ÈLÈÏM·e ,ÔÈtË ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒƒ
‰‡¯n‰ ‡e‰ ˙¯‰aaL Ce˙t‰ .ÔÈtË ¯OÚ ‰MLƒ»»»ƒƒ«»∆««∆∆««¿∆
,˙ÈLÈÏL ÒBk ‰‡¯Ók - ˙‡OaL Ce˙t‰Â ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«»∆«¿≈¿«¿≈¿ƒƒ
,‰iM‰ ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙¯‰a‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿«««««∆∆¿«¿≈««¿ƒ»
ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙‡O‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿««««¿≈¿«¿≈«

‰BL‡¯‰36. »ƒ»

ה"ג,32) פ"ד נגעים פרשת כהנים' ב'תורת מ"ב. פ"א נגעים
(בלי  חלקה תטמא השאת לחשוב) (אפשר "יכול שונים: אנו
כזו, (בתערובת בפתוך תטמא והברת אדמומית) תערובת
מנין  בלבד), בהרת אצל בתורה נכתבה "אדמדמת" שהרי
בבהרת? בשאת האמור ואת בשאת, בבהרת האמור את ליתן
מפני  (שם) במשנה רבינו ופירש היא". צרעת תלמודֿלומר
(זוהי  מזו. זו למדים היא" "צרעת כתוב בשאת בבהרת שגם
שוה", "גזירה ונקראת בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
מזה  ולומדים המילה, אותה נמצאת מקומות שבשני היינו

שווה). דינם הענינים ארמית.33)ששני בלשון מעורב
אשא  "פתיכין ב): כה, (איוב עוזיאל בן יונתן בתרגום
יוםֿטוב' ('תוספות ומים אש מעורבים פירוש: ומיא",

('מראה 34)במשנתנו). הלוג רביעית מחזיקה כוס סתם
ד). סי' א.35)כהן' ו, מפרש,36)שבועות רבינו

אלאֿאםֿכן  בה ניכרת אדמומית אין ביותר הלבנה שבהרת
ניכרת  הכהים ובמראות אודם, של גדולה כמות תתערב
שהלבנונית  מה וכל קטנה, יותר כמות כשנתערבה אדמומית
הדרושה, האדום החומר כמות מצטמצמת והולכת, מחלישה
'כסף  וראה הסדר, את מהפך (הראב"ד ניכרת שתהיה כדי

משנה').

.‰Ce˙t‰ ÔÈa Ô·l‰ ÔÈa ,el‡‰ ˙B‡¯n‰ Ïk37, »««¿»≈≈«»»≈«»
ÔÈ·e .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ‰‡¯ÓÎe ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿∆∆»≈¬ƒ≈
B˙ˆ˜Óe Ô·Ï B˙ˆ˜Ó B‡ Ô·Ï Blk Ú‚p‰ ‰È‰L∆»»«∆«À»»ƒ¿»»»ƒ¿»
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰ - ÌcÓ„‡¬«¿««…¿«¿∆∆»≈¿»≈≈

.¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ

המראות 37) שארבעה רבינו השמיענו בה"ג למעלה
מוסיף  וכאן מצטרפים, אדמימות) תערובת (בלי החלקים
מראות  צירוף שדין מפני מצטרפים, הפתוכים שגם ואומר
ומשמע  הפתוכים, דיני אחרי מ"ג) פ"א (בנגעים נשנה נגעים

צירוף. בדין כלול למעלה האמור שכל

.Â¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ó Ïk38Ú‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡39 »«¿≈»«««»»≈»¿»∆«

¯BÚÓ ˜ÓÚ Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡nhÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«»…≈
¯Oa‰40B˙LÈLÓa ˜ÓÚ ‡Ï .41,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa ‡l‡ , «»»…»…ƒ¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»«ƒ

Ï·‡ .Ïv‰ ÔÓ ‰wÓÚ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰ ‰nÁ‰ ‰‡¯Ók¿«¿≈««»«ƒ¿≈»«ƒ¬À»ƒ«≈¬»
¯‡L ÌÚ ‰ÂLa Ce˙t‰ B‡ Ô·l‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¿≈«…∆«»¿»∆ƒ¿»
ÁÓˆ BÓk ‡l‡ ,Ú‚ BÈ‡ - ¯BÚ‰ ÔÓ dB·‚ B‡ ¯BÚ‰»»«ƒ»≈∆«∆»¿∆«

.Ûeba ÌÈÏBÚ‰ ÌÈÁÓv‰ ÔÓƒ«¿»ƒ»ƒ«

והזקן,38) הראש מנגעי חוץ האדם, שבגוף הנגעים כל
יתבארו  וזקן ראש נגעי ודיני הבשר. עור צרעת נקראים

בפ"ח. הפתוכים.39)לקמן ובין הלבנים המראות בין
הנגע 40) "ומראה ג): יג, (ויקרא בתורה כתוב ב. ו, שבועות

שאת  "אין (שם): בגמרא שאמרו ומה בשרו". מעור עמוק
שהיא  מפני הבהרת ממראה שגבוהה פירושו, גבוה" אלא
(כסףֿמשנה). העור ממראה עמוקה אבל ממנה, כהה

ומורגש 41) הנגע, ממקום ממש גבוה הבריא העור שיהיה
עמוק" ממשו אין עמוק, הנגע "ומראה היד. במשמוש
לומר, התכוון ה"ה). פ"ב נגעים פרשת כהנים' ('תורת
– מראהו אלא העור מבשר ממש עמוק הנגע אין שאפילו
אם  עליו צרעת דין ממש עמוק כשהוא גם אבל צרעת, נקרא

ספר'). ('קרית עמוק מראהו

.Ê˙Ú¯ˆ ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯ˆ ÈÚ‚ Ïk ¯eÚLƒ»ƒ¿≈»««≈»««»»≈»««
ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a42È˜Ïw‰43Úa¯Ó ‡e‰L44‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆¿À»¿

ÌÈLÏL ˙ÁÈÓˆ È„k ¯Oa‰ ¯BÚÓ Úa¯Ó ÌB˜Ó»¿À»≈«»»¿≈¿ƒ«¿ƒ
LLÂ45.·Á¯ ˙B¯ÚO LLÂ C¯‡ ˙B¯ÚO LL ,˙B¯ÚO ¿≈¿»≈¿»…∆¿≈¿»…«

‰fÓ ˙BÁt‰ ÏÎÂ46˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡47. ¿»«»ƒ∆≈∆«»««

מ"א.42) פ"ו מפול 43)נגעים גדול יותר שהוא פול מין
שם. גדל שהוא המקום שם על כך ונקרא רגיל,

במס'44) רבינו מפרש כך מרובע. הוא עצמו הפול פירוש,
שלו  שהגרגרים אחד מין הפולים "ומן מ"ח: פ"ה מעשרות
הידוע  והוא למקום, מיוחסים מרובעים (גדילים?) גדולים
הוא  שהגריס שפירש, כאן רא"ש (וראה הקלקי". כגריס
ומשלימים  הקרנות ארבע את עליו שמוסיפים אלא עגול

ושש 45)לריבוע). שלושים של כעוביין לא כלומר,
יו"ד  (ש"ך בממוצע בו שגדלות המקום כשטח אלא שערות,

יח). ס"ק קצ ברוחב,46)סי' וכן באורך שערות משש
שערות. 36 למקום ויצטרף לרבעו כדי בו שיש ואע"פ

הבאה.47) בהלכה ראה

.ÁelÙ‡ ,˙B¯ÚO LÓÁ ˙ÁÈÓˆ È„k BaÁ¯ ‰È‰L Ú‚∆«∆»»»¿¿≈¿ƒ«»≈¿»¬ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡Â ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰»»»¿«»¬≈∆»¿≈∆«»««

ÒÈ¯‚k Úea¯ Ba ‰È‰iL „Ú48‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ49. ¿∆ƒƒ«

(שם)48) המשנה על בפירושו כגריס. וברוחב כגריס באורך
ממש, מרובעת להיות צריכה הנגע תבנית שאין רבינו, מבאר
ולא  מרובע גריס בו להכניס שאפשר מקום שתתפוס אלא

הנגע. מגבולות א.49)יחרוג ד, עירובין

.Ë˙¯‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰ - »»∆…««∆∆«ƒƒ¿»
˙B‡¯Ó Úa¯‡51‰È‰iL ‡e‰Â .Ce˙t ÏL B‡ Ô·Ï ÏL «¿««¿∆…∆∆»¿∆ƒ¿∆

‰ÊÂ .¯Oa‰ ¯BÚÓ ˜ÓÚ ‰È‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆»…≈«»»¿∆
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Ì˙Ò ˙¯‰a B˙B‡ ÔÈ¯B˜ e‡L ‡e‰52‡È‰L ˙¯‰a . ∆»ƒ«∆∆¿»«∆∆∆ƒ
a ˙È‡¯ ‚ÏLk ‰fÚ‰‰k Ô·Ï ‡e‰L Ì„‡53˙¯‰·e , «»¿∆∆ƒ¿≈¿»»∆»»≈»«∆∆

ÈLeÎa ˙È‡¯ ‰‰k ‡È‰L54ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰fÚ ∆ƒ≈»ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ»≈¿«¬ƒ
ÈBÈ·a ‡l‡ Ïk‰55.¯ÁL ‡ÏÂ Ô·Ï ‡Ï BÈ‡L , «…∆»¿≈ƒ∆≈…»»¿…»…

בבהרת.50) שהוא דין איזה שנאמר בפירושו 51)פירוש,
נאמר  שוה', מ'גזירה שלמדו רבינו, כותב (שם) המשנה על
בכל  ליתן "צרעת", אחרים בנגעים ונאמר "צרעת", בבהרת

בבהרת. האמור את כאן 52)הנגעים מסתיימת הענין לפי
עצמו. בפני ענין ואילך ומכאן אפילו 53)ה"ט, לפעמים

ביצה. מקרום שחור.54)למטה מראה 55)שעורו לפי
ביותר. כהה ולא ביותר בהיר לא בינוני, אדם של עורו

מ"א. פ"ב נגעים במס' כחכמים,

.È¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa Ô‰ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL56: ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»«««»»
,Ô·Ï ¯ÚO‰ÈÁn‰Â57ÔBÈOt‰Â ,58ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe . ≈»»»¿«ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰„ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza«»≈«ƒ∆¿»«∆∆»≈»»»
¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁÈ - Ô‰k‰ e‰‡¯iLk ,ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓ B‡ƒ¿«»»«¿∆ƒ¿≈«…≈«¿ƒ¿…«
¯‚qÈ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï .‡ÓË59 »≈…»»»≈»»»¿…ƒ¿»ƒ»≈

¯ÚO ˙¯‰aa „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ«««∆∆≈»
;ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ‰˙OtL B‡ ,‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï»»ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¬≈∆À¿»
‰˙Ot ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡ÏÂ ‰ÈÁÓ ‡Ï da „ÏB ‡Ï…«»…ƒ¿»¿…≈»»»¿…»¿»
ÔzLÏMÓ „Á‡ da „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ¯BÚa»«¿ƒ»«≈ƒƒ«»∆»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ;ep¯ËÙÈÂ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,BËÈÏÁÓ -«¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ¿¿∆∆≈

˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ¯bÒ‰ ¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a60Ì‡Â . ¿ƒ¿≈«»»∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚO Ba „ÏB B‡ Ú‚p‰ ‰Ot ¯‰ËÂ B¯ËtL ¯Á‡Ï¿««∆¿»¿»≈»»«∆««≈»»»

‰‡ÓË ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡61. ƒ¿»¬≈∆À¿»À¿»

לז.56) הערה למעלה הנגע.57)ראה באמצע בריא בשר
הבאים.58) בפרקים מבוארים דיניהם פרטי הנגע. התרחבות
אותו 59) סוגרים שאין כתב ה"ה פי"ד לקמן למלך' ב'משנה

רש"י  אולם מוסגר, הנך לו: אומר הכהן אלא בבית, ממש
כתב  וכן ממש, מסגירו שהכהן אומר התורה על בפירושו
דעתו. קיבלו שם וה'תוספות' והר"ן ב. נו, בנדרים גם

ה).60) (דין ה"ג למעלה שכתבנו מה פ"ג 61)ראה נגעים
מ"ג.

.‡È˙ÈOÚ ¯bÒ‰‰ ¯Á‡Ïe ‚ÏLk ‰fÚ ‰˙È‰L ˙¯‰a«∆∆∆»¿»«»¿∆∆¿«««∆¿≈«¬≈
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‰lÁza ‰˙È‰L B‡ ,‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»∆»¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»

‰˙È‰L ˙BÓk ‡È‰ È¯‰ - ‚ÏLk ˙ÈOÚÂ62ÔÈ‡L ; ¿«¬≈¿∆∆¬≈ƒ¿∆»¿»∆≈
.‰¯‰Ë ÔÓÈÒ B˙i‰k ‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰‡¯n‰ ˙efÚ«««¿∆ƒ«À¿»¿…¿ƒ»ƒ«»√»
‰‰k ˙ÈOÚÂ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ËÚÓ˙ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒ¿«≈≈«¿««¿¿«¬≈≈»

˜‰a ˙ÈOÚ È¯‰L ,‰ˆÈa Ìe¯wÓ63.¯B‰Ë CÎÈÙÏe , ƒ¿≈»∆¬≈«¬≈…«¿ƒ»»
Ú‚p‰ ‰‰k ‰p‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«∆∆∆¡««»¿ƒ≈≈»«∆«

?Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ¯BÚa Ú‚p‰ ‰OÙ ‡ÏÂ64‰‰k Ì‡L ¿…»»«∆«»¿ƒ¬«…≈∆ƒ»»
˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó65‰Ot ‡ÏÂ ‰‰k ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ≈«¿««¿»¿≈ƒ…≈»¿…»»

‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡Ï B· „ÏB ‡ÏÂ¿…«…≈»»»¿…ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë66. »

כלל.62) נשתנה לא כאילו דינה מ"ז. פ"ד ראה 63)שם
ה"א. טהרה,64)למעלה סימן הוא הנגע שכהיית ומשמע

טמא. – כהה לא שאם מכאן לכאורה ללמוד אפשר וכן
ביצה.65) מקרום "ולא 66)למטה תורה שאמרה ומה

מות  ואמו אביו "ומכה כמו פשה, לא או הכוונה פשה"
אומר, התורה על בפירושו ורש"י טו). כא, (שמות יומת"
טמא. – פשה לא אפילו כהה לא אבל טהור, הנגע" ש"כהה
ראה  רבינו. כדעת ופסק רש"י דעת מפריך שם (והרמב"ן

מ"ג). פ"א שם יוםֿטוב' 'תוספות

ה'תשפ"א  שבט כ' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
יהיו 1) שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר

מקום  זה ובאי מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם,
הוא  אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער קדם אם יהיו,
שערות  שתי ובה כגריס בהרת בו היתה טומאה, סימן

וטהר. גריס כחצי ממנה והלך והוחלט

.‡˙BÁt ÔÈ‡ - ˙Ú¯ˆa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰L Ô·Ï ¯ÚO≈»»»∆ƒ«À¿»¿»««≈»
˙B¯ÚO È˙MÓ2˙BÏh eÈ‰iL È„k ?Ôk¯‡ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿≈¿»¿«»ƒ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa3B‡ ,‰Ê ¯eÚMÓ ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰ . ¿»¿»««¬À»¿««¿»»ƒƒ∆
‰¯ÁL ˙Á‡4‰˜ÏÁÂ ‰hÓlÓ ˙Á‡ B‡ ,‰·Ï ˙Á‡Â ««¿…»¿««¿»»««ƒ¿«»¿∆¿¿»

¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈzLk ˙È‡¯Â ‰ÏÚÓÏÓ5 ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ∆»»ƒ»»«¿ƒ
ÔÈaÏÓ ÔL‡¯Â6ÔÈaÏÓ Ô¯wÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¿ƒ¬≈∆»»»ƒ»»«¿ƒ

.‡ÓË - ‡e‰L Ïk Ô·l‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÁLÓ ÔL‡¯Â¿…»«¿ƒ««ƒ∆«»»»∆»≈

הפך 2) בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
"שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן"
שם  היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - משמעותה

פרטים. כמה וכולל לגוזזן 3)המין יהיה שאפשר
שיעורן  בדבר תנאים נחלקו ב נב, נדה במשנה במספריים.
כדברי  "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של
שם) למשנה (בפירושו רבינו שלדעת ומפני להחמיר", כולם
ולקמן  להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור
מצילות  שהן שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק
השיעור  רבינו מצריך המנוגע, את ומטהרות וזקן ראש בנגעי
[נראה  להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול
כולם  כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו
אלא  הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר"
הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא וודאית, הלכה קבע
גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל
וכתב  ו הלכה ח בפרק לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך
חותכת  והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם
"ספק  א: משנה ה פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו
ולמה  ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים
חומרא  ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו

הספק]. שהוא 4)מפני צבע כל אלא שחורה, דווקא לאו
שחורה  ונקט מלבן, במקומם חוץ האדם בני שרוב מפני ,

היו. שחורות שערותיהם שהוא.5)ובזמנם כל אפילו
זה 6) למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

השיער  חלק משמע לבן". הפך בנגע "ושער (שם) מהכתוב
הלבין. בנגע שנוגע

.·ÏÚ Û‡ ,Ú‚p‰ CB˙a Ô‰L ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿»∆≈¿«∆«««
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קכי zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‡k ˙Á‡ ˙B¯fÙÓ Ô‰Â Ô‰ÈÈa ¯BÁL ¯ÚO LiL Ètƒ∆≈≈»»≈≈∆¿≈¿À»««»
‰‡ÓË ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - Ô‡k ˙Á‡Â7‰È‰ elÙ‡ . ¿««»¬≈≈ƒ«À¿»¬ƒ»»

¯BÁM‰ ¯ÚO ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ¿À¿»≈¿≈»«»
BËÚÓÓ8˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL eÈ‰L ÔÈ·e . ¿«¬≈∆»¿≈«¿»¿««∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÙBÒa eÈ‰L ÔÈ·e ÔzÙwÓ ‡È‰Â9. ¿ƒ««¿»≈∆»¿»¬≈∆»≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ dcˆa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡10„Ú , ¬»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬≈∆»«

˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰ ÈzL Ba ˙BÁÓBvL ¯BÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿¿≈«¿»«¿»
Ú‚p‰ CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰ .Ô·Ï11‰ˆeÁ ˙B·ÎBLÂ »»»¿≈¿»¿«∆«¿¿»

BÏ12‡ÓË -13- BÎB˙a ˙B·ÎBLÂ BÏ ‰ˆeÁ eÈ‰ ; »≈»»¿¿¿
‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡14. ≈»ƒ«À¿»

וכשהן 7) ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי. מצבע שערות ביניהן יש נגע 8)מפוזרות היה אם

שמקום  אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס
כגריס, שיעור בו ואין הנגע גודל את ממעט השחור השיער
מטמא  אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו
סימן  שהוא - לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם

ממעט. אינו וודאי "מטמא 9)טומאה אמרו: ג משנה שם
מוקפות  שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו'
אותן  מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע

ממש. גבולו על עומדות לבן 10)אלא שער א: משנה שם
בלבד. הנגע בתוך הנגע.11)מטמא בתוך צמחו פירוש,

עליו.12) ושוכבות הבריא העור לצד תורת 13)נכפפו
בנגע, "ושער ב: הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים
ואפילו  הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא

לו". חוצה ושוכב 14)שוכב לו שחוצה "פרט שם:
בתוכו".

.‚Ô·Ï15eÈ‰L ÔÈa ,‰‡¯Ó ÏÎa ‡nËÓ ˙B¯ÚO‰ …∆«¿»¿«≈¿»«¿∆≈∆»
¯˙BÈa ‰‰c Ô·Ï ˙B·Ï eÈ‰L ÔÈa ‚ÏLk ˙B·Ï16, ¿»¿∆∆≈∆»¿»…∆≈∆¿≈

.‡ÓË - Ô·Ï Ô‰È‡¯Óe ÏÈ‡B‰ƒ«¿≈∆»»»≈

בכל 15) ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק נגעים
לובן". "ומראה 16)מראה ביצה, מקרום למטה אפילו

פרשת  כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע
ה). ב, פרק נגעים

.„Ûe‚a ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·Ï ¯ÚO ÔÈ‡≈≈»»»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿
˙¯‰a‰17B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÎB˙·e ˙¯‰a ?„ˆÈk . ««∆∆≈««∆∆¿»¿ƒƒ¿»

ÈzLe ,‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓ B‡ ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a…«ƒ¿««¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈
˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ˙B·Ï ˙B¯ÚO¿»¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»«…«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - Ú‚p‰ CB˙aL18˙¯‰·k BÊ È¯‰Â , ∆¿«∆«≈»ƒ«À¿»«¬≈¿«∆∆
˙¯‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L∆≈»≈»»»¿«¿ƒ««ƒ∆««∆∆

˙ÙwÓ19B‡ Ô˙ÈÁÓ ˙‡ B‡ ‰ÂÎn‰ ˙‡ B‡ ÔÈÁM‰ ˙‡ «∆∆∆«¿ƒ∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô‰a LiL ˜‰a‰ ˙‡∆«…«∆≈»∆¿≈«¿»¿≈ƒ»»
ÈzL ˙‡ ÛÈwÓ ˜‰a B‡ Ô˙ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ¿»»…««ƒ∆¿≈

˙B¯ÚO‰20‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -21È¯‰Â , «¿»¬≈≈≈»ƒ«À¿»«¬≈
.¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ˙¯‰a‰««∆∆¿«∆∆∆≈»≈»»»¿«¿ƒ

א.17) המונחים: פירוש נקדים ה. משנה א, פרק נגעים
ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין

- השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה
דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל
מכוות  כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה:
א. הלכה א פרק למעלה ראה בוהק, ה. השחין;

שאם 18) מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
הבהרת  צירוף מבלי עצמם מחמת מטמאים כגריס, הם

לבן. שיער בהם השערות 19)כשיש את רואים אנו אין
מקיפה  אינה הבהרת אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו
שהיא  לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם
אינה  שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה
הבשר  בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה
המכווה  או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי
טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם לכך, ראוי אינו

פנימית 20) בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
ובהרת  שחין של טבעת מוקפת והיא שערות שתי שבה

טבעת. בצורת שבבהרת 21)חיצונה השערות שאין מפני
אינה  כן גם והפנימית החיצונה. לבהרת מועילה הפנימית
אותה. מקיף לפשיון ראוי בשר עור שאין מפני מטמאה
פירוש, שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה

טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי בין נכנס השחין

.‰ÔÈÁM‰ Ô‰Ï eÎÏ‰22˙‡ eÙÈw‰L ‰ÂÎn‰Â ˜‰a‰Â »¿»∆«¿ƒ¿«…«¿«ƒ¿»∆ƒƒ∆
,Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ B‡ Ô‰Ï ÔÈÎÓÒ B‡ ˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰«¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»

˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL e‡ˆÓÂ23dÙe‚a24ÛBÒa ¿ƒ¿¿¿≈«¿»¿««∆∆¿»¿
‰Ê È¯‰ - ÈM‰ Úe·M‰ ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯‰ Úe·M‰«»«»ƒ¿«»««≈ƒ¬≈∆

ep¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ;ËÏÁÓ25. À¿»¿ƒ…»¿»∆ƒ¿¿∆

לקמן.22) רבינו מסיים וכן שני או ראשון הסגר בסוף
למקומו 23) הבהרת והתפשטה לגמרי השחין שנרפא כגון

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק בלי 24)וכן
הבהרת. ובין בינן מכווה או שחין כדין 25)הפסק יטהרנו,

ההסגר. אחרי טומאה סימני בה נולדו שלא בהרת כל
שבוע  בסוף הלכו לא אם אבל שני, הסגר בסוף והמדובר

ש  אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין נית.ראשון

.ÂÔ·Ï ¯ÚO ÔÈ‡26˙¯‰a‰ ÌÈc˜zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈≈»»»ƒ«À¿»«∆«¿ƒ««∆∆
- Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô·l‰ ¯ÚO‰ ˙‡∆«≈»«»»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈»»»

B˙B‡ CÙ‰zL27˙‡ Ô·Ï ¯ÚO Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ .˙¯‰a‰ ∆«¬…««∆∆¬»ƒ»«≈»»»∆
‰‡ÓË ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ‡È‰ È¯‰ - ˙¯‰a‰««∆∆¬≈ƒ¿«∆∆∆≈»ƒ«À¿»

.¯ÈbÒÈÂ¿«¿ƒ

(26- לבן לשיער קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם כלומר,27)טמא,

הפכה  שהצרעת והכוונה, הצרעת. אל נמשכת "והיא" המלה
ללבן. השחור השיער את

.Ê¯Á‡Â ,Ba ËÏÁ‰Â Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆»≈»»»¿À¿«¿««
BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚO ‰ÁÈp‰Â ˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰ Ck»»¿»««∆∆¿ƒƒ»≈»»»ƒ¿

¯‰ËÂ28˙¯‰a‰ ÌB˜Óa ˙¯Á‡ ˙¯‰a ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , ¿»≈¿««»»¿»«∆∆«∆∆ƒ¿««∆∆
‡¯˜p‰ e‰Ê - dÎB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ È¯‰Â ‰BL‡¯‰»ƒ»«¬≈«≈»»»¿»∆«ƒ¿»

‰c˜t ¯ÚO29‡È‰Â :¯Ó‡pL ;‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡Â , ¿«¿À»¿≈ƒ«À¿»∆∆¡«¿ƒ
ezÎÙ‰L ‡Ï ,‡È‰ ezÎÙ‰L - Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰»¿»≈»»»∆¬»«ƒ…∆¬»«

dz¯·Á30. ¬∆¿»
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כיוון 28) טהור המנוגע נשארו, שהשערות פי על אף
נתרפאה. שהלכה 29)שהבהרת הראשונה הבהרת כאילו

על  בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה
זה 30)המשנה). נגע אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,

זאת. עשה אחר כשנגע לא אבל ללבן השיער את הפך

.Á,ËÏÁ‰Â ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿À¿«
¯‰ËÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ‰pnÓ CÏ‰Â31ÈzL e¯‡LÂ , ¿»«ƒ∆»«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¬¿≈

ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ¯ÊÁÂ ,¯‡Lp‰ ÒÈ¯‚ ÈˆÁa ˙B¯ÚO‰«¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ
˙¯‰aa ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL È¯‰Â CÏ‰L ‰Ê ÌB˜Óa¿»∆∆»««¬≈¿≈¿»¿»««∆∆

‰‡nË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ÒÈ¯‚k32ÈzL CÙ‰iL „Ú , ƒ¿ƒ≈»ƒ«À¿»«∆«¬…¿≈
.˙Á‡ ˙¯‰a ˙B¯ÚO‰«¿»«∆∆««

כשיעור.31) בה נשאר שלא אין 32)מפני זה במקרה גם
אנו  אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס שחצי אומרים אנו
מזה  ויוצא בהרות שתי של כצירוף החדש הגריס את רואים

השיער. את הפכה אחרת שבהרת

.Ëdcˆa ‰„ÏBÂ ,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a33 «∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿¿¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï34,˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ35,˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ36,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿
È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»¬≈
˙B¯ÚO‰ ÈzLÏ ˙¯‰a ‰Ó„˜ È¯‰L ,ËÈÏÁ‰Ï BÊ¿«¿ƒ∆¬≈»¿»«∆∆ƒ¿≈«¿»

˙B·l‰37‰Ó„˜ ˙¯‰a‰ ˜ÙÒ Ì„˜ Ô·Ï ¯ÚO ˜ÙÒ . «¿»»≈≈»»»»«»≈««∆∆»¿»
‡ÓË BÊ È¯‰ -38.˜ÙÒa B˙‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆À¿»¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..`nh df ixd dncw zxda wtq ,mcw oal xry wtq"

היא  ובגמרא דרקיעא", ה"מתיבתא כדעת פסק הרמב"ם
קודמת  בהרת אם דרקיע במתיבתא "קאמיפלגי מחלוקת:
ספק, טהור. לבהרת קודם לבן שער ואם טמא, לבן לשער
טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה
נחמני  בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח נוכח, מאן ואמרי
בתרי' שליחא שדרו באהלות, יחיד אני בנגעים יחיד אני
שמתיבתא  הייתכן ברורה, והתמיהה טהור". טהור אמר כו'
שרבה  הדעת על יעלה והיאך הקב"ה, על יחלקו דרקיעא
ומתיבתא  הקב"ה שבין בפלוגתא שיכריע הוא נחמני בר

דרקיעא.
כדברי  ש"הלכה אומרים כשאנו בהקדים: לבאר ויש
הראשונה  כמו היא השלישית שהדעה הפשט אין המכריע"
הלכה  ולכן הדעות שתי את כוללת שהיא אלא השניה, או
טהור  נחמני בר רבה שאמר זה בעניינינו גם כך כמותה.
דיעה  שהיא אלא הקב"ה ל"דעת" הסכמה לא הוא טהור,

הדעות. שתי את בתוכה הכוללת נוספת
קוב"ה  באלוקות, דרגות שתי הם דרקיעא ומתיבתא קוב"ה

נקרא  ולכן עלמין" כל "סובב בחי' מהעולמות למעלה הוא
ומובדל  קדוש שהוא לפי קודשא־בריך־הוא בשם
מבחינת  הוא דרקיעא במתיבתא המאיר והאור מעולמות.
זהו  עלמין. כל ממלא בבחינת העולמות שבערך האור
אמרי  דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה "ספק,
טהרתה  ולכן הישות מצד בא הטומאה ענין כי טמא"
אלא  לעולם באה אינה ישות כל ביטול. אותיות – בטבילה
האור  מציאותם. להרגשת הנבראים של האפשרות מתוך
אור  הוא דרקיעא במתיבתא שמאיר עלמין" כל ה"ממלא
מקום  נתינת בו יש וממילא לעולמות, שייכות לו שיש
אבל  טמא. אמרו הספק במקום ולכן וישות, למציאות
העולמות  אין עלמין" כל "סובב – בקודשא־בריך־הוא
ולכן  ומציאות. לישות מקום נתינת בו ואין מקום תופסים

טהור. ספק שם,
שייכות  איזושהי יש עלמין" כל ל"סובב שגם ידוע אמנם
לשון  עלמין" כל "סובב אומרים אנו שהרי לעולמות,

אם כי לעולמות, שייכות על מובדל המראה לגמרי היה
אפילו  כי עלמין" כל "סובב עליו לומר שייך היה לא מהם
שמצד  העולמות ביטול שגם מובן ומזה להם. סובב אינו
את  לגמרי שולל אינו במציאות" "ביטול שהוא הגם זה אור
אליו. הבטלה מציאות איזושהי וישנה העולמות, מציאות
בגדר  שאינו ומהותו עצמותו הוא זו מדרגה למעלה אבל
לגמרי  שולל זו בחינה מצד העולמות וביטול כלל, עלמין
שייך  "לא עצמותו שלגבי מבואר לכן שלהם. מציאות כל
ז' הכל שכולל הוא "אחד" עניין כי אחד" מילת עליו
אחד) במילה (המרומזים העולם רוחות וארבע רקיעים
כלל. לעולמות ביחס שאינו יחיד דרגת הוא מזה ולמעלה
אף  טמא, דרקיעא במתיבתא שאמרו מה יובן ומעתה
והבנת  מדרגתם מצד כי טהור, אומר שהקב"ה שידעו
ישות  הגורמת שהיא העולם מציאות מורגשת שכלם,
כל  "סובב שהוא קודשא־בריך־הוא מצד אבל וטומאה.
שם  שייך ואין אליו המציאות בביטול העולמות כל עלמין",
היא  נחמני בר רבה של גדולתו טהור. אמר ולכן כנ"ל ישות
בנגעים... (יחיד – "יחיד" מבחינת אור בעולם שהמשיך
אין  זו בחינה ולגבי כלל, העולמות בגדר שאינו כו")
בר  רבה של סברתו הכריעה לכן מקום, תופסים העולמות
יחיד  בחינת המשיך כי דרקיעא המתיבתא דעת את נחמני
רב  של הפס"ד על־דרך שלהם. ובשכל בעולמות גם
להסבר  שייך היה לא כי שתק, - הטעם שכששאלוהו

זה. מפסק בו חזר לא אבל שכלי,
בר  ורבה אחת, פעם טהור אמר הקב"ה מדוע יובן בזה
בטלים  העולמות קוב"ה שמצד מכיון פעמיים, נחמני
בר  לרבה אבל טהור. "ספק" לכן ישות, בם ואין במציאות
הרי  שבעולם, לשכל גם יחיד מבחינת שהמשיך נחמני
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ובשכל  למטה מצד אף אלא טהור למעלה מצד רק שלא
שטהור. מובן שבעולם

(64 'r ai wlg y"ewl it lr)

ביניהם.33) בריא עור הפסק ללא לה סמוך כלומר,
כן 34) גם כלום אין השני גריס בחצי גם אם ואפילו

כהקדמה  ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא מסגירים.
זו". אף זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות

חידוש. יותר בה יש בבא כל שיש 35)פירוש, פי על אף
מפני  מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי בה
ולא  הראשון הגריס חצי ידי על נהפכה הראשונה שהשערה
פרשתא  נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע. כל ידי על
ולא  כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג,

מקצתו". את כולה שחצי 36)שהפכה מפני להחליט, ולא
שכן  שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי את הפך הנגע

כך. הדין השני בחצי שערה אין ללבן 37)אם כשנהפכו
כולו". את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה

א 38) פא, מציעא בבבא הפרק. בסוף שם קמא כתנא
מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר,
טמא, אמרו הישיבה בני וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש
משנה  הכסף ומבאר טהור. ואמר נחמני בר רבה את ושאלו
פירוש, היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן,
הסמכות  את ישראל לחכמי מסר הוא ברוך הקדוש
מעלה  של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע הבלעדית

קובעת. אינה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר

צריך  ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה
הבהרת  את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של בגופה שתהיה
כעדשה  ובאמצע מצומצם כגריס בהרת למחייה, בהרת או
במחייה. מטמאים שאינם איברים ראשי הם איזה מצומצמת,

.‡‰ÈÁn‰ ÔÈ‡2‰L„Úk ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ3 ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«¬»»
˙Úa¯Ó4˙ÁÈÓˆ È„k ?d¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ¿À««»≈«∆¿«»ƒ»¿≈¿ƒ«

˙B¯ÚO Úa¯‡5·Á¯ ÌÈzLe C¯‡ ÌÈzL ,6‡e‰Â . «¿«¿»¿«ƒ…∆¿«ƒ…«¿
˙ÙwÓ ˙¯‰a‰Â ,˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿««∆∆«∆∆

„ˆ ÏkÓ d˙B‡7ÈzL ·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰Â , »ƒ»«¿ƒ¿≈»««ƒ¿»…«¿≈
˙¯‰a‰ „ˆa ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯˙È B‡ ˙B¯ÚO¿»»≈¬»ƒ»¿»«ƒ¿»¿«««∆∆
¯Oa ‰È‰L ÔB‚k ,˙¯fÙÓ ‰˙È‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ -≈»ƒ«À¿»»¿»¿À∆∆¿∆»»»»
,¯Á‡ ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ ¯O·e ‰Ê ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ«¿«¿»¿»∆»»«¿«¿»¿»«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«…¿∆¿«««∆∆≈»ƒ¿»¿ƒ

‰L„ÚÎÏ8˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú , ¿«¬»»«∆ƒ¿∆¿»∆»¿∆¿«««∆∆
.¯˙È B‡ Úa¯Ó ‰L„Úk«¬»»¿À»»≈

סימני 2) משלושת אחד הוא הבהרת בתוך חי בשר
ומרומזים  מחיה. פשיון, לבנות, שערות שהם: הטומאה,
מחיה) פשיון, (שערות, "שפם" המלה של בנוטריקון
יעטה"). שפם "ועל מה יג, (ויקרא במצורע שנאמרה

מ"ה.3) פ"ד ומוסיפים 4)נגעים עגולה, היא העדשה
אינה  המחיה של תבניתה לרבעה. כדי הקרנות את עליה
בה  כשיש אלא טומאה סימן ואינה גודלה, אלא קובעת

ועשאוה  קרנותיה את שמילאו עדשה בו להכניס מקום
רבינו  וראה מ"ה. פ"א שם שוים. ורחבו שאורכו רבוע,

א. פ"ו, שם למשנה שם.5)בפירושו ב'תורת 6)משנה
לבן  שיער מה שנינו: ה"ז, ג פרשתא נגעים פרשת כהנים'

שערות. שתי מקום מחיה אף שערות, שתי שם 7)מקום
חומה  המוקפת מבצר כעיר פירוש, "מבוצרת". מ"ה: פ"א,
חי  בשר "ומחית ט (שם, בתורה שנאמר צדדיה, מכל
שערות  שתי של ברוחב להיות צריך וההיקף בשאת"),

ה"ט). שם כהנים' "מכונסת 8)('תורת מ"ה: פ"א נגעים
להקל". אלו הרי . . . ונתפזרה

.·‰‡¯Ó ÏÎa ‰‡nËÓ ‰ÈÁn‰9‰‡¯Ó ‰È‰L ÔÈa , «ƒ¿»¿«¿»¿»«¿∆≈∆»»«¿≈
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Ô·Ï B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»»…»»»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡Ó Ô·l‰10. «…∆≈«¿«««¿∆≈«¿

ב.9) פ"ד, שם שלה 10)משנה מראה ואם בפ"א. למעלה
נגע. אלא חי בשר זה אין המראות, ארבעה כלובן

.‚‰ÈÁn‰ ÔÈ‡11ÏL dÙe‚a ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿»∆
‰˙È‰L ˙¯‰a ?„ˆÈk .˙¯‰a12ÚˆÓ‡a13B‡ ÔÈÁL «∆∆≈««∆∆∆»¿»¿∆¿«¿ƒ

‰ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ14B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‰ÈÁn‰Â ,˜‰· B‡ ƒ¿»ƒ¿»…«¿«ƒ¿»¿«¿ƒ
Û‡ ,˜‰a‰ CB˙a B‡ Ô˙ÈÁÓ CB˙a B‡ ‰ÂÎn‰ CB˙a¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿«…««
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆≈»ƒ«
B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
B‡ ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a‰ CB˙a¿«…«ƒ¿»»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ

d˙ÈÁÓ ˙‡ ‰ÂÎn‰Â B˙ÈÁÓ15‰ÈÁn‰ ˙‡ ˜‰a‰Â16, ƒ¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«…«∆«ƒ¿»
„Á‡ ˜ÏÁL B‡ ,dcvÓ ‰ÈÁnÏ Ô‰Ó „Á‡ CÓÒpL B‡∆ƒ¿«∆»≈∆«ƒ¿»ƒƒ»∆»«∆»
,‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ - dÎB˙Ï ÒÎÂ ‰ÈÁn‰ ˙‡ Ô‰Ó≈∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈»ƒ«À¿»
Ô‰Ï eÎÏ‰ .¯ÈbÒÈÂ ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k BÊ È¯‰Â«¬≈¿«∆∆∆≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆
B‡ ‰ÈÁn‰ ˙Áz eÈ‰L ˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰«¿ƒ«ƒ¿»«…«∆»«««ƒ¿»
ÔÈÒÎ eÈ‰L B‡ d˙B‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰L B‡ dcˆa eÈ‰L∆»¿ƒ»∆»«ƒƒ»∆»ƒ¿»ƒ
ÛBÒa ˙¯‰a‰ CB˙a dc·Ï ‰ÈÁn‰ ˙‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«»¿««∆∆¿
;ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L»«ƒ¿»«≈ƒ¬≈∆«¿ƒ

¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡17. ƒ…»¿»∆ƒ¿…

מ"ה.11) פ"א ובכת"י 12)נגעים (ר"מ) רומי בדפוס
הנכונה). הגירסא (והיא "שהיה" הגירסא צ"ל:13)תימן,

שחין  היה הבהרת שבאמצע כלומר תימן), (כת"י באמצעה
מכווה. למעלה 14)או ראה מכווה. מחית או שחין מחית
ה"ד. או"15)פ"ב " . . . מחייתו "או" וצ"ל סופר, טעות

(ר"מ). רומא ובדפוס תימן בכת"י הגירסא וכן מחייתה.
עם 16) זהה אינה מראה, בכל מטמאה שהמחיה אףֿעלֿפי

למטה  שהוא אלא - במחלה קשור לובן הוא שבוהק בוהק.
טוב' יום ('תוספות הוא בריא בשר מחיה אבל ביצה, מקרום

מ"ו). פ"ו מתאימים 17)נגעים זו, שבהלכה הדינים כל
שם. ראה לבן. שער בדין וה"ה, ה"ד בפ"ב למעלה להאמור

.„ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰18‰ÈÁÓ ‰Ó„wL ÔÈa , «ƒ¿»ƒ«À¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿»
ÈÙÏ ,‰ÈÁn‰ ˙‡ ˙¯‰a ‰Ó„wL ÔÈa ˙¯‰a‰ ˙‡∆««∆∆≈∆»¿»«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ

'‰ÎÙ‰ ‡È‰Â' da ¯Ó‡ ‡lL19:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê . ∆…∆¡«»¿ƒ»¿»∆∆∆¡««»
BÈ‡ - ˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ»¿»≈»»»ƒ¿«»»««¿≈≈
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰ÈÁÓÏe ¯ÚOÏ ,Ô‰ÈLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆¿≈»¿ƒ¿»∆»»∆»≈∆
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‡l‡ ‰ÈÁn‰ ÌÚ Ô·Ï ¯ÚO ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿…∆¡«≈»»»ƒ«ƒ¿»∆»
,Ô·Ï ¯ÚO Ïa˜Ï È„k ‰È‰zL ,‰ÈÁnÏ ¯eÚL ÔzÏƒ≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈»»»

.˙B¯ÚO ÈzL ‡e‰L∆¿≈¿»

ושלא 18) הפוכה . . . מטמאה "שהמחיה מ"ג: פ"ד שם
שהמחיה  ובין למחיה הפכה שהבהרת בין פירוש: הפוכה",

לבהרת. כהנים'19)קדמה (ב'תורת ה"ו פ"ב למעלה ראה
רבינו  של דרכו וידועה אחר, לימוד אמרו נגעים, פרשת
ואףֿעלֿפי  פשוט, יותר הוא שלדעתו הלימוד את להביא

אחר). לימוד נאמר הלכה במדרשי או שבתלמוד

.‰ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k ˙¯‰a20‰L„Úk ‰ÈÁÓ dÚˆÓ‡·e «∆∆ƒ¿ƒ¿À¿»¿∆¿»»ƒ¿»«¬»»
˙¯‰a‰ ‰ËÚÓ˙ .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓˆÓˆÓ21B‡ ¿À¿∆∆¬≈∆À¿»ƒ¿«¬»««∆∆

‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙pL22¯B‰Ë -23‰˙·¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¬»«ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»
aL ‰ÈÁn‰˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - BÊ ˙¯‰a CB˙ «ƒ¿»∆¿«∆∆»∆≈««∆∆

·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰zL „Ú ‰ÈÁÓa ‰‡nhÓƒ«¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿≈»««ƒ¿»…«
„ˆ ÏkÓ ˙B¯ÚO ÈzL24‰˙eÁt ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ . ¿≈¿»ƒ»«»¿»«ƒ¿»¿»

È¯‰ - ‰L„Úk ˙ÈOÚpL „Ú ‰ÈÁn‰ ‰˙·¯Â ‰L„ÚkÓƒ«¬»»¿»¿»«ƒ¿»«∆«¬≈«¬»»¬≈
ËÏÁÓ ‰Ê25B‡ ‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ . ∆À¿»ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»

dÏ ‰ÎÏ‰L26‰˙È‰L ˙BÓk BÊ È¯‰ -27Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»»¬≈¿∆»¿»¿≈»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»

שבתוכה.20) העדשה עם אחרי 22)מבחוץ.21)ביחד
בה 23)הסגר. שאין מפני טהור, - הבהרת נתמעטה

בה  שאין מפני טהור, – המחיה נתמעטה ואם כגריס.
מטמאה  אינה הבהרת שפשתה שאע"פ ומשמיענו כעדשה.
חוץ  כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני פשיון, משום

לתוכו. פשה וכאן ה"א) פ"ד (לקמן ומכיוון 24)לנגע
באורך  שערות שש היינו מצומצם, כגריס היא הבהרת שכל
תופסת  שבאמצעה והעדשה ה"ז), פ"א (למעלה וברוחב
צד. מכל שערות שתי מקום נשאר לא שערות, משתי יותר

טומאה.25) סימן נולד נכנסה 26)שהרי הבהרת פירוש,
מקומה. כל תפסה או אותה ומיעטה המחיה לתוך

פשיון,27) משום מטמאה ואינה המנוגע. את ומסגירים
כמו  לנגע, מחוץ כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני
הראשון, הסגר אחר כשנתמעטה והמדובר למעלה. שביארנו
שם  ורבנן מאיר ר' מחלוקת טהור. - שני הסגר אחר אבל
מאיר  ר' גם מצומצמת, [בעדשה כרבים. ופסק מ"ג, פ"ו
כאן  היה שהרי הלכה, או כשנתמעטה טהור שהוא מודה

מכעד  פחותה מחיה אבל לו. והלך טומאה אינה סימן שה
פשה  אם ולפיכך מנוגע, בלתי כעור ודינה טומאה, סימן
מטמא  מבפנים שפשיון מאיר ר' דעת טמא. - לתוכה הנגע
ועליו  למשנתנו, רבינו פירוש ראה שם)]. ישראל (תפארת

כאן. ביאורנו מסתמך

.Â˙¯‰a28,‰L„ÚkÓ ‰¯˙È ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚kÓ ‰¯˙È «∆∆¿≈»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ«¬»»
ËÚÓ˙È ‡lL „·Ï·e ;‡ÓË - eËÚÓ˙pL B‡ e·¯Â¿»∆ƒ¿«¬»≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‰L„ÚkÓ ‰ÈÁn‰ ËÚÓ˙z ‡ÏÂ ,ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a«∆∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«¬»»¿…
˙ÁÈÓˆ È„kÓ ˙BÁÙa ˙¯‰a‰ ÛBÒÏ ‰ÈÁn‰ ·¯˜zƒ¿««ƒ¿»¿««∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒ«

e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÚO ÈzL29. ¿≈¿»¿∆≈«¿

מ"ד.28) זה.29)שם בפרק

.Ê˙¯‰a30dÙÈwÓ ¯˙È B‡ ‰L„Úk ÈÁ ¯O·e ÒÈ¯‚k «∆∆ƒ¿ƒ»»««¬»»»≈«ƒ»
È¯‰ - ÈÁ‰ ¯Oa‰ ˙‡ ˙ÙwÓ ‰iL ˙¯‰·e ,ıeÁaÓƒ««∆∆¿ƒ»«∆∆∆«»»««¬≈
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡ È¯‰L ,¯ÈbÒ‰Ï ˙ÈÓÈt‰ ˙¯‰a‰««∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¬≈≈»ƒ«

‰‡ÓË31ËÈÏÁ‰Ï ‰BˆÈÁ‰ ˙¯‰·e ,32‰ÈÁn‰ È¯‰L , À¿»«∆∆«ƒ»¿«¿ƒ∆¬≈«ƒ¿»
Ô‰ÈÈaL ÈÁ‰ ¯Oa‰ ËÚÓ˙ .dÚˆÓ‡a33CÏ‰L B‡ ¿∆¿»»ƒ¿«≈«»»««∆≈≈∆∆»«

‰È‰L ÔÈa ÌÈÙaÓ ‰ÏÎÂ ËÚÓ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BlkÀ≈∆»»ƒ¿«≈¿»∆ƒƒ¿ƒ≈∆»»
da ÔÈ‡L ˙Á‡ ˙¯‰·k Ô‰ÈzL È¯‰ - ıeÁaÓ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈ƒ«¬≈¿≈∆¿«∆∆««∆≈»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ34. ƒ«À¿»

מ"ה.30) אלא 31)שם בבהרת אינה שהמחיה מפני 
לה. זו 32)מחוצה שמחיה האומר שם, כתנאֿקמא

החיצונה. הבהרת ע"י היא פחות 33)מבוצרת ונשאר
שפשה 34)מכעדשה. מפני טומאה, סימן אינו והפשיון

אינה  שהמחיה ואףֿעלֿפי עקיבא, כר' פסק המחיה. לתוך
ה  אין לפנימית, טומאה נקרא סימן המחיה לתוך שלה פשיון

המחיה  היתה אם בין הבדל ואין ה"ה). (ראה מבחוץ פשיון
כר' ולא יותר, גדולה היתה אם ובין מצומצמת, כעדשה

במ"ו. שם שמעון

.Á¯·È‡ L‡¯a ‰˙È‰L ˙¯‰a35,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ «∆∆∆»¿»¿…≈»ƒ»≈»ƒ
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ¯·È‡‰ L‡¯a ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰Â¿«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿…»≈»≈»ƒ«
‡ˆÓÂ ,Ú‚p‰ ˙‡ ˙˜ÏBÁ ‰ÈÁn‰L ÈtÓ .‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆∆∆«∆«¿ƒ¿»
„¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óe Ô‡kÓ „¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óƒ¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»≈«¿≈
‰‡B¯ ‰È‰iL - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :ÌÈÚ‚a ¯Ó‡Â ,Ô‡kÓƒ»¿∆¡«ƒ¿»ƒ¿»»«…≈∆ƒ¿∆∆
ÌÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰ el‡Â .˙Á‡k Blk Ú‚p‰«∆«À¿««¿≈≈»≈≈»ƒ∆≈»
,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ :‰ÈÁÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈∆¿¿»«ƒ¿«¿«ƒ

ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡ ÈL‡¯Â36‰¯ËÚ‰ L‡¯Â ,37, ¿»≈»¿«ƒ¿…«…∆¿…»¬»»
LÈ‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯ Ï·‡ .‰M‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯Â¿»≈«ƒ∆ƒ»¬»»≈«ƒ∆ƒ

ÔÈÏecÏc‰Â ˙Ï·È‰Â38‰ÈÁÓa ÔÈ‡nhÓ39. ¿«¿…∆¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

והכסף35ֿ) זו. משנה על רבים פירושים נאמרו מ"ו. שם
בלי  בהרת בין הבדל שיש רבינו, לדעת מפרש כאן משנה
כשיש  זו בהלכה והמדובר מחיה, בה שיש בהרת ובין מחיה
כאחת  נראית אינה ואףֿעלֿפיֿכן כגריס, מקום האבר בראש
נראית  היא מחיה בה אין אם אבל מחיה, באמצעה יש אם
יושב  מקומן "שהיה בה"ט: רבינו כתב ולפיכך כאחת.
חולקת  מחיה אין אם פירוש, בנגעים" מטמאים כגריס
התוספתא  דברי לפי מתיישב זה פירוש אין [אולם אותם.
כאן, הראב"ד השגת ראה וצריךֿעיון. עייןֿשם פ"ה, נגעים

המשנה]. על הרא"ש אבר 37)האף.36)ופירוש ראש
על 38)הזכרות. בפירושו (רבינו העור על חולני גידול

יבלות 39)המשנה). שגם אליעזר, ר' אומר במשנה, שם
עליו. חולק שתנאֿקמא ומשמע מטמאים, אינם ודלדולים
נתבאר  ולא כתנאֿקמא. – מקום בכל כדרכו - רבינו ופסק
יום  'תוספות (ראה איברים ראשי ובין אלה בין ההבדל טעם

שם). טוב'

.ËÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÎÂ40·LBÈ ÔÓB˜Ó ‰È‰L el‡ ¿»»≈≈»ƒ≈∆»»¿»≈
·¯k ÔÈl‚Ú eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ - ÒÈ¯‚kƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ»¬Àƒ¿…
L‡¯a ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ?„ˆÈk .ÔÈ¯B‰Ë - Ì„‡ Èa ˙i¯a¿ƒ«¿≈»»¿ƒ≈««∆∆ƒ¿ƒ¿…
- CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ˙ÚÙBL BÚaˆ‡ L‡¯a B‡ BÓËÁ»¿¿…∆¿»««≈«¿≈«
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Blk e‰‡¯iL „Ú - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë»∆∆¡«¿»»«…≈«∆ƒ¿≈À
.˙Á‡k¿««

שם.40) והערות ה"ח ראה פ"ב. נגעים תוספתא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מראה, זה ומאי המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר

ובהרת  טומאה, סימן הוא פשיון זה אי הנגע, לתוך פשה
כגריס  בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור אחר שנכנסה
הטמא  והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה

שני. או ראשון שבוע בסוף או בתחילת שהוחלט

.‡‡e‰L ÏÎa ‡nËÓ ÔBÈOt‰2‰È‰iL ‡e‰Â . «ƒ¿¿«≈¿»∆¿∆ƒ¿∆
ÌÈÚ‚p‰ ˙B‡¯nÓ ˙Á‡Ó ÔBÈOt‰3‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ¿≈««ƒ«¿«¿»ƒ¬»ƒ»»

ÔBÈOt‰ ÔÈ‡Â .ÔBÈOt BÈ‡ - ˜‰a ‰‡¯Ó ÔBÈOt‰«ƒ¿«¿≈…«≈ƒ¿¿≈«ƒ¿
Ú‚pÏ ıeÁ ‰OÙiL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ4‰Ot Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«∆«¬»ƒ»»

a ?„ˆÈk .‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú‚p‰ CB˙Ï˙¯‰ ¿«∆«¬≈¿∆»»≈««∆∆
ÛBÒ·e ,d¯ÈbÒ‰Â ‰L„ÚkÓ ˙BÁt ÈÁ ¯Oa dÎB˙·e¿»»»«»ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ»¿

‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ Úe·M‰5CÏ‰L B‡ «»«ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»∆»«
˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;ÔBÈOt ‰Ê ÔÈ‡ - Blk ÈÁ‰ ¯Oa‰«»»««À≈∆ƒ¿∆≈««∆∆

.dÏ ‰ˆeÁ ‡l‡ dÎB˙Ï ‰OBt»¿»∆»»»

מ"א.2) פ"ד ממראה 3)נגעים אינו הפשיון ואפילו שם.
הי"ד, פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת הראשון. הנגע
הפשיון  – מטמא העיקרי) (הנגע שהאום "המראות שנינו:

וה"ז.4)מטמא". ה "ה פ"ג למעלה והבהרת 5)ראה
מקומה. תפסה

.·¯bÒ‰ ¯Á‡ ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔBÈOt‰ ÔÈ‡6; ≈«ƒ¿ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆««∆¿≈
‡e‰L Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â ‰lÁza ‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿ƒ»¿»»«…≈∆«∆«∆
ÛBÒ „Ú B¯ÈbÒÓ ‡l‡ ,BËÈÏÁÓ BÈ‡ - CÏB‰Â ‰OBt∆¿≈≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«

.‰‡¯ÈÂ Úe·M‰«»«¿ƒ¿∆

ראשון 6) שבוע בסוף (מטמא) "ובפסיון מ"ג: פ"ג נגעים
ב'תורת  מ"ב. בפ"ד שם משמע וכן שני". שבוע ובסוף
"אחרי  ז): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו הי"ג שם כהנים'

הכהן". אל הראותו

.‚˙¯‰a‰ ÔÈ‡7CB˙Ï ‡ÏÂ ÔÈÁM‰ CB˙Ï ‰OBt ≈««∆∆»¿«¿ƒ¿…¿
ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰8˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…¿ƒ¿««¿ƒ¿…¿ƒ¿«

eÁ¯˜pL Èt ÏÚ Û‡ Ô˜fÏ ‡ÏÂ L‡¯Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿…»…¿…«»»««ƒ∆ƒ¿¿
‰OÙ˙ ‰Ot Ì‡Â :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ¯ÚO‰ CÏ‰Â¿»««≈»≈∆∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆

¯BÚa ˙ÁtÒn‰9- ˜‰a‰ CB˙Ï ‰˙OtL ˙¯‰a Ï·‡ . «ƒ¿««»¬»«∆∆∆»¿»¿«…«
ÈOt ‰Ê È¯‰ÔB10. ¬≈∆ƒ¿

מ"ח.7) פ"ו פ"ב 8)שם למעלה וראה מ"ה. פ"א, שם
המונחים. פירוש בראש 9)ה"ד ולא ומכווה, בשחין ולא

נגעים  לענין מיוחדים דינים להם קבעה שהתורה ובזקן
פ"ח). לקמן ככל 10)(ראה ודינו נגע, אינו שבוהק מפני

סוף  נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שאמרו (ומה בשר. עור
מראה  הוא שהפשיון הכוונה לבוהק" שפשה "פרט פ"ב

שם). ראה בוהק.

.„ÔÈÁM‰11˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓe ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰Â «¿ƒ¿«ƒ¿»¿«…«ƒ¿««¿ƒƒ¿«

ÔBÈOtÏ ÌB‡‰ ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L ‰ÂÎn‰12BÈ‡ - «ƒ¿»∆≈¿ƒ≈»«ƒ¿≈
B¯ÈbÒ‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ13‡ˆÓpL „Ú Ô‰Ï eÎÏ‰Â14 ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆«∆ƒ¿»

.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌB‡Ï CeÓÒ ÔBÈOt‰«ƒ¿»»¬≈∆À¿»

שם.11) הנגע 12)משנה, פשה ההסגר, שבוע אחרי
לבינה. בינו מבדיל מאלה ואחד בבהרת, נוגע אינו והפשיון

שני.13) ההסגר.14)הסגר ימי שבעת אחרי

.‰ÒÈ¯‚k ˙¯‰a15‰˙OÙe16„BÚÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk17, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿ƒ»
ÌB‡‰ ÔÓ CÏ‰Â18ÒÈ¯‚ ÈˆÁk19¯˙Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«ƒ»«¬ƒ¿ƒ««ƒ∆«»

‰Ê [È¯‰] - ÒÈ¯‚kÓ ¯˙È ÔBÈOt‰ ÌÚ ÌB‡‰ ÔÓƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ¬≈∆
¯B‰Ë20„BÚÂ ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe ÒÈ¯‚k ‰˙È‰ .21‰ÎÏ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»

ÌB‡‰ dÏ22‰lÁza ‰‡¯z -23¯Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈÂ »»≈»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»«««
Úe·L24˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰Â ,B¯ÈbÒ‰Â ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .25 »«»¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»««∆∆

¯bÒ‰ ÈÓÈ ÛBÒa26dÓB˜Óa ˙¯‰a ‰¯ÊÁÂ ,27˙BÓk ¿¿≈∆¿≈¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿
‰˙È‰L28‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ -29CB˙a] ‰ËÚÓ˙ . ∆»¿»¬≈¿∆»»ƒ¿«¬»¿

‰˙È‰L ˙BÓk ‰¯ÊÁÂ ‰˙OÙe [¯bÒ‰ ÈÓÈ30B‡ , ¿≈∆¿≈»¿»¿»¿»¿∆»¿»
‰˙OtL31‰¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ ËÚÓ˙Â32- ‰˙È‰L ˙BÓk ∆»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»¿»¿∆»¿»

¯ÈbÒÈ ‰Ê È¯‰33¯ËÙÈ B‡34. ¬≈∆«¿ƒƒ¿…

מ"ט.15) פ"ד ההסגר.16)שם יותר 17)אחרי משהו
גריס. הנגע.18)מחצי נתמעט השני מצדו

ה"ועוד".19) כשיעור פשיון היא כחכמים,20)והתוצאה
כשיעור, בו נשאר ולא נתמעט הראשון הנגע ונימוקם: שם.
עם  מצטרף הפשיון אין ולפיכך אינו, כאילו כולו והרי
כגריס. אינו לבדו והחדש שיעורו, את להשלים הנותר
גריס", כחצי "שפשתה ח שבמשנה הדין על דילג (רבינו
ומכלֿ ועוד, גריס בכחצי שמטהרים כחכמים שפסק מפני
דעתו  להשמיענו באה והמשנה מצומצם. גריס בכחצי שכן
מ"ח  שם ראה המקרים. שני בין שמחלק עקיבא רבי של
באור). ד"ה ה"ה, לקמן כסףֿמשנה וראה ומ"ט,

לשון 21) נקט ורבינו מצומצם, כגריס פשתה אם והואֿהדין
אבל  ועוד, בכגריס ומטמא חולק עקיבא שרבי (שם) המשנה

לחכמים. מודה בו 22)בכגריס שיש הפשיון כל ונשאר
מהאום. יותר היינו ועוד, כתחילה.23)כגריס צ"ל:

של  בפשיון למעלה שביארנו למה בהתאם שם, כחכמים
חדש. כנגע נידון שהפשיון גריס, שני 24)כחצי פירוש,

הראשון  ההסגר אחרי הבהרת פשתה לא אם חדשים הסגרים
שלושה  של אפשרות מזה ויוצא שני), הסגר למעשה (שהוא

מ"ז.25)הסגרים. הגירסה:26)שם שלפנינו, במשנה
באמצע  שהלכה לפרש, ואפשר שבוע". בסוף וחזרה "הלכה
במשנה  רבינו שגירסת ונראה בסופם. וחזרה ההסגר ימי

וחזרה". שבוע בסוף "הלכה עצמו 27)היא: מקום באותו
הראשונה. הבהרת ולא 28)של הראשונה על יתירה לא

ממנה. חדש 29)פחותה כנגע אותה דנים אין כלומר,
אחד. נוסף בהסגר דיו אלא הסגרים, שני עליו להטיל
אם  אבל שחזרה, לפני המנוגע את הכהן פטר כשלא ומדובר
"לאחר  אמרו: שם, במשנה חדשה. כבהרת דינה - פטרו

כתחילה". תראה ההסגר.30)הפטור בתוך 31)אחרי
ההסגר. ההסגר.32)ימי שבוע 33)בסוף בסוף הוא אם

ומשמיענו 34)ראשון. שני. שבוע בסוף הוא המקרה אם
כלל. נשתנה לא כאילו הנגע ודין כלל, פשיון זה שאין רבינו
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"שאם  ה"ז: פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת זה דין ומקור
לא  כאילו וכנס, פשה ואם כנס. לא כאילו ופשה, כנס
מעלים  לא אינם ההסגר ימי בתוך השינויים שכל פשה",

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מורידים ולא

.ÂÒÈ¯‚k ˙¯‰a35ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe36„ÏBÂ ,37ÔBÈOta «∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿
‰‡¯z - ÌB‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»≈»»»¿»¿»»»≈»∆

‰lÁza38ÛBÒa ,B¯ÈbÒ‰Â ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ . «¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
ÚÏÒk ‡È‰ È¯‰Â Úe·M‰39‡È‰ ‡È‰L ˜ÙÒ ,40˜ÙÒ «»««¬≈ƒ¿∆«»≈∆ƒƒ»≈

˙¯Á‡ ‡È‰L41‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ÈzÁz ‰‡a42. ∆ƒ«∆∆»»«¿∆»¬≈∆»≈

וחכמים.35) עקיבא רבי מחלוקת מ"ו. והוחלט.36)שם
עם 37) ביחד הפשיון בא אם אבל והוחלט, שפשתה אחרי

בטומאתו  שנשאר חכמים מודים לבן, שיער עם או המחיה
דבר). של טעמו שם ראה ישראל'. ('תפארת הראשונה

בסימני 38) להתבונן הכהן וצריך חדש, נגע הוא כאילו
שנשאר  האומר עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים הטומאה.
על  בפירושו (רבינו הפשיון מפני הראשונה בטומאתו
ההבדל  מהו לבאר מתכוון שם שרבינו (נראה, שם). המשנה,
המנוגע  שניהם לדברי שהרי לחכמים, עקיבא רבי שבין
חדש  נגע שזה חכמים שלדעת מפרש, הוא ולפיכך טמא,
במחיה  המחייבים הפרטים כל את לבדוק הכהן צריך
חלק  הוא שהפשיון לשיטתו עקיבא רבי אבל לבן, ובשיער
לא  שאם ומכאן, כהן. בבדיקת צורך ואין הראשון מהנגע
שנשאר  אףֿעלֿפי האום, והלכה חדש טומאה סימן נולד
כתב  שם ור"ש חכמים. לדעת טהור – כגריס הפשיון
קרבן  מביא עקיבא רבי לדעת קרבנות, לענין הוא שההבדל
ה'ירושלמי' על הש"ס ובגליון שנים. – חכמים ולדעת אחד,
שאלה  נשאלה שם שב'ירושלמי' מעיר, ה"ה פ"א קטן מועד
והר"ש  רבינו הזכירו לא למה ומתפלא ביניהון?" "מה זאת:

הזה). ה'ירושלמי' את משנה' ה'כסף פ"ה 39)וגם שם
מגריס. גדול הסלע טמאה.40)מ"א. והיא ופשתה

הסגר.41) טמא 42)וטעונה ספק אם כאן ביאר לא רבינו
ספק  שהוא משמע כאן המשנה על ומפירושו טמא. ודאי או
להיפך  או לבן לשיער קדמה בהרת אם בספק כמו טמא

פ"ב. בסוף

.ÊÒÈ¯‚k ˙¯‰a43‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ44Ba LÈ Ì‡ , «∆∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ≈
d˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯45ÔBÈOÙÏe Ô·Ï ¯ÚOÏ46, …«¿≈¿»¿»¿≈»»»¿ƒ¿

‰ÈÁÓÏ ‡Ï Ï·‡47„Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰ ÔÈ‡L ; ¬»…¿ƒ¿»∆≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«
ÛBÒÂ ‰ÈÁn‰ ÛBÒ ÔÈa ‰È‰ÈÂ ˙¯‰a‰ d˙B‡ ÛÈwzL∆«ƒ»««∆∆¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»¿
˙B¯‰a ÈzL eÈ‰ .˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ·Á¯ ˙¯‰a‰««∆∆…«¿ƒ«¿≈¿»»¿≈∆»
- ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯ Ba LÈ Ì‡ :BÊÏ BfÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ¿≈ƒ»ƒ≈…«¿≈¿»

ÔÙ¯ˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÙ¯ˆÓ48¯Á‡ Úe·L B¯ÈbÒ‰ ¿»¿»¿ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ»«««
¯ËÙ‰ ¯Á‡Ïe ,B¯ËÙe ‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ,Úe·L»«¿…«ƒ«À¿»¿»¿««∆¿≈

ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ ‡e‰L Ïk Ú‚p‰ ‰Nt. »»«∆«»∆Õ¬≈∆À¿»

מ"ה.43) צר.44)שם מנוגע החוט 45)פס דין פירוש,
עצמה. בתוך 46)כבהרת לבנות שערות שתי יש אם

טמא. – המנוגע החוט התרחב אם או אי 47)החוט, כי
צר  במקום להימצא טומאה, סימן שהוא למחיה לה אפשר
כמקום  הוא החוט רוחב אם אבל רבינו, שמסיים כמו שכזה,

– שערות שתי רחבה המחיה ובאמצע שערות, שש צמיחת
הענין.48)מטמאה. לפי ה"ז מסתיימת כאן

.Á‰¯‰hL ˙¯‰a49¯bÒ‰ CBzÓ50,ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ «∆∆∆»¬»ƒ∆¿≈ƒ∆¿≈
‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰pnÓ eÎÏ‰L51da ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡ - ∆»¿ƒ∆»ƒ»≈À¿»≈«¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ52. ¿»

פ"ב.49) נגעים נולדו 50)תוספתא ולא פעמיים שהסגירה
טומאה. פ"ז 51)סימני לקמן (ראה גופו בכל שפרחה או

שיער 52)ה"א). פשיון, כגון טומאה סימני בה נולדו ואם
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מחליטים, – מחיה או לבן

.Ë˙¯‰a53¯eht‰ ¯Á‡ ‰ÒkL54˙BÓÎÏ ‰˙OÙe «∆∆∆»¿»«««ƒ»¿»ƒ¿
‰˙È‰L55È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ‰¯ÊÁÂ ‰˙OtL B‡ , ∆»¿»∆»¿»¿»¿»ƒ¿∆»¿»¬≈

B˙¯‰Ëa ‡e‰56. ¿»√»

אבל 53) כאן), (ראב"ד מצומצם כגריס כשהיתה מדובר
זה  הרי ופשתה, וחזרה לכגריס ופחתה מכגריס יותר כשהיא
וראה  מ"ג. פ"ט, נגעים במשנה משמע (כן ומטמא פשיון

כאן). בה 54)כסףֿמשנה נולדו ולא פשתה שלא מפני
לבנות. שערות שתי או הפיטור.55)מחיה לפני

מטמא,56) פיטור אחרי שפשיון בה"ח שאמרנו ואףֿעלֿפי
הפיטור. בשעת משהיה גדול הנגע אם היינו

.È˙¯‰a57‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k58Ô·Ï ¯ÚOÂ «∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿≈»»»
BËÈÏÁ‰Â ‰ÈÁn‰ CB˙a59‰ÎÏ‰ ËÏÁ‰ ¯Á‡Ïe , ¿«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿««∆¿≈»¿»

‰ÈÁn‰60Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË -61Ô·Ï ¯ÚO‰ CÏ‰ ; «ƒ¿»»≈ƒ¿≈≈»»»»««≈»»»
˙¯‰a‰ CB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ ‰È‰ .‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË -»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«≈»»»¿««∆∆
- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ ;‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË - BÏ CÏ‰Â¿»«»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

.Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈≈»»»

מ"ו.57) פ"ד בהלכה 58)שם בבות שתי המשנה. לשון
הבהרת, בתוך לבן שיער ב. המחיה: בתוך לבן שיער א. זו:
רבי  וחכמים, שמעון רבי במחלוקת שם שנויות ושתיהן
ראשונה  בבא שם, ומדובר מטמאים. וחכמים מטהר שמעון
והבבא  כגריס, היא – המחיה בלי – לבדה כשהבהרת
עם  ביחד אלא כגריס בבהרת שאין במקרה עוסקת השניה
באה  ובשתיהן כגריס", בבבא הלשון שינוי ומכאן מחייתה.
אפילו  מטהר שהוא שמעון רבי של כוחו להשמיענו המשנה
במחיה, הוא הלבן השיער אם כגריס היא לבדה כשהבהרת
הוא  השיער אם אפילו מטהר הוא כגריס בבהרת אין ואם
מטמאים  וחכמים נימוקו). שם (ראה ממש הבהרת בתוך
הלבן  והשיער המחיה בלי כגריס בבהרת כשאין אפילו

כ  פוסק רבינו במחיה. בבבא נמצא דילג ולפיכך חכמים,
שתי  כי כגריס", ומחייתה היא "היתה המילים: על שניה
בבהרת  כשאין היינו עצמו, המקרה באותו עוסקות הבבות
בה  יש אם וכלֿשכן טמא, ואעפ"כ המחיה עם אלא כגריס
'תפארת  וראה שם, למשנה רבינו פירוש (ראה כגריס
בפירושו  רבינו של ולשונו ומה, מב אות 'יכין' שם ישראל'

פירושי). נכונות את מוכיחה שם, שני 59)למשנה מפני
הטומאה. ונמצא 60)סימני לתוכה הבהרת ונתפשטה

הבהרת. בתוך הלבן למעלה 61)השיער שאמרנו ואע"פ
טומאה, סימן אינו לבהרת לבן שיער קדם שאם ה"ו) (פ"ב
הבהרת, שהגיעה לפני זה במקום לבן שיער היה כאן והרי
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הנגע, מאותו כחלק נחשבת שהמחיה חכמים סוברים
('תורת  לבן" הפך בנגע "ושער ג) יג, (ויקרא אמרה והתורה

ה"ז). ב' פרשתא פ"א נגעים פרשת כהנים'

.‡È˙¯‰a62ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓ d·e63- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ : «∆∆»ƒ¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿»
ÈtÓ ‡ÓË - ÔBÈOt‰ CÏ‰ ;ÔBÈOt‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ¿≈

BËÈÏÁ‰ .ÔBÈOÙ·e Ô·Ï ¯ÚOa ÔÎÂ .‰ÈÁn‰64¯ÚOa «ƒ¿»¿≈¿≈»»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»
‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO Ba ¯ÊÁÂ ¯ÚO‰ CÏ‰Â Ô·Ï»»¿»««≈»¿»«≈»»»«≈∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÁÓa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ BÏƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»
B‡ Ô·Ï ¯ÚO B‡ ˙¯Á‡ ‰ÈÁÓ BÏ ‰„ÏBÂ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»¿¿»ƒ¿»«∆∆≈»»»
Ba ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOtƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿¿»««ƒ¿¿»«
- Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOtƒ¿«≈∆¿»»ƒ¿»≈»»»

‰È‰L ˙BÓk B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰65‡Óh‰ „Á‡ . ¬≈∆¿À¿»¿∆»»∆»«»≈
‰lÁza ËÏÁ‰L66ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa ËÏÁ‰L B‡ ∆À¿««¿ƒ»∆À¿«¿»«ƒ

ÈL Úe·L ÛBÒa B‡67¯eht‰ ¯Á‡ B‡68ÏÈ‡B‰ , ¿»«≈ƒ«««ƒƒ
Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡ - ÌB˜Ó ÏkÓ ËÏÁ‰Â¿À¿«ƒ»»≈»«∆…ƒ»≈

ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ ‡Ï ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ69¯Á‡ ÔÓÈÒ ‡ÏÂ70. ƒ«À¿»…ƒ«∆¿≈¿…ƒ»«≈

מ"ז.62) שני 63)שם בה נמצאו ההסגר אחר פירוש,
מטמא  אינו ההסגר לפני פשיון שהרי אלה, טומאה סימני

ה"ב). ואינה 64)(למעלה חדשה, בבא מתחילה כאן
שלפניה. הדינים עם להערכת 65)קשורה זקוקה ואינה

מחיה 66)כהן. בו שהיו כגון הכהן, של ראשונה בראייה
לבנות. שערות הטומאה.67)או מסימני אחד ע"י

והוחלט,68) טומאה סימן בו נולד הכהן שטיהרו אחר
אחר. במקומו ובא זה סימן הלך מחיה 69)ואחרֿכך

לבן. אלא 70)ושער בתחילה, החלט סימן שאינו פשיון,
הסגר. אחר

ה'תשפ"א  שבט כ"א רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודיניהם,1) השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי יבאר

בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם
ואי  שחין, נעשית השבוע ובסוף הבשר בעור שהסגירו ומי
שיער  העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח קרח זה

מעולם.

.‡¯BÚ‰ ËLÙÂ B¯Oa ¯BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓ¯a B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô·‡a B‡ ÏÊ¯·a B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô·‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ ·¯b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,¯BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע או בכתב4ֿ)חמים

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני

.·„etL ÔaÏ6Ba ‰k‰Â7(Ê¯·Ó) BL‡¯ ‰È‰ Ì‡ : ƒ≈«¿ƒ»ƒ»»…¿…»
„Á BL‡¯ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ÂÎÓ BÊ È¯‰ - [¯eck]8È¯‰ - «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»…«¬≈

˜ÙÒ BÊ9‡È¯·Ë ÈÓa ‰˜Ï .ÔÈÁL B‡ ‰ÂÎÓ ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒƒ¿»¿ƒ»»¿≈¿∆¿»
˙Ù‚a B‡10.ÔÈÁL ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ

רומח.6) דקירה.7)כעין אלא 8)מכת ממש חד לא
פוצעת. וההכאה קצת שם,9)מחודד נפשטה שלא אבעיא

לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל
נידון  ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע כלומר,

שנסחטו 10)כשחין. זיתים פסולת פירש: שם רש"י
שמנם. להוציא

.‚Ô‰ ˙Bi¯Ë ˙BkÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«∆≈«¿ƒ≈
eÈÁ .ÏÏk ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈ„¯BÓ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÓb Èet¯ e‡t¯˙Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯BÚ‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡Â ˙˜lˆ ÌB˜n‰L∆«»«∆∆¿≈»»ƒ¿»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ,¯·c ÏÎÏ ¯Oa‰ ¯BÚk11 ¿«»»¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ

.e¯‡aL BÓk ˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿∆≈«¿

ומחייה.11) לבן שיער פשיון,

.„eÏÈÁ˙‰12˙B‡t¯˙‰Ïe ˙BÈÁÏ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿
˙·¯ˆ ‡È‰ BÊ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‰tÏ˜ Ô‰ÈÏÚ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»∆∆
,ÌL ‰¯eÓ‡‰ ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈÁM‰«¿ƒ»¬»«»ƒ¿««ƒ¿»»¬»»

ÔBÈOÙa B‡ Ô·Ï ¯ÚOa :ÔÈÓÈÒ ÈLa ˙B‡nËÓe13, ¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»»¿ƒ¿
„Á‡ Úe·L ‡l‡ ¯bÒ‰ Ô‰a ÔÈ‡Â14˙¯‰a ?„ˆÈk .15 ¿≈»∆∆¿≈∆»»«∆»≈««∆∆

‰È‰ Ì‡ :‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓa B‡ ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
- Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - Ô·Ï ¯ÚO da»≈»»»«¿ƒ…»»»≈»»»
„ÏB Ì‡ :Úe·M‰ ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .„Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«∆»¿ƒ¿∆¿«»«ƒ«
ÌeÏk da „ÏB ‡Ï Ì‡Â ;ËÈÏÁÈ - ‰˙Ot B‡ ¯ÚO da»≈»»¿»«¿ƒ¿ƒ…«»¿
Ô·Ï ¯ÚO da „ÏB B‡ ¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰˙Ot .¯ËÙÈ -ƒ¿…»¿»¿«««ƒ«»≈»»»

ËÈÏÁÈ -16. «¿ƒ

שנינו:12) ה הלכה ו פרק נגעים פרשת כהנים בתורת שם.
לומר  תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין",
(שיתרפא  צלקת שייעשה עד יכול "ונרפא" אי "ונרפא",
לומר  תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי,

נרפא. ולא נרפא כיצד? הא מחייה 13)"שחין", אבל
טומאה. סימן אחר 14)אינה טומאה סימן נולד לא ואם

ומכווה. בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר
סתם 15) "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא
ביצה. קרום סיד, צמר, ומכווה 16)שלג, שחין דין בזה

הבשר. בעור נגע כדין

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰17.‰Ê ÌÚ ‰Ê «¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ,·e˙k‰ Ô˜lÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«»«∆≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,¯Oa‰ ¯BÚÏ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈOBt ÔÈ‡Â .‰Ê∆¿≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿«»»
‰È‰ ?„ˆÈk .ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a ‡ÏÂ¿…«∆∆«»»»¿»≈«»»

Ô‰ÈzLa ÒÈ¯‚k ˙¯‰·e ‰ÂÎn‰ „ˆa ÔÈÁL18È¯‰ - ¿ƒ¿««ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆¬≈
B‡ ‰iMÏ ‰˙OÙe Ô‰Ó ˙Á‡a ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê∆»»¿»¿««≈∆»¿»«¿ƒ»

¯B‰Ë - ¯Oa‰ ¯BÚÏ ‰˙OtL19¯BÚa ˙¯‰a ‰˙È‰ . ∆»¿»¿«»»»»¿»«∆∆¿
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CB˙a ‰È‰ .ÔBÈOt BÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰˙OÙe ¯Oa‰«»»»¿»¿««≈∆≈ƒ¿»»¿
ÒÈ¯‚k ÔÈÁL ˙·¯ˆ Btk20ÒÈ¯‚k ˙¯‰a d·e21- «»∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ

Ô·Ï ¯ÚOÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ÈbÒÈ22‡ÏÂ «¿ƒ∆««ƒ∆≈»¿»¿≈»»»¿…
‰OÙ˙Â dcˆa ¯Á‡ ÔÈÁL BÏ „ÏeÈ ‡nL ,ÔBÈOÙÏ¿ƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿ƒ¿∆

.BÎB˙Ï¿

אין 17) מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם
שדיני  פי על ואף המנוגע, את ומטהרים לכגריס מצטרפים
"או  מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין
ביניהם. לחלק באה "או" המלה אש" מכוות ...

יחד.18) פשה 19)בשניהם אם רק מטמא והפשיון
עצמה. המחייה אותה ומילא 21)מצומצם.20)במקום

פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את
הבשר. לעור פושה שאינה אמרנו שערות 22)שהרי אין

היד. כף על צומחות

.ÂÔÈÁM‰ ˙‡ ‰ÂÎÓ ‰Ïha - ‰ÂÎÓ ‰OÚpL ÔÈÁL23; ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡ .‰ÂÎn‰ ÔÈÁL Ïha - ÔÈÁL ˙ÈOÚpL ‰ÂÎÓeƒ¿»∆«¬≈¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ‰ÂÎÓ Ì‡ ‰È‰ ÔÈÁL Ì‡ Úe„È24; »«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈¿»¿
·e˙k‰ Ô˜lÁ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰‡ÓËÂ „Á‡ ÔÓÈÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ»∆»¿À¿»««¿…ƒ¿»«»

.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ‡l‡∆»«∆≈ƒ¿»¿ƒ

צירוף,23) לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני
זה. עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו

ומטמא.24)

.Ê‰OÚ Úe·M‰ ÛBÒ·e ÔÈÁLaL ˙¯‰·a B¯ÈbÒ‰ƒ¿ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ¿«»««¬»
¯Oa‰ ¯BÚ25ÛBÒ·e ¯Oa‰ ¯BÚa B¯ÈbÒ‰L B‡ , «»»∆ƒ¿ƒ¿«»»¿

‰lÁza ‰‡¯È - ÔÈÁL ˙ÈOÚ Úe·M‰26. «»««¬≈¿ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי נתרפא
שני 26) וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך

הסגרים.

.Á¯LpL ÈÓ27ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO Ïk28ÔÈa ƒ∆»«»¿«…≈≈¬«…ƒ≈
ÏÎ‡L ÔÈa ,¯ÚO Ïc‚Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰kÓ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆≈»¿»¿«≈≈»≈∆»«
e¯ÈM‰L ÌÈ¯·c CÒ B‡ ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈMn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««ƒƒ∆«≈»»¿»ƒ∆ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ïc‚Ï Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÚO¿»««ƒ∆»¿«≈¿««¿«ƒ
B‡ Á¯˜ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰zÚ BL‡¯ ¯ÚO Ïk „a‡Â¿ƒ≈»¿«…«»¬≈∆ƒ¿»≈≈«

„˜„w‰ ÔÓ B¯ÚO ¯L Ì‡ .Áa‚29ÚÙBL ‰hÓÏe ƒ≈«ƒ»«¿»ƒ«»¿…¿«»≈«
¯‡eˆ ÏL ‰wt „ÚÂ ¯BÁ‡Ï30¯L Ì‡Â ;Á¯˜ ‡¯˜ - ¿»¿«ƒ»∆«»ƒ¿»≈≈«¿ƒ»«

BzÁct „‚k „Ú ÂÈÙÏ ÚÙBL ‰hÓÏe „˜„w‰ ÔÓ31- ƒ«»¿…¿«»≈«¿»»«¿∆∆««¿
.Áa‚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ≈«

סוף 27) עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
כתוב  ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק

יג, (ויקרא ובפסוק בתורה הוא" טהור הוא "קרח מ)
הבאים  ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו
הקרחת  ובכן בגבחת. או בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו
שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת
האלה. המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר

רבינו:28) גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
יטמא  לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול

בידי  קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה

.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

¯Oa ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ók :Ô‰a ¯Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·l‰ ¯ÚO‰ ÔÈ‡ ,¯ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚe·L ÈL·e ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a ˙¯‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .¯ÈbÒÈ - ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ -«¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿
;ËÈÏÁÈ - ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :Úe·M‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
- ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .¯ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ -35. «¿ƒ

נגע.32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע
בפירוש 34) כתוב כן לבן. שיער צמח אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ - BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,¯Oa‰ ¯BÚ ¯‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á¯˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Á¯w‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆
¯BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ - ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
¯Oa‰ ¯BÚk - eÁ¯˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰L ;¯Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡¯‰ .Ô·Ï ¯ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
¯ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È¯‰ - Ô˜faLÂ L‡¯aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ¯Oa‰ ¯BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚe·L38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
Oa‰ ¯BÚk Ô‰ È¯‰ - ¯ÚOÈ¯‰ - ¯ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ;¯ ≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈

,¯‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
.˙¯‰·a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר

ונגלה  בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל מראהו, ונשתנה
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קכט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay `"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙¯‰·a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,¯‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙È·e3Ï‚¯‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡¯‰Â ,Ô¯tv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,¯ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»

‡l‡ ,ÈeÏb ¯BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,B¯Oa ¯BÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»
¯BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â ¯BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈

ÈeÏ‚8ÌÈ¯˙q‰ ˙È·k ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ

ח.2) פ"ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע, תחת
לגוף. שבעקב.4)מחוברת התחתון בשטח העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ לפנים, הנמשך העקב שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסףֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י כך

ג. הלכה ה פרק למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט אחרי או הסגר אחרי הגוף בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ"ז (לקמן

אותו. ומטהרים מעכב, זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף כתב בכסףֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב, חלקי

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ"ב שם
כסףֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק פיו את סוגר כשהאדם

.·‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,Ô¯ÚO Ïk ¯LpL Ô˜f‰Â L‡¯‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,˙¯‰·a ÔÈ‡nhÓ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿

¯Oa‰ ¯BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï·‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט. ה"ג בפ"ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח. פ"ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙¯‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡¯Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL - ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡¯Â ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ"ב נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי ר'
שהתנאֿ משמע כהנים' שב'תורת אףֿעלֿפי כמותו, רבינו
נאמר  ה"י פ"א שם שבתוספתא מפני עליו, חולק קמא

(כסףֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו

.„˙B¯‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ :˙B¯B‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
¯ib˙Â ˙¯‰a14¯aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk ¯LÂ eÁ¯˜Â ¯ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜f·e L‡¯»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»

‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙¯‰a‰ ‰˙lb˙Â ¯ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ÔÈ„¯BÓ Ô‰Lk¿∆≈¿ƒ¿∆¡»∆∆¬≈≈¿¿≈
¯ÚO eÏÚiL Ì„˜ Ô˜fa B‡ L‡¯a ˙¯‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»««∆∆»…«»»…∆∆«¬≈»
˙¯‰a‰ ‰˙È‰L B‡ ,¯ÚO‰ CÏ‰Â ¯ÚO eÏÚ‰Â ÌÏBÚÓ≈»¿∆¡≈»¿»««≈»∆»¿»««∆∆
Ô‰ È¯‰Â eÈÁÂ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÓB˜Ó ‰OÚÂ ¯BÚa»¿«¬»¿»¿ƒƒ¿»¿»«¬≈≈
,ÔÈ‡ÓË dÙBÒÂ d˙lÁzL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»««ƒ∆¿ƒ»»¿»¿≈ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa ‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰16. ƒ¿»¿»¿»≈¿«ƒ¬≈¿»
efÚ‰L ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzL17‰‡¯È - e‰kL B‡ ƒ¿««¿≈∆≈∆≈≈∆»≈»∆

‰lÁza18˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«≈»ƒ∆»¿»«∆∆
‰ˆÈa Ìe¯˜k19B‡ ,‚ÏMk ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿«≈«¬≈«∆∆

‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ‚ÏMk ‰˙È‰L∆»¿»«∆∆¿««∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈»
,‰Ï‚pL ËÓ˜·e ,„ÏBpL ÔË˜a ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯z -≈»∆«¿ƒ»¿≈¿»»∆«¿∆∆∆ƒ¿»
Ì‡ :eÈÁL ‰ÂÎÓ·e ÔÈÁL·e ,eÁ¯˜pL Ô˜Ê·e L‡¯·e¿…¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ
Ì‡Â ,‰lÁza e‡¯È - ˙B¯‰a‰ Ô˙B‡ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»«∆»≈»«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë - Â‡Ï»¿

א.13) פ"ז, שם נגעים 14)משנה פרשת כהנים' ב'תורת
ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו וה"ב, ה"א א' פרק
שהנגעים  משמע עתיד, בלשון בשרו" בעור יהי' כי "אדם
שניתנה  אחרי שנשארו אףֿעלֿפי מתןֿתורה לפני שפרחו
אינם  שהנגעים למדו, ומכאן מטמאים. אינם - תורה
ובמקום  לטמא ראויים שהיו בשעה כשנולדו אלא מטמאים

לטומאה. גלוי.15)הראוי  מקום כחכמים,16)שאינו
שאמרו  ואףֿעלֿפי שם. יעקב בן אליעזר ר' דעת נגד
הלכה  (פירוש, ונקי קב אליעזר ר' משנת ב) סא, (עירובין
אין  אבל יחיד, עם במחלוקת נאמר שזה רבינו סובר כמותו),
וראה  צד. סי' יאיר, חוות שו"ת (ראה רבים נגד כמותו הלכה
במאה  שרק חננאל, רבינו בשם ב סימן פ"ד עירובין רא"ש
יד  וראה כמותו, הלכה - "קב" מספר - מקומות ושנים

תטו). אות עזה.17)מלאכי יותר נעשתה שלבנוניתם
יש 18) וכן (ר"מ), רומי בדפוס הוא וכן כתחילה, צ"ל:

חדש. נגע הוא כאילו פירוש, להלן. נקט 19)לתקן רבינו
שביניהם, בשינויים שהואֿהדין ומובן הקיצוניים. השינויים

ביצה. קרום או שלג למראה שנשתנה לבן צמר מראה

.‰˜ÙÒ Ïk20eÈnL ˙B˜ÙÒ ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚ »¿≈¿»ƒƒ¿≈¿≈∆»ƒ
¯·k21‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ¯B‰Ë ,22Ï·‡ ; ¿»»«∆…ƒ¿«¿À¿»¬»

‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ23ÌÈL ?„ˆÈk . ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«
ÚÏÒk ‰Ê·e ÚÏÒk ‰Êa ‰È‰ Úe·M‰ ÛBÒ·e ,Ô¯ÈbÒ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»«»»»∆¿∆«»∆¿∆«

‰˙Ot Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â24ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿≈»«¿≈∆≈∆»¿»≈ƒ¿≈¬»ƒ≈
„Á‡ LÈ‡a25È‡ceL Èt ÏÚ Û‡L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»¬≈∆»∆««ƒ∆««

‰Êa Ú‚p‰ ‰Ot26‡È‰ BÊ È‡ Úe„È BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»«∆«»∆ƒ¿≈»«≈ƒ
‰Ê È‡a Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰˙OtL ˙¯‰a‰««∆∆∆»¿»¬≈∆»«∆≈«¿≈∆

B‡nË Ú‚27. ∆«ƒ¿

מ"א.20) פ"ה קדמה 21)שם בהרת אם ספק ה"ט: בפ"ב
ואחרי  כגריס, בהרת ה"ו: ד' ובפרק קדם. לבן שיעור או
או  ופשתה הבהרת אותה היא אם ספק כסלע, מצא ההסגר

היא. אחרת וזו הלכה ואפילו 22)הראשונה הוחלט, שלא
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הוסגר. וה'.23)אם ד', משנה במי 24)שם זוכר אינו
כסלע. ובמי ההסגר, לפני כגריס בהרת בו 25)היתה שהיו

שניהם  ההסגר ואחרי כסלע, ואחד כגריס אחד נגעים, שני
כסלע. ואיזה כגריס היה איזה זוכר ואינו כסלע,

זה.26) ד 27)באדם פרשתא נגעים פרשת כהנים' ב'תורת
מטמא, הוא הוודאי את - ג) יג, (ויקרא אותו" "וטמא ה"ח:
לא  אבל הוודאי, הנגע את פירוש, הספק. את מטמא ואינו
אנו  שאין מפני טהור, - אחד באדם ואפילו הספק, הנגע את

פשה. נגע איזה יודעים

.Â˜˜ÊpMÓ28ÌÈL ?„ˆÈk .‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«

‰ ÛBÒa ,Ì¯ÈbÒ‰Â‰Ê·e „BÚÂ ÚÏÒk ‰Êa È¯‰Â Úe·M ¿ƒ¿ƒ»¿«»««¬≈»∆¿∆«»»∆
ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - „BÚÂ ÚÏÒk29˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL e¯ÊÁ . ¿∆«¿¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈∆ƒ¿
ÔBÈOt‰ CÏ‰ È¯‰L ,ÚÏÒk30Ô‰Ó „Á‡Ó31ÏÈ‡B‰ , ¿∆«∆¬≈»««ƒ¿≈∆»≈∆ƒ

ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - e‰Ê È‡ Úe„È BÈ‡Â32e¯ÊÁiL „Ú , ¿≈»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ«∆«¿¿
‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ :e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÒÈ¯‚k ˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿»
¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿≈ƒ∆»¿»«∆∆»≈»

˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„wL Ô·Ï33ezÎÙ‰L Ô·Ï ¯ÚOÂ »»∆»«∆««∆∆¿≈»»»∆¬»«
˙¯‰a‰34Ì„wL ‰Ê Úe„È BÈ‡Â ,35Ì‡ :Ct‰pL ‰fÓ ««∆∆¿≈»«∆∆»«ƒ∆∆∆¿«ƒ

BÏ ˜tzÒ ¯bÒ‰ CBzÓ36¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -37¯Á‡ Ì‡Â , ƒ∆¿≈ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒ««
ËÏÁ‰38¯ÚO CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆¿≈¬≈∆»≈««ƒ∆»«≈»
„Á‡39‰È‰L ¯ÚO‰ Ì‡ ,CÏ‰ ‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ∆»≈∆¿≈≈«≈∆»«ƒ«≈»∆»»

.¯Á‡‰ ¯ÚO‰ B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»«≈»»«≈

שם.28) אינו 29)משנה זה דין כלל. ספק כאן אין שהרי
שלאחריה. הבבא אלא לטומאה, לנזקק כולו.30)הדוגמה

כסלע.31) בו היה שבתחילה שם 32)מזה כהנים' ב'תורת
ואינו  מטהר, הוא הוודאי את - "וטיהרו" למדו: ה"ט, סוף

הספק. את פ"ב 33)מטהר (למעלה טומאה סימן ואינו
והוסגר. שאחרי 34)ה"ו) פירוש, טומאה. סימן והוא

לבהרת  שקדמו שתים לבנות, שערות ארבע נמצאו ההסגר
בבהרת. שנולדו השיער 35)ושתים בין מכיר הכהן אין
שנהפך. לשיער ארבע 36)שקדם את מצא ההסגר אחר

אלו  ובין לבהרת שקדמו אלו בין הבחין ולא השערות,
אותן. הפכה סימן 37)שהבהרת כאן יש שבוודאי אע"פ

כמו  המטמאות, הן שערות איזו יודע שאינו מפני - טומאה
בפשיון. והחליט 38)שאמרנו הכיר שמתחילה כגון

נשרו. איזו יודע ואינו שתים, נשרו "שיער"39)ואחרֿכך
שערה  משמעותה ו"שערה" זכר, ולשון קיבוצי שם הוא
שאחד  והכוונה, אחד". "שיער וכתב דייק רבינו יחידה.
יודע  ואינו הלך - שנהפך וסוג שקדם סוג - הסוגים משני
כשהלכה  רק לא הכוונה: "אףֿעלֿפי" שאמר ומה איזהו.
ואפשר  שתים, הלכו אם אפילו אלא שלוש, ונשארו אחת
לפרש, גם [אפשר טמא. - הטומאה מסימן כלום נשאר שלא
שהלכה  אפשר אם אבל טמא, שלם סוג הלך אם שדווקא
שבכל  מפני טהור, - השני מסוג והשניה זה מסוג אחת
נשארו  ולא נהפכה היא אולי להסתפק יש שהלכה שערה
מקור  להקל]. ספיקות שני כאן והרי מטמאות, שערות שתי

ה"ה. פ"ב נגעים בתוספתא זה דין

.Ê‡aL ÈÓ40B‡ ¯bÒ‰ CÈ¯vL e‰‡¯Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ∆»≈∆…≈¿»»∆»ƒ∆¿≈

BÏ e„ÏB B¯Ët B‡ B¯ÈbÒ‰ ‡lL „ÚÂ ,¯eËt ‡e‰L∆»¿«∆…ƒ¿ƒ¿»¿
LiL e‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ ¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

B¯ÈbÒÈ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa41Úe·L ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ¯ËÙÈ - ¯eht‰ ¯Á‡Ï B‡ ÈL≈ƒ¿«««ƒƒ¿…

ג.40) פ"ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טומאה,1) מסימני באחד והוחלט בהרת בו שהיתה מי יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט, מעט מחייה שפרחה ובה כגריס בהרת בו היתה
אברים  ראשי בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב אם הבהרת בנגע ליטמא ראוי שאינו מי לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני שנשכר נגע יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙¯‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3¯bÒ‰ ¯Á‡ ÔÈa4,¯bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck ¯Á‡Â5ÔÈa ,Ô·Ï Ct‰Â BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
¯bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È¯‰ - ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ¯bÒ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»
È¯‰ - BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¯eht‰ ¯Á‡Ïe ,¯ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈

ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ"ח, נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט. טומאה שני,4)מסימני או ראשון שבוע בסוף

והוחלט. טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב'תורת עדיין. הוחלט ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ"ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח אמרו:

.·‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :Ô·Ï CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ - ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡¯ Úe·L B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ - ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ - ‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL Úe·L B¯ÈbÒÓ - ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙¯‰a ÔÈcL .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

Ô·Ï ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9e¯ÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL e¯Èˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«
‰Ê È¯‰ - ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆

¯B‰Ë10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆
‰lÁza Ô·Ï Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰Á¯tL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»
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„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Ú¯v‰12ËÚÓ ‰Á¯Ùe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«
CBzÓ B‡ ¯bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ

¯B‰Ë - ËÏÁ‰13‡ÓË - ¯eht‰ ¯Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
¯ÈbÒÈ - ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡¯Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa¯‡·e Ô·laL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡a Ô·Ï Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
Ce˙t16ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïk‰ -17,B‡nËÏ ÔÈa B¯‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ"ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט אחר

ה"ג). ה"ב,10)לקמן פ"ב (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ"ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני  מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י עפ"י תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי "אין ה"ה: פ"ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח". פרוח

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית

מ"ג.17) פ"א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯Ùe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck ¯Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BlÎa ‰Á¯t21¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -22¯ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»

Ô·Ï23ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‡ÓË - ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿
‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»

˙Úa¯Ó24Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .¯˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â ,Ô·Ï ¯ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - „ÓBÚ BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa - ‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,¯bÒ‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ ¯Á‡ Ô·Ï Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

Ô·Ï ¯ÚOa ‡nhÓ25Ík ¯Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
- ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡¯ Ì‡Â .¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯Ùe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ"ב.18) פ"ח עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני

הטומאה. סימן שנעלם מפני בזמן 22)הכהן נהפך שהרי
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי  דורש ה"ד, פ"ה שם כהנים' ב'תורת בלבד. במחיה
חי  בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק טומאתה כשיעור
רבי  דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב'תורת יוסי כרבי פסק קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע"י

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
Blk Ct‰p‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓe ÔÈ‡nËÓ ,˙¯‰a‰ CB˙aL∆¿««∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿«À

Ô·Ï27˙Ú¯ˆa Blk ÔÈaÏ‰L ¯bÒÓ B‡ ËÏÁÓ ?„ˆÈk . »»≈«À¿»À¿»∆ƒ¿ƒÀ¿»««
‰L„ÚkÓ ıeÁ28B‡ BÚaˆ‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«¬ƒ¿…∆¿»

ÔÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÓËÁ L‡¯a¿…»¿¿«≈»∆¬≈¿À¿»¿≈
¯Oa ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ Ì‡ ,¯‰ËÂ Ô·Ï Blk Ct‰pL ‰Ê∆∆∆¿«À»»¿»«ƒ»««¬»»»»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ«¬ƒ¿…∆»ƒ»≈»ƒ¬≈∆À¿»
elÙ‡ ,‰L„ÚkÓ ıeÁ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ Blk Ct‰∆¿«À¿«¿≈»««ƒ«¬»»¬ƒ
‰Ê È¯‰ - ˜‰·Ï Ct‰pL ,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a¿…∆»ƒ»≈»ƒ∆∆¿«¿…«¬≈∆

ËÏÁÓ ‡ÓË29‡Ï - ˙Ú¯v‰ ‰˙qÎ ‰p‰Â :¯Ó‡pL ; »≈À¿»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ¿»«»««…
˜‰a‰30ÈÁ ¯Oa ‰L„Ú‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ elÙ‡ . «…«¬ƒ»¿»ƒ¿»»¬»»»»«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ - ˜‰a d˙ˆ˜Óe31Blk Ct‰ . ƒ¿»»…«¬≈ƒ«À¿»∆¿«À
‰‡¯Ók ¯Oa Ba ¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,¯‰ËÂ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈»««¿»«¿««»»«»»¿«¿≈

˜‰a‰32¯Oa ‰L„Úk Ba ‰‡¯iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «…«¬≈∆»«∆≈»∆«¬»»»»
˜‰a ‡Ï - ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;ÈÁ33. «∆∆¡«¿≈»»»«……«

- ˜‰a d˙ˆ˜Óe ÈÁ ¯Oa d˙ˆ˜Ó ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ»««¬»»ƒ¿»»»»«ƒ¿»»…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡34.B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â ≈ƒ«À¿»«¬≈¿»√»

ה"ח.26) פ"ג למעלה המקומות 27)ראה כדין דינם ואין
מעכבים. שאינם ה"א בפ"ו מדבריו 28)שנמנו משמע

בתחילה  אפילו מעכב אינו מכעדשה פחות נשאר שאם
מ"ד). פ"ח נגעים אחרונה' 'משנה (ראה אותו ומטהרים

מ"ו.29) פ"ח מטמא 30)שם ואינו נגע אינו שבוהק
לבן. כולו בנהפך מעכב הוא ולפיכך ה"א), פ"א (למעלה

שהרי 31) לגופה, צריכה אינה מ"אפילו" החל זו, בבא כל
חזרה  דין מפני ונכתבה שלפניה, מהבבא היא כלֿשכן לא

ההלכה. בראשי 32)שבסוף דוקא ולא שבגוף, מקום בכל
לימוד 33)איברים. רבינו מביא המשנה, על [בפירושו

הבשר  ישוב כי "או טזֿיז): יג, (ויקרא בתורה כתוב אחר:
כן  גם "ונהפך נכתב: ולא הוא" טהור ללבן... ונהפך החי

במשנה 34)טהור]. כעדשה. ממש מחיה בו שאין זמן כל
סימן  מכעדשה פחות בוהק אומרים "וחכמים שנינו: שם,
רבינו, ומפרש בסוף". טומאה סימן ואין בתחילה טומאה
הבוהק  – וביחד מחיה, גם שם היתה הבוהק על שנוסף כגון
"בוהק  במשנה: גורס (הראב"ד בכעדשה. יש – המחיה עם
פחות  מחיה או כעדשה בוהק ומפרש, מכעדשה" ופחות
(ראה  בחזרה לא אבל בתחילה טומאה סימן הם  מכעדשה
ורבינו  הגירסא). ביאור נט אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת
(ראה  מעכב אינו בתחילה גם מכעדשה שפחות לשיטתו

שכתבנו). כמו לפרש הוכרח ולפיכך כו), הערה למעלה

.‰BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯tL ‡ÓË Ïk35‰lb˙ ,¯B‰Ë - »»≈∆»¿»«»««¿À»ƒ¿«»
˙Ú¯ˆa ‰qk˙Â ¯ÊÁ .‡ÓË - ÈÁ ¯Oa ‰L„Úk epnÓƒ∆«¬»»»»«ƒ¿»»«¿ƒ¿«»¿»««

ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,‡ÓË - ‰l‚˙Â ¯ÊÁ ,¯B‰Ë -36. »»«¿ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰37ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰Â ˙Blb˙‰Ï ÈÁ‰ ¯Oa‰ ƒ¿ƒ«»»««¿ƒ¿««¬≈ƒ

„Ú B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ - ˙ËÚÓ˙Ó ˙Ú¯v‰Â CÏB‰Â¿≈¿«»««ƒ¿«∆∆¬≈∆¿À¿»«
.ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a‰ ËÚÓ˙zL∆ƒ¿«≈««∆∆ƒƒ¿ƒ

ככולו.35) זה הרי  מכעדשה, פחות נשאר שם 36)אם
טמא 37)מ"ד. איברים ראשי בו "חזרו אמרו: מ"א, שם

איברים  ראשי נקטה מכגריס". בהרתו שתתמעט עד
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zrxvקלב z`neh zekld - dxdh xtq - hay a"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאינם  איברים, ראשי רק נתגלו אם שאפילו לרבותא,
מקומות  נתגלו אם ומכלֿשכן טמא, – במחיה מטמאים

הגוף. שבשאר

.ÂÈe‡¯‰ Ïk38˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ39CÙB‰‰ ·kÚÓ - »»»ƒ«≈¿∆«««∆∆¿«≈«≈
Ô·Ï Blk40- ˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ , À»»¿…∆≈»ƒ«≈¿∆«««∆∆

L‡¯a ‡Ï Ï·‡ BlÎa ‰Á¯t ?„ˆÈk .·kÚÓ BÈ‡≈¿«≈≈«»¿»¿À¬»…»…
LpL B‡ ,ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ,Ô˜f·e˙BÁt ¯‡ «»»«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«»

‰L„ÚkÓ41ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎnÏÂ ÔÈÁMÏ CeÓÒ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«»«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
Ô˜f‰Â L‡¯‰ ¯ÊÁ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô˜fÏÂ L‡¯ÏÂ¿»…¿«»»¬≈∆»»«»…¿«»»
˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ eÈÁ Ì‡ ÔÎÂ ,eÁ¯˜Â42 ¿ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆¡»∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ -43Ô‰ È¯‰L ,Ô‰a ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ¬≈∆»≈«∆ƒ¿««»««»∆∆¬≈≈
˙¯‰·Ï ÔÈÈe‡¯44˙B¯‰a ÈzL d· eÈ‰ .45da LÈ ˙Á‡ , ¿ƒ¿«∆∆»»¿≈∆»««≈»

‰¯B‰h‰ ‰Á¯Ùe ,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿««¿»»¿»«¿»
‰‡ÓhÏ46,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â «¿≈»¿««»»¿»¿À¬≈∆»

‰‡ÓËa ËÏÁÓ ‰È‰L ÈtÓ47‰¯B‰h‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈∆»»À¿»¿À¿»««ƒ∆«¿»
B˙ÙOa ˙Á‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Á¯tL ‡È‰ƒ∆»¿»¿…∆»¬ƒ»««ƒ¿»
ÈzLa B‡ ,‰BzÁz‰ B˙ÙOa ˙Á‡Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««ƒ¿»««¿»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ˜a„ Ô‰LÎe ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ÈLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»ƒ¿≈ƒ≈≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆

˙Á‡ ˙¯‰·k ˙B¯‰a‰ ÈzL ÔÈ‡¯ ‰ÊÏ48ÏÈ‡B‰ , »∆ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«∆∆««ƒ
BlÎa ‰Á¯Ùe49.¯B‰Ë - »¿»¿À»

מ"ה.38) אחד 39)שם עם בהרת זה, במקום תצמח שאם
תטמא. – טומאה זה 40)מסימני ממקום נשאר אם

לב). הערה למעלה (ראה הצרעת בו פשתה שלא כעדשה
הראש 41) מקום א. מחמירים: צדדים שני כאן יש כן, ואם

אףֿעלֿ בעור, חי בשר מכעדשה פחות ב. מכעדשה: יותר
ספר'). ('קרית טהור נגע 42)פיֿכן שדיני אףֿעלֿפי

הם  הבשר, בעור בהרת מדיני שונים ומכווה בשחין
כעור  דינם שהרי לגמרי, נתרפאו אם ומכלֿשכן מעכבים.

ה"ג). פ"ה, (למעלה שבשעה 43)בשר ואףֿעלֿפי
ונראה, לבהרת. ראויים אלה מקומות היו לא בכולו שפרחה
לפני  טיהרו אם אבל עדיין, הכהן טיהרו כשלא שמדובר

) מטמאים והריפוי הקריחה אין נתרפאו או 'משנה שנקרחו
מעירים, רבינו נושאיֿכלי וכן המשנה מפרשי אחרונה').
בכחצי  ורק "טהורים", אלה בכל כתוב שבידינו שבמשנה
נמצאה  אחרת שגירסה ונראה "טמא". שם נאמר עדשה

(כסףֿמשנה). רבינו לידי שהגיעו עכשיו,44)בספרים
הכהן. לפני מ"ו.45)כשהביאם אם 46)שם וכלֿשכן

ראה  אחרונה'. ו'משנה ספר' ('קרית לטהורה מטמאה פרחה
ח). אות 'בועז' ישראל' כבר 47)'תפארת היה האדם

הטמא  מן ופרח זו בטומאה כלול גופו כל כן ואם טמא,
מפני  אחר: טעם אומר המשנה על בפירושו (הרא"ש
ה'ברטנורא'). פירש וכן בטמאה. נתבטלה שהטהורה

שביניהן.48) בריא בשר נראה מרוחקות, וכשהן
ורבינו 49) שם, במשנה מבואר זה דין מחוברות. כשהן

בבא  גם שלדעתו מפני עוד", "ולא המילים: שתי את הוסיף
סוברים, אחרים מפרשים אבל בכולו, בפריחה עוסקת זו
זו  בשפה גריס חצי כשהיה ומדובר עצמה, בפני בבא שזוהי
אין  פירושם ולפי ובאצבעות. בריסים וכן בזו, גריס וחצי

הראב"ד  כוונת היא שזאת (ונראה עוד". "ולא לומר מקום
בהשגתו).

.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ ¯kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡¯Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡¯Ó LÈÂ ,¯Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡¯‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯tL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ËÙe Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰ - ¯eht‰ ¯Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»
ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙¯‰a52Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈

el‡Â ;¯bÒ‰ CÈ¯ˆÂ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯tL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë ‰È‰ - ¯bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ"י.50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)

ה'תשפ"א  שבט כ"ב חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הסגר 1) בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר

צהוב  שיער ומה הנתק, את מגלחים כיצד דיניהם, וכל
ואם  זה את זה מעכבים אם והזקן הראש בתורה, האמור

מצטרפים.

.‡Ô‰aL ¯ÚO‰ ÏtiL ‡e‰ Ô˜f‰Â L‡¯‰ ÈÚ‚ƒ¿≈»…¿«»»∆ƒ…«≈»∆»∆
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Èet ¯ÚO‰ ÌB˜Ó ¯‡MÈÂ B¯wÚÓ≈ƒ»¿ƒ»≈¿«≈»»¿∆«ƒ¿»

˜˙2ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ˜˙ ÔÈ‡Â .3‰È‰L ÔÈa .Úa¯Ó‰ ∆∆¿≈∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿À»≈∆»»
˜ÓÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˜ÓÚ ‰È‰ ‡lL ÔÈa ˜ÓÚ e‰‡¯Ó«¿≈»…≈∆…»»»…¿…∆¡«»…
È„Èa - ˜ÓÚ ‰‡¯n ‰Ó :CÏ ¯ÓBÏ ‡l‡ ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ∆»«»««¿∆»…ƒ≈
‡ÈˆB‰Ï ;ÌÈÓL È„Èa - ‡nhn‰ ˜˙ Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆∆«ƒ«≈ƒ≈»«ƒ¿ƒ

Ì„‡ B˜˙pL4‰ÏÚ‰L ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰Â .¯B‰Ë ‡e‰L , ∆¿»»»∆»¿»ƒ»¿«»ƒ∆∆¡»
ÌÈ˜˙a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÚO Ì˜Ê5. ¿»»≈»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

הוא 2) עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו
שינוי  בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע.
וגבחת  קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי בעור.
פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף שם ומבאר נתק? ובין
ולא  טבעי דבר וזהו הפנים לצד או האחורי הצד כל שנקרח
ושערות  הזקן או הראש באמצע נקרח אם הוא ונתק חולני,

צדדיה. מכל הקרחת את מה 3)מקיפות לנתק, נגע "הקיש
פחות  אינו נתק אף מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע

מרט 4)מכגריס". אדם אלא מאליהן נפלו לא שהשערות
האשה 5)אותן. "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... והסריס

.·˜c ·‰ˆ ¯ÚOa :ÌÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ˜˙p‰«¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»…«
‰Ê ÏÎÂ .˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿»∆
B‡ BL‡¯a ˜˙ BÏ „ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»≈«ƒ∆«∆∆¿…
‡ÏÂ ˙Bwc ˙Ba‰ˆ ˙B¯ÚO ÈzL Ba eÈ‰ Ì‡ :B˜Êaƒ¿»ƒ»¿≈¿»¿À«¿…

¯˙BÈ6‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ÏÏk ¯BÁL ¯ÚO ˜˙pa ÌL ÔÈ‡Â ≈¿≈»«∆∆≈»»¿»«¿ƒ…
Úe·L ¯ÈbÒÈ - ·‰ˆ ‡ÏÂ ¯BÁL ‡Ï ¯ÚO Ba ‰È‰»»≈»…»¿…»…«¿ƒ»«
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˜c ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .„Á‡∆»«¿ƒƒ≈ƒ«≈»»…«
˙B¯ÚO ÈzL Ba e„ÏB ;ËÈÏÁÈ - ˜˙p‰ ‰OtL B‡∆»»«∆∆«¿ƒ¿¿≈¿»
¯ÚO Ba „ÏB ‡ÏÂ ‰Ot ‡Ï ;B˙B‡ ¯ËÙÈ - ˙B¯BÁL¿ƒ¿……»»¿…«≈»
‡ÏÂ ˜˙p‰ ˙B·È·Ò Ál‚È - ¯BÁL ¯ÚO ‡ÏÂ ·‰»̂…¿…≈»»¿«≈¿ƒ«∆∆¿…

˜˙p‰ Ál‚È7ÛBÒa e‰‡B¯Â ¯ÊBÁÂ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈÂ ¿«≈«∆∆¿«¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿≈¿
·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏB B‡ ˜˙p‰ ‰Ot Ì‡ :ÈL Úe·L»«≈ƒƒ»»«∆∆«≈»»…
¯bÒ‰ ÔÈ‡L ,¯ËÙÈ - ÌeÏk Ba „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ˜c««¿ƒ…«¿ƒ¿…∆≈∆¿≈
„ÏB B¯ËtL ¯Á‡ Ì‡Â .˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ»≈«¿≈»¿ƒ««∆¿»«

ËÈÏÁÈ - ‰Ot B‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba8. ≈»»…»»«¿ƒ

יד 6) בכתב הוא וכן יותר" "או להיות צריך סופר, טעות
שערות. שתי שער מיעוט "ושער", שם: כהנים בתורת תימן.

וכי 7) שנינו: ז הלכה ט פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
הא  יגלח, לא לנתק סמוך ... לגלח)? (בנתק בו יש מה
כדי  לו, סמוך שערות שתי ומניח לו חוצה מגלח כיצד?

פשה. אם ניכר הבשר.8)שיהא בעור נגע כדין

.‚ÁÈpÓe BÏ ‰ˆeÁ Ál‚Ó ?˜˙p‰ ˙‡ ÔÈÁl‚Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«∆∆¿«≈«»«ƒ«
.ÔBÈOt‰ ¯k ‰È‰iL È„k ,BÏ CeÓÒ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿

Ì„‡ ÏÎa ‰¯Lk BzÁÏ‚˙Â9Álb˙‰Â :¯Ó‡pL ,10ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈»¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿«»¿≈
¯·c ÏÎa ‰¯Lk11¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â .12‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»»»«¬ƒ»»»ƒ¬≈∆

.¯bÒÓ ‰Ê È¯‰ - BÁl‚ ‡ÏÂ B¯ÈbÒ‰ .Ál‚Ó¿«≈«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¬≈∆À¿»

שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה ואינה
שהוא.10) אופן בכל בתער 11)משמע דווקא ולאו

הטהרה. שערו.12)כתגלחת לגלח לו שאסור

.„˙È·˙k ‰È‰iL ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·‰ˆ ¯ÚO13 ≈»»…»»«»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
¯ˆ˜ ‰È‰iL ‡e‰ ˜c ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .·‰f‰14Ì‡ Ï·‡ ; «»»¿∆∆∆¡««∆ƒ¿∆»»¬»ƒ

- ·‰f‰ ˙È·˙k ·‰ˆ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,C¯‡ ‰È‰»»»…««ƒ∆»…¿«¿ƒ«»»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡≈ƒ«À¿»

כדי 14)כגון.13) בו להיות צריך אבל השערות, משאר
בזוג. שיינטל

.‰ÔÈa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ˙Bwc‰ ˙Ba‰v‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»«¿À««ƒ«À¿»≈
eÈ‰L ÔÈa ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L∆»¿«≈∆»¿À»ƒ≈∆»
Ì„wL ÔÈa ,˜˙p‰ ÛBÒa eÈ‰L ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««∆∆≈∆»¿«∆∆≈∆»«
˙‡ ·‰v‰ ¯ÚO‰ Ì„wL ÔÈa ·‰v‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ˜˙p‰«∆∆∆«≈»«»…≈∆»««≈»«»…∆
˙BÏh eÈ‰iL ‡e‰Â .‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ - ˜˙p‰«∆∆¬≈ƒ«À¿»¿∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa15.Ô·l‰ ¯ÚOa e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿«≈»«»»

לבן 15) בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר
בפרוטרוט. הסברו ושם א הלכה ב בפרק למעלה

.ÂÔÈ˜˙a ÏÈvn‰ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰16È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ «≈»«»««ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿≈
ÛÎÏ È„k Ôk¯‡ ‰È‰iL „Ú ˙BÏÈvÓ ÔÈ‡Â .˙B¯ÚO¿»¿≈»«ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈»…

Ô¯wÚÏ ÔL‡¯17eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L ÔÈa . …»¿ƒ»»≈∆»¿«≈∆»
˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÈ‰iL ‡e‰Â .˙B¯fÙÓ18ÔÓ ¯‡MÈÂ ¿À»¿∆ƒ¿¿∆¿««∆∆¿ƒ»≈ƒ

¯ÚO‰ ÔÈ·e BÎB˙aL ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ÔÈa Èet ˜˙p‰«∆∆»≈«≈»«»∆¿≈«≈»
e¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¬»ƒƒ¿¬
ÔÈ‡ - BÙBÒa ˜˙p‰ „ˆa ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO È˙M‰«¿≈¿»«¿¿««∆∆¿≈»

ÈzL ˜˙p‰ CB˙a ¯‡L Ì‡L ?˙BÏÈvÓ „ˆÈk .˙BÏÈvÓ«ƒ≈««ƒ∆ƒƒ¿«¿«∆∆¿≈
·‰ˆ ¯ÚO ˜˙pa „ÏBpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯BÁL ˙B¯ÚO¿»¿««ƒ∆««∆∆≈»»…
·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰OtL B‡ ˜c«∆»»¬≈∆»∆¿ƒ¿≈»»…
¯‰Ë - ˙B¯BÁL ˙B¯ÚO ÈzL ˜˙pa ÁÓˆÂ ÔBÈOÙa B‡¿ƒ¿¿»««∆∆¿≈¿»¿»«
ÔÈa .·‰v‰ ¯ÚO‰ „iÓe ÔBÈOt‰ „iÓ ˙BÏÈvÓe ,˜˙p‰«∆∆«ƒƒ««ƒ¿ƒ««≈»«»…≈
ÁÓBv‰L .BÙBÒa eÁÓvL ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÁÓvL19 ∆»¿¿∆¿««∆∆≈∆»¿¿∆«≈«

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÈvÓ20¯‡Lp‰Â ,21‰È‰iL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ «ƒ¿»»¿«ƒ¿»≈«ƒ«∆ƒ¿∆
‰Ów‰ ÔÓ ˜BÁ¯22.˙B¯ÚO ÈzL »ƒ«»»¿≈¿»

בין 16) בתחילה שנשאר בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
בתורה  כתוב ההסגר לפני טהור. - ההסגר אחר שצמח
בתורת  ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא
ולאחר  פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים
בו  צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב ההסגר

הוא. טהור הנתק גדול 17)נרפא יותר הוא זה שיעור
בזוג. ניטלות ממש 18)מהשיעור הנתק גבול על ולא

בלשון  "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך
החלט.19)המשנה. מבוצר.20)אחרי אינו אפילו

כלל.21) נקרחו שלא השחורות השיער 22)השערות
הנתק. את המקיף הבריא

.Ê‰·Ï ˙Á‡Â ‰¯BÁL ˙Á‡ ,eÁÓvL ˙B¯ÚO ÈzL23 ¿≈¿»∆»¿««¿»¿««¿»»
.˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ,‰a‰ˆ B‡¿À»««¬À»¿««¿»»≈»«ƒ

לבנה 23) ואין מצילות שחורות ושתיהן שערות שתי
להציל. מצטרפת

.ÁBa „ÏBÂ ÔBÈOÙa B‡ ·‰ˆ ¯ÚOa ËÏÁ‰L ˜˙∆∆∆À¿«¿≈»»…¿ƒ¿¿«
- ¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰ËÂ ¯BÁL ¯ÚO≈»»¿ƒ≈««ƒ∆»««≈»«»…
B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏeiL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»«∆ƒ»≈≈»»…«≈
.¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L ¯Á‡Ó ¯Á‡ ÔBÈOt ‰OÙÈƒ¿∆ƒ¿«≈≈««∆»««≈»«»…
‡t¯˙pL ÔÂÈk - ‡e‰ ¯B‰Ë ˜˙p‰ ‡t¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»«∆∆»≈»∆ƒ¿«≈

ÔÓB˜Óa ‰‡ÓË ÈÓÈqL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ¯B‰Ë24. »««ƒ∆ƒ»≈À¿»ƒ¿»

נשארו 24) ידם על שהוחלט הטומאה סימני כלומר,
מטמאים. חדשים טומאה סימני נולדו אם אבל במקומם,

.ËÔÈa ‰lÁza BËÈÏÁ‰L ÔÈa ,·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰∆¿ƒ¿≈»»…≈∆∆¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa BËÈÏÁ‰L∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»«≈ƒ

¯eht‰ ¯Á‡ BËÈÏÁ‰L B‡25·‰v‰ ¯ÚO‰ CÏ‰Â , ∆∆¿ƒ«««ƒ¿»««≈»«»…
È¯‰ - ÔBÈOt BÏ „ÏBpL B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏBÂ¿«≈»»…«≈∆«ƒ¿¬≈

‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê26ÔÈa ,ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆À¿»¿∆»»¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈
e·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¯Á‡ B‡ ÈL Ú ¿»«ƒ¿»«≈ƒ««

„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOt ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ,¯eht‰«ƒ¿»««ƒ¿¿»«ƒ¿«≈∆«
‡lL „Ú .‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·‰ˆ ¯ÚO BÏ≈»»…¬≈∆À¿»¿∆»»«∆…
˙B¯ÚO ÈzL Ba ÁÈÓˆiL „Ú B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ¯‡MÈƒ»≈ƒ«À¿»«∆«¿ƒ«¿≈¿»

.˙B¯BÁL¿

צהובות.25) שערות שתי הללו 26)כשצמחו הדינים וכל
עור  בנגעי ד פרק בסוף למעלה שנאמר למה מתאימים

ובשר.

.È‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ˜˙ ÈL27‰ËÈLÂ28¯BÁL ¯ÚO ÏL ¿≈¿»ƒ∆¿«∆¿ƒ»∆≈»»
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Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ29ı¯ÙÂ ,30[˜˙Â] ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ «¿∆∆≈≈∆¿ƒ¿««≈»«»¿∆∆
‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ÌB˜nÓ31¯ÚO‰L , ƒ»∆»¬≈¿∆»»∆«≈»

‰ˆ¯Ù ;˜˙p‰ „ˆa ‡e‰ È¯‰ Ô‰ÈÈa ¯‡Lp‰ ¯BÁM‰«»«ƒ¿»≈≈∆¬≈¿««∆∆ƒ¿¿»
˙BÓB˜Ó ÈMÓ ‰hM‰32ÔÓ ¯‡Lp‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - «ƒ»ƒ¿≈¿»∆¬≈«ƒ¿»ƒ

?Ô‰Ó ‰ˆ¯t ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ .˜˙p‰ ÚˆÓ‡a ‰hM‰«ƒ»¿∆¿««∆∆¿«»ƒ¿∆¿»ƒ¿»≈∆
˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜nÓ ˙BÁt ÔÈ‡33‰˙È‰ Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈¿»¿ƒ»¿»

‰ˆ¯t‰L ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‚k „Á‡ ÌB˜nÓ ‰ˆ¯tƒ¿»ƒ»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆«ƒ¿»
¯Á‡ ˜˙ dÓˆÚ34BÈ‡Â Bcˆa ¯BÁL ¯ÚO È¯‰Â , «¿»∆∆«≈«¬≈≈»»¿ƒ¿≈

¯Á‡ ˜˙Â BÙÈwÓ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰L ˜˙ .BÎB˙Ï ÒeÎ»¿∆∆∆«≈»«»«ƒ¿∆∆«≈
Ô‰ÈÈaL ¯ÚO‰ ı¯Ù :¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆«≈»«»ƒ¿««≈»∆≈≈∆

‡ÓË - „Á‡ ÌB˜nÓ35Ïv ‡Ï ÈÓÈt‰ ˜˙p‰L ;36, ƒ»∆»»≈∆«∆∆«¿ƒƒ…ƒ«
¯ÚO‰ ı¯Ù .BÎB˙a ‡Ï ,Bcˆa ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ È¯‰L∆¬≈«≈»«»¿ƒ…¿ƒ¿««≈»

ÒÈ¯‚k ‰ˆ¯t ‰˙È‰ elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ37; ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
¯ÚOÂ „Á‡ ˜˙ eOÚ ÔBˆÈÁ‰Â ÈÓÈt‰ ˜˙p‰ È¯‰L∆¬≈«∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ«¬∆∆∆»¿≈»

Óˆ È„k ‰ˆ¯t‰ ‰È‰zL ‡e‰Â .ÚˆÓ‡a ¯BÁL˙ÁÈ »»∆¿«¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«
.¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈

כגריס.27) מהם אחד מציל,29)שורה.28)ובכל ואינו
מבוצר. שאינו והשיער 30)מפני למטה או למעלה

מבוצר. בלתי נשאר "טמא"31)השחור כתוב במשנה
פשה. אחד שנגע מפני שטמא מבארים המשנה ומפרשי
אינו  ופשיון ההסגר לפני כשנפרץ שהמדובר מפרש, ורבינו
ב), הלכה ד פרק למעלה (ראה הסגר אחר אלא מטמא
הכוונה  אלא אמרו, ממש טמא שלא מפרש הוא ולפיכך

הסגר.שהש  וטעון מציל אינו השחור למעלה 32)יער
והשיער  הנתקים שני את מחברות הפרצות כן ואם ולמטה

צדדיו. מכל נתק מוקף נקרא 33)השחור אינו מזה פחות
הנתק 34)מבוצר. כפשיון נידון אינו למה להבין, קשה

הגירסה  ששינה המשנה, על אחרונה משנה ראה הראשון.
פירצה  נולדה שאם לומר התכוון שרבינו ונראה כאן.
דינה  הראשונים הנתקים עד מגיעה ואינה השיטה באמצע
שני  בין עומדת שהיא שמפני אומרים אנו ואין חדש כנתק

מהם. כחלק תידון החיצון 36)האדם.35)הנתקים אבל
מבוצר. שבו השחור השער שהרי דנים 37)ניצל, אנו אין

חדש. כנגע אותה

.‡ÈÔÈ˜˙ ÈL ÔÎÂ ,epnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‰È‰L ˜˙∆∆∆»»≈ƒ∆¿≈¿≈¿»ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ‡ˆBÈ ËeÁL38ËeÁ‰ ·Á¯a LÈ Ì‡ , ∆≈ƒ∆»∆ƒ≈¿…««

˜e˙p‰39‡nhÏ ÔÈ˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k40 «»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ«≈
Ba ÁÓBˆa ÔÈÏÈvÓe ÔBÈOÙe ˜c ·B‰ˆ ¯ÚOa41Ï·‡ ; ¿≈»»«ƒ¿«ƒƒ«≈«¬»

„Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ËeÁ‰ B˙B‡a ¯‡Lp‰ ¯BÁL ¯ÚO≈»»«ƒ¿»¿«≈«ƒ«
ÒÈ¯‚k ËeÁ‰ ·Á¯ ‰È‰iL42. ∆ƒ¿∆…««ƒ¿ƒ

בנתק.39)ומחברם.38) אחד 40)הנגוע בחוט נולד אם
עצמם. בנתקים נולדו כאילו זה הרי הטומאה מסימני

יש 41) אם ואפילו מציל הוא שחור שיער בחוט צמח אם
בנתקים. טומאה מציל 42)סימן אינו שהמשואר מפני

החוט  ברוחב אין אם מבוצר שיהיה אפשר ואי במבוצר אלא
נקרא  אינו שהרי שערות, שש צמיחת מקום היינו כגריס
מכאן  שערות שתי ברוחב נתק מוקף הוא אם אלא מבוצר
שערות. שש וביחד באמצע השחורות השערות ושתי ומכאן

.·È[ÏÚ] ˜˙p‰ ‰OÙe ÒÈ¯‚k ˜˙ BL‡¯a ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿…∆∆ƒ¿ƒ»»«∆∆«
˙BÁt ‡l‡ ÏÏk ¯ÚO ÌL ¯‡L ‡ÏÂ BL‡¯ Ïk»…¿…ƒ¿«»≈»¿»∆»»
CBzÓ Blk ˜zpL ÔÈa ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚO È˙MÓƒ¿≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«Àƒ
:¯Ó‡pL ;¯eht‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ ¯bÒ‰∆¿≈ƒ∆¿≈«««ƒ∆∆¡«

‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜43B˜Êa ˜˙p‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈«»¿≈ƒ»»«∆∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - B˜Ê Ïk ˜zÂ¿ƒ«»¿»¬≈∆»¿««ƒ∆≈∆
Ïk CÏ‰ Ì‡L ,‡È‰ ‰Ïa˜ ,·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»∆ƒ¿»«»»ƒ∆ƒ»«»
Á¯wL Ô˜f‰ ¯BÚ ‡nË˙ÈÂ .‡e‰ ¯B‰Ë - Ô˜f‰ ¯ÚO44 ¿««»»»¿ƒ¿«≈«»»∆»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a¿ƒ¿≈«»»¿∆≈«¿

ב.43) הלכה ו, פרק נגעים פרשת כהנים בתורת דרשו כך
אחר  בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק למעלה ראה
בקשר  שם בתורה נאמר פריחה שדין מפני טמא, - הפיטור
מטהרת  שהפריחה ומשמע יא) יג, (שם הוא" "טמא לכתוב

בלבד. הטומאה הראש.44)אחר לעור הדין והוא

.‚È˜e˙ B˜Ê Ïk B‡ ˜e˙ BL‡¯ ÏÎÂ ‰lÁza ‡a‰«»«¿ƒ»¿»…»»¿»»
¯ÈbÒÈ -45- ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB ‡Ï Ì‡ .„Á‡ Úe·L «¿ƒ»«∆»ƒ…«≈»»…

;‡ÓË - ˜c ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«≈ƒƒ«≈»»…«»≈
·‰ˆ ¯ÚO ¯eht‰ ¯Á‡ BÏ „ÏB .¯ËtÈ - BÏ „ÏB ‡Ï…«ƒ»≈««««ƒ≈»»…

¯BÁL ¯ÚO BÏ „ÏB .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ -46‰Ê È¯‰ - ¬≈∆À¿»«≈»»¬≈∆
¯B‰Ë47¯ÚO BÏ „ÏBÂ Ô˜Ê B‡ L‡¯ ˜e˙ Blk ‡a‰ . »«»À¿…»»¿«≈»
¯BÁL48¯BÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë - »»¿∆≈«¿»««≈»«»

ÔBÈOt ÌeMÓ ‡ÓË -49. »≈ƒƒ¿

הראש,45) חצי רק שנקרח וגבחת לקרחת דומה זה ואין
נתק. זה הרי כולו נקרח אם שיער 46)אבל שצמח אחר

כמו 47)הצהוב. הצהוב, ונשאר השחור הלך ואפילו
קטן. ההסגר.48)בנתק שם.49)אחר תוספתא

הוא  אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר
פושה  הנגע אין שהרי פשיון, משום מטמא אינו באמצע

לו. מחוצה אלא לתוכו

.„È‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ Ô˜f‰Â L‡¯‰50ÔÈ‡Â , »…¿«»»≈»¿«¿ƒ∆∆∆¿≈»
:¯Ó‡pL ;‰ÊÏ ‰fÓ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈ƒƒ∆»∆∆∆¡«
.ÌÈL ÔÈ·eLÁ Ô‰L „nÏÓ - Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ˙Ú¯»̂««»…«»»¿«≈∆≈¬ƒ¿«ƒ
ÏL ‰wt „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰Ó ?Ô˜Ê e‰Ê È‡Â¿≈∆»»≈«∆∆∆¿ƒ»∆¿«ƒ»∆
ËeÁ‰ ÔnL Ïk ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ËeÁ‰ ˙‡ Á˙BÓ .˙¯b¯b«¿∆∆≈«∆«≈…∆¿…∆…∆ƒ«
‰hÓÏe ËeÁ‰ ÔÓe ,L‡¯‰ ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬≈ƒ¿«»…ƒ«¿«»

.Ô˜f‰ ÏÏkÓ -ƒ¿««»»

להיפך.50) וכן טהור, - בזקן פרח ולא הראש בכל פרח אם
יהודה. כרבי פסק

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לראות 1) והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי יבאר

או  הטהור את המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה
אין  בסוף, שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא,
שנראה  וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים
בו  שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע, בו
בתוך  מחליטים או מסגירים אם בי"ג, או בשביעי או תחילה
הכהן  יאמר אם כאחד, נגעים שני רואים ואם הסגר, ימי
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מוסתר, במקום לבדוק צריך הכהן אין ושוב, לך לנגוע
בודק. כשהוא הכהן לפני יעמוד וכיצד

.‡Ïk‰2BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó3 «…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â4·LBz ¯b ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡Ï Ï·‡ ,5. ¿»¬»ƒ¬»…≈»ƒ¿…≈»

ÔÈ¯Lk Ïk‰Â6Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ ÏÎÂ .ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ˙B‡¯Ï ¿«…¿≈ƒƒ¿∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»»
BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,Ô˙B‡ ‰‡B¯7. ∆»ƒƒ¿≈«¿

א.2) פ"ג, נגעים שם 3)משנה ובגמרא ב. מג, נדה משנה
יהיה  כי "אדם ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו א מד,

שהוא. כל אדם משמע בשרו", כנענים 4)בעור עבדים
המצוות  בכל חייבים והם עבדות, לשם ונטבלו שנימולו

בהן. חייבות מצוות,5)שהנשים שבע עליו שקיבל גוי
עליהם  מצווים ישראל) לבני חוץ אדם בני (כל נוח שבני

א). נו, סנהדרין בקי 6)(ראה אינו ואפילו כהן. כל כלומר,
רבינו  מבאר הבאה ובהלכה ובשמותיהם. במראיהם בנגעים

נגעי 7)בפרוטרוט. לראות רשאי אבל מ"ה. פ"ב נגעים
שם. כתנאֿקמא קרוביו.

.·Èt ÏÚ Û‡8‰‡Óh‰ ,ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰L ««ƒ∆«…¿≈ƒƒ¿¿»ƒ«À¿»
Ú„BÈ BÈ‡L Ô‰k ?„ˆÈk .Ô‰k· ‰ÈeÏz ‰¯‰h‰Â¿«»√»¿»«…≈≈«…≈∆≈≈«
‡ÓË ¯Ó‡ :BÏ ¯ÓB‡Â e‰‡B¯ ÌÎÁ‰ - ˙B‡¯Ï9, ƒ¿∆»»≈¿≈¡…»≈

;¯B‰Ë ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â ,¯B‰Ë ¯Ó‡ ;‡ÓË ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â¿«…≈≈»≈¡…»¿«…≈≈»
Ïk ‰È‰È Ì‰Èt ÏÚÂ :¯Ó‡pL .B¯ÈbÒÓ ‡e‰Â ,B¯ÈbÒ‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿«ƒ∆ƒ¿∆»
- ‰ËBL B‡ ÔË˜ Ô‰k‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ú‚ ÏÎÂ ·Èƒ̄¿»»««¬ƒ»»«…≈»»∆
.¯‚BÒ B‡ ¯ËBt B‡ ËÈÏÁÓ ‡e‰Â BÏ ¯ÓB‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«¿ƒ≈≈
È¯·c ÏÚ CÓBÒ Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈≈«ƒ¿≈

‰‡B¯ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÎÁ‰BÓˆÚ ÏÚ CÓBÒÂ ∆»»¬»ƒ»»«…≈∆¿≈««¿
,Ba¯ ep¯BiL „Ú ÌÈÚ‚ ÏkÓ Ú‚ ˙B‡¯Ï BÏ ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆«ƒ»¿»ƒ«∆∆«
Ìlk Ì„‡ ÈÚ‚a Ô‰È˙BÓL·e ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa È˜a ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»»À»

ÌÈza ÈÚ‚·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚·e10. ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ה"א.8) פ"ג שם.9)שם והערות ה"ג פ"א למעלה ראה
הי"ז.10) פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת

.‚Ô‰k11- ‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nhL …≈∆ƒ≈∆«»ƒ≈∆«»≈
Ô‰k‰ B‡nËÂ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï12, …»»¿∆∆¡«»≈¿ƒ¿«…≈

CBzÓ ÔÈa ,‡t¯pL Ú¯ˆÓe .Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë»¿ƒ¬«…≈¿…»∆ƒ¿»≈ƒ
È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ¯bÒ‰∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬ƒ«««»»ƒ¬≈

‰z‡ ¯B‰Ë Ô‰k BÏ ¯Ó‡iL „Ú B˙‡ÓËa ‰Ê13. ∆¿À¿»«∆…«…≈»«»

ט 11) פרק נגעים כהנים' 'תורת הי"ב; פ"א נגעים תוספתא
ואם 12)הי"ז. לטמאו, הכהן יכול טמא הוא אם כלומר,

בטהרה. וכך לטמאו. בכוחו אין - שם 13)לאו תוספתא
ה"ו.

.„È‡M¯ Ô‰k‰ ÔÈ‡14eÈ‰iL „Ú ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ≈«…≈««¿«≈∆«»≈«∆ƒ¿
Ô‰ÎÂ .BÏ ‰ˆeÁL ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ÌB˜Óa ÂÈÈÚ≈»ƒ¿«∆«¿«»»∆»¿…≈

‰‡¯L15Úe·L ÛBÒa e‰‡B¯L ‡e‰ - ‰lÁza Ú‚p‰ ∆»»«∆««¿ƒ»∆≈¿»«
BËÈÏÁÓ B‡ B¯ÈbÒnL ‡e‰Â ,ÈL Úe·L ÛBÒ·e ÔBL‡ƒ̄¿»«≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿ƒ
- ‰ÏÁL B‡ ‰lÁz e‰‡¯L Ô‰k‰ ˙Ó .B¯ËBt B‡¿≈«…≈∆»»¿ƒ»∆»»

¯Á‡ Ô‰k e‰‡B¯16,ÔBÈOÙa B‡nËÏ ÏBÎÈ ÈM‰ ÔÈ‡Â . ≈…≈«≈¿≈«≈ƒ»¿«¿¿ƒ¿
.ÔBL‡¯ ‡l‡ ‰Ot ‡Ï Ì‡ ‰Ot Ì‡ Ú„BÈ ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ»»ƒ…»»∆»ƒ

Ô‰k ÔÓ‡Â17,‰Ot ‡Ï ‰Ê Ú‚Â ‰Ot ‰Ê Ú‚ :¯ÓBÏ ¿∆¡»…≈«∆«∆»»¿∆«∆…»»
˙‡ ‰Ó„˜ BÊ ˙¯‰a B‡ ˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„˜ ‰Ê Ô·Ï ¯ÚOÂ¿≈»»»∆»«∆««∆∆«∆∆»¿»∆

.Ô·Ï ¯ÚO≈»»»

שם.14) והערות ה"ג פ"ו למעלה ראה ה"י. שם
ד.15) ב, שם כהנים' ו'תורת ויב, הי"א שם תוספתא
הענין 17)שם.16) עבר שהיא, סיבה מפני אם פירוש,

אחר. כהן ליד מידו

.‰ÏÏÁ18ÏeÒt19ÂÈaÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚ ˙i‡¯Ï »»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆∆¡«««ƒ»»
ÌÈ¯Lk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙p‰Îa - ÌÈ‰k‰20˙i‡¯Ï «…¬ƒƒ¿À»»¬»«¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«

˙Á‡a elÙ‡Â ‡ÓeÒ ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÚ‚¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿∆»«¬ƒ¿««
ÂÈÈÚÓ21ÂÈÈÚ ¯B‡Ó ‰‰kL Ô‰k elÙ‡Â .22‰‡¯È ‡Ï ≈≈»«¬ƒ…≈∆»»¿≈»…ƒ¿∆

.Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡∆«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈

בה.18) אסור שכהן מאשה כהנים'19)שנולד 'תורת
לומר  תלמוד חללים? מרבה שאני יכול ה"ח: פ"א נגעים

כהונה. בקדושת שהוא מי כלומר, שם.20)"הכהנים",
מום  ובעל מבניו, אחד אל או ב): יג, (ויקרא שנאמר מפני
שאסור  אלא כהונה, קדושת עליו וחלה מבניו, כן גם הוא

הקרבנות. מ"ג.21)בעבודת פ"ב עיני 22)נגעים שם.
לומדים  "לכל" ומהמילה עיניים, שתי משמע "עיני" - הכהן
שם  טוב' יום וב'תוספות כהה. ולא מליאה ראיה שצריכה
אחת  בעין שסומא כשר. אחת עין ראיית כהתה שאם מפרש,

עיניו. בשתי דוקא כהייה אבל שפסול, אמרו

.ÂÌBia ‡l‡ ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡23¯ÈbÒ‰Ï ÔÈa , ≈ƒ∆«¿»ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈÚ‰ ÏÎa È¯‰L ,¯ËÙÏ ÔÈa ËÈÏÁ‰Ï ÔÈa≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…∆¬≈¿»»ƒ¿»≈

˙È¯ÁLa ‡Ï ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÈ·e' 'ÌBi·'24ÔÈa ‡ÏÂ ««¿≈ƒ…¿«¬ƒ¿…≈
ÈÙÏ ,ÔpÚÓ‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ˙Èa‰ CB˙a ‡ÏÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿…¿««ƒ¿…¿«¿À»¿ƒ
˙È‡¯ ‰fÚL ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰va ‡ÏÂ ;‰fÚ ˙È‡¯ ‰‰kL∆≈»ƒ¿≈«»¿…«»√«ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿≈

‰‰k25˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚLa ?Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ È˙ÓÈ‡ .26 ≈»≈»«ƒ»¿»»¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚ ÔÈa .˙ÈÚÈLz·e ˙ÈÈÓM·e ˙ÈLÈÓÁ·e«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»»≈

ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚27. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

ה"א.23) ב, פרק נגעים כהנים' ומשנה 24)'תורת שם,
ב. פ"ב, אז.25)נגעים חזק השמש שאור כר'26)מפני

שם. "לכל 27)יהודה נדֿנה): יד, (ויקרא בתורה כתוב
הנגעים  כל הוקשו ולבית", הבגד ולצרעת ולנתק הצרעת נגע

הי"ד). פי"ג (לקמן לזה זה

.Ê˙aMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÌBÈ ÏÎa28ÌBÈÂ ¿»ƒ∆«¿»ƒƒ«»¿
·BË29ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÌBÈ ÏÁ .»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»¿

ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÈ¯È·ÚÓ - ·BË30¯·ca LÈÂ .31Ï˜‰Ï «¬ƒƒ«¬»¿≈«»»¿»≈
ÌBÈ ‡e‰L ,‰Ê ˙aL ÌBÈa ‰È‰iL ¯LÙ‡L .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆¿«»∆∆

‡ÓË ,˙B‡¯Ï Èe‡¯‰32ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏÈ ¯ÁÓÏe , »»≈»»≈¿»»≈¿»∆ƒ»≈
‰‡ÓË33BÏ e„ÏeÈ ¯ÁÓÏe ,¯B‰Ë ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ; À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»ƒ»¿

‰‡ÓË ÈÓÈÒ34B˙i‡¯ ˙ÚLa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â . ƒ»≈À¿»¿≈»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»
.˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»

ד.28) פ"א, נגעים במשנה פ"ג,29)כחכמים שם משנה
כל  נגעים רואים שאין כחכמים פסק א. ז, קטן ומועד ב.
ה"ח. לקמן ראה המועד). בחול (אפילו הרגל ימי
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השבת.30) גורמת.31)לאחר זו יראנו 32)דחייה ואם
יטמא. - יטהרנו.33)הכהן - שני ובשבוע שנית, ויסגירנו

להקל. הוא גם 34)זה מטמאים טומאה שסימני אע"פ
בשבת  אותו רואה היה שאם להחמיר, כאן יש הפטור, אחרי
ימי  שבתוך ואפשר שנית. מסגירו היה ראשון, הסגר אחר
בשבוע  וגם טהור, ויהיה הטומאה סימני להם ילכו ההסגר
בשבת  הנגע את רואה היה שאם להחמיר, זו בדחייה יש שני
בטהרתו  יישאר למחר טומאה סימני וכשיבואו מטהרו, היה

ויטמאנו. הכהן שיראנו עד

.ÁÔ˙Á35ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk BÏ ÔÈ˙B - Ú‚ Ba ‰‡¯pL »»∆ƒ¿»∆«¿ƒ»ƒ¿«¿≈
‰zLn‰36B˙È·a B‡ ÂÈ„‚·a ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .37ÔÈ‡ - «ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈≈

Ï‚¯a ÔÎÂ .‰zLn‰ ¯Á‡Ï „Ú Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯38ÔÈ˙B ƒ»«¿«««ƒ¿∆¿≈»∆∆¿ƒ
˙‡ epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ :¯Ó‡pL .Ï‚¯‰ ˙BÓÈ Ïk BÏ»¿»∆∆∆∆¡«¿ƒ»«…≈ƒ∆

¯ÓB‚Â ˙Èa‰39‡lL ˙eL¯‰ ¯·„Ï ‰¯Bz ‰ÈzÓ‰ Ì‡ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¿∆…
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÂÈÏk e‡nhÈ40. ƒ«¿≈»«»…∆ƒ¿«ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi` ...dzynd ini zray el oipzep rbp ea d`xpy ozg"
."'ek dzynd xg` cr oze` oi`ex

הדין  בטעם אבל מ"ב), פ"ג (נגעים במשנה הדברים ומקור
מהפסוק  למדים יהודה רבי לדעת בגמרא, התנאים נחלקו
"מכאן  בו רואה אתה שאי יום שיש בו" הראות "וביום
לדעת  אבל ימים" שבעה לו נותנין נגע בו שנולד חתן אמרו
הכהן  וצוה אומר הוא "הרי מקל־וחומר זאת לומדים רבי
כל־שכן  הרשות לדבר לו ממתינים אם הבית, את ופינו
לפני  בבית שהיו הכלים לפנות אפשר (שהרי מצוה" לדבר
כדעת  הטעם נקט והרמב"ם הם). וטהורים הכהן שיבוא

רבי.
הדין  גדר בעצם חלוקים הטעמים ששני לומר ויש
נגעי  רואים שאין זה יהודה, רבי לדעת לחתן. שממתינים
ולא  נגעים מראיית הופקעו אלו שימים מצד הוא החתן
על  חסה שהתורה מצד הוא שהדין רבי לדעת אבל שנדחו.

דחויה. של בגדר הוא הדין הרי יטמאו, שלא כליו
רק  הוא לו" "ממתינים שאם לדינא נפק"מ לומר יש ואולי
שאם  הרי הרגל, לאחרי הנגע ראיית לדחות שאפשר היתר
משא"כ  טמא. ה"ז אלו בימים הנגע את הכהן ראה בדיעבד
אם  שגם הרי נגעים, מראיית הופקעו אלו שימים לדעה

כלום. ראייתו אין אלו בימים הנגע את הכהן ראה
על־פי  אלו אופנים שני לפרש יש והמוסר הדרוש בדרך
שכל  שמבאר צרעת, טומאת הלכות בסוף הרמב"ם דברי
מעניין  תשובה שיעשה האדם לטובת הוא הצרעת עניין
של  ענין הוא הנגעים שענין מדבריו והיוצא הרע, לשון
וכמו  מדרכו, שישוב כדי האדם לטובת מלמעלה חסד

בטובו שכת  הא־ל שרצה המצוה "משורשי ה"חינוך" ב
אותם  ה' מאהבת בנו... את איש ייסר כאשר לייסרנו הגדול
סדרי  ומשנה ה' אוהב הרשע את ואפילו מוסרו". יודיע

תשובתו. למען עולם

"דבר  מפני הנגע ראיית דין הפקעת הנ"ל: האופנים שני
שני  על מלמדים רשות, לדבר אפילו הנגע דחיית או מצוה"
של  ממונו על חסה שהתורה בזה שביהודי. המעלות סוגי
חביב  שכל־כך מעלתו מתבטאת הרשע, אפילו יהודי כל
אף  אלא עליו רק לא חסה שהתורה עד הקב"ה אצל הוא

הרשות. דבר שזהו היות עם ממונו, על
מצוה, דבר מפני הנגע ראיית דין שמפקיעים זה ואילו
אם  שגם ישראל איש של המצוה מעשה מעלת על מורה
שגם  כ"כ ברשעו שעמד הנגע בו שנראה מי על מדובר
גופו, עור ואפילו בגדיו ונשתנו ביתו קירות שנשתנו אחרי
ראיית  דין להפקיע שלו מצוה" ה"דבר בכח יש מכל־מקום
שלו  המצוה מעשה קדושת גודל נרגש ובזה הנגע,

נגעים. טומאת דין שיחול אפשר אי שבגללה
שרבי  יהודה, ורבי רבי במחלוקת הפנימי הביאור גם זהו
הבזוי  ממונו על חסה שהתורה הראשונה שהמעלה סובר
יותר, גדולה מעלה היא הוא" ש"ישראל מצד רשע של
ודוחים  ימים שבעה לחתן ממתינים שבגללה הסיבה וזוהי
לו  ממתינים "אם שלו הק"ו גם וזהו שלו. הנגע ראיית את
של  חביבותן שאם מצוה" לדבר כל־שכן הרשות לדבר
הרשות  דברי בשביל הנגע ראיית לדחות מועילה ישראל

מצוה. של בעניין כל־שכן ישראל, של
הנגוע  של המצוה מעשה שגם שזה סובר יהודה רבי אבל
מעלה  היא קדושתו מצד הנגע ראיית דין להפקיע יכול
"חתן... בדין התורה חידוש שזהו סובר ולכן יותר, גדולה

המשתה". ימי ז' לו נותנין
(b"i oniq dxdh xtq zekln oii itÎlr)

שם.35) עד 36)נגעים נגעו את רואים אין כלומר,
משתה  ימי לו שהם החתונה, מיום ימים שבעת שיעברו

בגדים,37)ושמחה. נגעי דיני וי"ד פי"ג לקמן ראה
בתים. נגעי דיני שהרי 38)ובפט"ו המועד, לחול הכוונה

ז. בהלכה למעלה כבר נאמר טוב' והכתוב 39)ב'יום
יצוה  שהכהן פירוש, בבית", אשר כל יטמא "ולא מסיים:
ואפשר  לראות יבוא שהוא לפני בבית הנמצא כל את לפנות

טמא. הכל ויהיה או 40)שיטמאנו וכלה חתן שמחת
הרגל. שמחת

.Ë‡l‡ ÔÈ¯ËBt ‡ÏÂ ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…¿ƒ∆»
‰lÁza Ba ‰‡¯iL ÌBÈ·41ÈÚÈ·Ma B‡ ,42ÌBÈa B‡ , ¿∆≈»∆«¿ƒ»«¿ƒƒ¿

˙BÚe·L ÈL Ô‰a ÔÈ¯ÈbÒnL ÌÈÚ‚pa ¯OÚ ‰LÏL43, ¿»»»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆¿≈»
ÔÈÓÏe ÔBL‡¯ Úe·L ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»«ƒ¿ƒ¿«
ÈÚ‚a ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚a ÔÈa ,ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa ÈL Úe·L»«≈ƒ¿»«¿»ƒ≈¿ƒ¿≈»»≈¿ƒ¿≈

.ÌÈ„‚·e ÌÈza»ƒ¿»ƒ

בו 41) ואין ולמעלה, ביצה מקרום ומראהו כגריס בו כשיש
או  מחיה בו כשיש מסגירים; - מחיה ולא לבן שיער לא
מקרום  למטה וכשמראהו מחליטים; - לבנות שערות שתי

פוטרים. - מכגריס פחות הוא או אם 42)ביצה אבל
זה, בשינוי כלל מתחשבים אין - שבעה בתוך הנגע נשתנה
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להחמיר. ובין להקל שאין 43)בין ומכוה שחין להוציא
ה"ג). פ"ה (למעלה אחד שבוע של הסגר אלא להם

.ÈÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡44¯bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a45ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ , ≈«¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈¿…«¿ƒƒ
ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ BÏ „ÏB Ì‡ ¯bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a46‡ÏÂ , ¿¿≈∆¿≈ƒ«ƒ«∆¿≈¿…

ËÏÁn‰ ÔÈËÈÏÁÓ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ «¿ƒƒ«À¿»ƒ«∆««≈¿…
Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ BËeÏÁ ÈÓÈ CB˙a B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ«¿ƒƒ¿¿≈¬ƒ«∆«
ÌÈÚ‚ ÈL Ba eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯‚q‰Ï Èe‡¯L ¯Á‡«≈∆»¿ƒ»≈¬»ƒ»¿≈¿»ƒ

‰Ê ‰‡¯Â ¯ÊÁÂ ‰Ê ‰‡¯Â47:BÏ ¯ÓBÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»∆¿»«¿»»∆¬≈∆À»«
‰Êa ËÏÁÓ B‡ ,‰Êa ËÏÁÓe ‰Êa ¯bÒÓ ‰z‡ È¯‰¬≈«»À¿»»∆À¿»»∆À¿»»∆
Úe·L ÛBÒa ÔÈa ,ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa .‰Êa ¯bÒÓeÀ¿»»∆≈«¿ƒ»≈«≈¿»«

ÈL Úe·L ÛBÒa ÔÈa ÔBL‡¯48ÌÈÚ‚ ÈL ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â . ƒ≈¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k49:¯Ó‡pL ;„Á‡ LÈ‡a ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿««≈ƒ¿≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆∆¡«

.Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â¿»»«…≈∆«∆«

א.44) פ"ג, נזקק 45)שם, הכהן אין שני, נגע בו נולד אם
כלל. בתוך 46)לו שני נגע בו נולד אם הדין שהוא ונראה,

טומאה. סימני ובו ההסגר מפני 47)ימי שהסגירו לפני
הראשון. ה"י.48)הנגע פ"א אחת,49)תוספתא בבת

נגעים  משנה בשני. מתבונן ואחרֿכך באחד מתבונן אלא
א. פ"א

.‡ÈÚe‚50CÏ BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B˙B‡¯Ï Ô‰ÎÏ ‡aL »«∆»¿…≈ƒ¿……«≈
‰‡B¯ - ÌÈL ÂÈÙÏ e‡a .„iÓ BÏ ˜˜Ê ‡l‡ ,·eLÂ»∆»ƒ¿»ƒ»»¿»»¿«ƒ∆
¯ÊBÁÂ ,BËÈÏÁÓ B‡ B¯ËBt B‡ B¯ÈbÒÓ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈM‰ ˙‡ ‰‡B¯Â51. ¿∆∆«≈ƒ

הי"א.50) פ"א שם כל 51)תוספתא את שגמר אחר
בראשון. הטיפול

.·ÈÔ‰k‰ ÔÈ‡52Lw·Ï ˜e˜Ê53ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙Áz54ÏL ≈«…≈»¿«≈«««ƒ≈»»∆
ÂÈ„Át ÔÈa B‡ Úe‚55ÌL ‡nL ÌÈËÓw‰ CB˙a B‡ »«≈¿»»¿«¿»ƒ∆»»

Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,Ú‚56CÙB‰a ÔÎÂ . ∆«∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈¿≈¿≈
Ô·Ï Blk57„ÓÚÈ „ˆÈÎÂ .58‡e‰ LÈ‡ Ì‡ ?Ô‰k‰ ÈÙÏ À»»¿≈««¬…ƒ¿≈«…≈ƒƒ

¯„BÚk „ÓBÚÂ ,Ì¯Ú ‰‡¯ -59˜ÒBÓÎe60Ì‡Â .ÌÈ˙ÈÊ ƒ¿∆»…¿≈¿≈¿≈≈ƒ¿ƒ
˙Î¯BÚk ˙·LBÈÂ ,‰n¯Ú ˙È‡¯ - ‡È‰ ‰M‡61 ƒ»ƒƒ¿≈¬À»¿∆∆¿∆∆

da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ62˙‚¯B‡Îe63ÌÈ„ÓBÚa64˙‰a‚nL , ¿ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆¿¿ƒ∆«¿««
Ú‚p‰ ‰È‰ Ì‡ .ÈÁM‰ ˙Èa ‰ÏbiL „Ú ˙ÈÓÈ‰ d„È»»«¿»ƒ«∆ƒ»∆≈«∆ƒƒ»»«∆«

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÔÓÊa Ô‰a ‰‡¯65;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ck ƒ¿∆»∆ƒ¿«∆≈¿ƒ»¬≈∆»≈
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - Ck ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk Ô‰a ‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿∆»∆¿∆≈¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
‰‡¯ ‡e‰ Ck ,BÚ‚Ï ‰‡¯ Ì„‡‰L ÌLÎe .BÏ¿≈∆»»»ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿∆

BzÁÏ‚˙Ï66„ÓÚiLk B¯Oa ÏÎa ¯ÚO ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L . ¿ƒ¿«¿∆ƒ…≈»∆≈»¿»¿»¿∆«¬…
e¯‡aL BÓk ‰M‡‰ ·LzLk B‡ ˜ÒBÓÎe ¯„BÚk Ì¯Ú»…¿≈¿≈¿∆≈≈»ƒ»¿∆≈«¿
¯‡La OtÁÏ ˜e˜Ê Ô‰k ÔÈ‡Â ,‰¯Lk ˙ÁÏ‚z BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿««¿≈»¿≈…≈»¿«≈ƒ¿»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO Ô‰a ¯‡L ‡nL ˙BÓB˜Ó¿∆»ƒ¿»»∆≈»««ƒ∆

¯‡a˙iL BÓk ,Ïk‰ Ál‚Ï CÈ¯ˆ67. »ƒ¿«≈««…¿∆ƒ¿»≈

מי"ד.52) פ"ב, המק 53)נגעים נראים לחפש. שאינם ומות
ואינם  הסתרים בית נקראים במיוחד, אותם כשבודקים אלא

ה"א. פ"ו למעלה ראה בנגעים. זרועותיו,54)מטמאים
השחי. את 55)בבית מכסה שהגוף במקום פירוש, אשכיו.

נראה. ואינו האשכים בלי 56)כיס לעיניים הנראה נגע
שהוא. כל אם 57)טיפול ה"א). פ"ז (למעלה טהור שהוא

את  מעכבים אינם - נגע בלי הסתרים בית מקומות נשארו
שכזו,58)הטהרה. בעמידה נסתרים שהם מקומות יש

אחר. באופן בעמידה שהוא 59)ונגלים אדמה כחופר
שברגל. למקומות קובעת זו עמידה רגליו. מפשק

המקומות 60) בודקים כך ידו. מגביה שהוא זיתים, לוקט
מכסות. לפשק 61)שהזרועות ודרכה העיסה, את לשה

הסתרים, בית נקרא אינו אז שמתגלה ומה רגליה, את קצת
שיעור  מספיק - באדמה לחפור אשה של דרכה שאין מפני
הנגלים  המקומות גם מטמאים שבאיש ואףֿעלֿפי זה.

לישה. בשעת נגלים ואינם עודר שהיא 62)כשהוא לנגע
הדד. השחי.63)תחת בית סביב כאריגה 64)לנגע לא

גדול  בכלי כאריגה אלא ואורגת, יושבת שהיא בפלך
ואורגים. וכן 65)שעומדים "כך", המלה את להוסיף יש

(ר"מ). רומא בדפוס כתבה 66)הוא שנתרפא, במצורע
פ"ד  נגעים ראה שערו". כל את "וגלח ט): יד, (ויקרא תורה

שם. אחרונה ומשנה טוב' יום ו'תוספות לקמן 67)מ"ב,
ה"א. פי"א

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הקוצץ 1) או המחייה הכוה או טומאה סימני התולש יבאר

בהרתו  שנקצצה מי כך, אחר או לכהן שיבא קודם הנגע
השנייה  ונפלה אחת לבנה שערה והתולש בכוונה, שלא
והנהגת  ימול, אם בערלתו בהרת שהיתה מי ודין וכו',
למצורע  מוסגר מצורע בין מה והמצורעת, המוחלט המצורע

לטומאה. שניהם ודין מוחלט,

.‡LÏBz‰2‰‡ÓË ÈÓÈÒ3B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ÔÈa Ôlk ÔÈa , «≈ƒ»≈À¿»≈À»≈ƒ¿»»
‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂBk‰4ıˆBw‰ B‡ ,d˙ˆ˜Ó B‡ dlk , «∆∆«ƒ¿»À»ƒ¿»»«≈

Blk Ú‚p‰5ÔÈa ,˙Èa‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ B‡ B¯OaÓ «∆«Àƒ¿»ƒ«∆∆ƒ««ƒ≈
ËÏÁ‰ CB˙a B‡ ¯bÒ‰ CB˙a ÔÈa Ô‰kÏ ‡·iL Ì„…̃∆∆»…«…≈≈¿∆¿≈¿∆¿≈
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¯eht‰ ¯Á‡ B‡«««ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆

¯ÓM‰ :¯Ó‡pL6˙BOÚÏÂ „‡Ó ¯ÓLÏ ˙Ú¯v‰ Ú‚a ∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««ƒ¿…¿…¿«¬
Ì˙Èeˆ ¯L‡k ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ ÌÎ˙‡ e¯BÈ ¯L‡ ÏÎk¿…¬∆∆¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ«¬∆ƒƒƒ

ı˜iL B‡ LÏ˙È ‡lL - e¯ÓLz7‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ . ƒ¿¿∆…ƒ¿∆»…¬»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ - eÏÈÚB‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÂÈOÚÓ eÏÈÚBiL „Ú8. «∆ƒ«¬»¿ƒ…ƒ≈∆

˙B·Ï ˙B¯ÚO LÏL d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»«∆∆»»¿»¿»
˙Á‡ LÏ˙Â9‰pnÓ ¯‡LÂ ‰ÈÁn‰ ˙ˆ˜Ó ‰Âk , ¿»«««»»ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆»

‰L„Úk10.‰È‰Lk ‡ÓË ‡e‰ È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - «¬»»≈∆∆¬≈»≈¿∆»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ11ÔÎÂ . ¿≈…«≈»∆«ƒ«««¿¿≈

˜˙p‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰12‡Ï «¿«≈«∆«∆∆∆∆∆¡«¿∆«∆∆…
¯Ú˙a ˜˙p‰ Ïk Ál‚iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ál‚È13¯zÓe . ¿«≈«¿≈«»«∆¿«≈«»«∆∆¿««À»

˙Ú¯v‰ da LiL BÙ˙k ÏÚ ËBÓa ‡OÏ Ú¯ˆnÏ14 «¿…»ƒ»¿«¿≈∆≈»«»««
·Èq‰ ¯L˜ÏÂ15- ‰‡ÓË ÈÓÈÒ eÎÏ‰ Ì‡Â ,BÏ‚¯ ÏÚ ¿ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ»≈À¿»

.CÎÏ Ôek˙ ‡lL ‡e‰Â .eÎÏÈ≈¿¿∆…ƒ¿«≈¿»

מ"ד.2) פ"ז, צהוב 3)נגעים ושיער שבבהרת, לבן שיער
טומאה,4)שבנתק. סימן הוא הבהרת שבתוך חי בשר

מטמאה. ואינה כמחיה דינה אין נכוותה כלומר,5)ואם
קצץ  אם והואֿהדין שבו. הטומאה סימני את ולא עצמו
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או 6)מקצתו. "פן", או "השמר", שנאמר: מקום וכל
מקומות). ובכמה ב יז, (מכות לאֿתעשה הוא "אל"

מהו 7) פירש לא רבינו רעד. פיסקא כיֿתצא פרשת 'ספרי'
שבת  במסכת רש"י בוהק. כגון לגמרי טהור נגע קוצץ דין

בלאֿתעשה. שעובר בפירוש אומר - ב במס'8)קלב,
ששת  רב זה, בדין נחמן ורב ששת רב נחלקו - ב צד, שבת
ששת  כרב ופסק חייב, אומר נחמן ורב פטור, אמר
רבינו  בשם כתבו ששת, רב ד"ה א לב, עירובין (ב'תוספות'
באיסורים, ששת כרב פוסק גדולות' הלכות ש'בעל שמשון,
'תשובות  בשם הרא"ש שם כתב וכן בדינים. נחמן וכרב

מטמאות.9)הגאונים'). והן שתיים שיעור 10)ונשארו
ה"א). פ"ג (למעלה לטמא ומספר 11)מחיה מדרבנן,

ביתֿהדין. דעת שיקול לפי שתי 12)המכות פירוש,
וה"ג). ה"ב פ"ח (ראה הנתק את הגובלות שערות

ה"א).13) פי"א (לקמן הטהרה ואפשר 14)כתגלחת
ה"ב). פ"ג שם (תוספתא אותה יעביר חוטים 15)שהמוט

חבלים. מהם ועושים הדקל, סביב הנכרכים

.·„Ú ‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂkL B‡ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ LÏBz‰«≈ƒ»≈À¿»∆»»∆«ƒ¿»«
‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô‰k Ïˆ‡ ‡a ‡lL∆…»≈∆…≈¬≈∆»¿≈ƒ»»

¯bÒ‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ï ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯bÒ‰ ÈÓÈa Ôk16. ≈ƒ≈∆¿≈¬≈∆»¿««¿≈∆¿≈
ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ËÏÁ‰L ¯Á‡ ÔLÏz Ì‡Â¿ƒ¿»»««∆À¿«»∆¬≈∆À¿»
B‡ BlÎa ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,‰È‰Lk¿∆»»¿≈»√»«∆ƒ¿««»««¿À

ÒÈ¯‚kÓ Bz¯‰a ËÚÓ˙zL „Ú17. «∆ƒ¿«≈««¿ƒƒ¿ƒ

עקיבא 16) כרבי פסק אחר. טומאה סימן מצא לא אם
קיבלו  ה"ג שם שבתוספתא מפני מ"ד, פ"ז נגעים במשנה
שם). הגר"א ביאור (ראה יהושע ורבי גמליאל רבן דבריו

שם.17) במשנה, כחכמים

.‚¯B‰Ë - ‰eÎa ‡lL dlk Bz¯‰a ‰ˆˆ˜pL ÈÓ18. ƒ∆ƒ¿¿»««¿À»∆…¿«»»»
dÙÈwn‰ ÈÁ‰ ¯Oa‰ Ïk ıˆ˜ Ì‡ :‰eÎa dˆˆ¿̃»»¿«»»ƒ»«»«»»««««ƒ»

˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡19; ¬ƒ¿««¬»≈»√»»ƒ
.BlÎa Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ÌeˆÓˆa dˆˆ¿̃»»¿ƒ¿≈»√»«∆ƒ¿«¿À

שם.18) הכל 19)משנה, שבזה אמרו, ה"ה שם בתוספתא
והטעם, בכולו. תפרח אם אפילו כלל, טהרה לו שאין מודים
נשאר  אם אבל שקצץ, החי בבשר פורחת היתה לא שמא
אליעזר  רבי לדעת אפילו טהור בכולו ופרחה חי בשר מקצת
באותו  שפרחה כשם ולומר, לתלות שאפשר (מפני במשנה
במה  המקיף): החוט בכל פורחת היתה כך הנשאר, מקצת
כחכמים, פסק ורבינו הבהרת. את בצמצום כשקצץ נחלקו?

שם.

.„LÏBz‰20È¯‰ - ‰iM‰ ‰¯LÂ ˙Á‡ ‰·Ï ‰¯ÚO «≈«¬»¿»»««¿»¿»«¿ƒ»¬≈
¯B‰Ë ‰Ê21- ˙Á‡ ‰¯LÂ ÌÈzL LÏz ,LÏL eÈ‰ . ∆»»»»«¿«ƒ¿»¿»««

B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰22‰L„Úk ‰ÈÁÓ Ba ‰˙È‰ .23‰Âk , ¬≈∆¿À¿»»¿»ƒ¿»«¬»»»»
‰¯˙È ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - dÈˆÁ CÏ‰Â dÈˆÁ∆¿»¿»«∆¿»¬≈∆»»¿»¿≈»

¯˙Bn‰ ‰Âk :‰L„ÚkÓ24‰Ê È¯‰ - ‰L„Úk CÏ‰Â ƒ«¬»»»»«»¿»««¬»»¬≈∆
¯B‰Ë25.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bn‰ CÏ‰Â ‰L„Úk ‰Âk ; »»»«¬»»¿»««»¬≈∆»≈

וה"ד.20) ה"ג שם תלש 21)תוספתא לא אם שאפילו
נטהר. שתי 22)היה נשארות היו תלש לא שאלמלי

האחת  שנשרה כשם אומרים אנו שאין ומשמיענו, שערות.
שנתלשו. השתים גם נושרות היו כך שנשארה,

מצומצמת.24)מצומצמת.23) עדשה על העולה החלק
ביסוד 25) המונח הכלל טהור. הוא מעשיו בלי שגם מכיוון

לטהר, מועיל אינו באיסור שעשה המעשה הוא: אלה דינים
מעשה  בלי שגם במקרה לטומאה גורמת אינה גם אבל

טהור. היה האסור

.‰‰˙È‰L ÈÓ26Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏBnÈ - B˙Ï¯Úa ˙¯‰a ƒ∆»¿»«∆∆¿»¿»ƒ¿««ƒ
dpÓÊa ‡lL ‰ÏÈÓ ‡È‰L27˙‡ ‰ÁB„ ‰OÚ ˙ÂˆnL ; ∆ƒƒ»∆…ƒ¿«»∆ƒ¿«¬≈»∆

‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa CÏ‰Â ÏÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿»»¿ƒ»¿»«¿»»¿»
Ba ËÏÁÓ ‰È‰L ÔÓÈÒ28Ôa¯˜a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ»∆»»À¿»¬≈∆«»¿»¿«

Ú¯ˆÓ29. ¿…»

הפרק.26) סוף שם מילה 27)משנה, ב. קלב, שבת גמרא
שלא  הוא זה יום ואחר ללידתו, השמיני ביום היינו בזמנה

הכהן.28)בזמנה. החליטו נטהר 29)שכבר שהרי
מן  פטור הטומאה סימן והעביר שמל מוסגר אבל בטומאתו,

ה"ו). פ"ג שם (תוספתא מעולם נטמא שלא מפני הקרבן,

.Â‰OÚ ˙ÂˆÓ30‰qÎÓ ËÏÁn‰ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL31 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆«¿…»«À¿»¿À∆
,Ï·‡k ÌÙO ÏÚ ‰ËBÚÂ ,BËelÁ ÈÓÈ Ïk L‡…̄»¿≈ƒ¿∆«»»¿»≈

Ì¯BÙe32‡e‰L ÂÈÏÚ ÌÈ¯·BÚ‰ ÚÈ„BÓe ,ÂÈ„‚a ≈¿»»ƒ«»¿ƒ»»∆
.¯ÓB‚Â Ú‚p‰ Ba ¯L‡ Úe¯v‰Â :¯Ó‡pL ;‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»«¬∆«∆«¿≈

ÏB„b Ô‰k elÙ‡33Ú¯Bt Ú¯ËˆpL34‰OÚL ,Ì¯BÙe ¬ƒ…≈»∆ƒ¿»«≈«≈∆¬≈
Ïk ÌBÏL ˙ÏÈ‡La ¯eÒ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„∆∆…«¬∆¿»ƒ¿ƒ«»»
- ‰ËÚÈ ÌÙO ÏÚÂ :¯Ó‡pL ,Ï·‡k BËelÁ ÈÓÈ¿≈ƒ¿»≈∆∆¡«¿«»»«¿∆
.L¯B„Â ‰BLÂ ‡¯B˜ Ï·‡ .˙B˜e·c ÂÈ˙ÙO eÈ‰iL∆ƒ¿¿»»¿¬»≈¿∆¿≈
ÏÎa ‚‰BÂ .BËelÁ ÈÓÈ Ïk ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈¿«≈»¿≈ƒ¿≈¿»
È¯‰Â .ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa elÙ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»¿»ƒƒ«¬≈
Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯a ¯zÓ ‡e‰35 À»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»

‰hn‰ LÈÓL˙·e36B˙hÓ ˙‡ Û˜BÊÂ37¯‡Lk ¿«¿ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿»
.ÌÚ‰»»

בגמרא 30) ומבואר מה) יג, (ויקרא בתורה כתוב זה כל
וטז. טו דף קטן, משמע,31)מועד רבינו של מלשונו

דעת  וזוהי הראש. כיסוי פירושה בתורה, האמורה שפריעה
המצוות' ב'ספר אולם א. טו, קטן במועד עקיבא רבי
אליעזר  כרבי שיער, לגידול שהכוונה פירש קסג, לאֿתעשה
"את  י): כא, (שם גדול בכהן האמור את פירש וכן שם,
המקדש  כלי מהל' פ"ה להלכה פסק וכן יפרע", לא ראשו

וצ"ע. ראשו 33)קורע.32)ה"ו. את (שם) בו שנאמר
יפרום. לא ובגדיו יפרע ל.34)לא הערה כל 35)ראה

קטן  במועד נפשטה שלא בעיה הם הללו הדברים שלושת
להקל. ופסק ופסק 36)שם, - ב ז, שם תנאים מחלוקת

להקל. יהודה את 37)כרבי להפוך שצריך כאבל ולא
המיטה.

.Ê,¯ÈÚÏ ıeÁ Bc·Ï ·LBÓ BÏ ‰È‰iL Ú¯ˆn‰ ÔÈcƒ«¿…»∆ƒ¿∆»¿«»ƒ
˙B¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Â .B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ««¬∆»¿»»∆»¬»

„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰38. «À»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



קלט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay a"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

uegn xn`py xirl ueg ecal ayen el didiy rxevnd oic"
."eayen dpgnl

למחנה  מחוץ ימים שבעת "תסגר מרים בעניין מהציווי
היא  מחנות לשלוש מחוץ שהשהות משמע תאסף" ואחר
ואין  מחנה שאין במקרה ונפק"מ המצורע, בטהרת תנאי
המצורע. טהרת מעכב הוא האם למחנה מחוץ להיות שייך
גם  נוגעת להיות העלולה למעשה נפק"מ תהיה זה ולפי
בארץ  נוהגת המצורע שטהרת הוא הדין שהרי בימינו,
לפי  וא"כ, הבית. בפני ושלא הבית בפני לארץ ובחוץ
ישנה  הזה, בזמן וירושלים מחנות קדושת שאין הדעות
אם  החורבן. לאחר לטהרתו להגיע יכול מצורע האם שאלה
יהיה  שלא הוא ישב" "בדד של העניין שעיקר נאמר
שצריך  עניינו אם אבל הזה, בזמן גם הדבר אפשרי במחנה
אחר  שייך זה שאין הרי מושבו" למחנה "מחוץ להיות

החורבן.
(135 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

חומה 38) המוקפות עיירות שנינו: מ"ז, פ"א כלים במסכת
המצורעין. את מתוכן שמשלחים ממנה, מקודשות

Á.˙Ú¯ˆn‰39‰ËBÚ ‡ÏÂ ˙Ó¯Bt dÈ‡Â ˙Ú¯Bt dÈ‡ «¿…««≈»««¿≈»∆∆¿…»
‰ÚÈ„BÓe ¯ÈÚÏ ıeÁÓ ‡È‰ ˙·LBÈ Ï·‡ ,ÌÙO ÏÚ«»»¬»∆∆ƒƒ»ƒƒ»
‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ‡ÏÂ .‰‡ÓË ‡È‰L ÌÈ¯Á‡Ï»¬≈ƒ∆ƒ¿≈»¿…«¿…»ƒƒ¿«∆»

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk40Ô‰L ÏkÏ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ·iÁ »«¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿ƒ««…∆≈
‡ÓË ‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆∆¡«¿»≈»≈

.‡ÓË ‡e‰L ÚÈ„BÓ ‡Óh‰ - ‡¯˜Èƒ¿»«»≈ƒ«∆»≈

הכתוב 39) מן זה למדו שם ובגמרא א. כג, סוטה משנה,
אשה. ולא הוא" צרוע "איש מד) יג, 'תורת 40)(שם

ה"ט. פי"ב נגעים כהנים'

.ËÏÚ ‰ËBÚÂ Ì¯BÙe Ú¯Bt ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«≈¿∆«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÙO41. »»ƒ¿≈∆»≈

תורה.41) של ספק בכל כמו בו ומחמירים

.È„Á‡Â ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ „Á‡42ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓ ∆»¿…»À¿»¿∆»¿…»À¿»¿ƒ¿«
‰‡ÓË43ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓÏ ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ ÔÈa ÔÈ‡Â . À¿»¿≈≈¿…»À¿»ƒ¿…»À¿»¿ƒ¿«

,ÌÈ¯tˆÂ ˙ÁÏ‚˙Â ‰ÓÈ¯Ùe ‰ÚÈ¯t ‡l‡ ,‰‡ÓËÀ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ√ƒ
ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯eËt ¯bÒ‰ CBzÓ ¯B‰h‰L∆«»ƒ∆¿≈»ƒ«ƒ¿««ƒ
˙‡ÓË Ï·‡ ,Ô‰a ·iÁ ËÏÁ‰ CBzÓ ¯B‰h‰Â ÌÈ¯tv‰«ƒ√ƒ¿«»ƒ∆¿≈«»»∆¬»À¿«

.¯·c ÏÎa ‰ÂL Ô‰ÈL¿≈∆»»¿»»»

לשניהם.42) אחד אינם 43)דין קרבנות חיוב לענין אבל
והטהור  שמן, ולוג אשם להביא חייב שהמוחלט שוים,
הכלל  מן כאן רבינו הוציא ולמה מביא. אינו הסגר מתוך
מפני  קרבנות? כתב ולא וציפורים, תגלחת ופרימה פריעה
הם  רבינו שמונה הדברים ד' וכל טהרתו, לפני שמדובר
(ראה  שנטהר אחרי מביא קרבנות אבל בטומאתו, בעודו

ה"ב). פי"א לקמן

.‡ÈÚ¯ˆn‰44˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -45Ì„‡ ‡nËÓ . «¿…»»≈¬«À¿¿«≈»»
B¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe BÚbÓa ÌÈÏÎÂ46Ì„‡ ‡nËÓe , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆«¬ƒ¿«≈»»

‡OÓa47·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,48Ô·‡ ˙Áz elÙ‡49 ¿«»¿«≈ƒ¿»»¬ƒ««∆∆
ÈtÓ .¯‰ËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :¯Ó‡pL .‰·ÊÎe ·Êk¿»¿»»∆∆¡«¿ƒ∆¿»»¿»≈ƒƒ

·LBÓe ·kLÓ ‡nËlÓ ¯‰hL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰50. «¿»»¿∆»≈ƒ¿«≈ƒ¿»»
el‡ ÏÎa ËÏÁn‰ „Á‡Â ¯bÒn‰ „Á‡Â51. ¿∆»«À¿»¿∆»«À¿»¿»≈

ה"א.44) פ"א וכלים 45)כלים אדם שמטמאות הטומאות
לטומאה  ראשון נעשה בהן והנוגע הטומאה, אב נקראות

וכלים. אדם לא אבל ומשקין אוכלין מטמא כלי 46)והוא
אלא  החיצון בדופנו טומאה כשנגעה מיטמא אינו חרס
היתה  אלא עצמו בכלי הטומאה נגעה לא ואפילו מתוכו,
וה"ב). ה"א פי"ג כלים הל' (ראה טמא – באוירו תלויה

זה 47) ובא קרש על שישב כגון בו, נגע שלא אףֿעלֿפי
את  הרים הטמא אם בין השני, מצדו הקרש את והרים

להיפך. ובין על 48)הטהור ישב או שכב אם מ"ד. שם
זה  סדינים עשרה היו אם ואפילו טמאים, – וכדומה סדינים
באחרים  נגע ולא העליון על ישב או שכב והמצורע זה תחת

טמאים. כולם ישב 49)– והוא אבן תחת הסדינים שהיו
כסףֿמשנה, (ראה הטומאה מן מצילה האבן אין האבן, על
שכן  ממצורע, חמור זב שם: שאמרו סז, מפסחים שהקשה
כאן). משנהֿלמלך וראה ומושב. משכב עושה

ומושב.50) משכב מטמא שלפניֿזה כמו 51)ומשמע
הקודמת. בהלכה שנתבאר

.·ÈB˙‡È·a ‡nËnL ,Ú¯ˆÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ52 À¿»¿≈»≈ƒ¿…»∆¿«≈¿ƒ»
ÒÎ ?„ˆÈk .¯bÒ‰ ÈÓÈa ÔÈa ËÏÁ‰ ÈÓÈa ÔÈa ,˙È·Ï¿«ƒ≈ƒ≈∆¿≈≈ƒ≈∆¿≈≈«ƒ¿«

‡ÓË - ˙È·Ï53,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ¿«ƒƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ
.‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚ ,Ô‰a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«»∆«¬ƒ¿À¿»

B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL54‡ÓË ‡e‰ ‰Ó -55, ∆∆¡«ƒ««¬∆»«»≈
Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ‰È‰ .‡ÓË B·LBÓ Û‡«»»≈»»≈««»ƒ»¿»«»»

‡ÓË - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ¯B‰Ë56˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰ ‰È‰ . »««»ƒ»ƒ¿»»»«»≈««
„ÓÚ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï - ÂÈzÁz Ú¯ˆn‰ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»««¿…»«¿»…ƒ¿»¿ƒ»«
‡Ï ˜ÙÒ „ÓÚ ˜ÙÒ .·LBÓ BÏ ‰OÚ È¯‰L ,‡ÓË -ƒ¿»∆¬≈«¬»»»≈»«»≈…

¯B‰Ë - „ÓÚ57Ba¯Â BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎ‰ .58- ˙È·Ï »«»ƒ¿ƒ«¿…»…¿À¿«ƒ
BÎB˙a LiL Ïk ‡ÓË59ÒÎ .60- ˙Òk‰ ˙È·Ï ƒ¿»…∆≈¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ BÏ ÔÈOBÚ61‰·Á¯e ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¿»»
˙Bn‡ Úa¯‡62‡ˆBÈÂ ÔBL‡¯ ÒÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «¿««««¿««¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÚ‰ ÌÚ „ÓÚÈ ‡ÏÂ Bc·Ï B·LBÓ ‰È‰iL È„k ,ÔB¯Á‡«¬¿≈∆ƒ¿∆»¿«¿…«¬…ƒ»»
.Ì˙B‡ ‡nËÈÂ ·ea¯Úa¿ƒ¿ƒ«≈»

מי"א.52) פי"ג, ונגעים שהה 53)שם. לא אפילו משמע
שם. נגעים במשנה תנאֿקמא כדעת ויצא. עין, כהרף

בו.54) נמצא שהוא פי"ב,55)המקום כהנים' 'תורת
נטמא",56)הי"ד. עמד "ואם עד אחריו והבאים זה דין

מ"ז. שם נגעים במס' פ"ו,57)מבוארים טהרות משנה,
בפירושו. שם רבינו שכתב מה ראה גופו 58)מ"ב. ושאר

לבית. מ"ח.59)מחוץ שם כשהוא 60)נגעים, כלומר,
להכנס. צד.61)רוצה מחיצות 62)מכל המוקף והשטח

הכנסת  ובית "מושבו", שהוא עצמו בפני כחדר דינו אלו
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zrxvקמ z`neh zekld - dxdh xtq - hay b"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף שטח אבל למושבו, מחוץ
עצמו. בפני מושב אינו אמות מארבע קצרות או טפחים

ה'תשפ"א  שבט כ"ג שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וכיצד 1) מצוותֿעשה ותגלחתו המצורע שטהרת יבאר

ושאר  והזייה, והתגלחת הצפור שחיטת ודין אותו, מטהרים
ומתי  איפה מצורע טהרת ודין בלילה, כשרים אם  מעשיו
כאחת, שנים מטהרים ואם מצורע, לטהר והכשרים נוהגת,
וכל  בהנאה מותרות הן אם והמשתלחת השחוטה צפור

דיניהן.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë2¯‰ËiLk BzÁÏ‚˙Â , »√«¿…»ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«
‰OÚ ˙ÂˆÓ3‡È·Ó ?Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk . ƒ¿«¬≈≈«¿«¬ƒ∆«¿…»≈ƒ

˜¯ÊÓ4‡È‰ ‰Ïa˜Â ,L„Á O¯Á ÏL5,[L„Á] ‰È‰iL ƒ¿»∆∆∆»»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆»»
˙ÈÚÈ·¯ BÎB˙Ï Ô˙BÂ6ÌÈiÁ ÌÈÓ7Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ¿≈¿¿ƒƒ«ƒ«ƒ»¿ƒ¿«≈

˙‡hÁ ÈÓ Ô˙B‡8‡È·Óe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯eÚLÂ , »≈«»¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
¯B¯c ÌÈ¯tˆ ÈzL9˙B¯B‰Ë10˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë ÌLÏ11, ¿≈ƒ√ƒ¿¿¿≈»√«»««

‰¯e¯a‰ ˙‡ ËÁBLÂ .¯‰hnÏ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL12 ∆∆¡«¿»««ƒ«≈¿≈∆«¿»
‰È‰iL „Ú ‰vÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎaL ÌÈn‰ ÏÚ Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¿«∆«∆ƒ¿∆
‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ ¯·B˜Â ¯ÙBÁÂ ,ÌÈna ¯k Ìc‰«»ƒ»««ƒ¿≈¿≈«ƒ«¿»

ÂÈÙa13ıÚ ÏËBÂ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»¿»»∆«»»ƒƒ«¿»¿≈≈
Ú¯k ÚÈ·¯k BÈ·ÚÂ ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰iL B˙ÂˆÓe ,Ê¯‡∆∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»¿«»¿»¿ƒ¿ƒ«∆«

ÈÚ¯kÓ‰hn‰14ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡L ·BÊ‡Â ,15BÓk , ƒ«¿≈«ƒ»¿≈∆≈≈¿«¿
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,e¯‡aL16˙ÚÏBz ÈLe ,17BÏ˜LÓ , ∆≈«¿≈»ƒ∆«¿ƒ««ƒ¿»

BÓÚË Ì‡Â .Ï˜L18BÏÒt -19˙ÏÎz‰ ˙ÚÈ·ˆk ,20ÏÎÂ . ∆∆¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿»
‰ÎÏ‰ - ÌÈ¯eÚM‰21¯Btv‰ ÔzLÏL ÌÚ Á˜BÏÂ . «ƒƒ¬»»¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ

el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰iÁ‰22ıÚÂ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ««»¿«¿»»ƒƒ≈¿«¿ƒ∆∆∆¿≈
eÙl˜˙pL ·BÊ‡Â Ê¯‡23ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ .ÔÈÏeÒt - ∆∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»≈ƒ

˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰24ÛÈwÓe ,25ÈL‡¯ Ô‰Ï »∆∆¿»∆¿ƒ«ƒ»∆»≈
ÔzÚa¯‡ Ï·BËÂ ,‰iÁ‰ ¯Btˆ ÏL ·f‰ L‡¯Â ÌÈt‚‡¬««ƒ¿…«»»∆ƒ««»¿≈«¿«¿»
ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓe ,Ô‰ÈÏÚL Ìc·e ÈÏkaL ÌÈna««ƒ∆«¿ƒ«»∆¬≈∆«∆∆«¿»ƒ«
„ˆÈÎÂ .¯Btv‰ ˙‡ ÁlLÓe ,Ú¯ˆÓ ÏL B„È ¯Á‡««»∆¿…»¿«≈«∆«ƒ¿≈«
BÈ‡Â .‰ÓBÁÏ ıeÁ d˜¯BÊÂ ¯ÈÚa „ÓBÚ ?dÁlLÓ¿«¿»≈»ƒ¿¿»«»¿≈

¯a„nÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚÏ ‡ÏÂ ÌiÏ ‡Ï ÂÈt CÙB‰26, ≈»»…«»¿…»ƒ¿…«ƒ¿»
‰¯ÊÁÂ dÁlL .‰„O‰ Èt Ï‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»ƒ∆¿≈«»∆ƒ¿»¿»¿»

ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,dÁlLÓe ¯ÊBÁ -27Ck ¯Á‡Â . ≈¿«¿»¬ƒ≈»¿»ƒ¿««»
BÁl‚Ó „ˆÈk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ô‰k‰ Ál‚Ó28¯È·ÚÓ ? ¿«≈««…≈∆«¿…»≈«¿«¿«¬ƒ

˙È·e ÈÁM‰ ˙Èa elÙ‡ ,‰‡¯p‰ B¯Oa Ïk ÏÚ ¯Úz«««»¿»«ƒ¿∆¬ƒ≈«∆ƒ≈
.˙ÚÏ„k ‰OÚiL „Ú ,Ûeb‰ Ïk ÏÚL ¯ÚO ‰Â¯Ú‰»∆¿»≈»∆«»««∆≈»∆ƒ¿««

B¯ÚO Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL29BL‡¯ ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ∆∆¡«∆»¿»ƒ≈»»∆¡«…
ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B˜Êe30ËÚÓÏe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ˙Ba¯Ï ? ¿»¿«≈»¿«…«≈»∆¿«≈

‰‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌËÁ‰ CB˙aL ¯ÚO31Ck ¯Á‡Â . ≈»∆¿«…∆¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿««»
‡nËlÓe ‰‡È·a ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ ,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓ¿«≈¿»»¿≈¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿«≈
‰BÓe ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒkÈÂ ,·LBÓe ·kLÓƒ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒ«»∆
:¯Ó‡pL ,‰hn‰ LÈÓL˙a Ô‰a ¯eÒ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿»»∆¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«

BÏ‰‡Ï ıeÁÓ32.‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L „nÏÓ - ƒ¿»√¿«≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»
˙¯zÓ ˙Ú¯ˆn‰Â33.‰hn‰ LÈÓL˙a ¿«¿…««À∆∆¿«¿ƒ«ƒ»

וגם 2) ח) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו מצוה
בכלל. ראשונה לתגלחת 3)תגלחת והכוונה עצמה. בפני

כן  הראשונה. לתגלחתו השביעי ביום מגלחו שהכהן שנייה
[בספר  קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב
כלולה  אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות
גמר  הן וזו שזו פי על ואף הקרבנות, הבאת של במצוה
ואילו  ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו "...תכלית הטהרה:

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת ספל 4)תכלית
חיים 5)גדול. מים "מה דרשו ב טו, סוטה בגמרא אמנם

מלאכה" בו נעשתה שלא כלי אף מלאכה בהם נעשתה שלא
גמורה. דרשה ואינה "אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר

בערך.6) גרם שמונים - הלוג או 7)רביעית מעיין מי
שוטפים. על 8)נהרות להזאה אדומה פרה אפר בהם לתת

במת. שנטמא מקבלות 9)אדם שאינן חפשיות, צפרים מין
לאכילה.10)תרבות. הכהן 11)כשרות אותן שיקח

שלוקח  לקבוע, צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
מצורע  כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע לטהרת
איש  בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח ו: הלכה א פרשתא
לאשה, כשרות לאיש לקח אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין
כשר  למצורע למצורע, כשר לבית לאיש, כשרות לאשה

יותר.12)לבית. המצורע.13)הבריאה בפני 
המטה.14) כרע שיעור נתפרש ולא ו. משנה י"ד פרק נגעים
למאכל 15) ראוי שיח והוא סתם "איזוב" לו קוראים אלא

טפח.16)אדם. - איזוב חייא: רבי תני א כו, נדה
יתוש 17) כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ צבוע צמר

תולעת  בדם צבוע צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן
תולעת. מביצי המתמצה בנוזל טבל 18)או אם פירוש,

אחר. צמר זה לטהרת 19)בנוזל הצמר בו לצבוע פסול
שבים,20)צרעת. ברייה בדם צבוע צמר הוא תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. איש 21)ששמה קבלה
א  ד, (עירובין מסיני שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי

בתלמוד). מקומות ושני 22)ובכמה איזוב ארז, צפרים,
קליפתם.23)תולעת. השני 24)שהורדה תולעת היא

לשון  של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני למעלה, שנאמרה
זהורית. של לשון קושר 25)נקראה: אינו אבל מקרב,

חביות", שתי מקיפים "אין ב לב, ביצה במסכת וכן אותה.
מקיפין  אין ב מו, בחולין המוקף", מן "שלא ב ל, בעירובין

ועוד. ב 26)בבועי, פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת
שלא  לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה
לעיר  חוץ יעמוד שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד

לעיר. שם 27)וישלחנה ד. הלכה ח פרק נגעים תוספתא
פעמים  הרבה שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו:
אבל  השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי
באכילה  מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה

אחר. מצורע ראשונה.28)ולטהרת לרבות 29)תגלחת
גלויים. שאינם בתגלחת 30)מקומות נכתב זה פסוק

משנייה. ראשונה ולמדו דומה 31)שנייה, ואינו כלל,
מגביה  כשהאדם לפעמים שנגלה השחי, בית של לשיער
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משנה). (כסף ימים"32)זרועו שבעת לאהלו מחוץ "וישב
אשתו. זו אהלו ב) ז, קטן מועד (בגמרא ודרשו

לא 33) לאהלה. מחוץ ולא לאהלו" "מחוץ ב ח, כריתות
(לפני  חלוטו בימי המטה בתשמיש אסור אם רבינו ביאר
יהודה  ברבי יוסי רבי בזה נחלקו ב ז, קטן במועד ריפויו).
צרעתו, בימי לעוזיהו נולד יותם שהמלך אמרו ושם ורבי
שמר  עוזיהו שהרי המטה, בתשמיש שמותר רבי למד ומזה
הישר  "ויעש ג): טו, (מלכיםֿב שכתוב כמו המצוות על

קרבנות. בהקרבת רק ונכשל ד'". בעיני

.·ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk34.‰‡Óh‰ ·‡ ‡e‰ ÔÈ„Ú el‡‰ »ƒ¿««»ƒ»≈¬«ƒ««À¿»
‡e‰ È¯‰L .‡OÓa ‡Ï ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»…¿«»∆¬≈
- ¯ÓB‚Â ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBi· ‰È‰Â :¯ÓB‡≈¿»»««¿ƒƒ¿ƒ∆∆¿»»¿≈
‡nËÓ ‰È‰L ÌLÎe .ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰È‰L „nÏÓ¿«≈∆»»¿«≈¿»ƒ¿≈∆»»¿«≈
‡nËÓ‰ ÏkL ;ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ Ck ,ÚbÓa ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«»»¿«≈»»¿«»∆»«¿«≈
Ô‰k‰ BÁl‚Ó ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .Ì„‡ ‡nËÓ - ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«≈»»««¿ƒƒ¿«¿«…≈
,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓe ,‰BL‡¯k ‰iL ˙ÁÏ‚zƒ¿««¿ƒ»»ƒ»¿«≈¿»»¿≈
ÌBÈ ÈÏe·Ë ÏÎk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ35 ¿ƒ¿«ƒ¿«≈¬≈ƒ«¬≈¿»¿≈
‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - BLÓL ·È¯Ú‰ .¯OÚÓa ÏÎB‡Â36; ¿≈¿«¬≈∆¡ƒƒ¿≈ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„wa ÏÎB‡ - B˙¯tk ‡È·‰37. ≈ƒ«»»≈«√»ƒ¿∆≈«¿

מטמא 34) ושרץ כשרץ", "מטמא ב: משנה י"ד פרק נגעים
במשא. ולא במגע וכלים נקרא 35)אדם ביום שטבל טמא

וקדשים  תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול
שני. מעשר באכילת הקריב 36)ומותר שלא פי על אף

תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי קרבנותיו, עדיין
א.37) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות א בפרק

.‚‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ ˙BÁÏ‚z‰ ÈzLa Ál‚Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿«≈«∆»
˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰L B‡ ¯Ú˙a ‡lL Álb Ì‡Â .¯Ú˙a¿««¿ƒƒ«∆…¿««∆ƒƒ«¿≈¿»
¯iL Ì‡Â .Ô‰k ‡l‡ BÁl‚Ó BÈ‡Â .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿¿≈¿«¿∆»…≈¿ƒƒ≈
‡Ï - ‰iMa ÔÁl‚Â ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»…
‡È‰ È¯‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ‡l‡ BÏ ‰˙ÏÚ»¿»∆»ƒ¿««««ƒ¿««¬≈ƒ

‰BL‡¯38.Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»«»≈¿»√««¿…»

ימים.38) שבעת אחר שנייה תגלחת וצריך

.„˙ÁÏ‚z39Ó ÔÈ‡ B˙‡f‰Â B˙ÏÈ·Ëe Ú¯ˆn‰˙B·kÚ ƒ¿«««¿…»¿ƒ»¿«»»≈»¿«¿
.ÌÈ·kÚÓ ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,BÊ ˙‡ BÊ∆¿»»«¬»¿«¿ƒ

(מצוה)39) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
אינם  מעשיו כל ושאר מעכבים והזאתו טבילתו מצורע,
ד  הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים ובתורת מעכבים".
מעכבים, - המצורע של בגופו הנעשים שדברים למדו,
וכיבוס  החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים

מעכבים. אינם בגדים,

.‰¯‡Le ,ÌBia - ‰Èf‰‰Â ˙ÁÏ‚z‰Â ¯Btv‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿««»»«¿»
,ÌÈL‡a - el‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk»«¬»≈«≈««¿»≈«¬»ƒ
- el‡ .ÌÈLa ÔÈa ÌÈL‡a ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le¿»»«¬»≈«¬»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔÈa ÌÈ‰Îa ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ¿»»«¬»≈¿…¬ƒ≈

.Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈

.ÂÈÙa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B BÊ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë»√«¿…»∆∆»»∆¿»»»∆ƒ¿≈

,B¯‰ËÏ ‰ÂˆÓ B‡nhL Ô‰ÎÂ .˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«¬
ÔÈ¯Lk Ïk‰Â .B‡nËÏ B‡ B¯‰ËÏ :¯Ó‡pL40¯‰ËÏ ∆∆¡«¿«¬¿«¿¿«…¿≈ƒ¿«≈

·Ê elÙ‡ ,Ú¯ˆn‰ ˙‡41Ú¯ˆÓ ÔÈ‡Â .˙Ó ‡ÓË elÙ‡Â ∆«¿…»¬ƒ»«¬ƒ¿≈≈¿≈¿…»
,˙Á‡k ÔÈÚ¯ˆÓ ÈL ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â .Ú¯ˆÓ ¯‰ËÓ¿«≈¿…»¿≈¿«¬ƒ¿≈¿…»ƒ¿««

.˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ¿¬ƒ

הכהנים.40) פרשתא 41)כל מצורע פרשת כהנים בתורת
להיכנס  לו שמותר בכהן היא מצורע שטהרת דרשו ה, א,
מצורע  כהן ולפיכך לה, להיכנס אסור המצורע אשר למחנה,
מת, וטמא שזב נלמד ומכאן מצורע, לטהרת כשר אינו
- כמצורע חומה מוקפות לערים מחוץ משתלחים שאינם

לטהרה. כשרים

.Ê‰Ê Ú¯ˆÓ Ô‰a ¯‰hL ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ≈∆∆¿≈¿ƒ««∆ƒ≈»∆¿…»∆
˙ÁlzLn‰ ¯Btˆ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ Ô‰a ¯‰ËÓ -¿«≈»∆¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿«««
,‰ÁlzLpL ¯Á‡Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ da ¯‰ËÏ ¯zÓÀ»¿«≈»¿…»ƒ¬≈ƒ≈««∆ƒ¿«¿»

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓe42‰¯eÒ‡ ‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ Ï·‡ . À∆∆«¬ƒ»¬»«ƒ«¿»¬»
dËÁL .d˙ËÈÁL ˙ÚMÓ ?¯Ò‡z È˙ÓÈ‡Óe .‰‡‰a«¬»»≈≈»«≈»≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»

˙ÚÏBz ÈL ‡ÏÂ Ê¯‡ ıÚ ‡ÏÂ ·BÊ‡ ÌL ÔÈ‡Â43È¯‰ - ¿≈»≈¿…≈∆∆¿…¿ƒ««¬≈
dÓL ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁML ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ¬»«¬»»∆¿ƒ»∆≈»¿»¿»

‰ËÈÁL44¯·BÚ - ‰ËeÁM‰ ¯BtvÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â . ¿ƒ»¿»≈¿«ƒƒƒ«¿»≈
‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰OÚ ÏÚ«¬≈¿«…«¬∆∆∆¡«¿∆¬∆…
˙Ba¯Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰Ó eÏÎ‡…̇¿≈∆ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«
‡‰ - eÏÎ‡z ‰¯B‰Ë :¯Ó‡Â .‰ËeÁM‰ ¯Btv‰«ƒ«¿»¿∆¡«¿»…≈»
.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙¯Á‡«∆∆……≈¿»«»ƒ¿«¬≈¬≈

תיכף 42) חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
למעלה  רבינו כתב לשדה, כלל הגיעה ולא שילוחה אחר

פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א ואמרנו 43)בהלכה
לא  השחיטה כן ואם מעכבת שהבאתם א בהלכה למעלה

כהלכתה. פוסק 44)נעשתה ורבינו שם תנאים מחלוקת
(פרט  שחיטה שמה ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל

הדם). לכיסוי

.Á,˙Ácp‰ ¯ÈÚ È¯tvÓ ÌÈ¯tv‰ ÈzL ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈«ƒ√ƒƒƒ√≈ƒ«ƒ««
ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ ,‰¯Ê ‰„B·Úa ÔÙÈÏÁ‰L ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ√ƒ∆∆¡ƒ»«¬»»»¿…ƒƒ√ƒ

Ô˙ÂˆÓe .LÙp‰ ˙‡ e‚¯‰L45˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰iL ∆»¿∆«∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿≈∆»
ÏÚ Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe ,ÌÈÓ„·e ‰ÓB˜a ,‰‡¯Óa¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿««««
¯ÁÓÏ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ Á˜lL B‡ ˙BÂL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»∆»««««¿««¿»»
˙B¯Lk - LÈ‡ ÌLÏ ÌÈ¯tv‰ ÈzL Á˜Ï .˙B¯Lk -¿≈»«¿≈«ƒ√ƒ¿≈ƒ¿≈
Ô‰a ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ‰M‡ ÌLÏ ;‰M‡ Ô‰a ¯‰ËÏ¿«≈»∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¿«≈»∆
;Ì„‡ ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ÚbÓ ˙Èa Ô‰a ¯‰ËÏ ;LÈ‡ƒ¿«≈»∆«ƒ¿À»¿≈¿«≈»»
Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL .ÚbÓ ˙È·Ï ˙B¯Lk - Ì„‡Ï ÔÁ˜Ï¿»»¿»»¿≈¿«ƒ¿À»∆∆¡«¿»«

.¯‰hnÏ«ƒ«≈

לכתחילה.45)

.ËËÁL46- ¯B¯„ ‰˙È‰ ‡lL ˙‡ˆÓÂ Ô‰Ó ˙Á‡ »«««≈∆¿ƒ¿≈∆…»¿»¿
ËÁL .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈƒ««¿ƒ»¿»ƒ»À∆∆«¬ƒ»»«
‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ˙Á‡‰»««¿ƒ¿≈¿≈»ƒ««¿ƒ»¿»ƒ»

.‰‡‰a ˙¯zÓÀ∆∆«¬»»
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ישנן 46) ח הלכה ח פרק שם ובתוספתא שם, המשנה לשון
משנה, ולחם משנה וכסף ראב"ד ראה שונות. גירסאות
שהרי  לשנייה, זוג יקח דרור אינה השחוטה אם ולהלכה:
באכילה, מותרת והראשונה דרור, זוג בן עדיין לה נקבע לא

צי  שאינה הוא מפני רשאי המצורע רצה ואם מצורע: פור
מותרות  הראשונות שתיים ואז אחרות ציפורים שתי להביא
אלא  נקבעת אינה אחת שציפור התוספתא), (לפי באכילה
ואסורה  בהנאה מותרת טריפה ונמצאת אחת שחט אם זוג;
למעלה  פסק שרבינו פי על ואף הטריפות. מפני באכילה
אין  שחיטה, שמה ראוייה שאינה ששחיטה ז בהלכה
מפני  זוגה, כבת השנייה את לקבוע מועילה הטריפה שחיטת
כהנים  בתורת מזה ולמדו טהורות" "חיות כתבה שהתורה
מצורע. לטהרת כשרות אינן שטריפות יב, א, מצורע פרשת
או  דרור אינה כשהשנייה גם יפה כוחם הדינים אלו וכל

הראשונה. שחיטת לפני טריפות בה שנולדה

.ÈÌc‰ CtL47„Ú ˙ÁlzLn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - ƒ¿««»«ƒƒ∆«ƒ¿««««
˙eÓzL48Ìc‰ CÙMÈ - ˙ÁlzLn‰ ‰˙Ó .49ÁwÈÂ ∆»≈»«ƒ¿«««ƒ»≈«»¿ƒ«

.˙B¯Á‡ ÌÈzL¿«ƒ¬≈

ההזאות.47) מפני 48)לפני זוג, בת לה לקחת ואסור
ראוייה  ואינה זוגה לבת אותה קבעה הראשונה ששחיטת
ששחיטה  השחיטה, לפני כשנטרפה כן שאין מה אחר, לזוג
בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה

אבל 49) מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני כשמתה המדובר,
והשילוח  המצורע נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם

מעכב. אינו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בגדים צרעת שיעור יבאר

הם  ואם הבגדים, וגבחת קרחת דיניהם, וכל מצטרפין, ואם
בגד  שיעור כמה ודין לבן, וערבו צבוע שתיו או צבועים

בנגעים. מטמא

.‡ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a ˙Ú¯ˆ2˙BÁt Ï·‡ ;Ì„‡ ˙Ú¯ˆk , »««¿»ƒƒ¿ƒ¿»««»»¬»»
:Ô‰a LÈ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏLe .¯B‰Ë - ÒÈ¯‚kÓƒƒ¿ƒ»¿»ƒ»≈À¿»≈»∆
ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡ ,˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿«¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

‰¯Bza3ÔÈw¯ÈaL ˜¯i‰ ‡e‰ ˜¯˜¯È .4˜¯È ‡e‰L , «»¿«¿««»…∆«¿Àƒ∆»…
Îe Òeh‰ ÛÎk ,‰a¯‰Ï˜c‰ Èˆe‰5‡e‰ ÌcÓ„‡Â ; «¿≈ƒ¿«««»¿≈«∆∆«¬«¿«

˙È¯B‰Êk ,‰a¯‰ Ì„‡ ‡e‰L ,ÌÈn„‡aL Ì„‡6.‰ÙÈ »…∆»¬Àƒ∆»…«¿≈ƒ¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ˙B‡¯Ó ÈLe7‰‡¯Óa .‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿≈«¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿≈

„ÓÚ Ì‡Â ,„‚a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ∆«∆∆¿ƒ»«
˙BÚe·L ÈL ‰Ê ‰‡¯Óa8ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -9ÔÎÂ . ¿«¿∆∆¿≈»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈

‰Ot Ì‡10ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -11„‚a ?„ˆÈk . ƒ»»«¿ƒƒ¿¿ƒ≈«∆∆
˙Ú·L B¯ÈbÒÓ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆«¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ¿«
Û¯BOÂ BËÈÏÁÓ - ‰Ot Ì‡ :‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ»»«¿ƒ¿≈

„‚a‰ Ïk ˙‡12B‡ ,‰Ot ‡ÏÂ e‰‡¯Óa „ÓÚ Ì‡Â ; ∆»«∆∆¿ƒ»«¿«¿≈¿…»»
‰‰ÎÂ ‰OtL13B‡ ,Ô‰a ¯bÒ‰L ˙B‡¯n‰ ÈMÓ ∆»»¿»»ƒ¿≈««¿∆À¿«»∆

ÒaÎÈ - ‰Ot ‡ÏÂ ˜È¯B‰Ïe ÌÈc‡‰Ï ‰‡¯n‰ ÛÈÒB‰L∆ƒ««¿∆¿«¿ƒ¿ƒ¿…»»¿«≈
˙ÈL ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó14ÛBÒ·e . ¿«∆«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

‰‰k Ì‡ :‰‡B¯ ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL Úe·L»«≈ƒ∆¿»»»∆ƒ»»

˙ÈLÈÏL ‰‡¯ÓÏ15¯B‰ËÂ Òeak ÔeÚË ‰Ê È¯‰ -16; ¿«¿∆¿ƒƒ¬≈∆»ƒ¿»
˜¯˜¯È ‰È‰L ÔB‚k ,‰È‰M ‰nÓ Ú‚p‰ ‰pzL Ì‡Â¿ƒƒ¿«»«∆«ƒ«∆»»¿∆»»¿«¿«
Ú¯B˜ - ˜¯˜¯È ‰OÚÂ ÌcÓ„‡ B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÚÂ¿«¬»¬«¿«¬«¿«¿«¬»¿«¿«≈«

Û¯BOÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó17˙ÈÏËÓ ¯ÙB˙Â ,Ú¯wM ‰Ó18 ¿«∆«¿≈«∆»«¿≈«¿ƒ
Blk BÒaÎÓe ,„‚a‰ ¯‡L ¯ËBÙe ,Ú¯wL ÌB˜na«»∆»«≈¿»«∆∆¿«¿À
¯bÒ‰L ‰‡¯na „ÓÚ Ì‡Â ;¯‰ËÂ BÏÈaËÓe ÈL Òeakƒ≈ƒ«¿ƒ¿»≈¿ƒ»«««¿∆∆À¿«

Blk ˙‡ Û¯OÈÂ BËÈÏÁÈ - ‰lÁza Ba19. «¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…∆À

למעלה 2) ראה ה"ד. יד, פרק נגעים פרשת כהנים' 'תורת
ה"ז. מט.3)פ"א יד, ה"ב.4)ויקרא של 5)שם עלים

התמר. בתוספתא 6)עץ כסומכוס, פסק אדום. צבוע צמר
ה"ג. פ"א ה"ב.7)נגעים שם כהנים' שני 8)'תורת

ימים. שבוע בני הבגד.9)הסגרים כל בשבוע 10)את
שני.11)ראשון. הסגר בלי בתורה 12)מיד, מפורש

נב). יג, בינוני.13)(שם אדום או בינוני ירוק ומראהו
אבל 14) במראהו עמד א. היינו: הראשונים, המקרים שני

אבל  מ"ה, פי"א בנגעים מבוארים - וכהה פשה ב. פשה, לא
לפרשו, קשה וכו', המראה שהוסיף או השלישי: הדין
בקריתֿספר  והמבי"ט הראשון. לדין לגמרי דומה ולכאורה
שהיו  ממה יותר עוד נתחזקו הירקות או שהאדמימות פירש,

ההסגר. -15)לפני להיפך או לאדמדם מירקרק אבל
הבאה. בפיסקה דינו פרק 16)יבואר נגעים כהנים' ב'תורת

למראה  ולא שני למראה הנגע" כהה "והנה אמרו: ה"ו, טו
קריעת  ומצריך שני, הסגר אחרי מדבר זה פסוק שלישי.
אינו  שלישי למראה נשתנה שאם מזה ומשמע הנגע, מקום

קריעה. ה'תורת 17)צריך מדרשת רבינו למד זה דין
כהה" "והנה שהכתוב הקודמת, בהערה המובאה כהנים'
דעת  ולהיפך. לאדמדם מירקרק היינו שני, במראה מדבר
ירוק  הוא אפילו אדמדם, או ירקרק שאינו מה שכל רבינו,
שהוא. אחר מראה כל וכן שלישי, מראה נקרא - אדום או
לירקרק. ומאדמדם לאדמדם מירקרק היינו שני" ו"מראה
נה) (שם, הכתוב את מפרש שרבינו מבאר, ובכסףֿמשנה
הוא  טמא פשה לא והנגע עינו את הנגע הפך לא "והנה
הוא  אז ורק שני, למראה אפילו הפך שלא תשרפנו" באש
כמו  ודינו טמא, אינו שני למראה הפך שאם ומכאן, טמא.
וראה  חריפה, בצורה זו הלכה על משיג הראב"ד כהה. אם

מטלית?18)כסףֿמשנה. עליו טולה שהוא "ומנין טלאי.
אלא  עוד ואין נז), יג, (ויקרא עוד תראה ואם לומר: תלמוד
חור  יישאר ואם פירוש, ה"ד). שם כהנים (תורת מקומו"
נגע  שם שייראה אפשרות אין - הנגע בו שהיה במקום

יישרף.19)שנית. - בשני העומד ה: משנה שם

.·Ú‚20‰È‰L B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÙe ˜¯˜¯È ‰È‰L ∆«∆»»¿«¿«»»¬«¿«∆»»
ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ˜¯˜¯È ‰OÙe ÌcÓ„‡21. ¬«¿«»»¿«¿«¬≈∆ƒ¿

ד.20) משנה ב,21)שם יד, פרק נגעים כהנים' ב'תורת
זה  שמצטרפים מלמד יחיד, בלשון "והיה" מהכתוב דרשו

זה. עם

.‚BÏ ‰OÙe Ú‚ ‡Ïa È˜ ÌB˜Ó BÚˆÓ‡a ‰È‰L Ú‚∆«∆»»¿∆¿»»»ƒ¿…∆«»»
ıeÁÏ ‰OÙiL „Ú ,ÔBÈOt BÈ‡ - Ú‚p‰22ÔÈ‡L . «∆«≈ƒ¿«∆ƒ¿∆«∆≈

ÌÈ„‚·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ÔBÈOt BÎB˙Ï Ú‚p‰ ÔBÈOtƒ¿«∆«¿ƒ¿≈¿»»≈ƒ¿»ƒ
.ÌÈz·e»ƒ
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קמג zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay b"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הפשיון 22) שאין נגע כך לתוכו, הפשיון שאין נתק "מה
פ"ד  למעלה ראה ה"ד, ח פרק שם כהנים' 'תורת לתוכו".

ה"א.

.„ÔBÈOt‰23CeÓq‰24‡e‰L Ïk - ÌÈ„‚·a25, «ƒ¿«»ƒ¿»ƒ»∆
¯bÒ‰L „‚a ?„ˆÈk .ÒÈ¯‚k - ¯ÊBÁ‰ B‡ ˜BÁ¯‰Â¿»»«≈ƒ¿ƒ≈«∆∆∆À¿«
Ba ¯bÒ‰L Ú‚p‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ÒÈ¯‚k ¯Á‡ Ú‚ Ba „ÏBÂ¿«∆««≈ƒ¿ƒ»ƒ«∆«∆À¿«
- ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;Û¯OÈÂ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»»»ƒƒ¿ƒ

„‚a ÔÎÂ .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ÛBÒa Ú‚p‰ epnÓ Ú¯wL ≈«¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«ƒ∆«∆«¿
- ÒÈ¯‚k Ú‚ Ba ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÈL Úe·L»«≈ƒ¿∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ

¯ËÙpL ¯Á‡ Ú‚p‰ Ba ‰OtL „‚a ÔÎÂ .Û¯OÈ26- ƒ»≈¿≈∆∆∆»»«∆«««∆ƒ¿«
.Û¯OÈƒ»≈

מ"ז.23) פי"א לאום.24)נגעים = העיקרי לנגע
טמא.25) - מכגריס פחות פשה אותו.26)אפילו שטיהרו

.‰ÒaÎnL ÈÓ27BÓk ,ÔBL‡¯ Úe·La Ú‚p‰ ˙‡ ƒ∆¿«≈∆«∆«¿»«ƒ¿
,BÏ ‰ˆeÁL „‚a‰ ÔÓ ËÚÓ ÒaÎÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL∆≈«¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«∆∆∆»

Ú‚p‰ Ba ¯L‡ ˙‡ :¯Ó‡pL28ÌÈ„‚a ÈÚ‚ ÏÎÂ . ∆∆¡«≈¬∆«»«¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÔÈÓÓÒ ‰Ú·L Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnL29 ∆¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«¿»ƒ

,ÌÈÓ˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL C¯„k ,Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ««∆∆¿∆∆∆«¬ƒƒ««¿»ƒ
e¯‡aL BÓk30.‰c ÔÈÚa ¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

ה"ה.27) פט"ו שם כהנים' "את 28)'תורת נאמר ולא
בו. שהנגע המקום משמע א.29)הנגע", צה, זבחים

לו.30) הלכה ביאה, איסורי מהלכות ט בפרק

.Â„‚a31BÓk ,˙ÈÏËÓ ¯Ù˙Â Ú‚p‰ ÌB˜Ó epnÓ Ú¯wL ∆∆∆»«ƒ∆¿«∆«¿»««¿ƒ¿
¯ÈzÓ - „‚a‰ ÏÚ ÒÈ¯‚k Ú‚ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL32˙‡ ∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ««∆∆«ƒ∆

dÏÈvÓe ˙ÈÏËn‰33Ú‚p‰ ¯ÊÁ .„‚a‰ ¯‡L Û¯BOÂ , ««¿ƒ«ƒ»¿≈¿»«∆∆»««∆«
Ïk‰ ˙‡ Û¯BO - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ34. «««¿ƒ≈∆«…

מ"ו.31) שם הבגד.32)נגעים מן מן 33)מפרידה
טהור. מבגד שבאה מפני הגירסא:34)הטומאה, במשנה,

עם  הבגד לכל שהכוונה רבינו ומפרש הבגד". את "שורף
והר"ש  ספר). (קרית הבגד מן חלק עכשיו שהוא המטלית,
ואם  עצמו, בפני כבגד נידונה שהמטלית מפרש, שם במשנה
אצבעות) שלוש של (מרובע שלוש על שלוש בה יש
מיטמאה  אינה זה כשיעור בה אין ואם נגע, כל כדין מסגירה
כדברי  משמע ה"ו פ"ו נגעים ובתוספתא כלל. בנגעים
סתם: בה שנאמר המשנה, על הסתמך רבינו אבל הר"ש,

הבגד. את שורף

.Ê‰ÏBh‰35¯bÒn‰ ÔÓ36¯B‰Ëa37„‚a‰ ÏÚ Ú‚ ¯ÊÁÂ «∆ƒ«À¿»¿»¿»«∆«««∆∆
˙ÈÏËn‰ ˙‡ Û¯BO -38„‚a‰ - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ ¯ÊÁ . ≈∆««¿ƒ»««««¿ƒ«∆∆
Û¯OÈ ¯bÒn‰ ÔBL‡¯‰39„‚a‰ ˙‡ LnLz ˙ÈÏËn‰Â , »ƒ«À¿»ƒ»≈¿««¿ƒ¿«≈∆«∆∆

ÔÈÓÈÒa Ba ‰¯eÙz ‡È‰L40ÈL ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡ : ∆ƒ¿»¿ƒ»ƒƒ»«¿≈»¿≈
Ïk‰ ÔÈÙ¯BO - ‰Ot B‡ ˙BÚe·L41. »»»¿ƒ«…

שם.35) ונסגר 36)משנה נגע בו שהיה מבגד חתך
נגע 37)ונטהר. בו נראה שלא בבגד הזו החתיכה את תפר
זיקה 38)מעולם. אין מנוגע, לבגד זיקה לה שהיה מכיון

חזר  כאילו ודינה טהור, לבגד חיבורה ע"י ממנה נפקעת זו
יישרף. הראשון שהבגד מאליו, מובן הנגע. מפני 39)בה

עצמו. לבגד חזר כאילו והריהו למטלית, זיקתו פקעה שלא
בו 40) נולד שהרי השני, הבגד את להסגיר צריך פירוש,

כוחם  במטלית, שיוולדו הטהרה או הטומאה וסימני נגע,
בשני  זיקה יש שלמטלית מזה, יוצא הבגד. כל לגבי יפה

המטלית 41)הבגדים. אבל הבגד, נטהר הנגע עבר ואם
לה  ואין הנגע לה כשחזר שריפה הוצרכה שהרי תישרף,

ברטנורא). וראה ספר. (קרית עולמית טהרה

.Á- ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza Blk ‡aL „‚a∆∆∆»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿«
B¯ÈbÒÓ42ÈL Ba „ÓÚ Ì‡ .Úe·L ¯Á‡ Úe·L «¿ƒ»«««»«ƒ»«¿≈

Ú‚p‰ ‰OÙe B¯ÈbÒ‰L „‚a Ï·‡ .Û¯OÈ - ˙BÚe·L»ƒ»≈¬»∆∆∆ƒ¿ƒ»»«∆«
¯Á‡Â B¯ËtL B‡ ,ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰OÚÂ BlÎa¿À¿«¬»¿«¿«¬«¿«∆¿»¿««

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Blk ‡a B¯ËtL43. ∆¿»»À¿«¿«¬«¿«¬≈∆»
.Û¯OÈ - ‰OÙe Òk»«»»ƒ»≈

ה"ב.42) פ"ז למעלה ראה קטן. נגע ברייתא 43)כדין
לפריחה  מנין אומר: אבטולמוס בן נתן "ר' ב: פז, סנהדרין
ונאמר  באדם, וגבחת קרחת נאמר טהורה? שהיא בבגדים
כאן  אף טהור, בכולו פרח להלן מה בבגדים. וגבחת קרחת
לדין  בבגדים פריחה דין רבינו והשווה טהור". בכולו  פרח
(למעלה  הפיטור אחר אפילו בהם מטהרת שהפריחה נתקים,
החלט  מתוך רק מטמאה שהפריחה כבהרת ולא הי"ב), פ"ח
ומשנהֿלמלך. ראב"ד ראה ה"א). פ"ז (ראה הסגר מתוך או

.Ë„‚a44ÔB‚k ,‚È¯‡‰ ÔÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÎBnL ∆∆∆ƒ¿ƒ«»»ƒ»»ƒ¿
ÒB‚Ò45„Ú ,‡nË˙Ó BÈ‡ - Ú‚ Ba ‰‡¯Â ,¯Óˆ ÏL »∆∆∆¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿«≈«

BÓˆÚ ‚È¯‡·e ÔÈÎBna Ú‚p‰ ‰‡¯iL46¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆≈»∆«∆««ƒ»»ƒ«¿¿∆∆∆¡«
el‡ - BzÁ¯˜ ,BzÁa‚· B‡ BzÁ¯˜a :ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ¿»«¿¿««¿»«¿≈

ÌÈ˜ÁM‰47ÌÈL„Á‰ el‡ - BzÁab ,48. «¿»ƒ««¿≈«¬»ƒ

מי"א.44) פי"א שחוטים 45)נגעים פליש, - באידיש
פניו. על ובולטים מהאריג יחד.46)יוצאים בשניהם

ממנו.47) שיצאו המוכין שנקרחו ישן 'תורת 48)אריג
שחי"ת  גבהתו, = גבחתו ה"ט. פט"ו נגעים פרשת כהנים'

זוטרתא). פסיקתא בשם אהרן (קרבן מתחלפים וה"א

.ÈÌÈ„‚a‰49,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈÚe·v‰ «¿»ƒ«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa≈∆¿ƒƒ≈»»≈∆¿ƒƒ≈

ÌÈÓL50ÌÈ·Ï e‰iL „Ú ,51BÈ˙ML „‚a .52Úe·ˆ »«ƒ«∆¿¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»«
Ba¯ÚÂ53Ïk‰ - Ô·Ï BÈ˙LÂ Úe·ˆ Ba¯Ú ,Ô·Ï ¿∆¿»»∆¿»«¿ƒ¿»»«…

‰‡¯p‰ ¯Á‡ CÏB‰54ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ ˙BÁt . ≈«««ƒ¿∆»ƒ»∆¿»«
‚È¯‡‰ ÔÓ ˙BÚaˆ‡ LÏL55ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡56. »∆¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ג.49) שחורים.50)שם מטלאים צמר כגון בטבע,
לפשתים 51) מהכתוב דרשו ה"ד פי"ג שם כהנים' ב'תורת

לבנה. צמר אף לבנה, פשתים מה מח) יג, (ויקרא ולצמר
כברייתו, פשתים "מה דרשו: ושם מטבעו, לבן הוא הפשתן
פשתן. לצבוע העולם דרך אין פירוש, כברייתו", צמר אף

האורך.52) בשתי.53)חוטי המעורבים הרוחב חוטי
האריגה.54) בסוג תלוי זה לעין. יותר ונראה שבולט מה

ה"ג. פ"ה נגעים נאמר 55)תוספתא ופשתים, צמר וחוטי
הבא. בפרק משנה 56)שיעורם לכלום. ראוי שאינו מפני

ב. פי"ב, נגעים
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.‡È„‚a57‰‡¯Â LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt Ba ‚¯‡L ∆∆∆»«»ƒ»«»¿ƒ¿»
- LÏL ÏÚ LÏLÏ BÓÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»ƒ¿ƒ¿»«»

¯B‰Ë58. »

במקום 58)שם.57) נולד אם אלא מטמא הנגע שאין
ה"ד. פ"ו למעלה ראה לטמא. הראויים ובזמן

.·È¯ÙBz‰59ÏÚ LÏL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ˙BiÏËÓ «≈«¿ƒ∆≈¿»««≈∆»«
;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - „‚a Ô‰Ó ‰OÚÂ LÏL»¿»»≈∆∆∆¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.‡e‰ „Á‡ „‚a BlÎÂ ,‚e¯‡k ¯eÙz‰L∆«»¿»¿À∆∆∆»

הבאה.59) בהלכה המובאת מהמשנה נלמד זה דין

.‚È„‚a60˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ‡e‰L61ÔÈÚe·ˆ Ô‰Ó , ∆∆∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈ·Ï Ô‰Óe62BaL Ô·la Ú‚ ‰‡¯Â ,63ÔÈ¯ÈbÒÓ - ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»∆««»»∆«¿ƒƒ

Û¯OÈÂ Blk ‡ÓË - ˙BÚe·L ÈL „ÓÚ Ì‡ .B˙B‡64. ƒ»«¿≈»ƒ¿»À¿ƒ»≈
‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰·Ï ˙ÈÏËÓa Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«∆«¿«¿ƒ¿»»«∆∆¬≈∆

Úe·ˆ Ì‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈOt65Blk ‰È‰ . ƒ¿««ƒ∆≈≈≈∆»«»»À
ÒÈ¯‚k elÙ‡ ,Ô·Ï „Á‡ Òt B·e Úe·ˆ66Ba ‰‡¯Â , »««∆»»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú‚67‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡L ;¯ÈbÒÈ - ∆««¿ƒ∆ƒ»«¿≈»¿…ƒ¿…
Û¯OÈ - ˙BÚe·L ÈL ‰‰k68. »»¿≈»ƒ»≈

ז.60) משנה פי"א מחתיכות 61)שם תפור הבגד כל
המשנה.62)קטנות. בלשון נראה 63)"קייטא" אם

ה"י. למעלה שנתבאר כמו כלל, מטמא אינו בצבוע
קובע.64) הנגע שמקום לבן, שכולו בגד מפני 65)כמו

והמדובר  הנגע. מן הרחוק פשיון מטמא שבבגדים
רחוק  פשיון אין מגריס בפחות אבל כגריס, הוא כשהפשיון

ה"ד. למעלה ראה הפס 66)מטמא. כל אפילו פירוש,
הגדול  לנגע אין כן ואם מכגריס, יותר גדול אינו הלבן
אינו  לצבוע הפשיון שהרי פשיון, של אפשרות כגריס

הסגר.67)מטמא. טעון אינו זה משיעור שפחות כגריס,
בן 68) יהודה כר' פשיון. בלא שיטמא אפשר כן, ואם

שם. במשנה בתירה

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר

שנתערב  מוחלט בגד באחרים, נתערב או לגוי מכרו או
לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe ¯Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
·¯Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„·Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úe·v‰ ¯BÚ‰ Û‡ .C¯ ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„·l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚·k - »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.¯BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק נמנו מח) – מז יג, (ויקרא בתורה
עבים,3)כאן. יותר והערב דקים חוטים הם השתי בצמר,

המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל
מ"ח). פי"א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור

שצמר  אמרנו הקודם בפרק מטמא. אינו אדם בידי הצבוע
הם  ואפילו אחר גוון בעלי ולא לבנים רק מטמאים ופשתים
כך  שהוא בתנאי הצבוע, אף מטמא עור אבל כך, מטבעם

יהודה, רבי נגד מ"ג) (שם שמעון כרבי פסק שמים. בידי
אדם  בידי בצבוע כמותו סובר מאיר רבי שגם מפני

עליו 5)(כסףֿמשנה). דופקים אלא טווי, שאינו צמר
מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח פרשת כהנים' 'תורת

הי"ב. פי"ג,

.·ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈzLt‰ ÔÓe ¯Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ"א. שם
ה"א. פ"ט למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע את דנים הישראל, אותם שקנה לפני נגע בהם
או  שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד
ה"ד), פ"ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבגד מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי
כגון  בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני

ש  של שחשב בבגד גם - כן לא שאם ישראל, של הבגד
הכהן  לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל

הי"ב). פי "ד לקמן 'תורת 10)מעורב.9)(משנהֿלמלך
ללבשו. שאסור ואע"פ ה"ב. פי"ג שם כהנים'

.‚ÌÈlÓb ¯Óˆ11:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‡ÂhL ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÂ ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ∆
‡nhÓ BÈ‡ - ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯ Ì‡12·¯ Ì‡Â ,ÌÈÚ‚a ƒ…ƒ«¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ…

ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈÏÁ¯‰ ÔÓ13- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ƒ»¿≈ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»
Òeap˜Â ÔzLÙa ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ14ÔÙ¯hL ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿««∆¿»»

ÊÚ ˙a ÏÁ¯Â .‰Êa ‰Ê15‡nhÓ dlL ¯Óv‰ ÔÈ‡ - ∆»∆¿»≈«≈≈«∆∆∆»ƒ«≈
B‡ Òeap˜ Ba¯ÚÂ ÔzLt BÈ˙L ‰È‰L „‚a .ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ∆∆∆»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿««

‡nhÓ BÈ‡ - ÔzLt Ba¯ÚÂ Òeap˜ BÈ˙L16.ÌÈÚ‚a ƒ¿««¿∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ
¯‡M‰Â ¯Óˆ B‡ ÔzLt Ba¯Ú B‡ BÈ˙L ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿«¿»
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÌÈfÚ ÏL ‰ˆB»∆ƒƒ¿«≈»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ב.11) ברוב.12)שם בטל שהצמר 13)שהצמר מפני
בן  שמעון רבי מטהר פ"ה (בתוספתא ברוב נתבטל לא
'תפארת  ראה להקל. נגעים וספק כספק, שזה מפני יהודה,

כאן). (האנף 14)ישראל' לפשתן ודומה בשדה גדל
א.15)בלע"ז). יז, אחר 16)בכורות בזה הולכים ואין

פי"ב  למעלה (ראה צבוע ושתיו לבן בערבו כמו הנראה
ועירבו  סריקין ששתיו "בגד ה"ג: פ"ה נגעים תוספתא ה"י).
בנגעין". מטמאין אינם - סריקין ועירבו צמר שתיו צמר,
נגעים  במשנה והר"ש משי. מין הוא שסריקין רבינו ומפרש

צבוע. צמר – פירש מ"ד פי"א

.„¯BÚ‰17ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - „aÚÓ BÈ‡L18ÔÎÂ . »∆≈¿À»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈
BÈ‡ - ÌÈÏk epnÓ ‰OÚL Ì„˜ ÌÏ‚ ‡e‰L ¯BÚ‰»∆…∆…∆∆»»ƒ∆≈ƒ≈

¯BÚ‰ ÈÏk :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ19ÈÏk ÏÎÂ . ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ»¿»¿≈
Ô‰ÈËeLt ÔÈa ,¯BÚ‰20Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa21- Ô‰L Ïk »≈¿≈∆≈¿«¿≈∆»∆≈

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

ע"י 17) אותו מעבדים רצוי, לשימוש ראוי יהיה שהעור כדי
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ועפצים. קמח מלח, בהם שנותנים במים ממושכת שרייה
וה"י.18) ה"ט פי"ג כהנים' דברים 20)שם.19)'תורת

וכדומה. כסאות לוחות, כגון קיבול, בית להם שאין
כלים 21) (בהל' נאדות. כגון קיבול, בית להם שיש כלים

מקבלים  אינם עור כלי שפשוטי רבינו, כותב ה"י פ"א
טומאת  ובין טומאה קבלת בין מחלק שהוא וברור טומאה,
שמרבה  הי"ב שם כהנים' ה'תורת על בזה והסתמך נגעים,
יעשה  אשר "לכל נא) יג, (ויקרא הכתוב מן אוהלים עורות

כאן). משנהֿלמלך ראה למלאכה", העור

.‰ÌiaL ‰iÁ ˙B¯BÚ22¯aÁ .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ - «»∆«»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈
¯Óˆ ÏL ‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ ,ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ Ô‰Ï»∆ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»∆∆∆
Ïk ÔÈ„aÚÓ‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ B‡ ÌÈzLt B‡ƒ¿ƒ¿≈»¿«»«¿À»ƒ»

‡e‰L23ÔÈ‡nhÓ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ,24.ÌÈÚ‚a ∆¿»»≈∆≈ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰‡ÓËÏ ÌÈ„‚a È¯eaÁ C¯„k BÏ ep¯aÁiL ‡e‰Â25. ¿∆¿«¿∆¿∆∆ƒ≈¿»ƒ¿À¿»

מ"א.22) פ"א, נגעים שם 23)משנה, כהנים' ב'תורת שם.
מצמר  שהמשיחה בין בעור". "או הכתוב מן זה למדו ה"ט

שהיא. בכל מטמאה – מעור שהיא ובין גם 24)ופשתים
כאן. יוםֿטוב' 'תוספות ראה הימי. לא 25)העור היינו

זה  חיבור מועיל טומאה קבלת שלגבי תפירות, משתי פחות
באחד  טומאה נגעה שאם אחד, כבגד החלקים שני לדון

הבגד. כל נטמא מהם

.ÂÈÏk Ïk26˙B‡Óh‰ ¯‡La ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰27Û‡ , »¿ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»«À¿«
·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ28‡lL ÈtÓ «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈∆…

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ«¬»¿ƒ¿»¿»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÚÏ˜ ÔB‚k29ÒÈ·LÂ ,˙Î¯t‰Â ,‰ÈÙÒ ÏL30ÏL ¿∆«∆¿ƒ»¿«»…∆¿»ƒ∆

‰Î·O31ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,32˙BÚeˆ¯e ,Ë·‡‰Â , ¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»«¿≈¿
ÒÈ¯‚k ·Á¯ Ô‰a LiL ÏcÒÂ ÏÚÓ33ÏÎÂ el‡ È¯‰ - ƒ¿»¿«¿»∆≈»∆…«ƒ¿ƒ¬≈≈¿…

¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙ÓÁ‰ .˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÌÈÏk‰34ÏÓ¯z‰Â35 «≈ƒ¿»ƒ¿»«≈∆¿«À¿»

Ôk¯„k ÔÈ‡¯36Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÎBzÓ Ú‚p‰ ‰OBÙe , ƒ¿ƒ¿«¿»∆«∆«ƒ»«¬≈∆
ÔÎB˙Ï Ô‰È¯BÁ‡Óe37ÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¬≈∆¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿≈

¯BÚ‰38.ÔÈÏeÙk‰ »«¿ƒ

מי"א.26) מת.27)שם בטמא או בשרץ נגיעה כגון
ישב 28) שכב, כולל ("דרס" שדרס הדבר את מטמא הזב

הדבר  על מונחת שאבן כגון בו, נגע לא אפילו עליו ורכב)
בהל' מבוארים מדרס, דיני (פרטי מדרס לטמא הראוי

ומושב). משכב הדק 30)מפרש.29)מטמאי הצעיף
ישראל'). ('תפארת פניהן על משלשלות שהנשים

למשנה,31) בפירושו (רבינו הראש על חובשות שהן הכיפה
מט"ז). פכ"ד מיוחדות 32)כלים ואינן מצוירות שאינן

ולפיכך  לספרים. רק ראויות מצוירות אבל בלבד, לספרים
גלם  חומר אלא בגד, שאינן מפני כלל, טומאה מקבלות אינן

ה"ו). כלים מהל' פכ"ב מכגריס 33)(ראה בפחות שהרי
כלל. מטמא נגע שהרועים 35)נאד.34)אין ילקוט,
חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט הנאד

אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע נולד אם

שלפעמים  מפני ומטמא פשיון זה הרי שני, מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים

משמע 38) וכן לצד. מצד פושה הנגע אין שבבגדים משמע
הי"ג. פ"ה נגעים בתוספתא

.ÊÔÈ„Ò39˙‡ ÔÈ‡B¯Â ÂÈËÓ˜ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ - Ën˜Ó‰ »ƒ«¿À»«¿ƒƒ∆¿»»¿ƒ∆
.BÚ‚ƒ¿

ה"ה.39) פ"א שם תוספתא

.Á·¯Ú‰Â È˙M‰40,ÔzLt ÏL ÔÈa ¯Óˆ ÏL ÔÈa , «¿ƒ¿»≈∆≈∆∆∆≈∆ƒ¿»
ÔaÏ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,eÂhiMÓ „iÓ ÔÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ∆ƒ»««ƒ∆…ƒ≈

ÔzLt‰41¯Óv‰ ˜ÏL ‡ÏÂ42‰È‰È ‰nÎÂ .43˙Ú˜Ùa44 «ƒ¿»¿…»««∆∆¿«»ƒ¿∆ƒ¿««
ÏÚ LÏL epnÓ ‚¯‡Ï È„k ?ÌÈÚ‚a ‡nh˙Â ÈÂË ÏL∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ∆»«
‰˙È‰L ÔÈa È˙L dlk ‰˙È‰L ÔÈa ,·¯ÚÂ È˙L LÏL»¿ƒ»≈∆≈∆»¿»À»¿ƒ≈∆»¿»

·¯Ú dlk45ÔÈ˜eÒt ÌÈËeÁÓ ˙ˆa˜Ó ˙Ú˜t‰ ‰˙È‰ .46 À»≈∆»¿»«¿««¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚ‚a ‰‡nhÓ dÈ‡ -≈»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

לערב.40) או לשתי המיוחדים טווים, את 41)חוטים
ומתלבן. חמים במים מבשלים אין 42)הפשתן הצמר את

(רבינו  לרככו כדי חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ"ח. פי"א בנגעים כחכמים, פסק המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט הם אלא קשרם, ולא

וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב: שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע

חוט). "על" חוט

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙B¯ÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „·k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „·k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡¯Â ,„Á‡ ËeÁa ˙B¯ÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

¯aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ÈM‰ - Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡¯ .Ô‰ÈÈa52È˙M·e ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡¯ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
Bc·Ï56¯B‰Ë ‚e¯‡‰ -57Bc·Ï ‚e¯‡a ‰‡¯ ;58- ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

¯B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ Û¯BO - ÔÈ„qa ‰‡¯ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60¯B‰Ë ÔÈ„q‰ - ÔÈÓÈpa ‰‡¯ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰ - ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ"ט.47) פי"א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי חוטי כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו
חלקים  משני עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני  מלפניו, לאדם תלוי אחד "חלוק") נקרא כך שם (ועל
והאורג  ברצועה, או בחוט החלקים שני את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי חוטי

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב שתי בו שיש האריג
אלא  השתי לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב חוט הוא
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המיוחד  בכלי עליו מכה והאורג לאריג, עדיין צמוד שאינו
בשתי  נמצא שהוא מפני נפש, ונקרא לאריג. ונצמד לכך
אותו. ומחזקת הגוף בתוך היושבת כנפש ומחזקו,

לאריגה.53) מוכנים האריגה בכסא המתוחים השתי חוטי
הנארג.54) מהבגד חלק כבר שהיא המסכת בנפש כלומר,
ובשתי 55) המסכת "בנפש שנינו: שם במשנה העומד.

כגון  רבינו ומפרש מיד", בנגעים מיטמאים אלו הרי העומד,
המסכת. בנפש ומקצתו בשתי, מקצתו היה שהנגע

נראה.56) לא המסכת,57)ובנפש נפש ואפילו האריג, כל
מצרפם. הנגע בנפש, ומקצתו בשתי הנגע מקצת אם טהורה.
לחוט  זיקה כל בלי לאריג הנפש חוט משתייך לאו ואם
נימים. בדין זו הלכה בסוף מוצא אתה לכך ודוגמה השתי.

המסכת.58) בנפש עצמו 59)אפילו הנימוק מאותו
שמדובר  הר"ש, וכתב לבדו. העומד בחוט בנראה שנאמר
שייפרד  החוט חלק וטהור יותר לארוג ולא לקצצו כשדעתו
מנימין  החוט גרע לא - לארוג בדעתו אם אבל האריג, מן
הקשיים  כל מסלק זה, (פירוש זו הלכה שבסוף שבסדין

רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ"י. פי"א נגעים
והם  לנוי הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים
אותם. גם מטמא שבסדין הנגע ולפיכך לסדין, טפלים

לנימין.61) טפל אינו פ"ה 62)שהסדין נגעים תוספתא
במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י.

אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙Bi¯Ó‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ - Ú‚ Ba ‰‡¯pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ ‰¯Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65- ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙Ù¯O dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק שפת על
לקישוט. החלוק שפת על שתופרים זהב פס או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע
פט"ו  נגעים כהנים' ב'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי  ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב' ה'תוספות שם ונדחק
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואףֿעלֿפי צבוע, שהוא מפני אותו
הי"ג), פי"ב (למעלה טמא הכל הלבן בחלק נגע ונולד צבוע
כהנים' ב'תורת משמע וכן באמריות. היא הכתוב גזירת

שם).

.‡È„‚a66- ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎÓ B‡ BÚ·vL ¯bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
¯B‰Ë67ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈ¯B‰Ë Ôlk -69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71- LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
¯B‰Ë72B˙È‰a ¯zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«

.‰‡ÓË dc·Ï ‡È‰ - Ú‚ da ‰‡¯Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»

מי"ב.66) גויים 67)שם שבגדי (ה"א), למעלה נתבאר
ראויים  שאינם ומפני צבועים, וכן בנגעים, מטמאים אינם
שנולד  שבשעה אףֿעלֿפי מיטמאים, אינם עכשיו לטומאה

ה"י. פ"ה שם תוספתא ראויים, היו אפשר 68)הנגע ואי

וצריך  וכהה פשה המוסגר אם כגון המנוגעים, את להכיר
כהים  במנוגעים ונתערב ה"א) פי"ב (למעלה שנית להסגירו

מתחילה. לפני 69)כמותו מנוגע ספק הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק שנחלט) לפני =) לטומאה שנזקק
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי"ב. פי"א נגעים מס' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.·ÈËÏÁÓ „‚a74·¯Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÌÈ¯Á‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙ¯OÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a ¯eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע למטלית הנגע חזר ואח"כ אחרת מטלית
כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב ה"ז) פי"ב (למעלה

בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק כיון
כך, כל חמור אינו שמוסגר מפרש, במשנה הרא"ש ברוב?
ב'תורת  בטל. אינו - החמור מוחלט אבל ברוב, בטל ולכן
ממארת" "צרעת דרשו: י"א, הלכה פי"ד נגעים כהנים'
ממנו. תהנה שלא מאירה בו תן נא) יג, (ויקרא

השינוי.77) ע"י נפקעת אינה החלט טומאת

.‚È„‚a „Á‡78¯bÒn‰ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ¯BÚ ÈÏk B‡ ∆»∆∆¿ƒ¿ƒ≈∆«À¿»
˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰ È¯‰ .‰‡ÓË ÔÈÚÏ ËÏÁn‰ B‡«À¿»¿ƒ¿«À¿»¬≈»≈¬

Ú¯ˆÓ Ì„‡k ,‰‡Óh‰79ÚbÓa ‡nËÓ .¯·c ÏÎÏ «À¿»¿»»¿…»¿»»»¿«≈¿«»
˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBÓe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,‰‡È··e ‡OÓ·e¿«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»»¬ƒƒ««

Ô·‡‰80ÈÏk B‡ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ÚbÓ „‚a ?„ˆÈk . »∆∆≈«∆∆¿À»¿ƒ≈∆¿ƒ
˙ÈÊk elÙ‡ Ô‰Ó ÒÈÎ‰L ÔÈÚbÓ‰ ¯BÚ81¯B‰Ë ˙È·Ï «¿À»ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ»

eOÚÂ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË -ƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ¿«¬
˙Áz Ápn‰ ·LBÓe ·kLÓ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlkÀ»ƒ¿À¿»¿≈ƒ¿»»«À»««

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰Ó ˙ÈÊk ÁÈp‰Â ,Ô·‡‰‡ÓË - Ô·‡‰ »∆∆¿ƒƒ«¿«ƒ≈∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»
.·LBn‰ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»«»

לבית 78) מהיקש זה למדו פט"ז, שם כהנים' ב'תורת
והי"ב.79)המנוגע. הי"א פ"י למעלה ראה 80)ראה

וכסףֿמשנה. מ"ח.81)ראב"ד פי"ג נגעים

.„ÈLÏL da LiL ˙ÈÏËÓ82Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»»«»««ƒ
¯B‰Ë ˙È·Ï da¯ ÒÎpL ÔÂÈk - ˙ÈÊk da ÔÈ‡L∆≈»¿«ƒ≈»∆ƒ¿«À»¿«ƒ»

ez‡nË83ÌÈ˙ÈÊ ‰nk da eÈ‰ .84‰pnÓ ÒÎpL ÔÂÈk - ƒ¿«»»«»≈ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ∆»
ÔÈ¯eÚM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ¯B‰Ë ˙È·Ï ˙ÈÊk¿«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»««ƒ∆»«ƒƒ

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰85¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,86Ú‚ ÏÎÏ : ¬»»¿∆ƒƒ«¬≈≈¿»∆«
ÈÚ‚ LÈw‰ - ˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙Ú¯ˆÏe ,˜˙pÏÂ ˙Ú¯v‰«»««¿«»∆¿»«««∆∆¿«»ƒƒƒƒ¿≈

˙ÓÏ Ú¯ˆn‰ ‰ÂL‰Â .ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚Ï Ì„‡87, »»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…»¿≈
el‡ Û‡ ,˙ÈfÎa ˙n‰ ‰Ó .˙nÎ È‰˙ ‡ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ«≈»«≈ƒ¿«ƒ«≈

.˙ÈÊÎaƒ¿«ƒ

כתנא83ֿ)אצבעות.82) פסק ה"ו. פ"ז נגעים תוספתא
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ב.84)קמא. קג, יבמות ב.85)ברייתא ד, עירובין
הלכות 86) שכמה רבינו, מבאר המשנה לפירוש בהקדמתו

רבינו  ואומר במקרא, רמז להן יש בעלֿפה, למשל שנאמרו
מהן. אחת שזו קה.87)כאן, פיסקא בהעלותך, 'ספרי'

.ÂËÌÈÚbÓ‰ ÌÈ„‚a88,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ - ¿»ƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ
‰ÊÂ .˙ÙwÓ dÈ‡L ÔÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»À∆∆»≈∆≈»À∆∆¿∆

Ì„‡aÓ ÌÈ„‚·a ¯ÓÁ89. …∆ƒ¿»ƒƒ»»»

הי"ג.88) פ"ז שם משתלח 89)תוספתא המנוגע שאדם
ה"ז). פ"י (למעלה בלבד חומה מוקפות מערים

ה'תשפ"א  שבט כ"ד ש"ק יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בתים צרעת שיעור יבאר

יאמר  איך הבית בתוך נגע כשיראה ודין לזה, זה בין ומה
התנאים  חלונות, בו פותחים אם אפל ובית לכהן, האומר
אם  לארץ וחוצה וירושלים בנגעים, לטמא בבית שיהיו
מגוים. בתים והלוקח ישראל שבארץ גויים בתי מטמאים,

.‡ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk - ÌÈza ˙Ú¯ˆ2‡ˆÓ .‰Ê „ˆa ‰Ê »««»ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆¿«∆ƒ¿»
˙B¯ÚO LL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜Ó BÓk Ú‚p‰ ·Á¯3,Ûeba …««∆«¿¿¿ƒ«≈¿»«

Úea¯a ˙B¯ÚO ‰¯OÚ ÌÈzLk Bk¯‡Â4˙BÁt‰Â . ¿»¿ƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ«¿«»
‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .¯B‰Ë - ÌÈz·a ‰Ê ¯eÚMÓƒƒ∆¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ5. ¿∆ƒƒ«

כגריס 2) שיעורם ובגדים אדם נגעי ג. משנה י"ב פרק נגעים
הנגע  את וראה בתים: בנגעי ונאמר ז) הלכה א פרק (למעלה
כשני  ששיעורם ללמד בא זה הרי לז) יד, (ויקרא הנגע והנה

הגריס.3)נגעים. מעוגל.4)שיעור כגריס דעת 5)לא
אלא  גמורה דרשה אינה למעלה שהבאנו שהדרשה רבינו,

פה. בעל מסיני משה שקיבל לשיעור אסמכתא

.·‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL6,˜¯˜¯È ‰‡¯Ó :ÌÈz·a LÈ ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»ƒ«¿≈¿«¿«
ÈLe .‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔlÎÂ .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡Â«¬«¿«¿«ƒ¿¿À»¿…»ƒ«»¿≈

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ˙B‡¯n‰7CeÓq‰ ÔBÈOÙe .8Ïk - ««¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«»»
˜BÁ¯‰Â ,‡e‰L9- ÁBh‰ ¯Á‡ ¯ÊBÁ‰ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k - ∆¿»»ƒ¿ƒ¬»«≈««ƒ«

.ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ

טומאה",6) "סימני אלה למראות רבינו קרא למה הוברר לא
טומאה  סימני נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי הלא
הטומאה  וסימני כלל, נגע אינם אחרים ומראות "נגע", אלא

ומחייה. לבן ושיער פשיון, מבגדים 7)הם: זה דין למד
א). יב, העיקרי).8)(למעלה נגע = (אום באום נוגע

האום.9) לבין בינו הפסק יש אם

.‚Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ÔÈ‡nËÓ ÌÈza ÈÚ‚ ÔÈ‡≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«
¯Èw‰ ÔÓ ÏÙL10eÈ‰iL - ˙¯e¯Ú˜L :¯Ó‡pL ; »»ƒ«ƒ∆∆¡«¿«¬…∆ƒ¿

˙B‡¯n‰ ÈL·e .˙B¯Èwa ÔÈÚ˜BL11B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ¿ƒ«ƒƒ¿≈««¿«¿ƒƒ
ÔÈËÈÏÁÓ12ÔÈˆ˙B ÔBÈOÙ·e ,13È¯Á‡ ‰Ot Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»«¬≈

.¯‡a˙iL BÓk ,˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙B - ÁBh‰ƒ«≈∆»««ƒ¿∆ƒ¿»≈

העור.10) מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי כמו

אדמדם.11) או לעולם 12)ירקרק מחליטים אין כלומר,
האלה. המראות משני באחד המנוגע.13)אלא המקום את

.„È‡cÂ Ú„BiL ,ÌÎÁ elÙ‡ - ˙Èaa Ú‚ ‰‡¯iLk¿∆≈»∆∆«««ƒ¬ƒ»»∆≈«««
‡l‡ ,˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚ :¯Ó‡ÈÂ ¯Ê‚È ‡Ï ,Ú‚ ‰fL∆∆∆«…ƒ¿…¿…«∆«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»

Ô‰kÏ ¯ÓB‡14epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ .˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k : ≈«…≈¿∆«ƒ¿»ƒ««ƒ¿ƒ»«…≈ƒ
ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·Á elÙ‡ ,˙Èa‰ ˙‡15¯Á‡Â , ∆««ƒ¬ƒ¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿««
.Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ ÒkÈÂ Ô‰k‰ ‡B·È Ck»»«…≈¿ƒ»≈¿ƒ¿∆«∆«

מצורע 14) פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
כבושים  דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא
הרע  לשון על אלא באים הנגעים אין "בני, מוסר): (תוכחת
זכור  וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים שנאמר
ללמד  אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את
מטרת  במשה)". (שדיברה הרע לשון על אלא נענשה שלא
הרע. מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה

התורה 15) גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
של  ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו
הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה ישראל
בדברי  תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו

טהור. הכל החליט או הסגיר שלא זמן וכל הכהן

.‰˙‡ ˙B‡¯Ï ˙BBlÁ Ba ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ - ÏÙ‡ ˙Èa«ƒ»≈≈¿ƒ«ƒ¿∆
BÚ‚16¯Á‡Â .¯B‰Ë - Ba ‰‡¯ Ú‚p‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ¿∆»ƒ≈«∆«ƒ¿»»¿««

˙Èa‰ Á˙t ÏÚ „ÓÚÈÂ ‡ˆÈ Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…≈∆«∆«≈≈¿«¬…«∆«««ƒ
ËÈÏÁÈ B‡ ¯ÈbÒÈÂ ÛB˜Ln‰ „ˆa17;¯ËÙÈ B‡ ¿«««¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿…

- .˙Èa‰Œ˙‡ ¯ÈbÒ‰Â ˙Èa‰ ÔÓ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«…≈ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
,ÚbÓ‰ ˙Èa‰ CB˙a B‡ ,B˙Èa CB˙a ‡e‰Â ¯ÈbÒiL ‡Ï…∆«¿ƒ¿¿≈¿««ƒ«¿À»

BÁ˙t „ˆa ‡l‡ ,ÛB˜Ln‰ ˙Áz B‡18„ÓÚ Ì‡Â . ««««¿∆»¿«ƒ¿¿ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ¯ÈbÒ‰Â B˙È·Ï CÏ‰L B‡ ÛB˜Ln‰ ˙Áz««««¿∆»«¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆

.¯bÒÓÀ¿»

פרשתא 16) מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
לאורי. ולא - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה במשנה 17)ה,

רבינו  ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו
הסגר. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל עומד 18)שאין

אבל  מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על
ור"ן  רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו

אמרו). ממש שסגירה ב נו, בנדרים

.ÂÚa¯‡ Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¿«
‰Úa¯‡ BÏ ‡‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡«««¿««»≈ƒ≈«¿»»
,ÌÈˆÚÂ ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡a ı¯‡a Èea ‡e‰Â ,ÌÈÏ˙k¿»ƒ¿»»»∆«¬»ƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‡ Ï·‡ .B¯ÙÚ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¬»»¿∆≈»¿∆¬»¬»ƒ
B‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt Ba ‰È‰»»»≈«¿««««¿««
ÏÚa B‡ ÌÈÏ˙k ‰LÏL ÏÚa ‰È‰L B‡ ,Ï‚Ú ‰È‰L∆»»»…∆»»««¿»¿»ƒ««
Úa¯‡ ÏÚ ÈeÏz B‡ ‰ÈÙÒa Èea ‰È‰L B‡ ,‰MÓÁ¬ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»»««¿«

˙B¯B˜19‰Úa¯‡ ÏÚ Èea ‰È‰ .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ -≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ»»»««¿»»
ÌÈ„enÚ20.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - «ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

המנוגע.19) הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת הבולטות
עליהם.20) נשען והגג זויותיו בארבע
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zrxvקמח z`neh zekld - dxdh xtq - hay c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÈzL ,‰BÓMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ba eÈ‰È ÌÈ·‡ ‰nk«»¬»ƒƒ¿≈»ƒ¿∆¿≈
;Ú‚Ï Èe‡¯ Ï˙k Ïk ‰È‰iL È„k ,Ï˙k ÏÎa ÌÈ·‡¬»ƒ¿»…∆¿≈∆ƒ¿∆»…∆»¿∆«
ÈLk Ba ‰‡¯iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆≈»∆ƒ¿≈
¯L‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡ ÈzL ÏÚ ÔÈÒÈ¯‚¿ƒƒ«¿≈¬»ƒ∆∆¡«∆»¬»ƒ¬∆

ÌÈˆÚ ‰nÎÂ .Ú‚p‰ Ô‰a21˙Áz ÔzÏ È„k ?Ba eÈ‰È »≈«»«¿«»≈ƒƒ¿¿≈ƒ≈««
ÛB˜Ln‰22ÌÈvt ÔÈa ˙˙Ï È„k ?¯ÙÚÂ .23Ï·‡ .B¯·ÁÏ ««¿¿»»¿≈»≈≈«ƒ«¬≈¬»

‡nhÓ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯eÚMÓ ˙BÁt Ba ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒƒƒ≈≈ƒ«≈
.ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ

שצריך 21) אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
שני  של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו

באמצע 22)העצים. מחברים שהנגרים לעץ הכוונה
ידו. על תתעכב שהדלת כדי שבין 23)המשקוף, הסדקים

והאבנים. הקורות בין או האבנים נדבכי

.Á˙Èa .ÌÈ·‡k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ LÈM‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿««ƒ≈»¬ƒ«¬»ƒ«ƒ
„Á‡Â ÚÏÒa „Á‡Â LÈLa ‰tÁÓ ÂÈcvÓ „Á‡L∆∆»ƒƒ»¿À∆¿«ƒ¿∆»¿∆«¿∆»

a „Á‡Â ÌÈ·Ïa.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - ¯ÙÚ ƒ¿≈ƒ¿∆»¿»»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.Ë‰‡¯Â ¯eÚMk ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ Ba eÈ‰ ‡lL ˙Èa«ƒ∆…»¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»
- ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ BÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»»

¯B‰Ë24. »

לטמא 24) ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת מפני
בנגעים.

.ÈÔÏha - ÌÈÚ¯Êa BÎkqL ˙Èa25ÔÈLnLÓe ÏÈ‡B‰ . «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
- ˙Èa‰ ‡ÓË Ì‡Â ,ıÚk Ô‰ È¯‰ - ıÚ LÈÓLz«¿ƒ≈¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿»««ƒ

.¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓË BnÚ e‡ÓËƒ¿¿ƒÀ¿»¬»¿∆ƒ¿»≈

אוכלים 25) דין עליהם ואין הבניין לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם

.‡È;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»∆≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ˙È·a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆∆¬À«¿∆ƒ»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈË·MÏ26Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Èz·e .27 «¿»ƒ»≈»¿≈»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

גם 26) ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה
ישראל. עם של אחוזתם שאינה מפני אפילו 27)חו"ל,

ישראל. שבארץ

.·È‰‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈza Á˜Bl‰«≈«»ƒƒ»¿≈»ƒ≈»∆
‰lÁza28. «¿ƒ»

בהם 28) נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
נולד  כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה לפני נגע
עובר  או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו
ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי.
של  שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה

מביאין  אין ישראל של בבית גם כן לא שאם ישראל,
הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון

.‚È„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL ˙Èa«ƒ∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „Á‡ BcˆÂ ı¯‡a „Á‡ Bcˆ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ∆»»»∆¿ƒ∆»¿»»»∆
ı¯‡aL ÌÈza‰ Ïk ¯‡Le .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ∆¿∆∆
ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÌÈÚe·ˆ ÔÈa ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒƒ≈»»≈

ÌÈÓL È„Èa ÌÈÚe·ˆ29. ¿ƒƒ≈»«ƒ

מיטמאים.29) הלבנים שרק כבגדים ולא

.„È‰M‡‰ ˙Èa30˙Èa B‡ ˙Òk‰ ˙Èa ,ÔÈÙzM‰ ˙Èa , ≈»ƒ»≈«À»ƒ≈«¿∆∆≈
- ÌÈ„ÈÓÏzÏ B‡ ÔÈfÁÏ ‰¯Èc Ô‰a LiL L¯„n‰«ƒ¿»∆≈»∆ƒ»««»ƒ««¿ƒƒ

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

יד,30) (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם מפרש ב יא, יומא
לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה):
משמיענו  השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים,

ישראל. בארץ שהוא בית כל משמע

.ÂËÒe·‡‰ ˙B¯È˜31‰ˆÈÁn‰ ˙B¯È˜Â32ÔÈ‡ - ˙ÈaaL ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»∆««ƒ≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

להאכיל 31) האבוס את עליו לתלות כדי בבית, קיר בנה אם
בהמתו. את רבינו 32)בו מפרש המשנה על בפירושו

מפני  בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה
בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הנגע 1) שבהם האבנים חולץ ואיך בתים  נגעי הסגר יבאר

והבונה  נגע, בו שנראה גביו על ועלייה בית ודין כשחולץ,
המנוגע  בית מטהרים כיצד טהור, בבית מסוגרות אבנים

וטיחה. חליצה אחר

.‡˙BÚe·L ‰LÏL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈ ÌÈza ÈÚ‚2Ô‰L , ƒ¿≈»ƒ≈»∆∆¿≈¿»»∆≈
,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ÚLzƒ¿»»»∆¿ƒƒ∆¿»¿»
‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈÂ¿¿»»»∆¿»¿»ƒ¿≈»«»
e‰‡B¯ - ˙BÚe·L ‰LÏLÏ CÈ¯ˆ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒ»ƒƒ¿»»≈
.¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ·e ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿¿»»»¿ƒ¿»»»
.‰¯Bza L¯ÙÓ BÈ‡ ˙BÚe·L ‰LÏL ÌÈza ¯bÒ‰Â¿∆¿≈»ƒ¿»»≈¿…»«»

.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c ÌÈza ÈÚ‚ ÈÈc ·¯ ÔÎÂ¿≈…ƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»»≈

מ"ז.2) פ"ג נגעים

.·‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza Ô‰a ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc‰ ÏÎÂ¿»«ƒƒ«¿…»ƒ»∆«»¿ƒ¿≈«»»
˜¯˜¯È Ú˜BL Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ Ô‰k‰ ‡B·iLk :Ì‰ Ck»≈¿∆»«…≈¿ƒ¿∆«∆«≈«¿«¿«
elÙ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈ ,e¯‡aL BÓk ,ÌcÓ„‡ B‡¬«¿«¿∆≈«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Blk B‡ˆÓ3¯ÈbÒÈ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza4. ¿»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿««¿ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ≈ƒ»»«∆«¿≈»ƒ«
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,„·Ïa Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - CÏ‰ Ì‡ƒ»«≈¿«∆«ƒ¿«¿««ƒ»
.ÈL Úe·L ¯ÈbÒÓ - ‰Ot ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚL B‡ˆÓ¿»∆»«¿≈»¿…»»«¿ƒ»«≈ƒ
CÏ‰ B‡ Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :¯OÚ ‰LÏL ÌBÈa e‰‡B¯Â¿≈¿¿»»»ƒ»»«∆«»«
;ÌÈ¯tˆa ˙Èa‰ ˙‡ ¯‰ËÓe Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - BÏ≈¿«∆«¿«≈∆««ƒ¿ƒ√ƒ
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קמט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„ÓÚL B‡ ÈL Úe·L ÛBÒa ‰OtL Ú‚p‰ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»»«∆«∆»»¿»«≈ƒ∆»«
‰ˆ˜Óe Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ - BÈÚa5 ¿≈≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆««¿∆

¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ï‡ ¯ÙÚ‰6B¯ÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ∆»»∆ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
¯ÊÁ Ì‡ :e‰‡B¯ ¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e .ÈLÈÏL Úe·L»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈ƒ»«

Ú‚ Ba,ÁBh‰ È¯Á‡ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk ∆«ƒ¿≈¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«
B¯‰ËÓ - Ú‚ Ba ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â ;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ¿≈∆»««ƒ¿ƒ…»«∆«¿«¬
B¯‰ËiL Ì„˜ Ú‚p‰ Ba ¯ÊÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈ¯tˆa¿ƒ√ƒ¿»¿«∆«¬…«∆«…∆∆¿«¬
¯Á‡ Ú‚ Ba ‰‡¯ Ì‡Â ;ı˙pÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯tˆa¿ƒ√ƒ¬≈∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»∆«««
Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯È - ÌÈ¯tˆa B¯‰hL∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»¿≈ƒ»»«∆«
Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¿»«ƒ≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«
B¯ÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ¯ÈÚÏ ıeÁ ¯ÙÚ‰ ‰ˆB˜Â¿∆∆»»»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
- ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk Ú‚ Ba ‡ˆÓ Ì‡ :‰‡B¯Â .ÈL Úe·L»«≈ƒ¿∆ƒ»»∆«ƒ¿≈¿ƒƒ
;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ ,ÁBh‰ È¯Á‡ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«¿≈∆»««ƒ
ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈ¯tˆa B¯‰ËÓ - Ú‚ Ba ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆«¿«¬¿ƒ√ƒ¿»¿«
Ì‡Â ;ı˙pÈ - ÔÈ¯tˆa ‰¯‰Ë Ì„˜ Ú‚ Ba ‰‡¯iL∆≈»∆∆«…∆»√»¿ƒ√ƒƒ»≈¿ƒ
.‰lÁza ‰‡¯È - ÌÈ¯tˆa B¯‰hL ¯Á‡ B· ‰‡¯ƒ¿»««∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבית.3) בגדים.4)כל ונגעי אדם בנגעי קולף.5)כמו
זו,6) שבהלכה הדינים כל לעיר. מחוץ שופכו פירוש,

א. פי"ג, שם במשנה מפורשים

.‚ıÏBÁ ‡e‰Lk7BÈ‡ - Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¿∆≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«≈
ÌÈ·‡ È˙MÓ ˙BÁt ıÏBÁ8„vÓ ÌÈ·‡ ÏËB BÈ‡Â . ≈»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«

.˙B¯Á‡ ÌÈ·‡ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ Ô‡È·Óe ‰Ê∆¿ƒ»¿«∆∆∆¡«¿»¿¬»ƒ¬≈
¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ ‡È·Óe ‰Ê „vÓ ¯ÙÚ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«∆≈ƒ¿«∆∆∆¡«¿»»
‡l‡ ,„ÈÒa ÁË BÈ‡Â .˙Èa‰ ˙‡ ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡«≈ƒ«¿»∆«»ƒ¿≈»¿ƒ∆»
‡È·Ó BÈ‡ .¯ÓB‚Â ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,¯ÙÚa¿»»∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿≈≈≈ƒ

Ô·‡9ÌÈzL ˙Áz ˙Á‡10ÌÈ·‡ ÈzL ‡ÏÂ ,ıÏÁL ∆∆««««¿«ƒ∆»«¿…¿≈¬»ƒ
‰ˆeÏÁ ˙Á‡ Ô·‡ ˙Áz11˙Áz ÌÈzL ‡È·Ó ‡l‡ , ««∆∆««¬»∆»≈ƒ¿«ƒ««

LÏL ˙Áz ÌÈzL ‡È·‰Ï BÏ LÈÂ .ÌÈzL12. ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿«ƒ««»

מ"ו.7) פי"ב את 8)שם "וחלצו מ): יד, (ויקרא שנאמר
רבים. בלשון אין 11)קטנות.10)גדולה.9)האבנים"

בראש  אמרנו שהרי אחת, אבן רק כשחלץ שהמדובר לפרש
לומר, ובעלֿכרחינו משתיים. פחות חולץ שאינו זו, הלכה
שחלץ, אחת אבן תחת אבנים שתי להביא שאסור שהכוונה,
פחות  להביא שמותר ואע"פ אבנים, כמה חלץ אם ואפילו
נא, אות יכין שם, ישראל תפארת ראה החולצות. ממספר

טוב'. יום להביא 12)ו'תוספות מותר שלוש, הוציא אם
יותר  שיחלוץ אלא הקפידה שלא גדולות, שתים במקומן
שאין  הקודמת בהערה (ראה מאחת יותר ושיביא מאחת,
יותר  חלץ אם אפילו אחת, חלוצה במקום שתים להביא

מאחת).

.„Ï˙k‰ ‰È‰13ÔÈˆÏBÁ Ô‰ÈL - B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa »»«…∆≈¿≈¬≈¿≈∆¿ƒ
ÌÈ·‡ ÔÈ‡È·Ó Ì‰ÈLe ¯ÙÚ‰ ˙‡ ÌÈˆB˜ Ô‰ÈLe¿≈∆ƒ∆∆»»¿≈∆¿ƒƒ¬»ƒ

˙B¯Á‡14˙Èa‰ ÏÚa Ï·‡ ,15;¯ÙÚ‰ ˙‡ Bc·Ï ‡È·Ó ¬≈¬»««««ƒ≈ƒ¿«∆∆»»
ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL16ÏthÓ B¯·Á ÔÈ‡ - ∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿»≈¬≈ƒ«≈

.‰ÁÈËa BnÚƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek oivleg odipy exag oial epia lzekd did"

גם  חברו, לבין שבינו האבנים כל שחולצין משמע מדבריו
ב.) קכ"ח, (חולין רש"י לדעת אבל זווית. אבני שאינן כאלו
וכמו  שבמקצוע" "באבן רק הוא חולצין" ש"שניהם שמה
שבזוית  "אבן ב.) (פי"ג, בנגעים המשנה דברי את שפירש
שבזוית  המנוגעת "אבן כולו" את חולץ חולץ, כשהוא
שם  לתת הזויות דרך שכן זה, ובבית זה בבית שנראה
משני  ונראה הכותל עובי כל את המחזיקים גדולות אבנים
הצד  (גם כולה" את לחלוץ חיוב עליה יש זו שאבן הצדדים

הנגע). בו נראה שלא
חז"ל  מאמר בפירוש נחלקו ורש"י שהרמב"ם לומר ויש
היא  השכנות הרמב"ם שלדעת לשכנו", ואוי לרשע "אוי
שייכים  שבמהותם השכנים של האמיתית מהותם על סימן
פירושו  לשכנו" ואוי לרשע "אוי רש"י לשיטת אבל לזה. זה
לחלוץ  צריך ולכן שכנו. על פנימית השפעה לשכן שיש
אבל  השכן, של החלק לצד גם הבית שבזוית האבן כל את

בעצמו. השכן של האבנים את לא
(12 cenr bl wlg y"ewl itÎlr)

רבים:14)שם.13) בלשון כתובים האלה המעשים שכל
אחרות. אבנים ולקחו הקצו, אשר העפר וחלצו,

בו.15) יחיד.16)שהנגע בלשון

.‰˙ÈÂÊaL Ô·‡17˙‡ ıÏBÁ - ıÏBÁ ‡e‰L ÔÓÊa , ∆∆∆¿»ƒƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓÊ·e ,dlk18BlL ˙‡ ı˙B - ı˙B ‡e‰L19ÁÈpÓe À»ƒ¿«∆≈≈∆∆«ƒ«

B¯·Á ÏL ˙‡20ÏL BÊ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆∆¬≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆∆
BlL Ô·‡Ï „È BÓk B¯·Á21. ¬≈¿»¿∆∆∆

לבית 17) נכנס השני וחלקה המנוגע, בבית ממנה וחלק
"וחלצו".18)אחר. המנוגע.19)שנאמר הבית את

יחיד.ש 20) בלשון "ונתץ" חלק 21)נאמר אם פירוש,
את  ומביאה שלו, לחלק כביתֿיד נידון חבירו שבבית האבן
באוהל. מטמאה המנוגעת אבן שהרי חבירו, לבית הטומאה

ב. קכח, בחולין נפשטה שלא בעיא

.Â˙Èa22ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰Â Ú‚ Ba ‰‡¯pL23- «ƒ∆ƒ¿»∆«¿»¿»¬ƒ»««»
‰iÏÚÏ ˙B¯Bw‰ ˙‡ Ô˙B24˙‡ Ô˙B - ‰iÏÚa ‰‡¯ ; ≈∆«»¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»≈∆

ÂÈ·‡ - ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï .˙ÈaÏ ˙B¯Bw‰«««ƒ…»¿»¬ƒ»««»¬»»
BnÚ ÔÈˆz Ôlk B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ25ÔÈaÏn‰ ˙‡ ÏÈvÓe .26 ¿≈»«¬»À»ƒ»ƒƒ«ƒ∆««¿¿ƒ

˙BBlÁ‰ È‚È¯Ò ˙‡Â27. ¿∆¿ƒ≈««

מ"ג.22) פי"ג נגע.23)נגעים אין כלומר,24)ובה
וכשהוא  טהורות, והן העליה מן הן כאילו נחשבו הקורות
את  לתמוך התקרה תחת עמודים מעמיד הבית את נותץ

הן 25)העליה. הרי אליו, לצרפן אחר בנין שאין מכיוון
המנוגע. מבנין שהם 26)חלק רבינו מפרש שם, במשנה

הקורה". לשטח העשויות 27)"ממעל שבחלונות, שבכות
החלון. מן יפלו שלא התינוקות על לשמירה
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.ÊÌÈ·‡ Á˜Bl‰28¯bÒÓ ˙ÈaÓ29:¯B‰Ë ˙È·a Ô‡·e «≈«¬»ƒƒ«ƒÀ¿»¿»»¿«ƒ»
¯ÊÁ¯bÒnÏ Ú‚p‰30ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ -31;¯B‰haL »««∆««À¿»≈∆»¬»ƒ∆«»

ı˙pÈ ¯bÒn‰ - ‰aL ÌÈ·‡‰ ÏÚ Ú‚ ‰‡¯32, ƒ¿»∆««»¬»ƒ∆»»«À¿»ƒ»≈
B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÈM‰ ˙Èa‰Â33˙Èa Ïk ÔÈ„k ,‰Ê Ú‚a ¿««ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ¿∆«∆¿ƒ»«ƒ

.‰lÁza Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆««¿ƒ»

מ"ה.28) ה"ב).29)שם למעלה (ראה שחלצן אחרי
לנתצו.30) וצריך האבנים, את לקח שממנו את 31)לבית

הן  שהרי הטהור, בבית ובנאן בית מאותו שלקח האבנים
נתיצה. הטעון מהבית לאבנים 32)חלק הנגע שחזר מפני

לבית. מפני 33)השייכות מיד, אותן חולצים ואין
למעלה  (ראה השני הבית בשביל הנגע את לראות שצריכים

בגדים). בדין ה"ז פי"ב

.ÁÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk34‰ˆÈÏÁ‰ ¯Á‡ ?ÚbÓ‰ ˙Èa‰ ˙‡ ≈«¿«¬ƒ∆««ƒ«¿À»«««¬ƒ»
ÌÈ¯tˆ ÈzLe Ò¯Á ÈÏÎa ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡È·Ó ‰ÁÈh‰Â¿«ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒƒ¿ƒ∆∆¿≈ƒ√ƒ
e¯‡aL Ì„‡ ˙¯‰Ëk ,˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚÂ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿»√«»»∆≈«¿
B„È ¯Á‡Ï ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ Ì„‡aL ‡l‡ .¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆¿»»«∆∆«¿»ƒ¿««»
ÛB˜Ln‰ ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ ˙È··e ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿«ƒ«∆∆«¿»ƒ«««¿

.ÔÈÂL Ô‰ÈOÚÓ Ïk ¯‡Le .ıeÁaÓ ˙Èa ÏL∆«ƒƒ«¿»»«¬≈∆»ƒ

יד)34) (ויקרא בתורה מפורשים זו, שבהלכה הדינים כל
פי"ד). (שם במשנה ומבוארים

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אסור 1) ואם הטומאות, מאבות אב המנוגע שבית יבאר

מאחוריהם, מטמאים אם ואבניו מוסגר בית ודין בהנאה,
רוב  הכנסת צריך אם בביאה, מטמא אם והמוחלט והמוסגר
עומד  שהיה מי בגדיו, וייטמאו ישהה וכמה המנוגע, בבית
המציל  בהיפך, או לבית חוץ ידיו ופשט המנוגע בבית
כו', המנוגע בבית מכוסה מציל אם המת באוהל מכוסה
שהיא  צרעת תורה שקראוהו ובבתים בבגדים האמור שינוי

בישראל. ופלא אות

.‡·‡ - ÚbÓ‰ ˙Èa2˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3Ú‚Bp‰ Ïk , «ƒ«¿À»»≈¬«À¿»«≈«
B‡ ¯bÒ‰ ¯Á‡ epnÓ ÔÈˆÏBÁL ÌÈ·‡ ÔÎÂ .‡ÓË Baƒ¿»¿≈¬»ƒ∆¿ƒƒ∆««∆¿≈
Ôlk - B˙B‡ ÔÈˆ˙BpLk ˙Èa ÏL ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¿∆¿ƒÀ»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ Ì‰Ó ˙ÈÊk ÏÎÂ ,˙B‡ÓË ˙B·‡¬À¿¿»¿«ƒ≈∆¿«≈»»¿≈ƒ

‡OÓ·e ÚbÓa4˙ÈÊk ÒÎ Ì‡ ?„ˆÈk .‰‡È··e5Ô‰Ó ¿«»¿«»¿ƒ»≈«ƒƒ¿«¿«ƒ≈∆
„‡Ó ˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ¯B‰Ë ˙È·Ï,ÌÈÏÎÂ Ì ¿«ƒ»ƒ¿»…¬∆««ƒ≈»»¿≈ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ .Ú¯ˆÓ Ì„‡k ‰‡È·a ÔÈ‡nËÓ ÔlkL∆À»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»¿…»¿À»¬ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÙ¯O Ì‡Â .‰‡‰a«¬»»¿ƒ¿»»¿»»≈∆ƒ¬≈∆»

‰¯‡Ó Ba Ôz - ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‰‡‰a6Ï‡Â «¬»»∆∆¡«»«««¿∆∆≈¿≈»¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .Ba ‰‰z≈»∆¿À»¿«¿ƒ»»ƒ««ƒ

‰ÓBÁ ˙ÙwÓ dÈ‡L7. ∆≈»À∆∆»

מ"ד.2) פי"ג הי"ג.3)נגעים פי"ג למעלה ראה
נגע 4) לא אפי' במשא מטמאים ה"ח. פ"ו נגעים תוספתא

טומאה  מקבל שאינו עץ, על מונחים שהיו כגון בהם,
העץ. את מ"ח.5)והגביה (פ'6)שם כהנים' ב'תורת

שגם  המנוגעים, בגדים גבי זו דרשה נאמרה יא) יד, נגעים
ממארת". "צרעת נאמר ה"ד.7)בהם פ"ד מצורע פ' שם

הט"ו  פי"ג למעלה ראה ממצורע. יותר חמורים שהם נמצא,
מנוגעים. בגדים בדין

.·¯bÒÓ ˙Èa8:¯Ó‡pL ,BÎBzÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ «ƒÀ¿»≈¿«≈∆»ƒ∆∆¡«
.·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ˙Èa‰ Ï‡ ‡a‰Â¿«»∆««ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»»∆
Ba Ú‚Bp‰L ,ÂÈ¯BÁ‡Óe BÎBzÓ ‡nËÓ ËÏÁn‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«≈ƒ≈¬»∆«≈«
‡ÓË ˙Èaa ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈∆∆¡«»«««¿∆∆««ƒ»≈
ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ !?‰È‰ ¯B‰Ë ÈÎÂ .‡e‰¿ƒ»»»∆»¿ƒÀ¿»«

‡ÓË Blk ‰È‰iL ,B˙‡ÓË9ÔÎÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡nËÈÂ À¿»∆ƒ¿∆À»≈ƒ«≈≈¬»¿≈
Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈ‡nËÓ ¯bÒÓa Ú‚p‰ Ô‰a LiL ÌÈ·‡10. ¬»ƒ∆≈»∆«∆«¿À¿»¿«¿ƒ≈¬≈∆

ה.8) יג, שם כהנים'9)משנה, ב'תורת נאמרה זו דרשה
הי"ג. פ"ד והאבנים 10)שם ה"ד. פ"ז נגעים תוספתא

ההלכה. בראש כאמור בלבד, מתוכן האחרות

.‚ËÏÁn‰Â ¯bÒn‰ „Á‡11‰‡È·a ‡nËÓ12?„ˆÈk . ∆»«À¿»¿«À¿»¿«≈¿ƒ»≈«
CÒÓ ‰È‰L ˙Èa13ÚbÓ ˙Èa Èab ÏÚ14ËÏÁÓ ÔÈa , «ƒ∆»»≈≈««≈«ƒ¿À»≈À¿»

˙Áz „ÓBÚ‰ - ÂÈÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡ B‡ ,¯bÒÓ ÔÈa≈À¿»ƒ»∆≈≈»»»≈««
‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ ˙ÈaÏ ÒÎp‰ B‡ ÔÏÈ‡‰»ƒ»«ƒ¿»««ƒ«ƒ»≈∆¬≈

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ‡Óh‰ ˙Èa‰Â15˙ÚbÓ Ô·‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ«»≈««…∆∆»¿≈∆∆¿À««
.Ï‰‡a ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ÌL ‰Áp‰Â Ï‰‡Ï ˙ÒÎp‰«ƒ¿∆∆¿…∆¿À¿»»ƒ¿»»¬∆»…∆

‰ ˙Áz ˙ÁpÓ ‰˙È‰‰È‰ .‡ÓË - ¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡ »¿»À««««»ƒ»¿«»≈ƒ¿»»»
˙ÚbÓ Ô·‡a Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰«»≈««»ƒ»¿»«»»¿∆∆¿À««
·LBnL .e‰‡nË - ÌL dÁÈp‰ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï -…ƒ¿»¿ƒƒƒ»»ƒ¿»∆«
ÂÈˆÚÂ ÌÈ·‡ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‰BÓk ÚbÓ‰«¿À»»≈»»≈≈ƒ≈¬»ƒ¿≈»

B¯ÙÚÂ16. «¬»

למטה.11) האמורים בענינים שווה הבית 12)דינם כל אם
אחר. לאוהל מלמעלה.13)נכנס כגון 14)מכסה

מכסה  שתקרתו טהור, בית בתוך בנוי היה המנוגע שהבית
המנוגע. בית של נגעים 15)גגו במס' אלעזר, רבי כדעת

מ"ו. בהערות.16)שם הי"ב פ"י למעלה ראה מ"ז. שם

.„ÏÈ‰‡n‰17‰ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÚbÓ Ô·‡ ÏÚ B„Èa ««¬ƒ¿»«∆∆¿À««∆∆¡ƒ»
ÚbiL „Ú ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ18. »»»«∆ƒ«

ה"ג.17) פ"ז נגעים בה"ג 18)תוספתא שאמרנו ומה
מאהיל  אחר כשדבר היינו באוהל, מטמאה המנוגעת שאבן
ה'תוספתא' בביאור (הגר"א הכלי או האדם ועל האבן על

שם).

.‰¯B‰Ë19elÙ‡ ,ÂÈ¯BÁ‡ C¯c ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL »∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»∆∆¬»¬ƒ
Ï‡ ‡a‰Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - BÓËÁÓ ıeÁ Blk ÒÎƒ¿«À≈»¿»∆∆¡«¿«»∆

‰¯Bz ‰‡nË ‰‡Èa C¯c - ˙Èa‰20. ««ƒ∆∆ƒ»ƒ¿»»

ב.19) יז, שבועות אחוריו 20)גמרא דרך כולו וכנשנכנס
נמצא  שהוא מפני אלא לבית, הכניסה מפני ולא נטמא,
שנטמא, מלפני בבית הנמצאים הכלים כמו הבית, בתוך

שם. טמאים. שהם

.Â‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L ¯B‰Ë21. »∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ»≈ƒ¿»
˙ÈlË ÔÎÂ22LÏL ÏÚ LÏL ‰pnÓ ÒÈÎ‰L ‰¯B‰Ë ¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ∆»»«»

Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .˙‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï23B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ¿«ƒ»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ
‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï24ÒÈÎiL „Ú - ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡ . ¿«ƒ»≈ƒ¿»¬»¿»≈ƒ«∆«¿ƒ
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קני zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÏk‰ ·¯25„iÓ ‡ÓË Ba¯ ÒÈÎiMÓ ,26ÌÈ¯·c ‰na . …«¿ƒƒ∆«¿ƒÀƒ¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÔÈˆeÏÁ eÒÎpL ÌÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡27Ì„‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¬ƒ¬»»»

ÂÈ„‚·a Le·Ï ‡e‰Â ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿»ƒ¿»»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ÂÈÏ‚¯a ÂÈÏcÒÂ28‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ - ¿«¿»»¿«¿»¿«¿»¿»»¬≈»»»»≈

·ÒiL È„k ÌL ‰‰LiL „Ú ÌÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚·e ,„iÓ29 ƒ»¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿≈∆»≈
ÌÈˆÈa LÏLk ÏÎ‡ÈÂ Ì„‡30ÔzÙÏa ÌÈhÁ ˙t31. »»¿…«¿»≈ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»

˙Èaa ÏÎ‡‰Â ,ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ ˙Èaa ·ÎM‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈««ƒ¿«≈∆¿»»¿»…≈««ƒ
ÂÈ„‚a ÔÈ‡L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ¿«≈∆¿»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆≈¿»»
·ÎBMÏ ¯eÚL ÔzÏ ‡l‡ !?ÌL ÏÎ‡iL „Ú ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ«∆…«»∆»ƒ≈ƒ«≈
Ì‡ ,„ÓBÚ‰ B‡ ·LBi‰ B‡ ·ÎBM‰ „Á‡Â .ÏÎB‡k¿≈¿∆»«≈«≈»≈ƒ
e‡ÓË - ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚL ÏÎ‡Ï È„k ‰‰L»»¿≈∆¡…ƒ¬ƒ»»¬»ƒ¿¿

.ÂÈ„‚a¿»»

אל 21) "והבא תורה: אמרה זה ועל ביאה, דרך כשנכנס
מ"ח). פי"ג (נגעים הערב" עד יטמא וכו' שם.22)הבית

ה"ז.23) פ"ז נגעה 24)תוספתא אם מיטמא חרס כלי
עצמו, בכלי נגעה לא ואפילו שבתוכו, באויר טומאה

נטמא. – הבית באויר אוירו כשנגע ורובו 25)ולפיכך
שהיה.26)ככולו. כל ללא הוציאם שאין 27)ואפילו

בהם. מלובש באצבעותיו.28)אדם כלומר,
את 29) לאכול היו נוהגים ולפניה, המשנה בתקופת

בגדים  גבי על נשענים היינו בהסיבה, הקבועות הסעודות
לשמאלם. במשנה 30)רכים עראי. אכילת היא מזה פחות

ככר)". חצי = (פרס פרס אכילת "כדי אמרו: מ"ט) (שם

בינוניות. תרנגולת ביצי כשלוש הוא ככר שחצי רבינו ודעת
(31- טעימות לו מוסיף והלפתן טעים, חטים שפת מכיון

מהרה. נאכל הוא

.ÊÒÎpL ÈÓ32BÏcÒÂ ÂÈÙ˙k ÏÚ ÂÈÏÎÂ ÚbÓ ˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿≈»«¿≈»¿«¿»
ÏÈvÓ BÈ‡L ;„iÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰Â ‡e‰ - ÂÈtÎa BzÚaËÂ¿««¿¿«»¿≈¿≈ƒƒ»∆≈«ƒ
ÔÎÂ .Ô‰a Le·Ï ‡e‰L ÌÈÏk ‡l‡ „iÓ ‡nËlÓƒ¿«≈ƒ»∆»≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌÈÏÎa ÔÈLe·Ï eÈ‰L ‰Ó‰a‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿«¿≈»∆»¿ƒ¿≈ƒ

„iÓ ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÚbÓ‰ ˙ÈaÏ eÒÎÂ33Ï·‡ . ¿ƒ¿¿««ƒ«¿À»ƒ¿¿«≈ƒƒ»¬»
.‰Ó‰ak ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ≈¿«≈À¿»«¿≈»

בהלכה 32) שנאמר למה מורחב ביאור הוא זה דין מ"ט. שם
חלוצים". שנכנסו "בכלים חלוצים.33)הקודמת: ככלים

לחשוב) (אתה "יכול ה"י: פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת
(שלא  המנוגע בבית בגדים מצילים יהו והגוי הבהמה
אתה  (מכאן בגדיו" "וכבס תלמודֿלומר: מיד), ייטמאו
הבהמה  יצאו המנוגע, בבית מציל בגדים המטמא למד)
טומאה  מקבלים אינם (שהרי בגדים מטמאים שאין והגוי

המנוגע. בבית בגדים מצילים אין – כלל)

.Á‰È‰L ÈÓ34B„È ËLÙe ÚbÓ ˙È·a „ÓBÚ35ıeÁ ƒ∆»»≈¿«ƒ¿À»»«»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ˙ÈaÏ36˙ÏÈÎ‡ È„k ‰‰L Ì‡ , ««ƒ¿«¿»¿»»ƒ»»¿≈¬ƒ«

ıeÁa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚah‰ e‡ÓË - ¯eÚM‰37. «ƒƒ¿¿««»««ƒ∆≈«
ÔÎÂe‡ÓË - ÚbÓ ˙È·Ï B„È ËLÙe ıeÁa „ÓBÚ‰ ¿≈»≈«»«»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿

„iÓ „·Ïa ÂÈ„È38˙ÏÈÎ‡ È„k ÌL e‰zL Ì‡Â . »»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ«
˙B¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ˙BÚaË e‡ÓË - ¯eÚM‰39. «ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿

שם.34) כשיעור.35)משנה, ששהה על 36)לפני

ידיו. הגוף 37)אצבעות אחרי נגררות שהידים מפני

בפנים. מדרבנן.38)הנמצא ידים כחכמים,39)טומאת
טמאות  אינן מלבוש דרך שהכניסן מכיוון ונימוקם, שם.
בחוץ. נשאר האדם שגוף ואףֿעלֿפי כשיעור, שהו אם אלא

.ËÏÈvn‰ Ïk40ÏÈ˙t „ÈÓˆa41ÏÈvÓ - ˙n‰ Ï‰‡a »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
‰qÎÓ42Ï‰‡a ‰qÎÓ ÏÈvn‰ ÏÎÂ ;ÚbÓ ˙È·a ¿À∆¿«ƒ¿À»¿»««ƒ¿À∆¿…∆
˙n‰43‰Ê È¯‰ - ÚbÓ‰ ˙Èaa ‰l‚Ó ‰È‰ elÙ‡ , «≈¬ƒ»»¿À∆««ƒ«¿À»¬≈∆

‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .¯B‰Ë»≈«¿≈∆∆¿≈¬»ƒ¿≈¬»»
eÈ‰Â ÔÎB˙a ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»
„ÈÓˆ ÔÈÙwÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚbÓ‰ ˙Èaa ÔÈqÎÓ¿Àƒ««ƒ«¿À»««ƒ∆≈»À»ƒ»ƒ
˙ec‰Â ¯Ba‰ .¯B‰Ë ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ Ô‰ - ÏÈ˙t44 »ƒ≈¿»«∆¿»»«¿«

ÚbÓ‰ ˙ÈaaL45ÌÈÏk - ÔÈl‚Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««ƒ«¿À»««ƒ∆≈¿Àƒ≈ƒ
.ÔÈ¯B‰Ë ÔÎB˙aL∆¿»¿ƒ

מי"ב.40) טומאה 41)שם מקבלים שאינם הכלים כל
שהם  חרס כלי וכן אדמה וכלי אבנים כלי כגון כלל,
בדופן  טומאה נגעה (אם מגבם ולא מתוכם טומאה מקבלים
באוהל  מליטמא שבתוכם מה את מצילים מבחוץ) הכלי
מהודק  בכיסוי פירוש, פתיל". ב"צמיד מכוסים הם אם המת
ה"א). פכ"א מת טומאת הל' (ראה יפה ומחובר

שם.42) יהודה כרבי מחובר. הכיסוי אין אפילו
לקמן.43) בנויה 44)מבואר – דות באדמה. חפורה – בור

הקרקע. שבתוכם 45)על מה על המת באוהל המצילים
מכוסים. כשהם

.ÈÌÈÈÚ ÏÏBk ,˙eÙzLa ¯eÓ‡‰ ÌL ‡e‰ ˙Ú¯v‰«»««≈»»¿À»≈ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ¯BÚ Ô·Ï È¯‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L ‰a¯‰«¿≈∆≈ƒ∆»∆∆¬≈…∆»»»
Èe¯˜ Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ¯ÚO ˙ˆ˜ ˙ÏÈÙe ,˙Ú¯ˆ Èe¯»̃»««¿ƒ«¿»¿«»…«»»»
.˙Ú¯ˆ Èe¯˜ ÌÈza‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÚ ÈepLÂ ,˙Ú¯»̂««¿ƒ≈«¿»ƒ«»ƒ»»««
‰¯Bz ez‡¯wL ,ÌÈz··e ÌÈ„‚·a ¯eÓ‡‰ ÈepM‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»«»
‡l‡ ,ÌÏBÚ ÏL B‚‰nÓ BÈ‡ ,ÌM‰ ˙eÙzLa ˙Ú¯»̂««¿À»«≈≈ƒƒ¿»∆»∆»
.Ú¯‰ ÔBLlÓ Ô¯È‰Ê‰Ï È„k Ï‡¯OÈa ‰È‰ ‡ÏÙÂ ˙B‡»∆∆»»¿ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ»ƒ»»»

B˙Èa ˙B¯È˜ ˙BpzLÓ - Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰L46Ì‡ . ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ız‰L „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡ ;˙Èa‰ ¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿«««ƒƒ»«¿ƒ¿«∆À«
·LBÈ ‡e‰L B˙È·aL ¯BÚ‰ ÈÏk ÔÈpzLÓ - ˙Èa‰««ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆¿≈∆≈
„ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô‰ÈÏÚ ·ÎBLÂ¿≈¬≈∆ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»«
Ì‡ .ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰ ÔÈpzLÓ - eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆»»ƒ
- eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«∆ƒ»¿
,Bc·Ï ÌÒ¯ÙÓe Ïc·Ó ‰È‰ÈÂ ,Ú¯ËˆÈÂ B¯BÚ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆À¿»¿À¿»¿«
˙eˆÈl‰ ‡e‰L ,ÌÈÚL¯‰ ˙ÁÈOa ˜qÚ˙È ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ∆«≈»
:¯ÓB‡Â ‰¯Bza ¯È‰ÊÓ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .Ú¯‰ ÔBLÏÂ¿»»»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ«»¿≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆««»««»≈¬∆»»¿»¡…∆
Ú¯‡ ‰Ó eBa˙‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .C¯ca ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¬≈≈ƒ¿¿»≈«
‰ÏB„‚ ‰˙È‰L ,‰ÈÁ‡a ‰¯acL !‰‡È·p‰ ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ»∆»¿»¿»
dÓˆÚa ‰kÒÂ ‰Èk¯a ÏÚ ezÏc‚Â ÌÈLa epnÓƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿«¿»
‰˙ÚË ‡l‡ B˙e‚a ‰¯a„ ‡Ï ‡È‰Â ,Ìi‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿∆»»¬»
Ïk ÏÚ „Èt˜‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÌÈ‡È· ¯‡LÏ ezÂL‰L∆ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ«»
Û‡Â ,„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆∆¡«¿»ƒ∆»»¿…¿«
Ì„‡ È·Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ;˙Ú¯ˆa ‰LÚ „iÓ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ»∆∆¿»¿»«««»…∆ƒ¿≈»»
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zrxvקנב z`neh zekld - dxdh xtq - hay c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.˙B‡ÏÙÂ ˙BÏB„b ¯a„Ï ÌÈa¯nL ,ÌÈLth‰ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿«≈¿¿ƒ¿»
˜Á¯˙‰Ï ÂÈ˙BÁ¯‡ ÔeÎÏ ‰ˆB¯L ÈÓÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ∆∆¿«≈…¿»¿ƒ¿«≈
Ì„‡ ÒÙzÈ ‡lL È„k ,Ô‰nÚ ¯a„lÓe Ô˙·ÈLÈÓƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ»∆¿≈∆…ƒ»≈»»
ÌÈˆl‰ ˙·ÈLÈ C¯„ ‰ÊÂ .Ì˙eÏÎÒÂ ÌÈÚL¯ ˙L¯a¿∆∆¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆¿ƒ««≈ƒ
ÔÈÚk ,È‡·‰ È¯·„a ÔÈa¯Ó ‰lÁza :ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ¿«
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿ƒ¿…¿»ƒƒ»»ƒ
‰ÓÏ‡z :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙e‚a ¯tÒÏ¿«≈ƒ¿««ƒƒ»ƒ¿»∆∆¡«≈»«¿»
‰È‰È Ck CBzÓe .˜˙Ú ˜Ècˆ ÏÚ ˙B¯·c‰ ¯˜L È˙ÙOƒ¿≈»∆«…¿««ƒ»»ƒ»ƒ¿∆
,Ì‰È¯·„a ÈÙc ˙˙ÏÂ ÌÈ‡È·pa ¯a„Ï Ïb¯‰ Ô‰Ï»∆∆¿≈¿«≈«¿ƒƒ¿»≈…ƒ¿ƒ¿≈∆
ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÂÈ‡È·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·eƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,¯wÚa ÔÈ¯ÙBÎÂ ÌÈ‰Ï‡a ¯a„Ï¿«≈≈…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»∆∆¡«
ÈÈ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·c Ï‡¯OÈ È· e‡tÁÈÂ«¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¬∆…≈«¿»
Ì‰Èt ÌÈÓM· ezL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆«¬≈≈««»«ƒƒ∆
ÌÈÓMa ˙ÈLÏ Ì‰Ï Ì¯b ÈÓ .ı¯‡a CÏ‰z ÌBLÏe¿»ƒ¬«»»∆ƒ»«»∆»ƒ«»«ƒ
˙ÁÈO ‡È‰ BÊ .ı¯‡a ‰lÁz ‰Îl‰L ÌBLÏ ?Ì‰Ètƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ»»»∆ƒƒ«
˙·ÈLÈÂ ˙B¯˜ ˙·ÈLÈ Ô‰Ï ˙Ó¯BbL ,ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆∆∆»∆¿ƒ«¿»ƒƒ«
ÌÚ ˙B‡zLÓ Èza ˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰ ÈnÚ ÏL ˙BiÒk¿≈ƒ∆«≈»»∆ƒƒ«»≈ƒ¿»ƒ
‡l‡ dÈ‡ Ï‡¯OÈ È¯Lk ˙ÁÈO Ï·‡ .¯ÎL È˙BL≈≈»¬»ƒ«¿≈≈ƒ¿»≈≈»∆»
¯ÊBÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ CÎÈÙÏ .‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»«»»≈
ÈÈ È‡¯È e¯a„ Ê‡ :¯Ó‡pL .da Ô˙B‡ ‰kÊÓe Ô„È ÏÚ«»»¿«∆»»∆∆¡«»ƒ¿¿ƒ¿≈¿»
ÔB¯kÊ ¯ÙÒ ·˙kiÂ ÚÓLiÂ ÈÈ ·L˜iÂ ,e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ƒ∆≈≈««¿≈¿»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆ƒ»

.BÓL È·LÁÏe ÈÈ È‡¯ÈÏ ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿≈¿»¿¿≈¿

ÏÒ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜È ¿ƒ¿ƒ¿À¿«»««
ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...l`xyia did `lte ze` `l`..."

שלמעלה  עניין זה שנס הוא פלא ובין נס בין ההבדל
אבל  הטבע, מערכות שידוד תוך ומתגלה לגמרי מהטבע
כאן  הרמב"ם שכותב וזה בטבע. המלובש נס הוא  פלא
בבית  טבעי כנגע בא אחד מצד הצרעת נגע כי ופלא" "אות
בבית  שמופיע שאחרי פלא הוא שני מצד אבל בבגד, או
יופיע  תשובה עשה לא ואם בבגד יופיע תשובה עשה ולא

וכו' בעור
(13 dxrd 165 cenr b"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..rxd oeyln mxidfdl ick"

הרשעים: הלצים ישיבת "דרך את מתאר ההלכה ובהמשך
בגנות  לדבר באין כך ומתוך הבאי... בדברי מרבין בתחילה
ולתת  בנביאים לדבר הרגל להם יהיה כך ומתוך הצדיקים...
וכופרין  באלקים לדבר באין כך ומתוך בדבריהם... דופי
לתאר  הרמב"ם רוצה כאן הרי להבין וצריך כו'". בעיקר...
דיבור  הבאי, דברי והלא היא. היכן עד הרע לשון חומרת
וכפירה  הנביאים בדברי דופי נתינת הצדיקים, בגנות

אחרים, חמורים עניינים אלא הרע לשון אינם בעיקר
שיחת  השתלשלות סדר להביא הרמב"ם בחר ומדוע
הלכות  בסיום דווקא בעיקר, כפירה שסופה הרשעים

דעות. בהלכות ולא צרעת טומאת
"שיחת  בדבר הרמב"ם של לשונו שאריכות לומר ויש
שני  שבו הרע לשון של גדרו את להבהיר באה הרשעים"
הרע  לשון בדברי חבירו את מזיק שהוא האחד עניינים.
וכו'. שנאה או קנאה של רעות מידות מתוך הבאים שלו
בו  שהמדבר עצמו הדיבור מצד הרע לשון הוא והשני
הוא  שבאדם הדיבור שכוח הגם כי הרע, לתוך עצמו מושך
קשור  הוא זאת בכל האדם, את החוצה המבטא חיצוני כח
הרע  לשון דיבור ולכן "מדבר" הוא שתוארו האדם לעצם

הרע. אל יותר עוד האדם את מושך
הראשון  האופן שהרי ממרים, הדוגמא הרמב"ם הביא לכן
בה, שייך אינו שמדבר הרע לשון ידי על חברו היזק של
אלא  בגנותו דיברה "לא בעצמו הרמב"ם שמדגיש וכמו
שלא  ואף כו' דבריה על כלל הקפיד לא ומשה כו'" טעתה

מיד. נענשה למשה היזק שום גרמה
קירות  "השתנו שבתחילה הרע לשון על העונש תוך גם זהו
שבביתו, העור כלי משתנין ברשעו" "עמד ואם ביתו"
עשה  לא ואם שעליו, הבגדים משתנין ברשעו" "עמד
כניסת  לסדר שמתאים ויצטרע" עורו "משתנה תשובה
חיצוני  עניין רק זהו בתחילה הרע. לשון המדבר באדם הרע
הולך  ואח"כ כלל, באחר פוגע שאינו שלו בדיבור הקשור

ממש. שמצטרע עד ועוד עוד באדם ונטמע הרע
כי  "אדם הפסוק על אדמוה"ז דברי גם יובנו זה בהסבר
יותר  נעלה הכי השם הוא אדם שהרי כו'" בשרו בעור יהיה
צרעת  הנעלה באדם שתהיה יתכן ואיך ואנוש, איש מגבר
של  שהרע שם ומסביר חמורות. הכי מהטומאות שהיא
אדם  של בפנימיותו נכנס ואינו חיצוני עניין הוא הרע לשון
מלבושיו" "בסוף בלבד פסולת בבחינת בו נמצא אלא
"הצדיק  אפילו בימינו כי בזמננו צרעת נגע אין זה ומטעם
הרע  לשון ולכאורה בפנימיותו". קצת הרע עדיין והטוב
ב.) טו, (ערכין חז"ל ושקלוהו החמורות, מהעבירות הוא
כפר  ו"כאילו יעבור" ואל "יהרג שדינם עבירות שלוש כנגד
עצמו  מצד הרע לשון של הנ"ל בגדר מדבר שם כי בעיקר".
עלול  עצמו שבדיבור שהרע רק לחברו מזיק אינו שעדיין
שהוא  כתב ולכן נמוך, למקום ולהביאו המדבר את למשוך

מלבושיו". ש"בסוף עניין
(65 cenr a"k wlg y"ewl it lr)

ויקרא 46) רבה מדרש הם: זה ומלבב נאה סיום מקורות
פ"ו  נגעים ותוספתא א. וטז, ב, טו ערכין גמרא טז, פרשה

ה"ו.
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קנג dkepg zekld - mipnf xtq - hay g"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyhay c"kÎg"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט י"ח ראשון יום

dMpge dNbn zFkld
הלכותחנוכהספרזמנים-

¦§§¦¨©£ª¨
רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

הם 1) נרות כמה בשלמות, ההדלקה משפטי בו נתבארו
ואם  שמן, זה ובאי השמן, ושיעור זמן, זה ובאי מדליקין,
ומדליקין  אותו מניחין מקום זה ובאי ממנו, ליהנות אסור
מפני  נפטר אדם ואם להדליקו, הראויים הם ומי אותו,
המצוה, מעלת בביאור הפרק ונסתיים בשבילו. שמדליקים
ביתו  שנר נתבאר כן ואחר היום, לקידוש קודמת ושהיא
זה  בספרו רבינו ונכנס השלום. מפני חנוכה לנר קודם

בשלום. ויצא בשביתה

.‡‰È‰iL d˙ÂˆÓ ?‰kÁa ˜ÈÏ„Ó ‡e‰ ˙B¯ ‰nk«»≈«¿ƒ«¬À»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,„Á‡ ¯ ˜ÈÏ„Ó ˙È·e ˙Èa Ïk»«ƒ«ƒ«¿ƒ≈∆»≈∆»«¿≈««ƒ

„Á‡ Ì„‡ ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔÈa ÔÈa¯Ó2¯c‰Ó‰Â . ¿Àƒ≈∆…»»∆»»»∆»¿«¿«≈
‰Âˆn‰ ˙‡3ÏÎÏ ¯ ,˙Èa‰ ÈL‡ ÔÈÓk ˙B¯ ˜ÈÏ„Ó , ∆«ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿««¿≈««ƒ≈¿»
„Á‡Â „Á‡4ÌÈL ÔÈa ÌÈL‡ ÔÈa ,5¯˙BÈ ¯c‰Ó‰Â . ∆»¿∆»≈¬»ƒ≈»ƒ¿«¿«≈≈

¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚÂ ‰Ê ÏÚ6ÏÎÏ ¯ ˜ÈÏ„Ó , «∆¿∆ƒ¿»ƒ«À¿»«¿ƒ≈¿»
‰ÏÈÏ ÏÎa CÏB‰Â ÛÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡∆»««¿»»ƒƒ¿≈¿»«¿»

.„Á‡ ¯ ‰ÏÈÏÂ»«¿»≈∆»

כא:).2) (שבת וביתו" איש נר חנוכה, בכת"י:3)"מצות
(שבת,4)"המצוות". ואחד" אחד לכל נר "והמהדרין,

(ראה 5)שם). חנוכה בנר חייבות הנשים אף שהרי
ה"ד). פ"ג שמאי 6)למעלה בית המהדרין: מן "המהדרין

פוחת  ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון ביום אומרים,
מכאן  אחת, מדליק ראשון ביום אומרים, הלל ובית והולך.
ודעת  הלל. כבית והלכה שם). (שבת והולך" מוסיף ואילך
של  ההידור את גם מקיימים המהדרין מן שהמהדרין רבינו
זה  על חולקים ויש ואחד, אחד לכל להדליק המהדרין,

ה"ג. להלן וראה והמהדרין) ד"ה שם שבת ('תוספות'

.·‰ÏÈla - ‰¯OÚ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿≈««ƒ¬»»««¿»
,ÌÈ¯OÚ ÈL ÏÈÏ·e ,˙B¯ ‰¯OÚ ˜ÈÏ„Ó ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ¬»»≈¿≈≈ƒ∆¿ƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈLÏL ÈLÈÏL ÏÈÏ·e¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÌÈBÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

wilcn oey`xd dlila ,dxyr ziad iyp` eidy ixd cvik"
"...mixyr ipy lilae zexp dxyr

בספרד  ערינו בכל פשוט "מנהג כתב ג' בהלכה אבל
הראשון  בלילה אחד נר מדליקין הבית אנשי כל שיהיו
שמכל־ לומר ויש ולילה". לילה בכל נר והולכין ומוסיפין
מנהג  ובפרט המהדרין, מן המהדרין כשיטת שניהם מקום
על  בהוספה שהוא הרמב"ם לגבי אחרון דור שהיה הרמ"א

הביאו  שהרמב"ם אע"פ כך הונהג לא אבל ספרד מנהג
להלכה.

(634 cenr 'k wlg y"ewl it lr)

.‚ÈL‡ Ïk eÈ‰iL ,„¯ÙÒa eÈ¯Ú ÏÎa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»«∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈÙÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡ ¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙Èa‰««ƒ«¿ƒƒ≈∆»««¿»»ƒƒƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,‰ÏÈÏ ÏÎa ¯ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ≈¿»«¿»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈa¯Ó ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,˙B¯ ‰BÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿»≈≈∆»«¿≈««ƒ¿Àƒ

„Á‡ Ì„‡ ‰È‰L ÔÈa7. ≈∆»»»»∆»

וצריך 7) הנס, פרסום משום היא חנוכה נר הדלקת שמצות
כל  ואם הוא. בחנוכה יום כמה הנרות בהדלקת היכר שיהיה
הנס, לתוספת היכר כלֿכך יהיה לא ידליק, ואחד אחד

שם). ('תוספות' הבית בני מספר שכך שיחשבו

.„˙Bit ÈzL BÏ LiL ¯8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»

ÈÏk10˙·LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk -11‡Ï ;„Á‡ ¯k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ ¯k elÙ‡Â ,‰¯e„Ók ˙ÈOÚ - ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙·LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי לתוכם והיינו 9)והכניס ב. כג, שבת
שם). (רש"י ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידיֿזה ההדלקה. לפני
ולא 11)יחד. נר להדליק היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯Á‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

¯˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ ¯·Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k ¯pa ÔÓL ÔzÈL CÈ¯ˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«
˙¯Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙·ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆

Ì‡ - ˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏkL ¯Á‡ ˙˜ÏB„ ‰¯‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ
‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ¯19. »»¿«»¿«¿»∆

ב.12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב: כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן ¯
הערה  44 עמ' דק"ס - העתים בספר הגירסא לפי שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי קשה Á‡Ó¯‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י ועי' תאחר? איך כי כן, לומר

שם.14) פ"ב).15)שבת, (שבת אלפס שם:16)רב
משתשקע  הדליק לא שאם מדליק" - אדליק לא "דאי
זה  זמן אחר אבל השוק, מן רגל שתכלה עד מדליק החמה,

מדליק. לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי "ואי
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שם אלפס (רב זה כשיעור שתדלק שמן השני).בה בפירוש
שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס רב

לשיעורה". נמי "ואי

.Â‰kÁ ¯Ï ˙B¯Lk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»
,‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»

˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ

˙aL ¯ Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ
¯eÒ‡L23‰kÁ ¯Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…

˙BÚÓ ˜c·Ï elÙ‡Â25¯eÒ‡ d¯B‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב: כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני
ה"ה. למעלה רבינו שפסק וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה

ה"ה). שבת מהל' (פ"ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס זכר שנעשה לפי

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב, שבת

.ÊıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ ¯27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ ¯Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa ¯„29˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa¯‰30‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ ¯Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
¯k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס את לפרסם ב . כא, שם
כב.).28) (שבת במצוות מוקף פתח 29)ויהיה לו שאין

הרבים. לרשות ב.30)פתוח כא, א.31)שם כב, שם
יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד

.Á‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ ¯ Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic - BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈ¯ˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ

B¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯Á‡ ¯ ˙Èa‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï34Ì‡Â . ƒ¿¿««ƒ≈«≈¿ƒ¿«≈¿¿ƒ
¯Á‡ ¯ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰¯e„Ó ÌM ‰˙È‰35Ì„‡ Ì‡Â . »¿»»¿»≈»ƒ≈«≈¿ƒ»»

CÈ¯ˆ - ‰¯e„ÓÏ LnzL‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ,‡e‰ ·eLÁ»∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»»ƒ
¯Á‡ ¯36. ≈«≈

בחוץ.32) אור להוציא ב.33)שאסור כא, שם
מצוה.34) לשם חנוכה נר שהדליק שמשתמש 35)להיכר

חנוכה. לנר היכר ויש המדורה, שם.36)לאור שבת,

.ËB‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á B˜ÈÏ„‰L ‰kÁ ¯Ì"ekÚ ≈¬À»∆ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»«
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿«∆«¿ƒ∆ƒ∆«»

‰˜Ï„‰a37BÁÈp‰Â ˜eÏ„ B‡ÈˆB‰Â ÌÈÙaÓ B˜ÈÏ„‰ . ¿«¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈…»»¿«∆«¿ƒ∆

BÓB˜Óa38,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - „ÓÚÂ B„Èa ¯p‰ ÊÁ‡ . ƒ¿»««≈¿»¿»«…»»¿

„ÓBÚ ‡e‰ Bk¯ˆÏ :¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L39˙ÈLLÚ .40 ∆»∆≈¿»¿≈¬»ƒ
daÎÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˙˜ÏB„ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»«À¿»≈«»¿«»
‡ÏÂ ,‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜Ï„‰‰L .d˜ÈÏ„Óe C¯·Óe¿»≈«¿ƒ»∆««¿»»ƒ«ƒ¿»¿…

‰Áp‰‰41‰kÁ ¯pÓ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓe .42. ««»»À»¿«¿ƒ≈¬À»ƒ≈¬À»

הנר 37) יניח במצוה והחייב ידליקו אלו אם מועיל ולא
כג.). (שם הנחה ולא מצוה עושה הדלקה כי במקומו,

ב.38) כב, בחוץ.39)שם, שעמד ואףֿעלֿפי שם.
נר 41)פנס.40) "להדליק מברכים: כך שהרי א. כג, שם,

עושה 42)חנוכה". הדלקה שהרי מצוה, ביזוי כאן ואין
כב:). (שם במצוה הוא עוסק - שמדליק בעת כן ואם מצוה,
בזה  להדליק כדי חנוכה מנר גפרור או קיסם להדליק אבל

ראב"ד. ועי' מצוה, ביזוי משום אסור, - אחר חנוכה נר

.È‰ÎÈ¯ˆ ,˙BÁe¯ ÈzLa ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»
ÁÈp‰ ‡Ï :BÊ Áe¯a ÌÈ¯·BÚ‰ e¯Ó‡È ‡nL ;˙B¯ ÈzL¿≈≈∆»…¿»¿ƒ¿«…ƒƒ«
„Á‡a ˜ÈÏ„Ó ,˙Á‡ Áe¯a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰kÁ ¯≈¬À»¬»ƒ»¿««««¿ƒ¿∆»

Ô‰Ó43. ≈∆

א.43) כג, שם

.‡ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Á¯B‡≈«∆«¿ƒƒ»»¿≈≈»ƒ
Ba Á¯‡˙pL ÌB˜na ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï44˙Èa BÏ ÔÈ‡ . ¿«¿ƒ»»«»∆ƒ¿»«≈«ƒ

Á¯‡˙pL ÌB˜na ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ,Ba ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»«
ÔÓMa Ô‰nÚ ÛzzLÓe ,Ba45ÈÙa ˙Èa BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ»∆«∆∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈

CÈ¯ˆ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Èt ÏÚ Û‡ - BÓˆÚ«¿««ƒ∆«¿ƒƒ»»¿≈»ƒ
ÔÈ¯·BÚ‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L ˙Èaa ˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈»¿ƒ

טז.44) והערה ה"ד פ"ג למעלה וראה שם. שבת,
חנוכה 46)שם.45) נר הדליק לא העוברים: יאמרו שלא

שם). אלפס, (רב

.·È,„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰·È·Á ‰ÂˆÓ - ‰kÁ ¯ ˙ÂˆÓƒ¿«≈¬À»ƒ¿»¬ƒ»ƒ«¿…
ÛÈÒB‰Ïe Òp‰ ÚÈ„B‰Ï È„k da ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈»¿≈¿ƒ««≈¿ƒ
elÙ‡ .eÏ ‰OÚL ÌÈqp‰ ÏÚ BÏ ‰È„B‰Â Ï‡‰ Á·La¿∆«»≈¿»»««ƒƒ∆»»»¬ƒ
¯ÎBÓ B‡ Ï‡BL ,‰˜„v‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«∆»ƒ«¿»»≈≈

˜ÈÏ„Óe ˙B¯Â ÔÓL Á˜BÏÂ B˙eÒk47. ¿¿≈«∆∆¿≈«¿ƒ

רבי 47) את תלמידיו "שאלו כז:): (מגילה אמרו שהרי
לי, היתה זקנה אמא להם, אמר ימים? הארכת במה זכאי:
היום", קידוש לי והביאה שבראשה, כיפה מכרה אחת פעם
כסותו, מוכר או שואל חנוכה נר שלמצוות כלֿשכן כן אם
בהלכה  כדלהלן היום, לקידוש קודמת חנוכה נר מצות שהרי

פענח'). ('צפנת הבאה

.‚ÈÈ¯‰48Lec˜ ÂÈÙÏe ,˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ¬≈∆≈∆»¿»««¿»»ƒ
ÌBi‰49ÔÓL ˙B˜Ï ÌÈc˜Ó - ‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â «¿«¿»«≈¬À»«¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈ‡B‰ ;ÌBi‰ Lec˜Ï ÔÈi‰ ÏÚ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¬À»«««ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰ÈLe50‰kÁ ¯ ÌÈc˜‰Ï ·ËeÓ , ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«¿ƒ≈¬À»

Òp‰ ÔB¯ÎÊ Ba LiL51. ∆≈ƒ¿«≈

ב.48) כג, שבת.49)שבת של לקידוש יין לקנות
השבת 50) יום את לקדש ש"מצותֿעשה שאףֿעלֿפי

מהל' (פכ"ט לקדשו" השבת יום את זכור שנאמר: בדברים,
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כ  סופרים, מדברי אלא אינו היין על לקדש - ה"א) מו שבת
(ה"ו). רבינו שם הפת.51)שכתב על יקיים היום וקידוש

.„ÈB˙Èa ¯ ÂÈÙÏ ‰È‰52B˙Èa ¯ B‡ ,‰kÁ ¯Â »»¿»»≈≈¿≈¬À»≈≈
B˙Èa ÌBÏL ÌeMÓ ,Ì„B˜ B˙Èa ¯ - ÌBi‰ Lec˜Â53; ¿ƒ«≈≈≈ƒ¿≈
BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏL ˙BOÚÏ ˜ÁÓ ÌM‰ È¯‰L54. ∆¬≈«≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ¿

ÌBÏL ˙BOÚÏ ‰z ‰¯Bz‰ ÏkL ,ÌBÏM‰ ÏB„b»«»∆»«»ƒ¿»«¬»
ÌÏBÚa55‰È˙B·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ ÈÎ¯„ ‰ÈÎ¯c :¯Ó‡pL . »»∆∆¡«¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»

.ÌBÏL»

בית 52) שלום משום לשבת, נר להדליק שמצוה שבת, נר
ה"א). שבת מהל' ב.53)(פ"ה כג, נג,54)שבת סוכה

שמח'.55)ב. 'אור – ב. נט, גיטין

ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ¿»
- ˙aL ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ÂÈ˜¯Ùe ,¯OÚ∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿«»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL¿ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ¯BOÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«»¿»¿»ƒƒ¿
ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»≈
·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰vÓe«»¿»¿»ƒƒ¿»¿À»¿»
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL -¿»¿»ƒƒ¿¿»ƒ«¿»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿
- ‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ˙BiÚz«¬ƒ¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

ה'תשפ"א  שבט י"ט שני יום

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

iriax xtqxtq `EdemiWp ¥¤§¦¦§¥¤¨¦
.· .˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰ .„ .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â .‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ .‰ .‰Ïe˙a ‰¯Ú«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.Ì˙BÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
‰M‡ ‡OÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ»
‰a˙Î ‡Ïa ‰M‡ ÏÚa˙ ‡lL (· .ÔÈLec˜Â ‰a˙Îaƒ¿À»¿ƒƒ∆…ƒ»≈ƒ»¿…¿À»
(„ .‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÚÓÈ ‡lL (‚ .ÔÈLec˜ ‡Ï·e¿…ƒƒ∆…ƒ¿«¿≈¿¿»

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האשה,1) מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר

לאווין  איסורי שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד
עשה. ואיסורי

.‡Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ - d˙B‡ ‡OÏ ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒƒ»»«¿ƒ»¿≈

‰M‡Ï BÏ ‰È‰˙Â ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa dÏÚB·e2ÔÂÈk . ¬»≈¿≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»

‡OÏ LÈ‡‰ ‰ˆ¯È Ì‡L ,Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰¯Bz ‰zpL∆ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿∆»ƒƒ»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú ÈÙa ‰lÁz d˙B‡ ‰˜È - ‰M‡ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿««»
‡·e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰M‡Ï BÏ ‰È‰z3 ƒ¿∆¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»

.‰ÈÏ‡≈∆»

בסנהדרין 2) אמרו וכן איש, אשת משום עליה חייב וחבירו
(בראשית  בעל" בעולת "והיא בתורה: שנאמר מה על נז:
ולא  לחופה נכנסה נח), (לבני להם יש בעל "בעולת - ג) כ,

ז. ט, מלכים הל' והשווה להם". אין כלומר,3)נבעלה
בביאה. תחילה אותה יקנה אשה, לו ליקח איש ירצה אם
ובעלה" אשה איש יקח "כי הפסוק: מובא ט: ובקידושין
ריג. עשה לרבינו, המצוות' ב'ספר הוא וכן א). כד, (דברים

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ - el‡ ÔÈÁewÏÂ4.Ì‰ ‰¯Bz ÏL ¿ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆»≈
ÛÒÎa :˙È˜ ‰M‡‰ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡·e5, ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»ƒ»ƒ¿≈¿∆∆

¯ËLa B‡6‰‡È·a B‡ ,7‡È·a .‰¯Bz‰Ó - ¯ËL·e ‰8, ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ÛÒÎ·e9ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,el‡ ÔÈÁewÏÂ . ¿∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ¿»ƒ

„Á‡a ˙È˜pL ‰M‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÒe¯‡ B‡ ÔÈLecƒ̃ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆

˙Ò¯‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח: קטן מועד
(כסףֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי 5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת לה 6)את כותב

ה"ג. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת את הרי הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי מקודשת את הרי לה אומר

ה"ח. פ"ג, לקמן ובועלה, עדים שני אמרו 8)בפני וכן
אשה  איש יקח "כי בתורה שנאמר מה על ט:) (קידושין
- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף שקנין אע"פ כי חכמים. מדברי
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב.)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,
שורש  המצוות' ב'ספר רבינו יסד וכן (כסףֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי"ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי שני,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע"פ בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי
אמרו  ט: בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב"ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתבֿידו המתוקנים דבריו נוסח ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי 3 עמ' לקידושין ב'מאירי'
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רמ"ך  כתב וכן סופרים. מדברי שכסף שכתב ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב שחזר אוקספורד), (כתבֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב: רבנו דברי ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי
שהרי  וביאה, שטר קידושי כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב בפירוש

ב  מיתת חייב . . . עליה והבא בהל'איש, כתב וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ"ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי  והשווה בתורה. בפירוש נכתב ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב: הי"ב, פי"ז כלים בפירושו רבינו
ואע"פ  סופרים, מדברי יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע"פ
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב. פ"י, לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È¯‰ - dÏÚa ˙È·Ï ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ· ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ
˙˙ÈÓ ·iÁ - dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«

ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈ¯ˆ - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈

פ"ג.12) ביאה איסורי בהל' כמבואר חנק, או סקילה
כריתות.13) ספר

.„Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚB·e d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â C¯c‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח, בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,

לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י
לכל  עצמה שמפקירה במי אלא קדשה איסור אין הראב"ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי"ז: פ"ב, בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע מלקות,
הרי  . . . עליה שיבוא מי לכל מוכנת בתו הניח אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי והשווה משנה'. ה'כסף מרן שם החליט
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח "וכן ה"ד: פ"ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט

נבוכים' ב'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי  והתמדתו, המשגל תאות רוב מניעת הוא מט, ח"ג
האדם  יתעורר לא כי התאוה, תוסיף הקדשות גופי בהתחלף
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי
היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב:

.‰¯Ò‡L Ïk17˙¯k B˙‡Èa ÏÚ ·iÁÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ˙B¯eÓ‡‰ Ì‰Â -19˙B‡¯˜p‰ Ô‰ - ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰Â¯Ú ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈ¯Ú20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב.17) עולם לחיי יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ"ח, אשר כל כי נאמר: ובסופו יח. פרק
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י

הוא, גילוי לשון - ערוה אומר: יח) כ, (ויקרא לתורה
זעוה  כמו דבר, לשם בתיבה יורדת והוא"ו ערה. משורש
לויקרא  בפירושו והראב"ע אח. מגזרת אחוה וכן זע, מגזרת
להתכסות. צריך נחשף מגונה דבר - ערוה יאמר: ו) (יח,
הזיווג  אבר - ערוה אמר: שם, והקבלה' ה'כתב ובעל
כמו  וחיבור דיבוק ענין הוראתו "ערה" שורש כי והדיבוק,
כאזרח  "ומתערה וכן: ז). יט, (ישעיה יאור" על "ערות
בו, והדיבוק שהזיווג מקום ואותו לה). לז, (תהלים רענן"

ערוה. איסורי 21)יקרא בהל' מבוארים דיניהן ופרטי
ביאה.

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L ,˙B¯Á‡ ÌÈL LÈÂ22, ¿≈»ƒ¬≈∆≈¬ƒƒ««»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â23ÈtÓ ,˙BiL ˙B‡¯˜p‰ Ô‰Â . ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙BÈ¯ÚÏ ˙BiL Ô‰L24.‰iL ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ∆≈¿ƒ»¬»¿»««≈∆ƒ¿≈¿ƒ»
ÔÈ‡ BÊÂ .Bn‡ Ì‡ (‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ≈¿≈≈≈ƒ¿≈
‰ÏÚÓ „Ú Bn‡ Ì‡ Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈ƒ««¿»

a Bn‡ È·‡ Ì‡ (· .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓ„·Ï25Ì‡ (‚ . «¿»¬»≈¬ƒƒƒ¿«≈
Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡Ì‡ »ƒ¿≈»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈

ÂÈ·‡ È·‡ Ì‡ („ .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓÏ „Ú ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»¬»≈¬ƒ»ƒ
„·Ïa26,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡ È·‡ ˙L‡ (‰ . ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ¿≈»∆¿≈

(Â .epnÓ „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙L‡ elÙ‡¬ƒ≈∆«¬…»ƒ¬»«∆»ƒ∆
„·Ïa Bn‡ È·‡ ˙L‡27ÔÓ ·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Ê . ≈∆¬ƒƒƒ¿«≈∆¬ƒ»»ƒ

Ì‡‰28ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Á . »≈≈∆¬ƒ»≈≈ƒ»≈≈ƒ
·‡‰29Ba ˙lk (Ë .30elÙ‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ . »»««¿¿≈»∆¿≈¬ƒ

,‰¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba Ôa Ôa Ôa ˙lk««∆∆∆¿«»»»¬»
.eÈ·‡ ·˜ÚÈ ÏÚ ‰iL epnÓ „Á‡ ˙L‡ ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆≈∆∆»ƒ∆¿ƒ»««¬…»ƒ

„·Ïa Bza ˙lk (È31„·Ïa Ba ˙a ˙a (‡È .32(·È . ««ƒƒ¿«««¿ƒ¿«
„·Ïa Ba Ôa ˙a33˙a („È .„·Ïa Bza ˙a ˙a (‚È . «∆¿ƒ¿«««ƒƒ¿««

˙a (ÊË .„·Ïa BzL‡ Ôa Ôa ˙a (ÂË .„·Ïa Bza Ôa∆ƒƒ¿««∆∆ƒ¿ƒ¿««
BzL‡ ˙a ˙a34BzL‡ È·‡ Ì‡ Ì‡ (ÊÈ .„·Ïa35 ««ƒ¿ƒ¿«≈≈¬ƒƒ¿

Ì‡ Ì‡ (ËÈ .„·Ïa BzL‡ Ì‡ ·‡ Ì‡ (ÁÈ .„·Ïaƒ¿«≈«≈ƒ¿ƒ¿«≈≈
Ì‡36„·Ïa BzL‡ È·‡ ·‡ Ì‡ (Î .„·Ïa BzL‡37. ≈ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ¿«
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Ì‡‰ Ì‡ :Úa¯‡ - ˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BiM‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
·‡‰ È·‡ ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú ·‡‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»¿≈»»«¿«¿»¿≈∆¬ƒ»»

‰hÓÏ „Ú Ba Ôa ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú38. «¿«¿»¿≈∆∆¿«¿«»

קורא 22) בבלי ובתלמוד איש. מפי איש החכמים שקיבלו
בניגוד  קבלה, דברי ובכתובים: בנביאים הנמצאים לדברים
ראה: תורה'. 'דברי הנקרא: משה בתורת שכתוב למה
מתורת  זה "דבר יז: קטן במועד וכן ב: קמא בבא י:, חגיגה
רבינו  דברי השווה למדנו". קבלה ומדברי למדנו, לא משה
אומר: קלז, בחולין ורש"י הי"ב. פ"א, תורה תלמוד הל'
כל  הקודש ברוח שקיבלו מפני קבלה נקראים נביאים "דברי
וראה  והמעשה". והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה

הבאה. שניות 23)הערה שאיסור אמרו, ושם כא. יבמות
יב, (קהלת הפסוק על וסמכו המלך, שלמה מתקנת מקורו
שלמה, שבא "קודם הרבה, משלים תיקן וחקר ואיזן ט):
שלמה  שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה
ע"י  ומשמרת נאחזת שהכפיפה כשם אזנים", לה ועשה
העריות. מן מתרחקין שניות איסור ע"י כך אזניה,

משמרתי 24) את ושמרתם :( ל יח, (ויקרא אמרה והתורה
איסור  ע"י כי שם). (יבמות למשמרתי משמרת עשו -

ערוה. באיסור יכשל לא אבי 25)השניות, אם אם ולא
שמותרת.26)אמו. אביו אבי אבי לאם פרט 27)פרט

שמותרת. אמו אבי אבי אביו 28)לאשת אחי אשת אולם
ערות  יד) יח, (ויקרא ככתוב התורה, מן עליו אסורה האב מן
אחי  שבאשת הוכיחו נד: וביבמות תגלה, לא אביך אחי

מדבר. הכתוב האב מן ב.29)אביו כא, יבמות
נקראת 30) בנו אשת כי בנו, כלת נקראת בנו בן אשת

טו). יח, (ויקרא התורה מן עליו ואסורה פרט 31)"כלתו"
כא:). (יבמות שמותרת בתו בת אולם 32)לכלת כב. שם,

הפסק. לה שאין פסק סי"ב טו סי' אבןֿהעזר ערוך' ב'שולחן
להן ו  אין כולן הסוף, עד מכאן המנויות השניות בשאר כן

שם. ערוך' ה'שולחן לדעת איך 33)הפסק, תתמה ואל
הדורות, כל סוף עד אסורה תהיה בנו בן בן שכלת אפשר
תלוי  אינו עריות איסור כי מותרת? תהיה בנו בן בן ובת
(מגידֿמשנה). בפרטיו להרהר ואין היא, גזירה אלא בסברא

התורה,34) מן עליו אסורות אשתו בת בת או אשתו בן ובת
יז. יח, בויקרא אסורה 35)כמפורש אשתו אבי אם כי

תקח. לא בנה בת משום: התורה, מן אם 36)עליו אם כי
תקח, לא בתה בת את משום: התורה, מן אסורה אשתו

א.37)כנ"ל. כב, ביבמות מבואר זה כא,38)כל שם
לו, מותרת (חותנו) חמיו שאשת נראה רבינו ומדברי א.
בתלמוד  מבואר כן ואמנם השניות. בין מנאה לא שהרי
חמיו", באשת אדם "ומותר בפירוש: שאמרו כא. יבמות
חמיו  אשת אמרו: ה"ד פ"ב, יבמות ב'ירושלמי' אולם
וב'תוספות' כחמותו. (שנראית עין מראית מפני אסורה
טבחו  שהיה באחד בפרובינציא מעשה הביאו כא. ליבמות
רבינוֿתם  והפסיד חמיו, אשת לישא מזוג ויינו טבוח
לחורגת  ובנוגע סכ"ד. טז סי' אהע"ז בשו"ע וראה לסעודתו.
שם  אמרו האחים, בין הגדילה אחר) מבעל האב, אשת (בת
מראית  משום האחים לאחד להנשא שאסורה ב'ירושלמי'
התירוה, ב מג, סוטה בבבלי אולם כאחותם. שנראית עין,

וראה  אחותם. שאינה יודעים והכל קול, לדבר שיש משום
יא. סעיף טו, סי' אהע"ז בשו"ע

.Ê˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ ‡ÏÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa ¯Ò‡L Ïk…∆»«ƒ»«»¿…ƒ≈»»»≈
ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -39ÔÈ‡¯˜ „BÚÂ . ≈«ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰M„˜ È¯eq‡40‰ÚL˙Â .41‰ÓÏ‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ƒ≈¿À»¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»»
ÏB„b Ô‰ÎÏ42‰BÊ B‡ ‰Le¯b .43‰ÏÏÁ B‡44ÔÈa ¿…≈»¿»»¬»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ÔÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ45˙¯ÊÓÓe .46Ô·Ï ¿…≈»≈¿…≈∆¿«¿∆∆¿∆
¯ÊÓÓÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .Ï‡¯OÈ47Ï‡¯OÈ ˙·e . ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿»≈

È·‡BÓe ÈBnÚÏ48‡kc ÚeˆÙÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .49 ¿«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
‰ÎÙL ˙e¯Îe50¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚e .51. ¿»¿»¿»««∆ƒ»¿«≈

‰ÈÏÚ Ì·i‰ ˙eL¯ ÔÈ„ÚÂ ¯ÊÏ ˙‡OpL ‰Ó·ÈÂ52. ƒ»»∆ƒ»¿»«¬«ƒ¿«»»»∆»
‰ˆeÏÁ‰53‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰Le¯‚k ‡È‰ È¯‰ - «¬»¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰kÏ54ÌÈÈ˙p‰Â .55Ì‰ È¯‰ - ¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¬≈≈
Ì¯eq‡Â ,˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÊÓÓk¿«¿≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ56‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰·e .57¯‡a˙È ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈÈ˙p‰ Ì‰ ‰Ó EÏ¿»≈«¿ƒƒ

גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב פי על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו
בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי תשעת מנין סדר

ד) זונה, ג) גרושה, ב) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי"ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע"פ קס). -
לפיכך  כי נפרדים כלאוין שהן ט, שורש בסוף שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב: בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
ומואבי  עמוני ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא
משנשאת, גרושתו מחזיר ח) שס), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.
ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי אחד,

מהרא"י). ונמוקי לחםֿמשנה, (ע"פ ה' ואיסורה 42)בקהל
יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל

לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי  בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי"ח, (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי"ט, ביאה איסורי (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט"ו ביאה, איסורי בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
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אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר
הוטמאה". אשר אחרי . . . לקחתה לשוב שלחה

(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ ולא ייבמה לא שעדיין
זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,

יבמה.53) לה עח.).54)שחלץ (קידושין חכמים מדברי
ונקראו 55) יהושע, בימי בערמה שנתגיירו הגבעונים הם

ככתוב  המקדש לעבודת יהושע שנתנם שם על נתינים
ושואבי  עצים חוטבי . . . יהושע "ויתנם כז): ט, (יהושע

ה'". ולמזבח . . . ודוד 56)מים יהושע כי חכמים. מדברי
מהל' פי"ב כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"בֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי

.Á‰OÚa Ô˙‡Èa ¯eq‡L LÈÂ58.ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ BÈ‡Â , ¿≈∆ƒƒ»»«¬≈¿≈≈«»≈»ƒ
ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ :Ì‰ ‰LÏLe59¯B„Â ÔBL‡¯ ¯Bc , ¿»≈ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿

ÈL60˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,61Ô‰ÎÏ ‰ÏeÚ·e . ≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿»¿…≈
‡Ï' B‡ '‡B·È ‡Ï' el‡a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .ÏB„b»¿ƒ∆…∆¡«¿≈…»…

ÈLÈÏL ¯Bc' ¯Ó‡pL ÏÏkÓ ‡l‡ ,'ÁwÈ62Ì‰Ï ‡·È ƒ«∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ»…»∆
‡B·È ‡Ï ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯BcL ,„ÓÏ ‰z‡ '‰ Ï‰˜a63; ƒ¿««»»≈∆ƒ¿≈ƒ…»

‰z‡ 'ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ‡e‰Â' ¯Ó‡pL ÏÏkÓeƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»«»
‰Ïe˙a dÈ‡L ,„ÓÏ64ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .ÁwÈ ‡Ï »≈∆≈»¿»…ƒ«¿««»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ65. ¬≈¬≈«¬≈

מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי
מעוברת  מצרית וכן שני', 'מצרי הבן נקרא - שנתגיירו
עח.). (יבמות באדומי וכן שני", "מצרי בנה נקרא שנתגיירה

ב.61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני מצרי
ביאה  איסורי בהל' כמבואר שלישי דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי"ב לציין וכדאי
סנחריב  "כשעלה כותב: הכ"ה, פי"ב ביאה איסורי בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך
אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני בין מצרי

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי עץ, ומוכת בוגרת ואפילו
בהל' רבינו פסק וכן נבעלו, שלא ואע"פ בתולות אינן אלה

הי"גֿיד. פי"ז, ביאה ב 65)איסורי נד, .יבמות

ה'תשפ"א  שבט כ' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
וסימניהן,1) ואילונית ובוגרת נערה קטנה, הן מה בו ביאר

מי  פי ועל הסימנים בדיקת וסימניהם, וסריס וגדול, קטן
פקח  וחרשת, חרש ודיניהם, וטומטום אנדרוגינוס בודקין,

ופקחת.

.‡‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‰È‰zL „Ú d˙„Ï ÌBiÓ ˙a‰««ƒ≈»»«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈
‰pË˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ˙B¯eÓb ‰L2.˙˜Èz ˙‡¯˜Â , »»¿ƒ«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈ƒ…∆

ÌÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO ‰nk ‰‡È·‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«»¿»¿«¿««∆≈»
‡ÓeLk ‡l‡3‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»¬»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«»

˙aÓ ‡È‰Â ,¯ÚO ˙‡·‰Ï ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na Ûeba««¿«¿«¬»«≈»¿ƒƒ«
˙‡¯˜ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈»»¿∆»»«¿»ƒ¿≈

‰¯Ú4. «¬»

עונשים.2) בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת מין
שבתורה.4) עונשים לכל גדולה היא והרי

.·‰f‰ ÔÓfa ˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Â5ÔÓÈÒ ‡¯˜ «¬»«¿≈¿»«¿««∆ƒ¿»ƒ»
‰¯Ú ‡¯wz ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡È·zL ¯Á‡Óe .ÔBzÁz‰««¿≈««∆»ƒƒ»««¿ƒ»≈«¬»

ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ML „Ú6ÌeÏLz ÌBÈ ˙lÁzÓe . «ƒ»√»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙¯‚Ba ‡¯wz ‰ÏÚÓÂ ÌÈL„Á ‰MM‰7ÔÈa ÔÈ‡Â . «ƒ»√»ƒ»«¿»ƒ»≈∆∆¿≈≈

„·Ïa ÌÈL„Á ‰ML ‡l‡ ˙e¯‚·Ï ˙e¯Ú8. «¬¿«¿∆»ƒ»√»ƒƒ¿«

ומעלה.5) שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל מיום
(7- שעיר איש של ירושלמי תרגום כי שער, מלאה כלומר,

היא  והרי בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר
אביה  ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת
במציאתה  זכאי האב וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ואינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה משעה 8)ובמעשה
שישה  אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני שהביאה

חדשים.

.‚‰‡È·‰ ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆¿≈»»¿∆»¿…≈ƒ»
˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ da e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ÚO ÈzL9 ¿≈¿»««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ
ÈzL ‡È·zLÎe .‰L ÌÈ¯OÚ „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿«»ƒ«∆¿ƒ»»¿∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚ ˙La elÙ‡ ,˙B¯ÚO10‰ML ‰¯Ú ‰È‰z - ¿»¬ƒƒ¿«∆¿ƒƒ¿∆«¬»ƒ»
˙¯‚Ba ‡¯wz Ck ¯Á‡Â ,ÌÈL„Á11. √»ƒ¿««»ƒ»≈∆∆

(9- איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה
יולד. שאינו כאיל היא בה 10)הרי שנראו פי על ואף

אילונית. אינה 11)סימני איילונית דין לה שאין כל כי
נערות. ימי חדשי שישה אחרי אלא לבגרות יוצאת

.„‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ ˙a ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»»»¿ƒ¿…
- ˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯Â ,˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰≈ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»ƒ»≈«¿ƒ

˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰ È¯‰12ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈ƒ«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ»≈
ÈzL ‡È·zL „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú - ˙ÈBÏÈ‡«¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ«∆»ƒ¿≈

˙B¯ÚO13‰L ÌÈLÏLe LÓÁ ˙a ‰È‰zL „Ú B‡ ¿»«∆ƒ¿∆«»≈¿ƒ»»
„Á‡ ÌBÈÂ14. ¿∆»

לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי לה אין
נערה.13) תהיה הוא 14)ואז זה גיל כי איילונית, היא ואז

שנה. שבעים הם שנותינו ימי כי אדם, של שנותיו רוב

.‰È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»«¿««∆¿…≈ƒ»¿≈¿»¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈBÏÈ‡ ˙‡¯˜ BÊƒ¿≈«¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈqÓƒƒ»≈«¿ƒƒ¿≈»«»»≈∆»«¿ƒ≈

˙e¯Ú ÈÓÈ dÏ15˙e¯‚·Ï ‡ˆz d˙eËwÓ ‡l‡ ,16. »¿≈«¬∆»ƒ«¿»≈≈¿«¿

קטנה,15) הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי כי
כבוגרת. היא הרי איילונית שהנערות 16)ומשנקראה

סימנים. לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי בסימנים
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קנט zeyi` zekld - miyp xtq - hay 'k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â,ÔÈcc dÏ ÔÈ‡L Ïk :˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»≈«¿ƒ…∆≈»«ƒ
LÈÓLz ˙ÚLa ‰M˜˙Óe17ÌÈÚÓ ÈÏetL dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ¿≈»ƒ≈≈«ƒ

ÌÈLpk18dÈ‡Â ‰·Ú dÏB˜Â ,.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ˙¯k «»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ»
ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk - ˙ÈBÏÈ‡‰Â ˙¯‚Ba‰Â ‰¯Úp‰Â¿««¬»¿«∆∆¿»«¿ƒ»««ƒ¿»¿»

‰ÏB„b ˙‡¯˜19. ƒ¿≈¿»

לה.17) קשה למעלה 18)התשמיש תפוח) (מקום כף כמין
הבטן. לעומת הערוה וכן 19)מן שבתורה. עונשים לכל

ממאנות. שאינן מיאון, לעניין

.ÊÔÓÈÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ ÔÈÓÈÒ ˙aa LÈÂ¿≈««ƒ»ƒƒ¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒ»
‰OÚÈÂ d¯BÁ‡Ï ‰È„È ¯ÈÊÁzMÓ :Ô‰ el‡Â .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆»«¬»¿≈»∆

„c‰ L‡¯ ¯ÈÁLiMÓe .ÔÈcc‰ ÌB˜Óa ËÓ˜20. ∆∆ƒ¿««ƒƒ∆«¿ƒ…««
‰‰BLÂ Ú˜BL ‡e‰Â ,„c‰ ı˜Ú ÏÚ B„È Ì„‡ ÔziMÓeƒ∆ƒ≈»»»«…∆««¿≈«¿∆
BL‡¯a ‰OÚÈÂ „c‰ ÌËÁ L‡¯ ÏˆtiMÓe .¯ÊÁÏ«¬…ƒ∆ƒ»≈……∆««¿≈»∆¿…
.BÓˆÚ ÌËÁ‰ ÏˆtiMÓ ,eL¯t È˙Ba¯Â .ÔË˜ ¯eck«»»¿««≈¿ƒ∆ƒ»≈«…∆«¿
ÛÈwzMÓe .ÔÈcc‰ eL˜L˜˙iMÓe .ÔÈcc‰ ehiMÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆ƒ««ƒƒ∆ƒ¿«¿¿««ƒƒ∆«ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÁeÙz‰ ¯Oa‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ,‰¯ËÚ‰»¬»»∆¿«»»«»«∆¿«¿»ƒ
‡ÏÂ ‰f‰ ¯Oa‰ CÚÓ˙iMÓe .ÔËa‰ ˙nÚÏ ‰Â¯Ú‰»∆¿»¿À««∆∆ƒ∆ƒ¿«≈«»»«∆¿…

.‰L˜ ‰È‰Èƒ¿∆»∆

הפטמה.20)

.Á„Á‡ ÔÓÈÒ ˙aa ‰‡¯ .‰BÓL ÔÈÓÈq‰ el‡ Ïk»≈«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»««ƒ»∆»
B‡ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‡È‰Â ,Ôlk B‡ el‡ ÏkÓƒ»≈À»¿ƒ«¿≈∆¿≈»»
˙ÈOÚ .‰pË˜ ‡È‰ È¯‰Â ,Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙BÁt»≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿«»«¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a«¿≈∆¿≈»»¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»

el‡ ÏkÓ „Á‡a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰21‡Ï Ì‡Â . ««¿≈«¿ƒƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ…
‡È‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ da ‰‡¯Â ,ÔBzÁz‰ ‰‡¯ƒ¿»««¿¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈¬≈ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da ÌÈ„Â ,‰pË˜Ï ‰¯Ú ÔÈa ˜ÙÒ22Ì‡Â . »≈≈«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
BÊ È¯‰ - [ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‰‡¯ ‡ÏÂ] ,Ôlk e‡¯ƒ¿À»¿…ƒ¿»ƒ»««¿¬≈

˙È‡cÂ ‰ÏB„‚23Ôlk e‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L ;24‡l‡ , ¿»«»ƒ∆ƒ∆¿»∆»À»∆»
¯LÂ ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡a ¯·k25. ¿»»ƒ»««¿¿»«

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי
עדיין 22) שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה

היא. התחתון.23)קטנה הסימן בה נראה שלא פי על אף
בא.24) לא עדיין התחתון ונפל.25)וסימן

.Ë,‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰„ÏiL ˙a‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««∆»¿»««¿≈∆¿≈»»««ƒ
È¯‰ - ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È·‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈

.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È¯‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È- ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡¯˜Â ,ÔË˜ ‡¯˜26‰nk ‡È·‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,¯ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
- ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡¯˜Â ,ÏB„‚ ‡¯˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה

שנתן  מלמד - הצלע את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי איש
על  שאף אחד ויום שנה י"ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי לשם (לפרש להפליא יודע שאינו פי
חטאות  מכל יעשו כי אשה או איש אומר: הכתוב וכן

האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È¯‰ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È·‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ Ì‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈ¯Ò ‡e‰ È¯‰ -30Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡¯ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י"ג לו שאין זה הוא סריס
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי הביא שלא מי כל

סריס. הוא הרי סריס, מסימני אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב נכנס כבר כי

.·È,ÒÈ¯Ò ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈ¯OÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Â ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È¯‰ ‡l‡ ;ÒÈ¯Ò BÈ‡ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32B¯ÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ B¯O·e ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙¯35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙·ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚ¯Ê37ıÁB¯Â , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï·‰ B¯Oa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ¯k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק
שער. ועושה 36)קצף.35)בלי הולך השתן קלוח שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי מים כשמטיל (=קשת) כיפה
בכלי.37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים

עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק "וקולו
הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈ¯ÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï·‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡È·Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡¯˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס שנולד כלומר שמש.
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בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי.41)אחת
שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי שתי של

.ÂË‡È·‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡¯Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45- ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

¯‰‰hÓlÓ ˜c· ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡¯pL ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי.45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙a·e Ôaa ˙B¯eÓ‡‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k Ô¯eÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ô·a ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,Ô¯wÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ ·LÁ ˙··e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ ·LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰Â¯Ú‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈ¯ˆ el‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa - ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆe .ÔÓˆÚ Ú¯f‰ È¯·È‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47Ô¯wÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ¯ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.e¯LÂ Ô‰a eÈ‰ ˙B¯ÚOe ,¯ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰¯OÚ ÌÈzL CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL - ‰¯OÚ LÏL CB˙a ‡È·‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙B¯ÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e¯‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»
¯Á‡Â ¯ÎÊÏ ‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««

.ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»

.ËÈÔÓf‰ CB˙a e˜c·pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿¿«¿«
¯Á‡ ‡l‡ e˜c· ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‡ÓeL Ô‰L Ú„BÂ¿«∆≈»¬»ƒ…ƒ¿¿∆»««
˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ÌL e‡ˆÓÂ ,ÔÓÊ¿«¿ƒ¿¿»¿≈¿»¬≈≈¿∆¿«
È„k ,eÁÓˆ ÔÓÊ Ì„˜ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÈÒƒ»ƒ¿≈¿ƒ∆»…∆¿«»¿¿≈

.‡ÓeL eÈ‰iL∆ƒ¿»

.Î˙L Ïk ‡e‰L ,ÔÓf‰ CB˙a ÔÈa - ˙a‰ ÔÈ˜„BaLk¿∆¿ƒ««≈¿«¿«∆»¿«
- ÔÓf‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ ÔÈa ,‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈≈…∆¿«∆≈¿«««¿«
‰M‡ elÙ‡Â .˙BÓ‡Â ˙B¯Lk ÌÈL Èt ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈¿∆¡»«¬ƒƒ»
.‰‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ‰‡È·‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…≈ƒ»

.‡ÎÔÈÎ¯Ú·e ˙··e Ô·a ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈM‰ Ïk49ÏÎ·e »«»ƒ»¬¿≈¿««¬»ƒ¿»
‡l‡ ,‰nÁ‰ ÈL ‡ÏÂ ‰·l‰ ÈL ‡Ï ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈»…¿≈«¿»»¿…¿≈««»∆»
ÏÚ ,˙B¯aÚÓe ˙BËeLt Ô‰L ,¯eaÚ‰ ¯„Ò ÏL ÌÈL»ƒ∆≈∆»ƒ∆≈¿¿À»«

e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˜ Ì‰L BÓk ,ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿∆≈¿ƒ»¿∆≈«¿
ÏÎÏ ÔÈBÓ ÌÈM‰ Ô˙B‡·e .L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿ƒ«…∆¿»«»ƒƒ¿»

.˙c‰ È¯·cƒ¿≈«»

הנערך.49) גיל לפי משתנה שהערך

.·ÎÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈM‰ ÔÈÓa ÌÈLp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿…«
.„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ∆»«ƒ¿«ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

.‚Î,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰Ê Èa :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«¿ƒ∆∆≈«»ƒ¿∆»
,Ôa¯˜Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÊ Èzaƒƒ«»»ƒ¿∆»∆¡»¿»¿»

˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡50LÏL Ôa ‰Ê Èa .ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ¬»…¿«¿…»√»ƒ¿ƒ∆∆¿
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a BÊ Èza ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»ƒƒ«¿≈∆¿≈»»
˙BÓ¯ÁÏÂ ÔÈÎ¯ÚÏÂ ÌÈ¯„Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»∆¡»ƒ¿»ƒ¿«¬»ƒ¿«¬»

.ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BLc˜‰Ïe¿∆¿≈¬»…¿«¿…»√»ƒ

בשוגג.50) האשם חטא אם

.„ÎÏ LiL ÈÓ‡e‰ - ˙e·˜ ¯·‡Â ˙e¯ÎÊ ¯·‡ B ƒ∆≈≈∆«¿¿≈∆«¿
Ì‡ ˜ÙÒ ¯ÎÊ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰Â ,ÒBÈ‚B¯c‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»»»≈ƒ
È‡cÂ ¯ÎÊ ‡e‰ Ì‡ Ba Ú„eiL ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡Â .‰·˜¿≈»¿≈ƒ»∆ƒ»«ƒ»»««

.ÌÏBÚÏ ˙È‡cÂ ‰·˜ ‡È‰ Ì‡ƒƒ¿≈»«»ƒ¿»

.‰Î‡l‡ ,˙e·˜ ‡ÏÂ ˙e¯ÎÊ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈…«¿¿…«¿∆»
ÌeË‡51Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰ Ì‚Â ,ÌeËÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ - »«ƒ¿»À¿¿«»≈¿ƒ
Ú¯˜52;È‡cÂ ¯ÎÊk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÌeËÓh‰ ƒ¿««À¿¿ƒ¿»»»¬≈¿»»««

ÌeËÓËÂ .‰·˜ ‡e‰ È¯‰ - ‰·˜ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿≈»¬≈¿≈»¿À¿
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa eÈ‰L ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»
ÏÎa Ô‰a ¯a„pL Ì‰Â .ÌÈÏB„b ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆¿»

.ÌB˜Ó»

את 52)סתום.51) המכסה הקרום את ממנו שהסירו
ערוותו.

.ÂÎÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙L¯ÁÂ L¯Á53Ô‰ , ≈≈¿≈∆∆»¬ƒ¿»»≈
ÌÈ¯a„Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÌÈÓl‡‰54ÈÓ Ï·‡ ; »ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»ƒ

ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„nL55¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBL B‡ ,56- ∆¿«≈¿≈≈«≈«¿≈¿«≈
ÌÈÓÏL Ô‰L ‰M‡Â LÈ‡Â .Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»»»¿ƒ¿ƒ»∆≈¿≈ƒ

ÌÈËBL ‡ÏÂ ÌÈL¯Á ‡Ï ÔÈ‡Â ,ÔzÚ„a57ÔÈ‡¯˜ - ¿«¿»¿≈»…≈¿ƒ¿…ƒƒ¿»ƒ
.˙ÁwÙe Áwtƒ≈«ƒ««

בני 53) שאינם מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
שמע 54)דעת. שלא וכיוון אמו, ממעי חרש שנולד

שידבר. אפשר אי עימו שמדברים מה תחילתו 55)מעולם
נתחרש. כן ואחרי לדבר שלמד עד פיקח היה

דיבורו.56) וניטל המקרע 57)שנשתתק שוטה? ואיזהו
הלכות  רבינו ולשון לו. שנותנים מה כל והמאבד כסותו, את
. כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה "ולא ט: ט, עדות
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא . .

הדברים". מן בדבר

.ÊÎ˙BÓM‰ Ïk e‡ˆÓ58ÌÈ˜¯t ÈLa ÌÈÚ e¯‡aL ƒ¿¿»«≈∆≈«¿ƒ¿»»ƒ¿≈¿»ƒ
.‰Â¯Ú .ÔÈLec˜ :Ô‰ el‡Â .˙BÓL ÌÈ¯OÚ - el‡≈∆¿ƒ≈¿≈≈ƒƒ∆¿»
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.‰¯Ú .‰pË˜ .‰OÚ È¯eq‡ .ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ .‰iL¿ƒ»ƒ≈»ƒƒ≈¬≈¿«»«¬»
ÔÓÈÒ .ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ .‰ÏB„b .˙ÈBÏÈ‡ .˙¯‚Ba∆∆«¿ƒ¿»ƒ»««¿ƒ»

Ú‰.ÏB„b .Ì„‡ ÒÈ¯Ò .‰nÁ ÒÈ¯Ò .ÔË˜ .ÔBÈÏ »∆¿»»¿ƒ«»¿ƒ»»»
Ïk ÌÈO .ÌÈÁ˜t .ÌÈL¯Á .ÌeËÓË .ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒÀ¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ»
Ïk EÈÈÚÓ eÊeÏÈ Ï‡Â ,„ÈÓz E˙nÚÏ el‡‰ ˙BÓM‰«≈»≈¿À»¿»ƒ¿«»≈≈∆»
Ô‰Ó ÌL Ïk ¯‡·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈»≈≈∆

.B˙B‡ ¯ÈkÊpL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆«¿ƒ

מונחים.58) מושגים,

ה'תשפ"א  שבט כ"א רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שטר 1) קידושי הנותן, הוא ומי כסף קידושי דיני בו נתבארו

לחצאין. קידשה פירש, ולא קידש לה. עצמו הקנה וביאה.
עד  או שתבגר עד בבתו זכאי שהאב פרוטה, בחצי קידש
בלא  בביאה, לקדש שלא בקידושין, שליחות שתנשא,

אירוסין. ברכת ובשוק, שידוכין,

.‡„ˆÈk2Lc˜Ó ‡e‰ ÛÒÎa Ì‡ ?˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ≈«»ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿∆∆¿«≈
‰Ëe¯tÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -3¯ÓB‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL B‡ ÛÒk ≈»ƒ¿»∆∆»∆¿»≈
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ4ÈÏ5,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ , »¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ

‰Êa ‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡6ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ Ô˙BÂ ,7. ¬≈«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈»ƒ¿≈≈ƒ
d˙B‡ ‰BwL ÔÚÓLnL ÌÈ¯·c ¯ÓB‡L ‡e‰ LÈ‡‰Â¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆«¿»»∆∆»

ÛÒk‰ dÏ ÔziL ‡e‰Â ,‰M‡Ï BÏ8. ¿ƒ»¿∆ƒ≈»«∆∆

א.2) ב, במשנה 3)קידושין הוא וכן שם. כביתֿהלל
גרעין  חצי משקל הוא הפרוטה ושיעור נה. בבבאֿמציעא
א). א, קידושין לרבינו, המשנה (פירוש מכסף שעורה

העולם 4) לכל אשתו את אוסר שהבעל היא חכמים לשון
ב:). (קידושין שתהיי 5)כהקדש ע"י כלומר בשבילי,

פירוש  שם). ('תוספות' כהקדש העולם לכל תאסרי אשתי
(שם). לי מזומנת לי, מיוחדת - לי" "מקודשת אחר:

קידושין 6) במשנה הוא "בזה", לומר שצריך זה, דבר מקור
שאין  כתב (4 (עמ' וה'מאירי' זו". בתמרה לי "התקדשי מו.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י 7)הכרח
עדים". "שני אשה"8)התימנים איש יקח "כי שנאמר

יקח  "כי ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב, (דברים
תקח". כי ולא -

.·ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Lc˜Ó È‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰˙»¿»ƒ¿»¿»¬≈¬ƒ¿À∆∆»¬≈ƒ
ez‡Ï CÏ ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Ò¯‡Ó9‰‡˜‰ ÔBLÏ ÏÎa B‡ , ¿…∆∆»¬≈ƒ»¿ƒ¿¿»¿«¿»»

˙Lc˜Ó dÈ‡ -10‡e‰ ¯Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
˙Lc˜Ó dÈ‡ -11È¯‰ - ‡È‰ ‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי 9) יונתן מתרגם יט), יב, (בראשית לאשה" "לי לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח שהאיש ב. ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב, המקדש

הכ"ב). פ"ה, (לקמן מקודשת זו הרי קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב: ה,

הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני קדושי וחלו קידושין
זה  שאין משמע הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י שני של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק אלא
שכתב: רבינו מדברי אולם ממנו. גט צריכה ואינה
קידושי  התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט ממנו וצריכה ספק,
שם. המאירי להרב הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk - ¯ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È¯‰ :‰ˆ¯iL ¯·c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט.).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע"פ ואין
עדים. בפני לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈ¯ˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ ·zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B·˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B·˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי של בעייתו ט. קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב פרט

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב שנאמר: המתגרשת,
ט:). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי עיקר כל שהרי
(הובא  הרשב"א וכתב ז). הערה פ"א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט. והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני  הוא: כך קידושין "סדר ה"ב) פ"א, (קידושין בירושלמי
ס"ק  לב סי' לאהע"ז (הגר"א פלוני" של בתו קידשתי פלוני

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים הויה

שרביא). ורב פפא כרב ט: (קידושין לבעל

.‰dÏ ¯ÓB‡ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È¯‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚ·a23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
dÏÚB·e ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»

‰‡Èa ¯Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa ¯Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆
˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»

(˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס בעת עדים, שני בפני
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח: התימנים, ובכת"י ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי את הרי או כיוצא וכל לי מאורסת את הרי או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
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הן  הן ייחוד, עדי הן ש"הן לפי הבעילה, על להעיד צריכים
סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי תיבה התימנים, בכת"י
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י, ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני, מקודשת זו הרי מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי  ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
(מגידֿ ביאה בתחילת מקודשת זו הרי ביאתי, בתחילת לי

ב'ירושלמי'29)משנה). יותר ומבואר ב. ט, קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ"א, קידושין
ששני  הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף זה קטע וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס"ט; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ, משנת רומא בדפוס אבל

.Â‰È‰iL CÈ¯ˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ ¯Ó‡iL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

·˙kL B‡ ,dÏ ¯Ó‡L È¯‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe¯‡ ÈÈ¯‰ ,CÈÏÚa ÈÈ¯‰ :dÏ B˙pL ¯ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ¯‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ ¯Ó‡ .32È¯‰ ,ÈzL‡ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È¯‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È¯‰ :B‡ ,È˙Òe¯‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È¯‰33È˙Ùe¯Á z‡ È¯‰ ,34z‡ È¯‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È¯‰ ,È˙eL¯a35È¯‰ - ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח כי בתורה: שנאמר ב. ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י

אינו. הזה אשה.33)הקטע איש יקח כי הכתוב: מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב"א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק בגמרא לגירסתנו
בספק. מקודשת זו שהרי פסק ס"ג כז סי' אהע"ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
עמה  דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה
ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי על .תחילה

.ÊÈ¯‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ ,dÏ ¯Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
È¯‰ ,È˙c‚ z‡ È¯‰ ,È˙¯ÊÚ z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈
z‡ È¯‰ ,ÈzÁz z‡ È¯‰ ,È˙¯e‚Ò z‡ È¯‰ ,È˙ÚÏˆ z‡«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈«¿

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È˙ÒeÙz z‡ È¯‰ ,È˙¯eˆÚ36. ¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆¿»≈
ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â37; »∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -38: ≈¿ƒ¿ƒ≈

משמען 36) אם ספק האלו, הלשונות כל כי א. ו, קידושין
"והיו  מלשון - "מאוחדת" כמו מיוחדת, קידושין: לשון
לא  "אשר מלשון - מיועדת כד). ב, (בראשית אחד" לבשר
עבריה. באמה קידושין לשון שהיא ח) כא, (שמות יעדה"
ב, (בראשית כנגדו" עזר לו "אעשה לשון - נגדתי עזרתי,
מצלעותיו  אחת "ויקח מלשון: - תחתי סגורתי, צלעתי, יח).
שתהא  עצרת לשון - עצורתי כא). (שם תחתנה" בשר ויסגור

(רש"י  בבית עמי נתפסת - תפושתי וכן לבית, עמי נאספת
לשון  משמען שאין ואפשר שם). הזקן ר"י ו'תוספות'

מלאכתו. לעשות שתבוא אלא ספק 37)קידושין היא אז
ולפיכך 38)מקודשת. לה, אמר מה יודעת שאינה מפני

שניהם  אמרו אם ואפילו (שם). כלל מקודשת אינה
נתבררה  לא שהרי מקודשת, אינה נתכוונו שלקידושין
לשונו  את להבין צריכים הם שגם לעדים, הלשון אמיתת

שם). ר"י ('תוספות'

.Á˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏ ÏÎa ‰M‡‰ Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ»¿»»∆ƒ«∆∆
Ba39Â ,,d‡wL ÔBLl‰ d˙B‡a ÌÈ¯·c‰ ÚÓLÓ ‰È‰È¿ƒ¿∆«¿««¿»ƒ¿»«»∆¿»»

e¯‡aL BÓk40È˜ÒÚ ÏÚ ‰M‡‰ ÌÚ ¯a„Ó ‰È‰ . ¿∆≈«¿»»¿«≈ƒ»ƒ»«ƒ¿≈
‰˙ˆ¯Â ÔÈLecw‰41¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ,Lc˜Â „ÓÚÂ , «ƒƒ¿»¿»¿»«¿ƒ≈¿…≈≈¿…»«

Ô‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÚa B‡ d„Èa Ô˙ ‡l‡ ,ÌeÏk dÏ»¿∆»»«¿»»»«ƒ¿≈
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bic - ÔÈÚa ÔÈ˜eÒÚ42È„Ú ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»≈¿≈≈≈

Ìz‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈLe¯b‰Â ÔÈLecw‰«ƒƒ¿«≈ƒ≈»ƒ«»∆«∆
BÊ È¯‰ - Ì‰ÈÙa Lc˜ B‡ L¯bL ÔÂÈk ‡l‡ ,È„Ú≈«∆»≈»∆≈≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈

˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó43. ¿À∆∆¿…∆∆

ה"ו.39) לעיל המנויות הלשונות על והאומר 40)נוסף
חוששין  - וחיבה אהבה בשביל לך נותן הריני לאשה
ביניהם, וחיבה אהבה שתהיה נתכוין שמא כי לקידושיו,
לי  מיועדת או מיוחדת את הרי אמר: כאילו זה והרי
.( ס"ג כז, סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('תשובות

(כסףֿמשנה).41) הן פ"ד 42)שאמרה שני מעשר משנה,
א. ו, בקידושין וכן ולא 43)מ"ז. הזמינם שלא ואףֿעלֿפי

שיאמר  צריך ממון בהודאת ורק מג.). (קידושין לכך ייחדם
בך  אני משטה לו: לומר יכול כן לא שאם עדי, אתם
אצלה, והם שנים בפני שקידשה ודוקא שם). ('תוספות'
אחורי  עדים לה הטמין אם אבל בהם. והרגישה שראתה
יתכן  בהם, מרגישה היתה אילו כי מקודשת, אינה הגדר,
אצלה  עדים שאין בידעה עכשיו רק הקידושין, קיבלה ָולא
עדים  כאן ואין הואיל בו היא משחקת כי בחשבה קבלתם, -

(מגידֿמשנה).

.ËBÊ È¯‰ - ÈÈˆÁÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ¬≈
ÈzL‡ È‰z :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .˙Lc˜Ó¿À∆∆»¿»∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ

˙¯Á‡Â z‡44Ï·‡ .LÈ‡ ÈˆÁ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL , «¿¿«∆∆∆ƒ¿»∆≈»∆»¬ƒƒ¬»
ÔÈ‡L ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«∆¿≈¿À∆∆ƒ≈»¿À∆∆∆≈

ÌÈLÏ ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ‰M‡45z‡ È¯‰ :¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»««¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈¬≈«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÊÏÂ ÈÏ ˙Lc˜Ó46. ¿À∆∆ƒ¿»∆≈»¿À∆∆

ז.)44) (קידושין אשא - עליך אחרת לישא ארצה שאם
נשים". כמה אדם "נושא ה"ג: פי"ד, לקמן שם.45)וראה

שאמר 46) וברגע עיקר, ראשון לשון תפוס אומרים: ואין
האחרון  הדיבור ואין לו נתקדשה כבר לי, מקודשת את הרי
קידושין  לו מקודשת היא וממילא לחול, יכול "ולזה"
כאחד, לשניהם מקודשת שתהא מורה לשונו אלא גמורים,

רוקח'). ('מעשה מהם לאחד אף מקודשת אינה ולפיכך

.ÈCÈˆÁÂ ,‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»¿∆¿≈
‰Ëe¯Ùa47ÈˆÁa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡L B‡ ; ƒ¿»∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒ«¬ƒ

È¯‰ - ‰Ëe¯t ÈˆÁa ˙Lc˜Ó ˙¯Á‡‰ CÈˆÁÂ ,‰Ëe¯t¿»¿∆¿≈»«∆∆¿À∆∆«¬ƒ¿»¬≈
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˙Lc˜Ó BÊ48‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡ . ¿À∆∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»
¯ÁÓÏ ‰Ëe¯Ùa CÈˆÁÂ ,ÌBi‰49CÈÈˆÁ ÈzL ; «¿∆¿≈ƒ¿»¿»»¿≈¬»«ƒ

‰Ëe¯Ùa50EÈ˙Ba ÈzL ;51Èa ÈLÏ52Eza ;‰Ëe¯Ùa ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ¿
‰Ëe¯Ùa ÈÏ ‰¯eÎÓ E˙¯Ùe ÈÏ ˙Lc˜Ó53Eza :B‡ ; ¿À∆∆ƒ»»¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ÈÏ E˙Ú˜¯˜Â54˜ÙÒa ˙Lc˜Ó el‡ ÏÎa -55. ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿»≈¿À∆∆¿»≈

מקדש 47) זה אין - "חצייך" שהזכיר ואע"פ ב. ז, קידושין
מתייחס  דיבורו וראש הוא, והולך מונה אלא לחצאין, אשה
בשתי  כמקדש זה והרי בקידושיו. הפסק כאן ואין לסופו, גם
וחצייך  בפרוטה, לי עולה חצייך נמצא ואומר: פרוטות,

(לחםֿמשנה). בפרוטה כאן 48)השני וגם שם. קידושין,
לחצאין  שמקדשים לומר טעה ולא והולך" "מונה הוא
אבל  אחד, דיבור בכדי לה אמר זה שכל ומובן שם). (רש"י
מקודשת  אינה לחצי, חצי בין דיבורו באמצע הפסיק אם

שם). שהרי 49)(ר"ן בקידושיו, שהפסיק לדון יש כאן
למחר. השני החצי קידושי את לתלות 50)דחה אין כאן

אלא  הכסף את מנה לא שהרי הוא", והולך "מונה ולומר:
שאשה  לומר טעה ואולי האשה, גוף בקידושי הפסיק

לחצאין. לאביהן.51)מתקדשת כן אומר המקדש
אם  הוא, והספק שלו. קידושיהן שכסף מדובר, ובקטנות
ותהיינה  שלימה פרוטה קיבל והרי נלך המקבל אחרי

להשגי  עלינו אולי או ואז מקודשות. המתקדשת באשה ח
היו  אילו אבל מתקדשות. ואינן פרוטה חצי אשה לכל יוצא
שליח  בתורת הקידושין כסף את קיבל שהאב גדולות הבנות
אחת  כל שהרי מקודשות, הבנות שאין ודאי אז הבנות,

שם). ('תוספות' פרוטה חצי רק גדולים,52)קיבלה והם
לקדש. שליח לכלול 53)ועשאוהו התכוין אם הוא: הספק

קידש  שהוא נמצא כאחד, והאשה הפרה את זו בפרוטה
שאדם  מתוך או מקודשת, ואינה פרוטה בחצי רק האשה
הפרה  ואין מפרוטה, בפחות מתקדשת אשה שאין יודע
– בתך לומר התכוין ודאי כה:), (קידושין בכסף נקנית

כשימשכנה. לו תיקנה ופרתו נקנית 54)בפרוטה, קרקע
לומר  נתכוין אולי ספק, יש זאת ובכל בחזקה. וגם בכסף, גם

בה. כשאחזיק - וקרקעך בפרוטה, ז,55)בתך בקידושין
שני  שגם ואע"פ ב"תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים
"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי  אלו, דינים לשני ביחס הוא" והולך מונה תמציֿלומר
ספק. מכלל והוציאן הזה להגיון הסכים התלמוד כאילו זה
אומר  שהתלמוד מקום כל מהגאונים, הוא מקובל כלל כי
(רא"ש  ופתרון פשיטות כמו זה הרי תמציֿלומר" "אם

שם). לקידושין

.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ·‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL¯ ‰¯Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»

‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È·‡Ï58‰È„È ‰OÚÓ·e d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Î·e60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe¯‡‰61¯b·zL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

¯b·zL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‰˙È‰ elÙ‡Â65È¯‰ - ·‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È·‡ ˙ÚcÓ ‰‡È·a ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡È·a ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ -68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב האב ואין הואיל כי איבה,
מלזונה. וימנע איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי לאשתו, כתובה יכתוב

פ"י. לקמן ב.61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב. פ"ב למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי 64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ"ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב. קיב, יבמות
פ"ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט.

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב.68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי"ט.

.·È‡È‰ È¯‰Â ,˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ - ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È·‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰È·‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט, נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס
ה"ב. פ"י, לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב. מג, כתובות

רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב. מד,

.‚ÈdÈ‡ - ‰È·‡ ˙Ú„Ï ‡lL ¯b·zL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v¯˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73¯Á‡ ·‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈ·e . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי'72) פסק וכן שם. רבינא כדעת - ב מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי

בשעת  האב נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי
אביה  קיבל שלא ואע"פ מקודשת. היא הרי הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט, לכהן שאסורה כגרושה

ואח"כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב נתרצה אם אפילו
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קידושין, הקידושין ואין לעכב יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח"כ לעכב יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י  (כסףֿמשנה שעה באותה ושתק בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב.77)קולון ואח"כ אפילו 78)ושתק,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח"כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙¯‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È·‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰È·‡80Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ¯‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ¯‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eL¯a ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ Bz·Ï ·‡‰ ¯ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב). פ"ב, לעיל (ראה לא או נערותה סימני
שערות, שתי הביאה לא ועדיין העליון מסימני אחד בה
ה"ח) פ"ב, (לעיל קטנה ספק נערה, ספק היא כי נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי הביאה ואח"כ
גמור, סימן הוא אולי ספק ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי לענין א. עט, קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב, (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט אינו והלא שוחט,

ב). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
רוצה  - אשה" לי "קדש סתם לו אמר אלא זו, או זו אשה לי
א. יב, נזיר ממסכת הדברים ומקור שהיא. איזו לומר

א.84)הבוגרת.83) מא, שם 86)שם.85)קידושין
שזכתה  ואחרי הקידושין, כסף בעצמה מקבלת הבת א. יט,
שמן  ואע"פ לאביה. נעוריה שבח כל כי אביה בו זכה בכסף
אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה

פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.ÂËCÈ¯ˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«

ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
˙zÓ‡ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ LÈ‡‰ ˙eÁÈÏLa ÌÈ„ÚÏ ÌB˜Ó»¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ«¬ƒ«

¯·c‰88ÔÈ‡ - ÁlLÓ‰Â ÁÈÏM‰ e„B‰ Ì‡ CÎÈÙÏ , «»»¿ƒ»ƒ«»ƒ«¿«¿«≈«≈»
ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ89Ëb‰ ÁÈÏL BÓk .90ÁÈÏL BÓÎe , ¿ƒƒ≈ƒ¿¿ƒ««≈¿»ƒ«

e‰L¯‰L91ÏÎa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰Óe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿«≈»∆¿»
ÌB˜Ó92CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML - »∆¿∆»»¿¿≈»ƒ

.ÌÈ„Ú≈ƒ

בסמוך.87) המבואר בגט, לקבלה שליח בניגוד 88)כדין
ראה  עדים, בלא כלל חל שאינו הקידושין מעשה לעצם

ה"ו. פ"ד, פ"ג,89)לקמן קידושין ב'ירושלמי' נראה וכן
בעדים". השליח הוחזק "לא שאין 90)ה"א: להולכה,

גירושין  הל' לקמן וכמבואר בעדים. למנותו צריך הבעל
היא  מפורשת משנה לקבלה, הגט בשליח אבל ה"ד. פ"ו,
חולק, והראב"ד במינויו. עדים שני שצריך ב סג, בגיטין
בפני  לעשות צריך להולכה קידושין בשליח גם ולדעתו
לשליח  כסף) (בקידושי קידושין שליח להשוות ואין שנים.
אולם  לעדים. זקוק אינו ולפיכך בידו, הגט שתופס הגט
שאמרו  - ב מה, קידושין הש"ס מסוגיית מוכח רבינו כדברי
שעשאו  עדים שאין ומשמע שויה", שליח "ודילמא שם:
אביו  את עשה הבן שאם התלמוד סבר זאת ובכל שליח,
קידושין  וקידושיו גמור שליח הוא הרי לקדש, שליח

התבואה.91)(כסףֿמשנה). פסח 92)בעל בקרבן כגון
פסח  לשחוט מתמנה וכן שהשליח עדים. בלא לשולחו

בעניני  וגם ה"א. פ"ז, מעילה הל' ראה מעילה. קרבן לענין
כ  במכירה, קרקע שליחות לי ומכור צא לשלוחו "האומר גון

קיימים, מעשיו וכל ולוקח מוכר זה הרי לי, קנה או . . . זו
בלבד  באמירה אלא עדים ולא קנין צריך שליח העושה ואין

ה"א). פ"א, שלוחין (הל' חבירו" לבין בינו

.ÊË„Ú ‰OÚ ÁÈÏM‰93ÈL ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ««¬∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
Ô‰ - d˙B‡ eLc˜Â eÎÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÔÈÁeÏL¿ƒ¿«≈ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈLecw‰ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ÂÈÁeÏL Ô‰94ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ≈¿»¿≈≈≈≈«ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa BÏ dLc˜Ï¿«¿»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

אדם 93) של ששלוחו כיון אומרים: ואין א. מג, קידושין
לקדש  יכול ואינו עצמו המקדש של כגופו זה הרי כמותו,
עוד  - שלוחיו נעשו שעדיו בזה אדרבא אלא עדים, בלא

(שם). הקידושין מעשה את אומרים,94)חיזק יש
נוגעים  הם הרי כסף בקידושי אבל שטר בקידושי שהמדובר
ואינם  ה"ז) שלוחין מהל' בפ"א רבינו שכתב (כמו בעדותם

מגידֿמשנה). (ועי' עדים נעשים

.ÊÈ- ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ≈≈≈∆¿»»
˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ95Ôa BÈ‡L ÈÙÏ - Ì"ekÚ‰Â , ¿ƒ∆≈»¿≈««¿»«¿ƒ∆≈∆

˙È¯a96Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡Â ,97˙Ba¯Ï - ¿ƒ¿∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙È¯a Èa ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Óe ;ÁÈÏM‰«»ƒ«»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆¿≈¿ƒ

„·Ú‰ Ï·‡ .Ì"ekÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï98‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆««ƒ∆
ÔBÓÓaL ¯·„Ï ÁÈÏL ‰OÚ99ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ , «¬∆»ƒ«¿»»∆¿»¬≈»

ÔÈhb ˙¯B˙a BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈhb‰Â ÔÈLecw‰ ˙eÁÈÏLÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒƒ
ÔÈLec˜Â100. ¿ƒƒ

לבית 95) שה איש להם "ויקחו כתוב: "איש" ובשליחות,
קטן  ולא - איש לכולם. לוקח אחד ג) יב, (שמות אבות"
שלוחין  הל' וראה כג.) לגיטין (רש"י דעת בן שאינו מי ולא

ה"ב. מצוות.96)פ"ב בברית ובא "גם"97)מהול תיבת
השליח. את לרבות ובאה זה, בפסוק עבד 98)מיותרת

עבדות  לשם וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי - כנעני
כנשים. במצוות חייב נאמר 99)- שהרי הוא. ברית שבן

לעבדך  - מימך שואב עד עציך "מחוטב י) כט, (דברים
רבינו  דברי והשווה ב. כג, לגיטין (רש"י אלהיך" ה' בברית
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ה"ב). פ"ב שלוחין אין 100)בהל' שקידש, שעבד
בו, שייך שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו
זו  הלכה וכל מא:). קידושין (רש"י שליח עליו נעשה אינו
אולם  גט, לענין שנויים הדברים ושם ב. כג, בגיטין מקורה
הידוע: ההיקש עלֿפי לגיטין, קידושין דיני משוה רבינו
– ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה

מגידֿמשנה.

.ÁÈz‡ È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡ Lc˜nL LÈ‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ∆¿«≈≈»¬≈«¿
‰Ê ¯ËLa B‡ ‰Ê ÛÒÎa ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó101ÁÈÏL Ì‡ . ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«

BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜nL ‡e‰ ‰M‡‰102È¯‰ : »ƒ»∆¿«≈«ƒƒ≈¬≈
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó E˙B‡ ‰ÁÏML ˙ÈBÏt¿ƒ∆»¿»¿¿À∆∆ƒ¿≈
EÏ ‰Èz˙ :B‡ ,CÏ ‰ÈzÒ¯‡ :B‡ ,CÏ ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»»≈«¿ƒ»»¿«ƒ»¿
·‡‰ È„È ÏÚ Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰M‡Ï¿ƒ»¿…«≈»∆¿≈«¿«≈«¿≈»»
¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó ˙ÈBÏt Eza È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡≈¬≈ƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈
- Ô‰ :ÁÈÏM‰ B‡ ·‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ .CÏ ‰ÈzLc˜ :BÏƒ«¿ƒ»»ƒ»«»»«»ƒ«≈

˜˙L elÙ‡Â .Bic103,ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
,Bic - ¯·c ¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ÁÈÏMÏ B‡ ·‡Ï Ô˙Â¿»«»»«»ƒ«¿…≈≈¿…»«»»«

c˜Ó ‡È‰Â˙L104‡l‡ B·˙Bk BÈ‡ ,¯ËLa Lc˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿À∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆»
ÁÈÏM‰ ˙ÚcÓ B‡ ·‡‰ ˙ÚcÓ105ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ÔÎÂ . ƒ««»»ƒ«««»ƒ«¿≈¿»«¿»ƒ

ÁÈÏL ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈc ,ÔÈLec˜ ÏL ÔlkÀ»∆ƒƒƒ»ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«
ÁÈÏL ÌÚ106.·‡‰ ÌÚ B‡ ƒ»ƒ«ƒ»»

ה.101) הערה ה"א, למעלה לשליח.102)ראה - המקדש
הוא 103) כן נוסחתנו, ולפי זה. אין התימנים, בכת"י

דבר  אמרו ולא האב, או השליח שתק אם אפילו פירושה:
חומרא  אלא אינה האמירה שכל מקודשת, היא הרי -
סי' באהע"ז והגר"א מחוקק' 'חלקת ט"ז, ('דרישה', בעלמא
ולפי  עסוקים". היו אם שתק "אפילו הביא וה'טור' ס"א). לו
ומוסב  אחרֿכך, שכתוב למה נמשך שזה הב"ח ביאר זה,
"הן", עלֿכלֿפנים לומר, צריך השליח אבל - המקדש על
פקדון  לשם הכסף את ומקבל בו שחזר אפשר כן לא שאם

ב'דרישה'). גם בענין 104)(ועיי"ש ועסוקים הואיל
ה"ח. לעיל המפורש האשה עם האיש וכדין הקידושין,

דעת 105) מספיקה אינה הרמב"ן ולדעת ה"ד. לעיל כמבואר
כי  עצמה, האשה של דעתה צריכים אלא שלוחה או האב
הוא  שהבעל שבגט וכשם לבעלה. עצמה את המקנה היא
גירושין  הל' לקמן ראה שלוחו, ולא דעתו צריכים - המקנה
שלוחה. דעת ולא דעתה, - בקידושין כך הֿו, פ"ב,

כך 106) האשה, עם האיש "כדין הנוסח: התימנים, בכת"י
בכל  "וכן הביא: לו, סימן אהע"ז וה'טור' שליח". דין
עם  האיש כדין השליח עם האיש דין קידושין, של הדברים

האשה".

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107¯˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ¯˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰¯Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¿̄»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB¯ È‡ ÈBÏÙÏ :¯Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈

‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡¯111‰p‡¯iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»
,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰¯Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»

d‡BO ‡e‰Â dnÚ ·ÎBL B‡ dL¯‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י יותר שכר מקבל במצוה, עוסק

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע"פ
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב'תוספות' עליה, רצונו את יכוף ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ"א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב בידו סיפק

ס"ח. לז, סי' בו.111)אהע"ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰¯B˙ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L¯‚Óe ¯ÓBbL ÌLk .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL113¯ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÛÒk‰ Ï·‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BLe¯Ùe ,‰¯Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :¯Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב.115)ט:). פ"א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י אוקספורד, בכת"י מוזיאום, בריטיש בכת"י
נוסחתנו  כי שכתב משנה' ב'כסף ועי' תימניים. כת"י ובכמה
מביאה  חלוק שהכסף כתב בתחילה שהרי מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהי ושטר, כי [ויתכן סופרים. מדברי ף
ה"ב, פ"א למעלה הרמב"ם רבינו שהגיה מה עלֿפי הגהה
הנוסחא  וגם ח) הערה (עיי"ש תורה" דין "ושלשתם
הרב  שבידי אחד תימני ובכת"י ממקומה. זזה לא הראשונה
הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק ישנה מיימון י.ל.

איננה]. - סופרים" מדברי הכסף "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ ¯·k ,‡e‰ Ck ¯·c‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡È·a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .Lc˜Ó - ¯ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ec¯Ó117¯·„a ÌÈˆe¯t Ï‡¯OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי מלקות
רצוי  - מרדות פירש, - ב קמא, בחולין ורש"י הדיין. עיני
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב.118)עליו. יב, קידושין

.·ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ
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˙ec¯Ó ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb¯‰ ‰Ê ¯·„ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י 119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע"י שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב: כו סי' בשו"ע והרמ"א ב. יב, קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי שהכו מימי ראה 121)ראיתי

ה"ד. פ"א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa - ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ C¯·Ï CÈ¯ˆ - ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
C¯·È ‡Ï - C¯a ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
- ‰OÚpM ‰Ó .‰Ïh·Ï ‰Î¯a BfL ,ÔÈLecw‰ ¯Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ ¯·k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ"ט, ברכות וב'ירושלמי' ב. ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב, בארץ נוהגים
(רמ"א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע שאינו מי לבייש שלא כדי לד) סי' אהע"ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח אליעזר ושם ס) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני 125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי השווה

ה"ו. פי"א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a ?C¯·Ó „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc·‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈ¯Ú‰127˙BÒe¯‡‰ ˙‡ eÏ ¯Ò‡Â ,128˙‡ eÏ ¯Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a ‡È‰ BÊ .Ï‡¯OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Î¯a ¯ÈcÒ‰Ï131¯ÎL ÏL B‡132. ¿«¿ƒ¿»»«∆«ƒ∆≈»

Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó - ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a C¯·Ó¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈

dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ C¯·Ó - ¯ÎL B‡ ÔÈÈ133. «ƒ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב. ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
צוך  כלומר, כג) ד, (דברים אלקיך" ה' צוך אשר כל, תמונת
קכא. סימן פריימן הוצ' רבינו תשובות ראה לעשות. שלא

שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי מפרשים, ויש שם). (רש"י ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח לבני בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
(בראשית  הכתוב כלשון בעל, בעילת ע"י אלא אשתֿאיש
(רבי  ה"א פ"א למעלה וראה בעל". בעולת "והיא ג) כ,

בהגהותיו). מוילנא הכהן יחוד 129)בצלאל הוא חופה
ה"א. פ"י להלן רבינו שכתב כמו המקדש, של בביתו

ושם 130) לחופה, שתיכנס עד לו אסורה היא ועדיין
ה"ג. פ"י, לקמן הסדורה חתנים" "ברכת מברכים

בו 131) מערבין מגתו "שהיין ה"ה. פ"ח, סוטה 'ירושלמי'

הכלה". את בו ומקדשין . . מן 132). הבא משקה
שעורים. ממשרת או (הובא 133)התמרים גאון נסים רב

טז). אות פ"א, לכתובות ברא"ש

ה'תשפ"א  שבט כ"ב חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד 1) בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי עדות, בפסולי או
יבמה  שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס, טומטום, סריס,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי, שפחה, או גויה לשוק,
ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה

סבלונות. ושלח קטן או פרוטה משוה פחות

.‡dBˆ¯Ï ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2Lc˜Ó‰Â . ≈»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«¿«≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÁ¯k ÏÚa ‰M‡3LÈ‡‰ Ï·‡ . ƒ»¿«»¿»≈»¿À∆∆¬»»ƒ

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÁ¯k ÏÚa LcwL „Ú e‰eÒ‡L4 ∆¬»«∆ƒ≈¿«»¿¬≈¿À∆∆
˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ5‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿≈¿ƒ¿«≈»ƒ«¿««¿∆ƒ¿∆

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t - ÛÒÎa Lc˜ Ì‡ - ÛÒka6. «∆∆ƒƒ≈¿∆∆¿»¿»««¿««
È„È ÏÚ ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ¯Á‡Ï B‡ Ô‰Ó ˙Á‡Ï LÈÂ¿≈¿««≈∆¿«≈¿«≈«ƒƒ«¿≈

ÔzÚcÓ ÔlÎ7. À»ƒ«¿»

"והלכה 2) ב) כד, (דברים בתורה שנאמר ב. ב, קידושין
יט:) ליבמות (רש"י משמע מדעתה - אחר" לאיש והיתה
עצמה  המקנה היא והאשה המקנה, דעת שצריכים מפני וגם

מד.). לקידושין (רש"י ואע"פ 3)לבעל ב. מח, בבאֿבתרא
מכירה  הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח
את  והקפיעו חכמים קנסוהו אשה, בקידושי - ה"א) פ"י,
עמו  עשו לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו,
רצונה  אין - אני רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא

רוצה 4)איתן'). בסוף: אמר לא ואפילו שם. בבאֿבתרא,
אני. רוצה אמר: וכאילו עליו, מעיד קידושיו שמעשה אני,
ובידו  הואיל הקידושין, להפקיע חכמים תיקנו לא וכאן
כשהוא  אבל גרשום). רבינו תקנת (לפני כרחה בעל לגרשה
אלא  ממנו עצמה להפקיע יכולה אינה כרחה, בעל קידש
ואינה  למפרע קידושין להפקיע חכמים תיקנו לפיכך ברצונו,
(מגידֿמשנה). גט צריכה אינה וממילא כלל, מקודשת

אחת.5) הרבה 6)בבת מקדש אם אבל א. נ, קידושין
שמייחד  בכתיבתו לפרט אלא צריך אינו אחד, בשטר נשים

רוקח'). ('מעשה לאשה לו ואחת אחת בהסכמתן 7)כל
נב.). שם ובגמרא ב. נ, (קידושין

.·„Èa dzÚcÓ ÔÈLecw‰ Ô˙Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»««ƒƒƒ«¿»¿«
dz¯·Á8:d„Èa ÔÈLecw‰ Ô˙pLk dz¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , ¬∆¿»¿»««¬∆¿»¿∆»««ƒƒ¿»»
Èn z‡Â9Ô‰ÈzL È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,z‡ Ìb ÔÎÂ :B‡ , ¿«¿«≈¿≈««¿¿«≈»∆¬≈¿≈∆
˙BLc˜Ó10z‡Â :dÏ ¯Ó‡Â d„Èa Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .11- ¿À»¬»ƒ»«¿»»¿»«»¿«¿

‡Ï ‡nL ;˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ÔÈLecw‰ ‰ÏawL BÊ È¯‰¬≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿À∆∆¿»≈∆»…
z‡Â :dÏ ¯Ó‡ el‡Îe ,daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»¿«¿
ÔÈLecw‰ ‰Ïa˜ CÎÈÙÏe ?‰Ê ¯·„a È¯Ó‡z ‰Ó«…¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒƒ

‡È‰12daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï dÏ‡BL ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰L ,13, ƒ∆¬≈∆¬«ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰ ‰Ê ÈtÓe14. ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆
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קסז zeyi` zekld - miyp xtq - hay a"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שליח.8) בתור הקידושין כסף בשבילה וגם 9)שתקבל
כסף 10)את. כדי לפחות, פרוטות שתי לה שנתן וכגון

לשתיהן. פלונית 11)קידושין אשה הרי לה: שאמר אחרי
לי. מקודשת לקבלתה.12)שולחתך תיכף החזירתם ולא

החליטה 13) לא עדיין היא וגם לו, להתקדש מסכימה אם
לעיל 14)בזה. כמבואר ודינה איש, אשת ספק היא והרי

לקידושין  'יד' יש אם הספק: ומהות בביאורנו. ה"ב פ"ג,
עניים  מתנות הל' רבינו דברי והשווה ו:) (נדרים לא אם

ב. פ"ח, ושם יג; פ"ב,

.‚ez˜¯Êe ezÏË ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»«¿»«
ÂÈÙÏ15„·‡‰ ¯·„Ï B‡ ¯e‡Ï B‡ ÌiÏ B‡16dÈ‡ - ¿»»«»¿¿»»»»≈≈»

˙Lc˜Ó17B‡ ,EÈ·‡Ï B‡ ,‡a‡Ï e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ . ¿À∆∆»¿»¿≈¿«»¿»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï18:BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ¿»«≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»

ÈÏ e‰Ïa˜iL BÏ e‰z19Ô˙Â ,20˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -21. ¿≈∆¿«¿≈ƒ¿»«¬≈¿À∆∆

אבד.15) שאינו לשלם.16)למקום חייבת שהיא ואע"פ
אלא 17) נתכוונה ולא קידושין, לשם שקבלתו אומרים ואין

מסרבת  שהיא אומר אני בכולם אלא הוא. רגזן אם לנסותו
ח:). (קידושין הקידושין כסף את זרקה ולפיכך לו, להתקדש

לאחרים.18) מעותיך תן כלומר, בו, היא משטה כי שם.
שליח.19) בתורת זה 20)בשבילי, בכסף זכה לו: ואמר

בדינר 21)לפלונית. לי התקדשי ואמר חזר לא אפילו שם.
ס"ח). ל, סי' אהע"ז (שו"ע לו שנתתי

.„ÚÏq‰ ÏÚ e‰ÁÈp‰ :‰¯Ó‡22˙Lc˜Ó dÈ‡ -23. »¿»«ƒ≈««∆«≈»¿À∆∆
˙Lc˜Ó - dlL ÚÏÒ ‰È‰ Ì‡Â24ÏL ÚÏÒ ‰È‰ . ¿ƒ»»∆«∆»¿À∆∆»»∆«∆

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Ì‰ÈL25:dÏ ¯Ó‡ . ¿≈∆¬≈¿À∆∆¿»≈»«»
elÙ‡ - ÈÚÏ e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ ,‰Ê ¯kÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ

‰ÈÏÚ CeÓq‰ ÈÚ ‰È‰26˙Lc˜Ó dÈ‡ ,27e‰z . »»»ƒ«»»∆»≈»¿À∆∆¿≈
dlL ·Ïk‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó dÈ‡ BÊ È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈≈»¿À∆∆¿ƒ»»«∆∆∆»
:BÏ ‰¯Ó‡Â ,dÎLÏ ‰È¯Á‡ ı¯ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó -¿À∆∆¿ƒ»»»«¬∆»¿»¿»¿»¿»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Ê ·ÏÎÏ e‰z28. ¿≈¿∆∆∆¬≈»≈¿À∆∆

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י ח: (קידושין קונים 25)בידה שאין אע"פ כי
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר
מקומו  לה שהשאיל להניח יש לקדשה, אחריה מחזר והוא
על  תנהו לו: לומר כוונתה אולי לספק, מקום ויש וקנתה.
שם, (קידושין קידושיך בכסף רוצה שאיני שלך סלע

כא. הלכה להלן וראה שם). לפרנסו.26)וברשב"א
הוא 27) גם כך לפרנסו, חייבת שהיא כשם כי שם, קידושין

כלום. לה נתן ולא להחיותו כי 28)מצווה שם. קידושין
גופה  את שהציל מתוך אולי בהצלתה, מחוייב שהוא אע"פ

שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ

dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡ - Ô˙Â ,„·Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È¯‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰¯Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
¯·„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„·Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.¯Á‡«≈

ט.29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰¯Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡ - ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36- ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯LÎa Lc˜Óe ¯ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰¯Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - ÈzLc˜ ‡Ï :‰¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37¯ÊBÁ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק.31) קידושי אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י  בשנים כאן אף עדים, בשני להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב.34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני יוםֿטוב שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ"י, שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי"ב, עדות (הל' פסול ספק זה הרי אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי מביא מב, סי' אהע"ז וב'טור'

(כסףֿמשנה). רבינו בדברי הנכונה הגירסא והיא גט", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ - LcwL39ÏB„b Ï·‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È·‡ ˙eL¯Ó41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B· ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙Á·Óe ˙¯kÓe ¯˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ -44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL ¯OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È¯‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰ - ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
- ¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆
È˜ÒÚ ˙Á·Óe ˙¯kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47- Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ - «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י.38) פ"ב, לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב. נ, משתים40ֿ)קידושין הפחותה
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א. פ"ב, לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב). פ"ג, (לעיל אביה בחיי נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב, הקידושין 43)מלשון עסקי
יש 44)והנישואין. זה, ולפי ליתא. התימנים, בכת"י

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי"ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי - ב קז, ביבמות רבינו דברי ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי  על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי לפי אותה "בודקין ה"ז: פי"א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי"ף (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח. פכ"ט, מכירה הל' רבינו דברי וראה א. נט,

.Á‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ49:¯ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ52ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰·LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ e¯Ób - ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL ¯Á‡ dLc˜Ï56- ·LÈÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב.49) קא, ה"ח.50)יבמות כגון 51)פי"א, מקום. בכל
הי"ד. פי"ט לקמן וכן מ"ו. פי"א, כתובות במשנה,

קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי
פי"א,53) ולקמן ב. קיב, (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי ואין
בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה

קט:). אע"פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה
סופרים, מדברי גט וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא

ה"ו. פי"א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט כמבואר

.ËL¯Á58˙‡OpL ˙L¯Á ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»
ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ˙Áwt‰ L¯Á61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ

ÔÈ¯eÓb62L¯Á‰ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ .63. ¿ƒ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈
‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰ Ï·‡¬»«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -≈»ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ64. ¿ƒ

הכ"ו.58) פ"ב, לעיל שהם 59)מפורש ואשה איש

פקח  נקראים שוטים, ולא חרשים לא ואינם בדעתם, שלמים
שם). (לעיל  ב.60)ופקחת  קיב, הוא:61)יבמות כלל 

תורה  קידושי סופרים, מדברי הם הראשונים שהקידושין כל
גירושין  הל' לקמן רבינו דברי לכך דוגמא אחריהם, חלים

ה"ו. התורה.62)פי"א, נשאה 63)מן לא והפקח הואיל
כמבואר  לשניהם, אסורה - הפקח נשאה אם אבל עדיין,
ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור ה"ה. פ"י, גירושין הל' לקמן

א. יד, שקיימת 64)יבמות וחרשת חרש ב. קיב, יבמות
תיקנו  ביניהם) שלום להיות (שדרכם חכמים תקנת בהם
בהם  קיימת חכמים תקנת שאין ושוטה שוטה קידושין, להם
אחת) בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי ביניהם, שלום (אין

קידושין. להם תיקנו לא

.ÈÒÈ¯Ò ÔÈa ‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔÈa ,LcwL ÒÈ¯Ò65,Ì„‡ »ƒ∆ƒ≈≈¿ƒ«»≈¿ƒ»»
˙ÈBÏÈ‡ ÔÎÂ66ÔÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Lc˜˙pL ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«¿»¬≈≈ƒƒ

ÔÈ¯eÓb67. ¿ƒ

יאֿיד.65) הלכות פ"ב, לעיל פ"ב,66)מפורש  לעיל
דֿו. בקהל 67)הלכות לבוא לו אסור אדם שסריס אע"פ

קידושין  היא: שהלכה תופסין, קידושין מכלֿמקום –
קידושיו  אדם שסריס לומר צורך ואין לאוין, בחייבי תופסין
ובדף  עה: יבמות (ראה בקהל לבוא לו מותר שהרי תופסין,
וכן  פט"ז. ביאה איסורי הל' רבינו דברי והשווה עט:)
כופים  אחרת, מאשה בנים לו אין שאם אע"פ האילונית
צריכה  זאת בכל ה"א, פכ"ד לקמן כמבואר להוציאה, אותו
אילונית  אח"כ ונמצאת בה הכיר לא ואפילו ממנו גט
חולקים  יש ס"ד, מד סי' אהע"ז ובשו"ע ק:). (כתובות
מקודשת, אינה מקודם בה הכיר לא אם שאיילונית וסוברים

גט. צריכה ואינה כזה, גדול מום על מוותר אדם שאין

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË68B‡ ,‰M‡ eLcwL À¿¿«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
Ëb ÔÈÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - LÈ‡ ÔLcwL∆ƒ¿»ƒ¬≈≈ƒ≈»≈¿ƒƒ≈

˜ÙqÓ69. ƒ»≈

כדֿכה.68) הלכות פ"ב  לעיל קידושי 69)מפורשים
ספק, קידושי שהם - א עב, ביבמות מבוארים - טומטום
ראוי  הטומטום שאין ואע"פ היא, נקבה שמא או זכר שמא
כהן  הוא אם כגון תרומה, לענין גט הוא צריך להנשא,
חוזר  הוא גט יקבל אם בתרומה שאסור לישראל ונתקדש
נאסר  שהמקדש לענין קידושיו תפסו וכן אביו. בית לתרומת
לאנדרוגינוס, ואשר שם). (רש"י ובאמו הטומטום באחות
ולא  היא עצמה בפני בריה אנדרוגינוס פג.) (יבמות אמרו
רבינו  דברי והשווה נקבה. אם זכר אם חכמים בו הכריעו
לישא  מותר "אנדרוגינוס הט"ו: פ"א, ביאה איסורי הל'

א. פא, מיבמות ומקורו אשה".

.·È˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰70,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - «¿«≈««ƒ»¬»…»»¿
‰Â¯ÚÏ ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L71‰cp‰ ÔÓ ıeÁ ;72, ∆≈ƒƒ¿ƒ»∆¿»ƒ«ƒ»

ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰cp‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆«ƒ»¬≈¿À∆∆ƒƒ
ÔÈ¯eÓb73Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .74. ¿ƒ¿≈»«¬≈

יח,70) פרק בויקרא האמורות והן כרת, ביאתן על שחייב
ה"ה. פ"ב לעיל כי 71)ראה קרא: "אמר ב: סז, קידושין

כל  הוקשו ונכרתו", האלה התועבות מכל יעשה אשר כל
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קידושין  בה תפסי לא אשה אחות מה אשה, לאחות העריות
לקדשה), תוכל לא - תקח לא אחותה אל ואשה (שנאמר:

קידושין". בהן תפסי לא עריות כל בימי 72)אף פנויה
"ותהי 73)נדתה. כד) טו, (ויקרא שנאמר א. סה, קידושין

(תפיסת  הויה בה תהא נדתה, בשעת אפילו - עליו", נדתה
וגם 74)קידושין). לקדשה. אין לביאה, ראויה שאינה כיון

שאין  ומה ה"ו. פ"י, לקמן וראה בה. יגע שמא לחוש יש
נישואין, בשעת מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו
ואיֿאפשר  טבחם וטבחו החופה צרכי כל הוכנו וכבר

מד). סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם

.‚È¯Á‡Ó ÔÈLec˜ ‰Ïa˜Â d„È ‰ËLtL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»»»¿ƒ¿»ƒƒ≈«≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏÚa ÈÙa75‰M‡‰L ; ƒ¿≈«¿»¬≈¿À∆∆«≈ƒ∆»ƒ»

˙Ó‡ - ÈzL¯b :ÂÈÙa dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L76‰˜ÊÁ . ∆»¿»¿«¿»¿»»≈«¿«ƒ∆¡∆∆¬»»
dLc˜ Ì‡ Ï·‡ .dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¬»ƒƒ¿»
,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - dÏÚa ÈÙa ‡lL ¯Á‡«≈∆…ƒ¿≈«¿»≈ƒƒ¿ƒ»
.ÔÈLecw‰ Ïa˜zL Ì„˜ ‰L¯b˙pL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»…∆∆¿«≈«ƒƒ

‰fÚÓ - ÂÈÙa ‡lL Ïk77. …∆…¿»»¿ƒ»

הר 75) מבעלה נתגרשה בוודאי אפילו 76)אשון.כי
הל' לקמן כמבואר מכחישה, הוא ואפילו לכתחילה להנשא
שמרובה  הזה בזמן כי אומרים, ויש ה"ד. פי"ב, גירושין
אהע"ז  (שו"ע לחומרא אלא נאמנת אינה והפריצות החוצפה

ס"ב). יז, ב.77)סי' פט, גיטין

.„ÈB‡ ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó B‡ ˙BiM‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««ƒ«¿ƒ≈ƒ≈»ƒ
‰OÚ È¯eq‡Ó78‰Ó·È ˙¯ˆ LcwL Ì·È ÔÎÂ ,79È¯‰ - ≈ƒ≈¬≈¿≈»»∆ƒ≈»«¿»»¬≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ80‰Ó·ÈÓ ıeÁ ; ¿À∆∆ƒƒ¿ƒƒ»»
¯ÊÏ ‰Lc˜˙pL81˜tzÒ .˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L , ∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿À∆∆¿»≈ƒ¿«≈

È·iÁ ¯‡Lk ‰Ó·Èa ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ Ì‡ ,ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ¿»«»≈
‰Â¯Úk da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÈÂ‡Ï82ŒÛ‡Â . »ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«

ÒÎÏ BÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚ83el‡ ÏkÓ ˙Á‡84‰Ê È¯‰ , «ƒ∆»ƒ¿…««ƒ»≈¬≈∆
Ë‚a L¯‚Ó85. ¿»≈¿≈

וֿח.78) הלכות פ"א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה
(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה

הי"ב). פ"א, יבום הל' רבינו דברי והשווה כי 80)יא.
שנאמר: ועשה, לאוין בחייבי תופסין קידושין היא, הלכה
שנואה", והאחת אהובה האחת נשים שתי לאיש תהיין "כי
אלא  המקום? לפני שנואה או המקום לפני אהובה יש וכי
בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי הכתוב: אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח.). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום

לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב:). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי הואיל
וראה  בגט. מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87- Ï‡¯OÈ ˙a eLcwL „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

- BBˆ¯a ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ el‡ È¯‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח, קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב, (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי  למד כה) סי' (וישלח ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק:
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב. ל, בבכורות וכן ב. מז, יבמות

"אע"פ  - יא) ז, (יהושע ישראל" "חטא הפסוק: על מד.)
כותב: תימן' ב'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב שלא מזרע בין ברצונו בין
הרי  ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי' ליבמות אוצה"ג רס"ג כהן 90)בתשובת דוד רבי
שכוונתו  רבינו דברי מבאר א', חדר ט' בית בתשובותיו
יכשילה  כי עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט "וצריכה שהוסיף: וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈ¯BÁ91ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ e¯Ób - ‰¯¯ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,¯¯ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜95‰¯¯ÁzLpL ¯Á‡ dLc˜Â ¯Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי 92)מהם אינו שבה שפחה חצי שהרי

כאומר  הוא הרי כן, ואם הט"ו. לעיל כמבואר לקידושין,
לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי מקודשת חצייך לאשה
כי  אשה, חצי ממקדש עדיף זה דין כי ויתכן ה"ט), (פ"ג
מה  כל כי בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי שהיה
מד, אהע"ז הב"ח וכביאור מג. (גיטין ספק קידושי

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח. לעיל כמבואר
קידושי  המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק קידושי
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי ודאי

לפני 96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי
בה  חלו וממילא אשה, חצי למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי ראשון קידושי בה חלו אולי או שני. קידושי
(ב"ח  שני קידושי בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
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ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי משנה' ו'מרכבת
שם). ב

.ÊÈ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
„·Ú dLcwL ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ∆ƒ¿»∆∆

È¯·Ú98ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט, (ויקרא אשם להביא חייב עליה שהבא
בת  וחצי שפחה חצי שהמקדש (הט"ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי 98)חורין
מותר  עברי (שעבד שבה השפחה בחצי גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי מצד עליו שאסורה
יהושע' 'פני ועי' י), (פ"א, בכריתות להרמב"ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי כי

ה"ט, פ"ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי, התקדש לאשה
בן  הוא שהרי לכולו, ראויה היא ששם לחלק, יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי תהי כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק מחמת לכולו ראויה אינה הרי שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ"ד, עבדים הל' רבינו דברי והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ - LcwL ¯BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a¯‰ ¯kzLpL101ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ -103‰Ê ¯·„a ÔÈ·MÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח הוא הרי דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע ואינו שעושה  השיכור
הי"ח). פכ"ט, כשוטה 103)מכירה הוא והרי שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע באמת אם היטב חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי לוט, של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
˙BÁt ‰ÂML Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÏÎa B‡ ÏÎ‡a dLcƒ̃¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈∆»∆»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»≈
‡‰ .¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰Ê ¯·„ ‡nL ;˜ÙqÓƒ»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»
d˙B‡a ‰È‰ Ì‡ :ÛÒk ‰ÂLa Lc˜Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«≈¿»∆∆∆ƒ»»¿»
Ì‡Â ,È‡cÂ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰È„n‰«¿ƒ»»∆¿»¬≈≈ƒ≈««¿ƒ

˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL BÈ‡106‰‡¯È . ≈»∆¿»¬≈≈ƒ≈»≈≈»∆
Ìi˜˙Ó BÈ‡L ˜¯Èa B‡ ÏÈL·˙a Lc˜ Ì‡L ,ÈÏ107 ƒ∆ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ…»»∆¿»¿«»
ÚÈbÓ BÈ‡ ‰Ê ¯·„ È¯‰L ;ÏÏk ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆¿»∆¬≈»»∆≈«ƒ«
‰ÂL ‡‰È ‡ÏÂ ,„·‡ÈÂ „ÒtiL „Ú ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«∆ƒ»≈¿…«¿…¿≈»∆
.ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÚË ÏL ¯·„Â .‰Ëe¯t¿»¿»»∆««∆¿»ƒ¿…»»

שעורה 105) חצי משקל פרוטה, ושיעור א. מו, קידושין
וכן  מ"א, פ"א קידושין למשנה בפירושו (רבינו צרוף מכסף
וכן  הי"ב, פ"א עירובין הל' ועי' כו, סי' אהע"ז בשו"ע

ס"ו). רצד סי' יו"ד בה 106)בשו"ע ותופסים יב. קידושין

לאחר, להנשא רוצה אם משניהם גט וצריכה שני, קידושי
לקיימה  רוצה הראשון והמקדש לאחר, נתקדשה לא אם וכן
ודאי  קידושי מקודשת שתהא כדי אחרים, קידושין צריכה -

לא). סי' אהע"ז וב'טור' יב. לקידושין זמן 107)(רש"י
במלח  או בחומץ כיבוש ע"י להתקיים יכול ואם מרובה.
פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע הוא וראוי בהם, וכיוצא
כסףֿמשנה  פד, שורש (מהרי"ק ספק קידושי אלו הרי -

ומעשהֿרוקח).

.ÎÈzL LcwL B‡ ,‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ¿»∆ƒ≈¿≈
˙BBÏ·Ò ÁÏML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ëe¯Ùa ÌÈL108¯Á‡Ï »ƒƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿¿««

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LcwL ÔË˜ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔkÓƒ≈≈»¿À∆∆¿≈»»∆ƒ≈««ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï ˙BBÏ·Ò ÁÏML∆»«ƒ¿¿««∆ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
ÔÈLec˜ eÈ‰L ,ÔÁÏL ÌÈBL‡¯‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒƒ

ÔÈÏeÒt109. ¿ƒ

(108- סבלונות לארוסתו, לשלוח ארוס שדרך מתנות,
ליד  זה מיד אותו שנושאים המשא, נושא והוא סבל מלשון
ובבבאֿבתרא  מ"ו, פ"ב קידושין למשנה, בפירושו (רבינו זה
משאות" "וישא משא: בלשון מתנה ומצאנו מ"ה) פ"ט
קידושין  יו"ט', ('תוספות מתנות ויתן - לד) מג, (בראשית

שאין 109)שם). יודע אדם אומרים: ואין ב. נ, קידושין
לשם  שהגדיל לאחר הסבלונות ושלח כלום, קטן קידושי

שלהם. הראשונים הקידושין מחמת - אלא קידושין,

.‡ÎCÈ¯ˆ BÈ‡ ,¯ËLa B‡ ÛÒÎa ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
˜¯ÊÏ ‰˙ˆ¯L ÔÂÈk ‡l‡ ;d„È CB˙Ï ÔÈLecw‰ ÔziL∆ƒ≈«ƒƒ¿»»∆»≈»∆»¿»ƒ¿…

Ô˜¯Êe ,‰ÈLec˜ dÏ110CB˙Ï ÔÈa d„È CB˙Ï ÔÈa - »ƒ∆»¿»»≈¿»»≈¿
lL ‰„O CB˙Ï B‡ d¯ˆÁ CB˙Ï B‡ ,d˜ÈÁÈ¯‰ - d ≈»¿¬≈»¿»∆∆»¬≈

˙Lc˜Ó BÊ111CÈ¯ˆ ,ÏÚa‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ¿À∆∆»¿»∆∆ƒ¿«««»ƒ
d˜ÈÁ CB˙Ï B‡ d„È CB˙Ï ÔziL112˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ∆ƒ≈¿»»¿≈»»¿»∆∆

Ô‰ÈL ÏL ‡È‰L ˙eL¯a113‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ƒ¿∆ƒ∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ d˜ÈÁÏ B‡ d„ÈÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ,dzÚcÓƒ«¿»¿…ƒƒ¿»»¿≈»¬≈¿À∆∆

˜ÙÒ ÈLec˜114ÏÚ ÔÈLec˜ Áp‰ :BÏ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ≈»≈«¬ƒ»¿»««ƒƒ«
el‡ È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿«»∆¿≈∆¬≈≈

˜ÙÒ ÈLec˜115. ƒ≈»≈

אם 110) אבל הקידושין, לה שיזרוק שהסכימה משמע
שהרי  מקודשת, אינה - וזרקם שינה והוא בידי, תנם אמרה
מחוקק' 'חלקת וראה ל'. סי' אהע"ז (ב"ח מרצונה אינה
רבינו: בדברי אחרת נוסחה כאן הביא רוקח' ו'מעשה שם).
אבל  בהסכמתה. צורך אין זה ולפי לזרוק", שרצה "כיון

זו. נוסחא לפי מגומגם הלשון בגיטין 111)עצם היא כן
לענין  "כן אמרו: עח. דף ושם גירושין. לענין א עז,
בגירושין  כמו חצרה בצד שתעמוד צורך ואין קידושין".
וזכין  לה, הן זכות הקידושין כי ה"ב) פ"ה גרושין הל' (ראה

(מגידֿמשנה). בפניו שלא אפילו א.112)לאדם עז, שם
בחצר.113) שותפים "בעי 114)ששניהם ב: ח, קידושין

אע"פ  כי תיקו". - מהו שניהם של (אבן) סלע ביבי, רב
של  בחצר לזה מזה קונים אין וממכר שבמקח היא שהלכה
אבל  פ"ד, מכירה ובהל' ב פד, בבבאֿבתרא כמבואר שניהם,

לחו  יש יש בקידושין שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא ש
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(מגידֿמשנה). בה חלק וראה 115)לה שם. קידושין
ה"ד. למעלה

.·ÎÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰116˙eL¯a B‡ »¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿
Ì‰ÈL ÏL BÈ‡L117BÏ ·B¯˜ :‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ∆≈∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»»

;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆»»¬≈¿À∆∆
˜ÙÒ BÏ ·B¯˜ ˜ÙÒ eÈ‰L B‡ ,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ∆¡»«∆¡»∆»»≈»»≈

d„ÈÏ eÚÈbiL Ì„˜ e„·‡Â ,dÏ ·B¯˜118BÊ È¯‰ - »»¿»¿…∆∆«ƒ¿»»¬≈
Ïk ?dÏ ·B¯˜Â BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó ˜ÙÒ»≈¿À∆∆≈«»¿»»…

Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰L119- ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â , ∆»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿»
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ .BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ¿…»¿
¯ÓLÏ ÔÈÏBÎÈ Ô‰ÈL .dÏ ·B¯˜ e‰Ê - ÏBÎÈ BÈ‡≈»∆»»¿≈∆¿ƒƒ¿…
‰Ê - Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰ÈL B‡ ,Ô˙B‡»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…»∆

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰120. ∆¡»«∆¡»

לו 116) שיקנו חכמים תיקנו לא הרבים שברשות אףֿעלֿפי
כאן  - ה"ט) ואבידה גזילה מהל' (פי"ז אמות ארבע לאדם
הם  ואפילו אותם, לשמור שיכולה מטעם קידושיה לה נקנים
ועי' יוחנן). רבי לדעת שם, (גיטין אמה מאה ממנה רחוקים

ולחםֿמשנה. אחר.117)כסףֿמשנה לאדם השייכות
קרבתם.118) מצב את לברר אפשר ואפילו 119)ואי

למעלה. שכתוב כמו אמה, מאה ב.120)רחוק עח, גיטין
"ויצאה  שנאמר קידושין, לענין והואֿהדין גירושין, לענין

(שם). ליציאה הויה השווה והיתה"

ה'תשפ"א  שבט כ"ג שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בטובת 1) בהקדש, הנאה, באיסורי קידושין דיני בו נתבארו

מתנה  בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה,
ברצונה, מאחרים שקיבל או בפקודתה, לאחרים שנתן
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון,

.‡ıÓÁ ÔB‚k ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·„a Lc˜Ó‰«¿«≈¿»»∆»«¬»»¿»≈
·ÏÁa ¯Oa B‡ ÁÒÙa2È¯eq‡ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰‡‰3‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ4‰Úa¯‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡ - »»≈»¿À∆∆

בחלב.2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי
כלום. לה נתן שלא נמצא גמור 4)קידושיו, חמץ היינו

פי  על אף מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן בהנאה שאסור
שאינו  חמץ אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה

קידושין. קידושיו מדרבנן, אלא שמן 5)אסור בניסן.
ביום. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ אין התורה

.·- ÂÈÓ„a Lc˜Â ‰‡‰a ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯ÎÓe ¯·Ú»«»«»»»»«¬»»¿ƒ≈¿»»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆≈¬«»ƒ«»
ÈÓcL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÈÓ„a Lc˜ Ì‡L∆ƒƒ≈¿»∆»≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆¿≈
.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ‚Ú L¯Ùa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»

.Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆
Ï˜Òp‰ ¯BL L¯Ùa Lc˜Ó‰ Ï·‡6.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆

BÈ‡ BL¯t - ‰‡‰a ¯eÒ‡ Ï˜Òp‰ ¯BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈
.¯BM‰ Èa‚Ï ·eLÁ ¯·„ BÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰¯t ¯Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ù «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È¯‰ - «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡È·ÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי המקדש בית לגזבר הניתן כסף
הקדש.8) של שהוא בו ידע מעילתו 9)שלא ידי על כי

לחולין. הכסף ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL ¯OÚÓa dLc˜11- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ¯‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :¯OÚna ¯Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי החלק הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14e¯z‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„·Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe¯˙a LcwL Ô‰k Ï·‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈ¯ek··e ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓa LcwL18¯OÚÓa LcwL Ï‡¯OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק קרבנות כגון
קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי

(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי ממונו הם
לאכילה. בהם זכה הקב"ה) מחמישים 16)של אחד

לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם
מריחת  אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי  מידי לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,
ואינה  קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני.
וממונו.20)שני. המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓ¯e‰ ‡lL22eÓ¯e‰L BÓk Ì‰ È¯‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿
BÏ eÏÙpL Ï‡¯OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏ·Ë25Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ

LÈ¯Ù‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È¯‰ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈
pL ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙kBn‡ È·‡Ó ‰M¯Èa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ
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ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡¯ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ Ô¯ÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈe‡¯29LÈ¯Ù‰L ‰Óe¯˙a LcwL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
B¯bÓ30d¯ÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»

Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙·BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני. ללוי בעליהן 22)לכהן, ידי על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טבֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰·‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35¯·„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ דמי שנתן
לא 35) אם כי הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי ואף

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי
וקנאתו  רשות ושינוי יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ‡·e ,‰M‡ Ba Lc˜Â Ô‰a»∆¿ƒ≈ƒ»»««««ƒ««ƒ
‰nÓ ·BË ‡e‰L ,‰Ê ¯·c dÏ z˙ ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯Ó‡L∆»«»»…»«»»»»∆∆ƒ«
‰Ê ¯·c BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - ?dÏ z˙pM∆»«»»≈»¿À∆∆∆…»«»»∆
ÔBÓÓa Lc˜Â ÏÈ‡B‰Â ,BnÚ Lia˙‰Ï ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿»
.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL B¯·Á¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆
ÔB‚k ,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L ¯·„a dLc˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»∆≈««««ƒ«¿ƒ»»¿

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊB‚‡ B‡ ‰¯Óz37. ¿»»¡¬≈¿À∆∆ƒ»≈

הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא כי

.ËB¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰¯BÁÒ ‰˙È‰38‡lL d˜ÏÁÂ , »¿»¿»≈≈¬≈¿¬»»∆…
˙ÓeL ‰ÎÈ¯ˆe ÏÈ‡B‰ - B˜ÏÁa Lc˜Â ,B¯·Á ˙ÚcÓƒ««¬≈¿ƒ≈¿∆¿ƒ¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa39‰Ó BÓˆÚÏ ÏËB ‰Ê ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ , ≈ƒ≈»¿À∆∆∆≈∆≈¿«¿«
ÁÈpÈÂ ‰ˆ¯iM40‰ˆ¯iM ‰Ó41. ∆ƒ¿∆¿«ƒ««∆ƒ¿∆

הדיוטות 39)בשותפות.38) הם ואפילו שלושה "של
בשומא". ויודעים נאמנים שיהו חברו.40)ובלבד לשותף

לפחות 41) לחלקו שמגיע פרוטות שתי שווה לה נתן ואפילו

בכל  להתקדש שרצונה לפי מקודשת, אינה - פרוטה שוה
במה  לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום

בו". לי שיש

.È¯ÊÁÂ ,dÒÓÁ B‡ ‰pnÓ ·b B‡ ‰M‡‰ ˙‡ ÏÊb»«∆»ƒ»»«ƒ∆»¬»»¿»«
È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,dlL ÒÓÁ·e ‰·b·e ÏÊba dLc˜Â¿ƒ¿»«»≈«¿≈»∆»»∆»¿»«»¬≈

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa Ì„˜ Ì‡ - Ba ˙Lc˜Ó z‡42‰ÏËÂ , «¿¿À∆∆ƒ»«≈≈∆ƒƒ¿»¿»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ43d˙B‡ CcL ‡Ï Ì‡Â ; ¿»¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈»

ÌÏBÚÓ44el‡ ÌÈ¯·c dÏ Ô˙pLk ‰˜˙ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈»««ƒ∆»¿»¿∆»«»¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔÈLec˜ ˙¯B˙a45Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡Â ;46 ¿«ƒƒ≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»≈

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆

היו 42) ואפילו נישואיו. להצעת להסכים וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני סימן 43)אלה ושתקה שנטלתו מתוך

קידושין. לשם וקבלתו לו לפני 44)שמחלה אפילו
קידושין.45)הגזילה. לשם ולא לקחה, שלה בשעת 46)כי

הקידושין.

.‡ÈÔB„wt ÈÒk :dÏ ¯Ó‡Â ,ÔB„wt dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ»¿»«»ƒ¿ƒƒ»
Ì‡ - Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê∆¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ
BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ ezÏËe ,ezÏËpL Ì„˜ dÏ ¯Ó‡»«»…∆∆¿»«¿»«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó47¯Ó‡ ÔB„wt ˙¯B˙a ezÏËpL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒ««∆¿»«¿«ƒ»»«
,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ‰˜˙LÂ ,Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ»¬≈«¿¿À∆∆¿»¿»≈∆¿

˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙L ÏkL48; ∆»¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
BÊ È¯‰ - ‰ÏËpL ¯Á‡ 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈««∆»¿»¬≈

˙Lc˜Ó49. ¿À∆∆

הפיקדון 47) קבלת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם כלום 48)הייתה לה איכפת לא כי

פיקדון. לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו,
לי 49) התקדשי כאומר זה הרי קיים, והפיקדון הואיל

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון

.·ÈdÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ dÏ ‰È‰L ·BÁ dÏ ¯ÈÊÁ‰50 ∆¡ƒ»∆»»»∆¿¿»«»
'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'51ezÏËe ,epÏhzL Ì„˜ ¬≈«¿¿À∆∆…∆∆ƒ¿∆¿»«

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :‰˜˙LÂ52BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ»»≈≈∆ƒƒ¬≈
˙Lc˜Ó53„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - CcL ‡Ï Ì‡Â , ¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈≈»¿À∆∆«

dlL ·BÁ‰ ‰ÏËpL ¯Á‡ dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .'Ô‰' ¯Ó‡zL∆…«≈¿ƒ»«»««∆»¿»«∆»
dÈ‡ ,'Ô‰' ‰¯Ó‡ elÙ‡ - 'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'¬≈«¿¿À∆∆¬ƒ»¿»≈≈»

˙Lc˜Ó54‡l‡ ,ÌeÏk epnÓ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ; ¿À∆∆∆¬≈…ƒƒ«¿»»ƒ∆¿∆»
dÈ‡Â ,‰ÏËpL ‰ÚMÓ B·BÁ Ú¯Ù ¯·Îe ,‰ÏË dlL∆»»¿»¿»ƒ¿«ƒ»»∆»¿»¿≈»

˙¯Á‡ ÌÚt ·BÁa BÚ·˙Ïe ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ55. ¿»«¬…¿»¿««««∆∆

החוב.50) החזרת תהיה 51)בשעת וגם שתתקדש ודעתו
זה. בכסף לו.52)נפרעת לשם 53)ונתרצית קבלתו כי

לו. מחלה החוב ואת בתורת 54)קידושין לומר: יכולה כי
אודות  בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
ואמר  לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון,
אף  מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי מקודשת את הרי
לקידושין  לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על
נאמנת. אינה קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי

קידושין.55) לשם כלום לה נתן שלא נמצא
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קעג zeyi` zekld - miyp xtq - hay b"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÈdÈ‡ - ¯ËLa ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»≈»
,¯Èc ·BÁ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«¿∆»»∆¿»ƒ»
C„Èa ÈÏ LiL ¯Èca ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»≈

‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -56, ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»
Ìi˜ ¯·c ÌeL Ô‡k ÔÈ‡Â57¯·kL ,‰zÚÓ Ba ˙B‰Ï ¿≈»»»«»≈»≈«»∆¿»

¯È„ B˙B‡ ‰‡ÈˆB‰58B˙‡‰ ‰¯·ÚÂ59. ƒ»ƒ»¿»¿»¬»»

חייב 56) ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל מצוייה שתהא להעמידה

עינינו.57) מול הרי 58)הנמצא בידה עדיין המעות ואפילו
הוציאתן. כבר כאילו מקניין 59)הן נלמדים כסף וקידושי

הרי  ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה
השטר  לה החזיר ואפילו הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת
שעיקר  מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב]

המלווה. כסף על דעתה

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰60dLc˜Â , »»∆¿»ƒ¿»«««¿¿ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBkLn‰ dÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰ÂÏn‰ d˙B‡a¿»«ƒ¿»¿∆¡ƒ»««¿¬≈

zÚÓ ÔBkLna ˙È‰ ‡È‰ È¯‰L ;˙Lc˜ÓÈ¯‰Â ,‰ ¿À∆∆∆¬≈ƒ∆¡≈««¿≈«»«¬≈
.d„ÈÏ ‰‡‰ ÚÈb‰ƒƒ«¬»»¿»»

בשעת 60) שלא בין ההלוואה, בשעת שמשכנה בין
ומשכנה  מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה,

דין. בית ידי על

.ÂË?„ˆÈk .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÂÏÓ ˙‡‰a Lc˜Ó‰«¿«≈«¬»«ƒ¿»¬≈¿À∆∆≈«
‰zÚ d˙B‡ ‰ÂÏ‰L ÔB‚k61:dÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿∆ƒ¿»»«»»«ƒ¿»«»

ÁÈÂ¯‡L ÔÓÊ ˙‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰62‰ÂÏÓa CÏ ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»«¿«∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»
„Ú CnÓ dÚ·Bz ÈÈ‡Â ,ÌBÈ CÎÂ Ck C„Èa ‰È‰zL ,BÊ∆ƒ¿∆¿»≈»¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈«
‰‡‰ dÏ LÈ È¯‰L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÔÓÊ¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆∆¬≈≈»¬»»
.Ú·wL ÔÓÊ ÛBÒ „Ú BÊ ‰ÂÏÓa LnzL‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«¿«∆»«

˙Èa¯k ‡È‰L ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â63eL¯Ùe . ¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ≈¿
ÔÚÓLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÂÏÓ ˙‡‰a È˙Ba¯64. «««¬»«ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿»¿»

הקידושין.61) שאאריך).62)בשעת (כלומר שארחיב
זו 63) אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

נתחייב  אשה כשנושא שהרי "כריבית", אלא גמורה ריבית
היא  והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה
מגעת  וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
לה  שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי
לי  התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע מכבר,
יום  עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה
עכשיו  לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה רבינו אולם פלוני.
אינה  הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל
מקודשת. שאינה אמרנו שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה

.ÊË‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡·BÁ·e BÊ ‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó z »«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»¿
:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿≈¬≈¿À∆∆¿≈ƒ»«»
BÊ È¯‰ - BÊ ‰Ëe¯Ù·e CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈

˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף

בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯Á‡ „Èa ·BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL ·BÁa ÈÏ66BÊ È¯‰ - ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
B‡ ‰Ëe¯t ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»

d˙eL¯a Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL69BÊ È¯‰ - »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי אבד, או נגנב שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי אבד

.ËÈ¯a„‡L ¯ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ ¯a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ·˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È¯‰ ÂÈ¯·cÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëe¯t dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט.72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëe¯t dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙e¯ÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ¯ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי עשה לו: ואמרה זהב לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
È¯‰ - ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆ¯a ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰¯Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CBˆ¯a ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.·ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :dÏ ¯Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È¯‰ - ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
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`zeyiקעד zekld - miyp xtq - hay c"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È¯‰ ,‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ - ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰·e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È¯‰Â ,¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ ¯Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL ·BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈
˙ˆ˜Ó BÏ LÈ ·BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»

.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰¯ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ e‰È¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï - ez¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È¯‰ - ez¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ ¯Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ e¯Ó‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa¯‡a Lc˜˙z :¯Ó‡Â ,‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
- 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ - ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰¯Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡ - BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰Ó≈∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
˙Á‡ ‰¯Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t¿»¿»«≈

.ÊÎLÈ Ì‡ - BÊ·e BÊ·e BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿¿ƒ≈
˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰ .˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»ƒ»
Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰B¯Á‡a LÈ Ì‡ƒ≈»«¬»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«
‰ÏÎ‡L ÌÈ¯Óz Ô˙B‡L ;˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»¿»ƒ∆»¿»
,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

.‰B¯Á‡ ‰¯Ó˙a ‡l‡ ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«ƒƒ∆»ƒ¿»»«¬»

נתכוון 74) - קידושין - מהן אחת בכל הזכיר שלא כיוון
פרוטה. לשווה מצטרפות ולפיכך כאחת. בכולן לקדשה

.ÁÎLÈ Ì‡ ,el‡a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈ƒ≈
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔlÎa¿À»»∆¿»¿À∆∆««ƒ∆ƒ

,˙ÏÎB‡ ‡È‰ dlL - ‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡∆∆ƒ»ƒ»∆»ƒ∆∆
.˙Lc˜Óe¿À∆∆

.ËÎ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆
‰Ó·e Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆¿«
Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM∆¿¿ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆
BÊ È¯‰ - ÔÓL ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM ‰Óa ‡ÏÂ¿…¿«∆¿¿ƒ»»»≈∆∆¬≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ :CÎÈÙÏ .Ba ‡ÏÂ BÎB˙aM ‰Óa ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«∆¿¿…¿ƒ»ƒ…»»
Ì‡Â ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .È‡cÂ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa ‰È‰»»«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆««¿≈

.ÒBk‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ««

ה'תשפ"א  שבט כ"ד ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לו,1) הצריכים דברים וארבעה תנאי דיני רבינו בו כלל

דין  שבממון, תנאי דין בתורה, שכתוב מה על המתנה
מנת". ו"על "מעכשיו"

.‡È‡z ,ÏÚ Lc˜Ó‰2,˙Lc˜Ó - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ «¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¿À∆∆
ÔÓ È‡z‰ ‰È‰iL ÔÈa .˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈»¿À∆∆≈∆ƒ¿∆«¿«ƒ

LÈ‡‰3‰M‡‰ ÔÓ ‰È‰iL ÔÈa ,4ÌÏBÚaL È‡z ÏÎÂ . »ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ»¿»¿«∆»»
ÔÈLe¯‚a ÔÈa ,ÔÈLec˜a ÔÈa -5ÔÈa ,ÁwÓa ÔÈa , ≈¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ»≈

¯kÓÓa6ÔBÓÓ ÈÈc ¯‡La ÔÈa ,7˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈»»ƒƒ¿
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ È‡za8. «¿««¿»»¿»ƒ

את 2) הרי זוז, מאתיים לי תתני אם לאשה: שאמר כגון
זה. בדינר לי לח 3)מקודשת סי' ('פרישה' האיש לטובת

א). שם).4)אות ('פרישה' האשה כגון 5)לטובת
זוז. מאתים לי שתתני עלֿמנת גיטך זה הרי לה שאמר

וממכר".6) במקח "בין התימנים: כת"י כגון 7)בנוסח
ה"ז. פ"ג ומתנה זכיה הל' רבינו דברי השווה מתנות.

הי"ד.8) להלן ראה בממון. כפול תנאי לענין

.·‰È‰iL :È‡z Ïk ÏL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»«¿»»¿»ƒ∆»¿«∆ƒ¿∆
ÏeÙk9Â‡lÏ Ì„B˜ BlL Ô‰ ‰È‰iLÂ ,10È‡z‰ ‰È‰iLÂ , »¿∆ƒ¿∆≈∆≈««¿∆ƒ¿∆«¿«

‰OÚnÏ Ì„B˜11¯LÙ‡L ¯·c È‡z‰ ‰È‰iLÂ , ≈««¬∆¿∆ƒ¿∆«¿«»»∆∆¿»
BÓi˜Ï12È‡z‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»≈«¿«∆»≈∆¬≈«¿«

BÊ ‰È‰z ‡l‡ ;ÏÏk È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe ,ÏËa»≈¿ƒ≈»¿«¿»∆»ƒ¿∆
‰zn‰ B‡ Áwn‰ Ìi˜˙ÈÂ ,„iÓ ˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…∆∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒ»««»»
„Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰˙‰ ‡Ï el‡Îe ,„iÓƒ»¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«¿«∆»

‰Úa¯‡‰ ÔÓ13. ƒ»«¿»»

ה"ה.9) בסמוך ה"ו.10)מפורש בסמוך 11)בסמוך
ה"ז.12)ה"ד. למדו 13)בסמוך אלו, דברים ארבעה כל

שנאמר  כטֿל) לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי חכמים
ראובן  ובני גד בני יעברו אם אליהם, משה "ויאמר בו:
לאחוזה, הגלעד ארץ את להם ונתתם . . . הירדן את אתכם
הרי  כנען", בארץ בתוככם ונאחזו אתכם יעברו לא ואם
יעברו" לא "ואם יעברו" "אם ולומר: לכפול משה שהוצרך
היו  תנאו את כופל היה לא ואילו בתוככם, ונאחזו . . .
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קעה zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואין  עוברים, היו שלא אע"פ הגלעד ארץ את נוחלים
מאיר  רבי אומר מכאן לאו". שומע אתה "הן מכלל אומרים

כפול שאינו תנאי כל סא.): ובני (קידושין גד בני כתנאי
המעכבים  הדברים לשאר והואֿהדין תנאי, אינו - ראובן
למדים, הם ראובן ובני גד בני מתנאי כולם - בתנאי

במקומו. דבר כל בסמוך וכמבואר

.‚ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ
‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
¯Èc‰ dÏ Ô˙ ‰Ê È‡z ‰˙‰L ¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆¿««∆ƒ¿»¿«∆»«»«ƒ»
Ì‡Â ;È‡z ÏÚ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ -¬≈«¿««»«¬≈¿À∆∆«¿«¿ƒ
‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ‰È‰z - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ‰˙»¿»»«ƒƒ¿∆¿À∆∆¿ƒ…»¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - BÏ≈»¿À∆∆

.„¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»
È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa ¯Èc‰ Ô˙Â ,‰Ê14Ì‡ :¯Ó‡Â ∆¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzzƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ - ˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï…ƒ¿ƒ¿À∆∆¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰OÚn‰15‰˙‰ Ck ¯Á‡Â d„Èa Ô˙Â16ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ««¬∆¿»«¿»»¿««»ƒ¿»¿««ƒ
dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a Ïk‰L∆«…¿¿≈ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»¿≈»

ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ17. ¿ƒ»ƒ≈¿

נתינתו.14) להלן 15)אחרי [וראה הקידושין מעשה
נד]. גם 16)הערה כי א. עה, וגיטין א. צד, בבאֿמציעא

"אם  למעשה קודם התנאי הודגש ראובן, ובני גד בני בתנאי
וכן  המעשה, זהו - להם" "ונתתם התנאי, זהו - יעברו"
הדבר  לי תעשה "אם לא) ל, (בראשית אבינו ביעקב כתוב
(רש"י  למעשה התנאי הקדים צאנך". ארעה אשובה הזה,

צד.). לא 17)ב"מ אפילו ה"א) (למעלה הראב"ד ולדעת
תנאו  כל את גמר אלא ממש, בפועל המעשה את הקדים
אמירת  את תנאו בניסוח שהקדים כל הדינר, נתן ואח"כ
דומה  זה אין כי בטל, תנאו הרי התנאי, לאמירת המעשה
ונתתם  . . . יעברו אם בו: שנאמר ראובן, ובני גד בני לתנאי
ולדבריו, המעשה. לאמירת קדמה התנאי שאמירת הרי להם,
לי  תתני אם זה, בדינר לי מקודשת את הרי יאמר: אם
נתן  ואח"כ מקודשת. תהיי לא לי, תתני לא ואם זוז. מאתים
דברי  את מפרש הוא כך כי מיד, מקודשת זו הרי הדינר, לה
מעשה  שיש תנאי "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
ז"ל. והרשב"א הרמב"ן פירשו וכן בטל" תנאו בתחילתו,
המשניות  לשון אולם א. סב, בקידושין ה'תוספות' דעת וכן
רבינו, לדברי מסייעת תנאי, בדיני מקומות מכמה והתלמוד
(גיטין  זוז מאתים לי תתני אם גיטך זה הרי שנינו: שהרי
חודש  י"ב ועד מכאן באתי לא אם גיטך זה הרי וכן עד.),
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי קיים. תנאו עו:) (שם
שיש  תנאי "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי תנאו, להתנאת

(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ -18È¯‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È¯‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈

.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

גד 18) בני לתנאי דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב. לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
- d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰19BÊ È¯‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני ובתנאי
וגו' יעברו לא ואם ואח"כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב שם). וברש"י עה: (גיטין
גמר  והרי - נתפס אדם דבריו ובגמר הואיל ב"הן", דבריו

ב"הן".

.ÊÈ„¯z B‡ ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„¯z ‡ÏÂ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È¯‰ - d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È¯‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ ¯LÙ‡ È‡L Úe„È ¯·c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21C¯c ÌÈ¯·„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני כתנאי היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה בבא21ֿ)שאפשר

אלא  תנאי לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י הבאי בדברי להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ ¯LÙ‡L ¯·„a ‰˙‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ Ì„Â ·ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
¯ÈÊÁ ¯Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È¯‰22¯Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - d„Èa Ëb‰ B‡ ¯Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z - ‰ÏÎ‡Â ‰¯·Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰ :‰Êa ÌÈ¯ÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È¯‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L¯‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰n·e25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL ¯·cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z - ‰¯Bza ·e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26¯ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L¯‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
¯·„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB¯ ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰¯Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ¯ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰¯Bz‰ Ba B˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ B‡˙a28ÔÈ¯ÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ ¯·Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ Ba E˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ ¯ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a¿»»∆»¿»¿ƒ∆
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ב.25) יט, שאין 26)קידושין תנאי על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
¯‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,¯‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z - ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31- ‰BÚa Ï·‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È¯‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰·iÁ ‰¯Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

¯ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa ·iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

¯‡z ˙ÙÈ34da ¯nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È¯‰ - ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰¯Bz‰ È¯‰L ;da ¯nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚ·pL ¯Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈
B‡z ‡l‡ ,‰¯Bz B˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»

ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

י):30)מזונות.29) כא, (שמות אמרה והתורה אישות, חיי
יגרע. לא ועונתה כסותה ניתן 31)שארה בממון שדבר לפי

(רש"י 32)למחילה. למחילה ניתן ואינו הגוף צער שהוא
יט:). את 33)לקידושין "המקדש כתב: א צד, בב"מ רש"י

מקודשת. היא הרי - לי התקדשי לה משאמר האשה,
שכתוב  מה על מתנה עלי לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר
לגמרי  הקידושין וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי בתורה

ונתגיירה.34)תפסו". משביֿהמלחמה לביתו שהביאה
יב). כב, (דברים בתורה כשפחה.35)ככתוב בה שישתמש

עניתה.36) אשר תחת בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
ה"ה.37) פ"ח מלכים הל' ראה השביה, בשעת בגיותה,
בטל,38) ותנאו להפטר יכולה אינה עונה מחיוב שאם

(מגידֿמשנה). רשאי שאינו במה לזכות שבא זה כלֿשכן
שלא 39) עלֿמנת האדון על ופסק בתו את המוכר כגון

הט"ז). מלכים מהל' פ"ד (להלן אותה לייעד

.‡È˙ÚLa B‡ ÔÈLec˜ ˙ÚLa ‰M‡‰ ÏÚ ‰˙‰ƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«ƒƒƒ¿«
‡ˆBiÎÂ d·Ï B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ÏÚazL ÔÈLe¯b≈ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ»¿»ƒ»ƒ¿»¿«≈
B‡ ÚÈ˜¯Ï ‰ÏÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰Êa»∆¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»ƒ«
e¯·ÚiL d„Èa ÔÈ‡L ;ÏËa B‡˙e ,ÌB‰˙Ï „¯zL∆≈≈ƒ¿¿»»≈∆≈¿»»∆««¿

‰Â¯Ú‰ ÏÚ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡40dnÚ ‰˙‰L ‡ˆÓÂ , ¬≈ƒ¿»«»∆¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
BÓi˜Ï d„Èa BÈ‡L ¯·„a41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆≈¿»»¿«¿¿≈…«≈»∆

לבוא 40) יסכימו לא הם לחטוא, מסכימה היא שאפילו
בעבירה. א.41)עליה פד, גיטין

.·ÈB‡ B¯ˆÁ ÈBÏt ÈÏ ÔziL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
È¯‰L ;Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ È·Ï Bza ‡ÈOiL∆«ƒƒƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»«»∆¬≈

·¯ ÔBÓÓ ÈBÏÙÏ Ôz˙Â ,BÓi˜Ï d„Èa ¯LÙ‡42„Ú ∆¿»¿»»¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ»««
Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,B·Ï Bza ‡ÈOiL „ÚÂ B¯ˆÁ BÏ ÔziL∆ƒ≈¬≈¿«∆«ƒƒƒ¿∆¬≈≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯·Ú¬≈»¿≈…«≈»∆

וכביאור 42) בממון", לשחדו אפשר "פלוני שם. גיטין,
ח. ס"ק לח סי' אהע"ז הגר"א

.‚ÈEÈÈÚ „‚Ï ÌÈ‡z ÏL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÌÈOƒ»≈«¿»ƒ∆¿»ƒ¿∆∆≈∆
Ck È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ :ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,„ÈÓz»ƒ¿»»∆«»≈««¿«≈«¿«»

B‡ ¯ÎBn‰ B‡ ,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ Ëb Ô˙Bp‰ B‡ ,CÎÂ»»«≈≈«¿«»»»«≈
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ Ba LÈ È‡z‰L ,Ú„z - È‡z ÏÚ Ô˙Bp‰«≈«¿«≈«∆«¿«≈«¿»»¿»ƒ
ÏÎa Ô˙B‡ L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,e¯‡aL el‡≈∆≈«¿¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈»¿»

ÌB˜Ó43È‡z Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ,44. »¿ƒ»≈∆»≈∆≈»¿«

הכ"ז.43) פ"ב לעיל זה יש 44)כעין כי להעיר, ויש
שאיֿ במעשה כגון לגמרי, בהם מועיל תנאי שאין דברים
חליצה  מצות לכך: דוגמא שליח, ידי על לקיימו אפשר
לך  חולץ הריני ליבמתו אמר ואם בה, מועיל התנאי שאין
שלא  אע"פ כשרה חליצתה זוז, מאתים לי שתתני עלֿמנת
שמצות  מפני הכ"ד), פ"ד ויבום חליצה הל' (ראה נתנה
בעצמו  היבם רק כי שליח, עלֿידי לקיים אפשר אי חליצה
דומה  אינה כי בה, מועיל התנאי אין לפיכך לחלוץ, צריך
אפשר  הגלעד ארץ נתינת שמעשה ראובן, ובני גד בני לתנאי
לתת  שליחו ליהושע ציוה משה שהרי שליח, ע"י לקיים
כאן  ורבינו א. עד, בכתובות מפורש והדבר הארץ, את להם
הם  מה לפרש בהם, מועיל שהתנאי בדברים אלא עוסק אינו

ה"ב). (מגידֿמשנה התנאי ביסוד המעכבים הדינים

.„ÈÌÈB¯Á‡ ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó LÈ45CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡L ≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ∆»¿∆≈»ƒ
Ï·‡ ,„·Ïa ÔÈLec˜Â ÔÈh‚a ‡l‡ B‡z ÏtÎÏ Ì„‡»»ƒ¿…¿»∆»¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«¬»

ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔBÓÓ ÈÈ„a46CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈»≈»ƒƒ¿…¿≈»ƒ¿…
kL ,‰Ê ¯·c ÏÚ‰Úa¯‡‰ ¯‡L ÌÚ È‡z‰ ˙ÏÈÙ «»»∆∆¿ƒ««¿«ƒ¿»»«¿»»

:ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡ e„ÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ Èa È‡zÓ ÌÈ¯·„¿»ƒƒ¿«¿≈»¿≈¿≈»¿»¬»ƒ
‡Ï ‰Ê È‡˙e ,e¯·ÚÈ ‡Ï Ì‡Â 'B‚Â „‚ È· e¯·ÚÈ Ì‡ƒ««¿¿≈»¿¿ƒ…««¿¿«∆…
ÈÏB„‚ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .ÔÈLec˜a ‡ÏÂ ÔÈh‚a ‡Ï ‰È‰»»…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»∆¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰47˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÎÂ ,48. «¿ƒ»ƒƒ¿≈»«¬

קידושין 45) בר"ן (הובאת לא סי' בתשובותיו אלפסי רבינו
הכהן. חפני בן שמואל רבינו וכן הרשב"ם 46)פ"ג) וגם

מאיר  כרבי הלכה אין ולדעתו כן, סובר קלז: בבבאֿבתרא
כחכמים  אלא מקום, בכל כפול תנאי המצריך סא.) (קידושין
ראובן  ובני גד בני מתנאי כלל לומדים ואינם עליו החולקים
החמירו  וקידושין שבגיטין אלא שם, במשנה כמפורש
לא  אם כי גזירה, משום כפול תנאי בהם להצריך חכמים
ולדעתו  מאיר, כרבי הסובר ביתֿדין יש אולי תנאו, יכפול
ויתיר  כשר שהגט נמצא קיים, והמעשה תנאי זה אין
קיים  התנאי הדין שמעיקר בעוד לאחרים, להנשא אשתֿאיש
בטל  הגט התנאי נתקיים לא אם וממילא כפול, שאינו אע"פ
תנאי  בו להצריך החמירו לפיכך היא, איש אשת ועדיין
לא  אם ואז מאיר, לרבי אפילו קיים יהא שהתנאי כפול,
או  בגירושין תנאו כפל לא ואם תינשא, לא התנאי יתקיים
לא  ודאי, מגורשת לא ואינה לה חוששים בקידושין
בזה  הולכים כי התנאי, קויים שלא עוד כל ודאי, מקודשת

(מגידֿמשנה). פרשת 47)להחמיר ה"שאילתות" בעל
מאיר  כרבי הלכה ולדעתם גדולות', ב'הלכות וכן מטות

מקום. בכל כפול תנאי להצריך שם) וכן 48)(קידושין
פ"ח  בבאֿבתרא והרא"ש ב. מט, בקידושין ה'תוספות' דעת
ומתנה  זכיה בהל' ורבינו פא. כלל ובתשובותיו מח, אות
התנאי  לכפול צריך שאין הורו "ורבותי כותב: ה"ט, פ"ג
לדבר  ואין בלבד, וקידושין בגיטין אלא ללאו הן ולהקדים
- לדבר ראיה שאין אע"פ מעיר: שם והראב"ד ראיה", זה

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



קעז zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומתנה  נותנה, או קרקעו מוכר שזה יתכן איך כי לדבר, זכר
נוציא  איך כפלו, שלא ואע"פ זה, בתנאי אלא מוכרה איני
עליו, שהותנה כפי הלוקח עשה שלא עוד כל ממנו הקרקע
לגרש  דעתו שנתן מכיון היא, אומדנא וקידושין בגיטין אבל
בהן  מועיל התנאי ואין בדברים, כמפליג אלא אינו לקדש או
כולם  כי בו המעכבים הדברים ובשאר בכפילו חזקו אם אלא
כי  ראובן ובני גד בני מנחלת תשיבני ואל לתנאיהם, חיזוק
לקרקע  דומה ואינה ישראל, ביד מוחזקת היתה לא

ממקחו. או בירושתו לאדם לו המוחזקת

.ÂË‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆
‰ÚMÓ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»∆ƒ¿«≈«¿«…ƒ»»
CÈÏ Ôz‡ Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .‰Lc˜˙pL∆ƒ¿«¿»≈«»≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ

¯‰ BÊ ‰La ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È »«ƒ¿»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
¯Èc‰ Ô˙Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï CÈÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…∆≈ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿»««ƒ»
dnÚ ‰˙‰L ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ dÏ Ô˙Â ,ÔÒÈa d„ÈÏ¿»»¿ƒ»¿»«»«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÏeÏ‡Ó ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÏeÏ‡a∆¡¬≈¿À∆∆≈¡¿ƒ»ƒƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯ ÏL È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯Á‡«≈…∆∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó49ÔÈh‚a ÔÈc‰ ÔÎÂ .50˙BBÓÓ·e51: ¿À∆∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
Ìi˜˙È B‡ Ë‚ ‰È‰iL ‡e‰ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈

.‰zn‰ B‡ Áwn‰«ƒ»««»»

בה 49) תופסים הראשון קידושי אין וממילא א. ס, קידושין
היא  אשתֿאיש הרי כי אח"כ, תנאו יקיים כשהראשון אפילו

איש. באשת תופסין קידושין ואין לקמן 50)מהשני ראה
ה"א. פ"ח, גירושין שבעלֿפה,51)הל' במתנה זה כל

השטר  של זמנו בשטר, תאריך ויש בשטר במתנה אבל
בבאֿבתרא  מעכשיו, או מהיום כאומר זה והרי עליו, מוכיח
ויש  הט"ו, פי"ב ומתנה זכיה בהל' רבינו פסק וכן א. קלו,
והרי  עליו מוכיח זמנו זמן, בו יש אם בגט שאפילו אומרים
גירושין  הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א, פ"ח

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;'ÂLÎÚÓ' ¯Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê ¯È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ Ú¯ÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»

È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓ·e ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב.52) ס, תנאו.53)קידושין הראשון ואח"כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ C¯ËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ¯ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ .Ìi˜ B‡z - ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï ¯LÙ‡L ¯·„a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»

È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È¯‰ - BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«
'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈

.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט,54) אות פ"ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי רב דעת

פ"ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ"ז, שם ברי"ף
כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי בהם שהוזכר הֿו
התנאי, כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי  בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב"על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע"פ כפול בתנאי עוסקות הללו המשניות כל
ט' אות פ"ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי, קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי המעשה, לאחר התנאי מועיל
אפשר  ואי כדיבור" דבור כדי "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב"ם בהגהותיו הרמ"ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י הרי 56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי לרקיע, שתעלי עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי יהודה, כרבי הלכה שם ופסקו גט, זה הרי
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב"על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ¯ˆÁ È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,¯ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰L¯b˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï - e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆
ŒÏÚŒÛ‡Â .¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L¯‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««

ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆
BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È¯‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¯ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ L¯b˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ̄»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני 58) גד בני מתנאי לומדים אנו תנאי, דיני כל שהרי
פ"ז) בגיטין (רי"ף "אם" של בתנאי המדובר ושם ראובן,
שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב"א (הובא ז"ל הראב"ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי ס"ט). פ"ו שם וברא"ש פ"ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי התנאת שאין נמצא התנאי, תקיים אם כגון
וליתר  התנאי לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי
באה  התנאי שהתנאת "אם" של בתנאי אבל התנאי, פרטי
את  "הרי אומר הוא שהרי - המעשה את לגמרי לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי" מקודשת
אומר  הוא שהרי הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף שלפיֿזה זוז", מאתים לי תתני "אם
של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי את לחזק צריך המעשה, ביטול

הפרטים.
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hayקעח `"kÎg"i iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyhay c"kÎg"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט י"ח ראשון יום

קח. עשה מצות
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ּובכלֿמצוה ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכלֿמין
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשפ"א  שבט י"ט שני יום

קא. קח. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הק"ח ְִַַָהּמצוה

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכלּֿדיני
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה
(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשפ"א  שבט כ' שלישי יום

שז. שח. תעשה לא מצות
― הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לכותם אֹו אמרֹו:(y`a)צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנגעֿהּצרעת" g)"הּׁשמר ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

(my `vz'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :(g ,ck mixac)― ְִֶֶַַַַָָ
הּמׁשנה ּולׁשֹון c)ּבלאֿתעׂשה". dpyn f wxt mirbp): ְְְֲִֶַַָֹ

אתֿהּמחיה והּכוה טמאה סימני igd"הּתֹולׁש xyad) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpayּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" עֹובר ׁשּנתּבאר― ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ְִּבמקֹומֹו.

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
xrya)הּנתק rbp)"יגּלח לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(bl ,bi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt)לתֹולׁש "מּנין : ְְְִִִֵַָ
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻסימני

יגּלח". לא ְְֵֶֶֶַַַֹואתֿהּנתק

ה'תשפ"א  שבט כ"א רביעי יום

קיב. עשה מצות
יום ראשוןֿ רביעי י "חֿ כ "א שבט 
― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

"והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמצרע
פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹאׁשרּֿבֹו

יקרא" טמא וטמא יעטה dn)ועלֿׂשפם ,bi `xwie). ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ
ּבספרא אמרם היא עׂשה מצות ׁשּזֹוהי :(rixfz)והראיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר lecb)"לפי odka)לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹ
i)יפרֹום" ,`k my)ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול , ְְִִֶַַָָָֻ

פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו "ּבגדיו מקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹאני
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְְֲִֵֶַַָָָָֹּבכלֿאדם
קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה xt`)וראׁשֹו lcbd xry `xwp jk). ְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּברּור,
ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום אצלנּו: הּוא והּכלל ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה,
אתֿׁשניהם לקּים יכֹול אּתה אם ולאֿתעׂשה, עׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמֹוצא
וכיון אתֿלאֿתעׂשה". וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּוטב;
ּפֹורע נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמצאנּו
לנּו נמסר ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּופֹורם,
הּכר, לעצמם לעׂשֹות צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּקּבלה,

ס ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו "טמא(my)פראּכדי : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
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קעט hay b"kÎa"k iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתלמּוד מּנין? אתֿהאדם וכלֿהמטּמאין נּדה ּובֹועל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת
ּכלֿטמא ענינֹו: יקרא". טמא וטמא mxet)לֹומר: epi`y) ְְְִִֵֵֵַָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צריxkid oikixvy) ְְְְִִֵֶַַַָָ

,zrxevnae mi`nh x`ya epiide ,`ln dta fixkiy e` ,xnelk

f`y dnixte drixt ipniq zervn`a "fixki"y rxevnak e`
(dta ynn fixkdl jxev `l` oi`הּכר לעצמֹו ְְִֵֶֶַָׁשּיׂשים

ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע טמא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמראה
ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר נתּבאר ּוכבר (lkמּמּנּו. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֻ

(zexkidd ipniqאמרם והּוא לנׁשים, bk.)חֹובה dheq): ְְְִָָָָ
אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"האיׁש

dicbaa)עֹוטה dqkn)עצמּה על ּומֹודיעה ׂשפם על ְִַַַָָָָָ
(dta ynn dfxkda)הּטמאים zrxvּכׁשאר z`neh 'ldae) ְְִִֵַָ

(dher dpi`c wqt d dkld e wxt.

ה'תשפ"א  שבט כ"ב חמישי יום

קי. עשה מצות
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּמעׂשה ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא ci)המפרׁש `xwie)ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixibxbnּתֹולעת `veid Ð mec` uina dreav xnv zqit) ַַ
(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezy drteza mipiit`znd

מהּֿׁשּנזּכר. ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.
ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמןֿהּטמאה

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים ―ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ
אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ׁשּכלֿטמא ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר d`fdאחר in) ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
(dxtd xt` mrוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּׁשליׁשי
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻחּיים.
ּבמּסכת ― הראׁשֹונה מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹמצוה

ci)נגעים wxt). ְִָ

ה'תשפ"א  שבט כ"ג שישי יום

קיא. עשה מצות
יום חמישיֿ שישי כ "בֿ כ "ג שבט 
― הקי"א להתּגּלח,הּמצוה הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה לֹו x`eanyוהיא dn ixg` .ipy aly) ְְֳִִַַָָָ
(fhw xeriy Ð iw devnaנגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,wxt) ְְְְִִֵֶָָ

(ci"יגּלח הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
(h ,ci `xwie)מּקדם הזּכרנּו ּוכבר .(bv dyr zevn)ֿאת ְְְִִֶֶַָֹ

h)ּדבריהם ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה:

ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזֹו
ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמצרע

fr)עצמּה dyr zevn)קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת bv)ּתגלחּתֹו dyr zevn) ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָ

אין ׁשהּמצרע, קרּבנֹותיו,― להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמּׂשגת הּתכלית אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻוהּתכלית
ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָֹמהבאת

miycw)ּבתגלחּתֹו lek`l Ð dpey dxhnl eizepaxw z`ade). ְְְִַ
מּנזירּות ו' למצרע?(cn:)ּובפרק נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה exfp)אּלא inia),הּנזיר ּכלֹומר: , ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֹֹּומצרע
ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּנתּבאר
לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻקרּבנֹותיו
ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכלית
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהיא

ויֹולדת lek`lוזבה ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְְֶֶָָ
(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaקדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ

dr)לכן dyr zevn)מחּסרי "ארּבעה אתּֿדבריהם: ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה",

ּבכללּותם הּמעׂשים הּתגלחת(cgia)אֹותם ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָָ
מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהבאת
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמסּפיק
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבח(en.)נזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ְְְְְְִִַָָָָָָֹונמצא
והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר eh.)מּתנאיה. xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
(eniizqdy)ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ּכלֿאֹותם ׁשּיעׂשה עד (zepaxwd,לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
(mi`xwp,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב

להבאת(l"fgy)ּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. (xifpהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

(:`i Ð d dpyn a wxt(oeyla `hazny in)נזיר ֲִִֵָ"הריני
נזיר לגּלח נזיר(`xg)ועלי קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבעדֹו xg`d)ויקריבם xifpd)ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, bv)מהלכֹות dyr zevn). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ
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:dì ílLî àeä ìeîb ýåýéì àéä äî÷ð úò ék dðBòa encz-ìà BLôð Léà eèlîe ìáaæáäæ-ñBk ¨¤À©§Æ¦´©§½©¦©−©£¨®¦Á¥̧§¨¨¬¦Æ©«½̈§¾¬§©¥−¨«¨¨³
:íéBâ eììäúé ïk-ìò íéBâ eúL dðéiî õøàä-ìk úøkLî ýåýé-ãéa ìáaçøáMzå ìáá äìôð íàút ¨¤Æ§©§½̈§©¤−¤¨¨¨®¤¦¥¨Æ¨´¦½©¥−¦§Ÿ§¬¦«¦§²Ÿ¨§¨¬¨¤−©¦¨¥®

:àôøz éìeà dáBàëîì éøö eç÷ äéìò eìéìéäèCìðå äeáæò äútøð àìå ìáa-úà eðétø (åðàôø) ¥¦´¨¤À¨§³¢¦Æ§©§½̈©−¥¨¥«¦¦´¤¨¤Æ§´Ÿ¦§½̈¨¦§¾¨§¥¥−
:íé÷çL-ãò àOðå dètLî íéîMä-ìà òâð-ék Böøàì Léàéäøtñðe eàa eðéú÷ãö-úà ýåýé àéöBä ¦´§©§®¦«¨©³¤©¨©Æ¦Æ¦§¨½̈§¦−̈©§¨¦«¦¬§−̈¤¦§Ÿ¥®µŸ§©§¨´

:eðéýìà ýåýé äNòî-úà ïBiöá§¦½¤«©£¥−§¨¬¡Ÿ¥«

i"yx
(‡).éî÷ áì משחית רוח ב"ש, דא"ת בגימ' כשדים

טלנ"ט  רוח משחית, שהוא ומדי פרס מלך רוח את
ìà(‚)וירוקנו:å÷÷åáéå.ונפצוה:äåøæå.(·)בלע"ז:
.êåøãé.êøåãä אומר אני אשר אל קצר מקרא זה הרי

קשתו: הדורך ידרוך åðåéøñá.שם ìòúé ìàå:ירפא אל
(‰).ïîìà àì éë נקמ מלנקום שכחו íöøà.תו:לא éë

כשדים: בבל:åñåð.(Â)של מתוך áäæ.(Ê)ישראל ñåë
יין  הארץ כל את בה לשכר ה' ביד הנה עד בבל היתה

íéåâ.החימה: åììäúé ïë ìò:ונשתטו òâð(Ë)נשתכרו
.äèôùî íéîùä ìà:השמים אל עד פורענותה גבהה

(È).åðéúå÷ãö úà 'ä àéöåä ובאו לזכות לפניו נזכרנו
לפניו: אבותינו צדקות

cec zcevn
(‡).ÈÓ˜ ·Ïכי על  זה בלשון ואחז  ב"ש  בא"ת כשדים הם 

נוהו: והחריבו ה' על לבם ÈÁ˘Ó˙.קם ÁÂ¯מעיר על  מוסב 
ומדי: פרס רצון  והוא  משחית  רצון עליהם שיעורר לומר

(·).'ÂÎÂ È˙ÁÏ˘Âומפזרים רודפים אנשים בבל  על  אשלח 
יקחו : הכל  את כי ארצם את וירוקנו אותם יפזרו  ‰ÂÈוהם  ÈÎ

.‰ÈÏÚ:הרעה עליהם  בוא ביום מסביב  עליה יבואו  האויבים
(‚).ÍÂ¯„È Ï‡ואליה קשתו הדורך  ידרוך  בבל  אל  אליה  ר"ל

השריון: עם ויתגאה  עמה:ˆ·‡‰.יתעלה  צבאות
(„).‰È˙ÂˆÂÁ·:בחוצותיה ÂÎÂ'.(‰)יפלו ÔÓÏ‡ ‡Ï ÈÎכי

נקמתם: לנקום לעזר  לישראל  והוא לעולם וקיים חי ÈÎהוא
.Ìˆ¯‡:הכשדים Ï‡¯˘È.של  ˘Â„˜Óלקדוש שעשו ממה 

עמו: וכלו נוהו  שהחריבו הבאיםÂÒÂ.(Â)ישראל  אתם
כל  ומלטו משם נוסו בבבל  עתה השוכנים אחרות  מארצות
בעוונה: עמה  נכרתים להיות  שמה תתעכבו  ואל  נפשו את  איש

.˙Ú ÈÎ:הרעה גמול  לה  ולשלם בבבל  נקמה לעשות  העת באה Ê‰·.(Ê)עתה ÒÂÎנקי יין ככוס ה ' ביד בבל היה  הנה  עד 
ומבלבל: המשתכר כיין דעתם  בלבל הוא  כי הארצות האביד  בבל  ידי על  ר"ל  הארץ כל  משכרת היתה  והיא  כזהב ÈÈÓ‰.וצלול 

להלחם : יכלו ולא כשכורים  וסכלים  הוללים נעשו ולכן  כוכבים  העובדי שתו  ההוא  הכוס  נפלהÌÂ‡˙Ù.(Á)מיין עתה  הנה 
ונשברה: ÈÏÚ‰.פתאום  ÂÏÈÏÈ‰:עליה יללה עשו ˆ¯È.לכן ÂÁ˜צרי קחו לעג בדרך  אמר ולכן בצרי המכאוב לרפאות דרך 

הצרי : ידי  על  תרפא  אולי מכאובם  רפואות¯Â‡Ù.(Ë)בעבור  עשינו הן  לומר ישיבו בבבל  שכנו אשר ההם הבאים כאלו 
הלעג: מליצת ענין והיא ברפואתה עוד תעסקו  ואל  עזבוה ולכן  נרפתה לא  אבל  נלך ÍÏÂ.לבבל  אם  כי משם נלך  ואנחנו

מכאובה: חלי בנו יתדבק לבל Ú‚.לארצנו  ÈÎ:השמים אל  נגע  כי עד  גבהה  מאד  פורענותה משפט לומר ÂÎÂ'.רצה  ‡˘Â
במ"ש: הדבר ‰'.(È)כפל ‡ÈˆÂ‰:'וכו בואו ולכן לכל  וגלה הטוב מאוצרו הוציאה עתה  הנה  לנו  שהבטיח  הצדקה לומר רצה

.‰˘ÚÓ בבל :‡˙ אבדון הוא 

oeiv zcevn
(‡).¯ÈÚÓ:התעוררות בו¯ÁÂ.מלשון  נותן הנני כמו רצון
ל"ז)רוח  Â¯ÊÂ‰.(·):(ישעיה ÌÈ¯Êאזרה ואתכם כמו פיזור  ענין

כו)בגוים תבוקÂ˜˜Â·ÈÂ.:(ויקרא הבוק כמו ריקות (ישעיה ענין 

אליה :‡Ï.(‚):כ"ד) וגבהות :ÏÚ˙È.כמו עליה ·ÂÂÈ¯Ò.מל '
ממכת להציל  במלחמה  ילבשוהו  מברזל עשוי לבוש כעין הוא

הסריונות לבשו  וכן וחנית מ"ו)חרב חרב‰ÂÓÈ¯Á.:(לעיל מל '
וכןÌÈ¯˜Â„ÓÂ.(„)ואבדון: אדם בגוף וחנית חרב  נעיצת ענין

ידקר הנמצא י"ג)כל אלמנות :‡ÔÓÏ.(‰):(ישעיה ‡˘Ì.מל '
ופשע: כריתה:˙„ÂÓ.(Â)חטא  וצלול Ê‰·.(Ê)ענין  נקי ר"ל 

הזהב מעליהם  המריקים וכן ד)כזהב עניןÂÏÏÂ‰˙È.:(זכריה
בידם ויתהולל  כמו ושטות כ"א)סכלות  ‰ÂÏÈÏÈ.(Á):(ש"א

יללה : נאמרˆ¯È.מלשון וכן  לרפואה מיוחד אילן שרף  הוא
בגלעד  אין ח)הצרי :(לעיל

hay c"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשפ"א  שבט כ"ד ש"ק יום

קג. קב. עשה מצות
― הק"ב מנּגעהּמצוה ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגדים: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי מּטּמאים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאי
מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹקריעה

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה ּבּכתּוב wxtמהּֿׁשּנאמר mirbp zkqn) ֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
(`i.

― הק"ג מנּגעהּמצוה ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֻ
מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמא
ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻצרי

מטּמא. ואי ְְִֵֵֵַַמּטּמא
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:`xnbd dywndéúååk éà÷c àpz éàä epîe`pzd `ed ine - ©©©¨§¨¥§¨¥
mdipy mcde xyad eidiy jixvny ryedi iax zhiya cnery

,miie`xdépéî éôè øéîçîes`y xaeqe epnn xzei xingne ± ©§¦§¥¦¥
ep`vn `ly oeik ,xnelk .miie`x miixiyd eidiy jixv zegpna
,xg` `pz zrca dpynd z` cinrdl epl oi` ,ok xaeqy `pz mey
eidiy jixv zegpna ryedi iaxl ok`y xnel epl yi `l`

:`xnbd dtiqen .miie`x miixiydãBòåryedi iaxly gikedl yi §
c ,zegpnl migaf oia welig oi`úà éðà äàBø ,éñBé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¥¤£¦¤

øæòéìà éaø éøácmipekpå ,íéçáæáe úBçðîaz`òLBäé éaø éøáã ¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¦§¨¦§¦§¥©¦§ª©
mipekp.úBçðîáe íéçáæa` :`ziixad zhxtnemd eléaø éøác ¦§¨¦¦§¨¦§¥©¦

øîBà äéäL ,íéçáæa øæòéìàdyícwxfpøNa íL ïéàL ét ìò óà ¡¦¤¤¦§¨¦¤¨¨¥¨©©¦¤¥¨¨¨
,dlik`l e` dxhwdl ie`xåmd el`,íéçáæa òLBäé éaø éøáã §¦§¥©¦§ª©¦§¨¦

øîBà äéäLyïéà íàdícdwixfl ie`xïéàdøNae ,axwïéà íà ¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥
døNaie`xïéàdíc.wxfpúBçðîa øæòéìà éaø éøác,md el`äéäL ¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¤¨¨

øîBàyõîB÷axw dgpndïéàL ét ìò óàdíéøéL,dlik`l miie`x ¥¤©©¦¤¥¦©¦
md el`eïéà íà øîBà äéäL ,úBçðîa òLBäé éaø éøácdõîB÷ie`x ¦§¥©¦§ª©¦§¨¤¨¨¥¦¥¤
dxhwdlïéàdíéøéLe ,milk`pïéà íàdíéøéLmiie`xïéàdõîB÷ ¥¦©¦¦¥¦©¦¥¤

jixvy mixne` ep` zegpna mby xaeq ryedi iaxy ixd .axw
dgcpe .unewd z` aixwdl lkepy ick miie`x miixiyd eidiy
miixiyd eidiy jixv oi`y ryedi iax dcen zegpnay uexizd
iax zrck `ly `id epzpyny `iyewd zxfeg ok m`e ,miie`x

.ryedi
:xg` ote`a `xnbd zvxzn,àlàivnwy ryedi iax xaeqy s` ¤¨

zeywdl oi` ,miie`x miixiyd oi`yk miaxw mpi` dgpn
d`neha miaxw mgld izye xnerd zgpny dxn`y epzpyny

c oeik ,ryedi iax zrck `ly `idøáñ÷xaeqy -òLBäé éaøoke] ¨¨©©¦§ª©
y [epzpyn ly `pzdävøî õévämbå ïéìBòä] ìòmbúBìéëàä [ìò ©¦§©¤©¨¦§©¨£¦

ievixy ,mc`l lk`p `l` gafnl axw epi`y oaxwd wlg lr -
jkle ,ie`x `ed eli`k mipdkl lk`pd wlgd z` mb aiygn uivd
df ixdy ,d`neha mgld izye xnerd zgpn z` aixwdl xyt`

.md miie`xy enk
:`xnbd dywn,éëä éà,zelik` lr dvxn uivd ryedi iaxly ¦¨¦

éànàzegpna dpynd dxn` recn ±(my)etxyp e` e`nhp m`y , ©©
dgpnd ixiiy eca`p e`,äìeñt òLBäé éaø úcîkote`a ixde §¦©©¦§ª©§¨

uivd ievix ,mc`l lk`pd lr dvxn uivdy oeik ,e`nhpy
z` xihwdl xyt`e ,e`nhp `l eli`k dgpnd ixiiy z` aiygn
ryedi iaxly my dpyna exn`y dn :`xnbd zvxzn .unewd

wx ok exn` `l ,dleqt dgpndóeøLå ãeáààdgpnd ixiiyyk - ©¨§¨
dcen e`nhp m` la` ,uiv ievix dfa jiiy `ly etxyp e` eca`p

.dixiiy lr dvxn uivdy meyn ,dxiyk dgpndy ryedi iax
,`nhp lr ryedi iax xaic `l ok` m` :`xnbd dywnàlàoic ¤¨

àîèð,my dpyna xkfpdéðz÷ ïàîìzrc z` eprinydl ick ± ¦§¨§©¨¨¥
,dpynd eze` dazk `pz dfi`øæòéìà éaøìeprinydl ick m` ± §©¦¡¦¤¤

dxiyk dgpnd miixiyd e`nhp m`y xfril` iax zrc z`
,dyw ok m` ,axw unewdeàèéLtc ,`ed oky heyt `ld ±àzLä §¦¨©§¨

dzrn ixdy ±,øîBì Léa m`yóeøNå ãeáàetxype eca`pyky ± ¥©¨§¨
,miixiydeäðúéìc,epiptl llk mpi`y -øæòéìà éaø øéLëîmeyn §¥©§©§¦©¦¡¦¤¤

,unewd z` miakrn miixiyd oi`ydéúéàc àîèðe`nhp m` ± ¦§¨§¦¥
,mdilr zevxl uivd lekie epiptl mpyiy dgpnd ixiiyàéòaéî± ¦©§¨

,dgpnd dxiyky eprinydl dpynd dkxved ikeàèéLt àlà± ¤¨§¦¨
`l` ,e`nhpy dixiiy oic jxvp `ly `ed heytìzrc,òLBäé éaø §©¦§ª©

éðz÷ådgpnd ryedi iax zrcly dpynd dxn`e ±,äìeñtixd §¨¨¥§¨
.zelik` lr dvxn uivd oi` ryedi iax zrcly

:`xnbd dtiqeneãBòåc ,dywíéçáæ ìk ,øîBà òLBäé éaø ,àéðz §©§¨©¦§ª©¥¨§¨¦
,äøBzaLàîèpL ïéadøNa,lk`pdáìçåmixihwny algd la` - ¤©¨¥¤¦§¨¨¨§¥¤

eze`íéi÷,xedheàîèpL ïéáedøNáe ,áìçxyad la` -íéi÷ ©¨¥¤¦§¨¥¤¨¨©¨
,xedhe,ícä úà ÷øBæoaxwd lk didi mcd calny jixv oi`y ¥¤©¨

e` daxwdl ie`xd zifk epnn x`ypy dna ic `l` ,ie`x
wx e` xyad wx `nhpy ote`a wxy :`xnbd zwiicne .dlik`l

,mcd z` miwxefy `ziixad dxn` algdìáàm`eäééååøz eàîèð £¨¦§§©§©§
,mdipy -àìlr dvxn uivd did eli`e ,mcd z` miwxef oi` ± Ÿ

md eli`k mze` aiygn uivd ievix did ,algd lr e` xyad
,mdipy e`nhpyk s` mcd z` wexfl xyt` dide ,miie`xàîìà©§¨

øáñ÷xaeqy gkene ±,òLBäé éaøyävøî õévä ïéà`lïéìBòä ìò ¨¨©©¦§ª©¥©¦§©¤©¨¦
,úBìéëàä ìò àìå,lk`p xyade gafnd lr dler algd ixdy §Ÿ©¨£¦

.ryedi iax zrck `ly `id epzpyny `iyewd zxfeg ok m`e
:`xnbd zvxznïéúéðúî àéä òLBäé éaø íìBòì ,àlàepzpyn - ¤¨§¨©¦§ª©¦©§¦¦

,ryedi iax zhiyk s` zcneràéL÷ àìåryedi iax xn`y dnn §Ÿ©§¨
y meyn ,ie`x xyad oi`yk mcd z` miwxef oi`yälçzëì ïàk̈§©§¦¨

.ãáòéc ïàk:`xnbd zyxtneøîà ékxn`yky -òLBäé éaøoi`y ¨¦£©¦¨©©¦§ª©
`l` ok xn` `l ,ie`x xyad oi`yk mcd z` miwxef,älçzëì§©§¦¨

a la`àì ãáòéceid xyade algd m`y `ed dcene ,ok xn` ¦£©Ÿ
dxn`y epzpyne .xyk oaxwd ,mcd wxfp xake mi`nh mdipy
m`y ,xnelk ,carica dxaic ,d`neha mi`ad zepaxw yiy
ici mda e`vie zepaxwd extik ,d`neha el` zepaxw eaxwed

:df uexizl xewnd z` `xnbd zx`ane .daegàøîéz àðîe- §¨¥§¨
xnel epl oipnedéì épLcwelig yiy ±ìzrcïéa òLBäé éaø §©¦¥§©¦§ª©¥

,àéðúc ,ãáòéãì älçzëìy oaxwàîèðdøNaxac ea rbpy ici lr §©§¦¨§¦£©§©§¨¦§¨¨¨
,`nhìñôpL Bà,mei leah ea rbpy ici lr dlik`nàöiL Bà ¤¦§©¤¨¨

xyadíéòìwì õeç,dxfrd zvignl ueg -÷øfé øîBà øæòéìà éaø ©§¨¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¥
,mcd akrn xyad oi`y ,mcd,÷øfé àì øîBà òLBäé éaøoi` m`y ©¦§ª©¥Ÿ¦¨¥

.mc oi` xyaøæ íàL òLBäé éaø äãBîe÷mcd z`äöøeäoaxwd ¤©¦§ª©¤¦¨©§¨
dligzkl ryedi iax zrcly o`kne .daeg ici ea e`vie ,xtkl

.dvxed oaxwd caricae ,wexfi `l
wx xaic ryedi iaxy uxzl ozip `l minrh ipyn :`xnbd dgec

,carica dxaic epzpyne ,dligzklàãç,cg` ±coeyl'äìeñô' £¨§§¨
zegpna dpyna dxen`d(my),'dleqt ryedi iax zcnk'ãáòéc¦£©

òîLîdgpnd ,unewd axwed xaky carica s`y rnyn - ©§©
carica s` ,miixiy oi` m`y xaeq ryedi iaxy ixd ,dleqt
oaxwd carica mb xya oi` m` migafa ok enke ,dleqt dgpnd

.leqt,ãBòå,dxiyk caricay ryedi iax dceny xn`p m` s`y §
dpynd oeyly meyn ,ezhiyk dpynd z` cinrdl lkep `l

ïéàa íéøác äMîç'aixwdl xyt`y ,'d`neha,òîLî älçzëì £¦¨§¨¦¨¦§©§¦¨©§©
.ryedi iax zhiyk dpi` epzpyny gxkda ok m`e
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àð-÷øô äéîøéiÎ`

à:úéçLî çeø éî÷ áì éáLé-ìàå ìáa-ìò øéòî éððä ýåýé øîà äkáäeøæå íéøæ | ìááì ézçlLå µŸ¨©´§½̈¦§¦Æ¥¦´©¨¤½§¤Ÿ§¥−¥´¨¨®−©©§¦«§¦©§¦̧§¨¤³¨¦Æ§¥½¨
:äòø íBéa áéáqî äéìò eéä-ék döøà-úà e÷÷áéåâBðéøña ìòúé-ìàå BzL÷ Cøcä (êøãé) Cøãé-ìà ¦Ÿ§−¤©§¨®¦«¨¬¨¤²¨¦¨¦−§¬¨¨«¤«¦§³Ÿ©Ÿ¥Æ©§½§¤¦§©−§¦§Ÿ®

:dàáö-ìk eîéøçä äéøça-ìà eìîçz-ìàåã:äéúBöeça íéøwãîe íécNk õøàa íéììç eìôðåäék §©«©§§Æ¤©´ª¤½¨©£¦−¨§¨¨«§¨§¬£¨¦−§¤´¤©§¦®§ª¨¦−§¤«¨¦Â
éýìàî äãeäéå ìàøNé ïîìà-àì:ìàøNé LBãwî íLà äàìî íöøà ék úBàáö ýåýéî ååCBzî | eñð «Ÿ©§¨̧¦§¨¥³¦«¨Æ¥«¡Ÿ½̈¥«§−̈§¨®¦³©§¨Æ¨§¨´¨½̈¦§−¦§¨¥«ª´¦´

:dì ílLî àeä ìeîb ýåýéì àéä äî÷ð úò ék dðBòa encz-ìà BLôð Léà eèlîe ìáaæáäæ-ñBk ¨¤À©§Æ¦´©§½©¦©−©£¨®¦Á¥̧§¨¨¬¦Æ©«½̈§¾¬§©¥−¨«¨¨³
:íéBâ eììäúé ïk-ìò íéBâ eúL dðéiî õøàä-ìk úøkLî ýåýé-ãéa ìáaçøáMzå ìáá äìôð íàút ¨¤Æ§©§½̈§©¤−¤¨¨¨®¤¦¥¨Æ¨´¦½©¥−¦§Ÿ§¬¦«¦§²Ÿ¨§¨¬¨¤−©¦¨¥®

:àôøz éìeà dáBàëîì éøö eç÷ äéìò eìéìéäèCìðå äeáæò äútøð àìå ìáa-úà eðétø (åðàôø) ¥¦´¨¤À¨§³¢¦Æ§©§½̈©−¥¨¥«¦¦´¤¨¤Æ§´Ÿ¦§½̈¨¦§¾¨§¥¥−
:íé÷çL-ãò àOðå dètLî íéîMä-ìà òâð-ék Böøàì Léàéäøtñðe eàa eðéú÷ãö-úà ýåýé àéöBä ¦´§©§®¦«¨©³¤©¨©Æ¦Æ¦§¨½̈§¦−̈©§¨¦«¦¬§−̈¤¦§Ÿ¥®µŸ§©§¨´

:eðéýìà ýåýé äNòî-úà ïBiöá§¦½¤«©£¥−§¨¬¡Ÿ¥«

i"yx
(‡).éî÷ áì משחית רוח ב"ש, דא"ת בגימ' כשדים

טלנ"ט  רוח משחית, שהוא ומדי פרס מלך רוח את
ìà(‚)וירוקנו:å÷÷åáéå.ונפצוה:äåøæå.(·)בלע"ז:
.êåøãé.êøåãä אומר אני אשר אל קצר מקרא זה הרי

קשתו: הדורך ידרוך åðåéøñá.שם ìòúé ìàå:ירפא אל
(‰).ïîìà àì éë נקמ מלנקום שכחו íöøà.תו:לא éë

כשדים: בבל:åñåð.(Â)של מתוך áäæ.(Ê)ישראל ñåë
יין  הארץ כל את בה לשכר ה' ביד הנה עד בבל היתה

íéåâ.החימה: åììäúé ïë ìò:ונשתטו òâð(Ë)נשתכרו
.äèôùî íéîùä ìà:השמים אל עד פורענותה גבהה

(È).åðéúå÷ãö úà 'ä àéöåä ובאו לזכות לפניו נזכרנו
לפניו: אבותינו צדקות

cec zcevn
(‡).ÈÓ˜ ·Ïכי על  זה בלשון ואחז  ב"ש  בא"ת כשדים הם 

נוהו: והחריבו ה' על לבם ÈÁ˘Ó˙.קם ÁÂ¯מעיר על  מוסב 
ומדי: פרס רצון  והוא  משחית  רצון עליהם שיעורר לומר

(·).'ÂÎÂ È˙ÁÏ˘Âומפזרים רודפים אנשים בבל  על  אשלח 
יקחו : הכל  את כי ארצם את וירוקנו אותם יפזרו  ‰ÂÈוהם  ÈÎ

.‰ÈÏÚ:הרעה עליהם  בוא ביום מסביב  עליה יבואו  האויבים
(‚).ÍÂ¯„È Ï‡ואליה קשתו הדורך  ידרוך  בבל  אל  אליה  ר"ל

השריון: עם ויתגאה  עמה:ˆ·‡‰.יתעלה  צבאות
(„).‰È˙ÂˆÂÁ·:בחוצותיה ÂÎÂ'.(‰)יפלו ÔÓÏ‡ ‡Ï ÈÎכי

נקמתם: לנקום לעזר  לישראל  והוא לעולם וקיים חי ÈÎהוא
.Ìˆ¯‡:הכשדים Ï‡¯˘È.של  ˘Â„˜Óלקדוש שעשו ממה 

עמו: וכלו נוהו  שהחריבו הבאיםÂÒÂ.(Â)ישראל  אתם
כל  ומלטו משם נוסו בבבל  עתה השוכנים אחרות  מארצות
בעוונה: עמה  נכרתים להיות  שמה תתעכבו  ואל  נפשו את  איש

.˙Ú ÈÎ:הרעה גמול  לה  ולשלם בבבל  נקמה לעשות  העת באה Ê‰·.(Ê)עתה ÒÂÎנקי יין ככוס ה ' ביד בבל היה  הנה  עד 
ומבלבל: המשתכר כיין דעתם  בלבל הוא  כי הארצות האביד  בבל  ידי על  ר"ל  הארץ כל  משכרת היתה  והיא  כזהב ÈÈÓ‰.וצלול 

להלחם : יכלו ולא כשכורים  וסכלים  הוללים נעשו ולכן  כוכבים  העובדי שתו  ההוא  הכוס  נפלהÌÂ‡˙Ù.(Á)מיין עתה  הנה 
ונשברה: ÈÏÚ‰.פתאום  ÂÏÈÏÈ‰:עליה יללה עשו ˆ¯È.לכן ÂÁ˜צרי קחו לעג בדרך  אמר ולכן בצרי המכאוב לרפאות דרך 

הצרי : ידי  על  תרפא  אולי מכאובם  רפואות¯Â‡Ù.(Ë)בעבור  עשינו הן  לומר ישיבו בבבל  שכנו אשר ההם הבאים כאלו 
הלעג: מליצת ענין והיא ברפואתה עוד תעסקו  ואל  עזבוה ולכן  נרפתה לא  אבל  נלך ÍÏÂ.לבבל  אם  כי משם נלך  ואנחנו

מכאובה: חלי בנו יתדבק לבל Ú‚.לארצנו  ÈÎ:השמים אל  נגע  כי עד  גבהה  מאד  פורענותה משפט לומר ÂÎÂ'.רצה  ‡˘Â
במ"ש: הדבר ‰'.(È)כפל ‡ÈˆÂ‰:'וכו בואו ולכן לכל  וגלה הטוב מאוצרו הוציאה עתה  הנה  לנו  שהבטיח  הצדקה לומר רצה

.‰˘ÚÓ בבל :‡˙ אבדון הוא 

oeiv zcevn
(‡).¯ÈÚÓ:התעוררות בו¯ÁÂ.מלשון  נותן הנני כמו רצון
ל"ז)רוח  Â¯ÊÂ‰.(·):(ישעיה ÌÈ¯Êאזרה ואתכם כמו פיזור  ענין

כו)בגוים תבוקÂ˜˜Â·ÈÂ.:(ויקרא הבוק כמו ריקות (ישעיה ענין 

אליה :‡Ï.(‚):כ"ד) וגבהות :ÏÚ˙È.כמו עליה ·ÂÂÈ¯Ò.מל '
ממכת להציל  במלחמה  ילבשוהו  מברזל עשוי לבוש כעין הוא

הסריונות לבשו  וכן וחנית מ"ו)חרב חרב‰ÂÓÈ¯Á.:(לעיל מל '
וכןÌÈ¯˜Â„ÓÂ.(„)ואבדון: אדם בגוף וחנית חרב  נעיצת ענין

ידקר הנמצא י"ג)כל אלמנות :‡ÔÓÏ.(‰):(ישעיה ‡˘Ì.מל '
ופשע: כריתה:˙„ÂÓ.(Â)חטא  וצלול Ê‰·.(Ê)ענין  נקי ר"ל 

הזהב מעליהם  המריקים וכן ד)כזהב עניןÂÏÏÂ‰˙È.:(זכריה
בידם ויתהולל  כמו ושטות כ"א)סכלות  ‰ÂÏÈÏÈ.(Á):(ש"א

יללה : נאמרˆ¯È.מלשון וכן  לרפואה מיוחד אילן שרף  הוא
בגלעד  אין ח)הצרי :(לעיל
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הצדיקים:êìøåâì.עולמך: עם חלקך ïéîéä.לקבל õ÷ì
הימנית  יד לשון הימין לפרש ואין הימים באחרית כמו
תיבות  בשיטת הגדולה במסורת מנוי הוא שהרי
במקום  המשמשת תיבה בסוף זקופה בנו"ן המיוחדין
(איוב  אחרין יכרעון ועליה כגון דכותיהון ולית מ"ם

חטין  לך קח כד) (שם בחיין יאמין ולא יקום לא)
(משלי  מלכין למחות כו) (שם איין יחרדון ד) (יחזקאל
ד"ה  נ"ו פסחים רש"י (ועיין (כאן), הימין לקץ לא),
וכו' לקץ לך ד"ה צ"ב סנהדרין רש"י ועיין הימין לקץ

צ"ע): וקצת

cec zcevn
גורל : ע"פ החולקים אדם  בני  בל' ואמר התחיה  אחר  לחלקך הניתן גורלך  לקחת בתחיה ותעמוד הצדיקים  עם ‰ÔÈÓÈ.תנוח ı˜Ï

הימים: בסוף  תהיה הגורל  ולקיחת בתחיה העמידה  ר "ל 
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áé-÷øô ìàéðãbiÎd
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i"yx
(Ê).ùã÷ íò ãé õôð úåìëëå כי ישראל כח כשתכלה

לב): (דברים ועזוב עצור ואפס יד ïéáà.(Á)אזלת àìå
וחצי: מועדים מועד מהו ידעתי äìà.לא úéøçà äî

הללו: החשבונות ÷õ.(Ë)סוף úò ãò תקרב אשר עד
åðáìúéå.(È)הגאולה: åøøáúé:האלה החשבונות

.åôøöéå:להבינם רבים íéòùø.בהם åòéùøäå את
אין  יאמרו וכשיכלו כמשפט שלא לחשבם החשבונות

גאולה: åðéáé.עוד àìå:רשעים כל íéìéëùîäåאותם
.åðéáé:קץ עת בבא ãéîúä.(È‡)אותה øñåä úòîå כדי

ותשעים  ומאתים אלף ימים תחתיו משומם שקוץ לתת
משיחנו  בימי שישוב עד התמיד הוסר מיום הן שנה
ושלש  אלפים ובקר ערב חשבון עם מכוון זה וחשבון
גלות  אחרונה, גאולה עד למצרים גלותם מיום מאות

ראשון  בית בנין עד צאתם מיום ועשר, מאתים מצרים
ועשר, מאות ארבע הבנין ימי ושמונים, מאות ארבע
מאות  ארבע שני בית ימי שנה, שבעים בבל גלות

ותשעים, מאות וחמש אלף הרי הוסר ועשרים, והתמיד
עד  למצרים גלותם מיום הרי שנים שש החורבן לפני
הוסיף  וארבע, ושמונים מאות וחמש אלף התמיד הוסר
מאות  וח' אלפים הרי ותשעים מאתים אלף עליהם
וג' אלפים בגמטריא, בקר ערב כמנין וד' ושבעים

åâå'.(È·)מאות: äëçîä éøùà שנים וחמש ארבעים
להתכסות  משיחנו שעתיד העליון חשבון על נוספים
וכן  רות במדרש מצינו וכן ויתגלה וישוב שנגלה אחר
החודש) פרשת יוצר (בסילוק הקליר אליעזר ר' יסד

ששה: שבועים מהם õ÷ì.(È‚)ויתכסה êì לבית תפטר

cec zcevn
(‰).ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘הדובר המלאך  מלבד אחרים  מלאכים שני
‰‰.בי: „Á‡:מזה חדקל :‰Â‡È¯.מהעבר נהר  הוא
(Â).¯Ó‡ÈÂ:אמר מהם ‰·„ÌÈ.אחד  ˘Â·Ï ˘È‡Ï המלאך הוא 

למעלה: כמ "ש  לבוש ראוהו כן כי  בו ÏÚÓÓ.הדובר ¯˘‡
וכו': ממעל  עמד È˙Ó.אשר „Úקץ יתאחר  מתי עד  ר"ל 

מדבר:ÚÓ˘‡Â.(Ê)המכוסה: שהיה  וכו' האיש את  שמעתי
.'Â‚Â ÂÈÓÈ Ì¯ÈÂ'ה אל  ידי הרימותי וכמ"ש הנשבעים כדרך 

יד): ‰ÌÏÂÚ.(בראשית  ÈÁ·:ומעמידו העולם מחיה שהוא ÈˆÁÂ.בה' ÌÈ„ÚÂÓ „ÚÂÓÏ:זמן וחצי זמנים  שני ÂÏÎÎÂ˙.לזמן 
ישראל  ויקבלו הגולה בקושי להם  שהיה הכח  נפצות מהם ותכלה  העון ימורק  כאשר  ר"ל  קודש  עם כח נפוצות יכלה וכאשר

ישראל: בארץ המלוכה ˘È˙ÚÓ.(Á)את  È‡Â:המועד הוא כמה  אבין לא הנה המלאך  דברי שמעתי אני כי אל Ó‡Â¯‰.עם
בי: הדובר ‡Ï‰.המלאך ˙È¯Á‡ ‰Ó:האלה במועדים הנרמז והסוף הקץ  „Ï‡È.(Ë)מהו ÍÏ תשאל ולא  משאלתך לך  ר "ל 

הרמז : להבין  הכל יתחכמו הקץ בבוא  אבל קץ עת  עד  ידעוה לבל  ברמז וחתומים  סתומים  יהיו הגאולה  דברי כי Â¯¯·˙È.(È)עוד 
האמת : לדעת וללבן הדברים לברר יחפצו ר"ל  ומחשבים  חוקרים ע"י ויתלבנו יתבררו  ¯·ÌÈ.הדברים ÂÙ¯ˆÈÂיחשבו רבים ר "ל 

שגיאה: מבלי  ומזוקק צרוף  חשבונם  יצא  ¯˘ÌÈÚ.אשר  ÂÚÈ˘¯‰Â המשיח בא  ולא הואיל  לומר  הרשעים  ירשיעו  זה  ובעבור
יבוא: לא שוב  חשבונם  לפי יצא אשר ÂÈ·È.בזמן ‡ÏÂ:החשבון בטעות הדבר  יבינוÌÈÏÈÎ˘Ó‰Â.לתלות המשכילים אבל

הגאולה : מן יתייאשו ולא החשבון בטעות הדבר נתבטל ÚÓÂ˙.(È‡)לתלות אשר העת  מן לו  שאמר  המלאך  דברי אלה גם 
כאבן : ומושתק  המשוקץ  את המקדש  במקום לתת ונגזר  השני הבית  בחורבן אלף.ÌÈÓÈהתמיד  ימים  מנה ההיא העת מן ר"ל 

אז: יהיה ומה שנים או  ממש  ימים אם  ידענו ולא  ‰ÎÁÓ‰.(È·)וכו' È¯˘‡ומפרש וחוזר אליה  ויגיע לה שמחכה למי אשרי
סתומים השיבו והמלאך  אבין ולא  שמעתי  אמר דניאל  ואם כמוהו ידענו לא  זה וגם וכו' אלף  לימים יהיה  בהגעה התקוה

אנחנו: נדעם א"כ ואיך  הדברי' ı˜Ï.(È‚)וחתומי' ÍÏושם בשר לכל קץ  הוא  אשר עולמך  לבית תלך  ימיך  ימלאו בעת ר"ל

oeiv zcevn
(‰).¯Â‡È‰: נהרא ת"א כמו‰Â‡ÏÙ˙.(Â)בתורה  המכוסה

יז): (דברים  ממך  יפלא  הפיזורıÙ.(Ê)כי  עם  הרצוץ ענין 
ז): (שופטים  הכדים ונפוץ  ביד :È„.כמו שהוא כח ענין

(È).Â¯¯·˙È:בירור העמדתÂ·Ï˙ÈÂ.מלשון וענינו ליבון מל '
בוריו : על  למחכה‰ÎÁÓ‰.(È·)הדבר  יעשה כמו תקוה  ענין

סד ): (ישעיה במ"ם:‰ÔÈÓÈ.(È‚)לו הימים  כמו



קפג ai wxt l`ipc - miaezk
i"yx

הצדיקים:êìøåâì.עולמך: עם חלקך ïéîéä.לקבל õ÷ì
הימנית  יד לשון הימין לפרש ואין הימים באחרית כמו
תיבות  בשיטת הגדולה במסורת מנוי הוא שהרי
במקום  המשמשת תיבה בסוף זקופה בנו"ן המיוחדין
(איוב  אחרין יכרעון ועליה כגון דכותיהון ולית מ"ם

חטין  לך קח כד) (שם בחיין יאמין ולא יקום לא)
(משלי  מלכין למחות כו) (שם איין יחרדון ד) (יחזקאל
ד"ה  נ"ו פסחים רש"י (ועיין (כאן), הימין לקץ לא),
וכו' לקץ לך ד"ה צ"ב סנהדרין רש"י ועיין הימין לקץ

צ"ע): וקצת

cec zcevn
גורל : ע"פ החולקים אדם  בני  בל' ואמר התחיה  אחר  לחלקך הניתן גורלך  לקחת בתחיה ותעמוד הצדיקים  עם ‰ÔÈÓÈ.תנוח ı˜Ï

הימים: בסוף  תהיה הגורל  ולקיחת בתחיה העמידה  ר "ל 

אגרות קודש

 ב"ה,  יום ה' לסדר כל אשר דבר ה' נעשה, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

האברך יוסף שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבך על דבר הסדרים ביום הבר-מצוה שלך, וכמובן לכל לראש אמירת דברי 

תורה, מאמר חסידות, ונתינה לצדקה.

וכיון שההמשך יהי' ביום שבת-קדש פ' יתרו הבע"ל, אשר נקודתה היא מתן תורתנו, תורת 

חיים, וההמשך לאחר זה בהתחלת פ' ואלה המשפטים.

וידועים דברי רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשלחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( 

אשר על בני ישראל ללמוד מפרשת השבוע הוראות בעניני השבוע,

יהי רצון אשר תמיד יהי' לנגד עיניך אחד מעקרי הלימודים מפרשיות האמורות, והוא:

כי לי בני ישראל עבדים - אומר הקב"ה - ולא עבדים לעבדים. שלכן אסור לאיש הישראלי 

לומר אהבתי את כו', אשר נרמזו בזה כל עניני עולם הזה, שלא להיות מאלו אשר מפני תאוותם לעניני 

העולם נעשים עבדים ומשועבדים להיצר ועניניו,

אלא לזכור תמיד - אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.

להיות בן חורין אמתי, וכהוראת חכמינו ז"ל אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, 

שהלימוד מביא לידי מעשה - קיום המצוות.

וזכות הצדקה תעמוד לך בכל האמור ביתר שאת וביתר עוז ובאופן דמעלין בקדש.

בברכה אשר הוריך שיחיו ירוו ממך רוב נחת אמתי נחת יהודי חסידותי, ולבשורות טובות בכל 

האמור.
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לב): (דברים ועזוב עצור ואפס יד ïéáà.(Á)אזלת àìå
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åðáìúéå.(È)הגאולה: åøøáúé:האלה החשבונות
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אין  יאמרו וכשיכלו כמשפט שלא לחשבם החשבונות

גאולה: åðéáé.עוד àìå:רשעים כל íéìéëùîäåאותם
.åðéáé:קץ עת בבא ãéîúä.(È‡)אותה øñåä úòîå כדי

ותשעים  ומאתים אלף ימים תחתיו משומם שקוץ לתת
משיחנו  בימי שישוב עד התמיד הוסר מיום הן שנה
ושלש  אלפים ובקר ערב חשבון עם מכוון זה וחשבון
גלות  אחרונה, גאולה עד למצרים גלותם מיום מאות

ראשון  בית בנין עד צאתם מיום ועשר, מאתים מצרים
ועשר, מאות ארבע הבנין ימי ושמונים, מאות ארבע
מאות  ארבע שני בית ימי שנה, שבעים בבל גלות

ותשעים, מאות וחמש אלף הרי הוסר ועשרים, והתמיד
עד  למצרים גלותם מיום הרי שנים שש החורבן לפני
הוסיף  וארבע, ושמונים מאות וחמש אלף התמיד הוסר
מאות  וח' אלפים הרי ותשעים מאתים אלף עליהם
וג' אלפים בגמטריא, בקר ערב כמנין וד' ושבעים

åâå'.(È·)מאות: äëçîä éøùà שנים וחמש ארבעים
להתכסות  משיחנו שעתיד העליון חשבון על נוספים
וכן  רות במדרש מצינו וכן ויתגלה וישוב שנגלה אחר
החודש) פרשת יוצר (בסילוק הקליר אליעזר ר' יסד

ששה: שבועים מהם õ÷ì.(È‚)ויתכסה êì לבית תפטר

cec zcevn
(‰).ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘הדובר המלאך  מלבד אחרים  מלאכים שני
‰‰.בי: „Á‡:מזה חדקל :‰Â‡È¯.מהעבר נהר  הוא
(Â).¯Ó‡ÈÂ:אמר מהם ‰·„ÌÈ.אחד  ˘Â·Ï ˘È‡Ï המלאך הוא 

למעלה: כמ "ש  לבוש ראוהו כן כי  בו ÏÚÓÓ.הדובר ¯˘‡
וכו': ממעל  עמד È˙Ó.אשר „Úקץ יתאחר  מתי עד  ר"ל 

מדבר:ÚÓ˘‡Â.(Ê)המכוסה: שהיה  וכו' האיש את  שמעתי
.'Â‚Â ÂÈÓÈ Ì¯ÈÂ'ה אל  ידי הרימותי וכמ"ש הנשבעים כדרך 

יד): ‰ÌÏÂÚ.(בראשית  ÈÁ·:ומעמידו העולם מחיה שהוא ÈˆÁÂ.בה' ÌÈ„ÚÂÓ „ÚÂÓÏ:זמן וחצי זמנים  שני ÂÏÎÎÂ˙.לזמן 
ישראל  ויקבלו הגולה בקושי להם  שהיה הכח  נפצות מהם ותכלה  העון ימורק  כאשר  ר"ל  קודש  עם כח נפוצות יכלה וכאשר

ישראל: בארץ המלוכה ˘È˙ÚÓ.(Á)את  È‡Â:המועד הוא כמה  אבין לא הנה המלאך  דברי שמעתי אני כי אל Ó‡Â¯‰.עם
בי: הדובר ‡Ï‰.המלאך ˙È¯Á‡ ‰Ó:האלה במועדים הנרמז והסוף הקץ  „Ï‡È.(Ë)מהו ÍÏ תשאל ולא  משאלתך לך  ר "ל 

הרמז : להבין  הכל יתחכמו הקץ בבוא  אבל קץ עת  עד  ידעוה לבל  ברמז וחתומים  סתומים  יהיו הגאולה  דברי כי Â¯¯·˙È.(È)עוד 
האמת : לדעת וללבן הדברים לברר יחפצו ר"ל  ומחשבים  חוקרים ע"י ויתלבנו יתבררו  ¯·ÌÈ.הדברים ÂÙ¯ˆÈÂיחשבו רבים ר "ל 

שגיאה: מבלי  ומזוקק צרוף  חשבונם  יצא  ¯˘ÌÈÚ.אשר  ÂÚÈ˘¯‰Â המשיח בא  ולא הואיל  לומר  הרשעים  ירשיעו  זה  ובעבור
יבוא: לא שוב  חשבונם  לפי יצא אשר ÂÈ·È.בזמן ‡ÏÂ:החשבון בטעות הדבר  יבינוÌÈÏÈÎ˘Ó‰Â.לתלות המשכילים אבל

הגאולה : מן יתייאשו ולא החשבון בטעות הדבר נתבטל ÚÓÂ˙.(È‡)לתלות אשר העת  מן לו  שאמר  המלאך  דברי אלה גם 
כאבן : ומושתק  המשוקץ  את המקדש  במקום לתת ונגזר  השני הבית  בחורבן אלף.ÌÈÓÈהתמיד  ימים  מנה ההיא העת מן ר"ל 

אז: יהיה ומה שנים או  ממש  ימים אם  ידענו ולא  ‰ÎÁÓ‰.(È·)וכו' È¯˘‡ומפרש וחוזר אליה  ויגיע לה שמחכה למי אשרי
סתומים השיבו והמלאך  אבין ולא  שמעתי  אמר דניאל  ואם כמוהו ידענו לא  זה וגם וכו' אלף  לימים יהיה  בהגעה התקוה

אנחנו: נדעם א"כ ואיך  הדברי' ı˜Ï.(È‚)וחתומי' ÍÏושם בשר לכל קץ  הוא  אשר עולמך  לבית תלך  ימיך  ימלאו בעת ר"ל

oeiv zcevn
(‰).¯Â‡È‰: נהרא ת"א כמו‰Â‡ÏÙ˙.(Â)בתורה  המכוסה

יז): (דברים  ממך  יפלא  הפיזורıÙ.(Ê)כי  עם  הרצוץ ענין 
ז): (שופטים  הכדים ונפוץ  ביד :È„.כמו שהוא כח ענין

(È).Â¯¯·˙È:בירור העמדתÂ·Ï˙ÈÂ.מלשון וענינו ליבון מל '
בוריו : על  למחכה‰ÎÁÓ‰.(È·)הדבר  יעשה כמו תקוה  ענין

סד ): (ישעיה במ"ם:‰ÔÈÓÈ.(È‚)לו הימים  כמו



eקפד dpyn xyr dyly wxt zeld` zkqn

ïBlçaL äàeázä,da LiL éëëåLnî,äéìò áMç àHL øBähä óBòä úìáðå,úìáðåäéìò áMçL àîhä óBò ©§¨¤©©§¨©¤¤¨©¨§¦§©¨©¨¤¦¥¨¤¨§¦§©©¨¥¤¦¥¨¤¨
døéLëä àGå,äéìò áMç àGå døéLëä Bà. §¦§¦¨¦§¦¨§¦¥¨¤¨

Âíéèòîî ïðéàL elà:úBîöò éãé ìò èòîî íöòä ïéà,øNa éãé ìò øNa àGå,únä ïî úéfk àGå,úéfk àGå ¥¤¥¨§©£¦¥¨¤¤§©¥©§¥£¨§¨¨©§¥¨¨§©©¦¦©¥§©©¦
äìápä ïî,õøMä ïî äLãòk àGå,íéìëà äöéak àGå,úBðBlçaL äàeáz àGå,Lnî da ïéàL éëk àGå,àGå ¦©§¥¨§¨£¨¨¦©¤¤§©¥¨Ÿ¨¦§§¨¤©©§¨©¤¥¨©¨§

äéìò áMçL øBähä óBòä úìáð,døéLëäå äéìò áMçL àîhä óBò úìáð àGå,íéòbðîä áøòäå éúMä àGå; ¦§©¨©¨¤¦¥¨¤¨§¦§©©¨¥¤¦¥¨¤¨§¦§¦¨§©¤¦§¨¥¤©§ª¨¦
ñøtä úéaî äðáì àGå;éøácøéàî éaø;íéîëçåíéøîBà:øBäè døôòL éðtî úèòîî äðálä.ììkä äæ:øBähä §§¥¨¦¥©§©¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©§¥¨§©¤¤¦§¥¤£¨¨¨¤©§¨©¨

èòîî;èòîî Bðéà àîhäå. §©¥§©¨¥¥§©¥

:øùá.milke` dviakn zegte:äàîåèä éðôá õöåçå èòîî êëìä ,äøåúä ïî äàîåè ìá÷î àìå íéøçà àîèî äöéáëî úåçô ìëåà ïéàù.d`eazde
:àéä ò÷ø÷ì øáåçîã ,ïåìçä úà åøâñå äéôðò åèùôúðå ìúåëä ïî ÷åçø äùéøùäù.ynn oda yiy iikkeïéîë éúòîù éðàå .ééëë íéàø÷ð ùéáëò éøå÷

òôå ,ùîî åá ïéàù ééëë àåäå ãàî ÷ã àåäù íéîòôå .äð÷ä êåúá àöîð ùéáëò éøå÷:ùîî åá ùéù ééëë àåäå ãâá úâéøà ïéòë àåäù íéîser zlape
.dilr ayig `ly xedh:øùëä äëéøö äðéàå äöéáëá íéìëåà úàîåè äàîèî æàå ,äìéëàì äéìò áùçéù ãò äàîèî äðéà øåäè óåò úìáðùser zlap

.dxiykd `le dilr aygy `nhäáùçî øñç íàå ,ïé÷ùî äòáùî ãçà åà íéî äéìò àåáéù øîåìë ,øùëä äëéøöå äáùçî äëéøö àîè óåò úìáðã
:'àîåèä éðôá úööåçå úèòîîå ,äøåäè ,øùëä åà

e.oelgay d`eaz `leéøééà ìéòìå .ïåìçá èòîî ïéà åúåðôì åúòãù øáã ìëå ,ìúåëä úà úì÷ì÷î àéäù äúåðôì åúòãã íåùî .ùîî ïåìçá äùéøùäù
:äúåðôì åúòã ïéà àúùäã ìúåëä ïî ÷åçø äùéøùäù.mirbepnd axrde izyd:èòîî åðéà àîè øáãå ,íéòâðá àîèéî áøòå éúùãzian dpial `le

.qxtdàìà åàîè àì ,éøáñ ïðáøå .ïåìçá úèòîî äðéà êëìä ,àîè ñøôä úéá øôòù åîë äàîè àéäù øáñ î"ø .ñøôä úéá øôòî äéåùòä äðéáìä

`xephxa yexit

ברטנורא), מסתיימת (ר "ש; היא כאילו זו פיסקה של שמשמעותה כלומר 
eke').בתיבת znd on zifkn zegt) "dlEke" בא שהתנא מפרשים, ויש

למעטו , כדי מהם באחד שאין עד כך , כל  גדול  החלון שאם להשמיענו,
הואיל בחלון, למעט מצטרפים כאן  הנמנים הללו הדברים כל  הרי

ששנינו כמו  אחד, טומאה לשיעור מצטרפים ג):ואינם ד, "כל(מעילה
זה; עם זה מצטרפין שווין, ושיעורו  exeriy,שטומאתו  `le ez`neh

mr df oitxhvn opi` Ð exeriy `le ez`neh `l ,ez`neh `le exeriy
"df;( מהר"ם)ïî äLãòkî úBçt ,äìápä ïî úéfkî úBçtÈÄÇÇÄÄÇÀÅÈÈÄÈÂÈÈÄ

õøMä מן בשר כזית בבית שיש  בין וממעטים מטמאים, שאינם – ÇÆÆ
עד להלן הנמנים לכל  הדין והוא עצמות; רובע שם שיש  ובין  המת

משנתנו; íéìëàסוף äöéakî úBçtלקבל שהוכשרו פי על  אף – ÈÄÇÅÈÙÈÄ
פחות  אוכל  ואין הואיל מקום מכל  מדרבנן, טומאה ומקבלים טומאה,
לפיכך טומאה, מקבל  אינו  אף התורה ומן אחרים, מטמא מכביצה

ברטנורא);ממעט ïBlçaL(הר "ש; äàeázäסמוך הגדלה תבואה – ÇÀÈÆÇÇ
שמדובר מבואר, במפרשים הטפח; את ומיעטה לתוכו ונתפשטה לחלון 

לכותל, מזיקה שאינה הכותל , מן רחוק שהשרישה בתבואה כאן 
ממעטת היא לפיכך משם, יסלקנה לא זה ובכגון (רמב"ם ;שהואיל

הקניםéëëåברטנורא ); שבתוך המוח מפרשים: יש –epx`ay enk) ÀÈÇ
;(fi ,fi milk zkqna:מבארים עכביש ,ויש Lnîקורי da LiL– ÆÆÈÇÈ

זו  שפיסקה מפרשים, יש  למעט; וחשובה עבה ynn")שהיא da yiy")
התבואה על  אף הגר "א);מוסבה הרא"ש ; øBähä(הר"ש ; óBòä úìáðåÀÄÀÇÈÇÈ
äéìò áMç àHL מטמאה אינה הטהור  העוף שנבלת לאכילה, – ÆÄÅÈÆÈ

אדם; לאכילת עליה חישב כן אם áMçLאלא àîhä óBò úìáðåÀÄÀÇÇÈÅÆÄÅ
äéìò,לאכילה –døéLëä àGå,טומאה לקבל  –døéLëä Bà ÈÆÈÀÄÀÄÈÄÀÄÈ

äéìò áMç àGå כן אם אלא מטמאה אינה טמא עוף שנבלת – ÀÄÅÈÆÈ
טומאה לקבלת משקה ידי  על  והוכשרה לאכילה עליה (טהרות חישב

ג), טהורה,א, והיא הואיל  הכשר , שחסר  או מחשבה חסרה אם הלכך

שחישב  טהור  עוף נבלת ברם, הטומאה. בפני  וחוצצת ממעטת הריהי 
הוכשרה  שלא אף בכביצה, אוכלים טומאת מטמאה לאכילה, עליה

טומאה א )לקבל  א , .(טהרות

ו ה נ ש מ ר ו א ב

elà, להלן המנויים הדברים –íéèòîî ïðéàL:הטפח את –ïéà ÅÆÅÈÀÇÂÄÅ
úBîöò éãé ìò èòîî íöòä המונח מכשעורה פחות עצם – ÈÆÆÀÇÅÇÀÅÂÈ

עצמות  שרובע בזמן הטפח את ממעט אינו טפח על  טפח שהוא בחלון
הקודמת, במשנה הטעם בארנו  שכבר  כמו בבית, מונחים המת מן

שבבית; העצמות עם מצטרף בחלון המונח ìòשהעצם øNa àGåÀÈÈÇ
øNa éãé הטפח את ממעט אינו  בחלון  המונח בשר  מכזית פחות – ÀÅÈÈ

לפיבזמן לעיל, שבארנו  מהטעם בבית, נמצא המת מן בשר שכזית
לבשר; מצטרף únäשבשר ïî úéfk àGå מיותרת זו פיסקה – ÀÇÇÄÄÇÅ

הטומאה  את מביא עצמו  זה כזית בבית, טומאה אין  אפילו שהרי  היא,
ממעטים  שאינם הדברים כל  מונה ומשנתנו הואיל  אלא שאצלו , לבית

פיסקה  אף נוקטת היא לפיכך  הקודמת, שבמשנה הדברים סדר  לפי
jxcaזו  ef dwqit yxtl wgcpy ,"aeh mei zetqez"a `aend m"xdn oiir)

.(miycg zetqez oiire ;zcgein פיסקה גורסים שאין  נוסחאות יש ברם,
õøMäזו ; ïî äLãòk àGå ,äìápä ïî úéfk àGåשהואיל – ÀÇÇÄÄÇÀÅÈÀÈÂÈÈÄÇÆÆ

ממעטים, אינם מטמאים íéìëàוהם äöéak àGå שהוכשרו – ÀÇÅÈÙÈÄ
שאינם  פי  על ואף הוכשרו , לא אפילו מפרשים: ויש טומאה; לקבל
אין  וחשובים שהואיל  ממעטים, אינם מקום מכל טומאה, מקבלים

מהחלון לפנותם דעתו ובודאי  שם, מבטלם äàeáz(רמב"ם);אדם àGåÀÀÈ
úBðBlçaL מקלקלת והיא שהואיל  ממש , לכותל סמוך  הגדלה – ÆÇÇ

לפנותו  אדם של  שדעתו דבר  וכל  משם, לסלקה דעתו הכותל  את
ממעט אינו ברטנורא);מהחלון  éëk(רמב"ם ; àGå שבארנו כמו – ÀÈÇ

הקודמת, Lnîבמשנה da ïéàL כאן אף –(zncewd dpyna enk) ÆÅÈÇÈ
שבחלונות"; "תבואה על גם מוסבה הזאת שהפיסקה מפרשים, יש

שאינה  כאן ששנינו שבחלון " "התבואה בין לדעתם, ההבדל , וזהו
o`ke),ממעטת my ep`ady m"anxd zrck `ly) וגם בככי  גם שכן 

ואם  וממעטת, חשובה היא הרי ממש בה יש אם שבחלון, בתבואה
ממעטת ואינה חשובה אינה ממש, בה הגר "א );אין  הרא "ש; (הר "ש;

åäéìò áMçL øBähä óBòä úìáð àG,לאכילה –úìáð àGå ÀÄÀÇÈÇÈÆÄÅÈÆÈÀÄÀÇ
äéìò áMçL àîhä óBò,לאכילה –døéLëäå משקה ידי על – ÇÈÅÆÄÅÈÆÈÀÄÀÄÈ

מדיוק  אמנם נלמדים כה עד  שנימנו  הללו הדברים כל טומאה; לקבל
הואיל אלא הקודמת, במשנה כמה הלשון  כאן להוסיף בא והתנא

שאינם  הדברים כל את בפירוש ושנה חזר לפיכך  חדשים, דברים
áøòäåממעטים; éúMä àGå,ערב חוטי או שתי  חוטי –íéòbðîä ÀÇÆÄÀÈÅÆÇÀËÈÄ

ממעטים, אינם הלכך  הנגע, מחמת וטמאים –úéaî äðáì àGåÀÀÅÈÄÅ
ñøtä במקומות בארנו  וכבר הפרס; בית מעפר העשויה לבינה – ÇÀÇ

שמאה  חכמים, וגזרו  קבר, בה שנחרש  שדה היינו הפרס שבית אחדים,

טומאת  ספק בו  שיש  שטח היינו הפרס", "בית נעשה לקבר מסביב אמה
מעצמות  כשעורה עצם המחרשה עמה גררה שמא חשש משום המת,

øéàîהמת. éaø éøácכך טמא הפרס בית שעפר  שכשם הסובר, – ÄÀÅÇÄÅÄ
בחלון. ממעטת אינה הלכך  טמאה, ממנו  העשויה íéîëçåÇÂÈÄהלבינה

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn xyr dyly wxt zeld` zkqn

‚úìcaL øçä–óBøâà àGî BøeòL,éøácàáé÷ò éaø;ïBôøè éaøøîBà:çôè çúBôa.ïhîlî Løçä da øiL ©Ÿ¤©¤¤¦§¤§¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥§¥©¤©¦¥¨¤¨¨¦§©¨
ïìòîìî Bà,d÷øî àGå dôéâä,çeøä ezçútL Bà–óBøâà àGî BøeòL. ¦§©§¨¡¦¨§¥§¨¤§¨©¨©¦§¤§

„äðwì íB÷î äNBòä,øpìå éútñàìå–ìk BøeòLàeäL,éøáãkéànL úéa;ìlä úéaíéøîBà:çúBôa ¨¤¨©¨¤§¨©§§¦§©¥¦¨¤§¦§¥¥©©¥¦¥§¦§¥©
çôè.åéðéò úà ïeæì,Bøáç íò øaãìe,LéîLúìe–çôè çúBôa. ¤©¨¤¥¨§©¥¦£¥§©§¦§¥©¤©
‰çôhä úà ïéèòîî elà:úBîöò òáø éãé ìò èòîî øNa úéfkî úBçt,éãé ìò èòîî äøBòOk íöòî úBçôe ¥§©£¦¤©¤©¨¦©©¦¨¨§©¥©§¥Ÿ©£¨¨¥¤¤©§¨§©¥©§¥

øNa úéfk.únä ïî úéfkî úBçt,äìápä ïî úéfkî úBçt,õøMä ïî äLãòkî úBçt,íéìëà äöéakî úBçt, ©©¦¨¨¨¦©©¦¦©¥¨¦©©¦¦©§¥¨¨¦¨£¨¨¦©¤¤¨¦©¥¨Ÿ¨¦

b.zlcay xegd:øéåàì éåùò åðéàã ,úìãä òöîàá.yxgd ea xiiy:úìãä úà ï÷éúù ïîåàä.ohnln:äôå÷ñàì êåîñ øééùù ïåâë.olrnln e`êåîñ
:óå÷ùîì.dtibd:äøâñ.dwxin `le:äøîâ àì.gexd ezgzty e`:åúçúôå çåøä äúàáù àìà äøéâñä úà ÷øéîù åà ,øîåìë.sexb` `eln exeriy

øåçì êéøöù éðôî àìå ,ïéåëúîá ùøçä äùò òöîàáù øåçã íåùî ,ïåôøè éáø âéìô àì àôéñ êäáå .íéöøù åà íéî åäåøøçë éåä àìéîî çúôðã ïåéëã
äèîìî åçéðäùë ìáà ,ïéåëúîá äùòì éîãå ,äìòîì åà äèîì çéðäìî øúåé òöîàá á÷ðä çéðäì åúòãá äúìòå úìãä ïäî äùòðù ïéôãä åéä íéøö÷ àìà

:á÷ðä àìîúð àìå íéøö÷ íéøñðäù úîçî àìà ,íéãéá äùåòë äæ ïéà äìòîìî åà
c.mewn dyerd:íéâøåà ìù äð÷ íù çéðäì ìúåëá ùìåôî á÷ð á÷ðù.iztq`le:áøç úéðáúë éìë íéâøåàì ùéå .éúôñà ïéøå÷ ïåé ïåùìá áøçexery

.`edy lka:øçàä ãöì äàîåèä úà àéáäì.eipir z` oefl:øöçì åà íéáøä úåùøì íùî ìëúñäì.yinyzle:åéöéôç íù òéðöäì
d.gthd z` mihrnn el`úøáåò äàîåèä ïéàù ,õöåç ,çôèî øéåàä úà èòîîå åá çðåî àëä áéùçã éðä ìëî ãçà äéäå çôè çúåôá åøåòéùù ïåìç

:øçà ãöì.zenvr raex ici lråìéàã ,úéæëî úåçô à÷åãå .èòîî ,ïåìçá çðåî úîä øùáî úéæëî úåçôå ,ìäåàá àîèîã úåîöò òáåø úéáá ùé íà
óøèöî øùá äáøãàã ,èòîî äæ úéæëî úåçô ïéà ,úîä ïî øùá úéæë úéáá àëéà éà ìáà ,úåîöò òáåø éãé ìò à÷åãå .ìäåàá àîèî åîöò àåä ,úéæë

:éôøèöî úåîöòà úåîöòã ,úåîöò é"ò úåîöò àìå úåîöò é"ò èòîî øùá à÷åãã éîð àîòè åðééäå .øùá íò.dxeryk mvrn zegtäøåòùë íöò ìáà
:àùîáå òâîá àîèîã íåùî ,èòîî àì.znd on zifkn zegt,ìäåàá ïéàîèîä ìë éãé ìò èòîîã ïðéòåîùàì àùéø äéì àðúã â"òà äééðú øãä àúùä

:'á ÷øôá ïééåðùä ïúåà ìëå á÷ø ãååøú àìîå íã úéòéáø ïåâë,'eke dlapd on zifkn zegté"ò ïéá úåîöò é"ò ïéá éèòîî ,êìéàå ïàëî áéùçã éðä ìë
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úìcaL øçäשהנגר אלא לתשמיש, ולא למאור  לא עשוי שאינו  – ÇÙÆÇÆÆ
מאיזו  בכוונה שהשאירו  או לסתמו, ושכח עבודתו בשעת לו צריך  היה

תועלת, כל  ללא אבל שהיא, הטומאה,BøeòLסיבה את להביא – Ä
óBøâà àGî;(א משנה (לעיל  אדם בידי נעשה שלא חלון כדין – ÀÆÀ

àáé÷ò éaø éøác והריהו בכוונה, שלא החור  נשאר ודאי שלדעתו  – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
מאליו; çôèכעשוי  çúBôa :øîBà ïBôøè éaø בטפח שיעורו – ÇÄÇÀÅÀÅÇÆÇ

עבודתו  בשעת צורך איזה לשם הנגר ועשאו שהואיל  טפח, ("תפארת על

הניחו ישראל"), לצורך בודאי סתמו , ולא בדלת שהניחו  מאחר או 

אחרונה "), בפותח ("משנה  ושיעורו לתשמיש, העשוי  כחור דינו ולפיכך
Løçäטפח. da øiL,בדלת החור  את השאיר הנגר אם –ïhîlî ÄÅÈÆÈÈÄÀÇÈ

ïìòîìî Bà,למשקוף סמוך למעלה או  למפתן סמוך  למטה – ÄÀÇÀÈ
d÷øî àGå dôéâä את לנעול  גמר ולא הדלת את אדם נעל  או  – ÁÄÈÀÅÀÈ

קצת, פתוחה ונשארה çeøäכולה, ezçútL Bà פתחה הרוח – ÆÀÈÇÈÇ
הדלת, הפתיחה,BøeòLאת מקום של  או  החור של  –óBøâà àGî ÄÀÆÀ

ודאי בדלת למטה או שלמעלה שהחור  לפי טרפון , רבי  לדעת אף –

בדלת  וכן קצרים, היו שהנסרים מחמת נשאר אלא בכוונה נעשה לא
מקום  הרי  הרוח, אותה שפתחה או  קצת, פתוחה אדם שהשאירה

ששיעורו  אדם, בידי  נעשה שלא כחור דינו הלכך  מאליו, נשאר הפתיחה
א. במשנה ששנינו כמו אגרוף, מלוא

ד ה נ ש מ ר ו א ב
íB÷î äNBòä, בכותל מפולש חור העושה –äðwì להניח כדי  – ÈÆÈÇÈÆ

האורגים, קנה בו éútñàìåבו מיישרים שהאורגים מסמר מין  – ÀÈÇÀÀÄ
חרב כתבנית והוא השתי, Ðחוטי  oeei oeyla axg epiid iztq`) הר"ש;(

øpìå:המנורה מכשירי הם כאן  הנזכרים הכלים שכל מפרשים, יש – ÀÇÅ
dpw; הנר את תוחבים שבו  המנורה קנה הוא –iztq` היינו –

הפתילה; את בהם ומוחטים שצובתים הכליxpdeהמלקחיים היינו  –
והפתילות השמן את בו  רבא"),שנותנים להביא BøeòL("אליהו – Ä

האחר, לצד  הטומאה àeäLאת ìk לאותו לו  הצריך כשיעור  היינו  – ÈÆ
החור  את עשה שבשבילו éànL(מהר "ם ),תשמיש úéa éøáãk– ÀÄÀÅÅÇÇ

שמאי ; בית דברי הם çôèכך  çúBôa :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÀÅÇÆÇ
לתשמיש . העשוי חלון  כל כדין טפח, בפותח åéðéòשיעורו úà ïeæìÈÆÅÈ

לחצר, או  לרחוב לחוץ, משם להסתכל כדי  בכותל חור העושה –
Bøáç íò øaãìe,חברו עם לדבר  שיוכל כדי  או  –LéîLúìe– ÀÇÅÄÂÅÀÇÀÄ

חפציו, שם להניח כדי çôèאו  çúBôa בטפח הכל לדברי  שיעורו  – ÀÅÇÆÇ
טפח. על 

i p y m e i
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çôhä úà ïéèòîî elà בו ויש טפח בפותח ששיעורו  חלון  – ÅÀÇÂÄÆÇÆÇ
להלן , הנמנים מהדברים אחד בו מונח אם מצומצם, טפח על טפח

אחר: לצד בו עוברת הטומאה ואין הטפח, את ממעט זה úBçtÈהרי
øNa úéfkî,מטמא שאינו המת, מן –òáø éãé ìò èòîî ÄÇÇÄÈÈÀÇÅÇÀÅÙÇ

úBîöò,באוהל שמטמא המת, מן  עצמות רובע בבית יש  אם – ÂÈ
טפח  על  הטפח את ממעט זה הרי  בחלון , מונח בשר  מכזית ופחות

האחר ; לצד תעבור שלא הטומאה, בפני  וחוצץ iciשבחלון  lr כמו
בצד אצל, והיינו: יד , ישראל");על  מפרשים:("תפארת iciויש  lr–

הטומאה כוח טהרות").על בשר("סדרי כזית בחלון  מונח אם ברם,
פחות  בחלון  מונח ואפילו באוהל; מטמא עצמו  הוא הרי המת, מן

מכזית  הפחות אין  המת, מן בשר  כזית יש  שבבית אלא בשר, מכזית
שנינו: לפיכך שבבית, בשר כזית עם מצטרף הוא אלא ממעט, שבחלון 

,zenvr raex ici lr hrnn xya zifkn zegtäøBòOk íöòî úBçôeÈÅÆÆÇÀÈ
מטמא, שאינו  מכשעורה, פחות עצם –øNa úéfk éãé ìò èòîîÀÇÅÇÀÅÇÇÄÈÈ

כשעורה, מעצם פחות מונח ובחלון  בשר, כזית בבית נמצא שאם –
עצמות, רובע בבית נמצא אם אבל שבחלון. הטפח את ממעט זה הרי

ממעט. ואינו  מכשעורה, הפחות העצם עם מצטרפים הם úBçtÈהרי
únä ïî úéfkîברישא נשנתה כבר זו  פיסקה –xya zifkn zegt) ÄÇÇÄÄÇÅ

(...hrnnכפתיחה כאן  ונשנתה והולכת וחזרה המונה המשנה, להמשך

על חוזר שהתנא מבארים, ויש  הטפח. את הממעטים שונים, דברים
באוהל, המטמאים הדברים שאר שאף להשמיענו, כדי זו , פיסקה

משיעורם, פחות כשהם הטפח, את ממעטים ב, פרק בתחילת שנימנו
דם  מרביעית פחות רקב, תרווד ממלוא פחות נצל, מכזית פחות כגון

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBlçaL äàeázä,da LiL éëëåLnî,äéìò áMç àHL øBähä óBòä úìáðå,úìáðåäéìò áMçL àîhä óBò ©§¨¤©©§¨©¤¤¨©¨§¦§©¨©¨¤¦¥¨¤¨§¦§©©¨¥¤¦¥¨¤¨
døéLëä àGå,äéìò áMç àGå døéLëä Bà. §¦§¦¨¦§¦¨§¦¥¨¤¨

Âíéèòîî ïðéàL elà:úBîöò éãé ìò èòîî íöòä ïéà,øNa éãé ìò øNa àGå,únä ïî úéfk àGå,úéfk àGå ¥¤¥¨§©£¦¥¨¤¤§©¥©§¥£¨§¨¨©§¥¨¨§©©¦¦©¥§©©¦
äìápä ïî,õøMä ïî äLãòk àGå,íéìëà äöéak àGå,úBðBlçaL äàeáz àGå,Lnî da ïéàL éëk àGå,àGå ¦©§¥¨§¨£¨¨¦©¤¤§©¥¨Ÿ¨¦§§¨¤©©§¨©¤¥¨©¨§

äéìò áMçL øBähä óBòä úìáð,døéLëäå äéìò áMçL àîhä óBò úìáð àGå,íéòbðîä áøòäå éúMä àGå; ¦§©¨©¨¤¦¥¨¤¨§¦§©©¨¥¤¦¥¨¤¨§¦§¦¨§©¤¦§¨¥¤©§ª¨¦
ñøtä úéaî äðáì àGå;éøácøéàî éaø;íéîëçåíéøîBà:øBäè døôòL éðtî úèòîî äðálä.ììkä äæ:øBähä §§¥¨¦¥©§©¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©§¥¨§©¤¤¦§¥¤£¨¨¨¤©§¨©¨

èòîî;èòîî Bðéà àîhäå. §©¥§©¨¥¥§©¥

:øùá.milke` dviakn zegte:äàîåèä éðôá õöåçå èòîî êëìä ,äøåúä ïî äàîåè ìá÷î àìå íéøçà àîèî äöéáëî úåçô ìëåà ïéàù.d`eazde
:àéä ò÷ø÷ì øáåçîã ,ïåìçä úà åøâñå äéôðò åèùôúðå ìúåëä ïî ÷åçø äùéøùäù.ynn oda yiy iikkeïéîë éúòîù éðàå .ééëë íéàø÷ð ùéáëò éøå÷

òôå ,ùîî åá ïéàù ééëë àåäå ãàî ÷ã àåäù íéîòôå .äð÷ä êåúá àöîð ùéáëò éøå÷:ùîî åá ùéù ééëë àåäå ãâá úâéøà ïéòë àåäù íéîser zlape
.dilr ayig `ly xedh:øùëä äëéøö äðéàå äöéáëá íéìëåà úàîåè äàîèî æàå ,äìéëàì äéìò áùçéù ãò äàîèî äðéà øåäè óåò úìáðùser zlap

.dxiykd `le dilr aygy `nhäáùçî øñç íàå ,ïé÷ùî äòáùî ãçà åà íéî äéìò àåáéù øîåìë ,øùëä äëéøöå äáùçî äëéøö àîè óåò úìáðã
:'àîåèä éðôá úööåçå úèòîîå ,äøåäè ,øùëä åà

e.oelgay d`eaz `leéøééà ìéòìå .ïåìçá èòîî ïéà åúåðôì åúòãù øáã ìëå ,ìúåëä úà úì÷ì÷î àéäù äúåðôì åúòãã íåùî .ùîî ïåìçá äùéøùäù
:äúåðôì åúòã ïéà àúùäã ìúåëä ïî ÷åçø äùéøùäù.mirbepnd axrde izyd:èòîî åðéà àîè øáãå ,íéòâðá àîèéî áøòå éúùãzian dpial `le

.qxtdàìà åàîè àì ,éøáñ ïðáøå .ïåìçá úèòîî äðéà êëìä ,àîè ñøôä úéá øôòù åîë äàîè àéäù øáñ î"ø .ñøôä úéá øôòî äéåùòä äðéáìä
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ברטנורא), מסתיימת (ר "ש; היא כאילו זו פיסקה של שמשמעותה כלומר 
eke').בתיבת znd on zifkn zegt) "dlEke" בא שהתנא מפרשים, ויש

למעטו , כדי מהם באחד שאין עד כך , כל  גדול  החלון שאם להשמיענו,
הואיל בחלון, למעט מצטרפים כאן  הנמנים הללו הדברים כל  הרי

ששנינו כמו  אחד, טומאה לשיעור מצטרפים ג):ואינם ד, "כל(מעילה
זה; עם זה מצטרפין שווין, ושיעורו  exeriy,שטומאתו  `le ez`neh

mr df oitxhvn opi` Ð exeriy `le ez`neh `l ,ez`neh `le exeriy
"df;( מהר"ם)ïî äLãòkî úBçt ,äìápä ïî úéfkî úBçtÈÄÇÇÄÄÇÀÅÈÈÄÈÂÈÈÄ

õøMä מן בשר כזית בבית שיש  בין וממעטים מטמאים, שאינם – ÇÆÆ
עד להלן הנמנים לכל  הדין והוא עצמות; רובע שם שיש  ובין  המת

משנתנו; íéìëàסוף äöéakî úBçtלקבל שהוכשרו פי על  אף – ÈÄÇÅÈÙÈÄ
פחות  אוכל  ואין הואיל מקום מכל  מדרבנן, טומאה ומקבלים טומאה,
לפיכך טומאה, מקבל  אינו  אף התורה ומן אחרים, מטמא מכביצה

ברטנורא);ממעט ïBlçaL(הר "ש; äàeázäסמוך הגדלה תבואה – ÇÀÈÆÇÇ
שמדובר מבואר, במפרשים הטפח; את ומיעטה לתוכו ונתפשטה לחלון 

לכותל, מזיקה שאינה הכותל , מן רחוק שהשרישה בתבואה כאן 
ממעטת היא לפיכך משם, יסלקנה לא זה ובכגון (רמב"ם ;שהואיל

הקניםéëëåברטנורא ); שבתוך המוח מפרשים: יש –epx`ay enk) ÀÈÇ
;(fi ,fi milk zkqna:מבארים עכביש ,ויש Lnîקורי da LiL– ÆÆÈÇÈ

זו  שפיסקה מפרשים, יש  למעט; וחשובה עבה ynn")שהיא da yiy")
התבואה על  אף הגר "א);מוסבה הרא"ש ; øBähä(הר"ש ; óBòä úìáðåÀÄÀÇÈÇÈ
äéìò áMç àHL מטמאה אינה הטהור  העוף שנבלת לאכילה, – ÆÄÅÈÆÈ

אדם; לאכילת עליה חישב כן אם áMçLאלא àîhä óBò úìáðåÀÄÀÇÇÈÅÆÄÅ
äéìò,לאכילה –døéLëä àGå,טומאה לקבל  –døéLëä Bà ÈÆÈÀÄÀÄÈÄÀÄÈ

äéìò áMç àGå כן אם אלא מטמאה אינה טמא עוף שנבלת – ÀÄÅÈÆÈ
טומאה לקבלת משקה ידי  על  והוכשרה לאכילה עליה (טהרות חישב

ג), טהורה,א, והיא הואיל  הכשר , שחסר  או מחשבה חסרה אם הלכך

שחישב  טהור  עוף נבלת ברם, הטומאה. בפני  וחוצצת ממעטת הריהי 
הוכשרה  שלא אף בכביצה, אוכלים טומאת מטמאה לאכילה, עליה

טומאה א )לקבל  א , .(טהרות
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elà, להלן המנויים הדברים –íéèòîî ïðéàL:הטפח את –ïéà ÅÆÅÈÀÇÂÄÅ
úBîöò éãé ìò èòîî íöòä המונח מכשעורה פחות עצם – ÈÆÆÀÇÅÇÀÅÂÈ

עצמות  שרובע בזמן הטפח את ממעט אינו טפח על  טפח שהוא בחלון
הקודמת, במשנה הטעם בארנו  שכבר  כמו בבית, מונחים המת מן

שבבית; העצמות עם מצטרף בחלון המונח ìòשהעצם øNa àGåÀÈÈÇ
øNa éãé הטפח את ממעט אינו  בחלון  המונח בשר  מכזית פחות – ÀÅÈÈ

לפיבזמן לעיל, שבארנו  מהטעם בבית, נמצא המת מן בשר שכזית
לבשר; מצטרף únäשבשר ïî úéfk àGå מיותרת זו פיסקה – ÀÇÇÄÄÇÅ

הטומאה  את מביא עצמו  זה כזית בבית, טומאה אין  אפילו שהרי  היא,
ממעטים  שאינם הדברים כל  מונה ומשנתנו הואיל  אלא שאצלו , לבית

פיסקה  אף נוקטת היא לפיכך  הקודמת, שבמשנה הדברים סדר  לפי
jxcaזו  ef dwqit yxtl wgcpy ,"aeh mei zetqez"a `aend m"xdn oiir)

.(miycg zetqez oiire ;zcgein פיסקה גורסים שאין  נוסחאות יש ברם,
õøMäזו ; ïî äLãòk àGå ,äìápä ïî úéfk àGåשהואיל – ÀÇÇÄÄÇÀÅÈÀÈÂÈÈÄÇÆÆ

ממעטים, אינם מטמאים íéìëàוהם äöéak àGå שהוכשרו – ÀÇÅÈÙÈÄ
שאינם  פי  על ואף הוכשרו , לא אפילו מפרשים: ויש טומאה; לקבל
אין  וחשובים שהואיל  ממעטים, אינם מקום מכל טומאה, מקבלים

מהחלון לפנותם דעתו ובודאי  שם, מבטלם äàeáz(רמב"ם);אדם àGåÀÀÈ
úBðBlçaL מקלקלת והיא שהואיל  ממש , לכותל סמוך  הגדלה – ÆÇÇ

לפנותו  אדם של  שדעתו דבר  וכל  משם, לסלקה דעתו הכותל  את
ממעט אינו ברטנורא);מהחלון  éëk(רמב"ם ; àGå שבארנו כמו – ÀÈÇ

הקודמת, Lnîבמשנה da ïéàL כאן אף –(zncewd dpyna enk) ÆÅÈÇÈ
שבחלונות"; "תבואה על גם מוסבה הזאת שהפיסקה מפרשים, יש

שאינה  כאן ששנינו שבחלון " "התבואה בין לדעתם, ההבדל , וזהו
o`ke),ממעטת my ep`ady m"anxd zrck `ly) וגם בככי  גם שכן 

ואם  וממעטת, חשובה היא הרי ממש בה יש אם שבחלון, בתבואה
ממעטת ואינה חשובה אינה ממש, בה הגר "א );אין  הרא "ש; (הר "ש;

åäéìò áMçL øBähä óBòä úìáð àG,לאכילה –úìáð àGå ÀÄÀÇÈÇÈÆÄÅÈÆÈÀÄÀÇ
äéìò áMçL àîhä óBò,לאכילה –døéLëäå משקה ידי על – ÇÈÅÆÄÅÈÆÈÀÄÀÄÈ

מדיוק  אמנם נלמדים כה עד  שנימנו  הללו הדברים כל טומאה; לקבל
הואיל אלא הקודמת, במשנה כמה הלשון  כאן להוסיף בא והתנא

שאינם  הדברים כל את בפירוש ושנה חזר לפיכך  חדשים, דברים
áøòäåממעטים; éúMä àGå,ערב חוטי או שתי  חוטי –íéòbðîä ÀÇÆÄÀÈÅÆÇÀËÈÄ

ממעטים, אינם הלכך  הנגע, מחמת וטמאים –úéaî äðáì àGåÀÀÅÈÄÅ
ñøtä במקומות בארנו  וכבר הפרס; בית מעפר העשויה לבינה – ÇÀÇ

שמאה  חכמים, וגזרו  קבר, בה שנחרש  שדה היינו הפרס שבית אחדים,

טומאת  ספק בו  שיש  שטח היינו הפרס", "בית נעשה לקבר מסביב אמה
מעצמות  כשעורה עצם המחרשה עמה גררה שמא חשש משום המת,

øéàîהמת. éaø éøácכך טמא הפרס בית שעפר  שכשם הסובר, – ÄÀÅÇÄÅÄ
בחלון. ממעטת אינה הלכך  טמאה, ממנו  העשויה íéîëçåÇÂÈÄהלבינה
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‚úìcaL øçä–óBøâà àGî BøeòL,éøácàáé÷ò éaø;ïBôøè éaøøîBà:çôè çúBôa.ïhîlî Løçä da øiL ©Ÿ¤©¤¤¦§¤§¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥§¥©¤©¦¥¨¤¨¨¦§©¨
ïìòîìî Bà,d÷øî àGå dôéâä,çeøä ezçútL Bà–óBøâà àGî BøeòL. ¦§©§¨¡¦¨§¥§¨¤§¨©¨©¦§¤§

„äðwì íB÷î äNBòä,øpìå éútñàìå–ìk BøeòLàeäL,éøáãkéànL úéa;ìlä úéaíéøîBà:çúBôa ¨¤¨©¨¤§¨©§§¦§©¥¦¨¤§¦§¥¥©©¥¦¥§¦§¥©
çôè.åéðéò úà ïeæì,Bøáç íò øaãìe,LéîLúìe–çôè çúBôa. ¤©¨¤¥¨§©¥¦£¥§©§¦§¥©¤©
‰çôhä úà ïéèòîî elà:úBîöò òáø éãé ìò èòîî øNa úéfkî úBçt,éãé ìò èòîî äøBòOk íöòî úBçôe ¥§©£¦¤©¤©¨¦©©¦¨¨§©¥©§¥Ÿ©£¨¨¥¤¤©§¨§©¥©§¥

øNa úéfk.únä ïî úéfkî úBçt,äìápä ïî úéfkî úBçt,õøMä ïî äLãòkî úBçt,íéìëà äöéakî úBçt, ©©¦¨¨¨¦©©¦¦©¥¨¦©©¦¦©§¥¨¨¦¨£¨¨¦©¤¤¨¦©¥¨Ÿ¨¦

b.zlcay xegd:øéåàì éåùò åðéàã ,úìãä òöîàá.yxgd ea xiiy:úìãä úà ï÷éúù ïîåàä.ohnln:äôå÷ñàì êåîñ øééùù ïåâë.olrnln e`êåîñ
:óå÷ùîì.dtibd:äøâñ.dwxin `le:äøîâ àì.gexd ezgzty e`:åúçúôå çåøä äúàáù àìà äøéâñä úà ÷øéîù åà ,øîåìë.sexb` `eln exeriy

øåçì êéøöù éðôî àìå ,ïéåëúîá ùøçä äùò òöîàáù øåçã íåùî ,ïåôøè éáø âéìô àì àôéñ êäáå .íéöøù åà íéî åäåøøçë éåä àìéîî çúôðã ïåéëã
äèîìî åçéðäùë ìáà ,ïéåëúîá äùòì éîãå ,äìòîì åà äèîì çéðäìî øúåé òöîàá á÷ðä çéðäì åúòãá äúìòå úìãä ïäî äùòðù ïéôãä åéä íéøö÷ àìà

:á÷ðä àìîúð àìå íéøö÷ íéøñðäù úîçî àìà ,íéãéá äùåòë äæ ïéà äìòîìî åà
c.mewn dyerd:íéâøåà ìù äð÷ íù çéðäì ìúåëá ùìåôî á÷ð á÷ðù.iztq`le:áøç úéðáúë éìë íéâøåàì ùéå .éúôñà ïéøå÷ ïåé ïåùìá áøçexery

.`edy lka:øçàä ãöì äàîåèä úà àéáäì.eipir z` oefl:øöçì åà íéáøä úåùøì íùî ìëúñäì.yinyzle:åéöéôç íù òéðöäì
d.gthd z` mihrnn el`úøáåò äàîåèä ïéàù ,õöåç ,çôèî øéåàä úà èòîîå åá çðåî àëä áéùçã éðä ìëî ãçà äéäå çôè çúåôá åøåòéùù ïåìç

:øçà ãöì.zenvr raex ici lråìéàã ,úéæëî úåçô à÷åãå .èòîî ,ïåìçá çðåî úîä øùáî úéæëî úåçôå ,ìäåàá àîèîã úåîöò òáåø úéáá ùé íà
óøèöî øùá äáøãàã ,èòîî äæ úéæëî úåçô ïéà ,úîä ïî øùá úéæë úéáá àëéà éà ìáà ,úåîöò òáåø éãé ìò à÷åãå .ìäåàá àîèî åîöò àåä ,úéæë

:éôøèöî úåîöòà úåîöòã ,úåîöò é"ò úåîöò àìå úåîöò é"ò èòîî øùá à÷åãã éîð àîòè åðééäå .øùá íò.dxeryk mvrn zegtäøåòùë íöò ìáà
:àùîáå òâîá àîèîã íåùî ,èòîî àì.znd on zifkn zegt,ìäåàá ïéàîèîä ìë éãé ìò èòîîã ïðéòåîùàì àùéø äéì àðúã â"òà äééðú øãä àúùä

:'á ÷øôá ïééåðùä ïúåà ìëå á÷ø ãååøú àìîå íã úéòéáø ïåâë,'eke dlapd on zifkn zegté"ò ïéá úåîöò é"ò ïéá éèòîî ,êìéàå ïàëî áéùçã éðä ìë

`xephxa yexit
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úìcaL øçäשהנגר אלא לתשמיש, ולא למאור  לא עשוי שאינו  – ÇÙÆÇÆÆ
מאיזו  בכוונה שהשאירו  או לסתמו, ושכח עבודתו בשעת לו צריך  היה

תועלת, כל  ללא אבל שהיא, הטומאה,BøeòLסיבה את להביא – Ä
óBøâà àGî;(א משנה (לעיל  אדם בידי נעשה שלא חלון כדין – ÀÆÀ

àáé÷ò éaø éøác והריהו בכוונה, שלא החור  נשאר ודאי שלדעתו  – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
מאליו; çôèכעשוי  çúBôa :øîBà ïBôøè éaø בטפח שיעורו – ÇÄÇÀÅÀÅÇÆÇ

עבודתו  בשעת צורך איזה לשם הנגר ועשאו שהואיל  טפח, ("תפארת על

הניחו ישראל"), לצורך בודאי סתמו , ולא בדלת שהניחו  מאחר או 

אחרונה "), בפותח ("משנה  ושיעורו לתשמיש, העשוי  כחור דינו ולפיכך
Løçäטפח. da øiL,בדלת החור  את השאיר הנגר אם –ïhîlî ÄÅÈÆÈÈÄÀÇÈ

ïìòîìî Bà,למשקוף סמוך למעלה או  למפתן סמוך  למטה – ÄÀÇÀÈ
d÷øî àGå dôéâä את לנעול  גמר ולא הדלת את אדם נעל  או  – ÁÄÈÀÅÀÈ

קצת, פתוחה ונשארה çeøäכולה, ezçútL Bà פתחה הרוח – ÆÀÈÇÈÇ
הדלת, הפתיחה,BøeòLאת מקום של  או  החור של  –óBøâà àGî ÄÀÆÀ

ודאי בדלת למטה או שלמעלה שהחור  לפי טרפון , רבי  לדעת אף –

בדלת  וכן קצרים, היו שהנסרים מחמת נשאר אלא בכוונה נעשה לא
מקום  הרי  הרוח, אותה שפתחה או  קצת, פתוחה אדם שהשאירה

ששיעורו  אדם, בידי  נעשה שלא כחור דינו הלכך  מאליו, נשאר הפתיחה
א. במשנה ששנינו כמו אגרוף, מלוא

ד ה נ ש מ ר ו א ב
íB÷î äNBòä, בכותל מפולש חור העושה –äðwì להניח כדי  – ÈÆÈÇÈÆ

האורגים, קנה בו éútñàìåבו מיישרים שהאורגים מסמר מין  – ÀÈÇÀÀÄ
חרב כתבנית והוא השתי, Ðחוטי  oeei oeyla axg epiid iztq`) הר"ש;(

øpìå:המנורה מכשירי הם כאן  הנזכרים הכלים שכל מפרשים, יש – ÀÇÅ
dpw; הנר את תוחבים שבו  המנורה קנה הוא –iztq` היינו –

הפתילה; את בהם ומוחטים שצובתים הכליxpdeהמלקחיים היינו  –
והפתילות השמן את בו  רבא"),שנותנים להביא BøeòL("אליהו – Ä

האחר, לצד  הטומאה àeäLאת ìk לאותו לו  הצריך כשיעור  היינו  – ÈÆ
החור  את עשה שבשבילו éànL(מהר "ם ),תשמיש úéa éøáãk– ÀÄÀÅÅÇÇ

שמאי ; בית דברי הם çôèכך  çúBôa :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÀÅÇÆÇ
לתשמיש . העשוי חלון  כל כדין טפח, בפותח åéðéòשיעורו úà ïeæìÈÆÅÈ

לחצר, או  לרחוב לחוץ, משם להסתכל כדי  בכותל חור העושה –
Bøáç íò øaãìe,חברו עם לדבר  שיוכל כדי  או  –LéîLúìe– ÀÇÅÄÂÅÀÇÀÄ

חפציו, שם להניח כדי çôèאו  çúBôa בטפח הכל לדברי  שיעורו  – ÀÅÇÆÇ
טפח. על 

i p y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

çôhä úà ïéèòîî elà בו ויש טפח בפותח ששיעורו  חלון  – ÅÀÇÂÄÆÇÆÇ
להלן , הנמנים מהדברים אחד בו מונח אם מצומצם, טפח על טפח

אחר: לצד בו עוברת הטומאה ואין הטפח, את ממעט זה úBçtÈהרי
øNa úéfkî,מטמא שאינו המת, מן –òáø éãé ìò èòîî ÄÇÇÄÈÈÀÇÅÇÀÅÙÇ

úBîöò,באוהל שמטמא המת, מן  עצמות רובע בבית יש  אם – ÂÈ
טפח  על  הטפח את ממעט זה הרי  בחלון , מונח בשר  מכזית ופחות

האחר ; לצד תעבור שלא הטומאה, בפני  וחוצץ iciשבחלון  lr כמו
בצד אצל, והיינו: יד , ישראל");על  מפרשים:("תפארת iciויש  lr–

הטומאה כוח טהרות").על בשר("סדרי כזית בחלון  מונח אם ברם,
פחות  בחלון  מונח ואפילו באוהל; מטמא עצמו  הוא הרי המת, מן

מכזית  הפחות אין  המת, מן בשר  כזית יש  שבבית אלא בשר, מכזית
שנינו: לפיכך שבבית, בשר כזית עם מצטרף הוא אלא ממעט, שבחלון 

,zenvr raex ici lr hrnn xya zifkn zegtäøBòOk íöòî úBçôeÈÅÆÆÇÀÈ
מטמא, שאינו  מכשעורה, פחות עצם –øNa úéfk éãé ìò èòîîÀÇÅÇÀÅÇÇÄÈÈ

כשעורה, מעצם פחות מונח ובחלון  בשר, כזית בבית נמצא שאם –
עצמות, רובע בבית נמצא אם אבל שבחלון. הטפח את ממעט זה הרי

ממעט. ואינו  מכשעורה, הפחות העצם עם מצטרפים הם úBçtÈהרי
únä ïî úéfkîברישא נשנתה כבר זו  פיסקה –xya zifkn zegt) ÄÇÇÄÄÇÅ

(...hrnnכפתיחה כאן  ונשנתה והולכת וחזרה המונה המשנה, להמשך

על חוזר שהתנא מבארים, ויש  הטפח. את הממעטים שונים, דברים
באוהל, המטמאים הדברים שאר שאף להשמיענו, כדי זו , פיסקה

משיעורם, פחות כשהם הטפח, את ממעטים ב, פרק בתחילת שנימנו
דם  מרביעית פחות רקב, תרווד ממלוא פחות נצל, מכזית פחות כגון

izdw - zex`ean zeipyn
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‚çútä éab ìòL äð÷,änà äàî dBáb elôà–àeäL ìk äàîhä úà àéáî,éøácòLBäé éaø;ïa ïðçBé éaø ¨¤¤©©¥©¤©£¦¨©¥¨©¨¥¦¤©ª§¨¨¤¦§¥©¦§ª©©¦¨¨¤
éøeðøîBà:!æéfä ïî äæ øîçé ìà ¦¥©©§Ÿ¤¦©¦
„úéaä ìk úà ááBñ àeäL æéæ,úBòaöà LGL çúta ìëBàå,úéaa äàîè–íéàîè åézçzL íéìk;äàîè ¦¤¥¤¨©©¦§¥©¤©¨¤§¨ª§¨©©¦¥¦¤©§¨§¥¦ª§¨

åézçz–øæòéìà éaøúéaä úà ànèî,òLBäé éaøåøäèî.äøãñëà úôwî àéäL øöça ïëå. ©§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤©©¦§©¦§ª©§©¥§¥§¨¥¤¦ª¤¤©§©§¨
‰äæ éab ìò äæ ïéæéæ éðL,çôè çúBt ïäéðéáe çôè çúBt ïäa Léå,ïäézçz äàîè–àîè ïäézçz;íäéðéa– §¥¦¦¤©©¥¤§¥¨¤¥©¤©¥¥¤¥©¤©ª§¨©§¥¤©§¥¤¨¥¥¥¤

àîè ïäéðéa;ïäéab ìò–ãò Bcâðkàîè òé÷øì.çúBt ïBzçzä ìò óãBò ïBéìòä äéäçôè,ïäézçz äàîè ¥¥¤¨¥©©¥¤§¤§©¨¨¦©¨¥¨¨¨¤§¥©©©§¥©¤©ª§¨©§¥¤

b.dn` d`n deab elit`øéîçäì ïéàã øáñ éøåð ïá ïðçåé éáøå .ìèìèéîã íåùî åøéîçä äð÷á ,íéçôè øùò íéðù çúôä ïî åäáåâ øåòéù æéæã â"òà
:éøåð ïá ïðçåé éáøë äëìäå .çôè çúåôá åøåòéù íéçôè øùò íéðùî äìòîìå ,æéæä ïî øúåé äð÷á

c.fifçôè çúôä ãâðë ìëåà äéä íàù .æéæ ïéà çúôä øàù ìòå úåòáöà ùìù ìëåà çúôä ãâðëå ,õåçáî úéáä éìúåë ìë úà ááåñå çôè áçø àåäù
:ìëä éøáãì àîè úéáä äéä.mi`nh eizgzy milk:úàöì äàîåè êøãù éôì ,àôéñá âéìôãë òùåäé éáø âéìô àì àäá.ziad z` `nhn xfril` iax

:úåòáöà ùìùá úéáì äàîåè àéáî ,àåäù ìëá àîèîù øåîç æéæã ïåéë.dxcqk` ztwen `idy xvga oke,úåòáöà ùìù çúôá úìëåà äøãñëàäå
:òùåäé 'øë äëìäå .øäèî òùåäé éáøå ,úéáä àîèî øæòéìà 'ø ,äøãñëàá äàîåè .íéàîè äøãñëàáù íéìë ,úéáá äàîåè

d.df iab lr df oifif ipy:äæ ãâðë äæ íéðååëîå.gth gzet oda yi:çôè ìò çôè åáçø íéæéæä ïî ãçà ìëù.gth gzet odipiaeïî äåáâ ïåúçúä
:çôè ïåúçúä ïî äåáâ ïåéìòäå çôè õøàä.odizgz d`nehe:äàîåèä éðôá õöåçã ,øåäè åéáâ ìòù äîå àîè åéúçúù äî ìë .ïåúçúä úçú.odipia

:íéööåçã ,øåäè ,ïåéìòä ìòùå ïåúçúä úçúù äî ìáà ,àîè ïäéðéáù äî ìë ïåéìòì ïåúçú ïéá äàîåè íà.odiab lrãò äàîåèä ãâðë .ïåéìòä éáâ ìò
:øåäè øàùä ìëå ,àîè ,òé÷øä.`nh odipiae odizgz 'eke oezgzd lr scer oeilrd didåúåà ,ïäéðéá äàîåèäù ïéá ïåúçúä úçú äàîåèäù ïéáã

`xephxa yexit

שהוא.שיעורו  e`elnכל  :xne` iqei iax ובמלוא אצבעיים רום בחלון היינו  –
שהוא בכל  ששיעורו יוסי רבי מודה הפתח גבי  על  בזיז  אבל (xbd"`;מקדח,

.("l`xyi zx`tz":לסיפא אחר פירוש במסקנתו מביא הר"ש iabברם lry
oelgd, החלון גבי  שעל הזיז  –miirav` mexהחלון מעל  גובהו  שיעור  –

יותר החלון  מן  גבוה אינו  כן אם אלא לחלון  מצטרף שאינו  כלומר  אצבעיים,
אגודל ; כרוחב בתוספתא מפורש רחבו  ושיעור  eln`מאצבעיים; iab lry

`edy lk gcwnבגובהו בין שיעורו  מקדח מלוא של  חלון  גבי שעל  הזיז –
שהוא. בכל ברחבו e`elnובין  xne` iqei iax מלוא על  חולק יוסי  רבי  כלומר  –

מקדח. מלוא שיעורו  הזיז  אף מקדח מלוא של  חלון  גבי  שעל  וסובר  מקדח
ג ): יז, מת טומאת (הל ' הרמב"ם כותב lrוכן  `vei fife ,yinyzl dieyrd oelg"

oelgd lrn deab didiy `ede ,d`nehd z` `ian ,lceb` agexk did elit` ,oelgd iab
ok m` `l` d`nehd z` `ian epi` ,miirav`n dlrnl did ;zegt e` miirav` mex
`edy lka d`nehd z` `ian ,xe`nl dieyrd oelgd iab lry df fif .gth agex ea yi

."`edy lk deab elit`e
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çútä éab ìòL äð÷ הקבועות יתדות גבי  על שנתנוהו קנה – ÈÆÆÇÇÅÇÆÇ
הפתח, מן  למעלה änàבכותל  äàî dBáb elôà,הפתח מן – ÂÄÈÇÅÈÇÈ

àeäL ìk äàîhä úà àéáî,שהוא כל אלא בולט אינו  אפילו  – ÅÄÆÇËÀÈÈÆ
הבית; לתוך מתחתיו  הטומאה מתפשטת תחתיו , טומאה יש  øácéאם ÄÀÅ

òLBäé éaø:שנו ובתוספתא –fifd on xzei dpwa exingd זיז (שכן  ÇÄÀËÇ
אלא  הטומאה את מביא אינו טפח עשר משנים יותר  הפתח מן  הגבוה

טפח), lhlhin,בפותח epi` fifde lhlhin dpwdy שהקנה לפי פירוש :

הכותל מן בולט הזיז ואילו לפתח, סמוך ולהורידו  לטלטלו  אפשר
למטה להורידו אפשר  ìà(הגר"א );ואי :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅÇ
!æéfä ïî äæ øîçé הקנה ואף הזיז , מן  יותר  בקנה להחמיר אין – ÇÀÙÆÄÇÄ

את  מביא אינו הפתח מן טפחים עשר משנים יותר  גבוה הוא אם

טפח. בפותח אלא הטומאה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úéaä ìk úà ááBñ àeäL æéæכל סביב טפח בולט שהוא – ÄÆÅÆÈÇÇÄ
הבית, GLכתלי  çúta ìëBàåúBòaöà L הפתח כנגד  ותופס – ÀÅÇÆÇÈÆÀÈ

הטפח  שהרי  מטפח, פחות היינו בלבד, אצבעות שלוש  של אורך 

אצבעות; úéaaארבע äàîè,בבית המת מן טומאה היתה אם – ËÀÈÇÇÄ
åézçzL íéìk,הזיז כל שתחת –íéàîè שהזיז פי על  אף – ÅÄÆÇÀÈÀÅÄ

כחלק  אהלו נחשב מקום מכל  טפח, על  טפח בו אין הפתח שכנגד
שבבית וכזווית ישראל");מהפתח, מתפשטת ("תפארת הטומאה הלכך 

הזיז  כל תחת היא מתפשטת ומשם הפתח, שכנגד  הזיז לתחת מהבית
תחתיו . שנמצא מה כל  ומטמאה לבית åézçzשמסביב äàîè– ËÀÈÇÀÈ

הזיז , úéaäתחת úà ànèî øæòéìà éaø הטומאה שאם שכשם – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÆÇÇÄ
כשהטומאה  גם כך  הבית, מאוהל  כחלק הפתח שכנגד הזיז  נחשב בבית

הבית. לתוך  הפתח שכנגד  הזיז דרך הטומאה מתפשטת הזיז  תחת
øäèî òLBäé éaøåרבי מודה בבית הטומאה שאם פי על  שאף – ÀÇÄÀËÇÀÇÅ

הזיז , תחת כשהטומאה מקום מכל טמאים, הזיז שתחת שכלים יהושע,
לפי טהור , הבית טפח, על טפח בו אין  הפתח שכנגד  והזיז הואיל 

להיכנס. דרכה ואין לצאת הטומאה úôwîשדרך àéäL øöça ïëåÀÅÀÈÅÆÄËÆÆ
äøãñëàכנגד תופסת והאכסדרה בתקרה, המקורה עמודים בנין – ÇÀÇÀÈ

כלים  בבית, טומאה בלבד : אצבעות שלוש הבית פתח רוחב
יהושע  ורבי מטמא אליעזר  רבי  באכסדרה, טומאה טמאים; שבאכסדרה

ryedi.מטהר , iaxk dklde
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äæ éab ìò äæ ïéæéæ éðL במפרשים זה; כנגד זה ומכוונים – ÀÅÄÄÆÇÇÅÆ
בזיזים  ולא הבית כותל  גבי  שעל  בזיזים כאן שמדובר מבואר  אחדים
"פותח  של השיעור  אלא כאן  שייך  אין זה שבכגון  הפתח, גבי  שעל

טהרות"),טפח" "סדרי אחרונה"; çôè("משנה  çúBt ïäa Léå– ÀÅÈÆÅÇÆÇ
טפח, על  טפח בו  יש מהזיזים אחד  çôèשכל  çúBt ïäéðéáe– ÅÅÆÅÇÆÇ

שהזיז  לומר צורך  אין כלומר  טפח, יש  לעליון  התחתון הזיז  ובין
הרבה, הארץ מן  גבוה זיז סתם שכן טפח, הארץ מן גבוה התחתון 

טפח התחתון מן  גבוה העליון הזיז אף טהרות");אלא äàîèËÀÈ("סדרי
ïäézçz,התחתון הזיז תחת היינו הזיזים, שני  תחת –ïäézçz ÇÀÅÆÇÀÅÆ

àîè,טהור גביו  שעל מה אבל  טמא, התחתון  שתחת מה כל  – ÈÅ
הטומאה; בפני  חוצץ התחתון íäéðéaשהזיז הזיז  בין טומאה היתה – ÅÅÆ

àîèלעליון, ïäéðéa שתחת מה אבל טמא, הזיזים שבין מה כל – ÅÅÆÈÅ
חוצצים; שהזיזים טהור , העליון הזיז גבי ושעל  התחתון  ìòÇהזיז 

ïäéab,העליון הזיז גבי  על טומאה היתה –òé÷øì ãò Bcâðk ÇÅÆÀÆÀÇÈÈÄÇ
àîè.טהור השאר וכל טמא, הרקיע עד  ולמעלה הטומאה כנגד  – ÈÅ

çôè çúBt ïBzçzä ìò óãBò ïBéìòä äéä העליון שהזיז – ÈÈÈÆÀÅÇÇÇÀÅÇÆÇ
מהתחתון : יותר  טפח לחוץ ïäézçzבולט äàîè תחת היינו  – ËÀÈÇÀÅÆ

התחתון , ïäéðéaהזיז  Bà,הזיזים שני בין  –ïäéðéáe ïäézçz ÅÅÆÇÀÅÆÅÅÆ
àîè ואפילו שתחתיו; מה לכל הטומאה את מביא העודף שהעליון  – ÈÅ

בכל הטומאה את מערב העודף טפח הזיזים, בין  נמצאת הטומאה

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr drax` wxt zeld` zkqn

¯ ˘ Ú ‰ Ú · ¯ ‡ ˜ ¯ Ù
‡àeäL ìk äàîhä úà àéáî æéfä.úéìábäå äøæbä–çôè çúBôa.æéfä eäæéà?ähîì åéðtL.äøæbäå?äéðtL ©¦¥¦¤©ª§¨¨¤©¦§¨§©©§¦§¥©¤©¥¤©¦¤¨¨§©¨§©¦§¨¤¨¤¨

äìòîì.eøîà änáe:àeäL ìk äàîhä úà àéáî æéfä?ïéëaãð äLGL çútä ïî dBáb àeäL æéfa,íéðL íäL §©§¨©¨¨§©¦¥¦¤©ª§¨¨¤©¦¤¨©¦©¤©§¨¦§¨¦¤¥§¥
çôè øNò;ïàkî øúé–çôè çúBôa äàîhä úà àéáî.çôè çúBôa äàîhä úà ïéàéáî íéçeztäå úBøèòä. ¨¨¤©¨¥¦¨¥¦¤©ª§¨§¥©¤©¨£¨§©¦¦§¦¦¤©ª§¨§¥©¤©

·çútä éab ìòL æéæ–çôè çúBôa äàîhä úà àéáî;íéòaöà íeø ïBlçä éab ìòL,çc÷î àGî éab ìòL ¦¤©©¥©¤©¥¦¤©ª§¨§¥©¤©¤©©¥©©¤§¨©¦¤©©¥§©§¥©
–àeäL ìk;éñBé éaøøîBà:BàBìî. ¨¤©¦¥¥§

:ïéôåöøîä íúåçë àåäù íéà÷ñ ìù äìåãâ ä÷éôë ,ùåâä øåòéùå .íéîëçë äëìäå .åìáâù øçàì åìéôà øôòä àìå ,ñøôä úéáî àáä åúéøáë ùåâ
ci`.dhnl eipty fifdäàîåèä úà àéáîå çúôä íò åìäà óøèöî êëìä ,çúôä ãöì õøàì äèîì óåôë åùàøå õåçì ìúåëä ïî àöåé çåì ïéîë

ãöì åéúçúù äàîåè àéáîå ,õøàì òéâä åìéàë äèîì óåôëä åùàø ïéàåøù ,àîè úéáä åéúçú äàîåè íàå ,çôè çúåô åá ùé åìéàë áéùçå àåäù ìëá
:úéáä.dxfibe:çôè çúåô äéòá êëìä ,çúôä íò óøèöî äìù ìäåà ïéàå äìòîì óåôë äùàø .äìòîì äéðôù.zilabeä÷éðîù éìë àúôñåúá ùøôî

:òöîàä ïî øééùîå ïàëîå ïàëî.migth xyr mipy:íéðáà ïéðá ìù äøåù àåä êáãðå .íéçôè äòáøà êáãð ìë øåòéùã.zexhrdeìåâéòá úåøåãñ íéðáà
:äøèò åðééäå ,éåðì äôéë ïéòë çúôä ïî äìòîì øé÷ä ïî úåèìåá.migeztdeïîå ïåìçä ïî íéèìåáù íéîòôå ,éåðì ïåìçä ìò åà çúôä ìò ïáàî íéùåòù

:øúåé åà çôè çúôä
a.'eke gztd iab lry fif:àúôñåúá òîùî éëäå .çôè çúåô æéæá àäéù ïðéòá éëä íåùîå ,çúôä íúñðù éøééî àëä.miirav` mex oelgd iab lrye

:àåäù ìëá íäéðù éáâ ìòù æéæ ,äìçúá øåàî äùåòä ïåâë çã÷î àåìî åøåòéùù ïåìç ïéá ,øåàîä éøééù ïåâë íééòáöà íåø åøåòéùù ïåìç ïéá øîåìëiaxe
.e`eln xne` iqeiäëìä ïéàå .çã÷î àåìîá ïðéøòùî éîð åìù æéæ çã÷î àåìî åøåòéùù ïåìçå .íééòáöàá åøåòéù åìù æéæ ,íééòáöà íåø åøåòéùù ïåìç

:éñåé 'øë
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úèòîî äðálä :íéøîBà,בחלון –døôòL éðtîהעפר – ÀÄÇÀÅÈÀÇÆÆÄÀÅÆÂÈÈ
ממנו , נעשתה גושøBäèשהלבינה אלא חכמים טימאו  שלא – È

גוש, ועשאו שגיבלו  אף העפר , לא אבל  הפרס, מבית הבא כברייתו
וממעטת טהורה הלבינה ר"ש ).לפיכך  אחר :(רמב"ם; iptnפירוש

xedh dxtry משום טהור , העפר לעפר , הלבינה את מחזירים שאם –
ממעטת הלבינה הלכך  הפרס, בית עפר מלהיות äæÆ(ר"ש ).שבטל

ììkä;ממעטים ושאינם הממעטים בדברים –;èòîî øBähä ÇÀÈÇÈÀÇÅ
èòîî Bðéà àîhäå מן כזית כמו  בעצמו, טמא שהוא דבר בין  – ÀÇÈÅÅÀÇÅ

כביצה  כמו טומאה, שמקבל  דבר  בין  השרץ, מן וכעדשה הנבילה
הטפח  את ממעט אינו בזה, וכיוצא טומאה, לקבל  שהוכשרו  אוכלים

רא"ש).בחלון  (רמב"ם ;

i y i l y m e i
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משום  הטומאה את להביא שיעוריהם מה הכותל, מן  הבולטים בזיזים דן  זה פרק

אוהל.

æéfä,הפתח גבי  מעל לחוץ הבולט –äàîhä úà àéáî שתחתיו – ÇÄÅÄÆÇËÀÈ
àeäLלבית, ìk.טפח מהכותל  בולט אינו אפילו –äøæbä כעין – ÈÆÇÄÀÈ

מטה úéìábäåגזוזטרה, כלפי משופעת שהיא אלא גיזרה, כעין  – ÀÇÇÀÄ
הצדדים, çôèמשני  çúBôa לבית הטומאה את להביא שיעורן  – ÀÅÇÆÇ

טפח. על  ähîìבטפח åéðtL ?æéfä eäæéà המוחלק שצידו – ÅÆÇÄÆÈÈÀÇÈ
הפתח, לצורך הוא ועשוי  מטה, כלפי  הוא "פנים", הנקרא והמשופץ

הפתח. עם הזיז מצטרף הלכך החמה, ומפני  הגשמים מפני  עליו להגן 
äøæbäå?הגזרה ואיזוהי  –äìòîì äéðtL המוחלק שצידה – ÀÇÄÀÈÆÈÆÈÀÇÀÈ

ל אלא עשויה, שתחתיה הפתח לצורך ולא מעלה, כלפי  צורךוהמשופץ
היא  אין הלכך העליונה, הדיוטה דיירי  בשביל גבה על  השימוש
טפח  בפותח אלא הטומאה את מביאה ואינה הפתח, עם מצטרפת

אוהל. àeäL?כדין  ìk äàîhä úà àéáî æéfä :eøîà änáeÇÈÈÀÇÄÅÄÆÇËÀÈÈÆ
הטומאה  את שמביא אמרו  לא למטה, שפניו בזיז ואפילו כלומר –

אלא שהוא, GLבכל çútä ïî dBáb àeäL æéfaïéëaãð äL ÇÄÆÈÇÄÇÆÇÀÈÄÀÈÄ
שורות  שלוש היינו  נדבכים, שלושה על  יתיר  גבוה שאינו כלומר  –

çôèאבנים, øNò íéðL íäL;טפחים ארבעה גבוה נדבך שכל  – ÆÅÀÅÈÈÆÇ
ïàkî øúé,טפח עשר  משנים יותר  הפתח מן גבוה שהוא זיז  אבל – ÈÅÄÈ

çôè çúBôa äàîhä úà àéáî מגין טפח עשר  שנים שעד  – ÅÄÆÇËÀÈÀÅÇÆÇ
עם  אהלו  מצטרף הלכך  עשוי , הוא הפתח ולצורך הפתח, על הזיז

להגן  מועיל אינו טפח עשר  משנים יותר  גבוה כשהוא אבל  הפתח;

עם  מצטרף אהלו  אין  הלכך עשוי, הוא הפתח לצורך  ולא הפתח, על 
טפח. בפותח הוא הטומאה את להביא ושיעורו  úBøèòäÈÂÈהפתח,

íéçeztäå,לנוי החלונות ומן  הפתחים מן למעלה העשויים – ÀÇÄÄ
çôè çúBôa äàîhä úà ïéàéáîהכותל מן  בולטים כשהם – ÀÄÄÆÇËÀÈÀÅÇÆÇ

בלבד, לנוי אלא עשויים ואינם שהואיל  טפח; על טפח של  בשיעור

הטומאה  את מביאים אינם הלכך  לחלון, או  לפתח מצטרפים אינן
טפח. בפותח והיינו  אוהל, תורת עצמם עליהם כשיש אלא

המפרשים רוב לפי  משנתנו "zx`tzבארנו ;`"xbd ;`xephxa ;y"`xd ;y"xd)
.("l`xyi.אחרת בדרך מפרשה הרמב"ם אבל
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çôè çúBôa äàîhä úà àéáî ,çútä éab ìòL æéæ– ÄÆÇÇÅÇÆÇÅÄÆÇËÀÈÀÅÇÆÇ
גבי שעל שהזיז הקודמת, במשנה שנינו שהרי  היא, תמוהה זו  פיסקה

כאן , מדובר  זיז  באיזה כן, ואם שהוא, בכל  הטומאה את מביא הפתח
מפרשים  יש מכאן טפח? בפותח אלא הטומאה את מביא שאינו 

ztqezd`),משנתנו  it lr),שנסתם פתח גבי  שעל בזיז  כאן  שמדובר
טפח בפותח אלא הטומאה את מביא אינו  עיין ולכן  ברטנורא ; (הר "ש;

בדרך  שמפרש  רמב"ם , ועיין זה: פירוש  על שמקשה בועז " ישראל , "תפארת

íéòaöàאחרת ). íeø ïBlçä éab ìòL החלון גבי שעל זיז  – ÆÇÇÅÇÇÆÀÈÇÄ
(יג, לעיל  ששנינו  כמו  אצבעיים, ברום הטומאה את להביא ששיעורו 

אגודל ", רוחב על אצבעיים רום המאור , "שיירי fifא): okeéab ìòLÆÇÇÅ
çc÷î àGî במלוא הטומאה את להביא ששיעורו החלון גבי  שעל – ÀÇÀÅÇ

"העושה (שם): ששנינו כמו מלוא מקדח, שיעורו  בתחילה, מאור
לשכה", של  גדול  àeäLמקדח ìk ה אחד– כל  גבי  שעל זיז ÈÆ

שהוא. בכל לבית הטומאה את מביא BàBìîמהם :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀ
רום  ששיעורו חלון החלון : כמלוא חלון  כל  גבי  שעל הזיז  שיעור  –

אצבעיים  ברום שיעורו  גביו  שעל הזיז  אף אגודל , רוחב על  אצבעיים
אף  גביו שעל  הזיז מקדח, מלוא ששיעורו וחלון אגודל ; רוחב על 

מקדח. במלוא שיעורו  iqei.הוא iaxk dkld oi`e

יש  אבל  הר "ש. פי  על שפירשה מברטנורא, הרב כפי המשנה את בארנו 
לדעתם, הוא, וכך  הסיפא, את שביארנו  כדרך כולה המשנה את מפרשים
כלומר טפח, בפותח הטומאה את מביא הפתח גבי  שעל  זיז  המשנה: פירוש
אצבעיים, רום ששיעורו החלון גבי  שעל  וכן טפח, בפותח הוא הפתח  ששיעור 
מהם  אחד  כל גבי  שעל  הזיז  – מקדח מלוא ששיעורו המאור גבי  שעל  וכן 

izdw - zex`ean zeipyn



קפז d dpyn xyr drax` wxt zeld` zkqn

‚çútä éab ìòL äð÷,änà äàî dBáb elôà–àeäL ìk äàîhä úà àéáî,éøácòLBäé éaø;ïa ïðçBé éaø ¨¤¤©©¥©¤©£¦¨©¥¨©¨¥¦¤©ª§¨¨¤¦§¥©¦§ª©©¦¨¨¤
éøeðøîBà:!æéfä ïî äæ øîçé ìà ¦¥©©§Ÿ¤¦©¦
„úéaä ìk úà ááBñ àeäL æéæ,úBòaöà LGL çúta ìëBàå,úéaa äàîè–íéàîè åézçzL íéìk;äàîè ¦¤¥¤¨©©¦§¥©¤©¨¤§¨ª§¨©©¦¥¦¤©§¨§¥¦ª§¨

åézçz–øæòéìà éaøúéaä úà ànèî,òLBäé éaøåøäèî.äøãñëà úôwî àéäL øöça ïëå. ©§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤©©¦§©¦§ª©§©¥§¥§¨¥¤¦ª¤¤©§©§¨
‰äæ éab ìò äæ ïéæéæ éðL,çôè çúBt ïäéðéáe çôè çúBt ïäa Léå,ïäézçz äàîè–àîè ïäézçz;íäéðéa– §¥¦¦¤©©¥¤§¥¨¤¥©¤©¥¥¤¥©¤©ª§¨©§¥¤©§¥¤¨¥¥¥¤

àîè ïäéðéa;ïäéab ìò–ãò Bcâðkàîè òé÷øì.çúBt ïBzçzä ìò óãBò ïBéìòä äéäçôè,ïäézçz äàîè ¥¥¤¨¥©©¥¤§¤§©¨¨¦©¨¥¨¨¨¤§¥©©©§¥©¤©ª§¨©§¥¤

b.dn` d`n deab elit`øéîçäì ïéàã øáñ éøåð ïá ïðçåé éáøå .ìèìèéîã íåùî åøéîçä äð÷á ,íéçôè øùò íéðù çúôä ïî åäáåâ øåòéù æéæã â"òà
:éøåð ïá ïðçåé éáøë äëìäå .çôè çúåôá åøåòéù íéçôè øùò íéðùî äìòîìå ,æéæä ïî øúåé äð÷á

c.fifçôè çúôä ãâðë ìëåà äéä íàù .æéæ ïéà çúôä øàù ìòå úåòáöà ùìù ìëåà çúôä ãâðëå ,õåçáî úéáä éìúåë ìë úà ááåñå çôè áçø àåäù
:ìëä éøáãì àîè úéáä äéä.mi`nh eizgzy milk:úàöì äàîåè êøãù éôì ,àôéñá âéìôãë òùåäé éáø âéìô àì àäá.ziad z` `nhn xfril` iax

:úåòáöà ùìùá úéáì äàîåè àéáî ,àåäù ìëá àîèîù øåîç æéæã ïåéë.dxcqk` ztwen `idy xvga oke,úåòáöà ùìù çúôá úìëåà äøãñëàäå
:òùåäé 'øë äëìäå .øäèî òùåäé éáøå ,úéáä àîèî øæòéìà 'ø ,äøãñëàá äàîåè .íéàîè äøãñëàáù íéìë ,úéáá äàîåè

d.df iab lr df oifif ipy:äæ ãâðë äæ íéðååëîå.gth gzet oda yi:çôè ìò çôè åáçø íéæéæä ïî ãçà ìëù.gth gzet odipiaeïî äåáâ ïåúçúä
:çôè ïåúçúä ïî äåáâ ïåéìòäå çôè õøàä.odizgz d`nehe:äàîåèä éðôá õöåçã ,øåäè åéáâ ìòù äîå àîè åéúçúù äî ìë .ïåúçúä úçú.odipia

:íéööåçã ,øåäè ,ïåéìòä ìòùå ïåúçúä úçúù äî ìáà ,àîè ïäéðéáù äî ìë ïåéìòì ïåúçú ïéá äàîåè íà.odiab lrãò äàîåèä ãâðë .ïåéìòä éáâ ìò
:øåäè øàùä ìëå ,àîè ,òé÷øä.`nh odipiae odizgz 'eke oezgzd lr scer oeilrd didåúåà ,ïäéðéá äàîåèäù ïéá ïåúçúä úçú äàîåèäù ïéáã

`xephxa yexit

שהוא.שיעורו  e`elnכל  :xne` iqei iax ובמלוא אצבעיים רום בחלון היינו  –
שהוא בכל  ששיעורו יוסי רבי מודה הפתח גבי  על  בזיז  אבל (xbd"`;מקדח,

.("l`xyi zx`tz":לסיפא אחר פירוש במסקנתו מביא הר"ש iabברם lry
oelgd, החלון גבי  שעל הזיז  –miirav` mexהחלון מעל  גובהו  שיעור  –

יותר החלון  מן  גבוה אינו  כן אם אלא לחלון  מצטרף שאינו  כלומר  אצבעיים,
אגודל ; כרוחב בתוספתא מפורש רחבו  ושיעור  eln`מאצבעיים; iab lry

`edy lk gcwnבגובהו בין שיעורו  מקדח מלוא של  חלון  גבי שעל  הזיז –
שהוא. בכל ברחבו e`elnובין  xne` iqei iax מלוא על  חולק יוסי  רבי  כלומר  –

מקדח. מלוא שיעורו  הזיז  אף מקדח מלוא של  חלון  גבי  שעל  וסובר  מקדח
ג ): יז, מת טומאת (הל ' הרמב"ם כותב lrוכן  `vei fife ,yinyzl dieyrd oelg"

oelgd lrn deab didiy `ede ,d`nehd z` `ian ,lceb` agexk did elit` ,oelgd iab
ok m` `l` d`nehd z` `ian epi` ,miirav`n dlrnl did ;zegt e` miirav` mex
`edy lka d`nehd z` `ian ,xe`nl dieyrd oelgd iab lry df fif .gth agex ea yi

."`edy lk deab elit`e

i r i a x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

çútä éab ìòL äð÷ הקבועות יתדות גבי  על שנתנוהו קנה – ÈÆÆÇÇÅÇÆÇ
הפתח, מן  למעלה änàבכותל  äàî dBáb elôà,הפתח מן – ÂÄÈÇÅÈÇÈ

àeäL ìk äàîhä úà àéáî,שהוא כל אלא בולט אינו  אפילו  – ÅÄÆÇËÀÈÈÆ
הבית; לתוך מתחתיו  הטומאה מתפשטת תחתיו , טומאה יש  øácéאם ÄÀÅ

òLBäé éaø:שנו ובתוספתא –fifd on xzei dpwa exingd זיז (שכן  ÇÄÀËÇ
אלא  הטומאה את מביא אינו טפח עשר משנים יותר  הפתח מן  הגבוה

טפח), lhlhin,בפותח epi` fifde lhlhin dpwdy שהקנה לפי פירוש :

הכותל מן בולט הזיז ואילו לפתח, סמוך ולהורידו  לטלטלו  אפשר
למטה להורידו אפשר  ìà(הגר"א );ואי :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅÇ
!æéfä ïî äæ øîçé הקנה ואף הזיז , מן  יותר  בקנה להחמיר אין – ÇÀÙÆÄÇÄ

את  מביא אינו הפתח מן טפחים עשר משנים יותר  גבוה הוא אם

טפח. בפותח אלא הטומאה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úéaä ìk úà ááBñ àeäL æéæכל סביב טפח בולט שהוא – ÄÆÅÆÈÇÇÄ
הבית, GLכתלי  çúta ìëBàåúBòaöà L הפתח כנגד  ותופס – ÀÅÇÆÇÈÆÀÈ

הטפח  שהרי  מטפח, פחות היינו בלבד, אצבעות שלוש  של אורך 

אצבעות; úéaaארבע äàîè,בבית המת מן טומאה היתה אם – ËÀÈÇÇÄ
åézçzL íéìk,הזיז כל שתחת –íéàîè שהזיז פי על  אף – ÅÄÆÇÀÈÀÅÄ

כחלק  אהלו נחשב מקום מכל  טפח, על  טפח בו אין הפתח שכנגד
שבבית וכזווית ישראל");מהפתח, מתפשטת ("תפארת הטומאה הלכך 

הזיז  כל תחת היא מתפשטת ומשם הפתח, שכנגד  הזיז לתחת מהבית
תחתיו . שנמצא מה כל  ומטמאה לבית åézçzשמסביב äàîè– ËÀÈÇÀÈ

הזיז , úéaäתחת úà ànèî øæòéìà éaø הטומאה שאם שכשם – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÆÇÇÄ
כשהטומאה  גם כך  הבית, מאוהל  כחלק הפתח שכנגד הזיז  נחשב בבית

הבית. לתוך  הפתח שכנגד  הזיז דרך הטומאה מתפשטת הזיז  תחת
øäèî òLBäé éaøåרבי מודה בבית הטומאה שאם פי על  שאף – ÀÇÄÀËÇÀÇÅ

הזיז , תחת כשהטומאה מקום מכל טמאים, הזיז שתחת שכלים יהושע,
לפי טהור , הבית טפח, על טפח בו אין  הפתח שכנגד  והזיז הואיל 

להיכנס. דרכה ואין לצאת הטומאה úôwîשדרך àéäL øöça ïëåÀÅÀÈÅÆÄËÆÆ
äøãñëàכנגד תופסת והאכסדרה בתקרה, המקורה עמודים בנין – ÇÀÇÀÈ

כלים  בבית, טומאה בלבד : אצבעות שלוש הבית פתח רוחב
יהושע  ורבי מטמא אליעזר  רבי  באכסדרה, טומאה טמאים; שבאכסדרה

ryedi.מטהר , iaxk dklde

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äæ éab ìò äæ ïéæéæ éðL במפרשים זה; כנגד זה ומכוונים – ÀÅÄÄÆÇÇÅÆ
בזיזים  ולא הבית כותל  גבי  שעל  בזיזים כאן שמדובר מבואר  אחדים
"פותח  של השיעור  אלא כאן  שייך  אין זה שבכגון  הפתח, גבי  שעל

טהרות"),טפח" "סדרי אחרונה"; çôè("משנה  çúBt ïäa Léå– ÀÅÈÆÅÇÆÇ
טפח, על  טפח בו  יש מהזיזים אחד  çôèשכל  çúBt ïäéðéáe– ÅÅÆÅÇÆÇ

שהזיז  לומר צורך  אין כלומר  טפח, יש  לעליון  התחתון הזיז  ובין
הרבה, הארץ מן  גבוה זיז סתם שכן טפח, הארץ מן גבוה התחתון 

טפח התחתון מן  גבוה העליון הזיז אף טהרות");אלא äàîèËÀÈ("סדרי
ïäézçz,התחתון הזיז תחת היינו הזיזים, שני  תחת –ïäézçz ÇÀÅÆÇÀÅÆ

àîè,טהור גביו  שעל מה אבל  טמא, התחתון  שתחת מה כל  – ÈÅ
הטומאה; בפני  חוצץ התחתון íäéðéaשהזיז הזיז  בין טומאה היתה – ÅÅÆ

àîèלעליון, ïäéðéa שתחת מה אבל טמא, הזיזים שבין מה כל – ÅÅÆÈÅ
חוצצים; שהזיזים טהור , העליון הזיז גבי ושעל  התחתון  ìòÇהזיז 

ïäéab,העליון הזיז גבי  על טומאה היתה –òé÷øì ãò Bcâðk ÇÅÆÀÆÀÇÈÈÄÇ
àîè.טהור השאר וכל טמא, הרקיע עד  ולמעלה הטומאה כנגד  – ÈÅ

çôè çúBt ïBzçzä ìò óãBò ïBéìòä äéä העליון שהזיז – ÈÈÈÆÀÅÇÇÇÀÅÇÆÇ
מהתחתון : יותר  טפח לחוץ ïäézçzבולט äàîè תחת היינו  – ËÀÈÇÀÅÆ

התחתון , ïäéðéaהזיז  Bà,הזיזים שני בין  –ïäéðéáe ïäézçz ÅÅÆÇÀÅÆÅÅÆ
àîè ואפילו שתחתיו; מה לכל הטומאה את מביא העודף שהעליון  – ÈÅ

בכל הטומאה את מערב העודף טפח הזיזים, בין  נמצאת הטומאה

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr drax` wxt zeld` zkqn

¯ ˘ Ú ‰ Ú · ¯ ‡ ˜ ¯ Ù
‡àeäL ìk äàîhä úà àéáî æéfä.úéìábäå äøæbä–çôè çúBôa.æéfä eäæéà?ähîì åéðtL.äøæbäå?äéðtL ©¦¥¦¤©ª§¨¨¤©¦§¨§©©§¦§¥©¤©¥¤©¦¤¨¨§©¨§©¦§¨¤¨¤¨

äìòîì.eøîà änáe:àeäL ìk äàîhä úà àéáî æéfä?ïéëaãð äLGL çútä ïî dBáb àeäL æéfa,íéðL íäL §©§¨©¨¨§©¦¥¦¤©ª§¨¨¤©¦¤¨©¦©¤©§¨¦§¨¦¤¥§¥
çôè øNò;ïàkî øúé–çôè çúBôa äàîhä úà àéáî.çôè çúBôa äàîhä úà ïéàéáî íéçeztäå úBøèòä. ¨¨¤©¨¥¦¨¥¦¤©ª§¨§¥©¤©¨£¨§©¦¦§¦¦¤©ª§¨§¥©¤©

·çútä éab ìòL æéæ–çôè çúBôa äàîhä úà àéáî;íéòaöà íeø ïBlçä éab ìòL,çc÷î àGî éab ìòL ¦¤©©¥©¤©¥¦¤©ª§¨§¥©¤©¤©©¥©©¤§¨©¦¤©©¥§©§¥©
–àeäL ìk;éñBé éaøøîBà:BàBìî. ¨¤©¦¥¥§

:ïéôåöøîä íúåçë àåäù íéà÷ñ ìù äìåãâ ä÷éôë ,ùåâä øåòéùå .íéîëçë äëìäå .åìáâù øçàì åìéôà øôòä àìå ,ñøôä úéáî àáä åúéøáë ùåâ
ci`.dhnl eipty fifdäàîåèä úà àéáîå çúôä íò åìäà óøèöî êëìä ,çúôä ãöì õøàì äèîì óåôë åùàøå õåçì ìúåëä ïî àöåé çåì ïéîë

ãöì åéúçúù äàîåè àéáîå ,õøàì òéâä åìéàë äèîì óåôëä åùàø ïéàåøù ,àîè úéáä åéúçú äàîåè íàå ,çôè çúåô åá ùé åìéàë áéùçå àåäù ìëá
:úéáä.dxfibe:çôè çúåô äéòá êëìä ,çúôä íò óøèöî äìù ìäåà ïéàå äìòîì óåôë äùàø .äìòîì äéðôù.zilabeä÷éðîù éìë àúôñåúá ùøôî

:òöîàä ïî øééùîå ïàëîå ïàëî.migth xyr mipy:íéðáà ïéðá ìù äøåù àåä êáãðå .íéçôè äòáøà êáãð ìë øåòéùã.zexhrdeìåâéòá úåøåãñ íéðáà
:äøèò åðééäå ,éåðì äôéë ïéòë çúôä ïî äìòîì øé÷ä ïî úåèìåá.migeztdeïîå ïåìçä ïî íéèìåáù íéîòôå ,éåðì ïåìçä ìò åà çúôä ìò ïáàî íéùåòù

:øúåé åà çôè çúôä
a.'eke gztd iab lry fif:àúôñåúá òîùî éëäå .çôè çúåô æéæá àäéù ïðéòá éëä íåùîå ,çúôä íúñðù éøééî àëä.miirav` mex oelgd iab lrye

:àåäù ìëá íäéðù éáâ ìòù æéæ ,äìçúá øåàî äùåòä ïåâë çã÷î àåìî åøåòéùù ïåìç ïéá ,øåàîä éøééù ïåâë íééòáöà íåø åøåòéùù ïåìç ïéá øîåìëiaxe
.e`eln xne` iqeiäëìä ïéàå .çã÷î àåìîá ïðéøòùî éîð åìù æéæ çã÷î àåìî åøåòéùù ïåìçå .íééòáöàá åøåòéù åìù æéæ ,íééòáöà íåø åøåòéùù ïåìç

:éñåé 'øë
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úèòîî äðálä :íéøîBà,בחלון –døôòL éðtîהעפר – ÀÄÇÀÅÈÀÇÆÆÄÀÅÆÂÈÈ
ממנו , נעשתה גושøBäèשהלבינה אלא חכמים טימאו  שלא – È

גוש, ועשאו שגיבלו  אף העפר , לא אבל  הפרס, מבית הבא כברייתו
וממעטת טהורה הלבינה ר"ש ).לפיכך  אחר :(רמב"ם; iptnפירוש

xedh dxtry משום טהור , העפר לעפר , הלבינה את מחזירים שאם –
ממעטת הלבינה הלכך  הפרס, בית עפר מלהיות äæÆ(ר"ש ).שבטל

ììkä;ממעטים ושאינם הממעטים בדברים –;èòîî øBähä ÇÀÈÇÈÀÇÅ
èòîî Bðéà àîhäå מן כזית כמו  בעצמו, טמא שהוא דבר בין  – ÀÇÈÅÅÀÇÅ

כביצה  כמו טומאה, שמקבל  דבר  בין  השרץ, מן וכעדשה הנבילה
הטפח  את ממעט אינו בזה, וכיוצא טומאה, לקבל  שהוכשרו  אוכלים

רא"ש).בחלון  (רמב"ם ;

i y i l y m e i
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משום  הטומאה את להביא שיעוריהם מה הכותל, מן  הבולטים בזיזים דן  זה פרק

אוהל.

æéfä,הפתח גבי  מעל לחוץ הבולט –äàîhä úà àéáî שתחתיו – ÇÄÅÄÆÇËÀÈ
àeäLלבית, ìk.טפח מהכותל  בולט אינו אפילו –äøæbä כעין – ÈÆÇÄÀÈ

מטה úéìábäåגזוזטרה, כלפי משופעת שהיא אלא גיזרה, כעין  – ÀÇÇÀÄ
הצדדים, çôèמשני  çúBôa לבית הטומאה את להביא שיעורן  – ÀÅÇÆÇ

טפח. על  ähîìבטפח åéðtL ?æéfä eäæéà המוחלק שצידו – ÅÆÇÄÆÈÈÀÇÈ
הפתח, לצורך הוא ועשוי  מטה, כלפי  הוא "פנים", הנקרא והמשופץ

הפתח. עם הזיז מצטרף הלכך החמה, ומפני  הגשמים מפני  עליו להגן 
äøæbäå?הגזרה ואיזוהי  –äìòîì äéðtL המוחלק שצידה – ÀÇÄÀÈÆÈÆÈÀÇÀÈ

ל אלא עשויה, שתחתיה הפתח לצורך ולא מעלה, כלפי  צורךוהמשופץ
היא  אין הלכך העליונה, הדיוטה דיירי  בשביל גבה על  השימוש
טפח  בפותח אלא הטומאה את מביאה ואינה הפתח, עם מצטרפת

אוהל. àeäL?כדין  ìk äàîhä úà àéáî æéfä :eøîà änáeÇÈÈÀÇÄÅÄÆÇËÀÈÈÆ
הטומאה  את שמביא אמרו  לא למטה, שפניו בזיז ואפילו כלומר –

אלא שהוא, GLבכל çútä ïî dBáb àeäL æéfaïéëaãð äL ÇÄÆÈÇÄÇÆÇÀÈÄÀÈÄ
שורות  שלוש היינו  נדבכים, שלושה על  יתיר  גבוה שאינו כלומר  –

çôèאבנים, øNò íéðL íäL;טפחים ארבעה גבוה נדבך שכל  – ÆÅÀÅÈÈÆÇ
ïàkî øúé,טפח עשר  משנים יותר  הפתח מן גבוה שהוא זיז  אבל – ÈÅÄÈ

çôè çúBôa äàîhä úà àéáî מגין טפח עשר  שנים שעד  – ÅÄÆÇËÀÈÀÅÇÆÇ
עם  אהלו  מצטרף הלכך  עשוי , הוא הפתח ולצורך הפתח, על הזיז

להגן  מועיל אינו טפח עשר  משנים יותר  גבוה כשהוא אבל  הפתח;

עם  מצטרף אהלו  אין  הלכך עשוי, הוא הפתח לצורך  ולא הפתח, על 
טפח. בפותח הוא הטומאה את להביא ושיעורו  úBøèòäÈÂÈהפתח,

íéçeztäå,לנוי החלונות ומן  הפתחים מן למעלה העשויים – ÀÇÄÄ
çôè çúBôa äàîhä úà ïéàéáîהכותל מן  בולטים כשהם – ÀÄÄÆÇËÀÈÀÅÇÆÇ

בלבד, לנוי אלא עשויים ואינם שהואיל  טפח; על טפח של  בשיעור

הטומאה  את מביאים אינם הלכך  לחלון, או  לפתח מצטרפים אינן
טפח. בפותח והיינו  אוהל, תורת עצמם עליהם כשיש אלא

המפרשים רוב לפי  משנתנו "zx`tzבארנו ;`"xbd ;`xephxa ;y"`xd ;y"xd)
.("l`xyi.אחרת בדרך מפרשה הרמב"ם אבל
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çôè çúBôa äàîhä úà àéáî ,çútä éab ìòL æéæ– ÄÆÇÇÅÇÆÇÅÄÆÇËÀÈÀÅÇÆÇ
גבי שעל שהזיז הקודמת, במשנה שנינו שהרי  היא, תמוהה זו  פיסקה

כאן , מדובר  זיז  באיזה כן, ואם שהוא, בכל  הטומאה את מביא הפתח
מפרשים  יש מכאן טפח? בפותח אלא הטומאה את מביא שאינו 

ztqezd`),משנתנו  it lr),שנסתם פתח גבי  שעל בזיז  כאן  שמדובר
טפח בפותח אלא הטומאה את מביא אינו  עיין ולכן  ברטנורא ; (הר "ש;

בדרך  שמפרש  רמב"ם , ועיין זה: פירוש  על שמקשה בועז " ישראל , "תפארת

íéòaöàאחרת ). íeø ïBlçä éab ìòL החלון גבי שעל זיז  – ÆÇÇÅÇÇÆÀÈÇÄ
(יג, לעיל  ששנינו  כמו  אצבעיים, ברום הטומאה את להביא ששיעורו 

אגודל ", רוחב על אצבעיים רום המאור , "שיירי fifא): okeéab ìòLÆÇÇÅ
çc÷î àGî במלוא הטומאה את להביא ששיעורו החלון גבי  שעל – ÀÇÀÅÇ

"העושה (שם): ששנינו כמו מלוא מקדח, שיעורו  בתחילה, מאור
לשכה", של  גדול  àeäLמקדח ìk ה אחד– כל  גבי  שעל זיז ÈÆ

שהוא. בכל לבית הטומאה את מביא BàBìîמהם :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀ
רום  ששיעורו חלון החלון : כמלוא חלון  כל  גבי  שעל הזיז  שיעור  –

אצבעיים  ברום שיעורו  גביו  שעל הזיז  אף אגודל , רוחב על  אצבעיים
אף  גביו שעל  הזיז מקדח, מלוא ששיעורו וחלון אגודל ; רוחב על 

מקדח. במלוא שיעורו  iqei.הוא iaxk dkld oi`e

יש  אבל  הר "ש. פי  על שפירשה מברטנורא, הרב כפי המשנה את בארנו 
לדעתם, הוא, וכך  הסיפא, את שביארנו  כדרך כולה המשנה את מפרשים
כלומר טפח, בפותח הטומאה את מביא הפתח גבי  שעל  זיז  המשנה: פירוש
אצבעיים, רום ששיעורו החלון גבי  שעל  וכן טפח, בפותח הוא הפתח  ששיעור 
מהם  אחד  כל גבי  שעל  הזיז  – מקדח מלוא ששיעורו המאור גבי  שעל  וכן 

izdw - zex`ean zeipyn
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Bæ–äàîhä úà úBàéáî ïðéà,çôè çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãò.Bæ áb ìò Bæ õò ìL úBéìáè ¥¨§¦¤©ª§¨©¤§¥¨¤§¨§¨¦¨¨¤¥©¤©©§¨¤¥©©
–äàîhä úà úBàéáî ïðéà,çôè çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãò.LéL ìL eéä íàå–äàîè ¥¨§¦¤©ª§¨©¤§¥¨¤§¨§¨¦¨¨¤¥©¤©§¦¨¤©¦ª§¨

äìBòå úò÷Ba,úãøBéå úò÷Ba. ©©§¨©©§¤¤
·íäéúBðø÷a Bæa Bæ úBòâBð ïäL õò ìL úBéìáè,çôè çúBt õøàä ïî úBäBáb ïäå:ïäî úçà úçz äàîè– ©§¨¤¥¤¥§¨§©§¥¤§¥§¦¨¨¤¥©¤©ª§¨©©©©¥¤

äòáL úàîè àîè äiðMa òâBpä;íéàîè äðBLàøä úçzL íéìk,ïéøBäè äiðMä úçzLå.àéáî Bðéà ïçìMä ©¥©©§¦¨¨¥ª§©¦§¨¥¦¤©©¨¦¨§¥¦§¤©©©§¦¨§¦©ª§¨¥¥¦
äàîhä úà,çôè çúBôa òeaø Ba àäiL ãò. ¤©ª§¨©¤§¥¦©§¥©¤©

‚ïäéìeL ìò úBáLBé ïäL úBiáç,ïäécö ìò úBhî Bà,øéåàa,çôè çúBôa Bæa Bæ úBòâBð ïäå,úçz äàîè ¨¦¤¥§©¥¤ª©¦¥¤¨£¦§¥§¨§¥©¤©ª§¨©©

ïðéà õò ìù úåàìáè ìáà .õøàë úåáùçð ïäù éôì øéåàä úà úèòîî äðåúçúã ïåéë ,äàîåèä úà àéáäì ìäåà éáéùç àì çôè õøàä ïî ääåáâ äðåéìò
:äàîåèä úà äàéáî äðåéìòä ,øéåàä úà úèòîî äðåúçúäù ô"òà ,çôè õøàä ïî ääåáâ äðåéìòäù ïîæá ò÷ø÷ë úåáåùç

a,ur ly zeilahúåàìáèä éðø÷ êøãå ,äìöàù äúøáçá úçà ìë ïäéúåðø÷á úåòâåðå çôè õøàä ïî ääåáâ ïäî úçà ìëå åæ ìöà åæ úåëåîñ ïäù
:íéøåäè äéðùä úçúùå ,íéàîè ,äéúçú äàîåèäù äðåùàøä úçúù íéìë êëìä ,çôè ïáçøá ïéàù.dray z`neh `nh dipya rbepdáâ ìò óàå

ìäåàä ïéà íúä ïðú àä ,áøò úàîåè íéàîè íéìë ïéá íãà ïéá éùéìùä ,äòáù úàîåè íéàîè íéìëá íéìëå úîá íéòâåðä íéìë àî÷ ÷øôá ïðúã
:ïéðîä ïî äðéà äéúçú äàîåèäù àìáè êëìä ,áùçúî.gth gzeta reaix ea `diy crïçìùì íéùåò åéä úåðôã òáøà äì ùéù äöåøô äáéú ïéîë

àäéù êéøöã øîà÷ àúùäå ,øúåé åà úåçô åà çôè òåáéø åúåàî õåç àöåéå èìåá ïçìùäù íéîòôå .òåáéø éåø÷ äöåøô äáéú äúåàå ,äéìò áùåé ïçìùäù
äàîåèä òðåîå õöåç òåáéøä ,íéðôáî òåáéøä êåúá éîð äàîåè íàå .óøèöî åðéà òåáéøä êåúáù äîã ,çôè çúåôá òåáéø åúåàî õåç èìåá ïçìùä

:õåçì øåáòìî
b.zeiag:åæ ìò åæå åæ øçà åæ ,úåéáç ìù äáøä úåøåù.odiley lr zeayei ody:äìòîì ïäéôå.odicv lr zehen e`:ãöä ïî ïäéôå.xie`aäðéâá
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äàîhä úà ïéàéáî ïðéà הנמצאים הכלים על  שתחתיהם – ÅÈÀÄÄÆÇËÀÈ
çôèתחתיהם, çúBt õøàä ïî ïéäBáb eäiL ãò שיהא – ÇÆÀÀÄÄÈÈÆÅÇÆÇ

תחתיהם  אין  אם אבל  טפח; ברום טפח על  טפח של  חלל תחתיהם
אין  טפח, הארץ מן גבוה שלהם העליון  שהצד פי על  אף טפח, חלל

את  מביא העליון והצד אינו , כאילו  עוביים את שרואים אומרים
מביאים  אינם הטפח חלל את ממעט ועוביים הואיל  אלא הטומאה,

הטומאה. Bæאת éab ìò Bæ ïéìeô÷ זה המקופלים הרבה בגדים – ÀÄÇÇÅ
על זה קיפולים בכמה המקופל  אחד בגד  מפרשים: ויש זה; גבי על 

זה b),גב ,`i lirl epxe`ia oiir)äàîhä úà úBàéáî ïðéà– ÅÈÀÄÆÇËÀÈ
çôèתחתיהן, çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãòÇÆÀÅÈÆÀÈÀÈÄÈÈÆÅÇÆÇ

החלל, גובה את ממעטים התחתונים הקיפולים אין זה שבכגון –
מן  גבוה והוא הואיל העליון, והקיפול  אינם, כאילו  אותם שרואים

הקיפול של התחתון  שהצד ובלבד הטומאה, את מביא טפח, הארץ
גבוה  בלבד  שלו  העליון  הצד שאם טפח, הארץ מן גבוה יהא העליון 

הטומאה את מביא ואינו  החלל, את ממעט הריהו  epx`iayטפח, enk)
.(my,äàîhä úà úBàéáî ïðéà ,Bæ áb ìò Bæ õò ìL úBéìáèÇÀÈÆÅÇÇÅÈÀÄÆÇËÀÈ

çôè çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãò כדין – ÇÆÀÅÈÆÀÈÀÈÄÈÈÆÅÇÆÇ
טפח, של החלל את ממעטות התחתונות הטבליות שאין קיפולין,

טפח. הארץ מן  גבוה יהא העליונה הטבלה של  התחתון שהצד ובלבד 
LéL ìL eéä íàå גב על זו נתונות חלקות שיש  של  טבלאות – ÀÄÈÆÇÄ

הטבלאות  מקום מכל טפח, הארץ מן  גבוהה שהעליונה פי  על  אף זו ,
כל והרי  כקרקע, נחשבות שהן לפי  החלל , את ממעטות התחתונות

תחתיהן שטומאה צרורות של  כגל äàîèËÀÈהלכך (מהר "ם),הטבלאות
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba.רצוצה טומאה כדין  – ÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

y c e w z a y
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íäéúBðø÷a Bæa Bæ úBòâBð ïäL õò ìL úBéìáè,בלבד – ÇÀÈÆÅÆÅÀÈÀÇÀÅÆ
טפח,ààכזה: על טפח בקרנות õøàäואין  ïî úBäBáb ïäåÀÅÀÄÈÈÆ

çôè çúBt גבוה מהן  אחת שכל שיש– היינו  טפח, הארץ מן ה ÅÇÆÇ
טפח: ברום טפח על טפח של חלל  ïäîתחתיה úçà úçz äàîèËÀÈÇÇÇÇÅÆ

הטבלאות, מן אחת תחת טומאה היתה –àîè äiðMa òâBpäÇÅÇÇÀÄÈÈÅ
äòáL úàîè,הראשונה בטבלה שהנוגע לומר  צורך  אין כלומר – ËÀÇÄÀÈ

בטבלה  הנוגע אף אלא שבעה, טומאת שטמא תחתיה, שהטומאה

נוגעת  והשנייה שהואיל שבעה, טומאת טמא לה, הסמוכה השנייה,
כאילו  נחשב בשניה הנוגע אף לפיכך  אהלה, על ומוסיפה בראשונה

וכלים  במת הנוגעים שכלים שנינו, והרי תחתיו, שהטומאה באוהל  נגע
בֿג); א, (לעיל  שבעה טומאת טמאים בכלים אדם úçzLאו  íéìkÅÄÆÇÇ

íéàîè äðBLàøä,ועליהם הטומאה על מאהילה שהרי  –úçzLå ÈÄÈÀÅÄÀÆÇÇ
äiðMä,השניה שתחת וכלים –ïéøBäè טומאת לענין שדווקא – ÇÀÄÈÀÄ

היא  אף כאילו  שתיחשב כדי  בראשונה, שהיא כל  בנגיעתה די עצמה
שביארנו  כמו  המת באוהל כנוגע דינו בה והנוגע הטומאה, על מאהילה

כאוהל דינה אין  שתחתיה, הכלים על הטומאה הבאת לענין אבל לעיל ,
אינה  כאן  והרי  טפח, ברוחב בראשונה נוגעת היא כן  אם אלא המת,

את  מביא אין  הלכך טפח, רוחב בה שאין  בקרן , אלא בה נוגעת
dpey`xd)הטומאה zgzy) כלים ששנינו : וזהו שתחתיה, הכלים על

mixedh diipyd zgzy.("טהרות úà("סדרי àéáî Bðéà ïçìMäÇËÀÈÅÅÄÆ
çôè çúBôa òeaø Ba àäiL ãò ,äàîhä–"reaix" היינו ÇËÀÈÇÆÀÅÄÇÀÅÇÆÇ

שהיה השולחן , של  mi`pzd)הבסיס inia) ארבע של פרוצה תיבה כמין 
"שולחן", הנקראת הטבלא, מונחת ריבוע אותו ועל  שוליים, בלי דפנות,

המשנה  ובאה מהריבוע; חוץ סביב ויוצא בולט שהשולחן  ויש 
השולחן  אין הריבוע, בחלל  נמצאת המת מן  טומאה שאם להשמיענו,

שטח  כן אם אלא הריבוע, בתוך  שתחתיו, מה על  הטומאה את מביא
טפח; על  טפח הוא ממנו , הבולט מהחלק חוץ הריבוע, שעל השולחן 

על אף טפח, על טפח עצמו  בפני  הריבוע שעל בשולחן אין אם אבל 
את  מביא אינו טפח, על טפח בו  יש  בליטתו  עם כולו  שהשולחן  פי 
טומאה  הריבוע שבחלל  הטומאה שכן  שתחתיו , מה על  הטומאה

לצדדים. מתפשטת ואינה ולמטה, למעלה הבוקעת היא רצוצה

מוסיפים  יש אבל הרש"ש. פירשה וכן לשונה. משמעות לפי המשנה את בארנו 
,(a"xde y"xd it lr) תחת נמצאת הטומאה שאם להשמיענו , גם באה שמשנתנו 

שתחת  מה על  הטומאה את מביא השולחן  אין מהריבוע, חוץ הבולט החלק
טפח, על  טפח עצמו, בפני  הבולט בחלק בו , יש כן אם אלא הבולט, החלק
טפח, על טפח שיעור להשלים לו מצטרף הריבוע שעל השולחן  חלק ואין 
הריבוע  מן חוץ שבולט ומה עצמו, בפני  כאוהל  נידון הריבוע שעל  שמה

עצמו... בפני כאוהל  נידון

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úBiáç,מאחוריהן טומאה מקבלות שאינן חרס, של  –úBáLBé ïäL ÈÄÆÅÀ
ïäéìeL ìò,למעלה ופיהן –ïäécö ìò úBhî Bà מן ופיהן – ÇÅÆËÇÄÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäéðéa Bà–àîè ïäéðéáe ïäézçz;ïäéab ìò–àîè òé÷øì ãò Bcâðk.úBçt ïBzçzä ìò óãBò ïBéìòä äéä ¥¥¤©§¥¤¥¥¤¨¥©©¥¤§¤§©¨¨¦©¨¥¨¨¨¤§¥©©©§¨
çôhî,ïäézçz äàîè–àîè ïäéðéáe ïäézçz;øúBnä úçz Bà ïäéðéa–øæòéìà éaøøîBà:ïäéðéáe ïäézçz ¦¤©ª§¨©§¥¤©§¥¤¥¥¤¨¥¥¥¤©©©¨©¦¡¦¤¤¥©§¥¤¥¥¤
àîè;òLBäé éaøøîBà:øúBnä úçúå ïäéðéa–àîè,ïäézçúå–øBäè. ¨¥©¦§ª©¥¥¥¤§©©©¨¨¥§©§¥¤¨
Âçôè çúBt ïäéðéa ïéàå çôè çúBt ïäa Lé,ïäézçz äàîè–àîè ïäézçz;ïäéab ìò Bà ïäéðéa–Bcâðk ¥¨¤¥©¤©§¥¥¥¤¥©¤©ª§¨©§¥¤©§¥¤¨¥¥¥¤©©¥¤§¤§

àîè òé÷øä ãò. ©¨¨¦©¨¥
Êçôè çúBt ïäa ïéà,çôè çúBt ïäéðéa ïéàL ïéa çôè çúBt ïäéðéa LiL ïéa;ïäézçz äàîè,ïäéðéa,ìò Bà ¥¨¤¥©¤©¥¤¥¥¥¤¥©¤©¥¤¥¥¥¤¥©¤©ª§¨©§¥¤¥¥¤©

ïäéab–äàîèäìBòå úò÷Ba,úãøBéå úò÷Ba.çôè çúBt õøàä ïî úBäBáb ïäL úBòéøé ézL ïëå. ©¥¤ª§¨©©§¨©©§¤¤§¥§¥§¦¤¥§¦¨¨¤¥©¤©
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ó Á ˜ ¯ Ù

‡äáò úôëå äáò ñBâñ–çôè çúBt õøàä ïî ïéäBáb eäiL ãò äàîhä úà ïéàéáî ïðéà.éab ìò Bæ ïéìeô÷ §¨¤§Ÿ¤¨¤¥¨§¦¦¤©ª§¨©¤§§¦¦¨¨¤¥©¤©§¦©©¥

:õöåçã ,øåäè ïåéìòä ìòù äî ìáà .íå÷î ìëá äàîåèä úà áøòî çôè ïåúçúä ìò øúé ïåéìòäù óãåòä.odiab lr:ïåéìòä éáâ ìòscer oeilrd did
.odizgz d`neh 'eke oezgzd lr:ïåúçúä úçú.`nh odipiae odizgz:åéúçúù äîì äàîåèä úà àéáîå ïäéðéá äàîåèä úà áøòî óãåò åúåàã

.odipia:ïåúçúä úçú àìå óãåòä ãâðë åðééäã ,øúåîä úçú õøàá äèîì åà ïäéðéá äàîåèä íà.`nh odipiae odizgz xne` xfril` iaxâ"òàã
:åéìò óãåòå ìéàåä ,ïåúçúä úçúì äàîåèä úà àéáî óãåòá çôè àëéìã.`nh xzend zgze odipiaãâðë õøàá ïäéúçúù äîå ïéæéæä éðù ïéáù äî

:àîè ,øúåîä.xedh odizgze:òùåäé 'øë äëìäå .ïåúçúä úçú äàá äàîåèä ïéà çôè øúåîá ïéàã ïåéëã .ïåúçúä úçúù äî
e.gth gzet mdipia oi`e:çôè ïåúçúä ïî äåáâ ïåéìòä ïéàå çôè õøàä ïî äåáâ ïåúçúä ïéàù.`nh odizgze odipiaïéàã ïåéë ,õöåç ïåúçúä ïéàã

õøàä ïî äåáâ ïåéìòã ïåéë ,åéáâ ìòù äîì õöåçå ,ïåúçúä úçúå åéúçúù äî ìëì äàîåèä úà àéáî ïåéìòäå ,çôè çúåô åéáâ ìò àìå çôè çúåô åéúçú
:çôè.`nh riwxd cr ecbpk:õöåçå çôè õøàä ïî äåáâ éøä ,çôè åøéáçî äåáâ ïéàã â"òàã .øåäè åéúçúù äîå

f.gth gzet oda oi`:ììë éöééç àì äìòîì äàîåèäù ïéá äèîì äàîåèäù ïéá êëìä ,çôè ïáçøá ïéà ïéæéæäùon zedeab ody zerixi izy oke
.gth gzeta ux`d:ïéæéæ éðùë ïðéã ,çôè åæî åæ úåäåáâå

eh`.dar qebq÷ãñðù úéáä ÷øôá ìéòì äåðùøéô ïéúéðúî êä['â äðùî]:àëä àéðú øãä ,úåéìáè éðúîì éòáã éãééàå ..yiy ly eid m`eåìéôà

`xephxa yexit

חוצץ;(הרא"ש ),מקום שהזיז  טהור, העליון  גבי  שעל  מה ìòÇאבל
ïäéab, העליון הזיז גבי על הטומאה היתה –òé÷øì ãò Bcâðk ÇÅÆÀÆÀÇÈÈÄÇ
àîè.טהור השאר  וכל  טמא, למעלה הטומאה כנגד  –ïBéìòä äéä ÈÅÈÈÈÆÀ

çôhî úBçt ïBzçzä ìò óãBò לחוץ בולט העליון  שהזיז  – ÅÇÇÇÀÈÄÆÇ
מטפח, בפחות מהתחתון ïäézçzיותר  äàîè, התחתון הזיז תחת – ËÀÈÇÀÅÆ

àîè ïäéðéáe ïäézçz הטומאה את מערב העליון של  שהעודף – ÇÀÅÆÅÅÆÈÅ
שתחתיו  מה לכל  הטומאה את ומביא טומאה ïäéðéa;ביניהם היתה – ÅÅÆ

לעליון , התחתון  הזיז øúBnäבין  úçz Bà תחת טומאה שהיתה – ÇÇÇÈ
התחתון , הזיז  תחת ולא העליון , של øîBà:העודף øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

àîè ïäéðéáe ïäézçz מטפח פחות הוא שהעודף פי על שאף – ÇÀÅÆÅÅÆÈÅ
ומשם  העליון , הזיז  שתחת מה לכל הטומאה את מביא הוא מקום מכל

לשיטתו  הולך אליעזר  רבי  התחתון; הזיז  לתחת אף היא מתפשטת
שכנגד שהזיז  פי  על  אף הזיז, תחת טומאה שאם הקודמת, במשנה

לבית. הטומאה את מביא הוא מקום מכל טפח על  טפח בו אין הפתח
àîè ,øúBnä úçúå ïäéðéa :øîBà òLBäé éaø שבין מה – ÇÄÀËÇÅÅÅÆÀÇÇÇÈÈÅ

טמא, העליון  של העודף  שתחת ומה הזיזים øBäèשני ïäézçúå– ÀÇÀÅÆÈ
הוא  העליון  של והעודף שהואיל  טהור, התחתון  הזיז  שתחת מה אבל 
יהושע  רבי התחתון , הזיז  לתחת הטומאה את מביא אינו מטפח, פחות

טהור, הבית הזיז, תחת טומאה שאם הקודמת, במשנה לשיטתו הולך 
טפח. פותח בו אין  הפתח שכנגד והזיז  ryedi.הואיל  iaxk dklde
ו ה נ ש מ ר ו א ב

çôè çúBt ïäa Lé,טפח על  טפח בו יש מהזיזים אחד  כל – ÅÈÆÅÇÆÇ
çôè çúBt ïäéðéa ïéàå,טפח לעליון  התחתון הזיז  בין ואין  – ÀÅÅÅÆÅÇÆÇ

מן  גבוה התחתון  אבל טפח, התחתון מן גבוה העליון  הזיז  שאין

טפח ברטנורא הארץ עיין טהרות "; "סדרי ישראל"; "תפארת  (רמב"ם ;

שיש  אלא  טפח, הארץ  מן גבוה אינו התחתון שאף הר"ש , לפי בו  שמבואר

במשנתנו): אחרת גירסא  ïäézçzלו äàîè, התחתון הזיז תחת – ËÀÈÇÀÅÆ
àîè ïäézçz,טהור גביו על  אבל טמא, התחתון  שתחת מה כל  – ÇÀÅÆÈÅ

טפח; הארץ מן גבוה והוא הואיל חוצץ, התחתון  –ïäéðéaשהזיז ÅÅÆ
לעליון, התחתון  הזיז  בין  ïäéabטומאה ìò Bà הזיז גבי  על – ÇÇÅÆ

àîèהעליון , òé÷øä ãò Bcâðk הרקיע עד  למעלה הטומאה כנגד  – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ

נמצאת  הטומאה אם לפיכך  טפח, גובה הזיזים בין ואין שהואיל טמא,

אינה  אבל לרקיע, עד  ועולה הבוקעת היא רצוצה טומאה הרי  שם,
הגבוה  התחתון שהזיז  לפי  התחתון, הזיז  לתחת למטה ויורדת בוקעת

וכן  רצוצה, טומאה בפני אף חוצץ ואוהל הוא, אוהל  טפח הארץ מן
אבל למעלה, אלא בוקעת היא אין  העליון, הזיז  גבי  על  הטומאה אם

העליון  הזיז  טפח, ביניהם ואין  שהואיל  הזיזים, לבין אפילו  למטה, לא
התחתון  של  האוהל  הלכך  חשובים, אחד וכזיז התחתון  הזיז  לגבי  בטל 

העליון  הזיז לתחת אף תבקע שלא הטומאה בפני  טהרות ").חוצץ ("סדרי

i y y m e i
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זה. גב על  זה זיזים בשני  עוד  ממשיכה משנתנו

çôè çúBt ïäa ïéà,טפח על  טפח אינו  הזיזים מן אחד  שכל  – ÅÈÆÅÇÆÇ
çôè çúBt ïäéðéa LiL ïéa התחתון מן גבוה העליון שהזיז  – ÅÆÅÅÅÆÅÇÆÇ

çôèטפח, çúBt ïäéðéa ïéàL ïéa גובה הזיזים בין שאין  – ÅÆÅÅÅÆÅÇÆÇ
ïäézçzטפח, äàîè,התחתון הזיז תחת –ïäéðéa בין או  – ËÀÈÇÀÅÆÅÅÆ

ïäéabהזיזים, ìò Bà,העליון הזיז  גבי על –úò÷Ba äàîè ÇÇÅÆËÀÈÇÇ
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå אין טפח על טפח בהם ואין שהואיל – ÀÈÇÇÀÆÆ

הטומאה  אם הלכך  הטומאה, בפני  חוצצים ואין אוהל, תורת עליהם
בוקעת  ועולה הבוקעת רצוצה טומאה הוא הרי ביניהם או  תחתיהם
למטה, גם היא בוקעת העליון , הזיז גבי על הטומאה אם וכן ויורדת,

בפניה. חוצץ אין õøàäשהרי ïî úBäBáb ïäL úBòéøé ézL ïëåÀÅÀÅÀÄÆÅÀÄÈÈÆ
çôè çúBt התחתונה שהיריעה טפח, של  גובה ביניהן  גם ויש – ÅÇÆÇ

התחתונה  היריעה מן  גבוהה העליונה והיריעה טפח, הארץ מן גבוהה
ה-ז . במשניות ששנינו  זיזים שני כדין דינן טפח,

א ה נ ש מ ר ו א ב

טעמים  למצוא המפרשים ונדחקו  ג), (יא, לעיל נשנתה כבר  משנתנו  של הרישא
שנית כאן  שהובאה למה aeh";שונים mei zetqez"a `aen ,m"xdn ;`xephxa oiir)

.("l`xyi zx`tz"של לסיפא כהמשך כאן שהובאה מבאר, טהרות" "סדרי בעל 
טפח". פותח הארץ מן  גבוהות שהן יריעות שתי  "וכן  הקודמת: המשנה

äáò ñBâñ,עבה צמר  מעיל  –äáò úôëå,עבה עץ חתיכת – ÀÈÆÀÙÆÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bæ–äàîhä úà úBàéáî ïðéà,çôè çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãò.Bæ áb ìò Bæ õò ìL úBéìáè ¥¨§¦¤©ª§¨©¤§¥¨¤§¨§¨¦¨¨¤¥©¤©©§¨¤¥©©
–äàîhä úà úBàéáî ïðéà,çôè çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãò.LéL ìL eéä íàå–äàîè ¥¨§¦¤©ª§¨©¤§¥¨¤§¨§¨¦¨¨¤¥©¤©§¦¨¤©¦ª§¨

äìBòå úò÷Ba,úãøBéå úò÷Ba. ©©§¨©©§¤¤
·íäéúBðø÷a Bæa Bæ úBòâBð ïäL õò ìL úBéìáè,çôè çúBt õøàä ïî úBäBáb ïäå:ïäî úçà úçz äàîè– ©§¨¤¥¤¥§¨§©§¥¤§¥§¦¨¨¤¥©¤©ª§¨©©©©¥¤

äòáL úàîè àîè äiðMa òâBpä;íéàîè äðBLàøä úçzL íéìk,ïéøBäè äiðMä úçzLå.àéáî Bðéà ïçìMä ©¥©©§¦¨¨¥ª§©¦§¨¥¦¤©©¨¦¨§¥¦§¤©©©§¦¨§¦©ª§¨¥¥¦
äàîhä úà,çôè çúBôa òeaø Ba àäiL ãò. ¤©ª§¨©¤§¥¦©§¥©¤©

‚ïäéìeL ìò úBáLBé ïäL úBiáç,ïäécö ìò úBhî Bà,øéåàa,çôè çúBôa Bæa Bæ úBòâBð ïäå,úçz äàîè ¨¦¤¥§©¥¤ª©¦¥¤¨£¦§¥§¨§¥©¤©ª§¨©©

ïðéà õò ìù úåàìáè ìáà .õøàë úåáùçð ïäù éôì øéåàä úà úèòîî äðåúçúã ïåéë ,äàîåèä úà àéáäì ìäåà éáéùç àì çôè õøàä ïî ääåáâ äðåéìò
:äàîåèä úà äàéáî äðåéìòä ,øéåàä úà úèòîî äðåúçúäù ô"òà ,çôè õøàä ïî ääåáâ äðåéìòäù ïîæá ò÷ø÷ë úåáåùç

a,ur ly zeilahúåàìáèä éðø÷ êøãå ,äìöàù äúøáçá úçà ìë ïäéúåðø÷á úåòâåðå çôè õøàä ïî ääåáâ ïäî úçà ìëå åæ ìöà åæ úåëåîñ ïäù
:íéøåäè äéðùä úçúùå ,íéàîè ,äéúçú äàîåèäù äðåùàøä úçúù íéìë êëìä ,çôè ïáçøá ïéàù.dray z`neh `nh dipya rbepdáâ ìò óàå

ìäåàä ïéà íúä ïðú àä ,áøò úàîåè íéàîè íéìë ïéá íãà ïéá éùéìùä ,äòáù úàîåè íéàîè íéìëá íéìëå úîá íéòâåðä íéìë àî÷ ÷øôá ïðúã
:ïéðîä ïî äðéà äéúçú äàîåèäù àìáè êëìä ,áùçúî.gth gzeta reaix ea `diy crïçìùì íéùåò åéä úåðôã òáøà äì ùéù äöåøô äáéú ïéîë

àäéù êéøöã øîà÷ àúùäå ,øúåé åà úåçô åà çôè òåáéø åúåàî õåç àöåéå èìåá ïçìùäù íéîòôå .òåáéø éåø÷ äöåøô äáéú äúåàå ,äéìò áùåé ïçìùäù
äàîåèä òðåîå õöåç òåáéøä ,íéðôáî òåáéøä êåúá éîð äàîåè íàå .óøèöî åðéà òåáéøä êåúáù äîã ,çôè çúåôá òåáéø åúåàî õåç èìåá ïçìùä

:õåçì øåáòìî
b.zeiag:åæ ìò åæå åæ øçà åæ ,úåéáç ìù äáøä úåøåù.odiley lr zeayei ody:äìòîì ïäéôå.odicv lr zehen e`:ãöä ïî ïäéôå.xie`aäðéâá

`xephxa yexit

äàîhä úà ïéàéáî ïðéà הנמצאים הכלים על  שתחתיהם – ÅÈÀÄÄÆÇËÀÈ
çôèתחתיהם, çúBt õøàä ïî ïéäBáb eäiL ãò שיהא – ÇÆÀÀÄÄÈÈÆÅÇÆÇ

תחתיהם  אין  אם אבל  טפח; ברום טפח על  טפח של  חלל תחתיהם
אין  טפח, הארץ מן גבוה שלהם העליון  שהצד פי על  אף טפח, חלל

את  מביא העליון והצד אינו , כאילו  עוביים את שרואים אומרים
מביאים  אינם הטפח חלל את ממעט ועוביים הואיל  אלא הטומאה,

הטומאה. Bæאת éab ìò Bæ ïéìeô÷ זה המקופלים הרבה בגדים – ÀÄÇÇÅ
על זה קיפולים בכמה המקופל  אחד בגד  מפרשים: ויש זה; גבי על 

זה b),גב ,`i lirl epxe`ia oiir)äàîhä úà úBàéáî ïðéà– ÅÈÀÄÆÇËÀÈ
çôèתחתיהן, çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãòÇÆÀÅÈÆÀÈÀÈÄÈÈÆÅÇÆÇ

החלל, גובה את ממעטים התחתונים הקיפולים אין זה שבכגון –
מן  גבוה והוא הואיל העליון, והקיפול  אינם, כאילו  אותם שרואים

הקיפול של התחתון  שהצד ובלבד הטומאה, את מביא טפח, הארץ
גבוה  בלבד  שלו  העליון  הצד שאם טפח, הארץ מן גבוה יהא העליון 

הטומאה את מביא ואינו  החלל, את ממעט הריהו  epx`iayטפח, enk)
.(my,äàîhä úà úBàéáî ïðéà ,Bæ áb ìò Bæ õò ìL úBéìáèÇÀÈÆÅÇÇÅÈÀÄÆÇËÀÈ

çôè çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãò כדין – ÇÆÀÅÈÆÀÈÀÈÄÈÈÆÅÇÆÇ
טפח, של החלל את ממעטות התחתונות הטבליות שאין קיפולין,

טפח. הארץ מן  גבוה יהא העליונה הטבלה של  התחתון שהצד ובלבד 
LéL ìL eéä íàå גב על זו נתונות חלקות שיש  של  טבלאות – ÀÄÈÆÇÄ

הטבלאות  מקום מכל טפח, הארץ מן  גבוהה שהעליונה פי  על  אף זו ,
כל והרי  כקרקע, נחשבות שהן לפי  החלל , את ממעטות התחתונות

תחתיהן שטומאה צרורות של  כגל äàîèËÀÈהלכך (מהר "ם),הטבלאות
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba.רצוצה טומאה כדין  – ÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

y c e w z a y
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íäéúBðø÷a Bæa Bæ úBòâBð ïäL õò ìL úBéìáè,בלבד – ÇÀÈÆÅÆÅÀÈÀÇÀÅÆ
טפח,ààכזה: על טפח בקרנות õøàäואין  ïî úBäBáb ïäåÀÅÀÄÈÈÆ

çôè çúBt גבוה מהן  אחת שכל שיש– היינו  טפח, הארץ מן ה ÅÇÆÇ
טפח: ברום טפח על טפח של חלל  ïäîתחתיה úçà úçz äàîèËÀÈÇÇÇÇÅÆ

הטבלאות, מן אחת תחת טומאה היתה –àîè äiðMa òâBpäÇÅÇÇÀÄÈÈÅ
äòáL úàîè,הראשונה בטבלה שהנוגע לומר  צורך  אין כלומר – ËÀÇÄÀÈ

בטבלה  הנוגע אף אלא שבעה, טומאת שטמא תחתיה, שהטומאה

נוגעת  והשנייה שהואיל שבעה, טומאת טמא לה, הסמוכה השנייה,
כאילו  נחשב בשניה הנוגע אף לפיכך  אהלה, על ומוסיפה בראשונה

וכלים  במת הנוגעים שכלים שנינו, והרי תחתיו, שהטומאה באוהל  נגע
בֿג); א, (לעיל  שבעה טומאת טמאים בכלים אדם úçzLאו  íéìkÅÄÆÇÇ

íéàîè äðBLàøä,ועליהם הטומאה על מאהילה שהרי  –úçzLå ÈÄÈÀÅÄÀÆÇÇ
äiðMä,השניה שתחת וכלים –ïéøBäè טומאת לענין שדווקא – ÇÀÄÈÀÄ

היא  אף כאילו  שתיחשב כדי  בראשונה, שהיא כל  בנגיעתה די עצמה
שביארנו  כמו  המת באוהל כנוגע דינו בה והנוגע הטומאה, על מאהילה

כאוהל דינה אין  שתחתיה, הכלים על הטומאה הבאת לענין אבל לעיל ,
אינה  כאן  והרי  טפח, ברוחב בראשונה נוגעת היא כן  אם אלא המת,

את  מביא אין  הלכך טפח, רוחב בה שאין  בקרן , אלא בה נוגעת
dpey`xd)הטומאה zgzy) כלים ששנינו : וזהו שתחתיה, הכלים על

mixedh diipyd zgzy.("טהרות úà("סדרי àéáî Bðéà ïçìMäÇËÀÈÅÅÄÆ
çôè çúBôa òeaø Ba àäiL ãò ,äàîhä–"reaix" היינו ÇËÀÈÇÆÀÅÄÇÀÅÇÆÇ

שהיה השולחן , של  mi`pzd)הבסיס inia) ארבע של פרוצה תיבה כמין 
"שולחן", הנקראת הטבלא, מונחת ריבוע אותו ועל  שוליים, בלי דפנות,

המשנה  ובאה מהריבוע; חוץ סביב ויוצא בולט שהשולחן  ויש 
השולחן  אין הריבוע, בחלל  נמצאת המת מן  טומאה שאם להשמיענו,

שטח  כן אם אלא הריבוע, בתוך  שתחתיו, מה על  הטומאה את מביא
טפח; על  טפח הוא ממנו , הבולט מהחלק חוץ הריבוע, שעל השולחן 

על אף טפח, על טפח עצמו  בפני  הריבוע שעל בשולחן אין אם אבל 
את  מביא אינו טפח, על טפח בו  יש  בליטתו  עם כולו  שהשולחן  פי 
טומאה  הריבוע שבחלל  הטומאה שכן  שתחתיו , מה על  הטומאה

לצדדים. מתפשטת ואינה ולמטה, למעלה הבוקעת היא רצוצה

מוסיפים  יש אבל הרש"ש. פירשה וכן לשונה. משמעות לפי המשנה את בארנו 
,(a"xde y"xd it lr) תחת נמצאת הטומאה שאם להשמיענו , גם באה שמשנתנו 

שתחת  מה על  הטומאה את מביא השולחן  אין מהריבוע, חוץ הבולט החלק
טפח, על  טפח עצמו, בפני  הבולט בחלק בו , יש כן אם אלא הבולט, החלק
טפח, על טפח שיעור להשלים לו מצטרף הריבוע שעל השולחן  חלק ואין 
הריבוע  מן חוץ שבולט ומה עצמו, בפני  כאוהל  נידון הריבוע שעל  שמה

עצמו... בפני כאוהל  נידון
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úBiáç,מאחוריהן טומאה מקבלות שאינן חרס, של  –úBáLBé ïäL ÈÄÆÅÀ
ïäéìeL ìò,למעלה ופיהן –ïäécö ìò úBhî Bà מן ופיהן – ÇÅÆËÇÄÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr dyng wxt zeld` zkqn

ïäéðéa Bà–àîè ïäéðéáe ïäézçz;ïäéab ìò–àîè òé÷øì ãò Bcâðk.úBçt ïBzçzä ìò óãBò ïBéìòä äéä ¥¥¤©§¥¤¥¥¤¨¥©©¥¤§¤§©¨¨¦©¨¥¨¨¨¤§¥©©©§¨
çôhî,ïäézçz äàîè–àîè ïäéðéáe ïäézçz;øúBnä úçz Bà ïäéðéa–øæòéìà éaøøîBà:ïäéðéáe ïäézçz ¦¤©ª§¨©§¥¤©§¥¤¥¥¤¨¥¥¥¤©©©¨©¦¡¦¤¤¥©§¥¤¥¥¤
àîè;òLBäé éaøøîBà:øúBnä úçúå ïäéðéa–àîè,ïäézçúå–øBäè. ¨¥©¦§ª©¥¥¥¤§©©©¨¨¥§©§¥¤¨
Âçôè çúBt ïäéðéa ïéàå çôè çúBt ïäa Lé,ïäézçz äàîè–àîè ïäézçz;ïäéab ìò Bà ïäéðéa–Bcâðk ¥¨¤¥©¤©§¥¥¥¤¥©¤©ª§¨©§¥¤©§¥¤¨¥¥¥¤©©¥¤§¤§

àîè òé÷øä ãò. ©¨¨¦©¨¥
Êçôè çúBt ïäa ïéà,çôè çúBt ïäéðéa ïéàL ïéa çôè çúBt ïäéðéa LiL ïéa;ïäézçz äàîè,ïäéðéa,ìò Bà ¥¨¤¥©¤©¥¤¥¥¥¤¥©¤©¥¤¥¥¥¤¥©¤©ª§¨©§¥¤¥¥¤©

ïäéab–äàîèäìBòå úò÷Ba,úãøBéå úò÷Ba.çôè çúBt õøàä ïî úBäBáb ïäL úBòéøé ézL ïëå. ©¥¤ª§¨©©§¨©©§¤¤§¥§¥§¦¤¥§¦¨¨¤¥©¤©
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ó Á ˜ ¯ Ù

‡äáò úôëå äáò ñBâñ–çôè çúBt õøàä ïî ïéäBáb eäiL ãò äàîhä úà ïéàéáî ïðéà.éab ìò Bæ ïéìeô÷ §¨¤§Ÿ¤¨¤¥¨§¦¦¤©ª§¨©¤§§¦¦¨¨¤¥©¤©§¦©©¥

:õöåçã ,øåäè ïåéìòä ìòù äî ìáà .íå÷î ìëá äàîåèä úà áøòî çôè ïåúçúä ìò øúé ïåéìòäù óãåòä.odiab lr:ïåéìòä éáâ ìòscer oeilrd did
.odizgz d`neh 'eke oezgzd lr:ïåúçúä úçú.`nh odipiae odizgz:åéúçúù äîì äàîåèä úà àéáîå ïäéðéá äàîåèä úà áøòî óãåò åúåàã

.odipia:ïåúçúä úçú àìå óãåòä ãâðë åðééäã ,øúåîä úçú õøàá äèîì åà ïäéðéá äàîåèä íà.`nh odipiae odizgz xne` xfril` iaxâ"òàã
:åéìò óãåòå ìéàåä ,ïåúçúä úçúì äàîåèä úà àéáî óãåòá çôè àëéìã.`nh xzend zgze odipiaãâðë õøàá ïäéúçúù äîå ïéæéæä éðù ïéáù äî

:àîè ,øúåîä.xedh odizgze:òùåäé 'øë äëìäå .ïåúçúä úçú äàá äàîåèä ïéà çôè øúåîá ïéàã ïåéëã .ïåúçúä úçúù äî
e.gth gzet mdipia oi`e:çôè ïåúçúä ïî äåáâ ïåéìòä ïéàå çôè õøàä ïî äåáâ ïåúçúä ïéàù.`nh odizgze odipiaïéàã ïåéë ,õöåç ïåúçúä ïéàã

õøàä ïî äåáâ ïåéìòã ïåéë ,åéáâ ìòù äîì õöåçå ,ïåúçúä úçúå åéúçúù äî ìëì äàîåèä úà àéáî ïåéìòäå ,çôè çúåô åéáâ ìò àìå çôè çúåô åéúçú
:çôè.`nh riwxd cr ecbpk:õöåçå çôè õøàä ïî äåáâ éøä ,çôè åøéáçî äåáâ ïéàã â"òàã .øåäè åéúçúù äîå

f.gth gzet oda oi`:ììë éöééç àì äìòîì äàîåèäù ïéá äèîì äàîåèäù ïéá êëìä ,çôè ïáçøá ïéà ïéæéæäùon zedeab ody zerixi izy oke
.gth gzeta ux`d:ïéæéæ éðùë ïðéã ,çôè åæî åæ úåäåáâå

eh`.dar qebq÷ãñðù úéáä ÷øôá ìéòì äåðùøéô ïéúéðúî êä['â äðùî]:àëä àéðú øãä ,úåéìáè éðúîì éòáã éãééàå ..yiy ly eid m`eåìéôà
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חוצץ;(הרא"ש ),מקום שהזיז  טהור, העליון  גבי  שעל  מה ìòÇאבל
ïäéab, העליון הזיז גבי על הטומאה היתה –òé÷øì ãò Bcâðk ÇÅÆÀÆÀÇÈÈÄÇ
àîè.טהור השאר  וכל  טמא, למעלה הטומאה כנגד  –ïBéìòä äéä ÈÅÈÈÈÆÀ

çôhî úBçt ïBzçzä ìò óãBò לחוץ בולט העליון  שהזיז  – ÅÇÇÇÀÈÄÆÇ
מטפח, בפחות מהתחתון ïäézçzיותר  äàîè, התחתון הזיז תחת – ËÀÈÇÀÅÆ

àîè ïäéðéáe ïäézçz הטומאה את מערב העליון של  שהעודף – ÇÀÅÆÅÅÆÈÅ
שתחתיו  מה לכל  הטומאה את ומביא טומאה ïäéðéa;ביניהם היתה – ÅÅÆ

לעליון , התחתון  הזיז øúBnäבין  úçz Bà תחת טומאה שהיתה – ÇÇÇÈ
התחתון , הזיז  תחת ולא העליון , של øîBà:העודף øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

àîè ïäéðéáe ïäézçz מטפח פחות הוא שהעודף פי על שאף – ÇÀÅÆÅÅÆÈÅ
ומשם  העליון , הזיז  שתחת מה לכל הטומאה את מביא הוא מקום מכל

לשיטתו  הולך אליעזר  רבי  התחתון; הזיז  לתחת אף היא מתפשטת
שכנגד שהזיז  פי  על  אף הזיז, תחת טומאה שאם הקודמת, במשנה

לבית. הטומאה את מביא הוא מקום מכל טפח על  טפח בו אין הפתח
àîè ,øúBnä úçúå ïäéðéa :øîBà òLBäé éaø שבין מה – ÇÄÀËÇÅÅÅÆÀÇÇÇÈÈÅ

טמא, העליון  של העודף  שתחת ומה הזיזים øBäèשני ïäézçúå– ÀÇÀÅÆÈ
הוא  העליון  של והעודף שהואיל  טהור, התחתון  הזיז  שתחת מה אבל 
יהושע  רבי התחתון , הזיז  לתחת הטומאה את מביא אינו מטפח, פחות

טהור, הבית הזיז, תחת טומאה שאם הקודמת, במשנה לשיטתו הולך 
טפח. פותח בו אין  הפתח שכנגד והזיז  ryedi.הואיל  iaxk dklde
ו ה נ ש מ ר ו א ב

çôè çúBt ïäa Lé,טפח על  טפח בו יש מהזיזים אחד  כל – ÅÈÆÅÇÆÇ
çôè çúBt ïäéðéa ïéàå,טפח לעליון  התחתון הזיז  בין ואין  – ÀÅÅÅÆÅÇÆÇ

מן  גבוה התחתון  אבל טפח, התחתון מן גבוה העליון  הזיז  שאין

טפח ברטנורא הארץ עיין טהרות "; "סדרי ישראל"; "תפארת  (רמב"ם ;

שיש  אלא  טפח, הארץ  מן גבוה אינו התחתון שאף הר"ש , לפי בו  שמבואר

במשנתנו): אחרת גירסא  ïäézçzלו äàîè, התחתון הזיז תחת – ËÀÈÇÀÅÆ
àîè ïäézçz,טהור גביו על  אבל טמא, התחתון  שתחת מה כל  – ÇÀÅÆÈÅ

טפח; הארץ מן גבוה והוא הואיל חוצץ, התחתון  –ïäéðéaשהזיז ÅÅÆ
לעליון, התחתון  הזיז  בין  ïäéabטומאה ìò Bà הזיז גבי  על – ÇÇÅÆ

àîèהעליון , òé÷øä ãò Bcâðk הרקיע עד  למעלה הטומאה כנגד  – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ

נמצאת  הטומאה אם לפיכך  טפח, גובה הזיזים בין ואין שהואיל טמא,

אינה  אבל לרקיע, עד  ועולה הבוקעת היא רצוצה טומאה הרי  שם,
הגבוה  התחתון שהזיז  לפי  התחתון, הזיז  לתחת למטה ויורדת בוקעת

וכן  רצוצה, טומאה בפני אף חוצץ ואוהל הוא, אוהל  טפח הארץ מן
אבל למעלה, אלא בוקעת היא אין  העליון, הזיז  גבי  על  הטומאה אם

העליון  הזיז  טפח, ביניהם ואין  שהואיל  הזיזים, לבין אפילו  למטה, לא
התחתון  של  האוהל  הלכך  חשובים, אחד וכזיז התחתון  הזיז  לגבי  בטל 

העליון  הזיז לתחת אף תבקע שלא הטומאה בפני  טהרות ").חוצץ ("סדרי

i y y m e i
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זה. גב על  זה זיזים בשני  עוד  ממשיכה משנתנו

çôè çúBt ïäa ïéà,טפח על  טפח אינו  הזיזים מן אחד  שכל  – ÅÈÆÅÇÆÇ
çôè çúBt ïäéðéa LiL ïéa התחתון מן גבוה העליון שהזיז  – ÅÆÅÅÅÆÅÇÆÇ

çôèטפח, çúBt ïäéðéa ïéàL ïéa גובה הזיזים בין שאין  – ÅÆÅÅÅÆÅÇÆÇ
ïäézçzטפח, äàîè,התחתון הזיז תחת –ïäéðéa בין או  – ËÀÈÇÀÅÆÅÅÆ

ïäéabהזיזים, ìò Bà,העליון הזיז  גבי על –úò÷Ba äàîè ÇÇÅÆËÀÈÇÇ
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå אין טפח על טפח בהם ואין שהואיל – ÀÈÇÇÀÆÆ

הטומאה  אם הלכך  הטומאה, בפני  חוצצים ואין אוהל, תורת עליהם
בוקעת  ועולה הבוקעת רצוצה טומאה הוא הרי ביניהם או  תחתיהם
למטה, גם היא בוקעת העליון , הזיז גבי על הטומאה אם וכן ויורדת,

בפניה. חוצץ אין õøàäשהרי ïî úBäBáb ïäL úBòéøé ézL ïëåÀÅÀÅÀÄÆÅÀÄÈÈÆ
çôè çúBt התחתונה שהיריעה טפח, של  גובה ביניהן  גם ויש – ÅÇÆÇ

התחתונה  היריעה מן  גבוהה העליונה והיריעה טפח, הארץ מן גבוהה
ה-ז . במשניות ששנינו  זיזים שני כדין דינן טפח,

א ה נ ש מ ר ו א ב

טעמים  למצוא המפרשים ונדחקו  ג), (יא, לעיל נשנתה כבר  משנתנו  של הרישא
שנית כאן  שהובאה למה aeh";שונים mei zetqez"a `aen ,m"xdn ;`xephxa oiir)

.("l`xyi zx`tz"של לסיפא כהמשך כאן שהובאה מבאר, טהרות" "סדרי בעל 
טפח". פותח הארץ מן  גבוהות שהן יריעות שתי  "וכן  הקודמת: המשנה

äáò ñBâñ,עבה צמר  מעיל  –äáò úôëå,עבה עץ חתיכת – ÀÈÆÀÙÆÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn



bקצ dpyn xyr dyng wxt zeld` zkqn

ïäî úçà–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.íéøeîà íéøác äna?úBøBäèa.úBàîè eéä íà ìáà,Bà ©©¥¤ª§¨©©§¨©©§¤¤©¤§¨¦£¦¦§£¨¦¨§¥
çôè çúBt õøàä ïî úBäBáb,ïäî úçà úçz äàîè–àîè ílk úçz. §¦¨¨¤¥©¤©ª§¨©©©©¥¤©©ª¨¨¥

:øöçá åà.gth gzeta:åæá åæ úåòâåð çôè áçåøá.dlere zrwea d`nehäî àìà àîè ïéà äàîåèä ãâðë åìéôà ïäéãö ìò úåèåîã .äì éðú÷ ïéããöì
ïäéáâ ìòå ïäéúçúù åìéôà äàîåèä ãâðë åðéàù äîå ,ìéöî åëåúáù äî ìò åáâî àîèéî ñøç éìë ïéàã ïåéë ,øåäè ïëåúáù äî ìáà ,ïäéáâ ìòå ïäéúçúù
íéìë ìë åàîèðå úàîèð äîöò úéáçå ,åì äöåçù øéåàì åëåú øéåàî ÷ñôä ïéàù ïåéë ,úåìéöî ïéà åëåúáù äî ìò åìéôà ïäéìåù ìò úåáùåéáå .øåäè

:úøååë ÷øô óåñá àîòè ïðéøîàãë ,äàîåèä ãâðë àìù åìéôàå äëåúáù.zexedha mixen` mixac dnaùéù ìù úåàìáèì åîã ïä úåøåäèã ïåéëã
:äìåòå úò÷åá äàîåèå çôè ììç úà úåîúåñ úåðåúçúäù.ze`nh eid m` la`úåàéáî çôè õøàä ïî úåäåáâù úåðåéìòä ,õøàä ïî úåäåáâ ïéà åìéôà

:åæ ìò åæ úåàìáèå åæ ìò åæ ïéìåô÷à äåäã éãéî ,úåàîèã ïåéë úåîúåñ úåðåúçúä ïéàù ,äàîåèä úàgth gzet ux`d on zedeab e`úà úåàéáî
:ãçà ìäåàë ïìåë úåáùçð çôè áçåøá åæá åæ úåòâåðã ïåéë ,úåøåäè åìéôàå ,äàîåèä

`xephxa yexit

בחצר,øéåàaהצד, כגון  בחוץ, –çúBôa Bæa Bæ úBòâBð ïäå ÈÂÄÀÅÀÈÀÅÇ
çôè,טפח על  טפח רחב החביות נגיעת שמקום –úçz äàîè ÆÇËÀÈÇÇ

ïäî úçà והיא החביות, מן  אחת תחת המת מן טומאה היתה – ÇÇÅÆ
רצוצה, úãøBéåטומאה úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè– ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

שנמצא  מה כל  שוליהן, על  יושבות החביות שאם מבואר, במפרשים

הטמא  והאוויר שהואיל טמאה, עצמה החבית ואף טמא, הטומאה כנגד 
ידי ועל  תוכה, אוויר  נטמא שבתוכה, האוויר עם מעורב גבה שעל

תוכה  אין צדיהן , על  מוטות החביות אם אבל כולה; החבית אף כך
חוצצות  דפנותיה מגבה, טומאה מקבלת החבית ואין  שהואיל טמא,

כאן: ששנינו ומה הטומאה, zcxeie,בפני  zrwea dlere zrwea d`neh
שאין  החבית, גבי ומעל החבית שתחת מה כל כנגדה שמטמאה היינו 

שלמעלה  מה על לא אבל תוכה, על אלא חוצצות החבית דפנות
íéøeîàממנה. íéøác äna,ולמטה למעלה בוקעת שהטומאה – ÇÆÀÈÄÂÄ

לצדדים? מתפשטת לא úBøBäèaואינה שעדיין טהורות, בחביות – ÄÀ
מתוכן. úBàîèנטמאו  eéä íà ìáà לכן קודם נטמאו שכבר – ÂÈÄÈÀÅ

çôèמתוכן , çúBt õøàä ïî úBäBáb Bàכל תחת שהיה – ÀÄÈÈÆÅÇÆÇ
טהורות, היו  ואפילו  טפח, על  טפח של חלל úçzהחביות äàîèËÀÈÇÇ

àîè ílk úçz ,ïäî úçà החביות כל תחת שנמצא מה כל – ÇÇÅÆÇÇËÈÈÅ
הרי צדיהן , על מוטות שהיו בכגון והיינו טמאות, היו  שאם טמא,
טמאה, והיא הואיל הטומאה בפני  חוצצת אינה התחתונה הדופן

כל של  העליונות שהדפנות וכיון  החבית, לתוך הטומאה ובוקעת

אחד, כאוהל נחשבות הן  הרי  טפח, בפותח בזו זו נוגעות החביות

אלא  טהורות, היו ואפילו שתחתיהן; מה לכל  הטומאה את ומביאות
בין  צדיהן  על מוטות שהיו בין טפח, פותח הארץ מן גבוהות שהיו

הטומאה  את מביא שתחתיהן האוהל הרי שוליהן, על יושבות שהיו
אחד, כאוהל הן  הרי טפח, בפותח בזו  זו ונוגעות שהואיל כולן , תחת

בענין  דינים חילוקי  עוד  ויש  החביות. כל לתחת מתפשטת והטומאה
טז), (ט, לעיל נישנו  שכבר אלא אלו, אלא חביות כאן  התנא בא ולא

בוקעת  הטומאה שברישא לסיפא, הרישא שבין  ההבדל את ללמדנו
מתפשטת  ובסיפא לצדדים, מתפשטת ואינה ויורדת בוקעת ועולה

נפרדים גופים הן שחביות פי על אף כולן , תחת (הגר "א ;הטומאה

ישראל"). "תפארת 

שורות, גבי  על  שורות המסודרות בחביות משנתנו  מפרשים והר "ב הר "ש
החביות  שהיו  בכגון גם טמאות" היו  אם "אבל הפיסקה מתיישבת פירושם ולפי 

שוליהן  על zehenיושבות eidy zeiagl `weec dzpeek ef dwqity ,epxe`iak `le)
.(odicv lr.ליישבו טורח ואף פירושם, על שמקשה ישראל", "תפארת עיין

ברם, והר"ב. הר"ש פי על משנתנו בביאור מאריך טהרות" "סדרי בעל אף
שבפיסקא  לדוחק מחוץ שכן  ישראל ", ו"תפארת הגר"א לפי הוא ביאורנו 

פירוש. אותו לפי  יפה מתיישבת משנתנו  הנ"ל,
להוסיף עוד epxe`ia),ויש itl)זו נוגעות "והן  ברישא המשנה שנקטה שמה

מתפשטת  שהטומאה נישנה שבה סיפא, משום אלא אינה טפח", בפותח בזו
בפותח  נוגעות אינן ובין טפח בפותח נוגעות בין ברישא, אבל  כולן , תחת

ולמטה. למעלה כנגדה בוקעת טומאה טפח,

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc migqt(ycew zay meil)

ådaiyid ipa exaq okàîìò éleëãinn ueg] mi`pzd lk zrcy - §§¥¨§¨
y ,epzpyn ly `pzd zrc oke ,[oldlck ,ok `l yexita xn`yïéà¥

úBìéëà ìò ävøî õéväwd on lk`py wlgd lr -wx `l` ,oax ©¦§©¤©£¦
lr miaxwd zegpn ly mivnw lre ,gafnd lr wxfpd mcd lr

meyn `ed ,ok exaqy mrhde .gafnddéì úòîLc àpz àkéìc§¥¨©¨§¨§©¥
øîàcy xaeq `edy eixacn epcnly `pz oi`y -ìò ävøî õévä §¨©©¦§©¤©

øæòéìà éaø àlà ,úBìéëà,calaõévä ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc £¦¤¨©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦
.úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà éñBé éaø ,úBìéëà ìò ävøî§©¤©£¦©¦¥¥¥©¦§©¤©£¦

diegc d`nehy zxaeq epzpyny daiyid ipa exaqy meyne
dxaqe ,uivd ievix meyn wx d`neha aixwdl xyt` i`e xeaiva

,el`y ,milke`d lr dvxn uivd oi`y mbïéúéðúî àîéðm`d ± ¥¨©§¦¦
`id epzpyny xn`p,òLBäé éaøk àìcoaxwd xya m`y xaeqy §Ÿ§©¦§ª©

iax ixac z` `xnbd d`iane .enc z` miwxef oi` ,ca` e` `nhp
:ryedi,àéðúcxn`p(fk ai mixac)éúBìBò úéNòå'ícäå øNaä Elr §©§¨§¨¦¨¤©¨¨§©¨©

xUAde Lidl` 'd gAfn lr KtXi Ligaf mce Lidl` 'd gAfn¦§©¡Ÿ¤§©§¨¤¦¨¥©¦§©¡Ÿ¤§©¨¨
,weqtd yxca mi`pz ewlgpe ,'lk`Y,øîBà òLBäé éaøyiy Ÿ¥©¦§ª©¥

xyad zaxwde mcd zwixfy ,'mcde xyad' xn`py dnn cenll
y ,dfa df miielzíc ïéà íà,ca`py oebk dwixfl ie`x oaxwdïéà ¦¥¨¥

øNaoke ,axw oaxwdïéà íàdøNadlik`l e` daxwdl ie`xïéà ¨¨¦¥¨¨¥

d z` miwxef,øîBà øæòéìà éaø .ícd z` wexfl xzenìò óà ,íc ¨©¦¡¦¤¤¥¨©©
ïéàL étdøNa,ie`xøîàpL(my)éçáæ íãå'CôMé E,''d gAfn lr ¦¤¥¨¨¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥©¦§©

ie`x xyad oi`yk s`e ,xyaa dielz dpi` mcd zwixfy rnyne
,mcd z` miwxefíéi÷î éðà äîezligz z` yxec ip` cvike ± ¨£¦§©¥

xn`py weqtdéúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E,jk eyxecl yi §¨¦¨¤©¨¨§©¨
,mcl xya weqtd yiwdyíc äî ,Eì øîBìezpizp mcdy myky ± ©§©¨

`id gafnd lrøNa óà ,ä÷éøæagafnd lr epzil jixv,ä÷éøæa ¦§¦¨©¨¨¦§¦¨
øîBà éåäy ,jkn epcnle ±ìeì[geix ,llg-]ïéa Lé ïè÷dLák ¡¥¥¨¨¥¥¤¤

,çaænìr ,gafnd lr mixa`d z` xcqnd odkdeyakd lr cne ©¦§¥©
.dwixf zevn miiwl ,mivrd zkxrn lr mwxefe

zl`ey .xfril` iaxe ryedi iax ly mdixac z` zx`an `xnbd
:`xnbdénð òLBäé éaøå,le`yl yi ryedi iax lr s`e ±áéúëä §©¦§ª©©¦¨§¦

mb weqta xn`p ixd ±éçáæ íãå','CôMé Emb wxfp mcdy rnyne §©§¨¤¦¨¥
.elld weqtd ixac z` ryedi iax yxti ji`e ,ie`x xyad oi`yk

:`xnbd daiynCì øîà,ryedi iaxdéab áéúk àäxn`p ixd - ¨©¨¨§¦©¥
jkl jenqa,'ìëàz øNaäå'jigaf mce' xn`py dny ,rnyne §©¨¨Ÿ¥

zpeek dfa s`e ,dlik`l ie`xe miiw xyadyk `l` epi` ,'jtyi
eprinydle ,xyad zlik`a mcd zwixf z` zelzl `id weqtd

.mcd z` miwxef oi` ,dlik`l ie`x xyad oi` m`y
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המשך ביאור למס' זסחים ליום שבת קודש עמ' א



קצי ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ט ראשון:דף מקדש בחנוכת שהיה נוסף ðøtדבר éaø øîà,ïðçBé éaø øîà C ¨©©¦©§¨¨©©¦¨¨

íéøetkä,ב  íBé úà ìàøNé eNò àì äðL dúBà הסוכות חג קודם ימים ששבעה ¨¨¨Ÿ¨¦§¨¥¤©¦¦
משתה. ìàøNéעשו ìL ïäéàðBN eáéiçúð ànL ,íéøîBàå íéâàBc eéäå§¨£¦§§¦¤¨¦§©§§¥¤¤¦§¨¥

נהור] סגי בלשון התענה äééìk[-ישראל שלא מי שהרי כך, על העם לכל מיתה עונש - §¨¨
כרת. חייב הכפורים éiçìביום ïéðneæî íëlek ,íäì äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¨¤§¤§¨¦§©¥

,àaä íìBòä.למצוה שהתכוונתם כיון ¨¨©¨
הגמרא: Leøcמבארת éàî,התענו שלא äîeמתחילה ,øîBçå ì÷ eøîà בחנוכת ©¨¨§©¨¤©

íìBòהקל ïkLnה  úMeã÷ BúMeã÷ ïéàL ואחריו במדבר, שהיו שנה ארבעים אלא ¦§¨¤¥§¨§©¨
המקדש  נבנה יותר כן å,מאוחר פי על ãéçéאף ïaø÷אז שהקריבו נשיאים (במדבר של §¨§©¨¦

יא) cז úaL äçBc היאäìé÷ñ øeqéà,מכרת BúMeã÷cהחמורה Lc÷î חמורה ¤©¨§¦§¦¨¦§¨¦§¨
íìBòש  úMeã÷,אחר קדוש מקום אחריו ואין øeaöהיא ïaø÷å ישראל כל הקריבו §©¨§¨§©¦

המקדש, íéøetkäבחנוכת íBéå משבת קל שהוא úøkהיה, Leðòc מלאכה העושה §©¦¦§¨¨¥
בו, ïkLוהאוכל ìk àì.הציבור קרבן אותו שידחה Ÿ¨¤¥

הגמרא: זה àlàמקשה íéâàBc.לפי eéä éànà להפריך שיש כיון הגמרא: מתרצת ¤¨©©¨£¦
שכן  זה, המשכן íúäטעם dBábבחנוכת CøBö,השבת דחה קרבן הקרבת דהיינו ¨¨¤¨©

עשו àëäאולם  המקדש èBéãäבחנוכת CøBö ולכן הכפורים, ביום משתה שהוא ¨¨¤¤§
דאגו.

הגמרא: énðשואלת àëä,הכפורים ביום אכלו באמת מדוע eãáòéìבמקדש ãáòéî ¨¨©¦¤¡©¥¨§
ו  הקרבנות שיקריבו -.ezLéì àìå eìëéð àì ìëéî הקרבנות הקרבת הגמרא: משיבה ¥©Ÿ¥§§Ÿ¦§

ו  שמחה, זמן אותו äiúLe.עשתה äìéëà àìa äçîN ïéà¥¦§¨§Ÿ£¦¨§¦¨
הגמרא: úaLמבררת éçãc ïkLîe הנשיאים áéúëcîבקרבנות àîéìéà ,ïìðî ¦§¨§¨¥©¨§¨¨¦¥¨¦¦§¦

יב) ז áéø÷nä(שם éäéå''ïBLàøä íBiaנאמר ועוד מח)וגו', ז 'íBiáe(שם ©§¦©©§¦©¨¦©
,'éòéáMä לדחות יש שבת, היינו 'éòéáL'ושביעי àîìc היינוì ה ÷úBðaø,הקרבת ©§¦¦¦§¨§¦¦§¨§¨

הקריבו. שלא יתכן בשבת אך

הגמרא: çöé÷,משיבה øa ïîçð áø øîà ד ממה כן ÷àøמוכח øîà(עב ז (שם ¨©©©§¨©¦§¨¨©§¨
,'íBé øNò ézLò íBéa',ללמד ובאה מיותרת, השניה 'יום' Blekותיבת íBi äî §©§¥¨¨©

óeöø,בשעותיו הפסק øNòשאין ézLò óà הקרבנות הקרבת של ïéôeöøיום ïlek ¨©©§¥¨¨¨§¦
בשבת. הקריב השביעי ביום שהמקריב וודאי יום, אחר יום בקרבנות

הגמרא: ב àîìãåדוחה רק רצופים ïééeàøäהקריבום íéîé בשבת לקרב ולא יחיד ן §¦§¨¨¦¨§¦
לכך. ראויה שאינה

נוספת: דרשה הגמרא àðéøçàמביאה àø÷ áéúk(עח ז íBé'(שם øNò íéðL íBéa','יום' מיתור לדרוש ויש íBéוגו', äî §¦§¨©£¦¨§§¥¨¨©
.ïéôeöø ïlek íBé øNò íéðL óà ,óeöø Blek:הגמרא énðמקשה àëä àîìãå ב ïééeàøäהקריבום íéîé קרבן להקרבת ¨©§¥¨¨¨§¦§¦§¨¨¨©¦¨¦¨§¦

הגמרא: מתרצת בשבת. ולא ÷éàøיחיד éøz ïk íà לרצופים,éì änì.בשבת ואף ממש, רצופים שהקריבום ללמד ודאי אלא ¦¥§¥§¨¥¨¨¦
הגמרא: מבררת המקדש. בחנוכת הכפורים ביום לאכילה חוזרת íéøetkäהגמרא íBé äçBãc Lc÷îe בחנוכת בו שאכלו - ¦§¨§¤©¦¦

áéúëcîהמקדש  àîéìéà ,ïìðîסה)בזה ח א' íBé',(מלכים øNò äòaøà' לדחות יש רצופים, íéîéרק àîìãåוהיינו §¨¨¦¥¨¦¦§¦©§¨¨¨¨§¦§¨¨¦
ïééeàøä:הגמרא משיבה הכפורים. יום ולא רצופים, היו שוה øîbלמשתה בגזירה זאת למדים -íúäî 'íBé íBé' מחנוכת - ¨§¦¨©¥¨¨

בשבת  ואף הפסק בלא הקריבו המשכן ובחנוכת יֹום', עׂשר 'ארּבעה נאמר וכאן הּׁשביעי', ו'ּובּיֹום הראׁשֹון' 'ּבּיֹום נאמר ששם ְְִִִַַַַָָָָָהמשכן,

המקדש. לחנוכת אף מזה ולמדים לעיל, כמבואר

i"yx

íéøåôë íåé ìàøùé åùr àì-itl
mei lk zekeq iptly mini drayy
yrie" :aizkc ,dzyne dgny eyr
zray bgd z` `idd zra dnly
xyr drax` mini zraye mini

."meiãéçé ïáø÷å-.mi`iyp ly
äìé÷ñ øåñéàã-.zxkn xengc

øåáö ïáø÷å-oiaixwn eidy dnc
ziad zkepg inia-xeav oaxw

.`edíúä-deabc okyna-eed
.zepaxwàëä-ziad zkepga
heicdc-.dzynåãárì éîð àëä

-.elkil `l lkin ,zepaxwíåéá
éréáùä-iriay mei :ol rnyne

.zay epiidúåðáø÷ì éréáù àîìã
-axra iyy `iyp aixwd m`y

zay-cg`a iriay `iyp aixwn
iriay i`ne ,zaya-iriay

.`iyp oaxwlíåé øùr éúùr íåéá
-mei dn :rnyn `xizi mei i`d

wqtd ea oi`y ,sevx-edlek s`
wqtd `kilc ,sevx mei xyr cg`

.zaya elit` ,miizpiaíéîé àîìã
ïééåàøä-,dzyn ciar ,dzynl

tkd mei iwet`l.mixeíåé íåé øîâ
íúäî-,okync mi`iypn

mitevx eedc i`xw ixzn opixnbc
zkepgc dzyn s` .zaya elit`

ziad-,mitevx xyr drax` eed
.[mixetkd meia] elit`e

b dpyn xyr dyng wxt zeld` zkqn

ïäî úçà–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.íéøeîà íéøác äna?úBøBäèa.úBàîè eéä íà ìáà,Bà ©©¥¤ª§¨©©§¨©©§¤¤©¤§¨¦£¦¦§£¨¦¨§¥
çôè çúBt õøàä ïî úBäBáb,ïäî úçà úçz äàîè–àîè ílk úçz. §¦¨¨¤¥©¤©ª§¨©©©©¥¤©©ª¨¨¥

:øöçá åà.gth gzeta:åæá åæ úåòâåð çôè áçåøá.dlere zrwea d`nehäî àìà àîè ïéà äàîåèä ãâðë åìéôà ïäéãö ìò úåèåîã .äì éðú÷ ïéããöì
ïäéáâ ìòå ïäéúçúù åìéôà äàîåèä ãâðë åðéàù äîå ,ìéöî åëåúáù äî ìò åáâî àîèéî ñøç éìë ïéàã ïåéë ,øåäè ïëåúáù äî ìáà ,ïäéáâ ìòå ïäéúçúù
íéìë ìë åàîèðå úàîèð äîöò úéáçå ,åì äöåçù øéåàì åëåú øéåàî ÷ñôä ïéàù ïåéë ,úåìéöî ïéà åëåúáù äî ìò åìéôà ïäéìåù ìò úåáùåéáå .øåäè

:úøååë ÷øô óåñá àîòè ïðéøîàãë ,äàîåèä ãâðë àìù åìéôàå äëåúáù.zexedha mixen` mixac dnaùéù ìù úåàìáèì åîã ïä úåøåäèã ïåéëã
:äìåòå úò÷åá äàîåèå çôè ììç úà úåîúåñ úåðåúçúäù.ze`nh eid m` la`úåàéáî çôè õøàä ïî úåäåáâù úåðåéìòä ,õøàä ïî úåäåáâ ïéà åìéôà

:åæ ìò åæ úåàìáèå åæ ìò åæ ïéìåô÷à äåäã éãéî ,úåàîèã ïåéë úåîúåñ úåðåúçúä ïéàù ,äàîåèä úàgth gzet ux`d on zedeab e`úà úåàéáî
:ãçà ìäåàë ïìåë úåáùçð çôè áçåøá åæá åæ úåòâåðã ïåéë ,úåøåäè åìéôàå ,äàîåèä

`xephxa yexit

בחצר,øéåàaהצד, כגון  בחוץ, –çúBôa Bæa Bæ úBòâBð ïäå ÈÂÄÀÅÀÈÀÅÇ
çôè,טפח על  טפח רחב החביות נגיעת שמקום –úçz äàîè ÆÇËÀÈÇÇ

ïäî úçà והיא החביות, מן  אחת תחת המת מן טומאה היתה – ÇÇÅÆ
רצוצה, úãøBéåטומאה úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè– ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

שנמצא  מה כל  שוליהן, על  יושבות החביות שאם מבואר, במפרשים

הטמא  והאוויר שהואיל טמאה, עצמה החבית ואף טמא, הטומאה כנגד 
ידי ועל  תוכה, אוויר  נטמא שבתוכה, האוויר עם מעורב גבה שעל

תוכה  אין צדיהן , על  מוטות החביות אם אבל כולה; החבית אף כך
חוצצות  דפנותיה מגבה, טומאה מקבלת החבית ואין  שהואיל טמא,

כאן: ששנינו ומה הטומאה, zcxeie,בפני  zrwea dlere zrwea d`neh
שאין  החבית, גבי ומעל החבית שתחת מה כל כנגדה שמטמאה היינו 

שלמעלה  מה על לא אבל תוכה, על אלא חוצצות החבית דפנות
íéøeîàממנה. íéøác äna,ולמטה למעלה בוקעת שהטומאה – ÇÆÀÈÄÂÄ

לצדדים? מתפשטת לא úBøBäèaואינה שעדיין טהורות, בחביות – ÄÀ
מתוכן. úBàîèנטמאו  eéä íà ìáà לכן קודם נטמאו שכבר – ÂÈÄÈÀÅ

çôèמתוכן , çúBt õøàä ïî úBäBáb Bàכל תחת שהיה – ÀÄÈÈÆÅÇÆÇ
טהורות, היו  ואפילו  טפח, על  טפח של חלל úçzהחביות äàîèËÀÈÇÇ

àîè ílk úçz ,ïäî úçà החביות כל תחת שנמצא מה כל – ÇÇÅÆÇÇËÈÈÅ
הרי צדיהן , על מוטות שהיו בכגון והיינו טמאות, היו  שאם טמא,
טמאה, והיא הואיל הטומאה בפני  חוצצת אינה התחתונה הדופן

כל של  העליונות שהדפנות וכיון  החבית, לתוך הטומאה ובוקעת

אחד, כאוהל נחשבות הן  הרי  טפח, בפותח בזו זו נוגעות החביות

אלא  טהורות, היו ואפילו שתחתיהן; מה לכל  הטומאה את ומביאות
בין  צדיהן  על מוטות שהיו בין טפח, פותח הארץ מן גבוהות שהיו

הטומאה  את מביא שתחתיהן האוהל הרי שוליהן, על יושבות שהיו
אחד, כאוהל הן  הרי טפח, בפותח בזו  זו ונוגעות שהואיל כולן , תחת

בענין  דינים חילוקי  עוד  ויש  החביות. כל לתחת מתפשטת והטומאה
טז), (ט, לעיל נישנו  שכבר אלא אלו, אלא חביות כאן  התנא בא ולא

בוקעת  הטומאה שברישא לסיפא, הרישא שבין  ההבדל את ללמדנו
מתפשטת  ובסיפא לצדדים, מתפשטת ואינה ויורדת בוקעת ועולה

נפרדים גופים הן שחביות פי על אף כולן , תחת (הגר "א ;הטומאה

ישראל"). "תפארת 

שורות, גבי  על  שורות המסודרות בחביות משנתנו  מפרשים והר "ב הר "ש
החביות  שהיו  בכגון גם טמאות" היו  אם "אבל הפיסקה מתיישבת פירושם ולפי 

שוליהן  על zehenיושבות eidy zeiagl `weec dzpeek ef dwqity ,epxe`iak `le)
.(odicv lr.ליישבו טורח ואף פירושם, על שמקשה ישראל", "תפארת עיין

ברם, והר"ב. הר"ש פי על משנתנו בביאור מאריך טהרות" "סדרי בעל אף
שבפיסקא  לדוחק מחוץ שכן  ישראל ", ו"תפארת הגר"א לפי הוא ביאורנו 

פירוש. אותו לפי  יפה מתיישבת משנתנו  הנ"ל,
להוסיף עוד epxe`ia),ויש itl)זו נוגעות "והן  ברישא המשנה שנקטה שמה

מתפשטת  שהטומאה נישנה שבה סיפא, משום אלא אינה טפח", בפותח בזו
בפותח  נוגעות אינן ובין טפח בפותח נוגעות בין ברישא, אבל  כולן , תחת

ולמטה. למעלה כנגדה בוקעת טומאה טפח,

izdw - zex`ean zeipyn

עניינו של בית-המקדש הוא שבו צריכה להיות בקשת צרכיו, דהיינו צרכים פרטיים דווקא.
ממאמר יו"ד שבט, ה'תשל"ה



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc migqt(oey`x meil)

úòLad,àkéìå äçîNonf epi` oiicry aeh mei axra ohgy ixdy ¦§©¦§¨§¥¨
e .bgd inia wx zbdepy ,dgnyäâéâç íeMîmeyn ,`vi `l ¦£¦¨

dbibgdyäáBçaL øác éåäzevnn mc`d lr daegy oaxw - ¨¥¨¨¤§¨
,e`iadl dxezd,ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øác ìëå`le §¨¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦

zegpna x`eank ,xg` oaxw zyecwa dyecw xaky dndan(.at),
zaeg ici da `vei epi` minlyl xak dycwed ef dnday xg`ne

.dbibg
:xfrl` iax ixacl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìxn`p ± ¥¨§©©¥

epipyy ,xfrl` iaxl di`x yi oldl z`aend `ziixadny
zekeqd bga xn`p ,`ziixaa(eh fh mixac),'çîN Cà úééäå'§¨¦¨©¨¥©

xn`p xak `ldy ,xzein df weqt dxe`kle(ci-bi fh my)zMQd bg'©©ªŸ
` ,'LBgA YgnUe 'ebe Ll dUrYweqtd `ay `líBé éìéì úBaøì ©£¤§§¨©§¨§©¤§©¥¥

ïBøçàä áBè[zxvr ipiny-]ìaeig,äçîNlr genyl yiy epiide ¨©£§¦§¨
dywne .aeh mei axra mhgyie ,df dlila minly zlik` ici

:`ziixadøîBà äzàz` zeaxl yiyïBøçàä áBè íBé éìéì ©¨¥¥¥¨©£
,dgnylBà[`ny±]Bðéàokàlàz` zeaxl yiáBè íBé éìéì ¥¤¨¥¥
,ïBLàøä.dlila mlke`l ick bgd axra minly hegyl aiige ¨¦

:`ziixad zayiine÷ìç (çîN) 'Cà' øîBì ãeîìz'j`' zaiz - ©§©©¨¥©¨©
epiaixy ieaixd z` welgl d`a `id o`ke ,hrnl cinz d`a
dpeekdy xnel epl yie ,zelild cg` z` epnn hrnle ,lirl

:`xnbd zxxan .oey`xd dlillàîòè éàîdaxn recn ± ©©£¨
`le oey`xd z` zhrnne dgnyl oexg`d dlild z` `ziixad

,jtidlçîNé äna Bì ïéàc íeMî åàìepi`y iptn ,oey`xd dlila ¨¦§¥©¤¦§©
,dgny onf epi`y bgd axra wx `l` minlyd z` hegyl leki

.xfrl` iax ixack ,ezaeg ici `vei epi` df ote`ae
:`xnbd dgecàîòè éðúãk ,àìdx`iay itk `l` mrhd df oi` ± Ÿ¦§¨¥©£¨

,`ziixad dywny .dixac jynda mrhd z` dnvr `ziixad
.ïBLàø áBè íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì úéàø äî̈¨¦¨§©¥¥¨©£§¦¥¥¦

,zvxzneéðà äaøîz`LiL ïBøçàä áBè íBé éìéìzevnäçîN ©§¤£¦¥¥¨©£¤¥¦§¨
åéðôì,eizelilae bgd iniaïéàL ïBLàø áBè íBé éìéì éðà àéöBîe §¨¨¦£¦¥¥¦¤¥
zevnåéðôì äçîNon yexcl xazqn xzeiy .bgd iptly minia ¦§¨§¨¨

yexcl xy`n ,da aiigzd xaky dgnya jiyndl yiy aezkd
.dgnya ligzdl yiy

:xfrl` iax ixac lr dywn sqei ax,óñBé áø áéúîepipy ¥¦©¥
,`ziixaaíeMî da àöBé øNò äòaøà úâéâçinly aeig,äçîN £¦©©§¨¨¨¨¥¨¦¦§¨

íeMî da àöBé ïéàåaeigäâéâçxfrl` iax ixacle .aeh mei ly §¥¥¨¦£¦¨
éànà,dgny ici da `veiïðéòa àämikixv ep` jk myl ixd ± ©©¨¨¦©

d didzyàkéìå ,äçîN úòLa äçéáædhgey ixdy ,o`k oi`e - §¦¨¦§©¦§¨§¥¨
:`xnbd zvxzn .c"ia,ïéáà øa éãéà áø øîàxaecnákéòLz` ¨©©¦¦©¨¦¤¦¥

dbibgd zhigydèçLe.dgny onf `edy e"ha §¨¨
:ici` ax ixacl reiq d`ian `xnbdénð éëä ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦©¦

àøazñî,e"ha dhgyyk xaecnyéëä àîéz àì éàcxn`z `l` ¦§©§¨§¦Ÿ¥¨¨¦
,dywi ,c"ia dhgyydì éðz÷ ïàî àúéðúî àäin ef `ziixa ± ¨©§¦¨©¨¨¥¨

`ld ,d`pyàîéz ïalirl yxetnk ,d`py(.r)zhiyle ,àîéz ïa ¤¥¨¤¥¨
äðéìa dì äìñt àäxaeq ixdy ,dpila zlqtp c"i zbibg ixd ± ¨¨§¨¨§¦¨

ok m`e ,dlik`a dxeq` e"h meiae ,gqtk dlile meil wx zlk`py
:`xnbd dwiqn .dgny aeig ici da `vei epi` i`cedpéî òîL± §©¦¨

.e"ha dhgyyk xaecny o`kn gken ok`
:xfrl` iax ixac lr dywn `axàáø áéúîdpyna epipydkeq) ¥¦¨¨

(:anzxin` zevny ,zekeqd bga zebdepd zeevnd oipraìlää©©¥
ezevnäçîOäzebdepäðîL.miniúòLa äçéáæ ïðéòa úøîà éàå ©¦§¨§Ÿ¨§¦¨§©¨¦©§¦¨¦§©

dì úçkLî àìc ïéàébñ ïéðîæ àä ,äçîN`l zeax minrt ixd - ¦§¨¨¦§¦©¦¦§Ÿ©§©©¨
dgnyd bdpzy `vnzäòáL àlàixack dpeny `le ,mini ¤¨¦§¨

epiide ,dpynd.úaMa úBéäì ïBLàøä áBè íBé ìçL ïBâkzhigyy §¤¨¨¦¦§©©¨
mhgeyl ozip `l bgd axra s`e ,zay dgec dpi` dgnyd inly
dgny inly lek`l ozip `ly `vnp ,'dgny onf' epi`y xg`n

:`xnbd zvxzn .df aeh meia,äãeäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§¨
adf ote`BçnNîdgnyd zevn z` miiwn -azlik`éøéòN §©§§§¦¥

.íéìâøäzaya s`e ,z`hgl xiry axw did bgd inin mei lkay ¨§¨¦
.eze` miaixwn eid

:`xnbd dgec,àáø øîày xg`n jk uxzl ozip `lúBáeLz ézL ¨©¨¨§¥§

øácadgny zevn miiwl ozip `ly zegikend zei`x izy opyi ± ©¨¨
.milbxd ixiryaàãç,zg` di`x -íéìâøä éøéòNcmiaxwd £¨¦§¦¥¨§¨¦

,zaya,ïéìëàð ïéà éìö ïéìëàð éçmxyan lek`l `ad ,xnelk ©¤¡¨¦¨¦¥¤¡¨¦
z` migec eziilve eleyia oi`y iptn ig elke`l jixv zaya

,zaydåixda äçîNxya zlik`ãBòå .àkéì éçwx ixdy ,di`x §¦§¨§©¥¨§
dïéìëBà íéðäk,z`hg oick ,mdnå,ok m`éçîN äna ìàøNé.í Ÿ£¦§¦§¦§¨¥©¤§¥¦

:xg` ote`a zvxzne `xnbd dayBçnNî ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨§©§
,ïLé ïééå äi÷ð úeñëa.dgny icil mi`ian el` mixac s`y ¦§§¦¨§©¦¨¨

iax ly enyn `ler ixac lr zwlegd drc d`ian `xnbd
:dgny inly oipra xfrl`àúà ék[`ayk-]ïéáølaaløîà ¦£¨¨¦¨©

myaíeMî ïäa àöBé ,áBè íBé áøòî ïèçML íéîìL ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨§¨¦¤§¨¨¥¤¤¥¨¤¦
,äçîN íeMî àöBé .äâéâç íeMî ïäa àöBé ïéàå äçîNy meynàì ¦§¨§¥¥¨¤¦£¦¨¥¦¦§¨Ÿ

àìå ,äçîN úòLa äçéáæ ïðéòa`vei,äâéâç íeMîy meynøác éåä ¨¦©§¦¨¦§©¦§¨§Ÿ¦£¦¨¨¥¨¨
.ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øác ìëå äáBçaL¤§¨§¨¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦

:oiax ixac lr dywn `xnbdéáéúéî,`ziixaa epipyy dnn ¥¦¥
øîBà äzà ,äçîNì ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì 'çîN Cà úééäå'§¨¦¨©¨¥©§©¥¥¨©£§¦§¨©¨¥
áBè íBé éìéì úBaøì àlà Bðéà Bà ,ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì§©¥¥¨©£¥¤¨§©¥¥

àîòè éàî .÷ìç 'Cà' øîBì ãeîìz ,ïBLàøäz` miaxn `l recn ± ¨¦©§©©¨©©©£¨
,oey`xd dlild.çîNé äna Bì ïéàc íeMî åàìepi`y ,epiidc ¨¦§¥©¤¦§©

onf epi`e li`ed bgd axra minlyd zhigya ezaeg ici `vei
.dgny zrya dgiaf jixv oi`y xaqy oiax ixack `lye ,dgny
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,dbibgd ixeni` epiid 'ibgéîñådéì Cxn`p df weqtl jenqae ± §¨¦¥
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,'ziy`x xwea cr' azkp eli`k df ixde ,'Lidl` 'd ziA `iaŸ¦¥¡Ÿ¤
àøîéîìepcnll ±'ø÷a' éàäcd epidø÷adïBLàøzaxwd xg`ly §¥§¨§©Ÿ¤Ÿ¤¦

.f"h mei ly exwea epiidc ,dbibgd
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àðéîà äåä ,'úéLàø' áúkyéðL ø÷a ,'ø÷a' éàîzaxwd xg`ly ¨©¥¦£¨£¦¨©Ÿ¤Ÿ¤¥¦

,dywe ,f"i mei xwea epiidc ,dbibgdéãéî àkéà éîep`vn ike - ¦¦¨¦¦
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oaxwd xyay it lr s`y ,xnel mewn did e"h zbibga s` ,ok m`e
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.oey`xd
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קצג ezny in` cenr `r sc ± iyily wxtmigqt
äçîù úòùá.dgny onf `edy ,aeh meia Ðçîù êà úééäåaizkc ,`ed `xizi `xw Ð

:aizk xcde ."jbga zgnye" dil jinqe ,"mini zray jl dyrz zekeqd bg" :dipin lirl

begz mini zray"."gny j` ziide 'ebeïåøçàä áåè íåé éìéì úåáøì`l` dgny oi`e Ð

iab aizk "mini zray" ipnif ixz `dc ,`l diteb oexg`d aeh meie .minly zlik`a

.ipiny hirni` `linne ,ziyixtck ,dgnyåà
ïåùàøä áåè íåé éìéì úåáøì àìà åðéàs`e Ð

aezkd epirhdy cnlp ,dlila oaxw oi`y it lr

aeh mei axrn minly hegylmei ilil zgnyl

.aeh÷ìç (çîù) êàlk Ð.oiherin oiwxe oik`

àîòè éàî,oey`x ilill `herin opieyn Ð

?`kti` opixn` `le ,oexg` ilill `ieaixee`l

?gnyi dna el oi` opixn`c meynminlyc

oihgypddgiaf opirac ,`id dgny e`l axran

.dgny zryaåéðôì äçîù ùéùzeni lk Ð

zelile.bgd'åë øùò äòáøà úâéâç`w Ð

drax`a dhgyya sqei axc dizrc `wlq

.xn`w xyràúéðúî àädxn` `niz oa Ð

`niz oale ,lirl`liqti`oi` :xn` `dc ,dl

.dlile meil `l` zlk`päçîùäå.minlya Ð

úáùá áåè íåé ìçùleki oi` axrane Ð

.zira dgny zrya `dc ,hegyláø øîà
àðåä.dray `l` `kil dgny oaxwn i`ce Ð

dpeny dgnyd :ipzwc `d `l`egnyn Ð

ixiryaoey`xa xen`d z`hgd xiry .milbxd

lke ,xeaiv lyn `a xiry did mei lkay

xeaiv oaxw lke ,zelk`p zepevigd ze`hg

.zay dgec reawdïéìëàð éçelke`l `a m` Ð

eziilv oi`c ,ig m` ik eplk`i `l zaya

.dgny o`k oi` ig xyae .zay dgec eleyiae

ãåòåixd ,ig xyaa dgny yic inp idp Ð

,oilke` ode mipdkl `l` zelk`p oi` ze`hg

?egnyi dna l`xyieáåè íåé éìéì úåáøì
äçîùì ïåøçàä.bgd ilil x`yk Ðåðéà åà

'åë àìà.ziyixtck Ðäùîç úâéâç éøåîéàì
äðéìá ïéìñôðù øùòzlik` onfy it lr s`e Ð

.zxgnd mei lk dxyaúéùàø" äéì êéîñå
'åâå "éøåëéá.oey`x xwa dia yexce Ðøùáã

àúøåàî äéì ìéñôéàmei xare ,dkygyn Ð

.xyr dyyoixeni`edray xwa cr exyki

ipy xwa xwa i`c .xyrdray ly xwa Ð

.xyräéøæò ïá øæòìà éáø`xza wxta Ð

)a,kwcr gqt zlik` `ziixe`cn :xn`c ,(

.`l eze ,zevgéëääéì àéù÷ab lr s` Ð

.izixg` `zln aize`céãéî àëéà éîåÐ

xwa `xwnd zernyn zeidl xyt` ,xnelk

elit`c onwlc oizipznc `pz opifg op` ,ipy

lw `edy xyaloixeni`n,ziy`x ira `l

.oey`x xwa `pzl dil rnyn dia aizkc xwae

oixeni`a `pdk axe`xingcedizyecw`l

`la oey`x xwa ediiab aizkc xwa dil rnyn

.ziy`xáøòá çáæú øùàzbibga Ðdrax`

zhgypc ,ixiin xyr`dc .axra gqtd mr

envr oey`xd aeh mei ly axra xninl `kil

`xw xn`w?axra i`n ok m`c Ðozhigy `ld

.elek meiaúìëàðùíéîé éðùìxwa i`dc Ð

exwea.`xw xn`w xyr dyy ly
åà
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úåáøì,zexg` zelill oicd `edc xy` oa wgvi epiaxl d`xp Ð oexg`d aeh mei ilil

dipin opiyxcc "mini zray 'd iptl mzgnye"c `xw i`dc meyn ieaix jixhvi`

.mini zray alel ycwna (`,bn dkeq) "daxre alel" wxta dipin inp opiyxc ,dgny inly

ipinyc meyn ,ith `iieaix jixhvi` oexg`d aeh mei ilil ,edine .zelil `le mini mzde

aiiegn `di `l `pin` dede .`ed envr ipta lbx

enk ,ipiny jxevl iriay meia dgny geafl

.dlild jxevl aeh mei axra aiiegn epi`y

åà`a `le Ð oey`xd aeh mei ilil `l` epi`

.oexg`d aeh mei ilil `l` ,zelil x`y ihernl

åàì:xn`z m`e Ð gnyi dna el oi`c meyn

dgiaf opirac `xw jci`n dil wetiz ok m`

`lc `"d ,mzdn i`c :xnel yie !dgny zrya

mei ly dbibga `l` dgny zrya dgiaf opira

oi`y ,`kd la` .meia ea dhgeyl lekiy ,aeh

dlila dhgeyl lekiÐj` jixhvi` ikdl ,`l

.hrnl

éìéì`weec :qxhpewa yxit Ð oexg`d aeh mei

ipiny mei la` ,dlilÐepiaxl dywe .`l

,dpeny dgnyde lldd :opzdc ,xy` oa wgvi

dpeny ipzw ipiny lil meyn xninl `kileÐ

`l oey`x aeh mei lilc ,zelil dpeny `kilc

,cere .meia exwirc ,lldc `inec :cere .aiygw

xt ikczgkyn `lc oipnif ,`zi` m`e :onwl ji

oey`xd aeh mei zeidl lgy oebk dpeny dl

qxhpewd yexitk i`e .zayaÐilekl inp iywiz

`kil f` zaya cg`a ipiny mei lgykc `nlr

ipiny lill hegyl lkei iznc ,dray `l`

zay axra higy i`c ?zay i`ven `edyÐ

aeh mei ililc yxtl d`xp jkld .dl `lqti`

.meia oicd `edc ,`weec e`l oexg`d

ïéðîxn`py dpila oilqtpy dbibg ixeni`l

lka `wtp `kdn Ð 'ek "oili `le"

.oixeni`
cnil

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
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פסחים. פרק שישי - אלו דברים דף עא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

על-ידי התפילה מתעלה איש הישראל השמימה . . אבל באופן שיש בזה גם כל ענייניו הפרטיים, ואדרבה, ריבוי הכמות בתפילה הוא 
בנוגע לעניינים הפרטיים.

ממאמר יו"ד שבט, ה'תשל"ה



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc migqt(oey`x meil)

df ixdì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéì.ãçà äìéìå íéîé éðL ¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨
dze` oildl xeq`e ,e"h meie e"h lil ,c"i meia zlk`py ,epiidc
dywn .f"h mei xweal dpeekd 'xwal' xn`py dne ,f"h mei xweal

:`ziixadBðéà Bàok epi` `ny ±àlàzlk`päìéìå íBéì,cala ¥¤¨§¨©§¨
eay e"h mei ly exwea epiid 'xwal' xn`py dne ,e"h lile c"i mei

:`ziixad zvxzn .dlik`a zxq`peäLk'ïBLàøä íBia' øîBà à §¤¥©¨¦
,(ø÷aì),e"h epiidc ,gqt ly oey`xd meid lk zlk`py rnyn ©Ÿ¤
`linneøeîà éðL ø÷a éøäxacn weqtay 'xwea'dy gxkda - £¥Ÿ¤¥¦¨

:dywne `ziixad day .f"h mei ly exweaaBðéà Bàoi` `ny ± ¥
ok aezkd zpeekàlàlø÷adïBLàø,e"h ly exwea epiidcåm` ¤¨Ÿ¤¦§

a ,dywzíéi÷î éðà äîyiy ,xg` weqtn epcnly dn z`äâéâç ¨£¦§©¥£¦¨
ì úìëàpä,ãçà äìéìå íéîé éðLdbibga z`f miiwn ip`y jl aiy` ©¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

zxg`.Bfî õeç:`ziixad dgecBa øîBà àeäLkzlik` oipra - ¦§¤¥
minly oaxw(fh f `xwie)äáãð Bà øãð íà'Faixwd mFiA ,FpAxw gaf ¦¤¤§¨¨¤©¨§¨§©§¦

inlyy cnll `a ,'lk`i EPOn xzFPde zxgOnE lk`i Fgaf z ¤̀¦§¥¨¥¦¨¢¨§©¨¦¤¥¨¥
'm`' daizd xeziiae ,mdipiay dlile mini ipyl milk`p zeyxd

df ixde ,daeg inly s` df oicl zeaxl `a `edúâéâç ìò ãnéì¦¥©£¦©
ì úìëàpL øNò äòaøàãçà äìéìå íéîé éðLinlyn `id s`y ©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

zbibga xacnd 'oili `l' weqtdy x`al jiiy `l ,ok m`e ,daegd
.cala dlile meil dzlik` lr dxen ,c"i

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaa.'ïBLàø ø÷a àlà Bðéà Bà':`xnbd dywn,úøîà àä ¥¤¨Ÿ¤¦¨¨§©

.øeîà éðL ø÷a éøä (ø÷aì) 'ïBLàøä íBia' øîBà àeäLk,xnelk §¤¥©¨¦©Ÿ¤£¥Ÿ¤¥¦¨
mei xwea epiid weqtay 'xwea'dy dgiked xak `ziixad ixd
daiyn .oey`xl dpeekd ile` zwtzqne day `id recne ,ipyd

:`xnbdàlà Bðéà Bà ,øîà÷ éëäy,øaãî áeúkä úBâéâç ézLa ¨¦¨¨©¥¤¨¦§¥£¦©¨§©¥
Bæå dø÷Báì Bæå ,øNò äMîç úâéâç úçàå øNò äòaøà úâéâç úçà©©£¦©©§¨¨¨¨§©©£¦©£¦¨¨¨§§§¨§

.dø÷Báìxyad on oili `l' weqtd ly oey`xd ewlgy ,xnelk §§¨
c"i meia zlk`py ,c"i zbibg iabl xn`p 'axra gafz xy`
ewlg eli`e ,e"h xweaa lg dly dpild xeqi`e eixg`y dlilae
e"h zbibg iabl xen` 'xwal oey`xd meia' weqtd ly ipyd
df meia zlk`py epcnlle ,gqtd bg ly oey`xd meia daxwy

.f"h xweaa lg dly dpild xeqi`e eixg`y dlilae
:`ziixad ixac jynd z` zx`an `xnbdøãädgce `pzd xfg ± £©

e `iyewd z`,øîà,weqtd z` jk x`al ozip cvikàîéé÷c àlà ¨©¤¨§¨§¨
ïìyiy epicia laewn ixd ±ì úìëàpä äâéâç,ãçà äìéìå íéîé éðL ¨£¦¨©¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

eïk íàweqta 'm`' daizd xezii z`'äáãð Bà øãð íà'epnny ¦¥¦¤¤§¨¨
mini ipyl milk`p ,dbibgd mllkae ,daeg inly s`y miaxn

,mdipiay dlildeéàîa.cinrp dbibg oaxw dfi`a ±éàaúâéâç §©¦£¦©
da áéúk àä ,øNò äòaøàl zlk`pyäìéìå íBéitk ,cala ©§¨¨¨¨¨§¦¨¨©§¨

e ,'oili `l' weqtd ly oey`xd ewlgn epcnlyéàaäMîç úâéâç ¦£¦©£¦¨
áéúk àä ,øNòs`äìéìå íBé daipyd ewlgn epcnly itke ,cala ¨¨¨§¦¨¨©§¨

.'oili `l' weqtd lyàlày jgxk lréàä'xcp m`' ly weqtd ± ¤¨©
`aìlr epcnløNò äMîç úâéâç,cg` dlile mini ipyl zlk`py §£¦©£¦¨¨¨

éàäåàø÷ délek C,'oili `l' ly weqt eze` lk ±ìoiprúâéâç §©¥§¨§£¦©
øNò äòaøàe ,xn`pì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéìéðL ©§¨¨¨¨¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥

ãçà äìéìå íéîé.dixac ziy`xa `ziixad epnn dwiicy itk ¨¦§©§¨¤¨
dizeawrae sqei ax ly eziiyew z` yxtl `xnbd day dzr
,`ziixad ixac jezn ok m` x`azp :`pdk ax ixac migcp

yàîòè,ipyd xwead epiid weqta xn`py 'xwea'dy epyxity ©£¨
meyn `ed,'ø÷aì ïBLàøä íBia' áéúëcc"i zbibgy ernyny ¦§¦©¨¦©Ÿ¤

epcnl `linne ,e"h epiidc ,oey`xd meid lk zlk`p,'ø÷a' éàîc§©Ÿ¤
ø÷ad,éðLok m`e ,f"h xwea epiidcàäy ,rnynáéúëc àëéä ìk Ÿ¤¥¦¨¨¥¨¦§¦

àîúñ 'ø÷a'epiid [cal±]déa áúk àìc áb ìò óàå ,ïBLàø ø÷a± Ÿ¤§¨¨Ÿ¤¦§©©©§Ÿ¨©¥
eil` zekinqa,'úéLàø'oaxwd xyaa xaecnyk s`y mi`exe ¥¦

epi` 'xwea'y xnel cgein cenill epyxcp mixeni`dn epica lwy
epwqd 'xwal oey`xd meia' xn`py zngn wxe ,oey`x xwea
azkpy 'xwea'd z`y oky lk ,ok m`e .ipyd xweal o`k dpeekdy
`ll mb oey`x xwead `edy yxtl yi dbibgd ixeni` lv`

.`pdk ax ixack `ly ,'ziy`x' zaiz ly zekinqd

äðùî
aiig m` ,ozkldk `ly zepaxw zaya hgyy ina dpc epzpyn

:zay lelig meyn z`hgçñtä[gqt oaxw-]BèçMLbbeyaàlL ©¤©¤§¨¤Ÿ
ìBîLgqt oaxw myl `ly -úaMadidy iptn ,oqipa c"i ea lgy ¦§©©¨

,enyl `ly ehgyl xzen jk ,enyl ehgyl xzeny myky xeaq
,úàhç åéìò áéiç,ezevn z` ea miiw `le leqt oaxwdy oeik ©¨¨¨©¨

.jxevl `ly zay lligy `vnpeíéçáfä ìk øàLex`y - §¨¨©§¨¦
zepaxwïèçMLzaya lgy oqipa c"iaìíLoaxwíà ,çñtmd ¤§¨¨§¥¤©¦

y zendaïééeàø ïðéàoa li` e` lbr hgyy oebk ,llk gqtl ¥¨§¦
e` ,meid zayy gkyy jezn ,minly ly dyak e` miizpy
,zaya gqt oaxw myl mixg` migaf hegyl xzeny xeaq didy

áéiç.reaw epnf oi`y oaxw zaya aixwdl xeq` ixdy ,z`hg ©¨
ïä ïééeàø íàåycwedy dpy oa dy gqt myl hgyy oebk ,gqtl §¦§¦¥

xaqe df oaxwa drh ,egqt z` hegyl ezcxh zngne ,minlyl
,`ed gqty,úàhç áéiçî øæòéìà éaøxaca drhy it lr s`e ©¦¡¦¤¤§©¥©¨

oaxw zevn miiwl ezcxih zngn dzid ezerhy xnelk ,devn
.gqt,øèBt òLBäé éaøådyre devn xaca drehd ,ezrcly oeik §©¦§ª©¥

oaxw zevn miiwl oiekzd ixd df mc`e ,xeht ,`idy lk devn
lr xaqe drh ,egqt hegyl ledae cexh didy jezny `l` ,gqt
zaxwd zevn ef daxwda miiw dzr mbe ,gqt `edy minly

.minly
:ryedi iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpyndBì øîà̈©

øæòéìà éaø,eaiigl xnege lwn cenll ozip `ld ,ryedi iaxl ©¦¡¦¤¤
ixdyøzeî àeäL çñtä íà äîehgylìBîLc"i ea lgy zaya ¨¦©¤©¤¨¦§

ok it lr s` ,oqipa,BîL úà äpéMLk,enyl `ly ehgyy epiidc §¤¦¨¤§
y dz` dcen,áéiç,dpynd zligza x`eankíéçáæoebk ,mixg` ©¨§¨¦

,minlyïéøeñà ïäLelit` zaya mhgeylìúà äpéMLk ,ïîL ¤¥£¦¦§¨§¤¦¨¤
ïîL,mnyl `ly zaya mhgyeéaø Bì øîà .áéiç àäiL ïéc Bðéà §¨¥¦¤§¥©¨¨©©¦

àì ,òLBäéoky ,gqt oaxwn gikedl oi` -çñta zøîà íà,aiigy §ª©Ÿ¦¨©§¨©¤©
meynøeñà øáãa eäpéMLxeq`y zepaxw myl ehgyy - ¤¦¨§¨¨¨

,devn xaca drh `le ,zaya mhgyløîàzeaiiglax`yíéçáæ Ÿ©¦§¨¦
øzenä øáca ïpéML,zaya hegyl xzeny gqt myl mhgyy - ¤¦¨©¨¨©¨

.ef zaya eilr zlhend devn xaca drhy `vnpe
.xzend xacl dpiyy ote` lka xhety rnyn ryedi iax ixacn

:ok xacd oi`y el giken xfril` iaxéøeîéà ,øæòéìà éaø Bì øîà̈©©¦¡¦¤¤¥¥
øeaéömicinz oebk ,zaya maixwdl yiy xeaiv zepaxw - ¦

,mitqeneeçéëBé,izhiykLixdïéøzeî ïämhgeylìïîLzaya ¦¤¥¨¦¦§¨
,mzevn efeåok it lr s`èçBMämixg` zepaxwìïîLly §©¥¦§¨

,zaya el` zepaxw,áéiçxzeny oaxwl mze` dpiyy s`e ©¨
el yi gqt myl migaf x`y hgeyd s` ok m`e .df meia aixwdl

.aiigzdlàì ,òLBäé éaø Bì øîàoky ,mdn gikedl oi` -íà ¨©©¦§ª©Ÿ¦
øeaéö éøeîéàa zøîà[aiig mnyl mixg` zepaxw hgeydy]LiL ¨©§¨§¥¥¦¤¥

äáö÷ ïäìmc` oi`e ,zay lk mdn miaixwny aevw xtqn - ¨¤¦§¨
micinzd ehgypyne ,mzhigya miweqry miax miyp` d`ex
m`e ,el` zepaxwl cer hegyl jixv oi`y `ed rcei mitqende
xaca dreh aygp df oi` ,el` ly mnyl xg` oaxw hgye gky

,jka zerhl el did `l oky ,devnøîàzs` jkBì ïéàL çñta Ÿ©©¤©¤¥
äáö÷,eaixwdl mikixv lkd oky ,gqt oaxwl aevw xtqn oi`y - ¦§¨

cexh did `ed s` jka miwqerd mixg` miax d`xy oeike
`edy xg` oaxw lr aeygl drh jk jezne ,ef devna wqrzdl

.xehte devn xaca dreh df ixde ,enyl ehgye gqt
:xeaiv ixeni` myl hgeya s` dliwnd drc d`ian dpyndéaø©¦

èçBMä óà ,øîBà øéàîmixg` zepaxw dpyd zezay lkaìíL ¥¦¥©©¥§¥
,øeèt ,øeaéö éøeîéàmipt lk lry meyn ,davw mdl yiy s`e ¥¥¦¨

.devn xaca drh
:ezkldk `ly zaya hgypy gqt ly mitqep mipte`LàlL Bèç §¨¤Ÿ

åéìëBàì,zifk epnn lek`l mileki mpi`y dleg e` owf myl -åok §§¨§
ehgy m`åéeðîì àlLdf oaxw lr epnzp `ly mc` ipa myl ± ¤Ÿ¦§¨

ehgyy e` ,ezhigy iptlìmyïéìøòelenp `ly ±ìemy,ïéàîè §£¥¦§§¥¦
mipte`a xyk gqtdy aygy e` ,meid zayy gkyy ,did bbeye
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ezny ina cenr `r sc ± iyily wxtmigqt
äìéìå íåéì àìà åðéà åàxwa i`dc Ð.xn`w xyr dyng ly exwea Ðøîåà àåäùë

) ïåùàøä íåéáúìëàðã ììëî .(ø÷áì"ø÷áì" øîà÷å ,áåè íåé ìù ïåùàøä íåé ìëÐ

.ipy xwa cr oilz `lcïåùàø ø÷á àìà åðéà åàoizrc` wqiz ikid :jixt dinwl Ð

ez xninl?.ixz xwale ,cg oey`xd meia zxn` `däâéâç íéé÷î éðà äîåúìëàðäéðùì
íéîédbibg yic `pixg` `xwn ol `wtpc Ð

,ogky` `kid yxtn onwle .mini ipyl zlk`p

efi`aedniiwn ip` dbibgx`ya Ðzebibgueg

.efnøãð íà øîåà àåäùëminly zlik`a Ð

meia ,epaxw gaf dacp e` xcp m`" ,mini ipy

"zxgnne lk`i egaf z` eaixwd'ebeipy ixd Ð

xcp azkinl dil dede ,miizpiay dlile mini

il dnl "xcp m`" ,dacpe?daeg inly s` daix

.mini ipy zlik`løùò äòáøà úâéâç ìò ãîéì
'åëi`na yxtn onwle Ð`zyde .dil rnzyin

,diztwz` wiq` xcde ,`zipznl dl yxtn

.ziy`x ira `l xyal `pzcåðéà åà øîà÷ éëä
oey`xd meia" :azkc i`de ,dlile meil `l` Ð

"xwealizyae ,`id izixg` `zlin Ðzebibg

,xyr dynge xyr drax` zbibg :aezkd xaic

efdxwealefeoili `l :`xw rnyn ikde .dxweal

,axra gafz xy` xyr drax` zbibg xyan

gafzy dze`ne .rnyn dxweal dpil mzqe

xyr dyng zbibg epiidc ,oey`xd meia`l Ð

.xyr dyy ly xweal oiliøîà øãä,`pz Ð

mini ipyl zlk`pd dbibg miiwn ip` dneÐ

miiwn ip` efn ueg dbibg efi`a ,xnelk .efn ueg

zlk`py `ven ip` xy` z`ixd ,mini ipyl

`ven ip` okide ,olek z` zieeyd?xne` `edyk

ipyl zlk`p dbibg yiy iz`vn ixd ,"xcp m`"

`id efi`e .mini?zbibg lr cnil jigxk lr

cnil ji`de .'ek xyr drax`?i` ,jigxk lrc

zbibga "xcp m`" inp,dil zieyn xyr dyng

,`liwcgqtd mr d`a dpi`cda zrny Ð

zlk`pc `dinoey`xd meiae" .mini ipyl

"xwale`l jigxk lr Ðxyr dyng zbibg`

`l` ,i`wxy`"`cnile ,"axra gafz

dplk`zy.ipy xwa cr oey`xd mei lkéàä
øùò äùîç úâéâçì."xcp m`" Ðäéìåë êéàäå

.ziyixtck oey`xd meia Ð'åë áéúëã àîòèå
xyal `pz eli`c ,diztwz` yxtn `zyd Ð

oey`xd meia" aizk `l i` .ziy`x ira `l

xwa xwa :`pin` ded ,ixz rnync ,"xwal

xyaac ab lr s`e ,oey`xoky lke .liwc ,i`w

.ziy`x ira `lc "ibg alg" iab aizkc xwa

edpiknqc i`de`xwyexc izixg` `zlin Ð

.dadpynåîùì àìù úáùá åèçùù çñôäÐ

`ly xzen jk enyl xzeny myk xeaqke

.enylúàèç áééç.bbeya zay lligy Ðíà
ïééåàø ïðéàdawp e` mipy izy oa li` e` lbr oebk ,gqtl Ðxaca dreh e`l i`dc .zaya gqt myl mixg` hegyl xzeny xeaqk e` ,zay epnn dnlrp m` z`hg eilr aiig Ð

.gqtl xyk df oi`y oircei lkdc ,`ed devnïä ïééåàø íàåcexhy jeznc ,gqt myl ehgyy minly ly dpy oa dy `edy oebk Ðledaexkfp `le ,dfa drh egqt hegyl

eyicwdy.xg` xaclúàèç áééçî øæòéìà éáø.devn xaca drhy Ðøèåô òùåäé éáøåedc lk devn dyre ,devn xaca drh :xaqwc Ðdyr dfe .day z`hg aeign xeht Ð

) "hgyp cinz" wxta ,edl xiykn ryedi iax gqtd myl oihgypd s`e ,oixiyk onyl `ly egafpy migafd lke .oaxw aixwdy ,devn.(a,aqøúåîù çñô íà äîzaya ehgeyl Ð

eny z` dpiy ,enyl.lirl ipzwck ,z`hg aiigc il zicen Ðøåñàä øáãá äðéùù.zaya ohgeyl oixeq`y ,mixg` zepaxw myl ehgyy Ðïðéùùøúåîä øáãámyl ohgyy Ð

.zaya ehgeyl xzeny ,gqtøåáéö éøåîéàegikei ,oitqene oicinz oebk ,zaya xeaiva oixen`d zepaxw Ðoixzeny Ðzaya onyl migaf x`y hgeyde ,onyl ohgeyl.aiig Ð

äáö÷ ïäì ùéù,ozhigya oiweqr daxd mixg` d`ex epi`y Ðcinzd hgypy oeikejkld .cer hegyl jixv oi`y `ed rcei Ð.xaca zerhl el did `lc ,bbey `l` dreh df oi`

äáö÷ åì ïéàù çñôá øîàú,dxfra cner df gaf `vne ,xak egqt `ed hgy elit`e .devna wqrzdl cexhe ,jka oiwqer daxd mixg` z` d`ex `ed ixde ,jkl oikixv lkdy Ð

.`ed devn xaca dreh :jkld .jk lr drhe ,`edy in myl ehgye gqt `edy xeaqkeøîåà øéàî éáøxeaiv ixeni` myl dpy zezay lk mixg` hgeyd Ð.xeht Ðúáùá åèçù
åéìëåàì àìù.`ed leqt gqtc Ðdnlrpe.xyky xeaqk e` ,zay epnnåéìëåàì àìùowfle dlegl Ð.ef dhigy lv` zay zegcil dpzip `lc ,z`hg aiig Ðàìùå åéìëåàì

øåèô 'åëå åéìëåàì) "hgyp cinz"a opzck ,`ed xyk gqt `dc Ð.ilqt `l oilke` zvwnc (`,`qáééç íåî ìòá àöîðå åèçùdil dedc ,qep` `le `ed bbeyc Ð.dixewalåëùîù
íãé úà íéìòáä.xg` lr epnpe ,dhigy mcew epnn Ðåàîèðù åà åúîù åà.elv` zay zegcil dpzip `l eiykrc Ðøåèôqep`y Ðwecal el did `le ,oky rcei did `lc ,`ed

.jk lr
àøîâ

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

ãîéì:wgvi epiaxl dniz Ð cg` dlile mini ipyl zlk`py xyr drax` zbibg lr

"einly zcez gaf xyae" :(`,el migaf) "mileqtd lk" wxt seqa `ipzcÐepcnl

gqt inlye xifp inly zeaxl oipn ,dlile meil zlk`py dcezÐ."einly" xnel cenlz

gqt zngn mi`ad minly :mzd qxhpewa yxiteÐ`zyde .xyr drax` zbibg epiid

zlk`p oizrnyc `pzlc ?o`nk `ziixa `idd

zlk`pc inp (`,r lirl) `niz oale ,mini ipyl

mzde ,gqtl ywedcn dil `wtp dlile meil

ok lr !"einly zcez gaf" :aizkcn dil `wtp

gqt zngn mi`ad minlyc wgvi epiaxl d`xp

mzd ipzwcÐ.minly axwy gqtd xzen epiid

(`,ht) "dy`d" wxt onwlc ,xity iz` `zyde

ol `pne ,dlile meil lk`p gqtd xzenc opixn`

ev" zyxta ,mipdk zxezae .mzdc `xwn `l i`

,wgvi epiax yexitk `icda rnyn "oxd` z`

"einly zcez gaf xya"c `xw i`d mzd yixcc

iziin ikd xzae ,gqt zngn mi`ad minlyl

xy` xyad on oili `l"n yixce ,oizrnyc `idd

'ebe "axra gafzÐgqtd mr d`ad dbibga

.cg` dlile mini ipyl lk`zy xacn aezkd

gqtd xzena ixii` lirlc `iddc rnyn `nl`

.minly axwy

êéàäåÐ xyr drax` zbibgl `xw dilek

`xw dilekc oeik :mdxa` oa oeyny epiaxl `niz

ipy xwa xwa i`ne ,ixii` xyr drax` zbibgaÐ

rnyn `xwc ,zelil ipye mini ipyl lk`z ok m`

ipy xwa cr zlqtp dpi`yÐipy xwa lil la`

zlk`p

ìëÐ oey`x xwa `nzq xwa azkc `kid

"migqt iaxr" seqac :wgvi epiaxl dniz

ab lr s` ,ipy xwa xwa yixc (a,kw onwl)

.`nzq aizkc
zrny
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ì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéìíéîé éðL ¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦
:øîBà àeäLk ?äìéìå íBéì àlà Bðéà Bà .ãçà äìéìå§©§¨¤¨¥¤¨§¨©§¨§¤¥

"ø÷aì ïBLàøä íBia"¯Bðéà Bà .øeîà éðL ø÷a éøä ©¨¦©Ÿ¤£¥Ÿ¤¥¦¨¥
ì úìëàpä äâéâç íéi÷î éðà äîe ,ïBLàø ø÷a àlàéðL ¤¨Ÿ¤¦¨£¦§©¥£¦¨©¤¡¤¤¦§¥

ãçà äìéìå íéîé¯íà" Ba øîBà àeäLk .Bfî õeç ¨¦§©§¨¤¨¦§¤¥¦
"äáãð Bà øãð¯øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéì ¤¤§¨¨¦¥©£¦©©§¨¨¨¨

ì úìëàpLBðéà Bà" :øî øîà .ãçà äìéìå íéîé éðL ¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨¨©¨¥
íBia" øîBà àeäLk zøîà àä ,"ïBLàø ø÷a àlà¤¨Ÿ¤¦¨¨§©§§¤¥©
Bà :øîà÷ éëä !øeîà éðL ø÷a éøä "ø÷aì ïBLàøä̈¦©Ÿ¤£¥Ÿ¤¥¦¨¨¦¨¨©
úâéâç úçà ,øaãî áeúkä úBâéâç ézLa àlà Bðéà¥¤¨¦§¥£¦©¨§©¥©©£¦©
dø÷Báì Bæå ,øNò äMîç úâéâç úçàå øNò äòaøà©§¨¨¨¨§©©£¦©£¦¨¨¨§§§¨
úìëàpä äâéâç ïì àîé÷c àlà :øîà øãä .dø÷Báì Bæå§§§¨£©¨©¤¨§©§¨¨£¦¨©¤¡¤¤

ì"äáãð Bà øãð íà" ïk íà ,ãçà äìéìå íéîé éðL ¦§¥¨¦§©§¨¤¨¦¥¦¤¤§¨¨
øNò äòaøà úâéâç éà ?éàîa¯íBé da áéúk àä §©¦£¦©©§¨¨¨¨¨§¦¨
øNò äMîç úâéâç éà ,äìéìå¯íBé da áéúk àä ¨©§¨¦£¦©£¦¨¨¨¨§¦¨

éàäå ,øNò äMîç úâéâçì éàä àlà .äìéìådéìek C ¨©§¨¤¨©©£¦©£¦¨¨¨§¨¥¥
äòaøà úâéâç ìò ãnéì .øNò äòaøà úâéâçì àø÷§¨©£¦©©§¨¨¨¨¦¥©£¦©©§¨¨

ì úìëàpL øNòáéúëc àîòè .ãçà äìéìå íéîé éðL ¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨©§¨¦§¦
ø÷a éàîc ,"ø÷aì ïBLàøä íBia"¯ìk àä .éðL ø÷a ©¨¦©Ÿ¤§©Ÿ¤Ÿ¤¥¦¨¨

àîúñ ø÷a áéúëc àëéä¯áb ìò óàå ,ïBLàø ø÷a ¥¨¦§¦Ÿ¤§¨¨Ÿ¤¦§©©©
.'úéLàø' déa áúk àìcäðùîàlL BèçML çñtä §Ÿ§©¥¥¦©¤©¤§¨¤Ÿ

ìúaMa BîL¯íéçáfä ìk øàLe .úàhç åéìò áéiç ¦§©©¨©¨¨¨©¨§¨¨©§¨¦
ì ïèçMLïééeàø ïðéà íà ,çñt íL¯ïä ïééeàø íàå ,áéiç¯éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaø ¤§¨¨§¥¤©¦¥¨§¦©¨§¦§¦¥©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦

ì øzeî àeäL çñtä íà äî :øæòéìà éaø déì øîà .øèBt òLBäéBîL úà äpéMLk ,BîL¯ §ª©¥¨©¥©¦¡¦¤¤¨¦©¤©¤¨¦§§¤¦¨¤§
ì ïéøeñà ïäL íéçáæ .áéiçïîL úà äpéMLk ,ïîL¯éaø déì øîà ?áéiç àäiL ïéc Bðéà ©¨§¨¦¤¥£¦¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤§¥©¨¨©¥©¦

øeñà øáãa eäpéML çñta zøîà íà ,àì :òLBäé¯.øzenä øáãa ïpéML íéçáæa øîàz §ª©Ÿ¦¨©§¨©¤©¤¦¨§¨¨¨Ÿ©¦§¨¦¤¦¨§¨¨©¨
ì ïéøzeî ïäL ,eçéëBé øeaéö éøeîéà :øæòéìà éaø déì øîàì èçBMäå ïîLøîà !áéiç ïîL ¨©¥©¦¡¦¤¤¥¥¦¦¤¥¨¦¦§¨§©¥¦§¨©¨¨©

øeaéö éøeîéàa zøîà íà ,àì :òLBäé éaø déì¯çñta øîàz ,äaö÷ ïäì LiL¯Bì ïéàL ¥©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨§¥¥¦¤¥¨¤¦§¨Ÿ©©¤©¤¥
ì èçBMä óà :øîBà øéàî éaø .äaö÷àlLå åéìëBàì àlL BèçL .øeèt øeaéö éøeîéà íL ¦§¨©¦¥¦¥©©¥§¥¥¥¦¨§¨¤Ÿ§§¨§¤Ÿ

ïéàîhìå ïéìøòì ,åéeðîì¯,íéìøòìå ïéìenì ,åéeðîì àlLå åéeðîì ,åéìëBàì àlLå åéìëBàì .áéiç ¦§¨¨£¥¦§©§¥¦©¨§§¨§¤Ÿ§§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨©¦§¨£¥¦
ïéøBähìå ïéàîhì¯íeî ìòa àöîðå BèçL .øeèt¯øúqa äôéøè àöîðå BèçL .áéiç¯.øeèt ©§¥¦§©§¦¨§¨§¦§¨©©©¨§¨§¦§¨§¥¨©¥¤¨

eàîèpL Bà ,eúnL Bà ,íãé úà íéìòaä eëLnL òãBðå BèçL¯.úeLøa èçML éðtî ,øeèt §¨§©¤¨§©§¨¦¤¨¨¤¥¤¦§§¨¦§¥¤¨©¦§
àøîâ
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פסחים. פרק שישי - אלו דברים דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc migqt(oey`x meil)

df ixdì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéì.ãçà äìéìå íéîé éðL ¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨
dze` oildl xeq`e ,e"h meie e"h lil ,c"i meia zlk`py ,epiidc
dywn .f"h mei xweal dpeekd 'xwal' xn`py dne ,f"h mei xweal

:`ziixadBðéà Bàok epi` `ny ±àlàzlk`päìéìå íBéì,cala ¥¤¨§¨©§¨
eay e"h mei ly exwea epiid 'xwal' xn`py dne ,e"h lile c"i mei

:`ziixad zvxzn .dlik`a zxq`peäLk'ïBLàøä íBia' øîBà à §¤¥©¨¦
,(ø÷aì),e"h epiidc ,gqt ly oey`xd meid lk zlk`py rnyn ©Ÿ¤
`linneøeîà éðL ø÷a éøäxacn weqtay 'xwea'dy gxkda - £¥Ÿ¤¥¦¨

:dywne `ziixad day .f"h mei ly exweaaBðéà Bàoi` `ny ± ¥
ok aezkd zpeekàlàlø÷adïBLàø,e"h ly exwea epiidcåm` ¤¨Ÿ¤¦§

a ,dywzíéi÷î éðà äîyiy ,xg` weqtn epcnly dn z`äâéâç ¨£¦§©¥£¦¨
ì úìëàpä,ãçà äìéìå íéîé éðLdbibga z`f miiwn ip`y jl aiy` ©¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

zxg`.Bfî õeç:`ziixad dgecBa øîBà àeäLkzlik` oipra - ¦§¤¥
minly oaxw(fh f `xwie)äáãð Bà øãð íà'Faixwd mFiA ,FpAxw gaf ¦¤¤§¨¨¤©¨§¨§©§¦

inlyy cnll `a ,'lk`i EPOn xzFPde zxgOnE lk`i Fgaf z ¤̀¦§¥¨¥¦¨¢¨§©¨¦¤¥¨¥
'm`' daizd xeziiae ,mdipiay dlile mini ipyl milk`p zeyxd

df ixde ,daeg inly s` df oicl zeaxl `a `edúâéâç ìò ãnéì¦¥©£¦©
ì úìëàpL øNò äòaøàãçà äìéìå íéîé éðLinlyn `id s`y ©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

zbibga xacnd 'oili `l' weqtdy x`al jiiy `l ,ok m`e ,daegd
.cala dlile meil dzlik` lr dxen ,c"i

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaa.'ïBLàø ø÷a àlà Bðéà Bà':`xnbd dywn,úøîà àä ¥¤¨Ÿ¤¦¨¨§©

.øeîà éðL ø÷a éøä (ø÷aì) 'ïBLàøä íBia' øîBà àeäLk,xnelk §¤¥©¨¦©Ÿ¤£¥Ÿ¤¥¦¨
mei xwea epiid weqtay 'xwea'dy dgiked xak `ziixad ixd
daiyn .oey`xl dpeekd ile` zwtzqne day `id recne ,ipyd

:`xnbdàlà Bðéà Bà ,øîà÷ éëäy,øaãî áeúkä úBâéâç ézLa ¨¦¨¨©¥¤¨¦§¥£¦©¨§©¥
Bæå dø÷Báì Bæå ,øNò äMîç úâéâç úçàå øNò äòaøà úâéâç úçà©©£¦©©§¨¨¨¨§©©£¦©£¦¨¨¨§§§¨§

.dø÷Báìxyad on oili `l' weqtd ly oey`xd ewlgy ,xnelk §§¨
c"i meia zlk`py ,c"i zbibg iabl xn`p 'axra gafz xy`
ewlg eli`e ,e"h xweaa lg dly dpild xeqi`e eixg`y dlilae
e"h zbibg iabl xen` 'xwal oey`xd meia' weqtd ly ipyd
df meia zlk`py epcnlle ,gqtd bg ly oey`xd meia daxwy

.f"h xweaa lg dly dpild xeqi`e eixg`y dlilae
:`ziixad ixac jynd z` zx`an `xnbdøãädgce `pzd xfg ± £©

e `iyewd z`,øîà,weqtd z` jk x`al ozip cvikàîéé÷c àlà ¨©¤¨§¨§¨
ïìyiy epicia laewn ixd ±ì úìëàpä äâéâç,ãçà äìéìå íéîé éðL ¨£¦¨©¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

eïk íàweqta 'm`' daizd xezii z`'äáãð Bà øãð íà'epnny ¦¥¦¤¤§¨¨
mini ipyl milk`p ,dbibgd mllkae ,daeg inly s`y miaxn

,mdipiay dlildeéàîa.cinrp dbibg oaxw dfi`a ±éàaúâéâç §©¦£¦©
da áéúk àä ,øNò äòaøàl zlk`pyäìéìå íBéitk ,cala ©§¨¨¨¨¨§¦¨¨©§¨

e ,'oili `l' weqtd ly oey`xd ewlgn epcnlyéàaäMîç úâéâç ¦£¦©£¦¨
áéúk àä ,øNòs`äìéìå íBé daipyd ewlgn epcnly itke ,cala ¨¨¨§¦¨¨©§¨

.'oili `l' weqtd lyàlày jgxk lréàä'xcp m`' ly weqtd ± ¤¨©
`aìlr epcnløNò äMîç úâéâç,cg` dlile mini ipyl zlk`py §£¦©£¦¨¨¨

éàäåàø÷ délek C,'oili `l' ly weqt eze` lk ±ìoiprúâéâç §©¥§¨§£¦©
øNò äòaøàe ,xn`pì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéìéðL ©§¨¨¨¨¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥

ãçà äìéìå íéîé.dixac ziy`xa `ziixad epnn dwiicy itk ¨¦§©§¨¤¨
dizeawrae sqei ax ly eziiyew z` yxtl `xnbd day dzr
,`ziixad ixac jezn ok m` x`azp :`pdk ax ixac migcp

yàîòè,ipyd xwead epiid weqta xn`py 'xwea'dy epyxity ©£¨
meyn `ed,'ø÷aì ïBLàøä íBia' áéúëcc"i zbibgy ernyny ¦§¦©¨¦©Ÿ¤

epcnl `linne ,e"h epiidc ,oey`xd meid lk zlk`p,'ø÷a' éàîc§©Ÿ¤
ø÷ad,éðLok m`e ,f"h xwea epiidcàäy ,rnynáéúëc àëéä ìk Ÿ¤¥¦¨¨¥¨¦§¦

àîúñ 'ø÷a'epiid [cal±]déa áúk àìc áb ìò óàå ,ïBLàø ø÷a± Ÿ¤§¨¨Ÿ¤¦§©©©§Ÿ¨©¥
eil` zekinqa,'úéLàø'oaxwd xyaa xaecnyk s`y mi`exe ¥¦

epi` 'xwea'y xnel cgein cenill epyxcp mixeni`dn epica lwy
epwqd 'xwal oey`xd meia' xn`py zngn wxe ,oey`x xwea
azkpy 'xwea'd z`y oky lk ,ok m`e .ipyd xweal o`k dpeekdy
`ll mb oey`x xwead `edy yxtl yi dbibgd ixeni` lv`

.`pdk ax ixack `ly ,'ziy`x' zaiz ly zekinqd

äðùî
aiig m` ,ozkldk `ly zepaxw zaya hgyy ina dpc epzpyn

:zay lelig meyn z`hgçñtä[gqt oaxw-]BèçMLbbeyaàlL ©¤©¤§¨¤Ÿ
ìBîLgqt oaxw myl `ly -úaMadidy iptn ,oqipa c"i ea lgy ¦§©©¨

,enyl `ly ehgyl xzen jk ,enyl ehgyl xzeny myky xeaq
,úàhç åéìò áéiç,ezevn z` ea miiw `le leqt oaxwdy oeik ©¨¨¨©¨

.jxevl `ly zay lligy `vnpeíéçáfä ìk øàLex`y - §¨¨©§¨¦
zepaxwïèçMLzaya lgy oqipa c"iaìíLoaxwíà ,çñtmd ¤§¨¨§¥¤©¦

y zendaïééeàø ïðéàoa li` e` lbr hgyy oebk ,llk gqtl ¥¨§¦
e` ,meid zayy gkyy jezn ,minly ly dyak e` miizpy
,zaya gqt oaxw myl mixg` migaf hegyl xzeny xeaq didy

áéiç.reaw epnf oi`y oaxw zaya aixwdl xeq` ixdy ,z`hg ©¨
ïä ïééeàø íàåycwedy dpy oa dy gqt myl hgyy oebk ,gqtl §¦§¦¥

xaqe df oaxwa drh ,egqt z` hegyl ezcxh zngne ,minlyl
,`ed gqty,úàhç áéiçî øæòéìà éaøxaca drhy it lr s`e ©¦¡¦¤¤§©¥©¨

oaxw zevn miiwl ezcxih zngn dzid ezerhy xnelk ,devn
.gqt,øèBt òLBäé éaøådyre devn xaca drehd ,ezrcly oeik §©¦§ª©¥

oaxw zevn miiwl oiekzd ixd df mc`e ,xeht ,`idy lk devn
lr xaqe drh ,egqt hegyl ledae cexh didy jezny `l` ,gqt
zaxwd zevn ef daxwda miiw dzr mbe ,gqt `edy minly

.minly
:ryedi iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpyndBì øîà̈©

øæòéìà éaø,eaiigl xnege lwn cenll ozip `ld ,ryedi iaxl ©¦¡¦¤¤
ixdyøzeî àeäL çñtä íà äîehgylìBîLc"i ea lgy zaya ¨¦©¤©¤¨¦§

ok it lr s` ,oqipa,BîL úà äpéMLk,enyl `ly ehgyy epiidc §¤¦¨¤§
y dz` dcen,áéiç,dpynd zligza x`eankíéçáæoebk ,mixg` ©¨§¨¦

,minlyïéøeñà ïäLelit` zaya mhgeylìúà äpéMLk ,ïîL ¤¥£¦¦§¨§¤¦¨¤
ïîL,mnyl `ly zaya mhgyeéaø Bì øîà .áéiç àäiL ïéc Bðéà §¨¥¦¤§¥©¨¨©©¦

àì ,òLBäéoky ,gqt oaxwn gikedl oi` -çñta zøîà íà,aiigy §ª©Ÿ¦¨©§¨©¤©
meynøeñà øáãa eäpéMLxeq`y zepaxw myl ehgyy - ¤¦¨§¨¨¨

,devn xaca drh `le ,zaya mhgyløîàzeaiiglax`yíéçáæ Ÿ©¦§¨¦
øzenä øáca ïpéML,zaya hegyl xzeny gqt myl mhgyy - ¤¦¨©¨¨©¨

.ef zaya eilr zlhend devn xaca drhy `vnpe
.xzend xacl dpiyy ote` lka xhety rnyn ryedi iax ixacn

:ok xacd oi`y el giken xfril` iaxéøeîéà ,øæòéìà éaø Bì øîà̈©©¦¡¦¤¤¥¥
øeaéömicinz oebk ,zaya maixwdl yiy xeaiv zepaxw - ¦

,mitqeneeçéëBé,izhiykLixdïéøzeî ïämhgeylìïîLzaya ¦¤¥¨¦¦§¨
,mzevn efeåok it lr s`èçBMämixg` zepaxwìïîLly §©¥¦§¨

,zaya el` zepaxw,áéiçxzeny oaxwl mze` dpiyy s`e ©¨
el yi gqt myl migaf x`y hgeyd s` ok m`e .df meia aixwdl

.aiigzdlàì ,òLBäé éaø Bì øîàoky ,mdn gikedl oi` -íà ¨©©¦§ª©Ÿ¦
øeaéö éøeîéàa zøîà[aiig mnyl mixg` zepaxw hgeydy]LiL ¨©§¨§¥¥¦¤¥

äáö÷ ïäìmc` oi`e ,zay lk mdn miaixwny aevw xtqn - ¨¤¦§¨
micinzd ehgypyne ,mzhigya miweqry miax miyp` d`ex
m`e ,el` zepaxwl cer hegyl jixv oi`y `ed rcei mitqende
xaca dreh aygp df oi` ,el` ly mnyl xg` oaxw hgye gky

,jka zerhl el did `l oky ,devnøîàzs` jkBì ïéàL çñta Ÿ©©¤©¤¥
äáö÷,eaixwdl mikixv lkd oky ,gqt oaxwl aevw xtqn oi`y - ¦§¨

cexh did `ed s` jka miwqerd mixg` miax d`xy oeike
`edy xg` oaxw lr aeygl drh jk jezne ,ef devna wqrzdl

.xehte devn xaca dreh df ixde ,enyl ehgye gqt
:xeaiv ixeni` myl hgeya s` dliwnd drc d`ian dpyndéaø©¦

èçBMä óà ,øîBà øéàîmixg` zepaxw dpyd zezay lkaìíL ¥¦¥©©¥§¥
,øeèt ,øeaéö éøeîéàmipt lk lry meyn ,davw mdl yiy s`e ¥¥¦¨

.devn xaca drh
:ezkldk `ly zaya hgypy gqt ly mitqep mipte`LàlL Bèç §¨¤Ÿ

åéìëBàì,zifk epnn lek`l mileki mpi`y dleg e` owf myl -åok §§¨§
ehgy m`åéeðîì àlLdf oaxw lr epnzp `ly mc` ipa myl ± ¤Ÿ¦§¨

ehgyy e` ,ezhigy iptlìmyïéìøòelenp `ly ±ìemy,ïéàîè §£¥¦§§¥¦
mipte`a xyk gqtdy aygy e` ,meid zayy gkyy ,did bbeye
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc migqt(ipy meil)

àøîâ
.z`hg aiig zaya enyl `ly gqtd z` hgeydy ,dpyna epipy
.mipte` ipy dfa jiiy ,enyl `ly oaxw aixwnd mc`a ,dpde
enyly oaxwd epi` df oaxwy rceiy epiidc ,'xwer' `ed cg`d
ecera minly myl gqt oaxw hgyy ,epipipra oebke ,hgey `ed
xeaqe drehy epiidc ,'dreh' `ed ipyde .`ed gqt oaxwy rcei
myl gqt oaxw hgyy oebke ,hgey `ed enyly oaxwd `edy
zegpna mi`xen` ewlgpe .`ed minlyy did xeaqy oeik ,minly

(.hn)oi` zerha dxiwr xaeq dax ,zerha ziyrpy ef dxiwr oica
zerha dxiwr xaeq `cqg axe ,exwr `l eli`ke ,dxiwr dny
.'dreh'a e` 'xwer'a zwqer epzpyn m` dpc `xnbd .dxiwr dny

zl`ey:`xnbdïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a ±àîéìéàm` ± §©¨§¦©¦¥¨
xaecny xn`päòBèa,hgey `ed enyly oaxwd `edy xeaqe §¤

`ly ehgy okle ,`ed minly df gqt oaxwy did xeaqy oebke
ok m` ,enyldpéî úòîLezaiignd epzpynn cenll jl yi - ¨§©¦¨

y ,z`hgäøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷òdnyl `ly zaygn ± £¦¨§¨¨§¨£¦¨
`idyk s` ezxwer ,xg` oaxw myl oaxwd my z` zxwerd
`ed enyly oaxwd `edy xaqe drh aixwnd m` epiidc ,zerha
dxiwr daeyg `id s` ,dpeeka gqt my epnn xwr `le ,hgey
lligy meyn z`hg ezaiign dpynd ixdy ,zrcn xwr eli`k
ehgyy epiide ,leqt `edy ote`a gqt oaxw hgyy ici lr zay
xyk gqt ixd ,dxiwr dny oi` zerha dxiwr m`e ,enyl `ly
jkne .enyl `ly ehgyy llk aygp oi`e ,zayd z` dgecd `ed

zegpna xaeqd dax lr dyw ,gqtd z` zlqet epzpyny(.hn)

e .dxiwr dny oi` zerha dxiwryàlàzwqer epzpyny xn`z ¤¨
ø÷Bòa,`ed gqt df oaxwy rceiy epiidc ,gqtd z` zrcn §¥

ok m` ,xg` oaxw myl oiekzna exwereàôéñ àîéàx`ae xen` ± ¥¨¥¨
,dpynd jynda xn`py dn z`ïèçML íéçáfä ìk øàLec"ia §¨¨©§¨¦¤§¨¨

,zaya lgy oqipaìíeL[myl-]íà ,çñtäy zenda mdïðéà §©¤©¦¥¨
ïééeàø,gqtláéiçe ,z`hg,úàhç áéiçî øæòéìà éaø ,ïä ïééeàø íà §¦©¨¦§¦¥©¦¡¦¤¤§©¥©¨

éàå ,øèBt òLBäé éaøådpyna xaecn m`e ±ø÷Bòa,zrcnél äî §©¦§ª©¥§¦§¥©¦
md m`ïééeàøe,ïééeàø ïðéàL él äîzwqer epzpyn m` ,xnelk §¦©¦¤¥¨§¦

,miie`x mpi`yl miie`x oia wlgl yiy xacd oaen ,dreha
,md gqt oaxwy aeygle zerh icil `al mc`d aexw miie`xay
mircei lkdy oeik ,miie`x mpi`ae ,devn xaca drehk aygpe
,xwera xaecn m` la` ,drehk aygp df oi` ,gqtl xyk df oi`y
oi`y rcei `ed ixdy ,miie`x mpi`yl miie`x oia wlgl mewn oi`
ryedi iax xhet recne ,gqt myl dpeeka exwere ,gqt df
mny z` zrcn xwr `l` devn xaca drh `l ixde ,miie`xa

:`xnbd dgixkn .gqt mylàèéLt àlà`tiqay `ed heyt ± ¤¨§¦¨
xaecnäòBèam`] exhet ryedi iaxe ,gqt oaxw hgeyy xaqe §¤

xaca dreh' aygpy oeik [gqt oaxwl miie`xd on dndad dzid
ike ,denzl yi ok m`e ,'devnàLéøzxne`d dpynd zligz - ¥¨

zwqer 'aiig zaya enyl `ly ehgyy gqtd'àôéñå ,ø÷Bòa- §¥§¥¨
'gqt myl mhgyy migafd lk x`ye' zxne`d dpynd jynd

zwqer 'eke,äòBèaipya weqrz dpyndy xnel xazqn `l ixd §¤
.yxtz `le mezqze mipey mipte`

:`xnbd dwiqnïéà ,ïéáà éaø øîàxnel jixv gxkda ok` ± ¨©©¦¨¦¦
y.äòBèa àôéñå ø÷Bòa àLéø¥¨§¥§¥¨§¤

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéçkLà[e`vn-]øa ÷çöé áø ©§§¥©¦§¨©
éLðéàc àñBìëeàa éà÷ äåäc ,eäáà éaøì óñBéjeza cner didy ± ¥§©¦£¨©£¨¨¥§§¨§¦§¥

.mc` ipa ly ce`n dlecb dxeagdéì øîàiaxl sqei xa wgvi ax ¨©¥
,eda`éàî ïéúéðúî.zyxtzn `id cvik epzpyn -déì øîàiax ©§¦¦©¨©¥

,sqei xa wgvi axl eda`dépéî àðz .äòBèa àôéñå ø÷Bòa àLéø¥¨§¥§¥¨§¤§¨¦¥
ïéðîéæ ïéòaøàmirax` df xac sqei xa wgvi ax epnn cnl ± ©§§¦¦§¦

,minrte,oepiyd aex zngndéì éîãdricid el dnec dzid - ¨¥¥
,z`fddéñéëa àçpîc ïàîkel dxenye zgpen `id eli`k ± §©§©§¨§¦¥
.eqika

ixacn [dreha `tiqe xwera `yixy] df yexit lr dywn `xnbd

:dpyna xfril` iaxïðzxfril` iax zgkeda epzpyna epipy - §©
,aiig gqt myl migaf x`y hgeydyíà äî ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¨¦

øzenL çñtzaya ehgylìBîL úà äpéMLk ,BîLgaf myl ¤©¤¨¦§§¤¦¨¤§
,xg`áéiç,[`yixa epipyy itk] z`hgïéøeñà ïäL íéçáæohgyl ©¨§¨¦¤¥£¦

zayaìïîL úà äpéMLk ,ïîL,gqt myláéiç àäiL ïéc Bðéà ¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤§¥©¨
.z`hgàúéà íàå,dpyna lirlc yexitl epyi m`e ±éîc àì àä §¦¦¨¨Ÿ¨¥

oeik ,minec mixwnd ipy oi` ixd ±àLéøczwqerå ø÷Bòaeli` §¥¨§¥§
,äòBèa àôéñoaxwd my z` zrcn xwerd `weecy xnel ozipe ¥¨§¤

.zerha z`f dyerd `l j` ,zay lelig meyn aiigzn
:`xnbd zvxznøæòéìà éaøì,df xnege lw yxcydéì éðL àì± §©¦¡¦¤¤Ÿ¨¦¥

yi ,aiig xwera m`e ,drehl xwer oia oica lcad ezrcl oi`
.dreha s` eaiigl

oia welig yiy xaeq epi` xfril` iax mpn` :dywne `xnbd day
j` ,drehl xwern xnege lw yxc jkle ,drehl xweròLBäé éaøì§©¦§ª©

déì éðLcdreha wx ixdy ,drehl xwer oia ezrcl lcad yiy - §¨¦¥
,xht devn xacaéëä déì épLéì,xfril` iaxl uxzl el did jk ± ¦©¥¥¨¦

aeigd mrhy el aiyd dnle ,xwern dreh llk cenll oi`y
.xeq`d xacl dpiyy meyn `ed `yixa

:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëäiaxl ryedi iax el xn` jk ± ¨¦¨¨©¥
,xfril`ìéãéãixdy ,dheyt `id xnege lwd ziigc izrcl -àì §¦¦Ÿ

éîcoky ,minec mpi` `tiqde `yixd -àôéñå ø÷Bòa àLéø ¨¥¥¨§¥§¥¨
,äòBèaip` xaeq `tiqa ,aiigy ip` dcen `yixay s` okle §¤

mb mle` .xehtyCãéãì,drehl xwer oia lcad oi`y jzrcl - §¦¨
àìy ,`tiql `yixdn gikedl oi` -úà äpéML çñta zøîà íà Ÿ¦¨©§¨©¤©¤¦¨¤

øeñàä øáãì BîL,aiig `edy ['devn xac'a iepiy o`k oi`e]øîàz §§¨¨¨¨Ÿ©
mb aiig `diy,øzenä øáãì ïîL úà äpéML íéçáæaxac'a drhe ¦§¨¦¤¦¨¤§¨§¨¨©¨

.'devn
:dpyna epipydéì øîà[el-]øeaéö éøeîéà ,øæòéìà éaøzepaxw - ¨©¥©¦¡¦¤¤¥¥¦

,mitqene micinz oebk ,zaya maixwdl yiy xeaivïäL ,eçéëBé¦¤¥
ïéøzeîzaya mhgylìèçBMäå ,ïîLmixg` zepaxw zaya ¨¦¦§¨§©¥

ìáéiç ,ïîL.z`hgéøeîéàa zøîà íà ,àì ,òLBäé éaø Bì øîà ¦§¨©¨¨©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨§¥¥
äáö÷ Bì ïéàL çñta øîàz ,äáö÷ ïäì Lé ïkL ,øeaéöel oi`y - ¦¤¥¥¨¤¦§¨Ÿ©©¤©¤¥¦§¨

xg`y xyt` ,egqt aixwd xak envr `ed m` s`e ,aevw xtqn
,eilran cea` `edy did xeaqe ,dxfra cner dlh `vn jk

.eilra myl ehgye
:xg` mewna eixacn ryedi iax ixac lr dywn `xnbdàøîéîì§¥§¨

àëéä ìëcxac lkay xnel ozip m`d -déì úéàcel yiy -äáö÷ §¨¥¨§¦¥¦§¨
òLBäé éaø áéiçî,zay llige ea drhy in z`éøäåepivn §©¥©¦§ª©©£¥

aúB÷Bðézclep cg`d ,lenl zewepiz ipy mc`l eidy ote`a ± ¦
clep ipyde ,eixg`ly zay axra `ed ezlin onfe ,zay axra

,dixg`ly zaya ezlin onfe zaya,äáö÷ ïäì Lécrcei oky §¥¨¤¦§¨
,zaya elenl eilr lhen mdn cg` wxy `edïðúezay zkqna §©

(.flw),ãçà ,úB÷Bðéz éðL Bì eéäL éîjixvyúaMä øçà Bìeîì- ¦¤¨§¥¦¤¨§©©©©¨
,oey`x meiaãçàåjixvyçëLå ,úaMa BìeîìldendìL úà ìîe §¤¨§©©¨§¨©¨¤¤

áéiç ,úaMa ,úaMä øçàiax s`e .zay lelig meyn z`hg ©©©©¨©©¨©¨
dfa dcen ,z`hgn xeht devn xaca drehdy xaeqd ryedi
.epnf mcew eze` lny df wepiz zlina devn dyr `l oky ,aiigy

,zewepiz ipy el eid m` j`ãçàjixvyãçàå ,úaL áøòa Bìeîì ¤¨§§¤¤©¨§¤¨
jixvyìeîìeze`úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMaoeik ¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨

zaya elenl jixvy wepizd `edy did xeaqy,áéiçî øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¥
,úàhçz` xhet epi`e ,zay dgec dpi` dpnfa `ly dliny oeik ©¨

,devn dyre devn xaca drhy in,øèBt òLBäé éaøådrhy oeik §©¦§ª©¥
ixd ,zay llige dxeyk bdp `ly s`e ,devn dyre devn xaca
el yiyk s` ryedi iax xhty ixde .df wepiza miiw dlin zevn
yi ok m`e ,cg` wepiz wx zaya lenl eilr did `l oky ,davw
ixeni` myl dxfra `vny gaf zaya hgyy in z` mb xehtl el

.davw mdl yiy it lr s`e ,xeaiv
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,énà éaø øîàdpyna o`k - ¨©©¦©¦¨¨§©¨§¦©

,xaecnd dna zewepiz lyúaL áøò ìL úà ìîe íãwL ïBâk§¤¨©¨¤¤¤¤©¨
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קצז ezny in` cenr ar sc ± iyily wxtmigqt
àøîâäòåèá àîéð éà.xg` gaf `edy xeaqk Ðäðéî úòîù:`nl` ,aiig ipzwcn Ð

.`ed leqtúåòèá äøé÷òepnn gqt my xewrl oeekzp `ly Ðdxiwr `ied Ð

xwerk.zrcnïééåàø ïðéàù éì äîdil xht i`n`e ,`ed devn xaca dreh e`l xwer Ð

?oiie`xa ryedi iax.gqt epi`y rceiy ,ea drh `l `ldeàùéø."ehgyy gqtd" Ð

àôéñ."migafd lk x`ye" ÐàñåìëåàÐ

.c`n dlecb dxeagéîã àì àä`yix Ð

,xwera `yixc ,`tiql.`ed dreh e`leéáøì
øæòéìàdil ip`y `l ,xnege lw i`d oi`cc Ð

xwer oia.drehläéì éðùã òùåäé éáø ïðéù÷îå
dreh inc `lc dil `nil Ð,xwerli`n`

xeq`d xaca dpiyy meyn `nrh dil xcd`

?'ekäáö÷ åì ïéàù çñôáoeayg oi` Ð

dxfra cner df dlh `vny dfe ,migqtl

in myl ehgye ,eilran cea` `edy xeaqk

.`edyäáö÷ ïäì ùéã úå÷åðéúel yiy in Ð

lenl cg`e zaya lenl cg` ,zewepiz ipy

zaya cg`azaya lenl el oi`y `ed rcei Ð

.cg` `l`úáùá úáùä øçà ìù úà ìîå çëùå
áééç,`ed devn dyr `le ,devn xaca drhcÐ

.aiigc ryedi iax dcene .epnf ribd `l oiicrc

úáùá úáù áøò ìù úàÐxeaqwly `edy

e` dleg lenz` did zay axr ly dfe ,zay

,qp`pyz` dgec dpi` dpnfa `ly dline

dpnf xare li`edc .zayd.xgnl cr oizni Ð

úàèç áééçî øæòéìà éáødreh dil zilc Ð

.xeht devn dyre devn xacaøèåô òùåäé éáø
lr s`e .xeht devn dyre devn xaca drhc Ð

lligc abzck `ly dyre ,zaymewn lkn Ð

edl zi`c ab lr s` ,inp `kde .miiw dlin zevn

xhtil davwlkc ,devn dyr mewn lknc Ð

`vny dfe .oixiyk onyl `ly egafpy migafd

xeaiv icinz myl ehgye dxfra cg` gafÐ

xykegafl.oey`xdïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä
úáùá úáù áøò ìù úà ìîå íã÷ùdrya Ð

ikd meync ,micner odipy oiicr df z` lny

cexhc ,xehtmeidy `ed rceic ,odn cg`a did

micwc oebk oizipzne .eilr cg`d zaeg

edpihgyeixeni`lcexh ded `l `zydc ,xeav

.ozhigya weqre'åë áâ ìò óàå:dinza Ð

]ìáàîáøò.[mewn myÐáøò ìù úà ìîå çëùå
áééçã úáùá úáù.devn dyrc ab lr s`e Ð

'åë å÷ìçð äî ìò`zyd jzrc `wlq `we Ð

lnyk xi`n iax aiign `yixalr mdipy z`

xeaqy] icilne ,opnf ribd xak odipyy [ly

ly z` ln jk xg`e ,meid epnfy dlgz zay

`inx `lc oeik ,devn dyrc ab lr s`e .lenz`

`cxihdildnc xza dilrzay lyle`l Ð

xeht `tiqe .`ed devn xaca drehmeyn Ð

,zay lya cixhcslgede`dc .xgn ly el

irh `l `dc ,mdipy z` lny xn`w `l i`ce

`pci`d cixh `lc `kid :`nl` .ikdaiaxl Ð

.aiig xi`nàøáñúå?`ed ikd meyn `nrhc Ð

ribd `l oiicrc ,devn car `lc `tiq `zyd

epnfaiign devn carc `yix ,xeht Ð?!éøîà
ïåâë àùéø éàðé éáø éáãslgzpy Ðlenz` el

oiicre ,zay axra elne ,zay axra zay ly

zay ly cnerd dfy xeaqe ,ezerh rcep `l

devn dyr mbe ezaygn itk dilr devn `inxc ,dia cixhc ab lr s`e .`eddrhe ,zay ly lv` zegcil zay dpzip `tiqe .elv` zegcil zay dpzip `lc meyn ,aiig ikd elit` Ð

devn xacaedpihgy micwc ab lr s`e ,xeav oaxw lv` zegcil zay dpzip xeav ixeni` myl hgeyde .xeht xi`n iaxl devn dyr `l elit`e ,xeht Ðixeni`lxeav.gky ixd Ð

gafy rceie ,exary minia df gafa cexhy ici lreaxwil cner dfldap Ðohgye ,xeav ixeni` ehgyp xaky gkye.onyl
ãçàå
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úòîù"zlkzd"a `id `zbeltc :wgvi epiax xne` Ð dxiwr `ied zerha dxiwr dpin

.(`,hn zegpn)àädpiy oky ryedi 'x xn`w i`ne Ð 'ek xwera `yix inc `l

.?xwir `edy oeik ,aiig inp xzend xacl eny dpiy elit` ?xeq`d xaca eny

éáøìi` elit` `d :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð ikd dil `nil dil ipyc ryedi

dreha dlek opinwenÐryedi iax jgxk lr

`yix ,diciclc .xn`w xfril` iaxc eixacl

xzend xacl dpiy elit`Ðdyr `lc oeik ,aiig

,oerny iaxk `xnba opinwen oizipznc .devn

iaxl aiig devn dyr `lc `kid dil zi`c

zay) eteqa "dlinc xfril` iax" wxta ,ryedi

xfril` iax ewlgp `l :oerny iax xn`c ,(`,flw

xg` lenl cg` ,zewepiz ipy lr ryedi iaxe

xg` ly z` lne gkye zaya cg`e zayd

zaya zaydÐ.devn dyr `lc meyn ,aiigc

dpiyc meyn `yixc xnel jxvedy dn :ok m`

xeq`d xaclÐiaxlc ,xfril` iax ixacl epiid

lirl lqtc ,devn dyr `l inp `tiqa xfril`

dnkac :wgvi epiax xne`e .gqt myl mixg`

:cere .xn`w `le ,jinrhile xninl ivn zenewn

ly lnyk aiig i`ce mzdc ,zewepizl inc `lc

zaya zayd xg`Ðmbe ,devn dyr `ly itl

la` .wepiz eze` lv` zegcil zay dpzip `l

xzend xacl dpiyy gqtÐdpzipy oeik ,xeht

ehgey did m` gqt eze` lv` zegcil zay

.enyl

êãéãìdniz Ð 'ek gqta zxn` m` `l

'x aiyn dn :mdxa` oa oeyny epiaxl

dpiyy migafa xn`z :xfril` 'x ixacl ryedi

oia ipy `l xfril` 'xl oeik .xzend xacl ony

xacl dpiyy dn liren dn ,drehl xwer

aiig xzend xacl xwer ryedi 'xl `ld ?xzend

Ðikdc yxtne !xfril` 'xl dreh oicd `ed

oia jl ipy `lc idp :xfril` 'xl ryedi 'x xn`w

izxz `yixc wlgl yi mewn lkn ,drehl xwer

`zerixblÐizxz `tiqe .xeq`d xacle ,xwer

.xzend xacle ,drehc ,`zeaihl

íã÷ùivn ded Ð zay axra zay ly lne

.mcw `ll lne mcw oia dicica ibeltl

zayd xg` ly lnc ,`tiqa `zeax hwpc `l`

devn dyr `lc ab lr s` ,xeht zayaÐoeik

ol rnyn `w inp `yixe .zegcil zay dpzipy

devn dyrc ab lr s` zay axr hwpc ,`zeax

Ð.zegcil zay dpzip `ly oeik ,aiig
ezy`a
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àøîâäòBèa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa¯zòîL §©¨§¦©¦¥¨§¤¨§©§
àîéà ,ø÷Bòa àlà .äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò :dpéî¦¨£¦¨§¨¨§¨£¦¨¤¨§¥¥¨

ì ïèçML íéçáfä ìk øàLe :àôéñíà ,çñtä íeL ¥¨§¨¨©§¨¦¤§¨¨§©¤©¦
ïééeàø ïðéà¯áéiçî øæòéìà éaø ,ïä ïééeàø íà .áéiç ¥¨§¦©¨¦§¦¥©¦¡¦¤¤§©¥

ø÷Bòa éàå .øèBt òLBäé éaøå úàhç¯ïééeàø él äî ©¨§©¦§ª©¥§¦§¥©¦§¦
àLéø .äòBèa àèéLt àlà ?ïééeàø ïðéàL él äî©¦¤¥¨§¦¤¨§¦¨§¤¥¨
àLéø ,ïéà :ïéáà éaø øîà !?äòBèa àôéñå ø÷Bòa§¥§¥¨§¤¨©©¦¨¦¦¥¨
óñBé øa ÷çöé áø déçkLà .äòBèa àôéñå ø÷Bòa§¥§¥¨§¤©§©¥©¦§¨©¥
:déì øîà ,éLðéàc àñBìëBàa éà÷ äåäc eäaà éaøì§©¦©¨©£¨¨¥§§¨¤¡¨¥¨©¥
.äòBèa àôéñå ø÷Bòa àLéø :déì øîà ?éàî ïéúéðúî©§¦¦©¨©¥¥¨§¥§¥¨§¤
àçðîc ïàîk déì éîãå ,ïéðîéæ ïéòaøà dépéî àðz§¨¦¥©§§¦¦§¦§¨¥¥§©§©§¨
øzenL çñt íà äî :øæòéìà éaø øîà ,ïðz .déñéëa§¦¥§©¨©©¦¡¦¤¤¨¦¤©¤¨

ìBîL úà äpéMLk ,BîL¯ïéøeñà ïäL íéçáæ ,áéiç ¦§§¤¦¨¤§©¨§¨¦¤¥£¦
ìïîL úà äpéMLk ,ïîL¯íàå !áéiç àäiL ïéc Bðéà ¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤§¥©¨§¦

àúéà¯!äòBèa àôéñå ø÷Bòa àLéøc :éîc àì àä ¦¨¨¨¨¥§¥¨§¥§¥¨§¤
,déì éðLc òLBäé éaøì .déì éðL àì øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤¨¨¥¥§©¦§ª©§¨¥¥
àLéø ,éîc àì éãéãì :déì øîà÷ éëä !éëä déì éðLéì¦§¥¥¨¦¨¦¨¨©¥§¦¦¨¨¥¥¨

Cãéãì .äòBèa àôéñå ø÷Bòa¯çñta zøîà íà àì §¥§¥¨§¤§¦¨Ÿ¦¨©§¨©¤©
äpéML íéçáæa øîàz ,øeñàä øáãì BîL úà äpéML¤¦¨¤§§¨¨¨¨Ÿ©¦§¨¦¤¦¨
éøeîéà :øæòéìà éaø déì øîà .øzenä øáãì ïîL úà¤§¨§¨¨©¨¨©¥©¦¡¦¤¤¥¥

ì ïéøzeî ïäL ,eçéëBé øeaéöì èçBMäå ïîL.áéiç ïîL ¦¦¤¥¨¦¦§¨§©¥¦§¨©¨
øeaéö éøeîéàa zøîà íà àì :òLBäé éaø Bì øîà̈©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨§¥¥¦

¯çñta øîàz ,äaö÷ ïäì Lé ïkL¯Bì ïéàL ¤¥¥¨¤¦§¨Ÿ©©¤©¤¥
.äaö÷áéiçî äaö÷ déì úéàc àëéä ìëc àøîéîì ¦§¨§¥§¨§¨¥¨§¦¥¦§¨§©¥

:ïðúe ,äáö÷ ïäì Léc úB÷Bðéz éøäå ?òLBäé éaø©¦§ª©©£¥¦§¥¨¤¦§¨§©
úaMä øçà Bìeîì ãçà ,úB÷Bðéz éðL Bì eéäL éî¦¤¨§¥¦¤¨§©©©©¨
úaMä øçà ìL úà ìîe çëLå .úaMa Bìeîì ãçàå§¤¨§©©¨§¨©¨¤¤©©©©¨

úaMa¯ìeîì ãçàå úaL áøòa Bìeîì ãçà .áéiç ©©¨©¨¤¨§§¤¤©¨§¤¨¨
úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMa¯éaø ©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨©¦

éaø øîà !øèBt òLBäé éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦
ïðé÷ñò éàîa àëä :éîà¯ìL úà ìîe íãwL ïBâk ©¦¨¨§©¨§¦©§¤¨©¨¤¤

.déa ãéøèc úaLc Cä àkéàc ,úaMa úaL áøò¤¤©¨©©¨§¦¨©§©¨¦§¦¥
àëä¯èçBMä óà :øîBà øéàî éaø ,éëä éà .àLéøa øeaéö éøeîéàì eäðéhçLe íãwL ïBâk ¨¨§¤¨©§©¦§§¥¥¦§¥¨¦¨¦©¦¥¦¥©©¥

ì,àéðúäå !?àLéøa øeaéö éøeîéàì eäðéhçLe íéã÷c áb ìò óà .øeèt øeaéö éøeîéà íL §¥¥¥¦¨©©©§¨¥§©¦§§¥¥¦§¥¨§¨©§¨
Bì eéäL ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø e÷ìçð àì :øéàî éaø øîà [áøò ìáàî] àéiç éaø©¦¦¨¥¨¥£¨¨©©¦¥¦Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¨
úaL áøò ìL úà ìîe çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaL áøò ìeîì ãçà ,úB÷Bðéz éðL§¥¦¤¨¨¤¤©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨

úaMa¯e÷ìçp äî ìò .áéiçc¯úaMä øçà ìeîì ãçà ,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL ìò ©©¨§©¨©©¤§§©¤¨§¥¦¤¨¨©©©©¨
úàhç áéiçî øæòéìà éaøc ,úaMa úaMä øçà ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©©©¨©©¨§©¦¡¦¤¤§©¥©¨

äåöî ãéáò àìc íúä äî !?àøañúå .øèBt òLBäé éaøå¯à÷c àëéä ,òLBäé éaø øèt §©¦§ª©¥§¦§§¨©¨¨§¨¨¥¦§¨¨©©¦§ª©¥¨§¨
,úaL áøòa úaL ìL ìîe íãwL ïBâk àLéø :éàpé éaø éác éøîà !?áéiçî äåöî ãéáò̈¥¦§¨§©¥¨§¦§¥©¦©©¥¨§¤¨©¨¤©¨§¤¤©¨
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc migqt(ipy meil)

eilr zlheny xeaqe `ed cexh ezerhe ezaygn itly it lr s`e
iptn ,aiig mewn lkn ,jka devn dyr s`e ,elenl devnàlL¤Ÿ

äðzðdze`úBçcì úaL,dlin zevn iptn llgzdle zegcidl - ¦§¨©¨¦¨
wepizde ,zay axra lenip xak zaya ezlin onfy wepizd ixdy
`ly `vnpe ,zay dgec ezlin oi` ixd ,zay axra ezlin onfy
xaca cexh did `le df meia dlin zevn eilr zlhen dzid

,devnå]a eli`àôéñ,`ziixad ixac seqa xen`d dxwna - §¥¨
,zaya zayd xg` ly z` lna epiidc,Bìöà úBçcì úaL äðzð¦§¨©¨¦¨¤§

ezcxihe ,zaya ezlin onfy wepizd z` lenl eilr lhen ixdy
onfy wepizd z` enewna lenle zerhl el dnxb dlind zevna

devn xaca dreh `ed ixde ,zayd xg`l ezlin,[oaen jkae
iaxy epipyy dn s` oaen df itle .`tiql `yixd oiay weligd
epcnrde ,xeaiv ixeni` myl zepaxw x`y hgeya s` xhet xi`n
oeik ,xeaivd ixeni` eaxw xaky xg`l hgyy ote`a s` eixac

yàëä,epzpyna o`k -,øeaéö ïaø÷ ìöà úBçcì úaL äðzð éøä ¨¨£¥¦§¨©¨¦¨¥¤¨§©¦
okle ,zaya maixwdl jixvy mitqende micinzd lv` epiidc
it lr s`e .mnyl mixg` migaf hgeyd z` xi`n iax xht
eilr lhen did `l xake ,xeaivd zepaxw eaxw xak ef zayay
dtewza df gafa cexh didy ici lry oeik mewn lkn ,maixwdl
meid ehgyp xaky gky ,axwil cner df gafy rceie ,dxary
,mnyl hgye jlde [meid eilr zlhen mzevny] xeaiv ixeni`

.devn xaca drehl aygp okle
:xe`iad lr dywn `xnbdénð àëä ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¨¨©¦

zay axr ly z` lna epiidc ,`ziixad ly `yixa o`k s` ±
,zay axra zay ly z` lne mcwe zayacì úaL äðzð éøäúBç £¥¦§¨©¨¦¨

àîìòc úB÷Bðéz ìöàlg mzlin onfy mleray zewepiz x`y ± ¥¤¦§¨§¨
,mzlin onf meidy zewepizd lk z` lenl xzen ixdy ,ef zaya

:`xnbd zvxzn .xi`n iax zrcl exhetl yiedéì øîà`pdk ax ¨©¥
,iy` axláéäéúéà àì úäéî àøáb éàäc éaâìmc` eze` lv` ± §©¥§©©§¨¦©Ÿ¦§§¦

oi` ixdy ,dlin jxevl zegcidl ef zay dpzip `l ,mipt lk lr
.mda cexh epi`e eilr zlhen mzlin zevn

:dpyna epipyì ïèçML íéçáfä ìk øàLeïðéà íà ,çñt íeL §¨¨©§¨¦¤§¨¨§¤©¦¥¨
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaø ,ïééeàø íàå ,áéiç ,ïééeàø§¦©¨§¦§¦©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

.øèBt¥
mpi`yl miie`x oia ryedi iax zrca df weligy zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .lkd ixacl epi` ,miie`xdéì éðLc àpz ïàî- ©©¨§¨¦¥
wlige ryedi iax dpiy ezrcly `pzd edinì ïééeàø ïéaïðéàL ¥§¦§¤¥¨

,ïééeàøhgyy ote`a wx gqt myl migaf x`y hgeyd z` xhete §¦
:`xnbd daiyn .gqtl miie`xd zepaxwàéðúc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§©§¨

myl oqipa c"i ea lgy zaya migaf x`y hgeyd oipra `ziixaa
,gqtãçàå ,ïééeàøä íéçáfä ãçàdèçBMä ïëå ,ïééeàø ïðéàL íéçáæ ¤¨©§¨¦¨§¦§¤¨§¨¦¤¥¨§¦§¥©¥

axw zayamixg` zepìøeaéö éøeîéà íLmigecd xeaiv zepaxw - §¥¥¥¦
,zayd z`,øeèteyxtedy f`ne li`ed ,`ed xacd mrhe ¨

,maixwdl eilry rceie ezaygna mda cexh did el` zepaxw
myl e` gqt myl zaya mhgyle zerhl el dnxb ef dcxihe
xaca dreh `ed ixd ,meid eilr zlhen mzevny xeaiv ixeni`

.devn.øéàî éaø éøác:zwleg dhiye÷ìçð àì ,ïBòîL éaø øîà ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¦§Ÿ¤§§
,áéiçL ,ïééeàø ïðéàL ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaøaygp epi`e ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¥¨§¦¤©¨

,gqtl mixyk el` oi`y mircei lkde li`ed ,devn xaca drehl
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,ïééeàøä ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©¨§¦¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

.øèBtmpi`yl miie`x oia ryedi iax zrca zwlgnd epzpyne ¥
zrck diepy ,miie`x mpi`y z` hgya ezrcl zaiigne ,miie`x

.xi`n iax zrck `le oerny iax
:xi`n iax zhiya dpc `xnbdøèBt ,øæòìà éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥¨¨©©¦¤§¨¨¥

eléôà øéàî éaø äéäaì BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò,çñtä íeL ¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨§©¤©
yi mewn lkn ,dfa zerhl ieyr mc` oi`e dyl dnec epi`y s`e
dreh `ed ixde ,dya el slgzp ezaxwda ezcxh jezny xnel

:`xnbd dywn .devn xacaøîàäå ,éáéa áøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¥¨§¨¨©
a øéàî éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaøzaya hgeyïéîeî éìòázepaxw - ©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦

oky ,aiigy ,daxwdn egcpe men mda ltpy zayd z` migecd

xht `ly x`ean opgei iax ixacne .llk miaxw mpi`y lkl reci
zerhl lelry ote`a `l` xi`n iax,eaiigl yi lbra s` ok m`e ,

epia etilgie erhiy ievn oi`e gqtl axw epi`y lkl reci ixdy
:`xnbd zvxzn .dy oialdéì øîàmlerl ,`xif iaxl iaia ax ¨©¥

,slgzn epi`y xaca s` devn xaca dreh meyn xi`n iax xhet
y `l`ïéîeî éìòáac meyn aiigeäa ãéøè àìcexh did `l ± §©£¥¦Ÿ§¦§

,llk daxwdl micner mpi` ixdy ,dzr cr maixwdl mdaåeli` §
éàä,minlyl ycwedy df lbr -déa ãéøèea cexh did - ©§¦¥

dpt` izn xne`e ea `ed weqr ycwedy f`ne ,eaixwdl
aygpe ,gqt myl zaya eaixwde drh ok zngne ,epaixw`e

.devn xaca drehk
:xi`n iax zrca oecl dkiynn `xnbdïîçð áøî àáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨¥©©§¨

ly yak zaya lgy oqipa c"ia hgeyd ,ongp ax z` `ax l`y -
ì ïéleçíeL[myl-]çñt,`ed gqt oaxwy ayge drhy oeikéàî ¦§¤©©

øéàî éaø øîà éìoick exhet m`d ,dfa xi`n iax epl xn` dn - ¦¨©©¦¥¦
.`l e` devn xaca drehdéì øîàaxl ongp ax,`éaø äéä øèBt ¨©¥¥¨¨©¦

eléôà øéàîhgeyaì ïéleç.çñt íeL:ongp axl `ax dywd ¥¦£¦¦§¤©
ïéîeî éìòáa øéàî éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaø øîàäåzaya mhgyy §¨¨©©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦

ipa mpi`y meyn enrhe ,aiigy zayd z` dgecd oaxw myl
s` ok m`e ,miie`xd zepaxw mr mtilgdl dreh epi`e oaxw
epi`e oaxw ipa mpi`e li`ed ,aiig `di gqt myl oileg hgeya

:ongp ax uxzn .mda drehéôìçéî àì ïéîeî éìòampi` ± ©£¥¦Ÿ¦©§¦
mnen oky ,zepaxwd oial mpia silgne dreh mc` oi`e ,mitlgzn

j` ,xkipéðä,el` oileg zenda -éôìçéîzendaa mitlgzn - ¨¥¦©§¦
od miycw zenday xaqe drhy xnel lekie ,miycw ly
`ax ay .xeht okle ,zayd z` dgecd oaxw myl eycwedy

:dywneéôelçéà àìå éôelçéà íeMî øéàî éaøc àîòèåenrh ike - §©£¨§©¦¥¦¦¦©¥§Ÿ¦©¥
zenda oia wlgl yiy meyn `ed xehtl e` aiigl xi`n iax ly

,mitlgzn mpi`y zendal mitlgzndéaø øîà éáéa áø øîàäå§¨¨©©¥¨¨©©¦
BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò eléôà øéàî éaø äéä øèBt ,øæòìà¤§¨¨¥¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨

ì,çñtä íeLdyd oial lbr oia silgdl ieyr mc` oi` i`ceae §©¤©
,gqtl axwyàîìày gken `l` ±øéàî éaøc àîòè`ed xehtl ©§¨©£¨§©¦¥¦
ãéøèc íeMîdrh jk jezne ,oaxwd zaxwda cexh didy ± ¦¦§¦

ly zendaa ixde ,el slgzny meyn `le ,gqt myl eaixwde
cexh epi`e daxwdl zecner mpi` ixdy ,df mrh jiiy oi` oileg

.mdadéì øîàcg`a drehd z` xhet xi`n iax ,`axl ongp ax ¨©¥
xy`k e` ,mipte`d ipynóìçî àìc áb ìò óà ãéøècexh - §¦©©©§Ÿ¦§¨

myl ehgyy minly ly lbr oebke ,slgzn epi`y s`e ezaxwda
xy`k e` ,gqtãéøè àìc áb ìò óà óìçîepi`y s` slgzn - ¦§¨©©©§Ÿ§¦

e ,gqt myl ehgyy oileg ly dy oebke ,ezaxwda cexhé÷etàì§©¥
hgeyd z` `ivedl ±óìçî éôelçéà àìc ,ïéîeî éìòampi`y - ©£¥¦§Ÿ¦©¥¦§¨

,xkip mnen oky ,zepaxwa mitlgznåmbãéøè ãéøèî àìepi` - §Ÿ¦§¦§¦
xi`n iax aiign jkle ,daxwdl micner mpi`y oeik ,mda cexh

.gqt myl zaya mhgy m`
ly mzrc zx`ane ,devn xaca dreh oica oecl dkiynn `xnbd

:oipra yiwl yixe opgei iaxáéúéayi -å àøéæ éaøenrìàeîL éaø ¨¦©¦¥¨§©¦§¥
àòìéwà ,÷çöé áø øaezia iptly xecfexta -áø øa ìàeîL éaøc ©©¦§¨©¦§¨§©¦§¥©©

éøîà à÷å éáúéå ,÷çöé,exn`e eayie -,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ¦§¨§¨§¦§¨¨§¦¨©©¦¦§¤¨¦
øúBð ìL ãetL Bì ólçúðxzepy oaxw xya ea aegzy cety ± ¦§©¥©¤¨
,ezlik` onf xary xg`léìö ìL ãetLadevny oaxw xyaa - §©¤¨¦

,dlik`l ie`xd miycw xya lek`l oiekzdy epiidc ,elke`l
,xzep xyaa el slgzp zerhaeáéiç ,Bìëàålke` oick ,z`hg ©£¨©¨

pelk`l devny xyay ayge devn xaca drhy s`e ,bbeya xze
.xzepd zlik`a devn dyr `ly oeik ,aiig mewn lkn ,`edéaøå§©¦

ìòa äcð BzLà ,øîà ïðçBé,bbeyaáéiçdyr `ly meyn ,z`hg ¨¨¨©¦§¦¨¨©©¨
m` j` ,oldl x`eaiy itk ,ezliraa devnìòa äcð Bzîáé,bbeya §¦§¦¨¨©

.øeèẗ
welgl `a m` ,opgei iax zrca mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:eixac lr siqedl e` yiwl yix lréøîàc àkéà,exn`y yi ± ¦¨§¨§¦
ezliraa yiy s`e ,opgei iax aiign dcp ezy` lreaay oeiky
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ezny ina cenr ar sc ± iyily wxtmigqt
ïééåàø ïðéàù íéçáæ ãçàå.gqtl Ðøåèôf`n eal zaygna cexhe li`ed Ð,eyxted

eilry rceiemaixwdldreh Ðohgeye.gqt myláééçù ïééåàø ïðéàù ìòe`lc Ð

.`ed drehìâò åìéôà.da irhc `kil `pin` jzrc `wlqc Ðåäá ãéøè àìoi` Ð

.dpd cr eala ozaxwd zaygnäéá ãéøè éàäini lk Ðozyxtd:xne`e weqre ,eala

izndpt`.epaixw`eéì äî çñô íùì ïéìåç
øéàî éáø øîàxn` xi`n iax dn ,xnelk Ð

ea epl?ïéîåî éìòáá øéàî éáø äéä äãåîÐ

dreh xnel leki `l ,edpip oaxw ipa e`le li`ed

`ed`di gqt myl oileg :inp `kd .aiige Ð

.edpip oaxw ipa e`le li`ed ,aiigéðäéôìçéîÐ

miycwa oileg,izirh :xnel lekie ,itlgin

.xeht ikd meyn .od miycw iziid xeaqàì éðä
éôìçéîxnel leki `l miycwa oinen ilra Ð

od miycw xeaqk ,izirh.aiig ikd meyn Ð

íåùî àîòè àîìààãøéèmeyn e`le Ð

.itelgi`.ozaxwda cixh `l oilegeàòìé÷àÐ

.`"iixet oixewe ,xry zia oirk ,ziad iptl

éìö ìù ãåôùázlik`e .ie`xd ycew ly Ð

) aizkc ,devn miycwhk zenymze` elk`e" :(

.'ebe "xtek xy`áééç`le devn xaca drhc Ð

ezbbye zxk epecf lr miaiig xzepe .devn dyr

) aizkc ,z`hg`xwiehi" :(eilke`e."`yi eper

áééç ìòá äãð åúùàdinwl dl iwenck Ð

,zxaernae ,dzqeel jenqa.`id devn e`lc

yix lr `ed welg m` ,lif`e yxtn dinwle

.eixac lr siqen e` ,yiwlàåääá ïëù ìëÐ

.xzepáééçîãla` .devn zigelgl my oi`c Ð

zxaernc ab lr s` ,`kdzgny zevn edin Ð

.`ki` ezy`ãåôùá.diliiyip o`nl `kil Ð

åúîáé àðù éàî ïðçåé éáøålr s`e .xehtc Ð

.ileiyl dil dedc abãéáò à÷ã.meai zevn Ð

.xn`w dpey`x d`iaaåúùàdixt zevn Ð

.diaxeäðåòe` lnb e` xng ,`edy dn itl Ð

) zeaezka yxtnck ,cinlz e` liih.(a,`q

åúùà úà çîùì,dzper zrya `ly elit` Ð

zie`zny d`ex m`.eläúñååì êåîñá éðùîå
oixdfenc Ðjenq odizeypn yextl l`xyi

zqee onfl) zereaya opixn`ck ,odizecp:(a,gi

"mzxdfde" "l`xyi ipa z`"dzcpa decdeÐ

oiyxet ediy l`xyi ipal dxdf` o`kn

.'ek odizeypnéîð åúîáé éëä éàjenq Ð

.dilr devn `inx `l dzqeeläðéî æéæáyea Ð

dpnndl`eyl.`ed dzqeel jenq m`éáøå
ïðçåé.o`nk xeht xn`c Ðúåùøádevn ly Ð

.da cexh didyäðîæãìåäádl reawy Ð

lv` jled ,izni` eiykr `l m`a cexhe ,meid

.ecnll iwaíéçáæãhgeya oizipzna xehtc Ð

dyre devn xaca drhc meyn ,gqt myl

.devnåðîæxdnl meid `ed leda gqt ly Ð

.epnf xeari otäùåøâ ïáxenb xf llg odk Ð

) dyexb `yepd odka aizkc ,`ed`xwie(`k

"erxf llgi `l"ellgny Ð.dpedk oicnïø÷
ùîåçå.bbey dlk` ixdy Ðøèåô òùåäé éáøå

.devn xaca drhy Ðäãåáò éø÷éàãÐ

.onwlck dzlik`äãåáòåbbeya llg ly Ð

.'ek opzc ,dxyk` `pngxä êøáåìéç 'Ð

jinqe ,'ebe "jt`a dxehw eniyi" :aizk mipdka

d jxa" dil"elig '.eay millg ÐùîàÐ
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úBçãì úaL äðzð àôéñå] .úBçãì úaL äðzð àlL¤Ÿ¦§¨©¨¦§§¥¨¦§¨©¨¦§
àëä .[Bìöà¯ïaø÷ ìöà úBçãì úaL äðzð éøä ¤§¨¨£¥¦§¨©¨¦§¥¤¨§©

éøä éîð àëä :àðäk áøì éLà áø déì øîà .øeaéö¦¨©¥©©¦§©¨£¨¨¨©¦£¥
:déì øîà !àîìòc úB÷Bðéz ìöà úBçãì úaL äðzð¦§¨©¨¦§¥¤¦§¨§¨¨©¥
ìk øàLe" .áéäéúéà àì úäéî àøáb éàäc éaâì§©¥§©©§¨¦©¨¦§§¦§¨¨

ì ïèçML íéçáfäáéiç ïééeàø ïðéà íà çñt íeL ©§¨¦¤§¨¨§¤©¦¥¨§¦©¨
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaø ïééeàø íàå§¦§¦©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

ì ïééeàø ïéa déì éðLc àpz ïàî ."øèBt?ïééeàø ïðéàL ¥©©¨§¨¥¥¥§¦§¤¥¨§¦
ãçàå ïééeàøä íéçáfä ãçà :àéðúc .àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§©§¨¤¨©§¨¦¨§¦§¤¨

ì èçBMä ïëå ,ïééeàø ïðéàL íéçáæøeaéö éøeîéà íL §¨¦¤¥¨§¦§¥©¥§¥¥¥¦
¯e÷ìçð àì :ïBòîL éaø øîà .øéàî éaø éøác ,øeèẗ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¦§Ÿ¤§§

ìò ,áéiçL ïééeàø ïðéàL ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¥¨§¦¤©¨©
e÷ìçp äî¯,úàhç áéiçî øæòéìà éaøL .ïééeàøä ìò ©¤§§©¨§¦¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨

:øæòìà éaø øîà éáéa áø øîà .øèBt òLBäé éaøå§©¦§ª©¥¨©©¥¨¨©©¦¤§¨¨
ì BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò eléôà øéàî éaø äéä øèBtàøéæ éaø déì øîà .çñtä íeL ¥¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨§©¤©¨©¥©¦¥¨

ïéîeî éìòáa :déì øîà !ïéîeî éìòáa øéàî éaø äéä äãBî ïðçBé éaø øîàäå :éáéa áøì§©¥¨§¨¨©©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦¨©¥§©£¥¦
¯éàäå ,eäa ãéøè àì¯ì ïéleç :ïîçð áøî àáø dépéî àòa .déa ãéøèéàî çñt íeL ¨§¦§§©§¦¥§¨¦¥¨¨¥©©§¨¦§¤©©

ì ïéleç eléôà øéàî éaø äéä øèBt :déì øîà ?øéàî éaø øîà éìéaø øîàäå .çñt íeL ¦¨©©¦¥¦¨©¥¥¨¨©¦¥¦£¦¦§¤©§¨¨©©¦
,éôlçéî àì ïéîeî éìòa !ïéîeî éìòáa øéàî éaø äéä äãBî :ïðçBééðä¯àîòèå .éôlçéî ¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦©£¥¦¨¦©§¦¨¥¦©§¦§©§¨

äéä øèBt :øæòìà éaø øîà éáéa áø øîàäå !?éôBlçéà àìå éôBlçéà íeMî øéàî éaøc§©¦¥¦¦¦©¥§¨¦©¥§¨¨©©¥¨¨©©¦¤§¨¨¥¨¨
ì BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò eléôà øéàî éaøøéàî éaøc àîòè :àîìà .çñtä íeL ©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨§©¤©©§¨©§¨§©¦¥¦

ãéøèc íeMî¯.ãéøè àìc áb ìò óà ólçî ,ólçî àìc áb ìò óà ,ãéøè :déì øîà ¦¦§¦¨©¥§¦©©©§¨¦©©¦©©©©©§¨§¦
ìàeîL éaøå àøéæ éaø áéúé .ãéøè ãéøèî àìå ólçî éôBlçéà àìc ,ïéîeî éìòa é÷Btàì§©¥©£¥¦§¨¦©¥¦©©§¨©§¦§¦§¥©¦¥¨§©¦§¥
ïa ïBòîL éaø øîà .éøîà à÷å éáúéå ,÷çöé áø øa ìàeîL éaøc àòìéwà ÷çöé áø øa©©¦§¨©¦§¨§©¦§¥©©¦§¨§¨§¦§¨¨§¦¨©©¦¦§¤

Bìëàå éìö ìL ãetLa øúBð ìL ãetL Bì ólçúð :Lé÷ì¯BzLà :øîà ïðçBé éaøå .áéiç ¨¦¦§©¥©¤¨§©¤¨¦©£¨©¨§©¦¨¨¨©¦§
ìòa äcð¯ìòa äcð Bzîáé ,áéiç¯àìc ,áéiçîc àéääa ïkL ìk :éøîàc àkéà .øeèt ¦¨¨©©¨§¦§¦¨¨©¨¦¨§¨§¦¨¤¥§©¦¦§©¥§Ÿ

ì déì äåäc àeä íúä ?àîòè éàî .øeèt àéääa :éøîàc úéà .äåöî äNòìáà ,éìBiL ¨¨¦§¨¦§¨§¦§©¦¨©©§¨¨¨©£¨¥§©¥£¨
ì déì äåä àìc àëäéìBiL¯.àìBzîáé àðL éàî ,ïðçBé éaøå¯BzLà ,äåöî ãéáò à÷c ¨¨§¨£¨¥§©¥¨§©¦¨¨©§¨§¦§§¨¨¥¦§¨¦§

øîàäå .dúðBò úòLa àlL !äðBò úçîN àkéà àäå .úøaeòî BzLàa !äåöî ãéáò à÷ éîð©¦¨¨¥¦§¨§¦§§¤¤§¨¦¨¦§©¨¤Ÿ¦§©¨¨§¨¨©
ì íãà áéiç :àáø!éîð Bzîáé eléôà ,éëä éà .dzñååì Ceîñ !äåöî øáãa BzLà çnL ¨¨©¨¨¨§©¥©¦§§¨¨¦§¨¨§¦§¨¦¨¦£¦§¦§©¦

éñBé éaøk àîéìéà ?ïàîk ïðçBé éaøå .dpéî æéæa àì BzLà ,dpéî æéæa Bzîáé¯éaø ,ïðúc §¦§¨¥¦¨¦§¨¨¥¦¨§©¦¨¨§©¦¥¨§©¦¥¦§©©¦
úeLøì áìelä úà àéöBäå çëLå ,úaMa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBè íBé :øîBà éñBé¥¥¨¦¤©¤¨¦§©©¨§¨©§¦¤©¨¦§

íéaøä¯òLBäé éaø àlàå .ìeäa Bpîæc íúä éðàL àîìéc .úeLøa àéöBäL éðtî ,øeèt ¨©¦¨¦§¥¤¦¦§¦§¨¨¥¨¨¦§©¨§¤¨©¦§ª©
íéçáæc¯úB÷Bðéúc òLBäé éaøk àlàå .ìeäa Bpîæ éîð íúä àîìéc¯Bpîæ éîð íúä ¦§¨¦¦§¨¨¨©¦§©¨§¤¨§©¦§ª©§¦¨¨©¦§©

äîeøúc òLBäé éaøk àlàå .ìeäa¯äLeøb ïa àeäL òãBðå äîeøza ìëBà äéä :ïðúc ¨§¤¨§©¦§ª©¦§¨¦§©¨¨¥©§¨§©¤¤§¨
øa éáéa áøãk àîìéc .øèBt òLBäé éaø ,LîBçå ïø÷ áéiçî øæòéìà éaø ,äöeìç ïa Bà¤£¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨¤©¦§ª©¥¦§¨¦§©¥¨©
äîeøz éðàL :éîð éà .ìeäa dpîæc ,çñtä áøòa äîeøza :ééaà øa éáéa áø øîàc .ééaà©©¥§¨©©¥¨©©©¥©§¨§¤¤©¤©¦§©¨¨¦©¦¨¥§¨
Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå áéø÷îe ãîBò äéä :ïðúc .øLëà àðîçø äãBáòå ,äãBáò éø÷éàc§¦§¥£¨©£¨©£¨¨©§©¦§©¨¨¥©§¦§©¤¤§¨

äöeìç ïa¯:ïðéøîàå .øéLëî òLBäé éaøå ,ïéìeñt çaænä éab ìò áéø÷äL ïlek úBðaøwä ¤£¨©¨§¨¨¤¦§¦©©¥©¦§¥©§¦§©¦§ª©©§¦§¨§¦©
òLBäé éaøc àîòè éàî¯éø÷éà àëéä äîeøúe ."äöøz åéãé ìòôe Bìéç 'ä Cøa" :áéúëc ©©§¨§©¦§ª©¦§¦¨¥¥Ÿ©¨¨¦§¤§¨¥¨¦§¥

äãBáò¯ì .Løãnä úéáì Lîà àa àlL ïBôøè éaøa äNòî :àéðúcïaø Bàöî úéøçL £¨§©§¨©£¤§©¦©§¤Ÿ¨¤¤§¥©¦§¨§©£¦§¨©¨
øîà .ézãáò äãBáò :Bì øîà ?Løãnä úéáì Lîà úàa àì äî éðtî :Bì øîà ,ìàéìîb©§¦¥¨©¦§¥¨Ÿ¨¨¤¤§¥©¦§¨¨©£¨¨©§¦¨©

éøác ìk :BìøîBà àeä éøä :Bì øîà ?ïépî äfä ïîfa äãBáò éëå ,dîéz éøác àlà ïðéà E ¨§¨¤¥¨¤¨¦§¥¥©§¦£¨©§©©¤¦©¦¨©£¥¥
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc migqt(ipy meil)

eilr zlheny xeaqe `ed cexh ezerhe ezaygn itly it lr s`e
iptn ,aiig mewn lkn ,jka devn dyr s`e ,elenl devnàlL¤Ÿ

äðzðdze`úBçcì úaL,dlin zevn iptn llgzdle zegcidl - ¦§¨©¨¦¨
wepizde ,zay axra lenip xak zaya ezlin onfy wepizd ixdy
`ly `vnpe ,zay dgec ezlin oi` ixd ,zay axra ezlin onfy
xaca cexh did `le df meia dlin zevn eilr zlhen dzid

,devnå]a eli`àôéñ,`ziixad ixac seqa xen`d dxwna - §¥¨
,zaya zayd xg` ly z` lna epiidc,Bìöà úBçcì úaL äðzð¦§¨©¨¦¨¤§

ezcxihe ,zaya ezlin onfy wepizd z` lenl eilr lhen ixdy
onfy wepizd z` enewna lenle zerhl el dnxb dlind zevna

devn xaca dreh `ed ixde ,zayd xg`l ezlin,[oaen jkae
iaxy epipyy dn s` oaen df itle .`tiql `yixd oiay weligd
epcnrde ,xeaiv ixeni` myl zepaxw x`y hgeya s` xhet xi`n
oeik ,xeaivd ixeni` eaxw xaky xg`l hgyy ote`a s` eixac

yàëä,epzpyna o`k -,øeaéö ïaø÷ ìöà úBçcì úaL äðzð éøä ¨¨£¥¦§¨©¨¦¨¥¤¨§©¦
okle ,zaya maixwdl jixvy mitqende micinzd lv` epiidc
it lr s`e .mnyl mixg` migaf hgeyd z` xi`n iax xht
eilr lhen did `l xake ,xeaivd zepaxw eaxw xak ef zayay
dtewza df gafa cexh didy ici lry oeik mewn lkn ,maixwdl
meid ehgyp xaky gky ,axwil cner df gafy rceie ,dxary
,mnyl hgye jlde [meid eilr zlhen mzevny] xeaiv ixeni`

.devn xaca drehl aygp okle
:xe`iad lr dywn `xnbdénð àëä ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¨¨©¦

zay axr ly z` lna epiidc ,`ziixad ly `yixa o`k s` ±
,zay axra zay ly z` lne mcwe zayacì úaL äðzð éøäúBç £¥¦§¨©¨¦¨

àîìòc úB÷Bðéz ìöàlg mzlin onfy mleray zewepiz x`y ± ¥¤¦§¨§¨
,mzlin onf meidy zewepizd lk z` lenl xzen ixdy ,ef zaya

:`xnbd zvxzn .xi`n iax zrcl exhetl yiedéì øîà`pdk ax ¨©¥
,iy` axláéäéúéà àì úäéî àøáb éàäc éaâìmc` eze` lv` ± §©¥§©©§¨¦©Ÿ¦§§¦

oi` ixdy ,dlin jxevl zegcidl ef zay dpzip `l ,mipt lk lr
.mda cexh epi`e eilr zlhen mzlin zevn

:dpyna epipyì ïèçML íéçáfä ìk øàLeïðéà íà ,çñt íeL §¨¨©§¨¦¤§¨¨§¤©¦¥¨
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaø ,ïééeàø íàå ,áéiç ,ïééeàø§¦©¨§¦§¦©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

.øèBt¥
mpi`yl miie`x oia ryedi iax zrca df weligy zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .lkd ixacl epi` ,miie`xdéì éðLc àpz ïàî- ©©¨§¨¦¥
wlige ryedi iax dpiy ezrcly `pzd edinì ïééeàø ïéaïðéàL ¥§¦§¤¥¨

,ïééeàøhgyy ote`a wx gqt myl migaf x`y hgeyd z` xhete §¦
:`xnbd daiyn .gqtl miie`xd zepaxwàéðúc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§©§¨

myl oqipa c"i ea lgy zaya migaf x`y hgeyd oipra `ziixaa
,gqtãçàå ,ïééeàøä íéçáfä ãçàdèçBMä ïëå ,ïééeàø ïðéàL íéçáæ ¤¨©§¨¦¨§¦§¤¨§¨¦¤¥¨§¦§¥©¥

axw zayamixg` zepìøeaéö éøeîéà íLmigecd xeaiv zepaxw - §¥¥¥¦
,zayd z`,øeèteyxtedy f`ne li`ed ,`ed xacd mrhe ¨

,maixwdl eilry rceie ezaygna mda cexh did el` zepaxw
myl e` gqt myl zaya mhgyle zerhl el dnxb ef dcxihe
xaca dreh `ed ixd ,meid eilr zlhen mzevny xeaiv ixeni`

.devn.øéàî éaø éøác:zwleg dhiye÷ìçð àì ,ïBòîL éaø øîà ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¦§Ÿ¤§§
,áéiçL ,ïééeàø ïðéàL ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaøaygp epi`e ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¥¨§¦¤©¨

,gqtl mixyk el` oi`y mircei lkde li`ed ,devn xaca drehl
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,ïééeàøä ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©¨§¦¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

.øèBtmpi`yl miie`x oia ryedi iax zrca zwlgnd epzpyne ¥
zrck diepy ,miie`x mpi`y z` hgya ezrcl zaiigne ,miie`x

.xi`n iax zrck `le oerny iax
:xi`n iax zhiya dpc `xnbdøèBt ,øæòìà éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥¨¨©©¦¤§¨¨¥

eléôà øéàî éaø äéäaì BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò,çñtä íeL ¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨§©¤©
yi mewn lkn ,dfa zerhl ieyr mc` oi`e dyl dnec epi`y s`e
dreh `ed ixde ,dya el slgzp ezaxwda ezcxh jezny xnel

:`xnbd dywn .devn xacaøîàäå ,éáéa áøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¥¨§¨¨©
a øéàî éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaøzaya hgeyïéîeî éìòázepaxw - ©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦

oky ,aiigy ,daxwdn egcpe men mda ltpy zayd z` migecd

xht `ly x`ean opgei iax ixacne .llk miaxw mpi`y lkl reci
zerhl lelry ote`a `l` xi`n iax,eaiigl yi lbra s` ok m`e ,

epia etilgie erhiy ievn oi`e gqtl axw epi`y lkl reci ixdy
:`xnbd zvxzn .dy oialdéì øîàmlerl ,`xif iaxl iaia ax ¨©¥

,slgzn epi`y xaca s` devn xaca dreh meyn xi`n iax xhet
y `l`ïéîeî éìòáac meyn aiigeäa ãéøè àìcexh did `l ± §©£¥¦Ÿ§¦§

,llk daxwdl micner mpi` ixdy ,dzr cr maixwdl mdaåeli` §
éàä,minlyl ycwedy df lbr -déa ãéøèea cexh did - ©§¦¥

dpt` izn xne`e ea `ed weqr ycwedy f`ne ,eaixwdl
aygpe ,gqt myl zaya eaixwde drh ok zngne ,epaixw`e

.devn xaca drehk
:xi`n iax zrca oecl dkiynn `xnbdïîçð áøî àáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨¥©©§¨

ly yak zaya lgy oqipa c"ia hgeyd ,ongp ax z` `ax l`y -
ì ïéleçíeL[myl-]çñt,`ed gqt oaxwy ayge drhy oeikéàî ¦§¤©©

øéàî éaø øîà éìoick exhet m`d ,dfa xi`n iax epl xn` dn - ¦¨©©¦¥¦
.`l e` devn xaca drehdéì øîàaxl ongp ax,`éaø äéä øèBt ¨©¥¥¨¨©¦

eléôà øéàîhgeyaì ïéleç.çñt íeL:ongp axl `ax dywd ¥¦£¦¦§¤©
ïéîeî éìòáa øéàî éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaø øîàäåzaya mhgyy §¨¨©©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦

ipa mpi`y meyn enrhe ,aiigy zayd z` dgecd oaxw myl
s` ok m`e ,miie`xd zepaxw mr mtilgdl dreh epi`e oaxw
epi`e oaxw ipa mpi`e li`ed ,aiig `di gqt myl oileg hgeya

:ongp ax uxzn .mda drehéôìçéî àì ïéîeî éìòampi` ± ©£¥¦Ÿ¦©§¦
mnen oky ,zepaxwd oial mpia silgne dreh mc` oi`e ,mitlgzn

j` ,xkipéðä,el` oileg zenda -éôìçéîzendaa mitlgzn - ¨¥¦©§¦
od miycw zenday xaqe drhy xnel lekie ,miycw ly
`ax ay .xeht okle ,zayd z` dgecd oaxw myl eycwedy

:dywneéôelçéà àìå éôelçéà íeMî øéàî éaøc àîòèåenrh ike - §©£¨§©¦¥¦¦¦©¥§Ÿ¦©¥
zenda oia wlgl yiy meyn `ed xehtl e` aiigl xi`n iax ly

,mitlgzn mpi`y zendal mitlgzndéaø øîà éáéa áø øîàäå§¨¨©©¥¨¨©©¦
BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò eléôà øéàî éaø äéä øèBt ,øæòìà¤§¨¨¥¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨

ì,çñtä íeLdyd oial lbr oia silgdl ieyr mc` oi` i`ceae §©¤©
,gqtl axwyàîìày gken `l` ±øéàî éaøc àîòè`ed xehtl ©§¨©£¨§©¦¥¦
ãéøèc íeMîdrh jk jezne ,oaxwd zaxwda cexh didy ± ¦¦§¦

ly zendaa ixde ,el slgzny meyn `le ,gqt myl eaixwde
cexh epi`e daxwdl zecner mpi` ixdy ,df mrh jiiy oi` oileg

.mdadéì øîàcg`a drehd z` xhet xi`n iax ,`axl ongp ax ¨©¥
xy`k e` ,mipte`d ipynóìçî àìc áb ìò óà ãéøècexh - §¦©©©§Ÿ¦§¨

myl ehgyy minly ly lbr oebke ,slgzn epi`y s`e ezaxwda
xy`k e` ,gqtãéøè àìc áb ìò óà óìçîepi`y s` slgzn - ¦§¨©©©§Ÿ§¦

e ,gqt myl ehgyy oileg ly dy oebke ,ezaxwda cexhé÷etàì§©¥
hgeyd z` `ivedl ±óìçî éôelçéà àìc ,ïéîeî éìòampi`y - ©£¥¦§Ÿ¦©¥¦§¨

,xkip mnen oky ,zepaxwa mitlgznåmbãéøè ãéøèî àìepi` - §Ÿ¦§¦§¦
xi`n iax aiign jkle ,daxwdl micner mpi`y oeik ,mda cexh

.gqt myl zaya mhgy m`
ly mzrc zx`ane ,devn xaca dreh oica oecl dkiynn `xnbd

:oipra yiwl yixe opgei iaxáéúéayi -å àøéæ éaøenrìàeîL éaø ¨¦©¦¥¨§©¦§¥
àòìéwà ,÷çöé áø øaezia iptly xecfexta -áø øa ìàeîL éaøc ©©¦§¨©¦§¨§©¦§¥©©

éøîà à÷å éáúéå ,÷çöé,exn`e eayie -,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ¦§¨§¨§¦§¨¨§¦¨©©¦¦§¤¨¦
øúBð ìL ãetL Bì ólçúðxzepy oaxw xya ea aegzy cety ± ¦§©¥©¤¨
,ezlik` onf xary xg`léìö ìL ãetLadevny oaxw xyaa - §©¤¨¦

,dlik`l ie`xd miycw xya lek`l oiekzdy epiidc ,elke`l
,xzep xyaa el slgzp zerhaeáéiç ,Bìëàålke` oick ,z`hg ©£¨©¨

pelk`l devny xyay ayge devn xaca drhy s`e ,bbeya xze
.xzepd zlik`a devn dyr `ly oeik ,aiig mewn lkn ,`edéaøå§©¦

ìòa äcð BzLà ,øîà ïðçBé,bbeyaáéiçdyr `ly meyn ,z`hg ¨¨¨©¦§¦¨¨©©¨
m` j` ,oldl x`eaiy itk ,ezliraa devnìòa äcð Bzîáé,bbeya §¦§¦¨¨©

.øeèẗ
welgl `a m` ,opgei iax zrca mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:eixac lr siqedl e` yiwl yix lréøîàc àkéà,exn`y yi ± ¦¨§¨§¦
ezliraa yiy s`e ,opgei iax aiign dcp ezy` lreaay oeiky
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc migqt(iyily meil)

odkd oxd`l 'd xn`yáøwä øfäå íëúpäk úà ïzà äðzî úãáò'£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§©¨©¨¥
,'úîeéjexa yecwdy yexcl yi 'dpzn zcear' weqtd oeylne ¨

ixd ,'dceark md ixd ,mkl izzpy dpedkd zepzn' oxd`l xn`
yäîeøz úìéëà eNòit lr s` dnexz zlik` aezkd aiygd - ¨£¦©§¨

ziyrpyïéìeába,ycwnl uegn ±,Lc÷nä úéa úãBáòk`id oky ©§¦©£©¥©¦§¨
,'izcar dcear' ixne`a izpeek dziid efe .dpedkd zepznn zg`

.dnexz zlik`a izwqry oeik yxcnd zial yn` iz`a `ly
:dpyna epipyåéìëBàì àlL BèçLoqip c"ia gqtd z` hgy ± §¨¤Ÿ§§¨

,zifk epnn lek`l mileki mpi`y dleg e` owf myl ,zaya lgy
zegcidl zay dpzip `le jka lqtp gqtdy oeik ,z`hg aiig
x`yae ,ef dklda yecig yi m` dpc `xnbd .ezhigy iptn

:dpynay zekld
n:`xnbd dywàèéLt,df oic `ed heyt `ld -ìeñt íúäc ïåék §¦¨¥¨§¨¨¨

hgyp cinz wxta myy oeik -(.`q lirl)ehgyy gqty epipy
y eili`n oaen ,leqt eilke`l `lyàëäehgyy ote`a o`k - ¨¨

,bbeya zayaáéiç,devn mewna `ly zay llgn oick ,z`hg ©¨
mpn` :`xnbd zvxzn .z`f eprinydl dpynd dkxved recne

j` ,yecig lk jka oi`àôéñ àðúc íeMî`pzd dpye xg`n - ¦§¨¨¥¨
df ote`ay oeik ,'eilke`l `lye eilke`l' ehgyy ote`ay `tiqa

`ed ixd ,xyk gqtdáéiç àLéø àðz ,øeètdpye micwd - ¨¨¨¥¨©¨
.aiig `ed ixd cegl eilke`l `ly hgeydy

:dywne `xnbd dayàèéLt énð àäå`tiqay oicd mb ixde - §¨©¦§¦¨
,daiq dze`n `ed heytøLk íúäc íeMîwxta myy oeik - ¦§¨¨¨¥

,xyk eilke`l `lye eilke`l ehgyy gqtdy epipy hgyp cinz
y eili`n oaenàëä,zaya ehgyy ote`a o`k -,øeètoicke ¨¨¨

xzne `xnbd day .zayd z` dgecy xyk gqt oaxwote`a zv
,llk yecig oi` el` mipic ipyay `ed oekp mlerl :xg`,àlà¤¨

àðúc éãééàdpynd zligza `pzd dpye xg`n -àlL BèçL' ©§¥§¨¨§¨¤Ÿ
ìúaMa BîL,'aiigénð àðzhgeyd ly epic z` ok mb dpy - ¦§©©¨¨¨©¦

.'åéìëBàì àlL':`xnbd zl`eyàôeb àéäåehgy'] envr df oic - ¤Ÿ§§¨§¦¨
['enyl `lyéì änìlirl epipy xak ixde ,eprinydl(:hp) ¨¨¦

aiig zaya ok dyr m`y oaen `linne ,leqt gqtd df ote`ay
:`xnbd daiyn .z`hgéâeìôéàì éòa÷c íeMî`pzd dvxy oeik ± ¦§¨¨¥§¦§¥

ly mzwelgn `iadlòLBäé éaøå øæòéìà éaømigaf x`y hgeya ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
ehgyy gqtd ly df oic dligz `iade micwd jkitl ,gqt myl
xaca xhety ryedi iax s`y eprinydl ick ,xg` gaf myl

.xeq`d xacl edpiyy meyn ,aiigy o`k dcen devn
meyn z`hg aiig ,leqt oaxwdy mipte`ay ,epipy epzpyna
:df oipr zxxan `xnbd .'hgey' zk`ln meyn epiide ,zay lelig

déì øîà[el-]déøáì àððéç øa àðeä áø,[epal-]dén÷ì úìæà ék ¨©¥©¨©¦§¨¦§¥¦¨§©§©¥
à÷éøæ éaøc,`wixf iax iptl jlz xy`k ±dépéî éòaeze` l`y ± §©¦§¦¨§¦¦¥

,oldlckøîBàä éøáãìzay zkqna(.ew)øeèt äøeaça ì÷ì÷î± §¦§¥¨¥§©§¥§©¨¨
h"l x`yay itke ,xeht lwlwl zpn lr zaya dxeag dyerd
,mixeht mzk`ln ici lr milwlwnd lky `id dkldd zek`ln
oebke] eiyrn ici lr owzn ok m` `l` aiig zaya laegd oi`e
iptn ezndaa laegd e` ,dlik`a dxizny ,dndad z` hgeyd

,[ealkl elik`dl ick dnc z` jixvyåéìëBàì àlL BèçL'§¨¤Ÿ§§¨
y epzpyna epipyyïwéz äî ,'áéiç,jka elqt `lde ,ef dhigya ©¨©¦¥

exhtl yie ezhigya melk owiz `ly `vnpe ,dlik`a exq`e
iax z` z`f l`y `ppig xa `ped ax ly epa `ayk ok`e .z`hgn

,`wixf iax el aiyde ,`wixf,'eãøé àì eìò íà' ïwézs` ,xnelk ¦¥¦¨Ÿ¥§
migafa epipy ixdy ,znieqn dpwz ea yi ,leqt oaxwdy(.ct)lky

ick gafnl mdixeni` z` elrd m` ,dxfra elqtpy zepaxwd
zelrdl xeq` dligzkly s`e ,exhwei `l` ecxi `l ,mxihwdl
eaiygdl ick ef zexyt`a ic ,mxihwdle leqtd oaxwd ixeni`

.aiig okle ,mieqn ote`a xyked oaxwd ixdy ,owznk
dpynd jynda epipyy dne :`wixf iax l`yp cerBèçL'hgy-] §¨

[gqtd oaxw z` zayaïwéz äî ,áéiç íeî ìòa àöîðådhigya §¦§¨©©©¨©¦¥
migafa epipy ,hgypy men lra oaxw iabl ixde ,ef(my)m` s`y

,ycewa eleqt did `ly oeik ,mcixedl jixv gafnl eixeni` elr
`l elr m`' oicd mda xn`p dxfra did mleqty el`a wx oky

:`wixf iax aiyd .'ecxiïéòaL ïé÷eãa ïwézyi ef dhigya s` - ¦¥§¦¤¨©¦
`ed dndaa yiy mendy ote`a zwqer epzpyny oeik ,oewiz

,dndad ly dpir z` dqknd wc mexw epiidc ,'wc'éaøc àaélàå§©¦¨§©¦
àáé÷ò`aiwr iax zrck diepy `ide -øîàcdpyna(my)s`y , £¦¨§¨©

oinen ilra zepaxw,eãøé àì eìò íà`xnba x`eane(:dt my) ¦¨Ÿ¥§
.df menl ezpeeky

epzpyna epipyy dne :ztqep dl`yBèçL'z` zaya hgy-] §¨
[gqtd oaxw,'øeèt øúqa äôéøè àöîðå,jkn wiicl yieéeìâa àä §¦§¨§¥¨©¥¤¨¨§¨

,ielb mewna dtixhd dzid m` la` -,áéiçikeïwéz äîdhigya ©¨©¦¥
s` lkd ixacl dtixhae ,gafnd iab lr aixwdln dlqt `ld ,ef
iax aiyd .llk maixwdl oi`e ecxi gafnl dixeni` elr m`

ef dhigya s` :`wixfàéöBäì ïwézdndad z`éãéîz`neh ¦¥§¦¦¥
,äìéáð,ef d`neha `nhn dxya did dnvrn dzn dzid m` oky §¥¨

.dhgypy dzr ok oi`y dn
:zaya dleqt dhigy iabl ztqep `iyew d`ian `xnbdé÷úîó ©§¦

àðéáø dì,`piax dywd -àéðúc àä,`ziixaa epipyy dn - ¨©¦¨¨§©§¨
èçBMäoaxw bbeyaõeça ,úaMa úàhç,dxfrl uegn ±ìmy ©¥©¨©©¨©§

ìL äéìò áéiç ,äøæ äãBáò,úBàhç Ldyly lr xar ixdy £¨¨¨©¨¨¤¨¨Ÿ©¨
myl dhigye ,dxfrl uegn miycw zhigy ,zay lelig ,mixeqi`
,zeywdl yi 'xeht dxeaga lwlwn' xne`d ixacle .dxf dcear

ïwéz äîxya ixde ,zay lelig cvn dilr aiigziy ezhigya ©¦¥
z` xdhny jka owizy uxzl oi` dfae .dlik`a xeq` ef dnda
z`neha elit` `id d`nhn dzr s` oky ,dliap icin dndad

:`xnbd zvxzn .dxf dcear zaexwz oick ,ld`,àøéeò áø øîà̈©©©¦¨
jka ezhigya owiz df mc`éãéî BàéöBnLxeqi`,'éçä ïî øáà' ¤¦¦¥¥¤¦©©

zaexwz meyne leqt ycew meyn dlik`a xeq` jk oiay s`e
xyad oi`y gp oal la` ,l`xyi ipal `weec edf ,dxf dcear
,hgypy mcew elke` did m` ,el` mixeqi` zngn eilr xq`p
epwiz df mc`e ,igd on xa` xeqi` meyn dzin aiig did

.dzin aiig epi` epnn lke`d gp oay ezhigya
:dpyna epipy'åëå òãBðå BèçLezny e` mci z` milrad ekyny §¨§©

.zeyxa hgyy iptn xeht e`nhpy e`
`ziixa lr eixacn dywn jyndae ax ixac z` d`ian `xnbd

:epzpyn lr epipyyäiòøì ÷zépL íLà ,áø øîà àðeä áø øîà± ¨©©¨¨©©¨¨¤¦©¦§¦¨
ie`x epi` ,xg` my`a extkzp e` ezn eilray my` oaxw
yecw eteb oaxwdy oeike ,dlerl `le my`l `l ,llk daxwdl
mi`ivene menn edexnyy dxinydne daxwd oicn eze` miwzpn
elkeiy ick ,mneie a`zqiy cr ,xwtd dcya diirxl eze`
rxi` m`e .gafnd uiwl dacp zler einca zepwle ezectl
`l` men ea letiy oiznd `l oaxwd lrae diirxl edexqny

dxfrl e`iad,íúñ BèçLedf ixdäìBòì øLkly dacp zler ± §¨§¨¨¥§¨
oaxw myl micner dndad inc seq seqe li`ed ,gafnd uiw

:`xnbd dgiken .dlerøáñ÷ àîìàdnda xiykdy ax ixacn ± ©§¨¨¨©
y gken ,dpnn 'my`' my xwrp `ly s` dler oaxwl eféòa àìŸ¨¥

äøé÷òoaxw myl zcner dzre mieqn oaxwl deyicwdy dnda ± £¦¨
.mcewd oaxwd my zxiwr `ll s` dxiyk dzhigy ,xg`

:`xnbd zl`ey,éëä éàxaic dn iptn ,zakrn dxiwr oi` m` ¦¨¦
elit` ixd ,diirxl wzipy my` ly ote`a `wec ax÷zéð àì ék¦Ÿ¦©

xg` my`a eilra extkzpy dryn `l` diirxlénðdidi ok mb ± ©¦
.dler myl micner eince li`ed ,dlerl xyk mzq ehgyy epic

:`xnbd zvxznäøéæbwezip iptl my`y minkg exfby `id §¥¨
xak eilray it lr s` dlerl xyk epi` diirxleèà ,äøtk øçàì§©©©¨¨¨

mb ok dyri `ny ,yygd llba ±.äøtk éðôìmc` ,xnelk ¦§¥©¨¨
aiigzd ea xtkzpy mcewe ezxtkl oaxw yicwde my` aiigzdy
znda aixwdl xzeny aeygle zerhl lelr ,dler oaxwa mb
myl cner enzqe li`ed leqt epaxw `vnpe ,dler myl my`
exfb jkitl .xg` myl cg` myn oaxw znda zepyl xeq`e my`
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רי ezny in` cenr br sc ± iyily wxtmigqt
äðúî úãåáòizzpy dpedk zepzn Ðmkl.dceark od ixd Ðíúäã ïåéë àèéùôÐ

) "hgyp cinz"a.leqt eilke`l `ly gqtc opz (`,`qàëä`linn ,i`w zayac Ð

.aiigc opirnyíåùî`yix `pz ,xeht eilke`l `lye eilke`l `tiq `pzinl irac Ð

.aiig eilke`l `lyøîåàä éøáãì) zay zkqna Ð.(`,ewäøåáçá ì÷ì÷îdyerd Ð

owzn epi`y ,dlwlwl zaya dxeag.xeht Ð

,owzny hgey `l` zay meyn aiig laeg oi`e

.ealkl elik`dl mcl jixve dndaa laeg e`

áééç åéìëåàì àìù.aiig oizipzn ipzwc Ðäî
ï÷éú.dilqt `d Ðï÷éúzepaxwd lkc Ð

) migaf zkqna opz ,dxfra elqtpym` :(`,ct

xihwdl odixeni` ,gafnl elr.ecxi `l Ðéìòá
ïéîåîelr m` :mzd opz Ðdid `ly ,ecxi Ð

.ycewa oleqtïéòáù ïé÷åãáoebk ,`"iilh Ð

dhepd") "miny weckmen oaxw iabe .(n diryi

) aizkck ,`ed`xwie`klelaz e` wc e`" :(

."epiraàáé÷ò éáøã àáéìàåmigaf zkqna Ð

.elr m` oinen ilraa xiykn `aiwr iax :opz

`l :`xnba exn`eoiweca `l` `aiwr iax xn`

oixiyke li`ed ,oiray.zetera dlgzkläôéøè
dzlr m` :mzd xn` Ð.cxz Ðäìéáð éãéîÐ

.`nhlnúàèç èçåùäzhigy"ae .opiqxb Ð

.z`hg hwp i`n` yxtn ipy wxta "oilegùìù
úåàèç,dxf dcear meyne ,zay meyn Ð

.dxfrl ueg ihegy meyneï÷éú äî`kd Ð

zaexwzc ,`kil dliap icin exdhl elit`

.ld`a elit` d`nhn dxf dcearïî øáà éãéî
éçäelk` m`y ,gp ipal Ð.bxdp epi` Ðíùà

÷úéðùäéòøìextkzp e` eilra ezny Ð

,dacp oi`a opi` my`e z`hge .xg`a

extkzpynez`hg iabe .dfl dpwz oi` xg`a

) dl ixinb `zklid.dznc (a,`k dxenz

my`ae) `zklid ixinbmyz`hgay lk :(`,gi

dznm`e .drex my`a Ðewzipeilrn

ekilyde,men ea letie a`zqiy ,zerxl xt`l

e`ivedle ezectl lkeiymirexd lke .oilegl

dacp `id dne .dacpl miltep mdinc?dyy

mye ,dacp odilr aezke ,ycwna eid zextey

oi`iane .my`e z`hg inc xzen lk oipzep eid

zexere ,myl xya .zeler ,gafnd uiw myn

zkqna odkd rciedi ly eyxcn edfy .mipdkl

) dxenz,mneiy cr oiznd `l dfe .(a,bkewzipynediirxlmzq ehgyxyk Ðzlerl

.micner eid jkl einc seq seqe li`ed .gafnd uiwäøé÷ò éòá àìcner `edy xg`n Ð

.epnn my` my xewrl jixv oi` ,jkléîð ÷úéð àì éë éëä éàxtkzpy dryn Ðxg`a

.i`w gafnd uiwl dinzqøôëúðù íãå÷ åèà äøôë øçàì äøéæâ,my`l dinzqc Ð

la`wzipyn.slgin `làøîéú àðîå.ikd opixfbc jl xn`c ,`zlin `dl Ðäáãðì
Ð.zexteylúåîé øîåà øæòéìà éáømy` dyer did xfril` iax ly eiccv lk Ð

) xn`py ,xac lkl z`hgk`xwief."my`k z`hgk" :(z`hg iab oke ,enyl `ly iab oke

) migaf zkqna ,miptl dnc qpkpy.(a,ceiøëîé øîåà òùåäé éáø.a`zqpy xg`l Ð

äìåò åéîãá àéáéås` `lde :`zlin `dl wiqn dxenz zkqnae .envrl dacp Ðdacpd

minkg ixacl ryedi iax ixac oia dn ,`id dler?onfay ,`l`d`a `idyezaegl`ed

d`a `idyke .elyn oiaixw dikqpe ,dhgeye dilr jneqzacplxeaivjneq epi` Ð

.'ek dilrïéà åéîãáeaixwny it lr s`e ,dler axwic xn` `l diteb edi` la` Ð

dil zixy i`c .dxtk iptl eh` ,xg`a xtkzpy dxtk xg`l dxifb :`nl` .envrl

i`e ,irh `zydjixhvindxtk mcew inp dler diliziin xcde ,i`dl dil aixwn Ð

.enyl cnery onf lk xg` gafl gaf zepyl xyt` i`e .my`l xg`
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éøáãì,dxeaga lwlwn xhtc `ed dcedi 'x `lde :xn`z m`e Ð 'ek dxeaga lwlwn xne`d

`l xg` `edy xeaqe df gaf hgeyy ,wqrzn epiidc oiie`x opi`ya aiignc oizipzne

gpd :xn`wc .(a,hi zezixk) "lk` wtq" wxta gkenck ,xeht wqrzn diciclc ,dcedi 'xk iz`

aiig dxeaga lwlwny jezn ,zewepizlÐlwlwn xhtc o`n :rnyn `nl` .aiig inp wqrzn

dxeagaÐ`l oizipzn ok m`e .wqrzn inp xht

:xnel yie !dxeaga lwlwn xhtc o`nk `nwezn

xeht dxeaga lwlwn xne`d ixaclcÐiax epiid

lwlwnc `kid xhtc oerny iaxc `ail` opgei

,eda` 'xcn iwet`le .llk oewiz `kilc ,ixnbl

'xc dinw eda` 'x ipz (`,ew zay) "bxe`d" wxtac

.xirane laegn ueg ,oixeht oilwlwnd lk :opgei

.dpyn dpi` xirane laeg ,`xal ipz wet :dil xn`

dpyn xnel cenlz`eÐ,ealkl jixve laega

,oerny 'xc `ail` epiide .ext`l jixve xirane

la` .oilwlwn x`yl xirane laeg oia biltncn

xenb lwlwnÐizk` ,edin .oerny 'xl elit` ,`l

oewiz `kilc jzrc `wlqc oeik :wgvi epiaxl dyw

aiig ikid `nlr ilekl iywz ok m` ,oizipzna llk

dpi`y dk`ln `d ?dxeaga lwlwn oerny 'xl

gkenck .dxeaga elit` xehte ,`id dtebl dkixv

mzd oerny 'x xhtc (a,`kw zay) "iazk lk" seqa

dkixv dpi`y dk`ln meyn miaxwre miygp bxed

:wiqn inp (a,ct oixcdpq) "oiwpgpd" yixae .dtebl

aiig dxeaga lwlwn xn`c dil zrny o`nÐ'x

xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln xn`d ,oerny

:dilrï÷éúrnyn .igd on xa` icin e`ivedl

`lcn ,`ziixe`cn d`nhn dxf dcear zaexwzc

jd` aiigin `le .dliap icin e`ivedl owiz xn`w

'x" wxt dxf dcearae .ycwnl qpkp m` d`neh

iax irac ,opaxcn `idy rnyn (`,ap) "l`rnyi

e` ,'ek edn oilke` ly dxf dcear zaexwz :opgei

`ziixe`c `xeqi` `nlicÐ,d`neh dlha `l

iiepyl `kd jixhvi`c :xnel yie .dlha opaxc

heytip `lc ikid ik igd on xa`n e`ivedl owiz

oke .`ziixe`c e`l zaexwz z`nehc `ziixa jdn

:iia` xn`c ,(`,hkw oileg) "ahexde xerd" seqa

,`nhn oilke` ly dxf dcear zaexwz exn` ixd

`ziixe`c i`c .`ziixe`c e`l dz`nehÐepivn

yniyyk :ipyne ,dxeng d`neh `nhny oilke`l

Ðlra diegic inp mzd .yniy ur dyrn.`ed `n

åèçù,devn dyr `l `lde ?xeht i`n` :wgvi epiaxl dniz Ð xeht xzqa dtixh `vnpe

xninl `kile .devn dyr `lc `kid ryedi 'xl elit` aiignc oerny 'xk `pniwe` oizipzne

qep`k dil opiaygc meyn xeht `kdcÐmeyn `l` ,dil xht qep` mrhn e`l jgxk lrc

xfril` 'x i` :jixtc ,`xnba gkenck .devn xaca drhcÐdil zil `dc ,aiign inp z`hg

.xi`n 'x ixacn df lkc :wgvi epiax uxize .xeht devn xaca drhíùàdirxl wzipy

:xn`w ikdle .llk dirx jixv `l `ziixe`cnc ,opaxcn dirx xwir lk Ð xyk mzq ehgye

dxiwr ira `nlya zxn` i` .inp wzip `l ik ikd i` ,dxiwr ira `l `nl`Ð,xity iz`

wzip `l la` .exwerl xekfi wzip ici lrc ,wzip opiracÐ.exwer `l eh` exwer opixfbc ,`l

dxiwr ira `lc ,`zyd la`Ðmcewc :ipyne !icinl yginl `kilc ,xykil inp wezip mcew

`din dlgzkl la` ,xyk caric inp wezip xg`e ,dxtk iptl eh` dxtk xg` opixfb wezip

`xniz `pne .dxtk iptl eh` opixfbÐeinca 'ek my` :opzcÐditeb `ed la` ,oi`Ð,`l

eh` xfbinl `kilc ,dlgzkl ehgeyl leki did wezipe dxiwr xg`lc ecen `nlr ilek `dc

mcew eh` wezipe dxtk xg`l opixfbc meyn e`l i` .wezipc `xikid `ki`e li`ed ,dxiwr mcew

`nlic wzip `lya exfbc ,xity iz` dxiwr irac zxn` i`c wgvi epiax yxity dne .dxtk

jixvn `l i`n` ,dxiwr irac dpyd zeni x`ya gqt ok m` :dyw ,dxiwr `la hegyl iz`

dirxl wzipy my` :ax xn` `ped 'x xn` ,(`,c) zegpnc `nw wxt xn`c :miywn .dirx

mzq ehgyeÐwzip `l ,oi` wzip ,dlerl xykÐ"`ed" `xw xn` ?`nrh i`n .`lÐepiax xne`e !dxtk mcew eh` opixfbe ,opaxcn `edy rnyn `kde `ed `ziixe`c wezip `nl` .`di eziieda

dxtk mcew eziieda ied `ziixe`cnc oeike ,dxtk mcew `di eziieda `ed `xw xn` mzd :eyexit ikdc wgviÐwzip :zegpna xn`w ikdc yxit mz epiaxe .dxtk mcew eh` dxtk xg` opixfbÐ

wzip `l ,oi`Ðdrex my`a dzn z`hgay lkc `ed ipiqn dynl dkld `ld ,xyk `nrh i`n :xnelk ,`ed `xw xn` `nrh i`n :wiqne .dxtk iptl eh` opixfbc ,`kd yxtnck `nrhe .`l

Ðopixnb ik :inp i` .dler axw my`a dzn z`hgay lkc opixnb ikdc ,dkld lr cenll `xw `z`e ,dler `iede dacpl mincdy xknie a`zqiyk seqaly eziieda rnyn ,`ed `xw xn`

drex my`acÐ.dler axwi `le ,`di `xwirnc eziieda `ed `pin` ded dkld e`l i`e .envr `edc `xw ilbe ,einc e` envr `ed i` opirci `le ,xeaiv zacpl lif` my`ac :inp i` .devnl

mzq ehgye dirxl wzipy my` `ped 'x xn` :mixtqd lka opiqxb (`,gi) "miycw el`" wxt dxenzac :df yexitl di`xeÐ"`ed" `xw xn` ?`nrh i`n ,xykÐmzd opiqxb `le .`di eziieda

wzip" :xtq meyaÐwzip `l ,oi`Ð."`l
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc migqt(iyily meil)

dìò éðúå,epzpyn lr diepyy `ziixaa epipye ±àðeb éàä ék ìBça §¨¥£¨©¦©©§¨
lekie li`ed ,df xac oebk ea rxi`e lega lgy gqt axra ±

,etxeylãiî óøOéoi`e ,eiiepnl `ly hgypy gqt `edy iptn ¦¨¥¦¨
.ezxev xarzzy cr oizndl jxevàîìLa úøîà éàoaxwy ¦¨§©¦§¨¨

ezaxwd zaiq epnn dlhazpyäøé÷ò éòamcewd oaxwd my ly ¨¥£¦¨
ik oaen ,xg` oaxwl ezaxwd xizdl zpn lréàägqt oaxw ± ©

oiicr ,e`nhp e` ezn ,mdici ekyn eilray,àeä çñt`l ixdy ¤©
,eny epnn xwrpdéì úéìc ïåéëå[el oi`y-],íéìòa`ly hgype §¥¨§¥¥§¨¦

,eiiepnldéì äåä[el yi-]éëäì eèîà ,Bôeâa Bìeñt,jk iptne ± £¨¥§§©§§¨¦
`ziixaa `pzd xn`úøîà éà àlà .ãiî óøOédlhazpy oaxwy ¦¨¥¦¨¤¨¦¨§©
ezaxwd zaiq epnnäøé÷ò éòa àìoaxw myl xyked eil`ne Ÿ¨¥£¦¨

xak ,milra el oi`y gqt `ld zeywdl yi ,xg`,àLéøîiptl ¥¥¨
,dhigydéì äåämy eilr did ±,íéîìLe,éàî íeMî Bìeñti`ce £¨¥§¨¦§¦©

`l` eteba `ly,øçà øác íeMî,`edecdfy aygy hgeyd ¦¨¨©¥§
gqt oaxwdéì èéçL à÷[ehgy-]íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçàonfa ¨¨¦¥©©¨¦¤¥¨©§©¦

m` ,'dnlyd' zevn lr xare ,migqtd x`y lk mr gqtd zhigy
`l` cin sxyidl epic oi` okéòa äøeö øeaéòcr oizndl jixv ± ¦¨¨¥

.xyad zxev xearzyìk ,ììkä äæ ,àéðúcoaxw,Bôeâa BìeñtL §©§¨¤©§¨Ÿ¤§§
e` `nhp ,'xzep' dyrp exya ,lebit zaygna edeaixwdy oebk

,ezvignl uegn `vi.ãiî óøOéeleqt m` mle`,ícajtyp oebk ¦¨¥¦¨©¨
e zxy ilk jezl odkd etq`e dtvxd lr dx`eevn dndad mc`l

,ilka 'mcd zlaw' dzyrp,íéìòaáeenc wxfpe hgypy gqt oebk ©§¨¦
sxyi `le eteba leqt df oi` ,ezn e` eilra e`nhp okn xg`le

y xweal mipiznn `l` ,miycw oeifa iptn xzl`lBúøeö øaeòz§©¨
,eteba eleqt `di jkae dpila lqtie 'xzep' aygieåxweaaàöé §¥¥

.äôéøOä úéáìwxy ef `ziixaa epipyy dn itl :dl`yd mekiq §¥©§¥¨
lirlc `ziixaa `pzdy gken ,cin sxyi eteba eleqty oaxw
lk okle] dxiwr jixvy xaeq 'cin sxyi' gqt oaxw iabl xn`y
eleqte eiiepnl `ly dhigy ef ixd 'gqt' my epnn xwrp `ly
wzipy my` oaxwy xn`y ax ixac z` zxzeq ezrce ,[eteba

.dxiwr `la mb dlerl xyk mzq ehgye diirxl
:`xnbd zvxzn,àlàe ,dxiwr jixvy ax zrc mlerlàîéz àì ¤¨Ÿ¥¨

e dirxl wzipy my` ,ax ixaca xn`z l` ±íúñ BèçL`ly ± §¨§¨
,mieqn oaxw mylì øLkàîéà àlà ,äìBò íeLjk xen` `l` ± ¨¥§¨¤¨¥¨

,eixac zqxibaì BèçL,äìBò íeLgyaemy epnn xwrp ef dhi §¨§¨
,'my`'.øLk:`xnbd znkqnàîìà,ax itly ,gken ±éòa ¨¥©§¨¨¥
,äøé÷ò.dlerl eaixwdl zpn lr my` my zxiwr jixve £¦¨

lirl dpyna epipy(.bq)ung yie crend jeza gqt hgeyd ,
`l' lr xar `l 'gqt' myl eaixwd m` ,oerny iax itl ,ezeyxa

'igaf mc ung lr hgyz(dk cl zeny)onf epi` crendy iptn
eilr dwele xar 'minly' myl ehgy m`e ,gqt zgiafl ie`xd
`xnbd dwiic .die`x dhigy ezhigye xyk gaf epaxwe li`ed

(.cq)minly e` gqt myl `l crena ehgy m`y ,dpynd oeyln
gikedl `xnbd dzvx df weic it lr .dwel epi` 'mzq' ehgy `l`
oaxwd ixd ok `l m`y ,dxiwr jixvy dpyna `pzd zrcy
x`ya gqt oaxwy `ed enrh i`ce `l` ,eil`n minly dyrp
okle ,epnn 'gqt' my xwriy cr minly aygp epi` dpyd zeni

.die`x dhigy dpi` 'mzq' crena ezhigy
:`xnbd dywnäøeáç étî ä÷øæð ,øîàc àcîb øa àéiç éaøìe§©¦¦¨©©§¨§¨©¦§§¨¦¦£¨

éøîàågikedl oi`y ,exn`e dlek minkgd zxeag eced ± §¨§¦
dpynay okzi ixdy ,dxiwr jixvy lirl z`aend dpyndn

,eilr 'gqt' myy oaxwa xaecneéäL ïBâkdíéìòaoaxwd ly §¤¨§¨¦
å íéúî éàîèmdy mpicïéçãðoqipa c"i ly gqtd zhigynçñôì §¥¥¥¦§¦§¦§¤©

,éðLoi`e gqt oaxw zaeg mdilr zlhen oiicr crend iniae ¥¦
ehgy m` okle ,'gqt' my zxiwr ila minly ziyrp mznda
onfa `ly hgypy gqt df ixdy 'hgyz `l' lr xaer epi` 'mzq'

:minkgd ixacn `xnbd zwiicn .ezgiafl ie`xdéàägqt oaxw ± ©
,gqta miaiig oiicry mizn i`nh ly ,dfàä ,äøé÷ò éòác àeä§¨¥£¦¨¨

àîìòazepaxwd lk x`ya ,llk jxca la` ±,äøé÷ò éòa àìm` §¨§¨Ÿ¨¥£¦¨

dyw ok,øîéîì àkéà éàî`ziixaa `pzd zrc z` x`ap ji` ©¦¨§¥©
sxyi' epnn mdici eilra ekyny rcepe hgypy gqty xn`y
eleqt oi`e minly eil`n dyrpe dxiwr jixv epi` `ld ,'cin

.eteba
:`xnbd zvxzn,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà`qxibd ¤¨¨©©¨§¥§©§ª©

wzipy my`a xaecny dligza epqxby itk `id ax ixaca
oi`e ,dlerl cnery oeik 'dlerl xyk' `ede 'mzq' ehgyy dirxl
ehgyy gqtd xzen ok enke ,epnn 'my`' my ly dxiwr jixv

e ,minly myl cner `edy oeik xyk 'mzq',àëä`ziixaa ¨¨
,'cin sxyi' e`nhp e` ezn e` mdici ekyn eilray gqty epipyy

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna ±BLéøôäL ïBâkoaxw myl yakd z` §©¨§¦©§¤¦§¦
gqtúBöç íãB÷,gqt axra meideúîedíéìòaeilr miiepnd ¤£¥§¨¦

úBöç øçà`vnpe ,meiddéì äåäcoic oaxwl el yiy ±äàøð ©©£©£¨¥¦§¤
,äçãðådid gqtd zhigyl ie`xd onf `edy meid zevga ,xnelk §¦§¤

mle` ,'gqt' myl zevg ezrawe [daxwdl ie`x] 'd`xp' oaxwd
,'dgcp'e eilra ezn xak lreta dhigyd onfaåy `ed llkìk §¨

oaxwäàøpä,gafnl ie`x didy ±åe xfgäçãð'iegc' dyrp ± ©¦§¤§¦§¤
,gafndn,äàøðå øæBç Bðéà áeL,ixnbl gafnd on `ed 'iegc' `l` ¥¥§¦§¤

`ziixaa `pzd xn` okle ,minly myl elit` ie`x epi` df oaxwe
drcd itl mb zx`ean `ziixady `vnp .'cin sxyi' oaxwdy
eixaca `qxibde ,ax zrcl dxizq dpnn oi`e ,dxiwr jixv `ly

.'dlerl xyk mzq ehgy'
:`xnbd dgec,àîòè àeä éãéî,'iegic' ly mrhd `aed `l melk ¦¦©£¨

àlàzayein didz 'cin sxyi' xn`y `ziixad `pzd zrcy ick ¤¨
mbìzrc itáødf oi` ok` .dxiwr jixv `l oaxwy xaeqy §©

,ayiiníéçãð íðéà íéiç éìòa áø øîà àägafndn dgcpy oaxw ± ¨¨©©©£¥©¦¥¨¦§¦
ie`x dyrp aey ezexykl xfg m`e ixnbl 'iegc' epi` ig ezeida
xg` eilra ezny gqt oaxwa xaecn m` elit`y `vnp .gafnl
on dgcp `l mle` 'gqt' oaxw oic epnn lhay `id zn` ,zevg
eil`n 'minly' dyrp dxiwr jixv `ly ax itle ,ixnbl gafnd
`ziixaa `pzd xn` recn `iyewd zxfege ,dxiyk ezaxwde

.'cin sxyi'
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlàjixv oi`y ax xaeq mlerl ¤¨¨©©¨¨

,cin sxyi oaxwdy `ziixaa epipyy dne ,dxiwrépî àäzrck ± ¨©¦
zrck ,`id inàéä øæòéìà éaø,diepyøîàc(:aq lirl),èçBMä ïëå ©¦¡¦¤¤¦§¨©§¥©¥

zepaxw myl eyxtedy fr e` yak,íéøçàoiekzdeì,çñt íL £¥¦§¥¤©
df ixd,ìeñtmeyn,Bôeâa Bìeñt déì äåäczx`ean ezhiy itle ¨©£¨¥§§

ezhigye minly eil`n dyrp df gqty `ziixaa `pzd zrc
.cin sxyi jkitle eteba ezlqet gqt myl

:`xnbd zl`eyéàåzrc `ziixad m` ±,àéä øæòéìà éaø`ld §¦©¦¡¦¤¤¦
,zaya hgeyd z` [z`hgn] dxhty epzpyn lr `id diepy

,[dpynd zligza diepyd] xfril` iax zrcl eli`eénð úàhç©¨©¦
áéiçîmb yi ,lega lgy gqt axra oaxwd ztixy oicl sqepa ± §©¥

,zaya lgyk hgeyl z`hg aeigøæòéìà éaøì déì úéì àäc± §¨¥¥§©¦¡¦¤¤
dy ryedi iaxk xaeq xfril` iax oi` ixdyäåöî øáãa äòBè¤¦§©¦§¨

,øeètmyl minly zhigye ,z`hg aiig drehdy xaeq `ed `l` ¨
eyd okle ,zaya dxeq` dleqt dhigy `idy gqtzaya hg

`pzd ,mixacd zpwqn .z`hg aiig 'minly' dyrpy df oaxw
devn xaca drehdy ryedi iaxk xaeq z`hgn xhety epzpyna
`ziixad `pzd mby gxken df itle ,xfril` iax lr wlege xeht
xaeq epi`e ,xfril` iax lr wleg epzpyn lr eixac dpyy
xn` recn dl`yd dxfge ,leqt gqt myl mixg` hgeydy

.eteba eleqt oi` `ld 'cin sxyi' gqtdy
:`xnbd zvxznàîbøz ,àlà[x`iae cinrd-]áøc déøa óñBé áø ¤¨©§§¨©¥§¥§©

dén÷ àãéñç àlñ[ipta-]épî àä ,àtt áøcin zrck `ziixad ± ©¨£¦¨©¥§©¨¨¨©¦
zrck ,`idïðúc ,àéä éàðBç ïa óñBé(.a migaf),øîBà éàðBç ïa óñBé ¥¤©¦¦§©¥¤©¥

íéèçLpägqt axra mhgyy zepaxwd lk ±ìå ,çñt íLm` ok ©¦§¨¦§¥¤©§
dpyd zenia mhgyìàîìà .íéìeñt ,úàhç íLeixacn gken ± §¥©¨§¦©§¨

,gqt myl ehgyy minlyy xaeqyéëä íeMîe ,àéä Bôeâa Bìeñt§§¦¦¨¦
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ezny ina cenr br sc ± iyily wxtmigqt
äìò éðúå.oizipznc Ðàðååâ éàä éë ìåçá.etxeyl lekie li`ed Ðãéî óøùéoi`e Ð

did m`e ,minly axw gqtd xzenc ab lr s`e .ezxev xearzy cr oizndl jixv

epnn gqt my xwr `ly eiykr ,xyk did minly myl eilra ezny dfl ehgeyÐ

.eiepnl `ly hgypy gqt dil dedc ,cin sxyiàîìùá úøîà éàab lr s` Ð

lke ,dxiwr ira i`w minly myl dinzqc

eilr gqt my ied xwr `lc dnkikd meyn Ð

dil dedc ,dxev xeair ira `le ,cin sxyi

.eiepnl `ly hgypy eteba eleqtéà àìà
äøé÷ò éòá àì úøîà`ed minly dinzqe Ð

`ed minlye li`ed ,ied i`n zngn eleqt Ð

.miaxrd oia cinz xg` hgypc meyn Ð

xn`ck ,`id cinzd xg` gqt zhigyc

) "hgyp cinz"adyr lr xare ,(a,hp

.dnlydcåôåâá åìåñôù ìëlebit oebk Ð

`veie `nh xzepjixv oi`e ,cin sxyi Ð

.oizndlíéìòááå íãá,mcd jtyp oebk Ð

.dwixf xg` e`nhp e` milra ezny gqt oebke

.oilke` el oi`y `l` ,`ed xyk gqt eiykrc

åúøåö øáåòúepnn xaerzy cr el epizni Ð

opitxy `l xeng eleqt oi`c oeikc .xya zxev

xeaire .oeifaa miycw,dpil leqt `ed dxev

.eteba eleqt dil dedcàãîâ øá àééç éáøìå
) "hgyp cinz"a xn`c Ð`zipzn iab (`,cq

,dxiwr ira gqtc mzd ipzwcdnwe`eoebk

.'ek mizn i`nh milra eidyàäe`lc xg` Ð

.dxiwr ira `l gqtl i`w `nzqàëéà éàî
øîéîì,dizaeiz `kdc oizipzn ,xnelk Ð

meyn `l` `nwezin `le ,"cin sxyi" ipzwc

.dxiwròùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà àìà
,dlerl xyk mzq ehgy xn`wck mlerl Ð

lr s`e ,`ed dler dinzq dlerl i`wc oeikc

oeik ,gqtd xzen oke .my` ezlgzy it

i`w minlylcminly dil higy ik `nzq Ð

cin sxyi ipzwc `kde .`edmeyn e`l Ð

eyixtdy oebk `l` ,dxiwrike ,zevg mcew

zevg `hndizraw,ezhigy onf `edy zevg

.gqtl d`xpeúåöç øçà íéìòá åúîåÐ

d`xpe xfeg epi` aeyc ,gqtn dgcpe.minlyl

axw gqtd xg` gqtd xzen ol `niiwc `de

minlyxg` `vnpe zevg mcew ca`y oebk Ð

dilr zevg `z` `lc ,gqtd zhigy

gqt zhigyl d`xp `le ,drawinl.mlern

áøì àìà àîòè àåä éãéîax `vexiz i`d Ð

.dxiwr ira `l xn`c ,dil uixznáø øîàäå
."ixiry ipy" wxta Ðïéçãð ïðéà íééç éìòáÐ

xiry oebk .milraa e` mca `l` iegic oi`e

zn enc zwixf mcewe ,hgypy my ly

glzyndoaxwdy onf lk la` .mcd jtyi Ð

ig.iegic meyn lqtp epi` Ðáø øîà àìà
àôôminly dinzqe ,dxiwr ira `l mlerl Ð"cin sxyi lega" oizipznc dlr ipzwc `de Ðiaxe .gqt myl `icda dihgyc oebke ,`ed minlyc meyne ,`ed xfril` iax Ð

) "hgyp cinz" wxta xn`c ,dinrhl xfril`gqt myl ohgyy minly :(a,aq.leqt Ðøæòéìà éáø éàåxeht oizipzn opz i`n` Ð?dil zil `dc ,zay meyn aiigl.'ekéøåèôáå
.devn xaca drehc Ðäì øáñoa sqei iax Ði`peg.ryedi iaxkøîàã áø øîà éùà áødxiwr ira `l lirl Ðax xaqw `l` ,cin sxyi lega xn`c `pz i`dc dil zil Ð

.dxev xeair ira xn`c ,dl xaq `pz i`d ik dxev oiprl oizipzncíåéá úåäù ùé íàl`y `le 'ek milra ezn m` wecal ,zaya df gqt hgyy dfl Ðxaca dreh `l Ð

aexwd z` ixw bbey .aiige ,bbey `l` `ed devn.ryetløáåòúååúøåösixy `l zaya `dc ,dil jixhv` `l zaya eli`c .leg `ed m` Ð`l inp aeh meia xgnle ,dil

.dil sixyàîòè éàî.dxev xeair ira Ðäøé÷ò éòá àì øáñ÷ã íåùî åàì.`ed xg` xac zngn leqte ,cinzd xg` ehgypy `l` ,oixyk minly `ed ixde ,hgyp mzq dfe Ð

àîìéã éàîîåeleqte ,dxiwr ira mlerl Ðdxev xeair irac i`de .etebaoerh ,eteba eleqty ,lebit elit` :xn`c ,dea` xa dax iac `pzk dl xaq l`rnyi iaxc meyn Ð

`le .dxev xeairyixtzi`e .xnz` `kid dea` xa daxc `pzc dizlin xwir ildnka.`xnba dl iziin zenewnéëä àîéú àì éàãoerh sebd leqt xaqwc meyn `nrhc Ð

dxiwr ira `lc `ki` in e`nhp la` ,extkzp e` ezn gpiz `d ,dxiwr ira `lc meyn `l` ,dxev xeair?.ipzw inp e`nhpy e` l`rnyi iaxe ,i`w ipy gqtl dinzq `dàìà
àúøååçîleqtc :zvxz ikd ,axl iywiz `lc zira ivexzl i`e .dxev xeair ira `l xaq cin sxyic `pze .dxev xeair oerh sebd leqt xaqwc meyn l`rnyi iaxc `nrhc Ð

sqeik ,`ed sebd leqte .gqt myl minly edl eede ,axk dxiwr `la i`w minlyl edi`e ,`icda gqt myl dihgyc meyn mci ekyn e` ezn iab dcic sebdoa.i`peg
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åìåñô?lirlc `iddl dxiwr jd incnw i`n :xn`z m`e Ð 'ek ehgyy ied i`n zngn

xg`a eilra extky my`cÐe` eilra e`nhpy gqt la` ,my`l ifg `l ez

mdici ekynÐoikyene oipnip :(`,ht) onwl opzck ,eilr mixg` epni m` gqtl ifg izk`

ilin ipdc :xnel yie !hgyiy cr mdiciÐx`yp m`y .eilr dxeag ipan cg` x`ypyk

milra `la ixnblÐ`ipzck ,gqtl ifg `l ez

yixtnd :(`,gv onwl) "`nh didy in" seqa

eilr dpnp epa m` ,zne gqtÐ,gqt myl ep`iai

eilr dpnp epa oi`Ð.minly myl ep`iai

íãáikid ok m` :dniz Ð xaerz milraae

e` mci z` milra ekyny rcepe ehgy ipzw

opira milraae mca `de ,cin sxyi lega `nhpy

jdc qxhpewd yexitk xninl `kile !dxev xeair

,dwixf xg` `nhpy oebk ixiin milrae mcac

oilke` el oi`y `l` xyk gqt eiykrcÐ

dl opinwen (a,at onwl) "oilev cvik" wxtac

'x uxize .mcc `inec milra ipzwc ,dwixf mcew

mcew ixiin lirlc `iddc :dnly 'xa l`eny

aiygc eilke`l `ly ehgy enk iedc ,dhigy

.eteba eleqt

øîàä`d :`niz Ð oigcp mpi` miig ilra ax

,(a,cq `nei) "ixiry ipy" wxta opiwqn

m`e .`pin`w `l dcedi 'xc `ail` :ax jl xn`

dnke .oigcp xaqc ,dcedi iax oizipznc `nil ok

in" wxta ,oigcp miig ilrac ixaqc epivn zeipyn

,(`,ak) dxenzae (`,gv onwl) "`nh didy

rny :ediilr wiicc (`,gk) zezixk idliyae

iaxk dinwe`l axl jixve .oigcp miig ilra dpin

?dizeek iwen `l i`n` ,inp oizipzne ,dcedi
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àðåb éàä ék ìBça :dìò éðúå¯zøîà éà .ãiî óøOé §¨¥£¨©¦©©§¨¦¨¥¦¨¦¨§©§
äøé÷ò éòa àîìLa¯déì úéìc ïåéëå ,àeä çñt éàä ¦§¨¨¨¥£¦¨©¤©§¥¨§¥¥

íéìòa¯.ãiî óøOé éëäì eènà ,Bôeâa Bìeñt déì äåä §¨¦£¨¥§§©§§¨¦¦¨¥¦¨
äøé÷ò éòa àì zøîà éà àlà¯déì äåä àLéøî ¤¨¦¨§©§¨¨¥£¦¨¥¥¨£¨¥

éàî íeMî Bìeñt .íéîìL¯à÷c ,øçà øác íeMî §¨¦§¦©¦¨¨©¥§¨
äøeö øeaéò ,íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà déì èéçL̈¥¥©©¨¦¤¥¨©§©¦¦¨

Bôeâa BìeñtL ìk :ììkä äæ ,àéðúc !éòa¯,ãiî óøOé ¨¥§©§¨¤©§¨¨¤§§¦¨¥¦¨
íéìòaáe íca¯.äôéøOä úéáì àöéå ,Búøeö øaeòz ©¨©§¨¦§©¨§¥¥§¥©§¥¨

ì øLk íúñ BèçL àîéz àì :àlààlà ,äìBò íeL ¤¨¨¥¨§¨§¨¨¥§¨¤¨
ì BèçL :àîéàäìBò íeL¯.äøé÷ò éòa :àîìà .øLk ¥¨§¨§¨¨¥©§¨¨¥£¦¨

éøîàå äøeáç étî ä÷øæð :øîàc àcîb øa àéiç éaøìe§©¦¦¨©©§¨§¨©¦§§¨¦¦£¨§¨§¦
éàä .éðL çñôì ïéçãðå íéúî éàîè íéìòa eéäL ïBâk§¤¨§¨¦§¥¥¥¦§¦§¦§¤©¥¦©
éàî ,äøé÷ò éòa àì àîìòa àä ,äøé÷ò éòác àeä§¨¥£¦¨¨§¨§¨¨¨¥£¦¨©
:òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà !?øîéîì àkéà¦¨§¥©¤¨¨©©¨§¥§©§ª©

ïðé÷ñò éàîa àëä¯eúîe ,úBöç íãB÷ eLéøôäL ïBâk ¨¨§©¨§¦©§¤¦§¦¤£¥
ìëå .äçãðå äàøð déì äåäc ,úBöç øçà íéìòa§¨¦©©£©£¨¥¦§¤§¦§¤§¨

äçãðå äàøpä¯àeä écéî .äàøðå øæBç Bðéà áeL ©¦§¤§¦§¤¥¥§¦§¤¦¥
àîòèíðéà íéiç éìòa :áø øîà àä ,áøì àlà ©§¨¤¨§©¨¨©©©£¥©¦¥¨

épî àä :àtt áø øîà àlà !íéçãð¯øæòéìà éaø ¦§¦¤¨¨©©©¨¨©¦©¦¡¦¤¤
ì íéøçà èçBMä ïëå :øîàc ,àéä,ìeñt çñt íL ¦§¨©§¥©¥£¥¦§¥¤©¨

àéä øæòéìà éaø éàå .Bôeâa Bìeñt déì äåäc¯úàhç ©£¨¥§§§¦©¦¡¦¤¤¦©¨
déøa óñBé áø àîbøz àlà !øeèt äåöî øáãa äòBè øæòéìà éaøì déì úéì àäc ,áéiçî éîð©¦§©¥§¨¥¥§©¦¡¦¤¤¤¦§©¦§¨¨¤¨©§§¨©¥§¥

épî àä :àtt áøc dén÷ àãéñç àlñ áøc¯:øîBà éàðBç ïa óñBé ,ïðúc .àéä éàðBç ïa óñBé §©©¨£¦¨©¥§©©¨¨©¦¥¤©¦¦§©¥¤©¥
ì íéèçLpäìe çñt íLúàhç íL¯óøOé éëä íeMîe ,àéä Bôeâa Bìeñt :àîìà .íéìeñt ©¦§¨¦§¥¤©§¥©¨§¦©§¨§§¦¦¨¦¦¨¥

ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøk øîàc áø :øîà éLà áø .òLBäé éaøk dì øáñ éøeèôáe ,ãiî¦¨¦§¥¨©¨§©¦§ª©©©¦¨©©§¨©§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨
òãéì íBia úeäL Lé íà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúc .ä÷Bøa ïa¤§¨§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¦¥¨©¥©

eàîèpL Bà eúnL Bà ,íäéãé úà íéìòa eëLî íà¯úéáì àöBéå Búøeö øaeòúe ,áéiç ¦¨§§¨¦¤§¥¤¤¥¤¦§§©¨§©¨§¥§¥
àîòè éàî .äôéøOä¯àpúk dì øáñc íeMî àîìéc !?éànî ?äøé÷ò éòa àìc íeMî åàì ©§¥¨©©§¨¨¦§¨¨¥£¦¨¦©¦§¨¦§¨©¨§©¨

éìéc ,äøeö øeaéò éòa éîð ìebét eléôà :øîàc .deáà øa äaø éácàì éàc .øúBpî ïBò ïBò ó §¥©¨©£§¨©£¦¦©¦¨¥¦¨§¨¥¨¨¦¨§¦¨
éëä àîéz¯øa àéiç éaø øîàc !äøé÷ò éòa éàcå àä ?øîéîì àkéà éàî íéìòa eàîèð ¥¨¨¦¦§§§¨¦©¦¨§¥©¨©©¨¥£¦¨§¨©©¦¦¨©

àzøåeçî àlà .éðL çñôì eçãðå ,úî éàîè íéìòa eéäL ïBâk :äøeáç étî ä÷øæð ,àcîb©§¨¦§§¨¦¦£¨§¤¨§¨¦§¥¥¥§¦§§¤©¥¦¤¨§©©§¨
.àéä éàðBç ïa óñBé :àøwéòî éðLãk¦§¨¥¥¦¨¨¥¤©¦

íéøáã åìà êìò ïøãä

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

פסחים. פרק שישי - אלו דברים דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc migqt(iyily meil)

dìò éðúå,epzpyn lr diepyy `ziixaa epipye ±àðeb éàä ék ìBça §¨¥£¨©¦©©§¨
lekie li`ed ,df xac oebk ea rxi`e lega lgy gqt axra ±

,etxeylãiî óøOéoi`e ,eiiepnl `ly hgypy gqt `edy iptn ¦¨¥¦¨
.ezxev xarzzy cr oizndl jxevàîìLa úøîà éàoaxwy ¦¨§©¦§¨¨

ezaxwd zaiq epnn dlhazpyäøé÷ò éòamcewd oaxwd my ly ¨¥£¦¨
ik oaen ,xg` oaxwl ezaxwd xizdl zpn lréàägqt oaxw ± ©

oiicr ,e`nhp e` ezn ,mdici ekyn eilray,àeä çñt`l ixdy ¤©
,eny epnn xwrpdéì úéìc ïåéëå[el oi`y-],íéìòa`ly hgype §¥¨§¥¥§¨¦

,eiiepnldéì äåä[el yi-]éëäì eèîà ,Bôeâa Bìeñt,jk iptne ± £¨¥§§©§§¨¦
`ziixaa `pzd xn`úøîà éà àlà .ãiî óøOédlhazpy oaxwy ¦¨¥¦¨¤¨¦¨§©
ezaxwd zaiq epnnäøé÷ò éòa àìoaxw myl xyked eil`ne Ÿ¨¥£¦¨

xak ,milra el oi`y gqt `ld zeywdl yi ,xg`,àLéøîiptl ¥¥¨
,dhigydéì äåämy eilr did ±,íéîìLe,éàî íeMî Bìeñti`ce £¨¥§¨¦§¦©

`l` eteba `ly,øçà øác íeMî,`edecdfy aygy hgeyd ¦¨¨©¥§
gqt oaxwdéì èéçL à÷[ehgy-]íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçàonfa ¨¨¦¥©©¨¦¤¥¨©§©¦

m` ,'dnlyd' zevn lr xare ,migqtd x`y lk mr gqtd zhigy
`l` cin sxyidl epic oi` okéòa äøeö øeaéòcr oizndl jixv ± ¦¨¨¥

.xyad zxev xearzyìk ,ììkä äæ ,àéðúcoaxw,Bôeâa BìeñtL §©§¨¤©§¨Ÿ¤§§
e` `nhp ,'xzep' dyrp exya ,lebit zaygna edeaixwdy oebk

,ezvignl uegn `vi.ãiî óøOéeleqt m` mle`,ícajtyp oebk ¦¨¥¦¨©¨
e zxy ilk jezl odkd etq`e dtvxd lr dx`eevn dndad mc`l

,ilka 'mcd zlaw' dzyrp,íéìòaáeenc wxfpe hgypy gqt oebk ©§¨¦
sxyi `le eteba leqt df oi` ,ezn e` eilra e`nhp okn xg`le

y xweal mipiznn `l` ,miycw oeifa iptn xzl`lBúøeö øaeòz§©¨
,eteba eleqt `di jkae dpila lqtie 'xzep' aygieåxweaaàöé §¥¥

.äôéøOä úéáìwxy ef `ziixaa epipyy dn itl :dl`yd mekiq §¥©§¥¨
lirlc `ziixaa `pzdy gken ,cin sxyi eteba eleqty oaxw
lk okle] dxiwr jixvy xaeq 'cin sxyi' gqt oaxw iabl xn`y
eleqte eiiepnl `ly dhigy ef ixd 'gqt' my epnn xwrp `ly
wzipy my` oaxwy xn`y ax ixac z` zxzeq ezrce ,[eteba

.dxiwr `la mb dlerl xyk mzq ehgye diirxl
:`xnbd zvxzn,àlàe ,dxiwr jixvy ax zrc mlerlàîéz àì ¤¨Ÿ¥¨

e dirxl wzipy my` ,ax ixaca xn`z l` ±íúñ BèçL`ly ± §¨§¨
,mieqn oaxw mylì øLkàîéà àlà ,äìBò íeLjk xen` `l` ± ¨¥§¨¤¨¥¨

,eixac zqxibaì BèçL,äìBò íeLgyaemy epnn xwrp ef dhi §¨§¨
,'my`'.øLk:`xnbd znkqnàîìà,ax itly ,gken ±éòa ¨¥©§¨¨¥
,äøé÷ò.dlerl eaixwdl zpn lr my` my zxiwr jixve £¦¨

lirl dpyna epipy(.bq)ung yie crend jeza gqt hgeyd ,
`l' lr xar `l 'gqt' myl eaixwd m` ,oerny iax itl ,ezeyxa

'igaf mc ung lr hgyz(dk cl zeny)onf epi` crendy iptn
eilr dwele xar 'minly' myl ehgy m`e ,gqt zgiafl ie`xd
`xnbd dwiic .die`x dhigy ezhigye xyk gaf epaxwe li`ed

(.cq)minly e` gqt myl `l crena ehgy m`y ,dpynd oeyln
gikedl `xnbd dzvx df weic it lr .dwel epi` 'mzq' ehgy `l`
oaxwd ixd ok `l m`y ,dxiwr jixvy dpyna `pzd zrcy
x`ya gqt oaxwy `ed enrh i`ce `l` ,eil`n minly dyrp
okle ,epnn 'gqt' my xwriy cr minly aygp epi` dpyd zeni

.die`x dhigy dpi` 'mzq' crena ezhigy
:`xnbd dywnäøeáç étî ä÷øæð ,øîàc àcîb øa àéiç éaøìe§©¦¦¨©©§¨§¨©¦§§¨¦¦£¨

éøîàågikedl oi`y ,exn`e dlek minkgd zxeag eced ± §¨§¦
dpynay okzi ixdy ,dxiwr jixvy lirl z`aend dpyndn

,eilr 'gqt' myy oaxwa xaecneéäL ïBâkdíéìòaoaxwd ly §¤¨§¨¦
å íéúî éàîèmdy mpicïéçãðoqipa c"i ly gqtd zhigynçñôì §¥¥¥¦§¦§¦§¤©

,éðLoi`e gqt oaxw zaeg mdilr zlhen oiicr crend iniae ¥¦
ehgy m` okle ,'gqt' my zxiwr ila minly ziyrp mznda
onfa `ly hgypy gqt df ixdy 'hgyz `l' lr xaer epi` 'mzq'

:minkgd ixacn `xnbd zwiicn .ezgiafl ie`xdéàägqt oaxw ± ©
,gqta miaiig oiicry mizn i`nh ly ,dfàä ,äøé÷ò éòác àeä§¨¥£¦¨¨

àîìòazepaxwd lk x`ya ,llk jxca la` ±,äøé÷ò éòa àìm` §¨§¨Ÿ¨¥£¦¨

dyw ok,øîéîì àkéà éàî`ziixaa `pzd zrc z` x`ap ji` ©¦¨§¥©
sxyi' epnn mdici eilra ekyny rcepe hgypy gqty xn`y
eleqt oi`e minly eil`n dyrpe dxiwr jixv epi` `ld ,'cin

.eteba
:`xnbd zvxzn,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà`qxibd ¤¨¨©©¨§¥§©§ª©

wzipy my`a xaecny dligza epqxby itk `id ax ixaca
oi`e ,dlerl cnery oeik 'dlerl xyk' `ede 'mzq' ehgyy dirxl
ehgyy gqtd xzen ok enke ,epnn 'my`' my ly dxiwr jixv

e ,minly myl cner `edy oeik xyk 'mzq',àëä`ziixaa ¨¨
,'cin sxyi' e`nhp e` ezn e` mdici ekyn eilray gqty epipyy

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna ±BLéøôäL ïBâkoaxw myl yakd z` §©¨§¦©§¤¦§¦
gqtúBöç íãB÷,gqt axra meideúîedíéìòaeilr miiepnd ¤£¥§¨¦

úBöç øçà`vnpe ,meiddéì äåäcoic oaxwl el yiy ±äàøð ©©£©£¨¥¦§¤
,äçãðådid gqtd zhigyl ie`xd onf `edy meid zevga ,xnelk §¦§¤

mle` ,'gqt' myl zevg ezrawe [daxwdl ie`x] 'd`xp' oaxwd
,'dgcp'e eilra ezn xak lreta dhigyd onfaåy `ed llkìk §¨

oaxwäàøpä,gafnl ie`x didy ±åe xfgäçãð'iegc' dyrp ± ©¦§¤§¦§¤
,gafndn,äàøðå øæBç Bðéà áeL,ixnbl gafnd on `ed 'iegc' `l` ¥¥§¦§¤

`ziixaa `pzd xn` okle ,minly myl elit` ie`x epi` df oaxwe
drcd itl mb zx`ean `ziixady `vnp .'cin sxyi' oaxwdy
eixaca `qxibde ,ax zrcl dxizq dpnn oi`e ,dxiwr jixv `ly

.'dlerl xyk mzq ehgy'
:`xnbd dgec,àîòè àeä éãéî,'iegic' ly mrhd `aed `l melk ¦¦©£¨

àlàzayein didz 'cin sxyi' xn`y `ziixad `pzd zrcy ick ¤¨
mbìzrc itáødf oi` ok` .dxiwr jixv `l oaxwy xaeqy §©

,ayiiníéçãð íðéà íéiç éìòa áø øîà àägafndn dgcpy oaxw ± ¨¨©©©£¥©¦¥¨¦§¦
ie`x dyrp aey ezexykl xfg m`e ixnbl 'iegc' epi` ig ezeida
xg` eilra ezny gqt oaxwa xaecn m` elit`y `vnp .gafnl
on dgcp `l mle` 'gqt' oaxw oic epnn lhay `id zn` ,zevg
eil`n 'minly' dyrp dxiwr jixv `ly ax itle ,ixnbl gafnd
`ziixaa `pzd xn` recn `iyewd zxfege ,dxiyk ezaxwde

.'cin sxyi'
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlàjixv oi`y ax xaeq mlerl ¤¨¨©©¨¨

,cin sxyi oaxwdy `ziixaa epipyy dne ,dxiwrépî àäzrck ± ¨©¦
zrck ,`id inàéä øæòéìà éaø,diepyøîàc(:aq lirl),èçBMä ïëå ©¦¡¦¤¤¦§¨©§¥©¥

zepaxw myl eyxtedy fr e` yak,íéøçàoiekzdeì,çñt íL £¥¦§¥¤©
df ixd,ìeñtmeyn,Bôeâa Bìeñt déì äåäczx`ean ezhiy itle ¨©£¨¥§§

ezhigye minly eil`n dyrp df gqty `ziixaa `pzd zrc
.cin sxyi jkitle eteba ezlqet gqt myl

:`xnbd zl`eyéàåzrc `ziixad m` ±,àéä øæòéìà éaø`ld §¦©¦¡¦¤¤¦
,zaya hgeyd z` [z`hgn] dxhty epzpyn lr `id diepy

,[dpynd zligza diepyd] xfril` iax zrcl eli`eénð úàhç©¨©¦
áéiçîmb yi ,lega lgy gqt axra oaxwd ztixy oicl sqepa ± §©¥

,zaya lgyk hgeyl z`hg aeigøæòéìà éaøì déì úéì àäc± §¨¥¥§©¦¡¦¤¤
dy ryedi iaxk xaeq xfril` iax oi` ixdyäåöî øáãa äòBè¤¦§©¦§¨

,øeètmyl minly zhigye ,z`hg aiig drehdy xaeq `ed `l` ¨
eyd okle ,zaya dxeq` dleqt dhigy `idy gqtzaya hg

`pzd ,mixacd zpwqn .z`hg aiig 'minly' dyrpy df oaxw
devn xaca drehdy ryedi iaxk xaeq z`hgn xhety epzpyna
`ziixad `pzd mby gxken df itle ,xfril` iax lr wlege xeht
xaeq epi`e ,xfril` iax lr wleg epzpyn lr eixac dpyy
xn` recn dl`yd dxfge ,leqt gqt myl mixg` hgeydy

.eteba eleqt oi` `ld 'cin sxyi' gqtdy
:`xnbd zvxznàîbøz ,àlà[x`iae cinrd-]áøc déøa óñBé áø ¤¨©§§¨©¥§¥§©

dén÷ àãéñç àlñ[ipta-]épî àä ,àtt áøcin zrck `ziixad ± ©¨£¦¨©¥§©¨¨¨©¦
zrck ,`idïðúc ,àéä éàðBç ïa óñBé(.a migaf),øîBà éàðBç ïa óñBé ¥¤©¦¦§©¥¤©¥

íéèçLpägqt axra mhgyy zepaxwd lk ±ìå ,çñt íLm` ok ©¦§¨¦§¥¤©§
dpyd zenia mhgyìàîìà .íéìeñt ,úàhç íLeixacn gken ± §¥©¨§¦©§¨

,gqt myl ehgyy minlyy xaeqyéëä íeMîe ,àéä Bôeâa Bìeñt§§¦¦¨¦
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc migqt(iriax meil)

ïéìåö ãöéë ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
gqtd oaxw zevna dxeza xn`ph ai zeny)(`p EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¨

.'FAxw lre eirxM lr FW`x W` ilv m` iM miOA lXan lWaE¨¥§ª¨©¨¦¦¦§¦¥Ÿ©§¨¨§©¦§
epzpyne ,y`a ezelvl `l` gqtd z` lyal oi`y ,xnelk

:dpynd zxxan .eziilv ote` zx`anúà ïéìBö ãöékoaxw.çñtä ¥©¦¤©¤©
:dpynd zx`anìL ãetL ïéàéáîuråét CBúì BáçBúå ,ïBnøly §¦¦©¤¦§£§¦

dydãòn cetyd `viyBúáe÷ð úéaz` cinrne ,[zrahd it-] ©¥§¨
,dhnl dyd ly eity ote`a cetydåéòøk úà ïúBðåon eilbx-] §¥¤§¨¨

[dhnle jxadåéòî éða úàå[miiniptd eixa`-]BëBúìseb jezl - §¤§¥¥¨§
,ernyn ,'eaxw lre eirxk lr ey`x y` ilv' xn`py meyn ,dyd

,cg`k elek edlviy,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøácepi` ¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥
ixdy ekezl eirn ipae eirxk z` qipkn,äæ àeä ìeMéa ïéîk§¦¦¤

l`' dxn` dxezde ,dxicw jeza enk dyd jeza milyazny
,'lyean lyae `p epnn elk`zïéìBz àlàeirn ipae eirxk z` ¤¨¦

cetyaBì äöeç.eit lrn ¨
:sqep oic dpynd zxne`ãetMä ìò àì ,çñtä úà ïéìBö ïéàly ¥¦¤©¤©Ÿ©©©

,y`d on mngzn gqtl uegny zkznd wlgy iptn .lfxa
,ekezay cetyd megn gqtd dlvpe ,iniptd ewlg z` s` mngne

.'y` ilv' dxn` dxezde ,dnvr y`d on `leàìkñàä ìò àìå- §Ÿ©¨©§§¨
,lfxa ly mleq lr cetyd gipi `l ur cetya aegz dydyk s`e

.lfxad megn dlvp gqtdy iptnïaøa äNòî ,÷Bãö éaø øîà̈©©¦¨©£¤§©¨
.äìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö ,Bcáò éáèì øîàL ìàéìîb©§¦¥¤¨©§¨¦©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨

àøîâ
`xnbd .oenix ly cety migwel gqtd ziilvly epzpyna epipy

:`xnbd zl`ey .jkl mrhd dn zxxanéúéðåcety `iape -ìL §©§¥¤
,úëzî:`xnbd daiyn .oenix ly `weec zgwl mikixv recne ©¤¤

,zkzn ly cetyéãééàoeik -Búö÷î íçc,y`l dlebndBlek íç ©§¥§©¦§¨©
,cetyd lk mngzn -éåhî÷ågqtd dlvpe -ãetMä úîçî`le §¨¦§¥¥£©©©

,y`d zngnøîà àðîçøågqt oaxwa dxn` dxezde -,'Là éìö' §©£¨¨¨©§¦¥
rnyne,øçà øác úîçî éìö àìå,cetyd zngn gqtd dlvp m`e §Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥

.xg` xac zngn ilv df ixd
:`xnbd zl`eyéúéðåcety `iape -.ì÷c ìL:`xnbd daiyn §©§¥¤¤¤

éaéL déì úéàc éãééà,mivixg ly zexey zexey el yiy oeik - ©§¥§¦¥¦¥
àiî ÷étî,diilvd zrya min `iven `ed -éåäågqtd dyrpe - ©¦©¨§¨¥
,ìMeáîk,mind mze`n ea yiy mewn eze`a hrn lyazny iptn ¦§¨

.'lyean lyae `p epnn elk`z l`' dxn` dxezde
:`xnbd zl`eyéúéðåcety.äðàz ìL:`xnbd daiynéãééà §©§¥¤§¥¨©§¥

ìçìçîc,gen ekeza yiy jx `edy oeik -déì äåäå ,àiî ÷étî ¦§©§¥©¦©¨©£¨¥
.ìMeáîk¦§¨

:`xnbd zl`eyïBlà ìL éúéðåe`ìLå áeøç ìLly e` -,äî÷L §©§¥¤©¤¨§¤¦§¨
:`xnbd daiyn .miyw mdyéøèé÷ déa úéàc éãééàyiy oeik - ©§¥§¦¥¦§¥

z` wilgdl oikqa mze` jzege ,urd on mihleay mixyw mda
,xyaa qpkdl ecra eakri `ly ick cetydàiî ÷étîmewn jxc ©¦©¨

.lyean gqtd `vnpe ,oikqd jzg
a ixd :`xnbd dywnéøèé÷ déa úéà énð ïBnø ìLea yi mb - ¤¦©¦¦¥¦§¥

:`xnbd zvxzn .ea milevy epzpyna epipy ok it lr s`e ,mixyw
oenix ly cetyéøèé÷ éòéLcra miakrn md oi`e ,miwlg eixyw - ¦¥¦§¥

,mkzegl oikq mdilr xiardl jixv epi`e ,xyaa qpkdl cetyd
:sqep uexiz `xnbd zvxzn .min `iveiy jzg mewn oi` `linne

àîéà úéòaàåzwqer epzpyny ,jk ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
àzL øa àbáða,dzpy za drihpa -éøèé÷ déa úéìcda oi`y - §©§¨©©¨§¥¥¦§¥

.mixyw
:`xnbd dywndé÷ñt éa àkéà àäåoenix ly cetya mb ixde - §¨¦¨¥¦§¥

zrya min e`vi myne ,cetyd y`xay jzgd mewn z` yi
:`xnbd zvxzn .gqtd z` elyaie diilvddé÷ñt éáì ÷étîc§©¦§¥¦§¥

øáìz` `iven `ed ,gqtd oaxw xyaa cetyd z` agezyk - §©

md min `ivei urdyk s`e ,gqtd oaxw ly eitl ueg jzgd mewn
.gqtl eqpki `l

:`xnbd zxne` .epzpyn diepy in zhiyk zx`an `xnbd
ïéúéðúî,zkzn ly cetya dxq`y epzpyn -,äãeäé éaøk àìc ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨

àéðzc,`ziixaa epipyy -õò ìL ãetML íLk ,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥§¥¤©¤¥
dlhd jezay cetyd ,xepza ielze dlha dqekne aegzyBðéà¥

óøNð,eilr obn dlhd xyay iptnCkmbúëzî ìL ãetLaegzy ¦§¨¨©¤©¤¤
dlhd jezay cetyd ,xepza ielze dlha dqekneçézøî Bðéà¥©§¦©

zelvl xzen okle ,dlhl ueg `veid cetyd zvwn meg zngn
.lfxa ly cetya gqtd z`Bì eøîàmpn` ,dcedi iaxl minkg ¨§

zkzn ly cetyd la` ,sxyp epi` dlhd miptay ur ly cetyd
y ,gizxn dlhd miptayäæxy`k ,zkzn ly cetyd -íç ¤©

,Búö÷îdyrp,Blek íçdqekn `edy dlhd jezay dn elit`e ¦§¨©
`le 'cety ilv' dyd dyrpe ,ielbd ewlg zngn mngzn y`dn

,'y` ilv'åeli`äæxy`k ,ur ly cetyd -Bðéà Búö÷î íç §¤©¦§¨¥
dyrp,Blek íçepi` iniptd ewlg ,mngzn ipevigd ewlgy s`e ©

dlvpd gqtde ,mngzn.'y` ilv' `ed ea
:epzpyna epipy'åëå åéòøk úà ïúBðåixac ,ekezl eirn ipa z`e §¥¤§¨¨

`l` ,df `ed leyia oink ,xne` `aiwr iax .ililbd iqei iax
.el dveg oilez

ziilvl minkgd iiepik miiepy day `ziixa d`ian `xnbd
:gqtdeäéøB÷ ìàòîLé éaø ,àéðz,eziilva gqtd oaxwlCBz' ©§¨©¦¦§¨¥¥

,'CBzipae eirxk z` ozepy ililbd iqei iaxk xaeq `edy iptn
,ekeza milyazne migzex eirn ipae eirxkyke ,ekezl eirn

.gzex xiq lewk 'jez jez' ozgizx lew rnypeäéøB÷ ïBôøè éaø©¦©§¥
,eziilva gqtd oaxwl'ñle÷î éãb'raek ey`x lry gqt' - §¦§¨

eirxk z` gipn epi`y `aiwr iaxk xaeq `edy meyn ,'zyegp
mi`xpe ,ey`xa dlrnl el dveg mlez `l` ,ekeza eirn ipae

.xeaib y`x lr zyegp raekk
:dfd onfa gqt ilila lek`l xeq`y qlewn icba dpc `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaïîfa çñt éìéìa ìBëàì øeñàc ñle÷î éãb eäæéà ©¨¨¥¤§¦§¨§¨¤¡§¥¥¤©©§©
,ãçàk Blek BàìvL ìk ,äfäelke`de ,gqt oaxwl `ed dnecy ©¤Ÿ¤§¨§¤¨

mcew m` la` .milyexil uegn miycw lke` eli`k d`xp
e`lvyøáà epnî Czçðe`÷ìLð[lyazp-]äæ ïéà ,øáà epnî ¤§©¦¤¥¤¦§©¦¤¥¤¥¤

aygpî éãb,ñle÷.cg`k lkd dlv okn xg`ly s` §¦§¨
dzpeek ,'xa` epnn wlyp' `ziixad dxn`y dny dxaq `xnbd
`xnbd dywn jkitle ,wlyp mb `ed okn xg`le jzgp xa`dy

:`ziixad lrøîBì Lé àzLäly `yixa epipyy dzrn - ©§¨¥©
m`y `ziixaddéãäa déì éåhî à÷c áb ìò óàc ,øáà epnî Czçð¤§©¦¤¥¤§©©©§¨¦§¥¥©£¥

,icbd xya x`y mr cgi jzgpy xa`d z` dlev `edy s`y -
àì úøîà,qlewn icb aygp epi`y `ziixad zxne` -÷ìLð ¨§©Ÿ¦§©

àéòaéîm` wtzqdl jl yi dfa ,jzgpy xg` wlyp m` ike - ¦©§¨
dn myle qlewn epi` xak ekzgy xg` ixde ,qlewn icb aygp

.'wlyp' oic `ziixad epl drinyd
:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàepnn wlyp' `ziixad dxn`y dn ¨©©¥¤

`l` ,jzgpy xa`l dpeekd oi` 'xa`B÷ìMLxa` eze`laecer ¤§¨§
,øaeçîxaegn `edy oeik mixeaq epiide ,ezwily mcew ekzg `le §¨

epl drinyn ,qlewn icbl aygp lyean `edy s` ,icbd x`yl
.qlewn icb df oi`y `ziixad

eglnpy iptl xg` xyaa `lenn xya ziilva dpc `xnbd
:mcd z` mdn e`ivedeàúééìeî éàä ,äaø øîàglnp `ly xya - ¨©©¨©§§¨

ed mby xg` xya ekeza `liny,m`lve ,glnp `l oiicr `àéøL ¥©§¨
.mlke`l xzen -

:`xnbd dywnééaà déì øîà,daxlàîc òìa à÷ àäåixde - ¨©¥©©¥§¨¨¨©§¨
qepkd xyad hlety mcd on dilvd zra rlea oevigd xyad

:`xnbd zvxzn .ekezadéì øîà,iia`l daxdèìBt Ck dòìBák ¨©¥§§¨¨§¨
megy oeik ,uegl ehlet `ed jk mcd z` rlea xyady myk -

.uegl mcd z` epnn a`ey y`d
.'ehlet jk erleak' oicl epzpynn di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd zl`eydéì òéiñî àîéðixacl di`x yiy xn`p m`d - ¥¨§©©¥
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רה
ezny in` cenr cr sc ± iyily wxtmigqt

äðùîïéìåö ãöéëÐïåîø ìù ãåôù.`xnba yxtn `nrh Ð'åë åéòøë úà ïúåðåÐ

'ebe "eirxk lr ey`x ,y` ilv" :aizkck.rnyn cg`k elek Ðìåùéá ïéîë
äæ àåä.dxicwd jeza enk ekeza eirn ipa lyany Ðåì äöåç ïéìåúcetya oagez Ð

.dlh ly eitn dlrnlìò àìãåôùäzkzndy ,`xnba yxtnck .lfxa ly Ð

mngznyk,elek mngzn ezvwndlvpegqtd

iniptdy .ekezay cetyd megnici lr mngzn

xac zngn ilv gqt dil dede ,oevigd ezvw

."y` ilv" xn` `pngxe ,xg`àìëñàÐ

.`nrh cg dleke ,frla y"li`xbàøîâéáéù
.zexey zexey ieyry ,x"ilpw ÐìçìçîÐ

gen odl yiy ,feb` lye daxr ly urk

.miptanïåìà.dyw `edy ,`"pyei Ðéãééà
éøèé÷ åäá úéàãirae Ðedpiryinl,`pikqa

gqt dil dede ,oikqd jzg mewn jxc `in witn

.lyeanéòéùäéøèé÷xiardl jixv oi`e Ð

.mdilr oikqàâáðáàúù øáza drihp Ð

.dzpyàëéà àäåé÷ñéô éácetyd y`x Ð

.min `ivene ,jzg mewn `edyéáì ÷éôîã
øáì é÷ñéô`in iwtn i`c ,gqtd itl ueg ÐÐ

.gqtl iliir `lãåôùäù íùëõò ìùÐ

oilezykdn oi` dlha dqekne xepza eze`

dlhdy ,sxyp dlhd jezayeilr oibnjk Ð

gizxn dlhd jezay dn oi` zkzn ly cety

ezvwn meg zngn.dlhl ueg `veidåì åøîà
la` ,sxyp ur ly inipt oi`y it lr s` Ð

mg ,ur ly dfy .gizxn zkzn ly inipt

ly dfe .y` ilv dil dede ,elek mg `l ezvwn

zkzndn elit`e ,elek mg ezvwn mg Ð

.cety ilv dil ded jkld ,epnn dqeknyéáø
ìàòîùéåäéøå÷êåú êåúozepc Ðekezl

oigizxnyke ,dil `xiaqoilyazneekeza

`pyil .xiqd lewk jez jez ozgizx lew rnyp

jez oeyl ,"xakz" mipyi mixtqa azk :`pixg`

,xae.uegan d`xpe miptan `lenn ,xnelk

oi`lnny oirk.eply oilebpxze oiicb`nbece

libia` iab)` l`enydk,"zeieyr o`v yng" :(

yng opinbxzneo`r,oipxakziax myn

.qenipelwñìå÷î,zygp raek oeyl Ð

opinbxznc) `ygpc `qlewmy`xiaqc .(fi

,ey`xa dlrnl oilez dilmi`xperaekkzygp

.xeab y`x lrñìå÷î éãâ äæéàwxta opzc Ð

) "ebdpy mewn"ilv lek`l xeq`y (`,bp

.ebdp `ly mewna dfd onfa migqt (iaxra)

ãçàëmiycw lke`k d`xpe ,gqtl incc Ð

.ux`l dvegaàéòáéî ÷ìùð`wlq `w Ð

jzgpc jzrcxcde,wlypekzgy dryne

.qlewn ied `l ez eziilv mcewàúééìåî éàä
oi`lnn ep`y enk ,frla `"xecltpi` Ðoi`lhdoilebpxzdexya oia.zenvrlàéøù

zgilnk egln elit`e ,xzen ekezl mipzepy xyad z` elyia `l elit`e Ði`c .ilv

dgilnajxev lkdxicwl.`hiyt Ðòìá à÷ àäåxyad on `veid mc dlhd Ðqepkd

.ekezaåèìåô,uegl Ðea`eye.xe`d meg
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ãöéëozepy itl eit jxc eagez ikd meyn :wgvi epiax xne` .eit jezl eageze Ð oilev

aiicwe ,dhnl dhigyd zia ied f`e ,gqtd leti `ly ick dhnl cetyay qbd

.my jxc `ncêúçð,eqlwl devnc :xy` oa wgvi epiaxl d`xp .qlewn df oi` xa` epnn

zexer eaxrzpy dyng iab (a,gt) "dy`d" wxta onwl xn`cn ,liqtin `l ikd meyn la`

:ipyne !witp `lc cg `ki` `de :jixte .odigqt

cg lk iziip ?ciarp ikidc .xyt` `lc meyn

i`e gqt i`d iedl ded men lra icic i` ,epzipe

minly iedl `lÐ:jixte .weye dfg `ki` `d

?ok eyri ji` `zyde .dicda odk cg lk izipe

ozelvl xyt` i` mixfl mixeq`c weye dfg `de

`l` !qlewn ied `le ,okzegl jixve ,gqtd mr

ekzg :(`,dr) onwl `pz oke ,lqtp oi` ikd meyn

dfy ip` xne` :xne` iax ,milgb iab lr epzpe

yxit i"yx ,edin .ixnbl ekzg rnyn ,y` ilv

mipya enxiv `l` elicad `ly ekzg onwl

.zenewn dylye

éàälr s` :qxhpewa yxit Ð `ixy `ziilen

mz epiaxle .ilvl `l` egln `ly it

`irain `lc .llk dgiln ira `l ilvlc :d`xp

ixyc mcd lk hltpe dti dti xyad dlvpyk

.glnd ici lrn y`d ici lr hiltn xzeic

,eziilv xg` cak milyany mei lka miyrnc

`l` .ezgiln xg` elyal mixingny it lr s`

mcd lk hltp `lc ,ekxev lk dlvp `l elit`Ð

zezixkc `nw wxta opixn`c ab lr s` .xzen

mixa`d mca e`l `ki`c (`,ak .a,c)Ðilin ipd

`vi `le yxit `ly onf lk la` ,yxityk `wec

ueglÐzay) "oiptn" wxta gkenck ,ixy

ifgc meyn ,elhlhl xzen lth xyac (`,gkw

:cere .dgiln `la elke`l leki :`nl` .`vne`l

cakc (`,`iw oileg) "xyad lk" wxta xn`c

,elyal xzen `lga e` oigzexa edehlgy xg`

eze` oigipn oi`e ekeza mcd oizinvny itl

,`lga dil ihlg `ped ax :mzd xn`wc .heltl

dinw `tt ax xaq .oigzexa dil ihlg ongp axe

diilg i` :dil xn` ,xeq` diilg xninl `axc

xeq`Ðxcd hiltc ikid ikc ,xeq` inp edi`

mcd zinvnc ,ixy inp diilg i`ce `l` .rla

oi`e .dlik`a ixy ikd elit`e ,heltl egipn oi`e

ekxev lk dlvp `le glnp `ly ilv xeq`lÐ

df cvn miptan yxtp mcd y`d zngny meyn

uegl `veiy dnc ,df cvlÐdne .wixy wxyn

df cvl df cvn yxity it lr s` ,mipta x`ypy

Ðo`n `ki` `dc .yxity mixa`d mck ied `l

jzgy xkk lek`l (`,aiw) oileg zkqna xq`c

lit`e ,ekezl qpkpy xyad mc iptn xya dilre

`ly it lr s` ,xzen envr xyac rnyn ikd

`vei xyad oi`c ?ilvl zhren dgiln zlren dn :i"yxl `ed dniz xace .enc lk `vi

epiaxn wgvi epiax law oke .llk dgiln ira `l i`ce `l` ,dti dti epglniy cr enc icin

dyer cvik :xn`wc ,miycw zgiln iab (`,`k zegpn) "dax unewd"ae .mzÐz` `ian

:iia` xn` ,ikd xza qxbc yie .edlrne ,gln eilr ozepe ektede xfege ,gln eilr ozepe xa`d

`nw wxta xn`c `de ,mixtq aexa aezk oke .dxicwl oke `l` ,ilvl qxb `l .ilvl oke

ilvl xya eilr oigleny oieye :(`,`i) dviacÐ`l `nrh i`n ixz .`nxb `nxb gln zyy ax :(`,biw oileg) "xyad lk"a xn`c `de .eglenl bdpny `l` ,dgiln irac meyn e`lÐ

xn`wc `qib i`dn yixtc .`qib i`d rlae `qib i`dn yixt inp cg ,i`d rlae i`dn yixtc meynÐmiptan la` ,uegl ixnbl yxity epiidÐ.ziyixtck ,ixyåòìåáëehlet jk

epi`e wixye uegan my ltep mcdy ,ehlet jk erleak ly mrh llk xikfdl jiiy `l mzd .wixy wxyin mcc meyn ,carica `xyia dielir `cak ixy (`,`iw oileg) "xyad lk" wxta Ð

cak inp `ki`e ,ekeza eirn ipac ab lr s` ,dlgzkl gqt iab `kd ixyinl `ac ab lr s`e .carica `l` cak iab mzd `ixy `ied `l inp ehlet jk erleak mrhne .rlapÐgqt iab

`xyia `ielir `caka xq`c o`n elit`e ."eaxw lre eirxk lr ey`x" :(ai zeny) aizkc meyn xingdl evx `lÐ:inp i` .exingd `l gqtae .xq` opaxcnc ,gqtc oizipzn dil dyw `l

dgiln mey ici lr cak milyan oi`y mlerd bdpn itl elit`e .dxenb dgiln ici lr mz epiax exizn dxicwl elit`c ,dxenb dgiln mirn ipa glny oebk cinri `edÐoeik mewn lkn

ddye oevigd xya glnp elit` ,`ziilena xzid cenll yie .`nlr ilekl dlgzkl ixy `xya iab lr `xyac .glnp `ly xya x`yn ith xq` `le ,enc hrnzp dxicw zgilnk glnpc

glnp `l iniptde ,dgiln ickÐelit` xzen oi`e ,hltpy glne xiva ltpy xya mixqe`y mei lka miyrny it lr s` .ehlet jk erleak mrhn ixyc `lfeb xa zlithn di`x iziincn

iy my dzdy `ly it lr s` ,dxrwa dglnpy zlebpxz mz epiax xqe` did dpin `ticre .ilvailv dlke`l dxq`e ,dnc ivg elit` dhlt `le diilv xerÐiab `ax biltn `lc meyn

.hrn ddyl daxd ddy oia ,awepn ilka `l` xya oigipn oi`
ip`y
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migqt(iriax meil)

éáééc áãéî,dhigyd zia jxc jtype `vei ekezay mcd lk - ¥©¨§¦
mewnl o`kn gikedl oi` la` ,oevigd xyaa llk rlap epi`e

.`l e` epnn hltp `ed m` oevigd xyaa mcd rlapy
jk erleak' oicl zxg` dpynn di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd zl`ey .'ehletdéì òéiñî àîéðdi`x yiy xn`p m`d - ¥¨§©©¥
dpyna epipyy .'ehlet jk erleak' mixne`y dax ixacloileg)

(.hw,áläeze` dlevy mcewBòøB÷,axre izy ekzeg -úà àéöBîe ©¥§¦¤
Bîc`ivedl edlev okn xg`le ,dhigyd zrya ekezl uawzpy ¨

m`e .exyaay enc x`yBòø÷ àì,edlvy mcewøçàì BòøB÷ Ÿ§¨§§©©
BìeMéa,eziilv -øzeîe,le`yl yie .dlik`aàîòè éàîdn - ¦¨©©£¨

ixde ,eziilv mcew enc z` `ivede erxw `lyk exzidl mrhd
oiicr dzr erxew m` s`e ,ea qepkd mcdn exyaa rlap e`lvyk

,ea relad mcd meyn xq`iíeMî åàìmeyn `l m`d -ïðéøîàc ¨¦§¨§¦©
,'BèìBt Ck BòìBák'`ed jk dilvd zrya mcd ea rlapy myke §§¨§

erleak' mixne`y daxk o`kn gkene .diilvd ici lr epnn `vei
.'ehlet jk

:`xnbd dgecòéLc áì éðàLwlg `edy ,ala oicd dpey -epi`e ¨¦¥§¦©
m` s` `l` e`lv m` wx `l okle ,ea qepkd mcd on llk rlea
mcd oi` ,okl mcew enc `ivedle erxwl `la dxicwa elyia
erleak' mixne` oi` m` s` xq`p epi`e ,leyiad zrya ea rlap

.'ehlet jk
.'ehlet jk erleak' mixne` ax zrcly gikedl dvex `xnbd

:`xnbd zl`eyàäå (éðéà)[ixde-]øa àeää déìôè ,àáñ ïéáø ¥¦§¨¨¦¨¨©§¥©©
áøì àìæBbdqekn ,glnp `ly [ohw ser-] dpei oa ,axl oikd - ¨¨§©

,gnwn dqiradéì øîàå,`aq oiaxl axdéìôè éìòî éàm` - §¨©¥¦©£¥¦§¥
,aeh dt`pd wvad ly enrhìeëéàå éì áä.lke`e epnn il oz - ©¦§¥

meyn xeq` wvad ,'ehlet jk erleak' mixne` oi` m` ixde
,dax zrck xaeq `edy gken `l` ,serd mcn ea rlapy

:`xnbd dgec .rlapy mcd lk hltp dilvayàãéîña àéää©¦¦§¦¨
øéøôîc`l` dti zwacp dpi`y zleqn ieyr did wva eze` - §¦§¦

zrya dpnn `vei mcd did jkle ,dil`n zkxtpe zxxetzn
dilv lka mixne`y myn gikedl oi`e ,da x`yp `le dilvd

.'ehlet jk erleak'
jk erleak' mixne` oi` `ax zrcly gikedl dvex `xnbd

:`xnbd zl`ey .'ehletàúeìb Léø éáì òì÷éà ,àáø àäåoncfd - §¨¨¨¦§©§¥¥¨¨
,dlebd y`x ly ezialàæåeà øa déì eìôèåfee` oa el epikde - §¨§¥©©¨¨

e ,dilvd mcew xyad glnp `le ,dqira dqeknøîàxg` `ax ¨©
,elk`yäéúéæçc àì éàrlapy xyad ahex izi`xy `l m` - ¦Ÿ©£¦¥

,wvaaàøeéç àæeæk âéæcxnelk ,dtexv dpal zikekfk ed`xny - §¦§¨¦§¨
,mc zeninc` `ll lelvdépéî éìëà àì.epnn lke` iziid `l - Ÿ©§¦¦¥

Czòc à÷ìñ éàåmixne`y ,xnel jzrca dler did m`e -BòìBák' §¦¨§¨©§¨§§
àéøéà éàî ,'BèìBt Cked`xy meyn elk`y `ax xn` recn -ék ¨§©¦§¨¦

âéæixd ,lelv ed`xny -âéæ àì ék eléôà,lelv epi` ed`xnyk - ¦£¦¦Ÿ¦
énð`vi i`cee ,ehlet jk erleaky meyn ,elk`l el did mb - ©¦

.mcd epnn
:`xnbd dgecíúäxaecn ,`ax mr dyrna my -àzøeéça- ¨¨§¦©§¨

,zleq epi`y iwp gnwn ieyrd wvaaøéøLcepi`e ,dyw `edy - §¨¦
m` elke` did `l `ax jkle ,xyad on ea qpkpy mcd z` hlet

.lelv ed`xny ahexd z` d`xy `l
ldl drixkn `xnbd:xya ly dlithd ipic z` dkàúëìéäå- §¦§§¨

xyad aiaqy wvad xy`k .` :mipic iwelig dyly yi ,dkldle
`edàãéîñc,zxxetzn `id lirl xen`ky ,zleq ly -ïéam` ¦§¦¨¥

wvad jezay ahexd÷éîñà,zinenc` d`xn ea yi -ïéam`àì ©§¦¥Ÿ
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

במה שכותב שלפעמים מפחד הוא וגם נדמה לו שיש לו מיחוש הלב. ולדעתי שני העניינים הם עניינים של דימיון ובמילא עליו לבדוק 
התפילין שלו, המזוזות בדירתו או בחדרו על-כל-פנים וכן לבדוק בכל יום את הטלית קטן, וחזק יהיה בביטחונו בהשם יתברך המשגיח 

על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית.
ממכתב ב' שבט, תשט"ו



רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migqt(iriax meil)

éáééc áãéî,dhigyd zia jxc jtype `vei ekezay mcd lk - ¥©¨§¦
mewnl o`kn gikedl oi` la` ,oevigd xyaa llk rlap epi`e

.`l e` epnn hltp `ed m` oevigd xyaa mcd rlapy
jk erleak' oicl zxg` dpynn di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd zl`ey .'ehletdéì òéiñî àîéðdi`x yiy xn`p m`d - ¥¨§©©¥
dpyna epipyy .'ehlet jk erleak' mixne`y dax ixacloileg)

(.hw,áläeze` dlevy mcewBòøB÷,axre izy ekzeg -úà àéöBîe ©¥§¦¤
Bîc`ivedl edlev okn xg`le ,dhigyd zrya ekezl uawzpy ¨

m`e .exyaay enc x`yBòø÷ àì,edlvy mcewøçàì BòøB÷ Ÿ§¨§§©©
BìeMéa,eziilv -øzeîe,le`yl yie .dlik`aàîòè éàîdn - ¦¨©©£¨

ixde ,eziilv mcew enc z` `ivede erxw `lyk exzidl mrhd
oiicr dzr erxew m` s`e ,ea qepkd mcdn exyaa rlap e`lvyk

,ea relad mcd meyn xq`iíeMî åàìmeyn `l m`d -ïðéøîàc ¨¦§¨§¦©
,'BèìBt Ck BòìBák'`ed jk dilvd zrya mcd ea rlapy myke §§¨§

erleak' mixne`y daxk o`kn gkene .diilvd ici lr epnn `vei
.'ehlet jk

:`xnbd dgecòéLc áì éðàLwlg `edy ,ala oicd dpey -epi`e ¨¦¥§¦©
m` s` `l` e`lv m` wx `l okle ,ea qepkd mcd on llk rlea
mcd oi` ,okl mcew enc `ivedle erxwl `la dxicwa elyia
erleak' mixne` oi` m` s` xq`p epi`e ,leyiad zrya ea rlap

.'ehlet jk
.'ehlet jk erleak' mixne` ax zrcly gikedl dvex `xnbd

:`xnbd zl`eyàäå (éðéà)[ixde-]øa àeää déìôè ,àáñ ïéáø ¥¦§¨¨¦¨¨©§¥©©
áøì àìæBbdqekn ,glnp `ly [ohw ser-] dpei oa ,axl oikd - ¨¨§©

,gnwn dqiradéì øîàå,`aq oiaxl axdéìôè éìòî éàm` - §¨©¥¦©£¥¦§¥
,aeh dt`pd wvad ly enrhìeëéàå éì áä.lke`e epnn il oz - ©¦§¥

meyn xeq` wvad ,'ehlet jk erleak' mixne` oi` m` ixde
,dax zrck xaeq `edy gken `l` ,serd mcn ea rlapy

:`xnbd dgec .rlapy mcd lk hltp dilvayàãéîña àéää©¦¦§¦¨
øéøôîc`l` dti zwacp dpi`y zleqn ieyr did wva eze` - §¦§¦

zrya dpnn `vei mcd did jkle ,dil`n zkxtpe zxxetzn
dilv lka mixne`y myn gikedl oi`e ,da x`yp `le dilvd

.'ehlet jk erleak'
jk erleak' mixne` oi` `ax zrcly gikedl dvex `xnbd

:`xnbd zl`ey .'ehletàúeìb Léø éáì òì÷éà ,àáø àäåoncfd - §¨¨¨¦§©§¥¥¨¨
,dlebd y`x ly ezialàæåeà øa déì eìôèåfee` oa el epikde - §¨§¥©©¨¨

e ,dilvd mcew xyad glnp `le ,dqira dqeknøîàxg` `ax ¨©
,elk`yäéúéæçc àì éàrlapy xyad ahex izi`xy `l m` - ¦Ÿ©£¦¥

,wvaaàøeéç àæeæk âéæcxnelk ,dtexv dpal zikekfk ed`xny - §¦§¨¦§¨
,mc zeninc` `ll lelvdépéî éìëà àì.epnn lke` iziid `l - Ÿ©§¦¦¥

Czòc à÷ìñ éàåmixne`y ,xnel jzrca dler did m`e -BòìBák' §¦¨§¨©§¨§§
àéøéà éàî ,'BèìBt Cked`xy meyn elk`y `ax xn` recn -ék ¨§©¦§¨¦

âéæixd ,lelv ed`xny -âéæ àì ék eléôà,lelv epi` ed`xnyk - ¦£¦¦Ÿ¦
énð`vi i`cee ,ehlet jk erleaky meyn ,elk`l el did mb - ©¦

.mcd epnn
:`xnbd dgecíúäxaecn ,`ax mr dyrna my -àzøeéça- ¨¨§¦©§¨

,zleq epi`y iwp gnwn ieyrd wvaaøéøLcepi`e ,dyw `edy - §¨¦
m` elke` did `l `ax jkle ,xyad on ea qpkpy mcd z` hlet

.lelv ed`xny ahexd z` d`xy `l
ldl drixkn `xnbd:xya ly dlithd ipic z` dkàúëìéäå- §¦§§¨

xyad aiaqy wvad xy`k .` :mipic iwelig dyly yi ,dkldle
`edàãéîñc,zxxetzn `id lirl xen`ky ,zleq ly -ïéam` ¦§¦¨¥

wvad jezay ahexd÷éîñà,zinenc` d`xn ea yi -ïéam`àì ©§¦¥Ÿ
÷éîñà,zinenc` d`xn ea oi` -àéøLz` lek`l xzen - ©§¦©§¨

`l` ynn mc dpi` ef zeninc`e ,`vi i`ce mcdy oeik ,dlithd
wvad xy`k .a .cala mc d`xnàzøeéçc,iwp gnw ly -âéæ éà §¦©§¨¦¦

àøeéç àæeæk,zeninc` `ll lelv ahexd m` -àéøLxzen - §¨¦§¨©§¨
e ,wvad z` lek`làì éà,lelv epi` m`e -øéñà.xeq` wvad - ¦Ÿ£¦

wvad xy`k .bøàLcx`y ly -,íéçî÷`l ,wfgen `ed oi`y ¦§¨§¨¦
,ekeza eze` akriy `le mcd z` heltiy÷éîñàd`xn m` - ©§¦

,mec` eay ahexdøeñàm`e ,wvad lek`l÷éîñà àìoi` - ¨Ÿ©§¦
mec` ed`xnéøL.elke`l xzen - ¨¦

lirl(`"r),zxzen e` dxeq` `ziilen m`d zwelgn d`aed
zxfeg `xnbd:dkldd cvike ewlgp ote` dfi`a x`aléàä©

àúééìeîmdn e`ived `l oiicre ,xg` xya ekeza `liny xya - §§¨
,mze` dlve ,mcd z`øñàc ïàîxq`y iia` -(my)meyn , ©§¨©

ok oicd ezrcl ,iniptd xyad mcn rlea oevigd xyadyeléôà£¦
úçúì àîetitlk egzty ote`a xepza ielz `edyk elit` - ¨§©©

.dhnéøLc ïàîexizdy daxe -(my),ehlet jk erleaky meyn , ©§¨¥
ok oicd ezrclìéòì àîet eléôàote`a xepza ielz `edyk - £¦¨§¥

,gztd on af mcd oi` df ote`ay elit`e ,dlrn itlk egzty
mcd z` a`ey y`d mege ,ehlet jk erleaky meyn ,xzen

.dvegdéøL àúééìeî àúëìéäå,xzen xyady `id dklde - §¦§§¨§§¨¨¦
ìéòì àîet eléôà.dlrn itlk egzt elit` - £¦¨§¥

`piaxe `g` ax mda ewlgpy mixac dyly d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .dilvd ote`aàöîeàda xxvpy xya zkizg - §¨

e ,mcéòéa,xkf dnda ivia -é÷øæéîemda yiy x`evay micixe - ¥¥¦§§¥
,mcda éâéìtmziilv ote`a ewlgp -.àðéáøå àçà áø`ed llke §¦¦¨©£¨§©¦¨

dlek äøBzä ìëa`piaxe `g` ax ixac e`aedy mewn lka - §¨©¨¨
cg`y mzq xn`pe ,`piaxe `g` ax oia zwelgn yi m`y ,`xnba

,lwind ine xingnd in yxtl `la xingn cg`e lwinàçà áø©£¨
ezrcy df `edàðéáøå ,àøîeçìezrcy df `edàúëìéäå ,àìe÷ì §§¨§©¦¨§¨§¦§§¨

mdipiay zewelgnd lka dkldde -éðäî øáì ,àìe÷ì àðéáøk§©¦¨§¨§©¥¨¥
úìziria `vne` oipra el`d zewelgnd zyelyn ueg - §¨

,iwxfineàçà áøcoda ezrcy df `edàðéáøå ,àìe÷ìdf `ed §©£¨§¨§©¦¨
oda ezrcyàúëìäå ,àøîeçìoda dkldde -.àìe÷ì àçà áøk §§¨§¦§§¨§©£¨§¨

:`piaxl `g` ax oiay dpey`xd zwelgnd z` zx`an `xnbd
÷éîñàc àöîeà éàäda xxvpy zngn dnic`dy xya zkizg - ©§¨§©§¦

m` ,mcdéçìîe déëúçdgiln dglne zenewn daxda da jzg - ©§¥©§¥
,dxenbéøL äøã÷ì eléôàjixv oi`e dlyal elit` xzen - £¦¦§¥¨¨¦

m` oke ,dzelvlàãetLa déãôLzenk cetyd lr dgipd - ©§¥§©¨
,d`lve xepza d`lze ,`idyéøLmcdy oeik ,dlke`l xzen - ¨¦

áééc áãéîm` la` .dkizgd on zzey -éøîebà déúçàdgipd - ¥©¨¦©§¥©§¥
,milgbd lrda éâéìtxaca ewlgp -ãçå øñà ãç ,àðéáøå àçà áø §¦¦¨©£¨§©¦¨©¨©§©

éøL.xizn mdn cg`e xqe` mdn cg` -øñàc ïàî`piax - ¨¥©§¨©
,xie`a d`lz `le milgbd lr ynn dgipdy oeiky ,xaeq ,xqe`d

úéîö úéîöî,`vei epi`e dkizga rlap mcde xyad z` ueekn - ¦§¦¨¦
ïàîe`g` axe -,éøLcy`d megy xaeq `edy meyn `ed mrhd ©§¨¥

áéàL áàLéî.dvegd xyad on mcd z` a`ey -àúëìéäåaxk ¦§¨¨¦§¦§§¨
y`dy meyn xzen xyady ,`g`áéàL áàLéî.dvegd mcd z` ¦§¨¨¦

:`piaxl `g` ax oiay dipyd zwelgnd z` zx`an `xnbdïëå§¥
éòéam` ,enic`dy xkf znda ivia -eäðéçìîe eäðéëúçmkzg - ¥¥©§¦§©§¦§

,dxenb dgiln mglneïééøL äøã÷ì eléôàmlyal elit` xzen - £¦¦§¥¨¨§¨
m` oke .mzelvl jixv oi`e dxicwaàãetLa eäðéìzm`lz - §¦§§©¨

,mda jzg `l elit` ,m`lve xepzd xie`a cetyaïééøL- ¨§¨
mcdy meyn dlik`a mixzenáééc áãéîla` .odn `veie zzey - ¥©¨¦

m`éøîeâà eäðéúçà,milgb lr mgipd -déa éâéìtdfa ewlgp - ©§¦§©§¥§¦¦¥
ãç ,àðéáøå àçà áømdn cg` -ãçå ,øñàmdnéøL.xizn -ïàî ©£¨§©¦¨©¨©§©¨¥©

øñàc`le milgbd lr ynn mgipdy oeiky xaeq xq`y `piax - §¨©
,xie`a m`lzúéîö úéîöî,oda rlap mcde miviad z` ueekn - ¦§¥¨¦

éøLc ïàîemilgbd y`y xaeq ,xizdy `g` ax -áéàL áàLéî ©§¨¥¦§¨¨¦
.mlke`l el xzen okle dvegd mcd z`

:`piaxl `g` ax oiay ziyilyd zwelgnd z` zx`an `xnbd
é÷øæéî ïëåm` ,dndad x`evay micixe -déçìîe déëúçmkzg - §¥¦§§¥©§¥©§¥

,dxenb dgiln mglneéøL äøã÷ì eléôàmlyal elit` xzen - £¦¦§¥¨¨¦
m` oke .mzelvl jixv oi`e dxicwaàãetLa dééìzm`lz - ©§¥§©¨

mewne ,mkzg `l elit` ,cetyaéàzúì äèéçMä úéaitlk - ¥©§¦¨§©©
,dhnéøLmcdy oeik ,mlke`l xzen -áéàc áãéî.mdn zzey - ¨¦¥©¨¦

m` la`éøîebà déúçàdfa ,milgb lr mgipd -éâéìtewlgp -áø ©§¥©§¥§¦¦©
ãç ,àðéáøå àçàmdnãçå ,øñàmdnéøL.xizn -øñàc ïàî- £¨§©¦¨©¨©§©¨¥©§¨©
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc migqt(iying meil)

déðéòa àøéôc àäei÷ìepnn] ixtd mrh zeving unega z`vnp - §¦¨§¥¨§¥¥
ylgpy it lr s`e ,melk unegd on e`ived `l ixdy ,[dyrp `ed

la` ,mc `ivedl eaxwa egk oiicr ,enrh lwlwzpe eil`nàëä- ¨¨
,ielv xya ea ehlg xaky unega o`kdéðéòa àøéôc àäei÷ì àúéì¥¨§¦¨§¥¨§¥¥

ilvd erla xaky ,unega cer miiw epi` ixtd zevinge mrh -
.ea dhilgd dliren oi` ok meyne ,oey`xd

:dpyna epipy,'åëå çñtä úà ïéìBö ïéàepiidc ,`lkq`d lr `le ¥¦¤©¤©
l`ilnb oaxa dyrn ,wecv iax xn` .eizgz y`de lfxa ly qh
dywn .`lkq`d lr gqtd z` epl dlve `v ecar iahl xn`y

:`xnbdøBzñì äNòîmdixac xg` `iadl mixacnd jxc ike ± ©£¤¦§
z` oilev oi`y dpynd dxn`y ,mdixac z` xzeqd dyrn
xn` l`ilnb oaxy dyrn d`iad jk xg`e ,`lkq` lr gqtd

:`xnbd zvxzn .`lkq` lr gqtd z` zelvlàøqçéî éøeqç©¥¦©§¨
éðz÷ éëäåyi jke dxiqg `id eli`k dpynd z` zepyl yi - §¨¦¨¨¥

,`lkq`d lr gqtd z` oilev oi` ,da zepylíàåd dzidàìkñà §¦©§§¨
úáweðîcvl cvn mipezpy lfxa zehene zxbqn `l` da oi`y ± §¤¤

gqta aegzy cetyd z` mipzepe ,mdipia lecb geex yie ,dagxl
,lfxaa rbep epi`e ,zehend ipy oiay xiee`a ielz gqtde ,dagexl

îå .øzedf lr÷Bãö éaø øîàdid okyøîàL ,ìàéìîb ïaøa äNòî ¨§¨©©¦¨©£¤§©¨©§¦¥¤¨©
.úáweðî àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö Bcáò éáèì§¨¦©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨§¤¤

lirl(:ek)xepza dzt`py zta oicd dn minkge iax ewlgp
mixeq`y ,dlxr ly mipenixe mifeb` ly zetilwa wqedy
,dxeq` ztdy xaq iax ,zetilwa zwlec y`dy cera ,d`pda
oicd dn `xnbd zwtzqn dzre .zxzen ztdy mixaeq minkge
z` ewliqy xg` ,df xepz mega dzt`py zta iax zrcl

.gqtd ziilv oicn df wtq heytl dvexe ,zetilwd
dépéî àòal`y -øepz ,äáäà øa àãà áøî éãéà øa àðpéç áø §¨¦¥©¦§¨©¦¦¥©£¨©©£¨©

äìøò étéì÷a B÷éqäL,dlxr ly mipenixe mifeb` zetilw -åxg` ¤¦¦¦§¦¥¨§¨§
wqedyBôøâ,zetilwd onútä úà Ba äôàåxzepy megd ici lr §¨§¨¨¤©©

,eaøñBàä éøáãìxn`y iax zrcl -(:ek lirl)dzt`py zty §¦§¥¨¥
,zetilwa zwlec y`dy onfa ,dlxr zetilwa wqedy xepza

,dxeq`eäîz` sxby xg` ztd z` dt`yk ,ef dl`ya oicd ©
.dxeq` e` zxzen ztd m`d ,xepzdn zetilwddéì øîàaiyd ± ¨©¥

,dad` xa `c` ax el.úøzeî útä©©¤¤
:`xnbd dywndéì øîàxa `c` axl ici` xa `ppig ax ,dywd ± ¨©¥

ixg`e ,xeq` xaca wqedy xepza dte`dy xnel ozip ji` ,dad`
dte`k aygp epi` ,ztd z` ea dt` xeqi`d z` epnn wliqy

,zxzen ztde ,xeq`d xacaéqà éaø øîà àáñ àððéç áø øîàäå§¨¨©©¦§¨¨¨¨©©¦©¦
B÷éqäL øepz ,ïðçBé éaø øîà,mivraewqedy xg`läìöå ,Bôøâ ¨©©¦¨¨©¤¦¦§¨§¨¨

úà Baoaxwäæ ïéà ,çñtäl aygp,'Là éìö',dlik`a gqtd xeq`e ¤©¤©¥¤§¦¥
,ynn y` ici lr dlvp gqtd didiy dcitwd dxezdyøîàpL¤¤¡©

gqtd oaxwa(h-g ai zeny)dGd dliNA xUAd z` Elk`e'Là éìö §¨§¤©¨¨©©§¨©¤§¦¥
m` iM 'ebe `p EPOn Elk`Y l` ,'ebe,'Là éìöz` aezkd azky ©Ÿ§¦¤¨¦¦§¦¥

'y` ilv' milind,íéîòt ézLz` zelvl jixvy epcnll ick §¥§¨¦
,opgei iax ixaca x`eane .ecbpk zwlec y`dyk gqtd oaxw

càîòè`ed ,sxbpy xepza gqtd z` zelvl xeq`y mrhdy ± ©£¨
meyn wxàðîçø élâcdazky dna dxezd dzliby ±'Là éìö' §©¦©£¨¨§¦¥

,íéîòt ézL 'Là éìö'y`dyk `weec gqtd z` zelvl jixvy §¦¥§¥§¨¦
,ecbpk zwlecàðîçø élb àì àädxezd dzid `l m` la` - ¨Ÿ©¦©£¨¨

hytn df oic cnl iziid `l ,miaezkd xeziia df oic drinyn
c ,weqtdàðéîà éåädlve xepzd z` sxbyk s`y ,xne` iziidy ± £¥¨¦¨

gqtd z` eaàeä Là éìörelad y`d megn dlvpy lky ,`xwp §¦¥
m`e ,y`d zngn dlvpy aygp ,y`d dwlzqpy xg` s` ,xepza
dzt`p m` s` ,dlxr itilwa wqedy xepza dzt`py zt s` ,ok
itilw ly y`a dzt`py ink daiygdl yi ,y`d dwlzqpy xg`
weliq xg` dyrpdy dlxra dxezd epl dzlib `l ixdy ,dlxr
xn`y dad` xa `c` ax lr dywe ,xeqi`d llka epi` ,y`d

.zxzen ef zty
:`xnbd zvxzndéì øîà,dad` xa `c` axíúä àðîçø élb ¨©¥©¦©£¨¨¨¨

dpéî ïðéôìéå'y` ilv' `xwp epi`y gqt iabl dzlib dxezd - §¨§¦©¦¨
x`yl cenll yi myne ,ecbpk zxrea y`dyk dlvpyk `l`
aygp epi` ,y`d cbpk dt` e` dlv `ly lky ,dxezay zekldd
sexb xepza zt dt` m` ,okle .y`d gkn dt`p e` dlvpy
y`d gkn ztd dzt`p `ly oeik ,xeqi` ly zetilwa wqedy
,y`d ici lr dzt`py aygp df oi` ,dcbpk dxra y`dy drya

.`id zxzene
:`xnbd d`ian sqep uexizàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

,jk ayiilíúäok` ,gqtd oaxwa ,my ±àîòèoi`y mrhd - ¨¨©£¨
meyn wx `ed ,sexb xepza gqtd z` milevàðîçø áúëc± §¨©©£¨¨

dxezd dazky,íéîòt ézL 'Là éìö'jixvy z`fa dzlibe §¦¥§¥§¨¦
,ecbpk zwlec y`dy cera gqtd z` zelvlàðîçø áúk àì àä̈Ÿ¨©©£¨¨

dxezd zazek dzid `l m` la` ±,íéîòt ézL 'Là éìö'iziid §¦¥§¥§¨¦
la` ,gqtd z` ea zelvl leki xepzd z` sxb m` s`y xne`

d ,ok xnel xeaq iziidy mrhddlvpy dn s`y meyn `l `e
`l` ,'y` ilv' aygp ,y`d dwlzqpy xg` xepzaàðéîà äåä£¨¨¦¨

àðîçø ãéô÷ Lààdidiy `l` dxezd dcitwd `ly xeaq iziid - ©¥¨¦©£¨¨
,y`d meg zngn dlvpå,mivra xepzd z` xirad m` okleléôà §£¦

y xg` gqtd z` ea dlv m`àeä Là éìö énð ,Bôøbok mb ± §¨©¦§¦¥
meg `ed ,xepza relad megdy ,y`d meg zngn `id eziilv
ilv minrt izy aezkl dxezd dkxved jk meyne ,y`n xvepy
.ecbpk zxrea y`dy drya gqtd z` zelvl jixvy ,xnel ,y`

àëä ìáàitilwa wqedy sexb xepza dzt`py zt iabl ,o`k ± £¨¨¨
,dlxràðîçø ãéô÷ à÷ àøeqéàc íéöòàdxezd dcitwd `l ± ©¥¦§¦¨¨¨¦©£¨¨

,dlxr zetilwd mdy ,xeqi`d ivrn zxvepy d`pdd lr `l`
,mda dxraedy y`dn d`ay d`pdd lr `leåsxbpy xg` §

,xepzdeäðúéì àä`l` ez`pd oi`e ,xepza zetilwd oi` ixd - ¨¥©§
oi`e .zxzen ztd okle ,odn dpdp `edy aygp df oi`e ,mzclezn

.zetilwa zwlec y`dy drya zit`p `idyk wx ,zxq`p ztd
:milgb iab lr gqtd z` zelvl xzen m` dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

y gqt oaxw,Bëúçick zenewn dnka mikzg ea dyry ,xnelk £¨
,miwlg dnkl ecixtd `l la` ,eziilv xdnlíéìçb éab ìò Bðúðe§¨©©¥¤¨¦

,y` mda oi`yäfL ,éðà øîBà ,øîBà éaøwp`x,Là éìö`ly s`e ©¦¥¥£¦¤¤§¦¥
.y`k mpic milgby ,milgb iab lr `l` ynn y` lr dlvp

:`xnbd dywndéì éîøel dywd -,àcñç áøì énà øa éBácçà áø ¨¦¥©©§§©©¦§©¦§¨
éaø øîà éîy xaeq iax ike -eäðéð Là íéìçb,mdl y` oic - ¦¨©©¦¤¨¦¥¦§

eäðéîøeiabl `ziixaa epipyy dnn jk lr zeywdl yi ixde ± §¦§
mirbp zyxta dxeza xn`py ,mirbp(ck bi `xwie)didi iM xUa F`' ,¨¨¦¦§¤

d`txpy ,xnelk ,'ebe 'zxdA dekOd zign dzide ,W` zekn Fxra§Ÿ¦§©¥§¨§¨¦§©©¦§¨©¤¤
xn`py dnn :`ziixad zyxece ,oal rbp d`xnl dktdpe ,diekd

weqtaéì ïéà ,'Là úåëî',cenllàlàinyLàa äåëpLdnvr ¦§©¥¥¦¤¨¤¦§¨¨¥
m` la` ,deknd zrxv ly df oic llka `edúìçâa äåëðe` ¦§¨§©¤¤

õîøae` ,gzex xt` -,çúBø ãéñae`ñéñôâa[ciq oin-],çúBø §¤¤§¦¥©§¦§¦¥©
åa dekp m` okøeàä ïî àaä øác ìëzx`ane ,y` ci lr mgedy ± §¨¨¨©¨¦¨

`a ,'xe`d on `ad xac lke' `ziixad dazky dny :`xnbd
ééeúéàìn deekpd z` zeaxl ±øeàä énç,y`a engedy min ± §¦¥©¥¨

:`ziixad ixacl `xnbd zxfegïéépîmilelk md s`yly oica ¦©¦
,y` zeeknäaéø äåëî äåëî ,øîBì ãeîìzweqta xn`p jkl ± ©§©¦§¨¦§¨¦¨

zeekn llka md el` s`y cnll ick ,'dekn' oeyl minrt izy
,`ziixad ixacn wiicl yie :`iyewd z` `xnbd zx`ane .y`

àîòèwx `ed ,'y` zeekn'l zaygp zlgba dieky mrhdy ± ©£¨
meynäåëî äåëî àðîçø éaøcz` dltkyk dxezd dzaixy ± §©¦©£¨¨¦§¨¦§¨

,y` zeeknk epic zlgba dekpd s`y ,'dekn' oeyléaø àì àä̈Ÿ©¦
äåëî äåëî àðîçødiek daxn dxezd dzid `l m` la` ± ©£¨¨¦§¨¦§¨

dpi` zlgb zieky ,xnel epl did ,'dekn' oeyl zlitka zlgba
y oeik ,'y` zeekn' llkaeäðéð Là åàì íéìçb,y`k mpic oi` ± ¤¨¦¨¥¦§

.gqt oaxw ziilv oiprl y`k miaygp milgby iax xn` ji`e
:`xnbd zvxzndéì øîà,in` xa ieacg` axl `cqg axúìçb ¨©¥©¤¤

õò ìL,[mgt dyrpe sxypy cr y` ea dxray ur-]éøèöéà àìC ¤¥Ÿ¦§§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד זו



רט ezny in` cenr dr sc ± iyily wxtmigqt
àäåé÷ìàøéôãit lr s`e .melk epnn e`ived `ly ,ea cner ixtd mrh .x"ecbi` Ð

ylgedyenrh lwlwzpe eil`n.eaxwa egky ,mc `iven Ðàøéôã àäåé÷ì àúéì àëä
äéðéòáerlay Ð.oey`xd ilvúá÷åðîmigixak dieyr Ðlecb llg yie ,eply oirk

gixa oia,gixalcetyd ozepe,eagexloi`y ,migixa ipy oiay xie`a dlvp dlhd lke

.lfxaa rbep exyaøñåàä éøáãìlk" wxta Ð

q` ztd :xne` iax ,[a,ek] "dry.dxeåäîÐ

.zta mivr gay oi` `kdùà éìö`pixw Ð

`l mzdc ,xqzip `din `xeqi` ivr iabe .dia

.`herin aizkùàààðîçø ãéô÷Ðmege

cba ea ozz m`e ,`ed y` zclez xepzdÐ

.y`e mgt dyrpe sxypåëúç`le ,gqtl Ð

zenewn dylye mipya ekzg `l` ,licad

.frla x"ipxwpi` ,eziilv xdnlõîøáxt` Ð

.gzexñéñôâ.`ed ciq oin Ðïééðîoecipy Ð

?oigy meyn `le dekn meynit lr s`eäåëîù
ïéçùåïúàîåèá ïéåùqixb ivgc ,dpin `wtp Ð

,oigy zkn qixb ivge ,xe` zngn dekn zkn

`edyzewlxe`d zngn did `ly ,xg` meg

) "oihgey lkd"a .oitxhvn oi` Ðoileg(`,g

.yxtnìù äìéúôøáàÐekiznjezl ewxefe

.ditóøùú`lcn ,rnyn dtixy ipin lk Ð

"y`a" aizk.wezypeùà ïëù ìëåoeyl Ð

.`ed `iyewíéé÷ óåâå äîùð úôéøù ïøäà éðá
àåä) oixcdpqa Ðy` ly oiheg ipy oink :(`,ap

.odinhega odl eqpkpøåàä éîçiedc ,oigzex Ð

.miiw sebe dnyp ztixy inpäåù äøéæâipan Ð

il dnl oxd`?`lc `kdn wetizopitwniliag

.opira dti dzin dil xexa `dc ,zexenfåàì éà
àðéîà äåä äåù äøéæâ,ynn y` jgxk lr Ð

ztixy eli`c .opira zexenf iliag siwdl oebk

dtixy `xwe ,`id dtixy e`l miiw sebe dnyp

dti dzin opirac ongp axc meyn i`e .dkxv`

dl yitp :`pin` ded Ðmiliagdl eaxi ,`aeh

.xdn zenzy lecb wqidïì òîùî à÷dxifb Ð

ztixyc dey,`id dtixy inp miiw sebe dnyp

iwet`l ongp axc ipd` `id dtixyc oeike

zexenf.oigzexeéì äîì ùàá àìàoeik Ð

ipiteqc.zetixy lk zeaxlåø÷éòî øáàÐ

n eze` oi`iveny`la ,`ed gzex rwxwd o

.y` zclezùà áéúëã àëéä ìëåazke Ðinp

`z` zetixy lk iieaxl ,dicda dtixy?!

.dinzaàëä,`yixa dtixy aizkc oeik Ð

y` azk xcde ,zetixy lk rnynernyn Ð

.xn`w y` `wec
ìò

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

åôøâå`tiq ipzw `d ?iraw i`n :xy` oa wgvi epiaxl dniz Ð edn ztd z` ea dt`e

milgb iab lr dlyiaÐmilgba mzd iwenc o`nl elit`e .zxzen lkd ixac

zennerÐoi`y milgb ip`y :wgvi epiax uxize !etxby xepzd qxg megn eneg rxb `l

etxby xepzd meg la` .od `nlra `xtre ,onvr zngn `l` zadlyd zngn `a onegÐ

xeqi` `edy ,`a dwea`d zadly meg zngn

oeik :wgvi epiaxl dnize .dil irain jklid ,xenb

,xeq` dwea` mege ,ecbpk dwea`yk xeq` ztdc

xeq` `di inp ztd z` ea dt`e etxbyk ok m`

ecbpk dwea`yk elit`c :wgvi epiax yxite !ztd

,oizrnya ok rnyn `le .opaxcn `l` xeq` `l

zta mivr gay yi i` ibeltl jiiy ded `l mbe

xepza dlvp gqtdyk wiic inlyexiae .`l i`

,elyan ok enk xepzd meg `ld eizgz milgbde

y` `ki` ik :yxtne !xg` xac zngn ilv iede

Ðmeg sxvn xepzde ,xepzd gk gvep y`d

.xftzi `ly milgbdïéày`a dekpy `l` il

lkl oiey dekne oigyc ab lr s` Ð 'ek oiipn

xriya cg` reaya mi`nhn dekne oigyc ,xac

oeiytae oalÐoiprl dpin `wtp mewn lkn

.oitxhvn oi` dekne oigyc .sexiv

äåëðoia dn :dniz Ð 'ek miqtba zlgba

lirl opixn`c ,xepz ly eqxgl ciqe gzex miqtb

minrt ipy y` ilv `pngx azkc `nrhÐ`d

ciq jixhvi` `kde .dia `pixw y` ilv ikd e`l

.`prci ded `l y`n la` ,`iieaix gzex miqtbe

àäd`xp Ð y` ixwi` `l zlgb ikd e`l

ilb xninl ivn dedc mdxa` oa oeyny epiaxl

jixhvi` `le .dipin opixnbe dekna `pngx

.lirlc oexg` oeyl meyn `l` xg` oipra iiepyl

milgba ixii` iaxc ipyn `l i`n` :dniz ,edin

zenner `l` iieaxl jixhvi` `l `kde ,zeygel

idp :xnel yie !jenqa gkenck ,y` ixwi` `lc

dpync zlgb mzq ,zenner epiid `xwc zlgbc

.zeygel ied `ziixace

ùàá"sxyz"c Ð zetixy lk zeaxl sxyz

y`a azkinl ivn dedc ,`ed `ieaix

.zenz

éèåòîì:sqei 'x axd dywd Ð exwirn xa`

y`a `nipÐsxyz ,hxtÐ,llk

elit`e ,ilin lk iaxe hxtd lr sqen llk dyrpe

llkc :xnel yie !hxtl inc `lc ,exwirn xa`

sxyz dna :xnelk .hxt` i`w sxyzcÐ.y`a

i`wc y`c `inec `l` sxyzn opiaxn `l jkld

ieqik"a opixn`c ,hxtl jixvd llk iede .dielir

,hxte llka eze` oipc oi`c (a,gt oileg) "mcd

awri epiax dywde .xy` oa wgvi epiax

xa` ihernl `xw jixhvi` i`n` :y"pilxe`c

exraz `l jixhvi`cn dil opirny `d ?exwirn

zay dgec odk za ztixy oi`y ihernlÐllkn

leki i`c ,exwirn xa`a dtxeyl leki oi`c

ea dtxeylÐ,zay `igc `lc `hiyt ok m`

e`e !zay ziigc `la zeyrl lekic oeikepiax xn

`xw jixhvi`c ,llk `id `kxit `lc :wgvi

ikd `niz `l i`c .exwirn xa` `kilc `kidÐ

oeik ?zay igc `lc `xw jixhvi` i`n` ,iywiz

:zay axrn xa` ly dlizt gizxdl lekiy

.["`nrh" ligznd ceaic a,e zenai zetqez oiire]
cenlz

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

àëä ,déðéòa àøéôc àäei÷ì¯àäei÷ì àúéì §¦¨§¥¨§¥¥¨¨¥¨§¦¨
'åëå çñtä úà ïéìBö ïéà" .déðéòa àøéôcäNòî ." §¥¨§¥¥¥¦¤©¤©©£¤

àìkñà íàå :éðú÷ éëäå àøqçéî éøBqç ?øBzñì¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥§¦©§§¨
úáweðî¯ïaøa äNòî :÷Bãö éaø øîàå .øzeî §¤¤¨§¨©©¦¨©£¤§©¨

úà eðì äìöe àö Bcáò éáèì øîàL ìàéìîb©§¦¥¤¨©§¨¦©§¥§¥¨¤
àððéç áø dépéî àòa .úáweðî àìkñàä ìò çñtä©¤©©¨©§§¨§¤¤§¨¦¥©¦¨¨
B÷éqäL øepz :äáäà øa àcà áøî éãéà øa©¦¦¥©©¨©©£¨©¤¦¦
éøáãì ,útä úà Ba äôàå Bôøâe ,äìøò étéì÷a¦§¦¥¨§¨§¨§¨¨¤©©§¦§¥
,déì øîà .úøzeî útä :déì øîà ?eäî øñBàä̈¥©¨©¥©©¤¤¨©¥
éaø øîà éñà éaø øîà àáñ àððéç áø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¨¨¨©©¦©¦¨©©¦
çñtä úà Ba äìöå Bôøâe ,B÷éqäL øepz :ïðçBé¨¨©¤¦¦§¨§¨¨¤©¤©

¯"Là éìö" "Là éìö" :øîàpL ,Là éìö äæ ïéà¥¤§¦¥¤¤¡©§¦¥§¦¥
àîòè .íéîòô ézL¯"Là éìö" àðîçø élâc §¥§¨¦©§¨§©¥©£¨¨§¦¥

àðîçø élb àì àä .íéîòô ézL "Là éìö"¯ §¦¥§¥§¨¦¨¨©¥©£¨¨
àðîçø élb :déì øîà !àeä Là éìö àðéîà éåä̈¥¨¦¨§¦¥¨©¥©¥©£¨¨
àîòè íúä :àîéà úéòa éàå .dpéî ïðéôìéå ,íúä̈¨§¨§¦©¦¨§¦¨¥¥¨¨¨©§¨

¯àä ,íéîòô ézL "Là éìö" àðîçø áúëc§¨©©£¨¨§¦¥§¥§¨¦¨
íéîòô ézL "Là éìö" àðîçø áúk àì¯äåä Ÿ¨©©£¨¨§¦¥§¥§¨¦£¨

éìö éîð Bôøb eléôàå ,àðîçø ãéô÷ Làà :àðéîà̈¦¨©¥¨¥©£¨¨©£¦§¨©¦§¦
àëä ìáà .àeä Là¯ãéô÷ à÷ àøeqéàc íéöòà ¥£¨¨¨©¥¦§¦¨¨¨¥

ìò Bðúðe Bëúç :ïðaø eðz .eäðúéì àäå ,àðîçø©£¨¨§¨¥©§¨©¨©£¨§¨©
.Là éìö äfL éðà øîBà :øîBà éaø .íéìçb éab©¥¤¨¦©¦¥¥£¦¤¤§¦¥
éî :àcñç áøì éîà øa éBáãçà áø déì éîø̈¥¥©£©§©©¦§©¦§¨¦
"Là úåëî" :eäðéîøe ,eäðéð Là íéìçb éaø øîà̈©©¦¤¨¦¥¦§§¦§¦§©¥
,õîøa ,úìçba äåëð ,Làa äåëpL àlà éì ïéà¥¦¤¨¤¦§¨¨¥¦§¨©©¤¤¨¤¤
ïî àaä øác ìëå çúBø ñéñtâa ,çúBø ãéña§¦¥©§¦§¦¥©§¨¨¨©¨¦
:øîBì ãeîìz ?ïéépî ,øeàä énç ééBzéàì ,øeàä̈§¦¥©¥¨¦©¦©§©

àðîçø éaøc àîòè .äaéø 'äåëî' 'äåëî'"äåëî" ¦§¨¦§¨¦¨©§¨§©¥©£¨¨¦§¨
"äåëî" "äåëî" àðîçø éaø àì àä ,"äåëî"¯ ¦§¨¨¨©¥©£¨¨¦§¨¦§¨

õò ìL úìçb déì øîà !eäðéð Là åàì íéìçb¤¨¦¨¥¦§¨©¥©¤¤¤¥
éøèöéà àìéøèöéà ék .ééBaøì àø÷ Càø÷ C¯ ¨¦§§¦§¨§©¥¦¦§§¦§¨

Là åàì úëzî ìL íéìçâå .úëzî ìL úìçâì§©¤¤¤©¤¤§¤¨¦¤©¤¤¨¥
eéä øáà ìL äìéút :äðzî áø øîàå "óøOz Làa" :áéúëc ,ïäk úa éab àäå !?àeä§¨©¥©Ÿ¥¦§¦¨¥¦¨¥§¨©©©¨¨§¦¨¤£¨¨
úBàaä úBôéøN ìk úBaøì "óøOz" "óøOz Làa" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL !dì ïéNBò¦¨¨¥¨¨§¨©§¨¨¥¦¨¥¦¨¥§©¨§¥©¨

éwðå .dîöò Là ïkL ìkå ,Làä ïîäôéøN äôéøN àéúà !dì÷ðå úBøBîæ éìéáç dì ó ¦¨¥§¨¤¥¥©§¨§©¦¨£¦¥§§¦§¨¨§¨§¥¨§¥¨
ïläl äî ,ïøäà éðaî¯ïàk óà ,íéi÷ óeâå äîLð úôéøN¯óeâå äîLð úôéøN ¦§¥©£Ÿ©§©¨§¥©§¨¨§©¨©¨§¥©§¨¨§

záäàå" :àø÷ øîà ,ïîçð áø øîàc .ïîçð áøc íeMî !øeàä énç dì ãéáòðå .íéi÷©¨§©£¦¨©¥¨¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©§¨§¨©§¨
"EBîk Eòøì¯?éì änì äåL äøéæb ,ïîçð áø àkéàc øçàî éëå .äôé äúéî Bì øBøa §¥£¨§¦¨¨¨§¦¥©©§¦¨©©§¨§¥¨¨¨¨¨¦

äåL äøéæb åàì éà :éøîà¯íéi÷ óeâå äîLð úôéøN :àðéîà äåä¯.àéä äôéøN åàì ¨§¦¦¨§¥¨¨¨£¨¨¦¨§¥©§¨¨§©¨¨§¥¨¦
ïîçð áøc íeMî éàå¯à÷ ,àìâòa úeîúc éëéä ék ,àáeè úBøBîæ éìéáç dì Letéð §¦¦§©©§¨¥¨£¦¥§¨¦¥¦§¨©£¨¨¨

éaøì äéîøé éaø déì øîà .Bøwéòî øáà é÷Btàì ?éì änì "Làa" àlàå .ïì òîLî©§©¨§¤¨¨¥¨¨¦§©¥£¨¥¦¨¨©¥©¦¦§§¨§©¦
!?àeä Là úîçî úBàaä úBôéøN ìk úBaøì "óøOz Làa" áéúëc àëéä ìëå :àøéæ¥¨§¨¥¨¦§¦¨¥¦¨¥§©¨§¥©¨¥£©¥

"Làa" :àéðúå "Làa íéöò ìò Búà óøNå" :eäa áéúëc ,íéôøNpä íéøt éab àäå¯!çúBø ñéñtâa àìå ,çúBø ãéña àìå §¨©¥¨¦©¦§¨¦¦§¦§§¨©Ÿ©¥¦¨¥§©§¨¨¥§Ÿ§¦¥©§Ÿ§¦§¦¥©
"óøOz" øãäå ,"Làa" áéúk íúä !àzLä éëä :déì øîà¯óøNå" áéúk àëä .Làä úîçî úBàaä úBôéøN ìk úBaøì ¨©¥¨¦¨§¨¨¨§¦¨¥©£©¦¨¥§©¨§¥©¨¥£©¨¥¨¨§¦§¨©

"Làa íéöò ìò Búà¯Làc àøîéîì ,Là óBqáì¯àðéøçà écéî ,ïéà¯:áéúëc ,óBqáì äôéøN àáéúk éîð íúä .àì Ÿ©¥¦¨¥§©¥§¥§¨§¥¦¦¥©£¦¨¨¨¨©¦§¦¨§¥¨§©¦§¦
ìò"

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

פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף עה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc migqt(iying meil)

é ïLcä CôL ìò','óøOipin lk zeaxl 'sxyi' zaizn cenll yie ©¤¤©¤¤¦¨¥
:`xnbd zvxzn .zetixyéøîà,daiyid ipa exn` ±'óøOé' àeää ¨§¦©¦¨¥

,ef 'sxyi' zaiz ±àéðúãëì déì éòaéîdpnn yexcl zkxvp ± ¦¨¥¥§¦§©§¨
dxezd dxn`y dnny ,`ziixaa epipyy enk ,zxg` dyxc
eidiy dxezd dcitwdy rnyn 'oycd jty lr ,'ebe eze` sxye'
gpeny drya gafnd ly oycd z`ved mewna mitxyp mixtd
aezkd xfg jkl ,mtxyi `l ,oycd myn lhip m` la` ,oyc my

xn`e'óøOé'y cnllïLc íL ïéàL ét ìò óàcere .my mtxyi ¦¨¥©©¦¤¥¨¤¤
zaizn yxcp,'óøOé'yúéväL ét ìò óàz`øeàä[y`d-]Baeøa ¦¨¥©©¦¤¦¦¨§

zaizy oeike .elek sxyiy cr eztixya wqrzdl jiyni ,xtd ly
ipin lk zeaxl dpnn yexcl ozip `l ,el` zeyxcl zkxvp 'sxyi'

.zetixy
lirl(`"r)xzeny ,iax ixac lr in` xa ieacg` ax dywd

milgby xaeq iaxy jkn gkeny ,milgb lr gqtd z` zelvl
`weecy ,x`ean deknd zrxv iabl `ziixaa eli`e ,y` miaygp
milgby miaxn ,'dekn' minrt izy da xn`py deknd zrxva
mpic oi` ,ieaix ea oi`y gqtd oaxw iably ,rnyne ,y`k mpic
ur ly zlgba xaic iaxy `cqg ax uxize .y`k milgb ly
dpic oi`y zkzn ly zlgba dxaic `ziixade ,y`k dpicy

.xg` ote`a ef `iyew uxiz `piaxy `xnbd d`ian dzr .y`k
,øîà àðéáøz` dzpye ,deknd zrxv oica dxacy `ziixad ©¦¨¨©

e ,`id zyaeyn ,'qiqtbe ciq' mr cgi 'zlgb'déðúe CBøkjl yie ± §§¦
,y` oic mr cgi ezepyle ,`ziixaa xkfend zlgb oic z` xagl
jke ,weqtd zernynn `l` ,dyxcn zcnlp dpi` zlgb s`y

zrxva aezkd zernynn ,`ziixad ixac z` zepyl jilr`xwie)

(ck biéì ïéà ,'Là úåëî'df oica llkpy cenllàlàinLàa äåëpL ¦§©¥¥¦¤¨¤¦§¨¨¥
,úìçâáey in la` ,y`k zaygp zlgb mbyõîøa äåëðxt`-] §©¤¤¦§¨§¤¤

e` [gzexñéñôâáe ,çúBø ãéña[ciq oin-]å ,çúBødekpy in okìëa §¦¥©§¦§¦¥©§§¨
øeàä úîçî àaä øác,y`d ici lr mgedy ±ééeúéàìin zeaxl ± ¨¨©¨¥£©¨§¦¥

a dekpyøeàä énç,y`a engedy min ±ïépîzrxv oica llkpy ©¥¨¦©¦
,dekndäaéø 'äåëî' 'äåëî' øîBì ãeîìzminrt izy xn`p jkl ± ©§©¦§¨¦§¨¦¨

`ly ,`vnpe ,y` zekn llka el` s`y ,zeaxl ick ,'dekn' oeyl
.ef `ziixan iax lr dyw

lirl xn`y iax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd(`"r),
:'y` ilv'l aygp milgb iab lr gqtd oaxw z` ozp m`yàáø̈¨

éîø,dywd -éaø øîà éîy xaeq iax ike ±eøwéà íéìçbmi`xwp - ¨¥¦¨©©¦¤¨¦¦§
éäðéîøe ,Làwdl yi `lde ±`ziixaa epipyy dnn jk lr zey ¥§¦§¦

z` mixetkd meia lecbd odkd xihwn did mdilry milgbd iabl
weqta xn`py ,miycwd ycewa zxehwd(ai fh `xwie)`ln gwle'§¨©§Ÿ

did eli` ,`ziixad zxne`e ,'gAfOd lrn W` ilgB dYgOd©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©
wx weqta xn`p,'éìçb'iziid ,'y`' ilaìBëélehil jixvy cenll ©£¥¨

milgb `weecúBîîBò,[zexrea-] zeygel milgb `le ,zeieak - §
opi` zeygely ,zeygel `le zenner milgb md mzq milgby

,y` `l` milgb ze`xwpøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©
,'Là'e ,zeygel dpiidzyéàwx xn`p did m`e -,'Là','ilgb' ila ¥¦¥
iziidìBëé`iadl eilry xnel,úáäìLy`dy mivr xnelk ¨©§¤¤

y` ze`xwp opi` zeygel milgb s`y ,milgb `le ,mda zxrea
,mzqøîBì ãeîìzmb azky dna aezkd epcnln ±,'éìçb'oi`y ©§©©£¥

:`ziixad dwiqne .zadly `iadlãöék àäoic miiwzn cvike ± ¨¥©
,dfàéáîlecbd odkdïîmilgbd,úBLçBläoeyl zernyny ¥¦¦©£

.y` mda yiy milgb `id ,'y` ilgb'Là éøwéà àì íéìçb àîìà)©§¨¤¨¦Ÿ¦§¦¥
.(éøîà̈§¦

ixac z` `ed x`an ,`ziixadn eziiyew z` `ax x`any mcewe
:dywne ,`ziixadàéL÷ àôeb àäådyw dnvr cvn ef `ziixa ± §¨¨©§¨

,`idúøîàwx xn`p did m`y ,`ziixad dxn` dligza ixdy - ¨§©
,'éìçb'iziid ,'y`' ilaìBëémilgb `weec `iaiy cenll,úBîîBò ©£¥¨§

,mzq milgb ze`xwp opi` zeygel milgbyàîìà,dfn gkene ± ©§¨
milgbyeäðéð Là ,úBLçBìze`xwp opi`y oeiky ,'y`' ze`xwp ± £¥¦§

e .'y`' ze`xwp jgxk lr milgbàôéñ àîéàseq z` x`ae xen`e ± ¥¨¥¨

,`ziixadéàwx xn`p did m` -,'Là','ilgb' ilaìBëéiziid ¦¥¨
`iaiy cenll,úáäìLopi` zeygel milgby ,zeygel milgb `le ©§¤¤
,y` ze`xwpøîBì ãeîìzmb xn`y dna aezkd epcnln ±,'éìçb' ©§©©£¥

.zadly `iadl oi`yàîìày gkene -eléôàmilgbåàì úBLçBì ©§¨£¦£¨
eäðéð Là,`ziixaa dxizq yiy ,`vnpe .mzq 'y`' ze`xwp opi` - ¥¦§

x`ean dteqae ,y` ze`xwp zeygel milgby x`ean dzligzay
.y` ze`xwp opi`y

îàåúLL áø ø,`ziixad ixac xe`iaaéðz÷ éëäzpeek `id jk - §¨©©¥¤¨¦¨¨¥
wx xn`p did m` ,`ziixad'éìçb'iziidìBëémilgb `iaiy xnel ©£¥¨

ïéaod m`úBîîBòeïéáod m`,úBLçBì,dfa dxezd dcitwd `le ¥§¥£
,milgb ze`xwp odizyyøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©

,'Là'e ,'y` ilgb' ze`xwp opi`y ,zenner milgb `iadl oi`yéà ¥¦
wx xn`p did m`e -,'Là'iziidìBëé`iadl jixvy cenll ¥¨
øîBì ãeîìz ,úáäìLmb azky dna aezkd epcnln ±,'éìçb' ©§¤¤©§©©£¥
,zadly `ian epi`yãöék àä,df oic miiwzn cvike ±ïî àéáî ¨¥©¥¦¦

milgbd.úBLçBlä©£
:eziiyew z` `ax miiqníB÷î ìkî`ziixad dxn`y dnn ¦¨¨

,'y`' wx xn`p did eli`y meyn 'ilgb' aezkl dxezd dkxvedy
y gken ,zeygel milgb `iadl lekiy rcei iziid `làì íéìçb¤¨¦Ÿ

éøwéàmzq mi`xwp mpi` ±,Làeéaøì àéL÷milgby xn`y ¦§¦¥©§¨§©¦
mdilr zelvl xyt`e ,y` mi`xwp.gqtd z`

:`xnbd zvxznéëä õéøz ,ééaà øîàixaca yxtz jk - ¨©©©¥¨¥¨¦
aezkd xn`y dnn ,iaxl dywi `le ,`ziixad'éìçb'iziidìBëé ©£¥¨

milgb `iaiy xnel,úBLçBì àìå úBîîBòzeygel milgby §§Ÿ£
,milgb `le y` ze`xwpøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©

,'Là'e ,zeygel milgb `iaiyéàwx xn`p did m`e -,'Là'iziid ¥¦¥
ìBëém`y xneläöø`iadlúáäìL,milgb `la cal,àéáém`e ¨¨¨©§¤¤¨¦
äöø`iadlúìçbzygel,àéáé,y` ze`xwp odizyyãeîìz ¨¨©¤¤¨¦©§

øîBìmb xn`y dna aezkd epcnln ±,'éìçb'`iadl oi`y ©©£¥
,milgba dfeg` dpi`y zadlyãöék àämb miniiwzn cvike ± ¨¥©

,cgia 'y`' mbe 'ilgb'àéáîmilgb.úBLçBlä ïîdyw `ly `vnpe ¥¦¦©£
iixadn iax lrzeygel milgby zxaeq `id s` ixdy ,`z

.y` ze`xwp
:`ziixaa iia` xe`ia lr dywn `xnbd,äaø øîàiia` xn` ji` ¨©©¨

epiid ,'y`' wx weqta xn`p did m`y ,`ziixad ixac yexita
m`y mixne`äöø`iadl,àéáé ,úìçbm`eäöø`iadl,úáäìL ¨¨©¤¤¨¦¨¨©§¤¤

,àéáé,`ldedì úçkLî éëéä úìçb àìa úáäìLote` dfi`a ± ¨¦©§¤¤§Ÿ©¤¤¥¦©§©©¨
,xg` mewnl dxiardl xyt`y `ven dz`àðîì dééôLc ïBâk§§©§¥§¨¨

àçLî,onya dzgnd z` gyny ±àøeð déa éìzàådqtzpe ± ¦§¨§¦§¥¥¨
,dywe ,onya y`déèeòîì àø÷ éì änì àeääjxved dnl ± ©¨¨¦§¨§©¥

,df ote` hrnl aezkdàzLäelit` ,dzrn ixde -øNa Cìî éðôì ©§¨¦§¥¤¤¨¨
,ïk ïéNBò ïéà íãå,ceak jxc df oi`yíéëìnä éëìî Cìî éðôì ¨¨¥¦¥¦§¥¤¤©§¥©§¨¦

ïkL ìk àì ,àeä Ceøa LBãwädid `l m` s`e ,jk zeyrl oi`y ©¨¨Ÿ¨¤¥
.zadly `iadl oi`y mircei epiid ,'ilgb' weqta xn`p

éëä õéøz ,àáø øîà àlà.iaxl dywi `le ,`ziixaa yxtz jk - ¤¨¨©¨¨¨¥¨¦
aezkd zernynnìBëé 'éìçb'milgb `iaiy xnel iziidúBîîBò ©£¥¨§

àìåmilgb,úBLçBì`l` milgb ze`xwp opi` zeygel milgby §Ÿ£
,y`øîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ±,'Là',zeygel `iaiy ©§©¥

eéà`l` xn`p did `l m`e -'Là'iziidìBëéy xnelàéáéon ¦¥¨¨¦
`edy ,eaexa y`d dzvedy ur oevigd gafndúìçb äöçî¤¡¨©¤¤

,úáäìL äöçîeeúìçb délek éåä éàeâì ìéiòcàqpkiy cre - ¤¡¨©§¤¤©§©¥§©©¨¥¥©¤¤
df ote`ay ,zlgb elek didie zadlyd dakz miycwd ycewl

,mce xya jln iptl ok miyer oi`y oexqg ea oi`øîBì ãeîìz± ©§©
aezkd epcnln,'çaænä ìòî Là éìçb äzçnä àìî ç÷ìå'yúòMî §¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦§©

äçé÷ìoevigd gafnd iab lrnéåäéð`edy dn lk didiy jixv ± §¦¨¤¡¥
,lhep,íéìçbmda zwlecy lky ,mda zwlec zadly didz `le ¤¨¦

.[milgb mi`xwp mpi` ,zadly
:zenner zaiz aezkl yi cvik zxxan `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§

aezkl yi m`d ,daiyid ipa ewtzqdúBîîBà,s"l`aúBîîBò Bà §§
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ezny ina cenr dr sc ± iyily wxtmigqt
óøùé ïùãä êôù ìò.`ed "y`a" eda azkc `xw `eddc `tiq Ðéô ìò óà

ïùã íù ïéàù`niz `lc Ðoi`iven eidy mewn lr etxeyl `pngx citw oyc`

epyc my) aizkck ,oevigd gafn ly`xwieeuegn l` oycd z` `ivede" :(

.mewn lkn ,"sxyi" :ol rnyn `w ,my eptxyi `l myn oycd lhip m`e ,"dpgnl

úöåäù éô ìò óàåáåøá øåàäewqrzi Ð

xnbzy cr ea.dtixyøîà àðéáø`d Ð

dekn dekn jixhvi`cn ,iaxl lirl zkxtc

zlgb iieaxloizipznc .iywiz `l Ð

,`id `zyaynzlgbee`l`iieaixndeknc

`l` ,`pzl `z``zernynnjexke .y`c

zernyna y` icda zlgb ipzeoi` :`yixc

y` `l` ilzlgbe.'ek`iieaixedeknc

deknunxl Ð.`z` ciqeéìçâgwle" Ð

) 'ebe "y` ilgb dzgnd `ln`xwiem`e .(fh

milgb leki ,y` xn`p `le ilgb xn`p

,zeieak = zenner= zeygel `l la`

`l` `nzq `ed milgb e`l jpdc ,zexrea

`iadl ,"ilgb" xza "y`" xnel cenlz ,y`

z`.zeygeld,ilgb xn`p `le y` xn`p i`

y` e`lc ,zeygel milgb `le zadly leki

edpip `nzqik "y` ilgb" :xnel cenlz Ð

odl yiy milgb ,rnyn ediieexzl edpiazk

.y`ìåëé éìçâ úøîà àéù÷ àôåâ àä
úåîîåò`lcn .zeygel `le Ðrnzyndil

zeygelc llkn ,zeygel.exwi` milgb e`l

exwin i`ney` ipz xcde !y` jgxk lr Ð

.zeygel `le ,rnyn zadly Ðáø øîàå
úùù.opiqxb Ðïéá úåîîåò ïéá ìåëé

úåùçåìilgb ediieexzc ,dvxiy dfi` Ð

exwin:xnel cenlz Ð,"ilgb" xza "y`"

.zenner iwet`lùà éàå,"ilgb" `la Ð

?zadly leki`cecmilgb oi` ,`nzq "y`" i

zeygelrnynailgb" :xnel cenlz Ð

.ediieexz azk ikdl ,"y`éáøì íå÷î ìëî
àéù÷dpin rny ,ilgb jixhvi`cnc Ð

.rnyna zlgb oi` `nzq "y`"ééáà øîà
úåùçåì àìå úåîîåò ìåëé éìçâ éëä õéøú

Ðy` `l` ,edpip ilgb e`l zeygeleÐ

la` .zeygel epiidc ,y` :xnel cenlz

`le zadly leki y` i` `niz `l `tiqa

y` i` :`l` ,zlgbmilgb dvx leki Ð

,milgb `la zadly dvx zeygelediieexze

exwin y`ihernl ,y` ilgb xnel cenlz Ð

.`zcixb zadlyúáäìù äöçîå úìçâ äöçî
zvedy ce` oebk Ðlehi eaexa xe`dgafnn

ike .y` exwin zadly oiae zlgb oiac ,oevigd

dil ded miptle iptl oevigd gafnn mzd ihn

jixhvi` `l ikd ileirl eli`c .zlgb dlek

ce` oi`ian oi` mce xya jln iptlc ,`herin

,ezadlyaoyr dlrny iptn,`herin jixhvi` ike Ðzryl.jixhvi` dgiwl'åë øîåì ãåîìú.y` ilgb rnyn zadly oi`e ,y` ilgb iedl dgiwl zryn Ðàì íéæøàåäåîîò
ezi`xn z` edkd `l Ð.xn`p xev jln mxig lre .zepli` lkn d`p didy itl ,äðùîåñøçá òâð'åëå øåðú ìùeqxga gqtd rbp Ð.xepz lyóåì÷érbpy mewn gqtd on Ð

lyazpy ,`xnba yxtnck .xepza.etxby xepz ihernl ,minrt ipy "y` ilv" "y` ilv" xn`py meyn ,lirl oxn`ck ,`ed y` ilv `le ,xepzd megn mycnere sexb zeptcd qxge

.`edóèðxepza Ðahexn.qxgd lråéìà øæçåmngzpy oney xfgy Ðqxgd onrlape.gqtaåîå÷î úà ìåèédtilwa dil ibq `lc Ðrlap oneyc ,iaera dti dti dlihpa `l`

.(did) qxgd on lyean oney eze`e ,daxd ekezaóèðåáèåøîìòúìåñäzleqa :`xnba yxtn Ðiehnc zgzexeahexdilkinl xeq`e ,xg` xac zngn ilv iede ,zleqd megn

"y` ilv m` ik elk`z l`" meyn zleqd jezay ahex `eddlenewn z` uenwi jklid Ðsexyie.oileqt miycw x`yk unew eze`éç íàåðçéãé.rla `lc Ðéìö,dtilw ira Ð

.rlac meyníéìùåøéá éðù øùòî ïéøëåî ïéà) aizk "sqka dzzpe jxcd jnn daxi ik"c ,dyecwa my elke`l elit`e Ðmixac.(ciàøîâíç êåúì íçjezl gzex xya Ð

.xzid ly cg`e xeqi` ly cg` e` ,gzex alg
øåñà
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ãåîìúaizk `l elit` :xn`z m`e Ð milgb iedipc oipra dgiwl zryn 'ebe gwle xnel

`l eibl ileirlc ,dgiwl zrya milgb iedipc opirci y` ilgb `l` gwle

zryl dil opinwen jgxk lre .'ek jln iptl dne xnege lwn dil opirnyc ,jixhvi`

`l` xg` oipra aezkl xyt` i`c `l` ,ikd meyn `xw jixv `l i`cec :xnel yie !dgiwl

.gwle

ìåèéitl ,dtilwa dil ibq `le Ð enewn z`

:xn`z m`e .ekeza xzei rlap ahexdy

`ld ?dtilwa dil ibq i`n` xepz ly eqxga rbp

cr gqta rlap dtilw ick eze`a yiy ahexd

xfge eahexn shp enk ,enewn z` lehiy ick

epi`c ol `niiwc ,ilva xq`pd xac lke .eil`

dtilw ick `l` xq`pÐeay ahexd zngn

`nwe`l `ki`e !enewn z` lehiy ick cr xeq`i

xqe` epi` ahex hrne ,hrn m` ik ahex oi`ya

edync dkiq ip`y :`xnba opixn`ck .jk lk

.dl icaríàåÐ oevigd z` selwi `ed ilv

jx `edy jeznc .opev oia mg oia ,ixiin oipr lka

.ipzw igc `inecc ,mg epi`y it lr s` ,rlea

éôìyxit Ð milyexia ipy xyrn oixken oi`y

dzzpe jxcd jnn daxi ik"c :qxhpewa

`xw `dc :wgvi epiaxl `iywe .aizk "sqka

xac lr ellgne ezyecwn e`iveny ,ixiin oeicta

`kd la` .xg`Ð,ezyecwa elke`l elit`

`pyil rnyn inp ikde .diteb qxhpewa yxitck

aezky mixtq yie .oillgn ipzw `lcn ,oixkenc

.oixken oi`y azk i"yx la` .oicet oi`y oda

opaxcn exfb milyexiac :wgvi epiaxl d`xpe
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc migqt(iying meil)

é ïLcä CôL ìò','óøOipin lk zeaxl 'sxyi' zaizn cenll yie ©¤¤©¤¤¦¨¥
:`xnbd zvxzn .zetixyéøîà,daiyid ipa exn` ±'óøOé' àeää ¨§¦©¦¨¥

,ef 'sxyi' zaiz ±àéðúãëì déì éòaéîdpnn yexcl zkxvp ± ¦¨¥¥§¦§©§¨
dxezd dxn`y dnny ,`ziixaa epipyy enk ,zxg` dyxc
eidiy dxezd dcitwdy rnyn 'oycd jty lr ,'ebe eze` sxye'
gpeny drya gafnd ly oycd z`ved mewna mitxyp mixtd
aezkd xfg jkl ,mtxyi `l ,oycd myn lhip m` la` ,oyc my

xn`e'óøOé'y cnllïLc íL ïéàL ét ìò óàcere .my mtxyi ¦¨¥©©¦¤¥¨¤¤
zaizn yxcp,'óøOé'yúéväL ét ìò óàz`øeàä[y`d-]Baeøa ¦¨¥©©¦¤¦¦¨§

zaizy oeike .elek sxyiy cr eztixya wqrzdl jiyni ,xtd ly
ipin lk zeaxl dpnn yexcl ozip `l ,el` zeyxcl zkxvp 'sxyi'

.zetixy
lirl(`"r)xzeny ,iax ixac lr in` xa ieacg` ax dywd

milgby xaeq iaxy jkn gkeny ,milgb lr gqtd z` zelvl
`weecy ,x`ean deknd zrxv iabl `ziixaa eli`e ,y` miaygp
milgby miaxn ,'dekn' minrt izy da xn`py deknd zrxva
mpic oi` ,ieaix ea oi`y gqtd oaxw iably ,rnyne ,y`k mpic
ur ly zlgba xaic iaxy `cqg ax uxize .y`k milgb ly
dpic oi`y zkzn ly zlgba dxaic `ziixade ,y`k dpicy

.xg` ote`a ef `iyew uxiz `piaxy `xnbd d`ian dzr .y`k
,øîà àðéáøz` dzpye ,deknd zrxv oica dxacy `ziixad ©¦¨¨©

e ,`id zyaeyn ,'qiqtbe ciq' mr cgi 'zlgb'déðúe CBøkjl yie ± §§¦
,y` oic mr cgi ezepyle ,`ziixaa xkfend zlgb oic z` xagl
jke ,weqtd zernynn `l` ,dyxcn zcnlp dpi` zlgb s`y

zrxva aezkd zernynn ,`ziixad ixac z` zepyl jilr`xwie)

(ck biéì ïéà ,'Là úåëî'df oica llkpy cenllàlàinLàa äåëpL ¦§©¥¥¦¤¨¤¦§¨¨¥
,úìçâáey in la` ,y`k zaygp zlgb mbyõîøa äåëðxt`-] §©¤¤¦§¨§¤¤

e` [gzexñéñôâáe ,çúBø ãéña[ciq oin-]å ,çúBødekpy in okìëa §¦¥©§¦§¦¥©§§¨
øeàä úîçî àaä øác,y`d ici lr mgedy ±ééeúéàìin zeaxl ± ¨¨©¨¥£©¨§¦¥

a dekpyøeàä énç,y`a engedy min ±ïépîzrxv oica llkpy ©¥¨¦©¦
,dekndäaéø 'äåëî' 'äåëî' øîBì ãeîìzminrt izy xn`p jkl ± ©§©¦§¨¦§¨¦¨

`ly ,`vnpe ,y` zekn llka el` s`y ,zeaxl ick ,'dekn' oeyl
.ef `ziixan iax lr dyw

lirl xn`y iax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd(`"r),
:'y` ilv'l aygp milgb iab lr gqtd oaxw z` ozp m`yàáø̈¨

éîø,dywd -éaø øîà éîy xaeq iax ike ±eøwéà íéìçbmi`xwp - ¨¥¦¨©©¦¤¨¦¦§
éäðéîøe ,Làwdl yi `lde ±`ziixaa epipyy dnn jk lr zey ¥§¦§¦

z` mixetkd meia lecbd odkd xihwn did mdilry milgbd iabl
weqta xn`py ,miycwd ycewa zxehwd(ai fh `xwie)`ln gwle'§¨©§Ÿ

did eli` ,`ziixad zxne`e ,'gAfOd lrn W` ilgB dYgOd©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©
wx weqta xn`p,'éìçb'iziid ,'y`' ilaìBëélehil jixvy cenll ©£¥¨

milgb `weecúBîîBò,[zexrea-] zeygel milgb `le ,zeieak - §
opi` zeygely ,zeygel `le zenner milgb md mzq milgby

,y` `l` milgb ze`xwpøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©
,'Là'e ,zeygel dpiidzyéàwx xn`p did m`e -,'Là','ilgb' ila ¥¦¥
iziidìBëé`iadl eilry xnel,úáäìLy`dy mivr xnelk ¨©§¤¤

y` ze`xwp opi` zeygel milgb s`y ,milgb `le ,mda zxrea
,mzqøîBì ãeîìzmb azky dna aezkd epcnln ±,'éìçb'oi`y ©§©©£¥

:`ziixad dwiqne .zadly `iadlãöék àäoic miiwzn cvike ± ¨¥©
,dfàéáîlecbd odkdïîmilgbd,úBLçBläoeyl zernyny ¥¦¦©£

.y` mda yiy milgb `id ,'y` ilgb'Là éøwéà àì íéìçb àîìà)©§¨¤¨¦Ÿ¦§¦¥
.(éøîà̈§¦

ixac z` `ed x`an ,`ziixadn eziiyew z` `ax x`any mcewe
:dywne ,`ziixadàéL÷ àôeb àäådyw dnvr cvn ef `ziixa ± §¨¨©§¨

,`idúøîàwx xn`p did m`y ,`ziixad dxn` dligza ixdy - ¨§©
,'éìçb'iziid ,'y`' ilaìBëémilgb `weec `iaiy cenll,úBîîBò ©£¥¨§

,mzq milgb ze`xwp opi` zeygel milgbyàîìà,dfn gkene ± ©§¨
milgbyeäðéð Là ,úBLçBìze`xwp opi`y oeiky ,'y`' ze`xwp ± £¥¦§

e .'y`' ze`xwp jgxk lr milgbàôéñ àîéàseq z` x`ae xen`e ± ¥¨¥¨

,`ziixadéàwx xn`p did m` -,'Là','ilgb' ilaìBëéiziid ¦¥¨
`iaiy cenll,úáäìLopi` zeygel milgby ,zeygel milgb `le ©§¤¤
,y` ze`xwpøîBì ãeîìzmb xn`y dna aezkd epcnln ±,'éìçb' ©§©©£¥

.zadly `iadl oi`yàîìày gkene -eléôàmilgbåàì úBLçBì ©§¨£¦£¨
eäðéð Là,`ziixaa dxizq yiy ,`vnpe .mzq 'y`' ze`xwp opi` - ¥¦§

x`ean dteqae ,y` ze`xwp zeygel milgby x`ean dzligzay
.y` ze`xwp opi`y

îàåúLL áø ø,`ziixad ixac xe`iaaéðz÷ éëäzpeek `id jk - §¨©©¥¤¨¦¨¨¥
wx xn`p did m` ,`ziixad'éìçb'iziidìBëémilgb `iaiy xnel ©£¥¨

ïéaod m`úBîîBòeïéáod m`,úBLçBì,dfa dxezd dcitwd `le ¥§¥£
,milgb ze`xwp odizyyøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©

,'Là'e ,'y` ilgb' ze`xwp opi`y ,zenner milgb `iadl oi`yéà ¥¦
wx xn`p did m`e -,'Là'iziidìBëé`iadl jixvy cenll ¥¨
øîBì ãeîìz ,úáäìLmb azky dna aezkd epcnln ±,'éìçb' ©§¤¤©§©©£¥
,zadly `ian epi`yãöék àä,df oic miiwzn cvike ±ïî àéáî ¨¥©¥¦¦

milgbd.úBLçBlä©£
:eziiyew z` `ax miiqníB÷î ìkî`ziixad dxn`y dnn ¦¨¨

,'y`' wx xn`p did eli`y meyn 'ilgb' aezkl dxezd dkxvedy
y gken ,zeygel milgb `iadl lekiy rcei iziid `làì íéìçb¤¨¦Ÿ

éøwéàmzq mi`xwp mpi` ±,Làeéaøì àéL÷milgby xn`y ¦§¦¥©§¨§©¦
mdilr zelvl xyt`e ,y` mi`xwp.gqtd z`

:`xnbd zvxznéëä õéøz ,ééaà øîàixaca yxtz jk - ¨©©©¥¨¥¨¦
aezkd xn`y dnn ,iaxl dywi `le ,`ziixad'éìçb'iziidìBëé ©£¥¨

milgb `iaiy xnel,úBLçBì àìå úBîîBòzeygel milgby §§Ÿ£
,milgb `le y` ze`xwpøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©

,'Là'e ,zeygel milgb `iaiyéàwx xn`p did m`e -,'Là'iziid ¥¦¥
ìBëém`y xneläöø`iadlúáäìL,milgb `la cal,àéáém`e ¨¨¨©§¤¤¨¦
äöø`iadlúìçbzygel,àéáé,y` ze`xwp odizyyãeîìz ¨¨©¤¤¨¦©§

øîBìmb xn`y dna aezkd epcnln ±,'éìçb'`iadl oi`y ©©£¥
,milgba dfeg` dpi`y zadlyãöék àämb miniiwzn cvike ± ¨¥©

,cgia 'y`' mbe 'ilgb'àéáîmilgb.úBLçBlä ïîdyw `ly `vnpe ¥¦¦©£
iixadn iax lrzeygel milgby zxaeq `id s` ixdy ,`z

.y` ze`xwp
:`ziixaa iia` xe`ia lr dywn `xnbd,äaø øîàiia` xn` ji` ¨©©¨

epiid ,'y`' wx weqta xn`p did m`y ,`ziixad ixac yexita
m`y mixne`äöø`iadl,àéáé ,úìçbm`eäöø`iadl,úáäìL ¨¨©¤¤¨¦¨¨©§¤¤

,àéáé,`ldedì úçkLî éëéä úìçb àìa úáäìLote` dfi`a ± ¨¦©§¤¤§Ÿ©¤¤¥¦©§©©¨
,xg` mewnl dxiardl xyt`y `ven dz`àðîì dééôLc ïBâk§§©§¥§¨¨

àçLî,onya dzgnd z` gyny ±àøeð déa éìzàådqtzpe ± ¦§¨§¦§¥¥¨
,dywe ,onya y`déèeòîì àø÷ éì änì àeääjxved dnl ± ©¨¨¦§¨§©¥

,df ote` hrnl aezkdàzLäelit` ,dzrn ixde -øNa Cìî éðôì ©§¨¦§¥¤¤¨¨
,ïk ïéNBò ïéà íãå,ceak jxc df oi`yíéëìnä éëìî Cìî éðôì ¨¨¥¦¥¦§¥¤¤©§¥©§¨¦

ïkL ìk àì ,àeä Ceøa LBãwädid `l m` s`e ,jk zeyrl oi`y ©¨¨Ÿ¨¤¥
.zadly `iadl oi`y mircei epiid ,'ilgb' weqta xn`p

éëä õéøz ,àáø øîà àlà.iaxl dywi `le ,`ziixaa yxtz jk - ¤¨¨©¨¨¨¥¨¦
aezkd zernynnìBëé 'éìçb'milgb `iaiy xnel iziidúBîîBò ©£¥¨§

àìåmilgb,úBLçBì`l` milgb ze`xwp opi` zeygel milgby §Ÿ£
,y`øîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ±,'Là',zeygel `iaiy ©§©¥

eéà`l` xn`p did `l m`e -'Là'iziidìBëéy xnelàéáéon ¦¥¨¨¦
`edy ,eaexa y`d dzvedy ur oevigd gafndúìçb äöçî¤¡¨©¤¤

,úáäìL äöçîeeúìçb délek éåä éàeâì ìéiòcàqpkiy cre - ¤¡¨©§¤¤©§©¥§©©¨¥¥©¤¤
df ote`ay ,zlgb elek didie zadlyd dakz miycwd ycewl

,mce xya jln iptl ok miyer oi`y oexqg ea oi`øîBì ãeîìz± ©§©
aezkd epcnln,'çaænä ìòî Là éìçb äzçnä àìî ç÷ìå'yúòMî §¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦§©

äçé÷ìoevigd gafnd iab lrnéåäéð`edy dn lk didiy jixv ± §¦¨¤¡¥
,lhep,íéìçbmda zwlecy lky ,mda zwlec zadly didz `le ¤¨¦

.[milgb mi`xwp mpi` ,zadly
:zenner zaiz aezkl yi cvik zxxan `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§

aezkl yi m`d ,daiyid ipa ewtzqdúBîîBà,s"l`aúBîîBò Bà §§
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migqt(iyiy meil)

,øeñàltp .dfn df erla ming mdipy eidy oeiky,ïðBö CBúì ïðBö ¨¥§¥
l ,mippev milk`nd ipy eidy,øzeî ìkä éøácmippev mdipyyky ¦§¥©Ÿ¨

ltp .dfn df mirlea mpi`å ,ïðBö CBúì íçltp,íç CBúì ïðBödfa ©§¥§¥§©
.l`enye ax ewlgpøáb äàléò ,øîà áø,df lr df mzlitpa cin ± ©¨©¦¨¨¨©

`ed ,xw oezgzde mg oeilrd did m`e ,oezgzd lr xaeb oeilrd
.xeq`e ,dfn df mirleae ming mdipy dzrne ,oezgzd z` mngn
,oezgzd z` opvn oeilrd ,mg oezgzde opev oeilrd did m`e

.xzene ,dfn df mirlea mpi`e mippev mdipy dzrne,øîà ìàeîLe§¥¨©
øáb äàzzoezgzde mg oeilrdyke ,oeilrd lr xaeb oezgzd - ©¨¨¨©

,xzene ,dfn df mirlea mpi`e ,oeilrd z` xxwn oezgzd ,xw
mirleae ,oeilrd z` mngn oezgzd ,xw oeilrde mg oezgzdyke

.xeq`e ,dfn df md
:epzpynn l`eny lr dywn `xnbdBaèBøî óèð ,ïðzgqtd ly §©¨©¥§

øæçå ,ñøçä ìòahexdåéìà,gqtd l` -BîB÷î úà ìBhéz` ± ©©¤¤§¨©¥¨¦¤§
.gqtd l` ahexd xfg eay mewndCzòc à÷ìñ à÷exaq ± ¨¨§¨©§¨

zwqer epzpyny ,daiyid ipa dligza,úððBö ñøçajk meyne §¤¤¤¤
,el`yàîìLazpaen dpynd ±ìixac itøîàc ,áøopeve mgay ¦§¨¨§©§¨©

,df lr df eltpy,øáb äàléòyéëä íeMîy `ed oicd [jk±]ìBhé ¦¨¨¨©¦¨¦¦
,BîB÷î úàoeikc,qxgd lr gzexd ahexd shpykìæà[jld-] ¤§¦¨©

dáèBøeñøçì déì çzøîshepyk ixdy ,qxgd z` mnige - ¤©§©¥©¤¤
,xaeb oeilrde ,oeilrd `ed ahexd ,qxgd lr ahexdøãäåxfge - §¨©

dñøçeáèBøì déì çzøî,ahexd z` mnige -çñtà áèBø øãä éëå ¤¤©§©¥¨¤§¦¨©¤©¤©
ixdy ,gqtd z` xq` ,gqta rlape ahexd xfgyke -éåhî à÷̈¦§¥

ñøçc àúeîéîç úîçî çñtoaxwn wlg `edy ahexd dlvp ± ¤©¥£©£¦¨§¤¤
,qxgd zeningn gqtdøîà àðîçøådxn` dxezde -(g ai zeny) §©£¨¨¨©

`edyk lk`p gqtd didiy,'Là éìö'gqtdy jixvy ,rnyne §¦¥
,y` ici lr `weec dlvi,øçà øác úîçî éìö àìåhexdy oeikea §Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥

xqe` ,gqta rlap ,xepzd qxg ici lr dlvpy meyn xeq` `edy
.gqtd z` `edì àlà,øáb äàzz øîàc ìàeîLd ixdñøç`edy ¤¨¦§¥§¨©©¨¨¨©¤¤

,oezgzdáèBøì déì ø÷éî éøewà ,àeä ïðBöc ïåékz` `ed opvn ± ¥¨§¥©¥¥¥¥¨¤
qxgd x`ypy oeike ,[eze` mngn ahexd oi`e ,eilr shpy ahexd
xqe` epi`e ,dlik`a xzen ahexde ,ahexd z` dlev epi` ,opev

e ,eil` xfegyk gqtd z`éànày dpynd dxn` recne ±úà ìBhé ©©¦¤
,BîB÷î.l`enyl dywe ,xaeb oeilrdy ,ax ixack gken `l` §

shp' z` yxtl yiy ,epzpynn l`eny lr dyw `l :`xnbd dgec
,'qxgd lr eahexnìàeîL øîà äéîøé éaø øîàãkshp' iabl ¦§¨©©¦¦§§¨¨©§¥

xaecny ,'enewn z` uenwi zleqd lr eahexn,úçúBø úìBña§¤©©
énð àëäxaecny yxtl yi ,'qxgd lr eahexn shp'a ,o`k s` ± ¨¨©¦

,çúBø ñøçaici lr ahexd dlvp ,xab d`zz mixne` m` s` f`y §¤¤¥©
.exqe` `ed ,gqta rlape xfeg `edyke ,dlik`a xq`pe ,qxgd

:l`eny lr epzpynn zxg` `iyew d`ian `xnbd,ïðzm`óèð §©¨©
BaèBøîgqtd lyBîB÷î úà õBî÷é ,úìBqä ìòz` ecia lehi ± ¥§©©¤¦§¤§

.ahexd my shpy mewnd on zleqdCzòc à÷ìñ à÷ipa exaq - ¨¨§¨©§¨
zwqer epzpyny ,dligza daiyid,úððBö úìBñajk meyne §¤¤¤

,el`yàîìLazpaen dpynd ±ìixac itøîàc ,áøopeve mgay ¦§¨¨§©§¨©
,df lr df eltpy,øáb äàléòyéëä íeMîy `ed oicd [jk-]õBî÷é ¦¨¨¨©¦¨¦¦§

,BîB÷î úàoeikc,oeilrd `edy ,zleqd lr shepd ahexdçzøî ¤§§©§©
dì[mngn±]déðøãeä øãäc úìBñì,eizeaiaq xy` -àøãäå ¨§¤§¨©§¨¥§¨§¨

d [zxfege-]déãéãì déì àçzøîe úìBñ,ahexd z` znngne ±à÷å ¤©§§¨¥§¦¥§¨
éåhîd dlvpe -úìBñc àúeîéîç úîçî áèBøxq`pe ,zleqd meg ± ¦§¥¤¥£©£¦¨§¤

,gqtd oaxwn wlg `ed ixdy ,dlik`aøîà àðîçøådxezde - §©£¨¨¨©
gqt oaxw iabl dxn`(g ai zeny),'Là éìö'lirl eyxce(.dr) §¦¥

,y` ici lr `weec ielv gqtd didiy jixvyøác úîçî éìö àìå§Ÿ¨¦¥£©¨¨
,øçà,dlik`a ahexd xq`py oeike .zleqd megn dlvp ahexde ©¥

ahexdn da rlapy zleqd z` xiqdl jixv.ì àlàøîàc ìàeîL ¤¨¦§¥§¨©
øáb äàzzd ixdy ,dyw oeilrd lr xaeb oezgzdy -úìBñ`id ©¨¨¨©¤

e ,dpezgzd,àéä úððBöc ïåéëshpy ahexd meg lr `id zxaeb ¥¨§¤¤¦
e ,dilrdéì ø÷éî à÷ éøewàok m`e ,eze` zppvne -õBî÷é éì änì ©¥¨¥¥¥¨¨¦¦§

BîB÷î úà,ahexd dilr shpy zleqd z` xiqdl jixv recn ± ¤§
ziilv z` milydl lekie ,zleqd ici lr dlvp ahexd oi` ixd

gqtd zlik` onfa dze` lek`le ,y`a zleqa axernd ahexd
.(BîB÷î úà ìBhéa déì ébñz)jixvy dpyna epipyy xg`ne ¦§¥¥§¦¤§

xfge zleqd z` mnig ahexdy jgxk lr ,enewn z` uenwl
:`xnbd dgec .xab d`liry ,ax zhiyk gkene ,dpnn dlvpeøîà̈©

,ìàeîL øîà äéîøé éaøzwqer epzpyn,úçúBø úìBña,ok m`e ©¦¦§§¨¨©§¥§¤©©
xq`pe ,zleqd meg ici lr dlvp ahexd xab d`zz m` s`

.dlik`a
:l`eny lr epzpynn zxg` `iyew d`ian `xnbdBëñ ,ïðz§©¨

gqtd oaxwlíà ,äîeøz ìL ïîLamd gqtd lr miiepndúøeáç §¤¤¤§¨¦£©
,íéðäk,dnexz zlik`a mixzeny,eìëàéeíàdxeag md miiepnd Ÿ£¦Ÿ¥¦

,ìàøNé ìL,dnexz zlik`a mixeq`yíàgqtd xya,àeä éç ¤¦§¨¥¦©
,dlvp `l oiicryepçéãéipa edelk`ie ,eilry onydn mina §¦¤

la` ,dxeagdàeä éìö íà,dlvp xak -úà óBì÷éexyaïBöéçä ¦¨¦¦§¤©¦
:`xnbd zl`ey .lk`i x`yde ,onya ekqyàîìLadpynd ± ¦§¨¨

zpaenìixac itäôéì÷a déì ébñ éëäì eèîà ,øáb äàléò øîàc áø §©§¨©¦¨¨¨©©§§¨¦©¦¥¦§¦¨
xzen didie ,gqtd ly oevigd exya z` selwiy ic jk meyny ±

,elke`läàléòc íeMîoeilrd `edy onydy -,àeä ïðBöopvne ¦§¦¨¨¥
.hrn `l` onyd on rlea xyad oi`e ,xyad z`ì àlàìàeîL ¤¨¦§¥

c ïåék ,øáb äàzz øîàcgqtd xya,àeä íçonyd z` mngn `ed §¨©©¨¨¨©¥¨§©
e ,eilryòìa òìáîok m`e ,onydn gqtd rleae ±déì ébñ éànà ¦§©¨©©©©¦¥
äôéì÷a,oevigd xyad ztilwa icy dpynd dxn` recn ±øñzéð ¦§¦¨¦§©

xyad z` xeq`l yi `ld ±.éøîâì,xab d`liry ,axk gkene §©§¥
w `l :`xnbd dgec .l`enyl dywe,epzpynn l`enyl dy

càãéáòc àeä àîìòa eäMîc äëéñ éðàLxyaa oicd dpeyy - ¨¦¦¨§©¤§¨§¨©£¦¨
dfae ,`ed hren eilry onydy oeik ,eilr ekqy onydn rlay

.dtilw ickn xzei xqe` epi`y l`eny dcen
:`ziixan l`enyl di`x d`ian `xnbdìàeîLc déúååk àéðz©§¨§¨¥¦§¥

(a"d g"t oileg `ztqez)lk`n ozp ,CBúì íçlk`níçmdn cg` dide ©§©
,xzid ly mdn cg`e ,xeqi` lyøeñà,xzidd lk`n xq`p ±ïëå ¨§¥

lk`na oicdïúpL ïðBöeze`CBúìlk`níçly mdn cg` dide ¥¤¨©§©
,xeqi`øeñàz` mngn mgd oezgzdy ,xzidd lk`n xq`p ± ¨

lk`n ozp m` la` .dfn df mirleae ,oeilrdå ,ïðBö CBúì íçok ©§¥§
ozp m`ïðBö CBúì ïðBö,xeqi` ly mdn cg` dideçéãîlk`n z` ¥§¥¥¦©

,elke`l lekie ,ea wacpy xeqi`d z` xiqdl ick mina xzidd
dxn`y dnne .xzend lk`na xeq`d lk`ndn rlap `ly iptn
`l ,opev oezgzdyke ,lk`nd xq`p ,mg oezgzdyky ,`ziixad
oezgzdy ,l`eny zhiyk `id zxaeqy gken ,lk`nd xq`p

.oeilrd lr xaeb
.`ziixaa xen`d lr zl`ey `xnbdlk`n ozp :`ziixaa epipy

çéãî ,ïðBö CBúì íç.elke`l xzene ,mina xzidd lk`n z` ©§¥¥¦©
:`xnbd zl`eyc ïåékoeilrd lk`nddéì ø÷éîcà ,àeä íçcr - ¥¨§©©§¥¥¥

,eppvn oezgzdyàúøet òìa àìc øLôà éàlk`ny okzi `l ± ¦¤§¨§Ÿ¨©§¨
,ok m`e ,xeqi`d lk`nn hrn rlea epi` xziddàäéî äôéì÷§¦¨¦¨

éòáéðicy `ziixad dxn` recne ,dtilw jixv didi zegtd lkl ± ¦§¥
:`xnbd daiyn .dgcdaàîéà ,àlàixaca qexbze xn`z - ¤¨¥¨

ltp m` ,jk `ziixadóìB÷ ,ïðBö CBúì íçdtilw ick xiqn - ©§¥¥
ltp m`e ,xzidd lk`nn.çéãî ,ïðBö CBúì ïðBödxn` `l zn`ae ¥§¥¥¦©

ok` opev jezl mga la` ,opev jezl opeva `l` ,'gicn' `ziixad
.dtilw dkixvd

:l`eny zhiyk dzpypy ztqep `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
Cãéà,zxg` `ziixa epipy ±,çúBø áìç CBúì ìôpL çúBø øNa ¦¨¨¨¥©¤¨©§¨¨¥©

ïëåxyaCBúì ìôpL ïðBöalgøeñà ,íçxya .mdipy exq`p ±íç §¥¥¤¨©§©¨©
ltpyCBúìalgå ,ïðBöxya okïðBöltpyCBúìalgçéãî ,ïðBö §¥§¥§¥¥¦©

ad z`opev xyay ,`ziixad dxn`y dnne .elke`l xzene xy
oi` ,opev alg jezl ltpy mg xyae ,xeq` ,mg alg jezl ltpy
lr xaeb oezgzdy ,l`eny zhiyk gken ,dgcd `l` jixv

.oeilrd
xya :`ziixaa epipy .`ziixaa xen`d lr zl`ey `xnbdíç©

ltpyCBúìalgçéãî ,ïðBö:`xnbd zl`ey .xzene xyad z` §¥¥¦©
oeilrd xyad ixdedéì ø÷éîcà ,àeä íçc ïåékalgdy cr - ¥¨§©©§¥¥¥
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ïðúxga rbp ipzwc `yixnÐ 'ek qxgd lr eahexn shp`kil enewn z` selwi xepz ly eq

opev qxga jzrc `wlqc i`nl elit` ,iieyw`lÐrla d`zzc ecen `nlr ilekc

rbp ipzwc oeik :inp i` ,dtilw ick gqta lyan hrn mgedy xg`l oicd `ede .dtilw ick

Ðshp ipzwc ,`kd la` .dhnln e` dlrnln rbp m` gikedl oi`Ð:inp i` .dhnl rnyn

ipzwc `tiq la` .`ed mg i`ce xepz ly eqxg

`le .opev qxga jzrc `wlq `w qxgd lr

qxg hwpcnc ,`xidpÐxepz qxgac rnyn

.ixiin

àîìùálehi ikdl xab d`lir xn`c o`nl

o`nl :xn`z m`e Ð enewn z`

zngn xq`p epi` gqtd dnl xab d`lir xn`c

aiaq enewn z` lehil jixv didie ,cetyd

ur ly cety oi`c :wgvi epiax xne`e ?cetyd

miptan :inp i` ,zleqe qxg enk jk lk meg hlew

epiax yexitae mixtq aexa .uegak gzex epi`

gqt iehin gqt` ahex xcd ike :qxb l`ppg

dil wetizc :dywe .'ek qxgd zening zngn

xn`wc `dc d`xpe !gqta rlap xeqi` ahexy

gqt iehineÐzngn" xn`wcn ,i`w ahex`

i`w gqt` i`c ."qxgÐzngn xninl dil ded

.ahex

àìàxwin ixewe` `ab d`zz xn`c o`nl

yexitae mixtqd lka opiqxb ikd Ð dil

,ewgn i"yxe .ibq enewn z` lehia :l`ppg epiax

xwin ixewe`c oeik :dil `iywc meynÐdn

ly zleqdy oebk xnel wgece ?ahexa yi `xeqi`

epi`y itl ahexd odl xeq`e ,zxg` dxeag

lrc .xity dil qxbc d`xp mz epiaxle .eiepn

ekxev lk dlvp `l ahexdy oebk ixiin jgxk

ekxev lk dlvpac .mipxa` dil dedeÐded `l

e`lve .xg` xac zngn ilv meyn liqtn ez

xeq`c elyia jk xg`eÐ,mina `wec epiid

,mewn lkn "lyean lyae"c `iieaix meyn

xaca la` .(`,`n lirl) "dry lk" seqa xn`ck

xg`Ðdid xg` oiprac ,`ed ikdc rcze .`l

mngnc ,mg `edy cera gqt oikqa jezgl xeq`

xac zngn ilv dil dede dicicl mngne oikql

meyn liqtin `l ekxev lk dlvpa `l` .xg`

zleqd xeq`p dnl mewn lkn :xn`z m`e .ikd

yie !ahexd inp dlvie ,eze` et`i ?df meyn

ici lr ixdy ,xg` xac zngn ilv ied f`c :xnel

ded `l df itl ,edine .dlvp `ed zleqd zening

dil gzxne zleq xcde ,iweq`l lirl jixv

xeqi` iweq`l jixv dnc ahexlmeyn ahexa

!`p xeqi` dia zi`c oeik ?xg` xac zngn ilv

xeqi` lk iweq`l dil `gipc :mz epiax xne`e

lr eahexn shp iab lirl la` ,xnel lekiy

enewn z` selwia qxb `l qxgdÐixdy ibq

l`ppg epiax yexitae .ahexd mr ezelvl leki

.dizilíåùîoebke Ð dtilwa dil ibq ikd

dkiq xg` xepza `dzyp `le e`lvy xg` ekqy

ok `l m`y ,llkÐdid xepzd zgizx ici lr

.xab d`lir xn`c o`nl elit` ,rlap

àéðúez `d :dniz Ð 'ek gzex xya jci`

rnyn `wc :mz epiax xne`e ?d`iadl il dnl

opev jezl mgc ab lr s`c ,ixy alg elit`c ol

dtilw iraÐalga enk dtilw jiiy `lc xaca .dtilw zeyrl lekiy xacaÐi` ipzw `lcn ,xzenjixvne dfa wleg xy` oa wgvi epiaxe .xya iab dtilw ipzwck alg iab `xeq
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ïðBö CBúì ïðBö .øeñà¯CBúì íç .øzeî ìkä éøác ¨¥§¥¦§¥©Ÿ¨©§
ìàeîLe ,øáb äàléò :øîà áø ;íç CBúì ïðBöå ,ïðBö¥§¥§©©¨©¦¨¨¨©§¥
øæçå ñøçä ìò BaèBøî óèð :ïðz .øáb äàzz :øîà̈©©¨¨¨©§©¨©¥§©©¤¤§¨©

åéìà¯.úððBö ñøça Cúòc à÷ìñ à÷ .BîB÷î úà ìBhé ¥¨¦¤§¨¨§¨©£¨§¤¤¤¤
éaøáb äàléò' øîàc áøì àîìLa¯ìBhé éëä íeMî ¦§¨¨§©§¨©¦¨¨¨©©¦¦¨¦¦

ñøç øãäå ,ñøçì déì çzøî áèBø ìæàc ,BîB÷î úà¤§©£©¤§©©¥©¤¤©£©¤¤
çñtà áèBø øãä éëå .áèBøì déì çzøî¯éehî à÷ §©©¥¨¤§¦£©¤©¤©¨¦©¥

"Là éìö" øîà àðîçøå ,ñøçc àúeîéîç úîçî çñt¤©¥£©£¦¨§¤¤§©£¨¨¨©§¦¥
¯ì àlà .øçà øác úîçî éìö àìåøîàc ìàeîL §Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥¤¨¦§¥§¨©

àeä ïðBöc ïåék ñøç ,"øáb äàzz"¯déì ø÷éî éøBwà ©¨¨¨©¤¤¥¨§¥©¥¥©¥
äéîøé éaø øîàãk ?BîB÷î úà ìBhé éànà ,áèBøì̈¤©©¦¤§¦§¨©©¦¦§§¨
.çúBø ñøça :éîð àëä ,úçúBø úìBña :ìàeîL øîà̈©§¥§¤©©¨¨©¦§¤¤¥©

úìBqä ìò BaèBøî óèð :ïðz¯.BîB÷î úà õBî÷é §©¨©¥§©©¤¦§¤§
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כתב הבעל-שם-טוב . . שזהו חסד גדול מהשם-יתברך שאדם חי אחר התפילה . . כי נתן כוחו בתפילה כל-כך מכוח הכוונות הגדולות 
שהוא מכווין.

ממאמר יו"ד שבט, ה'תשל"ה
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øNadndaäèeçL[dlik`a zxzene dliap dpi`y ,xnelk],ïîL §©§¨¨¥
,eze` milevyk scep egixyBàìvLcg` xepzaäìéáð øNa íò ¤§¨¦§©§¥¨

,Leçkmicety ipya elvp `l` ,dfa df erbp `le ,scep egix oi`y ¨
,dfn df miwegx eidyøeñàzx`an .dhegyd xya xq`p ± ¨

:`xnbdàîòè éàîmilvpd mixyady meyn ,xeqi`d mrh edn - ©©£¨
,xepza cgiéããäî éîhôîgixde ,df ly egixn df minyazn ± §©§¦¥£¨¥

lre ,enyane dliapd xyaa rlap dhegyd xya oneyn scepd
xya z` myane xfege scep egix yegkd dliapd xya mb jk ici
rlap eay xzid ly lk`nd z` xqe` ,xeq` xac gixe ,[dhegyd.

,ïîL äìéáð øNa íò BàìvL Leçk äèeçL øNa eléôà ,øîà éåìå§¥¦¨©£¦§©§¨¨¤§¨¦§©§¥¨¨¥
dhegyd xya,øzeîxyae ony dhegyd xyayk oky lke ¨

:`xnbd zx`an .xq`p dhegyd xya oi`y ,yegk dliapdéàî©
,àîòè,dliapd xyan dhegyd xyaa rlapy dny meynàçéø ©£¨¥¨

àeä àîìòa,`ed cala gix -àéä àúléî åàì àçéøåoi` gixe - §¨§¨§¥¨¨¦§¨¦
.xeq`l ick zeynn ea
:dyrn `xnbd d`ianàãáeò éåì ãéáòdyrnl dkld iel dxed - ¨¦¥¦§¨

,xeq`l ick ea oi` gixy ,ezhiykàúeìb Léø éayix ly eziaa - ¥¥¨¨
oicd dn edel`yyk ,dlebdøçà øáãå éãâaxepza elvpy ,[xifg-] ¦§¦§¨¨©¥

.dlik`a icbd z` iel xizde ,cg`
:`ziixan iel lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

`ziixaa epipy ,iel ixac(i"d d"t `ztqez),íéçñt éðL ïéìBö ïéà¥¦§¥§¨¦
[gqt zepaxw-]ãçàkcg` xepza -,.úáBøòzä éðtîzxxane §¤¨¦§¥©©£¤

:`xnbdéàî,`ziixad zpeek `id dn ±åàìl `l m`d -úáBøòz ©¨©£¤
,íéîòèdf minyazn cg` xepza milvpd migqt ipyy ,xnelk §¨¦

lk`iyke ,df ly enrhn df erlay enk df ixde ,df ly egixn
,eiiepnl `ly lk`p ea relad gixdy `vnp gqtdå`ziixa ok m` §

ef,éåìì àéL÷oi` eixacly ,xeq`l zeynn ea oi` gixy xn`y ©§¨§¥¦
milk`py aygp oi`y ,cg` xepza elvpy migqtd ipy z` xeq`l

.mdiiepnl `ly
:`xnbd zvxznàìmigqt ipy zelvl `ziixad dxq`y dn ± Ÿ

`l` ,df ly egixn df minyazny meyn df oi` ,cgiéðtî¦§¥
ïéôeb úáBøòz,jka epigai `le ,dfa df zepaxwd eaxrzi `ny - ©£¤¦

elk`iy `vnpe ,dzxag ly oaxwd z` dxeag lk lehize
.mdiiepnl `ly migqtd

:zxne`e dvexiz z` zwfgn `xnbdàøazñî énð éëäs` jk ± ¨¦©¦¦§©§¨
,mitebd zaexrz yyg meyn `ed `ziixaa xeqi`dy ,xazqn

éðz÷cîaàôéñoi`y df oicy ,`ziixa dze` seqa epyy dnn ± ¦§¨¨¥¥¨
`ed ,cgi migqt ipy oileveléôà`ed cg` gqt m`å éãbxg`d £¦§¦§

.äìè:di`xd z` `xnbd zx`aneàîìLa úøîà éà`ziixad ± ¨¤¦¨§©¦§¨¨
`ed yygdy xn`z m` zpaenéðtîzaexrz,ïéôebcéðz÷c eðééä ¦§¥¦©§§¨¨¥

y ycgl `ziixad dkxved jk meyny ±äìèå éãb eléôàoilev oi` £¦§¦§¨¤
mzrc epzi `ly yyg yi ,dfn df md mipeyy s`y ,cg`k

.dzxag oaxw z` dxeag lk lehize ,mdipia oigadléà àlà¤¨¦
úøîà`ed xeqi`d mrhy,íéîòè úáBøòz éðtî,dywéãb él äî ¨§©¦§¥©£¤§¨¦©¦§¦

éãâe éãb él äî äìèåicb ziilv oia df oiprl wlgl yi mrh dfi` ± §¨¤©¦§¦§¦
icb elit`'y `ziixad yecig edne ,icb mr icb ziilvl ,dlh mr

.xeq` 'dlhe
`id dywn ,iel ixack `ziixadn gkeny `xnbd dx`iay ixg`

:`xnbd dywn .ax lr `ziixadnéàî àlàseqn micnel dn ± ¤¨©
,cgi mzelvl xeq` dlh xyae icb xya s`y dxn`y `ziixad

yéçøk ìòCwxy `ed `ziixad xe`iaàeä ïéôeb úáBøòz éðtî ©¨§¨¦§¥©£¤¦
øeñàc,cgi migqt ipy zelvléøL íéîòè úáBøòz ìáàla` - §¨£¨©£¤§¨¦¨¦

ok m` ,xeq`l oi` ,minrh zaexrz iptnáøc déúáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¥§©
ea yi gixy xaeqy ,axl `kxit `id ef `ziixay xn`p m`d ±

.xeq`l yi minrh zaexrz iptn s` ezrcl ixdy ,xeq`l ick
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,äéîøé éaø øîà,o`k - ¨©©¦¦§§¨¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna ,`ziixaaBàìvL ïBâkmigqtd ipy z` dlvy - §¤§¨
úBøéã÷ ézLadf minyazn mpi` df ote`ay ,xepz eze`a zecxtp ¦§¥§¥

`ziixad xe`ia z` `xnbd dnilydy mcewe .df ly egixn

:`id dywn ,df uexizlCzòc à÷ìñ úBøéã÷ ézLalr dler ike ± ¦§¥§¥¨§¨©§¨
izya migqtd ipy z` dlvy `ziixad z` cinrdl jzrc
:`xnbd zvxzn .dxicwa gqtd z` zelvl xeq` `lde ,zexicw

àîéà àlà,`ziixad z` cinrdl yiy ,df uexiz xnel yi jk ± ¤¨¥¨
migqtd ipy z` elvy,úBøéã÷ ézL ïéòkmigqtdn cg` lky §¥§¥§¥

cixtn xt` ly e` milgb ly lecb lze ,xg` cetya dlvp
.mdipiaøîà÷ éëäå,`ziixad zpeek `id jke ±éðL ïéìBö ïéà §¨¦¨¨©¥¦§¥

,úáBøòz éðtî ãçàk íéçñt:`xnbd zx`aneéàîdpeekd dn ± §¨¦§¤¨¦§¥©£¤©
d iptn' oeylaíéîòè úáBøòz ,'úáBøòzly mgix rlaiy - ©£¤©£¤§¨¦

.eiiepnl `ly gqtd lk`iy `vnpe ,exag lya cg` lk ,migqtd
:`ziixaa x`ean sqep oiceeléôàåmigqtd z` zelvlézL ïéòk ©£¦§¥§¥

àkéìc ,úBøéã÷` df ote`ay ±oi,íéîòè úáBøòzok mbøeñà §¥§¥¨©£¤§¨¦¨
íeMîyygeléôàå ,ïéôeb úáBøòz`ed mdn cg` m`å éãbxg`d ¦©£¤¦©£¦§¦§

äìè.df yyg yi ¨¤
ick ea yi xeqi` ly gix m` mi`pz ewlgp m`d zxxan `xnbd

:xeq`léàpúk ,éøî áø øîàm` ,iele ax da ewlgpy ef zwelgn ± ¨©©¨¦§©¨¥
epipy jky ,mi`pz zwelgn `id ,xeq`l ick ea yi xeqi` ly gix

dpyna(b"n i"t zenexz),äãBøäxepzd onét ìò dðúðe ,änç út ¨¤©©¨§¨¨©¦
[gzt-]øñBà øéàî éaø ,äîeøz ìL ïéé úéáçdlik`a ztd z` ¨¦©¦¤§¨©¦¥¦¥

,dnexz ly gix da rlapy iptn ,dnexz oick ,l`xyiléaøå§©¦
a øézî éñBé éaøå ,øézî äãeäézta øñBàå ïéhéç ìLzt,íéøBòN ìL §¨©¦§©¦¥©¦§¤¦¦§¥§¤§¦

úBáàBL íéøBòOäL éðtîopi` mihig ly la` ,oiid gix z` ¦§¥¤©§¦£
:ixn ax miiqne .oiid gix z` zea`eyåàì éàîcenll oi` m`d ± ©¨

iele ax zwelgny o`knàéä éàpz,`id mi`pz zwelgn -øîc ©¨¥¦§©
øáñ,xaeq ztd z` xizny dcedi iaxy -àéä àúléî åàì àçéø ¨©¥¨¨¦§¨¦

,xeq`l ick xeqi` ly gixa oi`y ±øáñ øîexqe`y xi`n iaxe - ©¨©
,xaeq ztd z`àéä àúléî àçéøick xeqi` ly gixa yiy ± ¥¨¦§¨¦

,mihigl mixery oia wlgn `edy `l` ,iqei iax xaeq oke ,xeq`l
ly ztae ,zta oiid gix rlap `l mihig ly ztay ,xaeqe

.zta oiid gix rlap mixery
mpn` :ixn ax ixac z` `xnbd dgecìzrcéåìly gixy xn`y §¥¦

,xeq`l ick ea oi` xeqi`éàcåef dkldy xnel jixvàéä éàpz± ©©©¨¥¦
iqei iaxe ,ztd z` xqe`y xi`n iax ixdy ,`id mi`pz zwelgn
,xeq`l ick ea yi gixy mixaeq i`ce ,mixery ly zt xqe`y
zrcl `l` ok xn` `l i`ce ,xeq`l ick ea oi` gixy xn`y iele

la` .dcedi iaxáøì,xeq`l ick ea yi gixy xaeqdéàpz àîéð §©¥¨©¨¥
àéäiaxk xaeq axe ,`id mi`pz zwelgny yxtl mikixv m`d - ¦

`ld ,dcedi iax lr wlege iqei iaxke xi`náø Cì øîàax leki ± ¨©¨©
,xnelàîìò éleëciqei iax oiae dcedi iax oiae xi`n iax oiay ± §¥¨§¨

y ,edenk mixaeq mleke ,df oica miwleg mpi`,àéä àúléî àçéø¥¨¦§¨¦
xaeq `edy meyn df oi` ,zxzen ztdy dcedi iax xn`y dne
it lr zgpend dng ztay xaeqy iptn `l` ,xqe` epi` gixy

.llk zta oiid gix rlap `l ,oii ziagàéääc dìò øîzéà åàì± ¨¦§©£¨§©¦
ef dpyn lr xn`p `l ike,,Lé÷ì Léø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©¥¨¦

úéáçå änç úôadnexz ly oii,äçeútit lr ztd z` gipde §©©¨§¨¦§¨
l ,ziagdøeñà ìkä éøácoiid gix df ote`ay ,ztd dxq`p ± ¦§¥©Ÿ¨

.xeq`l ick ea yi gixy micen mleke ,zta rlapúððBö úôa§©¤¤
äôeâî úéáçål ,[dnezq-]øzeî ìkä éøácote`ay ,zxzen ztd ± §¨¦§¨¦§¥©Ÿ¨

e ,zta rlap oiid gix oi` dfe÷ìçð àìiaxe dcedi iax xi`n iax Ÿ¤§§
,iqei,äîeúç úéáçå änç úôa àlàa e`,äçeút úéáçå úððBö út ¤¨§©©¨§¨¦£¨©¤¤§¨¦§¨

iaxe ,zta oiid gix rlap el` mipte`a mby ,xaeq xi`n iaxy
oiid gixy xaeq iqei iaxe ,zta oiid gix rlap oi`y xaeq dcedi

.mihig zta `l j` mixery zta rlapénð àäåly ef dkld s`e ± §¨©¦
,da xq` axy ,dliap xya mr e`lvy dhegy xyaänç úôk§©©¨

àéîc äçeút úéáçåxya gix rlap zehiyd lkle ,`id dnec ± §¨¦§¨¨§¨
xya xq`py dcen dcedi iax s`e ,dhegyd xyaa dliapd

.dhegyd
rlapy cg` lk`n gix oipra zetqep zekld d`ian `xnbd

:xg` lk`naéðzdpy -út ,àáñ àððéç áøc déøa àðäk áø ¨¥©©£¨§¥§©¦§¨¨¨©
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc migqt(ycew zay meil)

déì àëéøèöéà íéLãç éLàø éøéòNmi`a md mby xnel epzpynl §¦¥¨¥¢¨¦¦§§¦¨¥
epzpyna df oic dpyp did `l m`y ,d`nehaàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

xeaiv zepaxw lka mrhdy oeiky ,xnel jzrca dler did -
ixiryae ,'cren' mda xn`py meyn `ed ,d`nehd z` migecy

miycg iy`x,'ãòBî' eäa áéúk àì àä.d`neha e`eai `l okle ¨Ÿ§¦§¥
ïì òîLî à÷epzpyncmbéø÷éà Lãç Làø[`xwp-],'ãòBî's`e ¨©§©¨§ŸŸ¤¦§¥¥

,[d`neha mi`a mdééaàãk.xg` oipra iia` yxcy enke - ¦§©©¥
y`xy eprny dpnny iia` ly ezyxc z` `xnbd zyxtne

:'cren' `xwp ycegééaà øîàc(.hk ziprz)yceg ,àzL éàäc æenz §¨©©©¥©§©©¨
,milbxnd z` dyn glyy dpy dze` ly -deélî ééelî- ©¥©§©
,mei miyely ly `ln ezeyrl oic zia edexairáéúëc(eh ` dki`) ¦§¦

oaxegd lr edinxi zpiwaì ãòBî éìò àø÷''éøeça øBaL'd onif - ¨¨¨©¥¦§©¨
zxfg mei didiy ick ,fenz eze`l xeaird mei sqepy ,cren ilr
ixac lr l`xyi ipa ekay dlilde ,a`a dpenya milbxnd
zexecl dika mei meid eze` didie ,a`a dryz lil `ed milbxnd
oey`xd ycwnd zia oaxega 'ixega xeayl' zeprxetl okene
weqta `xwp xeaird mei `edy yceg y`xy `vnpe .ipyde

.'cren'
:`xnbd zxxanàøîéîìmrhdy cnll xacd `a m`d -eäleëc §¥§¨§§

`ed d`neha mi`a xeaivd zepaxwîmda xn`py jkeúà 'ãòBn' ¦¥¨
xxal yi ,ok m` .d`neha elit`e mpnfa mi`ay [eaxzd-]éðäðî§¨¨¥

éléî.'cren'n cenll yi jky el` mixac okidn - ¦¥
:ef dyxc zx`and `ziixa `xnbd d`ian,ïðaø eðúcxn`p §¨©¨¨

micrend zepaxw zyxt meiqa(cn bk `xwie)éãòBî úà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤£¥
'ä,'l`xUi ipA l`,øîBì ãeîìz äî`l`eðãîì àlL éôìoic ¤§¥¦§¨¥©©§©§¦¤Ÿ¨©§

,zepaxwa d`nehe zayd ziigcì àlàzepaxwçñôå ãéîú ¤¨§¨¦§¤©
eäa øîàpL[mda-]'BãòBîa',mzaxwd zegcl oi`y epcnlny ¤¤¡©§§£

maixwi `l` ,xg` onfleléôàå 'BãòBîa'cren eze` lg m`,úaMa §£©£¦©©¨
n cenll yi oke'BãòBîa'mpnfa miaixwy,äàîeèa eléôàåla` §£§£¦§§¨

ïéépî ,øeaéö úBðaø÷ øàLmeyn `l` .d`nehe zay migecy §¨¨§§¦¦©¦
øîàpLmicrend itqen zyxt seqa(hl hk xacna)'äì eNòz älà' ¤¤¡©¥¤©£©

,'íëéãòBîaxeaivd zepaxw lk iabl xen` 'mkicrena'y §£¥¤
.d`nehe zay migec md mby o`kne ,ef dyxtay

:`ziixad dkiynnúBaøì ïéépîd zgpnå øîBòyakd,Bnò áøwä ¦©¦§©¤§©¨¥¦
okeå íçlä ézLlk,ínò áøwäs` ,d`nehe zay migec md mby §¥©¤¤§©¨¥¦¨

xn`p myy qgpt zyxtay micrend itqen zyxta exkfp `ly
.'mkicrena'øîBì ãeîìzxen` zyxtay micrend zyxt seqa ©§©

(my `xwie),,'ìàøNé éða ìà 'ä éãòBî úà äLî øaãéå'epcnll ©§©¥Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥
yïleëì ãçà ãòBî Bòá÷ áeúkälkl 'cren' aezkd `xwy - ©¨§¨¥¤¨§¨

mlekly ,mgld izye xnerd zgpn s`e my mixkfpd zepaxwd
.zayde d`nehd iptn dgcp epi`e ,cren reaw

:`xnbd zl`eyéì änì éðä ìëåeprinydl aezkd jxved recn - §¨¨¥¨¨¦
cnlp epnne cg`a ic ixde ,xeaivd zepaxw lka 'cren' oeyl

:`xnbd daiyn .zepaxwd x`yl a` oipaaéëéøöeprinydl §¦¦
,mlekaàðîçø áúk éàca wx zazek dxezd dzid m`y ±,ãéîz §¦¨©©£¨¨¨¦

meyn ,zayde d`nehd z` dgecy gqtl epnn micnl epiid `l
càðéîà äåäwxyãéîz,dgecïkLaxwy dlrn ea yiøéãzlka £¨¨¦¨¨¦¤¥¨¦

,meiå`edy dxeng ezyecwy dlrn cerìéìëmilke` oi`e 'dl §¨¦
,llk epnnìáàoaxwçñtaxw epi` ixdy ,el` zelrn ea oi`y £¨¤©

lk`p x`yde ,mixhwp eixeni` wxe ,dpya zg` mrt `l`
y xeaq iziid okle ,milralàìjkl ,zaye d`neh dgcià÷ Ÿ¨

ïì òîLî.dgec `ed s`yàðîçø áúk éàåa 'cren'çñt`l ,cala ©§©¨§¦¨©©£¨¨¤©
iziidy meyn ,zaye d`neh dgecy cinzl epnn micnl epiid

`weecy xeaqçñtiptn ,dgecLxengàeäelhandy jkaLeðò ¤©¤¨
úøk Leðò ïéàc ãéîz ìáà ,úøk,elehia lràîéàxnel epl yi ± ¨¥£¨¨¦§¥¨¨¥¥¨

yàìjkl ,dgciïì òîLî à÷.dgec `ed s`y Ÿ¨©§©¨
àðîçø áúk éàåa wxézøz éðäoiicr ,gqte cinz ,mipyd el`a - §¦¨©©£¨¨¨¥©§¥

d`neh migecy xeaiv zepaxw x`yl mdn micnl epiid `l
c meyn ,zayeàðéîà äåäcàeä éðä,migec cala mipyd el`y - £¨¨¦¨¨¥

y meynïäa Lécg` lka,øeîç ãödyãéîzy jka xengøéãz ¥¨¤©¨¨¦¨¦
,zepaxwd x`yn `edå`edìéìëde ,gafnd lrçñtjka xeng §¨¦¤©

Lelhand,úøk Leðò àeäd mixengy meyne,zegcl mgeka yi m ¤¨¨¥
øeaéö úBðaø÷ øàL ìáà,xeng cv mda oi`yàîéày xn`p -àì £¨§¨¨§§¦¥¨Ÿ

jkitl ,egciàðîçø áúkmicrend itqen zyxta(my xacna)älà' ¨©©£¨¨¥¤
,'íëéãòBîa 'äì eNòzxeaivd zepaxw x`y lk lr 'cren' xikfdy ©£©§£¥¤

.migec md s`y epcnll ,dyxta mixkfpdàðîçø áúk éàåwx §¦¨©©£¨¨
'íëéãòBîa 'äì eNòz älà'epiid `l ,micrend itqen zyxta ¥¤©£©§£¥¤

c ,mgld izye xnerl micnlàðéîà äåä`weecúBðaø÷ øàL £¨¨¦¨§¨¨§§
,øtëì ïéàaä øeaéözevn lr xtkne ,dler axw sqen oaxw ixdy ¦©¨¦§©¥

md mixeng jk meyne ,dyrl wzipd dyrz `l zevn lre dyr
,zayde d`neh egcieøtëì ïéàa ïéàc íçlä ézLe øîBò ìáàlr £¨¤§¥©¤¤§¥¨¦§©¥

,oereäðéð àîìòa øézäì àlàdlik` xeqi` xizdl `l` mpi` ± ¤¨§©¦§¨§¨¦§
y xnel epl yi ,cala dycgd d`eazd lyàìd`neh egci Ÿ

,zayeïì òîLî à÷.migec md s`y ''d icren' weqtaáúk éàå ¨©§©¨§¦¨©
àðîçøiabl 'cren'eäééãeçì íçlä ézLe øîBòepiid `l ,mcal - ©£¨¨¤§¥©¤¤§©§

c ,migec xeaivd zepaxw x`y s`y mdn micnlàðéîà äåä£¨¨¦¨
,äaøcà`weecy ,jtidl xnel mb ozipyîBòéîélàc íçlä ézLe ø ©§©¨¤§¥©¤¤§©¦¦

,mgek dtiy -øézäì ïéàácd`neh egci okle ,dycgd d`eazd §¨¦§©¦
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eznyריח ina cenr fr sc ± iyily wxtmigqt
éàø÷ éøú éðäå.il dnl ryedi iaxl Ðíéîìùá ãçå.minly = jigaf Ðìéìë ïëùÐ

opixngne ,`aiyg jklid.daïë íà,dlik`a xya xizn mcc xninl `z` ilekc Ð

.xya oi`y it lr s` mc xninl e`leøãäå ìëàú êéçáæ øùáå áåúëìíãäåêôùéÐ

inp rnyn iedemcde`py i`n .jetyz mcde aizk `l `dc ,dlik`l mcew dlgz jtyi

?`yixa jtyi jigaf mcl dincw`cäðéî òîù
.mewn lkn "jtyi jigaf mce" yxcnl Ð

éáëòî àì åäðúéì éëã íéøåîéàe`nhp oebke Ð

eca` e`oxn`ck ,xya zlik` iakrn `l Ð

) "hgyp cinz"a.(a,hp lirléáëòî åäðúéà éë
.mzd oxn`ck ,xya zlik` Ðäéúéì éëã íã

áëòîoi` mc oi` m` ecen ediieexz `dc Ð

zlgznc ,xya,oixq`p od oycwddxtkedpi`

,mca `l` d`amipdke.ekf `w deab ogleyn

dizil dxtkc oeike?lf` `kidl `xeqi` Ð

òùåäé éáøë àìã àîéì,xcdn `w dizlin` Ð

.ryedi iaxk `lc oizipzn lirl oxn`cïðéòá
éúøú.xyae mc Ðõéöåàì úåìéëààéöøîÐ

ivxnc dicegl mc `l` `kil xya `zydeuiv

.d`neha ez` `lc inp ikd ,dlräöøî õéöä
ïéìåòä ìòz`neh lr Ðoixhwpdlrmiy`d

oixeni` epiidc`ki` i`c ryedi iax icen Ð

xn`ck ,mcd z` wxef gafn zlik`l alg zifk

) oiwxita `ziixaa onwlryedi iax ,(`,hr

zifk odn xiizypy dxezay migafd lk :xne`

alg zifk e` xya.mcd wxef Ðéúùå øîåò
ïéìåò àëéìã íçìä`edy unewd cal Ð

miixiya la` ,migafa mc zwixfk dgpna`kil

izxz ryedi iax irac oeike .dxhwdjixv Ð

unew zeidlmiixiyemiixiy `kde ,oiniiw

zelik` dilekc mgld izye .`kilelit` Ð

`nlya .`kil inp `cgdil zi`c xfril` iaxl

zelik` lr dvxn uivd`lc o`nk edlek Ð

.edpip enhi`òùåäé éáø øîà éëopirac Ð

.izxzäéøéù åàîèðxg`l dgpn ly Ð

,dvnwpy`l oiicre.dvnew xhwpéáø úãîë
øæòéìà) migafa xne` didy Ðs` mc :(`,cw

xya oi`y it lr,dvnew xihwdl dxiyk Ð

.milrad exhtpe'åë àðú éàä ïàîå`kid Ð

ikd xn`c `pz ogky`?iqei iaxc dizlin

.oizrnya onwl `yxtinòùåäé éáø øáñ÷ àìà
úåìéëà ìò äöøî õéöäoizipzn `nwezine Ð

,inp mgld izy iabe ,izxz `ki` `dc ,diail`

zelik` lr dvxn uivc oeikdil ded Ð

.ycwna oixizne ,`xwirnkåàîèð éëä éà
äéøéùoeik Ðe`nhpci`n` ,ryedi iaxl

oileqt?dleqt ipzw ik :ipyneÐeca``dixiy

etxype.dixiyäéøéù åàîèð àìàiaxc oeik Ð

.bilt dlr `l ryediéáøì äì éðú÷ ïàîì
'åëå øæòéìà,d`py in ixac epl ricedl Ð

ezcnlc xfril` iax ixac da epricedl

dxiyk?.'ek xnel yi `zyd `hiyt .dinza !

,dlr bilt ryedi iax jigxk lr :`hiyt `l`

`zeaxe .`ipz da liqt ryedi iaxc opirny`le

`pira `zi`c ab lr s`c :opirny`.leqt Ð

ïéìåòä ìò àìåi`c .alg epiidc Ðivxncg`

ediipinleqt i`n` Ð?àéù÷ àì àìàÐ

oizipzn .ryedi iaxce oizipzniaxce ,caric Ð

ryedidezii` i`e ,ira izxz dlgzkl Ðxykzn Ð.caricìñôð.mei leaha Ð'åë òîùî ãáòéã äìåñôã àãç.`id `ztwz` Ðãåòådvnew xihwdl dleqt rnyn inp i` Ð

.ipzw dlgzkl oi`a oizipzn ,dlgzkl
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.íéîìLa ãçå äìBòa ãç ?éì änì éàø÷ éøz éðäå§¨¥§¥§¨¥¨¨¦©§¨§©¦§¨¦
äìBòa àðîçø áúk éàc ,àëéøöe¯äìBò :àðéîà äåä §¦¨§¦¨©©£¨¨§¨£¨¨¦¨¨

éøéîç àìc íéîìL ìáà .ìéìk ïkL ,àøéîçc àéä¯ ¦©£¦¨¤¥¨¦£¨§¨¦§¨£¦¦
íéîìL àðîçø áúk éàå .àì àîéà¯:àðéîà äåä ¥¨¨§¦¨©©£¨¨§¨¦£¨¨¦¨

da úéìc äìBò ìáà .úBìéëà ézL eäa úéàc ,äaøcà©§©¨§¦§§¥£¦£¨¨§¥¨
úBìéëà ézL¯øæòéìà éaøå .ïì òîLî à÷ ,àì àîéà §¥£¦¥¨¨¨©§©¨§©¦¡¦¤¤

éòaéî àeää :Cì øîà !"ìëàz øNaäå" áéúëä ,éîð©¦¨§¦§©¨¨Ÿ©¨©¨©¦¨¥
éà .ícä ÷øfiL ãò äìéëàa øzeî øNaä ïéàL déì¥¤¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥©¨¦
ét ìò óà íc ,àúàc àeä éëäì déìek :àîéà ,éëä̈¦¥¨¥§¨¦©£¨¨©©¦
àðîçø áBzëð ïk íà :Cì øîà ?ïìðî øNa íL ïéàL¤¥¨¨¨§¨©¨©¨¦¥¦§©£¨¨

éçáæ íãå" øãäå "ìëàz øNaä"áéúëãk ,"CôMé E ©¨¨Ÿ©©£©§©§¨¤¦¨¥§¦§¦
éúìò úéNòå" àLéøaàðL éàî ."ícäå øNaä E §¥¨§¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨©§¨

éçáæ íã"ì déîc÷àc"E¯íc :dpéî òîL¯ìò óà §©§§¥§©§¨¤§©¦¨¨©©
äìéëàa øzeî øNaä ïéàL :dpéî òîLe ,øNa ïéàL ét¦¤¥¨¨§©¦¨¤¥©¨¨¨©£¦¨

ícä ÷øfiL ãò äìéëàa øzeî øNaä ïéà ,òLBäé éaøå .ícä ÷øfiL ãò¯:àeä øîBçå ì÷ ©¤¦¨¥©¨§©¦§ª©¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥©¨©¨¤
eäðúéà ék ,éákòî àì eäðúéì éëc ïéøeîéà äîe¯íc ,éákòî¯ákòî déúéì éëc¯déúéà ék ¨¥¦§¦¥©§¨§©§¦¦¦©§§©§¦¨§¦¥¥§©¥¦¦¥

øîBçå ì÷a àéúàc àúléî :øæòéìà éaøå !ákòîc ïkL ìk àì¯éaøå .àø÷ dì áúëå çøè Ÿ¨¤¥¦§©¥§©¦¡¦¤¤¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨§©¦
Løãîì àkéàc àëéä ìk :òLBäé¯ïåéëc ,òLBäé éaøk àìc ïéúéðúî àîéì àzLä .ïðéLøc §ª©¨¥¨§¦¨§¦§¨¨§¦©¨§¨¥¨©§¦¦§¨§©¦§ª©§¥¨

ävøî àì úBìéëàà õéöå ,ézøz ïðéòa øîàc¯.òLBäé éaø àîéz eléôà ?äàîeèa éúà éëéä §¨©¨¥©©§¥§¦©£¦Ÿ§©¤¥¦¨¥§§¨£¦¥¨©¦§ª©
øîBò àlà .ïéìBò àkéàc ,íéçáæ çðéz àä .ïéìBòä ìò ävøî õévä :òLBäé éaø øáñ÷ àlà¤¨¨¨©©¦§ª©©¦§©¤©¨¦¨¥©§¨¦§¦¨¦¤¨¤
ézøz ïðéòác éîð òLBäé éaø øîà ék :éøîà ?øîéîì àkéà éàî ,ïéìBò àkéìc ,íçlä ézLe§¥©¤¤§¥¨¦©¦¨§¥©¨§¦¦¨©©¦§ª©©¦§¨¥©©§¥

¯,äéøéL eàîèð :ïðúäå !?øîà àì úBçðnáe .øîà àì úBçðna ,íéçáfaäéøéL eãáà¯úcîk ©§¨¦©§¨Ÿ¨©©§¨Ÿ¨©§¨§©¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨§¦©
òLBäé éaø úcîk .úcîk àìå úcîk .dìeñt òLBäé éaø úcîk ,äøéLk øæòéìà éaø¯ïðéòác ©¦¡¦¤¤§¥¨§¦©©¦§ª©§¨§¦©§Ÿ§¦©§¦©©¦§ª©§¨¥©

øîà àì úBçðna ,øîà íéçáfa òLBäé éaø eléàc ,òLBäé éaø úcîk àìå ,ézøz¯éàä eléàå ©§¥§Ÿ§¦©©¦§ª©§¦©¦§ª©©§¨¦¨©©§¨Ÿ¨©§¦©
øîà ,àéðz ,ãBòå ?dépéî éôè øéîçîe déúååk éà÷c àpz éàä epîe .úBçðna eléôà øáñ àpz©¨¨©£¦©§¨©©©¨§¨¥§¨¥©§¦§¥¦¥§©§¨¨©
íéçáfa òLBäé éaø éøáãå ,íéçáfáe úBçðna øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø :éñBé éaø©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤©§¨©§¨¦§¦§¥©¦§ª©©§¨¦

íéçáfa øæòéìà éaø éøác .úBçðnáe¯éaø éøáãå ,øNa íL ïéàL ét ìò óà íc :øîBà äéäL ©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©§¨¦¤¨¨¥¨©©¦¤¥¨¨¨§¦§¥©¦
øæòéìà éaø éøác .íc ïéà øNa ïéà íà ,øNa ïéà íc ïéà íà :øîBà äéäL ,íéçáfa òLBäé§ª©©§¨¦¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤

úBçðna¯úBçðna òLBäé éaø éøác ,íéøéL ïéàL ét ìò óà õîB÷ :øîBà äéäL¯äéäL ©§¨¤¨¨¥¤©©¦¤¥§¨¦¦§¥©¦§ª©©§¨¤¨¨
õévä :òLBäé éaø øáñ÷ ,àlà .õîB÷ ïéà íéøéL ïéà íà ,íéøéL ïéà õîB÷ ïéà íà :øîBà¥¦¥¤¥§¨¦¦¥§¨¦¥¤¤¨¨¨©©¦§ª©©¦

[ìòå ïéìBòä] ìò ävøî.óeøNå ãeáàà ?äìeñt òLBäé éaø úcîk éànà ,éëä éà .úBìéëàä §©¤©¨¦§©¨£¦¦¨¦©©§¦©©¦§ª©§¨©¨§¨
øæòéìà éaøì éðú÷ ïàîì àîèð àlà¯øéLëî eäðúéìc óeøNå ãeáà øîBì Lé àzLä ,àèéLt ¤¨¦§¨§©¨¨¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¨§¨¥©¨§¨§¥©§©§¦

,àéðz :ãBòå !äìeñt éðú÷å ,òLBäé éaøì àèéLt àlà !?àéòaéî déúéàc àîèð ,øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¦§¨§¦¥¦¨£¨¤¨§¦¨§©¦§ª©§¨¨¥§¨§©§¨
øNáe áìç àîèpL ïéáe íéi÷ áìçå øNa àîèpL ïéa ,äøBzaL íéçáæ ìk :øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¨§¨¦¤©¨¥¤¦§¨¨¨§¥¤©¨¥¤¦§¨¥¤¨¨

íéi÷¯eäééååøz eàîèð ìáà .ícä úà ÷øBæ¯ävøî õévä ïéà :òLBäé éaø øáñ÷ àîìà .àì ©¨¥¤©¨£¨¦§§©§©§Ÿ©§¨¨¨©©¦§ª©¥©¦§©¤
ïàk :àéL÷ àìå ,ïéúéðúî àéä òLBäé éaø íìBòì ,àlà !úBìéëàä ìò àìå ïéìBòä ìò¯ ©¨¦§Ÿ©¨£¦¤¨§¨©¦§ª©¦©§¦¦§¨©§¨¨

ïàk ,älçzëì¯òLBäé éaø øîà ék .ãáòéc¯ãáòéc ,älçzëì¯déì éðLc àøîéz àðîe .àì §©§¦¨¨¦£©¦¨©©¦§ª©§©§¦¨¦£©Ÿ§¨¥§¨§¨¥¥
ãáòéãì älçzëì ïéa òLBäé éaøì¯íéòìwì õeç àöiL Bà ,ìñôpL Bà ,øNa àîèð :àéðúc §©¦§ª©¥§©§¦¨§¦£©§©§¨¦§¨¨¨¤¦§©¤¨¨©§¨¦

¯÷øæ íàL òLBäé éaø äãBîe .÷øfé àì :øîBà òLBäé éaø ,÷øfé :øîBà øæòéìà éaø¯.äöøeä ©¦¡¦¤¤¥¦¨¥©¦§ª©¥Ÿ¦¨¥¤©¦§ª©¤¦¨©§¨
àãç¯"ïéàa íéøác äMîç" :ãBòå ,òîLî ãáòéc äìeñôc¯.òîLî älçzëì £¨¦§¨¦£©©§©§£¦¨§¨¦¨¦§©§¦¨©§©
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc migqt(ycew zay meil)

:ryedi iax ixac lr `xnbd dywnéì änì éàø÷ éøz éðäårecne ± §¨¥§¥§¨¥¨¨¦
`l` mcd z` miwxef oi`y cenll ick zeyxc izy ep` mikixv
'ebe jtyi jigaf mce'n mbe 'mcde xyad'n mb ,ie`x xyadyk

:`xnbd daiyn .'lk`z xyadeãçziyre'] zg` dyxc ± ©
dxn`p ['mcde xyad jizelerãçå ,äìBòadxn`p zg` dyxce ± §¨§©

,íéîìLamd ,'jigaf'y 'lk`z xyade 'ebe jtyi jigaf mce' epiide ¦§¨¦
minly igaf.àëéøöeef dkld epcnll dxezd dkxvede ± §¦¨

meyn ,mdipyaàðîçø áúk éàcoic zazek dxezd dzid m`y ± §¦¨©©£¨¨
wx dfàðéîà äåä ,äìBòay ,xnel leki iziid -àøéîçc àéä äìBò §¨£¨¨¦¨¨¦©£¦¨

meyn ,dlera `l` mc oi` xya oi` m`y dxezd dxingd `ly ±
,`id daeyg dleryìéìk ïkL,jk meyne ,'dl dlek daxw `id ± ¤¥¨¦

,ie`x xyad oi` m` mcd z` aixwdl oi`y da mixingnìáà£¨
éøéîç àìc íéîìLlk`p mxya ixdy ,dlerk mixeng mpi`y ± §¨¦§Ÿ£¦¦

,milralàîéày ,xnel il yi ±àì`la mc oi`y oicd mda xn`p ¥¨Ÿ
.[xyaàðîçø áúk éàåwx df oic zazek dxezd dzid m`e ± §¦¨©©£¨¨

aäaøcà àðéîà äåä ,íéîìL,dketd `xaq xnel leki iziid ± §¨¦£¨¨¦¨©§©¨
`xneg mda yiy minly wxyeäa úéàcmda yiy ±,úBìéëà ézL §¦§§¥£¦

,milral lk`pd wlge ,gafnl axwd wlg mda yiy ,xnelk
,mc oi` xya oi` m`y dxezd dxn`úéìc äìBò ìáà[oi`y-]da £¨¨§¥¨

,úBìéëà ézL,gafnd iab lr daxw dlek `l`àîéàil yi ± §¥£¦¥¨
y ,xnelàìxya `la mc oi`y oicd da xn`p,ïì òîLî à÷jkl ± Ÿ¨©§©¨

oi` xya oi` m`y minlya mbe dlera mb dxezd epl drinyd
.mc

:`xnbd dywn,'ìëàz øNaäå' áéúëä ,énð øæòéìà éaøårnyne §©¦¡¦¤¤©¦¨§¦§©¨¨Ÿ¥
,'jtyi jigaf mce' okl mcew xn`py dn z` liabdl weqtd `ay
:`xnbd zvxzn .xyad z` lek`l xyt`y ote`a `l` df oi`y

Cì øîà,xfril` iaxàeäämce' xg` 'lk`z xyade' xn`py dn ± ¨©¨©
,'jtyi jigafdéì éòaéî,minlya xg` oic epcnll ick jxvp - ¦¨¥¥

.ícä ÷øfiL ãò ,äìéëàa øzeî øNaä ïéàL¤¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥©¨
:`xnbd dywn,éëä éàep` 'lk`z xyade'n ,xfril` iax zrcly ¦¨¦

,mcd wxfpy mcew minlyd xyan lek`l xeq`y miyxecàîéà¥¨
àúàc àeä éëäì délek,ef dyxcl `a weqtd lky xnel jl yi ± ¥§¨¦©£¨

jigaf mce' xg` 'lk`z xyade' xn`py dnn `id dyxcd ixdy
ok m`e ,xzein epi` 'jtyi jigaf mce' xn`py dny `vnpe ,'jtyi

dy xfril` iax xn`y oicd ,dywícaxwøNa íL ïéàL ét ìò óà ¨©©¦¤¥¨¨¨
,ie`xïìðî:`xnbd zvxzn .eyxcl epl oipn ±Cì øîàiax §¨¨¨©¨

xeq`y cnll ick wx `a weqtd lky xnel ozip `l ,xfril`
y iptn ,dwixf mcew minlyd xyan lek`làðîçø áBzëð ,ïk íà¦¥¦§©£¨¨

dligz aezkl dxezl did ±øãäå ,'ìëàz øNaä'ok xg`e -íãå' ©¨¨Ÿ¥©£©§©
éçáæàLéøa áéúëãk ,'CôMé Edler iabl weqtd zligzay myke ± §¨¤¦¨¥§¦§¦§¥¨

xn`péúBìBò úéNòå''ícäå øNaä Elkne ,mcl xyad mcwede §¨¦¨¤©¨¨§©¨
ixdy ,mcd zwixf xg`l cr lk`p xyad oi`y micnl epiid mewn
xg` jetyiy dfn rnyn didiy 'jetyz jigaf mce' xn`p `l
zlik` mcew mcd wxfiy ernyny ,'jtyi' `l` ,xyad zlik`

,xyaddéîc÷àc àðL éàîdxezd dnicwd recne ±éçáæ íã'ì'E ©§¨§©§§¥§©§¨¤
,mipic ipy cnll weqtd `a i`ce `l` ,'lk`z xyade'l mcew

edpéî òîLd z` miwxefy weqtd on cenll yie ±ét ìò óà íc §©¦¨¨©©¦
øNa ïéàL,ie`xdpéî òîLe,weqtd cnln cere ±øzeî øNaä ïéàL ¤¥¨¨§©¦¨¤¥©¨¨¨

.ícä ÷øfiL ãò äìéëàa©£¦¨©¤¦¨¥©¨
:`xnbd zxne`òLBäé éaøåepcnll ick jxvp weqtd lky xaeqy §©¦§ª©

y oicd ,xya `la mc oi`y÷øfiL ãò äìéëàa øzeî øNaä ïéà¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥
,ícäa ezhiyløîBçå ì÷mixeni`nàeä,cnlpéëc ïéøeîéà äîe ©¨©¨¤¨¥¦§¦

eäðúéì,eca` e` e`nhpy oebk ,daxwdl miie`x mpi`yky -àì ¥©§Ÿ
éákòîmewn lkne ,lk`idln xyad z` miakrn mpi` ±ék §©§¦¦

eäðúéà,daxwdl miie`x mdyk ±éákòîxyad z` md miakrn ± ¦©§§©§¦
,mzxhwd xg`l cr lk`idlndéúéì éëc ícepi`yk elit`y - ¨§¦¥¥

`ed dwixfl ie`x,ákòîlek`l xeq` ,ca`p e` mcd `nhp m`y §©¥
,xyad z`déúéà ék,dwixfl ie`xe miiw `edyk -ïkL ìk àì ¦¦¥Ÿ¨¤¥

ákòîc.ezwixf xg` cr xyad zlik` z` `ed ¦§©¥

:`xnbd zxne`,øæòéìà éaøåcr lk`p xyad oi`y oicdy xn`y §©¦¡¦¤¤
s`y ,xaeq ,'lk`z xyade' xn`py dnn cnlp ,mcd zwixf xg`

y minrt ,xnege lwa df oic cenll ozipyàéúàc àúléîxacy - ¦§¨§¨§¨
cnlpdàø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷aezazke dxezd dgxh - §©¨¤¨©§¨©¨§¨

.xexiaa
:`xnbd zxne`òLBäé éaøåy xaeq `edy meyn ,ok xaeq epi`ìk §©¦§ª©¨

ïðéLøc Løãîì àkéàc àëéä,dxeza xezii xn`py mewn lk - ¥¨§¦¨§¦§¨¨§¦©
yi ,xg` xacl e` ,xnege lwa cnlpd xacl e` eyxecl xyt`e
mc oi`y cnll ,weqtd xezii z` yxc okle ,xg` xacl eyxcl

.xya `la
dni`zn dpi` epzpyny le`yl dligzdy dnl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .ryedi iax ixac mràzLäxg` zrk - ©§¨
,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn dx`azpyïéúéðúî àîéìm`d ± ¥¨©§¦¦

`id epzpyny xn`pøîàc ïåéëc ,òLBäé éaøk àìcryedi iax §Ÿ§©¦§ª©§¥¨§¨©
mcd z` wexfl ickyézøz ïðéòaxyade mcd eidiy jixv - ¨¦©©§¥

jxev yi d`neha xeaiv oaxw aixwdl icky oeike ,miie`x mdipy
,dxzed `le xeaiva `id diegc d`neh ixdy ,uivd ievixaõéöå§¦

úBìéëààlk`pd xac lr -,ävøî àìlre mcd lr wx `l` ©£¦Ÿ§©¤
ok m` ,zegpn ly mivnwdéúà éëéäzepaxwd mi`a ji` - ¥¦¨¥

dpyna mix`eand,äàîeèauivd oi`e ,mxya `nhpy oeik ixde §§¨
xyt` i` ,ryedi iax zrcle ,ie`x xya o`k oi` ixd ,eilr dvxn
zepaxw miaixwny dxn`y epzpyn ok m`e ,mnc z` wexfl

.ryedi iax zrck `ly `id ,d`neha
:`xnbd zvxznàîéz eléôàzrck s` `id epzpyny xnel yi ± £¦¥¨
àlà ,òLBäé éaøxnel jixvøáñ÷xaeqy -,òLBäé éaøyõévä ©¦§ª©¤¨¨¨©©¦§ª©©¦

ävøî`l` ,mivnwde mcd lr wx `lìòlkìBòäïélr dxhwdl §©¤©¨¦
df ixd ,mdilr dvxn uivdy oeike ,mixeni`d lr s`e ,gafnd
wexfl xyt` okle ,ie`x xya o`k yiy `vnpe ,e`nhp `ly enk

.mnc z`
:`xnbd dywnçpéz àäz` aixwdl xyt` ji` ayiil ozip ok` ± ¨¦©

díéçáæmeyn ,d`neha dpyna miiepndàkéàcmda yiy ± §¨¦§¦¨
d mixeni`ïéìBòmda yiy aygp ,uivd ievix zngne ,gafnd lr ¦
,ie`x xyaíçlä ézLe øîBò àlà,dpyna md s` miiepndàkéìc ¤¨¤§¥©¤¤§¥¨

d miwlg mda oi`y ±ïéìBòzgpn ly unewd caln ,gafnd lr ¦
,zendaa mcd zwixf cbpk cner `edy xnerdøîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

oi`y ryedi iax zrcl d`neha maixwdl ozip cvik x`ap ji` ±
aixwdl oi` ok enke ,ie`x xya yi ok m` `l` mcd z` miaixwn
.dlik`l ie`xd wlg miixiydn yi ok m` `l` ,zegpn ly unew

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` ±énð òLBäé éaø øîà ék ¨§¦¦¨©©¦§ª©©¦
ryedi iax xn`yk s` ±ézøz ïðéòác,mcd z` wexfl icky ± §¨¦©©§¥

`l` ok xn` `l ,miie`x mdipy mcde xyad eidiy jixvíéçáæa¦§¨¦
la` ,oaxwl zehgypd zendaa ±øîà àì úBçðîaegpnay ,okz ¦§¨Ÿ¨©

jkle ,miixiyd eca`p m` s` axw unewdy ryedi iax dcen
.eaixwdl ick unewd lr dvxn uivdy dna ic xnerd zgpna

:`xnbd dywnåikøîà àì úBçðîaz` xihwdl icky ryedi iax §§§¨Ÿ¨©
,dlik`l miie`x miixiyd eidiy jixv unewdïðúäå(.ek zegpn) §¨§©

y dgpnäéøéL eàîèðy e`äéøéL eãáà,unewd axwedy mcew ¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨
úcîkly ezhiyl ±øæòéìà éaøzepaxwd mc z` miwxefy xaeqd §¦©©¦¡¦¤¤

,ie`x xyad oi`y s`äøéLk,dvnew z` xihwdl dgpndúcîk §¥¨§¦©
ly ezhiyle ±òLBäé éaø,xya oi` mc oi` m`y xaeqdäìeñt ©¦§ª©§¨

iax xaeq zegpna mby ixd .unewd z` xihwn oi`e ,dgpnd
dn :`xnbd zvxzn .miie`x miixiydyk wx axw unewdy ryedi
eca` e` dixiiy e`nhpy dgpny zegpna dpynd dxn`y

epiid ,'dleqt ryedi iax zcnk',úcîk àìå úcîk,xnelk §¦©§Ÿ§¦©
:`xnbd zx`ane .jk xaeq `edy `le ,ekxc it lr `id ef dkldy

`id dpyndúcîk±ly ezhiykézøz ïðéòác òLBäé éaøicky ± §¦©©¦§ª©§¨¦©©§¥
,miie`x mdipy eidi xyade mcdy jixv mcd z` wexflàìå§Ÿ

úcîkly ezrck dpi` la` ±òLBäé éaø eléàc ,òLBäé éaøenvr §¦©©¦§ª©§¦©¦§ª©
wxøîà íéçáæala` ,miie`x mdipy mcde xyad eidiy jixvy ¦§¨¦¨©
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המשך בעמוד קז



רכ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc migqt(ipy meil)

,devn ly zigelglàéääa ïkL ìkyix ea xaicy dxwna ± ¨¤¥§©¦
,bbeya xzep lke` epiidc ,yiwláéiçîc,opgei iaxcixdäNò àì ¦§©¥§Ÿ¨¨

äåöîe .xzep lk`y jka llkéøîàc úéà,exn`y yie -àéääa- ¦§¨¦§¨§¦§©¦
,ilv ly cetya xzep ly cety el slgzpaøeèt,opgei iax zrcl ¨

,dcp ezy` lreaa `l` aiign epi`eàîòè éàîmrhd dne - ©©£¨
,mdipia wlglì déì äåäc àeä íúäéìeiL,dcp ezy` lreaa my ± ¨¨©£¨¥§©¥

`le ryty oeike ,zxzen `id m` ezlira mcew dl`eyl el did
,z`hg aiige devn xaca drehl aygp epi` ok dyràëä ìáà£¨¨¨

ì déì äåä àìcéìeiLm` le`yl in z` el did `ly xzepa o`k - §Ÿ£¨¥§©¥
,dlik`a xzen xyadàìxaca drehl aygpy meyn ,aiigzi Ÿ

devn.
ezy` oia weligd mrh dn ,opgei iax zrca zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .eznailïðçBé éaøå,eznail ezy` oia wligyéàî §©¦¨¨©
àðLlrea dpey dna -Bzîáémeyn df ixd ,dilr xehtyà÷c §¨§¦§§¨

äåöî ãéáòm` dl`yl el didy s`e ,meai zevn da miiwy - ¨¦¦§¨
`a devnd meiwa ezcxih zngny oeik mewn lkn ,`id zxzen

,ok m` ,xehte devn xaca dreh aygp ,ef dbby icilénð BzLà¦§©¦
äåöî ãéáò à÷ly devn miiwn `ed ezy` zliraa mb ixd - ¨¨¦¦§¨

xaecn :`xnbd zvxzn .exhetl yie diaxe dixt,úøaeòî BzLàa§¦§§¤¤
.ef devn miiwn epi` dzliraay

:dywne `xnbd dayàkéà àäåly devn da yi ixde -úçîN §¨¦¨¦§©
äðBòdrawpy 'dper'a cg` lk ,ezy` z` cewtl mc` aiigy ± ¨

:`xnbd zvxzn .zxaerna s` zbdep ixd ef devne ,eweqir itl el
dilr `ayk xaecndúðBò úòLa àìLaiegny onfa `l - ¤Ÿ¦§©¨¨

:`xnbd aey dywn .devn jka oi`e ,dcwtláéiç ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨©¨
çnNì íãàz`äåöî øáãa BzLàzrya `ly s` [yinyza-] ¨¨§©¥©¦§¦§©¦§¨

`ay xaecn :`xnbd zvxzn .jkl zie`zny d`exyk ,dzper
dilrdzñååì Ceîñxeq`y ,dzcip mc ze`xl dlibxy dpera ± ¨§¦§¨

.devn dfa oi`e ,df onfa ynyl
:`xnbd dywnéëä éàjenq dilr `ay ote`a xaecny ok m` - ¦¨¦

,aiig okle dzqeelénð Bzîáé eléôà,eaiigl yi eznaia mb if` - £¦§¦§©¦
did `ly `vnpe ,dzqeel jenq meai zevn eilr lhen oi` ixdy

:`xnbd zvxzn .devn xaca cexhdpéî æéæa ,Bzîáémaid yea ± §¦§§¦¦¨
da qb eal oi`y oeik ,dzqeel dkenq `id m` dl`eyl dpnn

e ,oiicrdpéî æéæa àì ,BzLàdl`eyl el dide ,dpnid yea epi` - ¦§Ÿ§¦¦¨
dl`yl ilan dilr `ae dfa ryty itle .dzqeel dkenq `id m`

.z`hg aiig jkle ,bbey `l` ,devn xaca dreh aygp epi`
:opgei iax jnzqd eilr `pzd edin zxxan `xnbdïðçBé éaøå§©¦¨¨

,devn xaca drehk aygpy meyn dcp eznai lr `ad z` xhty
ïàîk.z`f xn` `pz dfi` zhiyk ±àîéìéàeixacy xn`p m` - §©¦¥¨

miiepyïðúc ,éñBé éaøk(:`n dkeq)ïBLàøä áBè íBé ,øîBà éñBé éaø §©¦¥¦§©©¦¥¥¨¦
âç ìL[zekeqd bg-]çëLå ,úaMa úBéäì ìçL,meid zayy ¤¨¤¨¦§©©¨§¨©

áìelä úà àéöBäåcigid zeyxníéaøä úeLøìmkgl enr zkll §¦¤©¨¦§¨©¦
zk`ln lr xare ,alel zlihp zevn miniiwn cvik epcnliy

,d`ved,úeLøa àéöBäL éðtî ,øeètz` lligy iptn ,xnelk ¨¦§¥¤¦¦§
xdnne weqre ,alel zlihp zevna cexh didy jezn zayd
iax cnl o`kne .devn xaca drehd z` xhet iqei iaxe ,dzeyrl
jkl `ay oeik xehty dcp eznai lr bbeya `al oicd `edy opgei

:`xnbd dgec .meai zevna ezcxh jezníúä éðàL àîìécokzi ± ¦§¨¨¦¨¨
oeik dpey oicd alel iably,ìeäa Bpîæcmiiwl witqdl jixvy ¦§©¨

iwa mc`l zkll xdnne cexh `ed jkitle ,meia ea ezevn

epi`e ,onf dl reaw oi`y meai zevna la` ,devnd ihxt epcnliy
.aiig `edy dcei iqei iax s`y xyt` ,meid dniiwl leda

:xg` `pz ixacn opgei iax ixacl xewn `evnl dqpn `xnbd
àlàåk miiepy opgei iax ixac,íéçáæc òLBäé éaøixack ,xnelk §¤¨©¦§ª©¦§¨¦

x`y zaya hgeyd z` xhty ,migaf iabl epzpyna ryedi iax
miiw mbe gqtd zevna `ed cexhy jezn ,gqtd myl migaf

:`xnbd dgec .ef dhigya devnìeäa Bpîæ énð íúä àîìécokzi - ¦§¨¨¨©¦§©¨
z` hegyl jixv ixdy ,leda epnfy meyn `weec xeht my mby

.dngd zriwy mcew gqtd
:xg` ote`a dqpne `xnbd day,úB÷Bðéúc òLBäé éaøk àlàå§¤¨§©¦§ª©§¦

lirl d`aedy dpyna ryedi iax ixack ,xnelk(`"r)z` xhty ,
jezn ,zay axra lg ezlin onfy wepiz zaya zerha lny in
:`xnbd dgec .ef zaya epnfy xg` wepiz ly ezlina cexh didy

ìeäa Bpîæ énð íúä.ipinyd meid xeariy mcew elenl jixvy oeik ¨¨©¦§©¨
:xg` ote`a dqpne `xnbd dayàlàåmiiepy opgei iax ixacéaøk §¤¨§©¦

ïðúc ,äîeøúc òLBäé(`"n g"t zenexz)äéäodkòãBðå ,äîeøza ìëBà §ª©¦§¨¦§©¨¨¥©§¨§©
äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäLxeq`e xfk epicy llg `ed ixde ¤¤§¨¤£¨

,dnexzaáéiçî øæòéìà éaøodkl ozil eze`LîBçå ïø÷lk lr ©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨¤
e ,bbeya dnexz lk`y xf oick ,dzr cr lk`y zenexzdéaø©¦

,øèBt òLBäé,odk `edy xaq ixdy ,devn xaca drhy meyn §ª©¥
xhet ryedi iaxy o`kn gken ixd .dnexz lek`l odkl devne

onf oi` ixdy ,leda epnf oi`y s` devn xaca drehaaevw
eznai lread z` z`hgn xehtl yi ok enke ,dnexz zlik`l

:`xnbd dgec .dcpàîìécxnel yi `ny -,ééaà øa éáéa áøãk ¦§¨¦§©¥¨©©©¥
,ééaà øa éáéa áø øîàczwqer ef dpynäîeøúaung lyáøòa §¨©©¥¨©©©¥¦§¨§¤¤

,ìeäa dpîæc ,çñtäyie dlik`a ung xq`p meid jynday oeik ©¤©¦§©¨¨
dyexbd oa z` ryedi iax xht ef dnexza `weece ,etxeyl
epi`y dnexz lk` m` la` ,devn xaca dreh meyn dvelgde

.aiigy ryedi iax dcen dlk`l ledaénð éàozip sqep ote`ae ± ¦©¦
,zegcléðàLa oicd dpey ±éø÷éàc ,äîeøzdzlik` z`xwpy ± ¨¦§¨§¦§¥

äãBáòå ,'äãBáò'bbeya llg lyøLëà àðîçø.dxiykd dxezd - £¨©£¨©£¨¨©§©
ïðúczenexz zkqna(my),äéäodkïa àeäL òãBðå ,áéø÷îe ãîBò ¦§©¨¨¥©§¦§©¤¤

äöeìç ïa Bà äLeøb,ycwna cearl leqty llg `ed ixdeìk §¨¤£¨¨
çaænä éab ìò áéø÷äL ïlek úBðaøwämd ixd dzr cr,ïéìeñt ©¨§¨¨¤¦§¦©©¥©¦§¥©§¦

øéLëî òLBäé éaøåo`kn aixwiy zepaxwd z` wx lqete ,mze` §©¦§ª©©§¦
.`adleïðéøîàå,dfa epxn`e -òLBäé éaøc àîòè éàîedn - §¨§¦©©©£¨§©¦§ª©

,ryedi iax ly enrháéúëc(`i bl mixac)iel hayl dyn zkxaa ¦§¦
,'äöøz åéãé ìòôe Bìéç 'ä Cøa'zlert elit`y weqtdn miyxece ¨¥¥Ÿ©¨¨¦§¤

,mewnd iptl dievx ['elig'] millgd mipdkd ly mzceare mdici
z`xwpy itle .millg mdy rcepyk rxtnl zlqtp mzcear oi`e
aiigzn llgd oi` ,[cin x`aziy itk] 'dcear' dnexz zlik`
meyn mrhd oi`e ,lk` xaky xg`l eleqt el rcep m` dilr

.devn xaca dreh
:`xnbd zl`eyéø÷éà àëéä äîeøúe[z`xwp `id okid-].'äãBáò' §¨¥¨¦§¥£¨
:`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaLîà àa àlL ïBôøè éaøa äNòî §©§¨©£¤§©¦©§¤Ÿ¨¤¤

[axra-]ì ,Løãnä úéáìúéøçL[xweaa-]ìàéìîb ïaø Bàöîeøîà §¥©¦§¨§©£¦§¨©¨©§¦¥¨©
Bì øîà .Løãnä úéáì Lîà úàa àì äî éðtî ,Bì,oetxh iax ¦§¥¨Ÿ¨¨¤¤§¥©¦§¨¨©

Bì øîà .ézãáò äãBáò,l`ilnb oaxéøác ìkäîéz éøác àlà ïðéà E £¨¨©§¦¨©¨§¨¤¥¨¤¨¦§¥¥¨
,midenz mixac ±äfä ïîfa äãBáò éëåaxg ycwnd ziayïépî± §¦£¨©§©©¤¦©¦

.okziz cvikBì øîà,oetxh iaxàeä éøä[aezkd-]øîBàxacna) ¨©£¥¥
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המשך ביאור למס' זסחים ליום שני עמ' ב

אגרות קודש

]ז' שבט תשכ"ד[

התחלת הנחת תפילין - יכול להתחיל שבוע מקודם מהרגיל - ויהא בשעטו"מ.



רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æèøeñà ¯ úaLa úBNòì éøëðì øîBì ìáà ,úaMä øçà úBNòì Bøáçì Bà Bîöò ìò øaãnLk äæ ìëå§¨¤§¤§©¥©©§©£¥©£©©©©¨£¨©§¨§¦©£§©¨¨
.øzä ãö BúBà íL ïéà åLëòL ïåék ,BúBNòì ìàøNéì øzä ãö àéöîäì ìëeé íà óà©¦©§©§¦©¤¥§¦§¨¥©£¥¨¤©§¨¥¨©¤¥

Bîöò øáã BúBà øzäa úBNòì ìàøNiä ìëeiL úîàa øzä ãö íL Lé íà ìáà[alwøeqàa äNBò éøëpäL £¨¦¥¨©¤¥¤¡¤¤©©¦§¨¥©£§¤¥¨¨©§¤©¨§¦¤§¦
ìa íúñ éøëðì øîBì ïéøézî Lé ¯øeqàa äNòiL Leøôa Ba økæî ïéàL ïBL[blwBîöòî äNBò éøëpäå ¥©¦¦©§¨§¦§¨§¨¤¥ª§¨§¥¤©£¤§¦§©¨§¦¤¥©§

.å"òø ïnña øàaúpL Bîk ,øeqàa§¦§¤¦§¨¥§¦¨
Cøãå ãö LiL ét ìò óà ,Bì äNBò éøëpäL Bîöò øáã BúBà úBNòì ìàøNéì øzä ãö íL ïéà íà ìáà£¨¦¥¨©¤¥§¦§¨¥©£¨¨©§¤©¨§¦¤©©¦¤¥©§¤¤

éøö éøëpäL äëàìnä úà äNòiL éìa Bì äNBò éøëpäL øáã BúBàì òébäì ìàøNiä ìëeiLúBNòì C ¤©©¦§¨¥§©¦©§¨¨¤©¨§¦¤§¦¤©£¤¤©§¨¨¤©¨§¦¨¦©£
ì íéî Bì àéáäì éøëðì øîBàL ïBâk ,ìàøNéì òébnL ãò øáã BúBàaìëeiL ét ìò óà øäpä ïî úBzL §¨¨©¤©¦©§¦§¨¥§¤¥§¨§¦§¨¦©¦¦§¦©¨¨©©¦¤©
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טז  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
åîöò øáã [áì÷"היתר "צד על לסמוך להקל משמע -

(וצ"ע  התורה מן גמורה במלאכה ומכלֿמקום 171גם ,(
הארץ  לעמי אבל תורה, לבני אלא זה היתר להורות אין
דבר  וידמו לנכרי באמירה יתרגלו שלא להתיר, אין

יותר  ויקילו .172לדבר
øåñéàá äùòéù [âì÷ שהכוונה מבין שהנכרי ואף -

נחשב  הישראל אין (כדרכו) האסור באופן לטלטל
האסור  בדבר .173כמתעסק
éøëðì äøéîàä [ãì÷ מנכרי לבקש אסור שיפתח 174-

שיכול  נוספת דלת שישנה אף חשמלית דלת עבורו
הדלת  את לפתוח ניתן כן אם אלא דרכה, להיכנס

ידני  באופן עצמה .175החשמלית

zetqede mipeiv
שם 171) קו"א (ע"פ נתבאר כח) ביאור רעו סי' (על לעיל

מדרבנן  האסור בדבר אלא היתר צד על לסמוך שאין ג) ס"ק
כתב  הקודם שבסעיף מכך אבל דאורייתא, במלאכה ולא
שכשיש  משמע סופרים" מדברי אלא האיסור אין "ואפילו
הנ"ל) לסעיף בהמשך (הבאה לנכרי אמירה מותרת היתר צד
שהחילוק  לומר ואפשר התורה, מן גמורה במלאכה אפילו
מדרבנן  למלאכה דאורייתא מלאכה בין שם בקונטרסֿאחרון
רעו  סי' שבין בחילוק נוספת סברא אלא למעשה  אינו -
כמותו). הקילו (שלא שכה לסי' כר"ת) להקל (שסומכים
לו  לפרש בלא אוכל לו לברור לנכרי לומר מותר ועפי"ז

האוכל. מתוך פסולת יברור שהנכרי שיודע אף כיצד,
אף  מחר לצורך אוכל לברור לו לומר אין מכלֿמקום אך
פכ"ט  שש"כ (ראה לאלתר בעצמו בורר היה רוצה היה שאם
היתר' כ'צד נחשב אינו זה שדבר בזה), שהסתפק קלה הערה
אינו  מקומו או גופו לצורך הצד מן טלטול שהיתר כשם
אם  אף המוקצה לצורך שכוונתו במקום היתר כצד נחשב

שהיתר  הדין והוא הטלטול, סיבת את לנכרי פירש לא
אחר  במקום היתר כצד נחשב אינו נפש" "פיקוח במקום
להחשיב  שאין נוספות סברות ה סי' רעק"א שו"ת (ראה

היתר). כצד נפש פיקוח
משמע 172) ב ס"ק תקז בסי' וגם ס"ט, רעו בסי' כמבואר

בלבד. בדיעבד להקל
שעיקר 173) הכא "משא"כ ג: ס"ק רעו סי' קו"א ע"פ

שיטלטלנו  בין לו איכפת ומה הנר הבאת היא המלאכה
הצד". מן או כדרכו

יב,174) סעיף לעיל (ראה וחולי מצוה הפסד במקום שלא
ה). ביאור רעו ובסי'

דרכה 175) להיכנס לכאורה מותר מעצמו פתח ואם
לבקש  אפילו ר"ת) (כדעת להתיר סברא יש דרבנן דבאיסור
קו"א  וראה מהקו"א, קעא הערה לעיל (ראה לכתחילה ממנו

ב). ס"ק תקז סי'

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

סעודות: שלש דין רצא סימן ב חלק

שי ‰ לג'מי יחלקם ואם לשבת סעודות ב' מזון לו ש
שיאכל  מוטב לשבעה סעודה לכל לו יהיה לא סעודות

מקום  ומכל לשבעה שלא ג' יאכל ואל לשבעה סעודות ב'
גדולה  מנחה זמן שהגיע עד הבוקר סעודת נמשכה אם
שהרי  שנתבאר כמו המזון ברכת הפסק ע"י לשתים יחלקה
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c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

עם  להמתין אין לכתחלה אבל מיד שנית כשיאכל ישבע
סעודה  קיום בשביל גדולה למנחה סמוך עד הבקר סעודת
רפ"ח. בסי' שנתבאר כמו חצות עד להתענות אסור שהרי ג'

לשתים  שיחלקנה לו טוב בבקר כשאוכל אף מקום (ומכל
ידי  בזה שיוצא אומרים שיש לפי המזון ברכת הפסק ע"י
ג' סעודה שזמן כהאומרים שהעיקר ואף ג' סעודה חובת
שאין  כיון מקום מכל שנתבאר כמו ולמעלה המנחה מן הוא
לפי  שיקיימנה בבקר שיקיימנה טוב בזמנה לקיימה במה לו

כלל): יקיימנה שלא ממה עיקר שאינה אף זו סברא

Â על לברך דהיינו היין על לקדש צריך אין ג' בסעודה
שלא  לפי שחרית סעודת קודם כמו הסעודה קודם הכוס
ומה  שבלילה קידוש כעין אלא ביום קידוש חכמים תקנו
אחד  בקידוש די ביום אף אחד בקידוש די בלילה

שבשחרית:

Ê בסעודות כמו שלמות ככרות שתי על לבצוע צריך אבל
לכל  צריך בשבת הרבה פעמים סועד ואפילו הראשונות
בככר  די ג' לסעודה שאפילו אומרים ויש משנה לחם סעודה
עומרים  שני אחד לכל המן ירד ו' שביום לפי שלם אחד
אכל  עומרים לב' ככרות ד' הרי ככרות שתי עשו עומר ומכל
ככר  נשארה בבקר ואחת שבת בליל ואחת ו' ביום מהן אחת
אלו  במדינות להקל המנהג נתפשט וכן ג' לסעודה שלם א'
ליקח  להחמיר יש אבל שלם אחד ככר על ג' בסעודה לבצוע
שנים  לו אין כן אם אלא עיקר שהוא הראשונה כסברא שנים

שלם. אחד מככר יפחות לא שאז

* * *
מאכל  בכל ג' סעודה לקיים שיכול עוד מקילין יש אבל
מזונות  מיני בורא עליו שמברכים המינים מחמשת העשוי
כן  גם לקיימה שיכול עוד מקילין ויש מזון נקרא שהוא
וכיוצא  ודגים בשר כגון הפת את בהן ללפת שדרך בדברים
יכול  בפירות שאפילו עוד מקילין ויש בפירות לא אבל בהם

לקיימה.

בענין  כלל אפשר אי כן אם אלא זה כל על כלל לסמוך ואין
בלא  פת לאכול לו אפשר ואי ביותר שבע שהוא כגון אחר
שאי  בשבת להיות שחל פסח ערב וכן עצמו את שיצער
עשירה  במצה נוהגין שאין אלו במדינות פת לאכול אפשר

תע"א: בסי' שיתבאר כמו

Á לבצוע וכן אנשים כמו שלישית בסעודה חייבות נשים
ואשה  איש שבת מעשה שלכל סעודה בכל ככרות ב' על

רע"א: בסי' שנתבאר מטעם שוין

סעיפים: ז' ובו בשבת מנחה תפלת דין רצב סימן ב חלק

לציון ‡ ובא מנחה תפלת קודם אשרי אחר לומר נוהגין
שאומרים  קדושה סדר במקום קדושה סדר וכל גואל
בתפלת  שמאריכים ויו"ט שבשבת אלא בבקר יום בכל

המנחה: עד הניחוהו ומוסף שחרית

בצבור · תורה בספר קורין אנשים ג' שיהיו תיקן עזרא
שבוע  מפרשת יותר או פסוקים עשרה במנחה שבת בכל
ימות  כל בסחורה המתעסקים קרנות יושבי בשביל הבא

וחמישי  בשני התורה קריאת לשמוע באים ואינם השבוע
שהם  במנחה בשבת יתירה קריאה בשבילם תיקן לפיכך

לשמוע. ויבואו פנויים

שבוע  בפרשת קוראים בשבת להיות יו"ט חל אם ואפילו
לקריאת  כלל ליו"ט ענין שאין יו"ט בפרשת ולא הבא
ביו"ט  התורה קריאת אין שבת אלמלא שהרי במנחה התורה

במנחה:

וגו'‚ תפלתי ואני פסוק התורה קריאת קודם לומר ונוהגין
שער  יושבי בי ישיחו פסוק על חכמים שדרשו מה פי על
דוד  אמר וגו' תפלתי ואני אחריו וכתוב שכר שותי ונגינות
העולם  אומות כשאר זו אומה אין רבש"ע הקב"ה לפני
ופוחזין  הולכין ומשתכרים שותים כשהם העולם אומות
ולכך  וגו' תפלתי ואני ששתינו אע"פ אלא כן לא ואנו
יושבי  בשביל שקורין התורה קריאת קודם כן לומר הנהיגו
שהם  כהם חלקנו שם שלא ליוצרנו להודות כדי קרנות
מתאספים  שבנו קרנות היושבי אף ואנו היום כל פוחזין

תורה. לשמוע

בו  קוראין ואין הואיל לאמרו נוהגין אין בחול שחל וביו"ט
תורה  ספר שאין במקום בשבת גם זה ומטעם במנחה בתורה

ענין: בכל לאמרו בשבת שנהגו אלא לאמרו צריך אין

* * *
כאן „ שאין במנחה התורה קריאת אחר קדיש אומרים אין

לקדיש זה קדיש בין להפסיק קודם במה שאומרים
פסוק  מקום מכל יהללו לומר שנוהגים שאף בלחש תפלה
אחר  זה קדישים ב' לומר ואסור הפסק חשוב ואינו הוא אחד
ספר  בו שאין במקום לפיכך בינתיים פסוקים הפסק בלא זה
לקדיש  לציון ובא שלאחר קדיש בין הפסק שם שאין תורה
שואני  אחד קדיש אלא יאמרו לא בלחש התפלה שקודם
שאז  וטוב הפסק חשוב ואינו אחד פסוק אלא אינו תפלתי
מיד  הקדיש קודם יאמרוהו או תפלתי ואני כלל יאמרו לא
הקדיש  בין כלל להפסיק שלא כדי קדושה סדר סיום אחר
מתחילין  אנו אין שלעולם אחד בפסוק אפילו בלחש לתפלה
סמיכת  מפני השחר מתפלת חוץ לפניה קדיש בלא תפלה

לתפלה: גאולה

הדין ‰ צדוק כעין והם צדקתך פסוקים ג' לומר נוהגים
ודוד: משה יוסף זו בשעה שנפטרו צדיקים ג' על

Â חכם כי למעריב מנחה בין מדרש לקבוע שלא ונהגו
בחבורה  לומדים שאינם דהיינו בטל מדרשו בית שמת
שד"מ  סי' ביו"ד כמ"ש בבתיהם לומדים שנים שנים אבל
עד  הדרשה נמשכה ואם מנחה קודם לדרוש המנהג ולכן
לא  אזי שלישית סעודה לקיים יוכלו שלא לחשכה סמוך

המעלות: שיר או אבות פרקי יאמרו

Ê במנחה אפים נפילת בו אומרים שאין יום בשבת חל אם
נוהגין  אין חודש וראש חנוכה כגון בחול חל היה אם
נוהגין  אין למחר חודש ראש אם וכן במנחה צו"צ לומר
נפילת  לומר נוהגין אין ג"כ בחול שהרי במנחה צו"צ לומר

במנחה: חודש ראש בערב אפים

* * *
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סעיפים: ד' ובו שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק

כדי ‡ שבת במוצאי ערבית תפלת שמאחרים נוהגים
הוא  השבת יציאת עיקר אבל הקודש על מחול להוסיף
בבינונים  בקיאים אנו שאין קטנים כוכבים ג' צאת משעת
מלאכה  בעשיית מותר היה קטנים כוכבים ג' שיצאו ומיד
רצופים  עומדים כוכבים ג' שיהיו עד להמתין שצריך אלא
להוסיף  שצריך השיעור שזהו מפוזרים ולא אחד במקום
ג' שנראים מיד אבל השבת ביציאת הקודש על מחול
אע"פ  מלאכה ולעשות להבדיל מותר רצופים כוכבים
עד  ימתין המעונן יום הוא ואם ערבית התפלל לא שעדיין

מלבו: הספק שיצא

בלילה · הכוס על להבדיל לו אפשר שאי אנוס שהוא מי
יום  מבעוד מביתו והולך מצוה לדבר לילך שצריך כגון
הולך  שחשכה ומיד שחשכה עד שם ויושב התחום סוף עד
בביתו  הכוס על ולהבדיל ערבית להתפלל יכול לדרכו

ולמעלה. המנחה מפלג שיהא ובלבד יום מבעוד

ובעשיית  נר בלא יבדיל אלא יום מבעוד הנר על יברך ולא
וכן  שהבדיל אע"פ רצופים הכוכבים צאת עד אסור מלאכה
כשהולך  הכוכבים בצאת ולקרות לחזור צריך שמע קריאת
שבהבדלה  אע"פ יום מבעוד שקרא במה יוצא ואינו בדרך
יזדמן  אם אף ולהבדיל לחזור צריך ואינו חובתו ידי יוצא

בדרך. כוס לו

יום  מבעוד בלבדה י"ח תפלת להתפלל יכול רוצה הוא ואם
יקרא  בדרך לו וכשתחשך וברכותיה שמע קריאת בלא
אין  לתפלה גאולה סומך שאינו ואף בברכותיה שמע קריאת

מצוה: לדבר ומתכוין הואיל לחוש

טוב ‚ כן לעשות לאדם התירו שחכמים שאף אומרים יש
התמוה  דבר שהוא מפני כן יעשה שלא ליזהר לאדם

לרבים:

גדול „ במשך וברכו רחום והוא לומר נוהגים (היו)
הקדש: על מחול להוסיף כדי נועם ובאריכות

* * *

סעיפים: ז' ובו בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

הברכות ‡ נוסח לישראל הגדולה כנסת אנשי כשתקנו
בתפלה  הבדלה תקנו והבדלות וקידושים ותפלות
דחוקים  היו הגולה מן שכשעלו לפי הכוס על ולא בלבדה

להבדלה. יין לקנות כולם ביד ספק היה ולא בעניות

יודע  שאדם שההבדלה מפני הדעת חונן בברכת ותקנוה
בברכת  קבעוה לפיכך לו היא חכמה לחול קדש בין להבדיל
קודם  שבת במוצאי צרכיו לתבוע שאסור מפני ועוד חכמה
שאלת  קודם קבעוה לפיכך עצמו בשבת שאסור כמו הבדלה

אמצעיות: שבברכות צרכיו

הכוס · על חכמים קבעוה ישראל כשהעשירו ואח"כ
שלא  וכדי בתפלה וקבעוה חכמים חזרו והענו וכשחזרו
לכוס  מתפלה ועוני עושר ע"י תדיר מיטלטלת ההבדלה יהא
אדם  כל צריך שלעולם חכמים התקינו לתפלה ומכוס

למצוא. יוכל אם הכוס על גם להבדיל בתפלה המבדיל

שהן  מצות כל שאר על שמחזרים כדרך אחריו לחזר וצריך

ידי  יוצא אזי למצוא לו אפשר אי כן אם אלא הגוף חובת
מצפה  אינו אם לאכול ורשאי שבתפלה בהבדלה חובתו
לו  שיהיה שמצפה אף ראשון ביום למחר כוס לו שיהיה
רשאי  אלא הכוס על שיבדיל עד להתענות צריך אין אח"כ
(ואם  שבתפלה בהבדלה חובתו ידי יצא שכבר מיד לאכול

רצ"ו). בסי' יתבאר ביום למחר לו שיהיה מצפה

ערבית  שהתפלל קודם הכוס על שהמבדיל לומר צריך ואין
ההבדלה  תקנת עיקר שהרי בתפלה ההבדלה להזכיר שצריך
הגולה  מן כשעלו הגדולה כנסת אנשי שתקנו בתפלה) (היה
התפלל  ולא נאנס או ששכח מי וכן בתפלה להזכירה היתה
להזכיר  צריך שתים שחרית ומתפלל שבת במוצאי ערבית
הבדיל  שכבר אע"פ לתשלומין שהיא שניה בתפלה הבדלה
עיקר  היא שבתפלה שההבדלה לפי בלילה הכוס על

התקנה:

* * *
תפלתו ‚ משלים הדעת בחונן הבדלה הזכיר ולא טעה אם

לאמרה  עדיין וצריך הואיל ההבדלה בשביל יחזור ולא
שום  מלעשות שיזהר רק חובתו ידי יוצא ויהיה הכוס על
תפלה  אחר יאמר או הכוס על שיבדיל קודם מלאכה
כמו  מלאכה ויעשה ברכה בלא לחול קודש בין המבדיל

רצ"ט. בסי' שיתבאר

קודם  מאומה טעם או) באיסור מלאכה (ועשה שכח ואם
בתפלה  ולהבדיל ולהתפלל לחזור צריך הכוס על שיבדיל
בלבדה  הכוס שעל בהבדלה יוצא שאינו הכוס על וגם

לה: קודם מלאכה) עשה (או שטעם כהוגן ואינה הואיל

בלילה „ כוס לו ואין בתפלה הבדלה הזכיר ולא טעה אם
ולהתפלל  לחזור צריך לו יהיה לא למחר שאף וסבור
אח"כ  לו שיהיה שמצפה אע"פ בתפלה הבדלה ולהזכיר מיד
יטעום  ואם כך כל להתענות דעתו אין הסתם מן מקום מכל
שנתבאר  כמו בלבדה הכוס שעל בהבדלה יוצא אינו מאומה

(בס"ג):

אחר ‰ כשנזכר אמורים דברים צריך במה ואז תפלתו סיום
סיים  שכבר או רגליו עקר כבר אם התפלה לראש לחזור
בסימן  שנתבאר כמו תפלתו לאחר לומר שרגיל התחנונים
סיים  שכבר אלא תפלתו באמצע נזכר אם אפילו או קי"ז
חונן  אתה ברכת לראש לחזור צריך ואז תפלה שומע ברכת
יאמרנה  תפלה שומע ברכת שסיים קודם נזכר אם אבל
השנים  בברכת שאלה ששכח מי כמו תפלה בשומע

תפלה. בשומע שאומרה

ובקשה  תפלה שהיא לשאלה דומה שאינה אומרים שיש ואף
ובקשה  תפלה ג"כ שהיא תפלה שומע בברכת ענין לה ויש
ודבריהם  תפלה לשומע כלל ענין לה אין הבדלה משא"כ
למחר  כוס לו שיהיה שמצפה או כוס לו שיש מי ולכן עיקר
תפילה  בשומע יאמרנה לא תפילה שומע קודם שנזכר אף
לחזור  ויצטרך למחר לכוס כלל מצפה שאינו מי מקום מכל
בשומע  לאמרה ראשונה סברא על לסמוך לו יש ולהתפלל
לספק  ליכנס שלא חונן אתה לברכת לחזור ולא תפילה

צריכים: שאינם ברכות

* * *
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Â ולא טעה אם בשבת באחד להיות שחל באב תשעה
אם  ואף לחזור צריך אין ערבית בתפלת הבדלה הזכיר
הואיל  תפילה בשומע יאמרנה אל תפילה שומע קודם נזכר
ידי  יוצא ויהיה באב ט' במוצאי הכוס על עדיין ויאמרנה

באב: ט' מוצאי קודם מאומה יטעום לא שהרי חובתו

Ê להזכיר ששכח בשביל לחזור צריך שאין מקום בכל
ברכת  שבסיום השם שהזכיר מיד נזכר אם אף הבדלה
עדיין  פתח שלא אע"פ זו ברכה שסיים מיד או חונן אתה
אם  אף חונן אתה ברכת לראש יחזור לא שלאחריה בברכה
צריכה  שאינה ברכה לברך שאסור עצמו על להחמיר  רוצה
רשאי  אינו חתימה בלא חוננתנו אתה לומר רוצה אם ואף
בתוך  שנזכר מקום בכל הדין וכן בתפלה הפסק משום

התפלה.

התפלה  מראש ולהתפלל לחזור ורוצה תפלתו סיים אם אבל
ק"ז. בסי' שנתבאר וע"ד בידו הרשות נדבה בתורת

חונן  אתה ברכת שבסיום השם שהזכיר קודם נזכר ואם

חוננתנו אתה מיד מאתך יתחיל וחננו הסדר על משם ויגמור
וכו': בא"י וכו'

סעיפים: ה' ובו ש"ץ שעושה הבדלה רצה סימן ב חלק

שבו ‡ ברכה של מזמור שהוא לפי נועם ויהי לומר נוהגים
המשכן  מלאכת שסיימו בשעה ישראל את משה בירך
נשלם  כך ידי שעל וגו' ימים אורך פסוק לכפול ונוהגים

ממנו. היוצא השם

ובא  ולא קדוש ואתה ומתחילין קדושה סדר לומר ונוהגין
בלילה. גאולה שאין לפי גואל לציון

שבת  במוצאי ערבית תפלת אחר שמאריכין האריכות זה וכל
להאריך  כדי סדריהם בהשלמת ישראל שישתהו כדי הוא
שישלימו  עד להם ממתינים כי לגיהנם מלחזור לרשעים

סדריהם: את שבישראל אחרונה כנסיה

ויהי · פסוק מעומד לומר להם הידוע מטעם נוהגים יש
נועם:
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ziciqgd dyxtd - exzi zyxt 'xe` dxez'

הּׁשליׁשי  1ּבחדׁש ©Ÿ¤©§¦¦

WcgA",mixvn ux`n l`xUi ipA z`vl iWilXd ©Ÿ¤©§¦¦§¥§¥¦§¨¥¥¤¤¦§¨¦
"ipiq xAcn E`A dGd mFIA(` ,hi EpzWxR): ©©¤¨¦§©¦¨¨¨¨¥

mFIA" mzq xn`p dPddGdwx ,mFi dfi`A WxiR `le " ¦¥¤¡©§¨©©¤§Ÿ¥¥§¥¤©
l"fg2`EdW EWxCWcgÎW`xAmFIA' `kd aizM" ± £©¨§¤§ŸŸ¤§¦¨¨©
dGdmzd aizkE ,'(a ,ai `A)Wcgd'dGd."'mkl ©¤§¦¨¨Ÿ©Ÿ¤©¤¨¤

mFIA" oFWlA aEzMA WcgÎW`x `xwp dOl oiadlE§¨¦¨¨¦§¨ŸŸ¤©¨¦§©
"dGd3`lde ± dxFYd zlAw zlrn oipr miCwdA oaEi , ©¤¨§©§¦¦§©©£©©¨©©¨©£Ÿ

od od zFa`d"e ,miwiCv dOM Eid dxFYÎoYn mcFw¤©©¨¨©¨©¦¦§¨¨¥¥
.dxFYd dpYPW mcFw oM mB "daMxOd©¤§¨¨©¥¤¤¦§¨©¨

:oiprd K ©̀¨¦§¨

rFqpe" KlFd didW ,`Ed mdxa` zlrn dPd iM¦¦¥©£©©§¨¨¤¨¨¥§¨©
"dAbPd(h ,ai Ll Kl)dbxcOn rFqpe KlFd didW :WExiR . ©¤§¨¤§¥¤¨¨¥§¨©¦©§¥¨

Îdad` zCnE zpigA `Ed ,"dAbPd" `AW cr ,dbxcnl§©§¥¨©¤¨©¤§¨§¦©¦©©£¨

didW cr ,diIlrl diIlrn KlFd did ok FnkE .dpFilrd̈¤§¨§¥¨¨¥¥£¦¨©£¦¨©¤¨¨
dzidW cr ,dpFilrd Ff dad`l WOn daMxn zpigaA¦§¦©¤§¨¨©¨§©£¨¨¤§¨©¤¨§¨

.WOn FWtpA iENiB zpigaA¦§¦©¦§©§©¨

zpigAn ,dlrnlÎdHOn `id Ff dkildemixvnFnM , ©£¦¨¦¦©¨§©§¨¦§¦©¦§©¦§
aEzMW(` ,bi Ll Kl)zpigA ,EpiidC ,"mixvOn mxa` lrIe" : ¤¨¤§©©©©§¨¦¦§©¦§©§§¦©

miliAbOd zindAdÎWtpe sEBd cSOW lEabE xvn¥¨§¤¦©©§¤¤©©£¦©©§¦¦
;mc`AW ziwl`dÎWtp z` miWiAlnE©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨

zlMUn `id ziwl`d FWtPW iR lr s`W cr©¤©©¦¤©§¨¡Ÿ¦¦©§¤¤
lr eizEhXRzde `EdÎKExA sFqÎoi` zNEcbA zppFAznE¦§¤¤¦§©¥¨§¦§©§¨©
"mNM z` dIgn dY`e" ,miIgd iIg `EdW ,mi`xaPd©¦§¨¦¤©¥©©¦§©¨§©¤¤ª¨

(e ,h dingp)"`ln ip` ux`d z`e minXd z`" ;(ck ,bk dinxi); §¤§¨¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥¦§§¨

"FcFaM ux`d lk `ln"E(b ,e dirWi); §Ÿ¨¨¨¤§§©§¨

`Ed ,DwYxPn z`vl FWtp gkA Fpi` ok iR lr s ©̀©¦¥¥§Ÿ©©§¨¥¦©§¥¨
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(1):iWilXd WcFgA ligzOd xEACWcFgA" ligzOd xEAC miIg zxFY ¦©©§¦©¤©§¦¦©©¦¦©©§¦§¤

"iWilXd[` ,`px a wlg zFnW]dxFzl zFdBd" ligzOd xEAC dxFYd xF` . ©§¦¦§¥¤©¨¦©©§¦©¨§¨

"WcFgA ligzOd xEAC xF`zXEcw cFaM oEIv ± .[Kli`e aryz b KxM zFnW] ¦©©§¦©¤§¤¤¨¥¨¦§§©

.x"Enc ©̀§

gqFp .f"qwz oeiq a ,zFrEaXd bg iptNW zAW ,xAcOA zWxR zAW xn`p¤¡©©¨¨¨©©¦§¨©¨¤¦§¥©©¨¦¨©

.wcv gnSdn zFdBd 'a ± FtFqA .l"ixdnd zgPdn `Ed EpiptNW xn`Od©©£¨¤§¨¥¥©¨©©©©¦§©¨¥©¤©¤¤

mixESiw .Kli`e aryz cEOr (b KxM zFnW) Fxzi dxFYd xF` ± zFtqFp zFdBd©¨¨©¨¦§§¤¤©¨¥¨¦¦

d wxR .(zFxrdA o`M E`aEde) drwzz'a cEOr g KxM mW ± EpiptNW xn`Ol©©£¨¤§¨¥¨¤¤©§§¨©¤¨¤¤

mW ± wEqRd lr wcv gnSd zniWx mb d`xE .erwzz'a cEOr mW ± xn`Ol©©£¨¨©§¥©§¦©©¤©¤¤©©¨¨

.gqyz cEOr b KxM¤¤©

.enw cEOr f"qwz owGd x"Enc` ixn`n ± irvn`d x"Enc` zgPd ± xg` gqFp©©¥©¨©©§¨¤§¨¦©©§¥©§©¨¥©

a"kxz z`vFd) xF` dxFYl zFtqFdA qRcp ± irvn`d x"Enc` zgPd ± xE`iA¥©¨©©§¨¤§¨¦¦§©©¨©¨¨©

.xn`Od xg`l o`M `aEde ,bpw cEOr f"qwz owGd x"Enc` ixn`naE (Kli`ë¥¨§©©§¥©§©¨¥©§¨¨§©©©©£¨

mixn`Od xtq .l"Pd miIg zxFzA df ligzOd xEAC :df xn`n lr micQEin§¨¦©©£¨¤¦©©§¦¤§©©¦©©¥¤©©£¨¦

zxFY ± h"kyz .99 cEOr a"yz .gt cEOr d"pxz .bvx cEOr ` wlg b"lxz¥¤©©©©

.(hiz cEOr a wlg ± c"lyz .hvx cEOr b wlg hTln mixn`Od xtq mgpn§©¥¥¤©©£¨¦§ª¨¥¤©¥¤©

(2.(a ,et zAW .mW `Ylikn)§¦§¨¨©¨

(3:sqFp bxAnrl xF` dxFzA)mzq.( §¨¤§¤©§¨



רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

`kRdz`e `iitMz`" zpigaA zFidl ,sEBd xq`n'כּו," ©£©©¦§¦§¦©¦§©§¨§¦§©§¨
.FYclFzM FzxEabaE FRwzA Fcnr lr cnFr sEBd wx©©¥©¨§§¨§¦§¨§©§

`YxYgn mER` `aPB" :l"fx xn`nkE'4"כּו. §©£©©©©¨¨©©§©§¨

df xvn zpigAn dlrW ,dzid mdxa` zlrnE©£©©§¨¨¨§¨¤¨¨¦§¦©¥¨¤
hXRzdl uFRgYW cr ,dpFilr dad`A FWtp dwacl§¨§¨©§§©£¨¤§¨©¤©§§¦§©¥
lEHA zpigaA zFidl ,sEBd cSOW ,"Dbp"AW diWEaNn¦§¤¨¤§Ÿ©¤¦©©¦§¦§¦©¦

.WOn WtPd zFlM zpigaA ,FCal KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥§©¦§¦©§©¤¤©¨

sFqÎoi` xF`A zEppFAzd zngn d`A Ff dad` ,dPde§¦¥©£¨¨¨¥£©¦§§§¥
daWgn zil"C ,"oinlr lM aaFQ"d Fnvr `EdÎKExÄ©§©¥¨¨§¦§¥©£¨¨

."llM Dia `qitY§¦¨¥§¨

"minlFr lM zEkln LzEkln" iM(bi ,dnw miNdY)± ¦©§§©§¨¨¦§¦¦

zpigA `EdW ,cal Kln zpigAxEACaEzMW FnM ,zldw) §¦©¤¤§©¤§¦©¦§¤¨Ÿ¤¤

(c ,g" :Kln xaCKExA" :xn`nkE ."oFhlWWxn`dide §©¤¤¦§§©£¨¨¤¨©§¨¨
lM zEIg KWnp dGOW ,calA dxin` ± "mlFrd̈¨£¦¨¦§©¤¦¤¦§¨©¨
`N` df oi`W ,Wil oi`n mzEEdzde mnEIwe zFnlFrd̈¨§¦¨§¦§©¨¥©¦§¥¤¥¤¤¨

.`nlra dx`d zpigA§¦©¤¨¨§¨§¨

mixnF`W FnkE5lre lrOn minXA [..] KxAzY" : §¤§¦¦§¨¥©¨©¦¦©©§©
gaW lM lr ,zgYn ux`dLici dUrnlMW ± " ¨¨¤¦¨©©¨¤©©£¥¨¤¤¨

,"dpW w"z riwxl ux`d on" ,ux`e minW ± zFnlFrd̈¨¨©¦¨¨¤¦¨¨¤¨¨¦©¨¨
."Lici dUrn" zpigA `N` Dpi ¥̀¨¤¨§¦©©£¥¨¤

WAEln Fpi` ,lWn KxC lr ,mc` ici dUrnA FnMW¤§§©£¥§¥¨¨©¤¤¨¨¥§¨
KM ,WtPd lW ipFvigd WEal `EdW ,dUrOd gM `N ¤̀¨Ÿ©©©£¤¤§©¦¦¤©¤¤¨
gM zpigaA `N` opi` zFnlFrd lkA WAElnd zEIgd©©©§¨§¨¨¨¥¨¤¨¦§¦©Ÿ©
rbFp Fpi`W ,`nlra dx`de ipFvigd gM `EdW ,dUrOd©©£¤¤Ÿ©©¦¦§¤¨¨§¨§¨¤¥¥©

.llM WtPd zEdnE zEnvrl§©§©¨©¤¤§¨

"Ecrl LnW gAYWi miWFcw `xFa'כּו± " ¥§¦¦§©©¦§¨©
zpigA md ,zFnWpE mik`ln mdW ,"miWFcT"dWmW ¤©§¦¤¥©§¨¦§¨¥§¦©¥

dx`de eif `N` Fpi` oM mb `EdW ,calA'כּוmpi`W `N` , ¦§©¤©¥¥¤¨¦§¤¨¨¤¨¤¥¨
.zFnlFrd zEIpFvig FnM "Lici dUrn" zpigaA¦§¦©©£¥¨¤§¦¦¨¨

x`W F` ilM dfi`A WAElnd dUrOd gM ,dPd iM¦¦¥Ÿ©©©£¤©§¨§¥¤§¦§¨
oi` `Edd gMd dPd ,lWn KxC lr ,mc` ici dUrn xaC§©©£¥§¥¨¨©¤¤¨¨¦¥©Ÿ©©¥
cxtp dUrp iM ,WtPd zEdnE zEnvr mr llM zEkiIW Fl©¨§¨¦©§©¨©¤¤¦©£¤¦§¨
FA WAElnd gMd mr ilMd zfig` ici lre ,EpOn lCaEn§¨¦¤§©§¥£¦©©§¦¦©Ÿ©©§¨
FnW F`xwA oM oi`X dn ,eixg` mc` zEnvr KWnp oi ¥̀¦§¨©§¨¨©£¨©¤¥¥§¨§§

dx`de eif `Ed mXdW ,mc`d zEnvr oM mB KWnp¦§¨©¥©§¨¨¨¤©¥¦§¤¨¨
;DOr cgEinE xEWw EPcFre WtPd zEnvrl rbFPd©¥©§©§©¤¤§¤¨§¨¦¨

gA `N` df oi` df lM mr K``Ed la` .eif zpi ©¦¨¤¥¤¤¨§¦©¦£¨
`Vpe mx" ± FnvraE FcFakA KxAzi'כּו"(eh ,fp dirWi)`Ede , ¦§¨¥¦§§©§¨§¦¨§©§¨§

"d `EdaaFQeiptl mieW dHnE dlrnE ,"oinlr lM'כּו, ©¥¨¨§¦©§¨©¨¨¦§¨¨
aEzMW FnkE(e ,b ik`ln)."izipW `l 'd ip`" : §¤¨©§¨¦£¦Ÿ¨¦¦

KtXY z`fl i`e6zFidl ,WOn dia` wig l` WtPd §¥¨Ÿ¦¨¥©¤¤¤¥¨¦¨©¨¦§
"iWtp dzlM mbe dtqkp"(b ,ct miNdY)zpigaA zFidl , ¦§§¨§©¨§¨©§¦§¦¦¦§¦§¦©

aEzMW FnkE ,FCal KxAzi eil` WOn lEHA(dk ,br miNdY): ¦©¨¥¨¦§¨¥§©§¤¨§¦¦

."minXa il in"¦¦©¨¨¦

aEzMW Edfe(e ,b ik`ln)" :ipA mY`e izipW `l 'd ip` §¤¤¨©§¨¦£¦Ÿ¨¦¦§©¤§¥
mzilk `l awri:l`xUi lr DOzn `iaPdW :WExiR ," ©£ŸŸ§¦¤¥¤©¨¦§©¥©©¦§¨¥
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dUrn" ± zEhxtaE .dwcv mWA z`xwPW ± dxFYd lM̈©¨¤¦§¥§¥§¨¨¦§¨©£¥
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aaFQ"d `EdÎKExA sFqÎoi` xF` ± dlrnlÎdHOn lEHA¦¦©¨§©§¨¥¨©¥
WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zrRWd zFidl ,"oinlr lM̈¨§¦¦§©§¨©¥¨©¨

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

(15.(a ,dp migqR)§¨¦

(16,e oPgz`e wEqRd lr i"Wx WExitE ixtq .(d dpWn) h wxR Wix zFkxA)§¨¥¤¤¦§¨¦§¥¥©¦©©¨¨¤§©©

.(d

(17.(mlFrd zFO`)ª¨¨

(18.(h ,al Epif`d ixtq) −¦§¥©£¦

(19o"irde .e"d` sENigA s"l`A sNgzn e"`ed iM ± .` ,clw a wlg xdf)Ÿ©¥¤¦©¨¦§©¥§¨¤§¦§¨©¦

zXEcw cFaM zxrdn .(mW zFxF` ivFvipA `aEd f"nx) .r"dg` zFIzF`A z"igA§¥§¦©©¨§¦¥¨¥¤¨©§§©
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dR xEAcAdn" :l"fx Exn`W Edfe .'d xaC WOn od iM ,`weC §¦¤©§¨¦¥©¨§©§¤¤¨§©©©

oi` xF` WAEln dxFYA iM df cSnE ."'Ek d`xie dni`A oNdl§©¨§¥¨§¦§¨¦©¤¦©¨§¨¥
.l"PM dIWEze fFr zFidl dGd gM DA Wi oM lr ,WOn sFq©¨©¥¥¨Ÿ©©¤¦§§¦¨©©
oirn Wi rnW z`ixwC oFW`x dWxtA mBW Ki` x`ai aB`e§©©§¨¥¥¤©§¨¨¨¦¦§¦©§©¥¥¥
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(25(ai ,g qFnr) "'d xaC z` WTal EhhFWi" :(i"Wx WExitaE) a ,glw zAW)©¨§¥©¦§§§©¥¤§©¨
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lEHA FnM EpiidC ,dlrnl FnM dHnl dNBznE dxFW¤¦§©¤§©¨§§©§¨§©§§¦
`l dpaNdWOn WnXd xF26: . ©§¨¨§©¤¤©¨

Edfe [c](` ,hi EpzWxR)l`xUi ipA z`vl iWilXd WcFgA" §¤¨¨¨¥©¤©§¦¦§¥§¥¦§¨¥
,mixvn ux`ndGd mFIA'כּו:" ¥¤¤¦§¨¦©©¤

mixvOn l`xUi z`vA iM27zxitq xFRql Eligzd ¦§¥¦§¨¥¦¦§¨¦¦§¦¦§§¦©
aEzMW FnM ,xnFrd(h ,fh mihtFW)xRqY zrEaW draW" : ¨¤§¤¨§¦¦§¨¨Ÿ¦§¨

EpiidC ,zFrEaWA dxFYd zlAw zFidl dpkd mde ,"Kl̈§¥£¨¨¦§©¨©©¨§¨§©§
,dlrnl FnM dHnl `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENiB zFidl¦§¦¥¨§©¨§§©§¨
xn`IX dn xg` "xn`l" ± KxAzi eil` lEHA zpigaA¦§¦©¦¥¨¦§¨¥¥Ÿ©©©¤Ÿ©
wqrA l`xUi ipA KFzA WOn 'd xaC zFidle ,`Ed§¦§§©©¨§§¥¦§¨¥§¥¤

.mzxFY¨¨

lM dqpkp xaM EN`M `Ed ± FA 'b mFiA ,'fd rEaXaE©¨©©§§¦§¨¦§§¨¨
zpigA lAwl micnFre mipkEn l`xUi f` EUrpe ,rEaXd©¨©§©£¨¦§¨¥¨¦§§¦§©¥§¦©
xF` iENib `EdW ,dpaNd clFn f` dide .df lEHA¦¤§¨¨¨©©§¨¨¤¦

.eil` dpaNd lEHA xg` `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©©¦©§¨¨¥¨

mFIA" `xwp okledGdxF` Epiid "mFi" iM ,mzq " §¨¥¦§¨©©¤§¨¦©§
aEzMW FnM ,iENibe(d ,` ziW`xA)l midl` `xwIe" :± xF` §¦§¤¨§¥¦©¦§¨¡Ÿ¦¨

mFi.KxAzi eil` lEHA zpigaAW dad`e iENiB Epiide ,"§©§¦§©£¨¤¦§¦©¦¥¨¦§¨¥
mFId" z`xwp Ff dad` zpigAW)dGd`Ed "df" WExiR iM ." ¤§¦©©£¨¦§¥©©¤¦¥¤

`Apzp mFlXdÎeilr EpiAx dWn okNW .d`NirÎ`cEgi zpigA§¦©¦¨¦¨¨¤¨¥Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§©¥
dnkgn oigFn l`xUiÎzqpM zlAwn WcgÎW`xaE ."df"A28, §¤§ŸŸ¤§©¤¤§¤¤¦§¨¥¦¥¨§¨

.(lEHA zpigaA `id dad`d okl̈¥¨©£¨¦¦§¦©¦
" iMYad`eminrR 'a ± "xF`. ¦§¨©§¨§¨¦

xAcn"l E`A if`eipiq"(mW EpzWxR)dcxIW" ±d`pU ©£©¨§¦§©¦¨¨¨¨¥¨¤¨§¨¦§¨
29oipr"כּו' EpiidC ,dIWEY`xg`Î`xhqd gM zWYOW , §©§¦§©¦¨¤©¤¤Ÿ©©¦§¨¨¢¨
.כּו'

"ExAcnoFWNn ± "xEACFnM ,(b ,c mixiXd xiW)KxAcnE" : ¦§¨¦§¦§¦©¦¦¦§¨¥
`xwpe ,"de`pnzFIzF`n `Ed 'nd iM ,'n ztqFzA ± xAc ¨¤§¦§¨¦§¨§¤¤¦©¥¦

e"iYpn`dzpigA FfA oi`W ,xnFlM .oiprd oihwdl odW ¤¡©§¦¤¥§©§¦¨¦§¨§©¤¥§§¦©
W zpigA wx ,Fnvr iptA xEACxaMEpiidC ,xAcp ¦¦§¥©§©§¦©¤§¨¦§¨§©§

FA xAcnd 'd xacA lEHA zpigA `Ed xEACdW30. ¤©¦§¦©¦¦§©©§©¥
" if`emicitxn ErqIe"(a ,hi EpzWxR)zpigA ±oFitx ©£©©¦§¥§¦¦¨¨¨¥§¦©¦§

micimicitx DnW `xwp dOl" :l"fx xn`nM ,31"כּו', ¨©¦§©£©©©¨¨¦§¨§¨§¦¦
mdl dpYiPW wx ,dnWPd gM zWilg zpigA EpiidCfFr §©§§¦©£¦©Ÿ©©§¨¨©¤¦§¨¨¤

,dnWPl zFnEvrzedIWEze`xg`Î`xhQl'32כּו: . §©£©§¨¨§¦¨©¦§¨¨¢¨

•
[Fxzi :zFtqFd ± xF` dxFY]¨¨¦§

ה ּנ"ל  הּדברים  ׁשרׁש 33להבין §¨¦Ÿ¤©§¨¦©©

lrwEqR(` ,hi EpzWxR)ipA z`vl iWilXd WcgA" ©¨¨¨¨¥©Ÿ¤©§¦¦§¥§¥
:"mixvn ux`n l`xUi¦§¨¥¥¤¤¦§¨¦

:`lRi dxF`kl ,dxFYÎcEnlY zevn oipr WxW dPd¦¥Ÿ¤¦§©¦§©©§¨¦§¨¦¨¥

A zFxwl `weC devOd `dY dOldtA xEAic34dnA ¨¨§¥©¦§¨©§¨¦§§¦§¤§©
xTir `lde ,dxFYA cEOiNd `EdW ,dxFYA xn`PX¤¤¡©©¨¤©¦©¨©£Ÿ¦©

`Ed DzevnzricidxFYdzFvOd rcIW ,calA ¦§¨¨§¦©©¨¦§©¤¥©©¦§
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(26):b wxR xESiwdNgYaE .wEqRd xE`ial xFfgi dYrn ¦¤¤¥©¨©£§¥©¨©§¦¨
wqr ici lr l`xUiA sFq oi` xF` zkWndW Ki` miCwi©§¦¥¤©§¨©¥§¦§¨¥©§¥¥¤
cFq Edfe .dpaNA WnXd xF` FnM `Ed ± a wxR l"Pd dxFYd©¨©©¤¤§©¤¤©§¨¨§¤
zxirf` `xdiq"C Fnk iM ,"WnW inW i`xi mkl dgxfe"§¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤¦§§¦£¨©§¦©
hXRzn KM xg`lE ,WnXdn zlAwOWM Wcg lkA "DnxB©§¨§¨Ÿ¤§¤§©¤¤¥©¤¤§©©¨¦§©¥
oNdl dn" l`xUiA `Ed KM ± zlcbPW cr WnXd xF` DÄ©¤¤©¤¦§¤¤¨§¦§¨¥©§©¨

.("'Ek d`xie dni`A§¥¨§¦§¨
(27):mixvOn l`xUi z`vA.(` ,ciw miNdY §¥¦§¨¥¦¦§¨¦§¦¦

חדׁש".28) מּדי "והיה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעּיין

(29`NW) eilr zFO`l d`pU dcxIW xd ?ipiq xd i`n :(i"Wxe) a ,ht zAW)©¨§©¦©©¦©©¤¨§¨¦§¨¨ª¨¨¤Ÿ

.((dxFz Fa ElAw¦§¨

הּנ"ל).(30) הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָועּיין

(31mdici EtxW")dxFz ixaCnWExitaE .` cEOr sFq ,ew oixcdpq d`x ." ¤¨§¥¤¦¦§¥¨§¥©§¤§¦©§¥

EtxW" ± "micitxA EpgIe" :g ,fi gNWA wEqRd lr ipFrnW hEwlie `Ylikn .i"Wx©¦§¦§¨§©§¦§¦©©¨§©©©©£¦§¦¦¤¨

d on mdicizFevO.(mW i"Wx WExiR d`xE .mW ipFrnW hEwli ." §¥¤¦©¦§©§¦§¦¨§¥¥©¦¨

(32):c wxR xESiwipA z`vl iWilXd WcgA" wEqRd x`ai ¦¤¤§¨¥©¨©Ÿ¤©§¦¦§¥§¥
Wtp zFCn xxal xnFrd zxitq ici lre ,"mixvOn l`xUi¦§¨¥¦¦§¨¦§©§¥§¦©¨¤§¨¥¦¤¤
rEaXA sFqÎoi` xF` zkWnd mdA gFxfl lgd f` ,zindAd©©£¦¨¥¥¦§©¨¤©§¨©¥©¨©
WnXd xF`l dnFC dkWnddW itlE .xnFrl ziriaXd©§¦¦¨¤§¦¤©©§¨¨¨§©¤¤

itlE ,"mFi" z`xwp dx`dd mbe ."WcgA" xn` oM lr ,l"PM©©©¥¨©©Ÿ¤§©©¤¨¨¦§¥§¦
`l oM lr ,dxFY oYn cr dx`d iENib dkWnp `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§§¨¦¤¨¨©©©¨©¥Ÿ
oi` zx`dW ` wxR lirl x`Azp iM zFidaE .mFi dfi` WxiR¥¥¥¤¦§¦¦§¨¥§¥¤¤¤¤¨©¥

z`xwp dxFYd ici lrW sFqIWEze fFr± dfFrWtpl ¤©§¥©¨¦§¥§¦¨©¤¤
ziwl`ddIWEzexAcn E`A dGd mFIA" Edfe .zindAd Wtpl ¨¡Ÿ¦§¦¨©¤¤©©£¦§¤©©¤¨¦§©

ipiqdcxIW" ,"d`pU"xAcn" oM mB `xwpe ."mlFrd zFOE`l ¦¨¤¨§¨¦§¨§¨¨§¦§¨©¥¦§¨
.(dxFz ixacA xEACd mW lr©¥©¦§¦§¥¨

(33):iWilXd WcFgA 'Ek oiadl ligzOd xEAC"iWilXd WcgA" lirl d`x,eq] ¦©©§¦§¨¦©¤©§¦¦§¥§¥©Ÿ¤©§¦¦

.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± .[b¦§§©©§

"iWilXd WcFgA" ligzOd xEAcl xE`iA ± f"qwz zFrEaXd bg ztEwzA xn`p¤¡©¦§©©©¨¥§¦©©§¦©¤©§¦¦

ixn`nA mb qRcp .irvn`d x"Enc` zgPd EpiptNW xE`iAd gqp .b ,eq lirlC¦§¥Ÿ©©¥¤§¨¥©¨©©§¨¤§¨¦¦§©©§©©§¥

ligznE mixESwe zFdBd mr xE`iAdn xg` gqFp .bpw cEOr f"qwz owGd x"Enc ©̀§©¨¥©©©¥¥©¥¦©¨§¦¦©§¦

xE`iAl zFdBd .eqzz cEOr (b KxM zFnW) Fxzi dxFYd xF` ± "miwl` xAcie"©§©¥¡Ÿ¦©¨¦§§¤¤©©¨©¥

.(avyz cEOr mW ±¨©

(34zrWA oM m` `N`) cal driciA FzaFg ici `vi `le" .` ,k zFkxA d`x)§¥§¨§Ÿ¨¨§¥¨¦¦¨§©¤¨¦¥¦§©

dxFY cEnlY zFkldA x`FaOke ,(xAcl xWt` i`W dkldd lW dwnera oEIr¦¤©£¨¨¤¦¤§¨§©¥§©§¨§¦§©§¨

oke ,'Ek "LiRn dGd dxFYd xtq WEni `l" [g ,` rWFdi] aizkCn a wxR sFq¤¤¦¦§¦§ª©Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦§¥

w"nqA azMW FnM ,dtA zFiElYd zFvnA dxFY cEnlY zevn Epn zFvOd ipFn¥©¦§¨¦§©©§¨©¦§©§§¤§¤¨©©§©

.(eqzz cEOr Fxzi dxFYd xF` ± ."mW oiIr micxg xtqaE§¥¤£¥¦©¥¨©¨¦§©



רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

mB DA aEzMX dnA oiIrIW iC dfle ,DA zFaEzMd©§¨§¨¤©¤§©¥§©¤¨¨©
aiIEgn Fpi`W ,KlOd zxB` `xFwM ;`nlrA xEdxdA§¦§§¨§¨§¥¦¤¤©¤¤¤¥§¨
lkEIW icM FA aEzMX dn oiIrn `N` ,dtA FzFxwl¦§§¤¤¨§©¥©¤¨§¥¤©
oFvx rcil lkEi ± `xFTd xg` iRn rnFW m` mbe ,miIwl§©¥§©¦¥©¦¦©¥©¥©¥©§
minrR dOM xEAicA cFnll `weC devOd dOle ,KlOd©¤¤§¨¨©¦§¨©§¨¦§§¦©¨§¨¦

?rEcIM©¨©

dWxR lkA xn`PW mEXn `Ed oiprd WxFW dPd K ©̀¦¥¤¨¦§¨¦¤¤¡©§¨¨¨¨
" :dWxtE'd xAcie'כּוxn`N`dIW ,dlrnl x`FanE ." ¨¨¨©§©¥¥Ÿ§¨§©§¨¤§¥

Fnvr lW xEAiCd df oi`W ,dRA xn`p ± df 'd xaC§©¤¤¡¨©¤¤¥¤©¦¤©§
"`xFTd xg` dpFr"M wx ,WOn35cnFl KM ± dNnA dNn ©¨©§¤©©©¥¦¨§¦¨¨¥

aEzM xaMX dn'כּוlMn FzEnvr lEHiA zpigA df ixde . ©¤§¨¨©£¥¤§¦©¦©§¦Ÿ
.lkëŸ

zpigaA `EdexzMdxFYd zlAw oipr WxW `EdW , §¦§¦©¤¤¤Ÿ¤¦§©©¨©©¨
"miIg ur ixR"A aEzMW FnM ,zFrEaXd bgA36. §©©¨§¤¨©§¦¥©¦

:`Ed oiprde§¨¦§¨

zpigaA wx `Ed zFrEaXd bg cr dxitQd ini lM iM¦¨§¥©§¦¨©©©¨©¦§¦©
o"n z`lrd zpigaA rxd on aFHd xxal ,zFCn 'fd©¦§¨¥©¦¨©¦§¦©©£¨©©

Edfe .rcFPM(h ,fh d`x)Kl xRqY zFrEaW 'f"'כּוiM :" ©¨§¤§¥¨¦§¨¨¦
EPOn `vIW mdxa`" oiprkE ,dxiaW zpigA did zFCOA©¦¨¨§¦©§¦¨§¦§©©§¨¨¤¨¨¦¤

"l`rnWi37wgviC idFtHrA eUrC `Wix" :xn`nkE , ¦§¨¥§©£¨¥¨§¥¨§¦§¦§¦§¨
38bgA"כּו' la` .dNgYA mixvn zElB oipr did dfe ,§¤¨¨¦§©¨¦§©¦©§¦¨£¨§©

ixR"A aEzMW FnM ,`"fl xzM zpigA oiUFr zFrEaXd©¨¦§¦©¤¤§¨§¤¨©§¦
."miIg ur¥©¦

zpigAn dlrnl `EdW rEci :xzMd oipr xE`iaE¥¦§©©¤¤¨©¤§©§¨¦§¦©
zpigA `xwp FzFidl oiicr zFCOd zEwNgzdoi`.WOn ¦§©§©¦£©¦¦§¦§¨§¦©©¦©¨

aEzMW FnkE(ai ,gk aFI`)" :`vOY oi`n dnkgde:WExiR ± " §¤¨¦§©¨§¨¥©¦¦¨¥¥
la` ,oi` `xwPd xzMd zpigA on oM mB z`vnp dnkgd©¨§¨¦§¥©¥¦§¦©©¤¤©¦§¨©¦£¨
Dpi` dnkgd la` ,xzMd `Ed oi`d zpigA ziYin £̀¦¦§¦©¨©¦©¤¤£¨©¨§¨¥¨

.WOn oi` zpigA§¦©©¦©¨

FNEM xzMd xF`C ,iYkEc dOkA xdGA Exn` KklE§¨¨§©Ÿ©§©¨§¥§©¤¤
,llM zFxEaBd zpigAn FA oi`e mihEWR mingx zpigA§¦©©£¦§¦§¥¦§¦©©§§¨
zFxEaBd zpigAn oM mB DA Wi dnkgd oM oi`X dn©¤¥¥©¨§¨¥¨©¥¦§¦©©§
itl `Ed mrHde .`vFIke "`A`C zFxEaB" z`xwpe§¦§¥§§©¨§©¥§©©©§¦
liv`Od oiA rSEnn zpigA `Ed xzMd zpigAW¤§¦©©¤¤§¦©§¨¥©©£¦

`EdW ,oM mB sFqÎoi` xF` zpigAn FA Wi ixde ,milv`Pl©¤¡¨¦©£¥¥¦§¦©¥©¥¤
FnkE ,r"iA`C zElWlYWdd lMn ixnbl mnFxnE lCaEn§¨§¨§©§¥¦¨©¦§©§§§©¦©§

aEzMW(e ,b ik`ln)izipW `l d"ied ip`" iceכּו': rEcIke ," ¤¨©§¨¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦§©¨©§©
.oiaOl©¥¦

ici lr zFCn 'fA dUrp xExiAd dxitQd ini lM dPde§¦¥¨§¥©§¦¨©¥©£¤§¦©§¥
zpigaA oigFn zkWndinipR xF`zFrEaXd bgA la` , ©§¨©¦¦§¦©§¦¦£¨§©©¨

zpigAn KWnpxzkC siTnf` KklE .WOn oi` `xwPd , ¦§¨¦§¦©©¦§¤¤©¦§¨©¦©¨§¨¨
dxFYd zlAw onfxEAicA"xn`l" aEzMW FnM ,`weC §©©¨©©¨§¦©§¨§¤¨¥Ÿ

xn`p xaMX dn xn`l EpiidC ,zFxACd zxUrA mB'כּו, ©©£¤¤©¦§§©§¥Ÿ©¤§¨¤¡©
zpigA `idexzM`xwPW:xAcniMFnvr xEAiCd`Ed §¦§¦©¤¤¤¦§¨§©¥¦©¦©§

zpigaAzEkln"AW dgEzR mOd K` ,ndxFOW ,"xAc ¦§¦©©§©©¥§¨¤¦§©¥¤¨
xEAiCd zbdpdzpigA `EdW ,xzMd zpigAn FWxW , ©§¨©©¦¨§¦§¦©©¤¤¤§¦©

aEzMW Edfe .xn`p xaMX dn "xn`l" ± lEHiAdxiW) ©¦¥Ÿ©¤§¨¤¡©§¤¤¨¦

(b ,c mixiXddlrnl x`AzPW FnkE ,"de`p KxAcnE" :39, ©¦¦¦§¨¥¨¤§¤¦§¨¥§©§¨
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(73.(a ,hiw zAW)©¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

ששרש ÔÈ·‰ÏÂ(כה) תחלה להקדים יש הנה זה
בבחי' היינו  ח"ע בבחי' הוא התורה
נבררת  שכבר ברורה חכמה שנק' דוקא הקדומה חכמה
ע"כ  כו'. צרופה אלוה אמרת כל ה) ל, (משלי וכמ"ש
כי  ושמאל ימין לסור שלא כו' תוסף אל ו) (שם, אמר
ונק' המשקולת קו שנקרא האמצעי קו בבחי' שרשה
ברורה  במדה לשמאל או לימין שמכריע בזהר מתקלא
נכונה  במדה שמכריע המשקולת קו כמו כו'. וצרופה
שמטעם  שבתורה בחכמה שמצינו ממה זה ויובן כו'.
השכל  זה הרי עכ"ז וזכות לחסד שיחייב ממש א' ושכל
לטהור  מטמא וכן לדין. לחייב יכול עצמו וטעם

יכלו  שלא ב) יג, (ערובין ר"מ כמו לטמא ומטהור
ומראה  טמא טהור על או' דעתו סוף על לעמוד חביריו
וטעם  בשכל מסבירות פנים בחי' שהוא כו' פנים
בטוב  פנים ומראה טהור טמא על או' ולהיפוך שבבינה
טמא  שמט"פ מאחר פלא כדבר זהו ולכאורה כו'. טעם
כנ"ל  דבינה מדות בז' הן ומובדלים מחולקים וטהור
לטמא  מטהור יהופך איך א"כ כו'. אוסרים ב"ש כמו
שמראה  מה דמשמע אחד וטעם בשכל לטהור ומטמא
הוא  לטמא שיחייב עצמו הטעם מאותו הוא פנים לו
לעמוד  יוכלו לא וע"כ לטהר להיפוך פנים מראה עצמו
למעשה  הלכה בפסק דעתו סוף הוא איך דעתו סוף על
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הח"ע  דשרש משום הוא הענין שרש הנה אך כו'.
יש  ששם לגמרי המדות מהתחלקות למעלה הוא דתורה
טמא  ומטהור טהור מטמא להיות וטהור לטמא א' פנים
מימין  הטיי' לעשות שיכול המשקולת קו (וכמו
יכול  למטה בירידתו וע"כ כו'. לימין ומשמאל לשמאל
משכל  טמא טהור ועל טהור טמא על פנים להראות

וטהור  טמא דמדות ההתחלקות היפוך אחת וסבר'
מטמא  הזאת ההתכללות בחי' ואחר כנ"ל. שבבינה
בין  להבדיל ההתחלקות בחי' דוקא יבא כו' לטהור
כמו  ושמאל לימין נטיי' בלי ברור באופן לטהור טמא
ברורה  חכמ' שנק' וזהו דתורה החכ' בשרש שהוא
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

Edfezzl EpiEhvPWlwXd zivgn`EdW ,`weC'i,dxB §¤¤¦§©¦¨¤©£¦©¤¤©§¨¤¥¨
o"n z`lrd oipr md zFpAxw iM :xEASd zFpAxw KxFvl§¤¨§¨©¦¦¨§¨¥¦§©©£¨©©
EdzC zFxitq xUrn md mixExiAde ,EdzC mixExiAdn¦©¥¦§Ÿ§©¥¦¥¥¤¤§¦§Ÿ
o"nd xxFrl `Ad c"nde dnkgd zkWnd okl ,ExAWPW¤¦§§¨¥©§¨©¤¨§¨§©©©¨§¥©©
,zinvrd dnkgAW zFxitq xUrn zFidl jixv oM mB©¥¨¦¦§¥¤¤§¦¤§¨§¨¨©§¦
.l"PM oeEkn zFidl jixv lwWOd iM ,xzFi `le zFgR `lŸ¨§Ÿ¥¦©¦§¨¨¦¦§§ª¨©©
zivgn zpizpAW ,Ff devn zlrnA liMUOd opFAznE¦§¥©©§¦§©£©¦§¨¤¦§¦©©£¦

xxFrn lwWzFxitq 'i zEInvr zkWnd dlrnl mi ¤¤§§¦§©§¨©§¨©©§¦§¦
mixExiAd ExxAzi df ici lrW mb dn ,d`Nir dnkgC§¨§¨¦¨¨©©¤©§¥¤¦§¨§©¥¦
mb dlrp c`n DFab mWxW xW` ,o"nd mdW ,EdzC§Ÿ¤¥©©£¤¨§¨¨©§Ÿ©£¤©

.x`AzIW FnkE ,l"Pd d`Nir dnkgdn¥©¨§¨¦¨¨©©§¤¦§¨¥

`pnidn `irxd xn`W Edfe101" :`pa`DA lwWnl §¤¤¨©©©£¨§¥§¨©§¨§¦§©¨
,c"n z`xwPd l"Pd zinvrd dnkgl liWndW ,"'i `C̈¤¦§¦©¨§¨¨©§¦©©©¦§¥©
iAbl Kxrp `EdW ± o"nd iAbl calA "oa`" mWA D`xwE§¨¨§¥¤¤¦§©§©¥©©¤¤¡©§©¥
milwFXW oa`d iAbl zlwWPd dxFgQd Kxr FnM c"Od©©§¥¤©§¨©¦§¤¤§©¥¨¤¤¤§¦
cbp aiWg `lM oa`de ,xTird `id dxFgQdW ,FA¤©§¨¦¨¦¨§¨¤¤§¨¨¦¤¤
lwWn xxAzi Fci lrW ,zlrFzl `EdW wx ,dxFgQd©§¨©¤§¤¤¤©¨¦§¨¥¦§©
`Ed mixExiAdn `Ad o"nd ok FnM ;dxwid dxFgQd©§¨©§¨¨§¥©©©¨¦©¥¦
xTir EPOnE ,sFqÎoi`d iENib KWnp Fci lrW ,xTird̈¦¨¤©¨¦§¨¦¨¥¦¤¦©
Fci lrW ,zlrFzl `N` Fpi` c"nde ,dlrnl dclFdd©¨¨§©§¨§©©¥¤¨§¤¤¤©¨
,l"PM mrHde .liv`Od zpeEke KxFSd itM o"nd xxAzi¦§¨¥©©§¦©¤§©¨©©©£¦§©©©©©

.xzFi DFab o"nd yxXW¤Ÿ¤©©¨©¥

:xaCd xE`iaE¥©¨¨

;w"`C o"aE d"n mWxWe ,o"aE d"On md o"nE c"n iM¦©©¥¦©©§¨§¨©©§©

c"n `EdW ,w"`c `gSOnW Wcgd d"n mW WxWe§Ÿ¤¥©¤¨¨¤¦¦§¨§©¤©
xi`OW w"`C dnkgC A"r mWn FWxW ± xxaOd©§¨¥¨§¦¥©§¨§¨§©¤¥¦

;`gSnA§¦§¨

b"qn FWxW ± o"nd WxW `EdW ,w"`C o"A WxWe§Ÿ¤©§©¤Ÿ¤©©¨§¦¨
.w"`C dpiaC§¦¨§©

zivgn oipr `EdW ,"ExixAz` dnkgA" aEzMW dnE©¤¨§¨§¨¦§§¦¤¦§©©£¦
lWlYWnE `gSnA xi`OW w"`C dnkg Epiid ± lwXd©¤¤©§¨§¨§©¤¥¦§¦§¨¦§©§¥

.l"PM c"Od `EdW ,zEliv`C `"fAW d"n mW cr©¥©¤§¨©£¦¤©©©©
:oiprde§¨¦§¨

xacE Wi `EdW ,lMUEOd zpade zbVd `Ed dpiA iM¦¦¨©¨©©£¨©©§¨¤¥§©
xaC zWBxd zngnE ,q"B zFIzF` ± b"qA `Ed KklE ,dn©§¨§©¦©¥£©©§¨©§©
xExiRd `Ede ,dbVdd lEAlaA ltFPd lFRI dpiaAW dn©¤§¦¨¦©¥§¦§©©¨¨§©¥
df lkUA oM mB clFp zErHd didIW cr ,miAx miwlgA©£¨¦©¦©¤¦§¤©¨¨©¥§¥¤¤
dxiaXd zAiq oiadl lWn `Ede ,dnFCke WBxEOd©§¨§©¤§¨¨§¨¦¦©©§¦¨

Ab"q102eC.`w §©©§¨
lFRI `l ,ixnbl dbVddn dlrnNW ,dnkgA mpn`e§¨§¨§¨§¨¤§©§¨¥©©¨¨§©§¥Ÿ¦
zCEwp Epiid ,dnkgdW ipRn ,xf zErh mEWA ltFPd©¥§¨¨¦§¥¤©¨§¨©§§©
agFxe KxF`l oiicr KWOz iYlA ,Dzivnze dlMUdd©©§¨¨§©§¦¨¦§¦¦¨¥£©¦§¤§©
zhWtde lEHiAd zilkY `Ede ,rEcIM dbVdd zFIzF`A§¦©©¨¨©¨©§©§¦©¦§©§¨©

gM" `xwp KklE .xace Widn?"YWRWR dn" xnFl ± "103 ¥§¨¨§¨¦§¨Ÿ©©©©¦§©§¨
± dnkgAW A"r mXn dxiaXd zAiq did `l okle§¨¥Ÿ¨¨¦©©§¦¨¦¥©¤§¨§¨
zWBxd mEXn lEHiAd zilkzA `id iM zFidl ,d"n gMŸ©©¦§¦¦§©§¦©¦¦©§¨©
,rEcIM ,sFqÎoi` xF`l xzFi daFxw `id ± dn xacE Wi¥§©©¦§¨¥§¥©¨©
xacA m` iM Fz`xWd iENib zpigA oi` ,sFqÎoi` xF`W¤¥¥§¦©¦©§¨¨¦¦§¨¨
on wFgx `Ed okle ,'a wxt l"PM ,lEHiAd zilkY `EdW¤©§¦©¦©©¤¤§¨¥¨¦
xExiAd `Ed Fci lrW mbe ,cxtpe WId zEEdzde dxiaW§¦¨§¦§©©¥§¦§¨§©¤©¨©¥
,KWgd z` xi`dlE ,Wi `EdW inA mb lEHiAd riBdl§©¦©©¦©§¦¤¥§¨¦¤©Ÿ¤
zlFqtE zErh lM dgcYW dlMUdd zEwnr lWnM¦§©©§©©§¨¨¤¦§¤¨¨§¤

aEzMW Edfe .dbVdd iENibA EltPW104`Ede ± "xF` idi" ¤¨§§¦©©¨¨§¤¤¨§¦§
.rEcIM ok `xwPW dnkgd©¨§¨¤¦§¨¥©¨©
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DFab xxAzOdW Ki` dGn oiadl lkEp mFwn lMnE¦¨¨©§¨¦¦¤¥¤©¦§¨¥¨©
b"q mW zn`A iM .xxaOd on dlrp c`n DAbd zn`A¤¡¤©§¥©§Ÿ©£¤¦©§¨¥¦¤¡¤¥©
xzFi ± w"` zEinipRn `Ed ,o"aC o"n WxW ± w"`C§©Ÿ¤©§©¦§¦¦©¥

.d"nC c"n WxW `EdW ,`gSnA xi`OW A"r zx`dn¥¤¨©©¤¥¦§¦§¨¤Ÿ¤©§©
FnM ,illM xF`d `EdW rEci w"` oipr ,dPd iM¦¦¥¦§©©¨©¤¨§¨¦§

`"i wxR d"k devn x`AzpW105.l"f ciBOd axd mWA ¤¦§¨¥¦§¨¤¤§¥¨©©©¦©
dn lM zElNMzdA DA WIW ,WtPAW dcigi FnkE§§¦¨¤©¤¤¤¥¨§¦§©§¨©
`xwp DAW lkVde ,zFCnE lkU ,p"xpA dPOn srYqOW¤¦§©¥¦¤¨§©©¥¤¦§©¥¤¤¨¦§¨

."dnEcw dnkg"¨§¨§¨
dnEcTd dnkg dPdeA"r mW `Ed ,Fnvr liv`nA §¦¥¨§¨©§¨©©£¦©§¥©

d"n mWA gvOd ilM KxC Fzx`d `vFie ,`gSnA fEpBd©¨§¦§¨§¥¤¨¨¤¤§¦©¥©§¥©
KFxr oi`W ,calA dx`d `id Ff dx`de ,o"Ad z` xxal§¨¥¤©©§¤¨¨¦¤¨¨¦§©¤¥£
xF` ixnbl xiYqn `Ed gvOd ixdW .FzEInvr iAbl§©¥©§¦¤£¥©¥©©§¦§©§¥
zx`d FnM ,`gSnA xi`IW dx`dde ,gFOAW lkVd©¥¤¤©©§©¤¨¨¤¨¦§¦§¨§¤¨©
zinWB Ff dx`d ixd ,dWcg dlMUdn `Ad mipR̈¦©¨¥©§¨¨£¨¨£¥¤¨¨©§¦
dn ,eipR xi`YW FgFnAW mc`d znkg iAbl zipFvige§¦¦§©¥¨§©¨¨¨¤§¤¨¦¨¨©
iawp KxC `EdW ,w"`C b"qn zkWnPd dx`d oM oi`X¤¥¥¤¨¨©¦§¤¤¦©§©¤¤¤¦§¥
ici lr ixdW ,FzEInipRn dx`d `Ed ,dR mhFg ofF`¤¤¤¤¨¨¦§¦¦¤£¥©§¥

.Wial ah oiA oigan `Ed of`d̈Ÿ¤©§¦¥¨§¦
FA KxC df lM mr ,c`n xv of`d awpW iR lr s`e§©©¦¤¤¤¨Ÿ¤©§Ÿ¦¨¤¤¤
Dzlrn dlcB ,dPhw `idW mre .zinipR dx`d xi`n¥¦¤¨¨§¦¦§¦¤¦§©¨¨§¨©£¨¨
,agx mFwn `EdW iR lr s` ,gvOd ici lrW dx`ddn¥©¤¨¨¤©§¥©¥©©©¦¤¨¨¨
gvOd xYqd KxC d`A gvOd ici lrW dx`ddW cSn¦©¤©¤¨¨¤©§¥©¥©¨¨¤¤¤§¥©¥©

.cal zipFvig `idW cr©¤¦¦¦§©
lkU dfi` dNbOW mc` lWn Kxc lr FnM `Ede§§©¤¤§©¨¨¤§©¤¥¤¥¤
`Ede ,c`nA mixaC iEAx FxE`ial Kixv didW ,wFnr̈¤¨¨¨¦§¥¦§¨¦¦§Ÿ§
lM milrde xiYqd dPd ,zg` daizA FllFke FxnF`§§§§¥¨©©¦¥¦§¦§¤¡¦¨
,dvTd qt` wx EpOn dlbp `le ,Ff daizA lkVd wnFr¤©¥¤§¥¨§Ÿ¦§¨¦¤©¤¤©¨¤

.cal daiYd zFIzF`n zvw oaEOW dn EpiidC§©§©¤¨§¨¥¦©¥¨§©
awp KxC xi`OW ziaAW lFcBd xF`l dnFC df ixde©£¥¤¤¨©¨¤§©¦¤¥¦¤¤¤¤
`EdW mbd ,awPd KxC xi`OW xF`d FzF`W ,uEgl ohẅ¨©¤¨¤¥¦¤¤©¤¤£©¤
K` ,xirfn hrn c`n `Ed la` ,ziAAW xF`d zEnvrn¥©§¨¤©©¦£¨§Ÿ§©¦§¥©
iEAixd z` Epiai hrnd on iM ,xF`d lM xiMdl milFkIW¤§¦§©¦¨¨¦¦©§©¨¦¤¨¦
dhErOd dlMUdd ok FnM .md cg` zEdOW xg`n¥©©¤¨¤¨¥§¥©©§¨¨©§¨
awPd KxC xi`Od xF`d FnM `Ed ,Ff daizA mibiVOW¤©¦¦§¥¨§¨©¥¦¤¤©¤¤
biVdl milFki K` ,DA mlrPd lkVd lM lW wnFrd on¦¨¤¤¨©¥¤©¤¡¨¨©§¦§©¦
lkVd zrRWdW xg`n Ff daiY ici lr lkVd lM̈©¥¤©§¥¥¨¥©©¤©§¨©©¥¤

;lkVd mr cg` mvrn `Ed Ff daizAW¤§¥¨¥¤¤¤¨¦©¥¤
lWn Ffi`A lkVd wnFr lM milrn m` oM oi`X dn©¤¥¥¦©§¦¨¤©¥¤§¥¨¨
zFIUrn ixERiq oFbM ,zFIUrn ixERiqA F` ,dCige§¦¨§¦¥©£¦§¦¥©£¦

dxFYAW106M oi`Nir oifx lM DA mifnxPW ,df ixd ,rEcI ¤©¨¤¦§¨¦¨¨¨¦¦¨¦©¨©£¥¤

oipr lWOd ixdW ,ziAAW awp lWnl llM dnFC Fpi ¥̀¤§¨¦§©¤¤¤©©¦¤£¥©¨¨¦§¨
xF`M `le ,lWnPdn KFxr oi`l wFgxe ,`Ed ixnbl xf̈§©§¥§¨§¥£¥©¦§¨§Ÿ§
oi` okle ,ziAAW xF`d mr cg` mvrn `EdW awPAW¤©¤¤¤¥¤¤¤¨¦¨¤©©¦§¨¥¥

.lWOd ici lr llM lWnPd zpeEM oaEn¨©¨©©¦§¨§¨©§¥©¨¨
,ard zkxRd FnM ,liCan Kqnl ?dnFC df dnl `d̈§©¤¤§¨¨©§¦§©¨Ÿ¤¨¨
zrwFaE zgxFf dx`d df lM mre ,ixnbl xF`d milrOW¤©§¦¨§©§¥§¦¨¤¤¨¨©©©©
,"dclFY lW xF`" z`xwp Ff dx`de ,rEcIM FkFY KxC¤¤©¨©§¤¨¨¦§¥¤¨¨

.KqOd iptNW xF`d zEInvr Kxrn Dpi` iM¦¥¨¥¥¤©§¦¨¤¦§¥©¨¨
,w"` iawPnW dx`dd oiA Wxtdd oaEn df jxc lre§©¤¤¤¨©¤§¥¥©¤¨¨¤¦¦§¥©
ici lrW dx`dd oiaE ,dR mhFg ofF`e miipir FnM§¥©¦§¤¤¤¥©¤¨¨¤©§¥
zinipR dx`d FA KWnEi oirAW awPd iM :`gvnd©¦§¨¦©¤¤¤¨©¦§©¤¨¨§¦¦

dprId zA oiprA rEcIM ,WOn gFOdn107ofF` iawp oke , ¥©©©¨©¨©§¦§©©©©£¨§¥¦§¥¤
FnkE ;awp ici lrW xF`d FnM df ixde .l"PM dR mhFg¤¤©©©£¥¤§¨¤©§¥¤¤§
dn .lkVd zEllM mvrn `EdW ,zg` daizAW lkVd©¥¤¤§¥¨©©¤¥¤¤§¨©¥¤©
A"r mXn `EdW iR lr s` ,`gvnd zx`d oM oi`X¤¥¥¤¨©©¦§¨©©¦¤¦¥©
gvOdW xg`n ,zipFvig dx`d `Ed la` ,xzFi DFaBW¤¨©¥£¨¤¨¨¦¦¥©©¤©¥©
mb ;gFOAW lkVd xF` ixnbl xiYqdl Kqn ilM ±§¦¨¨§©§¦§©§¥©¥¤¤©©©
,oigFOd zx`dC dx`d `N` dpi` ,FA xF`d rwAIWM§¤¦¨©¨¥¨¤¨¤¨¨§¤¨©©¦

.onvr oigFOd xF` `le§Ÿ©¦©§¨
Fnvrn xxFrzOd mc` lWn Kxc lr ,df oaEi cFre§¨¤©¤¤§©¨¨©¦§¥¥©§
zEnvr zx`d EdGW ± FzpEazE FlkU zEppFAzd cSn¦©¦§§¦§§¨¤¤¤¨©©§
,mixg` zExxFrzdn xxFrzOW in oM oi`X dn .FlkU¦§©¤¥¥¦¤¦§¥¥¦§§£¥¦
dx`d wx `Ed Flv`W ,mlkVn ExxFrzp mixg` ozF`W¤¨£¥¦¦§§¦¦§¨¤¤§©¤¨¨

dx`dCixnbl EpOn mlrp lkVd xF` `vnpe ,lkVdn),xF`e §¤¨¨¥©¥¤§¦§¨©¥¤¤§©¦¤§©§¥§
(xg` zEdn `Ed lkVdn FA clFPW zElrRzdd. ©¦§©£¤©¥©¥¤¨©¥

`gSOnW Wcgd d"n mW" oipr oaEi df jxc lre§©¤¤¤¨¦§©¥©¤¨¨¤¦¦§¨
"w"`C108,`nlrA dx`d `Ed ,xxaOd `EdW iR lr s` , §©©©¦¤©§¨¥¤¨¨§¨§¨

,xxal gM odA didIW zEliv`C p"Efl mipR zx`d zpigA§¦©¤¨©¨¦§©£¦¤¦§¤¨¤Ÿ©§¨¥
dx`d `EdW ,b"qn FWxW ,xxAzOd o"A oM oi`X dn©¤¥¥©©¦§¨¥¨§¦©¤¤¨¨
xn`p okle .EpOn DFab `Ed xxAzOW xg`l okl ,zinipR§¦¦¨¥§©©¤¦§¨¥¨©¦¤§¨¥¤¡©

`al cizrl109."DlrA zxhr lig zW`" : ¤¨¦¨Ÿ¥¤©¦£¤¤©§¨
`xwp ,w"`C d"On `idW ,zinvrd 'idW Edfe§¤¤©¨©§¦¤¦¦©§©¦§¨
o"A EPOOW ,w"`C b"qn mdW ,c"e iAbl cal "`pa`"©§¨§©§©¥¤¥¦©§©¤¦¤©
iM ± oa`d iAbl dxFgQd FnkA Flv` KxrPW ,xxAzOd©¦§¨¥¤¤¡©¤§¦§©§¨§©¥¨¤¤¦
if` ,mixxAznE d"nC oa`d ici lr midAbPW ixg ©̀£¥¤¦§¨¦©§¥¨¤¤§©¦§¨§¦£©
o"Odn ± dclFdd xTirW ,l"Pke ,xzFiA mzlrn d`ltp¦§¨¨©£¨¨§¥§©©¤¦©©¨¨¥©©
,df lwXd zivgOn EaixwdW zFpAxTd oipr mde .'Ek§¥¦§©©¨§¨¤¦§¦¦©£¦©¤¤¤
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c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í˙˜„ˆ.'ה תושיע ובהמה אדם וגו' אל כהררי
ערומים  שהם בנ"א ע"ב ד"ה חולין וארז"ל
ערומים  רש"י ופי' כבהמה, עצמם ומשימין בדעת
רוח, דכאי כבהמה עצמם ומשימים כאדה"ר, בדעת
עצמם  ומשימים פ"ז) ל"ו (סי' במקומו בתילי' וכ"פ
כ"כ  גדול מעלתו מהו וצ"ל ה'. תושיע בענוה, כבהמה
ענוות  ענין הכתוב המשיל ולמה בהמה, עצמו כשמשים
לכאורה  אשר כבהמה, עצמו משים בהיותו האדם
בדגת  וירדו בי' כתי' שהרי הרבה יותר גבוה מעלתו
וגם  ך"ו). א' (בראשית ובבהמה השמים ובעוף הים
ההצעה  בתחלת האדם בריאת מאמר שחלק מה צ"ל
דכתיב  במה והוא בשי"ב, שנבראו הנבראים שארי מכל
ולמה  רבים, ל' נעשה כתי' דוקא שבאדם אדם, נעשה
ומה  בשי"ב, שנבראו הברואים בכל כן אמר לא
לו  הי' השרת, במלאכי שנמלך פ"ח במד"ר שארז"ל

כו'. הברואים בשאר גם לימלך
Í‡ מעלה יתרון שיש רואים אנו דהנה הוא הענין

מה  והוא באדם, כן נמצא שלא מה בבהמה
הבורא, מאת הוכנה אשר תפקידה תשנה לא שהבהמה
לרכוב  והסוס לחלבה, והבהמה לחרישה, השור כמו
לא  הסוס וכן לחרישה לילך השור ימרוד לא הנה עליו,
קטן  נער בפני ואפי' לרכיבה, ילך לבלי ימרוד
זה  וטבע ולרכיבה, לחרישה בם ונוהג מתבטלים
כלל  בחירה בהם יש שלא ית' הבורא מן להן הוטבעו
שאם  בחירה בעל שהוא האדם כמו לא והיינו וכלל,
לעשות  לו כשיצוו יציית ולא למרוד יכול ירצה
שנצטוה, הדבר ויעשה יציית ירצה ואם מלאכה,
ה' מאת זו שבחירה חפשית, באדם ניתן שהבחירה
שרק  ובחרת, כו' נתתי ראה וכמ"ש בו, הוטבעה עושהו
שהבחירה  עצמו מזה שמובן כן, שיבחר לו מייעצים
לא  ולכן כלל בחירה בה אין בבהמה משא"כ חפשית,

כלל. תפקידה את תשנה
‰‰Â הוא למרוד שיוכל לאדם שניתנה זו בחירה

שהאדם  הגם ולכן לגמרי, הביטול בחי' היפך
שיש  מה מ"מ דעת, בהם אין ובבהמות דעת בר הוא
והגם  במדריגה, הרבה נמוך הוא הבחירה ענין באדם
נמוך  הוא מ"מ בא, הוא הדעת מן הבחירה שסיבת
כלל, הבחירה בו הי' לא אם מכמו הרבה במדריגה
הרגשת  מבלי ית' הבורא אל הביטול שבחי' לפי והיינו
והוא  מבאדם, יותר בבהמה יש זה הנה כ"כ עצמותו
מה  לעשות כ"א מעצמה לבחור בחירה לה שאין במה

הנהר  וכמאמר בריאתה, טבע באופן עלי' ה' שציוה
הולך  אתה ע"א) זיי"ן דף (בחולין לרפב"י גינאי
ופי' קוני רצון לעשות הולך ואני קונך רצון לעשות
לא  וא"כ הים, אל הולכים הנחלים כל כמ"ש רש"י
רק  דהיינו לבדו לה' הביטול בבחי' ממך אני נופל
רצון  שניהם לבינך ביני הפרש ומה ית' רצונו לעשות
בשרשם  שגם לפי הוא בהם הזה הביטול וסיבת ה',
הביטול  בחי' בהם יש כו' שור פני ארי' פני במרכבה
שרשם  ששורש לפי עז ויתר שאת ביתר במציאות
שהם  דתהו מזמ"ק היו בשבירה שנפלו קודם הראשון
הביטול  בבחי' והיו ישראל לבני וגו' לפני בבחי' היו
נסתלקו  זה ומפני ב"ה אוא"ס עצמיות לגבי בתכלית
ובהמות  חיות בחי' הם והם לי"ח. כידוע האורות
באורך. במ"א מזה וכמ"ש כו' דאצי' אדם בחי' שלפני

ÌÓ‡Â מבהמה נמוך האדם הביטול שבבחי' הגם
גבוה  מעלתו למעלה בשרשו אבל כנ"ל,
בבחי' להיות שיוכל גופא זה כי והיינו מהבהמה, הרבה
כנ"ל  חפשית הבחירה בו שיהי' עד כ"כ בפ"ע ודבר יש
מבחי' והיינו נעלה, מאד גבוה מבחי' נמשך זה הנה
כו' וחיות בהמות כל על ושליט רב שהוא העליון אדם
לפי  רבים ל' נעשה אלקי' שאמר וזהו כו'. ורדו וכמ"ש
כן  נא' ולא וסוכ"ע, ממכ"ע מבחי' באדם בו שיש
בבע"ח  כי להיות וחיות, בהמות כמו שא"ד בבריאות
בבחי' רבה לבהמה נדמה הבהמות שגופי מה רק הוא
לה  שיש השכליות נפשו הנה באדם אבל קצת, הביטול
יש  והרי כו', הבחירה מן שלמעלה ידיעה וגם בחירה,
שיש  הולד כדוגמת המקבל עם המשפיע שותפות בזה
הנשמה  זה עד"מ יובן וכמו"כ כו', האם ומן האב מן בו
שיש  ומה וממלא. דסובב עליון מזיווג נולדו והשכל
ממכ"ע, מבחי' הוא ח"ו מורד להיות הבחירה באדם
ח"ו  ל]יפרד יוכל [לא המיושבת הדעת שאחרי ומה
לבחי' לבוא ויוכל כבי' בוראו את למרות משרשו
א"ס  מבחי' זהו כו', שמכריחו הדעת ע"י דוקא הביטול
הרבה  גבוה הדעת מן שיבוא הביטול כי הסוכ"ע, ב"ה
אשר  הטבע ע"פ רק דעת שבלא דבהמה הביטול מן
שהי' אחרי כי והיינו כנ"ל, ית' הבורא מאת בה הוטבע
למטה  כ"כ וירד השכל ע"פ ח"ו למרוד בחירה לו
כנ"ל  הדעת ישוב ע"י בעצמו כשפועל הנה מטה,
מתעלה  עי"ז לה', הביטול לבחי' לבוא יכריחו שהדעת
השכל  ע"פ שכאשר והיינו נעלה, מאד מעלה למעלה
ההוא  הביטול יהי' ממציאותו להתבטל יתחייב דוקא
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כך  הטוב ערך ולפי שיחנא גמלא לפום כי מאד עמוק
גדול  יצרו מחבירו הגדול כל שארז"ל וכמו הרע, ערך
הטוב  ערך לפי הוא היצה"ר שערך לפי והיינו הימנו,

כו'.
‰Ê·Â,רבים ל' בעושיו ישראל ישמח דכתי' מאי יובן

הוא  ישראל בחי' את העושים הם בחי' שני כי
והשמחה  וסוכ"ע, ממכ"ע בחי' והם האלקית, הנפש
ואז  בטוב בוחר כאשר הוא שמח ישראל שבחי'
ענין  וכל כו', הגדול יצרו ערך לפי מאד עמוק הביטול
הי' שלא מה דבר איזה מהתחדשות שהוא ידוע שמחה
גדול  התחדשות ג"כ שזהו זה בדבר הוא וכן כו' מקודם
בחי' בו יהי' ואעפ"כ בחירה, בעל הוא שהאדם
אשר  בטבע ביטול לה שיש כבהמה במציאות הביטול
וככפיר  ע"פ במדרש וכמארז"ל הבורא מאת בה הוטבע
שיראים  היראה עוצם מפני שהארי' במסתרים, יושב
ע"י  טרף ומוציא מפניו, כולם בורחים החיות ממנו

חי' וכל סביב גדולה עוגה וחוקק שעושה תחבולה
היראה  ומפני ארי' של שהיא מכרת העוגה בתוך שבאה
ובא  תברח ולא דומם כאבן ותשאר ממציאותה תתבטל
בה  שהוטבע הטבע מפני וזהו יעו"ש, כו' וטורפה הארי
שלכן  שבחיות מלך שהוא הארי מפני כ"כ שתתיירא
תמרוד  ולא אופן בשום שלו העוגה מן לברוח תוכל לא

כו'. לעולם
Ù"ÚÂ'כו הכנעני אומות ז' בין ההפרש יובן הנ"ל כל

גדול  יצרו מחבירו הגדול שכל ישראל, ונשמות
שרשם  מצד הוא יצרם הנה כו' שהכנעני פי' הימנו,
קרוים  אתם שבאדם יצה"ר אבל מזמ"ק, בשה"כ שנפל
הם  יצרם את וכשכופין הנ"ל, מטעם מהם גדול כו'
נק' שבכנעני הרע אין ולכן כו' העליון אדם כדוגמת
ושל  בטבע, שהוא כמו עצמו הוא אלא יצה"ר, בשם
כו' רע האדם לב יצר כי וכמ"ש יצה"ר בשם נק' אדם

כו'. ביותר באדם שמתגרה לפי דוקא האדם
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א"ס  שהוא אור הנפש. להתפעלות מביאה הכל, את מחיה האלקי שהאור התבוננות
כי  שינוי, אין המחיה באור בגוף. הנשמה כמו משתנה ואינו סוף אין עד מתפשט בעצם,

תכלית  אין עד למטה נמשך הוא ולכן בעצם, ופשוט א"ס הוא

ּכתיב,p‰Â‰יד) ּכּלם" את מחּיה "ואּתה זאת, ּבכל ¿ƒ≈ְְְְִֶֶַַָָָֹֻ
להּוֹות  נמׁש הרי אלקי אֹור ְְְֱֲִִֵֶַַָָֹּדהארת
ּבאּגרת  וכדאיתא ליׁש, מאין הּנבראים ּכל את ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּולהחיֹות
ּבכל  הּוא ּדהארה ּדהארה ּדהארה ך, סימן ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקדׁש
והחּיּות  האֹור ׁשהּוא כּו', ונעׂשים ונֹוצרים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּנבראים

ּוכמאמר  הּנבראים, ּבכל ׁשּנמׁש ּומפרנס 15אלקי "הּזן ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ּדהא  ּכּנים", ּביצי עד ראמים מאיר מּקרני והחּיּות ֹור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ

ׁשפלים, והּיֹותר ּתחּתֹונים הּיֹותר ּבּמדרגֹות ּגם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָונמׁש
ּׁשאֹול  ואּציעה אּתה ׁשם ׁשמים אּסק "אם ׁשּכתּוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו
ּבכל  ׁשּנמׁש הוי' ּבגדּלת ּגדֹולה התּבֹוננּות ּדזהּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻהּנּך",
ּברּואים  מדרגת עד למדרגה מּמדרגה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָסדר
ּביֹותר  הּפׁשּוט ּגם ואדם אדם ּכל ּוביכלת ׁשפלים, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּיֹותר

הוי' ּגדּלת ׁשרֹואה זאת, ּדּבּור לידע ּב[מאמר] (וכמבאר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

אלקינּו", ּבעיר כּו' הוי' "ּגדֹול ּבענין הּנ"ל "וארא" ְְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּמתחיל

כּו') הּנבראים מרּבּוי הוי' עֹוׂשה ּגדּלת זֹו והתּבֹוננּות , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ
מּמׁש, ּבמּוחׁש ׁשרֹואים מּזה ּבּנפׁש, ּגדֹולה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָהתּפעלּות
ּכן  על ּבעצם, סֹוף אין הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָוכל

הּמדרגֹות  ּברּבּוי להתּפּׁשטּותֹו ּכן ּגם סֹוף ְְְְְִִֵֵֵַַַַאין
מקֹום  ּובכל כּו', מּמׁש מּטה למּטה עד ְְְְְְִַַַַַַָָָָָוההׁשּתלׁשלּות
ּכלל, והׁשּתּנּות ּבהתּפעלּות אינֹו ּומתּפּׁשט נמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהּוא
מתּפעלת  הרי ּדהּנׁשמה והּגּוף, הּנׁשמה ּכדמיֹון ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדאינֹו
אינֹו והמהּוה המחּיה אלקי האֹור אבל הּגּוף, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּמקרי
ׁשּנּוי  להיֹות ּׁשּיכֹול ּומה ּכלל, מׁשּתּנה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמתּפעל
ּׁשההתלּבׁשּות  מה והינּו ההתלּבׁשּות, ידי על ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָּבהאֹור
וידּוע  ּכח, ׁשּבבחינת ּבהחּיּות רק הּוא ׁשּנּוי, איזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּפֹועל
יצירה  ּדבריאה מהּכלים הּוא ּכח ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּדחּיּות
ּבבחינת  הם הרי עׂשּיה יצירה ּדבריאה ּדכלים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָעׂשּיה,
הּיׁש ּדראׁשית הּנ"ל הּקדׁש ּבאּגרת וכדאיתא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמציאּות,
ּבהם  ׁשּי זה ּומּׁשּום עׂשּיה, יצירה ּדבריאה ּכלים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהן
ׁשּום  ּבֹו אין המחּיה ּבאֹור אבל וההתּפעלּות, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָהּׁשּנּוי
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מתערב, ׁשאינֹו לפי ּכלל, והתּפעלּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

ּבּזהר  ואיתא ּכהוי'", קדֹוׁש אינּון,16"אין קּדיׁשין "ּכּמה ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
קּדיׁשין יד ולית  ּכּמה ּכמֹו אינֹו הוי' ּדקדֹוׁש ּכהוי'", קדֹוׁש ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּוא  הׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר ּדקּדיׁשין הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַּדסדר
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ב.15) ג, זרה עבודה ראה
(הראשון).16) וראינה צאינה המתחיל דיבור [מאמר] ריש השירים שיר תורה לקוטי וראה א. מד, ג חלק

ואין.יד. (ישנם), הם קדושים כמה
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ּבהתלּבׁשּות, ּבאים ׁשאינם הּוא ּוקדּׁשתם ּומבּדל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻֻׁשּקדֹוׁש
ּבב  הם הרי מתלּבׁשים ּכאׁשר ּותפיסא אבל ּתפיסא, חינת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

האֹור, ּבחינת ׁשהּוא הוי' קדֹוׁש ּכן ּׁשאין מה ׁשּנּוי, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפֹועל
מה  והּוא הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר להּקּדיׁשין ּדֹומה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַּדאינֹו
אינֹו הרי ּבהתלּבׁשּות ּבא וכאׁשר מתלּבׁש, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָּדאינֹו
האֹור  ּכדגמת והּוא מתערב, ׁשאינֹו לפי ּתפיסא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻּבבחינת
ּדר על ּוכמֹו מתערב. אינֹו מקֹום ּומּכל ׁשּמאיר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלמּטה
אדּמה  זכּוכית ויׁש הּזכּוכית, ּדר ׁשּמאיר האֹור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמׁשל,

ּולבנה  האֹור 17ירּקה אבל אּלּו, ּבמראֹות חּלּוקים ּדיׁש , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻ
מּמראֹות  ּכלל מראה ׁשּום ּבֹו יׁש ּובלּתי ּפׁשּוט הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהרי
אם  וגם ידֹו, על ּׁשּמאיר מה רק ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָהּזכּוכית,
האֹור  אין הרי מקֹום מּכל ּבהתלּבׁשּות, ידֹו על ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמאיר

ּדגמא, ּדר יּובן כן ּוכמֹו מתערב. ׁשאינֹו לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפס,
ואין  ּכלל, מׁשּתּנה ׁשאינֹו המחּיה אלקי וחּיּות ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבהאֹור
הּוא  ׁשהאֹור לפי הּוא זה וכל וׁשּנּוי, התּפעלּות ׁשּום ְְְְֲִִִֶֶַָָּבֹו
ּבבחינת  הּוא התּפּׁשטּותֹו ּגם הּנה ּכן על ּבעצם, סֹוף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַאין
הּיֹותר  הּמדרגֹות עד הּמדרגֹות ּבכל ׁשּנמׁש סֹוף, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאין
ׁשפלים  הּיֹותר הּברּואים ּכמֹו ּתחּתֹונֹות, והּיֹותר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָאחרֹונֹות
ואינֹו מתּפעל אינֹו נמׁש ׁשהּוא מקֹום ּובכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתכלית,
ּבא  ּכן על ּבעצם, ּפׁשיטּות ּבבחינת ולהיֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָמׁשּתּנה,
ּכלל, ּגבּול ּובלי ׁשעּור ּבלי מדרגֹות התחּלקּות ְְְְְְְְִִִִִֵַַָּברּבּוי
ּבהתּפּׁשטּות  ׁשהּוא ּתכלית, אין עד מּטה למּטה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָוזהּו

ּבתכלית. ׁשפלים הּיֹותר ּבּמדרגֹות ּגם עד ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָּובגּלּוי

האור  והתכללות צמצום ע"י והגילוי, האור בהעדר קץ, אין עד למעלה גם הוא א"ס אור
אחרי  בהעלם. היה שבא"ס הגבול וכח הבלי־גבול, אוא"ס נרגש הצמצום לפני בעצמותו.

שבא"ס  הגבול כח ונרגש הבל"ג אור נתעלם הצמצום

מּטה p‰Â‰טו) למּטה הּוא סֹוף אין ׁשאֹור ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֵֵֶַַָָ
אי  עד וגּלּוי ּומסּפר ּבהתּפּׁשטּות ׁשעּור ן ְְְְְִִִִֵַַָ

עד  מעלה למעלה סֹוף אין אֹור הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָּכלל,
העלם  אחר ּבהעלם ׁשהּוא האֹור העלם ּבבחינת קץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאין
הּגּלּוי, והעּדר האֹור העּדר ּבבחינת עּלּוי, אחר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּובעּלּוי
ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ׁשהיה הּצמצּום ענין הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָּובכללּות
ּבעצמּותֹו והתּכּללּות האֹור התעּלמּות ׁשהּוא ְְְְְְְִִֶַַַָהּוא,
ּבגלּוי, סֹוף אין האֹור היה הּצמצּום לפני ּדהּנה ,ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָיתּבר
היה  הּנאצלים, ׁשּנאצלּו "טרם חּיים: ּבעץ ׁשּכתּוב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּוכמֹו
ׁשהיה  והינּו הּמציאּות", ּכל ממּלא ּפׁשּוט עליֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאֹור
ּבפׁשיטּות  נרּגׁש ּׁשהיה ּדמה ּפרּוׁש סֹוף, אין אֹור ְְְִִִִֵֵֶַָָָּגּלּוי
לא  והּיׁשּות הּמציאּות ּבחינת אבל סֹוף, אין אֹור ְְְֲִִֵֵַַַָֹהּוא
הּבלי  סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ׁשהיה והינּו ּכלל, נרּגׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה

הּקדׁש ּבעבֹודת איתא ּדהּנה הּוא, ּבזה והענין ,18ּגבּול. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבעל  ּבבלּתי ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם הּוא ּברּו סֹוף ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהאין
לֹו ׁשּיׁש ּתאמר ּדאם ּבּגבּול, ּכח לֹו יׁש כן ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַֹֹּגבּול,
אּתה  הרי ּבּגבּול, ּכח לֹו ואין ּגבּול ּבעל ּבּבלּתי ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָֹֹּכח

ּדכּלא  ׁשלמּותא הּוא סֹוף ואין ׁשלמּותֹו, ּופרּוׁשטו מחּסר , ְְְְְֵֵֵֵֵַָָֹ
ולפני  ּוגבּול, ּגבּול ּבלי ּכֹולל הּוא סֹוף האין ְְְְְְִִִֵֵֵֵָּדׁשלמּות
וכח  ּגבּול, הּבלי סֹוף אין האֹור ּגּלּוי היה ְְְְִִִֵַַַָָָֹהּצמצּום
אֹור  "היה אמרֹו וזהּו ּבהעלם, היה סֹוף ׁשּבאין ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָהּגבּול
ממּלא  ּגבּול הּבלי סֹוף אין אֹור ׁשהּוא ּפׁשּוט", ְְְְִֵֵֶֶַַָעליֹון
סֹוף  האין ּבחינת רק נרּגׁש ׁשהיה הּמציאּות, מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכל
ּבחינת  ׁשהּוא סֹוף ׁשּבאין הּגבּול וכח ּגבּול, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹהּבלי
הּצמצּום  ידי ועל ּכלל, נרּגׁש היה לא והּיׁשּות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהּמציאּות
הּוא  ּבפׁשיטּות ּׁשּנרּגׁש ּומה סֹוף, אין האֹור נתעּלם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָהּנה
נרּגׁש, אינֹו הרי סֹוף אין ואֹור והּמציאּות, הּיׁשּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָּבחינת

הגילוי. בשביל הוא אבל לגבינו, רק ומסתיר כלל, מסתיר אינו הצמצום – הקב"ה לגבי
וזהו  אלקות, הוא שחיותם ירגישו לא שהנבראים כזה, והסתר העלם לעשות הא"ס בכח

מסתתר  א־ל אתה אכן הפסוק פירוש

Ì‚‰c והּצמצּום מלא", אני הארץ ואת הּׁשמים ּד"את «¬«ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּצמצּום  הרי יתּבר לגּביּה אבל לגּבינּו, רק ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָהּוא
קדם  ּכמֹו הּצמצּום לאחר ּומאיר ּכלל, מסּתיר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹאינֹו
ואּתה  העֹולם ׁשּנברא קדם הּוא "אּתה ּוכמאמר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּצמצּום,

ואין  ּגמּורה, ּבהׁשואה העֹולם" ׁשּנברא לאחר ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּוא
הרב  ּכמֹו הּוא ּבזה ּדהּמׁשל ּכלל. מסּתיר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָהּצמצּום
נטיעֹותיו  ׁשּיהיּו הּוא ּדחפצֹו לתלמידֹו, ׂשכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמׁשּפיע
ההׁשּפעה  את להכיל המקּבל ׁשּיּוכל ּבכדי אמנם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכמֹותֹו,
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ד 17) פרק ד שער בפרדס הובא זכוכית דרך דהארה המשל
מפני  לומר יש ולבנה, ירוקה אדומה שתפס ומה הספירות. בענין
שיר  תורה לקוטי ב. עא, א חלק זוהר ראה הקווין. בשלשה שהם

יפה. הנך המתחיל דיבור [מאמר] סוף השירים

השנה 18) ראש המשך זה בכל וראה - ח. פרק ריש א חלק
בפומיה  מרגלא המתחיל דיבור [מאמר] ואילך. כז פרק השי"ת

ועוד. סה). (קונטרס תש"ט
ב.19) ל, ג חלק מזוהר להעיר

הכל.טו. שלימות
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ׂשכל  אֹור ּוממציא לגמרי ׂשכלֹו אֹור את מסּלק הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַהרי
צמצּומים  ּכּמה ּבזה ועֹוׂשה המקּבל, ער לפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ּכל  ּכן אם המקּבל, אצל להתקּבל ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהעלמֹות
אינֹו לעצמֹו אבל המקּבל, לגּבי רק הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָהּצמצּומים
ּכביכֹול, למעלה יּובן מּזה הּדגמא אׁשר ּכלל, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻצמצּום
יתּבר לגּביּה אבל לגּבינּו רק הּוא הּצמצּום ענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּדכללּות
ּדגם  זה ּגם יּובן ּובאמת ּכלל, מסּתיר הּצמצּום  אין ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהרי
ּדסדר  הּצמצּומים וכל הראׁשֹון הּצמצּום הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלגּבינּו
ענין  ּדעּקר ּדלהיֹות הּגּלּוי, ּבׁשביל הם הרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַהׁשּתלׁשלּות
אין  הרי ּכן אם ּבּמׁשל, ּכּנ"ל ׁשּיתקּבל, ּבכדי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּצמצּום
אינֹו סֹוף אין האֹור הרי מקֹום ּומּכל מסּתיר, ְְֲִִִֵֵֵַַָָָהּצמצּום
והחּיּות  האֹור ׁשהּוא ּפנימי האֹור ּבחינת וגם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָנרּגׁש,
ׁשאינם  ּכאּלּו ּברּואים יׁש הרי הּנמצאים, ּכל את ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהמחּיה
מרּגיׁש ואחד אחד ּדכל והגם אלקי, חּיּות ׁשהּוא ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹמרּגיׁשים
הּוא  ׁשהעּקר ּבברּור ויֹודע אֹותֹו המחּיה חּיּות ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
הּוא  והעּקר ּכלל, וענין ּדבר אינֹו ּדהּגּוף והינּו ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהחּיּות,
אלקי, חּיּות ׁשהם מרּגיׁשים אינם הרי מקֹום ּומּכל ְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחּיּות,
מתעּלם  ׁשהאֹור וההסּתרים ההעלמֹות ּברּבּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובפרט

יאֹורי" "לי לֹומר ׁשּיכֹול עד למדרגה מּמדרגה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומסּתּתר
והסּתר  מהעלם הּוא זה ּדכל כּו', ידי" ועצם ו"כחי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹכּו'
יֹודע  ׁשאינֹו ּכזה ּגס מחֹו להיֹות ׁשּיכֹול עד ּביֹותר, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאֹור
סֹוף  האין ּבכח הּוא זה ּדכל אלקּות, הּוא ּדהּטבע ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹּומרּגיׁש
ׁשההתּפּׁשטּות  ּדכׁשם ּכאּלּו, והסּתרים העלמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלעׂשֹות
ּדוקא, סֹוף האין ּבכח הּוא אחרֹונֹות הּמדרגֹות עד ְְְְֲֵֵַַַַַַָָָֹּבהאֹור
ּברּבּוי  ּומסּתיר הּמעלים סֹוף האין ּכח הּוא כן ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹהּנה
אֿל  אּתה "אכן ּדכתיב ּדזהּו והסּתרים. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהעלמֹות
הּוא  והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ׁשּמסּתּתר ּדזה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַמסּתּתר",

אֿל  ׁש"חסד ּדכׁשם מּמׁש, אּתה ּדיֹום 19ּבחינת הּיֹום", ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּנה  אֿל, וׁשם חסד הּוא ׁשהּגּלּוי ּוכמֹו ּגּלּוי, ּבחינת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַהּוא
מּמׁש. אּתה ּבחינת הּוא ּומתעּלם ּׁשּמסּתּתר מה כן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכמֹו
ּתחת", ועמק רּום "עמק יצירה ּבספר ּׁשאמרּו מה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּדזהּו
עד  וההתּפּׁשטּות הּגּלּוי ׁשהּוא ּתחת ׁשעמק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַֹּדכׁשם
הּנה  סֹוף, האין ּכח ּבחינת הּוא אחרֹונֹות, הּיֹותר ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָֹמדרגֹות
סֹוף  האין ּבכח הּוא עּלּוי אחר ּבעּלּוי רּום עמק כן ְְְִִֵֵֶַַַָֹֹּכמֹו
מיני  ּברּבּוי ּולהסּתיר להעלים סֹוף האין ּבכח ּדרק ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹּדוקא,
קץ. אין עד למעלה סֹוף אין אֹור ּדזהּו והסּתרים, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהעלמֹות
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‰„ÂÚÒ· ,˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '‡ ÌÂÈ
שאל ‡. הגפן, פרי בורא ובירך בסוכה ישב ילד

כ"ק  ואמר מברך? הוא מה על מהמסובים אחד
אדמו"ר:

הפסוק  שתי 2על במדרש ישנן אהבה" עלי "ודגלו :
אמר  חד למרות 3דיעות, אזכרות, המזכירים תינוקות

זה  הרי – אומרים שהם מה יודעים הם שאין
אמר  וחד למעלה, דילוג,4"אהבה" מלשון "דגלו"

זה  ותינוק וכו'. האזכרות על מדלגין שהתינוקות
הוא  מה על נפקא־מינה למאי הדיעות, שתי מקיים

אהבה". עלי "ודגלו אזכרות, מזכיר הוא מברך,
אאמו"ר ·. כ"ק הוד אמר בהתוועדות, אחת פעם

נכח  מהקרקע. למעלה טפח מגביהה חסידות הרה"ק:
ואמר, נענה פולין, מחסידי אחד התוועדות באותה
ז"ל, מקאצק מענדל רבי הרה"צ של בשמו ששמע
ענה  מהקרקע. טפחים שלשה מגביהות ש'זמירות'
לדעת  שצריכים הרי הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד

הפרות" "וישרנה של בחינה גם ישנה כי ,5'לזמר'.
מגביהה  חסידות ואילו זה, לגובה עדיין מגיע זה ואין

הקרקע. מעל טפח

רוצים ‚. מה אז: אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ישנו  הרי – טובות מדות שמים, יראת אם מחסידות?
הרמ"ק, ספרי ישנם – 'חקירה' אם חכמה', ה'ראשית

בחסידות. רק ישנה וזו אלקות, – רוצים מה אלא
כיום „. הלומדים שהתלמידים מאד מכאיב 

אינם  – ל'אמת' שאיפה להם ויש תמימים' ב'תומכי
בסתם  החסידים זקני של הפנימי הביטול את רואים
מצד  הבא לביטול מתכוון אני אין חול. של יום
של  חול־שבחול של הפנימי לביטול אלא 'עבודה',
מביעשנקוביץ', שמחה החסיד על־דרך חסידים, זקני
שלו  שה'הפנייה' אלא בהשגה, פשוט לפי־ערך שהיה
בדרך  הבאות חסידיות מדות הן ואלו אחרת, הייתה
שמחה  – והוא הבין, זה למד, זה ממילא.

חסידיות. מדות לו היו – מביעשנקוביץ'
השכל  על־פי מדות וישנן מוסר, על־פי מדות ישנן

אינן  חסידיות מדות אך ההשגה. מצד באות הבאות
חסידיות  מדות 'עבודה', מצד ולא הלימוד מצד
זקני  מוסרים זאת בחסידות. ה'שרויות' מדות משמען,
ב'תלמידי  כיום חסר וזה לאברכים, החסידים

התמימים'.
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ד.2) ב, השירים שיר
פ"ב.3) רבה במדבר

פ"ב.4) שהש"ר
יב.5) ו, א. שמואל
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לתוך ‰. מהסכך עשבים ונפלו רוח (נשבה .
צחות:) בדרך אדמו"ר כ"ק ואמר הסוכה,

בדרך  להיות צריך זה אך ב'פנימי', נמשך ה'מקיף'
ב'פנימי' מכה שה'מקיף' בחינה ישנה התיישבות. של

ה'פנימי' של בטובתו שלא הכאה אך 6בדרך ,
בדרך  שיהיה הכוונה ב'פנימי', נמשך כשה'מקיף'

התיישבות.
.Â היומי ה'תניא' רחמן 7בשיעור אב וכמו כתוב: ,

אביו  לפני ומסיים: וכו'. בנו את המכה וצדיק חכם
וכו'. וחסיד והצדיק הרחמן

זה  פרק הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אתי כשלמד
"חכם  הוא הלשון סדר שבתחילה דייק, הוא ב'תניא'
"צדיק  מזכיר הוא מכן ולאחר בנו", את המכה וצדיק
צדיק  הסביר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד וכו' וחסיד"
אומר  חסיד לסטור. עשוי אינו וחסיד לסטור, עשוי
ואמירה   חולפת סטירה אומר: והעולם מלה,
הוא  בנו" את "המכה מזכיר כשהוא לכן נשארת.
אומר  הוא מכן ולאחר וצדיק" "חכם הלשון את מביא

וחסיד". "צדיק
.Ê:אדמו"ר כ"ק ואמר 'שיריים', חטף אחד

כ"ק  להוד מקושר שנהיה פולני חסיד היה
מחסידי  צורה בעל היה הוא הרה"ק, אאמו"ר
אאמו"ר  כ"ק הוד אצל מקורב והיה צ'ורטקוב
ב'שולחן' יום־טוב. לסעודת אותו והזמינו הרה"ק,
אאמו"ר  כ"ק מהוד 'שיריים' בעצמו חסיד אותו לקח

מזכים. ש'שיריים' ששמע בהעירו הרה"ק,
של  ה'שיריים' הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לו ענה
מחייבים, – שלי ה'שיריים' מזכים, אולי שלכם הרבי
לשקול  יש לכן נפש, במסירות עבודה מחייבים הם

לקחת. אם בתחילה
אדמו"ר: כ"ק וסיים

מחייבים  – נפש מסירות של יהודי של ה'שיריים'
מועילים. והם מחייבים הם נפש, מסירות

קי  שנה, חצי חסיד כעבור מאותו מכתב בלתי
שבלי  למצבו, בהקשר מופת של ענין לי כתב בו פולני,

זאת. לבצע יכול היה לא מסירות־נפש
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תוצרתו  לטיב רב פרסום הזמן במשך רכש סריגים, מייצור שהתפרנס שמעון, חיים ר'
ר' אצל סריגים לרכוש כדי לדוברומיסל אנשים  באו ומרחוק מקרוב רבות. במעלות שהצטיינה

שמעון. חיים

התעניינו  פשוטים איכרים רק לא הדניפר. לגדת עד הגיעו שמעון חיים ר' של סריגיו
סטיפן  שהפריץ בעובדה חידוש כל אפוא, היה, לא ממשלה. ופקידי אצילים גם אם כי בתוצרתו,
מנהל  את שלח מליאדי, ויורסט חמישה מרחק הדניפר, גדות על אחוזה לו שהייתה וורביצקי,
אמורה  זו הייתה שמעון. חיים ר' אצל סריגים לקנות כדי לדוברומיסל, בדניצקי, יאן שלו, המשק
פחות  בלא מעוניין היה ולפיכך צמיתים עובדים מאות לוורביצקי לו היו גדולה. רכישה להיות

עבורם. סריגים ממאתיים

היה  בדניצקי אחוזתו ומנהל וכעסן, קפריזי שיגעונות, בעל לפריץ מפורסם היה וורביצקי
הטוב  לשמם הוכחה אפוא, זו, הייתה יהודים. עם במגע לבוא רצה שלא לשונאֿישראל מפורסם

זו. תוצרת מלרכוש להימנע יכלו לא אלה טיפוסים ששני בכך שמעון חיים ר' סריגי של

וורביצקי  שהזמין סריגים של הגדולה מההזמנה מאוד רצון שבע היה שמעון חיים ר' ואכן
לבדניצקי  הבטיח הוא אך הדרוש, במספר מוכנים סריגים ברשותו אז היו לא בדניצקי. באמצעות
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וקבע  מוכנה שהייתה הכמות את לו מסר בינתיים קצר. זמן תוך מוכנה תהיה כולה שהתוצרת
ה"חצר". אל והבאתה כולה  ההספקה להשלמת מועד

חיים  ור' חתום, בחוזה בכתב, העסקה פרטי את וסיכמו המחיר, גובה על השתוו השניים
מיד  לו. שנתן הגמורים הסריגים תמורת מבדניצקי שקיבל לכסף באשר קבלה על חתם שמעון
השלמת  למלאכת מיד התמסר שמעון חיים ור' לביתו, הפריץ של המשק מנהל נסע מכן לאחר

שהוזמנו. הסריגים של הגדולה הכמות

ייצור  שהסתיים עד ולילה, יומם התנהלה והעבודה נוספים עובדים הכניס שמעון חיים ר'
המעולה  יהא התוצרת שטיב לכך הן כוונו שמעון חיים ר' של מאמציו שהוזמנו. הסריגים כל

ל  רב זמן מוכנה תהיה שהתוצרת  לכך והן  אליו, להגיע שניתן מאחר ביותר שנקבע. המועד פני
שונא  מנהלֿמשק ועם ורגזן קפריזי שיגעונות בעל פריץ עם עניין לו שיש ידע שמעון חיים שר'

כלשהי. לטענה מקום יהיה  לא שמבחינתו מעוניין היה - ישראל

כל  עם עמוסות עגלות עם המועד, לפני שבוע וורביצקי, של לחצרו שמעון חיים ר' בהגיע
שלו, המטען עם לביתו חזרה לשוב עליו כי והודיעו רב בכעס המנהל בדניצקי קיבלו התוצרת,
- אירע מה ולברר לשאול המופתע שמעון חיים ר' החל כאשר העסקה. על התחרט הפריץ שכן
משהו  כאן שיש חש שמעון  חיים ר' שלו. העגלות עם יחד מהחצר וגירשו איתו לדבר הלה סירב
מעשה  הסיפור מאחורי יש דבר של שלאמיתו כך על מושג לו היה לא כי אף כשורה, שאינו
כל  ועל שמעון חיים ר' על וורביצקי של כעסו את שהצית היהודים, צורר בדניצקי, של מרמה

תומו. עד העניין את  לחקור שעליו החליט זאת עם היהודים.

כלֿכך  לי איכפת "לא  ובעצמו. בכבודו הפריץ עם להפגישו בדרישה בדניצקי אל פנה לפיכך
כלפי  טען - העסקה" על התחרט מדוע מפיו לשמוע ועלי ויקרתי, כבודי כיֿאם לי, שנגרם הנזק

המשק. מנהל

ועל  שמעון חיים ר' על וגפרית" "אש לשפוך והחל והולך, גובר אף בחרון הגיב בדניצקי
לפקפק  הנך מעז "האם - מזעם רתח - האחוזה" בשטח רגלך כף תדרוך "אל היהודים. כל
לבקש  מעז ואתה ולהכירך, לדעתך מעוניין אינו שהפריץ לך אמרתי הרי דברי? באמתות

איתו"! להתווכח

המשק, מנהל של עניינו אם כי הפריץ, של עניינו דווקא זה שאין שמעון חיים ר' הבין זו מתגובה
חיים  ר' כלפי וכיוונו רובהו את וחטף התרגז, בדניצקי אך הפריץ. עם להיפגש דרישתו על שוב וחזר 
ממנו  ומנעו בידו, בדניצקי את לתפוס מיהרו הסריגים מטען את שהביאו מהעגלונים שניים שמעון,

מלירות.

ברם, העגלות. עם יחד החצר את לעזוב נאלץ והוא ברירה כל שמעון חיים לר' הייתה לא
דרך  לחפש ובעיקר לעשות, עליו מה להתבונן כדי הקרוב לכפר סר אלא לביתו, נסע לא הוא
נפוצה  בינתיים תוצרתו. ועל עליו רע רושם וודאי קיבל אשר הפריץ, של דעתו את לשנות עלֿמנת
האכזר  בדניצקי וכי שנקבע, המועד לפני לעובדים סריגים הביא שמעון חיים ר' כי הידיעה בכפר

המטען. את  לקבל סירב

העובדה  מחמת מהצטננות, חולים שכבו מהצמיתים רבים מאוד. קר כבר היה האוויר מזג
גם  כאן. התרחש מה להבין יכלו לא הם גם לרטון. החלו האיכרים חמים. בגדים לבשו שלא

ה  העובדה על לדבר החלו וורביצקי של האישיים על משרתיו בפליאה בכתפיהם ומשכו מתמיהה 
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של  הפרטית בטירתו היום לשיחת הפך הדבר הסריגים. עם היהודי את חזרה שלח שבדניצקי כך
פריצים  עם לשכרה שתה הקודם הלילה כל שמשך לאחר היום, כל ישן שהלה אלא הפריץ,

שכנים.

הסיפור  את הזקן משרתו לו סיפר שעות, מספר כעבור משנתו, וורביצקי התעורר כאשר
הזקן  המשרת אומר - באחוזה" "איש תוצרתו. עם חזרה נשלח שמעון חיים שר' כך על התמוה
גדול". כה צורך בהם שיש בשעה הסריגים את לקבל מוכן בדניצקי אין מדוע להבין יכול "אינו -

גם  לכאן "ּוקרא - לבדניצקי בהתכוונו וורביצקי קרא - השחור" הכלב את מיד, אותו ְְָָָָ"קרא
סריגיו". עם היהודי את

לעורו, פשוט חרד הוא אדונו. פקודת את למלא מיד ורץ רגע, התעכב לא הזקן המשרת
שעשה  כפי המשרת, של שלו, גביו על בו ולהצליף השוט את לקחת עלול וורביצקי כי ידע שכן

ולמה. מה על ידע שזה מבלי פעם, לא זאת

אהב  שוורביצקי כפי - ווילמוז'ני" "סטיפן של האכזריות הקפריזות את ידעו בחצר הכול
מתיישב  היה טירתו, אל משפחותיהם ובני עובדיו כל את אוסף היה תכופות עצמו. את לכנות
על  מצביע היה סיבה כל בלי יכול. כל כשליט  במה, גבי על שעמדה כורסה על בידו כששרביט
המסכן  הוטל מיד שוט. צליפות עשר או חמש  לו  להעניק ופוקד עליו , נחה  שעינו  מעובדיו אחד
והתפתלויותיו  צעקותיו כדי תוך בו. להצליף מישהו החל הכול ולעיני אליו, ונכפת ספסל גבי על
ההצלפות  לאחר האכזר. לפריץ תהילה שיר לשיר חייבים הנוכחים כל היו האומלל, של מכאב
כמעט  וורביצקי. של מגפיו קצה את ולנשק הבמה עבר אל ארבע על לזחול חייב המוכה היה
פחד  כולם ממנו פחדו כך ומשום אלה, צליפות של טעמן איֿפעם טעם כבר מהצמיתים אחד כל

מוות.

ממנו  דורש הפריץ כי לו ומסר בדניצקי אל אפוא, רץ, וורביצקי סטיפן של הזקן המשרת
עמד  ובדניצקי רב זמן עבר לא ותוצרתו. שמעון חיים ר' את איתו ולהביא מיד לפניו להתייצב

מהצד. עומד שמעון חיים כשר' וורביצקי, לפני

שלא  כך על הסבר ממנו בדרשו וגידופים, בחרפות שלו המשק מנהל את קיבל וורביצקי
"בלום  בכעס: קרא הפריץ אך לענות, רצה בדניצקי הסריגים. את הביא היהודי כי מיד הודיעו

שמעון. חיים ר' אל ופנה שחור"! כלב פיך,

מצידך  "יפה בעיני.- חן מוצא זה דבר המועד. לפני הסריגים את "שהשלמת - אמר - "
זהוב  אוסיף כך משום יהודים. הם ואפילו בדיבורם, העומדים אנשים מחבב ווילמוז'ני סטיפן

מאתיים". עוד ואזמין סריגים זוג לכל אחד

עמד  - העסקה על התחרט הפריץ כי בדניצקי לדברי עדיין האמין אשר שמעון, חיים ר'
ממנו. מתלוצץ שהפריץ בחשבו נבוך,

עתה  התוצרת. עם הביתה לחזור מוכן הייתי וכבר העסקה על התחרט האדון כי לי נאמר -
אחרים. דברים אני שומע

בצעקה. הפריץ התפרץ שהתחרטתי? לך אמר מי וכי -

כמקדחת. רעד גופו וכל רעם כהלום נפחד שעמד בדניצקי, על מבט העיף שמעון חיים ר'
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בודה  שהוא כך על רועם בקול עליו התנפל הוא במעל. בדניצקי של ידו כי מיד הבין הפריץ
שחור" כלב ביוקר, תשלם כך "על איֿכבוד: לו וגורם פניו את משחיר הוא ובכך בשמו דברים

דם. שותת החל ובדניצקי במגלב, גופו ועל פניו על להצליף החל כך כדי ותוך צעק, -

איני  כי עלי שהאמנת כך "על - שמעון חיים ר' אל הפריץ פנה - צליפות" מגיעות לך "גם
רואה  ברם, עתק. בסכום לי יעלה הדבר אם גם אצלי, לעולם יקרה לא כזה דבר בדיבורי. עומד

איתך". בעסקי אמשיך לכן הזמן, לפני התוצרת את והבאת ישר, אדם עם עניין לי שיש אני

את  לראות כדי החוצה לצאת החליט ואף הסריגים, של החשבונות את להביא הורה הפריץ
עתה  גם החלו - בחוץ נראה שהפריץ פעם בכל כמו בעגלותיו. שמעון חיים ר' שהביא הסחורה
חיים  ר' של הסריגים את בחן הפריץ רבה. בטקסיות פניו את  ולקבל בחצוצרות לתקוע הצמיתים
כך  כדי תוך הקודמים. הסריגים מונחים שם למחסן, להכניסם פקד הוא מהם. והתפעל שמעון

נדהם. שמעון חיים ר' לקודמים, החדשים הסריגים את הפריץ השווה

"זוג  - הקודמת מהרכישה להיות אמורים שהיו סריגים בראותו הכריז - תוצרתי" זו "אין
שלי". הסריגים עבור ששולם המחיר ממחצית יותר שווה אינו כזה  סריגים

הכול  שאין התברר כבד. משמר עליו ולהעמיד לבית. להכניסו הורה הפריץ התעלף. בדניצקי
האמת. את לדעת מעוניין היה והפריץ חלק,

ר' אצל לקנות כדי לדוברומיסל בדניצקי עם שנסעו האיכרים שני את אליו להביא פקד הוא
הקודמים. הסריגים את שמעון חיים

אם  אך לחם, וכיכר יי"ש כוסית יקבל מכם אחד וכל תיענשו, לא - האמת את תגלו אם -
לה  אמר - מעליכם ראשכם יורידו ששיקרתם הפריץ.יתברר ם

מכן  לאחר מכר שמעון, חיים ר' אצל שקנו הסריגים את כי האיכרים סיפרו רועדים בקולות
זול. במחיר אחר במקום קנה האחוזה אל שהביא  הסחורה את ואילו יותר, יקר במחיר בדניצקי

הצדדים. מכל הרוויח כך שמעון. חיים לר' ששולם מזה אף יותר גדול תשלום לקח מהפריץ

שבועות  שלושה וכעבור נוספים, סריגים למאתיים הזמנה עם הביתה נסע שמעון חיים ר'
חדש, משק מנהל שמעון  חיים  ר' שם פגש עתה החדשים, סריגיו עם וורביצקי  אחוזת אל הגיע
עזות  שוט צליפות וחמש עשרים קיבל כי שמע בדניצקי על מליאדי. יוסף אהרן ר' היהודי את

וחבול. חולה עדיין שוכב והוא בשרו, על

הצורר. מבדניצקי נבעו וורביצקי  של באחוזותיו היהודים שסבלו הצרות כל כי התברר

היה  עוד כל הדבר נמשך כך בהרחבה. מפרנסה אלו בעיירות היהודים נהנו רב, זמן בעבר,
שונא  בדניצקי של להשפעתו נתון זה היה הנוכחי הפריץ שהגיע לאחר אך חי, הזקן הפריץ

להתקרב. היהודים הורשו לא ומאז היהודים,

בזכות  תרמיתו, התגלתה לולא וורביצקי, של באחוזותיו השולט להיות ממשיך היה בדניצקי
ראש, בשומרי מלווה עתה הופיע ובעצמו בכבודו וורביצקי מתפקידו. סולק והוא שמעון, חיים ר'
ממשרתו  סולק השחור" "הכלב כי ליהודים מודיע הוא בו מסמך והקריא בליאדי הקהל בבית

שהתגלה היהודים לאחר על עלילות שנים שלוש במשך העליל בדניצקי, הלה, וכי כרמאי,
החסד, רב הפריץ הוא, יודע עתה ברם ממנו. היהודים את וורביצקי, הוא, הרחיק מכך וכתוצאה
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

מבקש  הוא ולכן מדוברומיסל, יהודי של בזכותו הגיע זו למסקנה ישרים. אנשים הם היהודים כי
מנהל  בעבר שהיה יוסף, אהרן את אחוזותיו. אל שוב לבוא ומזמינם היהודים סליחת את עתה

הקודם. לתפקידו שוב מינה וורביצקי, של אחוזותיו

גדול  אוהבֿישראל היה וורביצקי של אביו כי שמעון חיים ר' שמע יוסף אהרן ר' של מפיו
שונא  בדניצקי, של השפעתו תחת נפל הצעיר שהפריץ אלא ליהודים. רבות טובות גמל וכי

לטובה. הכול השתנה עתה היהודים. נגד העת כל שהסית ישראל

למנהל  וורביצקי הורה החדשה, תוצרתו עם בואו על לטירה שמעון חיים ר' הודיע כאשר
להביא  יוסף אהרן מר' ביקש מכן לאחר לו. המגיע את ולשלם איתו להתחשבן היהודי המשק
רגשות  עם התחשבות מתוך הפריץ. עם משותפת ארוחה  ולקיים הטירה, אל שמעון חיים ר' את

יוסף. אהרן ר' של בביתו תוכן שהארוחה ציווה היהודים, שני 

שחלק  לאחר ליאדי, ליהודי בקשר מאביו לו הזכור את וורביצקי סיפר השולחן ליד כשהסבו
קהילת  וראשי הרב של משלחת קיבל הפריץ שם. שפרצה גדולה שריפה בעשן כלה מהעיר גדול
לבנות  כדי עצים מיערותיו לשלוח אז פקד האב הפריץ הנפגעים. צרכי על לו שסיפרו ליאדי,
גדולה  בגאווה עתה סיפר הצעיר הפריץ עניים. יהודים של רבים ובתים המדרש בית את מחדש
רוחו  בהלך עתה שחלה התפנית על רצונו שביעות והביע היהודים, כלפי אביו של ידידותו על

זה. בנושא שלו

זה! לכל גרם אשר הוא הן השביעי". "ברקיע היה שמעון חיים ר'
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תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

שי' דוב ראובן מו"ה

וברכה, שלום

במחנם, רב בדבר והנה טבת, מכ"ג מכתבו על במענה

ניחום, מכתב שלחתי ובו טבת, מכ"ב מכתבי קיבלו בטח

בו), בכ"ד (נכ' יחיו עליהם ד' בליוענהאף, ישראל לעדת

על  ודעתם לבם יחיו העיר אנשי יתנו בטח כי כתבתי ובו

זו  אורה בקרן להעמידם יאיר עליהם חדש אור כי זה

כבד  כי הדבר מובן ומי, מי בפרטיות ולהתערב תורה.

וגם  העיר, רוח ידעי עדי כזאת לעשות אוכל לא הא' לפני,

בזמן  מתינות דורש והב' יחיו, זצ"ל הרה"ג לבית בהנוגע

לעם  יעזור הוא הטוב וה' ית', בעזרתו הראוי את לבחור

אלקים  ירא דברים של עיקרן בטוב, יבחרו כי קדשינו

ואל  הקדש, וחיבת תמימה, בתורה עדתו בטוב והחפץ

להם  ושיש לה שהי' עיר כל הזמן. בזרמי ההבל אל יפנה

תורה, ומרביץ תורה ומחבב למדן אלקים ירא רב ת"ל

תכופי' ונסים נגלים בנסים בכל, ההיא העיר מאושרה

בכ"ע  בכ"י ת"ל רואי' שהננו דבר מרובים, וברחמים

ובכ"ש.

ונחלתו, מעמו וישועתו חסדו יסור לא הטוב וה'

צדק. במעגלי וינהלם

. . שאלותיו. בדבר

ci jxk v"iixden w"b`
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:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה
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Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור, יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר



רמז iying ,iriax ,iyily - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לּברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִֵַַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִַַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.איןֿסֹוף ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¯¤¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´
:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»
ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ



iyyרמח - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¯¤§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
:BzLc÷å øää-úà ìaâä øîàìãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enà-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ

:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 148 'nr ` jxk y"ewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

zFxn`n dxUre zFxACd zxUr£¤¤©¦§©£¨¨©£¨

:¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ(א (כ, «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈Õ…
ּומּכיון  לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו "לאמר" הרי הּתמיה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹוידּוע

ׁשל  הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ׁשם היּו הּבאים ו)ּדֹורֹות כח, בשמו"ר ּכאן (ּכדאיתא ׁשּי מה ְִִִַַַָָָָָָ

לאחרים"? "לאמר ֲִֵֵֵַֹֹ"לאמר"

מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

נברא  ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"לאמר"

מ"א)העֹולם" פ"ה הּוא,(אבות לאמר" גֹו' "וידּבר ּופרּוׁש , ְֵֵֵַַָָֹ

- ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ה"וידּבר" את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹלקּׁשר

מאמרֹות". ֲֲַָָָָה"עׂשרה

הּדבר  ים:ּפרּוׁש ְִֵַָ

עסּוק  הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעבֹודת

עסּוק  ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻּכּלֹו

– ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּוא

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות ְֲֲִֶֶַָָָָָָָעׂשרה

עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוהֿאמינא להיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָויכֹולה

לסּדר  הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻּבדברי

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי ׁשּלא חּייו ְִֶֶֶַַַַַָָָֹּדר

ּבדברי  עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹוזה

לעׂשרת  קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהרׁשּות

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ּבזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדּברֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆

היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ïåéìò íòèá (*



רמט xihtn ,iriay - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּבהתאם  הם הּתֹורה נתינת ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹומר,

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¼̈¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a jxk zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆
הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆
.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּבעלֿ ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. יׁש זה את ואף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻוכׁשלימּות,

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא

øéèôîèé-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënrëéýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì ¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´
:íëì eNrú àì áäæàëél-äNrz äîãà çaæî ¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼

éúìr-úà åéìr zçáæåéîìL-úàå E-úà E §¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤
ðàöøékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E «Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´

éìà àBáà éîL-úàézëøáe E:Eáëçaæî-íàå ¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³
ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNrz íéðáà£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯

:äììçzå äéìr zôðä Eaøçâëäìrú-àìå ©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬
Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìr úìrîá§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−

:åéìrttt ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»
– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף" ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ"קׁשה

'מלא "ונפׁשי ‡„Ó‰'להיֹות ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְִִִִַַַָָ

ּתהיה". לּכל ְְִֶַָָֹּכעפר

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le



רנ
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì åøúé úùøôì äøèôä

ú"åîùìåå ÷øô äéòùéá

åàäàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯
àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úà¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦¨®

:ìëéää-úà íéàìî åéìeLåáíéôøN §−̈§¥¦¬¤©«¥¨«§¨¦̧
íéãîr|LL íéôðk LL Bì ìrnî «Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬

íézLa ãçàì íéôðk|åéìâø äqëé íézLáe åéðô äqëé §¨©−¦§¤¨®¦§©´¦§©¤´¨À̈¦§©²¦§©¤¬©§−̈
:óôBòé íézLáeâLBã÷ øîàå äæ-ìà äæ àø÷å|LBã÷ LBã÷ ¦§©¬¦§¥«§¨¨̧¤³¤¤Æ§¨©½¨¯¨²¨−

`xenl iy
(à,eäifò Cìnä úBî úðLaìëéäì ñðëpLk ,eäifò Cìnä òøèöpLk ¦§©©¤¤ª¦¨§¤¦§¨©©¤¤ª¦¨§¤¦§©©¥¨

"Bçöîá äçøæ úòøväå" áeúkL Bîk ,úøè÷ øéè÷äì(hi,ek aÎminid ixac). §©§¦§Ÿ¤§¤¨§©¨©©¨§¨§¦§

.úîk áLçð òøöîä ék ,"úBî úðLa" øîàå,ìëéää úà íéàìî åéìeLå §¨©¦§©¦©§Ÿ̈¤¡¨§¥§¨§¥¦¤©¥¨
.Lc÷nä úéa ìëéäa ähîì älâúî BãBák ,øîBìk(á,íéôøN,íéôøN íàø÷ §©§¦§©¤§©¨§¥©¥©¦§¨§¨¦§¨¨§¨¦

Là úeîãa äàeápä äàøîa íàøL éôì§¦¤¨¨§©§¥©§¨¦§¥

.óøBN,ìònî íéãîBòíéãîBò ¥§¦¦©©§¦

íäL íéLBãwä íéëàìnä íäå .íéîMa©¨©¦§¥©©§¨¦©§¦¤¥

.ãòì íéîi÷,Bìì ,åéðôìúBNòì BLnL ©¨¦¨©§¨¨§©§©£

.BúeçéìL,åéðô äqëéãöì èéaé àlL §¦§©¤¨¨¤Ÿ©¦§©

.äðéëMä,åéìâø äqëéàlL ,úeòéðöì ©§¦¨§©¤©§¨¦§¦¤Ÿ

Løãîáe .BàøBa éðôì Bôeb ìk äàøé¥¨¤¨¦§¥§§¦§©

ìâø óëk íäéìâøL éôì ,eøîà àîeçðz©§¨¨§§¦¤©§¥¤§©¤¤

øékæäì àlL ,íúBà äqëî Cëì ,ìâò¥¤§¨§©¤¨¤Ÿ§©§¦

.ìâòä ïåò ìàøNé ìò,óôBòéCìéì ©¦§¨¥£Ÿ¨¥¤§¥¥¥

.ä"á÷ä úeçéìLa(âìà äæ àø÷å ¦§¦§¨¨¤¤
,äæøîBì Bøáçì ãçà íéàøB÷ íéôøOä ¤©§¨¦§¦¤¨©£¥©

ãçà íéc÷é àìå ãçàk ílk äMã÷§ª¨ª¨§¤¨§Ÿ©§¦¤¨

.Bøáçì,øîàåílk ïéaî àöBé ìBwä ©£¥§¨©©¥¦¥ª¨

.ãçà ìB÷ àeä elàk ãçàk,LBã÷ LBã÷ LBã÷.íéîìBò éîìBòìe íìBòì LBã÷ .Búøeáb äNòî õøàä ìò àeä LBã÷ .BúðéëL íB÷î ,ïBéìò íBøî éîLa àeä LBã÷ §¤¨§¦¤¨¨¨¨¨¦§¥¨¤§§§¦¨¨©¨¨¤©£¥§¨¨§¨§§¥¨¦

mixn zxhr
àúBî-úðLaòøèöpLkeäifr Cìnäúîk áeLç òøBönäåäàøàå ¦§©Æ§¤¦§¨©©¤´¤ª¦½̈§©§¨¨§¥¨«¤§¤¯

ìëOä úiàøaåéìeLå àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úàìéònä éìeL ¦§¦©©¥¤¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦®̈§−̈¥©§¦

íéàìîíéàlîîìëéää-úàíéîMä úà:áíéãîr íéôøN|ìrnî §¥¦¬§©§¦¤©«¥¨«¤©¨©¦§¨¦̧«Ÿ§¦³¦©̧©Æ
Bìì íéîMa,BLnLãçàì íéôðk LL íéôðk LLãçàå ãçà ìëì ½©¨©¦§©§¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤®̈§¨¤¨§¤¨

íézLa|åéðô äqëéèéaé ìáì ¦§©´¦§©¤´¨À̈§©©¦

äðéëMä étìkåéìâø äqëé íézLáe §©¥©§¦¨¦§©²¦§©¤¬©§−̈
ók ék ìâòä äNòî øékæäì àlL¤Ÿ§©§¦©£¥¨¥¤¦©

ìâò ìâø óëa íäéìâøíézLáe ©§¥¤§©¤¤¥¤¦§©¬¦
óôBòéíB÷nä úeçéìLa óeòé: §¥«¨¦§¦©¨

âäæ-ìà äæ àø÷åäæ úeLø ïéìèBð §¨¨̧¤³¤¤Æ§¦§¤

ãçàk LBã÷ øîBì äfîøîàåìBwä ¦¤©¨§¤¨§¨©½©

ãçàk ílek ïéaî àöBéLBã÷| ¥¦¥¨§¤¨¨¯
úBàáö ýåýé LBã÷ LBã÷ïéðòk ¨²¨−§Ÿ̈´§¨®§¦§©

íéëìnä éëìî Cìîõøàä-ìë àìî ¤¤©§¥©§¨¦§¬Ÿ¨¨−̈¤



רני

:BãBák õøàä-ìë àìî úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ¨¨−̈¤§«
ãàøBwä ìBwî íétqä úBnà eòðiå©¨ª̧Æ©´©¦¦½¦−©¥®

:ïLr àìné úéaäåäéì-éBà øîàå §©©−¦¦¨¥¬¨¨«¨«Ÿ©º«¦´
éëðà íéúôN àîè Léà ék éúéîãð-éë¦¦§¥À¦¦´¦³§¥«§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦
ék áLé éëðà íéúôN àîè-ír CBúáe§Æ©§¥´§¨©½¦¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯
:éðér eàø úBàáö ýåýé Cìnä-úà¤©¤²¤§Ÿ̈¬§¨−¨¬¥¨«

åBãéáe íéôøOä-ïî ãçà éìà óriå©¨´̈¥©À¤¨Æ¦©§¨¦½§¨−
:çaænä ìrî ç÷ì íéç÷ìîa ätöø¦§¨®§¤̧§¨©½¦¨©−¥©¬©¦§¥«©

æäæ òâð äpä øîàiå ét-ìr òbiå©©©´©¦½©¾Ÿ¤¦¥²¨©¬¤−
éúôN-ìrðBr øñå E:øtëz Eúàhçå E ©§¨¤®§¨´£¤½§©¨«§−§ª¨«

çéî-úà øîà éðãà ìB÷-úà òîLàå̈«¤§©º¤³£Ÿ¨ÆŸ¥½¤¦¬
:éðçìL éððä øîàå eðì-Cìé éîe çìLà¤§©−¦´¥«¤¨®¨«Ÿ©−¦«§¦¬§¨¥«¦

èeòîL äfä írì zøîàå Cì øîàiå©¾Ÿ¤¥¬§¨«©§−̈¨¨´©¤®¦§³
-ìàå Bàø eàøe eðéáz-ìàå rBîL̈¸©Æ§©¨¦½§¬¨−§©

:eòãzéåéðæàå äfä írä-áì ïîLä ¥¨«©§¥Æ¥«¨¨´©¤½§¨§¨¬
åéðérá äàøé-ït òLä åéðérå ãaëä©§¥−§¥¨´¨©®¤¦§¤̧§¥¹̈
àôøå áLå ïéáé Bááìe òîLé åéðæàáe§¨§¨´¦§À̈§¨¬¨¦²¨−̈§¨¬¨

:Bìàéãr øîàiå éðãà éúî-ãr øîàå «¨«Ÿ©¾©¨©−£Ÿ¨®©¿Ÿ¤©´
áLBé ïéàî íéør eàL-íà øLà£¤Á¦¨¸¨¦¹¥¥´¥À
äàMz äîãàäå íãà ïéàî íézáe¨¦Æ¥¥´¨½̈§¨«£¨−̈¦¨¤¬

:äîîLáéíãàä-úà ýåýé ÷çøå §¨¨«§¦©¬§Ÿ̈−¤¨«¨¨®
:õøàä áø÷a äáeærä äaøåâéãBòå §©¨¬¨«£−̈§¤¬¤¨¨«¤§¬

`xenl iy
"l`eb oeivl `ae"a dlitza mbxezn `ed dkke .l`ifer oa ozpei mebxz i"tr)

.("`xcqc dyecw" `xwpy(ã,íétqä úBnàúBæeæî íäå .çútä úBæeæî ©©¦¦§©¤©§¥§

.áçøìå dábì úBnàa íéãcîpL ,ìëéää çút,àøBwä ìBwîíéëàìnä ìBwî ¤©©¥¨¤¦§¨¦§©©Ÿ©§¨Ÿ©¦©¥¦©©§¨¦

.íéàøBwä,úéaäå.ìëéää,àìné.àlîúî äéä(ä,éúéîãð ék.úî éðéøä ©§¦§©©¦©¥¨¦¨¥¨¨¦§©¥¦¦§¥¦£¥¦¥

.ãBáka úBàøì éàãk éúééä àlL¤Ÿ¨¦¦§©¦§©¨

íciå" Bîk ,ä÷éúL ïéðò ,"éúéîãð"¦§¥¦¦§©§¦¨§©¦Ÿ

"ïøäà.(b,i `xwie)àîè Léà ©£Ÿ¦§¥
,'åâå íéúôNéà ,øîBìkéøòà CC §¨©¦§©¥©£¦

íéëàìnä úMã÷ ãâð énòå éîöò©§¦§©¦¤¤§ª©©©§¨¦

.íéôøOä,Cìnä úàúà ,øîBìk ©§¨¦¤©¤¤§©¤

.BãBák(å,ätöø.úìçb,íéç÷ìîa §¦§¨©¤¤§¤§¨©¦
.úáöa(æ,ét ìò òbiåúà òébä ¦§¨©©©©¦¦¦©¤

.åét ìò úìçbäðåò øñå,Eúiåëa ©©¤¤©¦§¨£Ÿ¤¦§¦©

øñ äæáe ,Lðòä zìa÷ úìçbä úòéâð§¦©©©¤¤¦©§¨¨Ÿ¤¨¤¨

ðåòäæa äéä ïåòäL ,ì"æø eøîàå .E £Ÿ§§¨§¤¤¨Ÿ¨¨¨¤

"'åâå íéúôN àîè íò CBúáe" øîàL¤¨©§©§¥§¨©¦

.ìàøNé ìò ïk øîBì éeàø äéä àìå§Ÿ¨¨¨©¥©¦§¨¥

(ç,çìLà éî úàçìLà éî úà ¤¦¤§©¤¦¤§©

.ìàøNé úà çéëBäì,eðì Cìé éîe §¦©¤¦§¨¥¦¥¤¨
ìa "eðì" øîàäéä elàk ,íéaø ïBL ¨©¨¦§©¦§¦¨¨

.íänò Cìîðå íéôøOä íò øaãîd`x) §©¥¦©§¨¦§¦§¨¦¨¤

.(ek,` ziy`xa i"yx yexit

(è,eðéáz ìàå òBîL eòîLéðà ¦§¨©§©¨¦£¦

íéðúBð íëðéàå ,òBîL eòîL íëì øîBà¥¨¤¦§¨©§¥§¤§¦

áì.ïéáäì,eòãz ìàå Bàø eàøe ¥§¨¦§¨§©¥¨
íéðúBð íëðéàå ,íëì éúéNòL íéqð eàøe§¦¦¤¨¦¦¨¤§¥§¤§¦

.éúBà úòãì áì(éíòä áì ïîLä ¥¨©©¦©§¥¥¨¨
,'åâå äfäúà äðeëa íéðéîLî ízà ©¤©¤©§¦¦§©¨¨¤

íéòéMîe ,íëéðæà úà íéãéaëîe ,íëááì§©§¤©§¦¦¤¨§¥¤©¦¦

úà (çéèa Bîk íé÷éìçîe íéqëî =)§©¦©£¦¦§§¦©¤

.íëéðéò,'åâå åéðéòá äàøé ïtéãk ¥¥¤¤¦§¤§¥¨§¥

.ála eðéáz àìå eòîLz àìå eàøz àlL¤Ÿ¦§§Ÿ¦§§§Ÿ¨¦©¥

,Bì àôøå áLåeáeLz àlL éãk ¨¨§¨¨§¥¤Ÿ¨

íëì äéäz äáeLzä éãé ìòLå äáeLúa¦§¨§¤©§¥©§¨¦§¤¨¤

.äáeLzä øçà äçéìqä àéäL äàeôøä̈§¨¤¦©§¦¨©©©§¨

(àé,éúî ãòúà eãéaëé éúî ãò ©¨©©¨©©§¦¤

.eòîLé àìå íaì,'åâå øLà ãò ¦¨§Ÿ¦§§©£¤
àBázL ãò eáeLé àlL ézòãé ,øîBìk§©¨©§¦¤Ÿ¨©¤¨

.úeðòøtä,íéøò eàLäðééäz íéøòä ©ª§¨¨¨¦¤¨¦¦§¤¨

.úBîîBL,äîîL äàMzï÷Bøúz ¥¦¨¤§¨¨¦§¥

.äîîBL äéäúå(áéúà 'ä ÷çøå §¦§¤¥¨§¦©¤
,íãàä.íé÷Bçø úBîB÷îì ìàøNé eìâéå,äáeæòä äaøåáø ïîæì ,øîBìk ¨¨¨§¦§¦§¨¥¦§§¦§©¨¨£¨§©¦§©©

.õøàä áæòz(âé,äiøéNò da ãBòåCìnä ãò íéëìî äøNò da eëìîé ãBòå ¥¨¥¨¨¤§¨£¦¦¨§¦§§¨£¨¨§¨¦©©¤¤

,íé÷écö eéäiL äøNòî ãçà äéäz øàMzL úéøàMä dúBà ,øçà Leøt .eäi÷ãö¦§¦¨¥©¥¨©§¥¦¤¦¨¥¦§¤¤¨¥£¨¨¤¦§©¦¦

mixn zxhr
:BãBákãeòðiåíéòð eéäíétqä úBnàçútä úBæeæîàøBwä ìBwî §«©¨ª̧Æ¨¨¦©´©¦¦½§©¤©¦−©¥®

íîB÷nî íéøñ eéä äàéøwä ìB÷ ÷æçîúéaäåìëéääïLr àìnéàlîúî äéä ¥Ÿ¤©§¦¨¨¨¦¦§¨§©©−¦©¥¨¦¨¥¬¨¨«¨¨¦§©¥

ïLò:äéúéîãð-éë éì-éBà øîàåäàøL ìò úeîà ,øîBìk .íîBãk äéäà ¨¨¨«Ÿ©º«¦´¦¦§¥À¦¤§¤§¥§©¨©¤¨¨

'ä ãBáë äàøîéëðà íéúôN àîè Léà ékéNòî ãvî àì éàãk éðéàå ©§¥§¦´¦³§¥«§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§¥¦§©Ÿ¦©©£©

íéúôN àîè-ír CBúáeàìå §Æ©§¥´§¨©½¦§Ÿ

øLà íòä äNòî ãvîék áLé éëðà ¦©©£¥¨¨£¤¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯
úàúðéëLúBàáö ýåýé Cìnä- ¤§¦©©¤²¤§Ÿ̈¬§¨−

:éðér eàøåãçà éìà óriå ¨¬¥¨«©¨´̈¥©À¤¨Æ
ätöø Bãéáe íéôøOä-ïîúìçb ¦©§¨¦½§¨−¦§®̈©¤¤

íéç÷ìîaúáöaç÷ìúìçbäìrî §¤̧§¨©½¦¦§¨¨©−©©¤¤¥©¬
:çaænäæòbiåúìçbä òâð óøOä ©¦§¥«©©©©´©¨¨¨©©©¤¤

-ìr äæ òâð äpä øîàiå ét-ìr©¦½©¾Ÿ¤¦¥²¨©¬¤−©
éúôNELðBòä zìa÷ úìçbä úiåëáe §¨¤®¦§¦©©©¤¤¦©§¨¨¤

ðBr øñåEíò CBúáe' zøîàM äîa §¨´£¤½§©¤¨©§¨§©

'áLé éëðà íéúôN àîèEúàhçå §¥§¨©¦¨Ÿ¦¥§©¨«§−
:øtëzçéðãà ìB÷-úà òîLàå §ª¨«¨«¤§©º¤³£Ÿ¨Æ

çìLà éî-úà øîàéøác øaãì Ÿ¥½¤¦¬¤§©−§©¥§¨©

ìàøNéìeðì-Cìé éîeíò Cìîð elàk §¦§¨¥¦´¥«¤®̈§¦¦§¨¦

íéôøOäéððä øîàåúëìì ïëeî éðà ©§¨¦¨«Ÿ©−¦«§¦¬£¦¨¨¤¤

éðçìLðBöø íàCëa E:èøîàiå §¨¥«¦¦§§§¨©¾Ÿ¤
eòîL äfä írì zøîàå Cì¥¬§¨«©§−̈¨¨´©¤®¦§³

rBîLétî éøác íéòîBL ízà àìä ¨¸©Æ£Ÿ©¤§¦§¨©¦¦

íéàéápäeðéáz-ìàåáì íéðúBð íðéàå ©§¦¦§©¨¦½§¥¨§¦¥

ïéáäìBàø eàøeéúBàìôð íéàBø §¨¦§¬¨−¦¦§§©

eòãz-ìàåáì ìò íéîN íëðéàå §©¥¨«§¥§¤¨¦©¥

íäa øékäìe úòãì:éòeèpä øöiä ¨©©§©¦¨¤©¥¤©¨©

ék íøBbä àeä Baìa-áì ïîLä §¦©¥¦©§¥Æ¥«
äfä íräïéáä ìáì álä íéèàä ¨¨´©¤½¤¡¦©¥§©¨¦

ãaëä åéðæàåòBîL éìáìåéðérå §¨§¨¬©§¥−¦§¦¨©§¥¨´
òLäçéè íäéìò íNäàøé-ït ¨©®¨£¥¤¦©¤¦§¤̧

ïéáé Bááìe òîLé åéðæàáe åéðérá§¥¹̈§¨§¨´¦§À̈§¨¬¨¦²
íà ìáà ,áBhä úà äNò àlLáLå ¤Ÿ¨¨¤©£¨¦¨−̈

äáeLz äNòéåBì àôøåäæa Bì àBáé §©£¤§¨§¨¬¨«¨¨¤

úòc ïéàå ,äçéìqä àéäå Lôpä úàeôø§©©¤¤§¦©§¦¨§¥©©

äfî äçBð øöiä:àééúî-ãr øîàå ©¥¤¨¦¤¨«Ÿ©¾©¨©−
éðãàïéáälî íeèà íaì äéäéøîàiå £Ÿ®̈¦§¤¦¨¨¦§¨¦©¿Ÿ¤

eëìéå íäéìò úeðòøetä àBáiL ãò©¤¨©§¨£¥¤§¥§

äìBbaeàL-íà øLà ãreøàMé ©¨©´£¤Á¦¨¸¦¨£

ïéàî íézáe áLBé ïéàî íéør̈¦¹¥¥´¥À¨¦Æ¥¥´
:äîîL äàMz äîãàäå íãà̈½̈§¨«£¨−̈¦¨¤¬§¨¨«

áéíãàä-úà ýåýé ÷çøåúà §¦©¬§Ÿ̈−¤¨«¨®̈¤

÷Bçø íB÷îì äìBb äéäé íãà íééeøwä ìàøNéäaøåõøàä äéäz äaeøî ïîæ ¦§¨¥©§¦¨¨¦§¤¤§¨¨§©¨¬§©§¤¦§¤¨¨¤

äáeæräíäî:õøàä áø÷aâéäiøéNr da ãBòåíòî äøNòî ãçà ¨«£−̈¥¤§¤¬¤¨¨«¤§¬¨Æ£¦´¦½̈¤¨¥£¨¨¥©

ìàøNéäúéäå äáLåúBéäì áeLzøráìïBélëìïBlàëå äìàkéîéa ¦§¨¥§−̈¨§¨«§¨´¨¦§§¨¥®§¦¨¨«¥¨´§¨«©À¦¥



רנב

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«

áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöéâ-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦

øráì äúéäå äáLå äiøéNr däÆ£¦´¦½̈§−̈¨§¨«§¨´§¨¥®
úávî úëlLa øLà ïBlàëå äìàk̈«¥¨´§¨«©À£¤³§©¤̧¤Æ©¤´¤

:dzávî Lã÷ òøæ íä½¤¬©−Ÿ¤©©§¨«

`xenl iy
.íaì ìëa eáeLiL íéøeîb íé÷écö ÷ø eøàMiL ãò øeòa äéäé íäa íâå,øòáì äúéäå äáLåúBlëìe øòáì ,øîBìk ,"øòáì" úBéäì õøàä áeLz eäi÷ãö éîéáe §©¨¤¦§¤¦©¤¦¨£©©¦¦§¦¤¨§¨¦¨§¨¨§¨§¨§¨¥¦¥¦§¦¨¨¨¨¤¦§§¨¥§©§©¥§©

.äéáLBé úà,ïBlàëå äìàk.÷øñ éöò éðéî,ía úávî úëlLa øLàäæ ìk íòå ,íéLáék íéàøðå óøçä ïîæa íéìòä íäî íéøLBpL ïBlàäå äìàä Bîk ¤§¤¨¨¥¨§¨©¦¥£¥§¨£¤§©¤¤©¤¤¨§¨¥¨§¨©¤§¦¥¤¤¨¦¦§©©Ÿ¤§¦§¦¦¥¦§¦¨¤

õòä òæb àéäL úávnä ía úøàLð¦§¤¤¨©©¤¤¤¦¤©¨¥

éîéáe ,ò÷øwäî úeçì íé÷ðBiL åéôðòå©£¨¨¤§¦©¥©©§©¦¥

.eçøôéå eáeLé ïñéðLã÷ òøæ ¦¨¨§¦§§¤©Ÿ¤
,dzávîíòaL Lã÷ òøæ äëk ©©§¨¨¨¤©Ÿ¤¤§©

eéäé íäå íúMã÷a eãîòé ìàøNé¦§¨¥©©§¦§ª¨¨§¥¦§

eìâiL ét ìò óà ,øîBìk ,ízávîì§©©§¨§©©©¦¤¦§

.íöøàì eáeLéå eçîöéå eçøôé ãBò ,ílkª¨¦§§§¦§§§¨§©§¨

mixn zxhr
åéúqäúëlLa øLàïéëéìLnL úò ©§¨£¤³§©¤̧¤Æ¥¤©§¦¦

íäL íéòLøä ïk èòî èòî ïéìòä¤¨¦§©§©¥¨§¨¦¤¥

ìáà ,íéìòäå úBtéìwäúávîòæbä ©§¦§¤¨¦£¨©¤´¤©¤©

øàLpä íéLøMäåíaäéäéòøæ §©¨¨¦©¦§¨½̈¦§¤¤¬©
:dzávî Lã÷−Ÿ¤©©§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
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:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 4Îe ,zFTC 19 ,xwFAA 6 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad WcFwÎzAWd mFiaE iWiWd mFiA ,xc` Wcg W`xŸŸ¤©¨©©¦¦©©©¨¤©¨¨¥§¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc migqt(ipy meil)

úaMamdipy eid zayay ,xnelk ,ipyd wepizd z` lny iptl ©©¨
,zay axra epnfy df z` mcew ln `ede ,eiptl milhenCä àkéàc§¦¨©

déa ãéøèc úaLconfy wepizd eiptl oiicr epyi dry dze`ay ± §©¨§¨¦¥
,ryedi iax exhet jk meyne ,ezlina cexh `ede zaya ezlin

mle` ,`ed devn xaca cexh ixdyàëäxaecn epzpynaïBâk ¨¨§
àLéøa øeaéö éøeîéàì eäðéèçLå íãwLzepaxw z` hgye mcwy ± ¤¨©§©£¦§§¥¥¦§¥¨

did `l xak mnyl ipyd gafd z` hgyyke ,dligza xeaivd
xaca drehl aygp epi`y ,exhetl oi` jkitle ,mzhigya cexh

.devn
:`xnbd dywnéëä éàjynda epipyy dny ,`vnp ok m` - ¦¨¦

dpyndì èçBMä óà ,øîBà øéàî éaø''øeèt øeaéö éøeîéà íL ©¦¥¦¥©©¥§¥¥¥¦¨
ok mb xaecnàLéøa øeaéö éøeîéàì eäðéèçLå íéã÷c áb ìò óà- ©©©§¨¦§©£¦§§¥¥¦§¥¨

devn meiwa cexh epi`e ,dligza xeaiv ixeni`d z` hgye mcwy
,devn xaca dreh meyn xi`n iax exhet ok it lr s`e ,efàéðúäå§¨©§¨

,`ziixaaøîà [áøò ìáàî] àéiç éaømyae÷ìçð àì ,øéàî éaø ©¦¦¨¥¨¥£¨¨©©¦¥¦Ÿ¤§§
ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaøináøò ìeîì ãçà ,úB÷Bðéz éðL åì eéäL ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¨Ÿ§¥¦¤¨¨¤¤

,áéiçc ,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaL©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨§©¨
.devn dyry it lr s`e,úB÷Bðéz éðL Bì eéäL ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©¤¨§¥¦

øçà ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì ãçà¤¨¨©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©
,øèBt òLBäé éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaøc ,úaMa úaMämeyn ©©¨©©¨§©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

dpiade .ef dlina devn dyr `ly ab lr s`e ,devn xaca drhy
mdipyy zngn `yixay ,xi`n iax ly eixaca dzr `xnbd
dligz lne ,meid mpnf mdipyy aeygl drh ,mzlin onf ribd
axra epnfy wepizd z` ln ,okn xg`le ,zaya epnfy wepizd z`
`l xak elny dryay oeik mewn lkn ,devn dyry s`e ,zay

xaca dreh aeyg epi` ,ef zaya dlin zevn eilr zlhen dzid
df z` wx lny xaecn `tiqa eli`e .z`hg aiig jkitle ,devn
epnfy wepizd dfy aeygl drhy iptn zayd xg`l epnfy
ly ezlina oiicr cexh didy iptn ryedi iax exhet okle ,zaya
`yixdn `eti` gkene .zaya elenl eilr lheny ipyd wepizd
cexh did `lyk devn xaca drehd aiigzn xi`n iax itly

.zrk eilr zlhend devn xaca
:ddinza `xnbd daiynåàøañúedfy xnel dz` xeaq ike ± §¦§§¨

zay axr ly lnd z` aiigny `ziixaa xi`n iax ly enrh
,jk lr zeywdl yi `lde ,zayaíúä äî`tiqa my dne -àìc ¨¨¨§Ÿ

äåöî ãéáòxg`l epnfy wepizd z` lnyk devn dyr `ly - ¨¦¦§¨
ok it lr s` ,zaydøèteze`òLBäé éaø,[xi`n iax zrcl]àëéä ¨©©¦§ª©¥¨

äåöî ãéáò à÷cz` lny `yixa oebk ,devn dyry mewna - §¨¨¦¦§¨
y xnel okzi ike ,epnf ribd xaky zay axr ly wepizdáéiçî§©¥

aiign xi`n iaxy mrhdy xnel gxkdae .jk lr ryedi iax eze`
mrhn `l` ,devn xaca cexh epi` xaky meyn epi` `yixa

.xg`
eit lre ,`ziixaa xi`n iax ixacl xg` xe`ia d`ian `xnbd

:`yixa xi`n iax ly enrh x`aziéác éøîàziaa exn`-] ¨§¦§¥
[ly eyxcn,éàpé éaøaàLéø[xi`n iax zrcl] ryedi iax aiigy ©¦©©¥¨

xaecn zaya zay axr ly lnd z`ìîe íãwL ïBâkz`úaL ìL §¤¨©¨¤©¨
,úaL áøòaslgzpy ,xnelkz` lne ,zewepizd ipy oia ixnbl el §¤¤©¨

,zay axra epnfy wepizd dfy xaqy jezn ,zay axra zay ly
ipyd z` ln okle ,ezerh el drcep `l oiicr zaya zxgnle

,meid epnfy xaqy jezn ,lenz` did epnfy
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devn meiwa cexh epi`e ,dligza xeaiv ixeni`d z` hgye mcwy
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dpiade .ef dlina devn dyr `ly ab lr s`e ,devn xaca drhy
mdipyy zngn `yixay ,xi`n iax ly eixaca dzr `xnbd
dligz lne ,meid mpnf mdipyy aeygl drh ,mzlin onf ribd
axra epnfy wepizd z` ln ,okn xg`le ,zaya epnfy wepizd z`
`l xak elny dryay oeik mewn lkn ,devn dyry s`e ,zay

xaca dreh aeyg epi` ,ef zaya dlin zevn eilr zlhen dzid
df z` wx lny xaecn `tiqa eli`e .z`hg aiig jkitle ,devn
epnfy wepizd dfy aeygl drhy iptn zayd xg`l epnfy
ly ezlina oiicr cexh didy iptn ryedi iax exhet okle ,zaya
`yixdn `eti` gkene .zaya elenl eilr lheny ipyd wepizd
cexh did `lyk devn xaca drehd aiigzn xi`n iax itly

.zrk eilr zlhend devn xaca
:ddinza `xnbd daiynåàøañúedfy xnel dz` xeaq ike ± §¦§§¨
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המשך ביאור למס' זסחים ליום שני עמ' א



לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:346:308:378:369:129:1010:0810:0712:2412:2517:1517:2017:4217:4717:0017:58באר שבע )ח(

6:366:318:378:369:139:1110:0810:0712:2312:2417:1517:2017:3917:4516:4617:55חיפה )ח(

6:336:298:368:349:119:0910:0610:0512:2312:2317:1717:2317:4017:4516:4217:55ירושלים )ח(

6:356:318:388:369:139:1110:0810:0712:2412:2517:1417:1917:4117:4616:5617:57תל אביב )ח(

7:057:029:169:159:489:4710:4610:4513:0613:0718:0718:1218:3318:3717:5118:46אבו דאבי )ח(

7:247:168:588:559:449:4010:3410:3112:3812:3916:5317:0217:2817:3716:4317:51אוסטריה, וינה )ח(

6:336:399:189:2310:0110:0511:1311:1614:0914:0920:3520:2921:0520:5920:1121:11אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:227:149:008:579:449:4110:3510:3212:4112:4117:0017:0917:3417:4316:4917:56אוקראינה, אודסה )ח(

6:586:508:328:299:189:1410:0810:0512:1212:1316:2716:3717:0317:1216:1717:25אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:107:028:448:409:309:2610:1910:1712:2312:2416:3716:4717:1317:2216:2717:36

7:417:329:109:069:589:5410:4610:4412:4912:4916:5717:0817:3517:4416:4817:58אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:347:259:038:599:519:4710:3910:3712:4112:4216:4917:0017:2717:3716:4017:51אוקראינה, קייב )ח(

7:457:389:269:2310:0910:0611:0010:5813:0713:0717:3117:4018:0218:1117:1818:23איטליה, מילאנו )ח(

6:246:248:548:559:249:2410:2610:2712:5812:5818:3118:3218:5418:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:136:198:589:039:389:4110:4910:5113:4213:4220:0219:5720:3020:2419:3820:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:516:599:379:4210:2310:2711:3611:3914:3414:3421:0620:5921:3921:3120:4221:44ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:147:089:069:049:459:4310:3810:3712:5012:5117:2617:3317:5618:0317:1418:15ארה״ב, בולטימור )ח(

7:067:008:568:549:369:3310:2810:2712:3912:4017:1317:2017:4317:5017:0118:02ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:077:018:578:549:369:3410:2910:2712:4012:4017:1317:2017:4417:5117:0118:03ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:467:409:339:3110:1410:1111:0611:0413:1613:1617:4517:5318:1718:2517:3418:37ארה״ב, דטרויט )ח(

7:127:089:179:169:519:5010:4710:4613:0513:0517:5918:0418:2518:3017:4518:40ארה״ב, האוסטון )ח(

6:496:458:498:489:259:2310:2010:1912:3512:3617:2217:2817:5017:5617:0918:06ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:057:029:159:149:489:4610:4510:4413:0413:0518:0418:0918:3018:3417:5018:44ארה״ב, מיאמי )ח(

7:046:578:528:509:339:3010:2510:2312:3512:3617:0717:1517:3817:4516:5517:57ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:307:249:209:1810:009:5710:5210:5113:0313:0417:3717:4518:0818:1517:2518:27ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:046:578:518:499:329:2910:2410:2212:3412:3517:0517:1317:3617:4416:5317:56ארה״ב, שיקגו )ח(

6:216:249:009:029:329:3310:3810:3913:1813:1819:1119:0919:3519:3318:5119:42בוליביה, לה-פס )ח(

8:218:119:479:4410:3710:3211:2411:2213:2613:2617:3117:4218:1018:2017:2218:34בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:208:119:479:4410:3610:3211:2411:2213:2613:2717:3317:4318:1118:2117:2318:35בלגיה, בריסל )ח(

5:455:498:268:299:009:0310:0810:1012:5312:5319:0018:5719:2119:1718:3519:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:345:388:158:188:498:519:579:5812:4112:4118:4218:3919:0719:0418:2219:14ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:407:309:069:029:559:5110:4310:4012:4412:4416:5017:0117:2717:3716:4217:52בריטניה, לונדון )ח(

7:557:459:159:1110:0710:0210:5410:5112:5212:5316:5017:0217:3117:4216:4517:57בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:507:399:129:0810:039:5810:5010:4712:5012:5116:5317:0417:3117:4116:4217:56גרמניה, ברלין )ח(

8:017:519:309:2610:1810:1411:0611:0413:0913:0917:1817:2817:5518:0517:0818:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:415:468:248:278:599:0110:0710:0912:5412:5419:0719:0319:2619:2318:3919:33דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:137:119:299:2910:0110:0010:5910:5913:2213:2318:3118:3418:5518:5818:1619:08הודו, מומבאי )ח(

7:087:069:259:259:569:5610:5510:5513:1813:1918:2818:3118:5218:5518:1319:05הודו, פונה )ח(

7:117:038:478:449:329:2910:2210:2012:2712:2816:4416:5317:1917:2816:3317:41הונגריה, בודפשט )ח(

7:127:069:018:599:419:3810:3310:3212:4412:4417:1617:2417:4717:5417:0418:06טורקיה, איסטנבול )ח(

7:307:259:249:2210:0310:0010:5610:5513:0913:0917:4717:5418:1718:2317:3518:34יוון, אתונה )ח(



רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:317:239:089:059:539:4910:4310:4012:4812:4917:0617:1517:4117:4916:5618:02מולדובה, קישינב )ח(

7:117:099:279:269:589:5710:5610:5613:1913:2018:2818:3118:5218:5618:1319:05מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:335:428:168:239:069:1110:2010:2313:1913:1919:5319:4420:2820:1819:2820:32ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:516:488:588:579:329:3110:2810:2812:4712:4817:4417:4818:1018:1417:2918:24נפאל, קטמנדו )ח(

7:247:189:149:129:549:5110:4610:4512:5812:5817:3217:3918:0318:0917:1818:21סין, בייג'ין )ח(

7:167:179:459:4610:1510:1611:1711:1813:4813:4919:2019:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

7:187:088:428:389:329:2710:1910:1612:1912:2016:2116:3317:0117:1116:1317:26פולין, ורשא )ח(

6:036:058:398:419:109:1210:1510:1712:5312:5418:4018:3919:0419:0318:2119:12פרו, לימה )ח(

8:037:569:439:4010:2710:2311:1711:1513:2413:2517:4517:5418:1918:2717:3518:40צרפת, ליאון )ח(

8:228:139:559:5110:4110:3711:3011:2813:3413:3517:4817:5818:2318:3217:3718:46צרפת, פריז )ח(

6:126:128:398:409:099:0910:1110:1112:4012:4018:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:357:289:199:1610:019:5810:5210:5113:0113:0217:3017:3918:0018:0817:1718:20קנדה, טורונטו )ח(

7:167:098:578:549:409:3710:3110:2912:3812:3817:0117:1017:3417:4216:4917:55קנדה, מונטריאול )ח(

6:456:408:438:429:209:1810:1410:1312:2912:3017:1317:1917:4217:4717:0017:58קפריסין, לרנקה )ח(

8:488:3710:039:5910:5710:5211:4311:3913:4013:4017:3217:4418:1418:2617:2418:42רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:258:139:379:3210:3210:2711:1711:1413:1313:1417:0517:1817:4517:5716:5418:13רוסיה, מוסקבה )ח(

7:487:409:249:2110:0910:0610:5910:5713:0513:0517:2217:3117:5718:0517:1218:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:537:459:299:2610:1410:1111:0411:0213:0913:1017:3117:4018:0118:1017:1618:23שוויץ, ציריך )ח(

6:466:449:069:069:379:3610:3610:3613:0213:0218:1818:2018:4218:4418:0218:53תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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