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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
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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(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
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."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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שירה , שבת  להוי', קודש  ובשבת  ההילולא  ביום  ישראל , אהבת  ומתוך  פעילות  התועדויות  ובפרט  כולל 
שבת , ובמוצאי

שלאחריהם ,2והמשך  הימים  בכל  ופירותיהן שלהן
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כוננהו, ידינו

רמה  ביד  יוצאים  ישראל  ,4ובני

והשלימה . האמיתית  בגאולה  ממש  בימינו במהרה 

בברכה 

החתימה / /מקום 

1(  .א מא, עירובין
2( צ פירותיהן ע"ז) ו(נוסף  נמשכת עצמה הפעולה

(דההילולא). לגני  באתי  מרד "ה גם וכמובן בכאו"א, ומעלה

3(.(טו"ב) י "ז צ, תהלים
4(  .( ח יד , (בשלח  ההילולא יום פרשת תחלת

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שני בערב, ח' שבט



הד haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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יחיו עליהם ה' הכ"מ,
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הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו
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שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר
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שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך
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חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

סדר מפורט ליום העשירי בשבט

 

כללי  מפתח  
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ו

    
 

˙Èa‰ Bz˜Ê Bn‡ „Bk ËÈÈˆ‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" ר ּבה ּבמדר ׁש ואיתא  כ ּלה ", אחתי לג ּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

א ּלא (ּבמק ֹומ ֹו) ּכאן ּכתיב  אין "ל ּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתח ּלה ", ע ּקרי ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלג ּני,

עץ  חטא  ידי ועל  היתה , ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדע ּקר 

ידי  ועל  לרקיע , מארץ  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה ּדעת 

לב ' א ' מרקיע  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא 

ג ' מרקיע  נס ּתּלקה  ה ּמּבּול  ּבד ֹור  ּכ ואחר  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג ',

"וּיׁשמע  ּפס ּוק  על  ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד ',

ר ּבי  אמר  – ּבּגן מתה ּל אלקים  הוי' ק ֹול  ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת 

קפץ  ,מתה ּל א ּלא  ּכאן ּכתיב  אין מה ּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא ּבא ,

צ ּדיקים  ׁשבעה  עמד ּו ּכ ואחר  ואזל ", קפץ  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל 

וה ֹוריד  זכה  אברהם  למ ּטה , ה ּׁשכינה  את  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוה ֹוריד ּו

עד  לה ', מו' ויצחק  לו', ז' מרקיע  ה ּׁשכינה  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת 

ה ּׁשביעין  (וכל  ה ּׁשביעי ׁשה ּוא  מ ׁשה  חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלק ּות  ּגּלּוי וע ּקר  ּבארץ . למ ּטה  ְְֱִִִֶַַָָָָָֹה ֹוריד ֹו

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ּדכתיב  ה ּמק ּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית 

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם , א ּלא  נאמר  לא  ּבת ֹוכ ֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבת ֹוכם ",

ויׁשּכנּו ארץ  ייר ׁשּו "צ ּדיקים  וזה ּו ואחד , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד 

עדן, ּגן ׁשה ּוא  ארץ  ייר ׁשּו ּדצ ּדיקים  עליה ", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד 

ממ ׁשיכים ) (הינּו מ ׁשּכינים  ׁשהם  לפי מה , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמ ּפני

עד  ׁשֹוכן ּבג ּלּוי 2ּבחינת  ׁשּיהיה  וקד ֹוׁש, מר ֹום  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, לג ּני "ּבאתי וזה ּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמ ּטה .
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אדמו"ר.*) מכ"ק  הם מקומות ומראי  ההערות ואילך. 111 עמ ' תש"י  המאמרים בספר יא.1)נדפס  כט , פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף  כן גם ראה ובביאורי2)- וארא פרשת ריש ב  חלק  מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק  וביאורו ו פרק  פקודי  אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי  שם. הזוהר

    
ËÈÈˆ‡È של להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו "ד  Bn‡ „Bk, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa‰ הרבי של  סבתו  »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר "ש הרבי  סבו  אשת הרש"ב, הרבי  אביו  אם הריי "צ

eÈÏÚתרע"ד ) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י  בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר  את מסר  כי  התברר  מעשה

הסתלקותו . ליום לפרסום

ישראל : לבני  אומר  הוא ברוך  הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a L„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על  ƒ¿
Ô‡kהשירים  È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza ÈwÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני " אלא סתם "לגן " נאמר  לא

לי  יש שבו  המקום שלי , הגן  שמשמעו 

מכבר  והנאה ÈÎL‰עונג  wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר  העולם

ראוי  כלי  היו  שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון  החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין  »¿ÏÚÂהראשון 
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'Ï '‡ ÚÈ˜Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר , ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני  לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי  לרקיע Ckועלתה Á‡Â¿««»
Ïean‰ B„a אותו חטאי  בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור  ÚÈ˜Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון  'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן  Èaבגן  Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ
Ô‡k È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
 ֿ הקדוש של  (כביכול ) שה'הליכה' להורות "מהלך " ולא "מתהלך " ואומר 

אלא, רגילה הליכה הייתה לא ֿ עדן  בגן  ֿ הוא ˜ıÙברוך  ÏÊ‡Â ıÙ»̃≈¿»≈»≈
,"ÏÊ‡Â שבהשראת כך  על  רומז  זה מדרש וגם והולך , קופץ והולך , קופץ ¿»≈

היינו  ודילוג , קפיצה של  בדרך  הדורות ולאורך  שינויים היו  למטה השכינה

לרקיע מהארץ השכינה Ckסילוק Á‡Â בזמנים חטאים ששבעה אחרי  ¿««»
מהארץ  השכינה סילוק את גרמו  שונים

השביעי  ÚL‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„ÈB‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד  השביעי  מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡Ì‰בארץ, מבין  הראשון  «¿»»

האמורים  ÈB‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך  ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈM‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈM‰1B„ÈB‰ (ÔÈÈÁ «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר  את

.ı‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙Èa ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי " והביטוי 

לומר  צריך  היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל  יחיד , בלשון  בתוכו " "ושכנתי 

היא הכוונה כי  "בתוכם" ¿CB˙aאמר 
„Á‡Â „Á‡ Ïk, ישראל e‰ÊÂמבני  »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי  ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı‡ eLÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן  את לרשת הצדיקים יזכו  זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

של  התגלות »ÈÁa¿ƒ˙אלוקות )שתהיה 
„Ú ÔÎBL2,LB„˜Â ÌBÓ ≈«»¿»

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL בארץ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר . הנמוך  המקום ∆¿e‰ÊÂשהיא

לעיל  שהובאו  המדרש דברי  פירוש

המאמר  BwÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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ז      

היתה . ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה ", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָע ּקר ֹו

ּבבריאת  ה ּכּונה  ּתכלית  ּדה ּנה  ה ּוא , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתא ּו הע ֹולמ ֹות , ה ּוא והתה ּוּות  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ה  ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה  ּבּתח ּתֹונים , ּדירה   ית ּבר ל ֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות 

ידי  על  האדם , עב ֹודת  ידי על  למ ּטה  ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלק ּות 

למ ּטה  ּתרד  ּדנׁשמה  ואתה ּפכא , ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאת ּכפיא 

יעלימ ּו והם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתל ּבׁש

ּתפעל  זה  ּובכל  ה ּנׁשמה , א ֹור  על  ְְְְְִִֶַַַָָָֹויס ּתיר ּו

וגם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ה ּגּוף  וזּכּו ּבר ּור  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָה ּנׁשמה 

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו ּבע ֹולם . ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלק ֹו

ידי  על  וה ּוא  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבת ֹוכם ",

את ּכפיא  ּבבחינת  ה ּבר ּורים  ּבעב ֹודת  ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעב ֹודה 

"ּכד  ּוכמאמר  אחרא 3ואתה ּפכא , סטרא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ּדק ּוד ׁשא  יקרא  ְְְְְְְְִִֵָָָאס ּתלק 

עלמין", "ּבכ ּולה ּו ּׁשא ֹומר  מה  וה ּנה  ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכ ּולה ּו ּדה ּוא  הא ֹור  מדרגת  על  ְְְְְִֵַַַַַָָָָה ּכּונה 

ּבכל  ׁשּמאיר  עלמין ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה ,

ח ּלּוקי  יׁש הרי ּדבע ֹולמ ֹות  ּבׁשוה , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהע ֹולמ ֹות 

לע ֹולמ ֹות  עליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ּדֹומה  ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרג ֹות ,

הא ֹור  מאיר  העליֹונים  ּדבע ֹולמ ֹות  ְְְִִִֵֶַָָָָּתח ּתֹונים ,

מאיר  אינֹו הא ֹור  ה ּתח ּתֹונים  ּובע ֹולמ ֹות  ְְִִִֵֵַַָָָּבגל ּוי,

העלם  ּבבחינת  ּבא  ׁשהא ֹור  ויׁש ,ּכ ּכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגל ּוי

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מדרג ֹות , ח ּלּוקי ּבזה  ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהס ּתר ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ב .3) פרק  יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי . פרשת ריש תורה לקוטי  כז. פרק  תניא ראה

    
‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL wÚc ,"‰lÁza המשכן בניית ועם «¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הבריאה  בתחילת שהייתה כפי  למטה להיות השכינה השראת חזרה והמקדש

הדעת. עץ חטא לפני 

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡Èa ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ המדרש כדברי  היא »»

‡e‰ Cea LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰Èc Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ על שמבואר  וכפי  ¡…¿«»
"לא  אשר  לו ) (פרק התניא בספר  כך 

מעלה  בחינת יתברך  לפניו  שייך 

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד  יתברך  לבדו  הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל  וממלא

יתברך  לפניו  הוא כן  עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל  הוא שהשינוי  רק

לבושים  ֿ ידי  על  שמקבלים יתברך  ואורו 

יתברך  אותו  ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד  ...

במדריגה  התחתון  והוא ממש והחומרי 

הסתר  בעניין  ממנו  למטה תחתון  שאין 

השתלשלות  תכלית והנה יתברך ... אורו 

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל  אינו 

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד  העליונים לעולמות להגיע

יתברך  פניו  מאור  ירידה ב] הם הרי 

גבוה  יותר  שהוא דבר  יש [=ובמילא

הזה  עולם הוא התכלית אלא מהם)

‰‡„Ì,התחתון " ˙„BÚ È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
k˙‡ È„È ÏÚ‡ÈÙ ֿ הסטרא כפיית «¿≈ƒ¿«¿»

והטוב  הקדושה לצד  והרע אחרא

‡Ît‰˙‡Â וההעלם החושך  של  ¿ƒ¿«¿»
ברצונו  עלה "שכך  שם: בתניא הזקן  רבנו  דברי  וכהמשך  לאור , הרוחני  והסתר 

חשוכא  ואתהפך  אחרא סטרא אתכפיא כד  יתברך  לפניו  רוח  נחת להיות יתברך 

מאשר  אלוקות גילוי  יותר  הזה בעולם יהיה דבר  של  שבסופו  כך  לנהורא"

האדם  עבודת ֿ ידי  על  נפעל  הדבר  וכאמור  העליונים, ««¿ÓLcƒ‰בעולמות
„zהעליונים התחתון hÓÏ‰מהעולמות הגשמי  הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ≈≈¿«»¿ƒ¿«≈

B‡ ÏÚ eÈzÒÈÂ eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÏÎe ,‰ÓLp‰ וההסתר ההעלם eaלמרות ‰ÓLp‰ ÏÚÙz «¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»≈

לקדושה והעלאתו  שבו  הרע מן  שבו  הטוב של  ‰Ûebעידון CekÊÂהפרדה ¿ƒ«
ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ מסויים חלק יש יהודי  לכל  ¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»

ועל  בפרט, עליו  מוטלים לקדושה חלק אותו  של  וההעלאה שהבירור  בעולם

ומצוות  תורה לענייני  ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי 

שמים' לשם יהיו  מעשיך  ו 'כל  דעהו ' דרכיך  'בכל  של  בדרך  אותם מנצל  או 

לקדושה. אותם ומעלה מברר  הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â השכינה שהשראת ¿∆»¿

בפרט  ואחד  אחד  כל  בתוך  הזה בעולם

‰BÚ„‰היא È„È ÏÚ האדם של  «¿≈»¬»
ÌÈea‰ ˙„BÚa העולם של  «¬««≈ƒ

הגשמי  ‡˙ÈÙk‡הזה ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע כפיית

‡Ît‰˙‡Â, לאור החושך  הפיכת ¿ƒ¿«¿»
Ó‡ÓÎe הזוהר„k"3‡ÈÙk˙‡ ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡ ‡ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ הצד) אחרא הסטרא כאשר  »¿ƒ
נכפית  הקדושה) צד  שאינו  האחר 

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  מתעלה

העולמות. בכל 

Ó ‰p‰ÂÓB‡M שעבודת ‰ הזוהר  ¿ƒ≈«∆≈
ה' בכבוד  עלייה גורמת האדם

ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa"¿¿»¿ƒ««»»«
B‡‰ ˙‚„Ó האלוקי‡e‰c «¿≈«»¿
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa בכל [מאיר ] שהוא ¿¿»¿ƒ

‡Bהעולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰«≈»»¿ƒ∆≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa כמבואר ¿»»»¿»∆
בא  האלוקי  שהאור  וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני  לעולם

כל  הממלא ו "אור  עלמין " כל  הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור  עלמין ".

כל  על  שמאיר  מוגבל  הבלתי  האינסופי 

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות

ואור  בתוכם להתלבש מבלי  'מלמעלה', העולמות על  שמאיר  שם על  'סובב'

ולכל  עולם לכל  בהתאמה וצמצום בגבול  שבא כפי  האור  התגלות הוא הממלא

בפנימיות מהם אחד  בכל  ומתלבש עניינו  לפי  LÈנברא È‰ ˙BÓÏBÚc¿»»¬≈≈
,˙B‚„Ó È˜elÁ מידה באיזו  היינו  בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות ƒ≈«¿≈

בהם  מאיר  האלוקי  BÓÏBÚÏ˙האור  ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»
,ÌÈBzÁzהוא ביניהם ‰‡Bוההבדל  È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚc «¿ƒ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»

‰‡Bהאלוקי  ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚe ,ÈeÏ‚a האלוקיÈ‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ
,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡a B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

הגילוי  (ומידת כלל  מאיר  אינו  אלא ֿ כך  כל  בגילוי  מאיר  שאינו  בלבד  זו  שלא

מקום  בכל  נמצא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בעצם כי  העולמות, בין  ההבדל  היא
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ח   

ידי ואיתא "אף  ׁשמים ", ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאל ֹו4ּבּמדר ׁש ונטה  ׁשמים , ּוברא  ימינֹו "נטה  ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

הא ֹור  על  מ ֹורה  ימין ּדיד  ויד ּוע  ארץ ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא 

ׁשמים ", ט ּפחה  "וימיני וזה ּו יֹותר , ְְְִִִִִִֵֶַַָָוה ּגל ּוי

ה ּגּלּוי  ׁשם  – העליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים "

ה ּוא  עצמ ֹו והא ֹור  הא ֹור , ּגּלּוי ׁשה ּוא  ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ו"ארץ " ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת 

הם  ּבג ּלּוי ה ּתח ּתֹונים , הא ֹור  ׁשאין ׂשמאל  מ ּבחינת  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת  ּבא  עצמ ֹו הא ֹור  וגם  ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל 

"ּכל  ּדכתיב  ע ֹולמ ֹות , ּבד ' ההפר ׁש ּכּיד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהס ּתר ,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכב ֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָה ּנקרא 

ּבריאה  אציל ּות  – ע ֹולמ ֹות  ד ' ׁשהם  ְֲֲִִִִֵֶָָע ׂשיתיו",

ׁשה ּוא  ּכמ ֹו אינֹו הא ֹור  ּבזה  – ע ׂשּיה  ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה 

ע ׂשּיה , יצירה  ּבבריאה  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאציל ּות ,

ה ּוא  ואציל ּות 5ּדאציל ּות  ההעלם , ּגּלּוי ּבבחינת  ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מ ּלׁשֹון  אציל ּות  ּפר ּוׁש וכן ,וסמ ּו אצל ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמ ּלׁשֹון

ּבחינת  היֹות ֹו עם  ּדאציל ּות  והפר ׁשה , ְְְֱֲִִִַַַַָָָָה ּצלה 

האין  ע ֹולמ ֹות  ּבכלל  ה ּוא  ּבכלל ּות ֹו אבל  ְְֲִִֵַָָָָָע ֹולם ,

התחלת  ׁשה ּוא  ּבריאה  ּכן ּׁשאין מה  ְְִֵֵֶֶַַַָָס ֹוף ,

ה ּנקרא  "ּכל  וזה ּו מאין. יׁש ּבבחינת  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹה ּמציא ּות 

ּבי  המיחד  ה ּוא  ּוכב ֹודי ּדׁשמי ולכב ֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

ע ֹולם  ׁשה ּוא  האציל ּות  ע ֹולם  על  ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב .4) פה, א. לז, א. כ, ב  חלק  זוהר יח . פרק  אליעזר דר' פרקי  ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי  המתחיל דיבור ל[מאמר]

    
עד  הבדל  יש העולמות שמצד  אלא שווים ו "מטה" "מעלה" ומצידו  בשווה

בגלוי ) בהם מאיר  האור  B‚„Ó˙,כמה È˜elÁ ‰Êa LÈÂ,דרגות הבדלי  ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או  גלוי  עולם באותו  המאיר  האלוקי  האור  מידה ¿BÓÎeבאיזו 

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı‡ ‰„ÒÈ È„È Û‡" e˙kL∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
זה  פסוק על  ומובא

L„na4‡e BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»
‡e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»

,"ı‡ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כלומר , ∆∆
ימין ' 'יד  באמצעות השמים את ברא

שמאל ' 'יד  באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
˙BÈ ÈeÏb‰Â B‡‰ יד מאשר  »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר  גם (כמובן  שמאל 

ויד  החסד  מידת היא ימין  שיד  אליהו "

החסד  והרי  הגבורה מידת היא שמאל 

והגבורה  והגילוי , הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי  הפנימי  הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

 ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁa Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
B‡‰Â ,B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
גילוי  יש העליונים שבעולמות כלומר 

שיש  – האחד  מובנים, בשני  אלוקות

הוא  שהאור  – והשני  רב, אור  בהם

בהעלם  ולא ∆∆¿ı‡"Â"בגילוי 
,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈
Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a B‡‰»¿ƒ»»¿«
˙ÈÁa ‡a BÓˆÚ B‡‰»«¿»ƒ¿ƒ«

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ במידת גם האמורים המובנים בשני  תחתונים עולמות והם ∆¿≈¿∆¿≈
ומפרט  והולך  והסתר , בהעלם אלא בגילוי  שאינו  וגם מועט אור  שהוא האור 

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין  הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
LÙ‰‰ ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îcבין  «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז  ÂÈzˆÈכפי  ÂÈ˙‡a È„BÎÏÂ ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡  ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa  ‰iNÚ זו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון  האצילות, עולם בין  במיוחד  גדול 

עשייה יצירה בריאה, ממנו  ‰e‡שלמטה ˙eÏÈˆ‡c5Èelb ˙ÈÁa «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰,ÌÏÚ‰" מ"אין מורגשת) מציאות (דבר , כ "יש" מוגדרת כולה הבריאה «∆¿≈

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי  מורגשת) מציאות שאינו  ֿ דבר , (לא

ובעוד  המציאות, בגדרי  ומורגש מוגדר  אינו  "אין " הוא הבורא ואילו  הגבלות

האצילות  עולם הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין " "יש" שבריאה

היה  שלא "יש" של  חדשה מציאות הוא שאין  להורות ההעלם" "גילוי  נקרא

שהיה  מה של  גילוי  רק אלא לכן  קודם

(ולכן , ממנו  שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל  "עולם",

‡ˆBÏממש"), ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ' וסמוך 'קרוב עולם כלומר , ¿»

שלמטה  בי "ע מהעולמות יותר  לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו 

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Let ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰LÙ‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון  באצילות,

רבנו  משה לגבי  בתורה שכתוב (כמו 

הרוח") מן  "ויאצל  הזקנים ושבעים

עולם  של  המיוחדת מעלתו  על  מלמד 

נפרד  בלתי  חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר  ואינו  מהאצילות

מהם והופרש שנאצל  eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙חלק
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿ƒ«»
דומה  הוא מסויימים ובמובנים

יש  בו  (וגם ממנו  שלמטה לעולמות

שלא  מושג  מוגדרות, ספירות עשר 

מהאצילות  למעלה צורה באותה )קיים
B˙eÏÏÎa Ï‡ האצילות עולם ¬»ƒ¿»

ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈
,ÛBÒ,והגבלה ממדידה שלמעלה

‰‡Èa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר  הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

וגם  ממש כמציאות מוגדר  ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם

אותו . הבורא ה"אין " לעומת "יש" הוא זאת בכל  נעלה, רוחני  עולם ∆¿e‰ÊÂהוא
לעיל  שהובא הפסוק התחלת È„BÎÏÂ",פירוש ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות  לעולם È„BÎeשכוונתו  ÈÓLc" וכבודי "שמי " הפסוק לשון  ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש דרגא היינו  ביותר , גבוהה בדרגה שמדובר  מלמד 

השם האלוקי ‰ÈÏ˘‡eוהכבוד ˘ÈÏעליה Èaהאור  „ÁÈÓ‰ דבר והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי  ומאוחד  יותר ÔÈ„Ú,אחד  נמוכות לדרגות ירד  לא עדיין  כי  ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד  עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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ט      

ה ּגּלּוי, ּבתכלית  ׁשם  ׁשהא ֹור  וההת ּכלל ּות , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָה ּיח ּוד 

ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ׁשה ּוא  לכמ ֹו ּכלל  ּדֹומה  ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן ע ׂשּיה  יצירה  ּובבריאה  ע ׂשּיה , ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה 

ּבע ֹולם  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו א ֹור ֹות  ּבה ּגּלּוי מדרג ֹות  ְְְְִִֵֵֶַַָח ּלּוקי

ה ּוא  זה  ּכל  אמנם  וע ׂשּיה . היצירה  וע ֹולם  ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָה ּבריאה 

ּבבחינת  הע ֹולמ ֹות  את  להחיֹות  ׁשּבא  ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהא ֹור 

למעלה  ׁשה ּוא  ּבהא ֹור  אבל  עלמין, ּכל  ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממ ּלא 

ה ּסֹובב  א ֹור  ּבחינת  וה ּוא  הע ֹולמ ֹות , אל  ְְִִֵֶַַַָָָמ ּׁשּיכ ּות 

לע ֹולמ ֹות , ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּבבחינת  ׁשּבא  עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל 

"ּבכ ּולה ּו וזה ּו ּבׁשוה , הע ֹולמ ֹות  ּבכל  מאיר  ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

ה ּוא  המ ׁשכת ֹו אפן ה ּנה  זה  ׁשא ֹור  והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

א ֹור  להמ ׁשי ּבכדי אמנם  ּבׁשוה . הע ֹולמ ֹות  ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל 

ּבעב ֹודת  העב ֹודה  ידי על  ה ּוא  עלמין, ּבכ ּולה ּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה 

וזה ּו ּדוקא . ואתה ּפכא  את ּכפיא  ּבבחינת  ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָה ּבר ּורים 

ּפֹועל  ּכא ׁשר  ֿ אחרא ", סטרא  את ּכפיא  ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד 

ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  להיֹות  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעב ֹודת ֹו

ה ּוא  הא ֹור  יתר ֹון ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתה ּפכא 

לא ֹור , נה ּפ הח ׁש ּדכא ׁשר  והינּו ּדוקא , ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהח ׁש

ׁש הא ֹור , יתר ֹון נע ׂשה  עד ה ּנה  ּבגל ּוי מאיר  הא ֹור  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

הא ֹור  ׁשּנמ ׁש והינּו מ ּמׁש, למ ּטה  יאיר  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָא ׁשר 

ּבכל  ה ּוא  המ ׁשכת ֹו אפן א ׁשר  ּכזה , ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  "ּכד  וזה ּו ּבׁשוה . ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ּדק ּוד ׁשא  יקרא  ְְְְְְְְִִֵָָָאס ּתלק 

ׁשּנמ ׁש הא ֹור , ּבחינת  ּכל 6עלמין", ה ּסֹובב  א ֹור  ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבכל  ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּבבחינת  המ ׁשכת ֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמ ֹו למ ּטה  ּגם  מאיר  ּכן ואם  ּבׁשוה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהע ֹולמ ֹות 

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו למעלה . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשה ּוא 
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב  אור גילוי  בחינת שהוא אסתלק  לשון בזוהר זו המשכה נקראת

שם). עיין ויקהל פרשת

    
שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל  מזו  זו  כלולות שבו  והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿

כיוון  הבורא, לגבי  בטלות ‰Èelb,יחד  ˙ÈÏÎ˙a ÌL B‡‰L כל ללא ∆»»¿«¿ƒ«ƒ
והסתר  Èa‡‰העלם ˙BÓÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏ ÏÏk ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆¿»ƒ¿∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰ÈˆÈ למידת האצילות בעולם האור  גילוי  מידת בין  דימיון  כל  אין  ¿ƒ»¬ƒ»
בי "ע  בעולמות האור  «Èeƒ¿ƒ‡‰גילוי 

È˜elÁ LÈ ÔÓˆÚ ‰iNÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»≈ƒ≈
˙B‚„Ó דרגות Èelb‰aהבדלי  «¿≈¿«ƒ
˙BB‡ האורות של  הגילוי  במידת

‰‡Èa‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓk¿∆¿»«¿ƒ»
‰iNÚÂ ‰ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÂ שבעולם ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»

מאשר  יותר  בגילוי  מאיר  האור  הבריאה

יש  היצירה ובעולם היצירה, בעולם

העשייה, בעולם מאשר  גילוי  יותר 

שונים  עולמות יש הכול  שבסך  נמצא

שונות. בדרגות

‰Ê Ïk ÌÓ‡ הדרגות הבדלי  כל  »¿»»∆
לעיל  המבוארים השונים העולמות בין 

B‡‰a ‡e‰ האלוקי‡aL ¿»∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ולפי  ערכו  לפי  עולם בכל  שמתלבש

המיוחדת B‡‰aמהותו  Ï‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו  מצד  ∆

האור  מוגבל , ולא מדוד  לא אינסופי 

‡Ïשהוא ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆
B‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿¿ƒ«

‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ ומאיר «≈»»¿ƒ∆»
ÛÈwÓe BÒ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ עולם בכל  מאיר  ואינו  »»
הפרטית  מהותו  È‡Óלפי  È‰¬≈≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa באותה ¿»»»¿»∆
שאורו e‰ÊÂמידה, הזוהר  דברי  פירוש ¿∆

מאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa" העולמות בכל  ¿¿»¿ƒ
ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê B‡L eÈ‰Â¿«¿∆∆ƒ≈…∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿»»»

‰ÂLa מידה באותה מאיר  והוא ¿»∆
ובעולם  העליון  האצילות בעולם

התחתון . העשייה

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן  »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר  בפועל 

שיורדים  אורות ויש חסד ") "חפץ ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש (כי  עצמם מצד  בעולמות

עלמין " כל  "הסובב אור  והמשכת האדם. עבודת ֿ ידי  על  רק למטה ונמשכים

העולמות  ‰BÚ„‰בכל  È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈeaשל  ˙„BÚa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ
זו  ועבודה הזה העולם ענייני  האמורים של  האופנים בשני  »ÈÁaƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני  עם המגע וההתגברות ורק ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך  "אתכפיא" בדרך  ֿ אחרא והסטרא הקליפה על 

הנעלה  האלוקי  האור  של  המשכתו 

עלמין ". כל  ה"סובב

e‰ÊÂ הזוהר בדברי  "k„הפירוש ¿∆«
,"‡Á‡Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ÏÚBt L‡kהאדםB˙„BÚa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â ‡Á‡Œ‡ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ, לעיל כאמור  ¬»ƒ¿»

È ‰p‰‡e‰ B‡‰ ÔB˙ ƒ≈ƒ¿»
,‡˜Âc CLÁ‰Ó(בקהלת) כתוב ≈«…∆«¿»

מן  לחכמה יתרון  שיש אני  "וראיתי 

החושך " מן  האור  כיתרון  הסכלות

eÈ‰Â האור ב"יתרון  הפירושים  ואחד  ¿«¿
החושך " ‰CLÁמן  L‡Îc¿«¬∆«…∆

ÔB˙È ‰NÚ ‰p‰ ,B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿
,B‡‰ מתוך שמאיר  באור  כלומר , »

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון  יש החושך 

של  המיוחדת המעלה וזו  סתם, אור 

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור  החושך 

היינו  ÈeÏ‚aהאור " È‡Ó B‡‰L∆»≈ƒ¿ƒ
העולמות  È‡Èבכל  L‡ „Ú«¬∆»ƒ

CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿∆ƒ¿»
‰Êk ÔÙ‡a B‡‰ יתרון בו  שיש »¿…∆»∆

‰e‡גדול , B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ L‡¬∆…∆«¿»»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿»∆

e‰ÊÂ הזוהר דברי  פירוש לסיכום, ¿∆
‡Á‡Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ עליית ¿¿»¿ƒ
בכל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו 

פירוש ‰‡B,העולמות ˙ÈÁa¿ƒ«»
ביותר  נעלה אור  של  והתגלות המשכה

CLÓpL6 ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»
‰B˙ÎLÓבעולם ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ גדול ביתרון  הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»

È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe BÒ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ Ìb"ה"סובב שהאור  בלבד  זו  לא כלומר , «¿«»¿∆¿«¿»

כמו  בדיוק מאיר  הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה גם מאיר 

למעלה.
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י   

העב ֹודה  ידי על  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבת ֹוכם ",

ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ואתה ּפכא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת 

יקרא  ּדאס ּתלק  הא ֹור , יתר ֹון זה  ידי על  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנע ׂשה 

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדק ּוד ׁשא 

ה ּסֹובב . א ֹור  ְִֵֶַַּומת ּגּלה 

.ev˜ ּדכ ּונת יבאר  ּבּתח ּתֹונים . ׁשכינה  ע ּקר  ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה  הע ֹולמ ֹות  ְְִִִֶֶַָָָּבריאת 

ואתה ּפכא , את ּכפיא  ידי על  ונע ׂשה  ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתח ּתֹונים ,

עלמין  ּבכ ּולה ּו ׁשּזה ּו ה ּסֹובב , א ֹור  ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממ ׁשי

ְֶָּבׁשוה .

ּומק ּדׁשp‰Â‰ב ) ּבּמׁשּכן העב ֹודה  היתה  זאת  ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

את ּכפיא  ּדבחינת  ה ּבר ּורים , ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעב ֹודת 

ח ׁשֹוכא  אתה ּפכא  לבחינת  ּומעלה  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָה ּמביא 

ה ּוא  ּבּמק ּדׁש ׁשהיה  העב ֹוד ֹות  אחת  ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנה ֹורא ,

ר ּוחנית  עב ֹודה  ׁשה ּוא  ה ּקר ּבנֹות , עב ֹודת  ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  ה ּכהנים  ה ׁשּתּתפ ּות  ענין וזה ּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפ ׁש,

ה ּקר ּבן, הבאת  ּבעת  וזמרם  וׁשירם  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעב ֹודתם 

ה ּקר ּבן  עב ֹודת  וענין ר ּוחנית . עב ֹודה  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזה ּו

ּדכתיב  ה ּוא , האדם  ּבנפ ׁש ּכי 7ּבעב ֹודה  "אדם  ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

ה ּבקר  מן ה ּבהמה  מן להוי', קר ּבן מ ּכם  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב 

ּכּו היתה  ּדאם  יק ׁשה  ּדלכא ֹורה  כ ּו', ּבזה ּומן" נת ֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר  ליּה הוה  ה ּקר ּבן, מ ׁשּפטי לבאר  ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק 

יהיה   וכ ּכ ה ּנה  להוי', קר ּבן יקריב  ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמ ּכם 

א ֹומר  מה  ּומ ּפני והלכ ֹותיו, ה ּקר ּבן ה ֹובאת  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמ ׁשּפט 

ּבזה  ה ּכּונה  יד ּוע  א ּלא  וכ ּו'. מ ּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם 

ה ּקר ּבנֹות  ענין ּכלל ּות  לבאר  ּגם  ׁשּבא  ְְְְִֵֶַַַָָָָָה ּוא 

יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו האדם , ּבנפ ׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעב ֹודה 

ה ּוא  מ ּכם  ה ּנה  לאלק ּות , יתקרב  ּכא ׁשר  ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם 
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ואילך.7) ב  פרק  סב ) (קונטרס  תש"ט  טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב . פרק  החסידות לימוד קונטרס  ראה

    
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ מובן האמור  כל  לפי  ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן  בתוכם") ("ושכנתי  השכינה השראת Ïkכיצד  CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל , ‡˙ÈÙk‡מבני  ˙ÈÁc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ∆»¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,B‡‰ ויתרון במעלת לעיל  כאמור  »

החושך  מתוך  שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור 
‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È¿»»¿¿»¿ƒ
È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל  ƒ¿«∆
Bq‰ B‡ הנעלה האור  שהוא «≈

על  אבל  לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו "אתהפכא" "אתכפיא" ידי 

בעולמות.

‰ÈÎL wÚ .ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך  ביותר , התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך  הבריאה בתחילת

רבנו . משה ידי  על  ≈«¿‡Èהמשכן 
˙eÎc של Èa‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד  ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של  זו  מטרה ¿«¬∆

ֿ הוא  ֿ ברוך  לקדוש ל 'דירה' התחתון 

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡Bהעובד 
e‰fL ,Bq‰ המאיר אור  «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל  ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â ( לעיל האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

שממשיכה  ו "אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר , נעלה אלוקי  אור  הזה לעולם

מהעולמות, ‰È˙‰למעלה ˙‡Ê…»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ‰„BÚ‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈea‰ ˙„BÚa בירור של  «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני 

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁc בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰Èn‡של  «≈ƒ

‰ÏÚÓe יותר גבוהה לדרגה האדם ÎBLÁ‡את ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁÏ «¬∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»
,‡B‰Ï מאשר נעלית יותר  עבודה היא לאור  עצמו  החושך  הפיכת שהרי  ƒ¿»

הוא  כעת אם וגם במהותו  נשאר  הרע ב"אתכפיא" כי  והכנעתו  הרע כפיית

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר  יחזור  יותר  שמאוחר  ייתכן  הוכנע

היא  ש"אתכפיא" מבואר  אחרים (ובמקומות לטוב הפך  הרע ב"אתהפכא"

הצדיקים) עבודת היא ו "אתהפכא" אדם כל  ‰B„BÚ˙עבודת ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
‰„BÚ ‡e‰L ,˙Baw‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»∆¬»

,LÙpaL ˙ÈÁe בעבודה מלווה הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי  »ƒ∆«∆∆
ֿ נפשית. ֿ e‰ÊÂרוחנית הרוחני  החלק ¿∆

הוא הקרבנות עבודת של  »¿ÔÈÚƒנפשי 
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa ÌÓÊÂ ÌÈLÂ Ì˙„BÚa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„BÚ e‰fL ,Ôaw‰ ˙‡‰¬»««»¿»∆∆¬»

˙ÈÁe הקרבן להקרבת פרט כי  »ƒ
עבודה  עובדים היו  הכהנים בפועל ,

ומזמרים  שרים היו  והלויים רוחנית

עבודה  זו  וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון 

בכל  אדם, לכל  שייכת היא הרי  רוחנית,

ומבאר . שהולך  כפי  מקום, ובכל  זמן 

‰„BÚa Ôaw‰ ˙„BÚ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È˜Èבחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון  על  לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי  ‡Ï"אדם ˜«¿»≈
Ôaw‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו  היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני  אחד  »»ƒ∆
‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ È˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈
˙‡B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôaw‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
"ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡" ÓB‡≈»»ƒ«¿ƒƒ∆
"מכם", הקרבה שמשמעו  לשון 

Úe„Èמעצמכם ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
הטעם ek‰‰Êa‰החסידות ««»»»∆

מכם" יקריב כי  "אדם אומר  שהכתוב

יקריב" כי  מכם "אדם ‰e‡ולא
‡aL דיני את רק לבאר  לא הכתוב  ∆»

אלא בפועל  BÚa„‰הקרבנות ˙Baw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון  הפנימי  Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ˜˙È L‡k Ì„‡‰ ,"È˜È התעוררות לו  תהיה כאשר  «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי  הזה בעולם חי  שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו  ויעלה
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יי      

קר ּבן  להיֹות  ה ּדבר  ּתל ּוי ּובכם  מ ּכם  להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקר ּבן

ּדיד ּוע  הוי', אל  קר ֹוב  להיֹות  הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקר ּבנֹות  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  קר ּוב  ענין הם  ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ה ּוא  לאלק ּות , להתקרב  ּבא  ּדכא ׁשר  לבאר , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה 

אדם  יאמר  ּדאל  ּבכם , ה ּדבר  ׁשּתל ּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מ ּכם ",

יֹודע  ּכא ׁשר  ּובפרט  אלק ּות , אל  אתקרב  ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכ ּמה   ּומלכל ּבׁשפל ּות  ׁשה ּוא  העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמה ּות ֹו

הרח ּוק  ּבתכלית  ה ּוא  ּכן ואם  ט ֹובים , לא  ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים 

א ֹומר  ה ּוא  זה  ועל  לאלק ּות , אתקרב  ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלק ּות 

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּדכל  ּתל ּוי, ה ּדבר  ּבכם  ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמ ּכם ,

לאמר  אב ֹותי 9יכ ֹול  למע ׂשי מע ׂשי יּגיע ּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל , הג ּבל ֹות  ּבזה  ואין ויעקב , יצחק  ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם 

ּולה ּגיע  לעל ֹות  חלילה , ּומע ּכב  ה ּמֹונע  ּדבר  ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום 

ּבא  ה ּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ואין לאלק ּות , ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב 

אחד 10ּבטר ּוניא  ּבכל  ּומאיר  ּומת ּגּלה  ּבריֹותיו, עם  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ר ּבה  ּבמדר ׁש ּכדאיתא  ויכל ּתֹו, ּכח ֹו לפי 11ואחד  ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  א ּלא  ּכחי לפי מב ּקׁש איני מב ּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכ ׁשאני

זה  ידי ּדעל  ואחד , אחד  ּכל  ׁשל  ה ּכח  לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

ל ּמדרגה  ּולה ּגיע  לעל ֹות  ואחד  אחד  ּכל  ּבכח  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה ּנה 

ּדבכדי  יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו נעלית . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָה ּיֹותר 

ׁשּבכם  "מ ּכם ", ה ּוא  לאלק ּות  יתקרב  ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם 

ּדמ ּכם  להוי", קר ּבן "מ ּכם  והינּו ּתל ּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָה ּדבר 

ה ּקר ּבן  רק  ה ּכּונה  ּדאין להוי', ה ּקר ּבן את  ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריב ּו

"מן  וה ּוא  מ ּמׁש, מ ּכם  אם  ּכי ּבלבד , ה ּבהמה  ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

ה ּנפ ׁש ׁשה ּוא  אדם , ׁשל  ׁשּבל ּבֹו ה ּבהמה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּבהמה ",

ה ּפרטי  ה ּמה  הן ה ּצאן", ּומן ה ּבקר  "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה ּבהמית .

הענינים  וכ ּיד ּוע  ה ּבהמית , ּבּנפ ׁש ּדיׁשנם  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרג ֹות 
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק  רבה אליהו דבי  ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. אידיש ג.11)המאמרים יב , פרשה רבה במדבר

    
מאלוקות) רחוק שהוא כך  גשמי  בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך  ƒ≈ƒ∆

,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ‡e‰ לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף c‰ ÈeÏz ÌÎe ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ B˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ רוצה האדם וכאשר  »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»

עצמו  בו  אלא תלוי  הדבר  אין  לאלוקות Ba˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»
והתקרבות ˜eקירוב ÔÈÚ Ì‰≈ƒ¿«≈

את  ולמסור  לתת הקרבה, של  במובן  גם

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ האדם וכאשר  «…¿«ƒ
למסור  עליו  לאלוקות להתקרב מבקש

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות את

ה', Êa‰לעבודת ‡e אדם" הכתוב »»∆
מכם" יקריב L‡Îcכי  ,‡Ï¿»≈¿«¬∆

‡a האדם,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‰Ï »¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa c‰, עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ Ó‡È ממצבו ‡CÈבייאושו  …«»»≈

,˙e˜Ï‡ Ï‡ ˜˙‡ ויימנע ∆¿»≈∆¡…
חשש  מתוך  לאלוקות הקירוב מעבודת

ליכולתו  ומעבר  מעל  הוא שהדבר 

Ú„BÈ L‡k ËÙe בנפשו ƒ¿»«¬∆≈«
את ‰ÈÓˆÚפנימה B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ

בעצם, שהוא כפי  הרוחני  ומעמדו 

eÏÙLa˙באמת ‡e‰L נחות ∆¿ƒ¿
רוחנית CÏÎÏÓeביותר  מבחינה ¿À¿»

ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו  בנפשו  Ôkשנדבקו  Ì‡Â¿ƒ≈

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ בשיא˜eÁ‰ ¿«¿ƒ»ƒ
˙e˜Ï‡Ó לאלוקות להתקרב וכדי  ≈¡…

עשוי  והוא גדול  פער  פני  על  לדלג  עליו 

עצמו  את ‡˙˜לשאול  CÈ‡Â¿≈∆¿»≈
‰Ê ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï את להסיר  כדי  ∆¡…¿«∆

הזה  ‡ÓBהחשש ‡e‰ שאין ≈
כי  הגדול  המרחק מפני  ∆ÌkÓƒ,לחשוש

„Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz c‰ ÌÎa»∆«»»»¿»∆»
Ï‡NiÓ „Á‡Â שעה שלפי  מי  גם ¿∆»ƒƒ¿»≈

ונחות  שפל  מאד  רוחני  במצב נמצא

Ó‡Ï ÏBÎÈ9 לשאוף וצריך  »…«
מאד  נעלה רוחני  למצב להתעלות

עצמו  את eÚÈbÈולשאול  È˙Ó»««ƒ
,˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ È˙B‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ לשאוף שעליו  היינו  «¬«¿«¬≈¬««¿»»ƒ¿»¿«¬…

האבות, כמו  נעלית, כך  כל  רוחנית לרמה ‰‚BÏa˙להגיע ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«¿»
,ÏÏk נעלים מסוימים, אנשים רק שבגללה הגבלה מהווה לא דבר  שום ¿»

לאלוקות  להתקרב יוכלו  kÚÓeבמיוחד , ÚBn‰ c ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»«≈«¿«≈
,‰ÏÈÏÁ של בדרכו  ומעצור  מחסום חלילה, להוות, יכול  לא דבר  ושום »ƒ»

הרוצה  הנחותBÏÚÏ˙האדם הרוחני  ˜˙‰Ïeממצבו  ÚÈb‰Ïe «¬¿«ƒ«¿ƒ¿»≈
‡ÈeËa ‡a ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï10ÌÚ ∆¡…¿≈«»»»ƒ¿¿»ƒ

,ÂÈ˙BÈa שאין דברים מהבריות דורש לא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מלכתחילה, ƒ¿»
לבצע  יכולת BÁkלהם ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ…

BzÏÎÈÂ אלוקי אור  מאיר  אדם ובכל  ƒ»¿
ולקלוט, להכיל  שביכולתו  כמה עד 

‡˙È‡„kמובאL„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a11È‡LÎe" ֿ ֿ ברוך  הקדוש «»¿∆¬ƒ

דבר LwÓהוא לעשות אדם מבני  ¿«≈
אחר  או  ÈÙÏכזה LwÓ ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk, שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ÈÙÏשל  ‡l‡∆»¿ƒ

„Á‡ Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»∆»
„Á‡Â,בפרט ישראל  È„Èמבני  ÏÚc ¿∆»¿«¿≈

‰Ê ֿ ֿ ברוך  שהקדוש הכוחות ֿ ידי  על  ∆
אדם לכל  נותן  Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

„Á‡Â „Á‡ הכלל מן  יוצא מבלי  ∆»¿∆»
˙BÏÚÏ שעה לפי  ממצבו  להתעלות «¬

˙Bi‰ ‰‚„nÏ ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ היא הכוונה וכאמור , «¬≈

האבות. לדרגת אפילו  להתעלות

e‰ÊÂבכתוב הפנימי  "‡„Ìהפירוש ¿∆»»
Ì„‡‰L È„Îc ,"È˜È Èkƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»
,"ÌkÓ" ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ˜˙Èƒ¿»≈∆¡…ƒ∆

,ÈeÏz c‰ ÌÎaL כמבואר ∆»∆«»»»
הזו eÈ‰Âלעיל , הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ‡˙מתוך  eÈ˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆

‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôaw‰«»¿»«¬»»¿≈««»»
‰Ó‰a‰ ÏL Ôaw‰ ˜««»¿»∆«¿≈»
הגשמי  המזבח גבי  על  הגשמית

ÌkÓ Ì‡ Èk ,„Ïa האדם מתוך  ƒ¿»ƒƒƒ∆
"ÔÓעצמו  ‡e‰Â ,LnÓ«»¿ƒ

BaÏaL ‰Ó‰a‰ ,"‰Ó‰a‰«¿≈»«¿≈»∆¿ƒ
LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL∆»»∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בכתבי שכתוב כפי  ««¬ƒ
א) (פרק התניא בספר  ומבואר  האריז "ל 

ואחד  צדיק אחד  ישראל , איש "דלכל 

וסטרא  הקליפה מצד  אחת נפש נפשות, שתי  שהן  נשמות... שתי  יש רשע,

ועל  האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

ומפרט  ממשיך  והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו  את ולהעלות לקרב האדם

להיות  שעליו  הבהמה" "מן  הקרבן  ‰Ôלגבי  ,"Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈
‰n‰˙B‚„Ó ÈËt‰השונים ‰ÈÓ‰a˙,והסוגים LÙpa ÌLÈc ≈»«¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ
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יב   

ּדֹומה  ּדאינֹו אחד ּבזה , ּבכל  ה ּבר ּורים  האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור  ה ּוא  ׁשּלֹו ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד ,

ׁשה ּוא  צאן ׁשה ּוא  ויׁש ּביֹותר , ּגּסֹות  מ ּדֹות  ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל 

ה ּוא  אבל  ּבהמה , ּבכלל  זה  ׁשּגם  אף  ּדּקה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה 

ּבאריכ ּות  (וכמבאר  ּפנים  ּכל  על  ּבקנטרס 12ּבד ּקּות  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריב ּו א ׁשר  ׁשא ֹומר  וזה ּו תר "ס ), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָה ּתפ ּלה ,

ׁשּמביאין  ה ּוא  ה ּגׁשמי ּבה ּקר ּבן וה ּנה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקר ּבנכם ".

הא ׁש והיה  ה ּמזּבח , ּגּבי על  ּגׁשמית  ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה 

רב ּוצה  ב ) ע ּמּוד  (כא  ּביֹומא  וכדאיתא  ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה ,

ׁשלמה  ּבימי ה ּׁשמים  מן ׁשּנפלה  (ּגחלת  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּוב ּזהר  ר ׁש"י). ה ּמזּבח , על  "אריה 13והיתה  ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפ ׁש ּבעב ֹודה  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ק ּור ּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל 

א ׁש הר ׁשּפי וה ּוא  ׁשּלמעלה , א ׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם ,

א ׁש ר ׁשּפי "ר ׁשפיה  ּוכמאמר  האלקית , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפ ׁש

(ה ּובא  ר ּבה  ּבמדר ׁש ואיתא  ֿ ּה", י ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת 

ל ּמים  מכ ּבה  הא ׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכא ׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילק ּוט )

ה ּנפ ׁש ׁשּבטבע  והינּו לא ׁש, מכ ּבין ה ּמים  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלק ּות , האהבה  א ׁש ר ׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית 

מכ ּבין  ה ּמים  ׁשאין ׁשּלמעלה  א ׁש ּבד ּוגמא  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוה ּוא 

ר ּבים  מים  הם  וה ּמים  ה ּטרד ֹות 14א ֹות ֹו, ּבר ּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרד ֹות  ׁשֹונים  ּובל ּבּולים  ה ּפרנסה  ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטר ּדת 

ּגם  ה ּנה  זה  ּובכל  ועב ֹודה , ּבת ֹורה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבל ּבלים 

האהבה  א ׁש ּדר ׁשּפי לפי יׁשטפ ּוה , לא  ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹה ּנהר ֹות 

ּדאין  ׁשּלמעלה  א ׁש ּבדגמת  ה ּוא  האלקית  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפ ׁש
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תש"א.12) (השני ) משכני  המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס "א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק  זוהר א. רעח , ב  חלק  זוהר ב . ו, א חלק  מים 14)זוהר המשך נח . פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו. רבים

    
ÏÎa ÌÈea‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

,„Á‡Â „Á‡"אתכפיא" ידי  (על  הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל  כאמור  ∆»¿∆»
עניין  את גם שכולל  רחב (מושג  הבירורים" "עבודת נקראת ו "אתהפכא")

בעיקר  הכוונה וכאן  גשמיים. בעניינים ש'נפלו ' הקדושה ניצוצות העלאת

הבהמית  הנפש של  ותיקון  ל 'בירור '

שבה  הטוב הפרדת שעניינו  עצמה

הלא  המידות ועידון  וזיכוך  מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של  טובות

הבהמית  הנפש של  העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד  לקדושה

הפיכתה  ידי  על  האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו  ובעבודה לקדושה,

הנפש  של  ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל  BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆
מגושמת  בהמית נפש היינו  הבקר " "מן 

BcÓ˙בדוגמת ÏÚe Áb BL«»««ƒ
Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,˙BÈa ˙Bqb«¿≈¿≈∆…

‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L,גסה ‡Ûולא ∆¿≈»«»«
Ï‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ וביחס ¿««»»ƒ
נפש  הרי  "בקר ", מסוג  הבהמית לנפש

ו 'דקה' עדינה היא "צאן " מסוג  בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך 

קלה  יותר  שלה והתיקון  הבירור 

˙eÎÈ‡a ‡ÓÎÂ)12ÒË˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"˙ ,‰lÙz‰ מיוחד מאמר  «¿ƒ»

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר "ס בשנת נ "ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור  בהרחבה

הבירור  ואופן  הבהמית הנפש

סוג  כל  של  e‰ÊÂוההעלאה ,(¿∆
ÓB‡L ומסיים ‡Lהפסוק ∆≈¬∆

"ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z" כל שעל  «¿ƒ∆»¿«¿∆
הבהמית  הנפש של  למהותה בהתאם שלו  המיוחד  הקרבן  את להקריב אדם

שלו . הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של  המשמעות לגבי  פרטים ומוסיף והולך 

האדם: של 

ÈÓLb‰ Ôaw‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡ÈnLאופן  ‡e‰ ובבית במשכן  ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר  השחיטה תהליך  ולאחר  ¿≈»«¿ƒ

הקרבן ) לסוג  בהתאם חלקה, או  (כולה הבהמה ‰ÁaÊn,את Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«
,‰ÏÚÓlL L‡‰ ‰È‰Â המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו  האש מלבד  ¿»»»≈∆¿«¿»

השמים מן  אש המזבח על  שירדה שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡נס (Î‡וכמו  ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È‡k ‰ˆe ( „enÚ הייתה המזבח אל  השמים מן  שירדה שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על  שרובץ אריה כמו  עליו  אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל  ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
‰fe .(È"L ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ על שירדה האש אודות מובא ƒ»
מהשמים  13ÏÎ‡cהמזבח ‰È‡"«¿≈¿»≈

,"ÔÈae˜,קרבנות שאוכל  אריה ¿»ƒ
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»
שהולך  כפי  זו  בדרך  להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד  לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון  כי  מהותה

כאש בשיר Ó‡ÓÎeבוערים הפסוק ¿«¬«
‡Lהשירים ÈtL ‰ÈÙL"¿»∆»ƒ¿≈≈

L„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«
(Ëe˜Ïia ‡e‰) ‰a פסוק על  «»»««¿

הם  האדם שבנפש האש שרשפי  זה

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
ÚËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ טבעה מצד  «∆∆»¡…ƒ
‡Lומהותה  ÈtL Ba LÈ È‰¬≈≈ƒ¿≈≈

,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡‰ לאש שנמשלה »«¬»∆¡…
כאש הבוער  הצימאון  ¿e‰Â‡בגלל 

ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a¿¿»≈∆¿«¿»∆≈
ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
האהבה  את לכבות שעלולים שבנפש

מכבים  לא למעשה זאת ובכל  לאלוקות

ÌÈaאותה  ÌÈÓ Ì‰ בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
לכבות  יוכלו  לא רבים "מים השירים

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏe"ישטפוה  ‰Òt‰ ˙cËa ˙B„h‰ Èeaa¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏÓ‰ ˙BBL ˙B„Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי  מלעסוק האדם את ומבלבל  BÚÂ„‰,מטריד  ‰B˙a ולמרות ¿»«¬»

מים  של  חזק וזרם שטף כמו  מאד , ומטרידות מאד  רבות הן  הללו  שהטרדות

‰B‰p˙רבים  Ìb ‰p‰ ‰Ê ÏÎe הזורמים מאד  רבים למים משל  שהם ¿»∆ƒ≈««¿»
ביותר  חזק ובזרם eÙËLÈ‰,בשטף ‡Ï וההפרעות הטרדות של  בכוחן  ואין  …ƒ¿¿»

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtLc ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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יג      

ההקרבה  להיֹות  צרי ּובזה  א ֹות ּה, מכ ּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָה ּמים 

אהבה  ל ֹו יהיה  ה ּוא  ׁשּגם  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל 

אלקי הוי' את  "ואהב ּת ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלק ּות ,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל  ואמר ּו ," לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל 

ּבא  ּדזה  לאלק ּות , אהבה  ל ֹו יהיה  ה ּבהמית  ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ה  ּבּנפ ׁש האלקית  ה ּנפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי  ּבהמית ,על  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתח ּלה  ׁשּום  ל ֹו אין ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על  אמנם  ּכלל , אלק ּות  ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהר ּגׁש

ּבהת ּבֹוננּות  ּומת ּבֹונן האלקית , ה ּנפ ׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתל ּבׁשּות 

על  ה ּנה  לה ּׂשיגֹו, יּוכל  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּדגם  ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמ ֹו ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש התקרב ּות  נע ׂשה  זה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה  ׁשּנע ׂשה  אחר  ּבמק ֹום  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר 

ה ּמּובן  ּדבר  ּכן ּגם  ה ּוא  ּדאלק ּות  ה ּבהמית  ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבה ּנפ ׁש

ּבכח  ּתב ּוא ֹות  "רב  ה ּוא  ּכ אחר  ה ּנה  כ ּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוה ּמּׂשג 

ּבר ׁשּפי  ונכלל  וע ֹולה  מ ּבהמ ּיּות ֹו ׁשּמתה ּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור ",

ידי  ׁשעל  ּוכמ ֹו האלקית . ׁשּבּנפ ׁש ה ּתׁשּוקה  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹא ׁש

צ ֹומח  ּדֹומם  ה ּניצ ֹוצי מת ּברר  הרי ה ּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקר ּבן

הרי  ּבר ּוחנּיּות  ההקרבה  ידי על  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש הח ׁשֹוכא  ּומתה ּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמת ּברר 

ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנה ֹורא .

ּבבחינת  עב ֹודת ֹו ידי על  הרי ואחד  אחד  ּכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבת ֹו

ה ּנה  כ ּו', אתה ּפכא  לידי ה ּמביא  והע ּקר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאת ּכפיא ,

ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד 

וה ּגל ּוי, הא ֹור  ּבחינת  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כ ּו'. עלמין ּכל  ס ֹובב  ּבחינת  ְְִִֵֶַָָׁשה ּוא 

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

ואילך.15) כא יג, יב , פרק  ה'תש"י  השנה ראש מהמשך להעיר

    
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ לכבות יכול  לא דבר  ששום כזו  בעוצמה אש היינו  ««ƒ¿«ƒ»

‰‰˜‰אותה  ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Êe" ה"קרבןLÙp‰ ÏL »∆»ƒƒ¿««¿»»∆«∆∆
,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡ BÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ של ה' שאהבת ««¬ƒ∆«ƒ¿∆«¬»∆¡…

לאלוקות  תתקרב היא שגם הבהמית הנפש על  תשפיע האלוקית ¿BÓÎeהנפש
e˙kL" ישראל "שמע בפרשת ∆»

ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
Ï"Ê eÓ‡Â ,"EÏ שדיוק ¿»¿¿»¿««

וכאילו  "לבך " ולא "לבבך " הלשון 

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת נאמר 

שעל  מלמד  אחד  בלב רק ולא  לבבות

ה' את לאהוב ≈¿ÈLa"ƒהאדם
,"EÈˆÈ ביצר וגם טוב ביצר  גם ¿»∆

‰ÈÓ‰a˙הרע, LÙp‰ Ì‚c ולא ¿««∆∆««¬ƒ
האלוקית הנפש ‡‰‰רק BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï להביא הדרך  ∆¡…¿∆»
בנפש  גם תהיה ה' שאהבת כך  לידי 

היא ‰˙eLaÏ˙הבהמית È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿
LÙpa ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«∆∆

‰lÁ˙c ,˙ÈÓ‰a‰ במצב ««¬ƒƒ¿ƒ»
‰È‰15LÙpההתחלתי  ¬≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ מהותה ומטבע עצמה מצד  ««¬ƒ
Lb‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿∆¿≈
ÏÚ ÌÓ‡ ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»»¿»«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ובנפש הגשמי  בגוף

ÔBa˙Óe הנפש באמצעות האדם ƒ¿≈
שלו  ‡È˜Ïהאלוקית ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ

ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Ì‚c¿««∆∆««¬ƒ«
,B‚ÈO‰Ï ובסגנון באופן  התבוננות ¿«ƒ

הבהמית לנפש גם ÏÚהמובן  ‰p‰ƒ≈«
˙e˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ אלוקות לענייני  «∆∆««¬ƒ
Á‡ ÌB˜Óa ‡nL BÓÎe)¿∆¿…»¿»«≈
הנפש  של  ההתקרבות מהות לגבי 

פעולה  בעקבות לאלוקות הבהמית

האלוקית  הנפש של  זה מסוג 

‰NÚpL ראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב LÙp‰aהחלטה ˙ÈÏÏk ∆«¬∆¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆
'eÎ ‚On‰Â Ôen‰ c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c ˙ÈÓ‰a‰ ועצם ««¬ƒ∆¡…«≈»»«»¿«À»

הבהמית  הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג  להבין  שניתן  וההחלטה ה'חקיקה'

Íkלאלוקות), Á‡ ‰p‰ השפעה האלוקית לנפש יש יותר  מאוחר  בשלב ƒ≈««»ְ
מכך  וכתוצאה  הבהמית הנפש על  מעמיקה במשלי ‰e‡יותר  הכתוב כלשון 

,"BL ÁÎa ˙B‡ez " הרבה" היא הפסוק כוונת פשוטו  לפי  »¿¿…«
עול  עליו  המקבל  לומר  רצה בשדה, יחרוש כי  השור , כח ֿ ידי  על  באה תבואות

הכוונה  וכאן  דוד ) (מצודת הרבה" תורה ידו  על  ימצא לעול  כשור  תורה

Ct‰˙nLהבהמית הנפש הוא להיות B˙eiÓ‰aÓה"שור " מפסיקה והיא ∆ƒ¿«≈ƒ«¬ƒ
‰eLz˜‰"בהמית" L‡ ÈtLa ÏÏÎÂ ‰ÏBÚÂ לאלוקות והצמאון  ¿∆¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»

˙È˜Ï‡‰ LÙpaL והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר  (וכמבואר  ∆«∆∆»¡…ƒ
השליטה  על  זו  עם זו  נלחמות הבהמית

בכוחות  השליטה על  וגם הגוף באברי 

הנפש  של  והשאיפה הנפשיים.

הנפש האלוק  את להפוך  היא ית

פרק  בתניא שכתוב כמו  לטוב, הבהמית

עולם  מתענוגי  ולהפכה "לשנותה ט:

להיות  נהפך  שהרע ה'... לאהבת הזה

ממש") טוב יצר  כמו  גמור  ¿BÓÎeטוב
È‰ ÈÓLb‰ Ôa˜ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿»««¿ƒ¬≈
ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰ a˙Óƒ¿»≈«ƒ≈≈≈«

,ÈÁ של ניצוצות יש גשמי  דבר  בכל  «
שלו  והקיום החיות מקור  שהם קדושה

והתלבשו  ירדו  אלה שניצוצות וכיון 

לברר  צורך  יש וחומריות בגשמיות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

קרבנות  מקריבים וכאשר  באלוקות.

את  מבררים והחי  הצומח מהדומם,

שבהם ÏÚהניצוצות ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
˙eiÁea ‰˜‰‰ È„È שתוכנה ¿≈««¿»»»»ƒ

הבהמית  הנפש של  התקרבות הוא

ואלוקות  a˙Óלקדושה È‰¬≈ƒ¿»≈
‡ÎBLÁ‰ Ct‰˙Óe החושך ƒ¿«≈«¬»

‡B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙc. לאור ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂ הציווי של  הפנימי  התוכן  ¿∆

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,"ÌÎB˙a למשמעות שבנוסף ¿»

המשכן  את להקים ציווי  של  הפשוטה

להשראת  גם הכוונה המקדש, ובית

ואלוקות  קדושה והחדרת השכינה

"בתוכם" נאמר  שלכן  וכאמור  בנפש,

"בתוכו ") ‡Á„(ולא Ïk CB˙cƒ¿»∆»
B˙„BÚ È„È ÏÚ È‰ „Á‡Â¿∆»¬≈«¿≈¬»

‡˙‰Ît‡הרוחנית  È„ÈÏ ‡Èn‰ wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈ƒ¿«¿»
,'eÎ האופן והיא לאור  החושך  הפיכת היא יותר  הנעלית שהעבודה כאמור 

לעולם קדושה ממשיכים שדרכו  Œ‡ËÒהעיקרי  ‡ÈÙk˙‡ „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ
עניינה  כאן  האמורה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  ועליית ו "הסתלקות"

,ÈeÏb‰Â B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל  האלוקי  האור  ÈÁa˙של  ‡e‰L ¿ƒ«»¿«ƒ∆¿ƒ«
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ. לעיל כמבואר  בשווה, העולמות בכל  המאיר  האור  ≈»»¿ƒ
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יד   

.ev˜ ּד"אדם ּבעב ֹודה  ה ּקר ּבנֹות  ענין יבאר  ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קר ּבן". "מ ּכם  להיֹות  צרי יקריב " ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפ ׁש אהבה  מ ּלמ ּטה , וא ׁש ׁשּלמעלה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָא ׁש

ּדנפ ׁש אהבה  ה ּבהמית . ּודנפ ׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית 

האלקית  נפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי על  ּבאה  ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּבהמית 

ה ּבהמית . ֲִֶֶַַַּבּנפ ׁש

ׁשּטים Êe‰ג ) מעצי היה  ּׁשה ּמׁשּכן מה  יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העב ֹודה  ׁשע ּקר  ּדלהיֹות  ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאתה ּפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל  ה ּקר ּבנֹות  עב ֹודת  ענין 16ׁשּזה ּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמק ּדׁש העב ֹודה  ידי ועל  ה ּקטרת ), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמע ׂשה 

ולכן  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי האיר  זה  ידי על  ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹה ּנה 

ׁשיטה  ּדה ּנה  ׁשּטים , מעצי נט ּיה ,17היה  ּפר ּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  והה ּטיה  אמצעי, ׁשה ּוא  ּדבר  ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפר ּוׁש וכן ׁשיטה , נקראת  למ ּטה , א ֹו למעלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד ,

והחכמה , מהידיעה  הה ּטיה  ה ּוא  ּדׁשט ּות  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשט ּות ,

מ ּזה  והה ּטיה  ה ּמּצּוע ,  ּדר ה ּוא  וה ּׂשגה  ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה 

ּוכמ ֹו זה , ּדלע ּמת  ׁשט ּות  יׁש וה ּנה  ׁשט ּות . ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא 

ּתט  ר ׁש"י ּופר ׁש א ׁשּתֹו", ת ׂשטה  "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכת ּוב 

ּבּׁשּטים ", יׂשראל  "וּיׁשב  ּוכתיב  ה ּצניע ּות , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמ ּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשה ּוא  ּוכמאמר  זה , ּדלע ּמת  ה ּׁשט ּות  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

ר ּוח  ּבֹו נכנס  ּכן אם  א ּלא  עברה  ע ֹובר  אדם  ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשט ּות  ור ּוח  האמת , על  מכ ּסה  ה ּזה  ור ּוח  ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשט ּות ",

"ׁשט ּות " ונקרא  אחרא , וסטרא  ה ּקל ּפה  ר ּוח  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָה ּוא 

הא ֹור  על  המכ ּסים  והם  ּוכסיל , זקן  מל  ּדר ֿ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו וח ּיים , אמת  ה ּוא  ּדאלק ּות  ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוה ּגּלּוי,

והר ּוח  ח ּיים ", אלקים  ה ּוא  אמת  אלקים  ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב  פרשת אור תורה ראה

בני . ריח  ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס  ואילך. טל פרק  תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק . פרשת סוף  ותנחומא רבה במדבר ספרי ,

    
‰„BÚa ˙Baw‰ ÔÈÚ ‡È .ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

"È˜È Èk Ì„‡"c לאלוקות להתקרב ירצה אדם BÈ‰Ï˙כאשר  CÈˆ ¿»»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿
"Ôa˜ ÌkÓ". שלו הבהמית הנפש את היינו  מתוכו , "להקריב" ‡Lעליו  ƒ∆»¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL שירדה אש הייתה המזבח שעל  כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
שהביאו  אש גם והייתה מלמעלה

יש ה' בעבודת כך  «¬»‡‰‰למטה
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך  ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר  עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן  באופן  באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Êe עניין ‚) לעיל  שנתבאר  לאחר  »∆
השראת  ועניין  במשכן  השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה ÔeÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור  «¿»
שיתבאר  כפי  "שיטים" המושג  של 

‰BÚ„‰להלן , wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  הקדושה היפך  של  חושך  להפוך 

BÚ„˙אלוקי  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
ËÙe) Ï"pk ˙Baw‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙Ëw‰ ‰NÚÓ בירור עניין  שבו  «¬≈«¿…∆
יותר  מודגש לקדושה והעלאתו  החושך 

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר 

מדברים  היו  הקטורת של  הסממנים כי 

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין 

מצומח  יותר  שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי  על  שעלו  ולאחר  וחי ,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

לאור  חושך  È„Èהפיכת ÏÚÂ ,(¿«¿≈
Lc˜naL ‰„BÚ‰ בבירור »¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני  ‡e˜Ï˙והעלאת Èelb È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆≈ƒƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚa בנוי ËÈL‰המשכן  ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 »»¿»≈»»≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר  dLet,סטייה‡e‰L c LiL eÈ‰c ≈»¿ƒ»¿«¿∆≈»»∆
,ÈÚˆÓ‡באמצע ˆ„,מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד  ∆¿»ƒ¿««»»¿≈∆«

,‰ËÈL ˙‡˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Letנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËL הגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר  ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ Cc ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך  ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

‰Èh‰‰Âוהסטיה eËL˙.הנטיה ‡˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿
,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו  רצוי  הלא בכיוון  שטות

הקדושה  צד  שאינו  ֿ אחרא הסטרא לצד 

הכתוב  שם על  זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי  ¿∆»
LÙe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎcÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡NÈ LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו  ישראל  שבני  נאמר  ובהמשך 

‡e‰L אחרא ֿ הסטרא לצד  הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד  המיצוע מדרך  נטייה היינו 

הקדושה  Ï"Êהיפך  Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‡l‡ ‰Ú BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»∆»
,"˙eËL Áe Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
על  ועבירה התורה, מדרכי  שנטייה הרי 

"שטות" נקראת ה' ‰f‰רצון  ÁeÂ¿««∆
לחטוא  לאדם שגורמת השטות רוח

ÁeÂ ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆¿«
˙eËLהחטא את שגורמת ‰e‡זו  ¿

Áe,‡Á‡ ‡ËÒÂ ‰tÏw‰ ««¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
הקדושה צד  שאינו  אחר  «¿˜Â¿ƒ‡צד 

Ô˜Ê CÏÓ CcŒÏÚ "˙eËL"¿«∆∆∆∆»≈
,ÏÈÒÎe המפתה הרע שהיצר  כשם ¿ƒ

"כסיל ", נקרא עבירה לעבור  האדם את

אחרא Ì‰Âטיפש, והסטרא הקליפות ¿≈
Èelb‰Â B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒ«»¿«ƒ

‡Ó˙האלוקי , ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆
'ÈÂ‰Â" e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ¿«ƒ¿∆»«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡∆¡…ƒ

,"ÌÈiÁ והיא האמת היא האלוקות «ƒ
היא  האלוקות כי  החיים מקור 

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל  של  החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

מרגישים  לא והנבראים בגלוי  לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר 

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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טו      

ולכן  אלקית , והח ּיּות  האמת  על  מכ ּסה  ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשט ּות 

על  ה ּמכ ּסה  ה ּקל ּפה  ּוכמ ֹו "קל ּפה ", ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא 

על  ּומס ּתיר  מעלים  מכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָה ּפרי,

א ׁשר  ּׁשאפ ׁשר  מה  ה ּסּבה  וזה ּו אלק ּות . ּדג ּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהא ֹור 

עברה , ע ֹובר  ֿ וׁשל ֹום  חס  להיֹות  יכ ֹול  ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם 

לידי  האדם  יב ֹוא  א ׁשר  ה ּדבר  אפ ׁשר  אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכא ֹורה 

מר ּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק  וה ּוא  ה ּוא 19עברה , ׁשּבזה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהד ּות ֹו, ע ֹוד ּנּו א ׁשר  ל ֹו ונדמה  מאלק ּות , ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד 

החטא  ידי ׁשעל  ׁשה ּוא , ּכמ ֹו האמת  את  יֹודע  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם 

את  ע ֹוׂשה  היה  לא  הרי  מאלק ּות , נפרד  נע ׂשה  ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוע ֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום  ֿ ל ּצלן רחמנא  העברה  ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר 

ואינֹו אפן ּבׁשּום  ר ֹוצה  ׁשאינֹו יׂשראל  ּכל  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע 

ּדכא ׁשר  והראיה  מאלק ּות , נפרד  להיֹות  ּכלל  ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכ ֹול 

ׁשל  ענין על  וׁשל ֹום  חס  א ֹות ֹו וכ ֹופין נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא 

ׁשאינֹו ולח ׁשב  לטע ֹות  אפ ׁשר  אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה ,

מ ּנגד , ח ּייו מ ׁשלי ה ּוא  הרי מאלק ּות , נפרד  ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנע ׂשה 

ּומ ֹוסר  ֿ וׁשל ֹום  חס  יּסּורין ה ּמיני ּכל  עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומק ּבל 

ּבמ ּוח ׁש נראה  וכן , ית ּבר ׁשמ ֹו קד ּׁשת  על  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפ ׁשֹו

ה  ּבדר ּגֹות  אפ ּלּו ּגם  ׁשּבּקּלים מ ּמׁש ּבקל  ּפח ּות ֹות  ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קד ּׁשת  על  נפ ׁשם  למסר  ּדעל ּולים  יׂשראל  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופ ֹוׁשעי

ּבנפ ׁשֹו, ּומר ּגיׁש יֹודע  הרי ּדאז לפי , ית ּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמ ֹו

יׂשראל , מאלקי לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  ר ֹוצה  ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  ֿ וחלילה  וחס  ֿ וׁשל ֹום  חס  להיֹות  ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה 

אבל  יׂשראל , ּבר  ׁשּום  ּביכלת  אין יׂשראל  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי

ֿ ל ּצלן, רחמנא  עבר ֹות  ּבׁשארי הינּו ּדברים , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי 

זה  ידי על  ׁשּנע ׂשה  מר ּגיׁש ואינֹו יֹודע  אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

ע ֹוד  ה ּוא  ּכי ל ֹו ונדמה  , ית ּבר מאחד ּות ֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד 

ׁשט ּות  מהר ּוח  ּבא  וזה  היה , ּכא ׁשר  ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהד ּות ֹו

ׁשּלא  וה ּגּלּוי הא ֹור  על  ׁשּמכ ּסה  ֿ אחרא  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטרא 

להאדם  ל ֹו ּגֹורם  ׁשט ּות  ּדהר ּוח  ּפר ּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻיר ּגׁש

החמ ּדה  ׁשּתקף  והינּו ההר ּגׁש, ּבּתאוה 20הע ּדר  ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ה ּקריר ּות  ל ֹו ּגֹורם  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימ ּות 
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ואילך.19) ב  מאמר ומעין קונטרס  כה. כד פרק  תניא (קונטרס 20)ראה תש"ט  משה ויאמר המתחיל דיבור מ [מאמר] להעיר

    
,˙È˜Ï‡ האמור והסתר  להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

,Èt‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe ,"‰tÏ˜" שהפרי כך  כדי  עד  ¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿«»««¿ƒ
כלל , נראה eËL˙אינו  Áe‰ Ôkאחרא והסטרא הקליפה qÎÓ‰של  ≈»«¿¿«∆

.˙e˜Ï‡ Èel‚c B‡‰ ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¡…
LÙ‡M ‰Ó ‰aq‰ e‰ÊÂ איך ¿∆«ƒ»«∆∆¿»

BÈ‰Ï˙יתכן  ÏBÎÈ Ì„‡‰ L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰Ú BÚ ÌBÏLÂÒÁ«¿»≈¬≈»

LÙ‡ CÈ‡ ‰B‡ÎÏc ייתכן ¿ƒ¿»≈∆¿»
È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡BÈ L‡ c‰«»»¬∆»»»»ƒ≈

,‰Ú ומהותו טבעו  מעצם והרי  ¬≈»
ניתן  שלא בקשר  באלוקות קשור  יהודי 

"יהודי  – הזקן  רבנו  (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול  לא

להלן  שיבואר  וכפי  )מאלוקות",
LÈbÓ BÈ‡L ÈÙÏ ˜ ‡e‰Â19 ¿«¿ƒ∆≈«¿ƒ

‰ÊaLהעבירה Ù„בעשיית ‡e‰ ∆»∆ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó בטעות ≈¡…¿ƒ¿∆
B˙e„‰Èa ep„BÚ L‡ והדבקות ¬∆∆¿«¬

נפגמה, לא באלוקות האדם Ì‡Âשלו  ¿ƒ
היה BÓkהחוטא ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»¡∆¿

ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰L∆∆«¿≈«≈¿¿»
È‰ ,˙e˜Ï‡Ó „Ù ‰NÚ«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈
c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï…»»∆∆¿«

ÔÏvÏ‡ÓÁ ‰Ú‰ יצילנו ה' »¬≈»«¬»»ƒ¿»
,ÔÙ‡ ÌeLa שהוא שיתכן  למרות ¿…∆

להימנע  וכדי  זאת לעשות מתאווה

ניסיונות  על  להתגבר  עליו  מעבירה

Ï‡NÈקשים  Ïk ÚËaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈
מהותו  ÌeLaמעצם ‰ˆB BÈ‡L∆≈∆¿

˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡…∆¿≈»¿»ƒ¿
‰È‡‰Â ,˙e˜Ï‡Ó „Ùƒ¿»≈¡…¿»¿»»
יהודי , כל  מהותו  שבעצם לכך  ההוכחה

יכול  ולא רוצה לא שיהיה, מי  יהיה

היא  מאלוקות ולהתנתק להיפרד 

ÔÈÙBÎÂ ÔBÈq È„ÈÏ ‡a L‡Îc¿«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂÒÁ B˙B‡«¿»«ƒ¿»∆

,‰ÈÙk מאלצים כאשר  למשל , ¿ƒ»
ֿ ושלום, חס זרה, עבודה לעבוד  יהודי 

Ê‡c בהם אחרות מעבירות בשונה ¿»
שעשיית  בטעות לחשוב עשוי  האדם

נפרד  להיות לו  גורמת לא העבירה

זרה  עבודה על  כשמדובר  הרי  מאלוקות

ֿ ושלום BÚËÏ˙חס LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿
,˙e˜Ï‡Ó „Ù ‰NÚ BÈ‡L LÁÏÂכזה ‰e‡ובמצב È‰ ¿«¬…∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈

,„‚pÓ ÂÈiÁ CÈÏLÓ כך לשם אם אפילו  זרה עבודה לעבוד  מסכים ולא «¿ƒ«»ƒ∆∆
חייו  על  לוותר  ÌBÏLÂÒÁעליו  ÔÈeqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«¿»

LÁeÓa ‰‡ ÔÎÂ ,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ÒBÓe≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆¿»
˙B˙eÁt‰ ˙Bb„a elÙ‡ Ìb LnÓ נחות הרוחני  שמצבם באנשים «»«¬ƒ¿«¿«¿

ÈÚLBÙeמאד  ÌÈlwaL Ï˜a¿«∆««ƒ¿≈
Ï‡NÈ אחרות מצוות שמירת לגבי  ƒ¿»≈

ÌÈÏeÏÚcהם גם ÒÓÏמסוגלים «¬ƒƒ¿…
,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ«¿»«¿À«¿ƒ¿»≈
כן  הם אחרות שבמצוות למרות

ה' רצון  על  Ê‡cעוברים ÈÙÏ כשהוא ¿ƒ¿»
שבה  כזו  עבירה של  נסיון  בפני  ניצב

יע  שאם לספק מקום את אין  בור 

מאלוקות נפרד  יהיה ≈¬‰Èהעבירה
ÂLÙa LÈbÓe Ú„BÈ הפירוד את ≈««¿ƒ¿«¿

ÒÁוהניתוק  ‰ˆB BÈ‡Â ,ֹ¿≈∆«
È˜Ï‡Ó „t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…≈
ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«
„Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ ÌBÏLÂ¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿»
˙ÏÎÈa ÔÈ‡ Ï‡NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ…∆

,Ï‡NÈ a ÌeL אפילו יהודי  אף «ƒ¿»≈
נחשב  אחרות מצוות לגבי  שכאמור  מי 

גם  ישראל " ו "פושעי  שבקלים" "קל 

מאלוקות  להיפרד  מסוגל  לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈc È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
‡ÓÁ ˙BÚ È‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
BÈ‡Â Ú„BÈ BÈ‡ È‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«¿≈
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈbÓ«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆
,Ca˙È B˙e„Á‡Ó „Ùƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

BÏ ‰Ó„Â בטעות„BÚ ‡e‰ Èk ¿ƒ¿∆ƒ
,‰È‰ L‡k B˙e„‰Èa חל ולא ¿«¬«¬∆»»

 ֿ הקדוש עם שלו  בקשר  שינוי  שום

ֿ הוא שהיא ÊÂ‰ברוך  הזו  הטעות ¿∆
את  לעבור  לאדם הגורם למעשה

eËL˙העבירה Áe‰Ó ‡a»≈»«¿
ÏÚ ‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«
,Ba LbÈ ‡lL Èelb‰Â B‡‰»¿«ƒ∆…À¿«
אלוקי  וגילוי  אור  נשמתו  על  שיש היינו 

בו  נרגש ולא ניכר  לא הדבר  אבל 

˙eËL Áe‰c Let על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚהאמת Ì„‡‰Ï BÏ ÌBb≈¿»»»∆¿≈

,Lb‰‰ היכולת את מאבד  והוא «∆¿≈
אלוקות  ענייני  Û˜zLלחוש eÈ‰Â¿«¿∆…∆

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה העולם לענייני  eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ˙שהתאוות
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טז   

ּדיא  ּפר ּוׁש הר ּוחנּיים , ּבענינים  ההר ּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהע ּדר 

ח ּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט  א ּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָצ ּוגע ּבּונדקייט 

ּדערהער  (ּדעם  ההר ּגׁש מקרר  זה  ּברתיחה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה 

פיל  אזֹוי איז ער  הר ּוחנּיים , ּבענינים  געפיל ) ְִִִִִִִֶֶַָָָָא ּון

ּורצ ֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבער ּגעגע ּבען

ר ּוחנית 'דיקער  ּדער  אז וה ּגׁשמ ּיים , ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמר ּיים 

וההס ּתר , ההעלם  ּבתכלית  אים  ּבא  איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהר ּגׁש

מר ּגיׁש ואינֹו ּכלל , מר ּגיׁש ּבל ּתי ׁשּנע ׂשה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

ה ּמצוֹות , ּבק ּיּום  והע ּלּוי וה ּטֹוב  והערב ּות  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלה ּנעם 

מאלק ּות  ּברח ּוק ֹו ה ּפחית ּות  מר ּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  ה ּוא  ּכלל   ּובדר וע ֹון, חטא  ידי על  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

ּדה ּנה  האלקית , ה ּנפ ׁש על  ׁשּמכ ּסה  ה ּבהמית  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ּובפרט  מה ּות ֹו, ּבעצם  אלק ּות  ה ּוא  האלקית  ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹה ּנפ ׁש

ׁשּבֹו ּגּופ ֹו21ה ּניצ ֹוץ  אל  ה ּׁשּי ּפרטי ה ּניצ ֹוץ  (ה ּוא  ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל  מר ּגיׁש ה ּוא  יד ֹו ׁשעל  כ ּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָה ּפרטי

מנּגד  ׁשה ּוא  ּבּדבר  מאד  ּומר ּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלק ּיים ,

אינֹו ּבג ּלּוי  אלק ּות  ׁשאינֹו ּדדבר  והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלק ּות ,

ּבד  ּובפרט  ּבֹו, אלק ּות ,ר ֹוצה  על  מנּגד  ׁשה ּוא  בר  ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

ה ּבֹורח  ּוכאדם  ה ּמּזיק , מ ּדבר  ּכב ֹורח  מ ּזה  ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוב ֹורח 

ר ּוחנית  ּדמיתה  האלקית  לה ּנפ ׁש ל ֹו ּדבר ּור  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמ ּמות ,

חס  ּגׁשמית  מ ּמיתה  יֹותר  ק ׁשה  ה ּוא  ֿ ל ּצלן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנא 

ּבאלק ּות , ה ּוא  וחפצ ֹו ּתׁשּוקת ֹו וכל  ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשל ֹום ,

יׁשּות  וחמר ּיּות  ּגּסּות  וכל  לאלק ּות , ּכלים  ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולע ׂשֹות 

ּומס ּתיר  מכ ּסה  ה ּוא  הרי ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציא ּות 

ּובפ ׁשיט ּות  האלקית , ּדנפ ׁש ההר ּגׁש על  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים 
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יג. יב  פרק  בלקוטי21)סג) (הובא א פרק  עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי  שער חיים בעץ  שנאמר למה הכוונה אולי 

מתלבש  הניצוץ  וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד קטן ניצוץ  יש ב ): פרק  השני  כדכד ושמתי  המתחיל דיבור [מאמר] תורה

לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ  כאן שמכוון לי  נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ  בכח 

    
˙ÈÓ‰a‰ LÙc העולם לתאוות ומתלהבת BÏשמתחממת ÌBb ¿∆∆««¬ƒ≈

˙eÈw‰והאדישותLb‰‰ cÚ‰Â לחוש יכולת ÌÈÈÚaחוסר  «¿ƒ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe‰,מהם ולהתרגש ˆÚ‚eולהתלהב ‡Èc LetËÈÈ˜„ea »»ƒƒ≈ƒ∆¿¿«

ËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ Ôe‡והלהט cnÁ‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈∆¿»
˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙a ‰Â‡˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ôe‡ Ú‰Úc ÌÚc) Lb‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ ואת הפנימית ההכרה את ∆ƒ
התחושה  ÌÈÈÚaיכולת (»ƒ¿»ƒ

ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ Ú ,ÌÈiÁe‰»»ƒƒ∆ƒ«ƒ
ÔÚaÚ‚ÚbÚaÈ‡ וקשור מסור  הוא ƒ∆¿∆∆¿

גדולה  ֿ כך  כל  ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒבמידה
ÌÈiÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆe ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ
Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â¿««¿ƒƒ«∆
‡a ÊÈ‡ Lb‰ Ú˜È„'˙ÈÁe¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«

ÌÈ‡ אצלו הוא הרוחני  שההרגש כך  ƒ
,zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
LÈbÓ ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

,ÏÏk היכולת את לחלוטין  ומאבד  ¿»
רוחניים  דברים ולהרגיש לחוש

מהם ולהתפעל  ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙eÚ‰Â ÌÚp‰Ï LÈbÓ«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

ÈelÚ‰Âהמתיקות Bh‰Â והמעלה ¿«¿»ƒ
BÈ‡ ÔÎÂ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿≈≈

˙e˙ÈÁt‰ LÈbÓ זה כמה עד  «¿ƒ«¿ƒ
NÚpL‰גרוע ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁa¿ƒ≈¡…∆«¬∆

C„e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿»¿∆∆
ÏÏk כל את הגורמת שטות" ה"רוח ¿»

‰ÈÓ‰a˙זה LÙp‰ Èeqk ‡e‰ƒ«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«»««∆∆»¡…ƒ
שמתחייב  כפי  לפעול  ממנה ומונעת

של  האמיתית מהותה כי  מהותה מצד 

ונעלמת מכוסה האלוקית ≈p‰c¿ƒ‰הנפש
˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¡…

,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזקן רבנו  ובלשון  ¿∆∆«
אלוקה  "חלק ב): (פרק התניא בספר 

ממש" BaLממעל  ıBˆÈp‰ ËÙe21CiM‰ ÈËt ıBˆÈp‰ ‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆«ƒ¿»ƒ««»
'eÎ ÈËt‰ BÙeb Ï‡ מכתבי כאן  הגיליון  בשולי  הרבי  בהערת כמובא ∆«¿»ƒ

מתלבש  הניצוץ וזה כו ' אלוקות בחינת שהוא מאד  קטן  ניצוץ "יש האריז "ל :

לי  נראה ויותר  לשונו . כאן  עד  יחידה הנקרא כו ' נברא אחד  ניצוץ בכוח

אלוקות, היא בכלל  האלוקית הנפש כלומר , הנ "ל ". נברא לניצוץ כאן  שמכוון 

'יחידה' בבחינת שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי  במיוחד  אמורים והדברים

B„Èשבנשמה  ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו  ֿ ידי  ÏÎaעל  LÈbÓ ‡e‰ ∆«»«¿ƒ¿»

,ÌÈi˜Ï‡‰ ÌÈÈÚ‰ מהותה בעצם אלוקות היא האלוקית שהנפש מאחר  »ƒ¿»ƒ»¡…ƒƒ
אלוקות  לחוש יכולת מטבעה לה יש עדיין  בגוף שהתלבשה לאחר  גם הרי 

ֿ רוחניים אלוקיים מדברים e‰L‡ולהתרגש ca „‡Ó LÈbÓe«¿ƒ¿…¿»»∆
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי  שבכיוון  וכשם ¿À»»¡…

מעצם  לה יש כך  אלוקות, לענייני 

ושלילה  דחייה של  תחושה טבעה

לאלוקות  המנגדים לדברים ביחס

˙e˜Ï‡ BÈ‡L „c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈¡…
,Ba ‰ˆB BÈ‡ Èel‚a לו אין  ¿ƒ≈∆
ממנו  מתרחק והוא בו  «¿ËÙeƒעניין 

ÏÚ „bÓ ‡e‰L „a¿»»∆¿À»«
,˙e˜Ï‡ בלבד זו  שלא דבר  היינו  ¡…

מנגד  אפילו  אלא בגלוי  אלוקות שאינו 

רוצה  שאינו  בלבד  זו  לא הרי  לאלוקות

בתוקף  היא ממנו  הסלידה אלא בו 

בהרבה  ÁBkגדול  ‰fÓ ÁBe≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ cÓ אלא עוד  ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר  והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰ÁBaהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ec ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÏvÏ‡ÓÁ מה למעשה וזה «¬»»ƒ¿»
הוא  כאשר  עצמו  על  מביא שהאדם

מאלוקות  ומתנתק ונפרד  עבירות עובר 

חייו  מקור  ˙BÈשהיא ‰L˜ ‡e‰»∆≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓƒƒ»«¿ƒ«¿»
אדם  ושלום, חס גשמית, ממיתה ואם

ֿ וחומר  קל  כוחו  בכל  ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר  כך  נוהג  שהוא

רוחנית  מיתה של  «¿ÏÎÂסכנה
BˆÙÁÂ B˙˜eLz מצד האדם של  ¿»¿∆¿

האלוקית  e˜Ï‡a˙,הנפש ‡e‰∆¡…
˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני  ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שהיא  כפי  האלוקית נפש מצד  הוא זה שכל  אלא השכינה, להשראת ראויים

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד  עליה אבל  ומהותה, מטבעה

‰ÈÓ‰a˙,עליה LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ˙eiÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה והמציאות וחומרית, גסה היא שהיא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו  ובתור  חשובה, עצמאית מציאות ובעלת ל "יש" עצמה את ≈¬‰Èחשה
‡e‰הבהמית ÌÈÏÚÓeהנפש ÈzÒÓe ‰qÎÓ בכיסוי מדובר  שלא היינו  ¿«∆«¿ƒ«¿ƒ

ומעלים" ומסתיר  ש"מכסה כיסוי  אלא LÙcקל  Lb‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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יז      

ׁשה ּוא  (ע ֹולם  וועלט  פ ּון גע ׁשמאק  ּדער  אז ְְֶֶֶֶַַָה ּוא 

אלקי, הר ּגׁש ּדעם  א ֹויף  ּומס ּתיר  מכ ּסה  איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם )

ּכּונה  ּׁשהיתה  מ ּמה  מ ּמׁש, ה ּכּונה   היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזה ּו

ה ּקד ֹוׁש ּדנתא ּוה  הע ֹולמ ֹות , ּבבריאת  ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה 

על  ּבּתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּוא  ְְְִִִִֵַַַָָָּבר ּו

ולהיֹות  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבג ּוף  האדם  עב ֹודת  ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

 להיפ ּבא  ּובפעל  ּולזּככ ֹו, ּולברר ֹו ּדוקא  זה  ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבע ֹולם 

האמת , א ֹור  על  אצל ֹו מס ּתיר  ׁשהע ֹולם  ֿ וׁשל ֹום , ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחס 

ח ּוׁש ּכל  אצל ֹו ׁשּנחסר  עד  ּכ ּכל  ונתג ּׁשם  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתע ּבה 

ׁשּזה  הר ּוחנּיים , ּבענינים  פילען) (ה ּנקרא  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההר ּגׁש

ּומ ׁשר ׁש קב ּוע  ׁשה ּוא  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ּבס ּבת  ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא 

יה ּגה  ּובהם  וענינֹו, מה ּות ֹו ּכל  וזה ּו הע ֹולם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגר ֹויסען  א  מיט  ּבהר ּגׁש, ּבח ּיּות  ויד ּבר  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויח ׁשב 

ענין  ּובפרט  ּבכלל ּות ֹו זה  הר ּגׁש א ׁשר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק ,

את  ׁשֹולל  ה ּוא  ּבזה  ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק ) (ּדער  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹה ּנעם 

ׁשל  ה ּקריר ּות  מ ּפני ה ּוא  והע ּקר  ּבר ּוחנּיּות , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההר ּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט  עצם  ּדי ה ּבהמית , ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַה ּנפ ׁש

מה ּות ֹו, ּבעצם  ּבהמי ׁשה ּוא  מ ּפני ר ּוחנּיים  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים 

ח ּיּות ֹו ּכל  ה ּבהמי, נפ ׁש עליו מ ֹוכיח  ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמ ֹו

ּב רק  ה ּוא  ׁשאנּווהר ּגׁשת ֹו ּוכמ ֹו ּבהמ ּיים , ענינים  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד  א ׁשר  ּכא ּלּו אנׁשים  ּדיׁש ּבמ ּוח ׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹר ֹואין

ה ּנה  יׁשר ֹות  ּומ ּדֹות  ּתֹורה  מחכמה  ריקים  ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם 

ׁשּדֹורסים  מ ּמׁש, ּבהמה  ּכמע ׂשה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמע ׂשיהם 

א ׁשר  הר ּוחנּיים  מענינים  ֿ ל ּצלן רחמנא  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים 

מ ּמׁש, ּכבהמה  הם  והרי ּכלל , מ ּׂשג  ׁשּום  להם  ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  ה ּוא  אם  ּכלל  הבחן מ ּבלי וד ֹורסת  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהה ֹולכת 

ההר ּגׁש, הע ּדר  מ ּפני ׁשה ּוא  אדם , ּגּוף  א ֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ 
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ה. פרק  העבודה קונטרס  ח . פרק  חיים דרך ה. פרק  ונקדשתי  המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה

    
,˙È˜Ï‡‰ לענייני שנמשכת האלוקית הנפש של  הטבעית התחושה על  »¡…ƒ

לאלוקות שמנגד  דבר  כל  ושוללת של eËÈLÙe˙אלוקות הפשוט  הביטוי  ƒ¿ƒ
האלוקית  הנפש על  הבהמית הנפש ÔeÙכיסוי  ˜‡ÓLÚ‚ Úc Ê‡ ‡e‰«∆∆¿«

ËÏÚÂÂ) והחומרי  הגשמי  הזה העולם של  והנועם e‰L‡העונג  ÌÏBÚ ∆¿»∆
ÌÏÚ‰ ועל אלוקות על  והסתר  ∆¿≈
ÈzÒÓeרוחניות  ‰qÎÓ ÊÈ‡ (ƒ¿«∆«¿ƒ

,È˜Ï‡ Lb‰ ÌÚc ÛÈB‡ הרי ∆∆¿≈¡…ƒ
ה'הרגש' על  ומסתיר  מכסה הוא

ומונע  האלוקית בנפש שקיים האלוקי 

בגלוי  לפעול  ההעלם e‰fLממנו  ∆∆
בעולם, שורר  האלוקות על  וההסתר 

הנפש  על  וההסתר  ההעלם ובמיוחד 

הוא  ‰ek‰האלוקית CÙÈ‰≈∆««»»
,LnÓ גמור È‰M˙‰ניגוד  ‰nÓ «»ƒ«∆»¿»
‰ek והמטרה‰BÈÏÚ‰ «»»»∆¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡Èa ההעלם ƒ¿ƒ«»»
הגמור  ההיפך  הוא אלוקות על  וההסתר 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  והמטרה מהכוונה

שהיא העולם בבריאת «»¿e‡˙c¿ƒ‰הוא
BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È העולם ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
של  ו 'תאוותו ' רצונו  בגלל  נברא

העולם  שדווקא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

וחומרי , גשמי  היותו  למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו  להיות יהפוך 

יהיה  כאן  ודווקא השכינה להשראת

וזאת אלוקות, BÚ„˙גילוי  È„È ÏÚ«¿≈¬«
Ì„‡‰ דווקאLÙÂ Ûe‚a »»»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ על ומסתירים שמעלימים ««¬ƒ
בגוף BÈ‰ÏÂ˙האלוקות, כנשמה ¿ƒ¿

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על  ומסתיר  ¿«¿BÏeמעלים

מהרע  שבו  הטוב את להפריד 

החושך  את ולהפוך  לקדושה ולהעלותו 

הגסות BÎkÊÏe,לאור  את ולשנות ¿«¿
הבהמית  והנפש הגוף של  והחומריות

אותם, ולעדן  ייתכן ÏÚÙeולזכך  ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג  האדם שבו  מצב

ואז  הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר  העולם את ויזכך  יברר  שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ÈzÒÓ,הזה וההסתר  ההעלם ובגלל  האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆
BÏˆ‡ ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Â לו LeÁואין  Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»

ÔÚÏÈÙ ‡˜p‰) Lb‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa LLÓe Úe˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ רוחניים ֿ אלוקיים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

העולם  בענייני  לשקוע נוטה הבהמית הנפש ה', אל  להתקרב ומשתוקקת

איתם  ולהתאחד  אליהם להתחבר  BÈÚÂ,הגשמי , B˙e‰Ó Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ¿»
a„ÈÂ LÁÈÂ ‰b‰È Ì‰e»∆∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈBb ועונג בנועם ¿¿∆ƒ¿«
B˙eÏÏÎaגדול  ‰Ê Lb‰ L‡¬∆∆¿≈∆ƒ¿»

בענייני  וההשתרשות ההתחברות עצם

החומרי  ÔÈÚהעולם ËÙeƒ¿»ƒ¿«
LiL (˜‡ÓLÈb Úc) ÌÚp‰«…«∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ»∆≈∆

,˙eiÁea Lb‰‰ מהנפש ומונע «∆¿≈¿»ƒ
שהרי  ולפעול , להתגלות האלוקית

ובמיוחד  הגשמיות אחרי  הרדיפה

והאדם  גדולה הנאה מתוך  כשהיא

מוחלטת  סתירה היא עמוק בה שקוע

אלוקות  מענייני  והתרגשות להתלהבות

wÚ‰Â של למצב העיקרי  הגורם ¿»ƒ»
אלוקות  לענייני  חיובי  רגש ‰e‡העדר 

˙eÈw‰ ÈtÓ והאדישותÏL ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆

ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר BlLות עצם «¿¿«∆
ÌÈiÁe ÌÈÈÚ ÔÈ‡וזאתÈtÓ ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿≈

,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L∆«¬ƒ¿∆∆«
LÙ ÂÈÏÚ ÁÈÎBÓ BÓLcƒ¿ƒ«»»∆∆

,ÈÓ‰a‰ מהעובדה נובע הזה והשם ««¬ƒ
מהותו  אכן  B˙eiÁשזו  Ïk הנושאים »«

רב  ובעניין  בחיות עוסק הוא שבהם

B˙Lb‰Â רגש לו  יש ובהם ¿«¿»»
ÌÈÈÚaוהתלהבות  ˜ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓ‰a וחומריים גשמיים עניינים «¬ƒƒ

לבהמה דומה האדם ¿BÓÎeשבהם
LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B e‡L∆»ƒ¿»¿≈
˙‡Ê „Ï L‡ el‡k ÌÈL‡¬»ƒ»≈¬∆¿«…
‰Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È Ì‰L∆≈≈ƒ≈»¿»»

˙BLÈ ˙BcÓe תוכן בהם שאין  כך  ƒ¿»
חיובי  לכך ‰p‰רוחני  בנוסף ƒ≈

ÌÈÒBcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk Ì‰ÈNÚÓ ומתייחסים דורכים «¬≈∆¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
‡ÔÈבזלזול  L‡ ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈

,ÏÏk ‚OÓ ÌeL Ì‰Ïרוחניים עניינים Ó‰k‰באותם Ì‰ È‰Â »∆À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»
˙ÒB„Â ˙ÎÏB‰‰ ,LnÓ בו פוגעת שהיא מה כל  את ÈÏaÓברגליה «»«∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈
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יח   

אנׁשים  יׁשנם  כן ּכמ ֹו ּדעת , ל ּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה 

ה ּתֹורה  על  ול ֹועגים  מ ּמׁש, ּכבהמה  ׁשהם  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכא ּלּו

ׁשֹונים , ּדרכים  להם  ה ּבֹוחרים  (ּומהם  ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות 

לק ּימ ּה ר ֹוצים  אינם  ּובזה  מק ּימים , הם  זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה 

וה ּקריר ּות  מהע ּזּות  ּבא  ה ּוא  זה  ּדכל  וה ּדֹומה , ְְְְִֵֶֶַַַָָָכ ּו'),

מה  וה ּגֹורם  ה ּסּבה  ה ּוא  זה  א ׁשר  ה ּבהמית , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפ ׁש

ר ּוח  ׁשה ּוא  ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ּבא  ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם 

ה ּבהמית , ּדנפ ׁש וה ּכּסּוי אחרא  ּדסטרא  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשט ּות 

עד  האמת  א ֹור  על  ּומס ּתירים  מעלימים  ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם 

העליֹונה  ּדכ ּונה  העליֹונה , ה ּכּונה   היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנע ׂשה 

ּכלי  ולע ׂשֹות ֹו לברר ֹו ּבכדי הע ֹולם  ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא 

ּבא  ה ּנה  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּכּסּוי ידי ועל  ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלק ּות ,

מת ּברר  ׁשאינֹו ּדי לא  ׁשהע ֹולם  מ ּמׁש,  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת , א ֹור  על  ּומס ּתיר  מעלים  ע ֹוד  ה ּנה  ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזד ּכ

האמת . על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזה ּו

.ev˜ונפ ׁש ה ּתאוה  ּתקף  ׁשט ּות , ּדר ּוח  יבאר  ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על  מכ ּסים  ּבכלל , ְְֱֲִִִֶַַַַָָה ּבהמית 

ה ּמצוֹות , וע ּלּוי האלק ּות  הר ּגׁש הע ּדר  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוג ֹורמים 

מהם . הרח ּוק  ְִִֵֶָּופחית ּות 

ה ּנפ ׁש‡ÌÓד ) על  מכ ּסה  ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש זה  »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות , הר ּוח  והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית ,

וואס  ּדאס  והינּו וה ּגּלּוי, האמת  א ֹור  על  ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים 

על  רק  ה ּוא  אלק ּות , א ֹויף  מעלים  איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט 

העצמ ּות  על  לא  אבל  האלקית , ּדנפ ׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹה ּמּדֹות 

נ  חבל  "יעקב  ּכתיב  ּדה ּנה  האלקית . חלת ֹו",ּדנפ ׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  ה ּוא  ּבאלק ּות  ה ּנׁשמה  ה ּׁשזּור 22התק ּׁשר ּות  ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמ ּה, ה ּנׁשמה  ה ּוא  ּדהחבל  נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמ ּתרי"ג 

ּבאלק ּות , המק ּׁשר ֹו החבל  ה ּוא  אדם  ׁשל  ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמת ֹו

נימין, מ ּתרי"ג  ׁשזּורה  עצמ ּה ה ּנׁשמה  ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת 
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ו.22) ה, פרק  התשובה אגרת ראה

    
,Lb‰‰ cÚ‰ לדרוך ראוי  מה על  ולהבחין  להרגיש היכולת חוסר  בגלל  ∆¿≈«∆¿≈

לא מה Úc˙ועל  dÏ ÔÈ‡ È‰ ‰Ó‰c,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰k Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰Bz‰ היכולת ואת הנכונות התחושות את שאבדו  מאחר  «»ƒ¿
שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין  ≈∆

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎc¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי  ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB ÌÈ‡ ‰Êe ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור  בדומה ¿«¿»

הנפש  של  שטות" ה"רוח שבגלל 

האלוקית, הנפש על  המכסה הבהמית

עבירות  בין  אבחנה בטעות יוצר  האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן  וכך  ¿«∆

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

והמצוות התורה ‰e‡קיום ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙eÈw‰Â »≈»«¿«¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙האדישות  LÙc לענייני ¿∆∆««¬ƒ
ואלוקות, ‰e‡קדושה ‰Ê L‡¬∆∆

‡a Ì„‡M ‰Ó ÌBb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏ ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

‡e‰L לעיל eËL˙כמבואר  Áe ∆«¿
LÙc Èeqk‰Â ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe«¿ƒƒ«»¡∆
שמצד  האלוקית הנפש של  האלוקית

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

לניתוק ניתן  שהאדם Ú„בלתי  כך  כדי  «
ושלום חס עבירה ∆¬»∆NÚpL‰עובר 

מהעבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰≈∆««»»
העולם,‰BÈÏÚ‰המטרה  בבריאת »∆¿»

‡pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא BÏלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

אותו  ולזכך  ÈÏkולעדן  B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי  מקום יהיה עצמו 

לאלוקות ו 'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkהאמת על  ומסתירה a‡שמכסה ‰p‰ למעשה ƒ«∆∆««¬ƒƒ≈»

Ck„ÊÓe a˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ולכן «≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
לאלוקות, 'דירה' להיות הופך  ‡Bאינו  ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ „BÚ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ«

Áe‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL האדם ובגללה »¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«»¡∆
עבירות. לעבור  עלול 

,˙eËL Áec ‡È .ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»
בהן  שקוע והאדם בתוקף הם הזה העולם ÏÏÎa,לענייני  ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

ומהותה, טבעה ÏÚמצד  ÌÈqÎÓ¿«ƒ«
˙Ó‡‰ להאיר שאמורה האלוקית »¡∆

האלוקית ‰cÚבנפש ÌÈÓB‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb‰ הרגשה חוסר  ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית ÈelÚÂ¿ƒוהכרה
,˙BÂˆn‰ והכרה הרגשה חוסר  וכן  «ƒ¿

אחד  מצד  המצוות e˙ÈÁÙe¿ƒ˙במעלת
Ì‰Ó ˜eÁ‰ האדם שני  ומצד  »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד 

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר 

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ על ומסתירה ומעלימה »¡…ƒ
eËL˙אורה, Áe‰ eÈ‰Â של ¿«¿»«¿

ֿ אחרא, ÌÈÏÚÓeהסטרא ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ
Èelb‰Â ˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ

Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»
ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e˜Ï‡ מעלים שהעולם העובדה ¡…
אלוקות ‰Bcn˙על  ÏÚ ˜ ‡e‰«««ƒ

‰‡È˜Ï˙,הרגש LÙc כמבואר ¿∆∆»¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי  כיצד  בהרחבה לעיל 

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על 

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

אלוקות ענייני  של  «¬‡Ïוהעריבות
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï…«»«¿¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ של המהות עצם על  כי  »¡…ƒ
להעלים  ניתן  לא האלוקית הנפש

פוגם  ולא פוגע לא דבר  ושום ולהסתיר 

ומבאר . שהולך  כפי  בה,

È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
,"B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ" ומוסבר «¬…∆∆«¬»

אשר  החסידות בתורת כך  על 

˙eM˜˙‰ העמוק והחיבור  הקשר  ƒ¿«¿
של  e˜Ï‡a˙והפנימי  ‰ÓLp‰«¿»»∆¡…

‡e‰ כמוÏÁ22 עבהÔÈÓÈ ‚"ÈzÓ eÊM‰,דקים חוטים ∆∆«»ƒ«¿«ƒƒ
ÏÁ‰c בנמשל‡e‰ Ì„‡ ÏL B˙ÓLc ,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÏÁ‰ האמצעיdÓˆÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a BM˜Ó‰ «∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»«¿»
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יט      

ּדה ּנׁשמה  נא , ּפרק  ּבינֹונים ' ׁשל  ּב'ספר  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא 

ּדאמר ּו ה ּוא , ה ּדבר  וטעם  ּכח ֹות , מ ּתרי"ג  ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכל ּולה 

ל ֹומר  אדם  "ח ּיב  ה ) מ ׁשנה  ד  ּפרק  (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל 

מ ּלׁשֹון  ה ּוא  ּדע ֹולם  הע ֹולם ", נברא  ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  ל ֹומר  ח ּיב  ואחד  אחד  ּדכל  ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם ,

לברר ֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא  הרא ׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצ ּום 

ּוׁשס "ה  אברים  רמ "ח  ּבצ ּיּור  ה ּוא  והאדם  ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככ ֹו,

ה ּמדרג ֹות  ּכל  ּדלכן ּתרי"ג, ּבמס ּפר  ׁשהם  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים 

ּגם  ה ּנה  ולכן ה ּזה , ּבּמס ּפר  הם  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבה ׁשּתל ׁשל ּות 

ׁשּבהם  ּכח ֹות , ּתרי"ג  ּכן ּגם  יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבה ּנׁשמה 

הרי  ּדנׁשמה  זה  וחבל  מצוֹות , ה ּתרי"ג  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתל ּויים 

אחד  ׁשרא ׁשֹו החבל  ּוכמ ֹו ּבאלק ּות , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתק ּׁשר 

הרי  למ ּטה , ק ׁשּור  ה ּׁשני ורא ׁשֹו למעלה , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹק ׁשּור 

לאחדים , להיֹות  ההתק ׁשר ּות  נע ׂשה  זה  ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל 

ׁשרא ׁשֹו ּדנׁשמה , ּבחבל  ּכן ּגם  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹה ּנה 

ה ' א ֹות  התק ּׁשר ּות  וה ּוא  למעלה , ק ׁשּור  ְְְְְִֶַַָָָָהאחד 

ק ׁשּור  אחד  ורא ׁשֹו יה "ו, א ֹותיֹות  ּבהג ' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה 

ּבג ּוף  ה ּמתל ּבׁשת  ה ּנׁשמה  ּבהארת  וה ּוא  ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמ ּטה ,

ּדגם  נחלת ֹו", חבל  "יעקב  וזה ּו להחיֹות ֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם 

ה ּנה  עקבים , ּבבחינת  ׁשהם  ה ּנמ ּוכ ֹות  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרג ֹות 

ּבהעצמ ּות , ק ׁשּורים  הם  הרי ּדנׁשמה  חבל  ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל 

ׁשל  נחלת ֹו יׂשראל ) (נׁשמ ֹות  ׁשהם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכ ֹול 

ּבתכלית  ק ׁשּורים  הם  זה  ידי ועל  ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה ,

א ֹו ל ּצלן רחמנא  ה ּכפירה  ענין וה ּנה  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתק ּׁשר ּות .

נֹוגעים  הם  הלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבכרת  ׁשהיא  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה 

ההתק ּׁשר ּות , ּבכלל ּות  הינּו ההתק ּׁשר ּות , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם 

עצ  ּדכתיב ׁשהם   ּדר ֿ ועל  ה ּנפ ׁש, ועצם  ה ּנׁשמה  ם  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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לאלוקות האדם בין  ומחבר  המקשר  ÔÈÓÈ,האמצעי  ‚"ÈzÓ ‰eÊL¿»ƒ«¿«ƒƒ

להלן ) שיבואר  (כפי  המצוות תרי "ג  ÏLמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד  ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆
ÌÈBÈa'ה בעבודת עוסק הוא כי  בינונים" של  "ספר  הנקרא התניא ספר  ≈ƒ

רשע ואינו  צדיק שאינו  ה"בינוני " ÏeÏk‰של  ‰ÓLp‰c ,‡ ˜t∆∆¿«¿»»¿»
,˙BÁk ‚"ÈzÓ ספר ובלשון  ƒ«¿«…

כוחות  מיני  "שתרי "ג  שם: התניא

ועצמותה  במהותה בה כלולים וחיות

מההעלם, והגילוי  הפועל  אל  לצאת

גידין  ושס"ה אברין  רמ"ח להחיות

בנפש  התלבשותם ֿ ידי  על  שבגוף

ושס"ה  רמ"ח כן  גם לה שיש החיונית

הללו ". כוחות

,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
היא  תרי "ג  במספר  הם הנפש שכוחות

˜t ÔÈ„‰Ò) Ï"Ê eÓ‡c¿»¿«««¿∆¿ƒ∆∆
ÓBÏ Ì„‡ iÁ" (‰ ‰LÓ „ƒ¿»«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡ ÈÏÈLaƒ¿ƒƒƒ¿»»»
,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈

המשנה  את לפרש יש זה «¿ÏÎcולפי 
ÌÏÚ‰c ÓBÏ iÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«¿∆¿≈

‰ÔBL‡("עולם") ÌeˆÓˆÂ כדי ¿ƒ¿»ƒ
והבלתי  האינסופי  האלוקי  שמהאור 

ונבראים  עולמות יתהוו  מוגבל 

עשה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מוגבלים,

צמצומים  של  שורה האין -סוף באור 

הארה  שרק כך  האור , את שמעלימים

את  להוות ותרד  תתגלה ממנו  מועטת

היא  הצמצומים ותחילת הנבראים.

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש שבו  הראשון  בצמצום

הצידה, הגדול  אורו  את סילק הוא

ונתינת  אפשרות שתהיה כדי  כביכול ,

לדעת  חייב והאדם לעולמות. מקום

והצמצום  שהעולם לעצמו  ולומר 

,ÈÏÈLa ‡ אחד לכל  כמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
BÎkÊÏe,ואחד  BÏ È„Îaƒ¿≈¿»¿¿«¿

eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â בדמות ¿»»»¿ƒ
ÒLe"‰ובתבנית ÌÈ‡ Á"Ó»«≈»ƒ¿»

ÔÎÏc ,‚"Èz tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb העולם בירור  שמשימת כיוון  ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על  eÏLÏzL‰a˙מוטלת ˙B‚„n‰ Ïk האלוקי האור  של  »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה ‰f‰,מדרגה tÒna Ì‰ לתרי "ג מתחלקת דרגה כל  ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
ÓLp‰a‰בחינות Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ בבירור לעסוק מוטל  שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

,˙BÂˆÓ ‚"Èz‰ ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"Èz Ôk Ìb LÈ È‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«ƒ¿
ÏÁ‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a M˜˙Ó È‰ ‰ÓLc ‰Ê ÏÁÂ¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ eL˜ ÈM‰ BL‡Â ,‰ÏÚÓÏ eL˜ „Á‡ BL‡L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור  השני  וקצהו  למעלה קשור  החבל  של  אחד  קצה ÏÚכאשר  È‰¬≈«
˙eL˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין  ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿

,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול  מרחק נשאר  שעדיין  למרות אחד  לדבר  להפוך  «¬»ƒ
למטה וזה ÓLc‰,למעלה ÏÁa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»

ומחבר  המקשר  לחבל  נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה eL˜ „Á‡‰ BL‡L∆…»∆»»¿«¿»
zz‡‰באלוקות, '‰ ˙B‡ ˙eM˜˙‰ ‡e‰Â מארבעת מורכב הוי ' שם ¿ƒ¿«¿«»»

והאות  ה"א. וא"ו , ה"א, יו "ד , האותיות

עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א

נקראת  האחרונה ה"א והאות (עליונה)

של  והקשר  (תחתונה) תתאה" "ה'

ה' שהאות פירושו  באלוקות הנשמה

ומחוברת קשורה »¿a‰‚'תתאה
,Â"‰È ˙BÈ˙B‡ ממנה שלמעלה ƒ

‡Á„בדרגה BL‡Â השני הקצה ¿…∆»
הנשמה 'חבל ' hÓÏ‰,של  eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï שגם בחסידות כמבואר  ¿«¬
להתלבש  למטה הנשמה ירידת לאחר 

הנשמה  של  ועצמי  פנימי  חלק בגוף,

ממנה  מועטת הארה ורק למעלה נשאר 

הגשמי . הגוף בתוך  מלובשת

,"B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
c˙BÎeÓp‰ ˙B‚„na Ì‚ בני של  ¿«««¿≈«¿

ÌÈ˜Úישראל  ˙ÈÁa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
החלק  שהוא שברגל  לעקב שנמשלו 

האדם, גוף של  ביותר  ≈p‰ƒ‰התחתון 
Ì‰ È‰ ‰ÓLc ÏÁ È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»»¬≈≈

הללו  היהודים ÌÈeL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  בעצמותו 

(BÓL˙הוא Ì‰L ÏBÎÈÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿
B˙ÏÁ (Ï‡NÈ והירושה החלק ƒ¿»≈«¬»

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL ידי על  ∆«¿»¿«¿≈∆
הנשמה של  ˜ÌÈeLהחיבור  Ì‰≈¿ƒ

‰‰˙˜eM˙באלוקות ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
הנפש  אם גם מצב, בכל  תמיד ,

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של  המידות ועל  ההרגש על 

אין  הנשמה עצם על  כי  שהוסבר  לאחר  ומעתה, לעיל . כמבואר  האלוקות,

הסתר  להיות יכול  המידות ועל  הרגש על  שני  ומצד  מצב בשום והסתר  העלם

הוא  שבה עבירה יעבור  לא לעולם האדם מדוע מובן  שטות" ה"רוח בגלל 

אחרות  עבירות לגבי  זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד  שהוא בבירור  יודע

האמת: על  תכסה כן  שטות" שה"רוח ‰ÈÙk‰יתכן  ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙Îa ‡È‰L ‰Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿»≈«¿»¬…≈

˙eM˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B,באלוקות הנשמה eÏÏÎa˙של  eÈ‰ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
˙eM˜˙‰‰, אחר או  כזה בפרט רק ÌˆÚÂולא ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ì‰L «ƒ¿«¿∆≈∆∆«¿»»¿∆∆

,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם È˙Îc CcŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ
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כ   

לבין  ּביניכם  מב ּדלים  היּו ע ֹונתיכם  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם , אלק ּה ּפר ּוׁש ּדאלקיכם  ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם ",

נֹוגעים  הם  הרי א ּלּו וענינים  ׁשּבּנׁשמה , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלק ּות 

ויד ּוע  ההתק ּׁשר ּות , ה ּנׁשמה 23ּבכלל ּות  עצם  ּדעל  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומס ּתיר , ה ּמעלים  ּדבר  ׁשּום  אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התק ּׁשר ּות  ּבכלל ּות  ה ּנֹוגע  ּדבר  איזה  ּבא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכא ׁשר 

מאלק ּות  זה  ידי על  נפרד  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפ ׁשֹו,

ר ֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכ ּנ"ל  ֿ וׁשל ֹום , ְְְְִִֵֵֶַַַָָחס 

לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  יכ ֹול  ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום 

ּבׁשארי  אבל  זה , ּדבר  אצל ֹו נר ּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלק ּות 

נימין  הם  הרי ּבכרת  ׁשאינם  וׁשל ֹום  חס  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעבר ֹות 

והגם  .ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁשים  אינם  ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרט ּיים ,

צ ּוה  א ׁשר  הוי' מ ּמצוֹות  אחת  על  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעבר ֹו

מ ּמצוֹות  אחת  ׁשע ֹוׂשה  א ֹו ע ֹוׂשה , ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלע ׂשֹותן

ידי  על  הרי לע ׂשֹותן, לבל ּתי הוי' צ ּוה  א ׁשר  ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  ה ּוא  הרי זה  (ּדבפרט  ּפרטית  ה ּנימא  נפסק  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה 

ׁשּפֹועל  יֹותר  וע ֹוד  ה ּזה ), ה ּפרט  ׁשל  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמ ּות 

להיֹותם  ה ּנה  זה  ּובכל  החבל , ּבכלל ּות  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות 

,ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁש אינֹו הרי ּפרט ּיים  נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק 

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ה ּנה  ׁשּבזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית , ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  על  ּומס ּתירים  ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים 

האלקי, והח ּיּות  הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו ֿ ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ׁשּבא  ה ּסּבה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזה ּו

על  ּומעלים  ׁשּמכ ּסה  אחרא  ּדסטרא  ׁשט ּות  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהר ּוח 

וכה  האלקי , הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו האמת , ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹא ֹור 

ׁשּבא  עד  ּדחי אל  מ ּדחי ֿ ל ּצלן רחמנא  יֹורד  ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה ּנה 

מ ּצד  וה ּוא  ֿ ל ּצלן, רחמנא  א ּסּור  ּדבר  ְְְֲֲִִִַַַַָָָלע ׂשֹות 

ּכּנ"ל . ׁשט ּות  ְַַַָהר ּוח 

.ev˜ מ ּדֹות על  רק  מכ ּסה  ׁשט ּות  ּדר ּוח  ימ ׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמ ּות ּה על  ולא  האלקית  ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפ ׁש

ְְִַַההתק ּׁשר ּות .
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ה.23) פרק  העבודה קונטרס  יט . פרק  תניא ראה

    
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈÏ ÌÎÈÈa ÌÈÏcÓ eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון  Letדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, רק אומר  לא שהכתוב כך  ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

פגם  יוצר  שהעוון  גם מדגיש אלא בכלל  לאלוקות האדם בין  מבדילים שהעוונות

של  שבנשמתו  לאלוקות ביחס ופירוד 

‡elהאדם  ÌÈÈÚÂ עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
כרת  באיסורי  או  בכפירה שקשורות

˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿»
,˙eM˜˙‰‰, כאמורÚe„ÈÂ23 «ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ‡ È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
,ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ
באלוקות  ומחוברת קשורה נשארת והיא

מצב ‡ÊÈ‰בכל  ‡a L‡k ˙‡ÊÏÂ¿»…«¬∆»≈∆
c שזהו בכך  ומכיר  יודע האדם שגם »»
‰˙˜eM˙דבר  ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÚ „Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,BLÙ«¿∆»ƒ¿ƒ¿»«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È¿≈∆≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB∆¿…∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ»≈≈¡…

,‰Ê c BÏˆ‡ Lb ÔÎÏÂ וזה ¿»≈ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו  כזה שבמקרה העובדה פשר 

לעבוד  שלא נפשו  את מוסר  שבקלים"

זרה  BÚ˙עבודה È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È‰ ˙Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiËt ÔÈÓÈ העבה בחבל  ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLbשל  ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו  ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של  שלאמיתו  פי  על  אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ BÚcƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל  ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על  לא ועובר  «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈËt ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי "ג  «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו  החבל , שזור  שמהם

כמו  מאלוקות ופירוד  ניתוק גורם זה גם דבר  של  (ולאמיתו  בפרט זו  למצווה

כיוון  פרטית בנימא שמדובר  אף כרת ואיסורי  כפירה של  «¿ËÙc¿ƒעבירות

‰ Ïk ‡e‰ È‰ ‰Ê‰f‰ Ët‰ ÏL ˙eÓˆÚ מועט חלק רק ולא ∆¬≈»»«¿∆«¿»«∆
˙BÈממנו ), „BÚÂ לעבירה שדומה חמור  היבט עוד  קיים פרטית בעבירה ¿≈

חמור  איסור  ‰ÏÁעל  ˙eÏÏÎa ˙eLÈÏÁ ÏÚBtL בפשטות כמובן  ∆≈¬ƒƒ¿»«∆∆
בנמשל , וכך  החבל , כל  את מחלישה החבל  ממרכיבי  באחד  וניתוק שפגימה

בסופו  פרטית, עבירה על  שמדובר  אף

כללות  על  השפעה לכך  יש דבר  של 

כד : פרק התניא, ספר  (ובלשון  הקשר 

עבירה  אפילו  לאמיתו  באמת "אבל 

רצון  על  עובר  העוברה הרי  קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך  העליון 

יתברך ..."), ואחדותו  מייחודו  הפירוד 

˜ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎe¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb BÈ‡ È‰ ÌÈiËt ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
ולא  נפרד  לא הוא שבעצם לחשוב

ÊaL‰מתנתק eÈ‰Â בעבירות ¿«¿∆»∆
אלו  LÙcפרטיות ˙Bcn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה והרגשות התחושות ««¬ƒ

ÏÚ ÌÈÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¿«¿
B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»
‰aq‰ e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â¿««»¡…ƒ¿∆«ƒ»
Œ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈¬≈»«¬»»
˙eËL Áe‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏƒ¿»¿«¿»«¿
‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל  כמבואר  »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ „BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר  ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של  והכיסוי  ההעלם ראשון 

לאבד  לו  גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי  הרגש את

מזה  למטה יורד  aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ eq‡ c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ, בפועלÁe‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .ev˜ המבואר על  ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áec¿«¿

האלוקית  הנפש על  ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜eM˙של  ÌˆÚÂ הנשמה של  וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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כי      

ה p‰Â‰ה ) מן למ ּטה  ה ּטיה  ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקל ּפה , ׁשט ּות  ּבׁשם  נקרא  ְְְְִִִֵֶָָׁשה ּוא 

וה ּוא  ה ּדעת , מן למעלה  ה ּטיה  יׁשנֹו כן ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָה ּנה 

רז"ל  אמר ּו ּדה ּנה  ה ּוא , והענין ּדקד ּׁשה . ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשט ּות 

א ) ע ּמּוד  יז יה ּודא (ּכת ּבֹות  ר ' על  עליו "אמר ּו ְְְַַָָָָֻ

ּומר ּקד  הדס  ׁשל  ּבד  נֹוטל  ׁשהיה  אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבר ּבי

מר ּקד  יצחק  רב  ּבר  ׁשמ ּואל  רב  וכ ּו', ה ּכּלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת , ּומק ּבל  אחת  זֹורק  ּבּדין, (ׁשלש  ְְִֵֵַַַַַַַָָֹא ּתלת 

סבא  לן מכ ּסף  קא  זירא  ר ּבי אמר  ְִִֵֵַַַַָָָָָָר ׁש"י),

ק ּלּות  ונֹוהג  חכמים  ּתלמידי ּבכב ֹוד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל 

אפסיק  נפ ׁשיּה נח  ּכי ר ׁש"י), ּבעצמ ֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹרא ׁש

אמר  וכ ּו', עלמא  לכ ּלא  ּדידיּה ּבין ּדנּורא  ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹע ּמּודא 

הדס  ׁשל  (ׁשֹוט  לסבא  ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא  ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָר ּבי

ׁשט ּותיּה ליּה ואמרי ר ׁש"י) ּבֹו, מר ּקד  ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה 

ליּה ואמרי ר ׁש"י), ּכׁשֹוטה , מתנהג  (ׁשהיה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא 

ּדׁשט ּות  ר ׁש"י ), ּומנהג ֹו, (ׁשיטת ֹו לסבא " ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשה ּוא  ה ּדעת , מן למעלה  היא  הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכ ּו הרי וא ּׁשה  ּדאיׁש מאד , ּבמאד  ונפלאה  ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגב ֹוהה 

י' א ׁש ה ּוא  ּדאיׁש ּביניהם , ׁשר ּויה  ׁשכינה  ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

י"ּה הם  הרי אז זכ ּו וכא ׁשר  ה ', א ׁש ה ּוא  ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָוא ּׁשה 

זֹו הרי ּכן אם  כ ּו'), עד  עדי ּבנין ּבג ּלּוי (ּובא  ְְֲֲִִִֵֵֵַָָכ ּו',

לג ּלּויים  זכה  זה  ּבׁשביל  לכן ּגב ֹוהה , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמדרגה 

ׁשּזה ּו כ ּו', ּדנּורא  ע ּמּודא  ּדאפסיק  ּביֹותר  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָנעלים 

הענין  ּובא ּור  כ ּו'. מ ּמׁש ּבג ּלּוי א ֹור  ּגּלּוי ְְְִִִִֵַַָָָּבחינת 

מח ׁשבה  לית  הרי ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּדה ּנה  ְֲֲִֵֵֵֵַָָה ּוא ,

ּדכל  ה ּׂשגה , מ ּגדר  למעלה  וה ּוא  ּכלל , ּביּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתפיסא 

ּבגדר  ה ּוא  הרי נעלית  ה ּיֹותר  ּגם  ה ּנה  ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה ּׂשגה 

ה ּׂשגה  ּבגדר  ּׁשאינֹו מה  אבל  ּפנים , ּכל  על  ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה ּׂשגה 

ׁשּיּתפ  אפ ׁשר  אי וכדאיתא הרי ּכלל , ּבה ּׂשגה  ס  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ּולג ּבי יח , ּפרק  ּבינֹונים ' ׁשל  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'ספר 

ולית  וה ּדעת  ה ּׂשכל  מן למעלה  ׁשה ּוא  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָה ּוא 

אצל ֹו ּכפתיים  ה ּכל  ּכלל , ּביּה ּתפיסא  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמח ׁשבה 

ּבהמ ֹות  אדע  ולא  בער  "ואני ּכדכתיב  , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹית ּבר
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‰Èh‰ LiL ÌLk ‰p‰Â סטייה ‰) ‰Úc˙נטייה, ÔÓ ‰hÓÏ ¿ƒ≈¿≈∆≈«»»¿«»ƒ«««

והממוצעת  הישרה הדרך  היא ממנה e‰L‡שהדעת ÌLaשנטייה ‡˜ ∆ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה ‰Èh‰היפך  BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈∆¿«»»

והרגילה  הממוצעת eËL˙מהדרך  ‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿¿
,‰M„˜c. ומבאר שהולך  כפי  ƒ¿À»

eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê««¿À«
‡„e‰È ' ÏÚ ÂÈÏÚ eÓ‡"»¿»»«¿»
ÏËB ‰È‰L ,È‡ÚÏÈ‡ Èaa¿«ƒƒ»∆»»≈
ÈÙÏ „wÓe Ò„‰ ÏL „a«∆¬«¿«≈ƒ¿≈

,'eÎÂ ‰lk‰אותה לשמח כדי  ««»¿«
„wÓ ˜ÁˆÈ  a Ï‡eÓL¿≈««ƒ¿»¿«≈

הכלה לפני  מרקד  «¿»‡Ïz˙היה
ÔÈca ˘ÏL),הדסים BÊ˜של  »…«ƒ≈

Ïa˜Óe ˙Á‡ תופס,˙Á‡ ««¿«≈««
‡˜ ‡ÈÊ Èa Ó‡ ,(È"L«ƒ»««ƒ≈»»

‡Ò ÔÏ ÛqÎÓ אותנו מבייש הזקן  ¿«≈»»»
È„ÈÓÏz „BÎa ÏÊÏÊnL)∆¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ≈
L‡ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«…

BÓˆÚa,הכלה לפני  כך  לרקוד  ¿«¿
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á Èk ,(È"L«ƒƒ««¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡ec ‡„enÚ«»¿»≈ƒ≈

,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ‡lÎÏ נחה כאשר  ¿…»»¿»¿
(חצץ) הפסיק העולם) מן  (ונפטר  נפשו 

ואז  העולם, לכל  בינו  אש »«‡Óעמוד 
dÈËBL dÈÏ È‰‡ ‡ÈÊ Èa«ƒ≈»«¬≈≈≈

‡ÒÏ שלו השוט לזקן  לו  הועיל  ¿»»
„wÓ ‰È‰L Ò„‰ ÏL ËBL)∆¬«∆»»¿«≈

dÈÏ ÈÓ‡Â (È"L ,Ba ויש «ƒ¿»¿≈≈
בנוסח  התבטא זירא שרבי  אומרים

לזקן  לו  שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאחר ,
‡ÒÏ שלו (È‰L‰השטות ¿»»∆»»

,(È"L ,‰ËBLk ‚‰˙Óƒ¿«≈¿∆«ƒ
‡ÂdÈÏ ÈÓ זירא שרבי  אומרים ויש ¿»¿≈≈

לזקן  לו  שהועילה ≈¿dÈ˙ËÈLƒהתבטא
,B‚‰Óe B˙ËÈL) "‡ÒÏ¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L זלזול של  «ƒƒ¿
מעשה בכבוד  ועשיית כביכול , עצמו ,

הכלה  את לשמח כדי  כשטות שנראה

,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««
‰‡ÏÙÂ ‰‰Bb ‰‚„Ó ‡e‰L∆«¿≈»¿»¿ƒ¿»»

,„‡Ó „‡Óa של בדרך  התנהגות ƒ¿…¿…
ֿ שכלית, על  בדרך  הדעת, מן  למעלה

והיא  ביותר , גבוהה רוחנית דרגה היא

עניין  של  וחשיבותו  במעלתו  עמוקה והכרה מהבנה כמאמר נובעת הנישואין 

ז "ל  eÎÊחכמינו  È‰ ‰M‡Â LÈ‡c זכו והאישה האיש ‰Èאם ¿ƒ¿ƒ»¬≈»¬≈

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰ÈeL ‰ÈÎL אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡ ¿ƒ»¿»≈≈∆¿ƒ≈¿ƒ»
d"Èאותיות  Ì‰ È‰ Ê‡ eÎÊ L‡ÎÂ ,'‰ L‡'ה (e‡שם ,'eÎ ≈¿«¬∆»»¬≈≈»»
Èel‚a האלוקית השכינה השראת עליהם ויש זוכים והאשה האיש כאשר  ¿ƒ

להקים זוכים שהם בכך  ביטוי  לידי  בא eÎ'הדבר  „Ú È„Ú ÔÈa, נצחי ƒ¿»¬≈«
בכוח  רק שיתכן  דבר  דורות, לדורי 

BÊהבורא  È‰ Ôk Ì‡ הריקוד ), ƒ≈¬≈
כזו  בצורה הכלה «≈¿»„Ó‚‰לפני 

‰Ê ÏÈLa ÔÎÏ ,‰‰Bb בשל ¿»»≈ƒ¿ƒ∆
ה', בעבודת שלו  הגבוהה הדרגה

השכל , ֿ פי  על  ודעת מטעם למעלה

˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈel‚Ï ‰ÎÊ של »»¿ƒƒ«¬ƒ¿≈
מאד  גבוהה מדרגה אלוקי  אור 

,'eÎ ‡ec ‡„enÚ ˜ÈÒÙ‡c¿«¿ƒ«»¿»
לכל  מיטתו  בין  אש עמוד  שהפסיק

‡Bהעולם  Èelb ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«ƒ
LnÓ Èel‚a כל לעין  הנראה באופן  ¿ƒ«»

.'eÎ
והחשיבות  המעלה את ומפרט והולך 

דקדושה": "שטות של  המיוחדת

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ומהותו עצמו  מצד  ≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰LÁÓ ˙ÈÏ È‰¬≈≈«¬»»¿ƒ»≈
,ÏÏk לא אנושית מחשבה שום ¿»

כלל  אותו  ומבינה ¿e‰Â‡'תופסת'
,‰‚O‰ „bÓ ‰ÏÚÓÏ נעלה הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

אלא  בפועל  והשגה מהבנה רק לא

שכל  היינו  השגה" מ"גדר  אפילו 

לא  והשגה הבנה של  ההגדרה

מלכתחילה אליו  «¿ÏÎcמתייחסת
‰‚O‰ להיות שיכול  שכלי  רעיון  «»»

ומושג  ‰˙Biמובן  Ìb ‰p‰ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ביותר הנעלה הרעיון  גם «¬≈

להבין  מאד  שקשה ביותר  והעמוק

שלו  העומק את ‰e‡ולהשיג  È‰¬≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ „‚a¿∆∆«»»«»»ƒ
‰‚O‰ „‚a BÈ‡M ‰Ó Ï‡¬»«∆≈¿∆∆«»»
מובן  מלהיות נעלה ומלכתחילה

‡LÙומוגדר  È‡ È‰ יתכן לא ¬≈ƒ∆¿»
,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL∆ƒ»≈¿«»»¿»
'ÌÈBÈa ÏL ÙÒ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆≈ƒ

,ÁÈ ˜t: לשונו "Èa‚Ïeוזה ∆∆¿«≈
‡e‰L ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆

מהותו  ‰ÏÎOמעצם ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆
‡ÒÈÙz ‰LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa, כלל בו  ומשיגה תופסת המחשבה החכמים ‰Ïkואין  גם ≈¿»«…
ביותר  שכל ÌÈÈ˙Ùkהגדולים È˙Î„kלגביו ‡ˆBÏחסרי  ,Ca˙È ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
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כב   

ׁשּבזה  ּכל ֹומר  וג ֹו', "ע ּמ תמיד  ואני ,ע ּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

לה ּגיע  ּדבכדי ,ע ּמ ּתמיד  אני ּובהמ ֹות  ּבער  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצ ֹון  ּבּטּול  ידי על  ה ּוא   ית ּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמ ּות ֹו

ּבחינה  נקראת  ולכן ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה 

ּׁשה ּנביא  מה  ּכן ּגם  וזה ּו ׁשט ּות . ּבׁשם  זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה 

ּבא  "מ ּדּוע  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מ ׁשּגע , ּבׁשם  ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא 

היה  ה ּנב ּואה  הת ּגּלּות  ּבעת  ּדה ּנה  ה ּזה ", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻה ּמׁשּגע 

ה ּגׁשמ ּיּות  ּבהפ ׁשטת  להיֹות  והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות  וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  ּבּטּול הפ ׁשטת  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפ ׁשטת  ענין ּכן ּגם  ּדזה ּו ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה 

ּבׁשא ּול  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּנב ּואה , ּבעת  ְְְְְִֵֶַַָָָה ּלב ּוׁשים 

את  ה ּוא  ּגם  וּיתנּבא ",25"וּיפ ׁשט  ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  ה ּדעת , עץ  חטא  מ ּצד  ּבאים  הם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדה ּלב ּוׁשים 

ולא  כ ּו' ער ּוּמים  ׁשניהם  "וּיהיּו ּכתיב  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא 

ענין  נתח ּדׁש ה ּדעת  עץ  חטא  ידי ועל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹית ּבׁשׁשּו",

ההר ּגׁש ה ּוא  החטא  ּדע ּקר  ויד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָה ּלב ּוׁשים ,

הם ", עיר ּמם  ּכי "וּידע ּו ּוכתיב  ורע , ּבט ֹוב  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב 

ׁשּזה ּו ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ּבהם  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתח ּדׁש

ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ה ּלב ּוׁשים , ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם 

ּבעת  ולכן וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  הר ּגׁש ה ּוא  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּוב ׁשר ׁשֹו

ה ּלב ּוׁשים  הפ ׁשטת  להיֹות  צרי היה  ְְְְִִִַַַַָָָָָה ּנב ּואה 

והינּו ּומ ּדֹות , ּדׂשכל  ההר ּגׁש הפ ׁשטת  ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשה ּוא 

וכמבאר  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  ּבּטּול  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות 

ה ּדת  "מיס ֹודי ה ּתֹורה , יס ֹודי ּבהלכ ֹות  ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמ ּב"ם 

וה ּנב ּואה  אדם , ּבני מנּבא   ית ּבר ֿ ל  ׁשהא  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע 

יצר ֹו ואין יצר ֹו, על  ה ּמת ּגּבר  וג ּבֹור  חכם  על  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה 

ּבאר ּכה , ׁשם  וכמבאר  ּדבר ", ּבׁשּום  עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמת ּגּבר 

הה ּטיה  ׁשּזה ּו ׁשט ּות , זֹו ּבחינה  נקראת  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעב ֹודה  ולהיֹות  והה ּׂשגה , ה ּדעת  מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה 

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמ ׁשּכן
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זוהר 24) וראה משפטים . פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ  בפרי  שכתוב  מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס  תניא

ד  פרק  תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח . סימן חיים אורח  ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב . קטז, ב  חלק 

ה. כן 25)סעיף  שאין מה דתרנ"ח , קודש יד כתב  בגוף  הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט , א (שמואל בכתוב 

    
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ Ú È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰e Úa È‡L ‰ÊaL ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»
והשגה  הבנה ֿ ידי  על  איננה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אל  להתקרב הדרך  כלומר ,

הרי  דבר  של  בסופו  באלוקות ולהשיג  להבין  יצליח שהאדם ככל  שהרי 

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר  שלמעלה ברוך -הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Îc¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
Ca˙È עמו ולהתקשר  ולהתחבר  ƒ¿»≈

‡e‰ אדרבה אלא השכל  ֿ ידי  על  לא

ÔBˆ‰ Ïeha È„È ÏÚ של האישי  «¿≈ƒ»»
Ú„Â˙,האדם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««

מהשכל  למעלה הוא ≈«¿ÔÎÏÂוהביטול 
BÊ ‰‚„Óe ‰ÈÁa ˙‡˜ של ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈»

 ֿ על  באופן  האישית המציאות ביטול 

eËL˙.שכלי  ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂ לכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

,ÚbLÓ ÌLa ‡˜ ‡Èp‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל  שבדרך  ובעוד 

מהדעת, למטה ושכל , דעת חוסר  היא

מהדעת למעלה הכוונה ¿BÓÎeכאן 
Ìb e˙kL מבני אחד  לגבי  ∆»«

אלישע  ידי  על  שנשלח הנביאים

למלך  יהוא את a‡למשוח ÚecÓ"««»
"‰f‰ ÚbLn‰ המצודת (וכפירוש «¿À»«∆

שבעת  לפי  הנביא, את קראו  "כן  דוד :

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד  שהיה

בענייני  אז  פנה לא כי  על  כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈˆ ‰È‰ ‰‡ep‰ הנביא «¿»»»»ƒ

˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24, ƒ¿¿«¿»«««¿ƒ
˙ËLÙ‰ eÈ‰Â מהגדרים יציאה ¿«¿«¿»«

BÈ‰ÏÂ˙של  ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLel‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

BÓÎeהגשמיים ,‰‡ep‰ ˙Úa¿≈«¿»¿
Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La e˙kL∆»¿»«ƒ¿««

˙‡ ‡e‰25,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a ∆¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈLel‰c הבגדים עניין  ‰Ìכל  ¿«¿ƒ≈

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«≈¿≈«««
È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜cוחוה אדם eÎ'על  ÌÈneÚ Ì‰ÈL eÈ‰iÂ" ¿…∆«≈¿¿ƒ«ƒ¿¿≈∆¬ƒ

,"eLLa˙È ‡ÏÂ להתבייש מקום היה לא הרע יצר  להם היה לא עוד  כל  כי  ¿…ƒ¿…»
ערום שהגוף ÔÈÚמכך  LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«

BËa ÚÓ‰ Lb‰‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰ wÚc Úe„ÈÂ ,ÌÈLel‰«¿ƒ¿»«¿ƒ««≈¿«∆¿≈«¿…»¿
,ÚÂ,רע רגש כל  ללא החטא, קודם שהיה המצב "iÂלעומת È˙ÎeeÚ„ ¿«¿ƒ«≈¿

LcÁ˙pL ,"Ì‰ ÌnÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈
BËa ÚÓ‰ Lb‰‰ Ì‰a»∆«∆¿≈«¿…»¿
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL ,ÚÂ¿«∆∆«≈ƒ¿«
ÚÓ‰ Lb‰‰ ,ÌÈLel‰«¿ƒ«∆¿≈«¿…»

BLLe ,ÚÂ BËa של השורש ¿¿«¿»¿
הגשמיים  ‰Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

˙Bcn‰Â ÏÎO‰,האדם בנפש «≈∆¿«ƒ
לצאת  הנביא על  הנבואה שבעת וכשם

שלו  ֿ נפשית הרוחנית המציאות מגדרי 

היה  כך  לאלוקות, לחלוטין  ולהתבטל 

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו 

שלו  ‰ep‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLel‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור ' הדמות את לגמרי 

כל  על  שלו  האישית המציאות

שלה, «…¿»¿‡ÓÎÂההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓa»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ Ca˙È ÏŒ‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡ep‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,BˆÈ ÏÚ ab˙n‰ Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k‡a ÌL ‡ÓÎÂ ,"c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר  מגדרי 

המציאות  פרטי  שאר  וכל  המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל  שלו  והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„BÚ‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך  ¬»ƒ¿»
כך  כדי  עד  È‡È,לאור  BÓˆÚ CLÁ‰c ב כמבואר ֿ א בפרקים לעיל  ¿«…∆«¿»ƒ
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כג      

זה  ּדלע ּמת  ּדמה ּׁשט ּות  והינּו יאיר , עצמ ֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהח ׁש

ּדקד ּׁשה , ׁשט ּות  ּבבחינת  ה ּמׁשּכן יהיה  היה  לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

ה ּדעת  מן ה ּלמעלה  והינּו ּדוקא , ׁשּטים  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזה ּו ה ּדעת . מן ה ּלמ ּטה  מן ונע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָה ּמת ּברר 

אחד  ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"וע ׂשּו

ּבעב ֹודת  האדם  עב ֹודת  ידי על  ּבא  וזה  ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ׁשּפֹועל  ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָה ּבר ּורים 

(פ ּון  ּדע ֹולם  ה ּדעת  מן ה ּלמ ּטה  את   להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  ה ּדעת , מן למעלה  מ ּזה  ׁשּיהיה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט ),

וויילע  ּכן וע ֹוׂשה  נֹוהג  ׁשה ּוא  ּבאדם  ּדברים  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה 

חק  ּכמ ֹו הם  הא ּלה  וה ּדברים  וועלט , ט ּוט  ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

ה ּוא  ּדכן לפי מ ּמק ֹומו א ֹות ֹו מזיזים  ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבל ּתי

וה ּדֹומה  נּמּוס  עניני ּבכ ּמה  ּוכמ ֹו הע ֹולם , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת 

מן  ה ּלמעלה  אל  להפכ ֹו צריכים  זה  את  ה ּנה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכ ּו',

זמ ּני  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  ּוכמ ֹו ּבעב ֹודה , ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָה ּדעת 

הם  הע ֹולם  הר ּגׁש מ ּצד  ה ּנה  ה ּׁשנה , ּוזמ ּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה 

להתע ּסק  ּכׁשּצרי וגם  ּוזמ ּנים , ּבע ּתים  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקב ּועים 

ּפי  על  הא ּלּו זמ ּנים  ה ּנה  מק ֹום  ּומ ּכל  ּומ ּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמ ּׂשא 

ּוזמ ּני  וע ּקר , ּכלל  נּדחים  ּובל ּתי ניזזים  ּבל ּתי ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָֹהרב 

להם  ואין נּדחים  הם  ּותפ ּלה  ּתֹורה  ׁשל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה ּקביע ּות 

ה ּנה  לגמרי, ֿ וׁשל ֹום  חס  נּדחים  ׁשהם  ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקבע ,

יׁש האם  לנפ ׁשֹו, ח ׁשּבֹון איזה  נֹותן א ׁשר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם 

ע ּתֹו ה ּיֹודע  ה ּוא  ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה  חכמה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה 

ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ׁשּליט 26ּוזמ ּנֹו, אדם  "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  ח ׁשּבֹונֹותי ׁשאע ׂשה  עד  לי המ ּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַל ֹומר 

ּדבר  על  נפ ׁשֹו ּכל  יּתן ואי כ ּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצ ּוה 

ּׁשהיתה  מה  הע ּקר  ועל  ּכלל , מ ּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח  ה ּוא  למ ּטה  נׁשמת ֹו ּבירידת  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה ּכּונה 

האמת , על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  מ ּצד  רק  ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוה ּוא 

ּדע ֹולם , זה  ׁשט ּות   להפ עב ֹודת ֹו ּתהיה  זאת  ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹה ּנה 

ה ּנה  ואז לת ֹורה , ע ּתים  ל ֹו ויק ּבע  נפ ׁשֹו על  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד 

אלקי  א ֹור  ּגּלּוי  ל ֹו ׁשּיאיר  ּבת ֹוכם ", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי
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א). פרק  כו (מאמר ומעין ג.26)ב [קונטרס ] ט , פרשה רבה דברים

    
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â ומסתירה המעלימה השכל  מן  שלמטה ¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆

אלוקות  חושך על  בבחינת היא M„˜c‰ולכן  ˙eËL ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל  מן  למעלה אור ,שהיא ÌÈhLנת ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון  ‰a˙n"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««
הדעת" מן  ה"למטה שחושך  לאחר 

של  לאור  והופך  ומזדכן  מתברר 

הדעת". מן  "למעלה

הדברים  משמעות את ומפרט והולך 

ואחד : אחד  כל  של  ה' בעבודת

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של  זה שעניין  ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות ֿ זה דלעומת השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן  שהיה

ואחד  אחד  כל  È„Èשל  ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„BÚa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»«¬«

ÌÈea‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך  כפי  ƒ«««
Ì„‡a ÌÈc ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל  לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך  כי  ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי  רק אותם בעולם לעשות נהוג 

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של  ∆‡Ïממצב

,‰„BÚa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍcŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל 

זה  בעניין  שלהם ההרגל  את לשנות מוכנים ולא CÈvLkקבועים Ì‚Â¿«¿∆»ƒ

ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ»≈«
,wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏe ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ‰ Èt לא ואנשים ƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

במסחר , ריווח למטרות אפילו  שינה זמן  או  ארוחה לדחות ÈpÓÊאך Âמוכנים ¿¿«≈
,Ú˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰Bz ÏL ˙eÚÈw‰«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים של ואנשים קביעות

בשביל  תורה לימוד  וזמני  תפילה זמני 

ואחרות  כאלה Ì‰Lמטרות LÈÂ¿≈∆≈
,ÈÓ‚Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc ולא ƒ¿ƒ«¿»¿«¿≈

הלימוד  או  התפילה שזמן  רק

עליהם  מוותרים אלא מתאחרים

ואולם  ושלום, חס ≈p‰ƒ‰לחלוטין ,
‰ÊÈ‡ Ô˙B L‡ Ì„‡‰»»»¬∆≈≈∆
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ ÔBaLÁ∆¿¿«¿«ƒ≈≈∆

,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ המתבונן »¿»¿«¿»»»
יבין  ֿ נפש חשבון  ועושה בדבר 

הגיון  חסרת היא הזו  ÈÓc¿ƒשההנהגה
BpÓÊe BzÚ Ú„Bi‰ ‡e‰ מתי «≈«ƒ¿«

העולם, מן  מובא È‡„ÎÂ˙‡יפטר  ¿ƒ¿ƒ»
‰a L„Óa26Ì„‡ ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈»»

להיפטר  זמנו  ÓBÏשהגיע ËÈlL«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆¡∆∆
‰eˆ‡L „ÚÂ È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆
Ïk ÔzÈ CÈ‡Â ,'eÎ "È˙ÈÏ¿≈ƒ¿≈ƒ≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡L c ÏÚ BLÙ«¿«»»∆≈«»

,ÏÏk שלאמיתו הזה העולם ענייני  ¿»
ערך של  חסרי  הם ‰wÚדבר  ÏÚÂ¿«»ƒ»

˙„ÈÈa ‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó«∆»¿»««»»ƒƒ«
‰hÓÏ B˙ÓL'ה עבודת ענייני  ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה ‰e‡המצוות בלימוד 
„vÓ ˜ ‡e‰Â ,ÈÓ‚Ï ÁÎBL≈¿«¿≈¿«ƒ«

˙eËL Áe‰ ודעת מטעם שלמטה »«¿
הגיון  ‰‡Ó˙,וחסרת ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆

‰p‰ ההשפעה תחת נתון  שהוא כיון  ƒ≈
דקליפה" ה"שטות È‰z‰של  ˙‡Ê…ƒ¿∆

‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„BÚ¬»«¬…¿∆
ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל "שטות ¿»

לאור , החושך  BLÙאת ÏÚ „ÓÚÈÂ¿«¬…««¿
‰B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ מבלי ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

אותם, לדחות אפילו  או  «¿Ê‡Âלבטל 
"ועשו  הציווי  את בעצמו  יקיים כאשר 

מקדש" הקליפה לי  חושך  את ויהפוך 

הקדושה  בפרט ‰p‰לאור  בו  יקויים ƒ≈
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שתמורת ¿»«¿ƒ¿»

הפוך המצב  מצב יהיה וכיסוי  העלם האלוקית הנפש על  יש BÏבו  È‡iL∆»ƒ
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כד   

ידי  ׁשעל  אחרא , סטרא  את ּכפיא  ּכד  וזה ּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפ ׁשֹו,

א ּון  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּׁשט ּות  את   להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל 

ה ּתֹורה  ּבק ּיּום  ה ּקד ּׁשה  אל  וועלט  פ ּון  קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוה ּמצוֹות ,

ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  ּומת ּגּלה  ׁשּמאיר  עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכ ּולה ּו

ְִָעלמין.

.ev˜ ּבעת וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  הר ּגׁש הפ ׁשטת  ּוכמ ֹו ּדקד ּׁשה , ודעת  מ ּטעם  למעלה  וה ּטיה  ׁשט ּות  יבאר  ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעב ֹודת  זה   ּדר ועל  ּדקד ּׁשה . ל ׁשט ּות  זה  ּדלע ּמת  ּדׁשט ּות  אתה ּפכא  ׁשּטים , מעצי  ה ּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻה ּנב ּואה .

ואחד . אחד  ְֶֶָָָּכל 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    
e‰ÊÂ ,BLÙa È˜Ï‡ B‡ Èelb שבדברי למעשה וההוראה סיכום ƒ¡…ƒ¿«¿¿∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

מכתביי הקודמים בטח קבלו בעתם ובזמנם ואחכה למענה מפורט עליהם, ועל של עתה באתי:

- יו"ד שבט - הממשמש ובא, הנה בטח ישתדלו בזה בהתו]ע[ א( בקשר יום ההילולא השני 
דות לרבים באופן המתאים, וכן ג"כ אשר במענה על שאלת רבים, הנה דעתי הוא, שהסדר יהי' כמ"ש 

בפרטיות במכתב דאשתקד.

אחת  מחלקה  עכ"פ  תפתח  לו,  בסמוך  או  ההילולא  ביום  אשר  מאד,  במאד  הוא  מהנכון  ב( 
או מוסד בהרשת אהלי"י )אהלי יוסף. יצחק ליובאוויטש( וכתבתי עד"ז למנהל הרשת אהלי"י הוא 

הרה"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מו"ה חיים זוסיא שי' ווילימובסקי.

ג( כמדומה שברור הדבר בחילוק התפקידים בין הישיבות, תלמוד תורה, וכן מוסדות הרשת 
אהלי"י הנ"ל, ובכ"ז הנני בא בזה לפרש דעתי והצעתי בזה, והיינו:

ישיבת תו"ת לוד, הנה מתפקידה הוא, שהיא תהי' המוסד היותר עליון אשר באה"ק ת"ו, וגם 
בשביל אותם התלמידים והחניכים מתחנכים ברוח ליובאוויטש בהישיבה בתל אביב, אשר בעיקרה 
היא - הישיבה בתל אביב - בשביל אלו התלמידים שמכמה סיבות אינם חפצים לגלות מבית הוריהם, 
יהי' הכרח בדבר, יש לסדר  יותר נמוכות מאשר בלוד, ורק אם  ובכל אופן צריכים להיות בה כתות 
שיהיו כתות גם בלוד וגם בתל אביב, אבל עכ"פ לא הכתות הגדולות ביותר - בישיבת ת"א - שמחוסר 
משפיעים וכו', צריכים להמצא רק בישיבת לוד, ומובן מעצמו אשר אחד מתפקידי הישיבה בת"א הוא, 
להמשיך אלי' ילדי' היושבים בת"א, ולשמש ג"כ דוגמא על אתר מהו חינוך דתו"ת, כיון שכל הבאים 

לאה"ק ת"ו נמצאים משך זמן בת"א, ולא את כולם אפשר יהי' להמשיך לבקר את ישיבת לוד.

המשך בעמכד וכ
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ה'שי"ת. ּפּורים ִבס"ד

באור  הצמצום ע"י ורק המאור. כמו א"ס, הוא גם ולכן המאור, מעין שהוא האור מעלת
גבול  בלי עולמות ממנו נתהוו באוא"ס, הצמצום אחרי גם ספירות. עשר נאצלו א"ס,

גבול  בלי הוא האור גם כי ומספר,

זהר p‰Â‰יב) ּבתּקּוני איתא ּדהּנה הּוא, למעלה האֹוצר ענין עד 26להבין למעלה סֹוף אין "אֹור : ¿ƒ≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

הּכּונה  ּתכלית", אין עד "למּטה ּׁשאֹומרים מה והּנה ּתכלית". אין עד ּולמּטה קץ, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָאין

סֹוף, אין אֹור ּדׁשם ׁשם קריאת ּדזהּו ּכלל, ּגבּול ּובלי סֹוף אין ּבבחינת הּוא וההתּפּׁשטּות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהּגּלּוי

ּומעלת  ענין ּדזהּו הּמאֹור, מעין הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא הּדבר וטעם סֹוף, אין הּוא עצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדהאֹור

הּמאֹור, מעין ׁשהּוא מעלתֹו זהּו הּנה מקֹום ּומּכל עצם, ולא לבד הארה ׁשהּוא עם ּדהאֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהאֹור,

הּמאֹור  מעין ׁשהּוא האֹור ּגם הּנה לכן סֹוף, אין ּובבחינת ּפׁשיטּות ּבבחינת הּוא ׁשהעצמּות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָולהי ֹות

הּזה  מהאֹור והּנה סֹוף. אין ּבבחינת הּוא עצמֹו ׁשהאֹור סֹוף, אין אֹור וזהּו סֹוף, אין ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשהעֹולמֹות  והינּו לגמרי, אחרים ּובאפנים ּכלל, ּגבּול ּובלי קץ אין עד ּוספירֹות עֹולמֹות ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיּו

ספירֹות  ענין ּבפרּוׁש ּוכמאמר ּבמסּפרם, ּגבּול ּבלי ׁשהם זה לבד ּגבּול, ּבלי הן ּגּופא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּספירֹות

זּוטא  ּבאּדרא וכדאיתא ּגבּול, ּבלי ּבמסּפר ׁשהם לבד ּגבּול, ּבלי הן עצמן ׁשהּספירֹות קץ, 27אין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבֹוצינא  אּלא ּתׁשּתּכח לא לֹון למנּדע ּתסּתּכל וכד ועבר, סטר לכל ּדאתּפּׁשט ּבֹוצינא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ"ּכהאי

ּבלבד)ּבלחֹודֹוהי" הּנר אּלא ּתמצא לא אֹותֹו לידע ּבֹו ּתסּתּכל וכאׁשר ּופּנה, עבר לכל מתנֹוצץ אֹורֹו אׁשר הּזה ,(ּכהּנר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

אמרֹו ּדזהּו ׁשעּור, אין עד מדרגֹות התחּלקּות ּברּבּוי הּוא לזאת ּבעצם, ּפׁשיטּות ּבבחינת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדלהיֹותן

ּוכמאמר  חד, ּבחינת ׁשהּוא ּבלחֹודֹוהי", "ּבֹוצינא הּוא לאמּתתֹו אבל ועבר", סטר לכל 28"ּדאתּפּׁשט ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבחּוׁשּבן" ולא חד הּוא הּוא לח "אנּת ּבהתּגּלּות ּבא הּוא ּכאׁשר הּנה ּבעצם, חד ּבבחינת ולהיֹותֹו . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּב הּוא לאמּתתֹו אבל ּביֹותר, רּבּוי ּבבחינת והּוא ּבחּוׁשּבן", מה "ולא והּנה מּמׁש. חד בחינת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

עׂשר  ּתׁשע, ולא עׂשר – ספירֹות "עׂשר יצירה, ּבספר ּכדאיתא עׂשר, ּבמסּפר הּספירֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּׁשּנאצלּו

הרי  הּצמצּום ידי ּדעל הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ׁשהיה הּצמצּום ידי על זהּו הּנה עׂשר", אחד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹולא

הּצמצּום  אחר הּנה זה ּובכל ספירֹות, עׂשר ּבמסּפר הם ולכן ּוגבּול, מּדה ּבבחינת והּגּלּוי האֹור ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבא

ּוכמאמר  מסּפר", אין "ועלמֹות ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשעּור, ּובלי ּגבּול ּבלי עֹולמֹות מקֹום מּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתהּוּו

עלמֹות  ּתקרי "אל ז"ל וכדאיתא 29רּבֹותינּו ּכלל, ּומסּפר ׁשעּור ּבלי עֹולמֹות ׁשהן עֹולמֹות", אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

רּבה  עלמין"30ּבאּדרא אלפי ּתריסר יתבי רק לט "ּבגלּגלּתא הּוא אלף עׂשר ּדׁשנים הּזה והּמסּפר , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּיֹותר  ּבּמדרגה ׁשּגם עד ּגבּול, ּבלי הּוא ּבאמת אבל ּכזה, מסּפר ׁשּזהּו ׁשם, ׁשּמדּבר הענין ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלפי

[מאמר]26) תרס"ו בהמשך באריכות ונתבאר הובא
ואילך. הים את הוי' ויולך המתחיל דיבור

שם.27) עיין א. רפח, ג חלק זוהר
בהקדמה.28) זוהר בתיקוני אליהו
קרוב 29) זוהר תיקוני הקדמת ב. עא, ג חלק זוהר

ב. נח, ג חלק זוהר כן גם וראה לסופה.
סימן 30) הקודש מאגרת להעיר – ב. קכח, ג חלק זוהר

המתחיל] [דיבור ריש במדבר פרשת תורה לקוטי א), (קל, ך
וארשתיך.

לספירות).לח. (ביחס בחשבון ולא אחד הוא עולמות.לט.אתה אלף עשר שנים (נמצאים) יושבים ב"גולגולת"
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אין  עד והתהּוּות הרּבּוי מּמּנה ּבא הּנה ּדאצילּות, מלכּות ּבחינת ׁשהּוא האצילּות ּדמדרגת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּתחּתֹונה

הּנבראים  ּוגדֹולי הּנבראים רּבּוי ׁשהם ,"מעׂשי ּגדלּו ּו"מה "מעׂשי רּבּו "מה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמסּפר,

"וארא" הּמתחיל ּדּבּור ּב[מאמר] הּנה 31(ּכמבֹואר ולכן ּגבּול, ּובלי סֹוף אין הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא זה ּדכל ,( ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּוגבּול. מסּפר ּבלי הּוא ההתהּוּות הּנה הּצמצּום ידי על ׁשּבא ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּגם

השני.31) – וארא המתחיל דיבור אור תורה ראה

מובן  ומעצמו  וסביבותי'  הכפר  ילדי  בשביל  בעיקרם  הם  בהכפר,  אשר  והת"ת  הישיבה  ד( 
שאחרי גמרם לימודם בישיבה זו, הנה צריכים להמשיך את לימודם בישיבת לוד, שהוא המוסד הגבוה 

ביותר כנ"ל.

ה( ישיבת תורת אמת בירושלים ת"ו, הנה כנראה אופן מיוחד לה שמתנהגת בנוסח הישיבות 
דאה"ק ת"ו, היינו שהתלמידים לומדים בשתי ישיבות וכו' ושלומדים שם גם אברכים ובעלי משפחות 
וכו', ובכל אופן גם בזה מהנכון הי' לסדר אשר עכ"פ איזה חדשים בשנה, יבואו התלמידים הקשישים 

מישיבת תורת אמת לישיבת לוד, כדי שיספגו לתוכם רוח תו"ת על טהרתו כפי האפשרי עתה...

)לדוגמא:  ]...[ ברוחה של תו"ת  יסכימו עדיין לחינוך  והחוגים אשר לא  ו( באותן המושבות 
הבתי ספר המתארגנים עתה ע"י הפעילים או המוסדות שהוצרכו לייסד בין המושבות של התימנים 
מפני שלא יתרצו לבוא אל לוד או להכפר ללמוד שם( המוסדות האלו יכנסו ברשת דאהלי"י ומובן 
ע"פ הנ"ל, שגם בהם לא יהיו כתות גבוהות כ"כ " כמו בלוד, ומי שירצה להמשיך את לימודו בתורת 

חסידות חב"ד וכו' הרי צריך הוא והם להשתדל שיעבור ללמוד בלוד.

ז( היוצא מכל הנ"ל, הנה צריך להיות ]...[ דאגו"ח בכלל ואנ"ש והחסידים בפרט אל הרשת 
וכמה  כמה  יבאו  הנ"ל  הרשת  תלמידי  מבין  אשר  לקוות  יש   ]...[ תורה   ]...[ מוסד  של   ]...[ דאהלי"י 
יוצא מאה  נכנסים למקרא  אחוזים תלמידים ללמוד בישיבת תו"ת אשר בלוד, ע"פ מאמרז"ל אלף 

למשנה כו'.

ח( כמו שבכל מוסד יש לו הנהלה אוטונומית משלו, ומבקר מבחוץ, הנה ג"כ בהרשת דאהלי"י 
ליובאוויטש הי' המנהל הרה"ח וכו' מו"ה חיים זוסיא שי' ווילימובסקי, ובטח יצרף אליו עוד איזה 
מהצעירים ובתור מבקר יהי' הרה"ג והרה"ח כו' מוה"ר אליעזר שי' קרסיק והרב מוה"ר אברהם שי' 

פאריז.

באופן  מגבית  לסדר  הדבר  ומוכרח  כדאי  הנה  לאמצעים,  ביותר  זקוקה  שהרשת  כיון  ט( 
המתאים באה"ק ת"ו, ונא ונא להשתדל בזה בכל האפשרי ובטח ימצא האופן שלא תהי' סתירה בזה 

לשאר המוסדות ואדרבא וכו'.

י( כיון שהגיל והלומדים בהרשת דאהלי"י הם כאלו שאפשר לדרוש תמיכה מהממשלה, הנה 
יש להשתדל ביותר שהמוסדות הקימים בהרשת יכנסו בהקדם היותר אפשרי להזרם בו נכנסים שאר 

מוסדות חב"ד, שזה יקל עול ההוצאה ולאפשר יסוד מוסדות במקומות חדשים.

יא( אם הצעות הנ"ל יתקבלו אצלם, מטובם להודיע עד"ז בהקדם היותר אפשרי, והעיקר אשר 
ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל או בסמוך לו יעשו כנ"ל בסעיף ב'.

בברכת הצלחה המחכה למענה בהקדם.

המשך מעמכד וד



כז

a"nyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּכבֹוד 2לגּני זה על ּומביא , »ƒְְֲִִִֵֶַַַָ

ּבעל  אדמֹו"ר חמי מֹורי ְְִִַַַַָקדּוּׁשת

על  לאֹור (ׁשהֹוציא הּמאמרים ּבהמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָההיּלּולא

ּבּפעם  ׁשבט יּו"ד קֹודׁש הּׁשּבת ּביֹום ללּמדֹו ְְְְְֶַַַַַַָָָמנת

לאחרי  הּבאים ּבּׁשנים וגם (תש"י) ְְֲִִִֵַַַַָָָָהראׁשֹונה

רּבה  ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מה לגנּוני,3זה) לגּני , ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

ּבתחיּלה  עיּקרי ׁשהיה ׁשכינה 4לּמקֹום ּדעיּקר , ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ

מעׂשים  ידי על הּנה ּכ ואחר היתה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָּבּתחּתֹונים

עד  למעלה, הּׁשכינה נסּתּלקה רצּויים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּבלּתי

הּׁשכינה  את והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה ְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשּבאּו

ׁשהיה  מׁשה, ׁשּבא ועד למּטה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹמלמעלה

חביבין  הּׁשביעין וכל ׁשּבהם, והֹוריד 5הּׁשביעי , ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָ

הּתחּתֹונה  הּלזּו לארץ עד לגּני, הּׁשכינה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָאת

הימּנה  למּטה ּתחּתֹון נעׂשה 6ׁשאין ּכ ואחר . ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עליה  לעד יׁשּכנּו ּגֹו' צּדיקים ידי על זה ,7ענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

צּדיקים  ּכּלם עּמ על אחד 8ּדקאי ּכל ׁשעל , ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

נאמר  מהם מֹורׁשה 9ואחד מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

(ממׁשיכים  מׁשּכינים הם הרי יעקב, )10קהּלת ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַֹ

עד  ׁשֹוכן (ּבחינת ׁשחֹוזרים 11לעד היינּו, עליה, ( ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
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מיוסד)1 זה ואילך).exwiraמאמר 132 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי מד"ה השניםֿעשר* פרק ה,)2על שה"ש

עה"פ.)3א. ז.)4שהש"ר פי"ט, יא.)5ב"ר פכ"ט, רפל"ו.)6ויק"ר כט.)7תניא לז, סנהדרין )8תהלים וראה כא. ס, ישעי'

חלק. ד.)9ר"פ לג, ב.)10ברכה פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו כהונה מתנות שחרית )11ראה – התפלה נוסח טו. נז, ישעי' ע"פ

סה"מ  (תו"מ פ"ד תשי"א לגני באתי ד"ה עד. שוכן ד"ה (פ"א) בהמאמר שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה ויו"ט. דשבת

ט). ע' ח"א לגני באתי

ע' ח"א לגני באתי המאמרים ספר – מנחם תורת ראה – זו לשנה השייך הפרק (*VI.וש"נ .

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ל'כלה', אומר הקדושֿברוךֿהוא, ובנמשל שה'דוד', השירים' ב'שיר נאמר

ישראל: בני ובנמשל

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k ‰Ê ÏÚ ‡È·Óe , »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«∆¿¿«ƒ
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ,הריי"צ ‰‰ÏelÈ‡הרבי ÏÚa הוא שבט יו"ד שהיום, »ƒ«¿«««ƒ»

שלו  ההילולא קבוצת CLÓ‰aיום ¿∆¿≈
¯B‡Ï ‡ÈˆB‰L) ÌÈ¯Ó‡n‰««¬»ƒ∆ƒ»

מיוחד  B„nÏÏבקובץ ˙Ó ÏÚ«¿»¿«¿
Ë·L „"eÈ L„B˜ ˙aM‰ ÌBÈa¿««»∆¿»

) ‰BL‡¯‰ ÌÚta בשנתÈ"˘˙ «««»ƒ»
שבאותה  הסתלקותו, ויום שנת היא

ליום  בקשר לאור יצא הקובץ שנה

אם  רבקה, הרבנית סבתו הסתלקות

זה, ביום שנסתלקה הרש"ב הרבי אביו

ויום  תרע"ד, בשנת שבט, יו"ד

שרה  שטערנא הרבנית אמו הסתלקות

תש"ב, בשנת שבט בי"ג שנסתלקה

הובן  זה ביום שנסתלק ולאחר

ליום  קשורה זה ליום המאמר שהוצאת

אותו  ללמוד מנת על שלו, ההסתלקות

יום  Ì‚Âבאותו ללמוד ) מנת על וכן ¿«
גם  זה ‰ÌÈ‡aמאמר ÌÈMa«»ƒ«»ƒ
‰Ê È¯Á‡Ï תש"י שנת שמאז השנים ¿«¬≈∆

L¯„Óaואילך  ·e˙kM ‰Ó («∆»¿ƒ¿«
‰a¯3,זה פסוק Èe‚Ï,על Èp‚Ï «»¿«ƒƒ¿ƒ

שלי  ההתייחדות «»ÌB˜nÏלמקום
‰lÈÁ˙a È¯wÈÚ ‰È‰L4, ∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

שבגילוי  אומר הקדושֿברוךֿהוא

(במתן  הזה בעולם השכינה והשראת

המ  ובבית במשכן ובעיקר קדש)תורה

בעת  בתחילה, שהיה למה חזרה יש

העולם  ÈÎL‰בריאת ¯wÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza כשנברא שאז, ««¿ƒ»¿»

הזה  בעולם היה השכינה עיקר והשראת גילוי ÏÚהעולם, ‰p‰ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«
ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈNÚÓ È„È הדעת עץ מחטא החל האדם, בני שעשו ¿≈«¬ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ

לרקיע  מהארץ השכינה לסילוק ‰ÈÎM‰שגרם ‰˜lzÒ ועלתה ƒ¿«¿»«¿ƒ»
,‰ÏÚÓÏ חטאים ידי ועל הראשון לרקיע מהארץ השכינה נסתלקה תחילה ¿«¿»

השביעי  הרקיע עד לרקיע מרקיע נסתלקה Ú·L‰נוספים e‡aL „Ú«∆»ƒ¿»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Ècˆ מאברהם החל «ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

הלאה  וכן השישי לרקיע השביעי מהרקיע השכינה את שהוריד »¿ÚÂ„אבינו
Ì‰aL ÈÚÈ·M‰ ‰È‰L ,‰LÓ ‡aL,הצדיקים שבעת ÏÎÂמבין ∆»…∆∆»»«¿ƒƒ∆»∆¿»

ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰5„È¯B‰Â , «¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ
‰ÈÎM‰ הראשון ‡˙ מהרקיע ∆«¿ƒ»

,Èp‚Ï עיקר הייתה שבו המקום ¿«ƒ
הבריאה, בתחילת מלכתחילה, השכינה

למטה  השכינה את המשיך רבנו ומשה

‰BzÁz‰ eÊl‰ ı¯‡Ï „Ú היינו «»»∆«≈««¿»
העולם  שהוא הגשמי הזה העולם

התחתונה  הארץ ביותר, ≈∆ÔÈ‡Lהנחות
‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz6. «¿¿«»≈∆»

Ck ¯Á‡Â פעל רבנו שמשה לאחר ¿««»
למטה  השכינה והשראת גילוי את

ובמשכן) תורה (במתן «¬»NÚ‰בשעתו
‰Ê ÔÈÚ השכינה והשראת גילוי של ƒ¿»∆

התחתון  הגשמי הזה בעולם »ÏÚלמטה
„ÚÏ ekLÈ 'Bb ÌÈ˜Ècˆ È„È¿≈«ƒƒƒ¿¿»«

‰ÈÏÚ7, בתהלים הכתוב כלשון »∆»
עליה', לעד וישכנו ארץ ירשו 'צדיקים

ומפרש, שממשיך כפי היא, והכוונה

את  ומגלים ממשיכים ישראל בני שכל

למטה, כאן È‡˜cהשכינה הכתוב ¿»≈
מכוון'צדיקי  ישראל ÏÚם' בני כל «

בישעיה  הכתוב Ìlkכלשון CnÚ«≈À»
ÌÈ˜Ècˆ8„Á‡ Ïk ÏÚL , «ƒƒ∆«»∆»

Ì‰Ó „Á‡Â ללא ישראל, מבני ¿∆»≈∆
הרוחני  ומצבו מעמדו מהו הבדל

¯Ó‡9 בתורהeÏ ‰eˆ ‰¯Bz ∆¡«»ƒ»»
,·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ‰LÓ…∆»»¿ƒ««¬…
ה' עבודת ומצוותיה, שהתורה ומכאן

מישראל, ואחד אחד לכל שייכת בעולם, האדם ÌÈÈkLÓשל Ì‰ È¯‰¬≈≈«¿ƒƒ
ÌÈÎÈLÓÓ)10 בעולם גילוי לידי ומביאים למטה ÚÏ„מלמעלה היא ) «¿ƒƒ»«

Ú„השכינה ÔÎBL ˙ÈÁa)11 רמז בכך ויש בתפילה שאומרים כפי ¿ƒ«≈«
'עד' בבחינת קשורה ÌÈ¯ÊBÁLשהשכינה ,eÈÈ‰ ,‰ÈÏÚ שהיה ) למצב »∆»«¿∆¿ƒ
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dlkכח izeg` ipbl iz`a

ׁשל  ּבאֹופן ּבּתחּתֹונים הּׁשכינה את ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָּומׁשּכינים

ׁשהמׁשכה  ּפי על ואף (לעד). ונצחּיּות ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּתמידּיּות

ּדאתּכפיא  העבֹודה ידי על (ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָזֹו

ּדקּודׁשא  יקרא ּדאסּתּלק ּבאֹופן היא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָואתהּפכא)

עלמין  ּבכּוּלהּו הּוא יֹום 12ּברי (ּבדּוגמת ְְְְְְִִַָ

הסּתּלקּות  ׁשּנקרא מבֹואר 13ההיּלּולא הרי ,( ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ההמׁש ׁשהּגיּלּוי 14ּבתחּלת לפי ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּומּוגּבל  מצּומצם ׁשאינֹו ּבאֹופן היא ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָוההׁשראה

מּצד  אסּתּלק, ּבׁשם נקרא ולכן ּבכלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּומדּוד

ׁשּתהיה  ּבכדי אמנם, ׁשּבּדבר. והּמעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעיּלּוי

הּזה  ׁשּבעֹולם הּתחּתֹונים ּבּדברים ּגם ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָההמׁשכה

מקּדׁש לי ועׂשּו הּציּוּוי ּבא זה על הּנה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּתחּתֹון,

ּבתֹוכם  עׂשר 15וׁשכנּתי ׁשלׁשה ׁשּלֹוקחים ,16 ְְְְְִִֶַָָָָָֹ

עׂשר  הּזה 17(וחמּׁשה מעֹולם ּגׁשמּיים ּדברים ( ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

נאמר  ׁשעליו מקּדׁש מהם ועֹוׂשים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָהּתחּתֹון,

ּדאיּקרי  ּומקּדׁש מקּדׁש ּדאּקרי מׁשּכן – ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָוׁשכנּתי

ּבתֹוכם,18מׁשּכן  – ׁשֹוכן ׁשהּקּב"ה זה ידי על , ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ואחד  אחד ּכל ואחד 19ּבתֹו אחד ּכל ׁשל ּבלּבֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָָ

נאמר  עליו את 20מּיׂשראל, יביאה, לּבֹו נדיב ּכל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
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גם )12 וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, בתו"מ )13שם (נעתק ב הערה 130 ע' תש"י סה"מ גם ראה

ע' ח"א לגני באתי יב).IIIסה"מ ע' ח"א (שם פ"ז תשי"א לגני באתי ד"ה .(5 שליט"א )14הערה אדמו"ר כ"ק הערת ראה

אסתלק. ד"ה (פ"א) ח.)15בהמאמר כה, תרומה )16תרומה תנחומא מבעה"ת). זקנים (ודעת ב שם, תרומה עה"פ פרש"י

א. קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר א.)17ה. קלה, זח"ב וראה ג. שם, עה"פ יקר כלי ז. שם, עה"פ א.)18בחיי ב, עירובין

ושני )19 (ד"ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי ח כה, תרומה עה"פ אלשיך פסוקים).

.45 הערה 173 ע' חכ"ו לקו"ש ה.)20וראה לה, ויקהל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הייתה  בתחתונים שכינה עיקר המדרש, כדברי שאז, הבריאה בתחילת

‰ÈÎM‰ ˙‡ ÌÈÈkLÓe ותאיר ÏLשתשכון ÔÙB‡a ÌÈBzÁza «¿ƒƒ∆«¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆
˙eiÁˆÂ ˙ei„ÈÓzהמילה לנצח,ÚÏ„(כמשמעות היינו הנזכר, שבפסוק ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«

השכינה  רצויים, הבלתי המעשים שמפני הבריאה בתחילת שהיה כפי ולא

למעלה). מלמטה ועלתה נסתלקה

‰ÎLÓ‰L Èt ÏÚ Û‡Â והתגלות ¿««ƒ∆«¿»»
BÊ למטה השכינה עיקר של

‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ˙ÈNÚpL)∆«¬≈«¿≈»¬»
העבודה  והיא ה', את עובד שהאדם

‡ÈÙk˙‡c אבל הרע , והכנעת כפיית ¿ƒ¿«¿»
למשל, וכמו, קיים, עדיין הרע

את  וכופה תאווה מתאווה כשהאדם

בפועל, התאווה את לבצע שלא עצמו

ישוב  כך שאחר ייתכן עדיין אבל

הרע Ît‰˙‡Â‡ויתאווה הפיכת ¿ƒ¿«¿»
רע  של מציאות אין שכבר עד לטוב

lzÒ‡c˜כלל  ÔÙB‡a ‡È‰ (ƒ¿∆¿ƒ¿«≈
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰leÎa12 ועולה מסתלק ¿¿»¿ƒ
בכל  הקדושֿברוךֿהוא של כבודו

הפעולה  שזו הזוהר (כדברי העולמות,

של  באופן ה' עבודת ידי על  הנפעלת

לכאורה  זה לפי ו'אתהפכא'), 'אתכפיא'

וגילוי  המשכת עניין מהו ביאור צריך

לא  והרי כאן, המבואר למטה השכינה

באופן  והתגלות בהמשכה מדובר

מלמעלה  יורד שהאור היינו הרגיל,

ההארה  אלא למטה ומתגלה ונמשך

ו'הסתלקות', עלייה של באופן ‰‰ÏelÈ‡היא ÌBÈ ˙Ó‚e„a) צדיק של ¿¿««ƒ»
˙e˜lzÒ‰ ‡¯˜pL13 עלייה של lÁ˙a˙במובן ¯‡B·Ó È¯‰ ,( ∆ƒ¿»ƒ¿«¿¬≈¿»ƒ¿ƒ«

CLÓ‰‰14 תש"י משנת לגני' 'באתי המתחיל לכך e‰fLדיבור הסיבה «∆¿≈∆∆
איננה  'אסתלק', נקראת כאן מדובר שבה למטה השכינה וגילוי שהשראת

והיא  אחרת, מסיבה אלא למטה מאיר ולא נמשך לא שהאור ÈÙÏ¿ƒמשום
‰‡¯L‰‰Â ÈelÈb‰Lכאן מדובר שעליו למטה השכינה עיקר ‰È‡של ∆«ƒ¿««¿»»ƒ

ÔÙB‡a כזה,ÌÈÏÎa „e„Óe Ïa‚eÓe ÌˆÓeˆÓ BÈ‡L,כלומר ¿∆∆≈¿¿»¿»»¿≈ƒ
התלבשות  של בדרך לא היא שההארה אלא למטה מאיר אכן האלוקי האור

ההכלה  מידת לפי והתאמתו האור של והגבלה צמצום המחייבת בכלים

מאיר  הוא ובאמצעותם שדרכם הכלים של אינו ÔÎÏÂוהקליטה שהאור כיוון ¿»≈
כלים  ידי על מצומצם ואינו למטה ˜¯‡מוגבל השכינה והשראת גילוי עניין ƒ¿»

כזה  vÓ„באופן ,˜lzÒ‡ ÌLa¯·caL ‰ÏÚn‰Â ÈelÈÚ‰ היינו ¿≈ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿««¬»∆«»»
הארה  כאן שאין משום לא עלייה, של במובן 'אסתלק' נקראת שההארה

ביטוי  לתת אלא למטה והשראה

שהוא  זה אור של המיוחדת למעלתו

מאיר  ולכן מצומצם, ולא מוגבל לא

ועלייה. הסתלקות של באופן

È„Îa ,ÌÓ‡ והשראת שגילוי »¿»ƒ¿≈
של  באופן רק תהיה לא למטה השכינה

אלא  בעלייה, היינו 'אסתלק',

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL באופן חודרת ∆ƒ¿∆««¿»»
וניכרת  ÌÈ¯·caפנימי Ìb««¿»ƒ

‰f‰ ÌÏBÚaL ÌÈBzÁz‰««¿ƒ∆»»«∆
,ÔBzÁz‰ הגשמית המציאות בתוך ««¿

עצמה  a‡התחתונה ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆»
ÈeeÈv‰ בתורהLc˜Ó ÈÏ eNÚÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ15ÌÈÁ˜BlL , ¿»«¿ƒ¿»∆¿ƒ
¯NÚ ‰LÏL16‰MÓÁÂ) ¿…»»»«¬ƒ»

¯NÚ17ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c ( »»¿»ƒ«¿ƒƒ
וכו', וכסף זהב בכתוב המפורטים

‰f‰דברים  ÌÏBÚÓ הגשמי ≈»«∆
,ÔBzÁz‰ נחותים חולין דברי ««¿

Lc˜Ó Ì‰Ó ÌÈNBÚÂ מקום ¿ƒ≈∆ƒ¿»
וגילוי  קדושה של מציאות קדוש,

המקדש ÂÈÏÚLאלוקות  Ó‡¯על ∆»»∆¡«
ÈzÎLÂ והן למשכן הן והכוונה – ¿»«¿ƒ

הגמרא  כדברי המקדש, «¿ÔkLÓƒלבית
Lc˜Ó È¯w‡c עשיית על בציווי שנאמר מקדש, נקרא שהמשכן מצינו ¿ƒ¿≈ƒ¿»

בתוכם' ושכנתי מקדש לי 'ועשו ÔkLÓהמשכן È¯wÈ‡c Lc˜Óe18 ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
והכוונה  בתוככם' משכני 'ונתתי בתורה שנאמר משכן, נקרא שהמקדש ומצינו

גילוי  פועלת אלה גשמיים מדברים והמקדש המשכן ועשיית המקדש, לבית

בעולם השכינה ÔÎBLוהשראת ‰"aw‰L ‰Ê È„È ÏÚ ומתגלה ומאיר «¿≈∆∆«»»≈
–,ÌÎB˙a ושכנתי מקדש לי 'ועשו הכתוב לשון דיוק את שמפרשים וכפי ¿»

תהיה  השכינה שהשראת הכוונה כי 'בתוכו' נאמר ולא Ïkבתוכם', CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡19ÂÈÏÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BaÏa על , ∆»¿∆»¿ƒ∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈»»

מישראל  ואחד אחד לעשיית Ó‡20¯כל הנחוצים הדברים לגבי בתורה ∆¡«
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כט a"nyz'd ,hay c"ei

ׁשּמהם  הּדברים עׂשר) (וחמּׁשה עׂשר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁשה

הּמׁשּכן. ְֲִַַָָנעׂשה

ּכמֹוp‰Â‰ב) הּקרׁשים, ענין הּוא הּמׁשּכן עיּקר ¿ƒ≈ְְְְִִִִַַַַָָ

לּמׁשּכן 21ׁשּכתּוב  הּקרׁשים את ועׂשית ְְְִִִֶֶַַָָָָָ

ּבזה  ּומבאר עֹומדים. ׁשּטים ׁש(עצי)22עצי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשטּות ׁש מּלׁשֹון (ּגם) הּוא ׁשאמרּו23ּטים ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶֶַָ

נכנס 24רז"ל  ּכן אם אּלא עבירה עֹובר אדם אין ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

אחד  ּכל הרי זאת, לּולי ּכי ׁשטּות, רּוח ְֲִֵֵֶַָָֹּבֹו

ענין  איזה וׁשלֹום חס לעׂשֹות ׁשּיי לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּיׂשראל

הּזהר  ּובלׁשֹון הּבֹורא, ּכרצֹון ּכי 25ׁשאינֹו ונפׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

ׁשֹוגג 26תחטא  ׁשל ענין ׁשאפיּלּו והיינּו, ּתוהא, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּכל  לּצּדיק יאּוּנה ׁשּלא ּכיון הּנה ּבלבד, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ(ּתחטא)

אמת 27און  ּבתֹורת ּתמיהה ׁשּמעֹורר ענין זה הרי , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשטּות) מּלׁשֹון (ׁשּטים זה ּוׁשטּות חּיים. ְְְְִִִִֶַַותֹורת

ּפי  על ׁשאף והיינּו, העֹולם, ׁשקר עם ְְִִֶֶֶַַַָָָקׁשּור

לעֹולם  הוי' הרמּב"ם 28ׁשאמת ׁשּמביא ּוכפי , ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

יסֹודי  ּדהלכֹות ראׁשֹון ּבפרק הוי' ּדאמת ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָָהענין

העלם 29הּתֹורה  ׁשל ּבאֹופן הּוא זה ענין הרי , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּדעת  ּבינה ּבחכמה ּבהתּבֹוננּות צֹור ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהסּתר,

הרמּב"ם  ׁשּכתב הּדר30[ּכמֹו היא היא ְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

האדם  ׁשּיתּבֹונן ּבׁשעה ויראתֹו, ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָלאהבתֹו

הּׁשם  לידע  כּו' חכמתֹו מהן ויראה כּו' ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמעׂשיו

ּולגּלֹות  וההסּתר ההעלם את לבּטל ּכדי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַכּו']

הּמׁשּכן  קרׁשי עׂשּית ענין וזהּו האמת. את ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּזה

זה  ּדלעּוּמת הּׁשטּות את ׁשּלֹוקחים ׁשּטים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַמעצי

ּדאמת  הענין היפ) העֹולם ׁשקר עם ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּקׁשּור
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עה"פ.)21 ראב"ע וראה טו. כו, ואילך.)22תרומה ג כב.)23פרק פ"כ, במדב"ר בלק. ר"פ ספרי א. קו, סנהדרין ראה

טז. בלק א.)24תנחומא ג, א.)25סוטה טז, ע"ב. ריש יג, ב.)26ח"ג ד, כא.)27ויקרא יב, ב.)28משלי קיז, תהלים

49.)30ה"ד.)29 הערה 86 ע' חכ"ג .235 ע' ריש ח"י לקו"ש וראה ה"ב. פ"ב שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È·È‡‰המשכן  BaÏ ·È„ Ïk המשכן נדבת שלגבי בעובדה לדייק (ויש …¿ƒƒ¿ƒ∆»

השכינה  השראת היא שבו הלב עניין מוזכר השכינה השראת היא ידו ועל שבו

ואחד), אחד כל ‰ÌÈ¯·cבתוך (¯NÚ ‰MÓÁÂ) ¯NÚ ‰LÏL ˙‡∆¿…»»»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
ÔkLn‰ ‰NÚ Ì‰nL השכינה והשראת גילוי עיקר היא שבו המקום ∆≈∆«¬»«ƒ¿»

הזה. בעולם

¯wÈÚ ‰p‰Â שהדבר ·) מובן ומזה ¿ƒ≈ƒ«
של  הרוחני ותוכנו עניינו עיקר גם הוא

,ÌÈL¯w‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ
·e˙kL BÓk21 על בציווי בתורה ¿∆»

המשכן  ‡˙מלאכת ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆
ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ

.ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ
‰Êa ¯‡·Óe22 הריי"צ הרבי ¿»≈»∆

תש"י, לגני' 'באתי ≈¬∆L(ÈˆÚ)במאמר
ÌÈhL קרשי עשויים היו שמהם ƒƒ
ÔBLlÓהמשכן  (Ìb) ‡e‰«ƒ¿
˙eËL23, ודעת מטעם למטה הנהגה ¿

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L e‰fL24 בגמרא ∆∆∆»¿««
‡l‡ ‰¯È·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»∆»
,˙eËL Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿

,˙‡Ê ÈÏeÏ Èk הייתה לא אילו ƒ≈…
שטות  רוח באדם Ïkנכנסת È¯‰¬≈»

Ï‡¯NiÓ „Á‡ יהיה אשר יהיה ∆»ƒƒ¿»≈
הרוחני  ומצבו CÈiLהיה Ï‡מעמדו …«»

ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BNÚÏ«¬«¿»≈∆ƒ¿»
ÔBLÏ·e ,‡¯Ba‰ ÔBˆ¯k BÈ‡L∆≈ƒ¿«≈ƒ¿

¯‰f‰25 דיני לגבי בתורה הכתוב על «…«
חטאים  על לכפר הבאים הקרבנות

‡ËÁ˙ Èk LÙÂ26,‡‰Âz ¿∆∆ƒ∆¡»¿»»
ייתכן  איך תמוה הדבר כי תמיהה,

עבירה, תעבור יהודית ¿»¿eÈÈ‰Â,שנפש
‚‚BL ÏL ÔÈÚ elÈÙ‡L∆¬ƒƒ¿»∆≈

‡ËÁz) על שמתכפר בשוגג חטא ∆¡»
במזיד  מחטא פחות החמור קרבן, )ידי
‰pe‡È ‡lL ÔÂÈk ‰p‰ ,„·Ïaƒ¿«ƒ≈≈»∆…¿∆

ÔÂ‡ Ïk ˜ÈcvÏ27, הכתוב כלשון ««ƒ»»∆
BÚnL¯¯במשלי  ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆¿≈

ÌÈiÁ ˙¯B˙Â ˙Ó‡ ˙¯B˙a ‰‰ÈÓz ייתכן הדבר איך מתפלאת והתורה ¿ƒ»¿«¡∆¿««ƒ
יהודי, כל אצל ומושלל מופרך דבר היא ה' רצון על שעבירה מובן ומזה

שטות. רוח בו נכנסה אם ורק אך וייתכן

(˙eËL ÔBLlÓ ÌÈhL) ‰Ê ˙eËLe על לעבור לאדם לגרום העלול ¿∆ƒƒƒ¿¿
ה' ‰ÌÏBÚ,רצון ¯˜L ÌÚ ¯eL˜ בכך השקר עולם הוא הזה העולם »ƒ∆∆»»

נראית  לא אותו, ברא שה' היא מציאותו שכל והעובדה האלוקית שהאמת

וכפי  משלו, עצמאית מציאות לעולם שיש ו'בשקר' בטעות לחשוב ואפשר

הוא eÈÈ‰Â,שממשיך, העולם של ‰ÈÂ'השקר ˙Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L ¿«¿∆««ƒ∆¡∆¬»»
ÌÏBÚÏ28, שהמציאות היא הדברים ומשמעות בתהלים, הכתוב כלשון ¿»

המציאות  היא העולם של האמיתית

È·nL‡האלוקית  ÈÙÎe¿ƒ∆≈ƒ
'ÈÂ‰ ˙Ó‡c ÔÈÚ‰ Ì"aÓ¯‰»«¿«»ƒ¿»∆¡∆¬»»
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰c ÔBL‡¯ ˜¯Ùa¿∆∆ƒ¿ƒ¿¿≈

‰¯Bz‰29, הוא" לשונו: וזה «»
הוא  אמת אלוקים וה' אומר שהנביא

האמת  לבדו] [הקדושֿברוךֿהוא

אמת  לאחר ואין אמיתית] [מציאות

איננה  אחרת מציאות [ושום כאמיתתו

והוא  שלו] האמת כמו אמיתית מציאות

מלבדו, עוד אין אומרת שהתורה

מלבדו  אמת מצוי שם אין כלומר

אבל  האמת, וזו ÔÈÚכמותו". È¯‰¬≈ƒ¿»
‰Êהאלוקית האמת בעולם ‰e‡של ∆
zÒ‰Â¯הזה  ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈¿∆¿≈

בנבראים, בגלוי וניכר נראה ≈¿LÈÂולא
‰ÓÎÁa ˙eBa˙‰a C¯Bˆ∆¿ƒ¿¿¿»¿»

˙Úc ‰Èa השכל חלקי בכל היינו ƒ»««
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk]30 לגבי ¿∆»«»«¿«

ואת  ה' אהבת מצוות את לקיים הדרך

ה' יראת ‰C¯cמצוות ‡È‰ C‡È‰≈«ƒ«∆∆
‰ÚLa ,B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï¿«¬»¿ƒ¿»¿»»

ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL של ∆ƒ¿≈»»»¿«¬»
Ô‰Óהקדושֿברוךֿהוא  ‰‡¯ÈÂ 'eÎ¿ƒ¿∆≈∆

הקדושֿברוךֿהוא  של מעשיו מתוך

ידי  ועל לראות ניתן כן שאותם

את  האדם יכיר הזו ההתבוננות

'eÎ B˙ÓÎÁ הקדושֿברוךֿהוא של »¿»
האדם  יבוא eÎ'וכך ÌM‰ Ú„ÈÏ≈««≈

יתעורר  זו והכרה והבנה ידיעה ומתוך

ה' ויראת ה' אהבת של ]ברגשות
נחוצה  ‡˙וההתבוננות Ïh·Ï È„k¿≈¿«≈∆

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ האלוקות על «∆¿≈¿«∆¿≈
בעולם  fÓ‰שקיים ˙Bl‚Ïe ההתבוננות ידי ‰‡Ó˙.על ˙‡ ¿«ƒ∆∆»¡∆

e‰ÊÂ ההעל את ולבטל העולם, 'שקר' את לגלות האמת הצורך על וההסתר ם ¿∆
ÌÈÁ˜BlLהאלוקית  ,ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ÈL¯˜ ˙iNÚ ÔÈÚƒ¿«¬ƒ««¿≈«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ∆¿ƒ

‰Ê ˙neÚÏc ˙eËM‰ על ‡˙ זה' 'לעומת הנקראת הקדושה, היפך של ∆«¿ƒ¿«∆
עניין  היא זו ושטות אלוקים' עשה זה לעומת 'זה בקוהלת הכתוב «»‰eLw¯פי
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dlkל izeg` ipbl iz`a

לּמׁשּכן, קרׁשים מהם ועֹוׂשים לעֹולם), ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהוי'

ּבּמדרׁש ּכדאיתא עֹומדים, ּגֹו' ּדקרׁשים 31ּובאֹופן ְְְְְִִִִִִֶַָָָ

עֹומדים  ׂשרפים ּבדּוגמת הם עֹומדים ְְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּקרׁשים

לֹו העיּלּוי 32מּמעל ּבזה ׁשּניּתֹוסף ואדרּבה, , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

העֹומדים  ּבין זה 33ּדמהלכים ׁשענין ּדכיון , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּפֹועל  (ועׂשית), האדם עבֹודת ידי על ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָנעׂשה

למיתקא  ּומרירּו לנהֹורא חׁשֹוכא ,34אתהּפכא ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

ּבער ׁשּלא והֹוספה הֹוספה, ׁשל ּבאֹופן זה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהרי

ּבאֹופן  ּדוׁשכנּתי הענין ׁשּנעׂשה עד ,ערֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּובאין

מה  ׁשּזהּו והגּבלה, מדידה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

ׁשּבּה הּדירה, ענין ׁשהּוא ּגנּוני, ּבלׁשֹון ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּׁשּנקרא

ועצמּותֹו מהּותֹו ּבכל הּכתּוב 35נמצא ּובלׁשֹון ,36 ְְְְְִִַַַָָָ

הּנה  ,יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ׁשהּׁשמים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשאף

הּזה  ּבּבית ׁשּדוקא ּבניחּותא, הּזה, הּבית ּכי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָאף

ּבלב  ׁשהּוא מּכמֹו החל ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנעׂשה

נדיב  ּכל ידי (על ּכ ואחר מּיׂשראל, אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל

למקּדׁש ועד מקּדׁש, ּדאיּקרי ּבּמׁשּכן ּגם ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָלּבֹו)
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שסב.)31 ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ג. כ, נשא לקו"ת וראה ו. פל"ה, ד. פל"ג, ב.)32שמו"ר ו, וראה )33ישעי' ז. ג, זכרי'

ובכ"מ. .31 שבהערה וסה"מ לקו"ת בחוקותי. ר"פ לקו"ת ואילך. סע"א ל, וישב (טו,)34תו"א פ"י תניא א. ד, זח"א ראה

ובכ"מ.)35סע"א). קצג. ע' תרע"ח סה"מ ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק סה"מ )36אוה"ת וראה כז. ח, מלכיםֿא

ואילך. פט ע' תרמ"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
) ÌÏBÚ‰ ¯˜L ÌÚ העולם של וההסתר, ההעלם השקר, ‰CÙÈשהוא, ƒ∆∆»»≈∆

Ì‰Ó ÌÈNBÚÂ ,(ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰ ˙Ó‡c ÔÈÚ‰ שייכים שהיו מהקרשים »ƒ¿»∆¡∆¬»»¿»¿ƒ≈∆
ושטות  ÔkLnÏ,לשקר ÌÈL¯˜ והשטות השקר את שמהפכים היינו ¿»ƒ«ƒ¿»

קדושה  של ÌÈ„ÓBÚ,לקרשים 'Bb ÌÈL¯˜c ÔÙB‡·e הכתוב כלשון ¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
מלאכת  על הציווי אודות בתורה

בכך  והיתרון והמעלה המשכן,

היא  'עומדים' «È‡„kƒ¿ƒ˙‡שהקרשים
L¯„na31ÌÈL¯wLכמובא  «ƒ¿»∆¿»ƒ

˙Ó‚e„a Ì‰ ÌÈ„ÓBÚ הכתוב ¿ƒ≈¿¿«
הנביא  ישעיה שראה העליונה במרכבה

BÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙ¯N32, ¿»ƒ¿ƒƒ««
דרגה  בעלי עליונים מלאכים היינו

נקרא  לאלוקות שלהם שהביטול גבוהה

עומדים' שטים 'עצי גם וכך 'עומדים',

שקר  את שמהפכים היינו שבמשכן,

נעלית  דרגה להיות העולם והעלם

בלבד a¯„‡Â‰,בקדושה  זו ולא ¿«¿«»
'עומדים' למדריגת מתעלים שהקרשים

שהם  השרפים למדריגת בדומה

להיות  הופכים הקרשים אלא 'עומדים'

כיוון  יותר, עוד נעלה עניין

‰Êa ÛÒBzÈpL העילוי מלבד ∆ƒ≈»∆
גם  'עומדים' בחינת של והיתרון

ÈelÈÚ‰הנוסף ÌÈÎÏ‰Ócוהיתרון »ƒ¿«¿¿ƒ
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa33, הכתוב כלשון ≈»¿ƒ

הוא  העניין ותוכן זכריה, בנבואת

תמיד  שנמצאים מלאכים הם עומדים' ו'שרפים קבוע מצב הוא ש'עומדים'

(וכמבואר  לדרגה מדרגה ועלייה הליכה משמעו 'מהלכים' ואילו דרגה, באותה

כללות  נשמות הם ומהלכים המלאכים הן העומדים "והנה תורה': ב'לקוטי

וכו' ה' בדבר כתיב הנה עומדים, המלאכים נקראו למה זה ולהבין ישראל.

מדיבורו  הוא ובריאתן חוצבן מקור שהמלאכים דהיינו צבאם, כל פיו וברוח

גופים  עלֿדרךֿמשל הם הדבור אותיות והנה כביכול... הקדושֿברוךֿהוא של

אחר  דיבור יתהווה לא זה מדיבור אשר לבדו אחד כל ועומדים מחולקים

או  מיכאל מחנה כמו אהבה בבחינת עבודתם אשר  המלאכים כן ועל לעולם

עולם  ברום עומדים הם גבריאל מחנה כמו יראה בבחינת עבודתם אשר

ישנו  לא בראשית ימי מששת בהם ניתנה אשר והיראה והאהבה אחת במדרגה

עומדים  שרפים הכתוב וכמאמר ליום מיום וגדל הולך להיות תפקידם את

תחילה  במחשבה עלו ישראל אמרו עליהם ישראל נשמות אבל אחת, במדרגה

הם  אשר עילאה מחשבה הנקראת המחשבה מאותיות חוצבן מקור אשר

בנפול  ומיד דבר, מתוך דבר מבין ז"ל רבותינו כמאמר תמיד הנובע כמעיין

מתרחב  להיות ברחבה יתהלך אזי השכל במקור הקשורה במחשבה אחד דבר

להתהלך  יכול כי מהלכים נקראו הנשמות כן ועל ויותר... יותר ומתפשט

בואו  עד ויותר יותר ליום מיום ית' לה' ויראתו אהבתו להרחיב בהרחבה

המחשבה..." תחילת חוצבה Ê‰למקור ÔÈÚL ÔÂÈÎc שקר ) הפיכת של ¿≈»∆ƒ¿»∆
המשכן  לקרשי (ÈNÚÂ˙),העולם Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¬«»»»¿»ƒ»

ÏÚBtL'ה את העובד האדם ∆≈
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Óe34 חושך הפיכת , ¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק, ומר ÔÙB‡aלאור ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆

‰ÙÒB‰ ÏL זה אין ולכן גדול ועילוי ∆»»
את  גם כולל אלא 'עומדים' בבחינת רק

'מהלכים', של ««¿ÙÒB‰Â‰העילוי
CB¯Ú ÔÈ‡·e C¯Úa ‡lL ולא , ∆…¿≈∆¿≈¬

במידה  עילוי בתוספת רק מדובר

לאין  רבה בתוספת אלא מוגבלת

לעילוי  והשוואה יחס כל ללא שיעור,

התוספת וההוספה Ú„שקודם והעילוי «
כך כדי עד נפעל NÚpL‰הם ∆«¬∆

ÔÈÚ‰ÈzÎLÂc וגילוי השראת »ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ
למטה  ÏÚÓlL‰השכינה ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»

e‰fL ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏkÓƒ»¿ƒ»¿«¿»»∆∆
על הפנימי pM˜¯‡הטעם ‰Ó עניין «∆ƒ¿»

למטה  השכינה ¿ÔBLÏaƒהשראת
,Èeb הכתוב שעל לעיל כמובא ¿ƒ

השראת  לגבי המתפרש לגני', 'באתי

אומר  ובמקדש, במשכן למטה השכינה

'לגנוני' ÔÈÚהמדרש ‡e‰L∆ƒ¿«
‡ˆÓ daL ,‰¯Èc‰ בדירה B˙eÓˆÚÂהדר B˙e‰Ó ÏÎa35 ובה «ƒ»∆»ƒ¿»¿»«¿«¿

מהותו, על המסתירים כיסויים ללא שהוא, כפי בגילוי, נמצא ¿ÔBLÏ·eƒהוא
·e˙k‰36הראשון המקדש בית חנוכת בעת המלך שלמה Û‡Lשאמר «»∆«

ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰Lהנעלים הרוחניים העולמות Ï‡היינו ∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ…
EeÏkÏÎÈ ומהות עצמות גילוי את המכיל 'כלי' להיות יכולים אינם ¿«¿¿

eÁÈa˙‡,האלוקות, ,‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡ ‰p‰ את לפרש יש כלומר, ƒ≈«ƒ««ƒ«∆¿ƒ»
יכולים  לא השמים ושמי שהשמים ייתכן איך ופליאה תמיהה זו שאין הפסוק

אלא  יכול, כן הזה בעולם גשמי ובית האלוקות עצמות גילוי את להכיל

גילוי  את להכיל יכולים לא אכן השמים ושמי שהשמים כלומר בניחותא,

כיוון  זאת, להכיל יכול כן הזה הבית אבל האלוקות Èaa˙עצמות ‡˜ÂcL∆«¿»««ƒ
‡e‰L BÓkÓ ÏÁ‰ ,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ ‰NÚ ‰f‰ השכינה השראת «∆«¬∆¿»«¿ƒ¿»»≈ƒ¿∆

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ·Ïa האלוקות וגילוי בהשראת הראשון השלב שזה ¿≈»∆»ƒƒ¿»≈
BaÏבעולם  ·È„ Ïk È„È ÏÚ) Ck ¯Á‡Â'ושכנתי' נפעל כבר )שבליבו ¿««»«¿≈…¿ƒƒ

השכינה השראת È¯wÈ‡cישנה ÔkLna Ìb שנקרא„ÚÂ ,Lc˜Ó ««ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«
BËeLÙk Lc˜ÓÏ37, השכינה והשראת אלוקות לגילוי הקבוע המקום ¿ƒ¿»ƒ¿
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לי a"nyz'd ,hay c"ei

הּׁשליׁשי 37ּכפׁשּוטֹו הּמקּדׁש לבית ועד ,38, ְְְְְִִִִֵַַַָ

בימינּו ּבמהרה והּׁשלימה, האמיּתית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָּבּגאּוּלה

צדקנּו. מׁשיח ידי על ְְְִִֵֵַַַָמּמׁש,

זה p‰Â‰ג) ּדלעּוּמת הּׁשטּות להפֹו ּכדי ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַַ

מּמדידה  (למעלה ּדקדּוּׁשה ְְְְְִִִִַָָָלׁשטּות

קרׁשים  העֹולם מּׁשקר ולעׂשֹות ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָוהגּבלה),

יׁש העֹומדים), ּבין ּדמהלכים (ּובאֹופן ְְְְְְִִִֵֵֶַָעֹומדים

ּבּמלחמה  לנּצח ּוכדי מלחמה, ׁשל ּבענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָצֹור

ינּצח. ּבוּדאי ׁשאז הּנפׁש, עצם את לעֹורר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָצרי

ּבזה  ּבּמדרׁש39והענין איתא ּדהּנה ׁשהּקּב"ה 40, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

צבאֹות  ּבׁשם עם א נקרא ׁשּנלחם ׁשם על ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּדנצח 42הרׁשעים  הענין ּגם מתעֹורר זה ידי ועל . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

יׁשּקר  לא העֹולם),43יׂשראל ּדׁשקר היפ) ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ידי  על ׁשּמתנהלת ּבּמלחמה הּנּצחֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלפעֹול

יׂשראל  ּבני נקראּו זה ׁשּבׁשם הוי', ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָצבאֹות

הראׁשֹון) (מהּגלּות מצרים מארץ ,44ּבצאתם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יׂשראל) ּבני (וכל מּיׂשראל אחד ּכל נעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּומאז

ּביׂשראל  צבא (אני 45יֹוצא ּתפקידֹו ׁשּממּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

קֹוני  את לׁשּמׁש הּתחּתֹון 46נבראתי הּזה ּבעֹולם ( ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּנּצחֹון  ידי על העֹולם, חֹוׁש את להאיר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּדוקא,

ּובׁשביל  והסּתר. וההעלם החֹוׁש עם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּמלחמה

ׁשרֹואים  ּוכפי האֹוצרֹות, ּדבזּבּוז הענין יׁשנֹו ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָזה

הּמלחמה  ניּצּוח ׁשּבׁשביל ּדארעא, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבמלכּותא

אבֹותיו, ואֹוצרֹות אֹוצרֹותיו ּכל את הּמל ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָמבזּבז

ואף  לצרכיו, ּבהם מׁשּתּמׁש אינֹו ּכלל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדר
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פ )א  תהלים גם צבאות).41ראה אלקים (הוי' כ

ובכ"מ.)37 ד). (מג, ויגש ר"פ תו"א (ג). טז פ"א, שהש"ר ואילך.)38ראה 21 ע' ח"ו לקו"ש – ובארוכה שם. תו"א ראה

יֿיא.)39 פרקים ו.)40ראה פ"ג, בתחלתו.)41שמו"ר ח"א ניסן י"א סה"מ ראה – זו דשנה תהלים ראה )42הקאּפיטל ַ

ואילך. 446 ס"ע ח"כ לקו"ש – זו שנה כסלו כד שיחת כט.)43גם טו, מא.)44שמואלֿא יב, ב.)45בא  א, במדבר

בסופה.)46 קידושין ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÈLÈÏMבעולם Lc˜n‰ ˙È·Ï „ÚÂ38,השכינה השראת תהיה שבו ¿«¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

נצחי, באופן Óa‰¯‰'ושכנתי' ,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿≈»
,LnÓ eÈÓÈ· שתהיה ˆ„˜e.הגאולה ÁÈLÓ È„È ÏÚ ¿»≈«»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

‰Ê ˙neÚÏc ˙eËM‰ CBÙ‰Ï È„k ‰p‰Â הקדושה,‚) היפך של ¿ƒ≈¿≈«¬«¿ƒ¿«∆
ודעת  מטעם למטה של שטות

) ‰Me„˜c ˙eËLÏ של 'שטות' ƒ¿ƒ¿»
ודעת  מטעם «¿»¿ÏÚÓÏ‰למעלה
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ,השכל של ƒ¿ƒ»¿«¿»»

למתחייב  ומעבר מעל ה' עבודת היינו

השכל  MÓ˜¯מצד ˙BNÚÏÂ ,(¿«¬ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ על ומסתיר המעלים »»
ÌÈ„ÓBÚהאלוקות  ÌÈL¯˜ של ¿»ƒ¿ƒ

השראת  בו שיש משכן קדושה,

אלוקות  וגילוי ∆¿(ÔÙB‡·eהשכינה
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰Óc¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ
במדריגות  רק לא עצמה, ובקדושה

במדריגת  מזו, יתירה אלא 'עומדים'

באין  ועילוי הוספה שזו 'מהלכים'

ב  בסעיף לעיל כמבואר LÈערוך, ,(≈
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ כנגד ∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»

באדם  להכניס המנסה זה' ה'לעומת

ודעת  מטעם למטה של שטות רוח

ושלום, חס עבירה לעבור אותו ולפתות

‰ÓÁÏna ÁvÏ È„Îe ולהתגבר ¿≈¿«≈««ƒ¿»»
וההסתר  וההעלם השקר CÈ¯»̂ƒעל

‰LÙp,האדם  ÌˆÚ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆∆∆«∆∆
העמוקה  והפנימית הנקודה ביותר

הנשמה  של  עצם Ê‡Lביותר כאשר ∆»
תאיר הנפש  ודעת) מטעם (שלמעלה

על È‡cÂaבגלוי  להתגבר יצליח ¿««
ואזי  וההסתר, וההעלם »≈»¿ÁvÈהשקר
ומבאר. שממשיך וכפי

‰Êa ÔÈÚ‰Â39‡˙È‡ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»
L¯„na40‰"aw‰Lמובא  «ƒ¿»∆«»»

˙B‡·ˆ ÌLa ‡¯˜ והרי 41א ƒ¿»¿≈¿»
במלחמה קשור צבא ÌÁÏpLהמושג ÌL ÏÚ הקדושֿברוךֿהואÌÚ «≈∆ƒ¿»ƒ

ÌÈÚL¯‰42‰Ê È„È ÏÚÂ ברשעים . ‰ÔÈÚהמלחמה Ìb ¯¯BÚ˙Ó »¿»ƒ¿«¿≈∆ƒ¿≈«»ƒ¿»
בשמואל  הכתוב בלשון Ï‡¯NÈהנזכר Áˆc הקדושֿברוךֿהוא‡Ï ¿≈«ƒ¿»≈…

¯wLÈ43) היא האלוקית ‰ÌÏBÚ),והאמת ¯˜Lc CÙÈ‰ וההתעוררות ¿«≈≈∆¿∆∆»»
כדי היא העליונה, הנצח מידת ישראל', 'נצח ‰ÔBÁvpשל ÏBÚÙÏƒ¿«ƒ»

È„È ÏÚ ˙Ï‰˙nL ‰ÓÁÏna הנקראים ישראל ‰ÈÂ',בני ˙B‡·ˆ «ƒ¿»»∆ƒ¿«∆∆«¿≈ƒ¿¬»»
‰Ê ÌLaL''הוי Ï‡¯NÈ'צבאות Èa e‡¯˜ בתורהÌ˙‡ˆa ∆¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿≈»

) ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó יציאה שהייתה ≈∆∆ƒ¿«ƒ
‰¯‡ÔBL)וגאולה  ˙eÏb‰Ó44, ≈«»»ƒ
Ê‡Óe מצרים Ïkמיציאת ‰NÚ ≈»«¬»»

Ï‡¯NiÓ „Á‡ בפרטÈa ÏÎÂ) ∆»ƒƒ¿»≈¿»¿≈
Ï‡¯NÈ כלל בתור BÈˆ‡יחד ( ƒ¿»≈≈

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ45‡lÓnL , »»¿ƒ¿»≈∆¿«≈
) B„È˜Ùz בדברי מוגדר והתפקיד «¿ƒ

‡˙המשנה  LnLÏ È˙‡¯· È‡¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈∆
ÈB˜46'ה את לעבוד  ÌÏBÚaהיינו ( ƒ»»

‡˜Âc ÔBzÁz‰ ‰f‰ כך ולשם «∆««¿«¿»
למעלה  ושורשה ממקורה הנשמה ירדה

ביותר, גדולה ירידה באלוקות,

כי  הזה, בעולם גשמי בגוף להתלבש

ואחד  אחד כל של התפקיד מילוי

הזה  בעולם דווקא הוא מישראל

עליו  וכאן ‡˙התחתון, ¯È‡‰Ï¿»ƒ∆
È„È ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CLBÁ∆»»«¿≈
CLBÁ‰ ÌÚ ‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰«ƒ»«ƒ¿»»ƒ«∆

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰Â על להתגבר ¿«∆¿≈¿∆¿≈
ואף  ('אתכפיא') אותו ולהכניע החושך

לאור  עצמו החושך את להפוך

('אתהפכא').

‰Ê ÏÈ·L·e במלחמה לנצח כדי ƒ¿ƒ∆
,˙B¯ˆB‡‰ ÊeaÊ·c ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»
ובכל  הכוחות בכל שמשתמשים היינו

שישנו הרכוש ובכל ÈÙÎe¿ƒהיכולות
,‡Ú¯‡c ‡˙eÎÏÓa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿«¿»¿«¿»
מלך  היינו בעולם, למטה כאן מלכות

ודם, ÁevÈבשר ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒƒ«
‰ÓÁÏn‰ האוייב ÊaÊ·Óכנגד «ƒ¿»»¿«¿≈

ÂÈ˙B¯ˆB‡ Ïk ˙‡ CÏn‰«∆∆∆»¿»
,ÂÈ˙B·‡ ˙B¯ˆB‡Â,רבות שנים במשך ÏÏkשנאספו C¯„aL בזמנים ¿¿¬»∆¿∆∆¿»

מלחמה  אין שבהם ÂÈÎ¯ˆÏרגילים Ì‰a LnzLÓ BÈ‡ האוצרות אלא ≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
הגנזים, בבית ושמורים חתומים ÔÎנשארים Èt ÏÚ Û‡Â שבדרך למרות ¿««ƒ≈
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dlkלב izeg` ipbl iz`a

ׁשל  לאֹופן ועד ּבהם מׁשּתּמׁש הּוא הרי כן ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָעל

זה  ידי על הּמלחמה, נצחֹון ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָּבזּבּוז

ּבנֹוגע  זה ּדר ועל הּמלחמה. לאנׁשי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹותנם

ענין  ׁשּזהּו הּׁשם, לצבאֹות  ׁשּנֹותנים הוי' ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלאֹוצר

ׁשמים  יראת ׁשל (ּכמבֹואר 47האֹוצר ׁשּבאדם ְְִִֶֶַַַָָָָָָָ

אחר  ׁשהּקּב"ה 48ּבמקֹום הענין ּכללּות וכן ,( ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ

ועד 49עֹוזרֹו הּמלחמה, את מנּצחים זה ידי ׁשעל , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

נפׁשי  בׁשלֹום ּדפדה ּבכּמה 50להאֹופן ּכמבֹואר , ְְְְְְִֶַַַָָָָָָ

הּוא 51מקֹומֹות  בׁשלֹום ּדפדה הענין ׁשאמיּתית ְְְְֲִִִֶָָָָָ

(ּפדה  הּמלחמה  ּבענין ּכלל צֹור ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבאֹופן

ׁשלמה, ּבימי ׁשהיה ּוכמֹו לי), מּקרב ּגֹו' ְְְְִִִֵֶָָָָֹֹבׁשלֹום

יׂשראל  על אּתן וׁשקט וׁשלֹום ׁשמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשלמה

מּזה 52ּבימיו  ויתירה הּגאּוּלה 53, ׁשּתהיה ּכפי , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

צדקנּו מׁשיח ּבביאת האחרֹון, זה .54מּגל ּות ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

זֹוCÈLÓÓeד) לׁשנה [המכּון י"ב ּבפרק לבאר «¿ƒְְְְֵֶֶַָָָָֻ

הּׁשנּיה, ּבּפעם הי"ב ׁשנת –ְְִַַַַַַָ

ּפרק  ּפרקים, עׂשרים יׁש ההמׁש ּבכללּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

מתחילים  ׁשנה עׂשרים ּולאחרי ׁשנה, לכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאחד

ׁשּזהּו לֹומר , ויׁש הּׁשנּיה. ּבּפעם הּפרקים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָעׂשרים

לענין  הּׁשּיכים ּכפּולֹות אֹותּיֹות ּכפי"ן, ׁשּתי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָענין

מאמר 55הּגאּוּלה  יסֹוד על למעלה, האֹוצר ענין [ ְְְְְֲִַַַַַַָָָָ

זהר  עד 56הּתיּקּוני מעלה למעלה סֹוף אין אֹור ְְְִֵֵַַַַַָָֹ

והיינּו, ּתכלית. אין עד מּטה ּולמּטה קץ ְְְְִֵֵֵַַַַַָָאין

עד  מעלה ּדלמעלה הּבחינה הּוא האֹוצר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשענין

הּמאמר  ּבהמׁש ׁשּמבאר (ּכפי קץ אּלא 57אין ,( ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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ב.)47 לג, ברכות ואילך.)48ראה קעג ע' תרפ"ט סה"מ רפי"ג.)49ראה תניא וראה ב. נב, יט.)50סוכה נה, תהלים

ואילך).)51 ג נה, ח"א תשובה (שערי פי"א האמצעי לאדמו"ר בשלום פדה ט.)52ד"ה כב, הימיםֿא ד"ה )53דברי ראה

כסלו  סה"מ (תו"מ תשכ"ו דשנת זה ד"ה – ובארוכה ואילך). תשסט ע' ח"ב תער"ב (המשך פשע"ד תרע"ה בשלום פדה

ואילך). קכ שם.)54ע' האמצעי לאדמו"ר בשלום פדה ד"ה בארוכה יל"ש )55ראה כא. פי"ח, במדב"ר פמ"ח. פרדר"א

(סה"מ  תרכ"ז לך לך גו' ויאמר ד"ה ואילך. א תרדע, ד כרך לך לך באוה"ת ונתבאר הובא ב. קעד, של"ה סד. רמז לך לך

ט). ע' יט.)56תרכ"ז תיקון זהר תיקוני גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר נז. תיקון פי"ז.)57סוף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבותיו, ושגנזו גנז שהוא הללו באוצרות שימוש עושה המלך אין ≈¬‰¯Èכלל

‡e‰ המלךÊeaÊa ÏL ÔÙB‡Ï „ÚÂ Ì‰a LnzLÓ שימוש רק ולא ƒ¿«≈»∆¿«¿∆∆ƒ¿
Ì˙BpLמועט  ‰Ê È„È ÏÚ ,‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ÏÈ·La נותן המלך ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»«¿≈∆∆¿»

האוצרות  ‰ÓÁÏn‰את ÈL‡Ï הנחוצים האמצעים כל להם שיהיו כדי ¿«¿≈«ƒ¿»»
במלחמה. לנצח כדי

‰Ê C¯c ÏÚÂ האמור במשל כמו ¿«∆∆∆
המלחמה  ניצחון שבשביל גשמי ממלך

כך  האוצרות כל את הצבא לאנשי נותן

בנמשל  ‰ÈÂ'גם ¯ˆB‡Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¬»»
כביכול  הקדושֿברוךֿהוא, של האוצר

ÌM‰ ˙B‡·ˆÏ ÌÈ˙BpL בני ∆¿ƒ¿ƒ¿«≈
במלחמה  הניצחון לצורך ישראל

ÏLהרוחנית, ¯ˆB‡‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»»∆
ÌÈÓL ˙‡¯È47Ì„‡aL ƒ¿«»«ƒ∆»»»

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók)48 פי על «¿»¿»«≈
להקדושֿברוךֿ לו "אין הגמרא דברי

יראת  של אוצר אלא בעולמו הוא

הוי' מה ישראל ועתה שנאמר שמים,

אם  כי מעמך שואל אלוקיך

ÔÎÂליראה..." שנותנים ), האוצרות ¿≈
גם  הם במלחמה לנצח כדי מלמעלה

‰"aw‰L ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»∆«»»
B¯ÊBÚ49, שהכוח הגמרא כדברי ¿

ולנצח  יצרו על להתגבר לאדם שיש

שהקדושֿברוךֿהוא  מכך הוא אותו

לאדם  Ê‰עוזר È„È ÏÚL ידי על ∆«¿≈∆
מלמעלה  שמקבלים והאוצרות הכוחות

„ÚÂ ,‰ÓÁÏn‰ ˙‡ ÌÈÁvÓ¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»¿«
ביותר  נעלה ∆«¿ÔÙB‡‰Ïלניצחון

ÈLÙ ÌBÏL· ‰„Ùc50, ¿»»¿»«¿ƒ
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók51 «¿»¿«»¿

החסידות  ‰ÔÈÚבתורת ˙ÈzÈÓ‡L∆¬ƒƒ»ƒ¿»
ÌBÏL· ‰„Ùc האויב ‰e‡מיד ¿»»¿»

ÔÈÚa ÏÏk C¯Bˆ ÔÈ‡L ÔÙB‡a¿∆∆≈∆¿»¿ƒ¿«
'Bb ÌBÏL· ‰„t) ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»»»¿»

ÈÏ ·¯wÓ בשלום היא יותר, הנעלה האופן שהיא באמת, בשלום ופדייה ƒ¿»ƒ
בקרב  צורך ללא ÓÏL‰לגמרי, ÈÓÈa ‰È‰L BÓÎe שעליו ), המלך, ¿∆»»ƒ≈¿……

ÂÈÓÈaנאמר  Ï‡¯NÈ ÏÚ Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏLÂ BÓL ‰ÓÏL52, ¿……¿¿»»∆∆∆≈«ƒ¿»≈¿»»
במלחמות  צורך fÓ‰ללא ‰¯È˙ÈÂ53, עוד נעלית בשלום פדייה ואפילו ƒ≈»ƒ∆

שלמה  בימי שהיה מכפי Ê‰יותר ˙eÏbÓ ‰le‡b‰ ‰È‰zL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆«¿»ƒ»∆
e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ,ÔB¯Á‡‰54 היפך של מהצד ההתנגדות כאשר »«¬¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

לגמרי. תתבטל הקדושה

CÈLÓÓe ההילולא „) בעל הריי"צ [‰ÔeÎÓהרבי ·"È ˜¯Ùa ¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈¿∆∆«¿À»
Y BÊ ‰LÏ היא L˙תשמ"ב ¿»»¿«

·"È‰ תש"י שנת ÌÚtaמאז ««««
˙eÏÏÎa È¯‰L ,‰iM‰«¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»
,ÌÈ˜¯t ÌÈ¯NÚ LÈ CLÓ‰‰«∆¿≈≈∆¿ƒ¿»ƒ
È¯Á‡Ïe ,‰L ÏÎÏ „Á‡ ˜¯t∆∆∆»¿»»»¿«¬≈

‰L ÌÈ¯NÚ,תש"י שבט מיו"ד ∆¿ƒ»»
תש"ל  שבט ביו"ד ÌÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒהיינו

ÌÚta ÌÈ˜¯t‰ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¿»ƒ«««
‰iM‰ עשרה שתים  שכעבור ונמצא «¿ƒ»

בפרק  עומדים תשמ"ב, זו בשנה שנה,

השנייה. בפעם ÓBÏ¯,הי"ב LÈÂ¿≈«
e‰fL עשרים שנמצאים העובדה ∆∆

השנייה  בפעם ÈzLהשנים ÔÈÚƒ¿«¿≈
k ˙Bi˙B‡ ,Ô"ÈÙk˙BÏeÙ »ƒƒ¿

רגילה  אות להן שיש מנצפ"ך האותיות

כפולות  הן ולכן סופית ואות

‰le‡b‰ ÔÈÚÏ ÌÈÎiM‰55 ««»ƒ¿ƒ¿««¿»
נכפלו  אותיות "חמש המדרש כדברי

שנגאל  כ"ך גאולה, של לשון וכולן

לך  לך שנאמר כשדים מאור אברהם

יצחק  אבינו נגאל שבו מ"ם מארצך,

כי  מעמנו לך שנאמר פלשתים מיד

יעקב  נגאל בו נו"ן מאד, ממנו עצמת

נא, הצילני שנאמר עשיו מיד אבינו

שנאמר  ממצרים ישראל נגאלו בו פ"ף

הקדושֿ עתיד שבו צ"ץ פקדתי, פקוד

בסוף... לישראל ליגאל ברוךֿהוא

ותחתיו  שמו צמח איש שנאמר

ÏÚÓÏ‰,יצמח" ¯ˆB‡‰ ÔÈÚ [ƒ¿«»»¿«¿»
ÈewÈz‰ ¯Ó‡Ó „BÒÈ ÏÚ«¿«¬««ƒ≈

¯‰Ê56ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ נמצא …«≈
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ לעלייתו גבול Ú„ואין ‰hÓ ‰hÓÏe ¿«¿»«¿»«≈≈¿«»«»«

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ הוא כמה עד גבול ואין למטה מלמעלה ונמשך יורד והוא ≈«¿ƒ
ÏÚÓ‰יורד. ‰ÏÚÓÏc ‰ÈÁa‰ ‡e‰ ¯ˆB‡‰ ÔÈÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»«¿»

¯‡·nL ÈÙk) ı˜ ÔÈ‡ „Ú זו בחינה של עניינה CLÓ‰aאת «≈≈¿ƒ∆¿»≈¿∆¿≈
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לג a"nyz'd ,hay c"ei

האֹוצר, ׁשל והעיּלּוי הענין ּגֹודל לבאר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּבכדי

ׁשּבענין  והעיּלּוי הּמעלה ּגֹודל ּתחיּלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמבאר

ּבמּכל  יּובן ּומּזה ּתכלית, אין עד מּטה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּדלמּטה

קץ, אין  עד מעלה ּדלמעלה ׁשּבענין העיּלּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּכן

האֹוצר. ענין ְִֶֶַָָׁשּזהּו

,¯‡·Óe הּוא סֹוף אין אֹור הּׁשם 58ׁשּפירּוׁש ¿»≈ֵֵֵֶַ

סֹוף, מאין ּובא נמׁש ׁשהאֹור ְִֵֵֶָָָֹ(לא

הּדבר  וטעם סֹוף. אין הּוא עצמֹו ׁשהאֹור ְְֵֶֶַַַַָָָָאּלא)

היֹותֹו ּדעם הּמאֹור, מעין הּוא ׁשהאֹור לפי ְְֱִִֵֵֶַָָהּוא,

מעלתֹו זהּו מקֹום, מּכל עצם, ולא לבד, ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹהארה

(הּמאֹור) שהעצמּות ולהיֹות הּמאֹור, מעין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

(אין  סֹוף אין ּובבחינת ּפׁשיטּות ּבבחינת ְְְִִִִִֵֵַַהּוא

מּכל  למעלה ׁשהּוא ועד הּׁשלימּות, ּבתכלית ְְְְְְִִֵֶַַַַָָסֹוף

ׁשהּוא  האֹור ּגם הּנה לכן ּותחּלה), ּדסֹוף ְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּגדרים

אֹור  וזהּו סֹוף, אין ּבבחינת הּוא הּמאֹור ְְִִֵֵֵֶַַָמעין

סֹוף. אין ּבבחינת הּוא עצמֹו ׁשהאֹור סֹוף, ְְִִֵֵֶַַָאין

ּתכלית" אין עד למּטה סֹוף אין "אֹור ְְִֵֵֵַַַָּופירּוׁש

הּוא  מּטה למּטה ׁשּנמׁש ּכפי ׁשּגם ְְְִִֶֶַַַָָָהּוא,

ׁשּבכדי  היֹות ּדעם והיינּו, סֹוף. אין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַּבבחינת

ענין  להיֹות צרי ּדמּטה הּמציאּות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשּתהיה

נמׁש,ב הּצמצּום  ׁשהאֹור ּכמֹו ּגם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַָָ

אין  ּבבחינת הּוא ּתכלית, אין עד מּטה ְְְִִִֵֵַַַַַָָלמּטה

ּבהּמאמר  ּכמבֹואר ּגבּול, ּובלי ּפרטי 60סֹוף ְְְְְֲִֵַַַָָָ

מהתחלת  ּכּמּובן מּזה, ויתירה ׁשּבזה. ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהענינים
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על )ב  הגדול אורו שסילק הצמצום לפעולת ולא וגבול, מדה בבחינת יהי' והגילוי שהאור הצמצום לפעולת כאן הכוונה

שצמצום 59הצד  הוא, והחידוש בגבול, שיהי' ומכריח קובע ולא שבהמטה, ובהאור בהקו פועל לא דסילוק הצמצום כי, –

שבו. הבל"ג צמצם לא בכ"ז בהנ"ל הפועל

ואילך.)58 125 ע' תש"ז סה"מ ואילך. צד ס"ע ח"א תער"ב המשך ואילך. קעב ע' תרס"ו המשך ב. ז, פקודי לקו"ת ראה

דאור )59ובכ"מ. והסילוק ההתעלמות ענינים: שני הראשון דבצמצום ובכ"מ תתקצה, תתקפז, ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

העולמות. שלהאיר בהאור והמדידה באתי )60הבל"ג, סה"מ (תו"מ תשכ"ב לגני באתי ד"ה בארוכה וראה ואילך. יב פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰57ÏL ÈelÈÚ‰Â ÔÈÚ‰ Ï„Bb ¯‡·Ï È„ÎaL ‡l‡ ,( ««¬»∆»∆ƒ¿≈¿»≈∆»ƒ¿»¿»ƒ∆
¯ˆB‡‰ לעלייה גבול ואין קץ' אין עד מעלה 'למעלה אכן שהוא »»

שלו, ÔÈÚaLולהתעלמות ÈelÈÚ‰Â ‰ÏÚn‰ Ï„Bb ‰lÈÁz ¯‡·Ó¿»≈¿ƒ»∆««¬»¿»ƒ∆»ƒ¿»
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏc,שלו לירידה גבול Ô·eÈואין ‰fÓe ƒ¿«»«»«≈«¿ƒƒ∆«

ÔkL ÏkÓa וחומר קל של בדרך ¿ƒ»∆≈
‰ÏÚÓÏc ÔÈÚaL ÈelÈÚ‰»ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÔÈÚ e‰fL ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈∆∆ƒ¿«

‰¯ˆB‡ בשביל ישראל לבני שניתן »»
המלחמה. ניצחון

¯‡·Óe,במאמר הריי"צ הרבי ¿»≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌM‰ Le¯ÈtL∆≈«≈≈
'למעלה  שהוא זה עניין נאמר שעליו

אין  עד מטה ולמטה קץ אין עד מעלה

e‰58¯B‡‰L‡תכלית' ‡Ï)…∆»
ÛBÒ ÔÈ‡Ó ‡·e CLÓ זה ולפי ƒ¿»»≈≈

הארה  רק היינו אור, פירושו

סוף, האין של והתגלות והתפשטות

ÔÈ‡ ‡e‰ BÓˆÚ ¯B‡‰L (‡l‡∆»∆»«¿≈
ÛBÒ באין הוא שמקורה הארה רק ולא

‰c·¯סוף. ÌÚËÂ שהאור לכך ¿«««»»
סוף  אין הוא ÈÙÏעצמו ,‡e‰¿ƒ

¯B‡‰L כאור ועניינו מהותו מעצם ∆»
¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ את בו יש ≈≈«»

במאור, שיש התכונות ואת העניין

האור, ‰‡¯‰מקור B˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆»»
,ÌˆÚ ‡ÏÂ ,„·Ï נכון אמנם כי ¿«¿…∆∆

עצמו  מהמקור הארה רק הוא שהאור

המאור  עצם e‰Êולא ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»∆
B˙ÏÚÓ האור ÔÈÚÓשל ‡e‰L «¬»∆≈≈
¯B‡n‰,בתכונותיו למאור ודומה «»

˙eÓˆÚ‰˘ ˙BÈ‰ÏÂ עצמות ¿ƒ¿∆»«¿
‰e‡עצמו (‰B‡n¯האלוקות  ( «»

˙eËÈLt ˙ÈÁ·a לגמרי מופשט ƒ¿ƒ«¿ƒ
והגבלה  הגדרה 'ציור' »ÈÁ··eƒ¿ƒ˙מכל

ÛBÒ ÔÈ‡ סוף עצמו והמאור אין בוודאי ÈÏÎ˙a˙הרי ÛBÒ ÔÈ‡) ≈≈¿«¿ƒ
,˙eÓÈÏM‰ סוף אין אלא אחר, במובן או הגילוי במידת סוף אין רק לא «¿≈

המושג  של השלימות  סוף ÚÂ„בתכלית אין הוא כך ÏÚÓÏ‰כדי ‡e‰L ¿«∆¿«¿»
‰lÁ˙e ÛBÒc ÌÈ¯„b‰ ÏkÓ של מההגדרות לחלוטין מושלל אלא ƒ»«¿»ƒ¿¿ƒ»

מהותן  שמעצם ו'תחילה' בתכלית 'סוף' סוף אין אמיתי, סוף באין שייכות לא

ÔÎÏהשלימות  עצמו), המאור של והעניין המהות שזו Ìbכיוון ‰p‰ »≈ƒ≈«
¯B‡‰ כיוון זאת בכל עצם, ולא הארה הוא שהאור האור e‰L‡למרות »∆

,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ e‰ÊÂ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¯B‡n‰ ÔÈÚÓ≈≈«»ƒ¿ƒ«≈¿∆≈
˙ÈÁ·a ‡e‰ BÓˆÚ ¯B‡‰L∆»«¿ƒ¿ƒ«

ÛBÒ ÔÈ‡,האור מקור למאור, בדומה ≈
עצמו.

‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡" Le¯ÈÙe≈≈¿«»
ÌbL ,‡e‰ "˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ∆«
‰hÓ ‰hÓÏ CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»¿«»«»

עדיין  ביותר, התחתונה ‰e‡לדרגה
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a נשאר והוא ƒ¿ƒ«≈

מוגבל  בלתי כאור ועניינו בתכונתו

בשום  מוגדר ובלתי הגבלה בשום

‰BÈ˙הגדרה. ÌÚc ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡
˙e‡Èˆn‰ ‰È‰zL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿ƒ
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰hÓc¿«»»ƒƒ¿ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ בהרחבה ,59ב כמבואר «ƒ¿
של  מציאות שתהיה שכדי הסוד בתורת

מוכרח  היה מוגבלים, ונבראים עולמות

האיןֿ האור של והעלם צמצום להיות

ומצומצמת  מועטה הארה שרק כך סוף

אם  כי כך, לשם ותומשך תרד ממנו

צמצום  כל ללא יאיר, עצמו סוף האין

יתבטלו  המוגבלים הנבראים ומיעוט,

להתקיים, יוכלו ולא »‡Ûממציאותם
,ÔÎ Èt ÏÚ הירידה שלצורך למרות «ƒ≈

בכל  ונתמעט, רב צמצום עבר האור

CLÓזאת  ¯B‡‰L BÓk Ìb«¿∆»ƒ¿»
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»«≈«¿ƒ

ÛBÒעדיין ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«≈
Ïe·b ÈÏ·e שלו העצמית והתכונה ¿ƒ¿

שהייתה  כפי נשארה סוף אין כאור

הצמצום, «¿»B·Ók‡¯קודם
¯Ó‡n‰a60,תש"י שנת של הנזכר, לגני' ‰ÌÈÈÚ'באתי ÈË¯t ¿««¬»¿»≈»ƒ¿»ƒ

.‰ÊaL∆»∆
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ אלא סוף, אין אור את למטה שממשיכים בלבד זו ולא ƒ≈»ƒ∆

מזו, hÓ‰,יתירה ‰hÓÏ ‡˜ÂcL ,CLÓ‰‰ ˙ÏÁ˙‰Ó Ô·enk«»≈«¿»««∆¿≈∆«¿»¿«»«»
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dlkלד izeg` ipbl iz`a

ידי  על הּנה מּטה, למּטה ׁשּדוקא ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁש

ידי  על ׁשּנעׂשּו (ּבהעֹולמֹות ועבֹודתנּו ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָמעׂשינּו

ּתחּתֹון  ׁשאין  הּתחּתֹון הּזה לעֹולם  עד ְְְִֵֶֶַַַַַַָָהּצמצּום,

ּומהּות, עצמּות ׁשל "ּגנּוני" נעׂשה הימּנּו) ְְְֲִֵֶֶַַַַָָלמּטה

ּוכללּות  סֹוף. אין אֹור מּבחינת ּגם למעלה ְְְְִִֵֶַַַָָׁשהּוא

חּיים  (ּבעץ האריז"ל ּבכתבי ּכמבֹואר ּבזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהענין

ּובאֹוצרֹות  ׁשערים ּבמבֹוא זה ּדר ועל ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָּבתחּלתֹו,

מקֹומֹות  ּובכּמה אין )ג חּיים אֹור היה ׁשּבתחיּלה ְְְִִִֵֶַַָָָָ

מקֹום  היה ולא החלל מקֹום את ממּלא ְְְֵֶֶַָָָָָֹסֹוף

הּצמצּום  ענין להיֹות והּוצר העֹולמֹות, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָלעמידת

קצר  קו ּכ אחר יּומׁש ׁשּבֹו מקֹום ׁשּיהיה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי

סדר  ּכל נתהּווה זה ידי ׁשעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּומצּומצם,

ׁשם  ודוקא מּטה, למּטה עד ְְְְְְִַַַַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות

עצמּות  נמצא ׁשּׁשם ּד"גנּוני" הענין ְְְְֲִִִִִֶַָָָָּפֹועלים

ַּומהּות.

ׁשּמביא LÈÂה) הּידּוע מאמר עם זה לקּׁשר ¿≈ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

מאדמֹו"ר  ההיּלּולא, ּבעל ּדֹורנּו, ְְִִֵֵַַַַָנׂשיא

הּפסּוק ד הּזקן  קראנּו62על ּבכל אלקינּו ּכהוי' מי ְְֱֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ּבּפרּדס  ואיתא ולא 63אליו, אליו הּספרי, ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ

על  קאי ׁשאליו הּפרּדס, ּומפרׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָלמּדֹותיו,

טֹוב  ׁשם והּבעל ּבכלים, הּמתלּבׁשים ְְְְִִִֵֵַַַַַָהאֹורֹות

ּגּופא, ׁשּבהּכלים האלקּות על קאי ׁשאליו ְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפרׁש,

הּוא, הּזקן) רּבינּו ׁשּמפר ׁש (ּכפי הּפׁשּוט ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָּופירּוׁש

העצמּות  על קאי קראנּו64ׁשאליו ּבכל וזהּו . ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

היא  מּיׂשראל  ואחת אחד ּכל ׁשל ּדתפּלתֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאליו,
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[דא"ח )ג  הליקוטים בספר הובאו – בתחלתו חיים אוצרות ופ"ב. פ"א בתחלתו שערים מבוא ב. ענף א היכל חיים עץ

צמצום. מערכת תשרי )ד הצ"צ] יא יום .61היום

ואילך). תפב ע' ואילך; תנג ע' (שם ותשכ"ד תשכ"ג תלו). ע' ואילך; תכח ע' מהוריי"צ )61לגני אדמו"ר כ"ק ממכתב

באתי (אג  סה"מ (תו"מ תשכ"א בשלח ויהי וד"ה לגני באתי ד"ה וראה .(100 ע' תש"ט סה"מ ואילך. קמד ע' ח"ג שלו "ק

ואילך). תה ע' ואילך. שצו ע' ואילך. שפו ע' ז.)62לגני ד, בלקו"ת )63ואתחנן מובא וכן פ"ב. הכוונה) (שער לב שער

פ"ב. להצ"צ) (בסהמ"צ התפלה מצות שרש ג. נא, (בהוספות) המאמר )64ויקרא שלאחרי בהשיחה בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממנו  תחתון שאין התחתון הזה eÈNÚÓבעולם È„È ÏÚ ‰p‰ בתורה ƒ≈«¿≈«¬≈

ה'e˙„B·ÚÂומצוות eNÚpLבעבודת ˙BÓÏBÚ‰a)ונבראוÈ„È ÏÚ «¬»≈¿»»∆«¬«¿≈
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ „Ú ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»»«∆««¿∆≈«¿¿«»

epÓÈ‰'מטה 'למטה ונמשך יורד שהאור נאמר כך "Èeb"ועל ‰NÚ ( ≈∆«¬»¿ƒ
שוכן  הוא שבה המקום הדירה, מקום

והסתרים  העלמות ללא ∆ÏLומתגלה
,˙e‰Óe ˙eÓˆÚ והמהות העצם «¿«

עצמו  הקדושֿברוךֿהוא ∆e‰L‡של
Ìb ‰ÏÚÓÏ אפילו¯B‡ ˙ÈÁaÓ ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
,ÛBÒ ÔÈ‡.ומבאר שממשיך וכפי ≈

¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆«¿»
ÌÈiÁ ıÚa) Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿≈«ƒ
‡B·Óa ‰Ê C¯c ÏÚÂ ,B˙lÁ˙aƒ¿ƒ»¿«∆∆∆ƒ¿
ÌÈiÁ ˙B¯ˆB‡·e ÌÈ¯ÚL¿»ƒ¿¿«ƒ

˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e ג‰lÈÁ˙aL ( ¿«»¿∆ƒ¿ƒ»
לברוא  כדי הראשון הצמצום לפני

מוגבלים  ונבראים ‡B¯עולמות ‰È‰»»
ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«≈∆¿

ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÏÁ‰ לא ∆»»¿…»»»
מקום  נתינת אפשרות, הייתה

˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ והנבראים «¬ƒ«»»
ÔÈÚהמוגבלים, ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰Â¿¿«ƒ¿ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ שרק סוף, האין האור של «ƒ¿

ותתגלה  תומשך ממנו מועטה הארה

BaL ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆»∆
¯ˆ˜ Â˜ Ck ¯Á‡ CLÓeÈ עם ¿«««»«»»

בלבד  אור ÏÚLמיעוט ,ÌˆÓeˆÓe¿¿»∆«
‰Ê È„È הצמצום ידי Âe‰˙‰על ¿≈∆ƒ¿«»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk ריבוי של »≈∆«ƒ¿«¿¿
ביותר  מלמעלה hÓÏ‰דרגות „Ú«¿«»
ÌL ‡˜Â„Â ,‰hÓ,'מטה ב'למטה «»¿«¿»»

הגשמי  הזה העולם ÌÈÏÚBt¬ƒהוא
ÌML "Èe‚"c ÔÈÚ‰ דווקא »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»

‡ˆÓ ומתגלה eÓˆÚ˙ומאיר ƒ¿»«¿
.˙e‰Óe«
‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ עד ‰) מטה 'למטה האלוקות שהמשכת לעיל המבואר ¿≈¿«≈∆

הזה  בעולם האלוקות ומהות עצמות והתגלות המשכת היא תכלית' אין

ÏÚaהתחתון  ,e¯Bc ‡ÈN ‡È·nL Úe„i‰ ¯Ó‡Ó ÌÚƒ«¬»«»«∆≈ƒ¿ƒ≈««

,‡ÏelÈ‰‰ הריי"צ ‰Ô˜fהרבי ¯"BÓ„‡Ó 61ד˜eÒt‰ ÏÚ62 בתורה «ƒ»≈«¿«»≈««»
‡˙È‡Â ,ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰k ÈÓמובאÒc¯ta63 ƒ«¬»»¡…≈¿»»¿≈≈»¿ƒ»««¿≈

רמונים' 'פרדס הנקרא קורדובירו משה רבי הרמ"ק, מאת קבלה ≈¿ÌLaספר
ÂÈÏ‡ ,È¯Ùq‰ הקדושֿברוךֿהוא אל ופונים קוראים ישראל ÏÂ‡בני «ƒ¿ƒ≈»¿…

,Òc¯t‰ L¯ÙÓe ,ÂÈ˙BcÓÏ¿ƒ»¿»≈««¿≈
È‡˜ ÂÈÏ‡L מכוון˙B¯B‡‰ ÏÚ ∆≈»»≈«»

ÏÚa‰Â ,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿«««
È‡˜ ÂÈÏ‡L ,L¯t ·BË ÌL≈≈≈∆≈»»≈

ÌÈÏk‰aLמכוון  ˙e˜Ï‡‰ ÏÚ«»¡…∆¿«≈ƒ
‡Ùeb יותר גבוהה דרגה והיא עצמם, »

בכלים  המתלבשים (כמובא מהאורות

מלבד  חיות יש שב'כלים' בחסידות,

היינו  בתוכם, המתלבש האור

למשל החסד של שבספירת אור יש

שבכלי  כך החסד, בכלי המלובש חסד

ובנוסף  בתוכו המתלבש האור מאיר

המחייה  אחר אור בכלי מאיר לכך

יותר  נעלה אור והוא הכלי, את ומקיים

ראייה  ומביאים הספירות, של מהאורות

אודות  אליהו' ב'פתח מהאמור לכך

מיניהו, תסתלק אנת "וכד הספירות

בלא  כגופא שמהן כלהו אשתארו

האור  היינו אתה, כאשר נשמתא",

כל  יישארו מהם תסתלק האלוקי,

ומכך  וחיות, 'נשמה' ללא כגוף השמות

מסתלק  כשהאור גם נשארים שה'כלים'

מלבד  חיות יש שב'כלים' מובן מהם,

שבכלים  האור כל אילו שהרי האור,

הרי  הספירות, אור של האור רק היה

הכלים  גם היו האור בהסתלק

(כגופים) הכלים והישארות מסתלקים

הוכחה  היא האור הסתלקות לאחר

חיות  וכאמור משלהם, חיות להם שיש

מהאור  יותר נעלית עצמם הכלים

בכלים). המלובש

ËeLt‰ Le¯ÈÙe'למידותיו ולא ¯eÈaב'אליו L¯ÙnL ÈÙk) ≈«»¿ƒ∆¿»≈«≈
È‡˜ ÂÈÏ‡L ,‡e‰ (Ô˜f‰ מכוון˙eÓˆÚ‰ ÏÚ64e‰ÊÂ הפירוש . «»≈∆≈»»≈«»«¿¿∆

של  ‡ÂÈÏ,הפנימי e‡¯˜ ÏÎa הזקן אדמו"ר פירוש ÏLלפי B˙lÙ˙c ¿»»¿≈≈»ƒ¿ƒ»∆
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לה a"nyz'd ,hay c"ei

וגם  ּבכלים, ׁשּמתלּבׁשים האֹורֹות לבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ(לא

אם) ּכי עצמם, ּבפני ׁשהם ּכמֹו להאֹורֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָֹלא

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔÈÚÂ טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת עם ּגם קׁשּור ה זה ¿ƒ¿»ִֵֶַַַַַָ

ּכּמה  ּדר צמצּומים ּכּמה עׂשה ְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

ידי  על (להאדם, כּו' ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָעֹולמֹות

ידי  ׁשעל והיינּו, הּקּב"ה, עם אחדּות ְְְְֲִֵֶַַַַָָָעבֹודתֹו)

ׁשעׂשה  הּקּב"ה עם האחדּות נעׂשית ְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהעבֹודה

ׁשּלמעלה  העצמּות ּבחינת ׁשּזהּו צמצּומים, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּכּמה

על  לׁשלֹול אֹו לֹומר ׁשּייך ׁשּבהם הּבחינֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָמּכל

ּפנים מּתֹורת ּכל ּגם מּובן וכן הּצמצּום. ענין ְְְִִִִֵַַַַָָָ

אמרים  (לּקּוטי ספריו ׁשני ּבהתחלת הּמּגיד ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהרב

את  ּכביכֹול צמצם יתּבר ׁשה' ּתֹורה), ְְְְִִִֵֵֶֶָָָואֹור

ּומדּבר  ׂשכלֹו את המצמצם אב ּכדמיֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּבהירתֹו

ועד  הּקטן, ּבנֹו ּבׁשביל קטנּות ְְְְְִִִֵַַַָָּדברי

מּובן 66ׁשּמׁשּתעׁשע  והרי הּקטן, ּבנֹו עם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

עניני  מּכל ׁשּלמעלה ּבחינה על ׁשּקאי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבפׁשטּות

ׁשל  העצמית האהבה מּצד ׁשּזהּו ּכיון ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּגיּלּויים,

לּבן  אב ׁשאהבת לכ הּסיּבה [והרי לבנֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהאב

למעלה, הּוא ׁשּכן לפי היא עצמית אהבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָהיא

מהן  ׁשּנׁשּתלׁשלּו ׁשּלמּטה הענינים ],67ּככל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כּו'. עצמי ענין ְְִִֶֶַָׁשּזהּו
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רצב )ה  סימן טוב שם .65כתר

ואילך). 796 ע' ח"ב תשמ"ב קלד).)65(התוועדויות (סימן בהעלותך ר"פ להה"מ תורה אור גם תורה )66וראה אור ראה

קכד). ס"ע תרפ"ט סה"מ א. כא, ח"א קונטרסים (סה"מ ספ"ב תרפ"ט דודי לכה ד"ה שה. סימן אדמו"ר )67להה"מ לשון

רפ"ג. בתניא הזקן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï ‡Ï) ‡È‰ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿««ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿ƒ«»
ÈÙa Ì‰L BÓk ˙B¯B‡‰Ï ‡Ï Ì‚Â ,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿»¿∆≈ƒ¿≈

,ÌÓˆÚ בכלים מהתלבשות B˙e‰Óeלמעלה B˙eÓˆÚÏ (Ì‡ Èk «¿»ƒƒ¿«¿«
.C¯a˙Èƒ¿»≈

‰Ê ÔÈÚÂ כל של והתפילה שהקריאה ¿ƒ¿»∆
עצמות  אל 'אליו', היא מישראל אחד

האלוקות  ÌÚומהות Ìb ¯eL»̃«ƒ
·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯Bz 65ה ««««≈

‰nk ‰NÚ ‰"aw‰L∆«»»»»«»
ÌÈÓeˆÓˆ האלוקי האור את צמצם ƒ¿ƒ

רבים  צמצומים nk‰האינסופי C¯c∆∆«»
˙BÓÏBÚ נבראו הצמצום ידי ועל »

דרכם  עובר שהאור רבים עולמות

לעולם  eÎ'מעולם ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆
B˙„B·Ú È„È ÏÚ ,Ì„‡‰Ï)¿»»»«¿≈¬»
הזה  בעולם למטה, ה' את עובד שהוא

‰aw"‰,התחתון  ÌÚ ˙e„Á‡ («¿ƒ«»»
שתהיה  כדי היא הצמצומים כל ומטרת

עם  יתאחד למטה שאדם אפשרות

האלוקות È„Èעצמות ÏÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈
‰„B·Ú‰'ה את עובד שהאדם »¬»

˙e„Á‡‰ ˙ÈNÚ האדם ÌÚשל «¬≈»«¿ƒ
‰nk ‰NÚL ‰"aw‰«»»∆»»«»

e‰fL ,ÌÈÓeˆÓˆ זה וענין ƒ¿ƒ∆∆
הרבים  הצמצומים את שעשה באלוקות

‰eÓˆÚ˙הוא  ˙ÈÁa ומהות ¿ƒ«»«¿
עצמה  ÏkÓהאלוקות ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»

¯ÓBÏ ÍÈiL Ì‰aL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆»∆«»«
ÔÈÚ ÌÈt Ïk ÏÚ ÏBÏLÏ B‡ƒ¿«»»ƒƒ¿«

ÌeˆÓv‰ עצם העצמות, בחינת «ƒ¿
בשום  מוגבלת לא האלוקות ומהות

וגם  הגדרה בשום מוגדרת ולא הגבלה

הבחינות  מכל נעלית והיא וצמצום גבול בה שיהיה אפשרי ובלתי ייתכן לא

שייך  שלגביהן סוף באין בחינות מאותן גם ונעלית צמצום, ייתכן שלגביהם

מקום  יש אם כי צמצום, בהן להיות יכול ולא מצמצום מושללות שהן לומר

שבמובן  אומר עצמו זה צמצום, מהמושג מושללת מסוימת שבחינה לומר

שייך  לא ומהות עצמות לגבי ואילו צמצום, למושג שייכות לה יש מסויים

מצמצום. שלילה לגבי אפילו צמצום

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯BzÓ Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ ממעזריטשÈL ˙ÏÁ˙‰a ¿≈»«ƒ«»«««ƒ¿«¿»«¿≈
ÌˆÓˆ C¯a˙È '‰L ,(‰¯Bz ¯B‡Â ÌÈ¯Ó‡ ÈËewÏ) ÂÈ¯ÙÒ¿»»ƒ≈¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿≈

B˙¯È‰a ˙‡ ÏBÎÈ·k שלו וההתגלות האור וחוזק עוצם ÔBÈÓ„kהיינו ƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ¿
BÏÎN ˙‡ ÌˆÓˆÓ‰ והעמוק ‡· ˜eË˙הגדול È¯·c ¯a„Óe »«¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈ƒ¿≈«¿

שכל  של ביותר מצומצמת מידה בהם ‰ÔËwשיש Ba ÏÈ·La ובהתאמה ƒ¿ƒ¿«»»
הקטן, הבן של הקטן בשביל ÚÂ„לשכל עצמו את ומצמצם יורד האב כך כדי ¿«

זו  שלא הקטן לבנו בנו שאומר בלבד

אלא  מצומצמים שכל דברי הקטן

ÚLÚzLnL66ÔËw‰ Ba ÌÚ ∆ƒ¿«¬≈«ƒ¿«»»
הילד  עם ובמשחק בשעשוע והרי

והעמוק  הגדול שכלו עניינו, לפי הקטן

צמצום  וזהו כלל ניכר לא האב של

ביותר, eËLÙa˙גדול Ô·eÓ È¯‰Â«¬≈»¿«¿
È‡wL מכוון ÈÁa‰שהדבר ÏÚ ∆»≈«¿ƒ»

,ÌÈÈelÈb ÈÈÚ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»ƒ¿¿≈ƒƒ
השפעה  זו בגלוי אמנם כלומר,

מפני  זה שאין מובן אבל מצומצמת,

האב  ופנימיות עומק על והסתר העלם

בחינה  של בהשפעה מדובר אלא

לבוא  מכדי שנעלית ועצמית פנימית

e‰fLבגילוי  ÔÂÈk השכל השפעת ≈»∆∆
של  והשעשועים הקטן לבן האב של

הקטן  הבן עם ‰‡‰·‰האב „vÓƒ«»«¬»
B·Ï ·‡‰ ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ אהבה »«¿ƒ∆»»ƒ¿

מעצם  חלק הוא שהבן מכך שנובעת

במעלה  תלוייה ולא האב של מהותו

הבן  של אחרת או ≈¬»[È¯‰Âכזו
‰aÈq‰ והפנימית CÎÏהאמיתית «ƒ»¿»

‰·‰‡ ‡È‰ ÔaÏ ·‡ ˙·‰‡L∆«¬«»«≈ƒ«¬»
‡e‰ ÔkL ÈÙÏ ‡È‰ ˙ÈÓˆÚ«¿ƒƒ¿ƒ∆≈

,‰ÏÚÓÏֿהקדושֿברוך אהבת כי ¿«¿»
עצמית, אהבה היא ישראל לבני הוא

ירד  ובן אב אהבת של והמושג

זו  מאהבה ‰ÌÈÈÚונשתלשל ÏÎk¿»»ƒ¿»ƒ
Ô‰Ó eÏLÏzLpL ‰hÓlL67 כמובא למעלה, שהם כפי מהעניינים ∆¿«»∆ƒ¿«¿¿≈∆

הספירות  לעשר מקביל עשר, במספר הם הנפש שכוחות התניא בספר

(מהספירות) מהן' הנפש) (כוחות 'שנשתלשו כיוון ÔÈÚהעליונות e‰fL ,[∆∆ƒ¿»
'eÎ ÈÓˆÚ להתקרבות הסיבה שהיא לבן, האב של שהאהבה וכיוון «¿ƒ

גם  וכך האב, עצם בה נמשך עצמי, עניין היא הקטן, לבן שלו ולהשפעה

עניין  הוא ישראל בני עם האלוקות ומהות עצמות של שהקשר כיוון בנמשל,

האלוקות  עצמות עם אחדות גורמת ישראל בני שעבודת לכך גורם הוא עצמי,

לעיל. כמבואר למטה, האלוקות עצמות את וממשיכה
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dlkלו izeg` ipbl iz`a

e‰ÊÂ להּצמח הּמצוֹות ּבספר ּׁשּמבֹואר מה ּגם ¿∆ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָ

הּתפּלה  מצות ּבׁשרׁש ּבענין ,ו צדק ְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

ּדמי  חפצּתי 69האהבה לא ועּמ בּׁשמים לי ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ

הּזקן  מאדמֹו"ר הּלׁשֹון נׁשמע היה ׁשּכ ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָבארץ,

ניט  וויל אי ניסט, ּגאר זע וויל אי ְְִִִִִִִִֶָָּבתפּלתֹו:

כּו', הּבא עֹולם ּדאיין ניט וויל אי עדן, ּגן ְְִִִֵֶַַַַָָּדאין

ּובהקּדם  אליין. ּדי אז ניט מער וויל ְְִִִִֵֵֶֶַַאי

אדמֹו"ר  קדּוּׁשת לכבֹוד הּיחּוד ּבׁשער ְְְְְִִַַַַַַָהמבֹואר

על ,ז האמצעי  ּגם קאי בּׁשמים לי מי ׁשענין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

זה  ּפי ועל הּצמצּום. ׁשּלפני הּכללי סֹובב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּבחינת

ּגאר  זע וויל אי" הּזקן רּבינּו ׁשּבדברי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּובן,

נעלים  הכי הּגיּלּויים ּגם נכללים כּו'" ְְֲֲִִִִִִִַַַָניסט

אי" ּבתפּלתֹו: ׁשּמסּיים ּוכפי הּצמצּום, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּלפני

ּומהּות  עצמּות – אליין" ּדי אז ניט מער 70וויל ְִִִֵֶַַַַ

ׁשהּכּונה  למּדֹותיו, ולא ּבאליו לפירּוׁשֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ(מתאים

ּומהּות). לעצמּות ְְִַַהיא

LÈÂ ּכבֹוד ּבמאמרי המבֹואר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְְְִֵֵֶַַַַַָ

תרכ"ז  ּדׁשנת מהר"ׁש אדמֹו"ר ְְְֲִַַַַַקדּוּׁשת

ּדיּבּור ח [ׁשּׁשם  הּזקן רּבינּו מאמר ּגם הּובא ֲִֵֵֶַַַַַָָָ

סֹוף  אין אֹור ענין להבין עם 71הּמתחיל (ׁשּקׁשּור ְְְִִִִֵֶַַַָָ

לגּני), ּבאתי ׁשּבהמׁש זה ּבפרק  המבֹואר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהענין

ואדמֹו"ר  צדק מהּצמח וצּיּונים הערֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבהֹוספת

ׁשלּוחה  אּילה נפּתלי הּמתחיל ּבדיּבּור ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָמהר"ׁש]

ׁשפר  אמרי ׁשּמתחיל 72הּנֹותן לדקּדק ּדיׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּומבאר  זכר, ּבלׁשֹון ּומסּיים נקבה ׁשּכל ,ט ּבלׁשֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
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מ )ו  יב.)ז .68פרק ואילך).)ח פרק תנב ע' – החדשה (בהוצאה תכא ע' תרכ"ז –)ט סה"מ החדשה (בהוצאה תנח ע' שם

פב). ע'

כסלו).)68 יח יום" ב"היום (נעתק סע"א קלח, כה.)69דרמ"צ עג, ניסן )70תהלים די"א עשר עשתי ביום ד"ה גם ראה

(סה"מ פ"ד תשל"ד ניסן די"א ודור דור בכל ד"ה קלז). ע' קלד ֿקלה. ע' ניסן סה"מ (תו"מ ואילך).תשל"א קנב ע' תשל"ד

ואילך.)71 קנה ע' ענינים אוה"ת ואילך. שלה ע' ח"א תקס"ג הזקן אדמו"ר ואילך.)72מאמרי עא ע' תרכ"ז בסה"מ נדפס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ ישראל בני עם בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של שהאחדות לעיל האמור ¿∆

מדובר  כי ומהותו, לעצמותו היא 'אליו' ישראל בני של והפנייה והקריאה

עצמי, ˆ„˜בעניין ÁÓv‰Ï ˙BÂˆn‰ ¯ÙÒa ¯‡B·nM ‰Ó Ìb««∆¿»¿≈∆«ƒ¿¿«∆«∆∆
‰lÙz‰ ˙ÂˆÓ L¯La 68‰ו·‰‡‰ ÔÈÚa במדריגה , לאלוקות ¿…∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬»

ÈÓc69‡Ï EnÚÂ ÌÈÓM· ÈÏ ¿ƒƒ«»»ƒ¿ƒ¿…
,ı¯‡· ÈzˆÙÁ הכתוב כלשון »«¿ƒ»»∆

שאני  דבר שום אין וכלומר, בתהילים,

שאני  דבר שום ואין בשמים בו רוצה

ורק  אך הוא הרצון וכל בארץ, בו חפץ

וביחס  עצמו, להקדושֿברוךֿהוא

ה'צמח  אדמו"ר מביא כזו ה' לאהבת

‰ÔBLlצדק' ÚÓL ‰È‰ CkL∆»»»ƒ¿««»
:B˙lÙ˙a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿ƒ»

,ËÒÈ ¯‡b ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ אינני ƒƒ∆»ƒ¿
דבר  שום ËÈרוצה ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒƒ
Ô„Ú Ôb ÔÈ‡c הגן את רוצה אינני «¿«≈∆

שלך, ÔÈÈ‡cעדן ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒƒ«¿
‡a‰ ÌÏBÚ העולם את רוצה אינני »«»

שלך  ÚÓ¯הבא ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎƒƒ∆
ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ רוצה אינני ƒ«ƒ«≈

מודגש  כאן וגם בעצמך, אותך אלא

עם  והאחדות והדביקות הקשר עניין

וכפי  האלוקות, ומהות עצמות

ומבאר. שממשיך

¯ÚLa ¯‡B·Ó‰ Ìc˜‰·e¿∆¿≈«¿»¿««
˙Me„˜ „B·ÎÏ „eÁi‰«ƒƒ¿¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ זÈÓ ÔÈÚL , «¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ
È‡˜ ÌÈÓM· ÈÏ מכווןÏÚ Ìb ƒ«»»ƒ»≈««

ÈÙlL ÈÏÏk‰ ··BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«¿»ƒ∆ƒ¿≈
ÌeˆÓv‰ מאיר האלוקי האור «ƒ¿

כל  'ממלא אופנים בשני בעולמות

המתלבש  ומצומצם מוגבל אור עלמין',

עניינו  לפי נברא ובכל עולם (כמו בכל

ומתלבשת  הגוף את ה'ממלאת' הנשמה

ו'סובב  ומהותו) עניינו לפי אבר בכל

מוגבל  בלתי 'מקיף' אור עלמין' כל

באבר  דווקא קשור שאינו שבנפש הרצון (כמו בשווה העולמות בכל המאיר

הכללי  'הסובב אור ישנו מזה ולמעלה האדם), כללות על ו'מקיף' מסויים

בעולמות, המאיר עלמין' כל 'הסובב מאור גם יותר הנעלה הצמצום' שלפני

האדם  בשמים', לי 'מי במדריגת ה' שבאהבת האמצעי אדמו"ר מבאר כך ועל

לדבקות  שואף אלא הצמצום' שלפני הכללי 'הסובב במדריגת אפילו חפץ אינו

האלוקות. Ê‰בעצם Èt ÏÚÂהללו האמצעי אדמו"ר Ô·eÓ,דברי ¿«ƒ∆»
"'eÎ ËÒÈ ¯‡b ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡" Ô˜f‰ eÈa¯ È¯·„aL היינו ∆¿ƒ¿≈«≈«»≈ƒƒ∆»ƒ¿

נעלה  אפילו עניין, בשום רוצה שאיננו

‰ÈÎמאד, ÌÈÈelÈb‰ Ìb ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ««ƒƒ¬ƒ
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÌÈÏÚ שגם «¬ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿

חפץ, אינו ÌÈiÒnLבהם ÈÙÎe¿ƒ∆¿«≈
ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡" :B˙lÙ˙aƒ¿ƒ»ƒƒ∆ƒ

"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ אלא רוצה אינני «ƒ«≈
– בעצמך e‰Óe˙אותך ˙eÓˆÚ70 «¿«

BLe¯ÈÙÏ ÌÈ‡˙Ó) אדמו"ר של «¿ƒ¿≈
לעיל, ונתבאר שהובא «≈¿ÂÈÏ‡aהזקן,
‰ek‰L ,ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ'ב'אליו ¿…¿ƒ»∆««»»

.(˙e‰Óe ˙eÓˆÚÏ ‡È‰ƒ¿«¿«
‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ מה על לעיל האמור ¿≈¿«≈∆

בעת  הזקן מאדמו"ר נשמע שהיה

‰B·Ó‡¯תפילתו  ÌÚ Ìb«ƒ«¿»
˙Me„˜ „B·k È¯Ó‡Óa¿««¿≈¿¿«
˙Lc L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡«¿«¬«ƒ¿«

ÌML] Ê"Î¯˙ של ח מאמר באותו ∆»
מהר"ש Ó‡Ó¯הרבי Ìb ‡·e‰»««¬«

ÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈc Ô˜f‰ eÈa«̄≈«»≈ƒ««¿ƒ
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï71 ¿»ƒƒ¿«≈

¯‡B·Ó‰ ÔÈÚ‰ ÌÚ ¯eLwL)∆»ƒ»ƒ¿»«¿»
‰Ê ˜¯Ùa י"ב CLÓ‰aLפרק ¿∆∆∆∆¿∆¿≈

Èp‚Ï È˙‡a תש"י שנת ),של »ƒ¿«ƒ
ÌÈeiˆÂ ˙B¯Ú‰ ˙ÙÒB‰a¿»«∆»¿ƒƒ
¯"BÓ„‡Â ˜„ˆ ÁÓv‰Ó≈«∆«∆∆¿«¿
ÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈ„a [L"¯‰Ó«¬«¿ƒ««¿ƒ

בתורה  האמור בפסוק ÈÏzÙ«¿»ƒהפותח
È¯Ó‡ Ô˙Bp‰ ‰ÁeÏL ‰Ïi‡«»»¿»«≈ƒ¿≈

¯ÙL72˜c˜„Ï LÈc בלשון , »∆¿≈¿«¿≈
˜·‰הכתוב  ÔBLÏa ÏÈÁ˙nL∆«¿ƒƒ¿¿≈»

שלוחה' ÔBLÏa'איילה ÌÈiÒÓe¿«≈ƒ¿
¯ÎÊ היה שלכאורה בעוד 'הנותן', »»

נפתלי  על אומר הכתוב ואם 'הנותנת', ולומר נקבה בלשון להמשיך מתאים

נמשל  ומדוע לאייל, דומה שהוא הכתוב בתחילת לומר צריך היה 'הנותן'

מהר"ש,ט Óe·‡¯לאיילה, ‰ÌeˆÓvהרבי È¯Á‡lL ÌÈÈÚ‰ ÏkL ¿»≈∆»»ƒ¿»ƒ∆¿«¬≈«ƒ¿
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לז a"nyz'd ,hay c"ei

ּכחֹו ּדתׁש ּבאֹופן הם הּצמצּום ׁשּלאחרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹהענינים

נאמר 73ּכנקבה  ׁשּלכן ,74לבּד הוי' הּוא אּתה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לׁשֹון  ה' חסר אּת ּגֹו', הּׁשמים את עׂשית ְִִֵֶַַַַָָָָָָאּת

מקֹור  ׁשּנעׂשה האֹור ׁשהמׁשכת לפי ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָנקבה,

הּוא  הארץ) ּגֹו' הּׁשמים את עׂשית (אּת ִִֶֶַַַָָָָָָָָלעֹולמֹות

אּילה  נפּתלי ּׁשּנאמר מה וזהּו הּצמצּום. ידי ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

(נפּתלי  הּתפּלה ענין ּכי, נקבה, לׁשֹון ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָׁשלּוחה,

מיּלּוי  על ּבּקׁשה הּוא ּתפּלה) מּלׁשֹון ְְִִִַַָָָהּוא

ידי  ועל הּצמצּום, ידי על ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהחּסרֹון

ׁשּיּומׁש ּפֹועל הּוא הרי ּבתפּלה האדם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָעבֹודת

לתכלית  ועד הּצמצּום, לפני ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָהאֹור

ּומּטה, ּדמעלה הּגדר מּכל למעלה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהעלּיה,

צדק  הּצמח ׁשּמביא הּזקן רּבינּו ׁשל ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכתפּלתֹו

הֹוראה ּבתֹורת  ׁשּנעׂשית זה,75ֹו, ענין הּלֹומד לכל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

נפלא  ּביחּוד זה עם להתאחד ׁשּיכֹול ,76ּובאֹופן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

יחּוד  ׁשל העבֹודה לדרּגת להּגיע יכֹול הּוא ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָׁשּגם

ּדי אז ניט מער וויל אי") ּומהּות עצמּות ְִִִִִֶַַַעם

ֵַאליין").

העבֹודה ÏÎÂו) ידי על ּבפֹועל נעׂשה זה ¿»ְְֲֲֵֶַַַָָָ

ּדברים  עׂשר) (וחמּׁשה עׂשר ְְֲִִִַָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

ּכּוּלֹו, העֹולם ּכל את ׁשּכֹוללים לעיל, ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנזּכרים

ּבכל  ועבֹודתנּו ּדמעׂשינּו הענין ּכללּות ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

יתּבר לֹו לעׂשֹות הּתחּתֹון, הּזה עֹולם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעניני

ּבּתחּתֹונים  ׁשאין 77ּדירה ּבתחּתֹון ּגּופא, וׁשם , ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ענין  היה זה ׁשּבׁשביל הימּנּו, למּטה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתחּתֹון

ׁשהתהּוּות  ּבהּמאמר ּכמבֹואר ְְְְֲִִֶַַַַַָָהּצמצּום,

ּבאֹור  ׁשהיה הּצמצּום ידי על היתה ְְְְִֵֶַַָָָָָָהעֹולמֹות

יחיד, לׁשֹון צמצּום רק ולא הּוא, ּברּו סֹוף ְְְִִֵַָָֹאין

לעיל) (ׁשהּובאה טֹוב ׁשם הּבעל ּכתֹורת ְְְֵֵֶֶַַַַָָאּלא

ּכּמה  ּדר צמצּומים ּכּמה עׂשה ְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

ּבלּתי  מסּפר על מֹורה "ּכּמה" ּדלׁשֹון ְְְִִִִֶַַָָָעֹולמֹות,
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טו.)73 יא, בהעלותך פרש"י תשמג. רמז במדבר יל"ש – חז"ל ו.)74לשון ט, ב.)75נחמי' נג, פ"ה )76זח"ג תניא ראה

ב). רפל"ו.)77(ט, תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
סוף, אין הוא עצמו שמצד האלוקי האור של הגילוי ומיעוט העלם שעניינו

כביכול  חלישות, גורם שהצמצום L˙cכך ÔÙB‡a Ì‰ נחלשBÁk ≈¿∆¿»…
‰·˜k73¯Ó‡ ÔÎlL בנחמיה 74, הכתוב ‰ÈÂ'בלשון ‡e‰ ‰z‡ ƒ¿≈»∆»≈∆¡««»¬»»

,'Bb ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ z‡ ,Ec·Ï המילה של הכתיבה וצורת ¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ
היא  השנייה) (בפעם «»‡z'אתה'

¯ÒÁ'הÈÙÏ ,‰·˜ ÔBLÏ »≈¿¿≈»¿ƒ
˙ÎLÓ‰L וירידת¯B‡‰ האלוקי ∆«¿»«»

עד  B˜Ó¯האינסופי ‰NÚpL∆«¬»»
˙BÓÏBÚÏ עולמות ולהחיות לברוא »»

הכתוב (מוגבלים  מדבר זה «»‡zשעל
'Bb ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ»ƒ»∆«»«ƒ
È„È ÏÚ ‡e‰ (ı¯‡‰»»∆«¿≈
¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ .ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿∆«∆∆¡«
ÔBLÏ ,‰ÁeÏL ‰Ïi‡ ÈÏzÙ«¿»ƒ«»»¿»¿

‰·˜,זכר לשון אייל Èk,ולא ¿≈»ƒ
ÈÏzÙ) ‰lÙz‰ ÔÈÚ שם על ƒ¿««¿ƒ»«¿»ƒ

שמשמעו  נפתלתי' אלוקים 'נפתולי

והתחברות  קשר ÔBLlÓלשון ‡e‰ƒ¿
‰lÙz את מחברת שהתפילה כשם ¿ƒ»

הבורא  עם Lwa‰האדם ‡e‰ («»»
ÔB¯qÁ‰ ÈelÈÓ ÏÚ בגילוי «ƒ«ƒ»

האלוקות ÏÚוהמשכת ‰NÚpL∆«¬»«
˙„B·Ú È„È ÏÚÂ ,ÌeˆÓv‰ È„È¿≈«ƒ¿¿«¿≈¬«

Ì„‡‰'ה את lÙ˙a‰העובד »»»ƒ¿ƒ»
לאלוקות  ודבקות ≈¬‰¯Èבהתחברות
CLÓeiL ÏÚBt ‡e‰ ויתגלה ≈∆¿«

האינסופי ‰‡B¯בעולם  האלוקי »
,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿≈«ƒ¿

,‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ שהאור ¿«¿«¿ƒ»¬ƒ»
האור  הוא ויתגלה שיומשך סוף אין

נעלה  אור רק לא גבוהה, הכי במעלה

אלא  יותר נמוכות לדרגות ביחס

העילוי  ÏkÓתכלית ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»
¯„b‰ המושג ÏÚÓc‰וכל «∆∆¿«¿»

eÈa¯ ÏL B˙lÙ˙k ,‰hÓe«»ƒ¿ƒ»∆«≈
˜„ˆ ÁÓv‰ ‡È·nL Ô˜f‰«»≈∆≈ƒ«∆«∆∆

,B˙¯B˙a דבקות מתוך שהייתה ¿»
עצמות  בעצמך, אותך אליין', ב'דיך

האלוקות ≈¬»∆ÈNÚpL˙ומהות
‰‡¯B‰75ÔÈÚ „ÓBl‰ ÏÎÏ »»¿»«≈ƒ¿»

„Á‡˙‰Ï ÏBÎiL ÔÙB‡·e ,‰Ê∆¿∆∆»¿ƒ¿«≈
‡ÏÙ „eÁÈa ‰Ê ÌÚ76, כמבואר ƒ∆¿ƒƒ¿»

שאין  נפלא ביחוד הנלמד הדבר עם מתאחד תורה שהלומד התניא בספר

לו  ‰e‡דומה ÌbL זה עניין שלומד ואחד אחד ÚÈb‰Ïכל ÏBÎÈ ∆«»¿«ƒ«
„eÁÈ ÏL ‰„B·Ú‰ ˙b¯„Ï ואמיתית פנימית eÓˆÚ˙התאחדות ÌÚ ¿«¿«»¬»∆ƒƒ«¿

) ˙e‰Óe הזקן אדמו"ר CÈc"כלשון Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ «ƒƒ∆ƒ«ƒ
.("ÔÈÈÏ‡«≈

‰Ê ÏÎÂ (Â אודות לעיל האמור ¿»∆
ומהות  לעצמות יהודי כל של השייכות

עצמות  וגילוי והמשכת האלוקות

מטה' 'למטה עד «¬»NÚ‰האלוקות
‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ÏÚBÙa¿««¿≈»¬»
(¯NÚ ‰MÓÁÂ) ¯NÚ ‰LÏLaƒ¿…»»»«¬ƒ»»»

ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈ¯·c האמורים ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
המשכן, מלאכת לגבי בתורה

ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏÏBkL∆¿ƒ∆»»»
,Blek הצומח מן דברים בהם יש כי

הדומם  ומן החי זו e‰fLומן עבודה ∆∆
העולם  ענייני אלו מדברים משכן בניית

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk הכללי התוכן ¿»»ƒ¿»
ÈÈÚ ÏÎa e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓc¿«¬≈«¬»≈¿»ƒ¿¿≈

,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ כדברי »«∆««¿
נתאווה, שהקדושֿברוךֿהוא המדרש

העיסוק  ידי על ישראל, שבני כביכול,

התחתון, הזה בעולם ומצוות בתורה

של  והמטרה הכוונה את ימלאו

C¯a˙Èהבריאה  BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈
ÌÈBzÁza ‰¯Èc77, שדווקא ƒ»««¿ƒ

יהיו  הנחותים התחתונים העולמות

והשראת  אלוקות לגילוי ראוי מקום

התחתונים ÌLÂהשכינה  בעולמות ¿»
‡Ùeb,עצמםÔÈ‡L ÔBzÁ˙a »¿«¿∆≈

,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»≈∆
‰Ê ÏÈ·LaL השראת שתהיה כדי ∆ƒ¿ƒ∆

נחות  הכי במקום השכינה ««‰È‰וגילוי
¯‡B·Ók ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿»

¯Ó‡n‰a שנת של לגני ' 'באתי ¿««¬»
‰BÓÏBÚ˙תש"י  ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»

È„Èהמוגבלים ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈
ÔÈ‡ ¯B‡a ‰È‰L ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆»»¿≈
˜¯ ‡ÏÂ ,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ»¿…«

,„ÈÁÈ ÔBLÏ ÌeˆÓˆ שלא היינו ƒ¿¿»ƒ
אחד  צמצום רק B˙k¯˙היה ‡l‡∆»¿«

‰‡·e‰L) ·BË ÌL ÏÚa‰«««≈∆¿»
‰nk ‰NÚ ‰"aw‰L (ÏÈÚÏ¿≈∆«»»»»«»
ÏÚ ‰¯BÓ "‰nk" ÔBLÏc ,˙BÓÏBÚ ‰nk C¯c ÌÈÓeˆÓƒ̂¿ƒ∆∆«»»ƒ¿«»∆«
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dlkלח izeg` ipbl iz`a

רּבים  צמצּומים יׁש ּבאמת ׁשהרי עד י מסּוּיים, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָ

קץ  (ּכמֹו78אין מסּפר ּבלי עֹולמֹות ׁשּיׁש ּדכיון , ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

עלמֹות 79ׁשּכתּוב  ּתיקרי אל מסּפר, אין ועלמֹות ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ

ּבלי  צמצּומים ּגם יׁש ּבמילא הרי עֹולמֹות), ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָאּלא

ּכל  ּוכללּות עֹולם. לכל צמצּום ְְְְִִָָָָָמסּפר,

צמצּומים  לׁשלׁשה נחלקים ְְְְִִִִִִֶַָָֹהּצמצּומים

אדמֹו"ר .יא ּכללּיים  קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

תרס"ו  ּבהמׁש נׁשמתֹוֿעדן יב (מהֹורׁש"ּב) ְְְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁשלׁשה  ידי על הּוא העֹולמֹות ְְְִֵֶַַָָָֹׁשהתהּוּות

הּמאציל ,יג צמצּומים  מן הּוא ראׁשֹון צמצּום ְְֲִִִִִִַַ

נתצמצם  ׁשהאֹור האצילּות, לעֹולם ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָלנאצלים,

ּדׁשם  אֹותּיֹות (ארּבע הוי' ּבׁשם נמׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָלהיֹות

ּדאצילּות), ספירֹות עׂשר על ׁשּמֹורים ְֲֲִִִֶֶֶַַָָהוי'

יצירה  לבריאה מאצילּות הּוא הּׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָוצמצּום

מקֹור  (להיֹות אלקים לׁשם הוי' מּׁשם ְְֱֲֲִִִִֵֵָָָָֹעׂשּיה,

אלקים  ּבׁשם הּוא הּׁשליׁשי וצמצּום ְְְְְֱִִִִִִֵַַָֹלּנבראים),

(ּבראׁשית  אלקים מּׁשם ההתהּוּות ׁשּתהיה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹּגּופא,

הארץ  ואת הּׁשמים את אלקים ּבאֹופן 81ּברא ( ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הּצמצּומים  ּכל ותכלית כּו'. והסּתר העלם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשל

ּכדי  טֹוב) ׁשם הּבעל ּבתֹורת (ּכמבֹואר ְְְִֵֵַַַַַָהיא
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19

20

שגם )י  תכלית, אין עד מטה למטה דאוא"ס הענין רק נוגע זה שבמאמר לפי הוא יחיד, לשון צמצום בהמאמר שאומר ומה

הצמצומים, ענין בפרטי כאן נחית לא אבל א"ס. האור נשאר מ"מ הצמצום, ע"י היא ה"מטה" שהתהוות היות עם "למטה"

הצמצום  ענין גם מזכיר שאינו עד בזה, נחית לא כך כדי ועד להמאמר. ישיר) (באופן שייכת שאינה אחרת סוגיא זו כי

(תשמ"ב)) זו שנה בשבט עשר חמשה ליל (משיחת כנ"ל. בהגבלה), שפועל הצמצום לפני להיות (שהוצרך ראה )יא דסילוק

לשלשה  כלליים, עצומים צמצומים מיני שלשה הם כלל דרך אך מספר.. עצמו וההעלם.. ההסתר בחינת פרטי רפמ"ט: תניא

בי"ע. עולמות שלשה והם כלליים.. עולמות כז )יב מיני מאמר תרס"ו )יג .80תרס"ו (שבהמשך אלו צמצומים דג' השייכות

העולמות. מכל כלול עולם כל כי – היא שם) (שבתניא בי"ע עולמות שבג' הצמצומים לג' שם)

ואילך;)78 תקטז ע' לגני באתי סה"מ (תו"מ תשמ"ה יתרו וישמע וד"ה שנים ראשי ארבעה ד"ה לגני, באתי ד"ה גם ראה

ואילך). קיב ע' אדר סה"מ (תו"מ תשמ"ז הזה החודש ד"ה ואילך). תקכד ע' ואילך; תקכא עג,)79ע' זח"ג ח. ו, שה"ש

ב. נח, זח"ג גם וראה לסופה. קרוב תקו"ז הקדמת רכג).)80ב. ע' תרס"ו (המשך ושבתה גו' תבואו כי בראשית )81ד"ה

א. א,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈieÒÓ ÈzÏa ¯tÒÓ מוגבל ולא מוגדר LÈלא ˙Ó‡a È¯‰L ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆¡∆≈

ÌÈa¯ ÌÈÓeˆÓˆ יı˜ ÔÈ‡ „Ú78,,גבול BÓÏBÚ˙ללא LiL ÔÂÈÎc ƒ¿ƒ«ƒ«≈≈¿≈»∆≈»
·e˙kL BÓk) ¯tÒÓ ÈÏa79 השירים tÒÓ¯,בשיר ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ ¿ƒƒ¿»¿∆»«¬»≈ƒ¿»

BÓÏBÚ˙ודורשים  ‡l‡ ˙BÓÏÚ È¯˜Èz Ï‡ לכמות מספר שאין לרמוז «ƒ¿ƒ¬»∆»»
Ìbהעולמות  LÈ ‡ÏÈÓa È¯‰ ,(¬≈¿≈»≈«

ÌeˆÓˆ ,¯tÒÓ ÈÏa ÌÈÓeˆÓƒ̂¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿
ÌÏBÚ ÏÎÏ של הבריאה לצורך כי ¿»»

הנדרש  מיוחד צמצום היה עולם כל

בפרט. עולם אותו את לברוא

ÌÈÓeˆÓv‰ Ïk ˙eÏÏÎe¿»»«ƒ¿ƒ
להם  ואין ועצומים רבים הם בפרטיות

LÏLÏ‰מספר  ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿…»
ÌÈiÏÏk ÌÈÓeˆÓˆ יאÈÙÎe . ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

˙Me„˜ „B·k ¯‡·nL∆¿»≈¿¿«
ŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿»«¿ƒ¿»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a Ô„Ú 80יב ≈∆¿∆¿≈
ÏÚ ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»«

ÌÈÓeˆÓˆ ‰LÏL È„È כלליים,יג ¿≈¿…»ƒ¿ƒ
ÔBL‡¯ ÌeˆÓˆ שלושת מבין ƒ¿ƒ

עולמות  בריאת לצורך הצמצומים

‰ÏÈˆ‡nמוגבלים  ÔÓ ‡e‰ƒ««¬ƒ
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ ,ÌÈÏˆ‡Ï¿∆¡»ƒ¿»»¬ƒ
האצילות  שבעולם הנעלים, הנבראים

העולמות  ארבע מבין והנעלה (הראשון

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) הכלליים

'אצלו', מלשון 'נאצלים', נקראים

המהווה  ומקור לשורש סמוך כלומר

שהם  מאחר כי אליו, וקרוב אותם

בב  לאלוקות ובטלים ביותר יטול נעלים

מציאות  בעלי נבראים שמשמעו 'נבראים' הלשון עליהם נופל לא מוחלט

כך  ועל 'מאציל' נקרא הקדושֿברוךֿהוא ולגביהם עצמית, יישות של ותחושה

הוא  הכלליים הצמצומים שלושת מבין הראשון שהצמצום כאן מבואר

הנאצלים  התהוות לצורך סוף B‡‰L¯הצמצום אין הוא עצמו שמצד ∆»
'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡ Úa¯‡) 'ÈÂ‰ ÌLa CLÓ ˙BÈ‰Ï ÌˆÓˆ˙ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¬»»«¿«ƒ¿≈¬»»

˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÏÚ ÌÈ¯BnL,בינה – ראשונה ה' חכמה, – י ∆ƒ«∆∆¿ƒ«¬ƒ
מלכות  - אחרונה ה' המידות, – ),ו'

˙eÏÈˆ‡Ó ‡e‰ ÈM‰ ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿«≈ƒ≈¬ƒ
,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·Ï כדי ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

יירד  האצילות בעולם המאיר שהאור

העולמות  את ולהחיות להוות ויומשך

שלמטה  עשייה יצירה, בריאה,

צמצום  והוא ‰ÈÂ'מאצילות ÌMÓƒ≈¬»»
בגילוי  אלוקות הארת של ≈¿ÌLÏהשם

ÌÈ˜Ï‡ ההעלם הוא ידו שעל השם ¡…ƒ
האלוקי (BÈ‰Ï˙והצמצום  האור ƒ¿

ÌÈ‡¯·pÏ ¯B˜Ó ועם מוגבלים »«ƒ¿»ƒ
לא  זה שכל עצמית יישות של תחושה

שתהיה  וכדי האצילות, בעולם שייך

לבריאהֿ מאצילות והמשכה ירידה

מיוחד  צמצום נדרש ,)יצירהֿעשיה
ÌLa ‡e‰ ÈLÈÏM‰ ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‡Ùeb ÌÈ˜Ï‡ עצמו‰È‰zL , ¡…ƒ»∆ƒ¿∆
) ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰ כלשון «ƒ¿«ƒ≈¡…ƒ

המציאות  בריאת על בתורה הכתוב

‡ÌÈ˜Ïהגשמית  ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ
ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡81( ≈«»«ƒ¿≈»»∆

'eÎ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈¿∆¿≈
האור  על מסתירים שהנבראים כך

שלא  אותם ומחייה המהווה האלוקי

בהם. וניכר נראה יהיה

˙ÈÏÎ˙Â של והמטרה (B·Ók‡¯הכוונה ‡È‰ ÌÈÓeˆÓv‰ Ïk ¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒƒ«¿»
·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯B˙a לעיל שהוב ‡e„Á˙אה 'eÎ ‰È‰iL È„k ( ¿««««≈¿≈∆ƒ¿∆«¿
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לט a"nyz'd ,hay c"ei

אחד  ׁשּכל  היינּו, הּקּב"ה, עם אחדּות כּו' ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הּקּב"ה, עם יתאחדּו יׂשראל ּבני וכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָמּיׂשראל

לחּלק  ּכלל ׁשּיי ׁשּלא ּכזֹו לאחדּות ְְְְְֵֶַַַַָָָֹועד

.82ּביניהם  ֵֵֶ

ÏÚÂועבֹודתנּו מעׂשינּו לעיל,83ידי הּנזּכר ּבכל ¿«ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּנֹותן  האֹוצרֹות את ׁשּמנּצלים ְְְִֵֶֶֶֶַָָּובאֹופן

מּיׂשראל  אחד לכל הּקּב"ה הּמלכים מלכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמל

את  ממּלא והּוא הוי', מּצבאֹות חלק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא

כּו', האֹוצר ֹות ידי על הּמלחמה ּומנּצח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּתפקידֹו

ׁשאז  והּׁשלימה, האמיּתית הּגאּוּלה ּבאה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָאזי

ּבׂשר  כל וראּו הוי' כבֹוד ונגלה הּיעּוד ְְְְְֲִִַַָָָָָָָיקּוּיים

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי לגּני 84יחּדיו ּדבאתי ענין ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּזהּולגנּונ  ּבתחיּלה, עיּקרי ׁשהיה למקֹום י, ְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָ

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָּדוקא

הּקֹודׁש, ּבארץ הּמקּדׁש, ּבבית ּובעיּקר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָהימּנּו,

ׁשנה  אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ּתמיד ּגֹו' אׁשר .85ארץ ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לארץ  יׂשראל ּבני ּכל הֹולכים מּמׁש ׁשּבקרֹוב פׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ענין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ּגֹו' ּובזקנינּו ּבנערינּו ּבגּופים, נׁשמֹות וכסּפם 86הּקֹודׁש, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

אּתם  חּיי 88ּברּוחנּיּות 87ּוזהבם ּבני – ּבגׁשמּיּות אּתם ּוזהבם ּכסּפם עם ּביחד , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

ראׁשם  על עֹולם ּובׂשמחת רויחי, על 89ּומזֹוני והּׁשלימה האמיּתית ּבּגאּוּלה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָידי
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א.)82 עג, זח"ג רפל"ז.)83ראה תניא ה.)84ראה מ, יב.)85ישעי' יא, ט.)86עקב יו"ד, בא – ביצי"מ ישעי')87כמ"ש

ט. ובכ"מ.)88ס, וישב. ר"פ תו"א יא.)89ראה נא, יו"ד. לה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL ,eÈÈ‰ ,‰"aw‰ ÌÚ בפרטÈa ÏÎÂ ƒ«»»«¿∆»∆»ƒƒ¿»≈¿»¿≈

Ï‡¯NÈ ככלל‡lL BÊk ˙e„Á‡Ï „ÚÂ ,‰"aw‰ ÌÚ e„Á‡˙È ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ«»»¿«¿«¿»∆…
Ì‰ÈÈa ˜lÁÏ ÏÏk CÈiL82.ממש אחת למציאות נעשו כי «»¿»¿«≈≈≈∆
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„È ÏÚÂ83ÔÙB‡·e ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÏÎa ¿«¿≈«¬≈«¬»≈¿»«ƒ¿»¿≈¿∆

˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈÏvnL האוצר ∆¿«¿ƒ∆»»
הנדרשים  הכוחות וכל שמים יראת של

ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ô˙BpL∆≈∆∆«¿≈«¿»ƒ
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰"aw‰«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
,'ÈÂ‰ ˙B‡·vÓ ˜ÏÁ ‡e‰L∆≈∆ƒƒ¿¬»»

‡e‰Â ישראל מבני אחד lÓÓ‡כל ¿¿«≈
‰ÓÁÏn‰ ÁvÓe B„È˜Ùz ˙‡∆«¿ƒ¿«≈««ƒ¿»»

'eÎ ˙B¯ˆB‡‰ È„È ÏÚ שהם «¿≈»»
לניצחון  כוח a‡‰הנתינת ÈÊ‡ ,¬«»»

,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡b‰«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
Ê‡L הגאולה בוא ÌÈie˜Èעם ∆»¿«

„eÚi‰ ישעיה בנבואת האמור «ƒ
ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»»
'ÈÂ‰ Èt Èk ÂÈcÁÈ ¯Na»»«¿»ƒƒ¬»»

¯ac84e‰fL האלוקות , גילוי ƒ≈∆∆
שייראה  גילוי לבוא, לעתיד בעולם

Èp‚Ïלכולם  È˙‡·c ÔÈÚƒ¿»¿»ƒ¿«ƒ
È¯wÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èe‚Ïƒ¿ƒ¿»∆»»ƒ»ƒ

,‰lÈÁ˙a כמו בעולם אלוקות גילוי ƒ¿ƒ»
הבריאה  בתחילת ∆∆e‰fLשהיה

ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc«¿»»»«∆««¿
,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»≈∆

¯wÈÚ·e יהיה אמנם האלוקות וגילוי ¿ƒ»
ובמיוחד  בעיקר אבל העולם בכל

ı¯‡a ,Lc˜n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»¿∆∆
,L„Bw‰ ארץ של המיוחד שהקשר «∆

בכתוב  מבואר לאלוקות ‰'ישראל ÈÈÚ „ÈÓz 'Bb ¯L‡ ı¯‡∆∆¬∆»ƒ≈≈
‰L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰ ˙ÈL¯Ó da EÈ˜Ï‡85ÔÈÚ ÔÈ‡Â . ¡…∆»≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ»»¿≈ƒ¿»

Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÌÈÎÏB‰ LnÓ ·B¯˜aL ,BËeLÙ È„ÈÓ ‡ˆBÈ≈ƒ≈¿∆¿»«»¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
eÈ·a 'Bb eÈ˜Ê·e eÈ¯Úa ,ÌÈÙe‚a ˙BÓL ,L„Bw‰ ı¯‡Ï¿∆∆«∆¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈≈¿»≈

eÈ˙B··e86, ישראל בני כל היינו ƒ¿≈
‡Ìzכולם, Ì·‰Êe ÌtÒÎÂ87 ¿«¿»¿»»ƒ»

˙eiÁe¯a88 ויראת ה' אהבת היינו ¿»ƒ
"אהבה  אור': ב'תורה (כמבואר ה'

כסף  וזהב. כסף בחינת שהוא ויראה...

תשוקה] [לשון נכספת נכסוף מלשון

יאתה  מצפון וזהב אהבה. בחינת דהיינו

שהוא  שמאל בחינת צפון] [צד שהוא

יראה"), ÌtÒkבחינת ÌÚ „ÁÈa¿««ƒ«¿»
Èa Y ˙eiÓL‚a Ìz‡ Ì·‰Êe¿»»ƒ»¿«¿ƒ»≈

פרנסה ÈBÊÓeבריאות ÈiÁבנים  «≈¿≈
ÈÁÈÂ¯,בריווחÌÏBÚ ˙ÁÓN·e ¿ƒ≈¿ƒ¿«»

נצחית  ¯‡ÌLשמחה ÏÚ89, כלשון «…»
ישעיה  בנבואת «¿»le‡ba‰הכתוב

È„È ÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
‰¯‰Ó·e ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»

.LnÓ eÈÓÈa¿»≈«»
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המשך ביאכר למס' מגילה ליכם ראשכן עמ' ב



מ

.**`"iyz'd hay c"ei *zgiy .c"qa
חודש ‡ י"ב ש"כל ומהם, שלאח"ז, להזמן לההסתלקות הראשונה השנה בין חילוקים שישנם ידוע .

יורדת" אינה ושוב עולה נשמתו . . חודש י"ב לאחר ויורדת, עולה נשמתו . למטה 1. נמצא שאינו היינו, ,
כמקודם.

נשיאי  אצל וגם ישראל, גדולי אצל הן פשוטים, יהודים אצל הן ישראל, כל אצל הוא זה שחילוק ואף
מקיים  והקב"ה גוזר צדיק – הצדיקים מעלת גודל מצד מ"מ, וצדיק 2ישראל, גוזר הקב"ה מזה, ויתירה ,

בראשית 3מבטל  במעשה שינוי לפעול יכולים שצדיקים ועד בהתאם א , זה כלל לשנות הם יכולים –
לרצונם.

על  בעלֿהבית שאינו מי אצל הוא יורדת") אינה ושוב עולה נשמתו . . חודש י"ב (ש"לאחר זה כלל
כאלו  [מפתחות המתים ותחיית גשמים חי', של מפתחות להם שנמסרו צדיקים משא"כ ומלואו, עולם

לאחד  נמסרים אינם בבתֿאחת מהם אלו 4ששנים מפתחות גם נמסרים שלצדיקים ראינו ואעפ"כ ,
היכן ב בבתֿאחת  להיות מקומם, את לעצמם לבחור שיכולים עאכו"כ הרי הכל, על בעליֿבתים והם ,[

יותר. טוב שכך לנכון שמוצאים

אתנו:· יחד כאן, להיות רצונו עתה שגם בודאי – אדמו"ר מו"ח לכ"ק ובנוגע .
ועד  זב"ז, (קשורים ישראל ואהבת התורה אהבת ה' דאהבת הענינים ג' היו אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל

הזקן  רבינו מאמר [וכידוע אחד כמוך"5ל)דבר לרעך את 6ש"ואהבת ל"ואהבת וביאור) (פירוש כלי הוא
אלקיך" ואפילו 7ה' שלו הגשמיות על פארבויגן") האט ("ער הרבי וויתר חשבונות, לעשות מבלי שלכן, ,[ַָ

ישראל  אהבת בשביל שלו הרוחניות .ג על

מארז"ל  [ע"ד הסתלקותו לאחר גם הנהגתו היא שכן מובן אדם"8ומזה של שנותיו רוב שיצאו ד "כיון

אצל  כלֿשכן אדם, כל אצל אמורים הדברים ואם כן, לאחרי גם יהי' שכך לו מובטח טובה בהנהגה
חסיד  דלמטה ה צדיק, שהענינים שאף – האלקית] נפשו ואפילו הטבעית נפשו נפשו, את מסר ימיו שכל ,

השכינה" מזיו ד"נהנין להענין ומבלבלים מזה 9מעלימים ולמעלה ועבודתן" תורתן "זיו מוותר 10, אעפ"כ, ,
אתנו  יחד למטה, להיות עכשיו גם ורוצה .ו הרבי
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ונדפס  (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 494 ס"ע ח"ב ללקו"ש בהוספות
ובאו  סרטֿההקלטה, ע"פ שנרשמו פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

אותיות. בציוני בשוה"ג
ויום  מהוריי"צ, אדמו"ר דכ"ק הראשון ההילולא יום (**

שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י רשמי) (באופן הנשיאות קבלת
ואילך.1) סע"ב קנב, שבת
א.2) טו, זח"ב א. כג, תענית
שם.3) ח"ב רע"א. יו"ד, ח"א זהר וש"נ. א. סג, שבת
ביד 4) ואחת תלמיד ביד שתים "יאמרו בסופה: סנהדרין ראה
הרב".

אדמו"ר 5) אגרותֿקודש וש"נ. .56 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
(נעתק  שלז ע' ח"ד תכו. ע' ח"ג ואילך. קלד ס"ע ח"ב מוהריי"צ

תשרי). ו' יום" ב"היום
יח.6) יט, קדושים
ה.7) ו, ואתחנן
סע"ב.8) לח, יומא
מלקו"ת 9) ולהעיר וה"ח. ה"ב פ"ח תשובה הל' רמב"ם עיין

ועוד. ס"ז. אגה"ק תניא ג. טו, צו
ועבודתן 10) תורתן זיו ב): (נב, פל"ט תניא ב. רי, זח"ב עיין

כו'. באצילות משא"כ . .

כמארז"ל  – ההסתלקות לאחר יותר עוד מודגש זה וכל א)
מבחייהן". יותר במיתתן צדיקים "גדולים וש"נ) ב. ז, (חולין

ע"פ  הפלפול כאן נוגע לא – בזה הקושיא לתירוץ ובנוגע ב)
נגלה*.

הענין  טובת עם רק לא מתחשבים כאשר יותר: ובעומק ג)
דאהבת  הענין טובת עם גם אלא התורה, ואהבת השם דאהבת
אלא  זל"ז, בסתירה הדברים שאין בלבד זו לא הרי, ישראל,
("א  יותר עמוק קשר נעשה כמוך" לרעך "ואהבת ע"י – ַאדרבה

אלקיך". ה' את "ואהבת עם פארבונד") ַטיפערער

שנותיו  כל שעברו – ההסתלקות לאחר – בנדו"ד ועאכו"כ ד)
כזה. באופן

חסיד  הוי חסיד "כל – רע"א) נג, (סוכה רש"י ובלשון ה)
מעיקרו".

בעלותו  הרי, עצמו, הרבי של טובתו שמצד אף כלומר: ו)
למעלה, שהם כמו אלקות הארת של הענינים כל את רואה למעלה
להתקשר  (לכאורה) לו כדאי לא ובמילא והסתרים, העלמות ללא
שהקשר  יתכן שלא כיון הגשמי, בעוה"ז שנמצאים אלה עם
להתענוג  עכ"פ) (לרגע מעשה בשעת יבלבל לא הגשמי לעוה"ז

± (jli`e 214 'r b"g zeiecreezd ± mgpn zxez) jli`e d"lq ef dpy fenz a"i zgiya dkex`a x`azp df oipr המו"ל.*)



מי `"iyz'd hay c"ei zgiy

התוספות  וכמ"ש אתנו, יחד יהי' בודאי – הרבי של רצונו שזהו רוצה 11וכיון (הנשמה) ש"כשהיא
יורדת" .ז היא

לפועל:‚ בנוגע מזה המורם .
הראשון, ההילולא יום לאחרי כבר שנמצאים  אף

קיום  כבר יהי' הבאה לשנה שעד לקוות צריכים כי, הראשון", "יארצייט לכתוב או לומר נמנע הנני –ָ
"יארצייט"12היעוד  עוד יהי' לא ובמילא בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "ח "הקיצו הנני מדייק ולכן ,mei ָ

`lelidd– כן לאחרי גם יהיו ההילולא) (שזהו"ע עליות כי, הראשון",

בההתקשרות חלישות וח"ו ח"ו להיות יכולה ההתקשרות וא"כ ואדרבא: שאדרבא לידע צריכים –
בכחות  להתאזר אנו גם צריכים עילוי, אחר בעילוי הרבי מתעלה שעכשיו וכשם יותר, עוד להתחזק צריכה

אליו.ט נוספים  להילוות שנוכל כדי

המתאים „ אדמו"ר מו"ח דכ"ק (הקאּפיטל ע"א קאּפיטל לאמירת בנוגע לשואלים התשובה גם זוהי .ַַ
שנותיו  שבט 13למספר יו"ד לאחרי גם לאמרו צריכים האם – והתשובה 14) לאמרו? צריכים מתי ועד ,

תמוז  י"ב עד לאמרו להמשיך שצריכים – .י לזה
גידול  של ענין אז שייך ואם בזמן, הוספה של ענין ישנו ההסתלקות לאחר גם האם השקו"ט ובהקדם

להראב"ד  הרמב"ם בין פלוגתא שזוהי אומרים שיש – .15והתבגרות

ההסתלקות: לאחר גם שייכים אלו שענינים ראיות שתי להביא ויש

הוא, "יארצייט" של שענינו וכיון ושנה. שנה בכל "יארצייט" לערוך ישראל תפוצות בכל נהגו ָָא)
בזמן. התלוי' הוספה שייך ההסתלקות) (לאחר הנשמה אצל שגם מוכח, הנשמה, עליית נעשית שבו

תש"ה  מרֿחשון מכ"ף אדמו"ר מו"ח כ"ק של רשימה ישנה שנים 16ב) וארבע שמונים מלאו שבו –
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר אביו הולדת במנהגי יא מיום (כידוע פ"ד לקאּפיטל השייכות מסתיימת זה וביום ,ַ
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רע"א.11) קנג, שבת
יט.12) כו, ישעי'
ע'13) ח"י לא. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

וש"נ. נג.
(14.149 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(15.400 ע' ח"כ לקו"ש שם. ובצפע"נ ה"ד, שם רמב"ם ראה

וש"נ.
בגופים  נשמות שבהיותם אליו, שייכות איזו להם היתה שרק
הענינים  בכל לדרגא מדרגא להתעלות יוכלו דין בעלמא

בהם. ויפעלו שיתעסקו שרצה הענינים ובכל בהם, שמתעסקים

ב'16) אדמו"ר): מו"ח כ"ק מגוכי"ק (הועתקה הרשימה ז"ל
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הולדת יום הוא היום מרֿחשון. כ'
לחודש  בעשרים שרה חיי ב' ביום שנולד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בוקר. תשיעית בשעה תרכ"א בשנת מרֿחשון
הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את ראיתי שבת בחלומי בבגדי

מרֿחשון  (כ' זה לעת במעת ואמר, במאד. צוהלות ובפנים קודש
כ"ק  בוא לאחרי לאח"ז, שנים וארבע שמונים שנתמלאו תש"ה)
נשמה  אדנ"ע כ"ק אז הי' אילו אשר, לאמריקא, אדמו"ר מו"ח

הפ"ד. בשנת הי' דין, בעלמא בגוף

לטובת  שלו הטובה על הוא מוותר אעפ"כ, – כו' השכינה מזיו
ד"ואהבת  הענין התוקף בכל אצלו שמודגש מפני ישראל, כלל

כמוך". לרעך
למעלה  הרבי שמתעלה העילויים כל עם ביחד ולכן, ז)
אמירת  ע"י אפילו אליהם להגיע שאיֿאפשר לעילויים ועד מעלה,
אצלו  מודגש ,(167 ע' (לעיל ס"ב טבת ט' שיחת (ראה קדיש
שבעליותיו  כך, כמוך"), לרעך "ואהבת (מצד עמנו הקשר בתוקף
ואפילו  ומקושריו, חסידיו תלמידיו, כל את עמו לוקח למעלה

אלה 
הראשון, ביארצייט י"ח יצאו כבר יארצייטן... "דאלאי" ַָָָח)

הילולא'ס". ּפראווען מען "וועט ולהבא ַומכאן
כחות  מקבל בפרט מאתנו אחד וכל יחדיו שכולנו ובודאי ט)
לגבי  נוספים כחות אצלו גם ישנם שעכשיו – מהרבי נוספים
יותר  בנקל הענינים בכל לפעול שיוכל – לפנ"ז לו שהיו הכחות
שהי' מכמו וההסתרים ההעלמות מיעוט ומתוך לפנ"ז, שהי' מכמו

לפנ"ז.

בפועל  עשי' ענין בכל תובע הרבי שהי' כפי – לפועל ובנוגע
שהשליחות  לידע, צריכים בבוקר, ממחר או בלילה מהיום הנה, –
עתה, כן כמקודם עומדת, בתקפה אחד, כל על הרבי שהטיל
כחות  שניתנו דכיון עוז, וביתר שאת ביתר בתוספתֿכח ואדרבה,
וכשיוסיפו  יותר, עוד ולפעול להוסיף שצריכים סימן ה"ז נוספים,
לכך  התרגלו שכבר כיון יותר, בנקל הבאה העבודה תהי' יותר,
שהיו  וההסתרים ההעלמות את דורכגעבראכן") ("מ'האט ָָוהסירו

בעבר.
נוספת  שנה לו תתמלא שאז הרבי, של הולדתו יום י)

יאר"). א נאך מיט עלטער ווערן רבי דער וועט ַָָ("דעמולט
לחייו, הששים בשנת רק בהיותו הסתלק אדנ"ע כ"ק יא)
התחתון  בעולם נשמתי לירידת שנים כו"כ התרחש זה ומאורע
מכ"ק  אחד כל הנה הסדר וכפי טובים, אורחים אצלי יהיו הנה
עכ"ל  – פד. דקאּפיטל פסוק על דרוש יאמר הק' ואבותינו ַרבותינו
ע' ח"ה שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש (וראה לעניננו בנוגע

וש"נ). ואילך. טז
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תהלים  גם 13אמירת מובן ומזה פ"ד. קאּפיטל על דרוש שיאמרו אביו לו אמר שבו לילה, חזיון ע"ד – (ַ
(כמדובר  הולדת 14בנדו"ד יום אודות שבכתבו – ענינים) וכמה כמה ("באווארנט") מראש הבהיר ַָשהרבי

לעצמו  בנוגע גם פסק הסתלקותו, לאחרי שנים כו"כ נ"ע אדמו"ר ההסתלקות)17אביו (לאחר עכשיו שגם ,
עלי' כל לאחר אשר, עילוי, אחר בעילוי עליות אצלו ישנם עכשיו וגם הולדת, דיום הענין אצלו ישנו

שלאח"ז. ומצב להמעמד הכנה היתה הקודמת  שהעבודה נמצא

***

סוגים:‰ כמה ישנם הרבי של השליחות בעניני .
אלא  והדומה, עסק בעניני שיעסקו היינו, לגשמיות, בנוגע אליהם ההוראה היתה שבגלוי כאלה ישנם
בנוגע  אליהם ההוראה היתה בגלוי שגם כאלה וישנם ומצוה. תורה של ענין היתה הפנימית שהכוונה
לילדים  ללמד ועד היהדות, הפצת התורה, חיזוק חינוך, של ענין עבור אותם שלח שהרבי היינו, לרוחניות,

אלףֿבית.

בלבד, החיצוניות אלא זה שאין מובן, גשמיות, של בענין היתה אליהם שההוראה לאלה שבנוגע כשם
בשביל  הוא העסק ענין בכללות העיקרית שהכוונה [כשם ומצוה תורה של ענין היא הפנימית והכוונה

באגה"ק  המבואר ע"פ (ובפרט מזה יותר או חומש, או מעשר הצדקה, עיקר 18מצות הזה בזמן אשר
הכל  את מעלה לצדקה שנותנים והחלק צדקה), היא ההוראה 19העבודה היתה שבגלוי לאלה בנוגע כך – [

שבדבר. הפנימית הכוונה לגבי חיצונית הוראה שזוהי לידע צריכים הם שגם רוחני, בענין אליהם

הזהר  מאמר שהוא 20וע"ד דבר שגם היינו, להאי", והאי להאי קליפה האי כו' מוחא לגו מוחא "דא
יותר. נעלית דרגא לגבי וקליפה חיצוניות אלא אינו תחתונה, דרגא לגבי ומוחא פנימיות

תכלית  כבר הוא זה ענין האם להתבונן צריכים רוחני, בענין היתה אליהם שההוראה אלה גם ולכן,
החיצוניות  היא עסק של בענין שההוראה וכשם בלבד, והקליפה החיצוניות אלא זה שאין או המכוון,
גם  היא והדומה , היהדות חיזוק התורה, הפצת של בענין ההוראה גם כך פנימית, כוונה בה ויש בלבד

שבדבר  הפנימית הכוונה לגבי חיצונית (כדלקמן).יב הוראה

Â,השדה בערי היהדות בהפצת לעסוק אותם שלח שהרבי אלה כל .
בו  ליחידות, קיבל שבו הרבי, של מהיכלו שיוצאים לאחר אלא, ממש, השדה ערי דוקא ולאו –

למ  ובו שבהיציאה התפלל כך הרבי, של היכלו לגבי "שדה" של הו"ע נמצאים שבו מקום כל הרי, ד,
ה"תפארת  שם שחסר כיון בשדה, כבר נמצאים לאסקופה בית"21מעבר לשבת לידע יג אדם צריכים –

פנימית. כוונה ישנה השליחות עניני שבכל

zeciqgd zxez uitdl ± `id ziniptd dpeekde הרבי כדברי ,22miciqgd z` zeyrl dvx `l owfd x"enc`y
.l`xyi llk xear `id zeciqgd zxez `l` ,dbltnl

ההכנה  שזוהי חוצה, מעינותיך דיפוצו הענין המשיח יד וזהו .23לביאת
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שם.17) 40 ובהערה קלג ס"ע ח"ו מלוקט סה"מ גם ראה
ספ"ג.18) אגה"ת גם וראה ס"י. שם ס"ט.
פל"ד.19) סוף תניא ראה
רע"א.20) כ, ח"א

יג.21) מד, ישעי'
ועוד.22) .344 ע' ח"ט לקו"ש .136 ע' תשי"א סה"מ ראה
ובכ"מ.23) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט אגה"ק

בענין  היתה אליהם שההוראה שאלה – הוא והחילוק יב)
שגם  כזה חלק עבורם בחר שהרבי זכו היהדות, הפצת רוחני,
כמו  לגמרי, חולין של ענין להיות (שיכולה והקליפה החיצוניות
של  ענין תהי' מסחר) בעניני לעסוק להם הורה שהרבי אלה אצל

קדשים. קדש יעשו קדושה של שמהענינים מהם ותבע קדושה,
פנימה. בהחדר געפילט") זיך ("ס'האט נרגש שהי' ָיג)

לביאת  ("צושטעלן") להעמיד אנו שצריכים העבודה זוהי יד)
(ראה  זכאי" "כולו או כו'" ל"כולו להשייך בנוגע – המשיח.
עד  התשובה, ענין לפעול צריכים זה שבשביל א), צח, סנהדרין
ענין  – ב) קנג, זח"ג (ראה בתיובתא" צדיקייא לאתבא ש"אתא
לביאת  לעשות צריכים שאנו מה אבל, אחר, מישהו יעשה זה

חוצה. מעינותיך דיפוצו הענין ה"ז המשיח,
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Ê,"חטאת "מי – חמישית דרגא גם ומצינו וקודש. תרומה מעשר, חולין, דרגות: ארבע ישנם בכלל .
לחטאת  מספיק אינו לקודש טהור חי',24שאפילו נשמה, רוח, נפש, דרגות: חמש בנפש גם יש כן וכמו .

ומדרגתו.25יחידה  אופנו לפי אחד לכל הרבי של וההוראה הדיבור הי' לכך ובהתאם .
כמ"ש  חטא, של לענין שייכת – ההוראה 26נפש היתה נפש שבדרגת לאלה ולכן, תחטא". כי "נפש

– יותר נעלות דרגות שהם יחידה, חי' ועאכו"כ ונשמה, רוח שבדרגת ולאלה גשמיות. של בענין בגלוי
מדרגתו. לפי אחד כל יותר, נעלים בענינים היתה אליהם ההוראה

רוח  דרגת גם כך יותר, נעלית דרגא לגבי הכנה אלא אינה דנפש שהדרגא שכשם לידע צריכים אבל,
הלשון  כדיוק הנשמה, לעצם וכלי שם אלא  אינם יחידה, חי ' ואפילו נקראו25ונשמה, שמות ",dl"חמשה

הנשמה  לעצם והכנה שם אלא אינה שמות) בחמשה (שנכללת יחידה שגם היינו, הנשמה, .27לעצם

והרצון  הכוונה היתה – נפש אפילו או ורוח, נשמה חי' היחידה, לבחי' שבהדיבור מובן ובמילא
הנשמה. לעצם להגיע

תהי' ובמילא הרבי, אל שייכות עתה להם שיש הרבי, אל שייכות להם שהיתה אלה שכל מובן ולכן
במקומו  שרשו מניח שמסתלק אף שבקדושה דבר שכל כיון לאח"ז, גם שייכות לידע 28להם צריכים –

פנימית  כוונה ישנה מהרבי שקיבלו ההוראות יפוצו טו שבכל התורה, פנימיות – היא הפנימית והכוונה ,
אחריו, והבאים הבעש"ט ע"י שנתגלתה הכללית החסידות תורת את להפיץ כלומר, חוצה, מעינותיך
בכלל, ועד אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד אחריו, והבאים הזקן אדמו"ר ע"י שנתגלתה חב"ד חסידות ותורת

פנימית. הכוונה ונשלמת מתמלאת שעי"ז

Á"במושבותם אור . . ישראל בני "לכל יהי' פנימית הכוונה וכשתושלם בפרשתנו 29. מ"ש ויקויים ,30

רמה", ביד יוצאים ישראל "ובני
– הגאולה הו"ע ובפרשתנו הגלות, אודות מדובר שלפנ"ז בהפרשיות –

ישיר  התורה"31משה"טז ו"אז מן המתים לתחיית מכאן ישיר אלא נאמר לא "שר שבקרוב 32– היינו, ,
לשון ocicובעגלא ישיר – המפסיק) וא"ו (לא המחבר בוא"ו ישראל", ובני – דורנו של – משה "ישיר

,33יחיד 

מ"ש  ולעלמי 34ויקויים לעלם קאים מלכותי' "הוי' תרגום: בלשון וגם ועד", לעולם ימלוך "הוי'
עלמיא",

והשלימה  האמיתית לגאולה יוציאנו והוא בשר, בעיני הרבי את נראה בימינו שבמהרה – ובפשטות
אמן. –

* * *

Ë"כנימוסא עבד לקרתא "אזלת הרבי: אמר לאמריקא בבואו כרוז,35. לשמוע אוהבים באמריקא כאן .
בסדר  צורך יש אם יודע אינני הרעיון. את המבהיל דבר – טוב ומה חידוש, דבר ("סטייטמענט"), הצהרה

כנימוסא": עבד לקרתא "אזלת – אבל כזה,
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(במשנה).24) ב יח, חגיגה
לז.25) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
ועוד.26) ב. ד, ויקרא
וש"נ.27) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
דרוש 28) הכוונות אגה"ק שער תניא וראה א'. דרוש ויעבור י

ז"ך. לסי' ביאור
כג.29) יו"ד, בא

ח.30) יד, בשלח
א.31) טו, שם
עה"פ.32) ופרש"י מכילתא סע"ב. צא, סנהדרין
ט.33) פכ"ג, שמו"ר ג"כ עיין
יח.34) שם,
וש"נ.35) יד. פמ"ח, ב"ר ראה

עליונה  הכי ובהדרגא כו'", מוחא לגו מוחא "דא וכאמור, טו)
הפנימית  הנקודה ישנה מוח") טיפסטן דעם ("אין ד"מוחא"
("עס  לנו שנמסרת "יחיד", עם שקשורה בגלל "יחידה", שנקראת

חוצה. המעיינות בהפצת איבער") אונדז זיך גיט
(שבה  השבת נקראת שלכן זו, פרשה של ענינה עיקר טז)

שירה". "שבת בשם זו) פרשה קורין
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חד  כולא ישראל, ואהבת התורה אהבת השם, אהבת האהבות, כיון 36שלשת ביניהם, לחלק אפשר אי .
הבעש"ט  של מאמרו מובא החסידות בתורת – אחד. כעצם חד, כשאתה 37שכולא העצם ראשונים: בשם

יש  מהם א' שבכל מובן, אחד, עצם הם האהבות שג' כיון ובנדו"ד, בכולו. תופס אתה במקצתו תופס
בכולו. תופס אתה במקצתו תופס כשאתה כי, שלשתם,

לאידך  ה'. באהבת גם שחסר הוראה ה"ז ישראל, ואהבת התורה אהבת אין אבל ה', אהבת כשישנה
מגיעים  סוף, סוף הרי, מחייבם, שהשכל שכליות מהמצוות היותה עם ישראל, אהבת כשישנה גיסא,

וכידוע  השם. ואהבת התורה ליהודי 38לאהבת חסד גמילות נתינת שע"י הצמחֿצדק, הרבי אודות הסיפור
ועבודה. תורה ע"י אליהם הגיע שלא  כאלה לענינים הגיע

לו  ואין ה' אהבת לו שיש יהודי רואים כאשר ולהודיע. להכריז צריכים זו ("סטייטמענט") "הצהרה"
התורה  אהבת ללא לבדה, ה' שאהבת לדעת שעליו לו, לומר צריכים ישראל, ואהבת התורה אהבת
להביאו  להשתדל צריכים ישראל, אהבת רק לו שיש יהודי כשרואים גיסא, לאידך קיום. לה אין וישראל,
לחם  בנתינת רק לא תתבטא ישראל באהבת שפעולתו להשתדל צריכים וכן ה'. ואהבת התורה לאהבת

ה'. ואהבת התורה לאהבת יהודים יקרב ישראל אהבת שמצד אלא לצמאים, ומים לרעבים

"חו  זה יהי' יחדיו, האהבות שלשת יהיו ינתק"וכאשר ש"לא המשולש" .39ט

ההיפך  בגלל היא האחרון בגלות מארצנו" ל"גלינו שהסיבה כשם שכן, הגאולה, גם תבוא ועי"ז
ישראל  ממש.40דאהבת בימינו במהרה הגאולה תבוא ישראל אהבת ע"י כך ,

***

È אדמו"ר כ"ק וענה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר כ"ק עליו שהעמיס שליחות בענין שאל (אחד .
שליט"א:)

למזכיר  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר אביו לקחו שנה, עשרה חמש בן נעשה אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר
הכלל  את 41בעסקנות נ"ע אדמו"ר שלח בקובנה), (כמדומה אז שהתקיימה מסויימת הרבנים לאסיפת .

שלו  נציג בתור אדמו"ר מו"ח אדמו"ר 42כ"ק עמו שלח שנה, עשרה חמש בן צעיר, אז הי' שהרבי כיון .
הרשב"ץ  את ששולח 43נ"ע שלמרות לאמר, ציווהו נ"ע אדמו"ר אבל, מאד, פיקח יהודי הי' הרשב"ץ .

גלייכער"). אלץ זיין ("וועט יותר עדיף מלהתערב, שימעט שככל לדעת, עליו עמו, ַאותו

של  בעניניו להתערב צריכים מה לשם עתה: שכן כל כך, אז ואם שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
שתתמעט  וככל רצונו, את ולמלא לקיים צריכים דעות. לומר ולא עצות לו לתת צורך אין הרבי?!

יותר. עדיף פירושים", "אייגענע עם ההתערבות

***

‡È.שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – לגני באתי ד"ה מאמר .
מתחיל  הסתלקותו ליום אדמו"ר מו"ח כ"ק שנתן בהמאמר אמר: המאמר את פתח באתי 44[טרם :

ג'), סעיף סוף (עד לגני...

צוה  אח"כ זה. ניגון מחבב הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק ואמר: ה"בינוני", ניגון לנגן וצוה הפסיק אח"כ
נ"ע, אדמו"ר מכ"ק ניגון לנגן
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חב"ד 36) – הערכים ספר גם וראה .291 ע' תש"ט סה"ש ראה
וש"נ. ואילך). תרכז (ע' ס"ו ישראל אהבת ערך

סרכ"ז.37) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

(38– מנחם תורת גם וראה ואילך. 153 ע' תשי"א סה"מ
וש"נ. ואילך. 211 ע' ח"א התוועדויות

יב.39) ד, קהלת ע"פ

ב.40) ט, יומא
בית 41) מתולדות ור"פ היחס "שלשלת .78 ע' תש"ה סה"ש

בתחלתו. יום" ב"היום רבינו"
שם.42) יום" "היום ראה
סה"ש 43) וראה ואילך. סז ע' ח"א "התמים" – אודותיו ראה

.91 ע' ה'ש"ת קיץ
ואילך.44) 111 ע' תש"י סה"מ
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סעיף  סוף (עד היתה... בתחתונים שכינה דעיקר בהמאמר שמבאר אחרי והנה המאמר: המשיך אח"כ
ה'),

הצ"צ, אדמו"ר מכ"ק ניגון ואח"כ מוהר"ש, אדמו"ר מכ"ק ניגון לנגן וצוה הפסיק אח"כ

(עד מבאר... המאמר בסיום והנה המאמר: המשיך גמירא),אח"כ

כ"ק  וניגון האמצעי אדמו"ר מכ"ק ניגון לנגן צוה דלקמן, השיחה חלק ובהפסק המאמר אמירת אחרי
כדלהלן. הבבות) ד' (בן הזקן אדמו"ר

***

·È:[שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המאמר אחרי .
יהודים! הקשיבו כעת

הרביים. על להסתמך ולא בעצמו, כאו"א של עבודתו שתהי' התביעה היתה בחב"ד בכלל

ההפרש  יחי'"45זהו באמונתו "וצדיק היא פולין ששיטת חב"ד, לשיטת פולין שיטת תקרי 46בין אל ,
ברמ"ח  בעצמנו, כולנו לעבוד צריכים חב"ד, אנו, אבל בפתח), (החי"ת יחי' אלא בשבא) (החי"ת ְְִֶַיחי'

הנשמה. של גידים ושס"ה אברים וברמ"ח הגוף, של גידים ושס"ה אברים

שמים" מיראת חוץ שמים בידי מלסייע,47"הכל ח"ו אּפ") ניט זיך זאג ("איך עצמי את מסלק אינני .ָָ
מה  לבד, העבודה תהי' לא אם הרי, שמים, מיראת חוץ שמים בידי שהכל כיון אבל, היכולת, כפי לסייע

לחיים. ואומרים ניגונים מנגנים "כתבים", שנותנים זה יועיל

בוזעם"... אין פויגעלעך קיין אריין ניט זיך "לייגט לפעמים: אומר הי' ַהרבי

לקדושה calצריכים – הבהמית הנפש של קאך") ("דער והרתיחה זה דלעומת השטות את .48להפוך ָ

‚È לעשות יכול הי' – המקדש לבית בנוגע ועד"ז לבדו, משה לעשות יכול הי' – להמשכן בנוגע .
בנ"י. כל את לזכות הי' שרצונם אלא לבדו, דוד

רוצה  שאינו אמר, צדקנו, משיח פני לקבלת תורה הספר את כתב אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר כן וכמו
ישראל  כלל את בדבר לזכות כדי ישראל, כל של בהשתתפותם רצונו אלא לבדו, זאת .49לעשות

לעשות  צריך אחד כל בנ"י. וכל כולנו, להשתתף צריכים – בתחתונים ית' לו הדירה שבעשיית ופשיטא
היעוד  יקויים אזי אותם, וכשיסיימו קטנים, פכים רק נשארו שליחותו. את למלא "ועלו 50בעצמו,

לקדושה, תתעלה העולם, כללות נוגה, וקליפת ויבטלו, ידחו הטמאות קליפות שג' היינו, וגו'", מושיעים
בתחתונים  ית' לו דירה שתהי' – הבריאה תכלית .51ותושלם

***

„È(:אמר הניגון ואחרי האמצעי, אדמו"ר מכ"ק הניגונים אחד לנגן (צוה .
כסלו  בי"ט שבט,52דובר יו"ד עד ויסיימם פרקים חמשה יקח אחד שכל המשניות, חלוקת שיסדרו

א  זאגן איך ("וועל אחדים דברים אומר בהסיום, דברֿמה לומר ישראל מנהג וע"פ כולם. סיימו ַָובודאי
בקיצור. ווערטער") ָּפאר

שנינו  האחרונה למשנה הקודמת משקה,53בהמשנה משום מיטמאות מאימתי דבש "חלות :
משירסק".54משיהרהר  אומרים הלל בית ,
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ועוד.45) .133 ע' תש"ד סה"ש ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה
פל"ג.46) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק
יב.47) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
ואילך.48) (199 ע' (לעיל פ"ו במאמר ראה
ח"ב 49) לקו"ש גם וראה רעח. ע' ח"ו שלו אגרותֿקודש ראה
.589 ע'
יד.50) לג, וישלח פרש"י וראה בסופו. עובדי'

פל"ו.51) תניא ראה
(52.(125 ע' (לעיל סט"ו
ס"ע 53) וש"ס הרמב"ם על הדרנים – מנחם תורת גם ראה

ואילך. שפא
ר'54) בפירוש י"א גירסת אמנם "משיחרחר", גירסא עוד יש

משיהרהר. – הוא ועוד גאון האי
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במחשבה  זאך") א איבער זיך ("שטעלט דבר של ומצבו מעמדו משתנה שמאי בית לדעת ַַכלומר:
בפעולה. צורך יש הלל בית ולדעת לבדה,

משנה" אינה הלל בית במקום שמאי ש"בית אף כבית 55והנה, הלכה תהי' לבוא שלעתיד ידוע הרי ,
לבוא"),56שמאי  לעתיד צו שוין דאך גייט ("איצטער לבוא לעתיד לקראת כבר הולכים שעכשיו וכיון .ָ

ד"טועמי'" הענין כבר ישנו שבת, כבר 57ערב נעבור לבדה שבמחשבה – שמאי בית מדעת הטעימה ,
יותר. נעלה ומצב למעמד ווערן") איבערגעשטעלט שוין מען ָ("זאל

דידן: ובנידון

שריא" שכינתא עשרה בי "אכל מישראל, עשרה במעמד פעמים 58בעמדנו כמה כשישנם ובפרט ,
(כידוע  המדרש ובית הכנסת בבית ובפרט בבית 59עשרה, מעלה ובבית שיש המדרש בית לגבי הכנסת

וכמה  כמה חי שבו בהמקום הרבי, של אמותיו בד' עוז וביתר שאת וביתר הכנסת), בית לגבי המדרש
וכיון  למהוי, כדבעי הנהגתו תהי' והלאה שמהיום בהתעוררות כאו"א עומד – ולמד התפלל ובו שנים,
איבער") ("שטעלט מעבירה לבדה שמחשבה שמאי כבית הלכה אזי לבוא, לעתיד לקראת שהולכים

המרחב. אל המיצר מן היציאה ותהי' אחר, ומצב למעמד

ÂË שאומרים וכמו השלום". אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא המשניות: בסיום .60

כאחד". כולנו אבינו "ברכנו
והגבלות. הסתרים ההעלמות, כל מסירים השלום ע"י

מועלת  שמחשבה נעשית 61וכיון אזי השלום, זה ברכה מחזיק הכלי שיהי' שמחליטים עי"ז הרי, ,
שגם  בערבין", שמע את קורין "מאימתי המשניות בהתחלת כמ"ש – ד"ערבין" ומצב מהמעמד היציאה

אחד" ש"הוי' ההכרה שתהי' דק"ש, הענין להיות צריך ("בערבין") בקרוב 62אז תהי' השלום שע"י אלא –
"בשחר". שמע קריאת ממש

שחרות  מלשון ד"שחר" הפירוש גם שישנו ויום,63ואף בוקר מלשון ד"שחר" להפירוש יתהפך ה"ז ,
יאיר" כיום יאיר 64ו"לילה גופא שה"ערבין" ,65.

קריב. ובזמן בעגלא לכך שנזכה צדקנו, משיח בביאת יהי' זה וכל

ÊË(:אמר הניגון ואחרי – בבות ד' בן – הזקן אדמו"ר כ"ק של ניגון לנגן (צוה .
סיפר  אדמו"ר מו"ח (מהורש"ב)66כ"ק אדמו"ר כ"ק מאביו נשיאות עניני קבלת אודות שכשדובר ,

וברחמים. בחסד זה שיהי' ביקש, נ"ע,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אמר כן ואין 67כמו הזה. הדבר יהי' שבימיו – המשיח ביאת אודות בדברו –
בירושלמי  שמפורש כיון – בדבר שמעוני 68קושיא בילקוט גם ביראה 69(והובא היא ההנהגה שכאשר (

כאן  שנמצא חשיב שנה עשרים לאחרי  אפילו אזי והנהגתו, ממשלתו תחת  .70מלפניו

הדבר? התעכב מדוע

וכ"ק  לאיטלי', נסיעה ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק את שאל תרפ"ג שבשנת במכתבו, יהודי לי סיפר –
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וש"נ.55) רע"ב. לו, ברכות
יז,56) לזח"א מק"מ מי"ט. פ"ה לאבות שמואל מדרש ראה

רע"ג. נד, קרח בלקו"ת הובא ב.
וש"נ.57) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
א.58) לט, סנהדרין
(כרך 59) ביהמ"ד וערך ביהכנ"ס ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). רי ואילך. קצו ע' ג
פל"ב.60) תניא וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים בברכת
בתחלתו.61) ח"א לקו"ד וראה ב. כו, סנהדרין
ט.62) יד, זכרי' ד. ו, ואתחנן
ואילך.63) מד ע' במדבר אוה"ת ראה

יב.64) קלט, תהלים
מבה"ח 65) אחרי, דש"פ חודש מחר גו' ויאמר בד"ה נתבאר

ואילך). 56 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם (תורת אייר
כ"ק 66) באגרותֿקודש (נעתקה תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה

9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר
חשון). כ יום" ב"היום (נעתק

(67.(126 ע' .122 ע' תרפ"ז (סה"ש תרפ"ז כסלו י"ט שיחת
ה"ח.68) פ"א סוטה
עא.69) רמז שופטים ס'
(70.(96 ע' (לעיל בסופה שרה חיי ש"פ שיחת גם ראה
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וכותב  לאיטלי', הגיע עכשיו רק תמימים. בתומכי ללמוד לנסוע לו ויעץ עת, לכל השיבו: אדמו"ר מו"ח
שנים! ושבע עשרים לפני לו שאמר הרבי של דבריו את מבין הוא שעכשיו לי,

במהירות. יהי' אלא ח"ו, שנים הדבר  ימשך לא – אצלנו

יהי' ואז וההנחות, הרגילות את לשנות צריכים קטנים", ה"פכים עם העבודה את להשלים רק צריכים
עלמין" בכולהו דקוב"ה יקרא ד"אסתלק העליונה.71הענין הכוונה ותושלם ,

ÊÈ(:אמר צאתו (טרם .
וגו'" תובלון ובשלום תצאו בשמחה .72"כי

(כהמשך  אזי – באחדות יהיו הרבי אל שמקושרים אלה שכל שלום, במילא יהי' שאז שמחה, כשתהי'
שאינם  סרק אילני השדה", עצי "וכל שיסייעו, אלא יעכבו, שלא רק לא והגבעות", "ההרים גם הכתוב)

כמארז"ל  פירות, יעשו פירות, בתנאי 73עושים הוא זה שכל אלא פירות"; שיעשו סרק אילני "עתידים
באחדות. יהיו הרבי אל השייכים שכל שלום, שיהי'

האפשרי. הטוב תכלית שזהו לנו, ומסר כולנו על הטיל שהרבי הכוונה את להשלים השי"ת יעזור ואז

•
.`"iyz'd **hay b"i ,glya t"y *zgiy .c"qa

שליט"א.‡ אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – בגנים היושבת ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה .

***

מהר"ש · אדמו"ר של הכתבים את מעתיקים שהיו מאלה היתה היארצייט בעלת הצדקנית הרבנית .1. ָ
– לטייל נוסע שהי' הזמנים גם כולל יומו, סדר בדיוק וידעו ביותר, מסודר מהר"ש אדמו"ר בהיות
שובו), על מועד בעוד להודיע שומר מעמידים שהיו (לאחרי לטייל יוצא שהי' בעת מתגנבים, היו
הצדקנית  הרבנית כאמור היתה המעתיקים א' כתבים. ריבוי העתיקו כזה באופן דא"ח. כתבי ומעתיקים

היארצייט. ָבעלת

ההנחות  עם אחד, בתיק מהר"ש, אדמו"ר מכתבי שלה ההעתקות מונחים היו אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל
נ"ע. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של

נ"ע.‚ (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו עם הוא אף התנהג כזה שבאופן סיפר, אדמו"ר מו"ח כ"ק .
כבר  אינני בבית אצלי גם לו: ואמר כתבים, להעתיק נ"ע אדמו"ר כ"ק אביו אותו תפס פעם

בעלֿהבית?!

זה. על תיקון וביקש חזקה, שבירתֿלב אדמו"ר מו"ח כ"ק קיבל אלה מדברים

מפתחות  את לו משאיר הי' ובנסעו, להכתבים, גישה רשיון, נ"ע אדמו"ר כ"ק אביו לו נתן זמן לאחרי
.2הארונות 
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פקודי.71) ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ב. קכח, זח"ב
יב.72) נה, ישעי'
בתו"כ 73) אבל ישראל, שבארץ סרק אילני כתובות: בסוף

ב"ר  ועייג"כ פירות. יעשו סרק אילני דכל משמע בחוקותי ר"פ
תמא  ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים – מנחם תורת (וראה  ט פ"ה,

ואילך).

ונדפס  (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
ס"ע  ח"א בלקו"ש וחלק ואילך. 514 ע' ח"ב ללקו"ש בהוספות
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 55
נ"ע  שרה שטערנא מרת הצדקנית הרבנית של יארצייט (*ָ

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אם – זי"ע
(1.(65 ס"ע תש"ד (סה"ש בסופה תש"ד שבט י"ג שיחת ראה

.12 הערה 13 ע' תרפ"א סה"ש
(2.5 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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מובן:„ אינו לכאורה .
שהרי  נסיעותיו, בזמן הכתבים את שמעתיקים ברור, ידע גם ואולי מהר"ש, אדמו"ר שיער מסתמא
רצה  לא אם ממהֿנפשך: – כן ואם חסידות. לכתבי תשוקתו ואת נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר את הכיר
ואם  להעתיקם; אפשרות תהי' שלא כזה באופן הכתבים את להבטיח יכול הי' – הכתבים את שיעתיקו
הכתבים  העתקת הוצרכה ולמה זה. על רשיון ליתן יכול הי' – הכתבים שמעתיקים לו איכפת הי' לא

כזה? באופן להיות

הוצרך  למה – נ"ע אדמו"ר כ"ק אצל אדמו"ר מו"ח כ"ק שהעתיק להכתבים בנוגע מובן אינו ועד"ז
ברשות? שלא כזה, באופן להיות

בזה: הביאור לומר ויש

השתא) לר"ה הנדפס – תרצ"ד (בשנת השנה דראש המאמרים המשך לאחרי שנאמר השני בהמאמר
שמך  יהי' ישראל גו' ויאמר ד"ה וישלח, דפ' המאמר ליעקב 3– יצחק שברכות הדבר טעם מבואר –

תורתו  (בחכמת דוקא במרמה להיות כמ"ש 4הוצרכו "מרמה"), שקרוי באופן אבל במרמה 5, אחיך "בא
כמ"ש  במרמה, היתה עה"ד חטא ע"י למטה הקדושה ניצוצות שנפילת לפי – ברכתך" "והנחש 6ויקח

הראשון  אדם מעין (שהוא יעקב ע"י העלאתם סדר גם ולכן גו'", ערום מעשו,7הי' הברכות שלוקח (
כמ"ש  דוקא, במרמה תתפתל".8צ"ל עקש "עם

קללתך  "עלי במרמה) הברכות את ליקח לילך אליו (בדברה ליעקב רבקה דברי גם ולבאר להוסיף ויש
כמו 9בני" ובפרט בן, כל זו? היא נחמה איזו דלכאורה: – עצמה על היא לוקחת ח"ו, קללה תהי' שאם ,

על  פעל זה שמענה אנו רואים והרי בני "? קללתך  "עלי  בהמענה התועלת מהי וא"כ לאמו, דואג יעקב,
יעקב?!

בקיצור: והענין

משכל  למעלה שהוא כזה וממקום כזה ענין ליקח צריכים אצל 10כאשר גם צ"ל הנותן, ורצון בחירה ,
בסכנה. עצמו את להעמיד נפש, המסירת תנועת אלא ודעת, טעם שכל, לא – המתאים כלי המקבל

על  רק ומתקבל נפש, מסירת דורש זה דבר ואדרבה: לכך. אף מוכנה שהיא – בני" קללתך "עלי וזהו
נפש. מסירת של תנועה יעקב אצל גם פעל זה ומענה ודעת. טעם פי על חשבון ולא דוקא, נפש מסירת ידי

בכלל  לתורה בנוגע גם מובן –11ועפ"ז הכתבים להעתקת בנוגע כבנדו"ד התורה, לפנימיות ובפרט ,
מס"נ  של ובתנועה הנותן בידיעת שלא דקדושה, מרמה של באופן אליו שמגיעים יותר נעלה אופן שישנו

המקבל  כו').12מצד מהרבי קפידא מקבלת (להסתכן

ההילולא ‰ במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר יותר) נעלית לדרגא באים מרמה (שע"י זה ענין .13

לדרגא  מגיעים דלעו"ז השטות הפיכת ע"י כי, דקדושה, לשטות דלעו"ז השטות להפוך היא ֿשהכוונה
דקדושה  ודעת מטעם שלמעלה דקדושה שטות ודעת, טעם שע"פ עבודה ע"י מאשר יותר .14נעלית

ההילולא  במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק מ"ש לבאר יש היתה"15ועפ"ז בתחתונים שכינה "עיקר ,16בענין
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ד"ה 3) א'שמג. ע' מטות אוה"ת תולדות. ס"פ תו"ח ג"כ ועיין
יעקב  לו ויקח סד"ה ואילך). ש ע' תרנ"ו (סה"מ תרנ"ו יעקב וישלח
תרס"ח  בשלום פדה ד"ה ואילך). פג ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח
ואילך). 186 ע' תש"ג (סה"מ תש"ג ואילך). נו ע' תרס"ח (סה"מ

ד.4) פס"ז, ב"ר
לה.5) כז, תולדות
א.6) ג, בראשית
סע"ב).7) (קיא, ס"ז אגה"ק תניא וש"נ. א. נח, ב"ב ראה
כז.8) יח, תהלים
יג.9) כז, תולדות

עה"ד.10) בחטא כמו משכל, למטה או
כמארז"ל 11) לתורה, שייכות ליעקב יצחק שברכות להעיר,

תלמוד, זו דגן משנה, זו הארץ ומשמני מקרא, זו השמים "מטל
ג). פס"ו, (ב"ר אגדה" זה תירוש

תורה 12) בהחבא ששמע דהצ"צ, המאורע הוא זה מעין
אדמו"ר  (אגרות-קודש 234 ע' תש"ח בסה"מ וכמסופר – מאדה"ז
עיי"ש  – ב ערה, ח"ב ובלקו"ד ואילך), תצד ע' ח"ב מוהריי"צ

בזה. אדה"ז דברי
(13114 ע' תש"י (סה"מ ואילך פ"ג ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
ואילך).
דעות 14) הל' רמב"ם כו-כז. מאמר ומעין קונטרס שם. ראה

כו'. חולה כאילו ה"ג: פ"י תשובה הל' ה"ב. פ"ב
(15.(111 (ע' פ"א שם
רפ"ה.16) שהש"ר
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דכתיב  לדבר) (וראי' המקדש בבית הי' אלקות גילוי בתוכו 17ש"עיקר בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו
מהשראת  הראי' מהי מובן: אינו דלכאורה – מישראל" ואחד אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא

l`xyiהשכינה zenypaהשכינה השראת על מישראל") ואחד אחד כל "בתוך בתוכם", mlera("ושכנתי
הם ישראל נשמות הרי – המקדש) בבית הי' אלקות גילוי  ועיקר היתה בתחתונים שכינה ,`zewl(עיקר

יש  נעשה השכינה18שהאלקות מהשראת ראי' להביא אפשר ואיך ,mdaהשכינה השראת ?mleraעל

שיהי' כדי מקדש", לי "ועשו מוקדם, בתנאי הצורך מהו גיסא: לאידך מובן אינו דלכאורה – והענין
כאו"א? בתוך בתוכם", "ושכנתי

בי שנתת ש"נשמה היא"כיון אלקיכם"19טהורה להוי' אתם "בנים שיהי'20, מספיק ה"ז – וכו' וכו' ,
בתוכם"? "ושכנתי יהי' דוקא שלאח"ז מקדש" לי "ועשו בהקדמת ההכרח ומהו בתוכם", "ושכנתי

במסירת  עבודתה ואילו ודעת, טעם שע"פ עבודה היא עצמה מצד הנשמה שעבודת – בזה והביאור
להענין  התנאי ולכן, ונה"ב. הגוף העולם, והסתר העלם ע"י דוקא מתעוררת דקדושה, שטות נפש,

בתוכם", דאקרי xwirד"ושכנתי "מקדש מקדש", לי "ועשו ע"י דוקא הוא, בלבד, הארה ולא שכינה
עומדים"21משכן" שטים מ"עצי שנעשה דקדושה 22, לשטות שמהפכים דלעו"ז השטות שטים", "עצי ,

בהמאמר  המטה 13(כמבואר עם ב"ה אוא"ס ומחברים ש"עומדים" ,(23.

***

Â החתונה בעת אדמו"ר 24. מו"ח כ"ק האבות 25אמר נשמות האמת מעולם באים נישואין שבשמחת
מו"ח  כ"ק ומנה למפרע, דורות ויותר יותר באים שאצלם כאלה ויש ישראל, בכל למפרע דורות ג' עד

הזקן. לאדמו"ר עד הרביים, כל את  אדמו"ר
ביו"ד  הנאמר בהמאמר לכן, הזקן), אדמו"ר (לפני יותר אדמו"ר מו"ח כ"ק מנה לא ההיא שבעת כיון

שהרבי 26שבט  כיון להתערב, מה לשם ובכלל להתערב, הנני ירא הזקן. אדמו"ר עד אלא בשם הזכרתי לא
יותר. הזכיר לא

שהוא  שבט, י"ג היום, לכן, געשטערט"), דאך מיר האט ("עס הדבר לי הפריע זאת שבכל כיון ָָאבל,
באתי  למאמר המשך הוא שבט די"ג  בגנים היושבת שהמאמר בכך כמודגש – שבט ליו"ד בהמשך עדיין

הזכרתי  – שבט דיו"ד הבעש"ט.27לגני עד בשם

הידוע  ע"ד הוא בשם) (ההזכרה זה רז"ל 28ענין בדברי ההבנה העדר או מיעוט על באמת שהמצטער
ע"ד  וגם, ענינים. בכמה תועלת בו ויש ענין זה הרי – וכו' בהם חשקה ונפשו שמותיהם את ומזכיר

אבות  זכות ולהמשיך להזכיר כדי שבחברון" עד המזרח כל פני "האיר אומרים שהיו בעבודה .29שמצינו

***

Ê הבעש"ט מאמר ידוע השמימה 30. בסערה לעלות ביכלתו שיהי'31שהי' רצה אלא הנביא, אליהו כמו
תשוב" עפר ואל אתה עפר ד"כי הענין .32אצלו
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ח.17) כה, תרומה
רכז 18) ס"ע תרס"ב סה"מ תפט. תנט. ע' תרס"ו המשך ראה

קמב. ע' תרפ"א ואילך. שט ע' תרס"ד ואילך.
הל'19) רמב"ם ב. ס, (מברכות כו' נשמה אלקי ברכת נוסח

ועוד). ה"ג. פ"ז תפלה
א.20) יד, ראה פ'
וש"נ.21) א. ב, עירובין
טו.22) כו, תרומה
(23.(123 (ע' פ"ט שם
חי'24) מרת הצדקנית והרבנית שליט"א אדמו"ר כ"ק חתונת

) תרפ"ט כסלו בי"ד זי"ע נ"ע ).l"endמושקא
קונטרסים 25) (סה"מ בסופו תרפ"ט חתונה דרושי קונטרס

.(80 ע' תרפ"ט סה"מ ב. לח, ח"א

ואילך).26) 193 ע' (לעיל לגני באתי ד"ה
ואילך).27) 217 ע' (לעיל בגנים היושבת ד"ה
ועייג"כ 28) בהג"ה. א) (יג אחרון בית בהקדמתו של"ה עיין

בהקדמה. בס משורר שבתי להר"ר ישנים שפתי ספר
יומא 29) ירושלמי מ"ב. פ"ג תמיד ובפרש"י. א-ב כח, יומא

ה"א. פ"ג
ודלא 30) – ב. צו, ח"א לקו"ד .46 ע' שלום תורת סה"ש

ע"ז. הבעש"ט שנצטער לסופו) (קרוב הבעש"ט בשבחי כמסופר
מה 31) נתבאר א'רנז) (ח"ג תער"ב שהקדימו בשעה בהמשך

זח"ב  ראה – הסערה ונחיצות ענין השמימה. לעלות יכול שהי'
א. קצז,
שם)32) (סה"ש תרס"ד כסלו יט בשיחת יט. ג, בראשית

גו'. דעפר העילוי נתבאר
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חסרה  היתה הנביא אליהו שאצל היתכן – תשוב" עפר ד"ואל בהענין מעלה שישנה כיון ולכאורה:
זו? שלימות

ענינו את שמשלים בכך מתבטאת דבר כל של שהשלימות – בזה הענין המוטלed`אלא הענין ,eilr.

בסערה  לעלות הוצרך לפעול, צריך הוא שהי' ענינו שמצד הנביא, אליהו שאצל מובן, ובמילא
לעבור  הוצרך לפעול, צריך הוא שהי' ענינו שמצד הבעש"ט, ואצל שלו; השלימות היא בכך – השמימה

שלו. השלימות היא בכך – תשוב" עפר ד"אל הענין את

Á:אפשר בדרך זה לפרש ויש .
הנביא  אליהו של סבא 33ענינו המנונא רב את להציל הפסח, בליל לבוא מילה, לברית לבוא –34.

המנונא  רב את להציל ואילו גוף, ללא היא פסח ובליל מילה לברית שביאתו – שביניהם והחילוק
מתורץ  ועפ"ז בגוף. התלבש כבודו משום הרי להאידרא 35סבא, לבוא יכול הי' לא הנביא שאליהו מ"ש

באותו  מילה ברית בכמה נמצא הרי דלכאורה: – סבא המנונא רב בהצלת עסוק שהי' משום דרשב"י
בא  מילה שבברית אלא, דרשב"י? באידרא שנא ומאי זמן, באותו בנ"י בתי לכל בא פסח בלילי וכן זמן,
צדיקים  של לכבודם משא"כ אחת, בבת מקומות בכמה להיות יכול ולכן ניצוץ, אלא זה ואין גוף, בלא

אחת. בבת מקומות בשני להיות יכול אינו ולכן עצמותו, בכל בגופו, בא

לקרב  בא המשיח ביאת קודם חביב: אחרון ואחרון לרבנן, שליחויות למסור אליהו של ענינו כן כמו
משיח  ביאת ולבשר שבש"ס 36הלבבות מזה כמוכרח בגופו, בא זה לצורך וגם לדין 37. זה ענין מקשרים

בשבת. תחומין איסור

היצירה  בעולם בשלימות, ישאר שגופו – השמימה בסערה בגופו לעלות הנביא אליהו הוצרך ,38ולכן
שלו. השלימות היא ובכך למטה. ובא בגופו ומתלבש חוזר בכך, צורך וכשיש

Ë כידוע – הבעש"ט של וענינו נשמת 39. וע"י התעלפות, של במצב בנ"י היו הבעש"ט לידת שבזמן
שנקרא באזנו.l`xyiהבעש"ט, שמו שקוראים עי"ז אותו שמעוררים המתעלף אדם ע"ד אותם, עוררו ,

אבדןֿהכרה  של במצב שהיתה מאד חולה אשה ע"ד אדמו"ר מו"ח לכ"ק פנו אחדות שנים לפני –
את באזנה שילחשו אדמו"ר מו"ח כ"ק ואמר ממושך, הכרתה,enyזמן וחזרה עשו, וכן הרבי), (של

לאיתנה  שבה הזמן .40ובמשך

לה? תעזור באזנה הרבי של שמו שלחישת אשה, לאותה הרבי של שמו שייך מה ולכאורה:

ההתעלפות  שבעת משום הוא, השם, קריאת ע"י מהתעלפות להתעוררות שהטעם – בזה וההסברה
בהחיות  ("דערלאנגט") שמגיע השם, קריאת ידי ועל ישנו, הכללי החיות אבל הפרטי, החיות ַמסתלק

בגילוי  ויבוא שיומשך הכללי החיות את מעוררים הכללי,41הכללי, בהחיות חסר כאשר שגם מובן ומזה .
החיות הר  גם אלי' וביחס כללית, נשמה היא שנשמתו – הרבי של שמו את באזנו שלוחשים עי"ז י,

שלו. הכללי להחיות גם חיות נמשך אזי – פרט אלא אינו החולה דנשמת הכללי

שנשמת  כיון – הזה בעולם הבעש"ט נשמת ירידת ע"י מהתעלפות ישראל בני דהתעוררות הענין וזהו
ישראל. דבני כללית נשמה היא הבעש"ט

לעבור  מהם, שבקלים והקל שבפחותים הפחות גם בנ"י, כל את לעורר הבעש"ט של שענינו וכיון
עם  והקשר ההתעוררות לפעול שם וגם ביותר, מטה למטה עד תחתונות היותר למדריגות גם ולהגיע
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ואילך).33) ו ע' ב (כרך אליהו ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

תש"א 34) .62 ע' ה'ש"ת סה"מ קעח. ע' תרס"ו המשך ראה
.151 ע'
האידרא 35) במפרשי המבואר ע"פ והוא הנ"ל, מאמרים עיין

ב). קמד, (זח"ג רבה
ה"ב.36) פי"ב מלכים הל' רמב"ם בסופה. עדיות ראה
רע"א.37) קג, תיקונים חדש זהר ועייג"כ א-ב. מג, עירובין

או 38) הגלגלים בעולם גופו ונשאר פי"ד: שכ"ד פרדס ראה
חת"ס  שו"ת שם. ח"ב א. רט, ח"א זהר ועייג"כ המלאכים. בעולם

סצ"ח. ח"ו
(בהוצאת 39) ואילך רנא (ס"ע תרס"ג לסה"מ בהוספות נדפס

דא  מכת"י – קמב) ע' וראה תשנ"ד הוא). למי ברור (אינו ישן "ח
וש"נ. סתי"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר

(40.203 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ.41) יז. ע' תש"ט .73 ע' תש"ב סה"מ
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עפר  ד"ואל הענין אצלו שיהי' רצונו, זה הי' ובמילא הוצרך, לכן – ב"ה א"ס ומהות עצמות הקב"ה,
תשוב".

שלו. השלימות היא בכך שדוקא מובן הרי – הבעש"ט של ענינו הוא שזה וכיון

È:בפרט ואלינו לעבודה, בנוגע בהנ"ל מהמבואר המורם .
שיודע  בטוח הוא אם (גם ונפלאות גדולות אחר דוקא זיך") ("יאגן לרדוף לא – הוא שלנו ָהענין
גדול  שספק זה מלבד הרי, דין, בעלמא שליחותו מענין מענינו, זה אין אם כי, ונפלאות), גדולות הם מה
ההשגחה  עליו שהטילה השליחות את ממלא אינו כאשר ונפלאות בגדולות התועלת מהי לזה, יגיע האם
אינו  אם – כאן יש ונפלאות גדולות ואיזה ונפלאות, בגדולות התועלת מהי יותר: ובפשטות העליונה?!

ופעולתו?! עבודתו אודות הצדיקים עבדיו ע"י הקב"ה ציווי את מקיים

אלינו: לפועל בנוגע מזה והיוצא

והתברך  נוצר, מזה שלגדולות לו נראה אם אפילו הרי – מסויימת עבודה שליחות, לו נתן הרבי כאשר
להשלימות  יבוא בכך ולא שלו, הדרך זו שאין לדעת, עליו – לכך להגיע כחות לו שיש לאמר בלבבו

ח"ו. מזה ההיפך יהי' שלא הלואי שלו.

קליאמקע" דער ביי זיך "האלטן ונלכה 42צריכים מדרכיו הורנו אשר ישרה "בדרך ולילך , ַַ
ובבא.43באורחותיו" בזה לו ייטב ואז ,

***

‡È היעוד יקויים שבקרוב אומר שאני זה על אצלי שאלו כ"ק 44. – והוא עפר" שוכני ורננו "הקיצו
בתורת  גם שמובא (כפי הוא הסדר הרי – מהגלות יוציאנו – הרבי – והוא בתוכם, – אדמו"ר מו"ח

המתים?45החסידות) יחיו זמן משך לאחרי ורק  המשיח, וימות המשיח ביאת תהי' שתחילה
זה: על והמענה

הוא zellkayאף מ"מ,46הסדר המתים, ותחיית גלויות קיבוץ המקדש, בית בנין המשיח, ביאת :
של המתים שהחיו micigiתחיית ומצדיקים ומדרשים בש"ס סיפורים כמה וכידוע לפנ"ז. גם ותהי' היתה
וכמארז"ל  מתים".47מתים, מחי' בכו דאית "זוטי

***

·È דובר לשרשה 48. הנפש ביטול הוא עיקרה ואדרבה, דוקא, ווידוים של ענין שאינה – התשובה בענין
האלקים" אל תשוב "והרוח כמ"ש .49ומקורה,

חדא" "בשעתא הפנה)50וזהו: מלשון (שעה קער" .51"איין

תשב  אותיות בשבת, גם בזה ומחוייב אפשר מותר, זה הרי .52ובמילא,

בשבת  אפשר ובמילא דחול, עובדין זה אין ללמעלה, – מעניניו .53היציאה

‚È,זריזות בזה צריך מ"מ, קטנים, פכים רק ונשאר חדא, בשעתא שהוא שאף – להנ"ל בהמשך דובר .
שמחה.54וידוע  ע"י ובאה העצבות, היפך היא שזריזות
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וש"נ.42) .58 ע' תרפ"ד סה"ש ראה
ז"ך.43) סי' אגה"ק בתניא אדה"ז לשון
יט.44) כו, ישעי'
עא.45) ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש ראה

וש"נ.
נח 46) תנחומא א. מט, ברכות א. קלד, א. קלט, זח"א ראה

מוהרש"ב  אדמו"ר אגרות-קודש פי"א. מלכים הל' רמב"ם יא.
ואילך. שט ע' ח"א

ב.47) יו"ד, ע"ז

(48) בלבד פרקים ראשי – ואילך ).l"endמכאן
ובכ"מ.49) האזינו. ר"פ בלקו"ת בארוכה נת' ז. יב, קהלת
סע"א.50) קכט, זח"א
קונטרסים 51) סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב
תניא 52) ספכ"ב. לב"ר יפ"ת בסופו. (למהרנ"ש) נתן תורת

ספ"י. אגה"ת
ואילך).53) 182 ע' (לעיל ס"ז וארא ש"פ שיחת ראה
סכ"א.54) אגה"ק תניא ראה
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ההילולא  במאמר המבוארים שב"צבא" פירושים הג' בכל להיות צריכה .55והזריזות

נשיאינו  בתור אליהם בהנוגע גם בעצמם כן עושים בודאי מאתנו, הנשיאים תובעים זה שענין וכיון
"מגיד בענין כמבואר .56ליעקב"eixacומנהיגנו,

הישר. בדרך שתהי' – בעבודתינו לנו שנותנים והסיוע העזר ג"כ וזהו

ולא  דוקא, (יגיעה) עבודה בדרך להיות צריכה שעבודה כיון לומר, צריך אם יודע אינני בנקל, –
ובהצלחה. והסתרים, העלמות בלי – שכן מה אבל המוכן; מן להגיש
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(55.(125 ע' תש"י (סה"מ פ"י ה'שי"ת בגנים היושבת ד"ה
פ  בהתוועדות שנאמר זה ד"ה גם 219).וראה ע' (לעיל "ג

באתי 56) ד"ה גם וראה ט. פ"ל, שמו"ר וראה יט. קמז, תהלים
.(199 ע' (לעיל פ"ו שבט דיו"ד לגני

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc ohw cren(iyiy meil)

.epzpyna x`eank cqtd mewna
:`ped ax zaeyz z` `xnbd dgecéaøì déì zòîLc øeîéà¥§¨©§§¥§©¦

øæòéìàdna epzpynk xaeq xfril` iaxy zrny izni` - ¡¦¤¤
a ,xqe`yàçøéè àìc äçååøäoi`y mewna dk`ln ziiyra - ©§¨¨§Ÿ¦§¨

ipyd oica j` ,dgxh da oi`e ,dgeexd da yiy `l` cqtd
dxizi dgxh da yiy dk`ln zeyrl xeq`y ,epzpyna xkfend

s`déì zòîL éî ,àãéñt íB÷îa`ly oeike ,xq`y zrny m`d - ¦§§¥¨¦¨©§§¥
ok m`e .dxq` epzpyn eli`e ,dfa xiziy okzi yxetna z`f xq`

.ezhiyk dxn`p epzpyny xnel oi`
:xg` `pz zhiya dxn`p epzpyny `xnbd daiyn okløîà àlà¤¨¨©

épî àä ,àtt áø,epzpyn z` dpy in -àéðúc ,àéä äãeäé éaø ©¨¨¨©¦©¦§¨¦§©§¨
,`ziixaa,ïééòîs`epnî ïé÷Lî ,äléçza àöBiäcrenaeléôàz` ©§¨©¥©§¦¨©§¦¦¤£¦

,ìòaä úéa äãNda oi`y dk`ln crena zeyrl xzeny oeik §¥¥©©©
,dgeexd jxevl s` ,dxizi dgxh,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

äáøçL ïéçìMä úéa äãN àlà ïé÷Lî ïéà`l m` cqtd el didie ¥©§¦¤¨§¥¥©§¨¦¤¨§¨
dpwyi.Ck àìå Ck àì ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøxzed `l - ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨

daxgy oia ,oiglyd zia dcy s` dligza `viy oirnn zewydl
.crena opwzl `eaie oirnd zecb elti `ny ,daxg `ly oiae

:`ziixad dtiqenïk ìò øúédxizi `xneg -,äãeäé éaø øîà ¨¥©¥¨©©¦§¨
s`yíãà äðôé àìz`íénä únà,reawd dznixf jxcnä÷Léå Ÿ©§¤¨¨©©©©¦§©§¤

Búpéâìoiglyd zia `id m` s` mirxfa d`lndBúaøeçìeqcxt - §¦¨§§¨
eizepli`n axgy,ãòBî ìL Bleçadgxh ef dlerta yiy meyn §¤¥

.cqtd mewna s` dxeq`e ,dxizi
zia dcy `l` oiwyn oi`' dcedi iax ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .'daxgy oiglydéàîdpeekd dn -,'äáøç' ©¨§¨
Lnî äáøç àîéìéàdilecib eyaiy ,ixnbl daxgy yxtp m` - ¦¥¨¨§¨©¨

,xea dcy dzyrpedì é÷Lîc éì änìixd ,dzewydl el dnl - ¨¨¦§©§¥¨
:`xnbd daiyn .mzewydl jixvy mirxf da oi`,éiaà øîàoi` ¨©©©¥

axgy dpeekd`l` ,dcyd däæ ïééònî äáøçLoirnd yaiizpy - ¤¨§¨¦©§¨¤
,epnn zezyl dlibx dzidyøçà ïééòî dì àöéåjenqa rape - §¨¨¨©§¨©¥

zezyl dlibx ef dcyy oeiky ,epnn dzeyy ycg oirn dl
dcedi iax xizd ok it lr s`e ,cqtz dpwyi `l m` ,oirnn
yiy oeik ,oeliw in e` minyb inn `le df oirnn wx dzewydl

.dxizi dgxh jka
:`ziixad ixac jynd z` zx`an `xnbd df itlïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤

.Ck àìå Ck àì ,øîBà äéøæò,`id ezpeekdðééòî áøç àðL àì £©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨Ÿ§¨¨©©§¨¨
,dligz epnn zezyl dlibx dzidydðééòî áøç àì àðL àìå§Ÿ§¨Ÿ¨©©§¨¨

n el` mipte` ipya ,miiw `ed oiicr `l`àì äléçza àöiL ïééòî©§¨¤¨¨©§¦¨Ÿ
.opwzl `eaie eizecb elti `ny ,zewydl exizd

zewydl xizd dligza `veid oirnay ,dcedi iax ixaca x`ean
`le oirnn `weece ,cqtz dewyi `l m`y oiglyd zia dcy wx
,mind zn` dil` zeptdl `l mbe oeliwd inn e` minybd inn
s` dk`ln ziiyr ezrcly `vnp .dxizi dgxh jka yiy meyn
dgxh da yi m`e ,cqtd mewna wx zxzen dxizi dgxh da oi`y
mipiiprd ipya xaqy `vnpe .cqtd mewna s` dxeq` dxizi

.ezhiyk zipyp `ide epzpynk
:`xnbd dgecéànîeyi ixd ,dcedi iaxk zipyp epzpyny oipn - ¦©
,xnele wlglïéà ïéçìMä úéa äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¥©§¨¦¦
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נג

.d"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לך ‡. כמו נהגם, ולא - נחם "ולא רש"י: מפרש הפרשה בהתהלכך 1בהתחלת העם, את תנחה 2נחה
אותך".

להבין: וצריך

אותך"),א) תנחה ו"בהתהלכך העם", את נחה ("לך פסוקים משני ראיה להביא רש"י צריך מדוע
ואומר"? "מאי מקומות: בכמה הגמרא ובלשון מהם. באחד מסתפק ואינו

ש"נחם"ב) ראיה להביא יכול רש"י היה לכאורה  יותר: גדולה שכתוב קושיא ממה "נהגם" פירושו
הדרך" "לנחותם - 'שני') לפני הראשונה, בפרשה (ומיד גופא בשלח מפרש:3בפרשת עצמו שרש"י וכפי ,

מפסוק  ראיה רש"י מביא - בסמוך שכתוב ממה להביא ובמקום הנהגה; של ענין שזהו להנחותם", "כמו
'משלי'! בספר מפסוק נוספת וראיה זה, לאחרי פרשיות כמה שנאמר

בזה:·. הביאור לומר ויש
שהפירוש  אף ולכן, בדיוק, הם הסכמי) לשון (שאינו הקודש בלשון שהם התורה שתיבות - ובהקדמה
וכיון  ("נהגם"), הנהגה ללשון ("נחם") הנחה לשון  בין חילוק יש עדיין מכלֿמקום "נהגם", הוא ד"נחם"
עדיין  נשארת "נהגם", הוא שפירושו שלמרות עלֿכןֿצריךֿלומר, "נחם", אלא "נהגם", נאמר לא שבכתוב

הנהגה. מלשון שאינה כפי הנחה של המשמעות גם

בביכורים  שכתוב למה בנוגע לדבר: איתאezgpde"4וראיה אלקיך", ה' אומר 5בגמרא לפני יהודה "ר' :
מנהיג, (כלומר: מנחה שהוא וגו', אלקים נחם ולא לשון "והנחתו רש"י: ומפרש תנופה", זו והנחתו
אלא  אינו או תנופה, זו אומר "אתה הגמרא: דברי ובהמשך ומוריד". ומעלה רוחות לארבע אותו מניף)

אומר  כשהוא ממש, שגם 6הנחה ונמצא, תנופה". זו והנחתו, מקיים אני מה הא אמור, הנחה הרי והניחו,
לפירוש  מקום נשאר עדיין הנהגה, שפירושו אלקים" נחם "ולא מלשון "והנחתו" שמפרש יהודה ר' לדעת

ממש". ד"הנחה

ולא  "נחם", הוא הכתוב שלשון כיון מכלֿמקום "נהגם", הוא ד"נחם" שהפירוש אף לעניננו: ובנוגע
שאףֿעלֿפי  והיינו, ומנוחה, נחת של באופן היא שההנהגה - הנחה של המשמעות גם נשארת "נהגם",

רז"ל  וכמאמר המנוחה, היפך היא בדרך ישראל 7שהליכה בני בצאת מכלֿמקום, כו', ממעטת שהדרך
ומנוחה. בנחת היתה שהליכתם באופן בניֿישראל את הקדושֿברוךֿהוא הנהיג ממצרים

ממה ‚. נהגם", "לא פירושו נחם" ש"לא לפירושו ראיה מביא שרש"י הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
הנהגה, של מלשון הוא ש"נחם" מוכח שמזה - אותך" תנחה ו"בהתהלכך העם" את נחה "לך שכתוב

מנוחה: של באופן היא וההנהגה
הנחה  מלשון לפרש אפשר אי שהרי - הנהגה לשון שזהו (רק) יודעים העם" את נחה "לך מהפסוק
ישראל, לארץ להוליכם במקום במדבר, בניֿישראל את שיניח למשה אמר שהקדושֿברוךֿהוא ממש,
מנוחה  של באופן הנהגה זוהי אם יודעים לא עדיין אבל הנהגה; מלשון הוא ש"נחה" ועלֿכןֿצריךֿלומר
יום  הארבעים כמו (לא בכעס שהיו האמצעיים יום בארבעים נאמר גו'" נחה "לך שהרי לא, או ונחת

ברצון) שהיו והאחרונים ד"לך 8הראשונים לענין בנוגע גם התבטא הכעס שענין לומר מקום יש ואםֿכן, ,
ונחת. מנוחה של באופן היה לא שההנהגה גו'", נחה
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d"kyz'dנד ,hay b"i ,glya t"y zgiy

נחת  של באופן הנהגה שזוהי מוכח שמזה אותך", תנחה "בהתהלכך הפסוק את גם רש"י מביא ולכן
כו'. מנוחה של באופן האדם את מנהיגה שהיא התורה מעלת את לבאר הפסוק כוונת שהרי - ומנוחה

- הנהגה מלשון ולא מנוחה, מלשון רק שהוא לפרש מקום יש אותך" תנחה "בהתהלכך בפסוק אבל
הכוונה שאין לפרש יש "בהתהלכך", לתיבת בהמשך באה "תנחה" שתיבת אףֿעלֿפי עצמה,dkildlכי

הזה onflאלא דעולם הזמן משך דהיינו, הפסוק 9ההליכה, בהמשך וכמו עליך",2, תשמור "בשכבך :
שנה  ק"כ לאחרי האדם את שומרת שהתורה מביאה 9שפירושו, שהתורה אותך", תנחה "בהתהלכך גם כך ,

אדמות. עלי חייו ימי במשך לאדם מנוחה

בפסוק  לפרש יכולים אזי הנהגה, מלשון שזהו העם" את נחה "לך מהפסוק ראיה שיש לאחרי ולכן,
היא  בדרך  שההנהגה היינו, מנוחה), מלשון רק (ולא הנהגה מלשון גם שזהו אותך" תנחה "בהתהלכך

מנוחה. של באופן הנהגה הוא ד"נחם" הפירוש גם הנה לכך, ובהתאם מנוחה. של באופן

כי  הנהגה, מלשון שפירושו הדרך" "לנחותם שכתוב ממה ראיה מביא אינו שרש"י הטעם גם וזהו
"לנחותם ופירוש מנוחה, מלשון רק הוא ש"לנחותם" לפרש אפשר כאן בדרך,jxcaגם שבהיותם הוא, "

שמצינו  לאחרי ורק מנוחה; של באופן תהיה עצמה בדרך שההליכה לא אבל מנוחה, למקום הענן יביאם
"לנחותם" שגם רש"י מפרש אזי הנהגה, מלשון שזהו - נחם" "ולא בפרשתנו: וגם - נוספים במקומות

" להנחותם".הוא כמו

תנופה" ש"זו בגמרא שנתפרש בביכורים, שנאמר "והנחתו" מהפסוק ראיה רש"י מביא לא כן וכמו
רש"י  ובלשון להלכה, בנוגע דרש שזהו כיון - וגו'") אלקים נחם ולא לשון "והדרשה 10("והנחתו :

מקרא. של לפשוטו שייך זה ואין תדרש",

להבין:„. צריך ועדיין
וגו'". פרעה בשלח "ויהי התיבות את רש"י מעתיק פירושו בהתחלת

בכל  פירושו להתחיל לו היה כן, דאם חדשה, פרשה מתחילה שכאן לציין רש"י שכוונת לומר ואין
הפרשה  התחלת בהעתקת .11פרשה

את  תחילה העתיק למה - כו'" נהגם "ולא נחם", "ולא התיבות את רק מפרש שרש"י כיון ולכאורה,
וגו'"? פרעה בשלח "ויהי התיבות

הפסוק: בכללות שאלה לתרץ רש"י שכוונת לומר, ויש

ושבו  מלחמה בראותם העם ינחם "פן הפסוק: בהמשך כמפורש - הוא גו'" נחם ש"לא הטעם
מצרימה".

צרות  סבלו במצרים בהיותם הרי - למצרים לחזור ירצו ישראל שבני יתכן כיצד מובן: אינו ולכאורה
רז"ל  כמאמר הנשים, את גם אלא האנשים, את רק ולא פרך, בעבודת אותם שיעבד שפרעה כיון 12רבות,

אותם  השקיעו הקטנים, הילדים וגם לאנשים", נשים ומלאכת לנשים אנשים מלאכת מחליפין "שהיו
בדמם 13בבנין  רוחץ היה שפרעה ועד מצרימה?!14, לשוב שירצו לחשש מקום יש איך כן, ואם ,

אףֿעלֿפי  הנה - כו'" שינחמו וידע ספק בלי העתידות יודע השם כי "וידענו ה'אבןֿעזרא' שכתוב ומה
מקרא. של בפשוטו כלֿכך מחוור זה אין המקרא, מפשטני הוא שה'אבןֿעזרא'

כאלו  שהיו מובן, שמזה - העם" את פרעה בשלח "ויהי התיבות בהעתקת רש"י מבהיר זו ושאלה
ה  שפרעה עד ממצרים, לצאת רצו שלא ישראל לעיל מבני שנתבאר וכמו לשלחם, הפסוק 15וצרך 16בפירוש
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ושבו  גו' העם ינחם "פן החשש ישנו אליהם ובנוגע מארצו", יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד "כי
גו'". פלשתים ארץ דרך אלקים נחם "לא ולכן מצרימה",

את  שלח (שפרעה זה ענין הרי - העם" את פרעה בשלח "ויהי כאן נאמר מדוע גם מתורץ ועלֿפיֿזה
ממצרים  ישראל בצאת ויהי לומר צריך הכתוב היה כן, ואם זה, שלפני בפרשה כבר נאמר ישראל) בני
לבאר  הקדמה שזהו אלא - העם? את שלח  שפרעה  ולכפול לחזור התורה צריכה ומדוע בזה, וכיוצא
ממצרים, לצאת רצו לא שמלכתחילה כאלו שיש כיון מצרימה", ושבו העם ינחם פן גו' נחם ש"לא הטעם

לעיל. כנזכר

כאשר ‰. שאפילו - ישראל בני עם הקדושֿברוךֿהוא של הנהגתו באופן נפלא דבר רואים זה ובענין
החשש  לולי הנה משם, אותם שלח שפרעה בגלל רק ממצרים שיצאו ישראל מבני אלו אודות מדובר

ומנוחה. נחת של באופן אותם גם מנהיג הקדושֿברוךֿהוא היה גו'", ינחם "פן
מישראל: אחד לכל הוראה גם וזוהי

הארץ" "ערות ממצרים, לצאת הרצון אצלו שחסר באופן הוא הרוחני שמצבו יהודי עדיין 17גם -
ומנוחה; נחת של באופן הטוב, בתכלית מלמעלה עמו מתנהגים

ש"בראותו  החשש בגלל רק שזהו לידע, צריך בעבודתו, וקשיים המנוחה העדר של מצב רואה ואם
מצרימה, וישוב יתיירא בלבד), המלחמה ראיית אלא בפועל, מלחמה לידי יבוא לא אם (אפילו מלחמה"

התורה. לקבלת בדרך שישנם הקשיים עם להתמודד ירצה ולא

במנוחה  אותו מנהיגים לא לכן הנפש, פנימיות שמצד העבודה את אצלו לעורר רוצים שמלמעלה וכיון
הנפש  מפנימיות כחות אצלו מתעוררים שעלֿידיֿזה שונים, נסיונות בפניו מעמידים אלא קרובה, ובדרך

שכתוב ל  כמו הנסיונות, תכלית שזוהי - הקשיים כל על הבט מבלי עבודתו אלקיכם 18עבוד ה' מנסה "כי
היינו  גו'", לבבכם בכל אלקיכם ה' את אוהבים הישכם לדעת אצל 19אתכם חסֿושלום שחסרה בגלל לא ,

ההרגש  האדם אצל יתעורר הנסיון שעלֿידי בכדי אלא בנסיון, לעמוד יוכל אם הידיעה הקדושֿברוךֿהוא
גו'". אוהבים ד"הישכם

מוכן  ולהיות כו', מקשיים להתפעל מבלי עבודתו לעבוד בתוקף להחליט עצמו על שיפעל - לזה והעצה
ומסירות  נסיון לידי אותו להביא צורך יהיה שלא כשלעצמה, זו בהחלטה ודי הצורך, בעת למלחמה אפילו
נפש, המסירות ענין את כבר מחליפה דאתכפיא, בעבודה אוחז שהוא העובדה שעצם והיינו, בפועל. נפש

כולא" קטלא לי מה פלגא, קטלא לי "מה ומנוחה.20כי בנחת היא מלמעלה עמו ההנהגה ואז ,

(כמו  התורה פנימיות לגילוי לזכות והשלימה האמיתית הגאולה אל מהגלות יוצאים כזה ובאופן
הנגלית  התורה לקבלת זכו מצרים גלות שכתוב 21שעלֿידי כמו אראנו 22, מצרים מארץ צאתך "כימי

שכתוב  וכמו תוושעון".23נפלאות"), ונחת "בשובה

***

.Â.העם את פרעה בשלח ויהי דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê עצמו בפני לאור יצא - מכות מסכת על ה"הדרן" הבא).24המשך בעמוד (נדפס .

***

.Á של ידו - יֿה כס על יד כי משה, - "ויאמר הפרשה, בסיום רש"י בפירוש הביאור
. עולמית בעמלק ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע הורמה הקדושֿברוךֿהקדושֿברוךֿהוא נשבע .
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נו

שלם  השם יהיה שמו וכשימחה כולו, עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין הוא
וכו'" שלם הציווי 25והכסא את משה קיים גו'" כס על יד "כי שבאמירה (שהיה 26- יהושע" באזני "ושים

עיכוב  ללא מיד, לקיימו ש"ויחלוש 27צריך לאחרי גם גמולו, את לו לשלם ישראל את לצוות לעוררו ,(
עמלק" את לו 28יהושע להיות  הקדושֿברוךֿהוא של שבועתו בגלל כולו", עמלק של שמו שימחה "עד ,

תהיה  שהמלחמה אף יהושע, של בזמנו גם בתוקף השנאה רגש שיהיה שפועלת עולמית, ואיבה מלחמה
"ואיבה" תיבות בראשי והרמז רב; זמן ההיא"29לאחרי בעת ה' אל "ואתחנן בגימטריא 30, "ואתחנן" ,

(ט"ו  מוחין חיבור נאמר 31תקט"ו, עליו נחש, משרש (שהיה עמלק של ענינו היפך (ת"ק), ומדות (32

הוגה  - שלם) שמו יהיה שלא לו"ה, י"ה בין (הפסק למדות מוחין בין הפסק שגורם גו'") אשית "ואיבה
ואילך. 95 עמוד ו חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי

.c"qa".zekn zkqn lr "oxcd
ה'תשכ"ה - שבט, י"ג בשלח וש"פ שבט, יו"ד -*משיחות

מוגה  בלתי

שנינו:‡. מכות מסכת בסיום

קול  ושמעו בדרך מהלכין עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן היה "וכבר
רומי  של מפני 1המונה לו אמרו משחק, עקיבא ורבי בוכין התחילו מיל, ועשרים מאה ברחוק מפלטה

כושיים  הללו לו אמרו בוכים, אתם מה מפני ואתם להם אמר משחק, אתה לעצבים 2מה שמשתחוים
אמר  נבכה, ולא באש שרוף אלקינו רגלי הדום בית ואנו והשקט, בטח יושבין לעבודתֿכוכבים ומקטרים

עלֿאחתֿכמהֿוכמה. רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי ומה משחק, אני לכך להן

הבית  להר שהגיעו כיון בגדיהם, קרעו הצופים להר שהגיעו כיון לירושלים, עולין היו אחת פעם שוב
אתה  מה מפני לו אמרו משחק, עקיבא ורבי בוכין הן התחילו הקדשים, קדשי מבית שיצא שועל ראו

בו  שכתוב מקום לו אמרו בוכים, אתם מה מפני להם אמר שועלים 3משחק, ועכשיו יומת, הקרב והזר
דכתיב  משחק, אני לכך להן אמר נבכה, ולא בו, א 4הלכו את נאמנים עדים לי ואת ואעידה הכהן וריה
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(25. מזבח של - שמו "ויקרא שלפניו: בפסוק הביאור .וכן
(לא  קאי ש"ויקרא" כו'", הנס את זוכר מזבח של שמו המזכיר
ופועל  הנס את שמזכיר מזבח, של "שמו" על אלא) משה, על

נסי". "ה' ההכרזה
יד.26) יז, פרשתנו
יד)27) (יט, יתרו בפ' רש"י שמפרש משה כפי הנהגת אודות

מהקב"ה, שליחות -במסירת כו'" לעסקיו פונה משה הי' "שלא
בהיותו  שגם שכיון משה, של עסקיו אודות מדובר כאשר אפילו
מט, נצבים לקו"ת (ראה דאצילות חכמה בדרגת הי' למטה בעולם
את  הניח ואעפ"כ, העילוי, בתכלית "עסקיו" היו בודאי הרי ב),

הקב"ה. של שליחותו בקיום מיד והתעסק הכל,
(סכ"א) באגה"ק במ"ש הזקן רבינו כוונת גם שזוהי לומר ויש
עצמה  ש"העקדה העקדה, בענין אבינו אברהם מעלת בביאור
כי  בשגם ע"ה, א"א מעלת לערך גדול לנסיון כ"כ נחשבת אינה

. בו דיבר קדושת ה' על נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי .
היא  אבינו אברהם מעלת אלא ה'", בם דיבר לא כי גם ה',
מובן: אינו עדיין דלכאורה - כו'" נפלאה בזריזות זאת ש"עשה
הי' בעצמו, מהקב"ה ציווי שומע שהי' מישראל אחד כל גם הרי
אבינו  אברהם בעבודת שהחידוש - נפלאה בזריזות זאת עושה

"eiwqr"הוא, z` gipdy בזריזות והלך העילוי, בתכלית שהיו ,
ה'. ציווי למלא נפלאה

יג.28) שם,
בראשית29) באוה "ת  הובא רח . אופן ד.מג"ע מז,
ואתחנן.30) ר"פ
זו31) לשנה ט"ו דמספר מהשייכות שנה להעיר ט"ו -

אדמו"ר. מו"ח כ"ק להסתלקות
טו.32) ג, בראשית

•

אדמו"ר)* כ"ק אמר ה"הדרן" שעריכת בתחילת שליט"א
ובשייכות בקשר היא אמו ההדרן  הסתלקות (על האבילות לשנת

זו  במסכת בחר ולכן ז"ל), נ"ע חנה מרת הצדקנית הרבנית
בענין .הנחמה שמסיימת

באיכ"ר 1) ועד"ז בדק"ס), (הובאו הש"ס דפוסי ברוב כ"ה

"של  דפוסים ובכמה ארם", "של ובע"י .(7 (שבהערה וספרי
המלכות. בקורת מפני - השינויים סיבת וכנראה בבל".

שגוים2) ובדק"ס: הללו. עו"כ בע"י: הללו.ראה
ז.3) יח, קרח יו"ד. ג, נא. א, במדבר
ב.4) ח, ישעי'



נז zekn zkqn lr "oxcd"

תלה  אלא שני, במקדש וזכריה ראשון במקדש אוריה זכריה, אצל אוריה ענין מה וכי יברכיהו, בן זכריה
כתיב  באוריה אוריה, של בנבואתו זכריה של נבואתו בזכריה 5הכתוב [וגו'], תחרש שדה ציון בגללכם לכן

מתיירא 6כתיב  הייתי אוריה, של נבואתו נתקיימה שלא עד ירושלים, ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד
זכריה  של שנבואתו בידוע אוריה, של נבואתו שנתקיימה עכשיו זכריה, של נבואתו תתקיים שלא

ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו, אמרו הזה בלשון .7מתקיימת.

דיוקים  וכמה כמה עוד עליהם להוסיף ויש זו, בסוגיא דיוקים כמה ישנם והע"י הש"ס במפרשי 8והנה,

לזה  והתיקון והגלות, החורבן ענין כללות דבר על הסוגיא תוכן ביאור הקדמת לאחרי כולם שיתורצו -
כדלקמן. הגאולה, בנחמת

(רבן ·. עמו מהלכין שהיו התנאים שאר עם עקיבא רבי נחלק שבהם סיפורים שני ישנם זו בסוגיא
ש"התחילו - יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר ורבי דהחורבן oikeaגמליאל הירידה גודל את בראותם ,"

עקיבא ו"רבי "לעולם wgynוהגלות, לשיטתו (בהתאם בעתיד שיתגלה שבדבר הטוב התוכן את בראותו ,"
עביד" לטב רחמנא דעביד כל לומר רגיל אדם שבשני 9יהא הדיוקים על לכלֿלראש להתעכב ויש .(

עצמו: בפני סיפור שבכל הדיוקים על גם ואחרֿכך לזה, זה ביחס  הסיפורים
מודגשא) הסיפורים aiwr`בשני iax zbdpday yecigd שהנהגתם התנאים שאר לגבי משחק) (שהיה

לשם מובן: ואינו כזה. במצב ישראל בני כל שמתנהגים כפי היתה בוכין") כאן ("התחילו נתפרשו 10מה

לו  להודות (והוכרחו עקיבא רבי של דעתו לעומק הגיעו לא עצמם שמצד - התנאים שאר של שמותיהם
מקומות  בכמה שמצינו (כפי נאמר ולא - ניחמתנו") "עקיבא עקיבא11באמרם רבי היו "כבר (mipwfe

בזה? וכיוצא כו'", מהלכין

הספוריםב) שני הא'?deyתוכן סיפור לגבי הב' שבסיפור וההוספה החידוש ומהו לכאורה, ,

היה xcqג) עקיבא  ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן של שמקומם כיון הסיפורים:
l`xyi ux`a12בדרך יחד) (כולם שהליכתם מובן, ,ux`lÎuegl13,inexl14הוא ,libxÎizla rxe`n ובודאי ,

עולין ש"היו המאורע כמו רגיל קודם"milyexilשאינו "תדיר הכלל פי ועל לכאורה,15". להקדים, יש ,
המונה  קול ושמעו בדרך "מהלכין שהיו המאורע סיפור לפני לירושלים" עולין ש"היו המאורע סיפור

רומי"? של
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יב.5) ג, מיכה
ד.6) ח, זכרי'
טו.7) יא, עקב ויל"ש בספרי גם הובאו הנ"ל סיפורים ב'

שינויים. בכמה - יח פ"ה, איכ"ר
מכות 8) מסכת על הדרן גם ראה - דלהלן ענינים בכמה

ואילך. 67 ע' חי"ט בלקו"ש
סע"ב.9) ס, ברכות

א 10) כה, בר"ה לו*משא"כ "שלח (במשנה): -'xl) b"x
(ryedi שחל ביוה"כ ובמעותיך במקלך אצלי שתבוא עליך גוזרני

גזר  שהנשיא (על מיצר (לר"י) ר"ע ומצאו הלך בחשבונך, להיות
[רבי] לו "אמר שם: ובגמרא וכו'", לו אמר יוה"כ) לחלל עליו
למטה  שיפול לו ראוי עקיבא, (רבי) לו אמר מיצר, אתה מה מפני

גזירה  עליו יגזור ואל חדש לפניך י"ב לומר תרשיני רבי א"ל זו,
וכו', שלמדתני אחד ipzngpדבר ipzngp `aiwr el xn` כהסיום) "

עם הי' זה שמאורע להדגיש צורך יש - iaxeבמכות) l`ilnb oax
ryedi להתחשב יש החודש קידוש שבעניני למרות כי: דוקא,

של ryediבדעתו 'x כדאיתא התכונה, בחכמת גדול להיותו
וכו'", שנה לשבעים עולה אחד "כוכב שאמר א) (יו"ד, בהוריות

צריך ed`מ"מ, mbדברי ולקבל הנשיא.b"xלשמוע שהוא
ולהעיר 11) לרומי"). הזקנים שעלו ("כיון ד פ"כ, ב"ר ראה

בספינה  באין שהיו והזקנים גמליאל ("רבן מ"ט פ"ה ממע"ש
כו'"). מסובין וזקנים ר"ט הי' ("וכבר ב מ, קידושין כו'").
התחילו  כו' לבקרו תלמידיו נכנסו ר"א ("כשחלה א קא, סנהדרין

כו'"). משחק ור"ע בוכין הן
לנשיא 12) שנתמנה ראב"ע וכן נשיא, שהי' - ר"ג ובפרטיות:

(ראה  ב"ד אב שהי' ר"י וכן ואילך), ב כז, ברכות (ראה במקומו
רמב"ם  (ראה שבביהמ"ק הגדול בבי"ד מקומם - סע"ב) עד, ב"ק
(ראה  ברק בבני ישיבה לו היתה - ור"ע ה"ג); פ"א סנהדרין הל'

סע"א). סג, (ברכות בא"י" כמותו הניח ו"לא ב), לב, סנהדרין
(ראה13) כהן שלהיותו - ראב"ע בערכו),ובפרט סדה"ד

(שבת  טומאה עלי' שגזרו לחו"ל, מיציאה להזהר ביותר הוצרך
ועוד). ב. נד, נזיר - ארץ תוד"ה וראה וש"נ. ואילך. ב יד,

שהיו 14) (אף רומי" של המונה קול "שמעו הסיפור: כהמשך
"נכנסים  שם: ואיכ"ר ובספרי מיל"). ועשרים מאה "ברחוק עדיין

בגמרא). הפירוש פשטות (וכ"ה לרומי"
ב.15) נא, ברכות

*(h"n d"t y"rna f"cre,`n dkeqae,25 dxrd l"pd y"ewl d`x - a.



zeknנח zkqn lr "oxcd"

הסיפוריםד) עקיבא elaiwבשני רבי של תשובתו את יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל, רבן
אמירתם  למה כן, ואם דבריו), את ולהפריך לשלול דבר השיבו שלא (והראיה, כו'" משחק אני "לכך

הראשון  בסיפור ולא השני, בסיפור רק היתה ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו ?16"עקיבא

הראשון:‚. הסיפור בפרטי גם לדייק ויש
"ה) הלשון דיוק מהלכין xakeמהו עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן היה

כו'" מקומות 17בדרך בכמה הרגיל (כהלשון ולא כו'"?18, אחת "פעם (

שבלכתם ו) בודאי בדרך, מהלכין ארבעה) ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה שנים, (אפילו חכמים תלמידי כאשר
במשנה  וכמפורש אחרים, בענינים להפסיק מבלי בתורה עוסקים ומפסיק 19בדרך ושונה בדרך "המהלך

העסק  הרי - רומי" של המונה קול "שמעו בדרך בלכתם בתורה שבעסקם יתכן ואיך וכו'". ממשנתו
עד בלימודם שקועים שיהיו כזה באופן להיות צריך היה ernyiבתורה `ly?רומי של המונה קול

.ז) ש"הללו ובפרט זה (בכלל, לזה יש תפיסתֿמקום ואיזה הוא נחשב במה - והשקט" בטח יושבין .
רגלי  הדום בית ("אנו המקדש בית חורבן לעומת יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן אצל

. (ש"הללו זה דבר ראיית שדוקא באש"), שרוף כדי אלקינו עד בצער תוסיף והשקט") בטח יושבין .
בכיה?

מוסיף)ח) אלא בזה, מסתפק (ולא לעצבים שמשתחוים כושיים "הללו הדיוק לעבודת mixhwneמהו
דוקא? קטורת - כוכבים"

הוא,ט) והשקט", בטח "יושבין העולם שאומות לזה zelbaהניגוד md l`xyi ipay חז"ל 20(בלשון

בנוגע כו'") ("ואנו מסיים ולמה כו'"), ומטורפין סחופים דחופים דוויים הזה בזמן ycwnd"ישראל zial
באש"? שרוף אלקינו רגלי הדום "בית -

אלקינו י) רגלי הדום בית ("ואנו אלקינו" רגלי הדום "בית בשם לביתֿהמקדש לקרוא הדיוק מהו
כלל? בלתיֿרגיל שם - באש") שרוף

רצונויא) לעושי כך, רצונו לעוברי "אם עקיבא רבי שבדברי ה"נחמה" -מהי עלֿאחתֿכמהֿוכמה"
וממהֿנפשך:

אלקיכם" לה' אתם ("בנים לישראל לבוא העתידה הטובה על והוכחה ראיה להביא "עושי 21בשביל ,(
צורך אין - epevx"רצונו" ixaer" ly mzaehn xnegeÎlwa,("והשקט בטח ש"יושבים רומי" של ("המונה
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המעשים 16) שני ע"ש הדברים "כפלו מהרש"א: בחדא"ג
"הראשון  העקידה): (מבעל לע"י יוסף עץ בפי' ועד"ז שזכר".
שנחמם  מה כנגד והשני ארם, הצלחת על שנחמם מה כנגד
שהסיום  כיון אבל, הקדשים". קדשי מבית השועל ביציאת

וסיום המשך (בפשטות) הוא כו'" לו אמרו הזה xetiq"בלשון
rxe`ndולא)`xnbd ixac לומר דוחק שנזכרו), המעשים שני על

שהי' - השני המאורע mewneשלאחרי onf wqtda מהמאורע
" הגמרא בלשון (וכמודגש `zgהראשון mrt aey,("'כו

חזרו  - דוגמתו בענין נחלקו ושוב יחדיו כולם עוה"פ כשנפגשו
לו  להודות במקום הקודם, במאורע גם שניחמם על לר"ע והודו
והטוב" הישר "ועשית מצד המתחייב [דבר מעשה בשעת
שום  אין שהרי הראשון, המאורע לאחרי תיכף - יח)] ו, (ואתחנן

יודו zegclסיבה ואז דוגמתו מאורע עוד יזדמן שמא ההודאה
הזה  ש"בלשון יותר ומסתבר - אחת! בבת המאורעות שני על
לסיפור  ושייך אירע ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו אמרו

בלבד  .*השני
בהמשך 17) בא כו'" ש"וכבר מבואר מהרש"א בחדא"ג

שבאו  הגזירות ד' בענין ריב"ח כמ"ש "ר"ל לפנ"ז: למ"ש
זה  לענין דומה ר"ע ואמר וכו' ר"ג הי' כבר ובטלום , הנביאים
לכאורה  אבל כו'". אורי' וגזירת נבואת וביטל זכרי' נביא שבא
ביטל  שזכרי' נאמר לא שכאן לכך [נוסף כי לגמרי, מחוור אינו
בקיום  תלוי' זכרי' נבואת שקיום אדרבה, אלא אורי', נבואת

כיון אורי'], גזירותיו נבואת ביטול אודות מדובר ריב"ח שבמאמר
לביטול dynשל בנוגע זה" לענין "דומה מוסיף כשר"ע הרי, ,

זמן`ixe'נבואת ריבוי שאירע ,f"g`l" הלשון יותר מתאים ,oke
" ולא כו'".xakeכו'",

כו'".18) היו אחת פעם "שוב השני: בסיפור - כאן וגם
מ"ז.19) פ"ג אבות
א.20) מז, יבמות
א.21) יד, ראה פ'

*(s"ixd 'itn xirdle" :t"a epzngp epzngp,zengp 'a,lreyd lr '`d,eayi cer 'ixkf z`eap miiwzze 'b zia oipa zghad meiw lr '`de
l"rl zepwfe mipwf,"epiid,ipyd rxe`nd lr md zengpd 'ay.
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ed`שהרי `ln `xwn22"'וגו פריו יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה וגו' תלכו בחקותי וכמבואר 23"אם ,
לבוא  לעתיד אלה יעודים קיום אופן חז"ל וישבה 24בדרשות "וראמה בה שנאמר לירושלים בנוגע ובפרט ,

חז"ל 25תחתיה" ודרשו ו"עתיד 26, למעלה", פרסאות ג' ירושלים את להגביה הקדושֿברוךֿהוא "עתיד
על להוסיף וכו'הקדושֿברוךֿהוא מגדלים קפל אלף גינואות טפף אלף פרסי) תלתא (דהויא ירושלים

קדירה"), ציקי מוכרי של שווקים אלף ושמונים מאה בה (ש"היו בשלוותה" כצפורי הויא ואחת אחת וכל
זכרונםֿלברכה 27וכתיב  חכמינו ודרשו למעלה", ונסבה את 28"ורחבה מרחיב ש "הקדושֿברוךֿהוא

. רומי".ירושלים של ל"המונה כלל בערך שלא - הכבוד" כסא "עד לשמים", שעולה עד .

שבתנ"ך  ההבטחות שידעו למרות בוכין" "היו יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל שרבן וכיון
עלֿידי הנחמה בענין אצלם נתחדש מה - לישראל לבוא העתידה הטובה דבר ixaerl"אםxnegeÎlwdעל

epevx?"'כו כך

השני:„. הסיפור בפרטי גם לדייק יש וכן
(ורבי יב) בוכין הן התחילו - הקדשים קדשי מבית יוצא שועל (ו)ראו הבית להר כ"שהגיעו רק למה

ש" שאף - הצופים" להר כ"שהגיעו זה, לפני ואילו משחק)", mdicbaעקיבא erxw"הכי ליעבד ("דדינו "29,
ששנינו  משום30כפי קורע") לצופים שהגיע oaxegd"כיון xrv לא מכלֿמקום הנפש, נקודת עד שנוגע
בוכין? היו

. רומי של המונה קול כש"שמעו הראשון, בסיפור מזה: הדברים ויתירה והרי - בוכין" התחילו .
בכיה, לידי מביאה בלבד, רומי של המונה קול שמיעת אם ומצב mixkfpykקלֿוחומר: המעמד אודות

"מקום  הצופים, להר כשמגיעים זה, לפני ועוד הבית, להר כשמגיעים - כו'" אלקינו רגלי הדום ד"בית
המקדש" בית לראות ומשם31שיכול ,mi`ex קרעו" (שלכן באש" שרוף אלקינו רגלי הדום ש"בית

כשהגיעו  שגם משמע הלשון ומפשטות בכיה; לידי להביא הדבר שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה - בגדיהם")
עדיין הבית oikeaלהר eid `l"כש ורק ,miycwd iycw zian `vei lrey e`x!"בוכין הן התחילו -

בוכים"יג) אתם מה "מפני משחק") אתה מה "מפני לשאלתם (במענה עקיבא רבי של שאלתו מהי
בגדיו  את עקיבא רבי (גם) קרע - הצופים" להר כ"שהגיעו - עתה זה עצמך: והגע -32,dpaxeg lr zelia`l

milyexi lyבראותם הקדשים", קדשי מבית יוצא שועל (ו)ראו הבית להר כש"הגיעו ועכשיו, ,oaxegd lceb
ycwnd ziac ירושלים של מחורבנה יותר סימן 33(שחמור (שזהו קרועים בבגדים עקיבא, רבי עומד - (

" חבריו על ותמה הבכיה) ענין - השמחה היפך mikeaעל mz` dn iptn...!?"

ואת  הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה דכתיב משחק, אני "לכך עקיבא רבי של ובתשובתו
. להבין:זכריה צריך - מתקיימת" זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של נבואתו שנתקיימה עכשיו .

של יד) הגאולה לנבואת ישעיה מתייחס (שבה דוקא זו מנבואה ראיה להביא עקיבא רבי ראה מה
המשיח  המלך ידי על לבוא העתידה שהגאולה בשעה בה - אוריה) של החורבן נבואת עם ומקשרה זכריה,

irndpen`dהיא ixw הרמב"ם כפסקֿדין בשאר 34, לא לביאתו, מחכה שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "כל
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פ"א,22) איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות (ירושלמי חז"ל ובלשון
מושיען  נולד החורבן שלאחרי שברגע הערבי לדברי בנוגע נא)
הוא  מלא מקרא ולא הזה, הערבי מן ללמוד לנו "מה ישראל: של
וכתיב  יפול, באדיר והלבנון לד) יו"ד, (ישעי' דכתיב (בתמי'),

יפרה". משרשיו ונצר ישי מגזע חטר ויצא א) (יא, בתרי'
בחוקותי.23) ר"פ
נזרעת24) להיות עתידה "הארץ בן ולדוגמא: פירות ועושה
. .יומה נאכל להיות עתיד העץ להיות . עתידים סרק אילני אף .

עה"פ). (תו"כ פירות" עושים
"שתגיע25) שם: ובפרש"י יו"ד. יד, סוף זכרי' עד ירושלים

העולם". כל
ב.26) עה, ב"ב

ז.27) מא, יחזקאל
דברים 28) ספרי גם וראה ה. פ"ז, שהש"ר יב. צו תנחומא

א. א,
כאן.29) גרשום רבינו פי'
סע"א.30) כו, מו"ק
א.31) מט, פסחים ב. מט, ברכות - עבר אם ד"ה פרש"י
קרעו 32) ר"ע) (גם ארבעתם שכל הלשון מסתימת כדמשמע

בגדיהם.
עליו33) "תמהו שלכן לע"י, יוסף עץ קטן ראה צער שעל

ביהמ"ק) חורבן (כשראה ועתה ונצטער, קרע ירושלים) (חורבן
שחק".
רפי"א.34) מלכים הל'
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הוא בלבד אלאxtekנביאים ,epiax dynae dxeza ומוסיף וכו'", שנאמר עליו, העידה התורה שהרי ,35,
הנביאים di`xש"בדברי jixv xacd oi`36 הספרים שכל זה"?!37, בדבר מלאים

שהיוטו) בלבד זו שלא עדים, שני עלֿידי נאמנים") עדים לי ("ואעידה עדות הגדת שייך mipnfaכיצד
mipey וזכריה ראשון במקדש אוריה זכריה, אצל אוריה ענין מה "וכי עקיבא: רבי דברי בהמשך (כהשאלה

על שמעידים - העיקר והוא - זאת עוד אלא שני"), dflבמקדש df dxizqa mdy mipipr ipy אוריה שהרי ,
על עלoaxegdמעיד מעיד וזכריה ,dle`bd38!?

.טז) אוריה של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב הייתי "תלה אוריה של נבואתו נתקיימה שלא עד .
בחברתה, תלויה אמת נביא של אחת שנבואה מצינו היכן - זכריה" של נבואתו תתקיים שלא מתיירא
הנבואה  תתקיים שלא להתיירא מקום שיש ועד פורענות, של בנבואה תלויה שתהיה לטובה נבואה ובפרט

חוזר" אינו תנאי על אפילו האֿל שיגזור טובה דבר ש"כל הכלל היפך ?39לטובה,

ציון יז) בגללכם "לכן בפסוקים עקיבא רבי בחר ונחמות, פורעניות של הנבואות שמכל הטעם מהו
פסוקים  שיש אף - (בזכריה) ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד (באוריה), וגו'" תחרש שדה

כאן הענין לתוכן מתאימים שלכאורה אלה:xzeiאחרים מפסוקים

ועכשיו יומת הקרב והזר בו שכתוב "מקום - לפורענות eaבנוגע ekld milrey לשון ממש זה הרי - "
ששמם)40הפסוק  ציון הר ea"(על ekld milrey?"'וגו תחרש שדה "ציון מהפסוק יותר שמתאים ובודאי ,"

אודות (ישירות) שמדברים נחמות פסוקי וכמה כמה ישנם - לנחמה ziaובנוגע oipae milyexi ly dpipa
ycwnd41 אודות הוא שתוכנו ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד הפסוק דוקא הובא ולמה ,

וזקנות הזקנים כדרך zeaegxaישיבת ישבו ברחובות כ"א בית לשבת החולשה ישיגם לא ("ר"ל
ירושלים 42הבחורים" של בנינה גם אגב) (כבדרך שנזכר אלא (של)43), "רחובות אודות שמדובר בכך

milyexi?"

בתוספות  בר 44[ולהעיר: וזקנות זקנים ישבו עוד דכתיב נבואה ש"אותה לעולם מוכיח היא חובות
"דקאמר  מהא - גאולה") קודם הזה בעולם היא "דלמא (דלכאורה מתים,45הבא" שיחיו צדיקים עתידים

כתיב  המת שהחיה אלישע ועל משענותם, על וילכו ירושלים ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד דכתיב
המתים, תחיית כאן אף המת החיה להלן מה דאלישע, ממשענת קרא דהאי משענת וגמרינן משענתו,
המתים", תחיית היתה שלא שני ובית ראשון בית עבר שהרי לבוא, לעתיד נבואה האי ע"כ כן, ואם
(כפסק  ישראל נדחי וקיבוץ המקדש בית בנין רק לא יהיה שבו הגאולה זמן אודות קאי זו שנבואה והיינו,

המתים.46הרמב"ם  דתחיית הענין גם יתוסף אלא ,(

שלא  העיקרים) י"ג בין הרמב"ם שמונה (כפי בתורה עיקר גם הוא גופא המתים דתחיית הענין אבל,
מוחלפת  אודות 47תהיה שמדובר ועלֿכןֿצריךֿלומר, אוריה. של נבואתו מקיום זה על בהוכחה צורך ואין ,

אוריה]. של נבואתו בקיום תלוי שקיומו גופא, המתים בתחיית חידוש דבר
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ה"ב.35) שם
נאמנים"36) ד"עדים חיזוק בתוספת צורך שאין גם כולל

הנביא. של לדבריו
הנבואות37) מריבוי החל הנביאים, כל envrשלשל 'iryi,

כמו  פורענות, בעניני היתה נבואתם שעיקר הנביאים ואפילו
ס"ע  חי"ח לקו"ש (ראה מרירות מלשון בשמו, כמודגש ירמי',
גם  (וראה הגאולה על גם שהתנבא - וש"נ) ואילך. 343

.(118 הערה 189 ע' ח"ג תנש"א התוועדויות
שנתקשה 38) הקושיא שזוהי לע"י, יוסף עץ פירוש וראה

. כפולה אחת "קושיא - שאין ר"ע זכרי', אצל אורי' ענין מה .
פורענות  היא אורי' שענין זל"ז, מתייחסים עצמם מצד הענינים

. טובה בשורה זכרי' שהיא וענין שמלבד הקושיא, והרחיב .
עדים  השני שאין מוכחשת היא הנה כנזכר, מעצמה מוכחשת

. אחד ובזמנים".בזמן בענינים מתחלפות העדות נמצא .

סע"א.39) ז, מברכות - ה"ד פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם
יח.40) ה, איכה
זכ 41) שבנבואת גופא,ולהעיר, f"ptlyרי' weqtd('ג (פסוק

אמר  "כה - הקודש ולהר לירושלים הקב"ה שיבת אודות מדבר
עיר  ירושלים ונקראה ירושלים בתוך ושכנתי ציון אל שבתי ה'
יותר  מתאים שלכאורה - הקודש" הר צבאות ה' והר הקודש

לכאן.
עה"פ.42) מצו"ד
ביהמ"ק.43) של ולא ירושלים, של בנינה רק אבל,
באורי'.44) ד"ה
א.45) סח, פסחים
ספי"א.46) מלכים הל'
הט'47) יסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש ראה
והי"ג.
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הדיוק יח) מהו - ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו, אמרו הזה dfd"48"בלשון oeyla"לו אמרו
הדיוק ומהו בש"ס), בלתיֿרגיל פעמים ltka(סגנון (ב' ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו "עקיבא הלשון (כל)

ניחמתנו  פעמים וב' בחדא"ג 49עקיבא, המהרש"א מבאר ד"ניחמתנו" להכפל בנוגע בשלמא - ?(50

נחמו  כפול, בלשון הנחמות כל .51ש"מצינו ד"עקיבא הכפל מהו אבל עמי", ובפרט נחמו עקיבא", .
בש"ס  אחר נחמתני"?מצ 52שבמקום נחמתני (פ"א) עקיבא (ר"י) לו אמר הזה "בלשון ינו

תחילתה:‰. עם המסכת סיום שבין הקשר  על - ב"הדרן" כנהוג - להתעכב יש גם יט)
בראשונים  המבואר עלֿפי לזה, ונוסף כו'". זוממין נעשים העדים "כיצד - היא מכות מסכת 53התחלת

בפרטי  היא המסכת שהתחלת נמצא, סנהדרין, למסכת וסיום) המשך (ומהוה מחוברת מכות שמסכת
שבעים  של דין ל"בית ועד קטנה"), ("סנהדרין ושלשה" "בעשרים כו'", "בשלשה דבתיֿדינים, החילוקים 

גדולה"). ("סנהדרין ואחד"

תוכנם - אדרבה אלא להתחלה, הסיום בין ושייכות קשר מצינו שלא בלבד זו לא - כי:iktdולכאורה ,

תלוי - גדולה) וסנהדרין קטנה (סנהדרין הסנהדרין של והשלימות ycwndהתוקף zia oipaa כיון ,
הוא הסנהדרין של ycwndשמקומם ziaay zifbd zkyla חז"ל כדרשת לפרשת 54, דינין פרשת נסמכה "למה

המקום  אל ועלית "וקמת מזבח", אצל סנהדרין שתשים לך לומר מלמד55מזבח, ,mxeb mewndy גבי) "
שכינה) למחנה סמוך הגזית לשכת אלא מקום מקרי לא אפילו 56סנהדרין סנהדרין", לה כש"גלתה ולכן, ,

נפשות" דיני דנו "לא הבית", חרב שלא עד שנה נפשות.57"מ' בדיני זוממין עדים דין גם בטל ובמילא ;

בענין מכות מסכת של שסיומה ycwndונמצא, zia oaxeg,"באש שרוף אלקינו רגלי הדום "בית -
הוא - בו" הלכו שועלים ועכשיו יומת הקרב והזר בו שכתוב בענין jtid"מקום המסכת התחלת תוכן

והשלימות. התוקף בכל זוממין עדים ודין סנהדרין

"אם כ) אשר התנאים, מגדולי ארבעה אודות בסיפורים עוסקת זו שסוגיא כיון להבין: צריך גם
וכו'" אנו מלאכים בני בסוגיא 58ראשונים הביאור מהו - דמשיחא דעקבתא דרא זה, יתום בדור ובפרט ,

בתורה  (חלק הוראה 59זו מלשון (תורה ה' בעבודת וההוראה והלימוד המוסר, ועלֿדרך ב"המעשה 60) (
העיקר" נצחית 61הוא היא התורה (שהרי אלה בימינו גם מישראל ואחד אחד לכל היוםֿיום, בחיי ,62.(

.Â:הנ"ל בכל הביאור ונקודת תוכן לומר ויש
והגלות, החורבן ענין כללות עם קשור - ה' בעבודת וההוראה המוסר ועלֿדרך - מכות מסכת של תוכנה

הלוקין" הן "אלו ועלֿדרךֿזה הגולין", הן "אלו בפרק ובפרט "מכות", בשם בסיום 63כמרומז וכמפורש ,
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בעיקר 48) הוא כו' תיבה בכל שהדיוק שאף ולהעיר,
ואפילו  בתיבה לדייק מקום יש בתושבע"פ גם הרי בתושב"כ,

למעשה. להלכה בנוגע מזה וללמוד מיותרת, באות
נחמתנו".49) עקיבא "עקיבא בספרי: (שקרוב אבל ובילקוט

"עקיבא  ובאיכ"ר: נחמתנו". נחמתנו "עקיבא הספרי): ללשון
מבשר". ברגלי תתנחם נחמתנו

ראה 50) - שזכר" המעשים שני ע"ש הדברים ש"כפלו ומ"ש
.16 הערה לעיל

א.51) מ, ישעי'
אחר).52) (בענין 10 שבהערה ר"ה
לפיהמ"ש:53) הרמב"ם הקדמת היא ראה מכות "מסכת

(מהדורות בנוסחאות מסכת נקשרת עם שונים ) כתבי ֿיד  של 
ובכללה מנוי '"סנהדרין הראשונים *היא  פרקים  שב ' שכתבו  ויש .

הן "אלו שלישי, ומפרק סנהדרין, למסכת קראו oiweldשייכים ,"
"רמב"ם zeknמסכת (בהוצאת להרמב"ם המצוות ספר (ראה

בהערה). מו ע' לעם")
ה"ו.54) פ"ב מכות מירושלמי - משפטים ר"פ פרש"י

יד. כא, משפטים יתרו. ס"פ מכילתא
ח.55) יז, שופטים פ'
מלמד.56) ובתוד"ה ב יד, סנהדרין
א.57) טו, שבת
הערה 58) 281 ע' חט"ו בלקו"ש הנסמן (וראה ב קיב, שם

.(14
כל 59) ללמוד מישראל כאו"א על בהחיוב נכלל שלימודה

ל"ו  ועאכו"כ וכו', וספרי ספרא מכילתא, גם (כולל כולה התורה
לאדה"ז  ת"ת הל' (ראה לגירסא אחת פעם הפחות לכל המסכתות)
לידי  "שמביא באופן צ"ל זה ענין שלימוד גם כולל ה"ד), פ"א

וש"נ). ב. מ, (קידושין מעשה"
ועוד.60) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
מי"ז.61) פ"א אבות
ובכ"מ.62) רפי"ז. תניא
הענינים63) פרטי כל הקדמת בהדין לאחרי ודרישה  דחקירה

ממונות" "דיני  סנהדרין.ומשפט, שבמסכת וכו', נפשות" ו"דיני

*(122 dxrd 22 'r a"g `"ypz zeiecreezd mb d`x) zezkqnd oipna dxizqd zayiizn dfae.(p"ye,"zekln dnd miyy,zeizkqn miyy el`"
e"t x"ydy),((a) h,zezkqn b"q epiptly s`,ik,zg` zkqn mipnip zeaad 'b,zg` zkqn mipnip zekne oixcdpq oke.
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ל"סוכת 64וחותם  בניגוד והשקט") בטח "יושבין רומי", של המונה ("קול רומי של נצחונה אודות המסכת
הנופלת" ש"שועלים 65דוד ועד באש", שרוף אלקינו רגלי הדום ("בית המקדש ובית ירושלים חורבן -

בו"). הלכו

ד"מכות" והמטרה התכלית כדי66אמנם, אלא ("מפני lhalאינה הגלות שגרמו הבלתיֿרצויים הענינים
epi`hg"מארצנו כמודגש67גלינו - רושם מהם ישאר שלא ועד ,(meiqa תכלית גם שזהו ושלימות, (גמר

במשנה  המסכת שלקו68ומטרת) כריתות חייבי "כל :exhtp שנאמר כריתתם, לעיניך,69ידי אחיך ונקלה
הוא הרי שלקה .jig`k"70כיון

המסכת בסיום יותר עוד ומפורש סיפורים xnba`ומבואר בשני המשנה) דברי ומפרשת (שמבארת
שבהגאולה; והשלימות העילוי את בזה שרואה כיון והגלות החורבן על משחק" ש"ר"ע - הנ"ל

" - ממש וחותם להסיום "נחמתי"epzngipועד ה'", "וינחם כמו - ש"נחמה" פעמים), (וב' "71

ינחם" ולא ישקר "לא מחשבה72(ועלֿדרךֿזה "לשון שפירושו ,(zxg`" מזה, ויתירה ,"dktdp"73מחשבתו

גם  אלא הבלתיֿרצויים, הענינים ביטול עלֿידי הצער ביטול רק לא היא, ובשלימותה, לאמיתתה -
לטוב  wegyl,74הפיכתם 'ikad miktdny75 הגאולה בנבואת מהֿשכתוב עלֿדרך אודך 76, ההוא ביום "ואמרת

ותנחמני"; אפך ישוב בי אנפת כי ה'

ענין גם יהי' המסכת)oixcdpqdואז zenilyd(התחלת zilkza- שופטיך 77כמוֿשכתוב "ואשיבה
למקדש" ש"נעתקין גו'", ביהמ"ק78כבראשונה .79השלישי ,

אודות המסכת שבסיום הסיפורים בשני ובפרטיות בארוכה מבואר בזה העבודה גמליאל וסדר רבן
עקיבא  ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ישראל ורבי בני דכללות העבודה סדר מרומז שבהם ,

ור"ע  ר"י ראב"ע ר"ג עלֿידי שמיוצגים כלליים סוגים לד' (80[שמתחלקים כהנים -r"a`x כהן שהי' ,
(81מיוחס  לוים ,(i"x המשוררים מן ,82) ישראלים (b"x וגרים יהודה) משבט נשיא, ,83)r"x גרים בן שהי' ,84(

ולפעול  מרע) (סור והגלות החורבן סיבת לבטל ישראל] בני כל של לעבודתם הדרך את סללו ובכך -
טוב) (עשה המקדש בית עקיבא 85בנין ורבי בוכין "הן - ושחוק דבכיה הקוין בשני היא לזה הגישה אשר ,

שבאים  ועד בוכים", אתם מה "מפני משחק", אתה מה "מפני זה את זה שואלים ואחרֿכך משחק",
כדלקמן. ניחמתנו", ד"עקיבא הענין לשלימות
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א).64) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך ו"הכל
ט,65) עמוס - הכתוב יא.לשון
רק 66) (לא חסד" "תורת שהיא - שבתורה שהעונשים כידוע

שנראים  הענינים אפילו אלא קמ"ל, דמאי שבה, החסדים עניני
בשביל  אלא ח"ו, בלבד עונש לשם אינם - החסד) היפך כמו

וש"נ). ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש (ראה הענין תיקון
דיו"ט.67) מוסף תפלת נוסח
סע"א.68) כג,
ג.69) כה, תצא
ה"ז):70) פי"ז סנהדרין (הל' הרמב"ם כפס"ד - מזה ויתירה

הוא רק `jig"הרי (לא ממש הכתוב) (כלשון "אחיך" ,"
"k קראו "משלקה עה"פ: בפרש"י וכ"ה הדמיון). בכ"ף אחיך",

jig`."
וֿז.71) ו, בראשית
כט.72) טו, שמואלֿא
ו.73) שם, בראשית פרש"י
(74. ינחם "המקום בנוסח גם אבליומרומז שאר בתוך .oeiv

milyexie בנחמת רק שייכת ובשלימותה לאמיתתה נחמה כי, - "
גם  יהי' שאז לבוא, העתידה בגאולה היינו, וירושלים, ציון
האבל  יתבטל ובמילא, יט), כו, (ישעי' עפר" שוכני ורננו "הקיצו
מנחם  - מנחם תורת גם (ראה הקצה אל הקצה מן ויהפך לגמרי

.(548 ע' .544 ע' .537 ע' ואילך. 382 ס"ע ח"ב ציון
מה 75) "מפני שאלתם על ר"ע של שהמענה בכך ומרומז

ההקדמה  לאחרי בא כו'") משחק אני ("לכך משחק " אתה
לבאר  רק לא היא כוונתו כי, - בוכים" אתם מה מפני ד"ואתם

ש" לכך הטעם גם`ipלהם אלא משחק", `mlv(ר"ע) lertl
("ניחמתנו"). לשחוק מבכי' השינוי ("אתם")

א.76) יב, ישעי'
כו.77) א, שם
הי"ב.78) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם
מבית79) יותר גדולה שמעלתו שכיון ושני,וי"ל ראשון

אדנֿי  "מקדש  ידיך",להיותו לקמן כוננו (ראה דקוב"ה" "בנינא
הסנהדרין מעלת גם תהי' `eilסוס"כ), dkenqd יותר נעלה באופן

מ"ש  לפרש יש ועפ"ז וראשון. שני שבבית הסנהדרין ממעלת
שופטיך הדמיוןk"ואשיבה בכ"ף - .zeilrnl`בראשונה"

ר"י.80) ראב"ע ר"ג של שמותיהם גם נזכרו ולכן
(ברכות 81) לעזרא עשירי דור והוא - .13 הערה לעיל ראה
ב). כז,
פ"ה 82) מע"ש המשניות מפרשי גם וראה - ב. יא, ערכין

מ"ט.
שאמר 83) מי של בנים מזה, ויתירה אברהם", "בני הם שגם

ע' חכ"ו בלקו"ש נסמנה - הידועה הרמב"ם (תשובת העולם והי'
.(14 הערה 161

וש"נ.84) בערכו. סדה"ד
הסיפורים,85) ב' תוכן הם אלה ענינים כדלקמן.וב'



סג zekn zkqn lr "oxcd"

כל  שיתורצו באופן הנ"ל, הסיפורים שבשני הענינים פרטי כל לבאר נתחיל זו הקדמה ולאחרי
לעיל. האמורים והדיוקים השאלות

.Ê"'id xake`aiwr iaxe ryedi iaxe dixfr oa xfrl` iaxe l`ilnb oaxjxca oikldn:"
ומשפט" צדקה לעשות ה' דרך "ושמרו (כמוֿשכתוב ה' בדרכי דהליכה הענין כללות על ,86נוסף

בה" ילכו יותר,87"הדרך בפרטיות הנה ,(" קאי - זה) סיפור אירע (שאז הגלות jxcaבזמן oikldn על "
הגלות" משך זמן כל ועבודתינו גם 88"מעשינו בטל ממילא ובדרך הגלות, סיבת מבטלים שעלֿידיֿזה ,

ומצוות התורה בקיום ה' בדרכי ההליכה תהיה ואז הגלות, zenilydהמסובב, zilkza כל "חוזרין -
. קרבנותהמשפטים מקריבין בתורה". האמורה מצותה ככל ויובלות שמטין רצונך"34ועושין "כמצות ,67.

הגלות: דזמן העבודה כללות - בדרך" ד"מהלכין הענין וביאור

חז"ל  גרים",89אמרו עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל את הקדושֿברוךֿהוא הגלה "לא
חסידות  בדרושי לבירור 90ומבואר ובעיקר גם אלא מועט), (שמספרם כפשוטם לגרים רק הכוונה שאין

האומות" לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה אמרו זה ועל הקדושה, ניצוצות "אחד 89והעלאת ,
לסמטריא" גולה מכם ואחד לברבריא גולה העולם 91מכם שבכל הקדושה ניצוצות את שיבררו כדי -

והעלאת92כולו  בירור את מסיימים ישראל בני וכאשר .lk העולם מכל ולקבצם ללקטם הקדושה, ניצוצות
ישראל" נדחי ("קבץ ישראל בני דכל גלויות קיבוץ ונעשה הגלות, מסתיימת אזי "האובדים 34כולו, ,(93

מצרים" בארץ והנדחים אשור .94בארץ

לכיוון  בדרך" מהלכין עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל ש"רבן הענין תוכן וזהו
ישראל iptlרומי, בני כללות של הליכתם להיות צריכה שלכלֿלראש - לירושלים" עולין ש"היו

עלֿידי עקיבא (המיוצגים ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל לברר רבן ו) סעיף לעיל כנזכר ,
דירושלים), (הלעומתֿזה רומי תחתון, היותר להמקום עד העולם, שבכל הקדושה xyt`Îi`eניצוצות

" יהיו ישראל milyexilשכללות oiler ובית דירושלים ומצב המעמד ולבחון לראות - הב') (סיפור "
ד" ההקדמה ללא - כו' לבנותו כבר יכולים אם jxcaהמקדש, oikldn שבכל הקדושה ניצוצות בירור ,"

האומות. לבין ישראל גלו זה שבשביל העולם,

" הלשון דיוק גם לבאר יש didועלֿפיֿזה xake ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
בדרךעקיבא  שמהלכין (שמשמעותו בדרך" oklמהלכין mcewn onf jyn דכללות בדרך שההליכה כיון - (

נולד  שלאחריֿזה (שברגע החורבן שלאחרי מהרגע מתחילה העולם, שבכל הניצוצות לברר ישראל בני
ישראל  של תבוא 95מושיען שאז הגלות, סיבת לבטל תשמעו" ד"בקולו העבודה מתחילה ומיד ,
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יט.86) יח, וירא
כ.87) יח, יתרו
רפל"ז.88) תניא ראה
ב.89) פז, פסחים
סע"ב 90) (קכא, שרה חיי ר"פ תו"ח א. ו, בראשית תו"א

ובכ"מ. ואילך).
(ב).91) ח פ"ב, שהש"ר
ש"מפני92) אינו epi`hgואף ולכאורה - מארצנו" גלינו

ולא  חטאו לא אם הניצוצות) לבירור (בנוגע נעשה הי' "מה מובן
כנר  ממילא הנצוצות נכללים היו שאז צ"ל "ע"כ - גולים" היו
לשמוע  באו העמים כל וכן העמונית, נעמה כמו האבוקה, בפני
שלמה  "וישב כג) כט, הימיםֿא (דברי נאמר (עליו שלמה חכמת
שמו"ר  (ראה באשלמותא" סיהרא "קיימא ובימיו הוי'", כסא על
וכמ"ש  התוקף), בכל מאירה היתה הוי'" ש"שמש כו), פט"ו,

והיינו כו', שבא ע"כ במלכת עד"מ, גדולה אבוקה הי' שאז לפי
יותר  כן בהמ"ק נמשך הי' ואם הנצוצות, בה מתכללים ממילא

. עד"ז מתבררים כולם נחסר היו (שאז שחטא אחר משא"כ .
. כז)) כ, (משלי אדם" נשמת הוי' ד"נר האבוקה צריך בתוקף .

שם). (תו"א יבררם" ושם הקליפות מקום אל לירד

יג.93) כז, ישעי'
ז,94) (מיכה נאמר עלי' האחרונה הגאולה של מעלתה וזוהי

מארץ צאתך "כימי שביצי"מ טו) שכשם  - נפלאות " אראנו  מצרים 
שביררולא  כיון במצרים, אחד יהודי אפילו ניצוצות lkנשאר

נשאר ולא במצרים, שהיו גם הקדושה תהי' כך שם, לעשות מה
האחרונה (דלא הגאולה בגלות ישאר לא אחד  יהודי שאפילו באופן

נשארו הגאולה לאחרי שגם שלפנ"ז מישראל כבגאולות כו"כ
נתבררו שכבר דכיון העולם,lkבגלות), שבכל הקדושה ניצוצות

תורת  גם (ראה הבירורים בעבודת שם לעשות מה ליהודי נותר לא
וש"נ). .108 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם

יג, (זכרי' היעוד יקויים האחרונה בגאולה שדוקא הטעם וזהו
של  וחיותה קיומה כי, - הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את ב)

קדושה' ה'ניצוץ מצד אלא אינו הטומאה" וכשנתברר "רוח שבה,
ויתעלה קדושה' המציאות ה'ניצוץ ממילא בדרך תתבטל למקורו,

הטומאה".ד"רוח
(95(22 שבהערה ואיכ"ר (ירושלמי חז"ל במדרשי כמסופר

געתה  ותיכף ביהמ"ק, שחרב הערבי לו אמר פרתו, געתה שכאשר
שזהו  (אלא ישראל של מושיען שנולד לו ואמר שני', פעם פרתו
ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת (פ"ד במאמר המבואר ע"ד
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ברייתם 96הגאולה  (מתחילת למטה הנשמה מירידת החל - יותר בכללות - מזה ויתירה ירדה 97), שלא ,(
כדי אלא עצמה, את לתקן הבהמיתכדי ונפש הגוף את mleraלתקן ewlge98 לבין "פיזרן זה שבשביל ,

האומות".

.Á" - (כנ"ל) שבעולם הקדושה ניצוצות לברר כדי בדרך" ש"מהלכין inexוכיון ly dpend lew erny:"
כולם" כנגד תורה ש"תלמוד אלא עוד ולא בתורה, עוסקים בדרך ההליכה בעת שגם מכלֿמקום,99אף ,

גופא  בתורה העסק גם בדרך") (כש"מהלכין הגלות בבחינת 100בזמן מהעולם, ניתוק של באופן (לא הוא
ושלוה  מנוחה מתוך הצלתי", נפשי את של 101"אני בשליחותו בדרך שהולכים שיודעים באופן אלא) ,

שבעולם  הקדושה ניצוצות לברר צריכים102הקדושֿברוךֿהוא ובמילא, ,renyle aiywdl בעולם נעשה מה
ב" גם אלא שבעולם, ובתיֿמדרשות בבתיֿכנסיות רק ולא -inex ly dpend(או (יהודי נמצא היכן לידע - "

מסירות  צריכים זה בשביל אם (גם לקדושה זה ניצוץ ולהעלות לברר כדי נדח, או אובד קדושה ניצוץ
התורה 103נפש  מלימוד להפסיק ).104כדי

" - גישות שתי ישנן wgynוכאן `aiwr iaxe oikea eligzd:"

מעור  כזה שמצב - ("התחילו") ראשון מושכל מצד הראשונה, לידיההנחה ומביא ("בוכין"),dikaר
בדרך  שבהליכה הצער גודל עמיקתא 105בגלל לבירא רמה מאיגרא הנשמה ירידת מכללות החל לעולם 106, ,

הגשמי  בו 107הזה גוברים שהרשעים אחרא, וסטרא הקליפות (עולם וקלֿוחומר 108והחומרי ובמכלֿשכן ,(
הגלות. ומצב ומעמד שבזמן הירידה גודל מצד

בוכין", "התחילו וישראל) לוי (כהן יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן רק אמנם,
aiwr`מהֿשאיןֿכן iaxהיה גרים) כי:wgyn(בן ,
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אלו  שענינים לנבואה, ובנוגע האצילות, לעולם בנוגע ((150
ועד"ז  בה"מקבל". הוא שהחסרון אלא למטה, בעולם נמצאים

מושיען נולד החורבן שלאחרי שברגע אלא בנדו"ד, ישראל, של
ז) צה, (תהלים תשמעו" בקולו אם ד"היום הענין צ"ל שעדיין

ישראל"). של ל"מושיען מסביב שנמצאים אלו אצל
(96- מר" אתי "לאימת השאלה על במענה - משיח כדברי

סע"א). צח, (סנהדרין תשמעו" בקולו אם "היום,
"כל 97) ד) פ"ב, (שמו"ר כמארז"ל - "הי'" בהלשון כמרומז

בו שכתוב .id'מי לכך לכך".מתוקן נתקנו ברייתם מתחלת .
ב).98) (מח, פל"ז תניא ראה
מ"א.99) פ"א פאה

שמביא 100) באופן להיות שצריך  לכך  ובזה נוסף מעשה, לידי
של הגדלות מתבטאת לידי דוקא שמביא תלמוד "גדול - הלימוד

הל'מעשה", וראה ה"ג. פ"ג ת"ת (הל' הרמב"ם ת"ת וכמ"ש
שהיא  כולן המצות בכל מצוה לך "אין וש"נ) ה"ב. פ"ד לאדה"ז

תלמוד כנגד המצות שקולה כל כנגד תורה תלמוד אלא תורה,
לידי כולן, מביא שהתלמוד לפי) - הדבר טעם לבאר (ומוסיף

ולעשות  לשמור וללמד "ללמוד התפלה: בנוסח וכמ"ש מעשה",
ולקיים".
על 101) מצטער כשהי' נרי' בן לברוך ירמי' מדברי ולהעיר

אני  בניתי אשר הנה ה' אמר "כה - נבואה עליו שרתה שלא זה
כלומר,הורס (בתמי'), גדולות" לך תבקש ואתה אתה וגו' "איך

וכו'"dzrמבקש גולים כשישראל הנבואה, היא גדלות, דברי

ובמצו"ד). דֿה מה, (ירמי'
"מה'102) כג) לז, (תהלים הפסוק בפי' מהידוע להעיר

שליחות  לו יש הולך, שיהודי מקום שבכל כוננו", גבר מצעדי
גם  או בשנים, ומאות זה, במקום ותיקון בירור איזה ולתקן לברר
והנשמה  להתברר, שצריך (הדבר מחכים העולם, בריאת משעת
ואילך. סע"א תקצו, ח"ד לקו"ד (ראה זה לזמן לבררו) שצריכה

ובכ"מ). חשון. יד אלול. ג תמוז. י יום" "היום
הם 103) אדה"ז של המס"נ עניני שכל הצ"צ מפתגם להעיר

המס"נ לגבי לא כ"לא" ד"עמך מהדביקות עצמו את לנתק
בתשובהחפצתי" שיתעורר יהודי, של לטובתו כו'ולהתמסר

א). מה, ח"א (לקו"ד
כל 104) כנגד "שקול כולם", כנגד תורה ש"תלמוד זה כי,

לידי מביא ש"התלמוד משום הוא, הערה dyrnהמצוות", (כנ"ל "
.(100

"גורמת 105) - בגשמיות - בדרך שהליכה שמצינו כפי
וממעטת  הממון את וממעטת ורבי' פרי' ממעטת דברים לשלשה

ו את ב), יב, לך לך (פרש"י ברוחניותהשם" אג"ק עאכו"כ (ראה
קצה). ע' ח"א

ב.106) ה, חגיגה - חז"ל לשון ע"פ
הירידה 107) בה נעשית נעלית, הכי בדרגא תשאר אם וגם

והצורך השייכות izye'מצד dlik`a*" שבהם מהדברים -minec
dndal.(א טז, חגיגה (ראה "

פכ"ד.108) פ"ו. תניא ראה

*(ezcixiay - epiax dyn elit`y crez"ewl d`x) zeliv`c dnyp zbxca x`yp dhnlhn miavp,a.dxezd lawl dxdd ezelra - (n"kae,
lke`e oefip 'idy"dpikyd eifn"-"dprzp. .xrhvp(e)"y dfn"dzy `l mine lk` `l mgl"f"nt x"eny),(f.
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התנאים  מגדולי ונעשה גרים, בן שהיה עקיבא, התורה 109רבי את העמיד שמם" העולם "היה וכאשר ,
הבאים  הדורות כל עבור תלמידיו) עקיבא"110(עלֿידי דרבי אליבא ש"כולהו ועד ,111-yibxde rci גודל

"גרים" הנקראים הקדושה, ניצוצות שבבירור בעצמו!112החשיבות הוא היה היכן יודע מי הגירות לולי שהרי ,

העולם  שבכל הקדושה ניצוצות לברר כדי לרומי) (עד בדרך בהליכה הצורך גודל גם הוא מרגיש ולכן
י  מי זאת, לולי לקדושה (שהרי ויתעלה יתברר קדושה' ה'ניצוץ אם הכרוכים 113ודע הקשיים שכל כך, ,(

הניצוצות. דבירור העילוי גודל לגבי נחשבים אינם בזה

.Ë" - עקיבא רבי עם יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל רבן וטריא שקלא iptnובזה el exn`
mikea mz` dn iptn mz`e mdl xn` ,wgyn dz` dn:"

בגלות  נמצאים שכאשר אמת הן עקיבא: לרבי אומרים יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
migxkenמהי אבל הקדושה, ניצוצות והעלאת בבירור לעסוק בדרך בודאי dgnydלילך הרי - שבדבר

מתוך  ומצוות בתורה ועוסקים אדמתם על יושבים היו אלא גולים, היו לא ישראל בני אילו היה מוטב
ונכללים  מאליהם מתקבצים היו שהניצוצות באופן נעשה היה הקדושה ניצוצות (ובירור ושלוה מנוחה

האבוקה)?! באור

יהודים  של כדרכם - יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל לרבן עקיבא רבי משיב זה ועל
זה  שבגלל רומי") של המונה "קול (בשמיעת זהֿעתה אצלכם נתחדש מה בשאלה: שאלה על שמשיבים 

- לבכות שמתרחשdikaהתחלתם טוב לא מאורע בסיבת שבאה כל ietvÎizlaבאופןrztlדייקא, הרי -
והשקט  בטח יושבין העולם ואומות בגלות נמצאים ישראל שבני כולנו יודעים בדרך ההליכה משך

?!114וכו'

.Èשל המענה בתוכן הביאור יהושע ונקודת ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל של רבן שאלתו (על
וכו'": לו "אמרו - בוכים") אתם מה "מפני עקיבא רבי

אפשרות להיות צריכה הקדושה, ניצוצות לברר כדי היא בדרך שההליכה xikdleכיון oigadl
dyecw'("דערהערן") uevip'd.לקדושה ולהעלותו לבררו יכולים אז שרק ,

קול ש"שמעו inexוכיון ly dpend הקדושה ניצוצי "קול" ולהכיר) (להבחין "לשמוע" מבלי בלבד, "
ביותר. הגלות ירידת גדלה כמה עד  הבינו - שם שנמצאים

אצלם נתעוררה lecbומזה ikd xrve dlecb ikd ddinz ניצוצות לברר כדי בדרך בהליכה התועלת מהי :
לבררם?! האפשרות נראית שלא כך, הקדושה, ניצוצות את "שומעים" שלא כזה ירוד במצב - הקדושה

סיבת היא תנאים) של בשכלם לא (גם כלל בשכל מובן שאינו דבר על והתמיה הצער .dikad115וגודל

יתרו  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך

•

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

ק"ו 109) ש"דן ועי"ז שנה, ארבעים בהיותו רק לזה ובא
שחקו  ד"אבנים מהא עאכו"כ"] כו' "ומה [כבסוגיין: בעצמו"
הנה  האבן, כלב לבו אם שאפילו היינו, ה"ב), פ"ו (אדר"נ מים"

לא רק יחקקו אם אזי יום, אחר יום בעבודתו ויתמיד יתפעל,
ביותר. החזקה האבן את גם המים

ב.110) סב, יבמות ראה
רע"א.111) פו, סנהדרין
(בחוקותי112) בלקו"ת מהמבואר בפירוש ולהעיר א) מט,

מעלה  עליך יעלה בקרבך אשר "הגר מג) כח, (תבוא הכתוב
. נפשו את המחי' אלקות "ניצוץ על שקאי - שיהי'מעלה" .

כו'". ועצום רב עילוי בבחי'
ונתמעט113) שנחלש הגלות, בזמן האבוקה ובפרט אור

אלא  באבוקה, ליכלל מעצמם נמשכים אינם שהניצוצות באופן
לבררם  כדי הנצוצות, נפלו שבו להמקום למטה, לירד צריכים

.(92 שבהערה בתו"א (כמבואר
כדי 114) היתה לרומי שהליכתם לומר שמסתבר גם ומה

תוקף  מודגש עצמה זו שבהליכה היינו, בנ"י, על גזירות לבטל
הגלות.

בליחות 115) המותרות דוחה במוח שה"כיווץ כידוע
א). כו, וישלח (תו"א הדמעות"
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הקודש ללשון  מתורגם 

.‡
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¯˜Â·· ÌÁÏ‰Â
רש "י פלא : דבר מוצאים  אנו בפרשתנו רש "י בפירוש 
על שוב  חוזר הוא  כאשר ענין, אותו על פעמיים  מתעכב 
פסוקים בשני וזאת  פרטיו, כל עם  הקודם מפירושו חלק 

זה ! אחר בזה הכתובים 

הלחם " ש "כלה  לאחר  ישראל , בני לתלונות  –1במענה 
לחם באכלנו הבשר  סיר  על בשבתנו  מותנו... יתן  "מי

בתורה2לשובע ..." נאמר כל3– אל ואהרן משה  ויאמר :
מצרים . מארץ אתכם  הוציא  ה ' כי וידעתם  ערב  ישראל  בני
ה '... על תלונותיכם את  בשמעו ה ' כבוד את וראיתם  ובוקר

רש "י כי4ומסביר וידעתם  ערב  להם : אמר  כך ..." :
בפנים לא  אך יתן, ובשר תאוותכם ליתן בידו היכולת 
ומכרס אותו שאלתם כהוגן שלא  כי לכם , יתתנה  מאירות 
את תראו לבוקר בירידתו  לצורך ששאלתם  והלחם  מלאה ,
שיש בבוקר, חיבה  דרך לכם  שיורידהו פניו אור כבוד

כמונח 5שהות מלמטה  וטל מלמעלה  וטל להכינו,
".6בקופסא

משה ויאמר נאמר : מכן לאחר מיד המופיע  בפסוק 
לשבוע בבוקר ולחם  לאכול בשר  בערב  לכם  ה' בתת

עליו... מלינים  אתם  אשר תלונותיכם  את ה ' בשמוע 

למדה לשבוע , ולא לאכול, "בשר  מפרש  שרש "י לאחר
לשבוע " בשר אוכלין  שאין ארץ , דרך  רש "י:7תורה שואל ,

לפי (ומשיב ) בערב ? ובשר בבוקר לחם  להוריד ראה "ומה 
כהוגן... שלא שאלו בשר אבל כהוגן... שאלו שהלחם 

כהוגן". שלא  טורח  בשעת  הם  נתן לפיכך 

נוספת פעם  אלו דברים  על רש "י חוזר  מדוע  ?8ותמוה:

.·
ÌÈÏ„·‰‰ È˘ ˙‡ ÏÏÂÎ ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ¯·Î

אלו רש "י פירושי ששני לומר, היה  ניתן לכאורה,

שונים ענינים  על :9מדברים

הלחם במתן כתוב  מדוע  רש "י מתרץ  הראשונה  בפעם 

(בערב ) הבשר  בנתינת ואילו "וראיתם ...", (בבוקר)

ההבדל את  ומסביר  הבשרote`ay"וידעתם ...", הנתינה:
" ה '"),l`ניתן "כבוד  ראיית  בכך (אין מאירות " בפנים 

פניו אור כבוד  את  תראו .. ש "בירידתו באופן ניתן והלחם

חיבה...". דרך ..

להבדל הסיבה את רש "י מסביר השניה onfaבפעם 
בערב "),10הנתינה ובשר  בבוקר לחם  להוריד ראה  ("מה

זמן שזהו בבוקר, יינתן כהוגן", "שאלו שאותו שהלחם ,

יינתן כהוגן", שלא  "שאלו שאותו הבשר , ואילו "הגון",
כהוגן". שלא  טורח  "בשעת  – בערב 
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ב. טז, פרשתנו רש"י לשון (1
ג. שם, (2

וֿז. שם, (3
יומא  וראה יג). יב, ח, פסוק שם ג"כ (וראה עה"פ מכילתא ע"פ (4

שם. וברש"י ואילך סע"א עה,
שיש  "בבקר התיבות ליתא א' [ובדפוס שעות דפוסים: בכמה (5
הוא  לפנינו דפוסים וכמה כת"י רוב ב', בדפוס אבל להכינו"]. שהות

ו'. פסוק ברמב"ן נעתק וכן כבפנים.
יגֿיד. פסוק לקמן רש"י וראה בחפיסה. רש"י: כת"י בכמה (6

" מקשה שרש"י הטעם (7eלאחרי כו'" ראה ל"למדה jyndaeמה
הערה  לקמן שהובא גו"א (וראה 36 הערה לקמן ראה – כו'" ד"א תורה

.*(9
(ולא  "לאכול" רק בשר שניתן דזה לרש"י מנ"ל להקשות: ואין
ולכן  כהוגן שלא בשר ששאלו מפני זהו דילמא ד"א, משום הוא לשובע)

בשר**? מעט רק להם ניתן
השליו ש"ותעל מכיון dpgndכי z` qkze מובן יג), פסוק (לקמן "

שנאמר  דזה ועכצ"ל שם), אברבנאל (וראה מופלג בריבוי היתה שהנתינה
" – ללימוד רק הוא לשבוע" גו' ולחם לאכול `ux"בשר jxc dxez dcnl

לשובע". בשר אוכלין שאין
.(4 הערה (כנ"ל כמ"פ זה ענין נשנה במכילתא שגם ולהעיר, (8

וראה דוד. דברי (9f"cr בלבוש.
שמא  ד"א דלמדך "מנ"ל לרש"י לי' [דהוקשה בגו"א שתירץ ומה
רש"י  מבאר ולכן בו", הרבה לטרוח בערב פנאי להם הי' שלא בשביל

הי' בערב הבשר תתורץ yperשנתינת איך להבין זכיתי לא – ע"ש] ,
zekix`dובפרט שצ"ע dl`ydשברש"י, מה על (נוסף כו'" ראה "ומה

ואכ"מ). פירושו, בגוף
כ"כ נוגע שאינו כו'" מלמעלה "טל כאן הובא לא שלכן (10onfl

הנתינה.

`nei d`xe) raeyl xya milke` axrae raeyl mgl milke` xwaay ,mlerd jxc d"ky `"ed (raeyl xya oilke` oi`y) ef dncwd `la ik ,uxzn cec ixaca (*
mr mnvr eriayd axra (mb)y l"vkr ,raeyl xya oilke` oi`y xg`n la` :axra xyae xwaa mgld cixed okle .(mymgl"'ek d`x dn" dyw k"`e ,

mitiqeny `l`) axra `ed xya zlik`e ,xwaa `ed mgl zlik` onf xwiry oeikn ik oaen epi` eyexit la`mbdne" le`yl mewn oi` aey ± (reayl ick mgl
."axra xyae xwaa mgl cixedl d`x

'id xyady dny i"yxa yxetn ixdy ,b"rv la` .mevnva 'idy epiid zexi`n mipta `ly xya mdl ozipy dnc ,rnyn o`k yeala ± .my `nei b"`cgd 'itk (**
.(yper `le) ux` jxc meyn `ed (raeyl `le) lek`l wx
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ראשית, די. אין בכך זהxwiraאך הסבר שאין מפני ,
שכבר הפרטים על שוב  לחזור רש "י צריך  מדוע  מתרץ 

כהוגן, היתה הלחם  (ששאלת  הראשון בפירוש  צויינו

וכדו'), כהוגן שלא  הבשר ושאלת 

הראשון בפירושו מיד רש "י מדברי  לכך, ובנוסף 

חיבה  דרך לכם  יורידהו לצורך... ששאלתם  xweaa"והלחם
epikdl zedy yiy11הראשון בפירוש  שכבר מובן, ,"...

מפניmrhמובא  רק  לא בבוקר...", לחם ש "הוריד לכך

מאירות ")fnexש "ערב " בפנים  ("לא  חשיכות " ל"פנים 
מאירות " ל"פנים  רומז "בוקר" מפני12ואילו אלא  ,eze`

זמן הוא ש "בוקר" השני, בפירושו רש "י שאומר  ענין
הבשר שנתינת מאליו , מובן ומכך להכינו", שהות ש "יש 

לכם ", יתננה  מאירות בפנים  "לא של תוצאה היא  בערב 

זמן להכינו"oi`yשזהו –"שהות 

הבדל שגם נתינתםdfוכיון  – והלחם הבשר בין

לא או  טורח הראשון,בשעת  רש"י בפירוש  נכלל  כבר –
לחזור רש"י צריך מדוע  לדוכתא : קושיא  הדרא הרי

השני פירושו את פותח אך הוא  מכך: ויותר  עלֿכך?

" שאלה  d`xבלשון dne:"בערב ובשר בבוקר לחם  להוריד
אין זאת  בכל שנית , זה פירוש  על לחזור הכרח יש אם  גם

מתאים  הואle`ylזה  עתה שזה  לאחר ראה..." "ומה 

בפסוק  זאת  ?mcewdהסביר 

.‚
ÂÈ‰˘ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÈ· ÌÈÈÂÈ˘‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

ÍÙÈ‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ
ישנם  אלו רש"י פירושי שני  dnkeבין  dnkשינויים

מהי היא : הכללית והשאלה  הניסוח , בדיוק  והבדלים 
daiqdראשון במבט  מכך: יותר אלו? ולדיוקים  לשינויים 

דוקא להיות  היה  צריך מהם שבחלק  ההגיון, מחייב 
jtidd?

הלחם שמתן הראשונה  בפעם  מפרש  שרש "י  כיון א )
שהות שיש  "בבוקר בנתינתו התבטא  מאירות" ב "פנים

לומר  היה  צריך – שנתינתוmyלהכינו: לבשר, בקשר גם

"`lבשעת" בערב  בנתינתו  התבטאה  מאירות " בפנים 
השני ? בפירוש  רק  זה ענין  רש "י אומר  ומדוע  טורח ".

כל עם  ענין מספרים שתחילה  הוא , הפשוט  הסדר  ב )
הענין. בקיצור מסתפקים עליו ובחזרה  הדרושים, הפרטים 
ו"בשר כהוגן" שאלו "לחם  על ההסבר  לגבי בעניננו, ואילו

הפוך: סדר רש "י בפירוש  רואים  כהוגן", שלא שאלו

ששאלתם "הלחם  בקיצור, אומר הוא הראשון בפירוש 
מלאה ". ומכרס  אותו שאלתם  כהוגן שלא  ובשר  לצורך...

בפירוש שאלוipydואילו שהלחם  ומסביר : מפרט רש "י
mglכהוגן `la mc`l el xyt` i`y13שלא שאלו בשר ...
la`כהוגן mdl xyt` didy cere mdl eid zenda daxdy

xya.

הבשר אודות  תחילה  רש "י  מסביר הראשון  בפירוש  ג )
"ערב בפסוק  לסדר בהתאם הלחם , אודות  ואחר ֿכך
הוא השני בפירוש  ואילו וראיתם ...". ובוקר וידעתם ...

jted) בבוקר  לחם  להוריד  ראה  "ומה  הסדר )jkÎxg`eאת
כהוגן... שאלו שהלחם  "לפי בהמשך גם  וכך בערב ", ובשר

בשר ..." אבל מן14(ואחרֿכך) ההיפך זהו  ביותר: וקשה  .
בפסוק  לאכולdfהסדר  בשר בערב  לכם  ה ' בתת  עצמו:

לשבוע ... בבוקר ולחם  (ואחר ֿכך)

.„
È"˘¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈÈÂÈ˘‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

יותר בדבריו רש "י מרחיב  השני שבפירוש  לכך בנוסף 
בסגנון שינויים גם  ביניהם  ישנם  בראשון, מאשר 

הבשר : בענין ההסבר לגבי ובמשמעות 

כהוגן שלא  "כי  הראשון בפירוש  רש "י מלשון  א )
אותו מובןeשאלתם מלאה " "ומכרס15מכרס  שהמילים  ,

אינן כהוגן",daiqdמלאה" "שלא  היתה ששאלתם  לכך
הסבר  חיובית .sqepאלא  היתה לא  הבשר שבקשת לכך
מתכוון16והמפרשים כהוגן" "שלא  שבמילים  מסבירים ,

אפשר "היה כי לצורך" שלא  היתה  שהבקשה  לומר רש "י
ואילו השני. בפירוש  רש "י שאומר כפי בשר", בלא  להם 
רש "י שאומר כפי היא , מלאה " "ומכרס  המילים כוונת

להם " היו בהמות  "שהרבה  השני , –17בפירוש 

"שלא את  רש "י  מקדים  הראשון בפירוש  להבין: יש 
בשר ", בלא  להם  אפשר  "היה  (שמשמעותו כהוגן"

הוא iptlכדלעיל) השני  ובפירוש  מלאה ", jted"ומכרס 
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משמע  בקופסא) מונח הי' שהמן זה רק (שהביא הלבוש מלשון (11
אבל  .(5 הערה וכנ"ל א', (כבדפוס ברש"י אלו תיבות גריס שלא קצת,

וכת"י. הדפוסים כל בשאר הוא נמצא
ו'). (פסוק כאן ברמב"ן זה וכמפורש המכילתא. לשון כפשטות (12

יב. שם, מכילתא (13
גירסת לפי – שם ביומא גם כ"ה (14yx"i.שם הע"י גירסת (וכ"ה

לע  יעקב עיון בפרש"י וראה שהסדר לומר שאא"פ פשוט אבל שם). "י

בגמרא. סדרם שכ"ה מפני כ"א כפש"מ, לא הוא עה"ת
כרס  מתוך כהוגן, שלא שאלו בשר שם: יומא ברש"י משא"כ (15
שלא  אותו שאלתם מעים ממלא שהרי דרש"י: א' ובדפוס כו', מלאה

כהוגן.
שפ"ח. (16

שם. יומא ברש"י וכמפורש (17
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ואחר ֿכך להם" היו בהמות  "שהרבה  תחילה  – הסדר  את
בשר"? בלא  להם  אפשר "שהיה

" רש "י אומר  הראשון בפירוש  –eב ) מלאה " מכרס 
בפירוש ואילו חשובה , סיבה  היא  זו שגם החיבור, בוא "ו

להם  היו בהמות  "שהרבה  אומר הוא  שהיהcereהשני 
טפלה היא  זו שסיבה מודגש  שבכך – להם ..." אפשר

להם "). היו בהמות ("שהרבה העיקרי לטעם 

"ומכרס בביטוי רש"י משתמש  הראשון בפירוש ג )
באופן "מלאהinzqמלאה" היא במה להזכיר בלי ,"18,

"שהרבה  מפרט הוא  השני בפירוש  היוzendaואילו
להם ".

.‰
?ÌÈ¯Â·È„ È˘Ï ÔÈÚ‰ ˜ÏÁ ÚÂ„Ó

כללית שאלה  תחילה  להציג  יש  זאת להבין כדי 
נאמר בתחילה – אלו פסוקים  על "ויאמר3המתעוררת 

ומיד וראיתם ...", ובוקר וידעתם ... ערב  ואהרן... משה
בשר בערב  לכם  ה ' בתת משה "ויאמר  נאמר  מכן לאחר 

לשבוע ...": בבקר ולחם לאכול

בתחילה – שונות  אמירות לשתי זה  ענין מחולק  מדוע 
ללאzinzqאמירה  וראיתם ...", ובוקר  וידעתם ... "ערב 

אמירה ואחר ֿכך וראיתם ...", וידעתם ... יהיה  כיצד פירוט 
ולחם לאכול בשר בערב לכם  ה' "בתת  – יותר מפורטת

לשבוע ..." –19בבוקר

בדיבור אלו  חלקים  שני  נאמרו לא "בתת`cgומדוע  :
לשבוע בבוקר  ולחם  וידעתם ... לאכול בשר  בערב  לכם  ה '

וראיתם ..."?

מוזכר שתחילה  מקומות  במספר  מוצאים  אנו אמנם,
כאן אך לפרטיו, אותו  מפרטים  ואחרֿכך כללי באופן ענין

כי: כך, להסביר קשה 

הדיבור כל את  "לחסוך" היה ניתן בעניננו (א )
לאמירה בלבד ספורות  מילים  תוספת  על ֿידי השני

על חוזרים  מדוע  מתרץ  אינו זה  הסבר (ב ) הראשונה .
תלונותיכם ...ipydהחלק  את  ה' ("בשמוע  הפסוק  של

נאמר שכבר מה ...") הקודםyexitaונחנו בפסוק 

מה..."). ונחנו תלונותיכם ... את ("בשמעו

"ויאמר נאמר הראשונה  שבאמירה  מכך  לכך: ובנוסף 

(oxd`eמשה  משה" "ויאמר  ובשניה  ,"calaשאלה מובן, ,(
ענין על מדובר  הראשונה באמירה שונים : ענינים  שני הם

בלבד למשה  – והשניה ולאהרן, למשה כדלהלן.20הקשור ,

.Â
ÌÈÂ˘ ÌÈÈÚ È˘ ˘È ‰ÂÏ˙‰ ÏÚ ‰·Â˘˙·

הוא : לעיל האמור לכל ההסבר 

"כלה אשר  על ישראל, כל  של הכללית בתלונה 

הקדושֿברוך ֿהוא : השיב  שעליהם  ענינים  שני היו הלחם ",

הספקת  אודות ישראלmikxvdא ) בני  של (הגשמיים )

ל נחוץ  אינו ומה  להם  נחוץ  מה קביעה  עלֿידי (וזהו– הם 
ט '). בסעיף  כדלהלן לבשר , לחם בין ההבדל

תיקון  אודות כיוןzebdpzdב ) – זה בענין ישראל בני

הטעון רוחני במצב  שרויים  היותם  על הצביעה  שתלונתם
.21תיקון

רש "י ): (ופירושי האמירות  שתי בין הכללי ההבדל  זהו

ישראל לבני ואהרן משה  מסרו הראשונה באמירה 

את לשפר כדי עמם  הקדוש ֿברוךֿהוא  התנהגות אודות 
mzebdpzdענין ,dfגם לשניהם  כי ולאהרן, למשה  קשור

מארץ ישראל  בני את  "הוציאו הקדוש ֿברוךֿהוא  אמר יחד

צבאותם " על ישראל22מצרים  בני את להדריך והתפקיד ,
שניהם . על הוטל  הישר בדרך

עם צרכי נתינת אודות מדובר  השניה  באמירה  ואילו
לאכול בשר "בערב  הקדוש ֿברוךֿהוא, עלֿידי ישראל

וענין לשבוע ", בבוקר  רועהdfולחם  שהוא  למשה, קשור 

היונק " את האומן ישא "כאשר  לצרכיהם  הדואג  .23ישראל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

הניגוד  הוא מעיים" "ממלא הלשון יב) (שם, שבמכילתא ולהעיר, (18
לאדם  שאפשר בזה שהכוונה (ומשמע, לחם" בלא לבו"ד אפשר ל"אי

בשר). בלי בלחם
ועוד. אוה"ח אברבנאל, רמב"ן, ראב"ע, ראה (19

כאן. אלשיך גם ראה (20
– שבפרשתנו למים בנוגע דבנ"י התלונות ב' גבי שגם ולהעיר, (21
שהקב"ה  רק [לא מצינו – ואילך) א (יז, ורפידים ואילך) כד (טו, במרה
שם, רש"י כד. טו, אוה"ח (ראה היא צודקת בקשה שהרי – מים להם נתן

על כו' מוסר של ענין גם] כ"א כו'):`oteכה), (תלונה הבקשה
(טו, נסהו" ושם ומשפט חק לו שם "שם – במרה התלונה לאחרי
וכו' החוקים את עליהם שיקבלו להוכיחם ש"התחיל הרשב"ם וכפי' כה),

שם): ובמפרשים נסהו ושם ד"ה שם רש"י (וראה צרכיהם" יעשה והוא
סמך  שם: וכפרש"י ח), (שם, גו'" עמלק ל"ויבא גרמה ברפידים והתלונה
חייכם  .. אומרים ואתם צרכיכם לכל ומזומן ביניכם אני תמיד לומר ..

jyepe `a alkdy.'כו צועקים ואתם אתכם
ורפי  סין מדבר (מרה, התלונות ג' על כו' שהמוסר נמצא, דים)ועפ"ז

ע"י  – בנדו"ד כו': חוקים נתינת ע"י – במרה הכבד: אל הקל מן היו
דברי עה"פ);dgkezאמירת (כפרש"י תלונתם נגד גו'") וידעתם ("ערב

בא (כלב כו' נעשנו – כו').jyepeברפידים
כו. ו, וארא (22

יב. יא, בהעלותך – הכתוב לשון (23
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בשר... ה '... "בתת  של שהענין לכך מקום אין לכן 
מדובר אין שם  כי  הראשונה , באמירה  כתוב יהיה  ולחם ..."
אודות ומוסר הוראה  אלא  ישראל, שיקבלו הצרכים  על

התנהגותם .

.Ê
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והיפוכו: דבר  על הצביעו ישראל בני  תלונות

ולבשר  ללחם  בקשתם היתה  אחד ,dpelzk24מצד
כראוי. שאינו מצב  על המצביעה

את בדרישתם – התלונות  בתוכן מודגש  מאידך  אך
ביכולת מאמינים  שהם  – הקדושֿברוךֿהוא  מאת  צרכיהן 

זאת , לספק  לכל,edye`הקדוש ֿברוךֿהוא  ומפרנס  הזן
זאת לבקש  יש  .25וממנו

נאמרו התלונה , שמבטאת  אלו ענינים  לשני ובהתאם 
של הנהגה  דרכי שתי  על המראות האמירות , שתי

ישראל:הקדושֿברו עם  ךֿהוא 

מותנו... יתן "מי טענתם mixvnעל ux`aכי ...
"ערבmzהוצא התשובה  היתה  המדבר ...", אל אותנו

הקדוש ֿברוךֿ מצרים ": מארץ  אתכם הוציא  ה ' כי וידעתם 
"כי להם  ויוכיח זו תלונה  ישלול ived`הוא  'dאתכם

מצרים " במדבר.26מארץ  מוליכם ושהוא  ,

לזון צריך שהקדוש ֿברוךֿהוא  לתביעתם ובמענה
ההתנהגות תבוא  בו, אמונתם  את המבטאת אותם, ולפרנס 

מידה . כנגד  מידה  – ה '" כבוד את  "וראיתם  של

את "בשמעו המילים  כתובות  מדוע  גם  מובן כך
את וראיתם  "ובוקר לנאמר  בהמשך ה '..." על תלונותיכם 
את "בשמעו המילים  מהוות  לכאורה  והרי ה '", כבוד

mkizepelzמכך להיפך סיבה  "...27:

להדגיש ואהרן משה  התכוונו אלו שבמילים אלא 
"בשמעו" הקדוש ֿברוךֿהוא של רצונו שביעות  את  בעיקר

") אשרernyaבתלונות  – תלונותיכם  את28את ה'") על  –
ולכן צרכיהם , לספק  וצריך לכל ומפרנס  זן שהוא  אמונתם 

ה '" כבוד את  "וראיתם  –29.

.Á
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פירושי שני בין  ההבדל מובן לעיל האמור כל לפי
האמירות : שתי  שבין להבדל בהתאם  שדלעיל, רש "י

שבין הקשר  את  להסביר רש "י מתכוון הראשון בדיבור 
הקדוש ֿברוךֿ הנהגת  אופני  שני – וראיתם ..." "וידעתם...
אשר ולחם, בשר של הנתינות  שתי לבין – ישראל עם  הוא 
"ובוקר הבשר, נתינת עלֿידי – וידעתם ..." "ערב  דוקא לכן

הלחם . נתנת  עלֿידי  – וראיתם..."

zepelzלתשובה שהביאו מותנו..." יתן  "מי ישראל בני
התבטאו מצרים ", מארץ  אתכם  הוציא ה ' כי "וידעתם

"xyaבבקשתם  ,`lyהוא ולכן אותו...", שאלתם כהוגן
מאירות ". בפנים  "לא ניתן

" שהיתה הלחם , בקשת  שלjxevlואילו  תוצאה  היא  ,"
צרכיהם את  מספק  שהקדוש ֿברוךֿהוא  ולכן30אמונתם , ,

פניו". אור כבוד את תראו לבוקר "בירידתו

המן) (נתינת  הלחם בקשת  שמילוי שההסבר  וכיון
"בפנים הואנעשה  ישראלyecigמאירות" בקשת  שהרי ,
באופן לכןillkללחם , "וילונו...", של בצורה  היתה ,

הקדוש ֿברוךֿהוא חיבת  התבטאה  כיצד רש "י  מפרט 
טל (ב ) להכינו. שהות  שיש  בבוקר  (א) המן: בירידת 

בקופסא . כמונח מלמטה וטל מלמעלה

"לא סתמית בצורה רש "י אומר  "בשר " לגבי ואילו
התבטא כיצד להסביר בלי  לכם ", יתננה  מאירות  בפנים 

בפסוק  כי  בפועל, אודותdfהדבר  להסביר מתאים לא 
xyadאופן zpizpניתן שהבשר  הפרט, את לציין רק  אלא  ,

רצון מאירות ").31באי ֿשביעות  בפנים  ("לא

ה ' "בתת  הפסוק  על רש "י בפירוש  זאת , לעומת 
עלֿידי ישראל צרכי הספקת  על מדובר  שבו לכם ...",
בין שההבדל להסביר רוצה  הוא  – הקדוש ֿברוךֿהוא

לענין גם  קשור בערב  הבשר לבין בבוקר הלחם ,dfנתינת 
להבדל  ההבדלgxkdlשבהתאם  היה  בקשותיהם , של 

ote`l:מילויין

1

2

3

4

באופן  שהי' בנדו"ד ובפרט – כדֿכה. טו, לעיל רש"י ראה (24
זֿח).epilzד" טז, רש"י (ראה "

הטענה  ולכן – ז'. פסוק מלבי"ם ג'. פסוק לעיל אברבנאל ראה (25
על רק הוא (`oteלבנ"י  yxtk"lirlהשאלה i התלונות גבי כה) (טו,

השאלה. עצם על ולא דמרה),
עה"פ. כפרש"י (26

ו'. פסוק הרמב"ן כקושיית (27
רש"י. מפרשי וראה עה"פ. רש"י (28

הנ"ל. מלבי"ם בארוכה ראה (29
" ולא – "לצורך" רש"י לשון  דיוק עפ"ז ויומתק (כלשונו 30) כהוגן"

[ובא' עה"פ). (מכילתא "כהלכה" או שם) מיומא והוא לבשר. בנוגע כאן
כהוגן]. לצורך ו': פסוק וברמב"ן "כהוגן". הלשון כאן גם רש"י מכת"י
הוציא  ה' "כי להודיע ניתן שהבשר הדבר עצם קצת: אחר בסגנון (31
("לא  רצון שביעת העדר של הו"ע כו') תלונתם לשלול (כדי גו'" אתכם

נתינתו טעם שזהו את"ל ובפרט מאירות"). בפנים axraבפנים (כנ"ל
.(12 והערה ב' סעיף
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הקדוש ֿברוךֿהוא נתן כהוגן" ש "שאלו הלחם את 
להכינו" שהות  "שיש  נוח  בזמן הבשר32בבוקר, ואת  ,

טורח". בשעת להם  "נתן – כהוגן" שלא  ש "שאלו

.Ë
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יובנו זה רש "י:zehytaלפי  בדברי הלשון שינויי

"שלא שבשר בסתמיות  רש "י אומר הראשונה באמירה 

(ש )שאלתם והלחם  מלאה ... ומכרס  אותו שאלתם כהוגן
את לבאר  בכוונתו אין כי שהבקשהzeaiqdלצורך", לכך

רק  חשובה  זה  לענין לצורך. לא  או לצורך zxcbdהיתה
"לצורך") היא  (כי  רצויה  היתה  הלחם שאלת הבקשה:
שאלת ואילו  ה '", כבוד את  "וראיתם  היא  התוצאה  ולכן 

) כהוגן שלא  (א ) היתה  "מכרסzepelzaהבשר (ב ) וכו')

שה " בעת  בשר  בקשת  – d`lnמלאה" qxkעל מצביעה  "
שפלה מאירות ".33דרגה  בפנים  "לא היא התוצאה  ולכן ,

ההבדל את  רש "י  מפרש  השני בפירוש  זאת , לעומת 
בענין ללחם בשר  הלחםmzevigpשבין בקשת  לישראל:

וזוהי לחם", בלא  לאדם  לו "איֿאפשר  כי  "כהוגן" היתה
כהוגן",igxkdדבר "שלא  היתה הבשר  שאלת אשר  בעוד ,

בשר, להם  לתת  סיבה  אין להם": היו בהמות  "הרבה  כי

ש דבר  xakשזהו mdl yi.

" רש "י מוסיף  מכן בלאcereלאחר להם  אפשר שהיה

לבשר בקשתם אז גם  בהמות, להם היו לא אילו אף  בשר":
לחם בקשת  כמו "כהוגן" כלֿכך אינו34אינה בשר כי ,

" – להתקיים  אפשר ובלעדיו הכרחי , להם`xytכלֿכך

בשר ". בלא 

.È
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בשר" "בערב  – נתינה  של סוגים שני שיש  לכך הסיבה 

– בהמשך מודגשת בבוקר", "ולחם  טורח ") ("בשעת 

עליו": מלינים  אתם אשר תלונותיכם את  ה ' "בשמוע 

"renyaשל הבקשה  כאשר – תלונותיכם " את ה '
הקדוש ֿברוךֿהוא עלֿידי שנשמעת  כזו, היא ישראל

zlawzne ולחם ה'... "בתת אז כדלעיל , ,xweaaואילו ,"

את  – עליו מלינים אתם "אשר ,mixg`d"35במקרה 
" אז הרי בלתיֿראויה , התנהגות  בשר ",axraהמבטא 

טורח  .36בשעת 

הסדר את  רש "י הופך  שלפיכך לומר, אפשר זה  לפי

לחם להוריד ראה  "מה  תחילה  (ואומר השני  בפירושו

שבו לסדר מתאים  זה  כי  בערב ") "ובשר ואחר ֿכך בבוקר"
בפסוק  בתחילהzeaiqdמובאות  הנתינות : שתי בין להבדל 

"renyaואחר ֿכך בבוקר", ל"לחם הסיבה  שהיא  – ה'...
בערב ". ל"בשר  הסיבה  שזוהי  – עליו" מלינים אתם "אשר

ראה ..." ש "ומה רש "י מבהיר הסדר  הפיכת  ועלֿידי 

המתעוררת  שאלה yxאינה  iciÎlr"iענה רש "י שהרי ,
בפסוק  מןmcewdעליה  כחלק  שהיא אלא  ,weqtd:

בבוקר ..." ולחם בשר... בערב  ה '... "בתת  שנאמר לאחר
ובשר בבוקר  לחם  להוריד ראה "ומה  השאלה  מתעוררת 

נענה הקדוש ֿברוךֿהוא בעיקר: הוא, והקושי  בערב "?
"כלה כאשר  בניֿישראל ממטירmgldלתלונת  "הנני ואמר ,"

לחם ..." צריך*36לכם היה  כך, ואם בשר, כלל להזכיר בלי ,

להוריד ראה  "ומה  הבוקר עד לעכב  ולא מיד זאת  לעשות 
לכך שהיתה  וכיון בבוקר", לחם –`dzeלהם סיבה

ולא בערב ", "ובשר  היא האחרת  התוצאה מדוע  – התלונות 

ביחד ?

תלונותיכם " את ה ' "בשמוע  התורה : מסבירה ולכן

וניתנה כהוגן רש "י ) שמסביר (כפי היתה  הלחם  בקשת 
לא הבשר בקשת – עליו " מלינים אתם  "אשר  בבוקר.

טורח". "בשעת בערב  ניתנה  ולכן כהוגן, היתה

.‡È
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זה : רש "י בפירוש  הנרמז תורה , של מיינה

1

2

3

לכתבו צריך רש"י ואין (32yexita בפסוק פירושו על סומך כי ,
ptly"f.

א. לב, ברכות ראה (33
"ועוד". – נוסף ענין רק הוא (שלכן בשר לשאלת מקום שיש אף (34

וראה כלל). זה ענין הובא לא שם יומא רמב"ם yx"iוברש"י כ. יב, ראה
ה"י.הל' פ"ה דיעות

עלינו). תלינו כי (ד"ה ז' פסוק לעיל רש"י וראה עה"פ. רש"י (35
ח') (פסוק כאן הכתובים: בב' השינוי יומתק בפנים המבואר וע"פ

על תלונתם (בנוגע ענינים ב' (א)d'נאמר תלונותיכם,): את ה' בשמוע
מלינים אתם אשר (א)eilr(ב) שבכתוב: הענינים לב' בהמשך בא כי –

נאמר  ז') (פסוק לעיל משא"כ לשבוע: בבקר ולחם  (ב) לאכול בשר בערב
הוא  שם) רש"י (ראה תלינו" [ו"כי ה'" על תלונותיכם את "בשמעו רק

"epilr"ל בהמשך ואהרן), (משה "epgpe לפנ"ז נאמר זה בפסוק כי – מה"]
ז'). סעיף בפנים (וכנ"ל גו'" וראיתם "ובקר אחד) (ענין רק

היא  כו'" ראה "ומה רש"י שקושיית זה בפשטות מתורץ ועפ"ז (36
[(א) שבכתוב הענינים דב' אפ"ל הי' כו'": ד"א תורה ל"למדה בהמשך
בשר  בנתינת החילוק על טעם הם עליו] מלינים אתם אשר (ב) גו' בשמוע

הלחם – שלא reaylולחם שאלו (כי לאכול רק ובשר כהוגן) שאלו (כי
:7 הערה וכנ"ל כהוגן),

הנ"ל  ענינים שב' עכצ"ל ד"א, משום רק הוא זה שחילוק מאחר אבל
בקר), או ערב – הנתינה (זמן ולחם בשר שבין הב' חילוק על טעם הם

כו'". ראה "ומה קשה וא"כ
ד. טז, (36*
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– לחם  הוא: בפנימיות בשר לבין לחם  בין ההבדל
שבתורה עוף 37נגלה  "מין שהוא  – שליו ,onye"38מאד,

ובהony39בחינת  התורה, פנימיות  שבתורה , "שמן" –
דאורייתא דרזין רזי כשהוא40עצמה  "שמן" של הענין .

לצורת למטה  באים  התורה  שסודות  מראה, "בשר" בבחינת 
שכלית והשגה הבנה – טעם .41אכילה  בה  שיש ,

מן לחם  המן, גם לפנימיותminydאמנם, רומז ,
לשליו:42התורה המן בין הבדל יש  זאת  בכל אך ,

ניתן פנימיותmglkהמן דרגת  וזוהי שבתורה ) (נגלה 
בנגלה ה"מלובשת " למטה43התורה  שניתן השליו , ואילו .

ielba התורה פנימיות  על מראה .dnvrlykכ "שמן ",

לשליו: המן בין ההבדלים  יובנו  בכך

מוגבל שאינו משהו בירידתו גם  נשאר המן  אמנם, א )
"לא (ולכן ובגבול לא44במקום  והממעיט המרבה  העדיף 

ניתן45החסיר") הוא  אך ,dcina"... לגולגולת "עומר –46,
אחד שכל בכמות הגבלה  מוצאים  אין בשליו זאת  לעומת

–47לקח 

והגבלה " מדידה  בבחינת  "היא  שבתורה  שנגלה  ,48כיון
יש בנגלה המלובשת  התורה  פנימיות  בדרגת שגם  מובן,
ישנה עצמה  בפני התורה  בפנימיות  ואילו והגבלה . מידה 

שבתורה גבול " ה"בלי .48תכונת 

השבת ביום  נעשה  המן של השפע  מתן  גם  אמנם 49ב )

התורה לפנימיות  קשורה השבת  ה "המשכה "50(כי רק  אך ,(

dlrnlירידתו אבל בשבת , כ"dhnlהיתה ,mglהיתה ,"

wxהחול .51בימי

(לדעת  למטה לרדת  התחיל השליו זאת )yx"i52לעומת

השבת הערביים53ביום בין בשבת  – מכך ויותר זמן54, ,
הקשור  דרעווין" "רעוא  התורה .cgeinaשל לפנימיות 

.·È
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Ô‚Â‰Î ‡Ï˘ Y ‰¯Â˙
"לצורך" היתה הלחם  שבקשת רש "י , אומר כך על
נגלה בלי – לחם " בלא  לאדם  לו "איֿאפשר כי ו"כהוגן",

אשר ואלה  יעשון אשר המעשה  את "לידע  שהוא  שבתורה ,

יהיה שהנגלה  שכדי מאחר אך  אפשר , אי תיעשנה ", לא 
מן לחם מן, להם  ניתן התורה , בפנימיות צורך יש  כראוי 

minyd.

סיבות : משתי כהוגן" "שלא  היתה הבשר בקשת אבל

שלפי מובן מכך – להם" היו בהמות  "שהרבה  א )
בשר  ישראל בקשו ביותרdnda55רש"י חומרי שהוא  ,

על המורה "שמן", לדרגת  כלֿכך מתאים  כלי ואינו

רצו שישראל היא, הכוונה התורה  לגבי התבטלות .
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.43 הערה לקמן וראה פנ"ג. הק"ש שער בינה אמרי (37
ב. עה, יומא וראה יג. פסוק לקמן רש"י לשון (38
ע"ש. ואילך. ב שם, א. לב, בהעלותך לקו"ת (39

ושמן  דיין בהחילוק ואילך) (פנ"ד שם בינה אמרי בארוכה ראה (40
ד"שמן וי"ל נעלית c`nשבתורה. הכי דרגא הוא גופא שב"שמן" היינו "

שבו.
ויש  (דחכמה) דביטול החיבור הוא שהשליו שם, בלקו"ת עדמ"ש (41

ע"ש. (דבשר),
מ. ע' תקס"ח סה"מ עזֿעח. ע' הר"פ הנחות – אדה"ז מאמרי (42
כטעם  טעמו הי' למטה בירידתו גם וע"כ ב): (שה, פרשתנו ובתו"ח ועוד.

הטעמים onydלשד וסודות ברזין התורה פנימי' .. שזהו בדבש וכצפיחית
ב. קפג, זח"ב וראה ע"ש. כו',

ג. קי, א. קט, סדור גֿד. יד, עקב (לקו"ת בכ"מ המבואר ע"ד (43
כח  ליתן בכדי היא (למטה) המן שירידת ב) שיג, א. שיב, שם תו"ח
"לחם" נק' שהתורה דמה [ולהעיר, הארץ). מן (דלחם הבירורים בעבודת
על  להתגבר ועוז כח שנותנת זה  מצד הוא כנ"ל) לחם נק' המן (שגם
מלחמה. מלשון הוא ד"לחם" ושם, פ"ד. עה"ח (קונט' כו' ונה"ב הגוף

ע"ש)].
יחו"ת  ועוז הכח נמשך שמיחו"ע מה ע"ד שהוא שם, וסדור ובלקו"ת
(כמשנ"ת  דתורה בנגלה התורה פנימיות פעולת דוגמת זהו והרי –

ואילך). פי"א עה"ח בקונט' בארוכה
יח. טז, פרשתנו (44

וש"נ. ואילך, 17 ע' ח"ט לקו"ש בכ"ז ראה (45
טז. שם, פרשתנו (46

לב. יא, – בהעלותך דפ' שליו גבי ממש"נ ולהעיר (47
ועוד. בסופו). ח"ב קונט' (בסה"מ תרפ"ה השני ביום סד"ה (48

לאכול  רק ובשר לשובע ניתן שלחם לזה הפנימי טעם ג"כ שזהו וי"ל
בזה  להיות אא"פ ממדוה"ג למעלה היא התורה שפנימיות מכיון כי –

driay.
א. פח, ב. סג, זח"ב (49

ב. שיא, שם תו"ח ראה (50
ירידתו כי (51dhnl3 הערה (כנ"ל הבירורים עבודת בשביל 4),היא

טז, שם לקו"ת (ראה הבירורים עבודת זמן החול, ימי בששת היא ולכן
שם). ותו"ח סדור רע"א.

ויום אייר בט"ז מן להם "וירד א) (טז, פרשתנו רש"י ראה (52'`
בערב  לירד התחיל השליו והרי ב*). (פז, שבת" במס' כדאיתא הי' בשבת
באחד  לבא התחילו והמן השליו שם: בבחיי אבל יג). פסוק (ראה שלפנ"ז

בשבת.
ועוד. א) (טז, רש"י מפרשי וראה גדול. חידוש הוא ולכאורה (53
הערבים  "בין שנאמר ועוד אותו. אספו מתי – בירור וגם וחיפוש. וצ"ע

elk`z משא"כ) שבת מלאכות בכל נאסרו הרי מ"ת לאחר – וגם בשר".
של  פרשיות כו' להם נתן (רק) כה) (טו, שלפרש"י – dxezבמרה

ואכ"מ. כו'). שבת בהם שיתעסקו
פירושו  יג) ח, ו, (פסוק כאן ד"ערב" מוכח, [ומזה יב טז, פרשתנו (54

ו)]. יב, בא רש"י (ראה מנחה זמן כ"א) לילה, (לא
"שמן  הי' שהשליו רש"י לפירוש הפשט) (ע"ד ההכרח שזהו וי"ל (55
עכ"פ  (שדומה שמן בשר להם ניתן בהמה, בשר שבקשו מכיון כי – מאד"

כג. יא, בהעלותך מרש"י ולהעיר בהמה). לבשר

.'id zaya '` xii`a e"hy (`"rx ,gt zay d`xe .d"t) dax mler xcqd zrcl k"`yn (*
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עלֿידי מושגת  שהיא  כפי התורה  פנימיות  את  "לקלוט "
האור zindadהנפש  הרגשת  ללא  ,iwl`d, ההשגה של

כבשר חומרי שאינו עוף " "מין – שליו להם ניתן ולכן
"עוף " מכוון האדם  בנפש  "שמן". לדרגת כלי והוא  בהמה 

בנפש האלקית הנפש  ל"התלבשות " שליו , ובמיוחד

התורה56השכלית פנימיות  התלבשות את  מבטא  השליו ,
השכלית . בנפש  ובאמצעותה  האלקית  הנפש  בהשגת

אפשר שהיה "ועוד בהיותםmdl57ב ) בשר": בלא 
החמדה את  להם  לגלות  הכרח  היה  לא תורה  מתן לפני

לפני58הגנוזה זה היה  מכך: יותר  התורה. פנימיות  הבנת  –

ולא ל"תחתונים ", "עליונים " בין ההפרדה  גזירת  ביטול
("עליונים " התורה  שפנימיות ביניהם , חיבור  אפשרי  היה 

תרד idy`שבתורה) zenkלהשגת ובמיוחד האדם , להבנת 

"תחתונים "). (דרגת הבהמית הנפש 

– מאירות " בפנים  "לא  השליו ניתן zeiniptdלפיכך
לא  השליו.dxi`dשלמעלה  בבשר

שבתורה ה "שמן" הורדת  – השליו שענין יוצא , זה  לפי

בירידה . אז  כרוך היה – (הבנה) "בשר " לתוך

האריז"ל גילוי לאחר  ובמיוחד תורה , מתן לאחר ואילו

החכמה " זאת  לגלות  ש "מצוה  פירוט 59ודבריו וביתר ,
אז חב "ד , חסידות  ובמיוחד החסידות , תורת  גילוי לאחר 

באופן דאורייתא  דרזין רזי `cgניתנו lkyלהבינם יוכל

שבנפשו חב "ד .60בכחות 

.‚È
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אפשרdfהסבר ש"היה ,mdlשהיו מפני בשר" בלא

הדיעה לפי רק  הוא תורה , מתן שמדובר61לפני שהשליו
תורה .epzyxtaעליו מתן לפני בלבד, קצרה לתקופה  היה

המן בין ההבדל את מזכיר אינו שרש "י מכך אבל
רק  המן עם  היה  שהשליו zereayלשליו, dyelyבעוד ,

במשך ניתן dpyשהלחם  mirax`סובר שרש "י מובן, ,
התורה על במועד62בפירושו רק  הוא  ביניהם  שההבדל ,

– הנתינה בתקופת  לא  אך  בבוקר) או (בערב  הנתינה 
רוב לפי  הוא  (וכך  המן  מתן  תקופת  בכל ניתן השליו

).63הדיעות

אפשר  ש "היה  הענין דיעותmdlהסבר  לפי בשר" בלא 
el`: הוא רש "י) (כולל 

היא  משה  ליzi`x64דרגת  "מאין שאל והוא  אלקות ,
"בשר"65בשר" מדרגת  נעלה היה  דור66(כי גם וכך  ,(

דעה דור  משה67המדבר, של דורו אצלם68, היתה  :di`x69

דור היו הם  הכבוד, בענני  מוקפים  היו הם  באלקות ,
"מחשבה " של דרגה  – עניןmdiableוכו'.70המדבר

ירידה הוא  – באלקות  הבנה  – שליו) (כולל .71ה"בשר"

– טורח" "בשעת  ניתן שהשליו שנאמר  מה  גם  וזהו
"טירחא ". של ענין היא  השגה הרי אלקות , ראית לעומת

ובמיוחד יותר, המאוחרים  בדורות זאת  לעומת 
היא הבשר בקשת  הרי דמשיחא , בעקבתא  בדורותינו,

וכהוגן, מעינותיךdaxc`eכהוגן "יפוצו עלֿידי רק  –
מר "אתי  התורה, מעינות  מלכא72חוצה ", "דא  – "

מהימנא " ה "רעיא  וכלשון חבורה73משיחא ", בהאי :
(=בחבורך ברחמי גלותא  מן ביה  יפקון הזהר ספר  דילך...

ברחמים ). הגלות  מן  ייצאו הזהר, ספר  שהוא  –

(f"kyz ,c"lyz glya t"y zegiyn)
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.1295 ע' ח"ד לקו"ש ראה (56
הוא  רש"י לשון ללחם שבנוגע מה יומתק בפנים המבואר ע"פ (57

לו אפשרmc`l"א"א "הי' אומר בבשר ואילו ,"mdl שבאחדים [אלא
אפשר  רש"י: מכת"י ובא' בשר". בלא לחיות "אפשר איתא רש"י מכת"י

בשר]. בלא לחם להם
סע"ב. פח, שבת (58

ב). (קמב, סכ"ו אגה"ק (59
שבאים  כפי דאורייתא רזין הוא ד"שליו" בפנים, לעיל ראה (60

dbyda.
ועוד. (פי"ב) פי"ג רבה אליהו סדר (61

כאן  הרמב"ן ע"ב), ריש טו, (ערכין הש"ס על בפירושו ג"כ וראה (62
ועוד.

יג. טז, עה"פ בתו"ש נקבצו (63
ואילך. א ג, ואתחנן לקו"ת ראה (64

יג. יא, בהעלותך (65

ממדרגתו  למטה שזהו ב) לג, ד. (לא, בהעלותך לקו"ת ראה (66
לגמרי.

וש"נ. ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה (67
ובכ"מ. שמות. ר"פ הפסוקים ש' פי"א. הכללים שער ע"ח ראה (68

.71 הערה לקמן שנעתק לקו"ת
זה  מצד היא דמשה ראי' דבחי' ד) (שם, ואתחנן לקו"ת ראה (69
.(71 הערה (כדלקמן ליסו"א שייכים המדבר ודור – אבא יסוד שדרגתו

ב. לח, ב. לז, שלח לקו"ת (70
המדבר  דור רגלי אלף מאות שש ד): (לא, בהעלותך לקו"ת ראה (71
להיות  אפשר איך וא"כ .. אבא יסוד מבחי' ג"כ שהיו תלמידיו היו

וכו'. אבא מיסוד שהם להם למאכל (הבשר)
כתר  בסופו. יוסף פורת בן בס' (נדפסה דהבעש"ט הידועה אגה"ק (72

ועוד). בתחלתו. טוב שם
ב. קכד, זח"ג (73
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הציוויים  בתורה מוזכרים שבה  הראשונה הפעם
שבת  של למן 1והדינים בקשר בפרשתנו, כיון 2היא .

קשר  שיש מובן מלא, הוא התורה עניני בכל שהדיוק
שבת. לבין המן בין תוכני

הרס"ג  בשם המובא מן גם נלמד זה שכאשר 3דבר ,
רחוקה  (בדרך בשבת פרשה 4נמצאים איזו יודעים ואין (

המן. פרשת את לקרוא יש זו, בשבת לקרוא יש

נאמר  זאת בכל מן, יורד לא שבשבת למרות ועוד:
ימי 5בזוהר  בששת המן ירידת על למעלה שהברכה ,

במכילתא  גם שכתוב כפי בשבת, היתה –6השבוע
במן" .7"ברכו

הקשר  מהו להבין: צריך לבין 8אםֿכן המן בין
איננו 9שבת  ביניהם שהקשר רק לא לכאורה, והרי, ?

לחלוטין  השונים ענינים נראים הם אדרבה, אלא, ניכר,
הזמנים  בכל קיימים ועניניה שבת מצוות שהרי מזה, זה
בזמן  רק היתה המן ירידת ואילו המקומות, ובכל
בניֿ של השנים בארבעים מוגבל, ובמקום מסויים

במדבר? ישראל במחנה ורק במדבר, ישראל

.·
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ÔÂÊÓ‰

בין  המשותפת שהנקודה לומר, היה ניתן לכאורה,

טירחה  שום אין שבשניהם היא, שבת לבין המן
צריכים  היו לא השמים", מן "לחם היה המן ועבודה:

בשבת,ל  לכך ובדומה לקבלו, כדי וכו' לזרוע חרוש,
שלא  "מצוה הרי בשבת, מלאכה עשיית לאיסור בנוסף

כאילו בעיניו יהא אלא בעסקיו כלל ezk`lnלהרהר lk
שבת".10עשויה" עונג "משום וזאת ,

שהרי: בכך, די אין לכאורה אך

כדברי  מסויימות, טירחות זאת בכל מוצאים במן א)
טחנו 11הגמרא  רשעים עוגות, בינונים לחם, "צדיקים :

על  ירד "צדיקים גם וכך במדוכה", דכו או בריחים

שטו  רשעים ללקוט, יצאו בינונים בתיהם, פתח
מלאכתו  "כל שאז לשבת, דומה אינו וזה ולקטו".

מלהרהר  אפילו להמנע היהודי על – עשויה"
.12בעסקיו 

כל  על חלה בשבת העבודה שלילת שני: ומצד ב)

"כאילו המלאכה כן lkסוגי לא אך עשויה", מלאכתו
במזונו  הקשורה הטירחה רק נשללת שבו המן, לגבי

האדם. של

הוא  שבת לבין המן בין שהקשר מסתבר, לפיכך

המזון הכנת של שבת.dlik`deבפרט של

סעודות  שלוש שחובת מזה גם מובן זה דבר

נלמדים  משנה, לחם חובת וכן הפסוקים 13שבת, 14מן

אכלוהו משה "ויאמר המן: על כי meidהמדברים
"לחם meidלה'meidשבת בשדה", תמצאוהו לא
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בראשית.1) בפ' שהוא – דשבת הסיפור משא"כ
נאמר 2) שלא – לו" שם "שם כה) (טו, בהכתוב זה לפני משא"כ

ופרש"י  מכילתא ב. נו, סנהדרין ראה – במדרז"ל כ"א שבת בכתוב מפורש
נצטוו  במרה דשבת למדין שם בגמרא א) להעיר: בזה וגם ועוד. עה"פ.
נתבאר  ב) שם). בפרש"י (הובא צוך" "כאשר יב) (ה, בואתחנן מהכתוב

מדייק פשש"מ שע"פ ס"ג) בשלח לפ' ג' שיחה חל"א (לקו"ש i"yxבמ"א
שבת) – (כולל תורה של "פרשיות שם) ולא ewqrziy(בפרשתנו בהם",

meiw.ואכ"מ אלו. מצות
(בסופו).3) סקפ"ד שבת ועונג ברכת הל' העתים ספר
הרס"ג.4) דברי שם העתים בספר כ"פ
א.5) פח, ב. סג, ח"ב
יא.6) כ, יתרו
המשך 7) תרלחֿט, ע' פרשתנו אוה"ת (ראה בדא"ח בכ"מ כ"פ

פי"א, (ב"ר והמדרש המכילתא שפי' ועוד) א'פו א'סא, ע' ח"ב תער"ב
מפרש  שם שבב"ר אף בשבת. היא (למעלה) שהמשכתו הוא במן ברכו ב)
ב, בראשית בפרש"י (ועד"ז עומרים שני ירד שבת דבערב היא דהברכה

הרמז. ע"ד וב"ר המכילתא פי' הוא בדא"ח המובא ואולי שם). יתרו ג.
ואכ"מ.
(8– ללקטו שאסור כיון כי בפשטות, מובן – בשבת ירד שלא זה

a"eik lke.ירידתו שולל ממילא בדרך ה"ז –
ה'9) ויאמר ד"ה תו"ח ג. סה, פרשתנו תו"א – החסידות ע"ד ראה

ע' (ושם וביאורו גו' אכלוהו משה ויאמר ד"ה אוה"ת ואילך). א (שב,
תער"ב  המשך נאמרו). ובבתֿאחת המן לפ' שבת פ' שנסמכה וזהו תרלט:

ואילך.ש  18 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ובכ"מ. ם.
שם).10) (פרש"י ט כ, יתרו ממכילתא סכ"א. סש"ו אדה"ז שו"ע

ס"ח. שם טושו"ע
א.11) עה, יומא
להעיר 12) אבל כו'. בינונים דצדיקים, חילוקים שבת בשביתת ואין

לקו"ש  בארוכה ראה כו'. אחד בחסיד מעשה ה"ג: פט"ו שבת מירושלמי
ואילך. 87 וע' 80 ע' חי"א

ב.13) קיז, שבת
כה.14) כב. טז,
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עניני כלומר, – נלמדים dlik`d15משנה" שבת 16של

המן  .17מן

.‚

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÂˆÓ‰ È˙˘ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ˘È
ÔÓ‰ È·‚Ï

השמים 18הפסוק על מן לחם לכם ממטיר "הנני
ביומו יום דבר ולקטו העם הילך ornlויצא אנסנו

"למען  המילים (על רש"י אומר לא" אם בתורתי
יותירו  שלא בו התלויות מצוות ישמרו "אם אנסנו"):
היא  המן ירידת כלומר, ללקוט", בשבת יצאו ולא ממנו
לא  שהן: בו" התלויות מצוות ישמרו "אם לנסות כדי

ללקוט. בשבת לצאת ולא ממנו, להותיר

(א) הללו: המצוות שתי בין הקשר מהו להבין: יש
ללקוט", בשבת יצאו "ולא (ב) ממנו" יותירו "שלא

" מהוות המן.ornlששתיהן בירידת והכוונה הטעם "

.„

ÔÓ ÌÁÏ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÁÏ ÔÈ· Ï„·‰‰
ı¯‡‰

"לחם  – שבמן החידוש הבהרת עלֿידי יובן הענין
הארץ": מן "לחם פני על השמים" מן

עלֿידי  האדם: בעבודת כרוך הארץ" מן "לחם
וכו'), זריעה (חרישה, הטבע בדרך "כלים" מכין שהוא
צרכי  כל את וכולל (המסמל "לחם" הקב"ה לו נותן

וה"לבוש".zervn`aהאדם) ה"כלי"

בכלים  תלוי איננו הוא השמים. מן לחם כן לא אך
אדם. עבודת בכלל אין לגביו הטבע, דרכי של

על  השפעתם גם שונה לכך, שבהתאם מובן,
האדם: הרגשת

בתוך  ה' ברכת מתלבשת שבו הארץ", מן ב"לחם

בכך, הכרתו למרות הרי מכין, שהאדם טבעי כלי
אלא איננה שלו, ההכנה לברכת ilkשעבודת ו"לבוש"

הוא 19ה' בטבע וה"כלי" ה"לבוש" את גם מכך, ויותר ,

רק  אלא מקום, אצלו תופס שהטבע בגלל מכין איננו
שזהו eieeiveבגלל epevx'ה אלקיך"20של ה' ש"וברכך ,

תעשה" אשר "בכל על רק שיהיה 21חל עלֿידי (ולא
ובטל" שלמעשה 22"יושב כיון זאת, כל למרות – (

של  "לבוש" באמצעות הארץ", מן – ה"לחם מגיע

ש  כאן mc`dטבע יש הרי ויגיעתו, עבודתו עלֿידי יוצר
כגורם  האדם בני של עבודתם להחשבת מקום נתינת

פרנסה. המביא

התערבות  שום אין בו השמים. מן בלחם כן לא אך

האדם  פעולת של 23של הרגשה אצלו נגרמת ולפיכך ,

הקב"ה.zhlgenהסתמכות על

מצוות  ישמרו "אם שהנסיון מובן, האמור כל לפי

והכוונה  הטעם הוא ממנו" יותירו שלא בו התלויות
את  להביא כדי השמים". מן "לחם המן, בירידת

בטחון לידי זאת mlyenהיהודי (ובאמצעות בקב"ה

לחמו  שכל בכך ההכרה לידי להביאו כדי "לנסותו"),
"לבוש" שום ללא לבדו, הקב"ה מאת רק באים וצרכיו

לכך  מקום שיהיה אסור האדם, מלאכת של ו"אמצעי"

יותירו envraשאדם ("שלא מחר בשביל ללחם ידאג
בתנחומא  שכתוב כפי מי 24ממנו"). ביומו, יום "דבר

`xa mei `xay המודעי אליעזר ר' היה מכאן פרנסתו,
אוכל  מה ואומר: היום יאכל מה לו שיש מי כל אומר:

אמונה" מחוסר זה הרי .25למחר

.‰

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ÌÚ ¯˘˜ ÔÓÏ ˘È ˙‡Ê ÏÎ·

תלוי  איננו בעיקרו, השמים, מן שלחם למרות
ירידת  עם ביחד המן ירידת היתה ולכן האדם, בעבודת
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שבקצת 15) שכתבו יש (ממהרי"ל) סרמ"ב או"ח מרמ"א ולהעיר
אלא  למעלה. מכוסה שהי' למן זכר שבת בליל כו' לאכול נהגו מקומות
כתב  כו' מפה לפריסת בנוגע אבל לזה". לחוש ראיתי "ולא מסיים שבזה
(בשם  ק' אות פכ"ט שבת הל' (מהגמי"י סי "ז רעא סי' אדה"ז בשו"ע
על  במקדש גם נוהגין אנו וכן (ושם: סקי"ב שם ט"ז שם. טור סה"ת).
"וצריך  זה)) טעם רק הביא שם אדה"ז ובשו"ע זה). טעם פי (על הפת
כו'". טל עליו שהי' למן זכר מפות שתי בין הפת שתהא כדי כו' שתהא

ובס"ב 16) סעודות). (ג' לזה" "ורמז ס"א ער"ד ס' אדה"ז ובשו"ע
ואכ"מ. בזה. השקו"ט וידוע משנה). (לחם לזה" "וסמך

המן17) מענין הוא משנה) ולחם סעודות (ג' זה שלימוד :zayaאלא
המן  לירידת בשבת זכר עושין שבזה (15 (שבהערה בהנ"ל מזו ויתירה

llka.(החול ימי (בששת
ד.18) טז,
קונטרס 19) בסופו. מצורע תגלחת מצות להצ"צ המצות ספר ראה

ועוד. תרנ"ז. וידעת ד"ה פ"ב. כה מאמר יז, מאמר ומעין
וש"נ.20) ואילך. 294 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה
יח.21) טו, ראה
(22.19 הערה שם לקו"ש וראה עה"פ. ספרי
וכמש"נ 23) בזה כלום פועלת אינה האדם פעולת מזו: ויתירה

החסיר". לא והממעיט המרבה העדיף "ולא יח) טז, (פרשתנו
לבם 24) את מכוונים כולן נמצאו א: עו, יומא גם וראה כ. פרשתנו

– ועוד. ד. טז, פרשתנו יקר כלי ב. סב, זח"ב וראה שבשמים. לאביהן
ואילך. 95 ע' חכ"ו לקו"ש ס"ט. ס"א (מהד"ת) או"ח אדה"ז שו"ע וראה

"כדי25) ר"י בדעת מתחיל עה"פ ו"כדי hewliyבמכילתא וכו'", אדם
`ly זה" פי' ראה אבל המודעי. ר"א דעת הוא למחר" מהיום אדם ילקט

לרוב  וכ"ה לחבירו. אחד מיום ללקוט אין לר"י דגם למכילתא ינחמנו"
הוצאת  מכילתא ראה במכילתא. ר"י בדעת ופירושים הגירסאות

ועוד. רבין. האראוויץֿ
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מיעצר"26הטל  לא "טל נאמר שעליו אינו 27, (=הטל
כידוע  האדם, בעבודת תלוי איננו הוא שהרי ,28נעצר),

זא  כל בעבודת למרות כרוך היה המן שגם מוצאים ת
לגבי  רק לא וזאת ב'). (בסעיף לעיל כמוזכר האדם,
כדי  החוצה לצאת צריכים שהיו והבינונים, הרשעים
על  "ירד שהמן הצדיקים, אצל אפילו אלא ללקוט,
לטרוח  מוכרחים היו הם זאת ובכל בתיהם", פתח

בתיהם". ב"פתח המן בלקיטת

בעבודה  הבדלים שיש העובדה עצם מכך: ויותר
שהברכה  מוכיחה ישראל, בני של הדרגות שלוש בין

מנותקתl`במן המקבל oihelglהיתה האדם מעבודת
מגיע, הוא למי הבדל בכלל שאין "טל" כמו (לא
תלויה, היא אלא שווה), במידה ניתן הוא ולכולם
היותו  ובמידת ה"מקבל" של בהכנתו מסוימת, במידה
בינונים  אצל טרחה, פחות – צדיקים (אצל לברכה ראוי

יותר). עוד – רשעים ואצל יותר, –

"הנני  הפסוק בלשון הדיוק מובן האמור, כל לפי
xihnn לנאמר דומה שאינו השמים", מן לחם לכם

(ב"במדבר" המן ל 29בפרשת בקשר (lh."הטל "וברדת
הענינים): של (בפנימיותם סתירה כאן יש לכאורה,
עבודה  עלֿידי שבאה מלמעלה השפעה מסמל מטר

dhnly מן יעלה מ"ואד מתהווה כפשוטו שמטר (כשם
ux`d"30"ממטיר" הביטוי מתאים כיצד כך, ואם ,(

של  בעבודה תלוי שאיננו השמים", מן "לחם לגבי
דלתתא"? "אתערותא

מן  ש"לחם למרות כדלהלן: הוא לכך ההסבר
הוא מעבודת exwiraהשמים" שלמעלה השפעה ,

למטה  ההשפעה יורדת זאת בכל לטל), (בדומה המקבל
זאת, עם יחד לו, שיש כך מטר, "ממטיר", של באופן

המקבל  עבודת עם מסויים .31קשר

.Â

Ó‰Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ‰ÒÈÎ‰ ˙‡¯˜Ï ‰Î‰ ‰ÂÂ‰Ó Ô

מן  "לחם המן של הענין הוא: לכך ההסבר

ישראל, לארץ ישראל בני לכניסת הכנה היה השמים"
הארץ". מן "לחם של עבודה ישראל לבני היתה ששם

ישראל לבני שהראו וצרכיהם ielbaהעובדה שפרנסתם
ונתינת  הכנה היוותה בלבד הקב"ה מאת להם ניתנים
לעבודה  ובעברם נושבת", ל"ארץ בהגיעם שגם כח,
כי  ח"ו, ישכחו, לא אז גם הארץ", מן "לחם של מסוג

חיל  לעשות כח לך הנותן ".32"הוא

הכנה  רק איננו השמים" מן "לחם מכך: ויותר
נושבת": ב"ארץ ומורגש קיים גם הוא אלא כח, ונתינת
והטבע, העולם מן למעלה בעצם, הם, ישראל בני
"יורדים" הם כאשר שאפילו היא, האמת ולפיכך
אז  גם נושבת", "ארץ של מסוג לעבודה לעולם,

עם `dppiפרנסתם הענינים, ובפנימיות באמת קשורה,
הארץ", מן "לחם של הטבע דרכי

שום  אין עצמו בפני שלטבע באופן לא [ואפילו
לשמש  כדי רק בא והוא מקום, ותפיסת עצמית מציאות
עצמו  הזה ה"לבוש" את וגם ה'", ל"ברכת "לבוש"
שהוסבר  כפי ה', ציווי הוא שכך בגלל רק האדם מכין
הטבע, עם השפעה קשורה זאת עם שיחד אלא – לעיל
שהכין  הכלי באמצעות לאדם מגיעה ה' ברכת שהרי

לכך],

"מן  הפרנסה ה"לחם", ישראל, בארץ שגם אלא
והוא השמים", מן "לחם של באופן הוא ixnblהארץ",

הטבע. לדרכי קשור איננו

של  בטחונו של האמיתית השלימות זוהי ואכן,
בקב"ה: יהודי

להשגת  סיכוי רואה איננו שהוא במקרה רק לא
הטבע  בדרך פרנסה, לו 33"לחם", אין מכך וכתוצאה ,

ידאג  שהוא הקב"ה, על נשען והוא ברירה, שום
נסי  באופן –34לפרנסתו במדבר המן ירידת כמו ,

הוא כאשר גם ציוה oiknאלא כך כי בטבע, כלים
"לחם  בעיקרה, היא, שפרנסתו לו ברור אז גם הקב"ה,

מכיר minyd"35מן והוא הטבע, בדרכי תלויה ואיננה ,
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ובכ"מ.26) אֿב. יד, עקב לקו"ת ג. סה, תו"א יד. טז, פרשתנו
א.27) ג, תענית
בין 28) החילוק וכידוע ובכ"מ. ב). (יד, שם לקו"ת שם. תו"א ראה

עקב  בלקו"ת נסמן ואילך) ב (עג, בלקו"ת האזינו בדרושי – למטר טל
א). (שם,

יג.29) טז, כאן בפרש"י הובא ט. יא, בהעלותך
שם,30) (האזינו לקו"ת ראה ה. שם, מפרש"י ולהעיר ו. ב, בראשית

ב). עד, א.
ראשונים)31) (לכמה וגם הארץ) מן (כלחם כפשוטה אכילה צ"ל והי'

בס' מפאנו (הרמ"ע אחר בנוסח או השמים מן לחם המוציא לפני' ברכה
השמור  המן על לעת"ל יברכו שכן בתחלתו, ח"ב ה' שבתות מאמר

המן על תתתת"מ סי' מק"נ) (הוצאת חסידים ובס' מברכים eidבצנצנת.
ozepd בזהר מפרש שהרמ"ק ב) (סב, לזח"ב אוה"ח וראה השמים. מן לחם

ואכ"מ. המזון). ברכת ולאחריו המוציא, ברכת מברכין שהיו
יח.32) ח, עקב
תער"ב 33) המשך בארוכה ראה – הבטחון ענין אמיתית היא שאז

מו"ח  כ"ק ובמכתב 137 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה פב. פרק ח"א
(נעתק  תרנ"ד המלך לפני ובבואה ד"ה שם. 30 בהערה שנעתק אדמו"ר

.(47 הערה 307 ע' חט"ו [המתורגם] בלקו"ש
כזה 34) באופן צ"ל שההנהגה רואין כאשר שם: תער"ב המשך ראה

כו'. הנס על סומכין אין בכלל זה אין
שום 35) אין כאשר לו שיש הגמור הבטחון על והעילוי החידוש וזהו
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אשר  בכל אלקיך ה' "וברכך של שבהבטחה בכך
היא  הקב"ה שברכת לכך רק הכוונה אין תעשה"
("תעשה") ה"כלי" של ולהגבלות למידות בהתאם

" של באופן הוא השפע כאשר (גם הכין "jkxaeשהוא
היא ה' ברכת אלא – והצלחה), ברכה –jexr oi`a36.

מקום  כלל תופס איננו שהכלי .37כך

.Ê

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ÍÂ¯Î ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÓ‰ Ì‚

מעט  כרוך להיות צריך היה שהמן לכך ההסבר זהו
האדם: בעבודת

בעבודת  כלל כרוך היה לא השמים" מן ה"לחם אם
הארץ", מן ל"לחם ודמיון קשר שום לו היה לא האדם,
אצל  מוטעית: למחשבה מקום היה מכך וכתוצאה
ובעבודתו  בהכנתו כלל תלוי שאינו השמים", מן "לחם
על  והישענות מוחלט בטחון דרוש המקבל, של
כיון  הארץ". מן "לחם לגבי כן לא אך הקב"ה,

אומרת  עצמה –38שהתורה שדך..." תזרע שנים "שש
הוכחה  שזו הרי האדם, עבודת לכאורה, נחוצה כאן
מקום  תופסת בטבע "כלי" הכנת שכאילו לכך,

הפרנסה. בהשפעת

השמים" מן ה"לחם גם ניתן זאת טעות למנוע כדי

" של ועבודת xihnnבאופן בטירחה מסויימת בתלות ,"
שישנה במקום שגם המלמדת, עובדה zcearהאדם,

mc`d איננו מלמעלה הניתן שהשפע ברור להיות צריך
מן  לחם הוא אלא האדם, בעבודת כלל קשור

.39השמים 

נושבת  לארץ בהיכנסם שגם לכך, כח נתינת וזוהי
ישראל  לבני ברור עבודה 40יהיה שם, עבודתם שגם ,

בפנימי  היא הארץ", מן "לחם מן של לחם – ותה
.41השמים 

.Á

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· È·‚Ï ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ‰Ï‡˘‰

המזון: בברכת שרואים פלא דבר יובן בזה

ברכת  המזון, ברכת של הראשונה הברכה את
את  המן". להם שירד "בשעה רבנו משה תיקן "הזן",
להם" תיקן "יהושע הארץ, ברכת השניה, הברכה

ישראל  לארץ השאלה:42בכניסתם נשאלת לכאורה, .
על  הקב"ה את ומשבח היהודי מודה המזון" ב"ברכת

לו שניתן שברכת eiykrהמזון יתכן כיצד כך, ואם ,
הארץ, מן לחם שהוא עכשיו, המזון על שמברכים הזן,
מן  "לחם – המן ירידת על משה שתיקן בנוסח היא

.43השמים"
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כלי  לעשות תורה ע"פ צריך הוא כאשר שגם להעזר, גשמי  מקום מראה
הוא בה' שלו הבטחון מ"מ לא `ezeבטבע, אם כמו בה' הגמור הבטחון

בטבע. כלי לו הי'
א).36) (ג, בהקדמה חיים דרך ראה
לאדם 37) שאין הוא האמיתי האמת תרמד: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

מי  .. ביומו יום זה כדרך .. פרנסתו יהי' ומה למחר יהי' מה כלל לדאוג
שנים  כמה על או השנה כל על מזונו שיכין להיות יוכל בזה רוצה שאינו

מפני הוא לזה הרצון באמת השתלשלות ezewgxzdאבל כמה ע"י מה'
ומתלבש שנמשך rahdעד yeala לדבקה הרוצה .. הארץ מן בלחם ..

יתברך ברוך dpigaaefלהמשיךlkeiבו להיות עילאין יומין גילוי כן גם
meiה' mei.בארוכה עיי"ש כו'.

ג.38) כה, בהר
הזן 39) דברכת המשכה עיקר כי ושם: ד. יד, עקב מלקו"ת להעיר

הזכירו  לארץ שנכנסו קודם משה בימי גם כו' הארץ ברכת בשביל ג"כ
המן. שעל הזן ברכת תוך נכללת וגם כו' היתה שאז אלא .. הארץ ברכת

ס"ח. בפנים ולקמן הבאה. הערה ראה
(40(21 ע' תש"ט (סה"מ מהר"ש אדמו"ר כ"ק דברי וידועים

מן  לחם המן, דהשפעת באופן הוא הגלות) (בזמן הזה בזמן שפרנסה
בא"י  הרי אבל הזמנים, בכל כן צ"ל בפנים המדובר ע"פ והנה השמים.
דזמן  הללו העתים בצוק משא"כ כ"כ, ניכר אי"ז כו' גפנו תחת איש שהיו
דרמ"צ  וראה ידיו. מעשי ולפי"ע ע"י באה ההשפעה שאין נראה הגלות,
כשארי  היא ה' ברכת שהשפע שמאמין יכוין במו"מ בעסקו סע"א: קז,

כמו  הגלויים ondהנסים cixedy.'כו
"ויאכילך 41) משה אמר ג) (ח, עקב שבפ' הטעם יובן כהנ"ל עפ"י

גו' המן כל ornlאת על כי האדם יחי' לבדו הלחם על לא כי הודיעך
טעם הוא שלכאורה – האדם" יחי' ה' פי בפרשתנו dpeyמוצא מהנאמר

"ornl."'כו ממנו יותירו שלא בו התלויות מצות ישמרו אם גו', אנסנו
ישראל  אצל שיהי' – המן ירידת לעצם הוא הטעם שבפרשתנו אלא

כו', מזונו בא ממנו שרק בה', הגמור והבטחון האמונה
אמר  לא"י, כניסתם לפני שנה ארבעים בסוף תורה, במשנה משא"כ
העבודה  (סדר הארץ מן ללחם בשייכות המן של ופעולתו ענינו משה להם

בארץ). שצ"ל
האדם", יחי' לבדו הלחם על ש"לא יודעים המן שע"י אמר ולכן

האלקי מחיות (רק) לא הוא האדם שחיות פירושו בהלחם yaelndשי"ל
כל על "כי ושורש),ven`הגשמי*, מקור לשון (מוצא האדם" יחי' ה' פי

הוא שחיותו א.xewnnהיינו צו, מסעי רע"ג. יג, צו לקו"ת (ראה ה' פי
שלמעלה החסידות:zeyalzdnועוד) [בלשון הטבע ודרכי גשמי בלחם

בחי'"יחי' שמצד בהבריאה, שמתלבש ממכ"ע מבחי' רק לא הוא האדם"
שלמעלה  סוכ"ע מבחי' כ"א הטבע, לדרכי מקום תפיסת יש זו

הטבע]. ודרכי להנהגת מקום תפיסת אין זו בחי' ומצד מהתלבשות,
ס"ג.42) שם אדה"ז שו"ע סקפ"ז. או"ח טור ב. מח, ברכות
א),43) קט, ואילך. ג קו, סדור וראה ב. (יד, עקב בלקו"ת הקשה כן

שטבעו  הוא "דמטבע שם) לטואו"ח בב"י (הובא ברכות הרשב"א עפמ"ש
עיי"ש. כו'", להן

xac lk ze`ivny l`xyin `"ka dheyt dpen`a df ixdy ,ondn dricid f"r jixv oi` ixd ,eheytk inybd mgldn `l `ed mc`d zeigy lelyl dpeekd m`c (*
dpen`d mda rawpy ± `zepnidnc `lkin `idy mixvnn mz`ivia dvnd elk`y xg`l 'id ond zcixiy hxtae .(ezligza `"deidry) eay iwl`d zeigd `ed

.jli`e ` ,fw xeciq .a ,ci awr z"ewl .awr 't l"fix`dl z"l d`xe .(t"dbg iyexca n"kae .jli`e b ,bi ev z"ewl d`x) 'ek mgld z` 'igny zewl`a
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נלמדת  הראשונה הברכה מכך: מן 44ויותר
שהיא 45הפסוק  הזן ברכת זו וברכת, ושבעת "ואכלת

driayeעל dlik`46 זו הארץ "על השניה והברכה ,"

הארץ" פשוטה,44ברכת היא הדברים משמעות .
איננה  המזון" ועל הארץ "על השניה בברכה שההודיה

"על  הזן לברכת שייך זה (שהרי ושביעה אכילה על
driaye dlik` ה על אלא ,("ux` לקב"ה מודים אנו –

מזון" "מפקא שהיא כזאת היא שהארץ [כדוגמת 47על

ירושלים"]. "בונה – השלישית הברכה

על  שההודיה יתכן כיצד מאד: תמוה כך, ואם

בברכה  דווקא נכללת שלנו, ושביעה" "אכילה
(מן)? השמים מן לחם הוא ותוכנה שיסודה הראשונה,

יובן  לעיל ההסבר ובכלל 48לפי הארץ", מן "לחם :

d"awdזה zkxa דמפקא "ארץ תהיה שהיא לארץ
רק למעשה הוא של yealמזון", ולמקור לשורש

ה  מן "לחם שהוא ":minyמזוננו,

איננו  למזונו שהמקור באמת, מכיר שיהודי כיון

הטבע  בלבושי לא ואפילו ובעבודתו, בהכנתו תלוי
השמים  מן לחם ורק אך זהו אלא ה', לברכת ככלי

האכילה  על הזן ברכת שנוסח מובן הרי בלבד,

מן elyוהשביעה "לחם על הברכה של הנוסח הוא
ולשביעתו. לאכילתו האמיתי המקור זהו כי השמים",

"מברך" שהוא כך על לקב"ה היהודי מודה אחרֿכך רק

אשר  בכל אלקיך ה' ("וברכך בטבע והלבוש הכלי את
מזון". דמפקא "ארץ הארץ, ברכת וזוהי – תעשה")

.Ë

ÔÓ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

לשבת: מן שבין הקשר גם יובן לעיל האמור לפי

(א) והם: לעיל, שהוסברו במן הפרטים שלושת
השמים" מן "לחם הוא מראה ielbaהמן הוא –

הכל  כי הקב"ה, על לחלוטין להישען שיש בבהירות
גם  כרוך זה כל אבל (ב) בלבד. הקב"ה מאת ניתן
נותן  הדבר (ג) המקבל. בעבודת האדם, של בטירחתו
הארץ  מן לחם של מסוג בעבודה שגם לכך כח
לדעת  יש ול"טבע") ל"ארץ" בגלוי (שקשורה

– השמים מן לחם היא ובפנימיותה שבשרשה

שבת: של הענין בתוכן גם ישנם

שבת  לצרכי בקשר חז"ל 49(א) "לוו 50אומרים
אין, כאשר גם כלומר, פורע". ואני בי והאמינו עלי...
סיכוי  אין כאשר ואפילו שבת, צרכי לקנות במה  ח"ו,

ההלוואה  לפריעת יותר, מאוחר רווח של 51לאפשרות

"לוו הקב"ה על לגמרי להישען יש אז גם –ilr...ip`e
מן 52פורע" ל"לחם בדומה באים שבת צרכי כי ,

עבודת ללא – המקבל.השמים"

של  בטירחה בפשטותו הדבר כרוך שני, מצד (ב)
במקרה  רק נאמרה הזאת ההלכה מכך: ויותר "לוו".
אם  אבל עליהם", וילוה "ימשכנם שאז חפצים לו שיש

יפרע" ושהקב"ה ילוה "לא אז משלו" לו .53"אין
אין  למשכן חפצים לו יש כאשר שגם למרות כלומר,

עלֿידי החוב את לשלם כלשון oekyndבכוונתו אלא ,
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שם.44) ברכות
יוד.45) ח, עקב
שם.46) בגמרא כגירסתנו והוא ס"א. שם אדה"ז בשו"ע כ"ה

הזן ברכת זו (ושם: ד סה, בתו"א הובא וכן ג. יג, בא owizמכילתא dyn.(
ברכות  בירושלמי אבל ובכ"מ. סע"ג. קו, סדור סע"א. שם, עקב לקו"ת
א. מו, (שם עד בתוד"ה הביא וכן (רפ"ו), ברכות תוספתא ה"א), (פ"ז
זו  וברכת ושבעת "ואכלת (ועוד) סי"ב פ"ז רא"ש בפירקין"), מ"לקמן
ואכ"מ. שם. ברכות דק"ס וראה כו'". הזן זו  אלקיך ה' את הזימון, ברכת

הארץ 47) על רק היא שהברכה הפשוט פירוש כ"ה א. מט, ברכות
אדה"ז  שו"ע ס"א. שם או"ח לבוש שם. לטור ב"ח וראה מזון). (דמפקא
הארץ  בברכת דמזון א) (קט, שם סידור ב) (שם, עקב בלקו"ת אבל שם.
שהביא  סק"י רח סי' או"ח מברכ"י ולהעיר הארץ. מן לחם על קאי

הארץ "על בא"י דחותם ואגודה ופרח dpefnמכפתור lre."
ע"ד 48) בלשון – שם סידור ואילך), ג (יד, שם עקב לקו"ת ראה

החסידות.
שנאמר 49) שבת להוצאת אדם ישכים "לעולם ב: קיז, משבת להעיר

בשבלי  וכ"ה כו'". והכינו הששי ביום והי' ה) טז, – במן – (בפרשתנו

"להכין  (ס"א) אדה"ז ושו"ע ובטור רנ. סי' לטאו"ח בב"י הובא הלקט
כו'". שבת צרכי

סע"ב.50) טו, ביצה
(51.54 ,53 הערה לקמן ראה
בהקב"ה 52) מאמינין שהן בנ"א "אלו סע"ב: מח, מסוטה להעיר

ר"א  (כמאמר כו'" בסלו פת לו שיש מי  כל אומר הגדול ר"א כדתניא
" שם ובפרש"י למן), בנוגע שבתנחומא (ס"ד) בהקב"ה mipin`nyהנ"ל

כו' ממונם zezayלוותר ze`vedle."'כו
המהרש"ל),53) (לגירסת לוו תוד"ה (ע"פ ס"ג רמב סי' אדה"ז שו"ע

דהטור  הספק מפרש שם לטאו"ח בב"ח אבל שם). ביצה אשר"י והגהות
לא  היא דילוה (דהטור) מסקנתו אבל משכון*. לו אין באם רק שהוא
לזרז  אדם ש"צריך מפני כ"א פורע" ואני עלי "לוו הגמרא מאמר מצד

לכבד  וכנשר כנמר (דלוו עצמו שכן וכיון שמסיים: [אלא ביותר" שבתות
וראה  חובו]. לו לפרוע חובו בעל הוא נאמן כי ידאג אלא פורע) ואני עלי
ריקם  שביתו בעת בעני מדבר זה כי עלי לוו "וז"ש ג: קיד, להה"מ או"ת

עיי"ש. כו'" בבית לו ואין

.zeell inn el oi`yk :my 'qeza qixbc .my (r"eye) 'qeza `"xbd zdbdn xirdle (*
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"לוו ip`eחז"ל ilr"ש"54פורע –`ivni d"awd לו
ו"כלי"55לפרוע" מסויימת טירחה נדרשת זאת בכל ,

"חפצים" לפחות לו שיהיו צריך הוא האדם. מצד
עליהם" .56ש"ילוה

ימות  ששת על משפיעה בשבת ההתעלות (ג)
ש"הקב"ה  בה' מלא בטחון יש שליהודי עלֿידי החול:
את  מברך שהקב"ה רואה והוא לפרוע", לו ימציא
– ה"כלי" (באמצעות עלי" "לוו של שלו ה"טירחה"
בששת  עסקיו גם אז הטבע, דרכי לפי לא ה"חפצים"),
מקבל  שהוא שהפרנסה הכרה מתוך יהיו החול ימות
של  ענין דבר, של לאמיתו היא, ועשייתו יגיעתו עלֿידי

הקב"ה פורע" את ivnn`"אני מציאה) (בדרך לו
שהברכה  אלא הטבע, מדרך שלמעלה באופן פרנסתו

טבע  של בלבוש מכוסה מהטבע .57שלמעלה

.È

„Ú ÂÓÓ ¯˙ÂÈ Ï‡" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ¯‰ÂÊ‰ ˘Â¯ÈÙ
"¯˜Â·

משתמע  בוקר", עד ממנו יותר "אל הפסוק על
הזוהר  מן 58מדברי מתברכים השבוע ימי ששת שכל ,

" שבת של דא oibaהמן יומא יוזיף ולא יהיב דלא
אחד  יום הותיר ולא נתן שלא בגלל =) לחברי"

למשנהו).

הענינים, שני בין הקשר מהו תמוה: לכאורה,

בשבת, היא המן שברכת להותיר oklשמכיון אסור
למשנהו  אחד ?59מיום

לעיל: המוסבר לפי ברורה זו לשאלה התשובה
נעשית  המן הורדת על מלמעלה שהברכה העובדה

מאת  השפעה הוא המן של שענינו מפני היא בשבת,

הטבע, של ולבושים בכלים מלובשת שאיננה הקב"ה
שהוסבר  כפי השבת, של ענינה שזהו כפי בדיוק

גם ולכן בשבת,epnfבהרחבה, הוא למעלה המן של

כאשר  גם דומה מצב להיות צריך ולפיכך כפשוטו.
אין  הזה השפע בירידת למטה: יורדת המן השפעת

חישובים  הטבע, לפי בניֿאדם של חישובים לערב
למשנהו. אחד מיום שמותירים בכך גם המתבטאים

.‡È

ÏÏÎ ÔÈ‡ ,È˙ÈÓ‡‰ Â¯Â˜Ó· ÔÓ·Â ,‰ÓˆÚ ˙·˘·
Ì„‡ ˙„Â·Ú Ï˘ ·Â¯ÈÚ

של  וההשפעה הברכה היתה האמור, כל למרות
רק בשבת למטהdlrnlהמן ואילו ,`l כי המן. ירד

שהוא  במן, שנמצא כ"טל"), (שאינו ה"מטר" ענין
ההבדלים  לעיל שהובהרו (כפי המקבל, בעבודת כרוך

"יורד" המן כאשר רק קיים וכו'), לבינונים צדיקים בין

(בבחי' "במקומו" הוא כשהמן אבל למטה, מדרגתו
שהוא  כל מקשר לחלוטין ונעלה מנותק הוא הרי שבת)

מקבל. של לפעולתו
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(והגהות 54) עלי לוו בתוס' דמ"ש אדה"ז לדברי מקור שמזה וי"ל
משכונות לו שיש מיירי "הכא שם  rextlאשר"י) ick אין מעות", לו ואין

ש" כ"א גופא, המשכון עם לפרוע ע"מ שילוה בזה ivni`הכוונה  d"awd
אז  דוקא כי – עליהם") "ללות שיוכל רק הוא (והמשכון לפרוע" לו

"והאמינו לומר ip`eמתאים ia."פורע
רק  כתבו הרי בהם" ולפרוע "למשכנם הסעיף בסוף (ומש"כ
בזה  (שפורע המשכון מטרת לבאר וכונתו חפצים", לו אין "אם בהשלילה

ילוה "לא לשונו מהמשך גם וכדמוכח לשלם). במה לו אין d"awdyeבאם
rxti.(ועצ"ע ."

מן  "לחם דוגמת הוא פורע" ואני עלי ש"לוו בפנים הנ"ל וע"פ
מן  שירויח בכוונה ולוה עסק לו כשיש (דוקא) איירי שלא מובן השמים"

ד"האמינו הענין אי"ז אז כי – שם) או"ח בערה"ש (כמ"ש ip`eהעסק ia
שם. או"ת וראה פורע".

קצובים  אדם של מזונותיו כל שם: הסוגיא מהמשך גם הוא ומוכרח
אדה"ז  (כמ"ש לו מוסיפין הוסיף ואם כו' שבתות מהוצאת חוץ מר"ה לו
כל  תוד"ה ראה כו'" שבת הוצאת שאין עלי) לוו פי' (שזהו "כלומר שם
פסקו  לא "אותה חוץ ד"ה שם פרש"י ראה דלעיל") מקראי "נפקי שם

לצרכה לו ישתכר מה אם okidneלו גם לו דמוסיפין דמשמע תבואהו"
כו'. עסק לו אין

שם.55) אדה"ז שו"ע
אדם  של מזונותיו כל שזהו"ע אדה"ז פי' ע"פ החסידות ע"ד ויומתק
שלמעלה  אלקות מבחי' בא שבתות שהוצאות כו', מר"ה לו קצובים
ה"הוצאות  בהבריאה המתלבשת בחי' (שמצד בהבריאה מהתלבשות

האדם, עבודת בלי השמים, מן מציאה בדרך בא ולכן לו"), קצובים
בארוכה. כמשנת"ל המן ענין דוגמת

ברכה56) לכם "אזמין שם ביצה ר"ח mkiciראה dyrna כדי
הערוה"ש  (כפי' עסק לו ביש שהמדובר מדבריו מוכח ולכאורה שתפרעו".
בר"ש  ר"א משום יוחנן ר' "ואמר הגמרא המשך יובן ועפי"ז הנ"ל).
מאמר  עוד גררא אגב שמביא רק שאי"ז כו'", נכסיו שיתקיימו הרוצה
מדובר  עלי" "לוו שגם הענין, בגוף המשך כ"א בר"ש, ר"א משום מר"י

עסק. כו' נכסים לו בשיש
" אדה"ז לדעת דגם י"ל בפנים הנ"ל ע"פ ע"י `ipאבל הוא פורע"

ה"מעשה "ברכה  לפי"ע לא שבא אלא שיהי') (איזה ידיכם" במעשה
ש" במוחש שנראה עד הגמרא ip`eידיכם" המשך עפ"ז וגם פורע".

מביא  שמתחלה אלא הענין. בגוף הוא כו'" נכסיו שיתקיימו "הרוצה
הוא  פורע" ש"ואני מובן שעי"ז כו'" נכסיו שיתקיימו "הרוצה הגמרא
כו'", לו קצובין אדם של מזונותיו "כל ואח"כ כו', חפצים לו יש כאשר

"(האמינו שבאמת מובן שהובא ia(ip`eשעי"ז הטור לשון וראה פורע".
שם. או"ת ועי' .53 בהערה

(57.35 הערה לעיל ראה
שם, ביצה והלל שמאי מחלוקת בביאור 37 שבהערה אוה"ת וראה
ביותר  יומתק הנ"ל וע"פ ביחו"ע, כמו ביחו"ת הגילוי לעשות ושם:

ללפנ"ז. ושמאי דהלל שם בביצה ההמשך
(58.5 הערה הנ"ל
א'פו.59) ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה
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כדי  במשכון הצורך כפשוטו: בשבת, לכך ובדומה
" ilrשיהיה eelבי והאמינו ...ip`eהוא iptlפורע"

צריך  עצמה בשבת אבל שבת, צרכי בשביל שבת,
"ש  ואפילו עשויה" מלאכתו "כל lllk`להיות xdxdl

בעסקיו".

הוא  ללקוט" בשבת יצאו "ולא של הענין לפיכך
הטעם  את המבטאות בו", התלויות ה"מצוות מן אחת

כאן  גם מאירה השבת ביום כי – המן בירידת והכוונה
ולכן  "במקומו", שהוא כפי "מן" של המהות למטה
שום  תיתכן לא שכאן אחד, לכל ברור להיות צריך
"קבלה" של פעולה לא ואפילו האדם, של התערבות
בשבת  יצאו "ולא – החול ימי בששת כמו (ליקוט)

ללקוט".

f"lyz haya e"h (*xn`ne) zgiyn)
(b"lyz ziy`xa t"y
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.dlx 'r `"g hweln n"dqa ezenilya qtcp (*l"end.

אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתביו מי"ב חשון ושני מ' מכ"ב טבת...

להתועדות  בנוגע  בהעתון  שהי'  מה  ע"ד  חשון,  מכ"ב  למכ'  בהמצורפים  לקרות  נהניתי  ב( 
גם להבא יתאמצו  ובטח  והשייכות אליהן,  בנוגע להתועדות דנשי חב"ד  וכן  דשמחת בית השואבה, 
בכגון זה, ונוסף על העבודה עצמה, להשתדל בפרסום, ובאופן המתאים דוקא, היינו בלא פרסום זולה, 
וכידוע מתשובת הרשב"א שמצוה לפרסם עושי מצוה כיון שעי"ז אפשר להמשיך עוד אחרים וכהענין 

דקנאת סופרים תרבה חכמה.

ג( בענין העזר שמבקש להרשת דאהלי"י, הנה כמ"ש מכבר אין כאן קופה ואמצעים לקבוע עזר 
מסויים, אבל תקותי שמזמן לזמן יהי' בידי לשלוח לו חבילות סקריפס וכיו"ב, אף שקשה לדעת מראש 
תכופות המשלוח וגודלה, אבל בכל אופן לא יספיק זה כפי התקציב הדרוש להם, ומוכרח הדבר אשר 
יחפשו אופנים מתאימים למצוא האמצעים באה"ק ת"ו, ושלחתי מכתב לאגו"ח שיסייעו בידו )באופן 

שלא תהי' סתירה ממוסד אחד לחבירו(.

ד( אין דעתי נוחה כלל וכלל ממה ש... עזב עבודתו ברשת דאהלי"י, וכבר כתבתי גם לו ישר 
עד"ז, ואם הסיבה היא רק מצד חוסר האמצעים, צריך לחפש עצות לזה, ולא לעזוב את העבודה, ואם 
הסיבה היא חיכוכים פנימיים בין העובדים דרשת דאהלי"י, הרי פשיטא ופשיטא שצריך לבטל את 
זה ולשרש אחריהם ובפרט בארץ ישראל שהענין דמחלוקת וכו' צריך להשמר מזה ביותר, ומי יאמר 
בין חסידי חב"ד וכידוע מרבוה"ק נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, עד כמה מסרו נפשם להשריש 
בלב החסידים המקושרים השייכים ואפילו בתוך סתם בנ"י, הענין דאהבת ישראל, והאריכות בזה 

אך למותר.

באפשרי  רק  הוא  אם  להשתדל  יש  ובא,  הממשמש  שבט  דיו"ד  ההילולא  יום  עם  בקשר  ה( 
לפתוח ביום זה או בסמוך ליום זה, עכ"פ עוד מחלקה אחת של אהלי"י.

ו( בנוגע לחילוק התפקידים בין המוסדות באופן שלא יבלבלו איש את רעהו מובנת השקפתי 
בהמכ' לאגו"ח המוסג"פ אשר בקשתי למסור להם בהקדם.



פ

 שמות ב, א-ב – וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי.
הוא  טוב  כי  אתו  ותרא  בן  ותלד  האשה  ותהר 

ותצפנהו שלשה ירחים

יב

רמז וביאור בלידת משה ב' בחי', "ותרא אותו" )רמז 
לנגלה דתורה(, "ותצפנהו" )בחי' נסתר דתורה(, והוא ג"כ 

ב' חלקי המצה האמצעית הנק' לוי

בלידת משה כתיב ותרא אותו ותצפנהו, שיש1 ב' 

בחי'.

א( ותרא אותו, בחי' ראי' והתגלות.
ב( ותצפנהו, בחי' צפינות והעלם.

ויש לומר:

ועל  לוי,  הי'  הנה הגאולה היתה ע"י משה, שמשה 

לידת משה כתיב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, 

שלא נאמר2 שם האיש והבת, רק לוי ]רמז למשה, ועל 

ידו ניתנה התורה[,

המצה  הוא  מצה  אכילת  מצות  דעיקר  והיינו 

האמצעית3 הנק' לוי, שחולקין המצה האמצעית לשתים 

חלק גדול וחלק קטן, החלק הקטן – הפרוסה – מניחין 

והחלק  ההגדה,  אמירת  בעת  מגולה4  וצ"ל  בהקערה, 

מגולה  ואינו  לאפיקומן  אותו  שמניחים  צופנים  גדול 

ונאכל על השובע5 דוקא, כי בחי' יצי"מ ואכילת מצה 

הוא מבחי' לוי דוקא, המצה האמצעית הנק' לוי.

למ"ת  הקדמה  הוא  בפסח  שיצי"מ  ידוע  והנה 

1( בסימן זה יבואר כמה שאלות, והם:

א( בפסוק כתוב “וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", למה לא כתוב 

בפירוש מי היו האיש והאשה, רק בסתם איש מבית לוי ובת לוי?

ב( בלידת משה כתיב “ותרא אותו . . . ותצפנהו", למה לא כתוב רק 

בלידת  ומשמע שיש  וגו'",  אותו  “ותרא  “ותצפנהו", מהו ההקדמה 

משה שני בחי', א( “ותרא אותו", ב( "ותצפנהו", מהו ענינו?

– הן מצות אכילת  ַמצות בהסדר, למה מצות אכילת מצה  ג'  יש  ג( 

מצה, והן האפיקומן – הוא במצה האמצעית דוקא הנק' "לוי"?

אוכלין  הקטן  והחלק  דלוי,  המצה  שחולקים  הטעם  מה  בהנ"ל,  ד( 

למצות מצה, והחלק הגדול האפיקומן?

ההגדה,  אמירת  בעת  מגולה  הקטן  דחלק  הטעם  מה  בהנ"ל,  ה( 

משא"כ החלק הגדול האפיקומן מכוסה?

ו( בהנ"ל, מה הטעם דעל החלק הקטן אומרין עליו אמירת ההגדה, 

משא"כ על החלק הגדול האפיקומן אין אומרין עליו כלום?

ז( בהנ"ל, מה הטעם דהחלק הקטן אוכלין בתחלת הסעודה לתיאבון, 

והחלק הגדול האפיקומן אוכלים על השובע דוקא?

ויבואר בפנים.

2( ראה גם לקמן סי' יג.

3( שו"ע אדמוה"ז הלכות פסח סימן תעג סעיף לה. תעה סעיפים ג-ה.

4( ראה פסחים קטו, ב.

5( שו"ע אדמו"ר הזקן שם סי' תעז.

באמונה6  לי  וארשתיך  שאירוסין  כמו  שבשבועות, 

מתן  זו  חתונתו7  ביום  לנשואין  הקדמה  הוא  בפסח, 

לך  וזה  וכמ"ש8  נשואין,  אין  אירוסין  אין  ואם  תורה. 

האות בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים 

על ההר הזה. והיינו ע"י אכילת מצה בפסח, שמצה היא 

נעשה  עי"ז  באמונה,  לי  וארשתיך  דהימנותא,  מיכלא9 

הנשואין בשבועות, וידעת10 את הוי'.

הקטן  החלק  מצה,  בחי'  ב'  יש  מצה  באכילת  וכמו 

המצה  דנוטלין  הצפון,  הגדול  והחלק  המגולה, 

האמצעית וחולקין אותה לשנים חלק א' גדול מחבירו. 

הנה עד"ז בתורה11 יש ג"כ ב' בחי' דקטן וגדול, נגלה 

דתורה הויות דאביי ורבא12 נק' דבר קטן, ונסתר דתורה 

דורשין  דתורה  ובנגלה  גדול.  דבר  נק'  מרכבה  מעשה 

משא"כ  בפה,  למוצאיהם  הם  חיים13  הרבה,  ואומרין 

בנסתר דתורה14 אין דורשין. ומתחלה צריך ללמוד נגלה 

דתורה, ואח"כ נסתר דתורה, כמארז"ל15 לעולם ימלא 

אדם כריסו בש"ס כו'.

והיינו כמו שבאכילת מצה מתחלה אוכלין את החלק 

הרבה,  דברים  עליו  שאומרים  המגולה  דהמצה  הקטן 

ונעלם,  הצפון  דהמצה,  הגדול  החלק  אוכלים  ולבסוף 

בחי'  בב'  כמו"כ  כלום.  עליו  ודורשין  אומרין  שאין 

שהוא  דתורה  נגלה  מתחלה  עד"ז,  ג"כ  הוא  שבתורה 

דבר קטן, והוא נגלה, ודורשין בו, ואח"כ נסתר דתורה 

6( הושע ב, כב. ומבאר דמ"ש “וארשתיך לי באמונה זה קאי על פסח, 

חיים  תורת  וראה  השבועות.  בחג  זהו  ה'"  את  "וידעת  אח"ז  ומ"ש 

מאדמו"ר האמצעי שמות חלק א' ע' קד, א. קי, א. קיח, ב.

7( תענית פרק ד משנה ח. ראה סידור עם דא"ח ע' קלו, ד. מאמרי 

אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה חלק ב' ע' תתקיט. מאמרי אדמו"ר 

האמצעי בראשית ע' ריט. ויקרא חלק א' ע' דש. במדבר חלק ב' ע' 

תיט. ועוד.

8( שמות ג, יב. ראה גם לקמן סי' לא.

ואילך.  ד  רפד,  דא"ח(  )עם  סידור  ואילך.  ג  יג,  צו  לקו"ת  ראה   )9

סהמ"צ  ואילך.  ב  ח,  האמצעי  לאדמו"ר  האמונה  בשער  ובארוכה 

להצ"צ כב, ב ואילך. סה"מ תרכ"ז ע' רלו ואילך.

10( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סי' לג.

11( ראה גם לקמן סי' יג.

קטן   . . . הזקן  להלל  לו  היו  תלמידים  שמונים  א.  כח,  סוכה   )12

שבכולן רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא . . . דבר 

דאביי  הויות  קטן  דבר  מרכבה,  מעשה  גדול  דבר  קטן,  ודבר  גדול 

ורבא. ובפרש"י הויות דאביי ורבא. כל איבעיא להו לאביי ורבא הוה 

מספקא להו ובכולן נתן את לבו ונתן בהם טעם וכו'.

ראה תורת מנחם ספר המאמרים מלוקט חלק ג' ע' שסה.

נד, א( אל תקרי למצאיהם  )עירובין  13( משלי ד, כב. ודרשו חז"ל 

אלא למוציאיהם בפה.

14( חגיגה פרק ב' משנה א': אין דורשין במרכבה ביחיד.

15( ראה רמב"ם הלכות יסודי התורה סוף פרק ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

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

úaL òöîàa,eiptly zaya 'ycegd' mi`xewe [reayd-] §¤§©©¨
.mixet xg`l `idy diptly zayl dxt minicwne

:dpyna epipy.'íëì äfä Lãçä' úéòéáøä§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤
:mdilr dtiqene dpynd ipic z` znkqnd `ziixaLàø ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ

'àNú ék' ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçL øãà LãBç(ai l zeny),ïéøéèôîe ¤£¨¤¨¦§©©¨¦¦¦¨©§¦¦
'òãéBäé'a(fi `i 'a mikln).Làø ìçL ìk ,äðBLàø úaL àéä Bæ éàå ¦§¨¨§¥¦©¨¦¨¨¤¨Ÿ

dëBúa úBéäì øãà LãBç,reayd rvn`a -.úaL áøòa eléôàå ¤£¨¦§§¨©£¦§¤¤©¨

äiðMami`xew'øBëæ'(fi dk mixac),ézã÷t' ïéøéèôîedUr xW` z` ©§¦¨¨©§¦¦¨©§¦¥£¤¨¨
'l`xUil wlnr(a eh '` l`eny).ìçL ìk ,äiðL úaL àéä Bæ éàå £¨¥§¦§¨¥§¥¦©¨§¦¨¨¤¨

úéLéìMa .úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøetzyxt mi`xew ¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¦
äneãà äøt(hi xacna),íëéìò éz÷øæå' ïéøéèôîe'ebe 'mixFdh min ¨¨£¨©§¦¦§¨©§¦£¥¤©¦§¦

(dk el l`wfgi).íéøeôì äëeîqL ìk ,úéLéìL úaL àéä Bæ éàå§¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦
úéòéáøa .äéøçàîmi`xew'äfä Lãçä'(a ai zeny),äk' ïéøéèôîe ¥©£¤¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤©§¦¦Ÿ

'Lãçì ãçàa ïBLàøa [íéäìà] 'ä øîà(gi dn l`wfgi). ¨©¡Ÿ¦¨¦§¤¨©Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dlibn(ipy meil)

äðùî
:xc` ycega ze`ixwd ipic x`al zxaer ef dpynøãà Lãç LàøŸŸ¤£¨

ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçLea,'íéì÷L' úLøôaxeaivl ricedl ¤¨¦§©©¨¦§¨¨©§¨¦
oqip yceg y`xa eaixwiy ick ,xc`a ycwnl milwyd e`iaiy

`xnba x`eank ,dycg milwy znexzn(a"r oldl).ìçyceg y`x ¨
úaMä CBúa úBéäì,[reayd-]ïéîéc÷îmilwy zyxt z`ixw ¦§§©©¨©§¦¦

ì,øáòL,eiptly zayl xnelkì ïé÷éñôîeúøçà úaL §¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤
zaya de`xwiy ick ,xekf zyxt mi`xew oi`e ,[dixg`ly-]

.oldlck mixet mcewyäiðMazyxt mi`xew'øBëæ'(hiÎfi dk mixac), ©§¦¨¨
,mixet mcewy zaya dze` mi`xewe ,wlnr dyrn mixikfn day

.wlnr rxfn didy ond ziignl wlnr ziign jenqlúéLéìMa©§¦¦
zyxt mi`xew'äneãà äøt'(hi xacna)dxt ztixy mixikfn day , ¨¨£¨

exdhiy l`xyi z` xidfdl ,`nhd lr dxt` in z`fde dnec`
.dxdha mdigqt eyrieúéòéáøazyxt mi`xew'íëì äfä Lãçä' ¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤

(kÎ` ai zeny)y`x mcewy zaya z`xwpe ,gqtd zyxt `idy ,

ick ,ef zaya z`xwp zaya yceg y`x lg m`e ,oqip yceg
.oqip yceg y`x z` ycwlúéLéîçazeiyxtd z`ixw xnb xg`l ©£¦¦

.ïøãñëì ïéøæBç§¦¦§¦§¨
:cren zra d`ixwìkìmicrend ze`ixw lkl -ïé÷éñôîz`ixwn ©Ÿ©§¦¦

,rxe`nd oirn crend oipra mi`xewe ,reayd zyxtéLàøa§¨¥
úBiðòúa ,íéøeôáe äkeðça ,íéLãç,íéøetékä íBéáe úBãîòîáe ¢¨¦©£¨§¦§©£¦§©£¨§©¦¦

onwl `ziixaae dpyna ex`eaiy ze`ixwd z` mda mi`xewy
(.`lÎ:l).

àøîâ
zevn epizpyna epipyy milwyd oipra dpyn d`ian `xnbd

:mzyxt z`ixwíúä ïðzmilwy zkqna(`"n `"t),øãàa ãçàa §©¨¨§¤¨©£¨
oic zia igilyïéòéîLîl`xyi ixr lka oic zia zfxkaìò ©§¦¦©

,íéì÷Mäcg`ay ,xeaiv zepaxw jxevl lwyd zivgn e`iaiy ©§¨¦
.dycg dnexzn maixwdl elkei oqipa
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dlibn(ipy meil)

,dylyaCä àéòa àìåzeyrl yi i`ce myy ,zah yceg y`x - §Ÿ¨£¨©
yceg y`x lr wx z`f xn` ok` :`xnbd daiyn .xen`k jk

e ,xc`øîzéà dzøéáç ììkî àãçzah yceg y`xa ipyd oicd - £¨¦§¨£¥§¨¦§©
.oey`xd on cnlp

:zah yceg y`xa d`ixwd oipra zwelgn d`ian `xnbd,øîzéà¦§©
,÷çöé éaø øîà ,ìBça úBéäì ìçL úáè Lãç Làøipy mi`iven ŸŸ¤¥¥¤¨¦§§¨©©¦¦§¨

,dxez ixtqãçå ,Lãç Làøa àúìz eø÷ipyd xtqaáøå .äkeðça ¨§¨¨§ŸŸ¤§©©£¨§©
ãçå ,äkeðça àúìz eø÷ ,øîà àôéç ïîc éîécipyd xtqaLàøa ¦¦§¦¥¨¨©¨§¨¨©£¨§©§Ÿ

.LãBç¤
:`gtp wgvi iaxl reiqàçôð ÷çöé éaøc déúååk ,éðî éaø øîà̈©©¦¨¦§¨¥§©¦¦§¨©§¨

àøazñî,dticr yceg y`x z`ixwycixdøéãz BðéàLå øéãz ¦§©§¨§¨¦§¤¥¨¦
,íãB÷ øéãz.dkepgn xzei xicz yceg y`xe ¨¦¤

:`tig onc inic axl di`xéîéc áøc déúååk ,ïéáà éaø øîà̈©©¦¨¦§¨¥§©¦¦
,àøazñîixdy ,dticr dkepg z`ixwyì íøb éîd dleréòéáø ¦§©§¨¦¨©¨§¦¦

,àáiL`edy meid,Lãç Làødyly mi`xew dkepga ixdy ¤¨ŸŸŸ¤

,drax` yceg y`xaeCkìäda éòéáøz`ixwéòa Lãç Làø ¦§¨§¦¦¦ŸŸ¤¨¥
.éø÷éî¦§¥

:ef zwelgna dkldl `pwqnddìò éåä éàî.df oica dkldd dn - ©£¥£¨
LãBç Làøa ïéçébLî ïéà ,øîà óñBé áødkepg `l` ,xwir ezeyrl ©¥¨©¥©§¦¦§Ÿ¤

.inic axk yceg y`xa cg`e dyly ea mi`xewe xwird `ed
,äkeðça ïéçébLî ïéà ,øîà äaøådpwzpy d`ixw `idy oeik §©¨¨©¥©§¦¦©£¨

mi`xewe xwir yceg y`x `l` ,yceg y`x z`ixwn xzei xge`n
.dkepga cg`e ,dyly eaàúëìäåyLàøå ,äkeðça ïéçébLî ïéà §¦§§¨¥©§¦¦©£¨§Ÿ

.øwéò LãBç¤¦¨
:milwy z`ixwl zxfeg `xnbdìç ,øîzéàmilwy z`ixwúBéäì ¦§©¨¦§

azyxt,'äeöz äzàå'xkid oi`e ,dixg`l `id '`yz ik'e §§©¨§©¤
.milwyl d`xewy'äeöz äzàå'î àzéL eø÷ ,àçôð ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©§¨¨¦¨¦§©¨§©¤
ãçå ,'àNú ék' ãòmilwy z`ixw `xew.'úéNòå' ãò 'àNú ék'î ©¦¦¨§©¦¦¦¨©§¨¦¨

:zwlegd dhiy,éiaà øîà̈©©©¥
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פי

שכיסם  דברים16  ומכוסה,  סוד  והוא  גדול,  דבר  שהוא 

עתיק יומין, כבשים17 ללבושך, ואין דורשין בו.

16( ראה פסחים קיט, א. מאי למכסה עתיק יומין )ישעי' כג, יח(, זה 

המכסה דברים שכיסה עתיק יומין, ומאי נינהו סתרי תורה.

יג, א אין דורשין במעשה מרכבה ר'  17( משלי כז, כו. ראה חגיגה 

עולם  אבהו אומר מהכא כבשים ללבושיך דברים שהן כבשונו של 

יהיו תחת לבושך.

י"ל שזהו האמור בלידת משה, ותרא אותו ותצפנהו 

כו', הרי שיש ב' בחי', ראי' והתגלות, וצפינות והעלם, 

והיינו כמו החלק הקטן המגולה, וחלק הגדול המכוסה 

וצפון.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רל

ילקוט לוי יצחק על התורה

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

úaL òöîàa,eiptly zaya 'ycegd' mi`xewe [reayd-] §¤§©©¨
.mixet xg`l `idy diptly zayl dxt minicwne

:dpyna epipy.'íëì äfä Lãçä' úéòéáøä§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤
:mdilr dtiqene dpynd ipic z` znkqnd `ziixaLàø ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ

'àNú ék' ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçL øãà LãBç(ai l zeny),ïéøéèôîe ¤£¨¤¨¦§©©¨¦¦¦¨©§¦¦
'òãéBäé'a(fi `i 'a mikln).Làø ìçL ìk ,äðBLàø úaL àéä Bæ éàå ¦§¨¨§¥¦©¨¦¨¨¤¨Ÿ

dëBúa úBéäì øãà LãBç,reayd rvn`a -.úaL áøòa eléôàå ¤£¨¦§§¨©£¦§¤¤©¨

äiðMami`xew'øBëæ'(fi dk mixac),ézã÷t' ïéøéèôîedUr xW` z` ©§¦¨¨©§¦¦¨©§¦¥£¤¨¨
'l`xUil wlnr(a eh '` l`eny).ìçL ìk ,äiðL úaL àéä Bæ éàå £¨¥§¦§¨¥§¥¦©¨§¦¨¨¤¨

úéLéìMa .úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøetzyxt mi`xew ¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¦
äneãà äøt(hi xacna),íëéìò éz÷øæå' ïéøéèôîe'ebe 'mixFdh min ¨¨£¨©§¦¦§¨©§¦£¥¤©¦§¦

(dk el l`wfgi).íéøeôì äëeîqL ìk ,úéLéìL úaL àéä Bæ éàå§¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦
úéòéáøa .äéøçàîmi`xew'äfä Lãçä'(a ai zeny),äk' ïéøéèôîe ¥©£¤¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤©§¦¦Ÿ

'Lãçì ãçàa ïBLàøa [íéäìà] 'ä øîà(gi dn l`wfgi). ¨©¡Ÿ¦¨¦§¤¨©Ÿ¤
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המשך ביאכר למס' מגילה ליכם שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dlibn(ipy meil)

äðùî
:xc` ycega ze`ixwd ipic x`al zxaer ef dpynøãà Lãç LàøŸŸ¤£¨

ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçLea,'íéì÷L' úLøôaxeaivl ricedl ¤¨¦§©©¨¦§¨¨©§¨¦
oqip yceg y`xa eaixwiy ick ,xc`a ycwnl milwyd e`iaiy

`xnba x`eank ,dycg milwy znexzn(a"r oldl).ìçyceg y`x ¨
úaMä CBúa úBéäì,[reayd-]ïéîéc÷îmilwy zyxt z`ixw ¦§§©©¨©§¦¦

ì,øáòL,eiptly zayl xnelkì ïé÷éñôîeúøçà úaL §¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤
zaya de`xwiy ick ,xekf zyxt mi`xew oi`e ,[dixg`ly-]

.oldlck mixet mcewyäiðMazyxt mi`xew'øBëæ'(hiÎfi dk mixac), ©§¦¨¨
,mixet mcewy zaya dze` mi`xewe ,wlnr dyrn mixikfn day

.wlnr rxfn didy ond ziignl wlnr ziign jenqlúéLéìMa©§¦¦
zyxt mi`xew'äneãà äøt'(hi xacna)dxt ztixy mixikfn day , ¨¨£¨

exdhiy l`xyi z` xidfdl ,`nhd lr dxt` in z`fde dnec`
.dxdha mdigqt eyrieúéòéáøazyxt mi`xew'íëì äfä Lãçä' ¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤

(kÎ` ai zeny)y`x mcewy zaya z`xwpe ,gqtd zyxt `idy ,

ick ,ef zaya z`xwp zaya yceg y`x lg m`e ,oqip yceg
.oqip yceg y`x z` ycwlúéLéîçazeiyxtd z`ixw xnb xg`l ©£¦¦

.ïøãñëì ïéøæBç§¦¦§¦§¨
:cren zra d`ixwìkìmicrend ze`ixw lkl -ïé÷éñôîz`ixwn ©Ÿ©§¦¦

,rxe`nd oirn crend oipra mi`xewe ,reayd zyxtéLàøa§¨¥
úBiðòúa ,íéøeôáe äkeðça ,íéLãç,íéøetékä íBéáe úBãîòîáe ¢¨¦©£¨§¦§©£¦§©£¨§©¦¦

onwl `ziixaae dpyna ex`eaiy ze`ixwd z` mda mi`xewy
(.`lÎ:l).

àøîâ
zevn epizpyna epipyy milwyd oipra dpyn d`ian `xnbd

:mzyxt z`ixwíúä ïðzmilwy zkqna(`"n `"t),øãàa ãçàa §©¨¨§¤¨©£¨
oic zia igilyïéòéîLîl`xyi ixr lka oic zia zfxkaìò ©§¦¦©

,íéì÷Mäcg`ay ,xeaiv zepaxw jxevl lwyd zivgn e`iaiy ©§¨¦
.dycg dnexzn maixwdl elkei oqipa
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המשך ביאכר למס' מגילה ליכם שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dlibn(ipy meil)

,dylyaCä àéòa àìåzeyrl yi i`ce myy ,zah yceg y`x - §Ÿ¨£¨©
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המשך ביאכר למס' מגילה ליכם שני עמ' ב



פב
ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי   – יז  יג, 
קרוב  כי  פלשתים  ארץ  דרך  אלקים  נחם 
בראותם  העם  ינחם  פן  אלקים  אמר  כי  הוא 

מלחמה ושבו מצרימה

פי”ד בנשיא השביעי, שלשה אומות  נשא  ]במד”ר[  א. 
שנאמר  ארצם  את  לירש  לארץ  לכשנכנסו  הקב”ה  אסר 
ארץ  כו'  באדום  וכן  מואב  את  תצר  אל  ט(  ב,  )דברים 
פלשתים מנין דכתיב ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי 
קרוב הוא קרובה היתה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך 
לישראל,  שלשתן  להתיר  הקב”ה  עתיד  לבא  ולעתיד  כו' 
פסוק  י”א  סי'  בישעי'  ימה  פלשתים  בכתף  ועפו  שנאמר 
די  ית פלשתאי  ויתחברון כתף חד לממחי  ומתרגמינן  י”ד 

במערבא כו', אדום ומואב משלוח ידם כו'.
ועיין ברבות לך לך ס”פ מ”ד ששלשה אומות לא נתן לו 
עד לעתיד לבא קני קניזי וקדמוני רק שבעה אומות נתן לו 
עכשיו ונתבאר במקום אחר שהשבעה אומות הם לברר ז' 
תחתונים, אבל בירור ג' ראשים עדיין לא ניתן לו בשלימות, 
אם כן לכאורה פלשתים זהו מבירור הג' ראשים כו' ועל זה 
נאמר ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, ולכן ועדיין לא 
נחם לא קיבל תנחומין בשלימות כמ”ש ברבות ר”פ בשלח, 
אבל לעתיד לבא כתיב נחמו נחמו עמי על ידי שיתן להם גם 

בירור ג' ראשים כו'.
ירושלים  תשב  פרזות  לבא  לעתיד  דלכן  לומר  ואפשר 
על ידי בירור פלשתים מבוי המפולש שלעתיד לבא ישמח 
ישראל בעושיו, משא”כ בעולם הזה אין שמחה בשלימות 
ערך  הקמח  כד  ובספר  פ”כ.  אחרי  פרשת  ברבות  עיין  כו' 

שמחה, ועמ”ש ע”פ צדקת פרזונו בישראל.
אור התורה שמות ח"ב עמוד שנ"ב

העם  ברח  כי  מצרים  למלך  ויוגד   – ה  יג, 
ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה 

זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

כזאת,  היתה  למה  תמוה  הוא  לכאורה  העם.  ברח  כי  ב. 
וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא הי' מוכרח 

לשלחם.
בתקפו  הי'  עדיין  ישראל  שבנפשות  שהרע  מפני  אלא 
רק  תורה  מתן  עד  זוהמתם  פסקה  לא  כי  השמאלי  בחלל 
מגלות  האלקית  נפשם  לצאת  היתה  וחפצם  מגמתם 
יתברך  בו  ולדבקה  מצרים  טומאת  היא  הסטרא־אחרא 
וגו'  ומנוסי  משגבי  וגו'  צרה  ביום  ומנוסי  עוזי  ה'  וכדכתיב 

והוא מנוס לי וגו'.
ולכן לעתיד כשיעביר ה' רוח הטומאה מן הארץ כתיב 

ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'.
תניא פרק ל"א

וישב  הים  על  ידו  את  משה  ויט   – כז  יד, 
נסים  ומצרים  לאיתנו  בוקר  לפנות  הים 

1( עיין לקוטי שיחות חלק ו.

לקראתו וינער ה' את מצרים בתוך הים

ג. וישב הים לפנות בקר לאיתנו וכו'. והנה רז”ל בשמות 
לי  אומר  אתה  הקב”ה  לפני  משה  אמר  אמרו  פכ”א  רבה 
שאקרע הים וכו' א”ל הקב”ה וכו' כך התניתי עמו מתחלה 
לאיתנו לתנאו  לפנות בקר  הים  וישב  קורע שנאמר  שאני 

שהתניתי עמו מתחילה וכו'.
ונהירנא שראיתי במכתב להרב המקובל הגדול מהר”ר 
שדקדק  כ”י  אורות  טל  בספר  זלה”ה  כ”ץ  פאפירש  מאיר 
הו”ל  הא  רז”ל  שאמרו  כמו  לתנאו  פירושו  לאיתנו  דאם 
בשם  ופירש  בחזירתם1,  לא  הים  בבקיעת  לאומרו  לכתוב 
רבו מהר”ר ישראל אשכנזי במשז”ל שקריעת ים סוף תהי' 
ים  לשון  את  ה'  והחרים  יא(  )ישעי'  כמש”ה  לבא  לעתיד 
מצרים, לכן אי כתב רחמנא גבי הבקיעה הוה אמינא דתנאי 
לאיתנו  כתב  לזה  עוד,  ולא  בפרק  בו  הקב”ה  התנה  אחד 
וחזר  הים  שנקרע  דגם אחר  להורות  בחזרת המים  לתנאו 
כמנהגו הנה זה עומד עדיין בתנאו ליקרע לישראל לעתיד, 

אלו דבריו דברי פי חכם חן.
יתבאר אצלי לשון בראשית רבה פרשה  פי דבריו  ועל 
ה' וז”ל א”ר יוחנן תנאין התנה הקב”ה עם הים שיהא נקרע 
לפני ישראל הה”ד וישב הים לאיתנו לתנאין שהתנה עמו 
וכו'  ולכאורה יפלא מה הלשון אומרת תנאין התנה  עכ”ל. 
לתנאין שהתנה וכו' ומאן נינהו תנאין לשון רבים, אין כאן 
הרב  וכבר  יחיד,  לתנאו  לאיתנו  כתוב  וכך  זה  תנאי  אלא 

מהר”ש יפה נתקשה בזה.
ועל פי דברי הרב הנזכר מה טוב ומה נעים דשפיר דייק 
רבי יוחנן לומר תנאין התנה הקב”ה עם הים וכו' תנאין תרי 
ודאי חד תמן וחד לעתיד לבא כדכתיב והחרים ה' את לשון 
ים מצרים, וז”ש הה”ד וישב הים לאיתנו כלומר דמדכתיב 
שמעינן  הים  כשנבקע  כתיב  ולא  המים  בחזרת  לאיתנו 
וז”ש לתנאין שהתנה  דאכתי פש תנאי אחד לעתיד לבא, 

עמו.
החיד"א – ראש דוד

את  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז   – א  טו, 
השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' 

כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים

נחמן,  בר  שמואל  ר'  בשם  ברכי'  ר'  הזאת.  השירה  ד. 
נכסים2  נוטלת עישור  זו  נמשלו ישראל כנקבה, מה נקבה 
עישור  שהוא  עממין  שבעה  ישראל  כך  ויוצאה,  מאבי' 
לשבעים אומות, ועל ידי שירשו ישראל כנקבה אמרו שירה 
בלשון נקבה, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 
הזאת, אבל לעתיד לבא עתידין לירש כזכר היורש כל נכסי 
אביו, הה”ד )יחזקאל מח, ג( מפאת קדימה ועד פאת ימה 
כו' והם אומרים שירה בלשון זכר, שנאמר )תהלים קמט, 

א( שירו לה' שיר חדש, חדשה אין כתוב כאן אלא חדש.
שיר השירים רבה פ"א-ח

2( עיין כתובות סח. אמר רבי בת הניזונית מן האחין נוטלת עישור נכסים וכו'.
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ìt õøà Cøcék àeä áBø÷ ék íézL|íéäìû øîà ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À

:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨
i"yx£ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑ נהגם ,ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְָָֹ

לב)ּכמֹו: העם",(שמות את נחה ו)"ל "ּבהתהּלכ(משלי ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
"אֹות ‰e‡.ּתנחה ·B¯˜ Èk∑ּבאֹותֹו לׁשּוב ונֹוח ְֶַָƒ»ְְַָ

למצרים  יׁש,הּדר אּגדה Ì˙‡¯a.הרּבה ּומדרׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָƒ¿…»
‰ÓÁÏÓ∑מלחמת יד)ּכגֹון העמלקי (במדבר "וּירד ƒ¿»»ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

וגֹו'", חֹוזרים.(מכילתא)והּכנעני היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ראׁש "נּתנה אמרּו: מעּקם, ּדר ּכׁשהּקיפם אם ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹֻּומה,
עלֿאחתֿ ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ְְְְִִִִַַַָָָָָָונׁשּובה

מזרחי,ּכּמהֿוכּמה. אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים, הרׁשימֹות נראה הּכתּוב סדר (לפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ÌÁpÈ.ּובגּור Ôt∑יחׁשבּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ∆ƒ»≈ְְַ
ׁשּיצאּומחׁשבה  לׁשּוב על לב .ויּתנּו ְְְֲִֵֶַַָָָָ

(çé)íéäìû áqiå|óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò íéLîçå©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן הסיבם ««≈ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ
לׁשֹון ∑ÛeÒŒÌÈ.העקּומה  הּוא וסּוף ליםֿסּוף. ּכמֹו ֲָָ«ְְְְַ

"קנה אגם  ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו ׁשּגדלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
קמלּו"וסּו אּלא ∑ÌÈLÓÁÂ.ף "חמּוׁשים" אין ֵָָ«¬Àƒֲִֵֶָ

ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ׁשהסּבתן (לפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻמזּינים
מחּמׁשים  היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו ְֲִִִִֶֶֶָָָָֹֻחמּוׁשים,
מּמקֹום  ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהם
אבל  ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָלמקֹום

וכתּוב  .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהּוא
ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ּכיֿאם נכּתב לא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזה
מהיכן  ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבמלחמת
יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיּו

אֹומר: הּוא א)וכן וכן (יהושע חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
ּכמֹו: מזרזין, אּונקלֹוס: יד)ּתרּגם את (בראשית "וּירק ְְְְְְִִֵֶֶַָָ

מחמּׁשה  אחד "חמּוׁשים", אחר: ּדבר וזריז. ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָחניכיו",
אפלה  ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה .יצאּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

„Ôep¯aיז  ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.àeä áBø÷ ék (æé)FzF`A aEWl gpe ¦¨§Ÿ©¨§
Wi dcB` iWxcnE ,mixvnl KxCd©¤¤§¦§©¦¦§§¥©¨¨¥
,`"x zrC `Ed mbe .i"Xx oFWl .dAxd©§¥§©¦§©©©

mrh iMõøà Cøc íéäìà íçð àìå ¦©©§Ÿ¨¨¡Ÿ¦¤¤¤¤
ìtíézLxEarAàeä áBø÷ ékEngPie" §¦§¦©£¦¨§¦¨£

m` iYrC lre .cIn "mixvn l` EaEWie§¨¤¦§©¦¦¨§©©§¦¦
did ,mdixacM didíéäìà øîà ék ¨¨§¦§¥¤¨¨¦¨©¡Ÿ¦

:aEzMd xn`ie ,mCwníéäìà íçð àìå ª§¨§Ÿ©©¨§Ÿ¨¨¡Ÿ¦
ìt õøà Cøcíéäìà øîà ék íézL ¤¤¤¤§¦§¦¦¨©¡Ÿ¦

.íòä íçpé ït àeä áBø÷ ékla` ¦¨¤¦¨¥¨¨£¨
:xn`IW oFkPdCøc íéäìà íçð àìå ©¨¤Ÿ©§Ÿ¨¨¡Ÿ¦¤¤

ìt õøàíézLaFhe "aFxw `Ed xW`" ¤¤§¦§¦£¤¨§
,`Edd KxCA mzFgplíéäìà øîà ék ©§¨©¤¤©¦¨©¡Ÿ¦

eáLå äîçìî íúBàøa íòä íçpé ït¤¦¨¥¨¨¦§¨¦§¨¨§¨
.äîéøöîmdl didIW ,dnglOd mrhe ¦§¨§¨§©©©¦§¨¨¤¦§¤¨¤

miYWltE ,miYWlR ux` KxC xarl©£Ÿ¤¤¤¤§¦§¦§¦§¦
EaEWie mFlWA xarl mEpYi `lŸ¦§©£Ÿ§¨§¨

E`xi `l xAcOd KxcA la` ,mixvnl§¦§©¦£¨§¤¤©¦§¨Ÿ¦§
oFgiq ux`A mvx`A mzFid cr dngln¦§¨¨©¡¨§©§¨§¤¤¦
mdl dpEzp `idW ixFn`d ikln bFrë©§¥¨¡¦¤¦§¨¨¤

.`idd zrA mixvOn md miwFgxE§¦¥¦¦§©¦¨¥©¦
úîçìîedzid `l micitxA wlnr ¦§¤¤£¨¥¦§¦¦Ÿ¨§¨

md iM ,DxEarA aEWl diE`x§¨¨©£¨¦¥
`Ede ,mdilr Exari `lFvx`n `AW Ÿ©©§£¥¤§¤¨¥©§

EpYi m`e ,mzF` Fz`pUl mdA mglpe§¦§©¨¤§¦§¨¨§¦¦§
mgNi iM lirFi `l mixvnl aEWl W`xŸ¨§¦§©¦Ÿ¦¦¦¨¥
mixvOn Eid miwFgx mbe ,KxCA mdÄ¤©¤¤§©§¦¨¦¦§©¦
Erci `le DA Ekld xW` mwrd KxCA©¤¤¤¨Ÿ£¤¨§¨§Ÿ¨§

:i"Xx oFWlE .zxg` KxCíúBàøa ¤¤©¤¤§©¦¦§¨
,äîçìîiprpMd zngln oFbM ¦§¨¨§¦§¤¤©§©£¦

d m` ,iwlnrdeEid dxWi KxcA Ekl §¨£¨¥¦¦¨§§¤¤§¨¨¨
mTrn KxC mtiTdWM m` dn ,oixfFg§¦¨¦§¤¦¦¨¤¤§ª¨

Exn`,äîéøöî äáeLðå Làø äðzð ¨§¦§¨Ÿ§¨¨¦§¨§¨
dOM zg` lr dhEWtA okilFd m ¦̀¦¨¦§¨©©©©¨

:xn`W dGd oiprd .`zlikn .dOkeàìå §©¨§¦§¨§¨¦§¨©¤¤¨©§Ÿ
íòä úà íéäìà áqiå ,íéäìà íçð̈¨¡Ÿ¦©©¥¡Ÿ¦¤¨¨

,øaãnä Cøclgd zFMQn mrqpA iM ¤¤©¦§¨¦§¨§¨¦ª¥¥
Kld `le mdiptl zkll oprd cEOr©¤¨¨¨¤¤¦§¥¤§Ÿ¨©
KxC Kld la` ,miYWlR ux` KxC¤¤¤¤§¦§¦£¨¨©¤¤
,eixg` Ekld l`xUie mzi` xAcn¦§©¥¨§¦§¨¥¨§©£¨
`Ede mW EpgIe mzi`A oprd oMWIe©¦§Ÿ¤¨¨§¥¨©©£¨§

.xAcOd dvwAgi dxez ¦§¥©¦§¨
(çé)mrhe,ìàøNé éðá eìò íéLîçå §©©©£ª¦¨§¥¦§¨¥

mzF` 'd aqdW iR lr s` iM xnFl©¦©©¦¤¥¥¨
mdilr E`ai oR mi`xi Eid xAcOd KxC¤¤©¦§¨¨§¥¦¤¨Ÿ£¥¤
mdl zFaFxTd mixrd iaWFi miYWlR§¦§¦§¥¤¨¦©§¨¤
.dnglnl mi`vFId FnM mivElg Eide§¨£¦§©§¦§¦§¨¨

mixnF` Wie(r"a`x)aEzMd xRQW §¥§¦¤¦¥©¨
,milE`B zFidl EaWge dnx ciA E`vIW¤¨§§¨¨¨§¨§¦§§¦
micar zEncM Ekld `le§Ÿ¨§¦§£¨¦

.migxFAhi dxez §¦



glyaפד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy

(èé)òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©
íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà òéaLä¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהם ׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעם «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

לארץ (מכילתא) ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה .ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
אני מּיד,ּכנען  יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אבל  לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָׁשּליט
הׁשּביעם  לכ לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹּבני,

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו יג)לכׁשּיּגאלּו .(סוטה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑ הׁשּביע לאחיו ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֶַָ

עּמהם,.ּכן  העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף למדנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
"אּתכם" .ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

ּכנען  ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ויחי ּבפרשת הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָעל
אֹותֹו" יג)וּיקּברּו עתיד (נ, ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

הארֹון". את ֵֶָָָלׂשאת
ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו "וּיּקח (יג, ּכתּוב ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ

היה  מׁשה הרי ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמׁשה
נׂשא  היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני לוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּׁשבט

יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי, ׁשהיה גם מׁשה וראה כאן, הריב"א (לשון ֲִֵֵֶֶֶָָֹ
זקנים) ומושב ?חזקוני

ׁשעּבּוד  ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא וראה מצרים ד. ה, שמות (רש"י ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' כּו''שמות לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר ,ְְְִִֵֶֶָָ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת (תוספות עתידין ְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות זקנים ונמצא,הדר .ְְִָ

ל  "עתידין ׁשהיּו היּוׁשּמּכיון לא לכן הארֹון", את ׂשאת ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
מצרים. לׁשעּבּוד ּכלל ְְְְִִִִַַָָׁשּיכים

התחילה  אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּנה
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, פרשתנו)צרת ׁשּנפטר (ריש "ּכיון ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּצרת  יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיעקב
לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו ְְְְְִִִֶַַָהּׁשעּבּוד

ּדמּכיון  הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנׂשיאת
ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ"לוי

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד
לוי  ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּולפי־זה
ׁשאין  רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹארֹונֹו
הֹוראה  ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על הֹוראה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבזה
"ּפקֹוד  ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל
אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, אלקים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹיפקֹוד

שם) יֹוסף (בשלח ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל .ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ראׁש מּמׁשה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹיֹותר

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «¿…»«∆∆ְֶַָָ

ּכמֹו א)להנחֹותם, ּתלכּו(דברים אׁשר ּבּדר "לראֹותכם ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָ
ל  ּכמֹו ׁשהּוא להנחֹותם בּה" ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְֶֶַַַָָָ

ׁשליח  הענן,עלֿידי עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי , ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבכבֹודֹו ּומּכלֿוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפניהם. מֹוליכֹו ְְְִִִִֵֶַָָָ
ׁשהרי  עלֿידֹו, להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקֹום,
אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן עּמּוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעלֿידי

הּדרלאֹורה  להֹורֹותם אּלא ,. ְְֶֶֶַָָָ

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íîBé íäéðôì Cìä 'äå (àë)xaM ©Ÿ¥¦§¥¤¨§¨
Exn`(.'b ,`"p dAx ziW`xA)lMW ¨§§¥¦©¨¤¨

xn`PW mFwn'äå,FpiC ziaE `Ed ¨¤¤¡©©¥¦

ziaE mFIA mdOr `Ed KExA WFcTd©¨¨¦¨¤©¥
dliNA FpiC(:`"vw wlA w"def)WExR oM m` . ¦©©§¨¨¨¦¥¥

KlFde" oprd KFzA okFW mXdW aEzMd©¨¤©¥¥§¤¨¨§¥

dliNaE ,"opr cEOrA mFIA mdiptl `Ed¦§¥¤©§©¨¨©©§¨
xi`dl W`d cEOrA okFW FpiC ziA¥¦¥¨©¨¥§¨¦
dY` d`xp oirA oir xW` :mrhM ,mdl̈¤§©©£¤©¦§©¦¦§¨©¨
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(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôìô ¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ ֿהּואהענן הּקדֹוׁשּֿברּו עּמּוד את …»ƒֶֶַַָָָָ
הענן  ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד ְְִֵֶֶַַַָָָָָָיֹומם,

לעּמּוד  מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָמׁשלים
כג)הענן, זה (שבת יׁשקע ׁשּלא זה ׁשעד עֹולה ,. ְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ
eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìò©©¨«
i"yx£e·LÈÂ∑ מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹּכל
לבני  ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּתֹועים

וגֹו'" ‰ÈÁ¯˙.יׂשראל Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) הּוא ְְִֵָ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…
ּבני ,ּפיתם  ׁשּנעׂשּו ׁשם על החירת, ּפי נקרא ועכׁשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

והּגיא חֹורין  זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם . ְְְְְְְִִִִֵֵַַָ
הּסלעים  ּפי קרּוי ˆÔBÙ.ׁשּביניהם ÏÚa ÈÙÏ∑(מכילתא) ְִִֵֵֶֶַָָƒ¿≈««¿

מצרים  אלהי מּכל נׁשאר ׁשּיאמרּו,הּוא להטעֹותן ּכדי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
אּיֹוב: ּפרׁש ועליו יראתן, יב)קׁשה לּגֹויים (איוב "מׂשּגיא ְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
.ויאּבדם" ְְֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - qy zxb` a"g w"b` ,g"yz oqip f"k azknn)

zFxigd iR iptl mikap l`xUi ipA Eid Ki ¥̀¨§¥¦§¨¥§ª¦¦§¥¦©¦

החירת ּפי לפני ויחנּו ב)ויׁשבּו הּללּו,(יד, חירֹות היּו מה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻֽֽ
אּלא  ּתרּוטֹות היּו ולא ּגדּודּיֹות, אּלא מׁשּפעֹות היּו ְְְְִֶֶָָָָָֹֹֻלא
מעׂשה  היּו ולא מרּבעֹות, אּלא עגּולֹות היּו ולא ְְְֲֲֵֶַָָָָָֹֹֻֻמּקפֹות,

ּפתּוחֹות להם ועינים ׁשמים, מעׂשה אּלא (מכילתא)אדם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
נפק"מ  ּדלמאי מאד, ּתמּוהים הּמדרׁש ּדברי ריהטא, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹלפּום

אּלּו? ׁשּבאבנים הּפרטים ְֲִִֵֶַָָָָּכל
ּפרעה, ׁשאמר מה היטב מבאר ׁשעל־ּפי־זה ליּׁשב, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹויׁש
הם  "נבכים לפיכ החירֹות" "ּפי לפני ׁשּנמצאים זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּדמחמת

ג)ּבארץ" לברח.(שם, יכֹולים ואינם ְְְִִֵֶַָָָֹ
הּוא: ּכ הּדברים ְְִִַָָוׁשעּור

היּו הרי מׁשּפעֹות האבנים היּו אם – מׁשּפעֹות היּו ְְֲֲִִֵָָָָָָָֹֻֻלא
יׁשרֹות, ׁשהיּו – ּגדּודּיֹות אּלא ולברח, עליהם לטּפס ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיכֹולים

עליהן. לטּפס היה אפׁשר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָואי
מעט  אפילּו ּפתּוחֹות האבנים היּו לא – ּתרּוטֹות היּו ְְְֲֲִִַָָָָֹֹלא

טרוטות) ערך ערוך הּפתּוח,(ראה מּמקֹום לברח יכֹולין היּו ּדאז ,ְְְִִִַַַָָָָֹ
ּפתח. ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא – מּקפֹות ֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא

אצל  זה סמּוכין עגּולים עּמּודים ּדבׁשני – עגּולֹות היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא
הּקצר  חלק רק לנּתץ עליו ּביניהם, לעבֹור הרֹוצה הּנה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה,
עבים, ּבכל ּבזה זה ׁשּנגעּו – מרּבעֹות אּלא ׁשּבעּגּול, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻּביֹותר

עבים. ּכל לנּתץ צרי לברח ְְְְִִֵֵַַָָָָֹּוכדי
ּפׁשיטא  עׂשאם, אדם ּבן ּדאם – אדם מעׂשה היּו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹלא

ׁשמים. מעׂשה אּלא להרסם, יכֹול אחר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאדם
חז"ל אמרּו הרי קׁשה, - ׁשמים מעׂשה היּו אם ירושלמי,א) ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ועוד) ה"ב. פ"ג נדרים מעשרות. ימי סוף מּׁשׁשת מרּבע ְְִֵֵֵֶָֻ"אין
"מרּבעֹות"? היּו אי ּכן ואם ְְְִִֵֵֵָָֻּבראׁשית",

לא  הּסלע ּדׁשטח – ּפתּוחֹות להם עינים – מתרץ זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועל
ּובמילא  עינים, ּכמין חֹורים ּבֹו היּו אּלא לגמרי, חלק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

וק"ל. ׁשלם. רּבּועם היה ִֵָָָָֹלא

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»
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glyaפו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ ׁשבים ׁשהם ּכׁשּיׁשמע ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ
Ï‡¯NÈ.לאחֹוריהם  È·Ï∑:וכן יׂשראל . ּבני על ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ

עליכם, לכם", יּלחם כ)"ה' אחי (בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
עלי  אמרי ‰Ì.הּוא", ÌÈÎ·∑,ּומׁשּקעים ּכלּואים ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ

ּכמֹו: שירי"ר, פד)ּובלע"ז: הּבכא",(תהלים (איוב "ּבעמק ְְְֵֶַַַָָ
נהרֹות",כא) לח)"מּבכי הם,(שם נבכים ים". "נבכי ְְְְִִִִֵֵָָֻ

מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכלּואים
ילכּו .ּולהיכן ְְֵֵָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו ¿ƒ»¿»¿«¿…ְֶַָָ

הּוא  וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָמתנּקם
לח)אֹומר: ואחרּֿכ:(יחזקאל וגֹו'", אּתֹו "ונׁשּפטּתי ְְְְְִִִֵַַַָ

והת  ואֹומר:"והתּגּדלּתי וגֹו'". ונֹודעּתי (תהלים קּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַ
"נֹודע עו) :ואחרּֿכ קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִֵֶַַַָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: אלהים". ט)ּביהּודה מׁשּפט (שם ה' "נֹודע ְְֱִִִֵַָָֹ

BÏÈÁ.עׂשה" ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ָָ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה ∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו ְְִִִֶַָָֻ««¬≈

ׁשּׁשמעּו ׁשבחן מׁשה,להּגיד היאלקֹול אמרּו: ולא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו .(מכילתא)אין ְְִֵֵֶֶַָָָ

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑ עּמהם ׁשלח ,איקטֹורין «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְִִִֶַָָ

ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹוכיון
לפרעה  והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹוראּו

הרביעי. ּובּׁשּׁשי (מכילתא)ּבּיֹום רדפּוּובחמּׁשי ְְֲִִִִִִַַַָָ
לּים. ירדּו ׁשביעי וליל דסוטה)אחריהם, ּבׁשחרית (פ"ק ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשביעי  יֹום והּוא ׁשירה, ּפס אמרּו אנּוׁשל לכ ח. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

הּׁשביעי  ּבּיֹום הּׁשירה מּמה ∑CÙ‰iÂ.קֹורין נהפ ְִִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶַַ
להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, מּתֹו(לעיל ּצאּו "קּומּו ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעּמי".
ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאֹומרים:

ּבׁשביל נהפכּו אחריהם .ׁשהׁשאילּום ממֹונם לרּדף ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
e„·ÚÓ∑אֹותנּו .מעבד ≈»¿≈ֲֵָֹ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

óãøå äòøt áì úà éz÷fçå (ã)§¦©§¦¤¥©§Ÿ§¨©
.íäéøçàdrxR cgRW xEarA ©£¥¤©£¤¨©©§Ÿ

:mdn WTaE zFxFkAd zMnA mdn¥¤§©©©§¦¥¥¤
éúà íb ízëøáe(.a"l ,a"i lirl)`l , ¥©§¤©Ÿ¦§¥Ÿ

m` ENt` mdixg` sCxl FAlA did̈¨§¦¦§Ÿ©£¥¤£¦¦
mdA dWn dUrIW `N` ,Egxai¦§§¤¨¤©£¤¤¨¤
`Ed iM xnFl Kxvd oM lre ,FpFvxM¦§§©¥ª§©©¦

.mdixg` sCxl FAl z` wGgi§©¥¤¦¦§Ÿ©£¥¤
ähîìe:zxg` mrR xn`÷fçî éððä §©¨¨©©©©¤¤¦§¦§©¥

eàáéå íéøöî áì úà¤¥¦§©¦§¨Ÿ
íäéøçà(.f"i wEqR)rxwPW mzF`xA iM , ©£¥¤¨¦¦§¨¤¦§©

miklFd mde l`xUi ipA iptl mId©¨¦§¥§¥¦§¨¥§¥§¦
`al mAl m`lOi Ki` FkFzA dWAIA©©¨¨§¥¦¨§¥¦¨¨Ÿ
lkA oi`e ,mdl rxdl mdixg ©̀£¥¤§¨©¨¤§¥§¨

oFrBW zn`A dfe ,dGd `lRM miztFOd©§¦©¤¤©¤§¤¤¡¤¦¨
mAl z` wGge mzvr lMq la` ,mdl̈¤£¨¦¥£¨¨§¦¥¤¦¨

.mIA qpMld dxez ¦¨¥©¨
.íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå (ä)©ª©§¤¤¦§©¦¦¨©¨¨
oeike ,mdOr glW oixFhwi ¦̀§¦¨©¦¨¤§¥¨
Klil EraTW mini zWlW cr EriBdW¤¦¦©§¤¨¦¤¨§¥¥
mixvnl mixfFg mpi`W E`xe aEWle§¨§¨¤¥¨§¦§¦§©¦
,iriaxd mFIA drxtl EciBde Exfg̈§§¦¦§©§Ÿ©¨§¦¦
lil ,mdixg` Etcx iWiWe iWing£¦¦§¦¦¨§©£¥¤¥
,dxiW Exn` zixgWA ,mIl Ecxi iriaW§¦¦¨§©¨§©£¦¨§¦¨
Ep` Kkl ,gqR lW iriaW mFi `Ede§§¦¦¤¤©§¨¨
oFWl Edf .iriaXd mFIA dxiXd oixFw¦©¦¨©©§¦¦¤§

`zlikOA `Ed oke .i"Xx(.'` o`M). ©¦§¥©§¦§¨¨

ìòå:'d xAC xW` `Ed hWRd KxC §©¤¤©§¨£¤¦¥
,ìàøNé éðáì äòøt øîàåiM §¨©©§Ÿ¦§¥¦§¨¥¦

Epge EaWe l`xUi ipA ok EUr xW`M©£¤¨¥§¥¦§¨¥§¨§¨
oFtv lrA iptl zFxigd iR iptlãbä ¦§¥¦©¦¦§¥©©§ª©

íéøöî Cìîì äæxn`eíòä çøá ék ¤§¤¤¦§©¦§¨©¦¨©¨¨
l` miklFd mpi`e xAcOA mikFap mde§¥§¦©¦§¨§¥¨§¦¤

:mrh dfe .gAfl rEci mFwnéðáe ¨¨©¦§Ÿ©§¤©©§¥
äîø ãéa íéàöé ìàøNé(.'g wEqR), ¦§¨¥Ÿ§¦§¨¨¨¨

,"qqFpzdl qpe lbC" mdl EUrW¤¨¨¤¤¤§¥§¦§¥
sFzA mixiWaE dgnUA mi`vFie§§¦§¦§¨§¦¦§
zECarn mil`bPd zEncM xFPkaE§¦¦§©¦§¨¦¥©§
aEWl micizrd micarM `l ,zExgl§¥Ÿ©£¨¦¨£¦¦¨

.Fl cBd df lke ,mzcFarle dxez ©£¨¨§¨¤ª©



פז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ipy meil inei xeriy

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו Â‡˙.(מכילתא)הּוא «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆

BnÚ Á˜Ï BnÚ∑ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «»«ƒְְְְִִִָָָָָ
עּמכם  אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹממֹוננּו
לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּכׁשאר

"ּופרעה  ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ואני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבּמלחמה,
ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהקריב",
אני  ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹׁשאר

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם .אׁשוה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑ רכב ".נבחרים ּכל יחיד, לׁשֹון ּבחּור", »ְְִִִֶֶָָָָ
ּבחּור  היה זה, ׁשּבמנין ÌÈ¯ˆÓ.ורכב ·Î¯ ÏÎÂ∑ ְְְִֶֶֶֶָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒ

ׁשאר  ּכל הּבהמֹות .(מכילתא)הרכב ועּמהם היּו ּומהיכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
נאמר: הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם ט)הּללּו? (לעיל ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", מקנה ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"וּימת

נאמר: י)והלא מי (שם מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשמעֹון  רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהיּו?
רצץ  ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹומר:

מחֹו! Blk.את ÏÚ ÌLÏLÂ∑,צבאֹות ׂשרי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ
.ּכתרּגּומֹו ְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh jxk zegiy ihewl)

מחֹו את רצץ ׁשּבּנחׁשים ז)טֹוב יד, (רש"י ְְִֶֶַָֹֹ
הּדּיּוק  ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחז"ל

"יגיע הּפסּוק ּבפרנסה ּכּפיּבלׁשֹון ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

להיֹות  צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק להעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹצריכה
הּמח  את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּתמיד

ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ּכדי הרע, יצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

(ç)ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

ß hay 'g ipy mei ß

(è)íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

ïôö ìòa éðôì úøéçä: ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ

(é)íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹
íéøöî äpäå|e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑,"קרב "ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לקּדם  ונתאּמץ עצמֹו הקריב "הקריב"? ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַמהּו
עּמהם  ׁשהתנה ּכמֹו ‡Ì‰È¯Á.לפניהם ÚÒ∑ ּבלב ְְְִִִֵֶֶֶָָ…≈««¬≈∆ְֵ

נֹוסע  מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìàøNé éðá e÷òöiå ãàî eàøéiå (áé-é)©¦§§Ÿ©¦§£§¥¦§¨¥
,'ä úàäLî ìà eøîàiå ¤©Ÿ§¤¤

.íéøöîa íéøá÷ ïéà éìaîäEPpi` £¦§¦¥§¨¦§¦§©¦¥¤

'd l` miwrFSd mc` ipA iM d`xp¦§¨¦§¥¨¨©£¦¤
dUr xW` drEWiA Ehrai mriWFdl§¦¨¦§£©§¨£¤¨¨
.mliSd `NW mdl aFh iM Exn`ie mdl̈¤§Ÿ§¦¨¤¤Ÿ¦¦¨

,zFYM Eid iM WxtPW oFkPd la £̀¨©¨¤§¨¥¦¨¦
xn` .mNM EUrX dn lM xRqi aEzMde§©¨§©¥¨©¤¨ª¨¨©
zg`de ,"'d l` zwrFv" zg`d zMd iM¦©©¨©©¤¤¤§¨©©



glyaפח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ipy meil inei xeriy
מצרים  ׁשל ׂשר ראּו הּׁשמים אחריהם", מן נֹוסע ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

למצרים. ּתפׂשּו(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)לעזר ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ
אֹומר: הּוא ּבאברהם אבֹותם: יט)אמנּות "אל (בראשית ְְֲֳֵֶַָָָָ

ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר כד)הּמקֹום "לׂשּוח (שם ְְֲִֶַַַָָָָָ
ּביעקב: כח)ּבּׂשדה", ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְֲִֶַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 52 'nr `i jxk y"ewl t"r)

dNtYd "zEpO`"ª¨©§¦¨

ה': אל בני־יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַָֽוּיצעקּו
אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

ּבׁשם  הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹלכאֹורה
ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ׁשּמׁשמעּותּה ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ'אּמנּות'

?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ּבּקׁשת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתפּלה
היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון מׁשמעּות ּבזה לבאר ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָויׁש
ׁשל  עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ׁשּימּלא להּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּתחּנה
ּכל  את הּוא מקּבל ׁשעל־ידי־זה האדם, לתֹועלת הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּתפּלה

ּוברּוח. ּבגׁשם לֹו ְְְִֶֶַַָהּנצר
ּכמֹו אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא

הרמּב"ם תפלה)ׁשּכתב להל' ׁשהמצות־עׂשה (ב"כותרת" ְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את "לעבד היא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּדתפּלה
הּתפּלה  שעל־ידי ה'", את "לעבד אלא צרכיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּקׁשת

הּקּב"ה. עם ּומתאחד האדם ְְִִִֵֵַַָָָָָָמתקרב
ׁשאין  ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻולכן
הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה
הּתפּלה  ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּצרֹותיו,
הּבֹורא  עם מתאחדים ועל־ידּה היא, השי"ת עבֹודת ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּקרי

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים ולכן ,הּתפּלה יתּבר ּכי ה, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻ
צרה). ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהיא

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑ ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת מּׁשם?וכי לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

drEWiA dcFn Dpi`e F`iapA zWgkn©§¤¤¦§¦§¥¨¨©§¨
mdl aFh iM Exn`Ie ,mdl ziUrPd©©£¥¨¤©Ÿ§¦¨¤

:aEzM z`f lre .mliSd `NWeøîiå ¤Ÿ¦¦¨§©Ÿ¨©©§
óeñ íéa íé ìò(.'f ,e"w miNdY)KklE , ©¨§©§¦¦§¨

,zxg` mrR "l`xUi ipA" aEzMd xifgi©£¦©¨§¥¦§¨¥©©©¤¤
,'ä ìà ìàøNé éðá e÷òöiåmiaFHd iM ©¦§£§¥¦§¨¥¤¦©¦

Exn mix`WPde 'd l` Ewrv mdÄ¤¨£¤§©¦§¨¦¨
:KM xg` xn` KklE .FxacAeàøéiå ¦§¨§¨¨©©©¨©¦§

äLîáe 'äá eðéîàiå 'ä úà íòä̈¨¤©©£¦©§¤
Bcáò(.`"l wEqR oNdl)E`xiIe" xn` `l . ©§§©¨¨Ÿ¨©©¦§

xn` la` "Epin`Ie 'd z` l`xUi¦§¨¥¤©©£¦£¨¨©
,micigil mW "l`xUi ipA" iM ,"mrd"¨¨¦§¥¦§¨¥¥©§¦¦

mrd EpNIe :oke ,oFndl mW "mrd"eoNdl) §¨¨¥¤¨§¥©¦Ÿ¨¨§©¨

(.c"k ,e"hEpizFAx ExiMfd Kke .,'k x"cnA) §¨¦§¦©¥§

(.a"kzFpfl mrd lgIe :(.'` ,d"k xAcOA), ©¨¤¨¨¦§©¦§¨

i`pB oFWl "mrd" xn`PW mFwn lkA§¨¨¤¤¡©¨¨§§©
oFWl "l`xUi" xn`PW mFwn lke ,`Ed§¨¨¤¤¡©¦§¨¥§

.`Ed gaW¤©
äpäåzEnl EpYgwl" Exn` `l §¦¥Ÿ¨§§©§¨¨

:la` ,"dnglOAeðzç÷ì ©¦§¨¨£¨§©§¨
,øaãna eðúnîe ,øaãna úeîìiM ¨©¦§¨¦ª¥©¦§¨¦

mivtg Eid `l dngln E`xi mxh¤¤¦§¦§¨¨Ÿ¨£¥¦
arxA mW EzEni oR xAcOd l` z`vl̈¥¤©¦§¨¤¨¨¨¨¨
mz`vA ok Fl Exn`W okYie .`nSaE©¨¨§¦¨¥¤¨§¥§¥¨
mzF` aqd xW`M mixvn ux`A mcFre§¨§¤¤¦§©¦©£¤¥¥¨

midl`.óeñ íé øaãnä CøcF` ¡Ÿ¦¤¤©¦§¨©
KxC m` ,`vp dp` :dNgYn Fl Exn`W¤¨§¦§¦¨¨¨¥¥¦¤¤
xAcOd KxC m`e ,EpA EngNi miYWlR§¦§¦¦¨£¨§¦¤¤©¦§¨
eðúenî íéøöî úà ãáòì eðì áBè¨©£Ÿ¤¦§©¦¦¥

.øaãna©¦§¨
øLôàåmipin`n mrd Eid iM xnFl cFr §¤§¨©¦¨¨¨©£¦¦

,mliSdl eil` milNRznE 'dA©¦§©§¦¥¨§©¦¨
m`ivFi oR mAlA wtq qpkp dWnA la £̀¨§¤¦§©¨¥§¦¨¤¦¨
E`xW iR lr s`e .mdilr lWnl¦§Ÿ£¥¤§©©¦¤¨
dUrW EaWg miztFOde zFzF`d̈§©§¦¨§¤¨¨
`iad mXdW F` dnkg KxcA mzF`¨§¤¤¨§¨¤©¥¥¦
EN` iM ,miFBd zrWxA zFMOd mdilr£¥¤©©§¦§©©¦¦¦
drxR did `l mz`iviA mXd utg̈¥©¥¦¦¨¨Ÿ¨¨©§Ÿ
o`kA mBxY qElwp`e .mdixg` scFx¥©£¥¤§ª§§¦§¥§¨

:e÷òöiå,znrxY oipr F`Ur ,"EwirvE" ©¦§£§¦£¨¦§©©§Ÿ¤
Eid la` ElNRzd `NW xnFl©¤Ÿ¦§©§£¨¨

m`ivFdW lr eiptl minrxzn¦§©£¦§¨¨©¤¦¨
drxR l` EwrvIe :oFWNM ,mixvOn¦¦§©¦©¨©¦§£¤©§Ÿ

Licarl dk dUrz dOl xn`llirl) ¥Ÿ¨¨©£¤Ÿ©£¨¤§¥

(.e"h ,'dmrd zwrv idYe :EdFnke .§¨©§¦©£©¨¨
micEdId mdig` l` dlFcB mdiWpE§¥¤§¨¤£¥¤©§¦

(.'` ,'d dingp)lFwA mdilr minrxzn , §¤§¨¦§©£¦£¥¤§
.dwrvE lFcB̈§¨¨

àúìéënáe(.'a o`M)zEpO` mdl EUtY : ©§¦§¨¨¨§¨¤ª¨
,mzFa`ïéà éìaîä äLî ìà eøîàiå £¨©Ÿ§¤¤£¦§¦¥

,íéøöîa íéøá÷xF`U EpzPW xg`n §¨¦§¦§©¦¥©©¤¨§§
,dWn lv` mdl E`A dQrABì eøîà ¨¦¨¨¨¤¥¤¤¨§

éìà eðøac øLà øácä äæ àìäE.'Fbe £Ÿ¤©¨¨£¤¦©§¥¤§
dide ,rxd xvId `Ed dQrAW xF`UE§¤¨¦¨©¥¤¨©§¨¨
'd l` Ewrv dNgYn iM xnFl mYrC©§¨©¦¦§¦¨¨£¤
,mdixg`n aEWl drxR alA zzl̈¥§¥©§Ÿ¨¥©£¥¤
did la` xfFg did `NW E`x xW`ke§©£¤¨¤Ÿ¨¨¥£¨¨¨
`l Exn` f` ,mdil` axwe rqFp¥©§¨¥£¥¤¨¨§Ÿ
mAlA dqpkpe EpzNtY dlAwzp¦§©§¨§¦¨¥§¦§§¨§¦¨
dWn ixg` xdxdl drx daWgn©§¨¨¨¨§©§¥©£¥¤

.dNgYA xW`Mbi dxez ©£¤©§¦¨



פט glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ· EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא) והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ

עליכם  ה' "ירא מאׁשר ∑Óe˙n.ויׁשּפט"ּדּברּו? ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ
חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ואם ְְִַָָָָָָָָנמּות,
ועּין  מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע
היה  יפרץ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ּפרׁשת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלקּמן

מאׁשר  נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנבאר
וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן "מי וכן: יט)נמּות, ב (שמואל ְְִִֵֵֵֵֶָָ

ּכמֹו: ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי (צפניה ְְְִִִֵֶַָָ
לעד", קּומי יח)"ליֹום ב הימים ּבׁשלֹום",(דברי ׁשּובי "עד ְְִִַַָָ

ׁשאׁשּוב  .ׁשאקּום, ֶֶָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ הּיֹום אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם אֹותם,מה ׁשראיתם הּוא הּיֹום , ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹוד  תֹוסיפּו .ולא ְִֹ

(ãé)ô :ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ ה'∑‰' "ּכי וכן: ּבׁשבילכם, ƒ»≈»∆ְְְִִִֵֶ

וכן: לכם", יג)נלחם וכן (איוב ּתריבּון", לאל "אם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ
כד) וכן(בראשית לי", ּדּבר ו)"ואׁשר "האּתם (שופטים ְֲִִֵֶֶֶַַַ

לּבעל"? .ּתריבּון ְִַַַ

ß hay 'h iyily mei ß

(åè)øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑ עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְֵֶֶַָָָֹ
עּתה  עת לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֵַַַַָָָָֹּומתּפּלל.
אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ּבתפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלהארי

עלי  אלי", ּתצעק ּכמֹו"מה ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
להּלן מה)ׁשנאמר ידי (ישעיה ועלּֿפעל "עלּֿבני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂ.ּתצּוני" Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא) אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ
עֹומד  הּים ׁשאין ליּסע, אּלא ּכדאי להם ּבפניהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכּות
הּים  להם .לקרע ְִֶַַָָֹ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéøöî úà íúéàø øLà ék (âé)¦£¤§¦¤¤¦§©¦
.ãBò íúàøì eôñú àì íBiä©ŸŸ¦¦§Ÿ¨

EpizFAx zrC lrdMq inlWExie o`M `zlikn) ©©©©¥§¦§¨¨¦©§¦ª¨

(.'c ,'dcl dUrY `l zevn `id.zFxF ¦¦§©Ÿ©£¤§
:aEzMd xn`i oM m`e,eàøéz ìà §¦¥Ÿ©©¨©¦¨

eávéúämknFwnAúòeLé úà eàøe ¦§©§¦§§¤§¤§©
'äl`e mcIn "mFId mkz` riWFIW"¤¦©¤§¤©¦¨¨§©

,mzcFarl EaEWYøLà íéøöî ék ¨©£¨¨¦¦§©¦£¤
íBiä íúBà íúéàø`Ed KExA WFcTd §¦¤¨©©¨¨

EtiqFz `NW" cFr mkz` dEvn§©¤¤§¤¤Ÿ¦

."mlFr cre dYrn mzF`xl mkpFvxA¦§§¤¦§¨¥©¨§©¨
`le ,l`xUil dWn iRn devn didze§¦§¤¦§¨¦¦¤§¦§¨¥§Ÿ

oke .dlrnl dxMfdúà áéLé àìå ª§§¨§©§¨§¥§Ÿ¨¦¤
'äå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî íòä̈¨¦§©§¨§©©©§©

ì ïeôéñBú àì íëì øîàCøca áeL ¨©¨¤Ÿ¦¨©¤¤
ãBò äfä(.e"h ,f"i mixaC)devn `idW , ©¤§¨¦¤¦¦§¨

.dghad `l ,zn`Aci dxez ¤¡¤Ÿ©§¨¨
.éìà ÷òöz äî (åè)iM `"x xn` ©¦§©¥¨¨©¦

EidW ,l`xUi lM cbpM dWn¤§¤¤¨¦§¨¥¤¨
:xn`W FnM ,Fl miwrFvéðá e÷òöiå £¦§¤¨©©¦§£§¥

'ä ìà ìàøNé(.'i wEqR)dOl oM m`e . ¦§¨¥¤¨§¦¥¨¨
xn`,éìà ÷òöz äî.wrvl mdl iE`x ¨©©¦§©¥¨¨¨¤¦§Ÿ

."wrvl mgiPY dn" :xn`i ilE`eøac §©Ÿ©©©¦¥¦§Ÿ©¥
,eòqéå íäìLl iYxn` xaM iMwEqR) ¨¤§¦¨¦§¨¨©§¦§¨

(.'c..äòøôa äãákàå§¦¨§¨§©§Ÿ
eðéúBaøåExn`(.'b wxR Wix o`M `zlikn) §©¥¨§§¦§¨¨¥¤¤

,lNRznE wrFv dWn didW¤¨¨¤¥¦§©¥
s`e ,dUrI dn rci `l iM ,oFkPd `Ede§©¨¦Ÿ¨©©©£¤§©

:mXd Fl xn`W iR lräãákàå ©¦¤¨©©¥§¦¨§¨
,äòøôa,bdpzi Ki` rcFi did `l `Ed §©§ŸŸ¨¨¥©¥¦§©¥



glyaצ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 42 cenr dk jxk mgpn zxez itÎlr)

ipXd z` liSdl icM FzNtYn wiqtdl§©§¦¦§¦¨§¥§©¦¤©¥¦

אלי, ּתצעק מה מׁשה אל ה' "וּיאמר ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל
ויּסעּו" יׂשראל ּבני אל טו)ּדּבר ׁשהיה (יד, "למדנּו רׁש"י ּכתב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להארי עּתה עת לא הּקּב"ה לֹו אמר ּומתּפּלל, עֹומד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמׁשה
ּבצרה". נתּונין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶָָָָּבתפּלה,

לא  מה למׁשה הּקּב"ה אמר מה לׁשם ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹולכאֹורה
מּיד  להֹורֹות לֹו היה לכאֹורה, אלי"; ּתצעק "מה - ְְְֲִִִֵַַַַָָָָלעׂשֹות
את  הרם ואּתה ויּסעּו, יׂשראל ּבני אל "ּדּבר - לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה

אלי"? ּתצעק "מה ּבהקּדמה הּצר ּומהּו וגֹו'", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹמּט
זה: לבאר ְְֵֵֶָויׁש

עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו הּמעלה ּגדל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרֹות
עליו  היה יׂשראל, את להּציל צר היה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּכל־מקֹום
להתמּסר  יׁש יׂשראל הּצלת ּבׁשביל ּכי מּתפּלתֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָלהפסיק
ׁשעה  ּובאֹותּה ּבתפּלה לעסק ממׁשי היה ואם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹלגמרי,

אזי  ,"מּט את ו"הרם יׂשראל" ּבני אל ּב"ּדּבר ּגם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוסק
היתה  לא יׂשראל" ּבני אל ו"ּדּבר "מּט את ּד"הרם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפעּולה

הראּויה. ּבהתמּסרּות ְְְְֲִֵַַָָנעׂשית
ּגֹוברת  אזי - יהּודי להּציל ׁשּצריכים זמן מּגיע ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָולכן,
הּצלתֹו, ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד יהּודי, ׁשל הּצלתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשיבּות
זאת, עֹוד אּלא ּבּתפילה, להפסיק ׁשּמּתר ּבלבד זֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻלא

אלי"! ּתצעק "מה צּוּוי: ְְִִֵֶֶַַָׁשּיׁשנֹו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה ללמד יׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּומּזה

על־אחת־ּכּמה־וכּמה  זֹו, הֹוראה נאמרה רּבנּו למׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאם
וקרּובֹו ּבגׁשמּיּות יהּודי ׁשהּצלת מּיׂשראל, אחד לכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבנֹוגע
מּכל  להפסיק יׁש זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכל חׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּברּוחנּיּות,
חׁשּובים  ענינים הם אם ּגם ּבהם, ׁשעֹוסק האחרים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהענינים

הּׁשני  ׁשל למקֹומֹו ולרדת ּולקרבֹו.ּונחּוצים, להּצילֹו ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven)

לעֹולם  למעלה הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָמּטה
אחד, לצד ויּבׁשה אחד לצד מים ׁשהּטה ההּטיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהעליֹון
ּתמׁשי ואחר־ּכ אחד, הּכל למעלה אבל מּזה, זה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹחלּוקים

,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום יּבׁשה לעֹולם־הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשם
ּגילּוי  המׁשכֹות ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ׁשּבחינת (ּכּנ"ל כּו' "ְְְִִֶֶַַַַַָָֹיּוד

למּטה). מלמעלה הּנמׁש אין־סֹוף ְְְְִִֵַַַָָָאֹור

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

(çé)äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
:åéLøôáe Baëøa§¦§−§¨«¨¨«

(èé)äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNéíäéðtî ïðòä ãenò ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

:íäéøçàî ãîòiå©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ מצרים מחנה ּבין להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

ּובּליסטראֹות  חּצים ּולקּבל יׂשראל, מחנה ׁשל ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְִִֵַַַָָָמצרים.
ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא"ְְֱֱִִִֵֶַַָָָָֹֹ

nÈ‡טז  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז  ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

scFx `pFVde mId ztU lr `Ed iM¦©§©©¨§©¥¥
KxC 'd EPxFIW lNRzn dide ,biVnE©¦§¨¨¦§©¥¤¤¤¤

:mrh dfe .xgai,éìà ÷òöz äî ¦§©§¤©©©¦§©¥¨
oi`e" dUrY dn l`Wl Kixv ziidW¤¨¦¨¨¦¦§Ÿ©©£¤§¥
LiYrcFd xaM iM ,"wrvl Kxv Ll§Ÿ¤¦§Ÿ¦§¨©§¦

,äòøôa äãákàåeaEzMd xRq `l §¦¨§¨§©§Ÿ§Ÿ¦¥©¨

llkA `Ed iM ,dWn zwrv©£©¤¦¦§©
.l`xUifh dxez ¦§¨¥

.íéäìàä Càìî òqiå (ë-èé)xn` ©¦©©§©¨¡Ÿ¦¨©
:`"xíéäìàä Càìî`Ed ©§©¨¡Ÿ¦

lFcBd xVd(.'` ,a"i l`IpC),oprA KlFdd ©©©¨¨¦¥©¥¤¨¨
:eilr aEzMd `Edeíäéðôì Cìä 'äå §©¨¨¨©Ÿ¥¦§¥¤

íîBé(.`"k ,b"i lirl)"rqp xW`ke" . ¨§¥§©£¤¨©
äðçî éðôì CìBää äfä Càìnä©©§¨©¤©¥¦§¥©£¥

íäéøçàî Cìiå ìàøNécEOr rqp" ¦§¨¥©¥¤¥©£¥¤¨©©
,"FOr oprdïéa CLçäå ïðòä éäéå ¤¨¨¦©§¦¤¨¨§©¤¥

øàiå äðçîì äðçîl`xUilúà ©£¤§©£¤©¨¤§¦§¨¥¤
äìélädUr xW`M W`d cEOrA ©©§¨§©¨¥©£¤¨¨



צי glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy
אם  ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמלּמד

מצרים  עם להאבד אם ‰ÔÚ.להּנצל, „enÚ ÚqiÂ∑ ְְְִִִִִֵֵֵַָָ«ƒ««∆»»
לעּמּוד  הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשחׁשכה

להסּתּלק  רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאׁש,
להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָערבית

.למצרים  ְְִִַ

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑למהּל מׁשל  «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵַָָ

נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּדר
נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמּלפניו
על  נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו.

:ּכ ּבהם. ונלחם יא)זרֹועֹו ּתרּגלּתי (הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזרֹועתיו" קחם CLÁ‰Â.לאפרים ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים  ליׂשראל עּמּוד הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהֹול
מצרים  לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰.ׁשל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑ ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆

מחנה מחנה (מכילתא) .אל ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא) ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְִִֶַָ

נפרע  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, ְִִֶֶַַַָָָָָָעּזה
הרׁש מן ׁשּנאמר:ּבּה יח)עים, קדים (ירמיה "ּכרּוח ְְֱִִִֶֶַַָָָָ

יג)אפיצם", ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא "רּוח (יחזקאל ֲִִֵַַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר כז)הּקדים ּברּוחֹו(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ
קדים" ּביֹום ‰ÌÈn.הּקׁשה eÚ˜aiÂ∑ מים ּכל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

.(מכילתא)ׁשּבעֹולם ֶָָ

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dliNA iM ,mId xarl zFliNd x`WA¦§¨©¥©£Ÿ©¨¦©©§¨
aEzMd xn`W df iYrC lre .Exaròqiå ¨§§©©§¦¤¤¨©©¨©¦©

íéäìàä Càìî,dliNd zNgzA did ©§©¨¡Ÿ¦¨¨¦§¦©©©§¨
Eäðçî éðôì Cìää íéäìàä Càìî©§©¨¡Ÿ¦©Ÿ¥¦§¥©£¥

ìàøNéWFcTd lW FpiC zial fnx ¦§¨¥¤¤§¥¦¤©¨
"K`ln" oiCd zCn z`xwPW ,`Ed KExÄ¤¦§¥¦©©¦©§¨
okFXd `Ede ,aEzMd on zFnFwnA¦§¦©¨§©¥
dlil mdiptl KlFde ,W`d cEOrA§©¨¥§¥¦§¥¤©§¨

xiMfd oM lre ,mdl xi`dl.íéäìàä §¨¦¨¤§©¥¦§¦¨¡Ÿ¦
.xE`A `Ed la` ,Knqp Fpi`W okYie§¦¨¥¤¥¦§¨£¨¥
i`gFi oA oFrnW 'xC `zlikOA izi`xe§¨¦¦©§¦§¨§¦§¤©

(h"n sC)z` i`gFi oA ozpFi iAx l`W ©¨©©¦¨¨¤©¤
lkA dn ipRn i`gFi oA oFrnW iAx©¦¦§¤©¦§¥©§¨
K`ln" o`ke "'d K`ln" aEzM mFwn̈¨©§©§¨©§©
lkA midl` oi` ,Fl xn` ,"midl`d̈¡Ÿ¦¨©¥¡Ÿ¦§¨
.Epxn`X dnl Efnx .'Eke oiC `N` mFwn̈¤¨¦§¨§§©¤¨©§

äpäåiptNn W`d cEOrA rqp dYr §¦¥©¨¨©§©¨¥¦¦§¥
,mdixg`n Klde l`xUi dpgn©£¥¦§¨¥§¨©¥©£¥¤

"cFr rqpe"íäéðtî ïðòä ãenò §¨©©¤¨¨¦§¥¤
,íäéøçàî ãîòiåmicEOrd ipW dPde ©©£Ÿ¥©£¥¤§¦¥§¥¨©¦

cEOr `A iM x`al aWe mdixg`n¥©£¥¤§¨§¨¥¦¨©
dGd oprdïéáe íéøöî äðçî ïéa ¤¨¨©¤¥©£¥¦§©¦¥

,ìàøNé äðçîwiqtd `NW xnFl ©£¥¦§¨¥©¤Ÿ¦§¦
dpgnl W`d cEOr oiA oprd cEOr©¤¨¨¥©¨¥§©£¥
mixvn dpgn oiA wiqtd la` ,l`xUi¦§¨¥£¨¦§¦¥©£¥¦§©¦

.W`d cEOr oiaECLçäå ïðòä éäéå ¥©¨¥©§¦¤¨¨§©¤
.äðçîì äðçî ïéaxF` l`xUil dide ¥©£¤§©£¤§¨¨§¦§¨¥

`EdW iR lr s` W`d cEOrA§©¨¥©©¦¤
`le dlrnl didW ipRn ,mdixg`n¥©£¥¤¦§¥¤¨¨§©§¨§Ÿ
mdl FzF` wiqtn oprd cEOr did̈¨©¤¨¨©§¦¨¤

:mrh dfe .mixvnl xW`Múà øàiå ©£¤§¦§©¦§¤©©©¨¤¤
,äìéläla` ,dliNd mdl xi`d iM ©¨§¨¦¥¦¨¤©©§¨£¨

iM ,KxCA mzFgpl zFliNd x`WM `lŸ¦§¨©¥©§¨©¤¤¦
EN`W ,df dide .mdiptl KlFd did `lŸ¨¨¥¦§¥¤§¨¨¤¤¦
l`xUi iptl KlFd W`d cEOr did̈¨©¨¥¥¦§¥¦§¨¥
mixvn oiA oprd cEOre ,zFliNd x`WM¦§¨©¥§©¤¨¨¥¦§©¦
mixdnn l`xUi Eid ,l`xUi oiaE¥¦§¨¥¨¦§¨¥§©£¦
E`ai `le E`xi `l mixvOde ,zkll̈¤¤§©¦§¦Ÿ¦§§Ÿ¨Ÿ
mH`l l`xUi Ekld dYre ,mdixg ©̀£¥¤§©¨¨§¦§¨¥§¦¨
mixvOd Eide mdipiA ax wgxOd oi`e§¥©¤§¨©¥¥¤§¨©¦§¦
oprd KFYn l`xUi dpgn z` mi`Fx¦¤©£¥¦§¨¥¦¤¨¨
KFYn W`d E`xi iM mdixg` miklFde§§¦©£¥¤¦¦§¨¥¦
axwl milFki Eid `NW `N` ,oprd¤¨¨¤¨¤Ÿ¨§¦¦§©
dfe .micEOrd ipW wqtd ipRn mdil £̀¥¤¦§¥¤§¥§¥¨©¦§¤

:mrh.äìélä ìk äæ ìà äæ áø÷ àìå ©©§Ÿ¨©¤¤¤¨©¨§¨
ìà 'ä ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©§¦§©§Ÿ¤©Ÿ¤©©§¥¤

äðçî'Fbe(.c"k wEqR)cEOr xiqd iM , ©£¥§¨¦¥¦©
,minId lM bdpnM l`xUi dpgOn W`d̈¥¦©£¥¦§¨¥§¦§©¨©¨¦
,"mixvn dpgn lr siwWn" mFId FnUe§¨©©§¦©©£¥¦§©¦
EWOYWi xW` "oprd cEOr" oiaE mpiA¥¨¥©¤¨¨£¤¦§©§

.mFIA l`xUi FAäðçî úà íäiå ¦§¨¥©©¨¨¥©£¥
íéøöî,mdilr W`d cEOr siwWdA ¦§¨¦§©§¦©¨¥£¥¤

dadle lFcBd FOg mdilr riBi iM¦©¦©£¥¤ª©¨§¤¨¨
mirWx hdlY(.g"i ,e"w miNdY)xakE , §©¥§¨¦§¦¦§¨

dUrnA iYWxRziW`xA(.'` ,'` ziW`xA) ¥©§¦§©£¥§¥¦§¥¦

oprd"e ,KWg `xTi W`d cFqi iM¦§¨¥¦¨¥¤§¤¨¨
la` ,opre W` cEOr `Ed "KWgde§©¤©¥§¨¨£¨
l`xUi lkl xi`n did W`d cEOr©¨¥¨¨¥¦§¨¦§¨¥
mixvnl KiWgn dYr dide ,FcEOrA§©§¨¨©¨©£¦§¦§©¦
xW` oprd cEOrA `A FzFid ipRn¦§¥¡¨§©¤¨¨£¤
.EPQki oprd xW` WnXM eilr KiWgi©£¦¨¨©¤¤£¤¤¨¨§©¤
.ElNd micEOr ipWA lMd dUr dPde§¦¥¨¨©Ÿ¦§¥©¦©¨

.dN`d miwEqRA oFkPd Edfe`k dxez §¤©¨©§¦¨¥¤
íiä ìò Bãé úà äLî èiå (àë)©¥¤¤¨©©¨
íéã÷ çeøa íiä úà 'ä CìBiå©¤¤©¨§©¨¦
rwal KxAzi eiptl oFvxd did .'Fbe§¨¨¨¨§¨¨¦§¨©¦§Ÿ©



glyaצב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi jxk ycew zexb`)

הּים על ידֹו את מׁשה כא)וּיט (יד, ֵֶֶַַַָָֹ
ׁשל  ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתרּגּום

האבֹות, האּמהֹות ׁשלׁשת ולכאֹורה,ׁשׁשת הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
קֹורין  ואין אּמהֹות, ארּבע רק מזּכירים ּכלל ּבדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהרי

לארּבע אּלא ב)אּמהֹות טז, ּגם (ברכות ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָ
נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ויׁש וזלּפה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבלהה
ּגם  הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

וׁשבט. ׁשבט ּכל ׁשל האם ׁשם ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(525 'nr ,a jxk zegiyÎihewl)

ּומׂשמאלם כב)מימינם (יד, ְִִִָָֹ
נסיֹון  העני. ונסיֹון העׁשר נסיֹון - נסיֹונֹות סּוגי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹֹיׁש
אּלא  לּבֹו יגּבּה לא האדם, ׁשל עׁשרֹו ׁשּלמרֹות הּוא, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעׁשר
ׁשחרף  הּוא, העני נסיֹון ה'. מאת לֹו ּבא ׁשהּכל ּתמיד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹיזּכר

ּולתֹורתֹו. לה' נאמן יּׁשאר - ודחקֹו ְְְֱֳִֵֶַָָָָָעניֹו
על  הגּנּו הּמים - חֹומה" להם "והּמים הּכתּוב: ׁשרמז ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָזהּו
"מּׂשמאלם" וגם העׁשירּות, מּנסיֹון ּגם - "מימינם" ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹיׂשראל,

הענּיּות. מּנסיֹון -ְֲִִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(969Î970 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

הכנסת־ צדקה, (נתינת החסד ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָימין
וכּו'). ְְִאֹורחים

לדבר  עצמֹו (ּכפּית הּגבּורה ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹׂשמאל
וכּו'). ְְִָמצוה

וקו  החסד קו ּכאחד: הּקּוים ּבׁשני ה' את לעבד האדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

ּבלבד, אחד ּבקו ּבעבֹודה להסּתּפק יכֹול הּוא אין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּגבּורה.
זה  לצד הּטבעית נטּיתֹו מחמת נֹובעת זֹו ׁשעבֹודתֹו יּתכן ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכי
מּוכח  יחּדו, הּקּוים ּבׁשני ּכׁשעבֹודתֹו א הּנגּדי. לּצד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו

טבעֹו. מחמת ולא הּבֹורא ציּוּוי מּצד היא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹׁשעבֹודתֹו

(âë)äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëø¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£t ÒeÒ Ïk‰Ú¯∑ היה אחד סּוס אלא וכי אחד ? ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּלילה (ברכות חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְֵֶֶַַָֹ
אׁשמרת  קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹקרּויין
למׁשמרֹות  חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ואֹומר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּבקר.
לׁשלׁשה  ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשיר
אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו "אׁשמרת", קרּוי לכ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹחלקים,

אליהם ∑Û˜LiÂ.מּטרת"" ּפנה ּכלֹומר, וּיּבט, ְַַ««¿≈ְֲֵֵֶַַַָָ
הּבטה,להׁשחיתם  לׁשֹון הּוא אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו . ְְְְְְְְִִִַַַַָָָ

כג)ּכמֹו סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", enÚa„."ׂשדה ְְֲִֵַַָָ¿«

ÔÚÂ L‡∑,ּכטיט אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ≈¿»»ְְִֵֶַָָ
מרּתיחֹו אׁש מׁשּתּמטֹות ועּמּוד סּוסיהם וטלפי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַ

אשטורדישו"ן ∑Ì‰iÂ.(מכילתא) מהּומה, לׁשֹון «»»ְְָ
סגנּיֹות  נטל ערּבבם, ּבפרקי ּבלע"ז. וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מקֹום  'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר, ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבי
אב  וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ְְְֱֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ז)לכּלן': א על (שמואל וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְֵַַַָָֻ
ויהּמם" .ּפלׁשּתים ְְְִִֵַֻ

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EN`M d`xIW zWAin micw gExA mId©¨§©¨¦§©¤¤¤¥¨¤§¦
:aEzMW oiprM ,mi zaxgOd `id gExd̈©¦©©£¤¤¨§¦§¨¤¨
axgie FxFwn WFaie 'd gEx micw `Faï¨¦©§¥§§¤¡©

Fpirn(.e"h ,b"i rWFd)mixvnl `iBUd , ©§¨¥©¦§¦§¦§©¦
mcA`ie(.b"k ,a"i aFI` t"r)df xEarA iM , ©§©§¥¦¦©£¤

`le ,daxgl mId mU gExd ilE` EaWg̈§©¨©¨©¨¤¨¨¨§Ÿ
s` ,l`xUi xEarA z`f dzUr 'd ci©¨§¨Ÿ©£¦§¨¥©
mixfbl mId zrwFA gExd oi`W iR lr©¦¤¥¨©©©©¨¦§¨¦
mdixg` E`aE ,z`fl mB mAl EnU `lŸ¨¦¨©¨Ÿ¨©£¥¤
:mrh dfe ,mdl rxdl mze`Y axn¥Ÿ©£¨¨§¨©¨¤§¤©©

eàáéå äòøt áì úà éz÷fçå§¦©§¦¤¥©§Ÿ§¨Ÿ
,íäéøçàsCx` xn`l mAl wGgW ©£¥¤¤¦¥¦¨¥Ÿ¤§Ÿ

,liSn icIn oi`e ,mIA mbiV`e iaiF`§©§©¦¥©¨§¥¦¨¦©¦
dYr Exkf `leíäì íçìð 'ä ék §Ÿ¨§©¨¦¦§©¨¤

.íéøöîaak dxez §¦§¨¦



צג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîaô §¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְִִֵַָֹ

נעים  ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמרּכבֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגלּגּלים,
מתּפרקין  Îa·„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְַָָ

לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ועבדיו", ÌÁÏ.הּוא ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓa Ì‰Ï∑,"ּבמצרים" אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. »∆¿ƒ¿»ƒְְְִִִִִֵַַַָָ

ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבארץ
ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם .לֹוקים ְְְֲִִִִֶַָ

ß hay 'i iriax mei ß

(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים יׁשּובּוׁשּזקּופים על ויכּסּו .למקֹומם ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר .לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B˙È‡Ï∑ הראׁשֹון B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ
הּמים  לקראת ורצין ּומטרפין ‰'.מהּממים ¯ÚÈÂ∑ ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈

למּטה  העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם

ּומׁשּתּברין  ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון
לקּבל  חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון ∑ÚÈÂ¯.הּיּסּורין  טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה .ארּמי, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e jxk y"ewl t"r)

mId rah cSn sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

לאיתנֹו ּבקר לפנֹות הּים כז)וּיׁשב (יד, ְְִֵֶַַָָָָֹ
התניתי  ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוּיׁשב

. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה ובכ"מ)עּמֹו ו פכ"א, רבה .(שמות ְְֲִִִִֶָ
ּובוּדאי  ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹותמּוּה:
מתנה  היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
ּתנאי  הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם הּים עם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת

ֶזה?
לתרץ: ְְֵֵָויׁש

מנהיג  שבדר־כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ"נס"
מיחדים  ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּקּב"ה
נקרא  וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל מן יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאפן

ֵ"נס".
ּובׁשביל  יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנה
ּומצֹות  ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה
להיֹות  העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה העֹולם את ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָיעׂשּו
על־ידי  הּמתּגּלה מעֹולמֹות, הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכלי
לכן  'טבע', העֹולם מציאּות את ׁשֹולל ׁשּנס ּומּכיון ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּסים,
הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
למציאּות  (ׁשּיסּכים יׂשראל" לפני "ׁשּיּקרע ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבבריאתֹו
הענין  מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּנּסים),
הּטבע  לׁשּנּוי מסּכימה ּגּופא הּים מציאּות ּכן ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּקרֹו,

מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן, לא ְְְִִִֵֵַָֹ(דאם

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»



glyaצד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכ «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ָ

ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות כז)ּדר "לכל (לקמן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וכן: נחׁשת", ּתעׂשה ּבכל (שם)ּכליו הּמׁשּכן ּכלי "לכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ד)עבֹודתֹו", ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ הּים ׁשּפלטן ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְֶַָָָ
ׂשפתֹו ׁשאנּו,על ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ זה, מּצד ִִִִִֵֵֶֶַַַָָעֹולים
אחרינּו .וירּדפּו ְְְֲִֵַ

(àì)àøiåäNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

:Bcáò äLîáe ýåýéaô ©«Ÿ̈½§¤−©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְֶַַָָ

לׁשֹונֹות  והרּבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ידֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשעׂשתה
הן. מּמׁש 'יד' לׁשֹון וכּלן 'יד', לׁשֹון על ְְְְִֵַַָָָָֻנֹופלין

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן .והּמפרׁשֹו, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָ

åè(à)äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה אז, »»ƒ…∆ְְִֵֶַָָָָָ

וכן: ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר "אז ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ז) א ׁשּיעׂשה (מלכים ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ"ּובית

עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף ְִִִֵֶַַָָָָָָָלּה.
לאמר  ּכׁשראה "וּיאמרּו ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ

לעיני  "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנס,

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א  Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéLøtä úàå áëøä úà eqëéå (çë)©§©¤¨¤¤§¤©¨¨¦
.äòøt ìéç ìëìKxC KM §Ÿ¥©§Ÿ¨¤¤

:FnM ,dxzi c"nlA oM xAcl zF`xwn¦§¨§©¥¥§¨¤§¥¨§
oMWOd ilM lkl(.h"i ,f"k oNdl)eilM lkl §Ÿ§¥©¦§¨§©¨§¨¥¨

zWgp dUrY(.'b wEqR mW)`N` Dpi`e , ©£¤§¤¨¨§¥¨¤¨
mFwOA oM Fpi`e .i"Xx oFWl .oETY oFWl§¦§©¦§¥¥©¨

:FWExR wx ,dGdåúàå áëøä úà eqëé ©¤©¥©§©¤¨¤¤§¤
íéLøtä"lklE"íéàaä äòøt ìéç ©¨¨¦§Ÿ¥©§Ÿ©¨¦

,íia íäéøçàakxd mpi` ligde ©£¥¤©¨§©©¦¥¨¨¤¤
gwl xW` FOr md la` ,miWxRde§©¨¨¦£¨¥©£¤¨©
akx qEq lM :dlrnl xn`W FnM ,FOr¦§¤¨©§©§¨¨¤¤

Flige eiWxtE drxR(.'h ,c"i)EdFnke . ©§Ÿ¨¨¨§¥§¨
miQkn mIl miOM ,c"nlA iEQMdirWi) ¦§¨¤©©¦©¨§©¦§©§¨

(.'h ,`"ild`l dqkn ziUre ,,e"k oNdl) §¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤§©¨

(.c"iaxTd lr dQknd ,"lr" `aE ,`xwIe) ¨©©§©¤©©¤¤©¦§¨

(.'g ,'c.miAx oke ,hk dxez §¥©¦

.äìãbä ãiä úà ìàøNé àøiå (àì)©©§¦§¨¥¤©¨©§Ÿ¨
dxEaBd z`äìBãbädzUrW ¤©§¨©§¨¤¨§¨

BãédAxde ,`Ed KExA WFcTd lW ¨¤©¨¨§©§¥
oFWl oNke ,ci oFWl lr miltFp zFpFWl§§¦©§¨§ª¨§
xg` oFWNd oTzi oTznde ,od WOn cï©¨¥§©§©¥§©¥©¨©©
qElwp` la` .i"Xx oFWl .xEACd oipr¦§©©¦§©¦£¨ª§§

WxR `läìBãbä ãiäla` ,dxEaB Ÿ¥©©¨©§¨§¨£¨
`"xe ."`zAx `ci zxEaB zi" :xn`̈©©§©§¨©§¨§
'd ci dPd :oke ,"dlFcBd dMOd" :xn`̈©©©¨©§¨§¥¦¥©

LpwnA diFd(.'b ,'h lirl)ci c`n dcaM , ¨§¦§§§¥¨§¨§Ÿ©
mW midl`d(.`"i ,'d '`Îl`EnW). ¨¡Ÿ¦¨§¥

ìòåmdl zilbPW xn`i zn`d KxC §©¤¤¨¡¤Ÿ©¤¦§¥¨¤
,äìBãbä ãiä"oiCd zCn" `ide ©¨©§¨§¦¦©©¦

mW dzid iM ,mixvnA 'd dUrW¤¨¨§¦§©¦¦¨§¨¨
lre :FnM dfe ,mdA dMn mixvnA§¦§©¦©¨¨¤§¤§§©

dlFcBd FX` z` L`xd ux`dmixaC) ¨¨¤¤§£¤¦©§¨§¨¦

(.e"l ,'caiF` urxY xW` oinId `Ede ,§©¨¦£¤¦§©¥
(.'e ,e"h oNdl):aEzMd xn`W 'd rFxf `ide , §©¨§¦§©¤¨©©¨

'd rFxf fr iWal ixEr ixEr,`"p dirWi) ¦¦¦§¦Ÿ§©§©§¨

(.'hmi zaxgOd `id Y` `ld ,EqR mW)w £Ÿ©§¦©©£¤¤¨¨¨

(.'iiWal" xn`X dn LOn mNrzi `le .§Ÿ¦§©¥¦§©¤¨©¦§¦
xia` icin :wEqRA EpazMX dOn "frŸ¦©¤¨©§©¨¦¥£¦

awri(.c"k ,h"n ziW`xA).` dxez ©£Ÿ§¥¦

.äLî øéLé æà (à):dnlW EpAx oFWl ¨¨¦¤§©¥§ŸŸ
xiWIW FAlA dlr qPd d`xWM§¤¨¨©¥¨¨§¦¤¨¦

dUr oke dxiWeøîàiå.'Fbe xn`l ¦¨§¥¨¨©Ÿ§¥Ÿ§
rWFdi xAci f` ,oke(.a"i ,'i rWFdi), §¥¨§©¥§ª©§ª©

oke xAcl FAl Fl xn` qPd d`xWM§¤¨¨©¥¨©¦§©¥§¥
zxiW oke ,l`xUi ipirl xn`Ie dUr̈¨©Ÿ¤§¥¥¦§¨¥§¥¦©
l`xUi xiWi f` ,DA gzRW x`Ad©§¥¤¨©¨¨¨¦¦§¨¥

(.f"i ,`"k xAcOA)Epr x`a ilr eixg` WxR ©¦§¨¥¥©£¨£¦§¥¡
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צה glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
יׁשיר  "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל".

לּה". ענּו באר "עלי אחריו: ּפרׁש א יׂשראל", (מלכים ְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָ
יׂשראל:יא) חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ׁשלמה יבנה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"אז
ׁשם ׁש על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחׁשבה
לתחּית  רמז מּכאן זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָאמרּו

הּתֹורה,הּמתים  ׁשלמה מן מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ
ּוליּׁשב  לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּפרׁשּוהּו:
והן  עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָלׁשֹון

ּכגֹון: א)מּיד, אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על (במדבר ְֲִִֶַַָָָ
ּדבר  ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפי
לׁשֹון  ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶַָָההֹווה
יכֹול  אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל ְֲֵֶֶֶָָָָָָָָָֹעבר,

הּזה  ּבּלׁשֹון b‡‰.ליּׁשבֹו ‰‡‚ Èk∑ ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְֶַַַָƒ»…»»ְְַָָ
ׁשאיֿאפׁשר  ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר:

ּומתּגּבר  ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלבׂשרֿודם
בּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו ְְְִִַַַָָָָָָֹעליו,
לׁשֹון  ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָוכל
ּתמצא  הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּגאּות,
איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ְְְְִִִִִִַָָָָָּכפּולה:
אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻמלחמה,
ּׁשאקּלס  מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ּכיּֿגאה
ּבׂשרֿודם  מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבֹו

ּבֹו ואין אֹותֹו B·Î¯Â.ׁשּמקּלסין ÒeÒ∑ ׁשניהם ְְְִֵֶַ¿…¿ְֵֶ
ּומֹורידין  לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָקׁשּורים

נפרדים  ואינן לעמק וכן∑¯Ó‰.אֹותם ,דניאל הׁשלי) ְְִִֵֶָָָָֹ»»ְְִִֵ
אחד ג) ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו ְְְִִֶַַַָָָָָ"ּורמיו

מלּמד  – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" ְְֵֵֵֶַָָָָָָאֹומר
ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין לח)ׁשהיּו "מי (איוב ְְְְִִִֶַָָ

למּטה  מלמעלה ּפּנתּה" אבן .ירה ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ּתקּפי' ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵָ
ּכמֹו "וזמרת" ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו "עּזי", ְְְְְְְְִִִִַָָֻֻותׁשּבחּתי'.

ּתמ וזמרתי  ואני ּכמֹוהּו, ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
סמּוּבנקּודתֹו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות ׁשאר וכל "וזמרת", ְְְְְִֵֶָָָָאצל
טז) ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אׁשמרה",(תהלים אלי "עּזֹו ְִִֵֶֶָָֹֻֻֻ

מלאפֹו"ם, הּנקּודה אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל ְְְְִֵֵֵַַָָָָוכן
הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת (ּבׁשו"א)ּכׁשהיא ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַָָָ

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ
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עּזי,ּבחטף  – עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה הראׁשֹונה , ְְְֲִִַָָָָֹֻ

ּכל  עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – ִִִָֹֹֹֹֻֻֻֻרק
"עּזי  הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, –ְְְִִִֵַַָָָֹֻֻ
נקּודה  ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָוזמרת"
'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבחטף

להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', ליׁשּועה"אּלא לי ."ויהי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻ
ּכמֹו "עּזי" ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלכ
ּדבר  ׁשם "עּזי" אּלא וזמרתי, ּכמֹו "וזמרת" ולא ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֹֻעּזי

ּכמֹו קכג)הּוא, ּבּׁשמים",(שם א)"הּיֹוׁשבי "ׁשֹוכני (עובדיה ְְְִִִַַָָ
סלע", לג)ּבחגוי וזהּו(דברים סנה", הּׁשבח:"ׁשֹוכני ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַ

"וזמרת" ליׁשּועה. לי היה הּוא יּה", וזמרת ְְְְִִִִִָָָָָָָ"עּזי
ּכמֹו: ה', לתיבת הּוא ה)ּדבּוק ה'",(שופטים "לעזרת ְְְְֵֶַַָ

ט) ה'",(ישעיה ג)"ּבעברת האדם".(קהלת ּבני ּדברת "על ְְְְִֵֶַַַָָָ
לׁשֹון 'וזמרת', כה)ּולׁשֹון תזמר",(ויקרא כה)"לא (ישעיה ְְְְְִִָֹֹ

ׁשל  ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח לׁשֹון עריצים" ְְְְְִִִִִִֶַָָָֻ"זמיר
'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה ְְְְֱִִִֵַַַַָָָָֹאלהינּו

היה  נאמר ּבלׁשֹון ׁשּלא מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּדגמתֹו: וזה ו)זה, א סביב (מלכים הּבית קירֹות "את ְְִִִֶֶֶַַָָֻ
לֹומר: לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ולּדביר ְְְִִֵַַַַַַָָָָָלהיכל

וכן סביב". צלעֹות ו)"עׂשה ב הימים יׂשראל (דברי "ּובני ְְְְִִֵֵֵָָָָָ
היה  רחבעם", עליהם וּימל יהּודה ּבערי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּיֹוׁשבים

רחבעם". עליהם מל" לֹומר: יד)לֹו "מּבלּתי (במדבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
"ׁשחטם". לֹומר: לֹו היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' ְְְְִֵֶַַָָָָָיכֹולת

לו) "מתּו"(שם וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֻ"והאנׁשים
לֹומר. לֹו ח)היה ה'(לעיל ּדבר אל לּבֹו ׂשם לא "ואׁשר ְֲִֶֶַַַָָָֹ

"עזב"וּיע  לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑ּבכבֹודֹו ֲַַַַָָָֹ∆≈ƒְִ
ׁשפחה  ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו מראין והיּו עליהם, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנגלה

נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, אּונקלֹוס ∑e‰Â‡Â.על ְִִֶַַַָָֹ¿«¿≈ְְ
נוה, לׁשֹון לג)ּתרּגם ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿ(שם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ּדבר ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹצאן".
ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: עֹולם, ְְְִִֵֵַַָָָֹלבאי

הענין  ‡·È.וכל È‰Ï‡∑ וארֹוממנהּוזה הּוא ,.È‰Ï‡ ְְִָָָ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈
È·‡∑ ועֹומדת מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ּתחּלת אני לא »ƒְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻ

אבֹותי  מימי עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה .לי ְֱֲִִֵֶַַַָָֹֻ

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל (רות ƒƒ¿»»ְְִַַָָ

'ּבעל', מתרּגמין "ו"איׁש "איׁש" וכל נעמי", ְְְְֳִִִִִֵַַָָָֻ"איׁש
ב)וכן א לגּבֹור (מלכים לאיׁש", והיית ‰'."וחזקּת ְְְְְְִִִֵַָָָָ

BÓL∑ הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ¿ְְְֲִִִִֵֶַָָֹ
ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו יז)נלחם, א אלי(שמואל ּבא "ואנכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבׁשעה  אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ְְְְֵֵַַָָָָָּבׁשם
ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ְְְְִִֵֵֵֶָָָׁשהּוא
ולא  עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹלרחם
ּפֹונה  ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכמּדת

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל .עצמֹו ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèª§¬§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑ וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ביּמא, ׁשדי »»«»ְְְְְְִִִֵַָָ
אֹומר: יט)הּוא אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה ְְְִֵֶַָָֹ

ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ'אֹו
יתּפעל  מרּכב,ּדבר ׁשם ∑Á·Óe¯.ּבמקֹום ּכמֹו: , ְְִִֵַƒ¿«ְְֵֶָָָ

קדׁש" "מקרא טביעה (מכילתא)∑eÚaË.מׁשּכב, אין ְְִִֶָָֹÀ¿ְִֵָ

ּכמֹו: טיט, ּבמקֹום סט)אּלא ּביון (תהלים "טבעּתי ְְְִִִִֵֶַָָ
לח)מצּולה", מלּמד (ירמיה ּבּטיט", ירמיהּו "וּיטּבע ְְְְְִִִֵַַַַָָ

את  ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה
ּובלבנים  ּבחמר .יׂשראל ְְְִִִֵֵֶָֹ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xEv 'd DiA iM ,"dGd mXd Fzxnfe FGrª§¦§¨©¥©¤¦§¨
minlFr(.'c ,e"k dirWi)LN dn :x`A oke . ¨¦§©§¨§¥¥©©§

qEpz iM mId(.'d c"iw miNdY)DFl` iptNn ©¨¦¨§¦¦¦¦§¥¡©
awri('f wEqR mW)`zlikOA Exn` oke . ©£Ÿ¨¨§¥¨§©§¦§¨

(.'b `zxiW gNWA),mdOr dpikW mIl Ecxi : §©©¦¨¨¨§©¨§¦¨¦¨¤
:xn`PWíéäìàä Càìî òqiålirl) ¤¤¡©©¦©©§©¨¡Ÿ¦§¥

(.h"i ,c"ixn` dAx zFnW dN`aE .(.'` ,'l) §¥¤§©¨¨©
oi`æòxn`PW ,oiC `N`(.'c ,h"v miNdY): ¥Ÿ¤¨¦¤¤¡©§¦¦

.ad` hRWn Kln fre§Ÿ¤¤¦§¨¨¥

.eäåðàå éìà äædep l` FzF` dlr`e" ¤¥¦§©§¥§©£¤¤§¥
d`xPW ,"izFa` idl`" ."oFilr¤§¡Ÿ¥£©¤¦§¨

iCW l`A mdl(.'b ,'e lirl)dYre , ¨¤§¥©©§¥§©¨
dYrn iM ,mlXd mXA FzF` "mnFx`"£¥©¥©¨¥¦¥©¨

didiäîçìî Léà íMädidie'ä ¦§¤©¥¦¦§¨¨§¦§¤
,BîL`UP` dYr mnFx` dYr :mrhM §§©©©¨¥¨©¨¤¨¥

(.'i ,b"l dirWi)raWl df fnxIW okYie . §©§¨§¦¨¥¤¦§Ÿ¤§¤©
mlrl inX df :FnM ,dnkgA zFxitq§¦©¨§¨§¤§¦§Ÿ¨

ixkf dfe(.e"h ,'b lirl)`zlikOaE .o`M) §¤¦§¦§¥©§¦§¨¨

(.'b `zxiW:,éìà,mingx zCnA bdp iOr ¦¨¨¥¦¦¦¨©§¦©©£¦
oi`W oiPnE ,oiCd zCnA "izFa`" mre§¦£©§¦©©¦¦©¦¤¥
il` :xn`PW ,mingx zCn `N` "il`"¥¦¤¨¦©©£¦¤¤¡©¥¦

ipYafr dnl il`(.'a ,a"k miNdY)`p l` , ¥¦¨¨£©§¨¦§¦¦¥¨
Dl `p `tx(.b"i ,a"i xAcOA)x`Ie 'd l` , §¨¨¨©¦§¨¥©¨¤

Epl(.f"k ,g"iw miNdY):xn`i oM m`e .äæ ¨§¦¦§¦¥Ÿ©¤
,éìàdNrzi iM ,dfA "l`" `Ed iOr iM ¥¦¦¦¦¥¨¤¦¦§©¤

.FpicA ongx zFidl mingxd mrc dxez ¦¨©£¦¦§©£¨§¦



צז glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑ יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ּכמֹו ¿«¿Àְְְְְִֵֶַַָָָ

ּכמֹו: ,ּבכ הּמקראֹות ודר ח)ּבֹו. "ּובקר(דברים ְְְְְְִֶֶַָָָ
ירּבין", לו)וצאנ והּיּו"ד (תהלים ,"ּבית מּדׁשן "ירוין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַֹֻֻ

טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָראׁשֹונה
"יכסימּו" אֹותן. ויכּסּו הּמים ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֻּבים
ננקד  להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאין

חֹולם  להיֹות מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם ְְְְִִַַָָָָיכסיּומֹו
ׁשּנתּבאר) ‡·Ô.ּכמֹו BÓk∑צללּו" אחר: ּובמקֹום ְְִֵֶָ¿»∆ְֲֵַָָ

הרׁשעים  ּכּקׁש". "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכעֹופרת",
- ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש -ְְְְִִִִִִֵַַָֹ

מּיד  ׁשּנחּו ּכעֹופרת - והּכׁשרים .ּכאבן, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eõòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
:áéBà¥«

i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ׁשּתי ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְִִֵֵֶָָ
ימין  נעׂשית הּׂשמאל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו .עֹוׂשין ְְֲִִֵֶַַָָֹ

Áka È¯c‡ '‰ EÈÓÈ∑וימינ יׂשראל, את להּציל ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְְְִִִִֵֶַָ
עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב". "ּתרעץ ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשנית
ׁשּתי  לעׂשֹות לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אֹויב", ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּתרעץ

"ימינ"מל  מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְִִֶַַָָָ
"ּתרעץ  היא "ימינ" מלאכּתּה? מה ּבּכח, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּנאּדרת

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב", הּנה (תהלים "ּכי ְְְִִִֵֵַָָָֻ
יאבדּו", אֹויבי הּנה ּכי ה', צד)אֹויבי "עדֿמתי (שם ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

יעלזּו", רׁשעים עדֿמתי ה', צג)רׁשעים, "נׂשאּו(שם ְְְֲִִַַַָָָָֹ
לא  ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', ְְְָָָָָֹֹנהרֹות,

ב)לנּו", אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', "אענה, ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ה) אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי "לּולי (תהלים ִִִֵַָָָָֹֹ

אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' (שופטים ה' ְְֵֵֶָָָָָָ
ּדּבריֿׁשיר",ה) עּורי עּורי ּדבֹורה, עּורי (ישעיה "עּורי ְְִִִִִִַָ

עני",כו) רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם (תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה יתרה,∑È¯c‡.נחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי .ּכמֹו: ְְְְִִִִַַָָָָֻ
·ÈB‡ ıÚ¯z∑ האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא .ּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה
ּבּכח (י')ּב'ׁשֹופטים' הּנאּדרת "ימינ" אחר: ּדבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

"אֹויב" ּומלקה מׁשּברת .היא ְְִֵֶֶַַָ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwk©©«

i"yx£EB‡b ·¯·e∑ האֹויב,אם רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְִִֵֶֶַָָָ
ּברב  ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ְְְְְְֲִִֶַָָָָֹֹֹּכׁשהּוא
ּבם  ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹּגאֹונֹו

"יאכלמֹו" אף, הֹורס ∑Ò¯‰z.חרֹון אּתה ּתמיד ְֲֵַֹ«¬…ִֵַָָ

אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד הּקמים ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקמי
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על פג)הּקמים הּנה (תהלים "ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַַָָ

עּמ "על ההמיה? היא ּומה יהמיּון". ְְְֱִֶֶֶַַַַָָאֹויבי
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", .יערימּו ְְֲִֵֶֶַַָָָ

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡·‡k¿«¿»

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡Ò»¿»

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ðéîé (å).áéBà õòøz 'ä E,i"Xx oFWl §¦§¦§©¥§©¦
,xaC lW FhWRðéîéExC`Pd" §¨¤¨¨§¦§©¤§¨
,DYk`lO dn "gMAðéîéõòøz 'ä E ©Ÿ©©§©§¨§¦§¦§©

,áéBàdPd iM :FznbC zF`xwn dOke ¥§©¨¦§¨ª§¨¦¦¥
Eca`i Liai` dPd iM 'd Liai`,a"v mW) Ÿ§¤¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥¨

(.'imirWx izn cr 'd mirWx izn cr ,©¨©§¨¦©¨©§¨¦
Eflri(.'b ,c"v mW)E`Up 'd zFxdp E`Up , ©£Ÿ¨¨§§¨¨§

mlFw zFxdp(.'b ,b"v mW).dkM miAxe . §¨¨¨§©¦¨¨
qRd iM ,iYrcl oFkp Fpi`eElRki miwE §¥¨§©§¦¦©§¦¦§§

ilAn dkM didi cinY iM xnFl zFNn¦©¦¨¦¦¤¨¨¦§¦

EN`e ,zipXd mrRA wx oipr Ex`aIW¤§¨£¦§¨©©©©©¥¦§¦
:xn`ðéîéðéîé 'ä E,áéBà õòøz 'ä E ¨©§¦§§¦§¦§©¥

iM xn` `"xe .mixMfPd EN` zFnM did̈¨§¥©¦§¨¦§¨©¦
:FWExRðéîé'ä EdY`Wçka éøcàð ¥§¦§¤©¨¤§¨¦©Ÿ

ðéîéáéBà õòøz 'ä EdN` FnM `EdW §¦§¦§©¥¤§¥¤
xnFl oFkp xzFie xMfPdðéîé'ä E`Ed ©¦§¨§¥¨©§¦§

çka øcàð,mxe d`B lkl liRWdl ¤§¨©Ÿ©§©§¦§¨¥¤¨¨
ðéîéáéBà õòøz 'ä E.lFcB gkA §¦§¦§©¥§Ÿ©¨

xiMfdeïéîé,FnM ,dawpE xkf oFWlA §¦§¦¨¦¦§¨¨§¥¨§
zNbn FA dPde il` dgElW ci dPde§¦¥¨§¨¥©§¦¥§¦©

xtq(.'h ,'a l`wfgi)KxcM lEtM `Ede , ¥¤§¤§¥§¨§¤¤
.zF`EaPd©§

Cøãåon liMUOd dPrCi zn`d §¤¤¨¡¤¦¨¤¨©©§¦¦
iYWxRW mipFW`xd miwEqRd©§¦¨¦¦¤¥©§¦

(.`"l ,c"i lirl)Exn` Kke ,(.'` ,c"k x"eny): §¥§¨¨§
zg` Fcie oYrTWn zg` Fci dzid̈§¨¨©©§©©§¨§¨©©
oiprM ,liSn gMd iM ,mzF` zlSn©¤¤¨¦©Ÿ©©¦§¦§¨

ipc` gM `p lCbi dYre ,xn`PWxAcOA) ¤¤¡©§©¨¦§©¨Ÿ©£Ÿ¨©¦§¨

(.f"i ,c"i.f dxez



glyaצח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑.אף ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְִִִֵֵֶַַַ

ּבׂשרֿ מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדּבר
ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹודם,
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהבין

יח) וכן(תהלים ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה אּפֹו"ּומרּוח (איוב ְְֵֵַַַָָָָ
ׁשאמר וזהּו מח)יכלּו", אארי(ישעיה ׁשמי "למען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

נחה,אּפי" ּכׁשזעּפֹו ּכֹועס,, ּוכׁשהּוא ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
קצרה. ּולמען (שם)נׁשימתֹו ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ

חטם  אׂשים האף ּתהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּכמֹו "אחטם", ּבׁשביל ,"ל" יצאּו. ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹוהרּוח

ּבחטם" ׁשּבת,"נאקה נא)ּבמּסכת ּבעיני.(דף נראה ּכ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון אף  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוכל

ל)ּכמֹו: ׂשרפה (איוב לׁשֹון מּניֿחרב", חרה "ועצמי ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומֹוקד,

חרה  מּגזרת חמה,,וחרֹון וכן רצה, מּגזרת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, א)לׁשֹון "וחמתֹו(אסתר ְֲֲִֵֵַַָ

ּדעּתֹו נתקררה אֹומר: החמה ּובנֹוח בֹו", .ּבערה ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
ÌÈÓ eÓ¯Ú∑,ערמימּות לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆∆¿«ƒְְְְְִִֵַ

ּכמֹו הּמקרא, צחּות ז)ּולׁשֹון השירים "ערמת (שיר ְְְֲִֵַַַָ

יֹוכיח  כמֹוֿנד" "ונּצבּו ÌÈÓ.חּטים", eÓ¯Ú∑ ְְְִִִִֵַ∆∆¿«ƒ
נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּמֹוקד

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים BÓk.ּכמין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ¿
„∑ ּכחֹומה ּכׁשּור, צּבּור ∑„.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ≈ְְְְַָ≈ְִ

ּכמֹו נז)וכּנּוס, נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד (תהלים ְְְֲִִֵַָָ
ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", ְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹֹ"ּכנס
לֹו היה הכנסה, לׁשֹון ו'כֹונס' ּכנאד ּכמֹו 'ּכנד' ְְְְֵֵַַַָָָָָָֹהיה

לׁשֹון לכּת 'ּכֹונס' אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ
וכן: הּוא, וצֹובר ג)אֹוסף אחד",(יהושע נד "קמּו ְְֵֵֵֵֶָָ

ועמידה  קימה לׁשֹון ואין אחד", נד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ"וּיעמדּו
"נאד" מצינּו ולא וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ְְְְִִִֶָָֹֹֹּבנאדֹות

ּבמלאפֹו"ם אּלא נו)ּכמֹו(חולם)נקּוד "ׂשימה (תהלים ְְִִֶָָָָ
,"בנאד ד)ּדמעתי החלב"(שופטים נאד ∑˜e‡Ù."את ְְִִֶֶֶָָָֹֹ»¿

י)ּכמֹו ונעׂשּו(איוב ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֻ
ּבכח  האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּכאבנים,

קׁשי  מיני ּבכל ּבם הּים,∑ÌÈŒ·Ïa.ונלחמים ּבחזק ְְְִִִִֵָָָֹ¿∆»ְֶַָֹ
הּׁשמים", "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות שמואל ודר) ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

יח) ּדבר ב ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו לׁשֹון האלה", ."ּבלב ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם לעּמֹו »«≈ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ועבדי  ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ∑BÓ‡ÏÓz.ואּׂשיגם ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָƒ¿»≈

מהם  ּורצֹוני ∑ÈLÙ.ּתתמלא על .רּוחי ּתתמּה ואל ְִֵֵֶַ«¿ƒְְְִִִַַַ
ּתּמלא  – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת יׁשּתיבה מהם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּזה: ּכּלׁשֹון א)הרּבה נתּתני",(שופטים הּנגב ארץ "ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לי'. 'נתּת לז)ּכמֹו לׁשלֹום",(בראשית ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְִַַָָָָֹ

עּמֹו'. 'ּדּבר י)ּכמֹו 'יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני", "ּבני ְְְְִִֵַַָָָ
לא)מּמּני'. לֹו.(איוב אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

מהם  נפׁשי ּתּמלא 'ּתמלאמֹו' ּכאן Èa¯Á.אף ˜È¯‡∑ ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ«¿ƒ
ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאׁשלף,
"מריקים  ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ְְְְְֲִִִֵֵָָָונׁשאר

מח)ׂשּקיהם", אין (ירמיה ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
ועל  הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות ְְִֵֵֵֶַַַַַָלׁשֹון
החרב  על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשק

ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, (בראשית ועל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ
ּבחרּבי'יד) 'אזּדּין חניכיו", את הּלׁשֹון "וּירק מצינּו . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

על אף א)הּיֹוצא:מּוסב השירים ּתּורק",(שיר (ירמיה "ׁשמן ֵֶֶַַַַָ
אין מח) הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל מּכלי ְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹ"ולאֿהּורק

מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּכתיב
וכן הּיין, על מּוסב כח)הּלׁשֹון חרבֹותם (יחזקאל "והריקּו ְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּדחירם  "חכמת ריׁשּות ∑BÓLÈ¯Bz.עלֿיפי לׁשֹון ְְְִִֶַָָָƒ≈ְֵ
ּכמֹו ב)ודּלּות, א ּומעׁשיר"(שמואל ."מֹוריׁש ְְֲִִַַ

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

áéBà øîà (è),mixacA mYRWM FOrl ¨©¥§©§¤¦¨¦§¨¦
ììL ÷lçàå íâéOàå íôcøàmr ¤§§¥§©¦¥©£©¥¨¨¦

izi`xe .i"Xx oFWl .icare ixÜ©©£¨©§©¦§¨¦¦
zifg WxcnA(.`"l ,'` dAx zldw)ipY KM , §¦§©¨¦Ÿ¤¤©¨¨¨¥
,l`rnWi iAxâéOà ócøà áéBà øîà ©¦¦§¨¥¨©¥¤§Ÿ©¦

dOle ,dxiXd zNgY zFidl iE`x did̈¨¨¦§§¦©©¦¨§¨¨
xg`nE mCwn oi`W `N` ,aYkp `lŸ¦§©¤¨¤¥ª§¨§ª¨
:mBxY KklE ,oM xaFq qElwp`e .dxFYA©¨§ª§§¥¥§¨¦§¥
zNgY lr ,"d`pq xn` dedc"©£¨¨©¨§¨©§¦©

.mdixg` FtcxA FYaWgn©§©§§¨§©£¥¤
ézòãìeEd hWRd KxcAwEqRA xEcq ` §©§¦§¤¤©§¨¨©¨

dNgYn iM ,EPOn oFW`xdwEqtA) ¨¦¦¤¦¦§¦¨§¨

(.'c,"zlFvnA Ecxie mIA EraHW" xn`̈©¤¨§©¨§¨§¦§Ÿ
z` EQkie miOd EaW xW`M df dide§¨¨¤©£¤¨©©¦©§©¤

miWxRd z`e akxd(.'d wEqR)KM xg`e , ¨¤¤§¤©¨¨¦¨§©©¨
(.'iÎ'g miwEqRA)iM ,df dUrp Ki` xnFl aW ¦§¦¨©¥©£¨¤¦
Età çeøadGr micw gEx `Edeîøòð §©©¤©¨¦©¨¤¤§

íéîdNgYn,úBîBäzä eàô÷åipRnE ©¦¦§¦¨§¨§©§¦§¥

dfíia íâéOéå ócøiL áéBàä áLç ¤¨©¨¥¤¦§Ÿ§©¦¥©¨
,íäî BLôð àìnúå íììL ÷lçéå¦©¥§¨¨§¦¨¥©§¥¤

zôLðåmdilr.íiä Bîqëå Eçeøa §¨©§¨£¥¤§£§¦¨©¨
dAq z`f FYaWgnA mB iM df xiMfde§¦§¦¤¦©§©§©§Ÿ¦¨
lMqe mAl wGgW mXd z`n `ltë¤¤¥¥©¥¤¦¥¦¨§¦¥
dlrnl iYWxR xW`M ,mIA `al mzvr£¨¨¨Ÿ©¨©£¤¥©§¦§©§¨

(.`"k .'c ,c"i)eixg` xn` oM lr .(.`"i wEqR): ©¥¨©©£¨¨

,íéìàa äëîë éîzFlFcB dUFr" ¦¨Ÿ¨¨¥¦¤§
.FMtde xacA "zF`ltpei dxez §¦§¨§¨¨§¤§



צט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה "א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו, .ׁשּתקעּו" »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, אילי (יחזקאל "ואת »≈ƒְְֲִֵֵֶַָ
לקח", כב)הארץ חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ."אילּותי ְְֱִִֶֶָָָָָָָ

˙l‰˙ ‡¯B∑ּתהּלֹותי מּלהּגיד ימעטּו,יראּוי ּפן »¿ƒ…ְְְֲִִִִֶֶַָ
תהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: .ּכמֹו ְְְִִֶָָָֻ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»
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(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ נֹוטה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »ƒ»¿ƒ¿ְֶֶַָָ

ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹידֹו,
אֹומר: הּוא וכן ּבהּטיתּה. לא)ונֹופלים יּטה (ישעיה "וה' ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

זכּוכית  לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָידֹו

נֹופלים  והן מעט ידֹו מּטה אדם: ּביד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּנתּונים
‡¯ı.ּומׁשּתּברין  BÓÚÏ·z∑,לקבּורה ׁשּזכּו מּכאן ְְִִַƒ¿»≈»∆ְִִֶָָָ

הּצּדיק" "ה' ׁשאמרּו: .ּבׂשכר ְְִִֶַַָָ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּכּמפרׁשמּפני ּבחזקה, ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא) לא והלא «≈¡≈≈»ֲַֹֹ
הֹולכים  עליהם לא ׁשהרי ּכלּום, לירא להם ?היה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, מּפני על אּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׂשראל ּכבֹודם  ּכמֹו∑e‚Ó.ׁשל עה)נמּסּו, (תהלים ְְִֵֶָָ»…ְַָ
ּבאים  הם 'עלינּו אמרּו: ּתמגגּנה". ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ"ּברביבים

ארצנּו'לכּלֹותנּו את .ולירׁש ְְְִֵֵֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al jxk zegiy ihewl)

ארצנּו את לירׁש . . ּבאים הם טו)עלינּו טו, (רׁש"י ְִִִֵֵֵֶַַַָָ

לאברהם  הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנראה,
וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ל)ׁשּזרעֹו "מסרת (לד, : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אֹומרים  ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים ּביד ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר (ט,עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לזרעֹוכו) הבטחתֹו לׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלקי ה' ּברּו" :ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּכנען". ארץ את להם ְֵֶֶֶֶַַָָלתת

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«
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íiä úôN ìò úî(.'l ,c"i lirl)mWe , ¥©§©©¨§¥§¨
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:cFréãé eððBk éðãà LãwîE(.f"i wEqR). ¦§¨£Ÿ¨§¨¤¨

`zlikOA Exn` oke(o`M)oi` ,äåð`N` §¥¨§©§¦§¨¨¥¨¤¤¨

zixw oFIv dfg :xn`PW ,WCwOd ziA¥©¦§¨¤¤¡©£¥¦¦§©
dep mlWExi dpi`xz Lipir EpcrFn£¥¥¤¦§¤¨§¨©¨¤

op`W(.'k ,b"l dirWi).ci dxez ©£¨§©§¨

.ïeæbøé íénò eòîL (æè-ãé),xn`i ¨§©¦¦§¨Ÿ©
xW`Mïeæbøé íénòä eòîL ©£¤¨§¨©¦¦§¨

,Lici zxbYnìt éáLBé æçà ìéçåúL ¦¦§©¨¤§¦¨©§¥§¨¤
xaM iM xn`IW okYie .ErnXW zrA§¥¤¨§§¦¨¥¤Ÿ©¦§¨
mXd dUr xW` lM miOrd ErnẄ§¨©¦¨£¤¨¨©¥

mixvn ux`AdlgOd on cinY oEfBxie §¤¤¦§©¦§¦§§¨¦¦©©£¨
mdilr lRYW" lNRzie ,mdA mU xW £̀¤¨¨¤§¦§©¥¤¦Ÿ£¥¤
z`xwl E`vi `NW "cgte dni ¥̀¨¨©©¤Ÿ¥§¦§¨

.dnglnl l`xUi¦§¨¥§¦§¨¨
øîàåiM mdxa` iAxíäéìò ìtz §¨©©¦©§¨¨¦¦Ÿ£¥¤

,a`FnE mFc` zWlR l` aẄ¤§¤¤¡¨
:xn`W Edfe ,orpM l` `løáòé ãò Ÿ¤§¨©§¤¤¨©©©£Ÿ

,'ä Enòm`FA mxh Exar mdilr iM ©§¦£¥¤¨§¤¤¨



קי glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים .על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ
„ÁÙÂ∑ הּקרֹובים ׁשּנאמר,על ב)ּכענין "ּכי (יהושע »««ְְְֱִִִֶֶַַַָ

וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר את ÚÈ·¯.ׁשמענּו „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ ְְֲִֵֶַָ««¬…««¬…

אּמֹות∑˜È˙.ּכתרּגּומֹו מּׁשאר הּקנּוי ּכחפץ חּבבּת ְְַ»ƒ»ְְְִִֵֶַַָָָֻ
האדם  על ׁשחביב יקרים .ּבדמים ְְִִִֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?"miaFxTd" zFpFiqPd lr mixABzn Ki ¥̀¦§©§¦©©¦§©§¦

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת (טו, ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּקרֹובים". על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּופירׁש

קרֹובים  ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת -ְֲַַָָָ

הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמלחמת
הרעֹות  הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד אחד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּכל

הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ׁשּיהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּבֹו,
הּוא  ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְִִִֵֵֵֶָֻּוכמֹו
ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּגם
אּלא  להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד מהאדם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהם
ּתאוֹות  ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר יצרֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלפעמים

ּבהם. ּגם רחמנא־ליצלן להכׁשילֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָיכֹול
האפׁשרּות  יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָויׁשנם

היא  ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל יׂשראל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאיׁש
ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות על ְְְְִִִִֵַַַָלהתּגּבר

ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
יּוכל  ׁשּלא הּיצר־הרע, על ופחד אימה מטיל ִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּקּב"ה
חז"ל  ּכמאמר יׂשראל, איׁש על חס־וׁשלֹום ולׁשלט ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹלהתּגּבר

ועוד) ב. נב, לֹו".(סוכה יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה ְְִֵֵַָָָָ"אלמלא
הרחֹוקים  על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָועל־ּפי־זה
היא  מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָואחר־ּכ
יּכנע  לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה ה ּכבד, אל הּקל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמן
זה  עזר ּפֹועל ואחר־ּכ מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלתאוֹות
ׁשאין  ּבאפן הּיצר־הרע, על ּפחד הּקּב"ה ׁשּמטיל יֹותר, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעֹוד
ׁשּקרֹובֹות  ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על להתּגּבר ּכח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלֹו

ּבהם. להּכׁשל לאדם ְִֵֵֶָָָָָהן

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה לכנתנּבא לארץ, ס ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא
ּדף  נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ
אף  האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: ְְְְִִִִַַָָָָָֹקי"ט
נּבא  מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת נגזרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע Ez·LÏ.ולא ÔBÎÓ∑ ְִַַָָֹ»¿ƒ¿¿
מּטה  ׁשל אׁשר מכּון מקּדׁש מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּגדֹול',∑L„wÓ."ּפעלּת" 'זקף עליו הּטעם ְַָָƒ¿»ֵַַַָָָָ
אׁשר  הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם מּתבת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהפרידֹו
ׁשהעֹולם  הּמקּדׁש, ּבית חביב ה'. ,"ידי ְְִִֵֶֶַָָָָָ"ּכֹוננּו

ׁשּנאמר: אחת, ּביד מט)נברא יסדה (ישעיה ידי "אף ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשּתי  יּבנה ואימתי ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָארץ",
לעתידֿלבא  ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹידים?

ׁשּלֹו הּמלּוכה .ׁשּכל ְֶֶַָָ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑ ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבל,לׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

קמּוצה  ׁשּמּוׁש, ּבֹו .היא ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.mdOr Englp `le ,orpM ux` l ¤̀¤¤§¨©§Ÿ¦§£¦¨¤
Fz`xwl mFc` `vi m`eãák íòa §¦¨¨¡¦§¨§©¨¥

ä÷æç ãéáe(.'k ,'k xAcOA)Exari lal , §¨£¨¨©¦§¨§©©©§
iM `lEle ,mdA mglp `l ,Fvx`A§©§Ÿ¦§©¨¤§¥¦
mivtg Eid cgte dzni` mdilr ltp̈©£¥¤¥¨¨¨©©¨£¥¦

`le .mzF` mz`pVn mA mgNdl§¦¨¥¨¦¦§¨¨¨§Ÿ
cg` iFbM a`FnE oFOr iM ,oFOr xiMfd¦§¦©¦©¨§¤¨
mCgR ltp iprpMd lr mBW okYie .md¥§¦¨¥¤©©©§©£¦¨©©§¨
iprpMd iM ,mxar cr mdA mglp `le§Ÿ¦§©¨¤©¨§¨¦©§©£¦

abPd aWi cxr Kln(.'` ,`"k xAcOA) ¤¤£¨¥©¤¤©¦§¨

EpizFAx zrcM ,FqEgiA iprpM EPpi ¥̀¤§©£¦§¦§©©©¥
(.mW `nEgpze dAx xAcOA).fi dxez ©¦§¨©¨§©§¨¨

.ãòå íìòì Cìîé 'ä (çé)iM ,xn`i ¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤Ÿ©¦
oFhlWe Kln `Ed iM dYr d`xd¤§¨©¨¦¤¤§¦§
z` cA`e eicar z` riWFdW ,lMd lr©©Ÿ¤¦©¤£¨¨§¦¥¤



glyaקב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúaô §¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ
קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה, ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף 'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ
נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמֹו על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûz.עליה ּכלי ∑‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ
זמר  מיני ÏÁÓ·e˙.ׁשל ÌÈt˙a∑היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם  עֹוׂשה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

המלכּות  ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמרים
ּבעצמּותו  מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמֹוצאים
לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל למעלה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָית',
רק  ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמגרמּה
ׁשהיא  ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות ׁשמקּבלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמה

ורק גמּור, ּביטּול ׁשלמעלה מקּבלת ּבבחינת מהספירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבאֹור  ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש אפׁשר לכן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹממנה,

מּור  ׁשאינֹו (אף אליה ׁשלמעלה הנמׁש ּבספירֹות גׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ִֶָממנה).

הּפירּוׁשים  ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעל־דר־זה
ְִֶַׁשּברׁש"י:

מדּבר הראׁשֹון ׁשהיתה ּבמעלֹותיה ּפירּוׁש - מרים ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לידת  ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדֹולה ּונביאה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָנביאה,
אהרן  ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' ּוּבפירּוׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמׁשה,

היינּו דאהרן ׁשּבטלה - נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשגם  לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ּפעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה,
מעלת  גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלּפירּוׁש
(הּתחלת  המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ׁשיׁשנן זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמרים:
ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹפרש"י)

הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ׁשלמעלה זעיר־אנּפין, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָדמטרֹוניתא,
ׁשּכמה  ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומזה
ׁשלעתיד־לבֹוא  (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכמה
אׁשר  לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), ּתסֹובב ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"נקבה
ּבעלּה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָּכמאמר

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
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קג glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
הנמצאֹות ועל־ידי־זה  המעלֹות גלּוי לידי ּתבֹואנה דוקא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ֶָּבהן.
נראה  אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוהֹוראה
ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּוי

דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים
עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹדלכאֹורה
הטעם  אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹולכן)
ׁשלֹום  "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ּכי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה,
ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָורֹודף
הנׁשים  ּכדר לולד, והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה הּוא מרים ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל

עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהמפיסֹות
ׁשמֹו. על ְְְִֵַונקראת

מצד  הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובזה
" רׁש"י וכלׁשֹון הינּוּכדרעצמן, וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ

גם וכּו', לקרב האׁשה "נקראת ּבזה ׁשמטבע ׁשהיא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
וכּו'. מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעל

ּכל  ּבּה מתגלֹות  מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּולאיד
מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָמעלֹותיה
ּכי  ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא ׁשלעתיד־לבֹוא עד אליו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעלֹותיה

גבר". ּתסֹובב ְְֵֵֶָָ"נקבה

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeññ ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמר ׁשירה מׁשה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לּנׁשים לאנׁשים: «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦
i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּבעלּֿכרחם הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

מ  וכסף ׁשעּטרּו זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
טֹובֹות אֹותם (מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

הּים ּבּים  ּבּזת היתה ּוגדֹולה ׁשּנאמר:, מצרים, מּבּזת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
א) השירים הּכסף"(שיר נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ."ּתֹורי ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבעלּֿכרחם  להּסיען הצר לפיכ. ְְְְְִִַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `k jxk y"ewl t"r)

l`xUi ipA z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤§¥¦§¨¥

מּים־סּוף  את־יׂשראל מׁשה ְִִֵֶֶַַַַָֹוּיּסע
את  מצרים ׁשעּטרּו ּבעל־ּכרחם, הסיען – מׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיּסע
יׂשראל  והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסּוסיהם
מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָמֹוצאין
הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר

ּבעל־ּכרחם. ובפרש"י)להּסיען כב. (טו, ְְְִַַָָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי העם ּבני את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשמקריעת  הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמצרים
את  ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, למּתן ּבאים ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹים־סּוף
ּתפסה  הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי ּתורה, מּתן ׁשעד ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּימים

ּתורה? למּתן מההליכה יֹותר אצלם ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹמקֹום
את  "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻויש

ׁש מצרים ּבני־יׂשראל מצרים", את לרֹוקן צריכים היּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּוזהבם. זה מּכסּפם ּבים־סּוף ּולפי ראּו ׁשהּיהּודים ּבׁשעה , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
מחּיבים  ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל הּצּוּוי מּצד הּים ּבבּזת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהתעּסק
על  ּתעבדּון גֹו' העם את ׁש"ּבהֹוציא ׁשּידעּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי

ה', צּוּוי הּוא הּזה" עד ּבכל-זאת ההר להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
"ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", מצות את ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיסּימּו
נדחית  ּתורה) (מּתן ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהיא

ִֶָָמּפניה.
הרי  ּכן ואם הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה על־ידי ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהגם
ּולהתקּדם  ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ׁשעל־ּפי הֹוכחה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה

ּתורה, מּתן לפי ּבכל־זאת לעבר ּכי ּבעל־ּכרחן, זה היה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וכנ"ל. מּפניה נדחית ּתֹורה ּתלמּוד מצות (ּבּתֹורה) ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהבנתם

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»



glyaקד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ

ה"א  ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה, למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקֹום
נדּבקת  ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת
ׁשל  הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה"א
ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל וכן לתי"ו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשרׁש

ּכמֹו ּבסמיכתּה, כז)לתי"ו לי",(ישעיה אין א)"חמה (אסתר ְְְִִִֵֵָָָָ

לתי"ו  נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי בֹו". ּבערה ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ"וחמתֹו
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמּפני

ל) חּיה",(בראשית "לנפׁש בלהה". אמתי לג)"הּנה (איוב ְְֲִִִֵֶֶַָָָ
"ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָָ"וזהמּתּו

.הרמתה" ָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«

i"yx£eliÂ∑ לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל לׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ
הּוא  "נפעל להסב : ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

האדם  אל אמר::הּדּבּור ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

שי"י  ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, ְֵֵֵֵַַֹלֹונן,
שי"י  ּבאמרֹו אליו הּדּבּור .מּוסב ְְִֵַָָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«
i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ּבמרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ

אדּמה  ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ודינין ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְִֶָָָָָָֹ

יפה  ּבלׁשֹון ּבמׁשה רחמים נמלכּו עלינּו ּבּקׁש : ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים לנּו .ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL (äë)¨¨Ÿ¦§¨§¨
.eäqðzvTn mdl ozp dxnA ¦¨§¨¨¨©¨¤¦§¨

,mdA EwQrzIW dxFY lW zFIWxR̈¨¦¤¨¤¦§©§¨¤
.oipice dOc` dxR zAW,eäqð íLå ©¨¨¨£ª¨§¦¦§¨¦¨

EpizFAx zrC `ide .i"Xx oFWl ,mrl̈¨§©¦§¦©©©¥
(:e"p oixcdpq)WxR `l dOl ,DnY ip`e . ©§¤§¦©£¦¨¥©¨¨Ÿ¥¥

xn`ie mihRWOde dN`d miTgd o`M̈©ª¦¨¥¤§©¦§¨¦§Ÿ©
"l`xUi ipA z` ev dWn l` 'd xAcie"©§©¥¤¤©¤§¥¦§¨¥
zFxMfPd zFIWxRA xn` xW`M©£¤¨©©¨¨¦©¦§¨
l`xUi ipA zcr lM l` ExAC ,dlrnl§©§¨©§¤¨£©§¥¦§¨¥

'Fbe(.'b ,a"i lirl)zFevOd lkA dUri oke , §§¥§¥©£¤§¨©¦§
gqtE a`Fn zFaxrA ,crFn ld`A§Ÿ¤¥§©§¨¤©

xAcn(.'a ,'h xAcOA). ¦§¨©¦§¨

ìeïBLEwQrzIW zFIWxR :xn`W i"Xx §©¦¤¨©¨¨¦¤¦§©§
miTgd mricFdW rnWn ,mdÄ¤©§¨¤¦¨©ª¦
KExA WFcTd cizr mzF` cOle odd̈¥§¦¥¨¨¦©¨¨
KxCd lr ,KkA mkz` zFEvl `Ed§©¤§¤§¨©©¤¤
dide ,dxFYd z` Epia` mdxa` cnNW¤¨©©§¨¨¨¦¤©¨§¨¨
ElAwi m` zrcle zFvnA mliBxdl df¤§©§¦¨§¦§§¨©©¦§©§
`Ede ,aal aEhaE dgnUA mzF`¨§¦§¨§¥¨§

:xn`W oFiQPd,eäqð íLåmricFde ©¦¨¤¨©§¨¦¨§¦¨
:xn`W Edf ,zFvnA mEvi cFrWíà ¤§©¥§¦§¤¤¨©¦

éäìà 'ä ìB÷ì òîLz òBîLzðæàäå E ¨©¦§©§¡Ÿ¤§©£©§¨
åéúåöîì.mdA LzF` dEvi xW` §¦§Ÿ¨£¤§©¤§¨¤

ìòå`Fal ENgd xW`M ,hWRd KxC §©¤¤©§¨©£¤¥¥¨

xW` oF`Ove `xFPde lFcBd xAcOA©¦§¨©¨§©¨§¦¨£¤
mdikxve mzignA mdl mU min oi ¥̀©¦¨¨¤§¦§¨¨§¨§¥¤
l` m`FA cr mdA Ebdpi xW` mibdpn¦§¨¦£¤¦§£¨¤©¨¤

`xTi bdpOd iM ,zaWFp ux`,÷ç ¤¤¤¤¦©¦§¨¦¨¥Ÿ
iTg mgl iptixhd :oiprM(.'g ,'l ilWn), §¦§¨©§¦¥¦¤¤ª¦¦§¥

ux`e minW zFTg(.d"k ,b"l dinxi)`xTie , ª¨©¦¨¨¤¦§§¨§¦¨¥
ètLîidAdM ,oke ,obdM xrWn FzF ¦§¨¦§§Ÿ¨¨Ÿ¤§¥Ÿ

minId lM FhRWn dke cec dUr̈¨¨¦§Ÿ¦§¨¨©¨¦
(.`"i ,f"k '`Îl`EnW)xW` oFW`xd hRWOM , §¥©¦§¨¨¦£¤

EdwWn ziid(.b"i ,'n ziW`xA)lr oFnx`e , ¨¦¨©§¥§¥¦§©§©
aWi FhRWn(.g"i ,'l dinxi).FzCn lr , ¦§¨¥¥¦§§¨©¦¨

BàmxQiIWéwçalAql ,xAcOd ¤§©§¨§ª¥©¦§¨¦§Ÿ
,'d l` mdA `xwl ,`nSde arxd̈¨¨§©¨¨¦§Ÿ¨¤¤

.dpElY KxC `l,íéètLîeEigIW Ÿ¤¤§¨¦§¨¦¤¦§
bdpzdlE ,Edrx z` Wi` ad`l ,mdÄ¤¤¡Ÿ¦¤¥¥§¦§©¥
mdild`A zkl rpvde ,mipwGd zvrA©£©©§¥¦§©§¥©¤¤§¨¢¥¤
mFlW EbdpIWe ,miclIde miWPd oiprA§¦§©©¨¦§©§¨¦§¤¦§£¨
,xaC mdl xMnl dpgOA mi`Ad mr¦©¨¦©©£¤¦§Ÿ¨¤¨¨
zFpgOM Eidi `NW xqEn zFgkFze§¥¨¤Ÿ¦§©©£
`le darFY lM EUri xW` millFXd©§¦£¤©£¨¥¨§Ÿ

dxFzA dESW oiprkE ,EWWFAzimixaC) ¦§¨§¦§¨¤¦¨©¨§¨¦

(.'i ,b"k:éáéà ìò äðçî àöú ékE ¦¥¥©£¤©Ÿ§¤
.òø øác ìkî zøîLðå§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

ïëåzixA rWFdi zxkIe :xn`p rWFdiA §¥¦ª©¤¡©©¦§Ÿ§ª©§¦
Fl mUIe `Edd mFIA mrlètLîe ÷ç ¨¨©©©¨¤Ÿ¦§¨

mkWA(.d"k ,c"k rWFdi)dxFYd iTg mpi` , ¦§¤§ª©¥¨ª¥©¨
aEXie zFbdpd la` ,mihRWOde§©¦§¨¦£¨©§¨§¦
rWFdi dpzdW mi`pY oFbM ,zFpicOd©§¦§§¨¦¤¦§¨§ª©

minkg ExiMfdW(:'t w"a).mdA `vFIke , ¤¦§¦£¨¦§©¥¨¤
:xn`e,eäqð íLåxW` iM ricFdl §¨©§¨¦¨§¦©¦£¤

min mW oi`W dGd KxCA mkilFd¦¨©¤¤©¤¤¥¨©¦
,mixOd miOd mFwn l` m`iade§¥¦¨¤§©©¦©¨¦
LairxIe LPrIe :xn`W FnM ,oFiQpl§¦¨§¤¨©©©©§©©§¦¤

.Lzixg`A Laihdl LzFQp ornlE§©©©¤§¥¦§§©£¦¤
.õò 'ä eäøBiå íòèåFzF` d`xdW" §©©©¥¥¤¤§¨

urd z` KlWd :Fl xn`e "ur¥§¨©©§¥¤¨¥
`NW xEaraE .EwYnie miOd l` dGd©¤¤©©¦§¦§¨©£¤Ÿ
,cEOl oiprA `N` dxFn oFWl iz`vn̈¨¦§¤¤¨§¦§©¦

il xn`Ie ipxIe.'c ,'c ilWn)(oke ,ipcOl ©Ÿ¥¦©Ÿ¤¦¦§¥©§¥¦§¥
`Edd urd iM hWRd KxcA d`xp ,mNMª¨¦§¤§¤¤©§¨¦¨¥©
,FA dNbq `Ede ,FrahA miOd wiYni©§¦©©¦§¦§§§ª¨

.dWnl DzF` cOle§¦¥¨§¤
eðéúBaøåExn`(o`M `zlikn)urd didW §©¥¨§§¦§¨¨¤¨¨¨¥

oiprM ,qp KFzA qp `Ede xn©§¥§¥§¦§©
miOA rWil` ozPW glOd,'a 'aÎmikln) ©¤©¤¨©¡¦¨©©¦§¨¦

(.`"kxn` oM m`e .eäøBiådid `l iM §¦¥¨©©¥¦Ÿ¨¨
KExA WFcTde ,`Edd mFwOA `vnp urd̈¥¦§¨©¨©§©¨¨
Ed`ivndW F` .FnFwn z` "EdxFd" `Ed¥¤§¤¦§¦¨

EpcOliA iz`vn aEWe .qpA eil``nEgpY) ¥¨§¥§¨¨¦¦©§¥©§¨

(o`M,mW aizM dn d`x :,õò 'ä eäøBiå ¨§¥©§¦¨©¥¥
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(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה .זֹו ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ

‰NÚz∑ עׂשּיה לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה «¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ
מלÂÈwÁŒÏk∑.ּבהם  ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אּסּור  'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבלא
ואכילת  ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? לּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבאּלּו,

ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה ‡N.חזיר, ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ ְֲֲִֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆

הּוׂשמה  ּכלא הּוא הרי אׂשים ה'ואם אני "ּכי ְְְֲֲִִִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"אני .(מכילתא)רֹופא "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְֲִִִִֶֶָ

מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּדברים  ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכרֹופא
הּוא  וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים

ג)אֹומר ּתהי (משלי .לׁשר""רפאּות ְְְִִֵֶָ

ß hay `"i iying mei ß

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.להם נזּדּמנּוּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`N` xn`p `l "Ed`xIe",eäøBiå ©¦§¥Ÿ¤¡©¤¨©¥
EdcOle EdxFdW xnFlM ."FMxC EdxFd"¨©§§©¤¨§¦§¨
`EdW `Ed KExA WFcTd lW FMxC©§¤©¨¨¤

.xnA xOd wiYnnek dxez ©§¦©©§©
'ä ìB÷ì òîLz òBîL íà (åë)¦¨©¦§©§

éäìà.E"mrh oiadl" `"x WxR ¡Ÿ¤¥©§¨¦©©
.zFUrl LEvIX dnåéðéòa øLiäå ©¤§©§©£§©¨¨§¥¨

,äNòz.dUr zevnzðæàäå ©£¤¦§Ÿ£¥§©£©§¨
,åéúåöîì.dUrz `l zevn §¦§Ÿ¨¦§ŸŸ©£¤

`zlikOaE(o`M),Exn`åéðéòa øLiäå ©§¦§¨¨¨§§©¨¨§¥¨
,äNòzlMW cOln ,oYnE `Vn df ©£¤¤©¨©¨§©¥¤¨

zFIxAd gExe dpEn`A ozFpe `UFPd©¥§¥¤¡¨§©©§¦
lM mIw EN`M eilr dlrn EPnid dgFp¨¥¤©£¤¨¨§¦¦¥¨
iriBdA df x`a` cFre .DNM dxFYd©¨ª¨§£¨¥¤§©¦¦

aFHde xWId ziUre wEqRA(.g"i ,'e mixaC), ©¨§¨¦¨©¨¨§©§¨¦

.aFHd l`d iOr aihii m ¦̀¥¦¦¦¨¥©
àì íéøöîá ézîN øLà äìçnä ìk̈©©£¨£¤©§¦§¦§©¦Ÿ

éìò íéNà.E:i"Xx oFWlíéNà àì ¨¦¨¤§©¦Ÿ¨¦
éìò,E`l EN`M md ixd miU` m`e ¨¤§¦¨¦£¥¥§¦Ÿ

EnUEd.Eàôø 'ä éðà ék.FWxcn df §¦£¦Ÿ§¤¤¦§¨
xnF`W mc`M ,FhEWtEàeä éðà §§¨¨¤¥£¦

àôBøäLxidfOdmixaC lk`l `NW ¨¥©©§¦§¤Ÿ¤¡Ÿ§¨¦
oi`e .k"r ,Filgl mc`d z` mixifgOd©©£¦¦¤¨¨¨§¨§§¥

didIW `xwn lW FhEWREàôBø,x`Y §¤¦§¨¤¦§¤§¤Ÿ©
eicar z` oFc`d gihaIW KxC oi`e§¥¤¤¤©§¦©¨¨¤£¨¨
zin` `l ivtge ipFvx lM dUrY m ¦̀©£¤¨§¦§¤§¦Ÿ¨¦

lM ok `le .mirx mi`ElgzA LzF`§©©£¦¨¦§Ÿ¥¨
.dxFYAW zFghadd©©§¨¤©¨

ìáàEidi `NW mxidfIW ,dxdf` Ff £¨©§¨¨¤©§¦¥¤Ÿ¦§
mrnWA iM ,mixvnM eicxFnA§§¨§¦§©¦¦§¨§¨

"ElvPi" FlFw,äìçnä dúBà ìkîiM ¦¨§¦¨¨©©£¨¦
lM lr `Fal diE`x `idd dlgOd lM̈©©£¨©¦§¨¨©¨
mixvOd lr d`A xW`M FpFvx ixaFr§¥§©£¤¨¨©©¦§¦
xn`W KxcM Ffe .eil` ErnW `NW¤Ÿ¨§¥¨§§¤¤¤¨©
xW` mixvn decn lM z` LA miUIW¤¨¦§¤¨©§¥¦§©¦£¤

KA Ewace mdipRn Yxbi(.'q ,g"k mixaC). ¨Ÿ§¨¦§¥¤§¨§¨§¨¦

:xn`e,Eàôø 'ä éðà ék,dghad §¨©¦£¦Ÿ§¤©§¨¨
lM KxcM d`A dlgn LAxTn xiq`W¤¨¦¦¦§§©£¨¨¨§¤¤¨

.miOd iz`Rx xW`M ux`d̈¨¤©£¤¦¥¦©©¦
øîàåoFW`xd `Ede ,dGd zF`d iM `"x §¨©¦¨©¤§¨¦

dpFW`xd dMOd Ktd ,xAcOA©¦§¨¥¤©©¨¨¦¨
miwEzn Eid xF`id inin iM ,mixvnAW¤§¦§©¦¦¥¥©§¨§¦
`Rxe" mixn Eid EN`e ,"drxl mktde"©£¨¨§¨¨§¥¨¨¦§¦¨
,FMtde xaC dUri mXd dPde ,"mzF`¨§¦¥©¥©£¤¨¨§¤§
xnY `NW eipRn `xil Ll Wi oM lr©¥¥§¦¨¦¨¨¤Ÿ¨¥
iM FzF` ad`le ,mdM Ll rxi `NW FA¤Ÿ¨©§¨¤§¤¡Ÿ¦

."miOd mkl `Rx xW`M" Ll ahii¦©§©£¤¦¨¨¤©©¦
ïéðòå,zFpFWl ipWA xAcOW aEzMd §¦§©©¨¤§©¥¦§¥§

íéNà àìå ,åéwçå åéúåöîì§¦§Ÿ¨§ª¨§Ÿ¨¦
éìò.'ä éðà ék ELl iYazM xaM ¨¤¦£¦§¨¨©§¦§

miWilWn)(.'k ,a"k ilWFpipr xE`aA ¨¦¦¦§¥§¥¦§¨
(.c"k ,h"i ziW`xA)zNOn oaEie .ìB÷ì §¥¦§©¦¦©§

zNOnE,éðàlFwl rnWp m` iM ¦¦©£¦¦¦¦§©§
didi eiTge 'd zFvn xnWl Epidl ¡̀Ÿ¥¦§Ÿ¦§§ª¨¦§¤
EpTY o`MnE .Ep`tFx cAkPd mXd©¥©¦§¨§¥¦¨¦§
,EpEve eizevnA EpWcw xW` ,zFkxAA©§¨£¤¦§¨§¦§Ÿ¨§¦¨
zevOde ,zEkln DA Wi zFkxAd iM¦©§¨¥¨©§§©¦§Ÿ
.mlFrd cre mlFrd on Epl EEhvp¦§©¨¦¨¨§©¨¨
iM Lipir xi`n ippde .oiai liMUOde§©©§¦¨¦§¦§¦¥¦¥¤¦
,oM `id zEkln DA WIW dkxA lM̈§¨¨¤¥¨©§¦¥
xW` mlFrd zEklnl cFaM EwlgW¤¨§¨§©§¨¨£¤
dkEnQde ,Epl dUr xW`e EpWcw¦§¨©£¤¨¨¨§©§¨
zEkln DA ExiMfi `l xW` DYxagl©£¤§¨£¤Ÿ©§¦¨©§
oke ,WFcw dY` ,xFAB dY` ,gkpl od¥§Ÿ©©¨¦©¨¨§¥
ipRn xYqp gAWl EpilrA EpTze .mNMª¨§¦§§¨¥§©¥©¦§¨¦§¥
ikln Kln iptNn DA oixiMfOW¤©§¦¦¨¦¦§¥¤¤©§¥

.df oade .miklOdfk dxez ©§¨¦§¨¥¤
íéî úðéò äøNò íézL íLå (æë)§¨§¥¤§¥¥Ÿ©¦

.íéøîz íéòáLåxaC EPpi` §¦§¦§¨¦¥¤¨¨
,mixnY miraW mFwOA `vOdA lFcB̈§¦¨¥©¨¦§¦§¨¦
mixnY sl` E`vOi zFnFwn ltWA iM¦¦§©§¦¨§¤¤§¨¦
mi`vFi miAx min zFpire ,dOdn xzFie§¥¥¥¨§¥©¦©¦§¦
.df aEzMd xRqi `le ,xdaE drwAA©¦§¨¨¨§Ÿ§©¥©¨¤
E`AW aEzMd xRqi iM xn` `"xe§¨©¦§©¥©¨¤¨
mil`A iM ,dxn Ktd ,aFh mFwnA§¨¥¤¨¨¦§¥¦
,mitie miwEzn min mde zFAx zFpir£¨©§¥©¦§¦§¨¦
diniOW ux`A Egilvi `l mixnYd iM¦©§¨¦Ÿ©§¦§¤¤¤¥¤¨

:xn` okle ,mixn,íL eðçiåiM ¨¦§¨¥¨©©©£¨¦



glyaקו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iying meil inei xeriy

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑ חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְֲִִֵֶַָָ
מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָזֹו,

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. רא''ם והּוצרכּו (גירסת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

המצה) סעּדֹות משיורי ואחת ׁשּׁשים ּבט"ז ,– מן להם וירד ְְְְִִֶַַַָָָֻ
היה  ּבׁשּבת א' ויֹום ׁשּבת,ּבאּיר, ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

.פז)
ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היה  ּבׁשּבת אחד ויֹום ּבאּיר, עׂשר ּבׁשּׁשה מן להם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָוירד
א) טז, (רש"י

סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא ׁשּלפי־זה הּמפרׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהקׁשּו
ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּבט"ו
ׁשּבת  ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט ׁשּבדר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹלֹומר,

לעיל  רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשלמּותּה
כה) ּתֹורה(טו, ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ּבני קּבלּו ׁשּבמרה (ׁשּבת,, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ודינין) אדּמה ׁשּבת,ׁשּיתעּסקּוּפרה ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבפעל. זֹו מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹֹא

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xzFi mini df xEarA mW EaMrzp¦§©§¨©£¤¨¦¥
la` .odA ExarW zFnFwOd x`Xn¦§¨©§¤¨§¨¤£¨
in xaC xRq `l irqn dN` zWxtA§¨¨©¥¤©§¥Ÿ¦¥§©¥

:xn`e ,dxneàáiå äønî eòñiå ¨¨§¨©©¦§¦¨¨©¨Ÿ
íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà¥¦¨§¨§¥¤§¥¥Ÿ©¦

íL eðçiå íéøîz íéòáLå,b"l xAcOA) §¦§¦§¨¦©©£¨©¦§¨

(.'hzFnFwn lkA oM Kix`d `le .§Ÿ¤¡¦¥§¨§
.mirQOd©©¨¦

é"Møå:azMíéî úðéò äøNò íézL §©¦¨©§¥¤§¥¥Ÿ©¦
mihaW xUr mipW cbpM§¤¤§¥¨¨§¨¦

,mdl EpOCfpíéøîz íéòáLåcbpM ¦§©§¨¤§¦§¦§¨¦§¤¤
oEOGd Edn iYrci `l .mipwf miraW¦§¦§¥¦Ÿ¨©§¦©©¦
mW EUrp miQPd dUrnA m` ,dGd©¤¦§©£¥©¦¦©£¨
`zlikOA izi`x la` .drW DzF`A§¨¨¨£¨¨¦¦©§¦§¨

(o`M)mFIn ,xn` ircFOd xfrl` 'x : ¨¤§¨¨©¨¦¨©¦
FnlFr z` `Ed KExA WFcTd `xAW¤¨¨©¨¨¤¨
cbpM "oirEAn dxUr miYW" mW `xÄ¨¨§¥¤§¥©¦§¤¤
"milwC miraW"e ,l`xUi ihaW a"i¦§¥¦§¨¥§¦§¦§¨¦
df aEzMd xRqe .mipwf miraW cbpM§¤¤¦§¦§¥¦§¦¥©¨¤
,FrEAn lr haW lM mdilr Epg iM¦¨£¥¤¨¥¤©©
l`d gAWl mNvA EaWi mipwGde§©§¥¦¨§§¦¨§©¥©¨¥
.dIv ux`A oM mdl oikdW mdilr£¥¤¤¥¦¨¤¥§¤¤¦¨
iAx lW WxcOA EpizFAxl cFre§§©¥©¦§¨¤©¦

dpTd oA `ipEgp(.`"qw zF` xidAd xtq) §§¨¤©¨¨¥¤©¨¦

EpipirA `ltp WExR dGd aEzMAF`iad) ©¨©¤¥¦§¨§¥¥¥¦

(o`M iIgA EpAx.` dxez ©¥©§¥¨

eàáiå íìéàî eòñiå (à)'Fbeìà ©¦§¥¥¦©¨Ÿ§¤
.ïéñ øaãîKxC aEzMd fg` ¦§©¦¨©©¨¤¤

Epg mil`n mrqpA iM ,dxvwíé ìò §¨¨¦§¨§¨¥¥¦¨©©
øaãîa eðçiå óeñ íiî eòñiå ,óeñ©¦§¦©©©£§¦§©

ïéñ(.`"iÎ'i ,b"l xAcOA)dGd xAcOd iM , ¦©¦§¨¦©¦§¨©¤
xW`ke ,ipiq cre mil`n riBn ,lFcB̈©¦©¥¥¦§©¦©§©£¤

ErqpíéìàîEpgóeñ íé ìòxAcOA ¨§¥¥¦¨©©©¦§¨
KFzA Eqpkpe mId ztVn Erqpe ,`Edd©§¨§¦§©©¨§¦§§§

zFrQn FA EUre "xAcOd"ä÷ôc ©¦§¨§¨©¨¨§¨
Leìàå(.b"iÎa"i ,b"l xAcOA),Leìàî eòñiå §¨©¦§¨©¦§¥¨

ipiq xAcnA `Ed xW`íéãéôøa eðçiå £¤§¦§©¦©©©£¦§¦¦
(.c"i wEqR mW). ¨¨

ìòåEpizFAx zrC,d"k x"eny .'d mlFr xcq) §©©©©¥¥¤¨

(.'diM ,WEl`A oOd xaC did̈¨§©©¨§¨¦
mipFge mirqFpe mipFg EidW mzF`xA¦§¨¤¨¦§§¦§¦
EPOn E`vi `le WEl`e dwtcA xAcOA©¦§¨§¨§¨§¨§Ÿ¨§¦¤

:mrh dfe ,Enrxzpe EcgRøaãná eðliå ¨£§¦§©£§¤©©©¦Ÿ©¦§¨
(`Ad wEqRA)mFiA dpElY dzid `l iM , ©¨©¨¦Ÿ¨§¨§¨§

mrhe ."xAcOA mzFidA" wx mW m`FA¨¨©¦§¨©¦§¨§©©
,éðéñ ïéáe íéìà ïéa øLàWixtdl £¤¥¥¦¥¦¨§©§¦

xg`d oiv xAcnl df oiq xAcn oiA¥¦§©¦¤§¦§©¦¨©¥
w"iCvA aEzMd(.'` ,'k xAcOA)mW E`AW ©¨§©¦©¦§¨¤¨¨

,mixn mW znYe ,mirAx`d zpWA¦§©¨©§¨¦©¨¨¨¦§¨
ov xAcnA mW EpgIe :mW xiMfd KklE§¨¦§¦¨©©£¨§¦§©¦

Wcw `ed(.e"l ,b"l mW)FWixtdl , ¦¨¥¨§©§¦
.dGna dxez ¦¤

ìàøNé éða úãò ìk eðBliå (â-á)©¦¨£©§¥¦§¨¥
.äLî ìòxRqIW iE`x did ©¤¨¨¨¤§©¥

xW`M dpElYd zprh zNgY aEzMd©¨§¦©©£©©§¨©£¤
dxnA xn`(.b"k ,e"h lirl)micitxaEoNdl) ¨©§¨¨§¥¦§¦¦§©¨

(.'` ,f"i:o`M xn`ie ,zFpElYd lkaEïéàå §¨©§§Ÿ©¨§¥
áòøiå òaNì íçì ïéàå ìëàì øNä¨¤¡Ÿ§¥¤¤¦§Ÿ©©¦§©

.íçlì íòäaEzMd xn`W azM i"Xxe ¨¨©¤¤§©¦¨©¤¨©©¨
éðMä Lãçì íBé øNò äMîça©£¦¨¨¨©Ÿ¤©¥¦
dnlWp mFIA FAW itl Ff dipg Wixtdl§©§¦£¨¨§¦¤©¦§§¨
Ekxvde mixvOn E`ivFdW dxxgd©£¨¨¤¦¦¦§©¦§ª§§
`"q wvAd ixiXn Elk`W LcOll ,onl§¨§©¤§¤¨§¦§¨¥©¨¥

`id EpizFAx zlAwe .zFCrq`zlikn) §ª§©¨©©¥¦§¦§¨

(o`M`NW ipRn mzpElY WxR `l dfle . ¨§¨¤Ÿ¥©§¨¨¦§¥¤Ÿ
,xzQA mdl dUrPd dGd qPA Kix`d¤¡¦©¥©¤©©£¨¨¤©¥¤
eil` WBIe xcqA mrHd iYazM xakE§¨¨©§¦©©©§¥¤©¦©¥¨

(.e"h ,e"n)aEzMd xiMfd iM xn` `"xe .§¨©¦¦§¦©¨
éðMä Lãçì íBé øNò äMîçaxn`l ©£¦¨¨¨©Ÿ¤©¥¦¥Ÿ

Wcg mdl Wi xaMWE`vIW mini ¤§¨¥¨¤Ÿ¤¨¦¤¨§
E`ivFd xW` mgNd Elk`e mixvOn¦¦§©¦§¨§©¤¤£¤¦
dfe ,Eid ax ldw iM mdipwnE mixvOn¦¦§©¦¦§¥¤¦¨¨©¨§¤

.dpElYd mrh©©©§¨
ìòåaEzMd xiMfd iYrCìà eàáiå §©©§¦¦§¦©¨©¨Ÿ¤

ïéñ øaãîiM ,mzpElY ricFdl ¦§©¦§¦©§¨¨¦
Ewgx xakE oiq xAcn l` m`FaA§¨¤¦§©¦§¨¨£
wiRqI dnE lk`P dn Exn` mixvOn¦¦§©¦¨§©Ÿ©©©§¦
mi`A Epgp` xW` lFcBd xAcOA Epl̈©¦§¨©¨£¤£©§¨¦
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(â)-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤

:áòøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnäñ ©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְֵֵֶָָָ

ׁשּובנּו, חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), ְְֲֲֵֵֵֵֶָָמֹותנּו
ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות אנחנּו, ְְְְְֲֲֲֲֲַַַַַַָלעׂשֹות

מתים "לוי  והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו .דמיתנא", ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(ã)íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä-ïî¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©

:àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת ילקטּוצר ¿«¿ְְֲִִֶַֹ

מחר ּביֹומֹו לצר הּיֹום ילקטּו ולא ÔÚÓÏ.(מכילתא), ְְְְְִֶַָָֹֹ¿««
È˙¯B˙a CÏÈ‰ epq‡∑יׁשמרּו הּתלּויֹות אם מצֹות ¬«∆¬≈≈¿»ƒְְְְִִִַ

ללקט ּבֹו ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא –. ְְְְִִִֵֶֶַָֹֹֹ

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

E`aIW mixEaq Eid dNgYn iM F` .FA¦¦§¦¨¨§¦¤¨Ÿ
ixg` mdizFaiaq xW` mixrd l ¤̀¤¨¦£¤§¦¥¤©£¥
xire Wcg mdl Wi dYre ,miHrn minï¦§©¦§©¨¥¨¤Ÿ¤§¦
"mizn EpNM" Exn`e ,E`vn `l aWFn¨Ÿ¨§§¨§ª¨¥¦
:mrh dfe .FA Ep`AW lFcBd xAcOA©¦§¨©¨¤¨§¤©©
,øaãna ïøäà ìòå äLî ìò eðBliå©¦©¤§©©£Ÿ©¦§¨
:Exn` oke ."xAcOd ipRn" mzpElY iM¦§¨¨¦§¥©¦§¨§¥¨§
äfä øaãnä ìà eðúBà íúàöBä ék¦¥¤¨¤©¦§¨©¤
,áòøa äfä ìäwä ìk úà úéîäì§¨¦¤¨©¨¨©¤¨¨¨

ExiMfdìäwäå øaãnäldw iM xn`l ¦§¦©¦§¨§©¨¨¥Ÿ¦¨¨
xAcOA arxA wtq ilA zEni dfM lFcB̈¨¤¨§¦¨¥¨¨¨©¦§¨
rnW `Ed KExA WFcTde ,dGd lFcBd©¨©¤§©¨¨¨©
oglW mdl Kxrl dYr lgde ,mdil £̀¥¤§¥¥©¨©£Ÿ¨¤ª§¨
ux` l` m`FA cr xAcOA©¦§¨©¨¤¤¤

.zaWFpc dxez ¨¤
.íëì øéèîî éððä (ã)iM `"x xn` ¦§¦©§¦¨¤¨©¦

xhn zEncM cxFi FzFid xEarA©£¡¥¦§¨¨
`xTi minXd on,øéèîîxhni ,EpivnE ¦©¨©¦¦¨¥©§¦¨¦©§¥

zixtbe W` migR mirWx lr,`"i miNdY) ©§¨¦©¦¥§¨§¦§¦¦

(.'edxnr lre mcq lr xihnd 'de ,©¦§¦©§Ÿ§©£Ÿ¨
W`e zixtB(.c"k ,h"i ziW`xA)Eid ilE`e . ¨§¦¨¥§¥¦§©¨

qElwp` zrce ."xhOd mr" mi`Ä¦¦©¨¨§©©ª§§
.zign `p` `d ,"dcixi" oFWl `EdW¤§§¦¨¨£¨¨¥

ïëzéåugl `xHOM ,oiprn didIWdki`) §¦¨¥¤¦§¤¥¦§¨©©¨¨©¥¥¨

(.a"i ,'b,WxW `EdW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¤
`aY xW` dwixf lkA iM ,xg ©̀¥¦§¨§¦¨£¤¨Ÿ
"dxHn" `xTze ,oM Exn`i dlrnNn¦§©§¨Ÿ§¥§¦¨¥©¨¨
:Exn`e .miSgd dilr xihnIW mW lr©¥¤©§¦¨¤¨©¦¦§¨§
miOi lFgkE x`W xtrM mdilr xhnIe©©§¥£¥¤¤¨¨§¥§©¦

spM sFrmiNdY)(.f"k ,g"roM xn`IW F` . ¨¨§¦¦¤Ÿ©¥
.xhnM mdilr cxi iM minXd sFrA§©¨©¦¦¥¥£¥¤§¨¨

.íçìEPOn EUrIW xEarAíçìFnM ¤¤©£¤©£¦¤¤¤§
zFbr Fz` EUre :aEzMWxAcOA) ¤¨§¨Ÿª©¦§¨

(.'g ,`"iFzFidA `l ,mgl `xTi zR lM iM ,¦¨©¦¨¥¤¤Ÿ¦§
xn`e .calA mixFrVd on F` dHgd on¦©¦¨¦©§¦¦§©§¨©

,íçì øéèîîEPxihni mgl FzFidl iM ©§¦¤¤¦¦§¤¤©§¦¤
mgl `vi dPOn ux` :oke ,mdlaFI`) ¨¤§¥¤¤¦¤¨¥¥¨¤¦

(.'d ,g"kux`d on mgl `ivFdl :oke ,§¥§¦¤¤¦¨¨¤
(.c"i ,c"w miNdY)EUrIW dHgd `ivFIW , §¦¦¤¦©¦¨¤©£

.mgl dPOn¦¤¨¤¤
LéåmixnF`(r"a`xd):íëì øéèîî éððä §¥§¦¨¦§¦©§¦¨¤

,íçìdX` mgl :oke ,"lk`n" ¤¤©£¨§¥¤¤¦¤
(.f"h ,'b `xwIe)`Ed Lidl` mgl z` iM , ©¦§¨¦¤¤¤¡Ÿ¤

aixwn(.'g ,`"k `xwIe)mFgll aWz iM , ©§¦©¦§¨¦¥¥¦§
lWFn z`(.'` ,b"k ilWn).lk`n oipr mNM , ¤¥¦§¥ª¨¦§©©£¨

mgll iM oFkPde(mW)mgle ,mgl lk`l , §©¨¦¦§Ÿ¨¤¡Ÿ¤¤§¤¤
Lidl`(.'g ,`"k `xwIe)dCrq `EdW ,iEPM , ¡Ÿ¤©¦§¨¦¤§ª¨

`l :Ep`vn iM ,mc`l mglM Lidl`l¥Ÿ¤§¤¤¨¨¨¦¨¨Ÿ
mc`d digi FCal mgNd lr,'g mixaC) ©©¤¤§©¦§¤¨¨¨§¨¦

(.'b.
.éúøBúa Cìéä epqðà ïòîìm` §©©£©¤£¥¥§¨¦¦

`NW FA zFiElYd zevn ExnWi¦§§¦§Ÿ©§¤Ÿ
.hwll zAWA E`vi `le EPOn ExizFi¦¦¤§Ÿ¥§§©¨¦§Ÿ

Ppi`e .i"Xx oFWlFnM `Ed la` ,oFkp E §©¦§¥¤¨£¨§
`l xW` xAcOA on Llik`Od :xn`W¤¨©©©£¦§¨©¦§¨£¤Ÿ

ornlE LzPr ornl LizFa` oErciEúqð ¨§£¤§©©©Ÿ§§©©©Ÿ¤
Lzixg`A Lahidl(.f"h ,'g mW)oFiQp iM , §¥¦§§©£¦¤¨¦¦¨

`le ,oFfn mciA did `NW mdl `Ed¨¤¤Ÿ¨¨§¨¨¨§Ÿ
`NW ,oOd wx xAcOA dvr mdl E`xi¦§¨¤¥¨©¦§¨©©¨¤Ÿ
,mzFa`n ErnW `le ,dNgYn Ercï§¦§¦¨§Ÿ¨§¥£¨
Eairxie FnFiA mFi xaC mdl cxFie§¥¨¤§©§§©§¦
ixg` zkll ErnW df lM mre ,eil ¥̀¨§¦¨¤¨§¨¤¤©£¥

.mgl mFwn `l mXd©¥Ÿ§¤¤
äëëålM z` Yxkfe :cFr mdl xn` §¨¨¨©¨¤§¨©§¨¤¨

Lidl` 'd LkilFd xW` KxCd©¤¤£¤¦£¡Ÿ¤
LzPr ornl xAcOA dpW mirAx` df¤©§¨¦¨¨©¦§¨§©©©Ÿ§

ornlEEúqðLaalA xW` z` zrcl §©©©Ÿ§¨©©¤£¤¦§¨§
`l m` ezevn xnWzd(.'a ,'g mW)iM , £¦§Ÿ¦§Ÿ¨¦Ÿ¨¦

xW` mixrd KxcA mkilFdl lFki did̈¨¨§¦¨§¤¤¤¨¦£¤
sxU Wgp xAcnA mkilFde mdizFaiaq§¦¥¤§¦¨§¦§©¨¨¨¨

axwre(.e"h mW)mgl mdl didi `NWe , §©§¨¨§¤Ÿ¦§¤¨¤¤¤
mzFQpl ,FnFiA mFi xaC minXd on wx©¦©¨©¦§©§§©¨
FA Epin`IW ,dpFxg`A mdl aihdlE§¥¦¨¤¨©£¨¤©£¦
oFiQPd oipr iYWxR xakE .mlFrl§¨§¨¥©§¦¦§©©¦¨
mdxa` z` dQp midl`de wEqRA©¨§¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨

(.'` ,a"k ziW`xA)dxFnA xn` axde . §¥¦§¨©¨©§¥
mikFap(.c"k ,'b)zFQplE rcFi lM zrcl §¦¨©©¨¥©§©

DA Wi m`e l`d zcFarA zlrFY Wid£¥¤¤©£©¨¥§¦¥¨
iE`x did oM m`e .`l m` Kxv wERq¦Ÿ¤¦Ÿ§¦¥¨¨¨

."zrcl dQpi ornl" xn`IW¤Ÿ©§©©§©¤¨©©
äpäåoOd wx xaC o`M xiMfd `l §¦¥Ÿ¦§¦¨¨¨©©¨

,mdl xihndW mgNd `EdW¤©¤¤¤¦§¦¨¤
:dWn mdl xn` xW`M la`'ä úúa £¨©£¤¨©¨¤¤§¥

ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøòa íëì̈¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§¤¤©Ÿ¤
òaNì(.'g wEqR)xn`p lMd iM Eprci , ¦§Ÿ©¨¨©§¦©Ÿ¤¡©

mixaCA xSwi aEzMd la` ,Fl£¨©¨§©¥©§¨¦
EESd oiprA milRkPd,xERQA F` i ©¦§¨¦§¦§©©¦©¦

miAx minrR Ll iYxMfd xW`Mlirl) ©£¤¦§©§¦§§¨¦©¦§¥

(.'` ,`"i .'a ,'i .a"i ,'hxiMfi `l minrtE .§¨¦Ÿ©§¦
:z`Gd dWxRA aizkC ,llM cg`däæ ¨¤¨§¨¦§¦©¨¨¨©Ÿ¤

epnî øîòä àìî 'ä äeö øLà øácä©¨¨£¤¦¨§Ÿ¨Ÿ¤¦¤
(.a"l wEqR)oke ,llM d`ESd daYkp `le , ¨§Ÿ¦§§¨©©¨¨§¨§¥

.miAx zFnFwnA¦§©¦



glyaקח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iying meil inei xeriy

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת על ∑LÓ‰.לּיֹום ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ַ
הּׁשבּוע  ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים .ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

לאחר  מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר אני: ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָואֹומר
וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיביאּו

היה  ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם "לקטּו וזהּו: ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָיֹוםֿיֹום,
לכם  נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה', 'לחם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָנמצא
ּבּבית  ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּיֹום

יֹומים  ללחם ּפעמים, העמר .למּלאֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑לערב ּכמֹו.‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡∑ ּכי" לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֶֶַָ

הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו אֹותנּו", ְְֲִִִֵֵֶַַָֹהֹוצאתם
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' .אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìòåmixnF`d zrC(r"a`xd)"mgl" iM §©©©¨§¦¨¦¤¤
xn`IW okYi ,lk`n lMéððä ¨©£¨¦¨¥¤Ÿ©¦§¦

íçì íëì øéèîîlre oOd lr" ©§¦¨¤¤¤©©¨§©
El`XW mzl`W mdl oYi iM ,"elVd©§¨¦¦¥¨¤§¥¨¨¤¨£

mgldidIW WxR dWnE ,xUaEøNaä ¤¤¨¨¤¥©¤¦§¤©¨¨
òaNì ø÷aa íçläå ìëàì áøòä¤¤¤¡Ÿ§©¤¤©Ÿ¤¦§Ÿ©

.ux`d lM KxcMd dxez §¤¤¨¨¨¤
àéöBä 'ä ék ízòãéå áøò (æ-å)¤¤¦©§¤¦¦

.íéøöî õøàî íëúà`le ¤§¤¥¤¤¦§¨¦§Ÿ
xW`M mXn mkz` mi`ivFOd Epgp £̀©§©¦¦¤§¤¦¨©£¤

,mYxn`eðúBà íúàöBä ékwEqR lirl) £©§¤¦¥¤¨§¥¨

(.'b..'ä ãBák úà íúéàøe ø÷áe`l Ÿ¤§¦¤¤§Ÿ
iM ,oprA d`xPd cFaMd lr df xn`p¤¡©¤©©¨©¦§¨§¨¨¦
EptIe oxd` mdl xAcM ,did mFIA FA©¨¨§©¥¨¤©£Ÿ©¦§

xAcOd l`(.'i wEqR)`N` ,i"Xx WxtE . ¤©¦§¨¨¥©©¦¤¨
,mdl xn` KMízòãéå áøòzlkid iM ¨¨©¨¤¤¤¦©§¤¦©§Ÿ¤

K` ,mkl oYi xUaE mkze`Y oYl FciA§¨¦¥©£©§¤¨¨¦¥¨¤©
`l iM ,mkl dPpYi zFxi`n miptA `lŸ§¨¦§¦¦§¤¨¨¤¦Ÿ
,d`ln qxMnE DzF` mYl`W obdM̈Ÿ¤§©§¤¨¦¨¥§¥¨
,obdM KxSl mYl`XW mgNde§©¤¤¤§©§¤©Ÿ¤¨Ÿ¤
"eipR cFaM z` xwAl E`xY" FzcixiA¦¦¨¦§©Ÿ¤¤§¨¨
WIW xwAA dAg KxC mkl EPcixFIW¤¦¤¨¤¤¤¦¨©Ÿ¤¤¥

xn`IW oFkp Fpi`e .Fpikdl zEdWø÷áe ¨©£¦§¥¨¤Ÿ©Ÿ¤
'ä ãBák úà íúéàøemiCwIW ipRn §¦¤¤§¦§¥¤©§¦

cFaM dn iM ,xwAA oOd zpYn mdl̈¤©§©©¨©Ÿ¤¦©§
dfl KnQW cFre ,dfA 'dúà BòîLa ¨¤§¤¨©¨¤§¨§¤

.íëéúpìzEpizFAxl dGd WxcOde §ªŸ¥¤§©¦§¨©¤§©¥
WExtA EPpi`,'ä ãBák úà íúéàøe ¥¤§¥§¦¤¤§

mdl wNgW ipRn oM Exn` la £̀¨¨§¥¦§¥¤¦¥¨¤
ozp `le mFId on miYr ipWA dqpxRd©©§¨¨¦§¥¦¦¦©§Ÿ¨©

`zlikOA Exn` Kke .xwAA lMd(o`M): ©Ÿ©Ÿ¤§¨¨§©§¦§¨¨

,áøòa íëì 'ä úúa äLî øîàiå©Ÿ¤¤§¥¨¤¨¤¤
ozp zFkEWg miptAW cnl dY` o`Mn¦¨©¨¨¥¤§¨¦£¨©

ozp dkldM El`XW oOde ,elVd mdl̈¤©§¨§©¨¤¨£©£¨¨¨©
.xwAA xnFlM ,zFxi`n miptA mdl̈¤§¨¦§¦§©©Ÿ¤

à"øåxn`ø÷áewEqRA KWnp §¨©Ÿ¤¦§©©¨
:Exn`W xEarA iM .oFW`xd̈¦¦©£¤¨§

íMî eðúBà íúàöBä ékipW xn` ¦¥¤¨¦¨¨©§¥
iM ErcYW mkl mXd dUri zFzF`©£¤©¥¨¤¤¥§¦
axrA cg`d ,mXn mkz` `ivFd `Ed¦¤§¤¦¨¨¤¨§¤¤
dide .xwAA xgnl ipXde dGd mFId©©¤§©¥¦§¨¨©Ÿ¤§¨¨

:xn`IW iE`xék íúéàøe ø÷áe áøò ¨¤Ÿ©¤¤Ÿ¤§¦¤¦
,íëúà àéöBä 'äoi`Wø÷áewaC ¦¤§¤¤¥Ÿ¤¨¥

mr,'ä ãBák úà íúéàøemFIA iM ¦§¦¤¤§¦©
d`xp EPpi` df mbe .cFaMd E`x Fnvr©§¨©¨§©¤¥¤¦§¨

.oM¥
ïBëpäålFcB onA `lRd did iM ipirA §©¨§¥©¦¨¨©¤¤§¨¨

on FzF` fibd elVd iM .c`n§Ÿ¦©§¨¥¦¦
,mlFrd KxcM FY`n rqp gExA mId©¨¨©¨©¥¦§¤¤¨¨
dWcg dxivi dYr mdl xvFp oOd la £̀¨©¨¨¨¤©¨§¦¨£¨¨
`Ede ,ziW`xA dUrn oiprM minXA©¨©¦§¦§©©£¥§¥¦§
zFWnXd oiA `xaPW FA Exn`X dn©¤¨§¤¦§¨¥©§¨

(.'e ,'d zFa`)zF`A aEzMd xn` okle . ¨§¨¥¨©©¨¨
mFId mkl dUri xW`áøòaeòãz £¤©£¤¨¤©¨¤¤¥§

,íéøöî õøàî íëúà àéöBä àeä ék¦¦¤§¤¥¤¤¦§©¦
la` ,xAcOA oglW mkl Kxri iM¦©£Ÿ¨¤ª§¨©¦§¨£¨

mkl dUri xW` lFcBd `lRAø÷aa ©¤¤©¨£¤©£¤¨¤©Ÿ¤
l` in xW` "FzEkln cFaM z` E`xY"¦§¤§©§£¤¦¥
eiUrnM dUri xW` ux`aE minXA©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¨
zF`ltpaE zFlFcbAW ,eizFxEabkE¦§¨¤¦§§¦§¨
,oiprM ,FcFaM z` d`xi mXd dUrIW¤©£¤©¥©§¤¤§§¦§¨
E`aE zFpWNde miFBd lM z` uAwl§©¥¤¨©¦§©§Ÿ¨

icFaM z` E`xe(.g"i ,e"q dirWi):aizkE . §¨¤§¦§©§¨§¦
icFaM z` EciBde(.h"i wEqR mW).miAx oke , §¦¦¤§¦¨¨§¥©¦

oEfgze" :xn`W qElwp` zrC `Ed oke§¥©©ª§§¤¨©§¤¡
."iNBz`e" FA mBxY `le ,"'dc `xwi zï§¨¨©§Ÿ¦§¥§¦§©¥

òãåEdEfnx ,lFcB oipr oOA Wi iM §©¦¥©¨¦§¨¨§¨
`nFi zkQnA EpizFAx(:d"r)mgl : ©¥§©¤¤¨¤¤

Wi` lk` mixiA`miNdY)(.d"k ,g"rmgl , ©¦¦¨©¦§¦¦¤¤
'x ixaC ,oilkF` zxXd ik`lOW¤©§£¥©¨¥§¦¦§¥
ike ,zirh l`rnWi 'x Fl xn` .`aiwr£¦¨¨©¦§¨¥¨¦¨§¦
xaM `lde ,mgl oilkF` zxXd ik`ln©§£¥©¨¥§¦¤¤©£Ÿ§¨
`l minE iYlk` `l mgl :xn`p¤¡©¤¤Ÿ¨©§¦©¦Ÿ

izizW(.'h ,'h mixaC),mixiA` mgl `N` , ¨¦¦§¨¦¤¨¤¤©¦¦
dGd oiprde .mixai`A rlaPW mgl¤¤¤¦§©¨¥¨¦§¨¦§¨©¤
ik`ln mEITW ,`Ed `aiwr iAx xn`W¤¨©©¦£¦¨¤¦©§£¥
dY`e :EWxC oke ,dpikXd eifA zxXd©¨¥§¦©§¦¨§¥¨§§©¨

mNM z` dIgn(.'e ,'h dingp).mNkl dign , §©¤¤ª¨§¤§¨¦§¨§ª¨
xF`d wFznE :xn`p eilre(.'f ,`"i zldw), §¨¨¤¡©¨¨Ÿ¤¤

`Ed oOde .mrh aEh xF`A FA EbiVIW¤©¦¨©©§©¨
oFvxA mXBzPW oFilrd xF`d zclFYn¦¨©¨¨¤§¤¦§©¥¦§

KxAzi F`xFA(.'` ,g"x wlA xdf)`vnpe , §¦§¨©Ÿ©¨¨§¦§¨
oipFGp zxXd ik`lnE oOd iWp`W¤©§¥©¨©§£¥©¨¥¦¦
ipRn FUtY l`rnWi 'xe .cg` xaCn¦¨¨¤¨§¦§¨¥§¨¦§¥
zclFYn mXbzOd xacA Fpi` mnEITW¤¦¨¥§¨¨©¦§©¥¦¨©
oFilrd xF`A mnEIw ixdW xF`d̈¤£¥¦¨¨¨¤§
oOA mrh mi`vFn Eid df ipRnE ,Fnvr©§¦§¥¤¨§¦©©©¨
DYaWgnA WtPd iM ,EvxIX dn lMn¦¨©¤¦§¦©¤¤§©§©§¨
miIg gFpn `vnze mipFilrA wAcY¦§©¨¤§¦§¦§¨§©©¦

eiptNn oFvx wtze(.d"l ,'g ilWn t"r). §¨¥¨¦§¨¨¦§¥

eøîàå`zlikOA(.d"k wEqR oNdl)mFId §¨§©§¦§¨§©¨¨©
la` FzF` mi`vFn mY` oi ¥̀©¤§¦£¨
dfe .`Ad mlFrl FzF` mi`vFn mY ©̀¤§¦¨¨©¨§¤
didIW xn`PW ,miWExR ipW lAqi¦§Ÿ§¥¥¦¤Ÿ©¤¦§¤
driBd `NX in `Ad mlFrd ipaA¦§¥¨¨©¨¦¤Ÿ¦¦¨
,dpikXd eiGn cinY zFpdl mzlrn©£¨¨¥¨¨¦¦¦©§¦¨
eiGd on mXBzOd xacA mnEIw didie§¦§¤¦¨§¨¨©¦§©¥¦©¦
EbiVdW xAcOd xFC zlrnM ,`Edd©§©£©©¦§¨¤¦¦

Exn`W FnM ,mIA dpikXd eifl`zlikOA) §¦©§¦¨©¨§¤¨§©§¦§¨



קט glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iying meil inei xeriy

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑ והּנה" ׁשּנאמר: הּכבֹוד על לא …∆¿ƒ∆ְֱִֵֶֶַַַָֹ
נאמר  ּבענן" נראה ה' להם:,ּכבֹוד אמר ּכ אּלא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּובׂשר  ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי וידעּתם" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"ערב
ּכהגן י  ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּׁשאלּתם אֹותֹוׁשאלּתם  והּלחם מלאה. ּומּכרס ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹלצר
ׁשהּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיֹורידהּו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל .להכינֹו, ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ

'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz אׁשר ∑‡˙ ה'ּכמֹו eÁÂ.על ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿

‰Ó∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ »ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈
ּונׁשיכם  ּבניכם את הּכל, את עלינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּתרעימּו
לפרׁש זקּוק אני ועלּֿכרחי רב. וערב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּובנֹותיכם
ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"תּלינּו"
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשאּלּו

יז) ואין (לקמן דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּילן
לׁשֹון  מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ְְְְְִִִִָָָּבֹו
ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ'ּתתלֹוננּו'.

יד)ּבּמרּגלים: העדה (במדבר ּכל את עליו .""וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד  ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ:
ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם
ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאיֿאפׁשר

ׁשהיה  ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
טרח  ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפׁשר

ּכהגן  ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ את ֶֶַֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתלֹוננים  אתכם הּׁשֹומעים .האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(.'a ,e"h lirldn mId lr dgtW dz`x : §¥¨£¨¦§¨©©¨©
DzF`nE ,`iaPd l`wfgi d`x `NX¤Ÿ¨¨§¤§¥©¨¦¥¨
mIwzdl mWtp ziNrzp drẄ¨¦§©¥©§¨§¦§©¥
oFkp xzFie .oOd `EdW eizFclFzA§§¨¤©¨§¥¨
oA xfrl` 'x ixacl aEzMd fnxW¤¨©©¨§¦§¥¤§¨¨¤
`Ad mlFrd ipAW mFId zNnA `nqg¦§¨§¦©©¤§¥¨¨©¨
eiGd `EdW oOd cFqiA mnEIw didi¦§¤¦¨¦©¨¤©¦

Exn`W FnM ,oFilrd(.f"i zFkxA)FA oi` : ¨¤§§¤¨§§¨¥
`lmiwiCv `N` dIzW `le dlik` Ÿ£¦¨§Ÿ§¦¨¤¨©¦¦

ode mdiW`xA mdizFxhre miaWFi§¦§©§¥¤§¨¥¤§¥
`Ad mlFrd ipaE .dpikXd eiGn oipdp¤¡¦¦¦©§¦¨§¥¨¨©¨
mwaCdA dpikXd eiGn oz`pdA EnIwzi¦§©§©£¨¨¨¦¦©§¦¨§¦¨§¨
`id dxhrde .mW`xAW dxhrA FA©£¨¨¤§Ÿ¨§¨£¨¨¦
:aEzMd DA xn`W oM z`xwPd dCOd©¦¨©¦§¥¥¤¨©¨©¨

iav zxhrl zF`av 'd didi,g"k dirWi) ¦§¤§¨©£¤¤§¦§©§¨

(.'dFN dxHrW dxhrA :xn`p DaE ,¨¤¡©¨£¨¨¤¦§¨
FO`(.`"i ,'b mixiXd xiW)lr Efnxe .mEIw ¦¦©¦¦§¨§©¦

.oOd xTr lr Efnxe ,`Ad mlFrd ipA§¥¨¨©¨§¨§©¦©©¨
øîàålrOn miwgW evie :aEzMd §¨©©¨©§©§¨¦¦¨©

xhnIe ,gzR minW izlce§©§¥¨©¦¨¨©©§¥
,Fnl ozp minW obcE lk`l on mdilr£¥¤¨¤¡Ÿ§©¨©¦¨©¨

Wi` lk` mixiA` mgl,g"r miNdY) ¤¤©¦¦¨©¦§¦¦

(.d"kÎb"kmriAUi minW mgle :xn` oke ,§¥¨©§¤¤¨©¦©§¦¥
(.'n ,d"w mW)obCd didIW dGn d`xPW , ¨¤¦§¤¦¤¤¦§¤©¨¨

zgiztA mdl FcixFde minXA dGd©¤©¨©¦§¦¨¤¦§¦©
mXBzPW iYWxRX dn `Ede ,eizlC§¨¨§©¤¥©§¦¤¦§©¥
aEzMd xn`i oFilrd xF`A iM ,xF`d̈¦¨¨¤§Ÿ©©¨
d`x`e minXd EgYtp :dGd oFWNM©¨©¤¦§§©¨©¦¨¤§¤

midl` zF`xn(.'` ,'` l`wfgi)xaMW F` . ©§¡Ÿ¦§¤§¥¤§¨
oiA `xaPW mxn`nM ,minXA did̈¨©¨©¦§©£¨¨¤¦§¨¥

zFWnXd(.'e ,'d zFa`).g dxez ©§¨¨

.eðélú ék äî eðçðå (ç-æ)iAx xn` §©§¨¦©¦¨©©¦
EpiciA dn Epgpe :mdxa ©̀§¨¨§©§©§¨¥
.EpESX dn wx EpiUr `l iM ,zFUrl©£¦Ÿ¨¦©©¤¦¨

iM WFp` dn :FnM `Ed la` ,oM EPpi`e§¥¤¥£¨§¨¡¦
EPxMfz(.'d ,'g miNdY)EdrcYe mc` dn ,mW) ¦§§¤§¦¦¨¨¨©¥¨¥¨

(.'b ,c"nw`Ed aWgp dOa iM ,(.a"k ,'a dirWi). ¦©¤¤§¨§©§¨

mzilYW Epgp` dn iM" ,depr KxC z`fe§Ÿ¤¤£¨¨¦©£©§¤§¦¤
,mixvn ux`n mkz` Ep`vFdW "Epilr̈¥¤¥¤§¤¥¤¤¦§©¦

lad EpilrtE oi` Epgp` od,`"n dirWi t"r) ¥£©§©¦¨¢¥¤¤§©§¨

(.c"k,,'ä ìò ék íëéúpìú eðéìò àìå§Ÿ¨¥§ªŸ¥¤¦©
`l mixvn ux`n mkz` `ivFOd `Ed©¦¤§¤¥¤¤¦§©¦Ÿ

`zlikOaE .Epgp`(o`M)Epgp` dn ike £©§©§¦§¨¨§¦¨£©§
minrxznE micnFr mY`W mipEtq§¦¤©¤§¦¦§©£¦

.Epilrg dxez ¨¥
.øNa áøòa íëì 'ä úúa (ç)Wxti §¥¨¤§¤¤¨¨§¨¥

iM ,oFW`xd Fxn`níëì 'ä úúa ©£¨¨¦¦§¥¨¤
'ä ék ízòãéå ìëàì øNa áøòä¤¤¨¨¤¡Ÿ¦©§¤¦

,íéøöî õøàî íëúà àéöBäFYzaE ¦¤§¤¥¤¤¦§¨¦§¦
mklúà íúéàøe òaNì ø÷aa íçì ¨¤¤¤©Ÿ¤¦§Ÿ©§¦¤¤

.'ä ãBákh dxez §



glyaקי zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäåô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ß hay a"i iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§

ìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçìý:íëé ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(âé)äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰È˙‰.(יומא «¿»ְְִֵָֹ»¿»
Ïh‰ ˙·ÎL∑ אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב הּטל ƒ¿««»ְֵֵַַַַַָָ

אֹומר יא)הּוא על (במדבר יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת : ְְֵֵֶֶַַַַַ

והרי  עליו, טל ויֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהארץ
ּבקּופסא ּכמּנח מכילתא)הּוא עה. .(יומא ְְְָָֻ

(ãé)÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑,זֹורחת ּכׁשהחּמה «««ƒ¿««»¿ְֶַַַַָ
עֹולה  טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָעֹולה

טל  ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלקראת
מאליה  עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹותסּתם

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áé)ìàøNé éða úpeìz úà ézòîL̈©§¦¤§Ÿ§¥¦§¨¥
.íéaøòä ïéa øîàì íäìà øac©¥£¥¤¥Ÿ¥¨©§©¦
l`xUil dWn Fxn` xaM xEACd df¤©¦§¨£¨¤§¦§¨¥

(.'g wEqtA):xn`W xEarA dpWp la` , §¨£¨¦§¨©£¤¨©
,ìàøNé éða úBpìz úà ézòîLiM ¨©§¦¤§ª§¥¦§¨¥¦

xn` dNgYn(.'c wEqtA)øéèîî éððä ¦§¦¨¨©§¨¦§¦©§¦
,íçì íëìFpFvxA cqg mdOr dUFrM ¨¤¤¤§¤¦¨¤¤¤¦§

mdl aWgp iM ciBd dYre ,mzEkfl F`¦§¨§©¨¦¦¦¤§¨¨¤
oM mdOr dUri dpElYd xEaraE ,oerl§¨Ÿ©£©§¨©£¤¦¨¤¥
,íëéäìà 'ä éðà ék Ba eòãiL éãk§¥¤¥§¦£¦¡Ÿ¥¤
'dA mipin`n mkpi` dYr cr iM¦©©¨¥§¤©£¦¦©
lr mippFlzn mY` oM lr ,mkidl ¡̀Ÿ¥¤©¥©¤¦§§¦©

.ei`iap§¦¨
ïëzéåzFidl mgihad `l dNgYOW §¦¨¥¤¦§¦¨Ÿ¦§¦¨¦§

Eide ,xAcOd ini lM oOd mdl̈¤©¨¨§¥©¦§¨§¨
F` cg` mFil didi ilE` miaWFg§¦©¦§¤§¤¨
mrqpaE ,`Edd mFwOA mzFidA mipWl¦§©¦¦§¨©¨©§¨§¨
xn` dYre ,mgl mFwn l` E`ai mXn¦¨¨Ÿ¤§¤¤§©¨¨©

:mdløNa eìëàz íéaøòä ïéacinY ¨¤¥¨©§©¦Ÿ§¨¨¨¦

lkaEíçì eòaNé ø÷a.xAcOd ini lM §¨Ÿ¤¦§§¤¤¨§¥©¦§¨
mdOr elVd didW EpizFAx zrC oke§¥©©©¥¤¨¨©§¨¦¨¤
oke ,oOd FnM d`lde `Edd mFId on¦©©¨¨§¨§©¨§¥
EppFlzp mixaCd ipW lr iM ,d`xp¦§¨¦©§¥©§¨¦¦§§
mze`ze mzpElY z` rnW mdipWaE¦§¥¤¨©¤§¨¨§©£¨¨
siqFI dnE mdl oYI dn iM ,mdl `iaï¦¨¤¦©¦¥¨¤©¦
,mipWl F` cg` mFil xUA mdl̈¤¨¨§¤¨¦§©¦
,oOd oiprA Kix`ze WxtYW dWxRde§©¨¨¨¤§¨¥§©£¦§¦§©©¨
xSwzE ,mi`ltp md eiUrn lM iM¦¨©£¨¥¦§¨¦§©¥

,elVd oiprAåìOä ìòzå áøòá éäéå §¦§©©§¨©§¦¨¤¤©©©©§¨
(.b"i wEqR).mlFrAW bdPA `Ed iM , ¨¦©Ÿ©¤¨¨

ïéðòåde`Yd zFxawA ipXd elVd §¦§©©§¨©¥¦§¦§©©£¨
(.`"l ,`"i xAcOA)mdl `A `l iM , ©¦§¨¦Ÿ¨¨¤

o`kA xn`i xW`M raUl dYr EPOn¦¤©¨¨©©£¤Ÿ©§¨
cinY(.a"i .'g miwEqR)íçìå ìëàì øNa ¨¦§¦¨¨¤¡Ÿ§¤¤

oihwFl mdilFcB EidW okYie .rAUl¦§Ÿ©§¦¨¥¤¨§¥¤§¦
miciqgl oOCfn didW F` ,FzF`¤¨¨¦§©¥©£¦¦
Fl mia`Y Eid mdixirvE ,mdAW¤¨¤§¦¥¤¨§¥¦
elVA xRqi `l iM ,EPOn miarxE§¥¦¦¤¦Ÿ§©¥©§¨

èéòînäå äaøîä eè÷ìiåxW`M ©¦§§©©§¤§©©§¦©£¤
mW xn` KklE ,oOA xn`óñôñàäå ¨©©¨§¨¨©¨§¨©§ª

äåàz eeàúä Baø÷a øLà,`"i xAcOA) £¤§¦§¦§©©£¨©¦§¨

(.'cxn`e ,ìàøNé éða íb ekáiå eáLiå §¨©©¨ª©¦§©§¥¦§¨¥
(mW),mNM `le Fl mikFA mdn mB EidW , ¨¤¨©¥¤¦§Ÿª¨

xW`M ,c`n axl EPOn mdl ozp f`e§¨¨©¨¤¦¤¨Ÿ§Ÿ©£¤
mixng dxUr sq` hirnOd :xn`mW) ¨©©©§¦¨©£¨¨¢¨¦¨

(.a"l`Edd rtXA mini Wcg Elk`e ,§¨§Ÿ¤¨¦©¤©©
hWRd KxC lre .oFW`xd Fpiprl aWe§¨§¦§¨¨¦§©¤¤©§¨
oOde ,miYrl elVd dUrn lM Eid̈¨©£¥©§¨§¦¦§©¨
xTr iM ,cinY mdl did mzEIg didW¤¨¨©¨¨¨¨¤¨¦¦¦©

:aizkcM eilr mzpElYíúàöBä ék §¨¨¨¨§¦§¦¦¥¤
úà úéîäì äfä øaãnä ìà eðúàŸ¨¤©¦§¨©¤§¨¦¤

áòøa äfä ìäwä ìkwEqR lirl) ¨©¨¨©¤¨¨¨§¥¨

(.'b.bi dxez

.ñtñçî ÷c (ãé)qElwp` zrC lr ©§ª§¨©©©ª§§
"oaNd sUgn" :on(.f"l ,'l ziW`xA), ¦©§Ÿ©¨¨§¥¦

'd sUg,a"p dirWi)(.'io"iVd sENgA , ¨©§©§¨§¦©¦
lrRd oire ,K"nqA('ad K"nq).dlEtM÷c §¨¤§©¦©Ÿ©¨¤©§¨©



קיי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy
הארץ  מן עֹולה ׁשהטל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאויר.

וראּוּבאויר, הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת "והּנה וכעלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
וגֹו' הּמדּבר" ּפני ּדק ∑c˜.על ∑ÒtÒÁÓ.ּדבר ְְְִֵַַָ«ַָָ¿À¿»

מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻֻמגּלה,
ּודלּוסקמא  חפיסה ּכׁשּנתּגּלה ,לׁשֹון מׁשנה. ׁשּבלׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻמּׁשכבת
'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָּבין

הּלבן" "מחׂשף ּבלע"ז.∑Ùkk¯.לׁשֹון גליד"א ּכפר ְְַַָָֹ«¿…ְְַַֹ

ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר", ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ"דעדק
"דעדק  .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָּכדאמרינן

ּכגיר  היה ּדק ארעא", על ּכגלידא וׁשֹוכב ,ּכגיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּכקרח ׁשטּוח מגלד פר, ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ׁשהיה  ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר ְְְִִֶַַַָָָָֻקלּוׁש
אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ּו"ּכגיר" מלמעלה. ּדק ּגלד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָמגליד
ּתבה  לֹו ואין העברית, לׁשֹון על הּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָּתֹוספת

.ּבּפסּוק  ַָ

(åè)ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´
íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½

:äìëàì íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä́©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ

.ּבׁשמֹו ְִ

(æè)Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

:eçwz Bìäàa øLàì©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑ הרּבה ׁשּלּקטּו ויׁשיׁש , ««¿∆¿««¿ƒְְְֵֵֵֶַָ

מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
לא  ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹאיׁש

והּממעיט  ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף
ּגדֹול  נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,

ּבֹו .ׁשּנעׂשה ֲֶַָ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

È‰eÁ‡Ïטו  ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,øôkk:oke ,xTd iniA ltFPd `Ed ©§Ÿ©¥¦¥©Ÿ§¥
xGti xt`M xFtM(.f"h ,f"nw miNdY)mEBxze . §¨¥¤§©¥§¦¦§©§

lr `cilbM xibM wcrc" :qElwp ª̀§§©§©§¦¦§¦¨©
,"xiB ipa`M" :l"f i"Xx azke ."`rx ©̀§¨§¨©©¦§©§¥¦
iAB opixn`cM ,xFgW rav oin `Ede§¦¤©¨¦§¨§¦¨©¥

KipxGde xiBd :mCd iEQM(:g"t oiNg). ¦©¨©¦§©©§¦ª¦

did wC ,`rx` lr `cilbC xibM wcrC©§©§¦¦§¦¨©©§¨©¨¨
.ux`d lr gxwM clbn akFWe xibM§¦§¥ª§¨§¤©©¨¨¤

:FWExR oke,øôkk ÷cWElwe gEhW §¥¥©©§Ÿ¨©§¨
,cilbM xAgnE,÷cclB cilbn didW §ª¨¦§¦©¤¨¨©§¦¤¤

qElwp` mBxYX dnE .dlrnNn wC©¦§©§¨©¤¦§¥ª§§
oi`e ,zixard oFWl lr `Ed ztqFY¤¤©¨¨¦§¦§¥

.wEqRA daY Fl¥¨©¨

ïéàåxtrd `Ed "xiBd" iM ,oFkp df lM §¥¨¤¨¦©¦¤¨¨
FzF` EvRpie mipa`l wAcPd oaNd©¨¨©¦§¨©£¨¦¦©§
,c`n oal `Ede ,ciqA milzMd FA oighe§¨¦©§¨¦§¦§¨¨§Ÿ
oke ,zFxiTd lr gEhl ciQd on aFhe§¦©¦¨©©©¦§¥

`lkid lzk iC `xiB lr :aEzM,'d l`IpC) ¨©¦¨¦§©¥§¨¨¦¥

(.'doal `EdW ,oOd FA qgi oM lre ,§©¥¦¥©¨¤¨¨
qElwp`e .uRpnd xiBM ux`d lr xGtnE§ª¨©¨¨¤©¦©§ª¨§ª§§
F`Ur ,mipR ipWA xFtM zNnA mBxY¦§¥§¦©§¦§¥¨¦£¨
uEgnE ziAn Dz` Yxtke :on dNgY§¦¨¦§¨©§¨Ÿ¨¦©¦¦

xtMA(.c"i ,'e ziW`xA),"xibM" xn` okle , ©Ÿ¤§¥¦§¨¥¨©§¦
xFtM" on cFr F`Ure ,miQknE oigh FAW¤¨¦§©¦©£¨¦§

"xGti xt`M(.f"h ,f"nw miNdY)gxTd `EdW , ¨¥¤§©¥§¦¦¤©¤©
gxwe mBxYW FnM ,xTA cxFId wCd©©©¥©Ÿ§¤¦§¥§¤©

dliNA(.'n ,`"l ziW`xA)ilr zigp `cilbE : ©¨§¨§¥¦§¦¨¨¥£©
`xTi cg`de ,mipin EPOnE .`ililA§¥§¨¦¤¦¦§¨¤¨¦¨¥

zF`ewn dpWnA EpipXW FnM ,cilB,'f) §¦§¤¨¦§¦§¨¦§¨
(.'`blXd oilqFR `le oilrn EN` :¥©£¦§Ÿ§¦©¤¤

mBxzi oke .cilBde xFtMde cxAde§©¨¨§©§§©§¦§¥§©§¥
.miAx miaEzkA mipR ipWA qElwp ª̀§§¦§¥¨¦¦§¦©¦

ìáàmEBxYd on zFwEcAd zF`gqPA £¨©ª§¨©§¦©©§
`cilbM xibC wcrC" odA aEzM̈¨¤©§©§¦¦§¦¨
mixng iEUr :FWExtE ,"`rx` lr©©§¨¥¨¢¨¦
,zn`d `Ede ,`rx` lr cilbM mixng¢¨¦¦§¦©©§¨§¨¡¤
mBxzn did xiB oFWNn did m`W¤¦¨¨¦§¦¨¨§ª§¨
oFWNd KxC ok iM ,"`cilbC `xibM"§¦¨¦§¦¨¦¥¤¤©¨

.`Eddeh dxez ©
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(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה .ואבירם ּדתן (שמות «ƒ¬»ƒֲִַָָָ
ÌÈÚÏBz Ì¯iÂ∑ רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑ זה הרי «»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵֶ

הפּו התליע,מקרא ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה : ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין
הּמתליעים  ּכל ּדר .וכן ְְִִֵֶֶַַָ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה נּמֹוח הּנׁשאר ¿««∆∆¿»»ְִִֶַַַַָ
ואּמֹות  ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻונעׂשה
ויֹודעים  מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם צדין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

יׂשראל ׁשל ּׁשבחן לׁשֹון ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מה ְְִִֵֶַָָ¿»»ְַָ

ּומפׁשיר ּפֹוׁשרין  מתחּמם הּׁשמׁש עלֿידי ,.ÒÓÂ∑ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ¿»»
'ארּבע  ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו ְְְְְְְִֶַַַָֻדישטנ"פריר,

.מיתֹות' ִ

(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑ לקיטתם את ּכׁשּמדדּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְִֶֶָָָ
ּכפלים ּבאהליהם, לאחד".מצאּו העמר "ׁשני , ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

נׁשּתּנה  הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, לחם אּגדה: ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּומדרׁש
וטעמֹו. ּבריחֹו ׁשּׁשנים (מכילתא)לׁשבח להּגיד (ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַ

מׁשּנה  אּלא לאחד"? העמר "ׁשני ּכתיב והלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהיּו,
וריח) LÓÏ‰.ּבטעם e„ÈbiÂ∑ הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְֵַַַָ««ƒ¿…∆ְַַָ

להם  הּגיד לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן ְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיֹומים?
ּבּיֹום  "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשה
להם: אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּׁשי
ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ"הּוא
ולא  מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹענׁשֹו

הּכלל  מן .הֹוציאֹו ְִִַָ

(âë)ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯
úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîì§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Làáiå íéòìBz íøiå (ë)df ixd ©¨ª¨¦©¦§©£¥¤
Wi`ad dNgzAW ,KEtd `xwn¦§¨¨¤¦§¦¨¦§¦

:xn`PW oiprM ,rilzd sFQalEàìå §©¦§¦©§¦§¨¤¤¡©§Ÿ
Ba äúéä àì änøå Léàáä(.c"k wEqR). ¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨¨

on `EdW xaC lkl KxCd `Ed oke§¥©¤¤§¨¨¨¤¦
oOd did EN`e .i"Xx oFWl .mirilzOd©©§¦¦§©¦§¦¨¨©¨
x`W KxcM raHd KxcA rilzn©§¦©§¤¤©¤©§¤¤§¨
df la` ,oM xaCd did ,mirilzOd©©§¦¦¨¨©¨¨¥£¨¤
mixdW okYi qp KxcA rilzdW¤¦§¦©§¤¤¥¦¨¥¤¥¦
KtdPW Kxv oi`e ,dNgY mirlFY¨¦§¦¨§¥Ÿ¤¤©£Ÿ

:xn`W aEzMd iM ,cFre .`xwOdàìå ©¦§¨§¦©¨¤¨©§Ÿ
,Ba äúéä àì änøå Léàáä`Ed ¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨

mixn did `l EN` iM ,oM gikFOd©¦©¥¦¦Ÿ¨¨¥¦
,dNgY FW`A dlr xW` cr mirlFY¨¦©£¤¨¨§¥§¦¨

:xn`WM,Léàáä àìåEpgihad xaM §¤¨©§Ÿ¦§¦§¨¦§¦¨
ixg` lRki dOle ,dOx FA dzid `NW¤Ÿ¨§¨¦¨§¨¨¦§Ÿ©£¥

:okänøå.Ba äúéä àìmixd m` la` ¥§¦¨Ÿ¨§¨£¨¦¥¦
,`xwn lW FhEWtM dNgY mirlFY¨¦§¦¨¦§¤¦§¨
`l mbe Wi`ad `l dGW xnFl Kxvdª§©©¤¤Ÿ¦§¦§©Ÿ
mirilzOd on s`e .llM dOx FA dzlr̈§¨¦¨§¨§©¦©©§¦¦

migle miOgd wx EW`ai `l raHA©¤©Ÿ¦§£©©©¦§©¦
`le mirlFY EnExi miWaid la` ,mdn¥¤£¨©§¥¦¨¨¦§Ÿ
zFxRde mirilzOd mivrM llM EW`ai¦§£§¨¨¥¦©©§¦¦§©¥
,ok ixg` F` odiA`A mirlFY minixOd©§¦¦¨¦§¦¥¤©£¥¥
.qpA Wi`ad df mBW aEzMd xRqe§¦¥©¨¤©¤¦§¦§¥

Exn` dAx zFnW dN`aE(.c"i ,d"k)ike §¥¤§©¨¨§§¦
mirlFY dUFr dNgzAW xaC Ll Wi¥§¨¨¤¦§¦¨¤¨¦
KExA WFcTdW `N` ,Wi`an KM xg`e§©©¨©§¦¤¨¤©¨¨
,zFIxAl mdiUrn zF`xdl WTA `Ed¦¥§©§©£¥¤©§¦
EkilWie axrA Fgix z` Egixi `NW¤Ÿ¨¦¤¥¨¤¤§©§¦



קיג glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ רֹוצים ∑‡˙ ּׁשאּתם מה ≈¬∆…≈ִֶֶַַ

הּיֹום  אפּו ּבּתּנּור, ּומה ,לאפֹות ימים. לׁשני הּכל ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹ
הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל צריכים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַּׁשאּתם

נֹופל  אפּיה ּבתבׁשיל לׁשֹון ּבּׁשּול ּולׁשֹון .ּבלחם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָ
˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה. ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) «…∆…∆ƒ¿«¿
לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשחרית,

לאו  אם נצא אכלּו.?אם ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לצאת  מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו אמר לערב ? ְְְֵֶֶַַָָָָָָָ

ּפסק  ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה הּיֹום". "ׁשּבת ֲִֶֶַַַָָָָָָָלהם:
תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּמן
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום "הּיֹום"? לֹומר ּתלמּוד ְְִַַַַַָֹמה

ּתמצאּוהּו מחר .אבל ְֲִָָָָ

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, הּכּפּורים ׁשּבת יֹום ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöîñ : ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑ ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשרין,מׁשל מתּגּנין הרׁשעים, צב)עלֿידי .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFxEW dliNd lM dUFr didW ,FzF`¤¨¨¤¨©©§¨
cIn ,mirlFY lW zFxEWíäéìò óö÷iå ¤¨¦¦¨©¦§Ÿ£¥¤

.äLî`k dxez ¤
.eôà eôàz øLà (âë):i"Xx WxR £¤Ÿ¥¥©©¦

xEPYA zFt`l mivFx mY`X dn©¤©¤¦¤¡©©
ipWl mFId ElXaE Et` minA lXal F`§©¥§©¦¥©§©¦§¥

:xn`i oM m`e .minieôàz øLà úà ¨¦§¦¥Ÿ©¥£¤Ÿ
mkciA xW` xnrd ipXneôà,mFId ¦§¥¨Ÿ¤£¤§¤§¤¥©

eìMáz øLà úàåmdipXneìMa §¥£¤§©§¦§¥¤©¥
,dYróãòä ìk úàåmkraVn mkl ©¨§¥¨¨Ÿ¥¨¤¦¨§£¤
mFIdãò úøîLîì íëì eçépä ©©¦¨¤§¦§¤¤©

.ø÷aä`NW E`x xW`M xwAaE ©Ÿ¤©Ÿ¤©£¤¨¤Ÿ

lk`l Evx `l iM eiptl E`A Wi`ad¦§¦¨§¨¨¦Ÿ¨¤¡Ÿ
W iR lr s` mFi l` mFIn EPOnxiYd ¦¤¦¤©©¦¤¦¦

xiYd xwAaE .xwAd cr FgiPdl mdl̈¤§©¦©©Ÿ¤©Ÿ¤¦¦
mdlíBiä eäìëàlr iM ,calA dGd ¨¤¦§ª©©¤¦§©¦©

FgiPdl iYxn` oM.úøîLîìmricFde ¥¨©§¦§©¦§¦§¤¤§¦¨
devOd mrhAeäàöîú àì íBiä ék §©©©¦§¨¦©Ÿ¦§¨ª

,äãOaxEarA oM dUri mXd iM ©¨¤¦©¥©£¤¥©£
.'äì Lã÷ úaL àeäL:xn`X dnE ¤©¨Ÿ¤©©¤¨©

,óãòä ìk úàåmdl oYi `NW okYi §¥¨¨Ÿ¥¦¨¥¤Ÿ¦¥¨¤
,iXXA mpFvxM Elk`i la` ,dfA dCn¦¨¨¤£¨Ÿ§¦§¨©¦¦
'd zMxA iM zAWl wiRqi scFrd iM¦¨¥©§¦§©¨¦¦§©

.`id¦
à"øå:xn`eôàz øLà úàmbdpnM §¨©¥£¤Ÿ§¦§¨¨

eôàxnrd `Ede ,mFId mkl ¥¨¤©§¨Ÿ¤
,mdl rEcIdóãòä ìk úàå`EdW ©¨©¨¤§¥¨¨Ÿ¥¤
ipXd xnrdúøîLîì íëì eçépä ¨Ÿ¤©¥¦©¦¨¤§¦§¤¤
,ø÷aä ãò,EPOn EUrI dn ciBd `le ©©Ÿ¤§Ÿ¦¦©©£¦¤

mdl xn` xwAaE.íBiä eäìëàm`e ©Ÿ¤¨©¨¤¦§ª©§¦
Et`IW ilAn ig zAWA EdElk`i oM¥Ÿ§§©¨©¦§¦¤Ÿ
zFBr EPOn EUre xExtA ElXai F`§©§§¨§¨¦¤ª
zrC oke ,oFkp xzFi oFW`xde .mbdpnM§¦§¨¨§¨¦¥¨§¥©©

.qElwp`ck dxez ª§§



glyaקיד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ּבעיניכם ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

נס  ׁשהרי הּׁשּבת, ׁשּבת על ערב ּבכל לתת נעׂשה ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יֹומים  לחם ÂÈzÁz.לכם LÈ‡ e·L∑סמכּו מּכאן ִֶֶֶַָ¿ƒ«¿»ְִָָ

לּתחּום  חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ארּבע ׁשלׁש,חכמים ְְֲִֵַַַַַָָֹ

לפּׁשּוט  ואחת ורגלים לגּופֹו B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡∑ ְְְְְִִִַַַַַָ«≈≈¿
ׁש אּמה אלּפים ּבמפרׁש,אּלּו ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשל  ועּקרֹו סֹופרים. מּדברי אּלא ּתחּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשאין
נאמר  הּמן לֹוקטי על .מקרא, ְְֱִֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

הּׁשביעי: ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש ְְִִִִֵֵַַַֹֽאל־יצא
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

האדם  ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
ְלקֹונֹו:

"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
ט) כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּמׁש

ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּיכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב"עֹובדין
תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה ד)הזהירה קכח, ,(תהלים ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

וכח  הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ׁשהעסק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר,
ּבעת  ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֻהּמעׂשה

ּובמצֹותיה. ּבּתֹורה ְְִֵֶֶַָָָהעסק,
וכח  ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹא
ּב"ימֹות  ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָהּמעׂשה

ּולקּיּום  הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻהחל",
ְִֶָמצֹותיה.

הּתֹורה  ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻאבל
מחּוץ  ללכת אסּורֹות הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּולקּיּום
להיֹות  צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ׁשלא הּקדּׁשה, ְְְְְְִִִִִֶַַַָֹֹֹֻלתחּום
הּמעׂשה  וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשקּועים

לגמרי. ּבזה ׁשקּועים להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַָצריכים
רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב "ערּוכה (שמואל ְֲֲַַַַָ

– ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבּכל
הּלּמּוד  ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמרת,

ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת י)צ"ל לה, אברי (תהלים ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הּתֹורה. ּבעסק לגמרי ׁשקּועים ְְְְִֵֵֶַַַָהּגּוף

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְֵֶֶ
ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוזרע
היה  ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד לזרע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנמׁשל

לבן  ּבדבׁש∑ÁÈtˆk˙.והּוא אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְָָ¿«ƒƒְְְִִֵֶַַָ
ׁשל  ּתרּגּום והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון אסקריטון לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָוקֹורין

.אּונקלֹוס  ְְ

(áì)àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä|eàøé ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
:íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ִֵ
אּתם  אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָירמּיהּו,
מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: והם ּבּתֹורה"? ְְְְְִִִֵֵַַַַָעֹוסקים
צנצנת  להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונעסק

לא  'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו "אּתם, להם: אמר ְְְִֶֶַַַַָָָֹהּמן,
הרּבה  אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָנאמר,

ליראיו  מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש .ׁשלּוחין ְְִִִֵֵַָָָָ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ



קטו glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy

(âì)-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤
ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל Áp‰Â.צלֹוחית ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««

'‰ ÈÙÏ B˙‡∑ הארֹון זה לפני מקרא נאמר ולא , …ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
ּבפרׁשת  ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, אהל ׁשּנבנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד

.הּמן  ַָ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑,יֹום ׁשלׁשים חסר והלא «¿»ƒ»»ְֲִֵַָֹֹ

ּובט"ו  ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
ּפסק  ׁשּנאמר:ּבניסן ה), מּמחרת"?(יהושע הּמן "וּיׁשּבת ְְֱֳִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאּלא
מן  טעם ּבהם LB·˙.טעמּו ı¯‡ Ï‡∑ לאחר ֲֶַַָָָ∆∆∆»∆ְַַ

הּירּדן. את לח)ׁשעברּו ׁשאֹותּה(קידושין אחרים: (ספרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר: וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ג)ׁשּבעבר (דברים ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ

ּבעבר  אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ"אעּברהֿנא

לֹומר: רצה "יתבתא", נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָהּירּדן",
יׁשן) רׁש"י ÔÚk.מיּׁשבת. ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ ְִֶֶַָָֻ∆¿≈∆∆¿»«

ערבֹות  והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם הּגבּול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבתחּלת
ּבערבֹות  אּלא זה? את זה מכחיׁשין נמצאּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָמֹואב.
מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמֹואב,
העמר  ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹונסּתּפקּו

ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ה)ּבׁשּׁשה מעבּור (יהושע "וּיאכלּו : ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
הּפסח" מּמחרת .הארץ ֳִֶֶַַַָָָ

(åì)ô :àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְִֵַָָָָֹ

נמצא  ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ְְְִִִִִֵַַַַָָו'
ּביצה  וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, והּוא ,עׂשרית ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

ולמנחֹות  לחּלה .ׁשעּור ְְְִִַָָ

ß hay b"i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìàøNé éða úãò ìk eòñiå (á-à)©¦§¨£©§¥¦§¨¥
ét ìò íäéòñîì ïéñ øaãnî¦¦§©¦§©§¥¤©¦

.íéãéôøa eðçiå 'äErqPW" xn`i ©©£¦§¦¦Ÿ©¤¨§
,"mil`n mrqpA mW EpgW oiq xAcOn¦¦§©¦¤¨¨§¨§¨¥¥¦
iR lr EUrW miAx mirQnl Eklde§¨§§©¨¦©¦¤¨©¦

ok ixg`e ,mXdíéãéôøa eðçxn`e ©¥§©£¥¥¨¦§¦¦§¨©
dNgY mrqpA iM ,dxvw KxC df¤¤¤§¨¨¦§¨§¨§¦¨
ok ixg`e ,dwtcA Epg oiq xAcOn¦¦§©¦¨§¨§¨§©£¥¥

micitxl WEl`nE ,WEl`A,b"l xAcOA) §¨¥¨¦§¦¦©¦§¨

(.c"iÎa"imrh dfe ,,íäéòñîìEid iM §¤©©§©§¥¤¦¨
,micitx l` oiq xAcOn mirQn mdl̈¤©¨¦¦¦§©¦¤§¦¦

le`l la` ,oFW`xd rQOA mW E`A ` §Ÿ¨¨©©¨¨¦£¨Ÿ
iM ,mzFpElY Wxtl `N` dYr `Ä©¨¤¨§¨¥§¨¦
lr EpFNi `Edd xAcOA m`FA zNgzA¦§¦©¨©¦§¨©¦©

.miOd lr Eaixi dYre mgNd©¤¤§©¨¨¦©©©¦
ì íéî ïéàå.íòä úzLE`A xW`M §¥©¦¦§Ÿ¨¨©£¤¨

mW E`vn `le `Edd mFwOd l ¤̀©¨©§Ÿ¨§¨
.dWn mr daixn EUr cIn ,min zFpir¥©¦¦¨¨§¦¨¦¤

:mrh dfe,äLî íò íòä áøiåiM §¤©©©¨¤¨¨¦¤¦
mdA xn`PW zFnFwOA zFpElYd©§©§¤¤¡©¨¤
minrxzn EidW ,znrxY `id "EpFNIe"©¦¦©§Ÿ¤¤¨¦§©£¦
,lk`P dn ,dUrP dn xn`l mpipr lr©¦§¨¨¥Ÿ©©£¤©Ÿ©
FOr EUrW "axIe" la` ,dYWP dnE©¦§¤£¨©¨¤¤¨¦

:xn`l eilr E`aE ,WOn daixneðz §¦¨©¨¨¨¨¥Ÿ§
íéî eðìmkilr iM ,Lig` oxd`e dY` ¨©¦©¨§©£Ÿ¨¦¦£¥¤

:mdl xn` dWnE .mkilr Epince xaCd©¨¨§¨¥£¥¤¤¨©¨¤
,'ä úà ïeqðz äî éãnò ïeáéøz äî©§¦¦¨¦©§©¤
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(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .לֹומר : «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ מעט עֹוד אמּתין ּוסקלני אם ,. ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨
i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑ לּמה ,יסקלּו אם ּוראה ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵָָ

ּבני? על לעז Ï‡¯NÈ.הֹוצאת È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ ֵַַַַָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ולא  הּצּור, מן יֹוצאים הּמים ׁשעלֿיד ׁשּיראּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלעדּות,

קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות ‡L¯.יאמרּו: EhÓe ְְִֵֶֶַָָָֹ«¿¬∆
¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰∑ הּכית "אׁשר ּתלמּודֿלֹומר מה ƒƒ»∆«¿…ְֲִִֶַַַָ

הּמּטה  על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
ּומצרים  ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינֹו
"אׁשר  נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָּכּמה
הּוא  לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּכית

.מּוכן  ָ

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lkEid `Ed 'd z` zFQpl dGd aixd iM¦¨¦©¤§©¤£©
ilrn EWixgY m` iM ,min mkl zY¥¨¤©¦¦¦©£¦¥¨©
oke .mkz` dpri ilE` eil` ElNRzze§¦§©§¥¨©©£¤¤§¤§¥

zFQpl mAlA xaCd did,xn` xW`M ¨¨©¨¨§¦¨§©©£¤¨©
'ä Léä øîàì 'ä úà íúBqð ìòå§©©¨¤¥Ÿ£¥

ïéà íà eðaø÷a(.'f wEqR)dztx f`e , §¦§¥¦¨¦¨§¨¨§¨
minFi F` mFi Ecnre ,eilrn mgEx¨¥¨¨§¨§©¦
:ok ixg`e ,mdilkAW miOA miwRYqn¦§©§¦©©¦¤¦§¥¤§©£¥¥
ìò íòä ïìiå íénì íòä íL àîöiå©¦§¨¨¨¨©©¦©¨¤¨¨©

,äLîdOd xW` zFnFrxYd oiprM ¤§¦§©©©§£¤¥¨
:Exn`IW ,xaC WTal mFwn lkA miUFr¦§¨¨§©¥¨¨¤Ÿ§

.íéøönî eðúéìòä äæ änìzF`xke ¨¨¤¤¡¦¨¦¦§©¦§¦§
ciBde mXl lNRzd E`nv iM dWn¤¦¨§¦§©¥©¥§¦¦
FOr EUrW daixOA Fzxv eiptl§¨¨¨¨©§¦¨¤¨¦
,zFYM iYW Eid iM xn` `"xe .dpFW`xÄ¦¨§¨©¦¨§¥¦
'd z` "dQpn" zg`de "daixn" zg`d̈©©§¦¨§¨©©§©¨¤

(.'a wEqR).iYxn`X dn oFkPde ,b dxez ¨§©¨©¤¨©§¦
éð÷î úàå éða úàå éúà úéîäì (â)§¨¦Ÿ¦§¤¨©§¤¦§©

.àîva,dpwOd mB mzpElzA Fl ExiMfi ©¨¨©§¦¦§¨¨©©¦§¤
,miAx min mikixv md iM Fl xn`l¥Ÿ¦¥§¦¦©¦©¦

KklE ,mNkl dvr zzl Kixvexn`p §¨¦¨¥¥¨§ª¨§¨¤¡©
:zipXAäãòä zLzå íéaø íéî eàöiå ©¥¦©¥§©¦©¦©¥§§¨¥¨
íøéòáe(.`"i ,'k xAcOA)Exn` EpizFAxe . §¦¨©¦§¨§©¥¨§

(.e rQIe o`M `zlikn),otEbl oYndA EeWd : §¦§¨¨©¦©¦§§¤§¨§¨
,eiIg `id mc` lW dndA Exn`̈§§¥¨¤¨¨¦©¨
FOr FYndA oi` m` KxCA KNdnd©§©¥©¤¤¦¥§¤§¦

mxiMfd mrhe .`Ed sBYqnúàå éúà ¦§©¥§©©©§¦¨Ÿ¦§¤
,éða"`nSA Epzindl" mzq Exn` `le ¨©§Ÿ¨§§¨§¨¦¥©¨¨

llkIW "dGd ldTd lM z` zindl" F`§¨¦¤¨©¨¨©¤¤¦§Ÿ
x`WA mxn`nM ,she miWpe miWp £̀¨¦§¨¦¨©§©£¨¨¦§¨

zFnFwOd(.'b ,f"h lirl)Fl ExiMfi iM , ©§§¥¦©§¦
xdnIW dpElY eilr zFAxdl mipAd©¨¦§©§¨¨§¨¤§©¥
`nSd ElAqi `l miPhTd iM ,xaCl©¨¨¦©§©¦Ÿ¦§§©¨¨
waC :mrhM ,mdia` ipirl EzEnie llM§¨§¨§¥¥£¦¤§©©¨©

`nSA FMg l` wpFi oFWl,'c dki`) §¥¤¦©¨¨¥¨

(.'c.c dxez

.íòä éðôì øáò (ä)xiard :oFWlM £Ÿ¦§¥¨¨§¨¤¡¦
mixrl Fz`(.`"k ,f"n ziW`xA), Ÿ¤¨¦§¥¦

Yrci `l ux`A Liai` z` iYxarde§©£©§¦¤Ÿ§¤§¤¤Ÿ¨¨§¨
(.c"i ,e"h dinxi)mFwn l` mdn xarYW , ¦§§¨¤©£Ÿ¥¤¤¨

iWEMd z` xarIe :FnM F` ,xg`Îl`EnW) ©¥§©©£Ÿ¤©¦§¥

(.b"k ,g"i 'amdiptl xar `Ede ,ziW`xA) §¨©¦§¥¤§¥¦

(.'b ,b"loipre .mdl mcw zkll mcTW ,¤¨©¨¤¤Ÿ¤¨¤§¦§©
,micitxA Eid mrd iM ,dGd aEzMd©¨©¤¦¨¨¨¦§¦¦
did miOd EPOn E`vi xW` xESde§©£¤¨§¦¤©©¦¨¨
zrC lr ,ipiq xd `Ede ,axFgA§¥§©¦©©©©

mipFW`xd(:h"t zAW)iptl xir mFwn F` , ¨¦¦©¨§¦¦§¥
Wxt` xW`M ,iYrC lr Fl aFxw xdd̈¨¨©©§¦©£¤£¨¥

cFr` ,h"i oNdl)(.'e ,'` mixaC .'Kxvd dPde . §©¨§¨¦§¦¥ª§©
micitxn xarl mrd iptl mCwl dWn¤§©¥¦§¥¨¨©£Ÿ¥§¦¦
,zF`qxR F` dqxR KldnM axFg l ¤̀¥§©£©©§¨©§¨
xn` oM lre ,mdiptl dpgOd on wFgẍ¦©©£¤¦§¥¤§©¥¨©

:Fléð÷fî Ezà ç÷å íòä éðôì øáò£Ÿ¦§¥¨¨§©¦§¦¦§¥
,zëìäå ìàøNécr KlYW xnFlM ¦§¨¥§¨¨§¨§©¤¥¥©
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(å)éðôì ãîò éððäíM E|úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå øevá©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

:ìàøNé éð÷æ éðéòì§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯ev· ˙Èk‰Â∑"ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן "בּצּור". אּלא נאמר, לא הּצּור" על ¿ƒƒ»«ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּפניו  נבקע והּצּור .סנּפרינֹון, ְְְִִִִַַָָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷aô §¦§¥−¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑ זה למקרא זֹו ּפרׁשה סמ, «»…¬»≈¿ְְִֶַָָָָָ
צרכיכם, לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻלֹומר:
חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש אֹומרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָואּתם
ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּכלב
ויצא  ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיכן

טל  אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
וכן  ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָחפץ
הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשליׁשית.
היכן  יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ראית

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו .אני '? ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 88 cenr ,ek jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

"ohlFR oprd"W EN` mB liSdl§©¦©¥¤¤¨¨§¨

אל  מׁשה וּיאמר גֹו' עמלק "וּיבא נאמר ּפרׁשתנּו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבסּיּום
אנׁשים" לנּו ּבחר ח־ט)יהֹוׁשע "לּמה (יז, ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

יֹוסף" ׁשל מּׁשבטֹו ׁשּבא מּפני ליהֹוׁשע, דרב אמר (פסיקתא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
פ"ג) .כהנא

על־ידי  להיֹות הצרכה עמלק ּׁשּמלחמת מה לבאר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻויׁש
הּפנימּיּות: ּבדר - יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַֻיהֹוׁשע

"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק "אחרימלחמת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּפֹולטם" הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח "חסרי כה,- (תצא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח  ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

izF` d`xYWéðôì ãîBòøevä ìò E ¤¦§¤¦¥§¨¤©©
.áøBça§¥

äpäå`le ,min EPOn E`vie xESA dMd §¦¥¦¨©§¨§¦¤©¦§Ÿ
dcrd YWYe :aEzMd xRq¦¥©¨©¥§§¨¥¨

dIpXA xW`M mxiraE(.`"i ,'k xAcOA), §¦¨©£¤©§¦¨©¦§¨

`NW `Ed xExaE .oM EUrW rEcIA la £̀¨©¨©¤¨¥¨¤Ÿ
`l iM ,zFYWl axFg l` mrd Ekld̈§¨¨¤¥¦§¦Ÿ
WcgA ok ixg` cr ipiq xd iptl E`Ä¦§¥©¦©©©£¥¥©Ÿ¤

iWilXd(.'` ,h"i oNdl)mW EglW la` , ©§¦¦§©¨£¨¨§¨
`iadlE min a`Wl mYndaE mdixrp©£¥¤§¤§¨¦§Ÿ©¦§¨¦
il` aFxwe .zFpgOd bdpnM mdl̈¤§¦§©©©£§¨¥©
mixw min ,axFgA xESd on min E`vIW¤¨§©¦¦©§¥©¦¨¦
EzW mWe ,micitx l` Ekld ,milfFp§¦¨§¤§¦¦§¨¨
`vFIe :aEzMd xn`W `Ede ,mzF`¨§¤¨©©¨©¦

min zFxdPM cxFIe rlQn milfFpmiNdY) §¦¦¨©©¤©§¨¨¦§¦¦

(.f"h ,g"rmin EaEfIe xEv gzR aEzke ,§¨¨©©¨¨¦
xdp zFISA Ekld(.`"n ,d"w mW)dnE . ¨§©¦¨¨¨©

milgpE min EaEfIe xEv dMd od :xn`X¤¨©¥¦¨©¨©¦§¨¦

EthWi(.'k ,g"r mW)xESd lr `Ed mB , ¦§Ÿ¨©©©
.hWRd KxC lr axFgA dGd©¤§¥©¤¤©§¨
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íøéòáe äãòä(.`"i ,'k mW)cIn EzXW , ¨¥¨§¦¨¨¤¨¦¨
zFxdp Eid o`M la` ,mFwOd FzF`A mẄ§©¨£¨¨¨§¨
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glyaקיח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy
שם) רש"י ופירוש עם יח רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, .ְְְְִִֶַַַָָָָ

לא החֹוטאים  - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכלל. לנּגע עמלק ׁשל ּביכלּתֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹהיה

- "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם־ּכן
אנׁשים") לנּו "ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ"יראי
רק  ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא לענן, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָמחּוץ

הענן ׁש"היה אּלּו את להּציל ".ּפֹולטן ּבכדי ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא

אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם כד)על ל, ('אֹור (ויצא ּומבאר ְִֵֵֵֵַַָֹ
ּובכּמה  ואילך, א רכ, וּיצא צדק') (לה'צמח ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה'

הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמקֹומֹות)
ּכזה  יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ׁשּיהיה מ"אחר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹות
ל"ּבן" לעׂשֹותֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהנהגתֹו

אלקיכם". לה' אּתם מ"ּבנים ׁשהּוא ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם -ֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
את  ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻולכן
להּציל  ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָעבֹודת
ּולהכניסם  להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ה"אחרים" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבחזרה

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ּכי (לשון ּבקרּבנּו", ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
ח) יז, הם.רש"י ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי ,ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְִִִָָָ

."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָחכמים:
ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא חבר יב)ּו"כבֹוד (במדבר ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּגדֹול  אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן ֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹ"וּיאמר
רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה היה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמאחיו

ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", יא)ּכמֹורא מׁשה (שם "אדני ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּמֹורדים  ּכליה. הם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכלאם".

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב.ÌÁl‰ ‡ˆÂ∑ ְְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈
ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת ∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ

נּצב"",הּמלחמה  ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒִִ
ּבחר  אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויראי
ׁשּבני  לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלנּו

היּו מכּׁשפים .עמלק ְְֲִֵַָָ

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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mrd lFw z` rWFdi rnWIe,a"l oNdl) ©¦§©§ª©¤¨¨§©¨
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xfril` 'x iwxtaE .dxEabE(.c"n wxR) §¨§¦§¥¡¦¤¤¤¤

mdild`l uEg E`vi l`xUi lM :cFr¨¦§¨¥¨§§¨¢¥¤
emde eiMxA lr rxFM dWn z` E`x §¨¤¤¥©©¦§¨§¥

dvx` eipR ltFp ,mdiMxA lr mirxFM§¦©¦§¥¤¥¨¨©§¨
UxFR ,dvx` mdipR lr miltFp mde§¥§¦©§¥¤©§¨¥
mdici z` miqxFR mde minXl eici z ¤̀¨¨©¨©¦§¥§¦¤§¥¤
lNRzn xEAv gilXW mWM ,minXl©¨©¦§¥¤§¦©¦¦§©¥
liRde ,eixg` mipFr mrd lM KM̈¨¨¨¦©£¨§¦¦
FOr z`e wlnr z` `Ed KExA WFcTd©¨¨¤£¨¥§¤©

rWFdi ciA(l"kr)mrh didi oM m`e . §©§ª©§¦¥¦§¤©©
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(.a"i ,e"ldnglOd Epil` d`A EPOnE ,¦¤¨¨¥¥©¦§¨¨
did eUr lW FrxGnE ,miFBd ziW`xA§¥¦©¦¦©§¤¥¨¨¨
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EpizFAx Exn`i(:'a f"r)mFId Epgp`W Ÿ§©¥¤£©§©
Wlgie ,`Ed gSpi xW`ke ,mFc` zElbA§¨¡§©£¤§ª©§¥¨¥

miAx miOre `EddPOn ,FY` xW` §©¦©¦£¤¦¦¤¨
:xn` xW`M ,mlFrl rWEpeìòå ¦¨©§¨©£¤¨©§¨

ì ïBiö øäa íéòLBîøä úà ètL ¦¦§©¦¦§Ÿ¤©
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(.`"krWFdie dWn EUr xW` lM dPde .§¦¥¨£¤¨¤¦ª©
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dWn uO`zd oM lr ,mrxf mr sqFi oA¤¥¦©§¨©¥¦§©¥¤

.xaCA`i dxez ©¨¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 441 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

!zFpFAWg zFUrl oi` dxFYd cEOl lr rpFn WIWM§¤¥¥©©¦©¨¥©£¤§

"צא  הּקּב"ה צּוה עמלק ׁשּבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבסּיּום
מצרים  ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יׂשראל יד)נצטּוּו .(יד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוצרי
ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּלא

ּבעצמם? ְְְִֵַָָלהּלחם
אינם  מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּיכים
ּבמלחמת  ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידי

לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמצרים
ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
מּקּבלת  יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלמּתן־ּתֹורה,
ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו אז ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לעׂשֹות  וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָמּלּמּוד
לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר אפילּו ּבֹו, הּתלּוי ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּכל
הּמֹונע  את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זֹו אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָואפילּו

ְְֵַַוהּמעּכב.

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k jxk zegiy ihewl)

חטא ויראי ט)ּגּבֹורים יז, (רׁש"י ְִִִִֵֵֵַ

לאחר  הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמתחיל
וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָמּכן
והּלחם  הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא על עּמֹו: ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָונּמּוקֹו

ּולאחרי  הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָּבֹו",
ּבתפּלת  והן יהֹוׁשע ּבמלחמת הן צר היה זֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבמלחמה
לי  – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹמׁשה,

חטא. יראי וגם ּגּבֹורים ּגם להיֹות צריכים היּו ("ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָּול

(é)íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe ÷ìîòa©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ∑eÁ¯.יכים …∆«¬…¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, מרים ׁשל .ּבנּה ְְְְִֵֶַָָָָָָ

(àé)øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈

:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ּבמצוה ׁשּנתעּצל ּבׁשביל ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו  נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר אהרן ∑eÁ˜iÂ.ּומּנה ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ
˙ÂÈzÁ.וחּור  eÓÈNiÂ Ô·‡∑ ּכר על לֹו יׁשב ולא ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה  אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת.
ּבצער' ‡eÓ‰.עּמהם ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ מׁשה ידיו ויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה  ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות .ּונכֹונה ּבאמּונה, ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ
LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה ְְְְְְִִֵֵַָָָָהּׁשעֹות
וערּב חּמה מׁשה להם הּׁשעֹות והעמיד את .ב ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Bãé çéðé øLàëå (àé),hWRd KxC lr §©£¤¨¦©¨©¤¤©§¨
xW`McaM ipRn qp`A Fci gipd ©£¤¥¦©¨§Ÿ¤¦§¥Ÿ¤

oxd`l dEve ,"wlnr xaBW" d`x eicï¨¨¨¤¨©£¨¥§¦¨§©£Ÿ
.cFr mgipi `le mdA EknzIW xEge§¤¦§§¨¤§Ÿ¨¦¥

WxcOA Exn` EpizFAxezF` xidAd xtq) §©¥¨§©¦§¨¥¤©¨¦

(.g"lwwlnr xAbIW dUFr did dWn ike§¦¤¨¨¤¤¦§©£¨¥
WlW zFdWl mc`l xEq` `N` ,eilr̈¨¤¨¨§¨¨¦§¨

.minXd zFUExR eiRM zFrWai dxez ¨©¨§©¨©¦
(áé)mrhe,äðeîà åéãé éäéåEidW" §©©©§¦¨¨¡¨¤¨

,"ozEnnFxA zFnIwe zFcnFr§§©¨§§¨

mFi xaC mixxWnd lr dpn`e :oFWlM§¨©£¨¨©©§Ÿ§¦§©
FnFiA(.b"k ,`"i dingp)mizxM Epgp` ,oke , §§¤§¨§¥£©§Ÿ§¦
dpn`(.'` ,'i mW),oke ,zixAA mIw xaC , £¨¨¨¨¨©¨©§¦§¥

on`p mFwnA drEwYd czIddirWi t"r) ©¨¥©§¨§¨¤¡¨§©§¨

(.b"k ,a"k.wfg ,¨¨



glyaקכ zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé Lô ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא) ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי ּכּלם.חת הרגם אנּוולא מּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הּדּבּור  עלּֿפי ׁשעׂשּו ׁשכינה למדים .ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָ

(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥´¤

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑ להזּדּוג עמלק ׁשּבא ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

האּמֹות לכל קדם ÈÊ‡a.(מכילתא)לי ׂשראל ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È∑ את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את הּמכניס ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למׁשה  לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל
לארץ  יׂשראל את מכניס ÁÓ‰.ׁשּיהֹוׁשע Èk ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻƒ»…

‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי  ּכן, מזהיר אני לכ. ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל הּקדֹוׁשֿ∑‰' «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ
ּגדֹול  נס ּכאן לנּו עׂשה ׁשהּמזּבח ּברּוֿהּוא לא . ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּנס  את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקרּוי
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. .ׁשעׂשה ֵֶֶַָָָָ

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcîôôô ¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶָ
ליּׁשבע  הּורמה לֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להיֹות ּבכסאֹו, ְְְְִִִַַָָָָ

ולא  "ּכס" ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמלחמה
נׁשּבע  לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף "ּכּסא", ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַנאמר

(בצירה). זכר והשני (בסגול) זכר הראשון זכר. מילת פעמיים שאומרים מנהגינו (*ֵֶֶֶ

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìòåzFrAv` xUr `Up ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¨¨¤¤¤§¨
xUr lr fnxl minXd mExl§©¨©¦¦§Ÿ©¤¤
mglPd dpEn`A dwacl zFxitq§¦§¨§¨¤¡¨©¦§¨
zE`iUp oipr x`Azp o`kaE ,l`xUil§¦§¨¥§¨¦§¨¥¦§©§¦

.FcFqe mipdM zMxaA miRMbi dxez ©©¦§¦§©Ÿ£¦§
.øôqa ïBøkæ úàæ áúk (ãé)xn` §ŸŸ¦¨©¥¤¨©

,rcFp xtq `Ed iM mdxa` iAx©¦©§¨¨¦¥¤¨
"'d zngln xtq" `Ede(.c"i ,`"k xAcOA), §¥¤¦§£Ÿ©¦§¨

mXd dUrW zFnglOd FA aEzke§¨©¦§¨¤¨¨©¥
zFnin didW okYie ,ei`xi xEarA©£§¥¨§¦¨¥¤¨¨¦
.dp`FY wx dN` eixacA oi`e .mdxa ©̀§¨¨§¥¦§¨¨¥¤©£¨

iM ,ipirA oFkPdeøôqaxtql fnxi §©¨§¥©¦©¥¤¦§Ÿ§¥¤
xtq z` gwl :aEzMW oiprM ,dxFYd©¨§¦§¨¤¨¨Ÿ©¥¥¤

dGd dxFYd(.e"k ,`"l mixaC):xn`i ,áúk ©¨©¤§¨¦Ÿ©§Ÿ
øôña úàæipA "ExMfIW" izxFY Ÿ§¥¤¨¦¤¦§§§¥

,wlnr dUrX dn l`xUiäçî ék ¦§¨¥©¤¨¨£¨¥¦¨Ÿ
Bøëæ úà äçîàciA FA iznwp iYzpe ¤§¤¤¦§§¨©¦¦§¨¦§©

aEzMW devOd `id Ffe .l`xUi iOr©¦¦§¨¥§¦©¦§¨¤¨

dxFY dpWnA Epl(.f"i ,d"k mixaC):øBëæ ¨§¦§¥¨§¨¦¨
.÷ìîò Eì äNò øLà úà¥£¤¨¨§£¨¥

,òLBäé éðæàa íéNå øîàåFzFEvl §¨©§¦§¨§¥§ª©§©
lM z` l`xUil xiMfdl§©§¦§¦§¨¥¤¨
iM ,Fci lr mdl d`A xW` d`lYd©§¨¨£¤¨¨¨¤©¨¦
EWxiIW ixg` iM fnxie ,cre rcFId `Ed©¥©¨¥§¦§Ÿ¦©£¥¤¦§
mdilr devn iM ,FzF` Egni ux`d̈¨¤¦§¦¦§¨£¥¤
Elgpie miFBd zraW zixkdl dNgY§¦¨§©§¦¦§©©¦§¦§£

:mW xn`PW Edf ,ux`dçéðäa äéäå ¨¨¤¤¤¤¡©¨§¨¨§¨¦©
éäìà 'äEì E'Fbe(.h"i ,d"k mW)m`e , ¡Ÿ¤§§¨§¦

mxidfn did ,oM oEp oA rWFdi iniA did̈¨¦¥§ª©¦¥¨¨©§¦¨
ux`d x`Wp la` ,FzF` zFgnl¦§£¨¦§©¨¨¤

c`n dAxd einiA DYWxl(.'` ,b"i rWFdi), §¦§¨§¨¨©§¥§Ÿ§ª©

.lE`W KFln cr DPnf riBd `leeh dxez §Ÿ¦¦©§©¨©§¨
.dé ñk ìò ãé ék (æè)lW "Fci" ¦¨©¥¨¨¤

KExA WFcTdraXl dnxEd `Ed ©¨¨§¨¦¨©
Fl zFidl "F`qkA"äîçìîdai`e §¦§¦§¦§¨¨§¥¨

÷ìîòaEdnE ."zinlFr"ñk`le ©£¨¥¨¦©¥§Ÿ

xn`p,àqk,Fivgl wlgp mXd s`e ¤¡©¦¥§©©¥¤¡©§¤§
`QMd oi`W `Ed KExA WFcTd rAWp¦§©©¨¨¤¥©¦¥
FnW gOIW cr `ln mXd oi`e mlẄ¥§¥©¥¨¥©¤¦©§
FnW dgnPWnE ,eUr oA wlnr lW¤£¨¥¤¥¨¦§¦§¨§
:xn`PW ,mlW `QMde `ln 'd mW idi§¦¥¨¥§©¦¥¨¥¤¤¡©

gvpl zFaxg EOY aiF`d(.'f ,'h miNdY), ¨¥©¢¨¨¤©§¦¦

gvp dxnW Fzxare :xn`PW ,eUr Edf¤¥¨¤¤¡©§¤§¨§¨¨¤©
(.`"i ,'` qFnr)dOd mxkf ca` ,,'h miNdY) ¨¨©¦§¨¥¨§¦¦

(.'faWi mlFrl 'de :eixg` aizM dn ,©§¦©£¨©§¨¥¥
(.'g mW)hRWOl opFM ,`ln mXd ixd , ¨£¥©¥¨¥¥©¦§¨
F`qM(mW).i"Xx oFWl .mlW `QM ixd , ¦§¨£¥¦¥¨¥§©¦

`Ed minkg WxcnE(.e"h `vY `nEgpY). ¦§©£¨¦©§¨¥¥

LéåmiWxtn(r"a`xd)ékdidY xW`M §¥§¨§¦¨¦©£¤¦§¤
'ä àqk ìò ãédidYäîçìî ¨©¦¥¦§¤¦§¨¨

,÷ìîòa 'äìdidY oke.øãì øcî ©©£¨¥§¥¦§¤¦Ÿ§Ÿ
l`xUiA Kln" didi xW`M iM ,oiprde§¨¦§¨¦©£¤¦§¤¤¤§¦§¨¥
,"wlnrA mgNi" "'d `QM lr aWFi¥©¦¥¦¨¥©£¨¥
oke ,oFW`xd KlOd lE`Wl fnx `Ede§¤¤§¨©¤¤¨¦§¥



קכי glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy
ׁשלם  ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעד

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם ט)יהיה (תהלים ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכתּוב  עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו ֲֳֵֵֶֶֶַַָָָָָ"האֹויב

א)ּבֹו: נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו "וערים (תהלים ְְְְִֶֶַָָָָ
"וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָנתׁשּת
ּכסאֹו", לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָלעֹולם

ׁשלם: הּכּסא ֲִֵֵֵַָהרי

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

åòø ¯ àòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,øc øcîl`xUiA Kln lM iM xn`l ¦ŸŸ¥Ÿ¦¨¤¤§¦§¨¥
IW cr mdA mgNdl aIgdf mbe .EgO ©¨§¦¨¥¨¤©¤¦¨§©¤
Exn`W `xnBd Wxcn(:'k oixcdpq): ¦§©©§¨¨¤¨§©§¤§¦

xnF` `EdWMäîçìî dé ñk ìò ãé ék §¤¥¦¨©¥¨¦§¨¨
,øc øcî ÷ìîòa 'äìcinrdl ixd ©©£¨¥¦ŸŸ£¥§©£¦

oi`e ,dNgY Kln mdilrdé ñk`N` £¥¤¤¤§¦¨§¥¥¨¤¨
dnlW aWIe :xn`PW ,"Kln",h"k '`Îd"c) ¤¤¤¤¡©©¥¤§ŸŸ

(.b"klFcB odM wxtA `zi`cM ,oixcdpq) ¦§¦¨§¤¤Ÿ¥¨©§¤§¦

(:'k.`Ed oFkp hWRd KxC lre .§©¤¤©§¨¨
ã"òåiM ,zn`dãiäxW`àqk ìò §¨¡¤¦©¨£¤©¦¥

,dé`ide,'äì äîçìîdiFd ¨§¦¦§¨¨©¨
,øc øcî ÷ìîòalW oiCd zCn iM ©£¨¥¦ŸŸ¦¦©©¦¤

mlFrl FzFgnl FA didY dlrnøcî ©§¨¦§¤¦§§¨¦Ÿ
.øcminkg WxcnE(.e"h `vY `nEgpY)mXA Ÿ¦§©£¨¦©§¨¥¥©¥

.dfl fnxi mlXd `QMaE `lOd©¨¥©¦¥©¨¥¦§Ÿ¨¤
íòèålMn xzFi wlnr WprPW Wprd §©©¨Ÿ¤¤¤¡©£¨¥¥¦¨

miOrd lM iM xEarA ,miOrdeòîL ¨©¦©£¦¨¨©¦¨§
ïeæbøiå(.c"i ,e"h lirl),ìôeíBãà úL ©¦§¨§¥§¤¤¡

eâBîð ïòðk éáLBéå áàBîe(.e"h mW) ¨§§¥§©©¨¨

wlnre ,FpF`B xcdnE 'd cgR ipRn¦§¥©©¥£©§©£¨¥
KklE ,mXd lr xABznM wgxOn `Ä¦¤§¨§¦§©¥©©¥§¨

:FA xn`íéäìà àøé àìå,d"k mixaC) ¨©§Ÿ¨¥¡Ÿ¦§¨¦

(.g"i,Epl aFxwe eUr oip `Ed iM cFre ,§¦¦¥¨§¨¨
.Fl `l aix lr xArzn xaFr¥¦§©¥©¦Ÿ

אגרות קודש

 ב"ה  א' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

שיטת  שידועה  ובפרט  לכ',  אלה  בשורותי  לבוא  הנני  שי'  לאביו  כותב  שהנני  זו  בהזדמנות 
הבעש"ט שכל הזדמנות היא בהשגחה פרטית,

בטח יראה במכתבי אשר לאביו שי' ע"ד ענין החג י"ט כסלו וכמובן בפרטיות מתונן החוברת 
המצו"פ והמכ' לאביו שי'. ואקוה אשר מזמן לזמן יתענין גם הוא ע"ד עיקרי תורת החסידות, ובודאי 

ימצא ג"כ הדרכים איך להודע אודותה בפרטיות יותר.

ידועה תכונת דת ישראל, תכונת עיקרית, שבה היא שונה מ"דתות" אחרות, והוא אשר הגישה 
של דת זו אל האדם הוא להדריכו בנוגע לפעולות ממשיות בחיי יום יום, וביאור עיקרי הדת בא רק 
אחרי כן, וכמו שרואים בעליל אשר התורה הש"ס וכו' מלאים מהוראות מעשיות בחיי יום יום, ולימוד 
תורה זו חוק קבוע הוא לכל אחד ואחד מעת מתן תורה, בה בשעה אשר השקפת הדת בנוגע לתוארי 
הבורא והשתלשלות הספירות, עניני גן עדן ותחיית המתים וכו' וכו' לא נתבארו אלא בדרך כלל, ונתגלו 
ביותר רק בדורות האחרונים וכן הוא ג"כ בנוגע ללימוד החסידות גופא, אשר העיקר בה הוא ההבאה 
יהיו חדורים  - שבהם  ישראל  ואהבת  ובפרט בשלשת העיקרים: אהבת השם, אהבת התורה  לפועל 

קיום התורה והמצות בחיי יום יום של כל אחד ואחת מישראל.

בברכה לזיווג המתאים בקרוב ולהסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד.



קכב

יום ראשון - ז' שבט
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' שבט
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' שבט
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א שבט
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג שבט
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בשלח 

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 



קכג hay 'f oey`x mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' ראשון יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,46 'nr cr.åìéçã íâ

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

"xevil" leki `ed j` ,eala

.eal zenelrzae egena oze`

oda ic el` d`xie dad`

eze` `iadl - "ezeyrl"l

ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl

zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl

.ala zeybxene

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
"dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d
zeppeazd jkl dyexc m` ,oky .xaqd mixacd oiicr miperh -

aexw" df oi`y ixd ,zewnrzdec`n,"éøö,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨
,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL éî óà ékdrici el dxqg - ¦©¦¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpadeïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk min`zen mpi` eale egen - ¦§ª©¥¨
,zeppeazdd oiprl jixvy

lkeiyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
Búðeáúe Bçîa elôà£¦§Ÿ§¨

ãáìoi`y cala ef `l - §©
ekeza xxerl ezexyt`a
zeybxen d`xie dad`
mb oi`y `l` ,ala
dad` xxerl ezexyt`a
icil dp`azy d`xie
ezpeazae egena iehia

,calaïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ãàî øácä åéìà áBø÷̈¥¨©¨¨§Ÿ

ìøîLxnyidl - ¦§Ÿ
wewf ,lirl xaqedy itky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`dúBNòìå,miiwl -ìk §©£¨
,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöîzenilyl ,oky - ¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨

ixd - 'd zad` zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw
,z`f miiwl eciay,Lnî Bááìáe åéôaitl wx `l ,xnelk - §¦¦§¨©¨

itl mb `l` ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit
,'d zad`ae 'd z`xia - "jaala" dlnd ly izin`d dbyen

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãazpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky ,"dpeaz"
.zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad` mya z`xwpe
z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide dad`d eli`e

el`kl zeaygpd 'dzebixcnacvik - `l` .d`xie dad` ly
el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk icedil el xyt`

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin` 'd z`xie 'd zad`àéäL¤¦
ìaL "úøzñî äáäà"eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk á ©£¨§ª¤¤¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨

.eðéúBáàîoi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin cg` lk - ¥£¥
el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze` "xevil" jixv `ed
dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl

lr xaecn o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevnedad`
ick ,ef dad` ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn
zxinya iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji` rcpy

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevnde dxezd÷ø©
éøvLäáäà LøL ,áèéä øàa älçz øàáìe íéc÷äì C ¤¨¦§©§¦§¨¥§¦¨¨¥¥¥Ÿ¤©£¨

Bæ,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a -
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
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.åìéçã íâ äá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

יד.1. ל, דברים



hayקכד 'g ipy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ח' שי יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáàä éë ïéðòäå,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

,dðéðòådad` dpyi :ef dad` ly dzernyn dn - §¦§¨¨
itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdl ugl zxivia z`haznd

seba zyaeln `idydlydad` dpyie ;d"awd mr cg`zz
zytgn ytpdy ,"ytpd zelk" ly ddink dkeza z`yepd
"ywean"d ,`eti` ,edn .dnecke ,d"awda llkidle zelkidl

?zxzeqnd dad`d lyéàå,eðì äMøé àéä Ccvik - §¥¦§ª¨¨

?dad` miyxeiéàå.eìéçc íb da ììëð Czllkp cvik - §¥¦§¨¨©§¦
xnyidl ick ,epcnly itk ,oky ?d`xi mb ef dad`a
(zxzeqn) dad`ay xg`ne ,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn
zllek `idy ixd ,zeevnde dxezd lk z` miiwl xyt` ef
zllek cvike ji` ,oiadl epilr df xace - d`xi mb dkeza

?d`xi mb ef dad`

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékeid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl milha
zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide ,da "akex"l

,d"awd ly epevx xy`n xg` oevx meyïk ìòå,okle -eëæ §©¥¨
éLîäì-çeø-Lôð C §©§¦¤¤©

íäéøçà íäéðáì äîLð§¨¨¦§¥¤©£¥¤
úBøéôñ øNòî íìBò ãò©¨¥¤¤§¦
òaøàaL äMã÷c¦§ª¨¤§©§©
-úeìéöà úBîìBò¨£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa- §¦¨§¦¨£¦¨
ekf ,mzcear llba

a` ,zea`dwgvi mdx
`edy in lky ,awrie
dnyp el didz mrxfn
ylyn zakxend ,dyecw
gex ,ytp :zebixcn

,dnypexyrn zeraepd
zrax`ay zexitqd
,zeliv` :zenlerd

,dnvr dyecwa ,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa
- mler lkae ,miillk zenlere zebixcn rax` ,xen`k opyi
icedil ze`a mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpdBúâøãî éôk ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨
.åéNòî éôëeitk" ,eznyp yxey mex itk - "ezbixcn itk" - §¦©£¨

itk ,okn xg`l envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn
el miwiprn - "aeh"l envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky

.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnlnelôà ,íéðt-ìk-ìòå§©¨¨¦£¦
Lôðc Lôð íâeeæa CLîð ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ì§©¤©©¦§¥¦§¨¥¦§¨§¦¨¤¤§¤¤

,äiNòc úeëìîcdiyrd mler .diyrd mler ly "zekln" - §©§©£¦¨
"zekln" ,envr diyrd mlerae .xzeia oezgzd mlerd ixd `ed
opyi ,dnvr "zekln"ae ;zexitqd xyra dpexg`d dxitqd `id
lw"le ;ylyd oia dpexg`d `id ytpde ,dnype gex ,ytp
,xnelk .cala "ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l e` "milway
s` :epiid .diyrd mler ly "zekln" ly ytpn d`ad ytp
dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d

:dyecway xzeia dpezgzdäðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨

,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL`id ef ytpy zexnl - ¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥
,dpezgzd dbixcndnàéäL øçàî,ytpd -úBøéôñ øNòî ¥©©¤¦¥¤¤§¦

,úBLBã÷`ed dyecwa xac lky ,"llk" ixd miiw - §
okle ,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lky ,zellkzdaàéä- ¦

dpezgzd dbixcnd mb
mler ly dyecwa xzeia

,diyrd,ïlkî äìeìk- §¨¦ª¨
x`y lknzebixcnd

,"diyr" ly zexitqdeíb©
,äiNòc äîëçî`idy - ¦¨§¨©£¦¨

xzeia dpeilrd dxitqd
,diyrd mleradëBúaL¤§¨

,"diyrc dnkg"a -
úeëìîc äîëç úLaìî§ª¤¤¨§¨§©§

,úeìéöàcitk ,oky - ©£¦
,a"p wxta ,oldl xaqeiy
ly "zekln"d zxitq
zyalzn ,zeliv`d mler
.diyrd mlera dxi`ne
ixd ,zexitqd xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne
xyra zeyalzn ,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry
- zeliv`c zekln ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd
- zeliv`c zekln ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a
ly "dnkg"ay - ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a
:zeliv`c "zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler

dëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a -äîëç ¤§¨¨§¨
,úeìéöàczelelk ,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ©£¦

mler ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg`
,zeliv`ddaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øBà øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤

,oky ."ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aúðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaL äîëçeznypa - ¨§¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, תהלים



קכה hay 'h iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט' שלישי יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå âùåîä

lycg` lkrecn .`edÎjexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin
"`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"d zpigaa `wec xi`n `ed

.oldl,daL äîëçä úðéçáe,ytpay -óBñ-ïéà øBà íò §¦©©¨§¨¤¨¦¥
,da Laìîä àeä-Ceøa,"dnkg"a -úBðéça ìëa úèMtúî ¨©§ª¨¨¦§©¤¤§¨§¦
dúBéçäì ,dlk Lôpä- ©¤¤ª¨§©£¨

,ziwl` zeigaúðéçaî¦§¦©
,dìâø úðéça ãò dLàøŸ¨©§¦©©§¨
dpeilrd dbixcndn -
z`xwpd ,ytpay xzeia
cr ,ytpd ly "y`x"
xzeia dpezgzd dbixcnl
"lbx" z`xwpd ,ytpay

.ytpd lyáéúëãk4: §¦§¦
"äéìòa äiçz äîëçä"zlra `id ,"dilra" z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.dnkgd gekìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå],mdiclil - §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥
,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBáb úBîLðzeid iptne - §¨§§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk"5oi` -

icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd
ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwdeid `l zetilwd ;ozeyxa

dxwna `l` ,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn
dnyp dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly
"miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab
zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd
,xzei daexn dcna
,mxa .ddeabd dnypdn
- ddeab dnyp dzeida
z` zvxete "zxaey" `id
dyaled ea qbd yeald
dlrzne ,mixedd iciÎlr
."wicv" ly dbixcnl
øôñ'a áeúkL Bîk§¤¨§¥¤

:['íéìebìb,ixd ¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi
ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi
ly enrh xaqei oldl .`edÎjexa seqÎoi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi` xe`n d`xydd recn ,xaczpigaa `wec `id se
"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg"

."dpad"ne

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"
itk ,?`id "dn" :dl`y

- eze` mibiyn `ly xac lr mil`eyyâOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨
da Laìúî ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe- ¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥¦§©¥¨

,"dnkg"adéa àñéôz äáLçî úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§¥©£¨¨§¦¨¥
.ììkbiydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn oi`y - §¨

"lky"d z` mieednd zegekd .`edÎjexa seqÎoi` xe` z` oiadle
ik ,`edÎjexa seqÎoi` xe` yalzi mday xcba mpi` "dpad"de
`edy seqÎoi` xe` z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky"

`ed ,xen`ky xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl
.seqÎoi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnlw"k oeyl

:epiaxxacnc (gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"
'ixcnazg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .cg`.byen epi`y gk - ,

'kgc - xe`iad zcewpe
okle) lkyd xewn `id
,ytpa hytzn
'it` lret dlbznyke
lirlck n"ecgna

onwlckexewn edf la` (
'rnl `vnpe qtzp epi`y

epi`ye gkokle) ,byen
."(ea yalzn q"`e`,ïëìå§¨¥

íéLpä elôà ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥£¦©¨¦
,õøàä énòådl` - §©¥¨¨¤

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l mikiiy mpi`yíéðéîàî íä¥©£¦¦
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL ,'äagek" - ©¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew" "dpen`d
,biydl"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút" ék6,iztd - ¦¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§

`ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez
xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id ,lkya ezpad iciÎlr
`ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn lkydy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
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יב.4. ז, א.5.קהלת ג, זרה טו.6.עבודה יד, משלי



hayקכו 'i iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י' רביעי שבט יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,50 'nr cr:ììë áìá

zece` xaecnyk eli`e .oexqg meyn jka yi - "dpen`"a eqtez
zxg` jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl `edy zewl`

dpen` iciÎlr `l` ,"dbiydl"cala:"`ipz"d xne` jke .éaâìe§©¥
úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥

ììk déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥§¨
lkye daygn mey oi` -
,llk ebiydl milbeqnd
Bìöà íééúôk ìkä©Ÿ¦§¨¦¤§

,Cøaúémiiztk eplek - ¦§¨¥
ixdy ,eiabl mixenb
,ebiydl xyt` i` "lky"a
iciÎlr ebiydl gxkdd one
dlrnly dpen`

,"lky"dnáéúëãk7: §¦§¦
,òãà àìå øòá éðàå"©£¦©©§Ÿ¥¨
éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦
øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz̈¦¦¨§§©
"øòa" éðàL äæaL¤¨¤¤£¦©©
ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e§¥£¦¨¦

."Cnò.d"awd mr -,ïëìå ¦¨§¨¥
íélwaL ì÷ elôà£¦©¤©©¦
íéøñBî ìàøNé éòLBôe§¥¦§¨¥§¦

àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå ,áøä ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©¨Ÿ§§¦¦¦¨¦¤Ÿ
íéòãBé ïéàå õøàä énòå íéøea íä íà óàå .ãçà 'äa øtëì¦§Ÿ©¤¨§©¦¥¦§©¥¨¨¤§¥§¦

íéòãBiL èòna íâå ,'ä úlãb,'d zlecba -ïéà,md - §ª©§©©§©¤§¦¥
,ììk íéððBaúîzraep mytp zexiqny xnel mewn didiy - ¦§§¦§¨

,d"awd zlecba mzpadnúòc úîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨©£©©©
,úeððBaúäå úòc íeL éìa àlà ,ììk 'äa úeððBaúäåmd - §¦§§©§¨¤¨§¦©©§¦§§

,mytp z` xeqnl cinz mipkenøLôà éàL øác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨¤¦¤§¨
.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçà 'äa øtëì ììkila §¨¦§Ÿ©¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨

`ed "lky"d on raepy xac lk ik ,miipeibd daiqe ripn mey
m`e ,o`kl `xaqe o`kl `xaq zeidl dlekie ,cecne lewy
ytp zexiqnl zepekpd
"lky"d on zraep dzid
Îlr o`k did ,"mrh"d one
zeprh"l mewn miptÎlk
z` xeqnl :lkya "zeprne
zn`d j` .`l e` ytpd
zihlgdd dpwqnay ,`id
oi` - ytpd z` xeqnl
`l` ,`ixheÎ`lwy mey
Îi`y ,zhlgend dgpdd
- !zxg` zeidl xyt`
raep epi` df xac

."lky"dn,eðéäåedf - §©§
,zngnãçà 'äL íeMî¦¤¤¨

,Lôpä ìk äiçîe øéàî- ¥¦§©¤¨©¤¤
,icedi lyéãé-ìò©§¥

úðéçáa BúeLaìúä¦§©§¦§¦©
,daL äîëç,ytpay - ¨§¨¤¨

àéäL,dnkgd gek -:ïáeîe âOnä ìëOäå úòcä ïî äìòîì ¤¦§©§¨¦©©©§©¥¤©ª¨¨
mda yi ,"dpad"le "lky"l llk mikiiy mpi`y dl`a mb okl -
dyxey epl xdaed ,jka .myd yeciw lr mytp z` xeqnl gekd
,ytpd ly "dnkgd gek"a zyxyen `id :zxzeqnd dad`d ly
seqÎoi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a - eae ,"lky"n dlrnly

.ytpd zexiqne dpen`d gek icedi lka raep myn .`edÎjexa

.èé ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a zeevne

iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl mdn cg`

dyecw dnyp ekiynd ,d"awdl mlehiae mzcearlklmdivlg i`vei

,ef dyecw dnypa .gvpl

,day "dnkg"d zpigaa

Îjexa seqÎoi` xe` yaeln

cg` lka zraep epnn ,`ed

cr ,d"awdl dad` l`xyin

yeciw lr ytp zexiqn ickl

"yxey" xaqed jka .myd

epl d`a `id cvike ,ef dad`

oerh oiicr ,j` .dyexia

cvik (a .ef dad` ly dzti`y z`hazn dna ,ef dad` "oipr" (` :xaqd

mipipr .zeevne dxez meiwl da jxevy ,d`xi mb ef dad` dkeza zllek

agxp xaqd xg`l ,cenll micner ep` eze` h"i wxta exdaei ,dl`

.zxzeqnd dad`d zece`

,øeàa úôñBzìeipyl zekiiya ,zxzeqnd dad`d oipr - §¤¤¥
,"(d`xi) eligc mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`d mihxtd

éøöäî áèéä øàáì C ¨¦§¨¥¥¥©
áeúkM1úîLð 'ä øð" : ¤¨¥¦§©

ìàøNiL ,Leøt ."íãà̈¨¥¤¦§¨¥
,"íãà" íéeøwä- ©§¦¨¨

l"f epinkg xn`nk2:
ipay ,"mc` miexw mz`"
mi`xwpd md l`xyi

,"mc`",àéä íúîLð¦§¨¨¦
øpä øBàk ,ìLîì§¨¨§©¥

,Bòáèa äìòîì ãéîz òðòðúnL- ?dnl jk lke -éðtî ¤¦§©§¥©¨¦§©§¨§¦§¦§¥
äìéútäî ãøtì òáha õôç Làä øBàLy`d da - ¤¨¥¨¥§¤©¦¨¥¥©§¦¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù

úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá
ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
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כב.7. עג, כז.1.תהלים כ, א.2.משלי סא, יבמות



קכז hay 'i iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dnvr z` dwifgnLàä ãBñéa äìòîì BLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§§©§¨¦¨¥
.'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,çøiä ìbìb úçzL éììkä- ©§¨¦¤©©©§©©¨¥©§¤¨§¥©¦

xpay y`dmr cg`zdl ick ,dlrnll draha zkynp
.dpald lblbl zgzn ,dlrnl `vnpd ,"y`d ceqi" ,dyxey

:zeceqid drax` ,oky
,xtr ,min ,gex ,y`
,efk dxeva mixceqn
oicrde lwd ceqidy
ceqid z` siwn ,xzei

:xzei cakdxtr`edy
`ed - xzeia cakd ceqid

;xzeia oezgzd mbmin
,mdly rahd zpigan
xtrl lrn zeidl mikixv
`l` ,xtrd z` siwdle
ixd ,cala 'd cqg zngn
lr ux`d rwexl"

"mind3wlg gznp ,
xtrdnlrn;minlgex

mind on dlrnl `id
;mind z` dtiwney`

jk .gexd z` dtiwn
,illkd y`d ceqi `vnp

.gxid lblbl zgznäæ-éãé-ìòL óàåzewzpzid iciÎlr - §©¤©§¥¤
,dlrnl dyxeya dzewaczide dliztdn y`dàìå äaëé¦§¤§Ÿ

BøBà ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì íeìk øéàé̈¦§§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥
,BLøLa úeàéönaick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - ¦§¦§¨§

xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz eyxeyae ,xi`dl
:lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn z` ca`n - lecb
eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid rvn`a welc xp
eyxeyl xpd zkiyny xnel oi`y ,ixd .eyxey iabl ixnbl
lhazz my ,daxc` .xzei dlrp ze`ivn my didiy ick `id

eze`ivnixnbl,"eneiwa utg xac lk"y llk miiw ixde .
,df "llk"l m`zdae`ljynidl dkixv xpay y`d dzid

,"yxey"làeä Cëa ïë-ét-ìò-óà,y`d xe` -õôç ©©¦¥§¨¨¥
.Bòáèa,xnelk -eli`kep` ok`y enk ,jka "dvex" xpd xe` §¦§

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"a mi`ex,íãàä úîLð Ck̈¦§©¨¨¨
,Lôðå çeø úðéça ïëåea "zlret"y ina `wec e`l - §¥§¦©©¨¤¤

mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd dbixcnd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaa `iddöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed
- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex

.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨
,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨

,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦

dnypd ly zizin`d dzedn ,daxc` ixdy ,dne`n dpnn
:owfd epax xne` okl ,dyxey mr zcg`zn `idyk ,`id
- dteba dzeida `idy itk ,"oey`xd dzenvre dzednn"
x`yi `l dfn - dnecke "zecn"e "lky" ly zegek mr dnyp
xnel jiiy `l ok .melk
`id dnypd zweyzy
dbixcnl zelrzdl
,oky .xzei dpeilr
dpeilr dbixcnl dweyz
wx zkiiy ,xzei
dze`a dzeidayk
dribn `id "zedn"
.xzei dpeilr dbixcnl
leki ohw mkg :enk
mkg zeyridl se`yl
jtdidl j` .lecb
`l - zxg` "zedn"l
- "dweyz" jkl dni`zn
mc`y xacd jiiy `l
,j`lnl jtdidl wwezyi
zxg` "zedn" ef ik
- jky oeikne .ixnbl

,`eti` ,recndvxz
- ?dyxeya cg`zdle dtebn z`vl dnypdïë-éô-ìò-óà©©¦¥

.dòáèa döôçå dðBöø äæaygp "rah" byend ,mxa - ¤§¨§¤§¨§¦§¨
xcd o`k xqg ,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl llk jxca
,raha d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d
"rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l aygp
mb ,"lky"de "mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k

`ed xacdykdlrnl."rah" dlna eze` mipiivn ,"lky"dn
,äæ òáèå,"rah" dlnd -øác ìëì ìàLnä íL àeä §¤©¤¥©ª§¨§¨¨¨

.úòãå íòè úðéçáa BðéàLzn dyrp epi`y xac lk -je ¤¥¦§¦©©©¨©©
,"rah" mya x`ezn ,lkye oeibdïàk íâåzkyndl qgia - §©¨

,dyxeyl dnypd,äðekä:rah dlna zeynzyda -ïBöøL ©©¨¨¤¨
Lôpa äæ õôçå,dyxeya weac zeidl -íòè úðéçáa Bðéà §¥¤¤©¤¤¥¦§¦©©©

ìëNå úòcäî äìòîì àlà ,ïáeîe âOî ìëNå úòãå̈©©§¥¤ª¨¨¤¨§©§¨¥©©©§¥¤
LôpaL äîëç úðéça àéäå ,ïáenäå âOnädn itly - ©ª¨§©¨§¦§¦©¨§¨¤©¤¤

"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ,mcewd wxta xaqedy
,"dpad"edaLdxey ,ytpay dnkga -óBñ-ïéà øBà ¤¨¥

.àeä-Ceøa,dyxeya cg`zdl dnypd zkynp ,jk meyne - ¨
dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de "lky"dn dlrnly dkynd
mr cg`zdl dnypd ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd
- ef dad` z`xwp recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey

."zxzeqn dad`"
,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨

,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äîdlnd -ycew ©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§
,"dnkg" lr zfnexdyecwedkynd - "ycew"n dkynd `id
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íéøîà éèå÷éì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì
àøèñ ìëá ììë åäæå .ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
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ו.3. קלו, תהלים



hayקכח 'i iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,oldl xaqei - ?"dnkg"n dkyndd zernyn dn ."dnkg"n
,`edÎjexa seqÎoi` xe`l "lehia"d oipr `id "dnkg"y
df lehia zkynd - dyexit "dnkgn dkynd" :d"awdl
df "lehia" xqgyk ,j` .dyecwd cv df f`y ,zewl`l

ef oi` - "dnkg"dn
epax xne` jke .dyecw
ycew"l qgia owfd

:(dnkg) "oeilrdìèaä- ©¨¥
(dnkg) "oeilrd ycew"

lhaøBàa úeàéöîa¦§¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
øác Bðéàå ,Ba Laìîä©§ª¨§¥¨¨
økæpk ,Bîöò éðôa¦§¥©§©¦§¨

ìéòì4å ,çk" àø÷ð ïëì §¥§¨¥¦§¨Ÿ©
."äî`xwp df okle - ¨

zakxend ,"dnkg" mya
,"dn gk" :milnd izyn

ly gekdn.lehia ly ,
`wec `id dyecwy ixd
dkynd ea yiy xac
lhay xac - "dnkg"n
"ze`ivn" epi`e d"awdl

,llk envrlCôä àeäå§¥¤
ätìwä úðéçaî Lnî©¨¦§¦©©§¦¨
äpnnL ,àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨

,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôðornl wx zeyerd - ©§ª¨¨§¨§¦§©§©§
,zikep`d oze`ivn"áä áä" :ïéøîàå5"oz oz" zexne`e - §¨§¦©©

"éðèéòìä"å6,,"iphirld" :eyr xn`y enk -øáãå Lé úBéäì §©§¦¥¦¦§¥§¨¨
,Bîöò éðôa,zewl`l lha `le -ìéòì økæpk4,dtilwy - ¦§¥©§©¦§¨§¥

,zewl`n zwzepnd (ze`ivn) "yi" zpiga `idúðéça Côä¥¤§¦©
;äîëçä.lehia - dpipry -ïëìå,dtilwd cvny dl` - ©¨§¨§¨¥

"íéúî" íéàø÷ð7"äiçz äîëçä" ék ,8,,j` -`edy xac ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨§©¤
,miigd jtid mb `ed ,"dnkg"d jtidáéúëe9àìå eúeîé" : §¦¨§Ÿ

;"äîëçadfe ,"dnkg"d oipr ea oi`y dna dxeyw dzin - §¨§¨
.zetilwdn ozeig zelawnd mlerd zene`l qgia xen`ïëå§¥

ã÷ ìàøNé éòLBôe íéòLøäLc÷ì ïBéqð éãéì eàaL í ¨§¨¦§¥¦§¨¥Ÿ¤¤¨¦¥¦¨§©¥
;íMäzxxerzn ,'d yeciw ly oeiqp icil mi`a mdyk ,oky - ©¥

eli`e .mytp z` f` digne ,mznypay "dnkg"d zpiga mda
,mda zniiw f` mby zexnl ,'d yeciw ly oeiqp zrya `ly
mlv` df j` ,d"awdl "lehia"de ytpay "dnkg"d zpiga

:oldl xiaqiy itk - zelbae mlrdaäîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨
óBñ-ïéà øBàî úeäìà õBöéð íò úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ¥¥

,da Laìîä àeä-Ceøa,dnkgd geka -úeìb úðéçáa íä ¨©§ª¨¨¥¦§¦©¨
éìàîOä ììçaL ätìwä ãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa§¨©¤¤©§¥¦¦©©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦

íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaLzindad ytpdy drya - ¤©¥©¤¤¤¤§¨
ziwl`d ytpd ly "dnkg"d zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen

- seba zelba ,iwl`d uevipdeøkæpk ,äðéëMä úeìb ãBña§¨©§¦¨©¦§¨
ìéòì10dðBöøL ,úéäìàä Lôpa Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå . §¥§¨¥¦§¥©£¨©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨

,àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa ÷ácì döôçådad` z`xwp - §¤§¨¦¨¥©©¥©©¦¨
,ef,"úøzñî äáäà" íLaybx ixd `id "dad`" :dxe`kl - §¥©£¨§ª¤¤

df cvik ,ielib icil `ay
mix`zny dnl m`ez
dad`" mya o`k dze`

zxzeqnm`zda `l` ?"
d`a ,oldl xaqeiy dnl

ef "dxzqd"xg` oiprn
ixnblxizqne dqknd .

yeal `ede ,dad`d lr
:dtilwd ly wydék¦

àéä,ef dad` -úøzñî ¦§ª¤¤
÷N Leáìa äqëîe§ª¨¦§©
éòLBôa ätì÷c¦§¦¨§§¥

äpnîe ,ìàøNé- ¦§¨¥¦¤¨
,dtilwdníäa ñðëð¦§©¨¤

,àèçì úeèL çeø©§©£Ÿ
ì"æø øîàîk11ïéà : §©£©©©¥

.'eë àèBç íãà`l` - ¨¨¥
gex ea dqpkp ok m`

ehy gex" ."zehyef "z
,oldl xaqenk ,z`hazn
mc`l dncpy ,jka
oi`e ,icedi eze` x`yp `ed ,`heg `edy zexnly ,`hegd
yg did el .d"awdn ,dlilg ,jka cxtp `edy yibxn `ed
,`heg did `l - d"awdn wzipe cxtp `ed `hgd iciÎlry
did ixd dllbay ,d"awdl eala drehpd dad`d zngn
"zehy gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly ick eytp z` xqen
znxbpd d"awdn zewzpida yibxi `ly eze` zythn ef
ly "oeiqp" zrya mby ixd ,xacd jk m` ,mxa .`hgd iciÎlr
jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk ,'d yeciw
xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip `ed jkÎiciÎlry yegl
xizqdl dtilwd zexyt`ay ,owfd epax xiaqn - ?eytp z`
ly "dnkg"d zpigaa zexiyi mirbep mpi`y mixac lr wx
rbetd ,'d yeciw ly oeiqpa xaecnyk - eli`e .ziwl`d ytpd

,"dnkgd gek"a zexiyidpen`aoi` my ,"dnkg"dn zraepd
Îlry yge f` yibxn icedie ,xizqdle zeqkl dleki dtilwd

:eytp z` xqen `ed okle ,d"awdn wzpii ok` jkÎici
äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨

,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.ziwl` zeiga - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨
`le ,zelba didzy xyt` ,"dnkg" ly cala ef zehytzd
mzeigdl ,sebd lka dpnne ,ytpd lka hytzdl dl xyt`zi

.dxiar xearln mdilr xenyle dyecw ly zeigaLøL ìáà£¨Ÿ¤
,ïéçîa àeä úéäìàä LôpaL äîëç úðéça ìL øwòå§¦¨¤§¦©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦©Ÿ¦
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íéøîà éèå÷éì
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà 'åë àèåç
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
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dðéàådpi` ,dnkgay "xwir"d -÷N Leáìa úLaìúî §¥¨¦§©¤¤¦§©
,Lnî úeìb úðéçáa éìàîOä ììça álaL ätì÷c`ly - ¦§¦¨¤©¥¤¨¨©§¨¦¦§¦©¨©¨

lkei,drtyd mey dl zeidlàéäL ÷ø,ef dnkg zpiga - ©¤¦
,íéòLøa äðL úðéçáa,zegekd lk ea miniiw oyi mc` - ¦§¦©¥¨¨§¨¦

`l enk`l` ,xr mc
zegekd dpiyd zryay

,mixzqene minecxdðéàå§¥¨
íäa dúlòt úìòBt- ¤¤§ª¨¨¨¤

dkixv dzlert ixdy
dlek ytpdy ,zeidl

,d"awdl dlha didzìk̈
ízòãa íé÷eñòL ïîæ§©¤£¦§©§¨
.íìBòä úBåàúa íúðéáe¦¨¨§©£¨¨
"zrc"dy onf lk -
zegekd ody ,"dpia"de
dhnle miielbd
zerewy ,"dnkg"n
zpiga - zee`za
zncxpk `id "dnkg"d

.dpiya dpezpeCà©
íéàaLk,miryxd - §¤¨¦

,äðeîà øáãa ïBéqð éãéì¦¥¦¨¦§©¡¨
,úòcäî äìòîì àéäL¤¦§©§¨¥©©©

Lôpä ãò äòâðåcr - §¨§¨©©¤¤
daL äîëç úðéçáì- ¦§¦©¨§¨¤¨

,`ed dpen`d yxey
,"dnkg"a ,xen`kéæà£©

àéä,"dnkg"d -äøBòð ¦¥¨
,dúðMî`id ,xnelk - ¦§¨¨
,dlbzndúlòt úìòBôe¤¤§ª¨¨

,da Laìîä 'ä çëaz`hazn "dnkg"d ly dzrtyd - §Ÿ©©§ª¨¨
,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oken mc` eze`y ,jkaBîëe§

áeúkL12,"'ä ïLék õwiå" :"dnkg"d zpiga lr fnexd - ¤¨©¦©§¨¥
`le ,dnecxk mcew dzidy ,da yaelnd seqÎoi` xe`e ytpay
- 'd yeciw ly oeiqp icil mc`d `ayk ,j` .dzlert dlrt

- dzlert zlrete zxxerzn `id'ä úðeîàa ïBéqpa ãîòì©£Ÿ©¦¨¤¡©
,Bì âOî ìëNå úòãå íòè íeL éìaxeqnl eilr recn - §¦©©¨©©§¥¤ª¨

,eytp z`øzäa äfä-íìBò úBåàúå úBtìwä ìò øabúäì§¦§©¥©©§¦§©£¨©¤§¤¥
,íäa ñàîìå ,íäa ìbøäL øeqàáedzr ecnra ,xnelk - §¦¤ª§©¨¤§¦§Ÿ¨¤

z` oqxn `edy wx `l ,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oekp
zeqe`n zeyrp od `l` ,odilr lyene zeiniptd eizee`z

,eipira,BìøBâìe B÷ìçì 'ä Bì øçáìå,miiniptd eizegek mb - §¦§Ÿ§¤§§¨
miipeilrd zegekd mbe ,"wlg" mi`xwpd ,"zecn"e "lky"k

xzeimlek mipezp eidi - "lxeb" mi`xwpd ,"beprz"e "oevx" ,
- d"awdlék óàå .BîL úMã÷ ìò BLôð Bì øñîì¦§Ÿ©§©§ª©§§©¦

,íäì ìBëé àìå åéîé ìk åéìò eøáb úBtìwä,ixdy - ©§¦¨§¨¨¨¨¨§Ÿ¨¨¤

eytp z` xqen `ed mby ,"l`xyi ryet"l qgia o`k xaecn
,dpeilrd lr cinz ea eid zetilwde ,'d yeciw lrøîàîk§©£©

ì"æø13,"íaì úeLøa íä íéòLøä"Lllgd zeyxa - ©©¤¨§¨¦¥¦§¦¨
rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn ,malay il`nyd

;dtilwd cvny-ìkî¦¨
ïBéqð éãéì àaLk íB÷î̈§¤¨¦¥¦¨
,ãçà 'äa äðeîà øáãa¦§©¡¨©¤¨
,Lã÷ éøøäa dúãBñiL¤§¨¨§©§¥Ÿ¤
äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨

,úéäìàä LôpaLitk - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
z`xwp ,lirl xkfpy
,"ycw" mya "dnkg"

daL,"dnkg"a -Laìî ¤¨§ª¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨

,f` -úBtìwä ìk éøä£¥¨©§¦
eéäå íéìháîe íéìèa§¥¦§ª¨¦§¨
,'ä éðôì Lnî eéä àìk§Ÿ¨©¨¦§¥

áéúëãk14íéBbä ìk" :- §¦§¦¨©¦
,zetilw llekBcâð ïéàk§©¦¤§
áéúëe ,"'Bâå15äpä ék" : §§¦¦¦¥

éáéà,'ä Emb llek - Ÿ§¤
,"'d iaie`" ody zetilw

éáéà äpä ék,eãáàé E ¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥
áéúëe ,"'Bâå eãøtúé16: ¦§¨§§§¦

Là éðtî âðBc ñnäk"§¦¥©¦§¥¥
,"'Bâå eãáàémiryxd - Ÿ§§

ptn eqnii zetilwdei
,z"iydáéúëe17íéøä" : §¦¨¦

ipira ody zetilwd -
,mixdk onvrâðBck©©

."eqîðzpigaa yaelnd `edÎjexa seqÎoi` xe` itlky ,ixd - ¨©
f`e ,zetilwd lk zenlrpe zelha - icedi ly ytpay "dnkg"
dlbzne zxxerzn - 'd yeciw ly oeiqp iptl cner icediyk -
zetilwl dzid ok iptly zexnl ,okl .ef dnkg zpiga ekeza
z`f .odilr xabzdl gekd dzr ea yi ,eilr d`lnd dhilyd
dad` - "dnkg"n raepd) gekd cinz ea yi icedi :zxne`
,oldl .df gek xxerl wx mikixv ,zee`zd lr helyl (zxzeqn
,xen`k ,oky .d`xi mb ef dad`a dlelk ji` ,owfd epax xiaqi
ep`y xg`ne ;d`xi mb zyxcp zeevne dxez miiwl ick
dad`d dwitqn zeevnde dxezd zxinyly ,mixne`

:d`xi mb dkeza zllek `idy ixd - cala zxzeqnd,äpäå§¦¥
ìBãb ¯ LôpaL äîëça Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà¥¨©§ª¨©¨§¨¤©¤¤¨
úBtìwäå àøçà-àøèqä úBçãìå Løâì Ck-ìk Bçk íeöòå§¨Ÿ¨¨§¨¥§¦§©¦§¨¨¢¨§©§¦

àlL,åéLeáìa elôà eòbé eìëeémikiiy mdy "miyeal"d - ¤Ÿ§¦§£¦¦§¨
,`edÎjexa seqÎoi` xe`lìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤

;ãçà 'ä úðeîà`l "rebpl" zetilwd ly ogeka didi `ly - ¡©¤¨
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íéøîà éèå÷éì
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
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סה.12. עח, יא.13.תהלים לד, רבה יז.14.בראשית מ, י.15.ישעי' צב, ג.16.תהלים סח, ה.17.תהלים צז, שם
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שבט  י"א חמישי יום
,50 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå ë ÷øô,ek 'nr cr.ùîî ñôàå

,dyrne xeaic ,daygna `l mb `l` ,dnvr dpen`a wx
.'d zecg`ne dpen`dn mihlyen zeidl mdilryeðéäcxe` - §©§

,gekd el ozep ,icedid ytpa yaelnd seqÎoi`ïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨
ãâð ãáì äNòî äæéà ÷ø úBNòì àlL elôà ,BLôð øñîì¦§Ÿ©§£¦¤Ÿ©£©¥¤©£¤§©¤¤

ïBâk ,ãçà 'ä úðeîà- ¡©¤¨§
:eilr mitekyk
,äøæ äãBáòì úBçzLäì§¦§©£©£¨¨¨
da ïéîàî BðéàL óà©¤¥©£¦¨

,Baìa ììkdf oi`e - §¨§¦
,dnvr dpen`a "rbep"
ixd `ed eala - oky
jka yi ,d"awda oin`n
cebipay dyrn meyn wx
`ed jk lr s`e - dpen`l

;eytp z` xqenïëådf - §¥
z` xeqnl gekd el ozep

,eytpäòBz øaãì àlL¤Ÿ§©¥¨
úecçà ìò íBìLå-ñç©§¨©©§
Baìå åét ïéàL óà ,'ä©¤¥¦§¦
íìL Baì ÷ø ,ïéåL̈¦©¦¨¥

.'ä úðeîàazeyrl `ly ,eytp z` xeqni okÎitÎlrÎs` - ¤¡©
ze`hazdd ef oi` ,mxa .xeaic eze` xacl `lye dyrn eze`
dkiynde zirahd dad`d .dnvr zxzeqnd dad`d ly
e` dyrnd zrya mb ik ,zexiyi o`k zerbtp opi` ,d"awdl
ly ze`hazdd `id ef `l` ,dzneza dpen`d zx`yp xeaicd
melyeÎqg zeidln `xi `ed - "dad`"a dlelkd "d`xi"d
e` dyrn eze` zeyrln eze` zrpen ef d`xi ,- d"awdn cxtp
oeiqpd llba ,ea dzlbzpy zngn - df lke .xeaic eze` xacln

.ytpay "dnkg"d ,'d yeciw lyììëpä eìéçc" àø÷ð äæå§¤¦§¨§¦©¦§¨
,"eîéçøa,dad`a dlelkd d`xi -úéòáhä äáäà àéäL ¦§¦¤¦©£¨©¦§¦

dðBöøe döôçL ,ìàøNé úeììëaL úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨¦§¨¥¤¤§¨§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà døB÷îe dLøLa ÷ácì dòáèa§¦§¨¦¨¥§¨§¨§¨¥¨

äæ ïBöøå Bæ äáäà éðtnL,d"awda wacidl -àéäytpd - ¤¦§¥©£¨§¨¤¦
,ziwl`dúàîè äö÷a òâpî dòáèa úãçôîe äàøé§¥¨§©¤¤§¦§¨¦§Ÿ©¦§¥ª§©

elôà ,ãçà 'ä úðeîà ãâð àéäL ,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò£¨¨¨©§¨¤¦¤¤¡©¤¨£¦
,äNòî Bà øeac íäL íéðBöéçä äéLeáìamixeywd - ¦§¤¨©¦¦¤¥¦©£¤

,dxfÎdceara:ììk ála äðeîà éìamb .ef dxfÎdceara - §¦¡¨©¥§¨
dad`a dlelkd `id ,ef d`xie ,icedi ly eznyp d`xi dfn
d`xi mb dkeza zllekd - zxzeqn dad`ay ,ixd .zxzeqnd
iciÎlr ,oldl hxetiy itk ,zeevne dxez miiwl icedi leki -
xg`n :oeayg dyery

mb didyeytp z` xqen,
cxtp zeidl `ly calae
i`ceea eilr ,d"awdn
,dxiar xearln rpnidl
micxtp dxiar iciÎlr ik
eilr .d"awdn melyeÎqg
ociÎlr ik ,zeevn miiwl
dfe ,d"awd mr micg`zn
- izin`d epevx ixd

.d"awda weac zeidl
epcnly dnl xywda
mby ,"`ipz"a df wxta
z` xqen 'l`xyi ryet'
zetkl mivexyk eytp
on ,d"awda xetkl eilr
`aend ,aehÎmyÎlrad ly epnfa rxi`y xetiq `iadl ie`xd
cli jpege lcb ,zepey zeaiq llba :"sqei awri zeclez" xtqa
zvw xbayk .zecdin xac mey rci `le ,"uixt" ieb lv` icedi
oikde ,inyx ote`a ezc z` xindl "uixt"d hilgd ,cli eze`
`l clidy geha ezeida .dlecb dcerq rxe`n eze` ceakl
.ezc z` exini miieqn meiay "uixt"d el riced ,jkl cbpzi
,melk :el dpr "uixt"de .xacd zernynl le`yl lgd clid
jl e`xwi jzc z` exiniyke - yieeiit jl mi`xew dzr cr
"uixt"d ul`p ?"yieeiit" `xwp ip` recn :clid l`y ."o`eei`"
`l icedi cli `edy clid rnyyn .icedi cli `edy ,el xtql
- "yieeiit" `xwp ip` :eprha ,ezc z` exiniy mikqdl dvx
eze` xqiiy miaxd mixeqid elired `le !"yieeiit" x`y`
d`hazd .'d yeciw lr eytp z` xqn yieeiit .jk lr "uixt"d
.ja epirh `l ,ok` ,epgp` ,mler ly epeaix :dicedi dy` jk lr
z` xqn ,l`xyi ryet ,yieeiit .epa zirh `l dz` mb ,j`

.'d yeciw lr eytp

.ë ÷øtlkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin cg`

`id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a -

,`edÎjexa seqÎoi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga

wzpidle cxtidl `le eytp z` xeqnl icedia gekd raep myne

.d"awdn melyeÎqg

,d"awdn cxtpe wzip `ed ,dxiar iciÎlry ,yibxn did icedid m`

lr xaer did `lmey,el dncp ,jka yibxn `ed oi` ,j` .dxiar

- eli`e .didy itk icedi x`yp `ed ,`heg `edy drya mby

`ed - dxfÎdcear cearle d"awda xetkl eilr zetkl mi`ayk

z` xqen `ed f`e ,d"awdn eze` cixtdle wzpl mivexy yibxn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxfÎdcear cearl

mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka

zecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn lky dgpd ceqi lr

"dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd

cvik ,xdaei jka ,"mixg` miwl` jl didi `l" - dxfÎdcear ly
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íéøîà éèå÷éì
åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà
úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð

àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì
éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá
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קלי hay `"i iying mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkì'dyr'd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen` lyéðL íäL ,äøæ-äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥

,íéðBLàøä úBøac- ¦§¨¦¦
,zexaicd zxyrn"éëðà"¨Ÿ¦

"Eì äéäé àì"å1,ikp`" - §Ÿ¦§¤§
dyrdÎzevn - "jiwl` 'd
,'d zecg`e dpen` ly
zevn - "jl 'idi `l"
Îdcear ly dyrzÎ`ld

,dxfìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzäod - ©¨ª¨

dxezd lk z` zellek
.dlek"éëðà" øeac ék¦¦¨Ÿ¦

-úBöî ç"îø ìk ììBk¥¨§¨¦§
"Eì äéäé àì"å ,äNò£¥§Ÿ¦§¤§
úBöî ä"ñL ìk ììBk¥¨§¨¦§

,äNòú-àìzeevn izy - Ÿ©£¤
lke ,"llk"d od ,el`
"mihxt" od ,zeevnd x`y

."llk" eze`nïëìå§¨¥
àì"å "éëðà" eðòîL̈©§¨Ÿ¦§Ÿ
étî ãáì "Eì äéäé¦§¤§§©¦¦
ì"æø øîàîk äøeábä2, ©§¨§©£©©©

itn jl didi `le ikp`" -
,"eprny dxeabdíäL éðtî,el` zexaic ipy -úeììk ¦§¥¤¥§¨

.dlk äøBzä,d"awd ly eitn ,"dxeabd itn" eprnyy ,ixd - ©¨ª¨
z`lk"llk"d od el` zexaic izyy xg`n ,dlek dxezd

lky - jka .dxezd lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d
zeevnzeevn lke ,dpen` ly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ

oaei - dxfÎdcear ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld
dpen`d lr xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn

meiwl mb lvpl xyt` ,dxfÎdcearl cbpzdlelk,zeevnd
n zerpnidlelkzekiiy efi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard

lk oiay xywd - ?dxfÎdcearl ,zexiard lk oia yi zcgein
`zlikna xaqeny itk ,oaen "dpen`"l zeevnd3jlnl lyn ,

mdl dpr .zexifb mdilr xefbl edeywa diyp`e ,ux`l `ay
xefb` okn xg`le ,izekln z` mkilr elaw dlgz :jlnd
da - "jiwl` 'd ikp`" zevnl qgia mb oaen jk .zexifb mkilr
- miny zekln ler envr lr lawl l`xyin cg` lk deevn
devn d"awdy zeevnd lkl ceqike dncwdk zynyn `idy
lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z`
exaqeie .dxfÎdcear ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn
`xea epyiy wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl mixacd

oi`y mb `l` ,cg`xaccge`ne lha lkd ik ,d"awdl uegny

cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk `linn .d"awd mr
yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed jkae ,d"awd ly epevx
Îdcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp xac"e "yi"l envr z`

:oldl z`f xiaqi owfd epaxy itke ,dxf,äæ ïéðò áèéä øàáìe§¨¥¥¥¦§¨¤
zexiard lk zeqgiizd -

,"dxf dcear"léøöC ¨¦
äøö÷a älçz øékæäì§©§¦§¦¨¦§¨¨
ìL Búecçà úeäîe ïéðò¦§¨¨©§¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
,"ãçéîe ãéçé" àø÷pL- ¤¦§¨¨¦§ª¨

cigi" iehiad zernyn
,d"awd iabl "cgeine
'd zecg`" byena ik :`id
`edy xnel xyt` "
,cigi `xea ,cg` dwel`
d"awdy xnel xyt` ok
`le heyt cg` `ed
,d`ld jke - akxen
ybcen df iehiaa eli`e
'd zecg`a sqep oipr

:oldlckíéðéîàî ìëå"§Ÿ©£¦¦
,"àeä Bcáì àeäL- ¤§©

,mipin`n ixd mlek
,ecal cg` `ed d"awdy
lk z` `xay ixg` mb
,mi`xapd lke zenlerd

,Bcáì àeä äéäL ,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk- §¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨¤¨¨§©
z` `xay ixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey

.cala `ed wx miiw - mlerdíéøîBàL Bîëe4àeä äzà" : §¤§¦©¨
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò,mvra - ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨

"`xapyn dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did
od `l` - ?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn -

:zepiivn,`ed - `ed,cigie cg` eze`Leøt(oeiv) zernyn - ¥
:`id ,"`ed" dlndLnî "àeä"-`ed`xapy iptl didy ©¨

weica cg` eze` ,mlerd`ed,mlerd `xapy xg`líeL éìa§¦
áéúëãk ,éepL5."éúéðL àì 'ä éðà" :cre d`ixad iptln - ¦§¦§¦£¦Ÿ¨¦¦

xac mey dpzyp `l ,zenlerd z`ixa mr - d`ixad ixg`
`l - zenlerd zxivia ;d"awd ly ziheleqa`d ezecg`a

:xiaqn owfd epaxy itk ,xac mey sqepìk ïëå äfä íìBò ék¦¨©¤§¥¨
Búecçàa éepL íeL íéìòBt íðéà ¯ íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦¥¨£¦¦§©§
àeä Bcáì àeä" äéäL BîkL ,Léì ïéàî íàøaäa Cøaúé¦§¨¥§¦¨§¨¥©¦§¥¤§¤¨¨§©
ãéçé àeä Bcáì àeä" ïk ,íàøaä íã÷ "ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨Ÿ¤¦¨§¨¥§©¨¦

,íàøaL øçà "ãçéîeetqep ixd ,dxe`kl ?xacd ok` cvik - §ª¨©©¤§¨¨
- `l` ?mcew eid `ly ,mi`xape zenlerdén÷ àlëc íeMî¦§ª¨©¥

,áéLç àìk,md mleke ,xac meyl jxr oi` d"awd iabl - §¨¨¦
.Lnî ñôàå ïéàëe§©¦¨¤¤©¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé

ùîî ñôàå ïéàëå áéùç
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא ו.5.בתפילת ג, מלאכי
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שבט  י"ב שישי יום
יום שישי ֿש "ק י "ב ֿי "ג שבט  ,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåîìåòä ìë úååäúä éë,ek 'nr cr.øúåé úå÷ãå

שבט  י"ג קודש שבת יום
,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà,52 'nr cr:íìåòä éðééðò

,xaqei oldl -ji`dppi` eli`k `id d`ixad lk d"awd iabl
;d"awd ly exeaicn zniiwe dxvep dlek d`ixad ;llk zniiw
ly cg` xeaicl jxr mey oi`y ,mi`ex ep` mc` ipaa mb ixde
miln xacl lekiy ,ytpd ly xeaicd gek mvr iabl mc`d

yi jxr dfi` - seq `ll
dnkl e` ,zg` dlnl
xacl gekd iabl ,miln
i`cee okyÎlk ,seq ila
xeaic eze`l oi`y xacd
gek iabl jxr mey
raep epnny ,daygnd
ÎdnkÎzg`Îlre ;xeaicd
ytpd mvr iabl - dnke
Îlre okyÎlk ;mc`ay
ila dnkeÎdnkÎzg`
xaecnyk ,llk d`eeyd
epi`y ,d"awd iabl
yi jxr dfi` ,llk laben
xeaic eze`l ,eiabl
lk miniiwe e`xap epnny
jke .mi`xapde zenlerd

:owfd epax xne`íéðBéìò úBîìBòä ìk úeeäúä ék¦¦§©¨¨¨¤§¦
eøæçé àlL íîi÷îä íîei÷å íúeiçå ,Léì ïéàî íéðBzçúå§©§¦¥©¦§¥§©¨§¦¨©§©§¨¤Ÿ©§§

,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì,"`ipz"a oldl xaqeiy itk ,oky - ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
:mceÎxya iciÎlr ilk zxivie ceairl mlerd z`ixa dnec dpi`
z` jyen exveiy ixg` mb ezipazae ezxeva miiwzdl leki ilk
xvep `xapdy xg`n :xacd dpey d`ixaa eli`e .epnn eici

"noi`"l "yieze` diigie `xai iwl`d gekdy gxkdd on ,"
.qt`e oi`l xfeg `xapd did ,df iwl` gek `lel - ycgn cinz

,mi`xapde zenlerd lk ly meiwde zeigd ,ef dxiviàlà Bðéà¥¤¨
.íäa Laìîä Cøaúé åét çeøå 'ä øáczenlera - §©§©¦¦§¨¥©§ª¨¨¤

.mi`xapae
øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä Lôða Bîk ,ìLîìe§¨¨§§¤¤¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦

Bcáì äæ,`ed -BLôð úeììk éaâì elôà Lnî àìk ¤§©§¨©¨£¦§©¥§¨©§
,úøaãîä,xeaicd gek ly xewnd `idy ytpd -àeäL- ©§©¤¤¤

,xeaicd gek,dlL éòöîàä Leáì úðéça.ytpd ly - §¦©§¨¤§¨¦¤¨
oeilrd "yeal"d daygnd deedn ,ytpd iyeal dylya
xeaicd geke ;xzeia oezgzd "yeal"d - dyrnd gek ;xzeia

,irvn`d "yeal"d -,dlL øeacä çk àeäLxeaic ixde - ¤Ÿ©©¦¤¨
,elek xeaicd gekl d`eeyda jxr mey el oi` cg`ìBëiL- ¤¨

,ytpd ly xeaicd gek;úéìëúå õ÷ ïéàì íéøeac øaãì- §©¥¦¦§¥¥§©§¦
zraep ,mc`d ly eixeaicl leab yi zn`ay dcaerd ,oky
mc`d seb iwlgy jkn
,mc`d xeaic ielz mda
xeaic aexn miylgp
j` .mxyek z` mica`ne

zpigangeklbeqn ,ytpd
- seq ila xacl mc`d
yi ,jxr dfi` k"`e
gek gkepl ,cg` xeaicl
!?miln ly df iteqÎoi`

ïkL-ìëåjxr oi`y - §¨¤¥
,cg` xeaiclúðéça éaâì§©¥§¦©

dlL éîéðtä Leáì- §©§¦¦¤¨
,ytpd lyàeäL¤

,äáLçnägekd - ©©£¨¨
"yeal"d `edy ,aeygl

iniptdytpd - ytpd ly
mr xzei zcge`n

,daygndäpnnL,daygndn -íéøeacä eëLîð,oky - ¤¦¤¨¦§§©¦¦
,ayeg `edy dn z` xacn mc`d;íúeiç àéäåxg`ne - §¦©¨

ytpd mr xzei dxeywe ,xeaicd xy`n xzei dpicr daygndy
,daygnd iabl cg` xeaicl jxr mey oi`y i`ce -éøö ïéàåC §¥¨¦

äéúBðéça øNò ïäL ,Lôpä úeîöòå úeäî éaâì øîBì©§©¥¨§©§©¤¤¤¥¤¤§¦¤¨
,'eë úòc-äðéa-äîëç :ìéòì íéøkæpäiyeall d`eeyda - ©¦§¨¦§¥¨§¨¦¨©©

zegeke zepiga xyr mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn ,ytpd
,dxeab ,cqg (:zecnde) ,zrc ,dpia ,dnkg) ytpd ly dl`

- (zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tzzenvr,ytpdïänL- ¤¥¤
,ytpd "zecn"e "lky"nBæ äáLçî úBiúBà eëLîð¦§§¦©£¨¨

,øaãnLk äæ øeaãa úBLaìîälr e` ayeg mc`d ,oky - ©§ª¨§¦¤§¤§©¥
`edy dne - zecnd iybxl xeywd oipr lr e` ,ilky oipr

,xacn `ed okn xg`l ,ayegúðéça ïk-íb àéä äáLçnä ék¦©©£¨¨¦©¥§¦©
ïäL ÷ø ,øeacä Bîk úBiúBà,daygnd zeize` -úBiðçeø ¦§©¦©¤¥¨¦

.øúBé úBwãåzeize` xy`n xzei zenyebn xeaicd zeize` - §©¥
- daygnd oial xeaicd oia oeinc yi z`f lka j` ,daygnd

,"zeize`"n miakxen mdipyy jka

úBðéça øNò ìáà£¨¤¤§¦
,'eë úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©
øB÷îe LøL ïä¥Ÿ¤§

,äáLçnäxkfenk - ©©£¨¨
,lirlíäa ïéàå- §¥¨¤

"lky"d zegeka
,"zecn"deúðéça§¦©

íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤
Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§

.äáLçnäxg`l wx - ©©£¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé
íãàä ùôðá åîë ìùîìå .íäá ùáåìîä 'úé åéô
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá

äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
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zece` e` "lky"d zece` ezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn
xg`n .zeize`d zeriten - mdn ybxzn `edy mixacd
i`ceae i`cea - zeize`n dlrnl llka md "zecn"e "lky"y
,owfd epax xiaqn oldl .cg` xeaicl jxr mey mdiabl oi`y

oi` zecnae lkya ji`
:zeize` oiicr,ìLîì§¨¨

äáäà Bæéà úìôBpLk§¤¤¤¥©£¨
,íãà ìL Baìa äcîçå§¤§¨§¦¤¨¨
ìà áläî äìBòL íã÷Ÿ¤¤¨¥©¥¤
da øäøäìe áMçì çnä©Ÿ©§©¥§©§¥¨

da ïéà ¯,ald zcnga - ¥¨
,ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦
ä÷éLçå èeLt õôç ÷ø©¥¤¨©£¦¨
àeää øácä ìà ála©¥¤©¨¨©
ïkL-ìëå .Bìöà ãîçpä©¤§¨¤§§¨¤¥
äåàzä äìôðL íã÷Ÿ¤¤¨§¨©©£¨
BúBàì Baìa äcîçäå§©¤§¨§¦§
çëa äúéä ÷ø ,øác̈¨©¨§¨§Ÿ©

BìëNå Búîëç,dpia - ¨§¨§¦§
,Búòéãéå,zrcd gek - ¦¦¨

áBèå íéòðå ãîçð àeäL øác BúBà Bìöà òãBð äéäL¤¨¨¨¤§¨¨¤¤§¨§¨¦§
Bà ,äîëç Bæéà ãîìì :ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì äôéå§¨¤§©¦§¦¨¥§¦§Ÿ¥¨§¨

áøò ìëàî äæéà ìëàìd`a `l xacl dcngdyk ,ixd - ¤¡Ÿ¥¤©£¨¨¥
"aeh"d z` biyde "qtz" elkya wx ,iybx iehia icil oiicr

.zeize` oiicr oi` dpad dze`ay i`ce - xac eze`ay÷ø©
Búîëç çëa Baìa äåàzäå äãîçä äìôð øákL øçàì§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨§¦§Ÿ©¨§¨

,Búòéãéå BìëNågek"a dcngd dzid ok iptly ixg` - §¦§¦¦¨
,ala dcngd dxvep epnne "lkydäúìòå äøæç Ck-øçàå- §©©¨¨§¨§¨§¨

,dcngdéà da øäøäìe áMçì çnì áläîàéöBäì C ¥©¥©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥§¦

äîëçä úãéîì Bà ìëànä âéOäì ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦©©£¨§¥©©¨§¨
ìòôa,lreta ,dze` cneg `edy ,dnkgd z` cenll e` - §Ÿ©

ïàëa éøäeze`z z` ynnl ji` ayeg `edyk ,f` wx - £¥§¨
,zxg` e` ef dnkg cenil e` ,lk`nd zbyd iciÎlräãìBð§¨

,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ
ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©

íòå,mr lk ztyk - ¨¨
íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦

íäa,zeize` oze`a - ¨¤
:íìBòä éðéðò ìklk - ¨¦§§¥¨¨

dbede ayeg cg`
`edy dtyd zeize`a
iptl ,j` .da xacl libx
dlere zxfeg dcngdy
aeygl ,genl aldn
- ziyrnd dyenina
avna diexy `id `l`
,"dcn" xeza aevir ly
okn xg`le gena dligza
oiicr dcngl oi` - ala
f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a iehia
dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad lkl mewn
"lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly
oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le
iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey
,mi`xapde zenlerd lky ,ixd .llk laben epi`y ,d"awd
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מט' טבת עם הפ"נ המצורפים בו,

א( ע"ד בנו... שי' שיש לו נטי' לגנבה ח"ו, צריך לפנות בזה לרופא במקצוע זה, כי זהו מעין 
חלישות, וישנם עתה אמצעי רפואה לזה, ומובן שלא להניח גם מזה לאמר בכל יום קאפיטל תהלים 
)נוסף על הסדר( וגם ליתן קודם תפלת שחרית ומנחה א פרוטה או שלש לצדקה לזכות בנו ביחוד, וגם 
לבדוק את הציצית שבהט"ק של בנו שי' ושלא ילך בגילוי ראש, ולבדוק המזוזות בביתם, ואם נהוג 
בין התלמידים שהולכים במקיף תחת הכובע, צריך הוא להרגילו בזה בלי בליטה ושיבוא זה מהצעת 

חבריו, ואקוה שיוכל לבשר בשו"ט בזה...

בברכה.



היום יום . . . קלד

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְולֹא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
הּוא,  ל ׁשֶ ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
ה,  ֵהּמָ יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ י  ּכִ ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ּוִמְצָוה 

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ַוה' ֱאלֵֹקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו – ַמהּו  ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ "ס ּבַ ַ "ּב[ ַהּשׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
"ַהְדָרן".

ֹחֶדׁש,  י"א  ְלסֹוף  ָנה  ִמׁשְ "ס  ׁשַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  ִסּיֵ ִאּמֹו  ַאֲחֵרי  ָהֲאֵבלּות  ַנת  ׁשְ ּבִ
"ס. ַ ל ַהּשׁ ָנה[ – ּכָ ָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל 
"לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת 
תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה 
לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. 
כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל 
כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קלה היום יום . . . 
א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען 
זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער 
עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה 

בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "לֹא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "לֹא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת  ׁשְ ּבִ  – ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוָתּה  ּבִ ֵעֶדן(,  ָמָתּה־  ִנׁשְ ִרְבָקה  ָמַרת  ִנית  )ָהַרּבָ י  ְזֶקְנּתִ י  ִאּמִ
ִלְטֹעם  ָחְפָצה  לֹא  ִהיא  ָאְמָנם  ָנָתּה,  ְ ִמּשׁ קּוָמּה  ּבְ ֶכף  ּתֵ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִצּוָ ָחְלָתה,   – תרי"א 
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ֶנֱאַמר  ִמְצֹות  ַעל  ּכַֹח.  ּוַבַעל  ִריא  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ָלּה:  ָאַמר  ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ְלחֹוְתָנּה, 
ְצֹות,  ּמִ ּבַ ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְצֹות.  ּמִ ּבַ ַחּיּות  יר  ְלַהְחּדִ ֵיׁש  ֶהם;  ּבָ ָוַחי  רּוׁש  ַהּפֵ ֶהם",  ּבָ "ָוַחי 
ֶלֱאֹכל  ָעִדיף  ֵריָקה'.  ֶטן  ּבֶ 'ַעל  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֵאיֵנְך  ם:  ְוִסּיֵ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ּכַֹח  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ
י  ְוִנְפְטָרה  ַנת תקצ"ג,  ׁשְ ּבִ )נֹוְלָדה  ָיִמים, –  ֲאִריכּות  ּבַ ּוֵבְרָכּה  ֶלֱאֹכל.  ֵדי  ּכְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ

ָבט תרע"ד(. – ׁשְ

ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֵיׁש  ְוהֹוִסיף:  ְיִחידּות,  ַעל  ְלֶאָחד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ֶזה  ַמֲאָמר 
ְמָחה. ׂשִ ּבְ

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם 
מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט 

גאנץ.

ל  ן ּכָ ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה,  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ָ ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ֶכל – ְלמֹוֶרה  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם, 

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קלו

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ ָ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשׁ

ְוִיְתרֹון  ַהֶחֶסד  ַבע:  ׁשֶ ֶבן  ּכְ ְהיֹותֹו  ּבִ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ַעל  הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ְזקּוָפה הּוא,  קֹוָמה  ּבְ ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יהודא ארי' שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו מודיע ע"ד מצב בריאותו של הרה"ח וכו' מוה"ר... שי', אשר כנראה 
ממכתבו הנה במקצת הוטבה בריאותו, ואקוה אשר במכתבו הבא יודיעני אשר כח הראי' שלו הולך 
וחזק, ובמשך הזמן יוכל לכתוב ג"כ בעצמו, והשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח לו רפואה 

בקרוב.

ופירוש תורת החסידות בזה הרואה את הולדת  ידוע מרז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד, 
הבריאה מאין ליש שרואה זה בכל עת ובכל רגע, וכמבואר בשער היחוד והאמונה לאדמו"ר הזקן, אשר 
אין הבריאה פעולה חד-זמנית בששת ימי בראשית, אלא שדבר ה' מהווה את כל הבריאה בכל רגע מאין 
ליש, וכן הוא שבכל איש הישראלי, בריאות הגשמית תלוי בבריאותו ברוחניות, והנה כשמרגיש חולשה 
באבר גשמי הרי הולך לרופא, לפי שצריכים להתנהג בדרך הטבע שהתורה נתנה רשות )שפירושו ג"כ 
כח( לרופא לרפאות, אבל ג"כ צל"ע בחולשה דאבר הרוחני, ובנדון דידן בענין הראי' את הנולד מאין 
ליש בכל רגע. ולא לדרשא קאתינא, אלא לעורר את...שי' להתחזק בלימוד תורת החסידות, ובתור 
התחלה בלימוד שער היחוד והאמונה הנ"ל. ות"ח לכת"ר על טרחתו במסירת כל הנ"ל ל... שי' וכמו 
שלקח על עצמו והי' שליח לכתוב לי ע"ד מצבו, הנה בטח יקבל על עצמו גם שליחותי האמורה במכתבי 

זה, וגם יסייע ביד הנ"ל להביא את זה בפועל טוב.

מה  דברים  ורשימת  העבר,  כסלו  י"ט  הוא  החגים  חג  עם  בקשר  הכללי  מכ'  העתק  מוסג"פ 
י"ט כסלו, אשר  ע"ד  וכן החוברת  בנר החמישי דחנוכה,  שאמרתי להתלמידים שיחיו בהכנסם אלי 

תקותי שיעניין כ"ז את כת"ר שי'.

בברכה שיזכהו השי"ת לבשר טובות ע"ד הטבת מצב החולה, ולבשר ג"כ מפעולותיו הוא בעירו 
לקרב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים.

ודכירנא  זצ"ל  אביו  בבית  ש"ק  בליל  אחת  פעם  בקרתי  בברלין  בהיותי  תרפ"ח  בשנת  נ"ב: 
שלמד אז אביו לפני ב"ב רמב"ם, ובין הנוכחים הי' ג"כ אחד מתלמידי הקעלמער, אף שאיני זוכר את 

שמו.
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á"ôùú'ä èáù 'æ ïåùàø íåé נזיר  מצורע של הנתק תגלחת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéçlâî ãöék¥©§©§¦
éãk ,Bì Ceîñ úBøòN ézL çépîe ,Bì äöeç çlâî ?÷úpä úà¤©¤¤§©¥©¨©¦©§¥§¨¨§¥

.çlâî äæ éøä ,øéæð äéä elôàå ...ïBéNtä økð äéäiL¤¦§¤¦¨©¦§©£¦¨¨¨¦£¥¤§©¥©
הרמב "ם  דברי את  הביא למלך ' הט"ו)ה 'משנה  פ"ז נזירות (הל'

מוחלט' 'מצורע שהיה הסימנים)שנזיר לפי טימאו ונרפא(שהכהן

ה'עשה ' מצות  כי  להיטהר , כדי שערו כל מגלח מצרעתו,

במצורע שערו")שנאמרה כל את תעשה '("וגלח ה 'לא  את  דוחה 

הנזיר ראשו")שעל על יעבור לא בימי("תער שגילח  שנזיר ואף .

'עשה ' על גם  עבר  ראשו")נזרו  שער פרע גדל יהיה "ובכל ("קדוש

של  עשה  דוחה  ולמה ועשה , תעשה  לא  דוחה  עשה אין מקום 

טמא הוא בצרעת שנטמא  הנזיר כי לנזירות "? הנגע  תגלחת 

hlgenהנזירות ימי  את להשלים  לו עולים  אינם חילוטו וימי 

אלא נשאר ולא  מאליו ה 'עשה ' ובטל  בהן, קדוש  אינו  "והרי

אותו". ודחה  הצרעת  תגלחת  של עשה  ובא  תעשה'... 'לא 

שם)והראב "ד  נזירות תגלחת(הל' של  שה 'עשה ' ביאר

שהם משום  הנזיר שעל וה'עשה ' ה 'לאו' את  דוחה  המצורע 

ה'עשה ' בכוח ולכן נזירותו, על  להישאל שיכול כיון קלושים 

הנזיר . של וה 'לאו ' ה 'עשה ' את  לדחות  המצורע  של

תגלחת שהיתר  כהנים ' מ'תורת הביא משנה ' ה'כסף  והנה ,

'והתגלח' מהכתוב  נלמד נזיר במצורע  ולא הנתק  'והתגלח' ("דכתיב

'וגלח'") לדבריכתיב ראיה  שמכאן  למלך ' ה 'משנה  וכתב .

נזירות)הרמב"ם  מותרת(בהל' מצרעתו שנרפא הנזיר  שתגלחת

בו ואין  שבנזירות  ה'לאו ' את  דוחה שבמצורע  ה 'עשה ' כי

יהיה...")'עשה ' לא("קדוש וזה  'קדוש '. אינו מוחלט טמא  כי

המשלימים ההסגר  בימי  שהיא  הנתק  בתגלחת  להיאמר  ניתן

ב'עשה ' אסורה  הנזיר ותגלחת  'קדוש ', והוא  הנזירות  ימי את 

הוצרך  ולכן  שבמצורע , ה 'עשה ' מפני  נדחית  ואינה  ו 'לאו '

נזיר . מצורע  של הנתק  תגלחת  להתיר מ'והתגלח ' הלימוד

מיוחד  לימוד צריך מדוע  מובן אינו הראב "ד, לפי  ואילו

ה'עשה ' הרי  נזיר, מצורע של הנתק תגלחת  להתיר  מ'והתגלח'

כיון הקלושים  הנזיר  של  וה 'לאו' ה 'עשה ' את  דוחה  שבמצורע 

ב 'שאלה'! שישנם 

á"ôùú'ä èáù 'ç éðù íåé טומאה? מקבל צבוע בגד האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àeäL ãâa¤¤¤
ïála òâð äàøðå ,íéðáì ïäîe ïéòeáö ïäî ,úBiìèî úBiìèî©§¦©§¦¥¤§¦¥¤§¨¦§¦§¨¤©©¨¨
óøBNå ,Blk àîèð ¯ úBòeáL éðL ãîò íà :BúBà ïéøébñî ¯ BlL¤©§¦¦¦¨©§¥¨¦§¨ª§¥

.Blkª
הנגע נראה  ואם  לבן , וחלקו צבעוני שחלקו  בבגד  מדובר 

לעיל כמבואר מטמא , אינו  הצבעוני  י)בחלק  שהבגדים(הל'

בחלקו הנגע נראה  אם  אך בנגעים , מטמאים  אינם  הצבועים 

לאחר בעינו הנגע  עמד  ואם  נגעים , טומאת  דין  בו יש  הלבן 

שיש משמע  הרמב "ם  ומדברי  הבגד , את  לשרוף יש  שבועיים ,

הצבוע . החלק כולל כולו הבגד את  לשרוף 

הר"ש  לדעת י)אולם  יא, שריפה(נגעים טעון הלבן החלק רק 

טומאה , מקבל אינו צבוע  ובגד  מאחר כי  הצבוע , החלק  ולא 

מתפשטת הטומאה  אין הלבן חלקו נטמא כאשר  גם  הרי

לשורפו. צריך ואין הצבעוני  לחלק 

מקבל  אינו  צבוע  בגד כי לפרש  יש  הרמב "ם  ולדעת 

מצד חיסרון מפני  לא  מצדcbadטומאה  כלומר :rbpdאלא .

אינו שהנגע  אלא  טומאה, לקבלת  שייך צבוע  בגד גם  בעצם 

ולכן צבע , גבי על ולא לבן  רקע  גבי על כשנראה אלא מטמא

כולו הבגד  נטמא ומטמא , צבוע שאינו  במקום  נגע  כשנראה

לג) טהרות יעקב .(קהלות

לתורה  בפירושו הרמב"ן  מדברי להעיר מזֿנט)ויש  יג, (ויקרא

רק חלה נגעים  טומאת שכן טומאה , מקבל  אינו צבוע שבגד

להורות משמים  סימן המהווה  עלֿטבעית  בתופעה  כשמדובר 

את לתלות  יש  צבוע בבגד אולם  תיקון, הטעון על  לאדם 

ההוא הכיעור  הוציא  "הצבע  כי טבעי , בגורם  הנגע  הופעת 

זה ולפי היא". אלוקים  אצבע  ולא  בטבעו, ההוא  במקום 

זאת לתלות ואין  הלבן  החלק  על הנגע  הופיע שכאשר  מסתבר 

נטמא . כולו הבגד  טבעית , בתופעה 

á"ôùú'ä èáù 'è éùéìù íåé 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 



v"ndqeקלח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'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  חברו . בצד  גם  לחלוץ  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)

á"ôùú'ä èáù 'é éòéáø íåé כותים  בנות טומאת

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰íéBbä©¦
ì ,ïéànhî ïéà...äøBz ïéc ¯ äãìa àìå úecða àìå äáéæa à ¥¦©§¦Ÿ§¦¨§Ÿ§¦§Ÿ§¥¨¦¨

.íäéøác ìëì íéáæk íéàîè eéäiL íéBbä ìk ìò eøæb íéîëçå©£¨¦¨§©¨©¦¤¦§§¥¦§¨¦§¨¦§¥¤
במשנה  ב)שנינו  לא, מעריסתן "(נדה נדות כותים  "בנות  :

שנולדו) אינם(מיום הכותים  כי דם , ראו שמא  חכמים  שגזרו 

הם ואין  טמאה  דם  הרואה  תינוקת  שגם להלכה  מודים 

שרק ואף  דם . רואה  היא  כאשר מטהרות  אותה  מפרישים 

רבי כדעת היא  המשנה  – בקטנותן  דם  רואות בנות  מיעוט

למיעוט. לחשוש  שיש  הסובר  מאיר

התוספות  מאיר)וכתבו רבי ד"ה מאיר(שם רבי  לדעת  :

זאת , ועם  מדאורייתא. הוא זה חשש  למיעוט, שחוששים

אם גם  כי מדרבנן , גזירה היא  מעריסתן כותים  בנות  טומאת 

מיד  רואה  אינה  הסתם מן דם , רואה  הקטנה  שמא  לחשוש  יש 

מצטרפת זו  וחזקה  טהרה , חזקת  לה  שיש  ונמצא הלידה  אחר

הן רואות  שכן  המיעוט  ואםֿכן בקטנותן , רואות  שאינן  לרוב 

וחכמים לו , חוששים  אין שמדאורייתא  דמיעוטא ' 'מיעוטא

זה . למיעוט גם לחשוש  גזרו 

כותים בנות  על טומאה  גזירת  התוספות : כתבו  ועוד

אף אלא למיעוט  החושש  מאיר רבי  לדעת רק  אינה  מעריסתן 

הוא והטעם למיעוט , חוששים שאין  הסוברים  חכמים  לדעת 

יטמעו שלא כדי הרחיקום , במעשיהם מקולקלין שהיו  "לפי -

שם)בהם " הרא"ש בתוס' .(ר"ת

צדק ' ה 'צמח מ"א)וכתב  פ"ד נדה הש"ס, השמיט (על הרמב "ם  :

בזמן כי  מעריסתן נדות  הכותים  בנות  אין ולדעתו זו הלכה 

דבריהם לכל כגויים דינם שיהא  הכותים  על חכמים  גזרו  הזה 

ה"ו) פ"ו עבדים וכן(הל' מעריסתן . מטמאות  אינן  הגויים  ובנות  ,

אלמוגים ' ה 'עצי סק"א)נקט שפה לאחר(סי' כי  הרמב"ם  בדעת

בנות דין  – גמורים כנכרים הכותים את  ועשו חכמים  שגזרו

שנים שלוש  מבת אלא  מטמאות  ואינן נכרים  שאר  כדין  כותים 

אחד. ויום 

á"ôùú'ä èáù à"é éùéîç íåé לכלוך? או דם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
...Ck øçàå ;ïéðîîñ äòáL ïäéìò ïéøéáòî ,ïéàîhä íéîúkä©§¨¦©§¥¦©£¦¦£¥¤¦§¨©§¨¦§©©¨

.òáö àeä éøä ,ììk øáò àì íàL ¯ øBäèå Bìéaèî©§¦§¨¤¦Ÿ¨©§¨£¥¤©
הכתם את  תחילה  להסיר  יש  דם  של מכתם  בגד לטהר  כדי

בעוד  הבגד  את  יטבילו ואם  להטבילו. מכן ולאחר  מהבגד

מקור הטבילה  בעת  כי הטבילה  תועיל לא  עליו הכתם 

'הטובל  בדוגמת  זה  והרי  הבגד , על נמצא  עדיין  הטומאה

בידו '. ושרץ 

במשנה  נאמר א)אמנם , סב, גביו(נדה על ועשה  'הטבילו  ,

צבע , זה הרי  עבר, ולא  סמנין שבעה  עליו העביר  טהרות ,

להטביל'. צריך  ואינו  טהורות  הטהרות 

לאחר אך עליו , הכתם  בעוד הבגד  את  הטביל אם  כלומר ,

הסממנים שבעת  באמצעות  הכתם  את  להסיר ניסה מכן

של  כתם  זה שאין ראיה  זו הרי הוסר , לא והכתם המיוחדים 

טהור . והבגד אלו, סממנים  באמצעות  המתנקה דם 

והרי בטבילה  תלויה  טהרתו  כן אם מדוע  קשה: ולכאורה 

טמא ? כתם  זה  היה  שלא  למפרע  התברר 

ראשונים שם)ותירצו  אנגליה חכמי ותוס' הרי"ד הבגד (פסקי שאכן 

אחר . מטעם  'הטבילו ' נקטה  והמשנה  טבילה, ללא  גם  טהור

עליהם מעבירין  הטמאים  הכתמים  'כל כותב : הרמב "ם  אך

כך ואחר סממנים xedheשבעה  eliahnשלדבריו הרי  ,'

הבדיקה שלדעתו לבאר  ויש  הטהרה . לצורך נדרשת  הטבילה 

יתכן רחוקות ולעיתים  וודאית  אינה  הסממנים  באמצעות 

כאן שאין ונמצא  הסממנים , באמצעות יתנקה  לא  שהדם

רוב . מכוח רק  אלא  דם  זה  שאין גמור בירור 

החמירו חכמים אך הרוב , אחר  הולכים תורה מדין ואמנם 

צריך  ועדיין טהרות  לענין  הרוב  על  לסמוך שאין  וקבעו

טבילה . טעון והבגד דם  שזהו לחשוש 

הכתםומכ  בעוד נעשתה  הטבילה אם שאף הקילו לֿמקום

מועילה הטבילה הדין  מעיקר כי  מועילה , היא  הבגד על 

בלועה ' 'טומאה  זוהי שכן הבגד , על הכתם  כאשר  אפילו

הקובע הרוב  ובצירוף  מדרבנן, חומרא משום  רק  שמטמאה 

אם אף מועילה  והטבילה כך, כל החמירו  לא  דם  זה  שאין 

איסורי הל ' משנה  מגיד (ראה  הבגד על  שהכתם בעוד היתה 

ובחכמת טהורות , טהרותיו  ד"ה ב  סב , נדה רש "י לו. ט, ביאה 

שם ). רש "י  על בצלאל

á"ôùú'ä èáù á"é éùéù íåé הזב  היסט

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰øîçŸ¤
,ìéút ãéîö ównä Nøç éìëa òâð íàL ¯ Bòbnî áfä èqäa§¤¥©¨¦©¨¤¦¨©¦§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦

.eäànè ,Bèéñä íàå ;øBäè̈§¦¡¦¦§¨

והיא התורה , בכל  מצינו שלא  טומאה  קיימת  הזב  אצל

האדם את  מזיזה הטומאה  אם  התורה , שבכל 'היסט' טומאת 

כלים או אדם  הזיז הזב אם  אבל הם , טהורים  – הכלים  את או



קלט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בכלי הזב  נגע  שאם  (ולמרות  טמאים  הם  הרי – מאכלים  או

ידי על  מגבו , מטמא חרס כלי שאין  נטמא , אינו הכלי  חרס

נטמא ). חרס  כלי גם  – הזב  היסט

רש "י הוא)לדעת  ודין ד"ה עב, והיא :(שבת זו לטומאה  סייג יש  ,

שערו אם שגם  בתוכם  לנגוע יכול  בשרו  שאין  קטנים  פכין

ראוי שאינו  כיוון כי  – היסט בטומאת  נטמאים  אינם נוגע,

היסט. בטומאת  נטמא אינו מתוכו , בשר  לנגיעת

התוספות  לדעת  שטהורים)ואילו ד"ה המוקף(שם חרס  כלי  ,

ראוי שאינו אף  בהיסט מיטמא  מיוחד ) (סוגר  פתיל' 'צמיד

לדעת אבל להיפתח, שעומד מפני בפנים , בשרו לנגיעת 

זב . בהיסט מיטמא  אינו  פתיל צמיד מוקף  חרס  כלי רש "י ,

המוקף חרס  ככלי הן "שהרי שכתב  הרמב "ם  ומדברי

פסק ועוד התוספות . כשיטת עולה  סתום" שפתחו פתיל צמיד

נטמאות הלבינה  בתוך וטבעת  בעץ  הבלועה  שמחט הרמב "ם,

כדעת שטעמו לומר ויש  מגע . לכלל  בא שלא אף  בהיסט,

מגע . לכלל ויבואו  משם להילקח שעומדים  משום  - התוספות 

הרמב "ם של המשניות' י)וב 'פירוש  מ, פכ"ד משמע(כלים

רש "י. כדעת  שלא  הזב , בהיסט נטמאים  קטנים פכין שגם

רי "ד שם)ובתוספות  שראויים(שבת כיוון  שנטמאים  מבואר ,

הזב . שיער  ידי  על מגע לטומאת 

á"ôùú'ä èáù â"é ùãå÷ úáù טהורים? המזבחות מדוע

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰ìëå§¨
áäfä çaænî õeç ,LîL áøòäå äìéáè íéðeòè eéä íéìkä©¥¦¨§¦§¦¨§©£¥¤¤¦¦§©©¨¨

.íäéaâì ïéìèák íäééetvL éðtî ¯ úLçpä çaæîe¦§©©§Ÿ¤¦§¥¤¦¥¤¦§¥¦§©¥¤
במשנה חכמים  אמרו חגיגה)כך  מסכת שהיו(סוף הכלים  "כל  :

הנחשת... ומזבח  הזהב  ממזבח חוץ  טבילה טעונין  במקדש 

מאחר כי בגמרא ומבואר מצופין ". שהן  מפני אומרים  חכמים 

מקבלים הם  אין המזבחות, לגבי  בטל  המזבחות שציפוי 

טומאה .

העשוי עץ  ככלי והוו לגביהן  בטל "ציפויין הרע "ב : וכתב 

בהל' הרמב "ם  פירש  "כך - ומסיים מטמאין ". שאינן  לנחת 

ומושב". משכב  מטמאי

המשנה  את  מבאר  עצמו הרמב "ם פי"א אבל  כלים (בפיה"מ

יעשהמ"ד) אשר  כלי  "כל הפסוק מן בספרא  הנלמד יסוד  על 

מקבל  עצמו  בו  נעשית  שהמלאכה  כלי  שרק בהם " מלאכה 

עצמו, בו נעשית  המלאכה  ש "אין מצופה  כלי אבל  טומאה ,

וכיון נטמא. אינו עליו" אשר  החיפוי באמצעות  אלא

דברי זה  ולפי טומאה . מדין נתמעטו  מצופין , שהמזבחות 

שהציפויין מתפרשים המזבחות , לגבי בטל שהציפוי הגמרא 

ואינם הכלי  אגב  בטלים  הם  כי הכלי את מטמאים  לא  עצמם 

"ודאי עצמו  הכלי  ואילו בשבילם  הכלי שיטמא  כדי חשובים 

שמצופה " כיון  מטמא  הר"י אינו בשם ה"ד, פ"ד כלים הל' משנה (כסף

.קורקס)

לתמ  וה :ויש 

"כלי היותם  מצד טהורים  המזבחות הציפוי בלי גם  הרי

מטמאים ? שאינן לנחת " העשויין עץ 

בירושלמי הנאמר  פי  על  ליישב  חגיגה)ויש  "טעמא(סוף

אותו קראת  התורה  וגו ', גובה אמות  עץ  המזבח דרבנן

לנחת " העשויין  עץ "כלי  אינן  המזבחות זה ולפי  מיטלטל ".

ורק עצמם , מצד טומאה  המקבלים  המיטלטלים כלים אלא

מטמאים  אינם הציפוי  20)בגלל הע' 311 עמ' ט"ז שיחות .(לקוטי

אגרות קודש

 ב"ה  ב' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר ישראל זאב שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, בו מודיע ע"ד קביעות שיעור שעות קצובות ללמוד דא"ח בישיבה מדרש 
שמואל, וחבל שאינו מודיע פרטים יותר בזה, ואין נוגע כ"כ ידיעת הפרטים כאן ובלבד שיהי' הלימוד 
על אתר כדבעי, ומתאים לפסק הדין אשר שמן מפעפע בכל מקום הרי גם רזין דאורייתא הנק' שמן 
אם רק חודרים במקצת לאיזה מקום בנפש הרי סו"ס מפעפע הוא בכולו, ותפקידנו הוא לפתוח לכה"פ 

פתח כחודה של מחט ובודאי ימלא הקב"ה הבטחתו שיפתח לנו כפתחו של אולם.

מוסג"פ הצעות הנהגות בנוגע ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל, אשר בטח יעניין את כל אלו 
השייכים לביהמ"ד וישיבה שמזכירם במכתבו.

בברכה.
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ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
ׁ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»«
˜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«»»¿≈¿»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»∆≈»»
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¿≈«»»¿∆≈«¿
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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
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»»

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



קמג zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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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

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
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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

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
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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¿«

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
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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
מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף שטח אבל למושבו, מחוץ

עצמו. בפני מושב אינו אמות מארבע קצרות או טפחים

á"ôùú'ä èáù 'ç éðù íåé

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
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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

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
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.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∆∆«¬»»

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
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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

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¿«¬»¿«¿«¬«¿«∆¿»¿««
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קני zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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

.‡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
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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
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¿««
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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
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
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zrxvקנד z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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

á"ôùú'ä èáù 'è éùéìù íåé

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
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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

.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≈«¿∆∆≈
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- 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
„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
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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

.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
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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

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
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קנט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙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¿≈»»
.˙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
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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.

á"ôùú'ä èáù 'é éòéáø íåé

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ
.‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚ .˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰c ˙‡ÓËÀ¿«ƒ»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»

.·Ê ˙‡ÓË ÔÈc („ƒÀ¿«»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אב 1) מארבעתן אחת כל ויולדת נידה וזבה שזב יבאר

חמה  וסריס אדם וסריס וקטנה קטן ודין הטומאה, מאבות
ושאר  היולדת ודם הנידה דם ודין ואנדרוגינוס, טומטום

מקור  ודין מדופנה, הוולד יצא ואם ממנה, היוצאים משקין
שלו  ראשונה וראייה הזב וזוב שהזיע, או שנעקר האשה
ורוקק  מוצץ היה ואם מהם, היוצאים משקין מצורע, ושל

דם.

.‡·f‰2‰·f‰Â3‰cp‰Â4˙„ÏBi‰Â5„Á‡ Ïk - «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆»∆»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ÔzÚa¯‡Ó6,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ . ≈«¿«¿»»≈¬«À¿¿«≈≈ƒ¿«»

·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,‡OÓ·e ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓe¿«≈»»¿«»¿«»¿«≈ƒ¿»»
‰‡ÓË ·‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÂÈzÁzÓ ·k¯Óe7‡nËÓe , ∆¿»ƒ«¿»¿∆»«À¿»¿«≈

ÛcÓ8Bab ÏÚ9. «»««

זב 2) יהיה כי איש "איש ב): טו, (ויקרא בתורה כתוב
הזרע  כלי אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו
בין  היכר סימני הונא רב מוסר ב לה, נדה במסכת (ספורנו).

חולני. זוב ובין הטבעי האדם כי 3)זרע ואשה כה: שם
היא. טמאה ... נדתה עת בלא רבים ימים דמה, יזוב

וטמאה 4) נדה נקראת לטבעה בהתאם דם הרואה האשה
ימים. כנידה 5)שבעת ימים שבעת טמאה זכר יולדת

יום. עשר ארבעה טמאה נקבה טומאות,6)ויולדת ראשי
הטומאה, בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים
נמנו  אלו ארבעה בלבד. ומשקין אוכלין אלא מטמא שאינו
בהקדמתו  ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק כלים במסכת
הטומאות. אבות חלקי עשר אחד מונה טהרות לספר

ומפורשים 7) טו) פרק (ויקרא בתורה כתובים אלה דינים
לקמן. מבוארים ופרטיהם ה פרק זבים זבים 8)במשנה

נודף" "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו ו. משנה ד פרק
נגיעה. בלי מרחוק גבי 9)שמורגש על הנמצאים דברים

הזב, לבין בינם חוצצים שכלים כגון בו, נוגעים ואינם הזב
אוכלין  לטמא קלה טומאה כלומר, (שם), מדף טמאים
דיני  רבינו מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקין,
ולאחר  הטומאה" אב אותם "ועושה באמרו: ומושב משכב
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף ומטמא מוסיף: מכאן

.·„Á‡10‰·Ê „Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê „Á‡Â ‰pË˜ ‰·Ê ∆»»»¿«»¿∆»»»¿»¿∆»»»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ11Ò‡ ˙ÓÁÓ B‡12ÈzL ÏÚa ·Ê „Á‡Â , ≈¬««¿»≈¬«…∆¿∆»»««¿≈

˙Bi‡¯13‡nËÏ ‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - LÏL ÏÚa B‡ ¿ƒ««»À¿«À»»»¿«≈
ÌÈ¯Á‡14. ¬≈ƒ

הבנת 10) תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים
דין  עליו אין אחת ראייה הרואה איש א. שלפנינו: ההלכות
ומושב. משכב מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי בעל אלא זב
אחר  בזה ימים בשני בין אחד ביום בין ראיות, שתי ראה ב.
ואם  קרבנות, להבאת מחוץ דבר לכל גמור זב הוא הרי זה,
טהרתו. אחרי קרבנות להביא הוא מחוייב ראיות שלוש ראה
בתקופה  ראיות, כמה אפילו אחד, יום דם שראתה אשה ג.
איסורי  מהלכות ו בפרק רבינו (לדעת לנידה נידה שבין
ראשונה, דם מראיית החל האשה, חיי ימי כל ביאה
ולתקופת  ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים
תקופת  שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של זיבה
היום  כל ושומרת אחד יום טמאה לעולם) וכן נידה
במקווה. טבילה אחר טהורה - בטהרה עבר ואם שלאחריו,
ושומרת  היום אותו כל טמאה השני, ביום גם ראתה אם ד.
מובן  טהורה. - בטהרה עבר ואם השלישי, יום כל היא
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"שומרת  נקראת היא האלה המקרים ובשני טבילה. שצריכה
יום  נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני יום", כנגד יום
ביום  גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה,
ימים  שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא השלישי
קרבנות. מביאה היום ולמחרת שמיני, בליל וטובלת בטהרה

חיצונית.11) סיבה כל איזה 12)בלי של השפעה ידי על
זב  אבל וכדומה, שקפצה או שנבהלה כגון שהוא, מקרה

באונס. מטמא אחת.13)אינו ראייה לבעל פרט
שונים 14) הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ביניהם

.‚‰¯OÚ ˙a ;‰ca ‰‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ ˙a ‰pË¿̃«»«∆»ƒ«¿»¿ƒ»«¬»»
‰·ÈÊa - ÌÈÓÈ15‰‡nËÓ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ; »ƒ¿ƒ»«»»ƒ¿∆»¿«¿»

dÏÚBa ˙‡16.¯‡a˙iL BÓk , ∆¬»¿∆ƒ¿»≈

ראתה 15) ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
ימים  שלושה תראה ואם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם
זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, זה, אחר בזה

בתורה 16) ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות
וטמא  ... אותה איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא
ודין  בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת

בה. כנוגע בועלה

.„ÌÈ¯b „Á‡Â .‰·ÈÊa ‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ Ôa ÔË»̃»∆∆»ƒ«≈¿ƒ»¿∆»≈ƒ
„Á‡Â ÌÈ„·ÚÂ17.‰·ÈÊ·e ‰ca ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ «¬»ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ובין.17) בין

.‰Ì„‡ ÒÈ¯Ò18‰nÁ ÒÈ¯Ò ,19¯‡Lk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈ‡È¯a‰«¿ƒƒ

אדם.18) ידי על את 19)שנסתרס שראה מיום סריס. נולד
ח). פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה

.ÂÔ·Ïa ‰‡nhÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡20Ì„‡a LÈ‡‰ ‡ÏÂ ,21; ≈»ƒ»ƒ«¿»¿…∆¿…»ƒ¿…∆
.Ô·Ïa LÈ‡‰Â ,Ì„‡a ‰M‡‰ ‡l‡∆»»ƒ»¿…∆¿»ƒ¿…∆

לבנה.20) היא הזיבה אדומה.21)אם בזיבה

.ÊÌeËÓË22ÒBÈ‚B¯c‡Â23È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
‰M‡‰ È¯ÓÁÂ LÈ‡‰24,LÈ‡k Ô·Ïa ÔÈ‡nhÓ : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ«¿ƒ¿…∆¿ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .‰M‡k Ì„‡·e25ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿…∆¿ƒ»¿À¿»»¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ26ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«
ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË27- „Á‡k Ì„‡Â Ô·Ï ‰‡¯ . À¿«ƒ¿»¿»»»»»…∆¿…∆¿∆»

ÌÈL„w‰ ˙‡Â ‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO28Ï·‡ , ¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿∆«√»ƒ¬»
˜Â Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡:¯Ó‡pL ;ÂÈL„ ≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»¿»»»∆∆¡«

eÁlLz ‰·˜ „Ú ¯ÎfÓ29‰‡Óh‰ ‰È‰iL „Ú - ƒ»»«¿≈»¿«≈«∆ƒ¿∆«À¿»
˙È‡cÂ ‰·˜ ˙‡ÓË B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ˙‡ÓË30ÔÎÂ . À¿«»»««À¿«¿≈»«»ƒ¿≈

BlL Ì„‡Â Ô·Ïa Ú‚Bp‰31˙Á‡k32ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - «≈«¿…∆¿…∆∆¿««≈«»«
Ì„‡Â Ô·Ïa BÓˆÚa ‡e‰ Ú‚ .ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»»«¿«¿¿…∆¿…∆

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯L∆»»¬≈∆«»«ƒ««ƒ¿»

אשה.22) או איש הוא אם יודעים בו 23)שאיננו ישנם
אשה. של והן איש של הן ספק 24)סימנים שהם מפני

לחומרא. - תורה איסור ספק וכל אשה ספק אם 25)איש

הם  שמא אודם, ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו
קדשים 26)נקיבות. או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם

טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו,
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור טהורים הם שמא

בשוגג 27) קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
בהם  התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד מקרבן, פטורים

וודאית.28)למלקות. טומאתם והכוונה 29)שהרי
המקדש. מבית טמאים אנו 30)להרחיק אין זה ובנידון

נקיבה. טומאת או עליו זכר טומאת אם של 31)יודעים
ואנדרוגינוס. וודאי.32)הטומטום ונטמא

.Á‡nËÓ ˙„ÏBi‰ Ì„ B‡ ‰·f‰ Ì„ B‡ ‰cp‰ Ìc««ƒ»««»»««∆∆¿«≈
d˙ca ‰Âc‰Â :¯Ó‡pL .‡OÓ·e ÚbÓa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿«»¿«»∆∆¡«¿«»»¿ƒ»»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰Â33¯·Îe .‰BÓk ‰Â„nL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆«¿∆»»»¿»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁL ,‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡a≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»∆¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˜¯È Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‡a¿ƒ»¬»ƒ»¬»»»…¬≈»

‰pnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡Le dw¯ BÓk BÈ‡Â34, ¿≈¿À»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆»
„¯BÈÂ ˙˙BL ‰ÊÂ ‡ˆBÈÂ ÏbÚ˙Ó ˜¯‰L35. ∆»…ƒ¿«≈¿≈¿∆≈¿≈

רבינו.33) משה עד איש מפי איש שהם 34)קבלה
ומטמאים. וזבה 35)טמאים מזב היוצאים משקים טומאת

בטהור  הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא שנאמר מרוקם, למדנו
לרוק  הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו'

בלבד.

.ËÔÙc‰ ÔÓ Ì„ BnÚ ‡ˆÈÂ dÙcÓ „Ïe‰ ‡ˆiL ‰M‡ƒ»∆»»«»»ƒ»¿»¿»»ƒ»ƒ«…∆
‰cp‰ Ì„k ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ Ì„ B˙B‡ È¯‰ -¬≈»»≈¬«À¿¿««ƒ»

¯B˜n‰L ,‰·Èf‰Â ‰„l‰Â36‡ÓË BÓB˜Ó37‰M‡‰Â ; ¿«≈»¿«ƒ»∆«»¿»≈¿»ƒ»
‰¯B‰Ë38.ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‰pnÓ ‡ˆiL „Ú ¿»«∆≈≈ƒ∆»»∆∆»∆∆

תפקידיה 36) לצרכי דמיה נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים בו 37)הטבעיים הנקווים והדמים

וכלים. אדם לטמא חמורה, טומאה פירוש,38)טמאים
טמא  אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה יום אינה ה

הטמא. בדם שנגעה מפני אחד

.È¯˜ÚpL ‰M‡‰ ¯B˜Ó39‰M‡‰ - ı¯‡Ï ÏÙÂ ¿»ƒ»∆∆¡«¿»«»»∆»ƒ»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË40ÈtË ÈzLk ÚÈÊ‰L ¯B˜Ó ÔÎÂ . ¿≈»À¿«∆∆¿≈»∆≈ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

˙BiÏb¯Ó41·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰M‡‰ -42dÈ‡ Ï·‡ . «¿»ƒ»ƒ»¿≈»À¿«∆∆¬»≈»
‰c43ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈÓ„ ‰MÓÁÓ „Á‡ ‰‡¯zL „Ú ƒ»«∆ƒ¿∆∆»≈¬ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ

.d˙B‡»

בשר.39) חתיכת ממנו בבשר 40)נעקרה שנגעה מפני
הטמא. הרחם.41)המקור דרך ויצאו לבן, נוזל

אדם 42) ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל
הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת ליטמא 43)וכלים

ימים. שבעת

.‡ÈdÈ‡L ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰tË ‰ÚÈÊ‰≈ƒ»ƒ»««¬≈»ƒ»¿»∆≈»
¯B˜nÏ ıeÁÓ ‡l‡44. ∆»ƒ«»

(44- טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים.

.·È,·Êk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - ·Ê ÏL B·BÊ∆»»≈¬«À¿¿»
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ÏÎa ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË B·BÊ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»
‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ ·Ê ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»

Ú¯Ê ˙·ÎLk ‡È‰ È¯‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ ·LiL ˙B·LBn‰Â ˙B·kLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
.ÌÈ¯B‰Ë - ‰iM‰ ‰‡¯L „Ú ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‰‡¯MÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ»«∆»»«¿ƒ»¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰iL ‰i‡¯ ¯Á‡ ‡l‡ ·Ê Èe¯˜ BÈ‡L∆≈»»∆»««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ ‰‡¯ .‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a46- ¿ƒ¿¿À¿≈«»»»»««¿À»ƒ¿«ƒ
l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ËÈÒn‰ ‡47‰B¯Á‡ ‰tË48. ≈»≈∆»«≈ƒƒ»«¬»

במשא.45) לא אבל במגע שמטמאה זיבה 46)טבעית
הילוך  כדי היינו, אחריה. וניגוב טבילה כשיעור רצופה

בינוני. אדם של אמה ידי 47)חמשים על ממקומה מזיזה
בה. נוגע ואינו אחר אותו 48)דבר עושה זו טיפה שהרי

זרע. כשכבת דינן הקודמות אבל זב,

.‚È.‡OÓa ‡nËÓ Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»∆¿…»¿«≈¿«»
È¯‰ .LÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«¿»»¿…»≈»»∆¬≈
‡nËÓ B·BÊ - ¯eÓ‚ ·f ‰Ó :¯eÓb ·Êk Úe¯v‰«»«¿»»«»»¿«≈
‰‡nËÓ ‰BL‡¯‰ B˙i‡¯ - Ú¯ˆÓ Û‡ ,‡OÓa¿«»«¿…»¿ƒ»»ƒ»¿«¿»

.‡OÓa¿«»

.„È·ÎLÂ ·f‰ ˜¯„Á‡ Ïk - ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙ …«»¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
‡e‰L ÏÎa ‡nËÓe ,‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ·‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«À¿»ƒ»¿«≈¿»∆

‡OÓ·e ÚbÓa49·f‰ ˜¯È ÈÎÂ :˜¯a ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ¿«»¿«»¬≈≈¿…¿ƒ»…«»
‡lL ¯LÙ‡ È‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe .¯B‰ha«»≈≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ∆¿»∆…

‰·ÈÊ ÈÁeˆÁˆ Ì‰a ‰È‰È50.‡e‰L Ïk ƒ¿∆»∆ƒ¿≈ƒ»»∆

זעירות.50)כזוב.49) טיפות

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ Ïk - ‰·ÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰c „Á‡Â ·Ê „Á‡∆»»¿∆»ƒ»¿∆∆¿»»»∆»≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .·Êk ‰‡ÓË ·‡ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BwÀ̄≈≈«¿»«À¿»¿»¿≈»»
¯‡L „Á‡Â ·f‰ „Á‡ - ·f‰ el‡ ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL∆…««¬»≈«»∆»«»¿∆»¿»

‰Úa¯‡‰51. »«¿»»

הארבעה.51) של השאר כלומר,

.ÊË.‰‡ÓË ·‡ Ô‰Ó ‰LÏL .·Êa ÔÈ˜LÓ ‰ÚLzƒ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆«À¿»
„Á‡ Ïk .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ,BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ,Bw¯ :Ô‰Â»≈À¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‡e‰L ÏÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ el‡Ó≈≈¿«≈»»¿≈ƒ¿»∆¿∆≈«¿
,BÈÚ ˙ÚÓc :Ô‰ el‡Â .‰‡Óh‰ „ÏÂk Ô‰Ó ‰LÏL¿»≈∆ƒ¿««À¿»¿≈≈ƒ¿«≈

Â˙ÙbÓ Ì„Â52ÔÈ˜LÓk el‡Ó „Á‡ Ïk .‰M‡‰ ·ÏÁÂ , ¿««≈»…«¬≈»ƒ»»∆»≈≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË53ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»»¬»¿«¿ƒ≈ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ‰LÏLe .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿¿»≈∆¿ƒ
,epnÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ,B˙ÚÊ :Ô‰ el‡Â¿≈≈≈»¿≈»¿»«¿ƒƒ∆

ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ ÔÓ ‰LÏL el‡ È¯‰ .ÈÚ¯‰Â54Ô˙BÓk55 ¿»¿ƒ¬≈≈¿»ƒ«»«¬≈»¿»
Ì„‡‰ ¯‡MÓ56BÚÈÂ BÁÈk .57B¯È¯Â58BlL Û‡‰ ÈÓe ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«∆

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ˜¯‰ ÏÏÎ·e ,¯·c ÏÎÏ Bw¯k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À¿»»»ƒ¿«»…≈¬ƒ
‰n‡ ÈtÓ ‡ˆBi‰ Ìc59Ô‰ È¯‰ - ÂÈtÓ ˙˙BM‰ Ì„Â »«≈ƒƒ«»¿»«≈ƒƒ¬≈≈

‰Ê È¯‰ - Ìc ˜˜B¯Â ıˆBÓ ‰È‰ .B˙ÙbÓ Ìc ÏÏÎaƒ¿«««≈»»»≈¿≈»¬≈∆
‡Ïa BÏ ¯LÙ‡ È‡ ıˆBnL Ìc‰L ;˜¯k ‡nËÓ¿«≈¿…∆«»∆≈ƒ∆¿»¿…

.˜¯ ÈÁeˆÁƒ̂¿≈…

שבגופו.52) מפצע הזב  אבל 53)דם נגיעה, ידי על
רביעית. כששתה ויולדת.54)מטמאים נידה זבה

אלו.55) משקין כמו טהורים.56)דינם מאנשים
בגרון.57) חרחור או שיעול ידי על מוציא שהאדם הליחה
מאליו.58) הפה מן הזב הזכר.59)נוזל אבר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לח 1) מטמא אם זב של וזובו ויולדת זבה נידה דם יבאר

שטווהו  פשתן או הזב ממנה ששתה כוס המסיט ודין ויבש,
או  במים שנתערב טמא רוק או דם ודין בזה, וכיוצא נידה
כלי  שואלין אם גויים, של רגלים במי שנתערבו רגליו מי
מימי  שנעקרו שנתגיירה גויה או וזבה מקום, מכל רגלים מי
ובנידה  בזיבה המטמאה היא מי ודין והטילו, וטבלו רגליהן

ובלידה.

.‡‰c Ìc2Ï·‡ ,L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ «ƒ»¿»»¿∆∆¿«≈«¿»≈¬»
Ïk ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ Bw¯Â ·Ê ÏL B·BÊ∆»¿À¿ƒ¿««¿≈¿«≈∆»»
.‡nËÓ BÈ‡ È‡cÓ ¯˙BÈ L·È Ï·‡ ,ÁÏ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«¬»»≈≈ƒ«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯BL Ì‡ ?‰nk „ÚÂ¿««»ƒƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈

ÁÏa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊBÁÂ3eÈ‰ Ì‡ . ¿≈ƒ¿∆»»¬≈∆¿«≈¿«ƒ»
ÔÈ¯LBt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙lÁ˙a ÔÈ¯LBt ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»««ƒ∆≈»¿ƒ

ÔÙBÒa4.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ¿»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«»»≈

א.2) נד, טהור.3)נדה - יבש נשאר אלא חזר, לא ואם
המעתֿלעת 4) כל במשך פושרים המים היו שאם ואפשר

בן  יהודה כר' טהור. - אעפ"כ שהיה, לכמות חוזר היה
שגירסא  משמע ומדבריו כסףֿמשנה, (ראה א נו, שם נקוסה

משנהֿלמלך). וראה זו, בהלכה לפניו היתה אחרת

.·ÔzLt5‰c ez‡ÂhL6BËÈÒn‰ -7¯B‰Ë8Ì‡Â . ƒ¿»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
ÁÏ ‰È‰9.‰Èt ˜¯ ÈtÓ ,‡nËÓ - »»«¿«≈ƒ¿≈…ƒ»

ה"ו.5) פ"ד טהרות להרטיב 6)תוספתא נשים של  ודרכן
טוויה. אגב ברוקן החוטים בלי 7)את ממקומו מזיזו

מפני  "המסיטו" ונקט לנוגע, והואֿהדין ישירה. נגיעה
בהיסט. גם מטמא שלח להשמיענו הבאה, מפני 8)הבבא

מטמא  אינו שרוק הקודמת בהלכה ואמרנו נתייבש, שהרוק
לח. כשהוא נתייבש 9)אלא לא שהרוק כלומר,

נתייבש  שאפילו ואומר, יהודה ר' חולק שם (בתוספתא
לשונו  נקט ורבינו טמא. - מים ע"י הפשתן ונתלחלח הרוק
עיין  לדעתו. שהתכוון להניח יש ולפיכך תנאֿקמא, של

שם).

.‚B˙BzLÏ ‡lL CÏÓÂ ÒBk‰ Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈp‰L ·Ê»∆ƒƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿«∆…ƒ¿
¯B‰Ë ÒBk‰ ˙‡ ËÈÒn‰ -10Ïk ·f‰ epnÓ ‰˙L . «≈ƒ∆«»»»ƒ∆«»»

·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË BËÈÒn‰ - ‡e‰L11. ∆«¿ƒ»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»

הכוס.10) על רוק נשאר שמא חוששים ואין
שבפיו 11) רוק קצת יתערב שלא איֿאפשר שותה כשהאדם

ה"ג. פ"ה טהרות תוספתא המשקה. עם

.„CLpL ·Ê12ÔËÈÒn‰ - Ïˆa‰ ˙‡Â ˙t‰ ˙‡13 »∆»«∆««¿∆«»»«¿ƒ»
¯B‰Ë14ÔBÙÙÏn‰Â ˙eLÈw‰ ˙‡ CL .15ÔËÈÒn‰ - »»«∆«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

.Ô‰a ·¯Ú˙n‰ ·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»«ƒ¿»≈»∆
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הבצל.13)שם.12) את או הפת הרוק 14)את שאין
יבש. דבר עם לחות.15)מתערב הרבה בהם שיש

.‰ÔÈÏBt ÈtÏ˜16ÔÈÒBÓ¯ez ÈtÏ˜e17ÔˆˆwL18„·BÚ‰ ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆¿»»»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ;‡ÓË ÔËÈÒn‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿ƒ»»≈∆»»¿≈»ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk19ÔÈtÏw‰ . ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔÈ˜ÂMaL20·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ -21. ∆«¿»ƒ¿ƒ»∆««»…

שבע 17)שם.16) אותו ושולקים מר, שטעמו קטנית מין
סעודה  לקינוח אותו אוכלים ואח"כ מרירותו להפיג פעמים

ב). כד, ופירש 18)(ביצה "שפסקן". הגירסא בתוספתא,
בפיו. שקלפם ה"ו.19)הגר"א  אנו 20)לקמן ואין

גויים. של או ישראל של הם אם רוב 21)יודעים אם
רובם  ואם טמאים, – גויים הם לשוק הקליפים מביאי

טהורים. - יהודים

.ÂÌc22- ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË »»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ»¿«¿»
ÔÈÈ·e ¯B‰Ë Ì„a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰23B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -24 «…»ƒ¿»≈¿»»¿«ƒƒ

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k25Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË ˜¯ ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈…»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ
Le¯˜ ‰È‰26‰ÁÓ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - B˙i¯·k »»»ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»

˜¯a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰ - ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈna««ƒƒ»¿«¿»«…»ƒ¿»≈¿…
ÂÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈«¿»
Ïk‰ - Ô‰È‡¯Ó eÏËa Ì‡ :ÌÈÓa e·¯Ú˙pL ‡ÓË ÏL∆»≈∆ƒ¿»¿¿«ƒƒ»¿«¿≈∆«…
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë»¿ƒ»»≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿≈«¿«ƒ
ÈÓa e·¯Ú˙ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿»¿¿≈

·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÌÈÏ‚¯27. «¿«ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ««»…
ÔÈÏÈËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰L ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ¿ƒƒ
,‡ÓË Ïk‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ Ì‡ :Ì‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÌL»≈«¿≈∆ƒ…¿≈»ƒ«…»≈
Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë Ïk‰ - Ï‡¯OÈ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»≈«…»∆¡»¿∆¡»«…
ÈÓa ‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÏ‚¯ ÈÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .‡ÓË»≈¿≈ƒƒ¿»≈≈«¿≈≈»ƒ∆¿≈

.·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰Ê Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ««»…

ה"ב.22) מתבטל 23)שם הדם מראה ואין אדום, יין
והיין.24)בהם. הטהור הדם מראה 25)את היה אם

טהור. - שכזו מים לכמות נפל אלמלא בטל הדם
"קשור").26) - תימן (בכתבֿיד סמיך מפני 27)כלומר,

בתערובתם. הקלו - מדרבנן גויים שטומאת

.ÊÔÈÏ‡BL28ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ [ÈÏk]29ÔÈ‡Â ¬ƒ¿≈≈«¿«ƒƒ»»¿≈
˙Ba e„LÁ ‡lL ,Ô‰ ˙Bc ÏL ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»∆ƒ≈∆…∆¿¿¿

.˙Bc Ô‰Lk Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ˙‡ ÒpÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈∆≈«¿≈∆¿∆≈ƒ

מיהודים.29)שם.28)

.ÁÒ¯Á30Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ Ba ÔÈÏÈËÓ ‰·f‰ B‡ ·f‰ ‰È‰L ∆∆∆»»«»«»»¿ƒƒ≈«¿≈∆
BÒaÎÂ31BÒakL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt ¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¬≈««¿ƒ∆ƒ¿

BÒakL ÔÈa ,ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ,ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈∆ƒ¿
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa BÒakL ÔÈa ÌÈÓa32da ¯‡L ‡Ï È¯‰L , ¿«ƒ≈∆ƒ¿¿≈«¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙ÈÁeÏÁÏ33. «¿ƒ≈≈«¿«ƒ

חרס.30) של של 33)טהורים.32)שטפו.31)עביט
הזב.

.Ë‰·Ê34‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL35ÈÓÈ ˙Ú·L ÛBÒa »»∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«««¿ƒ»

ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ -36‰·ÊÂ ¬≈≈»≈ƒ««¬ƒ»¿ƒ¿»»
‰˙È‰37‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡ B‡ ,38ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L39 »¿»«««¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈

ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ40‰¯ib˙Â ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL ∆∆»ƒ∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿»
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ««∆»¿»¬≈∆»≈
È„·BÚ‰ ÈÏ‚¯ ÈÓk Ô‰ È¯‰Â ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ƒ««¬ƒ»¿ƒ«¬≈≈¿≈«¿≈»¿≈
ÈÓÈÓk Ì‰ È¯‰Â ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡ B‡ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿≈ƒ««¿ƒ»«¬≈≈¿≈≈

.ÌÈ¯B‰h‰ Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

בתיקו.34) שנשארה בעיא א. מג, נעקרו 35)נדה
בגופה. אותם עיכבה והזבה העקירה 36)ממקומם,

טמאים.37)קובעת. רגליה ההטלה.38)ומימי
מדרבנן.40)שם.39) כזבה שדינה

.ÈÌÈ„·Ú‰41‰„Ï·e ‰c·e ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ42 »¬»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»
‡Ï ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¬»»¿≈»ƒ≈ƒ«¿ƒ…
:¯Ó‡pL .‰¯Bz ÔÈc ‰„Ïa ‡ÏÂ ˙Bca ‡ÏÂ ‰·ÈÊa¿ƒ»¿…¿ƒ¿…¿≈»ƒ»∆∆¡«
Èk LÈ‡ LÈ‡ Ì‰Ï‡ Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ e¯ac«¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¬≈∆ƒƒƒ
È„·BÚ‰ ‡ÏÂ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ Èa - ·Ê ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿…»¿≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk ÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈ·ÎBk»ƒ«¬»ƒ»¿«»»¿≈»ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk e‡nËiL43‡e‰Â . ∆¿«¿¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿≈¿
ÌÈL ÚLz Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL44,‰ÏÚÓÏe „Á‡ ÌBÈÂ ∆ƒ¿∆«»»∆≈«»ƒ¿∆»¿«¿»

ÌÈL LÏL ˙a ‰·˜p‰Â45Ï·‡ ;‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ¿«¿≈»«»»ƒ¿∆»»«¿»¬»
.‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰Ê ÔÓfÓ ‰hÓÏ ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»¿¬≈∆À¿»
Ï‡¯OÈ ˜BÈz ‡‰È ‡lL È„k ,‡È‰ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈ƒƒ¿»≈
˙BÁÙe ,¯eÎÊ ·kLÓa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÏÈ‚»̄ƒ≈∆»≈»ƒ¿ƒ¿«¿»
- Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ˙Úa .‰‡Èa Ô˙‡Èa ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓfÓƒ¿«∆≈ƒ»»ƒ»¿≈∆»¿¬≈∆

Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï46BÚ¯Ê ˙·ÎL ‡l‡ ,Ô‰lL …»¿«ƒ¿«∆«∆»∆∆»ƒ¿««¿
‰Ó ÈtÓe .‰¯Bz ÔÈ„k ‰¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL∆≈»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
Ô˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ?‰‡ÓË ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï…»¿»∆»À¿»¿≈¿ƒ«∆À¿»»
ÔÈ·Ê eÈ‰ el‡L ,ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈«…¿ƒ∆ƒ»»ƒ
˙·ÎLk ‰‡Óh‰ ·‡ ÌÚ¯Ê ˙·ÎL ‰˙È‰ - ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿»ƒ¿««¿»««À¿»¿ƒ¿«
È¯·cÓ ‰˙È‰L Ì˙‡ÓËa ÔÈÚ„BiL ¯Á‡Óe .·f‰ Ú¯Ê∆««»≈««∆¿ƒ¿À¿»»∆»¿»ƒƒ¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ Û¯OÏ e‡B·È ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ47. ¿ƒ…»ƒ¿…»∆»¿»¿»»ƒ
‰c Ì„Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B·BfL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆≈»ƒ¿«ƒ»
˙·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ˙a ÏL ‰„ÏÂ ‰·ÈÊ Ì„ B‡«ƒ»¿≈»∆«∆∆»ƒ«
Èt ÏÚ Û‡ ÔÓˆÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»««ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈi˜ Ì‰L48È„·BÚ‰ ˜¯Â ,·f‰ ÌcÓ ∆≈¿ƒƒƒ«»ƒ»«»¿…»¿≈
ÏÚB·e ,Ô·k¯Óe Ô·kLÓe ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ≈≈«¿≈∆ƒ¿»»∆¿»»≈

‡Ó „Á‡ Ïk - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚÈ¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ el ∆∆»ƒ»∆»≈≈«À¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ49Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â50ÔlÎÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â , ¿»»»¿≈¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿À»

,‡OÓa Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ»»¿«»
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰L ‡l‡ ;¯·c ÏÎÏ ·Êk¿»¿»»»∆»∆«À¿»ƒƒ¿≈∆¿
,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k - ˙È¯Îp‰ Ì„Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»

L·È ‡nËÓ BÈ‡Â ÁÏ ‡nËÓ51. ¿«≈«¿≈¿«≈»≈
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ayeneקסד akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

miiebd la` l`xyik dcilae dcpae daifa oi`nhn micard"
."'ek oi`nhn oi`

במקום  רק שייך הטומאה עניין שכל הוא הדבר וטעם
אלא  לשרות מתאווה אינה הטומאה... "רוח כי הקדושה
וחיות, יניקה תוספת לקבל שתוכל כדי הקדושה" במקום
האמיתית  הטהרה עניין העולם אומות אצל שייך אין ולכן
לא  שהרי עליהם, לשרות מתאווה הטומאה רוח אין כי
של  תוכנה ונמצא וחיות, יניקה תוספת מהם לקבל תוכל

לישראל. ומעלה שבח זו הלכה
אהבתי  אתכם "רק כתיב האדם: לעבודת מזה יש והוראה
כל  את עליכם אפקוד כן על האדמה, משפחות מכל
שיהיה  כדי רק הוא ב"עוונותיכם" התכלית כי עוונותיכם"
זכויות  סוג של עילוי בו ויתווסף כזכויות" לו נהפכו "זדונות
אלא  כשלעצמה הבריאה מצד כלל שייך שאינו יותר נעלה
"חטא" על כאן שמדובר ופשיטא האדם. עבודת מצד רק
היינו  חטאים" שלמה ובני אני "והייתי כמו חסרון מלשון
עדיין  גמור, צדיק – ומעלתו עבודתו אחר שגם חסרים,
"אלקים  ה' אל וצועק התשובה עבודת של העילוי לו חסר
שהרי  חסרונו, יתמלא ואז משיח כבר שיבוא לך" דמי אל

בתיובתא". צדיקייא לאתבא אתא "משיח
(e"h oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

א.41) א, פרשתא זבים פרק כהנים' ו'תורת מ"א, פ"ב זבים
א.42) א, פרשתא תזריע פרשת א.43)שם, לד, נדה
ב.44) לו, זרה א.45)עבודה לז, טבעית.46)שם
צריך 47) דאורייתא טומאה שנטמאו וקדשים תרומה

בידיים. ולאבדם לשרפם אסור מדרבנן וכשנטמאו לשרפם,
ולא 48) (ר"מ), רומא בדפוס אלא אינן התורה" "מן המלים

"אע"פ  הנז': שבכת"י זו היא הנכונה והגירסא תימן. בכת"י
וזוב  (הגויה) דם ראו שלא פירוש, וזוב", מדם נקיים שהם
המעתיק  טעה [כנראה מיותר. וביאור ברור, כאן הכל (הגוי).
טמאים, אינם שהכוונה וחשב "נקיים", המלה בפירוש
מדרבנן  שהרי התורה", "מן המלים את הוסיף ולפיכך
שהם  שכתבנו, כמו הוא הנכון הפירוש אולם מטמאים,

זוב]. או דם ראו ולא חכמים.49)נקיים גזירת הכוונה כאן
ה"ז.50) פ"א למעלה ישראלית 51)ראה כדם שלא

שם. במשנה כביתֿהלל ויבש. לח שמטמא

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) הזבה על והבא כנידה, הוא אם נידה הבועל יבאר

דינן. ומה למפרע הטמאות הנשים יולדת, או יום שומרת

.‡‰ck - ‰c ÏÚBa2‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰L , ≈ƒ»¿ƒ»∆»≈¬«À¿»
‡OÓ· Ì„‡ ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL3 ∆»¿«≈≈ƒ¿«»¿«≈»»¿«»

Ëq‰a ‡nËÓe ,ÚbÓ·e4·k¯Óe ·kLÓ ‡nËÓe , ¿«»¿«≈¿∆≈¿«≈ƒ¿»∆¿»
‰ck5. ¿ƒ»

אותה 2) איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא שנאמר
כהנים' 'תורת כנדה, טמא הבועל פירוש, עליו". נדתה ותהי

ה"ג. פ"ז, זבים הנדה,3)פרשת בועל את נשא הטהור אם
בו. נגע שלא אע"פ נטמא להיפך, אותו 4)או נשא ולא

משא  טומאת רבינו שלדעת ללמוד, יש (מכאן נטמא –
לך  אין כן, לא שאם הטומאה, את הניד לא אפילו פירושה
בהקדמתו  ישראל' 'תפארת ראה היסט. שאינן משא

ו).לטהרות, ומרכב 5)אות משכב שהרי ממש, כנדה לא
כראשון  דינו נדה בועל ושל הטומאה, אב הוא נדה של
ללמדנו, רק והתכוון בה"ב, רבינו שמבאר כמו לטומאה,
נדה, כדין בהם נגע שלא אע"פ ומרכב משכב שמטמא
מה  יתבאר ששי פרק לקמן אחרים. בטמאים מהֿשאיןֿכן

כאן). משנהֿלמלך (ראה למרכב משכב בין

.·‰c ·kLÓk B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓ ÔÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿«ƒ»
‰c ÂÈÏÚ ‰Ò¯cL ·k¯n‰ B‡ ·kLn‰L .d·k¯Óe∆¿»»∆«ƒ¿»«∆¿»∆»¿»»»ƒ»
B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓe ,‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -»≈¬«À¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¿»

‰‡ÓË „ÏÂ -6ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚BpL ÌÈÏÎk , ¿«À¿»¿≈ƒ∆≈«»∆∆≈»¿«¿ƒ
‰nÏÂ .„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»»

?d·kLÓ ˙‡ÓhÓ B·kLÓ ˙‡ÓË ‰Ú¯‚7ÈtÓ ƒ¿¿»À¿«ƒ¿»ƒÀ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈
‡ÓËÂ ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :‰c ÏÚB·a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»¿ƒƒ»»»»¿»≈
·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :Ba ¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«
,ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .‡ÓËÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈««∆∆¡«¿ƒƒ»»»»
?¯Ó‡ ‰nÏÂ !?·kLÓ ‡nËÓ ‡e‰L Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆¿«≈ƒ¿»¿»»∆¡«

B˜z ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ8‰‡ÓhÓ ƒƒ«¿»»¿∆«»ƒ¿ƒÀ¿»
‰‡ÓËa B‡Ï˙e ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËlÓ ,‰¯eÓÁ¬»ƒ¿«≈»»¿≈ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,„ÏÂ B·kLÓ ‰È‰iL ,‰l«̃»∆ƒ¿∆ƒ¿»»»¿…¿«≈»»¿≈ƒ
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿

.˙B‡Óh‰«À¿

ב.6) לב, עליו",7)נדה נדתה "ותהי תורה: כתבה הלא
ממש? כנידה שדינו א.8)ומשמע לג, שם

.‚Ú ‡a‰ „Á‡ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ B‡ ‰cp‰ Ï9 ∆»«»««ƒ»«∆∆¿∆∆
„Á‡ [.Ôk¯„k ‡lL ÔÈa Ôk¯„k ÔÈa] .˙„ÏBi‰ ÏÚ B‡««∆∆≈¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»

‰¯Ún‰10‰pËw‰ ÏÚ ‡aL ÏB„b ÔÈa .¯ÓBb‰ „Á‡Â ««¬∆¿∆»«≈≈»∆»««¿«»
ÏÚBa ÌeMÓ ‡nË˙Ó - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÔÈa≈»»∆»««¿»ƒ¿«≈ƒ≈
ÚLz Ôa ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰cƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈∆≈«

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL11ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰Â , »ƒ¿∆»¿«ƒ¿∆∆»¿»«»»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ12ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt Ï·‡ ; ¿∆»¬»»ƒ»≈ƒ¿«≈ƒ

„ÏÂ ‡e‰L ,„·Ïa ‰ca Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa≈ƒ»∆»ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆»»
Ba Ú‚Bk ‡e‰ È¯‰ - ·f‰ ÏÚBa ÔÎÂ .·‡ BÈ‡Â13. ¿≈»¿≈≈«»¬≈¿≈«

·f‰ ÔÓ ˙ÏÚ·p‰ B‡ ·fa Ú‚Bp‰ „Á‡Â14. ¿∆»«≈««»«ƒ¿∆∆ƒ«»

וד.9) ג, דין בהערות ה"ב פ"א למעלה 'תורת 10)ראה
ה"י. ביאה איסורי מהל' פ"א ראה ה"א. שם כהנים'

א.11) מה, ב.12)נדה מד, א.13)שם עג, שם
מטמא 14) הזב ואין בועלה, את מטמאה היא דרשו: שם

בועל. שהוא מה

.„˙„ÏBi‰Â ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBLÂ ‰·f‰Â ‰cp‰«ƒ»¿«»»¿∆∆¿∆∆¿«∆∆
˙B‡nËÓ Ìlk - Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¬»»À»¿«¿

‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ Ú¯ÙÓÏ15e‰ÊÂ . ¿«¿≈«≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿∆
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‰˙È‰L ‰M‡ ?„ˆÈk .‰cpaL ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¿≈∆«ƒ»≈«ƒ»∆»¿»
˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡Â ‰¯B‰Ë16˙È¯ÁLa dÓˆÚ ‰˜„·e , ¿»¿≈»∆∆»¿»«¿»¿«¬ƒ

‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„a ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»¿»«¬ƒ«»¿»«¿»»¿»
‰„È˜t ˙ÚMÓ ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - Ìc»¬≈»«¿»∆»¿»ƒ¿«¿ƒ»

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ‰iL ‰„È˜t ˙ÚL „Ú ‰BL‡¯17. ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«
ÌÈL ¯Á‡Ïe ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ÌBi‰ ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«»¿»¿»¿««¿«ƒ
˙B¯‰h‰ Ïk - Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡¿»»ƒ»¿»»¿»»»«¿»
ÌÈ¯OÚ „Ú Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„aL ˙ÚÓ ‰˙OÚL∆»¿»≈≈∆»¿»»¿»»«∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â18„ÚÂ .˙B‡ÓË Ú¯ÙÓÏ19¯Á‡lL ¿«¿«»¿«¿≈«¿≈¿≈∆¿««
LÈÓLz‰ ÈÙlLÂ ,‰„È˜Ùk ‡e‰ È¯‰ - LÈÓLz‰««¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿≈««¿ƒ

‰ÙÈ Ba ˙˜„Ba dÈ‡L ÈtÓ ,‰„È˜Ùk BÈ‡ -20. ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆∆»∆

לבדיקה.15) רוב 16)מבדיקה דם. לראיית קבוע זמן
ראתה  ואם מסוים. ביום לחודש אחת דם רואות הנשים
רצופים, חדשים בשלושה בחודש יום באותו פעמים שלוש

זה. ביום וסת לה תיכף 17)נקבע הדם בא שמא חוששים
בו. הרגישה ולא הראשונה הבדיקה אבל 18)אחרי

אףֿעלֿפי  טהורות, – לעת מעת לפני בהן שנגעה הטהרות
א. ב, נדה במשנה, כחכמים רב. זמן עצמה בדקה שלא

בו.19) שבדקה א.20)המטלית ה, שם

.‰- dzÒÂ ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯Â ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ƒ»∆≈»∆∆¿»¬»»ƒ¿«ƒ¿»
d˙ÚL dic21Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË dÈ‡Â22˙ÚL ÚÈb‰ . «»¿»»¿≈»¿≈»¿«¿≈«ƒƒ«¿«

dÓˆÚ ‰˜„a ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,dÓˆÚ ‰˜„a ‡ÏÂ dzÒÂƒ¿»¿…»¿»«¿»¿««»ƒ»¿»«¿»
˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓe»¿»»¬≈¿≈»¿«¿≈««¬≈ƒ¿∆¿«
‰¯eÓ‡‰ ˙B˙ÒÂ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊÂ .dzÒÂ ˙ÚMÓ ‰cƒ»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ¿«¿»»¬»
¯Á‡ ‰˜„aLk ‰¯B‰Ë dÓˆÚ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿ƒ»¿»«¿»¿»¿∆»¿»««

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙Òe‰23. «∆∆¬≈¿»

וסתה 21) משעת בהן שנגעה הטהרות את רק מטמאת
א. ב, שם משנה, והטעם,22)ואילך. א. לט, שם משנה,

הקבוע. בזמן בא שהדם מניחים -23)שאנו א טז, שם
שהלכה  למקובל בהתאם כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת
הבדיקה  הוא: רב של נימוקו באיסורים. שמואל נגד כרב

הוסת. ביום דם בא שלא הוכיחה

.Â‰M‡ Ïk24˙ÒÂ dÏ LiL25:dÓˆÚa LÈb¯z - »ƒ»∆≈»∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙LLBÁ B‡ ,˙LhÚ˙Ó B‡ ,˙˜‰ÙÓ26dÒ¯k Èt27 ¿«∆∆ƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿≈»

‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ28˙È¯e¯Óˆ dzÊÁB‡ B‡ ,29dL‡¯ B‡ , ¿ƒ≈≈∆»«¿»«¿ƒ…»
LÈÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ„·k ‰È¯·È‡ B‡ ‰ÈÏÚ „·k»≈»∆»≈»∆»¿≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
„Á‡ ‰¯˜Ó da ÏÈÁ˙iL ˙Úa ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰M‡ƒ»∆«¿»ƒ¿¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆»

ÔÈzÓzL ‰M‡ LÈÂ ,B˙lÁ˙a „iÓ el‡Ó30‰¯˜Óa ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆
ÛBÒa Ìc‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â ÌÈzL B‡ ‰ÚL ‰Ê∆»»¿«ƒ¿««»ƒ¿∆«»¿

‰„eÓÏ ‰˙È‰ .˙Òe‰31˙Òe‰ ˙lÁ˙a ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï «∆∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙B‡ÓË ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk -32; »«¿»∆»¿»¿«∆∆¿≈

Ïk - ˙Òe‰ ÛBÒa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰„eÓÏ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿»¿«∆∆»
˙B¯B‰Ë ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰33dÈ‡Â , «¿»∆»¿»¿«∆∆¿¿≈»

˙Ú „Ú ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰ÚMÓ ‡l‡ ˙LLBÁ∆∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿«≈
.Ìc ‰‡ˆnL∆»¿»»

א.24) סג, שם לימים 25)משנה, וסת שקובעת כשם

הנ"ל  והמשנה למקרים, וסת קובעת כך ד), הלכה (ראה
דגופא"), ("וסתות למקרים בווסתות שם בגמרא מתפרשת
שיש  באשה שמדובר משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
שתופעות  הנשים של ומטבען שהוא, איזה קבוע וסת לה

הדם. לראיית קודמות כאן כבדות 26)המנויות מרגישה
הטבור.27)וכאב. מקום.28)מקום אותו

זה.30)צמרמרות.29) במצב ותשאר שתמשיך
בכך.31) דם,32)רגילה ומצאה הווסת  בסוף בדקה אם

בה"ה. שנתבאר כמו טהורות, – מצאה לא אם אבל
שם.33) משנה,

.ÊÌ˙k ‰‡B¯‰34‰„È˜t‰ ˙Ú „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË -35. »»∆∆¿≈»¿«¿≈««≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‡ÓË Ì˙k‰ ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL „‚a‰ ÔÎÂ36„ÚÂ . ¿≈«∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«

‰È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ˜eÏÁ‰ Èz˜„a :¯Ó‡zL „Ú ?‰nk«»«∆…«»«¿ƒ∆»«∆¿…»»
ez˜„a ‡ÏÂ ezÒak elÙ‡ .Ì˙k ÂÈÏÚ37Ì„wÓ ‡ÓË - »»∆∆¬ƒƒ¿«¿…¿»«»≈ƒ…∆

Ì˙k‰ ‡ˆÓ elÙ‡Â .‰˜È„a ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ Òeak‰«ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¿»«∆∆
ÁÏ38;‰˜È„a‰ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆¿«≈¿«¿≈««¿««¿ƒ»

ÌL ‰È‰ ÌÈÓiÓ :¯ÓB‡ È‡L39ÌÈÓ ÂÈÏÚ eÏÙ ‰zÚÂ ∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»»»¿«»»¿»»«ƒ
.ÁÏ ‰OÚÂ¿«¬»«

בגדה 34) על או גופה על דם של כתם מצאה אם - ב ד, שם
פ"ט). ביאה איסורי בהל' מבוארים כתם אפילו 35)(דיני

בפירושו  (רבינו הפקידה משעת לעת ממעת יותר עבר אם
ממש, דם מבראיית יותר בכתם חומרא מזה יוצא למשנה).
שעת  או לעת מעת או יותר: הקצר הזמן קובע בראייה שהרי
מבואר  דבר של וטעמו ה"ד). למעלה (ראה הבדיקה
שלא  לה שאפשר מפני קורקוס, הר"י בשם בכסףֿמשנה
דם  עכשיו מוצאת היא אם אבל רב, זמן בכתם להרגיש

רב. זמן לפני בא שמא לחשוש אין - הטהרות 36)ממש
טמאות. – שנבדק אחרי בבגד אומרת 37)שנגעו כשהיא

הכביסה. לפני שבדקה תולים אנו בסתם אבל בדקתו, שלא
ב. נו, שהכתם 38)שם מוכיחה שהלחות אומרים אנו אין

א. נו, שם במשנה כתנאֿקמא להתייבש. הספיק ולא טרי
ונתייבש.39)

.ÁÔ˙ÚL ÔicL ÌÈLp‰ ÏÎÂ40Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k -41, ¿»«»ƒ∆«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈLp‰ el‡ Ïk .Ú¯ÙÓÏ Ô˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈»¿«¿≈«»≈«»ƒ
Ì˙k ‰‡ˆÓ ÔÈa Ìc ‰˙‡¯ ÔÈa ,Ú¯ÙÓÏ ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈«≈»¬»»≈»¿»∆∆
Ì„‡ ‡nËÏ Ú¯ÙÓÏ ·k¯Óe ·kLÓ ˙B‡nËÓ -¿«¿ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«¿«≈»»
.Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔÎÂ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¿≈À»≈≈«¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈«

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk elÙ‡Â42˙B‡nËÓ «¬ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ¿«¿
ÏÚBa‰ ˙‡ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .Ú¯ÙÓÏ B˙B‡¿«¿≈«¬»≈»¿«¿∆«≈
Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa ÌeMÓ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ≈ƒ»∆»ƒ≈«

„·Ïa43¯Á‡Ó d˙B‡ ÏÚBa‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ Ï·‡ . ƒ¿«¬»»»∆∆«≈»≈««
‰c ÏÚBa ÌeMÓ ‡ÓË Ì˙k‰ ‡ˆÓpL44. ∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒ≈ƒ»

לקמן 40) המנויות נשים וארבע קבוע, וסת לה שיש אשה
ה"א. בן 41)פ"ד חנינא כרבי דם, ראיית כדין הכתם דין

א. ה, שם כלי 42)אנטיגנוס לכלי. ומהודק צמוד כיסוי
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס

וזבה. וזב נדה ו,43)ע"י שם ומושב. משכב מטמא ואינו
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בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,
בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי חכמים

.ËBn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰L ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ
‰„Ï ‰‡ÓË45„È ˙„ÏBÈ ˙‡ÓËÂ .46˙ÚÓ ˙‡ÓËÂ , ¿≈»≈»¿À¿«∆∆»¿À¿«≈≈

˙ÚÏ47e¯‡aL BÓk Ú¯ÙÓÏ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡48, ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿≈«¿∆≈«¿
˙B˙ÒÂ ˙‡ÓËÂ49ÌÈÓ˙k ˙‡ÓËÂ ,50È¯·cÓ Ïk‰ - ¿À¿«¿»¿À¿«¿»ƒ«…ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˜ÙqÓ Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿À¿»»ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¬≈∆
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z51ÔÈÏBz ‡l‡ ,52eOÚpL ÔÈlÁ ÔÎÂ . ¿»¿»»ƒ∆»ƒ¿≈Àƒ∆«¬

L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ53Ï·‡ .ÔÈÏBz - el‡a e‡ÓËpL «»√««…∆∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬»
ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁÂ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈOÚp‰««¬ƒ«»√««¿»¿Àƒ«¿ƒ

‰lÁÏ54ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -55Ô‰L ˙B‡Óh‰ el‡ ÏÎa ¿«»≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«À¿∆≈
,ÌÈLp‰ el‡Ó ˙Á‡ ÏkL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈∆»««≈≈«»ƒ
‰‡B¯ ÏÚB·e ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·k¯Óe Ô·kLÓeƒ¿»»∆¿»»¿À»≈≈«¿≈∆≈»
¯Á‡Ó ˙„ÏBÈ ÏÚB·e ,Ì˙k‰ ‡ˆÓpL ¯Á‡Ó Ì˙k∆∆≈««∆ƒ¿»«∆∆≈∆∆≈««

¯·È‡‰ ‡ˆiL56È¯·cÓ ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ôlk - ¯ÊÁÂ ∆»»»≈»¿»«À»¬À¿ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

א.45) כח, שם הונא, רב של בספרים 46)מימרא
הכוונה  "יד". המלה את בסוגריים בטעות הקיפו שלפנינו,
ומשמיענו  ידו". את העובר "שהוציא למעלה: שנאמר לדין
האחרות  הטומאות כמו סופרים מדברי שטומאתה רבינו
אין  תימן, ובכת"י (ר"מ) רומא בדפוס כאן. המנויות

לעת 47)סוגריים. "מעת א: טו, נדה ה"ד. למעלה ראה
כאן 48)דרבנן". העמיד "יד", המילה את שמחק המעתיק

למחקה. ויש ובדקה 49)נקודה קבוע וסת לה שיש אשה
טמאה  – דם ומצאה וסת שעת אחרי מסויים זמן עצמה
למפרע  וטומאה ה"ה). למעלה (ראה הוסת שעת עד למפרע
א. טז, שם רב, לדעת יצחק בר נחמן כרב מדרבנן. היא זו

דרבנן".50) "וכתמים א: טו, פ"ב 51)שם למעלה ראה
נשארים 52)ה"י. שורפים. ולא אותם אוכלים לא

בספק. שחוליהם 53)ועומדים הקפידו הראשונים חסידים
המחייבות  טומאה מכל וההרחקה הזהירות באותה ייעשו
נמוכה  שהיא תרומה כטהרת רק הקפידו מהם ויש בקדשים,

קודש. חלה,54)מטהרת ממנה הפרישו שלא עיסה
"טבל". אחרון.55)נקראת כלשון א ז, ודף שם.

העובר.56) של

á"ôùú'ä èáù à"é éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תקנת 1) למפרע, מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר

כל  וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים
כתמים  הכשר מהגויים, או ישראל מבין הבאים הכתמים

דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים,

.‡Ô˙ÚL Ôic ÌÈL Úa¯‡2.Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â «¿«»ƒ«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«
‡È‰ BÊ È‡ .‰˜Êe ‰Ïe˙·e ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿À∆∆¿ƒ»¿»¿≈»≈ƒ

d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ3˙¯aÚÓ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ . ¿À∆∆ƒ∆À«À»»»¿»¿∆¿«¿À∆∆
Áe¯ ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯Â4BÈ‡L ¯·„ B‡ ¿»¬»»¿««»ƒƒ»«»»∆≈

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - „ÏÂ5¯Á‡Â Ìc ‰˙‡¯ .d˙ÚL di„Â »»¬≈¿∆¿»»¿«»¿»»»¬»»¿««

d¯aÚ ¯k‰ Ck6ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - »À«À»»¬≈¿«¿»¿«¿≈«¿»
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ Ïk ?‰˜ÈÓ ‡È‰ BÊ È‡ .ÌÈLp‰«»ƒ≈ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿»»
B‡ ‰Ê ÔÓÊ CB˙a da ˙Ó elÙ‡ .‰„l‰ ÌBiÓ L„Á…∆ƒ«≈»¬ƒ≈¿»¿¿«∆
Ï·‡ .d˙ÚL dic - ‰˜ÈÓÏ e‰˙˙ B‡ e‰˙ÏÓbL∆¿»«¿¿»«¿ƒ¿ƒ»«»¿»»¬»
‰˜ÈÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒ¿«¿»»…∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»

- ˙ÎÏB‰ÂBÊ È‡ .ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ ¿∆∆¬≈¿≈»¿«¿≈«¿»«»ƒ≈
˙Ïe˙a .‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk ?‰Ïe˙a ‡È‰ƒ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»¿«

ÌÈÓc7ÌÈÏe˙a ˙Ïe˙a ‡Ï ,e¯Ó‡8elÙ‡ ?„ˆÈk . »ƒ»¿…¿«¿ƒ≈«¬ƒ
ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯Â ˙‡O9‰˙‡¯Â ‰„ÏÈ B‡ , ƒ»¿»¬»»≈¬«ƒƒ»¿»¿»¬»

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰„Ï ˙ÓÁÓ Ìc»≈¬«≈»¬«ƒƒ¿»¿ƒ¿«À¿»
‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊ È‡ .d˙ÚL di„Â¿«»¿»»≈ƒ¿≈»…∆»¿»∆»
È‡Â .Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ»¿ƒ¿»¿…»¬»»¿≈
dÏ ˙B‡¯B˜ ‰È˙B¯·ÁL Ïk ?d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ‡È‰ BÊƒ»¿ƒ¿»…∆«¿∆»¿»

˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰ÈÙa ‰˜Ê10LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú . ¿≈»¿»∆»¿≈»«¿∆∆»¿»∆»»
˙BBÚ11˙BBÚ LÏL ‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ e¯ÊÁÂ ,‰˙‡¯Â¿»¬»¿»¿¿»¿»∆»»

¯˙È B‡ ˙BÁt B‡ ˙B¯Á‡12ÏÎk ‡È‰ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ¬≈»»≈¿»¬»¬≈ƒ¿»
.Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓe ÌÈLp‰«»ƒ¿«¿»¿«¿≈«

ה).2) הלכה ג פרק למעלה (ראה למפרע טמאות אינן
העובר 3) שהכרת מאיר, רבי בשם סומכוס אמר ב ה, שם

העיבור. תחילת אחר חדשים שלושה שלפוחית 4)היא
רוח. אומרים 5)מליאה אנו ואין מעוברת בחזקת

העיבור. את הפסיקה לראייתה.6)שההפלה סמוך
כן.7) לפני דם ראתה נבעלה.8)שלא מחמת 9)שלא

בתולים. דם הם והדמים שהיא 10)בעילה, פי על ואף
יום.11)מתביישת. שלושים היא העונות 12)עונה ימי

הראשונות. העונות לימי בדיוק מכוונות היו לא

.·‰Ïe˙a13˙ÚÙBL elÙ‡ Ìc ‰˙‡¯L14‰Ú·L Ïk ¿»∆»¬»»¬ƒ««»ƒ¿»
˙ÙÏB„ B‡15˙Á‡ ÌÚt BÊ È¯‰ -16‰˜ÒÙe Ìc ‰˙‡¯ . ∆∆¬≈««««»¬»»»¿»

.ÌÈÓÚt ÈzL BÊ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿»¬»¬≈¿≈¿»ƒ

דמים.13) הפסק.14)בתולת טיפה 15)בלי אחר טיפה
ניכר. הפסק שעתה.16)בלי ודיה

.‚dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ˙˜Èz17ÌÚt Ìc ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï ƒ…∆∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»»««
˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ ;d˙ÚL dic - ‰iLe ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»«»¿»»»¬»««¿ƒƒ

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ -18ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú] .19 ¿«¿¿«¿≈«»¿»∆»¿»√»ƒ
[d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â20‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿««»»¬»«»¿»»»¿»∆»¿»

e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á√»ƒ¬≈ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
‰‡nËÓ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»¿«¿»

Ú¯ÙÓÏ21. ¿«¿≈«

טרם 17) או אחד ויום שנה עשרה משתים למטה בגיל
בתורת  הרשב"א מסוים. במקום שערות שתי לה שצמחו
דינים  טעם מפרש כאן) משנה הכסף (מביאו הארוך  הבית
לה  אין לראות זמנה הגיע שלא תינוקת סתם ואומר: אלה
מעיד  שאינו מקרה זה הרי אחת פעם ראתה ואם נידות דמי
ואינה  כראשונה נידונה שנייה ראיה ולפיכך טבעה, שינוי על
פעם  כשראתה אבל הראשונה, של כוחה את מחזקת
שאינה  להן שקדמה הראשונה על השתיים מעידות שלישית
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נידות. בדם זו תינוקת והוחזקה או 18)מקרה לעת מעת
שתי  אבל שלישית, בראיה והמדובר לפקידה. מפקידה
פי  על אף שעתן ודיין כדינן נשארו הראשונות הראיות
מפני  דבר, של וטעמו מקריות, היו שלא הדבר שהוברר
בתינוקת. בה הקילו התורה מן אינה למפרע שהטומאה

דמיה.19) נסתלקו אומרים אנו ראיה, נידונה 20)בלי
ראשונה. הראיות 21)כראיה שתי אבל השלישית, בראיה

למפרע. מטמאות אינן הראשונות

.„‰BL‡¯ ÌÚt ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ˙˜Èzƒ…∆∆ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»««ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰iL ;d˙ÚL dic -22e¯·Ú . «»¿»»¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈«»¿

ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ23dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â »∆»¿»√»ƒ¿««»»¬»«»
d˙ÚL24¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿»»»¿»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿««

Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰˙‡¯ Ck25. »»¬»¿«¿»¿«¿≈«

עשרה 22) משתים כשגילה היינו לראות, זמנה הגיע אם
נידה  דמי שערות, שתי לה וצמחו ולמעלה אחד ויום שנים
לדבר  בגרותה על מעידה שנייה ראיה ולפיכך בה  מצויים

זה. בפרק א שבהלכה דמים בתולת היא וזו ללא 23)זה
לנידות 24)ראיה. עדיין הגיעה שלא מוכיח הזה ההפסק

שלה.25)קבועה. וסת הוא שכך אנו אומרים

.‰ÌpÓÊ ÚÈb‰L ‰Ïe˙·e ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿»∆ƒƒ«¿«»
ÌÚt e‡¯ ;Ô˙ÚL Ôic - ‰BL‡¯ ‰i‡¯ e‡¯L ˙B‡¯Ïƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«»¿»»»««
.e¯‡aL BÓk ,ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ - ‰iL¿ƒ»¿«¿¿«¿≈«¿»«»ƒ¿∆≈«¿

Ò‡a ‰BL‡¯‰ e‡¯ Ì‡Â26.Ô˙ÚL Ôic ‰iMa Û‡ - ¿ƒ»»ƒ»¿…∆««¿ƒ»«»¿»»

באונס 26) שראייה פי על אף נבהלה. או שקפצה כגון
דמים. סילוק מחזקת להוציאה מועילה אינה מטמאה,

.Â‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ Ìc ‰˙‡¯L ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»∆»¬»»¿»¿»∆»
e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
,‰iL ÌÚt ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»««¿ƒ»
˙B‡nËÓ - ‰BL‡¯ ‰i‡¯Ï ˙ÈLÈÏL ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿«¿

Ú¯ÙÓÏ27¯‰Ë Ìc ¯Á‡ Ì„ ‰‡B¯‰ .28ÌÈ¯OÚ CB˙a ¿«¿≈«»»»«««…«¿∆¿ƒ
˙BÚL Úa¯‡Â29Û‡ ,d˙ÚL dicL ÏÎÂ .d˙ÚL dic - ¿«¿«»«»¿»»¿…∆«»¿»»«

˜c·zL ‰ÎÈ¯ˆ - Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿«¿»¿«¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿…
;˙ÁaLÓ - ˜c·Ï ‰a¯n‰ ‰M‡ ÏÎÂ .„ÈÓz dÓˆÚ«¿»»ƒ¿»ƒ»««¿»ƒ¿…¿À««
‰˜È„a‰ ÔÈ‡L ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ ‰cp‰ ÔÓ ıeÁƒ«ƒ»¿∆∆««…«∆≈«¿ƒ»

ÌeÏk Ô‰Ï ˙ÏÚBÓ30. ∆∆»∆¿

או 27) מעוברת אומר, יוסי "רבי שנינו: ב) (ז, שם במשנה
שעתן". דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו מניקה
עליה  עברו כן ואחרי דם כשראתה שהמדובר, רבינו ומפרש
בראייה  ואומר: ממשיך יוסי ורבי ראתה, ולא עונות שלוש
כפירוש  לא וזה לעת, מעת מטמאה בשנייה אבל ראשונה,

יום 28)רש"י. עד זכר ללידת שמיני מיום יולדת של דם
נקרא  שמונים עד נקיבה ללידת עשר חמישה ומיום ארבעים

מטמא. ואינו טוהר טוהר.29)דם דם ימי שנגמרו משעה
נשארת 30) היא כלום תמצא לא אם אפילו נידות בימי

טהורה  היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי בטומאתה,
מיותרת. הבדיקה ולפיכך

.Ê˙B˜„Ba ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ ˙B·Ï Ô‰Ï ewz ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿

˙È¯ÁLa ,ÌBÈ ÏÎa ÔÓˆÚ31ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ «¿»¿»¿«¬ƒƒ¿≈¿»∆
˙È·¯Ú32˙È·¯Ú·e ,33˙È¯ÁL ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ34ÏÎÂ . «¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿»∆«¬ƒ¿»

‰Óe¯z ˙ÏÎB‡35‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡L ‰ÚLa ˙˜„Ba36, ∆∆¿»∆∆¿»»∆∆∆ƒ¿»
˙¯·BÚL ‰ÚLa ˙˜„Ba ‰M‡ ÏÎÂ37d˙hÓ LnLÏ ¿»ƒ»∆∆¿»»∆∆∆¿«≈ƒ»»

˙B¯‰h‰ ÈtÓ38˙B¯‰Ëa ˙˜ÒBÚ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈«¿»¬»ƒ…»¿»∆∆ƒ¿»
LiL ÌÈLp‰ ÏkL ;dÏÚ·Ï ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ -≈»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»∆»«»ƒ∆≈

˙ÒÂ Ô‰Ï39Ô‰ÈÏÚ·Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa -40e¯‡aL BÓk , »∆∆∆¿∆¿«»√»¿«¿≈∆¿∆≈«¿
.‰c ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ»

לבדוק.31) תבדוק 32)צריכה לא אם שעבר, הערב
הטהרות  כל למפרע ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית

האחרונה. הבדיקה אחר בודקת.33)שעשתה
היום.34) במשך בהן נישאה 35)שנגעה שלא כהן בת

הכנענית. ושפחתו כהן אשת ללוי, או וטמא 36)לישראל
תרומה. לאכול תשמיש.37)אסור לפני שם 38)כלומר,

תשמיש  אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא,
חייבוה  תשמיש מחמת דם ראתה שמא הטהרות, מפני

תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם קבוע 39)לבדוק זמן
נידות. דם קבוע 40)לראיית וסת לה שאין שאשה משמע,

וכן  בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת
ט. הלכה ביאה איסורי מהלכות ד בפרק בפירוש רבינו פסק

.ÁÔ˜¯ÙÏ eÚÈb‰ ‡lL Ï‡¯OÈ ˙Ba ˙˜ÊÁ41˙˜ÊÁa ∆¿«¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿«
‰¯‰Ë42eÚÈb‰MÓ Ï·‡ ;Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â , »√»¿≈«»ƒ¿»¬»ƒ∆ƒƒ

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ Ô˜¯ÙÏ43.Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»

הלכה 41) למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע שלא
דבר.42)ד. לכל טהורות והן ראו שלא אנו מניחים

הבחינה 43) ולא נידות דם ממנה זב שכבר אנו, מניחים
שאינה  זמן כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר

אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה

.Ë˙L¯Á‰44,ÈÏÁa dzÚ„ ‰Ù¯ËpL ÈÓe ‰ËBM‰Â «≈∆∆¿«»ƒ∆ƒ¿¿»«¿»¿…ƒ
Ô˙B‡ ˙Bw˙Ó ˙BÁ˜t Ô‰Ï LÈ Ì‡45el‡ È¯‰ - ƒ≈»∆ƒ¿¿«¿»¬≈≈
.‰Óe¯˙a ˙BÏÎB‡¿ƒ¿»

כשוטה.44) ודינה מדברת ואינה שומעת אינה
טבילה.45) צריכה היא אם אותן ומטבילות בודקות

.ÈÌÈÓ˙k‰ Ïk46Ï‡¯OÈ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰47˙˜ÊÁa - »«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆¿«
˙˜ÊÁa - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿«»ƒƒ≈»¿≈»ƒ¿∆¿«

ÔÈ¯B‰Ë48‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë - Ï‡¯OÈ È¯Úa ÌÈ‡ˆÓp‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ∆…
ÔÈÚÈˆÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÓ˙k CÈÏL‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿≈∆∆»«¿ƒƒ

Ì˙B‡49- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë50˙Èa ˙B·È·Òe ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰‡Óh‰51e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ÔlÎÂ .52. «À¿»¿À»À¿»»¿»≈¿∆≈«¿

דם.46) כתמי שעליהם מבין 47)בגדים שבאו ראינו
שגזרו 48)ישראל. פי על אף כתמיהן, על טומאה גזרו לא

ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן יש 49)על ולפיכך
הם. גויות שכתמי מוצנע.50)להניח מקום שהם

שם).51) (רש"י טומאתן בימי לנשים מיוחד חדר
הוא,52) הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק
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מן  אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו זה דם שמא
טהורים. שדמיו הפרוזדור,

.‡ÈÔ‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk53‰Ú·L »«¿»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»
- ¯·Ú ‡Ï ÔÈa Ì˙k‰ ¯·Ú ÔÈa - Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÓÓÒ«¿»ƒ¿««»≈»««∆∆≈…»«

¯B‰ËÂ BÏÈaËÓ54‡e‰ È¯‰ - ÏÏk ¯·Ú ‡Ï Ì‡L . «¿ƒ¿»∆ƒ…»«¿»¬≈
¯Á‡Óe ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡Â ;Ú·∆̂«¿ƒ»«»»¬≈∆∆∆≈««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa ¯·k ÔÈÓÓq‰ ÂÈÏÚ e¯·ÚL∆»¿»»««¿»ƒ¿»»≈««ƒ
ÔÂÈk - È‡cÂ ˙Bc Ìc ÏL Ì˙k elÙ‡Â .¯k BÓeM¯L∆ƒƒ»«¬ƒ∆∆∆«ƒ««≈»

ÏËa ÌÈÓÓÒ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L55BÏÈaËÓe , ∆∆¡ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ»««¿ƒ
.ÂÈab ÏÚ ˙B¯‰Ë ‰OBÚÂ¿∆¿»««»

הכתם.53) מקום את במשנה 54)מכבסים שהרי פליאה,
צריך  ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם בפירוש, כתוב
כן  ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל".
על  שהיה שמפני משנה, בכסף ופירש טבילה? צריך  למה
אינו  במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד
אחר  שניה, טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך
המדובר  ובמשנה הכביסה. לפני כשהטבילו הכביסה
שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל
הלא  הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה להבין [וקשה

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים אם 55)הכתם אפילו
דרכם נ  שאין מפני אינו, כאילו אותו רואים הכתם רושם יכר

יסודית  כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של
העמוד). בראש שם אשי (רב שכזו

.·È„·‡L „‚a56„‚a‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì˙k Ba ∆∆∆»«∆∆«¬ƒƒ«»«∆∆
Ì‡ :Ú¯Ê ˙·ÎL Ba ‰„·‡ .BÏÈaËÓe ÌÈÓÓÒ ‰Ú·Lƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«ƒ

L„Á ‰È‰57ËÁÓa B˜„Ba -58˜eÁL ‰È‰ Ì‡Â ;59- »»»»¿¿««¿ƒ»»»
‰nÁa B˜„Ba60. ¿««»

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם מקום
חדש.57) הבגד שטח 58)אם על מחט של בחודו עובר

המחט. יתעכב הזרע למקום וכשיגיע ישן 59)הבגד בגד
לעיני 60)שנשחק. חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

הזרע  בו שנבלע המקום אבל שחוק, שהבגד מפני המסתכל
עבה  כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא

בו. עובר האור ואין

.‚È„‚a61ÂÈab ÏÚ ‰OÚÂ BÏÈaË‰Â Ì˙k ÂÈÏÚ ‰È‰L ∆∆∆»»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»««»
ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L Ì˙k‰ ÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â ,˙B¯‰Ë¿»¿««»∆¡ƒ««∆∆ƒ¿«««¿»ƒ
,˙B¯B‰Ë ‰OÚL ˙B¯‰h‰Â ,Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆∆«¿«¿»∆»»¿
B‡ Ì˙k‰ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡ ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ«««∆∆¿ƒ»««∆∆

˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰Â ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - BÈÚ ‰‰k62È¯‰L , »»≈¬≈∆∆∆¿«¿»¿≈∆¬≈
ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ,B¯ÈÒ‰Ï Ì˙k‰ ÏÚ „Èt˜‰ƒ¿ƒ««∆∆«¬ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««

.B¯‰ËÏ ‰iL¿ƒ»¿«¬

יא 61) בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי
לפני  גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו

שם. נאמרו שלא שהמדובר 62)הכיבוס, משמע מלשונו
שנעשו  אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות

טמאות. - הטבילה לפני הכביסה אחר

.„È,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓÒ ‰ML ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Ì˙k∆∆∆∆¡ƒ»»ƒ»«¿»ƒ¿…»«
ÔBtˆ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â63˙B¯‰h‰ È¯‰ - ¯·ÚÂ ¿««»∆¡ƒ»»«¿»«¬≈«¿»

¯È·ÚÓ ÔBtv‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙B‡ÓË ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»¿≈««ƒ∆«««¬ƒ
Ú·v‰64- ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «∆«ƒ¿…∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ

Ì˙k ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰65ÈÚÈ·M‰ ¯È·Ú‰ el‡ ‡nLÂ , ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿∆»ƒ∆¡ƒ«¿ƒƒ
,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ .¯·BÚ ‰È‰»»≈∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ¿…»«

¯·ÚÂ ‰iL ÌÚt ÂÈÏÚ Ô¯È·Ú‰Â ¯ÊÁÂ66˙B¯‰h‰ Ïk - ¿»«¿∆¡ƒ»»»««¿ƒ»¿»«»«¿»
‰iLÏ ‰BL‡¯ ˙ÒaÎz ÔÈa ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ¿ƒ»

˙B¯B‰Ë67¯Á‡ ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯‰h‰ ÏÎÂ , ¿¿»«¿»∆«¬««»««
‡e‰L BzÚ„ ‰l‚Â ÏÈ‡B‰ ;˙B‡ÓË ‰iL ˙ÒaÎzƒ¿…∆¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BÓeM¯ ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»¿∆¿ƒƒ¬≈∆»≈

BÏh·iL „Ú68È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k .BÏÈaËÈÂ «∆¿«¿¿«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
Ô‰ ‰Ó Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ‰‡Èaƒ»ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆»≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ C‡È‰Â¿≈««¬ƒƒ»

סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: ואם 64)רש"י
איסורי  מהלכות ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן

שם). משנה ומגיד לו הלכה שחכמים 65)ביאה מכיוון
הבדיקה. אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו

עבר,66) ולא סימנין שבעה עליו "העביר שם: ברייתא
רבי  ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן
לשנייה  ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה עבר 67)אבל
הקפדתו  אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא,
טהורים  ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא. מועילה
שהרי  הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני

יועיל]. לא שהכיבוס רוצה את 68)הוא גם שיבטל
שנשאר. הרישום

.ÂËÌ„ ‰pnÓ ‰‡ˆÈÂ ‰˙nL ‰M‡‰69‡nËÓ - »ƒ»∆≈»¿»¿»ƒ∆»»¿«≈
Ì˙k ÌeMÓ70‡ÓË BÓB˜Ó ¯B˜n‰L ,71Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆∆∆«»¿»≈««ƒ
Ìc‰ ‡ˆiL72ÏÈ‡B‰ ,‰c Ô‡k ÔÈ‡Â ‰˙nL ¯Á‡ ∆»»«»««∆≈»¿≈»ƒ»ƒ

ÌÈÓ˙k ˙‡ÓË ‡nËÓ - ‡ˆÈ ‡ÓË ÌB˜nÓe73Ì‡Â . ƒ»»≈»»¿«≈À¿«¿»ƒ¿ƒ
Ï‰‡a ‡nËÓ - ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰74ÌeMÓ ‡nËÓe »»¿ƒƒ¿«≈¿…∆¿«≈ƒ

Ì˙k75. ∆∆

שהוא.69) כל נידות.70)אפילו דם משום כלומר,
הטומאה.71) אב הוא בו הנמצא שנעקר 72)וכל פירוש,

לבית  ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו
ממש  נידה זו הרי לגופה חוץ יצא שלא פי על אף החיצון,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות ה פרק טומאת 73)(ראה
טומאה 74)נידות. לקבל הראוי דבר כל מת. טומאת

הזיית  וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא
כמת  זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר

מת 75)שלם. ממש. כנידה ומרכב ומושב משכב לטמא
שהיא  חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא מנידה חמור

ומרכב. ומושב משכב מטמאה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עד 1) בטומאתם הם לעולם והזב ויולדת זבה שנידה יבאר

ונעקר  לטהרה מטומאה לטבול שירדה יולדת ודין שיטבלו,
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זכר  של שבעה אחר שטבלה יולדת ודין בירידתה, ממנה דם
קטנה  זבה דינה, מה מצורעת היא ואם נקבה, של י"ד או
דם  הרואה השימור, בליל או שלה שימור בימי שטבלה
עשר. שנים ביום או עשר שנים ליל לערב וטבלה י"א  ביום

.‡Ô˙‡ÓËa Ì‰ ÌÏBÚÏ ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿»≈¿À¿»»
eÏaËiL „Ú ·k¯Óe ·kLÓe ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe2. ¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»∆¿»«∆ƒ¿¿

‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙i‡¯ ‡Ïa ÌÈL ‰nk e¯Á‡˙ elÙ‡¬ƒƒ¿«¬«»»ƒ¿…¿ƒ«À¿»¿…
.Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - eÏ·Ë»¿¬≈≈¿À¿»»

פ"ד 2) (ראה במים" שתבוא עד תהא "בנדתה ב סד, שבת
שם). מיימוניות והגהות ה"ג, ביאה איסורי מהלכות

.·˙„ÏBÈ3‰Úa¯‡Â ¯ÎÊÏ ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·Ë ‡lL ∆∆∆…»¿»««ƒ¿»¿»»¿«¿»»
CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡¯zL Ìc Ïk ,‰·˜Ï ¯OÚ»»ƒ¿≈»»»∆ƒ¿∆««ƒ∆¿
L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓe ˙ecp‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰ - ¯‰Ë ÈÓÈ4. ¿≈…«¬≈¿««ƒ¿«≈«¿»≈
‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈa ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÓÈa ·e˙k‰ ‰Ïz ‡Ï5. …»»«»¿»ƒƒ¿«∆»¿»ƒ¿ƒ»

א.3) לה, נדה שדם 4)משנה, למדנו, ה"א בפ"ה למעלה
הנוזלים  ושאר כשנתייבש, ובין לח כשהוא בין מטמא נידות
ונחלקו  בלבד. לחים כשהם מטמאים ויולדת זבה של
אחר  טבלה שלא יולדת דם בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי
נקיבה. ללידת עשר ארבעה אחר או זכר ללידת ימים שבעת
ימי  בתוך דמיה מטהרת שהתורה מכיוון אומרים, ביתֿשמאי
כנוזלים  הוא זה דם הרי ה"ו), פ"ד למעלה  (ראה טוהר
שהתורה  סוברים, וביתֿהלל לח. כשהוא רק ומטמא אחרים
לזכר  ימים שבעה שעברו אחר רק היולדת דמי את טיהרה
טבלה, שלא זמן וכל טבלה, וגם לנקבה עשר ארבעה או

יבש. כשהוא גם ומטמא נידות כדם טמא בלשון 5)דמה
טוהר  דם כלומר, רחמנא". תלה וטבילה "ביומי שם: הגמרא
ימי  נגמרים ואףֿעלֿפיֿכן היולדת. טבילת אחר מתחיל

הלידה. מיום לנקבה ושמונים לזכר ארבעים אחרי טוהר

.‚˙„ÏBÈ6‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ÏaËÏ ‰„¯iL7¯˜ÚÂ ∆∆∆»¿»ƒ¿…ƒÀ¿»¿»√»¿∆¡«
‰pnÓ8d˙„È¯Èa Ì„9ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ10È¯‰ - ƒ∆»»ƒƒ»»¿»»¿≈«ƒ«ƒ¬≈

‰‡ÓË BÊ11‰Ê Ì„Ï ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡Â ,12ÏÚ Û‡Â , ¿≈»¿≈«¿ƒ»∆∆¿»∆¿««
d˙iÏÚa ‰pnÓ ¯˜Ú Ì‡Â .d¯O·a ‡È‰ ÔÈ„ÚL Èt13 ƒ∆¬«ƒƒƒ¿»»¿ƒ∆¡«ƒ∆»«¬ƒ»»

,¯‰Ë Ì„ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆¬≈¿»ƒ¿≈∆«…«
ÌÈ¯·È‡a ÚÏ·n‰ Ìc‰ ÏÎÏ ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰Â14 ¿«¿ƒ»∆∆¿»«»«À¿»»≈»ƒ

.¯‰Ë Ì„ B˙B‡ ‰ÓÈOÓe¿ƒ»«…«

א.6) מב, שם רב, של ללידת 7)מימרא ימים שבעת אחרי
נקבה. ללידת יום ארבעהֿעשר או שדם 8)זכר המקום מן

בו. מכונס שטבלה.9)נידות מסויים 10)לפני מקום
ולחוץ  וממנו ה"ב), ביאה איסורי מהלכות פ"ה (ראה ברחם

החיצון. בית החיצון,11)נקרא בבית נמצא שהדם זמן כל
ואע"פ  החמה. שקיעת אחר ותיטהר שנית תטבול ֵֵוכשיצא
רבינו  דעת א) עא, (חולין מטמאה אינה בלועה שטומאה
ובית  שם, כרבא הסתרים, בית אלא בלוע אינו החיצון שבית
הלכות  (ראה במשא מטמא אבל במגע מטמא אינו הסתרים
טומאת  האשה טמאה ולפיכך וה"ח). ה"ג פ"א מת טומאת
והערב  טבילה וטעונה הדם, את נשאה שהרי אחד, יום
אביי  דעת לפי נאמרה שם הסוגיא כל רבינו, ולדעת שמש.

בו  הנמצאת והטומאה כבלוע, דינו החיצון שבית (שם),
שאינו  אמרו ולפיכך במשא, לא וגם במגע לא מטמאה אינה
אמאי. ד"ה שם תוספות ראה לחוץ. שיצא עד מטמא

הדם 12) כל את לטהר אמנם מועילה היולדת טבילת
לפני  שנעקר הדם את מטהרת אינה אבל במקור, המכונס
אינו  אבל משא טומאת האשה את מטמא זה ודם הטבילה,
טוהר  דם שתקופת מפני ימים, שבעת ראיה טומאת מטמאה

הראיות. טומאות כל את שטבלה.13)מפסיקה אחר
מהֿשאין14ֿ) "מובלע", נקרא במקור במקומו המכונס ודם

החיצון. לבית ויצא ממנו שנעקר הדם כן

.„˙„ÏBÈ15‰Úa¯‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·hL ∆∆∆»¿»««ƒ¿»∆»»¿«¿»»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ¯Á‡ B‡ ,‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»««¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

·BÊa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡16¯‰Ë ÈÓÈ ÏÎa ‡È‰ È¯‰ - ƒ»¿»∆∆¿¬≈ƒ¿»¿≈…«
È¯‰Â ,BLÓL ·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·hL ‡ÓËk dlL∆»¿»≈∆»««¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿«¬≈

ÌBÈ ˙Ïe·Ë ‡È‰17ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎa18‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â . ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ»
ÌÈÓi‰ ÌÏLÓa ‡l‡ ,¯‰Ë ÈÓÈ ÛBÒa ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë19 ¿ƒ»«∆∆¿¿≈…«∆»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈ¯·c ‰na .BLÓL ·È¯Ú‰L ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆¡ƒƒ¿«∆¿»ƒ
¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰L ÌÈ¯eÓ‡20; ¬ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»«¬≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‡È‰ È¯‰ ÌÈL„˜Ï Ï·‡21‡Ï ÔÈ„ÚL ¬»¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿À¿»∆¬«ƒ…
‡l‡ ,Ï·Ë22ÔÈ„ÚL ˙Ó ‡ÓËa B‡ ‰ca Ú‚pL ÈÓk »«∆»¿ƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿≈≈∆¬«ƒ

˙„ÏBi‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï·Ë ‡Ï…»«¿«≈»∆ƒ¿≈»«»»≈∆«∆∆
¯OÚÓa ˙ÏÎB‡ ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a23˙‡ ˙ÏÒBÙe ¿¿≈…«∆∆¿«¬≈∆∆∆

‰Óe¯z‰24ÏÙ Ì‡Â .¯‡a˙iL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëk «¿»ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«
‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ d˙¯‰Ë ÌcÓe dw¯Ó≈À»ƒ«»√»»«ƒ»∆¿»¬≈

¯‡a˙iL BÓk ¯B‰Ë ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnL ,B˙¯‰Ëa25. ¿»√»∆«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈
˙B‡Óh‰ „ÏÂk ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓe26ÌÈÏLzL „Ú ¿«¿»∆«√»ƒƒ¿««À¿«∆«¿ƒ

ÏkÏ ‰¯B‰Ë ‰È‰˙Â ¯‰Ë ÈÓÈ27¯Á‡nL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈…«¿ƒ¿∆¿»«…¿≈»∆ƒ∆≈««
‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L - L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»∆«…∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ÛBqa ˙¯Á‡28Èt ÏÚ Û‡ ,L„wa Úbz Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿««»ƒ««…∆««ƒ
˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L.‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»«∆∆«¬ƒ««¿»

ב.15) עא, שם פ"ז 16)משנה ביאה איסורי בהלכות
צריכה  זבה) שהיתה בזמן (שילדה בזוב שיולדת רבינו, ביאר
וימי  טובלת, ואחרֿכן דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור

טבילתה. יום אחר מתחילים ביום 17)טוהר שטבל טמא
החמה. שקיעת עד יום" "טבול נקרא לטומאתו, האחרון

ארוך".18) יום "טבולת התלמוד: כשיושלמו 19)בלשון
מיום  לנקבה ימים וששה וששים לזכר יום ושלושה שלושים

יתבאר.20)טבילתה. שם.21)לקמן במשנה כביתֿהלל
עושה  שני בחולין, שני עושה לטומאה שראשון ביארנו כבר
עושה  שלישית ותרומה בחולין), לא (אבל בתרומה שלישי

בקודש. לכאן 22)רביעי נשתרבבה זו שתיבה נראה
נ 23)בטעות. יום במסכת "טבול שנינו: ג, פי"ד, געים

בתרומה". אוכל שמשו העריב במעשר, עושה 24)אוכל
לטומאה. שלישי התרומה ה"ד.25)את שם

לטומאה.26) שני נעשו בהם שנגעה פירוש,27)וקדשים
מזה  ויוצא עוסקים. אנו שבה יום, טבול מטומאת טהורה
מטומאת  תיטהר ולקדשים ממש, טהורה תהיה שלתרומה
את  תטמא) (ולא תפסול עדיין אולם לטומאה, ראשון
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פוסל  כיפורים שמחוסר מפני קרבנותיה, שתביא עד הקודש
חגיגה  למשנה בפירושו רבינו כתב וכן בנגיעה. הקודש את
וה"ט  ה"ג פ"י הטומאות אבות בהלכות וכן מ"א), (פ"ג
אלה). מקורות הכסףֿמשנה הביא לא למה היא, (ופליאה
"המשכבות  וה"ה): (פי"ב לקמן מוצאים אנו לכך ודומה
משכב  מטומאת טהורים - והכוונה טהורים", והמרכבות
נגיעה  טומאת טמאים אבל חמורה, טומאה שהיא ומושב
כתב  לכך ודומה ה). פ"ז טהרות למשנה בפירושו (רבינו
אשה  בדין הי"ב, מת טומאת מהלכות בפ"ה גם רבינו
ואףֿעלֿפי  במת, כנוגע ימים" שבעה "טמאה שהפילה
שם  אלא נקבה, הפילה אם יום עשר ארבעה טמאה שהיא
יולדת  בטומאת כלל נגע ולא מת, טומאת בדיני רבינו עוסק

במקומם. מבוארים אחר 28)שדיניה היינו ממש, בסוף
בפי"ב  רבינו של מלשונו משמע [כך קרבנותיה. הבאת
אם  ואפילו כסףֿמשנה]. הט"ו. הטומאות אבות מהלכות
(נדה  ביתֿהלל שאמרו ומה טוהר. ימי ששלמו אחר טבלה
לתרומה, הכוונה באחרונה", טבילה צריכה "אינה ב) עא,
קודש  לנגיעת אבל תרומה, של בכיכר שם המדובר שהרי

השלמות). (ראה שם. רש"י פירש וכן טבילה. צריכה

.‰˙Ú¯ˆÓ ‡È‰L ˙„ÏBÈ29ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·ËÂ ∆∆∆ƒ¿…««¿»¿»««ƒ¿»∆
dlL ¯‰Ë Ì„ È¯‰ - ‰·˜ ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ B‡ ¯ÎÊ»»«¿»»»»∆¿≈»¬≈«…«∆»

‡ÓË30ÔlÎÂ .‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k31ÔÈ˜LÓk »≈¿À»¿≈≈«¿∆»¿À»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË32Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL . ¿≈ƒ∆»««¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ≈∆

Ô‰a ÔÈÚ‚B Ô‰L ÔÈ˜LÓk33Ba ‡ˆBiÎÂ ·fÓ ıeÁ ;34, ¿«¿ƒ∆≈¿ƒ»∆ƒ»¿«≈
epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‰LÏL È¯‰L35,˙B‡ÓË ˙B·‡ ∆¬≈¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¬À¿

e¯‡aL BÓk36. ¿∆≈«¿

א.29) לד, שם שם.30)משנה דם 31)כביתֿהלל
רגלים. ומימי רוק לטומאה.32)טוהר, ראשון שהם

היוצאין 33) "משקין מ"א: פ"ב יום טבול במסכת שנינו
(תחילה  תחילה" ואלו אלו בהן, נוגעין שהן כמשקין מהן,
מהכתוב]. זה דין מקור בהשלמות, [ראה לטומאה). ראשון -

וזבה.34) יולדת רגלים.35)נדה, ומימי רוק זרע, שכבת
הי"ד.36) פ"א למעלה

.Â‰pË˜ ‰·Ê37¯Á‡ dlL ¯enM‰ ÌBia ‰Ï·hL »»¿«»∆»¿»««ƒ∆»««
ı‰38‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,39È¯‰ - »≈¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»¬≈

dÚbÓ40d˙ÏÈÚ·e41ÌÈÈeÏz42‡ÏÂ ÌBi‰ ¯Ó‚ Ì‡ : «»»¿ƒ»»¿ƒƒƒ¿««¿…
¯B‰Ë dÏÚB·e ,¯B‰Ë Ba ‰Ú‚pL Ïk - ‰˙‡»̄¬»…∆»¿»»¬»»

¯eËÙe43˙B¯‰Ë Ïk - ‰Ï·hL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; »¿ƒ»¬»»««∆»¿»»¿»
dÏÚB·e ,·k¯Óe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,˙B‡ÓË ‰˙OÚL∆»¿»¿≈¿»ƒ¿»∆¿»¬»
„enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ¯enM‰ ÏÈÏa ‰Ï·Ë .˙‡hÁ ·iÁ«»«»»¿»¿≈«ƒ…∆∆«¬∆«
·k¯Ó ‰OBÚ ÔÈ„ÚÂ ,‰Ï·Ë ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ¯ÁM‰«««¬≈¿ƒ∆…»¿»«¬«ƒ»∆¿»

·LBÓe44. »

או 37) אחת פעם הזיבה בתקופת שראתה אשה א. עב, נדה
נקראת  זה, אחר בזה ימים בשני בין אחד ביום בין פעמיים,
נקרא  זה ויום המחרת, יום כל לשמור וצריכה קטנה זבה

טהורה. - וטבלה בטהרה עבר ואם השימור, עם 38)יום
לבעלה  שאסורה אלא לטבול, לה מותר שאז השמש, נצנוץ
ותיטמא  ביום בו תראה שמא היום, כל טהרות ולעשות

ה"ט.39)למפרע. ביאה איסורי מהלכות אם 40)בפ"ו
בטהרות. נבעלה.41)נגעה בספק.42)אם עומדים

חטאת.43) קרבן דם 44)מלהביא תראה לא  אם אפילו
משכב  אותה. מטהרת אינה לילה טבילת כי השמור, ביום
לפעמים  רבינו כותב ולפיכך דבר, לכל שוה דינם ומושב
כמו  לו, אחר דין מרכב אבל מושב. ולפעמים משכב

בפ"ו. לקמן שיתבאר

.Ê‰‡B¯‰45ÏÈÏ ·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa Ì„ »»»¿««»»¿»¿»»∆∆≈
·LBÓe ·kLÓ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ÌÈL46Û‡ , ¿≈»»¬≈¿«¿»ƒ¿»»«
‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ47BÓk , «ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿

e¯‡aL48.‰c ¯eq‡ ÔÈÚa ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»

ב.45) עא, שם הקרבן,46)משנה מן פטורים  אבל
שם. וי"ג,47)כביתֿהלל י"ב ביום דם תראה אם אפילו

אינו  נידות ודם נדה, תקופת תחילת הוא י"ב יום שהרי
לטהרה. מועילה לילה טבילת אין אעפ"כ לזיבה, מצטרף

שם.48)

.Á¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë49Û‡ ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ »¿»¿¿≈»»««»≈««»«
·¯ÚÏ [„Ú] LnLÏ ‰¯eÒ‡L Èt ÏÚ50- ‰LnL Ì‡ , «ƒ∆¬»¿«≈«»∆∆ƒƒ¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë d·k¯Óe d·kLÓe ,¯B‰Ë dÏÚBa¬»»ƒ¿»»∆¿»»¿ƒ««ƒ
ÈtÓ .‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯L∆»¬»»¿¿≈»»«««¿ƒ»ƒ¿≈
,‰c ¯eq‡a ÌL e¯‡aL BÓk ,‰c ˙lÁz ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ»¿∆≈«¿»¿ƒƒ»

¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â51‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ¿»≈¿««»»¿ƒ»≈»¿ƒ»
¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ¯ÓLÏ52˙˜ÒBÚÂ ˙Ï·BË ‡l‡ , ƒ¿…¿≈»»∆»∆∆¿∆∆

ÌBÈa ˙Ï·BË - È¯ÈOÚa Ì„ ‰‡B¯‰ Ï·‡ .˙B¯‰Ëaƒ¿»¬»»»»»¬ƒƒ∆∆¿
¯Á‡ Ì„ Ba ‰‡¯z Ì‡L ,B˙B‡ ˙¯nLÓe ¯OÚ „Á‡««»»¿«∆∆∆ƒƒ¿∆»««
,dÏÚBa ‡ÓËÂ ‰˙OÚL ˙B¯‰Ë Ïk e‡ÓË - ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»ƒ¿¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¬»

Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰53BÓk , ««ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿
.‰c ÔÈÚa e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

באשה 49) והמדובר, הקודמת. ההלכה המשך היא זו הלכה
עשר. אחד ביום יעשה 50)שראתה שמא גזירה מדרבנן,

לפניו. או עשירי ביום כשתראה למפרע.51)כך לטמא
ראייתה 52) משעת נדה בטומאת תטמא בו תראה ואם

עשר,53)ואילך. שנים ביום תהיה שלישית ראייה שהרי
עבר  שלא זמן שכל מפני והטעם, זיבה. תקופת גמר אחר

קטנה. כזבה דינה הזיבה, בתקופת בטהרה יום עליה

.ËÈÚÈ·L ÌBÈa eÏ·hL ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ·Ê54,Ô‰lL »¿»»¿»∆»¿¿¿ƒƒ∆»∆
e¯‡aL BÓk55˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È ‡Ï -56;·¯ÚÏ „Ú ¿∆≈«¿…ƒ¿«¿ƒ¿»«»∆∆

,‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·L e¯zÒÈÂ ‰‡ÓË e‡¯È ‡nL∆»ƒ¿À¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ e‡ˆÓÂ57Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ¿¿»«¿»¿≈¿«¿≈«««ƒ

Ú¯ÙÓÏ ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚ Ô‰L58ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ∆≈ƒƒ¿»»¿«¿≈«≈¿«¿ƒ
Ëq‰a Ò¯Á ÈÏk59e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏ·hL ¯Á‡Ó ¿≈∆∆¿∆≈≈««∆»¿««ƒ∆»¿

„Ú eËÈÒ‰L Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯˙ÒÂ ‰‡ÓË e‡¯Â¿»À¿»¿»¿«…¿»¿ƒ∆∆∆≈ƒ«
.¯B‰Ë e‡¯ ‡lL∆…»»

נקיים.54) פי"א,55)משבעה ביאה איסורי מהלכות בפ"ו
שביעי. ביום לטבול מותרת כהנים'56)שזבה 'תורת

ב. ט, מצורע א.57)פרשת פא, שם.58)פסחים
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כלי 59) מטמאים וזבה זב בתוכו. לנגוע מבלי הזיזוהו אם
(לקמן  מהודק בכיסוי מכוסה הכלי אם ואפילו בהיסט, חרס
השביעי  ביום זיבה ראו שאם רבינו, ומשמיענו ה"ג). פ"ח
אע"פ  בהיסט, למפרע מטמאים אינם טבילתם אחר
שהסיטו  הכלים ולפיכך למפרע, ומושב משכב שמטמאים
דין  למדו ב ח, מגילה במסכת טהורים. - לראייה טבילה בין

מהכתוב. זה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מרכב 1) בין ומה ומושב משכב בתורה נאמר למה יבאר

או  ומצורע והיולדת והנידה והזבה והזב מדף, ודין למושב,
מרכב  טומאת שומע שאתה מקום כל ודין שמתו, נכרי
וכלים  ומשקין אוכלין ודין הזב, בהן שיגע צריך אם ומושב
למעלה, הזב עליהם שישב ומושב למשכב עשויים שאינם

ממנו. למטה או בו נוגע ואינו הזב מן למעלה שהוא כל

.‡e¯‡a ¯·k2·kLÓ ÔÈ‡nËÓ ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L , ¿»≈«¿∆«»«¬≈»¿«¿ƒƒ¿»
‰nÏÂ .‡e‰ „Á‡ ·LBn‰Â ·kLn‰Â .·k¯Óe ·LBÓe»∆¿»¿«ƒ¿»¿«»∆»¿»»
Èe‡¯‰ - ·kLn‰L ?·LBÓe ·kLÓ ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿»»∆«ƒ¿»»»
ÏÚ ·LiL ÔÈ·e .‰·ÈLÈÏ Èe‡¯‰ - ·LBn‰Â ,‰·ÈÎLÏƒ¿ƒ»¿«»»»ƒƒ»≈∆»««

e‰‡nË - ·LBn‰ ÏÚ ·ÎML B‡ ·kLn‰3CÎÈÙÏ . «ƒ¿»∆»«««»ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,„·Ï ·kLÓ ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈¿»»ƒ¿»¿«¿«ƒ

‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯‰ ‰Ê ?·k¯Ó e‰Ê È‡Â .·LBÓÏ4ÔB‚k , ¿»¿≈∆∆¿»∆»»ƒ¿ƒ»¿
¯BÓÁ‰ ˙Úc¯Ó5ÔËÈtËÂ6.Òeq‰ «¿«««¬¿«≈««

ה"א.2) פ"א מצורע 3)למעלה פרשת כהנים' ב'תורת
המשכב  על ששכב בזמן אלא לי "אין שנינו: ה"ז, פ"ב
המשכב? על וישב המושב על שב מנין המושב, על וישב

ריבה". – יטמא לרכיבה.4)ת"ל מניחים 5)מיוחד
החמור. גב על על 6)אותה להניחו שרגילים שטיח מין

רבינו, דעת מ"ב). פכ"ג (כלים עליו כשרוכבים הסוס גב
ולא  מרכב נקרא רגליים בפיסוק עליו שיושבים דבר שכל
מרכב). ד"ה מ"ג, פ"א כלים יוםֿטוב' 'תוספות (ראה מושב
חלק  אותו ואפילו מ"ג. פ"א כלים למס' בפירושו כתב וכן
אבל  מושב, משום מטמא אינו ממש עליו יושב שהאדם
פרשת  התורה על ובפירושו א כז, (עירובין רש"י דעת
כגון  לרכיבה, המסייעים הדברים פירושו שמרכב מצורע),
תחת  אותה וקושרים שבאוכף בטבעות שמכניסים החגורה,
בו, אוחז שהרוכב העץ או האוכף, את ומחזיקה הסוס בטן
ממש  עליו יושב שהוא המקום אבל גבו, עליו משעין או
והרא"ש. הר"ש דעת וכן מושב, משום טמא רכיבה בשעת
אוכף  הנ"ל) למשנה (בפירושו שמנה רבינו על לתמוה (ויש
כלים  מס' התוספתא הלא מרכב, טומאת המטמאים בין
שלו  והתפוס מושב, טמא "האוכף אומרת: פ"ב בבאֿבתרא
שדרכן  לנשים המיוחד באוכף מדובר אולי מרכב". טמא
וסובר  הסוס, של אחד בצד נמצאות רגליהן כששתי לירכב,

כמושב). שדינו רבינו

.·˙B·‡Ó ·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ·k¯n‰Â ·kLn‰«ƒ¿»¿«∆¿»»∆»≈∆»≈¬
,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»

‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe7·kLÓ ÔÈa ‰Óe . ¿«¿ƒ∆»»»¿«»«≈ƒ¿»
Ú‚Â Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,·kLÓa Ú‚Bp‰L ?·k¯ÓÏ¿∆¿»∆«≈«¿ƒ¿»ƒ»»»»¿»«

- ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „Ú ÌÈÏk ¯‡L·e ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ«∆…≈≈ƒ¿«¿»
Ì‡nË ‰Ê È¯‰8Ú‚Bp‰Â ;‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‡OÚÂ ¬≈∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿À¿»¿«≈«

La elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ - ·k¯Óa˙Ú ¿∆¿»≈¿«≈¿»ƒ¿…≈ƒ¬ƒƒ¿«
È¯‰ - ·k¯n‰ ˙‡ B‡ ·kLn‰ ˙‡ ‡OBp‰ Ï·‡ .BÚbÓ«»¬»«≈∆«ƒ¿»∆«∆¿»¬≈
„Ú B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ê∆¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»«
˜lÁ ·k¯Ó ˙‡ÓËaL ÔÈpÓe .ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL∆…≈≈ƒ¿«¿»ƒ«ƒ∆¿À¿«∆¿»ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?˜lÁ ‡Ï ·kLÓ·e B‡OnÓ BÚbÓ«»ƒ«»¿ƒ¿»…ƒ≈∆¬≈≈
.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â :·kLÓa¿ƒ¿»¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»¿«≈¿»»
ÂÈÏÚ ·k¯È ¯L‡ ·k¯n‰ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ·k¯Ó·e¿∆¿»≈¿»«∆¿»¬∆ƒ¿«»»
,·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ ÏÎÂ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«»»∆
‡nËÓ BÈ‡L ,„nÏÓ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«¿«≈¿»»¿«≈∆≈¿«≈
ÒaÎÈ Ì˙B‡ ‡OBp‰Â :¯Ó‡Â .BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿««»¿∆¡«¿«≈»¿«≈
·kLÓ ‡OBp‰ B‡ ·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰ „Á‡ .ÂÈ„‚a¿»»∆»«≈∆«∆¿»«≈ƒ¿»
·f‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»
ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·kLÓe ,˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆ƒ¿»»¿À»≈≈
Ïk - ·Ê ÏL B·BÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰c Ì„Â ,Ô‰ÈÏ‚«̄¿≈∆¿«ƒ»¿»»¿∆∆¿∆»»
B‡ el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚pL Ì„‡Â .·‡ el‡Ó „Á‡∆»≈≈»¿»»∆»«¿∆»ƒ»≈
B‡ B˙ÚÈ‚ ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ - Ô‡O¿»»¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,B˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿≈¿«≈…»»¿…¿≈

O¯Á9O¯Á ÈÏk ‡nËÓ - Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏkL ;10ÏÎÂ , ∆∆∆»«¿«≈»»¿«≈¿≈∆∆¿…
‰p‰ .O¯Á ÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L∆≈¿«≈»»≈¿«≈¿≈∆∆ƒ≈

È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡pL ‡ÓË ÏkL ,z„ÓÏ‰Ê »«¿»∆»»≈∆∆¡«¿«≈¿»»¬≈∆
Ì‰a ÚbiL ÌÈ„‚a ‡nËÓ11L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ¿«≈¿»ƒ∆ƒ«»∆»¿«∆…≈≈

.e‰BÓk ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿À¿»»
BÈ‡L ,O¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ„‚·k ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓe¿«≈¿»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ¿«≈…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…
È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡lL ‡ÓË ÏÎÂ .L¯t≈≈¿»»≈∆…∆¡«¿«≈¿»»¬≈
‡nËÓ BÈ‡L ,L¯tL ¯Á‡k L¯t ‡lL „Ú ‡e‰«∆…≈≈¿««∆≈≈∆≈¿«≈
BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿≈∆»»¿≈»ƒ«∆≈
·k¯Óa Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏe .O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡nËÓ12 ¿«≈»»¿…¿≈∆∆¿ƒ»«≈«¿∆¿»

·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰Â ,BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿«≈∆«∆¿»
.e¯‡aL BÓk ,B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

עליו,7) מונחת שטומאה קרש שהרים כגון נגע, שלא אע"פ
כובדו  ומפני מזה, הקרש קצה על כבד כלי הניח אם וכן
פ"ח  לקמן ראה עליה. שהטומאה השני, קצהו למעלה עלה

שם.8)ה"ב. כלים פרשת 9)משנה, כהנים' 'תורת
מטמא  ואינו מטמא הוא "בגד הי"א: ב פרשתא פ"ב מצורע
מהכתוב, שם למדו אחרים כלים חרס". כלי ולא אדם לא

הזב. שעל כבגדים מ"א.10)שמיטמאים פ"ה זבים
הוא 11) שהנוגע ואע"פ לבוש, שהוא הבגדים את רק ולא

התורה  גזרה כלים, מטמא אינו וראשון לטומאה, ראשון
בטומאה  נוגע שהוא בשעה פירוש, "בחיבורים", שיטמא

הכלים. ואת הטומאה את מחבר בו 12)וגופו נאמר שלא
בגדיו". "יכבס

.‚ÌÈÏk‰ Ïk13Ì‰ - ·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ e‡OpiL »«≈ƒ∆ƒ»¿¿«¿»ƒ«»≈
ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰14,Ì‰a Ú‚B ‡e‰L ÌÈÏÎk Ìlk Ì‰Â , «ƒ¿»ƒ«»¿≈À»¿≈ƒ∆≈«»∆

‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ì‰L∆≈ƒ¿À¿»¿≈»¿«¿ƒ…»»¿…
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˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿
Ì‰È¯·cÓ ÛcÓ ˙‡ÓËÂ .‰‡Óh‰15. «À¿»¿À¿««»ƒƒ¿≈∆

הזב,13) תחת שהם בדברים מדובר הקודמות, בהלכות
אב  כולם העליון, על ושכב זה על זה בגדים מאה אפילו
הזב, מן למעלה שהם בדברים מדובר זו ובהלכה הטומאה,
הבגד  רק טמא התורה מן זב"). של "עליונו התלמוד: בלשון
הבגדים  את מטמא ואינו לטומאה, ראשון ונעשה בזב שנגע

עצמו. בזב נגעו שלא ופירש 14)שעליו מ"ו. פ"ד זבים
נודף  שריח כמו והכוונה, נודף". "ריחו מלשון שם רבינו
הזב. מן המרוחקים הבגדים את מטמא כאן גם כך מרחוק,

רבינו,15) וסובר ב. ד, נדה גזירותיהם. חכמים, דברי
"וכל  י): טו, (ויקרא מהכתוב ב לב, שם בגמרא שהדרשה
כלומר, אסמכתא, היא תחתיו" יהיה אשר בכל הנוגע

(כסףֿמשנה). הזה המקרא על גזירתם הסמיכו חכמים

.„·f‰16- e˙nL Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿«¿…»∆≈
eÈ‰Lk Ô˙˙ÈÓ ¯Á‡ ·k¯Óe ·kLÓ ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»««ƒ»»¿∆»
BÊ ‰‡ÓËÂ .¯Oa‰ ˜BniL „Ú ÔÈiÁ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ«∆ƒ«»»¿À¿»

Ì‰È¯·cÓ17en„ÈÂ el‡Ó „Á‡ ÛlÚ˙È ‡nL ‰¯Êb , ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ¿«≈∆»≈≈ƒ«
B·k¯Óe B·kLÓ ‡ˆÓ .˙Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Â ˙nL18 ∆≈¿¬«ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿»

Ï·‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ‰‡ÓË ·‡ ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ÏL∆««ƒ»«À¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¬»
·kLÓ ‰OBÚ BÈ‡ - ˙nL È¯Î19ÈÁ ‡e‰Lk È¯‰L , »¿ƒ∆≈≈∆ƒ¿»∆¬≈¿∆«
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡20e¯‡aL BÓk ,21. ≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

ב.16) סט, נדה שם.17)משנה, נגע 18)גמרא, שלא
התורה. מן מת טומאת טמאים בהם כשנגע אבל בהם,

שם.19) בו. נוגע שאינו משכב מטמא אינו פירוש,
שם.20) ברייתא לגזירה, גזירה גוזרים למעלה 21)ואין

ה"י. פ"ב

.‰ÌB˜Ó Ïk22·k¯Óe ·kLÓ ˙‡ÓË ÚÓBL ‰z‡L »»∆«»≈«À¿«ƒ¿»∆¿»
‡OpiLk ·k¯na B‡ ·kLna ‡Óh‰ ÚbiL BÈ‡ -≈∆ƒ««»≈«ƒ¿»«∆¿»¿∆ƒ»≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏB„b ÌÈ·‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»¬ƒ»¬»ƒ¿¿«¿»ƒ
ÏÚ ·f‰ ‡OÂ ·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk‰«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ»«»«

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ·‡‰23·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ‡ÓË - »¬»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
‰Ê ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ÛÏ‡ elÙ‡ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ¿«¬»«À¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»∆¿»∆
È‡nËnÓ „Á‡ ·LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Ô·‡Â ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿∆∆«»∆¿¿»«∆»ƒ¿«¿≈

- Ô·‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBÓe ·kLÓÏk‰ e‡ÓË24. ƒ¿»»¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿¿«…
‰ÏÚÓ ÏL ·kLn‰ B‡ ı¯‡a Ú‚Bp‰ ·kLn‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ¿»«≈«»»∆«ƒ¿»∆«¿»

Ba Ú‚ Ì‡25·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - B˙·ÈÎL ˙ÚLa ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»»∆»≈∆«
·LBÓe ·kLÓ È‡nËnÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ»»∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»»
Ì„‡Â ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â ,ÂÈab ÏÚ Ô·‡Â ‰hÓÏ¿«»¿∆∆««»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ô·‡‰ Èab ÏÚ26 ««≈»∆∆∆¿«¿»ƒ∆À»¿≈ƒ

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Â27B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ¿À¿»¿∆»¿ƒ…∆«¿∆
Ì„‡ B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ ,·fa Ú‚Bp‰ Ì„‡»»«≈««»¿ƒ…∆«¿∆»»
„ÏÂ Ïk‰ - ÂÈab ÏÚL Ô·‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«»∆∆∆««»«…¿«
ÔÓ ıeÁ ;ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿≈¿«≈…»»¿…≈ƒƒ
ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „ÚL ,·f‰ Èab ÏÚL Ì„‡‰»»»∆««≈«»∆«∆…≈≈ƒ¿«¿»

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ28. ¿«≈¿»≈ƒ¿∆≈«¿

מ"ג.22) פ"א של 23)כלים כובדו אין הרב, כובדן ומפני
המשכב. על מורגש "אבן 24)הזב נקראת זו טומאת

והיתית  יח): ו, (דניאל כמו שם: רבינו ופירש (שם). מסמא"
ישראל' 'תפארת (ראה גובא פום על ושמת חדה אבן

ו). אות טהרות, לסדר זו 25)בהקדמתו פיסקא באבן.
חוצצת  אינה שאבן כשם לומר: תטעה שלא ללמדנו, באה
כך  שתחתיה, המשכבות לכל חודרת והיא הטומאה בפני
באויר  תלויה סדין גבי על שוכב וכשהזב חוצץ אינו אויר
"בשעת  וכותב מוסיף ורבינו נטמאו. – מהם למעלה
או  שכיבה דרך לנגיעה שהכוונה להשמיענו, שכיבתו"
זה  אלא מטמא אינו מאיבריו באחד נגיעה אבל ישיבה,

ראשון. ונעשה בו הנישא 26)שנגע כל מ"ב: פ"ה זבים
טמא. – הזב גבי (ראה 27)על זב. של עליונו כדין

יום  'תוספות וראה ה"ג, מ"ב,למעלה פ"ה זבים ֿטוב'
ופוסלים  אחד מטמאים "מלמעלן, הגירסה: את שמקיים
אוכלין  מטמאים הזב מן למעלה שהיו אלה פירוש, אחד".
שנעשית  התרומה את פוסלים והם שני, אותם ועושים

ה"ב.28)שלישי). למעלה

.Â‡Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰Â ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»¬ƒ…
·LÈÂ ,‰hÓÏ eÈ‰L ·k¯ÓÏ ‡ÏÂ ·LBÓÏ ‡ÏÂ ·kLÓÏ¿ƒ¿»¿…¿»¿…¿∆¿»∆»¿«»¿»«

Ba ‡ˆBiÎÂ ·f‰29Ôlk - Ô‰a eÚ‚ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈÏÚ «»¿«≈¬≈∆¿«¿»¿…»¿»∆À»
ÔÈ¯B‰Ë30,‰ÏÚÓÏ ·f‰Â ‰hÓÏ Ì„‡‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»»»»¿«»¿«»¿«¿»

‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚B BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈«¬≈∆»≈ƒ≈
·Ê31‡OBp‰L ,‡OÓa ‡nËnL ¯·„ ‡OB ÏÎk , »¿»≈»»∆¿«≈¿«»∆«≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯32‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿À¿»»»«¿»∆…∆ƒ¿∆¿«¿»
·kLÓÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ÔÈa ,Ì„‡ ÔÈa .‡ÓË - ·f‰ ÔÓƒ«»»≈≈»»≈≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÈa ·k¯ÓÏe ·LBÓÏe¿»¿∆¿»≈¿»»«≈ƒ≈√»ƒ
‰hÓÏ ‰È‰iL ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ .ÔÈ˜LÓ ÔÈa≈«¿ƒ«…ƒ¿À¿»¿…∆ƒ¿∆¿«»
ÈÏk B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ,¯B‰Ë - Ba ÚbÈ ‡ÏÂ ·f‰ ÔÓƒ«»¿…ƒ«»ƒ»»»¿ƒ
Ì„‡‰L ‡l‡ ;·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»∆»∆»»»
B‡ ·kLÓÏ B‡ ·LBÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿«≈ƒ»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡ ·k¯ÓÏ33. ¿∆¿»««À¿»¿∆≈«¿

ויולדת.29) נדה סאה 30)זבה, כפה יכול א: נט, שבת
ו): טו, (ויקרא תלמודֿלומר טמא? יהא וכו' עליה וישב
לישיבה. שמיוחד מי יטמא" וכו' הזב עליו ישב "אשר

במשא.31) מיטמאים אינם כלים מן 32)אבל פירש אם
הטומאה  כאב דינו - פירש שלא זמן כל אבל הטומאה,

ה"ב). למעלה (ראה כלים בפרק 33)ומטמא פעמים כמה
זה.

á"ôùú'ä èáù á"é éùéù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומושב,1) משכב מרכב מטמא הזב דברים שבחמישה יבאר

דברים, בשבעה האדם את מטמאים ומושב שמרכב וכיצד.
ומושב. משכב למרכב נעשה שלא כלי על שדרס זב וכיצד.

.‡·f‰2·k¯n‰Â ·LBn‰Â ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ «»¿«≈∆«ƒ¿»¿«»¿«∆¿»
ÔÚLÂ ‰Ï˙ ,·ÎBL ,·LBÈ ,„ÓBÚ :ÌÈÎ¯c LÓÁa3. ¿»≈¿»ƒ≈≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»

,·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»
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קעג ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È‡nËnÓ „Á‡ „ÓÚ Ì‡ ,Ô·‡‰ ˙Áz ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»««»∆∆ƒ»«∆»ƒ¿«¿≈
ÔÚL B‡ ·ÎL B‡ ‰ÈÏÚ ·LÈ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ ·kLÓƒ¿»«»∆∆»«»∆»»«ƒ¿«
‰f‰ ÈÏk‰ ÏÚ ‡O˙Â ÏÈ‡B‰ ,da ‰Ï˙ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«≈««¿ƒ«∆
„Á‡ ÏÎÂ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ ‡ÓË - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿»¿«¬»«À¿»¿»∆»

Ò¯„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ el‡ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ4.ÌB˜Ó ÏÎa ≈¬ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»»

ורבינו 2) בלבד, משכב שנינו ושם ד. ב פרק זבים משנה
בפרק  למעלה השמיענו למושב בנוגע ומרכב. מושב הוסיף
מרכב  שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב. שדינו א, הלכה ו
"יטמא" כתוב במרכב שגם מפני אלו, דרכים בחמש מטמא
השמיטה  ולמה "יטמא". כך אחר שם כתוב שהרי מיותר,
אדם  "לטמא המדובר שבה מפני המרכב? את המשנה
רבינו  אבל בו. הנוגע בגדי מטמא אינו ומרכב בגדים" לטמא
מרכב. גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט

לי 3) אין שנינו: ז הלכה ב פרק זבים פרשת כהנים בתורת
על  שכב המושב, על וישב המשכב על ששכב בזמן אלא
תלמוד  מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב, על וישב המושב

ריבה. - יטמא" "יטמא על 4)לומר בפירושו רבינו
הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם אומר: המשנה

מדרס.

.··k¯n‰Â ·kLn‰ ÔÎÂ5Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¿≈«ƒ¿»¿«∆¿»¿«¿ƒ∆»»»
ÓÁa :ÌÈÎ¯„ ‰Ú·LaÚbÓ·e ,eÈnL el‡ ÌÈÎ¯„ ‰M ¿ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒ»¿»ƒ≈∆»ƒ¿«»

Ò¯cL ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ?„ˆÈk .‡OÓ·e6·f‰ ÂÈÏÚ ¿«»≈«ƒ¿»∆¿»∆»«»»«»
ÔÎÂ .‡ÓË B‡OBp‰ B‡ Ba Ú‚Bp‰ - BÒ¯„Óa ‡ÓËÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«≈««¿»≈¿≈
B‡ ‰Ï˙p‰ B‡ ·ÎBM‰ B‡ „ÓBÚ‰ B‡ ÂÈÏÚ ·LBi‰«≈»»»≈«≈«ƒ¿∆
¯B‰h‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó Ô·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚLp‰«ƒ¿»««ƒ∆»¿»∆∆«¿∆∆≈«»
ÏÚ ·Li‰Â :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÈ·e≈«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»∆∆¡«¿«≈«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰ ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ ÈÏk‰«¿ƒ¬∆≈≈»»«»ƒƒ«¿»»¿

‡nËÓe ·LBÈ ·f‰L ÌB˜nL7¯B‰h‰ ÌL ·LÈ Ì‡ , ∆»∆«»≈¿«≈ƒ»«»«»
‡ÓË -8˙ÁzL ·LBÓe ·k¯Ó ‡nËÓ ·f‰ ‰Ó . ƒ¿»»«»¿«≈∆¿»»∆««

·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ÔÓ ‡nË˙Ó ¯B‰h‰ Û‡ ,Ô·‡‰»∆∆««»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»«∆¿»
ÌL ·f‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô·‡‰ ˙ÁzÓ ‡e‰L9ÏÚ ∆ƒ««»∆∆««ƒ∆≈«»»«

‡nËÓ Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ê Ì„‡Â .·kLn‰«ƒ¿»¿»»∆∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«∆…≈≈ƒ¿«¿»¿∆≈«¿

במשנה.5) שאינו מרכב, רבינו הוסיף כאן "דרס"6)גם
א. בהלכה שנמנו הדרכים לחמש כולל שם את 7)הוא

עליו. שרכב או ששכב שישב, שם 8)הכלי כהנים תורת
לדונה  גמורה דרשה אינה שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג פרק
ולפיכך  היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב כאילו

השמועה". "מפי שאינו 9)מגדירה לומר, תטעה שלא
שם). כהנים (תורת עליו דורס שהזב זמן כל אלא מטמא

.‚Ba¯ ‡OpiL „Ú ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ ·f‰ ÔÈ‡10ÏÚ ≈«»¿«≈∆«ƒ¿»«∆ƒ»≈À«
¯B‰h‰ ÔÎÂ .·k¯n‰ ÏÚ B‡ ·LBn‰ ÏÚ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»««»««∆¿»¿≈«»
Ò¯„n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ ·f‰ Ò¯„Ó ÏÚ Ò¯cL∆»««ƒ¿««»≈ƒ¿«≈≈¬««ƒ¿»

BËeÚÓ ‡O Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡OpiL „Ú11ÏÈ‡B‰ , «∆ƒ»≈À»»¬»ƒƒ»ƒƒ
Ú‚ ‡ÏÂ12ÏÚ ‡ÓË ˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¬≈∆»≈«ƒ¿»»≈«
·kLn‰13·kLÓ B˙B‡ ÏÚ ¯B‰h‰ ˙ˆ˜Óe14- «ƒ¿»ƒ¿»«»«ƒ¿»

.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚ B˙ˆ˜Ó ‡OpL ¯B‰h‰Â ,¯B‰Ë ·kLn‰«ƒ¿»»¿«»∆ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ

·kLn‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL ‡Óh‰15·k¯n‰ B‡ «»≈∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
¯B‰h‰ ÔÎÂ .Blk ·k¯n‰ B‡ Blk ·kLn‰ ‡ÓË -ƒ¿»«ƒ¿»À«∆¿»À¿≈«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - Ò¯„n‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ

·LBn‰ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‡O ‡lL16. ∆…ƒ»∆»ƒ¿»«»

גופו.10) הטהור.11)רוב של או הטמא של הגוף מיעוט
בין 12) הזב בין מפסיקה שאבן כגון נגע לא אם כלומר,

המשכב. ובין הטהור בין או מפסיקה 13)המשכב שאבן
הזב. לבין הזב.14)בינו בו נגע שלא שכזה משכב על

נישא  הזב שמיעוט עצמו משכב אותו על לומר התכוון ולא
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי עליו,

ויוצאת 15) לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
במיעוטו. אחרים) (לטמא על.16)ממנו חסר:

.„ÔÈÁpÓ Ô‰L ÔÈÏÒÙÒ ‰MÓÁ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L ·Ê»∆»»À»«¬ƒ»«¿»ƒ∆≈À»ƒ
Ôk¯‡Ï17Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË -18. ¿»¿»¿≈ƒ∆¬≈ƒ»À«»∆»≈∆

ÔaÁ¯Ï ÔÈÁpÓ eÈ‰19ÏÚ Ba¯ ‡O ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - »À»ƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈…ƒ»À«
Ô‰Ó „Á‡ Ïk20Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - Ì‰ÈÏÚ ÔLÈ Ì‡Â . »∆»≈∆¿ƒ»≈¬≈∆≈»≈»

Ct‰˙ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË21Ïk ÏÚ Ba¯ ‡ˆÓÂ Ì‰ÈÏÚ ¿≈ƒ∆»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿»À«»
,·kLÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ‰ML ÏÚ ÏhÓ ‰È‰ .„Á‡∆»»»À»«ƒ»≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ BL‡¯Â ,ÌÈL ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ÈzLe ,ÌÈL ÏÚ ÂÈ„È ÈzL¿≈»»«¿«ƒ¿≈«¿»«¿«ƒ¿…«

·kLÓ ÌeMÓ ‡ÓË ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÚ BÙe‚Â ,„Á‡22‡l‡ ∆»¿«∆»≈»≈ƒƒ¿»∆»
ÈL ÏÚ „ÓÚ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,BÙeb ˙ÁzL ‰Ê∆∆««∆¬≈ƒ»À»»»««¿≈
- ÈM‰ ÏÚ ‰iL BÏ‚¯Â „Á‡ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,˙B·kLÓƒ¿»«¿«««∆»¿«¿¿ƒ»««≈ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL23. ¿≈∆¿≈ƒ

לרוחבן.17) שוכב כל 18)והוא תומך ספסל כל שהרי
גופו. לאורכן.19)רוחב שוכב גופו 20)והוא רוחב אם

החמישי  חלק רק הרי הספסלים, כל של רוחבם את תופס
ספסל. כל על מונח בפרק 21)מגופו שפסק פי על ואף

כשעת  הטומאות שכל י"ד, הלכה הטומאות מאבות י"ח
להתהפך  ישן של שדרכו מפני כן, אומרים אין כאן מציאתן,
רובו  "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה

אחד". כל ונעשו 22)על הזב מגע משום מיטמאים אבל
ונעשה  משכב משום מטמא גופו שתחת וזה לטומאה ראשון

הטומאה. רבי 23)אב כיסאות, שני על "עומד שנינו: שם
ורבינו  טהורים". - מזה זה רחוקין אם אומר, שמעון
כאן  פסק וכן שמעון כרבי הלכה ואין כתב: שם בפירושו

רחוקים. ובין קרובים בין ומשמע סתם "טמאים"

.‰˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â ‰hn‰ Èab ÏÚ ·LBÈ ‰È‰»»≈««≈«ƒ»¿«¿»»ƒ¿»««
dÈ‡L ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ôlk - ‰hn‰ ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿≈«ƒ»À»¿≈ƒ¿≈∆≈»

LÏL ÏÚ „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ24. ¿»«¬…«»

הזב.24) של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל ולפיכך
עומד  לדין דומה זה דין שמעון. רבי דעת נגד כחכמים פסק
הקודמת. ההלכה שבסוף מזה זה רחוקים משכבות שני על
דעת  נגד והכריע רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה
הראב"ד  השגת בזה ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון רבי

שם.

.Â‰Ó‰a Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰25˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â »»≈««≈¿≈»¿«¿»»ƒ¿»««
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ .˙B¯B‰Ë Ôlk - ‰ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿∆»À»¿ƒ¿≈∆«¿≈»¿»
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ÚiÒÓe ,ÚiÒÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,LÏL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«»¿ƒ¿≈»¿ƒƒ¿«≈«¿«≈«
LnÓ Ba ÔÈ‡26˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â ; ≈«»¿ƒ¿»««¿»ƒ¿

ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ÚiÒÓ27‡È‰ Ï‚¯ BÊ È‡Â „È BÊ È‡ ¿«≈«¿≈»¿ƒ≈»¿≈∆∆ƒ
‰‡ÓË ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ‰ÈÏÚ ˙ÚL ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»ƒ¿∆∆»∆»¬≈…À¿¿»À¿»

˙B¯B‰Ë Ôlk CÎÈÙÏe ,Ô‰Ó ˙Á‡a28‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿««≈∆¿ƒ»À»¿¿ƒ»ƒ»»
ÈzL ˙Áz B‡ ‰Ó‰a‰ È„È ÈzL ˙Áz „Á‡ ·kLÓƒ¿»∆»««¿≈¿≈«¿≈»««¿≈
È¯‰L ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÏ‚¯Â d„È ˙Áz B‡ ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««»»¿«¿»¬≈∆»≈∆¬≈
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L ,‰Ê ·kLÓ ÏÚ ·f‰ ‡O È‡cÂ««ƒ»«»«ƒ¿»∆∆≈«¿≈»¿»

.ÌÈzL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«¿«ƒ

בין 25) שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס בין
לחמור. דומה 26)סוס זה ואין כמסייע. נידונה רגל וכל

אמרו  זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב
א. צג, שבת מטהרים 27)במסכת שאנו משמע מלשונו

ופירשו  הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מפני
עיון. וצריך מסייע. טומאה 28)משום הוחזקה אילמלי

אבל  התערובת, מפני או הספק מפני כולם מטמאים היינו
בלבד. מסייע הן שכולן מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן
נימוקים, שני כאן שיש להבין, אפשר רבינו של [מסגנונו
רגל  שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל

ממש]. בו שאין מסייע היא

.Ê„a‰ ˙Èa ˙¯B˜ ÏÚ ‡Óh‰ ·LÈ29ÌÈÏk‰ Ïk - »««»≈««≈««»«≈ƒ
Ï˜ÚaL30‰¯Bw‰ ˙Áz ÌÈˆeˆ¯ Ì‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË31. ∆»≈∆¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«««»

LaÎÓ ÏÚ ·LÈ Ì‡ Ï·‡32ÌÈÏk‰ È¯‰ - Ò·Bk ÏL ¬»ƒ»«««¿≈∆≈¬≈«≈ƒ
˘aÎn‰ ÁeÏ ˙ÁzL33,ÈeÙ¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ∆«««««¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

ÂÈÏ‚¯ ÏÚ LaÎn‰ ˙ÚLÓ ˙‡ˆÓÂ34ÌÈÏk‰ ÏÚ ‡Ï , ¿ƒ¿≈ƒ¿∆∆««¿≈««¿»…««≈ƒ
da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒ ÒÈÎ‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯È Ì‡L ;ÂÈzÁzL∆«¿»∆ƒƒ¿∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»
,ÒÈÎÓ - LaÎn‰ ÔÈ·e LaÎn‰ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ ÔÈa≈«≈ƒ∆««««¿≈≈««¿≈«¿ƒ

.¯eL˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»

על 29) שמנים מגרעינים או מזיתים שמן לסחיטת מעבדה
כבידה. קורה של לחץ כעין 30)ידי קלוע נצרים של סל

מפרשים  ויש לסחיטה. העומדים הזיתים בו שמניחים שבכה
מיטב  מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים

שמן. קצת נפלט הקורה לחיצת ידי ועל והזב 31)שמנם
עליהם. ליישר 32)נישא כדי הבגדים, על הכובס שנותן
קמטיהם. לוח 33)את מניח שהכובס מפרש, משנה הכסף

ישב  לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על
והלוח  הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על אלא הלוח על

לבגדים. ביותר מהודק אינו המכבש.34)עצמו רגלי

.ÁÒ¯cL ·Ê35·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ ‡lL ÈÏk ÏÚ »∆»««¿ƒ∆…«¬»¿ƒ¿»¿»
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯ÓÏ B‡¿∆¿»««ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿…
‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚»«¬≈∆»∆¬≈¿ƒ¬…¿«¬∆

ÏÓ‰‡Ò ‰Ùk ?„ˆÈk .‰Ê ÈÏÎa ezÎ‡36,‰ÈÏÚ ·LÈÂ ¿«¿≈ƒ¿ƒ∆≈«»»¿»¿»«»∆»
‰·¯Ú ‰Ùk37ÏÚ B‡ ˙Î¯t ÏÚ ·LiL B‡ ,‰ÈÏÚ ·LÈÂ »»¬≈»¿»«»∆»∆»««»…∆«

ÚÏ˜38.ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÙÒ ÏL ∆«∆¿ƒ»¿«≈»∆¬≈≈¿ƒ
‡Ï ,‰·ÈLÈÏ „ÁÈÓ‰ - ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆≈≈»»«¿À»ƒƒ»…
‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ,ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆
ÌÚ ‰·ÈLÈÏ LnLÓ ÈÏk‰ ‰È‰ .‰·ÈLÈÏ ‰OÚ ‡Ï…«¬»ƒƒ»»»«¿ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ

.Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - dÏ ‰OBÚL BzÎ‡ÏÓ¿«¿∆∆»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»
„È„¯‰ ÔB‚k39˜eÏÁ‰Â40˙Èlh‰Â41ÏÓ¯z‰Â42 ¿»¿ƒ¿∆»¿««ƒ¿«À¿»

˙ÓÁ‰Â43‰OÚ ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈∆««ƒ∆»∆»≈∆…«¬»
ÌÚ ·kLn‰ ˙‡ LnLÓ ‡e‰ È¯‰ - ·kLÓÏ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰·e .el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BzÎ‡ÏÓ44 ¿«¿¿≈…«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ Ò¯„Óa ÔÈ‡nhn‰ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡·‡¬»≈»«≈ƒ«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ∆≈
‰Ê È‡Â ,‰·ÈLÈÏ Èe‡¯ ÈÏk ‰Ê È‡Â .Ò¯„Óa ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»¿≈∆

.‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯ ‰Ê È‡Â ,‰·ÈÎLÏ Èe‡»̄ƒ¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

,akxnl e` ayenl e` akynl dyrp `ly ilk lr qxcy af"
."epzk`ln dyrpe cenr el mixne` ixdy xedh df ixd

היצר  כשבא ה': בעבודת נפלאה ועצה הוראה בזה יש הנה
הרי  כי מלאכתנו" ונעשה עמוד לו "אומרים יהודי אל הרע
"ירא  ולהיותו הקב"ה של בשליחותו שבא טוען הוא
אמת  הן לו אומרים תפקידו, את ממלא הוא הרי שמים"
תפקיד  יש לנו שגם מכיון אבל ושליחות, תפקיד לך שיש
לך  אנו אומרים קוני" את לשמש נבראתי "אני ושליחות
כשיהודי  כי להפריענו. יכול ואינך מלאכתנו" ונעשה "עמוד
אין  קוני" את לשמש נבראתי ש"אני תמידי הרגש עם חי
ונעשה  "עמוד לו אומר שהרי לו, להפריע יכול יצה"ר
שאין  להוסיף ויש טהור". זה "הרי הדין וכפסק מלאכתנו"
שלילה  כי "עמוד" אלא וכד' "הסתלק" או "רד" לו אומרים
עצמו, היצה"ר אצל גם ועליה עמידה של באופן היא זו
אלא  מעבודתו היהודי את לבלבל אינו תכליתו שהרי

בשבילו. העליה וזוהי וינצחו עליו שיתגבר
(fh oniq dxdh xtq 'zekln oii')

ביאור 35) הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא
לשם  נעשה לא אם למשכב הראוי דבר שאפילו והדגשה,

משכב. משום מטמא אינו בו 36)כך למדוד מיוחד כלי
וקטניות. בצק.37)תבואה בה ללוש עשוייה

(שמות 39)מפרש.38) הזהב" פחי את "וירקעו דק. בגד
פרק  סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט,
של  נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג
מלשון  אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף
זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את נשאו
מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה

שרוולים.40) עם שלנו.41)בגד מצוה של טליתות כמו
מששה 42) אחד (הקב קבים חמשה מחזיק גדול ילקוט

עליו. שוכב הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה)
קבים.43) שבעה מחזיק ואילך.44)ילקוט כב מפרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הזב 1) בהיסט וחומר האדם את הטומאה הסיטה אם יבאר

קנה  היה ואם חרס, כלי לאויר ידו שהכניס זב ודין ממגעו,
והסיט, טהור של בקמטו הקנה היה אם והסיט, בקמטו אחוז
הזב  שנייה, בכף ומושב משכב וכלי מאזנים בכף הזב
שניהם  שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור
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מפשילים  שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין הדלת,
על  מקצתו שנישא זב איפכא, או זב שהיכה וטהור בחבלים,

בהיפך. או הטהור

.‡e¯‡a ¯·k2ËÈÒ‰ Ì‡L ,‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a3Ì„‡‰ ¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆∆ƒ≈ƒ»»»
ÌeMÓ ‡ÓË - ‡OÓa ‰‡nËÓ ‡È‰L ‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»∆ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿»ƒ
‡Ï - Ì„‡‰ ˙‡ ‰‡Óh‰ ‰ËÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡OB≈¬»ƒ≈ƒ»«À¿»∆»»»…

‡ÓË4. ƒ¿»

ה"ו.2) פ"א מת טומאת ממקומו.3)בהלכות הזיז
ב.4) הלכה ראה וחבריו. לזב חוץ הטומאות בכל

.·ËÈÒz Ì‡L ,‰‡ÓË Ôlk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»¬«À¿À»À¿»∆ƒ»ƒ
,Ô˙B‡ ‡nËz ¯B‰h‰ ÈÏk‰ ˙‡ B‡ ¯B‰h‰ Ì„‡‰ ˙‡∆»»»«»∆«¿ƒ«»¿«≈»

ÂÈ¯·Á B‡ ·f‰ ‡l‡5‰¯˙È‰ ‰‡Óh‰ ‡È‰ BÊÂ .„·Ïa ∆»«»¬≈»ƒ¿«¿ƒ«À¿»«¿≈»
‰¯Bz‰ ÏÎa d˙BÓk eÈˆÓ ‡lL ·fa6ËÈÒ‰ Ì‡L , «»∆…»ƒ¿»¿»«»∆ƒ≈ƒ

˙ÏhÓ ‰¯B˜ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .ÔÈ‡ÓË - ÔÈ¯B‰h‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈ƒ≈«»¿»»À∆∆
ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ¯B‰Ë Ì„‡Â ,¯„b‰ L‡¯ ÏÚ«…«»≈¿»»»≈ƒ¬ƒ¿≈

Ò¯Á7ÏÈ‡B‰ ,ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡ ·f‰ „È‰Â ,d˙ˆ˜ ÏÚ , ∆∆«¿»»¿≈ƒ«»∆«»∆«≈ƒƒ
Ô‰a Ú‚pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙ÓÁÓ e„„˙Â¿ƒ¿«¿¿≈¬««»¬≈∆¿ƒ∆»«»∆
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÔÈ‡ÓËe¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»ƒ»¿≈»ƒ
- ÌÈÏk‰ ˙‡ B‡ Ì„‡‰ ˙‡ ·f‰ ‡O Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒ»»«»∆»»»∆«≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ˙„ÏBÈÂ ‰c ‰·ÊÂ ·Ê „Á‡Â .Ô‡nhL∆ƒ¿»¿∆»»¿»»ƒ»¿∆∆¿»«¿»ƒ
·f‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ¯B‰h‰ Ì„‡‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .el‡‰»≈ƒ≈»«¿»∆»»»«»∆≈ƒ∆«»
,¯B‰h‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ·f‰Â ;·Ê ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË -ƒ¿»ƒ≈»¿«»∆≈ƒ∆«»
ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË - Ò¯Á ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ¬ƒ¿≈∆∆¿≈ƒƒ¿≈

Ô‰a Ú‚ el‡k ÌÈ¯Á‡Ï ·f‰ ˙„‰L8. ∆¬»««»«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆

פג,5) שבת מדרבנן. וגויה וגוי התורה. מן ויולדת נדה זבה,
התורה".6)א. בכל חבר לו מצינו "שלא שאינו 7)שם:

באוירו, בתוכו בנגיעה אלא החיצון, בדפנו בנגיעה מטמא
זבים  פרשת כהנים' ב'תורת כלל. בדופנו נגע שלא אע"פ
מטמאים  שאין שלמדנו מאחר שנינו: ה"ב, ג פרשתא ד פרק
(ויקרא  לומר תלמוד מה מאוירו, אלא חרס) כלי (את אותו
שהוא  מגע ישבר"? הזב בו יגע אשר חרס "וכלי יב): טו,
לרבות  הכלי, שכל והטעם, היסטו. זה אומר הוי ככולו,

ממקומו. זז נגיעה,8)תוכו, בלי שהסיטו אע"פ כלומר,
כנושא. ומטמא והסיט נגע כאילו דינו

.‚Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡L :BÚbnÓ ·f‰ Ëq‰a ¯ÓÁ…∆¿∆≈«»ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆
ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰9¯B‰Ë -10.e‰‡nË - BËÈÒ‰ Ì‡Â , «À»»ƒ»ƒ»¿ƒ¡ƒƒ¿»

·e· ‡e‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ11‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ecÎk ¿≈¿ƒ∆∆∆»¿««¬«ƒ…«¬»
˙Bi¯È‡ ÔÈÒtÏ‡ BÓk ,‰t BÏ12- ·f‰ ÔËÈÒ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¡ƒ»«»

È¯‰L ,˙n‰ Ï‰‡a ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿…∆«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ìe˙Ò BÁ˙tL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰≈ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»¿≈

‰ÚeÏa ‰˙È‰L ËÁÓ13‰ÚeÏa‰ ˙ÚaËÂ ıÚ‰ CB˙a ««∆»¿»¿»¿»≈¿««««¿»
- ‰·l‰ B‡ ıÚ‰ ˙‡ ·f‰ ËÈÒ‰Â ,‰·l‰ CB˙a¿«¿≈»¿≈ƒ«»∆»≈«¿≈»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ e‡ÓËƒ¿¿«≈ƒ«¿ƒ∆¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאויר.9) פתוח מקום בו ואין מצומד, שם.10)כיסוי
באמצעו.11) טהורות 12)חלול "שהן מ"ה: פ"ב עדיות

רבינו: שם ופירש הזב". במשא ומטמאות המת, באוהל
מטיט, חלול כדור עושים נעשות: הן וכך כפולות, מחבתות
לשתי  ומתחלק באמצעו אותו חותכים שריפתו ואחרי
לאויר. פתוחות ואינן שנחתכו לפני כאן והמדובר מחבתות.

גם 13) טמאים שאלה מעיר, הכסףֿמשנה מ"ו. פ"ט כלים
ואםֿכן  מיטמא, אינו בלבד חי בגוף בלוע ורק המת, באוהל

אירניות. אלפסין לדין דומה דינו אין

.„B„È ÒÈÎ‰L ·Ê14,Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BÏ‚¯ B‡ »∆ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê È¯‰ - B„È‰ ‡ÏÂ BÎBzÓ Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿…¡ƒ¬≈∆
.ÌÈ¯·È‡Ï ÔÈ‡nËÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë»∆≈«ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ¿≈»ƒ

"נדה 14) ב: פב, בשבת זה דין מקור מציין הכסףֿמשנה
פ"ו  הטומאות אבות הלכות (ראה לאיברים" מטמאה אינה

כאן). הראב"ד והשגת ה"ג,

.‰·Ê15BËÓ˜ CB˙a ÊeÁ‡ ‰˜ ‰È‰L16ËÈÒ‰Â , »∆»»»∆»¿À¿¿≈ƒ
B‡ Ì„‡ ‰w‰ ‰ˆ˜a ‡ÈˆB‰Â.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÈÏk ¿ƒƒ¿≈«»∆»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ

.ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ ·f‰ Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¬∆ƒ««»¿»»…»««»ƒ
Ëq‰a ¯a„Ó ‰f‰ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«»«∆¿«≈¿∆≈

·f‰17‰ÚÈ‚ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ,18- ‰ÚÈ‚p ‰Ó :¯ÓBÏ «»¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿ƒ»
Ïˆ‡ ÈeÏb‰ BÙeb ¯‡MÓ ÂÈ„ÈÏ ‰ÓBc‰Â ÂÈ„Èa¿»»¿«∆¿»»ƒ¿»«»≈∆
‡Ï ,BÙe‚aL ÈeÏba ËÈÒiL „Ú - BËq‰ Û‡ ,‰ÚÈ‚p‰«¿ƒ»«∆≈«∆»ƒ«»∆¿…
¯B‰Ë ÏL BËÓ˜a ‰w‰ ‰È‰ .ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ËÈÒiL∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»«»∆¿À¿∆»
‰‡Óh‰ ˙‡ ËÈÒn‰L ;‡ÓË - ·f‰ ˙‡ Ba ËÈÒ‰Â¿≈ƒ∆«»»≈∆«≈ƒ∆«À¿»
- ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ‡OBp‰L ÌLÎe ,d˙B‡ ‡OBk¿≈»¿≈∆«≈¿≈«¿»ƒ

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,‡ÓË19ËÈÒn‰ Ck , »≈¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»«≈ƒ
.‡ÓË - ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a¿≈«¿»ƒ»≈

א.15) מג, נדה לקיש, ריש של בקמטים 16)מימרא
לאויר. מגולה שאינו במקום הגוף, נגע 17)שבעור שלא

אחר. משהו באמצעות ממקומו הזיזו אלא בטהור
גלויים.18) הבלתי במקומות לנגוע איֿאפשר שהרי
ח.19) הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק

.Â·f‰20B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏÎe ,ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «»¿«…¿«ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Ú¯k :Bc‚k ‰iL ÛÎa ·k¯ÓÏ21Ô‰ È¯‰ - ·f‰ ¿∆¿»¿«¿ƒ»¿∆¿»««»¬≈≈

Ô‰a Ú‚pL ÌÈÏÎk22- Ô‰ eÚ¯k ;ÔËÈÒ‰ È¯‰L , ¿≈ƒ∆»«»∆∆¬≈¡ƒ»»¿≈
·f‰ e‡O È¯‰L ,·‡ eOÚÂ ·kLÓ ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒƒƒ¿»¿«¬»∆¬≈»¿«»
ÌÈÏk‰ ¯‡L ‰iL ÛÎa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ „ÓÚ el‡Îe23 ¿ƒ»«¬≈∆»»¿«¿ƒ»¿»«≈ƒ

ÔÈa Ô‰ eÚ¯kL ÔÈa ,Ì„‡ B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡√»ƒ«¿ƒ»»≈∆»¿≈≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ·f‰ Ú¯kL24. ∆»««»À»ƒ¿À¿»

מ"ה.20) פ"ג הכף 21)זבים עלתה כך ומתוך הכריע,
עליה. אב 22)שהכלי שהם ומושב, כמשכב ולא

למעלה  (ראה הזב מן למעלה שהם מפני והנימוק, הטומאה.
וכן  רבינו, ופירש "טהורים". כתוב: שם, במשנה ה"ג). פ"ז
אבל  מדרס, מטומאת טהורים שהם המשנה מפרשי כל

זב. של כעליונו למשכב 23)טמאים ראויים שאינם
ה"ו). פ"ו למעלה (ראה מדף,24)ומושב או היסט מדין

ויובן  ומושקין", "אוכלין רק כתוב מ"ז) (שם במשנה
וכלים. לאדם שהואֿהדין
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.Ê¯B‰h‰Â ·f‰25¯Òp‰ ÏÚ B‡ ÏÒÙq‰ ÏÚ e·LiL26 «»¿«»∆»¿«««¿»««∆∆
ÔÈ¯ÈbÁÓ Ô‰L ÔÓÊa27,Ú¯ BÁkL ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ , ƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ»∆…«

·w‰ Ú·¯ ˜ÁÏ È„k B¯wÚ È·Úa ÔÈ‡L ÔÏÈ‡‰ ‡e‰Â28, ¿»ƒ»∆≈»√ƒƒ»¿≈»……««»
‰kÒa eÏÚL B‡29da ‡aÁpL ‡e‰Â ,Ú¯ dÁkL30 ∆»¿À»∆…»«¿∆∆¿»»

È¯ˆÓ ÌlÒa eÏÚL B‡ ,Ba ÊeÊz d˙B‡ ˜ÁB„Â31BÈ‡L ¿≈»»∆»¿À»ƒ¿ƒ∆≈
L·k‰ ÏÚ eÏÚL B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜32‰¯Bw‰ ÏÚÂ »«¿«¿≈∆»««∆∆¿««»

‰Ê È¯‰ - ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Ïc‰ ÏÚÂ¿««∆∆ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¬≈∆
·f‰ ËÈÒ‰ el‡Îe ,Ô‰a ÔÈ„„˙Ó Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ«»

¯B‰h‰ ˙‡33e·LÈ Ì‡ Ï·‡ .BnÚL34‰ÏB„‚ ‰ÈÙÒa ∆«»∆ƒ¬»ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»
Ì„‡a ËÈÒ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L35ÏÚ B‡ ¯Òp‰ ÏÚ B‡ , ∆≈»¿»¿»ƒ¿»»««∆∆«

ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ ,ÔÈ¯ÈbÁÓ ÌÈ‡L ÔÓÊa ÏÒÙq‰««¿»ƒ¿«∆≈»«¿ƒƒ∆»¿ƒ»
,¯ÓÒÓa Úe·w‰ È¯ˆÓ ÌlÒa B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒ·e¿À»∆…»»∆¿À»ƒ¿ƒ«»«¿«¿≈
elÙ‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁnL ˙Ï„·e ‰¯B˜·e L·Îa B‡¿∆∆¿»¿∆∆∆¿À»ƒ¿ƒ¬ƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „vÓ eÏÚ»ƒ«∆»¬≈∆»

מ"א.25) פ"ג חיגר.27)קרש.26)שם כאדם מתנדנדים
יגיע 28) לא מאוד, דק דופן שיישאר עד תוכו יחקקו אם

ב). קה, מציעא (בבא הקב רובע לגודל ענף,29)חללו
שוכה. איש מט): ט, (שופטים הכתוב בגמרא 30)מלשון

ופירשו  שם), הב"ח (הגהות באחוזיונה שנחבאת אמרו: שם
בה  נחבאת כולה היד בכף אותה כשאוחזים ו'תוספות' רש"י
בתוך  נחבאת והיא בה "כשאוחז מפרש ורבינו נראית. ואינה
הכסףֿמשנה), (לשון אותו" מזזת היא אותה, וכופף ידו

הענף. את מזיזה היד אינו 31)פירוש, ואם קטן, סולם
ואילך. אילך מתנועע הוא במסמר קרש 32)קבוע

בחוף, נוגע השני וראשו הספינה על אחד ראשו שמניחים
ליבשה. הספינה מן עליו לעבור גשר משמש והוא

הצד 33) התרומם כך ומתוך הזב הכריע אם אפילו כלומר,
ומכלֿשכן  היסט, משום טמא כן גם עליו, יושב שהטהור
הזב, כמדרס הטומאה אב נעשו בגדיו שאז הטהור, כרע אם
החזוןֿאיש  בעל תמיהת מסולקת [בזה ו. בהלכה כמבואר
הטהור" את הזב הסיט "וכאילו רבינו: כתב למה שהקשה

דעתו]. מניח יישוב מצא ולא להיפך, פ"ג 34)ולא זבים
עליה.35)מ"ג. עולה כשאדם זזה אינה אדם, ע"י כלומר,

.Á¯B‰ËÂ ·Ê36ÔÈÙÈ‚Ó „Á‡k Ì‰ÈL eÈ‰L37˙‡ »¿»∆»¿≈∆¿∆»¿ƒƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁ˙Bt B‡ ˙Ïc‰38ÛÈ‚Ó „Á‡ ‰È‰ . «∆∆¿ƒ¬≈∆»»»∆»≈ƒ

‡ÓË - Á˙Bt „Á‡Â39:¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÏÚ‰ . ¿∆»≈«ƒ¿»∆¡∆∆∆ƒ«
ÈtÓ e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Óh‰ Ì‡ƒ«»≈∆¡»∆«»ƒ¿»ƒ¿≈

BËÈÒ‰L40‡ÓË - ‡Óh‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ¯B‰h‰ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿ƒ«»∆¡»∆«»≈ƒ¿»
B‡OÓa41.e¯‡aL BÓk , ¿«»¿∆≈«¿

מ"ב.36) ונימוקם:38)סוגרים.37)שם שם, כחכמים
האחד  אין קלה, מלאכה היא סגירתה או הדלת שהגפת מפני

למשנה). בפירושו (הרא"ש בחבירו שזה 39)נתלה מפני
זה. על זה נתלים לכאן, והשני לכאן את 40)מושך הזיז

את 41)הטהור. נושא כשהטהור היא משא טומאת סתם
מנוחת  היתה אלא ממקומה, הזיזה לא ואפילו הטומאה,
עליו), חולקים ור"ש רש"י אולם רבינו, דעת היא (כך עליו
טומאת  הלכות (ראה שהוא כל אפילו אותה כשהגביה או
חמור  ובשניהם ממקומו, הזזה פירושו והיסט ה"ו), פ"א מת

אם  רק מטמאות שהן במשא, המטמאות טומאת משאר זב
כשהוא  גם מטמא וזב להיפך, ולא הטמא את הסיט הטהור

הטהור. את נשא או הסיט

.Ë¯B‰ËÂ ·Ê42ÔÈÏÈLÙÓ eÈ‰L43‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÏ·Áa »¿»∆»«¿ƒƒ«¬»ƒƒ»»
CLBÓ ‰Ê‡ÓË - CÏÈ‡ CLBÓ ‰ÊÂ CÏÈ‡44eÈ‰ . ∆≈≈«¿∆≈≈«ƒ¿»»

ÔÈ‚¯B‡45B‡ ,ÔÈÁBË B‡ ,ÔÈ·LBÈa ÔÈa ÔÈ„ÓBÚa ÔÈa , ¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿¿ƒ¬ƒ
- „·k Ô‡OnL ÔÓÊa :ÔÈÚBË B‡ ¯BÓÁ‰ ÔÓ ÔÈ˜¯Bt¿ƒƒ«¬¬ƒƒ¿«∆«»»»≈

¯B‰Ë - Ï˜ ÈBOÓ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰46. ¬≈∆»≈¿ƒ»»««»

מדרס,44)שוזרים.43)שם.42) טומאת טמאים ובגדיו
הטהור. על נשען הטמא כשהמשא 46)שם.45)שהרי

הם  כבד כשהמשא אבל השני, על נשען האחד אין קל
המשא. באמצעות זה על זה נשענים

.È¯B‰Ë47¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙‡ ‰kÓ ‰È‰L48·ÊÂ , »∆»»«∆∆«»¬≈∆»¿»
CLnÈ Ì‡L ;e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰k‰L49¯B‰h‰ ∆ƒ»∆«»ƒ¿»∆ƒƒ»≈«»

ÏÙB ‡Óh‰ È¯‰Â -50ÂÈÏÚ ÔÚL el‡k ‡ˆÓÂ ,51. «¬≈«»≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»»
.ÔÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a Û‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»«ƒ¿≈«»¿≈ƒ

הוא 48)שם.47) אבל מדרס, מטומאת טהור פירוש,
(הרא"ש  משא מדין לטומאה ראשון נעשו ובגדיו עצמו

מט. הערה לקמן ראה שם). את 49)בפירושו יעזוב
לגופו. תגיע לא והמכה ידו.50)מקומו, תנופת מעוצמת

מכה 51) וכשהטהור המכה. את ומקבל העומד הטהור על
את  כנושא ודינו הטמא, על נשען הטהור הרי הטמא, את

טמאים. בגדיו שאין הזב

.‡È‡OpL ·Ê52‡OpL ¯B‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó »∆ƒ»ƒ¿»««»»∆ƒ»
‡ÓË - ·f‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó53·Ê ÏL BÚaˆ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿»««»ƒ¿»≈«∆¿»∆»

ÁÈp‰L ¯B‰h‰ B‡ ¯B‰h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ dÁÈp‰L∆ƒƒ»¿«¿»ƒ«»«»∆ƒƒ«
Ô·‡ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ BÚaˆ‡∆¿»¿«¿»ƒ«»««ƒ∆≈≈≈∆∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯B˜ B‡54È¯eaÁ ÔÎÂ . »¿«≈»∆¬≈∆»≈¿≈ƒ≈
·f‰55e‡OpL ¯B‰Ë È¯eaÁ B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ e‡OpL «»∆ƒ¿««»ƒ≈»∆ƒ¿

Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡O el‡Îe ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ÏÚ««»¬≈∆»≈¿ƒ»»»∆»≈∆
ÌÈpM‰ :ÌÈ¯eaÁ‰ Ì‰ el‡Â .B¯·Á ÏL BÓˆÚ«¿∆¬≈¿≈≈«ƒƒ«ƒ«ƒ

Ô‰lL ¯ÚO‰Â ÌÈ¯tv‰56BÊ ‰‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «ƒ»¿«ƒ¿«≈»∆»∆¿≈»∆ƒ∆À¿»
.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

מ"ב.52) ה, פרק הלכה 53)שם ז בפרק למעלה למדנו
אלא  מטמאים ואינם מיטמאים אינם ומושב שמשכב ג,
כאן, רבינו ומשמיענו האדם. של גופו רוב עליהם כשנישא
ושל  הזב של הגוף מן קטן בחלק אפילו מיטמא, שאדם

מסמא.54)הטהור. אבן הדברים 55)טומאת
חיבורים. הם מה מבואר לקמן לגוף. המחוברים

ה"ג.56) פ"ה זבים תוספתא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במסמרים 1) מסומר או בארץ מחובר שהיה דבר יבאר

הסיטו  מכח שנפל דבר כל ודין כלי, והניד הזב עליו והקיש
בנגיעה, אלא מטמא ומושב מרכב ושאין הרעדה, מכוח או
החמור, על רכבו או בספינה שישבו והטהור הזב ודין

בתוכה. שהגוי ברחיים הנדחק
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.‡¯aÁÓ ‰È‰L ¯·c2:ÌÈ¯ÓÒÓa ¯nÒÓ B‡ ı¯‡a »»∆»»¿À»»»∆¿À»¿«¿¿ƒ
BÁk ‰È‰ Ì‡3LÈw‰Â ,˜ÊÁÂ ‰ÙÈ4˙Ú·e ,·f‰ ÂÈÏÚ ƒ»»…»∆¿»»¿ƒƒ»»«»¿≈

B‡ B˙‡k‰ ÁkÓ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡ ÈÏk „È‰ LÈw‰L∆ƒƒ≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ…««»»
ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰L5‰ÙÈ BÁk ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»»…»∆

B‡ ÏÈt‰Â ,·f‰ ÂÈÏÚ LÈw‰Â ,„„˙Ó ‡l‡ ˜ÊÁÂ¿»»∆»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ»»«»¿ƒƒ
È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk B˙‡k‰ ÁÎa „È‰≈ƒ¿…««»»≈ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈

eÏÙ BÁkÓ È¯‰L ,ÔËÈÒ‰ el‡Îe ,ÔÈ‡ÓË el‡6‰Ê . ≈¿≈ƒ¿ƒ¡ƒ»∆¬≈ƒ…»¿∆
ÏÏk‰7‰„Ú¯‰ ÁkÓ ;‡ÓË - BËq‰ ÁkÓ ÏÙpL Ïk : «¿»…∆»«ƒ…«∆≈»≈ƒ…««¿»»

‰kÒ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ ?„ˆÈk .¯B‰Ë -8,Ú¯ ÔÁkL »≈«ƒƒ«ƒ»À»∆…»«
‰¯B˜ ÏÚ B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜ BÈ‡L È¯ˆÓ ÌlÒ ÏÚ B‡«À»ƒ¿ƒ∆≈»«¿«¿≈«»
ÏÚ LÈw‰L B‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁÓ ÌÈ‡L L·ÎÂ ˙Ï„Â¿∆∆»∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ∆ƒƒ«

¯‚p‰9ÏeÚn‰ ÏÚ10ËBLn‰Â11LÈw‰L ‰ÚL·e , «∆∆«««¿¿«»¿»»∆ƒƒ
eÏÙ ‡ÏÂ Ô„È‰ elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏÈt‰ƒƒ√»ƒ«¿ƒ≈ƒ¬ƒ¡ƒ»¿…»¿
ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈ƒ¬»ƒƒƒ«ƒ»«
B‡ L·k ÏÚ B‡ ,¯nÒÓ ÌlÒ ÏÚ B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒÀ»∆…»»∆«À»¿À»«∆∆

LÈ¯n‰ ÏÚ B‡ ,ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ‰ ‰¯B˜ B‡ ˙Ïc ÏÚ12, «∆∆»«¿À»ƒ¿ƒ««»ƒ
ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk „È‰ LÈw‰L ‰ÚL·e ,¯epz‰ ÏÚ B‡«««¿»»∆ƒƒ≈ƒ≈ƒ√»ƒ
Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓe«¿ƒ¬ƒƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿≈…

.el‡a ‡ˆBik«≈¿≈

מ"ב.2) פ"ד מתנדנד.3)זבים ואינו המחובר הדבר של
רעידת 5)דפק.4) ע"י בעקיפין נגרמה שההנדה מפני

לה, עירובין (רש"י מטמא ואינו כוחו כוח נקרא וזה הקרקע,
הוא  שגם להניח ויש שם, למשנה רבינו פירוש ראה א.

רש"י). לדברי את 6)התכוון ישירות הנידה הדפיקה
יפה. מחוברים היו שלא פ"ד 7)הכלים זבים תוספתא,

כז.8)ה"ה. הערה פ"ח למעלה התקועה 9)ראה יתד
הדלת. אחורי הדלת.10)באסקופה ספינה.11)של של

אותם  מרעידה קלה ודפיקה יפה, מחוברים אינם אלה כל
קורות 12)ישירות. ראשי מונחים שעליה עבה קורה

הבית.

.·¯epz13¯epz‰ ÏÚ LÈw‰Â ,Ba ‰˜e·c ˙t‰ ‰˙È‰L «∆»¿»««¿»¿ƒƒ«««
‰Óe¯z ‰È‰ elÙ‡ ,¯kk ÏÙÂ14¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -15. ¿»«ƒ»¬ƒ»»¿»¬≈∆»

¯kka ˜a„Ó ¯epz‰ ÔÓ Ò¯Á ‰È‰ Ì‡Â16elÙ‡ ,ÏÙpL ¿ƒ»»∆∆ƒ««¿À»«ƒ»∆»«¬ƒ
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ‰È‰17. »»Àƒ¬≈∆»≈

סיר 13) כעין עשויים היו שבזמניהם התנורים שם. תוספתא,
את  שם מדביקים ואח"כ בפנים אותם ומסיקים גדול, חרס

בטהרתה.14)הפת. כבד,15)שמחמירים שהתנור מפני
הדפיקה. מן ישר הככר הונד בתוספתא 16)לא הגר"א

וזה  זה, בחרס דפק והזב בתנור, מודבק היה שהחרס שם,
כאן. רבינו כפירוש החרס,במקרה17)לא נפל הרי זה,

הדפיקה. מכוח הככר, גם עמו וביחד

.‚·kLn‰ ÔÈ‡18ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk ‡nËÓ ·k¯n‰ B‡ ≈«ƒ¿»«∆¿»¿«≈≈ƒ√»ƒ
B‡ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïa ÚbÓa ‡l‡ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¿«»ƒ¿«¬»ƒ»≈ƒ

Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡19‰È‰L B‡ √»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»∆»»
‡l‡ Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ò¯„n‰«ƒ¿»¿«¿»≈∆¬ƒ…ƒ¿ƒ≈≈∆∆»

ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯È20ÔÎÂ . ¿»ƒ¿…»«»∆¬≈≈¿ƒ¿≈
ËÈÒ‰ Ì‡21ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ·kLn‰ ƒ≈ƒ«ƒ¿»∆«≈ƒ∆»√»ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¬≈≈¿ƒ

המשכב 18) על ונישא הנושא "כל שנינו: מ"ג, פ"ה בזבים
האדם". מן חוץ מושב 19)טהור, משכב כולל מונח

מ"ה.20)ומרכב. היו 21)שם והטהור שהמדרס כגון
נתבאר  ה"ו. פ"ח ראה המדרס. והכריע המאזניים כפי על

כנושא. דינו שמסיט כבר,

.„¯B‰h‰Â ·f‰22‰ÏBÎÈ‰ ‰pË˜ ‰ÈÙÒa e·LiL «»¿«»∆»¿ƒ¿ƒ»¿«»«¿»
„Á‡ Ì„‡a ËÈÓ‰Ï23‡cÒ‡a B‡ ,24ÏÚ e·Î¯L B‡ , ¿»ƒ¿»»∆»¿«¿»∆»¿«

‰Ó‰a Èab25‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B Ô‰È„‚a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿≈»««ƒ∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆»∆
,˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a È¯‰ -¬≈ƒ¿≈«»¿≈ƒƒ¿»¿À¿»»¿»≈

Ò¯„ ‡nL26ÌÚ ‰·LiL ‰c ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ·f‰ ∆»»««»¬≈∆¿≈ƒ»∆»¿»ƒ
¯B‰h‰27Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÌÈ„‚a - ‰hÓa28‰tkÓ ıeÁ , «»¿ƒ»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»

dL‡¯aL29Òp‰ L‡¯aL ÌÈ„‚a‰ ÔÎÂ .30‰ÈÙqaL ∆¿…»¿≈«¿»ƒ∆¿…«≈∆«¿ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë31. ¿ƒ

מ"א.22) פ"ג הוא 23)שם עליה, עולה אחד כשאדם
תחתיו. ונכפפת אותה מחוברות 24)מטה (קורות רפסודה

בנהרות). אותן ומשיטים בהמה 25)יחד, של דרכה
רוכביה. תחת גבה את הכריע 26)לכופף שמא פירוש,

וה"ב. ה"א פ"ח למעלה ראה הזב. את והגביה הטהור
תימן).27) (כת"י "הטהורה" עליהם.28)צ"ל דרסה שמא
עליה.29) דרסה שמא לחשוש שאין הטהורה, של
קט 31)התורן.30) בספינה שישבו וטהור בזב נה,מדובר

אבל  מספק, מדרס טמאים הטהור שבגדי למעלה שאמרנו
ולפיכך  עליהם, לדרוס יכול הזב אין התורן שבראש אלה
"רבי  ד: פרק בראש שם במשנה זה דין מקור טהורים.
כיפה  במיטה, הטהורה עם שישבה נדה אומר, יהושע
הנס  שבראש כלים בספינה, ישבה מדרס, טמאה שבראשה
חולק  יהושע שרבי רבינו, וסובר מדרס". טמאין שבספינה
הבגדים  את אלא מטמאת שאינה מ"א, שבפ"ג המשנה על
הנמצאים  את לא אבל בלבד, הטמא של בצידו הנמצאים

(כסףֿמשנה). משנה' כ'סתם ופסק גבוה, במקום

.‰˜Á„p‰32ÌÎB˙a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÌÈÁ¯a33B‡ «ƒ¿»¿≈«ƒ∆»≈»ƒ¿»
·Ê34Ba ‡ˆBiÎÂ35‰Ê È‡a .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÂÈ„‚a È¯‰ - »¿«≈¬≈¿»»¿≈ƒƒ¿»¿≈∆

„Ú Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„„nL ÌÈÁ¯a ?e¯Ó‡ ÌÈÁ≈̄«ƒ»¿¿≈«ƒ∆¿«¿¿ƒ∆««¿««
Ô‡k „ÓBÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯˜BÚL36.BÓB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÙÁB„Â ∆¿ƒ∆»≈»¿¬ƒƒ¿

¯˜Ú ‡nL ,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓhL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â¿»»»∆À¿»¿»≈∆»∆¡«
‡Óh‰37.¯B‰h‰ È„‚a ÏÚ Ò¯„Â «»≈¿»««ƒ¿≈«»

גם 32) שנויה זו הלכה ה"ח. פ"ו טהרות תוספתא,
"שאין  הגירסה שם אבל ה"ג, פ"ט אהלות בתוספתא,

כזבים.33)עוקרים". מטמאים שגויים גזרו וחכמים
בתוכה.34) והנדה הגירסה: שם, נדה 35)בתוספתא זבה,

הריחיים.36)ויולדת. יד על העומד מכוחו 37)האדם
הנדנוד. של
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á"ôùú'ä èáù â"é ÷"ù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
טומאתו 1) היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר

מדבר  חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד
הארץ  ועם חבירות. דברי לקבל הצריך הוא מי ודין אחד,
הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל
או  מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על החבר נשאל אם ודין
ונחשד  חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי

הטהרות. על שנחשד חבר או אחד לדבר

.‡ı¯‡‰ ÌÚ2‰¯B˙a BLÈÂ Ï‡¯OÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»»∆««ƒ∆ƒ¿»≈¿∆¿¿»
˙BˆÓ·e3Ò¯„Ó ÂÈ„‚·e ,‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¿¬≈¿∆¿«»≈¿»»ƒ¿»
˙B¯‰ËÏ4Ô‰ È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a ÂÈ„‚a eÚ‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»¿¿»»»√»ƒ«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .ÔÈ‡ÓË5.e‰‡nË - ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆≈¬ƒƒ¿»
Ô˙‡ÓhL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚbÓ ÏÚ ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ¿¿ƒ∆«¿»««»»««ƒ∆À¿»»

˜ÙÒa6˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â .7ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»≈¿≈»∆¡»ƒ««¿»¿ƒ∆≈»
‡e‰ ÌÏBÚÏe .˙B‡ÓËÂ ˙B¯‰Ë È˜ec˜„a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿»¿À¿¿»
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â BÊ ‰˜ÊÁa«¬»»¿≈∆¡»««¿»«∆¿«≈»»

˙e¯·Á È¯·c8?ÂÈÏÚ Ïa˜iL ˙e¯·Á È¯·c Ô‰ ‰Óe . ƒ¿≈¬≈»≈ƒ¿≈¬≈∆¿«≈»»
Ô‰a ‡nhÈ ‡lL ˙B‡ÓËa ¯‰Ê ‡‰iL9˙B¯‰Ë·e , ∆¿≈ƒ¿»¿À¿∆…ƒ«»»∆ƒ¿»

Ì˙B‡ ‡nËÈ ‡lL10,Ô˙¯‰Ë·e ÌÈ„È ˙ÏÈËa ¯‰fÈÂ , ∆…¿«≈»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»√»»
ÁÏ ¯·c ı¯‡‰ ÌÚÓ ÁwÈ ‡lLÂ11Á¯‡˙È ‡ÏÂ , ¿∆…ƒ«≈«»»∆»»«¿…ƒ¿»«

BÏˆ‡12B˙eÒÎa BÏˆ‡ BÁ¯‡È ‡ÏÂ ,13. ∆¿¿…¿»¿∆¿ƒ¿

עצמם 2) את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
בפירושו  (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים"
ריקים  מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק לדמאי
וקראו  שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה

הארץ". "עם אותן 3)להם אפילו המצוות כל מקיים
הארץ. עמי עליהן "בגדי 4)שנחשדו שנינו: ב יח, בחגיגה

חולין  מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס הארץ עם
ב  לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו,

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא מתוכו 5)נימקו: כלומר,
לא  בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה (ראה
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו,

או 6) שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין בידינו וכלל
במסכת  הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו
את  שורפים ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק טהרות
עם  בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה
ישבה  שמא מספק, ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ

נידה. אשתו נטמאו.7)עליהם שלא להיזהר 8)לומר
בהם. נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים שלא 9)בכל

טמא.10)לצורך. כשהוא בהן יגע שהוכשר 11)שלא
מעולם  הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל
לא  אלו שפירות לומר הארץ עם ונאמן טומאה. מקבל אינו
שלא  שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו
מפני  זה דין השמיט ורבינו ויבש. לח הארץ לעם ימכור
טומאה  לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה
ו  פרק (שם הלל בית דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין

משנה משנה  היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
טומאת  מהלכות ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה

ט. הלכה ויטמאהו.12)אוכלים בבגדיו או בו יגע שמא
נידה,13) אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. כאמור

.·- Ô‰Ó „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ‡a‰«»¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»»∆»≈∆
‚‰BpL e‰eÈ‡¯ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡14CB˙a ‰Úˆa ≈¿«¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»¿

B˙Èa15-È˜ÒÚ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒƒ¿≈
‰Úˆa ‚‰BpL e‰eÈ‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯‰ËÂ ‰‡ÓËÀ¿»¿»√»¿ƒ…¿ƒ∆≈¿ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - B˙È·a¿≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒ

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‰lÁz B˙B‡ ÔÈÏa˜Óe16Ck ¯Á‡Â , ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»√««»«ƒ¿««»
˙B¯‰ËÏ B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó17Ïa˜Ó ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ¿«≈

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‡l‡18˙B¯‰ËÏ Ïa˜ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ∆»¿»√««»«ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙B¯‰ËÏ Û‡ - ÌÈ„iÏ ‡ÏÂ¿…«»«ƒ«ƒ¿»≈¿«¿ƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ,B˙B‡ ÔÈÏa˜nLk19„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Â ;˙B¯‰Ëa ÏÈ‚¯ ‰È‰ÈÂ „ÓÏiL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆»ƒƒ¿»¿««¿ƒ
ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a È¯‰ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜iMÓƒ∆¿«≈ƒ¿≈¬≈¬≈¿»»¿ƒ¿»
,˙B¯‰h‰ Ïk ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ˜LÓe ÂÈÏÎ‡√»»«¿»¿ƒ¿∆¡»«»«¿»
.ÌÎÁ „ÈÓÏz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ¯·Á‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«¬≈ƒ¿««ƒ∆≈«¿ƒ»»

חבירות.14) אינם 15)מנהגי החוץ מן שאנשים במקום
לרמות. שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים

הן 16) ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו שיטול
התרומה. את ופוסלות לטומאה כל 17)שניות להחזיק

חברים. של כטהרות אכילת 18)טהרותיו שעיקר מפני
הרי  נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין
דבר  שייר שאם למעלה שאמרנו ומה שלם. דבר השאיר לא
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד

כהלכה.19) לשמור התרגל שטרם מפני עליו סומכים אין

.‚ÔÈÓ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬≈≈¿∆¿«»√»∆¡»ƒ
˙Èa ·¯ÁMÓ Ï·‡ .˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¬»ƒ∆»«≈

ÏeÒÏÒ ÌÈ‰k e‚‰ Lc˜n‰20e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚa «ƒ¿»»¬…¬ƒƒ¿¿«¿»∆…¿
Ïa˜iL „Ú ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ¿»¬ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«∆¿«≈

.˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈¬≈

יתירה.20) מעלה

.„Ô˜Ê21‰·ÈLÈa ·LBÈÂ22¯·kL ,Ïa˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ »≈¿≈ƒƒ»≈»ƒ¿«≈∆¿»
·LiL ‰ÚLa Ïa˜23. ƒ≈¿»»∆»«

חכם.21) תורה.22)תלמיד חכמי שאין 23)בישיבת
ולפיכך  חבירות דברי עליו קיבל שלא לישיבה אדם מכניסים

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו

.‰‰LÏL ÈÙa Ïa˜Ï CÈ¯ˆ - ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿≈¬≈»ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»
ÈÙa Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÌÈ¯·Á¬≈ƒ»»¿≈≈≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈
.‰¯‰Ë C¯„a ÔÏÈb¯Óe Ô„nÏÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰LÏL¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«¿ƒ»¿∆∆»√»
.¯·Ák Ô‰ È¯‰ - ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e ¯·Á ˙L‡Â¿≈∆»≈»»¿≈≈«¬»»¬≈≈∆»≈
ÌÈ¯·Á ˙˜ÊÁa B˙È· È·e ÂÈ·e BzL‡ - ˙nL ¯·ÁÂ¿»≈∆≈ƒ¿»»¿≈≈¿∆¿«¬≈ƒ

e„LÁiL „Ú24. «∆≈»¿

בטהרות.24) זהירים שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול

.ÂBc·Ú ÔÎÂ ,¯·ÁÏ ˙‡OpL Bza B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡≈∆«»»∆ƒ∆ƒ»¿»≈¿≈«¿
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קעט ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯·c Ô‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿≈
‰lÁz·k ˙e¯·Á25˙‡OpL Bza B‡ ¯·Á ˙L‡ Ï·‡ . ¬≈¿«¿ƒ»¬»≈∆»≈ƒ∆ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯kÓpL Bc·Ú ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿≈«¿∆ƒ¿«¿«»»∆≈
‰lÁz·k ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ26. ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¿«¿ƒ»

הגירסה 25) ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא
לקבל  צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה"

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, כאן 26)דברי גם
מסתיימת  ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה
חבר  באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן הן "הרי זו: הלכה

ועבדיו. ובניו שמת

.ÊBÏ eÈ‰Â ,˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿»
È‡cÂ Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰Lk ˙B¯‰Ë¿»¿∆»»«»»∆¿»«¬ƒ≈«««

ÌÈ¯Á‡ Ô‰a e˜qÚ˙pL ÔÓÊa ,e‡ÓË ‡lL27È¯‰ - ∆…ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ¬≈
Ì„wÓk ˙B¯eÒ‡ Ô‰28Ô‰a ˜qÚ˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ì‡Â ; ≈¬¿ƒ…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆

BÏ ˙B¯zÓ Ô‰ È¯‰ -29Ì„‡ ÏÎÏ ˙B¯eÒ‡Â30Ï‡LÂ . ¬≈≈À»«¬¿»»»¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ‰¯‰Ë Ô‰a ‰¯BÓe ÂÈ˙B¯‰Ë ÏÚ ¯·Á‰∆»≈«»√»∆»∆»√»¿«¿¿≈

CÎa B˙B‡ ÔÈ„LBÁ31. ¿ƒ¿»

נטמאו.27) שלא דבריכם על סומך והוא חברים לא
עליהם.28) לסמוך יכול נאמן.29)אינו אינו 30)לעצמו

דברי  שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן
הטמא.31)חבירות. את שיטהר

.ÁÈ‡a‚ ‰OÚpL ¯·Á32ÔÒÎBÓ B‡ CÏnÏ33‡ˆBiÎÂ »≈∆«¬»«««∆∆¿»¿«≈
ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚnÓ L¯t .B˙e¯·ÁÓ B˙B‡ ÔÈÁBc - Ô‰a»∆ƒ≈¬≈≈≈ƒ«¬»»»ƒ
˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ -¬≈¿»»»¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈

‰lÁz·k34. ¿«¿ƒ»

מסים.32) מכס.33)לגבות פירש 34)גובה לומר, "חזרו
אדם". ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו

.Ë¯·„Ï „LÁÂ ˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿∆¿«¿»»
„eLÁ‰ ÏÎÂ .¯·„ B˙B‡Ï ‡l‡ „eLÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈»∆»¿»»¿»∆»
.¯eÓÁÏ „LÁ ‡Ï - ÏwÏ ;Ïw‰ ÏÚ „LÁ - ¯eÓÁÏ∆»∆¿»«««««…∆¿»∆»

.È„LÁpL ¯·Á35ÔÈÏÎ‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,˙B¯‰h‰ ÏÚ »≈∆∆¿»««¿»¿∆»«√»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆¿«∆≈¿ƒ¬≈∆≈∆¡»

‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ36. ¿»«∆ƒ»«∆»«ƒ¿»¿»

ואמר 35) טריפה בשר שמכר טבח לדין זה מדמה רבינו
כשר. גמורה:36)שהוא תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב  בדבר אבידה ויחזיר אותו מכירים שאין למקום "שילך
חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או

.‡ÈÔ¯ÎnL ‰Óe¯z‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B¯‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

È¯·c ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ¯·c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»

Ô‰È¯·cÓ37- ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»

.ÌÈ¯Á‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ שעם הדברים יבאר

יין  בתוכו שהיה כלי דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב הארץ עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי המקדש כלי כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ

נאמן. אם מת מטומאת אני טהור שאמר הארץ ועם טוב,

.‡e¯‡a ¯·k2˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙¯ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙¯t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ ¯B‰Ë :¯Ó‡4‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óe¯z‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ¯‰Ê B˙¯ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ¯‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰¯‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ e¯·Ú»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי"ב.2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי"ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י 5)לנסכים.4)ושמן ב. כד, חגיגה משנה

גם  משמע וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין
שם  (ראה ישראל ארץ חלקי בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ"ע). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי

.·Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ‡È·‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óe¯z9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï - ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı¯‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È·‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È - ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«

˙ÚLa ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;„˜zL‡ ÏL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿»«∆…»¿¬≈∆À¿»ƒ¿«
.ÌÈca‰Â ˙Bzb‰«ƒ¿««ƒ

הגיתות.9)שם.8) בשעת הגיתות.10)לא בשעת

.‚ı¯‡‰ ÌÚ11e¯ÓbL ‰ÚLa Bz‚ B‡ Bca ˙Èa ÏÚpL «»»∆∆»«≈«ƒ¿»»∆»¿
C¯„Ï ÌÚ‰12ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ „iÓ ÁzÙn‰ ˙‡ CÈÏB‰Â »»ƒ¿…¿ƒ∆««¿≈«ƒ»«…≈««
‰‰ML Èt13È¯‰ - ˙Bzb‰ e¯·ÚL ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ƒ∆»»«»»ƒ««∆»¿«ƒ¬≈

BÏÈaËÓe ÂÈÙa Á˙BÙe ‡a Ô‰k‰14ÏËBÂ C¯B„Â «…≈»≈«¿»»«¿ƒ¿≈¿≈
‰¯‰Ëa ‰Óe¯z15‰Óe¯z ÏhÈ ‡Ï - Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â . ¿»¿»√»¿ƒ…»»≈…ƒ…¿»

ÚÓÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ‡l‡ ı¯‡‰ Ì16, ≈«»»∆∆»≈ƒ«¬»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈»¿«¿ƒÀ¿»

מ"ד.11) פ"ט, טהרת 12)טהרות על נאמן עדיין היה ואז
הארץ.14)הכהן.13)היין. עם לא 15)את אם אבל

נאמן. אינו - הדריכה שנגרמה אחר מיד המפתח את הביא
ד. פ"ט, טהרות במשנה יהודה, כר' אינם 16)פסק אוכלין
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המשקין  משבעת באחד נתלחלחו אם אלא טומאה מקבלים
מ"ד. פ"ו מכשירין במסכת המפורטים

.„BÏ ‡È·‰17¯‡La ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ ≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»ƒ¿»
elÙ‡ ,L„˜ dÎB˙a ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â ‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿»…∆¬ƒ

˙ÈÚÈ·¯18ÏÚ ÔÓ‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ - ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆∆¡»«
Ïk‰19ı¯‡‰ ÈnÚL ,ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ ˙ÚLa elÙ‡ . «…¬ƒƒ¿««ƒ¿««ƒ∆«≈»»∆

Ì˜È¯‰ ÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ,‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈÓ‡20 ∆¡»ƒ««¿»≈»∆¡»ƒ««¿ƒ»≈»
ÌÏBÚÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»¿≈≈∆¡»ƒ¿»

L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ Ì˜È¯ ÈÏk ÏÚ21. «¿ƒ≈»«∆»¿…∆

ב.17) כד, חגיגה מחזיק 18)משנה מלוג, רביעי חלק
ומחצה. פירשו,19)ביצה ואם ד"ה ב לה, חולין בתוספות

שאני  ורביעית אמר: אלא מסויימת רביעית הקדיש שלא
כיצד  כן, לא שאם קודש. תהיה זו מחבית להפריש עתיד
(ראה  קידוש של יין בו מעורב הלא היין, את הכהן ישתה

מן). ד"ה א פח, זבחים שעירו 20)תוספות אחר פירוש,
מפני  לטהרות, בו להשתמש אסור היין, את ממנו
מגמרא  זה למד הכלי. על ולא עצמו היין על רק שהאמינוהו
שם  [ורש"י נאמן. אינו דתרומה מלאים שאמרו: ב כה, שם
אבל  הכהנים, הפסד משום התרומה על שהאמינוהו מבאר,
כך]. סובר רבינו גם ואולי הפסד, להם אין הריקנים בכלים

ה"א 21) בלי ריקם" "כלי כאן וכתב בלשונו, רבינו דקדק
שהוא  הארץ, עם של ריקם כלי בסתם המדובר כי הידיעה,
ממנו  ועירו בכלי, קודש יין הביא אם אבל טהרתו. על מעיד
אותו  רואה שחבר זמן כל טהור בחזקת הכלי נשאר היין, את
שהכלי  לקודש הוא שגנאי מבאר, שם וברש"י נטמא. שלא
"הכלי  כתב בתרומה ולמעלה טמא. יהיה ממנו שעירוהו
שהביא  הכלי באותו שהמדובר מפני הידיעה, בה"א הריקם"
מסולקת  ובזה שם. עיין עליה. נאמן והוא התרומה את בו

רבינו. על והכסףֿמשנה קורקוס הר"י של תמיהתם

.‰ı¯‡‰ ÌÚ eÈ‡¯Â ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÎB˙a ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿«ƒ∆∆¿»ƒ«»»∆
‡e‰ È¯‰ - ÌÈÎÒ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k B¯nLÓe ·LBÈ≈¿«¿¿≈¿ƒƒ∆¿»ƒ¬≈
ÌÈcaÏÂ ˙BzbÏ Ì„˜ elÙ‡Â ,ÈÏk‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡∆¡»«»√««¿ƒ«¬ƒ…∆«ƒ¿««ƒ

ÌBÈ ÌÈÚ·La22.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈÚ·LÏ Ì„˜ Ï·‡ ; ¿ƒ¿ƒ¬»…∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¡»ƒ
Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈¬»

ÌÈÓ‡ ÌÈÏLe¯Èa23¯ÓBÏ Ì˜È¯‰ Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ƒ»«ƒ∆¡»ƒ«¿ƒ∆∆»≈»«
ÌÈwc ÌÈÏk ÔÈa ,ÌÏBÚÏ L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L24ÔÈa ∆»¿…∆¿»≈≈ƒ«ƒ≈

ÌÈ˜È¯ ÔÈa ÔÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈqb ÌÈÏk25‡e‰ È¯‰ - ≈ƒ«ƒ≈¿≈ƒ≈≈»ƒ¬≈
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏk‰ ÏÚ ÔÓ‡26 ∆¡»««¿ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¿

Ò¯„Ó ‡e‰L ,B„‚a ‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ‡ÓË27ÈÏk‰ CB˙a , ¿≈ƒ¬ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ
el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .L„˜Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÈÏk‰ È¯‰ -¬≈«¿ƒ¿∆¿«»√»¿…∆ƒ¿≈»≈≈

?Ì‰a28˙BBL·k ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÈtÓ29ÌÈÏLe¯Èa30. »∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ

נאמנים 22) המדומעות, שמן וכדי יין "כדי ב כד, שם שנינו
יום" שבעים לגיתות וקודם והבדים, הגיתות בשעת עליהן
תקופת  לפני יום שבעים הכלים את לטהר היו (רגילים
את  "במטהר שהמדובר אמרו ב) כה, (שם ובגמרא הדריכה).
עדיין  הקדיש שלא רבינו, ומפרש נסכים". ממנו ליטול טבלו
פירשו  (וכן לכך כשיצטרך לנסכים ייחדו אלא לנסכים כלום
אם  שהרי רש"י) כפירוש ולא במטהר, ד"ה שם 'תוספות'

השנה. כל נאמן א.23)הקדישו כו, שם משנה
גסים 24) חרס כלי על "נאמנים ב: כו, שם ברייתא קטנים.

אמרו, שם אחרת ובברייתא הדקים. על וכלֿשכן לקודש"
ה"ו). (ראה ולפנים המודיעים מן נאמנים דקים שעל

שם.25) יוחנן חולין.26)כר' שגזרו 27)משקין כלומר,
ר' אמר שם בגמרא ה"א). פ"י (למעלה מדרס טומאת עליו
בגדו  - רבינו ומפרש בתוכו" אפיקורסותו "אפילו יוחנן:

שם). רש"י הנזכרת.28)(ראה הברייתא סיום
חרס.29) כלי בכלים 30)לייצור להשתמש ומוכרחים

לירושלים. מחוץ הארץ עמי בידי ברובם המובאים

.Â˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ31Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ÌÈÓ‡ - ÌÈÙÏÂ32; ƒ«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ«¿≈∆∆
˙ÈÚÈ„Bn‰Â .ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ıeÁÏÂ ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿«≈»∆¡»ƒ¿«ƒƒ

dÓˆÚ33?„ˆÈk .ÌÈÙÏk ÌÈÓÚÙe ıeÁÏk ÌÈÓÚt - «¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«
ÒÎ ¯·Á ‰È‰34‡ˆBÈ ı¯‡‰ ÌÚÂ35B„Èa Ò¯Á ÈÏÎe »»»≈ƒ¿»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆¿»

¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ ˙ÈÚÈ„Bna ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -36 ¬≈∆∆¡»«ƒƒ«∆»
L„˜Ï37ÔÈÒÎ Ô‰ÈL eÈ‰ ;38ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ÈL B‡39- ¿…∆»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡‰iL „Ú ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«∆¿≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

עיר 31) (שם "המודיעים" כתוב ושם ב. כה, שם משנה
ב). צג, פסחים - מירושלים מיל עשר חמשה רחוקה

כתוב:32) שם בברייתא אולם דקים, ובין גסים בין משמע
אדם  שכל מפני מפרש, ורש"י הדקים". חרס בכלי "נאמנים
המודיעים  מן וטיהרום בהם הקלו קטנים, לכלים צריך
יין  המספקים אלה רק משתמשים בגסים אבל ולפנים,
הראב"ד  ודעת עצמה. בירושלים רק טיהרו ולפיכך לנסכים,
חרס  "כלי שצ"ל כותב [החזוןֿאיש כסףֿמשנה. ראה כרש"י.
בין  מחלק ורבינו "הדקים", המלה נשמטה ובטעות הדקים",
רק  טהורים וגסים המודיעים, מן לפנים ובין עצמה ירושלים
הלשון  מאריכות לדבריו, חזקה וראיה בלבד. בירושלים
- ולפנים המודיעים מן בקיצור: לכתוב לו שהיה ו, בהלכה
גסים]. כלים בדין שמחולקים מזה ומוכח כירושלים.

שם.33) לתוכה 34)ברייתא ונכנס למודיעים, מחוץ בא
לירושלים. וללכת להמשיך ירושלים.35)עלֿמנת מצד

לקנות 36) הדבר ורצוי לירושלים, יחזור לא שהקדר מפני
לירושלים. ולהכניסם לתרומה.37)כליו לא אבל

המודיעים 38) מן לפנים שיגיעו עד לחכות החבר יכול
שם. לעיר,39)ולקנותם שנכנסו לפני לקנותם היה יכול

שני: ונימוק (כסףֿמשנה), לו מתירין אין - כך עשה לא ואם
אינו  כן ואם לביתו, הולך אלא לירושלים חוזר אינו החבר
בירושלים  רבים צרכי משום והתירו ירושלים, לצרכי קונה

יוצא. וחבר נכנס קדר אם וכלֿשכן בלבד,

.Ê¯c˜40ÔÓ ÌÈÙÏ ÔÁÈp‰Â ˙B¯„˜ ‡È·‰L «»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ
Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ÔÈÁ˜Bl‰ e‡·e ,˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ»«¿ƒ¿≈»∆
‡È‰ È¯‰ - da ÒÎÂ ‰¯„˜ Á˜Ï :Ô‰ ˙B¯B‰hL∆¿≈»«¿≈»¿ƒ¿«»¬≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ L„˜Ï ‰¯B‰Ë41; ¿»¿…∆¬»…ƒ¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ˙ÈÚÈ„BnÏ ıeÁ da ‡ˆÈÂ ‰¯„˜ Á˜Ï»«¿≈»¿»»»«ƒƒ¬≈¿≈»
˙B¯„w‰ Ì‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈≈«¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ‡l‡ ÔÓ‡ BÈ‡ ,BÓˆÚ ¯cw‰ ‡e‰Â¿««»«¿≈∆¡»∆»ƒ¿ƒƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ

ב.40) כה, שם זה.41)משנה בפרק פעמים כמה
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.ÁÁ˜Bl‰42È¯‰ - ÌB˜Ó ÏÎa ÔL·k‰ ÔÓ Ò¯Á ÈÏk «≈«¿≈∆∆ƒ«ƒ¿»¿»»¬≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡≈¿ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
¯„q‰ ÔÓ Á˜Ï elÙ‡Â .ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a Ú‚ ‡nL∆»»«»∆«»»∆«¬ƒ»«ƒ«≈∆

ÔBL‡¯‰43Á˜Ï ¯·Îe Áe˙t ÔL·k‰L Èt ÏÚ Û‡Â , »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿»»«¿»ƒ¿«
ÔL·kaL ÌÈÏk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡lL ;BÈˆÁ44. ∆¿∆…»¿À¿»«≈ƒ∆«ƒ¿»

פ"ה 42) פרה במסכת תנאים במחלוקת שנויה זו הלכה
משנה  "זו מסיים: ה"א פ"ה שם בתוספתא אולם מ"א,
והחבר  נמנע, ואינו ונוטל פותח אמרו: רבותינו הראשונה,
שלושה  לאחר אפילו בא "שהחבר") הכסףֿמשנה (גירסת
כסףֿ (ראה בתוספתא כרבותינו רבינו ופסק ונוטל". ימים

הראשונה.43)משנה). הוצאו 44)השורה שלא זמן כל
עצמו  שהוא בכלים להשתמש לחבר מותר ולפיכך ממנו,

הכבשן. מן מוציאם

.Ëı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË45Ï‚¯a46,‰·eLÁ ‡È‰ ‰¯B‰Ëk À¿««»»∆»∆∆ƒ¿»ƒ¬»
ÌÈÏ‚¯a Ô‰ ÌÈ¯·Á Ï‡¯OÈ ÏkL47Ìlk Ì‰ÈÏÎe , ∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈∆À»

Ïk‰L ÈtÓ ,Ï‚¯a ÌÈ¯B‰Ë Ô‰È˜LÓe Ì‰ÈÏÎ‡Â¿»¿≈∆«¿≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿≈∆«…
Ïk ÌÈÓ‡ Ô‰ CÎÈÙÏ .Ï‚¯Ï ÌÈÏBÚÂ ÔÓˆÚ ÔÈ¯‰ËÓ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ»∆∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ»
¯·ÚMÓ .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈa L„w‰ ÏÚ ÔÈa Ï‚¯‰ ˙BÓÈ¿»∆∆≈««…∆≈««¿»ƒ∆»«

.Ô˙‡ÓËÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ï‚¯‰»∆∆¿ƒ¿À¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

l`xyi lky ,daeyg `id dxedhk lbxa ux`d mr z`neh"
milere onvr mixdhn lkdy iptn ...milbxa md mixag

."oz`nehl oixfeg lbxd xaryn...lbxl

שנגע  מה שכל לטומאתן" חוזרין הרגל ב"משעבר כוונתו
שכתב  כמו למפרע, טמא הרגל בשעת עם־הארץ בו
ועבר  כו' ברגל חביתו "הפותח שלאח"ז בהלכה בפירוש
נגע  שלא ואע"פ טומאה בחזקת כו' החבית שאר הרי הרגל
הרגל  בזמן אלא טהורה אינה כחבר שהוא בזמן אלא בה

בלבד".
מטהרין  "שהכל הוא הרמב"ם של טעמו שהרי ותמוה,
הרגלים  אחרי מדוע טהור הוא ואם לרגל" ועולים עצמן
הדין  שונה ובמה למפרע? בהן שנגע האוכלין טמאים
והבדים" הגיתות בשעת התרומה "על הארץ עמי מנאמנות
להיות  האוכלין חזרו זה זמן שאחרי אומרים אין ששם

למפרע. טמאין
אישתרי  הרגל ימות "דכל הטעם שכתב לרש"י ובשלמא
אינם  בעצם כי למפרע טמאין מדוע מובן לביישם" שלא
לביישם, שלא כדי גזירתם ביטלו שחכמים רק טהורים
אחרי  ומדוע עצמן" מטהרין "הכל הרי הרמב"ם לטעם אבל

לטומאתן. חזרו הרגל
הוא  הטעם עיקר לרמב"ם שגם תירץ למלך' וב'משנה
ויהיה  למריבה יבואו שלא עליהם לגזור רצו לא שחכמים
שאם  קשה תירוצו אבל לעצמו. במה עושה ואחד אחד כל
מן  חסר הטעם" ש"עיקר הרי הרמב"ם, של טעמו זהו
נאמנות  בדין גם זה טעם נקט לא שהרמב"ם ועוד הספר.

טעם  שם והביא נסכים, של ושמן יין טהרת על הארץ עמי
הטעם  כלל הזכיר ולא בו" נזהרין חומרתו ש"מפני אחר

איבה". חשש "משום
הובא  חגיגה במסכת זה דין של במקורו הביאור: לומר ויש
כאיש  העיר אל ישראל איש כל "ויאסף מהפסוק הלימוד

חברים". אחד
כעיר  הבנויה "ירושלים אחר מפסוק נלמד ובירושלמי
כו'". לחברים ישראל כל שעושה עיר יחדיו, לה שחוברה
הטעם  שלירושלמי לומר יש הביאורים שני שבין ובהבדל
בירושלים  שנמצאים מפני הוא חברים" ישראל ש"כל
בה  שנזהרין הרי והשכינה, המקדש מקום ששם שמכיון

טהור. עם־הארץ אפילו ולכן ביותר
ירושלים  העיר קדושת מצד זה אין הבבלי לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל עם התאספות מצד אלא
כולו  הציבור וכל בלבד הציבור מציאות כאן ויש היחיד
הציבור  מציאות פקעה הרגל משעבר אבל "חברים".
טמא, הוא שעתה עם־הארץ בהן שנגע האוכלין וממילא

למפרע. טמאין להיות הם גם חזרו
מטהרין  "שהכל כאן שכתב הרמב"ם בלשון הדבר ומדוייק
טיהר  בודאי ויחיד יחיד כל שלא היינו לרגל" ועולים עצמן
מלשונו  שינה ולכן טהור. הציבור שכל אלא עצמו את

ה  בשעת הארץ עמי טהרת כתב בעניין ושם והבדים, גיתות
וכליהן". עצמן מטהרין העם "שכל

להיות  האוכלין חזרו הרגל אחר מדוע מובן זה פי ועל
יחיד, להיות חזר הציבור מן אחד כל שהרי למפרע טמאין

טמאין. בהן שנגע שאוכלין הרי עם־הארץ הוא ואם
(20 cenr e"l wlg y"ewl it lr)

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח,
בירושלים. את 47)והמדובר שם דורש לוי, בן יהושע ר'

העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף יא): כ, (שופטים הכתוב
חברים. כולם עשאן הכתוב - חברים" אחד כאיש

.ÈÁ˙Bt‰48B˙È·Á49B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Â Ï‚¯a50¯·ÚÂ «≈«»ƒ»∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»¿»«
˙˜ÊÁa ‰qÚ‰ ¯‡Le ˙È·Á‰ ¯‡L È¯‰ - Ï‚¯‰»∆∆¬≈¿»∆»ƒ¿»»ƒ»¿∆¿«

‰‡ÓË51Èt ÏÚ Û‡Â .ı¯‡‰ ÈnÚ Ba eÚ‚ È¯‰L , À¿»∆¬≈»¿«≈»»∆¿««ƒ
¯·Ák ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ da Ú‚ ‡lL52dÈ‡ - ∆…»«»∆»ƒ¿«∆¿»≈≈»
„·Ïa Ï‚¯‰ ÈÓÈa ‡l‡ ‰¯B‰Ë53. ¿»∆»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

שם.48) למכור 49)משנה יין חבית שפתח חבר
נוגעים  - הארץ עמי גם וביניהם - והקונים בקימעונות,

ובכלים. הבא.50)בחבית לכל פסק 51)למכור
ברגל.52)כחכמים. טמאים 53)כלומר, הרגל, ולאחר

הבאה. הלכה ראה ברגל. בהם שנגע הטהרות למפרע

הבא. לרגל החבית את להניח מותר אם שאלו שם, בגמרא
שאין  ומשמע סתם, ורבינו להניח. שמותר אמרו ובמסקנא
כסףֿמשנה  ראה ב. להלכה זה בין מה להבין [קשה להניחה.

כאן].
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.‡ÈÏ‚¯‰ ¯Á‡54BÈ È‡ˆBÓaÏk ÔÈÏÈaËÓ eÈ‰ ·BË Ì ««»∆∆¿»≈»«¿ƒƒ»
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰a eÚ‚pL ÈtÓ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»∆«≈»»∆

‚Á‰ ˙ÚLa Ï‚¯a55Ï‡ :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏe . »∆∆ƒ¿«∆»¿ƒ»»¿ƒ»∆«
ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ‡¯nL ‰ÚLa ,ÔÁÏMa eÚbz56, ƒ¿«À¿»¿»»∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ

‡ˆÓÂ ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ BÚbÓa ‡ÓË ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»≈¿«»««»∆∆¿ƒ¿»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ57:ÌÈt‰ ÌÁÏa ¯Ó‡Â ,LÓL ·¯Ú‰Â »ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿∆¡«¿∆∆«»ƒ
„ÈÓz ÈÙÏ58·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÌÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ . ¿»«»ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈

˙LÁp‰ ÁaÊÓe ·‰f‰ ÁaÊnÓ ıeÁ ,LÓL59ÈtÓ , ∆∆ƒƒ¿««»»ƒ¿««¿∆ƒ¿≈
Ô‰Èa‚Ï ÔÈÏË·k Ô‰ÈÈetvL60. ∆ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafnn ueg ...ycwna eidy milkd lk oiliahn eid"
."mdiabl oilhak mdiietvy iptn zyegpd gafne

מטבילין  שאין לכך שהטעם ר"א למד חגיגה מסכת בסיום
אדמה  מזבח דכתיב כקרקע, שהן מפני הוא המזבחות את
סוברים  חכמים אבל לזה. זה המזבחות והוקשו לי, תעשה
חכמים  דברי ובפירוש מצופין". שהן "מפני הוא שהטעם
לר"א  חכמים אמרו רש"י לדעת והרמב"ם, רש"י נחלקו
לטעם  להגיע צריך אתה מצופין, שהמזבחות מפני האם

אליהם. בטל ציפויין והלא כקרקע" שהן "מפני
צפויין  בטיל ש"מיבטל חכמים בדעת סבר הרמב"ם אבל
כי  הכלי את לטמא סיבה אינו שהציפוי הכוונה גבייהו"
והציפוי  מצופה שהוא מפני טומאה מקבל אינו עצמו הכלי
אין  ולכן למזבח בטל שהוא מפני טומאה מקבל אינו
הרמב"ם  לדעת הסיבה לומר ויש טבילה. צריכין המזבחות

ר"א עניינים כי וכמה שבכמה שמאי בית מתלמידי היה
ראשונית. בהסתכלות שנראה כמו הדבר אל שהביטו מצינו
והרמב"ם  רש"י שנתנו השונים שהפירושים ונמצא
גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל לר"א חכמים לתשובת
רש"י  לדעת המזבח. של הזהב בציפוי אחר גדר מבטאים
למזבח  שבטל אלא לטמא סיבה לכאורה הוא הזהב ציפוי
ציפוי  הרמב"ם לשיטת אבל לנחת. העשוי עץ כלי שהוא
מטבילין  שאין שמה כאן פסק ולכן לטהר, סיבה הוא הזהב

לגביהם". כבטלין ש"צפוייהם מפני הוא המזבחות את
(309 cenr f"h wlg y"ewl it lr)

שם.54) שם.55)משנה ובהערה הקודמת, הלכה ראה 
ומראים 56) אותו שמגביהים "מלמד ב: עמוד שם בגמרא

חיבתכם  ראו להם: ואומרים הפנים, לחם רגלים לעולי בו
טרי  היה הלחם פירוש, כסידורו". סילוקו המקום, לפני
השולחן  על שסידרוהו ביום כמו השולחן מן סילוקו בשעת
המעיד  הזה הנס את רגל לעולי ומראים ימים, שבוע לפני
נסים. להם ועושה הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבים שישראל

הלחם.57) את ממנו להוריד מן 58)וצריך להסירו ואסור
"ואומרים  נאמר: שם במשנה הבאה. השבת לפני השולחן
עמי  לכהנים ופירש"י, בשולחן". תגעו שלא הזהרו להם
להיכל  בכניסה אסורים וישראלים לוים שהרי אמרו, הארץ
שהרי  רגל. לעולי "להם" מפרש ורבינו השולחן. עמד שבו

אותו  רואים בלאוֿהכי וכהנים אותו", "שמראין כתב
שם). 'תוספות' (ראה להשתחוות להיכל כשנכנסים

אחד 59) מקום על בקביעות העומד עץ וכלי מעץ, שנעשו
לנחת" העשוי עץ "כלי נקרא ממקומו, אותו מזיזים ואין
מתכת, מצופים היו שהמזבחות ואע"פ טומאה, מקבל ואינו

כאן. רבינו שמסיים כמו עיקר, א.60)העץ כז, שם גמרא

.·È¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ61B‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ È‡ ¯B‰Ë : «»»∆∆»«»¬ƒƒÀ¿«≈
ÔÓ‡ - ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡L62, ∆»«¿ƒ∆»ƒÀ¿«≈∆¡»

,„·Ïa ı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒƒÀ¿««»»∆ƒ¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰‡f‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¡≈∆∆¿≈»ƒ«»»«∆¿»ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ;‡e‰ ¯B‰Ë ¯Ó‡Â BÏ‡MLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿≈¿»«»¬»«≈«
‡ÓË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯Ó Ì˙Ò ÈÏk¿ƒ¿»≈¿«»»∆¿ƒ∆»¿≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‡e‰ ˙Ó≈«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«≈ƒ
e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«ƒ∆…»¿
BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿

¯‡a˙iL63.˙B˜Ùq‰ ˙‡ÓËa ∆ƒ¿»≈¿À¿««¿≈

ב.61) כב, זיבה,62)חגיגה בטומאת אותם האמינו לא
שם. גמרא ראה מת. טומאת בטבילת בפי"ג 63)והאמינום

וה"ה. ה"ד הטומאות אבות מהלכות

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לאומן 1) כלי הנותן או הארץ עם אצל כלי המפקיד יבאר

במרחץ, הניחם או המרחץ בבית כליו שכח הארץ, עם
בתוך  הארץ עם המניח ודין הארץ, לעם בית מפתח והמוסר
עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ ועם לשומרו, ביתו
תיכנס  שלא זו פרה לי שמור הארץ לעם שאמר חבר ודין
והגבאים  למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי לבית,
המניח  ודין בזה, רק נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים
הארץ  עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח ביתו

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס קדר בחצר,

.‡„È˜Ùn‰2ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ ÌÈÏk3ÈÏk Ô˙pL B‡ ««¿ƒ≈ƒ≈∆«»»∆∆»«¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ Ôn‡Ï˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -4 ¿À»«»»∆¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈

B¯ÈkÓ Ì‡Â .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓËe5- ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ¿≈ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»
˙Ó ‡ÓhÓ ÌÈ¯B‰Ë6ÈtÓ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË Ï·‡ ¿ƒƒ¿≈≈¬»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡ È¯‰L ,BzÚcÓ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‰c BzL‡L∆ƒ¿ƒ»∆∆¬≈∆∆…ƒ«¿∆¬≈≈
.ı¯‡‰ ÈnÚ Èz·a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰Êƒ¿»ƒƒ«À¿¿»≈«≈»»∆

מ"ד.2) פ"ח שם.3)טהרות נטהרים 4)תוספתא, ואינם
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי עליהם שיזו עד
אמר  אם אבל טהורים, שהם אמר כשלא ומדובר, והשביעי.
הקודם. הפרק בסוף כמבואר נאמן, – נטמאו שלא

ואוכל 5) כהן שהוא ויודע המפקיד, את מכיר הנפקד
מת.6)תרומה. בטומאת יטמאו שלא נזהר שהנפקד מפני

שהרי  טהרה, בחזקת הכלים כלום, אמר לא שאפילו ונראה,
אינו  אם שאפילו למעלה אמרנו נטמאו, שלא אמר אם
למשנה  בפירושו רבינו דברי על לתמוה (ויש נאמן. מכירו
ומשמע  במת", נטמאו לא באמרו נאמן "והוא שכתב: הנ"ל

וצ"ע). טמאים. – כלום אמר לא שאם

.·ÁÈpn‰7ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡Â ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙa ÂÈÏk ««ƒ«≈»ƒ¿≈«»»∆¿»«¿…ƒ
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‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ëe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - el‡ ˙‡∆≈¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈
˙Ó8BÙ˙k ÏÚ ÔÁÈp‰ .9.˙Ó ‡ÓËe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ≈ƒƒ»«¿≈¿≈ƒƒ¿»¿≈≈

‰ - ˙Òk‰ ˙È·a ÂÈÏk ÁÎLBÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯ »«≈»¿≈«¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆≈
‡·e ıÁ¯na ÂÈÏk ÁÈp‰ .‰¯eÓb ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¿̄«»»∆¿»ƒƒ«≈»«∆¿»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰L ˙BÓk Ô‡ˆÓe¿»»¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆…
¯ÈÚÏ ÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯B·e Bzb ÁÈp‰ .Ôk ‰OÚÈ«¬∆≈ƒƒ«ƒ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë - Bcˆa ı¯‡‰ ÌÚ ‡ˆÓe ‡·e»»»«»»∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÒkiL ˙eL¯ BÏ¿∆ƒ»≈

ה"ז.7) שם בתוספתא מקורה זו, הלכה היא 8)כל כך
אפילו  ומשמע וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה שם רבינו גירסת
לאומן  ומוסר למפקיד דומה זה ואין הם". "טהורים אמר לא
עםֿהארץ, לרשות הכלים את מסר ששם מפני א, שבהלכה
ואעפ"כ  יותר. ולא עליו הטיל השמירה את רק כאן אבל

ברשותו. קצת שהם מפני מדרס, מסרם 9)מטמא הרי
לרשותו.

.‚¯ÒBn‰10˙ÈaaL Ïk - ı¯‡‰ ÌÚÏ B˙Èa ÁzÙÓ «≈«¿≈«≈¿«»»∆…∆««ƒ
.ÁzÙn‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,¯B‰Ë»∆…»«∆»¿ƒ«««¿≈«

מ"ב.10) פ"ז טהרות משנה,

.„ÁÈpn‰11ıÁ¯Ó ÏL ˙BBlÁa ÂÈÏk12ÏÚÂ ««ƒ«≈»¿«∆∆¿»¿»«
Ì‰ÈÏÚ13- ı¯‡‰ ÌÚÏ ÁzÙn‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈∆««ƒ∆»«««¿≈«¿«»»∆

ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏk14BÏ ‰OÚ B‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ì˙Á Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿≈ƒ»««««»»
el‡ Ïk È¯‰ - Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ‰ ‡ˆÓ elÙ‡ ,ÔÓÈÒƒ»¬ƒ»»«»¿À¿»¬≈»≈

ÔÈ¯B‰Ë15. ¿ƒ

מ"ז.11) חלונות 12)שם, כעין היו שלהם במרחצאות
לכל  מסר והבלן מבפנים, דלתות ולהם מבחוץ, סתומות

בגדיו. שם להניח חלון ואפי'14)במפתח.13)מתרחץ
המתרחצים, בבגדי ולנגוע לפתוח יעיז לא לבלן, מסרו אם
בהלכה  שאמרנו כמו מפתח, שמירת אלא לו מסר לא שהרי
שמירתו  על סמך הרי במפתח, נעל לא אם אבל הקודמת,
פסק  טמאים. כליו ולפיכך עםֿהארץ שהוא הבלן של

שם. במשנה, ה"ו.15)כחכמים פ"ח שם תוספתא,

.‰ÁÈpn‰16‡e‰ ·LÈÂ B¯ÓLÏ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»¿¿»«
‡e‰L ÔÓÊa :˜BÁ¯Ó17˙‡Â ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‰‡B¯ ≈»ƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿∆

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÈaaL Ïk È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ¬≈…∆««ƒƒ»√»ƒ¿««¿ƒ
ÔÈ‡ÓË ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ BÈ‡L Ò¯Á ÈÏÎe18Ï·‡ , ¿ƒ∆∆∆≈À»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¬»

˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰19„ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎe «ƒ¿»¿«∆¿»¿ƒ∆∆«À»»ƒ
ÏÈ˙t20ÔÈ¯B‰Ë21ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‡Ï ‰‡B¯ BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆…∆«ƒ¿»ƒ

‰È‰ elÙ‡ .‡ÓË ˙ÈaaL Ïk - ÔÈ‡ˆBi‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ…∆««ƒ»≈¬ƒ»»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙e¯k B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈

ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆

מ"ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס כלי ואפילו ה"ב), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס שמא מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב שנעשים
בו. וכיוצא זב יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק

על  גזרו שלא ומושב, משכב מטומאת טהורים והמרכבות

שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי"ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ
שאיֿ מפני ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס וכלי
ואע"פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס כלי מטמא שהזב
זו  טומאה עםֿהארץ על גזרו לא היסט, טומאת ה"ג) פ"ח

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב:

יכול.23) לשאינו לנגוע שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.Â¯·Á24eÈ‰Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B˙È·a ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙È·ÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡¯ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙¯ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

¯BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב.24) פ"ח טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı¯‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ¯·ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»
d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»

ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק לרשותו מסר שהחבר מפני המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.Á¯·Á28‡lL BÊ ‰¯t ÈÏ ¯ÓL :ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰¯t‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈

ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - Ì¯aLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰¯t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ שמסר  מפני
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30¯Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
B‡ˆÓe ¯Ú BÁÈp‰L B‡ ,ÔLÈ B‡ˆÓe ÔLÈ ,¯Ú B‡ˆÓe¿»≈»≈¿»»≈∆ƒƒ≈¿»

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÔLÈ31- ¯Ú B‡ˆÓe ÔLÈ BÁÈp‰ ; »≈…∆««ƒ»ƒƒ»≈¿»≈
B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L epnÓ ·B¯w‰ ÌB˜Ó Ïk»»«»ƒ∆∆»ƒ¿…∆»

‡ÓË Ba ÚbÏÂ32ÔÈn‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .33- B˙Èa CB˙a ¿ƒ«»≈¿≈««ƒ«À»ƒ¿≈
Ô‰È„È ˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó „Ú ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡≈»≈∆»«»∆¿ƒƒ¿…∆¿≈∆

ÚbÏÂ34B‡ ‡qk Èab ÏÚ eÏÚ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««≈ƒ≈
‰ÏÚÓÏ ÔÈÈeÏz‰ ÔÈÏÎ‡a B‡ ÈÏk· eÚ‚Â ÌlÒ ÏÚ«À»¿»¿«¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿«¿»

Ï˙ka35. «…∆

מ"ב.30) פ"ז שם שיכול 31)משנה, הדברים ואפילו
שכבר  מפני והטעם, מקומו. על שוכב כשהוא בהם לנגוע
בהם  למשמש מעוניין אינו השינה, לפני הכלים את ראה
לדין  זה דין בין מה מקשה, איש' [ה'חזון שהתעורר. אחרי
אין  ישן ומצאו ישן הניחו ואם שם]. ראה שבה"ז. מיטה של

בכלים. ונגע בינתיים התעורר שמא יש 32)חוששים
כדי  כן, לפני אותם ראה שלא בדברים נגע שמא לחשוש
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ונגע  המיטה מן ירד שמא חוששים אין אבל בהם, להתבונן
כחכמים. ופסק המרוחקים, מ"ג.33)בדברים שם,

שאומנים 34) שבבית, מקום בכל הקרקע על עומדים כשהם
ה"י). (ראה טוחנת כמו אחד מקום על עומדים אינם

מאיר.35) רבי דעת נגד כחכמים,

.È¯·Á ˙L‡36˙ÁBË ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰ÁÈp‰L ≈∆»≈∆ƒƒ»≈∆«»»∆∆∆
‰˜Òt elÙ‡ ,d˙Èa CB˙a37eÈ‰ elÙ‡Â ÌÈÁ¯‰ ¿≈»¬ƒ»¿»»≈«ƒ«¬ƒ»

ÌÈzL38˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¿«ƒ≈»≈∆»»∆¿ƒƒ¿…∆
‰iM‰Â ˙ÁBË ˙Á‡‰ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÚbÏÂ Ô„È»»¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««∆∆¿«¿ƒ»
˙BÓB˜na ‰˙ÏÚÂ ˙Ï˙ ‡nLÂ ˙ÈaaL Ïk ‰LÏa»¿»…∆««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿»«¿

.˙B‰B·b‰«¿

מ"ד.36) חוששין 37)שם, אין הטחינה, את הפסיקה
ב  ומשמשה שמא הריחיים בבית הסתובבה טחנה שלא זמן

מבלי  בהם לנגוע שיכולה הכלים גם טהורים ולפיכך בכלים.
באומנים. משא"כ כסא, על נשים 38)לעלות שתי

טוחנות.

.‡È‰M‡‰39˙‡ˆÈ ,ÈÚÏ ˙t ‡ÈˆB‰Ï ‰ÒÎpL »ƒ»∆ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ»»
ez‡ˆÓe40˙B¯kk „ˆa „ÓBÚ41È¯‰ - ‰Óe¯z elÙ‡ , ¿»«≈¿«ƒ»¬ƒ¿»¬≈

È‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ÔÎÂ .˙eL¯a ‡lL ÚbÏ B˙˜ÊÁ Ô ≈¿∆≈∆¿»ƒ«∆…ƒ¿¿≈
‰M‡‰42‰˙BÁ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰‡ˆÓe ‰‡ˆiL »ƒ»∆»¿»»¿»≈∆«»»∆»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁ‚43. ∆»ƒƒ«««¿≈»¬≈«¿≈»¿»

מ"ט.39) במקום 40)שם, כן לפני שהיה עםֿהארץ את
הכיכרות. מן מקומו.41)מרוחק את שם.42)ששינה

וחכמים 43) עקיבא רבי מחלוקת תרומה. של היא ואפילו
כרבים. ופסק שם,

.·ÈÈ‡ab44˙eÎÏÓ45- ÔkLÓÏ ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL «»≈«¿∆ƒ¿¿¿««ƒ¿«¿≈
‡ÓË ˙ÈaaL Ïk46- ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰nÚ LÈ Ì‡ . …∆««ƒ»≈ƒ≈ƒ»∆≈»ƒ

„·BÚ‰ ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ«…»«¿ƒ¿≈∆≈«»≈
Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·ÎBk47?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .48LiL ÔÓÊa »ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

Ï·‡ ;Ì„Èa ÔBkLn‰ ‰È‰L B‡ eÒÎpL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆ƒ¿¿∆»»««¿¿»»¬»
- eÚ‚ ‡Ï Ï·‡ eÒÎ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈≈«¿»ƒ¿«¿¬»…»«¿

¯Ò‡L ‰t‰L ,ÔÈÓ‡49¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰50. ∆¡»ƒ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

מ"ו.44) פ"ז שביניהם 45)שם, חברים ואפילו מס, גובי
ה"ח). פ"י למעלה (ראה כעמיֿהארץ מפני 46)דינם

למשכן. שאפשר מה כל למשמש תוספתא,47)שרגילים
מפחדים  שהגבאים רבינו, מפרש שם במשנה ה"ד. פ"ח שם
זה, פירושו מקיים הוא כאן וגם עמהם, כשהגוי למשמש
(ראה  הגוי מפני מפחדים למה להבין מאוד קשה אבל

טמא".48)השלמות). שבבית "כל ראשונה לבבא נמשך
נכנסנו.49) אמרו 50)שאמר אלמלא כי נגענו, לא באמרו

"מיגו" והפוסקים התלמוד בלשון נאמנים. היו נכנסנו לא
מפני). (מתוך,

.‚ÈÌÈ·pb‰51‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿¿««ƒ≈»≈∆»
ÌÈ·pb‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó52LÏ·lÓ ÔÈ„ÁÙÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿≈««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¬ƒƒƒ¿

ÔÈ‡nËÓ Ô‰ ‰Óe .ÔnÊÓa ÔÈÏËBpL (¯·„) ‡l‡∆»»»∆¿ƒƒ¿À»»≈¿«¿ƒ
Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ?Ô˙ÎÈÏ‰ ÌB˜Óaƒ¿¬ƒ»»»√»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈÁe˙t‰53Ò¯Á ÈÏÎe ˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰ Ï·‡ ; «¿ƒ¬»«ƒ¿»¿«∆¿»¿≈∆∆
ÔÈ¯B‰Ë - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwn‰54Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â . «À»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ55‡ÓË Ïk‰ - ‰M‡ B‡56. ≈»ƒƒ»«…»≈

שם.51) גנבו 52)משנה, שממנו בחדר מפרש: הרא"ש
אחרים, לחדרים נכנסו שמא חוששים אין אבל טמא, הכל

אדם. שם יש שמא מפחדים שהם והואֿהדין 53)מפני
פתיל. צמיד מוקפים ובין פתוחים בין שטף בכלי

ה"ה 54) ראה מדרס. מטומאת טהורים ומושבות משכבות
שם. כזב.55)ובהערות מדרבנן משכבות 56)שטמא

משכב  לגנב דומה זה ואין הטומאה. אב נעשו ומושבות
ה"ז, כלים מהל' בפכ"ד (רבינו מטמא שאינו עליו וישב
המשכב, את גנב לא שכאן מפני ב) סו, בבבאֿקמא ומקורו
מיעטה  לא שלו שאינו אבל וגזול, גנוב רק מיעטה והתורה

ו). אות 'בועז' ישראל' ו'תפארת שם, משנהֿלמלך (ראה

.„ÈÌÈ‡ab‰57e¯ÈÊÁ‰Â ‰·eLz eOÚL ÌÈ·pb‰Â ««»ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¡ƒ
‰Ó ÏÎa eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,‰‡¯È ˙ÓÁÓ ‡Ï ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»…≈¬«ƒ¿»¿»¿…»«¿¿»«
ÏÚ elÙ‡Â ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ - eÒÎpLk ˙Èaa ‰È‰M∆»»««ƒ¿∆ƒ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ«

.Ô‰ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó¿«¿≈∆

א.57) כו, חגיגה וגמרא, משנה

.ÂËÁÈpn‰58B‡ Áe˙t B‡ˆÓe Áe˙t B˙Èa ˙‡ ««ƒ«∆≈»«¿»»«
‡ÏÂ ,Áe˙t B‡ˆÓe ÏeÚ BÁÈp‰ elÙ‡ ,ÏeÚ B‡ˆnL∆¿»»¬ƒƒƒ»¿»»«¿…

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÌeÏk epnÓ ·‚59:¯ÓB‡ È‡L ; ƒ¿«ƒ∆¿…∆««ƒ»∆¬ƒ≈
t ÌÈ·pb‰.eÒÎ ‡ÏÂ Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÎÏÓÂ e‰eÁ˙ ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿»¿»∆¿…ƒ¿¿

ד.58) פ"ח, טהרות פתוח,59)משנה, ומצאו בנעול
כחכמים. פסק ורבינו מאיר, רבי מטמא

.ÊËÌc¯˜60‡·e BÊ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰L B‡ ,˙Èaa „·‡L À¿…∆»«««ƒ∆ƒƒ¿»ƒ»
:¯ÓB‡ È‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe¿»¿»ƒ«∆∆««ƒ»≈∆¬ƒ≈

.BÏËe ÌLÏ ÒÎ ‡ÓË Ì„‡»»»≈ƒ¿«¿»¿»

מה 60) רבינו, את ששאלו משנה' 'כסף כתב ב. י, פסחים
למעלה  שהניחו א) ד, נדה (במס' תרומה של לכיכר זה בין
למטה  מונח טמא דבר אם (ואפילו אחר במקום ומצאו
הכיכר  את והעביר לשם נכנס טהור אומר שאני טהור, ממנו)
הדף. תחת המונח הטמא על יפול שלא כדי אחר, למקום
את  ולקח נכנס שאדם אומרים אנו שבקורדום והשיב,
מדעת, שלא ושואל למקומו, והחזירו בו והשתמש הקורדום
דרכו  אין שם אבל זאת, עשה שחבר לתלות ואין כגזלן דינו
שטהור  תולים אנו ולפיכך ולהחזירו, כיכר לקחת אדם של
נדפסו  רבינו, ותשובת (השאלה יפול שלא כדי זאת עשה

קמט). סי' פריימן הוצאת רבינו', ב'תשובות במילואן

.ÊÈ¯c‰61,¯ˆÁa ÌÈÏk ÁÎLÂ ¯ˆÁa ı¯‡‰ ÌÚ ÌÚ «»ƒ«»»∆¿»≈¿»«≈ƒ∆»≈
„ÈÓˆ ÛwÓ ¯epz B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ ˙Bi·Á elÙ‡¬ƒ»ƒÀ»»ƒ»ƒ«À»»ƒ

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÏÈ˙t62‰ˆÈÁÓ ¯epzÏ ‰OÚiL „Ú , »ƒ¬≈≈¿≈ƒ«∆«¬∆««¿ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚63ÌÚ ˙eL¯a ‡‰È ‡lL È„k , ¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆…¿≈ƒ¿«

.ı¯‡‰»»∆

מ"א.61) פ"ח שלמעלה 62)שם לדינים דומה זה ואין
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שכאן  מפני טהורים, פתיל צמיד שמוקפים וה"ט, ה"ה
הכיסוי  את להסיר ומעיז עםֿהארץ של הקבועה דירתו
שם  והר"ש במשנה, רבינו מפרש כך ולהדביקו. ולהחזירו
גם  בהיסט מטמאה ונדה מסיטתו, שאשתו מפני מפרש
שאיֿאפשר  מחובר תנור ואפילו פתיל. צמיד מוקפים
פירש  וכן מחובר. שאינו משום טומאה עליו גזרו להסיטו,

ה'ברטנורא'. יוסי.63)גם כרבי פסק

.ÁÈ¯·Á64BÁ˙t ÈÙÏ ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰˙È‰L »≈∆»¿»¿ƒ»À»ƒ¿≈ƒ¿
ÌÚ ÏL ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL∆«»»∆∆»¿»¿ƒ»À»∆«
ÌÈÏk B‡ ‰kqaL ÌÈÏk - ¯·Á ÏL BÁ˙t ÈÙÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈ƒ¿∆»≈≈ƒ∆«À»≈ƒ
BÊ ‰kÒa ı¯‡‰ ÌÚÏ LiL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ‰ˆÈÁnaL∆«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿«»»∆¿À»

˙eL¯ BÊ ‰ˆÈÁÓa B‡65. ƒ¿ƒ»¿

ה"א.64) פ"ט טהרות ושמא 65)תוספתא, שם, להיכנס
בכלים. נגע

.ËÈ¯·Á66- ı¯‡‰ ÌÚ ÏL BbbÓ ‰ÏÚÓÏ Bb‚ ‰È‰L »≈∆»»«¿«¿»ƒ«∆«»»∆
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰Â ˙B¯‰Ë ÁÈpÓe ÌÈÏk ÌL ÁËBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«»≈ƒ«ƒ«¿»¿≈¿∆¿»»

ÚbÏÂ B„È ËLÙÏ ÏBÎÈ ı¯‡‰ ÌÚL Èt ÏÚ Û‡67ÔÎÂ . ««ƒ∆«»»∆»ƒ¿…»¿ƒ«¿≈
‡ÏÂ ‰‡ÓË ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ≈≈…ƒÀ¿»¿…

CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ68‰È‰L B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙Bbb‰ eÈ‰ . ƒ≈∆∆»««∆¿«∆∆»»
B‡ ÌÈÏk ¯·Á‰ ÁËLÂ ,‰ÏÚÓÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bb‚«∆«»»∆¿«¿»¿»«∆»≈≈ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÏBÎiL ÌB˜Ó Ïk È¯‰ - Bb‚a ˙B¯‰Ë ÁÈp‰ƒƒ«¿»¿«¬≈»»∆»«»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÚbÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ69. ƒ¿…∆»¿ƒ«¿∆¿«À¿»

כגנב.67)שם.66) ייתפס ויגע, ידו יפשוט שאם מפני
ב.68) ע, זרה לו 69)עבודה שנפל יאמר ייתפס, שאם

אותו  לחפש כדי ידו, והושיט החבר לגג והתגלגל משהו
ולקחתו.

.Î˙B¯ˆÁ ÈzL70¯·Á ÏL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»≈
ÌÈÏk ÌL ÁÈpÓ ¯·Á - ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆«»»∆»≈«ƒ«»≈ƒ
˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ „iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯t ÌL ÁËBLÂ¿≈«»≈««ƒ∆««»»∆«««

·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙pL ÈtÓ ,ÌLÏ71. ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«»

שם.70) זרה, שם.71)עבודה להיכנס רשות לו אין שהרי

.‡Î¯ˆÁ72ÒÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰73ÌÚÂ ‰Ê „ˆa ¯·ÁÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒ»¿»≈¿«∆¿«

„iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰Ê „ˆa ı¯‡‰»»∆¿«∆»√»¿««ƒ∆«
¯·Á‰ ˙eL¯a Ì‰L ÈtÓ ,˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ74. «»»∆«««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆»≈

נמוכה.73)שם.72) כגנב 74)מחיצה ייתפס ועםֿהארץ
לשם. ידו כשיושיט

.·Î¯·Á75ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B¯Ba CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - epÏÚÈ ‰na ‡È·‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ"ג.75) פ"ח ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי ואע"פ
חכמים  חילקו שלא מפני והטעם, בו. ליגע יכול עםֿהארץ
שם). (רבינו, עםֿהארץ ברשות שהם הכלים כל את וטימאו

ובשביעי 77) בשלישי פרה מי הזאת וטעון מת, טומאת
שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡78¯·Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk - ¯·Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eL¯a ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,¯B‰Ë ˙ÈaaL79¯c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
¯·Á80È¯‰ - ˙BzLÏ „¯ÈÂ ¯kÓÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙B¯B‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˙B˜BÁ¯ eÈ‰ Ï·‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰ - ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ ¯kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙B¯B‰Ë Ïk‰ - B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L ¯·Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ"ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח ולא מ"א.80)עליה פ"ז שם
ב.81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק מפני 85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב.86) פ"ט טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה
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e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2¯BÎa Ì„Â ¯OÚÓ Ì„ ‰fL ,3. ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈¿«¿
BˆÓ ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

cg` mdipy dyrny itl ,xekad mr xyrnd izllke"
."'ek enr ellk aezkde

ובכור  מעשר את הכתוב כלל באמת מדוע להבין וצריך
מעשר  שהרי במהותם, הפכיים דברים שני הם והלא יחד,
הוא  בכור ואילו קבוצה, ספירת של וחותם סוף עניינו

יחד. הכתוב כללם ומדוע אחריו, הנולדים לאלה ראשון
תחילה, עניינו שבכור ומכיון הנותנת", ש"היא לומר ויש
הידוע  הכלל על־פי יחד הכתוב כללם סוף, עניינו ומעשר
שההתחלה  היינו בתחילתן", וסופן בסופן תחילתן ש"נעוץ
סתירה  בזה שאין רק לא כלומר: בזה. זה קשורים והסוף
משייכותו  יותר גדולה לאחרון הראשון של ששייכותו אלא

לשלישי. או לשני
(f oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

את.1) ב.2)צ"ל: סד, שהכוונה 3)פסחים נאמר שם
(ויתכן  הי"ז). הקרבנות מעשה מהל' פ"ה (וראה לפסח גם

פסח). קרבן להל' בכורות הל' רבינו הסמיך שלכך

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
באדם 4) הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה יבאר

ובחמור. טהורה ובבהמה

.‡LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ5ÌÁ¯ ¯Ët Ïk6ÌÈ¯Îf‰7, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»∆∆∆∆«¿»ƒ
¯BÓÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa8, ≈»»»≈ƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¬

˙BÙ¯Ë eÈ‰L ÔÈa ÌÈÓÏL eÈ‰L ÔÈa9Lc˜ :¯Ó‡pL . ≈∆»¿≈ƒ≈∆»¿≈∆∆¡««∆
Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ Ïk ¯Ët ¯BÎa ÏÎ ÈÏƒ»¿∆∆»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»

ÌÈ‰kÏ ÔlÎÂ .‰Ó‰a·e10. «¿≈»¿À»«…¬ƒ

המצוות'5) ('ספר בהם" שיעשה שראוי למה "ולהבדיל
עט). והוא 6)מצותֿעשה תחילה, בו הרחם נפתח פירוש,
האם. מן טו)7)בכור – יב יג, (שמות נאמר שהרי

וכו' לה' הזכרים לך יהי' אשר וכו' רחם, פטר כל "והעברת
וכל  הזכרים רחם פטר כל וגו' תפדה בבניך אדם בכור וכל
(סמ"ג  בבכורה קדושים הזכרים רק כי הרי אפדה". בני בכור

קמד). חמור 8)עשין פטר "וכל יג) (שם, שנאמר כמו
ודרשו  כ). לד, (שם בשה" תפדה חמור "ופטר בשה", תפדה
פעמים, שני חמור, פטר חמור, "פטר א: ז, ב. ה, בבכורות
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך, אמרתי חמורים פטרי

בחולין 9) מפורש (וכן ה"י. פ"ג להלן שכתב ממה נלמד כך
בבהמה  אלא זה אין אבל טריפה"). אפילו "בכור, ב: קלו,
שטריפה  הי"ז. ביכורים מהל' בפי"א מפורש וכן באדם, ולא
הרמב"ם). על חיים' 'מים (הגהות סלעים בחמש חייב אינו
הטריפות. מיני כל פ"ט סוף עד מפ"ה שחיטה בהל' וראה

באדם 10) וכו' רחם פטר "כל טו) יח, (במדבר שנאמר כמו
הפסוק  התחיל שבו הכהן, לאהרן =) לך" יהיה ובבהמה

ה). שם,

.·ÌÈcÙ ¯BÓÁ ¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa11ÌBÈ„Ùe12 ¿»»¿¬ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ‰kÏ13¯‡Lk ‰¯ÊÚa ËÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e , «…¬ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿»»¬»»ƒ¿»

ÌÈl˜ ÌÈL„˜14BÓk ,ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe BÓc ÔÈ˜¯BÊ ; »»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈»¿
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL15ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le , ∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿»«»»∆¡»

ÌÈ‰kÏ16,Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»
‡Ï ¯BL ¯BÎa C‡ .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆«¿…

.Cl ‰È‰È Ì¯O·e .Ì‰ L„˜ ‰cÙƒ̇¿∆…∆≈¿»»ƒ¿∆»

בשה 11) תפדה חמור פטר "וכל ג) יג, (שמות שנאמר כמו
תפדה". בבניך אדם בכור וכל שהוא 12)וכו' הבן פדיון

השה. שהוא חמור פטר ופדיון סלעים, חלה 13)חמש
ופדיון  הבן ופדיון וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו מ"ט: פ"ד
פדה  "אך טו) יח, (במדבר שנאמר ממה ונלמד חמור". פטר
תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה
"וידבר  שם: למעלה שנאמר למה נמשכים הנ"ל והדברים
יהיה  וגו' רחם פטר כל וגו' לך נתתי הנה ואני אהרן אל ה'
אדם  מבכור פדיון שתקבל כלומר תפדה", פדה אך לך,

כאן). ספר' 'קרית (ראה טמאה בהמה זבחים 14)ומבכור
הי"ז. להלן ראה אותו. פודין אין אבל במשנה, - א נו,

הכ"ה.15) ופ"ט הי"ז, מעשה 16)פ"ה מהל' פ"ט
שם. הקרבנות,

.‚„ÏBpL ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa ‡e‰L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa¿¿≈»¿»∆««≈∆«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa BÓeÓa17È¯‰ - ÌÈÓ˙ ‰È‰L ¯Á‡ ¿≈∆»«««∆»»»ƒ¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa BÏÎB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡ .Ô‰kÏ ‡e‰18B¯ÎBÓ B‡ «…≈ƒ»»¿¿»»¿
È¯ÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ÈÓÏ BÏÈÎ‡Ó B‡19‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈlÁ20¯eÚ B‡ Áqt ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ :¯Ó‡pL . Àƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿∆ƒ≈«ƒ≈
epÏÎ‡È ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯ÓB‚Â21Ïi‡ÎÂ È·vk22. ¿≈«»≈¿«»«¿»…¿∆«¿ƒ¿»«»
Ô‰Î ÈÒÎ ‡e‰ È¯‰Â23. «¬≈ƒ¿≈…≈

שנולד 17) אלא לי "אין כא) טז, (לדברים ראה פ' ב'ספרי'
מנין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים

רע". מום כל בס"פ 18)תלמודֿלומר למדנו לא כאן שעד
אלא  העיר בכל נאכל שהבכור נו:) (זבחים מקומן איזהו
(כסףֿמשנה). מקום בכל נאכל מום בעל אבל בתם,

ב.19) לב, בכורות במשנה, אסור 20)כביתֿהלל אבל
ה"ט). מעילה מהל' (פ"א ועבודה תימן 21)בגיזה בכת"י

בפסוק. הוא וכן הוא 22)ליתא. שלכהן קאי, "ואכהן
שנה  תאכלנו אלקיך ה' "לפני כ בפסוק מזה לעיל אומר
שהגמרא  - א כח, בכורות וראה כאן), ספר' ('קרית בשנה"
יח, (במדבר הפסוק מן לכהן, ניתן מום בעל שבכור לומדת
שנותנו  מום בעל בכור על "לימד – לך" יהי' "ובשרם יח)
שלא  רש"י ומפרש כולה", התורה בכל לו מצינו שלא לכהן
מפרש  רבינו אבל לכהן, שניתנו כולה התורה בכל מצינו
בזה  כיוצא התורה בכל מצינו שלא ה'תוספות' כפירוש
שמקריבין  ואשמות חטאות שהרי לכהן, יתנו מום שבעל
שהמזבח  כשם מום, בעלי וכשהם לכהן, הבשר - אותן
בעל  כשהוא אפילו בכור אבל מפסיד, הכהן גם כך מפסיד
"יהי' בתורה עליו לחזור צורך יש ולכן לכהן, נותנו מום
לכהן  שזהו הוא הפסוק ממשמעות זה, בלי אבל לך",

שם). ספר' האשה,23)('קרית את בו מקדשים שהרי
המוריה'). ('הר מ"ב פ"א שני מעשר במס' כמפורש

.„È¯‰ :¯Ó‡ÈÂ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa LÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿¿≈»¿»¿…«¬≈
¯Ó‡pL .L„˜ ‰Ê24EÈ‰Ï‡ '‰Ï LÈc˜z :25‡Ï Ì‡Â . ∆…∆∆∆¡««¿ƒ«¡…∆¿ƒ…
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ÌÁ¯Ó B˙M„˜e ,ÂÈÏ‡Ó Lc˜˙Ó ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈≈≈»¿À»≈∆∆
‡È‰26. ƒ

הזכר,24) ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל נאמר: שם
אלקיך". לד' מנין 25)תקדיש "לכדתניא, א: כט, ערכין

"הזכר  שנאמר להקדישו, שמצוה בעדרו, בכור לנולד
שם.26)תקדיש". ערכין,

.‰‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa ˙ÂˆÓƒ¿«¿¿≈»¿»∆∆»»∆¿»
‡Ïı¯27.ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B¯BÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . »»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»»∆»»∆

EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿
‡È·Ó ‰z‡L ÌB˜nÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒ»∆«»≈ƒ

Ô‚c ¯OÚÓ28ÌB˜nÓe ,Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ - «¿«»»«»≈ƒ¿»»»…ƒ»
¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ È‡ - Ô‚c ¯OÚÓ ‡È·Ó ‰z‡ ÔÈ‡L∆≈«»≈ƒ«¿«»»ƒ«»≈ƒ¿

BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‡ˆÂ ¯˜a29. »»»…∆»¬≈¿Àƒ¿≈»≈¿
epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‡È·‰ Ì‡Â30‡l‡ ·¯˜È ‡ÏÂ , ¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒƒ∆¿…ƒ¿«∆»

BÊ ‰ÂˆÓe .BÓeÓa ÏÎ‡È31ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰B ≈»≈¿ƒ¿»∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈
˙Èa‰ ÈÙa ‡lL32Ô‚c ¯OÚÓ BÓk ,33˙‚‰B dÈ‡Â . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿«¿«»»¿≈»∆∆

Ô˙M„˜a Ô‰Lk ÔÈLc˜Óa34ÈL„˜ ÔÈa ,e„tiL Ì„˜ ¿À¿»ƒ¿∆≈ƒ¿À»»…∆∆ƒ»≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ35. ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ

מקומות 27) בכמה נראה וכן האמיתית. הגירסה היא כן
(כסףֿ לארץ בחוצה גם נוהגת בכור שקדושת בתלמוד,
"ובספר  וז"ל: רוקח' 'מעשה בספר כתב וכן משנה).
נוהגת  טהורה בהמה בכור מצות כתוב, מצאתי כתיבתֿיד
הנמצאים  כתבֿיד בספרי ראיתי וכן לארץ", ובחוצה בארץ
=) רבינו בחתימת מוגה בנוסח כתוב שמצא וכו' מצרים פה
בכור  "מצות כתוב היה רבינו מספרי ובכמה הרמב"ם)".
הנוסחה  היתה וכן בארץ". אלא נוהגת אינה טהורה בהמה
עליו  תמהו וכולם והר"ן, הרשב"א הרמב"ן, הראב"ד, לפני
ובהערה  עט מצותֿעשה המצוות' ב'ספר וראה (כסףֿמשנה).

ה"ב. פ"ג להלן ועי' אלא 28)שם. מביא אינו דגן ומעשר
בארץ  רק ונוהגת בארץ שתלויה מצוה שהיא הארץ, מן

לו:). קידושין מה 29)(ראה (על עליו משיג הראב"ד
אלא  אמר לא עקיבא רבי אף שהרי כחולין). הוא הרי שכתב
לארץ, מחוצה שהביאו בכור מקריבין שאין הקרבה לענין
אלא  נאכל ואינו ונעבד נגזז ואינו בו יש בכור קדושת אבל
וכן  במומו", יאכל "אלא הביא: בכסףֿמשנה אבל במומו.

רומי. ובדפוס תימן בכת"י בסוף 30)הוא משנה, כסתם
ב. כא, בתמורה עקיבא וכרבי חלה. קדושת 31)מסכת של

בזמן 32)בכור. ובין קיים שביתֿהמקדש בזמן בין כלומר,
מ"ח). פ"ח (שקלים למעלה 33)הזה לזה, זה שהוקשו

שם. המצוות' ב'ספר כתב וכן זו. כלומר,34)בהלכה
מדייקת  כך הקדש, של בבהמות נוהגת אינה בכורה מצות

שם. המשנה, מדברי - א יד, בכורות אם 35)הגמרא אבל
בהמה  =) מזבח קדשי בין הבדל יש הבהמות, נפדו
לבין  המזבח) על ליקרב מום בלי תמימה כשהיא שהוקדשה
מום  בעלת כשהיא שהוקדשה בהמה =) הבית בדק קדשי
הבית), לבדק והמעות נמכרת אלא המזבח על קריבה שאינה
וקדשי  בבכורה, חייבים אינם נפדו אם אף מזבח שקדשי
ה"ח. פ"ה להלן ראה בבכורה, חייבים נפדו אם הבית בדק

.ÊÌÈiÂÏ ÌÈ‰k :‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·a ÔÈ·iÁ Ïk‰36 «…«»ƒƒ¿¿≈»¿»…¬ƒ¿ƒƒ
BÏ „ÏB Ì‡ ,Ô‰kÏ ¯BÎa‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ∆«¿«…≈ƒ«

e¯‡aL BÓk ÂÈ¯eÓ‡Â BÓc ·È¯˜Ó - ¯BÎa37ÏÎB‡Â , ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆≈«¿¿≈
¯L‡ ¯BÎa‰ Ïk :¯Ó‡pL .¯BÎa ˙¯B˙a ¯Oa‰ ¯‡L¿»«»»¿«¿∆∆¡«»«¿¬∆

¯ÓB‚Â E‡ˆ·e E¯˜·a „ÏeÈ38¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa Ï·‡ . ƒ»≈ƒ¿»¿¿…¿¿≈¬»¿»»¿
ÔÈ¯eËt ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k - ‰‡ÓË ‰Ó‰a39BÓk , ¿≈»¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

‰p‰k ˙BzÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL40. ∆≈«¿¿ƒ¿«¿¿À»

א.36) יג, בכורות ה"ב.37)משנה, וזה 38)למעלה
אלהיך  ה' "לפני כ) (טו, שם וכתוב לכהן, גם מכוון

מפדיון 39)תאכלנו". פטורים ולויים "כהנים שם: משנה,
חמור". ומפטר מתנות 40)הבן שאר (עם ביכורים הל'

הי"ד. שם ופי"ב ה"ט, פי"א כהונה)

.ÁB˙L CB˙a ÏÎ‡ ¯BÎa‰41ÌÈÓz ÔÈa42ÏÚa ÔÈa «¿∆¡»¿¿»≈»ƒ≈««
ÌeÓ43‰L epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ :¯Ó‡pL .∆∆¡«ƒ¿≈¡…∆…¿∆»»

.epÏÎ‡z EÈ¯ÚLa ,ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ .‰L·¿»»¿ƒƒ¿∆ƒ¿»∆…¿∆
?BÏ ‰BÓ È˙ÓÈ‡Óe44ÌBiÓ BÏ ‰BÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ ≈≈»«∆ƒ»∆ƒ

‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L ,ÈÈÓL45ÏÚa „ÏB Ì‡Â ; ¿ƒƒ∆»¿«¿»»¿ƒ«««
ÌeÓ46BÏ eÏkL ‡e‰Â .„ÏBpL ÌBiÓ BÏ ‰BÓ -∆ƒ∆»¿∆»

ÂÈL„Á47‰‡¯ È¯‰L ,48B˙„Ï ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡Ï49Ï·‡ ; √»»∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÌBiÓ BÏ ‰BÓ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„È ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿««∆»√»»∆ƒ

ÈÈÓL50. ¿ƒƒ

יותר 41) לאחרו ולא שנתו בתוך לאכלו מצוה כלומר,
ב'לא  עובר שנתו לאחר איחרו ואם כו:). שם (משנה

הי"ג). (להלן בכך נפסל אינו אבל בזמן 42)תעשה',
אוכלו. והכהן שמקריבו קיים, היה המקדש גם 43)שבית

הזה. ו:).44)בזמן (ר"ה שנתו שנאמר 45)התחלת
לקרבן". ירצה והלאה השמיני "ומיום כז). כב, (ויקרא

מיום 46) לו מונין – מום בעל ונעשה תם נולד אם אבל
הא). ד"ה ז. ר"ה ('תוספות' שילדה 47)השמיני פירוש,

חדשים, תשעה גסה בבהמה הריונה: חדשי לה שכלו אחרי
חדשים. חמשה דקה ז,49)שראוי.48)ובבהמה ר"ה

נפל 50)א. הוא והוולד הריונה, חדשי מלאו לא שמא
נפל. מספק ויצא ימים שמונה שיעברו עד באכילה, ואסור

.ËÌÈL Ïk BÓi˜Ï È‡M¯ - B˙L CB˙a ÌeÓ BÏ „ÏB«¿¿»««¿«¿»¿≈
L„Á ¯OÚ51BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙L ÛBÒa ÌeÓ BÏ „ÏB . »»…∆«¿¿»À»¿«¿

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ìen‰ Ba ÏÙpL ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒ∆»««¿««ƒ∆
B˙L ¯Á‡Ï ¯Á‡˙Ó52ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿«≈¿««¿»≈«¿∆»«

B˙L ¯Ó‚ ÈÙÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa53BÏ ÔÈÓÈÏLÓ - «¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«¿»«¿ƒƒ
B˙L ¯Á‡ ¯OÚ ‰MÓÁ54B˙L ¯Á‡ ÌeÓ BÏ „ÏB . ¬ƒ»»»««¿»«««¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‡l‡ BÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡ -55.ÏÎ‡ÈÂ ≈««¿«¿∆»«¿ƒ¿≈»≈

שנים 51) אמרו: - א כח, שם ובגמרא שם, בכורות משנה,
יותר. ולא חודש אבידה 52)עשר השבת משום זה וכל

ימצא  לא שאם הבעלים, שהוא לכהן כלומר לבעלים,
יסריח  מיד, לשחטו ויצטרך לו, לתת כדי כהן הישראל
יום  שלשים לקיימו שרשאי אמרו ולכן הכהן. ויפסיד הבשר,

שם). וברש"י כח. שם.53)(בכורות ברייתא,
ה"י)54) להלן (ראה הוא שהדין הזה, בזמן כאן מדובר
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מום  בו שיפול עד שנים כמה אפילו הבכור את שמקיים
מ"ב). פ"ד בכורות במשנה.55)(רע"ב, שם

.È‰f‰ ÔÓfa ¯BÎa‰56ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ - «¿«¿««∆«ƒ«∆ƒ…
ÏÎ‡ÈÂ57. ¿≈»≈

שנתו.56) בתוך ולאוכלו להקריבו שם.57)שאיֿאפשר

.‡ÈÌÎÁÏ B˙B‡¯‰Ï ‰‡¯ ‡lL „ÚÂ58BÓi˜Ï È‡M¯ ¿«∆…ƒ¿»¿«¿¿»»««¿«¿
ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL59ÌÎÁÏ B˙B‡¯‰Ï ‰‡¯pMÓe .60: ¿«ƒ¿»»ƒƒ∆ƒ¿»¿«¿¿»»

Ïk BÓi˜Ï È‡M¯ - B˙L CB˙a ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡ƒ«¿¿»««¿«¿»
L„Á ¯OÚ ÌÈL61BÓi˜Ó - B˙L ¯Á‡ „ÏB ; ¿≈»»…∆«««¿»¿«¿

ÌBÈ ÌÈLÏL62. ¿ƒ

לחכם 58) להראותו שיצטרך מום בו נפל לא שעדיין כלומר,
ה"א. פ"ג להלן ראה לשחטו, לו שיתיר מומחה,

שם.59) צורך 60)ברייתא, ויש מום בו נפל כלומר,
לשוחטו. שיתיר לחכם יותר.61)להראותו ולא

מה 62) למעלה וראה (שם). לבעלים אבידה השבת משום
רש"י. מדברי שהבאנו

.·ÈÌÈL ,‰ÓÈÓz ‰·Ï ˙L ‡È‰ ¯BÎa ÏL ‰L»»∆¿ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿≈
- ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌBÈÏ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ»»…∆ƒ¿¿ƒ»¿»»»¿À∆∆

L„Á ¯OÚ ‰LÏL BÏ ‰BÓe ,BÏ ‰¯aÚ˙63e„ÏB . ƒ¿«¿»∆¿»»»…∆¿
ÌÈ‡ÏË ÈL BÏ64¯„‡ ÏL ¯OÚ ‰MÓÁa „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»«¬ƒ»»»∆¬»

„ÏBpL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯a „Á‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆»¿……∆¬»≈ƒ∆∆«
ÔBL‡¯ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯a¿……∆¬»≈ƒ≈»∆ƒƒ«ƒ

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a65„ÏBpL ‰ÊÂ ,‰L BÏ ‰˙ÏÚ «¬»∆»»«»»»¿»»»¿∆∆«
ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa«¬ƒ¬»ƒ…»¿»»»«¬ƒ
,¯eaÚ‰ L„Áa „ÏBÂ ÏÈ‡B‰ .‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡¬»∆»»«»»ƒ¿«¿…∆»ƒ

BÏ B˙B‡ ÔÈBÓ66. ƒ

הסובר 63) רבי, לדעת בניגוד לא:) ערכין ו: (ר"ה כחכמים
כמנין  ימים, וחמשה וששים מאות שלש היא תמימה שנה כי
מעוברת. לשנה פשוטה שנה בין הבדל ואין החמה, ימות

קדושת 64) הטלאים על שיש ביכרו, שלא בהמות משתי
שם). (ערכין, פשוטה 65)בכור שנה היא הבאה והשנה

מעוברת. את 66)ולא ליה "דאמר שם: בערכין הוא כן
באדר  בט"ו העיבור בחודש "שקנית לעיבורא", נחית
כמה, ד"ה ברש"י יט: השנה ראש (ראה הראשון
העיבור) חודש הוא ראשון שאדר אדר, ד"ה וב'תוספות'
לא  הילכך לחשוב, רוצה את עיבור דשנת אדעתך גלית
שם). גרשום' ('רבינו באדר" ט"ו עד (שנתך) (שנתה) נגמרה

.‚È¯BÎa‰ ¯Á‡Â ¯·Ú67Èt ÏÚ Û‡ ,B˙L ¯Á‡Ï »«¿ƒ≈«¿¿««¿»««ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L68‰Ê È¯‰ - Ìz ‰È‰ Ì‡ , ∆≈¿…«¬∆ƒ»»»¬≈∆

- ÌeÓ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â ;B·È¯˜Ó ‡l‡ ,ÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒ»»««
EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ :¯Ó‡pL .ÌB˜Ó ÏÎa BËÁBL¬¿»»∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿
:¯OÚÓÏ ¯BÎa LÈwÓ - E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆«ƒ¿¿«¬≈

dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡ ¯OÚn ‰Ó69¯BÎa Û‡ , ««¬≈≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»«¿
.dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»

ב.67) ה, כג,68)ר"ה (דברים לשלמו" תאחר "לא של

ו. אות יח מצוה חינוך' 'מנחת וראה אם 69)כב), כלומר,
נפסל  שני המעשר אין לשניה, אחת משנה שני מעשר השהה
תוציא  שנים שלש "מקצה כח) יד, (שם נאמר שהרי בכך,
מעשר). מה ד"ה ה: ר"ה (רש"י וגו'" תבואתך מעשר כל את

.„È„ÏeiLk Ô‰kÏ ¯BÎa‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡70ÔÈ‡L , ≈¿ƒ∆«¿«…≈¿∆ƒ»≈∆≈
Ô‰kÏ ‰l„‚ BÊ71ÏÈc‚iL „Ú ÂÈÏÚa Ba ÏtËÈ ‡l‡ ; ¿À»«…≈∆»¿«≈¿»»«∆«¿ƒ

Ïth‰Ï ÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ‰nk „ÚÂ .Ô‰kÏ epzÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ¿∆«…≈¿««»ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈
‰w„ ‰Ó‰a ?¯BÎaa72‰q‚·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL -73- «¿¿≈»«»¿ƒ¿«»

CB˙a ÈÏ e‰z :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿ƒ»««…≈¿≈ƒ¿
BÏ BzÏ È‡M¯ BÈ‡ - ÈÓˆÚÏ ÏtË‡ È‡Â ‰Ê ÔÓÊ74; ¿«∆«¬ƒ¬«≈¿«¿ƒ≈««ƒ¿

ÂÈ˙BzÓ ÏÚ ÚiÒÓ BÓk ‰fL75e¯‡a ¯·Îe , ∆∆¿¿«≈«««¿»¿»≈«¿
˙BÓe¯˙a76˙B¯b‰ ˙È·a ÔÈÚiÒÓ‰ ÌÈ‰k‰L ,77 ƒ¿∆«…¬ƒ«¿«¿ƒ¿≈«¿»

ÌÈÁaËn‰ ˙È··e78ÌÈÚB¯‰ CB˙·e79ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
Ô¯ÎOa Ô‰È˙BzÓ Ì‰Ï80. »∆«¿≈∆ƒ¿»»

ב.70) כו, בכורות משנה, היוולדו. אחרי שהרי 71)מיד
"לגדולה". והיינו "למשחה", כט) כט, (שמות תורה אמרה
בו  בטיפול ועמל טורח לבעליו יש היוולדו עם מיד והבכור

שם). המשניות, ותיש.72)(פירוש שור.73)איל
שם.74) בכורות הבכור 75)משנה, לבעל מסייע כלומר,

אחר. לכהן ולא לו שיתנהו תרומות 76)כדי מהל' פי"ב
סיועם.77)ה"כ. תמורת תרומה שם לקבל כדי 78)כדי

וקיבה. לחיים זרוע, שם את 79)לקבל להאכיל או לשמור
הבכורות. את זה עבור לקבל כדי נתן 80)הבקר א"כ אלא
שם). (רבינו, תחילה סיועם שכר להם

.ÂËÌeÓ ÏÚa ¯BÎa‰ ‰È‰81:‰Ê ÔÓÊ CB˙a BÏ ¯Ó‡Â »»«¿««¿»«¿¿«∆
ÌÈÓz ‰È‰L B‡ ,‰zÚ epÏÎB‡L ÈÏ e‰z82:BÏ ¯Ó‡Â ¿≈ƒ∆¿∆«»∆»»»ƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ‰zÚ ep·È¯˜‡L ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÏ e‰z¿≈ƒ¿¿«∆∆«¿ƒ∆«»¬≈∆
BÏ B˙B83Ô‰k ÏÎÏ Ô˙B ¯BÎa‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿≈»∆ƒ∆«¿≈¿»…≈

‰ˆ¯iL84. ∆ƒ¿∆

במשנה.81) שם.82)שם המקדש. אינו 83)בזמן שהרי
בשכר  הבכור לו כנותן נחשב זה ואין כלל, בהם מטפל

מ"ט)84)טיפולו. פ"ד (חלה לעםֿהארץ בין לחבר בין
אלגאזי  (מהרי"ט הקרבנות ככל משמר לאנשי ניתן ואינו
כתב  וכן יח. אות יח, מצוה חינוך' ו'מנחת מג, אות ד' פרק

דמם). את ד"ה קב: בזבחים רש"י

.ÊË˙ÈÊk ÏÎ‡L Ô‰k85ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎaÓ …≈∆»«¿«ƒƒ¿»ƒƒ»«ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -86ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ∆ƒ«»∆∆¡«…«∆¡…

E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿
‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,¯BÎaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯Ê ÔÎÂ .E‡ˆÂ87 ¿…∆¿≈»∆»«¿«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa88, ≈¿««¿ƒ»∆ƒƒ«¿»»¿

ÔÈa ‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ¯BÎa ÏÎ‡L ¯ÊÏ Û‡ ‰¯‰Ê‡ BfL∆«¿»»«¿»∆»«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»≈
.‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ»

בכזית.85) אכילה וראה 86)סתם א. יז, מכות משנה,
ה"ה. הקרבנות מעשה מהל' הדם.87)בפי"א זריקת

יז).88) יב, (דברים וב'ספרי' שם, מכות במס'

.ÊÈ¯BÎa‰89B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡90¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL , «¿≈ƒ∆∆¡««¿
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ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰cÙ˙ ‡Ï ÊÚ ¯BÎ· B‡ ·Ok ¯BÎ· B‡ ¯BL¿∆∆¿≈…ƒ¿∆¿≈≈
Ìz ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ91„ÓBÚ ‡e‰L ÔÂÈkL , ¿ƒ¿∆»∆≈»∆≈

B¯ÎÓÏ È„k ˙eÎÊ Ba Ô‰kÏ ÔÈ‡ Ôa¯˜Ï92,‰f‰ ÔÓf·e . ¿»¿»≈«…≈¿¿≈¿»¿«¿««∆
˙Èa ÔÈ‡L93‰ÏÈÎ‡Ï „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,94È¯‰ - ∆≈«ƒƒ¿≈«¬ƒ»¬≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â B¯ÎÓÏ ¯zÓ ‡e‰ÌÈÓz95ÔÈa , À»¿»¿¿««ƒ∆»ƒ≈
Ï‡¯OÈÏ ÔÈa Ô‰ÎÏ96. ¿…≈≈¿ƒ¿»≈

(89– חמור ובכור אדם בכור אבל טהורה. בהמה בכור
ה"ב. למעלה ראה חולין.90)נפדים, לעשותו

שחוט,91) כשהוא וכלֿשכן חי כשהוא ואפילו ב. ז, תמורה
הי"ח. להלן ראה נמכר, קודש בשר משום 92)שאין

לא  – לכהן אותו זיכתה שהתורה ואף להקרבה. שעומד
וראה  רוקח', ('מעשה למוכרו שיוכל כך כדי עד אותו זיכתה

הבכור 93)לחםֿמשנה). את מקריבין ואין המקדש, בית
ה"י. למעלה ראה מום, בו שיפול עד מניחו אחר 94)אלא

ומיד. בכולו זכות בו לכהן יש מום, בו תמורה,95)שיפול
אסרה  לא אבל לפדותו, אלא תורה אסרה לא שבבכור שם.

בהמה. מעשר בדין ה"ה פ"ו להלן וראה כן 96)למכרו.
לו  מוזיל שמא חשש כאן ואין ב. ח, שם הגמרא מסקנת
ככהן  שהוא ונמצא לו, יתננו בכור לו שיהא פעם שכל בכדי
לכך  חוששים אין – הי"ד) (למעלה הגרנות בבית המסייע
שבעתיד  קלוש סיכוי מחמת עכשיו לו יוזיל לא שבוודאי

(שם).

.ÁÈB¯ÎÓÏ Ô‰kÏ LÈ - ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa97,ÔÓÊ ÏÎa ¿««≈«…≈¿»¿¿»¿«
˙Èa‰ ÈÙÏ ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙÏ ÔÈa98ÔÈa ÈÁ ÔÈa , ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ≈«≈

ËeÁL99- ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ¯Oa ¯ÎBÓ ‡e‰LÎe . »¿∆≈¿«¿««
˙Èaa B¯ÎBÓ100e¯‡aL BÓk ,˜eMa ‡Ï Ï·‡ ¿««ƒ¬»…«¿∆≈«¿

ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a101BÈ‡ ÌÈÓz ¯BÎa ¯Oa Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»¿«¿»ƒ≈
¯kÓ102L„˜ ¯Oa ‡e‰L ÈtÓ ,103eÓpL ÌÈ‰ÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«…∆¿…¬ƒ∆ƒ¿

¯BÎa‰ ÏÚ104‰Ó „‚k ‰Ó ÏB˜LÏ ÔÈ¯zÓ -105. ««¿À»ƒƒ¿»»¿∆∆»»

ה"ג.97) למעלה שבית 98)ראה בזמן בין כלומר,
ז:). (שם הזה בזמן ובין קיים היה שם.99)המקדש

"כל 100) א: לא, בכורות משנה, בקדשים. זלזול משום
הבכור  מן חוץ וכו' באטליז נמכרין המוקדשין פסולי
הנייתן  המוקדשין פסולי לבעלים, שהנייתן והמעשר
קונים  הרבה יש באטליז כשנמכרין כלומר: להקדש".
קונים  הרבה אין בבית נמכר וכשהבשר ביוקר, נמכר והבשר
הבשר  ממכירת שהרווח המוקדשין בפסולי לכן בזול, ונמכר
שהרווח  בבכור אבל בקדשים. לזלזל התירו להקדש, הוא

באטליז.לבע  ולמכרו בו לזלזל התירו לא הכהן, שהוא לים,
הי"ב.101) קמא 102)פ"א בפרק נראה וכן הוא. פשוט

(כסףֿמשנה). שם הוא,103)דתמורה קדשים "ובזיון
למזבח" ממנו שקרב בדבר סחורה לעשות הדרך שאין

שם). בו.104)(רש"י שותפים שהם כלומר,
מנה 105) כנגד מנה "ושוקלין ב: לא, בכורות משנה,

אותה  "שיחלקו והיינו, תם, בבכור רבינו ומפרשה בבכור",
זה  בכף חלק ונותנים חלקים לשבעה או בכף לששה וחלק

שם). בפיה"מ (רבינו וכו'" מאזנים כפות ר"ל זה.

.ËÈËÈLÙn‰106ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa107¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ¿««¬≈∆À»

- ÏÈb¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .‰ˆ¯iL C¯„ ‰Ê È‡a BËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿∆ƒ»»¿«¿ƒ
ÏÈb¯Ó108ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯‡L ÔÎÂ .109‰ˆ¯ Ì‡ , «¿ƒ¿≈¿»¿≈«À¿»ƒƒ»»

.ËÈLÙÓ - Ï‚¯‰ ÔÓ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒƒ»∆∆«¿ƒ

העור.106) ראה 107)את התירו, לא תם בבכור אבל
הרגלים,108)להלן. דרך להפשיט רוצה אם כלומר,

הנפחים, בשביל שפושטן כבזיון, נראה שזה ואע"פ מפשיט,
איסור, בזה אין הבכור, על בעודו דבש בו לשים כדי או
שמאי  בית לדעת ורק קדוש. אינו בעלֿמום שבבכור לפי
כמפורש  כן לעשות אסור שמעון ברבי אלעזר רבי ולדעת
על  החולקים וחכמים הלל בית לדעת אבל א. כד, בתמורה
(כסףֿמשנה). כן לעשות אסרו לא שמעון, ברבי אלעזר רבי
קדשים  לבזיון חששו בתם אבל מום, בעל בבכור זה וכל

סובר 109)כנ"ל. בזה ואף כן, לעשות אסרו שם בברייתא
שמעון, ברבי אלעזר ורבי שמאי בית לדעת זה שכל רבינו

מותר. זה גם לחכמים אבל

á"ôùú'ä èáù 'ç éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פטר 1) ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום יבאר

רחם.

.‡ÌÈÚe·w‰ ÌÈÓen‰ Ïk2ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰3 »«ƒ«¿ƒ«¿ƒ∆«√»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÌÈcÙÂ4È¯‰ - ¯BÎa· Ô‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ»«∆»≈∆«¿¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê5Ô˙B‡ e¯‡a ¯·Îe . ∆ƒ¿»»»¿»»¿»≈«¿»
Ô‰Ó Èe‡¯‰L ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ÔÈÓen‰«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«∆»»≈∆

¯ÎÊa ˙BÈ‰Ï6‰Ú·LÂ ÌÈML7. ƒ¿¿»»ƒƒ¿ƒ¿»

אבר 2) חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
למזבח.3)וכדומה. פסולי 4)להקריבם לפדות שמצוה

כחולין.5)המוקדשין. מקום בכל ואוכלו שוחטו כלומר,
הוא 6) זכר, שהוא בבכור להיות הראויים המומין שמספר

(לחם  הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר
כתב 7)משנה). ו הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק

בזכרים  אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש
בבכור  אבל ואנדרוגינוס. וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות

מומים. ששה חסרים זכר שור

.·ÔÓ Ôa¯w‰ ÔÈ‡L ÌL eÈnL ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆≈«»¿»ƒ
¯Á·n‰8ÔÈcÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈ·¯˜ ÌÈL„w‰ ÔÈ‡Â , «À¿»¿≈«√»ƒ¿≈ƒ»∆¿…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ9·¯˜ ‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ¯BÎa‰ ÔÈ‡ Ck ,10, ¬≈∆»≈«¿ƒ¿»¬≈∆¿…»≈

Ì‡ ÔÎÂ .Úe·˜ ÌeÓ BÏ „ÏeiL „Ú „ÓBÚ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«∆ƒ»≈»«¿≈ƒ
ÏÎa ËÁL BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯·BÚ ÌeÓ ¯BÎa· „ÏB««¿≈¬≈∆≈ƒ¿»¿»
ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚB¯ ‰È‰È ‡l‡ ,·¯˜ ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…»≈∆»ƒ¿∆∆«∆ƒ…

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ Úe·»̃«¿ƒ»≈»»

מום.8) אינו אבל משהו, בו שחסר הן 9)כלומר, "ואלו
וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין יבלת עינו שבלובן מי
נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם

במקדש 10) להקריב ואין חסר שהוא משום הוא, והטעם
במדינה  עליהן ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא

קבועין. מומין שאינם לפי מקום) (=בכל
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.‚‰¯·Ú Ba ‰„·Ú Ì‡ ÔÎÂ11‚¯‰L B‡ ,12„Úa ¿≈ƒ∆∆¿»¬≈»∆»«¿≈
„Á‡13ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡14‰ˆ˜‰L B‡ ,15„·Ú B‡16 ∆»«ƒ«¿»ƒ∆À¿»∆¡«

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È -ƒ¿∆«∆ƒ…¿∆≈«¿¿ƒ¿
.ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«

עבירה 13)אדם.12)שנרבע.11) בו נעבדה כלומר,
אלה  היו שאילו אחד. עד בפני אדם שהרג או אחד עד בפני

אותו. הורגין - עדים שני נהרג 14)בפני אינו שלעולם
עדים. שני פי על נעבד 15)אלא ולא זרה לעבודה שהוזמן

זרה.16)עוד. בעבודה לו שעבדו

.„ÔÙ„ ‡ˆBÈ17ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â18¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL -19. ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡L ÈtÓ - ÔBL‡¯‰20ÈtÓ - ÔB¯Á‡‰Â , »ƒƒ¿≈∆≈∆∆∆∆¿»«¬ƒ¿≈

¯Á‡ BÓ„wL21¯ÎÊÂ ÔÙc C¯„ ‰·˜ ‰‡ˆÈ elÙ‡ . ∆¿»«≈¬ƒ»¿»¿≈»∆∆…∆¿»»
ÌÁ¯ C¯c22¯BÎa BÈ‡ -23. ∆∆∆∆≈¿

הלידה,17) עליה תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הרחם  דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". העובר ויצא

הדופן. דרך הרחם.18)אלא עקיבא 19)דרך כרבי
ללידה. ובכור לרחם בכור שיהא עד בכור שאינו

פטרֿרחם.20) הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה וראה
לרחם.21) ראשון שהוא פי על אף ללידה, ראשון ואינו
לרחם.22) ראשון וגם לזכרים ראשון שאינו 23)שהוא

צריך  שבכור בכור, אינו אחד לדבר ובכור לנולדים, ראשון
לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות

.‰ÒBÈ‚B¯c‡ ‡e‰L ¯BÎa24,ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - ¿∆«¿¿ƒ≈¿À»¿»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ba ÔÈ‡L ‰·˜k ‡e‰ È¯‰Â25ÌÈ„·BÚÂ , «¬≈ƒ¿≈»∆≈«…≈¿¿¿ƒ

Ba26B˙B‡ ÌÈÊÊB‚Â27ÌeËÓË „ÏB .ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk28- ¿¿ƒƒ¿»«Àƒ«À¿
¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰29ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ,30ÔÈa . ¬≈∆¿≈¿¿≈»≈¿ƒ¿»»≈

ÌÈÓ ÏÈË‰L31˙e¯ÎÊ ÌB˜nÓ32ÌB˜nÓ ÏÈË‰L ÔÈa ∆≈ƒ«ƒƒ¿«¿≈∆≈ƒƒ¿
.˙e·˜«¿

נקבות.24) אבר וגם זכרות אבר גם לו שאינו 25)שיש
זכר. ואינו עצמה בפני ברייה שהוא מפני כלל, קדוש

עבודות.26) מיני בין 27)כל הבכור, ואילו שערו. את
ואסור  שערו לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא

בו. נקבות 28)לעבוד אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין
נקבה. ספק זכר ספק והוא אטום. הוא ואין 29)אלא

היא  נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין
להקריבו  וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא קדושה, ואינה

המזבח. ובעליו 30)על מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל
היא  נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו אותו אוכלים

הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה מי 31)ואינה
שהוא  לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין הוא זה וכל רגלים.

משנה). (כסף כלל קדוש שבבכורות 32)אינו פי על ואף
הוא  הכל לדברי זכרות, ממקום משתין שאם מפורש מב:
(לחם  הוא ספק שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק - זכר

משנה).

.ÂÏÁ¯33ÏÁ¯ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÊÚ B‡ ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL »≈∆»¿»¿ƒ≈≈∆»¿»¿ƒ»≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt -34¯BL ¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL ;35- »ƒ«¿»∆∆¡««¿

¯BL B¯BÎ·e ¯BL ‡e‰ ‰È‰iL „Ú36Ba ‰È‰ Ì‡Â . «∆ƒ¿∆¿¿ƒ»»

¯BÎa ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó37ÌeÓ ÏÚa ‡e‰Â . ƒ¿»ƒ»≈ƒ¬≈∆¿¿««
Úe·˜38elÙ‡ .B˙i¯a ÈepMÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L , »«∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»¬ƒ

¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t39‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LÈÂ »»∆»¿»¿ƒ¬¿≈ƒ¿»ƒ»≈»»
ÔÈ„ Ba LÈ ¯BÓÁ‰ ÔÈÓe ÏÈ‡B‰ ,Ô‰kÏ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«…≈ƒƒ«¬≈ƒ

¯BÎa40ÒeÒ ÔÈÓ ‰„ÏÈ Ì‡ Ï·‡ .41ÏÚ Û‡ ,ÏÓ‚ B‡ ¿¬»ƒ»¿»ƒ»»««
‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt42˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»≈»»¬≈¿≈

ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡È CÎÈÙÏ .¯BÎa43BÒÙz Ì‡Â ,ÔÈ‡ - Ô‰k ¿¿ƒ»≈»≈«¿»ƒ¿ƒ¿»…≈≈
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ44. ƒƒƒ»

האלו 34)כבשה.33) המינים משני אחד שכל פי על ואף
בבכורה. עז".35)חייב בכור או כשב בכור "או וגומר:

הוא 36) שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא עד כן וכמו
עז. ובכורו לכהן.37)עז ליתנו בחוץ 38)וחייב ונשחט

למזבח. ליקרב טהור 39)ופסול ממין היא שהפרה אף
הטמא. ממין הוא ו.)40)והחמור (שם בגמרא בעיא

מיקדש  ואידי דאידי כיון לומר תמצי "ואם שם: ואמרו
(כסף  לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה

מין 41)משנה). שילדה חמור אבל סוס, מין ילדה הפרה
בבכורה. חייב חמור סימני מקצת בו ויש שהיה 42)סוס

בזה  כמו בבכורה אותו יחייבו הסימנים שמקצת לומר מקום
הכהן 43)שלמעלה. ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

ברייתו  שינוי שהרי מיד ואוכלו בכור, דין עליו שיש להוכיח
וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא

טהור. - הטהור מן בבבא 44)שהנולד המנונא כרב
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא

.Ê¯BÎa· ÌeÓ ÏÈËn‰45‰¯·Ú ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,46- ««ƒ«¿ƒ¿»»¬≈»
Ba ÏtiL „Ú ,‰Ê ÌeÓ ÏÚ ËÁL BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆«∆ƒ…

ÂÈÏ‡Ó ¯Á‡ ÌeÓ47B·Ï ¯zÓ - ‡ËBÁ‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡Â . «≈≈≈»¿ƒ≈∆«≈À»ƒ¿
Ba eÒ˜ ‡lL ;ÂÈ·‡ ‰OÚL ÌeÓ ÏÚ BËÁLÏ¿»√«∆»»»ƒ∆…»¿¿

.ÂÈ¯Á‡«¬»

לד.45) לבכורות לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף
הטיל  הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על
בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום

בקדשים 46) מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור
בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר שהרי לוקה,

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו פי 47)ודרשו על [ואף
כל  תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל
אסור  ואינו המוקדשין, פסולי בכלל אינו בכור - תועבה"

קנס]. משום אלא

.ÁÏÈb¯‰48Ô˙pL ÔB‚k ,ÌeÓ Ba ÏtiL ¯BÎ·Ï ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ…¿∆»«
‰Ï·c49,BÊ‡ C˙ÁÂ dÏËe ·Ïk ‡aL „Ú BÊ‡ ÏÚ ¿≈»«»¿«∆»∆∆¿»»¿»«»¿

CÏ‰L B‡50˙ÈÎeÎÊ ÏL ˙BiLLÚÂ ÏÊ¯a ÔÈa51È„k ∆»«≈«¿∆«¬»ƒ∆¿ƒ¿≈
‰ÚË˜Â B„È ÚËwzL52Ba ÏÈË‰Ï È¯ÎÏ ¯Ó‡L B‡ , ∆ƒ»«»¿ƒ¿¿»∆»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÌeÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ¬≈∆…ƒ¿»»∆«¿»»
BzÚ„Ï ‰OÚpL53Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ BÏ ¯eÒ‡ - ∆«¬»¿«¿»ƒ¿…»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BzÚ„Ï ‡lL ‰OÚ«¬»∆…¿«¿¬≈∆≈»»

הבכור.50)תאנה.49)גרם.48) את שהוליך כלומר,
זכוכית.51) של עבות של 52)חתיכות ממעשהו זה למד
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מסורג  דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר'
הבכור.53)בקוצים. בעל של

.Ë,BËÁBL È˙ÈÈ‰ ÌeÓ ‰Ê ¯BÎ·a ÏÙ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»«ƒ¿∆»ƒƒ¬
,ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ Ba ‰OÚÂ È¯Îp‰ ÚÓLÂ¿»««»¿ƒ¿»»¬≈∆≈»»

BzÚ„a ‰OÚ ‡Ï È¯‰L54. ∆¬≈…«¬»¿«¿

בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה שהנכרי

.Èe‰eÈ‡¯55,ÌeÓ Ba ÏÈË‰Ï ÏÈb¯n‰ ‰OÚÓ ‰OÚL ¿ƒ∆»»«¬∆««¿ƒ¿»ƒ
‰Ê ÌeÓÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ¿»«¿≈»¿ƒƒƒ¿«≈¿∆

ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ôek˙ ‡Ï B‡56?„ˆÈk . …ƒ¿«≈¬≈∆…ƒ¿»»≈«
‚¯ÒÓ ˜eÁc ÌB˜Óa ÌÈ¯BÚO BÏ Ô˙pL ÔB‚k¿∆»«¿ƒ¿»»¿…»

ÌÈˆB˜a57B˙ÙO ˜ÏÁ ÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ ,58‰È‰ elÙ‡ , ¿ƒ¿≈»∆»«∆¡«¿»¬ƒ»»
¯·Á59ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -60‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¬≈∆…ƒ¿»»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בבכור.56)לכהן.55) מום להטיל הכהנים שנחשדו
בקוצים.57) קלועים היו הזה הדחוק המקום דפנות כלומר,
מום.58) שזהו חכם.59)לשניים, כרבן 60)תלמיד

כהן  לבין הארץ עם כהן בין חילקו שלא שם, גמליאל
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד

.‡ÈB„¯ËÏ È„k BËÚ·e Ì„‡‰ ˙‡ Û„B¯ ¯BÎa ‰È‰61, »»¿≈∆»»»¿»¿≈¿»¿
Ì„wÓ BÙ„¯L ÈtÓ Ba ËÚa elÙ‡Â62Ba ‰OÚÂ , «¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿»ƒ…∆¿«¬»

.ÂÈÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ËÈÚ·a ÌeÓƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ»≈»»

להטיל 61) נתכוון לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו
מום. היה 62)בו שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,

עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכוון לחשוב
הרוש  תחת שעודנו אנו אומרים זאת של ובכל והצער ם
מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה,

.·ÈÔÎÂ ,˜BÁO C¯c ¯BÎ·a ÌeÓ eÏÈË‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆≈ƒƒ¿∆∆¿¿≈
BzÚ„Ï ‰OÚL È¯Îp‰63ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‰Ê È¯‰ -64Ì‡Â . «»¿ƒ∆»»¿«¿¬≈∆ƒ¿»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï - B¯Èz‰Ï È„k eOÚ»¿≈¿«ƒ…ƒ¿»»

הגוי.63) להתירו.64)של נתכוון שלא כיוון

.‚ÈÌ„ BÊÁ‡L ¯BÎa65ÊÈwÈ -66Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿∆¬»»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈
ÌeÓ Ba ˙BOÚÏ67- BÊ ‰Êw‰a ÌeÓ Ba ‰OÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ«¬»¿«»»

ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê È¯‰68. ¬≈∆ƒ¿»»»

סכנה.65) בזה ויש דם ריבוי ידי על מותר 66)שחלה
מגופו. דם הכרח 67)להוציא זו בהקזה היה שלא וכגון

מום. בו ובברייתא 68)שייעשה במשנה תנאים מחלוקת
מתכוון  שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות
מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם אבל מותר,
ולא  רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם

ימות".

.„Èaa ÌeÓ ÏÈË‰Ï ¯zÓ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL Ì„˜ ¯BÎ À»¿»ƒ«¿…∆∆≈≈«¬ƒ
ÌÏBÚ‰69ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¿ƒ»≈»»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa71ÏÎ‡‰Ï BÙBqL ÈtÓ , «¿««∆∆≈»«ƒƒ¿≈∆¿≈»≈
BÓeÓa72Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa Ï·‡ ;73¯eÒ‡ -74. ¿¬»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»

(רש"י).69) בכור קדושת עליו אין נולד, שלא זמן שכל
מום.70) בו להטיל מותר מקדש.71)שהרי בית
להקרבה.72) עומד להקרבה.73)ואינו שעל 74)ועומד

מקדושתו. מורידו הוא המום הטלת ידי

.ÂË‡lL ÏÙ ‰Ê ÌenL ¯Á‡ „Ú ÈtÓ „ÈÚ‰L „Ú≈∆≈ƒƒƒ≈«≈∆∆»«∆…
˙Ú„Ï75ÔÓ‡ -76‰M‡ elÙ‡ .77ÈÙa :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ¿««∆¡»¬ƒƒ»∆¡∆∆«¿»«

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌeÓ ÏÙ»«∆≈≈»¿ƒ»≈»»

נאמן,75) אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא
הבכורות. על נחשדו הכהנים שבכל 76)כי פי על שאף

נאמן. הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות
מקום.77) בכל לעדות פסולה שהיא

.ÊËÌ„‡ È„Èa ‡·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÓen‰ Ïk78ÔÓ‡ - »«ƒ»¿ƒ»…ƒ≈»»∆¡»
,‰eÎ· eOÚ ‡ÏÂ eÏÙ Ô‰ÈÏ‡Ó ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÚB¯‰»∆¬≈∆«≈¬≈∆»¿¿…«¬¿«»»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈÂ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ¿ƒ»≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô‰k‰ „Èa ¯BÎa‰Â Ï‡¯OÈ ‰ÚB¯‰79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆ƒ¿»≈¿«¿¿««…≈¬»ƒ»»

ÈÏ‡¯Oi‰ ÂÈÏÚa „Èa ‡e‰ ÔÈ„Ú ¯BÎa‰Â Ô‰k ‰ÚB¯‰80 »∆…≈¿«¿¬«ƒ¿«¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
ÏÈh‰ ‡e‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ„LBÁÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆¡»¿¿ƒ∆»ƒƒ

.BÏ epziL È„k ÌeÓ Ba¿≈∆ƒ¿∆

שאפשר 78) אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון
הרועה. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש

כהן.79) של בכורו רועה הישראל שהיה כלומר,
לדקה.80) ושלושים לגסה יום חמשים בתוך כלומר,

.ÊÈ- ÏÙ ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌenL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒ¿…≈«≈∆∆≈≈»»«
ÔÓ‡81˙‡ ‰Ê ÌÈÏÓBb Ì‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆¡»¿≈¿ƒ»∆∆»≈¿ƒ∆∆

‰Ê82È„k ¯BÎaa ÌeÓ ÏÈh‰Ï ÔÈ„eLÁ ÌÈ‰k‰ ÏkL . ∆∆»«…¬ƒ¬ƒ¿«ƒ«¿¿≈
ıeÁa BÏÎ‡Ï83;ÔÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿»¿«¿ƒ»≈∆¡»ƒ«¿≈«¿»

elÙ‡ .¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏ „ÈÚÓ B¯·Á Ï·‡¬»¬≈≈ƒ∆≈»»≈¿«≈¬ƒ
Ï·‡ ;¯BÎa‰ ÏÚ BÏ ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰k ÏL B˙Èa È·e ÂÈ·»»¿≈≈∆…≈¿ƒƒ««¿¬»

.BÙe‚k ‡È‰L ÈtÓ ,BzL‡ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿

שאמרו 81) שמה שם במשנה גמליאל בן שמעון כרבן
אלא  אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן
לאכלו  שיוכל כדי בכוונה המום את הטיל שמא שלו, בבכור

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל כלומר,82)בחוץ,
חבירו  שגם כדי מאליו, נפל שהמום חבירו על מעיד הוא
אין  לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד

בזמן 83)חוששין. שגם נראה רבינו דברי ומסתימת
לשוחטו  רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש
מקום  בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש
לשחטו  ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים
אלא  שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ
שהוא  בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל כדי לאו, איסור
אות  חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת.

הזה. בזמן רק הוא שהחשד רש"י מדברי הוכיח מז)

.ÁÈÂÈÏÚ „ÈÚ‰Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ Ô‰k „Èa ‰È‰L ¯BÎa¿∆»»¿«…≈¿»«¿≈ƒ»»
ÏÙ ÂÈÏ‡Ó Ìen‰ ‰fL „Á‡ „Ú84ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â , ≈∆»∆∆«≈≈»»«¿≈»¿ƒ

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ B‡ ¯BÎa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‰Ê ÌeÓ Ì‡ƒ∆¬ƒ»»∆«¿≈¬ƒ
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‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯‰ :¯Ó‡Â B„Èa ‡e‰L Ô‰k‰ ‡·e ,ÂÈÏÚ»»»«…≈∆¿»¿»«∆¿≈ƒ∆
‰ÁÓÓÏ85ÔÈ‡Â .ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ B¯Èz‰Â ¿À¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¡»¿≈

,‡e‰ Ìz ¯BÎa ‡nLÂ e‰‡¯‰ ‡Ï ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…∆¿»¿∆»¿»
ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁLÏ e„LÁ ‡lL∆…∆¿¿ƒ¿…»»ƒ«ƒ¿≈∆¬

˙¯k86.e¯‡aL BÓk , »≈¿∆≈«¿

נאמן.84) המומחה,85)שהוא בשם לנקוב צריך ואין
משנה. בלחם מום 86)וראה להטיל שנחשדו פי על אף

בלאו. אלא בכרת שאינו בבכור

.ËÈ¯BÎa :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ÏÚ ¯ÓBÏ Ô‰k‰ ÔÓ‡ ÔÎÂ¿≈∆¡»«…≈««¿««¿
BÓeÓa Ï‡¯OÈ ÈÏ B˙ ‰Ê87È„k ,È˙eL¯a ÏÙ ‡ÏÂ ∆¿»ƒƒ¿»≈¿¿…»«ƒ¿ƒ¿≈

BÏÈË‰ ‡e‰ ‡nL BÏ LeÁÏ88ÈeOÚ ¯·c‰L ; »∆»¡ƒ∆«»»»
:e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÏÚa eÏ‡MÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‡e‰Â ,˙BÏb‰Ï¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»ƒ»¬¿»»¿…¿

.BÏ e‰e˙pL ˙Úa ‰È‰ ÌÈÓz»ƒ»»¿≈∆¿»

פלוני".87) ישראל לי "נתנו לומר צורך אין כאן ואף
שלא 88) ברשותו, נפל לא שזה לומר בא כך משום כלומר,

המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו

á"ôùú'ä èáù 'è éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) מומחה, פי על אלא הבכור שוחטין שאין יבאר

כהן. בלא לישראל בכור רואין

.‡¯BÎa‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2Ô˙pL ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ‡l‡ ≈¬ƒ∆«¿∆»«ƒÀ¿∆∆»«
¯z‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙eL¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ‡ÈOp‰ BÏ«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿¿»««≈

ÔÓeÓa ˙B¯BÎa3- ÏkÏ ÈeÏ‚Â ÏB„b ÌeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ¿¿»¬ƒ»»»¿»«…
L¯ ÏËpL ‰ÁÓÓ ‡l‡ B¯ÈzÈ ‡Ï˙e4˙B¯BÎa‰ ÏÎÂ . …«ƒ∆»À¿∆∆»«¿¿»«¿

‰‡B¯ Ì„‡5BÓˆÚ È¯BÎaÓ ıeÁ ,6. »»∆ƒ¿≈«¿

למקדש.2) חוץ מום בעל בכור שוחטין אין כלומר,
ליה 3) אמר לבבל, חנה בר רבה נחית הוה "כי ה. בסנהדרין

- ידין? יורה! - יורה? לבבל, יורד אחי בן לרבי, חייא רבי
ישראל  שבארץ נשיא "ורבי, יתיר!" - בכורות? יתיר ידין!
שאמרו  כמו בו, להתגדר לנשיאים להם הניחו זה ודבר היה

ספר. קרית - (עח.)" יומא מסכת של אחרון כן 4)בפרק
שם  ויש ידו ונקטעה עינו נסמית שאפילו לו: בבכורות הוא
במקום  מומחה אין ואם במומחה. אלא ניתר אינו מומחה,

ב. הלכה להלן ראה המומחה 5)הזה, רואה כלומר,
נחשדו 6)להתירם. שלא ואףֿעלֿפי ה. משנה פ"ב נגעים

פ"א  (למעלה כרת איסור שזהו בחוץ, קדשים לשחוט כהנים
לו, התירו אחר שמומחה לומר אלא אינו זה - י"ח), הלכה
ב"דדמי" יתיר שמא להתיר, לו אין עצמו הוא אבל
בבכור  לטפל לו וקשה הואיל בוודאות), ולא (=באומדנא
מצפה  בהגהות וראה ט. אות בועז שם, ישראל (תפארת תם

לו.). לבכורות איתן

.·ÔÈÓen‰ ÔÓ Ìen‰ ‰È‰Â ‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»À¿∆¿»»«ƒ«ƒ
ÔÈ˜‰·n‰ ÔÈÈeÏb‰7‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒpL ÔB‚k , «¿ƒ«À¿»ƒ¿∆ƒ¿≈≈ƒ¿¿»

‰LÏL Èt ÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÏ‚¯ ‰¯aL B‡ B„È»ƒ¿¿»«¿¬≈∆ƒ»≈«ƒ¿»
˙Òk‰ Èa8ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆiL ¯BÎa ÔÎÂ .9Ba ÏÙÂ ¿≈«¿∆∆¿≈¿∆»»¿»»»∆¿»«

˜‰·Ó ÌeÓ10Èa ‰LÏL Èt ÏÚ ¯zÈ ‰Ê È¯‰ - À¿»¬≈∆À««ƒ¿»¿≈
.˙Òk‰«¿∆∆

שם.7) בבכורות וגמרא, הדיוטות 8)משנה כלומר,
ובטור  ב). משנה דזבים פ"ג ורא"ש (ר"ש מומחים שאינם
ואינם  קצת "החכמים שט: סימן יורהֿדעה ערוך' ו'שולחן

לארץ 9)בקיאים". בחוצה בכור "התרת לו: בבכורות
ישראל  שבארץ כשם [כלומר: הכנסת". בני שלשה עלֿפי
מתירים  כן מומחה, שאין במקום הכנסת בני שלשה מתירין
כל  שהרי מומחה, שיש במקום אפילו לעולם, לארץ בחוצה
שבארץ  מהנשיא רשות שנטל בזה הוא מומחה של כחו
הנשיא  של רשותו מועילה שלא לארץ לחוצה ואילו ישראל,
תמיד  דינה - יד) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ד ה. (סנהדרין
דעת  כי ויתכן בלחםֿמשנה). (וראה מומחה שם אין כאילו
דין  עליו שחל ישראל, בארץ שנולד בכור שרק רבינו
(כשאין  המומחה במקום הכנסת בני שלשה צריך מומחה,
מומחה  דין שם אין שלעולם לארץ בחוצה או מומחה,
דין  עליו חל שלא לארץ בחוצה שנולד בכור אבל כנ"ל),
גלוי  מום הוא ואם הכנסת, בני לשלשה צורך אין - מומחה
חז"ל  בדברי שמצאנו ומה התרה. בלי מותר זה הרי ומובהק

גלוי שנזקק  שאינו במום הוא זה לארץ, בחוצה מום להתרת ו
ודלא  התרה. צריך אין ומובהק, גלוי במום אבל ומובהק,
בכסףֿ ועיין פסק. ד"ה שם בבכורות התוספות כדברי
שהלשון  קורקוס, מהר"י בשם מביא אלגזי ורי"ט משנה].
הלכה  פ"א למעלה הנוסחא לפי הוא לארץ" לחוצה "שיצא
בארץ", אלא נוהגת אינה טהורה בהמה בכור "מצות ה:
ובין  בארץ בין ש"נוהגת שם האמיתית הנוסחא לפי אבל
לארץ". בחוצה "שנולד כאן: להיות צריך לארץ", בחוץ

שלשה 10) ידי על להתיר אין מובהק, אינו המום אם אבל
וכו'. מובהקין ובמומין רבא, "אמר בגמרא: שם הכנסת. בני
שאין  מומין אפילו בחו"ל הוהֿאמינא ממתניתין אי

קמ"ל". וכו' מובהקין

.‚ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡11‰È‰iL „Ú Ï‡¯OÈÏ ¯BÎa‰ ˙‡ ≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆
‡e‰ ÌeÓ :‰ÁÓn‰ BÏ ¯Ó‡È ‡nL ;BnÚ Ô‰k…≈ƒ∆»…««À¿∆
‡ÏÂ BÓˆÚÏ epËÁLÈÂ CÏÈÂ ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…»»¿≈≈¿ƒ¿»∆¿«¿¿…

Ô‰ÎÏ epzÈ12ÏÎ‡Ï „eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L . ƒ¿∆¿…≈∆««ƒ∆≈»∆¡…
ıeÁa ÌÈL„˜13‰p‰k ˙BzÓ ÏÊ‚Ï ‡e‰ „eLÁ ,14. »»ƒ«»ƒ¿…«¿¿À»

ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L Úe„ÈÂ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»»»¿»«∆¿«¿≈«
BÏ ÔÈ‡B¯ - BÓˆÚ15ÔB‚k ,ÏkÏ ÈeÏb Ìen‰ ‰È‰ . «¿ƒ»»«»«…¿

ÌÎÁÏ B‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜pL∆ƒ¿¿»»«¿ƒ∆¡ƒ∆»»
BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓn‰16, «À¿∆¬≈∆¿∆¿«¿«¿≈««¿
Ô‰k BnÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ÔÈ‡B¯ CÎÈÙÏ17. ¿ƒ»ƒ««ƒ∆≈ƒ…≈

רואה.11) אינו המומחה אפילו למעלה 12)כלומר, וראה
מ  בעל שבכור שאע"פ ג, הלכה כחולין פ"א הוא הרי ום

לכהן. ליתנו הוא מחוייב - קדוש בא 13)ואינו שהרי
שהוא  או לשוחטו ומותר מום בעל הוא אם למומחה לשאול

לשוחטו. ואסור שם 14)תם ברש"י וראה לו: בכורות
הוא  כהנים וגזילת כרת, איסור הוא בחוץ קדשים ששחיטת

בעלמא. לאו זה 15)רק דין מצא שלא כתב בקריתֿספר
מדין  זה דין רבינו שהוציא כתב והכסףֿמשנה בגמרא,
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וכו'". לכל גלוי המום "היה לעבור 16)שבסמוך: שלא
קל. איסור על שם.17)אפילו בכורות

.„,BÓeÓ ˙‡ ‰‡¯‰ Ck ¯Á‡Â ¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿¿««»∆¿»∆
,‰ËÈÁM· ‰pzLÓ BÈ‡L ÈeÏb ÌeÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆≈ƒ¿«∆«¿ƒ»
ÏÚ ‡lL ËÁLÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÎzÁpL ÔB‚k¿∆∆¿¿»»«¿ƒ¿ƒ¿«∆…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓÓ Èt18˙nL ¯BÎ·k ¯·wÈÂ ,19. ƒÀ¿∆¬≈∆»¿ƒ»≈ƒ¿∆≈

שאינם 18) מומין שגוזין מאיר וכרבי כח. שם משנה
שמשתנין  שבעין" "דוקין משום שחיטה, לאחר משתנים
מום  היה השחיטה לפני שמא חשש שם ויש שחיטה, לאחר

השחיטה. אחר נשתנה ושוב מזבח 19)עובר קדשי שבין
ופי"ט  לב. (תמורה יקברו מתו, אם - הבית בדק קדשי ובין

יא). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

.‰ÌÈÒÈk ÈLe ˙Á‡ ‰ˆÈa BÏ ‰˙È‰L ¯BÎa20B˜„·e , ¿∆»¿»≈»««¿≈ƒƒ¿»
BÊeb¯‰ ÏÚ e‰e·ÈLB‰Â ‰ÁÓn‰21BÎÚÓe22˙‡ˆÈ ‡ÏÂ «À¿∆¿ƒ««¿ƒ¬¿…»»

‰iM‰ ˙‡ˆÓÂ ËÁLÂ ‰ÁÓn‰ B¯Èz‰Â ,‰iL ‰ˆÈa≈»¿ƒ»¿ƒƒ«À¿∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»
„ÌÈÏÒka ‰˜e·23Ï·‡ .BÎÚÓe ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»ƒ¬≈∆À»ƒƒ¬¬»

- ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,CÚÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««ƒÀ¿∆
¯·wÈ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆ƒ»≈

המקדש 20) ביאת הלכות בפ"ז ראה המומין, מן אחד שהוא
ח. שקורא 21)הלכה מי ויש השדרה, חוליות סוף "הוא

במשניות  הנוסחא וכן מ. בכורות בפיה"מ (רבנו עכוזו"
שם). לתוך 22)שלפנינו תכנס השניה שהביצה כדי לחץ

ובגמרא 24)במעיים.23)הכיס. במשנה מחלוקת
אחד. בכיס אלא כיסין בשני ביצים שתי לו "אין מ. בכורות
ישמעאל  ר' מום. זה הרי אחת וביצה כיסין שני נמי, אי
לו  אין ביצים. שתי לו שיש בידוע כיסין שני לו יש אומר,
ואתא  דמי. אחת ביצה אלא לו שאין כמי אחד, כיס אלא
עכוזו  על מושיבו אלא אמרינן, לא בידוע למימר ר"ע
שתנאֿקמא  רבינו וסובר לצאת". סופו ביצה יש אם וממעך,
על  חולק אינו מום" זה הרי אחת וביצה כיסים "שני האומר
ר' אלא וממעך", עכוזו על "מושיבו האומר עקיבא ר'
אלא  נתכוון לא הוא שאף תנאֿקמא דברי לפרש בא עקיבא
בכסלים, הביצה נמצאה אם אלא אינו זה וכל המיעוך. אחרי
מיעכו  לא אם אף מום, זה הרי הביצה, נמצאת לא אם אבל
וכן  קורקוס). מהר"י בשם נה אות פ"ו אלגאזי (מהרי"ט
המקדש  ביאת מהלכות (פ"ז למעלה רבינו בדברי נראה
אחת  וביצה כיסים שני לו שיש שמי וכתב, שסתם ח) הלכה

מום. זה הרי -

.Â¯BÎa‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈÓ25ÏÚ ËÁLÂ ƒ∆≈À¿∆¿»»∆«¿¿ƒ¿««
B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,¯·wÈ ‰Ê È¯‰ - ÂÈt26?ÌlLÓ ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ«≈ƒ≈¿«»¿«≈

‰q‚Ï ‰ˆÁÓe ‰w„Ï ÚÈ·¯27ÌlLÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒ«¿«»∆¡»¿«»ƒ¿≈»…¿«≈
?ÂÈÓc Ïk28‡lL È„k ,‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙‡ eÒwL ÈtÓ »»»ƒ¿≈∆»¿∆«««¿≈»¿≈∆…
‰p‰LÈ29Ïc‚È ‡ÏÂ30Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a31. «¿∆»¿…¿«≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

בכל 25) לשחטו ומותר מום, בעל הוא שהבכור שקבע היינו
כח.26)מקום. בכורות משנה משלו, ישלם כלומר,

בגמרא.27) כח: בגסה.28)שם ובין בדקה זהו 29)בין
- בלבד מחצה אלא דמיו כל בגסה משלם אינו למה טעם

אלגאזי  (רי"ט הקריבו ולא תם בכור שהשהה על הוא שקנס
ל). אות סוף בדקה 30)פ"ד משלם אינו למה טעם זהו

ולא  אותו שהשהה על שקנסוהו ממה שחוץ - רביע אלא
קנס ה  יש בדקה הנה דמיו, כל משלם אינו זה ומטעם קריבו,

שני  כלשון וזהו ישראל. בארץ דקה בהמה שגידל על נוסף:
שם. קמא 31)ברש"י (בבא כן לעשות אסרו חכמים והרי

ב). הלכה ממון נזקי מהלכות ופ"ה במשנה, עט:

.ÊÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ˙B¯BÎa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï B¯ÎO ÏËBp‰«≈¿»ƒ¿∆¿≈¬ƒ
ÂÈt ÏÚ32Ba eÚ„ÈÂ ÏB„‚ ‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ∆»ƒ≈»»À¿∆»¿»¿

‰i‡¯‰ ÏÚ ¯ÎO BÏ e˜ÒÙe B˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆≈¿»¿»»«»¿ƒ»
¯ewa‰Â33ÌÈÓz ‡ˆÓpL ÔÈa ÌeÓ Ba ‡ˆÓpL ÔÈa34. ¿«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»»ƒ

‰‡B¯Â ,˙Á‡ ÌÚtÓ ıeÁ BÊ ‰Ó‰a ÏÚ ¯ÎO ÏhÈ ‡ÏÂ¿…ƒ…»»«¿≈»ƒ««««¿∆
‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ Ïk ÌÏBÚÏ d˙B‡»¿»»¿«∆¿ƒƒ»¿≈∆…

„LÁ È„ÈÏ ‡B·È35. »ƒ≈¬»

שם)32) בכורות (הלכות הרמב"ן וכתב כח: שם משנה
ליטול  שאסור כט.) (שם הסמוכה במשנה כמו הוא שהטעם
למדתי  "ראה ה) ד, (דברים שנאמר מפני הוראה, שכר

בחנם". אתם אף בחנם, אני "מה - שם 33)אתכם"
שהתירו  ביבנה, כאילא מומחה היה "אלאֿאםֿכן במשנה:

וכו'". נוטל להיות חכמים היו לו "שכולם שם: וברמב"ן
צריך  היה ושעה שעה וכל לראות, בכורותיהם לו מביאים
רבנן  לו תקנו כך משום לגמרי, ממלאכתו בטל והוא לראות

וכו'". כן,34)שכר לתקן והוצרכו שם. במשנה הוא כן
ולכן  מום, בעל שהוא אמר השכר שבגלל יחשדוהו שלא

שם). (גמרא תם נמצא אם גם שכר לו שאמר 35)פסקו
הפעם  עוד אותה שיביאו בכדי תם, שהיא זו בהמה על
אחת  פעם אלא שכר יטול שלא תיקנו לכן שנית, שכר ויקבל

שם). (גמרא בלבד

.ÁB¯BÎa‰ ÏÚ „eLÁ‰˙36ÔÈlÁ ÌLÏ Ô¯ÎÓÏ37ÔÈ‡ - ∆»««¿¿»¿»¿≈Àƒ≈
ÌÈ‡·ˆ ¯Oa elÙ‡ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ38‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ∆¬ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆

Ï‚Ú ¯O·Ï ‰ÓB„39ÔÈ‡L ˙B¯BÚ epnÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈∆¿≈¿ƒƒ∆∆≈»
ÌÈ„e·Ú40‰·˜ ÏL elÙ‡ ,41B˙e¯ÎÊ CzÁÈ ‡nL ; ¬ƒ¬ƒ∆¿≈»∆»«¿…«¿

¯Óˆ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .‡e‰ ‰·˜ ¯BÚ :¯Ó‡ÈÂ42, ¿…«¿≈»¿≈¿ƒƒ∆∆∆
ÔaÏÓ elÙ‡43È‡Bˆ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ . ¬ƒ¿À»¿≈»ƒ«ƒ¬»¿ƒ

epnÓ45ÈeÂË46ÔÈ„·Ïe47BÈ‡L ;ÌÈ„e·Ú ˙B¯BÚÂ ƒ∆¿¿»ƒ¿¬ƒ∆≈
ÌÈÓz ¯BÎa ¯BÚ „aÚÓ48„ÁÙÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«≈¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈

BÏˆ‡ B˙B‰LÏ49ÌÈic‰ eÚÓLÈ ‡nL ,50e‰eÒ˜ÈÂ «¿∆¿∆»ƒ¿¿««»ƒ¿ƒ¿¿
BÚL¯ ÈÙk51. ¿ƒƒ¿

ומה 36) לא, סעיף כט: בכורות אלגזי ברי"ט (ראה תמימים
קורקוס). המהר"י בשם כט:37)שמביא שם משנה

רבינו  ומפרשה וכו'" ממנו לוקחין אין הבכורות על "החשוד
בשר  בתור קודש, שהוא תם בכור בשר למכור חשוד שהוא
למעלה  ראה כך, על נחשדו לא כלל שבדרך ואע"פ חולין.
מום  להטיל חשוד שהוא פירש רש"י אבל יח. הלכה פ"ב

בכורה.38)בבכור. קדושת בו שייכת שלא צבי, בשר
בשר 39) שזה ויאמר תם, בכור עגל בשר שימכור חשש ויש

תם 40)צבי. בכור של עור זה ושמא מעובדים. שאינם
שם). ופסק 41)(משנה בכור. קדושת בה שייכת שלא
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שם. במשנה אליעזר כרבי ולא שם 42)כתנאֿקמא,
הוא 43)במשנה. שמא חשש ויש רב, טורח בליבונו שאין

להלן. וראה בכור, מתוכו 44)צמר הוציאו שלא צמר
חשש  יש שבוודאי טרחה, שום בזה לו היתה ולא הלכלוך,

בכור. צמר הוא במשנה.45)שמא צמר.46)שם חוטי
מרובה. זמן לה ודרוש גדולה, טרחה היא והטויה

טרוף 47) מצמר אלא צמר מחוטי נארגו שלא צמר יריעות
ט). משנה פ"ט כלאים בפיה"מ אינו 48)(רבינו כן וכמו
לבדים. מהצמר עושה או צמר העיבוד.49)טווה בזמן

בחוץ.50) תם בכור ראה 51)ששחט הבכור, את לקבור
ראה  המעות, להם להחזיר - מכר ואם ד. הלכה למעלה
הוה, דבכור איתא "אם בגמרא שם הוא כן ט. הלכה להלן
ליה  מפסדו רבנן, ביה שמעו אי סבר, ביה. טרח הוה לא
וטעון  הוא תם דבכור רבנן שמעי "אי ופירש"י מינאי",
מעבדן". ואינו טרחו על ומקפיד מינאי ליה ומפסדי קבורה
לא  רבינו ומדברי העיבוד. טורח על מקפיד שהוא משמע
שמא  בידו להשהותו רוצה שאינו שמפרש אלא הכי, משמע
ידו  מתחת וכשיצא ויקנסוהו, הדיינים ישמעו כך מתוך

(לחםֿמשנה). הדבר ישכח

.ËÚ„BÂ B¯ÎÓe ¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰52e‰‡¯‰ ‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…∆¿»
˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ ,eÏÎ‡ - eÏÎ‡M ‰Ó :‰ÁÓÓÏ¿À¿∆«∆»¿»¿¿«¬ƒ»∆∆

ÌÈÓc‰53˙‡ ¯ÈÊÁÈÂ ,¯·wÈ - ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ; «»ƒ«∆…∆¡«ƒ»≈¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰54‰Ù¯h‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .55BÓk , «»ƒ¿≈«ƒ¿«¬ƒ∆«¿≈»¿

¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שאכלו.53)לביתֿדין.52) הבשר שם 54)של משנה
שהיא 55)לז. ונודע ומכרה, הפרה את ששוחט כלומר,

שלא  ומה הדמים, את ויחזיר אכלו שאכלו מה - טרפה
הדמים  את להם יחזיר והוא הבשר את לו יחזירו אכלו

שם). יב.56)(משנה הלכה מכירה מהלכות פט"ז

.È‡e‰ ÌÈÓz Ì‡ :‰Ù¯Ë ‡ˆÓpL ¯BÎa57‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿»¿≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿»
‰Ù¯Ë58ËLÙ‰L ¯Á‡59e¯‡aL BÓk ,Û¯OÈ ¯BÚ‰ - ¿≈»««∆À¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a60¯·wÈ ¯Oa‰Â ,61Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«»»ƒ»≈¿ƒ
ËÁL BÓeÓa62¯·wÈ ¯Oa‰ -63ÌÈ‰k‰ e‰ÈÂ , ¿ƒ¿««»»ƒ»≈¿≈»«…¬ƒ

B¯BÚa64‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL ‡e‰Â .65. ¿¿∆ƒ¿««ƒÀ¿∆

המזבח.57) על ליקרב כדי בעזרה כלומר,58)ונשחט
לכן. קודם טריפה שהיה נמצא 59)התברר אם אבל

הוא  ואף הבשר, כמו העור נחשב - שהופשט לפני טריפה
(כסףֿמשנה). ט.60)בקבורה הלכה משנה 61)פי"ט

קודם  פסול בהן שאירע הקדשים "כל קג: בזבחים
- עורן עם נשרפין (אלא לכהנים עורותיהן אין להפשיטן,
חנינא  רבי אמר לכהנים. עורותיהן הפשיטן, לאחר רש"י).
השריפה  לבית שיוצא עור ראיתי לא מימי הכהנים, סגן
רבי  אמר רש"י). - בגמרא לה מפרש הכי (משהופשט,
טריפה, ונמצא הבכור את שהמפשיט למדנו מדבריו עקיבא,
קודם  בו הי' זה שפסול (ואע"פ בעורו הכהנים שיאותו
הכהנים  יאותו הפשט, לאחר עד ניכר ולא הואיל הפשט,
אלא  ראיה, ראינו לא אין אומרים, וחכמים רש"י). - בעורו
- פסול בו היה הפשט וקודם (הואיל השריפה לבית יצא
מום  בבעל עוסק שר"ע אמרו קד. שם ובגמרא רש"י)".

הבשר  טריפה נמצא שאם ישראל, ארץ בכל אותו ששוחטין
יוחנן  ר' אמר אבא בר חייא ור' לכהנים, והעור יקבר
בקבורה  שהבשר חכמים, כדברי והלכתא כר"ע. שהלכה
בפיה"מ) רבינו כן (וכמו רש"י ומפרש בשריפה. והעור
וחכמים  ור"ע בתם. וכחכמים מום, בבעל כר"ע שההלכה
בתם. - וחכמים מום, בבעל מדבר שר"ע אלא חולקים, אינם

רבינו. פסק שהופשט.62)וכן לאחר טריפה ונמצא
יקבר.63) מום בעל הוא שאפילו שמת, בכור כדין
וכרבי 64) שהופשט, לאחר עד טריפתו ניכר היה שלא מפני

כנ"ל. אמר 65)עקיבא, לא ר"ע שאף אמרו, שם בגמרא
העור  גם מומחה, התירו לא אבל מומחה. כשהתירו אלא

שהופשט. לאחר אף הבשר עם יקבר

.‡ÈÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,‰ÎÏ‰k B¯Oa ÏÎ‡pL ¯BÎa‰«¿∆∆¡«¿»«¬»»≈»ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa66ÔÈ‰ Ck ,B¯BÚa ˙B‰Ï ¯znL ÌLk - ««¿≈∆À»≈»¿»∆¡ƒ
ÂÈ˙Bf‚a67,ÈÁ ‡e‰Lk epnÓ ÊÊ‚pL ¯Óˆ Ïk Ï·‡ . ¿ƒ»¬»»∆∆∆ƒ¿«ƒ∆¿∆«

¯L elÙ‡68‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ -69¯L elÙ‡Â , ¬ƒ»«¬≈»«¬»»«¬ƒ»«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯Á‡ epnÓ70B˙ËÈÁL ¯Á‡ elÙ‡Â .71, ƒ∆««∆»««¬ƒ««¿ƒ»

B˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â72È¯‰L ;73¯Óv‰ B˙B‡ ¿≈»ƒ«««ƒ»∆¬≈«∆∆
¯OÚÓa ÔÎÂ .„ÓBÚ B¯eq‡a ÌÈiÁÓ epnÓ ¯LpL∆»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¿«

‰Ó‰a74‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .75e¯Ê‚ ‡lL , ¿≈»¿»≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»∆…»¿
BÊ ‰¯Ê‚76ÈtÓ ,„·Ïa ¯OÚn‰ ÏÚÂ ¯BÎa‰ ÏÚ ‡l‡ ¿≈»∆»««¿¿«««¬≈ƒ¿«ƒ¿≈

BÏˆ‡ Ì‰LÈ ‡nL ,‰¯tÎÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡L77ÁwÏ È„k ∆≈»»ƒ¿«»»∆»«¿≈∆¿¿≈ƒ«
e¯‡a ¯·Îe .Ì‰Ó ¯LiL ¯Óv‰ Ïk78‰ÂˆnL , »«∆∆∆ƒ¿…≈∆¿»≈«¿∆ƒ¿»

ÌeÓ ÏÚa ÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,B˙L CBz BÏÎ‡Ï79. ¿»¿¿»≈»ƒ≈««

מום 66) ובעל פסול, בו נמצא ולא שנשחט תם כלומר,
מומחה. ידי על שחיטתו,67)שהותר לאחר שנגזז בצמר

יב). הלכה להלן (ראה כח: בבכורות מהמשנה נשמע כך
לבין 68) תלש בין הבדל שאין כו: שם ראה מעצמו, נתלש

מעצמו. זו.69)נתלש בהלכה להלן ראה גזירה, משום
מהלכות  (פ"א התורה מן אסורה הגזיזה פעולת שעצם אע"פ

ט). הלכה כו.70)מעילה זה 71)שם צמר כלומר,
שחיטתו. לאחר אף באיסורו נשאר בחייו, ממנו שנשר
מהללאל  מן כעקביא ולא כה.) (שם במשנה וכחכמים
השחיטה, לפני שנשר הגיזה את שחיטה לאחר שמתיר
פסק  שכן פלוגתתם, בפירוש שם במשנה יהודה ר' וכדעת

כמותו. כו.) (שם נחמן יהודה,72)רב ר' דברי לפי שהרי
שחטו. אם אלא אינה מהללאל בן ועקביא חכמים מחלוקת
שנשר  הצמר את אוסר מהללאל בן עקביא גם מת, אם אבל

המיתה. נכון.73)לפני וכן רומי, ובדפוס תימן בכ"י כך
שנתלשה 74) ואע"פ הגיזה, את בהנאה חכמים אסרו

לאחר  או שחיטה לאחר אף בעינו הוא והאיסור מעצמה,
דכיון  נמי, ומעשר "דבכור כו. בבכורות הוא וכן מיתה.

להו". משהו אתו, לכפרה ה"י.75)דלאו פ"א
הגיזה.76) מן הנאה איסור שם.77)כלומר, בכורות
ח.78) הלכה פ"א שחששו 79)למעלה פירש, שם ורש"י

של  לאו על לעבור כלומר ועבודה", "גיזה לידי יבוא שמא
תעבוד". ו"לא תגוז" "לא

.·ÈÏÏ·„Ó ¯Óˆ Ba ‰È‰L ¯BÎa80‡e‰L ˙‡ :BËÁLe ¿∆»»∆∆¿À¿»¿»∆∆
‰fb‰ ÔÓ BnÚ ‰‡¯81‰‡‰a ¯zÓ -82BÈ‡L ˙‡Â ; ƒ¿∆ƒƒ«ƒ»À»«¬»»¿∆∆≈
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BnÚ ‰‡¯83BL‡¯ ÈtÏk CeÙ‰ B¯wÚL ¯Óv‰ ‡e‰Â ,84 ƒ¿∆ƒ¿«∆∆∆ƒ»»¿«≈…
¯eÒ‡ -85ÌÈiÁÓ ¯LpL BÓk ‰fL ,86. »∆∆¿∆»«≈«ƒ

נשאר 80) אבל חי, הבכור בעוד העור מן שנתלש צמר
נתלש. שלא הצמר שאר עם כשיגזוז 81)מסובך פירוש,

שוה  המדובלל בצמר יהיה שחיטה, לאחר הצמר שאר את
מהם. כמובדל נראה יהיה ולא הצמר, משנה 82)לשאר

גזרו  לא מחיים, נתלש שהצמר ניכר שלא שכיון כה: שם
שנשר. בצמר שגזרו כמו לאסרו, כלומר,83)חכמים
הצמר. משאר מובדל זה צמר כי שכפול 84)שמורגש

ונחלקו  כו:). שם (רש"י בחוץ נראין ראשין ושני באמצעיתו,
הגיזה" עם נראה "אינו של זה במובן שם האמוראים
בכסףֿמשנה. וראה לקיש, כריש רבינו ופסק שם, שבמשנה

כה:85) שם בהנאה 86)משנה לאסרו חכמים שגזרו
יא. הלכה למעלה ראה אחרֿכך. לבכור שחטו אפילו

.‚È¯BÎa ˙fb87ÌeÓ ÏÚa elÙ‡ ,88Èf‚a ‰·¯Ú˙pL , ƒ«¿¬ƒ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ≈
˙Á‡ elÙ‡ ,ÔÈlÁ89.ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa Àƒ¬ƒ««¿«»¬»ƒ«…¬ƒ

‡e‰L ÏÎa Lc˜Óe ·eLÁ ¯·„ ‡e‰ È¯‰90‚¯B‡‰ . ¬≈»»»¿«≈¿»∆»≈
ËÈq‰ ‡ÏÓ91˜ÏcÈ - „‚·a ¯BÎa‰ ¯ÓvÓ92¯ÓvÓ ; ¿…«ƒƒ∆∆«¿¿∆∆ƒ»≈ƒ∆∆

‡e‰L ÏÎa Lc˜Ó - ÔÈLc˜n‰93. «À¿»ƒ¿«≈¿»∆

והוא 87) בחבילה, שעשוה שלם בכור של שלימה [גיזה
וראה  וכסףֿמשנה]. בראב"ד ועיין כדלהלן, חשוב דבר
חי  מבכור שנתלש או שתלשו שצמר יא, הלכה למעלה

מום. בעל בין תם בין בהנאה, כה:88)אסור בכורות
מום  בעל בכור בגיזת - שהן בכל אוסרין מומין "בעלי
בגיזה  ולא עצמו בבכור פירושה במסקנא כי ואף עסקינן".
(כסףֿמשנה). נדחה לא הנ"ל שהדין רבינו סובר -

כנ"ל].89) שלם, בכור של שלימה  כתב 90)[גיזה וכן
שהוא  דבר "שכל ט הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ז
לפי  שהוא בכל אוסר - המקומות מן מקום בני אצל חשוב

ערלה 91)חשיבותו". בפיה"מ (רבינו הזרת שתות הוא
(פ"ט  אצבעות שתי רוחב והוא קה:) לדף ובשבת מ"ב, פ"ג

יח). הלכה שבת [ואע"פ 92)מהלכות ג. משנה פ"ג ערלה
של  שלימה גיזה היתה כן אם אלא חשוב דבר אינה שגיזה
הוא  הסיט, מלא בו שיש ארוג צמר - למעלה) (ראה בכור

כסףֿמשנה]. ועיין חשוב. שמוקדשין 93)דבר שם, משנה
והוא  - לפדיון ראוי שאינו לבכור בניגוד - לפדיון ראויים
(פט"ו  באלף אפילו בטל שאינו מתירין לו שיש דבר בכלל
בכסףֿ בראב"ד, וראה י. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

ובלחםֿמשנה). משנה

á"ôùú'ä èáù 'é éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה.1) חלק לגוי יש ואם השותפין, בהמת דין יבאר

.‡‰¯BÎaa ˙·iÁ ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a2E¯˜a' ¯Ó‡ ‡Ï . ∆¡««À»ƒ«∆∆«¿»…∆¡«¿»¿
'E‡ˆÂ3È¯Îp‰ ˙eÙzL ËÚÓÏ ‡l‡4ÛzL ‰È‰ Ì‡L , ¿…∆∆»¿«≈À»«»¿ƒ∆ƒ»»À»

Ì‡a ÛÏ‡Ó „Á‡ È¯ÎpÏ ‰È‰ elÙ‡ ,¯aÚa B‡ ‰¯ta«»»»À»¬ƒ»»«»¿ƒ∆»≈∆∆»≈
„Ïea B‡5BÏ ‰È‰ .‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 «»»¬≈∆»ƒ«¿»»»

„Á‡ ¯·‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡a7Ï‚¯ B‡ „È ÔB‚k ,8- ¿∆»ƒ¿≈∆≈∆∆»¿»∆∆

‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰Â C˙ÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿»»««¬≈∆
¯eËt9ÏÒtÈ ‡ÏÂ È¯Îp‰ ¯·‡ C˙ÁiL ¯LÙ‡ Ì‡Â ;10 »¿ƒ∆¿»∆≈»≈≈∆«»¿ƒ¿…ƒ»≈

.‰¯BÎaa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»«¿»

כתנאֿקמא.2) רבינו ופסק א. קלו, בחולין תנאים מחלוקת
שותפים.3) של ולא יחיד, שלך וצאנך בקרך מזה: שמשמע
יב,4) (דברים מהכתוב ריבוי יש ישראל, של בשותפות אבל

וצאנכם", בקרכם ובכורות וכו' עולותיכם שמה "והבאתם ו)
קלה:). (שם שנים של בכור היא פסק 5)שהמשמעות

פטורה  באמצע גוי "שיד שכל - ב ב, בכורות במס' כחכמים,
בכור  "כל מהפסוק נלמד - א ג, שם ובגמרא הבכורה". מן
הבכור  כל שיהי' עד "כל" א), יג, (שמות ישראל" בבני וגו'
תזכר" מקנך וכל לי רחם פטר "כל ומהפסוק ישראל, של
אם  (כלומר, שלו המקנה כל אם שרק משמע יט) לד, (שם
ואם  שלה, הזכר את תקדיש תזכר, – ישראל) של כולה האם
בבני  בכור", "כל זה אין – מאלף אחד אפילו לגוי יש

מקנך". "כל ולא לו 7)לנכרי.6)ישראל "היה כלומר:
(לחםֿמשנה). שלו האבר כל שאין אע"פ באבר, שותפות

שביד,8) או שברגל לאצבע והכוונה ברגל, או ביד כלומר:
אינו  חתכה אם עצם, בלי מיותרת אצבע לו היתה שאם
לא  אחר, באופו אבל בכסףֿמשנה), (ראה מום בעל נעשה

מום. בעל יהיה ולא שיחתוך רבי 9)יתכן כדברי שם,
ואין 10)יוחנן. ברגלו או בידו יתירה אצבע שהיתה כגון

כנ"ל. עצם, בו

.·È¯Î ÏL B˙¯t ¯aÚ Á˜Bl‰11¯aÚ ¯ÎBn‰ B‡ , «≈«À«»»∆»¿ƒ«≈À«
È¯ÎÏ B˙¯t12È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,13‰Ê È¯‰ - »»¿»¿ƒ««ƒ∆≈««¬≈∆

‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt14‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â ,15. »ƒ«¿»¿≈¿ƒ«»»∆

אמו.11) את ולא העובר את הגוי מן ישראל 12)שקונה
עצמה. הפרה את ולא העובר את לגוי למכור 13)המוכר

כיון  מלאכה, בה לעשות מיוחדת שהיא גסה, בהמה לגוי
ישאיל  שמא היא חכמים וגזירת בשבת, בה עובד שהגוי
בהמתו  שביתת על עובר ונמצא לגוי, אותה ישכיר או אותה

ה"ג). שבת מהל' ופ"כ וטו. יד: בכורות 14)(ע"ז משנה,
א. חייב 15)יג, שיהיה לנכרי, למכור האיסור על שעבר

א. ב, שם ראה לכהן, וליתנו הגוי מן העובר את לפדות

.‚Ïa˜Ó‰16da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a «¿«≈¿≈»ƒ«»¿ƒƒ¿ƒ«≈»
Ì‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â17‰Êk Ï‡¯OiÓ ÏawL È¯Î B‡ ,18- ¿«¿»≈≈∆»¿ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈»∆

‰¯BÎa‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰19¯Ó‡pL ;20Ïk ¯Ët : ¬≈≈¿ƒƒ«¿»∆∆¡«∆∆»
.Ï‡¯OiÓ Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ∆̄∆ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆«…ƒƒ¿»≈

בבהמה 17)ישראל.16) בטיפול טרחתו שבעד לשניהם.
ולישראל. לגוי בשווה הוולדות שהגוי 18)מתחלקים

עם  בוולדות שוה חלק לו יהיה טרחתו ובעד בבהמה, מטפל
-19)הישראל. ב ב, שם ברייתא וכן א. ב, שם משנה,

כחכמים. ופסק יהודה, ורבי חכמים ולפני 20)מחלוקת
(ג.) בכורות "ובריש וכו'". בכור כל לי "קדש כתוב זה,
משמע, בכור מקצת דבכור, משום דרבנן דטעמא אמרינן
ז"ל  רבינו ולשון כולי', דאיתיה עד לומר "כל" ואתא
אותה  כמ"ש בכור, כל על זו ראי' הזכיר שלא מגומגם
והנותן  הימנו "והמקבל (ב.): ובמשנה (לחםֿמשנה). בגמרא
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לא  אבל "בישראל" שנאמר הבכורה, מן פטור בקבלה לו
לי  הקדשתי יג) ג, (במדבר "שנאמר רש"י ופירש באחרים".
ברי"ט  וראה שם. מקובצת' 'שיטה ועי' בישראל". בכור כל
והנה  ד"ה ע"א, ב ווילנא, (דפוס א' קטן אות פ"א אלגזי

להבין). צריך

.„È¯Îp‰ ÔÓ Ô‡ˆ Ïa˜Ó‰21·eˆ˜ ÔBÓÓa22˜ÒÙe , «¿«≈…ƒ«»¿ƒ¿»»»«
BnÚ23Ì‰ÈÈa ¯ÎO‰ ‰È‰iL24e˙Át - e˙Át Ì‡Â ƒ∆ƒ¿∆«»»≈≈∆¿ƒƒ¬ƒ¬

Ì‰ È¯‰Â Ì‰ Ï‡¯OÈ ˙eL¯aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈≈«¬≈≈
ÔBÓÓ BÏˆ‡ È¯Îp‰ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÈ˜k¿ƒ¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»¿ƒ∆¿»
el‡‰ ˙BÓ‰a‰ ÔÓ ‰a‚È - epnÓ ˙Ba‚Ï ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ«¿≈»≈
ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ LiL BÓk ‰OÚ ,Ô‰È˙B„ÏeÓeƒ«¿≈∆«¬»¿∆≈«¬»¬≈∆¿«

ÚˆÓ‡a È¯Îp‰ „È È¯‰Â ,Ô‰È˙B„ÏÂ25ÔÓ ÔÈ¯eËÙe , «¿≈∆«¬≈««»¿ƒ»∆¿«¿ƒƒ
‰¯BÎa‰26Ô‰È˙B„ÏÂe Ì‰27˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ .28- «¿»≈«¿≈∆¬»«¿≈¿»

ÔÈ·iÁ29˙eL¯ È¯ÎpÏ ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï‡¯OÈ ÏL È¯‰L , «»ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈≈¿≈«»¿ƒ¿
.Ô‰ÈÏÚ¬≈∆

א.21) טז, בכורות את 22)משנה, מוסר הנכרי כלומר,
הישראל  לו שיתן כסף של מסוים בסכום לישראל הבהמה

שם. במשנה רש"י ראה מסויימת, תקופה התנה 23)אחר
שוויה 24)עמו. יהיה שנים עשר של התקופה בגמר שאם

יו"ד  ב'טור' (ראה לשניהם זה ריווח יהיה יותר, הבהמה של
שהוולדות  היה שהתנאי (שם) מפרש רש"י אבל שכ). סי'

לשניהם. ב.25)יהיו טז, שם רבא, שם,26)כדברי
הצאן)27)במשנה. (מן מהן הנולדים הבכורות כלומר,

לצאן  שלישי דור שהם מוולדותיהן הנולדים הבכורות וכן
הבכורה. מן פטורים מן 28)– הנולדים אלו כלומר,

לצאן. רביעי דור שהם הצאן, של הוולדות של הוולדות
במשנה.29) שם,

.‰‰Ó‰a Ô‰a BÏ ‰˜Â È¯ÎÏ ˙BÚÓ Ô˙pL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»¿»¿ƒ¿»»»∆¿≈»
È¯ÎpÓ30Ô‰ÈÈ„a31,‰˜ - CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆««ƒ∆…»«»»

‰¯BÎaa ˙·iÁÂ32Ï‡¯OiÓ È¯Îp‰ ‰˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«∆∆«¿»¿≈ƒ»»«»¿ƒƒƒ¿»≈
,‰˜ - CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ Ô˙Â Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿»«»««ƒ∆…»«»»

‰¯BÎaÓ ‰¯eËÙe33. ¿»ƒ¿»

א.30) יג, בבכורות לקיש, ריש של שם:31)מימרא בגמ'
דעת  לפי בהם. קונה שגוי תורה" להם שפסקה "בדיניהם
זכיה  מהל' (פ"א במשיכה ובין בכסף בין קונה הוא רבינו,

מ  ומקורו הי"ד), כסוגיית ומתנה ודלא א. עא, בע"ז הגמרא
(מגידֿמשנה  במשיכה רק קונה שגוי שם, בבכורות הגמרא

בה 32)שם). לגוי ואין הבהמה, את ישראל קנה שכבר
חלק. (שם).33)שום גוי של שהיא לפי

.Â‰„ÏÈ ¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ B˙¯t34˜ÙqÓ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -35. »»««∆ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»≈

ופטורה 34) גוי בהמת היתה הרי שנתגייר, לפני ילדה שאם
בבכורה. חייבת שנתגייר, אחר ילדה ואם הבכורה, מן

נאמרו 35) ספיקות שמונה חייא, רבי "תני א: קלד, בחולין
ודינו  טהורה". בהמה ובכור וכו' לחיוב וד' לפטור ד' בגר,
נשחט  ואינו המזבח על קרב שאינו הוא: ספק בכור של
מותר  ואז מום בו שיפול עד ירעה אלא תם, כשהוא בחוץ

שהמוציא  לכהן, לתתו מחויב ואינו ולאכלו. בחוץ לשחטו
ה"ז, להלן וראה שם. במשנה, עי' הראיה. עליו מחבירו

הי"ג. ביכורים מהל' ובפ"ט ה"ג, ופ"ה

.ÊÁ˜Bl‰36È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a37‰¯ka Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¿≈»«ƒƒ¿»
‰¯ka ‡Ï B‡38.¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ , …ƒ¿»¿»¿»∆¿¬≈∆¿≈¿
BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ39‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ ¿≈»≈¿«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»

הקונה.36) מישראל,37)ישראל בהמה ישראל לקח ואם
ה"ט. להלן ילדה 38)ראה אם לישראל ידוע לא כלומר:

לא. או פעם וכרבי 39)כבר במשנה, – ב יט, בכורות
עקיבא.

.Á‰˜ÈÓ ‰Ó‰a Á˜Ï40LLBÁ BÈ‡ - È¯Îp‰ ÔÓ »«¿≈»¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈≈
‰˜ÈÓ ‡È‰ ˙¯Á‡ ÏL da ‡nL41BÊ È¯‰ ‡l‡ , ∆»¿»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈

‰„ÏiL ˙˜ÊÁa42ÔÈÓ BÓk ‰˜ÈnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â . ¿∆¿«∆»¿»«¬ƒ»»∆∆¿ƒ»¿ƒ
¯ÈÊÁ ÔÈÓk elÙ‡Â ,¯Á‡43ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - «≈«¬ƒ¿ƒ¬ƒ¬≈¿»ƒ

‰¯BÎa‰44˙·ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .45ÔÓ ‰¯eËt - «¿»¿≈¿≈»∆ƒ∆∆¿»ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B·ÏBÁ ÔÈ‡ ˙BÓ‰a‰ ·¯L ,‰¯BÎa‰«¿»∆…«¿≈≈»¿∆»ƒ≈

e„ÏÈ ¯·k46. ¿»»¿

כד.)40) (שם ובגמרא רשב"ג. כדברי - ב כג, שם משנה,
כמותו. הלכה אע"פ 41)נפסקה חולבת שראינוה מדובר

('טור' לידה בלי שחולבות המיעוט מן והוא ילדה , שלא
בכור. הוא הרי עכשיו והנולד שטז). סי' לפי 42)יו"ד

שם). (גמרא, ילדה אלאֿאםֿכן הוולד על מרחמת שאינה
בכור. אינו עכשיו שנולד זה כן אין 43)ואם שוודאי

מן  היא שריחמה זו כן ואם אחר, מין על מרחמת הבהמה
כלל. ילדה שלא אע"פ שריחמה ויתכן חזקה 44)המיעוט,

(ועי' עליו מרחמת היתה לא כן לא שאם ולד, אותו שילדה
סק"ו). שטז סי' או 45)ש"ך ילדה אם יודעים אנו ואין

מניקה. כשאינה ומדובר כרבי 46)לא. - ב כ, בכורות
יהושע.

.Ë˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒƒ¿»≈¬≈¿∆¿«
‰¯kaL47;‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯ÎBn‰ BÚÈ„BiL „Ú , ∆ƒ¿»«∆ƒ«≈∆¬«ƒ…»¿»

ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï BÏ Ì¯B‚Â ˜˙BL Ï‡¯Oi‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ¿»≈≈¿≈∆¡…»»ƒ
ıeÁa48‰¯kaL È‡cÂe ,49.Ì˙Ò d¯ÎÓ CÎÈÙÏe «««∆ƒ¿»¿ƒ»¿»»¿»

ב.47) כא, בבכורות יוחנן, ורבי שמואל רב, בין מחלוקת
יוחנן. כרבי רבינו בזה:48)ופסק הכרוך כל כלומר,

ואיסור  הט"ו) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ט שחיטה איסור
גרשום' 'רבינו בדברי לפרש צריך וכן נז:). (קידושין אכילה
ישראל  אכיל אי איסורא, "דאיכא שכתב: שם, בבכורות
מאכיל  "שאתה א: יט, שם הברייתא לשון וכ"ה לבכור".

בחוץ". קדשים ישראל מכבר.49)את בכור ילדה כלומר,

.È¯‡a˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯aÚ ‰ÏÈt‰L ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»∆ƒƒ»À»∆¬«ƒ…ƒ¿»≈
¯kÂ ‰a¯‰ B˙¯eˆÏkÏ ˙50ÛepË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,51Ì‡ , »«¿≈¿ƒ∆∆«…¿∆«ƒ¿»ƒƒ

È¯‰ - B˙¯eˆ ‰„ÒÙpL ‡l‡ ‡e‰ ¯aÚ :ÌÈÚB¯‰ e¯Ó‡»¿»ƒÀ»∆»∆ƒ¿¿»»¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ52‰ÚB¯Ï B˙B‡¯‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿«¿¿∆

ÌÎÁ53‰˙È‰ elÙ‡ ,È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»«≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¬ƒ»¿»
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d˙L CB˙a BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ ‰pË˜54˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¿»¿»∆¿¿¿»»¬≈∆¿≈
È¯Îp‰ ˙eL¯a ‰ÏÈt‰ ÛepË ‡nL ,¯BÎa55‰Ó‰a ÔÎÂ . ¿∆»ƒƒƒ»ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿≈»

‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ‰q‚56„ÏÂ ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ -57ÔÈ‡L , «»∆ƒƒ»ƒ¿»¬≈ƒ«»»∆≈
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL58¯zÓe .‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ , ƒ¿»¿…»»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»À»

ÌÈ·ÏkÏ ‡ÈÏM‰ d˙B‡ CÈÏL‰Ï59Lc˜˙Ó ÔÈ‡L . ¿«¿ƒ»«ƒ¿»«¿»ƒ∆≈ƒ¿«≈
‰¯BÎaa60¯ÎÊ ‡l‡61ÌÈ¯ÎÊ ‰ˆÁÓ ÌÈ„ÏBp‰ ˙˜ÊÁÂ , «¿»∆»»»¿∆¿««»ƒ∆¡»¿»ƒ

e¯‡a ¯·Îe ,˙B·˜ ‰ˆÁÓe62˙ˆ˜Ó Ba ÔÈ‡L ¯Îf‰L ∆¡»¿≈¿»≈«¿∆«»»∆≈ƒ¿»
Bn‡ ÈÓÈÒ63ËeÚÓ ‡ˆÓÂ ,‰¯BÎaa Lc˜˙Ó BÈ‡ ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰¯BÎaa ÔÈLc˜˙n‰ Ô‰ ÌÈ„ÏBp‰64ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «»ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ«¿»¿≈¿ƒ
ËeÚÓÏ65- ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ÌÈL„˜ ˙Ó‰a Ï·‡ . ¿ƒ¬»∆¡«»»ƒ∆ƒƒ»ƒ¿»

¯·wz66[ÌÈ¯Îfk da ˙B·˜p‰L] ,67. ƒ»≈∆«¿≈»«¿»ƒ

בלבד.50) לרועים אלא לכל, ניכרת אינה כלומר,
כן 51) טינוף". - דקה בבהמה הוולד "שסימן שם: במשנה,

רבא. לדעת - ב כא, שם בגמרא לאחר 52)הוא תלד אם
בכור. אינו זכר, שם.53)מכן אףֿעלֿפי 54)גמרא,

לחייה. ראשונה שנה תוך לילד דרכה שאפשר 55)שאין
עקיבא  כרבי שנתה, בתוך וילדה וחזרה שנתה, תוך שטינפה
א). כ, שם (בברייתא יהושע וכרבי שם) (במשנה,

שליא 56) הפילה זו ובהמה בתוכו, מונח שהעובר קרום
א.57)ריקה. עז, ובחולין שם, נדה 58)במשנה משנה,

א. הי"א.59)כו, סוף להלן וראה שם. חולין משנה,
ב.60) עז, בגמרא ה"א.61)שם פ"א למעלה ראה
ה"ו.62) פ"ב או 63)למעלה עז כמין שילדה כבש כמו

רחוקות. לעתים רק קורה וזה כבש. כמין שילדה עז
נקבות 64) הם הנולדים מחצית מבכורה,שהרי שפטורות

כי  (אף מיעוט יש זכרים, הנולדים של השניה ומהמחצית
הם  שגם אמם סימני מקצת בהם שאין נולדים של קטן) הוא
מתקדשים  אינם הנולדים רוב כן ואם הבכורה, מן פטורין

לכלבים.65)בבכורה. השליא להשליך ומותר
ב.66) לג, ותמורה שם, נקבה 67)משנה שגם כלומר,

עז:). שם (בגמרא קדושה בה יש – קדשים מבהמת שנולדה

.‡ÈÌc ˙¯¯Á ‰ÏÈt‰L ‰q‚ ‰Ó‰a68BÊ È¯‰ - ¿≈»«»∆ƒƒ»¬»«»¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ69,dÎB˙a „Ïe‰L d˙˜ÊÁL ; ƒ¿¿»ƒ«¿»∆∆¿»»∆«»»¿»

Ìc‰ ÂÈÏÚ ‰·¯Â70‰¯¯Á ÔÈ¯·B˜Â .BÏh·e B„ÈÒÙ‰Â ¿»»»»«»¿ƒ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬»»
BÊ71˙¯k·Ó ÏÙ BÓk72BÊ ‰¯¯Á ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈∆¿«∆∆««ƒ∆≈¬»»

‰LB„˜73?d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ‰nÏÂ .74¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ¿»¿»»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«»»
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL75. ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»

דם.68) כדברי 69)חתיכת קדוש, הוולד אין עוד, כשתלד
ב. כא, בכורות במשנה, יעקב בן אליעזר כרבי 70)רבי

פ"ג  נדה יוםֿטוב' 'תוספות וראה א. כב, בבכורות יוחנן,
כאן. ובלחםֿמשנה שם.71)מ"ד, בכורות, משנה,

שהפילו 72) קדשים ככל אותו אם שקוברים לג:), (תמורה
זכר. מתקדשים 73)הוא אינם הנולדים רוב שהרי

שליא. בדין ה"י למעלה ראה הותר 74)בבכורה, ולא
שם. למעלה ראה שליא, כמו לכלבים להשליכו

שהכל 75) פרסום, צריך אין בשליא אבל א. כב, בכורות
כדי. ד"ה כז: נדה ('תוספות' ולד בלא שליא שאין יודעים

שם). בבכורות מקובצת' ו'שיטה

.·È‰c ÔÈÚa e¯‡a ¯·k76¯Ó‚ Ì„‡a „Ïe‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿«ƒ»∆«»»¿»»ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ï77BÈ‡ - ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ ˙Ïtn‰Â , ¿«¿»ƒ¿««∆∆¿»≈«¿»ƒ≈

„ÏÂ78ÔÈÓ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e„ÓÚ ‡Ï - ‰Ó‰a „ÏÂ Ï·‡ . »»¬»¿«¿≈»…»¿¬»ƒ«ƒ¿«
Ba ¯ÓbiL ÌÈÓi‰79e¯Ó‡ Ï·‡ ;80ÛepË ˙Ïtn‰L ,81 «»ƒ∆ƒ»≈¬»»¿∆««∆∆ƒ

ÂÈ¯Á‡ ˙¯aÚ˙Ó dÈ‡ -82¯Á‡ „ÏÂ ˙Ïa˜Ó ‡ÏÂ83 ≈»ƒ¿«∆∆«¬»¿…¿«∆∆»»«≈
.ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁÙÏ¿»ƒ¿ƒ

ה"אֿב.76) ביאה איסורי מהל' ב.77)פ"י כא, בכורות
איסורי 78) (הל' כיולדת טומאה ימי לישב צריכה ואינה

שם). נפתרה.79)ביאה, ולא שם, חסדא רב של בעיא
שם.80) זעירי, ה"י.81)דברי למעלה ואם 82)ראה

בקדשים  ואף ולד. אינו בוודאי יום, שלשים בתוך הפילה
קבורה. טעון וברש"י 83)אינו מהקודם, הוא לשון כפל

זכר וב'רב  מקבלת אינה לטנף "משהתחילה שם: גרשום' ינו
רבינו. בדברי גם כן לפרש יש ואולי יום". שלשים עד

.‚È‰‡ÏÓ ‰‡ˆiL ‰Ó‰a84˙È˜È¯ ‰‡·e85‡a‰ - ¿≈»∆»¿»¿≈»»»≈»ƒ«»
Ôk ¯Á‡86˜ÙqÓ ¯BÎa87¯ËBt BÈ‡L ¯·„ ‡nL , ««≈¿ƒ»≈∆»»»∆≈≈

‰ÏÈt‰ ‰¯BÎaa88ÌÁ¯ ˙¯ÈËt ‰Ó‰a ÈÏÙÏ ÔÈ‡Â .89 «¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ«∆∆
eÏÈbÚiL „Ú·¯Ú ÏL ‰wÙk L‡¯90. «∆«¿ƒ…¿ƒ»∆≈∆

בשדה.84) לרעות שיצאה מעוברת בו 85)בהמה וחזרה
ריקה. שנית,86)ביום זמן, לאחר נתעברה אם פירוש,
זכר. שם.87)וילדה ובהערה ה"ו, למעלה ראה ספק, דין

ואע"פ 88) ערב, של כפיקה עגול היה לא שראשו כגון
שרוב  כיון הבכורה, מן הפוטר ולד יולדות הבהמות שרוב
שלא  (וכגון טנפה לא וזו לכן קודם יום מטנפות היולדות
וזו) ד"ה כט. נדה 'תוספות' – בחוץ הקודם ביום שהתה
ולד  יולדות בהמות רוב של הכלל את בכך סותר זה הרי

שם). (נדה הבכורה מן פוטרים 89)הפוטר הנפלים אין
מכן. לאחר הנולד את הפלך 90)מבכורה שבראש ככדור

מהחוט  יותר עבה שהוא "ערב" של חוט הנשים, בו שטוות
הוא  כן הבכורה, מן פוטר אינו מזה פחות אבל "שתי", של
שיעגילו  עד הקבר פתיחת לנפלים "אין מ"ד: פ"ז באהלות
פירשה  רבין, אתא "כי א: כב, ובבכורות כפיקה", ראש
כשל  בהמה ושל "שתי", כשל אשה של יוחנן, דרבי משמי'
מן  פוטר שאינו רחם, פטירת לענין רבינו ומפרשה "ערב",
אם  אבל ערב, של כפיקה גדול הראש שיהיה עד הבכורה
פירשה  שם (ורש"י הבכורה מן פוטר אינו מזה פחות הוא
ובלחםֿ הראב"ד בהשגות ועי' באשה). כמו טומאה לענין
וה"ט, ה"ח מת טומאת מהל' בפכ"ה וראה כאן. משנה

מ"ד. פ"ז אהלות יוםֿטוב' וב'תוספות

.„È˙¯k·Ó91¯·‡ ¯·‡ CzÁÓ - „ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿«∆∆«¿«»≈≈¿«≈≈∆≈∆
ÌÈ·ÏkÏ CÈÏLÓe92¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ,93Ba¯ ‡ˆÈ .94 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»«¬»¿»»À
¯·wÈ ‰Ê È¯‰ -95‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ ,96C˙Á Ì‡Â . ¬≈∆ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»«

BÁÈp‰Â ¯·‡97È¯‰ - Ba¯ ÌÈÏL‰L „Ú ,BÁÈp‰Â ¯·‡ , ≈∆¿ƒƒ≈∆¿ƒƒ«∆ƒ¿ƒÀ¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ ,‰¯e·˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯·È‡‰ Ïk98; »»≈»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»

‡e‰ È¯‰Â ,CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,Ba¯ ‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»»À≈»≈≈¿À»«¬≈
.Ú¯ÙÓÏ Lc˜˙ - eÈÙÏ¿»≈ƒ¿«≈¿«¿≈«

הראשונה.91) בפעם לילד אבר 92)העומדת כשיוצא
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כל  וכן לכלבים ומשליכו מחתכו הוולד, של מיעוט שהוא
שלא  זמן שכל לפי ב. סט, חולין במשנה והוא ואבר, אבר
שם). (רש"י בכורה בקדושת קדוש אינו הוולד, רוב יצא

רק 93) רבינו ומפרשה הבכורה". מן "ונפטרה שם: במשנה,
יקבר". זה הרי רובו "יצא המשנה בסוף שם שנאמר מה על

והשליכם ולא  אבר אבר חתוך כשיצא המשנה, תחילת על
והבא  רחם, פטר אינו כיולד חשוב שאינו שכיון לכלבים,
שם  רש"י ודעת סק"ג). שיט סי' יו"ד ש"ך (עי' בכור אחריו

כן. עליו 95)וחתכו.94)אינה חלה הרוב שביציאת
"אשר  יט) טו, (דברים עליו קוראים ואנו בכור, קדושת
למעלה  ראה שמת, בכור כדין ויקבר שם), (רש"י יוולד"

ה"ד. שם.96)פ"ג השליכו 97)במשנה, שלא פירוש ,
א.98)לכלבים. ע, שם בגמרא הונא, רב כדברי

.ÂËLÈÏL ‡ˆÈ99LÈÏL ‡ˆÈÂ ¯ÊÁÂ ,È¯ÎÏ B¯ÎÓe »»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«¿»»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Lc˜˙ - ¯Á‡100‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ101. «≈ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿»ƒ«¿»

ÔÙc C¯c LÈÏL ‡ˆÈ102- ÌÁ¯ C¯c ÌÈLÈÏL ÈLe »»¿ƒ∆∆…∆¿≈¿ƒƒ∆∆∆∆
LB„˜ BÈ‡103ÔBL‡¯‰ ·¯‰L ;104,ÌÁ¯ C¯„ ‡ˆÈ ‡Ï ≈»∆»…»ƒ…»»∆∆∆∆

Lc˜˙Ó ‡e‰ Ú¯ÙÓÏe105. ¿«¿≈«ƒ¿«≈

רובו.99) שיצא עד בבכורה קדש לא שעדיין
היתה 100) לא לגוי מכירתו כי ונתגלה הלידה, מתחילת

(חולין  כרבה ולא הונא וכרב שלו, אינו שהרי כלל, מכירה
אע"פ 101)סט:). כי כאן, מקום להן אין אלו שנים שלש

אחריו  והבא הבכורה, מן נפטרה – למפרע נתקדשה שלא
ההלכה  בסוף להלן שייכות והן המלך'), ('כתר בכור אינו
וראה  שמח', ('אור מתקדש" הוא "ולמפרע המילים אחרי

קד). הערה פ"ב 102)להלן למעלה ראה הרחם, דרך שלא
כרב 103)ה"ד. ופסק ורבה, הונא רב בין מחלוקת זה גם

בסמוך. למעלה ראה השני 104)הונא. השליש כלומר,
הראשון. השליש עם המילים 105)ביחד שייכות כאן

כולו  יצא גם שהרי למעלה, שנכתבו הבכורה" מן "ונפטרה
רבינו  שכתב כמו בכור, אינו אחריו הבא – דופן דרך

שמח'). ('אור ה"ד פ"ב למעלה

.ÊËÏL Ba¯ ‡ˆBi‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÏB„b ¯·‡ ËeÚÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈∆»«¬≈∆«≈À∆
¯aÚ106‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ -107‡ˆBi‰ ¯·wÈÂ ,108. À»ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»≈«≈

‡ˆBi‰ ¯·‡ ÏL Ba¯ ‡e‰Â ¯aÚ‰ ÈˆÁ ‡ˆÈ109È¯‰ - »»¬ƒ»À»¿À∆≈∆«≈¬≈
.‰¯ËÙ ‡Ï B‡ ‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»…ƒ¿¿»

.¯BÎa ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬»¿≈¿

ולא 106) בפנים שנשאר העובר ומיעוט כשחתכו, מדובר
יב). ס"ק שיט סי' (ש"ך הדופן דרך אלא הרחם דרך יצא

שיצא,107) האבר של זה מיעוט שאין מכן, לאחר ילדה אם
ע.). (חולין שבפנים האבר אותו רוב אחרי כיון 108)נגרר

הי"ד. למעלה וראה החצי 109)שחתכו. בתוך כלומר,
בפנים, נשאר שמיעוטו אבר של רוב נכלל שיצא, הזה
לרוב  מצטרף שבפנים הזה המיעוט אם (שם) ונסתפקו
אותו  ועושה שיצא החצי את מרבה הוא ועלֿידיֿזה האבר,
כשחתך  מדובר כאן ואף לא. או בבכורה, ונתקדש לרוב,
(ש"ך, הדופן דרך אחרֿכך יצא שבפנים והחלק היוצא,

שם).

.ÊÈ¯BÎa110BÎ¯kL111·ÈÒa112Ú‚ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Â ¿∆¿»¿ƒ¿ƒ¿…»«

‰Ó‰a ˙ÈÏLa BÎ¯kL B‡ ,ÌÁ¯a113B‡ ,˙¯Á‡ »∆∆∆¿»¿ƒ¿«¿≈»«∆∆
‡ˆÈÂ B˙BÁ‡ ÂÈÏÚ ‰Î¯ÎpL114ÌÁ¯a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿¿»»»¬¿»»ƒ¿…»«»∆∆

¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓ115. ƒ»»¬≈∆¿≈¿

שם.110) בגמרא נפשטה שלא בעיא היא זו הלכה כל
רובו.111) שיצא לפני ממנו, חלק דק 112)כשיצא קרום

שם). (רש"י הדקל סביב והנכרך בסיב 113)הגדל כלומר,
בשר, מין שהיא בשליא אפילו אלא בשר, מין שאינו
בידינו  הוא שכלל (אע"פ הציצה היא שמא אנו מסתפקים
לולב  מהל' בפ"ז רבינו שכתב כמו חוצץ", אינו במינו "מין
ואינה  הלידה, דרך הוא שכן הסתפקו, לא ובשלייתו הי"ב).

שם). (גמרא, גם 114)חוצצת נולדה הזכר שעם כלומר,
כן  ברחם, נגע לא שהזכר באופן עליו נכרכה והיא נקבה,
וכגירסת  מהו". והציאתו, ואחותו "כרכתו שם: בגמרא הוא
"אחותו" כרכתו, ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל' 'רבינו

"ואחזתו"). זה 115)במקום אם שם, הסתפקו אלו בכל
רש"י  (ראה חציצה זה שאין או קדוש ואינו לחציצה נחשב
בכור. ספק שהוא רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא שם),

.ÁÈ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÁ¯ ÈL ˜Èa„‰116ÒÎÂ ‰fÓ ‡ˆÈÂ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆¿»»ƒ∆¿ƒ¿«
‰ÊÏ117‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - »∆¬≈∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»

ÌÁ¯ ¯Ët È¯‰L ,¯BÎa‰ da ÒÎpL ‰Ó‰a‰118B‡ ; «¿≈»∆ƒ¿«»«¿∆¬≈»«∆∆
d„ÏÂ dÓÁ¯ ¯ËÙiL „Ú ‰¯ËÙ ‡Ï119. …ƒ¿¿»«∆ƒ¿…«¿»¿»»

(שם).116) לילד כורעת מהן יצא 117)כשאחת כשילדה
השניה. של לרחם ונכנס זו של הרחם מן על118ֿ)הוולד

ממנה. ויצא רחמה לתוך שנכנס עד 119)ידיֿזה כלומר,
יפטור  אחרת של שוולדה ולא רחמה, יפטור שלה שוולד

רחמה.

.ËÈeÁzÙ120‡ˆÈÂ ÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k121‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆¿»»¬≈∆
B¯ÈÂ‡ B‡ ˙Lc˜Ó ÌÁ¯ ˙ÚÈ‚ Ì‡ ˜ÙÒ122. »≈ƒ¿ƒ«∆∆¿«∆∆¬ƒ

נתרחבו.120) לא 121)כלומר, הרחם, שנתרחב ובגלל
שיצא. בעת הרחם בכותלי הוולד של 122)נגע בעיא שם,

אחא. רב

.ÎB¯‡eˆa [eÏ˙Â] ÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k e¯˜Ú123È¯‰ - ∆∆¿»¿≈≈»∆∆¿ƒ¿¿«»¬≈
ıeÁ Û‡ Lc˜Ó B‡ Lc˜Ó BÓB˜Óa Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿«≈¿«≈«

BÓB˜ÓÏ124. ƒ¿

בצואר 123) ונתלה חיבורו ממקום נעקר שהרחם פירוש,
העולם  לאויר ביציאתו הוולד עם שנסחב באופן הוולד

שם). גרשום' אשי.124)('רבינו רב מר של בעיא שם.

.‡ÎÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k eÓÓ‚125LB„˜ BÈ‡ -126. ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆≈»
B˙ˆ˜Ó ı¯Ù127ıe¯t‰ ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚÂ128‡ˆÈÂ ƒ¿«ƒ¿»¿≈¿À∆««»¿»»
ıe¯t‰ C¯„129„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‰È‰L B‡ , ∆∆«»∆»»«»¿À∆«»≈

„ÓBÚ‰ C¯„ ‡ˆÈÂ130¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -131. ¿»»∆∆»≈¬≈∆¿≈¿

גם).125) ערך ('ערוך' הרחם" בית שפתי נתעכלו "פירוש,
ונפשטה 126) זירא, מרבי ירמיה רבי של אבעיא שם,

הרחם.127)בגמרא. בשלימות,128)של שנשאר  החלק
הנפרץ. החלק על שכיון 129)מרובה לומר מקום שיש

שלם. כולו כאילו הוא הרי מהנפרץ, יותר רב השלם שהחלק
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שם). רש"י, (ראה לידה זו אין הפרוץ דרך שיצא שכיון או
החלק 130) מן יותר הוא שהנפרץ כיון לומר מקום שיש

הפרוץ, דרך שיצא וכמו נפרץ כולו כאילו הוא הרי השלם,
לידה. זו הרי העומד, דרך שיצא שכיון אפשר  או

נפשטה.131) ולא שם, זירא רבי של אבעיא

á"ôùú'ä èáù à"é éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ידוע 1) ואין זכרים, שני וילדה בכרה שלא רחל דין יבאר

ראשון. יצא מהם איזה

.‡‰¯ka ‡lL ÏÁ¯2ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ3e‡ˆÈ elÙ‡ , »≈∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ»¿
„Á‡ Ì„˜ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ - „Á‡k Ô‰ÈL‡¯ ÈL4. ¿≈»≈∆¿∆»ƒ∆¿»∆…»«∆»

Ô‰k‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ì‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«≈∆≈∆»»ƒ«…≈
LeÁk‰ ˙‡ ÏËB5¯BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,6Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿≈∆»≈∆

‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ -7‡ÈˆBn‰Â , ≈«…≈¿∆∆««»≈¿«ƒ
È¯‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ»¿»»»¿≈»¬≈
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰lÁz ˙‡ˆÈ ‰·˜p‰ ‡nL ,˜ÙÒ ¯Îf‰«»»»≈∆»«¿≈»»»¿ƒ»¿ƒ»≈

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

הוא 2) הנוכחי והעיבור זה, לפני נתעברה לא כלומר,
אצלה. אחת.3)הראשון במשנה 4)בבת כחכמים

שניהם  שיצאו לצמצם אפשר שאי הסוברים יז.) (בכורות
השני  את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו כאחת

שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו עקיבא 5)במשהו, כרבי
ראיה  הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל שם, במשנה

בגמרא). יח. (שם לך ואתננו הבכור עד 6)שהוא וירעה
לבעליו. ויאכל מום, בו תחילה 7)שיפול יצא המת שמא

כלל. בכור איננו והחי

.·Ô‰ÈL - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ˙BÏÁ¯ ÈzL¿≈¿≈∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈∆
Ô‰kÏ8Ô‰kÏ ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ .9‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL .10 «…≈»»¿≈»«»»«…≈¿≈¿»ƒ¿≈»

LeÁk‰ ˙‡ ÏËB Ô‰k‰ -11¯BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,12Ì‡Â . «…≈≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿¿ƒ
˜ÙÒ ÈÁ‰ ¯Îf‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó≈∆»≈∆≈«…≈¿∆∆«»»««¿≈

‡e‰ ¯BÎa13ÈzL e„ÏÈ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â , ¿¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»»¿¿≈
˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜14È¯‰ - ¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈¿≈¬≈

‰„ÏB ‰·˜p‰ ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ,¯BÎa ˜ÙÒ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ¿≈¿∆¬ƒ≈∆»«¿≈»¿»
,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯Îf‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«»»¿ƒ»≈»«…≈¿
˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»««ƒ¿»¿««

‰¯ka ‡lL15ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ16„Á‡Â BÏ „Á‡ - ∆…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆»¿∆»
Ô‰kÏ17˙‡ ÏËB Ô‰k‰Â ,¯BÎa ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ , «…≈¿»∆»≈∆¿≈¿¿«…≈≈∆

LeÁk‰18‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . «»≈∆»≈∆≈»«…≈¿∆∆
‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰19Ô‡k ÔÈ‡ - ««»≈¿≈ƒ»¿»»¿≈»≈»

‡e‰ ¯BÎa ˜ÙÒ ¯Îf‰ ‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ20. «…≈¿∆∆«»»¿≈¿

אנו 8) אין הלידות, את ראינו לא כי ואף יח: שם משנה
ילדה  לא והשנייה הזכרים שני את ילדה אחת שמא חוששים

אחד. בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, ואין 9)אלא
והזכר  טנפה רק והשנייה שניהם את ילדה שאחת אומרים
אומרים  אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק הוא
כן, ואם הנקבה. את וזו הזכר את זו ילדה: מהן אחת שכל

וודאי. בכור הוא תאומים 10)הזכר ילדה שאחת ונמצא
בכורות, הזכרים שני אם ספק כאן ויש - אחד רק והשנייה
מהתאומים  היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק או
הוא  ואיזה מהתאומים הוא הזכרים מן איזה ידוע ולא
תאומים  והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד שנולד
שניהם  שיצאו באופן אפילו או ראשון יצא איזה ידוע ולא
את  קדם מהן ואחד לצמצם אפשר שאי הוא שהדין כאחת
והשני  בכור בוודאי הוא הזכרים מן אחד ורק במשהו חבירו

הוא 11)ספק. שהיפה ראיה לי הבא לו אומר שהישראל
הבעלים.12)הבכור. ויאכלוהו מום בו שיפול עד וירעה

שמת.13) שזהו ואפשר בכור הוא מהן אחד רק שאולי
בתאומים 14) הזכר נולד שמא בכור: כאן יש אם הוא וספק

תחילה. יצאה והיא הנקבה, בהמות,15)עם שתי לו יש
זכר  עכשיו וכשיולדת אחת פעם מעוברת כבר הייתה  אחת

הראשון. העיבור לה שזו ואחת בכור, ידוע 16)אינו ולא
ביכרה. שלא הבהמה מן נולד מהן ירעו 17)איזה ושניהם

מום. בהם שיפול שם,18)עד במשנה עקיבא כרבי
הבכור. הוא שהיפה הראיה עליו מחבירו שהמוציא

ונקבה 19) זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה האחת
הזכר. את ילדה מהן איזה ידוע מן 20)ואין נולד ספק

שלא  מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה
עוד. ביכרה

.‚Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯iL BÈc - ˜ÙÒ ‡e‰L ¯BÎa Ïk»¿∆»≈ƒ∆ƒ¿∆«∆ƒ…
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ BOÙz Ì‡Â .ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡ÈÂ ÌeÓ¿≈»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«…≈≈ƒƒ

B˙B‡ ÏÎB‡Â ,B„iÓ B˙B‡21BÈ‡ Ï·‡ .BÓeÓa ƒ»¿≈¿¬»≈
‡nL ,È‡cÂ ¯BÎa ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ;B·È¯˜Ó«¿ƒ∆≈«¿ƒ¿»∆»¿««∆»

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËBÁLÈ22. ƒ¿Àƒ»¬»»

שתפס.21) משנה).22)הכהן (כסף הוא פשוט

.„,˙B¯k·Ó ÔÈ‡LÂ ˙B¯k·Ó B¯„Úa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿∆¿¿«¿¿∆≈»¿«¿
e„ÏÈÂ23Ì„‡ ÌL ÔÈ‡Â24˙‡ ‡ˆÓe ÒÎÂ , ¿»¿¿≈»»»¿ƒ¿«»»∆

˙B¯k·Ó ÔÈ‡L ˙‡Â ˙B·˜ ˙B˜ÈÓ ˙B¯k·Ó‰«¿«¿¿ƒ¿≈¿∆∆≈»¿«¿
BÊ ÏL d· ‡nL LLBÁ BÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ ˙B˜ÈÓ¿ƒ¿»ƒ≈≈∆»¿»∆
‡l‡ ,BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a BÊ ÏL d·e BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a»≈∆¿»∆»≈∆∆»

da ‰˜ÈÓ ˙Á‡ ÏkL B˙˜ÊÁa ¯·c‰ È¯‰25. ¬≈«»»¿∆¿»∆»««¿ƒ»¿»

וזכרים.23) הזכרים 24)נקבות את ילדו מהן מי שיראה
הנקבות. ילדו מהן יונקים 25)ומי שהזכרים ומכיוון

ולא  פשוטים, בוודאי הם הרי מבכרות, שאינן מבהמות
בכורות.

.‰‰ÚB¯‰ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„È˜Ù‰L ÌÈL26„Á‡‰ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆»∆»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ËeLt ÈM‰Â ¯BÎa27‰ÚB¯‰ ÁÈpÓ - ¿¿«≈ƒ»≈∆»≈∆«ƒ«»∆

Ô‰ÈLe ,¯BÎa ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ,˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ÈM‰«≈ƒ≈≈∆ƒ¿«≈«¬≈¿≈¿¿≈∆
.BlL ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆≈∆»≈∆«ƒ∆∆

של 26) מדעתו שלא שהניחו "אמרו לו: מציעא בבבא
משום  הרועה חייב כן לא שאם פטור, הרועה ולכך הרועה

לדייק. לו או 27)שהיה שמת, הוא הבכור אם ידוע ולא
מת. הפשוט

.Â˙Èa‰ ÏÚa BÁÈp‰Â ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ¯BÎa „È˜Ù‰ƒ¿ƒ¿≈∆««««ƒ¿ƒƒ««««ƒ
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BlL ËeLt ÌÚ28- e‰ÊÈ‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ƒ»∆≈∆»≈∆¿≈»«≈∆
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰29˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ≈¬≈»»»¿»»«¬≈¿≈

ÏÚa ¯ˆÁa B¯BÎa ÁÈp‰L Ô‰k ‰ÚB¯ elÙ‡Â .¯BÎa¿«¬ƒ∆…≈∆ƒƒ«¿«¬«««
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt ÌÚ ˙Èa‰30- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ««ƒƒ»∆««««ƒ≈∆»≈∆

¯ˆÁÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒƒ≈¬«
¯BÎa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ È¯‰L ;‰È‡¯a ‡l‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿»»∆¬≈ƒ«««««¿

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt‰ BnÚ eÁÈp‰31. ƒƒƒ«»∆««««ƒ

המפקיד.28) ראיה 29)בידיעת להביא המפקיד על כלומר
שם). (בכורות שלו הבכור הוא אומרים 30)שהחי אנו אין

עומד  הוא והרי בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית שבעל
כרבי  אלא שם). טרפון רבי (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות
המוציא, הוא והרועה המוחזק הוא הבית שבעל עקיבא

ראיה. להביא הבית 31)ועליו בעל הניח המפקיד שמדעת
שלא  הניחו אילו אבל הבכור, יד על שלו הפשוט את
שהוא  - הבית בעל חייב וודאי המפקיד, של בידיעתו

עירבם.

.Ê˙B¯BÎa‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï32ÔÓ‡ CÎÈÙÏ . …∆¿¿ƒ¿»≈««¿¿ƒ»∆¡»
‡e‰ ¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê :¯ÓBÏ Ï‡¯Oi‰33BÏ ÔÈ‡B¯Â , «ƒ¿»≈«∆¿≈¿¿ƒ

BÓeÓ34.BÓeÓa B˙B‡ ÏÎB‡Â¿≈¿

כך.32) על החשודים לכהנים בניגוד בבכורות מום להטיל
ונתערבו 33) ספק ובכור וודאי בכור לו כשיש [והמדובר

ישראל  ביד וודאי בכור שאילו הספק, זהו לומר הוא ונאמן
בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין -
בספק  אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל עליו שיעיד עד
בכור  איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור,
אין  בספק - קנס משום מדרבנן אלא אינו מום בו שהטילו
בתערובות  כאן שיש מפני אבל להקל, דרבנן שספק איסור,
ספק  בו אומרים ואין האיסור כהוקבע זה הרי בכור, וודאי
שזהו  הישראל של לעדותו אנו צריכים ולפיכך לקולא דרבנן
מפני  מאיליו, נפל שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק
מום  להטיל החשודים הכהנים ואילו לקולא. דרבנן שספק
והטיל  הוא וודאי בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור,
ואומר  משקר עדותו, יקבלו שלא הוא שיודע ומכיון מום, בו

ספק]. מחמת שיתירוהו בכדי בכור, ספק כנ"ל 34)שהוא
מומו. לו רואין אין בכור שבוודאי

.ÁÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì‰Ï Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk35 »«√»ƒ∆»«»∆»«¿∆¿≈»
‰¯BÎaa ÔÈ·iÁ - ecÙÂ36¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿«»ƒ«¿»¿ƒ»«≈

ÔLc˜‰Ï37„ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡ ¿∆¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«
È¯‰L ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ecÙÂ Úe·˜ ÌeÓ Ì‰Ï»∆»«¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»∆¬≈
‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÈtÓ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¿Àƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿ƒ»

‰„B·ÚÂ38.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

אחד 35) להם שנחתך כגון קבוע, מום להם היה אם
קדושת  אותם הקדיש כך ואחר הגוף, מן ונפרש מהאיברים
למזבח. קרבן מדמיהם ולהביא למכרם דמים,

חמורה,36) קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה
חייבת  חולין ובהמת לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים
שנתעברו  פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם ודווקא בבכורה,
דמים  קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם

מבכורה. פוטרתם והגרב 37)שבהם החזזית "כגון
כמו  וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת
חמורה. קדושה עליו חלה למזבח וכשהקדישו כלל שאיננו

תזבח 38) נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו
טו. בבכורות ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר ואכלת
"תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה
המוקדשין  פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר, גיזה, ולא
בכור  אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי מה מצבי,
אף  הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב, (דברים
מום, בהם נפל כן ואחרי שהוקדשו המוקדשין פסולי

בהן,שעדיין  ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם יש
הבכורה. מן שפטורים

.Ë- ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒ»«¬≈≈ƒƒ»«ƒ
‰¯BÎaa ˙·iÁ39˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ Ï·‡ . «∆∆«¿»¬»«≈«¿≈»ƒ≈

˙ÈÚÈ·L40‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ -41BÈ‡L ÈÙÏ . ¿ƒƒ¬≈¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈
¯Ó‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ È‡M«̄««¬¿»¿≈¿ƒƒ∆¬≈∆¡«
‰È‰z Ì‡Â ;‰¯BÁÒÏ ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï ,‰ÏÎ‡Ï :da»¿»¿»¿»¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‡ˆÈ È¯‰L ,¯BÎaa ¯kzOÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÎaa ˙·iÁ«∆∆«¿»¬≈∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈»»

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ˙¯BzÓ42˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ƒ«≈¿ƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿
ÌÈ¯·„a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬∆»«¬¿»ƒ¿»ƒ

ÈÎ‡a ÌÈ¯eÒ‡‰¯eÒ‡L ,˙BÓe¯˙a e¯‡a ÔÎÂ .‰Ï »¬ƒ«¬ƒ»¿≈≈«¿ƒ¿∆»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙BÓe¯za ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ«¬¿»«¿¿≈»«¬¿»

˙B¯BÎaa43Ô¯ÎÓÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡ ,44C¯c ÏÚ «¿««ƒ∆À»¿»¿»«∆∆
e¯‡aL45. ∆≈«¿

נוהג 39) אינו ובכור גבוה, ממון שני שמעשר פי על ואף
לקוח  שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין
וכן  בכורה, לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים
ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק הכסףֿמשנה כתב

הדיוט. ממון הוא בעד 40)שבירושלים ליקח שמותר
לאכילה  היא הבהמה שהרי טהורה בהמה שביעית פירות

סחורה. חשוב זה ילדה.41)ואין שלא 42)אם ומרוויח
דיני  חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור בזמן לבערו יצטרך
"ונראה  הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית),
נתנה  לא הפקר שהם שביעית דפירות הרמב"ם שדעת
לוקח  ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה
על  ועובר בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה
הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה
ב  פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך
שמת  הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת - דבכורות

הבכורה". מן פטורה יורשים לו כדי 43)ואין כלומר,
ולא  שביעית בפירות סחורה עושין "שאין להרוויח.

וכו'. ריווח.44)בבכורות" א 45)בלא בפרק למעלה
ובין  הזה בזמן בין מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות

הבית. בזמן

.ÈÁ˜Ï46¯BÎa47Ï‚¯Ï B‡ Ba ‰zLÓÏ48CÈ¯ˆ ‡ÏÂ »«¿¿ƒ¿≈¿»∆∆¿…»ƒ
B¯ÎÓÏ ¯zÓ - BÏ49. À»¿»¿

עד 47)קנה.46) לאכלו אסור הרי תם אבל מום בעל
מום. בו בחג.48)שיפול שנראה 49)לאכול פי על ואף

לא  אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה. סוחר שהוא
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ירוויח  שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו
- ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל בהן".

סחורה. עשיית שזוהי אסור,

.‡ÈÔÈÓL ÔÈ‡50Ï‡¯OÈÏ ÌÈÓÈÓz ˙B¯BÎa51Ï·‡ , ≈»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
˙B¯BÎa ÔÈÓLÂ .ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ˙B¯BÎa Ô‰Ï ÔÈÓL»ƒ»∆¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿

‰f‰ ÔÓÊa ÌÈ‰ÎÏ ÌÈÓÈÓz52ÏÎ‡‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L , ¿ƒƒ¿…¬ƒƒ¿««∆∆≈¿ƒ¿≈»≈
.ÌÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Ï ÔÈÓML ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÔÓeÓa¿»¿≈»ƒ«∆»ƒ»∆«¬≈ƒ

בתנאי 50) קצוב בסכום הבהמה את שמוכר היא שומא
ימכרו  כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה
יתחלק  הקצוב הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה

תם 51)ביניהם. למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי משום
לישראל. תמימין 52)חי בכורות "שמין שם: בתוספתא

רבינו  וסובר מומין". בעלי לומר צריך ואין לכהנים
אין  קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר
בזמן  וגם אותו. שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן
שיפול  עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה

בו. להיזהר יידע שלא לישראל לא אבל מום בו

á"ôùú'ä èáù á"é éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשחט 1) ואנה בו חייב ומי נוהג במה בהמה מעשר יבאר

למכרו. ושאסור

.‡˙BÓ‰a ÏkÓ ‰¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿ƒ∆»≈¬»»ƒ»¿≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ì„‡Ï e„ÏeiL ˙B¯B‰Ë2‰ÂˆÓ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»¿»»»¿»»»¿»»¿≈ƒ¿»

ÏÎÂ :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‡ˆÂ ¯˜·a ‡l‡ ˙‚‰B BÊ∆∆∆»¿»»»…ƒ¿«∆∆¡«¿»
¯ÓB‚Â Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯OÚÓ3. «¿«»»»…¿≈

בשנה 2) הנולדים על זו בשנה הנולדים מן מעשרים "ואין
ה). הלכה פ"ז להלן (ראה יעבור 3)אחרת" אשר "כל

לה'". קודש יהיה העשירי השבט, תחת

.·ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ‚‰B ‰Ó‰a ¯OÚÓ4. «¿«¿≈»≈¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ‚‰BÂ5ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰ ÈÙa , ¿≈»»∆¿»»»∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈

˙Èa‰6,‰f‰ ÔÓfa ‰Ó‰a ¯OÚÏ e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ . ««ƒ¬»¬»ƒ»¿¿«≈¿≈»«¿««∆
‡nL ‰¯Êb .˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ew˙Â¿ƒ¿∆≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿≈»∆»

ÌÈÓz e‰ÏÎ‡È7‡e‰L ,˙¯k ¯eq‡ È„ÈÏ ‡a ‡ˆÓÂ …¿≈»ƒ¿ƒ¿»»ƒ≈ƒ»≈∆
ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ËÈÁL8‰f‰ ÔÓÊa ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒ«¿ƒ»«¿»»ƒ¿««∆

¯OÚÓ ‰Ê È¯‰ -9BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ10. ¬≈∆«¬≈¿≈»≈¿

על 4) ואפילו קלים, קדשים היו "ואפילו נג. בבכורות משנה
ממון  קלים קדשים שם:) הגלילי יוסי (ר' האומרים דעת
"העשירי  (שם) שנאמר מפני שם), בפיה"מ (רבינו בעלים"
שכבר  ולא רחמנא, אמר קודש "יהיה - " לה' קודש יהיה

שם). (גמרא אמרו,5)קדוש" שם "ובגמרא שם. במשנה
בהמה  שמעשר הסובר עקיבא דרבי אליבא אינה זו שמשנה
אבל  הקדושה, חלות לענין אלא לארץ בחוצה נוהג אינו
ה  הלכה פ"א למעלה (וראה המזבח גבי על להקריבו אסור
כלשונה, המשנה שהעתיק ורבינו לארץ), בחוצה בכור לענין
א). משנה ט פרק שם (תוי"ט כר"ע" דלא שדעתו נראה

במשנה.6) אלא 7)שם וכו' נמי האידנא הכי, "אי שם:

תקלה". משום רבה שגגות 8)אמר מהלכות בפ"א ראה
שם. ובהערות (פ"ח 9)ה"ד, שקלים בירושלמי מוכח "כן

שם  שכתבו וכמו (סא.), בכורות בסוף ובבבלי ד), הלכה
בפ"ח  עוד ועיין איתן). (יד בזה"ז במעשר ד"ה התוס'

ח. הלכה וחרמין ערכין מסכת 10)מהלכות שבסוף אף
סמך  - ימות הזה בזמן בהמה שמעשר אמרו שם בכורות
"בהמה  ז: פרק בכורות בתוספתא שנאמר מה על רבינו
שיסתאבו" עד כולן ירעו בזה"ז, מעשר ספק בה שנתערב
חלק  תנינא מהדורה ביהודה" ב"נודע וראה שמח, (אור

קפט). סימן יורהֿדעה

.‚ÌÈ‰k :‰Ó‰a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰11ÌÈiÂÏ «…«»ƒ¿«¿«¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ

פ"ה 11) שני (מעשר כהן היה עזריה בן אלעזר רבי שהרי
בהמותיו  ועישר כז:) (ברכות לעזרא ועשירי ט), משנה
בסוף  וכן תליסר). ד"ה סוף בתוספות שם ועיין כג. (ביצה
לכהן  לו נפל אם נסתפקו קי:) קמא (בבא עצים הגוזל פרק
מעשר  מהן להפריש מחוייב אם הגר, בגזל בהמות עשר
במעשר  חייבים שכהנים מבואר הרי הי"ג). להלן (ראה
כתב  וכן קלה). סימן פריימן הוצאת בתשובתו, (רבינו בהמה
פ"ו  להלן ראה (לו:), פ"ה לבכורות המשנה בפירוש רבינו
"מסתברא  קלו: בחולין גרס חננאל רבינו אבל ט. הלכה
וכו'" [כהנים] טמאים זכרים שכן למילף, ליה הוה ממעשר
דבריו  (הובאו בהמה ממעשר פטורים שכהנים ופירש
וראה  ב). זכר ערך בערוך הוא וכן שם, ורשב"א ברמב"ן
תקשה  שלא ר"ח דברי שיישב שס, מצוה חינוך במנחת

קי: קמא ובבא כג. דביצה מהא עליהם

.„‰¯ÊÚa ËÁL ‰È‰iL ‰Ó‰a ¯OÚÓ ÔÈ„Â12, ¿ƒ«¿«¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»»¬»»
˙Á‡ ‰˜È¯Ê BÓc ˙‡ ÔÈ˜¯BÊÂ13„BÒÈ‰ „‚k14, ¿¿ƒ∆»¿ƒ»««¿∆∆«¿

ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe15ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le , «¿ƒƒ≈»¿»«»»∆¡»«¿»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯‡Lk ÌÈÏLe¯Èa16Ba ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡Â . ƒ»«ƒƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ

ÁÒÙk ÌÈÏÚaÏ Blk ‡l‡ ,ÌeÏk17ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆»À«¿»ƒ¿∆«¿ƒ»»««
‰lÁz· BLÈ¯Ù‰L ÔÈa ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa ,ÌeÓ≈∆»«≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

BÓeÓa18ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ -19. ¿¬≈∆∆¡»¿»»

נו:12) בזבחים פ"ה 13)משנה ראה אחת. שפיכה כלומר
הי"ז. מעה"ק מדות 14)מהלכות "ובמסכת במשנה. שם

שיש  מהן יש המזבח שפינות לך יתבאר ומ"ב) מ"א (פ"ג
בזבחים  בפיה"מ (רבינו יסוד" להן שאין מהן ויש יסוד, להן

הגלילי 15)שם). יוסי ר' "תניא שם: בזבחים המזבח. על
אלא  בכור) לענין יז, יח, (במדבר נאמר לא חלבו אומר,
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם,
מזבח". לגבי ואימורין דמים מתן שטעונין ופסח

לכל 16) והמעשר לכהנים, נאכל "הבכור במשנה שם זבחים
העיר". בכל ונאכלין ושוק 17)אדם, חזה אפילו כלומר,

סא. בבכורות רש"י כתב וכן לכהן, לתת מחוייב אינו
כז,18) (ויקרא נאמר שהרי מום, בעל על גם קדושה שחלה

בגמרא  ודרשו ימירנו", ולא לרע טוב בין יבקר "לא לג)
וראה  בהמה, מעשר לענין פסול לא מום שבעל נז.) (בכורות

יד. הלכה ולהעבד 19)להלן להגזז ואסור מעשר, בתורת
שם). החומש בפירוש (רש"י
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.‰ÌÈÓz ‡e‰Lk B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ‰Ó‰a ¯OÚÓ20, «¿«¿≈»»¿»¿¿∆»ƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ï‡bÈ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL21‰fL , ∆∆¡«…ƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆∆

,ÚÓLna ‰¯ÈÎÓ ¯eq‡ Û‡ - 'Ï‡bÈ ‡Ï' ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈«ƒ¿ƒ»««¿«
¯ÎBn‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏÏk ¯kÓ BÈ‡Â Ï‡‚ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈»∆ƒ∆«≈

Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯OÚÓ22CÎÈÙÏe , «¬≈…»»¿¿…»»≈«¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡23Á˜BÏ ‰˜ ‡lL ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ¯ÎBÓk .24, ≈∆¿≈∆¿≈…¬ƒ∆…»»≈«

¯‡z ˙ÙÈ ¯ÎBÓÎe25BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿≈¿«…«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

מוכרין 20) אין בהמה "מעשר ב משנה פ"א שני מעשר
חי  לא נמכר שאינו מפורש לא: ובבכורות חי", תמים אותו
נאסרה  לא שחיטה שלאחר אומרים שיש אלא שחוט. ולא
במנחת  וראה (כסףֿמשנה). מדרבנן אלא התורה מן מכירתו
"ומעשר  שכתב ז בהלכה להלן נראה וכן שסא. מצוה חינוך
שרק  הרי למכרו", מותר במומו שנשחט יתומים של בהמה

אסור. בתם אבל מותר, במומו לב.21)בנשחט בבכורות
ונאמר  במעשר, יגאל לא נאמר יוחנן, ר' אמר דימי רב "אמר
נאמר  שם (שהרי עמו מכירה להלן מה בחרמים. יגאל ולא
מכירה  כאן אף יגאל"), ולא ימכר "לא כח) כז, (ויקרא

שהמקדש 22)עמו". (פ"ד) קידושין מתוספתא מוכח כן
לאחר  הקידושין הפקיעו ורבנן מקודשת. אינה מעשר בבשר
קנה  שלא ומוכרח מחיים, התורה מן דהוי כמו שחיטה,
ימכר  לא רחמנא ולכתוב (לב:) בבכורות משמע וכן לוקח.
קמ"ל  כו' אבל מזדבן, דלא הוא איזדבוני הוהֿאמינא וכו'
הרי  - מפרק איפרוקי ולא מזדבן איזדבוני דלא יגאל, לא
שמח). (אור המכירה מועילה לא בדיעבד שגם

כלום 23) עשה שלא נמצא קנה, לא שהלוקח כיון כלומר,
לוקה. אינו שאמר ולכך לרבא הרי עיון, שצריך אלא

לא  עביד אי תעביד, לא התורה שאמרה מה כל ד:) (תמורה
צו  על שעבר משום מלקות חייב הוא זאת ובכל מהני,

לחםֿמשנה. וראה על 24)התורה, אדם אמר אם פירוש,
פדיון  לו ואין לכהן ליתנו צריך חרם, שיהיה לו, השייך דבר
ומה  אֿד. הלכות וחרמין ערכין מהלכות בפ"ו ראה לעולם,
תוספות  (עיין יגאל" בלא עליה "למילקא ט. בזבחים שאמרו
נוסחת  לפי - זה לאו על שלוקין הרי למאי), ד"ה שם
לספר  הליר הגר"ח בהערת וראה כן. אינו שלנו הספרים

רסג. ל"ת הצבא 25)המצוות לחלוצי התורה שהתירה
כא, (דברים בשביה שראו הנכר מבנות לאשה אתם לקחת
ומכאן  מכירה. זו אין מכרה ואם לאחר, למכרה ואסור יב).
הספרים  כאותם היא שם המצוות בספר הנכונה הנוסחא כי
משנהֿלמלך. ועיין לוקה". מכרה "ואם שם העתיקו שלא

ו.26) הלכה מלכים מהלכות בפ"ח

.ÂelÙ‡Â ÌeÓ ÏÚa B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆»¿»¿«««¬ƒ
ÈÁ ep¯kÓÈ ‡nL ‰¯Êb ,ËeÁL27CÎÈÙÏ .28ÔÈ‡ »¿≈»∆»ƒ¿¿∆«¿ƒ»≈

‰Ó „‚k ‰Ó ÔÈÏ˜BL29ÔÈÏ˜BML C¯„k ¯OÚÓa ¿ƒ»∆¿∆∆»∆¿«¬≈¿∆∆∆¿ƒ
¯BÎaa30¯ÎBÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,31. «¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈

מותר 27) לרשב"י וגם לרבא גם ולב. לא: שם בבכורות
עליו  גזרו חכמים ורק התורה, מן שחוט מום בעל למכור
יש  אבל שחיטה. לפני גם ימכרנו שמא גזירה למכרו, שלא
אין  חי מום בעל גם לרשב"י וגם לרבא גם שהרי להבין
מצוה  חינוך (מנחת סופרים מדברי כיֿאם למכור איסור

לא.). שם והרש"ש מעשר 28)שסא, למכור שאסור מכיון
אופן. בכל אותה 29)בהמה שיחלקו כגון כחלק, "חלק

בכף  וחלק זה בכף חלק ונותנים חלקים, לשבעה או לששה
לא.). בכורות בפיה"מ (רבינו וכו' המאזנים" כפות ר"ל זה,

יח.30) הלכה פ"א למעלה אמרו 31)ראה שם, במשנה
אבל  בכור שדווקא ומשמע בבכור, מנה כנגד מנה "ושוקלין
חמישי  פרק ריש אלגזי רי"ט וראה (כסףֿמשנה). מעשר" לא

לו. אות

.ÊBÓeÓa ËÁLpL ÌÈÓB˙È ÏL ‰Ó‰a ¯OÚÓe32- «¿«¿≈»∆¿ƒ∆ƒ¿«¿
B¯ÎÓÏ ¯zÓ33¯„kBk34ÌÈÓB˙ÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰ ÈtÓ . À»¿»¿¿«¿ƒ¿≈¬»«¬≈»ƒƒ

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï35. …»¿»»

ה.32) הלכה למעלה ראה אסור. בתמימותו, נשחט אבל
שם:33) הבשר 34)ברייתא דמי את שיבליע בלא אף

ובבכורות  ח הלכה להלן ראה והגידין, החלב העור, בדמי
השבת 35)לא: ופירש"י ששת. רב של כתירוצו שם,

להבין  ויש ויסריח. כולו לאוכלו יכולין שאין אבדה
והמעשר  "הבכור במשנה שאמרו שמה אמרו, שם שבגמרא
נמכר  בהמה שמעשר מזה שמשמע באטליז" נמכרין אין
למכור  התירו לא כן אם יתומים, בבהמת המדובר - בבית
לא  כאן ורבינו באטליז. ולא בבית אלא יתומים בבהמת
שמותר  משמע דבריו מסתימת ואדרבה מזה, כלל מזכיר

באטליז. אפילו למוכרו

.ÁBÓeÓa ËÁLpL ‰Ó‰a ¯OÚÓ36¯kÓÏ ¯zÓ - «¿«¿≈»∆ƒ¿«¿À»ƒ¿…
‡l‡ ¯kÓÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÓˆÚÂ B¯BÚÂ ÂÈ„È‚Â BaÏÁ∆¿¿ƒ»¿¿«¿»¿…»¿ƒ¿…∆»

„·Ïa B¯Oa37¯BÚ‰ ÈÓ„a ¯Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ·‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈»
¯zÓ - ‰ÚÏ·‰a Ïk‰ ¯ÎÓe ÔÈ„Èb‰Â ·ÏÁ‰Â38Ì‡Â . ¿«≈∆¿«ƒƒ»««…¿«¿»»À»¿ƒ

ÈÓ„a ¯Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ·‰Â ,ÌÈ¯˜È ˙BÓˆÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰»¿≈»¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈
¯zÓ - ˙BÓˆÚ‰39. »¬»À»

למעלה.36) ראה במכירה, אסור שנשחט תם אבל
כגון 37) מחיים, הנישום בדבר אלא חכמים גזרו לא כלומר,

בדבר  לא אבל בבשר, היא הבהמה חשיבות שכל הבשר
חשיבות  שאין והגידין, העור כגון מחיים, נישום שאינו

לב.). לא: (שם בהן שומא, בשעת חיה, פירוש,38)בהמה
הבשר  ודמי זוז, עשרים היו וכו' והגידין העור דמי אם
העור  את לו שמוכר ללוקח המוכר ואמר זוז, עשרים
לו  נותן הוא הבשר ואת זוז, ארבעים של במחיר והגידים

לא:). שם (ברייתא מותר - אם 39)במתנה לב. שם בעיא
מהם  שעושין שבמקום שם ופשטוה בעצמות, להבליע מותר
במקום  אבל יקרים, הם שהרי הבשר את בהן מבליעין כלים,
זה  במקום ולכן מאד, מוזל ומחירם כלים מהם עושים שאין
אלא  הבלעה שייך שלא הבשר, את בהם מבליעים אין
דומה  הפחות לכל או יותר חשוב שהוא בדבר כשנבלע
החשוב  הדבר אין חשוב פחות שהוא בדבר אבל בחשיבותו,

בו. להיבלע יכול

.Ë‰Ê ÌeÓ :¯ÓBÏ ¯OÚÓ ÈÓeÓ ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰«…∆¡»ƒ«≈«¬≈«∆
‡a ÂÈÏ‡Ó40˙Ú„Ï ‰OÚ ‡ÏÂ41ÔÈ‡L el‡ elÙ‡Â . ≈≈»»¿…«¬»¿«««¬ƒ≈∆≈»

¯BÎa‰ ÏÚ ÌÈÓ‡42‰‡B¯Â .¯OÚn‰ ÏÚ ÌÈÓ‡ - ∆¡»ƒ««¿∆¡»ƒ«««¬≈¿∆
‰ÁÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯ÈzÓe BlL ¯OÚÓ ÈÓeÓ Ì„‡43. »»≈«¬≈∆«ƒƒ»»À¿∆
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¯OÚÈ Ck ¯Á‡Â B¯„Ú ÏÎa ÌeÓ ÏÈhÈ ,‰ˆ¯È Ì‡L44, ∆ƒƒ¿∆«ƒ¿»∆¿¿««»¿«≈
B˙lÁzÓ ÌeÓ ÏÚa ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ45. ¿ƒ¿»««¬≈««ƒ¿ƒ»

לו:40) שם בקדשים,41)משנה מום להטיל שאסור
בו", יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא  שנאמר משום
וכשם  בקדשים. מום להטיל שאסור לג:) (שם מזה ולמדו
כמו  ז), הלכה פ"ב (למעלה אותו קנסו בבכור מום שהמטיל

קנסוהו. - בכוונה בהמה במעשר מום המטיל כגון 42)כן
פ"ב  למעלה ראה שם), לרבינו המשניות (פירוש כהן בעליו
במעשר  חייב שכהן ומכאן נאמן. אינו שבבכור יז, הלכה

ג. הלכה למעלה ראה שיאמרו 43)בהמה, חשד ואין
לא.), (שם קבוע מום היה שלא אףֿעלֿפי התיר שהוא
א). הלכה פ"ג (למעלה כן הדין אין שבבכור אע"פ

להטיל 44) איסור אין עישר, שלא זמן שכל ושם. שם גמרא
הדינים  לשני טעם וזהו נתקדש. לא עדיין שהרי מום, בו

שגם 45)הנ"ל. יד הלכה להלן ראה עישורו. מתחילת
מעשר. להפריש מצוה מום, בבעל

.ÈBÊ ‰La e„ÏBpL ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰46BÏ ezpL B‡ «≈«¿»ƒ∆¿¿»»∆ƒ¿
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ì‰ È¯‰ - ‰zÓa47e„ÏeiL „Ú , ¿«»»¬≈≈¿ƒƒ««¬≈«∆ƒ»¿

B˙eL¯a48CÎÈÙÏ .49,˙BÓ‰a· eÙzzLpL ÔÈÙzM‰ , ƒ¿¿ƒ»«À»ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈
Ìe·¯ÚÂ ÌÈ‡ÏË ‰‡Ó ‰ÊÂ ÌÈ‡ÏË ‰‡Ó ‰Ê ‡È·‰Â50 ¿≈ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆≈»¿»ƒ¿≈¿
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈ˙‡n‰ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLÂ51, ¿ƒ¿«¿»∆¬≈«»«ƒ¿ƒƒ««¬≈

¯eÎÓk Ô‰Ó ‰ÏË ÏkL52ÌÈ‡ÏË eL¯iL ÌÈÁ‡‰ ÔÎÂ . ∆»»∆≈∆¿»¿≈»«ƒ∆»¿¿»ƒ
Ì‰È·‡Ó53¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ -54Ï·‡ . ≈¬ƒ∆¬≈≈¿ƒƒ««¬≈¬»

,˙BÓ‰a‰ el‡Ó Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ˙eÙzLa Ì‰Ï ÌÈ„ÏBp‰«»ƒ»∆¿À»¿««ƒ»≈≈«¿≈
¯OÚna ÔÈ·iÁ - ÌÈÁ‡Ï ÔÈa ÔÈÙzMÏ ÔÈa55eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈«À»ƒ≈»«ƒ«»ƒ««¬≈¿≈ƒ»

ÌÈÁ‡‰Â ,˙eÙzM‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a e˜Â ˙BÚÓa ÔÈÙzLÀ»ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿«À»¿»«ƒ
Ì‰Ó ÌÈ„ÏBp‰ È¯‰ - ‰M¯È‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a ewL∆»¿≈ƒ»«¿À»¬≈«»ƒ≈∆
,e„ÏB Ô˙eL¯a È¯‰L .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‡kÓ ¯Á‡Ï¿««ƒ»«»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿»¿
¯Á‡ ÔÈÙzM‰Â ÌÈÁ‡‰ e˜ÏÁ .„Á‡ LÈ‡k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»»¿»«ƒ¿«À»ƒ««
È¯‰ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ Ô˙eL¯a ˙BÓ‰a‰ Ô‰Ï e„ÏBpL∆¿»∆«¿≈ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿«¿¬≈

¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡56Ïk‰ eOÚ e˜ÏÁL ‰ÚLaL . ≈¿ƒƒ««¬≈∆¿»»∆»¿«¬«…
zzLÂ e¯ÊÁLÎe ,¯eËt Áe˜l‰Â ÔÈÁe˜ÏÈ¯‰ - eÙ ¿ƒ¿«»»¿∆»¿¿ƒ¿«¿¬≈

¯Á‡ Ô˙eL¯a Ô‰Ï e„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙BÓ‰aa eÙzzLƒ¿«¿«¿≈«¬«ƒ…»¿»∆ƒ¿»««
ÌÈÈ„b „‚k ÌÈÈ„‚ e˜ÏÁL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈM‰ ‰Ê ÛezLƒ∆«≈ƒ¿««ƒ∆»¿¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ

ÌÈ‡ÏË „‚k ÌÈ‡ÏËe57‰¯OÚ „‚k ‰¯OÚÂ58Ïk‰ - ¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ«¬»»¿∆∆¬»»«…
.ÔÈÁe˜Ïk Ô‰ È¯‰Â ¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ

שלוקח 46) ולא להתעשר, ראויים שהם לאחר כלומר,
הלכה  להלן ראה ללידתם, הראשונים הימים בשבעת טלאים

במתנה,47)טו. לו שנותן או "הלוקח נה: שם משנה
בהמה". ממעשר כב,48)פטור (שמות נאמר שהרי

לצאנך". לשורך תעשה כן לי, תתן בניך "בכור כחֿכט)
אף  ומתנה, בלקוח אין בניך "מה נו.): (שם בגמרא ודרשו
שיוולדו  עד (אלא ומתנה בלקוח אינו ובקרך צאנך
חז"ל  קיבלו - בבכור נאמר זה שפסוק ואףֿעלֿפי ברשותו)"

בהמה. מעשר לענין שהוא פטור 49)(שם) שלקוח לפי
המעשר. ושותפין 50)מן שלוחין מהלכות בפ"ד [ראה

שם]. י להערה ובהוספה א, שם:51)הלכה במשנה
ממעשר  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים

וכו'. השותפין" "האחים גורס רש"י אבל בהמה",
(במדבר 52) מהפסוק שם בגמרא שנלמד ומה השני, לשותף

שהפסוק  הכוונה שותפות", של ולא לך "יהיה טו) יח,
ספר). (קרית לקוח של בגדר הוא שותפות שגם מלמדנו

שם.53) אחד 54)במשנה לכל כמכור הוא טלה שכל
ספר). (קרית בו חלק לכולם שיש כיון שם 55)מהאחים,

וא  חייבים, הבית מתפיסת "קנו פטורים"במשנה לאו ם
המשותף  הממון היינו הבית, "תפיסת בפיה"מ רבינו ומפרש
המשנה  ודברי אביהם", ירושת שחלקו קודם האחים, בין
את  שירשו או בבהמות השתתפו שאם כך, מתבארים
חלקו) (וטרם מעות ירשו או נשתתפו אם כן וכמו הבהמות,
המעשר. מן פטורים הבהמות הרי בהמות, אלו במעות וקנו
שהרי  במעשר, חייבים הנולדים אלו, בהמות ילדו באם רק
אחרת  שמפרש בפירש"י ראה אבל לקוחים, אינם הנולדים

כאן. בקריתֿספר וראה המשנה, דברי את שם 56)לגמרי
מן  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים במשנה
זה, באופן גם המשנה את שמפרש בפיה"מ וראה המעשר".
ביניהם  כשחילקו המעשר, מן ופטורים בקלבון שחייבים
נשתתפו. ושוב ברשותם שנולדו בבהמות השותפין

לכל 57) המגיע שזהו הוברר זו שבחלוקה אומרים אין
ענן  (כרב ראשונה משעה עוד ואח אח לכל או ושותף שותף
המעשר  מן ופטורים ללקוח נחשב זה שגם אלא שם),

שם). נחמן רב חלק 58)(כדברי שזה שהוברר אומרים אין
משעה  להם המגיע ומהאחין מהשותפים ואחד אחד כל של
ללקוח  נחשב זה שגם אלא שם), אלעזר (רבי ראשונה

שם). יוחנן ר' (דברי המעשר מן ופטורים

.‡Èe˜ÏÁ ‡ÏÂ ÌÈÙÒka e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«¿»ƒ¿…»¿
˙BÓ‰a‰ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,¯OÚna ÔÈ·iÁ - ‰Ó‰aa«¿≈»«»ƒ««¬≈∆¬«ƒ…«¬«¿≈
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓ‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÁe˜Ï¿ƒ¬»ƒ»¿«¿≈««ƒ∆¬«ƒ

ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÌÈÙÒk‰ e˜ÏÁ ‡Ï59. …»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

הביא 59) מה לשם להבין יש אבל נו: שם ירמיה ר' דברי
שם  בגמרא גם הרי אחרת. לומר תיתי מהיכא זה, דין רבינו
ירמיה  ר' כי הגמרא ומתרצת פשיטא! - ירמיה ר' על מקשה
ולא  בבהמות כשחלקו והוא קלבון, משום רק זה דין אמר
שחלקו  כיון אומרים ולא מקלבון, שפטורים בכספים חלקו
חייב  ויהיה בכספים, גם ליחלק הם עומדים בבהמות
סברא  שום אין בהמה מעשר שלענין הרי עיי"ש, בקלבון
חייבים  שיהיו בכספים חלקו ולא בבהמות חלקו שאם לומר
הביא  מה ולשם פטורים, שהם ברור ודבר בהמה, במעשר

זה? דין רבינו

.·ÈÔÈÒÎ Ôlk - Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈ¯aÚ ‰¯OÚ Á˜Bl‰«≈«¬»»À»ƒƒ¿≈ƒ»À»ƒ¿»ƒ
¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ60e„ÏB B˙eL¯a È¯‰L ,61. «ƒ¿ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿¿

נו.60) שם יוחנן ר' של פטור 61)מימרא שהלקוח ומה
לאחר  כשלקח אלא אינו י) הלכה למעלה (ראה המעשר מן
ברשותו, ונולדו עוברים עדיין כשהם לקח אם אבל שנולדו,
לשורך  תעשה "כן כט) כב, (שמות כתוב שכן לעשר, חייב
אלא  ממעשר פטור שלקוח התורה הקפידה לא לצאנך",
להתעשר), שראויין בעת (כלומר, עשייה בשעת כשלקח
עדיין  איֿאפשר אמם, במעי אבל הלידה. אחר שהוא

שם). (בגמרא להתעשר
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.‚ÈÔ‰k62¯b‰ ÏÊ‚a ˙BÓ‰a ¯OÚ BÏ eÏÙpL63- …≈∆»¿∆∆¿≈¿∆∆«≈
Ì‰ ˙BzÓ ‰p‰k ˙BznL ;¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt64, ¿ƒƒ««¬≈∆«¿¿À»«»≈

e¯‡a ¯·Îe65¯eËt ‰zÓ Ô˙Bp‰L66.¯OÚn‰ ÔÓ ¿»≈«¿∆«≈«»»»ƒ««¬≈

את 62) לעשר חייבים שכהנים ג, הלכה למעלה ראה
שלא 63)בהמותיהם. לשקר הגזלן ונשבע הגר את הגוזל

לכהנים  וחומש קרן משלם הגזלן, והתוודה הגר ומת גזל,
קי.). קמא (בבא בגמרא 64)וכו' היא ובעיא ירושה. ולא

וחייבים, כיורשים נחשבים הגר גזל לענין הכהנים אם שם,
כמקבלי  שהם שם ופשטוה ופטורין, מתנות כמקבלי או

כיורשים. ולא י.65)מתנות הלכה המקבל.66)למעלה

.„È¯ÈcÏ ÔÈÒÎ Ïk‰67¯OÚ˙‰Ï68ÔÈa ÌÈÓÈÓz ÔÈa : «…ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈≈¿ƒƒ≈
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa69ÁaÊÓ È¯eq‡ ÏÎÂ ,70ÔÓ ıeÁ ; «¬≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈«ƒ

ÌÈ‡Ïk‰71‰Ù¯h‰Â72ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ73ÔÓÊ ¯qÁÓe74, «ƒ¿«ƒ¿«¿≈»¿≈…∆¿À«¿«
‰˙nL ÌB˙i‰ ÔÎÂ .¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL∆»≈¿ƒƒ««¬≈¿≈«»∆≈»

B˙„Ï ÌÚ ‰ËÁL B‡ Bn‡75¯OÚ˙Ó BÈ‡ -76. ƒƒ¿¬»ƒ≈»≈ƒ¿«≈
Ì‰ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„e77. ¿»ƒ≈ƒƒ«¿»≈

בשעת 67) והבקר הצאן בו שמכניסים המוקף מקום "הוא
בזה" וכיוצא קנים או בנין מוקף יהא ולפעמים מעשר,
הפרשת  סדר א הלכה פ"ז להלן וראה בפיה"מ). (רבינו

בהמה. נז.68)מעשר בכורות שם 69)משנה בגמרא
לרע  טוב בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא מהפסוק כן למדו

במעשר. חייב מום שבעל מכאן - ימירנו" כמו 70)ולא
עבודהֿ בו ושנעבד לעבודהֿזרה המוקצה והנרבע, הרובע
אלא  אסורים אינם אלו שכל ולפי כלב, ומחיר ואתנן זרה,
"כי  כה) כב, (שם שנאמר כמו בו, אסור מום שבעל בדבר
אלא  השחתה ואין לכם" ירצו לא בם, מום בהם משחתם
חוששין  ואין הואיל בהמה ומעשר וכו', וערוה עבודהֿזרה

(שם). אלו לכל חוששין אין למום, שם,71)בו במשנה
(ויקרא  הפסוק מן הקדשים כל שאר גבי שם בברייתא ונלמד
על  נקרב שאינו לכלאים פרט כשב" או "שור כז) כב,
"תחת  קדשים לענין נאמר בגזירהֿשוה: ונלמד המזבח,
שכלאים  השבט" "תחת בהמה מעשר לענין ונאמר אמו",
מין  ואמו אחר מין שאביו מי זהו וכלאים מתעשר, אינו

כלאים. שהוולד הרחל על הבא תייש וכמו כגון 72)אחר,
הטריפות  מיני ושאר ולמעלה, הארכובה מן רגלה שנחתכה
בגמרא, שם ונלמד הֿי. בפרקים שחיטה בהלכות המובאות

שנא  משום להתעשר, נכנסת אינה כז,שהטריפה (שם מר
שאינה  לטריפה פרט - השבט" תחת יעבור אשר "כל לב):

בפיה"מ). (רבינו חולה" שהיא "לפי שנולד 73)עוברת,
וראה  והוציאו. אמו בטן את חתכו אלא הרחם, דרך לא
ממה  שם בגמרא ונלמד ד. הלכה פ"ב למעלה בדברינו
או  כשב או "שור כז) (שם, הקדשים כל שאר לענין שכתוב
למזבח, קרב שאינו דופן, ליוצא פרט - יולד" כי עז
מתעשר. אינו דופן' ש'יוצא למדו הנ"ל ובגזירהֿשוה

בגמרא 74) שם ונלמד היוולדו, ימי שבעת בתוך פירוש,
שבעת  "והיה הקדשים כל שאר לענין (שם) שכתוב ממה
על  נקרב שאינו זמן, למחוסר פרט - אמו" תחת ימים
אינו  זמן שמחוסר כנ"ל בגזירהֿשוה ונלמד המזבח.
לדיר  נכנס הוא שמיני שבליל יב. בזבחים [ואמרו מתעשר.

אלא  כן אמרו שלא מפני זה, דבר השמיט ורבינו להתעשר,
פסק  רבינו ואילו (שם), זמן" מחוסר אינו "לילה שסובר למי
כפרה  מחוסרי מהלכות פ"ג להלן זמן", מחוסר ש"לילה

כאן]. בכסףֿמשנה וראה ד. היתה 75)הלכה שלא כלומר,
הלידה. אחר אמו עם אחת שם:76)שעה במשנה

שנשחטה  או אמה שמתה כל יתום, ואיזהו "והיתום,
וכו'", אמה נשחטה אפילו אומר יהושע ר' ילדה, ואחרֿכך
למדו  שם ובגמרא בפיה"מ). (רבינו יהושע" כר' הלכה "ואין
ליתום  פרט - אמו" "תחת הקדשים בכל שכתוב ממה זאת
מתעשר. אינו שיתום כנ"ל גז"ש ונלמד נקרב, שאינו

חכמים 77) קבלום אלא בתורה, מפורשים אינם כלומר,
מגזירהֿשוה. ולמדום

.ÂË¯eËt Á˜Bl‰ ÔÈ‡78¯Á‡ Á˜Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈«≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«««
¯OÚ˙‰Ï ‰‡¯pL79CB˙a ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿»ƒ¿

ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L80;Ô¯OÚÏ ·iÁ ƒ¿«¿≈«≈»¿∆«ƒ«¿«»«»¿«¿»
L ÔÂÈkLÈÓk ‰Ê È¯‰ ,¯OÚ˙‰Ï Èe‡¯ ÔÓÊ ¯qÁÓ ÔÈ‡ ∆≈»∆≈¿À«¿«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ

B˙eL¯a e„ÏBÂ ÌÈ¯aÚ Á˜lL81. ∆»«À»ƒ¿¿ƒ¿

י.78) הלכה למעלה ראה שלקח, הבהמות את לעשר
כט)79) כב, (שמות קרא אמר רבא, "אמר נו. בכורות

לצאנך", לשורך תעשה כן לי, תתן בניך ("בכור תעשה"
בשעת  י), הלכה למעלה ראה לוקח, פטור למדו שממנו
להתעשר, ראויין שהן "בשעה ופירש"י הכתוב. מיעט עשיה
שגם  בה שנאמר וברייתא לקוחין". יהו שלא הכתוב מיעט
יחיד. דעת אלא אינה מלעשר, פטור זמנו לפני לקוח

השמיני.80) ביום יב.81)כלומר, הלכה למעלה ראה

.ÊËB‡ ‡È‰ ¯OÚÓ ˙a Ì‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆ƒ»≈ƒ««¬≈ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - ¯OÚÓ ˙a dÈ‡82. ≈»««¬≈¬≈ƒ¿»ƒ««¬≈

‡ˆBiÎÂ Áe˜Ï B‡ ÌB˙È Ô‰a ·¯Ú˙pL ÌÈ‡ÏË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆»»«¿«≈
¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ôlk È¯‰ - Ô‰a83Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , »∆¬≈À»¿ƒƒ««¬≈∆»∆»≈∆

.‡e‰ ˜ÙÒ»≈

ודרשו 82) קודש", יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא שנאמר
עשירי  ולא רחמנא, אמר ודאי "עשירי ז.) מציעא (בבא
הצריך  ולא הודאי, את לעשר הכתוב "הצריך כלומר, ספק".

שם). (רש"י הספק" את פ"ז:83)לעשר בכורות תוספתא
להלן  וראה פטורין". כולן הרי - לקוח או יתום בהן "נתערב

יד. הלכה פ"ח

á"ôùú'ä èáù â"é ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמשה 1) לו היו ואם בהמה, מעשר מפרישין כיצד יבאר

מצטרפין. אם בעכו וחמשה בירושלים טלאים

.‡‰¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Â ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ BÏ eÈ‰L ÈÓ2, ƒ∆»¬»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»≈¬»»
el‡ ÔÈ‡ - ¯OÚÓÏ ‰¯OÚ LÈ¯Ù‰Â ‰‡Ó BÏ eÈ‰»≈»¿ƒ¿ƒ¬»»¿«¬≈≈≈

¯OÚÓ3ÌÈ‡Ïh‰ Ïk ÒBk ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .4Ïk B‡ «¬≈∆»≈«∆≈»«¿»ƒ»
ÌÈÏ‚Ú‰5¯ÈcÏ6e‡ˆÈ ‡lL È„k ÔË˜ Á˙t BÏ ‰OBÚÂ , »¬»ƒ«ƒ¿∆∆«»»¿≈∆…≈¿

„Á‡k ÌÈL7ıeÁaÓ „ÈÓÚÓ Ô‰È˙Bn‡Â .8,˙BÚBb Ô‰Â ¿«ƒ¿∆»¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«¿≈
;Ô˙‡¯˜Ï ¯Èc‰ ÔÓ e‡ˆÈÂ ÔÏB˜ ÌÈ‡Ïh‰ eÚÓLiL∆ƒ¿¿«¿»ƒ»¿≈¿ƒ«ƒƒ¿»»
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,BÓˆÚÓ ¯·ÚiL - Ë·M‰ ˙Áz ¯·ÚÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆«¬…«««»∆∆«¬…≈«¿
B„Èa B‡ÈˆBiL ‡ÏÂ9,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ¯Èc‰ ÔÓ e‡ˆiLÎe . ¿…∆ƒ¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ∆««∆

Ë·La Ô˙B‡ ‰BÓe ÏÈÁ˙Ó10'Á 'Ê 'Â '‰ '„ '‚ '· '‡ : «¿ƒ∆»¿≈∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa - È¯ÈOÚ ‡ˆBi‰Â ;'Ë11ÌÈÓz ÔÈa , ¿«≈¬ƒƒ≈»»≈¿≈»≈»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÔÈa12‡¯˜Òa B¯˜BÒ -13‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡Â ≈««¿¿ƒ¿»¿≈¬≈∆
¯OÚÓ14B‡ ,Ë·La Ô‡Ó ‡ÏÂ ‡¯˜Òa B¯˜Ò ‡Ï . «¬≈…¿»¿ƒ¿»¿…¿»»¿≈∆

ÌÈˆe·¯ Ô‡nL15ÌÈ„ÓBÚ B‡16¯OÚÓ el‡ È¯‰ -17; ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¬≈≈«¬≈
‰Ê È¯‰ - È¯ÈOÚ Lc˜Â ‰¯OÚ ‰¯OÚ Ì‡Óe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¬»»¬»»¿ƒ≈¬ƒƒ¬≈∆

¯OÚÓ18. «¬≈

אחד 2) נטל אלא וכו' שנים אחד אותם מנה לא כלומר,
למנותם. בלי כדברי 3)מהם - ב נח, בכורות משנה,

שכשם  שאמר שם, יהודה ברבי יוסי כרבי ולא חכמים,
בהמה. מעשר כן כמו ובמחשבה, באומד ניטלת שתרומה

זו.4) בשנה הקודמת.5)שנולד מקום 6)כבהערה
בזה. וכיוצא קנים או אבנים ראה 7)מוקף כן, יצאו ואם

ה"ד. פ"ח שם.8)להלן שם.9)ברייתא, גמרא,
המקל 10) הוא שבט בשבט". למנותן "מצוה שם: ברייתא,

הרועה. קלו,11)שביד בחולין הוא וכן פ"ז, שם תוספתא
זכר  בין התורה הבדילה לא בהמה מעשר שבמצות א.

בבכור. שהבדילה כמו פ"ו 12)לנקבה, למעלה ראה
ניכר.13)הי"ד. שיהיה אדום , בצבע שם,14)צובעו

מן 16)שוכבים.15)במשנה. כשיצאו ולא כלומר,
ובברייתא.17)הדיר. במשנה בברייתא:18)שם, שם,

מכלֿמקום". קדש, העשירי "תלמודֿלומר

.·B˙eL¯a ‰„ÏBpL ‰Ó‰a Ïk Û¯ˆÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡19¯È„Ï ≈»ƒ¿»≈»¿≈»∆¿»ƒ¿¿ƒ
Bc·Ï ¯„ÚÂ ¯„Ú Ïk Û¯ˆÓ ‡l‡ ,„Á‡20‰MÓÁ BÏ eÈ‰ . ∆»∆¿»≈»≈∆»≈∆¿«»¬ƒ»

ÔÈ‡ - BkÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁÂ ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ÏË¿»ƒƒ»«ƒ«¬ƒ»¿»ƒ¿«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ21n‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,¯OÚ22ÔÈa ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒƒ««¬≈¿«»ƒ¿∆≈

ÏÈÓ ¯OÚ ‰ML ?eÙ¯ËˆÈÂ el‡Ï el‡23. ≈»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ

כדלהלן.19) מיל, עשר מששה יותר מזו זו רחוקות הן אם
ששה 20) להלן: מבואר עדר, שיהיה ביניהם המרחק ושיעור

יותר. ולא מיל, (הובאה 21)עשר פ"ז שם בתוספתא
בכפר  וחמש חנניא, בכפר חמש לו "היו נה.): שם בגמרא
ועכו" "ירושלים נקט ורבינו מצטרפות". אין - עותני
עכו  (שהרי לארץ ומחוצה ישראל מארץ שאף להשמיענו
אם  מצטרפים, ה"ט) תרומות מהל' פ"א – היא לארץ חוצה
שם  (במשנה מאיר כרבי ודלא מיל, עשר ששה קרובים הם
התוספתא  (וגם בהמה" למעשר מפסיק "הירדן שאמר: נד:)
שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כוותיה). סברה שם

מאיר. כרבי הלכה עשרה 22)שאין אין ועדר עדר שבכל
במעשר. שם.23)שיתחייבו משנה,

.‚¯OÚ ‰ML „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ,ÌÈ¯„Ú ‰LÏL eÈ‰»¿»¬»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ»»»
ÏÈÓ24ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL È¯‰ -25‰ÚLz ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿»¿ƒ≈«»»ƒ¿»

ÚˆÓ‡a „Á‡Â Ô‡kÓ ‰ÚL˙Â Ô‡kÓ26ÔzLÏL È¯‰ - ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿∆»»∆¿«¬≈¿»¿»
.¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

ושנים 24) שלשים הוא החיצונים שני בין שהמרחק באופן
העדרים 25)מיל. שני את אליו מצרף האמצעי שהעדר

מהחיצוניים  אחד לכל האמצעי מן המרחק שהרי החיצוניים,
שם. במשנה הוא וכן מיל, עשר מששה יותר אינו

עם 26) ביחד האמצעי בעדר שיהא שצריך בגמרא, שם כרב,
כשמואל  ודלא מעשר. שיעור מהחיצוניים ואחד אחד כל
– באמצע ואחד מכאן וחמש מכאן חמש אפילו שאמר

מצטרפים.

.„¯˜a‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯˜a‰ ÏÚ Ô‡v‰ ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«…««»»¿…ƒ«»»
Ô‡v‰ ÏÚ27ÌÈfÚ‰ ÏÚ ÌÈO·k‰ ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ Ï·‡ . ««…¬»¿«¿ƒƒ«¿»ƒ«»ƒƒ

ÌÈO·k‰ ÏÚ ÌÈfÚ‰ ÔÓe28:¯Ó‡pL ;¯˜a ¯OÚÓ ÏÎÂ ƒ»ƒƒ««¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿«»»
„Á‡ Ô‡ˆ Ïk ÚÓLÓ - Ô‡ˆÂ29‰O ÌÈ‡¯˜ Ì‰ÈML , »…«¿«»…∆»∆¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

.„Á‡ ÔÈÓk Ì‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»

אביי 27) זאת למד - ב נד, שם ובגמרא א. נג, שם משנה,
וגו' וצאן בקר מעשר "וכל לב) כז, (ויקרא שנאמר ממה
לזה. עשירי ותן לזה עשירי תן לה'", קודש יהיה העשירי
ל"צאן", ו"עשירי" ל"בקר" מעשר" "כל שסמך כלומר,
שאין  להודיע ואחד, אחד כל אצל מעשר שכתוב באופן
זאת  למד ורבא בקר, על מצאן ולא צאן על מבקר מעשרין
בשתי  תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר ממה (שם)
דגן, מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות
אין  דגן מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר ומקיש
כן. בהמה מעשר אף מינו, שאינו על ממין מעשרים

שם.28) שם.29)משנה,

.‰ÌÈ„ÏBp‰ ÏÚ BÊ ‰La ÌÈ„ÏBp‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»»««»ƒ
˙¯Á‡ ‰La30ÔÓ ı¯‡‰ Ú¯Êa ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»»«∆∆¿≈∆≈¿«¿ƒ¿∆«»»∆ƒ

L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰31; ∆»»««»»¿…ƒ«»»«∆»»
‰L ‰L ‰„O‰ ‡ˆi‰ :¯Ó‡pL32Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆∆¡««…≈«»∆»»»»¿≈»∆ƒ∆ƒ

ÈtÓ ,¯OÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÚ ‰MÓ ‰Ó‰a ¯OÚƒ≈¿≈»ƒ»»«»»¬≈∆«¬≈ƒ¿≈
¯OÚÓ ÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈL„w‰ ˙¯ÓÁÀ¿««√»ƒ∆¬≈…ƒ¿ƒ»»««¿«

‰L ‰L ‰È‰iL Le¯Ùa ‰Ó‰a33. ¿≈»¿≈∆ƒ¿∆»»»»

מעשר 30) לענין החדשה שהשנה (ה"ו) להלן וראה שם.
בתשרי. באחד מתחילה פ"א 31)בהמה תרומות מסכת
הי"א. תרומות מהל' ופ"ה נג:)32)מ"ה, (שם למדו ומזה

הישן  מן ולא הישן על החדש מן דגן מעשר מעשרין שאין
(שם). דגן ממעשר בהיקש נלמד בהמה ומעשר החדש. על

"היוצא 33) ואמרה הארץ, בזרע בפירוש שהקפידה כשם
אינו  לשנה משנה עישר אם שלפיכך שנה", שנה השדה
בהמה  במעשר ואילו – שם תרומות בהל' כמפורש מעשר,
דגן, ממעשר כן למדו בהיקש אלא בפירוש כן נאמר לא
הקשה  ובלחםֿמשנה מעשר. זה הרי עישר אם ולפיכך
כתב  לא ואעפי"כ בהיקש, אלא נלמדו שלא דברים מכמה

מעשר. זה הרי עישר שאם רבינו בהם

.Â‰ÚL˙Â ÌÈ¯OÚ „Ú È¯L˙a „Á‡a ÌÈ„ÏBp‰ Ïk»«»ƒ¿∆»¿ƒ¿≈«∆¿ƒ¿ƒ¿»
el‡ ÏÚ el‡Ó ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÏeÏ‡a34e„ÏB . ∆¡ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ≈≈«≈¿

‰MÓÁÂ ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â ÌÈ¯OÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡«¬ƒ»
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - È¯L˙a „Á‡a35CB˙a ˙B„ÏBz e„ÏÈ . ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¿»¿

Ô˙L36¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ ÌÈÒÎ dz·e ‡È‰ È¯‰ -37. ¿»»¬≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

שמעון 34) ורבי אלעזר רבי דעת לפי וזהו ב. נז, שם משנה,
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ראש  הוא בתשרי שא' וסוברים מאיר, רבי על החולקים
"עשר  ח.) (בר"ה בהיקש כן ולמדו בהמה. למעשר גם השנה
ומעשר  דגן מעשר מדבר: הכתוב מעשרות בשתי – תעשר"
מעשר  גם כן תשרי, א' שלו ר"ה דגן מעשר מה בהמה,

תשרי. א' שלו ר"ה שאלו 35)בהמה ומשום שם, בכורות
והחמישה  החולפת, לשנה שייכים אלול בכ"ט שנולדו
ואין  החדשה, לשנה שייכים בתשרי בא' למחר שנולדו

הנולדים  מן אחרת,מעשרין בשנה הנולדים על זו בשנה
ה"ה. למעלה זו,36)ראה שנה בתוך שנולדו אלה כלומר,

הם. גם וילדו פ"ז 37)נתעברו בכורות בתוספתא הוא כן
שלש  ובנות בנות שלש שילדה גדייה כ:), בבכורות (הובאה
מפורש  וכן (כסףֿמשנה). להתעשר" לדיר נכנסות שלש
('יד  הבת עם להתעשר נכנסת שהאם - א קיד, בחולין

איתן').

.ÊÏ·h‰ BÓk ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ‡38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈«¿»ƒ«»ƒ¿«∆∆∆»∆¡…
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,¯OÚiL „Ú epnÓ39‡l‡ , ƒ∆«∆¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿∆»

¯kÓÏ ¯zÓ40‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ËÁLÏÂ41,¯OÚiL „Ú À»ƒ¿…¿ƒ¿…»«∆ƒ¿∆«∆¿«≈
L„˜ ¯OÚn‰ ‰È‰ÈÂ42B˙ÎÏ‰k ÏÎ‡ÈÂ43BÓk , ¿ƒ¿∆««¬≈…∆¿≈»≈¿ƒ¿»¿

e¯‡aL44. ∆≈«¿

קודם 38) ומעשרות, תרומה ממנו להפריש שחייב אוכל "כל
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י טבל" נקרא ממנו שיפריש

שם.39)הי"ט). אסורות, מאכלות טבל 40)בהל' ואילו
ה"ו). מעשר מהל' (פ"ו למכרו בכורות 41)אסור משנה,

אסרו  הזמן וכשהגיע לעשר, זמנים קבעו וחכמים ב. נז,
שם). מהמשנה ה"ח, (להלן שיעשר עד ולשחוט למכור
ולשחוט. למכור מותר מדרבנן גם – הזמן שהגיע וקודם

ה"ה).42) פ"ו (למעלה למכרו אסור ואז כלומר,
קלים.43) קדשים כשאר בירושלים אוכלו כלומר,
ה"ד.44) שם למעלה

.Á¯OÚÓÏ ‰Ma ÌÈpÓÊ ‰LÏL ÌÈÓÎÁ eÚ·»̃¿¬»ƒ¿»¿«ƒ«»»¿«¿«

ËÁLÏ B‡ ¯kÓÏ BÏ ¯eÒ‡ Ô‰Ó ÔÓÊ ÚÈbiMÓe ,‰Ó‰a¿≈»ƒ∆«ƒ«¿«≈∆»ƒ¿…ƒ¿…
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ËÁL Ì‡Â .¯OÚiL „Ú45Ô‰ el‡Â . «∆¿«≈¿ƒ»«¬≈∆À»¿≈≈

,ÁÒt‰ Ì„˜ ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈa :ÌÈpÓÊ ‰LÏM‰«¿»¿«ƒ¿¬ƒ»»»…∆«∆«
¯OÚ ‰LÓÁ ÌBÈ·e ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ·e¿¬ƒ»»»…∆¬∆∆¿¬ƒ»»»

‚Á‰ Ì„˜46¯OÚÓ Ô¯‚ ‡¯˜ el‡Ó ÔÓÊ ÏÎÂ . …∆∆»¿»¿«≈≈ƒ¿»…∆«¿«
‰Ó‰a47‰Ó‰a ¯OÚÓ ÏL ˙B¯b‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ¿≈»ƒ¿≈»≈∆«¿»∆«¿«¿≈»

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL ÌBÈ·e ¯„‡ L„ÁÓ ÔB¯Á‡ ÌBÈa¿«¬≈…∆¬»¿¿ƒ«¬ƒ»
‰nÏÂ .ÏeÏ‡ L„ÁÓ ÔB¯Á‡ ÌBÈ·e ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ«»…∆¿«¬≈…∆¡¿»»
˙BÓ‰a‰ ‰ÈÈ‰zL È„k ?el‡ ÌÈÓÈa ˙B¯b‰ eÚ·»̃¿«¿»¿»ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆»«¿≈
¯kÓÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡L .ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ ˙BÈeˆÓ¿¿≈¿»ƒ∆««ƒ∆À»ƒ¿…
„Ú ¯kÓÏ ÌÈÚÓ eÈ‰ ,e¯‡aL BÓk ,¯OÚiL Ì„…̃∆∆¿«≈¿∆≈«¿»ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰Âˆn‰ eOÚÈÂ e¯OÚiL48. ∆¿«¿¿«¬«ƒ¿»

שם.45) שם.46)משנה, עקיבא, קרי 47)כרבי "ואמאי
מדרבנן  שהרי נח.). שם (בגמרא כגורן" דטבלה גורן? ליה
(רש"י  שיעשר עד ולשחוט למכור ואסור כטבל, הוא הרי

שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן רבי 48)שם). דברי
(שם). עכו כפר איש חייא דרב בריה תנחום

.Ë˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰Â ¯ÈcÏ ¯˜a‰ B‡ Ô‡v‰ Ïk ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»«…«»»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
˙BÁt ¯Èc‰ CB˙a e¯‡LpL „Ú È¯ÈOÚ Lc˜Ïe¿«≈¬ƒƒ«∆ƒ¿¬¿«ƒ»

¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯OÚÓ49ÔÈÙ¯ËˆÓ Ô‰Â , ≈¬»»¬≈∆«ƒ»¿…∆«≈¿≈ƒ¿»¿ƒ
„Á‡ Ô¯‚a Ïk‰ e¯OÚ˙ÈÂ ,e„ÏeiL el‡Ï50ÏÚ Û‡Â . »≈∆ƒ»¿¿ƒ¿«¿«…¿…∆∆»¿««

ÒÈÎ‰Ï ·iÁ - ÔÈna e¯‡MÈ el‡L Ú„BÈ ‡e‰L Ètƒ∆≈«∆≈ƒ»¬«ƒ¿»«»¿«¿ƒ
¯‡MÈ ¯‡Lp‰Â ,¯ÈcÏ Ïk‰51. «…«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»≈

אין 49) שהרי הבאה. שבשנה לגורן לא אבל זו, שבשנה
שאמרו  (ומה ה"ה. למעלה ראה לשנה, משנה מעשרים
"והשאר  (542 ,30 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת פ"ז בתוספתא
ב'הר  וראה הבאה" "לעונה צ"ל הבאה", לשנה יתעשרו

ב.50)המוריה'). נט, שם רבא, ודברי שם.51)ברייתא,
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.é÷ äùò úåöî

― 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). ְִָ

á"ôùú'ä èáù 'ç éðù íåé
.àé÷ äùò úåöî
èáù'ç-'æéðù-ïåùàøíåé
― הקי"א להתּגּלח,הּמצוה הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה לֹו x`eanyוהיא dn ixg` .ipy aly) ְְֳִִַַָָָ
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רז hay b"iÎ'h ycewÎzayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(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) ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָ

קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
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). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

á"ôùú'ä èáù 'è éùéìù íåé
.â÷ .á÷ äùò úåöî

― 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

á"ôùú'ä èáù 'é éòéáø íåé
.èö äùò úåöî
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

á"ôùú'ä èáù à"é éùéîç íåé
.÷ äùò úåöî

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

á"ôùú'ä èáù á"é éùéù íåé
.å÷ äùò úåöî
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית

á"ôùú'ä èáù â"é ÷"ù íåé
.ã÷ äùò úåöî

èáùâ"é-'èùãå÷-úáù-éùéìùíåé
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה
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æè-÷øô ìà÷æçégiÎai

áééðæà-ìò íéìéâòå Ctà-ìò íæð ïzàå:CLàøa úøàôz úøèòå CâéCLeaìîe óñëå áäæ écòzå ¨¤¥¬¤Æ¤Æ©©¥½©£¦¦−©¨§¨®¦©£¤¬¤¦§¤−¤§Ÿ¥«©©§¦º¨¨´¨¤À¤©§¥Æ
:äëeìîì éçìözå ãàî ãàîa éôézå zìëà (éúìëà) ïîLå Láãe úìñ äî÷øå éLîå LL (éùù)¥³¨¤Æ¦Æ§¦§½̈¯Ÿ¤§©²¨¤−¤¨¨®§§©¦Æ¦Æ¦§´Ÿ§½Ÿ©«¦§§¦−¦§¨«

ãééôéa íéBba íL Cì àöiåéìò ézîN-øLà éøãäa àeä ìéìk | ék C:ýåýé éðãà íàð Cåèéçèázå ©¥̧¥¨¬¥²©¦−§¨§¥®¦´¨¦´À©«£¨¦Æ£¤©´§¦¨©½¦§ª−£Ÿ¨¬§¦«©¦§§¦´
éôéáéúeðæz-úà éëtLzå CîL-ìò éðæzå C:éäé-Bì øáBò-ìk-ìò Cæèéãâaî éç÷zåúBîa Cì-éNòzå C §¨§¥½©¦§¦−©§¥®©¦§§¦¯¤©§©²¦©¨¥−¤«¦©¦§¦´¦§¨©À¦©©«£¦¨Æ¨´

:äéäé àìå úBàá àì íäéìò éðæzå úBàìèæéCì ézúð øLà étñkîe éáäfî Czøàôú éìk éç÷zå §ª½©¦§¦−£¥¤®¬Ÿ¨−§¬Ÿ¦§¤«©¦§¦º§¥´¦§©§¥À¦§¨¦³¦©§¦Æ£¤´¨©´¦½̈
:íá-éðæzå øëæ éîìö Cì-éNòzåçézúð (éúúð) ézøè÷e éðîLå íéqëzå Cúî÷ø éãâa-úà éç÷zå ©©£¦−̈©§¥´¨¨®©¦§¦¨«©¦§¦²¤¦§¥¬¦§¨¥−©§©¦®§©§¦Æ§¨§¦½¨©−§

:íäéðôì¦§¥¤«

i"yx
(·È).êéôà ìò íæð ïúàå:ביניכון קיימי ארון ויהבית

.êéðæà ìò íéìéâòå על עלויכון מטל יקרי וענן נזם לשון
בעיגול : מוקפין שהיו êùàøá.שם úøàôú úøèòå

ויעבור  שנאמר ברישיכון מדבר קדמי מן שליח ומלאך
בראשם וה' לפניהם ב)מלכם áäæ(È‚):(מיכה éãòúå

.óñëå ויריעת וכסף בדהב מתקן ביניכון משכני ויהבי'
וכדבש  כסולתא דטב ומנא וציורין וצבעונין בוץ
לחדא  ותקפתון ועתרתון יתכון אוכלית וכמשח

מלכוות': בכל ושלטתון ïîùåואצלחתון ùáãå úìñ
.úìëà ודבש לסולת הטעמים לכל משתנה שהיה המן

להם  אמר וכנגדן כאן יש דברים י"ג ומ"א אכלת, ושמן
המשכן  בתרומת המנויין דברים י"ג להביא הקב"ה
דברים  י"ג לע"ל כנגדם להם פורע הוא כן פי על ואף
יומם  לצל תהיה וסוכה וגו' ציון הר מכון על ה' וברא

וגו' וממטר מזרם ד )מחורב יופי:éôéúå.:(ישעיה לשון
(„È).àåä ìéìë éë כי הוא כליל כי ד"א מכלול, לשון

נזר  כמו בלע"ז קרונ"א כליל כי ד"א היה. שלם
כלילא: êîù.(ÂË)דמתרגמינן ìò éðæúå שם על בטחת

לך: שיצא êéúåðæú.היופי úà éëôùúå יופיך הראית
לפתות  זנותך תאוות עליהם נשפכה עד עובר לכל

עמם: לזנות éäé.אותך åì הפקרת אתה לך ומשנתאוו
ולא  וי"ת היה, לו זנותך שאל אשר ולכל עצמך להם
משל  וכל יהי לא כתיב היה כאילו כן למעבד ליך כשר
שבטו  שעבדו עכו"ם שאר ועל המדבר עגל על הזה

אחריך הנחשלים כל שכתוב כמו במדבר דן (דבריםשל

פולטו כה) שהענן דן של שבטו זה בפסיקתא ומצינו
עכו"ם: עובדי כולם úåàåìè.(ÊË)שהיו úåîá

פלטריא"ש  צבעונין מיני של מנומרין בבגדים מכוסות
úåàá.בלע"ז: àì נו"ן לבא, זאת ראויה היתה לא

בלע"ז: אייטר"א אינו"ן øëæ.(ÊÈ)אבני"ר éîìö לפי
לזכר  הגילולים את דימה זונה לנקבה אות' שדימה

עמה: הנואף

cec zcevn
(·È).ÌÈÏÈ‚ÚÂ:האוזן נזמי ר"ל ·¯‡˘Í.הם ראשך  על  נתתי

ישרים: ומשפטים  טובים וחוקים  מצוות לך  נתתי אז 
(‚È).È„Ú˙Âהיה ומלבושך  לך  שנתתי העדי עם עצמך  קשטת

עד  יפה  ונעשית  ושמן ודבש  סולת ואכלת  ורקמה ומשי שש
קיימת מתחלה ר "ל  למלכות הגעת עד  מצלחת והיית  מאד 
ומאד  ודבש  חלב  זבת ארץ לך נתתי  ואני והמשפטים המצות 

אדירים: מלכים להעמיד  ÍÏ.(È„)נתגדלת  ‡ˆÈÂהעכו"ם בין
יפיך: במרבית שמך ‰Â‡.נתפרסם ÏÈÏÎ ÈÎ: להיות שאפשר היופי כל היה  שבך  היופי  אשר·‰„¯È.ר"ל וההדר ההוד בסבת

ששמתי ההדר בסבת מרובה  בשעור  בך שהיה  הצלחתך במרבית שמך  נתפרסם ר"ל  התענוגים  ורוב העדי  במרבית עליך שמתי
חיל : לעשות כח  בך  לתת  ·ÍÈÙÈ.(ÂË)עליך  ÈÁË·˙Âבטחון על זנית זה  ובעבור יפיך  ברוב בטחת  כי אמאסך  שלא חשבת ר "ל 

כזה: יופי נמאס  להיות מהדרך שאין  לך  שיצא היופי כל :ÈÎÙ˘˙Â.שם לעין הגלוי הנשפך  כדבר זנותיך  תאות ÏÎגילית  ÏÚ
.¯·ÂÚשלא וחשבת  שמך  ופרסום הצלחתך  במרבית בטחת  ר "ל  חשקת  לכולם כי זנותיך  תאות לו היה  עליך  שעב ' מי כל  על 

שראית : עכו"ם מין ולכל  בגלוי עכו "ם עבדת ולכן ממך  ÍÈ„‚·Ó.(ÊË)תסור ÈÁ˜˙Âועשית לקחת מהם לך  שעשיתי הבגדים מן
העמידו ר"ל  זנית  ועליהם הגוונים  חלופי מנומרות מכסאות עליהם  עשית ההם ומהבגדים  פרסום  במקום גבוהות מקומות  לך 

לו : עבדו ושם  להם נתתי אשר וזהב  בכסף וציפום  פרסום  במקום È‰È‰.העכו"ם ‡ÏÂ ˙Â‡· ‡Ïעדיין באו  לא כאלה  מעשים 
דוגמתן : עוד  נעשים  יהיו ולא  ˙Í˙¯‡Ù.(ÊÈ)בעולם ÈÏÎ:הקישוט ÍÏ.כלי È˘Ú˙Âעמהם וזנית זכר  צלמי דמות עשית מהם

להם: להשתחוות עכו "ם צלמי  עשו להם הרביתי אשר והזהב מהכסף ר"ל וההפקר  הזנות בתכלית מופלגת זונה כדרך 
(ÁÈ).ÌÈÒÎ˙Â: עמך הזונים כסות È˙¯Ë˜Â.בהם ÈÓ˘Â:הזונים לפני  נתת לך  שנתתי  והקטורת השמן 

oeiv zcevn
(·È).ÌÊ:החוטם על  הנתון העדי יקראוÌÈÏÈ‚ÚÂ.שם  כן

במראיהם: עגולים  שהם  על  האוזן  כל ,ÏÈÏÎ.(È„)נזמי מל '
תקטר כליל ו)וכן כמו·ÂÓ˙.(ÊË):(ויקרא גבוהות מקומות

ארץ לב)במתי  כמוÂ‡ÂÏË˙.:(דברים הגוונים חילוף  ענין
ומטולאות בלות  ט)ונעלות מיניÈ˙¯Ë˜Â.(ÁÈ):(יהושע הוא

להריח : האש  על  ונותנים  מעורבבים  בושם

i wxt dingp - miaezk

é-÷øô äéîçðdlÎi

é:ìàéîã÷ ããðç éðaî éepa äéðæà-ïa òeLéå íiåìäåàé:ïðç äéàìt àèéì÷ äiãBä äéðáL íäéçàå §«©§¦¦®§¥Æ©Æ¤£©§½̈¦¾¦§¥¬¥¨−̈©§¦¥«©£¥¤®§©§¨¯«¦¨²§¦−̈§¨¨¬¨¨«
áé:äéáLç áBçø àëéîâé:äéðáL äéáøL øekæãé(ñ) :eðéða éðá äiãBäåèúçt Lòøt íòä éLàø ¦¨¬§−£©§¨«©¬¥¥«§−̈§©§¨«¦¨¬¨¦−§¦«¨¥−¨¨®©§ŸÆ©©´

:éða àezæ íìéò áàBîæè:éáa ãbæò épaæé:ïéãò éåâá äiðãàçé:øefò äi÷æç øèàèéíLç äiãBä ½̈¥¨¬©−¨¦«ª¦¬©§−̈¥¨«£Ÿ¦¨¬¦§©−¨¦«¨¥¬¦§¦−̈©«¦¨¬¨ª−
:éöaëéøç:éáéð (éáåð) úBúðò óàë:øéæç ílLî Lòétâîáë:òecé ÷Bãö ìàáæéLîâëïðç äéèìt ¥¨«¨¦¬£¨−¥¨«©§¦¨¬§ª−̈¥¦«§¥©§¥¬¨−©«©§©§¨¬¨−̈

:äéðòãë:áeMç äéððç òLBääë:÷áBL àçìt LçBläåë:äéNòî äðáLç íeçøæëïðç äiçàå £¨¨«¥¬©£©§−̈©«©¥¬¦§−̈¥«§¬£©§−̈©£¥¨«©£¦¨¬¨−̈
:ïðòçë:äðòa íøç CelîèëLeìcápä-ìëå íéðéúpä íéøøLîä íéøòBMä íiåìä íéðäkä íòä øà ¨¨«©¬¨¦−©£¨«§¨´¨¿̈©Ÿ£¦´©Â§¦¦©£¦¸©§Ÿ§¦¹©§¦¦À§¨©¦§º̈

:ïéáî òãBé ìk íäéúðáe íäéða íäéLð íéäìàä úøBz-ìà úBöøàä énòîìíäéçà-ìò íé÷éæçî ¥©¥³¨£¨Æ¤©´¨¡Ÿ¦½§¥¤−§¥¤´§Ÿ¥¤®−Ÿ¥¬©¥¦«©£¦¦´©£¥¤»
ìå íéýìàä-ãáò äLî ãéa äðzð øLà íéýìàä úøBúa úëìì äòeáLáe äìàa íéàáe íäéøécàøBîL ©¦¥¤¼¨¦º§¨¨´¦§À̈¨¤Æ¤Æ§©´¨¡Ÿ¦½£¤´¦§½̈§©−Ÿ¤´¤«¤¨«¡Ÿ¦®§¦§´

:åéwçå åéètLîe eðéðãà ýåýé úBöî-ìk-úà úBNòìåàìõøàä énòì eðéúða ïzð-àì øLàå §©£À¤¨¦§Æ§¨´£Ÿ¥½¦§¨−̈§ª¨«©£¤²Ÿ¦¥¬§Ÿ¥−§©¥´¨¨®¤
:eðéðáì çwð àì íäéúða-úàåáìøBkîì úaMä íBéa øáL-ìëå úBçwnä-úà íéàéáîä õøàä énòå §¤§´Ÿ¥¤½¬Ÿ¦©−§¨¥«§©¥´¨¿̈¤©«§¦¦Á¤©©¨¸§¨¤¹¤§³©©¨Æ¦§½

:ãé-ìë àMîe úéòéáMä äðMä-úà Lhðå Lã÷ íBéáe úaMa íäî çwð-àìâìúBöî eðéìò eðãîòäå Ÿ¦©¬¥¤²©©−̈§´®Ÿ¤§¦²Ÿ¤©¨¨¬©§¦¦−©¨¬¨¨«§¤¡©³§¨¥ÆÆ¦§½
ìL eðéìò úúì:eðéýìà úéa úãáòì äðMa ì÷Mä úéLãìúìBòìe ãéîzä úçðîe úëøònä íçìì ¨¥¬¨¥²§¦¦¬©¤−¤©¨¨®©£Ÿ©−¥¬¡Ÿ¥«§¤´¤©«©£¤¿¤¦§©´©¨¦´§©´

:eðéýìà-úéa úëàìî ìëå ìàøNé-ìò øtëì úBàhçìå íéLãwìå íéãòBnì íéLãçä úBúaMä ãéîzä©Â¨¦©©¨¸¤¢¨¦¹©£¦À§©¢¨¦Æ§©´©¨½§©¥−©¦§¨¥®§−Ÿ§¤¬¤¥¡Ÿ¥«
(ñ)äìeðéúáà-úéáì eðéýìà úéáì àéáäì íòäå íiåìä íéðäkä íéöòä ïaø÷-ìò eðìtä úBìøBbäå§©¨¸¦©¹§©ª§©´¨¥¦À©Ÿ£¦´©§¦¦»§¨¨¼§Â¨¦§¥̧¡Ÿ¥¯§¥£Ÿ¥²

:äøBza áeúkk eðéýìà ýåýé çaæî-ìò øòáì äðLá äðL íéðnæî íézòì§¦¦¬§ª¨¦−¨¨´§¨¨®§©¥À©¦§©Æ§¨´¡Ÿ¥½©¨−©¨«

i"yx
(ËÎ).ìãáðä ìëå העכו"ם מתורת שנבדלו הגרים הם

ברוך  הקדוש של תורתו אל ומחוברים דבוקים להיות
מצותיו: ולשמור íäéçà.(Ï)הוא ìò:אחיהם עם

.íäéøéãà:שבהם הסחורות:úåç÷îä.(Ï·)גדולים
.øáùשוברים הם אשר בשבר כמו (בראשיתתבואה

÷ùã.:מ"ו) íåéáå:י"ט úéòéáùä.של äðùä úà ùåèðå

ונטשתה תשמטנה והשביעית שנאמר כג)כענין :(שמות 
.ãé ìë àùîå:בשביעית מלוה ìëå(Ï„)השמטת

.åðéäìà úéá úëàìî:הכסף מן åðìôä.(Ï‰)לעשות
אחד: כל יביא íéöòä.כמה ïáø÷ עצי של תקרובת

למזבח: åðéúåáà.המערכה úéáì קדושת בית שהיא
אבותינו:

cec zcevn
(È).ÚÂ˘ÈÂ:בוי "ו שמו  הלויםÌ‰ÈÁ‡Â.(È‡)כן של חבריהם

‰ÌÚ.(ÂË)הנזכרים: È˘‡¯ על הבאים  העם ראשי אלה
ÂÓ‡·.החתומים : ˙ÁÙ: במואב ‰ÌÚ.(ËÎ)מושל  ¯‡˘Â

החתומים: על באו לא ‰Ï„·.אשר ÏÎÂ:הגרים Ú„ÂÈאלו  ÏÎ
.ÔÈ·Ó:מה בדבר להבין שיודע  מי כולםÌÈ˜ÈÊÁÓ.(Ï)כל הם

אשר והשרים  האדירים אחיהם דברי על  ואוחזים מחזיקים  היו
החתומים : על  וכו ':ÌÈ‡·Â.באו ובשבועה  באלה  באים היו המה Â‚Â'.(Ï‡)גם  ‡Ï ¯˘‡Âשאמר שלפניו  המקרא על  הוא מוסב 

והולך : שחושב הדברים כל  על  וכן וגו' נתן לא אשר היתה  השבועה שגם  לומר וגו' ובשבועה  באלה ‰ÂÁ˜Ó˙.(Ï·)ובאים  ˙‡
מהם: הנקחים  ˘·¯.הדברים ÏÎÂ:(מ "ו (בראשית  שוברים הם  אשר בשבר  כמו תבואה  מיני  ˜Â„˘.כל  ÌÂÈ·Â: י"ט ËÂ˘.זה 

השמטה : בשנת האדמה עבודת ידוÓÂ˘‡.נעזוב משה בעל כל  שמוט  נאמר וכן ביד  הניתן ההלואה חוב בשמטה נעזוב אף 
טו): של Â„ÓÚ‰Â.(Ï‚)(דברים לתת  עלינו חובה להיות מצוה  דבר עצמינו על  מחציתקבענו על נוסף  שנה  בכל  השקל  ישית 

התורה : שאמרה  הבית :Â·ÚÏ„˙.השקל  עבודת צורך די ‰Î¯ÚÓ˙.(Ï„)להיות ÌÁÏÏ: הפנים לחם  ‰˙ÈÓ„.הוא ˙ÁÓÂמנחת
התמידין: המוספין:‰˘·˙Â˙.נסכי  קרבנות  הם  וגו' השבתות צבור:ÌÈ˘„˜ÏÂ.לעולות שלמי  שהם  עצרת כבשי Â‡ËÁÏÂ˙.הם

ור"ח: הרגלים שעירי והם הצבור  Î‡ÏÓ˙.חטאות  ÏÎÂ:הבית בדק ‰ÌÈˆÚ.(Ï‰)לצורך Ô·¯˜ ÏÚתקרובות כ "א יביא  מתי
למזבח: המערכה  Â‚Â'.עצי ÌÈ‰Î‰בשנה שנה  הגורל  ע "פ לו וקבוע המוכן להעת ה' לבית להביא  הגורל הפלנו כולם על 

ההיא: בהעת  יביא שנה בכל 

oeiv zcevn
(Ï).‰Ï‡· האלה בשבועת כמו השבועה קללת (במדבר הוא

ונטשתהËÂ˘.(Ï·):ה') תשמטנה  כמו כ"ג)ונעזוב  :(שמות
.‡˘ÓÂ:ההלואה סידור:‰Î¯ÚÓ˙.(Ï„)חוב ענין
(‰Ï).ÌÈÓÂÊÓ מזומנות בעתים וכן וקביעות הכנה  (לקמן ענין 

והסקה:Ú·Ï¯.:י"ג) הבערה מלשון 



רט fh wxt l`wfgi - mi`iap

æè-÷øô ìà÷æçégiÎai

áééðæà-ìò íéìéâòå Ctà-ìò íæð ïzàå:CLàøa úøàôz úøèòå CâéCLeaìîe óñëå áäæ écòzå ¨¤¥¬¤Æ¤Æ©©¥½©£¦¦−©¨§¨®¦©£¤¬¤¦§¤−¤§Ÿ¥«©©§¦º¨¨´¨¤À¤©§¥Æ
:äëeìîì éçìözå ãàî ãàîa éôézå zìëà (éúìëà) ïîLå Láãe úìñ äî÷øå éLîå LL (éùù)¥³¨¤Æ¦Æ§¦§½̈¯Ÿ¤§©²¨¤−¤¨¨®§§©¦Æ¦Æ¦§´Ÿ§½Ÿ©«¦§§¦−¦§¨«

ãééôéa íéBba íL Cì àöiåéìò ézîN-øLà éøãäa àeä ìéìk | ék C:ýåýé éðãà íàð Cåèéçèázå ©¥̧¥¨¬¥²©¦−§¨§¥®¦´¨¦´À©«£¨¦Æ£¤©´§¦¨©½¦§ª−£Ÿ¨¬§¦«©¦§§¦´
éôéáéúeðæz-úà éëtLzå CîL-ìò éðæzå C:éäé-Bì øáBò-ìk-ìò Cæèéãâaî éç÷zåúBîa Cì-éNòzå C §¨§¥½©¦§¦−©§¥®©¦§§¦¯¤©§©²¦©¨¥−¤«¦©¦§¦´¦§¨©À¦©©«£¦¨Æ¨´

:äéäé àìå úBàá àì íäéìò éðæzå úBàìèæéCì ézúð øLà étñkîe éáäfî Czøàôú éìk éç÷zå §ª½©¦§¦−£¥¤®¬Ÿ¨−§¬Ÿ¦§¤«©¦§¦º§¥´¦§©§¥À¦§¨¦³¦©§¦Æ£¤´¨©´¦½̈
:íá-éðæzå øëæ éîìö Cì-éNòzåçézúð (éúúð) ézøè÷e éðîLå íéqëzå Cúî÷ø éãâa-úà éç÷zå ©©£¦−̈©§¥´¨¨®©¦§¦¨«©¦§¦²¤¦§¥¬¦§¨¥−©§©¦®§©§¦Æ§¨§¦½¨©−§

:íäéðôì¦§¥¤«

i"yx
(·È).êéôà ìò íæð ïúàå:ביניכון קיימי ארון ויהבית

.êéðæà ìò íéìéâòå על עלויכון מטל יקרי וענן נזם לשון
בעיגול : מוקפין שהיו êùàøá.שם úøàôú úøèòå

ויעבור  שנאמר ברישיכון מדבר קדמי מן שליח ומלאך
בראשם וה' לפניהם ב)מלכם áäæ(È‚):(מיכה éãòúå

.óñëå ויריעת וכסף בדהב מתקן ביניכון משכני ויהבי'
וכדבש  כסולתא דטב ומנא וציורין וצבעונין בוץ
לחדא  ותקפתון ועתרתון יתכון אוכלית וכמשח

מלכוות': בכל ושלטתון ïîùåואצלחתון ùáãå úìñ
.úìëà ודבש לסולת הטעמים לכל משתנה שהיה המן

להם  אמר וכנגדן כאן יש דברים י"ג ומ"א אכלת, ושמן
המשכן  בתרומת המנויין דברים י"ג להביא הקב"ה
דברים  י"ג לע"ל כנגדם להם פורע הוא כן פי על ואף
יומם  לצל תהיה וסוכה וגו' ציון הר מכון על ה' וברא

וגו' וממטר מזרם ד )מחורב יופי:éôéúå.:(ישעיה לשון
(„È).àåä ìéìë éë כי הוא כליל כי ד"א מכלול, לשון

נזר  כמו בלע"ז קרונ"א כליל כי ד"א היה. שלם
כלילא: êîù.(ÂË)דמתרגמינן ìò éðæúå שם על בטחת

לך: שיצא êéúåðæú.היופי úà éëôùúå יופיך הראית
לפתות  זנותך תאוות עליהם נשפכה עד עובר לכל

עמם: לזנות éäé.אותך åì הפקרת אתה לך ומשנתאוו
ולא  וי"ת היה, לו זנותך שאל אשר ולכל עצמך להם
משל  וכל יהי לא כתיב היה כאילו כן למעבד ליך כשר
שבטו  שעבדו עכו"ם שאר ועל המדבר עגל על הזה

אחריך הנחשלים כל שכתוב כמו במדבר דן (דבריםשל

פולטו כה) שהענן דן של שבטו זה בפסיקתא ומצינו
עכו"ם: עובדי כולם úåàåìè.(ÊË)שהיו úåîá

פלטריא"ש  צבעונין מיני של מנומרין בבגדים מכוסות
úåàá.בלע"ז: àì נו"ן לבא, זאת ראויה היתה לא

בלע"ז: אייטר"א אינו"ן øëæ.(ÊÈ)אבני"ר éîìö לפי
לזכר  הגילולים את דימה זונה לנקבה אות' שדימה

עמה: הנואף

cec zcevn
(·È).ÌÈÏÈ‚ÚÂ:האוזן נזמי ר"ל ·¯‡˘Í.הם ראשך  על  נתתי

ישרים: ומשפטים  טובים וחוקים  מצוות לך  נתתי אז 
(‚È).È„Ú˙Âהיה ומלבושך  לך  שנתתי העדי עם עצמך  קשטת

עד  יפה  ונעשית  ושמן ודבש  סולת ואכלת  ורקמה ומשי שש
קיימת מתחלה ר "ל  למלכות הגעת עד  מצלחת והיית  מאד 
ומאד  ודבש  חלב  זבת ארץ לך נתתי  ואני והמשפטים המצות 

אדירים: מלכים להעמיד  ÍÏ.(È„)נתגדלת  ‡ˆÈÂהעכו"ם בין
יפיך: במרבית שמך ‰Â‡.נתפרסם ÏÈÏÎ ÈÎ: להיות שאפשר היופי כל היה  שבך  היופי  אשר·‰„¯È.ר"ל וההדר ההוד בסבת

ששמתי ההדר בסבת מרובה  בשעור  בך שהיה  הצלחתך במרבית שמך  נתפרסם ר"ל  התענוגים  ורוב העדי  במרבית עליך שמתי
חיל : לעשות כח  בך  לתת  ·ÍÈÙÈ.(ÂË)עליך  ÈÁË·˙Âבטחון על זנית זה  ובעבור יפיך  ברוב בטחת  כי אמאסך  שלא חשבת ר "ל 

כזה: יופי נמאס  להיות מהדרך שאין  לך  שיצא היופי כל :ÈÎÙ˘˙Â.שם לעין הגלוי הנשפך  כדבר זנותיך  תאות ÏÎגילית  ÏÚ
.¯·ÂÚשלא וחשבת  שמך  ופרסום הצלחתך  במרבית בטחת  ר "ל  חשקת  לכולם כי זנותיך  תאות לו היה  עליך  שעב ' מי כל  על 

שראית : עכו"ם מין ולכל  בגלוי עכו "ם עבדת ולכן ממך  ÍÈ„‚·Ó.(ÊË)תסור ÈÁ˜˙Âועשית לקחת מהם לך  שעשיתי הבגדים מן
העמידו ר"ל  זנית  ועליהם הגוונים  חלופי מנומרות מכסאות עליהם  עשית ההם ומהבגדים  פרסום  במקום גבוהות מקומות  לך 

לו : עבדו ושם  להם נתתי אשר וזהב  בכסף וציפום  פרסום  במקום È‰È‰.העכו"ם ‡ÏÂ ˙Â‡· ‡Ïעדיין באו  לא כאלה  מעשים 
דוגמתן : עוד  נעשים  יהיו ולא  ˙Í˙¯‡Ù.(ÊÈ)בעולם ÈÏÎ:הקישוט ÍÏ.כלי È˘Ú˙Âעמהם וזנית זכר  צלמי דמות עשית מהם

להם: להשתחוות עכו "ם צלמי  עשו להם הרביתי אשר והזהב מהכסף ר"ל וההפקר  הזנות בתכלית מופלגת זונה כדרך 
(ÁÈ).ÌÈÒÎ˙Â: עמך הזונים כסות È˙¯Ë˜Â.בהם ÈÓ˘Â:הזונים לפני  נתת לך  שנתתי  והקטורת השמן 

oeiv zcevn
(·È).ÌÊ:החוטם על  הנתון העדי יקראוÌÈÏÈ‚ÚÂ.שם  כן

במראיהם: עגולים  שהם  על  האוזן  כל ,ÏÈÏÎ.(È„)נזמי מל '
תקטר כליל ו)וכן כמו·ÂÓ˙.(ÊË):(ויקרא גבוהות מקומות

ארץ לב)במתי  כמוÂ‡ÂÏË˙.:(דברים הגוונים חילוף  ענין
ומטולאות בלות  ט)ונעלות מיניÈ˙¯Ë˜Â.(ÁÈ):(יהושע הוא

להריח : האש  על  ונותנים  מעורבבים  בושם

i wxt dingp - miaezk

é-÷øô äéîçðdlÎi

é:ìàéîã÷ ããðç éðaî éepa äéðæà-ïa òeLéå íiåìäåàé:ïðç äéàìt àèéì÷ äiãBä äéðáL íäéçàå §«©§¦¦®§¥Æ©Æ¤£©§½̈¦¾¦§¥¬¥¨−̈©§¦¥«©£¥¤®§©§¨¯«¦¨²§¦−̈§¨¨¬¨¨«
áé:äéáLç áBçø àëéîâé:äéðáL äéáøL øekæãé(ñ) :eðéða éðá äiãBäåèúçt Lòøt íòä éLàø ¦¨¬§−£©§¨«©¬¥¥«§−̈§©§¨«¦¨¬¨¦−§¦«¨¥−¨¨®©§ŸÆ©©´

:éða àezæ íìéò áàBîæè:éáa ãbæò épaæé:ïéãò éåâá äiðãàçé:øefò äi÷æç øèàèéíLç äiãBä ½̈¥¨¬©−¨¦«ª¦¬©§−̈¥¨«£Ÿ¦¨¬¦§©−¨¦«¨¥¬¦§¦−̈©«¦¨¬¨ª−
:éöaëéøç:éáéð (éáåð) úBúðò óàë:øéæç ílLî Lòétâîáë:òecé ÷Bãö ìàáæéLîâëïðç äéèìt ¥¨«¨¦¬£¨−¥¨«©§¦¨¬§ª−̈¥¦«§¥©§¥¬¨−©«©§©§¨¬¨−̈

:äéðòãë:áeMç äéððç òLBääë:÷áBL àçìt LçBläåë:äéNòî äðáLç íeçøæëïðç äiçàå £¨¨«¥¬©£©§−̈©«©¥¬¦§−̈¥«§¬£©§−̈©£¥¨«©£¦¨¬¨−̈
:ïðòçë:äðòa íøç CelîèëLeìcápä-ìëå íéðéúpä íéøøLîä íéøòBMä íiåìä íéðäkä íòä øà ¨¨«©¬¨¦−©£¨«§¨´¨¿̈©Ÿ£¦´©Â§¦¦©£¦¸©§Ÿ§¦¹©§¦¦À§¨©¦§º̈

:ïéáî òãBé ìk íäéúðáe íäéða íäéLð íéäìàä úøBz-ìà úBöøàä énòîìíäéçà-ìò íé÷éæçî ¥©¥³¨£¨Æ¤©´¨¡Ÿ¦½§¥¤−§¥¤´§Ÿ¥¤®−Ÿ¥¬©¥¦«©£¦¦´©£¥¤»
ìå íéýìàä-ãáò äLî ãéa äðzð øLà íéýìàä úøBúa úëìì äòeáLáe äìàa íéàáe íäéøécàøBîL ©¦¥¤¼¨¦º§¨¨´¦§À̈¨¤Æ¤Æ§©´¨¡Ÿ¦½£¤´¦§½̈§©−Ÿ¤´¤«¤¨«¡Ÿ¦®§¦§´

:åéwçå åéètLîe eðéðãà ýåýé úBöî-ìk-úà úBNòìåàìõøàä énòì eðéúða ïzð-àì øLàå §©£À¤¨¦§Æ§¨´£Ÿ¥½¦§¨−̈§ª¨«©£¤²Ÿ¦¥¬§Ÿ¥−§©¥´¨¨®¤
:eðéðáì çwð àì íäéúða-úàåáìøBkîì úaMä íBéa øáL-ìëå úBçwnä-úà íéàéáîä õøàä énòå §¤§´Ÿ¥¤½¬Ÿ¦©−§¨¥«§©¥´¨¿̈¤©«§¦¦Á¤©©¨¸§¨¤¹¤§³©©¨Æ¦§½

:ãé-ìë àMîe úéòéáMä äðMä-úà Lhðå Lã÷ íBéáe úaMa íäî çwð-àìâìúBöî eðéìò eðãîòäå Ÿ¦©¬¥¤²©©−̈§´®Ÿ¤§¦²Ÿ¤©¨¨¬©§¦¦−©¨¬¨¨«§¤¡©³§¨¥ÆÆ¦§½
ìL eðéìò úúì:eðéýìà úéa úãáòì äðMa ì÷Mä úéLãìúìBòìe ãéîzä úçðîe úëøònä íçìì ¨¥¬¨¥²§¦¦¬©¤−¤©¨¨®©£Ÿ©−¥¬¡Ÿ¥«§¤´¤©«©£¤¿¤¦§©´©¨¦´§©´

:eðéýìà-úéa úëàìî ìëå ìàøNé-ìò øtëì úBàhçìå íéLãwìå íéãòBnì íéLãçä úBúaMä ãéîzä©Â¨¦©©¨¸¤¢¨¦¹©£¦À§©¢¨¦Æ§©´©¨½§©¥−©¦§¨¥®§−Ÿ§¤¬¤¥¡Ÿ¥«
(ñ)äìeðéúáà-úéáì eðéýìà úéáì àéáäì íòäå íiåìä íéðäkä íéöòä ïaø÷-ìò eðìtä úBìøBbäå§©¨¸¦©¹§©ª§©´¨¥¦À©Ÿ£¦´©§¦¦»§¨¨¼§Â¨¦§¥̧¡Ÿ¥¯§¥£Ÿ¥²

:äøBza áeúkk eðéýìà ýåýé çaæî-ìò øòáì äðLá äðL íéðnæî íézòì§¦¦¬§ª¨¦−¨¨´§¨¨®§©¥À©¦§©Æ§¨´¡Ÿ¥½©¨−©¨«

i"yx
(ËÎ).ìãáðä ìëå העכו"ם מתורת שנבדלו הגרים הם

ברוך  הקדוש של תורתו אל ומחוברים דבוקים להיות
מצותיו: ולשמור íäéçà.(Ï)הוא ìò:אחיהם עם

.íäéøéãà:שבהם הסחורות:úåç÷îä.(Ï·)גדולים
.øáùשוברים הם אשר בשבר כמו (בראשיתתבואה

÷ùã.:מ"ו) íåéáå:י"ט úéòéáùä.של äðùä úà ùåèðå

ונטשתה תשמטנה והשביעית שנאמר כג)כענין :(שמות 
.ãé ìë àùîå:בשביעית מלוה ìëå(Ï„)השמטת

.åðéäìà úéá úëàìî:הכסף מן åðìôä.(Ï‰)לעשות
אחד: כל יביא íéöòä.כמה ïáø÷ עצי של תקרובת

למזבח: åðéúåáà.המערכה úéáì קדושת בית שהיא
אבותינו:

cec zcevn
(È).ÚÂ˘ÈÂ:בוי "ו שמו  הלויםÌ‰ÈÁ‡Â.(È‡)כן של חבריהם

‰ÌÚ.(ÂË)הנזכרים: È˘‡¯ על הבאים  העם ראשי אלה
ÂÓ‡·.החתומים : ˙ÁÙ: במואב ‰ÌÚ.(ËÎ)מושל  ¯‡˘Â

החתומים: על באו לא ‰Ï„·.אשר ÏÎÂ:הגרים Ú„ÂÈאלו  ÏÎ
.ÔÈ·Ó:מה בדבר להבין שיודע  מי כולםÌÈ˜ÈÊÁÓ.(Ï)כל הם

אשר והשרים  האדירים אחיהם דברי על  ואוחזים מחזיקים  היו
החתומים : על  וכו ':ÌÈ‡·Â.באו ובשבועה  באלה  באים היו המה Â‚Â'.(Ï‡)גם  ‡Ï ¯˘‡Âשאמר שלפניו  המקרא על  הוא מוסב 

והולך : שחושב הדברים כל  על  וכן וגו' נתן לא אשר היתה  השבועה שגם  לומר וגו' ובשבועה  באלה ‰ÂÁ˜Ó˙.(Ï·)ובאים  ˙‡
מהם: הנקחים  ˘·¯.הדברים ÏÎÂ:(מ "ו (בראשית  שוברים הם  אשר בשבר  כמו תבואה  מיני  ˜Â„˘.כל  ÌÂÈ·Â: י"ט ËÂ˘.זה 

השמטה : בשנת האדמה עבודת ידוÓÂ˘‡.נעזוב משה בעל כל  שמוט  נאמר וכן ביד  הניתן ההלואה חוב בשמטה נעזוב אף 
טו): של Â„ÓÚ‰Â.(Ï‚)(דברים לתת  עלינו חובה להיות מצוה  דבר עצמינו על  מחציתקבענו על נוסף  שנה  בכל  השקל  ישית 

התורה : שאמרה  הבית :Â·ÚÏ„˙.השקל  עבודת צורך די ‰Î¯ÚÓ˙.(Ï„)להיות ÌÁÏÏ: הפנים לחם  ‰˙ÈÓ„.הוא ˙ÁÓÂמנחת
התמידין: המוספין:‰˘·˙Â˙.נסכי  קרבנות  הם  וגו' השבתות צבור:ÌÈ˘„˜ÏÂ.לעולות שלמי  שהם  עצרת כבשי Â‡ËÁÏÂ˙.הם

ור"ח: הרגלים שעירי והם הצבור  Î‡ÏÓ˙.חטאות  ÏÎÂ:הבית בדק ‰ÌÈˆÚ.(Ï‰)לצורך Ô·¯˜ ÏÚתקרובות כ "א יביא  מתי
למזבח: המערכה  Â‚Â'.עצי ÌÈ‰Î‰בשנה שנה  הגורל  ע "פ לו וקבוע המוכן להעת ה' לבית להביא  הגורל הפלנו כולם על 

ההיא: בהעת  יביא שנה בכל 

oeiv zcevn
(Ï).‰Ï‡· האלה בשבועת כמו השבועה קללת (במדבר הוא

ונטשתהËÂ˘.(Ï·):ה') תשמטנה  כמו כ"ג)ונעזוב  :(שמות
.‡˘ÓÂ:ההלואה סידור:‰Î¯ÚÓ˙.(Ï„)חוב ענין
(‰Ï).ÌÈÓÂÊÓ מזומנות בעתים וכן וקביעות הכנה  (לקמן ענין 

והסקה:Ú·Ï¯.:י"ג) הבערה מלשון 
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‰äòèå ìltúnä–Bì òø ïîéñ;àeä øeaö çéìL íàå–ì òø ïîéñåéçìBL,BúBîk íãà ìL BçeìML éðtî. ©¦§©¥§¨¨¦¨©§¦§¦©¦¦¨©§§¨¦§¥¤§¤¨¨§
åéìò eøîà,ìòàñBc ïa àðéðç éaø,íéìBçä ìò ìltúî äéäL,úî äæå éç äæ :øîBàå.äzà ïépî :Bì eøîà ¨§¨¨©©¦£¦¨¤¨¤¨¨¦§©¥©©¦§¥¤©§¤¥¨§¦©¦©¨

?òãBé:íäì øîàéôa éúlôz äøeâL íà,ìa÷î àeäL éðà òãBé;åàì íàå,óøèî àeäL éðà òãBé. ¥©¨©¨¤¦§¨§¦¨¦§¦¥©£¦¤§ª¨§¦¨¥©£¦¤§Ÿ̈
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡?úBøtä ìò ïéëøáî ãöékïìéàä úBøt ìò"õòä éøt àøBa" øîBà,ïéiä ïî õeç;àøBa" øîBà ïéiä ìòL ¥©§¨§¦©©¥©¥¨¦¨¥¥§¦¨¥¦©©¦¤©©©¦¥¥
"ïôbä éøt."äîãàä éøt àøBa" øîBà õøàä úBøt ìòå,útä ïî õeç;íçì àéöBnä" øîBà àeä útä ìòL §¦©¨¤§©¥¨¨¤¥¥§¦¨£¨¨¦©©¤©©©¥©¦¤¤
"õøàä ïî.éøt àøBa" øîBà úB÷øéä ìòå"äîãàä.äãeäé éaø"íéàLã éðéî àøBa" :øîBà. ¦¨¨¤§©©§¨¥¥§¦¨£¨¨©¦§¨¥¥¦¥§¨¦

d.izltz dxeby m`:äá ìùëð éðéàå äöåøîá éôá äøåãñ.sxehn `edyóøåè óåøè êà åîë ,óøåèî äìåçäù(ãî úéùàøá)åì íéôøåè ïåùì øçà 'éô .
åéðôá åúìôú[ä àøîâá]:úìáå÷î äðéàå åðîî äãåøèå úôøåèî åéìò åììôúäù äìôúä øîåìë .

e`.oiid on ueg .oikxan cvik:úôä ïëå .åîöòì äëøá åì åòá÷ åúåáéùç êåúîù.mi`yc ipin `xeaïåâë íéòøæå ,àùã äîãàä éøô ììëá ùéù éôì
ïééç ïìëàì ïëøãù úå÷øé éìéî éðä ,äîãàä éøô àøåá øîåà úå÷øéä ìò ïðúã àäå .äãåäé 'øë äëìä ïéàå ïéîå ïéî ìëì äëøá øëéä éòá äãåäé 'øå ,úåéðè÷
êøáî åðéà ïééç ïìëàå íéìùåáî ïìëàì ïëøãù åà íéìùåáî ïìëàå ïééç ïìëàì ïëøãù ïúåà ìáà íéìùåáî ïìëàå íéìùåáî ïìëàì ïëøãù åà ïééç ïìëàå

:íéìùåáî ïéá ïééç ïéá à"äôá ïäéìò ïéëøáî íéìùåáî ïéá ïééç ïéá íúåà ïéìëåàù úå÷øéå .ìëäù àìà ïäéìò
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שכן ומכל יטעה, שלא בתפילתו זהיר  אדם כל  שיהא ללמדנו, מוסיפה זו  משנה
הוא. רע סימן בתפילה טעות שכן  ציבור , שליח

ìltúnä,"עשרה "שמונה תפילת –äòèå,בתפילתו –òø ïîéñ ÇÄÀÇÅÀÈÈÄÈÇ
Bì. במעשיו לפשפש  צריך והוא נשמעת, אינה שתפילתו –íàåÀÄ

àeä øeaö çéìL בתפילתו וטעה –,åéçìBLì òø ïîéñ– ÀÄÇÄÄÈÇÀÀÈ
שליחם, שעשוהו BúBîkלציבור íãà ìL BçeìML éðtîוהרי – ÄÀÅÆÀÆÈÈÀ

טעה. הציבור  כל  כאילו àñBcזה ïa àðéðç éaø ìò ,åéìò eøîàÈÀÈÈÇÇÄÂÄÈÆÈ
שיתפלל צרתם בעת אליו באים היו  ורבים וחסיד, צדיק שהיה –

íéìBçäעליהם, ìò ìltúî äéäL רחמים עליהם ומבקש – ÆÈÈÄÀÇÅÇÇÄ
רפואה, ה' להם תפילתו :øîBàåשישלח לאחר  אומר  והיה –äæ ÀÅÆ

úî äæå éç.ימות זה וחולה ויחיה, יבריא זה חולה –Bì eøîà ÇÀÆÅÈÀ
דוסא: בן  חנינא לרבי  –òãBé äzà ïépî חולה בין להבחין  – ÄÇÄÇÈÅÇ

éôaלחולה? éúlôz äøeâL íà :íäì øîàשאני תפילתי  אם – ÈÇÈÆÄÀÈÀÄÈÄÀÄ
ועיכוב, מכשול כל  ללא ובשטף במהירות נאמרת החולה על מתפלל

ìa÷î àeäL éðà òãBéשתפילתי כלומר  מקובל , שהחולה – ÅÇÂÄÆÀËÈ
נתקבלה, עליו åàìשהתפללתי  íàå,בפי שגורה תפילתי  שאין – ÀÄÈ
óøèî àeäL éðà òãBé"מטורף") למות. החולה של  דינו  שנגזר  – ÅÇÂÄÆÀÙÈ

" שהלשון  מפרשים ויש לג). לז , בראשית – טורף" "טרוף edy`מלשון
" שמוסב edy`מקובל ", סתמי כלשון אלא לחולה מכוון  אינו  מטורף",

מקובל, תפילה אותה שענין כלומר  מקובל", "שהוא הענין : כללות על 

ואינה וכן מטורפת שהתפילה כלומר  מטורף, שהעניין  מטורף", "שהוא
שם")מקובלת אנשי חנינא ("תוספות ברבי  מעשה עוד : מסופר בגמרא .

של בנו  וחלה זכאי , בן  יוחנן  רבן  אצל תורה ללמוד שהלך דוסא בן
ויחיה. רחמים עליו בקש  בני, חנינא לו : אמר  זכאי. בן  יוחנן  רבן 

בן  יוחנן רבן אמר  וחיה. – רחמים עליו  ובקש  ברכיו בין ראשו הניח
– כולו  היום כל  ברכיו בין  ראשו  את זכאי בן הטיח אלמלא זכאי :
אמר ממך? גדול  חנינא וכי אשתו : לו  אמרה עליו. משגיחים היו  לא

מלך לפני  כעבד דומה הוא אלא לאו , ywaneלה: dry lk elv` libxd)
,(eizel`yn epnnהמלך לפני  כשר דומה eiptl,ואני `eal libx epi`y)

.(xzeia enr wcwcn jlnde
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ברכה, בלא הזה העולם מן שייהנה לאדם לו "אסור א): לה, (ברכות חכמים אמרו
שנאמר  שמים, מקדשי  נהנה כאילו  מעל, – ברכה בלא הזה העולם מן  הנהנה וכל 

מן הנהנה "כל ב): שם (שם, אמרו ועוד ומלואה". הארץ "לה' א): כד, (תהלים

להקב"ה  גוזל  כאילו ברכה, בלא הזה ezkxaהעולם z`)"ישראל ולכנסת רש "י ) –

Ð e`hg ici lr miwel zexitdy)שתיקנו).רש "י הנהנין" ב"ברכות החיוב מכאן 

כד): יט, (ויקרא הכתוב מן  הנהנין ברכות חיוב שלמדו ויש  הגדולה. כנסת אנשי 

כלומר  ולאחריהם", לפניהם ברכה שטעונים "מלמד – לה'" הילולים "קודש

בשני יאכלם באכילה, מותרים שהם הרביעית, בשנה העץ פירות אדם כשיאכל 

ולאחריהם. לפניהם mcewהלולים melk mrhiy mc`l xeq` :`aiwr iax xn` o`kn"
."jxaiy שלאחר המזון  מברכת וחומר  בקל  המזון לפני  בברכה החיוב שלמדו ויש

שבע  "כשהוא וברכת"): ושבעת "ואכלת שכתוב כמו  התורה, מן  (שחיובה המזון 

מח, (ברכות בגמרא למדים ועוד  א). שם (שם, שכן" כל לא רעב כשהוא מברך,

החיוב על שונים מפסוקים אינוא) החיוב עיקר ברם, המזון. לפני  לברך שחייבים

ברכות  אלו  ללמד, באה משנתנו – למעלה. שהבאנו כמו  סופרים, מדברי אלא

וכו '. ירקות פירות, אכילת על חכמים תיקנו

úBøtä ìò ïéëøáî ãöék?אכילתם לפני  –ïìéàä úBøt ìò ÅÇÀÈÀÄÇÇÅÇÅÈÄÈ
"õòä éøt àøBa" øîBàמלך אֿלהינו ה' אתה "ברוך  כלומר : – ÅÅÀÄÈÅ

הואיל אלא להלן , האמורות בברכות וכן העץ", פרי  בורא העולם

הברכה  תחילת את התנא הזכיר לא לכולן, משותפת הברכה ותחילת
ומין . מין  בכל הוא ששונה בלבד, הברכה סוף ïéiäאלא ïî õeçÄÇÇÄ

מענבים, הנעשה –"ïôbä éøt àøBa" øîBà ïéiä ìòL ואף – ÆÇÇÇÄÅÅÀÄÇÈÆ
ברכתם  הרי  וענבים פרי, בכלל  הוא הענבים מן  שהיוצא שאמרו  פי  על 
ומשמחו , הלב את סועד שהוא היין מקום מכל – העץ", פרי  "בורא

הגפן". פרי "בורא עצמו: בפני ברכה חשיבותו  מתוך  חכמים לו  קבעו
õøàä úBøt ìòå,וכדומה אבטיחים קישואים, קטניות, כגון – ÀÇÅÈÈÆ

"äîãàä éøt àøBa" øîBà בלשון נתקנו שהברכות מעירים יש  – ÅÅÀÄÈÂÈÈ
המשנה  בלשון  ואילו האדמה", פרי "בורא העץ", פרי "בורא המקרא:

הלשון  שינוי ומכאן  הארץ". "פירות האילן", "פירות נקראים:
על oli`dבמשנתנו : zexitבורא" אומר  urd",הוא ixt ועלzexit

ux`d בורא" אומר : dnc`d"הוא ixt("שם אנשי  ïî,("תוספות  õeçÄ
útä,הלחם –ïî íçì àéöBnä" øîBà àeä útä ìòL ÇÇÆÇÇÇÅÇÄÆÆÄ

ä"õøàהמקרא כלשון יד )– קד, הארץ",(תהלים  מן לחם "להוציא : ÈÈÆ
חשיבותו  מתוך  לו  קבעו האדם, מזונות עיקר הוא והלחם שהואיל

כגון  דגן, לתבשילי  מיוחדת ברכה חכמים קבעו כן  לעצמו . ברכה
תופינים  כגון בצק, למאפה וכן  וכדומה, כופתות פתיתים, איטריות,

הברכה: ונוסח zepefn".ועוגות; ipin `xea"úB÷øéä ìòå כגון – ÀÇÇÀÈ
וכדומה, תרד  בצל , חסה, צנון, äîãàä"כרוב, éøt àøBa" øîBàÅÅÀÄÈÂÈÈ
הם. הארץ פירות בכלל  שהירקות –àøBa" :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅ

"íéàLã éðéî ומין מין  כל  על לברך צריך יהודה רבי שלדעת – ÄÅÀÈÄ
הברכה. בלשון  המין היכר  שיהא מיוחדת, dcedi.ברכה iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn
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·"äîãàä éøt àøBa" ïìéàä úBøt ìò Cøa,àöé;"õòä éøt àøBa" õøàä úBøt ìòå,àöé àG.ílk ìò– ¥©©¥¨¦¨¥§¦¨£¨¨¨¨§©¥¨¨¤¥§¦¨¥¨¨©ª¨
"Bøáãa äéäð ìkäL" øîà íà,àöé. ¦¨©¤©Ÿ¦§¤¦§¨¨¨

‚"ìkäL" øîBà õøàä ïî Bìecb ïéàL øác ìò."ìkäL" øîBà éàáBbä ìòå úBìáBpä ìòå õîçä ìò.ìò ©¨¨¤¥¦¦¨¨¤¥¤©Ÿ©©Ÿ¤§©©§§©©©¥¤©Ÿ©
"ìkäL" øîBà íéöéaä ìòå äðéábä ìòå áìçä.äãeäé éaø:øîBàäìì÷ ïéî àeäL ìk,åéìò ïéëøáî ïéà. ¤¨¨§©©§¦¨§©©¥¦¥¤©Ÿ©¦§¨¥¨¤¦§¨¨¥§¨§¦¨¨

„äaøä íéðéî åéðôì eéä–äãeäé éaø:øîBàäòáL ïénî íäéðéa Lé íà,Cøáîåéìò.íéîëçå:íéøîBà ¨§¨¨¦¦©§¥©¦§¨¥¦¥¥¥¤¦¦¦§¨§¨¥¨¨©£¨¦§¦
äöøiL ïäî äæéà ìò Cøáî. §¨¥©¥¤¥¤¤¦§¤

a.'eke oli`d zexit lr jxiaðòì äéúéà àøéô éì÷ù éëã àëéä ìëðòä åúåàå ,óåéúåøéô ìò ïéëøáîå ,ïìéà éø÷î úøçàä äðùì éøô àéöåîå øæåç åîöò ó
ðò øàùé àì éøôì äéì úì÷ù éëã àëéä ìáà ,õòä éøô àøåá:äîãàä éøô àøåá àìà úåøéôä ìò ïéëøáî ïéà úøçàä äðùì éøô àéöåéå øåæçéù óolek lre

.`vi lkdy xn` m`éà íà éøô íåù ìåëàì ïéà äìçúëì åäéîå .ïééä ìòå úôä ìò åìéôàå:åì äéåàøä äëøá åéìò êøáéù äìçú òãåé åð
b.zelaep:ïëøö ìë åìùáúðù íãå÷ ïìéàä ïî åìôðù úåøéô.i`aeb:íéøåäè íéáâç.dllw oin:é"øë äëìä ïéàå íéàá ïä äìì÷ é"ò éàáåâå úåìáåð
c.dray oin:é"à ïäá äçáúùðå ìéàåä éôéãò éðäã ,íéøîúå úéæ ïåîøå äðéàúå ïôâå äøåòùå äèç.dvxiy mdn dfi` lr jxanéãò áéáçãäëìäå .ó

:íéîëçë
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ואילו האדמה", פרי  "בורא מברכים הארץ פירות שעל הקודמת, במשנה למדנו
פרי "בורא עליהם מברכים אין  הארץ, מן  גידולם אלה שגם אף האילן, פירות על 
הארץ  פירות מכלל  הוציאום חשיבותם שמפני העץ", פרי "בורא אלא האדמה"
בשביל א) מ, (ברכות בגמרא אמרו וכלל ומפורטת. מיוחדת ברכה להם וקבעו
והוא  הענף ישאר  הפרי  כשיינטל  אם האדמה": ל"פרי  העץ" "פרי בין  להבחין 
העץ"; פרי "בורא פירותיו על  ומברכים אילן, זה הרי אחרים, פירות ומוציא חוזר
מברכים  אין  אחרים, פירות ויוציא שיחזור ענף יישאר  לא הפרי, שכשיינטל כל  אבל 
ללמד באה משנתנו – האדמה" פרי "בורא אלא העץ", פרי  "בורא פירותיו על 

הפירות. בברכת הטועה דיני

"äîãàä éøt àøBa" ïìéàä úBøt ìò Cøa שטעה כגון – ÅÇÇÅÈÄÈÅÀÄÈÂÈÈ
או  האדמה"; פרי  "בורא אמר העץ" פרי "בורא ובמקום בברכה,

האדמה, פרי  שהוא העץ פרי  על  שחשב בפרי , ידיàöéשטעה – ÈÈ
שהרי הם, האדמה" "פרי בכלל  האילן פירות שגם זו, בברכה חובתו 
פרי הוא אם בפרי , מסופק אדם שאם ומכאן  האדמה; מן  יונק האילן

האדמה" פרי  "בורא יברך האדמה, פרי  או טור )העץ ìòåÀÇ.(רא"ש;
"õòä éøt àøBa" õøàä úBøt פירות על  ובירך טעה אם אבל  – ÅÈÈÆÅÀÄÈÅ

העץ", פרי "בורא àöéהאדמה àG האדמה שפירות חובתו , ידי  – ÈÈ
העץ". "פרי  בכלל  ílkאינם ìò,'א במשנה ששנינו אלה כל על  – ÇËÈ

ועל היין על ואפילו הירקות, ועל  הארץ פירות ועל האילן  פירות על 
Bøáãa"הפת, äéäð ìkäL" øîà íà עליהם ובירך  טעה אם – ÄÈÇÆÇÙÄÀÆÄÀÈ

בדברו", נהיה לכתחילה àöé"שהכל אבל  בדיעבד. חובתו  ידי  – ÈÈ
לו . המיוחדת ברכתו  דבר  כל  על  לברך צריך 

ממטבע  המשנה "כל  וסובר : משנתנו  על חולק יוסי שרבי מובא, בירושלמי 
יוחנן ר' אמר  בבבלי  אבל  חובתו". ידי  יצא לא בברכות חכמים שטבעו 

vi`"שההלכה ,lkdy xn` m` mlek lre",( שבארנו (כמו  ופת יין  על גם מוסבה
ממטבע  המשנה "כל יוסי רבי  שאמר מה יוחנן ר ' ולדעת כמותו . והלכה
נאה  "כמה כשאמר  דווקא היינו  חובתו" ידי יצא לא בברכות חכמים שטבעו 
שבראה", המקום ברוך זו  תאנה נאה "כמה או  שבראה", המקום ברוך  זו פת
אמר אם אבל חובתו , ידי בה יוצא אינו חכמים תיקנוה שלא ברכה וזו  הואיל 
מודה  יוסי  רבי  אפילו  חכמים, שתיקנוה ברכה שזו בדברו ", נהיה "שהכל 
שאפילו וסובר בברייתא יוסי  רבי  על  חולק מאיר רבי ברם, חובתו. ידי  שיצא
המקום  ברוך זו, פת נאה "כמה כגון חכמים, תיקנוה שלא ברכה באותה

חובתו. ידי  יצא שבראה",
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הקודמת: במשנה שלמדנו  lr,caricaלאחר `vi ,"lkdy" xn` m` Ð mlek באה
מברכים מה על ללמד, בדברו ".dligzklמשנתנו  נהיה "שהכל

õøàä ïî Bìecb ïéàL øác ìò,ודגים בשר  כגון  –øîBà ÇÈÈÆÅÄÄÈÈÆÅ
"ìkäL"."בדברו נהיה "שהכל האכילה לפני מברך  האוכלו  –ìò ÆÇÙÇ

õîçä,שהחמיץ יין  היינו  –úBìáBpä ìòå מן שנפלו  פירות – ÇÙÆÀÇÇÀ
בישולם קודם ברטנורא )האילן  éàáBbä,(רמב"ם ; ìòåשיש חגבים – ÀÇÇÇ

טהרה סימני כא-כב )בהם יא , ויקרא  "ìkäL",(עיין øîBàעל – ÅÆÇÙ
בדברו ". נהיה "שהכל  מברך  מאלו  אחד  äðéábäכל  ìòå áìçä ìòÇÆÈÈÀÇÇÀÄÈ

"ìkäL" øîBà íéöéaä ìòåבירושלמי וכן  שבגמרא במשנה – ÀÇÇÅÄÅÆÇÙ
בפיסקה  כבר כלול בה המפורט כל שהרי זו , פיסקה גורסים אין 

משנתנו. של ÷äììהראשונה ïéî àeäL ìk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÆÄÀÈÈ
(חומץ  קללה ידי  על  הבאים דברים שהם והנובלות, החומץ כגון  –
מין  הגובאי וכן  מקולקלים), פירות – נובלות שהתקלקל ; יין  זה הרי

התבואה, את שמפסיד הוא, åéìòקללה ïéëøáî ïéà הלכה ואין – ÅÀÈÀÄÈÈ
יהודה. כרבי

i y i l y m e i
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הנהנין. בברכות קדימה דין  ללמד באה זו משנה

eéääaøä íéðéî åéðôì,מאכלים מיני הרבה לפניו שהגישו מי – ÈÀÈÈÄÄÇÀÅ
לברכה? מוקדם מהם איזה מכולם, לאכול  רוצה äãeäéוהוא éaøÇÄÀÈ

äòáL ïénî íäéðéa Lé íà :øîBà המינים משבעת אחד – ÅÄÅÅÅÆÄÄÄÀÈ
ורימון , ותאנה גפן  ושעורה, חיטה והם: ישראל, ארץ בהם שנשתבחה

ותמרים, åéìòזיתים Cøáî ארץ בהם שנשתבחה המינים ששבעת – ÀÈÅÈÈ
אמרו  המינים, משבעת אחדים לפניו יש ואם לברכה. קודמים ישראל

ותאנה  וגפן  ושעורה חטה "ארץ זה: בפסוק המוקדם "כל  בגמרא: כלל 
לברכה", מוקדם – תמרים) היינו  (דבש ודבש " שמן  זית ארץ ורימון,

האלה, החשובים הפירות בה שיש  ישראל ארץ את לשבח בא שהפסוק
חשיבותם כסדר  ארץ (רש "י)ומנאם לתיבת הסמוך  כל  אמרו: ועוד  .

לתיבת  ממנו מהמאוחר  יותר  חשוב ודבש "), שמן  זית ("ארץ השנייה
הוא: חשיבותם סדר  ומכאן ושעורה"...), חטה ("ארץ ראשונה "ארץ"

ברכה, לענין  לזיתים שעורים מקדימים (ויש  שעורים זיתים, חיטים,
וברכת  הפירות, לברכת קודמת מזונות" מיני "בורא ברכת שלעולם

כמות  ענבים האוכל (היינו ענבים תמרים, לכל ), קודמת "המוציא"
ברכת  לעצמו , ברכה קובע והוא הואיל  מענבים, שנעשה יין  אבל  שהם,

ורימונים. תאנים לזיתים), אפילו  וקודמת יותר  חשובה הגפן " פרי  "בורא
äöøiL ïäî äæéà ìò Cøáî :íéøîBà íéîëçåלאכול – ÇÂÈÄÀÄÀÈÅÇÅÆÅÆÆÄÀÆ

לפניו , המונחים המינים מכל  יותר עליו שחביב מה כלומר תחילה,

נחלקו  שלא סובר אחד דעות: שתי  מובאות בגמרא לברכה. מקדימו
תמרים  כגון שוות, שברכותיהם במינים אלא וחכמים יהודה רבי

בברכה  שניהם לפטור ובא העץ" פרי  "בורא ברכתם ששניהם ותפוחים,
ופוטר התמרים על  ומברך עדיף, שבעה מין סובר : יהודה שרבי אחת,

על שמברך כלומר עדיף, חביב מין סוברים: וחכמים התפוחים, את
ברכותיהם  שאין  במינים אבל יותר. בו ורוצה עליו  חביב שהוא מה
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שכן ומכל יטעה, שלא בתפילתו זהיר  אדם כל  שיהא ללמדנו, מוסיפה זו  משנה
הוא. רע סימן בתפילה טעות שכן  ציבור , שליח

ìltúnä,"עשרה "שמונה תפילת –äòèå,בתפילתו –òø ïîéñ ÇÄÀÇÅÀÈÈÄÈÇ
Bì. במעשיו לפשפש  צריך והוא נשמעת, אינה שתפילתו –íàåÀÄ

àeä øeaö çéìL בתפילתו וטעה –,åéçìBLì òø ïîéñ– ÀÄÇÄÄÈÇÀÀÈ
שליחם, שעשוהו BúBîkלציבור íãà ìL BçeìML éðtîוהרי – ÄÀÅÆÀÆÈÈÀ

טעה. הציבור  כל  כאילו àñBcזה ïa àðéðç éaø ìò ,åéìò eøîàÈÀÈÈÇÇÄÂÄÈÆÈ
שיתפלל צרתם בעת אליו באים היו  ורבים וחסיד, צדיק שהיה –

íéìBçäעליהם, ìò ìltúî äéäL רחמים עליהם ומבקש – ÆÈÈÄÀÇÅÇÇÄ
רפואה, ה' להם תפילתו :øîBàåשישלח לאחר  אומר  והיה –äæ ÀÅÆ

úî äæå éç.ימות זה וחולה ויחיה, יבריא זה חולה –Bì eøîà ÇÀÆÅÈÀ
דוסא: בן  חנינא לרבי  –òãBé äzà ïépî חולה בין להבחין  – ÄÇÄÇÈÅÇ

éôaלחולה? éúlôz äøeâL íà :íäì øîàשאני תפילתי  אם – ÈÇÈÆÄÀÈÀÄÈÄÀÄ
ועיכוב, מכשול כל  ללא ובשטף במהירות נאמרת החולה על מתפלל

ìa÷î àeäL éðà òãBéשתפילתי כלומר  מקובל , שהחולה – ÅÇÂÄÆÀËÈ
נתקבלה, עליו åàìשהתפללתי  íàå,בפי שגורה תפילתי  שאין – ÀÄÈ
óøèî àeäL éðà òãBé"מטורף") למות. החולה של  דינו  שנגזר  – ÅÇÂÄÆÀÙÈ

" שהלשון  מפרשים ויש לג). לז , בראשית – טורף" "טרוף edy`מלשון
" שמוסב edy`מקובל ", סתמי כלשון אלא לחולה מכוון  אינו  מטורף",

מקובל, תפילה אותה שענין כלומר  מקובל", "שהוא הענין : כללות על 

ואינה וכן מטורפת שהתפילה כלומר  מטורף, שהעניין  מטורף", "שהוא
שם")מקובלת אנשי חנינא ("תוספות ברבי  מעשה עוד : מסופר בגמרא .

של בנו  וחלה זכאי , בן  יוחנן  רבן  אצל תורה ללמוד שהלך דוסא בן
ויחיה. רחמים עליו בקש  בני, חנינא לו : אמר  זכאי. בן  יוחנן  רבן 

בן  יוחנן רבן אמר  וחיה. – רחמים עליו  ובקש  ברכיו בין ראשו הניח
– כולו  היום כל  ברכיו בין  ראשו  את זכאי בן הטיח אלמלא זכאי :
אמר ממך? גדול  חנינא וכי אשתו : לו  אמרה עליו. משגיחים היו  לא

מלך לפני  כעבד דומה הוא אלא לאו , ywaneלה: dry lk elv` libxd)
,(eizel`yn epnnהמלך לפני  כשר דומה eiptl,ואני `eal libx epi`y)
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ברכה, בלא הזה העולם מן שייהנה לאדם לו "אסור א): לה, (ברכות חכמים אמרו
שנאמר  שמים, מקדשי  נהנה כאילו  מעל, – ברכה בלא הזה העולם מן  הנהנה וכל 

מן הנהנה "כל ב): שם (שם, אמרו ועוד ומלואה". הארץ "לה' א): כד, (תהלים

להקב"ה  גוזל  כאילו ברכה, בלא הזה ezkxaהעולם z`)"ישראל ולכנסת רש "י ) –

Ð e`hg ici lr miwel zexitdy)שתיקנו).רש "י הנהנין" ב"ברכות החיוב מכאן 

כד): יט, (ויקרא הכתוב מן  הנהנין ברכות חיוב שלמדו ויש  הגדולה. כנסת אנשי 

כלומר  ולאחריהם", לפניהם ברכה שטעונים "מלמד – לה'" הילולים "קודש

בשני יאכלם באכילה, מותרים שהם הרביעית, בשנה העץ פירות אדם כשיאכל 

ולאחריהם. לפניהם mcewהלולים melk mrhiy mc`l xeq` :`aiwr iax xn` o`kn"
."jxaiy שלאחר המזון  מברכת וחומר  בקל  המזון לפני  בברכה החיוב שלמדו ויש

שבע  "כשהוא וברכת"): ושבעת "ואכלת שכתוב כמו  התורה, מן  (שחיובה המזון 

מח, (ברכות בגמרא למדים ועוד  א). שם (שם, שכן" כל לא רעב כשהוא מברך,

החיוב על שונים מפסוקים אינוא) החיוב עיקר ברם, המזון. לפני  לברך שחייבים

ברכות  אלו  ללמד, באה משנתנו – למעלה. שהבאנו כמו  סופרים, מדברי אלא

וכו '. ירקות פירות, אכילת על חכמים תיקנו

úBøtä ìò ïéëøáî ãöék?אכילתם לפני  –ïìéàä úBøt ìò ÅÇÀÈÀÄÇÇÅÇÅÈÄÈ
"õòä éøt àøBa" øîBàמלך אֿלהינו ה' אתה "ברוך  כלומר : – ÅÅÀÄÈÅ

הואיל אלא להלן , האמורות בברכות וכן העץ", פרי  בורא העולם

הברכה  תחילת את התנא הזכיר לא לכולן, משותפת הברכה ותחילת
ומין . מין  בכל הוא ששונה בלבד, הברכה סוף ïéiäאלא ïî õeçÄÇÇÄ

מענבים, הנעשה –"ïôbä éøt àøBa" øîBà ïéiä ìòL ואף – ÆÇÇÇÄÅÅÀÄÇÈÆ
ברכתם  הרי  וענבים פרי, בכלל  הוא הענבים מן  שהיוצא שאמרו  פי  על 
ומשמחו , הלב את סועד שהוא היין מקום מכל – העץ", פרי  "בורא

הגפן". פרי "בורא עצמו: בפני ברכה חשיבותו  מתוך  חכמים לו  קבעו
õøàä úBøt ìòå,וכדומה אבטיחים קישואים, קטניות, כגון – ÀÇÅÈÈÆ

"äîãàä éøt àøBa" øîBà בלשון נתקנו שהברכות מעירים יש  – ÅÅÀÄÈÂÈÈ
המשנה  בלשון  ואילו האדמה", פרי "בורא העץ", פרי "בורא המקרא:

הלשון  שינוי ומכאן  הארץ". "פירות האילן", "פירות נקראים:
על oli`dבמשנתנו : zexitבורא" אומר  urd",הוא ixt ועלzexit

ux`d בורא" אומר : dnc`d"הוא ixt("שם אנשי  ïî,("תוספות  õeçÄ
útä,הלחם –ïî íçì àéöBnä" øîBà àeä útä ìòL ÇÇÆÇÇÇÅÇÄÆÆÄ

ä"õøàהמקרא כלשון יד )– קד, הארץ",(תהלים  מן לחם "להוציא : ÈÈÆ
חשיבותו  מתוך  לו  קבעו האדם, מזונות עיקר הוא והלחם שהואיל

כגון  דגן, לתבשילי  מיוחדת ברכה חכמים קבעו כן  לעצמו . ברכה
תופינים  כגון בצק, למאפה וכן  וכדומה, כופתות פתיתים, איטריות,

הברכה: ונוסח zepefn".ועוגות; ipin `xea"úB÷øéä ìòå כגון – ÀÇÇÀÈ
וכדומה, תרד  בצל , חסה, צנון, äîãàä"כרוב, éøt àøBa" øîBàÅÅÀÄÈÂÈÈ
הם. הארץ פירות בכלל  שהירקות –àøBa" :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅ

"íéàLã éðéî ומין מין  כל  על לברך צריך יהודה רבי שלדעת – ÄÅÀÈÄ
הברכה. בלשון  המין היכר  שיהא מיוחדת, dcedi.ברכה iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn
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·"äîãàä éøt àøBa" ïìéàä úBøt ìò Cøa,àöé;"õòä éøt àøBa" õøàä úBøt ìòå,àöé àG.ílk ìò– ¥©©¥¨¦¨¥§¦¨£¨¨¨¨§©¥¨¨¤¥§¦¨¥¨¨©ª¨
"Bøáãa äéäð ìkäL" øîà íà,àöé. ¦¨©¤©Ÿ¦§¤¦§¨¨¨

‚"ìkäL" øîBà õøàä ïî Bìecb ïéàL øác ìò."ìkäL" øîBà éàáBbä ìòå úBìáBpä ìòå õîçä ìò.ìò ©¨¨¤¥¦¦¨¨¤¥¤©Ÿ©©Ÿ¤§©©§§©©©¥¤©Ÿ©
"ìkäL" øîBà íéöéaä ìòå äðéábä ìòå áìçä.äãeäé éaø:øîBàäìì÷ ïéî àeäL ìk,åéìò ïéëøáî ïéà. ¤¨¨§©©§¦¨§©©¥¦¥¤©Ÿ©¦§¨¥¨¤¦§¨¨¥§¨§¦¨¨

„äaøä íéðéî åéðôì eéä–äãeäé éaø:øîBàäòáL ïénî íäéðéa Lé íà,Cøáîåéìò.íéîëçå:íéøîBà ¨§¨¨¦¦©§¥©¦§¨¥¦¥¥¥¤¦¦¦§¨§¨¥¨¨©£¨¦§¦
äöøiL ïäî äæéà ìò Cøáî. §¨¥©¥¤¥¤¤¦§¤

a.'eke oli`d zexit lr jxiaðòì äéúéà àøéô éì÷ù éëã àëéä ìëðòä åúåàå ,óåéúåøéô ìò ïéëøáîå ,ïìéà éø÷î úøçàä äðùì éøô àéöåîå øæåç åîöò ó
ðò øàùé àì éøôì äéì úì÷ù éëã àëéä ìáà ,õòä éøô àøåá:äîãàä éøô àøåá àìà úåøéôä ìò ïéëøáî ïéà úøçàä äðùì éøô àéöåéå øåæçéù óolek lre

.`vi lkdy xn` m`éà íà éøô íåù ìåëàì ïéà äìçúëì åäéîå .ïééä ìòå úôä ìò åìéôàå:åì äéåàøä äëøá åéìò êøáéù äìçú òãåé åð
b.zelaep:ïëøö ìë åìùáúðù íãå÷ ïìéàä ïî åìôðù úåøéô.i`aeb:íéøåäè íéáâç.dllw oin:é"øë äëìä ïéàå íéàá ïä äìì÷ é"ò éàáåâå úåìáåð
c.dray oin:é"à ïäá äçáúùðå ìéàåä éôéãò éðäã ,íéøîúå úéæ ïåîøå äðéàúå ïôâå äøåòùå äèç.dvxiy mdn dfi` lr jxanéãò áéáçãäëìäå .ó
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ואילו האדמה", פרי  "בורא מברכים הארץ פירות שעל הקודמת, במשנה למדנו
פרי "בורא עליהם מברכים אין  הארץ, מן  גידולם אלה שגם אף האילן, פירות על 
הארץ  פירות מכלל  הוציאום חשיבותם שמפני העץ", פרי "בורא אלא האדמה"
בשביל א) מ, (ברכות בגמרא אמרו וכלל ומפורטת. מיוחדת ברכה להם וקבעו
והוא  הענף ישאר  הפרי  כשיינטל  אם האדמה": ל"פרי  העץ" "פרי בין  להבחין 
העץ"; פרי "בורא פירותיו על  ומברכים אילן, זה הרי אחרים, פירות ומוציא חוזר
מברכים  אין  אחרים, פירות ויוציא שיחזור ענף יישאר  לא הפרי, שכשיינטל כל  אבל 
ללמד באה משנתנו – האדמה" פרי "בורא אלא העץ", פרי  "בורא פירותיו על 

הפירות. בברכת הטועה דיני

"äîãàä éøt àøBa" ïìéàä úBøt ìò Cøa שטעה כגון – ÅÇÇÅÈÄÈÅÀÄÈÂÈÈ
או  האדמה"; פרי  "בורא אמר העץ" פרי "בורא ובמקום בברכה,

האדמה, פרי  שהוא העץ פרי  על  שחשב בפרי , ידיàöéשטעה – ÈÈ
שהרי הם, האדמה" "פרי בכלל  האילן פירות שגם זו, בברכה חובתו 
פרי הוא אם בפרי , מסופק אדם שאם ומכאן  האדמה; מן  יונק האילן

האדמה" פרי  "בורא יברך האדמה, פרי  או טור )העץ ìòåÀÇ.(רא"ש;
"õòä éøt àøBa" õøàä úBøt פירות על  ובירך טעה אם אבל  – ÅÈÈÆÅÀÄÈÅ

העץ", פרי "בורא àöéהאדמה àG האדמה שפירות חובתו , ידי  – ÈÈ
העץ". "פרי  בכלל  ílkאינם ìò,'א במשנה ששנינו אלה כל על  – ÇËÈ

ועל היין על ואפילו הירקות, ועל  הארץ פירות ועל האילן  פירות על 
Bøáãa"הפת, äéäð ìkäL" øîà íà עליהם ובירך  טעה אם – ÄÈÇÆÇÙÄÀÆÄÀÈ

בדברו", נהיה לכתחילה àöé"שהכל אבל  בדיעבד. חובתו  ידי  – ÈÈ
לו . המיוחדת ברכתו  דבר  כל  על  לברך צריך 

ממטבע  המשנה "כל  וסובר : משנתנו  על חולק יוסי שרבי מובא, בירושלמי 
יוחנן ר' אמר  בבבלי  אבל  חובתו". ידי  יצא לא בברכות חכמים שטבעו 

vi`"שההלכה ,lkdy xn` m` mlek lre",( שבארנו (כמו  ופת יין  על גם מוסבה
ממטבע  המשנה "כל יוסי רבי  שאמר מה יוחנן ר ' ולדעת כמותו . והלכה
נאה  "כמה כשאמר  דווקא היינו  חובתו" ידי יצא לא בברכות חכמים שטבעו 
שבראה", המקום ברוך זו  תאנה נאה "כמה או  שבראה", המקום ברוך  זו פת
אמר אם אבל חובתו , ידי בה יוצא אינו חכמים תיקנוה שלא ברכה וזו  הואיל 
מודה  יוסי  רבי  אפילו  חכמים, שתיקנוה ברכה שזו בדברו ", נהיה "שהכל 
שאפילו וסובר בברייתא יוסי  רבי  על  חולק מאיר רבי ברם, חובתו. ידי  שיצא
המקום  ברוך זו, פת נאה "כמה כגון חכמים, תיקנוה שלא ברכה באותה

חובתו. ידי  יצא שבראה",

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת: במשנה שלמדנו  lr,caricaלאחר `vi ,"lkdy" xn` m` Ð mlek באה
מברכים מה על ללמד, בדברו ".dligzklמשנתנו  נהיה "שהכל

õøàä ïî Bìecb ïéàL øác ìò,ודגים בשר  כגון  –øîBà ÇÈÈÆÅÄÄÈÈÆÅ
"ìkäL"."בדברו נהיה "שהכל האכילה לפני מברך  האוכלו  –ìò ÆÇÙÇ

õîçä,שהחמיץ יין  היינו  –úBìáBpä ìòå מן שנפלו  פירות – ÇÙÆÀÇÇÀ
בישולם קודם ברטנורא )האילן  éàáBbä,(רמב"ם ; ìòåשיש חגבים – ÀÇÇÇ

טהרה סימני כא-כב )בהם יא , ויקרא  "ìkäL",(עיין øîBàעל – ÅÆÇÙ
בדברו ". נהיה "שהכל  מברך  מאלו  אחד  äðéábäכל  ìòå áìçä ìòÇÆÈÈÀÇÇÀÄÈ

"ìkäL" øîBà íéöéaä ìòåבירושלמי וכן  שבגמרא במשנה – ÀÇÇÅÄÅÆÇÙ
בפיסקה  כבר כלול בה המפורט כל שהרי זו , פיסקה גורסים אין 

משנתנו. של ÷äììהראשונה ïéî àeäL ìk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÆÄÀÈÈ
(חומץ  קללה ידי  על  הבאים דברים שהם והנובלות, החומץ כגון  –
מין  הגובאי וכן  מקולקלים), פירות – נובלות שהתקלקל ; יין  זה הרי

התבואה, את שמפסיד הוא, åéìòקללה ïéëøáî ïéà הלכה ואין – ÅÀÈÀÄÈÈ
יהודה. כרבי

i y i l y m e i
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הנהנין. בברכות קדימה דין  ללמד באה זו משנה

eéääaøä íéðéî åéðôì,מאכלים מיני הרבה לפניו שהגישו מי – ÈÀÈÈÄÄÇÀÅ
לברכה? מוקדם מהם איזה מכולם, לאכול  רוצה äãeäéוהוא éaøÇÄÀÈ

äòáL ïénî íäéðéa Lé íà :øîBà המינים משבעת אחד – ÅÄÅÅÅÆÄÄÄÀÈ
ורימון , ותאנה גפן  ושעורה, חיטה והם: ישראל, ארץ בהם שנשתבחה

ותמרים, åéìòזיתים Cøáî ארץ בהם שנשתבחה המינים ששבעת – ÀÈÅÈÈ
אמרו  המינים, משבעת אחדים לפניו יש ואם לברכה. קודמים ישראל

ותאנה  וגפן  ושעורה חטה "ארץ זה: בפסוק המוקדם "כל  בגמרא: כלל 
לברכה", מוקדם – תמרים) היינו  (דבש ודבש " שמן  זית ארץ ורימון,

האלה, החשובים הפירות בה שיש  ישראל ארץ את לשבח בא שהפסוק
חשיבותם כסדר  ארץ (רש "י)ומנאם לתיבת הסמוך  כל  אמרו: ועוד  .

לתיבת  ממנו מהמאוחר  יותר  חשוב ודבש "), שמן  זית ("ארץ השנייה
הוא: חשיבותם סדר  ומכאן ושעורה"...), חטה ("ארץ ראשונה "ארץ"

ברכה, לענין  לזיתים שעורים מקדימים (ויש  שעורים זיתים, חיטים,
וברכת  הפירות, לברכת קודמת מזונות" מיני "בורא ברכת שלעולם

כמות  ענבים האוכל (היינו ענבים תמרים, לכל ), קודמת "המוציא"
ברכת  לעצמו , ברכה קובע והוא הואיל  מענבים, שנעשה יין  אבל  שהם,

ורימונים. תאנים לזיתים), אפילו  וקודמת יותר  חשובה הגפן " פרי  "בורא
äöøiL ïäî äæéà ìò Cøáî :íéøîBà íéîëçåלאכול – ÇÂÈÄÀÄÀÈÅÇÅÆÅÆÆÄÀÆ

לפניו , המונחים המינים מכל  יותר עליו שחביב מה כלומר תחילה,

נחלקו  שלא סובר אחד דעות: שתי  מובאות בגמרא לברכה. מקדימו
תמרים  כגון שוות, שברכותיהם במינים אלא וחכמים יהודה רבי

בברכה  שניהם לפטור ובא העץ" פרי  "בורא ברכתם ששניהם ותפוחים,
ופוטר התמרים על  ומברך עדיף, שבעה מין סובר : יהודה שרבי אחת,

על שמברך כלומר עדיף, חביב מין סוברים: וחכמים התפוחים, את
ברכותיהם  שאין  במינים אבל יותר. בו ורוצה עליו  חביב שהוא מה

izdw - zex`ean zeipyn
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:ïåæîä úëøá åëøáéù íãå÷ úôä ïî íäéãé å÷ìñù øçàì.zxtxtåéäù íéîòôå .úøôøô íééåø÷ íéâãå íéöéáå øùá ïåâë ,úôä úà åá íéúôìîù øáã ìë
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íéëøáîã íçì äàøî äá ïéàù äøò÷á äîåðöä úô ïéúéðúîã úøôøô éùøôîã úéàå .ïäá àöåéëå úåáéáìä ïåâë íéîá ìùáúðù çî÷å ìîøë ùøâå úåôéøä
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:ù"áë äëìä ïéàå .äøã÷ äùòî øèô àì êë úôä úà øèô àì úøôøôä ìò êøá íàù íùë éøáñ éàîù
e.miayei eidì åãòåúð àìù àåä ïîéñå ,äáéñä àìáíéìëåàå úåèîä ìò íéáåñî åéäù ìåëàì íéùðà úåøåáç íéãòåúîùë åéä íéìéâøù .ãçé ìåëà

:ìàîù úáñäá íéúåùå.envrl jxan cg` lkàìù ô"òà ,ïìô àúëåãá àîäð ìåëéð ìéæéð åøîà íà åäéîå .äáéñä àìá äãåòñ òá÷ íäì äéä àìù
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פירושים  ושלושה זה. על ומברך וחוזר  זה על  מברך  הכל דברי שוות,
לו  החביב על שמברך  ב) תחילה, שירצה איזה על שמברך א) לכך :

סובר, ויש תחילה. המינים משבעת שהוא הפרי על  שמברך  ג) תחילה,
ברכו  באין מהם שאף איזה על וחכמים יהודה רבי  נחלקו שוות תיהם

החביב. על או  שבעה מין  על קודם, wqet:יברך m"anxd היו "אם
אין  ואם השאר ; את ופוטר מהם אחד על מברך  שוות, ברכותיהם

ואיזה  לו , הראויה ברכה מהן  אחת כל על  מברך  שוות, ברכותיהם
יש אם מזה, יותר בזה רוצה אינו ואם מקדים. להקדים, שירצה מהם

בפסוק  הקודם וכל תחילה, מברך  הוא עליו המינים, משבעת אחד בהם
בברכה" יג )קודם ח , ברכות  miwqet,.(הל' yie שוות ברכותיהם שאם

ממין  ביניהם אין ואם שבעה. מין  מקדים שבעה, ממין ביניהם ויש 
ואם  עליו). חביב תמיד  להיות שרגיל  (כלומר  החביב מקדים שבעה,

יקדים שירצה מהם איזה – שוות ברכותיהם א )אין  ריא, ערוך  .(שולחן

ה ה נ ש מ ר ו א ב

על כרגיל  הוא סעודה קביעת עיקר וברכותיה. סעודה בהלכות עוסקת משנתנו
כל זו בברכה ופוטרים "המוציא", ברכת הסעודה בתחילת עליה שמברכים הפת,

הבאים מאכלים שאר  כל וכן הפת, עם שאוכלים dcerqdמה zngn,הסעודה בתוך 
מיני וכל בשר  דגים, ביצים, גבינה, ירקות, כגון  פת. בלא אותם כשאוכלים אף
רגילים  שאין  פירות, כגון הסעודה, מחמת שלא הבאים דברים אבל  וכדומה. תבשיל 
לרוב  הם באים אלא לשובע, מזון כמנת משמשים אינם ואף הפת את בהם ללפת
המיוחדת  ברכה הם טעונים אלא הפת, בברכת נפטרים אינם – סעודה קינוח לשם
הפת  ברכת אין הסעודה, מחמת בא שהיין  אף הסעודה, בתוך יין השותה וכן  להם.
לעצמו" ברכה "גורם שהיין לפי  הגפן", פרי "בורא עליו  לברך  וצריך  פוטרתו ,
oebk ,eziizyl mikixv eid `ly it lr s` ,eilr mikxane `a `ed zenewn dnkay)

oiqexi` zkxaae yeciwaלפני יין ששתה מי  אבל  א). מב, ברכות ותוספות רש"י –
על לברך  צריך אינו  הסעודה, בתוך  גם יין לשתות הוא ורגיל  עליו  ובירך הסעודה

שלפנ היין  בברכת נפטר  שכבר  לפי  הסעודה, שבתוך שלהיין  יין וכן  הסעודה. י 
– הסעודה. שבתוך היין  את פוטר  ובחג  בשבת ששותים epzpynקידוש ביין  דנה

,dcerqd xg`l שאוכלים פרפראות) רבים: (בלשון ב"פרפרת" וכן  המזון , ברכת קודם
היו המזון, ברכת לפני  הסעודה, שלאחר  בימיהם, היו נוהגים שכן הסעודה; לאחר 
שונות; פרפראות ולאכול יין  לשתות עצמם וקובעים הפת, מן  ידיהם מושכים

הבאים שהדברים היא, dcerqd,והלכה xg`l,הפת מן  ידיהם שמשכו  לאחר היינו,
"אחר  של  זה דין אמנם – פוטרתם. הפת ברכת שאין לפניהם, ברכה צריכים
ברכת  אחר  עד הפת מן  ידינו למשוך רגילים אנו שאין אצלנו , נוהג אינו הסעודה"

הסעודה בתוך  כמו תמיד אצלנו  נחשב ולכן  משנתנו(zetqez)המזון, מקום מכל –
למעלה. שבארנו כמו שבימיהם, הנוהג לפי דנה

ïBænä éðôlL ïéiä ìò Cøa, עליו ובירך  הסעודה לפני  יין שתה – ÅÇÇÇÇÄÆÄÀÅÇÈ
øèt,הברכה מן  –ïBænä øçàlL ïéiä úàלברך צריך שאינו – ÈÇÆÇÇÄÆÀÇÇÇÈ

שבארנו  כמו המזון, ברכת קודם הסעודה, לאחר המוגש היין על 

אמרו : בגמרא epyלמעלה. `l היין את פוטר המזון שלפני  (שהיין 
המזון), ezcerqשלאחר raew mc`e li`ed ,miaeh miniae zezaya `l`

oiid lrעל המזון  לפני  וכשבירך ולשתות, המזון אחר לישב (ודעתו
בירך ), כן dpydדעת zeni x`ya la` יין לשתות רגיל שאינו  בזמן –

– המזון oefnd,לאחר  xg`ly oiid lr jxane xfeg כאדם זה שהרי 
מחדש . בשתיה ומתחיל  בדעתו  éðôlLשנמלך úøtøtä ìò CøaÅÇÇÇÇÀÆÆÆÄÀÅ

ïBænä øçàlL úøtøtä úà øèt ,ïBænä שרגילים מאכל  כל – ÇÈÈÇÆÇÇÀÆÆÆÀÇÇÇÈ
בו  קרויללפת וכדומה, תבשיל  מיני  בשר, דגים, ירקות, כגון הפת את

גירוי(ברטנורא )"פרפרת" לשם המזון  לפני  פרפרת שאוכלים ויש  .
ליפתן . כעין סעודה, קינוח לשם – המזון  לאחר  גם וכן  התיאבון,

מזונות", מיני "בורא עליה שמברכים פת היא שפרפרת מפרשים, ורבים
(כעין  דקים רקיקים או המרק בקערת שנתבשלו  יבשים פירורים כגון

פרפרת  שהאוכל ללמד, משנתנו  באה מקום מכל וכדומה. ביסקוויטים)
המוגשת  הפרפרת על  שוב לברך  צריך  אינו  עליה, ומברך  הסעודה לפני 

שבירך בברכה נפטר  שכבר המזון, ברכת קודם הסעודה, לאחר לו 
הסעודה. útäלפני  ìò Cøa,"המוציא" ברכת –øèt הברכה מן – ÅÇÇÇÇÈÇ
úøtøtä úàשאוכלה –,dcerqd jeza,הסעודה מחמת שלא אפילו ÆÇÇÀÆÆ

פוטרתה; הפת וברכת לפת, טפלה úøtøtäשהפרפרת ìòאבל – ÇÇÇÀÆÆ
עליה  שמברכים פת זו שהיתה וכגון  הפרפרת, על  תחילה בירך אם

למעלה, שביארנו כמו  מזונות" מיני  útä"בורא úà øèt àG– ÈÇÆÇÇ
נתכוון  אם ואפילו  העיקר . את פוטר  טפל  שאין  "המוציא" מברכת
פוטר אינו הפת, את הפרפרת של מזונות" מיני "בורא בברכת לפטור 
לאכול בא אם אבל  "המוציא". ברכת עליה לברך הוא וחייב אותה,

אינו  הפרפרת, על  שבירך לאחר  לביבות או  דייסא כגון קדירה, מעשה
הפרפרת. בברכת שנפטר לברך , óàצריך  :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇ

äøã÷ äNòî àG את פוטר אינו  הפרפרת על  שהמברך כשם – ÇÂÅÀÅÈ
קדירה מעשה פוטר אינו  כך  ברטנורא )הפת, .(רמב"ם ;

בית  דברי מוסבים הירושלמי הראשונה:לפי  הפיסקה על  xhtשמאי  ztd lr jxia"
,"zxtxtd z`,קדירה מעשה אפילו פוטרת הפת ברכת שאין  שמאי , בית וסוברים

מודים  הכל הפרפרת, על  בירך אם אבל הפרפרת. את פוטרת שאינה שכן  ומכל 
נפתרה  שלא היא בעיה בבלי  בתלמוד ברם קדירה. מעשה ולא הפת את פטר שלא
מקום  מכל ב). מב, ברכות (עיין  הסיפא על  או  הרישא על חולקים שמאי  בית אם
האחרונה, הפיסקה על  מוסבים שמאי בית שדברי  משמעותה, לפי המשנה את בארנו 

מברטנורא. עובדיה רבנו  וגם המשנה על  בפירושו  הרמב"ם מפרש שכך

i r i a x m e i
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(ברכות  חבירו " בברכת יוצא מהן  אחד – כאחת שאכלו  "שניים חכמים: אמרו
את  בברכתו  ולהוציא לברך יכול  שאחד  הברכות, בכל ההלכה היא וכך  ב). מה,
להוציא  יתכוון  שהמברך  א) תנאים: שלושה בזה שיש  אלא חובתם; ידי האחרים
ועד מתחילתה כולה הברכה את ישמעו  שהאחרים ב) חובתם, ידי  השומעים את
ברכות  בין  זה בענין  הבדל ויש  חובתם. ידי  בה לצאת יתכוונו שהשומעים ג) סופה,

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iyy wxt zekxa zkqn

ãçà ìkBîöòì Cøáî ãçàå;ïBænä øçàì–ãçàílëì Cøáî;øîânä ìò øîBà àeäå,ïéàL ét ìò óà ¨¤¨§¤¨§¨¥§©§§©©©¨¤¨§¨¥§ª¨§¥©©ª§¨©©¦¤¥
øîânä úà ïéàéáîäãeòqä øçàì àlà. §¦¦¤©ª§¨¤¨§©©©§¨

ÊBnò úôe älçza çéìî åéðôì eàéáä–ìnä ìò Cøáîútä úà øèBôe çé;Bì äìôè útäL.:ììkä äæìk ¥¦§¨¨¨¦©©§¦¨©¦§¨¥©©¨¦©¥¤©©¤©©§¥¨¤©§¨¨
äìôè Bnòå øwò àeäL,äìôhä úà øèBôe øwòä ìò Cøáî. ¤¦¨§¦§¥¨§¨¥©¨¦¨¥¤©§¥¨

ÁíéðBnøå íéáðò íéðàz ìëà–GL ïäéøçà CøáîúBëøa L;éøácìàéìîb ïaø.íéîëçå:íéøîBàúçà äëøa ¨©§¥¦£¨¦§¦¦§¨¥©£¥¤¨§¨¦§¥©¨©§¦¥©£¨¦§¦§¨¨©©

:ïåîéæì éîð ïéôøèöîå íìåëì êøáî ãçàå ,éîã åáéñäë åáéñä.envrl jxan cg` lk oefnd jeza oii mdl `aáì ïéàå éåðô äòéìáä úéá ïéàå ìéàåä
:ïîà úåðòì àáùë ÷ðçé àîù ïðéùééç ð"à .íäéôáù äî òåìáì àìà êøáîä ìà äðåô íéáåñîä.xnbend lr xne` `edeêøáî àåä ïåæîä úëøá êøáîä

éãòã àëéàã â"òàå .íéîùá éöò àøåá øîâåîä ìò:êãéàì ãéáò àãçá ìéçúàã ïåéë ä"ôà äéðéî ó.dcerqd xg`léëøöî åàì àúùäã ,ïåæîä úëøá øçàì
:ïøîåâ úåðåøçà úåëøáá ìéçúäù ïåéë ä"ôà ,àåä äãåòñä.xnben:áåè çéøì ùàä ìò äúçîá íéîùá éöò äãåòñä øçà àéáäì åéä ïéìéâø

f.giln:çåìî øáã ìë.el dlth ztdyáåø úîçî åôåâá úå÷áãðä úåçéìä êúçì çéìî øáã åéøçà ìëåà øúåéá íé÷åúî úåøéôî äñâ äìéëà ìëàù éî
:åì äìôè úôäå ø÷éò åãáì çéìîä ìáà .åîò úôä ïî ìëåà åãáì çéìîä ìåëàì ìåëé åðéàù éðôîå ,úåøéôä

g.zekxa 'b odixg` jxanãáìá íçìà åàì úëøáå úòáùå úìëàåã ìàéìîâ ïáøì äéì àøéáñã ,úåëøá ùìù åéøçà êøáî íéðéîä úòáùî àåäù ìëã
ìëà àìà éà÷,íéìùåøé äðåá åæ äáåèä ,õøàä úëøá åæ õøàä ìò ,ïæä úëøá åæ úëøáå ,éæéîø úåëøá ùìù àø÷ éàäáå .äùøôá ìéòì íéøëæåîä ïéðéîä 'æ
øîåà àåä ïëå(â íéøáã):äæä áåèä øää.zg` dkxa `"kgeéøô ìòå õòä ìò êøáî ,ìëà íéøîúå íéúéæ íéðåîéøå íéðàú íéáðò íà úåëøá ùìù ïéòî

`xephxa yexit

לברך יכול חובתו  ידי יצא שכבר מי  אף הברכות שבכל  הברכות, כל  לשאר  הנהנין
מוציא  אינו יצא כבר  אם הנהנין בברכות ואילו  חובתם, ידי  אחרים להוציא כדי 
(שם), ברש "י  מבואר  שביניהן ההבדל טעם א). כט, השנה (ראש  חובתם ידי אחרים
המברך הרי בזה, זה ערבים ישראל וכל  והואיל אדם, כל  על  הן  חובה שהמצוות
לברך, הנהנה על שחובה פי על אף הנהנין ברכות אבל בדבר : מחוייב הוא כאילו
זו בברכה ערבות עליו אין ולכן  לברך , כדי  ליהנות חובה עליו אין מקום מכל

בה ומחוייב שנהנה חברו  את להוציא יכול ואינו ממנה, פטור (`lwivp'והוא
(zicenlz:והוא נוסף, תנאי הנהנין בברכות שיש ללמד  באה משנתנו  – .,zeriawd

קבעו כן אם אלא חובתם, ידי האחרים את בברכתו להוציא יכול אחד שאין כלומר 
מסובים  היו  לסעודה בחבורה כשהתוועדו בימיהם היו  ונוהגים בחבורה. סעודה להם
היתה  שלא  מכאן בהסיבה. ושותים ואוכלים השמאלית היד  על ונשענים מיטות על 
לאכול רגילים שאין בימינו, ברם בהסיבה. כשישבו  אלא בימיהם סעודה קביעת

mdiniay.בהסיבה, daiqdk `id cg` ogley ci lr daiyid אחדים שאם אמרו וכן 
בלא הזמינו שישבו פי  על  אף פלוני , במקום ונסעוד  נלך ואמרו: לסעודה, עצמם

קביעות. זו הרי הסיבה,

ìBëàì ïéáLBé eéä נתוועדו שלא סימן  זה והרי  הסיבה בלא – ÈÀÄÆÁ
למעלה, שביארנו כמו  בחבורה, Cøáîלאכול ãçàå ãçà ìkÈÆÈÀÆÈÀÈÅ

Bîöòì להוציא יכול  אחד  אין  סעודה, קביעת כאן ואין שהואיל – ÀÇÀ
"המוציא" ברכת לברך צריך ואחד  אחד כל אלא האחרים, את בברכתו

בחבורה,eañäלעצמו ; סעודה לשם מיטות, על –Cøáî ãçà ÅÅÆÈÀÈÅ
ïlëì.חובתם ידי  ומוציאם –ïBænä CBúa ïéé íäì àa אם – ÀËÈÈÈÆÇÄÀÇÈ

בחבורה  זו סעודה שקבעו פי על אף הסעודה, בתוך  למסובים יין  הוגש
כולם, את בברכתו להוציא יכול  Cøáîואחד ãçàå ãçà ìkÈÆÈÀÆÈÀÈÅ

Bîöòìהואיל" בגמרא: מבואר  הטעם הגפן ". פרי "בורא ברכת – ÀÇÀ
לבלוע  באכילה המסובים שטרודים כלומר  פנוי ", הבליעה בית ואין

המברך מפי  הברכה את לשמוע לבם שמים ואין  שבפיהם .(רש "י)מה
מפרשים: Ðויש  "iept drilad zia oi`y"שהואיל "אמן", לענות

יקדימו  שמא חשש יש  הברכה על  אמן יענו אם באכילה, ועוסקים
סכנה לידי ויבואו לוושט ïBænä.(רמב"ם )קנה øçàìעל אבל – ÀÇÇÇÈ

המזון , שלאחר  ílëìהיין Cøáî ãçà,חובתם ידי  ומוציאם – ÆÈÀÈÅÀËÈ
ואף  הברכה את לשמוע הם יכולים הסעודה, את כבר וסיימו שהואיל

עליה. אמן היין ,àeäåלענות על המברך –øîânä ìò øîBà– ÀÅÇÇËÀÈ
של מחתה גבי על  הנתונים בשמים היינו "מוגמר", הבשמים. ברכת
עליהם  ומברכים בהם, להריח המסובים לפני מביאים שהיו גחלים,

מוגמר שנקרא כותב, טוב" יום "תוספות בעל בשמים". עצי "בורא
שתרגום הגחלים, שם oixneb"על  Ð milgb"( ט כב , ב  epzpyn.(שמואל

גם  לכולם מברך המזון שלאחר  היין על  לכולם שהמברך ללמד באה
הבשמים, øçàìעל  àlà øîânä úà ïéàéáî ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÀÄÄÆÇËÀÈÆÈÀÇÇ
äãeòqä מענין המוגמר שאין  ונמצא המזון , ברכת לאחר  כלומר  – ÇÀÈ

על בברכה גם זוכה היין, בברכת שהתחיל מי  מקום מכל  הסעודה,

המוגמר.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

פוטר  שהעיקר  היינו  הפרפרת, את פוטרת הפת שברכת ה, במשנה שלמדנו  לאחר 
זה  ובכגון  אחר , למאכל  טפלה הפת וגם שיש להשמיע, משנתנו  באה הטפל , את

עיקר . שהוא המאכל בברכת הפת נפטרת

çéìî åéðôì eàéáä זיתים או מלוחים דגים כגון מלוח, דבר – ÅÄÀÈÈÈÄÇ
וכדומה, לפת.älçzaמלוחים כפרפרת ולא מזונו  כעיקר היינו  – ÇÀÄÈ

מתוקים, פירות של גדושה מנה יום באותו  שאכל כגון  מבואר, בגמרא
רש "י לפי  ברם, המתיקות. את להפיג כדי למליח עתה זקוק והוא

שהם  כנרת, ים ארץ פירות היינו במשנה האמור ש"מליח" יוצא
הפת מן הרש"ש )חשובים חידושי Bnò,(עיין úôe לחם מעט ואוכל – ÇÄ

לבדו , המליח את לאכול לו שקשה מפני המליח, ìòעם CøáîÀÈÅÇ
çéìnä, לו המיוחדת הברכה –útä úà øèBôe,מברכה –útäL ÇÈÄÇÅÆÇÇÆÇÇ

Bì äìôè.הטפל את פוטרת העיקר  על  והברכה למליח, טפלה – ÀÅÈ
äìôè Bnòå øwò àeäL ìk :ììkä äæ מאכלים שני האוכל  – ÆÇÀÈÈÆÄÈÀÄÀÅÈ

לו , טפל  והשני  מזונו עיקר הוא מהם øwòäשאחד  ìò CøáîÀÈÅÇÈÄÈ
äìôhä úà øèBôe.העיקר בברכת – ÅÆÇÀÅÈ

i y i n g m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

ושבעת  ואכלת י): ח, (דברים שנאמר מזון, אכילת אחר לברך  התורה מן  מצוה
ברכת  של הנוסח לענין לך". נתן אשר  הטובה הארץ על אֿלהיך  ה' את וברכת

ב): מח, (ברכות בגמרא אמרו  cxiyהמזון drya "ofd" zkxa l`xyil owiz dyn"
Ð "ond mdl"o fd " zkxa שפתיחתה המזון , ברכת של הראשונה הברכה היינו 

וחתימתה: וגו', כולו" העולם את הזן  העולם מלך אֿלהינו  ה' אתה "ברוך  היא:
הכל". את הזן ה' אתה Ð"ברוך  ux`l eqpkpyk ux`d zkxa mdl owiz ryedizkxa

ux`d שהנחלת על אֿלהינו  ה' לך  "נודה המזון: ברכת של  השניה הברכה היינו
ועל הארץ על ה' אתה "ברוך  וחתימתה: וגו ', ורחבה" טובה חמדה ארץ לאבותינו 

Ðהמזון ". "milyexi dpea" zkxa epwiz dnlye cecשל השלישית הברכה היינו 
וגו ', עירך " ירושלים ועל עמך ישראל  על  אֿלהינו  ה' נא "רחם המזון : ברכת

ירושלים". ברחמיו  בונה ה' אתה "ברוך  lreוחתימתה: jnr l`xyi lr" owiz cec
."yecwde lecbd ziad lr" owiz dnlye ,"jxir milyexi ברכת – אלה ברכות שלש 

חכמים  שדרשו כמו בכתוב, הן  מרומזות – ירושלים וברכת הארץ ברכת "הזן "
שם): `-jidl(ברכות 'd z` zkxae,"הזן" ברכת זו –Ð ux`d lr,הארץ ברכת זו

Ð daehdההר" כה): ג, (דברים הכתוב אומר  וכן  ירושלים", "בונה ברכת aehdזו 
חכמים: ופירשו milyexi.הזה", ef התורה מן אלו  ברכות ששלש רבים סוברים מכאן

תיקנו ושלמה שדוד  אלא ושלמה, דוד  שבאו  קודם גם אותן שבירכו כלומר הן ,
ובניין הארץ כיבוש לאחר  לישראל " טובה שנתווספה מה "לפי שלהן  המטבע

xeh)ירושלים ,y"`x).תיקנו הגדולה כנסת אנשי  המזון , ברכת של הקבוע הנוסח .
כנגד תיקנוה ביבנה והמטיב", "הטוב ברכת המזון , שבברכת הרביעית הברכה ברם,
ביבנה  תיקנו לקבורה ביתר  הרוגי  שניתנו  היום "אותו שאמרו: כמו ביתר , הרוגי 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïBænä éðôlL ïéiä ìò Cøa,ïBænä øçàlL ïéiä úà øèt.ïBænä éðôlL úøtøtä ìò Cøa,úøtøtä úà øèt ¥©©©©¦¤¦§¥©¨¨©¤©©¦¤§©©©¨¥©©©©§¤¤¤¦§¥©¨¨©¤©©§¤¤
ïBænä øçàlL.útä ìò Cøa,úøtøtä úà øèt;úøtøtä ìò,útä úà øèt àG.éànL úéa:íéøîBàóà ¤§©©©¨¥©©©©¨©¤©©§¤¤©©©§¤¤¨©¤©©¥©©§¦©

äøã÷ äNòî àG. ©£¥§¥¨
ÂìBëàì ïéáLBé eéä–Bîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìk;eañä–lëì Cøáî ãçàï.ïBænä CBúa ïéé íäì àa– ¨§¦¤¡¨¤¨§¤¨§¨¥§©§¥¥¤¨§¨¥§ª¨¨¨¤©¦§©¨

d.oefnd xg`ly oiid z` xht,êøá éëäã àúòãà ïåæîä éðôì ïééä ìò êøáùëå ,ïåæîä øçàì ïééä ìò òåá÷ì íéìéâøù íéáåè íéîéå úåúáùá éìéî éðä
åðééä ïéúéðúîá ïðúã ïåæîä øçàì ìëå .ïåæîä øçàìù ïééä øèåô ïåæîä éðôìù ïééä ïéà ïåæîä øçàìù ïééä ìò ïîöò òåá÷ì íéìéâø ïéàù íéîé øàùá ìáà

:ïåæîä úëøá åëøáéù íãå÷ úôä ïî íäéãé å÷ìñù øçàì.zxtxtåéäù íéîòôå .úøôøô íééåø÷ íéâãå íéöéáå øùá ïåâë ,úôä úà åá íéúôìîù øáã ìë
:úôä ïî íäéãé åëùîù øçà äãåòñä øçàì úåøçà úåàøôøô íéàéáîå íéøæåçå äìéëàä êéùîäì äãåòñ íãå÷ úåàøôøô íéàéáî.dxcw dyrnïåâë

íéëøáîã íçì äàøî äá ïéàù äøò÷á äîåðöä úô ïéúéðúîã úøôøô éùøôîã úéàå .ïäá àöåéëå úåáéáìä ïåâë íéîá ìùáúðù çî÷å ìîøë ùøâå úåôéøä
úéáå .øèô äøã÷ äùòî ìáà ,úô ïéî éîð àéäã áâ ìò óà úôä úà øèô àì úøôøôä ìò êøá ïðéòîùàì êéøèöéàã àçéð àúùäå .úåðåæî éðéî àøåá äìò

:ù"áë äëìä ïéàå .äøã÷ äùòî øèô àì êë úôä úà øèô àì úøôøôä ìò êøá íàù íùë éøáñ éàîù
e.miayei eidì åãòåúð àìù àåä ïîéñå ,äáéñä àìáíéìëåàå úåèîä ìò íéáåñî åéäù ìåëàì íéùðà úåøåáç íéãòåúîùë åéä íéìéâøù .ãçé ìåëà

:ìàîù úáñäá íéúåùå.envrl jxan cg` lkàìù ô"òà ,ïìô àúëåãá àîäð ìåëéð ìéæéð åøîà íà åäéîå .äáéñä àìá äãåòñ òá÷ íäì äéä àìù

`xephxa yexit

פירושים  ושלושה זה. על ומברך וחוזר  זה על  מברך  הכל דברי שוות,
לו  החביב על שמברך  ב) תחילה, שירצה איזה על שמברך א) לכך :

סובר, ויש תחילה. המינים משבעת שהוא הפרי על  שמברך  ג) תחילה,
ברכו  באין מהם שאף איזה על וחכמים יהודה רבי  נחלקו שוות תיהם

החביב. על או  שבעה מין  על קודם, wqet:יברך m"anxd היו "אם
אין  ואם השאר ; את ופוטר מהם אחד על מברך  שוות, ברכותיהם

ואיזה  לו , הראויה ברכה מהן  אחת כל על  מברך  שוות, ברכותיהם
יש אם מזה, יותר בזה רוצה אינו ואם מקדים. להקדים, שירצה מהם

בפסוק  הקודם וכל תחילה, מברך  הוא עליו המינים, משבעת אחד בהם
בברכה" יג )קודם ח , ברכות  miwqet,.(הל' yie שוות ברכותיהם שאם

ממין  ביניהם אין ואם שבעה. מין  מקדים שבעה, ממין ביניהם ויש 
ואם  עליו). חביב תמיד  להיות שרגיל  (כלומר  החביב מקדים שבעה,

יקדים שירצה מהם איזה – שוות ברכותיהם א )אין  ריא, ערוך  .(שולחן

ה ה נ ש מ ר ו א ב

על כרגיל  הוא סעודה קביעת עיקר וברכותיה. סעודה בהלכות עוסקת משנתנו
כל זו בברכה ופוטרים "המוציא", ברכת הסעודה בתחילת עליה שמברכים הפת,

הבאים מאכלים שאר  כל וכן הפת, עם שאוכלים dcerqdמה zngn,הסעודה בתוך 
מיני וכל בשר  דגים, ביצים, גבינה, ירקות, כגון  פת. בלא אותם כשאוכלים אף
רגילים  שאין  פירות, כגון הסעודה, מחמת שלא הבאים דברים אבל  וכדומה. תבשיל 
לרוב  הם באים אלא לשובע, מזון כמנת משמשים אינם ואף הפת את בהם ללפת
המיוחדת  ברכה הם טעונים אלא הפת, בברכת נפטרים אינם – סעודה קינוח לשם
הפת  ברכת אין הסעודה, מחמת בא שהיין  אף הסעודה, בתוך יין השותה וכן  להם.
לעצמו" ברכה "גורם שהיין לפי  הגפן", פרי "בורא עליו  לברך  וצריך  פוטרתו ,
oebk ,eziizyl mikixv eid `ly it lr s` ,eilr mikxane `a `ed zenewn dnkay)

oiqexi` zkxaae yeciwaלפני יין ששתה מי  אבל  א). מב, ברכות ותוספות רש"י –
על לברך  צריך אינו  הסעודה, בתוך  גם יין לשתות הוא ורגיל  עליו  ובירך הסעודה

שלפנ היין  בברכת נפטר  שכבר  לפי  הסעודה, שבתוך שלהיין  יין וכן  הסעודה. י 
– הסעודה. שבתוך היין  את פוטר  ובחג  בשבת ששותים epzpynקידוש ביין  דנה

,dcerqd xg`l שאוכלים פרפראות) רבים: (בלשון ב"פרפרת" וכן  המזון , ברכת קודם
היו המזון, ברכת לפני  הסעודה, שלאחר  בימיהם, היו נוהגים שכן הסעודה; לאחר 
שונות; פרפראות ולאכול יין  לשתות עצמם וקובעים הפת, מן  ידיהם מושכים

הבאים שהדברים היא, dcerqd,והלכה xg`l,הפת מן  ידיהם שמשכו  לאחר היינו,
"אחר  של  זה דין אמנם – פוטרתם. הפת ברכת שאין לפניהם, ברכה צריכים
ברכת  אחר  עד הפת מן  ידינו למשוך רגילים אנו שאין אצלנו , נוהג אינו הסעודה"

הסעודה בתוך  כמו תמיד אצלנו  נחשב ולכן  משנתנו(zetqez)המזון, מקום מכל –
למעלה. שבארנו כמו שבימיהם, הנוהג לפי דנה

ïBænä éðôlL ïéiä ìò Cøa, עליו ובירך  הסעודה לפני  יין שתה – ÅÇÇÇÇÄÆÄÀÅÇÈ
øèt,הברכה מן  –ïBænä øçàlL ïéiä úàלברך צריך שאינו – ÈÇÆÇÇÄÆÀÇÇÇÈ

שבארנו  כמו המזון, ברכת קודם הסעודה, לאחר המוגש היין על 

אמרו : בגמרא epyלמעלה. `l היין את פוטר המזון שלפני  (שהיין 
המזון), ezcerqשלאחר raew mc`e li`ed ,miaeh miniae zezaya `l`

oiid lrעל המזון  לפני  וכשבירך ולשתות, המזון אחר לישב (ודעתו
בירך ), כן dpydדעת zeni x`ya la` יין לשתות רגיל שאינו  בזמן –

– המזון oefnd,לאחר  xg`ly oiid lr jxane xfeg כאדם זה שהרי 
מחדש . בשתיה ומתחיל  בדעתו  éðôlLשנמלך úøtøtä ìò CøaÅÇÇÇÇÀÆÆÆÄÀÅ

ïBænä øçàlL úøtøtä úà øèt ,ïBænä שרגילים מאכל  כל – ÇÈÈÇÆÇÇÀÆÆÆÀÇÇÇÈ
בו  קרויללפת וכדומה, תבשיל  מיני  בשר, דגים, ירקות, כגון הפת את

גירוי(ברטנורא )"פרפרת" לשם המזון  לפני  פרפרת שאוכלים ויש  .
ליפתן . כעין סעודה, קינוח לשם – המזון  לאחר  גם וכן  התיאבון,

מזונות", מיני "בורא עליה שמברכים פת היא שפרפרת מפרשים, ורבים
(כעין  דקים רקיקים או המרק בקערת שנתבשלו  יבשים פירורים כגון

פרפרת  שהאוכל ללמד, משנתנו  באה מקום מכל וכדומה. ביסקוויטים)
המוגשת  הפרפרת על  שוב לברך  צריך  אינו  עליה, ומברך  הסעודה לפני 

שבירך בברכה נפטר  שכבר המזון, ברכת קודם הסעודה, לאחר לו 
הסעודה. útäלפני  ìò Cøa,"המוציא" ברכת –øèt הברכה מן – ÅÇÇÇÇÈÇ
úøtøtä úàשאוכלה –,dcerqd jeza,הסעודה מחמת שלא אפילו ÆÇÇÀÆÆ

פוטרתה; הפת וברכת לפת, טפלה úøtøtäשהפרפרת ìòאבל – ÇÇÇÀÆÆ
עליה  שמברכים פת זו שהיתה וכגון  הפרפרת, על  תחילה בירך אם

למעלה, שביארנו כמו  מזונות" מיני  útä"בורא úà øèt àG– ÈÇÆÇÇ
נתכוון  אם ואפילו  העיקר . את פוטר  טפל  שאין  "המוציא" מברכת
פוטר אינו הפת, את הפרפרת של מזונות" מיני "בורא בברכת לפטור 
לאכול בא אם אבל  "המוציא". ברכת עליה לברך הוא וחייב אותה,

אינו  הפרפרת, על  שבירך לאחר  לביבות או  דייסא כגון קדירה, מעשה
הפרפרת. בברכת שנפטר לברך , óàצריך  :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇ

äøã÷ äNòî àG את פוטר אינו  הפרפרת על  שהמברך כשם – ÇÂÅÀÅÈ
קדירה מעשה פוטר אינו  כך  ברטנורא )הפת, .(רמב"ם ;

בית  דברי מוסבים הירושלמי הראשונה:לפי  הפיסקה על  xhtשמאי  ztd lr jxia"
,"zxtxtd z`,קדירה מעשה אפילו פוטרת הפת ברכת שאין  שמאי , בית וסוברים

מודים  הכל הפרפרת, על  בירך אם אבל הפרפרת. את פוטרת שאינה שכן  ומכל 
נפתרה  שלא היא בעיה בבלי  בתלמוד ברם קדירה. מעשה ולא הפת את פטר שלא
מקום  מכל ב). מב, ברכות (עיין  הסיפא על  או  הרישא על חולקים שמאי  בית אם
האחרונה, הפיסקה על  מוסבים שמאי בית שדברי  משמעותה, לפי המשנה את בארנו 

מברטנורא. עובדיה רבנו  וגם המשנה על  בפירושו  הרמב"ם מפרש שכך

i r i a x m e i
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(ברכות  חבירו " בברכת יוצא מהן  אחד – כאחת שאכלו  "שניים חכמים: אמרו
את  בברכתו  ולהוציא לברך יכול  שאחד  הברכות, בכל ההלכה היא וכך  ב). מה,
להוציא  יתכוון  שהמברך  א) תנאים: שלושה בזה שיש  אלא חובתם; ידי האחרים
ועד מתחילתה כולה הברכה את ישמעו  שהאחרים ב) חובתם, ידי  השומעים את
ברכות  בין  זה בענין  הבדל ויש  חובתם. ידי  בה לצאת יתכוונו שהשומעים ג) סופה,

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçà ìkBîöòì Cøáî ãçàå;ïBænä øçàì–ãçàílëì Cøáî;øîânä ìò øîBà àeäå,ïéàL ét ìò óà ¨¤¨§¤¨§¨¥§©§§©©©¨¤¨§¨¥§ª¨§¥©©ª§¨©©¦¤¥
øîânä úà ïéàéáîäãeòqä øçàì àlà. §¦¦¤©ª§¨¤¨§©©©§¨

ÊBnò úôe älçza çéìî åéðôì eàéáä–ìnä ìò Cøáîútä úà øèBôe çé;Bì äìôè útäL.:ììkä äæìk ¥¦§¨¨¨¦©©§¦¨©¦§¨¥©©¨¦©¥¤©©¤©©§¥¨¤©§¨¨
äìôè Bnòå øwò àeäL,äìôhä úà øèBôe øwòä ìò Cøáî. ¤¦¨§¦§¥¨§¨¥©¨¦¨¥¤©§¥¨

ÁíéðBnøå íéáðò íéðàz ìëà–GL ïäéøçà CøáîúBëøa L;éøácìàéìîb ïaø.íéîëçå:íéøîBàúçà äëøa ¨©§¥¦£¨¦§¦¦§¨¥©£¥¤¨§¨¦§¥©¨©§¦¥©£¨¦§¦§¨¨©©

:ïåîéæì éîð ïéôøèöîå íìåëì êøáî ãçàå ,éîã åáéñäë åáéñä.envrl jxan cg` lk oefnd jeza oii mdl `aáì ïéàå éåðô äòéìáä úéá ïéàå ìéàåä
:ïîà úåðòì àáùë ÷ðçé àîù ïðéùééç ð"à .íäéôáù äî òåìáì àìà êøáîä ìà äðåô íéáåñîä.xnbend lr xne` `edeêøáî àåä ïåæîä úëøá êøáîä

éãòã àëéàã â"òàå .íéîùá éöò àøåá øîâåîä ìò:êãéàì ãéáò àãçá ìéçúàã ïåéë ä"ôà äéðéî ó.dcerqd xg`léëøöî åàì àúùäã ,ïåæîä úëøá øçàì
:ïøîåâ úåðåøçà úåëøáá ìéçúäù ïåéë ä"ôà ,àåä äãåòñä.xnben:áåè çéøì ùàä ìò äúçîá íéîùá éöò äãåòñä øçà àéáäì åéä ïéìéâø

f.giln:çåìî øáã ìë.el dlth ztdyáåø úîçî åôåâá úå÷áãðä úåçéìä êúçì çéìî øáã åéøçà ìëåà øúåéá íé÷åúî úåøéôî äñâ äìéëà ìëàù éî
:åì äìôè úôäå ø÷éò åãáì çéìîä ìáà .åîò úôä ïî ìëåà åãáì çéìîä ìåëàì ìåëé åðéàù éðôîå ,úåøéôä

g.zekxa 'b odixg` jxanãáìá íçìà åàì úëøáå úòáùå úìëàåã ìàéìîâ ïáøì äéì àøéáñã ,úåëøá ùìù åéøçà êøáî íéðéîä úòáùî àåäù ìëã
ìëà àìà éà÷,íéìùåøé äðåá åæ äáåèä ,õøàä úëøá åæ õøàä ìò ,ïæä úëøá åæ úëøáå ,éæéîø úåëøá ùìù àø÷ éàäáå .äùøôá ìéòì íéøëæåîä ïéðéîä 'æ
øîåà àåä ïëå(â íéøáã):äæä áåèä øää.zg` dkxa `"kgeéøô ìòå õòä ìò êøáî ,ìëà íéøîúå íéúéæ íéðåîéøå íéðàú íéáðò íà úåëøá ùìù ïéòî
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לברך יכול חובתו  ידי יצא שכבר מי  אף הברכות שבכל  הברכות, כל  לשאר  הנהנין
מוציא  אינו יצא כבר  אם הנהנין בברכות ואילו  חובתם, ידי  אחרים להוציא כדי 
(שם), ברש "י  מבואר  שביניהן ההבדל טעם א). כט, השנה (ראש  חובתם ידי אחרים
המברך הרי בזה, זה ערבים ישראל וכל  והואיל אדם, כל  על  הן  חובה שהמצוות
לברך, הנהנה על שחובה פי על אף הנהנין ברכות אבל בדבר : מחוייב הוא כאילו
זו בברכה ערבות עליו אין ולכן  לברך , כדי  ליהנות חובה עליו אין מקום מכל

בה ומחוייב שנהנה חברו  את להוציא יכול ואינו ממנה, פטור (`lwivp'והוא
(zicenlz:והוא נוסף, תנאי הנהנין בברכות שיש ללמד  באה משנתנו  – .,zeriawd

קבעו כן אם אלא חובתם, ידי האחרים את בברכתו להוציא יכול אחד שאין כלומר 
מסובים  היו  לסעודה בחבורה כשהתוועדו בימיהם היו  ונוהגים בחבורה. סעודה להם
היתה  שלא  מכאן בהסיבה. ושותים ואוכלים השמאלית היד  על ונשענים מיטות על 
לאכול רגילים שאין בימינו, ברם בהסיבה. כשישבו  אלא בימיהם סעודה קביעת

mdiniay.בהסיבה, daiqdk `id cg` ogley ci lr daiyid אחדים שאם אמרו וכן 
בלא הזמינו שישבו פי  על  אף פלוני , במקום ונסעוד  נלך ואמרו: לסעודה, עצמם

קביעות. זו הרי הסיבה,

ìBëàì ïéáLBé eéä נתוועדו שלא סימן  זה והרי  הסיבה בלא – ÈÀÄÆÁ
למעלה, שביארנו כמו  בחבורה, Cøáîלאכול ãçàå ãçà ìkÈÆÈÀÆÈÀÈÅ

Bîöòì להוציא יכול  אחד  אין  סעודה, קביעת כאן ואין שהואיל – ÀÇÀ
"המוציא" ברכת לברך צריך ואחד  אחד כל אלא האחרים, את בברכתו

בחבורה,eañäלעצמו ; סעודה לשם מיטות, על –Cøáî ãçà ÅÅÆÈÀÈÅ
ïlëì.חובתם ידי  ומוציאם –ïBænä CBúa ïéé íäì àa אם – ÀËÈÈÈÆÇÄÀÇÈ

בחבורה  זו סעודה שקבעו פי על אף הסעודה, בתוך  למסובים יין  הוגש
כולם, את בברכתו להוציא יכול  Cøáîואחד ãçàå ãçà ìkÈÆÈÀÆÈÀÈÅ

Bîöòìהואיל" בגמרא: מבואר  הטעם הגפן ". פרי "בורא ברכת – ÀÇÀ
לבלוע  באכילה המסובים שטרודים כלומר  פנוי ", הבליעה בית ואין

המברך מפי  הברכה את לשמוע לבם שמים ואין  שבפיהם .(רש "י)מה
מפרשים: Ðויש  "iept drilad zia oi`y"שהואיל "אמן", לענות

יקדימו  שמא חשש יש  הברכה על  אמן יענו אם באכילה, ועוסקים
סכנה לידי ויבואו לוושט ïBænä.(רמב"ם )קנה øçàìעל אבל – ÀÇÇÇÈ

המזון , שלאחר  ílëìהיין Cøáî ãçà,חובתם ידי  ומוציאם – ÆÈÀÈÅÀËÈ
ואף  הברכה את לשמוע הם יכולים הסעודה, את כבר וסיימו שהואיל

עליה. אמן היין ,àeäåלענות על המברך –øîânä ìò øîBà– ÀÅÇÇËÀÈ
של מחתה גבי על  הנתונים בשמים היינו "מוגמר", הבשמים. ברכת
עליהם  ומברכים בהם, להריח המסובים לפני מביאים שהיו גחלים,

מוגמר שנקרא כותב, טוב" יום "תוספות בעל בשמים". עצי "בורא
שתרגום הגחלים, שם oixneb"על  Ð milgb"( ט כב , ב  epzpyn.(שמואל

גם  לכולם מברך המזון שלאחר  היין על  לכולם שהמברך ללמד באה
הבשמים, øçàìעל  àlà øîânä úà ïéàéáî ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÀÄÄÆÇËÀÈÆÈÀÇÇ
äãeòqä מענין המוגמר שאין  ונמצא המזון , ברכת לאחר  כלומר  – ÇÀÈ

על בברכה גם זוכה היין, בברכת שהתחיל מי  מקום מכל  הסעודה,

המוגמר.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

פוטר  שהעיקר  היינו  הפרפרת, את פוטרת הפת שברכת ה, במשנה שלמדנו  לאחר 
זה  ובכגון  אחר , למאכל  טפלה הפת וגם שיש להשמיע, משנתנו  באה הטפל , את

עיקר . שהוא המאכל בברכת הפת נפטרת

çéìî åéðôì eàéáä זיתים או מלוחים דגים כגון מלוח, דבר – ÅÄÀÈÈÈÄÇ
וכדומה, לפת.älçzaמלוחים כפרפרת ולא מזונו  כעיקר היינו  – ÇÀÄÈ

מתוקים, פירות של גדושה מנה יום באותו  שאכל כגון  מבואר, בגמרא
רש "י לפי  ברם, המתיקות. את להפיג כדי למליח עתה זקוק והוא

שהם  כנרת, ים ארץ פירות היינו במשנה האמור ש"מליח" יוצא
הפת מן הרש"ש )חשובים חידושי Bnò,(עיין úôe לחם מעט ואוכל – ÇÄ

לבדו , המליח את לאכול לו שקשה מפני המליח, ìòעם CøáîÀÈÅÇ
çéìnä, לו המיוחדת הברכה –útä úà øèBôe,מברכה –útäL ÇÈÄÇÅÆÇÇÆÇÇ

Bì äìôè.הטפל את פוטרת העיקר  על  והברכה למליח, טפלה – ÀÅÈ
äìôè Bnòå øwò àeäL ìk :ììkä äæ מאכלים שני האוכל  – ÆÇÀÈÈÆÄÈÀÄÀÅÈ

לו , טפל  והשני  מזונו עיקר הוא מהם øwòäשאחד  ìò CøáîÀÈÅÇÈÄÈ
äìôhä úà øèBôe.העיקר בברכת – ÅÆÇÀÅÈ

i y i n g m e i
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ושבעת  ואכלת י): ח, (דברים שנאמר מזון, אכילת אחר לברך  התורה מן  מצוה
ברכת  של הנוסח לענין לך". נתן אשר  הטובה הארץ על אֿלהיך  ה' את וברכת

ב): מח, (ברכות בגמרא אמרו  cxiyהמזון drya "ofd" zkxa l`xyil owiz dyn"
Ð "ond mdl"o fd " zkxa שפתיחתה המזון , ברכת של הראשונה הברכה היינו 

וחתימתה: וגו', כולו" העולם את הזן  העולם מלך אֿלהינו  ה' אתה "ברוך  היא:
הכל". את הזן ה' אתה Ð"ברוך  ux`l eqpkpyk ux`d zkxa mdl owiz ryedizkxa

ux`d שהנחלת על אֿלהינו  ה' לך  "נודה המזון: ברכת של  השניה הברכה היינו
ועל הארץ על ה' אתה "ברוך  וחתימתה: וגו ', ורחבה" טובה חמדה ארץ לאבותינו 

Ðהמזון ". "milyexi dpea" zkxa epwiz dnlye cecשל השלישית הברכה היינו 
וגו ', עירך " ירושלים ועל עמך ישראל  על  אֿלהינו  ה' נא "רחם המזון : ברכת

ירושלים". ברחמיו  בונה ה' אתה "ברוך  lreוחתימתה: jnr l`xyi lr" owiz cec
."yecwde lecbd ziad lr" owiz dnlye ,"jxir milyexi ברכת – אלה ברכות שלש 

חכמים  שדרשו כמו בכתוב, הן  מרומזות – ירושלים וברכת הארץ ברכת "הזן "
שם): `-jidl(ברכות 'd z` zkxae,"הזן" ברכת זו –Ð ux`d lr,הארץ ברכת זו

Ð daehdההר" כה): ג, (דברים הכתוב אומר  וכן  ירושלים", "בונה ברכת aehdזו 
חכמים: ופירשו milyexi.הזה", ef התורה מן אלו  ברכות ששלש רבים סוברים מכאן

תיקנו ושלמה שדוד  אלא ושלמה, דוד  שבאו  קודם גם אותן שבירכו כלומר הן ,
ובניין הארץ כיבוש לאחר  לישראל " טובה שנתווספה מה "לפי שלהן  המטבע

xeh)ירושלים ,y"`x).תיקנו הגדולה כנסת אנשי  המזון , ברכת של הקבוע הנוסח .
כנגד תיקנוה ביבנה והמטיב", "הטוב ברכת המזון , שבברכת הרביעית הברכה ברם,
ביבנה  תיקנו לקבורה ביתר  הרוגי  שניתנו  היום "אותו שאמרו: כמו ביתר , הרוגי 

izdw - zex`ean zeipyn
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çúåôù àìà ïééä ìò êøáî äîöò åæ äëøáå .äéúåøéô ìòå õøàä ìò íúåç ìàøùé õøàáå .úåøéôä ìòå õøàä ìò íúåçå ,'åëå äáåè äãîç õøà ìòå õòä
ìòå õøàä ìò íúåçå äìëìëä ìòå äéçîä ìò øîåà õòä éøô ìòå õòä ìò íå÷îá ïâã éðéî úùîçî äùòðä øáã ìë ìòå .ïôâä éøô ìòå ïôâä ìò äá

:äéçîä.wly lk` elit`:÷øé ìù.epefn `edeïéëøáî ïéàù íéîëçë äëìäå .éà÷ ìëàã éàî ìëà úòáùå úìëàåã úåëøá 'â êøáî ïåæîì åéìò êîåñù
éàù íéîå íçì åîë ïðåøñç ùåøéôå .ïðåøñçå úåáø úåùôð àøåá íéøáã øàù ìë ìòå ,ùìù ïéòî úçà äëøá ïéðéîä úòáù ìòå ,íçìà àìà úåëøá ùìù
åàøáð àìå ,íéé÷úäì úåéøáä ïéìåëé åàøáð àì íà íâù íìåòáù äî ìë ìò øîåìë ,éç ìë ùôð íäá úåéçäì àøáù äî ìë ìò ,íä àìá íéé÷úäì øùôà
êåøá äá íéîúåçù éîìùåøéá àúéàãë ,êåøáá úîúåçå êåøáá úçúåôå äëåøà äëøá àéåä íéðéðò 'á åæ äëøáá ùéù éðôîå .äáåè úôñåúìå âåðòúì íà éë

:íéîìåòä éç 'ä äúà.e`nvl min dzeyd:êøáî åðéà äæá àöåéëå åðåøâá åì áçúðù ìëàî òåìáì íéî äúåùä ìáà .ìëäù êøáî ,à÷åãoetxh iax
.zeax zeytp `xea xne`:úåáø úåùôð àøåá íäéøçàìå ìëäù êøáî íäéðôì àìà ,ïåôøè 'øë äëìä ïéàå .íéîä úééúù éðôì êøáî

f`.onfl .elk`y dyly:åìùî åðìëàù êøáð íéáø ïåùìá êøáì ,ãçé ïîãæäì.i`ncåà ïä ïéøùåòî éàî àã øîåìë ,éàîã íééåø÷ õøàä éîò úåøéô
äåöî éåä àìå åéìò êøáî øùò àìå ìëà íàå .øùòéù ãò ïäéúåøéôî ìåëàì íéîëç åøñàå úåøùòîä ìò íéãåùç íäù éôì ,àìéîò áåøã äøéáòá äàáä
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מכאן לקבורה". שניתנו  – ו"המטיב" הסריחו , שלא – "הטוב" והמטיב", "הטוב

חורבן לפני  רב זמן  נתקנה זו  שברכה דעה יש חכמים. תקנת אלא אינה זו שברכה

גמלנו, אשר הטוב כל על  לה' הודאה אלא היתה לא שבראשונה אלא ביתר .

מקום  מכל – והמטיב". "הטוב בה לומר  תיקנו  לקבורה ביתר  הרוגי ומשניתנו

בשם המזון  לברכת קוראת zekxa"משנתנו  yly",התורה מן  שהן הברכות שם על

לחם, אכילת אחר ואמנם המזון . ברכת מברכים אכילה איזו אחר ללמד , באה והיא

דנה  שמשנתנו אלא המזון, ברכת שמברכים מודים הכל  דגן, מיני  מחמשת שהוא

איזו אחרים, מאכלים על סעודה שקובע במי  או  המינים, משבעת פירות באוכל 

תנאים. של למחלוקת באנו  ובזה אחריהם, מברך  הוא ברכה

íéðBnøå íéáðò íéðàz ìëà שהם פירות שאכל מי  כלומר – ÈÇÀÅÄÂÈÄÀÄÄ
ענבים  או תאנים כגון  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת

תמרים, או זיתים באוכל הדין והוא רימונים, ïäéøçàאו  CøáîÀÈÅÇÂÅÆ
GLúBëøa L,המזון ברכת של –ìàéìîb ïaø éøác,הסובר – ÈÀÈÄÀÅÇÈÇÀÄÅ

mipind zrayn `edy lky חיטים והם: – ישראל  ארץ בהם שנשתבחה
ענבים, ושיפון ), שועל שבולת (ובכללם שעורים כוסמים), (ובכללם

– ותמרים זיתים רימונים, jxanzekxaתאנים, yly eixg`, לז (ברכות

שכתובא ) לפי גמליאל , רבן  של וטעמו  ח -י); ח, חטה (דברים  "ארץ :

לחם... בה תאכל  במסכנות לא אשר ארץ ורמון... ותאנה וגפן ושעורה
מוסב  "וברכת" שהחיוב ומכאן אֿלהיך ", ה' את וברכת ושבעת ואכלת

בפסוק  המוזכרים המינים שבעת כל  על  היינו למעלה, האמור כל  על 
GLח'. ïéòî úçà äëøa :íéøîBà íéîëçåL תאנים אחרי  – ÇÂÈÄÀÄÀÈÈÇÇÅÅÈ

אחת  ברכה אלא המזון  ברכת מברך אינו  וכו' רימונים או ענבים או
כוללת  שהיא כלומר המזון , ברכת של  הברכות שלש  מעין בה שיש 

ה' אתה "ברוך מתחילה: זו  ברכה הברכות. שלש של תכנן עיקר
העולם מלך  urdאֿלהינו  ixt lre urd lrועל השדה תנובת ועל

ועל הארץ על  ה' אתה "ברוך  וחתימתה: ורחבה"... טובה חמדה ארץ
השותה  וכן פירותיה". ועל הארץ "על  חותמים: ישראל  בארץ הפירות".

ועל העץ "על שבמקום אלא שלש", "מעין  ברכת אחריו  מברך  יין
הארץ  "על וחותם: הגפן", פרי ועל הגפן "על אומר: הוא העץ" פרי
טעמם  גפנה". פרי ועל הארץ "על  ישראל : ובארץ הגפן " פרי ועל

"ארץ  שלפניו: הפסוק על  אלא מוסב אינו  ש"וברכת" הוא, חכמים של
חטה  "ארץ הכתוב על ולא לחם", בה תאכל  במסכנות לא אשר

אכילת  אחר  אלא המזון  ברכת מברך  אדם שאין ומכאן ושעורה"...
המינים  משבעת פירות אכילת אחר אבל  דגן . מיני מחמשת שהוא לחם,

שבארנו  כמו  שלש ", "מעין ברכה מברך ישראל  ארץ בהם שנשתבחה
היא  הראשונה שברכתו  דגן , מיני  מחמשת מאכל  האוכל וכן למעלה.

שפותח  דהיינו  שלש", "מעין ברכה אחריו מברך  מזונות", מיני "בורא
וגו', השדה", תנובת ועל  הכלכלה ועל המחיה על  אתה... ב"ברוך

המחיה". ועל  הארץ על  ìëàוחותם: elôà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÂÄÈÇ

÷ìL,ירקות של  תבשיל –BðBæî àeäå, סעודתו עליו  שקבע – ÆÆÀÀ
GL åéøçà CøáîúBëøa Lרבי שסובר המזון , ברכת היינו – ÀÈÅÇÂÈÈÀÈ

המזון  ברכת של  החיוב וברכת" ושבעת "ואכלת וכתוב הואיל עקיבא
קבע. בסעודת אדם שאכל  מה כל על  minkgk.חל  dklddäúBMäÇÆ

Bàîöì íéî, צמאונו לרוות –"Bøáãa äéäð ìkäL" øîBà– ÇÄÄÀÈÅÆÇÙÄÀÆÄÀÈ
בגרונו  אכילה דבר  לו שעמד כגון לצמאו, שלא מים השותה אבל 

מברך . אינו  לבלעו, כדי  מים "àøBaושותה :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÅ
"úBaø úBLôð רבות נפשות "בורא לפניהם: מברך  מים השותה – ÀÈÇ

מברכים  המים שתיית לפני  אלא טרפון , כרבי  הלכה ואין וגו'. וחסרונן"

אֿלהינו  ה' אתה "ברוך  מברכים: שתייתם ואחר בדברו", נהיה "שהכל
להחיות  שברא מה כל  על  וחסרונן רבות נפשות בורא העולם מלך

מברכים  שאין  מאכל, כל וכן  העולמים". חי ברוך  חי , כל נפש בהם
היא  האחרונה ברכתו שלש ", "מעין  ברכת ולא המזון ברכת לא אחריו

נפשות". "בורא
א ה נ ש מ ר ו א ב

חייבים  מתי  ללמד  באה משנתנו  המזון . לברכת הזימון בהלכות עוסק זה פרק
לזימון. המצטרפים הם ומי  בזימון 

GLãçàk eìëàL äL,ביחד –ïnæì ïéáiç ברכת לברך  – ÀÈÆÈÀÀÆÈÇÈÄÀÇÅ
לברכה, חבריו  את מזמין שאחד  דהיינו  המזון, ברכת קודם הזימון 

בגמרא  ג'. במשנה להלן כמבואר משלו ", שאכלנו "נברך  להם: ואומר 
הכתוב מן זה דבר ד )למדים לד, ונרוממה (תהלים  אתי  לה' "גדלו :

יחדיו " dyely),שמו ixd ,miipy miax herine ..."elcb" :miaxl xne` cg`)
הכתוב מן  ג )או  לב, לאֿלהינו".(דברים  גדל  הבו אקרא ה' שם "כי  :

éàîc ìëà רבים שכן  המעשרות, על היו  חשודים הארץ עמי – ÈÇÀÇ
ומפירותיהם  מתבואתם מפרישים היו  ולא עצמם על מקילים היו  מהם

רא  מעשר שהתבואה לא חכמים קבעו לפיכך שני . מעשר ולא שון 

פירוש מעושרים, ספק כלומר הם, "דמאי" הארץ עמי של והפירות
כך"i`nc":המלה – מעושר ? לא או  מעושר מהו? זה – מאי דא

דימוי מלשון "דמאי " מפרשים: ויש  המשנה. מפרשי  רוב מבארים
לאו  אם מעשרותיה הפרישו  אם זו , תבואה אחר להרהר  שיש והרהור,

א ) א , דמאי במסכת  שלמה יוונית (מלאכת  מילה שהיא מבארים ויש  .
העם המון  של תבואה היינו  המון, עם, ומובנה, (אנציקל'("דיאמוס"),

הערוך ) מוסף  פי על אמנםתלמודית  .,mixyrn eid ux`d inr aexאבל
והתקינו  הרבה, המצוי  מיעוט והוא הואיל למיעוט, כאן  חששו  חכמים

להפריש וחייב דמאי הם הרי  הארץ מעם ופירות תבואה שהלוקח
"דמאי"). במסכת להלן (כמבואר שני ומעשר  מעשר תרומת מספק מהם

בסיפא), (להלן להשמיע באה משנתנו –xeq`d xac lke`d lky
.oenifl etxvl oi` ,il`xyi epi`y in e` ,zifkn zegt lke`d e` ,dlik`a

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriay wxt zekxa zkqn

úéfk ìëàL LnMäå,éúekäå–íäéìò ïéðnæî.ìáè ìëà ìáà,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe,øNòîe §©©¨¤¨©©©¦§©¦§©§¦£¥¤£¨¨©¤¤©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥
ecôð àHL Lc÷äå éðL,úéfkî úBçt ìëàL LnMäå,éøëpäå–íäéìò ïéðnæî ïéà. ¥¦§¤§¥¤¦§§©©¨¤¨©¨¦©©¦§©¨§¦¥§©§¦£¥¤

·íéLð,íéãáòå,íépè÷e–íäéìò ïéðnæî ïéà.úéfk ãò ?ïéðnæî änk ãò.äãeäé éaøäöéak ãò :øîBà. ¨¦©£¨¦§©¦¥§©§¦£¥¤©©¨§©§¦©©©¦©¦§¨¥©©¥¨

:íä íéøùòî õøàä.eznexz dlhpyïäëä ìèðù íãå÷ íéìáùá øùòîä ç÷ìå ïäëä úà íéã÷äù éåì ïá ïåâë ,äìåãâ äîåøú åðîî äìèð àìù éô ìò óàå
ãçà äæä øùòîä êåúá ïäë ìù äìåãâ äîåøú àöîð ,úéùàø äééø÷ àðîçøã ,íéùîçî ãçà äìçú äìåãâ äîåøú ìåèéì åì äéä ïäëäå ,äìåãâ äîåøú

áéúëã äìåãâ äîåøú åðîî ùéøôäìî éåìä øåèôã àëäã ïéúéðúî ïðéòîùàå .åøùòîî äîåøú ùéøôäì éåìä ìòù øùòî úîåøúî ãáì ,åáù íéùîçîøáãîá)
(çé:øùòîä ïî øùòî úîåøúå äìåãâ äîåøú àìå êì éúøîà øùòîä ïî øùòî ,øùòîä ïî øùòî 'ä úîåøú åðîî íúåîøäå.ectpy ycwde ipy xyrne

:áëòî ùîåç ïéàã àðú ïì òîùî÷å .ùîåç íéôéñåî íéìòáäù ,ùîåçä úà ïúð àìå ïø÷ä úà ïúðù ïåâë.zifk lk`y ynydeùîùäù ïåéë àîéúã åäîã
:äøéáòá äëøá ïàë ïéà øåñéàì åîãã â"òàã ïðéòîùà éðä ìëáå .ì"î÷ åéìò ,ïéðîæî ïéà àáå êìåä àìà úåòéá÷ åì ïéà.izekdeàéáäù íéáëåë éãáåòä ïî

íéëìî øôñá ùøåôîë íäá íéìëåà åéäù úåéøàä úîéàî åøééâúðå ,ïåøîåù éøòá íúåà áùåéå úåöøà øàùîå àúåëî øåùà êìî(æé á)äøåú íéøîåù åéäå ,
ùàøá äðåé úåîã íäì åàöîå íäéøçà å÷ãáù ãò ,úåöîä úö÷á íäá íéðéîàî åéä êëéôì ,ìàøùéî øúåé äá íé÷ã÷ãî äá å÷éæçäù äåöî ìëå ,áúëáù

:éúåëä ìò ïéðîæî ïéà àðãéàä êëìä ,íäéøáã ìëì íéøåîâ íéáëåë éãáåòë íåàùò æàîå ,äúåà íéãáåò åéäù íéæéøâ øä.lah lk`åðîî äìèð àìù ïâã
ìáè åðéàù [áå÷ð åðéàù] õéöòá çîöù ïâã ïåâë ïðáøã ìáè åìéôà àìà ,àúééøåàã ìáè øîåì êéøö ïéàå àì áè ìáè ùåøéôå .ìáè éåø÷ úåøùòîå äîåøú

î ïéà ,ïðáøãî àìà:åéìò ïéðîæ.eznexz dlhp `ly oey`x xyrneïäëä úà éåì íéã÷äù ïåâë àìà ,àåä øåîâ ìáè éàäã øîà÷ øùòî úîåøú åàì
åðîî ïúð àìù ïîæ ìëå ,ïäëì äìåãâ äîåøúì äéåàø àéä åáù íéùîçî ãçàå ,äìçú ïåùàø øùòî ìèðå äøåúä ïî äîåøúì òá÷åäå çøîúðù øçàì éøëá
äìåãâ äîåøú ùéøôäì êéøö äéä àì çøîúúù íãå÷ íéìáùá åîéã÷î äéä íàå ,åéìò ïéðîæî ïéà øùòî úîåøú ùéøôäù éô ìò óà åæ äìåãâ äîåøú

:ìéòì ïðéáúëãë.ectp `ly ycwde ipy xyrneù"òî äãôù ïåâë ,ïúëìäë åãôð àìå åãôðù àìà ,àéä àèéùôã àúìéî àäã ììë åãôð àìù øîåì ö"à
øîà àðîçøå ,äøåö åéìò ïéàù òáèîá åà óñë ìù úåàèåøâá(ãé íéøáã),óñëá åàãô àìå ò÷ø÷ â"ò åììçù ùã÷äå .äøåö åá ùéù øáãá óñëä úøöå

:óñëä úà ïúðå øîà àðîçøå.zifkn zegt lk`y ynyde:àäì éîð øãä êøåöì àáåøì øãäã éãééà àìà ,àéä äëéøö äðéàù äðùî.miakek caere
:ìåáèéå ìåîéù ãò øâ åðéà íìåòìå ,àåä íéáëåë ãáåò ìáè àìã äîë ìëã ïðéòîùàå .éøééî ìáè àìå ìîù øâá

a.mdilr oipnfn oi` miphweïè÷ åøîà àìã éøîàã àúååáøî àëéàå .åéìò ïéðîæî ïéëøáî éîì òãåéä ïè÷ ìáà ,ïéëøáî éîì íéòãåé ïéàù íéðè÷ à÷åã

`xephxa yexit

שיש פי על  אף עליהם, שמזמנים אנשים המשנה מונה ברישא ברם,
ששנינו : וזהו  בעצמם. פגם או  באכילתם איסור Ði`ncכעין  lk`

ורוב  שהואיל לזימון , לצרפו  מותר המעשרות, את ממנו הפריש ולא
חכמים  בו  החמירו לא לעיל , שהזכרנו  כמו הם, מעשרים הארץ עמי 

חכמים  הקלו זה מטעם ואמנם לזימון. צירופו  לענין הספק משום
דמאי" העניים את "מאכילים א): ג, (דמאי ואמרו  העניים, לגבי בדמאי

א ) מז , ברכות בגמרא Búîeøz.(עיין äìhpL ïBLàø øNòîe– ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
הוא: כך  והפירות התבואה מן  והמעשרות התרומה הפרשת סדר

מפרישים dlecb,בתחילה dnexz חייבים ואין  לכהן; מחמישים, אחד 
את  ומיישרים שמחליקים (לאחר  בגורן  הכרי מירוח לאחר  אלא בה

וה  הדישה בגמר  התבואה התרומה ערימת הפרשת לאחר  זרייה).
הנשאר  מן  oey`x,מפרישים xyrnמעשר אחרי  ללוי. מעשרה, אחד

מפרישים ipy,ראשון  xyrn.לירושלים פדיונו  דמי  או אותו  שמעלים
וזהו  לכהן , עשירי  חלק לו  שניתן  המעשר  מן מפריש הוא אף והלוי

xyrn"הנקרא znexz"." המעשר מן  "מעשר  ללמדepzpynאו באה
אדם אכל eznexz,שאם dlhipy oey`x xyrnעל אף המעשר , תרומת

את  ליטול הלוי  שהקדים כגון  גדולה, תרומה ממנו ניטלה שלא פי 
מצטרף  הריהו גדולה, תרומה הכהן ממנו שנטל קודם בשיבלים מעשרו

קודם  היינו בשיבולים המעשר את הלוי וקיבל שהואיל לזימון;
פטור הריהו  לעיל , שביארנו כמו  בתרומה, התבואה שנתחייבה

שכתוב גדולה, תרומה ממנו כו)מלהפריש  יח , "והרימותם (במדבר  :

ה' תרומת Ðממנו "xyrnd on xyrn תרומה ולא המעשר  מן מעשר 
המעשר . מן מעשר ותרומת ecôpLגדולה Lc÷äå éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ

ולאכלו  לירושלים להעלותו דינו שני  שמעשר למעלה הזכרנו כבר  –
הוא  הרי  לירושלים, המעשר פירות את להעלות לאדם קשה ואם שם.

על שם ומוציאם לירושלים הפדיון  דמי את ומעלה בכסף אותם פודה
לו  מותר  שני מעשר  של הפירות שניפדו  לאחר ושתיה. אכילה דברי 

והוא  בכסף, לפדותו אפשר לה' שהוקדש  דבר וכן  מקום. בכל  לאכלם
שלו  שני מעשר  הפודה ברם, הקדש . נעשה הפדיון וכסף לחולין , יוצא

משנתנו  ובאה פדיונו , דמי על  חומש  להוסיף צריך הקדשו  הפודה וכן
פי על אף שנפדו, הקדש או שני מעשר פירות אכל שאם להשמיע

לזימון . הוא ומצטרף מעכב, החומש  אין החומש , תוספת ללא שפדאום
úéfk ìëàL LnMäåפי על אף המסובים, את המשמש  השמש  – ÀÇÇÈÆÈÇÇÇÄ

זית, כשיעור  מזון אכל  אם השולחן , אצל  קבוע מקומו éúekäåÀÇÄשאין 
אשור  מלך  שהביא הגויים מן  –`zekn והושיבם ארצות ומשאר

כמסופר מהם רבים טורפים שהיו  האריות מאימת ונתגיירו  בשומרון
בהם וכתוב יז  פרק ב' מלכים ואת (שם )בספר יראים היו ה' "את :

מדקדקים  היו בה שהחזיקו מצוה כל  ברם, עובדים". היו פסיליהם
אלה כל  – מישראל ; יותר  íäéìòבה ïéðnæî לשלושה מצטרפים – ÀÇÀÄÂÅÆ

מהם. אחד בכל למעלה כבר  שביארנו כמו לזמן , ìëàשחייבים ìáàÂÈÈÇ
ìáèטבל ואפילו ומעשרות, תרומה ממנה הופרשו  שלא תבואה – ÆÆ

ב )מדרבנן  מז , ברכות Búîeøz,(גמרא äìhð àHL ïBLàø øNòîeÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
המעשר, תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון במעשר  לומר צורך אין  –

שלא  – הגמרא לפי  – היא המשנה כוונת אלא הוא, גמור  טבל שהרי 
הכרי, מירוח לאחר  הלוי  שהקדים וכגון  גדולה תרומה ממנו ניטלה

קודם  המעשר את הלוי ונטל בתרומה, התבואה שנתחייבה לאחר  היינו 
להפריש הלוי חייב זה בכגון והרי גדולה, תרומה ממנה שהפרישו

שלא  זמן  וכל  גדולה, תרומה גם אלא מעשר  תרומת רק לא ממעשרו
לאכלו . אסור  גדולה תרומה ממנו  Lc÷äåהפריש  éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅ

ecôð àHL כגון כהלכתם, שלא שניפדו  אלא ניפדו אם אפילו  – ÆÄÀ
שחיללו  והקדש  צורה), עליה שאין  (מטבע באסימון שפדאו  שני  מעשר

פדיון , פדיונם אין זה שבכגון בכסף, פדאו  ולא קרקע גבי LnMäåÀÇÇÈעל
úéfkî úBçt ìëàL,מכזית פחות שאכל  מי לכל הדין והוא – ÆÈÇÈÄÇÇÄ

נקטה שהמשנה הרישא,"yny"אלא ממשéøëpäåאגב גוי  רק לא – ÀÇÈÀÄ
חשוב  הוא הרי טבל, שלא זמן שכל  טבל, ולא שמל  גר אפילו  אלא

`dlכנכרי; lkäéìò ïéðnæî ïéàí. לזימון מצטרפים אינם – ÅÀÇÀÄÂÅÆ

i y y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

החיוב  לענין האכילה שיעור ומהו מזמנים, אין מי  על  ללמד  מוסיפה משנתנו
בזימון.

íépè÷e ,íéãáòå ,íéLð, המזון בברכת חייבים שהם פי  על  אף – ÈÄÇÂÈÄÀÇÄ
ג), (ג, לעיל ששנינו íäéìòכמו ïéðnæî ïéà מצטרפים אינם – ÅÀÇÀÄÂÅÆ

לעצמם מזמנים ועבדים לעצמן , מזמנות נשים ברם, (ברייתא לזימון .

ב ) מה , ברכות  בשםבגמרא  יזמנו שלא ובלבד  ה ,, ברכות הל ' (רמב"ם 

Ð.ז ) "micar".כנענים עבדים Ðהיינו "miphw"שלש מבני  פחות

izdw - zex`ean zeipyn
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GL ïéòîL.àáé÷ò éaø:øîBààeäå ÷ìL ìëà elôàBðBæî,GL åéøçà CøáîúBëøa L.äúBMäBàîöì íéî, ¥¥¨©¦£¦¨¥£¦¨©¤¤§§§¨¥©£¨¨§¨©¤©¦¦§¨
"Bøáãa äéäð ìkäL" øîBà.ïBôøè éaø"úBaø úBLôð àøBa" :øîBà. ¥¤©Ÿ¦§¤¦§¨©¦©§¥¥§¨©

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡GLïnæì ïéáiç ãçàk eìëàL äL.éàîc ìëà,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîe,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîe, §¨¤¨§§¤¨©¨¦§©¥¨©§©©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§

çúåôù àìà ïééä ìò êøáî äîöò åæ äëøáå .äéúåøéô ìòå õøàä ìò íúåç ìàøùé õøàáå .úåøéôä ìòå õøàä ìò íúåçå ,'åëå äáåè äãîç õøà ìòå õòä
ìòå õøàä ìò íúåçå äìëìëä ìòå äéçîä ìò øîåà õòä éøô ìòå õòä ìò íå÷îá ïâã éðéî úùîçî äùòðä øáã ìë ìòå .ïôâä éøô ìòå ïôâä ìò äá

:äéçîä.wly lk` elit`:÷øé ìù.epefn `edeïéëøáî ïéàù íéîëçë äëìäå .éà÷ ìëàã éàî ìëà úòáùå úìëàåã úåëøá 'â êøáî ïåæîì åéìò êîåñù
éàù íéîå íçì åîë ïðåøñç ùåøéôå .ïðåøñçå úåáø úåùôð àøåá íéøáã øàù ìë ìòå ,ùìù ïéòî úçà äëøá ïéðéîä úòáù ìòå ,íçìà àìà úåëøá ùìù
åàøáð àìå ,íéé÷úäì úåéøáä ïéìåëé åàøáð àì íà íâù íìåòáù äî ìë ìò øîåìë ,éç ìë ùôð íäá úåéçäì àøáù äî ìë ìò ,íä àìá íéé÷úäì øùôà
êåøá äá íéîúåçù éîìùåøéá àúéàãë ,êåøáá úîúåçå êåøáá úçúåôå äëåøà äëøá àéåä íéðéðò 'á åæ äëøáá ùéù éðôîå .äáåè úôñåúìå âåðòúì íà éë

:íéîìåòä éç 'ä äúà.e`nvl min dzeyd:êøáî åðéà äæá àöåéëå åðåøâá åì áçúðù ìëàî òåìáì íéî äúåùä ìáà .ìëäù êøáî ,à÷åãoetxh iax
.zeax zeytp `xea xne`:úåáø úåùôð àøåá íäéøçàìå ìëäù êøáî íäéðôì àìà ,ïåôøè 'øë äëìä ïéàå .íéîä úééúù éðôì êøáî

f`.onfl .elk`y dyly:åìùî åðìëàù êøáð íéáø ïåùìá êøáì ,ãçé ïîãæäì.i`ncåà ïä ïéøùåòî éàî àã øîåìë ,éàîã íééåø÷ õøàä éîò úåøéô
äåöî éåä àìå åéìò êøáî øùò àìå ìëà íàå .øùòéù ãò ïäéúåøéôî ìåëàì íéîëç åøñàå úåøùòîä ìò íéãåùç íäù éôì ,àìéîò áåøã äøéáòá äàáä

`xephxa yexit

מכאן לקבורה". שניתנו  – ו"המטיב" הסריחו , שלא – "הטוב" והמטיב", "הטוב

חורבן לפני  רב זמן  נתקנה זו  שברכה דעה יש חכמים. תקנת אלא אינה זו שברכה

גמלנו, אשר הטוב כל על  לה' הודאה אלא היתה לא שבראשונה אלא ביתר .

מקום  מכל – והמטיב". "הטוב בה לומר  תיקנו  לקבורה ביתר  הרוגי ומשניתנו

בשם המזון  לברכת קוראת zekxa"משנתנו  yly",התורה מן  שהן הברכות שם על

לחם, אכילת אחר ואמנם המזון . ברכת מברכים אכילה איזו אחר ללמד , באה והיא

דנה  שמשנתנו אלא המזון, ברכת שמברכים מודים הכל  דגן, מיני  מחמשת שהוא

איזו אחרים, מאכלים על סעודה שקובע במי  או  המינים, משבעת פירות באוכל 

תנאים. של למחלוקת באנו  ובזה אחריהם, מברך  הוא ברכה

íéðBnøå íéáðò íéðàz ìëà שהם פירות שאכל מי  כלומר – ÈÇÀÅÄÂÈÄÀÄÄ
ענבים  או תאנים כגון  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת

תמרים, או זיתים באוכל הדין והוא רימונים, ïäéøçàאו  CøáîÀÈÅÇÂÅÆ
GLúBëøa L,המזון ברכת של –ìàéìîb ïaø éøác,הסובר – ÈÀÈÄÀÅÇÈÇÀÄÅ

mipind zrayn `edy lky חיטים והם: – ישראל  ארץ בהם שנשתבחה
ענבים, ושיפון ), שועל שבולת (ובכללם שעורים כוסמים), (ובכללם

– ותמרים זיתים רימונים, jxanzekxaתאנים, yly eixg`, לז (ברכות

שכתובא ) לפי גמליאל , רבן  של וטעמו  ח -י); ח, חטה (דברים  "ארץ :

לחם... בה תאכל  במסכנות לא אשר ארץ ורמון... ותאנה וגפן ושעורה
מוסב  "וברכת" שהחיוב ומכאן אֿלהיך ", ה' את וברכת ושבעת ואכלת

בפסוק  המוזכרים המינים שבעת כל  על  היינו למעלה, האמור כל  על 
GLח'. ïéòî úçà äëøa :íéøîBà íéîëçåL תאנים אחרי  – ÇÂÈÄÀÄÀÈÈÇÇÅÅÈ

אחת  ברכה אלא המזון  ברכת מברך אינו  וכו' רימונים או ענבים או
כוללת  שהיא כלומר המזון , ברכת של  הברכות שלש  מעין בה שיש 

ה' אתה "ברוך מתחילה: זו  ברכה הברכות. שלש של תכנן עיקר
העולם מלך  urdאֿלהינו  ixt lre urd lrועל השדה תנובת ועל

ועל הארץ על  ה' אתה "ברוך  וחתימתה: ורחבה"... טובה חמדה ארץ
השותה  וכן פירותיה". ועל הארץ "על  חותמים: ישראל  בארץ הפירות".

ועל העץ "על שבמקום אלא שלש", "מעין  ברכת אחריו  מברך  יין
הארץ  "על וחותם: הגפן", פרי ועל הגפן "על אומר: הוא העץ" פרי
טעמם  גפנה". פרי ועל הארץ "על  ישראל : ובארץ הגפן " פרי ועל

"ארץ  שלפניו: הפסוק על  אלא מוסב אינו  ש"וברכת" הוא, חכמים של
חטה  "ארץ הכתוב על ולא לחם", בה תאכל  במסכנות לא אשר

אכילת  אחר  אלא המזון  ברכת מברך  אדם שאין ומכאן ושעורה"...
המינים  משבעת פירות אכילת אחר אבל  דגן . מיני מחמשת שהוא לחם,

שבארנו  כמו  שלש ", "מעין ברכה מברך ישראל  ארץ בהם שנשתבחה
היא  הראשונה שברכתו  דגן , מיני  מחמשת מאכל  האוכל וכן למעלה.

שפותח  דהיינו  שלש", "מעין ברכה אחריו מברך  מזונות", מיני "בורא
וגו', השדה", תנובת ועל  הכלכלה ועל המחיה על  אתה... ב"ברוך

המחיה". ועל  הארץ על  ìëàוחותם: elôà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÂÄÈÇ

÷ìL,ירקות של  תבשיל –BðBæî àeäå, סעודתו עליו  שקבע – ÆÆÀÀ
GL åéøçà CøáîúBëøa Lרבי שסובר המזון , ברכת היינו – ÀÈÅÇÂÈÈÀÈ

המזון  ברכת של  החיוב וברכת" ושבעת "ואכלת וכתוב הואיל עקיבא
קבע. בסעודת אדם שאכל  מה כל על  minkgk.חל  dklddäúBMäÇÆ

Bàîöì íéî, צמאונו לרוות –"Bøáãa äéäð ìkäL" øîBà– ÇÄÄÀÈÅÆÇÙÄÀÆÄÀÈ
בגרונו  אכילה דבר  לו שעמד כגון לצמאו, שלא מים השותה אבל 

מברך . אינו  לבלעו, כדי  מים "àøBaושותה :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÅ
"úBaø úBLôð רבות נפשות "בורא לפניהם: מברך  מים השותה – ÀÈÇ

מברכים  המים שתיית לפני  אלא טרפון , כרבי  הלכה ואין וגו'. וחסרונן"

אֿלהינו  ה' אתה "ברוך  מברכים: שתייתם ואחר בדברו", נהיה "שהכל
להחיות  שברא מה כל  על  וחסרונן רבות נפשות בורא העולם מלך

מברכים  שאין  מאכל, כל וכן  העולמים". חי ברוך  חי , כל נפש בהם
היא  האחרונה ברכתו שלש ", "מעין  ברכת ולא המזון ברכת לא אחריו

נפשות". "בורא
א ה נ ש מ ר ו א ב

חייבים  מתי  ללמד  באה משנתנו  המזון . לברכת הזימון בהלכות עוסק זה פרק
לזימון. המצטרפים הם ומי  בזימון 

GLãçàk eìëàL äL,ביחד –ïnæì ïéáiç ברכת לברך  – ÀÈÆÈÀÀÆÈÇÈÄÀÇÅ
לברכה, חבריו  את מזמין שאחד  דהיינו  המזון, ברכת קודם הזימון 

בגמרא  ג'. במשנה להלן כמבואר משלו ", שאכלנו "נברך  להם: ואומר 
הכתוב מן זה דבר ד )למדים לד, ונרוממה (תהלים  אתי  לה' "גדלו :

יחדיו " dyely),שמו ixd ,miipy miax herine ..."elcb" :miaxl xne` cg`)
הכתוב מן  ג )או  לב, לאֿלהינו".(דברים  גדל  הבו אקרא ה' שם "כי  :

éàîc ìëà רבים שכן  המעשרות, על היו  חשודים הארץ עמי – ÈÇÀÇ
ומפירותיהם  מתבואתם מפרישים היו  ולא עצמם על מקילים היו  מהם

רא  מעשר שהתבואה לא חכמים קבעו לפיכך שני . מעשר ולא שון 

פירוש מעושרים, ספק כלומר הם, "דמאי" הארץ עמי של והפירות
כך"i`nc":המלה – מעושר ? לא או  מעושר מהו? זה – מאי דא

דימוי מלשון "דמאי " מפרשים: ויש  המשנה. מפרשי  רוב מבארים
לאו  אם מעשרותיה הפרישו  אם זו , תבואה אחר להרהר  שיש והרהור,

א ) א , דמאי במסכת  שלמה יוונית (מלאכת  מילה שהיא מבארים ויש  .
העם המון  של תבואה היינו  המון, עם, ומובנה, (אנציקל'("דיאמוס"),

הערוך ) מוסף  פי על אמנםתלמודית  .,mixyrn eid ux`d inr aexאבל
והתקינו  הרבה, המצוי  מיעוט והוא הואיל למיעוט, כאן  חששו  חכמים

להפריש וחייב דמאי הם הרי  הארץ מעם ופירות תבואה שהלוקח
"דמאי"). במסכת להלן (כמבואר שני ומעשר  מעשר תרומת מספק מהם

בסיפא), (להלן להשמיע באה משנתנו –xeq`d xac lke`d lky
.oenifl etxvl oi` ,il`xyi epi`y in e` ,zifkn zegt lke`d e` ,dlik`a

izdw - zex`ean zeipyn
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úéfk ìëàL LnMäå,éúekäå–íäéìò ïéðnæî.ìáè ìëà ìáà,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe,øNòîe §©©¨¤¨©©©¦§©¦§©§¦£¥¤£¨¨©¤¤©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥
ecôð àHL Lc÷äå éðL,úéfkî úBçt ìëàL LnMäå,éøëpäå–íäéìò ïéðnæî ïéà. ¥¦§¤§¥¤¦§§©©¨¤¨©¨¦©©¦§©¨§¦¥§©§¦£¥¤

·íéLð,íéãáòå,íépè÷e–íäéìò ïéðnæî ïéà.úéfk ãò ?ïéðnæî änk ãò.äãeäé éaøäöéak ãò :øîBà. ¨¦©£¨¦§©¦¥§©§¦£¥¤©©¨§©§¦©©©¦©¦§¨¥©©¥¨

:íä íéøùòî õøàä.eznexz dlhpyïäëä ìèðù íãå÷ íéìáùá øùòîä ç÷ìå ïäëä úà íéã÷äù éåì ïá ïåâë ,äìåãâ äîåøú åðîî äìèð àìù éô ìò óàå
ãçà äæä øùòîä êåúá ïäë ìù äìåãâ äîåøú àöîð ,úéùàø äééø÷ àðîçøã ,íéùîçî ãçà äìçú äìåãâ äîåøú ìåèéì åì äéä ïäëäå ,äìåãâ äîåøú

áéúëã äìåãâ äîåøú åðîî ùéøôäìî éåìä øåèôã àëäã ïéúéðúî ïðéòîùàå .åøùòîî äîåøú ùéøôäì éåìä ìòù øùòî úîåøúî ãáì ,åáù íéùîçîøáãîá)
(çé:øùòîä ïî øùòî úîåøúå äìåãâ äîåøú àìå êì éúøîà øùòîä ïî øùòî ,øùòîä ïî øùòî 'ä úîåøú åðîî íúåîøäå.ectpy ycwde ipy xyrne

:áëòî ùîåç ïéàã àðú ïì òîùî÷å .ùîåç íéôéñåî íéìòáäù ,ùîåçä úà ïúð àìå ïø÷ä úà ïúðù ïåâë.zifk lk`y ynydeùîùäù ïåéë àîéúã åäîã
:äøéáòá äëøá ïàë ïéà øåñéàì åîãã â"òàã ïðéòîùà éðä ìëáå .ì"î÷ åéìò ,ïéðîæî ïéà àáå êìåä àìà úåòéá÷ åì ïéà.izekdeàéáäù íéáëåë éãáåòä ïî

íéëìî øôñá ùøåôîë íäá íéìëåà åéäù úåéøàä úîéàî åøééâúðå ,ïåøîåù éøòá íúåà áùåéå úåöøà øàùîå àúåëî øåùà êìî(æé á)äøåú íéøîåù åéäå ,
ùàøá äðåé úåîã íäì åàöîå íäéøçà å÷ãáù ãò ,úåöîä úö÷á íäá íéðéîàî åéä êëéôì ,ìàøùéî øúåé äá íé÷ã÷ãî äá å÷éæçäù äåöî ìëå ,áúëáù

:éúåëä ìò ïéðîæî ïéà àðãéàä êëìä ,íäéøáã ìëì íéøåîâ íéáëåë éãáåòë íåàùò æàîå ,äúåà íéãáåò åéäù íéæéøâ øä.lah lk`åðîî äìèð àìù ïâã
ìáè åðéàù [áå÷ð åðéàù] õéöòá çîöù ïâã ïåâë ïðáøã ìáè åìéôà àìà ,àúééøåàã ìáè øîåì êéøö ïéàå àì áè ìáè ùåøéôå .ìáè éåø÷ úåøùòîå äîåøú

î ïéà ,ïðáøãî àìà:åéìò ïéðîæ.eznexz dlhp `ly oey`x xyrneïäëä úà éåì íéã÷äù ïåâë àìà ,àåä øåîâ ìáè éàäã øîà÷ øùòî úîåøú åàì
åðîî ïúð àìù ïîæ ìëå ,ïäëì äìåãâ äîåøúì äéåàø àéä åáù íéùîçî ãçàå ,äìçú ïåùàø øùòî ìèðå äøåúä ïî äîåøúì òá÷åäå çøîúðù øçàì éøëá
äìåãâ äîåøú ùéøôäì êéøö äéä àì çøîúúù íãå÷ íéìáùá åîéã÷î äéä íàå ,åéìò ïéðîæî ïéà øùòî úîåøú ùéøôäù éô ìò óà åæ äìåãâ äîåøú

:ìéòì ïðéáúëãë.ectp `ly ycwde ipy xyrneù"òî äãôù ïåâë ,ïúëìäë åãôð àìå åãôðù àìà ,àéä àèéùôã àúìéî àäã ììë åãôð àìù øîåì ö"à
øîà àðîçøå ,äøåö åéìò ïéàù òáèîá åà óñë ìù úåàèåøâá(ãé íéøáã),óñëá åàãô àìå ò÷ø÷ â"ò åììçù ùã÷äå .äøåö åá ùéù øáãá óñëä úøöå

:óñëä úà ïúðå øîà àðîçøå.zifkn zegt lk`y ynyde:àäì éîð øãä êøåöì àáåøì øãäã éãééà àìà ,àéä äëéøö äðéàù äðùî.miakek caere
:ìåáèéå ìåîéù ãò øâ åðéà íìåòìå ,àåä íéáëåë ãáåò ìáè àìã äîë ìëã ïðéòîùàå .éøééî ìáè àìå ìîù øâá

a.mdilr oipnfn oi` miphweïè÷ åøîà àìã éøîàã àúååáøî àëéàå .åéìò ïéðîæî ïéëøáî éîì òãåéä ïè÷ ìáà ,ïéëøáî éîì íéòãåé ïéàù íéðè÷ à÷åã

`xephxa yexit

שיש פי על  אף עליהם, שמזמנים אנשים המשנה מונה ברישא ברם,
ששנינו : וזהו  בעצמם. פגם או  באכילתם איסור Ði`ncכעין  lk`

ורוב  שהואיל לזימון , לצרפו  מותר המעשרות, את ממנו הפריש ולא
חכמים  בו  החמירו לא לעיל , שהזכרנו  כמו הם, מעשרים הארץ עמי 

חכמים  הקלו זה מטעם ואמנם לזימון. צירופו  לענין הספק משום
דמאי" העניים את "מאכילים א): ג, (דמאי ואמרו  העניים, לגבי בדמאי

א ) מז , ברכות בגמרא Búîeøz.(עיין äìhpL ïBLàø øNòîe– ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
הוא: כך  והפירות התבואה מן  והמעשרות התרומה הפרשת סדר

מפרישים dlecb,בתחילה dnexz חייבים ואין  לכהן; מחמישים, אחד 
את  ומיישרים שמחליקים (לאחר  בגורן  הכרי מירוח לאחר  אלא בה

וה  הדישה בגמר  התבואה התרומה ערימת הפרשת לאחר  זרייה).
הנשאר  מן  oey`x,מפרישים xyrnמעשר אחרי  ללוי. מעשרה, אחד

מפרישים ipy,ראשון  xyrn.לירושלים פדיונו  דמי  או אותו  שמעלים
וזהו  לכהן , עשירי  חלק לו  שניתן  המעשר  מן מפריש הוא אף והלוי

xyrn"הנקרא znexz"." המעשר מן  "מעשר  ללמדepzpynאו באה
אדם אכל eznexz,שאם dlhipy oey`x xyrnעל אף המעשר , תרומת

את  ליטול הלוי  שהקדים כגון  גדולה, תרומה ממנו ניטלה שלא פי 
מצטרף  הריהו גדולה, תרומה הכהן ממנו שנטל קודם בשיבלים מעשרו

קודם  היינו בשיבולים המעשר את הלוי וקיבל שהואיל לזימון;
פטור הריהו  לעיל , שביארנו כמו  בתרומה, התבואה שנתחייבה

שכתוב גדולה, תרומה ממנו כו)מלהפריש  יח , "והרימותם (במדבר  :

ה' תרומת Ðממנו "xyrnd on xyrn תרומה ולא המעשר  מן מעשר 
המעשר . מן מעשר ותרומת ecôpLגדולה Lc÷äå éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ

ולאכלו  לירושלים להעלותו דינו שני  שמעשר למעלה הזכרנו כבר  –
הוא  הרי  לירושלים, המעשר פירות את להעלות לאדם קשה ואם שם.

על שם ומוציאם לירושלים הפדיון  דמי את ומעלה בכסף אותם פודה
לו  מותר  שני מעשר  של הפירות שניפדו  לאחר ושתיה. אכילה דברי 

והוא  בכסף, לפדותו אפשר לה' שהוקדש  דבר וכן  מקום. בכל  לאכלם
שלו  שני מעשר  הפודה ברם, הקדש . נעשה הפדיון וכסף לחולין , יוצא

משנתנו  ובאה פדיונו , דמי על  חומש  להוסיף צריך הקדשו  הפודה וכן
פי על אף שנפדו, הקדש או שני מעשר פירות אכל שאם להשמיע

לזימון . הוא ומצטרף מעכב, החומש  אין החומש , תוספת ללא שפדאום
úéfk ìëàL LnMäåפי על אף המסובים, את המשמש  השמש  – ÀÇÇÈÆÈÇÇÇÄ

זית, כשיעור  מזון אכל  אם השולחן , אצל  קבוע מקומו éúekäåÀÇÄשאין 
אשור  מלך  שהביא הגויים מן  –`zekn והושיבם ארצות ומשאר

כמסופר מהם רבים טורפים שהיו  האריות מאימת ונתגיירו  בשומרון
בהם וכתוב יז  פרק ב' מלכים ואת (שם )בספר יראים היו ה' "את :

מדקדקים  היו בה שהחזיקו מצוה כל  ברם, עובדים". היו פסיליהם
אלה כל  – מישראל ; יותר  íäéìòבה ïéðnæî לשלושה מצטרפים – ÀÇÀÄÂÅÆ

מהם. אחד בכל למעלה כבר  שביארנו כמו לזמן , ìëàשחייבים ìáàÂÈÈÇ
ìáèטבל ואפילו ומעשרות, תרומה ממנה הופרשו  שלא תבואה – ÆÆ

ב )מדרבנן  מז , ברכות Búîeøz,(גמרא äìhð àHL ïBLàø øNòîeÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
המעשר, תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון במעשר  לומר צורך אין  –

שלא  – הגמרא לפי  – היא המשנה כוונת אלא הוא, גמור  טבל שהרי 
הכרי, מירוח לאחר  הלוי  שהקדים וכגון  גדולה תרומה ממנו ניטלה

קודם  המעשר את הלוי ונטל בתרומה, התבואה שנתחייבה לאחר  היינו 
להפריש הלוי חייב זה בכגון והרי גדולה, תרומה ממנה שהפרישו

שלא  זמן  וכל  גדולה, תרומה גם אלא מעשר  תרומת רק לא ממעשרו
לאכלו . אסור  גדולה תרומה ממנו  Lc÷äåהפריש  éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅ

ecôð àHL כגון כהלכתם, שלא שניפדו  אלא ניפדו אם אפילו  – ÆÄÀ
שחיללו  והקדש  צורה), עליה שאין  (מטבע באסימון שפדאו  שני  מעשר

פדיון , פדיונם אין זה שבכגון בכסף, פדאו  ולא קרקע גבי LnMäåÀÇÇÈעל
úéfkî úBçt ìëàL,מכזית פחות שאכל  מי לכל הדין והוא – ÆÈÇÈÄÇÇÄ

נקטה שהמשנה הרישא,"yny"אלא ממשéøëpäåאגב גוי  רק לא – ÀÇÈÀÄ
חשוב  הוא הרי טבל, שלא זמן שכל  טבל, ולא שמל  גר אפילו  אלא

`dlכנכרי; lkäéìò ïéðnæî ïéàí. לזימון מצטרפים אינם – ÅÀÇÀÄÂÅÆ

i y y m e i
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החיוב  לענין האכילה שיעור ומהו מזמנים, אין מי  על  ללמד  מוסיפה משנתנו
בזימון.

íépè÷e ,íéãáòå ,íéLð, המזון בברכת חייבים שהם פי  על  אף – ÈÄÇÂÈÄÀÇÄ
ג), (ג, לעיל ששנינו íäéìòכמו ïéðnæî ïéà מצטרפים אינם – ÅÀÇÀÄÂÅÆ

לעצמם מזמנים ועבדים לעצמן , מזמנות נשים ברם, (ברייתא לזימון .

ב ) מה , ברכות  בשםבגמרא  יזמנו שלא ובלבד  ה ,, ברכות הל ' (רמב"ם 

Ð.ז ) "micar".כנענים עבדים Ðהיינו "miphw"שלש מבני  פחות

izdw - zex`ean zeipyn
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‚?ïéðnæî ãöékGLaäL–"Cøáð" øîBà;GLaàeäå äL–"eëøa" øîBà.äøNòa–"eðéäGàì Cøáð" øîBà; ¥©§©§¦¦§¨¥§¨¥¦§¨¨¥¨§©£¨¨¥§¨¥¥¥
àeäå äøNòa–"eëøa" øîBà.àBaø øNò ãçàå äøNò ãçà.äàîa–"eðéäGà 'äì Cøáð" øîBà;äàîa ©£¨¨¨¥¨§¤¨£¨¨§¤¨¤¤¦§¥¨¥§¨¥©¡¥§¥¨

àeäå–"eëøa" øîBà.óìàa–"ìàøNé éäGà eðéäGà 'äì Cøáð" øîBà;àeäå óìàa–"eëøa" øîBà.àBaøa ¨¥¨§§¤¤¥§¨¥©¡¥¡¥¦§¨¥§¤¤¨¥¨§§¦
–øîBàìàøNé éäGà eðéäGà 'äì Cøáð"íéáeøkä áLBé úBàávä éäGà"eðìëàL ïBænä ìò;àeäå àBaøa– ¥§¨¥©¡¥¡¥¦§¨¥¡¥©§¨¥©§¦©©¨¤¨©§§¦¨

"eëøa" øîBà.Cøáî àeäL ïéðòk,:åéøçà ïéðBò CkìàøNé éäGà eðéäGà 'ä Ceøa"íéáeøkä áLBé úBàávä éäGà ¥¨§§¦§¨¤§¨¥¨¦©£¨¨¡¥¡¥¦§¨¥¡¥©§¨¥©§¦
"eðìëàL ïBænä ìò.éìéìbä éñBé éaø:øîBàôìïéëøáî ïä ìäwä áø é,øîàpL(æë ,çñ íéìäú):eëøa úBìä÷îa" ©©¨¤¨©§©¦¥©§¦¦¥§¦Ÿ©¨¨¥§¨§¦¤¤¡©§©§¥¨§

"ìàøNé øB÷nî éðãà íéäGà.øîààáé÷ò éaø:úñðkä úéáa eðéön äî,ïéèòî ãçàå ïéaøî ãçà–øîBà ¡¦£Ÿ¨¦§¦§¨¥¨©©¦£¦¨©¨¦§¥©§¤¤¤¨§ª¦§¤¨ª¨¦¥
"'ä úà eëøa".ìàòîLé éaø"Cøáîä 'ä úà eëøa" :øîBà. ¨§¤©¦¦§¨¥¥¨§¤©§Ÿ̈

,åéìò ïéðîæî ïéà éëäî øéöáá ìáà çøåô ïè÷ àø÷ðä àåäå úåøòù éúù àéáä àìù ãçà íåéå äðù äøùò ùìù ïáá àìà åéìò ïéðîæî ïéëøáî éîì òãåéä
ïéðîæî íéãáòå ïîöòì úåðîæî íéùðå .úåøòù éúù àéáéå ìãâéù ãò ììë ïè÷ä ìò ïéðîæî ïéàã äùòîì äëìä éúééî éîìùåøéáå .ïéëøáî éîì òãåé åìéôàå

:àúåöéøô íåùî àì íéãáò íò íéùð ìáà ,ïîöòì.zifk cr:äöéáë ãò øîàã äãåäé éáøë àìå ,äëìä ïëå
b.ekxa xne` `ede dylya:íìåë ïëå ,ïåîéæ àëéà äéãéã åàìá àäã.`eax xyr cg`e dxyr cg`úéáá åðéöî äî øîàã ,àéä àáé÷ò éáø àùéø êä

:÷åìéç ïéà éîð àëä íéèòåîì íéáø ïéá ÷åìéç ïéà äøùòì åòéâäùî úñðëä.epidl` 'dl jxap xne` d`naøîàã ,àéä éìéìâä éñåé éáø äìåë àôéñ êä
ïìåëå åìùî åðìëàù êøáð øîåà êøáîä ,ììëá äøùò ïéàå ,äøùò ãòå äùìùî äëìä ÷ñôå .íéäìà åëøá úåìä÷îá øîàðù ïéëøáî ïä ìä÷ä áåø éôì
åìùî åðìëàù åðéäìà êåøá íéðåò ïìåëå ,åìùî åðìëàù åðéäìàì êøáð øîåà êøáîä äìòîìå äøùòî åà äøùòå .åðééç åáåèáå åìùî åðìëàù êåøá íéðåò

:åðééç åáåèáå.jxeand 'd z` ekxa xne` l`rnyi iax:ìàòîùé 'øë äëìäå

`xephxa yexit

במצוות. חייבים שאינם שנה, ïéðnæîעשרה änk ãò כמה עד  – ÇÇÈÀÇÀÄ
החבורה  בני  עם יאכל  כמה מפרש : רש "י  בזימון? חייב ויהא יאכל 
לו  יתנו אם חובתם ידי להוציאם מינה ונפקא בזימון ? עמהם ויתחייב

עד המזון , ברכת לגבי  גם היא שהשאלה מפרשים, ויש לברך . הכוס
ובזימון? המזון בברכת חייב ויהא יאכל שלמה")כמה ãòÇ.("מלאכת 

úéfk המזון בברכת חייב ביצה) (חצי זית כשיעור לפחות האוכל – ÇÇÄ
äöéakובזימון . ãò :øîBà äãeäé éaø ואכלת" שכתוב: – ÇÄÀÈÅÇÇÅÈ

שביעה  ואין  שביעה, כדי בה שיש אכילה שצריך  ומכאן ושבעת",
"ושבעת" אכילה, זו – "ואכלת" סובר: קמא ותנא מכביצה. בפחות

בכזית שיעורה ואכילה שתיה, זו ב )– מט, ברכות id`:.(גמרא  dkldd
כזית. עד
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הזימון. ברכת נוסח ללמד באה משנתנו 

ïéðnæî ãöék הנ מהו  הזימון?– ברכת של  שאכלו GLaäLוסח – ÅÇÀÇÀÄÄÀÈ
המזמן:øîBàכאחד, –Cøáð"."משלו GLaàeäåשאכלנו  äL ÅÀÈÅÄÀÈÈ

המזמן , מלבד שלושה יש אם –øîBà:המזמן להם –eëøa" ÅÈÀ
בגמרא  בזימון . שחייבים שלושה יש  ממנו חוץ שהרי  משלו ", שאכלנו
עדיף, "נברך" מקום מכל אבל  "ברכו", לומר  גם שיכול מבארים,

הכלל . מן עצמו  את מוציא כאחד ,äøNòaשאינו שאכלו  –øîBà ÇÂÈÈÅ
המזמן: –eðéäGàì Cøáð"נברך" גורסים: ויש משלו ". שאכלנו ÀÈÅÅÅ

המקובלת הגירסה והיא יונה )אֿלהינו", רבנו בשיר(תוספות; שרק לפי
כתוב: בברכה אבל  לה'", "הודו  לה'", "שירו  כתוב: ובהודאה

אֿלהים" ברכו כז )"במקהלות סח, אֿלהינו "(תהלים  עמים "ברכו  ,

ח ) סו, àeäå;(תהלים  äøNòa, המזמן מלבד עשרה יש אם –øîBà ÇÂÈÈÈÅ
המזמן: להם –eëøa"."משלו שאכלנו äøNòאֿלהינו ãçà ÈÀÆÈÂÈÈ

àBaø øNò ãçàå מ ובין עשרה בין  –) אלף עשרת eax`אה היינו ÀÆÈÆÆÄ
רבי דעת שזו  מבואר בגמרא להם. אחד דין כאחד, שאכלו  אלפים)
ובין  במרובים שבין  במשנתנו) להלן מאמרו (כפי  הסובר  עקיבא

(או  "ברכו נוסח: אותו המזמן  אומר  ולמעלה מעשרה במועטים,
אבל  משלו ". שאכלנו אֿלהינו iqei"נברך ") iax zrc jli`e o`kn

,`id ililbd להוסיף יש הקהל ריבוי  שעם במשנתנו), (להלן הסובר

והיינו: הזימון , בנוסח השם כאחד,äàîaהזכרות שאכלו –øîBà ÀÅÈÅ
המזמן: –eðéäGà 'äì Cøáð";( לקמן (כמפורש שאכלנו " המזון  על  ÀÈÅÇÁÅ

àeäå äàîa, ממנו חוץ מאה יש  אם –"eëøa" øîBà במקום – ÀÅÈÈÅÈÀ
øîBà"נברך"; óìàa:המזמן –éäGà eðéäGà 'äì Cøáð" ÀÆÆÅÀÈÅÇÁÅÁÅ
ìàøNé;"שאכלנו המזון "eëøa"על  øîBà àeäå óìàa– ÄÀÈÅÀÆÆÈÅÈÀ

"נברך". מסובים,àBaøaבמקום אלפים בעשרת –øîBà:המזמן – ÀÄÅ
áLBé úBàávä éäGà ìàøNé éäGà eðéäGà 'äì Cøáð"ÀÈÅÇÁÅÁÅÄÀÈÅÁÅÇÀÈÅ

"eðìëàL ïBænä ìò íéáeøkä מעשרה שדווקא אמרו , בגמרא – ÇÀÄÇÇÈÆÈÇÀ
שם  ומזכירים שהואיל שאכלנו ", המזון "על לומר יכולים ולמעלה

מזכירים  שאינם בשלושה אבל ה', את שמברכים הדבר  מוכח שמים
משלו"; שאכלנו  "נברך לומר צריכים שמים øîBàשם àeäå àBaøaÀÄÈÅ

"eëøa"."נברך" במקום –Cøáî àeäL ïéðòk נוסח כפי – ÈÀÀÄÀÈÆÀÈÅ
åéøçàהמזמן, ïéðBò Ck:עונים הם ברבוא כגון –'ä Ceøa" ÈÄÇÂÈÈ

ìò íéáeøkä áLBé úBàávä éäGà ìàøNé éäGà eðéäGàÁÅÁÅÄÀÈÅÁÅÇÀÈÅÇÀÄÇ
"eðìëàL ïBænä והוא האחרון , הנוסח את לדוגמה נקטה המשנה – ÇÈÆÈÇÀ

שכן  הנוסחאות; לשאר áøהדין  éôì :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÀÄÙ
ïéëøáî ïä ìäwäלפי נקבע הזימון  בברכת השם הזכרת נוסח – ÇÈÈÅÀÈÀÄ

הקהל , øB÷nîרוב éðãà ,íéäGà eëøa úBìä÷îa" :øîàpLÆÆÁÇÀÇÀÅÈÀÁÄÂÙÈÄÀ
"ìàøNé.הזכרות בריבוי  לברך  יש  רב שבקהל  מכאן  –éaø øîà ÄÀÈÅÈÇÇÄ

ïéèòî ãçàå ïéaøî ãçà ,úñðkä úéáa eðéön äî :àáé÷òÂÄÈÇÈÄÀÅÇÀÆÆÆÈÀËÄÀÆÈËÈÄ
בלבד, עשרה כשיש בין  מתפללים של  רב מספר כשיש  בין  –øîBàÅ
שמע, קריאת ברכות לפני  הציבור  שליח וכן לתורה, העולה –eëøa"ÈÀ

"'ä úà,כך הזימון  בברכת אף השם, הזכרת בנוסח שינוי ללא – Æ
למעלה. שביארנו  כמו רבוא, בעשר גם נוהג בעשרה הנוהג הנוסח

"Cøáîä 'ä úà eëøa" :øîBà ìàòîLé éaøרבי אף – ÇÄÄÀÈÅÅÈÀÆÇÀÙÈ
למרובים  הוא אחד  הברכה שנוסח עקיבא כרבי סובר ישמעאל 

או  לתורה העולה אומר הכנסת בבית כי שמוסיף אלא ולמועטים,
"המבורך" הוספת ידי  שעל המבורך", ה' את "ברכו הציבור  שליח

ישמעאל. כרבי  ונוהגים הכלל . מן  עצמו  את מוציא אינו הוא אף
"נברך המזמן : אומר  עשרה עד  שמשלשה היא ההלכה זימון, ולענין

משלו " חיינו",שאכלנו ובטובו משלו שאכלנו  "ברוך עונים: והכל ,
היו  ואם חיינו". ובטובו משלו שאכלנו  "ברוך ואומר : חוזר והוא

והכל משלו", שאכלנו  אֿלהינו  "נברך המזמן : אומר  ולמעלה עשרה
על חוזר  והוא חיינו ", ובטובו משלו שאכלנו אֿלהינו "ברוך עונים:

.(רמב"ם )כך
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„GLãçàk eìëàL äL,÷ìçì ïéàMø ïðéà;äòaøà ïëå,äMîç ïëå.ïé÷ìçð äML;äøNò ãò.ïðéà äøNòå §¨¤¨§§¤¨¥¨©¨¦¥¨¥§¥©§¨¨§¥£¦¨¦¨¤¡¨¦©£¨¨©£¨¨¥¨
ïé÷ìçð,eéäiL ãòíéøNò. ¤¡¨¦©¤¦§¤§¦
‰:ãçà úéáa úBìëBà eéäL úBøeáç ézLelà úà elà ïéàBø ïúö÷nL ïîæa,ïenæì íéôøèöî elà éøä;íàå §¥£¤¨§§©¦¤¨¦§©¤¦§¨¨¦¥¤¥£¥¥¦§¨§¦§¦§¦

åàì–ïîöòì ïéðnæî elà,ïîöòì ïéðnæî elàå.ïéiä ìò ïéëøáî ïéà,íéî BëBúì ïziL ãò;éøácøæòéìà éaø. ¨¥§©§¦§©§¨§¥§©§¦§©§¨¥§¨§¦©©©¦©¤¦¥§©¦¦§¥©¦¡¦¤¤
íéîëçåïéëøáî :íéøîBà. ©£¨¦§¦§¨§¦

c.wlgil mi`yx opi`:ïåîéæ úáåç íäéìò äìçù ïåéëî.dyng oke drax` okeúáåçá òá÷à éîð åäéàã ,ïäî ÷ìçé ãéçéäå ïîöòì ïéðîæî äùìùä ïéà
:ïåîæ.miwlgp dyyå÷ìçé æàå ,íéøùò åéäéù ãò ,íùä úøëæä åá ùéù ïåîæá åäì åáééçúàã íé÷ìçð ïéà 'é ìáà ,äøùò ãò ,ïàëì ïåîæ éãëå ïàëì ïåîæ éãë

:åöøé íà úåøåáç éúùì
d.onvrl oipnfn el` e`l m`e:ïôøöî ùîùä ,åìà úà åìà íéàåø ïéàù éô ìò óà úåøåáçä éúùì ùîùî ãçà ùîùù ïîæáå.oiid lr oikxan oi`

:ïôâä éøô àøåá.min ekezl oziy crì éúëà êëìéä ,íéî àìá äééúùì éåàø äéä àìå ãàî ÷æç íðéé äéäù éôìåúëøáî ææ àìå àúåéìòîì éðúùéà à
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .íéáðòë õòä éøô àøåá åéìò ïéëøáîå äðåùàøä

`xephxa yexit
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לברך רשאי אינו בזימון , שנתחייבה בחבורה אכל  אדם שאם ללמד, באה זו  משנה
לעצמו.

GLãçàk eìëàL äL ששנינו כמו בזימון , ונתחייבו הואיל – ÀÈÆÈÀÀÆÈ
פרקנו, ìçì÷בתחילת ïéàMø ïðéà; זימון בלא ולברך  –ïëå ÅÈÇÈÄÅÈÅÀÅ

äMîç ïëå ,äòaøà,להיחלק רשאים אינם כאחד , שאכלו – ÇÀÈÈÀÅÂÄÈ
שחובת  לפי  זימון , בלא יברכו  והשאר  לעצמם יזמנו  מהם ששלושה

מהם. אחד כל על  חלה ïé÷ìçðהזימון äML להיחלק הם רשאים – ÄÈÆÁÈÄ
לעצמה, תזמן אחת וכל שלושה שלושה של  חבורות äøNòלשתי  ãòÇÂÈÈ

בכל שיש לחבורות להיחלק להם מותר מעשרה פחות שהם כל  –
חבורות. לשלש  נחלקים תשעה כגון זימון , כדי  מהן äøNòåÇÂÈÈאחת

ïé÷ìçð ïðéàשיש בזימון שנתחייבו לפי להיחלק, רשאים אינם – ÅÈÆÁÈÄ
הקודמת, במשנה ששנינו  כמו השם, הזכרת íéøNòבו  eéäiL ãòÇÆÄÀÆÀÄ

עשרים  אבל נחלקים, אינם עשרים עד ומעלה מעשרה כלומר , –
עשרה, עשרה של  חבורות לשתי  להיחלק הם רשאים כאחד, שאכלו 

השם. בהזכרת לזמן תוכל אחת שכל 
àøîâ.Ð ol rnynw i`n ,"wlgil oi`yx opi` cg`k elk`y dyely" באה מה

כאן? להשמיענו pipzÐ`המשנה `pnif `cg אחת פעם שנינו כבר הלא
פרקנו): Ð(בתחילת "onfl oiaiig cg`k elk`y dyely" רשאים שאינם כלומר 

נוספת? פעם זו הלכה להשמיע משנתנו באה ולמה זימון. בלא ולברך  ליחלק
Ð ol rnynw `d:להשמיע משנתנו באה אחר cg`kדין lek`l eayiy dyely

Ð elk` `l oiicre, אכלו לא שעדיין  פי  על  אף Ðכלומר wlgil mi`yx mpi`
בזימון . נתחייבו  Ðשכבר  `pixg` `pyilשמשנתנו ההלכה כלומר  אחר, לשון 

אחר : בנוסח היא להשמיע `cgבאה lky it lr s` ,cg`k lek`l eayiy dyely"

mb e` ."wlgil oi`yx opi` exkkn lke` cg`e: אחר zexeagדין  ylyn e`ay dyely"
Ðונצטרפו חבורה מכל  אחד  ופרש חבורה, בכל  ארבעה ארבעה שהיו  כגון 

אלו הרי  אחת, לחבורה Ðשלושה wlgil oi`yx opi`,לזימון הוקבעו שכבר 
מכל הראשונים, עם סעודתם גמרו שכבר יחד , משנצטרפו אכלו  לא ואפילו
בחבורתם  עליהם זימנו כשלא אמורים? דברים במה לזמן. הם חייבים מקום
אינם  ושוב הזימון חובת מהם פרחה עליהם, זימנו  כבר אם אבל  הקודמת,

א-ב). נ, (ברכות לזימון . להצטרף יכולים
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באה  להיחלק, אחת חבורה בני רשאים מתי  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
לזימון. להצטרף שונות לחבורות מותר מתי  ללמד, משנתנו 

ãçà úéáa úBìëBà eéäL úBøeáç ézL שולחן על  חבורה כל  – ÀÅÂÆÈÀÀÇÄÆÈ
elàאחר: úà elà ïéàBø ïúö÷nL ïîæa מחבורה שאחדים – ÄÀÇÆÄÀÈÈÄÅÆÅ

זו , מחבורה אחדים רואים ïenæìזו  íéôøèöî elà éøä; אחד – ÂÅÅÄÀÈÀÄÀÄ
åàì íàå, אלו את אלו רואים שאין –elàå ,ïîöòì ïéðnæî elà ÀÄÈÅÀÇÀÄÀÇÀÈÀÅ

ïîöòì ïéðnæî שאם אמרו  בגמרא לעצמה. מזמנת חבורה כל  – ÀÇÀÄÀÇÀÈ
רואים  שאינם פי על אף החבורות, שתי את המשמש אחד  שמש יש

אחד. לזימון מצטרפים הם הרי  אלו, את ïéiäאלו ìò ïéëøáî ïéàÅÀÈÀÄÇÇÇÄ
הגפן ", פרי  "בורא –íéî BëBúì ïziL ãò, חריפותו את להפיג – ÇÆÄÅÀÇÄ

מאד , חריף היה שיינם øæòéìàלפי éaø éøác שבלא הסובר , – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
עליו  לברך צריך אלא "הגפן", לברכת ראוי היין  אין במים מזיגה

ענבים. כעל העץ" פרי ïéëøáî"בורא :íéøîBà íéîëçå בורא" – ÇÂÈÄÀÄÀÈÀÄ
לרבי חכמים מודים ברם, במים. מזוג שאינו יין על  גם הגפן" פרי
לתוכו  שיתן עד עליו מברכים שאין המזון, ברכת של בכוס אליעזר

המובחר מן  מצוה שתהא ישראל").מים "תפארת  שלמה "; ("מלאכת 
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‚?ïéðnæî ãöékGLaäL–"Cøáð" øîBà;GLaàeäå äL–"eëøa" øîBà.äøNòa–"eðéäGàì Cøáð" øîBà; ¥©§©§¦¦§¨¥§¨¥¦§¨¨¥¨§©£¨¨¥§¨¥¥¥
àeäå äøNòa–"eëøa" øîBà.àBaø øNò ãçàå äøNò ãçà.äàîa–"eðéäGà 'äì Cøáð" øîBà;äàîa ©£¨¨¨¥¨§¤¨£¨¨§¤¨¤¤¦§¥¨¥§¨¥©¡¥§¥¨

àeäå–"eëøa" øîBà.óìàa–"ìàøNé éäGà eðéäGà 'äì Cøáð" øîBà;àeäå óìàa–"eëøa" øîBà.àBaøa ¨¥¨§§¤¤¥§¨¥©¡¥¡¥¦§¨¥§¤¤¨¥¨§§¦
–øîBàìàøNé éäGà eðéäGà 'äì Cøáð"íéáeøkä áLBé úBàávä éäGà"eðìëàL ïBænä ìò;àeäå àBaøa– ¥§¨¥©¡¥¡¥¦§¨¥¡¥©§¨¥©§¦©©¨¤¨©§§¦¨

"eëøa" øîBà.Cøáî àeäL ïéðòk,:åéøçà ïéðBò CkìàøNé éäGà eðéäGà 'ä Ceøa"íéáeøkä áLBé úBàávä éäGà ¥¨§§¦§¨¤§¨¥¨¦©£¨¨¡¥¡¥¦§¨¥¡¥©§¨¥©§¦
"eðìëàL ïBænä ìò.éìéìbä éñBé éaø:øîBàôìïéëøáî ïä ìäwä áø é,øîàpL(æë ,çñ íéìäú):eëøa úBìä÷îa" ©©¨¤¨©§©¦¥©§¦¦¥§¦Ÿ©¨¨¥§¨§¦¤¤¡©§©§¥¨§

"ìàøNé øB÷nî éðãà íéäGà.øîààáé÷ò éaø:úñðkä úéáa eðéön äî,ïéèòî ãçàå ïéaøî ãçà–øîBà ¡¦£Ÿ¨¦§¦§¨¥¨©©¦£¦¨©¨¦§¥©§¤¤¤¨§ª¦§¤¨ª¨¦¥
"'ä úà eëøa".ìàòîLé éaø"Cøáîä 'ä úà eëøa" :øîBà. ¨§¤©¦¦§¨¥¥¨§¤©§Ÿ̈

,åéìò ïéðîæî ïéà éëäî øéöáá ìáà çøåô ïè÷ àø÷ðä àåäå úåøòù éúù àéáä àìù ãçà íåéå äðù äøùò ùìù ïáá àìà åéìò ïéðîæî ïéëøáî éîì òãåéä
ïéðîæî íéãáòå ïîöòì úåðîæî íéùðå .úåøòù éúù àéáéå ìãâéù ãò ììë ïè÷ä ìò ïéðîæî ïéàã äùòîì äëìä éúééî éîìùåøéáå .ïéëøáî éîì òãåé åìéôàå

:àúåöéøô íåùî àì íéãáò íò íéùð ìáà ,ïîöòì.zifk cr:äöéáë ãò øîàã äãåäé éáøë àìå ,äëìä ïëå
b.ekxa xne` `ede dylya:íìåë ïëå ,ïåîéæ àëéà äéãéã åàìá àäã.`eax xyr cg`e dxyr cg`úéáá åðéöî äî øîàã ,àéä àáé÷ò éáø àùéø êä

:÷åìéç ïéà éîð àëä íéèòåîì íéáø ïéá ÷åìéç ïéà äøùòì åòéâäùî úñðëä.epidl` 'dl jxap xne` d`naøîàã ,àéä éìéìâä éñåé éáø äìåë àôéñ êä
ïìåëå åìùî åðìëàù êøáð øîåà êøáîä ,ììëá äøùò ïéàå ,äøùò ãòå äùìùî äëìä ÷ñôå .íéäìà åëøá úåìä÷îá øîàðù ïéëøáî ïä ìä÷ä áåø éôì
åìùî åðìëàù åðéäìà êåøá íéðåò ïìåëå ,åìùî åðìëàù åðéäìàì êøáð øîåà êøáîä äìòîìå äøùòî åà äøùòå .åðééç åáåèáå åìùî åðìëàù êåøá íéðåò

:åðééç åáåèáå.jxeand 'd z` ekxa xne` l`rnyi iax:ìàòîùé 'øë äëìäå

`xephxa yexit

במצוות. חייבים שאינם שנה, ïéðnæîעשרה änk ãò כמה עד  – ÇÇÈÀÇÀÄ
החבורה  בני  עם יאכל  כמה מפרש : רש "י  בזימון? חייב ויהא יאכל 
לו  יתנו אם חובתם ידי להוציאם מינה ונפקא בזימון ? עמהם ויתחייב

עד המזון , ברכת לגבי  גם היא שהשאלה מפרשים, ויש לברך . הכוס
ובזימון? המזון בברכת חייב ויהא יאכל שלמה")כמה ãòÇ.("מלאכת 

úéfk המזון בברכת חייב ביצה) (חצי זית כשיעור לפחות האוכל – ÇÇÄ
äöéakובזימון . ãò :øîBà äãeäé éaø ואכלת" שכתוב: – ÇÄÀÈÅÇÇÅÈ

שביעה  ואין  שביעה, כדי בה שיש אכילה שצריך  ומכאן ושבעת",
"ושבעת" אכילה, זו – "ואכלת" סובר: קמא ותנא מכביצה. בפחות

בכזית שיעורה ואכילה שתיה, זו ב )– מט, ברכות id`:.(גמרא  dkldd
כזית. עד
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הזימון. ברכת נוסח ללמד באה משנתנו 

ïéðnæî ãöék הנ מהו  הזימון?– ברכת של  שאכלו GLaäLוסח – ÅÇÀÇÀÄÄÀÈ
המזמן:øîBàכאחד, –Cøáð"."משלו GLaàeäåשאכלנו  äL ÅÀÈÅÄÀÈÈ

המזמן , מלבד שלושה יש אם –øîBà:המזמן להם –eëøa" ÅÈÀ
בגמרא  בזימון . שחייבים שלושה יש  ממנו חוץ שהרי  משלו ", שאכלנו
עדיף, "נברך" מקום מכל אבל  "ברכו", לומר  גם שיכול מבארים,

הכלל . מן עצמו  את מוציא כאחד ,äøNòaשאינו שאכלו  –øîBà ÇÂÈÈÅ
המזמן: –eðéäGàì Cøáð"נברך" גורסים: ויש משלו ". שאכלנו ÀÈÅÅÅ

המקובלת הגירסה והיא יונה )אֿלהינו", רבנו בשיר(תוספות; שרק לפי
כתוב: בברכה אבל  לה'", "הודו  לה'", "שירו  כתוב: ובהודאה

אֿלהים" ברכו כז )"במקהלות סח, אֿלהינו "(תהלים  עמים "ברכו  ,

ח ) סו, àeäå;(תהלים  äøNòa, המזמן מלבד עשרה יש אם –øîBà ÇÂÈÈÈÅ
המזמן: להם –eëøa"."משלו שאכלנו äøNòאֿלהינו ãçà ÈÀÆÈÂÈÈ

àBaø øNò ãçàå מ ובין עשרה בין  –) אלף עשרת eax`אה היינו ÀÆÈÆÆÄ
רבי דעת שזו  מבואר בגמרא להם. אחד דין כאחד, שאכלו  אלפים)
ובין  במרובים שבין  במשנתנו) להלן מאמרו (כפי  הסובר  עקיבא

(או  "ברכו נוסח: אותו המזמן  אומר  ולמעלה מעשרה במועטים,
אבל  משלו ". שאכלנו אֿלהינו iqei"נברך ") iax zrc jli`e o`kn

,`id ililbd להוסיף יש הקהל ריבוי  שעם במשנתנו), (להלן הסובר

והיינו: הזימון , בנוסח השם כאחד,äàîaהזכרות שאכלו –øîBà ÀÅÈÅ
המזמן: –eðéäGà 'äì Cøáð";( לקמן (כמפורש שאכלנו " המזון  על  ÀÈÅÇÁÅ

àeäå äàîa, ממנו חוץ מאה יש  אם –"eëøa" øîBà במקום – ÀÅÈÈÅÈÀ
øîBà"נברך"; óìàa:המזמן –éäGà eðéäGà 'äì Cøáð" ÀÆÆÅÀÈÅÇÁÅÁÅ
ìàøNé;"שאכלנו המזון "eëøa"על  øîBà àeäå óìàa– ÄÀÈÅÀÆÆÈÅÈÀ

"נברך". מסובים,àBaøaבמקום אלפים בעשרת –øîBà:המזמן – ÀÄÅ
áLBé úBàávä éäGà ìàøNé éäGà eðéäGà 'äì Cøáð"ÀÈÅÇÁÅÁÅÄÀÈÅÁÅÇÀÈÅ

"eðìëàL ïBænä ìò íéáeøkä מעשרה שדווקא אמרו , בגמרא – ÇÀÄÇÇÈÆÈÇÀ
שם  ומזכירים שהואיל שאכלנו ", המזון "על לומר יכולים ולמעלה

מזכירים  שאינם בשלושה אבל ה', את שמברכים הדבר  מוכח שמים
משלו"; שאכלנו  "נברך לומר צריכים שמים øîBàשם àeäå àBaøaÀÄÈÅ

"eëøa"."נברך" במקום –Cøáî àeäL ïéðòk נוסח כפי – ÈÀÀÄÀÈÆÀÈÅ
åéøçàהמזמן, ïéðBò Ck:עונים הם ברבוא כגון –'ä Ceøa" ÈÄÇÂÈÈ

ìò íéáeøkä áLBé úBàávä éäGà ìàøNé éäGà eðéäGàÁÅÁÅÄÀÈÅÁÅÇÀÈÅÇÀÄÇ
"eðìëàL ïBænä והוא האחרון , הנוסח את לדוגמה נקטה המשנה – ÇÈÆÈÇÀ

שכן  הנוסחאות; לשאר áøהדין  éôì :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÀÄÙ
ïéëøáî ïä ìäwäלפי נקבע הזימון  בברכת השם הזכרת נוסח – ÇÈÈÅÀÈÀÄ

הקהל , øB÷nîרוב éðãà ,íéäGà eëøa úBìä÷îa" :øîàpLÆÆÁÇÀÇÀÅÈÀÁÄÂÙÈÄÀ
"ìàøNé.הזכרות בריבוי  לברך  יש  רב שבקהל  מכאן  –éaø øîà ÄÀÈÅÈÇÇÄ

ïéèòî ãçàå ïéaøî ãçà ,úñðkä úéáa eðéön äî :àáé÷òÂÄÈÇÈÄÀÅÇÀÆÆÆÈÀËÄÀÆÈËÈÄ
בלבד, עשרה כשיש בין  מתפללים של  רב מספר כשיש  בין  –øîBàÅ
שמע, קריאת ברכות לפני  הציבור  שליח וכן לתורה, העולה –eëøa"ÈÀ

"'ä úà,כך הזימון  בברכת אף השם, הזכרת בנוסח שינוי ללא – Æ
למעלה. שביארנו  כמו רבוא, בעשר גם נוהג בעשרה הנוהג הנוסח

"Cøáîä 'ä úà eëøa" :øîBà ìàòîLé éaøרבי אף – ÇÄÄÀÈÅÅÈÀÆÇÀÙÈ
למרובים  הוא אחד  הברכה שנוסח עקיבא כרבי סובר ישמעאל 

או  לתורה העולה אומר הכנסת בבית כי שמוסיף אלא ולמועטים,
"המבורך" הוספת ידי  שעל המבורך", ה' את "ברכו הציבור  שליח

ישמעאל. כרבי  ונוהגים הכלל . מן  עצמו  את מוציא אינו הוא אף
"נברך המזמן : אומר  עשרה עד  שמשלשה היא ההלכה זימון, ולענין

משלו " חיינו",שאכלנו ובטובו משלו שאכלנו  "ברוך עונים: והכל ,
היו  ואם חיינו". ובטובו משלו שאכלנו  "ברוך ואומר : חוזר והוא

והכל משלו", שאכלנו  אֿלהינו  "נברך המזמן : אומר  ולמעלה עשרה
על חוזר  והוא חיינו ", ובטובו משלו שאכלנו אֿלהינו "ברוך עונים:

.(רמב"ם )כך
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„GLãçàk eìëàL äL,÷ìçì ïéàMø ïðéà;äòaøà ïëå,äMîç ïëå.ïé÷ìçð äML;äøNò ãò.ïðéà äøNòå §¨¤¨§§¤¨¥¨©¨¦¥¨¥§¥©§¨¨§¥£¦¨¦¨¤¡¨¦©£¨¨©£¨¨¥¨
ïé÷ìçð,eéäiL ãòíéøNò. ¤¡¨¦©¤¦§¤§¦
‰:ãçà úéáa úBìëBà eéäL úBøeáç ézLelà úà elà ïéàBø ïúö÷nL ïîæa,ïenæì íéôøèöî elà éøä;íàå §¥£¤¨§§©¦¤¨¦§©¤¦§¨¨¦¥¤¥£¥¥¦§¨§¦§¦§¦

åàì–ïîöòì ïéðnæî elà,ïîöòì ïéðnæî elàå.ïéiä ìò ïéëøáî ïéà,íéî BëBúì ïziL ãò;éøácøæòéìà éaø. ¨¥§©§¦§©§¨§¥§©§¦§©§¨¥§¨§¦©©©¦©¤¦¥§©¦¦§¥©¦¡¦¤¤
íéîëçåïéëøáî :íéøîBà. ©£¨¦§¦§¨§¦

c.wlgil mi`yx opi`:ïåîéæ úáåç íäéìò äìçù ïåéëî.dyng oke drax` okeúáåçá òá÷à éîð åäéàã ,ïäî ÷ìçé ãéçéäå ïîöòì ïéðîæî äùìùä ïéà
:ïåîæ.miwlgp dyyå÷ìçé æàå ,íéøùò åéäéù ãò ,íùä úøëæä åá ùéù ïåîæá åäì åáééçúàã íé÷ìçð ïéà 'é ìáà ,äøùò ãò ,ïàëì ïåîæ éãëå ïàëì ïåîæ éãë

:åöøé íà úåøåáç éúùì
d.onvrl oipnfn el` e`l m`e:ïôøöî ùîùä ,åìà úà åìà íéàåø ïéàù éô ìò óà úåøåáçä éúùì ùîùî ãçà ùîùù ïîæáå.oiid lr oikxan oi`

:ïôâä éøô àøåá.min ekezl oziy crì éúëà êëìéä ,íéî àìá äééúùì éåàø äéä àìå ãàî ÷æç íðéé äéäù éôìåúëøáî ææ àìå àúåéìòîì éðúùéà à
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .íéáðòë õòä éøô àøåá åéìò ïéëøáîå äðåùàøä

`xephxa yexit
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לברך רשאי אינו בזימון , שנתחייבה בחבורה אכל  אדם שאם ללמד, באה זו  משנה
לעצמו.

GLãçàk eìëàL äL ששנינו כמו בזימון , ונתחייבו הואיל – ÀÈÆÈÀÀÆÈ
פרקנו, ìçì÷בתחילת ïéàMø ïðéà; זימון בלא ולברך  –ïëå ÅÈÇÈÄÅÈÅÀÅ

äMîç ïëå ,äòaøà,להיחלק רשאים אינם כאחד , שאכלו – ÇÀÈÈÀÅÂÄÈ
שחובת  לפי  זימון , בלא יברכו  והשאר  לעצמם יזמנו  מהם ששלושה

מהם. אחד כל על  חלה ïé÷ìçðהזימון äML להיחלק הם רשאים – ÄÈÆÁÈÄ
לעצמה, תזמן אחת וכל שלושה שלושה של  חבורות äøNòלשתי  ãòÇÂÈÈ

בכל שיש לחבורות להיחלק להם מותר מעשרה פחות שהם כל  –
חבורות. לשלש  נחלקים תשעה כגון זימון , כדי  מהן äøNòåÇÂÈÈאחת

ïé÷ìçð ïðéàשיש בזימון שנתחייבו לפי להיחלק, רשאים אינם – ÅÈÆÁÈÄ
הקודמת, במשנה ששנינו  כמו השם, הזכרת íéøNòבו  eéäiL ãòÇÆÄÀÆÀÄ

עשרים  אבל נחלקים, אינם עשרים עד ומעלה מעשרה כלומר , –
עשרה, עשרה של  חבורות לשתי  להיחלק הם רשאים כאחד, שאכלו 

השם. בהזכרת לזמן תוכל אחת שכל 
àøîâ.Ð ol rnynw i`n ,"wlgil oi`yx opi` cg`k elk`y dyely" באה מה

כאן? להשמיענו pipzÐ`המשנה `pnif `cg אחת פעם שנינו כבר הלא
פרקנו): Ð(בתחילת "onfl oiaiig cg`k elk`y dyely" רשאים שאינם כלומר 

נוספת? פעם זו הלכה להשמיע משנתנו באה ולמה זימון. בלא ולברך  ליחלק
Ð ol rnynw `d:להשמיע משנתנו באה אחר cg`kדין lek`l eayiy dyely

Ð elk` `l oiicre, אכלו לא שעדיין  פי  על  אף Ðכלומר wlgil mi`yx mpi`
בזימון . נתחייבו  Ðשכבר  `pixg` `pyilשמשנתנו ההלכה כלומר  אחר, לשון 

אחר : בנוסח היא להשמיע `cgבאה lky it lr s` ,cg`k lek`l eayiy dyely"

mb e` ."wlgil oi`yx opi` exkkn lke` cg`e: אחר zexeagדין  ylyn e`ay dyely"
Ðונצטרפו חבורה מכל  אחד  ופרש חבורה, בכל  ארבעה ארבעה שהיו  כגון 

אלו הרי  אחת, לחבורה Ðשלושה wlgil oi`yx opi`,לזימון הוקבעו שכבר 
מכל הראשונים, עם סעודתם גמרו שכבר יחד , משנצטרפו אכלו  לא ואפילו
בחבורתם  עליהם זימנו כשלא אמורים? דברים במה לזמן. הם חייבים מקום
אינם  ושוב הזימון חובת מהם פרחה עליהם, זימנו  כבר אם אבל  הקודמת,

א-ב). נ, (ברכות לזימון . להצטרף יכולים
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באה  להיחלק, אחת חבורה בני רשאים מתי  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
לזימון. להצטרף שונות לחבורות מותר מתי  ללמד, משנתנו 

ãçà úéáa úBìëBà eéäL úBøeáç ézL שולחן על  חבורה כל  – ÀÅÂÆÈÀÀÇÄÆÈ
elàאחר: úà elà ïéàBø ïúö÷nL ïîæa מחבורה שאחדים – ÄÀÇÆÄÀÈÈÄÅÆÅ

זו , מחבורה אחדים רואים ïenæìזו  íéôøèöî elà éøä; אחד – ÂÅÅÄÀÈÀÄÀÄ
åàì íàå, אלו את אלו רואים שאין –elàå ,ïîöòì ïéðnæî elà ÀÄÈÅÀÇÀÄÀÇÀÈÀÅ

ïîöòì ïéðnæî שאם אמרו  בגמרא לעצמה. מזמנת חבורה כל  – ÀÇÀÄÀÇÀÈ
רואים  שאינם פי על אף החבורות, שתי את המשמש אחד  שמש יש

אחד. לזימון מצטרפים הם הרי  אלו, את ïéiäאלו ìò ïéëøáî ïéàÅÀÈÀÄÇÇÇÄ
הגפן ", פרי  "בורא –íéî BëBúì ïziL ãò, חריפותו את להפיג – ÇÆÄÅÀÇÄ

מאד , חריף היה שיינם øæòéìàלפי éaø éøác שבלא הסובר , – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
עליו  לברך צריך אלא "הגפן", לברכת ראוי היין  אין במים מזיגה

ענבים. כעל העץ" פרי ïéëøáî"בורא :íéøîBà íéîëçå בורא" – ÇÂÈÄÀÄÀÈÀÄ
לרבי חכמים מודים ברם, במים. מזוג שאינו יין על  גם הגפן" פרי
לתוכו  שיתן עד עליו מברכים שאין המזון, ברכת של בכוס אליעזר

המובחר מן  מצוה שתהא ישראל").מים "תפארת  שלמה "; ("מלאכת 
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ובטח למותר להעיר לדכוותי' אשר לקבלת ברכות שמים מעל צריכים להיות כלים רחבים 
מתחת, וכל אחד השייך לתורה, הרי כלים רחבים שלו היא התורה הארוכה מני ארץ ורחבה מני ים, 
ובלבד שעפ"י מרז"ל )שבת לא, סוף ע"א( הנה צריך להיות ערוב קב חומטין שעי"ז הוא קיום התורה 
שלו. וכמבואר ביומא עב: שצריך השתדלות שיהי' באופן של זכה נעשה לו סם חיים, ובימינו אלו הוא 
על ידי לימוד תורת החסידות, פנימיות התורה, וזהירות בענין תפלה, אמירת תהלים וכו', וכמרז"ל 

בעירובין )סה, א( שמעתתא בעי צלתא דעה צלולה, והאריכות בזה אך למותר.

בברכה שיבשר טובות בקרוב.
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ע"א: לח במשנה:דף ïðaø,שנינו eðz .åéúBúìãì íéqð eNòð øBðwéð¦¨©£¦¦§©§¨¨©¨¨
äî ה àéáäìש íéqpהם øBðwéð CìäLk ,eøîà .åéúBúìãì eNòð ©¦¦©£§©§¨¨§§¤¨©¦¨§¨¦

העזרהúBúìcשתי מזרח לשער נחושת ìLשל àiøãðñkìàî §¨¥¨¤§©§§¦¨¤
íéøöî,Búøéæça,בספינה ìBLçðממצרים åéìò ãîò[סערה-]íiaL ¦§©¦©£¦¨¨©¨¨©§¤©¨

eìèð ,Bòaèìהספניםïäî úçà[מהדלתות-],íiì äeìéhäå להקל §©§¨§©©¥¤§¦¦¨©¨
בסערה, שתעמוד הספינה eLwaעל .Btòfî íiä çð àì ïééãòå©£©¦Ÿ¨©¨¦©§¦§

dzøáç úà ìéèäì.השניה הדלת -àeä ãîò[ניקנור-]dëøëe- §¨¦¤£¤§¨¨©§¨¨
ו  לגופו, íäìחיבקה øîà,לים הדלת את מטילים אתם אם לספנים, ¨©¨¤
dnò éðeìéèä.äéäå ,Btòfî íiä çð ãiîניקנורìò øòèöî £¦¦¦¨¦¨¨©¨¦©§§¨¨¦§©¥©

dzøáç.לים שהוטלה הראשונה הדלת על -åékìL dìîðì òébäL ï £¤§¨¥¨¤¦¦©¦§¥¨¤
Bkò,שבישראלäúéäלים שהוטלה úçzîהדלת äàöBéå úöaöáî ©¨§¨§©§¤¤§§¨¦©©

äiøa íéøîBà Léå .äðéôqä éðôBc[חיה-]dzòìa íiaL,כשנזרקה §¥©§¦¨§¥§¦§¦¨¤©¨§¨©¨
e לעכו äîìLהבריהdzàé÷äכשהגיעו øîà äéìòå .äLaiì שיר) ¡¦©¨©©¨¨§¨¤¨¨©§ŸŸ

יז) א eðézaהשירים úBø÷'[המקדש eðèéäø[-בית ,íéæøà הדלתות-][ Ÿ¨¥£¨¦¨¦¥
,'íéúBøa,ודורשים'íé úéøa' àlà 'íéúBøa' éø÷éz ìà שכרתו - §¦©¦§¥§¦¤¨§¦¨

הברייתא: מוסיפה מזו. זו יפרדו שלא בים ברית ¨¦§Cëéôìהדלתות
ישראל, úBéäìכשהעשירו epzLð Lc÷na eéäL íéøòMä ìk̈©§¨¦¤¨©¦§¨¦§©¦§

מ  øBðwéðמצופים éøòMî õeç ,áäæ ìL,אותם ציפו íéqð,שלא Ba eNòpL éðtî ניסים שיזכרו ורצו ¤¨¨¦©£¥¦¨¦§¥¤©£¦¦
íéøîBà,אלו. Léåאותם ציפו äúéäשלא úáäöeî ïzLeçpL éðtî.לזהב á÷òéודומה ïa øæòéìà éaø §¥§¦¦§¥¤§§¨§¤¤¨§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

àúéðBì÷ úLçð ,øîBà[מזוקקת-],áäæ ìLk äøéàî äúéäå ,äúéä.אותם ציפו לא ולכן ¥§Ÿ¤§¦¨¨§¨§¨§¨§¦¨§¤¨¨
àøîâ:במשנה הפנים.שנינו לחם מעשה על ללמד רצו לא גרמו בית ïéàé÷aשל eéä eîøb úéa ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©§¨§¦¦

a אומנותäNòî[ואפיית ãnìì[-רדיית eöø àìå ,íéðtä íçì,להענישם חכמים רצו לאחרים. זאת §©£¥¤¤©¨¦§Ÿ¨§©¥
ïéðneàלפיכך eàéáäå íéîëç eçìLבאפיה מומחים שהיו åאחרים ,íéøöî ìL àiøãðñkìàî הםeéä ¨§£¨¦§¥¦¨¦¥¨¤§©§§¦¨¤¦§©¦§¨

ïúBîk úBôàì ïéòãBé,גרמו כבית -úBcøì ïéòãBé eéä àìå[מהתנור הלחם את שלא ïúBîk[-להוציא §¦¤¡§¨§Ÿ¨§¦¦§§¨
גרמו, מבית אחר באופן הלחם את אפו ולפיכך הלחמים, אלכסנדריא]eìläLישתברו את ïé÷éqî[-אנשי ¤©¨©¦¦

ïéôBàåהתנור õeçaîהלחם מהתנור,õeçaî,את אותו כשמוציאים ישבר שלא גרמו]eìläåכדי [-בית ¦©§¦¦©§©¨
ïé÷éqîהתנור ïéôBàåאת íéðôaîהלחם åאת .íéðôaî,ביניהם היה אלכסנדריא]eìläש עוד [-אנשי ©¦¦¦¦§¦§¦¦¦§¦§©¨

úLtòúî ïzét,הלחם גרמו]eìläåמעובי úLtòúî[-בית ïzét ïéà.øáca íéîëç eòîMLk- ¦¨¦§©¤¤§©¨¥¦¨¦§©¤¤§¤¨§£¨¦©¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

 להנהלת ישיבת תומכי תמימים בעי"ת מאנטרעאל יע"א,
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש מהם ע"י הרה"ח עוסק בצ"צ מזקני רבני אנ"ש מוה"ר שמואל שי' הלוי.

ובמענה על שאלותיהם והצעות השונות שאמרם בשמם וכן בשם עצמו, הנני בזה להציע:

א( שנכון במאד לסדר הלימודים באופן כזה שאלו הרוצים ובפרט אלו שבאו מעבר לים, יוכלו 
יש על ההנהלה  ישנם גם כאלו שאם גם התלמידים עצמם רוצים,  ובטח  שלא ללמוד לימודי חו]ל[, 

להשתדל שלא ילמדו לימודים הנ"ל.

ב( יש לחפש אופן להעסיק את התלמידים גם בימי הש"ק ויו"ט, ואם א"א הדבר בבנין הישיבה 
מפני ריחוק המקום וכיו"ב, יש לחפש אופנים לעשות התועדות או מסיבות במקום מרכזי בכל שכונה 
ושכונה, ובלבד שלא יהי' יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, היינו שבימות החול יש להתלמידים קשור 

עם תומ"צ, וביום הש"ק ויו"ט נחלש זאת.

ג( מאשר אני בזה הצעתם אשר הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי, יהי' 
המשפיע הרוחני של הישיבה, ובטח יוכל לסדר הענינים באופן כזה שלא יבלבל לעבודתו בעניני מעמד 

וקרוב לבם של הבע"ב המושפעים שלו לאביהם שבשמים.

שיהי'  ויה"ר  עולם,  דנתיבות  התלמידים  את  לישיבתם  שיקלטו  במכתבם  לקרות  נהניתי  ד( 
בהצלחה, והעיקר שזה יפתח אופן חדש בהנהגת הישיבה שיובלט יותר הענין של יראת שמים.

וע"פ המצב עתה  טז(  ע'  בזה בהערה בקונטרס החלצו  )עיין  ה( קנאת סופרים תרבה חכמה 
אשר  אליהם,  בנוגע  מלמעלה  בזה  הרמז  הם  מבינים  בודאי  וישיבות,  ספסלי  שם  שנתוספו  בעירם 
על  הישיבה  את  להעמיד  העיקר  על  מרובה  בתוספת  ולהעדפה  יתירה  להשתדלות  עתה  הם  צריכים 
הגובה הדרוש מתאים לרצון מייסדה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובטוח הדבר שכיון שדורש הוא זאת 
מאתם, ובכל תוקף ועוז, הרי בודאי ישנם בהם הכחות ע"ז וישנה האפשריות לפתח את הישיבה בכיוון 
זה במחנם, ויה"ר מהשי"ת שלא יחסר ג"כ אצלם הרצון להביא את כל הנ"ל בפו"מ וטוב יהי' להישיבה 

עי"ז לא רק ברוחניות כ"א גם בגשמיות.

בטח יאשרו קבלת מכתבי זה תיכף לקבלתו, ואחכה למענה שלהם אם נתקבלו הצעותי הנ"ל, 
והעיקר ע"ד הבאתם בפועל ובהנהגה הטובה ומתאימה בכתות השונות של הישיבה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.
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ïàî íéáNò .Lôð úîâò éðtî LBìúé àìå ,íéáNò£¨¦§Ÿ¦§¦§¥©§©¤¤£¨¦©
ïéãaëîe :éðú÷ éëäå àøñçéî éøeñç ?eäééîL øëc§©§©§£¥¦©§¨§¨¦¨¨¥§©§¦

ïúBàïúBà ïéöéaøîeøîà .íéáNò ïäa eìòé àlL éãk ¨©§¦¦¨§¥¤Ÿ©£¨¤£¨¦¨©
?éúîéà :äãeäé éaøïéçépî ïðaøeça ìáà ,ïáeMéa ©¦§¨¥¨©§¦¨£¨§§¨¨©¦¦

,úBìòì ïúBàúîâò éðtî LBìúé àì íéáNò ïäa eìò ¨©£¨¨¤£¨¦Ÿ¦§¦§¥©§©
ïä éàðz ìò ,ìááaL úBiñðë éza :éñà áø øîà .Lôð¤¤¨©©©¦¨¥§¥¦¤§¨¤©§©¥
éàîe .Làø úel÷ ïäa ïéâäBð ïéà ïë ét ìò óàå .ïééeNò£¦§©©¦¥¥£¦¨¤©Ÿ©

.úBðBaLç ?eäéðïéáMçnL úñðkä úéa :éñà áø øîà ¦¤§¨©©©¦¥©§¤¤¤§©§¦
à÷ìñ íéðélî .únä úà Ba íéðélî úBðBaLç Ba¤§©¦¦¤©¥©¦¦¨§¨

àlà ?éëä åàìc ébñ àì !Cúòcúî Ba eðéliL óBqì ©£¨Ÿ©¦§¨¨¦¤¨©¤©¦¥
.äåöî"íéîëç :àáø øîà ".íäa ïéúBàð ïéàå ¦§¨§¥¥¦¨¤¨©¨¨£¨¦

.íéøzeî íäéãéîìúåéàî :éåì ïa òLBäé éaø øîàc §©§¦¥¤¨¦©£©©¦§ª©¤¥¦©
éðtî änça ïäa ïéñðëð ïéàå" .ïðaøc àúéa ?ïðaø éa¥©¨©¥¨§©¨©§¥¦§¨¦¨¤©©¨¦§¥
áøå àðéáøc àä ék ".íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¦¨§¨¦¨§©
.àáøî àúìéàL éìàLå éîéé÷ eåä äðzî øa àãà©¨©©¨¨¨¨§¦§¨£¦§¥§¨¥¨¨
àøèéî íeMî åàì àzLéðë éáì ïðéìééòc éàä :éøîà .àzLéðë éáì éìééò àøèéîc àçìéæ àúà£¨¦§¨§¦§¨¨§¦§¥§¦§¨¨§¦©§¨§¦©§¥§¦§¨¨¦¦§¨
:éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .àðzñàc àîBék àúeléö àòa àúòîLc íeMî àlà¤¨¦¦§©£¨§¨¦¨§¨§¦§§¨£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦

éøèöà éà,àeä ïðaøî àáøeö éà :déì øîà ?éàî àzLéðë éaî àøáb éø÷éîì Léðéàì déì C ¦¦§§¦¥§¦¦§¦§¦©§¨¦¥§¦§¨©£©¥¦§¨¥©¨©
,àì éàå ;à÷eñt àîéì ,àeä àø÷ éàå ;ïéúéðúî àîéì ,àeä àpz íàå ;àúëìä àîéìdéì àîéì ¥¨¦§§¨§¦©¨¥¨©§¦¦§¦¨¨¥¨§¨§¦¨¥¨¥

:à÷eðéìé÷eñt éì àîéà.íe÷éðå àzøet éäLéð ,éîð éà .C"ïéãétñîeïäaéëéä ".íéaø ìL ãtñä ¦¨¥¨¦§¦¦©¦¦§¦§¨§¥©§¦¦¨¤¤§¥¤©¦¥¦
:úLL áø éåçî .úLL áø déa éà÷c àãétñä ïBâk :éàcñç áø éåçî ?íéaøc àãétñä éîc̈¥¤§¥¨§©¦©£¥©¦§¨§¤§¥¨§¨¥¥©¥¤©£¥©¥¤
àø÷é íeMî :øîà .àzLéðë éáa déúlëì dãtñà íøôø .àcñç áø déa éà÷c àãétñä ïBâk§¤§¥¨§¨¥¥©¦§¨©§¨©§§¨§©¨¥§¥§¦§¨£©¦§¨¨
íeMî éà :øîà .àzLéðë éáa ïðaøî àeääì déãôñ àøéæ éaø .àîìò délek eúà àúéîãe éãéc¦¦§¦¨¨¥¨§¨©¦¥¨§©¥§©¥©¨©§¥§¦§¨£©¦¦
àáøeö àeääì déãôñ Lé÷ì Léø .àîìò élek eúà ,àúéîc déãéc àø÷é íeMî éà ,éãéc àø÷é§¨¨¦¦¦¦§¨¨¦¥§¦¨¨¥¨§¨¥¨¦§©¥§©§¨
àøñç éåå :øîà .àúøeL òaøàå íéøNòa àúëìä éðz éåäc ,ìàøNéc àòøàa çéëLc ïðaøî¥©¨©¦§¦©§©§¨§¦§¨¥©£¥¨¥¦§§¨§¤§¦§©§©¨¨£©©¨§¨

!äaø àøáb ìàøNéc àòøààeääeøîàå eúà .áéëLe àzôñBúå éøôñå àøôéñ àúëìä éðz éåäc ©§¨§¦§¨¥©§¨©¨©©£¥¨¥¦§§¨¦§¨§¦§¦§¤§¨§¦¨§¨§
ïéa éæç àz ?øñç éøôéñ éìîc àpö éä ?déãtñð éëéä :øîà !øî déãtñéì :ïîçð áøì déì¥§©©§¨¦§§¥¨£©¥¦¦§§¥©©¨¦§¥¦§¥¨¥¨£¦¥

.ìáa éãéñçì ìàøNé àòøàc éôéwzïðz:Lé÷ì Léø éðz .óìç àâúa LnzLàãe :íúääæ ©¦¥§©§¨¦§¨¥©£¦¥¨¤§©¨¨§¦§©¥§¨¨£©¨¥¥¨¦¤
LnzLnä,úBëìä äðBML éîaì :àleò øîàå .äøBz ìL døúkéðúc ïàîa Léðéà LnzL ©¦§©¥§¦¤¤£¨¦§¨¤¨©£©¨¦§©¥¦¦§©§¨¥

ì àìå äòaøà.äòaøà éðúîc ïàîa LnzLàèî .àçøBàa ìéæà äåä Lé÷ì Léøc àä ék ©§¨¨§¨¦§©¥§©§©§¥©§¨¨¦¨§¥¨¦£¨¨¥§§¨§¨
øîà ?úéø÷ :déì øîà .déì øaòî à÷å déôúkà déákøà àøáb àeää àúà .àiîc àî÷øeò§§¨§©¨£¨©©§¨©§§¥©©§¥§¨©§©¥¨©¥§¥£©

:déìøîà .äðLî éøãñ äòaøà àðéðz ?úéðz .àðéø÷:déìøa zðòèå éøeè äòaøà Cì zìñt ¥§¥¨§¥§¥¨©§¨¨¦§¥¦§¨£©¥§©§§¨©§¨¨¥§©£©§©
:déì øîà !àiîa àLé÷ì øa éãL !Côúkà Lé÷ìépéî øBîb éëä éà .øîì ïðéòîLàc éì àçéð ¨¦©©§¥§¥©¨¦¨§©¨£©¥¦¨¦§©§¨¦©§¨¦¨¦§¦¦

íc útéè úBàBø eléôàL ,ïîöò ìò eøéîçä ïä ìàøNé úBða :àøéæ éaø øîàc àúlî àä̈¦§¨©£©©¦¥¨§¦§¨¥¥¤§¦©©§¨¤£¦¦©¨
.íéi÷ð äòáL åéìò úBáùBé ìcøçkïa àeäL Bì çèáeî úBëìä äðBMä ìk :eäiìà éác àðz §©§¨§¨¨¦§¨§¦¦¨¨§¥¥¦¨¨©¤£¨§¨¤¤

".Bì íìBò úBëéìä" :øîàpL ,àaä íìBò."úBëìä" àlà "úBëéìä" éø÷z ìàeðz:ïðaø ¨©¨¤¤¡©£¦¨©¦§¦£¦¤¨£¨¨©¨©
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מגילה. פרק רביעי - בני העיר דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dlibn(oey`x meil)

ïéúBàéð ïéàå[mihywzn-]íäa ïéìéièî ïéàå ,íäaïäa ïéñðëð ïéàå , §¥¥¦¨¤§¥§©§¦¨¤§¥¦§¨¦¨¤
änçaobdlïäa ïéãétñî ïéàå ,íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä éðtî ©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦§¥©§¦¦¨¤

ãéçé ìL ãtñä.znyïäa ïéãétñîe ,ïäa ïéðBLå ïäa ïéøB÷ ìáà ¤§¥¤¨¦£¨¦¨¤§¦¨¤©§¦¦¨¤
,íéaø ìL ãtñä,lecb ziaa ecitqdl mitq`zny zny mkg oebk ¤§¥¤©¦

.jkl ie`x zqpkd ziae
:zeiqpk iza oipra dkiynn `ziixadéúîéà ,äãeäé éaø øîàxzen ¨©©¦§¨¥¨©

,zeiqpk zian miayr xiqdlïáeMéa,my milltznykìáà §¦¨£¨
úîâò éðtî ,LBìúé àìå íéáNò ïäa ïéìBòå ïúBà ïéçépî ,ïðaøeça§§¨¨©¦¦¨§¦¨¤£¨¦§Ÿ¦§¦§¥¨§©

Lôð.[dpyna x`eank] mdi`exl `dzy ¤¤
:`xnbd dywneäééîL øëc ïàî íéáNòxikfd `nw `pz ike - £¨¦©§©§©§

zayiin .mxiqdl xzen izni` xnel jxved dcedi iaxy miayr
:`xnbdàøqçéî éøeqç,`ziixaaïúBà ïéãaëîe ,éðz÷ éëäå- ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥§©§¦¨

,zqpkd iza z` miwpnïúBà ïéöéaøîelr mday wa` miaikyn - ©§¦¦¨
,min selifa rwxwdíéáNò ïäa eìòé àlL éãkziee .efaéaø øîà §¥¤Ÿ©£¨¤£¨¦¨©©¦

éúîéà ,äãeäé,jk miyerïúBà ïéçépî ,ïðaøeça ìáà ,ïáeMéa §¨¥¨©§¦¨£¨§§¨¨©¦¦¨
,úBìòìm`e.Lôð úîâò éðtî ,LBìúé àì íéáNò íäa eìò ©£¨¨¤£¨¦Ÿ¦§¦§¥¨§©¤¤

:laaay zeiqpk iza zyecw oipraúBiñðk éza ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨¥§¥¦
,ïééeNò ïä éàðz ìò ìááaLynzydl elkeiy mziipaa epzdy ¤§¨¤©§©¥£¦

,mdaLàø úel÷ ïäa ïéâäBð ïéà ïë ét ìò óàå:`xnbd zxxan .éàîe §©©¦¥¥£¦¨¤©Ÿ©
eäéðepiid :`xnbd daiyn .dxeq`d y`x zelwúBðBaLç.leg ly ¦¤§

:zqpkd ziaa zepeayg aeyig lr yperúñðkä úéa ,éqà áø øîà̈©©©¦¥©§¤¤
únä úà Ba ïéðéìî ,úBðBaLç Ba ïéáMçnLdaegy dpian `xnbd . ¤§©§¦¤§§¦¦¤©¥

ike :ddnze ,jk zeyrl,Czòc à÷ìñ ïéðéìîm`déëä åàìc ébñ àì §¦¦¨§¨©§¨Ÿ©¦§¨¨¦
:`xnbd zayiin .znd zpld `la -,àlày `id dpeekdóBqì ¤¨§

jk icil e`eai,äåöî úî Ba eðéìiLmdl oi`y mizn xira ezeniy ¤¨¦¥¦§¨
.mixaew

:epipy .lirl `ziixaa x`eanl zxfeg `xnbdïäa ïéúBàéð ïéàå. §¥¥¦¨¤
:df oicl dlabdáø øîàïéøzeî íäéãéîìúå íéîëç ,àhywzdl ¨©¨¨£¨¦§©§¦¥¤¨¦

,mziaak mdaéàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàczia `xwp recn - §¨©©¦§ª©¤¥¦©
yxcnd,'ïðaø éa'ok` `edy meyn,ïðaøc àúéazeyrl mixzene ¥©¨¨¥¨§©¨¨

.mziaa milibxy dn ea
:lirl `ziixaa epipy ceränçä éðtî änça ïäa ïéñðëð ïéàå§¥¦§¨¦¨¤©©¨¦§¥©©¨

íéîLbä éðtî íéîLbáe:`xnbd zx`an .àä ék,dyrnd itk - ©§¨¦¦§¥©§¨¦¦¨
àúìéàL éìàLå éîéé÷ eåä äðúî øa àcà áøå àðéáøccenila §¨¦¨§©©¨©©§¨£¨§¥§¨£¥§¦§¨

,àáøîeàøèéîc àçìéæ àúàe ,mdilr cxie wfg min mxf -éìééò ¥¨¨¨¨¦§¨§¦§¨¨§¥
eiptn,àzLéðk éáìeíeMî åàì ,àzLéðk éáì ïðéìééòc éàä ,éøîà §¥§¦§¨¨§¦©§¨§¦¨§¥§¦§¨¨¦

n obdl,àøèéî,xeq` dfyàzòîLc íeMî àlààúeléö àòa ¦§¨¤¨¦¦§©§¨§¨¦¨
àðzñàc àîBékgex ly meik dlelv drc cenill jixvy - §¨§¦§§¨

.epzrc z` mind ecixhi `ly ick epqpkp okle ,zipetv
:dlitzl `ly zqpkd zial dqipk oipra sqep oicáø déì øîà̈©¥©

éøèöà éà ,éMà áøì àáøc déøa àçàéø÷éîì Léðéàì déì Clàøáb ©¨§¥§¨¨§©©¦¦¦§§¦¥§¦¦§¦§¥©§¨
éàî ,àzLéðk éaî.jxevl `ly eil` miqpkp oi` ixd ,dyri dn - ¦¥§¦§¨©

ïðaøî àáøBö éà ,déì øîàsixge xirv mkg cinlz -àîéì ,àeä ¨©¥¦§¨¥©¨¨¥¨
xacàúëìä,exiagl `xwi jk xg`eàpz éàåzeipynàeäepi`e ¦§§¨§¦©¨

,zekld rceiàø÷ éàå ,àúéðúî àîéìdxez iweqtàeärcei epi`e ¥¨©§¦¨§¦©¨
,zeipyn s`éàå .à÷eñt àîéìz`f mbà÷eðéì déì àîéì ,àìcli-] ¥¨§¨§¦Ÿ¥¨¥¦¨

[ohwé÷eñt éì àîéàC,zcnly weqt -àzøet éäLéð énð éàziaa ¥¨¦§©¦¦©¦¦§¥§¨
zqpkd,íe÷éðå.`id devn ea daiyid mby §¥

:epipy .lirl `ziixad xe`ia jyndíéaø ìL ãtñä ïäa ïéãétñîe. ©§¦¦¨¤¤§¥¤©¦
:`xnbd zxxaníéaøc àãétñä éîc éëéä:zx`an `xnbd .éåçî ¥¦¨¥¤§¥¨§©¦©§¥

[d`xd-]âk ,àcñç áø,úLL áø déa éà÷c àãétñä ïBlr `edy ©¦§¨§¤§¥¨§¨¥¥©¥¤
e .lecb mewn jixve eceakl mitq`zn miaxe ,ezia ipan cg`éåçî©§¥

.àcñç áø déa éà÷c àãétñä ïBâk ,úLL áø©¥¤§¤§¥¨§¨¥¥©¦§¨
:df mrhn zqpkd ziaa exzedy mictqddéúlëì dãtñà íøôø©§¨©§§¨§©¨¥

[ezlk-],àzLéðk éáaeøîà,z`f x`alàø÷é íeMî[ceakd-]éãéc §¥§¦§¨¨©¦§¨¨¦¦
àîìò délek eúà àúéîãe.xzene miax ly ctqd aygpe ,ctqdl §¦¨¨¥¨§¨

eàø÷é íeMî éà ,øîà àzLéðk éáa ïðaøî àeääì décôñ àøéæ éaø©¦¥¨©§¥§©¥©¨¨§¥§¦§¨¨©¦¦§¨¨
éãéce.àîìò élek eúà ,àúéîc déãéc àø÷é íeMî éà ¦¦¦¦§¨¨¦¥§¦¨¨¥¨§¨

:mkg ctqd oipra cerïðaøî àáøBö àeääì décôñ Lé÷ì Léø¥¨¦©§¥§©§¨¥©¨¨
,laanàúëìä éðz éåäc ,ìàøNéc àòøàa çéëLc[zeipyn-] ¦§¦©§©§¨§¦§¨¥§¨¥¨¥¦§§¨

àúøeL òaøàå íéøNòayniy `l mle` ,micinlz ly zexey - §¤§¦§©§©¨¨
e .minkg icinlzøîà,ctqda yiwl yixìàøNéc àòøà àøñç ,éåå ¨©©©§¨©§¨§¦§¨¥

.äaø àøáb©§¨©¨
:df oipra sqep dyrnàúëìä éðz éåäc àeääeéøôéñå àøôéñ ©§¨¥¨¥¦§§¨¦§¨§¦§¥

,àzôñBúå,minkg icinlz lv` cnl `le yniy `l j`.áéëLå §¤§¨§¨¦
øîà .øî déãtñéì ,ïîçð áøì déì eøîàå eúà,ongp axéëéä ¨§¨§¥§©©§¨¦§§¥©¨©¥¦

øñçc éøôéñ éìîc àpö éä ,déãtñð`lnd lq enk `ed ixd - ¦§§¥¥©¨§¨¥¦§¥§¨¥
.mixtqa aezkd z` oian epi` ixdy ,eppi`y mixtq

:el` miyrn oia weligd z` zx`an `xnbdéôéwz ïéa äî éæç àz̈£¦©¥©¦¦
ìàøNéc àòøàcwxy mkgd z` citqd ok it lr s`e ,yiwl yixk §©§¨§¦§¨¥

,mkg cinlz aygp `ed mby xaqy ,yniy `le dpyìáác éãéñçì©£¦¥§¨¤
`edy xaqy ,yniy `ly inl citqd `l ok it lr s`e ,ongp axk

.mkg cinlz aygp epi`
:cala zeipyn dpeyd oipra yiwl yix ixacn ceríúä ïðzzea`) §©¨¨

(b"in `"t,àâúa LnzLàãe,dxez xzka -óìç.mlerd on selgi - §¦§©¥§¨¨¨¨
Lé÷ì Léø éðz,dpynd x`alúBëìä äðBML éîa LnzLnä äæ- ¨¥¥¨¦¤©¦§©¥§¦¤¤£¨

zeipyn,äøBz ìL døúkxn`n .minkg icinlz yniy `ly s` ¦§¨¤¨
:cnela zeynzyd oipra sqepì ,àìeò øîàåïàîa Léðéà LnzL §¨©¨¦§©¥¦¦§©

éðúcenvrläòaøà,dpyn ixcqì àìåéðúîc ïàîa LnzL §¨¥©§¨¨§Ÿ¦§©¥§©§©§¥
mixg`läòaøàmd yiwl yix ixace .dpyn ixcqàä ékitk - ©§¨¨¦¨

,dyrndàçøBàa ìéæà äåä Lé÷ì Léøce ,[jxca-]àèîlàî÷øeò §¥¨¦£¨¨¦§§¨§¨§§¨
àiîc,[min zilely-]déákøà ,àøáb àeää àúàyiwl yixl §©¨¨¨©©§¨©§§¥

déì øáòî à÷å déôúkà.mind z`déì øîàm`d ,yiwl yixúéø÷ ©¦§¥§¨©£¥¥¨©¥¨¦
.dxezadéì øîàok` ,`xab `edd.àðéø÷m`d ,yiwl yix el xn` ¨©¥§¦¨

mb dz`úéðzeipynok` ,el xn` .z.äðLî éøãéñ äòaøà àðéðz ¨¦§¦¨©§¨¨¦§¥¦§¨
éøeè äòaøà Cì zìñt ,déì øîàmdy ,mixd drax` jl zavg - ¨©¥§©§§¨©§¨¨¥

,mixcqd zrax`Lé÷ì øa zðòèå[ize` xnelk]Ctúkà,[dinza] §©©§§©¨¦©¦§¥
`l` ,ja ynzydl dvex ippi`éãLz` [jlyd-].àiîa àLé÷ì øa §¥©¨¦¨§©¨

déì øîàok it lr s` ,mc` eze`ïðéòîLàc éì àçéðyny`y - ¨©¥¦¨¦§©§§¦¨
.øîì,yiwl yix el xn`àúlî àä épéî øBîb ,éëä éàipnn cnl - §©¦¨¦§¦¦¨¦§¨

,df dkld xac,ïîöò ìò eøéîçä ïä ìàøNé úBða ,àøéæ éaø øîàc§¨©©¦¥¨§¦§¨¥¥¤§¦©©§¨
íéi÷ð äòáL åéìò úBáLBé ,ìcøçk íc útéè úBàBø eléôàLoick ¤£¦¦©¨§©§¨§¨¨¦§¨§¦¦

.mitevx mini dyly dz`xy 'dlecb daf' z`neh
`ziixa `xnbd d`ian ,zekld dpeyd mkg ctqda ewqry ab`

:zekld dpeyd zlrnaeäiìà éác àðz,`iapd,úBëìä äðBMä ìk ¨¨§¥¥¦¨¨©¤£¨
,ipiqn dynl dklde `ziixae dpyn mdyïa àeäL Bì çèáeî§¨¤¤

øîàpL ,àaä íìBò(e b wewag)'úBëéìä' éø÷z ìà ,'Bì íìBò úBëéìä' ¨©¨¤¤¡©£¦¨©¦§¥£¦
,'úBëìä' àlàmler oa `edy ,el mler zekld dpeydy xnelk ¤¨£¨

.`ad
ïðaø eðz̈©¨¨

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



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dlibn(oey`x meil)

ïéúBàéð ïéàå[mihywzn-]íäa ïéìéièî ïéàå ,íäaïäa ïéñðëð ïéàå , §¥¥¦¨¤§¥§©§¦¨¤§¥¦§¨¦¨¤
änçaobdlïäa ïéãétñî ïéàå ,íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä éðtî ©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦§¥©§¦¦¨¤

ãéçé ìL ãtñä.znyïäa ïéãétñîe ,ïäa ïéðBLå ïäa ïéøB÷ ìáà ¤§¥¤¨¦£¨¦¨¤§¦¨¤©§¦¦¨¤
,íéaø ìL ãtñä,lecb ziaa ecitqdl mitq`zny zny mkg oebk ¤§¥¤©¦

.jkl ie`x zqpkd ziae
:zeiqpk iza oipra dkiynn `ziixadéúîéà ,äãeäé éaø øîàxzen ¨©©¦§¨¥¨©

,zeiqpk zian miayr xiqdlïáeMéa,my milltznykìáà §¦¨£¨
úîâò éðtî ,LBìúé àìå íéáNò ïäa ïéìBòå ïúBà ïéçépî ,ïðaøeça§§¨¨©¦¦¨§¦¨¤£¨¦§Ÿ¦§¦§¥¨§©

Lôð.[dpyna x`eank] mdi`exl `dzy ¤¤
:`xnbd dywneäééîL øëc ïàî íéáNòxikfd `nw `pz ike - £¨¦©§©§©§

zayiin .mxiqdl xzen izni` xnel jxved dcedi iaxy miayr
:`xnbdàøqçéî éøeqç,`ziixaaïúBà ïéãaëîe ,éðz÷ éëäå- ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥§©§¦¨

,zqpkd iza z` miwpnïúBà ïéöéaøîelr mday wa` miaikyn - ©§¦¦¨
,min selifa rwxwdíéáNò ïäa eìòé àlL éãkziee .efaéaø øîà §¥¤Ÿ©£¨¤£¨¦¨©©¦

éúîéà ,äãeäé,jk miyerïúBà ïéçépî ,ïðaøeça ìáà ,ïáeMéa §¨¥¨©§¦¨£¨§§¨¨©¦¦¨
,úBìòìm`e.Lôð úîâò éðtî ,LBìúé àì íéáNò íäa eìò ©£¨¨¤£¨¦Ÿ¦§¦§¥¨§©¤¤

:laaay zeiqpk iza zyecw oipraúBiñðk éza ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨¥§¥¦
,ïééeNò ïä éàðz ìò ìááaLynzydl elkeiy mziipaa epzdy ¤§¨¤©§©¥£¦

,mdaLàø úel÷ ïäa ïéâäBð ïéà ïë ét ìò óàå:`xnbd zxxan .éàîe §©©¦¥¥£¦¨¤©Ÿ©
eäéðepiid :`xnbd daiyn .dxeq`d y`x zelwúBðBaLç.leg ly ¦¤§

:zqpkd ziaa zepeayg aeyig lr yperúñðkä úéa ,éqà áø øîà̈©©©¦¥©§¤¤
únä úà Ba ïéðéìî ,úBðBaLç Ba ïéáMçnLdaegy dpian `xnbd . ¤§©§¦¤§§¦¦¤©¥

ike :ddnze ,jk zeyrl,Czòc à÷ìñ ïéðéìîm`déëä åàìc ébñ àì §¦¦¨§¨©§¨Ÿ©¦§¨¨¦
:`xnbd zayiin .znd zpld `la -,àlày `id dpeekdóBqì ¤¨§

jk icil e`eai,äåöî úî Ba eðéìiLmdl oi`y mizn xira ezeniy ¤¨¦¥¦§¨
.mixaew

:epipy .lirl `ziixaa x`eanl zxfeg `xnbdïäa ïéúBàéð ïéàå. §¥¥¦¨¤
:df oicl dlabdáø øîàïéøzeî íäéãéîìúå íéîëç ,àhywzdl ¨©¨¨£¨¦§©§¦¥¤¨¦

,mziaak mdaéàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàczia `xwp recn - §¨©©¦§ª©¤¥¦©
yxcnd,'ïðaø éa'ok` `edy meyn,ïðaøc àúéazeyrl mixzene ¥©¨¨¥¨§©¨¨

.mziaa milibxy dn ea
:lirl `ziixaa epipy ceränçä éðtî änça ïäa ïéñðëð ïéàå§¥¦§¨¦¨¤©©¨¦§¥©©¨

íéîLbä éðtî íéîLbáe:`xnbd zx`an .àä ék,dyrnd itk - ©§¨¦¦§¥©§¨¦¦¨
àúìéàL éìàLå éîéé÷ eåä äðúî øa àcà áøå àðéáøccenila §¨¦¨§©©¨©©§¨£¨§¥§¨£¥§¦§¨

,àáøîeàøèéîc àçìéæ àúàe ,mdilr cxie wfg min mxf -éìééò ¥¨¨¨¨¦§¨§¦§¨¨§¥
eiptn,àzLéðk éáìeíeMî åàì ,àzLéðk éáì ïðéìééòc éàä ,éøîà §¥§¦§¨¨§¦©§¨§¦¨§¥§¦§¨¨¦

n obdl,àøèéî,xeq` dfyàzòîLc íeMî àlààúeléö àòa ¦§¨¤¨¦¦§©§¨§¨¦¨
àðzñàc àîBékgex ly meik dlelv drc cenill jixvy - §¨§¦§§¨

.epzrc z` mind ecixhi `ly ick epqpkp okle ,zipetv
:dlitzl `ly zqpkd zial dqipk oipra sqep oicáø déì øîà̈©¥©

éøèöà éà ,éMà áøì àáøc déøa àçàéø÷éîì Léðéàì déì Clàøáb ©¨§¥§¨¨§©©¦¦¦§§¦¥§¦¦§¦§¥©§¨
éàî ,àzLéðk éaî.jxevl `ly eil` miqpkp oi` ixd ,dyri dn - ¦¥§¦§¨©

ïðaøî àáøBö éà ,déì øîàsixge xirv mkg cinlz -àîéì ,àeä ¨©¥¦§¨¥©¨¨¥¨
xacàúëìä,exiagl `xwi jk xg`eàpz éàåzeipynàeäepi`e ¦§§¨§¦©¨

,zekld rceiàø÷ éàå ,àúéðúî àîéìdxez iweqtàeärcei epi`e ¥¨©§¦¨§¦©¨
,zeipyn s`éàå .à÷eñt àîéìz`f mbà÷eðéì déì àîéì ,àìcli-] ¥¨§¨§¦Ÿ¥¨¥¦¨

[ohwé÷eñt éì àîéàC,zcnly weqt -àzøet éäLéð énð éàziaa ¥¨¦§©¦¦©¦¦§¥§¨
zqpkd,íe÷éðå.`id devn ea daiyid mby §¥

:epipy .lirl `ziixad xe`ia jyndíéaø ìL ãtñä ïäa ïéãétñîe. ©§¦¦¨¤¤§¥¤©¦
:`xnbd zxxaníéaøc àãétñä éîc éëéä:zx`an `xnbd .éåçî ¥¦¨¥¤§¥¨§©¦©§¥

[d`xd-]âk ,àcñç áø,úLL áø déa éà÷c àãétñä ïBlr `edy ©¦§¨§¤§¥¨§¨¥¥©¥¤
e .lecb mewn jixve eceakl mitq`zn miaxe ,ezia ipan cg`éåçî©§¥

.àcñç áø déa éà÷c àãétñä ïBâk ,úLL áø©¥¤§¤§¥¨§¨¥¥©¦§¨
:df mrhn zqpkd ziaa exzedy mictqddéúlëì dãtñà íøôø©§¨©§§¨§©¨¥

[ezlk-],àzLéðk éáaeøîà,z`f x`alàø÷é íeMî[ceakd-]éãéc §¥§¦§¨¨©¦§¨¨¦¦
àîìò délek eúà àúéîãe.xzene miax ly ctqd aygpe ,ctqdl §¦¨¨¥¨§¨

eàø÷é íeMî éà ,øîà àzLéðk éáa ïðaøî àeääì décôñ àøéæ éaø©¦¥¨©§¥§©¥©¨¨§¥§¦§¨¨©¦¦§¨¨
éãéce.àîìò élek eúà ,àúéîc déãéc àø÷é íeMî éà ¦¦¦¦§¨¨¦¥§¦¨¨¥¨§¨

:mkg ctqd oipra cerïðaøî àáøBö àeääì décôñ Lé÷ì Léø¥¨¦©§¥§©§¨¥©¨¨
,laanàúëìä éðz éåäc ,ìàøNéc àòøàa çéëLc[zeipyn-] ¦§¦©§©§¨§¦§¨¥§¨¥¨¥¦§§¨

àúøeL òaøàå íéøNòayniy `l mle` ,micinlz ly zexey - §¤§¦§©§©¨¨
e .minkg icinlzøîà,ctqda yiwl yixìàøNéc àòøà àøñç ,éåå ¨©©©§¨©§¨§¦§¨¥

.äaø àøáb©§¨©¨
:df oipra sqep dyrnàúëìä éðz éåäc àeääeéøôéñå àøôéñ ©§¨¥¨¥¦§§¨¦§¨§¦§¥

,àzôñBúå,minkg icinlz lv` cnl `le yniy `l j`.áéëLå §¤§¨§¨¦
øîà .øî déãtñéì ,ïîçð áøì déì eøîàå eúà,ongp axéëéä ¨§¨§¥§©©§¨¦§§¥©¨©¥¦

øñçc éøôéñ éìîc àpö éä ,déãtñð`lnd lq enk `ed ixd - ¦§§¥¥©¨§¨¥¦§¥§¨¥
.mixtqa aezkd z` oian epi` ixdy ,eppi`y mixtq

:el` miyrn oia weligd z` zx`an `xnbdéôéwz ïéa äî éæç àz̈£¦©¥©¦¦
ìàøNéc àòøàcwxy mkgd z` citqd ok it lr s`e ,yiwl yixk §©§¨§¦§¨¥

,mkg cinlz aygp `ed mby xaqy ,yniy `le dpyìáác éãéñçì©£¦¥§¨¤
`edy xaqy ,yniy `ly inl citqd `l ok it lr s`e ,ongp axk

.mkg cinlz aygp epi`
:cala zeipyn dpeyd oipra yiwl yix ixacn ceríúä ïðzzea`) §©¨¨

(b"in `"t,àâúa LnzLàãe,dxez xzka -óìç.mlerd on selgi - §¦§©¥§¨¨¨¨
Lé÷ì Léø éðz,dpynd x`alúBëìä äðBML éîa LnzLnä äæ- ¨¥¥¨¦¤©¦§©¥§¦¤¤£¨

zeipyn,äøBz ìL døúkxn`n .minkg icinlz yniy `ly s` ¦§¨¤¨
:cnela zeynzyd oipra sqepì ,àìeò øîàåïàîa Léðéà LnzL §¨©¨¦§©¥¦¦§©

éðúcenvrläòaøà,dpyn ixcqì àìåéðúîc ïàîa LnzL §¨¥©§¨¨§Ÿ¦§©¥§©§©§¥
mixg`läòaøàmd yiwl yix ixace .dpyn ixcqàä ékitk - ©§¨¨¦¨

,dyrndàçøBàa ìéæà äåä Lé÷ì Léøce ,[jxca-]àèîlàî÷øeò §¥¨¦£¨¨¦§§¨§¨§§¨
àiîc,[min zilely-]déákøà ,àøáb àeää àúàyiwl yixl §©¨¨¨©©§¨©§§¥

déì øáòî à÷å déôúkà.mind z`déì øîàm`d ,yiwl yixúéø÷ ©¦§¥§¨©£¥¥¨©¥¨¦
.dxezadéì øîàok` ,`xab `edd.àðéø÷m`d ,yiwl yix el xn` ¨©¥§¦¨

mb dz`úéðzeipynok` ,el xn` .z.äðLî éøãéñ äòaøà àðéðz ¨¦§¦¨©§¨¨¦§¥¦§¨
éøeè äòaøà Cì zìñt ,déì øîàmdy ,mixd drax` jl zavg - ¨©¥§©§§¨©§¨¨¥

,mixcqd zrax`Lé÷ì øa zðòèå[ize` xnelk]Ctúkà,[dinza] §©©§§©¨¦©¦§¥
`l` ,ja ynzydl dvex ippi`éãLz` [jlyd-].àiîa àLé÷ì øa §¥©¨¦¨§©¨

déì øîàok it lr s` ,mc` eze`ïðéòîLàc éì àçéðyny`y - ¨©¥¦¨¦§©§§¦¨
.øîì,yiwl yix el xn`àúlî àä épéî øBîb ,éëä éàipnn cnl - §©¦¨¦§¦¦¨¦§¨

,df dkld xac,ïîöò ìò eøéîçä ïä ìàøNé úBða ,àøéæ éaø øîàc§¨©©¦¥¨§¦§¨¥¥¤§¦©©§¨
íéi÷ð äòáL åéìò úBáLBé ,ìcøçk íc útéè úBàBø eléôàLoick ¤£¦¦©¨§©§¨§¨¨¦§¨§¦¦

.mitevx mini dyly dz`xy 'dlecb daf' z`neh
`ziixa `xnbd d`ian ,zekld dpeyd mkg ctqda ewqry ab`

:zekld dpeyd zlrnaeäiìà éác àðz,`iapd,úBëìä äðBMä ìk ¨¨§¥¥¦¨¨©¤£¨
,ipiqn dynl dklde `ziixae dpyn mdyïa àeäL Bì çèáeî§¨¤¤

øîàpL ,àaä íìBò(e b wewag)'úBëéìä' éø÷z ìà ,'Bì íìBò úBëéìä' ¨©¨¤¤¡©£¦¨©¦§¥£¦
,'úBëìä' àlàmler oa `edy ,el mler zekld dpeydy xnelk ¤¨£¨
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כל שבוע חוזרים ונשנים כל העניינים שהיו בששת ימי בראשית, שלכן אומרים בשירו של יום המזמור המתאים להתהוות שהייתה 
ביום זה.

משיחת כ"ה טבת, ה'תשי"ז
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únä úàöBäì äøBz ãeîìz ïéìháî,dxeawlälkä úñðëäìezian §©§¦©§¨§¨©©¥§©§¨©©©¨
.dztegl dia`ìháî äéäL ,éàòìéà éaøa äãeäé éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦§¨§©¦¦§©¤¨¨§©¥

,älkä úñðëäìe únä úàöBäì äøBz ãeîìzezxez dzidy s`e ©§¨§¨©©¥§©§¨©©©¨
.xg` wqr el did `le ezepne`

:znd z`veda df oic dliabn `ziixad,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
íL ïéàLaick znd zeell miyp`ìáà ,BkøBö ìkm`ìk íL Lé §¤¥¨¨§£¨¥¨¨

änëå .ïéìháî ïéà ,BkøBömd miyp`ìàeîL áø øîà ,BkøBö ìk §¥§©§¦§©¨¨§¨©©§¥
éøáb éôìà øñéøz ,áøc déîMî àéðéà øayi` sl` xyr mipy - ©¦§¨¦§¥§©§¥¨©§¥©§¥

,ezeell e`eaiyåceréøetéL éôìà àzéLmiyp` mitl` zyy - §¦¨©§¥¦¥
.ecakl e`eaiy mifixknyeäéépéîe ,éøáb éôìà øñéøz ,dì éøîàå§¨§¥¨§¥¨©§¥©§¥¦©§

mkezne -,éøetéL éôìà àzéLcere ,edeeliy mitl` zyy xnelk ¦¨©§¥¦¥
.efixkiy mitl` zyy

:ekxev lk `ed dnk zetqep zehiyïBâk ,øîà àìeòmy eidiy ¨¨©§
cr miyp` daxdéøáb éöééçcmiyp` zvign didzy -àìeaàî §¨§¥©§¥¥©¨

[xird xry-]àøëéñ ãò.el micteq myy ,[zexawd zia-]áø ©¦§¨©
dúðéúðk ,øîà úLL,ipiqa dxez lyð Ckdúìéèepiide ,mlerd on ¥¤¨©¦§¦¨¨¨§¦¨¨

,lha ecenlz jkay mkg cinlz zxihtdúðéúp äîdzidíéMLa ©§¦¨¨§¦¦
,àBaéø íéMLa dúìéèð óà ,àBaéølhal jixv df oipn yiy cre ¦©§¦¨¨§¦¦¦

e .ezeell dxezéø÷c ïàîì éléî éðä`xwnéðúå,envrl zeipyn ¨¥¦¥§©§¨¥§¨¥
éðúîc ïàîì ìáà,mixg`làøeòéL déì úéìlhal yi dnk cr £¨§©§©§¥¥¥¦¨

.milhan ote` lka `l` ,ezeell dxez
d`ian dligze ,zqpkd zia zyecw zlrnl zxfeg `xnbd

:dpikyd zelb oipra `ziixaàBa ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥
eìbL íB÷î ìëaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé ïéáéáç änk äàøe§¥©¨£¦¦¦§¨¥¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¨

zene`d oia.ïänò äðéëLykíéøöîì eìbdzid,ïänò äðéëL §¦¨¦¨¤¨§¦§©¦§¦¨¦¨¤
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.'Bâå 'íéøöîayk okeìááì eìbdzidøîàpL ,ïänò äðéëLbn diryi) §¦§©¦§¨§¨¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©
(ci'ebe 'd xn` dM','äìáá ézçlL íëðòîìdpikyd s`y miyxece Ÿ¨©§©§§¤¦©§¦¨¤¨

.mdnr laal dzlb dnvr
:`ziixad dtiqenäðéëL ,ìàbéì ïéãéúò ïäLk óàåzl`bp,ïänò §©§¤¥£¦¦¦¨¥§¦¨¦¨¤

øîàpL(b l mixac)éäìà 'ä áLå','EúeáL úà E,wiicl yie'áéLäå' ¤¤¡©§¨¡Ÿ¤¤§§§¥¦
øîàð àì,xnel did ie`xy itkL ãnìî ,'áLå' àlàmbLBãwä Ÿ¤¡©¤¨§¨§©¥¤©¨

.úBiìbä ïéaî ïänò áL àeä Ceøä¨¦¨¤¦¥©¨ª
dpikyd dzidyk :`xnbd zxxanàëéä ìááadaiyn .dzxy §¨¤¥¨

:`xnbdìöeäc àzLéðk éáa ,éiaà øîà,lved xira didy -éááe ¨©©©¥§¥§¦§¨§¨§¥
áéúéå óLc àzLéðkdpape xfge axgy -àîéz àìå ,àòcøäða §¦§¨§¨§¨¦¦§©§§¨§Ÿ¥¨

zr lka dzidy.àëä ïéðîæå àëä ïéðîæ àlà ,àëäå àëä̈¨§¨¨¤¨¦§¦¨¨§¦§¦¨¨
:df oipra iia` ly sqep xn`néì éúéz ,éiaà øîà,ixky mleyi - ¨©©©¥¥¥¦

celit`àð÷éçøî ékwgxna ip`yk -äñøtzeiqpk izan cg`n §¦§©¦§¨©§¨
,el`,íúä àðélöîe àðìééò.my dievn dpikydy meyn ¨¥§¨§©¥¨¨¨

:aizie syc zqpkd ziaa erxi`y miyrn ipy `xnbd d`ian
,àòcøäða áéúéå óLc àzLéðëa éáúé eåä [éåìå] ìàeîLc deáà£©¦§¥§¥¦£¨§¥¦§¦§¨§¨§¨¦¦§©§§¨

äðéëL àéúàe ,zqpkd zialeòîLiele l`eny ia`àLâéø ìB÷ ¨§¨§¦¨¨§¦§¨
d`a dpikydy epiade [ygx-]]ee÷ôðå eî÷iptn zqpkd zian ¨§¨§

mpn` .dpikyd ceakúLL áø,xeir didyáéúé äåäzxg` mrta ©¥¤£¨¨¦
,àòcøäða áéúéå óLc àzLéðk éáaeeúà ,÷ôð àìå [äðéëL àéúà §¥§¦§¨§¨§¨¦¦§©§§¨¨§¨§¦¨§Ÿ¨©¨

déì eúòáî à÷å úøMä éëàìî.[edecigtd-]åéðôì øîà,'d iptl - ©§£¥©¨¥§¨§©£¥¨©§¨¨
,éî éðtî äçãð éî ,áeìò BðéàLå áeìò ,íìBò ìL BðBaø`ld ,xnelk ¦¤¨¨§¤¥¨¦¦§¤¦§¥¦

.zqpkd zian dgcp ip` recne ,ical z`vl leki ippi`e xeir ip`
eäì øîà,zxyd ik`lnl 'd.eäe÷áL ¨©§©§

onf lr xn`p :zelbd onfa zeiqpk iza zyecw oipra sqep xn`n
zelbd(fh `i l`wfgi)èòî Lc÷îì íäì éäàå',÷çöé éaø øîà ,' ¨¡¦¨¤§¦§¨§©¨©©¦¦§¨

,df xac miiwzi mday zenewndúBLøãî ézáe úBiñðk éza elà¥¨¥§¥¦¨¥¦§¨
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מגילה. פרק רביעי - בני העיר דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

הנשמה מצד-עצמה רצונה לעלות למעלה ולידבק בשורשה ומקורה כו' וכדי שתהא נאחזת למטה בגוף גשמי, יש צורך בדומם-צומח-
חי גשמיים כמו הגוף הגשמי.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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מגילה. פרק רביעי - בני העיר דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

החוקרים הקשו מאין הוא חיות הנשמה? דאין הדעת נותנת שתהיה חיות הנשמה מלחם גשמי. ואין לומר דהנשמה יכולה להיות בלי 
מזון, דאם כן . . מאי טעמא תצא הנשמה מחמת מניעת אכילה?

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dlibn(ipy meil)
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:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLami`xewyéðLc eðééä ,'àNú ék' ¦§¨¨§©§¨©¦¦¨©§§¨¥
[dpey-]Lãç Làø éàäxc` ly,íéLãç éLàø øàMîlg m`y ©ŸŸ¤¦§¨¨¥¢¨¦

mi`xew miycg iy`x x`ya eli`e ,'`yz ik' mb mi`xew zaya
,yceg y`xe cinzd zyxt wxøîàc ïàîì àlàmi`xewyúà åö' ¤¨§©§¨©©¤
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dlibn(iyily meil)

éøîà,mi`exdíúä éî÷Bî à÷c àeä éîe÷Bàzyxta jiyndy - ¨§¦¥§¨§¥¨¨
zi`xp ez`ixwe ,'devz' zyxt xnba cnr myy oeik '`yz ik'

.milwy zyxtl my `xwy xkip df oi`e ,ef dyxt jyndkàlà¤¨
'äeöz äzàå'î àzéL eø÷ ,éiaà øîàmikiynneãçå ,'úéNòå' ãò ¨©©©¥¨¦¨¦§©¨§©¤©§¨¦¨§©

éø÷å éðzzipya `xew -,'úéNòå' ãò 'àNú ék'îe`xewy xkip f`e ¨¥§¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨
.milwy zyxtl

:`gtp wgvi iaxl `iyewéáéúéî,`ziixanúBéäì ìçyceg y`x ¥¦¥¨¦§
xc`dì äëeîqä äLøta,'`yz ik' zyxtl -äéðôlî ïéaeïéá ©¨¨¨©§¨¨¥¦§¨¤¨¥

.dúBà ïéìôBëå dúBà ïéøB÷ ,äéøçàlîdze`ay `xnbd dpiad ¦§©£¤¨¦¨§§¦¨
,dz`ixw miltek zayéiaàì àîìLamiltek ok`y xaqy,àçéð ¦§¨¨§©©¥¦¨
àçôð ÷çöé éaøì àlàmrt mi`xew `l` miltek `ly xaqy ¤¨§©¦¦§¨©§¨

,zg`.àéL÷©§¨
:`xnbd zvxznå ,àçôð ÷çöé éaø Eì øîàikçðéz ,àçéð éî éiaàì ¨©§©¦¦§¨©§¨§§©©¥¦¦¨¦©

'milwy' lgyk milteky epivnyäéðôìj` ,lirlcke 'devz'a §¨¤¨
lgykäéøçàì,'ldwie'adì úçkLî éëéäyyg oi` ixd ,milteky §©£¤¨¥¦©§©©¨

.reayd zyxtn wlg dfy erhiy,øîéîì Cì úéà éàî àlà¤¨©¦¨§¥©
y dpeekd dixg`l milteky,úBúaLa dìôBkef zayay epiidc §¨§©¨

,milwyl d`ad zayae ,reayd zyxtl d`xewénð àëämiltek ¨¨©¦
y dpeekd diptl,úBúaLa dìôBkd`xew ef zayay epiidc §¨§©¨

.reayd zyxtl d`ad zayae ,milwyl
:df oipra sqep ote`a mb ewlgpy d`ian `xnbdúBéäì ìç̈¦§

'milwy',dîöò 'àNú ék'a.milwyl d`ixwd zxkip `dzy jixve §¦¦¨©§¨
'úéNòå' ïî àzéL eø÷ ,àçôð ÷çöé éaø øîàmilwy zyxt xg`l ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦¨¦§¨¦¨

ãçå ,'ìä÷iå' ãòe dyxtd zligzl xfeg.'úéNòå' ãò 'àNú ék'î éø÷ ©©©§¥§©¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨
é÷úîàzLä ,éiaà dì óoky ,milwyl e`xewy xkip df oi`éøîà ©§¦¨©©¥©§¨¨§¦

éø÷c àeä òøôîì.milwy myl `le ,reayd zyxtøîà àlà §©§¥©§¨¥¤¨¨©
àzéL eø÷ ,éiaàdyxtd zligznék'î éø÷å éðz ãçå ,'ìä÷iå' ãò ©©¥¨¦¨©©©§¥§©¨¥§¨¥¦¦

.'úéNòå' ãò 'àNú¦¨©§¨¦¨
:`ziixan iia`l di`x d`ian `xnbdìç ,éiaàc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©©¥¨

úBéäìmilwyå dúBà ïéøB÷ ,dîöò 'àNú éë'ajk xg`dúBà ïéìôBk ¦§§¦¦¨©§¨¦¨§§¦¨
.milwyl 'ziyre' cr '`yz ik'n

:dpyna epipy.äøáòL úaMì ïéîéc÷î úaMä CBúa úBéäì ìç̈¦§§©©¨©§¦¦©©¨¤¨§¨
:zay axra lgyk zwelgnúBéäì ìçL øãà Lãç Làø ,øîzéà¦§©ŸŸ¤£¨¤¨¦§

ïéîéc÷î øîà áø ,úaL áøòa.eiptly zayl milwy zyxt §¤¤©¨©¨©©§¦¦
ïéøçàî øîà ìàeîLe.eixg` dkenqd zayl §¥¨©§©£¦

:zwelgnd inrhïk íàc ,ïéîéc÷î øîà áøxg`pyeäì éøöac"in ©¨©©§¦¦§¦¥¨§¥§
éîBémiayeiy onfd cr dfxkdd onyúBðçìeLhextl dpicna ¥§¨

mcew zezay izy zegtl d`xewl jixve ,ycewd ilwy(:hk lirl).
óBñ óBñ ,Eì øîà ,ïéøçàî øîà ìàeîLemb efk dpyaøñéîçxc`a §¥¨©§©£¦¨©§£¥©

àzaL éìòîa[zay axr-]ãç ãò é÷ôð àì úBðçìeLå ,òì÷éî §©£¥©©¨¦§©§§¨Ÿ¨§¥©©
àaLacr mei xyr drax` yie ,zayd ceak iptn zay axra `le §©¨

,zepgleydïéøçàî Ckìä.'xekf'l 'milwy' oia wiqtdl `ly ick ¦§¨§©£¦
:l`enyl epizpynn `iyewïéîéc÷î ,úaMä CBúa úBéäì ìç ,ïðz§©¨¦§§©©¨©§¦¦

ìì ïé÷éñôîe øáòL.úøçà úaL,xaecn dnaeeléôà åàì éàîm` §¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤©¨£¦
lg,úaL áøòadywe ,eiptly zayl 'milwy' minicwny §¤¤©¨

.l`enyl
:`xnbd zvxzn,àìlgyk xaecnúaMä CBúa[reayd-],à÷åc Ÿ§©©¨©§¨

zaiyi cr mini zegt eidi xg`p m` f`y ,minicwn df ote`a wxy
.zepgleyd

:l`eny lr ztqep `iyewòîL àz,`ziixanúaL àéä Bæéà ¨§©¥¦©¨
äðBLàø,milwy mi`xew dayúBéäì øãà LãBç Làø ìçL ìk ¦¨¨¤¨Ÿ¤£¨¦§

åàì éàî .úaL áøòa eléôàå ,dëBúaa dpeekd'úaL áøòa eléôà' §¨©£¦§¤¤©¨©¨£¦§¤¤©¨
dëBúc àéîec,reayd rvn` -äîa lg m`,ïéîéc÷î dëBzjkóà §¨§¨©¨©§¦¦©

a lg m`.ïéîéc÷î úaL áøò¤¤©¨©§¦¦
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà,reayd jezl dpeekd oi` 'dkeza' ¨©§¥

`l`dami`xew zaya xc` yceg y`x lgyky ,dnvr zaya - ¨
ixacke ,zay dze`a mi`xew ef zay axra lg m` s`e ,'milwy'

.l`enyìàeîL éác àðz ïëål`eny ly eyxcn ziaa epy - §¥¨¨§¥§¥
zeidl xc` yceg y`x lgy lk' yxetna `ziixaa.'dä

ewlgp l`enye ax :`xnbd dtiqenkzwelgn,éàpzepipyy §©¨¥
,`ziixaaøñîì ïéâúBúaLmilwy z`ixw oiay zaya miwiqtn - §¨§¦§©¨

,zeiyxtd on zg` `exwln xekf z`ixwl.àéNpä äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¨¦
,ïéâøñî ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømilwy mi`xew `l` ©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§¨§¦

e .xekf z`ixw mcewy zayaøæòìà ïa ïBòîL éaø øîàx`al ¨©©¦¦§¤¤§¨¨
,ezhiyìçL ïîæa ,ïéâøñî ïéà øîBà éðà éúîéàyceg y`xúBéäì ¥¨©£¦¥¥§¨§¦¦§©¤¨¦§

,úaL áøòaick yceg y`x xg`ly zayl milwy mixg`n f`y §¤¤©¨
,xekfl milwy oia ewiqti `ly,úaMä CBúa úBéäì ìçL ïîæa ìáà£¨¦§©¤¨¦§§©©¨

àøB÷å íéc÷îmilwy,èáL àeäL ét ìò óà äøáòL úaMîzayae ©§¦§¥¦©¨¤¨§¨©©¦¤§¨
.'xekf' zyxt mi`xew ziyily zayae ,miwiqtn dixg`ly
.minicwn zay axra lgyk s` `iypd dcedi iaxly rnyne
oa oerny iaxk l`enye ,`iypd dcedi iaxk xaq axy x`eane

.xfrl`
:dpyna epipy.'åëå øBëæ äiðMa©§¦¨¨

:zay axra lg m` zwelgníéøet ,øîzéàxc` c"ia mifxtcìçL ¦§©¦¤¨
'øBëæ' úLøt ïéîéc÷î ,øîà áø ,úaL áøòa úBéäì.diptly zayl ¦§§¤¤©¨©¨©©§¦¦¨¨©¨

ïéøçàî øîà ìàeîLe.dixg`ly zayl dz`ixw §¥¨©§©£¦
:zwelgnd inrhäiNò íBc÷éz àìc éëéä ék ,ïéîéc÷î øîà áø- ©¨©©§¦¦¦¥¦§Ÿ¦§£¦¨

,mixeta yiy zepn gelyne dzyne dgnyäøéëæìziign ly ¦§¦¨
weqtdy ,wlnr(gk h xzq`)`d minIde'micwd 'miUrpe mixMfp dN §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦
.diyrl dxikfàkéàc ïåék ,Eì øîà ,ïéøçàî øîà ìàeîLez` §¥¨©§©£¦¨©§¥¨§¦¨

déãáòc ïéôweîmixet,øñéîçamlv`y `vnpéãäa äøéëæe äiNò ¨¦§¨§¥§©¥©£¦¨§¦¨©£¥
,ïééúà à÷ éããäzyxt e`xwi mbe meid zevn z` mb eyri ixdy £¨¥¨©§¨

.xekf
:epizpynn l`enyl `iyew.øBëæ äiðMa ,ïðz`xnbd dpiad §©©§¦¨¨

,dywne ,zaya yceg y`x lgy `yixd ly ote`a xaecnyàäå§¨
äiðMa éðz÷å ,úaL áøòa íéøet òì÷éî ,úaMa àçøé Léø òì÷éî ék¦¦§©¥©§¨©©¨¦§©¦§¤¤©¨§¨¨¥©§¦¨

,'øBëæ'.l`enyk `lye ,mixet mcewy zaya epiidc ¨
:`xnbd zvxznäiðL éàî ,àtt áø øîàdpeekd ,dpynd dxn`y ¨©©¨¨©§¦¨

ì äiðLzay,ä÷ñôälgy ,dpynd d`iady ipyd ote`a xaecny §¦¨§©§¨¨
,eiptly zaya milwy mi`xewy ,reayd rvn`a yceg y`x
`le ,xekf mi`xew dl dipy zayae ,eixg`y zaya miwiqtne

.l`enye ax zwelgn ly ote`a llk xaecn
:`ziixan ztqep `iyewäiðL úaL Bæéà ,òîL àzda mi`xewy ¨§©¥©¨§¦¨

,'xekf'eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøet ìçL ìklg m`.úaL áøòa ¨¤¨¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨
åàì éàîa elit`'a dpeekddëBúc àéîec 'úaL áøòrvn`a - ©¨¤¤©¨§¨§¨
,reaydäîa lg m`óà ,ïéîéc÷î dëBzlg m`,ïéîéc÷î úaL áøò ©¨©§¦¦©¤¤©¨©§¦¦

.l`enyl dywe
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàreayd rvn`a dpeekd oi` 'dkeza' ¨©§¥

`l`dazay axra lg m` oke zaya lgyke ,dnvr zaya - ¨
.xekf zyxt da mi`xewìàeîL éác àðz ïëå`ziixaa yxetna §¥¨¨§¥§¥

zeidl mixet lgy lk'.'dä
:sqep ote`a dpc `xnbdìçmifxtc mixet.dîöò úaMa úBéäì ¨¦§©©¨©§¨

ìkä éøáãì ,àðeä áø øîàaxl s`eïéîéc÷î ïéàzayl xekf ¨©©¨§¦§¥©Ÿ¥©§¦¦
oi` ef d`ixwa mby oeik ,envr mixeta mi`xew `l` ,zncewd

.dxikfl zncew diyr,ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øîà ïîçð áøåxaq axe §©©§¨¨©£©¦¦©£¤
.mifxt ly diyrl dxikf micwdl ick ,minicwn df ote`a s`y

:envr ax ixacn ongp axl di`xøa àéiç éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦¨©
íéc÷î ,úaMa úBéäì ìçL íéøet ,áø øîà àaà éaø øîà àaà©¨¨©©¦©¨¨©©¦¤¨¦§©©¨©§¦

.'øBëæ' äøáòL úaLa àøB÷å§¥§©¨¤¨§¨¨
:dpyna epipy.'åëå äneãà äøt úéLéìMa©§¦¦¨¨£¨

:df oic zx`and `ziixaúéLéìL úaL àéä Bæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¦©¨§¦¦
,'dxt' da mi`xewyäéøçàî íéøeôì äëeîqL ìk`xen` zrc . ¨¤§¨§¦¥©£¤¨

:dfa,øîà àðéðç éaøa àîç éaø ,øîzéàa dze` mi`xewúaL ¦§©©¦¨¨§©¦£¦¨¨©©¨
ïñéð LãBç Làøì äëeîqä:`xnbd zx`an .àä ,éâéìt àìåixac - ©§¨§Ÿ¤¦¨§Ÿ§¦¥¨

exn`p `pipg iaxa `ng iax,úaMa ïñéð LãBç Làø òìwéàceae §¦§©Ÿ¤¦¨©©¨
`le eiptln el dkenqd zaya mi`xew 'dxt'e ,'ycegd' mi`xew
zyxtl mi`nh zxdh zyxt jenql ick ,mixet xg`ly zaya

e ,gqtdàäexn`p `ziixad ixac -òìwéàcoqip yceg y`x ¨§¦§©
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miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtziprz
íúä éî÷åîã àåä éîå÷åà éøîàÐ.o`k cr "devz dz`e" zyxt dniizqp `ly ixaq `l` ,milwy zyxt myl xkip xacd oi` :xnelkéø÷å éðàú ãçåÐik"n zexwl dpeye xfeg

.'ebe "zyegp xeik ziyre" cr "`yzúåúáùá äìôåëÐ.ef xg` ef zezay ipy dze` oixewyïéîéã÷î øîà áøÐ.oizipzna opzck ,xary zayl "`yz ik"a oixeweïë íàãÐ

oixg`ncÐ,odiptl zezay izy oiyxec ediy ,yceg y`xn oixewe oinicwn xyr dynga dpicna ayil ekxved zepgleyy meyn lirl opixn`c ,zezay ipyn zepgleyl edl ixva

ycg y`x zxgnl cr xg`z m`e .l`ilnb oa oerny oaxkÐ.zezay izy dncwd o`k oi`òì÷éî àúáù éìòîá øñéîçÐceak iptn ,dpicna ayile z`vl eligzi `l meid eze`e

.zaydúáùá ãçá ãò é÷ôð àìÐzxg`n ike

ick ,oixg`n jkld ,zezay izy `ki` inp

.zeiyxt izy oia wiqtdl jxhvz `lyêåúá
à÷åã úáùÐinei edl ixva i`ce zxg`n i`c

.zepgleylìàåîù øîàÐipzwc dkeza i`d

Ð.envr zay jez `l` ,reay jez e`lïëå
ìàåîù éáã àðúÐi` :`ziixa jdc `ztqeza

dpey`x zay `id efÐyceg y`x lgy lk

lg elit`e ,envr zay meia da zeidl xc`

:`nl` .da lg eli`k Ð lenz` ly zay axra

.opireny` oixg`nïéâøñîÐ.oibexiq oeyl

dpey`x dyxt oia zezayl oiwiqtn :xnelk

oinicwny lega yceg y`x lgyk ,dipyl

.zepgleyl inei edl ixva ok m`c ,xaryl

oixew ziyily zayle ,d`ad zayl oiwiqtne

.mixetl xekf dkenq `dzy ick "xekf"ïéà
ïéâøñîÐ.lif`e yxtnckïéà øîåà éðà éúîéà

ñîúáù áøòá úåéäì ìçù ïîæá ïéâøÐinp ikc

xn`ck ,zepgleyl inei ixva `l oixg`n

cg cr iazi `l zepgley seq seq :lirl l`eny

.bexiq o`k oi`e ,oixg`n jkld ,zayaìáà
úáùä êåúá úåéäì ìçù ïîæáÐzxg`n i`c

zepgleyl `nei edl ixva dlÐjgxk lr

:opiqxb ikd .bexiq o`k yie ,micwpàìã éëéä éë
.äøéëæì äééùò íåã÷éìøåëæ äéðùá ïðúÐ`w

zeidl lgy xc` yceg y`x` jzrc `wlq

.oizipznc `yix dia ixiinc ,i`w zayaäéðù
ä÷ñôäìÐ`l` ,i`w `yix` e`l :xnelk

zayd jeza zeidl lg :ipzwc ,i`w `tiq`Ð

dlre .d`ad zayl oiwiqtne xaryl oinicwn

,"xekf" oixew dwqtd xg` ly zaya :xn`e i`w

.mixet `di dixg`ly reay jezaeàéä åæéà
äéðù úáùÐ,dipy dyxt ly zay :xnelk

."xekf" zyxtäëåúáÐlg elit`e ,dixg`l

.zay axra mixetäáÐixew envr zay meiao

lenz` zay axra lg elit`e ,meia ea dyxtd

Ð.l`enyk epiide ,xgnly zayl lg eli`k

úáùá íéøåô úåéäì ìçÐoixew oi` lkd ixac

diiyr dncw `l `zyd `dc ,xaryl "xekf"

.diiyrl dxikf dncw oitwen iabe ,dxikflïééãò
ú÷åìçî àéäÐick ,oinicwn ax xn` efa s`

.zexiirc diiyrl dxikf mcwzyúáù àéä åæéà
úéùéìùÐ.ziyily dyxt ea oixewyàä

úáùä íåéá ïñéð ùãåç ùàø òì÷éàãÐ`ly

,dxary zayl ycegd zyxt micwdl jxved

`g` iaxk dnec` dxt dxary zayl opixw

jenql ,mixetl dkenqa `le .`pipg iaxa

yceg y`x lgc `kide .gqtl mi`nh zxdf`

zyxt zexwl epkxvedy ,zay rvn`a oqip

diptly zaya ycegdÐmicwdl epwwfed

`idy ,[ef] zay iptly zayl dxt zyxt

.dixg`n mixetl dkenq'åë ïðáø åðúÐ

axl ,oibexiqa dlrnl zyxetn ef `ziixa

.dil zi`ck l`enyle ,dil zi`ck
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ïééãò:`iyw Ð 'eke inp xnzi` zwelgn `id

idefi` :ipzwc ,`ziixan jixt `l i`n`

dkeza zeidl mixet lgy lk Ð dipy zay

elit`e xninl ivn ied axle .zay axra elit`e

diptly zay axra oky lke ,jk xg`ly zaya

`ziixa jdc :xnel yie !dxary zayl oinicwny

ziriaxac oizipzn xg` ,jenqac `ziixa epiid

iab zay axra elit`e ipzc ab`e ,dfd ycgd

Ð `wec iedc ,ziriax zay iabe dpey`x zay

ab lr s` ,zaya `le zay axra `da inp `pz

.`wec ied `lc
x`ye
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øîà àlà .íúä éî÷Bî à÷c àeä éîB÷Bà :éøîà̈§¦¥§¨§¦¨¨¤¨¨©
"äeöz äzàå"î àzéL eø÷ :ééaà,"úéNòå" ãò ©©¥¨¦¨¦§©¨§©¤©§¨¦¨

."úéNòå" ãò "àOú ék"î éø÷å éðz ãçå:éáéúéî §©¨¥§¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨¥¦¦
úBéäì ìç,dì äëeîqä äLøtaïéa äéðôlî ïéa ¨¦§©¨¨¨©§¨¨¥¦§¨¤¨¥
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רכט miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtziprz
íúä éî÷åîã àåä éîå÷åà éøîàÐ.o`k cr "devz dz`e" zyxt dniizqp `ly ixaq `l` ,milwy zyxt myl xkip xacd oi` :xnelkéø÷å éðàú ãçåÐik"n zexwl dpeye xfeg

.'ebe "zyegp xeik ziyre" cr "`yzúåúáùá äìôåëÐ.ef xg` ef zezay ipy dze` oixewyïéîéã÷î øîà áøÐ.oizipzna opzck ,xary zayl "`yz ik"a oixeweïë íàãÐ

oixg`ncÐ,odiptl zezay izy oiyxec ediy ,yceg y`xn oixewe oinicwn xyr dynga dpicna ayil ekxved zepgleyy meyn lirl opixn`c ,zezay ipyn zepgleyl edl ixva

ycg y`x zxgnl cr xg`z m`e .l`ilnb oa oerny oaxkÐ.zezay izy dncwd o`k oi`òì÷éî àúáù éìòîá øñéîçÐceak iptn ,dpicna ayile z`vl eligzi `l meid eze`e

.zaydúáùá ãçá ãò é÷ôð àìÐzxg`n ike

ick ,oixg`n jkld ,zezay izy `ki` inp

.zeiyxt izy oia wiqtdl jxhvz `lyêåúá
à÷åã úáùÐinei edl ixva i`ce zxg`n i`c

.zepgleylìàåîù øîàÐipzwc dkeza i`d

Ð.envr zay jez `l` ,reay jez e`lïëå
ìàåîù éáã àðúÐi` :`ziixa jdc `ztqeza

dpey`x zay `id efÐyceg y`x lgy lk

lg elit`e ,envr zay meia da zeidl xc`

:`nl` .da lg eli`k Ð lenz` ly zay axra

.opireny` oixg`nïéâøñîÐ.oibexiq oeyl

dpey`x dyxt oia zezayl oiwiqtn :xnelk

oinicwny lega yceg y`x lgyk ,dipyl

.zepgleyl inei edl ixva ok m`c ,xaryl

oixew ziyily zayle ,d`ad zayl oiwiqtne

.mixetl xekf dkenq `dzy ick "xekf"ïéà
ïéâøñîÐ.lif`e yxtnckïéà øîåà éðà éúîéà

ñîúáù áøòá úåéäì ìçù ïîæá ïéâøÐinp ikc

xn`ck ,zepgleyl inei ixva `l oixg`n

cg cr iazi `l zepgley seq seq :lirl l`eny

.bexiq o`k oi`e ,oixg`n jkld ,zayaìáà
úáùä êåúá úåéäì ìçù ïîæáÐzxg`n i`c

zepgleyl `nei edl ixva dlÐjgxk lr

:opiqxb ikd .bexiq o`k yie ,micwpàìã éëéä éë
.äøéëæì äééùò íåã÷éìøåëæ äéðùá ïðúÐ`w

zeidl lgy xc` yceg y`x` jzrc `wlq

.oizipznc `yix dia ixiinc ,i`w zayaäéðù
ä÷ñôäìÐ`l` ,i`w `yix` e`l :xnelk

zayd jeza zeidl lg :ipzwc ,i`w `tiq`Ð

dlre .d`ad zayl oiwiqtne xaryl oinicwn

,"xekf" oixew dwqtd xg` ly zaya :xn`e i`w

.mixet `di dixg`ly reay jezaeàéä åæéà
äéðù úáùÐ,dipy dyxt ly zay :xnelk

."xekf" zyxtäëåúáÐlg elit`e ,dixg`l

.zay axra mixetäáÐixew envr zay meiao

lenz` zay axra lg elit`e ,meia ea dyxtd

Ð.l`enyk epiide ,xgnly zayl lg eli`k

úáùá íéøåô úåéäì ìçÐoixew oi` lkd ixac

diiyr dncw `l `zyd `dc ,xaryl "xekf"

.diiyrl dxikf dncw oitwen iabe ,dxikflïééãò
ú÷åìçî àéäÐick ,oinicwn ax xn` efa s`

.zexiirc diiyrl dxikf mcwzyúáù àéä åæéà
úéùéìùÐ.ziyily dyxt ea oixewyàä

úáùä íåéá ïñéð ùãåç ùàø òì÷éàãÐ`ly

,dxary zayl ycegd zyxt micwdl jxved

`g` iaxk dnec` dxt dxary zayl opixw

jenql ,mixetl dkenqa `le .`pipg iaxa

yceg y`x lgc `kide .gqtl mi`nh zxdf`

zyxt zexwl epkxvedy ,zay rvn`a oqip

diptly zaya ycegdÐmicwdl epwwfed

`idy ,[ef] zay iptly zayl dxt zyxt

.dixg`n mixetl dkenq'åë ïðáø åðúÐ

axl ,oibexiqa dlrnl zyxetn ef `ziixa

.dil zi`ck l`enyle ,dil zi`ck
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ïééãò:`iyw Ð 'eke inp xnzi` zwelgn `id

idefi` :ipzwc ,`ziixan jixt `l i`n`

dkeza zeidl mixet lgy lk Ð dipy zay

elit`e xninl ivn ied axle .zay axra elit`e

diptly zay axra oky lke ,jk xg`ly zaya

`ziixa jdc :xnel yie !dxary zayl oinicwny

ziriaxac oizipzn xg` ,jenqac `ziixa epiid

iab zay axra elit`e ipzc ab`e ,dfd ycgd

Ð `wec iedc ,ziriax zay iabe dpey`x zay

ab lr s` ,zaya `le zay axra `da inp `pz
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ìç.íéîéc÷î ïéà ìkä éøáãì :àðeä áø øîà ,dîöò úaMa úBéäìïééãò :øîà ïîçð áøå ¨¦§©©¨©§¨¨©©¨§¦§¥©Ÿ¥©§¦¦§©©§¨¨©£©¦
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;úaLa ïñéð LãBç Làø òì÷éàc àä :éâéìt àìå .ïñéð LãBç Làøì äëeîqä úaL :øîà̈©©¨©§¨§Ÿ¤¦¨§¨§¦¦¨§¦§©Ÿ¤¦¨§©¨
.úaMä òöîàa òì÷éàc àäúéòéáøaìçL øãà LãBç Làø :ïðaø eðz ."íëì äfä Lãçä" ¨§¦§©§¤§©©©¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤¨©¨©Ÿ¤£¨¤¨

ïéøB÷ úaLa úBéäì?äðBLàø úaL àéä Bæéàå ."òãéBäé"a íéøéèôîe "àOú ék"ìçL ìk ¦§§©¨¦¦¦¨©§¦¦§§¨¨§¥¦©¨¦¨¨¤¨
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?äiðL úaL àéä BæéàåúéLéìMa .úaL áøòa eléôàå dëBúa úBéäì íéøet ìçL ìk §¥¦©¨§¦¨¨¤¨¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¦
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מגילה. פרק רביעי - בני העיר דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כל אחד ואחד חייב לומר דהעלם וצמצום הראשון נברא בשבילי, בכדי לבררו ולזככו.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



רל
miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtziprz

úáù áøòá åìéôàå 'åë úéòéáø úáù àéä åæ éàåÐoixg`n zxn` i`c .oinicwne ,dkezc `inec zay axrc l`eny dcen `daÐ,axk edleka oibdep op`e .drinyl diiyr dncw

xqg mlerl xc` ixdy ,zaya ipya oqip yceg y`xe ,zaya cg`a xc` yceg y`x ied ok m`c .llk rlwi` `l `iddc ,dnvr zaya zeidl lgy mixetn uegÐdil ded ok m`e

.e"caf xc` yceg y`x zriawl oiie`xd minie .mlerl gqt e"ca `lc ol `niiwe ,zaya ipya gqtoniqe:jk zeiyxt zwqtd zxeqn.e"iae c"c e"a e"hfedf:e"hf yexity`x `a m`

zaya xc` ycegÐzay `id ef i` :`ziixaa `ipzck ."xekf" zyxt d`ad zayle ,milwy zyxt oixew yceg y`x meia ixdy ;xzei `le xyr dyng meia dyxt zwqtd jl `di

dipyÐelit`e ,dkeza zeidl mixet lgy lk

.xekf dipya opz inp oizipzne .zay axra

axra zeidl lgy mixet xn`c ,axk epiide

zay axra mixet legi eiykre .oinicwn zay

ly ziyily zayl la` .axk oinicwn ep`e

ycegl xyr dyng mei `edy xc`Ð,oiwiqtn

mixetl dkenq `idy (ycegl) ziriax zayae

`ipzc ,dnec` dxt oixew odixg`n oitwen ly

dxt zyxt ly zay `id ef i` :`ziixaaÐlk

lgc `kid `pniwe`e .dixg`n mixetl dkenqy

zaya cg`a legi dfe ,lega oqip yceg y`x

zaya oixew ycegd zyxte .leg `edy

,oqip yceg y`xl dkenq `id ixdy ,dixg`ly

.e"hf yexit jl ixd:e"a yexity`x `a m`

zaya ipya xc` ycegÐzaya dwqtd `dz

.xc`l dyy mei `edy ,yceg y`x xg`ly

,dxary zaya milwy zyxt zncwd ixdy

zayd jeza zeidl lg :opzckÐoinicwn

jl oi` aeye .d`ad zayl oiwiqtne xaryl

z`xwp dixg`ly zay ixdy ,oda dwqtd

,ycegl xyr dyly mei `ede xekf zyxt

dxt zyxt dixg` ly zaye ,xgn meil mixete

ly zaye ,dixg`n dkenq `idy dnec`

zyxt oixew ycegl draye mixyr mei dixg`

ixde ,oqip yceg y`xl dkenq `idy ycegd

.e"a yexit jl:c"c yexityceg y`x `a m`

xc`zaya iriaxaÐdwqtd jl `dz

.yceg y`x xg` ly zay ,ycegl drax`a

.c"c yexit jl ixde ,oda dwqtd cer jl oi`e ,e"a ly eyexit mrhk mrhd lk ,yceg y`x iptly zaya milwy zyxt zncwd ixdy:e"iae yexitzaya iyya yceg y`x `a m`

Ðxgn meia dpey`xd .xyr dyy meia dipyde .ycegl ipy `edy ,xgn meil zg` dwqtd jl `diÐzayd jeza zeidl lg :`ipzckÐ,dipy zayl oiwiqtne xaryl oinicwn

zayae .mixetl dkenq `ide ycegl dryz mei `edy ,dixg` ly zaya xekf zyxte .d`ad zayl oiwiqtne xaryl oinicwne ,zay rvn`k zay axr :xn`c axk ol `xiaqc

ycegl xyr dyy `edy mixet xg`lyÐoqip ycg y`x lgc `kidc ,lirl `pipg xa `ng ax xn`ck ,dnec` dxt `xwz `l dixg`n dkenqy it lr s`e .dipy mrt wiqti

ycgl dylye mixyr mei `ede diptly zaya dxt zyxte ,yceg y`x ly zaya ycegd zyxt `xwzy ick ,oqip yceg y`xl dkenqd zaya ziyily dyxt oixew zayaÐ

xc` yceg y`x zriaw ini oniq :dxvw jxcÐzewqtdd oniqe ,e"cafÐiriay meia zaya xc` yceg y`x lg .e"iae c"c e"a e"hfÐ,xzei `le ycegl xyr dynga dwqtdd

ipy meia xc` yceg y`x lgÐiriax meia xc` ycg y`x lg ,xzei `le ycegl iyya dwqtdÐyy meia xc` yceg y`x lg ,xzei `le iriax meia dwqtdiÐmeia dwqtd

.ycgl xyr dyy meiae ycgl ipyúåéùøô øãñìÐ.elld zeiyxt rax` `l` e`xw `lc ,zeiyxt xcq ewiqtd elld zezayayøæåç àåä úåøèôä øãñìÐoixihtn dpd cry

.`ziixaa lirl zeiepyd elld zeiyxt rax` oirnúåãîòîìå úåéðòúìÐ.dxhtd `kil legae ,oiwiqtn ipzwe ,eed `l zaya ipd jgxk lr'åë àúéàãë àäÐlega oiwiqtn i`ce

dxhtd yiy zaya la` .meid zyxtÐ.rxe`nd oirn dxhtda oixewe ,zexhtda oiwiqtnú÷ñôä éì äîì úåéðòúáåÐ.opiwqtn `l xyt`c `kid xn`c ,jixt dinxi iaxl .zeiyxt

?zixgy ewqti dnl dgpna d`ixw `ki`c oeik ,zeiprzàéôåðéë àøôöîÐi`pt oi` jkitl .ziprzd lawziy ick ,elcgie dxiar mcia yi m` oixidfne oiwceae ,mc` ipa oitq`n

.dxeza zexwl zixgyaàúîã éìéîáÐ.mcia dxiar didz m` miwceaàðà êåôéàåÐ.edpiblt zixgy `xwc zeiriax izy ipdc xnel'åâå áøòä úçðîáåÐdyxt`e" `xwc `tiqe

'd l` itk`xfr xtqa ediiexz i`xw ipde ,ingx era `iptl :`nl` ".äðùîíéðäë úøåúáù úåãòåî úùøôÐopixn` `ziixaae .ixiin `nw `neiae .(ak `xwie) "yak e` xey"

.`ziixaa `pz oizipzna xiiyc i`ne ,gqt ly epiprn `xewe hwln gqtd zeni lk x`ye :daúåòåáù äòáùÐ."xekad lk"céòéáùä ùãçáÐ."ayk e` xey"cúåðáø÷á ïéøå÷
âçäÐipy mei wtq `edy ze`xdl "ipyd meiae" ea oixew oi` `ed ipy meiy it lr s`e ,xyr dynga xihtnd `xew ipy meie oey`x mei ?cvik .qgpit zyxtaÐzexwl `ed i`pbc

eleg liaya sqep `edy iriaxd ,iriaxd meia d`zilz ,iyilyd meia `piipze ,ipyd meia oey`x `xew Ð iyily wtq ipy wtq `edy crend leg ly oey`x mei .leg wtqa aeh mei

meid iwitq od dne .meid iwitq z` `xew `ed cren lyÐ,iyingd meia `xew iyily ,iriaxd meia `xew ipy ,iyilyd meia oey`x `xew xgnl oke .iyilyd meiae ipyd meia

"ipinyd meia" zexwl xyt` i`y cren ly eleg ly oexg` mein ueg .ipye oey`x `xwy dn `xew iriaxd ,cinz oke .meid iwitq ody iriaxd meiae iyilyd meia iriaxdeÐitl

iyyd meia `xew iriaxde ,iriayd meia `xew iyily ,iyyd meia `xew ipy ,iyingd meia oixew oey`x cren ly eleg ly iriay mei jkitl .envrl lbx `l` bgd inin epi`y

.meid iwitq ody ,iriayd meiaeíéàéùðá äëåðçáÐ.gafnd zkepg inp iedcúéùàøá äùòîáÐaoey`xd meia :oz`ixw xcq diepy (` ,ek) `xza wxta ziprz zkqnÐ"ziy`xa"

ipya ,"riwx idie"Ðiyilya ,"mind eewie riwx idi"Ðiriaxa ,"zexe`n idie mind eewi"Ðiyinga ,"mind evxyie zexe`n idi"Ðiyya ,"ux`d `veze mind evxyi"Ð`vez"

.ux`e miny miniiwzn zepaxwd liayay ,zecnrna ziy`xa dyrna oixew i`n `nrh yxtn (a ,fk) mzde ,"minyd elekie ux`d
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øàùå`de Ð bgd zepaxwa oixew bgd zeni

dipy dxez xtq oicinrn ep`y

jnq epivn `l Ð meid zepaxwa oixewe ,zecrena

jnq yi zvwe .epyi mxnr ax xcqa j` ,cenlza

iptl mdxa` xn` :(a,`l) onwl xn`c `dn xacl

el xn` ,'eke mler ly epeax `ed jexa yecwd

,zepaxw xcq mdl izpwz xak :`ed jexa yecwd

.oda oixewy onf lk
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ïñéð Lãç Làø ìçL ìk ?úéòéáø úaL àéä Bæéàå§¥¦©¨§¦¦¨¤¨ŸŸ¤¦¨
.úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäìúéLéîça"ïéøæBç ¦§§¨©£¦§¤¤©¨©£¦¦§¦

úBiLøt øãñì :øîà énà éaø ?éàî øãñì ".ïøãñëì¦§¦§¨§¥¤©©¦©¦¨©§¥¤¨¨¦
.øæBç àeäàeä úBøèôä øãñì :øîà äéîøé éaø ¥©¦¦§§¨¨©§¥¤©§¨

.øæBç:ïðúc ,àøazñî énà éaøc déúååk :ééaà øîà ¥¨©©©¥§¨¥§©¦©¦¦§©§¨¦§©
ìkìïé÷éñôî,íéøeôìe ,äkeðçì ,íéLãç éLàøì ©Ÿ©§¦¦§¨¥¢¨¦©£¨§¦

ïàîì àîìLa .íéøetkä íBéìe ,úBãîòîìe ,úBiðòúì§©£¦§©£¨§©¦¦¦§¨¨§©
äLøt àkéàc eðééä ,øæBç àeä úBiLøt øãñì øîàc§¨©§¥¤¨§¦¥©§§¦¨¨¨¨

ìBça.:Cãéàå ?àkéà éî ìBça äøèôä ,øæBç àeä úBøèôä øãñì øîàc ïàîì àlà ©¤¨§©§¨©§¥¤©§¨¥©§¨¨©¦¦¨§¦¨
?ä÷ñôä éì änì úBiðòúáe .àúéàãk àäå àúéàãk àäàîBéc àðéðòa àøôöa éø÷éì ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨§©£¦¨¨¦©§¨¨¦§¦§©§¨§¦§¨¨§¨

äçðîáeéëéä .àéôepék àøôvî :àðeä áø øîàc ,àðeä áøì déì òéiñî !àúéðòúa §¦§¨§©£¦¨§©¥¥§©¨©£©©¨¦©§¨¦§¨¥¦
àéðôì àîBéc débìtî .àúîã éléîa ïðéðéiòî àîBéc débìôì àøôvî :ééaà øîà ?ïðéãáò̈§¦©¨©©©¥¦©§¨§©§¥§¨§©§¦©§¦¥§¨¨¦©§¥§¨§©§¨

¯úøBz øôña eàø÷iå" :øîàpL ,éîçø eòa àîBéc àòáéøå ,éøèôîe àø÷ àîBéc àòáéø¦§¨§¨§¨©§§¦§¦§¨§¨¨©£¥¤¤¡©©¦§§§¥¤©
.íéåçzLîe íéãeúî úéòéáøe íBiä úéòéáø íäéäìà 'ä",Cúòc à÷ìñ àì !àðà Cetéàå ¡Ÿ¥¤§¦¦©§¦¦¦§©¦¦§©£¦§¥£¨¨¨§¨©£¨

é éìàå" :áéúëcíîBLî áLé éðàå äìBbä ìòî ìò ìàøNé éäìà éøáãa ãøç ìk eôñà ¦§¦§¥©¥¨§Ÿ¨¥§¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥©©©©¨©£¦¥§¥
,"áøòä úçðîì ãò.éúéðòzî ézî÷ áøòä úçðîáe" :áéúëe"äðùîçñtaúLøôa ïéøB÷ ©§¦§©¨¨¤§¦§¦§©¨¤¤©§¦¦©£¦¦©¤©¦§¨¨©

úBãòBî;íéðäk úøBzúøöòa;"úòáL äòáL"äðMä Làøaãçàa éòéáMä Lãça" £©Ÿ£¦¨£¤¤¦§¨¨ªŸ§Ÿ©¨¨©Ÿ¤©§¦¦§¤¨
;"Lãçìíéøetkä íBéa;"úBî éøçà"âç ìL ïBLàø áBè íBéaúBãòBî úLøôa ïéøB÷ ©Ÿ¤§©¦¦©£¥§¦¤©¦§¨¨©£

âçä úBîé ìk øàLáe ,íéðäk úøBúaL.âçä úBðaø÷aäkeðça;íéàéNpaíéøetaàáiå" ¤§©Ÿ£¦¦§¨¨§¤¨§¨§§¤¨©£¨©§¦¦©¦©¨Ÿ
;"÷ìîòíéLãç éLàøa;"íëéLãç éLàøáe",úBãîònaúBiðòza ;úéLàøá äNòîa £¨¥§¨¥¢¨¦§¨¥¨§¥¤©©£¨§©£¥§¥¦©©£¦
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גידים שהם במספר תרי"ג, דלכן כל המדרגות בהשתלשלות )שנבראו בשבילו( הם  כיוון שהאדם הוא בציור רמ"ח אברים ושס"ה 
במספר הזה, הנה גם בנשמה יש תרי"ג כוחות . . שבהם תלויים התרי"ג מצוות.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד

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

dëBúa úBéäì ïñéð Lãç Làø ìçL ìk ,úéòéáø úaL àéä Bæéàå- §¥¦©¨§¦¦¨¤¨ŸŸ¤¦¨¦§§¨
,reayd rvn`aeléôàålg m`.úaL áøòa ©£¦§¤¤©¨

:dpyna epipy.'åëå ïøãñëì ïéøæBç úéLéîça©£¦¦§¦¦§¦§¨
:`xnbd zxxanéàî øãñìrax` z`ixw xnb xg`l mixfeg §¥¤©

:dfa zwelgn `xnbd d`ian .zeiyxtøãñì ,øîà énà éaø©¦©¦¨©§¥¤
úBiLøtreayd,øæBç àeäepi` ,zeiyxt rax` `xewy zezayay ¨¨¦¥

.reayd zyxt `xewúBøèôä øãñì ,øîà äéîøé éaøreay lkay ©¦¦§§¨¨©§¥¤©§¨
,øæBç àeädixg`le ,reayd zyxt `xew el` zezaya mby ¥

.miiq eay oipra xihtne ,zeiyxtd z`ixw siqen
:in` iaxl di`xïðúc ,àøazñî énà éaøc déúååk ,éiaà øîà̈©©©¥§¨¥§©¦©¦¦§©§¨¦§©

,epzpynaïé÷éñôî ìkìoirn mi`xewe reayd zyxta zexwln ©Ÿ©§¦¦
,rxe`nd,úBãîònìå ,úBiðòzì ,íéøetìe ,äkeðçì ,íéLãç éLàøì§¨¥¢¨¦§£¨§¦©©£¦§©©£¨

,øæBç àeä úBiLøt øãñì øîàc ïàîì àîìLá .íéøetkä íBéìe§©¦¦¦§¨¨§©§¨©§¥¤¨¨¦¥
,odiptn d`ixwd zigcp zeiyxt rax`ayeðééämipnf lka mby ©§

xfeg xnel jiiye ,mdiptn reayd zyxta d`ixwd zigcp el`
meyn zeiyxtd xcqlìBça äLøt àkéàczyxta mi`xewy - §¦¨¨¨¨©

,iyingae ipya lega mb reaydúBøèôä øãñì øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¥¤©§¨
øæBç àeäcvik dyw ,zeiyxt rax` iptn zigcp d`ixwd oi`e ¥

ike ,zexhtda miwiqtn lega mdy el` mipnfa mby xnel ozip
.àkéà éî ìBça äøèôä©§¨¨©¦¦¨

zrc uexiz:dinxi iaxCãéàå,dpynd uxzi wlegde -àä §¦¨¨
àúéàãk àäå àúéàãkwx yiy lega ,xnelk ,epick ote` lk - ¦§¦¨§¨¦§¦¨

,el` mipnf z`ixw iptn d`ixwd zigcp ,dxhtd `la d`ixw
dnewna mi`xewe dxhtdd wx zigcp ,dxhtd mb yiy zayae

.rxe`nd oirn
oirn dxeza `exwl ozipy okidy dler dinxi iax ixacn
dywn .jk miyer ,dlibxd d`ixwd zegcl `la rxe`nd

:`xnbdä÷ñôä éì änì úBiðòzáez`ixw jxevl dxezd z`ixwn ©©£¦¨¨¦©§¨¨
epiidc ,mdipy miiwl ozip ixd ,ziprzdàðéðòa àøôvî éø÷éì¦§¥¦©§¨§¦§¨¨

àîBéc,iyinge ipy z`ixwaåwxäçðîa`xwiazyxt.àúéðòz §¨§§¦§¨§©£¦¨
ziprz ly zixgya dxeza mi`xew eid m` ok` :`xnbd zvxzn
ziprzay `l` ,ziprzd z`ixw iptn ef d`ixw zigcp dzid `l

e ,zixgya llk dxezd z`ixw oi`àðeä áøì déì òéiñîxaeqd §©©¥§©¨
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`ed xird ipa iyrna oeirde ,oey`xd meid ivga `ed milltzne

:`xnbd daiyn .ipyd ivgaáéúëc ,Czòc à÷ìñ àì`xfr xn`y Ÿ¨§¨©§¨¦§¦
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dlibn(iyily meil)

dëBúa úBéäì ïñéð Lãç Làø ìçL ìk ,úéòéáø úaL àéä Bæéàå- §¥¦©¨§¦¦¨¤¨ŸŸ¤¦¨¦§§¨
,reayd rvn`aeléôàålg m`.úaL áøòa ©£¦§¤¤©¨

:dpyna epipy.'åëå ïøãñëì ïéøæBç úéLéîça©£¦¦§¦¦§¦§¨
:`xnbd zxxanéàî øãñìrax` z`ixw xnb xg`l mixfeg §¥¤©

:dfa zwelgn `xnbd d`ian .zeiyxtøãñì ,øîà énà éaø©¦©¦¨©§¥¤
úBiLøtreayd,øæBç àeäepi` ,zeiyxt rax` `xewy zezayay ¨¨¦¥

.reayd zyxt `xewúBøèôä øãñì ,øîà äéîøé éaøreay lkay ©¦¦§§¨¨©§¥¤©§¨
,øæBç àeädixg`le ,reayd zyxt `xew el` zezaya mby ¥

.miiq eay oipra xihtne ,zeiyxtd z`ixw siqen
:in` iaxl di`xïðúc ,àøazñî énà éaøc déúååk ,éiaà øîà̈©©©¥§¨¥§©¦©¦¦§©§¨¦§©

,epzpynaïé÷éñôî ìkìoirn mi`xewe reayd zyxta zexwln ©Ÿ©§¦¦
,rxe`nd,úBãîònìå ,úBiðòzì ,íéøetìe ,äkeðçì ,íéLãç éLàøì§¨¥¢¨¦§£¨§¦©©£¦§©©£¨

,øæBç àeä úBiLøt øãñì øîàc ïàîì àîìLá .íéøetkä íBéìe§©¦¦¦§¨¨§©§¨©§¥¤¨¨¦¥
,odiptn d`ixwd zigcp zeiyxt rax`ayeðééämipnf lka mby ©§

xfeg xnel jiiye ,mdiptn reayd zyxta d`ixwd zigcp el`
meyn zeiyxtd xcqlìBça äLøt àkéàczyxta mi`xewy - §¦¨¨¨¨©

,iyingae ipya lega mb reaydúBøèôä øãñì øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¥¤©§¨
øæBç àeäcvik dyw ,zeiyxt rax` iptn zigcp d`ixwd oi`e ¥

ike ,zexhtda miwiqtn lega mdy el` mipnfa mby xnel ozip
.àkéà éî ìBça äøèôä©§¨¨©¦¦¨

zrc uexiz:dinxi iaxCãéàå,dpynd uxzi wlegde -àä §¦¨¨
àúéàãk àäå àúéàãkwx yiy lega ,xnelk ,epick ote` lk - ¦§¦¨§¨¦§¦¨

,el` mipnf z`ixw iptn d`ixwd zigcp ,dxhtd `la d`ixw
dnewna mi`xewe dxhtdd wx zigcp ,dxhtd mb yiy zayae

.rxe`nd oirn
oirn dxeza `exwl ozipy okidy dler dinxi iax ixacn
dywn .jk miyer ,dlibxd d`ixwd zegcl `la rxe`nd

:`xnbdä÷ñôä éì änì úBiðòzáez`ixw jxevl dxezd z`ixwn ©©£¦¨¨¦©§¨¨
epiidc ,mdipy miiwl ozip ixd ,ziprzdàðéðòa àøôvî éø÷éì¦§¥¦©§¨§¦§¨¨

àîBéc,iyinge ipy z`ixwaåwxäçðîa`xwiazyxt.àúéðòz §¨§§¦§¨§©£¦¨
ziprz ly zixgya dxeza mi`xew eid m` ok` :`xnbd zvxzn
ziprzay `l` ,ziprzd z`ixw iptn ef d`ixw zigcp dzid `l

e ,zixgya llk dxezd z`ixw oi`àðeä áøì déì òéiñîxaeqd §©©¥§©¨
,zixgya dxeza mi`xew eid `l zeiprzay,àðeä áø øîàc§¨©©¨
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àøôvî ,éiaàcràîBéc débìôì,meid zevg -àúîc éléîa ïðéðéiòî ©©¥¦©§¨§©§¥§¨§©§¦¨§¦¥§¨¨
tne xird iyp` iyrn z` miwcea -zexiarn mze` miyix

e ,mciayàîBéc débìtîcràéðôì,[axr-]àø÷ àîBéc àòáéø ¦©§¥§¨§©§¨¦§¨§¨§¨
éøèôîe,mixihtne dxeza mi`xew eid meid rax -àîBéc àòáéøå ©§§¥§¦§¨§¨
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`ed xird ipa iyrna oeirde ,oey`xd meid ivga `ed milltzne

:`xnbd daiyn .ipyd ivgaáéúëc ,Czòc à÷ìñ àì`xfr xn`y Ÿ¨§¨©§¨¦§¦
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áéúëe ,'áøòä úçðîì ãò íîBLîjynda(d h my)áøòä úçðîáe' §¥©§¦§©¨¨¤§¦§¦§©¨¤¤

éúéðòzî ézî÷zeptl wxy x`eane .'idl` 'd l` iRk dUxt`e 'ebe ©§¦¦©£¦¦¨¤§§¨©©¤¡Ÿ¨
ivgay iia` xn`y dn mb i`ce ok m`e ,mingx miywan axr
,`weec ipyd meid ivga epiid ,milltzne dxeza mi`xew meid

.xird ipa iyrna mipiirn oey`xd ivgae

äðùî
:micrend lka ze`ixwd z` zx`an dpyndúLøôa ïéøB÷ çñta©¤©¦§¨¨©
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(aiÎh fh mixac).äðMä Làøa'ebe 'd xAcie' zyxt mi`xewLãça §Ÿ©¨¨©§©¥©Ÿ¤

'Lãçì ãçàa éòéáMä(dkÎbk bk `xwie).íéøetkä íBéazyxt mi`xew ©§¦¦§¤¨©Ÿ¤§©¦¦
'úBî éøçà'(fh my).mixetkd meia lecb odk zcear xcq lríBéa ©£¥§
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âçä(hlÎfi hk xacna).eizepaxw zyxta mei lk ,äkeðçami`xew ¤¨§£¨
ad zepaxw zyxtíéàéNpgafnd zkepga(f xacna).íéøetami`xew §§¦¦§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש במכתבו עניני המ"ש שמי יודע אם מתאים הוא ללמוד עם כתה וכו' הנה בודאי גם 
בעיניו ברור שאין זה אלא מהסתת היצר להחליש השתדלותו לקרב לבם של תלמידי הישיבה, וחבל 
מיסודה  בישיבה  מהר"י  להיות  זכה  אשר  בהחלטתו  חזק  ויהי'  אלו,  טענות  לבטל  השו"ט  הזמן  על 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר ובמילא מקושר הוא אליו וקישור זה משמש ג"כ צנור להשפיע לו כח ויכולת 
יהיו חסידים, ואשר אחר כל החשבונות הרי  למלא התפקיד של הדרכת הכתות שלו באופן שסו"ס 
זהו שליחותו ותפקידו בעלמא דין, וכאשר ממלאים התפקיד המוטל עליו מהבורא ית' אז בלשון כ"ק 

אדמו"ר הזקן, אויף וואס מען דארף דיך, דעמאלט גיט השי"ת אלץ וואס דו דאפרסט.

מוסג"פ הנהגות ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל, ובטח יפרסמם באופן המתאים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ושיעשה את זה מתוך שמחה וזה מעלה הן לו והן לעבודה.



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dlibn(iriax meil)

mi`xewúBìì÷e úBëøa,`hg lr d`a zeprxetdy ,'izewega'ay §¨§¨
.elvpi daeyza eaeyi m`e

:zellwd z`ixwa oicïé÷éñôî ïéàxg` dlerl `exwlarvn` ¥©§¦¦§
dúBììw,'izewega'ay,ïlek úà àøB÷ ãçà àlàlr mikxan oi`y §¨¤¨¤¨¥¤¨

lr jxan zellwd rvn`a wiqtnd e` dlerde ,zeprxetd
.zeprxetd

:ze`ixwd ipic jyndameiéLéîçáe éðMea úaMad zlitz,äçðn §¥¦©£¦¦©©¨§¦§¨
ïéøB÷reayd zyxta mi`exw dylyïøãñkzaya ewiqtdy okid ¦§¦§¨

,zncewdïéàåel` ze`ixwïBaLçä ïî íäì íéìBòd`ixwd ly §¥¦¨¤¦©¤§
dn aey `exwl mikixve ,mdixg`y zaya reayd zyxta

.reayd rvn`a e`xwy
:epipra mi`xew cren lkay xewndøîàpL(cn bk `xwie)øaãéå' ¤¤¡©©§©¥

,'ìàøNé éða ìà 'ä éãòBî úà äLîy miyxeceïúåöî'd icren ly Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¨
ïéøB÷ eäiLoiprãçàå ãçà ìkmdn.Bpîæa ¤§¦¨¤¨§¤¨¦§©

àøîâ
micrend lkay zexhtdde ze`ixwd z` zx`and `ziixa:eðz̈

a ,ïðaøly oey`x aeh meiúBãòBî úLøôa ïéøB÷ çñtzxezay ©¨¨§¤©¦§¨¨©£
,mipdkïéøéèôîe`iapaçñôaa l`xyi ea eehvpyìbìbinia ©§¦¦§¤©¦§¨

elenipy xg`l ryedi(aiÎa d ryedi):`xnbd dtiqen .àðãéàäå§¨¦§¨
ux`l uegaéîBé éøz àkéàc`xewe xfeg ,wtqd zngn micrenl §¦¨§¥¥

a dxhtdd j` ,ipy aeh meia mb zecrend zyxtçñôa àn÷ àîBé¨©¨§¤©
çñôa øçîìe ,ìbìbeilr deivyeäiLàézenad xriay xg`l ¦§¨§¨¨§¤©Ÿ¦¨

l`xyin milqtde(dkÎ` bk 'a mikln).
:`ziixad jyndçñtä úBîé øàLe,crend legaàøB÷å èwìî §¨§©¤©§©¥§¥

çñt ìL Bðéðòî:`xnbd zxxan .àéä éàî:`xnbd daiyn .øîà ¥¦§¨¤¤©©¦¨©
.ïîéñ B"tàî ,àtt áø.el` zeize`a zeligznd zeiyxtd xnelk ©¨¨¥©¦¨

'gqRd EhgWe mkizgRWnl o`v mkl EgwE EkWn' mde(`k ai zeny), ¦§§¨¤Ÿ§¦§§Ÿ¥¤§©£©¨©
'iOr z` delY sqM m`'(ck ak my)mipa` zgl ipW Ll lqR' , ¦¤¤©§¤¤©¦§¨§§¥ªŸ£¨¦

'mipW`xM(` cl my)z` l`xUi ipa EUrie 'ebe dWn l` 'd xAcie' , ¨¦Ÿ¦©§©¥¤Ÿ¤§©£§¥¦§¨¥¤
'FcrFnA gqRd(` h xacna). ©¨©§£

a :`ziixad jynd'çlLa éäéå' ïéøB÷ çñt ìL ïBøçàä áBè íBéday ¨©£¤¤©¦©§¦§©©
dxiyd zyxte seq mi zrixw oipr(ek eh - fi bi zeny)df meiay ,

.mid mdl rxwpyk l`xyi ipa dexn`ãåc øaãéå' ïéøéèôîe'dl ©§¦¦©§©¥¨¦©
'z`Gd dxiXd ixaC z`(ak 'a l`eny).øçîìeuega ipy aeh meia ¤¦§¥©¦¨©Ÿ§¨¨

mi`xew ux`løBëaä ìk''ebe 'clEi xW`(hi eh mixac),ãBò' ïéøéèôîe ¨©§£¤¦¨¥©§¦¦
íBiä'ebe 'cnrl apA(al i diryi). ©§Ÿ©£Ÿ

:gqtd ze`ixw xcqa eppnfa bdpndâeäð àðãéàäå ,éiaà øîà̈©©©¥§¨¦§¨¨
éø÷éîì àîìò:df oniq itl gqta'CLî''mkl EgwE EkWn' epiidc ¨§¨§¦§¥§©¦§§¨¤

,oey`x aeh meia'àøBz',ipy meia 'aUk F` xFW' epiidc'Lc÷' ¨¤¤©¥
FkA lk il WCw' epiidc'x(a bi zeny),iyily meia'àtñëa'epiidc ©¤¦¨§§©§¨

,iriax meia 'iOr z` delY sqM m`''ìñt'ipW Ll lqR' epiidc ¦¤¤©§¤¤©¦§Ÿ§¨§§¥
,iying meia 'mipa` zgl'àøaãîa'dWn l` 'd xAcie' epiidc ªŸ£¨¦§©§¨¨©§©¥¤Ÿ¤

,iyiy meia 'FcrFnA gqRd z` l`xUi ipa EUrie 'ebe ipiq xAcna§¦§©¦©§©£§¥¦§¨¥¤©¨©§£
'çlL',gqt ly iriaya 'gNWA idie' epiidc'àøëea'lM' epiidc ©©©§¦§©©§¨¨

.ux`l uega oexg`d aeh meia 'clEi xW` xFkAd©§£¤¦¨¥
:`ziixad jyndúøöòami`xewúBòeáL äòáL'ziUre Kl xRqY ¨£¤¤¦§¨¨¦§¨¨§¨¦¨

'Lidl` 'dl zFraW bg(h fh mixac),÷ewáça ïéøéèôîe(` b)dyxta ©¨ª©¡Ÿ¤©§¦¦©£©
.dxez ozna zxacny,íéøîBà íéøçàmi`xew'éLéìMä Lãça''ebe £¥¦§¦©Ÿ¤©§¦¦
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מגילה. פרק רביעי - בני העיר דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

עבירות שיש בהם כריתות ומיתות בית-דין, הרי הם נוגעים לכללות התקשרות הנפש עם שורשה ומקורה למעלה, ולכן אפילו ההמון 
ועמי הארץ ואלה שדעתם קלה, יראים ומזדעזעים מלעבור עליהם.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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.seqe dligz jxal lkei

ìéçúî,weqt `wec e`l Ð mdiptly weqta

oiligzn oi`e ,dyxt yi `dc

.miweqt dylyn zegta oixiiyne

äùî.ycwd gexae Ð mxn` envrn
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xicqiy cr dxeza zexwl i`yx mc` oi` :exzi zyxt ly epcnli .zxvrl "izewega"ay zellwd jinqdl `ly ick ,zxvr mcew "ipiq xacna" oixew ep` df mrhne .dpyd y`xl zellwd
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íB÷î ,ïðaødxezaïé÷éñôîLea,äçðîa ïéøB÷ íL ,úéøçL úaLa ©¨¨¨¤©§¦¦§©¨©£¦¨¦§¦§¨

zaya ea miwiqtny mewnea ïéøB÷ íL ,äçðîamei,éðLmewne §¦§¨¨¦§¥¦
miwiqtnyì ïéøB÷ íL ,éLéîça ,éLéîça ïéøB÷ íL ,éðLaúaL §¥¦¨¦©£¦¦©£¦¦¨¦§©¨

äàaä,zixgya,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácaïé÷éñôîL íB÷î ©¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨¤©§¦¦
eaïéøB÷ íL ,úéøçL úaLazay dze`aå ,äçðîaokéLéîçáe éðLa §©¨©£¦¨¦§¦§¨§©¥¦©£¦¦
ìeäàaä úaL.zixgya §©¨©¨¨

:dfa dklddäëìä ,àøéæ éaø øîày ,dcedi iaxkïé÷éñôîL íB÷î ¨©©¦¥¨£¨¨¨¤©§¦¦
ìe éLéîçáe éðLáe äçðîa ïéøB÷ íL ,úéøçL úaLaäàaä úaL. §©¨©£¦¨¦§¦§¨©¥¦©£¦¦§©¨©¨¨

:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøk äëìä àîéìåezpeeky rcp ep`e §¥¨£¨¨§©¦§¨
.dkldd lk z` xnel jxved recne ,ef dkldl

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



רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dlibn(iriax meil)

aïéøéèôî ,úaLa úBéäì ìçL áà Lãç Làøiy`x x`yn dpeya ŸŸ¤¨¤¨¦§§©¨©§¦¦
miycg'çøBèì éìò eéä éLôð äàðN íëéãòBîe íëéLãç'(ci ` diryi), ¨§¥¤£¥¤¨§¨©§¦¨¨©¨©

.zeprxetd oiprn da yiy
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,mailnL àlàs`íäéìò àéáà äL÷ äøéæb Bæéà òãéì éúBà ïéçéøèn ¤¨¤©§¦¦¦¥©¥§¥¨¨¨¨¦£¥¤

zexiard lr mdl `a yperdy erciy dcn cbpk dcn `dzy
.dxwna `le eyry

:`xnbd zxxanïðéøèôî éàî déôeb áàa äòLúa:`xnbd daiyn . §¦§¨§¨¥©©§§¦¨
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:`xnbd zxxan,éléî éðäðîdyrn z`ixw oipr dn xnelk §¨¨¥¦¥
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פירוש הכתוב כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, שההבדלה שעל-ידי העוון היא ביניכם דווקא, אבל לגבי אלוקיכם 
גם העוון אינו מפסיק.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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:`xnbd daiyníeMîyiyeäì éëôàciaxk xaq xi`n iaxy ¦§¨§¥§
`l dcedi iaxk dkldy xn`i m`e ,xi`n iaxk dcedi iaxe dcedi

.dkldd dn yxit okle ,wqt dne qxb `ed ink rcp
:dxezl dlerd zekxa xcqa `ziixa,ïðaø eðzdxezl dlerd ¨©¨¨

çúBtdxezd xtqäàBøåe ,`xew okidììBbgezt didi `ly eze` ¥©§¤¥
,dkxad onfaCøáîe,dxezd zkxaçúBôe øæBçåeze`àøB÷å,ea §¨¥§¥¥©§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

יסיח דעתו מזה  כו', הנה  ענין המחשבות המבלבלות אותו  בו כותב ע"ד  במענה על מכתבו, 
ומאמרי  בתניא  פרקים  בע"פ  ג"כ  יודע  ובטח  התורה  אותיות  פה  בעל  אצלו  המוכן  מן  ויהי'  לגמרי 

חסידות.

המשך בעמכד הבא
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.yegip meyn o`k oi`e ,eixg`àúîá àøáâ ì÷
Ð.eil` d`a lew zae ,`ed ievn epi`y lew

åàì åàì åà ïéä ïéä øîàã àåäåÐizy ltkpy
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"l`xyi ipa l` 'd icrenÐxacn didy cnln

ricedl opnfa crene cren lk zekld odnr

xky eniiwe elawe ,eizexeze midl`d iweg
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מגילה. פרק רביעי - בני העיר דף לב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בשם כמה מנשיאינו, אשר כשהתאוננו 
מאותיות  ממולא  כשהמוח  ובמילא  קריכט.  פוסטקע  א  אין  ענו:  זרות,  מחשבות  עניני  על  לפניהם 
התורה והתפלה וכאשר יודעים אותם בע"פ הרי גם בזה הזמן שאין חוזרים עליהם בפו"מ, הרי הם 
חקוקים במוחו וכדאי' בלקו"ת ד"ה והדרת פני זקן, ובמילא כשאין זה פוסטקע )מקום ריקן( קריכט 

מען ווייניקער, ואם לפעמים גם הן, הרי בנקל לגרשם.

בברכה להצלחה בת"ת ביראת שמים.

המשך מעמכד הקכדם
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oi`yk ,miax ikxv e` ,ca`d xac e` ,crend jxev meyn oebk
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dfi`ae ,crena mzeyrl xzen m` zepey zek`lna dpc epzpyn
dcy ziiwyd ipic zx`an `id dligz .mzeyrl xzen ote`
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המשך בעמכד נב

oiglyd zia oiwyn` cenr a sc ± oey`x wxtohw cren
ïé÷ùîãråîá ïéçìùä úéá-- cinz dzewydl jixve ,xda zcner `idy dcy

epi` m` lecb cqtd el `edy itl .cren ly elega elit` ,dze` oiwyn

ep`y enk ,cren ly elega ea gexhl minkg exizd cqtd ly xace .dze` dwyn

) dbibg zkqna oi`ven(`,gi) aizkc ,(fi mixaciriayd meiae zevn lk`z mini zyy" :

ziiyra xevr iriay dn "jidl` 'dl zxvr

.dk`ln ziiyra mixevr dyy s` - dk`ln

dyy s` - dk`ln lka xevr iriay dn i`

"iriayd" :xnel cenlz ?dk`ln lka oixevr

iriay-oixevr dyy oi`e ,dk`ln lka xevr

`l` aezkd oxqn `l `d .dk`ln lka

elega dxeq` dk`ln efi` jl xnel ,minkgl

da yiy dk`lne .zxzen ef i`e cren ly

zia zewydl oebk ,dze` dyer epi` m` cqtd

oiglyd-.minkg exizdúéréáùáå-yxtn

.`xnbaäìéçúá àöéù ïéérîî-eiykrc

.dkxc dwifgd `l oiicry ,reapl ligznïéá
äìéçúá àöé àìù ïéérîî-raep oiirn `l`

.daexn onfníéîùâ éîî àì ìáà-zi`c meyn

.`xnba yxtnck ,`xizi `gxih dia

àøîâéìåôðéàì éúàã-,daiaqy rwxwd

.dkxc dwifgd `l oiicrcïé÷ùî-ly elega

gxhe lif`e ,litp `nlc opiyiig `le ,cren

.`xizi `gxihäìéçúá àöé àìù ïéérî-xaky

.ekxc wifgdàéráéî-ly elega epnn dwync

.crenìráä úéá-jixv epi`e ,wnra `ed dcy

.dze` dwyn oi` m` cqtd da oi`e ,dzewydl

ïì rîùî à÷-:ipzc ,oizipzn`ly oiirnn oia

.dligza `viìráä úéá ïéà ïéçìùä úéá-

dligza `vi `ly oiirnn elit`-.`l

)(éäìùéî-.z"iga slgzn `"deàðú ïàî-

ly elega da gxhinl ixy `ciqtc ,oizipznc

.oiglyd zia oebk ,crenàì äçååøä-oebk

da oi`y xg`n dzewydl xeq`c ,lrad ziac

dgeexdl `l` dzewydl jixv oi`y ,cqtd

.itxg ilt` dieeyl ,`zlincíå÷îá åìéôà
ïðéçøè àì çøèéî àãéñô-:oizipzn ipzwc

'ek minyb inn `l la`-dia zi`c meyn

.`gxihïìéàì ïìéàî íéîä ïéëùåî-ly elega

cg` oli` zgz min yi m` ,cren-jxc oiyer

df oli`n mind ekyniy ick ,oli`l oli`n ohw

.xg` oli`läãùä úà ä÷ùé àìäìåë-ziaa

dgeexdc :`nl` ,`id dgeexdc ,ixiinw lrad

.xfril` iax xq` `zlincùîî äáøç àîéìéà
-`dc ?`iddl dwynl il dnl ,xea dyrpy

.mlerl dpwz dl oi`àöéå äæ ïéérîî äáøçù
øçà ïéérî äì-zezyl dlibxy dpiirn axgy

dl dwyn `l i` ,zezyl dlibxy oeikc ,epnn

eiykr-`l ikd elit` .`xizi `ciqt dil zi`

e`lc ,dl `viy oiirnn `l` dcedi iax ixy

`ed `gxih-,oeliw ine minyb in la`

`ed `gxihc-.oiglyd zial elit` ixy `l

'ek min dpti `l dcedi iax xn`wc opifg :cere

.`xizi `gxih ,dcedi ax ixy `lc :`nl`

iax `dc ,`id dcedi iax oizipzn `nl`

oiirnn dpiirn axg `py `l dixfr oa xfrl`

axg `l `py `le ,dligza dl `viy-ediiexz

.xq`
àîìã

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

ïé÷ùîÐ oiglyd ziam`e ,cinz dzewydl jixve minyb ina zwtzqn dpi`y dcy

meyne ,crend lega dze` oiwyn jklde ,zcqtp ± xicz dze` oiwyn oi`

) "oiyxec oi`" wxta opixn`ck .opax dil exy `ciqtmye `,gi dbibgzyy" :jci` `ipz ,(

i` ,mixevr dyy s` ± xevr iriay dn "jidl` 'dl zxvr iriayd meiae zevn lk`z mini

dyy lk s` ± dk`ln lkn xevr iriay dn

`"d ,iriayd :xnel cenlz ?dk`ln lkn mixevr¥

dyyd oi`e dk`ln lkn xevr iriayd ,`xizi

`l` aezkd oxqn `l `d .dk`ln lkn mixevr

,xzen mei dfi`e xeq` mei dfi` jcnll ,minkgl

.zxzen dk`ln efi`e dxeq` dk`ln efi`

ïéèèåçåÐ dze`± xead `lnzp m`y

xtrdy ,ewinrdl hehgl xzen

± dyw rwxwdy ,dligza dxtegl la` ,gegiz

.`xizi `gxih `ki`c meyn ,`l

ïéðééöîåÐ.`gxih `kilc

ïéàöåéåÐ mi`lkd lr,z`vl `ed devn

ipdl inc `le .`xnba opixn`ck

gkenck ,`ed daeg i`dc ,oipwzne ipzwc ipixg`

.`xnba

éòóÐ rbieytp iziexd" aizkck minl ,`nv

) "dtir`l dinxi.(

ïàîÐ oi` `ciqt `pzonwl ogky`c meyn

i`de ,oizipznc dlr bilt xi`n iaxc

,inzq x`yk diail` `iz` `l oizipzn mzq

?`pz o`n :cenlzd iraw ikd meyn

ïéëùåîÐ 'ek mind zn`min my yi m`y

mkyenl leki ± df oli` zgz

ziak oli`c meyn ,xg` oli` zgz crena

`pzc `de ,ith minl oikixve ,inc oiglyd

,ipzw `zlinc `gxe` ± oiwyn `pz `le oikyen

.zepli` zewydl oilibx df oipracøúéok lr

Ð dcedi iax xn`xingn did cerelit` ,xzei

iedc meyn zeptdl xq` `w oiglyd ziaa

.`xizi `gxih

åúðéâìÐ ezaxegle± dpib .oiglyd zia ly

eaxgy mewn ± daxeg ,mirxf mewn

jixv `ed `nye .erhpe erxfe eyxge ,eizepli`

ezia axg :inp i` .ipzw ef s` ef `le ,xzei minl

zia x`yn xzei xicz min dkixve ,dpib e`yre

.`l ± `xizi `gxih `ki`c meyne ,oiglyd
m`
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רלט oiglyd zia oiwyn` cenr a sc ± oey`x wxtohw cren
ïé÷ùîãråîá ïéçìùä úéá-- cinz dzewydl jixve ,xda zcner `idy dcy

epi` m` lecb cqtd el `edy itl .cren ly elega elit` ,dze` oiwyn

ep`y enk ,cren ly elega ea gexhl minkg exizd cqtd ly xace .dze` dwyn

) dbibg zkqna oi`ven(`,gi) aizkc ,(fi mixaciriayd meiae zevn lk`z mini zyy" :

ziiyra xevr iriay dn "jidl` 'dl zxvr

.dk`ln ziiyra mixevr dyy s` - dk`ln

dyy s` - dk`ln lka xevr iriay dn i`

"iriayd" :xnel cenlz ?dk`ln lka oixevr

iriay-oixevr dyy oi`e ,dk`ln lka xevr

`l` aezkd oxqn `l `d .dk`ln lka

elega dxeq` dk`ln efi` jl xnel ,minkgl

da yiy dk`lne .zxzen ef i`e cren ly

zia zewydl oebk ,dze` dyer epi` m` cqtd

oiglyd-.minkg exizdúéréáùáå-yxtn

.`xnbaäìéçúá àöéù ïéérîî-eiykrc

.dkxc dwifgd `l oiicry ,reapl ligznïéá
äìéçúá àöé àìù ïéérîî-raep oiirn `l`

.daexn onfníéîùâ éîî àì ìáà-zi`c meyn

.`xnba yxtnck ,`xizi `gxih dia

àøîâéìåôðéàì éúàã-,daiaqy rwxwd

.dkxc dwifgd `l oiicrcïé÷ùî-ly elega

gxhe lif`e ,litp `nlc opiyiig `le ,cren

.`xizi `gxihäìéçúá àöé àìù ïéérî-xaky

.ekxc wifgdàéráéî-ly elega epnn dwync

.crenìráä úéá-jixv epi`e ,wnra `ed dcy

.dze` dwyn oi` m` cqtd da oi`e ,dzewydl

ïì rîùî à÷-:ipzc ,oizipzn`ly oiirnn oia

.dligza `viìráä úéá ïéà ïéçìùä úéá-

dligza `vi `ly oiirnn elit`-.`l

)(éäìùéî-.z"iga slgzn `"deàðú ïàî-

ly elega da gxhinl ixy `ciqtc ,oizipznc

.oiglyd zia oebk ,crenàì äçååøä-oebk

da oi`y xg`n dzewydl xeq`c ,lrad ziac

dgeexdl `l` dzewydl jixv oi`y ,cqtd

.itxg ilt` dieeyl ,`zlincíå÷îá åìéôà
ïðéçøè àì çøèéî àãéñô-:oizipzn ipzwc

'ek minyb inn `l la`-dia zi`c meyn

.`gxihïìéàì ïìéàî íéîä ïéëùåî-ly elega

cg` oli` zgz min yi m` ,cren-jxc oiyer

df oli`n mind ekyniy ick ,oli`l oli`n ohw

.xg` oli`läãùä úà ä÷ùé àìäìåë-ziaa

dgeexdc :`nl` ,`id dgeexdc ,ixiinw lrad

.xfril` iax xq` `zlincùîî äáøç àîéìéà
-`dc ?`iddl dwynl il dnl ,xea dyrpy

.mlerl dpwz dl oi`àöéå äæ ïéérîî äáøçù
øçà ïéérî äì-zezyl dlibxy dpiirn axgy

dl dwyn `l i` ,zezyl dlibxy oeikc ,epnn

eiykr-`l ikd elit` .`xizi `ciqt dil zi`

e`lc ,dl `viy oiirnn `l` dcedi iax ixy

`ed `gxih-,oeliw ine minyb in la`

`ed `gxihc-.oiglyd zial elit` ixy `l

'ek min dpti `l dcedi iax xn`wc opifg :cere

.`xizi `gxih ,dcedi ax ixy `lc :`nl`

iax `dc ,`id dcedi iax oizipzn `nl`

oiirnn dpiirn axg `py `l dixfr oa xfrl`

axg `l `py `le ,dligza dl `viy-ediiexz

.xq`
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ïé÷ùîÐ oiglyd ziam`e ,cinz dzewydl jixve minyb ina zwtzqn dpi`y dcy

meyne ,crend lega dze` oiwyn jklde ,zcqtp ± xicz dze` oiwyn oi`

) "oiyxec oi`" wxta opixn`ck .opax dil exy `ciqtmye `,gi dbibgzyy" :jci` `ipz ,(

i` ,mixevr dyy s` ± xevr iriay dn "jidl` 'dl zxvr iriayd meiae zevn lk`z mini

dyy lk s` ± dk`ln lkn xevr iriay dn

`"d ,iriayd :xnel cenlz ?dk`ln lkn mixevr¥

dyyd oi`e dk`ln lkn xevr iriayd ,`xizi

`l` aezkd oxqn `l `d .dk`ln lkn mixevr

,xzen mei dfi`e xeq` mei dfi` jcnll ,minkgl

.zxzen dk`ln efi`e dxeq` dk`ln efi`

ïéèèåçåÐ dze`± xead `lnzp m`y

xtrdy ,ewinrdl hehgl xzen

± dyw rwxwdy ,dligza dxtegl la` ,gegiz

.`xizi `gxih `ki`c meyn ,`l

ïéðééöîåÐ.`gxih `kilc

ïéàöåéåÐ mi`lkd lr,z`vl `ed devn

ipdl inc `le .`xnba opixn`ck

gkenck ,`ed daeg i`dc ,oipwzne ipzwc ipixg`

.`xnba

éòóÐ rbieytp iziexd" aizkck minl ,`nv

) "dtir`l dinxi.(

ïàîÐ oi` `ciqt `pzonwl ogky`c meyn

i`de ,oizipznc dlr bilt xi`n iaxc

,inzq x`yk diail` `iz` `l oizipzn mzq

?`pz o`n :cenlzd iraw ikd meyn

ïéëùåîÐ 'ek mind zn`min my yi m`y

mkyenl leki ± df oli` zgz

ziak oli`c meyn ,xg` oli` zgz crena

`pzc `de ,ith minl oikixve ,inc oiglyd

,ipzw `zlinc `gxe` ± oiwyn `pz `le oikyen

.zepli` zewydl oilibx df oipracøúéok lr

Ð dcedi iax xn`xingn did cerelit` ,xzei

iedc meyn zeptdl xq` `w oiglyd ziaa

.`xizi `gxih

åúðéâìÐ ezaxegle± dpib .oiglyd zia ly

eaxgy mewn ± daxeg ,mirxf mewn

jixv `ed `nye .erhpe erxfe eyxge ,eizepli`

ezia axg :inp i` .ipzw ef s` ef `le ,xzei minl

zia x`yn xzei xicz min dkixve ,dpib e`yre

.`l ± `xizi `gxih `ki`c meyne ,oiglyd
m`
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רמ
oiglyd zia oiwyna cenr a sc ± oey`x wxtohw cren

éìåôðéàì éúà àîìã-iax ixy inp lrad zia elit` dligza `vi `ly oiirnn la`

,`l lrad zia oi` oiglyd zia dligza `vi `ly oiirnn inp ipzwc oizipzne ,dcedi

.`id dcedi iax e`läééîøú ïàîà ïéúéðúî ïë íà-,oxn`ck awri oa xfril` iax `l

xfrl` iaxk `le ,lrad zia elit` ixyc xi`n iaxk `leoiglyd zia elit`c dixfr oa

.dligza `viy oiirnn ixy `léáøì àìà
'åë àðù àìå äãåäé-.`id dcedi iax oizipzne

øéàî éáøã åçë êréãåäì-oiirnn elit`c

.lrad zial elit` ixy dligza `viyùëðî-

ixwr ike ,miaehd jezn mirx miayr ylez

.ith ipd ignv edlíérøæá íéî ä÷ùî-wxefy

.miayrd ixwira minäéá ïðéøúî éàî íåùî-

`l xvew i`cec dil opiayg `w dk`ln i`nc

`l` miayrd lehil oiekzn epi`y ,opiayg

rxefe yxeg :dcyay miaehd miayr owzl

"lecb llk" wxta od zek`ln zea` xvewe

)(`,br zay.ééåôøì-.jkxlïéà ùøåç íåùî
àì røåæ íåùî-?ediieexza aiigin `l i`n`

aiiginc dk`lna opigky`e ,ediieexz ciar `d

.izxzøîåæ-.zayaáééç íéörì êéøöå-meyn

rhep meyn aiige ,mivrl jixv ixdy xvew

.ith ilcb xenifd meyncäôçîä-z` dqkny

.xtra mirxfdä÷åì-rxfz `l" :meyn

) "mi`lk(hi `xwie.íéé÷îä óà-d`exy

.elhan epi`e rexf mi`lkéãéãì àîìùá
àðéîàã-ikd meyn ,rxef meyn ied ykpnc

drixf `xiq` `dc dwel mi`lka ykpn

."rxfz `l" :aizkc mi`lkaäùéøç-jxevl

`kil dyixg zryac ?`xiq` in mi`lk zrixf

.llk mi`lkäéì øîà-`l` dwel epi` ykpn

.miiwn meynãåîìúàì êãù íéàìë øîåì-

oirxeb mi`lk rxfz `l aizkc ab lr s`e

mi`lk `l :oiyxece-lkn mi`lk `di `l

.elhal dz` aiigy ,mewnãråî àîìùá-

`l` ,dk`ln meya xiq` `lc ,ixy ikd meyn

.`gxih meynïðáø åøù àãéñô íå÷î ìëå-

,`ciqt mewna cren ly elega gxhinl

.lirl opiyxtckùøåç íåùî øîàã ïàîì ïéá-

min dwyna lirl sqei axe dax ibiltc

meyn xn` cge ,yxeg meyn xn` cgc ,mirxfl

.rxeféøù éî úéréáùá äùéøç-`wtp `d

yixga"nepi` m` :opixn`c "zeayz xivwae

lk" xn`p xak ixdy ,jixv epi`y zayl oipr

"dk`ln-.ziriayl oipr edpzïîæá úéréáùá
äæä-.opaxcàéä éáøå-,opaxcn `edc xn`c

`ciqtc `zline-.opax exyäèîùä øáã äæå
èåîù-ixz aizk i`n` mitqk zhnyda aizk

."heny" "dhny" ipnifèîùî äúà éàù ïîæá
'åë r÷ø÷-hnyn `lc onf `ki`c llkn

df dfi`e ,rwxw-.dfd onfaïðáø àîéú åìéôà
-dfd onfa ziriayc ixn`e ,iaxc dilr ibiltc

.`ziixe`cúåëàìî úåáà-`pngx xq`

.ziriaya
úåãìåú
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íàÐ diinxz o`n` okiaxn xzei dcedi iaxc `ail` opinxc i`nn :xnel jytp m`e

i`ne ,dcedi iaxc `ail` opikxt inp ikd ± xfril` iaxl lirl opiyw`c enk ?xfril`

iaxcn xzei ,diail` `iz` oizipznc dipin gkenc dcedi iaxc `zlin cenlzdl `nil`

enk dcedi iaxc dizlina `icda ogky` ilin izxzac meyn :xninl `ki` ?xfril`

mewnae ,`l ± dgeexd ,oi` ± `ciqtc ,oizipzna

`kil `"xl la` .gxh `l gxhin inp `ciqt

,lirlck `zlin cg `l` dizlinn igeke`l

iaxk inwe`l dil `gip jkld .xiq` dgeexdc

.xfril` iaxk `le ,dcedi

åçëÐ lwinc xi`n iaxcipzile :xn`z m`e

iaxc egk jricedl ± dligza e`vi `ly

.sicr `xizdc gk !xingnc dcedi

íåùîÐ opixzn i`n`le dwel mc` oi`c

`l :ea opixzny ,d`xzda `l` bxdp

) oixcdpqa opiwtnck ,`xeqi` jd dyrz(`,`n

.`icda xeqi`d my yxtl jixvc ,`xwn

à÷d`rx` iietxndk`lnd xwir xzac

ab lr s` ,sqei axe .yxegl dnece ,opilf`

e`l ytpd zaygn ± yxegl dnec dk`ln xwirc

xzal xaq daxc :ibilt ikdae .`rx` iietxl

sqei axe .daygnd xg` `le ,dl opincn dyrnd

`le ,xwir `iedc ,opilf` daygn xza :xaq

.oeincd xza opilf`

êéøöåÐ mivrl± mivrl jixv oi` m` la`

`lc ,dxivw meyn aiigc ea xn`p `l

oikixvy icin e` ,lk`nl oixvewc dxivwl `inc

e`l i`e .oda `veike d`etx oebk ,xac dfi`l

elit` aiigin `lc ,xeht ± eteb jxevl oixvewy

a`l inc `dzy jixv dclezc .dclez meyn

.dk`ln

áééçÐ mizyxza lif`c daxl `iyw

rhepl llk inc `l xnef `kdc ,oeincd

,sqei axl `iywe .rhep meyn aiig ok it lr s`e ±

i`cec oeik ,otbd@ genvl oiekzn epi` elit`c

`dc .rhep meyn aiig ± xenifd zngn dgnvn

i`e .rhil ayig `l elit` ,`pdk ax xn`w mzq

) izixg` `zkeca opixn`c `d :`iywzeaezk

(`,fldz` i`e ,eaiign dz` zg` dryx meyn :
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מועד קטן. פרק ראשון - משקין בית השלחין דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כאשר בא לידי ניסיון בעניין של אמונה, שאז מתגלה אצלו בחינת יחידה שבנפש, הרי לא זו בלבד שעומד בניסיון בעניין שבו הוא 
הניסיון עצמו, אלא עוד זאת, שהתגלות בחינת ה'יחידה' פועלת שמשתנה לגמרי בכל ענייניו.
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc ohw cren(iyiy meil)

éìetðéàì éúà àîìc,crena opwzl `eaie eizecb elti `ny -ìáà ¦§¨¨¥§¦§¥£¨
n zewydléìetðéàì éúà àìc ,äléçza àöé àlL ïééòîyiy oeik ©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨§Ÿ¨¥§¦§¥

opwzl `eaie eizecb eltiy yeygl oi`e reaw jldn xak el
y okzi ,crenaeléôàdcyaìòaä úéawx `id eziiwydy £¦¥©©©

dgeexdlénðs` z`f dxq` epzpyn eli`e ,dcedi iax xizi ©¦
.dligza `vi `ly oirnn

:ef digc zlawn dpi` `xnbdïk íàzewydl xizn dcedi iaxy ¦¥
,lrad zia dcy s` dligza `vi `ly oirnnïéúéðúîepzpyn - ©§¦¦

zia dcya wx dxizd ixdy ,df ote`a xeqi`l da x`eany
,oiglyddééîøz ïànà.dze` cinrz in zhiya -àlài`ceéaøì ©©¦§§¥¤¨§©¦

àðL àì äãeäénàðL àìå äléçza àöiL ïééòînàöé àlL ïééòî §¨Ÿ§¨©§¨¤¨¨©§¦¨§Ÿ§¨©§¨¤Ÿ¨¨
,äléçza`weecïéçìMä úéa,epwyi `l m` cqtd ea yiyïéà- ©§¦¨¥©§¨¦¦

ydl xizd ok`j` ,crena mdn ezewìòaä úéaeziiwyd oi`y ¥©©©
,dgeexdl `l`àì.dcedi iax zhiyk `id epzpyne ,z`f xizd Ÿ

éðz÷c éàäå`weec `ziixaa epipyy dne -,äléçza àöiL ïééòî §©§¨¨¥©§¨¤¨¨©§¦¨
ick ,`weec df ote`a oecipd z` d`iad `ziixadBçk EòéãBäì§¦£Ÿ

øéàî éaøcxaqy ,lwindeléôàcnäléçza àöBiä ïééòîyiy §©¦¥¦©£¦©§¨©¥©§¦¨
,opwzie eizecb eltiy yeyglepnî ïé÷Lîcrenaeléôàz`äãN ©§¦¦¤£¦§¥

ìòaädxzed ezrcly meyn ,dgeexdl wx `id eziiwydy ©©©
.dgeexdl s` crena dk`ln

:crena diwydd xeqi` xewna dpc `xnbdLkðnä ,øîzà- ¦§©©§©¥
,xzei aeh egnviy ick miaeh miayr oian mirexb miayr ylezd

ì íéî ä÷Lnäåd ixwiríéòøæ,egnviy ickúaLa,cifnaíeMî §©©§¤©¦§§¨¦§©¨¦
déa ïðéøúî éàîaiigziy ea mixzn dk`ln a` dfi` meyn - ©©§¦¨¥

,mi`xen` dfa ewlgp .eziiyra dzin,øîà äaøea mixzníeMî ©¨¨©¦
zk`ln,LøBçeøîà óñBé áøea mixzníeMîzk`ln.òøBæ ¥©¥¨©¦¥©

:mdinrh z` mi`xen`d mix`anàøazñî éãéc éúååk ,äaø øîà̈©©¨§¨¥¦¦¦§©§¨
oky ,yxeg meyn eaeigy izhiyk xazqn -LøBç ìL Bkøc äî©©§¤¥

àòøà ééetøìry myk -z` jkxl `id dyixgd zk`ln xwi §©¥©§¨
,mirxfd da egnvie da rexfl elkeiy ick ,rwxwdénð éàäs` - ©©¦

mdy mzlert xwir diwydde yekipdáø øîà .àòøà ééetøî§©¥©§¨¨©©
àøazñî éãéc éúååk ,óñBéoky ,rxef meyn eaeigyìL Bkøc äî ¥§¨¥¦¦¦§©§¨©©§¤

àøét éçenöì òøBæz` ginvdl `id rxefd zaygny myk - ¥©§©¥¥¨
,mirxfdénð àëäykpnd zaygn diwydae yekipa s` - ¨¨©¦

`diy `id dwynde.àøét çnöî§©©¥¨
:mdipy lr iia` dywnáøìe ,àéL÷ Cãéãì ,äaøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¨§¦¨©§¨§©

àéL÷ óñBé.sqei ax lr oiae jilr oia zeywdl yi -,àéL÷ Cãéãì ¥©§¨§¦¨©§¨
wx ikeíeMîzk`lnïéà LøBçj` ,eaiigl yi ok` -òøBæ íeMî ¦¥¦¦¥©

,àìoke .mirxfd zeginvny drixfl s` zenec el` zelert ixd Ÿ
,àéL÷ óñBé áøìwx ikeíeMîzk`lnïéà òøBæ,eaiigl yi ok` - §©¥©§¨¦¥©¦

j`,àì LøBç íeMîoeike .dyixgl s` zenec el` zelert ixd ¦¥Ÿ
d`xzda dzin aiig cifna dyerdy xn`p ,odizyl zenecy

:eziiyewk iia` gikene .odizy meynàîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨
y `l` ,ixack `lyézøz àkéàc àëéä ìkyiy dlert lk - ¨¥¨§¦¨©§¥

,zek`ln izy meyn da aiiglàãç àlà áéiçéî àìmeyn - Ÿ¦©©¤¨£¨
,zeywdl yi .zg` dk`lnåixdøîBæ ,àðäk áø øîàäuvewd - §¨¨©©©£¨¥

,xzei aeh egnvi eitpr x`yy ick oli`n miyai mitpr zaya
å`ed z`f calnéøöíézL áéiç ,íéöòì C,zek`ln izy meyn - §¨¦¨¥¦©¨§©¦

íeMî úçàzk`ln,òèBðegnviy oli`d itpr x`yl mxeb ixdy ©©¦¥©
,xzei aehíeMî úçàåzk`ln,øöB÷.uvewy mivrl jixvy oeik §©©¦¥

meyn zg` dlert lr zay zk`lna miaiigny eixacn gkene
zek`ln izy[â].

:`xnbd zniiqnàéL÷.sqei axe dax ixac lr dyw ok` - ©§¨
:dax zhiyl dywn sqei axdéáéúéà[dywd-],äaøì óñBé áø ¥¦¥©¥§©¨

,`ziixaa epipyLkðnämiaeh miayr jezn mirx miayr xwer - ©§©¥
ätçnäåxtra mirxf dqkn -íéàìëì,mi`lk drexfd dcya - §©§©¤§¦§©¦

ä÷Bì'mi`lM rxfz `l LcU' lr xary meynwie)(hi hi `xaygpy , ¤¨§Ÿ¦§©¦§¨¦

.mi`lk rxefkíéi÷nä óà ,øîBà àáé÷ò éaømirexfd mi`lkd z` ©¦£¦¨¥©©§©¥
.dwel ,xakàðéîàc éãéãì àîìLaykpndy ixacl oaen xacd - ¦§¨¨§¦¦©£¦¨
aiig zaya,òøBæ íeMîaiig mi`lka ykpndy mrhdyeðééä ¦¥©©§

meyníéàìëa äòéøæ àøéñàc,xkfpd weqtd oeylkCãéãì àlà ©£¦¨§¦¨§¦§©¦¤¨§¦¨
zøîàcaiigy jixacl j` -,LøBç íeMî,dywíéàìëa äLéøç §¨§©§¦¥£¦¨§¦§©¦

àøéñà éîoi` f` ixd ,dxq`p mi`lk zrixf jxevl dyixg ike - ¦£¦¨
.dwel mi`lka ykpnd recne ,dcya mi`lk llk

:mi`lka `ziixad mrh z` x`an daxdéì øîà,sqei axl dax ¨©¥
`l` ,jzprhk yxeg meyn dwel epi` ok`íeMî`edyíéi÷î ¦§©¥

.dwel `ed s`y `ziixaa my `aiwr iax xn`y ,mi`lk
:`xnbd dywnéðz÷cî àäåaàôéñ,`ziixad lyàáé÷ò éaø §¨¦§¨¨¥¥¨©¦£¦¨

íéi÷nä óà øîBà,dwel mi`lkììkîdfn rnyn -àn÷ àpúc ¥©©§©¥¦§¨§©¨©¨
,mi`lkl dtgne ykpna aiignd,àeä íéi÷î íeMî åàìepi` ixdy ¨¦§©¥

.rxef meyn eaeig jgxk lre ,jk xn`y `aiwr iaxk xaeq
`ziixade ,`ed miiwn meyn aeigd mrh mlerl :`xnbd zvxzn

dlekzrckàéä àáé÷ò éaø,zwelgn `laøîà÷ íòè éàîe- ¨©¦£¦¨¦©©©¨¨©
,xnel dzpeeke ,dwel dtgnde ykpndy mrhd dn x`al d`ae

íòè éàîyíeMî ,ä÷Bì íéàìëa ätçnäå Lkðnä`ed jkay ©©©©§©¥§©§©¤§¦§©¦¤¦
íéi÷î,mze`íéi÷nä óà ,øîBà àáé÷ò éaøL.dwel mi`lk §©¥¤©¦£¦¨¥©©§©¥

:dwel mi`lk miiwnd s`y `aiwr iax ly enrh zx`an `xnbd
àéðúc ,àáé÷ò éaøc àîòè éàîweqta xn`p ,`ziixaa(hi hi `xwie) ©©£¨§©¦£¦¨§©§¨

mi`lM riAxz `l LYndA'éì ïéà ,'íéàìk òøæú àì EãNcenll §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦¥¦
xeqi`l jknòøBæ àlà,mi`lkïéépî íéi÷î,xeqi`l cnlpãeîìz ¤¨¥©§©¥¦©¦©§

øîBì,'mi`lk jcy rxfz `le' xn` `ly jka df aezk epcnln - ©
,'mi`lM rxfz `l LcU' xn`p dndaa 'mi`lk' zaiz xg`l `l`¨§Ÿ¦§©¦§¨¦
weqta xn`p eli`k df ixd ,'mi`lk' zaizl 'jcy' zaiz dknqpe

'àì EãN íéàìk',[ã]mi`lk jcya eidi `ly jkn yexcl yie ¦§©¦¨§Ÿ
.mi`lk meiw s` xeq`le ,llk

:epzpyna x`eand ziriaya diwyd xeqi` mrha dpc `xnbd
ïðz,epzpyna.úéòéáMáe ãòBna ïéçìMä úéa ïé÷Lî §©©§¦¥©§¨¦©¥©§¦¦

:`xnbd dywnàîìLad iabl oaen mpn` -ãòBîxeqi`y ¦§¨¨¥
opaxcn ea dk`lndàãéñt íB÷îáå ,àeä àçøéè íeMîdcy oebk ¦¦§¨§¦§§¥¨

oiglyd ziaïðaø eøL,zhren dgxh mewna s` minkg dexizd - ¨©¨¨
.epzpyna x`eankàlàa,úéòéáLzia zewydl exizd cvik ¤¨§¦¦

ixde ,oiglydøîàc ïàîì ïéadxeq` diwydy jenqa lirl ¥§©§¨©
zayaøîàc ïàîì ïéáe ,òøBæ íeMîdxeq`yäòéøæ ,LøBç íeMî ¦¥©¥§©§¨©¦¥§¦¨

éøL éî úéòéáLa äLéøçå,dxezd on exq`p `ld ,od zexzen ike - ©£¦¨¦§¦¦¦¨¥
.cqtd mewna s` z`f xizdl minkg cia gk oi`e

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàzxacn epzpyn,äfä ïîæa úéòéáLa ¨©©©¥¦§¦¦¦§©©¤
ezrck,àéä éaø.opaxcn wx dfd onfa dxeq` ziriaydyàéðúc ©¦¦§©§¨

,`ziixaa,øîBà éaøxn`p(a eh mixac)èBîL ähîMä øác äæå'lM ©¦¥§¤§©©§¦¨¨¨
y ,'heny dhinyd' weqtd ltkn yexcl yie ,'Fci dXn lrAézLa ©©©¥¨¦§¥

úhéîL úçà ,øaãî áeúkä úBhéîLd zcearúhéîL úçàå ,ò÷ø÷ §¦©¨§©¥©©§¦©©§©§©©§¦©
,íéôñkz` hinyi ,ziriayd zpy dribde exiagl sqk delndy §¨¦

cnll ick ,efl ef el` zehiny weqtd yiwde ,eilr el lgnie aegd
wxyéàL ïîæáe ,íéôñk ènLî äzà ò÷ø÷ ènLî äzàL ïîæa¦§©¤©¨§©¥©§©©¨§©¥§¨¦©§©¤¦

[oi`y-],íéôñk ènLî äzà éà ,ò÷ø÷ ènLî äzàyiy x`eane ©¨§©¥©§©¦©¨§©¥§¨¦
lr ,`ed onf dfi`e ,dxezd on rwxw zhnyd zevn oi`y onf

.dfd onf jgxk,opaxcn wx dxeq` dfd onfa ziriaydy oeike
.epzpyna x`eank cqtd mewna minkg dexizd

:dpynd xe`ial sqep uexizeléôà ,øîà àáøm`àîéz[xn`z-] ¨¨¨©£¦¥¨
zrck zxaeq epzpynyïðaøzhinyy exaqe iax lr ewlgy ©¨¨

epyy itk xnel ozip oiicr ,dfd onfa s` dxezd on zbdep zerwxw
`weecy meyn ,cqtd mewna dhinya zxzen diwydy dpyna

úBáà,ziriaya xeqi`l dxeza zeyxetnd zek`lnd -øñà ¨¨©
àðîçø,ziriaya ozeyrl ©£¨¨
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc ohw cren(ycew zay meil)

k ody zek`lnd x`y j`úBãìBz,dxeza zeyxetnd zek`lnl ¨
àðîçø øñà àì,ziriayaáéúëc(d-c dk `xwie)úéòéáMä äðMáe' Ÿ¨©©£¨¨¦§¦©¨¨©§¦¦

BúaL úaL'Bâå òøæú àì EãN õøàì äéäé ïz` ,xnfz `l Lnxke ©©©¨¦§¤¨¨¤¨§Ÿ¦§¨§§©§§Ÿ¦§Ÿ¥
,xxal yie ,'xvaz `l Lxifp iaPr z`e xFvwz `l Lxivw gitq§¦©§¦§Ÿ¦§§¤¦§¥§¦¤Ÿ¦§Ÿ

éãkîixd -äøéîæ`idììëazk`lnäòéøæzeginvn odizyy ¦§¦§¦¨¦§¨§¦¨
,zexitäøéö÷ ììëa äøéöáee ,ixt zxivw odizyyàúëìä éàîì §¦¨¦§¨§¦¨§©¦§§¨

àðîçø eäðéáúki`ce ,yexita dxivae dxinf eazkp recne - ©§¦§©£¨¨
àøîéîìcnll -úBãìBz éðäàcoxeqi`y el` zeclez lr wxy - §¥§¨§©¨¥¨

dxeza yxetn,áéiçéîj`àúééðøçààzexg` lr -,áéiçéî àì ¦©©©©£¨§¨¨Ÿ¦©©
.opaxcn wx zexeq`e

:`xnbd dywnåikàì`ly zek`ln ziriaya dxezd on exq`p §Ÿ
,dxeza eyxtzpàéðúäåziriaya xn`p ,`ziixaa(c dk `xwie) §¨©§¨

éì ïéà ,'øîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN'xeq`lòeøéæ àlàzrixf - ¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§Ÿ¥¦¤¨¥©
dcydøenéæå,miyai otb itpr jezig -Lekéðì ïépîzxiwr - §¦¦©¦§¦

,meyigki `ly miaehd oian mirx miayrøecéòìezgz dxitg - §¦
,rwxwd jekixl miptbdçeqéëìeoian mirx miayr jezig - §¦©

,mixeq`y ,miaehdøîBì ãeîìz`l' xn` `ly aezkd epcnln - ©§©
xn`p eli`k yexcl yiy ,'jnxk xenfz `le jcy rxfz,'àì EãN'¨§Ÿ

,'àì Eîøk'y micnleàìdyrzìk àìå ,EãNaL äëàìî ìk ©§§ŸŸ¨§¨¨¤§¨§§Ÿ¨
,EîøëaL äëàìîe .zexkfpd zek`lnd z` zeaxl `aeïépîcnlp §¨¨¤§©§§¦©¦

Lziriayaïéîñø÷î ïéà,oli`n miyai mitpr mikzeg oi` -ïéàå ¤¥§©§§¦§¥
ïéãøæî,eilr lwdl miaexn eitpry oli`n mitpr mikzeg oi` - §¨§¦

ïìéàa ïéâqôî ïéàå`ly mkneql jxe oprx oli` itpr mixyew oi` - §¥§©§¦§¦¨
.eilr eciakiàì ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìzdyrzìk ©§©¨§Ÿ©§§ŸŸ¨

.EîøëaL äëàìî ìk àìå EãNaL äëàìîeïépîcnlpLziriaya §¨¨¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦¤
ïéìaæî ïéà,oli` ixwira laf migipn oi` -ïé÷øôî ïéàåz` epnn ¥§©§¦§¥§¨§¦

,eixwir lr zegpend mipa`dïé÷aàî ïéàåwa`a miqkn oi` - §¥§©§¦
,elbzpy oli` iyxeyïéðMòî ïéàåoyr milrn oi` -ïìéàalitdl §¥§©§¦§¦¨

,eilrn mirlezäëàìî ìk ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìz©§©¨§Ÿ©§§Ÿ¨§¨¨
.àì EîøëaL äëàìî ìëå àì EãNaLeìBëéy ,cenll ziidàì ¤§¨§Ÿ§¨§¨¨¤§©§§Ÿ¨Ÿ

L÷L÷éxetgi -íéðôbä úçz øãòé àìå ,íéúéfä úçzz` jkxl §©§¥©©©¥¦§Ÿ©£Ÿ©©©§¨¦
mdizgzy rwxwd[ä],àlîé àìåd z`íéò÷ðaiaqy zeneb - §Ÿ§©¥§¨¦

dcydíéî,dzewydlíéðôbì úBiâeò äNòé àìåaiaq zexitg - ©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦
,miptbl min seq`l otb ivrzøîBì ãeîì(c dk `xwie)àì EãN' ©§©¨§Ÿ

ììëa äòéøæ ,'òøæúux`d zziayäúöé änìå ,äúéädpnn ¦§¨§¦¨¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨
,dyxtzpeLéwäìzek`lnd lkäéìàeúãçeéî äòéøf äî ,Eì øîBì §©¦¥¤¨©§©§¦¨§¤¤

`idy,íøëaLå äãNaL äãBáò,ziriaya dxq`peìk óàdk`ln £¨¤§¨¤§¤§¤¤©¨
íøëaLå äãNaL äãBáò àéäLzek`lnd hrnne ,dxq`p ¤¦£¨¤§¨¤§¤§¤¤

.ziriaya zexeq` opi`y ,dcya `le mxka ody zepexg`d
dxeza zeyxetn opi`y zek`ln yiy ,`ziixad ixacn x`ean
.dxezd on exq`p zeyxetnd wxy xn`y `axl dywe ,zexeq`e

wx zexeq` el` zek`ln :`xnbd zvxznàø÷e ,ïðaøcî¦§©¨¨§¨
`ed ,oxqe`l edeyxcyàîìòa àzëîñàe`iady cala jnq - ©§©§¨§¨§¨

ef dyxca dxezd on mdixacl minkg[å].
:`xnbd dywn .ziriaya xzen yewywy `ziixaa x`azp

éøL éî úéòéáLa Le÷L÷å,xzen m`d -áéúk àäå(`i bk zeny) §¦§¦§¦¦¦¨¥§¨§¦
,'dzLèðe äpèîLz úéòéáMäå'`ziixaa eyxce(:cn dkeq)'äpèîLz' §©§¦¦¦§§¤¨§©§¨¦§§¤¨

,L÷L÷lîìwñlî 'dzLèðe'x`eane .mxkdn mipa` wlql - ¦§©§¥§©§¨¦§©¥
.xeq` yewywy:`xnbd zvxznéøz ,àîç øa àá÷eò áø øîà̈©©§¨©¨¨§¥

eåä éLe÷L÷,miyewyw ipin ipy yi -éðìéà ééeøáà ãçgiaydl - ¦§¥¨©©§¥¦¨¥

,zepli`déìét éîezñ ãçåz` milbnd rwxw irwa znizq - §©©¥¦¥
l yewywe ,myaiize gex mda qpkiz `ly ,oli`d iyxeyééeøáà©§¥

øeñà ïìéàl j` ,da dxeq` dgeexdy ,ziriayaéøL éìét éîezñ ¦¨¨©¥¦¥¨¥
.cqtd mewna zxzen oli`d zcnrdy ,xzen -

:ziriaya yxegd oica zwelgn d`ian `xnbdLøBçä ,øîzéà¦§©©¥
øæòìà éaøå ïðçBé éaø ,úéòéáMa,epica ewlgp,ä÷Bì øîà ãç ©§¦¦©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤

,e`la dxezd on dxq`p ef dyixgy,ä÷Bì Bðéà øîà ãçå`ly §©¨©¥¤
.e`la dxq`p

:mzwelgna dpc `xnbdàîéìy xn`p `ny -aeixacïéáà éaøã ¥¨¦§©¦¨¦
éâìôéî÷ àòìéà éaø øîà,ewlgp -,àòìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc ¨©©¦¦¨¨¨¦§§¥§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨

èøôe ,äNòa ììk øîàpL íB÷î ìkxn`pïéðc ïéà ,äNòú àìa ¨¨¤¤¡©§¨©£¥§¨§Ÿ©£¤¥¨¦
ììëe èøôe ììëa BúBàhxte llka `l` ,hxtd oirky lk zeaxl ¦§¨§¨§¨

llkdy zenewn x`yn dpzypy oeik ,hxtay dn wx zeaxl
llk xn`p ziriayae .dyrz `l e` dyr ,ieeiv eze`a hxtde

(c dk `xwie)hxt jk xg`e ,'ux`l didi oFzAW zAW'(my)`l LcU' ©©©¨¦§¤¨¨¤¨§Ÿ
llk aey jk xg`e ,'ebe 'xnfz `l Lnxke rxfz(d dk my)zpW' ¦§¨§©§§Ÿ¦§Ÿ§©

,dyrz `l hxtde dyr md millkdy ,'ux`l didi oFzAWïàî ©¨¦§¤¨¨¤©
déì úéì ,ä÷Bì øîàck xaeq epi` -,àòìéà éaø øîà ïéáà éaøc §¨©¤¥¥§©¦¨¦¨©©¦¦¨¨

lk z` dxez xeqi`l miaxne ,llke hxte llka miyxec okle
,ehrnzp `ly zek`lnddéì úéà ,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîexaeq - ©§¨©¥¤¦¥

kïéáà éaøczek`lnd lr wx dwele ,hxte llka miyxecy §©¦¨¦
.zeyxetnd

:`xnbd dgec,àìe ,dfa ewlgp `ly okzidéì úéì àîìò éleëc- Ÿ§¥¨§¨¥¥
k mixaeq mpi` mdipy,àòìéà éaø øîà ïéáà éaøcleøîàc ïàî §©¦¨¦¨©©¦¦¨¨©§¨©

øétL ä÷Bì.dyixg s`e zek`lnd lk zeaxl micnly oaen - ¤©¦
Cì øîà ,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe,ezhiy x`aléãkîixd -äøéîæ ©§¨©¥¤¨©¨¦§¦§¦¨

äòéøæ ììëa,zexit miginvn odizyyäøéö÷ ììëa äøéöáe ¦§¨§¦¨§¦¨¦§¨§¦¨
e ,ixt zxivw odizyyàðîçø eäðéáúk àúëìä éàîìdfi`l - §©¦§§¨©§¦§©£¨¨

,eazkp jxevúBãìBz éðäàc øîéîìel` zeclez lry cnll -àeä §¥©§©¨¥¨
àðéøçà äãìBzà ,áéiçéîczexg` zeclez lr -áéiçéî àìoeik §¦©©©¨¨©£¦¨Ÿ¦©©

exq`p `ly[æ].
:`xnbd dywnåikàì,exq`pàéðúäå,`ziixaaòøæú àì EãN' §Ÿ§¨©§¨¨§Ÿ¦§¨

Le÷Lé÷ìe øecéòì ïépî ,øenéæå òeøéæ àlà éì ïéà ,'øBîæú àì Eîøëå§©§§Ÿ¦§¥¦¤¨¥©§¦¦©¦§¦§¦§
,'àì Eîøk' ,'àì EãN' øîBì ãeîìz ,çeqéëìexnelkäëàìî ìk àì §¦©©§©¨§Ÿ©§§ŸŸ¨§¨¨

ïéãøæî ïéàå ïéîñø÷î ïéàL ïépîe .EîøëaL äëàìî ìk àìå ,EãNaL¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦¤¥§©§§¦§¥§¨§¦
ïìéàa ïéâqôî ïéàå,ziriayaìk ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìz §¥§©§¦§¦¨©§©¨§Ÿ©§§Ÿ¨

.àì EîøëaL äëàìî ìk ,àì EãNaL äëàìîeïéìaæî ïéàL ïépî §¨¨¤§¨§Ÿ¨§¨¨¤§©§§Ÿ¦©¦¤¥§©§¦
ïìéàa ïéðMòî ïéàå ïé÷øôî ïéàå,ziriaya'àì EãN' øîBì ãeîìz §¥§¨§¦§¥§©§¦§¦¨©§©¨§Ÿ

EîøëaL äëàìî ìëå ,àì EãNaL äëàìî ìk ,'àì Eîøk'ìBëé .àì ©§§Ÿ¨§¨¨¤§¨§Ÿ§¨§¨¨¤§©§§Ÿ¨
íéò÷ð àlîé àìå ,íéðôbä úçz øãòé àìå ,íéúéfä úçz L÷L÷é àìŸ§©§¥©©©¥¦§Ÿ©£Ÿ©©©§¨¦§Ÿ§©¥§¨¦

,'òøæú àì EãN' øîBì ãeîìz ,íéðôbì úBiâeò äNòé àìå ,íéîeäòéøæ ©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦©§©¨§Ÿ¦§¨§¦¨
ììëaziriayäéìà Léwäì ,äúöé änìå ,äúéäeäî ,Cì øîBì ¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨§©¦¥¤¨©¨©

úãçeéî äòéøf`idyäãBáò àéäL ìk óà ,íøëaLå äãOaL äãBáò §¦¨§¤¤£¨¤©¨¤§¤§¤¤©¨¤¦£¨
,íøëaLå äãNaLx`eane .mdipya mpi`y zek`ln hrnl yie ¤§¨¤§¤§¤¤

.dyixg s`e ,mxkae dcyay zek`lnd lk xeqi`l miaxny
wx zexeq` eazkp `ly el` zek`ln :`xnbd zvxznïðaøcî¦§©¨¨

,odilr miwel oi`eàîìòa àzëîñà àø÷ed`aedy dyxcde - §¨©§©§¨§¨§¨
on mdixacl minkg e`iady cala jnq `id ,weqtn `ziixaa

.dxezd

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

גם בעבודת כל אחד ואחד מישראל, כמאמר רבותינו ז"ל בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, שעל-ידי העבודה נעשה השראת עיקר שכינה 
בתוך כל אחד ואחד מישראל, והיינו על-ידי עבודת הבירורים בבחינת אתכפיא סטרא-אחרא ואתהפכא חשוכא לנהורא.

ממאמר שבת פרשת בשלח יו"ד שבט, ה'תשל"ד
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רמג oiglyd zia oiwyn` cenr b sc ± oey`x wxtohw cren
úåãìåú-okyna did `ly mirxf dwyn oebk-.`pngx xq` `läréøæ ììëá äøéîæ-

:rxefk ixit igenvl xnef ly ekxcy.dxivad`eaza dxivwk miapra-a` dxivwe

"lecb llk" wxta ,`id dk`ln)(`,br zay.oikzeg odipyc ,dxivw llka dxivaøåîéæ
-.otb ly oiyai mitpr jzgnøåãér-`rx` iietxl ,miptbd zgz xtegy.çåñéë-

epiid `le .miaehd on mirxd jzegy ,miayra

oi` dflc .rwxwd on mixwird xwrnc ,yekip

.dlrnl oikzeg `l` ,oixwerêãù øîåì ãåîìú
àì êîøë àì-`l jcy rxfz `l" :aizk `lcn

`l jnxk rxfz `l jcy" `l` "jnxk xenfz

.`l jnxk ,`l jcy :rnyn "xenfzïéîñø÷î-

.zepli`a jiiy meqxiwy `l` ,xenif ,epiid

ïéãøæî-yiy itl ,migle miyai mitpr jzgn

.i`cn xzei mitpr oli`lïéâñôî-mikneq

.i`cn xzei oprx `edy oli`dïéìáæî-migipn

.oli`d ixwira lafïé÷øôî-ixwir lry mipa`

.oli`díé÷áàî-eze` oiqkne ,oi`xp eiyxyy

.wa`aïéðùrî-ick ,oli`d zgz oyr oiyer

.eilry mirlezd exypiyù÷ù÷é-,xecir epiid

.mizifa yewywe miptba xeciry `l`úåéâår-

.min ea ozil otbd zgz `neb xtegììëá äréøæ
äúéä-.'ebe "oezay zay ziriayd dpyae"óà

íøëáå äãùá àéäù äãåár ìë-ipd lk oebk

zeibere mirwpa mine xecire yewyw `vi ,ihxt

.'ek odipya opi`yàìå íéúéæä úçú ù÷ù÷é àì
'åë øãré-`w !lirl xecir xq` `d :iywz m`e

`d ,zeibera onwl uixz-`de ,izcga-

.xecirl oicd `ede .iwizraïðáøãî éðä ìë-

ied `l `ziixe`cn la`,dxivae dxinf `l`

ipd :lirl opixn`ck-`pixg` icin ,oi`-.`l

ì÷ñìî-.mxkd on mipa` `ivedléìéô éîåúñ
-.oli` ly mirwa mzqnyéøù-dia zi`c

.`ciqt meynøåñà éðìéà ééåøáà-meyn iedc

yewyw ixyc i`de ,`geex-,ilit inezq epiid

xiq`c i`de-.ipli` iiexa` epiidìëíå÷î
àìá èøôå äùrá ììë øîàðùäùrú-oebk

) aizkc ,`kd(dk `xwieziriayd dpyae" :

"ux`l didi oezay zay-,dyr epiid llk

"xenfz `l jnxke rxfz `l jcy"-epiid ,hxt

.dyrz `lììëå èøôå ììëá åúåà ïéðã ïéà-

aizkc `kd oebk ,dixza llk aizkc ab lr s`e

oi` :xnelk "oezay zay" :dixzax`yc oic el

,e`la e` dyra elek oiaezky llke hxte llk

oirk `l` oc dz` i` llke hxte llk :xn`c

opipiic `l` .hxtl incc icin lk iaxnc ,hxtd

llk x`yn dpzypc li`ed ,hxte llka dil

,hxtay dn `l` llka oi` :opixn` ,llke hxte

ipd-`pixg` icin ,oi`-.`lúéì àîìr éìåëã
øéôù ä÷åì øîàã ïàî 'åë ïéáøã åäì-,xn`ck

.llke hxte llka opiyxccàì àðéøçà-ikdl

.dwel epi` yxeg
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óàÐ mxkaye dcyay lkelit`e .mxka oiae dcya oia zebdep ± lirlc zecear ipd lke

ozeyrl oilibxe ,jk oiyer eid onewnay xnel yi ± ok oibdep dzr oi`y odn yiy

.mxkae dcyaïéàÐ llke hxte llka eze` oipcoeikc ,`rli` iaxl dil riny ded ikd

,llke hxte llk epi`e ,dizernynn hxtd `iven epi` oexg`d llkd ± dyrz `la hxtdc

olpnc :il `xidp `le .hxte llka dil opipiicc

hxtdc `ni` ?ikd dil `xiaq `rli` iaxc

cner llkd la` ,lha ± dyrz `la `edy

il dyw df oeyl itl :cere !eixac itl ,enewna

?oia` iaxc edl zil `nlr ilekc uxiz i`n`

!edl zi` `nlr ilekc ivexzl ivn ded `de

ivnc oeikc ,`id cenlzd ziibeq mewn lkac

± `xen`d zxaq edl zi` `nlr ilekc xninl

`nlr ilekc :ikd `nile .edl zil opivxzn `l

± dwel epi` xn`c o`n ,oia` iaxc edl zi`

jd ik dil `xiaq ± dwel xn`c o`ne ,xity

e`l :xaqwe ,`xwn zeclezl dil `wtnc `ziixa

yxc `l` ,`ed `zknq`:d`xp ile .`id dxenb d

± 'eke `rli` iax xn` oia` iaxca `nil `dc

,hxte llk `l` `kd `kilc `peeb i`dka lif`w

`xwa llk i`dc oeik .aiyg `l `xza llkc

`lc oeik ,dfn df wgexnd llka aiyge `pixg`

) migqtc `nw wxta gken ikdc .`xw cga eeda,e

mye± i`xw ixza eedc oeik xn`c o`nl `ki`c ,(

inp `kde .llke hxte llk iedinl itxhvin `l

`qxibd `ki` ikde ,hxte llk `l` ied `l

,dwel xn` cg :ipiny wxta [mi`lkc inlyexia]

oeik ,hxte llka oecp epi`c .`rli` iaxk dl xaq

enewna llkde ,lha hxtd ± dyrz `la hxtdc

.dwel ± ziriaya yxegd lk :xn` jkitle .cner

xaq `l ,dwel epi` ziriaya yxegd :xn` cge

;hxte llka eze` oipc `l` ,`rli` iaxc `dl

edlekc :dl igce .`l ± `pixg` icin ,oi` ± ipd

,xity ± dwel xn`c o`n ,`rli` iaxc edl zi`

drixf llka dxinf ickn ± dwel epi` xn`c o`ne

dwel xn`c o`nl :xnel jytp m`e .'ek dxivae

xaqw `ny ?dxivae dxinf `pngx azk i`n`

`l dcyn mxk :xaqw inp i` ,iz` `xizi e`ll

oia dcya oia azkinl jxved jkld ,sili ded

.mxka
iax
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oiglydרמד zia oiwyna cenr b sc ± oey`x wxtohw cren
éîéã áø àúà éë-.laal l`xyi ux`nøîà-dwli leki :l`xyi ux`a ixn`c zirny

.ztqez lràøåèôì àãåîìú äéìr áéñðã úérîùå-.xeht `le ztqez i`n `prci `le

äùéøç øîà øærìà éáø-dxezd on exwir witp `lc ,ztqez dil ixw ikdl .ziriaya

.lirl opixn`ck ,llke hxte llkn `l`àøåèôì àãåîìú áéñðå-ipd :opixn`ck-.oi`

ïë íàã-.iwl iedcéèøô éðä ìë-hixtc

dxivw ,xenife drixf ziriaya xeq`c `icda

.dxivaeéì äîì-`xninl `l` ?`pngx azkc

dyixg` :dpin rny .'eke dwelc `ed jpd`c

.iwl `läðùä ùàø éðôìù íéîé-,ziriay ly

.ziriayd lr ztqez `edyùéøçáî àéúàã
øéö÷áå-,ziriayl oipr epi` m` :onwl xn`ck

"xenfz `l jnxke rxfz `l jcy" aizk ixdy

-,ziriayl qpkpy ziyy oiprl edpz

.xeq` inp ziriayacïî÷ì øîéîì ïðéráãë-

.ziy`xa zayn oezay zay xnbäôéù ïîæ ìë
éøôì-zexitl dti dyixgy onf lk :xnelk

la` .zxvrl aexw inp epiidc ,ziyya elcby

jli`e o`kn-.ziriay zexit owznk iedc ,`l

ïáì äãù-.d`eaz lyäçìä äìëúù-oilky

`zry `idd crc .ziyy dpy ly minybd

dlkzyn la` ,ef dpyc drixfl dyixg ipdn

dgld-jxevl yxegk ifgnc ,yexgl leki epi`

rhil oiyxeg mc` ipay onf lk epiidc ,ziriay

.ze`ywnäøåú äðúðãçàå ãçà ìëì øåréù
åãéá-minrty ,oixeriyl jixac zzp ,xnelk

.ze`ywn rhil exiag mcew yxeg dféðù ìr
íé÷øô-.zxvre gqtcíåìèáå-cr oiyxegc

.dpyd y`xììäå éàîùã àúð÷ú-iaxc

zxvr cre gqt cr xn`c oerny-epiide

.lld ziae i`ny ziac `ail`åðúä êë-i`ny

.mzpwz zrya lldeàéä åäãéã-?`id mzpwz

ïúøåç-.mewnøùòúåréèð-jeza zexfetnd

miying lr miying `edy ,d`q zia-oiyxeg

y`x cr ziriay axra oliaya dly dcyd lk

od zeclie li`ed ,ipd :ixn`e .dpyd-`ki`

.dpyd y`x cr oiyxeg jkl ,`xizi `ciqt

dpiwf la`-.dpyd y`x cr oiyxeg oi`

.od ipiqn dynl dkldc :`nl`äáørå-siwdl

.gafndàúëìä éøéîâ éë-dpiwfl oiyxeg oi`c

mei miyly cr oiyxeg la` ,dpyd y`x cr

.dpyd y`x iptlåúàå-,edcic dpwza

.zxvrd cre gqtd cr ewigxdcìëåäöåøä
ìèáéå àåáé ìèáì-lha `l lhac l`ilnb oaxe

y`x iptl mei miyly cr ,zxvrne gqtn `l`

.dpyd
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éáøÐ dyixg xne` xfrl`epi` xn`c lirl xfrl` iaxc miizqz xninl `kil `dn

ztqez exizdc onwl xn`c `d dil riny `l xfrl` iaxc xninl `ki`c .dwel

dicicl la` ,dyixga `l` inic axc `zlin yxtl `kilc .ikd xn` ded jkld ,ziriay

dyixgc ilina lirlc jd ik `icda `zi`c oeikc :inp i` .dil `xiaq `lc ,dwele xeq` ±

cenlzd jxc oi`c ,miizqz xnel jixv epi` ±

.jk lk `icda yxetnd xaca miizqz xnel

ìåëéÐ dpyd y`x ly ztqez lr dwlim`e
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מועד קטן. פרק ראשון - משקין בית השלחין דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

ההפרש בין קליפת נוגה לג' קליפות הטמאות הוא, שבקליפת נוגה, הרע רק מעורב עם הטוב, אבל אינו מתאחד עמו, מה-שאין-כן בג' 
קליפות הטמאות, ה'מעט טוב' שבהם מתאחד עם הרע.

ממאמר שבת פרשת בשלח יו"ד שבט, ה'תשל"ד
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

... הנני מסגיר פה... מכ' כללי לכמה מהתלמידים, אשר כיון שאין הזמן גרמא לענות לכאו"א 
בפרט, הנה מטובו לקרות זה לפניהם, אחרי ההקדמה שזהו מענה ג"כ פרטי לכאו"א השואלים כגון 

זה, ובטח אם יראה שצריך בזה ביאור, הנה אל בינתו אשען אשר ימצא האותיות המתאימות לזה.

בברכה.

נ"ב: בענין חרישה וזריעה, יעויין בלקו"ת בשלח ד"ה ראו רפ"ד, ושם נסמן, בלקו"ת שה"ש 
לח, ב, ובהמשך מים רבים תרל"ח פרק צ"ח ואילך. ובכמה מקומות.
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äëïëBúì ÷eöì äáøò éøáL ïBâk ,äðBLàøä ízëàìî ïéòî íäa LnzLäì íééeàø íéøáMä íà ìáà£¨¦©§¨¦§¦§¦§©¥¨¤¥¥§©§¨¨¦¨§¦§¥£¥¨¨§¨
äáò ät÷î[`pxäáøòa íéLnzLnL íéîa úáøòîä äqòì äîBã àéäL ,[apxúéëeëæ éìk éøáLå ,[bpx ¦§¨¨¨¤¦¨§¦¨©§Ÿ¤¤§©¦¤¦§©§¦©£¥¨§¦§¥§¦§¦

ãìBð äæ ïéà ¯ ïîL íëBúì ÷eöì[cpxíìèìèì øzîe ,[dpx:áBè íBéa eøaLð íà óà ¨§¨¤¤¥¤¨ª¨§©§§¨©¦¦§§§
כה  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
äáò äô÷î [àðø סמיך תבשיל –250.

äáéøòá íéùîúùîù [áðø.בה להשתמש שרגילים –
úéëåëæ éìë [âðø.קיבול כלי שהוא –
ãìåð äæ ïéà [ãðø וראוי שנשבר בכלי להשתמש מותר –

רגילים  שאין בימינו גם הראשונה מלאכתו למעין
שבורים  בכלים .251להשתמש

íìèìèì øúåîå [äðø וכן) אוכלין עטיפות או אריזות –

שימורים, קופסאות חלב, שקיות בקבוקים, פחיות,
שנקרעו  בזה) כיוצא וכל גבינה 252קופסאות

מאכל 253והתרוקנו  שוב בהם לאכסן ראויים אם בשבת
בכך  דרך אין אם אף בטלטול מותרים – משקה ,254או

לשמש  יותר ראויה שאינה באופן שנקרעה אריזה אך
בטלטול  אסורה – .255לאכסון

zetqede mipeiv
מיוחדת 250) כי לאיסור שמלאכתו כלי שהעריבה משמע

מותרת  כן ואם כב) סעיף דלעיל המדוכה (כדין בצק ללישת
ה  שברי דין אך בלבד, ומקומו גופו לצורך עריבה בטלטול

להיתר  שמלאכתו כלי הוא עבה מקפה בהם שנותנים
רמט. הערה כדלעיל תינזק, שלא גם בטלטול ומותרים

שאין 251) שבור שכלי רמד הערה לעיל המבואר ראה
אמנם  בטלטול, נאסר שבור כשהוא בו להשתמש רגילים
על  להחיל כשרוצים דווקא שזהו משמע הדברים מהמשך
שעושה  דידן בנידון אבל לכיסוי, ראוי של חדש גדר הכלי
גם  צריך אין לכך לייחדו צריך ואין הראשונה מלאכתו מעין
שלא  אף בהיתרו הוא והרי לזה לייחדו הדרך שתהיה
להשליכו  שהחליט ככלי הוא והרי בו להשתמש רגילים
דין  שנשתנה ואף לא. סעיף להלן עיין בשבת, לאשפה
להיתר  שמלאכתו לכלי לאיסור שמלאכתו מכלי העריבה
שכעת  רק אלא הכלי בגדר שינוי זה אין רנ), הערה (כדלעיל
משא"כ  האסור השימוש מחמת כלים גזירת עליו חלה לא
אם  (אמנם הכלי בגדר שינוי שזהו כלי תורת לו כשנותנים
השליכו  לא אם אף בטלטול שאסור ייתכן שבת בערב נשבר

כלל). נשבר שלא בכלי משא"כ לאשפה
שמלאכתו  כלי של) (ממש יחוד שמועיל כלֿשכן ועפי"ז
כן, לעשות דרך אין אם אף בשבת היתר למלאכת לאיסור
מעין  שלא הוא שבכלי ההיתר ששימוש במקרה וצ"ע
מדוכה  בשבת ולעולם] [בפירוש המייחד וכגון האיסור
פטיש  המייחד או כלים בה לכסות כדי שום בה שדכין

בזה  (שיש כלים שברי בין לחלק יש אם אגוזים, בו לפצח
שאף  שלמים לכלים כדלעיל) כלי תורת של חדשה חלות
להחיל  צריך לא הראשונה מלאכתן מעין עושים שאין
הוא  החדש וגדרם מעולם, בטלה שלא כלי תורת עליהם
הרגילות  מצד ולא אחר לדבר בפירוש שייחדם בזכות

אחר. לדבר בהם להשתמש
וראויים 252) כלל שנקרעו ללא שנפתחו אריזה או בקבוק

משומשים  פעמיים חד כלים כדין דינם חוזר, לשימוש
דלהלן.

ניתן  שלא אלא נקרעה שלא אריזה בדין לעיין ויש
בקבוקים  וכגון מלאכה ידי על אלא שוב בה להשתמש
את  יחתכו כן אם אלא שוב למלאותם ניתן שלא מסוימים
הוא  הרי בכך הדרך שאין במקום ולכאורה הבקבוק, פי

בפירוש. לכך ייחדו אפילו גופו מחמת מוקצה
המאכל 253) אגב בטלטול מותרים שהתרוקנו קודם אבל

בטלטול  אסורים – השבת קודם התרוקנו ואם שבתוכם,
לאשפה). להשליכו שהדרך כלי שבר (כדין בשבת

הראוי 254) כלי בין לחלק רנא הערה לעיל המבואר עלֿפי
אפילו  בשבת נאסר שלא הראשונה מלאכתו מעין לעשות

בו. להשתמש רגילות אין אם
רגילים 255) ואם אחר, לדבר לשמש ראויה אם אף

מותרת  – משחק עבור כגון אחר לדבר בה להשתמש
ביו"ט. ולא בשבת בטלטול

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

לשבת: רשויות ארבע דין שמה סימן ב חלק

ÂÎ של טפחים העשרה אלו מודדים ונחלים בימים
שהמים  לפי הקרקע מן ולא המים פני מעל כרמלית
על  למעלה טפחים וי' המים כל ולכן עצמה כארץ נחשבים

פטור: מקום הוא מעשרה למעלה כרמלית הם המים פני

ÊÎ הרבים שברשות גבוה מקום כל פטור מקום איזהו
עד  ולמעלה משלשה גבוה והוא ד' על ד' בו שאין
משלשה  ועמוק רוחב טפחים ד' בו שאין חריץ או לרקיע
מחיצות  וכן אמה אלף ארוך הוא אפילו התהום ועד
הרי  ד' על ד' ביניהם ואין לרקיע ועד משלשה הגבוהות
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בכרמלית  אבל הרבים ברשות הם אם פטור מקום ביניהם
שכן  וכל טפחים מי' למעלה אלא כלל פטור מקום שם אין

שנתבאר: כמו היחיד ברשות

התורה: מן עירובין דיני שמו סימן ב חלק

מרשות ‡ ברגליו חפץ כשמוציא אלא חייב אינו התורה מן
או  היחיד לרשות הרבים מרשות מכניסו או היחיד
או  הרבים לרשות מושיטו או וזורקו היחיד ברשות שעומד
והושטה  והזריקה וההכנסה ההוצאה אסרו וחכמים להפך
לכרמלית  מהן או היחיד לרשות או הרבים לרשות מכרמלית
היחיד  לרשות ממנו ולהכניס להוציא מותר פטור מקום אבל

ולהושיט. לזרוק וכן לתוכו ומהן הרבים ולרשות

המכניס  או הרבים לרשות היחיד מרשות המוציא אבל
מחנות  המוציא כגון פטור מקום דרך לרה"י הרבים מרשות
החפץ  נח שלא כיון חייב להיפך או אסטוונית דרך לרה"ר
הניח  והרי פטור במקום ברגליו שהולך ואע"פ פטור במקום
עמד  כן אם אלא הנחה חשובה זו אין פסיעה בכל שם רגליו
זו  עמידה הרי משאו לתקן שם עמד אם אבל לפוש שם
לומר  צריך ואין הנחה חשובה ואינה הילוכו צורך
להפך  או הרבים לרשות היחיד מרשות זורק או שהמושיט

חייב: שהוא פטור מקום דרך

* * *
או · היחיד מרשות חפץ ונוטל פטור במקום העומד וכן

או  הרבים ברשות ונותנו היחיד ברשות שעומד מי מיד
כלל  ידו נחה ולא להפך או הרבים ברשות העומד ביד
ידו  נחה אם אבל חייב שם דרך כשהוליכה פטור במקום

פטור. קצת שם

כגון  שנים ע"י אפילו סופרים מדברי כן לעשות אסור אבל
במקום  ומניחו חפץ משם ונוטל היחיד ברשות עומד שאחד
באיסורי  שמזלזל מפני נוטלו הרבים ברשות והעומד פטור
הרבים  לרשות היחיד מרשות הוצאה לכתחלה לגרום שבת
לרשות  היחיד מרשות להוציא יבואו שמא וגזרה להפך או

בינתיים: פטור במקום הנחה בלא להפך או הרבים

רשות ‚ שהן תורה של ברשויות אמורים דברים במה
דבריהם  של ברשויות אבל גמורה הרבים ורשות היחיד
מותר  עירבו שלא חצרות ב' בין העומד פטור מקום כגון
במקום  וכן זו בחצר ולהניח זו מחצר וליטול עליו לעמוד

רשות  שבין בסימן פטור שיתבאר ע"ד לכרמלית היחיד
איסור  אין תורה של ברשויות שאף (שכיון [שנ"ה] (שנ"ו)
גזירה  היא דבריהם של ברשויות א"כ גזרה משום אלא בזה

לגזירה).

שיתבאר  מטעם דבריהם של ברשויות אפילו אוסרים ויש
כדבריהם: להחמיר ויש [שנ"ב] (שנ"ג) בסי'

כמו „ הנחה שם ונעשית פטור במקום כשעומד זה (וכל
במקום  חפץ ומניח היחיד ברשות עומד אם וכן שנתבאר
שאינה  לחצר או לכרמלית משם ועוקרו וחוזר פטור
הנחה  בלי פטור מקום דרך זורק או מושיט אם אבל מעורבת
של  ברשויות בזה כיוצא שהרי אסור הכל לדברי בינתיים
מדבריהם  אסור דבריהם של ברשויות לכן חטאת חייב תורה

לסמוך  ואין בזה גם שמתיר מי ויש לגזרה) גזרה כאן ואין
שנ"ג. בסי' כמ"ש דבריו על

פטור  למקום היחיד מרשות להוציא אסור הכל ולדברי
חצר  או כרמלית כגון דבריהם של רשויות דרך אפילו
שאסרו  וכמו בינתיים הנחה בלי אפילו מעורבת שאינה
שמ"ז  בסי' כמ"ש כרמלית דרך היחיד לרשות היחיד מרשות
שם  כמ"ש היחיד רשות דרך לכרמלית מכרמלית הדין והוא
ד' תוך מותר פטור מקום דרך לכרמלית מכרמלית אבל

אמות:

* * *
ברשות ‰ אמות ד' חפץ שהמעביר מסיני למשה הלכה

בכרמלית  אמות ד' להעביר אסרו וחכמים חייב הרבים
ארוך  הוא אפילו בכולו בו להעביר מותר פטור מקום אבל
תוך  אחרת לכרמלית זו מכרמלית לטלטל ומותר אמה אלף
הכרמליות: משאר בהן וכיוצא לבקעה מים כגון אמות ד'

Â אלא התורה מן גמורה היחיד רשות שהוא מקום אפילו
שאסרו  כמו אמות ד' תוך אלא בו לטלטל אסרו שחכמים
הוקף  שלא סאתים מבית יותר קרפף כגון גמורה בכרמלית
רשות  הוא התורה שמן שנ"ח בסי' שיתבאר ע"ד לדירה
לו  שיש כיון מילין כמה ורחב ארוך אפילו גמורה היחיד
הרבים  לרשות מתוכו והזורק דיורין שמחוסר אלא מחיצות
ד' תוך גמורה לכרמלית ממנו לטלטל מותר אעפ "כ חייב
שגזרו  כמו כאן גזרו ולא לפניו העוברת לבקעה כגון אמות
כאן  שחששו לפי לכרמלית היחיד רשות משאר טלטול  על
אין  שהוא לומר יטעו לכרמלית ממנו לטלטל אסור יהיה אם

הטלט  להתיר ויבואו כלל כרמלית דין מד'לו יותר בתוכו ול
אמות:

Ê מלאיסור בתוכו הטלטול לאיסור יותר חששו ולמה
בתוכו  שהטלטול לפי גמורה לכרמלית ממנו הטלטול
זה  בטלו ולכן גמורה לכרמלית ממנו מהטלטול יותר מצוי

אמרו: והם אמרו שהם זה מפני

Á לפתוח גינה שלפני מכרמלית מפתח ליקח מותר ולכן
ממנה  וליטלו ולחזור בתוכה להטמינו או הגינה ולנעול
גמורה  היחיד רשות היא שהגינה אע"פ בחוץ עומד כשהוא
על  יתירה היא אם מד"ס ככרמלית שהיא אלא התורה מן

סאתים. בית

רשות  שהיא אסקופה ביניהן מפסקת תהא שלא ובלבד
אינה  אפילו או ד' ורחבה עשרה גבוהה שהיא כגון היחיד
ד' הרחבות הצדדים מן מחיצות לה שיש אלא כלל גבוהה
ד' בהן יש אם ומכאן מכאן הפתח מזוזות דהיינו טפחים
תקרה  תורת שיש ד' הרחב מלמעלה משקוף עליה יש וגם
בסי' שיתבאר וכמו וסותם יורד תקרה פי בו ואומרים עליו
האסקופה  לפני מחיצה היתה כאלו זה והרי ושס"ה שס"א
עליה  דרך לטלטל ואסור היחיד רשות נעשית כן ידי ועל

היחיד: רשות דרך לכרמלית מכרמלית שמטלטל מפני

* * *
Ë תקרה פי ע"י היחיד רשות שנעשית זו אסקופה ואם

שמותר  גמורה היחיד רשות לפני הוא וסותם יורד
לטלטל  מותר היה הדין מן וחצר בית כגון בתוכה לטלטל
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היחיד  מרשות מטלטל שהרי להפך או לפנים מהאסקופה
בקיאים  הכל שאין משום לאסור שיש אלא היחיד לרשות
אין  ד' בו שכשאין ד' המשקוף ברוחב יש אם לדקדק
דין  זו לאסקופה יש והרי וסותם יורד תקרה פי בו אומרים
ואין  ד' רחבה שאינה ואע"פ עשרה גבוה אינה אם כרמלית
כרמלית  הן שלנו הרבים רשות כל הרי מד' בפחות כרמלית
אין  אפילו בה שיש דבר כל אלא בכרמלית פטור מקום ואין
שנתבאר  כמו כמוה ונעשה אצלה בטל הוא ד' על ד' בו

אצל  בטלה זו אסקופה ואף עיקר שכן שמ"ה ולא בסי' ה
ביניהן  מפסקת דלת ויש הואיל שבפנים היחיד רשות אצל
כלחוץ  אלא כלפנים האסקופה אין פתוח שהפתח בזמן ואף

ולינעל: לחזור עשוי והוא הואיל

È שלא לכרמלית פתוח שפתחו בבית ליזהר יש ולכן
ולא  הדלת שקיפת מקום עד רק ולחוץ הבית מן לטלטל
ד' רוחב במשקוף יהיה לא שמא כי משהו אפילו יותר
לטלטל  אין ואעפ"כ כרמלית הוא ואילך הדלת ומשקיפת
יהיה  שמא כי מבחוץ הדלת שקיפת מקום עד מהכרמלית
אף  היחיד רשות הוא האסקופה רוחב כל ואז ד' במשקוף
משקיפת  שהאסקופה למד נמצאת ואילך הדלת משקיפת
רשות  חומר מספק עליה מטילין חוץ כלפי ואילך  דלת

כרמלית. וחומר היחיד

מי' אבל הארץ מן טפחים י' גובה עד שעליה בחלל (וכן
שמ"ה): סי' (כמ"ש בכרמלית) אף פטור מקום הוא ולמעלה

* * *
‡È שאין מחמת שם הטלטול שאסור מקומות באותן ולכן

שם  ואין הרחוב לצד הוא הכנסת בית ופתח עירוב שם
לשמש  להזהיר יש המפתח מביא והנכרי הפתח לפני חדר
שעל  המשקוף תחת עמו שיהיה עד מידו המפתח יקח שלא
ויטלטל  היחיד רשות הוא המשקוף תחת שמא כי הפתח
יקח  כן על היחיד לרשות הכנסת בית שלפני מכרמלית
ולא  המנעול יפתח כך אחר המשקוף תחת ממנו המפתח
הפתח  יפתח כך ואחר תחלה המפתח שיסיר עד הפתח יפתח
המפתח  מכניס ונמצא כרמלית הוא המשקוף תחת שמא כי
המפתח  עם לפנים הפתח בפתיחת היחיד לרשות מכרמלית
המזוזה  בין יטמינהו או להנכרי ויתננו תחלה יסירנו כן על

הדלת. שקיפת לפני לאסקופה המזוזה בין או להמשקוף

אין  בו לפותחה שבדלת לחור המפתח שמכניס במה אבל
אינו  זה חור כי היחיד לרשות מכרמלית מכניס משום בזה
מבחוץ  אלא מבפנים בו להשתמש אפשר ואי הואיל כלפנים

הוא. פטור מקום ד' על ד' בו שאין וכיון

טפחים  מי' למעלה גבוהה שהיא האדם שיד (ולהאומרים
יכול  שמ"ז בסי' שיתבאר כמו פטור מקום הוא הארץ מן
שהוא  בעוד הנכרי מיד המפתח וליקח האסקופה על לעמוד
צריך  אין ואח"כ מעשרה גבוהה היא הנכרי יד אם בכרמלית
הוא  זה חור אם יפתחנה טרם שבדלת מחורו המפתח להסיר
הוא  הכל מפתח העברת שכל כיון מהארץ מעשרה למעלה

מעשרה. למעלה דרך

עמו  להוציא אסור וסוגרו הכנסת מבית כשיוצא אבל
המשקוף  שתחת חלל לתוך מעשרה מעלה דרך המפתח

בחו  שם בידו ולהטמינו קצת שנחה כיון מי' למעלה שהוא ר
מעשרה  למעלה שמוציא מה מועיל אינו עצמו שלגבי לפי

שם). כמ"ש

בית  פתח לפני קטן חדר איזה לעשות קהל לאותו וראוי
כלל: חשש יהיה לא ושוב הכנסת

* * *
·È הצדדים מן מחיצות לו שיש משקוף בתחת זה וכל

היא  אפילו הצדדים מן מחיצות לה שאין תקרה אבל
כמ"ש  וסותם יורד תקרה פי בה אומרים אין הרבה רחבה
כרשות  לגמרי דינו שתחתיה החלל ולכן שס"א בסי'
הרבים  רשות ואם כרמלית כרמלית (אם לפניו המהלכת
ברשות  כלל שתחתיה בחלל להסתפק ואין הרבים) רשות

היחיד.

שלנו  בגגין שנכשלים לרבים מאד להזהיר צריך ולכן
וזהו  מהבתים תחתיהן שמטלטלים הבתים לפני הבולטים
לה  אין זו לבליטה שהרי בישראל כן יעשה לא גמור איסור
והגג  הבית כנגד תחובים שעמודים שאף כהלכתן מחיצות
כמו  כמחיצה שהיא הפתח צורת זה והרי עליהם נתון
מחיצה  שם אין הצדדים מן מקום מכל שס"ב בסי' שיתבאר
וקנה  מזה מקצה הבית כותל אצל אחד קנה יעמיד ולכן כלל
ויהיה  שבקצוות העמודים כנגד מכוונים מזה מקצה אחד
הפתח  צורת משום נדון זה מצד שכנגדו העמוד עם הקנה
וכותל  צדדים הג' מכל הפתח צורת ויהיה השני בצד וכן

רביעית. מחיצה הוא הבית

אומרים  וברביעית מחיצות ג' אלא צריך אין הדין שמן ואף
מקום  מכל שס"א בסי' שיתבאר כמו וסותם יורד תקרה פי
איזה  צריך ברביעית שגם האומר לדברי ולחוש להחמיר טוב

תיקון.

אחד  קנה להעמיד די זה אצל זה עומדים רבים בתים ואם
הבית  בקצה אחד וקנה מזה מקצה העומד הבית בקצה

הבתים. כל יחד ויערבו מזה מקצה העומד

הטלטול  להתיר מועלת הפתח צורת שאין שאומר מי ויש
על  מרובה שבה והפרוץ הואיל הבתים שלפני זו בבליטה
בסי' שיתבאר כמו הראשונה כסברא העיקר אבל העומד

שס"ב:

‚È עד עמוד כמין הכותל קצה מן בולטים גיפופים אם
כמו  כלל קנה צריך אין לארץ סמוך משלשה פחות

שס"ג: בסי' שיתבאר

* * *

התורה: מן חייב הוצאה איזה על שמז סימן ב חלק

היחיד ‡ מרשות חפץ כשעוקר אלא חייב אינו התורה מן
באחת  העומד אבל להפך או הרבים ברשות ומניחו
בידו  וחפץ השנייה לרשות ידו ופשט אלו רשויות משתי
הניח  וזה זו מרשות עקר שזה שם העומד חבירו ממנו ונטלו
בעשותה  הארץ מעם שנאמר פטורים שניהם השנייה ברשות
אותה  ועשה יחיד מקצתה את העושה ולא כולה את העושה
כן  לעשות אסורים אבל פטורין אותה ועשו שנים חייב
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לעשות  מהם ואחד אחד כל יבאו שמא גזרה סופרים מדברי
בשבת: שלימה מלאכה

לרשות · ידו ופשט הרשויות משתי באחת עומד היה
בו  שעומד לרשות והוציא מידו החפץ ונטל חבירו
הוא  הרי בידו מונח והוא הואיל בארץ הניחו לא אפילו
בארץ  עומד הוא והגוף הגוף אחר נגררת שהיד בארץ כמונח
בתוכה  שהחפץ וידו הרבים ברשות עומד הוא אם (ואפילו
שכן  חייב זה הרי פטור מקום שהוא טפחים מי' למעלה היא
והיה  כתפיהם על הארון נושאים שהיו קהת בני משא היה

מהארץ): טפחים מי' למעלה כולו הארון

איסור ‚ משום ומותר פטור ממנו החפץ שניטל זה אבל
משום  התורה מן אסור אבל כלום עשה לא שהרי שבת
לרשות  מרשות להוציאו חפץ לו ונותן חבירו את שמכשיל
מונח  היה החפץ ואם מכשול תתן לא עור לפני על ועובר
אינו  בעצמו ליטלו יכול היה לו נותנו היה לא אם שאף בענין
ליתנו  אסור סופרים מדברי אבל התורה מן עור לפני על עובר
בסי' שנתבאר כמו בכרמלית ואפילו נכרי הוא אפילו לו
מדברי  איסור עוד יש ובישראל שם שנתבאר מטעם שכ"ה
להושיט  אסור ולכן עבירה לעוברי שמסייע מפני סופרים

בעצמו: ליטלו המומר יכול אפילו איסור דבר למומרין
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

חומר ‡Í(מד) באדם אין למה מובן זה אין עדיין הנה
תלמיד  במשל הנ"ל כלל לפי הצורה מעין
היש  בטול בחי' צ"ל יותר עליון שהאור שכל רבו לפני
הרי  והתקון התהו בבחי' הנ"ל דלפי ועוד ביותר.
היה  והכלי ביותר ובטול אין בבחי' היו דתהו אורות
וא"כ  כו'. ונפלה ירדה וע"כ האין לפ"ע שלא יש בבחי'
בבחי' הכלי צ"ל התהו בבחי' ששרשם ובהמות חיות
שהוא  מהאדם יותר ביותר האין לפ"ע היש בטול
בבחי' יותר עליון ששרשו מ"ה דשם התקון מבחי'
היש  בטול בו שיהיה כלי בו צ"ל הרי דעצמות האין
הוא  ונהפוך ממלאכי' יותר שלו האין לפ"ע יותר לאין
ואין  לאין הוא גם שנהפך רק ביותר גס האדם שכלי
אך  כו'. דמלאכים דגופים הכלי לבטול כלל ערך לו
ואל  כקנה רך אדם יהא לעולם בענין במ"א מבואר הנה
בין  ההפרש שעיקר א) כ, (תענית כארז קשה יהיה
וחזקים  תקיפים דתהו שהאורות לתיקון דתהו המדות
אה"ר  כמו כנ"ל דוקא באור הישות בחי' שזהו ביותר
והרגשה  גדולה בבליטה מאד חזק אש ברשפי הטבעית
כלל  להפוכו ולבטלו נפשו על לעמוד שא"א חזקה
נקודות  ובבחי' דב"ן גבו' בחי' בשם נק' וע"כ וכלל.
שהוא  הכלים בחי' היה זה ולפ"ע כדלעיל) (דלא כו'
(וכמו  האור. יכיל שלא במעוט המדה שנתלבשה במה
יכלו  ולא כו'. וברקים בקולות שנתנו ראשונות לוחות
העגל  בחטא ונפלו כו' הכלי מעוט מפני לקבל נש"י
בעצם  ומה האין בחי' הוא התקון בחי' ואמנם אח"כ.
ברבוי  לבא שיוכל עד ההרגשה והעדר הבטול תכלית
רך  כמו והפוכו דבר שהוא דוקא הכלים התכללות
ענין  וזהו דתהו. כארז קשה הפוך והפוכו כקנה
כ"א  כלול להיות באו"כ שנמדד הנ"ל דתקון המתקלא

הכל  אין ומיש יש מאין שיהיה ושעור במדה מהפוכו
שהוא  מ"ה שם בחי' ע"פ רק זה שאין דוקא במדה
אין  בחי' גמור מיש לעשות שיכול ממש האין בבחי'
נפרד  יש יהיה ולא יש לבחי' ממש אין ומבחי' ממש
בבחי' ונעשה לגמרי נפרד יש שהוא בע"ת וכמו כלל.
דתהו  דמדות כארז לקשה גם להפוך (וזהו ממש. אין
ממש). במס"נ בטול לבחי' לבא תקיפין אורות שנק'
גמור  יש בבחי' ממש מאין בו שיאיר הגוף לזכך ובצ"ג

ואליה  כנ"ל.כחנוך ומשה וכמשיח כלל נפרד יש ואינו ו
מ"ה  שבשם דעצמות האמיתי האין בחי' מצד וכ"ז
ולכך  והתקון התהו בחי' בין ההפרש עיקר וזהו דוקא.
ג"כ  יש בבחי' הוא התהו לבחי' מ"ן העלאת בבחי'
יעקב  במנחת במ"א (וכמ"ש התהו. בבחי' שהוא כמו
כו'. גדול ברעש המלאכים וכהתפעלות כו' לעשו
כל  והוא ובהמות חיות בבחי' התהו בבחי' ששרשם

אבל ק"ש. לפני אור דיוצר בסדר התפלה בחי'ענין
רק  דהיינו מזה בהפוך הוא התקון לבחי' מ"ן העלאת
י"ח  בתפלת וכמו נשבר. ולב השפלות כמו הבטול בחי'
אש  הרעש ואחר יב) יט, (מ"א וכמ"ש דוקא. בלחש
מלכא  קאתי דתמן משום דקה. דממה קול עד כו'
פנימי  בבטול רק צ"ל המלך לפני כמו א) נח, (ברכות
אייתי  דרוח משום כו' ורעש בהתפעלות ולא דוקא.
ההעלאה  אופן צ"ל הנמשך האור אופן ולפי כו' רוח
היש  דבטול דמלאכים רו"ש בין ההפרש וזהו כו'.
בבחי' בא שהוא האור אופן לפי ברעש בכלי שלהם
בבחי' שהמלאכים כדלעיל (ודלא כו' במורגש גלוי
שם  הארת מצד זהו יחד שמתכללים ואע"פ התקון.
במרומיו  שלום עושה ב) כה, (איוב כמו עליהם. מ"ה
מ"ה  בשם שהוא לאדם שניתן הטעם וזהו כידוע). כו'
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זה  שאין ממש אין לבחי' להביאו שיכול גס גוף עצמו
התקון. בחי' הפוך יש בבחי' שלהם שאו"כ במלאכים
לברר  בכח שאין לפי והוא וד"ל. כו' הנפילים היו וע"כ
אדם  כמ"ש דאדם. מ"ה שם בחי' רק דתהו יש לבחי'
ההתכללות  ענין ג"כ והוא כו'. הבהמה מן כו' יקריב כי
אלא  שאינו ובפרט לסוף. מראש בכלל דאו"כ אמיתית
קו  בחי' נעשה דוקא ידו על ע"כ דאדם מ"ה בשם
יגבור  שלא והפוכו בדבר וערך שיעור למדוד המדה
מאין  ובהמשכה לאין מיש בהעלאה זולתו על האחד
מובן  ונמצא וד"ל). כנ"ל בכלים בין באורות בין ליש
ונשמות  המלאכים שבין בהפרש הנ"ל מכל עכ"פ
ממקור  כאחד יצאו דמלאכים ונפש גוף שהתהוות
בבחי' כו'. עלאה הארץ דתוצא אחד ממאמר חוצבם
הבל  והוא הדבור דאותיות הכלים חצוניות מבחי' המל'
אמר  וכן הארץ. דתוצא זה בדבור המלובש החיצוני
הוא  העליון שבדבור וחומר וצורה צבאם כל פיו וברוח
נמשך  גופם דהיינו דמלאכים. וחומר לצורה המקור
דרוח  מרוחנית הרוחנית ונפשם הדבור הבל מחומר
כצומח  אחד ויחוס בערך זע"ז קרובים והן הדבור הבל
בשרשם  יובן וכמ"כ באריכות. כנ"ל זע"ז שקרובים וחי
עלאין  חיון בזוהר (שנק' דאצי' וחי צומח בבחי' באצי'
ומתאחדים  הם שכלולים דאצי' מדות בחי' והן כו').
למדות  מרכבה בשם נק' כאשר האבות (וגם בינה עם
האדם  אבל כו'). דאצי' בבינה שכלולים דאצי' חג"ת
הדומם. מן גופו אלא כאחד נפשו עם גופו נברא לא
דוקא. מדבר בחי' אלא החי נפש בו נתלבש ולא
לצורה  חומר להיות הדומם יוכל איך להבין יש ובאמת
א"א  החי גם אם החי מן שלמעלה מדבר בחי' דחכ'
בחי' כ"ש אליו וקרוב שסמוך בצומח רק בדומם לבא
האותיות  בשרש תחלה להקדים יש הנה אך כו'. מדבר
באים  האותיות אין שבאמת בהיות כנ"ל דומם שנק'
מן  המדות כהשתלשלות עו"ע ההשתלשלות בבחי'
עו"ע  בכל דידוע דעו"ע המשכה בבחי' שנולדים השכל
עד  עמו ומתייחס העילה אל בערך הוא קרוב שהעלול
דוקא  הזה העלול העילה שיוציא והכרח חיוב שיחייב
אוי"ר  שכלולים מפני השכל מן אוי"ר המדות כהתהוות
מן  כלל נתהוו לא האותיות אבל כנ"ל. תחלה בשכל
שיולדו  כלל יחויב שלא עד המדות מן ולא השכל
שמיד  רואים שאנו ואע"פ השכל או האוי"ר מן אותיות

במחשבה  וצירופים אותיות יתהוו אוי"ר בלב שיתפעל
צירופים  יתהוו שכל בהמצאת וכן האוי"ר כאופן ודבור
כלים  רק אינם אלה אותיות הנה המחשבה. באותיות
אל  או דאוי"ר המדות לאור בלבד ולהלביש להכיל
מלמעלה  נתהווה ומהותם מציאות' עיקר אבל השכל.
האותיות  דשרש ידוע הנה הדברים ובאור השכל. מן
עיקר  הן ושם ברוחניות עצמה בנפש קבועים הן
ממללא. רוח המדברת נפש נק' שהרי ומהותן מציאותן
וכלולים  הנפש מן נמשכים הנפש כחות ששאר כמו
השכלית  נפש שנק' שבנפש השכל כח כמו בעצמותה.
רוח  נק' זה שע"ש בה הקבועים רוחניות אותיות כך
שבה' רק הרוחנית שבנפש תנועות כ"ב (והן ממללא
במבטא  לצאת לבד התלבשות בדרך ירדו הפה מוצאות
גיכ"ק  מהגרון כאחה"ע גשמי קול בהבל גשמית
להכיל  ועצמיים פנימיים כלים ונק' כו'. מהחיך
השכל  אותיות משא"כ הנפש. לעצמות ולהגביל
השכל  יתלבש שבהן לבד לבושים רק שאינן והמדות
כו' העבריות מילדות בענין במ"א כמ"ש המדות או
מבחי' הנפש עצם אור יאיר העצמיי' האותיות דע"י
השכל  עצם אין השכל אותיות וע"י לגילוי ההעלם
(ע"ז  כו' דרבי' אדעתא אינש קאים לא (שהרי מאיר.
השכל  אור להכיל כלים הן שהאותיות מה כי ב) ה,
להשכל  וחבור שייכות להם יש שהאותיות מצד זה אין
אותיות  מציאות היה לא שא"כ לצורה כחומר עצמו
התהוות  שאין רואים ואנו וחכ' שכל בלא מתחלה
מציאותן  נמצא שכבר השכל מן מתחלה האותיות
לומר  א"א וא"כ ממללא רוח שנק' המדברת בנפש
לבחי' אותיות התהוות להיות ויכריח יחייב שהשכל
והאותיו' בפ"ע מציאות מהות השכל כי אלו כלים
דאבא  (אע"ג כלל. השכל מסוג ואינן בפ"ע מציאות
שאינו  התינוק מן וראיי' לחכמה דמצרף ברתא יסד
בהמות  כמו לבד הצירופים בסדר רק זהו לדבר. יכול

תינוק כך ממללא רוח חיה נפש נק' שאינן קודם וחיות
כי  מדבר בחי' אדם נפש שנפשו אע"פ לדבר שיכול
כו'. בחכ' גידולה בשלימות הנפש נגדלה לא עדיין
דא"כ  באותיות. שמלובש והשגה בשכל תלוי זה ואין
בבחי' אלא השכל עם אחד וסוג ערך לאותיו' יש הרי
המדברת  נפש שהוא השכלית נפש שנק' השכל גדלות

וד"ל: דוקא
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ÔÓ מה"ע וצ"ל כו' במרחב ענני כו' קראתי המיצר
שיענה  יהי' ועי"ז דוקא המיצר מן הקריאה
וזהו  צר הא' שצידו השופר על קאי זה הנה במרחב.
שיענה  יהי' כן מהמרחב יוצא שהקול וכשם המיצר, מן
היום  זה דר"ה במוסף מ"ש צ"ל זה ולהבין כו'. במרחב
שבך"ה  למע"ב וא"ו יום הוא ר"ה הלא מעשיך תחלת
יום  שהוא אדה"ר, ברוא יום הוא ור"ה נברה"ע, באלול
שנברא  וקדם אחור ע"פ ארז"ל שעש"ז למע"ב, וא"ו
צ"ל  וגם מעשיך. תחלת ע"ז אומרי' ואיך למע"ב, אחור
שלכאו' כו', משפט הוא לישראל חוק כי שמסיים מה
לפי  מעשיך תחלת הזה היום למה טעם נתינת מהו
זל"ז. ענינם כלל שייך אינו דלכאו' הוא לישראל שחוק

Í‡ על הוא הכוונה מעשיך תחלת דפי' הוא הענין
אנכי  כמ"ש האדם בשביל שזהו המכוון, עיקר
כלליות  על קאי ארץ פי' בראתי, עלי' ואדם ארץ עשיתי
שארז"ל  הארץ, ואת כו' בראשית וכמ"ש הבריאה
הארץ  ואת השמי' צבא כל כולל השמי' את במד"ר
וכל  הארץ את עשיתי שאנכי ומה הארץ, צבא כל כולל
בגימ' בראתי בראתי, עלי' שאדם בשביל הוא בה אשר
תרי"ג  שיקיים בשביל הוא האדם בריאת שמכוון תרי"ג

מי  בשביל אלה תולדות, אלה במד"ר וכמארז"ל מצות,
בנ"י, שמות ואלה בזכות קיימי', הם מי ובשביל נבראו
והחוקי' העדות אלה בזכות כו' מי בזכות ואלה
מעשיך  תחילת הוא האדם בריאת יום ולכן והמשפטי'.
להיות  הקב"ה שנתאוה מה הבריאה מכוון עיקר שזהו
שוקיו  ע"פ במד"ר וכמארז"ל בתחתוני', דירה ית' לו
הקב"ה  שנשתוקק העולם זה שוקיו שש, עמודי
מה  ומפני ימי', לששת שנבראו שש עמודי לבראותו,
שנשתוקק, יודעין אנו זה אך יודעי', אנו אין זה נשתוקק
בתחתוני' דירה ית' לו להיות שנתאוה ענין ג"כ והוא
ונמצא  התחתוני'. התהוות מציאות שיהי' כ"א א"א שזה
עולמות  בשביל ולא הבריאה, מכוון עיקר זהו כי
דוקא  כ"א ית', אלקותו גילוי מאיר שם אשר העליוני'
מצד  ית' אלקותו והסתר העלם ששם התחתוני', עולמות
ע"י  ושהאדם עה"ד, חטא אחר שנתהוה איך הבריאה
ית' אלקותו גילוי ימשיך לתקן, לעשות שז"ע עבודתו,
הנמוכי' עולמות הם בתחתוני' דירה ית' לו שיהי' עד

עני  כל וזהו והגשמי, השפל עוה"ז התומ"צ עד ן
שנברא  היום זה כי ונמצא כו'. גשמי' בדברי' שנתלבשו

כו'. המעשה תחלת עיקר הוא אדה"ר
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מיעוט È‡¯Â'צב) שהי' התהו בעולם שהרי לזה
ראוים  כלים היו שלא והיינו הכלים,
מצד  השבירה הי' הרי כו', האור בהם ויתיישב שיאחז

ש  למטה זה ונפלו נשברו והכלים למעלה נסתלק האור
הי' שלא ריבוי בבחי' הי' דתהו דהאור והגם כו'.
מצד  ג"כ זהו הנה כנודע, כו' בכלי להתיישב באפשרי
שאין  הכלי, ע"י הוא האור דהמשכת דלהיות הכלי
ממילא  דוקא, הכלי ע"י כ"א מצ"ע ונמשך יורד האור
להיותם  דתהו והכלים הכלי, אופן כפי האור נמשך
להיותם  רק האור, את ג"כ המשיכו עכ"פ כלים בבחי'
בבחי' שיהי' אור לקבל ראוים שאינם קטנים כלים
שא"א  כזה באופן האור את המשיכו התיישבות
האור  המשכת להיות היא הכוונה ולהיות כו', להתיישב

לזאת  כו', יצרה לשבת אלא בראה לתהו לא וכמ"ש
הכלים  שיהיו היינו הכלים ריבוי להיות בתיקון נתחדש
האור  בהם ויתיישב שיאחז ראוים שיהיו כזה באופן
הביטול  מצד הוא דתיקון הכלים דריבוי (וכידוע כו'
וכמו  פרטים, לכמה נחלקת מדה שכל מה שז"ע דוקא,
בחי' בה יהי' הגבו' וכן הגבו', בחי' גם בו יהי' שהחסד
יהי' ועי"ז פרטים, התחלקות ריבוי בזה שיש החסד,
שלא  הביטול מצד הוא שכ"ז כו', דחו"ג התאחדות
מהמדה  גם כלול יהי' כ"א א' וקו מדה בבחי' להיות
שהם  מהמוחין הוא במדות הזה והביטול כו', ההפכית
בבחי' להיות המוחין ענין כל שזהו ביטול בבחי'
המוחין  היפך הוא הישות דענין דוקא, הביטול
הוא  המוחין ואמיתית שוטה, גיא כל וכמא' האמיתים
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הוא  המוחין שענין לפי וזהו דוקא, ביטול בבחי' להיות
ביטול  בחי' פועל ה"ז ממנו שלמעלה מה ומשיג שמבין
וכמ"ש  ישות בבחי' הן דסט"א (והמוחין כו' בנפש
כו', און כהן בענין וכידוע כו', בעיניו חכם איש ראיתי
כו', דוקא ביטול בחי' הן המוחין ענין בקדושה אבל
המובן  להענין כלים הן דקדושה שהמוחין לפי וי"ל
ביטול, בבחי' הם וע"כ המושג הענין שנרגש המושג
למעלה  (שזהו במוחו המושג מהענין הוא הביטול דהרי
והמוחין  עצמה, ההשגה לא הביטול) ופועל ממנו
הדבר  אין וע"כ אור לקבל ראוים כלים אינם דסט"א
שהגם  וזהו כו', יש בבחי' הן לכן בהם נרגש המושג
וכה"ג, מאין יש בריאה כמו באלקות ענינים שמבינים
רק  הוא שאצלם מפני בזה, מתבטלים אינם ומ"מ
כלל  שייכות שום להם אין הענין ועצם לבד ההשגה
להאור  הראוים כלים ה"ה דקדושה מוחין אבל כו',
פועל  שזה המושג הענין נרגש אלקי ענין דבהשגת
בא  שכלי ענין שכל מה הסיבה וזהו כו'). הביטול
מזה  זה והפכים שונים פרטים יש שבזה פרטים בריבוי
בישות  שהוא מי וכמו הביטול, מצד ג"כ שזהו כו',
לסברת  מקום נותן ואינו בדעתו מחזיק הוא ביותר
בטל  שהוא ומי לנכון, ימצאה אולי בה לחשוב חבירו
סברתו  היפך שהיא גם חבירו בסברת חושב ה"ה
מה  הענין כללות וכמו"כ כו', לנכון מוצאה אם ומקבלה

וג  פרטים לכמה מתחלק שכל אור פרטים שכל ם
פרטים  בהתחלקות להיות ההשגה ענין שזה הפכים,
בהענין, כלל פרטים רואה אינו שטחיות דבידיעה דוקא,
והשגה  שבזה, הפרטים על בא ה"ה הענין את וכשמשיג
ששניהם  ואיך הפכים בפרטים הענין כשבא היא טובה
ה"ה  יותר השכל לעומק שבא דכל ג"כ ונודע כו', אמת
הביטול  מצד הוא דכ"ז כו' ביותר פרטים בריבוי בא
במדות  הביטול נמשך דמוחין ומהביטול כו', דוקא
הכלים  דריבוי ונמצא כנ"ל, הפרטים ריבוי בהם להיות
כו'), האור אל ראוים כלים הם שעי"ז הביטול מצד הוא
כו' ביותר וההמשכה האור יתרבה הכלים וברבות
כלים  עוד היו ואלו השמן, ויעמוד כלי עוד אין וכמ"ש
ענין  ג"כ וזהו כו'. האורות המשכת ריבוי עוד הי'
רמ"ח  פקודין דרמ"ח המצות ע"י שנעשה הז"א הגדלת
הכלים  בחי' היינו דמלכא אברין דבחי' דמלכא, אברין
הכלים, ריבוי עשיית שהוא מעשיות מצות וע"י דז"א,
וה"ח  וסוף תוך ראש יש א' ובכל טפ"ט דהיינו
האור  ריבוי נמשך הכלים ריבוי שע"י כו', המגדילים
עליכם  אני מעלה אותם ועשיתם מארז"ל שזהו כו'.
רמ"ח  והלא עשוני כאלו מהו דלכאורה עשוני, כאלו
שע"י  לפי הוא הענין אך כו'. אברין רמ"ח הן פקודין

כאלו  עליכם אני ומעלה הכלים, ריבוי נעשה המצות
האברים  וכמו האור, את ממשיכים שהכלים עשוני
האבר  את לתקן רק שצריכים החיות את שממשיכים
מפני  היינו עשוני ופי' כו', החיות נמשך וממילא
בבחי' הי' ואדרבה נמשך האור הי' לא הכלים שבלעדי
היפך  האור נמשך הכלים וע"י למעלה, הסתלקות
המשכת  בבחי' עשוני דוקא המצות שע"י וזהו טבעו,
וי"ל  כו'. הז"א מא' הוא עשוני כאלו (והמא' כו' האור
בבחי' להיות הכריחוני כבי' והיינו הכרח ל' עשוני ג"כ
ע"ד  וה"ז כו', האור טבע היפך אדם ציור בבחי' ירידה
וכמ"ש  כו' אדם ציור בבחי' להיות כו' מפרנסין ישראל
בסמוך). וכמשי"ת ח"ו ממש הכרח זה אין ומ"מ במ"א,
ע"י  הוא בנפש האהבה אור התגלות להיות בעבודה וכן
אור  ב"פ בגימ' דואהבת דוקא, ומצות דתורה הכלים
בבחי' שיהי' והיינו מהאור שיתפעל לכלי צריך אור וכל
ע"י  דוקא וזה באלקות ודביקות קירוב ובבחי' ביטול
ומצות  דתורה כלים יש כשלא ולכן כו', ומצות תורה
האהבה  דהנה כו'. האהבה אור בו נמשך להיות א"א
וכמ"ש  דוקא, המצות ע"י הוא המשכתה ודאי העליונה
דקאי  וידוע כו', ליראה האלה החוקים כל את ויצוינו

האהבה  וכן יר"ע בחי' האהוי"ר על וגם כו', העליונה
ומצות, דתורה כלים כשיש דוקא הוא טו"ד שע"פ
ואהבה  חסד בחי' הוא דחסיד חסיד ע"ה ולא וכמארז"ל
בחי' יומשך שע"י כלים הן ומצות דתורה כו', ע"ה ולא
היום  מצוך אנכי אשר כתי' מצות דגבי כו', האהבה אור
ית' אליו הנפש רצון יתעורר המצוה שע"י לבבך על
והארה  נר בחי' נמשך שעי"ז מצוה נר כי וז"ע כו',

כו'. שבלב והאהבה הרצון הארת היא בנפש
.¯ÂˆÈ˜ ראוים היו לא שהכלים מתהו והראי'

בתהו  הי' ג"כ ומשו"ז האור, להתיישבות
האור  ממשכת שהכלי מפני מתיישבים הבלתי אורות
האורות, הסתלקות הי' משו"ז מהותה, אופן וכפי
ריבוי  והו"ע האור, לקבל הראוים כלים נעשו ובתיקון
המדות  התחלקות וכמו הביטול, מצד שזהו הכלים
וכן  בהמדות, ביטול עושים שהמוחין ע"י שהוא
וגם  דוקא פרטים בריבוי הוא אמיתית דהשגה המוחין
להיותם  שהמוחין מפני הוא והפכים, שונים באופנים
(ומוחין  ביטול בבחי' ה"ה שלמעלה במה השגה
המושג  הענין נרגש שאינו מפני יש הן דסט"א
המושג), הענין נרגש להיות הוא העיקר ובקדושה
הכלים  וברבות האור, נאחז ובהם בכלים, הוא וכמו"כ
ונמשך  הכלים שעושין עשוני כאלו והו"ע האור, יתרבה
טו"ד  שע"פ דאהוי"ר חסיד ע"ה לא בעבודה וכן האור,

דתומ"צ. הכלים ע"י הוא מטו"ד ושלמעלה
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"åòã1éë."מרעיתו וצאן עמו אנחנו ולו עשנו הוא אלקים הוא 2הוי'

עמו. אנחנו, ושלו לבדו אלקים הוא דעו, הפסוק: את מפרש עזרא אבן אברהם רבי

בעולם". היינו כשלא אותנו) ברא (הוא – ולא עשנו "הוא מפרש: רש"י

היכולת" בעל הוא – האלקים "הוא מפרש: דוד ורוממנו".3המצודת גידלנו הוא – עשנו "הוא .
מרעיתו". וצאן עמו נקראים להיות לו אנחנו מיוחדים – אנחנו "ולו

אותנו  עשה הוא היכולת, בעל הוא אל, הוא לבדו הקב"ה שרק לדעת עלינו כי הוא, הפירושים תוכן
אותנו. ורומם גידל והוא לעמו אותנו עשה הוא בעולם, היינו לא עדיין כאשר

להבין: צריך

דברים  הם אלו היכולת. בעל שהוא ובודאי הוא, שכן בודאי הרי ה'? הוא ה' שרק בכך הכוונה מה
בכך! חש אחד כל לאומרם, צורך שאין

בעולם. היינו לא עדיין כאשר אותנו עשה הוא – ולא" עשנו "הוא רש"י דברי את להבין צריך גם
בעולם? היינו לא עדיין מדוע "עשנו", וכאשר "עשנו"? נקרא זה מדוע

עשה  והוא היכולת בעל הוא אל, הוא ה' שרק יודעים שכאשר בבירור, נראה הפסוק המשך מעומק
מרעיתו! וצאן עמו שאנו אנו יודעים מכך הרי בעולם, היינו לא עוד כאשר אותנו

בתורה  שכתוב מה להבין צריך כתוב 4גם וגם וגו'", האלקים הוא הוי' כי לדעת הראת "וידעת 5"אתה
וגו'". אלקים הוא הוי' כי לבבך אל והשבת היום

כתוב  הכרמל בהר המזבח ליד הנביא אליהו בתפלת ה'6גם אתה כי הזה העם וידעו ענני ה' "ענני
כתוב  הוי' באחדות הודו ישראל בני שכל ובהודאה וגו'", ויאמרו 7האלקים פניהם על ויפלו העם כל "וירא

אלקים". הוא ה' כי "דעו כתוב כאן ואילו האלקים", הוא ה' האלקים, הוא ה'

הא? ללא "אלקים" או הא עם "האלקים" כתוב אם בין החילוק מה להבין, צריך

בואו. "ולו" הוא והקרי באלף "ולא" הוא הכתיב וקרי. כתיב יש אנחנו" "ולו למילה

רבה  –8במדרש המילה של הקרי ועלֿפי הכתיב עלֿפי אלקים" הוא הוי' כי "דעו הפסוק מתבאר
בוא"ו. "ולו" וכן באלף "ולא"

הקב"ה  שרק דעו – אנחנו" ולא עשנו הוא אלקים הוא ה' כי "דעו אומר: סימון ב"ר יהודה ר'
חיינו. את בראנו אנחנו ולא אותנו, עשה הוא אל. הוא בעצמו

הוא  אל. הוא בעצמו הקב"ה שרק דעו – ולו" עשנו הוא אלקים הוא ה' כי "דעו אומר: אחא ר'
חיינו. את מוסרים אנחנו ולו אותנו, עשה
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רסו,1) א, חלק קונטרסים – המאמרים בספר זה ד"ה ראה
.146 ע' תש"א ע"א.

ג.2) ק, תהלים
תשפב.3) ע' ראה, תשנ. ע' יתרו, התורה, אור
לה.4) ד, ואתחנן

לט.5) שם,
לז.6) יח, א מלכים
לט.7) שם,
א.8) ק, פרשה בראשית
(9.163 ע' תש"ד, המאמרים ספר ראה
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לדעת יש – באלף שהיא "ולא" – הכתיב לפי הפסוק את מפרש יהודה עשה ר' יתברך שה'
חיינו. את בראנו אנחנו ולא אותנו

אנחנו  ולו אותנו עשה יתברך שה' לדעת יש בוא"ו. "ולו" – הקרי לפי הפסוק את מפרש אחא ר'
חיינו. את מוסרים

יש  אופן. באותו אלקים", הוא ה' כי "דעו הפסוק תחילת את מפרשים אחא, ור' יהודה ר' שניהם,
ישראל, עם שאנחנו, לידיעה באים אזי אלקים", הוא ש"ה' יודעים וכאשר אלקים". הוא "ה' כי לדעת

מרעיתו". וצאן "עמו

ועלֿפי  הכתיב עלֿפי – "ולו" אנחנו", ולא עשנו "הוא את מפרשים אחא ור' יהודה שר' אלא
הקרי.

.øåöé÷ מה יכולת. בעל הוא ב) אל. הוא בעצמו הקב"ה רק א) אלקים"? הוא "ה' הפירוש מה שואל
הכרמל  בהר ובהודאה בתורה בעולם. היינו לא עדיין כאשר אותנו עשה הוא ולא", עשנו "הוא הפירוש
עלֿידי  במדרש מתבאר "ולא" של והקרי הכתיב אלקים". הוא "ה' כתוב וכאן האלקים" הוא "ה' כתוב

אחא. ור' יהודה ר'

.a

øùàë כאן שבאים רואים גו'", אלקים הוא ה' כי "דעו הפסוק של התוכן בעומק דעת 9מעמיקים

"דעו". בהם להיות שצריך ענינים ארבעה ביטוי לידי

שלומדים. מה ובהבנת בהסברים מעמיקה והתבוננות עיון זהו "דעו"

ש"ולא  עשנו", ש"הוא אלקים", הוא ש"ה' "דעו": להיות צריך שבהם הפסוק של הענינים ארבעת
מרעיתו". וצאן ש"עמו אנחנו ", – ולו –

התבוננו  – "דעו" הציווי מתייחס שאליו והסבר ומדויק מיוחד ביאור יש הענינים מארבעת אחד לכל
האמיתית. ההבנה לידי ותבואו לעומק בכך

שלפניו. הענין את מבהיר אחד ענין מסודר. בסדר מחוברים בפסוק הענינים ארבעת כל

אלקים". הוא ה' כי "דעו הוא והיסודי הראשון הענין

השגה. היא לאמונה ההקדמה כי האמונה. של הביטוי שהוא "האמינו", לא "דעו", הוא הלשון

שהשכל  במה רק היא אמונה שכן, להבין. שניתן במה הבנה של ההכנה ידי על רק מתבססת האמונה
להשיג. יכול אינו האנושי

אבל  שלימה. אמונה היא ובתורתו בה' אמונתם בלימוד, החלשים הפשוטים, שהיהודים לומר מיותר
לאמונה. הכנה היא ההבנה ללמוד, שיודעים אלו אצל

האמונה  כל 10ענין ואת העולם את ברא יתברך שה' בכך היא שאמונה סבור שהעולם כפי אינו
רצונו  לפי אותם ומנהיג כולם את ומחיה והנשמות, המלאכים שבהם, הנבראים וכל השמים ואת הנבראים,

האלקי.
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ע"א.10) מה, מצותיך, דרך ע"א. ד, ואתחנן תורה, לקוטי
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והבנה. דעת זוהי אמונה, איננה זו גדולה. טעות טועים הם

השמים  הארץ, את האלקי כרצונו ומנהיג מחיה ברא, יתברך שה' עצמו ממנו היטב להבין יכול אדם
שכתוב  כמו ונשמות, מלאכים שבהם, הברואים כל ביכולתי 11עם שלי מהגוף – אלקה" אחזה "ומבשרי

אלקות. לראות

נתן  דר' גדול.12באבות גוף הוא והעולם קטן עולם הוא שהאדם נאמר

הגוף. את מחיה הנפש כיצד עצמו, שלו הגוף מחיי ללמוד יכול אדם

גם  אלא הנפש, מכוח נובעים ציפורן חיי שאפילו בלבד זו שלא באופן הנפש, עלֿידי מתנהל הגוף
מהנפש. באה ביותר הקטנה עור רקמת של ביותר הקלה התנועה

גדול. גוף שהוא בעולם, גם כך

הכל  בעולם, ביותר הקטן המאורע גם אלא אותו, ומחיה העולם את ברא יתברך שה' בלבד זו לא
יתברך. ה' מאת הוא

הוא  האמונה הוא.13ענין והכל הכל הוא ברוךֿהוא, שהוא, ה'. באחדות –

הנבראים, וכל יתברך ה' אבל הגוף, את מחיה הנפש ה', שברצון אלא שונים. נבראים הם והגוף הנפש
הכל. הוא כי מאוחדים, הם והרוחניים, הגשמיים

ה'. הוא הבריאה, אלקים, שם – האלקים" הוא "הוי' הכוונה זו

אחד. דבר הם – הבריאה שזו אלקים ושם הבורא שהוא הוי' שם

דין  שהוא אלקים בשם מתלבש רחמים, שהוא הוי' ששם פירושו, אלקים" הוא .14"ה'

הכוונה  את לבצע לזה זה יסייעו שהפכים הפועל היכולת בעל הוא כי רחמים, בשביל היא הכוונה אבל
העליונה.

במדרש  כתוב – עשנו" הכוונה 15"הוא וזו לכל. קדמה ישראל בני אודות יתברך ה' של שמחשבתו
ורוממנו". גידלנו "הוא גופא שבכך בעולם", היינו "כשלא – עשנו" ש"הוא

עלינו  ולרצונו שלו, אנחנו – אנחנו" "ולו אלא נפשותינו, את יצרנו אנחנו לא – אנחנו" "ולא
עצמנו. את ולהקריב למסור

הכל  הכל, הוא אל, הוא הקב"ה שרק האמת את ולחוש אלקות להשיג יכולים שאנו עצמו, זה דבר
ובגשמיות. ברוחניות מרעיתו" וצאן "עמו שאנו מפני זהו הוא,

.øåöé÷(א ענינים: לארבעה ה"דעו" כוונת זה, בפסוק הלימוד. בהבנת העמקה פירושו ש"דעו" מבאר
הכנה  היא הבנה מרעיתו". וצאן "עמו ד) אנחנו". (ולא) "ולו ג) עשנו". "הוא ב) אלקים". הוא ה' "כי
אותם  מחיה ומלאכים, נשמות שלהם, הברואים עם העולמות כל את ברא יתברך שה' זאת את לאמונה.

הוא. והכל הכל הוא שהקב"ה היא אמונה הגשמיים. מחייו האדם מבין – כרצונו אותם ומנהיג

[y"cz'd hay] miwl` `ed 'd ik erc
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ע"ב.11) לא, אמור תורה, לקוטי כו. יט, איוב
(12.136 ע' ג, חלק קונטרסים המאמרים ספר לא. פרק
ו.13) פרק והאמונה היחוד שער
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ע"א. סה, ע"ב.
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.Áפותחין" חז"ל, בדרכי אנו בכבוד מוצאים
בעל־פה  משניות חברת מקיף, – אכסניא אכסניא",
בעל־ משניות חברת ישראל'. 'מחנה של במקיף היא
על  לדבר הזמן כאן לא ישראל'. ב'מחנה ענף היא פה
מל"ח  – חינוך' לעניני ו'מרכז ישראל', 'מחנה עבודת
לעניני  'מרכז ושל ישראל' 'מחנה של העבודה –
'תומכי  ישיבת אף דיין. מפורסמות אינן חינוך'
היא  גם יותר, כבר המפורסמת ענפיה, וכל תמימים'
הוא  כעת לא אך לפעולותיה, בהתאם נערכת איננה
שמחה  מערבין "אין שכן כך, על לדבר הזמן

.13בשמחה"
בעסקנות  עוסק שאני השנים ושבע בעשרים
התחלתי  דבר, של לאמיתו תרע"ז. משנת הכלל,
מוסקבה. גירוש בעת תרנ"ב בשנת הכלל בעסקנות
הכלל, מעסקנות שמעתי רק תרנ"ה עד מתרנ"ב אך
התחלתי  תרנ"ה משנת בפועל. בכך עסקתי לא ועדיין

אני... תרע"ז משנת אך הכלל, בעסקנות לעסוק
.Ë,'אומרים ואינם 'עושים ישנם הכלל, בעסקנות

עושים', ואינם 'אומרים גם ישנם ואומרים', 'עושים
ואינו  'עושה היה ברוסיה אצלנו ועושים'. 'אומרים
'עושה  היה בליובאוויטש ואומר'. ו'עושה אומר',
'עושה  היו היראים־ושלמים שאר אומר', ואינו
להשיג  כדי העניינים את לפרסם נאלצו הם ואומר',
בליובאוויטש  לעבודה. שנדרשו והכסף האנשים את
ר' הגאון גם כך חסר. לא כסף גם אנשים, חסרו לא
הוד  עם יחד שעבדו עוזר, חיים ור' מבריסק חיים

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק
שונות  במדינות ובבואי מרוסיה, בגלות בהלכי
בעסקנות  נוספות דרגות בשתי הבחנתי באירופה,
ישנם  עושה'. ואינו ו'אומר ועושה' 'אומר הכלל.
'לעשות', חושבים הם 'אומרים' שהם שבזמן כאלה
שלהם, ל'אומר' בשייכות הוא עושים שהם והמעט
שבשעה  עושה' ואינו 'אומר מדרגת כאלה וישנם

עשיה. על כלל חושבים הם אין 'אומרים' שהם
'אומר  ישנו שכאן ראיתי באמריקה, כאן בבואי
הוא  אין 'אומר' שהוא שבזמן בלבד, עושה' ואינו
ואינו  אומר 'אינו כאן כלל ובדרך לעשות, כלל חושב

בכלל. כך על חושבים לא עושה',
החמישית. לשנה ברוך־ה' כבר כאן אנו נכנסים
להבקיע  עלינו היה קשות. היו הערלה שני שלושת
בגימטריא  "ברזל" הידוע כפי ברזל, של מחיצה

הילולים", "קודש היא הרביעית השנה "עמלק".
פירושים. שני ישנם ב"הילולים"

.È התאגדו מאד. הנוגע בעניין לשוחח ברצוני
רוצים mivbyמספר הם התורה. כבוד ומחללים

כוו  מהתורה, חיים'ים ה'עץ את בנוגע לשרש נתי
ישיבה. לבחורי

שהם  למרות זו, במדינה שהיהודים לכל, ידוע
במלחמה  גדול חלק נוטלים הם זאת בכל מיעוט,
כשגרים  תורה, על־פי הוא שכך בגופם. וגם בממונם

לעזור. מחוייבים – כדבעי המתנהגת במדינה
ממנו, פטורים ישיבה שבחורי זו, במדינה חוק יש
על  כאן מדובר אין התורה. כבוד ומבזים אלה באים
מדובר  חלילה, יזיק לא זה להם בלבד, ישיבה בחורי
תמימים', 'תומכי תלמיד התורה, כבוד חילול על
לא  ברלין, חיים ר' ירושלים', 'תפארת ודעת', 'תורה
אצל  הלומדים השמד בתי תלמיד ואילו להם. טוב
את  רב . להיות ראוי הוא – ווייז בסמינר או שכטר
סבו  אם בשאלות מטרידים הם הכשרות הישיבות
בכך  אשמים דודו. או אביו או רב  היה התלמיד של
יוצאים  שאינם היראים הרבנים גם הראבאייס, הם
עומדים  כאשר טריפות, אוכל שבת, מחלל גם בתוקף.

מתפעל. הוא – התורה כבוד ותובעים בתוקף
בזיון  את הכתם, את להסיר עליכם יהודים,
הרי  בתוקף, תהיה שהגזירה זמן וכל הגדול, התורה
כולכם  אתם בסכנה. הם וילדיכם נשותיכם אתם,
ולצאת  ולהתאגד להתאסף כולם על כך. על אחראים

ר"ל. הרעה הגזירה נגד לצעוק
אם  גם לכתוב. רוצים העיתונים אין זה עניין על
בכוח  הדברים. את לפרסם ירצו לא להם, ישלמו
אתכם  ממנה אני התורה, ובכוח הקדושים אבותי
וללא  למכיריכם כך על שתספרו מהלכים, לעיתונים
מחילול  באנגלית, גם צורך וכשיש באידיש, מכיריכם
הקטנה. הקבוצה על־ידי הנגרם הגדול התורה כבוד
של  רבן בית של תינוקות נצח", ש"דידן אני בטוח
בתלמידי  כוח יעניקו הישיבות, ושל תורה חדרי
תוקף  בכל לצאת יותר, הגדולים והמתיבתות הישיבות
פונה  אני 'תמימים' ואליכם זו, גזירה כנגד עוז
כבוד  על תשמרו שאתם בטוח, ואני זה. מכוח במיוחד

העבודה. וכבוד החסידות כבוד התורה,
לביאת  ויזכו הגזירה, את שיבטלו השי"ת, יעזור

בקרוב. צדקנו משיח
oeiq f"k '`('l`xyi dpgn' iciÎlr xcqpy dtÎlra zeipyn meiq zra)
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הגיע  פרדיננד, של מממלכתו היהודים לגירוש שנקבעו השנתיים חלוף לפני חודשים שלושה
היה  המלוכה אוצר של מצבו היהודים. את לגרש הבטחתו את לו והזכיר למלך הכנסייה ראש
ההכנסות  מהמדינה. היהודים יגורשו אמנם אם כי היטב ידע המלך מבעבר. בהרבה גרוע אז

יותר. עוד בה יחריף הכספי והמשבר יופחתו מהמיסים

אפוא, שרוי, היה הוא הבטחתו . את לקיים ועליו ברירה לו אין כי המלך חש שני מצד
גדולה. במבוכה

האפיפיור  אל ייסע היהודיים המנהיגים שאחד יעצו ומקסימיליאן, פרדיננד הנסיכים בניו,
את  לבצע הקרדינל ידי על עליו שנכפה  הנדר, את להפר למלך שיתיר אצלו וישתדל ברומא

הגירוש.

מפראג. צמח מרדכי ר' נבחר זו לשליחות ואמנם,

היה  פיוס הרביעי. פאול מידי זה תפקיד קיבל הוא הרביעי, פיוס כאפיפיור כיהן זמן באותו
בתפקיד. קודמו מאשר ליהודים ידידותי יותר הרבה

בוהמיה  למלך לתת הסכים והאפיפיור מרדכי, ר' מאוד אותו הרשים האפיפיור עם בפגישה
היהודים. של גירושם את לבצע ולא המבוקש ההיתר את ומורביה

היהודים  בקרב השמחה הייתה מהאפיפיור, הנ"ל ההיתר עם לפראג מרדכי ר' שב כאשר
בשנת  אשר מאקסימיליאן לבנו ביהודים הטיפול כל את כעת מסר המלך לשער. שאין באופן

היהודים. נגד הגזירה את כליל ביטל שכ"ג

ר' כראשֿהקהל מונה ובמקומו פראג, קהילת ראש מייזל, מרדכי ר' נפטר שס"א בשנת
תשעים  בגיל שס"ט, אלול ח"י ביום נפטר עצמו המהר"ל מפראג. המהר"ל של נכדו שמואל,

שנים. ושבע

פערל  הלמדנית זוגתו עבור עבורו, – קברים שלושה בפראג העלמין בבית הכין המהר"ל
כיהן  בה קלן בעיר לקבורה והובא נפטר כבר בצלאל ור' היות אך בצלאל. ר' יחידו בנו ְֶועבור

שמואל. ר' נכדו עבור השלישי הקבר את המהר"ל ייעד – ישיבה כראש

חונן  זה נכד לייב. יהודה – המהר"ל סבו של שמו את לו נתן אשר בן היה שמואל לר'
גדול. למדן והיה גדולים בכישרונות

ש  רב. צער לו שהסבו כאלו משפחה חיי היו זה לייב יהודה ושתיהן לר' לו נפטרו נשים תי
ילדים. לו השאירו

לגבאי  קרא ליום, מיום נחלש שהוא והרגיש שנים, ושבע תשעים שמואל לר' מלאו כאשר
אליו. שייך המהר"ל ליד השלישי שהקבר והזכירו קדישא החברה

נוסף". קבר שם לכרות אפשרי בלתי "וזה קדישא החברה גבאי העיר מאוד" צר המקום "אך

של  לחצם ועקב בפראג, העלמין בית התמלא הזמן במשך כי לאמיתה. אמת זו והייתה
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הקבר  עבור מקום כמעט נותר שלא כך המהר"ל, ליד דווקא להיטמן רצו אשר רבים נכבדים
נכדו. עבור המהר"ל ייעד אותו השלישי

שאני  היחיד "הדבר בתקיפות שמואל ר' אמר זה" במקום להיקבר זכותי על הנני "עומד
עבורי, הועיד אשר הקבר עניין את לו ויזכירו הקדוש סבי של לקברו שילכו הוא לייעץ יכול

בזה". הבטחתו את הקדוש  סבי יקיים ובוודאי

בשנת  – המהר"ל של נכדו – שמואל ר' נפטר כאשר ואכן, בוצעה, שמואל ר' של עצתו
מספיק  שהיה כך מעצמו , התרחב וזוגתו המהר"ל קברי ליד אשר זה, צר אדמה  קטע הרי תט"ו ,

נכדו. עבור קבר שם לכרות מקום

המהר"ל. של בחייו כבר התפרסם מוורמייזא, הבעלֿשם אליהו ר'

– שבפולין מחלם מכן ולאחר מוורמייזא בתחילה – מישיבותיו הוציא אליהו שר' לאחר
ישיבתו. את העביר לשם  בפראג התיישב תלמידים, מאות

– זו ישיבה חשבונו על החזיק גדול, עשיר היה כאמור אשר שמואל, ר' המהר"ל, של נכדו
גדולים. כסף בסכומי – הנגלה תורת את כמו בדיוק הנסתר תורת את למדו בה אשר

לבחורים  מכינה גם שם שהקים בזה מוורמייזא הבעלֿשם חידש – בפראג – זו בישיבה
הכניס  זו למכינה ובחלם. בוורמייזא שהיה כפי אברכים עם רק בהתעסקות הסתפק ולא צעירים,

בלימודיו. חיל עשה שם  לייב, יהודה ר' בנו את שמואל ר'

כאמור  – צריכים היו וכאשר שנים. ושמונה מאה בן אליהו ר' היה שמואל ר' נפטר כאשר
אליהו  ר' שלח נכדו, עבור הניח אשר הקבר אודות ולהזכירו המהר"ל של לקברו ללכת – לעיל
הלך  אף עצמו והוא שמואל, ר' לנכדו הבטחתו אודות למהר"ל להזכיר מתלמידיו, עשרה

והספידו. ללווייתו

שידכוהו  השנייה רעייתו מות לאחר רב. רכוש מאביו ירש ליב, יהודה ר' שמואל, ר' של בנו
זו. בעיר לגור עבר אף כך ולשם פוזנא. מהעיר שלישית לאשה

בנו  את תכ"ז בשנת לו ילדה השלישית זו ואשתו שנים. וחמש שישים בן אז היה הוא
"משה".

בעל זלמן שניאור ר' של סבו אב היה זה חב"ד."משה" חסידות של מייסדה התניא,

מנת  על למדנים מספיק שם מצא לייב יהודה ור' תורה, מקום זו בתקופה הייתה פוזנא
היו  אשר קלובר, יצחק ר' של תלמידיו תלמידי עם ובמיוחד תורה. בלימוד עימם להשתעשע
המהרש"ל). של רבו היה קלובר יצחק (ר' הקבלה בתורת והן הנגלה בתורת הן גדולים גאונים

המקוצר  בשמו המוכר איידיל, הלוי אליעזר שמואל ר' הגאון היה פוזנא מילידי אחד
בישיבתו  התפרסם הוא אוסטראה. של רבה מכן ולאחר טיקטין של רבה היה הוא "המהרש"א ".

רבים. תורה גדולי מתוכה  הוציאה אשר המפוארת 

מהעיר  היו מתלמידיו והרבה והיות תלמידיו. גם היו וכך לקבלה. מנגד היה המהרש"א
קבלה. ללימוד התנגד פוזנא מתושבי גדול שחלק מצב נוצר פוזנא,

יהודיות  בקהילות מאשר חריפה יותר הרבה הייתה פוזנא בעיר הקבלה ללימוד ההתנגדות
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בתופעה  שהאשם רבים סברו השקר, משיח צבי שבתי של הטראגית התופעה לאחר אחרות.
הקבלה  לימוד שלולא אומרת, זאת הקבלה. לימוד מאשר יותר ולא פחות לא הוא זו טראגית
מדרכם  ויוסטו יתפתו רבים ויהודים כמשיח ייחשב צבי ששבתי כזה למצב מגיעים היו לא

היהודית.

אלה  היו ומתנגדיה. הקבלה לימוד אחר הנוהים בין המחלוקת להטה שנה עשרים במשך
מחלוקת  עקב לייב. יהודה ר' של בנו משה ר' של אופיו ונקבע התפתח בהם קריטיות שנה עשרים
בתורה  כרסו מילא הוא הנסתר. תורת ידי על ולא הנגלה תורת בלימוד רק משה ר' חונך זו

הקבלה. בתורת לא אך ובחקירה בהלכה ובעיקר

מגזע  שהיה זלמן, שניאור ר' של בתו שרה, ליתומה משה ר' שודך שנה עשרה שבע בגיל
מבנו  המהר"ל, של צאצאים שני ביניהם התקשרו כך המהר"ל. של חתנו כ"ץ, יצחק ר' של היחס

היחידה. ובתו היחיד

בעת  צעירה מאוד נערה שהייתה הגם – בתו חן. ואבני  יהלומים סוחר היה זלמן שניאור ר'
רב  רכוש צברה היא מאוד. בהם והצליחה אביה של עסקיו את לידיה קיבלה – נפטר שאביה

מאביה. שירשה למה בנוסף

במדויק  שנה מאה תנ"ב, בשנת זה היה פוזנא. של הקהל לראש משה ר' התמנה יותר מאוחר
זו. בעיר ביקר שהמהר"ל לאחר

זלמן  שניאור זלמן. שניאור אשתו אבי חמיו של שמו את לו נתן אשר לבן אב היה משה ר'
חב"ד. חסידות את ייסד שלעתיד מי זלמן שניאור ר' של סבו היה זה

שנים  שלוש וכעבור זלמן, שניאור בנו לו נולד כאשר שנים ושניים עשרים בן היה משה ר'
צעיר. כה בגיל אדם בה כיהן לא שמעולם כהונה פוזנא, של הקהל כראש מונה

עקב  ורק אך אלא עשירותו, בגלל לא וגם למדנותו או ייחוסו בגלל נעשה לא זה מינוי
המיוחדים  כישרונותיו את להכיר כולם נוכחו צעיר בגיל כבר שכן, בו. שהיו אחרות מעלות

בישראל. מנהיג להיות אותו המכשירות בהנהגה
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רסה אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ב
ברוקלין

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו מה' ויגש וכן הקודם לו, בו מודיע ע"ד סדר ואופן התועדות דחג החגים 
י"ט כסלו ומסדר ואופן עסקנותו במחנו, ונהניתי לקרות אשר גם הרב דמחנם שי' השתתף בזה ונאם 
ובטח בהתועדויות הבאות  אין להתפעל מזה  הנה  ובלבל,  ומ"ש שלבסוף עמד אחד  ע"ד פרשת החג 
יתוקן גם הרושם בלתי נעים שהשאיר הנ"ל וסו"ס הנה גם הוא יהפך למסייע בידו. אם לפי דעתו כדאי 
הדבר שאכתוב להנ"ל, הנה יודיעני מהותו בענין ידיעת התורה ובאיזה לשון )לה"ק אידיש או אנגלית( 

ובל"נ אעשה כן.

ב( ת"ח על מה שמסגיר במכ' את התמונה עם הבחורים הלומדים אצלו, וחבל אשר לא ציין 
בפתקא או מעבר להתמונה שמותיהן ושם אמם, ובטח יתקן בעתיד.

ג( בענין שאלתו מה שקשה לו לבאר להם את ענין המצות אם זהו מצד קב"ע או שיש להם טעם 
בשכל, הנה הנקודה הכללית בזה היא, שהמצות ניתנו מהשי"ת לבני אדם, ובמילא מובן הדבר אשר 
החכמה שבהם היא בלי גבולית, לאידך גיסא מובן ג"כ שיש גם איזה תפיסא ואחיזה בשכל אנושי, וזהו 
ענין טעמי המצות המובאים בספרים, אבל כיון שזהו מחכמתו ורצונו של הקב"ה הרי פשוט שכמה 
גבול לתפוס  כי א"א לבעל  גמירא  עד  זה  והתועלת שבהם, הנה אין  שיתעמק האדם בטעמי המצות 

ולהקיף ענין בלתי גבולי, כ"א אפס קצהו ושמץ מנהו.

ונוסף ע"ז, כיון שהמצות ניתנו מהבורא ית' לתועלת האדם הנברא על ידו, הרי בטוח הדבר 
שיכול הוא ית' לכוון לטובת הנברא על ידו, וכמו שא"א שיאמר אדם שלא יאכל עד אשר יבין בשכלו 
את התועלת שיש באכילה ושתי' וכמו שמופרך הדבר שהחולה בראשו יאמר שלא יקבל כל תרופה עד 
שיבין בשכלו אם תועיל לו, כי אדרבה לקיחת הסממנים והרפואות והאכילה ושתי' מחזקים את המוח 

וכח השכל שבמשך הזמן יוכל להבין את התועלת שיש באכו"ש בסממנים ורפואות.

הנה כן הוא הדבר ג"כ בענין המצות, שבטוח הדבר שיש להבינם אפס קצהו גם בשכל אנושי, 
אבל אין זה תנאי ח"ו לקיום המצות ולימוד התורה כ"א אדרבה התומ"צ הם הדברים המביאים לזה 
שבמשך הזמן יהי' שכלו מוכשר להבין ולהשיג את הנ"ל, ויש להאריך בזה, אבל הביאור צריך להיות 
מתאים להדרגא שבו נמצאים התלמידים, ואל בינתו אשען אשר יוכל להתאים הדברים לכח הבנתם 

והשגתם.

הנ"ל  נקודה  להבנת  בזה  להשתמש  שיוכל  באנגלית,  כאן  שי"ל  ממה  ענינים  איזה  מוסג"פ 
והשי"ת יתן לו הצלחה בעבודתו בקדש וכן הצלחה בעניניו הפרטים ובריאות הנכונה לזוגתו ולבתו 

שיחיו.

בברכת הצלחה בעב' הכללית ובעניניו הפרטים.

נ.ב. ומה שמתאונן על אשר אינו רואה פעולות ממשיות מהתעמולה שלו וכו' ואם גם רואה 
פעולה הלא זה לא לארך ימים, הנה חבל על אבוד הזמן על התאוננות כי מזה הרי בודאי לא תהי' כל 
תועלת ואדרבה היזק מרובה מפני חלישות הדעת וסו"ס גם חלישות הבריאות, ובפרט שהתאוננות 
אין לה מקום, ועיין בתניא ספי"ג: לגבי מדריגת הצדיקים כו' מאחר שחולפת ועוברת כו' ואעפ"כ כו' 
והואיל ובכח נפשם האלקית לחזור ולעורר כו' המבריח כו' עד סוף כל דרגין, ושם בתניא פרק כ"ה: 
וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר  ועד, והאריכות בזה אך למותר,  לעולם  נצחי  ויחוד זה למעלה הוא 
השי"ת  בטח  וסו"ס  בעבודה.  ויתחזק  החשבונות  ואת  האנחות  את  יעזוב  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

יצליחו בזה ויראה פרי טוב בעמלו, ולפום צערא אגרא.
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çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ
Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים מסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו אּלא חלק, ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מׁשלם. ְָָָֻהיה

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©

:ïôö ìra éðôì úøéçä étéeàNiå áéø÷ä äòøôe ¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©
-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤

:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ
úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§®̈©ŸÆ¨¦´¨

:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á
éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´

eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−
:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼

íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−
àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬Ÿ

:íìBò-ãr ãBò íúàøì eôñúãéíëì íçlé ýåýé Ÿ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®
:ïeLøçz ízàåô §©¤−©«£¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−

:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ



רסז iriax - eh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ïðrä ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ
íäéøçàî ãîriå íäéðtî:ëäðçî | ïéa àáiå ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´

CLçäå ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàëCìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiåáëeàáiå ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ
íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

:íìàîOîe íðéîéî äîBçâëíéøöî eôcøiå ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

:íiä CBz-ìàãëó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

:íéøöî äðçî úàäëåéúákøî ïôà úà øñiå ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכחֹותיו,

ׁשּנמׁשכת  האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו הּבהמית נפׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע

התּבּטלּות  ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). עבֹודה לסּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבעּה

– ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמּסרּות

הפכּיים. קּוים ּבׁשני היא העבֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìråæëáLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà íéàaä §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ

:ãçà-ãr íäa øàLðèëeëìä ìûøNé éðáe ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
íðéîéî äîç íäì íénäå íiä CBúa äLaiá©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeì-úà àeää íBia ýåýé òLBiå ¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé¦§¨¥−¦©´¦§®̈¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìr úîàìãiä-úà ìûøNé àøiå ¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
írä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úàô ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«
åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³

ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáéfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³

eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé úøîæå§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½
:eäðîîøàå éáà éýìûâäîçìî Léà ýåýé ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®

:BîL ýåýéãíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî §Ÿ̈−§«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®
ìL øçáîe:óeñ-íéá eòaè åéLäúîäz ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ

:ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëéåðéîéýåýé E §©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½
ðéîé çka éøcàð:áéBà õrøz ýåýé Eæáøáe ¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«§¬Ÿ

ðBàbéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwkçétà çeøáeãð-Bîë eávð íéî eîørð E ©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−

:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæðèáéBà øîà «Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬¥²
÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´

:éãé BîLéøBz éaøçéíé Bîqk Eçeøá zôLð ©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®
:íéøécà íéîa úøôBòk eììöàéäëîë-éî ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨

àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläúáéðéîé úéèðBîrìáz E §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−

:õøàâézìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨
:ELã÷ äåð-ìà Efráãéïeæbøé íénr eòîL §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−¦§¨®

ìt éáLé æçà ìéç:úLåèéôelà eìäáð æà ¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ©¥´
éáLé ìk eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬

:ïrðëæèìãâa ãçôå äúîéà íäéìr ìtz §¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ
-ãr ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©

÷ eæ-ír øáré:úéðæéøäa Bîrhúå Bîàáz ©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´
ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈

éãé eððBk:Eçé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéék «§¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´
áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìr ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©®̈§¥¯¦§¨¥²¨«§¬

:íiä CBúa äLaiáôëäàéápä íéøî çwzå ©©¨−̈§¬©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈
íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ



iyyרסח ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úìçîáe íétúa äéøçààëíéøî íäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈
äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬

:íiáñáëóeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå ©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½
ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiåíéîé-úL ©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²

:íéî eàöî-àìå øaãnaâëàìå äúøî eàáiå ©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ
ì eìëéïk-ìr íä íéøî ék äønî íéî úzL ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬

:äøî dîL-àø÷ãëäLî-ìr írä eðliå ¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬
:äzLp-äî øîàläëýåýé-ìà ÷röiåeäøBiå ¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³

íL íénä e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õr ýåýé§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−©®̈¦¨´
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íNåëøîàiå ¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á

éýìû ýåýé | ìB÷ì òîLz rBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNrz åéðéra§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwçª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìr íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':

מעׂשה  ולכן למציאּות, עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו

éùéîçæëúðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèà-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«
éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®
õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤

:íéøöîááéúëåðéìéåéø÷-éða úãr-ìk eðBliå ¦§¨«¦©¦¹¨£©¯§¥«
:øaãna ïøäà-ìrå äLî-ìr ìûøNéâeøîàiå ¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸

ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ
eðìëàa øNaä øéñ-ìr eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬
øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´

:árøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfäñ ©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«

ãíçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
BîBéa íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½

àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì:ääéäå §©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ
äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´

:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìr äðLîåäLî øîàiå ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ
ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà ïøäàå§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯

:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýéæø÷áe §Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤
íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà íúéàøe§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−

ék äî eðçðå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−
:eðéìrçáøra íëì ýåýé úúa äLî øîàiå ¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤

ýåýé rîLa raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNä¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ
eðçðå åéìr íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−¨®̈§©´§

:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äîèøîàiå ½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«©³Ÿ¤
ìàøNé éða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½

:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ééäéå ¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«©§¦À
eðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−

:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ
רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הארץ  מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ׁשּירד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשעה

לחם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ׁשּנתקן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבנסח

לחם  – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא אינֹו הארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן

הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן לחם הּׁשמים; ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמן

ׁשּמאמין  יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ׁש"ּבעסקֹו ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּמבאר

הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ּכׁשארי הּוא . . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּׁשפע

ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה מהר"ׁש, הרּבי ּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָוידּועים

הּמן. ְַַַָָהׁשּפעת

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦
ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaørä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤

k ízrãéå:íëéýìà ýåýé éðà éâéáørá éäéå ¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤
äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìrzå©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ

:äðçnì áéáñ ìhä úáëLãéìhä úáëL ìrzå ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©¨®
øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr äpäå§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ



רסט iriay - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìråèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ©¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³
øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:äìëàìæèepnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½
íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½

:eçwz Bìäàa øLàì Léàæééða ïë-eNriå ¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−§¥´
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéçéecîiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáàì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäèéäLî øîàiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìà Léà íäìàë-àìå £¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ
ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL̈«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìr óö÷iå Làáiå íérìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

àëíçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMäáëíçì eè÷ì éMMä íBia | éäéå ©¤−¤§¨¨«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ

ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLîäãr ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈
:äLîì eãébiåâëøac øLà àeä íäìà øîàiå ©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´

-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤
-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàzŸº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä́̈Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå LéàáääëäLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ
:äãOa eäàöîúåëíBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯

:Ba-äéäé àì úaL éréáMäæëéréáMä íBia éäéå ©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½
:eàöî àìå è÷ìì írä-ïî eàöéñçëøîàiå ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà ýåýééúåöî øîL §Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
:éúøBúåèëïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥

| eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦§´
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éréáMäì:éráMä íBia írä eúaLéå ©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«
àìòøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©

:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãbáìîàiåäLî ø ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«©Ÿ́¤¤À
epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½

íçlä-úà eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤´¤©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤®̈§©©³

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôì BúàãìøLàk ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ
-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤
:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãr eìëà ïnä©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©

åì:àeä äôéàä úéøNr øîòäåô §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr al zegiy ihewl)

˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡¯(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»
רּבי  קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, .(זח"ג ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ּבחסידּות  וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹולּמּוד

(ולׁשֹון  ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ילּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשיח

ּתאֿ הּוא ּבּזהר ּתאÈÊÁֿהרגיל לא ,ÚÓL הּמאמר והּנה, .( ִַַָָָֹ¬ƒָֹ¿«ְֲִֵַַָ

הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון

ּבחסידּות  ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות ּכאן, יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

éòéáùæéà-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì ïéñ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéî:írä úzLáäLî-ír írä áøiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
äLî íäì øîàiå äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnr ïeáéøz-äîâàîöiå ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä íL̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
éðì÷ñe èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì: ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

äç÷å írä éðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬
Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ

:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧
epnî eàöéå øevá úékäå áøça øevä-ìr | íM̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²
éð÷æ éðérì äLî ïk Nriå írä äúLå íéî©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNéæäáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦®̈



xihtnער - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàì ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé éða | áéø-ìr©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léäôç÷ìîr àáiå £¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ£¨¥®
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliåè-ìà äLî øîàiå ©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤¤³¤

÷ìîra íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´©«£¨¥®
íéýìûä ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî̈À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:éãéaéäLî Bì-øîà øLàk rLBäé Nriå §¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½
Làø eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ

:ärábäàéøáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´
:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNéáééãéå ¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«¦¥³

áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìr̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´

:LîMä àa-ãr äðeîà åéãé éäéå ãçàâéìçiåL ¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤©©«£¯
:áøç-éôì Bnr-úàå ÷ìîr-úà rLBäéô §ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤

ãéøôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå*(øëæ) §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤

ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèçaæî äLî ïáiå ¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−¦§¥®©
:éqð | ýåýé BîL àø÷iåæèñk-ìr ãé-ék øîàiå ©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´

:øc øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî déttt ½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«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(ipy xc` bi 'mei meid')

ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות עלֿמנת הּוא הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

(ראׁשי  יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָרפיֹון

BzÏ¯‰ּתבֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ קדּׁשת את ּומקרר ( ֵ≈ƒƒƒƒ«»ְְֵֶַָֻ

– היא לכ העצה ‡ÌÈLהּתֹורה. eÏ ¯Áa,מׁשה אנׁשי , ְִֵַָָָָ¿«»¬»ƒְֵֶַֹ

ּדֹור  ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ראׁשי מׁשה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואתּפׁשטּותא

ÏÓÚa˜ודֹור. ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית

øéèôîãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ

-úà*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèïáiå ¤¤¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤
:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLîæèøîàiå ¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤

øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî dé ñk-ìr ãé-ék¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ
:øcttt «Ÿ

.ïîéñ ä"àðñ .ïîéñ ä"ðåîà ã"é ,íé÷åñô å"é÷

.(äøéöá) øëæ éðùäå (ìåâñá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåàù åðéâäðî (*¤¤¥¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רעי
,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 çìùá úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

ä ã ÷øô íéèôåùá

ããúLà äàéáð äMà äøBáãe§¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤
úra ìûøNé-úà äèôL àéä úBãétì©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬

:àéäääøîz-úçz úáLBé àéäå ©¦«§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤
éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬

:ètLnì ìàøNéåLãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå ¦§¨¥−©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤
äeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð|Cì ìûøNé-éýìû ýåýé ©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³

éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe¨«©§¨Æ§©´¨½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬
:ïeìáæ éðáîe éìzôðæéìà ézëLîe-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E ©§¨¦−¦§¥¬§ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤

:Eãéa eäézúðe BðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®§©¦−§¨¤«
çéëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²

:Cìà àì énrèñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåäéäú àì ék ¦¦−¬Ÿ¥¥«©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹
økîé äMà-ãéá ék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz¦§©§§À©©¤̧¤Æ£¤´©¨´¥½¦ µ§©¦½̈¦§¬Ÿ

:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úà ýåýééïìeáæ-úà ÷øa ÷ræiå §Ÿ̈−¤¦«§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨©©§¥̧¨¹̈¤§ª³

`xenl iy
(ã,úBãétì úLàäúéäL ,øçà Leøt .Lc÷nì úBìéút äNBò äúéäL ¥¤©¦¤¨§¨¨§¦©¦§¨¥©¥¤¨§¨

ïa ÷øa äéä dìòa íML ,øçà Leøt .Là ãétìk äéNòîa äæéøæe ìéç úLà¥¤©¦§¦¨§©£¤¨§©¦¥¥©¥¤¥©§¨¨¨¨¨¤

tì" àø÷ðå ,íòðéáà."÷øa"ì áBø÷ ïéðò àeäL "úBãé,äèôLäìéâø äúéä £¦Ÿ©§¦§¨©¦¤¦§¨¨§¨¨Ÿ§¨¨§¨§¦¨

ì.ètL(ä,øîzíéàaä íéLðàä íò ãçéúz àlL ìéáLáe .øîz ïìéà ¦§ŸŸ¤¦©¨¨¦§¦¤Ÿ¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦

.íL dúáéLé äòá÷ ,ètLîì äéìà(å ¥¤¨§¦§¨¨§¨§¦¨¨¨

,éìzôð Lãwîúìçða øLà Lãwî ¦¤¤©§¨¦¦¨¥£¤§©£©

.éìzôð èáL,øBáz øäa zëLîe ¥¤©§¨¦¨©§¨§©¨
àBáì íúBzôì ìàøNé éða úBaì CLî§Ÿ¦§¥¦§¨¥§©¨¨

ék ,àøñéña íçläì øBáz øäa Enò¦§§©¨§¦¨¥§¦§¨¦

.áøä Bìéçî eãçt ãàî(æézëLîe §Ÿ¨£¥¥¨©¨©§¦
éìà,ïBLé÷ ìçð ìà EBaìa ïzà ¥¤¤©©¦¤¥§¦

.ïBLé÷ ìçð ìà úëìì(çéëìz íà ¨¤¤¤©©¦¦¥§¦
,énò.äîçìnä ìà(è,ñôà.÷ø ¦¦¤©¦§¨¨¤¤©

(é,÷òæiå.ä÷òæ éãé ìò äôñà ïéðò ©©§¥¦§©£¥¨©§¥§¨¨

mixn zxhr
ãúBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeãétìk äéNòîa äæéøæ ,ìéç úLà §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¥¤©¦§¦¨§©£¤¨§©¦

Lààéää úra ìûøNé-úà äèôL àéääæéøæe äàéáð äúéäL øeáòa ¥¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«©£¤¨§¨§¦¨§¦¨

äéNòîa:äøîz-úçz úáLBé àéäåíéàaä íéLðàä íò ãçéúz ìáì §©£¤¨§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤§©¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦

äúéä ãéîúå ,ètLîì äéìàøäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác ¥¤¨§¦§¨§¨¦¨§¨§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´
äéìà eìriå íéøôàíB÷nä ìà ¤§®̈¦©©«£¬¥¤²¨¤©¨

àeää:ètLnì ìàøNé éða ©§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«
å-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤

øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤
àìä åéìàúîàaäeö-|ýåýé ¥¹̈£«Ÿ¤¡¤¦¨´§Ÿ̈´

zëLîe Cì ìûøNé-éýìûúBaì ¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ¦

íçläì Enò àáì íúBzôì ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©¨¨Ÿ¦§§¦¨¥

àøñéñaøBáz øäaeãçt ãàî ék §¦§¨§©´¨½¦§Ÿ¨£

àøñéñ ìL áøä BìéçîEnr zç÷ìå ¥¥¨©¤¦§¨§¨«©§¨´¦§À
éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−

:ïeìáæ éðáîeæéìà ézëLîeE ¦§¥¬§ª«¨«©§¦̧¥¤¹
úëìì Baìa ïzàïBLé÷ ìçð-ìà ¤¥§¦¨¤¤¤©´©¦À

-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤
eäézúðe BðBîä-úàå Baëø¦§−§¤£®§©¦−

:Eãéaç-íà ÷øa äéìà øîàéå §¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦
énr éëìzäîçìnä ìàézëìäå ¥«§¦¬¦¦−¤©¦§¨¨§¨®̈§¦

:Cìà àì énr éëìú àì-íàå§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«
èñôà Cnr Cìà Cìä øîàzå©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤

äéäú àì ékEìEzøàôzøàtä ¦Á¸Ÿ¦«§¤¹§¦§©§§À©§¥

àávä øNì ïzépäøLà Cøcä-ìr ©¦¨§©©¨¨©©¤̧¤Æ£¤´
økîé äMà-ãéá ék CìBä äzà©¨´¥½¦ µ§©¦½̈¦§¬Ÿ

àøñéñ-úà ýåýéäéäé íòä õeaé÷ §Ÿ̈−¤¦«§®̈¦¨¨¦§¤

,ìòé éãé ìò Bzìtî óBñ ,äøBáã éãé ìò©§¥§¨©©§©§¥¨¥

÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈
:äLã÷éïìeáæ-úà ÷øa ÷ræiå ¤«§¨©©§¥̧¨¹̈¤§ª³



ערב

úøNr åéìâøa ìriå äLã÷ éìzôð-úàå§¤©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤
:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìààéøáçå ©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤

äLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð éðéwä©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®
øLà íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiå©¥´¨«¢½©¥¬§©«£©¦−£¤¬

:Lã÷-úàáéäìr ék àøñéñì eãbiå ¤¤«¤©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²
áà-ïa ÷øa:øBáz-øä írðéâéBaëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå ¨¨¬¤£¦−Ÿ©©¨«©©§¥̧¦«§¹̈¤¨¦§À

úLøçî Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàî òLz§©³¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®¥«£¬Ÿ¤
:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbäãéäæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøác øîàzå ©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³

éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa àøñéñ-úà ýåýé ïúð øLà íBiäE ©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®
:åéøçà Léà íéôìà úøNrå øBáz øäî ÷øa ãøiååèíäiå ©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½©«£¤¯¤£¨¦²¦−©«£¨«©¨´¨

áøç-éôì äðçnä-ìk-úàå áëøä-ìk-úàå àøñéñ-úà ýåýé§ÂŸ̈Â¤¦«§¸̈§¤¨¨¤¯¤§¤¨©©«£¤²§¦¤−¤
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øôqä áúBk éøácî àlà äøéMä: ©¦¨¤¨¦¦§¥¥©¥¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨



רעז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á

Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®
:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À

øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ

:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬
éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦

:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬
äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬

:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬
éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧

eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬

ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³
äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

כל ירידת הנשמה הייתה כדי לפעול בעולם שיהיה דירה לו יתברך, ואם הוא מניח זאת על הצד ח"ו, הרי זה היפך כל כוונת ירידת 
נשמתו למטה!

משיחת מוצאי שבת, יו"ד שבט, ה'תשל"ד



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4106:4008:3608:3709:1209:1310:0610:0712:1812:2016:5517:0117:2417:2816:4017:39באר שבע )ח(

06:4306:4308:3608:3809:1309:1410:0610:0712:1712:1916:5417:0017:2017:2516:2517:36חיפה )ח(

06:4006:4008:3508:3609:1109:1210:0410:0612:1612:1816:5817:0317:2117:2616:2217:37ירושלים )ח(

06:4306:4208:3708:3809:1309:1410:0610:0812:1812:2016:5416:5917:2217:2716:3617:38תל אביב )ח(

07:4407:4009:0209:0309:5109:5010:3610:3612:3212:3416:2016:2816:5817:0516:0817:20אוסטריה, וינה )ח(

06:0806:1408:5909:0409:4609:5011:0111:0414:0414:0620:4720:4521:1821:1620:2621:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4007:3709:0409:0409:5009:5010:3610:3712:3412:3616:2916:3617:0617:1316:1717:26אוקראינה, אודסה )ח(

07:1707:1408:3708:3709:2509:2410:1010:1012:0612:0815:5516:0316:3316:4015:4316:54אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3007:2708:4808:4809:3709:3610:2110:2212:1712:1916:0416:1216:4316:5015:5317:04אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0307:5909:1509:1510:0610:0510:4910:5012:4212:4516:2216:3117:0217:1016:1117:25אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5607:5309:0809:0809:5909:5810:4210:4312:3512:3716:1416:2216:5417:0216:0317:17אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0807:0809:1309:1509:4709:4810:4210:4413:0013:0217:5117:5618:1718:2217:3518:32

08:0208:0009:2909:2910:1410:1411:0111:0213:0013:0317:0117:0917:3517:4116:4717:55איטליה, מילאנו )ח(

06:1706:2008:4608:4909:1709:2010:2010:2212:5212:5418:2518:2718:4918:5118:0919:00אקוואדור, קיטו )ח(

05:5105:5708:4108:4609:2409:2810:3810:4113:3713:3920:1120:1020:4120:4019:5120:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2406:3109:1509:2110:0610:1111:2311:2714:3014:3221:2021:1821:5521:5321:0122:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2509:0809:0809:4809:4810:3810:3912:4412:4617:0117:0817:3317:3916:4917:51ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1907:1808:5808:5809:3909:3910:2810:2912:3312:3516:4716:5317:1917:2516:3417:38ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:1808:5808:5909:4009:4010:2910:3012:3312:3616:4716:5417:2017:2616:3517:38ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0107:5909:3609:3610:1810:1811:0711:0713:0913:1217:1817:2517:5217:5817:0618:11ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1807:1809:1609:1709:5109:5210:4510:4712:5913:0117:4017:4518:0718:1217:2518:22ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5806:5708:4908:5009:2709:2710:1910:2012:2912:3217:0117:0617:3017:3516:4717:46ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0907:0909:1309:1409:4709:4810:4210:4312:5813:0017:4717:5218:1418:1817:3318:28ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1707:1508:5408:5509:3609:3610:2510:2612:2912:3116:4116:4717:1417:2016:2817:32ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4109:2209:2310:0310:0310:5210:5312:5712:5917:1217:1817:4417:5016:5918:02ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1608:5408:5409:3609:3610:2410:2512:2812:3016:3816:4517:1117:1716:2617:30ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0806:1208:4908:5209:2209:2510:2910:3213:1213:1519:1119:1219:3619:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

08:4408:4009:5309:5310:4510:4411:2811:2813:1913:2216:5517:0417:3617:4416:4418:00בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4308:3909:5309:5310:4410:4311:2711:2813:2013:2216:5717:0617:3817:4616:4618:01בלגיה, בריסל )ח(

05:2905:3308:1308:1708:4908:5309:5910:0212:4812:5019:0319:0319:2519:2518:4119:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1805:2308:0308:0608:3808:4109:4709:5012:3512:3818:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0407:5909:1109:1110:0410:0310:4610:4612:3812:4016:1416:2216:5317:0216:0417:17בריטניה, לונדון )ח(

08:2208:1709:2209:2110:1710:1610:5810:5812:4612:4816:1116:2016:5517:0416:0317:20בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1408:1009:1809:1810:1210:1110:5410:5412:4412:4616:1516:2416:5617:0416:0317:20גרמניה, ברלין )ח(

08:2208:1909:3509:3510:2510:2511:0911:1013:0213:0516:4316:5117:2317:3116:3217:46גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2405:2808:1008:1408:4708:5009:5710:0012:4912:5119:1219:1219:3219:3218:4719:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1407:1509:2509:2709:5809:5910:5510:5713:1613:1818:1718:2118:4218:4618:0218:56הודו, מומבאי )ח(

07:0907:1009:2109:2309:5309:5510:5110:5313:1213:1418:1418:1818:3918:4317:5918:53הודו, פונה )ח(

07:3007:2708:5108:5109:3809:3810:2410:2412:2112:2316:1216:2016:4916:5616:0017:10הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2309:0309:0309:4409:4510:3310:3412:3712:4016:5016:5717:2317:2916:3717:41טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:4009:2509:2610:0510:0510:5510:5613:0213:0417:2317:2917:5418:0017:1018:12יוון, אתונה )ח(



רעט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - 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
07:4907:4609:1209:1209:5909:5810:4410:4512:4212:4416:3516:4217:1217:1916:2317:32מולדובה, קישינב )ח(

07:1207:1309:2309:2509:5609:5710:5310:5413:1313:1518:1418:1818:3918:4317:5918:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:5205:0007:4207:4908:4208:4710:0210:0613:1513:1720:2020:1720:5920:5620:0021:12ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5606:5608:5708:5809:3109:3210:2610:2712:4112:4317:2617:3017:5317:5717:1218:08נפאל, קטמנדו )ח(

07:3607:3409:1609:1609:5709:5710:4610:4712:5112:5417:0717:1317:3917:4516:5217:57סין, בייג'ין )ח(

07:1007:1209:3809:4010:0910:1111:1111:1313:4213:4419:1319:1619:3719:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

07:4307:3808:4708:4709:4109:4010:2310:2312:1312:1515:4415:5316:2616:3515:3316:50פולין, ורשא )ח(

05:5205:5508:2908:3209:0209:0410:0810:1012:4712:5018:3918:4019:0419:0518:2219:14פרו, לימה )ח(

08:2108:1809:4709:4710:3210:3211:1911:1913:1813:2017:1517:2317:5117:5817:0318:11צרפת, ליאון )ח(

08:4208:3909:5909:5910:4810:4811:3311:3313:2813:3017:1517:2317:5218:0017:0218:14צרפת, פריז )ח(

06:0806:1008:3308:3509:0409:0610:0510:0712:3412:3618:0018:0218:2318:2617:4418:35קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5007:4809:2209:2210:0610:0610:5310:5412:5512:5717:0217:0917:3417:4016:4717:53קנדה, טורונטו )ח(

07:3307:3109:0009:0009:4509:4510:3210:3312:3112:3416:3116:3917:0617:1216:1817:26קנדה, מונטריאול )ח(

06:5406:5308:4308:4409:2109:2210:1310:1412:2312:2516:5116:5717:2117:2616:3817:38קפריסין, לרנקה )ח(

09:1609:1110:1010:1011:0811:0611:4811:4813:3313:3616:5017:0017:3717:4616:4118:03רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5508:5009:4409:4410:4410:4211:2311:2313:0713:0916:2216:3317:0717:1616:0917:33רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0608:0309:2809:2810:1510:1511:0111:0212:5813:0116:5016:5817:2717:3516:3917:48רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1208:0909:3309:3310:2010:2011:0611:0613:0313:0516:5917:0717:3217:3916:4317:53שוויץ, ציריך )ח(

06:4406:4509:0109:0309:3309:3410:3210:3412:5512:5718:0618:1018:3118:3417:5118:43תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם – לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור – המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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מחנות היישומים 
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